
Roman-City.ir 
 اینجا که من ایستاده ام رمان

 

https://telegram.me/romancity 1 

 

 

 

 

 



Roman-City.ir 
 اینجا که من ایستاده ام رمان

 

https://telegram.me/romancity 2 

 

 

 

 

 اینجا که من ایستاده امنام کتاب : 

 یرانیشهرزاد شنویسنده : 

 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
http://instagram.com/_u/roman.city
http://roman-city.ir/
http://roman-city.ir/
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 به نام خدا

 

 

 

 

 یرانینوشته  شهرزاد ش|ام ستادهیکه من ا نجایرمان ا

 

 

 

 :خالصه

 

بد  یبا احساسات و اتفاقها کنهیم یو سع شهیرو به رو نم یخوب یکه با آدمها هیمتفاوت دختر یداستان در مورد زندگ نیا

 یهم برا یلیخ نیو البته ا رهینم شیکنه اما اونطور که دوست داره پ یکه دوستشون نداره دور ییو از آدمها ادیکنار ب شیزندگ

 ...شهیاون بد نم

 

 

 

نخواهم کرد ، اما  هیباد رفته ام گر بر یروزها ی، برا دیهمه آنچه از دست داده ام ، نخواهم جنگ یباد خواهم گفت ، برا یبرا

 یچکار ، انگار هرگز نداشته ام...ول خواهمیبه غرورم و از گردنم باز خواهم کرد ، غرور م اندازمیداشتنت دست م یامروز ، برا

 ام.... ستادهیکه من ا نجایجا ، ا نیرا رها مکن ، هم میدستها وجا ، کنارم بمان  نیتو هم

 

 

 

 شیاز ع ریمهم نبود به غ شانیبرا یو کس زیچ چیکه انگار ه ییمستانه ، از آنها الشیخ یب یبراق بود و خنده ها شیچشمها        

شرت  یت هیتا اونها رو با  شیبرجسته شدن عضالت بازوها یرو گذاشته بود برا شیو نوش و عشق حالشان ، انگار همه زندگ

 مثل من؟ یبدبخت هی ایرو بزنه که از خودش بدتر بودند  ییو مخ دخترها بگذاره شینما به کیش یلیساده و مارک دار مثال خ

 

 رهیپروا بهش خ یو جذابش رو به چرخش در آورد و صد جفت چشم ب فیطر کلیکنارش نشست ، ه ییدختر مو قهوه ا        

جذابش  تینها یبلند فر شده ب یرنگش با اون مژه ها ییدرشت قهوه ا ینبود ، چشمها یاش عمل ینیبود ، ب بایشدند ، چقدر ز

و فرصت  صیحر یاون چشمها دمیدی، اما فقط من م رفتیو به گمانش دل پسر م دادیاو م لیکرده بود ، خنده اش رو مدام تحو

که در رختخواب چقدر با دخترک خوش  کردیم نیبا خودش سبک و سنگ نکهیاش رو ، ا یجنس الیو ام یالیخ یطلب رو ، ب

 ..گذردیم

 

 ؟یستین نجاهایدختر؟ ا ییکجا -        

 

 زد و گفت: ییبایاومدم و به نگار ، دخترخاله ام نگاه کردم.لبخند ز رونیپسر ب یتیشخص کیاز تفک        

 

 ما... شیپ ایخودت؟ پاشو ب یتو یاز حال و هوات عوض شه بدتر رفت کمی نجایا یایگفتم ب -        

 

 حوصله گفتم: ی. بشدیهم م ییاشاره کرد که شامل همون پسر و دختر مو قهوه ا با دست به جمع پشت سرش        
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 جا راحتم نگار ، اونجا معذبم . نیهم -        

 

، مژده دوست کامرانم تازه به  یستیفقط هم که تو تازه وارد ن گهید زننیهمه حرف م ؟یچ یکرد و گفت : معذب برا یاخم        

 هم هست. ی، دختر خوب وستهیما پ

 

 ... نیاونا رو هم بب نیمنو بب پیلباسا و ت -        

 

 و گفت: دیدستم رو گرفت و کش        

 

 ، اصال آوردمت باهات کالس بذارم . ننی، دلشونم بخواد تورو بب خورهیبهم م نتییاعتماد به نفس پا نیحالم از ا -        

 

 متعجب گفتم : با من؟        

 

تو کالس بذارم االنم که  یتهای، گفتم با موفق دیو سفر خارجه نرس یخونه آنچنان نوی، وسعم به ماش گهیآهسته گفت: آره د        

 و مستقل بودن دخترا رو بورسه... التیتحص

 

 بلند گفت: یو پسر میدیرس هیخنده ام گرفت ، همون موقع به بق        

 

 حرف نگار خانوم افتخار دادند.. به به باالخره دوست کم -        

 

 کرد و گفت: یفینگار اخم ظر        

 

خواهش و تمنا قدم گذاشته  یبنده است و بعد از کل یو امشبم مهمون افتخار زمهی، دختر خاله عز ستیدوستم ن یکین -        

 من... یرو چشما

 

 گفت: یاوووو گفتن جمع بلند شد و همون پسر قبل یصدا        

 

 بابا... نیافتخار داد -        

 

به من کرد و  ینگاه پر تمسخر میزدم ، حوصله کل کل نداشتم ، پسر مغرور هم ن یو منم لبخند کمرنگ دندیهمه خند        

 زل زد ییدوباره به دختر موقهوه ا

 

 یمن ب نقدری، چرا ا کشونیفابر ای یاجتماع یو گرم ، همه با دوست ها مانهیصم یجمعها نینبود ،از ا ادیتعدادشان ز        

 تیمیکردم با صم یهام برگشته بودند ،سع یاون پسرهمه دلخور دنیبا د دیبودم شا نیحوصله شده بودم؟ قبال بهتر ازا

 که کنار هم نشسته بودند اشاره کرد و گفت: یدختر و پسر بهبه جمع نگاه کنم.نگار رو به من  یشتریب

 

و ...) به دختر مو  نیو بهراد و سارا و نازن دیهم سع شونیآموزشگاهه ، ا یون ، کامران که از بچه هاکامران و مژده ج -        

باکالس  یاز جمع ها و کل بیو باالخره استاد بزرگ و غا زمیهم دلناز جون دوست عز شونیو پسر کنارش اشاره کرد( ا ییقهوه ا

 چقدر مارو خوشحال کردن با اومدنشون.... یدونیکه نم یراشرفیم رسامی، ام فاتیو تشر

 

 زد و گفت: ییحوصله ا یهمه با خنده دست زدن و او لبخند ب        

 

 شرمنده نکن مارو نگار جان... -        

 

 به من گفت: یزیآم طنتیاستاد!! نگار با نگاه ش        
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و بپاش پولهاتون رو جمع  زیبر یکه بجا کننیم حتیهم مارو نص شهیهستن و هم ییو درآمد زا نسیزیجان استاد ب ریام -        

 اما کو گوش شنوا ... دیکن

 

خنده.همه مشغول  ریمن، زدند ز یکرد و همه حت ییاشاره با مزه ا یو خوراک یدنیپر از نوش زیو با دست به جمع و م        

دورو برم ، انگار خدا گفته  یآدمها یبه چشمها زدمیزل م شتریوب زدمیم یحرف یگاه یتصنع یصحبت شدند و من با لبخندها

 من آماده کن ... یرا برا نهایبود امشب کارنامه اعمال ا

 

 شدیو قابل قبول از نظر خاله م زیشب خسته و کوفته بعد از رفتن مهمانها من موندم و نگار و جمع و جور کردن خونه ، تا تم        

 بودم که نگار گفت:کردن ظرفها  زی.در حال تمگرفتیوقت م

 

 بود؟ یخب نظرت چ -        

 

 ؟یدر مورد چ -        

 

 ، کال امشب ، بچه ها ، جو شون... گهیدوستام د -        

 

 شونه ام رو باال انداختم و گفتم : خوب بودن.خوشگل بودن.        

 

 گفت : ینگار با کالفگ        

 

نگاه  یاونطور ریتو چرا به ام ؟بعدیایبرنامه باشه بازم م ؟اگهیدوستشون داشت مگیدارم م گهینکن د تیاذ یکیا ن -        

 ؟یکردیم

 

 ؟یچطور -        

 

 ش؟یشناختی، غرض ، م نهیبا ک -        

 

 دردم رو ... زدیام داد نم افهیق نقدریکه ا کردمیخودم کار م یرو شتریب دیبا دم،یکش یآه        

 

 که بدجور شناختمش. نداختیم یکی ادی، فقط منو  شناختمینه نم -        

 

 به من زل زد و گفت: ینگار با ناراحت یچشمها        

 

 .یکین ستنیهم ن نیکه ع ؟همهیدست از سر خودت و اون گذشته ات بردار یخواینم -        

 

 مانه؟یپاک و با ا یاز اون پسرا ریجناب ام نیهم یبگ یخوایاما م ستنین -        

 

 

 

 .گهیو خوش گذرون ، خب پولداره و مجرد ، خوشه د طونهیش کمیهست؟اونم  یک ستینه معلومه که ن -        

 

 ...یکیسر اون  رنیم نی، از ا یاز خوش گذرون شنینم ریپسرا س نجوریا -        

 

 و گفت: دیکش ینگار آه        
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 کشنیو جذابه دخترا هم خودشونو م پی، خوش ت یکین نطورهیهم گهیاالن د یداره ول یخودش حتما چهارچوب یاونم برا -        

وقته با مژده دوسته  یلی، کامران خ ستنین ینطوریشون ا هی؟بقیدید نویاونهمه آدم فقط ا نی...حاال تو از بگهید نهیبراش ، هم

استفاده  شیلحظات مجرد نیز آخرنامزد داره به قول خودش داره ا دمیجمع ، سع یتو شکردن آوردت شیرسم کمیو حاال 

 ، بهرادم که... نیخوب یاما پسرا کنهیم

 

 گفت: جانیبراق و ه ییساکت که شد بهش نگاه کردم ، با چشمها        

 

 عشق منه... -        

 

 ن؟؟؟؟؟؟یمتعجب گفتم : دوست        

 

 کرد و گفت: یپوف        

 

ازش  ییعاشقانه ا زی، با من خوبه اما چ دهینشون نم یزیچ ادیوقته ازش خوشم م یلینه بابا ، پروژه در دست کاره...خ -        

 .گهیمنه اما دل من فقط با اونه د نیکه بگم دوستم داره با همه ع دمیند

 

 نگار و گفتم: یباینگاهم موند به چهره ز        

 

 .ینکن بعدا حسرتشو بخور یکاریفقط  -        

 

، اما مگه من  کنمیو اشتباه تو رو تکرار نم فهممیدرد تورو م یعنیهم فشرد و پلکهاش رو بست و باز کرد ،  یرو رو شیلبها        

 رفتم؟ میکردن زندگ اهیو با آغوش باز به استقبال س کنمیدارم اشتباه م دونستمینم

 

،  دیشنیو التماسهامو نم دیدیو نمکه من ییمستانه و چشمها ییتند و خنده ها یی، نفسها دندیکوبیکه به صورتم م ییدستها  

 خفه ام.... یادهایمن و فر یقرار یب دیدیاشکهامو نم

 

 جان یکیشو ، ن داریب زمیجان مامان ، عز یکین -        

 

راحت  الیرو داده بود نفسم رو ازخ هیهد نیچهره مامان انگار خدا بهم بزرگتر دنیو با د دمیعرق کرده از خواب پر سویخ        

 ینبود حرف یازی، ن دیرو نوازش کرد و چند بار سرم رو بوس میدادم و در آغوش مامانم خودم رو جا دادم.موها رونیب یو شاد

آرامش به تاراج  تویامن یبود که هر ازگاه یاونو ، چه خوب بود که مادر یو هم من همدرد دونستیبزنه ، هم اون درد من رو م

 .رفته ام رو به من برگردونه

 

و  افتهیب یاتفاق هیاون روز  خواستمیخوردم و رفتم سرکار.مدام از خدا م ییسرپا ییصبح کسل و خسته و خواب آلود چا        

کالسم رو که  نی.آخروفتادین یاتفاق نیهمچ دهینم یتیبه درد نخور اهم یکه خدا به دعاها ییکالسهام کنسل شه ، البته از اونجا

 گفتم: عیبا چهره شاد و آراسته نگار مواجه شدم.سر رونیبباالخره تموم کردم و اومدم 

 

 .امیجا با تو نم چیمن ه -        

 

 .یایبا لبخند گفت : چرا م        

 

زدم بهش ، با .زل میرفت یبه کدوم سمت م دونمیو نم متشیو گرون ق ینقل نیماش یبعد نشسته بودم تو قهیچند دق        

 ه؟یتعجب گفت : چ
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 ؟یبریکجا م یداغون نیبه ا افهیق نیو منو با ا یریم یکجا دار یبگ یقصد ندار -        

 

 ...یخوب نیات به ا افهیواااا ق -        

 

 نگار... -        

 

 بار... هی نی، هم گهیباشه بابا ، بخاطر من د -        

 

 نگار... -        

 

دارم و  اجیبخرم گفتم ساعت احت یزیچ هی کشونیقرار گذاشتم با بهراد که برم از بوت یخونمون، الک یهمون روز مهمون -        

 ...نایا

 

 آخه؟ یبریم یدار یچ یخب حاال منو برا -        

 

 حالم بهتره... یایاعتماد به نفس ندارم تو ب -        

 

 ا مقنعه ام...ب ن؟یمنو بب افهیآخه ق -        

 

 گفت: یدرست و حساب یلیخ یشهر یپاساژ باال هی یدر حال پارک کردن جلو        

 

توام  ستنیسام اونجا ن ریاز بهراد و ام ریغ ی...بعدشم کسگهید یهست ییکرده ا لیاشکال نداره تو دختر شاغل و تحص -        

 ازش. ادیکه خوشت نم

 

 گفتم: یبلند یبا صدا        

 

 بشم مضحکه اش ... نکهیاما نه ا ادینگار، واقعا که.گفتم بدم م -        

 

 بهم زل زد و گفت: یمظلوم یبا چشمها        

 

 توروخدا... -        

 

 دم پاساژ ، با اخم گفتم: میبود دهیرس گهید        

 

 کنه؟یم کاریچ نجایحاال اون ا -        

 

 اش رو مرتب کرد و گفت: یروسر        

 

 .می، البته به اضافه نصف پاساژ ... بر گهیفروشگاه نصفش مال اونه د -        

 

و  ستادیا یمغازه که چه عرض کنم ، کاخ ساعت فروش کیدر اتومات یجلو دیشنیکه دو سه تا فحش آبدار از من م یدر حال        

 کیو ش یتجمالت اریو بس شهیچشمم زد و بعد دکور تمام ش یتو زشیتم اریبراق و بس تیگران یدر باز شد.اول از همه سنگ ها

.خودش هم ییمبلمان مخمل سورمه ا ی، رو مینیتعارف کرد که بش ییاومد و با خوشرو متمونما به س دنیمغازه ، بهراد هم با د

 به نگار زد و گفت: یما و لبخند ینشست رو به رو
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 طرفا؟ نیاز ا یشد اومد ی؟چما یبا زحمتها -        

 

 .گهیساعت بخرم د هی خواستمی، گفتم بهت م نیدار اریاخت -        

 

 و گفت: دیبهراد خند        

 

 ؟یکیفقط  -        

 

 نگار هم با لبخند گفت:        

 

 ...رمیدو روزه دارم رو مخ بابام م شمیکی نیهم -        

 

نه هول شده بود و نه  کردیرفتار م یتر نگاهش کنم ، نگار که خدارو شکر عاد قیدق یکردم کم یو من سع دیبهراد خند        

چشمهاش نگاه  رازیغ ییبه هرجا کردمیم یو سع دنشیاز د شدمیخودم افتادم که چقدر رنگ به رنگ م ادی،  دیکشیخجالت م

پسر  هیحرف زدن با  گهیفت و آمد با پسرها دبه نفس داشت و به لطف ر عتمادکنم.اما نگار فرق داشت ، به قول خودش ا

هم زده بود ، شلوار  یپی، چه ت دهیهم رس رسامیام دمیفهم ییمردانه ا یصدا دنینبود. با شن زیانگ جانیاتفاق ه هیبراش 

، نگار  زدیبودنشون داد م متیق نگرا یلومتریکه از صد ک یکیاسپرت ش یو کفش ها یدار مشک قهیساده و بلوز اسپرت  نیج

 زونی.انگار منتظر بود من بلند شم و از گردنش آونمیدادم بش حیچروک ترج یشد و با او دست داد و منم با اون مانتو زیخ مین

پا  یمن مهم بود.پا رو یکالس و فرهنگم.چقدر هم که برا یب یلیبرسونه خ خواستیبهم نگاه کرد.مثال م یشم که با دلخور

کاتالوگ آورد و  یاعصابم حواسم رو بردم سمت نگار.بهراد رفت و تعداد ختنیبهم نر ی.برالشیاو زل زد به صفحه موب اختاند

از عکسها رو به سمت گرفت و  یکیدادن شد.نگار  حیگذاشت و کنار نگار نشست و مشغول توض ییا شهیش زیما رو م یجلو

 گفت:

 

 چطوره؟ نیا یکین -        

 

 بود.سرم رو تکون دادم و گفتم: یو قشنگ کیساعت کالس        

 

 خوبه. -        

 

 که ساکت بود با تعجب گفت : رسامیام        

 

 برنده. نیا یها نیاز بهتر یکی.هیعال نیخوبه؟ا -        

 

 شونه ام رو باال انداختم و گفتم:        

 

 بود. نینظر من ا -        

 

 .یستیبا برندها آشنا ن یلیپس حتما خ -        

 

 لجم گرفت و گفتم:        

 

 گه؟ید زیو هزارتا چ نترنتیو ا ییماهواره ا یکانالها نیکه نباشه با ا هیاتفاقا هستم.ک -        

 

 دوباره گفت: رسامیام ینزن.ول یحرف یعنیرو بهم فشرد که  شیبهم نگاه کرد و لبها ینگار با نگران        

 



Roman-City.ir 
 اینجا که من ایستاده ام رمان

 

https://telegram.me/romancity 9 

 

 !یدار یشناخت نطوریپس ا گهیخب د -        

 

 ندارند که آشنا باشند. یهمه که ساعت فروش -        

 

 باالخره. خرندیهمه ساعت م یول -        

 

 بهراد با خنده گفت:        

 

 .الیخیداداش ب -        

 

اعث شد که ب دیکش یقیکه وارد شدند مودبانه سالم کرد.نگار نفس عم یکرد و بلند شد و به زن و مرد یاخم رسامیام        

 یکرم رنگ یشمیابر یبه طرف ما اومدند ، زن روسر داریو با حوصله به ساعتها نگاه کرد.زن و مرد خر رهیبهراد خنده اش بگ

که من با  یپاشنه بلند یو شلوار کوتاه تا مچ و کفش ها کیش اریبود و دور گردنش گره زده بود با مانتو کرم بس دهیپوش

آل استار  یبا تسلط راه برم ، به کفش ها نقدریآرزوم بود که بتونم ا شهیافتادم ، اما هم یورم کف پا و درد م ادی دنشید

 لوفریبودم ، خواهرم ، ن دهیکش تمالدس هیحداقل  ی.کاشکزدیچشم م یبودنشان بدجور تو یرنگم زل زدم ، خاک یزرشک

بشه ، اصال مگه از کجا رد  هیبودن توج یخاک نهمهیبه همه بگم مهندسم و از سر ساختمان اومدم تا ا گفتیم یبه شوخ شهیهم

 ارنث ییا یدرست و حساب یناسزا تی. از خجالت و عصبان دمید میرو هم متوجه کفشها ری؟ سرم رو که باال آوردم نگاه ام شدمیم

 چارهیبه من ب یبرم.نگار هم که انگار اصال زمان و مکان رو گم کرده بود و توجه ییا گهینگار کردم و بلند شدم تا به طرف د

 نداشت.باالخره هردو بلند شدند و نگار به طرفم اومد و گفت:

 

 .یساعت ساده انتخاب کردم آخرش ، بند چرم هی -        

 

 ! یتو که ساعت ساده دوست نداشت -        

 

 کنار گوشم گفت:        

 

 ..فیداشت ها ، ح ینیپر نگ یساعتا هی،  گهید هیسادگ دیمد جد یآره خب ول -        

 

 خنده ام گرفت و گفتم:        

 

 ...یامان از عاشق -        

 

        

 

 

 

رو انجام داد.من  دشی، نگار خر فیتخف یادیتعارف و مبلغ ز یقشنگ بود و بعد از کل یلیبهراد ساعت رو آورد و الحق که خ        

 و گفتم: دمیکش یقی.نفس عممیاومد رونیو ب میکرد یساعت شوکه بودم که خداحافظ متیهنوز از ق

 

 بحالته نگار... یوا نمیپسر رو بب نیمن ا گهید باریبخدا اگه  -        

 

 نگار متعجب گفت:        

 

 ومد؟یازش خوشت ن یعنیبهرادو؟؟؟ -        
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 ..هیفکرکرده ک ،یخداحافظ یبجا دهی، واسه من سر تکون م گمینه اون پسره رو م -        

 

 اونم انگار گرفته. یدیم یمنف ی، از بس بهش انرژ یکنیکه فکر م ستین یبه اون بد رسام؟بخدایآهان ام -        

 

 رفتارش زشته. ه؟یچ یمنف یانرژ -        

 

 رو گرفت و گفت: مینگار بازو        

 

 بهراد چطوره؟ نمیرو ول کن.بگو بب ونهیاون د -        

 

 و گفتم: دمیکش ینفس        

 

 بدم ، خوب و مودبه ... تونمیم یچه نظر ییا قهیدو تا برخورد چند دق یمن تو -        

 

 ؟ینسبت به من حس نکرد یزیچ -        

 

 جلو بذاره. یکه بخواد قدم یدینشون نم یداشته باشه تو هم رفتار یراستش ، نه.آخه اگرم حس -        

 

 م؟نشون بد دیبا یگیم یعنی -        

 

 یشکست نینگار هم چن خواستمیخورده بودم و نم نکارمیاز ا یضربه بزرگ کباریبگم. من خودم  دیبا یچ دونستمینم        

 داشته باشه. سرم رو تکون دادم و گفتم:

 

 .یدونیهر جور خودت م یبه نظر من نه، ول -        

 

 رو روشن کرد و گفت : نینگار ماش        

 

 ...یکیشدم ن چارهیب ؟یدادم چ بیکه واسه اون ساعت بدترک یاونهمه پول ال،یخیرو ب نهایحاال ا -        

 

بابا همه اون  دنیهم بهم خوش گذشت . سرحال وارد خونه شدم و با د یلیخنده. شام رو با نگار خوردم و خ ریزدم ز        

 سرخ شده بود گفت: تیکه صورتش از عصبان یرفت . در حال نیاز ب یخوش

 

 ؟ یکجا بود -        

 

 تته پته کنان گفتم : با نگار...رفته بودم...        

 

هم که برام  ییذره آبرو هی نیهم یخوای، م یبود رونیوقت شب ب نیتا ا یپدرم رعشه بر اندامم اندخت : غلط کرد ادیفر        

 ؟یوابش شدکه تو ج میکرد یچه گناه ؟یستیکم هم به فکر ما ن هیبره؟  نیمونده از ب

 

خجالت خانواده ام ،  هیبود که من شده بودم ما دهیرس ی، روز دمیشنینم گهیبابا رو د یچشمام حلقه زد ، صدا یاشک تو        

 شد؟یحماقت تموم م نیعذاب ا یشده بودم تاوان گناهشون ، اما مگه گناهم چقدر بزرگ بود؟ جز دل دادن و حماقت کردن؟ ک

 یتا همانجا رو واریزل زدم به د یکیچه قدر وقت در تار دونمی. نمکردیمامان آرومش م گاربابا کم و کمترشد، ان یبعد صدا یکم

 خوابم برد. نیزم
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و قورت دادن آب دهانم زجر آور بود . دوش گرفتم و  کردیدرد م میخوابم نبرد.گلو گهیشدم و د داریصبح زود از سرما ب        

حداقل به  ای دمیرسیم شتریب پمیبه ت کمیبهتر بود  دیام در گردش بود. شا یتونیو ز یمشک یمانتو نیآماده شدم. نگاهم ب

که هم خودم از  رفتمیکالس به اون کالس م نیاز ا نقدریآخرش تا بعد از ظهر ا دهیچه فا ا. امدادمیم یشتریب تیاهم شانیاتو

شده بودم ، انگار نه انگار که  الیخیرفتم.چقدر ب رونیاز خونه ب نیکردم و پاورچ یمیمال شی. آرامیافتادم هم لباسها یم ختیر

قراضه  نیموتور ماش یشدم ، صدا یسوار تاکس یمعطل یکل ز. بعد اخوردیبهم برنم گهیاون حرفها رو زده بود ، د شبیبابا د

و نفس  دمیساعت رس میعد از نکه معده ام به سوزش افتاد ، باالخره ب خوردیتکان م نقدریکرد ، ا لیحس و حال خوبم رو تکم

 زیکردم و کنار م مافتادم. وارد دفتر آموزشگاه شدم و به همکارهام سال یم نیماش دیبه فکر خر دیبا دی، شا دمیکش یقیعم

به  شیآراسته بود ، موها نهمهیشده بود که ا داریاز خواب ب یک دونمی. نمرمیکالسهام رو بگ ستیتا ل ستادمیا یخانم مشفق

 ، با لبخند گفت: یفندق ییبود ، چقدر هم خوشرنگ بود ، قهوه ا ختهیکنار صورتش ر ییبایطرز ز

 

 فرهنگه. یکالستون کنار آقا نکهی.خبر خوب تر هم ایخانم سراب نیکالس دار کیامروز تا  -        

 

 شد! لیصبحم تکم گهید -        

 

 یبود و با چشمها ستادهیآموزشگاه ، پشت سرم ا نیاز مدرس یکی فرهنگ یو به پشت سرم اشاره کرد ، آقا دیخند زیر        

 مشتاقش زل زده بود به من. به ناچار سالم کردم که گفت:

 

 ؟یخانم سراب نییدایکم پ -        

 

 .گهید شهیم ینطوریکالسها شلوغ شده ، تابستون ا کمیهستم ،  -        

 

 ی. کال آدمهایارتباط با منه و من هم از اون فرار یمشتاق برقرار دونستمیکرد و با من هم قدم شد. م یلیدل یخنده ب        

 و الغرش نشسته بود گفت: دیکه به صورت سف ی، با لبخند بردندیپرچونه حوصلم رو سر م

 

 ازه است.پرآو ستونی، شما هم که روش تدر رسهیدرخواست واسه زبان تابستون به اوج خودش م -        

 

 پرآوازه بود آخه. سرم رو تکون دادم و گفتم: سمیروش تدر یاز دروغ شاخ دارش خنده ام گرفت ، من ک        

 

 .ادندیبهتر از من ز دی. اما استادنیممنون ، شما لطف دار -        

 

 که نگران شدم گردنش نشکنه و گفت: یسرش رو به شدت تکون داد طور        

 

مورد  نیدر هم خواستمیمنحصصر به فرده...راستش م یلیکردم ، روش شما خ قیتحق یلینه من در موردشون خ نه -        

 باهاتون صحبت کنم.

 

 ؟یبا تعجب گفتم : چه مورد        

 

 کرد و گفت: سیلبش رو خ        

 

که  میآموزشگاه کنکور را بداز هی میگرفت میگذاره ، تصم هیاز دوستانم که سرما یکیو  دیراستش من و چندتا از اسات -        

زبان شما رو در نظر گرفتم...البته  یکه من برا یگروه مناسب آموزش هیالبته همه کارهاش انجام شده و مونده جمع کردن 

 .دیایاما مطمئنم شما از پسش بر م سشیفرق داره تدر یلیزبان کنکور خ دونمیم

 

اما  کردیم مویمن بود و روند کار یبرا یعال یلیخ شنهادیپ هی نی، ا کردمیم نیسنگدر سکوت داشتم حرفهاشو سبک و         

 گفت: دیداشتم بزنم؟ سکوتم رو که د یحرف یمن چ شکوندندیاستاد معروف که همه براشون سر و دست م نهمهیا ونیم
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 یساعات پرارزشتون رو برا دیفکرکردم که شما با نینکنم ، باالخره به ا تونیناراض دمیقول م اشمیدر مورد حقوق و مزا -        

 .دیمن بذار

 

 نه. ای امیاز پسش برب تونمیم دونمیفرهنگ ، نم یآقا ستین نایبحث ا -        

 

 .دیشیو شما هم حتما موفق م کنمی، من کمکتون م دینگران نباش -        

 

 فکر کنم. کمی دیو گفتم : اجازه بد دمیکش یقینفس عم        

 

 تا جوابتون رو بدونم. دیخوشحال شد و گفت : حتما ، حتما ، پس اگه جسارت نباشه شماره منو داشته باش        

 

 شیکادر آموزش دیکردم. اول با یکار ، اجبارا شماره ام رو بهش دادم و خداحافظ طیمعذب از رد و بدل کردن شماره در مح        

و  کردمیوقتها با بابا مشورت م نجوریا شهی. همکردمیم قیتحق یحساب دیوع کنم بابعد اگه خواستم کارم رو شر دمیدیرو م

 بود آخه؟ یچه سرنوشت نیرو بشنوه. ا میصدا خواستینم یحت، اما حاال  کردیچقدر هم کمکم م

 

       

 

 رو برداشتم و به طرف در کالس راه افتادم. فمیک        

 

 خانم... دیخانم ، ببخش -        

 

 و گفت: دیاز بچه ها به طرفم دو یکیگلنار         

 

 کالسهاتون رو دوست دارم . یلیخانم من خ -        

 

 به چهره شاد و سرحالش لبخند زدم و گفتم: خداروشکر.        

 

 صورتشو گرفته بود کنار زد و گفت: شتریموهاشو که فر شده و نصف ب        

 

 خوبه؟ میندارم؟ همه چ یخانم من مشکل -        

 

 .نیگوش کن تا تلفظ هات بهتر بشه ، هم شتریتو ب یصوت یها ید یس -        

 

 قهیو ده دق کیو به ساعت نگاه کردم ،  دمیکش یدور شد.با حسرت دور شدنش رو نگاه کردم .آه عیگفت و سر یچشم        

داشتم تا  نیکاش ماش یغذا بخورم ، ا تونمیکرکردم کجا مو ف رونی.از آموزشگاه زدم بکردمیهم م یبود و احساس گرسنگ

 گفت: جانیزنگ خورد ، نگار بود ، برداشتم ، با ه لمی، همون موقع موبا وددور ب یلیرستوران مورد عالقه ام که خ رفتمیم

 

 ؟یکالس که ندار ؟ییکجا -        

 

 ؟ییاالن تموم شد، تو کجا نیسالم ، نه هم -        

 

 دنبالت؟ امیتو ، ب کینزد -        

 

 .امیمن ب ییتو بگو کجا -        
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 ....دمتید -        

 

بود ، با لبخند  بایو ز پیخوش ت شهیشدم . مثل هم نینگار سوار ماش دنیبرگشتم و خوشحال از د ینیبوق ماش یبا صدا        

 اش گفت: یشگیهم

 

 هان؟ یرفت رید ومدین شیپ یکه مشکل شبید یسفارش کرده...راستخونه ما ، مامانم  میناهار بر -        

 

 زده؟ یمامانم حرف -        

 

 رو باال انداخت و گفت: شیشونه ها        

 

 روش گذاشت. یبد ریبد تاث ی، اتفاقا ستین ی. بابات کال آدم بدگنیرو بهم م یهمه چ گهیخواهرن د -        

 

، دخترم  هیبق ینگفت گوربابا چوقتیبه من سخت تر از همه گذشت. ه گهیبا خودش نم چوقتی، ه دونهیمنو مقصر م -        

 مهم تره...

 

 نگار دستم رو گرفت و گفت:        

 

 ناراحتت کنم ، بهش فکر نکن. خواستمینم -        

 

 یبا رو شهی، خاله مثل هم مینزد یه حرفبه خونه خال دنی. تا رسزهینزدم تا اشکهام نر ییا گهیبغضم رو فرو دادم و حرف د        

 .میناهار بخور میو بر میباز ازم استقبال کرد و گفت لباسهامون رو عوض کن

 

 و گفت: دیکش ی. نگار آهمیکردیو هردو به سقف نگاه م میبود دهیتخت نگار خواب یبعد از ناهار رو        

 

،  گذرهیم هیاز زدن آتل مهیو ن کسالی بایبا بهراد در ارتباطم ، االن تقرکه  ستیروز و دو روز ن هی،  فمیبالتکل یلیخ -        

 .میهم با هم بود شهیهم

 

 اومد. یبه نظر نم ش؟یشناسیم مهیو ن کسالیجدا؟  -        

 

 .هیعاد یلیرفتارش خ ؟یدیگفت: د ینگار با ناراحت        

 

رفتارش هم باهات متفاوته. حاال نه  یچون براش فرق دار دیکه دوستت نداره ، شا ستین نیا لیحتما دل نکهیخب ا -        

 .ستی، بد ن ینگاه کن هیهم به قض ینطوریا یکنم ، ول دوارتیام نکهیا

 

 و گفت: دیخورد و برعکس خواب ینگار غلت        

 

 گهی، جدا ما دخترا مبحث د نمیبه پاش بش گهیزودتر بکنه چون من قصد ندارم د دیبکنه با خوادیم یولش کن ، هر کار -        

 م؟یدر موردش با هم حرف بزن میاز پسرا ندار ریغ ییا

 

 بخرم. نیماش خوامیچرا ، من م -        

 

 و گفت: دیکش یغیج جانینگار با ه        
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 ؟یبخر یخوایم ی. چیچه عال یوا -        

 

 برسه. دیاز پرا شتریفکرنکنم پولم به ب -        

 

 کجا دارن؟ ینیبب یخب ، رفت -        

 

 گرفتم. میاالن تصم نینه نگار ، هم -        

 

 فکر کرد و گفت: یکم        

 

 نه. ای، به بهراد سمس بدم بگم سراغ داره  یفکر هی گمیم -        

 

 .کنمیکه برات بهونه جور م امرزهیادر منو بخندان گفتم : پس خدا پدر و م        

 

 گفت: زدیم رجهیش لشیموبا یکه رو یدر حال        

 

 .امرزهی، ب امرزهیب -        

 

 : دمیکردن و زل زد به من ، پرس پیچند لحظه با سرعت شروع کرد به تا        

 

 حاال مگه سراغ داشت ؟ -        

 

 هست... ینیماش هی گفتنیتو صحبت هاشون داشتن م باری -        

 

زنگ بزنه و بعد خونسردانه جواب داد ،  یکم ی، گذاشت گوش ستادیزده ا جانی، نگار ه لیزنگ موبا یبا بلند شدن صدا        

 بعد تماس رو قط کرد و ذوق زده گفت: قهیچند دق

 

 .میپاشو آماده شو بر -        

 

 بهت زده گفتم : کجا ؟        

 

 من و گفت : یپا یانداخت رو یکرم رنگ یکمدش رو باز کرد و مانتو        

 

 .نایا ریدم خونه ام گهید کساعتی، بهراد گفت  گهید مینیرو بب نیماش میبر -        

 

 بلند گفتم:        

 

 ؟یچ یدم خونه اون پسره برا امینگار ؟ من ب یشد ونهیکجا ؟ د -        

 

 ، بهراد گفت. دونمینم -        

 

 اونجا... امیمن نم -        

 

 نگار پشت در کمد ، شلوارش رو عوض کرد و گفت:        
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 نازشو بکشم... دی. همش با گهی؟ پاشو د یخواینم نی، مگه ماش خودیب -        

 

 .خوامینم نیششدم ، ما الیخیکالفه گفتم : اصال ب        

 

 بدبخت با تو چکار کرده. ریام نیا دونمی، اصال من نم یبخر نیکه تو ماش خوامیمن م یول -        

 

 بهم پوزخند بزنه. یکه ه یجلو اون پسره از خودراض امیلباس ندارم ، عمرا هم با اون کفش و مانتو ب -        

 

 شده اش اشاره کرد و گفت : دهیکفش چ فیدمن باز کرد و به چهار ر یدر کمد رو به رو        

 

 ...گهیکه انداختم مانتو بود د نمی، ا هیکیهم  زمونیبفرما ، خدارو شکر سا -        

 

به به  میدیرس کساعتی، بعد از حدود  میرفت رونینگار باز هم با غر اصرار کرد و باالخره آماده شدم و با هم از خونه ب        

بهراد  میکه شد ادهیداده بودند ، پ هیتک یرنگ دیو شش سف ستیمنطقه ها بود ، با بهراد به پژو دو نیاز بهتر یکیکه  ریخونه ام

 کرد و بهراد گفت: یهم سالم کوتاه ریشد و سالم کرد ، ام کیمودبانه نزد شهیمثل هم

 

 داره؟ دیقصد خر ی، حاال ک نیماش نیما ، ا یشنهادیمورد پ نمیخب ، ا -        

 

 کرد و گفت : یینگار به اشاره ا        

 

 بخره. خواستیم یکین -        

 

 نیبه ماش ینداره.نگاه ی، منظور شمیسام همزمان باال رفتند ، به خودم گفتم دارم حساس م ریابروها و گوشه لب ام        

 کردم و گفتم:

 

 ... دونمیندارم ، نم نیماش دیراستش من تجربه خر -        

 

 بهراد گفت:        

 

 .میصحبت کن مینیبش جای می، بر دینیرو بب نیخب ظاهر ماش -        

 

با ما  نکهیا ی! بهراد در مقابل تعارف نگار برادیرس یبود که من اصال پولم به پژو نم نیموضوع ا یظاهرا که سالم بود ول        

 نشستم گفتم: ی. وقتارنیب نیماش دیبروند و با ییجا ریگفت قراره بعدش با ام ادیب

 

 .نقدریپول بدم ، ندارم ا نقدریا تونمینشه من نم یزینگار آبرور -        

 

 ؟یندار یگیرو گفته که م متشیحاال مگه ق -        

 

 گرونه . یلیپژو االن خ -        

 

 .گهید میخواینم میگینشد هم که م یخریکه م یخدا بزرگه اگه تونست -        

 

 یهم ب نقدریا گهیبزنم که مسخره ام کنه ، د یحرف دمیترسینزدم. استرس داشتم ، همش م یسرم رو تکون دادم و حرف        

 ایمربع  یبجا زهاشی، م میشد ادهیپ یکیرستوران ش یاومد. جلو یپسر همه اعصابم کش م نیا یجلو یاعتماد به نفس نبود ول



Roman-City.ir 
 اینجا که من ایستاده ام رمان

 

https://telegram.me/romancity 16 

 

کرد. بهراد نشست و  تیهدا ییچهار نفره ا زیداشت.گارسون مارو به سمت م یو گرم بزرگ یلیخ ی، گرد بودند و فضا لیمستط

 گفت :

 

من برات  یکه بذار ی، به شرط نجایا میاینگار دوست داره گفتم ب دونستمیهستن اکثرا ، چون م ییایتالیغذاهاش ا -        

 انتخاب کنم.

 

 زد و گفت: باشه ، ممنون. ینگار لبخند        

 

 ریهم غ یو هند یکی، مکز ینیچ یغذاها یبود چون منو یالملل نیمنو ها رو آورد ، فکرکنم رستوران ب ییا گهیگارسون د        

ها  کیچشمم رفت سمت است نیهم ینداشتم ، برا یبودند تجربه خوب دیکه جد ییداشت . از سفارش دادن غذاها ییایتالیاز ا

اسم غذا  یسفارش که اومدند ، بهراد بجا یمرغ سفارش بدم با مخلفات ، برا کیاست فتمگر میو در آخر تصم ییایدر یو غذاها

رو بر  زیکه دستمال م یسام در حال ری. ام دیکردم و خدا رو شکرکردم که اول از بهراد پرس نکارویشماره اش رو گفت و منم هم

 رو به من گفت : داشتیم

 

 .یباش کیاهل خوردن است کردمیفکر نم -        

 

 با تعجب گفتم : چرا ؟        

 

 .خورنیم یاهیکم چرب و گ یکه غذاها ییگفتم از اونا -        

 

 متعجب گفتم:        

 

 د؟یکرد یبرداشت نیهمچ یچ یبرا -        

 

 باال رفت و دوباره اون پوزخند کنار لبش نشست و گفت : شیابرو        

 

 ...گهید یرنگ و رو و الغر یب -        

 

 کرد و گفت : ییبزنم که بهراد تک سرفه ا یناراحت خواستم حرف        

 

 خوشتون اومد؟ نیخب ، از ماش -        

 

 به من کرد و گفت: ینگار نگاه        

 

 بهتره. میفروشش رو بدون طیاول شرا -        

 

 داد و گفت : هیتک یبه صندل رسامیام        

 

 گه؟یدخترخالته د داریخر -        

 

 ه؟یمال ک نیهم اول از همه برام مهمه ، اصال ماش متشیکالفه گفتم : بله و ق        

 

 ؟ یدار دیمال خواهرمه ، تو هم اول از همه بگو قصد خر -        

 

 و گفتم: دمیکش یقیبه پام زد ، نفس عم زیم ریبهش بدم که نگار از ز یبا حرص اومدم جواب        
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 ...یبخرم ، اونم اقساط دیبرم پرا خواستمیواقعا بله ، اما م -        

 

 تر شد و گفت: قیپوزخندش عم        

 

 ! ستین ادیپس پولت ز -        

 

 ندارم. یپرداخت اقساطش مشکل یبرا یمقدار دارم ، ول هی -        

 

راستش رو گفته بودم  نکهینگاهم به نگار و بهراد افتاد که غرق صحبت شده بودند و همون موقع غذاها رو آوردند ، ازا        

نگار و بهراد هم  یسفارش داده بود و غذا کیهم مثل من است رسامینگاه کردم ، ام هیبق یبه غذا یخوشحال بودم ، با کنجکاو

نه ، به نظرم توجهش به  ایکه از غذا خوشش اومده  دیپرسیو مدام م ختینوشابه ر شی، بهراد برا و پاستا بود ریپر از قارچ و پن

زدم و خواستم غذام رو  ی. لبخندشدندیم یزوج خوب دیبود .شا ژهیو و زیهم بود ، محبت آم تیمیصم یاگه از رو ینگار حت

ام  هیرو هد ختشیر یباشه ، باز هم همون لبخند کج و ب فتهکه انگار مچ افکار منو گر رسامیادامه بدم که نگاهم افتاد به ام

 کرد.

 

     

 

به صفحه اش کرد  یبلند شد ، نگاه رسامیام لیزنگ موبا یهم خوشمزه بود ، صدا یلیکردم از غذام لذت ببرم که خ یسع        

 نگاهم کنه گفت : نکهیصداش کرد. بدون ا یو بدون جواب دادن ، ب

 

 ؟یپرداخت بد شیبه عنوان پ یتونیخب چقدر م -        

 

 چقدره؟ نیماش متیق -        

 

 و هشت تومنه. یمد نظر من ، س -        

 

 و دو باشه. یگرون؟ صفرش فکر کنم س نقدریبا دهان باز گفتم : چند؟چرا ا        

 

 .شترنرفتهیهزارتا ب ستیخواهر من کال باهاش ب نکهیهست و ا کمیششه ، اتومات پیت نیبله ، ا -        

 

 تابلو شد که گفت: یلیام خ افهیشد. فکرکنم ق یبا خودم گفتم کال منتف دانهیناام        

 

 ، نه؟ نقدریا یندار -        

 

 تومنه. ستیچند ساله من ب نیو گفتم : همه پس انداز ا دمیکش یآه        

 

 بزنم گفت: یحرف نکهیشدم ، قبل از ا یره عصبانخنده اش گرفت که دوبا        

 

 ؟یکنیکار م یمگه چندساله دار -        

 

 ندارم. دشویکه من توان خر نهی، موضوع ا کنهیم یده سال ، حاال چه فرق -        

 

نزد ، صورتحساب رو که  نیدر مورد ماش یحرف یغذا تمام شد کس ینزد ، تا وقت ییا گهیرو باال انداخت و حرف د شیابرو        

 آوردند ، رو به بهراد گفتم :
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 .کنمی، من حساب م دیاگه اجازه بد -        

 

 اخالق من عادت داشت و تعجب نکرده بود کرد و گفت: نیبه من و بعد به نگار که به ا یبا تعجب نگاه        

 

 شه؟ی، مگه م هیچه حرف نیا -        

 

 تم :گف یشتریبا اصرار ب        

 

 من مهمونتون کنم. دی، پس اجازه بد میبخاطر من اومد -        

 

 کرد و بلند شد ، بهراد با خنده به نگار گفت : یعذرخواه لشیبا بلند شدن زنگ موبا رسامیام        

 

 اخالقها داره ها ... نیدخترخالت از ا ینگفته بود -        

 

 گفت : الیخینگار ب        

 

 . گهید هیکین -        

 

 .دیکن بتونیج ینشستند شما دست تو نجایا یبزرگ نیدو تا پسر به ا یوقت ستیبه هر حال درست ن -        

 

 ، مهمون کردن زن و مرد نداره. یکنیم ضیتبع یدار -        

 

 کنم تا بعد... ینگار آبرودار ی، من جلو ایرو کوتاه ب نباریکرد و گفت : حاال شما ا یبهراد اخم        

 

و بهراد خواست مبلغ رو  دیبود خنده ام گرفت ، گارسون که رس دهیهم خجالت کش یاز لحنش و اشاره اش به نگار که کم        

بود  ستادهیاز رستوران ا رونیو ب کردیصحبت م لشیکه با موبا رسامیبهش بده ، در کمال تعجب ما گفت حساب شده و به ام

کرده بود  کیکارش منو کوچ نیانگار با ا ییجورایناراحت بودم  یلی، خ میرفت رونیم و بینزد ییا گهیرف داشاره کرد. ناچارا ح

«.  الیخی، ب یخودت یپا یتو رو میدیفهم» من حساب کنم ، اما انگار گفته بود بهم  نکهیا یداشته باشم رو دیتاک یلیخ نکهی.نه ا

هم به  رسامیکه ام کردندیصحبت م دیسع هیمراسم نامزد موردتا صحبتش تمام شه ، نگار و بهراد در  میستادیکنار در ا رونیب

گفت که  ینگار به بهراد چ دونمیحوصله اصرار کردن نداشتم تشکر کردم. نم گهی. نگار ازش تشکرکرد و منم که دوستیما پ

 بهراد گفت :

 

 بدم.تا بهت  ایلحظه ب هی نهیماش یتو فمیک -        

 

 زحمت. یب اریرو هم ب نیپس ماش -        

 

 کردم و گفتم: ی، حرکت رسامیبه من زد و دنبال بهداد رفت ، من هم ناراحت از تنها شدن با ام ینگار لبخند گشاد        

 

 .نگیکنار در پارک میبر -        

 

 دیو گفتم : نبا ارمیکرده بود کنار من راه افتاد . نتونستم طاقت ب بشیج یکه دستاش رو تو یسرش رو تکون داد و در حال        

 .دیکردیحساب م

 

 کن. شتری، پس اندازت رو ب هایولخرج نیا یبجا -        
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 گفتم : زشیآم نیشوکه از حرف توه        

 

 .کنمیپولمو خرج م یداشته باشه من چطور یبه شما ربط کنمیفکر نم -        

 

 حوصله گفت : یب        

 

 حرفو زدم. نیدستت بندازم کامال دوستانه ا خوامیم یکنیمعلومه که نداره ، بر خالف تصورت که فکر م -        

 

 آموزندتون ندارم. یبه پندها یاجیممنون اما من احت یلیخ -        

 

 ؟یبخر نیماش یخوای، مگه نم یدار -        

 

 .خوامی، گفتم : چرا ، م ادیباهام کنار ب خواستیهم م دیشا ایدستم بندازه  خواستیم دیمکث کردم ، شا یکم        

 

 زل زد به صورتم و گفت:        

 

 تا برات جور کنم. اریدر ب یپس کمتر بچه باز -        

 

 ، بدنم رو گرم کرد ، با حرص گفتم : زندیسر بر یداغ که رو وانیل هیخشم مثل         

 

 .ستمی، من بچه ن دین درست صحبت کنبا م -        

 

 اما من خوشم اومده که کمکت کنم. یستیحوصله گفت : باشه ، ن یدوباره ب        

 

 ن؟یرو بد نیپول ماش نیخواینکنه م -        

 

 زد و گفت : یلبخند حرص آور        

 

 .یپولشو بد یکمکت کنم تو بتون خوامینه ، م -        

 

 کمی، ارزش  کیشش ، اتومات پیو شش ت ستیدو ؟یکمک کنه چ خواستیاگه واقعا م یبهش بدم ول یخواستم جواب تند        

 گفتم : ینیکنترل زبون رو نداشت؟ با بدب

 

 ؟یچطور -        

 

خودش بلند شد و قط شد ،  لیزنگ موبا یبعد ، صدا هیو چند ثان دیکش رونیرو از دستم ب لمیموبا یحرکت ناگهان کیبه         

 دستم گذاشت و گفت : یرو تو لیبهت زده نگاهش کردم که موبا

 

 .دمیم حی، بهم زنگ بزن برات توض ینطوریا -        

 

 بود؟ ی... چه کارنیبا لکنت گفتم : ا        

 

 خونسردانه گفت :        
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 بهت چشم دارم. یبعدشم فکرکن یث کنهم سر شماره گرفتن و دادن بح کساعتیحوصله نداشتم  -        

 

 با حرص گفتم :        

 

 ! نیرخواهیواقعا که شما چقدر خ -        

 

 ...رهیمن کال دستم تو کار خ -        

 

تنها باشند ، نگار سرش رو با  خواستیبه بهراد و نگار کرد ، که انگار دلشون م ییبازهم خواستم جواب بدم که اشاره ا        

دادم بحثم با  حیبودم ، خنده ام گرفت و ترج دهینگار که تا حاال ند تی. از محجوبکردیانداخته بود و بهراد صحبت م نییدپالبخن

 .کردینگه داشتن زبانم کمکم م نباریا دیارو ادامه ندم. ش رسامیام

 

    

 

 

 

 

 

 ستادهیمن ا یجوانانه دست به کمر جلو پیبا اون ت یبرگشتم ، خانم صدر یزن یدرحال باز کردن در خونه بودم که با صدا        

 : دمی، با استرس پرس دیبار یشراره آتش م شیبود و از چشمها

 

 د؟یبا من بود -        

 

 کرد و گفت : سیلبهاشو خ        

 

 ؟یکشیواقعا خجالت نم یعنی ؟یکشیآره با خودت بودم ، خجالت نم -        

 

 کرد و نجواکنان گفتم: دنیبدنم شروع به لرز        

 

 شده؟ یچرا ؟...مگه چ -        

 

حداقل از مامان بابات خجالت بکش ، چرا دست  م؟یفهمیما نم یشده؟ خودت رو به اون راه نزن دختر ، فکر کرد یچ -        

منم پشتشم  رتشیبگ بهیچون نج خوادیرو دوست داره و م گهید یکی؟یفهمی، م رهیگیازسر مهران؟ اون داره زن م یداریبرنم

 ...ای...پس ریمثل ش

 

 : دیاومد و غر رونیدر با شدت باز شد و بابا با خشم ب        

 

با دختر من هرجا ،  یدار نمیبب گهید کباریبوده ،  یگیاحترام همسا ینزدم برا ی، تا حاال حرف یخانم صدر نیبب ؟یچ ای -        

 ؟یدی، شن کنمیم اهیس شویزندگ ؟یدیبه روزگار اون پسر به درد نخورته ، فهم یوا یزنیحرف م یدار نمیفقط بب

 

 بود خودش رو جمع و جور کرد و گفت : دهیکه رنگ و روش پر یخانم صدر        

 

،  هریگی، پسر من داره زن م دارهیکه هنوز دست از سر مهران من برنم ریدخترت رو بگ ی...من...؟شما اول برو جلو؟یچ -        

 هنوز داره در گوشش... نیا
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 . ادیب سیبابا گم شد : دهنتو ببند خانم ، زود باش برو تا زنگ نزدم پل ادیصداش در فر        

 

 گفت : یوقت با مهربان نهمهیبعد رو به من ، بعد از ا        

 

 جان . یکیتو برو داخل ن -        

 

 دهیپر یلیکرد ، فکر کنم رنگم خ تیبه داخل هدا دمیلرزیکه م یشونه ام گذاشت و من رو در حال یدست گرمش رو رو        

 گونه اش و گفت : یمن با دست زد رو دنیبود که مامان با د

 

 ...ارمیمامان برات االن آب قند م نیبش ای، ب هیچه حال نیخدا مرگم بده ، ا -        

 

بود  یکسالیکه  ی، همون نگاه کردمیخودم فکر م یشگیهم ینبودم و فقط به نگاه مهربان بابا ناراحت زیچ چیمن از ه یول        

. در که بسته شد نگاه پر از روندیمنو از خودش نم چوقتی، ه کردینم یپشتم رو خال چوقتیمن ه یکرده بود ، بابا غیاز من در

اش گذاشت و زانوانش خم شد  نهیقفسه س یداد ، بعد ناگهان ، دستش رو رو هیتک واریدر به د راشکم رو به بابا دوختم ، کنا

 .دمیحواسم رو جمع کرد و به سمت تلفن دو وانیشکسته شدن ل یکنم ، صدا کاریچ دیبا دونستمیو افتاد ، نم

 

، مامان در آغوش خاله  نشسته بودم مارستانیب یصندل یخم شده رو ی، با گردن دادینگار دستم رو گرفته بود و فشار م        

 هی، دوباره مامان به گر لوفرین دنی. با رسزهیهم نداشتم که بر یاشک یحت شهیو من شرمنده تر از هم ختیریاشک م صدایب

 افتاده اش را سرش کرد و به طرف من اومد و گفت : یروسر لوفریافتاد ، ن

 

 شد؟ نطوریبابا چرا ا ؟یکیشده ن یچ -        

 

 ...یاومد گفتم : زن صدر یاز کجا در م دونمیکه نم ییخشکم رو باز کردم و با صدادهان         

 

 درهم رفت و گفت : دوباره ؟مگه تو بازم ...؟ شیاخمها        

 

 .گردهیخبر دنبال شر م ینکرده اون زنه از خدا ب یجان ، بچم کار لوفریمامان جلو اومد و گفت : نه ن        

 

 با حرص رو به من گفت : لوفرین        

 

 ...نیا ی، بابامم بخاطر گنده کار نهیاز دست ا میکشیم یبدبخت یآره جون خودش ، هرچ -        

 

 گفت : تیمامان با عصبان        

 

 خجالت بکش ، با خواهرت درست صحبت کن ، برو اونطرف اصال. -        

 

 ، مامان گفت : هیرگریدوباره زد ز لوفرین        

 

 سامان کجاست؟ -        

 

 اونجا بهتون خبر بدم...من حامله ام مامان. امیامشب ب خواستمی...آخه...م رهیرفته برام دارو بگ -        

 

 شیگزند یمامان و بابا ، همه چ یبود برا یچه دختر خوب لوفریرو در آغوش گرفت ، ن لوفریمامان باز شد و با لبخند ن یرو        

به طرفمون اومد و  وی یس یبعد پرستار بخش س یبودم . کم شونیزندگ کی، اما من نقطه تار گذروندیو سالمشو م یروال عاد

کال از  دیبابا با یداد که خطر رفع شده ول حیشدنش ، توض چیاومدن دکتر و سوال پ رونی. با بادیم رونیگفت دکتر االن ب



Roman-City.ir 
 اینجا که من ایستاده ام رمان

 

https://telegram.me/romancity 22 

 

کرد.  هیبغل اون گر یهم تو یسر هی لوفریکه سامان هم اومد و ن میدیکش ینفس راحت بایدور باشه ، تقر جانیاسترس و ه

افتاد ، تا اخر عمر  یبابا م یبرا یتر یاگه اتفاق جد ،نشستم. دلم از همه جا گرفته بود  یصندل یبغضم رو فرو دادم و دوباره رو

فکر  ایبابا ، من عاشق شده بودم ،  یدر بزرگ بود؟ اسوال از ذهنم گذشت که مگه گناه من چق نیمن مقصر بودم ، باز هم ا

 نکهیبدون ا کرد؟ینم ییاز من دلجو یبودم ، چرا کس دهیشدم ، من بودم که گول خورده بودم و من بودم که درد کش کردمیم

از کجا بود که من حماقتم رو شروع  قاینشستم . دق یمکتین یخارج شدم و رو مارستانیرو جلب کنم از ساختمان ب یتوجه کس

 قبل... کسالیکردم؟ 

 

 

 

        *** 

 

 

 

 یرو به رو ، بود . مهران رو از بچگ یپنجره بالکن دار رو به کوچه و خانه ها هیچند سال قبل ، من اتاقم اونطرف خونه ، با         

تر  یرو قو مونییرشته آشنا نیو ا میدانشگاه قبول شد هی یهم تو یمال اونها بود ، تصادف یی، همون خونه رو به رو شناختمیم

رو به  یمعمول پسر ریکه نظر غ هی. کدوم دختردمیفهمیرو م گاهشیگاه و ب یها تیمیاما کم کم صم ودمکرد ، باهاش دوست نب

باز نکنم ،  روش یحساب کردمیم یبود سع یطونیمهران پسر دخترباز و ش نکهی، اما از ا کردمیخودش حس نکنه ، منم حس م

،  شمینم شیزندگ یال به ال یاز اون دخترها یکی،  بندمینم، بهش دل  کنمی، خودم رو جمع و جور م ستمیبچه که ن کردمیفکرم

 توجهش رو ناخواسته جلب کرده بودم... یافتنیجذبم شد ، منه دست ن شتریاما مهران با دور شدن من ب

 

 بهت. زنمیدوساعته دارم زنگ م ؟یینجایا -        

 

بود ، منم حتما همانطور حرصم  لوفریافتاد و مقصرش ن یبابا م یبرا ینزد. اگه اتفاق ییا گهینگار کنارم نشست و حرف د        

 یبود من دهیشده بود که دوباره اون زن اومده بود سراغ من ؟ چطور به نظرش رس یچ دمی، اصال نفهم کردمیم یرو سرش خال

برسونه مهران داره زن  خواستیم دیازدواج پسرش رو بهم بزنم ؟ شا خوامی، م کنمیهم نم هنه شان نگابه در خا یحت گهیکه د

رو  لمی! موباوی یس یس فرستادیمنو م چارهیب یپسرش بابا یزندگ تیامن یو برا دادیاخطار م نکهیا ای، تا دل من بسوزه  رهیگیم

، جواب داد : سالم  زدیکه خنده توش موج م ییبرداشتم و شماره اش رو که هنوز حفظ بودم گرفتم ، چند بوق خورد بعد با صدا

 ؟یجان.چه خبرا خوب یکین

 

 که فکر کرده من دنبال تو راه افتادم؟ یبه مامانت گفت ی: چه چرت و پرت دمیغر        

 

 که دورش بود دور شد و بعد گفت : یشلوغ طیاز محچند لحظه سکوت کرد ، انگار         

 

 شده؟ یچ ؟یگیم یدار یچ -        

 

داستان رو تموم  نیداره زن گرفتن تو؟ چرا ا ی، واقعا به من چه ربط کردیم دادیعصر اومده بود دم خونمون و داد و ب -        

 ن؟یکنینم

 

 ؟ رمیگیلحظه ، مامانم اومد دم خونتون گفت من دارم زن م هی سایوا -        

 

 گفتم آره... باری -        

 

 کرد و گفت : ییخنده ا        

 

 ...رمیزن بگ خوامیفکر کنم اشتباه شده ، من نم -        
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 : ستادیزدم که نگار بلند شد و کنارم ا ادیفر یطور        

 

خانواده ام  یاز اعضا یکی نیتو باعث بش ایمامانت  گهید کباریفقط اگه  یکنیم یدار ینداره تو چه غلط یبه من ربط -        

 !شهیم یچ یدونیو خودت م کنمیرو م دیکه نبا ی، اونکار ننیبب بیآس

 

که  ییا قهیدق ، چند مکتیدستم رو گرفت و نشاندم رو ن یتماس رو قطع کردم و به نفس نفس افتادم ، نگار با نگران        

 صاف کرد و گفت : ییرو با سرفه ا شیگذشت ، گلو

 

 ؟ هیچ«  دیکه نبا یاونکار» ها ،  پرسمیم یمحض کنجکاو -        

 

 چند لحظه نگاهش کردم و گفتم :        

 

 گفتم. یالک -        

 

 چشمهاش رو گرد کرد و گفت :        

 

 ! شهیم یچ یدونیخودت م یها ، گفت یبود یجد یلیخ -        

 

 دونن؟ینم هیدارم ازش مثال که بق یگفتم بترسه ، مگه نه چ یزیچ هی -        

 

 بخدا . ییا ونهیبه دستم و گفت : د دیمحکم کوب        

 

ام افتادم و خنده ام  چارهیب یبابا ادیکردن ؟ بعد  دیخنده ام گرفت ، منو چه به تهد اریاخت یو منم ب دیبعد هم خند یکم        

 ...دمیبخشینم چوقتیافتاد خودم رو ه یم یمحو شد ، اگه باز هم اتفاق

 

      

 

 گفت: ینیکردم لبخند بزنم.با حالت غمگ یشدم و سع رهیخ دیدرخشیم جانیاز ه شیبه نگار که چشمها        

 

 باهام آشنا شه... شتریب خوادی....بهم گفت مم؟یدیمن و بهراد به کجا رس یبپرس یخوایاصال نم -        

 

 ن؟یوقت آشنا نبود نهمهیمگه ا -        

 

 و نه دوستانه. شتریب یچرا ، ول -        

 

 منظورش ازدواج بود ؟ ؟یچ یعنی -        

 

 یمقطع یال رابطه هاکه بخوام دنب ستمین یسن یتو گهید نکهیکرد در مورد ا یسخنران یکل ینگفت ول نویا مایمستق -        

 .میباهم آشنا ش شتریب خوامیم نی...بعدش گفت واسه همنهایثابتم و ا زیچ هیباشم و دنبال 

 

 .یخوشحال باش دیخوبه ، االن با یلیخ نکهیخوب ا -        

 

 شونه اش رو باال انداخت و گفت :        
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 گفت بهت ؟ یچ ریام ی، تو نگفت ی...راست میبر شیپ عی، دوست ندارم سر یدونیم یهستم ول -        

 

 و صبح هم که من زود رفتم سرکار. مینکرد دایو خسته ، فرصت حرف زدن پ میهردو غرق فکر بود نقدریاونشب ا        

 

 ! کنمیبهم زنگ بزن کمکت م یخوایرو م نیکرد و گفت اگه ماش ویس میگوش یشماره اش رو تو -        

 

 ...شهیگرفت شماره اش رو داد؟باورم نم تویرگوشیدروغ نگو...واقعا؟ ام ؟؟؟یبلند گفت : چ یانگار با صد        

 

 نزدم. یحرف نیبخاطر ماش یجا خوردم ، ول یلیبا لبخند گفتم : منم خ        

 

مغروره ، شماره اش رو خودش بده؟ اصال ! از تو  یلیبگم ، خ یچطور دونمی، نم کنهیکارها نم نیاصال از ا ریآخه ام -        

 مستقل مد شدن؟ یگفتم االن دخترا یدیخوشش اومده ، د

 

 زدم بهش و گفتم : برو مسخره ...        

 

، ازم استقبال کردند ،  کردمیبابا بود من عمو صداش م یمیقد یکه چون از دوستا دیخاله مارال و عمو سع میدیرس یوقت        

رو تکون  لمیکه موبا یدر حال جانیکه نگار با ه زدمیآرامش بابا خونه خاله بمونم.شب داشتم مسواک م یچند روز برا تمخواسیم

 ؟ هیک نیبب ای، ب یدار جیگفت : مس دادیم

 

 رو گرفتم و باز کردم ، شماره اش ناشناس بود و نوشته بود : لیموبا        

 

، روز  دیباش لیبگم اگر ما خواستمی، م نیخوب باش دوارمیساعت مزاحمتون شدم ، ام نیا دی، ببخش یسالم خانم سراب»         

 «. ممنون.دیتا با کادر آشنا بش دیداکنیدادم حضور پ لیکه درآموزشگاه خودم تشک ییجلسه ا یبرا کشنبهی

 

بود  ستادهیرو به نگار که هنوز ا یو گوش «امیسالم ، ممنون ، حتما م» اش خنده ام گرفت و جواب دادم :  یاز لحن کتاب        

 گفت ؟ یبود؟چ ینگاهم کرد و گفت : خب؟ ک یدادم ، سوال

 

 بدم؟ حیبرات توض دیاز همکارهام بود ، حاال من چرا با یکیدهانم رو شستم و گفتم :         

 

 .یدیته ، هرشب گزارش م فهیوظگفت :  دیخوابیکه م ی، خودش رو کنارم جا داد و در حال دمیتخت دراز کش یرو        

 

 بعد من هم خوابم برد. قهیاش خنده ام گرفت و چند دق ییاز پرو        

 

        *** 

 

بخار و رطوبتش اشک  یاومدند ، ناخودآگاه از گرم یم رونیکه ازش ب یناهماهنگ یشدم و بخارها رهیام خ ییبه فنجون چا        

بود روشن  لنتیکه اغلب سا لمیگذاشتم و با دستمال اشکهام رو پاک کردم ، موبا زیم یچشمهام جمع شد ، فنجون رو رو یتو

 ؟یبود : پولهاتو جمع نکرد شته! نورسامیداشتم ، از ام جیشد ، مس

 

 زدم : سالم ، چطور؟        

 

 .نمتیبب خوامیم ؟ییجواب داد : کجا        

 

، و نشست رو به روم ،  دیساعت بعد رس میبود آخه ؟ ن یچه کار نیبدون فکر آدرس رو فرستادم و بعد با خودم گفتم ا        

 به اطرافش کرد و گفت : یو جذابه ، نگاه پیکردم با خودم نگم چقدر خوش ت یسع



Roman-City.ir 
 اینجا که من ایستاده ام رمان

 

https://telegram.me/romancity 25 

 

 

 پاتوقته. نجایحتما ا -        

 

 رو بدم به تو. نیماش خوامیداد و گفت : ازت خوشم اومده ، م هیکنزدم. ت یکردم و حرف دییبا سر تا        

 

 : دمیبپرم هوا ، پرس یاز ژستش خنده ام گرفته بود ، حتما توقع داشت از خوشحال        

 

 ؟ ستیمال خواهرتون ن نیمگه ماش -        

 

 : فکر کنم از برخورد من پکر شده بود ، شانه اش رو انداخت باال و گفت        

 

 ؟ یخوای. خب؟ ممیحرفا رو ندار نیمن و خواهرم با هم ا -        

 

 . قایدق هیهدفش چ دمیفهم یم دیبا        

 

 پرداخت کنم ؟ دیبا یچطور -        

 

 سه ماه . چطوره؟ یاش رو تو هیخم شد و گفت : نصفش رو نقد بده ، بق        

 

 داشتم که ... یدرآمد نیسه ماه ؟؟؟ من اگه همچ یتومن تو ستیب یعنیذهنم حساب کردم و گفتم :  یتو        

 

 که نه من ضرر کنم نه تو؟ یبد یتونیم یدستش رو باال آورد و گفت : باشه ، باشه ... چطور        

 

 ام گذاشتم و گفتم : یشانیپ یدستم رو رو        

 

 یلیو خ میو ن کسالی شهیهم بدم ، بازم م ونیلیم کیگه هرماه ا ی، حت تونمیگرونه ، من نم یلیمن خ یبرا نیماش نیا -        

 .کشهیطول م

 

 .اریبه خودت فشار ب شتریب کمی -        

 

 .تونمیسرم رو تکون دادم و قاطعانه گفتم : نه ، نم        

 

اصرار  گهیو خوشحال شدم که د دمیکش ینزد. نفس راحت گهیو حرف د ییا شهیحباب ش کیسرد شد و مثل  شیچشمها        

 دومم رو که خوردم گفت : ییاز چا یینکرد ، جرعه ا

 

 ! میبا هم باش خوامیم -        

 

 ، با زحمت قورتش دادم و گفتم : دیپر میبه گلو ییچا        

 

 ؟یچ یعنی -        

 

 ... ی، ازت خوشم اومده ، جالب گهید میبا هم باش -        

 

 ، گفت : زنمینم یحرف دید یغرق در غرورش نگاه کردم ، وقت افهیباال رفت و به ق میاابروه        
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 دوست دختر ، دوست پسر ، نخورده به گوشت تا حاال ؟ ؟یمتوجه نشد -        

 

 ؟ خورمیرو م یکس افهیو ق پیفکر کرده بود؟ که من باز هم گول ت یبا خودش چ        

 

 از من خوشتون اومده. نکهیبشم. ممنون از ا یید رابطه امن دوست ندارم وار -        

 

 اومد و گفت : یرو زد ، که بدجور هم به صورتش م یشگیهمون پوزخند هم        

 

وقت خودت و خودم رو  نکهیا ی! حاال بجای، رسوند دمیفهم نوی، ا انیکه زود کوتاه ب یستین یی، تو از اون دخترها نیآفر -        

 ، آخرش رو بگو. یتلف کن

 

اومدم. خودش رو بهم رسوند و گفت :  رونیرو حساب کردم و ب زیاش ، بدون حرف بلند شدم و پول م ییبهت زده از پرو        

 .یگفتم که واقعا برام جالب یافتم ، ول یراه نم ینطوریا یمن دنبال هر کس

 

 و گفتم : شی، رو به رو ستادمیا        

 

 بشم. ییوارد رابطه ا خوامیکه نم نهیتوجهتون رو جلب کردم خوشحالم ، آخرشم ا نکهیواقعا از ا -        

 

 بهم زل زد و گفت : ییا شهیش یبا همون چشمها        

 

 ...زنهیشانس در خونتو نم شهی. همیکرد تویاشتباه زندگ نیبزرگتر -        

 

ام خارج  ینیاز ب شی، سرم رو تکون دادم تا عطرخوش بو هیت و رفت ، فکرکرده بود کمن گذاش تیبعد در خشم و عصبان        

 نیشوم که ماش یسوار تاکس ستادمیا ابانی! کنار خ دونستیمن م یبود که خودش رو شانس زندگ یبشه ، مسخره ، انگار ک

!  تیشخص یرو برداشت. ب ابانیکل خ شیها کیآف الست کیت یبا سرعت رد شد و صدا میاز جلو شیبایو ز متیگرون ق

که عاشقش بودم ، به  یشاه توت یوقتها هم بستن یآورد ، بعض یمجاب کردنم ، گل م یوقت گذاشت برا شتریحداقل مهران ب

هم  دیداره ، شا یمهربونچه دل  کردمیو من فکر م دادی، توجه نشون م کردندیاسپند دود م ای فروختندیکه فال م ییبچه ها

بعد  کساعتیفرستاده بود نگاه کردم . حدود  میفرهنگ برا یکه آقا یو به آدرس دمیکش یمن ! آه یه براداشت ، فقط ن

استرس داشتم ،  یبزرگ آموزشگاه کنکور زده بودند. کم یکه سردرش هم تابلو یکیبه ساختمان چند طبقه بزرگ و ش دمیرس

راحت تر  یکم المیاومد ، خ یفرهنگ که لبخند زنان به سمتم م یآقا دنیرو به رو بشم ، با د قراره یبا چه کسان دونستمینم

 شدو گفت : کمیشد. نزد

 

 ؟ دینیرو بب نجایتا ا نی، اگه دوست دار ومدندین دیسالم ، منتظرتون بودم ، هنوز چند تا از اسات -        

 

اطالعات  بایبلند که تقر زیم هیبود با  ی، سالن بزرگ یجواب سالمش رو دادم و دنبالش راه افتادم. مقابل در ورود        

جالب بود ، دو  یلیخ میشاپ درست کرده بودند که برا یکاف هیهم شب یمبل ، قسمت هیشب یصندل نیآموزشگاه بود و چند

 گهید یکالس بود و راهرو نیسمت راست ، داخل راهروها هم چند یکیو  چپسمت  یکیسالن قرار داشت ،  یراهرو انتها

 میبرا ی. صندل میفرهنگ گفت اتاق جلسه است ، که وارد همون شد یکه آقا کیش اریدر وسط و بس زیم کیداشت با  یاتاق

 یچیه بشیو غر بیداد که با اون اصطالحات عج حیتوض شیآموزش وهیاز ش یو کم نمیو تعارف کرد که بش دیکش رونیب

 هیبق یبود ، برا کیزیاستاد ف دمیکه اونطور که فهم گهیاستاد د کی فرهنگ و یاومدند و آقا دیاسات هی. باالخره هم بق دمینفهم

رو با سابقه و اسم و  دیفرهنگ همه اسات یدادند ، آخر سر هم آقا حیتوض گهید یزهایچ یلیاز روش کار و ساعات کالسها و خ

معروف  یلیهاشون هم خ یو بعض دمیشنیسابقه اونها رو م یوقت رفتمیفرو م یصندل یتو شتری.من هر لحظه ب دکر یرسم معرف

 گونه اش گفت : ایبا اون لبخند رو دیبودند ، به من که رس
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دارند ، و هنوز مشخص  سیهستند ، استاد زبان که با سن کم ده ساله سابقه تدر یسراب یکیهم استاد ن شونیا -        

 نه ! ای میرو دار شونیبا ا ینکردند که افتخار همکار

 

به  یفرهنگ دادم ، همه جور یبه آقا یفحش درست و حساب نیدلم چند یانداختم و تو ریت آب شدم و سرم رو زاز خجال        

،  دیدار اریآب دهانم رو قورت دادم و گفتم : اخت یمن زل زده بودند که احساس مسخره بودن همه وجودم رو گرفت ، با بدبخت

 ممنون.

 

رو گرفتند ، خواستم بلند شم که  شونیداد و همه بلند شدند و دست دادند و برگه ساعات کار لمیتحو یدوباره لبخند        

 همه رفتند نشست و گفت : ی، وقت نمیفرهنگ اشاره کرد بش

 

 ؟ هیچ متونی، تصم یخب خانم سراب -        

 

بهش رفتم و  ییکرده بود ، چشم غره ا همه انگشت نما یاون کله مسخره اش رو بکنم که اونطور منو جلو خواستیدلم م        

 هستند. یبدم چ دیکه درس با یو از همه مهم تر مطالب امیو حقوق و مزا میساعات کار دونمیگفتم : من هنوز نم

 

 برد و گذاشت رو به روم و گفت : یرنگ یدستش رو به سمت پوشه آب        

 

 هیو  مهیهست و ب یحقوقش ساعت نجای، ا میبا هم درس بد دیکه با یالببراتون نوشتم با سر فصل مط نجایرو ا زیهمه چ -        

 هم که نوشتم براتون. گهید یایمزا یسر

 

 گفت: شدمیکه بلند م یپوشه رو برداشتم و در حال        

 

 .دمیخبرش رو بهتون م گهیو چند روز د خونمیم -        

 

هم خوشم  ابانشیراه افتادم . از خ ادهیهم اصرار کرد که من رو برسونه که قبول نکردم و پ یکرد و کل میتا دم در همراه        

هم فعال سه روز در  میدو برابر آموزشگاه بود و ساعات کار بای، تقر شتریب یلیمتوجه شدم حقوقم خ عینگاه سر کیاومد ، با  یم

اسم و  تونستمیمن هم م دیشا یبه اون معروف یدیحساب اسات ینام کنندگان. پوشه رو بستم ، رو بتهفته ، بسته به تعداد ث

 نقش بست. میلبها یرو یفکر لبخند نیکنم ، با ا دایپ یرسم

 

       

 

 

 

 گفت : گشتیکوچکش م فیدر ک یزیکه دنبال چ ینگار در حال        

 

 کجا گذاشتمش ... دونمینم -        

 

 بلند سخت بود ، کالفه گفتم : یپاشنه ها نیا یاالن رو نیتحمل وزنم از هم        

 

 .ستین شتریکه ب فیذره ک هی -        

 

 .میکردم ، طبقه چهاردهمه ، بر دایآهان پ -        

 

 به نگار کردم و گفتم : ی، نگاه میوارد آسانسور شد        
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 اد؟یم یبهراد ک -        

 

 .میبر میخوایکه با هم م هییجا نیاول بای، تقر دارم جانی. هرسهیم گهیساعت د میگفته ن -        

 

و نگار زنگ در رو زد.چند لحظه بعد ، در  میستادیدر اون طبقه برج ، ا کیو مقابل همون  میاومد رونی، ب ستادیآسانسور ا        

در رو باز کرد و به داخل  یصورتمون خورد. دختر یتو ادیخونه م نیاز صدا که اصال معلوم نبود از ا یکه باز شد موج بزرگ

و دود  ادیز تی، با جمع میگذشت یاز پاگرد کوچک یاومد ، وقت یبود که بهش م دهیپوش یرنگ یرشکدعوتمون کرد ، لباس کوتاه ز

 ساده است که ... یمهمون هی یبلند به نگار گفتم : گفت ی، با صدا میکه هردومون مات مونده بود میو رقص نور مواجه شد

 

 .میگردیاگه جو بد بود با بهراد برم میبر ایگفتن ، حاال ب نویگفت : به من هم ا یبا ناراحت        

 

 میشونه ها یباز و بزرگ کرده بود ومن هم صاف رو یرا فرها شی، نگار موها میسرم رو تکون دادم و مانتوها رو درآورد        

و در اون  میرفت رونیجمع نا آشنا ، ب نیکه معذب بشوم از ا یو نه طور چشم بود یبود ، خدا رو شکر لباسم هم نه تو ختهیر

 اطرافش رو نگاه کرد و گفت : ی، نگار کم میکرد دایپ ننشست یبرا یصندل یبه سخت یشلوغ

 

 .دمینگاه کردم دلناز رو ند یهرچ -        

 

 : دمیو جذاب افتادم ، پرس ییاون دختر مو قهوه ا ادیدر خاطره ام به         

 

 مگه اونم هست؟ -        

 

.نگاه کن توروخدا ، فقط قرص هیآموزشگاه هنر یساده از بچه ها یمهمون هیفکر به من گفت  یاونه ، دختره ب زبانیاصال م -        

 اکس نزدن...

 

، با  دیچرخیر خودش هم مو دو رفتی، چهاردست و پا راه م نیداشت رو زم یعاد ریغ یافتاد که با حالت یپسر ینگاهم رو        

 گفتم : فکر کنم اونم زدن. ینگران

 

و  کلیبلند قد با ه یکه پسر میبود نشسته بود قهی، ده دق کردینگاه م لشیصبرانه به موبا ینزد و ب ییا گهینگار حرف د        

 و گفت : ستادیبزرگ کنارمان ا یبازوها

 

 اونجا. نیای، ب شهیاونجا سرو م یدنی، دلناز گفت بهتون بگم نوش دمیسالم ، من نو -        

 

 .میندار لیدر آن جمع شده بودند اشاره کرد. نگار سرش رو تکون داد و گفت : ممنون ، م یتیکه جمع ییو به نقطه ا        

 

 ؟ ارمیمن براتون ب نیخوایم -        

 

 خودمون. میایم مینه ممنون ، خواست -        

 

 براتون. شهی، سخت م ستنیحال خودشون ن یشلوغه ، همه هم تو یلیکرده بود : خب اونجا خ لهیپسر پ        

 

 به من کرد و گفت : ینگاه ینگار عصب        

 

 .میشیما هم بهتون ملحق م ادی، اون ب میهست یراستش منتظر کس -        
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نداره سرش رو تکون  یجواب داد. پسر هم که معلوم بود حال خوش عیروشن شد و سر شیهمون موقع هم صفحه گوش        

 داد و رفت. نگار تماس رو قطع کرد و گفت:

 

 ما... یکرده بود رو دیکل ی.پسره روانمیریو م ادی، االن م کردیرو پارک م نشیخداروشکر بهراد داشت ماش -        

 

بلند شد و من هم بلند شدم ، بهراد با  عیاومدند گذشت و باالخره بهراد وارد شد ، نگار سر یطوالن یلیکه به نظر خ یقیدقا        

 چقدر شلوغه. نجایگفت : ا میبشنو میکه بتون یبلند یصدا

 

بهش گفت که بخاطر  یزیبه نگار ، نگار چ دهیچسب بایتر شدند ، نشست کنار ما و تقر قیبه اطرافش اخمهاش عم یبا نگاه        

 .میریبکنه بعدش م خوادیچکار م نمیبب ادیب ریکه بهراد سرش رو تکون داد و گفت : ام دمینشن ادیز یصدا

 

،  میکه ما با هم داشت یبه ظاهرم کردم. با اون برخورد یدفعه استرس تمام وجودم رو گرفت ، و ناخودآگاه نگاه کی ر؟یام        

 ؟ ادیم ی: اونم دعوت بود ؟ ک دی. نگار پرسکردیباهام م یحتما رفتار سرد

 

 ، اره دلنازدعوتش کرده بود. میبا هم اومد -        

 

، مخالف  دندیپریم نییاوج گرفت و همه هماهنگ با هم باال و پا کینگاهشان رو...موز یرفته بود دلناز و باز ادمیآه ...         

دور لرز تمام بدنم رو گرفت ، نگار کنار  ییخاطره ا ادیبود ، با درست ن یزیبود ، چ یجور کی نجاینبودم اما ا یو مهمون یپارت

 گوشم گفت :

 

 .میخودمون بر ادیاگه اون نم نهیبب خوادی، بهراد م ریدنبال ام میبلند شو بر -        

 

 .نی، شما بر نمیشیم نجایسرم رو تکون دادم و گفتم : من هم        

 

 ...افتهیب یاتفاق هی ترسمی، م گهید میبر ایب -        

 

 .ایبه کارم نداره زود برو و ب یهم کار یمن نشستم کس -        

 

مرتبه  کیافکار بودم که  نی! در هم رفتمینم رسامیبهم کرد و دنبال بهراد رفت. عمرا دنبال ام ینگاه ینگار با دلواپس        

تا  یکیو  رقصهیم کردیفکر م ای دیرقصیتکنو م یکیوارد شد ،  تیبه جمع یادیز جانیاومد و دوباره انگار ه یعربده کس یصدا

دستم رو گرفت  یمرتبه پسر کیرو لگد کنند ، خودم رو جمع کرد بودم که  میپا نکهیترس ا ز. وحشت زده ادیپر یخود سقف م

 وسط... ایب ؟یو بلندم کرد و در همون حال گفت : چرا نشست

 

 ، با ترس گفتم: داشتیکشم ، چشمانش خمار و قرمز بود و شل و وارفته قدم برمب رونیکردم مچ دستم رو ب یسع        

 

 خستم... کمی نمی، من...دوست دارم بش یمرس -        

 

 کرد و گفت: یبلند یخنده         

 

 در بره ... تیبزن خستگ نایاز ا ایب -        

 

که چند نفرنشسته  زیم کیاز خونه ، کنار  یتر کیسمت تار دیفرار کنم کش خواستمیم یباز هم منو که به هر جون کندن        

 دیکشیرو بو م یرنگ دیپودر سف یکوچک ینفر هم داشت رو چاقو کی،  شانیمات زل زده بودند به رو به رو ییبودند و با چشمها

بودم رو  دهیها د لمیف یحاال فقط توکه تا  ییزهایمن کجا هستم و دارم چه چ نهیبب بوداز وحشت خشکم زده بود. بابا کجا 
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کردم بلند شم که  یبود نشست و من رو هم کنارش نشوند ، سع دهی. پسر احمق که انگار با چسب به دست من چسبدمیدیم

 .شهینم یچیه یبزن باری،  ستین یبد زیو گفت : چ دمیدوباره کش

 

از همون پودر  ینبود ، پسر مقدار دایپ یزیکمکم کنه اما اصال چ یکس دیزل زدم به اطرافم تا شا دمیلرز یکه م یدر حال        

 ...ادی، خوشت م ایمن گرفت و گفت : ب یرو جلو

 

زدم ، نگاه  شیو بلند شدم و با همه توانم صدا رسامیچشمم افتاد به ام یاون شلوغ یاومد که تو یام در م هیداشت گر        

 یکیحرف آن  ی، بعد با اخم به طرفم اومد و ب دید تیماتش برد که من را در آن وضعسرگردانش به من افتاد و چند لحظه انگار 

به مچ دست من بود ، باز هم ول نکرد و نئشه وار گفت :  دنی، اما پسرکه انگار توهمش چسب مرو گرفت تا بلند ش مینوایمچ ب

 ...میکردیحال م میکجا ؟ داشت

 

مبل خورد و همون طور ماند ،  یضربه محکم به پشت نیحرکت محکم از دست من کند ، پسر با ا هیمچش رو با  رسامیام        

کجا رفت  دمی، نفهم شدمیم دهیکش رسامیبه دنبال ام گریمچ د کیبا  نباری. من هم که ا چارهیقدرت بلند شدن هم نداشت ب

و  دادمیکه دستم رو ماساژ م ی، در حال میهست ییدر اون خونه کذا یجلو یراهرو یتو دمیدفعه صداها کم شد و فهم کی یول

 لرزش بدنم رو متوقف کنم گفتم : کردمیم یسع

 

 نجا؟یا میاومد یچ یبرا -        

 

 بغل اون احمق ؟ یبرگرد یخوای؟نکنه م هیگفت : چ تیبا عصبان        

 

 یداده بود؟ چند لحظه نگاهم کرد و بعد نفس بلند ریبهم گ یبود که اون پسرروان یمن چ ری، تقص گرفتیام م هیداشت گر        

 دستش بود رو داد بهم و گفت : یکه رو یاهیو پارچه س دیکش

 

 .میبپوش ، زود باش بر -        

 

 ؟ی؟ نگار و بهراد چ هیچ نیا -        

 

 دنبال تو. امیشماست ، نگار بهم داد و با بهراد فرستادمشون برن تا ب یمانتو -        

 

کرد و  رونیبه ب ینگاه عیسر رسامی، ساکت شدم ، ام دیتابیکه از پنجره م ینور قرمز و آب دنیبزنم که با د یخواستم حرف        

، من هم با اون پاشنه ها انگار  دیگفت و به طرف پله ها دو یبود ، نچ ستادهیسمت آسانسور که طبقه اول ا دیدستم رو کش

رو در آورد ، با درد و زحمت دنبالش  میکه با حرص خم شد و کفشها خوردمیم نیاشتم زمو د دیچیپ میبدوم ، پا تونستمیم

رفتن در نامه اعمالم نبود.  یبود ، فاتحه ام خوانده شده بود ، فقط کالنتر سی، اگه حدسم درست بود و اون نور مال پل دمیدو

 ی، صدا ستادیکدوم طبقه بود که ا دانمیباالخره نم و نفسم بند اومده بود ، شدیبغضم کم کم داشت بزرگ تر و بزرگ تر م

 هیشب یمن ، با کارتش در واحد رتیکرد و در کمال ح بشیدست در ج رسامیاومدند ، ام یکه باال م دمیشنیرو م یادیز یپاها

خونه لوکس و  اونشدم به  رهیبست و من خ یواحد دلناز رو باز کرد ، اول من رو به داخل هل داد و بعد خودش ، در را به آرام

 .رسامیکارت در دستان ام

 

        

 

 ؟ هیخونه ک نجایا -        

 

 ساکت باشم ، بعد آروم به سمتم اومد و گفت : خونه من. یعنیدستش رو باال آورد که         

 

 ...نیماش ی، برا مینبود که اومد نجایدر حال کندوکاو درذهنم گفتم : اما ما ا        
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 ، خونه خودمه ، جدا از مامان و بابام. نجایا -        

 

 مثل خنگ ها گفتم : آهان.        

 

خونه جمع شد ،  ونیو نشست ، تازه حواسم به دکوراس ییگذاشت و کتش رو انداخت رو کاناپه ا ییرو گوشه ا میکفشها        

 سرد. یاما به نظر من کم قهیو با سل بایز زیبود ، همه چ دیو سبز و سف ییقهوه ا یرنگها بیکه ترک

 

 .یو چندساعت بعدش هم صبر کن رندیم یتا وقت دیبا ؟یستیاونجا با یخوایم یتا ک -        

 

 دنبالم. ادینگار ب زنمیزنگ م رنیچند ساعت بعد ؟ االن م یچ یمعذب نشستم و گفتم : برا        

 

 . یشونه اش رو باال انداخت و گفت : هرطور راحت        

 

 سرش رو با تاسف تکون داد و گفت : رسامیخوردم ، ام یراه پله ها از ترس تکون یتو یغیج یبا صدا        

 

 نمیگوش نداد ، ا کشهیبه گند م ویهات راه نده همه چ یرو تو مهمون امکیس نیدختره احمق ، صدبار بهش گفتم ا -        

 عواقبش.

 

 ن؟یگیدلناز رو م -        

 

 ست؟یتکون داد ، دوباره گفتم : مگه...دوستتون نسرش رو         

 

 گفت : یالیخی، بعد با ب دمیسوال رو پرس نیا یچ یبدونه برا خواستینگاهم کرد انگار م یکم        

 

هاش و دردسرهاش ، رابطه  یرو ادهیز نی، اما بخاطر ا میبا هم در ارتباط بود یمدت هیاگه منظورت دوست دخترمه ، خب  -        

 ام رو باهاش کم کرده بودم.

 

 ! نشیشناسیبه هرحال م -        

 

 ه؟یمنظورت چ -        

 

 افتاده. ری، االن حتما گ نیکردیکمکش م دیبا -        

 

 گهیهات ، د یمونمواد رو باز نکن به مه ی؟ قبال هم بهش هشدار داده بودم پا ادیقراره ب سیپل دونستمیمگه من م -        

 مشکل خودشه.

 

 اش گفتم : یمتعجب از خونسرد        

 

 روز دوستتون بوده ! هیباز هم  ن؟یستینگرانش ن یعنی -        

 

 کالفه گفت :        

 

 ؟یدوست باش یخوایمگه چقدر م شینیب یکه فقط تو رختخواب م یبا کس -        
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آدم  نکهیا انیهم از ب ی، خجالت ایح یگرفت. مردک ب شیچند لحظه گذشت تا متوجه حرفش شدم و بعد از خجالت سرم آت        

 شتریهرچقدر ب قایبودم ، دق ی، از اونجا بودنم ناراض ستادیبهم زد و بلند شد کنار پنجره ا ی! پوزخند دیکشینم هیعوض

مرتبه  کیخونه از همه بدترشون بودم.  یو االن هم تو شدمیم کشونینزد شتریرم ، بیمدل آدمها فاصله بگ نیاز ا خواستمیم

کال ازش دارم ، در همون حالم زنگ زد ، با عجله جواب  سیده تا م دمیآوردم که د رونیرو ب لمیموبا عینگار افتادم و سر ادی

 : دیپرس عیدادم ، سر

 

 نگرفتتون؟ سیپل ؟یری، با ام یاز نگران ؟مردمیدادیچرا جواب نم ؟یکین ییکجا -        

 

 ، خونشونم. رساممیبود ، آره با ام لنتیکه طبق معمول سا لمیاجازه بده حرف بزنم، موبا -        

 

 اونجا. نیری، خب خداروشکر ، بهراد بهم گفت تو همون برجه خونه اش احتماال م رهیام شیپ گهیگفت : م ینگار رو به کس        

 

 ن؟یرفت یچطور ؟یشما چ -        

 

 . هنوز هستن ؟دمیم حیبرات توض امیاونجا ، حاال م ختندیها ر سی، پل میشد نیسوار ماش نکهیبه محض ا یکین یوا -        

 

 ها هنوز هستن؟ سی: پل دمیکردم و پرس ریبه ام ینگاه        

 

 .کشهیول مپرده رو انداخت و گفت : تا کارشون تمام بشه ، ط        

 

 رفتن. یوقت دمیرو به نگار گفتم : فعال هستن ، بهت خبر م        

 

خالف من باز شده  یکارها یعرصه برا نایحاال با اومدن به خونه خاله ا کردمیکرد ، ناراحت نشسته بودم و فکر م یخداحافظ        

هم بدون حرف به طرف آشپزخانه رفت و  رسامیهمه باشه. ام یشرمندگ هیکنم تا ما یدوباره کار خواستمیبود و من هم اصال نم

 ؟یخوای، به من اشاره کرد و گفت : م ردآو رونیب یآب یبطر خچالیاز 

 

 ن؟یرو بهم نشون بد یبهداشت سیسرو شهی، م یبلند شدم و گفتم : نه ، مرس        

 

، با دستم ماساژ دادم ،  کردیراستم بدجور درد م یوزک پانرفته بودم که از شدت درد پا ، دوباره نشستم. ق یهنوز قدم        

 شد؟ نطوریراه پله ا یکنارم نشست و گفت : تو

 

کرد و دوباره بلند شد ، از  نکارمیا یبه من برا یهیکردم. نگاه عاقل اندر سف دییو با سر تا نمیدورتر بش یکردم کم یسع        

 :آورد و به طرفم گرفت و گفت  ییبسته ا خچالی

 

 .خهیپات ،  یبذار رو -        

 

 ! کنهیاون قدر هم درد نم -        

 

 .یافت یم تی، از کار و زندگ کنهیخونه ورم م ی، بر یفهمینم یاالن گرم ؟یکنیم یشد و گفت : چرا لجباز یعصبان یکم        

 

، خنده ام هم  یچیه گرفتی، لجم که نم کردیها رو م یشوخ نیباهام ا یاگه هرکس دیرو با حرص ازش گرفتم ، شا سهیک        

 تمی، همه کارهاش اذ یاز آدمها که از همون برخورد اول دوستشون ندار ی، مثل بعض رسامی، اما در مورد ام گرفتیم

 دادمیهم چون مقابلش همه اعتماد به نفسم رو از دست م دیشا ایبودم  همثل اون ضربه خورد یچون از آدم دی.شاکردیم

ام نشسته  یمبل کنار یکه رو رسامیبرداشتم. ام عیشد و سر شتریب سهیبا گذاشتن ک می، آخ... درد پا گرفتمیضع ممو عیسر

 بود ، گفت :
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 ؟یشد با اون پسره رفت ی...چیدوباره بذار یبعد بردار قهیبمونه پنج دق دیورش ندار ، با -        

 

 ؟یبا تعجب گفتم : با ک        

 

 .کردیهمون که مچ دستت رو گرفته بود ول نم -        

 

 من باهاش نرفتم ، به زور بردم. -        

 

 ریتو آسمونها س یبودم که االن داشت دهیرس ریسرش هم بزن و فرار کن ، اگه من د یتو یوقتها ، شده بزن نجوریا -        

 ...یکردیم

 

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم : منظور؟        

 

 ...و...یونیبه من مد نکهیداد و گفت : منظور ا هیتک        

 

 !یرو ادا کن نتید دیبا نکهیگفت : و ا طنتیاز ش یباال رفت ، با ته رنگ میابرو        

 

 مجبورتون نکرده بود. یاخم کردم و گفتم : کس        

 

 از اون از بازداشگاه هم نجاتت دادم. رینه نکرده بود ، اما حاال که انجام دادم و غ -        

 

 ه؟یواقعا ممنونم ، کاف -        

 

 .یرو قبول کن شنهادمی، پ نتید یادا یبرا دمیم حیزد و گفت : البته که نه ، ترج ییلبخند شرورانه ا        

 

 کنم. ریآسمونها س یبرم تو دادمیم حیشاپ افتادم و دوباره حرصم گرفت و گفتم : ترج یکاف یاون روز تو یصحبتها ادی        

 

 در هم رفت و گفت : شیدوباره اخمها        

 

 ؟یریگیمن م یبرا شهیتو هم هیموضع مسخره چ نیا -        

 

 !«افتم  یرا ه نم یمن دنبال هرکس» رفته  ادتیخودت رو  یشما حرفها -        

 

 کرده ؟ تیعصبان شیگفتم. چ قتویخب حق -        

 

 .ستمیشما ن ی، از نوع دوست دخترها یکه شما تا حاال متوجه شد یزیمن برخالف اون چ -        

 

 ن؟یکالفه شد و گفت : مگه اونا چطور        

 

 گذاشتم و گفتم : زیم یرو رو خی سهیک        

 

 .امیشما جور در نم اتیبا اخالق ییهرطور که هستند ، اصال من با آدمها -        
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، نه  یشناختی، نه دوست دخترهامو م خوامیم یهستم و چ یمن ک یدونیکه نه م نهیپوزخند زد و گفت : تو مشکلت ا        

 . ناخودآگاه!یآگاه ی، اونم نه از رو یکن یمن غرض ورز اتیاز خصوص یسر هیبه  یخوایخودتو. فقط م

 

اشتباه با دو آدم  کیباز هم من  ی. ولگفتیدرست م یشتم وقتگفتن ندا یبرا یچند لحظه ساکت شدم ، حرف فشیاز توص        

 . دوباره گفت : کردمیمشابه رو تکرار نم

 

 .یبزرگتر از سنت هست اومدی، به نظر م یعاقل تر باش کردمیبه هر حال ، فکر م -        

 

 و موفقم بود. زهیانگار عزمش رو جزم کرده بود اعصاب نداشته ام رو بهم بر        

 

 .ستمی، من عاقل ن هیزیشبه و غر کیبه قول خودتون  یرابطه ها هیاگه عاقل بودن به برقرار -        

 

 به اون قسمتاش. یدیم ریکه گ یها رو بکن ، اما انگار خودت راغب تر نکارینگفته ا یکس -        

 

 .رمیتون ، من مامان از اهانتش بلند شدم و گفتم : ممنون از همه زحمتها یب یبا خشم        

 

 و گفت : دیرو کش میلنگان لنگان به طرف کفشم رفتم که بازو        

 

و  روننیها هنوز اون ب سیبهت تعرض کنم ، پل خوامیمتجاوزم و م هیرفتار نکن انگار من  یطور هی،  اریدر ن یبچه باز -        

 بخواب. ای نیخوب بش یبچه ها نی. پس برو عرنشیتا بگ رونیب ادیب یکیمنتظرن 

 

 .انیکاناپه بخواب تا بچه ها ب یبابا ، برو رو یبزنم که گفت : ا یگرد شد و خواستم حرف میچشمها        

 

خودم ،  یرو ییهم گذاشتم که با حس پتو یرو رو میدادم و چشمها هیبه ناچار برگشتم و اون هم رفت به سمت اتاقها ، تک        

 .وانهیکرد و رفت. پسره د یظیچشمهام رو باز کردم ، اخم غل

 

        

 

شب با نگار به خونه خاله برگشته بودم ،  یها مهیکجا هستم. ن ارمیب ادیتا ب دیطول کش ی، کم دمیاز جا پر لمیموبا یبا صدا        

 امیبود که پ رو برداشتم ، فرهنگ لمیافتاد جمعه است و کالس ندارم. موبا ادمیظهر بود خواستم بلند شم که  ازدهیساعت 

کرد  فیخاله تعر یشب قبل رو برا انینگار جر زیخوابم نبرد. سر م گهید یگذاشتم ول یرو کنار لیموباداده بود منتظر جوابمه . 

 ، خاله سرش رو با تاسف تکان داد و گفت :

 

 ؟یچ گرفتنتونینگار ، اکه م یفکر یب یلیخ -        

 

 . میساعت هم نموند مین یآموزشگاه ، حت ی، با بچه ها هیخودمون یمهمون هیمامان بخدا منم خبر نداشتم ، دلناز گفت  -        

 

 کن. اطیاحت شتریب کمیدست ما امانته ،  یکی، اما ن یچیحاال تو ه -        

 

 ؟ یچینگار معترض گفت : من ه        

 

 رفت ، نگار رو به من گفت : رونینه بخاله با خنده از آشپزخا        

 

چه شب  کردمیبوده ، فکر کن ؟ روان گردانم که خورده بودن ! منو بگو که فکر م نیاون پودرها کوکائ گفتیم رسامیام -        

 به بهراد خواهم داشت. ییایرو
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 که ناقص هم شدم. چارهیو گفتم : باز تو خوبه ، من ب دمیخند        

 

 ؟یبود چ ومدهین ریدا اگه امج -        

 

 و گفت : دیکش یقیدادم ، نفس عم حیرو مختصر براش توض نمونیب یحرفها        

 

 .ارهیبدستت ب خوادی، م یومدیکه تو جلوش کوتاه ن نهیا یبرا دمی، شا بهیرفتارهاش عج یلیخ -        

 

 رسامیبه ام یخودمون رو ندارم. من کال کار یبرا میکه ما دخترا ساخت ییها یتئور نیحوصله ا گهیحوصله گفتم : د یب        

 لنگه مهران ، از اون هم بدتر. هیکیندارم ، اونم 

 

 ، تجربه ان. ستنین یتئور نایا -        

 

 بلند شدم و گفتم :        

 

دست  یرو دوست دار یکس یوقت گهیمتجربه من  ؟یخودت رو نگه دار یتونیچقدر م یکه دوستش دار یکس یمگه برا -        

 یمونیو دست آخر خودت م یای، همه جوره باهاش راه م یکنیم ری، هر رفتارش رو به نفع خودت تعب یکنیو پات رو جلوش گم م

 نداره. یهم بهشون تعهد یو توهماتت که کس

 

 و گفت : دیشد و صورتم رو بوس زانیمرتبه از گردنم آو کیبه طرف در رفتم که نگار         

 

 ...میخوایما همه جوره خاطر خانم معلم با تجربه مون رو م -        

 

فکر  یبود ول یبا کس کباریکه مهران هر چند ماه  دمیدیام آتش زد ، من م یچند سال قبل توهماتم بود که به همه زندگ        

عشق من اون رو  کردمیفکر م ی، حت کردمیفکر مبچه گانه  نطوریهم کم نبود که ا یلیبدم ، سنم خ رشییتغ تونمیم کردمیم

 یدختر هم بعد از مدت نیاز من نگاه کنه ، اما اون عادت کرده بود و بهتر ریغ یتونه به کسینم یحت گهیکه د کنهیچنان گرفتار م

اگر من  کردمی، فکر م شدی، من چشمم رو بسته بودم . دوست داشتن که سرش نم یهرچ ای، تنوع طلب بود  کردیخسته اش م

 یانرژ کردینم یو سع ستمیفقط اهلش ن کردیم رخنده دار بود که فک یاومد ول یفرق نداشتم سراغ من هم م شیبرا هیبا بق

 ...گهید زیچ چیبرد ، نه مهران و نه ه نیبگذاره...توهماتم بود که از منو از ب میبرا

 

        *** 

 

خسته بودم که شام  نقدریاومدم ا یبه خونه م یپر شد ، هرروز وقت یوقتم حسابو  کنمیبه فرهنگ خبر دادم که قبول م        

 یهم حال خوش لوفریگرفته بود سخت مشغول بود. ن یی، انگار اون هم پروژه ا میدینم ادی، نگار هم ز بردینخورده خوابم م

 رمیاز زدن برق الک ، با لذت بهشون خالک زدن شدم. اون هم قرمز پررنگ ، بعد  شغولاوقات اونجا بود . م شترینداشت و ب

تر  رهیدو درجه ت شهیهم میبود ، اما دستها دیکال پوستم سف نکهی، با ا دندیرسیتر به نظر م دیرنگ سف نیبا ا میشدم . دستها

 یاالن کجا بود ؟ آه چارهیگرفته و خوش رنگ بود ، ب فتابپوستش آ شهیدلناز افتادم که هم ادیبودند ، حتما بخاطر آفتاب بود . 

اش هم به  گهیکه در حسرت عشق مهران سوخته بود و نصف د می، نصف زندگ رونیو از خونه اومدم ب دمیو لباس پوش دمیکش

مورد  هیرو  اسمش شدینداشتم که البته اونم نم ریاز ام ریام به غ یشنهادی، پ گدروندمیم ییتنها یجبران اون عشق داشتم تو

من  دیکرد اما حرف نزده بود ، شا ییاز رفتارهاش برداشت ها شدیت ، فرهنگ هم که مدتها بود که مگذاش یدرست و حساب

 رسامهیکه ام دمیاومدم ، با تعجب د رونی، از فکر ب لمیموبا یبود. با صدا خودیسرنوشتم ب ایجذاب نبودم ،  یهم به اندازه کاف

 ،جواب دادم : سالم.

 

 ؟ییسالم ، کجا -        
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 شده ؟ یزی، چ زنمیدارم قدم م -        

 

 .نمتیبب دیبا ییکه نه ، بگو کجا یزیچ -        

 

 شده. یزیپس حتما چ -        

 

 .گهید گمیم امیم ییدختر ، بگو کجا یزنیکالفه گفت : چقدر چونه م        

 

شدم ، دلم  یفروش یمغازه روسر هیو وارد  دمیهم کرده باشم ، من زودتر رس یرو ادهیجلوتر رو دادم تا پ یآدرس کم        

 یزیکردن بودم و هرچ دی، قبال عاشق خر کردمیم دیداشتم خر ازین یوقت بود که فقط وقت یلی، خ خواستیم دیجد زیچ کی

 د؟یی:بفرمادیبا لبخند ازم پرس ه. زن فروشنددمیخریو دوست داشتم م دمیدیم

 

 .ستی، رنگش هم برام مهم ن خوامیشال مد روز م هیشونه ام رو باال انداختم و گفتم :         

 

هم فروش داشتن ،  یلیدو روزه برام اومده خ نای، ا دییو گفت : بفرما دیمدل شال مقابلم چ نیشد و چند شتریلبخندش ب        

 .ادیب یلیهم بهتون خ رنگ نیمده... فکر کنم ا یلیاالن خ یآبرنگ یطرحها نیاز ا

 

 نیاش غالب بود و ا یسورمه ا نکهیاومد مخصوصا ا یبود. به نظرم قشنگ م دیو سف ییو سورمه ا یاز صورت یبیشال ترک        

 ؟ شهی...چقدر مدیرو بد نیاومد ، گفتم : هم یرنگ هم به من م

 

 یولخرج یرو گفت و من هم پرداخت کردم. دلم کم ادشیز یلیخ متی، ق ییایتالیاز جنس و طرح ا فیتعر یبعد از کل        

،  ینیبوق ماش یکنم. با صدا دیخر خواستمیاومدم ، اصال امروز م رونیام بهتر شد و خوشحال ب هی، واقعا هم روح خواستیم

داز کرد و گفت : بود ، اون هم من رو بر ان دهیپوش نیو شلوار ج رهیدار سبز ت قهی تو سوار شدم. بلوز اسپر دمیرو د رسامیام

 !یالغر شد

 

 بخاطر کارمه ، سرم شلوغ شده. -        

 

 م؟یصحبت کن میبر یخوایبد نبوده...کجا م چوقتیخوبه ، کارکردن ه -        

 

 کنم. دیخر کمی خوامیپاساژ ، م هی میبر -        

 

وقت بود به  یلی، خ میشد ادهیرو پارک کرد و پ نیماش نگیبعد در پارک قهینزد ، دور زد چند دق یتعجب کرد اما حرف        

اومد ،  یکرده بود و دنبالم م بشیرو داخل ج شیدستها رسامیبودم ، ام ومدهین یپرزرق و برق و رنگارنگ یها طیمح نیهمچ

 :دیکه گذشت پرس یکم

 

 ؟یدار دیاصال قصد خر -        

 

 م؟یصحبت کن نیخواستیم یرد چدر مو نی، آره...نگفت ادیخوشم ب یزیاگه از چ -        

 

 حرفهام... یبرا ستیمناسب ن نجایا -        

 

 که وسط پاساژ بود نشستم و اون هم رو به روم. کالفه گفتم : ییکافه ا یصندل یرو        

 

 ؟ دیبا من دار یچه حرف -        
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 .یقبل شنهادیزد و گفت : همون پ یلبخند        

 

 د؟یشینم الیخیواقعا ب -        

 

 اش رو ندونم ، نه ! یواقع لیسرش رو تکون داد و گفت : تا دل        

 

 و چند لحظه نگاهش کردم که زل زده بود به من حرکاتم. به جلو خم شدم و گفتم : دمیکش یآه        

 

 .نیدوباره اون تجربه تکرار شه.هم خوامیتلخ داشتم ، االنم نم یلیتجربه خ هیباشه ، من  -        

 

 .اریبه درد بخور برام ب لیدل هیشدند ،  ییا شهیکل گهیها د لیدل نیزد و گفت : ا یپورخند        

 

 .دیشما مثل اون هست -        

 

 ؟ میدار یرو باال داد و گفت : مثل همون آدم به درد نخوره گذشته ات؟ چرا ؟ چه شباهت شیابرو        

 

 .میمورد صحبت نکن نیشدم و گفتم : بهتره در ا یلحظات سخت گذشته ام ، عصب ادآوردنیبا         

 

 جا خوردم و گفت : یلیدستم گذاشت که خ یدستش رو رو        

 

 ؟یختیبهم ر ینطوریبدم که تو ا نقدرمیرو بگو که من هم ا نیفقط ا -        

 

 دمیکش رونیدستش ب ریو دستم رو از ز زندیم تا افکارم بهم براش گره خورد.سرم رو تکان داد رهیت ینگاهم در چشمها        

 و گفتم :

 

 .میدر موردش بحث نکن کنمی، خواهش م دونمینه ، نم -        

 

 دیچی، ساکت و گرفته بود ، تشکر کردم و اون هم مثل باد ته کوچه پ مینزد یبشوم حرف خاص ادهیپ خواستمیکه م یتا وقت        

 و رفت. 

 

 

 

 اومد هجده ساله باشه ، رو به من گفت : یکه اصال بهش نم یپسر        

 

 صداتون قشنگه ؟ نقدریا شهیخانم شما هم -        

 

 گفتم : یسیرو جمع کردم و به انگل میخنده ، اخم ها ریاز بچه ها که دوستهاش بودند صدردصد زدند ز یمین        

 

 کنم. رونتینکن که از کالس ب یلطفا مودب باش و کار -        

 

 گفت : یدوباره با لودگ        

 

 ؟ نی، دوباره بگ دمیمنکه نفهم -        
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 گفتم : ی، کتاب رو بستم و به در اشاره کردم و جد دندیمزه اش خند یو باز هم به حرف ب        

 

 .هیمسخره باز یجاو کالس  ییتو بامزه ا کنهیکه فکر م ی، تو و هرکس رونیبرو ب -        

 

 کمرنگ شد و گفت : یخنده اش کم        

 

 .هیپول نجایخب ، ا میاینم میایب می، نخوا ستیخانم مدرسه که ن -        

 

 و گفتم : دمیکش ینفس        

 

 !رونیهرجور دلش خواست رفتار کنه بره ب تونهی، م هیکالس پول نیچون ا کنهیهم که فکر م یهرک -        

 

کردم خونسرد باشم و ادامه درس  یرفتند ، سع رونیبدون حرف ب شدندیم یانداختم و اونها که چهار نفر نییسرم رو پا        

 یبعض دیبا زندیباشند و کالس رو بهم نر یجد نکهیا یبود اما برا ومدهین شیپ میماجراها سر کالس برا نیرو دادم ، تا حاال از ا

شده بودم که ممکنه  دیساعت بعد کالس تموم شد ، ناام می. ن رفتیکالس از دستم م اریاخت ، مگه نه بودمیم یوقتها جد

 رونیحوصله ب یرو هم گذروندم و ب یهم موفق نبودم . دو کالس بعد یلیخ کردمیشاگردهام کالسشون رو عوض کنند ، فکر م

 جواب داد: لوفریخونه ، بعد از چند بوق ن و هوا رو به خنک شدن بود ، زنگ زدم شدیم زییکم کم داشت پا گهیاومدم. د

 

 ؟ییکجا ؟یخوب ؟ییتو یکین -        

 

 ؟ یگفتم : سالم ، اره خوبم ، تو بهتر دیبا ترد        

 

 رنگ بغض گرفت و گفت : یکم شیصدا        

 

 ...ینگار شی، دلم برات تنگ شده همش پ شمونیپ ایب کمی -        

 

 دمیرس یگرفتم. وقت ینیریجعبه ش هیخونه هم  یچند دست لباس نوزاد و برا لوفرین یخوشحال شدم ، با ذوق برا یلیخ        

تپل و بامزه شده بود ، هنوز شکمش بزرگ  ی، کم مارستانیب یکرد از حرفها یمعذرت خواه هیمحکم بغلم کرد و با گر لوفرین

 لوفریچون بابا خواب بود ، ن کردندیصحبت م یم گرفت ، هردو به آرومدر آغوش محبتبا  شهینبود.و مامان خوبم هم مثل هم

 رفت و مامان دستم رو گرفت و گفت : ییچا ختنیر یبرا

 

 کارت خوبه ؟ -        

 

 دستش رو فشردم و گفتم :        

 

 شده. شتریشده ، درآمدم هم ب ادیکارم ز -        

 

 خودشه. ی، همش تو ستین میمثل قد گهی، د یلیه خو گفت : بابات کم حرف شد دیکش یآه        

 

 .ارهیسرش رو باال ب تونهینم گهیگفتم : بخاطر منه ، د یبا ناراحت        

 

 مامان باز هم دستان سردم رو فشرد و گفت :        

 

 .دونمیاما من م ذارهیغرورش نم گهینم یزیناراحته ، چ یکم هست نقدریا نکهیا یاره اما نه به خاطر گذشته ، برا -        
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خونه بودنم  یخوش تو یروزها یبابا تنگ شده بود ، دلم برا یروان شدند و به آغوش مامانم پناه بردم ، دلم برا میاشکها        

 یا، مهران داشت همه جا بر هیبدون گوشه وکنا یها یدور هم ی، برا میکردیکه با هم م یهمه خنده ها یتنگ شده بود ، برا

برده بود.  نیام رو هم از ب ندهیاز دست رفته ام ، آ یو فقط من بودم که آبرو کردیم زدواجا یو حت کردیخودش رفت و آمد م

 نه اون .

 

چراغ بهم عالمت  نیبا ا ییکنار پنجره اتاق سابقم ، نگاهم افتاد به پنجره اتاق مهران ، چراغش روشن بود ، چه وقتها        

،  ختمیریکم کم اون لحظات سخت رو دور م دی. قدم زنان دور شدم ، با میکنیم ییچه کار خالقانه ا میکردیو فکر م میدادیم

 خواب آلود بود : شی، صدا رخسته شده بودم. زنگ زدم به نگا

 

 ؟ ییسالم ، کجا -        

 

 م؟یریجشن دو نفره بگ هیشب با هم  هی یایاومدم خونه مون، م -        

 

 .یزیچ هی، فقط... شهیهم خوب م یلیزده شد : آره خ جانیه شیصدا        

 

 ؟یچ -        

 

 ؟ییجا هی یایفردا شب با من ب شهیم -        

 

 کجا؟؟ -        

 

 . ادی. مامانم مگذرهیخوش م یلیبهراد ، خ یباغ مامان بابا میگفت : فردا شب ، قراره همه جمع ش        

 

 سام هم هست ! ریدادم و گفتم : حتما ام رونینفسم رو ب        

 

 دوسته. یلیبهراد خ ینباشه ، با بابا شهیرو لوس کرد و گفت : آخه م شیصدا        

 

 و گفتم : باشه دمیکش ینفس        

 

اشتن چند تا لباس .فردا به خونه خاله رفتم ، در حال گذ نمیاومد خانواده بهراد رو بب یما ، بدم هم نم التیهم از تعط نیا        

 شما رو ؟ انیجر دوننیبهراد م ی: مامان و بابا دمیساکم از نگار پرس یگرم تو

 

روشن فکرن ، دوست دارن عروسشون باهاشون دوست باشه  یلیخانواده هان که خ نیآره ، گفت بهشون گفتم ، کال از ا -        

 با حال اند. یلیحرفها ، خ نیو ا

 

 ؟« باحال اند»  یچ یعنی،  یازدواج کن یخوایزرگونه رفتار کن ، مثال مب کمیغر زدم :         

 

 مظلوم شد و گفت : چشم .        

 

 ها. شهیم رید؟دیخاله اومد کنار در و گفت : شماها آماده نشد        

 

 .می، بر مینگار گفت : ما آماده ا        

 

 .میو راه افتاد میبرد نیکه خاله آماده کرده بود رو به ماش یبا نگار سبد بزرگ        
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        *** 

 

. بهراد و چند  اریهم بس الیخوب بود و و یلیدادم ، هوا خ هی، تک الیام رو برداشتم و به ستون بالکن بزرگ و ییچا وانیل        

از  یکه زمزمه وار با دختر رسامی، نگاهم افتاد به ام دادیپختش م یبرا ینظر یبودند و هرکس ستادهیا ویکیکنار بارب گهینفر د

. اصال هم دختر دهیناموفقش به من رو داره به اون دختر م شنهادیپ رسامیام دیرس ی، به نظر م کردیاقوام بهراد صحبت م

بود ، نگاه  سایاسمش پر کنمیزد و دوباره به دختر که فکر م یبه من افتاد لبخند کبارهینبود ، دلناز بهتر بود! نگاهش  ییبایز

بود ، خنده  دیبه سن اون بع یبچه گونه از پسر یهایباز نیشد؟ ا گهینفر د کی بیفرصتت از دست رفت و نص یعنیکرد. مثال 

مامان  تونستمیتاب نشستم . از اونجا م یداشت ، رفتم و رو یکه پر از درخت بود و تاب کوچک الیو گهیام گرفته بود. به طرف د

 کباریچندوقت  دی، عموحم میتنها نباشه با اصرار آورده بود نکهیا یکه با خاله مشغول صحبت بود ، خاله رو برا نمیبب بهراد رو

افتاده  ریبدجور گ چارهیو خاله ب کردیصحبت م یحدس زد مامان بهراد در مورد موضوع مهم شدی، حاال م رفتیم تیمامور یبرا

 بود.

 

 هم کارش تموم شد. بهراد نکهیخب ، مثل ا -        

 

 ؟یدیدرشت شده گفت : ترس یبا چشم ها رسامی، ام دمیاز جا پر بایتقر        

 

 و گفتم : دمیاروم شدن کش یبرا یقینفس عم        

 

 ؟یچ یعنیکارش تموم شد  -        

 

 دوران خوش بودنش ، آزاد بودنش تموم شد. یعنیداد و گفت :  هیتاب تک لهیبه م        

 

 بهش کردم که زل زده بود به من ، گفتم : ینگاه        

 

 گفتن ندارم. یبرا ی، من حرف یلیمسا نیاگه دنبال راه انداختن بحث در مورد ازدواج و حقوق زن و ا -        

 

 مخت رو زد ، نه ؟ شهیمدله نم چیزد و گفت : ه یلبخند        

 

 جوابش رو ندادم .        

 

 هم داره؟ ییا گهید لیدل ایخودار بودنت واقعا مال گذشته اته  نهمهیدوست دارم بدونم ا یلیخ -        

 

 فقط. لیهمون دل -        

 

 نویچون خودشون ا شمیم یاز دخترها اونطور قاط یبا بعض ینیبیتو وجودم دارم ، باور کن. اگه م ییهایمن هم خوب -        

 نکردم. یمجبور به کار چکسوی، مگه نه من تا حاال ه خوانیم

 

 . شنیبه هر حال اون دخترها بهتون وابسته م -        

 

 دوستت دارم. خونمینه دم گوششون م دمیمشکل خودشونه ، من از روز اول نه قول ازدواج م گهید نیا -        

 

 متعجب گفتم : واقعا ؟        

 

خوش بودنه نه  یها هدفشون از زندگ یلی. خیری، اگه سخت نگ ستین یسخت یلیخ زیشونه اش رو باال انداخت و گفت : چ        

 خانواده. لیالزاما ازدواج و تشک
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 و سالم. داریرابطه پا هی،  ستیکالفه شدم و گفتم : منظور من ازدواج ن یکم        

 

 نه! آدم سالم ی، ول دیمرتاض ها شا نیپوزخند اعصاب خرد کن اش رو زد و گفت : سالم ؟ ب        

 

به قول شما ، خوش بودن  یدوست داشتن باشه نه از رو یاز رو ادیم شیهم پ یهرچ یعنیبلند شدم و گفتم: رابطه سالم         

 ! درکش سخته؟

 

 ، سخته. یسکوت گفت : راستش رو بخوا یرو درهم کرد و بعد از کم شیاخمها        

 

رو گرفت تا  میبخورم ، بازو نیبود به زم کیها نزد یم مثل دست و پا چلفتبا حرص برگشتم تا ازش دور بشم ، که باز ه        

 رو مرتب کردم که گفت : می، موها ستمیبا

 

 نکردم. دایخودم بخواد ، پ ی، که من رو فقط برا یگیکه تو م یاون آدم -        

 

 تونستمی، نم کردینگاه م میبه چشمها نطوریا یبه من ، وقت کیدر دستش بود و صورتش نزد مینگاهش کردم ، هنوز بازو        

آروم شدن  ینگاهم رو ازش گرفتم و باز هم برا ی، به سخت شدیم تیاهم یدور و ب زیفکر کنم ، همه چ ییا گهید زیبه چ

 .میرفت هیهم به سمت بق لرو مرتب کردم. بدون حرف به دنبا میموها

 

رو  میتمرکز کنم و دست و پا تونستمیچرا نم دونمیکه متوجه نشدم ، نمبهش گفت  یزیرفت و چ رسامیبه طرف ام سایپر        

 یحرف هی رانینشستم که نگار هم کنارم نشست و گفت : فکر کنم خاله ا ییا یصندل یگم کرده بودم ، چه مرگم شده بود؟ رو

 به مامان زده.

 

 ران؟یگفتم : خاله ا یبا حواس پرت        

 

 زدند؟یحرف م یدیچپ چپ نگاهم کرد و گفت : مامان بهراد ! ند        

 

 .گهیکرده د تی، حتما خواستگار دمیآهان ، چرا د -        

 

 ! نیرو بب سایسفره عقد...پر یپا نمیبش یزود نیبه ا خوامینم دونمی، فقط م دونمینم -        

 

که داغه و  دیپریم نییجوجه کباب بهش داد و اون هم مدام باال و پا ییتکه ا سامرینگاه کردم ، ام گفتیکه نگار م ییبه جا        

 با بهراد ؟ شمیخوشبخت م یعنینگار دوباره حواسم جمع شد:  ی. دختر لوس ! با صدادیخندیم

 

 به خودش گرفته بود . یدیناراحت و نا ام افهیق        

 

 باشه ، چرا که نه. کیو همه مشخصاتش به تو نزد یاگه آگاهانه انتخابش کن -        

 

 دوست داشتن کمرنگ بشه. نیکه ا ترسمیم ی، فقط از اون روز ادیز یلیدوستش دارم ، خ -        

 

دوست داشتن رو و اگه هم  نینگه دار ا ی، اگه واقعا دوستش دار نیفکر کن بب ینبودم ، ول ییزناشو یزندگ یمن تو -        

 .ستیبرات ن نیدامه اش نده. خودت رو قانع نکن که بهتر از ا، ا یندار

 

 فکر ، دستش رو گرفتم و گفتم : ینگار سرش رو تکون داد و رفت تو        
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 ...ادیجوجه کباب م خیحاال امروز فکر نکن ، بهراد داره با س -        

 

خوردن نداشتم ، بعدش هم با  یبرا یلیناخونک زدن به غذاها ، م ما ، با یرو نجات داده برا خیس نیبهراد با خنده گفت که ا        

رو از  رسامیبهراد بود و ام یی، انگار دختر دا اوردیخودش ن یخانوم هم که اصال به رو سای، پر میکمک نگار ظرفها رو شست

 فیکه به باغ اومده بودند تعر یقبل یاتفاق افتاده در دفعه ها یداشت تند تند از ماجراها که شناختیم یقبل یبرخوردها

ازم بپرسه عشق اولت  یکیکم مونده بود که  نمی، فقط هم میکن یو باز میاریب یگذشته بطر ادی. بعد هم اصرار کرد که به کردیم

تر و  متفاوت کمیپوچ بود ،  ایگل  هیرو داد که شب ییا گهید یباز شنهادینفر پ کیبلند شدم .  اوردهیرو ن یبوده ! هنوز بطر یک

که فقط من موندم و  میکرد یباز نقدری. اموندیبازنده م کیبرنده و  کیتا آخر  شدندیحذف م کردندیکه اشتباه م یافراد

 باشه؟ ی، چ میبگذار یشرط درست و حساب هی دیبازنده با یگفت : برا زدیکه چشمهاش برق م ی، در حال رسامیام

 

 انجام بده. دیاز بازنده خواست با یکرده بود ، گفتم : برنده هرچ تیبه من هم سرا طنتشیش        

 

 .یهم سرش رو تکون داد و گفت : خودت خواست رسامیکردند و ام دییبلند تا یهمه با صدا        

 

لبخند اعصاب ،  نمیرو کرده بود که نتونستم بب نکاریا عیسر نقدریچند بار دستش رو تکون داد و بعد از هم باز کرد ، ا        

 .نهیاز مچ هاش اشاره کردم و گفتم : ا یکیبه  دی. باالخره با تردزدیتمرکزم رو بهم م شتریخردکن اش هم ب

 

 دیهمون دست تاک یدرسته باز هم رو نکهیا دی، اما خونسرد بود ، با ام هیعکس العملش چ نمیو نگاه کردم بهش تا بب        

همه بلند شد و دست و سوت  ادیرو نشونم داد که داد و فر یاش رو باز کرد و گل کوچک کاغذ گهیدست د عیکردم که سر

 ...یمال من شد یعنی! یرو گرفت و کنار گوشم گفت : باخت مچم،  یاونهمه شلوغ انیزدند که من باختم ، م

 

     

 

 

 

، اما اون  دمیجویقرارم م یکه ب ییه عادت وقتها، پوست لبم رو ب دادمیتکون م جانیهم ه یرو از استرس و کم میپاها        

کردم جلب توجه نکنم ،  یرو برداشتم و سع لمی، موبا دادیگوش م سایغاز پر کیصدمن  یخونسرد نشسته بود و به حرفها

 نوشتم : متوجه منظورتون نشدم !

 

باشه ، که نبود و دو  لنتیسا لشیبودم موبا دوارمیژاکتم گذاشتم ، ام بیرو تو ج لیموبا عیاس ام اس رو فرستادم و سر        

توجه به  یرو به خودش نداده بود. ب جشیبود زحمت عوض کردن زنگ مس دهیخر یمسخره داشت ، حتما از وقت یلیبوق بلند خ

، چند لحظه بعد  دیلرز بمیج یتو یگذشت و گوش ینگاه کردم ، کم ییا گهیشد ، به طرف د رهیخ لشی، به موبا سایپر یحرفها

 ! خوامیم یخواست انجام بده ، منم که قبال گفته بودم چ یبود که برنده از بازنده هرچ نیبازش کردم ، نوشته بود : قرار ا

 

 اومد ، خودش بود ، زده بود : ول کن اون لبها رو! امیکه دوباره پ کردمیهنوز داشتم نگاه م        

 

هم حواسش به من نبود و بدون جلب توجه به طرف  یه کدوم طرف نگاه کنم ، خداروشکر کسب دونستمیسرم داغ شد ، نم        

حرف بزنه ! چند لحظه به  نطورینداشت با من ا یخنک که خورد به سرم عقلم انگار سر جا اومد. اصال معن یبالکن رفتم ، هوا

 شدم ، بعد زدم : رهیخ جشیو مس لمیموبا

 

 .دیهم اعتبار نداره ، روش حساب نکن یلیپوچ خ ایگل  یشرط بند        

 

نگاه کردم ،  لمیکرد. منتظر به موبا پیزد و تا لشیبه موبا ی، لبخند میدیو فرستادم ، از گوشه پنجره صورتش رو م        

و اس  یبچه ها فرار کن نیع نکهیا ینه ، حاال هم بجا ایاعتبار داره  دید میباز کردم ، نوشته بود : خواه عیو سر دیرس جشیمس

 .ینخور ماداخل که سر ای، ب یام اس بزن
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من  کردمیروشن م دی، با ی، پرو ! خودش مچم رو گرفته بود و گفته بود مال من شد بمیج یرو گذاشتم تو یبا حرص گوش        

 نیریش یلیداشتم . مهران خ گذشته خودم فرق ی. من فرق داشتم ، من با روزهاالی، اونم راحت ! چه خوش خ ستمین یمال کس

، خوب بلد بود عاشق کنه ، اعتماد و  دادیو قلقلکشان م کردیم دایاحساساتم رو پ شهیر،  کردیتر رفتار م یتر و دوست داشتن

هم نداشت . دستم رو  ینداشت، برگشت ییکه انتها ییا یاهیته س کردیو پرتت م گرفتیهمه رو م کبارهیو بعد  دادیم تیامن

و  یکنیکه صدمرتبه با خودت تکرار م ییحرفها آن، از  گفتیم میدر مورد لبها یی، مهران هم چرت و پرتها دمیکش میلبها یرو

 یگردیذهنت م ی، مدام تو یرحم اند ، با عجله و سرسر ی، زشت و ب شوندیم یواقع ی...اما وقتیکنیو بعد تصور م یزنیلبخند م

سرم ، مثل پراندن  ی، همه را در ذهنم پس زدم ، دستم رو چند بار باال دمیلرزبه خودم  یدنبال همان تصورات ! از ناراحت

 بشه. یحشرات ، تکون دادم تا حواسم پرت و ذهنم خال

 

؟ خواب آلود  شدیم یبخوابم اما مگه با اونهمه شلوغ شتریشدم ، دوست داشتم ب داریاز خواب ب هیبق یصبح با سر و صدا        

بودم که محکم به  یبهداشت سیسرو کی، نزد شدیشستم چشمانم باز نم یتا صورتم رو با آب خنک نم شهیاز جا بلند شدم ، هم

که با خنده  رسامی، نگاهم افتاد به ام دادمیکه تند تند قسمت دردناک سرم رو ماساژ م یلخوردم و آخم در اومد ، در حا یزیچ

 از خنده اش گفتم : ی، عصبان کردیبه من نگاه م

 

 خنده داره ؟ یچ -        

 

 ؟یریصبحها چشم بسته راه م شهیبا خنده گفت : هم        

 

 رو باز کردم و گفتم : بله ، با اجازه. سیدر سرو        

 

 رفتیحاال هروز راه م ایباد کرده ، خدا ینا مرتب و چشمها ی، موها دمیتازه علت خنده اش رو فهم دمیخودم رو که د افهیق        

بودند ،  شیهم مشغول آرا سایکنم ، نگار و پر شیآرا یکه اومدم ، نبود ، با عجله به اتاق رفتم تا کم رونی. بکردیسوژه ام مو 

 رو به نگار گفت : سایرو باز کردم ، پر فمیک شمیآرا فیبه دنبال ک

 

دوست دختر و  هیمثل بق میی، البته چون آشنا میبا هم بایو االنم تقر میشیبا هم آشنا م شتریبعدشم گفت ب گهیآره د -        

 حرمت قائله. یلی، خ کنهیپسرا باهام رفتار نم

 

 ...شناسمشیوقته م یلی، من خ نیبه من کرد و گفت : جدا ؟ آفر یدار ینگار نگاه معن        

 

 هم بدونه؟ یکیره نگفت : اشکال ندا سای، حرصش گرفت و رو به پر هینگاهش کردم تا بفهمم منظورش ک جیگ        

 

 .گهیجونم از خودمونه د یکین فهمندیکم کم همه م گهیکرد و گفت : نه بابا ، د ییخنده ا سایپر        

 

 ! رسامهی، ام کنهیدر موردش صحبت م سایکه پر یینگار رو به من گفت : اون آقا        

 

، پسره دقلباز ، پس با «  میبا هم بایاالنم تقر» ام افتاد !  یوزارذهنم مرور کردم و تازه د یرو تو سایپر یچند لحظه حرفها        

 ؟ی، سرم رو تکون دادم و گفتم : جد دهینم یقول یبه کس کردی، ادعا هم م شدیراه وارد م نیهمه از ا

 

 . میوقته با هم یلی، خـــــ گهیطرف انداخت و گفت : آره د کیخوشرنگش رو به  یعسل یموها سایپر        

 

 از قبل از دلناز؟ یعنیگفتم :  دادمیکه خودم رو متعجب نشون م یدر حال یبا بدجنس        

 

داشت ،  یپارت شی؟ صبرکن صبر کن ....آهان همون که چند وقت پ هیچهره اش رو نگران کرد و گفت : دلناز ک        

 ؟یگرفتنش؟همون کار آموز عکاس
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 ییتکون دادم ، خنده ا دییحساساتم از چهره ام مشخص نشه ، سرم رو به نشونه تازدن شدم تا ا ملیبه شدت مشغول ر        

 .گهینتونست د یدوست داشت ، ول یلیکه دوست دخترش نبود ، البته خ زونیکرد و گفت : اون دختره آو

 

 : آهان ! میو گفت میبهم کرد یمن و نگار نگاه        

 

 .رهیداد و گفت : اما ناراحت شدم که همه جا نشسته گفته دوست دختر ام رونیرو ب شیلبها        

 

 ! گهید رهینگار رژ گونه من رو از دستم گرفت و گفت : حاال ناراحت نشو ، ام        

 

 ، مهم بعد از تعهد دادنه. میداشت ییگذشته ا هیکرد و گفت : همه ما  یخنده مطمئن سایپر        

 

به لبم زدم و بلند شدم و گفتم :  ینکنم ، با حرص رژ قرمز پررنگ رسامینثار ام یراهیرو کنترل کردم که بدو بخودم  یلیخ        

 نه. ایهست بکنم  یکمک نمی، من رفتم بب دیانشاهلل خوشبخت بش

 

 نکهینبود! از ا ریام عالقه داشتن به یبودم ؟ برا یعصبان نقدریتا آروم بشم ، چرا ا دمیکش قیپشت در اتاق چند نفس عم        

 ...گهید زیبودم ، نه از چ یسرکارم گذاشته و دروغ گفته بود ، عصبان

 

هم نبود ، بعد  ریامکان پذ سایپر یکه با کارها رمیاش بگ دهیکردم ناد ینکردم ، سع رسامیبه ام ینگاه چیتا موقع ناهار ه        

 دیبه درخواستش هم نداده بودم. نبا یاز ناهار به سرعت به طرف باغ رفتم تا آروم بشم ، اصال به من چه ! خدا رو شکر که جواب

کجا بود  دونمیکه نم یاومد ، خالف جهتش به سمت یکه به طرفم م رسامیام دنینداشت. با د ی، به من ربط شدمیناراحت م

 و گفت : دیرو کش مینرفته بودم که بازو شتریم بسرعت گرفتم. چند قد

 

 ؟یریم یصبر کن ، کجا دار -        

 

 و گفتم : ولم کن. دمیدستم رو کش        

 

 ؟یشد ینطوریو با تعجب گفت : چت شده ؟ چرا از صبح ا ستادیا        

 

 .ستین میچی، ه یچیو گفتم : ه دمیدست کش میموها یام رو حفظ کنم ، چند بار رو یکردم خونسرد یسع        

 

 .یهست ی، عصبان یکنیهم که نگاه م ییوقتها یدزدیمگه کورم ؟ همش نگاهت رو م -        

 

 به شما نداره. یشدم و گفتم : ربط رهیخ کردینگاهم م یاش که با کنجکاو رهیت یبه چشمها        

 

 ست؟ سایپر یکرد و گفت : نکنه...نکنه بخاطر رفتارها کیرو بار شیچشمها        

 

 گفتم : نه! یبلند یبا صدا        

 

 شده ! تیچهره اش باز شد و گفت : چرا ، بخاطر همونه ! حسود        

 

نداره ، من از  یتیکه دور و بر شما باشه برام اهم ییا گهیهر دختره د ای سایپر یشد گفتم : رفتارها شتریب تمیعصبان        

 نفر فکر کنه احمقم ، از سواستفاده گر ها... هی نکهی، از ا ادیو سرکار رفتن بدم م دنیدروغ شن

 

 ؟ کنمیدارم اشتباه م ای، منظورت منه  نمیهم رفت و گفت : صبر کن بب یاخمهاش تو        
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 حرصم گرفت و گفتم : شتریو ب شتریخودش رو به اون راه زده بود ب نکهیاز ا        

 

 ؟ هیآدم نجوریا یاز شما ک ری، غ دونمینم -        

 

 .ی، بهتره درست منظورتو بگ یگیم یچ یدار دونمیهنور در هم بود ، گفت : من واقعا نم شیاخمها        

 

 ؟ دیکنیم دمیتهد -        

 

 .نمیبیتو خودم نم رو یکه تو گفت یینای، من ا خورهیداره بهم برم ینه ، ول -        

 

 بدم. حیحرصم گرفت و گفتم : منم حوصله ندارم توض        

 

 ؟یدید ای یدیشن ی، چ نمیبگو بب سایرو گرفت و گفت : وا میخواستم برگردم که دوباره بازو        

 

 زور نزن. خودی، ب یبر ذارمینم یمحکم گرفته بود ، آروم تر گفت : تا نگ یبکشم ول رونیخواستم باز هم دستم رو ب        

 

، به من هم ... من کودن  دیبا اون قول و قرار گذاشت یوقت نکهی، اما ا دیهست ینداره با ک یتیگفتم : برام اهم تیبا عصبان        

 ...فهیزشت و کث نکاری...ادیکه هالو فرض بشم بعد هم بهم بخند ستمین ی، من کس ستمیو احمق ن

 

 گفته من با اونم؟...آره؟ سای...پرهیچ هیفشرد و گفت : درست بگو قض شتریرو ب میشده بود ، بازو یعصبان        

 

 گفت :آره! دیسکوتم رو که د        

 

 به من کرد و گفت : ی. بعد نگاه دیدستم رو ول کرد و چند بار به چانه اش دست کش        

 

 . کنمیخودم دردسر درست نم یمن برا یفکر رو کرده ول نیچرا ا دونمی، نم ستمیمن باهاش نبودم و ن -        

 

مسخره  نینداره ، فقط من رو وارد ا یتیزدم که چپ چپ نگاهم کرد ، چند لحظه نگاهش کردم و گفتم : برام اهم یپوزخند        

 .دینکن هایباز

 

مورد  نیا یکه کردم و نکردم رو ثابت کنم...اما تو ییکارها یکس یگوشه لبش نشست و گفت : عادت ندارم برا یلبخند        

 .یحرفمو باور کن نکهیاصرار دارم به ا

 

بهش سخت  یلیاومد دنبالت ، خ رسامیام دمیبلند شد ، نگار بود نوشته بود : د جمیمس یبزنم که صدا یخواستم حرف        

 از قول خودش پرت و چرت گفته . سایپر گفتی، بهراد م رینگ

 

باز هم احساس کردم راه تنفسم باز شد و آروم گرفتم. به او  یفروختش ، ول ینم چوقتیبود و ه رسامیبهراد دوست ام        

 ؟ حتما من فرق دارم! دی، گفتم : چرا اصرار دار کردیکه منتظر نگاهم م

 

 ثابت کنم. تونمی، من فقط م دونمیجلوتر اومد و گفت : نم        

 

 ؟ید شده گفتم : چطورگشا یبا چشمها        

 

 .پرسمی، ازش م یتو هست یشونه اش رو باال انداخت و گفت : وقت        
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خجالت زده بشه ، سرم و تکون دادم و  نطوریا یکس خواستمی، هرگز نم دمیبه خودم لرز چارهیب یسایپر یزیاز تصور آبرور        

 ...بهتره برم...دیانجام ند نکارویا چوقتیگفتم : ه

 

به  ینشسته بودند . نگاه قیدر آالچ سای، بهراد و نگار و پر میاومد رونیدرختها با هم ب انیاز م یکنارم راه افتاد ، وقت        

و با انگشت شصتش کنار لبم رو پاک کرد و گفت : رژ  ستادیا میکردم و خواستم برم که گفت : صبر کن. بعد رو به رو رسامیام

 .ادیبهت م ادیقرمز ، ز

 

 .کردیزده نگاهم م رونیاز حدقه ب یبا چشمها سایرفتم و اونجا پر قیتا آالچ نییسرخ از خجالت رو برگردوندم. با سر پا        

 

         

 

 

 

بود که قضاوتم  نطوریبود؟ خوب بودنم به نخواستنم بود ؟ ا ییا یچه زندگ نیها ، خواستن و نخواستن ، ا دیها و نبا دیبا        

 یاالتیهم کرده بود ، اونقدر ها هم خ یصحبت خواستگار ی. مامان مهران حت میها یو زل زدم به کتان دمیکش یآه کردند؟ینم

بود  یخانم صدر کنمی، اصال فکر م میدوتا بذار نیا یبرا ییبه مامان گفته بود برنامه ا یخانم صدر دبهم گفته بو لوفرینبودم ! ن

 کی نیمن ساخت با ا یبرا ییاهایپانزده شانزده ساله بودم. چه رو یبار هم اون بهم گفت عروسم ، وقت نیبود ، اول یاالتیکه خ

دور کردن فکر گذشته تکون  یام ، سرم رو برا یشگی. به عادت همشتبه مهران دا میکه اشاره مستق تشیمالک« م » کلمه و 

 دادم ، چند بار.

 

 ن خوبه ؟شده؟ حالتو یزی، چ یخانم سراب -        

 

 زدم و گفتم : یام ، لبخند ونهید کردی، خنده ام گرفت ، حاال فکر م کردیفرهنگ با تعجب نگاهم م        

 

 نه ، گردنم درد گرفته بود . -        

 

 ، اگه کالستون تموم شده ، برسونمتون. رمیاز لبخندم جرات گرفت و جلو اومد و گفت : من دارم م        

 

 .شمیمزاحم شما نم رمیو تکون دادم و گفتم : ممنون ، خودم مسرم ر        

 

 . باعث افتخارمه. هیچه حرف نیا -        

 

تعارف تکه پاره  یبرا یدرست ی، حوصله نداشتم ، کنار در آموزشگاه هم جا شدمیباهاش برم ، معذب م خواستمیواقعا نم        

 دییاومدن بودند و باز به نگاه منتظر فرهنگ ، دوباره گفت : بفرما رونیکه در حال ب یکردن نبود. نگاهم افتاد به چند نفر استاد

 .دی، تعارف نکن گهید

 

، که  ارهیرو از پارک در ب نیتا ماش ستادمی، من ا میرنگش رفت دیسف یمایسرم رو تکون دادم و همراهش به طرف ماکس        

اومد و خودش با  نییاش پا یدود شهی، ش ستادیا میرو به رو رسامیام نیدرست مثل ماش یبلند یرنگ شاس یمشک یوتایتو

 باال. ایداد و گفت : سالم ، زود باش ب ونشد ، سرش رو تک داریپد یکیش یآفتاب نکیع

 

و بعد به من نگاه کرد و گفت :  رسامیخشک شده بود و اول به ام نیماش رهینگاهم افتاد به فرهنگ که دستش رو دستگ        

 د؟یبود یمنتظر کس
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پراز حرف فرهنگ و ادب  یآن پوزخند حرص آور تا نگاهها یمزخرفش راحت تر بودم و حت یو همه اخالقها رسامیبا ام        

 از کجا گفتم : دونمیو نم دمیپل پر یدست پاچه کننده اش. با عجله از رو

 

 دنبالم ، شرمنده شما شدم. ادیاموش کرده بودم قراره ب، فر مهییبله ، پسردا -        

 

 .کنمیسرش رو تکون داد و گفت : نه ، نه .... خواهش م یبا حواس پرت        

 

 لب گفتم : بنده خدا. ریبود ، ز ستادهیا نشیسوار شدم. حرکت که کرد ، فرهنگ هنوز کنار ماش عیکردم و سر یخداحافظ        

 

 ؟یکرد یمعرف تییچرا من رو پسردا -        

 

 ؟ باالخره همکار بود. گفتمیم یچ -        

 

 ؟ی، حاال چرا باهاش نرفت شهیبهم کرد و گفت : آره خب ، برات بد م ینگاه        

 

 ؟ نجایا یشما چرا اومد -        

 

 از پاساژ بدم. کیچند تا بوت یبرم سفارش دکور برا خوامیم -        

 

 ؟ امیب یچ یخب من برا -        

 

 ؟ یچرا باهاش نرفت ینگفت -        

 

رفت و آمد داشته باشم ،  یکاربا کس طیمح یتو خوامیهم تعارف کرد مجبور شدم قبول کنم ، نم ادیگفتم که همکاره ، ز -        

 .نجاستیخودش صاحب ا نکهیمخصوصا ا

 

 اومد ! ی: جدا ؟ بهش نم زد و گفت یپوزخند        

 

 شیآرا ی؟ ب یام خوب بود اما مقنعه و کتان یمشک یچطور بودند ، مانتو میلباسها نکهیجوابش رو ندادم و حواسم رفت به ا        

داشت به او  نهیطرفش که آ کی.از میشد یمجلل اریشدم ، وارد آسانسور برج بس ادهیرو پارک کرد و من هم پ نیهم بودم. ماش

 ی، بلوز مردانه مشک یخوش دوخت و کفش چرم مشک یرو داشت ، شلوار طوس شیها پیت نیراز بهت یکیاه کردم ، خودش نگ

کمرم رو خوب نشون  یکیمانتوام بار نیدوباره به خودم افتاد ، حداقلش ا وسمیکم رنگ ،نگاه ما یاسپرت طوس بایو کت تقر

زن و مرد در حال تردد بودند ، همه زنها هم  یدباز شد که تعدا یبزرگ اریو نو بود ! در آسانسور رو باه سالن گرد بس دادیم

 گفت : ییبه سمتمان اومد و با خوشرو ی، با ورود ما دختر کیش یها یپاشنه بلند و مانتو یبدون استثنا کفشها

 

 مهندس منتظرتون هستند. دییرما، بف دی، خوش اومد یراشرفیسالم جناب م -        

 

باز نگه داشت و خودش  مانیو دختر هم بعد از چند ضربه در رو برا میرفت یرنگ یبه سمت در بزرگ چوب شییبا راهنما        

بزرگش بلند شد و با خنده گفت : به به  زی، از پشت م رسامیهم سن و سال خود ام ی، مرد جوان می. وارد که شدامدیهم داخل ن

 .دی! ... سالم خانوم.خوش اومدمیکرد ارتیشما رو ز ماجان ، باالخره  ریام یخوش اومد ،

 

هم مهندس تورج ، از  شونی، ا یسام جوابش رو داد و با هم دست دادند و بعد به من اشاره کرد و گفت : خانم سراب ریام        

 من. یمیدوستان قد
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کنار من و  رسامی، ام مینشست زشیم یجلو یمبلها یسرم رو تکان دادو گفتم خوشبختم. با تعارفات مهندس تورج ، رو        

از اونها که  یکیوارد شدند ، تورج به  کیش اریخوش و بش کرد و بعد دو خانم بس رسامیبا ام یمان ، کم یمهندس هم رو به رو

از قبل ...  یی، با طرحهاش آشنا یشناسیرو که م نایبود اشاره کرد و گفت : م ختهیر شرنگ داشت و کنار صورت یشراب یموها

 ...کهیبه تو نزد یلیهم خ قشونیبا ما همکار شدند و سل یهم سارا ، به تازگ شونیا

 

برجسته ، من هم که  یو گونه ا یعسل یروشن ، چشمها ییقهوه ا یو جذاب بود ، موها بایز یواقع یبه معنا گهیدختر د        

. رمیرو به باد کتک بگ رسامیام خواستیام گرفته بود ، فقط دلم م هیباال رفته ساده گر یاز خودم با اون مقنعه و موها بایتقر

در  رسامیکه ام یدیو تورج در مورد فروشگاه جد رسامیرفت ، در همان حال ام وتریبه سراغ کامپ نایسارا نشست کنار ما و م

 ، آخه چرا من رو آورده بود ؟ ایبود و قصد دکور کردنش را داشت ، حرف زدند. خدا دهیخر یگرید یمجتمع تجار

 

 شی، طراح دیکه به ما داد ییا ید یر یگفت : خوب ، با توجه با اون طرح ت فشیطر یبود با صدا نایکه اسمش م یدختر        

 ..دیی.بفرمامیکرد

 

 رهیآن افتاده بود خ یرو ریکه تصو وارید یرو ییو به نقطه ا زیداد به لبه م هی، و تک دیرو کشپرده ها  موتیبلند شد و با ر        

فروشگاه بود. همان طرح و مدل ، فقط تفاوت  یکیآن  هیشب اریبس شییبایکه با تمام ز ییبایمجلل و ز اریبس یشد ، به طرحها

که  یقی، بعد از دقا دادیسرش را تکان م ریبه تصاو رهیهم خ رسامیو ام دادیم یکامل حاتیهر طرح سارا توض یرنگ اشت ، برا

جان ، نظرت  ریگفت : خب ام رسامیخسته شده بودم ، چراغ روشن شد ، تورج رو به ام یتکرار یمن هم از نگاه کردن به طرحها

 ؟ هیچ

 

 جان؟ یکین هی، رو به من گفت : نظر تو چ گرانیمن و د یزد و در کمال ناباور یلبخند رسامیام        

 

 ...یکلمه از ذهنم گذشت : عوض کیتنها         

 

     

 

 

 

 دوباره با همون لبخند گفت : خونهیانگار که ذهنم رو م        

 

 ؟ رسهیبه ذهنت م ییا دهیا -        

 

، دهان خشک شده ام رو باز کردم و گفتم :  کردینگاهم رو به تورج و بعد به سارا دادم که داشت با نگاهش مسخره ام م        

 هستند... ییبایز یلیخ یخب...طرح ها یندارم ، ول نهیزم نیا یتو یمن تخصص یدونیخودت م

 

 انداخت ، ادامه دادم : ریسرش رو ز رسامیو ام دییتورج سرش رو تکون داد به نشانه تا        

 

 ، فقط رنگها فرق دارند. یثل فروشگاه قبلاند ، درست م ی... تکرارکمی نکهیفقط ا -        

 

 .میکنی، کار م یراشرفیجناب م قهیکرد و گفت : اما ، ما مطابق با سل گرانیبه د یسارا نگاه        

 

 داد و گفت : یمتفکر سرش رو تکون رسامی، ام رهیرو بگ دشییچشم دوخت تا تا رسامیو به ام        

 

 ست؟یمد نظرت ن یجان ، خودت طرح یکیباشه. ن دی، با یهمبستگ نیموافقم ، تفاوت در ع یکیمنم با ن -        

 

 گذاشتن من داشت ؟ سرم رو تکون دادم و گفتم : تیدر معذور نیاز ا یمگه من طراح بودم ؟ چه هدف ایخدا        
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 جان ! ریمهارت دارند ، ام یخود خانمها به اندازه کاف -        

 

 . دی، رو به تورج کرد و گفت : پس زحمتش رو بکش دیخندیم شیهاچشم        

 

 .نجایا دیاریب فیچند لحظه تشر شهیگفت : پس اگه م رسامیرو به ام یو با لبخند گرم ستادیسارا ا        

 

بودم  یم دشیجد کیبه فکر  دیام ، با یمینسبتا قد یها یشدم به کتان رهیبا سارا همراه شد و من هم دوباره خ رسامیام        

 ر؟ید نقدریرفت و گفت : چرا ا چارهیب رمردیبه پ یی، تورج چشم غره ا یی، با آمدن چا

 

 خجالت زده گفت : شرمنده مهندس... رمردیپ        

 

 د؟ی...دانشجو هستدییمن اشاره کرد و گفت : بفرما ییتورج به چا        

 

 زدم و گفتم : نه ، درسم تمام شده. یلبخند        

 

 د؟یهست رسامی: ازدوستان ام دیو دوباره پرس دینوش یرو برداشت ، کم شیداد و چا یسرش رو تکان        

 

 ، جواب دادم : چطور؟ دمیفهمیم شیسوال بود ، از چشمها نیپشت ا یقیعم یکنجکاو        

 

 ش مشخص شد و گفت :رنگ دیسف فیرد یزد که دندانها یلبخند        

 

 .میرو ندار رسامیام یدوستها دنیمعموال ما شانس د -        

 

 تورج جان ! یگفت : االن هم ندار شدیم کیکه نزد رسامیام یصدا        

 

 رونیو ب میکرد یدر مورد کار و طرح خداحافظ یی، بعد از صحبتها دینپرس ییا گهیو تورج هم سوال د دندیهر دو خند        

 نجا؟یا یمنو با خودت آورد یچ ی، به محض وارد شدن به آسانسور گفتم : برا میاومد

 

 ؟یاومد یچ ی، گفت : تو برا کردینگاه م شیبه رو به رو یکه با خونسرد یدر حال        

 

 باشه. ییجا نطوریا کردمیمن ...فکر نم -        

 

 بود؟ ییمگه چه جور جا -        

 

 ! یتم : من رو مسخره کردبا حرص گف        

 

 .میکنی، صحبت م نیباز کرد و گفت : بش موتیرو با ر نی، در ماش میبرج خارج شد یدر آسانسور باز شد و با هم از ورود        

 

 و فقط گفت : اوردیخودش ن ینشستم تا جوابم رو بشنوم ، اما به رو نهیسوار شدم و دست به س        

 

 کمربندت رو ببند. -        

 

 گفت : متیتا آروم بشم ، با مال دمیکش یقیکمربند رو بستم و نفس عم        
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 ؟یناراحت یاالن از چ -        

 

 که توش تخصص ندارم. ییا نهی، احساس خجالت کردم ، اونم تو زم یدیکه از من پرس ییبا اون سوالها -        

 

 تو اثر گذاشته بود. یاون شرکت رو یفضا شتری، بنبود  یخاص زیچ -        

 

 آخه ؟ یچه اثر -        

 

 ...یدست و پات رو گم کرده بود -        

 

 .ستین نطورینداشت ، به رو به رو نگاه کردم و گفتم : ا یتمسخر و پوزخند چینگاهش کردم ، ه        

 

 ؟یباش یعصبان نقدریا دیپس چرا با -        

 

 .رمیقرار بگ ینطوریا یها تیموقع ی... فقط دوست ندارم تو دونمینم -        

 

 .یو کفشت خجالت زده نش فی، از ک یاعتماد به نفس داشته باش دیبا -        

 

 .دمیاز لباسهام خجالت نکش چوقتیناراحت گفتم : من ه        

 

 شم. ادهیپ خوامیسکوت کرد و جوابم رو نداد ، واقعا ناراحت شده بودم .بغضم رو قورت دادم و گفتم : من م        

 

 .اریدر ن ینگاهم کرد و گفت : من بخاطر خودت گفتم ، بچه باز        

 

 شم. ادهیپ خوامیکنه : گفتم م جنبه نبودم اما دوست نداشتم اون ازم انتقاد یب نقدریبهم برخورد ، اصوال ا شتریب        

 

 .کنمیات م ادهیصبر کن پ کمی -        

 

 شم. ادهیپ خوامیلرزان شده بود : االن م میصدا        

 

،  یاونها دست و پات رو گم کن یگفتم ؟ دوست نداشتم جلو یتو دختر. مگه من چ یبا تعجب نگاهم کرد و گفت : چقدر لوس        

 ، حاال که... برمیام رو اونجا نمدوست دختره چوقتیمن ه

 

 . ستمیحرفش رو قطع کردم و گفتم : من دوست دخترت ن        

 

و  دینکنم ، به سمتم چرخ هیاون گر یکه جلو دمیکشیاومد و تند تند نفس م ی، داشت اشکم در م ستادیو ا دیکنار کش        

 . آروم باش.یستیگفت : باشه ، باشه ، ن

 

 شدم . رهیخ رونینزدم و به ب یحرف        

 

 ناراحت کننده است؟ نقدریبهم بربخوره. دوست من بودن ا دیاالن من با -        

 

 که هستم ! پیگفت : حداقل خوش ت ییبار هم جوابش رو ندادم ، با لحن بامزه ا        

 

 کجا آوردمت. نیشو بب ادهیشاد شد و گفت : پ شیناخودآگاه خنده ام گرفت ، صدا        
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و نادر شهر هم بود ، شهرپر از چراغ و آسمان  زیتم یاز شبها یکیشد. من رو آورده بود بام تهران ،  ادهیو خودش هم پ        

زد ،  هیتک نیشدم.کنارم به ماش رهیرو به روم خ یبایستاره باران ، انگار عکس شهر افتاده بود در آسمان. با لبخند به منظره ز

 .باستی، واقعا ز نجایبودم ا ومدهین ودوقت ب یلیم : خآهسته گفت

 

کس نداره  چیه هاشوییثروتمنده ، اونقدر که حساب دارا یلیبازاره ، خ یهایاز حاج یکیو گفت : پدرم ،  دیکش یقینفس عم        

 دیو با نهیکه دارم ا یبه بعد کل پول نیداد و گفت از ا ونیلیدرسم تموم شد ، بهم چند م ی، اما اخالقش با همه فرق داره ، وقت

حرفها ،  نیاعتراض کردم و قهر کردم و ازا یکرده بودم کل حیخودم رو راه بندازم، من تا اون روز فقط تفر یخودم کار و کاسب

 هیبود  یدنبال کار و به هرسخت وفتمیراه ب یو گذران زندگ اوردنیکم ن یحرف حرف خودش بود ، آخرش مجبور شدم برا یول

 دمی، تازه فهم کردیحسابم نم یبدون آوردن اسم بابام ، کس دمپول ش یب یداشتم ، اما وقت یلیمغازه زدم. اعتماد به نفس خ

بعد از چند  ی...وقت دونیو نه م دادیدست و پا نه جنس م یپسر سوسول و ب هیهم به  ی...کسستمین یچیه ییخودم به تنها

کرد و کارهاش رو به  عتمادداد و بهم ا هی، بابام بهم سرما وفتمیبلند شدن تونستم راه بخوردن و  نیو هزار بار زم دنیسال دو

 من سپرد...

 

، بعدش لباس و  ارهی، وجودت برات احترام و اعتبار م یکه تو هست یاون نکهینگاهش رو بهم دوخت و گفت : خالصه ا        

 ...گهید یزهایچ

 

 رسامیمثل ام یاز آدم دنشیبودم ، اما شن دهیمدل حرفها بارها شن نیاز ا نکهیبار ، آروم شده بودم . با ا نیا شیاز حرفها        

 ستادنشیا نهیمدل دست به س یفرق داشت ، نگاهش فرق داشت ، حت شی. نگاهش به دور دست ها بود ، چشمهاکردی، فرق م

 ؟یکنینگاه م یزد و گفت : به چ یکرد ، لبخند رمیغلفلگ شی! چشمهاپولدارفرق داشت ، خودساخته  هیهم با بق

 

 ! یهست یگفتم : پس پسر حاج        

 

 ؟یدوست دخترم نشد یشد مونیباال رفت و گفت : پش یبا بدجنس شیابرو        

 

 اش خنده ام گرفت و گفتم : آره ! چه جورم. ییاز پرو        

 

 ، گفته باشم. ستین یراه برگشت گهید -        

 

 .کنهی، فرق م یبادوم یدختر بداخالق و بدقلق ، با چشمها هیو گفت : البته واسه  دیبا تعجب بهش نگاه کردم که خند        

 

 بوده ؟ یبادوم یمن ک ینثارش کردم و فکر کردم که چشمها ییپرو        

 

       

 

رنگ در وسطش  ییرا با فونت ساده قهوه ا« کودکان کار » به برگه گالسه در دستانم نگاه کردم ، زرد کمرنگ بود و کلمه         

به چشم داشت ، نگاه  دیبا فرم سف ینکیسرش بود و ع یآسمان یکه شال آب مینوشته بود. سرم رو باال آوردم و به زن رو به رو

 : دمیپرس دیلبش بود ، با ترد یرو اولکردم. لبخندش از همان لحظه 

 

 نم؟یاونجا رو بب امیب تونمیم -        

 

 د؟یکمک کن دیتونی، مگه نه چطور م دیتونیداد و گفت : البته که م یمیسرش رو تکون مال        

 

 رو ندارند؟ یبچه ها ، کس نیدوباره به برگه و آدرسش نگاه کردم و گفتم : ا        
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 شونیهردو ، به هرحال اگه هم داشته باشند اوضاع زندگ ایمادر  ایپدر ندارند  ایگذاشت و گفت :  شیپا یرا رو فشیک        

 با سن کم کار کنند. شنیبد هست که مجبور م نقدریا

 

 د؟یکنیم ییبراشون چه کارا قایشما دق -        

 

 یبچگ نکهیرو داشته باشند و ا حاتیکنند. همون تفر یزندگ یعاد یمثل بچه ها میکنیو تالش م میدیآموزششون م -        

 منتظرتون باشم ؟ یکنند...ک

 

 و گفتم : دوشنبه صبح ، معموال کالس ندارم. دمیکش یآه        

 

 دیکمک کنند ، بهشون اطالع بد تونندیکه م دیهم دار ی. اگه دوستاندیایب میشیتر شد و گفت : خوشحال م قیلبخندش عم        

 بچه ها شاد بشه. نیا کیدل کوچ میکرده باش یکاری میبتون ینطوریا دی، شا

 

بلند شدم و باهاش دست دادم و تا دم در بدرقه اش کردم. برگشتم و دوباره زل زدم به کاغذ کوچک ، صبح وقت اومدن         

 قهیمهربان و گرم ، گفت چند دق یداشت ، و چشمها ییساده ا یبودمش ، ظاهر آراسته ول دهیبه آموزشگاه کنکور ، کنار در د

که داشتند  ییدر مورد موسسه ا یقی، دقا کردندیبود که ناخودآگاه احترامت رو جلب م ییها، از آن آدم رهیگیوقتم رو نم شتریب

،  گذاشتندیبراشون م ییو کالسها کردندیجمع م یرو به هزار سخت یابانیسرپرست و خ یکه کودکان ب ییصحبت کرد ، موسسه ا

بهشون  یکمک بزرگ یسیو زبان انگل هیهم کاف هروز در هفت کی گفتیبه کمک کردن دارم ؟ م یلیمن هم تما نهیبب خواستیم

 .کنهیم

 

انداختم ، به  نییاومدم ، فرهنگ بود که داخل آمد و سالم کرد.جوابش رو دادم و سرم رو پا رونیدر از فکر ب یبا صدا        

 رفت و گفت : مهمونتون رفت ؟ زشیطرف م

 

 .ابانیاز کودکان خ تیبود از طرف موسسه حما یخانم هیمهمونم که ...چرا بود ، بله رفت ،  -        

 

 ؟ خواستیم یجدا ؟ کمک مال -        

 

 بره اونجا و بچه ها رو آموزش بده. تونهیکه م یهرکس گفتینه ، م -        

 

 ؟ دیبر دیخوایسرش رو تکون داد و متفکرانه گفت : چه خوب ، شما هم م        

 

 .دونمیرو انداختم سر دوشم و گفتم : نم فمیک        

 

 به من کرد و گفت : یبدونه ، نگاه یکنم دوست نداشتم کس یکار خواستمیاگر هم م        

 

 تم.باهاتون داش یصحبت هی،  یراستش خانوم سراب -        

 

 .دییتعجب کردم و گفتم : بفرما یکم        

 

 ، لطفا. دینیاشاره کرد و گفت : بش یمن ، به صندل ی، رو به رو نطرفیبلند شد و آمد ا زیاز پشت م        

 

 رو بهم فشرد و گفت : شینشستم و منتظر نگاهش کردم ، دستها        

 

 !دیکنیوقتها از من فرار م شتریشما ب کنمیچطور بگم...احساس م دونمیراستش ، نم -        
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 ...دیدونیکارمه ، دوست ندارم که ...م طیمح نجایفرهنگ ، ا یآقا دینیسرم رو تکون دادم و گفتم : نه خب ، بب        

 

 ...ی...ولکنمیانداخت و گفت : حق با شماست ، من شما رو درک م نییسرش رو پا        

 

 ...دیدارم ... که دوست داشتم بدون یبگم ، من...به شما احساسات دیچطور با دونمیمه داد : نمکرد و ادا ییخنده ا        

 

 دهیفهم شیکم و ب نکهی، خودم که با ا میدیاش م یشانیپ یعرق رو رو یگرفت ، دانه ها شیدستها نیکالفه سرش رو ب        

 ؟یچ یعنیاحساسات دارم  ی. ولدمیکشیبودم ، باز هم خجالت م

 

 آب دهانم رو فرو دادم و گفت : متوجه منظورتون نشدم؟        

 

 دیچطور با دونستمینم یکه بهتون...عالقه مندم.ول هیادی...مدت زنکهیا یعنیکرد و گفت : خب  یربط یدوباره خنده ب        

 نه؟ ایهست  تونیزندگ یتو یکس دونستمیاصال نم ایبگم...

 

 هیپا نیب ییافتاده بود. با جا دیترد نیبه ا رسامیام دنیبود ، فکر کنم با د یجمله اش سوال شترینگاهش رو بهم دوخت ، ب        

گفت :  دیابراز عالقه محترمانه اش رو بدم.سکوتم رو که د نیجواب ا دیچطور با دونستمینگاه کردم ، من هم نم نیو زم یصندل

 .میآشنا بش شترباهمی، دوست دارم ب دیباش لیو ما ستین تونیزندگ یتو یاگه ...کس

 

 ؟ میآشنا بش -        

 

 ی...براگفتمیبه مادرم م دیسخته ، با یلیدستش رو تکان داد و گفت : نه ، نه ، سوء تفاهم نشه ، منظورم ... بخدا خ        

 ازدواج... یراستش برا

 

از من درخواست ازدواج  میمستق نطوریا یبحال کس اش ، تا یو هم خنده ام گرفت از دست پاچگ دمیهم خجالت کش        

 یباز فمیانداختم و با بند ک نییگذاشته بودند. سرم رو پا شیکه مادرشان پا پ یینکرده بود ، همه اش خواستگار بود و آشناها

 ؟ استمخویم ایبا اون ازدواج کنم ،  خواستمیسخت بود ، قطعا نم یلیبگم ،گفتنش هم خ دیبا یچ دونستمیکردم ، نم

 

بهتر عنوان کنم و خب ، جوابتون  یجای خواستمیداشتم ، م گهیبد مطرحش کردم ، برنامه د یلیمن خ دی، شا یخانم سراب -        

 حیکه داشتم از شما ، ترج ی، اما با شناخت میاول به خانواده بگ گفتیموافق نبود ، م یلیرو از خودتون بشنوم ، مامانم راستش خ

 دادم به خودتون بگم...

 

 .یمهلت طوالن هی، فکر کنم. دی، سرم رو باال گرفتم و گفتم : اجازه بد ستادیبلند که شدم ، هول شد و اون هم ا        

 

 .دیسرش رو چند بار تکان داد و گفت : البته ، تا هروقت که بخوا        

 

 در رو باز کردم و گفتم : ممنون ، با اجازه.        

 

را  دنمیکه چشم د یپدر کرد؟یبدرقه ام کرد تا در آموزشگاه ، دلم گرفته بود. کدام خانواده ؟ با کدام پدر صحبت م        

و در گذشته ها  رفتمیهدف راه م یبودم ، ب ریدلگ ؟یچ دید یو اتفاقا مادر مهران را هم م کردیم قیاصال اگه تحق اینداشت ؟ 

 .زدمیپرسه م

 

       

 

 مهران؟ هیمال ک نیا -        
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 ؟یمال من ، ولش کن ، خودت چطور -        

 

،  کردیبه من توجه م شهیازهم شتریروزها مهران ب نی، ا شدیفشرده م شتریشده و قلبم هرلحظه ب نییزل زدم به جعبه تز        

 گرفت؟یدوستانش را م هیو باز هم هد دیخری، شکالت م دیخریگل م

 

 دلم. زیگفتم اون جعبه رو کنار بذار عز ؟یکنینگاه م یبه چ -        

 

 یعقب انداختمش و با لبخند به او نگاه کردم ، دستم را گرفت و رو یصندل یمن برد ، رو ادیدلم اش جعبه را از  زیعز        

 ؟ میکجا بر یگذاشت و دوباره گفت : دوست دار شیپا

 

 نداره. ی، فرق دونمینم -        

 

 .میحرف بزن میخوب ، که با هم بتون یجای برمتیم -        

 

 در مورد حرف... مامانت؟ -        

 

 تعجب کرد و گفت : کدوم حرفش؟        

 

 که زده بود به مامانم... یرا گم کردم و گفتم : در مورد...حرف میدست و پا        

 

 ...میبرس ...بذارمیزنیدرهم رفت و گفت : در موردش حرف م شیاخمها        

 

 ؟یخونه ؟ منصرف شد ی، با تعجب گفتم : چرا اومد مینزد یحرف ستادیخانه مان ا یبعد که جلو یقیتا دقا        

 

 شو... ادهی، پ گهیرو گفتم د نجایزد و گفت : ا یلبخند        

 

 ؟یگیبودم ، آهسته گفتم : کجا رو م دهیشدم ، هنوز منظورش را نفهم ادهیپ        

 

کرد ، هزاران زنگ خطر در  دنیبه اتاق خودش اشاره کرد و لبخند زد ، همزمان تپش قلبم باال رفت و بدنم شروع به لرز        

و  دمیشن ینم ییصدا چی، ه دیکرد و بوس کینزد شیگوشم شروع به نواختن کردند ، مهران برگشت ، دستم را گرفت و به لبها

 که دوستش داشتم .... یکسقهوه رنگ  یجز چشمها دمیدینم یزیچ

 

        *** 

 

را نگاه کرد و دوباره برگشت سراغ صورتم ، نگاهم را ازش  میرنگش را به طرف من گردادند ، از سرتا پا اهیس یچشمها        

ن دسته ، من جزء او شدیبهراد سپرده بود و لبخندش کمرنگ نم یرا با آرامش به دستها شیو به نگار دوختم که دستها دمیدزد

دخترخاله ام بگم امروز خواستگار داشتم ! سرافکنده بودم ، من خودم را فروخته بودم به  هب یاز دخترها نبودم که با خوشحال

 که دوستم نداشت ! یو کم عمق کس یدم دست یمحبتها

 

 ؟یدوست ندار تزایپ ؟یکین یخورینم یزیچرا چ -        

 

 ندارم... لیزدم و گفتم : چرا ، دوست دارم.فقط االن م یبهراد لبخندکمرنگ زیبه لحن محبت آم        

 

 رو بردارم ؟ شیکیدراز کرد و گفت: پس من  میتزاینگار دستش را به طرف پ        
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 ؟یکنیچرا سوال م گهید یتو که برداشت -        

 

 .میکیشربا هم  زیهمه چ یحرفها ندارم. تو نیمن با دخترخالم از ا -        

 

 ؟ییجمعه آماده ا یرا باال انداخت و دوباره به من نگاه کرد . بهراد دست نگار را نوازش کرد و گفت : برا شیابرو رسامیام        

 ؟یاسترس ندار

 

 نگرانه. شتریو گفت : آماده ام ، استرس هم ندارم ، مامانم ب دینگار دست از خوردن کش        

 

داشت ،  یخانواده ها بود. خاله چند روز بود که خانه تکان ییود که جمعه جلسه به قول خودشان آشنارفته ب ادمیکال         

 ه؟یشام به مناسبت خواستگار نیرو به بهراد گفت : پس ا رسامیام

 

 .... بایو گفت : تقر دیبهراد خند        

 

 ؟یدار یراستش رو بگو بهراد ، چه احساس -        

 

 به نگار کرد و گفت : احساس کامل شدن ... یقی، بهراد نگاه عم رسامیسوال ام نیدر جواب ا        

 

کامال  یما با خوشحال زیشدن به م کی، دخترک در حال نزد میهمه برگشت یدختر فیظر یبزنم که با صدا یخواستم حرف        

 .نمتیبیم نجایدارم ا شهی!! باورم نم ریگفت : ام یمشخص

 

 ؟ یکنیم کاریچ نجایهم انگار واقعا جا خورده بود که بلند شد و گفت : سالم ، تو ا رسامیام        

 

به طرف ما برگشت و  رسامیکرد ، ام یروبوس رسامیاش جلوتر اومد و با ام یدرست و حساب یساده ول پیدختر با اون ت        

 ، دخترخاله نگار... یکیهم ن شونیخانومش نگار و ا...بهراد ، ییدوران دانشجو یگفت : ستاره ، از دوستها

 

 خوشحالم. تونییبه همه ما زد و گفت: از آشنا یدخترخاله نگار؟؟؟ستاره لبخند گرم        

 

 ؟یاومد ی؟ک یکنیم کاریچ نجایا -        

 

 اومدم ، قراره بمونم. شهیهم ی.برارجانیام شهیم یچند ماه -        

 

 نشسته بودند کرد و گفت : یزیکه همراهش اومده بودند و االن پشت م یبه چندنفر ینگاه        

 

 برم... گهی.من دنمتیبب ریکه قبال داشتم.باهام تماس بگ هی، شماره ام همون دمتیخوشحال شدم د یلیخ -        

 

 ن ستاره معروفه؟همو نی: ا دینشست و بهراد پرس ریکرد و رفت ، ام یروبوس رسامیدوباره با ام        

 

 برگشته... دونستمی، نم رهیتخصصش رو بگ ایتالیزد و گفت : خودشه ، رفته بود ا یلبخند ریام        

 

 بده... یحیتوض هیبه ما هم  یکیبه من کرد و گفت :  ینگاه مینگار ن        

 

 که انگار تازه متوجه ما شده بود ، گفت : رسامیام        

 

 .گهیبود و االن هم برگشته د مییدوران دانشجو یمیصم یستاره از دوستها -        
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 ؟ هیچ یمعروف بودنش برا -        

 

 و گفت : دیخند رسامیام        

 

 داره ، موفقه... ییو اعتماد به نفس باال هیطرفدار داشت ، دختر ساده و جذاب یلیمعروفه ، خ لشیفام -        

 

و از  کردیم یروبوس گهید یبا دخترها نجایو طرفدار ، نشسته بود ا تیکه من نداشتم ، اعتماد به نفس و جذاب ییزهایچ        

موجود  کیباز هم مثل  ایاطرافش...خدا ادیز ی، باز هم همان آدم و دخترها دیکشیو حاال هم به رخ من م کردیم فیآنها تعر

 برم. دی.به نگار آرام گفتم : من باخواستمیاونجا باشم ، نم شدیبرگشته بود و نم ظهر، بغض بعداز  کردمیم یحسود فیضع

 

 تعجب کرد و گفت : کجا؟        

 

 یصدا دنیبرم ، بدون شن دیدادم که با حیتوض عی، بلند شدم و سر زندینر مینزدم تا اشکها یسرم رو تکون دادم و حرف        

بودم از خودم و دوباره  یخلوت باالشهر ، عصبان یرو ادهیدر پ یکیرفتم . باز هم باران بود و تار رونیشان از در ب یخداحافظ

 خواستمیرو تندتر کردم ، نم میقدمها زدیکه اسمم رو صدا م ییصدا دنیشدنم ، با شن وششدنم ، دوباره دل خ یاحساسات

 کی یکجا رفت ؟یستیا ینم کنمید گفت : چرا صدات مشد ، و به طرفش برگشتم ، بلن دهیدستش به من برسه ، مچ دستم کش

 مرتبه؟

 

 نداره. یو گفتم : به تو ربط دمیمچم رو کش        

 

 ؟یکین هیچ هایمسخره باز نیا ؟یچ یعنیبود ، دوباره دستم را گرفت و گفت :  یعصبان        

 

...خستم دیبلندتراز خودش گفتم : من مسخره ام ، همه کارهام هم مسخره است ، دست از سر من بردار، همتون بردار        

 ...دیکرد

 

خسته  یاز من ؟ ک ؟یناراحت یاز چ قایرا گرفت و گفت : دق میشد ، شانه ها یکیو اشکهام با بارون  دیبغض نافرمانم ترک        

 ات کرده؟

 

 مثل تو ... یاز همه آدمها ادیوگفتم : از تو بدم م دمیرمق کش یچ دستم را بم        

 

 سردم را گرفت و گفت: یبودند ، مشتها سیهم خ متشیگران ق ی، لباسها شی، از موها دیچکیاش آب م ینیاز ب        

 

 ...زمیآروم باش عز -        

 

 ...ادیمن ازت بدم م ؟یفهمی، حرفهام رو نم زمی: به من نگو عز دمیکوب نیرو به زم میپا        

 

 .میبا هم بد بود شهی، ما هم دونمیکه دستم را نوازش کرد و گفت : م رفتمیانگار داشتم قربان صدقه اش م        

 

نداشتم ؟ ها عادت  یمهربون نیمن به ا دیفهم یاش که مهربون بودند ، نم رهیت یسرم و باال آوردم و نگاه کردم به چشمها        

 ملیرا که بخاطر ر می، جنبه نداشتم..فاصله گرفتم و اشکها شدمینگاه و دلتنگ م نیا یبرا خوردمیروز حسرت م کیبعدا  دیشا

 بودند با دست پاک کردم ، ، کالفه گفت : اهیس

 

 اشکهات تموم بشه ؟ ستیقرار ن -        
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ام را پاک  یملیر یو با پشت انگشت اشکها دیمن را به طرف خودش کش بار نیچندم ینگاه کردم که برا ییا گهیبه طرف د        

 ؟یکنیکارها رو م نیا یچ یام شدت گرفت و گفتم : برا هیکرد ، گر

 

 ؟یمتعجب گفت : چه کار        

 

 کارها؟ نی، هم یکنیاشکهامو پاک م -        

 

 زدم ، دختر کم عقل ... خی،  نیماش یتو میبر ایچند لحظه نگاهم کرد و گفت : ب        

 

 

 

 ...هیلیخ می...صورتت رو پاک کن ، سرما نخورای، ب یشیاالن گرم م -        

 

 ؟ میریم میرا پاک کردم و گفتم : کجا دار میچشمها ریز        

 

 خونه من ! -        

 

 اونجا ؟ یچ یو گفتم : برا دمیاز جا پر        

 

 ؟ میبر میتونستیبارون کجا م نیاونجا ، تو ا انیه بچه ها گفتم ببهم کرد و گفت : ب ینگاه        

 

 و گفتم : من برم خونه بهتره... دمیچیرا دورم پ میکه به تنم افتاده بود دستها یاز لرز        

 

 رو به حرف من گوش بده... نباریا هی -        

 

 خواستی، دلم م میدیاش رس یبرام مهم نبود. به برج محل زندگ گهی، د کنهیفکر م ی، مهم نبود در موردم چ دمیکش یآه        

دنبالم. به  ادیکرده بودم که نگار زنگ زد و گفت م یرو ادهیبارون پ ریز یپتو و بخوابم ، بعد از ظهر هم چند ساعت کی ریبرم ز

 .یتا خشک ش کشیرا نشانم داد و گفت : برو نزد اژ، شوف میدیداخل خونه که رس

 

 دش به آشپزخانه رفت و گفت : گرمت شد؟خو        

 

 . یسرم رو تکون دادم و گفتم : آره مرس        

 

 پتو و بالشت گذاشتم . نیزم یاون ، رو یجلو نیسالن اشاره کرد و گفت : برو بش یانتها نهیبه شوم        

 

را باز کردم و سرم را کج  سمیخ یکمرنگ ، موها یبزرگ آب یبود با بالشتها ی، فرش پرز دار سبز رنگ نهیشوم یرو به رو        

گرفتم  ییا گهیسرما خوردم .سرم را طرف د دانستمیکه داشتم م یفیخشک بشوند ، از لرز بدنم و گلو درد خف میکردم تا موها

 نشست وگفت : نیزم یرو وانیبا دول رسامی، ام

 

 کردم. نشیریداغه، کم ش یرکاکائویش -        

 

را  گهید میاز صورتش را روشن کرده بود و ن یمین نهیرا برداشتم ، نگاهم افتاد به صورتش ، نور شوم وانینشستم و ل        

صاف و  ینینداشت ، ب ینقص چی، جذاب بود ، ه ییایدر یدزدها هی، شب اهیپرپشت س ی، با اون پوست گندمگون و موها کیتار

و  نیتر دهیچی، کنارپ نجای، من چطور اعتماد کرده بودم و نشسته بودم ا رهیت یچشمها و یمشک دهیکش یدرشت ، ابروها یلبها

 بودم ؟ دهیکه د یمرد نیخطرناک تر
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 کرد. ریسرش را به طرف من برگرداند و نگاهم را غافلگ        

 

 ؟یینجایکه ا ینگران -        

 

 سرم را تکون دادم و گفتم : آره.        

 

 حرف نزده بودم. نجایخونه ام ا یتو یتا حاال با دختر چوقتی، ه نطوریکرد و گفت : منم هم ییخنده ا        

 

 د؟یزدیمنظورش گفتم : کجا حرف م دنیاز نفهم جیگ        

 

 اتاق خواب. ینگاهم کرد و بعد گفت : تو یکم        

 

 قعا که !در هم رفت و با حرص گفتم : وا میگرد شد و بعد اخمها میچشمها        

 

 هستم. ییو گفت : خب ، من آدم راستگو دیبالشت بزرگ لم داد و خند هی        

 

 اسمش. ستین ییراستگو نیواقعا! ا یکشیزحمت م -        

 

زنگ خورد و نگار گفت که در راه هستند.تماس را که قطع کردم ، گفت :از کار چه خبر؟  لمیداد که موبا یسرش را تکان        

 خوبه؟ زیهمه چ

 

 خونمون ، با خانواده اش... ادیب خوادیو گفتم : همکارم امروز بهم گفت م دمیکش یفرهنگ افتادم . آه ادیبه         

 

 دمش؟یهمکارت ؟ همون که من هم د -        

 

 ، نه؟ هیتکون دادم ، گفت : حتما منظورت هم از اومدن به خونتون خواستگار دییسرم را به نشونه تا        

 

 اوهوم. -        

 

 نداره. یموضوع ناراحت نی، ا دونمیکه من م ییخب تا اونجا -        

 

 .کنهیفرق م کمیمن  طیشرا یحلقه کردم و گفتم : نه نداره ، ول میرا دور زانوها میدستها        

 

 ...شمیراستش متوجه نم -        

 

 ادیها از پا درش آوردم...االن ز یزیکه به بار آوردم ، آبرور ییکه قبال کردم و گندها یی، بخاطر من ....کارها ضهیبابام مر -        

 ...ستیرابطه مون خوب ن

 

 ...یگرید ریدر چهره اش نبود ، نه تعجب نه چ یحس چیبود ، ه نهینگاهش همچنان به شوم        

 

 ؟یکه دوستش داشت یدر مورد گذشته اته ؟همون کس -        

 

 دند؟یو گفت : خانواده ات فهم دیکش یقیسرم را تکون دادم ، نفس عم        
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 .بایتقر دونستندیاز قبل ، همه م دونستندیم -        

 

 ؟یپس چ -        

 

بابا و مادر مهران ، مردم داخل  یادهایشدند ، فر ریتصو میچشمها یگذشته جلو یشد ، اتفاقها نییباال و پا میبغض گلو        

 ...دونستیتا امروز نم یکه کس یو از همه مهم تر زیرآمیتحق یکوچه ، نگاهها

 

که سخت بود ،  ییاونها کرد؟یداشت که او در موردم چه فکر م یتیرنگش گره خورد ، چه اهم اهینگاهم با نگاه س        

 ؟ شدیام جا به جا م یزندگ ی، کجا کردیهم ترکم م رسامی، اگه ام دونستندیم

 

 نگو. یشیم تیو اذ یتکان خورد و گفت : اگه دوست ندار شیلبها        

 

 ...دیاتاقش با هم د یما... مارو تو ی...وقتیدهانم خشکم را باز کردم و گفتم : مادرش وقت        

 

 

 

        *** 

 

 

 

 ؟یسکوت کرد و بعد گفت : در چه حال یدر هم رفت ، کم شیاخمها        

 

 ؟ یداشت؟ دوباره گفت: در چه حال یتیچه اهم نیجا خوردم ، حاال ا        

 

 ...دیبوس یو گفتم : فقط داشت منو م دهیکه به معلمش جواب م یهول شدم ، مثل شاگرد شیصدا تیاز جد        

 

 بوده؟ نیهم یعنیزد و گفت :  یپوزخند        

 

مامانش  یبود ، قبال...رابطمون اتفاق افتاده بود...ول نی، هم دیانداختم و گفتم : اون روز که مامانش ما رو د ریسرم را ز        

شده بود و  دیام سف چارهیب یگفت...بابام ، بابا یبدتر یزهایکرد و چ ادیخونه ما ، داد و فر یدست من رو گرفت و آورد جلو

 کرد اون موقع بود... یکه سکته قلب یبار نی، اول هدرست نفس بکش تونستینم

 

 گفتم : ی، با ناراحت شکستیآوردن اون همه خجالت هنوز هم منو در هم م ادی، به  ختیر یوقفه م یب میاشکها        

 

 نزد ... ی، حرف رونیب ومدیمامانش رو هم نگرفت ، ن یجلو یاون حت -        

 

 ؟یدیکارش رو نپرس لی: ازش دل دیآروم پرس        

 

 وجدان بود... ی...ترسو بود ، بخواستینمونده بود ، من رو نم یرا پاک کردم و گفتم : حرف میاشکها        

 

 می، رد شد میخواسته نشد یزمان هی، هممون  میآر یگند ها باال م نیشد و دستهامو گرفت و گفت : همه ما از ا کیبهم نزد        

 نکن ... هی...گریستیعذاب بکشه تو ن دیکه با ی، اون میبابا و مامانهامون رو خجالت زده کرد ی، حت

 

که زده بودم  یندیناخوشا یو کوچکم نگاه کردم ، با تمام حرفها دیسف یدستها یرنگش رو یبزرگ و قهوه ا یبه دستها        

 شدن ، به صورت غرق در فکرش نگاه کردم و گفتم : یجور خال کیداشتم و آرامش ،  تیاحساس امن
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 ؟ی، تو باش شیآدم زندگ نیکه اول یازدواج کن یبا کس یتو هم دوست دار -        

 

فکر  زهایچ نیبه اون آدم داره...به ا ی، بستگ ستیهم بود ، گذشته اش مهم ن یبگم که اگر با هرکس تونمیخب ، نم -        

 ...یکه افتاده رو عوض کن ییاتفاقها یتونیم، ن ینکن که عذاب بکش

 

.  دمیچیکرد و بلند شد ، پتو را دور خودم پ یعذرخواه لشیزنگ موبا ی، با صدا کردینزدم و اون هم با اخم فکر م یحرف        

و  زدیکوچه داد م یرحم بودنش رو تو یب نطوریمادر مهران که ا چارهیمردم قضاوت گر کوچه ، ب چارهیمن. ب چارهیبابا ، ب چارهیب

 به وجدانش باخته بود... یکرده ، ول یزرنگ کردیم الیخودش ، که خ چارهیب

 

 و گفت : دیکش یمن نفس دنیبا د رسامیشدم ، ام داریبدنم ب دنیو لرز ادیز یخوابم برد ، از سرما یک دمینفهم        

 

 .مارستانیب میبر رسهینگار هم مدختر ، بلند شو االن  ینصف عمرم کرد -        

 

 ؟یچ یبرا مارستانیو گفتم : ب دمیچیبه خودم پ شتریپتو رو ب        

 

 ...یگفتیم ونی، همش هز یتب دار -        

 

 گفتم؟یم یچ -        

 

 ...گمیبهت م یبهتر شد یکه وقت گهید یزایچ یلیو خ یکردیاسم من رو صدا م -        

 

بابا  یکنارم نشست و گفت : ا ینگار آمد.نگار با نگران یزنگ در و بعد صدا یخنده ام گرفت و خواستم بلند شم که صدا        

 تو ؟ یشد ینطوریچرا ا

 

 ام گذاشت و گفت : یشانیپ یدستش را رو        

 

 دکتر... میبر دی، با یتب دار -        

 

 ...ارمشی، خودم م یگفت : اگه اجازه بد دیپوشیکه کتش را م یدر حال رسامیام        

 

توجه خوشحالم ،  نیکه از ا دونستمیته دلم م ینکردم.حت یگفت.من هم مخالفت ییبه من کرد و باشه ا ینگاه دینگار با ترد        

 یرد و گفت : به چبهم ک ی، نگاه یسرماخوردگ نیخنده ام گرفته بود ، ان دفعه مچ پا و االن هم ا میکه نشست نیداخل ماش

 ؟یخندیم

 

 .ومدمین رونیسالم از خونه ات ب چوقتیه نکهیبه ا -        

 

 و گفت : آره ، درسته... دیاول گرد شد و بعد خند شیچشمها        

 

حرف بزنم . به  تونستمیداشتم که نم جهیبودم و سرگ حالیب نقدریا یمن تعجب کردم ول نباریخنده اش که ادامه دار شد ا        

هفته  کیسرم بهم داد و سفارش کرد حتما  کی، دکتر اورژانس چند آمپول و  میو به قسمت اورژانس رفت میدیرس مارستانیب

 یهم کنارم رو رسامینشستند و ام یرونیب یها یصندل یوصل کردند ،نگار و بهراد رو میکامل استراحت کنم ، سرم رو که برا

 اومد . یمز بود و به نظر خسته مقر شینشست ، چشمها یصندل

 

 .گهی، برو د یخسته شد یلیخ -        
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 رو ول کنم برم؟ ضمیدوست دختر مر ؟یچ گهیچپ چپ نگاهم کرد و گفت : د        

 

و  یدلدار نهمهی؟ بعد از ا هیزد و گفت : چ یباز کردم ، لبخند عیحرفش سر نی، با ا رفتیهم م یرا که داشت رو میچشمها        

 نه؟ یباز هم بگ شهیروت م یدگیرس

 

و سابقه با  دیبا اون د رسامیبا ام ینبودم ، اما دوست لیتما یرو بهم فشردم ، مثل روز اول اونقدر هم ب میچشمها        

 د؟یخند ی، بهم نم خواستمیکه نم خواستیم یزی...اگه از من چدونستیکه از من م ییزهایو چ شیقبل یدوستها

 

بهت بد  دمیرو تجربه کن ، حداقل قول م دیحس جد هی نباری، ا یعشق رو تجربه کرد کباریتر شد : تو که  کینزد شیصدا        

 نگذره...

 

 ، مگه بده؟ میکه االن هست ینیدوست دخترت باشم ، هم خوامیرو باز کردم و گفتم : من نم میچشمها        

 

 .میو گفت : اگه من هردفعه با تو باشم ، مسخره است که بگم فقط دوست دیکش یقیشد ، نفس عم رهیچند لحظه بهم خ        

 

 کجاش مسخره است ؟ -        

 

خودم  شهیاصرار دارم ، هم نقدریچرا ا دونمی، خودم هم نم یروابط ها نداشتم ، گفتم که تو فرق دار نیمن تا حاال از ا -        

 .کردمیرو مسخره م میما فقط دوست گفتندیکه م ییبودم که کسا یکس نیاول

 

 .یمن سرحالم باهام توافق کن یکه وقت نهیگفتم : منصفانه اش ا یبا خستگ        

 

 شتری، من با االنت ب خورهیدنده که زود هم بهش بر م کیدختر لجباز و  هی یشیزد و گفت : اون موقع م ییلبخند شرورانه ا        

 راحتم...

 

 رسامیبود، ام ادیمن ز یبرا ییایمرد رو کیبود که داشتن  نیا قتینگاه کردم ، حق یشتریبا دقت ب نباریبه چهره جذابش ا        

روز دل من را مثل مهران  کیگرفتند ، حتما  یو در موردش فال م کردندیبود که همه با خودشان تصور م ییاز اون مردها

 دنیخواب تیبه ن نباریکنارش باشم . ا خواستمیبه سرم خورده بود که م یزیچ ماهم سخت تر ، پس حت دی، شا شکستیم

 رو بستم و گفتم : میچشمها

 

 قبوله. -        

 

 دستم حس کردم و خوابم برد. یدستش را رو یگرم        

 

 

 

بدتر  کردمیکه فکر م یزیز اون چخونه و همه کالسهام رو کنسل کرده بودم ، حالم ا یدو روز بود که بست نشسته بودم تو        

. بعد از آنشب به اصرارنگاربه خانه خاله  کردیام بود که گرفته بود و شبها خواب رو بهم حروم م ینیبود ، از همه بدتر راه ب

 ؟یپرتغال وارد اتاقم شد و گفت : بهتر آب وانیرفته بودم نگار با ل

 

بهم  یآوردم. نگاه مشکوک نییپا دییباز شده بود.سرم را به نشانه تا می، تازه چشمها یخبر یتب و ب یروز و نصف کیبعد از         

 .یگیماجرا رو م ازیتا پ ریبرام س یکرد و گفت : خوب حاال که بهتر

 

 نبوده... یخاص یاش خنده ام گرفت و گفتم : ماجرا یاز کنجکاو        
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 .ینگ یزیبه من چ یبخشمت اگه بدجنس بش یخانوم ، نم یکیدستش را به کمرش زد و گفت : دروغ نگو ن        

 

 بگم. ایو گفتم : باشه ، ب دمیبعد هم به حالت قهر پشتش را به من کرد ، خند        

 

 گفت: کردیکه فکر م یگفتم ، در حال شیبرا نمونیب یاز حرفها یبه سرعت برگشت و منتظر نگاهم کرد ، مختصر        

 

 مردم ؟ ایکه پدر و مادر هامون دوست دارند ،  میونطور باشا دیچرا با -        

 

 دوباره ضربه بخورم. خوامیمن فقط نم -        

 

 ، نه؟ پهی، اما حداقل روراسته ، واقعا هم خوش ت هیبندیاهل تعهد و پا ریگفت ام شهینم -        

 

 .یرفت بگ ادتی نویپولدار هم هست ، ا -        

 

مردم چه  نی، باباش ده برابر داره ، بب شترشیخودشه ب هیسرما نایا گفتیو گفت : اونکه بله ، تازه بهراد م دینگار خند        

 ناز کن... یخانم ، حاال ه یکین میدارند و ما در چه حال ییها یزندگ

 

 .ستیهم بد ن یلیدوباره خنده اش گرفت و گفت : بخدا ضربه خوردن ازش خ        

 

 غره رفتم و بعد خودم هم خنده ام گرفت و گفتم :بهش چشم         

 

 نگار خانوم. دیرس جهیها ، پروژه ات به نت یکه جمعه خواستگار دار ستین التمیخ نیاصال ع -        

 

 گفت : شیانداخت و در حال باز کردن با ناخن ها نییسرش را پا        

 

بد باشه  نکهیهاش نه ا دهیو خونسرده ، ا یمنطق یلیابت خود بهراده ، خمن ب ی، نگران ستمینگران ن شناسمشونیچون م -        

به  گهیو م ادیباهاش کنار م یمنطق یلیباهات ازدواج کنم خ خوامیدفعه بهش بگم نم کیاگه  کنمی، با خودم فکر م هیجوری یول

 ..نطورهیتالش نکرده ، ا یلیبهم خ دنیرس یبرا ون...چدی.شاذارمینظرت احترام م

 

داره که  تیسخته و مسئول نقدریباشه نگار ، االن ازدواج کردن ا نطوریا کنمیدستش را گرفتم و گفتم : من فکر نم        

 یبرا تمیو معذور لیدل چیبارش ، اون دوستت داره ، ه ریبره ز ستیحاضر ن ادیخوشش م یکیاز  نکهیصرفا بخاطر ا یهرکس

 راحت ازت دست بکشه. نمکیعالقه وجود نداره ، بعد هم فکر نم نیا

 

 خوش حالتش را پشت گوشش داد و گفت : ینگار موها        

 

 ، اونوقت من واقعا خوشبختم. یگیباشه که تو م نطوریکاش هم یا -        

 

 خرابش نکن. یخودیب ی، با فکرا یاالنشم خوشبخت نیتو هم -        

 

 ...یدار جی، فکرکنم مس شهیروشن و خاموش م لتی...موبایسگرفتم ، مر یو گفت : انرژ دیصورتم را بوس        

 

ها چشمهام گرد شد ، نه تا  جیکالها و مس سیبرداشتم و از تعداد م عیدو روز ، سر نیرو فراموش کرده بودم ا لمیکال موبا        

 گفت : دیکشیام سرک م یگوش یکه رو ی، نگار در حال رسامیتماس از فرهنگ و سه تا هم از ام
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 .ی، نگران شده بود جوابش رو نداده بود دیبه من زنگ زد و حالت رو پرس رسامی، ام یراستـــــ -        

 

 واقعا. یاخم کردم و گفتم : خسته نباش        

 

،  ستیبهش زنگ زده بودم و گفته بودم حالم خوب ن روزیداشت ، د یو نگران یفرهنگ همه مضمون احوالپرس یها جیمس        

 خبر بده ، نگران شدم. یشد داریب نکهیبود و اون هم ا جیمس کی رسامیاما از ام

 

 نیتجربه نکرده بودمش ، مهران هم از ا یکه تا بحال درست و حساب ی، حس دیپوستم دو ریز ییاش ، حس آشنا یاز نگران        

 دی....من نبایداشتند تا دلخوش ریرنگ تحق شتریبروشن شد ،  تشیاما بعد از اون که واقع دادیمن بخرج م یها برا ینگران

 .تیرا دادم : خوبم ، ممنون از نگران رسامی، جواب ام کردمیم سهیدو نفر را با هم مقا نیا نقدریا

 

، منتظر  هیکه جوابم چ گفتمیبه فرهنگ م دی.بادمیمونده آب پرتغال خوردم و دوباره خواب یام را با باق یقرص سرماخوردگ        

 نبود. یذاشتنش کار درستگ

 

 

 

، هوا که خوردم حالم بهتر شد ، ظهر بعد از  دمیرفتم سرکار ، سرراه ماسک خر کردمیکه هنوز سرفه م یصبح در حال        

را جواب  یبابا افتاده؟با اضطراب گوش یبرا یاسم خانه ، قلبم به تپش افتاد ، نکنه اتفاق دنیزنگ خورد و با د لمیکالسم موبا

 دادم و گفتم : سالم.

 

،  ستیگفت حالت خوب ن زدمیجان مامان منم ، االن با خاله ات داشتم حرف م یکی: ن دیچیپ یگوش یگرم مامان تو یصدا        

 سرش نبودم... ی، بچم حالش بد بوده و خودم باال یبهش گفتم چرا به من نگفت

 

هم بد نبود ، سرما  یلینکن مامان جان ، حالم خ هیم حلقه زد ، آهسته گفتم : گرمن ه یاش اشک در چشمها هیگر یبا صدا        

 خورده بودم فقط...

 

 یفرار نجایاز ا نقدریا خوامی، نم نجاستیخونه تو ا زنمیطاقت ندارم ، با بابات حرف م گهی، من د یفهمیتو حال من رو نم -        

 ... ینش تیکه تو هم اذ میکنی، اصال خونه رو عوض م یباش

 

 نکن. هیمامان ، تورخدا گر شتیاونجا پ امیرا پاک کردم و گفتم : االن م میاشکها        

 

را پاک کردم ، چند ضربه به در خورد و فرهنگ وارد شد ،  میکالس موندم و اشکها یکرد ، چند لحظه تو یخداحافظ هیبا گر        

 بره ، دست پاچه گفت : نیتا رد اشک از ب دمیکش میبا دست محکم به چشمها

 

 مزاحم شدم... نکهیمثل ا -        

 

 .رفتمیرا برداشتم و گفتم : نه ، نه...داشتم م فمیک        

 

 اومده ؟حالتون خوبه ؟ شیبراتون پ یجلوتر اومد و گفت : مشکل        

 

 د؟یداشت یو گفتم : بله خوبم ، شما با من کار ستادمیکنار در ا        

 

و صحبت  میبر ییجا دیاگه وقت دار نمیحالتون رو بپرسم و بب خواستمینگاه کرد و گفت : خب راستش م شیبه دستها        

 .میکن
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حتما  گهیفرصت د هی،  ستیخوب ن ادیبرم خونه مامانم حالش ز دیفرهنگ ، االن با یو گفتم : شرمنده آقا دمیکش ینفس        

 .میکنیصحبت م

 

 من برسونمتون... دی، اجازه بد دییبفرما ادیهم از دست من بر م یحتما ، حتما ...اگه کمک -        

 

 ممنون از لطفتون ، خودم برم بهتره... -        

 

 .رمیآژانس بگ دی، پس اجازه بد دیسرش رو تکون داد و گفت : هرجور راحت        

 

ام کرد ، حتما  یعصبان یراننده گفت که حساب شده و حساب دمیرس یاومد ، وقت نیبعد هم ماش یقیمخالفت نکردم و دقا        

 .گفتمیو جوابم رو م زدمیفرصت مناسب باهاش حرف م هی یتو دیبا

 

دادم که حالم خوبه ،  نانیو آرومش کردم و اطم دمشی، بوس هیگر ریدوباره زد ز دنمیمامان همونطور که انتظار داشتم با د        

را مقابلم گذاشت ، دستش  ییآراسته ام . فنجان چا شهیشده بود ، مامان هم دیاش سف یقهوه ا یموها شهیده بود و رالغرش

 نرو. یینمت ، جایبب خوامیرا گرفتم و گفتم : م

 

 که االن حرف داشته باشه ؟ ینداره ، اصال مگه اون گفت تو بر یهم حرف ،باباتیبر ذارمینم گهیو گفت : د دیکش یآه        

 

 .وفتهیبابا زحمت من به گردنت ن یضیباشه مامان جون ، من فقط چند روز رفتم که با وجود مر -        

 

 باشه... رونیدختر از خونه خودش ب ستی، اصال درست ن ی، تو دخترم هیچه حرف نیاخم کرد و گفت : ا        

 

 .بخشمیبشه من خودم رو نم شیزیمامان اگه بابا دوباره چ -        

 

دخترم ، نگران  شهی...بابات هم کم کم نرم موفتهیخبر ها ن یبه اون از خدا ب گهی، تا چشممون د میریم نجایاز ا -        

 نباش...حرف من رو گوش بده.

 

 را بستم و دستم را به سرم گرفتم ، دست آزادم را گرفت و گفت : میچشمها        

 

 زجر بکشم... نقدری، نذار ا یو تو نباش رمیخواب بم یهرشب نگرانم که تو -        

 

 با اعتراض گفتم : مامان !        

 

 ننداز. نیرا پاک کرد و گفت : حرفم رو زم شیاشکها        

 

 .یتو بگ یو گفتم : باشه ، هرچ دمشیرا نداشتم ، باز هم بوس شی، طاقت اشکها دمیصورتش را بوس        

 

 .دیدرخش شیو چشمها دیکش یقینفس عم        
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 خواستیچه م دانستیو نم دیچرخیشده بود ، مثل مرغ سرکنده دور خودش م داریقبل ، نگار از صبح که ب یبرخالف روزها        

به  دهیکه خر یلباس گفتیم یداشت با ناراحت یقرار است انجام بده ، خاله را هم به استرس انداخته بود ، وقت یو چه کار

 ، با حرص لباسها را ازش گرفتم و گفتم : دمن هم بلند ش ی، صدا ستینظرش خوب ن

 

 ری؟ بگ گهید هیچ هایمسخره باز نی، ا یختی، اعصابم رو بهم ر رمیم ذارمیم یریآروم نگ گهید قهیدق هینگار اگه تا  نیبب -        

 .نیبش

 

 کردم گفتم : زانیآو یرا صاف کردم و دوباره به جالباس چارهینشست و سرش را با دستانش گرفت ، لباس ب        

 

 ؟ هیهم که خوبه ، مشکلت چ زیهمه کارها انجام شده ، همه چ -        

 

 ندارم ، فقط نگرانم... یرا پشت گوشش داد و گفت : مشکل شیموها        

 

 زنگ بزن به بهراد ، فکر کنم اون آرومت کنه. ایرا به طرفش گرفتم و گفتم : ب لشیموبا        

 

که آرومتر شده بود با  یبعد در حال یقیرفتم تا راحت باشد ، دقا رونیرا ازم گرفت و زنگ زد ، از اتاق ب لیموبا دیبا ترد        

 اومد. خاله دستش را به کمر زد و گفت : رونیلبخند ب

 

 بهش. یزدیزودتر زنگ م ؟خبیزنیحاال لبخند م یشد ؟ پوست ما رو صبح تا حاال کند یچ -        

 

 کرد و گفت : مامان ! یینگار خنده ا        

 

 خاله هم که خنده اش گرفته بود ، گفت : مامان نداره ، برو حمام زود آماده شو.        

 

زنگ زد ،  لمیمانتو بودم که موبا دنیبرگشتم به اتاق نگار. در حال پوشگذاشتم و  زیم یرا از خاله گرفتم و رو وهیظرف م        

 جواب دادم . گفتم : بله؟ یول شناختمیشماره را نم

 

 ؟ی: سالم ، خوب دیچیپ یگوش یتو رسامیام یصدا        

 

 متعجب گفتم : سالم ، ممنون ، شماره رو نشناختم.        

 

 نا؟یاز خونه نگار ا رونیب یایب یخوایم یشماره خونه است ، ک -        

 

 االن ، چطور؟ -        

 

 دنبالت. امی، ب یندار یکار یی.اگه جایریو قبل از اومدن مهمونها هم م ییبا بهراد حرف زدم گفت تو اونجا -        

 

 زود برگردم. دیکردم و گفتم : نه ندارم اما شب با یمکث        

 

 .گهیساعت د میتا ن نایسر کوچه نگار ا امیمباشه ، پس آماده شو  -        

 

کردم ، نگار هم با حوله وارد اتاق شد و گفت :  شیآرا شتریب کمیرا درآوردم و  شمیآرا فیگفتم و قطع کردم. ک ییباشه ا        

 ؟یریم یدار

 

 دنبالم... ادیزنگ زد گفت م رسامیگفتم : آره ، ام ملیدر حال زدن ر        
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 د؟یبا هم گهینگار با تعجب گفت : جدا ؟ واقعا االن د        

 

 .بایبهش کردم و گفتم : تقر ینگاه        

 

 دنبالشون... ادیرفتار کنه ، زنگ بزنه و ب ینطوریاش ا گهید یدوستها ایبا دلناز  دمیآهسته گفت : من تا حاال ند        

 

 خوب؟ ایاالن بده  نیخب ا -        

 

 داده. هیرو رییخوشش اومده که تغ یهم خوبه ، از تو طور یلیبه من نگاه کرد و گفت : خ ینگار کم        

 

 شده. بمینص یبخت نیو گفتم : پس خدارو شکر کنم که چن دمیخند        

 

 و گفت : شکرکن. دیگونه ام رو بوس        

 

رنگش از دور هم جلب توجه  اهیس نیه طرف سر کوچه راه افتادم ، ماشکردم و ب یبعد از خاله و نگار خداحافظ یقیدقا        

بود ،  پیخوش ت شهیاز طرف خودش باز کرد ، سوار شدم و سالم کردم ، مثل هم میتر که شدم در را برا کی، نزد کردیم

 حالم گفت : دنیزد و بعد از پرس یلبخند

 

 نگار چطور بود ؟ -        

 

 ؟یبود بعد بهتر شد.بهراد چ نگران کمیاولش  -        

 

 . هیکرد و گفت : خوشحال بود ، بهراد بچه خوب ییخنده ا        

 

 م؟یریم میکردم و گفتم : کجا دار دییبا سر تا        

 

 ش؟ینیبیهمکارت چطوره ؟ م یمغازه در چه حاله ....راست نمیبب میبر -        

 

 نزده ، ازش مهلت خواستم تا جواب بدم. یحرف گهید یآره ، ول -        

 

 ؟یبهش فکر کن یخوایم یعنیبا تعجب گفت : جدا ؟         

 

 آموزشگاهه. یرهایاز مد یکیهم کارم رو از دست بدم ، اون  دیبگذره بعد بگم ، شا کمی خواستمیگفتم : نه ، م        

 

 ؟ هیفکر نکنم . چطور آدم -        

 

 مودب. یلیخ یلی، مهربون و خ تیزدم و گفتم : باشخص یهره آرام و مودب فرهنگ لبخندچ یادآوریاز         

 

 ازش. ادیهم بدت نم یلیخ نکهیبهم کرد و گفت : مثل ا ینگاه        

 

 .کنمیبهش احساس نم یکشش چیفرق داره و منم ه یلیبا من خ ی، ول هی، آدم خوب ادیمعلومه که بدم نم -        

 

 ظاهرا ! ینداشت یتو روز اول به من هم کشش -        
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 فرق کرده؟ یگفتم : خب االن چ یبا بدجنس        

 

 ؟ ینشست نجایرا باال انداخت و گفت : پس چرا ا شیابرو        

 

 که به من کشش داره اونه ، نه من. یاون یآموزشگاه فرهنگ هم هستم ، ول یمن تو -        

 

 ، دخترا دنبال من هستن اغلب ، نه من دنبال اونا. یبدون زویچ هی دی، با نهیزد و گفت : اگه منظورت ا یپوزخند        

 

 ، قبال هم گفتم. ستمیاطراف تو ن یخب منم از دخترها -        

 

 یب مگر دخترهاخو کرد؟ی، مسخره م یچ یعنیسکوت  نیلحظه با خودم گفتم ا کیشد ،  رهیخ شینزد و به رو به رو یحرف        

مثل خودم که عاشق شده بودند ؟ مگر من خودم  ییبودند ، دخترها یچه کسان کردمیم رشانیداشتم تحق نطوریاطراف او که ا

به خانه اش هم  یبودم ، حت نشینداشتم هم کالم نشده بودم ؟ حاال هم در ماش یوبکه روز اول به او حس خ یرسامیهم با ام

نگه داره تا  گفتمیجرات داشتم و م خواستی، دلم م دمیکش یبودم ! من خودم از همه بدتر بودم ، آه یرفته بودم . چه احمق

 .گهید ینداشتم ، فکرم رفت جا یسکوت گفت : از حرف نزدنم منظور یقیبا خودم خلوت کنم . بعد از دقا یشم و کم ادهیپ

 

رفته چه  ادمیبهتر باشم ،  گهید یهستم که از آدمها ی، من خودم چ یحق داشت یهم داشت یزدم و گفتم : منظور یپوزخند        

 .کنمیکردم...نشستم دارم قضاوت هم م ییسرم اومده و چه کارها ییبالها

 

 ؟ یرو قضاوت کرد ی، ک شمیبا تعجب نگاهم کرد و گفت : متوجه منظورت نم        

 

 .دندینرس خواستندیکه م یزیبه اون چ یلیبه هردل ایاشتباه کردند  ایکه مثل خودم  ییاطراف تو ! کسا یهمون دخترها -        

 

 خودت رو سرزنش نکن. نقدری، ا ستیها هم ن یسخت نی، به ا یکنیاش م یفلسف یدار یادیز -        

 

 یزیو چ یبه کس یمدل خودش بود ، کار رسامیبه او خرده گرفت ، ام شدی، نم کردیاو مرا درک نم دینزدم ، شا یحرف        

را نگه داشت  نی. ماشکردینم تیو خودش را اذ گذرانپندیم گرانیرا بدون در نظر گرفتن احساسات د شینداشت ، روند زندگ

بود که در مورد طرحش صحبت  ییداشت ، سمت چپ هم همان مغازه ا ییبایز یطراح یپاساژ هم مثل قبل نی. ا میشد ادهیو پ

دستش را  رسامیهم مشغول کار بودند ، ام ی. در هنوز کامل نشده بود و تعداددمیاش فهم شهی، از دکور تمام ش میکرده بود

دست داد و گفت : خوش  رسامیبه سمتمان آمد و با ام یپشتم گذاشت تا من اول وارد بشم ، با وارد شدن ما مرد

 ...سالم خانوم...نیاومد

 

 رونیو بعد ب میماند یقیدر مورد روند کار داد ، دقا یحیرد توضکردم و حواسم را به اطراف دادم. م یلب سالم ریز        

 خودم بودم . رینزدم ، هنوز درگ ی، باز هم حرف میاومد

 

 کنم که دستم را گرفت و گفت : ی، خواستم خداحافظ میدیخانه ما رس کیبه نزد یوقت        

 

 .یکین یفرق دار هی، با بق دمیو فهم دمید نویاول ا ی، همون روزها یهست یتو دخترخوب -        

 

 نیانگار از ا ختمیریبه من دوخته شده بود ، انگار به تمام وجودم ، به مغزم و قلبم...که بهم م اهشیس شهیهم یچشمها        

 و گفتم : ممنون.خداحافظ. دمیکش رونیآشنا بود. دستم را از دستش ب یحس که به طرز ترسناک

 

را  یحس دوست داشتن نیبفهمد ، ا گذاشتمینم نباری، اما ا خوردیبهش برم دیو بعد حرکت کرد ، شا ستادیا ییچند لحظه ا        

 .کرمیها دورش م بیو از همه آس داشتمیخودم محفوظ نگه م یبرا
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 ؟یمادر ، امروز زود اومد یخسته نباش -        

 

 قبال گرم مامان ، لبخند زدم و گفتم :گذاشتم و غرق لذت از است یرا داخل جاکفش میکفشها        

 

 م؟یدار یفصل امتحانهاست ، کالسهام سبک شده ، غذا چ -        

 

 تا بکشم. ای، نوازشم کرد و گفت : زرشک پلو با مرغ.لباست رو عوض کن ب دمیصورتش را بوس        

 

، با تعجب  دیچیم زیدو نفر م یرا عوض کردم ، وارد آشپزخانه که شدم مامان برا میدست و صورتم را شستم و لباسها        

 ؟یگفتم : شما هم غذا نخورد

 

 .ادی.االن مخورهیبا تو م کنهیزد و گفت : من خوردم ، بابات نخورده بود گفت صبر م یلبخند        

 

بهم کرد و نشست ، جوابش را با دست  ی، نگاه دمیسالم بابا از جا پر یاز حرف مامان ماتم برد و تکون نخوردم که با صدا        

 گذاشت و گفت : زیم یبرنج را رو سینه.مامان د ای نمیدادم و مردد موندم که بنش یپاچگ

 

 جان. یکین گهید نیبش ایب -        

 

 انداختم. نییپا یخجالت ینشستم و سرم را مثل بچه ها        

 

 ره؟یم شیداره پ یرکارت چطو -        

 

 بابا من را مخاطب قرار داده بود ، نگاهش کردم و گفتم : نکهیباز هم شوکه از ا        

 

 ...خوبه.ستیخوب ....بد ن -        

 

 ؟ ستیبد ن ایزد و گفت : آخرش خوبه  یلبخند کمرنگ        

 

 انداختم و گفتم: نییرم را پا، س یاز خوشحال گرفتیام م هیدادم ، داشت گر رونینفسم را ب        

 

 خوبه بابا. یلیخ یهمه چ -        

 

 خداروشکر ، غذات رو بخور سرد شد. -        

 

بعد از رفتنش روان  میگذاشت و رفت . اشکها نکیخوردم و چطور ، بابا بعد از غذا بشقابش را داخل س یچ دمینفهم        

من در آن حال ، جلو اومد و سرم را در آغوش  دنیمن را ببخشد. مامان با د خواستی، بابا م یو دور یسرد نهمهیشدند. بعد از ا

 گرفت و زمزمه کرد :

 

 .یهمش بخند دیبه بعد با نینکن مادر ، از ا هیگر گهی؟...د شهیدرست م یبهت گفتم همه چ یدید -        
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. ظرفها را شستم و به اتاقم برگشتم و مثل دیم را بوسرا پاک کردم ، مامان چندبار سر میو اشکها دمیخند هیگر انیم        

 سر برسه ! خواستیخوب من هم م یروزها دیتخت نرمم انداختم ، شا یخودم را رو یبا خوشحال میقد

 

        *** 

 

 شد؟ بابام گفت نه ! یچ یفکر کرد -        

 

 چرا ؟؟؟ ؟؟؟یبا تعجب گفتم : چ        

 

 .خورندیروشن فکرند ، به ما نم ادیاونا ز گهیمسخره ، م لیسر حرص کرد و گفت : به دالاز  یینگار خنده ا        

 

 ؟ میستیگفت که ما روشن فکر ن یمشخص نیبه ا دیعمو حم یعنیو گفتم :  رخندهیزدم ز        

 

 شانسه من دارم؟ نی... آخه ا یخوریبعدا به مشکل م گهیآره م -        

 

 .هیمنظورش چ نی، قشنگ باهاش حرف بزن بب ستین یرمنطقیبابات آدم غ -        

 

 ؟یکنیم کاری...تو چزنمینبودم باهاش حرف م یکه عصبان گهیشانه اش را باال انداخت و گفت : چند روز د        

 

 وقتم رو گرفته... شتری، آموزشگاه ب گهید کنمیانداختم و گفتم : کار م نییسرم را پا        

 

 در چه حاله ؟ رسامیبهم رفت و گفت : کارت رو نگفتم ، رابطه ات با ام ییه اچشم غر        

 

 .یپرسیان ، زشته م یمسائل خصوص نایاش خنده ام گرفت و گفتم : ا یاز کنجکاو        

 

 د؟یای؟ کنار م دی! با هم خوب نمیبگو بب ؟یحاال شد خصوص -        

 

 .ستین یاز اون جر و بحث ها هم خبر گهی، د میندار ی، اما کال مشکل نمشیبینم یلیو گفتم : خ دمیکش ینفس        

 

نداشتم ، حتما بهش برخورده بود. حواسم را دادم به  یبود خبر دهیسمس که حالم را پرس کیبه جز  رسامیاز آن روز از ام        

 : دمی، پرس زدیباغ بزرگ دوستشان حرف م ینگار که داشت با آب و تاب از مهمان

 

 ؟یگیرو م یک -        

 

چکاره  شهیکه معلوم م نجاستینه ، ا ای یایتو ب گهیبهت م نی، حاال بب رسامیام ی، دوست بهراده و پسرعمو شیدیتو ند -        

 اس.

 

 ؟یچ یعنیناخواسته استرس گرفتم و گفتم :         

 

تعجب نکن ، از اون پسرهاست  ادی، البته اگه هم نکرد ز گهید لشیبه فام کنهیم تیباشه ، معرف یجد تشیاگه واقعا ن -        

 ...کنهینم یکه اصال دوستاشو با خانواده قاط

 

 .گفتینم یزیمطمئن بودم که به من چ بایناراحت شدم ، تقر        

 

 ...یکین -        
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 شدم که دوباره گفت : رهینگار خ یبه چهره جد        

 

 مده؟واقعا ازش خوشت او -        

 

 .میبر ای...ولش کن بمیخورینداره ، من و اون بهم نم یتیمن اهم ومدنیو گفتم : خوش اومدن و ن دمیکش یآه        

 

 می. چشمها دمیتختم دراز کش یو من را به خانه رساند و رفت. مسواک زدم و رو مینگار هم ادامه نداد ، شام خورد        

 زده و متعجب جواب دادم و سالم کردم. جانیبود ، ه رسامیاز جا بلند شدم.ام لمیموبا یکه با صدا شدیداشت گرم م

 

 ؟یجوابم را داد و گفت : خواب بود        

 

 بخوابم. شدمیداشتم آماده م -        

 

 .مهیچه زود ، ساعت ده و ن -        

 

 .شمیم هوشیساعتها ب نیا گهیاز صبح سرکارم ، د -        

 

 فیبه عنوان همراه خودم ببرم ، اگه تشر خوامی، شما رو هم م میمشترک با بهراد و نگار دعوت یمهمون هیفردا شب  -        

 .دیاریب

 

، خسته هم  شهیم روقتیخونه و آماده شم د امیچند لحظه مکث کردم و بعد گفتم : من فردا تا هفت کالس دارم ، تا ب        

 هستم.

 

اصرار نکرده بودم  نقدریدختر ا هی، تا حاال به  میکرد ییصحبتها هیرفته ما با هم  ادتیو گفت : انگار  دیکش یقینفس عم        

 که وقتش رو با من بگذرونه.

 

 زودتر تموم کنم. اینرم  شهیکه نم هیواقعا کارم طور ی، ول ذارمیخنده ام گرفت و گفتم : کالس نم        

 

 دنبالت . امیبگو م یهروقت آماده شد -        

 

 بپوشم ! یو فکر کردم که فردا چ دمیکش یقی، با ذوق نفس عم میکرد یقبول کردم و خداحافظ        

 

        *** 

 

چند تکه از  دمیزانو داشت پوش یتا رو یکه دامن کلوش کوتاه یگرد قهی یگلبه راهنیلباس عوض کردن ، پ یبعد از کل        

کردم ،بعد از مدتها چهره ام به  یمیمال شیو به عقب بردم و بستم و آنطور که دوست داشتم آرا چاندمیکنار گوشم رو پ یموها

گرفته  می.تصممیرویم شانیاز دوستها یکی یدادم که با بهراد و نگار به مهمان حیگذشته بود.آماده شدم و به مامان توض یشاداب

من  دنیبهم زنگ زد و گفت که دنبالم خواهد آمد. همزمان با رس رسامیس امبودم اول برم خانه خاله و از آنجا برم ، داخل آژان

نگاهم کنه حرکت کرد.بهم برخورده بود ، خودش  نکهیا ونسرد داد و بد بای. سوار شدم و سالم کردم ، جوابم را تقردیرس

 نیکردم با فکرنکردن بهش احساس خوبم را از ب یو سع دمیکش ی. نفسکردیم یدعوتم کرده بود و حاال داشت بهم کم محل

 نگاه کردم که گفت : رونینبرم. به ب

 

 پسرعمومه. زبانشی، م میریم میکه دار یمهمون -        
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 ؟یدونستیحرف نزدم که دوباره گفت : م        

 

 سرم را تکون دادم و گفتم : نگار بهم گفته بود.        

 

 میداد ، به طرف من اومد و بازو نگیرا به مسئول پارک دیشد و کل ادهیپ میدیرس ی.وقتمینزد ییا گهیگفت و حرف د یآهان        

 را گرفت و گفت:

 

 .میبا هم وارد ش دیبا -        

 

 ! کننیزدم و گفتم : حتما بعد از ورودمون هم اسممون رو اعالم م یپوزخند        

 

رو صاف کردم و غر زدم که :  راهنمیبود داد.پ ستادهیدر ا یکه جلو یگرفت و به دست زنباغ ، مانتوام را  ینور ورود یجلو        

 من بوده ؟ یمانتو نیا دونهیاز کجا بعدا م

 

 نیواقعا جذاب شده بود. نه ع ییمتفاوتش ، با آن کت و شلوار سورمه ا پیدر سکوت نگاهم کرد و من هم به ت رسامیام        

 یمرد جذاب بودم. لبخند نیو حاال من همراه ا یشدیبود که ناخواسته جذبش م ییاز آن دسته از مردها ینقص ول یمدل ها ب

 .میبر ایزد و گفت : ب

 

آراسته و البته شلوغ  اری، سالن باغ بس میرا گرفتم و با هم وارد شد شیبود ! بازو نیاز من هم فشیتعر کنمیفکر م        

 !هیمهمون یلب گفتم : بهم گفته بود ری.زمیرفتیبود که معموال م ییها یعروس هیشب شتریب نجایا و یگفته بود مهمون رسامیبود.ام

 

 تر شد و گفت : خب هست...سالم... قیلبخندش عم        

 

 مودبانه گفت: رسامیشد سالم کرده بود ، با هم دست دادند و ام کیکه بهمون نزد یپیخوش ت اریبه مرد جوان بس        

 

 ، حامد پسرعموم... یکین -        

 

 ...دیی...بفرمادیخوش اومد یلیهم با تعجب با من دست داد و گفت : خوشبختم ، خ یو کم یحامد به گرم        

 

تر بود و گل  کیکوچ یعروس یبه اطرافم نگاه کردم ، فضا از سالنها شتریو من ب مینشست ییا یصندل یرو رسامیهمراه ام        

رد نگاهم  رسامیها.ام یدنیبلند بودند ، کنارقسمت نوش هیهم پا زهایاز م یهم داشت! سن رقص بزرگ و تعداد یکمتر ییآرا

 است. خانوادهرا گرفت و گفت : حامد پسر ناخلفه 

 

 ، نه؟ هیمیصم شتریبا تو ب نیهم یپس حتما برا -        

 

هم دوست حامده و  دهیپوش ی، اون دختر که لباس آب لهیفام هیانونرقیمحفل غ نجای...ابایکرد و گفت : تقر ییخنده ا        

 وقته با هم هستند. یلیخواهرش هم دوست برادر حامد ، خ

 

بهشون اشاره کرد و کنار ما نشستند.نگار لباس  رسامینگاهم به چهره بانمک دختر افتاد...نگار و بهراد که وارد شدند ام        

کرده بود . کنار گوشم گفت : جمع جمع پولدارهاست ها ، فکر  باترشیز تینها یبود که ب دهیپوش یقشنگ یلیخ هیو مشک دیسف

 کن! دایرو پ تیخوشبخت نجایکه هم یرسینم ییبه جا رسامیاگه با ام نیکن بب

 

 اومدن. شونیهمه با خوشبخت نجایاز حرفش خنده ام گرفت و گفتم : ا        
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 رسامیتر بود و به طرفمان آمد ، ام دهیپوش اریهم بس هیکه لباسش نسبت به بق یجذاب ارینگاهم افتاد به دختر سبزه و بس        

 .یتوام هست دونستمیبالفاصله بلند شد و گفت : آرام جان ، نم دنشیبا د

 

 کرد و کنجکاوانه به ما نگاه کرد و گفت : یروبوس رسامیدختر با ام        

 

 ...ادیهم م نیرحسیمنم اومدم.البته ام نی، بخاطر هم یدعوتم کردند و گفتن تو هم هست ایحامد و هل -        

 

 هم نگار نامزد بهراد و... شونی، ا یشناسیبه طرف ما اومد و گفت : بهراد رو که م رسامیبه ما کرد که ام یدوباره نگاه        

 

 خواهرم آرام... یکی، ن می، همراه هم اومد یکیهم ن شونیتعجب من گفت: ا تیمن موند و در نها ینگاهش چند لحظه رو        

 

 گفت : ینیریآرام که مثل من تعجب کرده بود ، زودتر از من به خودش اومد و با لبخند ش        

 

 خوشبختم. -        

 

 دستش را که به سمتم گرفته بود فشردم و گفتم : منم.        

 

 .هیاونطرف کنار بق رمیرا پشت گوشش داد و گفت: خب من م شیهمچنان با لبخند موها        

 

و گفتم  دمیکش ی.آهکردمیفکر م نطوریمن ا ایسرش رو تکون داد و دوباره کنار من نشست.چهره اش درهم بود  رسامیام        

 .هیچطور یجو مهمون یگفتیکاش به من م ی: ا

 

 ؟ گفتمیم یچ یدوخت و گفت : برا نگاهش رو بهم        

 

 .یگفتیم دیبا یول دونمینم -        

 

 باشه...نگران نباش حواسم بهت هست. دیکه با هیهمونطور زیدستم را گرفت و گفت : همه چ        

 

 لبم اومد و آروم گرفتم. یحرف لبخند به رو نیو من مثل همه دخترها ، از ا        

 

        *** 

 

در حال رقص ، نگار و بهراد هم به جمع رقصنده  یرقص پر بود از مهمونها ستیبود و پ دهیسر و صدا به اوج خودش رس        

 یکه پسرجوان کردمی.به اطرافم نگاه مگردهیرفت و گفت برم یهم با عذرخواه رسامیبودند و چند لحظه بعد ام وستهیها پ

 ؟ منیبش تونمیشد و با لبخند گفت : م کینزد

 

من نشست  یکنار یصندل یتکان دادم و او هم رو یلیم ینشان بدهم سرم را با ب یچه واکنش دیبا دانستمیکه نم یدر حال        

 گفت : بایز یو همچنان با آن لبخند دندان نما ختیر میبرا زیم یاز آب پرتغال رو ی، کم

 

 .رسامیام کی، برادر کوچ نمیرحسیمن ام -        

 

 ، لبخند زدم و گفتم : خوشبختم. یذات تیجذاب نیبرده به علت ا یتازه پ        

 

فرصت رو  نی، بخاطر هم میرو ندار رسامیام ژهیبا دوستان و ییگفت : منم که خوشبختم ، غالبا شانس آشنا یبا خوش اخالق        

 .میدیاز دست نم
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قهوه  یو چشمها ییخرما ی، روشن بود با موها رسامی.چهره اش برعکس اماش هیخنده ام گرفت هم از لحنش و هم از کنا        

 دوباره گفت : نیرحسی، ام دمینوش یرا به دست گرفتم و کم وانمیهم بود.ل هیشب کلشانیه بیروشن ، اما قد و ترک ییا

 

 د؟یبدونم کدوم دانشگاه درس خوند شهی...مدمتونید ییجا کنمیاحساس م -        

 

انداختم تا متوجه اضطرابم نشود و اسم دانشگاهم را گفتم و دعا کردم اشتباه کرده  نییشد سرم را پا یته دلم خال کبارهی        

که در  ییو زوجها شدیکه پخش م یمیکردم نگاهش نکنم و حواسم را دادم به آهنگ مال یدرهم رفت ، سع شیباشد ، اخمها

 گفتم :کردم و  ش.دوباره نگاهخوردندیآغوش هم تاب م

 

 د؟یاریب ادمیب دیموفق شد -        

 

 د؟یدیدور رقص م هیزد و گفت : نه ، فکر کنم اشتباه کردم ، خب به من افتخار  یلبخند        

 

 ...یمتعجب از درخواستش تته پته کنان گفتم : ممنون ول        

 

 ...یاگه اجازه بد نیرحسیام -        

 

، انگار  ییا گهیاز نوع د یدوباره باز هم لبخند زد ول نیرحسی، ام میبود برگشت ستادهیکه کنارمان ا رسامیهردو به سمت ام        

رو به جا آورده باشم...خب خوشبخت  یتو رسم مهمون نواز یبود که به جا نی، قصدم ا زمیو گفت : البته برادر عز یبا دشمن

 نمت.فعال...یبب شتریب دوارمیشدم ، ام

 

داشت پنهانش کنه نگاه کرد و را به من  یکه سع یتیبه دور شدن برادرش با عصبان رسامیدستم را فشرد و دور شد ، ام        

 م؟یبرقص یایگفت : م

 

 . ستمیبلد ن یلیسرم را تکون دادم و گفتم : خ        

 

 .خوادی...حس مکمی،  خوادیدستم را گرفت و بلندم کرد و گفت : بلد بودن نم        

 

کمرم گذاشت برق از تنم گذشت و خاطرات تلخ به ذهنم هجوم  یرقص رفتم ، دستش را که رو ستیدنبالش به پ یناراض        

 عذاب آور... یهم آن مهمان نشیبا مهران نرفته بودم ، و آخر یآوردند.کم مهمان

 

 گذاشت و گفت: شیشانه ها یام را گرفت و رووارفته  یدستها رسامینگاه کردم ، ام ییا گهیناخشنود به طرف د        

 

 ؟یمن کینزد یوقت کنهیناراحتت م نقدریا یچ -        

 

 .ستمیانتهاش نگاه کردم و گفتم : ناراحت ن یو ب اهیس یبه چشمها        

 

 نییرا پا میدر هم رفت و دستها می.اخمهادمیبهش چسب بایبدون حرف نگاهم کرد و بعد دستش را کمرم گذاشت و تقر        

لب غر زدم که چقدر زورگو و مغروره.حرفش  ریاش تا کردم که باالتنه ام با او فاصله داشته باشه و ز نهیقفسه س یآوردم و رو

 گوشم گفت : ریکرد و ز ییانجام نشه! خنده ا دینبا

 

 تو باشن؟ یکنن تا جا یاالن چند نفر حاضر بودن همه کار یدونیم ؟یزنیغر م یبه چ -        

 

 را باال انداخت و گفت : شیاز حرفش حرصم گرفت و نگاهش کردم بلکه خجالت بکشه.ابرو        
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 ؟یکنی؟باور نم هیچ -        

 

 برادرت از تو فروتن تر بود. -        

 

 د؟یستین یمینزد ، دوباره گفتم : با هم صم یدر هم رفت و حرف شیاخمها        

 

 .میشد و گفت : با هم فرق دار رهیسرم خ یباال ییبه نقطه ا        

 

 مشخص بود! -        

 

 اد؟یبور خوشت م یبهم انداخت و گفت : نکنه از مردا ینگاه نافذ        

 

 برادرش خنده ام گرفت ، چند لحظه نگاهم کرد و گفت: یرو بشیعج تیاز حساس        

 

 !ادیبه نفعته که ن -        

 

 گفتم : اونوقت چرا؟ ییبا پرو        

 

 !یرو باخت یباغ رو...باز یرفته انگار تو ادتی -        

 

 !ینگاهش کردم که خم شد و کنار گوشم گفت : تو مال من جیگ        

 

       

 

 نگاه کردم و گفتم : ییا گهیقلبم شروع به کوبش کرد ، به طرف د        

 

 .ستمین یمن مال کس -        

 

 .گرفتیمغرور بودنش واقعا لجم م نهمهینزد ، انگار واقعا از من مطمئن بود ، از ا یگوشه لبش نشست و حرف یپوزخند        

 

.از دیرس انیبه پا یاشراف یمهمان نیبعد هم شام سرو کردند و باالخره ا یقیو دقا میآهنگ که تمام شد ، هردو نشست        

سوز  ارند،یرا ب مانیتا مانتوها میستادیو با نگار و بهراد کنار در ا میکرد یادر و خواهرش خداحافظو بر رسامیام یپسرعموها

 افتاد و گفت : گارکه لرز به تن من و ن دیسرد وز

 

 .میبکن شگاهینما یبرا یدرست و حساب یزیبرنامه ر هی دی...باادیداره م گهیزمستون هم د -        

 

 ن؟یبزن شگاهیمگه قراره نما -        

 

 .شهی...تو هم حتما کارت کمتر مدیع کیشانه نگار انداخت و گفت : آره ، با چند تا از بچه ها ، نزد یبهراد کتش را رو        

 

 شانه ام ر باال انداختم و گفتم :        

 

 میبش کیهرچقدر هم که به کنکور نزد نداره ، یآموزشگاه کنکور فرق یول شهیزبان بخاطر امتحانها کم م یمعموال کالسها -        

 .شهی، فشرده تر م
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 برم. نای، تشکرکردم و گفتم : بهتره من با نگار ا ارهیرا ب نیتا ماش ستمیگفت با رسامیبا اومدن مانتوها ام        

 

 راه کارت دارم. یتو یهمونجا ول رسونمتیکرد و گفت : م یاخم        

 

 بعد گفت : یقی، سوار که شدم دقا دیرس نیرفت و بعد با ماش        

 

 از خواستگارت چه خبر؟ -        

 

 بهش ندادم هنوز. ینزده ، منم جواب یحرف -        

 

 ؟یبه خانواده ات گفت -        

 

 باز انتخاب رو به عهده خودم گذاشتند. یول انیکه ب نهیبه مامان گفتم...نظرش ا ییزایچ هیو گفتم :  دمیکش یآه        

 

 اد؟یب یبگ یخوایخب ؟ م -        

 

 متعجب گفتم : البته که نه.        

 

 ؟یبهش بگ یخوایم یخوب چ -        

 

 .هینظرم منف گمینگاهش کردم و گفتم : م یکم        

 

 ؟یاگه گفت چرا ، چ -        

 

 ؟ یمن رو شوهر بد یخوایتو م نکهیمثل ا -        

 

 .نمیبب ماتیتصم یخودم رو تو ریتاث خوامیکرد و گفت : نه ، م ییخنده ا        

 

 ، قبال گفتم. دادمی، من بهش جواب مثبت نم یبه هرحال اگه تو هم نبود -        

 

 بهتره ، نه؟ رونیب یایپس از اون آموزشگاه ب -        

 

 داره؟ یبکنم؟چه ربط نکارویا دیبا یچ یمتعجب گفتم : برا        

 

 شه. ییو ممکنه دوباره هوا شینیبیهروز م ینطوریا -        

 

 کننده است. یراض یلیحقوقم خ یدوبرابر شده ، ول میساعات کار نکهی، با ا برمینم نیمن درآمد خوبم رو بخاطر اون از ب -        

 

و  میکرد ی، خداحافظ میدیهمزمان با نگار و بهراد رس بایونه نگار نرد.تقرتا خ ییا گهیو حرف د «نطوریکه ا» لب گفت ریز        

 و گفتم: دمیکش یاز راحت ی.کفشم درآوردم و نفسمیوارد خونه خاله شد

 

 مسخره. یمهمون نیکفشا ، کال خسته شدم از ا نیخسته شدم با ا -        

 

 .یاز مهمون دمینفهم یچینه ه ایبودم که لباسم خوبه  نیان انگر نقدریکرد و گفت : آره بخدا ، ا یینگار خنده ا        
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 و گفتم : دمیکش ی.آهمیشد رهیو به سقف خ میدیتختش کنار هم دراز کش یرو        

 

 .یهم فرهنگ یاختالف دارند ، هم طبقات یلینرسم ، اونا با ما خ ییبه جا رسامیبا ام کنمیمن فکر م -        

 

 ! هیبا خودش فرق دارند ، باباش حاج یلیمخصوصا باباش خ رسامیخانواده ام -        

 

 .میبا هم فرق دار یلیخ ی، از نظر مال میریدر نظر نگ نمیقبال بهم گفته بود ، حاال ا دونمیآره م -        

 

 کرده؟ ینگار نشست و گفت : حاال مگه خواستگار        

 

 ها. ونهیمثل د میریم شیپ میا دارما تا کجاه نیو گفتم : نه ، بب دمیخند        

 

 کرد ! تی، به خانواده اش هم که معرف هیقصدش جد کنمی، من حس م یگذشته از شوخ یو گفت : ول دینگار هم خند        

 

بودم  دهیازش ند ی، من تا حاال رفتار خاص کردیوقتها م یکه بعض ییهایاز شوخ ریرا در ذهنم مرور کردم ، غ رسامیرفتار ام        

 آمد.سرم را تکان دادم و گفتم: یانگار ازمن خوشش م شتریکه نشان از دوست داشتنم داشته باشد ، ب

 

 گفته جوابم مثبته؟ یرو بکنه ، ک نکاریبه خودم ندم ، بعد اگر هم ا یدواریام نیهمچ دمیم حیترج -        

 

 گفت : گذاشتیم یجالباس یکه لباسش را رو ینگار در حال        

 

 ست؟ین یعنی -        

 

مهمه اما  افهیو ق پیکنه.درسته پول و ت دایبعد از ازدواج هم ادامه پ دیاخالقش شا نیتنوع طلبه ، ا یلیخ رسامیآخه ام -        

 !امیشوهرم کنار ب دنیبا سروگوش جنب تونمیمن نم

 

 .گهید یریدر نظر بگ دیبا نمی.اادیکس کنار نم چیبهم داد و گفت : ه ینگار لباس راحت        

 

 را عوض کنم و در همان حال گفتم : میبلند شدم تا من هم لباسها        

 

 نشد؟ یراض دیعموحم -        

 

 من و خونه بهراد. هیزیتا آماده شدن جه میحتما عقد کن دیشرط گذاشته که با یچرا ول -        

 

 خوبه؟ یلیخ نکهیخب ا -        

 

من فکرکردم خانواده بهراد مخالفت کنند و روشن فکرانه برخورد کنند مثال ، اما گفتند به نظر بابا احترام  یآره ، ول -        

 و قبول کردند. ذارنیم

 

 گفتم : یبا خوشحال        

 

 ن؟یعقد درنظر گرفت یبرا یخی، مبارک باشه ، چه تار هیعال یلیخ نکهینگار ا یوا -        

 

 .یپنجم د یعنیاست که تولد منه! گهیده روز د ینظر من و بهراد رو ی، ول انیصحبتها ب نیا یبرا گهیسه دجل هیقراره  -        
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 .ی.انشاهلل خوشبخت بشهیعال یلیو گفتم : خ دمیصورتش را بوس جانیبا ه        

 

 . یکین نطورینگار هم دستم را گرفت و گفت : تو هم هم        

 

خودم را درست  دی. باکردمیها را تکرار م بهیرفتن و اعتماد به غر یفکرکردم باز هم داشتم مهمون نیموقع خواب به ا        

 یب یبه سراغم اومد ، دستها یفکر به خواب رفتم.باز هم اون کابوس تکرار نی...با ابودمیاراده م یب نقدریا دی، نبا کردمیم

 ...دیشنیرا نم میو ضجه ها دیدیمن را نم ی، کس دیرسینم یکه به گوش کس ییادهایکردند و فریرا پاره م میکه لباسها یشمار

 

 به طرفم گرفت و گفت: یآب وانیشدم ، ل دارمینگار از خواب ب یبا تکان دستها نباریا        

 

 ؟یدیخواب بد د -        

 

 عرق کرده ام را باال دادم و گفتم : آره. یکالفه موها        

 

 یبعد یماندم ، از ترس کابوس ها داریمن تا صبح ب ی.ولدیبعد هم خواب یقینگاهم کرد ، دقا یبا همدرد یو کم نزد یحرف        

... 

 

        

 

سالن آموزشگاه که هنوز روشن نشده بود نشستم.چند لحظه بعد فرهنگ  نهیآمده کنار شوم شیپ طیخسته و کالفه از شرا        

 نگاه کرد و بعد گفت : نیبه زم ید انگار و استرس نداشت ، کمبار راحت بو نینشست ، ا میروبرو

 

 انتظار رو نداشتم! نیتحمل ا گهی، راستش من د دیمن گذاشت یممنون که وقتتون رو برا -        

 

 تیوضع نیتر تمام شدن ا عیسر ینگاه کرد ، برا میبه چشمها ییاز تعجب باال رفت . منتظر نگاهش کردم.لحظه ا میابرو        

 گفتم : منظورتون رو متوجه نشدم.؟

 

 .میهفته با خانواده مزاحمتون بش نیا دیاگه اجازه بد نیشانسم رو امتحان کنم.بخاطر هم خوامیزد و گفت : من م یلبخند        

 

 از سر خجالت کرد و گفت : ییبا دهان نسبتا باز به چهره روشن شده از شجاعتش نگاه کردم ، خنده ا        

 

شما فاصله دارم ، اما  یارهایمن با مع دونمیفرصت استفاده کنم.م نیاز ا دی، اما اجازه بد کنمیدارم جسارت م دونمیم -        

 .شمینم مونیحداقل بعدا پش

 

 یزندگ یمرد برا کی، شما واقعا به عنوان  دییحرف رو نفرما نیفرهنگ ا یو گفتم :آقا دمیچیرو بهم پ میدستها یاز ناراحت        

 ...یول دیباش دیتونیم یال هر دختر دهیا

 

 ...دیداکردیاز من شناخت پ کمیکه  یوقت یبرا دیها رو بذار ی، ول کنمیدستش را باال آورد و گفت: خواهش م        

 

 د؟یدیاجازه رو به من و خانواده ام م نیدادم ، ادامه داد: پس ا هیتک یو به صندل دمیکش یآه        

 

بدم ، سرم را  ینه محکم و قاطع دیکه ندانم چطور با شدیهم باعث م تشیواقعا در منگنه قرار گرفته بودم ، ادب و شخص        

به شما به عنوان  تونمی، متاسفانه نم شهیطور نظرم عوض نم چیفرهنگ ، راستش من ه یگفتم : آقا یتکون دادم و به سخت

 فکر کنم... ندهیهمسر آ
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به  ی، دست دیکش قیانداخت و چند نفس عم نیی، سرش را پا دیباشند ، رنگش پر ختهیسرش ر یرو یار آب سردانگ        

 ..شمیو گفت : باشه...ام...مزاحمتون نم دیصورتش کش

 

 یهم که مراسم نگار بود و کل گهیزدم. هفته د رونیکردم و از مجتمع ب یلب ریز یخداحافظ ادیناراحت با عذاب وجدان ز        

 یزنگ زد ، ب لمیبدنم رو به لرزه انداخت.ناراحت ازسرما ، نگار به موبا یسوز سرد ستادمیکه ا ابانیداشتم و کار ، کنار خ دیخر

 ؟یخوب ،حوصله جواب دادم : سالم 

 

 گفت : قربونت برم دختر خاله گلم که صدات خسته است. ییزده ا جانیه یبا صدا        

 

 ؟ هیچ یوقتت برا یقربون صدقه ب -        

 

 مراسم رو کمکت حساب کنم ؟ یکارا یبرا یگفت ادتهیو گفت:  دیخند        

 

 خب؟ -        

 

.نکته یو در مورد مراسم باهاش حرف بزن یفاتیسراغ موسسه تشر یخواهش کنم بر خوامیکردم و االن م نکارویمنم ا -        

 ...میمجتمع برگزار کن یسالن مهمون یمراسم رو تو میخوای، فقط حتما بگو م کنمیالزم رو هم االن برات سمس م یها

 

 که. یکن کاریچ یخوایم دونمی، من نم یباش دیآخه نگار خودت حتما با -        

 

.بخدا نهایو ا ناتییانتخاب تز یبرا یبر دیقبال با بابا باهاش صحبت کردم ، االن فقط با نهایها و ا نهیمن در مورد هز نیبب -        

 برم اونجا. تونمیپرو لباس ، نم یبرم برا دیاتم ، االن با قهیمن عاشق سل

 

 باشه ، آدرس رو برام سمسم کن. -        

 

 نبالت.د ادیو گفت: آدرس رو دادم آژانس االن ب دینگار دوباره خند        

 

 ؟یچ یعنی -        

 

 من چه خوبم. نی.ببی، با اون بر رسامهیهماهنگ کردم چون طرف دوست ام -        

 

 نگار ! یوا -        

 

،  یچی، امروز حوصله که نداشتم ه دمیکوب نیدختر به زم نیا یفکر یرا از حرص ب میکرد.پاها یخداحافظ عیبا خنده سر        

 افتاد ، جواب دادم : رسامیزنگ زد و اسم ام لمیچهره ام خسته و داغون بود.دوباره موبا

 

 سالم. -        

 

 .ای، ب ابونمیخ نطرفیمن ا ؟یسالم ، خوب -        

 

از حرکت  یقیدقابود.سوار شدم و دوباره سالم کردم . ستادهیباالتر ا ینگاه کردم ، کم ابانیگفتم و به آن طرف خ ییباشه ا        

 .باالخره لب باز کرد و گفت:میهردو سکوت کرده بود گذشتیکردنش م

 

 .گهیروز د هی یبرا میبذار میتونستیم یاگه خسته بود -        



Roman-City.ir 
 اینجا که من ایستاده ام رمان

 

https://telegram.me/romancity 79 

 

 

 رخ مغرورش نگاه کردم و گفتم: میبه ن        

 

 باشه. یک کنهینم یبرنامه ام.فرق نهی، منم که هروز روز هم گهینمونده د ینگار عجله داشت چون وقت -        

 

 ؟یکنیکار نم گهید یاگه ازدواج کن -        

 

! سرم را تکون دادم و گفتم : گرفتیهم م یشتری، کارم رونق ب شدمیاگه همسر او م نکهیفرهنگ افتادم و ا ادی اریاخت یب        

 ...کنمیاز حجمش کمتر م یمن کار کردن رو دوست دارم.ول

 

 .ادیصداش در م کماههیشوهرت  ینطوریچون ا یکنیم یکار خوب -        

 

 بده؟ شیباشم چ یتازه کمک خرج زندگ نکهی؟ مستقل بودن و ا ادیصداش در ب دیچرا با -        

 

 ایو  یکن دیو خر یخودت بگرد یباشه برا یداشته باشه که فقط کاف نقدریبه درامد تو نباشه ، طرف ا یازین دیخب شا -        

 کاراها... نیو ا ی، باشگاه بر دونمینم

 

 تعجب کرده بودم گفتم : یکه کم یدر حال        

 

بدم و اصال  لینکنم.مثال ادامه تحص ریدرگ یلیمنم خودم رو خ طیاون شرا یتو دیشا دونمی! نم هیزیوسوسه انگ یایرو -        

 ؟یپرسیرو م نهایچرا ا

 

من با دوستهام حول و حوش  یاصوال صحبتها بهیخودمم عج یرو بدونم.برا دگاهتید خوامیکرد و گفت : فقط م ییخنده ا        

 .کنمیم شی، فلسف رسمی.به تو که مگردهیم ییا گهید یزایچ

 

 زدم و گفتم : چرا ؟ یلبخند        

 

 چشمهاشو جمع کرد و گفت:        

 

 ...تیونانیصورت  ایبخاطر مرموز بودنته... دیشا -        

 

 ان؟ یها چه شکل یونانیخنده و گفتم : مگه  ریزدم ز        

 

 شو. ادهیگفت : شکل تو ، پ داشتیعقب برم یکه کتش را از صندل یدر حال        

 

 زهایچ نیو ا ییآرا وهیو م یدر مورد رنگ گل و مدل صندل نقدری، ا میبود یفاتیدر دفتر موسسه تشر یدو ساعت بایتقر        

زنگ خورد مامان بود.جواب دادم ، از خاله  نیهمزمان با سوار شدن ماش لمی.موبارفتیم جیحرف زده بودم که سرم داشت گ

که گفتم اونها بخورند و معطل  رسمیشام م یبرا یک دیگفت و پرس دی، خسته نباش ستمنگار ه یبود که من دنبال کارها دهیشن

و  دمیکش یام همزمان با تموم شدن مکالمه ام با مامان خاموش شد ، آه یخاله . گوششب برم خونه  دیمن نباشند چون شا

 بهم کرد و گفت : ینگاه رسامی.امفمیک یانداختمش تو

 

 ؟یرستوران متفاوت موافق هی یبا شام تو -        

 

 .خوردمیم یزیچ هی رفتمیاومد حتما م یدست را شکمم گذاشتم و گفتم : البته که موافقم.اگه اخر وقت فرهنگ سراغم نم        
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 .یرو روشن نکرد فشیتو که تکل ریکه ، تقص یدونیدست از سر تو برداره؟البته م خوادیفرهنگ نم نیکرد و گفت : ا یاخم        

 

 غرغر کردم : امروز باهاش حرف زدم...        

 

 ؟یگفت ی؟چیچ یعنیبا همان اخم گفت :         

 

 .کنهیخانواده ها اقدام م ییآشنا یشانسش رو امتحان کنه و برا خوادیگفت مامروز  -        

 

 ه؟یجوابت چ ی...بهش گفتیحساب یثابت قدمه ، دلش رو برد یلیخ نکهیباال رفت و گفت : خب مثل ا شیابرو        

 

 شانسم رو امتحان کنم. باریگفت بذار  یگفتم ول -        

 

 .تهیزندگ یتو گهینفر د هی یبهش بگ دینداره ،با دهیفا ینطوریا -        

 

 به من کرد و گفت : یام تکون خوردند ، نگاه خندان یحس یمن باال رفت و شاخکها یابرو نباریا        

 

 !یرو دوست دار تییمثال بگو پسردا -        

 

 م و گفتم :گونه ام گذاشت یاون روز افتادم و دروغم به فرهنگ ، دستم را رو ادی        

 

 گفتم... نوینبود ا ادمی، اصال  یوا یا -        

 

 بهش؟ یگفت یو گفت : حاال چ دیخند        

 

 .گهیگفتم نه د -        

 

 یکی یبود.رو یسنت یکه در نظر گرفته بود مثل سفره خونه ها ی. رستورانمیگفت و به طرف رستوران به راه افتاد یآهان        

 یزندگ یکجا دانستمیساکت و اخمو شده بود. اصال خودم هم نم ی. به طرز قابل توجهمیو غذا سفارش داد میاز تخت ها نشست

سرد  یاونجا خوشم امده بود ول طیدادم ، از مح هیام تک یرا جمع کردم و به پشت میوهامن! زان یزندگ یو او کجا رساممیام

 ؟یکنینگاه م ی: به چ دمی، پرس کردیافتاد که متفکرانه به من نگاه م رسامیبود.نگاهم به ام

 

 روشن کرد و گفت : یگاریتر نشست.س کیحال به من نزد نیجا به جا شد و در ع یکم        

 

 .فمیبالتکل ییجورای،  یکین هیاسم رابطه ما چ دونمینم قایدق -        

 

 م؟یدوست باش یقانون خاص قراره با قاعده و ف؟مگهیشدم و گفتم : چرا بالتکل رهیبه رو به رو خ        

 

 رو قبول ندارم. یاجتماع یو کال هم دوستها میستین نکهینه ا میرابطه داشته باشم ، نه با هم ینطوریمن عادت ندارم ا -        

 

 م؟یستینه ن میکه نه با هم شمیمتوجه منظورت نم -        

 

 .یدیجلو و نه به من اجازه م یایهست که نه تو م ییفاصله ا هیمن و تو  نیب -        

 

 بود ؟ یدرهم رفت ، منظورش از فاصله چ میاخم ها        
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و  یریم شیپ ییجای، تا  یهست یجورینبود.تو  یزد و گفت : کال ذهنت منحرفه ، منظورم فقط رابطه و فاصله جسم یپوزخند        

 .یاک کنات رو پ یقبل یها تیذهن دی...بادونمینم ای یترسیبعد انگار م

 

 ، پاکشان کنم. یراحت نیبه هم تونستمیبود و من م تیکاش اون روزها فقط ذهن یا        

 

 ، به من نگاه کن. یکین -        

 

 نگاهم بهش افتاد .        

 

 ...نیافته .بب ینم یاتفاق چیاعتماد کن ، ه کمیبه من  -        

 

 .یتو دختر ، سردته؟چرا نگفت یدستم را گرفت و با تعجب گفت : چقدر سرد        

 

 هاش. بیج یانداخت و گفت : دستت رو بکن تو میشانه ها یکتش را درآورد و رو کیرمانت یها لمیف نیع        

 

 هم سردم نبود. یلیسرم را تکون دادم و گفتم : ممنون ، آخه خ        

 

که در محوطه باز و سرسبز اطراف رستوران بود  نگیبه سمت پارک ادهی. بعد از غذا پمینزد ییا گهین غذا حرف دبا آورد        

 و گفتم : دمیچیرا دور خودم پ میبزنم ، دستها یحرف دیمنم با کردمی.حس ممیراه افتاد

 

 ...نمیبیرو گذروندم.هنوز هم شبها کابوس م یسخت یمن روزا -        

 

 هم افتاده؟ یا گهیمگه اتفاق د یکه به من گفت یزیاز اون چ ریاره دستم را گرفت و گفت : غدوب        

 

 ؟یدر هم رفت و گفتم : مثال چه اتفاق میاخم ها        

 

اونقدر وحشتناک بوده باشه  تونهیهم نم ی، رابطه جسم یتو با لمس شدن مشکل داشته باش ادی، آخه بنظر م دونمینم -        

 ...به زور و ناخواسته؟نکهیمگه ا

 

 که لرز کرده بودم با دقت نگاه کرد و دوباره گفت : یو به من ستادیا میرو به رو        

 

 آره ؟ -        

 

احساسش ، لبخند  یحبس شده ام ، هق هق خفه ام و نگاه مات و ب نهیچشمم گذشت ، نفس در س یاز جلو رهایهمه تصو        

 ان شب را در ذهنم نگه دارم ، سرم را تکون دادم و گفتم : خواستمیاش...نم هیکر

 

 نه . -        

 

 و اون...؟ یادامه ند ینرفته خواست شیپ یخواستیو بعدش اونطور که م یاولش جذب شد دیشا -        

 

 در موردش حرف بزنم. نجایاالن و ا خوامیقاطعانه تر گفتم : نه! نم        

 

، چند قدم دور شد و بعد دوباره برگشت.مثل مجسمه  رهیتا آرام بگ دیکش قیشده بود که چند نفس عم یانگار عصبان        

 یدستهاش گرفت و گفت : همه چ نیشد و بعد دو طرف صورتم را ب رهی.چند لحظه بهم خ کردمیحرکت بهش نگاه م یصاف و ب

 رو فراموش کن. با من دوباره شروع کن.
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و دوباره  گرفتیرا از من م زیو جذاب که همه چ زیاسرارآم یاهینبود به جز همان س یزیبودند ، چ اهیو س قیعم شیچشمها        

 انگار... دیبخشیم

 

 

 

که از  ی.صبح روز عقد ، با عجله لباسبردیخوابم م دهینگار بودم که هرشب به تخت نرس یکارها ریدرگ نقدریهفته آخر ا        

کار  ینگار شدم.من هم قرار بود همان جا آماده بشوم.وقت شگاهیآرا یراه لمیوسا هیبقبودم را برداشتم با  دهیقبل خر

و  ستادیا می.رو به روزدیبود و مدام لبخند م یشده بود.خودش هم از خودش راض بایت زینها ینگار تمام شد ، ب یرو شگریآرا

 نداره؟ رادیجام ا چیگفت : تورخدا بگو خوب شدم؟ ه

 

 نداره. رادیجات ا چیاز مغزت ه ریخندان گفتم : غ        

 

 .ادیدر ب ریچشم ام یبدرخش دیخنده اش گرفت و گفت : قربون خودت ! پاشو زود آماده شو امشب با        

 

زود همه  یلیکه خ لوفرینزدم.خودم هم استرس داشتم ، با وجود بابا و مامان و از همه بدتر ن یرفتم و حرف ییچشم غره ا        

همه هفته فکرم دست ازش  یبودمش ، ول دهیند گریباشم.از رستوران به بعد هم د کیبه او نزد شدی، نم دیفهمیرا م زیچ

، همه و همه ذهن  شیتهایها و حما یحال نگران نیقابل نفوذ و در ع ریغ یسرد، اون  اهشیس یچشمها ری.تصودیکشینم

 کرده بود... ریسرگردان من را درگ

 

 یدوز دیو دور کمرش مروار قهیزانو ، لبه  ریز یبود تا کم یساده درست کرده بود ، لباسم سبز مخمل شگریرا آرا میموها        

خارج  شگاهیاز خودم دنبال نگار از آرا یداشت ، راض یمن هارمون دیدوستش داشتم.رنگش با پوست سف اریشده بود و بس

 یها یو صندل دیو سف ییمویل ی، گلها میو مال بای، ز کردمیز آنطور بود که تصور میشدم و با آژانس به مجلس رفتم.همه چ

با عاقد و  یمهمانها و نگار مدام در حال سفارش کردن به مسئول تدارکات و هماهنگ دنیکرده بود.تا رس بایسالن رو ز دیسف

و  دندیراه برم ، باالخره نگار و بهراد رس نستمتوینداشت و م یپاشنه بلند یلیبودم ، خداروشکر که کفشم خ دیخاله و عمو حم

تا باالخره ارکستر شروع به نواختن کرد و  دیدادن طول کش هیهد یکساعتیهمه خطبه عقدشون خونده شد. یدر اشک و شاد

 شم. نکهوا بخوره و خ یرا باال دادم تا گردنم کم میو موها ستادمیا یکنار یشروع شد.خسته و کالفه از شلوغ بایتقر یمهمون

 

 دخترخوب. یخوریسرما م -        

 

شد و  کمینزد شیبای، نفسم بند اومد.با لبخند ز کیدر آن لباس مردانه و ش رسامیام دنیبا ترس به عقب برگشتم و با د        

 ؟یاومد یدست پاچه گفتم : سالم...ک بایباال رفت و منم تقر شیرا از نظر گذراند ، ابرو میسرتاپا

 

 . شهیم یساعت میگذاشت و گفت : ن شیبهایرا داخل ج شیتهادس        

 

 دمت؟یگفتم : پس چرا من ند جیگ        

 

 خانم. یدخترخاله ات بود یبرا دنیمشغول زحمت کش -        

 

 و ضربان تند قلبم نشود و گفتم : جانیدوختم تا متوجه ه یگرید یدادم و نگاهم را به جا یسرم را تکون        

 

 شده؟ ییرای، ازت پذ یخوش اومد -        

 

 در بره. تیخستگ نیبش کمی؟یزد و گفت : خودت چ یلبخند کمرنگ        
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جذابش  یام نشستم و به جمع شلوغ دوستان نگار و بهراد زل زدم ، به دلناز با اون لباس سرخاب یکنار یصندل یرو عیمط        

با ان شکم نسبتا بزرگش که اصرار  لوفریانطرف تر هم ن ی، کم دادینشانش م رسامیهم به ام یکه هر از گاه بشیو لبخند دلفر

رد نگاهم را دنبال کرد و گفت : با خانواده ات هم آشنا  رسامی.خنده ام گرفت ، امدادینمداشت و سامان اجازه  دنیبه رقص

 شدم.

 

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم : جدا؟        

 

 منه. زیعز هیکون داد و گفت : مامانت درست شبسرش را ت        

 

 ز؟یعز -        

 

 .زیعز گمیلبخندش پررنگ شد و گفت : من به مامانم م        

 

را  رسامیاومد ، خشک شد.دست ام یدلناز که به سمت ما م دنی! خنده ام گرفت که البته با دیمامان یپسرها نیامان از ا        

 کنم. ییراینشد درست ازت پذ یجون حالت چطوره؟اون روز تو مهمون یکین یگرفت و گفت : وا

 

 کردند! ییرایافتادم و در دل گفتم : اشکال نداره ، دوستات پذ یو مردک مواد شییکذا یمهمون ادی        

 

 را گرفت و گفت : رسامیتوجه به من دست ام یزد و دلناز ب یپوزخند رسامیام        

 

 .مینگار و بهراد کرده باش یبرا یکاریحداقل  میبر ای؟بیستادیچرا ا نجایا -        

 

 .هیشام در چه حال نمیسر بزنم به آشپزخونه بب هیبلند شدم و گفتم : منم برم         

 

 خودش را به من رسوند و گفت : رسامیبه طرف اتاقک پشت سالن راه افتادم که ام        

 

 نکن! یخال بیرق یصحنه رو برا چوقتیه -        

 

 !نمیبینم یبیمن رق ب؟یخودم رو به اون راه زدم و گفتم : رق        

 

 کنه؟یرقابت م یو دوست داشتن نیو چهره دلنش بایلباس ز نیبا شما با ا یکرد و گفت : اونکه بله ، ک ییخنده ا        

 

 قیو سفارشات الزم رو کردم.بعد با تشو دمیرو با لبخند باال انداختم و از مسئول آشپزخانه زمان سرو غذا رو پرس میابرو        

 مرد را دوست داشتم! نیلب داشت ، من ا یبود و لبخند به رو ستادهیهم کنارمان ا رسامینگار به جمع رقصنده ها رفتم ، ام

 

 

 

 رسامیام        

 

 

 

.نگاه چشمان شدیم شتریکه وسوسه گرفتنشان هر لحظه ب دشیکوچک و سف ی، دستها دیچیپیبهم م یبا نگران را شیدستها        

و  ستادیزد .کنارش ا یلبخند با نمک دنشیشد ، با د کیو به او نزد اوردی، طاقت ن دیچرخیمهمانها م یخوش حالتش مدام رو

 ؟ یهست یزیگفت : نگران چ
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 .ییمویو ل دی.من گفته بودم سفمینشده که سفارش داده بود یزی! اون چ کیت : کسرش را تکون داد و گف        

 

 شده؟ یزد و گفت : خب مگه االن چه رنگ یاش لبخند یاز نگران        

 

 !یباال رفت و گفت : نارنج یاز ناراحت شیابروها        

 

 را گرفت و گفت : اشکال نداره ، مهم مدلشه. یکوچک دوست داشتن یآن دستها اریاخت یخنده اش گرفت و ب        

 

شده بود.چند لحظه به چشمان هم  یشکستن یبرگشته اش ، مثل عروسک ها یچشمانش و مژه ها یبا آن رنگ شفاف عسل        

 کرد... شهیم کاری...چنمی...من برم ببدیو گفت : ببخش دیکش رونیدستش را ب متیبودند بعد با مال رهیخ

 

 بعد پشت به او کرد و دور شد.        

 

.با شدیچشمانش ظاهر م یاش جلو یاو و سادگ ریتصو زدیبعد از تمام شدن مراسم ، در راه برگشت ، هر بار پلک م        

 ای، بود مثل دلناز  هی، قرار نبود دلش بسوزد. او هم مثل بق شدیم نطوریا دی.نبادیکوب نیفرمان ماش یچند بار رو تیعصبان

،  شدیم یاشک یفکرها گرفت ، آن چشمها وقت نیدردسر تر.دلش از ا یو ب ترراحت الوصول  ی، حت گریهزاران دختر د

گربه  تیعصبان یفرق داشت ، حت هی، همه و همه اش با بق کردیکه م یکوچکش و تالش ی، محکم بودن شانه ها تشیمعصوم

 داشت . دیمانده بود و ترد یلی؟ هنوز خ توانستیآن موقع م یعنیوارش . 

 

بود خودش را  دهیکه کش یزحمت نهمهیا یآنقدر فرصت طلب نبود و برا نیرحسی، اگر ام دادیعذابش نم نقدریا یاگر حاج        

 رفتیم یکیآمد و  یم یکی،  کردیاش را م یزندگ شهی.مثل همگذاشتیاو نم یرا در زندگ شیپا چوقتی، ه دانستیمستحق نم

، جواب پس دادن  دنینفر را د کی، از صبح تا شب  خواستیمثل پدر و مادرش را نم ی. او آدم تعهد نبود ، زندگ بستی، دل نم

خودش باشد و خودش ،  خواستی. مخواستیرا نم دنشیکش گاریس ی، قضاوتها و پنهان یلیو همه تعارفات فام دیو بازد دیو د

 ی.آزادخواستیخودش را م ی.زندگکردیرا خودش بهتر از همه درست متازه دم  ییهم دوست نداشت ، چا یخانگ یغذا یحت

 نداشت. ییساده و شفافش ، جا یبودنش ، با همه نگاهها یبا همه دوست داشتن یکی، ن یآزاد نیو در ا خواستیم

 

        *** 

 

 

 

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست یبا درماندگ        

 

 حساب حرف شما چک دادم. یمن چک دادم ، رو یحاج -        

 

 به او کرد و گفت : یتفاوت ینگاه ب رمردیپ        

 

 که من بمونم ؟ یمگه تو سر حرفت موند -        

 

 بلند شد و چند قدم راه رفت و گفت :        

 

 .دارهیها رو برنم یمسخره باز نیو قرارداد نوشتن ا دنیبابا ، چک کش -        

 

 و گفت : دیرا در هم کش شیاخمها یحاج        

 

 ندارم. یحرف گهیدرست حرف بزن ، بعد هم من قبال پوستامو باهات وا کندم.حرفامو زدم.االن د نکهیاول ا -        
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 شما؟ یمشکل دار قایمن دق یزندگ یبا چ -        

 

 .تیبند و بار یب -        

 

تر شدنش اوضاع را خراب تر  یآروم بشه ، عصبان یتا کم دیکش قیپدرش کفرش در آمده بود.چند نفس عم یاز خونسرد        

 گفت : متیمبل مجلل دفتر نشست و با مال ی.روکردیم

 

 ، استقالله. ستین یبند و بار یکه من دارم اسمش ب یزندگ نیا -        

 

 گذاشت و گفت : زیم شهیش یانگشت اشاره اش را رو یحاج        

 

 ذاشتمی، نم گرفتمیبال و پرت رو نم ریز چوقتی، ه یاون خونه فساد رو برپا کن یبرا یتو قراره بر دونستمیمن اگه م -        

 یعمر برا هیبرام بگن.من آبرو دارم ،  انیب قامیهات رو رف یآمار گندکار باریکه حاال هر چند وقت  کردمی، بهت اعتماد نم یبر

 ن همونه !، حرف م یخرابش کن وآبرو جون نکندم که ت نیا

 

 زد و گفت : ی، پوزخند دیکش یزجر م دنشانیاز قبل از شن شتریبود و هربار ب دهیحرفها را شن نیبارها ا        

 

 .یپسند یکه من بپسندم رو شما نم ی، اون رمیآخه من زنم بخوام بگ -        

 

 را در هم قفل کرد و گفت : شیدستها یحاج        

 

 سرو پاها بشه عروس من! یاز اون ب یکیمونده  نیمن و مادرت.نه تو! هم دییپسندم ، گفتم با تا یمعلومه که نم -        

 

رو دست  یبزنم ، همه چ هیبق شیرو پ رآبمیز ارمیکم ب جای.نشسته تا من یشناسیرو که م ی، معصوم ایبابا کوتاه ب -        

 نکن! تمی.اذرهیخودش بگ

 

نداشت. چند لحظه  یتیاهم چیه یاش و نه پدر و فرزند هینه زحمات چندساله اش نه سرما شیتفاوت بود ، برا یباز هم ب        

 و گفت : ستادیا زیم یبه پدرش نگاه کرد و بعد بلند شد ، جلو

 

 افظ.، نه من. خداح یبد دیخورد رو شما با یکه به کس یکه شکست و هر زخم یجا به بعد جواب هر دل نیاز ا -        

 

خودش رو دارند نه پولش رو، تو  یدورش وفا یزد :پسره احمق ، فکرکرده سگا یپوزخند رمردیپ دیدر را بهم کوب یوقت        

 ...گهید یکینشد 

 

 نگاه پسرش را گرفته بود. یاهیاما دلشوره س        

 

        

 

 

 

ندادم و صحبتم را تمام کردم .بعد ، نشستم  یتیاز صحبت کردن دست بکشم ، اهم ییباعث شد لحظه ا لمیلرزش موبا        

را به  لی! نوشته بود کجا هستم.موبارسامیداشتم از ام جیمس هیکال و  سیم هیاو نگاه کردم. لمیموبا یو با کنجکاو یصندل یرو

 منتظرتم. نرویگذاشتم و جواب دادم سرکالسم.چند لحظه بعد جواب داد : ب زیم یرو یآروم
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آموزشگاه پارک شده  یجلو قایدق نشی.ماشرونیو عجله زدم ب یبعد کالس تموم شد و منم با کنجکاو یقیتعجب کردم ، دقا        

 :دی.پرسدیرس یبه نظر م یو عصبان شانیبود ، سوار شدم و سالم کردم ، جوابم را داد و حرکت کرد. پر

 

 کالست تموم شده؟ -        

 

 شده؟ یزیآره ، چطور ؟چ -        

 

 سرشو رو تکون داد و گفت : نه.        

 

 ؟ یاومد یچ یپس ... برا -        

 

 ه؟ی، مشکلش چ نمتیبا حرص گفت : اومدم بب        

 

 ...یچیمتعجب گفتم : ه        

 

گرفت  شیخونه اش را پ یآشنا ریمس یبزنم. وقت یو جرات هم نداشتم حرف رهیکجا م دانستمینزدم.نم ییا گهیحرف د        

 ؟یریم یدر هم رفت و گفتم : کجا دار میاخمها

 

 بهم کرد و گفت : خونه من! ینگاه        

 

 ؟یچ یبرا -        

 

 بهش کرد و جواب نداد .دوباره گفتم : ینگاه یزنگ خورد ، عصب لشیموبا        

 

 اونجا؟ یریم یچ یبرا گمیم -        

 

 گفت : کردیهمونطور که به جلو نگاه م        

 

 باهات حرف بزنم. خوامیم -        

 

 .میزنیحرف م گهید یجایخب  -        

 

 حرف بزنم. خوامی.مخورمتینگاه سرد و تلخش را بهم دوخت و گفت : نترس ، نم        

 

شده بود.انگار نرمال نبود.باالخره به برج  ییا گهیامروز طور د ی، ول دمیترسینبود که قبال نرفته بودم و حاال م نیبحث ا        

نبود .  ایدن نیا یو اون هم که انگار تو واریبودم به د دهیچسب بایآسانسور تقر ی.تومیو بعد از پارک کردن باال رفت دیاش رس

 باز شد و گفت : یکم شیکرد ، اخمها ینگاهدر که باز شد به من 

 

 باش.نگران ن ایب -        

 

کنارش  یاز حس بد و نگران کننده ام کم نکرد ، اصال چرا من دنبالش راه افتاده بودم؟ با ناراحت یچیحرفش ه نیا        

، با استرس وارد شدم و به اتاقها نگاه کردم.انگار توقع داشتم  گشتمیبود که برم نیا تشیتا در را باز کنه ، نها ستادمیا

هم به اتاقها نگاه  یکاناپه نشستم و هر از چندگاه یسر من.رو یرو زندیو بر ده باشنخون یهم تو ییا گهید یآدمها

 : دمیشده بودم ، پرس یشربت کنارم نشست ، هنوز ساکت بود . عصب وانیبا دو ل رسامی.امکردمیم
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 ؟یحرفت رو بزن یخواینم -        

 

 چطور بگم فقط. دونمیو گفت : چرا ، نم دیدستش به صورتش کش        

 

 افتاده؟ ی؟ اتفاق ینگران نقدریدادم و گفتم : چرا ا رونینفسم را ب        

 

 .رمیام رو بگ یزندگ میتصم نیاشتباه تر خوامیزد و گفت : اتفاق آره!من احتماال م یپوزخند        

 

 ؟یمی: چه تصم دمیشده بودم ، دوباره پرس جیگ        

 

 .یباهام ازدواج کن خوامیوخت و گفت : منگاهش را به من د        

 

 یی، خنده ا کردیبود و با دقت بهم نگاه م ی، اما کامال جد نمیدست انداختن بب ای یاز شوخ یچند لحظه نگاهش کردم تا اثر        

 کردم و گفتم :

 

 ؟یخواستگار یبرا یایم یحتما ، ک -        

 

دوستم نداره آنقدر که بخواهد به فکره ازدواج با  یحت ای،  ستی، چون مطمئن بودم عاشق من ن کنهیم یمطمئن بودم شوخ        

که حتما  دمیرس جهینت نیو به ا دمیذهنم چ یتو عیها را سر نهیگز نیهم نداشتم ، همه ا یخاص یاجتماع تی، موقع وفتدیمن ب

 نیبود . خنده ام از ب دایپ شیخشم در چشمها یرگه ها یا حدبود و ت یجد ی. ول ندیرا بب منتا عکس العمل  کنهیم یداره شوخ

 رفت و گفتم :

 

 ه؟ی؟ منظورت چ یگیم نویچرا ا -        

 

 . یباهام ازدواج کن خوامی، م هیمنظورم چ یچ یعنیبا حرص گفت :         

 

 نبود : شیسرجا یزیاما چ دانمینه نم ایبود  یکم کم حواسم سرجا اومد ، خواستگار        

 

 ؟ تیو عصبان یچه طرز حرف زدنه ؟چرا با ناراحت نیخب ا -        

 

 انگار. یکنیاز مغزت استفاده م یبلند شد و گفت : آها ، دار        

 

 حرف بزن منم متوجه بشم. یجوری ؟یگیم یدار یلحن حرف زدن و حالتش گفتم : چ رییبهت زده از تغ        

 

 و بعد گفت : دیصورتش کشدست به  یچند بار        

 

با خانواده ام و همه روند  یخواستگار امیکه م ینطوری...ایطیباهات ازدواج کنم اما تحت شرا خوامی، من م یکین نیبب -        

 نییبرات تع هی، هرچقدر هم که مهر میشیو چند وقت بعد از عقد ، جدا م میکنی، عقد م میدیازدواج کردن رو انجام م یمعمول

 .وقتبا حق و حق دمیکنند رو بهت م

 

نداشت و درک  یمفهوم میبرا شیکرده بودم ، حرفها دایپ ییمشکل شنوا ایچند بار پلک زدم ، انگار خواب بودم  ریمتح        

 و گفت : دیکش یقی.نفس عم کندیصحبت م یزیاز چه چ کردمینم

 

 هرچه هم زودتر بهتر. میانجام بد نکارویا دی.چون باگفتم یچ نی، اما خوب فکر کن بب یشد جیگ دونمیم -        
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 آب دهن خشک شده ام رو قورت دادم و گفتم :        

 

 چرا؟ -        

 

 ایمعامله پرسود  هیبهش نگاه کن.فکر کن  یکار شنهادیپ هی، چون ....اصال ولش کن ، به عنوان  هینطوریا طیچون شرا -        

 .یهرچ ای دیجد تیموقع هی دونمینم

 

 سرم را داغ کرده بود ، گفتم : یخشم و ناراحت        

 

 .یگیم یدار یچ یفهمیخودت نم یزد یزیچ یمواد ای یفکرکنم مست کرد -        

 

 گفتم. یگفت : من جد یبود با خونسرد ستادهیهمونطور که ا        

 

 یها احتمال بد نیتوه نیباعث شده با همه ا ی؟ چ یهست یک یکرد د؟فکریجد تیبلند شدم و گفتم : معامله پرسود؟موقع        

 من قبول کنم ؟

 

ها منو از  نیتوه نیبا ا ی، من نبودم که حاال بخوا یکه جلو اومد یرا برداشتم و گفتم : از روز اول هم تو بود لمیوسا        

 . یو بگ یمرد باش کمی.الزم بود فقط یکن رونیب تیزندگ

 

 یسرد و ب یبه طرف در راه افتادم که با صدا ایبد دن یو همه حسها ی، با ناراحت کردیبود و نگاهم م ستادهیهمون طور ا        

 سرم خراب شد. یرو ایروحش همه دن

 

 رو دارم. یاون مهمون لمیمن ف -        

 

        

 

 

 

از ته وجود سقوط  ییشده بود .با صدافرو برده بود و آرام  بشیرا در ج شیبه طرفش برگشتم و نگاهش کردم. دستها        

 ؟یکرده ام ، گفتم : کدوم مهمون

 

 .الدی، خونه م یکه با دوست پسرت رفت یمهمون -        

 

.به کاناپه اشاره کرد و زدیزنگ م میگذاشتم ، دهانم خشک شده بود و گوشها میرا نداشتم ، کنار پا فیتحمل نگه داشتن ک        

 .میحبت کنص دی.بانیبش ایگفت : ب

 

 ی، خونسرد دیاز شربتش را چش ینشست ، کم گریو لبه کاناپه نشستم.خودش طرف د دمیکش شیلرزانم را پ یقدم ها        

 فکر کنم : یکردم منطق ی.سعسوختمیکه من داشتم م ی، آرامش داشت در حال زدیاش حالم رو بهم م

 

 ؟یزنیحرف م یو مهمون لمیدر مورد کدوم ف -        

 

 که اون پسرا گرفتند... یلمی، و ف الدیم ییدانشجو یبدون نگاه کردن به من گفت : مهمون        

 

نه ، اصال مگر  ایحضور داشت  یدر آن مهمان رسامیام امدینم ادمی، دهان خشک شده ام را بهم رساندم ،  یلرزان و عصب        

 گرفته گفتم : ییاز آنها بوده...به صدا یکی الداصیبوده ، شا دهیبودم ، شا دهیمن آن شب مهمانها را د
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 .یاون مهمون یثابت کنه ؟ فقط من نبودم تو خوادیرو م یچ لمشیخب ف -        

 

 چند نفر بودند که... دونمیافتاد ، م یاون اتاق چه اتفاق یتو دونمی، م دونمیرو م انیبهم کرد و گفت : من همه جر ینگاه        

 

 ؟یگیمشت شد و گفتم : از کجا بدونم دروغ نم میدستها        

 

اتاق و دوستهاشو صدا کرد  یشد که اون بردت تو ینطوریاونجا ، آخرش هم ا یو گفت : اون شب با مهران رفت دیکش یآه        

 هم دست دوست... نی...دوربی، مست کرده بود...لباست زرد بود ، موهاتو بافته بود

 

 دم و گفتم : بسه.دستم رو باال آور        

 

حدسم اشتباه باشد و  کردمیمدت دعا م نیشدند ، همه ا دهیکش شیچشمم به نما یحال تهوع داشتم ، آن صحنه ها جلو        

 ؟یآورد رشیاش نگاه کردم و گفتم : تو از کجا گ یوجود نداشته باشد. به صورت مات و سنگ یلمیف

 

 که ازت خواستم. هیزیالن چمهم باشه ، مهم ا نشیفکر نکنم ا -        

 

مدت  نیکابوس بود ، همه ا زی، انگار همه چ کردمیگشتم ، سرم را تکون دادم ، باور نم شیدنبال حرفها شانمیدر ذهن پر        

بود که دلناز را  یهمان رسامیبودم ؟ ام دهی. چطور نفهم رسامیام فیدروغ بود و من درست افتاده بودم وسط نقشه کث زیهمه چ

 .را گرید یرها کرد و همه دخترها

 

 .دمیهم که بهت بخوره رو م یمدته ، بعد هرخسارت هیکنم ، فقط  تتیاذ خوامیمن نم -        

 

 زدم و گفتم : خسارت؟ یپوزخند        

 

 .رنیقرار بگ انیکه بابا و ...خانواده ات در جر نهیصورتش درهم رفت و گفت : بهتر از ا        

 

 .خورهیبا نفرت نگاهش کردم و گفتم : حالم داره بهم م        

 

 درهم رفت و گفت : فکرهاتو بکن ، انتخاب با خودته. شتریب        

 

 و گفت : ستادیرفتم . دنبالم آمد و کنارم ا فمیبه طرف ک جهیبلند شدم و با سرگ        

 

 .دمیام انجام نم یقلب تیو رضا لیاز سر م نکاروی، من ا یکین -        

 

از در  نکهیبود ، به محض ا دهیزدم.بدنم به لرز افتاده بود و حال بدم امانم را بر رونینگاهش هم نکردم و از در ب یحت        

 بود. روزیازش گذشته بود و د یکه انگار قرن یاومدم باال آوردم ، همه وحشتها و خاطرات رونیبرج ب

 

        *** 

 

را بافته  میو موها دیا یرنگش به من م گفتیکه مهران م یراهنیزرد رنگم را با عالقه به تن کرده بودم ، همان پ راهنمیپ        

 یاهل مهمان ادیاش ، ز یمیدوست صم الدیگرفتند ، م یخودمان یمهمان کیدانشگاه  یکنارم انداخته بودم.گفته بود با بچه ها

از خودش  ییو بعدش هم حتما صدا دیچرخیبدن دخترها م یو رو زدینگاهش برق م شهی، هم دآم یگرفتن بود.ازش خوشم نم

بود که مهران  نینداشت.مهم ا یتیاهم می، به هر حال برا ستیها هم ن نطوریا گفتی! مهران میزیعجب چ یعنیآورد که  یدر م

 را داشت. میمن را دعوت کرده بود و خودش هوا
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مهمان داشت ، شلوغ و پر  تشیاز ظرف شتریبود که انگار ب یآپارتمان کوچک الدیردم ، خونه مجا خو یکم میوارد شد یوقت        

 زینشسته بودم و منتظر مهران بودم که سراغ م ییگوشه ا نیبخاطر هم دمیدیکالس را نم یاز بچه ها یهمهمه بود.کس

.با خودم خوردیهم نم یساده قبل یها یو مهمان ستیاهلش ن گفتیم شهیها رفته بود.راستش توقع نداشتم ، هم یدنینوش

.حالم از شدمی، کم کم داشتم ناراحت م دیمنتظر شدنم طول کش ی.ولشودیشب که هزار شب نم کیبدم ،  تیاهم دیگفتم نبا

سراغش را گرفتم که به در  یراز پس ادینبود.با فر یبه کس یدود هم بهم خورده بود .بلند شدم تا دنبالش بگردم ، کس یبو

غر  خواستمیباز را هل دادم ، م مهیهم بود.جلوتر رفتم و در ن یبود ، آخر یو بلند کیبار یاشاره کرد.اتاقها داخل راهرو یاتاق

! که دهانم باز موند ، بهت زده به خودش و یرتی، مهران غ زونیپسر مست و نام نهمهیا انیگذاشته بود ، م میبزنم که چرا تنها

 نی، از ا نمیصحنه ها بب نی، از ا رانیا یتو نجایا کردمیها نگاه کردم.خنده ام گرفته بود ، فکر نم لمیدختر در آغوشش ، مثل ف

 و گفت : فکر کنم دوست دخترته مهران. شیپا یکه دامنش را سر داد رو دیخجالت کش یها . دختر انگار کم انتیمدل خ

 

 یکیخنده و کشدار گفت : نه بابا ، ن رینگاه کرد و بعد زد ز بود ، چند لحظه به من جیخمار و گ شیمهران اما چشمها        

 ... یکین ای...بستیخودمونه.دوست دخترم ن

 

 ...نجایا ایو گفت : ب دیرا کش انیبلند شد و تلو تلو خوران دست من گر        

 

از  شهیبود ، هم دهینفسم را بر هیکردم دستش را پس بزنم اما گر یتخت نشست و من را هم کنارش نشاند.سع یرو        

دلم را شکسته بود.دستش  نجایمهران که ا نیآورد.هم یآب م میمهران ، برا نیو هم گرفتیکردن نفسم م هی، موقع گر یبچگ

 هربار...خستم شدم خب عشقم ، منم آدمم... یکردیبرام ناز م قدررا دور گردنم انداخت و با همون لحن گفت : چ

 

 ... ایکوتاه ب گهید نباری: ا دیدو قهقه خن        

 

مرتبه صورتش رو به صورتم  کیرا مرتب کرد.مهران  شیتخت بلند شد و لباسها یدختر هم انگار ناراحت شده بود ، از رو        

به بار محکم  نیکرد ببوستم ، ا یسع یشتریو دوباره جلو آمد و با قدرت ب دیو هلش دادم. نرم خند دمیکش یکرد ، نفس کینزد

 و گفت : دمیتخت کوب یرا گرفت رو میدستها انهیو وحش تیکرد و با عصبان همنگا ی. خشکش زد کم دمیصورتش کوب

 

 اومد که ؟ یچه مرگت شده ؟ خوشت م -        

 

 تو... یونیگفتم : چقدر ح انیگر        

 

 یو سرم منگ شد ، صدا دیچیگوشم پ یگوشم زد ، چند بار به هر طرف صورتم .صداها تو یبا دست پسش زدم که تو        

 یبد ی، از اشک و ضربه ها دیدیتار م میو چشمها شدمی، از وحشت داشتم خفه م دمیشن کردیخنده اش که چند نفر را صدا م

، باز هم چنگش  دیرا کش میران دوباره پاها، مه دندیو خند دندیو خند شدندکه زده بود.چند نفر مثل خودش مست وارد اتاق 

 جانیکه با ه دمیرا د الدیمات م یها ریتصو انیشد و صورتم سوخت ، از م سی.گوشم خدیزدم و باز هم به صورتم کوب

 یاز جلو ییو مامان لحظه ا ابا.چهره برمیهمان لحظه بم خواستمی، م دیتار شد و به آخر رس میبرا ایرا درآورد .دن نشیدورب

مادرش و سکته کردن  ییآبرو یب یادهایآن روز ، بعد از فر یزیبعد از آبرور یبودمش.حت دهی، من بخش رفتیکنار نم میچشمها

توان پسش زدم و  نیسرم آمد ، با آخر یرو شیبودم . دستها دهیلجن زار رس نیبودمش.دنبال دلم به ا دهیبابا ، من احمق بخش

 .دمیخنده شن یصدا

 

مرتبه صداها  کیبلندم کردند ، بعد  بایرا گرفتند و تقر میبازوها ییسروصدا شد و خنده ها خاموش شد.دستها کبارهی        

 کندیزمزمه م یو کس نمیدر ماش دمیاز هم باز کردم که د یرا به سخت میدر حال حرکتم ، چشمها کردمیخاموش شد . حس م

و مچاله شدم گوشه  دمی. خودم را عقب کش الدیبود برادر کوچکتر م عادیام نگاه کردم ، به نظرم م یآرام باشم . به مرد کنار

 منو؟ دیبری: کجا م دمیو ناالن پرس نیماش

 

 ، نگران نباش. رونیب متیخانم.آورد یکیشد و گفت : تموم شد ن نیغمگ شیچشمها        
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،  ستیگفت :اگه حالش خوب ن دمیدیش را مکه فقط پشت سر یباورم نشده بود ، به اطرافم نگاه کردم ، راننده مرد        

 دکتر. مشیببر

 

 بره آخه... تونهی، خونه هم نم رنیگیخودمون رو هم م مشیسرو صورت ببر نیگفت : با ا یبا ناراحت عادیم        

 

 االن؟ میبهش زنگ بزن یرو دار یدوباره نگاهم کرد و گفت : کس        

 

 من زنگ بزن. لیاز موبا یخوایجا مانده بود.انگار نگاهم رو خوند که گفت : اگه م لمیموبا ینگار از ذهنم گذشت ول        

 

را گرفت و نگار آدرس داد. گفت:  یگوش عادیدرست حرف بزنم که م توانستمیو به نگار زنگ زدم ، نم دمیاز دستش کش        

 ؟یبا مهران اومده بود

 

 بهم داد وگفت : یام گرفت ، دستمال هی.دوباره گرکردی، حالم را خراب م زدیاسمش آتش به جانم م        

 

 .میدینکن.خدا رو شکر زود رس هیتموم شد ، گر گهید -        

 

 میها یبود حماقت ها و نفهم دهیکش ریبه تصو الدیبودند ، مهران بدبختم کرده بود و م دهیرس ریآه از نهام بلند شد ، د        

.بدبخت دمیفهم یرا نم شانیحرف زد ، حرفها عادیبا م یصورتش زد ، کم یچند بار تو چارهی، نگار ب میدیه نگار رسرا.باالخره ب

 واریام.ان شب هم خودم را به کنار د ی، از سادگ خوردیخودم بهم م یها یداشت از گندکار حالمبودم. چارهیشده بودم ، ب

 .شدمینم یار خالرساندم و باال آوردم ، بارها و بارها .اما انگ

 

        

 

که گذرانده  یی، به همه آشوب ها ضشی، به بابا و قلب مر کردمیماه گذشت ، هروز فکر م کیمن به اندازه  یهفته برا کی        

سر نماز  یها هی، گر شیها یسامان ، قهر بابا و کم محل یجلو لوفرین ی، آبرو رفتینم چکسیکه از خاطر ه یسخت یبودم و روزها

بود که مثل افتخاراتش به  یعوض نقدریبودم و اون هم ا دهید الدیرا دست م نی. من دورب شترا ندا لمیاون ف دیمامان.شا

را به دست خانواده ام برساند من را  لمیکه ف یدرصد کیاحتمال  یبفروشد...حت رسامیمثل ام یبه کس ایهمه نشان بدهد و 

و قدرت فکر کردن را از من گرفته بود. نه  کردیم ام وانهیانم افتاده بود که تا حد مرگ دبه ج یی.استرس کشنده اترساندیم

 .دادمیداشتم . من بدجور تاوان اشتباهات گذشته ام را داشتم پس م یبگم و نه راه یبه کس شدیم

 

 خواستیشده بودم که دلم نم زاریاز همه کس ب یاز همه چ نقدریگذاشت. ا یروز هشتم باالخره تماس گرفت و قرار        

اون فرصت طلب برم.بعد  دنیاستراحت کنم و بعد به د یبه خونه رفتم تا کم یکنم.ظهر با خستگ یحرف بزنم ، غذا بخورم و کار

 یخودم با ان گونه ها دنیام را بزنم ، از د یشگیتا کرم مرطوب کننده هم ستادمیا نهیآ یاستراحت دوش گرفتم ، جلو یاز کم

.همه درونم در ریپذ بیو آس فیباخته شده بودم ، ضع یزندگ یبدبخت ها هیگود ، جا خوردم.شب یچشم ها ریه و زتو رفت

 دیدیرت م افهیق نیا شهیهم رسامی.امدادنسواستفاده و باج  یبرا دمیکه جون م زدیمعلوم بود .انگار چهره ام داد م میچشمها

 احمق تر. یکیاز ن یکه با خودش گفته ک

 

منم زرنگ  دیاز اعتماد احمقانه و ساده لوحانه ام به مردم اطرافم.با داشتمیدست بر م دیدادم . با رونینفسم رو ب        

من هم شرط و  یقبول کنم ول خواستمی، م دمیصورتم کش یانداختم.با شدت کرم پودر را رو یمغزم را بکار م کمیو  شدمیم

 هیبه عنوان  دیو شا دمیفهمیرا م لیهرطور شده ان دل دیکارش داشت ، با نیا یبرا یمهم لیدل رسامی.امگذاشتمیم یشروط

اون  دوستمینم یزدم ، من حت یاز همه مهم تره.پوزخند شیبرا یزیچه چ دمیفهمیم دی.باکردمیاش استفاده م هیاهرم فشار عل

 ملیببره.ر یپ میها یبه عمق ترسها و ناراحت کتاب باز ظاهر شده بودم ، گذاشته بودم راحت هیکه خودم مثل  یدر حال هیواقعا ک

ها شده  چارهیب هیلبهام اومد.حداقل کمتر شب یرو یکامل کردم و لبخند کمرنگ یول میرا مال شمیزدم و آرا یدرست و حساب

 بودم.
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        *** 

 

من  دید ی.وقتکردیم لیو تحل هیتجزنظر داشت و احتماال  ری.همه حرکاتم را ز دمییام را به دست گرفتم و بو ییفنجان چا        

 ، گفت : زنمینم یهم حرف

 

 ؟یشد ؟ فکرهاتو کرد یچ -        

 

که  یادیز یانتخابها نیزدم و گفتم : ب ی، پوزخند کردیخواهرش اصرار م نیماش دنیخر یافتادم که برا یآن روز ادی        

 داشتم ، ازدواج با تو رو انتخاب کردم.

 

 گوشه لبش باال رفت ، جلو اومد و دستهاشو در هم گره کرد و گفت :        

 

 .گمیم ی.حاال خوب گوش کن چیگرفت یدرست می، تصم نیآفر -        

 

 پرو بود. یلیبا حرص نگاهش کردم ، خ        

 

 هیهم قبوله ، اگه  ییا هیمهر و هرشرط و ادی، صدرصد هم از هم خوششون م تیخواستگار امیمن با خانواده ام م -        

رو هم  نایحرفمون.قرار مداره عقد و ا یرو میستیا یگفت خواست مانع بشه هردو محکم م یزیچ یشد ، کس یدرصدم مخالفت

سر  یب میشیبعد جدا م کماهی تایخونه خودمون ، نها میریسروصدا ، بعد م یب ادهمجلس س هیاصرار داشتن  یلی، اگه خ میذاریم

 ه؟یاوک نجایو صدا ، تا ا

 

 گذاشتم و گفتم : زیم ی، فنجانم را رو ادیهم ز یلیبود ، خ یاوک        

 

 بدونم ! دیکنم؟ با یها رو باز لمیف نیا دیبا یچ ی؟ من برا هیکارها چ نیاونوقت علت ا -        

 

دست از سرم برداره  خوامیام.م یخودم بدجور راض یندگ، منم از ز رمیمن سروسامون بگ خوادیداد و گفت : بابام م هیتک        

 .نی، هم

 

، به اطرافم نگاه  رهیام بگ هیبود گر کیخودخواه بود؟نزد نقدریمن رو خراب کنه ؟ا ندهیآ خواستیاحمقانه م لیدل نیا یبرا        

 نیاز هم ی، لعنت کشیو ش متینکنم. نگاهم افتاد به ساعت گران ق هیکردم و آب دهانم را قورت دادم تا آرام بشوم و گر

 ضرب گرفت و گفت : زیم یبزرگش رو یساعت شروع شده بود.با انگشتها

 

 رو بگو ، تعارف نکن. رسهیبه ذهنت م یهر چ ای یطی، شرا دونمی، نم یدار یاگه تو هم حرف -        

 

 نفورش دادم:از دستش نگاهم را به صورت جذاب و م        

 

رابطه  چیرو به رو شم ، ه ادیباهات ز خوامی، نم کماهیهفته چه  هیکه خونه ام از تو جدا باشه ، چه  نهیمن تنها شرطم ا -        

 ... نکهیا گهیو د نمتیبب خوامینم چوقتیهم ه یینباشه ، بعد از جدا نمونیب ییا

 

 ؟یرا باال داد و گفت : و چ شیاومد جا خورده باشه ، ابرو یبنظر نم        

 

 .نیکه من دارم بهم بده.هم یپس انداز نیرو با هم شیو ش ستیاون دو -        
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 یانگار...همه اش قبول.راحت و ب یکرد و سرش را تکون داد و گفت : نه ، خوشم اومد ، خوب فکرهاتو کرد یخنده کوتاه        

 دردسر.

 

 گهیداستان د هیهست که دوباره رو نشه و  ینیو چه تضم ؟یدیرو بهم م لمیف ینوقت کبه جلو خم شدم و گفتم : او        

 درست نشه برام ؟

 

 خودت. دمیم ای...برمشیم نیدر هم رفت و گفت : از ب شیاخمها        

 

 ازش وجود نداره؟ ییا یاز کجا بدونم کپ -        

 

 چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت :        

 

رفته  یکنم ، از آبرو یکار نیروز مجبور شم همچ هی کردمیهم فکر نم چوقتی، ه برمین از زجر دادن تو واقعا لذت نمم -        

 ؟یبفهم یخوای.مگه نه از کجا میبه حرفم اعتماد کن یخب ، تو هم مجبور ی، ول شهیمن نم بینص یچیتو ه

 

 شد و گفت : میمال یرو گرفت ، نگاهش انگار کم میباز هم بغض گلو        

 

 نسخه است. هی نی، هم هیاصل لمیف نیا دمیبهت قول م یول -        

 

 یرا رو میجز اعتماد کردن ندارم.سرم درد گرفته بود ، انگشتها ییچاره ا گفتیحتما م یبپرسم از کجا بدونم ول خواستمیم        

 میدستها یاگه گول خورده بودم؟ عصب ؟یرا نداشت چ لمی.اگر واقعا فکنمیم کاریدارم چ دونستمیام گذاشتم . اصال نم قهیشق

 ؟یدر کار نبود ، اونوقت چ یلمیو اصال ف میدو گفتم : اوم چاندمیرا بهم پ

 

 بخوام؟ یزیچ نیهوا از تو همچ یاحمقم که رو نقدریمن ا یعنیکرد و گفت :  یپوف        

 

که نشسته بودم و به  یگشتن ، به طرفم گرفت ، عکس زوم شده خودم بود در حال یآورد و بعد از کم رونیرو ب لیبعد موبا        

 عکس بود! نکهی. تته پته کنان گفتم : اما اکردمینگاه م ییجا

 

 ، آخرش مربوط به تو. ستیتو ن لمیبود.همش ف لمیشات از ف نینگاهم کرد و گفت : عکس اسکر هیعاقل اندر سف        

 

اتاق.  یبار هم تو نیبودم و آخر دهید الدیهم دست م یمهمون لیرا اوا یگوش نیگذاشتم.ا میپاها یرا رو لرزانم یدستها        

 داده بود به عکس گرفتن از من ، که مهران با خنده ردش کرده بود... ریگ یمهمان لیاو

 

 حوصله گفت : یانگار کالفه شد که ب        

 

 حاال ؟ یکنیم کاریچ -        

 

 بکنم ؟ تونمیم کاریو گفتم : چ ختمیهمه نفرتم را در نگاهم ر        

 

 یهفته بزنه.مشکل نیزنگ بزنه ، احتماال تا آخر ا دیرا به دست گرفت و گفت : شماره خونه اتون رو بده ، مامانم با لشیموبا        

 که نداره ؟

 

رد کن بره...اگه  یجوری، اون خواستگارت رو هم  یگفت : راسترو بدست گرفتم که  فمینه گفتم و شماره را دادم و ک        

 .رونیب ایاز اونجا ب ادیسرکارت به وجود م یکنیهم فکر م یمشکل
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 و گفتم : دمیکوب زیم یرا رو فمیبا حرص ک        

 

 .دیشرط جد نمی، ا یرو ندار گهید یو هرچ یو کار یمسائل خصوص یتو حق دخالت تو -        

 

راه به نگار زنگ زدم که خداروشکر خونه بود تا برم  یگرفتم . تو یتاکس یاومدم و بدون معطل رونیب یاز در کافه با ناراحت        

ناراحت بودم ، از  شتریب یاز چ دونمی.نمرمیخودم را بگ یجلو تونستمی، نم هیگر ریوارد خونه خاله شدم ، زدم ز یاونجا. وقت

 یآب برام آورد و با ناراحت وانی.نگار لخوردیبه بن بست م شهیکه هم ییسرنوشت عشق ها ای،  خوردنمرکب  ای لمیوجود اون ف

 گفت :

 

 .یبگو مردم از نگران یزیچ هیشده آخه ؟  یچ -        

 

 ازدواج کنم. خوامیرو پاک کردم و گفتم : م میبا دستمال اشکها        

 

 همکارت؟ ؟یبا همون که اومده بود خواستگار ؟ی؟ با ک ینگار بهت زده گفت : چ        

 

 سرم را تکون دادم و گفتم : نه ، با اون نه.        

 

 ؟یپس ک -        

 

 رسامی، بهش نگاه کردم و گفتم : با ام خورهیجا م یلیخ دونستمیم        

 

 درشت شد و دهانش باز شد و گفت : دروغ نگو! یبه طرز خنده دار شیچشمها        

 

 خدا... ی، واقعا ؟ وا شهی، باورم نم یکین یام گرفت که نگار بلند شد و گفت : وا هیدوباره گر        

 

بود ،  ی.واقعا هم آدم خاصهیچه آدم خاص رسامیام کردی، فکر م کردیذوق م نقدریکرده بود که ا یانگار از اون خواستگار        

 بودم. دهیکه د ییتر از همه آدمها یعوض

 

 ؟یخوشحال ؟ازیکنیم هیخوبه ، چرا گر یلیخ نکهیگفت : ا ینگار دستم را گرفت و با خوشحال        

 

 کنم؟ هیگر یخنده ام گرفت و گفتم : چه خبره مگه که از خوشحال        

 

 گفت ؟ یشد ؟ چ یبگو برام ، چ یواال ، وا دونمیو گفت : چم دیخودش هم خند        

 

 حرفها. نی، گفت ازت خوشم اومده و ا یچین افتادم و گفتم : هصحبتهامو ادی        

 

 گذشته اس؟ یات مربوط به ... به اتفاقا هیشد و گفت : نکنه گر ینگار جد        

 

 و گفت : دیکردم.گونه ام را بوس دییکردن هام ، با سر تا هیگر یبهم داده برا یخوب لیچه دل        

 

که گذشته ات براش  ستین یآدم نطوریا رسامیتموم شده ، بعد هم ام گهی، اون روزها د ستیقربونت برم اصال مهم ن -        

 ات استفاده کنه. هیمهم باشه و بخواد بعدا عل
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نگار دوباره گفت : .یهمان آدم بود ، بدتر حت قایدق رسامیچشمهام جمع شد ، ام یکه زد دوباره اشک تو یاز حرف خنده دار        

نداره اصال ، من االن استرس گرفتم  هیروته...گر شیروزهات پ نی، مطمئن باش بهتر یاصال ناراحت نباش ، اگه دوستش دار

 بپوشم. یکه چ

 

 .کردمیم دایپ اجیهم احت شتریاحتماال به حضورش ب یبعد یزدم و از حضورش خداروشکر کردم ، روزها یبهش لبخند        

 

    

 

 نبود. یهنوز راض یناگهان یخواستگار نیبابا از ا چارهیمن هم خونسرد تر بود.ب یبود و از بابا دهیپوش یکت و شلوار طوس        

 

شکم داشت ، رنگ پوستش  یبلند بود ، نه الغر و نه چاق ، کم رسامیمعروف افتاد ، قدش مثل ام ینگاهم به حاج اشرف        

 شیکه آدم دست و پا یی، از ان مدل ها یدرهم و کال با ابهت و جد یروشن تر ، ابروها یکم شیچشمها یبود ، ول رسامیمثل ام

، مثل من .صورت مهربان و  یعسل یبه او رفته بود ، چشمها نیرحسید رو بود ، احتماال امی. اما مادرش سفشیجلو کردیرا گم م

، گونه ام را با  دیکه من را د یینبود.همون لحظه ا دایپ شیموها یسرش بود ول یلبخند گرم ، الغر اندام و خوش پوش ، روسر

 .دیمحبت بوس

 

کرده  ی.سعزدیحرف م شتریبود امده بود که ب رسامیهم که انگار عمه ام ییا گهی، خانم د رسامیاز پدر و مادرش و ام ریغ        

کنم ، حالم  رونشی.دوست داشتم بلند شم و از خونه بشدمیناراحت م شتریباشه ، اما هرلحظه ب یعیطب میلبها یبودم لبخند رو

 .خوردیاز ژست خونسردش بهم م

 

 یخوشش آمده حاج اشرف یلیخ رسامیبفهمم که از خانواده ام توانستمیباز شد ، م خشیو کم کم  دیبابا چند سوال پرس        

خوردم که مامان  ی، تکان نیجمع سنگ نیز ا.خسته ادادیو بابا هم سرش را تکون م زدیمشخص نبود ، آروم با بابا حرف م

 بهم زد و گفت : یلبخند رسامیام

 

 دخترم. یگفته بود شاغل رسامیام -        

 

 .کنمیم سیلبخندش را جواب دادم و گفتم : بله ، زبان تدر        

 

 .دهیم تیم ، بهشون شخصطرفدار استقالل زنها هست شهیخوبه ، من هم یلیدستم گذاشت و گفت : خ یدستش رو رو        

 

 گرم شده بود . یدستش را فشردم ، دلم کم        

 

نه و منم جواب داده بودم که هست که  ایهست  رسامیبود که دلم با ام دهیاونها رفتند ، مامان ازم پرس یبعد از مدت        

بله برون خواهند آمد ، انگار  یده اش برابهم خبر داد که خانوا رسامیست ، چند روز بعد ام یبعدش گفته بود بابا هم راض

زودتر  زیبود ، همه چ یتعجب کرده بود اما راض رسامیام یناگهان میشده بود.از تصم یض، را گفتیکه خودش به پدرش م یحاج

 انیموضوع را با فرهنگ در م نیگرفتم ا میگرفته بودم ، تصم هیهم هد یاز معمول گذشت ، روز بعد از بله برون که انگشتر

چند لحظه ماتش  چارهیبگذارد. ب انیبا خودم در م میماندن و رفتن من در آموزشگاه داشت ، مستق یبرا یمیبگذارم که اگر تصم

 ریدر کارم تاث تواندینم هیقض نیکرد و گفت ا تیموفق یآرزو میکتابها با لبخند برا نیبرد و بعد خودش را جمع و جور کرد و ع

 دی، شا دم، حسرت داشتم که اگر جواب داده بودم ، االن همسرش بو دنشیداشتم از هروز د یبگذارد ، اما خودم حس بد

 دیخر یشدم که برا رسامیام نیآمدم و سوار ماش رونیبهتر بود. با بغض از آموزشگاه ب دمیجد طینبودم اما از شرا یراض یلیخ

بشوم و در  رسامی، من همسر ام کردیفکر م یشدم.ک رهیخ رونیبه ب شهیلب بهش کردم و از ش ریعقد دنبالم آمده بود. سالم ز

 میدعاها یحتما ال به ال دی، با کردمیدرست دعا م دیباشم.با مانیناراحت و پش نقدریداده ام ، ا یمنفکه به فرهنگ جواب  یحال

 یدادم.نگاه بار در آن روزها بغضم را قورت نیهزارم یبرا شیشدن به شرط خوشحال بودن.با صدا رسامیهمسرام گفتمیم

 شده ؟ یبهم کرد و گفت : چ
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 نداره. یکردم و گفتم : به تو ربط نیاش را تحس افهیو ق پیکه داشتم ، ت ینگاهش کردم و با تمام نفرت        

 

 ، هم منو معذب. یکین یکنیم تیهم خودت رو اذ یدار ینطوریو گفت : ا دیکش ینفس        

 

 بخدا. شهیبابا چقدر سختت م یا ؟یشیکردم و گفتم : معذب م ییخنده ا        

 

 ؟یچند لحظه سکوت کرد و بعد گفت : به فرهنگ گفت        

 

 براش سوخت ؟ ؟دلتیکه بهش گفت یناراحت نیجوابش را ندادم که گفت : نکنه از ا        

 

 شم ؟ تیذکمتر ا یو بذار یساکت ش شهیرا بهم فشردم و گفتم : م میچشمها        

 

ام رو زهرمار کنم به خودم ، عاقل باش دختر ، تو  هیهرلحظه و ثان خوامیشانه اش را باال انداخت و گفت : من مثل تو نم        

 ارزه. یو بپاش دو ماهم باشه بازم م زیبر نی، حاال ا یکنیها رو هم م دیخر نی، بهتر یگردیم یو دار ینشست نیماش نیبهتر

 

هموناست و زجر  اقتتی، گرچه ل ستمیدور و برت ن یرا فشردم و گفتم : قبال هم بهت گفتم ، من مثل دخترا فمیدسته ک        

 من شو. الیخیباشه ادامه داره.پس ب میزندگ یو حضورت تو نمتیکه بب یمن تا زمان دنیکش

 

 نزد. یحرف یبه جواهر فروش دنیخداراشکر انگار ناراحت شد که تا رس نباریا        

 

  

 

 رسامیام        

 

 

 

آشنا  گفتیکنند ، م دیکرده بود از کجاها خر نییمنتظرشان بود ، خودش تع یشدند ، حاج ادهیرا پارک کرد و پ نیماش        

 یکینبود ، ن ریتاث یهم ب زیعز یرا واقعا دوست دارد ، جانبدار یکیاش کرده بود که ن یهستند. بعد از ساعتها بگو و مگو راض

خانواده ساده  یرا کرده بود.فقط وقت زیافتد ، قبال فکر همه چ یاتفاق م نیا دانستیهمه شان نشسته بود.خودش هم م به دل

و با آبرو بودن و نجابتشان ، وجدانش درد گرفته بود . در دلش به  زدیم ادیدر چهره اش فر ضشیکه قلب مر دیو پدرش را د

 که حماقت کرده بود ، فحش داده بود. یکین

 

، اضطراب از همه حرکاتش  دادینشان م شتریپوستش را ب ییساده و مقنعه اش نگاه کرد، سورمه ا ییسورمه ا یبه مانتو        

مبلمان نشسته بود ،  یکه رو یو حاج ییلوکس شدند با آن دکور پرزرق و برق طال یهم وارد جواهر فروش یمعلوم بود ، وقت

 .دیذره رنگش هم پر کیهمان 

 

شده  یو عصب دانستیپدرش را م ینکارهایا لیآوردند. دل یچا شانیو دوستش تعارفشان کردند و نشستند ، برا یحاج        

. یهرکار یبرا بستیرا م شیانگار دستش و پا یو جور دادیداشت ازدواجش را به همه دوست و آشناها خبر م یبود ، حاج

 .دیجنگیفکرش را خوانده بود و داشت به روش خودش م دیشا

 

 که. شیشناسی، م کنهیکار م یاالن داره با حاج آقا معصوم رسامیگذاشت و گفت : ام رسامیشانه ام یدستش را رو        

 

 جا افتاده. یکرد و گفت : بله بله ، پس آقازاده حساب ییدوستش خنده ا        
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، خنده اش کمرنگ شد و گفت :  کردینگاه م شیانداخته بود و به ناخن ها نییبود که سرش را پا یکینگاهش به ن یحاج        

 .خوادیم یچ مینیبب اریعروسم ب یهات رو برا نی، بهتر یخوب حاج

 

 شون. قهیسل ادیدستم ب ارمیکرد و گفت : رو چشم ، اول چند نمونه م ییاز کارکنانش اشاره ا یکیمرد به         

 

با  دی.شابودیمظلوم م نقدریا دی، اما حقش بود ، نبا تشیمظلوم یبرا سوختیلب تشکر کرد ، دلش م ریزد و ز یلبخند یکین        

الماس  یها نیآن همه انگشتر با نگ د،یرا د یکیدرشت شده ن یانگشتر ها آورده شد ، چشمها ی، وقت شدیتجربه ادب م نیا

چند مدل  یرفت . دوست حاج نیقشنگش از ب یافتاد که فروغ چشمها یزیچ ادیانگار  عد.بآوردیم جانیرو به ه یبزرگ هرکس

 اریها را برداشت و گفت : دستت رو ب نیتر متیاز گران ق یکیگفت همه شان قشنگ است.کالفه شد و  یکیکرد و ن شنهادیپ

 تو انگششت چطوره. نیبب

 

دستش را  عیسر یکیش انگشتر را به دستش کرد ، نکرد ، دستش را گرفت و خود یبه او بعد به حاج یمتعجب نگاه یکین        

 کرد و گفت : قشنگه. یو خجالت زده نگاه سرسر دیکش

 

اخم  ی. حاجدیپریم نیاز ا شتری، رنگش ب دیشن یرا م متشیبه دست کرده ، مسلما ق یزیچه چ دانستیدخترک احمق نم        

 ؟ یدوست دار یخودت چ نیبه عروسش گفت : دخترم ، بب یمی. با لحن مالدیخندیدر هم بود ، دوستش اما م شیها

 

 ...بزرگه...یلیخ نیتر باشه ، ا فی، ظر کمیسکوت کرد و بعد گفت :  یکم یکین        

 

 دارم. دی، اتفاقا چند مدل جد نیبپسند فیظر زدمیبلند شد و گفت : منم حدس م یبا خوشحال یدوست حاج        

 

هم کنارش را  نیو چند نگ ستادهیا ینیساده بود با نگ ییکه حلقه ا یکینگاه کرد و  لیم ی، ب دیچ شیرو یچند مدل جلو        

 انگشتر را برداشت و گفت : دستت کن دخترم. ینگاه کرد ، حاج

 

 یکیهم ن سیسرو ی، برا دندیشد و همان را خر بیآمد. تصو یم شتریب نیا فشیدستش کرد و واقعا هم به انگشتان ظر        

 یحوصلگ یو ب یلیم ی، علتش ب دانستیخودش م یخوشش آمده بود ول ی، حاج گذاردیم یبا متانت گفت انتخاب را به عهده حاج

 پارچه. یبرا یحاج محسن شید و گفت : ببرش پیکنارش کش یبلند شدند حاج یاش بود. وقت

 

 سرش رو تکون داد و گفت : باشه.        

 

 .ادیبنظر م ی، دختر خوب ریو گفت : امرو گرفت  شیبازو یحاج        

 

 دور من همه الشخورن که. یگفتیزد و گفت : م یشخندین        

 

 .حماقت نکن.یدونیدختر جنسش فرق داره.خودتم م نی، اما ا گمیدرهم رفت و گفت : هنوزم م شیاخمها        

 

 راه افتادند گفت : یرفتند. وقت رونیرفت و ب یکیحرف به طرف ن یو ب دیکش رونیرا ب شیبازو        

 

 لباس. دیخر میبر دیاالن با -        

 

 کن. ادهیپ جایبرم خونه ، منو  خوامیحوصله ندارم.م گهیداد و گفت : امروز د هیتک یصندل یسرش را به پشت یکین        

 

 مراسممونه. گهید کماهی،  میرو انجام بد دیخر دی، با اریدر ن یگفت : مسخره باز یعصبان        
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از دوست  یکی،  یفکر هیاصال  ایخودت بخر ،  قهیبه سل یخوایم یکوچکش رو باال انداخت و گفت : برو هر چ یشانه ها        

 دخترات رو ببر با خودت نظر بدن.

 

 شی، با دوست دخترها یبعدش تا عروس یداد ، اتفاقا قصد داشت فردا و پس فردا و روزها رونینفسش را با شدت ب        

از بودن با اون نفرت داشته باشد  نقدرینبود که ا یبخورد. او هم خوشحال نبود ، تا آن روز کس یدنیبکشد و نوش گاریباشد ، س

 کردیبود و نفرت که فکر نم یزاری، اما االن فقط ب دیدیاش م دهیکش یرا در چشمها اقیشتقبل ا ی، چه برسد به ازدواج. روزها

، پس  رفتیم شیداشت پ خواستیآن طور که م زیچه مرگش شده بود ، همه چ دانستیبرود ، خودش هم نم نیاز ب چوقتیه

 دردش چه بود؟

 

 فرو برد و گفت : شیدستش را به درون موها        

 

 امشب مامانم ، خانواده ات رو دعوت کرده انگار. -        

 

 آماده شم. خوامیام کن برم خونه م ادهیپ جاینبود... ادمیلب گفت :  ریو ز دیکش یآه یکین        

 

 پارک کرد و گفت : بفرما برو. ییگوشه ا یعصبان        

 

سرخش نگاهش کرد و گفت :  یخودش برود! با آن چشمها خواستی.واقعا مدیرا کش رهینگاهش کنه ، دستگ نکهیبدون ا        

 قفله.

 

 تا آرام شود ، بعد آهسته به راه افتاد و گفت : فرمان زد یچند بار با انگشت رو        

 

 .میبا هم بر شمیمنتظر م رسونمتی، م یکیاعصاب من رو خرد نکن ن -        

 

 مامان و بابامم هستن! -        

 

 .برمیاونا رو هم م -        

 

که گذشت ، متوجه نگاه دخترک شد ، به طرفش برگشت و گفت  ی.کمادین شیپ ییا گهیرا بلند کرد تا بحث د کیموز یصدا        

 ه؟ی: چ

 

 ؟یشناسیو آهسته گفت : مهران رو م دیجنب شیصدا را کم کرد که بشنود ، لبها        

 

 گفت: اطینبود.با احت ادشیحواسش جمع شد ، مهران احتماال همان دوست پسرش بود ، درست         

 

 دورادور...چطور؟ -        

 

 و اتاق ، دوستهاشو صدا زد. یاون مهمون یکه منو برد تو هیمهران همون -        

 

 کرد و گفت : یدور فرمان محکم شد ، اخم شیناخودآگاه دستها        

 

 ؟یخوب که چ -        

 

 از اون متنفرم. شتریشمرده گفت : از تو ، ب        
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دختر  نیکه ا ی، حس کردی، تکان خورد .نگاهش کرد ، حرفش را زده بود و به جلو نگاه م ختندیسرش ر یرو خیانگار آب         

 ؟ی، چ ستیهم در کار ن یلمیف دیفهمیمشت شد ، اگر م شی.دستهاکردی، حالش را بد م دادیبهش م

 

      

 

 

 

 یباغ مانند ، حوض و تخت سنت اطیح کیبزرگ دوبلکس و البته با  اریخوب بود ، ساختمان بس یلیمحله خ کیخانه شان در         

که معلوم بود  ییبوته ا یو گلها ادیز یرونده داشت و درخت ها یتر بود.رزها بایخانه به نظر من ز یکه از همه جا وارهایکنار د

 نیو گرم بودن خونه در ع ییفرش دعا یها ی، تابلو هیخانواده سنت کیخانه  نجای. کال معلوم بود اشودیم یدگیبه آنها رس ادیز

 . دادیرا نشون م نیهم مجلل بود ا زیهمه چ نکهیا

 

بودند و ساده رفتار  دهیاز ما استقبال کردند ، ساده پوش ی، مادرش و خواهرش و پدرش به خوب رسامیخانواده ام        

راسته و  راهنی. به پکردندیم یهمه احساس راحت یکرده بودند ول نهیلباسهاشون هز یبرا یلیو مامان خ لوفری. گرچه نکردندیم

هم انداخته  ییسورمه ا ریشال حر اطیاحت یاش گرد. برا قهیبلند بود و  شینهایآست ،رنگ خودم نگاه کردم  ییساده سورمه ا

 را گرفت و کنار گوشم زمزمه کرد : میمانتو رسامی، ام یبودم. کنار درب ورود

 

 رو هم بردار، اشکال نداره. تیروسر یدوست دار -        

 

 بکنم. دیبا کاریچ دونمیاخم کردم و مثل خودش جواب دادم : خودم م        

 

و رسم و رسوم ،  ی، از عروس شدیم ینشستم. صحبت از همه چ ییرایسالن پذ یشالم را برنداشتم و کنار مامان تو        

ما  ییاز جدا گریخانواده ام که چند ماه د ی، دلم برا شدمیم یعصب شدیخوانده م رسامیاسمم کنار ام نکهیحوصله نداشتم. از ا

 سوخت. یم شدندیشوکه م

 

 پسرم. یکی، اون  نهیرحسیگفت : ام ی، با خوشحال رسامیآمد و فرشته خانم ، مامان ام فونیآ یبعد صدا یکم        

 

با تک تک ما احوال  یمیهمه بلند شدند و اون هم گرم و صم نیحس ریبه وضوح درهم رفت. با ورود ام رسامیام یاخمها        

 شتریبود ، بعد هم که نشست ، ب یمیدست داد و برعکس با پدرش صم رسامیکرد ، کامال حواسم بود که به زور با ام یپرس

 بد.عنق ، پسر  رسامی. معلوم بود چرا اون شده بود پسر خوب و امردمجلس را بدست گرفت و خنده به لب همه آو

 

دست ما بودند ،  چهینشسته بودند که باز ییبزرگ و با آبرو یآدمها نجای، ا شدی، حالم بدتر م گذشتیهرچه قدر زمان م        

بود نگاه کردم ،  بایآن کند .به انگشتر نشانم که ز یهمه را فدا خواستیو استقالل مسخره اش ، که م رسامیام چهیالبته باز

 .خواستیو در کمال تعجب خودم ، دلم هم آنها را نم بودمن ن ثروت مال نیاز ا ییذره ا

 

 ؟یدار ییلباست چه برنامه ا یبرا زمیجان عز یکین -        

 

 فرشته خانوم نگاه کردم و گفتم : کدوم لباس؟ نیبه چهره دلنش        

 

 .یندار ی، وقت یعجله کن دی، با زمیعز تیکرد و گفت : لباس عروس ییخنده ا        

 

 سرم را تکون دادم و گفتم : بهش فکر نکرده بودم.        

 

، اگه دوست  هیماهر اطی، واقعا خ هیخانم جعفر نشونیبهتر ی، ول شناسهیدستم را فشرد و گفت : آرام چند تا مزون م        

 هم به اون بزن. یسر هیحتما  یداشت
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 با لبخند گفتم : حتما.        

 

 .زمیو کرد به آرام و گفت : اصال ببرش و نمونه کارهاش رو نشونش بده عزفرشته خانم ر        

 

از پله ها باال  یاز مادرش کم نداشت ، بلند شد و دستش را به طرف من گرفت. وقت یاز مالحت و مهربان یزیآرام هم چ        

 ؟یدادم که باعث خنده آرام شد و گفت : خسته شده بود رونی، نفسم را پرفشار ب میرفت

 

 داره. ینیسنگ یلیجور مجالس جو خ نیا یشانه ام را باال انداختم و گفتم : نه ، ول        

 

 .دییرو باز کرد . گفت : منم باهات موافقم ، بفرما ییبایبلند و ز یو در اتاقش که در راهرو دیخند        

 

،  دیبود.جلوتر رفت و پنجره بالکن را باز کرد و پرده ها رو کش بایشدم ، که هم بزرگ و هم ز شییمویو ل دیسفوارد اتاق         

 خوش بگذره. شتری، فکر کنم ب نجایا ایلپ تاپش را برداشت و گفت : ب

 

.تا دیچسبیسرد بود اما م یکم نکهیقشنگ شده بود ، با ا یلیبود که خ دهیچ یو چهار صندل زیدر بالکن نسبتا بزرگش م        

من هم بهتر  ی، برا ایبه حساب شرم و ح گذاشتندیکردم ، م یدور رسامیاز ام شدیو تا م میموقع شام هم مشغول بود

 روز را سر کنم. نهمهیا دیچطور با دانستمیبود.راحت تر بودم ، نم

 

        *** 

 

 باشه؟ کیمجلس کوچ هی ؟ مگه قرار نبود یچ یحوصله گفتم : برا یخسته و ب        

 

در شان ما باشه ، خونه هم آماده است ،  دیداده مراسم با ریگ ی، حاج دونمیبود که گفت : چم یخودش هم انگار عصبان        

 .مینداره طولش بد یلیدل گهینداره ، م یمشکل هیزیجه یبابات هم که گفته برا

 

بودم من. بدون حرف  یزل زدم ، چه عروس با ذوق رونیرا درهم کردم و به ب میحوصله اعتراض هم نداشتم ، اخمها یحت        

نداشت ،  یشمار هجره دوست پدرشوهرم ، انتخاب کردم. ساده بود و پولک و منجوق یب یمدل ها نیاز ب ییپارچه ا یو سرسر

،  دمیپارچه کش فیس مات و لطجن یجنس پارچه و گران بها بودنش. دستم را رو زا کردیم فیتعر یمرد فروشنده هم دوساعت

 یکین نی، در خوابم هم نبود. خب حاال بب متیگران ق یزهایو چ یخرج تراش نهمهی. اکردمینگاه م هیقض نیخوب به ا دیاز د دیبا

 نقدریا رسامینبوده و ام یمهران چیو ه ستین یلمیف چی، فرض کن ه تهیواقع نهایبه همه اش ، فرض کن همه ا یدیخانم ، رس

آدم  نیو جذاب بود.من احمق با ا پیخوش ت شهیمشغول بود ، مثل هم لشیبود کنار در و با موبا ستادهی، ا ستین یعوض

مرد فروشنده ،  ی.با صدادیخودم سوت کش یها یاش ، سرم از بچگ یمواد یو آدمها یهم تنها شده بودم . ان مهمان یچندبار

 گه؟ید نیدیسندرو پ نیزد و گفت : هم یاومدم.لبخند رونیاز فکر ب

 

 چند متر الزمه؟ نیدونی: م دیسرم را تکان دادم ، دوباره پرس        

 

، فقط گفتن پارچه رو انتخاب  رنیگیهماهنگ شده ، خودشون تماس م یمادرم، خانم جعفر اطیبار گفت : با خ نیا رسامیام        

 .میکن

 

 .شناسمشونیمرد چندبار سرش رو تکون داد و گفت : بله ، م        

 

 ، مبلغش رو براتون بزنم. دیشماره کارتتون رو بد دیلطف کن شهیگفت : پس اگه م رسامیام        
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 یست و قابل ندارد ، آخرش هم قرار شد خبر بدهد.ب یچه حرف نیپاره کرد که ا کهیهم تعارف ت گهیساعت د میمرد ن        

را باز کردم ، در  میچشمها ستادیا نیماش ینزد و حرکت کرد. وقت یرفرا بستم. او هم ح مینشستم و چشمها نیحرف تو ماش

 شو. ادهیبود ، اشاره کرد به در و گفت : پ ستادهیکوچه خانه خودش ا

 

 ؟ نجایا یاومد یچ یمتعجب گفتم : برا        

 

 رو نشونت بدم. گهید یجای خوامی، م میریخونه من نم نییپا ایحوصله گفت : ب یب        

 

 رونیو ب ستادیکه طبقه خودش بود ، آسانسور طبقه هجدهم ا زدهمیطبقه س یشدم و دنبالش راه افتادم ، به جا ادهیپ        

بود که به نظرم کوچکتر از واحد  یکیش اریآورد و در را باز کرد و کنار رفت تا من وارد بشوم ، واحد بس رونیب یدی.کلمیاومد

 داد و گفت : هیآشپزخانه تک رهینداشت . خودش به جز هم لیخودش بود اما قشنگ تر.وسا

 

 ؟یدیخوبه ؟ پسند -        

 

 من بپسندم؟ یچ ینگاهش کردم و گفتم : برا ریمتح        

 

 .زمیزد و گفت : خونمونه عز یپوزخند        

 

 تو واحد خودت؟ میبر ستیمگه قرار ن -        

 

 .میرو آماده کن نجایاون خونه فساد شروع کنم ، دستور داده ا یرو تو میبذاره من زندگ یمعلومه که نه ، تو فکر کن حاج -        

 

 .میهم نباش شیبود که ما پ نیدر هم رفت و گفتم : اما من و تو قرارمون ا میاخمها        

 

 مال تو. شهیم نجای..ا.کنمیم یخونه و گفت : قرارمون سرجاشه ، من تو واحد خودم زندگ گهیراه افتاد به سمت د        

 

 خونه ها مال تو ان ؟ نیا -        

 

، و سه  نجایواحدا مال منه ، آره ا نیبالکن بزرگ خانه را که مساحتش به اندازه نصف خونه بود باز کرد و گفت : چند تا از ا        

 واحدش رو دادم به تو ، پنت هاوسه... نیبهتر نیبب ای، ب گهید یتا

 

 واحدش؟ نیبهتر نیتو ا یدادم و گفتم : خودت چرا ننشست هیبه در تک        

 

 و گفت : زدینگاه کرد که باعث شد دلم بر نییاز باال به پا        

 

 تموم نشده بود ، منم عجله داشتم. یچند تا واحد آخر نیا یداخل ونیاون موقع هنوز دکوراس -        

 

،  زهیوسط جز نکیانداخت ، به س کیو کالس دیتمام سف یها نتیبه کاب یاز بالکن به سمت آشپزخونه راه افتاد و نگاه        

 ها انداخت و گفت : نتیمجهز داخل کاب لیوسا هیو بق یبه گاز و فر برق ییاشاره ا

 

 .ینخر گهی، که د نیرو بب نایا -        

 

مارک بخرم ،  کیرا از  لمیدوست داشتم وسا شهیانداختم و نا خودآگاه از ذهنم گذشت که هم یفر نگاه ییایتالیبه مارک ا        

،  میپهن را باال رفت یخودم.راه افتاد سمت اتاقها و من هم کنجکاوانه دنبالش رفتم. سه پله کوتاه ول یداشتم برا یدیچه تاک

 سیاتاق بزرگ که سرو کیو  میحمام کامل ، دوباره دو پله باالتر رفتو  یبهداشت سیسرو کیو  تاقپاگرد کوچک بود و دو ا کی
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کمرنگ ،  یصورت یها یواریبستم ، کاغذ د عی.دهان باز مانده ام را سرژهیو ینما کیبود با  شهیخودش را داشت و سرتاسر ش

 میام ، برا ی، خانه موقت بکشم یها یواریکاغذد یمخملبافت  یبود.دوست داشتم دستم را رو بایز اریداشت و بس یهارمون

 را در هم کردم و گفتم : میآورد.اخمها یم یدلبستگ

 

 .امینم نجایمن ا -        

 

 ومده؟ین ؟خوشتیچ یمتعجب گفت : برا        

 

 ندارم. ییساده تر ، بعد از طالق حوصله جا بجا یجایدرهمش گرفتم و گفتم :  ینگاهم را از اخمها        

 

 ؟یجا به جا ش ستیقرار ن یدونینم یعنینگاهم کرد و بعد گفت :  یکم        

 

 کنم! یزندگ گهید یجایبود که من  نیقرارمون ا -        

 

 خونه! نمیا ای؟ ب رمی، مگه قرار نبود من برات خونه بگ یاوک -        

 

 تمیمن سخته ، اذ یکردنها برا یباز لمیف نیا، همه  شیمسئله ، همه چ نی، کل ا نیدستم را به سرم گرفتم و گفتم : بب        

 نکن .

 

 کنم؟یاالن دارم بهت م یمنظورتو ، من چه بد فهممیکرد و گفت : نم ییخنده ا        

 

 ؟ تیآزاد یبه من در ازا یدیم یزدم و گفتم : آهان ، پس حتما پنت هاوس برجت رو دار یپوزخند        

 

بابام  یبهتره.وقت میتر باش کینزد ی.هرچیبمون یتونیشد و گفت : مال تو که نه ، اما تاهروقت الزم باشه م نهیدست به س        

 .ستمیهم بد ن نقدری، من ا یبمون یتونیم یاون موقع هم تا هروقت بخوا یبکن ، اما حت یخواست یشد ، هرکار الیخیکامال ب

 

جز  یچینداشت ، ه یتیاهم چیآدم ه کی ندهیو آ یو خوشبخت یزندگ شیبه لبخندش کردم و برگشتم.برا یبا نفرت نگاه        

سرد شده بود ، حس و حال  شد؟دلمیمن م بیبا وجدان نص دینفر هم نبا کی یهمه آدم حت نیا نیمهم نبود.از ب شیخودش برا

 .شدیراحت باشم فقط ، که نم خواستمیکس ، م چیه شیجا باشم ، پ چیه خواستمیداشتم.نم یبد

 

      

 

 

 

بعد هم دختر بامزه اش به  کساعتی،  میرفته بود مارستانی، صبح کله سحر با زنگ سامان به ب شدمیخسته تر نم نیاز ا        

روان شد  شیکهامن ، اش دنیبا د لوفریآورد. ن می، خاله شدنم انگار آروامم کرد و لبخند به لبها یبدبخت نهمهیا انیآمد ، م ایدن

ام گرفت ،  هی. خودم هم گر کردیم هیو گر فشردیاش م نهیناراحت بود که سر من را به س یاز چ دانمی، نم دیو صورتم را بوس

 بعد صورتش را پاک کردم و آرامش کردم.گفت اسم دخترش را با سامان ، همتا گذاشتند.

 

 رونیپرو لباس.هنوز از در ب رفتمیبودم ، رفتم سر کار و حاال هم خسته و کوفته داشتم م مارستانیبعد از چند ساعت که ب        

 ، شماره ناشناس بود ، جواب دادم : بله؟ ستادمیا لمیموبا یبودم که با صدا امدهین

 

 ن؟یخانم.خوب هست یکی: سالم ندیچیپ یگرم مرد یصدا        

 

 سالم ، ممنون ، شما؟ -        
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 . رسامی، برادر ام نمیرحسیام -        

 

 ن؟یمتعجب گفتم : بله ، شما خوب هست        

 

 دنبالتون... امیدستش بند بود ، گفت من ب ییجا رسامیمزون ، ام نیرفتیم دیشما امروز با نکهیممنون ، راستش مثل ا -        

 

 .دمیزحمت به شما نم رمی، اما خودم م دیممنون ، لطف کرد یلیخ -        

 

 .رسمی، االن م دیمحل کارتونم.چند لحظه صبر کن کینزد بای، من االن تقر دیدار اریکرد و گفت : اخت یخنده نرم        

 

 یظاهر شد و من سوار شدم.به گرم شیرنگ و مدل باال دیسف نیگفتم و منتظر شدم.چند لحظه بعد ماش ییمجبورا باشه ا        

و دسته در را محکم فشار  دمیکه ترس ی.طوررفتیم عیو سر دادیم راژیو رسامیکرد و راه افتاد.برعکس ام یسالم و احوالپرس

 ؟یدیترس رم؟یزد و گفت : تند م یدادم ، لبخند

 

 ...رمیو گفت : باشه آرومتر م دیتکون دادم که خند دییسرم را به نشونه تا        

 

 ، درسته؟ ستیخوب ن رسامیکرد و گفت : رابطه ات با ام ییبعد سرفه ا        

 

 ؟یچ یعنیاش جا خوردم و گفتم :  یاز سوال ناگهان        

 

بار ازدواج بره  ری. محال بود زشناسمیرو بهتر از همه من م رسامی، ام ستیوسط درست ن نیا یزیچ هی یعنیدوباره گفت :         

 اون تورو؟ ای ی. تو مجبورش کردعیسر نقدری، اونم ا

 

 یکیشم.  ادهینگه دار پ جای، االنم  شمیدست پاچه ، گفتم : من متوجه منظورت نم یبار من هم ناراحت شدم و هم کم نیا        

 تر. ونهید یکیاز 

 

، معلومه  شناسمیم شتریرو از تو هم ب رسامی، ام شناسمیخانم ، من تو رو م یکین نیباز شد و گفت : بب یصورتش کم        

هم زرنگتر از  ریکارها کرده ، ام نیبابا تو منگنه گذاشتش ، اما بابا قبال هم از ا دونمی، م دیدیرو انجام م نکاریا دیدار یاجبار

 بده. لهحرفهاست که دم به ت نیا

 

 .شنیکه عاشقش م گهید یرو برو به خودش بگو ، منم عاشقشم ، مثل همه دخترها نایگفتم : ا تیبا عصبان        

 

داداشم داره  دونمی.من االن طرف توام ، میاشتباه متوجه شد کمی ؟یشیم یدستش را باال آورد و گفت : حاال چرا عصبان        

 تا سرجاش بشونمش. یرو بهم بگ قتیحق خوامی، م کنهیم تتیاذ

 

حد ، مشخص بود که دنبال بهانه  نینه تا ا یباشند ولبا هم نداشته  یارتباط خوب زدمیمشکوکانه نگاهش کردم ، حدس م        

 کن! ادهیزدم و گفتم : منو پ یبود ، نه او.پوزخند رسامیمن دست ام لمی، نه نجات من . اما ف گشتیخراب کردن برادرش م یبرا

 

 .رسامی.نه امیکیمنم ، ن شناستتیکه م یزد و گفت : اون یاون هم لبخند        

 

 و گفتم : از کجا ؟ دمیاز لبخند خونسردش ترس        

 

        *** 
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،  یدوست داره دورش باشن فرق دار رسامیکه ام یی، تو با اونها شناسمیمثل تورو م ییبا همان لبخند گفت : من دخترها        

 کنار. ذارتتی، بعدم م کنهیم تتی، اذ یفیاون ح یتو برا

 

 گهید کماهی،  یادامه بد ستیدرست ن نیاز ا شتری.بیرخواهیخ نقدریکردم و گفتم : ممنون که ا ییبا حرص خنده ا        

 بگم؟ رسامیکه من برم حرفهاتو به ام یکرد نویماست ، فکر ا یعروس

 

 فکرکن. شتری، به هرحال ب رمیگیم شهیرو هم فشیکث یکارا یمن جلو دونهینداره ، اون م یهم فرق یو گفت : بگ دیخند        

 

 .رسامی، فرشته نگهبان الزم نداره ام شهیخودش مسئول گندکار یبردم و گفتم : هرکس رهیدستم را به سمت دستگ        

 

 .یسرو زبون دار تر کردمیکه فکر م ی، از اون میرسیاالن م سایاخم کرد و گفت : وا        

 

 .ی، دو رو تر کردمیکه فکر م یدر را باز کردم و گفتم : تو هم از اون        

 

 بودم؟ ستادهیشهر، من کجا ا یباال نجای، ا یآدم عوض نهمهیا نیو وارد ساختمان شدم ، ب دمیدر را بهم کوب        

 

     

 

 رسامیام        

 

 

 

رمون رو خاط گهیبهت بدم ، پس د جایجان ، از اولش هم قرار نبود همه پولو  یمعصوم نیو گفت : بب دیکش یقینفس عم        

 .یدونی، خودتم م یمعتبر تر سراغ ندار نی، از ا هیچک حاج نمیمکدر نکن ، ا

 

که معلوم بود ، قرار بود دفتر و  نطوریکند ، ا یشتریطمع ب شدیگذاشته ، نم شیپا پ یبود حاج دهیمردک طمعکار فهم        

 ، قبوله اصال... مینزد یزد و گفت : ما که حرف یشخندی، ن ردیدست شازده اش قرار بگ یدستک حاج

 

 حرفت واسه ما حکمه. یهم نداد یچاقش گذاشت و گفت : نداد یپاها یرا رو شیدستها        

 

 از تو. دیزد و گفت : دستت درد نکنه ، پس خبر بار جد یپوزخند رسامیام        

 

روز اول با حساب  دانستیل را بدهد ، اگر محاضر نشده بود همه پو یداد ، حاج رونیمرد بلند شد و رفت ، نفسش را ب        

 شیداخل موها ی.دستشهی، مثل هم کردیم یکار کی.خودش رفتیو طمعکار نم صیتاجر حر نیقرارداد با ا یحرف پدرش پا

را که برداشت ، زنگ  چشیو سوئ ی.گوشیکیقرار مزون داشت ن مروزو به ساعت نگاه کرد ، آهش بلند شد ، ا دیکش

 را جواب داد و گفت : یبود!گوش نیرحسیخورد.ام

 

 ه؟یچ -        

 

 که نزده تو حالت؟ یبرادر ، معصوم یو گفت : چه بداخالق دیبرادرش خند        

 

 حرصش گرفت و گفت : به تو چه ؟        

 

 .یقرار دار یکیرفته با ن ادتیگرفته که  یلیو گفت : گفتم حتما حالت رو خ دیباز هم خند نیرحسیام        
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 باز؟ یکرد یحبس شد و گفت : چه غلط نهیس ینفسش تو        

 

 ، مامان گفت من رفتم دنبالش رسوندمش. ینکردم جز برادر یاوخ ، اوخ ، کار -        

 

 .یبحالت اگه زر زر کرده باش یشد و گفت : وا رینگران از پله ها سراز        

 

خر خودت  ینطوریرو ا نایا ی.چطوردیدم ، اما مادمازلت با زبونش دم منو چکر یمخش : سع یو رفت تو دیباز هم خند        

 ؟ ییخدا یکنیم

 

سرهم کرده ، پشت فرمان که نشست  یچه داستان نباریا یعوض نیرحسیام نیگفت و قطع کرد.معلوم نبود ا ییخفه شو        

بود. باالخره بعد از چند  دیدست و پا بع یب یکی، از ن دهیدمش را چ گفتیرا گرفت. جواب نداد ، باز هم گرفت ، م یکیشماره ن

 : بله؟دیچیپ یگوش یخسته اش تو یتماس صدا

 

 ؟ییکجا -        

 

 باشم ؟ مزون. دیکجا با -        

 

 بهت گفت ؟ یزیچ گه؟ید یاومد نیرحسیبا ام -        

 

 .دونستمیمازت بهم داد ، که خودم  یوگرافیب هیسکوت کرد و بعد گفت :         

 

 کند. یو حراف ندیهمه جا بش توانستیهم نداشت ، فقط م ییاش را گفته بود.آتو یبد نیرحسیخنده اش گرفت ، پس ام        

 

 .امیمنتظر باش من االن م -        

 

دعوتش کرد به  ییدر را باز کرد ، با خوشرو یی، زنگ زد و زن پنجاه ساله ا دیبعد رس یقیقطع کرد. دقا یبدون خداحافظ        

سرشان ،  یشال انداخته بودند رو کیبودند ، بلوز و شلوار ، بخاطر حضور او هم مثال  دهیداخل ، همه زنها آنجا راحت لباس پوش

: خانم من  دیگذاشت ، پرس شیجلو یی، زن که چا یکیپرناز و ادا دنبال ن یدخترها نیگرداند ب شم.چندیزن تعارفش کرد که بش

 ومده؟یهنوز ن

 

خانم  نیا دهیچه بهتر.حرف ما رو گوش نم یاتاق پرو ، اتفاقا االن که شما هم اومد یو گفت : چرا ، تو دیزن خند        

 کوچولوتون.

 

 .نیاریب فیتشر قهیدق هی شهی. زن دوباره گفت : اگه مفیکوچک بود و ظر یکیزد ، ن یلبخند        

 

 ، آخه... ی: نه خانم جعفر دیرا شن یکیاعتراض ن یرفت که صدا یگریبزرگ د اریبلند شد و دنبال زن به اتاق بس        

 

بود  ختهیر انشیعر یشانه ها یرا رو شیبود.موها ستادهیا یدیلباس سف انیدر م یبلند یسکو انیم یکیبه اتاق ، ن دیرس        

 کرد و گفت : یساختگ ی. زن اخمدیرس یبه نظر م یو ناراض

 

 ...هیچه خجالت ی...وامیتو نشد فیاونم نظر بده ، ما که حر نهیبذار شوهرت بب زمیعز یوا یا -        

 

اش ،  یدخترک ، و الغر دیتن سف ی. حواسش رفت پدیلباسش گرفته بود اشاره کرد و خند یرا جلو شیکه دستها یکیبه ن        

را اما پر از اعتراض از  شیشده بود ، چشمها یاستخوان شیزده بود و شانه ها رونیالغر نبود. استخوان ترقوه اش ب نقدریقبال ا

رنج بکشد؟ زن چند مدل عکس  نطوریاز نشان دادن تنش به او ا یشده بود دختر ی؟ ک نتشیبب خواستی. واقعا نمدیدزد یاو م
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پف دار  ی، گفتم چون الغر شده انگار ، مدل ها خوادیمدل رو م نی، ا دینگاه کن،  یراشرفیم یگرفت و گفت : آقا رسامیام یجلو

 شهیکلوش باشه ، نم خوادیساده م گهیاش خوبه ، اما م ه، دکلته هم باشه بهتره چون باال تن پوشونهیم شویبهتره چون الغر

 ...میکن ینمونه ان ، تا براش طراح نایکه...البته ا

 

زن  گذاشتیم بینقصش ع یتن و بدن ب یرنگ لختش ، چرا رو ییقهوه ا یاش ، موها فیباال تنه ظر نگاهش افتاد به        

...دکلته هم جالب ادیبهش م شتریساده ب ی، به نظر منم مدال دیرو براش درست کن خوادیکه م یحراف ؟ اخم کرد و گفت : همون

 ....ستین

 

 .شهیم تیبکشه باال ، اذ دیبا ی، ه دارهیگفت : باالتنه اش لباس رو نگه نم یمکس کرد و با بدجنس        

 

به  دادیم حیاش را ترج یرفت.نگاه عصبان رونیزد و مجله را پس داد به زن و ب یکه بهش افتاد ، لبخند یکین ینگاه عصبان        

، مگر از سنگ  گریداشت د تیزد ، اهم یپوزخندداشته باشد !  تیاهم شیبرا نکهیبودنش ، به غصه دار بودنش. نه ا نیغمگ

را پاک  ملشیکه ر یآمد و از او خواست مهربان نباشد ، همان شب یکه باران م یآمد از او ، همان شب یبود ، داشت خوشش م

 زمان را به عقب برگرداند. خواستیبود که دلش م ییهم بامزه شده بود ، االن ، جا اهیس ملیبا آن ر شیکرد ، چشمها

 

     

 

 

 

اش ،  شیو مردانه اش ، ته ر رهیت یگندم ینگاه کردم ، دلم گرفته بود.به لبخند جذاب ، بازوها رونیو به ب دمیکش یآه        

کرد که دوستش داشته باشم ، خودش محبت  ی!خودش کار شدمینگاه کردم ، من داشتم بهش عالقه مند م کشیساده و ش پیت

نداشت  انیام پا ینگاه کردم ، دل مردگ ییا گهیرا پشت گوشم دادم و به طرف د میا. موهییایرد و توجه ، جنتلمن شد و روک

 انگار.

 

 جان امروز؟ یکین یرسیبا حوصله به نظر نم -        

 

شده بود.مثل  یا هیترک الیسر گریمثل باز شیبود ، در نور آفتاب، موها ستادهیسرم ا یکه باال نطوریبود ، ا نیرحسیام        

 حوصله ام. یب شهیدو برادر. شانه ام را باال انداختم و گفتم : من هم نیشب و روز بودند ا

 

 .ارهیهم سرحالت نم یقشنگ نینشست و گفت : پس باغ به ا یریحص یصندل یکنارم رو        

 

که زن برادرش  دیرس یم جهینت نیکرد ، اشکال نداشت اگه به ا ینقش باز شدینگاه او هم نم ری، ز کردیبا لبخند نگاهم م        

 نیسرحال باشم. ا یباغ که مثال قبل از عروس مینگاه کردم ، امده بود ییا گهید یندارد. جوابش را ندادم و به جا یاخالق خوب

هم امده  رسامیام لیفام یا و جوانهاو سامان ، نگار و بهراد و پسرعموه لوفریگذاشته بود ، ن رسامیامبرنامه جوانانه را مامان 

بودم  دهیپوش رهیت نیبخاطر فشار و استرس عادت ماهانه ام جلو افتاده بود و حالم خوب نبود ، از ترسم ج چارهیبودند ، اما من ب

خوب بود ، که اون هم به لطف  میآفتاب نه چندان گرم زمستان برا یآورد ، فقط نشستن تو یبه دلم فشار م شتریکه ب

، انگار حالت خوب  یایسرحال ب کمیرو بخور  نیا ایبه سمتم گرفت و گفت : ب ییا وهیآب م وانی. لشدیداشت خراب م نیرحسیام

 .ستین

 

 داد و گفت : هی، دوباره تک خواستیم ینیریش زیرا گرفتم چون واقعا دلم چ وانیل        

 

 .میزدن هم بود رآبیدر حال ز شهی، هم میهم نداشت ی، از بچگ میبا هم ندار یخوب نهویم رسامیمن و ام -        

 

 .یکه معلومه تو موفق تر بود نطوریمشکوکانه نگاهش کردم و گفتم : ا        
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 نهیوقتها خواستم رابطه مون رو درست کنم ، اما ک یلیپسر، خ نیناخلفه ا نقدریخودشه ، ا ریو گفت : آره .اما تقص دیخند        

 .به هر حال برادرمه.ادیها هم ازش بدم نم نقدریبه دل گرفته...من ا

 

 حلقه کردم و گفتم : وانمیرا دور ل میدستها        

 

 داره؟ یبه من چه ارتباط نهایخب ، ا -        

 

 .گهید کنمیرم باهات سر صحبت رو باز مزد و گفت : ارتباط که نداره ، اما دا یلبخند        

 

 ندارم. یخانوادگ ی، حوصله دعوا نینکن تونیبچگ یها یباز یاخم کردم و گفتم : منو قاط        

 

 ؟یستیحوصله ن یب یادیز کمی،  شهیعروس گهیکه هفته د یجلو اومد و گفت : واسه عروس        

 

 حوصله است؟چرا؟ یب یکین -        

 

 در هم بود ، دستش را به سمت من گرفت و گفت : شیکه اخمها میبرگشت رسامیدو به سمت ام هر        

 

 .میقدم بزن کمیمحوطه  یتو میبر ایب -        

 

 یشونه من گذاشت.کم یگرفت و دستش را رو نیرحسیدستش را گرفتم و بلند شدم ، با همان نگاه چشم از ام یبا ناراحت        

 ، شونه ام را تکون دادم و گفتم : دستت رو بردار. میکه دورشد

 

 ؟ گفتیبهت م یبه خودش فشردم و گفت : همه حواسشون به ماست ، چ شتریب        

 

 حوصله ام. یچرا ب دیپرسیم -        

 

 خب چرا؟ -        

 

 چرا؟ یکنیبهش رفتم و گفتم : فکر م ییچشم غره ا        

 

 گفت : ی، جد ستادیا میام داد و خودش رو به رو هیتک قیآالچ وارهیبه د        

 

ازدواج  خوامی، بابا فکر کنه م یکار یجمع و چند تا جا یبا نشون دادنت تو خواستمینبود ، م نیمنم از اول برنامه ام ا -        

 فها بود.حر نیانگار زرنگ تر از ا ی، ول رسهیخبرش به گوشش م دونستمیحامد ، م یمهمون یتو یکنم ، حت

 

 بودم پس. لهی، از روز اول وس کردیحالم را بدتر م شیها حیتوج        

 

 کنم ... یریازت باج گ خواستمیمنظورم رو ؟ من نم یفهمیم -        

 

 ، نه؟ یدونستیداستان رو م ؟همهیخبر داشت لمیبغضم را قورت دادم و گفتم : از روز اول از ف        

 

زل زدم  شی، به چشمها ندیبودنم را بب چارهیب هیگر خواستیو سکوتش را بحساب دانستنش گذاشتم. دلم نم ینگاه جد        

 ؟یکنیم یرو پخش عموم لمیف یاریآپارات م هی یری؟ م یاالن برم بهم بزنم ، چ نیوگفتم : اگه هم
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بدهم ، ادامه  یدواریواستم به خودم ام، خ شیپاها یتاب خورد رو یدهانش گذاشت ، و کم یرو یدستش را با کالفگ        

،  کنهی، اون موقع بدتر م لمهیهمش ف نهایا فهمهیروز م هیخراب بشه ، باالخره که بابات  مونی! نذار زندگ یکنینم نکارویدادم : ا

 .یدینم یرو به کس لمیتو در هر صورت ف

 

 ؟ امیبه نظر مهربون م نقدریا ؟یمطمئن نقدریزد و گفت : از کجا ا یپوزخند        

 

 متر با صورتم فاصله داشت ، آهسته گفت : یچند سانت اهشیس یجلوتر اومد ، صورتش و چشمها        

 

که نه ، اما  یهم ، پخش عموم لمی، در مورد ف یکین ستیاز خودم مهم ن ریغ یمن کس ی؟ برا ستین ادتیدلناز رو  -        

.همه حق رو ییبازم تو کنهیکه ضرر م ی، اون شهیم دهیناخودآگاه به خانواده ها کش هی، اونوقت قض ییجدا یبرا کنمیم لشیدل

 ینطوری، چرا که نه ! ا کنهیم یهم باهام همدرد ی، حاج خورهی، ازدواج بهم م شهیبه نفعم هم م ییجورایبه من !  دنیم

 ...اما...شهینم فیکث چکدوممونیشناسنامه ه

 

 کرد و گفت : ریی، نگاهش تغ زندینر رونیب میلبم را گاز گرفتم تا اشکها        

 

به من  یکمک هیبهش نگاه کن که تو  ینطوری، ا کنمیم یکنم ، دارم دوستانه باهات ط تتیهم اذ نقدریا خوامیاما من نم -        

 ...هان؟خوبه؟کنمیجبرانش م یو منم حساب یکنیم

 

 میبه چشمها میرها بشه ، نگاهش از لبها میتا از چنگ دندنها دیکش نیی آورد و با سر انگشتش لبم را پادستش را باال        

 دستش فرار کردم. ریو بعد که مطلب را گرفت ، از ز ختمی، همه نفرتم را در نگاهم ر دیرس

 

 

 

        

 

 یخانم عروس می، ما هنوز اندرخم عقد بود یزرنگ خانوم ، تو از من جلو زد نیو گفت : بب دینگار صورتم را با اشک بوس        

 هم کرد.

 

با  شگری.آراستمیاز خواهرم خواهرتر بود ، محکم در آغوشش گرفتم و فقط گر میمن هم روان شد ، نگار برا یاشکها        

 ...کنهیعروسه ، االن چشمهاش پف م شونیجلو امد و گفت : خانم توروخدا ا یناراحت

 

 من شد. ری، تقص گهیراست م یوا ینگار ازمن جدا شد و صورتش را پاک کرد و گفت : ا        

 

 ها. یرا گرفتم و گفتم : نر شینکنم ، دستها شیآرا چوقتیه خواستمیکنم ، م هیباز هم گر خواستیدلم م        

 

را درست کرد ، اونطور که  می، اول موها میچشمها یگذاشت رو خیبا غر چند تکه  شگری، آرا رودیکرد و گفت نم ییخنده ا        

سرم بست ، تور بلندم را ، صورتم هم  ری، پست سرم جمع کرد ، تور را ز نییآرزو داشتم ، به باال داد و پا شهی، هم خواستمیم

شده بودم اما با چه  میاهایرو ی.به همان خوبخواستمیم شهیشدم که هم ی، همان گرفتیام م هیشد ، باز داشت گر شیآرا میمال

 شوهرم ! یچشمها یاهی، به س یسرنوشت

 

خانواده خوب که دوستم  کیشوهر پولدار و کامل ،  کیست ،  یواقع زیامشب همه چ کیکردم لبخند بزنم ، فکر کن  یسع        

؟ خنده ام  گهید خواستمیم یچ،  خوردندیخواهر خودم حسرتش را م یکه همه حت ییزهایجواهرات و لباس و چ نیداشتند ، بهتر

 ! شدینم ناهشب که گ کی یبودن برا ییایگرفت ، رو
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 دهیکه بابا داده بود ، خر یاز پس انداز خودم و مقدار ییباال اریبس متیآنجا بود .کت و شلوارش را به ق رسامیام        

 یشگیهم ی، در سکوت به آهنگ ها میرا باال داده بود ، سوار شد شی.موهادیو بلوز سف دیسف ونیبود با پاپ ی.مشکمیبود

 باشه. ینطوریا کردمیکه گفت : فکر نم میدادیگوش م نشیماش

 

 ام. ینگاهش کردم که گفت : روز عروس        

 

 .یحداقل واقع یول یتجمالت نقدریساده تر تصور کرده بودم.نه ا یلی، خ کردمیو گفتم : منم فکر نم دمیکش یآه        

 

 فرمان ضرب گرفت و گفت : یتعجب کرده بود ، با انگشتانش رو        

 

 ام فکر نکرده بودم. یبه روز عروس چوقتیمن در واقع ه -        

 

 ای کردمیرا م نکاری، اگر من بودم ا میگفتیبا خودمان م میرفتیکه م ییا یبا هر عروس شهی، هم میکردیاما ما دخترها فکر م        

 .میملکه شدن داشت نیریش یایاتفاقها ، رو نیتر کی، با رمانت میکردیلباسها تصور م نی، خودمان را با بهتر کردمینم

 

ام هم گرفته  هیسرمان گرفتند ، استرس داشتم.گر یتور باال یبه هتل و سالن عقد. وقت دنیتا رس مینزد ییا گهیحرف د        

 هی: گردیگوشم اومد که پرس ریز رسامیام یسرانجام ، صدا نیبگم. با ا نطوریام را ا یبله زندگ نیاول خواستمیبود ، واقعا نم

 ؟یکنیم

 

 ؟یاریب یعاقد الک شدیگفتم : نم یبا ناراحت        

 

 عاقد دوست باباست... ه؟یینمایس لمیآهسته گفت : مگه ف        

 

 .شهیخراب م ی، همه چ مینکن نکارویا ای: ب دمینال        

 

 فکر نکن. ییا گهید زی، به چ هیواقع زیدستم را گرفت و زمزمه کرد : فکر کن همه چ        

 

انصاف بود ،  یمنو را خراب کرد ، ب یها نیاون همه چشم دستش را پس بزنم و سرش داد بزنم همه اول ینخواستم جلو        

بار سوم ، بله را بدون حرف  یبرا میچهارده سکه ا هیمهر دمیبعد از شن و زدینر میوجدان بود.نفسم را تو دادم تا اشکها یب

 گفتم. ییا گهید

 

 یو حاج دیهم صورتم را بوس رسامیو پدرم خوشحال بود ، مادر ام کردیم هی، مادرم گر دندیپدر و مادرم صورتمان را بوس        

بود ، نفسش را صاف کرد و  یاش را به طرفم گرفت ، پاکت بزرگ زرد رنگ هیو هد دیام را بوس یشانیآخر از همه جلو اومد ، پ

 .دی، انشاهلل خوشبخت بش دیکنیم یکه توش زندگ ییاز طرف من به دخترم ، سند خونه ا نیگفت : ا

 

که حاال  رسامیام یابود بر یحاج زیسوپرا نیهم باز مونده بود ، فکر کنم ا رسامیخود ام یاز من دهان همه مهمانها ، حت ریغ        

و تشکر کردم.کنار گوشم  دمیآمدم ، من هم صورت پدرشوهرم را بوس رونی.از شوک که بدیرسیبه نظر م یهم عصبان یکم

بود که  ییزهایاز چ ییهم جز نی، به هر حال ا میچه بگو دانستمیدر محضر امضا کنم.نم دیگفت که سندش آماده اس و فقط با

 بود. ینداشت و موقت یدوام

 

باهاش لج بود و  یحساب ینگاه کردم و خنده ام گرفت.حاج رسامیام یعصبان افهیحاال که نشسته بودم در خانه ام ، به ق        

 .ردیحالش را بگ خواستیهرطور بود م

 

 یصندل ی، با همان لباس رو ختیریآورد و م یم رونیب یدنیکجا بود نوش دونستمیکه نم یخودش از کمد یداشت برا        

 مال توء؟ نجایا یگفتم : مگه نگفت شخندینشستم و با ن رهیجز
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رو  هی. سه واحد رو به ناممم کرده بود ، بقمیساخت یبود و بابا ، مشارکت کمیخورد و گفت : کل برج مال من و شر ییجرعه ا        

 داره. ییبراش نقشه ها زدمیحدس م دیمونده بود که با نی، ا میهم که فروخت

 

 ؟یناراحت نقدریچانه ام و گفتم : حاال چرا ا ریگذاشتم ز حیرا با تفر میدستها        

 

 می، جلو اومد و روبه رو کردیبار در طول امشب نگاهم م نیاول یباال رفت و بهم نگاه کرد ، انگار داشت برا شیابرو        

 چرا. یانداخت.سرم رو تکون دادم و گفتم : نگفت زیم یرو باز کرد و رو ونشیدست پاپ کینشست ، با 

 

 .ستمیو گفت : ناراحتم ن دیرا سرکش وانیل یباق        

 

 رو بهم پس بده. لمی، ف یدیرس یخواست یکردم و گفتم : به هر چ کیرا بار میچشمها        

 

 بهت. دمی، بعد م مینگاهم کرد و گفت : هروقت جدا شد        

 

 فردا برم سند رو امضا کنم؟ ای؟  تی؟ که بمونم تو زندگ یهست یکردم و گفتم : نگران چ ییخنده ا        

 

 حرفها خراب نکن. نیرو با ا مونی، شب اول عروس زمیزد و گفت : عز یلبخند        

 

جلو امد  عیسقوط کردم که سر نیلباسم و با صورت به سمت زم ریماند ز یخواستم که صندل میایب نییبا حرص خواستم پا        

دنباله بلند لباس نگذاشت ، همونطور  یخورد.خواست بلندم کند ول نیبه زم میو هوا گرفتم ، البته زانوها نیزم ونیو م

و بغض دستش را پس زدم.مثل احمقها دوباره  یدوباره برگشت تا کمک کند ، با ناراحت وو لباس را آزاد کرد  نیزم یگذاشتم رو

 گرفتم.همونطور که بغلش بودم ، با اخم گفت : نباریرفت که ا میپا ریشدنم لباسم زبا بلند 

 

 آروم باش ، نگاه کن ؟ قهیدق هی -        

 

 .میبه همه زندگ یدستم را تکان دادم و گفتم : ولم کن ، گند زد        

 

 . یراه افتاد یدنبال هر آدم عوض یوقت یرو خودت زد یزد و گفت : گند اصل یپوزخند        

 

 .دمیرو به گه نکش یکس یگذاشتم زندگ هیدر همان حال با حرص گفتم : من از خودم ما        

 

و  وفتهیممکن بود ب یدست من افتاده ، دست هرک یهم داره ، شانس آورد یتاوان نیکرد و گفت : حماقت همچ ینچ نچ        

 ازت بکنن. یهزارمدل سواستفاده جنس

 

، ضربه رو من خورده بودم  ی، از اونا بدتر ییمن ، تو هم اندازه اونا یناج یتو بش خواستمینم ؟یذاریداد زدم : منت هم م        

 ...اگه...ره؟اگهیحق من رو بگ دیبا ین؟کیجواب پس بد دیشماها با یپس ک دادم؟یپس م دیو داغون شده بودم ، تاوانشم من با

 

، داشتم خفه  ومدیبزنم که باز هم نفسم باال ن یم گره خورد و به سرفه افتادم ، دوباره خواستم حرفا نهیس ینفسم تو        

 بود ، دستش را محکم دورم حلقه کرد و گفت : دهیچیام پ نهیدر قفسه س ی، درد بد شدمیم

 

 ...یکی؟ ...چرا ....نفس بکش دختر...ن ستیحالت خوب ن -        

 

 ...دیدور سرم چرخ ایهم فشردم و دن یرا رو میچشمها        
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شدم ،  داریکه خورده بودم دوباره خوابم برد. ب یمسکن ریاز فشار راحت شد و تحت تاث کبارهیبودم ،سرم  داریخواب و ب        

بابتش داده  یمحبوبم که کل یکه نگاه کردم به روتخت یبود ، کجا بودم ، بعد کم یندادم تخت ک صیتخت بودم ، اول تشخ یرو

 پیباز شده بود و تاج نداشتم ، لباسم تنم بود اما ، ز ونینیبود و ش زانیآو میشانه ها یم رویکجا هستم. موها دمیبودم ، فهم

و کمرم ، سرم را باال آوردم  ی، باال تنه لباس افتاد رو ستادمیا یهم از دستم دراومده بود ، وقت مینهایپشتش باز بود و آست

را درآوردم و دوش گرفتم.همه  میرفتم و همان جا لباسها حمامگشتم که خداراشکر نبود. به سمت  رسامیوحشت زده دنبال ام

. پابرهنه راه افتادم دمیام را پوش یاومدم و حوله تن رونمیبعد ب یوان لذت بخش بود ، کم ینشستن تو ی، ول کردیبدنم درد م

بخوابه ؟خواستم پرده ها را کنار بکشم  نجایبهش اجازه داده بود ا یکاناپه ، وحشت کردم ، ک یرو رسامیام دنیخونه و از د یتو

تا  نباریبرداشتم و باز کردم ، خنده ام گرفت ، دوباره بستم ، ا واریگفته بود کنترل دارند ، از کنار د رسامیافتاد ام ادمیکه 

سرخوش  ییبستم و کال باز کردم ، خنده ا گریداشت ، بار د یخودش عالم یهم برا ینصفه که رفت ، استاپ کردم. تکنولوژ

.کاله حوله ام را برداشتم و سرم یریحص دیسف یو صندل زیکوتاه بود ، با م یبالکن ، که دورتادورش کاج ها یو رفتم رو کردم

دم کردم  ییخودم چا یبرابعد به آشپزخونه رفتم و  ی.کمدادیبهم م یحس خوب گذشتیم میموها نیرو تکون دادم ، باد که از ب

هم در مورد شب  یزی.چهره اش خونسرد بود ، چ دمیاز جا پر رسامیام ریصبح بخ یصدا باکه  دمیدیرا م خچالی، داشتم داخل 

گفت : خانواده ها فکر  داشتیرا برم چشیکه سوئ یو برگشت ، در حال دیآب پرتغال خورد و رفت لباس پوش یقبل نگفت ، کم

 که. یدونیماه عسل ، م میریده روز م کننیم

 

 .میموندیخونه م یو تو میرفت یتور اروپا ، که البته نم میآه از نهادم بلند شد ، اصال حواسم نبود. مثال قرار بود بر        

 

 زنگ بزن. یداشت یخونه خودم ، کار رمیسرم را تکان دادم که گفت : من م        

 

 برگردم سرکار. دیشا -        

 

 .شهیبد م نتتیبب ی، اگه کس میرا خاراند و گفت : قراره خونه بمون شیبرگشت ، گوشه ابرو        

 

 خونه! یده روز بمونم تو تونمینم -        

 

 .شهی.اما سرکارت تابلو ممیریم جای امی، م میکنیم شیکاری -        

 

 .امیجا نم چیدر را که بست با حرص داد زدم : من باهات ه        

 

پدرشوهرم  هیهد ریخوب بود.تاث یلی، امروز حالم خ شبیگفتم و صبحانه ام را خوردم. برعکس د ی، به درک ومدین ییصدا        

 ام ناراحت نبودم . یقبل از عروس یاما اندازه روزها دونمی، نم ییایخونه رو نیا ایبود 

 

، نو بودند با  میبود دهیو چ دهیکه به کمک نگار خر ییاز لباسها یمیرا باز کردم ، ن میرفتم به اتاق ، سرخوشانه کمد لباسها        

 یی، ماگم را از چا دمیپوش شیشلوار گشاد راحت ، پانچ بافتم هم رو کیو  دمی، تاپ پوش زدندیبهم چشمک م زانشانیآو کتیات

. نگاهم را به اطراف دادیمنظره مزه نم نیداغ از ا ییچا هیاز  شتریب یچیزمستان ، ه ی.در سرماالکنب یپر کردم و رفتم رو

، عقب رفتم  نحالیداشتند ، اما با ا دید کنمیطبقه ، فکر نم نیآن اطراف ، دور بودند و بخاطر باال بودن ا گهید یدادم ، برجها

 .کردمیم فیک اشتمرا در خودم جمع کردم.د میو پاها یصندل ینشستم رو

 

        *** 
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را سپرده بودم به خود  مینشد و من هم خسته شده بودم از در خانه نشستن ، کالسها رسامیاز ام یروز بعد خبر تا دو        

زدم.عادت به  رونیو از خونه ب دمیحوصله لباس پوش ی، باز هم قبول کرده بود. ب یفرهنگ ، بنده خدا با اون همه فشار کار

 یکه آن طرفها بود ، کم یعقب افتادم.راه افتادم به طرف پارک ایدن یهااز همه کار کردمیخونه نشستن نداشتم ، فکر م یتو

 خیباال آوردم تا از  شتریبود و همه در حراج بودند ، شالم گردنم را ب دیع کینزد بایهارفتم .تقر کیقدم زدم و بعد سمت بوت

 دهیاش صف کش یحراج هفتاد درصد یکه مردم برا بودم ستادهیمارک دار ا یها کیاز بوت یکی یکنم.جلو ریام جلوگ ینیزدن ب

که اسمم را صدا  یزنانه کس یکه با صدا گشتمیامد من هم برم ، اما ازدحام داخل منصرفم کرد ، داشتم برم یبودند.بدم نم

صورتم  جانیه بااومد.  یاومده بود و به طرف من م رونیب کیساک از بوت نیکه با چند دمی.برگشتم و دلناز را دستادمیا کردیم

 و گفت : دیرا بوس

 

 واسه آف؟ یکجا ؟ اومده بود نجایتو کجا ا -        

 

 شلوغه منصرف شدم. دمید یعنیگفتم : نه ،  فرستادمیکه به شانس گندم لعنت م یدر حال        

 

 م؟یتا بر یای، اگه م رمیم ینوریزد و گفت : من از ا یلبخند جذاب        

 

 را جابجا کرد و گفت : دشیخر یمن هم اونطرف بود.ساکها ریبه ناچار سرم را تکون دادم چون مس        

 

 دایپارک پ یعمرا جا یشلوغ نیآوردم...البته با ا یم نیاومده بودم مگه نه ماش یرو ادهیپ یکنم ، برا دیخر خواستمینم -        

 ...خب تو چه خبر ؟ نگار خوبه؟کردمیم

 

 سرم را تکون دادم و گفتم : آره ، خوبه.        

 

 یسر هیبا هم  گفتمیم رسامیداشتم به ام روزی، دلم تنگ شده ، اتفاقا د هیاخم کرد و گفت: چند وقته نتونستم برم آتل        

 ...رهیم ادمی.کم کم داره میبزن

 

 زدم و گفتم : آره حتما برو. ی، لبخند کردینگاهم م یرچشمیداشت ز        

 

 دورت نکرده باشم ؟ رتیکرد و گفت : از مس ییخنده ا        

 

مهم باشد ، مهم هم نبود واقعا.دلناز دوباره  میاو برا یاش کردم ، قرار نبود مسائل شخص ینه گفتم و همچنان همراه        

دنبال  نیبدم ، بخاطر هم حیبراش توض دی، رفت و آمدهام رو با رهیگیداره بهم سخت م یلی، بابام خ یگفت : از اون روز مهمون

 کنم. ارو با بابا آشن رسامیفرصتم ام

 

 ، کارت سخته پس. شناسمیم رسامیکه از ام یزدم و گفتم : با اون اخالق یبرج ، لبخند یجلو میستادیا        

 

 ؟یدار نی، مزاحمت نشم ؟ ماش گهیسرش را تکون داد و گفت : آره د یباطناز        

 

 .گهید میشد هی، اما همسا ستین شتریجا ساکن شدم.البته چندروز ب نیبه ساختمان بلند اشاره زدم و گفتم : منم هم        

 

 زد و گفت : یباز موند ، خنده ام گرفته بود ، لبخند زورک یصورتش مات شد و دهانش کم        

 

 جا؟ ... کدوم واحد؟ نیهم -        

 

 زل زدم و گفتم : طبقه هجدهم. بهش حیبا تفر        
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 !رسامهیو گفت : اونجا که...اونجا که مال ام دیپر شتریرنگش ب        

 

 به نام پدرشه. قتیخونسرد گفتم : آره ، بهت نگفته بود ؟ البته در حق        

 

 م؟یبر یایهنوز خودش رو جمع نکرده بود ، خندان گفتم : نم        

 

رفت و من هم خونسرد به خونه  رونیب رسامینزد ، فقط طبقه ام ییا گهیهمراهم اومد ، حرف دسر تکون داد و         

 مبلها پرت کردم و پوزخند زدم.هنوز عشق سابقش را ول نکرده بود. یبرگشتم.شال و مانتو ام رو رو

 

 بود ، در را باز کردم و گفتم : رسامیام دمید یبعد ، زنگ خانه زده شد ، از چشم قهیده دق        

 

 بله؟ -        

 

هل داد و وارد شد ، اخم کردم و در را بستم و گفتم  یداشت پنهانش کنه ، در را کم یکه سع دیرس یبه نظر م یعصب یکم        

 : چه خبرته ؟

 

 ن؟رویب یرفت یچ یاش را با انگشت لمس کرد و گفت : برا قهیرا بست و شق شیچشمها        

 

 نداره. یگفتم : به تو ربط نهیدست به س        

 

 !دنتیکه ، د یدیکرد و گفت : د ییا یخنده عصب        

 

 .دنیشانه ام را باال انداختم و گفتم : تو رو هم د        

 

 .شمیاومد پ شهی، مثل هم دونهینم یزیجلو اومد و گفت : اون چ        

 

 باز هم شانه ام را باال انداختم و گفتم : به من چه خب؟        

 

 ببندم؟ ی.االن من دهن دلناز رو چطورمینر رونیقرار شد ب -        

 

 !شهی، مثل هم زمیبا تمسخر گفتم : با لبات عز        

 

 . یکینکن ن ینگاهم کرد و بعد گفت : لجباز یکم        

 

 یایو ب یبر یدوست دار یتو خونه ، اونوقت تو با هرک نمیده روز بش تونمی، من نم ستین یلبه اپن نشستم و گفتم : لجباز        

 نکهیا یبجا ؟بهترهیکن کاریچ یخوای، اونوقت م میستیبا هم ن شهی، متوجه م میازدواج کرد فهمهیم گهی، بعد هم چند روز د

 .زمیعز یرو مهمون تختت نکن ی، کس یریسخت بگ ودت، ده روز به خ ینگران من باش

 

 .ادیحسادت م یرفت و گوشه لبش باال رفت و گفت : بو نیاز ب تشیعصبان        

 

تورو با باباش آشنا کنه ، با  خوادیم گفتیاز مغزت استفاده کن ، االن داشت م کمیزدم و گفتم : حسادت ؟  یپوزخند        

 ؟ هیچه زن روشن فکر نیبعدا ا گهیخودش نم

 

 خب؟ میازدواج کرد یفرو کرد و گفت : چرا نگفت بشیرا داخل ج شیدستها        
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 !یگفتیبهش م دیخونه ، تو با یتو یدادیراهش م دیتو نبا ؟یستیاومدم و گفتم : متوجه ن نییاز اپن پا        

 

 ته تحت فشار بودم ، اونم خودش اومد.چند وق نیام نشست و گفت : ا یآسمان یآب یکاناپه ها یرو        

 

 من به خودش کرد و گفت : زیبه نگاه نفرت انگ یی. خنده اگفتیروابطش م لیاز دل می، داشت برا فیکث یعوض        

 

 .دلناز با من.بندمیخودم م یجوریالبته به قول تو ، دهنش رو  -        

 

 ؟یندار ییبشه؟ برگشتم سمت آشپزخونه ، بلند گفت : چا یکنه ؟ که چ کیمثال من رو تحر خواستیم        

 

 !رونیزدم : برو ب ادیبدجور بهم شجاعت داده بود ، فر یواقعا پرو بود و من هم انگار بال پرواز آزاد        

 

       

 

 رسامیام        

 

 

 

 که گفت : در بازه. دیرا شن شیزنگ در را زد ، صدا        

 

 بلند شد: شیمعلوم نبود کجاست ، چند قدم جلو رفت که صدا نجایدر را بست ، از اوارد شد و         

 

 .اریکفشت رو در ب -        

 

آمد ،  رونیرا در آورد ، پس کجا بود ؟ چند لحظه بعد از آشپزخانه ب شیروشن بود ، کفشها ونیزیبه اطراف کرد ، تلو ینگاه        

تاپ تنگ و  کیمداد هم داخلشان فرو برده بود ،  هیشب یزیسرش جمع کرده بود ، چ را باال شیپا برهنه.موها شهیمثل هم

اش  یاستخوان یشانه ها یباال پوش کمربند دار ، شل و وارفته افتاده بود رو کیهم  شیرو ،بود  دهیپوش یشلوار گشاد نارنج

 ؟یریخونه که تو متو  رهیپابرهنه راه م یرا باال برد و گفت : ک شی. بامزه شده بود . ابروها

 

،  کشمیم یرو ط نجایسه بار دارم کف ا یگفت : روز داشتیپر از ذرت بو داده بر م یکه کاسه بزرگ یاخم کرد و در حال        

 دوست دارم خنک شم.

 

 سرما؟ نیدنبالش راه افتاد : تو ا        

 

 به سرما ست. فشیکاناپه رها کرد و گفت : ک یخودش را رو        

 

دختر  نیندارد. ا یزل زد و شروع کرد به خوردن پاپکورن اش ، انگار او وجود خارج ونیزیکنترل رو زد و به تلو یدکمه پل        

نکرده بود.  یکه تا به حال کس کردیم یتوجه یبه او ب ی، طور گرفتیاش م دهیچون ناد دیجذاب شده بود ، شا شیبرا بیعج

،  کردیم ییدر ملکش فرانروا یشده بود که با خوشحال ییملکه ا هیشب شترینداشت ، ب شیبرا یانگار واقعا بود و نبودش تفاوت

و چربش که تند تند با خوردن  دهیبهم چسب یلبها دنیاز د یاستقالل و ثروت ، کامال دربرگرفته بودش.لبخند نیجاذبه ا

 و گفت : دیکش شیداخل موها ی، زد.دست دیجنبیپاپکورن ها م

 

 .میازدواج کرد یبا دلناز حرف زدم ، مجبور شدم بگم سور -        

 

 ؟یماجرا رو گفت ؟یچ یعنیگرد شده گفت :  یدکمه پاز را زد و با چشمها        
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 احمقم؟ نقدریا یعنیداد و گفت :  هیتک        

 

 ؟یکرد و گفت : پس گفت کیبار یرا با بدجنس شیچشمها        

 

 نگاهش کرد و گفت : ی، دخترک زرنگ.کم دادیفحشش م میمستق ریغ        

 

 .میگفتم بابا هامون با هم دوست بودند مجبور شد -        

 

 عشقم.ازت توقع نداشتم. یکرد ، دلش رو شکوند یزار هیگر یحتما کل -        

 

شبرنگ  ینارنج ی، با عالقه با الک ها دیبار یامد ، نفرت ازشان م یبه طعنه اش خوشش م یها زمیعشقم ها و عز نیاز ا        

 ؟ی، هان ینگاه کرد و گفت : از مهدکودک فرار کرد شیپاها

 

؟  ی...نگفتزنهیبرق م یکیتار یدونه رو داشتم.باحاله ، تو هی نیرا جمع کرد و گفت : هم شیپاها یرد نگاهش را گرفت ، کم        

 ناراحت شد؟ یلیخ

 

، رنگ شکالت تلخ  ومیروزها بخاطر سوالر نیبامزه شده بود.دلناز ا یادیز یرنگ نارنج نی، کنار ا شیانگشتها یدیسف        

مخش را خرده بود که قانعش کند ، سر تکان داد وگفت : ناراحت که  کساعتی،  خوردیم شهیشده بود که هم یهشتاد درصد

 کنم . کاریچ یشد ، ول

 

 به همه. گهیم رهی، م یبزن باهاش بهم یتونینم گهیاونوقت د -        

 

 یحرفا ای کننیباور م مینیبیم لمیف میدار میخب بره بگه ، همه منو تو رو که با عشق نشست ؟یفرض کرد یمنو چ یهان -        

 دختر کنار گذاشته شده رو؟ هی انهیانتقام جو

 

 شد و گفت : دایپ شیدر چشمها یدگیدر هم رفت ، دوباره آن برق رنج شیاخمها        

 

 دوستت داره. یلیآخه؟دلناز معلومه خ ادیدلت م یچطور -        

 

تر نشست و  کینزد یچه مدلش بود؟ کم نی، ا دیفهمیرا نم انیجر کرد؟یدوست دخترش را م یزنش بود و داشت طرفدار        

 گفت : تو نگران اون نباش ، نگران خودت باش.

 

 : منظور؟ نییافتاد پا یصاف نشست و باالپوش نازکش کم        

 

 پاپکورن برداشت و گفت : یرا نبوسد ، مشت فشیخودش را کنترل کرد تا سرشانه ظر یبه سخت        

 

 .یشیچاق م لویده روز ، چند ک نی، تا آخر ا یخوریم یکه دار نهمهیبا ا -        

 

 .شمیاش و گفت : اشکال نداره ، برگردم سرکار باز الغر م یلیتخ یفانتز لمیداد و زل زد به ف رونینفسش را ب        

 

داشتند و  یبلند قهوه ا شینگاه کرد که ر لمیف یآن خواستگار کنه اش! به کوتوله ها شیپ رفتیم دیسرکار هم حتما با        

بود ،  یبود ، اما چون به زبان اصل دهید ادیرا ز غشیم بود ، تبله یدیجد لمی، ف کردندیم یشاد ییطال یاز سکه ها یداخل کوه

 را تماشا کرد. لمینگفت و ف یزیشده بود.چ لمیکه با لذت غرق ف دیفهمیخوب م یکیاما نگار ن دیفهمیواضح نم

 



Roman-City.ir 
 اینجا که من ایستاده ام رمان

 

https://telegram.me/romancity 116 

 

     

 

آب به صورتم زدم تا چشمهام باز شد ، از  ی، کم ییبلند شدم و رفتم دستشو داریباز کردم و خواب و ب مهیرا ن میچشمها        

خودم و  ی، با مامان و بابا میبود دهیظهر که مثال رس روزیام بود خوشحال شدم ، از د یروز کار نیامروز اول نکهیا یآور ادی

ر بهانه خداروشک یول میهمه بر دنیحرف زده بودم که فکم درد گرفته بود.قرار هم بود به د ینتلف نقدریا هیو بق رسامیام

 شینجایام را باال انداختم ، ا ؟شانهیچ خواستندیمسافرت را م لمیبرم.اما اگر عکس و ف رترید تونستمیشاغل بودن داشتم و م

خودم  یرفتم.داشتم برا رونیو از خونه ب دمیچ فمیرا در ک ممو لواز دمیلباس پوش ی. با سرخوشبودیبه فکر م رسامیام دیرا با

اومد ، بوق زد و اشاره کرد سوار  رونیب نگیاز پارک رسامیام نیبرم که زودتر برسم که ماش ریکه از کدام مس کردمیمرور م

 اون موسسه کنکور ؟ ای اهآموزشگ یریبهم کرد و گفت : م ی، سوار شدم و سالم کردم.نگاه رمیم نیبا ماش نکهیاز ا یشم . راض

 

 آموزشگاه کنکور . -        

 

 ، داشته باشم. سیرو برام بنو تیمه کاربرنا -        

 

 ؟یچ یتعجب کردم و گفتم : برا        

 

 .ادیم شیپ یزیچ یکار هویبدونم ،  دیداره ؟ با یچ یبهم کرد و گفت : برا ینگاه مین        

 

 دخالت ن... گهیکار همد یگفتم : قرار شد تو یعصب        

 

، تو هم  یکس ییبابا یازم بپرسه ، مامان یکیبدونم چون ممکنه  دیدخالت کنم ، با خوامیحرفم را قطع کرد و گفت : منم نم        

 .یاز کار من بدون یزایچ هی دیبا

 

 نی.امیجدا ش گهیدوماه د یکی؟ قراره  یکنیرو سخت م زیهمه چ نقدری: چرا ا کردیاوقات خوش صبحم را داشت خراب م        

 نداره. یکارها ضرورت

 

 ؟ ینگران یداره ، داره.تو از چ گمیم یداره؟ وقت یدر هم رفت و گفت : چه ربط شتریب شیااخمه        

 

 بهت جواب پس بدم. خوامی، نم امینخوام زود ب دیخودم رو دارم ، شا یبه هرحال من برنامه ها -        

 

 ؟ ی، اوک ی، فقط جهت هماهنگ خوامیاش رو زد و گفت : من ازت جواب نم یشگیپوزخند هم        

 

 یاجتماع یها لمیف ایبود من داشتم ، مثل رمانها بود  ینگاه کردم.چه سرنوشت رونیدادم و به ب رونینفسم را پرفشار ب        

 یشم که مچم را گرفت و گفت : راست ادهیافته ؟ نگه که داشت ، خواستم پ یم یچه اتفاق شیفردا برا کردیفکر م یدردناک ، ک

 ؟یایم یما ، شب ک شیپ انیامشب م فتد حرف زدم گکه با بهرا شبی، د

 

افتاد که نگار سمس داده بود ،  ادمیمن ، بعد  یمچ استخوان یاش که چه بزرگ بودند برا رهیت ینگاهم را دوختم به دستها        

 .امیدم مکالسهام ، خو شهیرفته بود ، ساعت چهار تموم م ادمیام گذاشتم و گفتم :آه ، آره ،  یشونیپ یدست رو

 

تا اون حس گزگز از  دمیدستم کش یانگشتهاش هنوز گرم بود ، چند بار رو یشدم.جا ادهیسرش را تکون داد و من پ        

. سرم را چند بار تکان دادم ، نه  شدیرگهام پمپاژ م یو تو گرفتیحس از قلبم سرچشمه م نیبرود ، اما انگار ا رونیپوستم ب

 دایافکار هرج و مرجم سامان پ یکم دی. سرم را باال گرفتم و به سراغ کارم رفتم ، شاکردمیاحمقانه نم یمن هرگز دوباره کارا

 .کردیم

 

        *** 
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 .ییکرد و گفت : به به ، چه خانوم کدبانو ییگذاشتم ، نگار خنده ا زیم یرا بستم و دسر ها را رو خچالیدر         

 

 ذوق نکن. ادیگرفتم ، ز رونیو از بلبخند زدم و گفتم : همش ر        

 

 زم؟یعز یهنرمند نقدریا دونهیم رساممیو گفت : ام دیخند        

 

 نگار جون ، حسادت نکن. دهیپسند ینطوریشانه ام را باال انداختم و گفتم : اون منو هم        

 

 ؟ نمی، بگو بب یریاز دستم در م یظرف دسر زد و گفت : امشب همش دار یبه خامه رو یناخنک        

 

 رو؟ یبا تعجب گفتم : چ        

 

 .یزنانگ نیریش یایبه دن ارهیم یکه ما رو از عالم دخترانگ یرا باال برد و گفت : همون اتفاق شیابروها        

 

 .یتیترب یب یلیافتاد و خنده ام گرفت و گفتم : خ مینگاهش کردم و بعد دوزار یکم        

 

 ؟ نمیتو ماه عسل ، بگو بب مونهی، م نیکه خسته بود یرا به کمر زد و گفت : شب عروس شیدستها        

 

بذارم ، نگار  انیدر م یکه نتوانسته بودم با کس ییغصه ا ینیو سنگ یخجالت ، از ناراحت یانداختم ، نه از رو نییسرم را پا        

 هان؟اومده؟  شیپ ی؟ مشکل یکیشده ن یدستهام را گرفت و گفت : چ

 

 بگم ، دوباره گفت : یچ دانستمیو نگرانش ، نم بایز ینگاه کردم به چشمها        

 

 شده؟ یزی؟ توروخدا بهم بگو ، چ یداشت رسامیبا ام یمشکل -        

 

 بگم ، نشد... یتته پته گفتم : راستش ، اون اتفاق ...چطور        

 

 بود ؟ ی، مشکل چ ستین یکه ناش رسامینشد ؟ ام یچ یعنیمبهوت نگاهم کرد و گفت :         

 

 ..شدمیم تی...امم...من نتونستم ، اذ میبدون فکر گفتم : مشکل داشت        

 

 ؟ ؟هانیزی؟ خونر یشد ؟ درد داشت یچ یعنیکرد دوباره :  لهینگار پ        

 

 .گهید ، حاال ول کن دنش گهیبشه گفتم : آره د الیخیب نکهیا یدست بردار هم نبود ، برا        

 

 ...دهیبع رسامیفکر و در همان حال گفت : از ام ینگار رفت تو        

 

 اخم کردم و گفتم : به اون چه ، من مشکل داشتم.        

 

 .یخنگ یلیکه خ میبر ایخودت نذار ، ب یرو بینگو من مشکل داشتم ع نقدرینگاهم کرد و گفت : ا هیعاقل اندر سف        

 

 ی.چختیبود ، اعصابم بهم ر یریفکر بود.عجب گ یو بهراد ، نگار کم حرف شده بود و تو رسامیکنار ام مینشست یوقت        

خراب  شتریکه ازش خبر نداشتم سوال نکنه تا جواب نامربوط بدم . انگار ب ییبگم که از تجربه ا نطوریا خواستمی؟ م گفتمیم

 دمیخاله سوال کرد و فهم ی، وقت دنمیو اومدند د دندیو نگار قشون کش لوفریمامان و ن وکرده بودم . چون چند روز بعد خاله 
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و حتما دکتر  ستین یخاص زیاشون کردم که چ یو برهان و قسم راض لیماجرا از چه قراره آه از نهادم بلند شد.با هزار جور دل

به راه انداخته بود دختره  ینگفت ، نگو دردسر بزرگتر یزیانداخت و چ نییهم با نگار دعوا کردم ، سرش را مظلوم پا ی.کلرمیم

 دهن لق.

 

 کفشش را درآورد و گفت : یباال اومد ، در را که باز کردم با ناراحت تیبا عصبان رسامیشب ام        

 

 کنم؟ کاریچ دیتو با یمن از دست خنک باز -        

 

 کردم؟ کاریگفتم : چ ریمتح        

 

 ؟یدیم حیرو به نگار توض یهمه چ یچ یچند قدم راه رفت و گفت : برا        

 

 گفت : دیشدنم را که د جی، گ شدهیهم مربوط م رسامیبه نگار زدم که به ام یبه ذهنم فشار آوردم که چه حرف        

 

 بهش؟ یگفت مونییچرا در مورد روابط زناشو -        

 

ممکن بود فکر کنه من در موردش با خودم  نکهیکه بکار برده بود و هم از ا ی، هم از لفظ دمیکشلحظه از خجالت گر  کی        

 نگفتم. یزینگاه کردم و گفتم : من چ ییا گهیکردم ، به طرف د یپرداز الیخ

 

 سوال؟ ریمنو جلو بهراد برده ز یمردونگ ی؟ پس ک یبا حرص گفت : نگفت        

 

 ؟یگفتم : چباز هم ماتم برد و         

 

 د؟یپرس یزیو گفت : نگار ازت چ دیبه صورتش کش یدست        

 

با اخم بهم زل زده ، شانه ام را باال انداختم و گفتم :  دمیآشپزخونه افتادم ، خواستم انکار کنم که د یتو یصحبتها ادی        

 گفتم دست از سرم برداره. یزیچ هیسوال کرد  نقدری، ا کردمیم کاریچ

 

 من ناتوانم؟ یدست از سرت برداره گفت نکهیا یگفت : اونوقت برا یبا ناراحت        

 

 خودم را کنترل کردم و گفتم : یمرتبه خنده ام گرفت ، به سخت کیشگفت زده نگاهش کردم و بعد         

 

 ...یمن نگفتم تو...ناتوان -        

 

 ؟ یگفت یپس چ -        

 

 شده ؟ یدستم را تکون دادم و گفتم : دوست ندارم در موردش حرف بزنم ، حاال مگه چ        

 

 د؟یزنیبا هم حرف م تونیدر مورد مسائل خصوص یچ ی، شما دخترا برا دیبهم خند یکل کهی، مرت دمیبهراد رو د -        

 

 گفتم :،  دادمیمدل فحش به نگار م کیدلم هزار و  یکه تو یدر حال        

 

 .گهید می، دختر دونمینم -        

 

 قا؟یدق یبهش گفت یداد و گفت : چ رونینفسش را ب        
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 گفتم که ، دوست ندارم در موردش حرف بزنم. -        

 

 ، با اخم گفت : کردیکالفه بود م یکه وقت ی، کار دیدوباره به سرش دست کش        

 

 .یزدیم دینبا میهم بود یصحبت نکن ، زن و شوهر واقع یبا کس یاز مسائل خصوص یچیدر مورد ه -        

 

 نیمرتبه و ا یکه همه چ دنیبودم ازخواهرم هم پرس دهی، من د پرسنیمامانا م شهیداد ، هم ریگفتم : از بس گ یبا ناراحت        

 ؟ نیزنیحرفها ، مگه شما مردا نم

 

 زنه؟یدر مورد زنش با دوستهاش حرف م ی:کدوم مرد بهم رفت و گفت ییچشم غره ا        

 

ناراحت کننده ام ، گفتم  یفرار از فکرها یدرهم رفت . بلند شدم و برا میو اخمها دیزشت و دور در سرم چرخ ییخاطره ا        

 ؟یخوری: قهوه م

 

به  بیدوست داشت ، منتظر جوش اومدن قهوه بودم که دست به ج ریتازه دم و قهوه ترک با ش یی، چا خورهیم دونستمیم        

 نگاهم کرد و گفت : یداد ، کم هیآشپزخانه تک وارید

 

 .یبکن یتونینم ی.کارگهیکه اتفاق افتاده ، افتاده د یزیبدت رو فراموش کن.چ یقبال هم بهت گفتم ، خاطره ها -        

 

 شتریروزا ب نی؟ اتفاقا ا شهیرو خراب کرده ، مگه م میاالن زندگ نیعواقب اون اتفاق تا هم یزدم و گفتم : وقت یپوزخند        

 .کنمیبهش فکر م

 

 هم کرده ؟ یخونسرد گفت : خب فرق        

 

 اعتماد نکنم. یگرفتم به کس ادیقهوه جوش رو برداشتم و به طرف فنجان ها رفتم و گفتم :         

 

 .یکرد نکارویا گهید باری... در واقع ؟ی: مطمئنپوزخند زد و گفت         

 

 صورتم وگفت : یداد و خم شد رو هیتک یدستش را به صندل میجلوتر اومد و رو به رو        

 

 نبودم. یکه من اندازه اون عوض یشانس آورد -        

 

 ، صورتم را جلو تر بردم و گفتم: بشیو لب و دهن خوش ترک شینگاه کردم ، مژها اهشیجذاب و س یبه چشمها        

 

 ؟ینبود یمطمئن -        

 

 رد شدم. شیرا برداشتم و از جلو ینیزد ، س یباز شد و بعد پوزخند یکم شیچشمها        

 

         

 

 

 

کار  نداشتم ، هر یتیوقتها ، محدود یکردن ان هم بعض ی، جز نقش باز رفتیم شیام برخالف انتظارم خوب پ یزندگ        

سرخ کرده و فست فود ،  ینیزم بیو کنار آنهمه س رفتمی، پابرهنه راه م دمیپوشیخانه م خواستمی، هرطور م کردمیم خواستمیم
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 دمیچشیرا م زدیاز آن دم م رسامیکه ام ی. داشتم مزه استقاللدمیخندیبه خودم م و خوردمیم یمیماست کم چرب و نوشابه رژ

لذتم را ببرم ،  تیمدت نها نیا خواستمیهمان موقع ، م یرا هم گذاشته بودم برا ییبه جدابود. فکرکردن  زی، وسوسه برانگ

 را امتحان کنم. زیو حرف و جدال ، همه چ یبدون چشم غره کس

 

 ی. دلم خوراک چاندمیو حوله را دور سرم پ دمیبودم ، بعد از دوش گرفتن ، لباس پوش کاریپنج شنبه عصر و جمعه ب        

و  ریز پسیها را به دنبال چ نتیآوردم ، بعد هم کاب ریماست و موس یرا باز کردم و کم خچالی،  یچ دانستمی، اما نم خواستیم

باز کرده بود.قلبم مثل  ی، فکر کنم همان بود که شب عروس رسامیام یدنیپر نوش مهین یرو کردم ، که چشمم خورد به بطر

 نیحس و حال ا خواستیکرد.تا بحال امتحان نکرده بودم و دلم م دنیوع به تپ، شر کردمیم یمجاز ریکه کار خالف و غ شهیهم

بود؟  نطوریچرا ا ی، راست دیکشیبه سمتش م شتری، آدم را ب کردندیهمه منع م شهیهم نکهیپرطرفدار را بدونم ، ا یدنینوش

 .دمیچشیفقط م کمی.شدیآمد و خبر دار نم یکه نم یرا برداشتم و نگاهش کردم ، کس بایز شهیش

 

 یکردم ، بو کیو به لبم نزد ختمیخودم ر یبرا یآوردم و کم رونیرا ب وانیسنگ آشپزخانه گذاشتم و ل یرا رو شهیش        

دهانم را  یسوخت و چنان مزه تلخ میباال رفتم.گلو کجایرا  وانیل اتیکردم نفس نکشم و محتو یام را سوزوند ، سع ینیتندش ب

و معدام شروع به  یگفتم و چند بار سرفه کردم.راه مر یفرو دادم ، اه بلند ریاشق ماست و موساراده چند ق یپر کرد که ب

 ی. مدتوفتدینشستم و منتظر ماندم تا اتفاق مورد نظر ب یصندل یزده بودند. رو تیکبر میسوختن کرد ، انگار داخل شکم و گلو

 یرا گذاشتم تو ی. هول شدم و با عجله بطرخورمب نیبود زم کیزنگ در چنان من را از جا پراند نزد ینشسته بودم که صدا

بود.در را باز کردم و با دهن پر سالم کردم. با  رسامیدهنم گذاشتم و به طرف در رفتم ، ام یبزرگ تو پسی، چند تا چ نتیکاب

 شده؟ یزیگفتم : چ شدمیکه داشتم خفه م یعقب رفتم و در حال یتعجب جوابم را داد و داخل شد ، کم

 

 اومده ؟ پسیچ یاخم کرد و گفت : قحط        

 

 گلوم. یتو دی، پر دمیترس یزنگ زد هویقورتشان دادم و گفتم :  یبه سخت        

 

زد و گفت :  یصورتم سرش را خم کرد ، همزمان من هم سرم را عقب برم ، پوزخند کیشد ، جلو آمد و نزد زیر شیچشمها        

 .یت خلوت کرده بودبه به ، انگار خوب با خود

 

بودم ،  دهیرا پشتم بهم حلقه کردم ، ناخودآگاه خجالت کش میافتاد. دستها زیم یرو ریو ماست و موس پسینگاهش به چ        

 ؟یخوردیم یو گفت : چ دیبه دوران افتاده بود.چرخ یسرم هم انگار کم شد؟یم لیبرنامه ام داشت تکم یب یکارها ونیکلکس

 

خجالت بکشم ، مخصوصا از او. به  میکارها یبرا یداشت ؟ قرار نبود حاال از کس یپروا شدم ، اصال به اون چه ربط یب یکم        

 خوردم. کمیدادم و گفتم :  هیدر تک

 

 باال رفت و گفت : چرا ؟ شیابرو        

 

 .هییچه مزه ا نمیبب خواستمی، م ینطوریشانه ام را باال انداختم و گفتم : هم        

 

 ؟یتا حاال نخورده بود یعنیداد و گفت :  هیتک        

 

 کردم و گفتم : نه. ییخنده ا        

 

 ؟ یخورد ی؟ با چ یسرش را تکون داد گفت : چقدر خورد        

 

 .با ماست.وانیل هیخوشحال بودم :  دنمیدوباره خنده ام گرفت ، از خند        

 

 ؟یآورد ، اخم کردم و گفتم : چرا برش داشت رونیرا ب شهیرفت و ش نتیبه طرف کاب        
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 مال منه. نیبه طرفم اومد و گفت : ا        

 

 .کنمیبخوام م یرا گرفتم و گفتم : من هرکار نشیخواست برود که آست        

 

 ، بعد ساکت شد ، صورتش از هم باز شد و انگار که خنده اش گرفته باشه گفت: دیبگو یزیدهانش را باز کرد که چ        

 

 ؟یاریدر م یچرا قلدر باز -        

 

 شترگرممیب کمانیو فاصله نزد میگرمم شده بود اما از خودم که خارج نشده بودم ، از نگاه مستق یگنگ نگاهش کردم ، کم        

 محدوده منه. نجای، ا هیچ یم : قلدر بازشد و خودم را با دست باد زدم و گفت

 

 ؟یهم کرد یشد و با خنده گفت : عالمت گذار دایپ دشیسف یدندانها فیرد نباریا        

 

 .خورهیبه درد تو نم زایچ نیبراقش نگاه کردم ، با همون لبخند گفت : ا یادب! باز هم به دندانها یب        

 

 نداره؟ رادیتو ا ی: چرا چون زنم؟ خوردنش برارا جلو دادم و گفتم  میلبها        

 

 ، کار دارم. رونیب میو گفت : بحثش مفصله ، لباس بپوش بر ستادیدر ا کینزد        

 

 .رنمونیگیخوردم ، م نایمعترض گفتم : اما من از ا        

 

.من دم خونه خودم پرهیدوباره خنده اش گرفت و گفت : چه فکر کرده مست شده ، برو لباس بپوش هوا به سرت بخوره م        

 منتظرتم.

 

قرمز شده  میو گونه ها زدیتند م اریاخت ی، قلبم ب دمیپوش یکردم و لباس مرتب شیآرا عیکه رفت سر رونیب        

، در را باز  ستادمیطبقه او ا یگرفتم فقط تا سرما نخورم.وقت یخشک کردم و سشوار سرسربا حوله  یرا هم کم میبودند.موها

 م؟یدم : کجا قراره بریپرس نی. در ماش نگیپارک میکرد و با هم رفت

 

 .گهید ینیبیگفت : م کردیهمونطور که به جلو نگاه م        

 

 : خب کجا ؟ دمیصبرانه پرس یب        

 

 ... یزد و گفت : کم صبر شد یلبخند        

 

 ! یخورینم زایچ نیاز ا گهیتر شد و گفت : د یبعد جد        

 

 هم تست کنم. چه اشکال داره؟ گاریس خوامیم یکردم و گفتم : خبر ندار ییخنده ا        

 

 .یاخم کرد و گفت : قبال عاقل تر بود        

 

 نبودم.که  یدونیبا همون خنده گفتم : خودتم م        

 

 .یشد ونهیداد و گفت : کال د رونینفسش را پرصدا ب        
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 هم بودم... ونهیزمزمه کردم : د        

 

که  ییبه جا دنینگاه کردم.تا رس رونیدادم و به لبخند به ب هیتک یصندل یداشت . به پشت یچه عالم خوب یوانگیو د        

 شو. ادهی، گفت : پ ستادیا ی.وقتمینزد ی، حرف گفتیم

 

 نهمهیزده از ا رتیهمه شکوفه داشتند ، ح دیع کینزد یشدم ، درختها رهیشدم و کوچه سرسبز و پر از درخت خ ادهیپ        

 گفتم : چقدر قشنگه! ییبایز

 

 دوره اما آرومه. کمیقشنگه ،  یلیخ نجایزد و گفت : آره ، ا یلبخند        

 

 قشنگه... یلیو گفتم : خ دمیشکوفه کش دیسف یدست به برگها        

 

 ... نجایا ایرفت و گفت : ب یرنگ دیبه طرف در بزرگ سف        

 

بود ، با  میرو به رو ی، باغ کوچک ستادمیان فضا ا دنیرا به در انداخت و در را باز کرد ، دنبالش راه افتادم و از د دشیکل        

 ییبایسمت راست و ساختمان ز ییبامزه ا قیگوشه سمت چپ و آالچ یکوچککه معلوم بود منظم کاشته شدند ، استخر  ییدرختها

 سنگفرش پارک شده بود نگاه کردم و گفتم : یکه رو ینگر اهیته باغ بود.به پژو س

 

 خونه است ؟ یتو یکس -        

 

 رو ؟ قشنگه ، نه ؟ نجایا یتا بهت بگم.دوست دار ایبا همون لبخند گفت : نه ، ب        

 

 .رهینظ یگفتم : ب میرفتیهمونطور که جلو م        

 

 دیسف ی.به نماکردیو آرامش اونجا کم نم ییبایباز هم از ز یبود ول ی، همه جا نامرتب و خاک ستیمعلوم بود خونه نو ساز ن        

لکن طبقه دوم ، بزرگ بود و منظم داشت ، نگاه کردم.با یپوش ها واری، د یخارج یها لمیف ییروستا یساختمان که مثل خونه ها

خانه بود .  ینگاه کردم که غرق تماشا رسامینصف نرده ها را گرفته بود.به ام ییها چکیکه پ اشتزنگ زده د دیسف ینرده ها

 قشنگه... یلی؟ خ هیمال ک نجای: ا دمیبا عالقه نگاه کند . پرس نقدریا یزیبودم به چ دهیند چوقتیه

 

 برام گرون تموم شد. کمینگاهم کرد و گفت :         

 

 مال تو ؟ نجایباز شد و با تعجب گفتم : ا میچشمها        

 

 یگرون شد ، اما م کمی،  دارمیخر دی.طرف فهمگشتمیم ییجا نیوقت بود دنبال همچ یلیسرش را تکون داد و گفت : خ        

 ارزه ، نه ؟

 

 .یعالقه دار یمیقد یمدل خونه باغها نیبه ا دونستمیدوباره به اطرافم نگاهم کردم و گفتم : آره ، نم        

 

 ؟ یدونیم یلبهاش نقش بست و گفت : تو در مورد من چ یرو یپوزخند کمرنگ        

 

 .دونهینم یزیخونه چ نیاز تو درمورد ا ریبه غ چکسیرفت و گفت : ه نییپا وانیا یبعد از پله ها        

 

 خانم دکتر بوده. هی، مال  زهیتم یلی، خ دمیخر متیبه ق نمیدرش را بازکرد و گفت : ا یکزشد و با قفل مر نیماش کینزد        

 

 ؟ کاریچ یخوایم نوی، ا یبه اون خوب یدار نیرفتم و گفتم : تو که ماش نیی، من هم پا دیو خند        
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 .یشرط برام گذاشته بود یسر هیرفته ؟  ادتیموندن سر قولم ،  یبرا خوامیداد و گفت : م هیتک شیو ش ستیبه در دو        

 

 یرا رو مینگاه کردم تا متوجه منظورش شدم ، دستها یدوست داشتن نیبه ماش یو کم کردیبه او که با لبخند نگاهم م یکم        

 مال منه ؟ نی...ایگذاشتم و گفتم : وا میگونه ها

 

را فراموش کردم و با چند قدم بلند به سمت  ندهیمکان و گذشته و آشد ، زمان و  نییباال و پا دییسرش که به نشانه تا        

سام ، همه بدنم واکنش نشان داد و خودم  ریام رهینگاه خ دنی...به سمتش برگشتم و از ددمیخند جانیبرداشتم و با ه نیماش

 باشه ، درش رو باز کردم و گفتم : یعیطب کردمیم یکه سع یجانی. با هنیماش هرا جمع کردم و حواسم را دادم ب

 

 ؟ ستیاتومات ن -        

 

 برداشت و گفت : نه. شیجوابم را که نداد برگشتم ، نگاهش رو از روبرو        

 

 ، روشنش کن. نیگذاشت و گفت : بش نیدر ماش یشد و دستش را باال کیبهم نزد        

 

موتورش بلند شد و لبخندم را وسعت داد. با ذوق گفتم :  ریدلپذ ینشستم و دنده را خالص کردم و استارت زدم ، صدا        

 مش؟یاالن ببر

 

 کار دارم. میزود بر ای. ب ارتشیب ادیب یکی فرستمی، م میمن اومد نیاالن که با ماش -        

 

 یم دینگاهم را به خونه سف نیکه آخر ی، در حال میاومد رونیجلوتر راه افتاد و ب امرسیشدم ، ام ادهیپ اونیآو یبا لبها        

 ؟ میدیانداختم گفتم : داخلش رو ند

 

 به سر و روش بکشم. یدست هی دیخرابه داخلش ، با یلیدر را قفل کرد و گفت : خ        

 

 .ارنشیب فرستمیامشب م نیهمچنان ناراحت بودم ، با خنده گفت : هم        

 

 ؟ یدیو پس اندازم افتادم و گفتم : چقدر خر متیبه فکر ق        

 

 ؟ یپس اندازت رو بد یخوایگفت : م کردیاش با دقت نگاه م نهیکه به آ یدر حال        

 

 .گهیبود د نیسرم را تکون دادم و گفتم : قرارمون هم        

 

 امساله . نیداز توگرون تره.مدلش مال هماز پس ان نیو گفت : ا یجاده اصل یافتاد تو        

 

 .گهید میما قرار گذاشت یشونه ام را باال انداختم و گفتم : ول        

 

 شرط... هیمال تو ، پس اندازت هم مال خودت ، اما به  نیماش نیسکوت کرد و بعد گفت : ا یکم        

 

 ؟ ی، گفتم : چه شرط دیارز یبزرگ م هیهد نیشرطش که قبولش به ا دنیکنجکاو از شن        

 

 ...یو ببخش یما افتاده تا االن رو فراموش کن نیب یبهم کرد و گفت : هر اتفاق یباز هم سکوت کرد و بعد نگاه        

 

 .شدیم کیماتم برد ، انگار روز جدا شدنمون داشت نزد        
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، به هر طرف ،  یبرو یخواهیتا هرطور م کندیم تیو بعد رها کندیو پرتابت مدارد ، با سرعت به جل یبیغر یباز یزندگ        

 ...بردیلذت م تی، از گمراه شدن و نا آرام خنددیو م کندیو بعد به تو نگاه م یکنیراهت را گم م

 

 .نمیچیمن خودم م زمیجان ؟ زحمت نکش عز یکین -        

 

 .ستین یزدم و گفتم : زحمت یبه آرام لبخند        

 

وارد شد ، کنار من  نیرحسیبرد.پشت سرش ام رونیخدمتشان ب شیکمک به پ یماست را برا یباز هم لبخند زد و ظرفها        

باز هم سر صحبت  خواستیکه من مشغول درست کردنش بودم برداشت. م یاز ظرف ساالد یاریداد و تکه خ هیها تک نتیبه کاب

 را با دستمال پاک کرد و گفت : شیرا باز کند ، نگاهش نکردم. دستها

 

 مشترک چطوره؟ یجان ؟ چه خبرا ؟ زندگ یکین یخوب -        

 

 اخم کردم و گفتم : دوباره شروع نکن.        

 

 گفتم مگه ؟ یکرد و گفت : چ ییخنده ا        

 

 .نیماه عسل و خونه بود نینرفت دونمیکرد و گفت : م کیبعد سرش را بهم نزد        

 

 ؟یجا خوردم ، اما خودم را نباختم و گفتم : خوب که چ        

 

 نکرده... یهنوز خونه خودش رو خال رسامیکه ام دونمیم نمیگفت : ا بایبا همون لبخند انصافا ز        

 

 ؟ی، خب بازم که چ نیگذاشتم و کامال رو به روش قرار گرفتم و گفتم : آفر یچاقو را کنار        

 

 ! شناسمیدلناز رو هم م ی، بازم بگم ؟ من حت یکنیخوب آرامشت رو حفظ م نقدریبه تو که ا نیکرد و گفت : آفر ییخنده ا        

 

 برسه ؟ زل زدم بهش و گفتم : حرف آخرت رو بگو. خواستیم یبه چ        

 

 رسامیباشه ، هدف ام شیهمش نما نایا زنمیحدس م ی، حت نیستیبا هم ن دونمیو گفت : م نتیدستش را گذاشت لبه کاب        

 ، پاک.... یمعصوم ، دوست داشتن نقدریا یبفهمم ، اما مال تو رو ، دوست دارم بدونم...دختر تونمیرو هم م

 

 کار داده ؟ نیتن به ا یچ ی، برا یو خواستن بایآورد و گفت : ز نییپا شتریصورتش را ب        

 

 !ینگاه کردم و گفتم : نگو که به زن داداشت نظر دار بکارشیفر یو چشم ها بیبه صورت خوش ترک        

 

وارد آشپزخانه شد ، نگاهش به من و برادرش که در  رسامیبزنه که ام یزد و خواست حرف یتعجب کرد ، بعد لبخند یکم        

 کرد و گفت : یی، خنده ا ستادیصاف ا نیرحسیبود ، افتاد. ام ستادهیحالت ممکن به من ا نیتر کینزد

 

 .زدمیم مانهیگپ صم هیداشتم با زن داداشم  -        
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 گفت : کردینگاه م نیرحسیدر صورتش ، همونطور که به ام یبدون نشون دادن حالت رسامیام        

 

 .یکیشام ن یبرا میبر -        

 

رفتم.  رسامیا شستم و بعد از خشک کردن ، به طرف امر میرفتم و دستها نکیدست پاچه شده بودم ، به طرف س یکم        

، تا  مینشست زی.بدون حرف سر ممیرفت رونیکمر من گذاشت و با هم ب ینگاه ماتش را از برادرش برداشت و دستش را رو

 دادم. رونیب حتشد و من نفسم را را یعاد یهمه نشستند و جو کم

 

 رسامیبه ام یسند نرفتم. نگاه یواگذار یکه چرا برا دیمورد محضر رفتن پرساز من در  یموقع غذا خوردن بود که حاج        

 رفته بود. ادمونیکردم و گفتم : راستش 

 

 محضر دار با من تماس گرفت. روزیوقته سپردم ، د یلی، من خ دیکرد و گفت : زودتر بر رسامیبه ام یپدرش نگاه مشکوک        

 

 .میریبه من زد و گفت : حتما فردا م یلبخند رسامیام        

 

همه  یام را برا زهی، انگ دنیفرموش کردن و بخش یانتقال سند نداشتم ، از آن روز و خواسته اش برا یهم برا یاقیاشت        

 سخت تر بود. کردمیاز آنچه که فکر م میبرا نیریش یایرو نیاز دست داده بودم.تصور جداشدن از ا زیچ

 

 ینزد ، فقط با من تا خانه من آمد ، وقت یبه خانه حرف دنی.تا رسمیاومد رونیو ب میکرد یاز خوردن شام ، خداحافظبعد         

، امد.  کردمیکاناپه انداخت و به طرف من که با تعجب نگاهش م ینگران هم شدم. در را بست ، کتش را رو یوارد شد کم

هم بهت  گهید باریانگشت اشاره اش را به طرف صورتم گرفت و گفت:  بردارم ، عقببه  یاش باعث شد قدم یعصبان یچشمها

 .ریفاصله بگ ی، از اون عوض یکیگفته بودم ن

 

 آب دهنم را قورت دادم و گفتم :        

 

 بهش ندارم ، اون به من کار داره. یمن کار -        

 

 بشه. کیبهت نزد نقدریا یذاشتیم دیکه داره ، تو نبا یبا همون خشم گفت : هرکار        

 

 گفتم: یکم کم من هم ناراحت شدم ، انگار من بودم که جلو اومدم. با ناراحت        

 

 من کشوندمش سمت خودم ؟ یبگ یخوایم -        

 

 و گفت : دیکش شیو دستش را به موها دیکش ینفس        

 

فکر  یداخل چ ادیب گهینفر د هیاگه  ی...با خودت نگفتکیور نزدبشه ، اونط کیبهت نزد یاصال اجازه بد دینه ، اما نبا -        

 کنه؟یم

 

 گفتیم خوادیدلش م ی، هر چ کردیم دمی، اون داشت تهد کنهیفکر م یهرچ یبغضم را قورت دادم و گفتم : به درک هر ک        

 ...رمیرو بگ کنهیم دیو من رو تهد رسهیکه از راه م یهر عوض یکه جلو نهیبکنم ، ا ی، اگه قرار باشه کار

 

 ؟یدیو گفت : چه تهد دیرا کش میبرگشتم به طرف اتاق برم که بازو        

 

 را کنار زدم و گفتم : برو از خودش بپرس . میموها        
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 کرد؟ یو گفت : گفتم چه غلط دیتر کش کیرا نزد میبازو        

 

و هروز با دخترا  یکنیم یزندگ نییپا نیتو ا دونهی، م میما ماه عسل نرفت دونهیباز هم آب دهانم را قورت دادم و گفتم : م        

 .یکنیم ییرایاز خودت پذ

 

 ؟یجواب داد یگفت : تو چ کردینگاه م میهمچنان که به چشمها        

 

بدجور از من خوشش  کنمیبدونه...البته ، فکر م خوادیرو م امیمن کنار م نکهیا لی، گفت دل هیگفتم حرف آخرش چ -        

 ...ادیم

 

 ؟ خوشت اومده ازش ، نه ؟ یی، تو چکاره ا دونمیکه خودم م نویفشار داد و گفت : ا شتریرا ب میبازو        

 

 ادیگشت ، انگار اون هم  یرا م میچشمها اهشی...نگاه سیتو مال من گفتیکه م شیتر افتادم ، رقصمان و صدا میقد ادی        

در  ی، اما با لبخند حرص آور رفتمیو م زدمیگوشش م یتو میمستق نیتوه نیها از ا لمیمثل ف دیبا دیبود ، شااون شب افتاده 

 ...ستمیتکرار اون شب ، با تمسخرگفتم : من مال تو ن

 

شد  دهیکش میو برگشتم ، باز هم بازو دمیکش رونیرا از دستش ب میمن را خوشحال کرد ، بازو شیرقص خشم در چشمها        

 ستادنیا یبرا ییشدند که فراموش کردم پاها دهیچنان بوس میچرخ خوردم ، چانه ام فشرده شد و به دنبالش لبها اریاخت ی، ب

 ...دتمیبوسیکه م ییدارم ، و انگار فضا بود و لبها

 

 ...ی: تو مال من رفت ، زمزمه کرد نیاز ب زیهوس انگ الیگذشت و نقطه اتصالم به ان خ یطوالن ییا هیچند ثان        

 

بوسه  نی، مگر ا ردیبگ یرا به باز المی، حق نداشت دل سبک بال و پرخ زدیم بیحرف فشرده شد ، اما عقلم نه نیدلم از ا        

 دیشا یاز او حت شتریمن هم لذت برده بودم ، ب گفتم؟ینگرفته بودم ، اما چه م چکسیکه از ه بیحس عج نی؟ ا شدیفراموش م

پشت گردنم  یکیکمرم و  یرو یکی شی، دستها ستادمیآمدم. صاف ا رونی، از خلسه ب خوردیبهم گره م مانی، هنوز نفسها

 که حاال رنگ تعجب داشت نگاه کردم و گفتم : شیو به چشمها دمیکش یقیافتادند ، نفس عم شیعقب رفتم ، دستها یبود.کم

 

 .رونیبرو ب -        

 

 میو لبها ستادمیبسته شد...کنارپنجره بلند ا یبلند یطرف اتاقم راه افتادم ، چند لحظه بعد در خانه با صدا اخم کرد ، به        

صف  ایو برهان در دن لیکه هرچه قدر دل باستی، آنقدر ز یکه دوستش دار یشدن از طرف کس دهیرا لمس کردم ، بوس

 ردشان کرد... توانیم یتلخ کنند ، راحت با سر انگشت تیلذت را برا نیبکشند تا ا

 

       

 

 رسامیام        

 

 

 

خودش بود ،  ری، تقص دشیبوسیم دی، نبا کردیرا م نکاریا دیپرت کرد ، نبا نیزم یو کتش را محکم تر رو دیدر را بهم کوب        

 ی، آمار درآوردن و فضول گذاشتیدمش م یهم داشت پا رو نیحس ری، هرچه بود زنش شده بود ، ام دیکشیبه وسط م بیرق

و  خواستیزن نم دیمجبور شده بود ، شا دی.شادیکشیاش را به آتش م ی، زندگ یکین یاش به کنار ، اما با دست گذاشتن رو

به عنوان همسرش ،  یکی، زمزمه ن دیچانه اش کش یزنش بود. دستش را به رو یکیزودش بود ، اما حاال که داشت ، حاال ن

حرفها  نیداشت. فرق داشت انگار ، قبال ا یهم حس متفاوت دنشیاز بوس یتکان داد ، حت یرا با نارحت . سرشدادیآزارش نم
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با  دیباز هم برگردد و باز هم ببوستش ، چطور با خواستیحس متفاوت را...م نیا کردیچرت و پرت بود اما االن حس م شیبرا

 حاال که تجربه اش کرده بود؟ کردیحس مقابله م نیا

 

، حالش گرفته شد.دلناز با لبخند گفت : سالم ،  دیدلناز را که د افهیخوشحالش کرد ، در را که باز کرد و ق یدر کم یصدا        

 ؟ یخاله باز یرفته بود

 

 ؟یداشت یدر هم رفت و گفت : سالم.کار شیهنوز کنار نرفته بود که دلناز وارد شد ، اخمها        

 

 ؟یداشت ، بدرنگ بود : حوصله ندار یداد ، رژ کرم ماست رونیدرشتش را ب یفت ، لبهاچهره دلناز وا ر        

 

 ؟یینجایبابات حساس شده؟چرا همش ا یدر را بست و گفت : مگه نگفت        

 

دش خو یبه رو دونهی، االنشم م فهمهیاومدم ، باالخره که م یواشکیانداخت و گفت :  یصندل یاش رو رو یدلناز روسر        

 .ارهینم

 

 ، نه ؟ دمینم حیتوض یرو به کس یزیشد وگفت : حواست هست که بهت گفتم من چ یجد        

 

انداخت و نشست و گفت :  یروسر یرا هم رو شیکار را خراب کند ، مانتو خواستیرا جمع کرد ، نم شیدلناز ابروها        

 انگار. یشده ؟ ناراحت یزیچ زمیعز

 

 بشنود : یکیاز ن ریبه غ یرا از دهان کس زمیهمچنان اخم داشت ، دوست نداشت کلمه عز رسامیام        

 

 که من االن متاهلم. یدونیدلناز ، م نیبب -        

 

 ...درسته؟دیبا هم ازدواج کرد طیشرا یسر هیبخاطر  یزد و گفت : آره و گفت یدلناز لبخند        

 

 .میبگم ، بهتره ارتباطمون رو کم کن نطوریکرد : درسته ، اصال بذار ا را در هم گره شینشست و دستها        

 

 به بابام بگم... خوامی، منم بهت گفتم م مینشده که شروع کرد کماهی؟ هنوز  یچ یعنیدلناز مضطرب شد :         

 

 ی، گفت یستیهت گفتم مجبور نهم ب شیپ کماهینداره ، همون  یداد و خونسرد گفت : اون با خودته ، به من ربط هیتک        

 نه؟یاز ا ری، غ یندار یو مشکل یدونیخودت م

 

 دوباره؟ می؟ چرا...ما که خوب شروع کرد یکنیکات م یو گفت : دوباره دار دیچانه کوچکش لرز        

 

 میتموم کن میکه االن بخوا مینکن ، ما شروع نکرد هیگر کنمیبود ، سرش را تکان داد و گفت : خواهش م زاریزنها ب هیاز گر        

 فرق کرده. طمی، بهت گفتم شرا

 

گفت :  یخراب نشود و با ناراحت ششیپاک کرد که آرا یاش را برداشت ، گوشه چشمش را طور یبلند شد و مانتو و روسر        

 .نطورهیهم شهی، هم دیجد افهی، ق دیفرق نکرده ، نو اومده به بازار ، مزه جد طتتیشرا

 

 حوصله دستش را تکان داد. یب        

 

 مثال زنت! نیهم باال آوردخ ا ییچه گند ها یدونیدلناز چند قدم به سمت رفته و دوباره برگشت و گفت: خوبه م        
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برگردد و جوابش راه بدهد ، گفت :  نکهی، بدون ا دادیباشد ، اما نه ، اجازه نم یدیتهد توانستیم دی، دلناز شا دیدلش لرز        

 خداحافظ دلناز...

 

 کیخود ن ای، به خانواده اش  زدیم یحرف یداد ، اگر به کس هیگذاشت و سرش را به عقب تک یرا پشت صندل شیدستها        

م در گذشته ، هرچقدر ه دیفهمیرا نم شی، منظور کارها نیرحسیبود! حواسش رفت سمت ام نیرحسی؟ از همه بدتر هم ام یچ

 یکیچکار کند ؟ واقعا ن خواستیکه به زن برادرش چشم بدوزد ، پس م نبود یمشکل داشتند ، هرچقدر هم با هم بد ، آدم

بود چه ؟ قرار بود  امدهیهم بدش ن یکیشد ، اگر ن یعصبان اریاخت یو ب دیرا در هم کش شیتوجهش را جلب کرده بود ؟ اخمها

 نی، ا شدندیگرفت ، بهتر بود که جدا م شیدستها انیبه کار هم نداشته باشند...سرش را م یجدا شوند و کار گریچند هفته د

اش لحظه عقد افتاد.اگر قرار بود با هم باشند ، باز هم دلش را بدست  یاشک یچشمها ادیرا دوست نداشت ، به  یازدواج اجبار

. البته اگر  کردیو دلش را نرم م کردی، کمکش م شدیهم به ازدواج نبود ، دوباره مثل قبل سر راهش سبز م ی، اجبار آوردیم

 ...دشیبخشیآزارش داده بود ، اگر م نهمهیکه ا یلمینبودن ف ی، برا زیهمه چ یبرا دشیبخشیم

 

        *** 

 

لبخند  یهم که شده با آرامش با هم حرف بزنند ، ول کباری خواستیرا بست تا بر اعصابش مسلط باشد ، م شیچشمها        

 ؟یزد یکیاون حرفها رو به ن یچ یبرا نمیبب خوامیو گفت : م دیکش ی. نفسندیبب توانستیاعصاب خورد کنش را هم نم

 

 کرد و گفت : پس موش کوچولو اومده بهت گفته... ییخنده ا نیرحسی، ام زدیهمانطور که حدس م        

 

را صدا نزدند ، باز هم  یکین یفانتز یکه با اسم ها زدیرا بهم بر بشیصورتش و فک خوش ترک یخواست بزند تو        

 را بهم فشرد و گفت : گفته. شیچشمها

 

 ترسوندمش ، که انگار هم موفق بودم. کمیرا بهم فشرد و گفت :  شیبرادرش دستها        

 

 ؟ نیحس یاخویم یزل زد بهش و گفت : چ        

 

رو ادامه  اتیگندکار یاگه بابا بفهمه هنوزم دار یدونی؟ م یکنیم کاریچ یرفت ، جلوتر آمد و گفت : دار نیلبخندش از ب        

 ، هنوزم بهت اعتماد نداره. ارمی؟ منو فرستاده آمارت رو در ب کنهیات م چارهیب یدیم

 

کوچک شدن ،  نی، از ا یرابطه پدر و پسر نیدلش بهم خورده بود از اهمه بدنش را فرا گرفت ،  یمثل موج تیعصبان        

 داد و گفت : رونی.نفسش را بختیریهرکار خواسته بود کرده بود و باز هم اعصابش را بهم م

 

 ؟ یخوایم یبابا رو ول کن ، تو چ -        

 

 بگم حواست باشه. خواستمی، فقط م خوامینم یزیزد و گفت : چ یدسته صندل یرا چند بار رو شیانگشتها        

 

 بلند شد و به طرف در رفت ، چند قدم مانده برگشت و گفت : نیرحسیزد.ام یپوزخند        

 

 رو بکنه... شی، بذار زندگ یولش کن بره اگه دوستش ندار -        

 

فرق داشت ،  شهیبرادرش با هم یبسته شدن در متوقفش کرد ، صدا یخواست بلند شود و جوابش را بدهد که صدا        

.اصال دانستیم دیکه از خودش بع ییها یاو ، با بچه باز یاالن هم گند زده به زندگ نینداشت ، خبر نداشت هم هیطعنه و کنا

بکند اما  گریهزار کار د شدینگه دارد. م یرا راض یشان حاج یکیبا  شدیدختر بود ، که م نهمهیرا کرده بود ؟ ا نکاریچرا ا

بود و  ختهی، همه حساب کتابش بهم ر دیرا کرده بود. دستش را به صورتش کش نکاریدردش چه بود که ا دانستینم

 .شدینم دانستیهم م خودشآرام شود و  یروشن کرد ، تا کم یگاری؟... کالفه شد و س خواستینم ایچکار کند ،  دانستینم
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را زدم ، چشمم به پدر شوهرم  یشدم و قفل مرکز ادهیانداختم . از عروسکم پ شالم را باز کردم و دوباره مرتب کرده و        

 یزد و جلو اومد ، سالم کردم.جوابم را داد و نگاه یمن لبخند دنیبود.با د ستادهیا نشیاش کنار ماش یزمرد حیافتاد که با تسب

 .یباشه دختر ، الزم داشت ارکتکرده و گفت : مب نمیبه ماش

 

 .میمحضر اشاره کرد و گفت : بر یده لبخند زدم و تشکر کردم ، به پله هاخجالت ز        

 

و خوش و بش کرد.بعد به من اشاره کرد و گفت : عروسم ، که برات  یبه مرد محضردار روبوس ی، حاج میاز پله ها باال رفت        

 امضا آوردم. یگفته بودم رو برا

 

 .رسمیمن االن خدمت م دیباش نجای، ا دییم کرد و گفت : بفرماافتاده به من سال نییمرد با سر پا        

 

 و گفتم : بابا جون... دمیکش یرا گرفتم و نفس ممیرفت ،تصم رونیب یوقت        

 

 ، سرش را باال آورد و با مکث گفت : جانم ؟ کردمیم شیصدا میمستق نطوریبود که ا یبار نیاول دیشا        

 

با ارزشه ،  یلی، خ نیکه شما بهم داد ییا هیهد نیمدت...ا نیفکر کردم ا یلیسرم را باال گرفتم و گفتم : راستش ، من خ        

 .... رسونهیمحبت شما رو م

 

 زدم و گفتم : یاست ، لبخند رسامیام هیچقدر شب شیلحظه از دهنم گذشت که اخمها کیدر هم رفت ،  شیاخم ها        

 

 .دهیخونه زحمت کش نیا ی، برا رسامهیحق ام نیاما ا -        

 

 بهت گفته ؟ اون نذاشته ، نه ؟ یزیبم کرد و گفت : چ یرا کم شیصدا        

 

 خودم راحتترم. ینطوریرو تکون دادم و گفتم : نه ، نه ، روحشم خبر نداره.ا میدستها        

 

خبر نداشت اما باالخره  رسامیاز چه قرار است ، درسته ام انیجر دیفهمینافذش نگاهم کرد ، عمرا م یچند لحظه با چشمها        

 دهیرس ییبه جا دیمال ، مال من نبود. شا نی. اشدمیقدم م شی، بهتر بود خودم پ ردیرا پس بگ زیهمه چ خواستیروز م کیکه 

و نه خانه اش ، سهم من  رسامیانجام بدهم. از اول هم نه ام متوانستیبود که م یبودم که نگه داشتن غرورم تنها کار درست

 پرسوال پدرشوهرم دوختم و گفتم : ی. نگاهم را به چشمهاشدندینم

 

 ام همون چهارده تا سکه باشه. هیبهتره ، من واقعا دوست دارم مهر ینطوریا -        

 

 منه. هیهد نی، ادخترم  ستیات ن هیمهر نیباز شد و گفت : ا یچهره اش کم        

 

 بهتره. ینطوریباز هم لبخند زدم و گفتم : بابا جون ، ا        

 

 ...یدونیدستم گذاشت و گفت : هرطور خودت م یو دستش را رو دیکش یآه        

 

کرده  ینیریهم خودش ی. کممیامد رونیکرد و ب یمحضردار دوباره برگشت ، عذرخواه یدرهم رفته و ناراحت بود ، وقت        

 میکنم ، رو به رو یتا خداحافظ ستادمیو منتظر ا دمیکش یهستم. آه ییچه فرشته ا کردیبودم و خوشحال بودم ، حاال فکر م

 ...یباشه که گفت بودههمون  لتیدل دوارمیو گفت : ام ستادیا
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 .نیدادم و گفتم : مطمئن باش لیشده بود تحو یباز هم لبخندم را که حاال زورک        

 

 سرش را تکون داد و گفت : باشه ، به کارت برس دخترم...فعال...        

 

 رفتم که برگشت ، منتظر و با تعجب نگاهش کردم و گفتم : بله؟ نیبه طرف ماش        

 

 حرف خودش باشه. خوادی، م نی، کله شقه ، هم ستی، اما ن ادیبد به نظر ب یلیخ دی، شا رسامیبا اخم گفت : ام        

 

 باباجون. ستیدر مورد مردها ن یدیجد زیچ نیخنده ام گرفت و گفتم : ا رسامیخوب نشون دادن ام یتالش برا نیاز ا        

 

 ...به سالمت باباجون.گهید یباز شد و گفت : خودت عاقل ینگاهم کرد و بعد گوشه لبش به لبخند کوچک یکم        

 

 بود.خودش بود ، پسر بد! یبود ، عال نیهم قای، دق رسامیام یو باز هم خنده ام گرفت از کلمه )بد( برا نیماش ینشستم تو        

 

       

 

 خوب پارک کنم. تونمی، گفتم : من هنوز نم دمیرا کش یترمز دست        

 

 .یریکرد و گفت : چون دنده عقب خوب نم ینچ        

 

 ...میبر ایدر رو باز کرد و گفت : ب دادم ، رونینفسم را پر صدا ب        

 

بود.از ان روز که  نیرحسیام یزبانیکه در باغ پدر شوهرم ، به م میشد یشدم و همراهش شانه به شانه وارد مهمان ادهیپ        

باز کردن  یبرا ییا شهیکل یبودمش ، بعد هم چند مالقات کوتاه و امروز هم حرفها دهیهفته کامل ند کیبود ،  دهیمرا بوس

 داشت... یذهن یریبنظرم درگ شتری، ب دیبا توجه تر شا یبود که بود ، کم انشکستن سکوت ، رفتارش هم ایصحبت 

 

البته زرنگ تر بود و  نیرحسی، اما باز هم از نظر من مجلل بود.ام شیپسرعمو یمهمان ینه به مفصل میوارد که شد        

را بذارم ،  میتا من مانتو ستادیا یکنار راهرو رسامیبود. ام یخانوادگ بایتقر یمهمان و کردیهم سرو نم رمجازیغ یها یدنینوش

 یاش هم کم قهینازک و تنگ داشت ، کنار  ریحر ینهایتر از زانو ، آست نییپا یکم تااندامم ،  پیبود و ک یلباسم مشک

را  میدوستش داشتم. موها یلیبود که خودم هم خ یباشکوه ی.لباس ساده ولنهایآست یداشت و البته انتها اهیس یمونجوقها

ام بودم. خودم که  یاما بهتر از روز عروس ،ام جبران نشده بود  یهنوز الغر نکهیهم گرد و ساده پشت سرم بسته بودم. با ا

 سیسرو یهم فقط گوشواره ها ورآالتیفرمم آورده بود.ز یرو یآن ده روز حساب رسامی، به قول ام کردمیحس م نطوریا

.  یو موقت یتیتجمالت عار نیزدم به ا یام ! پوزخند یعروس سیدوستش داشتم.سرو یلیام بود و دستبندش ، که خ یعروس

بلند آهسته راه  یامدم ، مجبور بودم با آن پاشنه ها رونیام را به دست گرفتم و ب یکوچک مشک فیدم و کیکش یآه

که  کشی، نزد ستین یندیخوش آ زیکه معلوم بود چ کردینگاه م ییدرهم به نقطه ا یبا اخم ها بیدست به ج رسامیبرم.ام

 گهیزد. معذب از نوع نگاهش به طرف د دیرا کامال د میسرتاپاباال رفت و  شیخورد و به سمتم برگشت ، ابروها یتکان دمیرس

 م؟ینگاه کردم و گفتم : بر ییا

 

را درشت کردم و گفتم  میداشت ، چشمها طنتیش شیبش باال رفته بود و چشمهاجواب نداد نگاهش کردم ، گوشه ل یوقت        

 ؟ هی: چ

 

 رسامیکه ام یو به اقوام میرا گرفتم ، با هم جلو رفت شیکه ناخودآگاه بازو ی، طور ستادیبا من ا یشد و مواز کیبهم نزد        

، براندازم  رسامیشد ، خندان سالم کرد و درست مثل ام دایهم پ نیرحسیبعد سرو کله ام ی، سالم کردم.لحظات کردیسالم م

 .یدرخشیمثل جواهر م ،خانم  یکیکرد و گفت : به به ن
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 افهیبداند در من اثر ندارد. انگار مطلب را گرفت و با وجود ق خواستمیو م شناختمیاش را م یجوابش اخم کردم ، چاپلوس        

 .دیکن ییرایو گفت : از خودتون پذ دیخند اش یذات یی، باز هم با پرو رسامیدرهم ام

 

و بعد از سالم  وستیبعد آرام هم به ما پ ی، مهمانها حدودا صد نفر بودند و شلوغ بود ، کم میو نشست میکرد دایپ یصندل        

 براش؟ یدیخر ی: چ دیپرس رسامیاز ام یو احوالپرس

 

 .دمیبخرم ، سکه م یزیو گفت : وقت نداشتم چ اخم کرد رسامیبه اونها کردم ، ام یمتعجب نگاه        

 

 یعروس هیدوست داره جلب توجه کنه ،  شهی. همنهیرحسیتولد ام یکرد و گفت : مناسبت مهمون یبعد هم به من نگاه        

 تولدش. یبرا رهیگیم

 

کند و  دایپ نیرحسیام یرو یخاص تیحساس خواستمیان روز ، هم نم یگفتم و سرم را تکان دادم . بعد از صحبتها یآهان        

، خودش  گرفتیسرراه من قرار م یمن دارد. مطمئن بودم اگر کس یبرا ییا ژهیو تینشان بدهم که نظرش اهم خواستمیهم نم

رخ  می. به نگرفتیکه از حماقتم سرچشمه م یانکار نشدن یقلبم فشرده شد ، از حس م. باز هکردیو اصرار نم دیکشیرا کنار م

آوردم.باز هم  یداشتنش را به دست نم تیاحساس امن چوقتیبود انگار ، ه یافتنیاش نگاه کردم ، دست ن ییایرو مردانه و

 و به رو به رو نگاه کردم. دمیکش یآه

 

 ی، دلم برا میستادیبه محل رقص ا کینزد رسامیبلند شدند ، من و ام دنیرقص یگرم شد و همه برا یکه مهمان یکم        

 طنتیتنگ شده بود.چه ش دیق یب دنیاز ته دل و رقص یو کال شاد یخانوادگ یها ی، مهمان رفتمیکه م ییها یمهمان یها یشاد

که از  یکه در حال دید نیرحسی. لبخند حسرت بار من را انگار ام گذشتیزدن م فرقصمان به حر شتری، ب میکردیکه نم ییها

 ...گهید ای؟ ب یتا آخرش نگاه کن یخوایسرخ شده بود ، به طرفم اومد و گفت : م یتحرک کم

 

در آن  یمعذب شدم ول یرو گرفت ، کم رسامیام دیفرصت عکس العمل از من و شا ینطوری، ا دیدستم را گرفت و کش        

به  ییبایو ز قیو لبخند عم زدیدست م میکه رو به رو یدر حال نیرحسیشاد باشم. ام یزدم و خواستم کم ایدلم را به در یشلوغ

 مثل خودش. یشیم ی، دار یشد نیبا اون عنق همنش نقدریلب داشت گفت : ا

 

 ...گذرهیشد و گفت : نترس به اونم بد نم کینزد یخنده ام گرفت ، کم        

 

 بود ، گفتم : ستادهیکه کنارش ا دمیدلناز را د رتیو با ح رسامینگاهم افتاد به ام        

 

 ؟ یشناسیدلناز رو از کجا م -        

 

 منه. یکرد و گفت : هم دانشگاه ییخنده ا        

 

کار رو  نی، ناراحت شدم ، اخم کرده و گفتم : از عمد ا دیرسیم یبه نظرم عصبان رسامیام نکهیدوباره نگاهشان کردم ، با ا        

 ، نه ؟ یکرد

 

 .ابهیتفاوت ها رو در کمی، بذار  کنمیکرد و گفت : دارم به تو کمک م ییخنده ا        

 

 احمقم؟ یکه اومده با من ازدواج کرده ؟ فکر کرد دهینفهم یعنیرفت و گفتم :  نیاز ب دنمیشوق و ذوق رقص        

 

 و گفت : من بفکر تو ام ، نگران نباش. دیباز هم خند        
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ما  یخصوص ینگران زندگ شهیاز انداختم و گفتم : مو دلن رسامیبه ام یشدم و کنار رفتم ، دنبالم اومد.کالفه نگاه یعصب        

 ؟ یفهمی، م میبزرگ مونیی؟ دوتا ینباش

 

 اون دوستت نداره.. ی، نه ؟ ول یشد و گفت : دوستش دار یرفت ، جد نیخنده اش از ب        

 

 دوستت داره... شهیدش ثابت مآورد ، دوباره دستم را گرفت و گفت : حداقل به خو یام را در م هی، داشت گر کردیول نم        

 

نبود ، فرق  شهی، نگاه کردم ، نگاهش مثل هم بایخودم بود تقر یکه رنگ چشمها شیو به چشمها دمیکش رونیدستم را ب        

دارم ،  یخوب یبه دخالت ، من زندگ یاصرار دار نقدریچرا ا دونمینم ؟ینطوریرا قورت دادم وگفتم : آخه ا میداشت ، اشکها

 نکن. تمیخوشبختم ، اذ

 

و عقب رفتم  دمی، سرم رو کنار کش نیا هیشب یزیچ ایصورتم بذاره ،  یمهربان شد ، دستش را باال آورد تا رو شیچشمها        

نگاه  نیسرحیبود. دوباره به ام ستادهیانطرف تر ، ناراحت ا ی. دلناز کمکردینگاه کردم که اطرافش را نگاه م رسامیو باز هم به ام

 بکنم. خوادیکه دلم م هیکار نیکردنت ، آخر تی: اذ تزد و گف یکردم ، لبخند

 

 بهم فشرده گفت : یبا دندانها یرا بهم فشرد و به طرفمان امد ، عصب شیما قفل شد ، لبها یرو رسامینگاه ام        

 

 اون دنده ام ننداز... ی؟ من رو رو نیحس هی؟ هدفت چ ادیدلناز ب یگفت یچ یبرا -        

 

اش برگشت ، شانه اش را باال انداخت و گفت : دلناز دوستمه ، دوست دوران  یدوباره به غالب قبل نیرحسیام        

 برادر ، خوش بگذرون... ری...سخت نگییدانشجو

 

 ؟ که نداشت تیفشار داد و بعد رو به من گفت : کار یسرش را کم رسامیدور شد ، ام یوقت        

 

 راه افتاد. یو دستم را گرفت و به سمت خلوت دیکش شیبه موها یسرم را تکون دادم ، باز هم کالفه دست یبا ناراحت        

 

      

 

 

 

افتاده بود ،  ادمی، تازه  میداشته باش یافتاده بود ما قرار نبود به هم کار ادمی، تازه  دمیکش رونیدستم را از دستش ب        

 ؟ یپسندی؟ روشن م یپسند ی؟ نم هیزد و گفت : چ یازش برگرداندم ، پوزخند یرو یبود ، با ناراحت رمی، باج گ همسرم نبود

 

 نزن. خودیو گفتم : حرف ب دمیرو در هم کش میاخمها        

 

 ، مطمئن باش. ستیاز من بهتر ن نیرحسیکرد و گفت : ام یخنده عصب        

 

 برم باهاش بخوابم... دیاز راه رس یکه هر ک ستمیشدم و گفتم : من مثل تو ن یمن هم عصبان        

 

، به طرفم برگشت  دیرقصیکه خشم در آن م اهشیس یبود ، سرخ شده با چشمها امدهیحرف از دهانم در ن نیکاش ا یکه ا        

 ...از...دهنت...نشن وم...نوی...اچوقتیگفت : ه ییخفه ا یبه صورتم با صدا کیرا گرفت و نزد مینوا یو مچ ب

 

 دی، با یرو خراب کن میتا زندگ یکردیم دمیتهد لمیف هیبا  یکه داشت یبودم ، با بغض گفتم : اون موقع دهیترس نکهیبا ا        

 ...یچینداره...ه یمن به تو ربط یچیه یدیفهمیم
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 دهنت رو بببند... گهیوجود نداره...پس د یلمیرا بهم فشرد و گفت : ف شیدندانها        

 

 ...دمیفهمیگذشت ، هنوز نم یزده بهش نگاه کردم...کم رونیب یاطرافم تمام شد و با چشمها یبهتم زد ، صدا        

 

 ؟ یگیتته پته کنان گفتم : دروغ م        

 

 فشار داد و گفت : نه... شتریمچم را ب        

 

( هم  شی، نزن یوا یدهانش گذاشت و گفت) ا یدست رو یه دلناز که با ناراحتب یبودم ، حت جیسرم به گردش در امد ، گ        

 تو؟ یگیم یآورد و دستم را پشت خودش پنهان کرد با اخم گفت : چ نییمچم را پا رسامیندادم . ام یتیاهم

 

 ، گناه داره... رسامیداد و گفت : تورو خدا ولش کن ام رونیرا طبق عادتش ب شیدلناز لبها        

 

 بزنم... خواستمیرو م یشد و گفت : چرت و پرت نگو دلناز ، من ک یعصبان شتریب رسامیام        

 

 یم یدور مچم سخت و سرد بود و کم رسامیبار من نگران شدم. دست ام نیامد و ا رونیهم ب نیرحسیهمون موقع ام        

 ...ریگفت : ولش کن ام یجد نیرحسی، ام ادشهیاز خشم ز دونستمیکه م دیلرز

 

 یمجبورم کرده بود ؟ برا دیتهد نیوجود نداشت ؟ من آزاد بودم ؟ پس چرا با ا یلمیمنو پشتش پنهان کرد ، پس ف شتریب        

 گفت : تو خفه شو... تیگرفته از عصبان یام را خراب کرده بود ؟ با صدا یدروغ زندگ کی

 

،  میبود حرکت کرد ، از کنارش که رد شد نیرحسیت به طرف در که پشت امهمانطور که دستم را به دست داش        

 ش؟یبریرا گرفت و گفت : کجا م گرمیدست د نیرحسیام

 

کرد و  یبلند نی، دلناز ه وفتادین یخورد ول یبه صورتش خورد ، سکندر رسامیهنوز حرفش تمام نشده بود که مشت ام        

برد و سوارم کرد.  نیبدون حرف برگشت و من را همراه خودش تا ماش رسامیدهنش با وحشت گذاشت ، ام یدستش را رو

شد و در  ادهی. حواسم به اطرافم نبود ، پزدمیبودم و حرف نم برادرشو مشت اش به صورت  رسامیام یهنوز در شوک حرفها

 یمبل و هر دو دستش را رو ی. نشست رومیکرد و وارد شد تا در را باز ستادمیکدام طبقه ، ا دانمیمن را هم باز کرد ، نم

 د؟بو ی: پس اون عکس چ دمیسوال آمده به ذهنم رو پرس نینشستم و اول شیصورتش گذاشت.رو به رو

 

بودند ، اونم به اون  یهم دانشگاه ی، صاحب اون مهمون الدیگفت : دلناز با م ییگرفته ا یدستش را برداشت و با صدا        

 نبود ، فقط عکس بود... لمی، ف یعکس گرفته بودند که تو کنارش نشسته بود هیدعوت شده بود ،  ینمهمو

 

 ؟یبودم : خب ، تو از کجا دنبال من بود دهیهنوز نفهم        

 

، توجهم بهت جلب شد ، بعدش دلناز گفت چهره ات آشناست  دمتیو گفت : من دنبالت نبودم ، خونه نگار که د دیکش یآه        

اولمون قبل از اطالع من از اون مهمون بود،  ی، کال ازت خوشم اومده بود و دوست داشتم باهات در ارتباط باشم ،قرارها نهایو ا

داده بود به زن گرفتن  ریهم بود گ یچکها رو پاس کنم ، چند وقت کنهی، بابا گفته بود کمکم م ستمبزرگ ب یلیقرارداد خ هیبعد 

 گهید کباریبشه ، بعد  الیخیکه فکر کنه قصد ازدواج دارم ب برمشیور اونور م نیتو جمع ها و ا ارمشیمن ، گفتم با خودم م

سرت  یی، چه بال یبود با توام ، با اون عکس اومد و نشونم داد و گفت دوست پسرت تو اون مهمون دهیدلناز که به گوشش رس

 کیصحبت دلناز همزمان شد با نزد نیحرفها ، ا نینجاتت داده و ا دهیرس الدیاما داداش م رهیبگ لمیف خواستهیورده ، گفت مآ

 ین دروغ رو بگم تا تو راضیگرفتم ا میتصم کبارهیفشار  ری، ز دمینم یریو گفت تا زن نگ رشیزد ز یشدن به موعد چکم و حاج

 و بعدش هم بتونم زود ازت جدا شم و اون کارو کردم... یبه ازدواج با من بش

 

 را ، باز هم ناباور بودم ، گفتم : فشیکردم اراج یگذشت تا حالج یقیدقا        
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 ینشد مونیهم پش باریرو ،  دتیتهد ی؟ بارها تکرار کرد یکرد نکارویچکت پاس بشه ، ا نکهیبخاطر ا یبگ یخوایم یعنی -        

 ؟

 

 حس بود ، آهسته گفت : نه. یهره اش سرد و بچ        

 

 ؟ ینکرد نکارویارزش بود ؟ دلت نسوخت ؟ چرا با دلناز ا یب نقدریمن ا یکردم و گفتم : نه ؟ زندگ ییخنده ا        

 

 ، مثل تو نبود... شدیم زونیو گفت : دلناز آو ستادیا        

 

، حاال که  یافتاد رینبود ؟ حاال که خودتم گ ییا گهی...واقعا راه دیگی، راست م و گفتم : مثل من احمق نبود دمیبلندتر خند        

 نه ؟ ششیپ یچک ندار گهی؟ د گمیبه بابات م رمی؟ م شمیتر از دلناز م زونیمن آو یمن اون خونه رو صاحب شدم ، نگفت

 

شد و  ینطوریبودم ، اما ا زاریبکنم ، خودم از خودم ب نکارویا خواستمیبه من دوخت وگفت : نم اهیرا سرد و س شیچشمها        

 که قرار بود برات بکنم... یبگم ؟ همون جبران یجلوش رو هم نگرفتم...خونه هم چ

 

 را پاک کردم و گفتم : چه دست و دلباز ، چه سخاوتمند ، حتما هم بابات نگفته من سندش رو امضا نکردم ، نه ؟ میاشکها        

 

 را بهم فشرد و گفت : نه... شیاچشمه        

 

 حد احمقم... نیبهتر از دلنازم ، تا ا یلیبلند شدم و گفتم : خوب بدون ، من خ        

 

 که شده . هیجلو اومد و گفت : آروم باش ، کار یقدم        

 

 نقدری، ا فتیکث یدایز اون تهد، بعد ا یذاری، بهم احترام م یتو حداقل دوستم کردمیام گرفت : من فکر م هیگر شتریب        

 نقشه ات بود ؟ یکجا گهید نی؟ ا یدیاالغ بودم که بازم دوستت داشتم ، پس...پس چرا منو بوس

 

 گرفت و گفت : نقشه نبود. ییا گهینگاهش ناراحت بود ، سرشو به طرف د        

 

به حالم نداشت ،  یبودنش فرق مونیپش ی؟ حت گفتمیم ی، چ گهیگفتن نداشتم د یبرا یچند لحظه نگاهش کردم ، حرف        

را ، صورت مردانه و جذابش را  اهشیس ی.چشمهاشدیم نیافتاد باز هم ا یهم اتفاق م گهیآدم احمق ، احمق بود ، هزار بار د

م عشقش غرق شم ، حرص یتو خواستمیدوستم داشته باشد ، م خواستمیازش، م بودمنگاه کردم ، دلخور  یشتریبار با دقت ب

ارزش؟ جلوتر  یحد ب نیسرانجام شده بودم ؟ تا ا یعشق ب نیا یمهم نبودم. من گدا شیبود که او دوستم نداشت ، برا نیاز ا

 مسافرت. میبر ایاومد و دستش را کنار صورتم گذاشت و گفت : ب

 

 .یکنی.فراموش ممیکنیشروع مرو از اول  زیرا با دقت نگاه کردم ، گونه ام را نوازش کرد و گفت : همه چ شیچشمها        

 

 نباریرا گرفت ، گفتم : ا میصورتم گذاشت و با انگشت شصتش ، اشکها ی، دو دوستش را رو ختندیباز هم فرو ر میاشکها        

 فراموش کنم. تونمی، من نم ی، تو دوستم ندار تونمی، نم گهید شهی، نم شهینم

 

 شیدستها یاول بود ؟ دوستم نداشت ؟ دستم را رو یمرد ، مرد روزها نی، ا دمید شیچشمها یاهیدر س یکمرنگ انیجر        

 .میجدا شد ایگرما را ، گفتم : ب نیگذاشتم ، چقدر دوست داشتم ا

 

 .میشیصورتم خم کرد و گفت : باشه ، جدا م یسرش را رو        
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 پیرا باز کرد ، ز میصورتم را ، دستش موها یهمه جا،  دیو بوس دیخاموش کرد ، بوس شیرا با لبها میهق هق کردم ، صدا        

و بدنم تجربه اش  دمیچشیکه م یتلخ شدم ، لذت یلباسم را هم و چنان به خودش فشردم که در تنش حل شدم...غرق لذت

 نهیگنج دانستمی، م ستین یشگیاست ، هم کباری دانستمی، و با تمام وجودم هم م خواستمیکه با تمام وجودم م ی، لذت کردیم

 سرانجام بودم ؟ یب یمن دختر گناهکار عشق ها نکهی، اما مگر نه ا شودیم زیلبر نباریا انمیپا یب یحماقت ها

 

        *** 

 

بود ، باز هم تفاوت رنگ  شیبازوان بزرگ و قهوه ا یخواب بود ، سرم رو رسامیشب بود ، لباس به تنم نبود ، ام مهین        

، به  دمیکش نییاش به پا دهیدستش را لمس کردم ، انگشتم را از انگشتان کش یآب یانداز کردم ، رگها پوستمان را با لذت بر

،  دمیکش شیبایمردانه و ز یلبها یخطوط را بخاطر بسپارم. سر انگشتم را رو نیا خواستمیمسمت شانه ها و گردن و صورتش ، 

بسته گفت  یمرتبه گرفت و با همان چشمها کیبودمش ، مچ دستم را  دهیند کیاز نزد نقدریجذابش ، تا به حال ا شیته ر یرو

 : بخواب...

 

سرم بود را خم کرد و باعث شد سرم به چانه اش بچسبد ، دست  ری، آرنجش که ز دیزدم ، مچم را باال آورد و بوس یلبخند        

 رو باآرامش بستم. میشونه برهنه ام گذاشت . چشمها یاش رو رو گهید

 

زدم و به آپارتمان خودم رفتم. دوش گرفتم و از خانه  رونیصدا ب یو ب دمیشدم ، لباس پوش داریصبح زودتر از اون ب        

ام  هی، بعد گر کندیرا ترک م گرینفر د کی، شده بود.که صبح  یخارج یها لمیف نیرفتم . خنده ام گرفته بود ، مثل ا رونیب

شکست را  گهید کباریو من تحمل  رفتیم شیتا آخر اشتباه پ زیشم ببندم ، همه چچ شدیبار بود ، نم نیآخر نیگرفت چون ا

 را صاف کردم و جواب دادم : بله ؟ می، صدا لوفریشماره ن دنیام زنگ خورد ، با د یبه سر کوچه ، گوش دهینداشتم. نرس

 

 ...بابا...حالش بده...نجایا ای: ب ختیبا شکستن بغضش در هم آم لوفرین یو همهمه شوکه ام کرد ، صدا غیج یصدا        

 

بلند  یها را ، صدا نیو نه ماش دمید ابانی، نه خ دهیهم نرس وی یس یبار به آ نیبابا ، ا دمیگرفت و انگار فهم یقلبم ناگهان        

 فرو برد... یاهیرا در س زیو پرتاب شدنم به جلو ، همه چ

 

 

 

       

 

باال  خواستمیکه عاشق حلوا بودم ، م یمن ، من یتهوع آور حلوا برا یو بو یاهی، پر از س ادیو فر غیپر از ج یاه از مراسم ها        

 من است... یمراسم نبودن بابا ینیریحلوا ، ش نیا نکهیاز دانستن ا اورمیب

 

آمد ، خاطراتم با بابا را مرور کردم ، دلم از دوران  یم رونیخشک شده ام ب یام خشک شده بود ، فقط ناله از گلو هیگر        

 رسامی، ام ندیآبرومندانه ام را بب یهزار دروغ به من گفت تا بابا عروس رسامیقهرش به درد آمد بعد فکر کردم چه خوب که ام

وارد شد ، به سرم اشاره سرخ شده اش ،  ینی، با ب اهشیجدا کردم ، نگار با شال س واریرا از د مدر ، سر یکجا بود ؟ با صدا

 باز کن تمام شده. نویکردم و گفتم : ا

 

 ؟ سرت خوبه ؟ دستت؟ ی...خوبادیب یکی، بگم  تونمیبه مخزن سرم کرد و گفت : منکه نم ینگاه        

 

 .ادیب یکی گمی، االن م ونهیحوصله دست بردم سمت سوزن که نگار دستم را گرفت و گفت : نکن د یب        

 

. دیکش رونیتخت نشست و بدون حرف ، سوزن را ب یوارد شد ، کنارم رو رسامیبعد با ام ییرفت و لحظه ا رونیب عیسر        

 و گفت : دیصورتم کش یاش ، دستش را رو یچند سانت شیو ر اهشینگاهم رفت سمت بلوز س
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 کبود شده... -        

 

 کینکرده آن  یها هیو گر رتمیدرآغوش بگ خواستیدستش نداشتم ، برعکس دلم م ریصورتم از ز دنیکش یبرا یلیتما        

که فرصت از دست  یتا روز میشدیم یگریمنتظر د یهر ابراز محبت یبرا دیبود که با نطوریکنم.چرا ا یهفته را در بغل او خال

 ...داشتیرا بر م مانیزندگ مانیکاش ها یو آه ها و ا رفتیم

 

را گرفتم و به طرف خودم  نشی، آست کردیم یام باز یصدا با گوشه مالفه تخت خانه پدر یانداخته بود و ب ریسرش را ز        

را بستم و چقدر  میگونه ام گذاشتم و چشمها یگرفتم و رو میدستها انی، با تعجب سرش را باال آورد ، دستش را م دمیکش

دوست  یرا ، حت شینبوده را ، دروغ ها و کلک ها لمیکنم ، همه گذشته را ، ف وشروز فرام کی یبرا خواستمیآرام شدم.م

تخت پشت  یبه جلو بردم و خودش رو یرا باز کردم ، کم میچشمها شینداشتن و اشتباه بزرگ روز آخرم را...با حرکت دستها

دور تنم ، و نوازش گرمش  شیوهاازچانه اش قرار گرفت و ب ری، سرم ز دیآغوشش کش انیسرم نشست و بعد مرا به عقب ، م

مرحم  یبرا خواستمیآرامش را ، عشق م نیو هم خواستمیآغوش را م کی نیهم یتسل یروزها برا نی، اه که تمام ا میموها یرو

 ...نیتسک یشدن ، برا

 

بابا را  گری، د خواستیبلند م یها ادی.دلم فرختندیر رسامیساعد ام یآهسته شروع به بارش گرفتند و رو میاشک ها        

 ی، آخ که چقدر دلم برا دمیشنیرا نم شیصدا گریسرم نبود ، د یهر چقدر هم خاموش ، باال تشیچتر حما گری، د دمیدینم

 دادم... بشکه چقدر عذا یوا یتنگ شده بود ، ا شیصدا

 

 و گفتم : بابام... دی، بغضم ترک دیرا بوس میو موها دیکمرم کش یدستش را رو        

 

، در قلبم نشست.  شیگفتن ها زمیو زمزمه عز دیباز هم سرم را بوس رسامیو هق هقم همه حجم اتاق را در برگرفت ، ام        

 زمیعز گریکه امروز همسرم بود و فردا معلوم نبود ، بار د یاز دست رفته ام ، در آغوش مرد یبابا یمن ، برا یبود عزادار نیا

 ...دیایبه زبان ب یچه کس یگفتنش ، برا

 

        *** 

 

هوا باز شد و چشمم به خون نشست ، مادر مهران  یگذشته بود و من آرام شده ، هنوز در آغوشش بودم که در ب یقیدقا        

خود را به نفرت داد ،  یاش هم بود ، وارد شد ، تعجب در چهره منفورش جا یشگیحالت هم نی، که ا رندیگیکه مچ م یمثل کسان

 ییسابقه ا یب یتمام بدنم را خشم پر کرد و با انرژ کبارهیکه به گردنش داد از اتاق خارج شد.  یداد و با حرکت سرش را تکان

 ؟یریمچم را گرفت و گفت : کجا م رسامیام دهیبلند شدم ، به در نرس

 

 برم سراغش... دیگفتم : ولم کن با تیداغ شده از عصبان        

 

 گفت : گرفتیرا م میبازو گرشیکه بادست د یدستم را ول نکرد ، خودش هم بلند شده بود و در حال رسامیام        

 

 بود؟ یک -        

 

شه ، اون  ضیزن باعث شد بابام قلبش مر نی...همیزبانم را در دهان خشک شده ام تکان دادم و گفتم : مامان اون عوض        

 و پسر...پسر...

 

 را کنار زد و گفت : شانمیپر یموها رسامیگره خورد و به لکنت افتادم ، ام نهینفسم در س        

 

که مراسم بابات با  نهیا زیچ نیاالن مهم تر ؟یبگ یبهش چ یبکش...بر قی...نفس عمیکیآروم باش ، آروم باش ن -        

...به شهیبدتر م زی، همه چ ستیبراش مهم نتو  ی، احترام و ابرو بابا یمن گفت یکه تو برا یبرگزار شه...اون آدم یآبرومند

 مامانت فکرکن...
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، سرم را از  دیایب رونیکه ممکن بود از دهان آن زن ب ییافتاد به آنها و حرفها ادمی ینگفت به خانواده من هم فکر کن ول        

 ...داشتیگذشته که دست از سرم برنم نیکردم به ا تیتکان دادم و باز نفر یناتوان

 

رفته بود ، همه  ادمیکارها ،  یرفت برا رونیآمدم ، من را کنار مامان نشاند و ب رونیاز اتاق ب رسامیبعد همراه ام یقیدقا        

داده  بی... که مرا فرمیکه بهش گفته بودم جدا شو رسامیام نیو سامان انجام داده بودند ، هم رسامیبابا را ام یکارها

مادرم افتاد و دلم گرفت ، دستم را دور شانه اش حلقه کردم ، دستم را  یصدا یب هیاز گر دهبود...نگاهم به صورت سرخ ش

 دخترش سر داد... نیمن ، آخر یاش را برا یسر داد و زمزه دلتنگ هیکنار زد و خودش مرا در آغوش گرفت و گر

 

       

 

 رسامیام        

 

 

 

و خوش  رنگیب یشده بود، لبها رهیدور خ ییصاف نشسته بود و به نقطه ا نگاه کرد ، یکین نیبه چهره الغر شده و غمگ        

 یول مهیو رابطه نصفه و ن ی، نتوانسته بودند بعد از آن شب مهمان یبود حساب ری، انگار ذهنش درگ دادیفرمش را بهم فشار م

و پر اشک بود که وسطش  دهیترس شیچشمها نیریش یداشت ،آنقدر وسط آن عشق باز یادیز یبزنند ، حرفها یحرف شانیبایز

 نیریش شیناز و نوازشش کند ، که البته برا شتریداده بود ب حیشده بود و ترج الیخیو چهار ساله ، ب یعمر س نیبرخالف همه ا

 شهیبود در آغوشش دوست داشت هم یداشتن ستکه دو نقدریناز شدن ، ا یبود برا دهیرا آفر یکیتر هم بود ، اصال خدا ن

انداخت ، نه  نییشد و سرش را پا یداشته...عصب ییقبال چه رابطه ا قایدق دیپرسیم دی، با زندندیبا هم حرف م دید ، بابغلش کن

 ...زدشیدم خانه آن نامرد و م رفتیم دیو شا شدیزده م دی، شا شدیعوض م دشید دی، شا دیپرسیم دینبا

 

را صاف کرد و گفت : اگه  شیغم خانه کرده در نگاهش فشرده شد. گلو یکوچکش نگاه کرد و دلش برا یدوباره به دستها        

 عوض کنه. ییهوا هیرو ببرم  یکیچند ساعت ن هی شهیم

 

 خونه... نیا یچند وقت تو نیزد و گفت : ببر پسرم ، ببر بچم آب شد ا یلبخند یکیمادر مهربان ن        

 

بود . به طرف مادرش خم شد و آرام گفت : تنهاشون نذار  یست داشتندو زشی، مثل عز دیچسبیپسرم گفتنش به دلش م        

 ...شهی، االن همه رفتن ، سخت م میایتا ما ب زیعز

 

 جون شده. یب یلیدختر بخوره خ نیبده ا یزیچ هی، برو  میریمادرش سرش را تکان داد و گفت : نه نم        

 

بود ، داخل شد و  ستادهیوسط اتاق ا فیهنوز بالتکل یکی، ن ستادیا یکیتکان داد و کنار در اتاق ن دییسرشرا به نشانه تا        

 ؟یدیگفت : چرا نپوش

 

 را و گفت : یدنیبوس فیظر یاش ، آن شانه ا یشگیشانه اش را باال انداخت به عادت هم        

 

 ..مامانم رو تنها بذارم. تونمی؟ نم میبر میخوایکجا م -        

 

 ...بپوش دم در منتظرتم...می، بگرد میحرف بزن کمی،  میگردیبرداشت و به طرفش گرفت و گفت : برم یمانتو را از جالباس        

 

 کبود بود . به طرف در رفت. شی، هنوز دستها دی، مانتو را گرفت و پوش یکین یگریبدون حرف د        
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سابقه بلند شده بود و خانه را گشته  یب یشوکه اش کرده بود ، با استرس یکین یالخ یشد ، جا داریب یآن روز صبح وقت        

را بدست  یو گوش نییافتاد ، برگشته بود طبقه پا لشیبه موبا ادشیبود ، رفته بود باال و زنگ خانه را چند بار زده بود ، تازه 

گفته بود  ییا بهیبود و جواب داده بود که مرد غر ختهی، دلش فرو ر زدیکه زنگش م دیرا د اسگرفته بود که شماره ناشن

بود گفته  دهیرس یزده ، وقت رونیبود چطور از خانه ب دهیخانه شان ، نفهم یکیآورده اند ، همان نزد مارستانیهمسرش را به ب

و دردش ،  یقراریب یقبل هم برا یعمل کرده و به صورتش ضربه زده ، از حال رفته و کم ربگیزده و ا ییجلو نیبودند به ماش

دستش  نطوریبود ، آه از نهادش بلند شده بود ، نصف صورت اش ورم کرده بود و هم دهیمسکن زده بودند. کنار تخت که رس

 لشیفعال کرده ، دوباره موبا شیرا قبال برا ربگی، خدارا شکرکرد که ا دنیمخصوص ضرب د یباند ها نیبسته شده بود ، با ا

 یآمد ، از البه ال یدر نم شیصدا هیو گر یخبر یو ب یکیقطع شدن تماس ن یبود که از نگران لوفرین نباریزنگ زده بود و ا

رفته ، صبح  شانیسر داده و گفته بود بابا  هیباز هم گر لوفریبود چه شده و ن دهیپرس یو زار هیگر یو صدا لوفرین یحرفها

نشسته بود و فکر کرده  یصندل ی، رو یکیبه ن رهیسست شده و خ شیرفته ، پاها ایاز دن دهیمارستان نرسیسکته کرده و به ب

 یبود از خودش ، حاال که پدر دهیبود و ناخوآگاه پرس دهیبود ، دل خودش هم لرز دهیکابوسش رس نیبود دخترک به بزرگتر

 نیبرود ، ا یکین خواهدیبود ، نم دهیزده فهم رتی؟ بعد دوباره ح داشتی، چطور نگه اش م لمیف یو حت یماریو قلب ب ستین

 خواستن فرق داشت انگار .

 

        

 

 

 

شب قبل ، از  نیافتاد به چند ادمیبود ؟  دهیطاقتش بر نقدریا یعنیدر مورد جدا شدنمان حرف بزند ،  خواستیحتما م        

خودم را  روزیکنم ، اگر تا د یزندگ نطوریا خواستمیجدا بشوم ، نم خواستمیرا به دندان گرفتم ،من بودم که م میاسترس لبها

، از  میایب رونیمنجالب حماقت ب نیاز ا خواستمیکنارش مانده ام ، امروز م گرید لیو هزار دل لمیکه بخاطر بابا و ف زدمیگول م

 یهمان داستان تکرار شدیدوستش دارم و باز هم م دیفهمی، م شدیاو هم معلوم م یماندم کنارش ، برا لمیآن شب به بعد دل

 ...شناختمیمن و من خودم را در دوست داشتن خوب م یاقت هاحم

 

 ؟یخوریم یچ -        

 

 .خورمینم یزیدهان خشکم را باز کردم و گفتم : چ        

 

، همان  میبا هم آمده بود کباریکه  یی، همان جا ستادینگاه کردم تا باالخره ا رونینزد ، به ب یبه من کرد و حرف ینگاه مین        

 ...دیبلند بود ، دوست داشت از باال به همه نگاه کند شا یکه خلوتگاهش جاها یرسامیارتفاع بلند و ام

 

 تیهم خاص نیا دیدادم ، هوا گرم بود اما بدن من سرد ، رفتن بابا سردم کرده بود ، شا هیتک نیباز هم کنارش به ماش        

و به رو  دمیکش ی.آهگذشتیبودنم م میقد یکی، انگار صد سال از ن کردیعوض م اینآدم را به د دید نطوریبود که ا دنیداغ د

 ؟یسردرد ندار گهیو گفت : د دیکش قیعم یشدم . او هم نفس رهیبه رو خ

 

 رگاهه؟یهنوز تعم نی: ماش دمیافتادم ، پرس نیماش ادی،  گفتیسردرد؟ آها ، تصادف را م        

 

 .میکنیعوضش م یگرفتمش ، اگه بخوا روزی، د ستیگفت : نه ن بیو دست به ج ستادیا میرو به رو        

 

 داغون شده؟ نقدریشدم و گفتم : ا گنیغم        

 

 ...ستنیامن ن نهایماش نیبرات ، اصال ا کنمیبگش عمل کرد...عوضش م ریسرش را تکان داد و گفت : خداروشکر ا        

 

 نمیماش نیمن اول یدونستینداره ؟ م ی...ناراحتکنمینکن ، عوضش م هیو آمد و گفت : گرام گرفت ، جل هیگر لیدل یب        

 به نفت شده.. لیبود که االن فکر کنم تبد دیپرا
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 درشت شد و گفتم : نفت ؟ میچشمها        

 

 برگشت. عتیله شد که فکر کنم همون موقع به طب نقدریبد تصادف کردم و ا نقدریو گفت : ا دیآرام خند        

 

 ؟ینشد یزیصورتم را پاک کردم و گفتم: خودت چ        

 

 بود... شیسال پ یلیهمون اول...دست و پام شکست...خ رونیپرت شدم ب نیو گفت : از ماش دیشالم را جلو کش یکم        

 

با  رسامی، ام رفتیو طفره م ردکیچرا شروع نم دانستمی، نم میهم بود یبه چشمها رهینشده بود ، خ یزیخداراشکر که چ        

و قبول  میآمد ، گفته بودم جدا شو یم ادمیهم که  ییبودم ، اهل تعارف نبود ، و تا جا دهیکه تا االن از اون د یتیشخص نیا

 بودن ، سخت بود... کینزد نهمهیبا ا کردم؟یم وعخودم شر دیبا دیکرده بود ، شا

 

 ...رسامیام -        

 

 ، بذار زمان بگذره... یکیرا به من دوخت و گفت : ن بشیو غر بینگاه عج        

 

 ...بذار منم آزاد شم...ینبود ؟ االن آزاد تیآزاد یبرا نکارایاخم کردم و گفتم : مگه همه ا        

 

 ؟ یبگ یخوایم یهم گذاشت و دوباره باز کرد و گفت : به خانواده ات چ یرا رو شیچشمها        

 

 ...ستی...بابا نگهی، به هرحال د دمیم حیبراشون توض یجوری:  میرا نکن نکاری، نگفت ، نگفت نه ا دیاشک در چشمانم جوش        

 

 داد و گفت : هیکالفه تک نی، دستش را به ماش دمیگرفت ، عقب کش شیدستها انیصورتم را م        

 

 ...میآروم ش کمی، باشه ؟ بذار همه  میتا چهلم صبر کن -        

 

شدم و سرم را به نشانه باشه تکان دادم ، چند لحظه بعد ، دوباره صورتم را در  رهیشهر خ یدر انتها ینوران ییبه نقطه ا        

 یدستها نینگاه و ا نیچقدر دوست داشتم ا دانستینگاه کنم ، خدا م کرنگشی یقاب دستانش گرفت و وادارم کرد به چشمها

 ؟یبخشی؟میکنیزمزمه کرد : فراموش م ، شدندیمال من م هشیهم یبزرگ برا

 

بودمش ، من قلبم را به  دهیبخش ستیدرکار ن یلمیگفت ف یوقت یبودمش ، حت دهیقبل تر بخش یلینبود فکر کنم ، خ یازین        

داشت و گفتم : فراموش  یو خاکستر یمشک نیب یاش که رنگ قهیشق یرو ییبودم اصال ، نگاهم افتاد به تار مو دهیاو بخش

 ...کنمیروز باالخره فراموش م هی... کنمیم

 

 ام کاشت . یشانیپ یرو ییبوسه ا        

 

       

 

 

 

 آروم شد. کمی دیشا رونیب برمشیگرفتم و گفتم : من م لوفریرا از ن انیگر یهمتا        

 

را به آغوشم  نیرینزد.دخترک ش یسرش را تکان داد و حرف،  کردیم هیدخترش گر یروزها هم همپا نیدل نازک ا لوفرین        

آرام شد و توجهش به اطراف  یفشردم و مشامم از عطر بدنش پر شد ، در خانه را باز کردم و ستاره ها را نشانش دادم ، کم
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مهران جا  دنیز دبرگشتم ، ا یکس یباشم که با صدا ستادهیقدم جلوتر رفتم تا نا چندو  دمیرا بوس شیبایرخ ز میجلب شد. ن

 شد و گفت : حالت خوبه؟ کی، چند قدم به من نزد ستادمیخورده ا

 

صد سال! منتظر جواب  دی، شا گذردیکه آنقدر دوستش داشتم م یبه خطوط چهره اش نگاه کردم و فکر کردم چقدر از زمان        

 ناراحت شدم... یلی...خگمیم تی...خودم بهت زنگ بزنم اما نتونستم ، تسلخواستمیمن نشد و گفت : م

 

 و گفتم : ممنون . دمیرا در هم کش میهزار حرف نگفته ام را قورت دادم ، اخمها        

 

 ...کنمیچند لحظه صبر کن خواهش م یکیخواستم از کنارش رد شوم که گفت : ن        

 

 ؟یچ یبغل به آن بغل کردم و گفتم : برا نیبچه را از ا        

 

گفت : من...چطور بگم ...هنوز نشد از اون شب به بعد باهات حرف بزنم ، اون دفعه هم  ریانداخت و با تاخ نییسرش را پا        

 و نشد...اون شب...من اصال... ی، زود قط کرد یکه زنگ زد

 

 م...کلمه در موردش بشنو هی خوامیعنوان نم چیدستم را باال آوردم و گفتم : اصال و به ه        

 

 ...کردمیم یازت معذرت خواه دیمتعجب گفت : با        

 

از مهران فاصله گرفتم و  گرید یو آه از نهادم بلند کرد. قدم دیچیداخل کوچه پ رسامیام نیخواستم دهان باز کنم که ماش        

 یی، با قدم ها نیشد و بعد از قفل کردن ماش ادهیپ رسامیبه چه علت ، پوزخند زد. ام دانمیشد و نم رهیخ رسامیاو هم به ام

که ممکن بود در مورد ما بکند ، البته ، او مهران را  ییاش و فکر ها یگرفتم از خونسرد هآرام به سمت ما آمد. دلشور

زودتر بگذارد که  یکرد و نگاه کنجکاوش را به مهران دوخت ، مهران خواست به جلو قدم یبه ما ، سالم دنی! با رس شناختینم

به او دست  یحس بد دی، شا شناختیاو را نم رسامیما یبا هم دست بدهند وقت خواستمیدادم ، نم رسامیبچه را به دست ام

 وگفتم : دمی، نگاهم را از مهران بر دادیم

 

 خداحافظ... -        

 

آوردم که گفت : خودش بود  یرا در م میمهران تکان داد و بعد از من وارد خانه شد ، داشتم کفش ها یبرا یسر رسامیام        

 ، نه ؟

 

 یکه گفت: برا کردمیتکان دادم. هنوز بهش نگاه نم دییگذاشتم و سرم را به نشانه تا یو کفشها را در جا کفش ستادمیا        

 به حرف زدن؟ یبود سادهیوا یچ

 

 گفت... تی، تسل دمشیاالن...د نیشدنش ، گفتم : هم یمتعجب از عصبان یکم        

 

 داد و گفت : گرشیکالفه را به دست د یجلوتر آمد و همتا        

 

 . یدادیجوابش رو م دیاصال نبا -        

 

 باهاش روبه رو شم ، نه؟ خواستهیکه دلم م یکنیباال رفتند ، گفتم : فکر نم میابروها        

 

 ...زهیریاعصابم بهم م یع کناز خودت دفا یتونینم نکهیاز ا یحرص زد گفت : نه ، ول        

 

 دفاع نکردم؟ یدونیناراحت شدم و گفتم : از کجا م        
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 از نگاه کردن به تو ، به من... دیکشیبود و خجالت نم ستادهیکه هنوز ا ییباز هم جلوتر اومد و گفت : از اون جا        

 

 نگاه کردم و بغض سمجم را قورت دادم ، دوباره گفت : ییا گهیبچه دوباره نق نق کرد ، به طرف د        

 

 دهنش... یکه نزدم تو رتمیغ یب -        

 

 ! یزدیبغض کرده گفتم : خوب م        

 

دراز کرد و همتا را گرفت ،  ریکرد. دستانش را به طرف ام رسامیبه من و ام ی، برگشتم . جلو آمد و نگاه لوفرین یبا صدا        

 .زمیبر یبرات چ یبش ایب رجانیگفت : ام رسامیشاراه کرد که چه شده. شانه ام را باال انداختم ، رو به ام بعد به من

 

 ، آهسته گفت : میبه آشپزخانه رفت لوفریرا کنار گذاشت و داخل شد. با ن شیتشکر کرد ، کفش ها رسامیام        

 

 بحثتون شده؟ -        

 

 .دیهم رس ری، ام دمیو گفتم : نه ، دم در مهران رو د دمیکش یآه        

 

 شناستش؟یدرشت شد و گفت : مگه م شیچشمها        

 

 بود ازش. ومدهیخوشش ن یانداختم و گفتم : نه ول نییسرم را پا        

 

 یرو خودیب شهی، حساس مرو  زهایچ نیا فهمنیزود م یلی؟ مردها خ یبهش بگ یدستم را گرفت و گفت : احمق نش لوفرین        

 .یاون عوض

 

 اومده بود باهات حرف بزنه؟ یچ یگفت : برا لوفری. دوباره ن دمیکش زیم یهدف دستمال رو یگفتم و ب یاوهوم        

 

 .تیتسل یبرا -        

 

 ؟ کال مرض داره پسره احمق! گهید کاری دونمیچم ایسمس بده  تونستینم -        

 

 .دیرس ری، برگشتم که ام میکلمه هم حرف نزد هیبه حرص خوردنش زدم و گفتم :  یلبخند        

 

دوستت داره ، تو هم معلومه دوستش  یلیرخیدور، ام زیبوده رو بر یگذشته هر چ یکینگاهم کرد و گفت: ن یکم لوفرین        

 نگهش دار... یکم نداره ، دو دست یزیچ تی، زندگ یدار

 

که کم کم از  ییزهایام از خانواده ام و ازتمام چ یخواهرم ، از دور یحلقه زد ، از ندانستن ها میناخودآگاه اشک در چشمها        

 به بابا... دیرسیدست داده بودم تا امروز و آخرش م

 

 حالش بد شد؟ ی، بابا... ک لوفریپشت ذهنم بود را به زبان آوردم : ن شهیچند روز هم نیکه ا یسوال دیبا ترد        

 

بابا  دهیبرگشته د ییشدن ، مامان رفته دستشو داریبه اشک نشست و گفت : صبح هردوشون ب یبه آن لوفرین یچشمها        

تمام  گهید دهیاورژانس که رس یول زدهیهنوز قلبش م گفتیبا اورژانس ، م زنهیدستش به قلبشه و افتاده ، زنگ م

 ...سوزهیمظلومه دلم م یلی...خمامان چارهیکرده...ب
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، بهم گفت ، به تو که زنگ زدم و  نجایپاک کرد و گفت: منو هم سامان آورد ا دیبار یوقفه م یرا که ب شیاشک ها لوفرین        

شد ، مثل احمق  شیزیچ هیهم  یکیسر خودم گفتم بدبخت شدم ن یزدم تو نقدریبخدا ، ا ردمیمیاون تصادف داشتم م یصدا

 شت تلفن گفتم...ها پ

 

نکن  هیرا پاک کردم و گفتم : گر میچشمها ی، با دستمال کاغذ هیگر رییمادرش نگاه کرد و دوباره زد ز هیهمتا به گر        

 چند روز... نیبپرسم ا تونستمی... نمگهید

 

بودم و بعد دوباره حالم بد شده بود و تا روز هفتم ، چند بار سرم  دهیرس یبه خاکسپار رسامیبود با ام یمن به هر سخت        

 ...فروختیرو م نجایا ی، کاشک موندینم نجایمامان ا یو گفتم : کاشک ختمیر یزده بودم ، بلند شدم و چند چا

 

 میبمون میایب یتا چهلم نوبت ، گهیم یخودش چ مینی...بذار ببگمیم نویآرام کرده بود گفت : منم هم یکه همتا را کم لوفرین        

 .هان ؟ خوبه ؟میکنیفکر م هی، بعدش  نجایا

 

 .میکنیم نکارویسرم را تکان دادم و گفتم : هم        

 

مادرم نگاه  دهیتعارف کردم و کنارش نشستم.به چهره تک رسامیکه نشسته بودند و ام یبردم ، به چند نفر رونیرا ب ینیس        

ام را وصله  یو زندگ کردمیخودم را جمع م دی، نگاه کردم. با کردیم ی، آبرو دار دیباریم شیکه از چمشها یکردم که با همه غم

آوردم و  یرا هم به دست م رسامیدل ام دیبا دیمن بشکند، شا یها یاز ندانم کار چکسیدل ه گذاشتمیم دی، نبا کردمیم نهیپ

 ، منتها ، از روش خودش... دمیجنگیعشق م نیا یبرا

 

       

 

که کنارم بود و نبود ، به خاطراتم دست  ییپدرم ، به همه روزها ی، به خانه ابد دمیاز خاک نم دار دست کش یبه تل        

 ازاراش دادم... نقدریدور بودم و ا نقدریمدت آخر نداشتمش . ا نیدلم سوخت که ا شتریو دلم گرفت ، ب دمیکش

 

در مورد فروش  یهم ما ، وقت یده روز کنارش بماند و ده روز بعد نیا لوفری، قرار بود ن میروز قبل با مامان حرف زده بود        

خاطره  نیخاطره است و ا شیبرا شیخانه مانده و همه جا نیانداخت و گفت سالها با بابا در ا نیی، سرش را پا میخانه بهش گفت

 ...دهدیها آزارش نم

 

 ؟یبلند ش یخوایشد و به دنبال آن ، زمزمه گرمش : نم دهیبه کمرم کش یدست        

 

نگاه را  نی. آخرشدیم کیو کم کم هوا داشت تار میبود آمده بود یکساعتیو بلند شدم ،  دمیصورتم کش یدستمال را رو        

 سر کار ؟ یریگفت : فردا حتما م مینشست ی، وقت میراه افتاد نیبه مزار بابا کردم و به طرف ماش

 

 سرم را تکان دادم وگفتم : آره.        

 

 .شهیبهتر هم هست ، سرت گرم م ینطوریسکوت دوباره گفت : ا یگفت و بعد از کم یاوهوم        

 

 کردیحالم را بد م یپدر غم زده خانه طیاز رفتن به خانه ام داشتم ، مح یشدم ، حس بهتر رهیگفتم و به رو به رو خ ییآره ا        

 یخوایبا من به طبقه باال آمد و گفت : م میدیآورد ، به خانه که رس میبه لبها یلبخند کمرنگ زشیخانه خودم و کف پوش تم ادی، 

 ؟ینباش هاتن نجایا امیامشب ب

 

 یباال رفت و گفت: رو شیشد ، ابرو یشب بود ؟ نگاه کردنم که طوالن نیمتعجب نگاهش کردم ، منظورش مثل آن آخر        

 ...خوابمیکاناپه م
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، سرم  گذاشتمیم یبه چه حساب دیرا با شیمحبت ها نی، ا دیپریم نییچند روز در چشمانش باال و پا نیگم شده ا طنتیش        

 .ایرا تکان دادم و گفتم : ب

 

طبقه  یرفت ، خانه را که باز کردم ، بعد از روشن کردن چراغ ها ، با تعجب عکس بزرگ بابا را رو رونیزد و ب یلبخند        

و لبخند  یعکس دوست داشتن نیبه ا دمیو دست کش ستادمیعکس ا ی، رو به رو دمید ییرایپذ یخانوادگ یمخصوص عکس ها

ساز را به برق زدم  ینکنم ، به آشپزخانه رفتم و چا هیه گرتا دوبار ستادمینا شتری...بونددیبپ خیبه تار خواستیگرمش که حاال م

را دم کردم و نشستم در آشپرخانه ، من  یعوض کردم ، چا ییا رهیو شلوارک سبز ت یرا با بلوز مشک میو به اتاق رفتم. لباسها

 ی، قطعا زندگ دانستمی، همه و همه را مال خودم م دشیسف یها نتیآشپزخانه و کاب یبودم ، طراح لشیخانه و وسا نیعاشق ا

شانه  یتپه لباس رو کیکه  رسامیام یدر بلند شدم و در را به رو ی...با صداکردیخانه ، جابه جا شدنم را سخت م نیکردن در ا

گذاشت .  فشکجا یرا هم رو گریهم در دستانش باز کردم. وارد شد و کفشش را درآورد و دو جفت د فیاش بود و دو مدل ک

 بهت زده گفتم :

 

 ؟یچند روز قراره بمون -        

 

 ، چطور مگه ؟ گهیروز د هیگوشه لبش را خاراند و گفت :         

 

 گفتم... نایبه لباسها اشاره کردم و گفتم : واسه ا        

 

 گفتم : یچا ختنیگشت ، در حال ربعد بر یقیام نداد و به طرف راهرو اتاقها راه افتاد ، دقا هیبه کنا یتیاهم        

 

 شون ؟ یکجا گذاشت -        

 

 .گهیرختکن اتاقت د ینشست و گفت : تو        

 

گذاشتم و دستم را به دسته فنجان  زیم یرا رو ینیریاش واقعا تعجب کرده بودم ، ظرف ش هیرو رییو تغ تیمیصم نیاز ا        

 هدف گفتم : چه خبر از دلناز؟ ی، ب کردیم پیتا یزیچ لشیموبا یبند کردم . داشت با گوش

 

 داشته باشم؟ یرا کنار گذاشت و موشکافانه نگاهم کرد و گفت : قراره خبر یگوش        

 

 حرفها... نیجدا و ا یزندگ ؟یداشته باش دینبا -        

 

 .ستمیبند و بار ن یهم ب نقدریدارم ، ا ییخودم قانون ها یزد و گفت : من برا یلبخند        

 

 در مورد من ؟ دونهیبدونم ، ام... چقدر م خواستمینبود...م نیاخم کردم و گفتم : منظورم ا        

 

 .ادیاز دهنش در نم یاش خورد و گفت : نگران نباش حرف ییاز چا یکم        

 

 ؟یچ یو ناراحتش کن یاگه باهات خوب باشه آره اما اگه بهم بزن -        

 

 نگفته. یزی، تا االنم چ یکین ستمیوقته باهاش در ارتباط ن یلیگذاشت و گفت : من خ زیم یفنجان را رو        

 

 استرس اونم داشته باشم؟ دیمن با ؟یناراحت گفتم : تا االن نگفته ، اگه بعدا بگه چ        

 

ثابت کنه ؟ حرف هم بزنه  خوادیرو م یعکس بود که اونم چ هی، فقط  ستین یلمیبهت گفتم ف ؟یکالفه گفت : استرس چ        

 بره به همه بگه... وفتهیکه راه ب ستین یپیآدم چ نقدریهمه ، ا نیحسادتش ، با ا یپا ذارنی. مکنهیباور نم یکس
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 .وفتهیب یاتفاق ذارمینباش ، من نم یچی، دستانم را گرفت و گفت: نگران ه شیحرفها لیو تحل هیدر حال تجز        

 

 .یکنی، اونوقت منو درک م یکن به خودت اعتماد کن یمن ، بعد سع ینگاه کردم و گفتم : خودت رو بذار جا میبه دستها        

 

.هنوز نشسته بود و دمیچ زیم یشام را رو لیاز خودم ، بلند شدم و وسا ینزد. راض یشدند و حرف یخیسرد و  شیچشمها        

 ...کردیمن نگاه م یخال یبه جا

 

        

 

 

 

نداشتم ، بعد از فوت بابا دل نازک و ترسو شده  یو من هم اعتراض دیخوابیبرخالف حرفش ، دو شب بود که در خانه من م        

مبل  یرا از رو شیبودم ، بلند شدم وپتو دهیاو خواب یخواب بعدازظهر جا ی.براخواستمیرا هر چقدر هم دور م تشیبودم و حما

، باعث  شیبوسه ها و حرکت دستها ادی،  زیو آن شب خاطر انگ دیتنش به مشامم رس یتختخواب شو اتاق مهمان برداشتم . بو

زنگ  ی.صدامیحرف بزن خواهدیچون م دیآ یرفتم ، گفته بود امشب زود م خچالیحوصله سراغ  یشد گرمم شود ، بلند شدم و ب

 ؟ اخلد امیب شهیزد و گفت : سالم ، م یخند، خودش بود ، لب دمیآمد ، پشت در رس

 

 داریکرد و گفت : از خواب ب میبه سرتاپا یکنار رفتم ، وارد شد و طبق قانون نانوشته خونه من ، کفشش را درآورد. نگاه        

 ؟ یشد

 

خودم  پیام نگاه کردم ، از داغون بودن ت یور هیو تاپ  یازش جدا کردم و به شلوارک گشاد نخ ینگاهم را به سخت        

 ارم؟یب یخوایم یزی.چکمیسره کالس بودم ، خوابم برد  کیوگفتم : ام...آره ، از صبح  دمیخجالت کش

 

 .خورمیم یکه چا یدار یو گفت : موهات شاخ شده ، اگه چا دیسرم کش یو دستش را رو دیخند        

 

ساز را به برق  یو چا دمیکش یقیو به آشپزخونه فرار کردم. نفس عم دمیا عقب کشگرم شده از حرارت دستش خودم ر        

را  تییسکویب یکم یعنیکه در خانه داشتم ،  یزیمرتب شود. تنها چ یتا موهام کم دمیکردم و به سرم کش سیزدم ، دستم را خ

 گفتم : جانمیدر کنترل ه یفاصله کنارش نشستم و با سع یکمبردم. با  منیبرداشتم و با خودم به نش

 

 ؟ی، زود اومد شهیاالن آماده م -        

 

 ، چه خبر؟ یکرد کاریبلندم نگاه کرد و گفت: کارم زود تموم شد.تو چ یبه جورابها        

 

 .یچیشانه ام را باال انداختم و گفتم : ه        

 

 بودم و گفت : کادو. دهیاومدنش ند به سمتم گرفت ، که موقع شیاز کنار پاها یخم شد و پاکت        

 

عطر بود.خنده ام گرفت و گفتم : به چه  هیلبهام نقش بست و پاکت رو گرفتم. چند تا الک و  یرو ییاراده ا یلبخند ب        

 .یمناسبت ؟ مرس

 

 دوست دارم. یزنیالک م ی، دستهات رو وقت ینطوریدستم را گرفت و گفت : هم        

 

 ه؟ینگاهم کرد ، اخم کردم و گفتم : چ یشده بود ! سوال بیخودم را جمع کردم.عج یکرد ، کم یکه باز میتهابا انگش        

 ؟یحرفتو بزن یخواینم
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 !یدار ییصاف نشست و گفت : چه عجله ا        

 

 شده ؟ یبدونم چ خوامیرا باال دادم و گفتم : م میابرو        

 

 شروع کنم... دیاز کجا با دونمیهست ، فقط نم یادیز ی... حرفا یکیو گفت : ن دیکش یآه        

 

 بد رو بشنوم... یاول خبرها دمیم حیدادم و گفتم : ازآخرش شروع کن ، ترج هیتک        

 

هش ها و حرفهام ت ینینکرده بودم ، کل مقدمه چ ریگ طیشرا نیا ی...تا حاال قبال تویدیبد رو قبال شن یزد:خبرا یلبخند        

 ...رهینم شیتو پ دنیبدون حس بخش میزندگ ییجورای...یمجابت کنم منو ببخش خوامیکه م نهیا

 

        *** 

 

 ؟یندازیدستم م یناباورانه نگاهش کردم و گفتم : دار        

 

 ؟ ادیبه نظر م نطوریا -        

 

 تو داره آخه؟ یزندگ یرو یریمن چه تاث دنیگفتم : بخش ی، با کالفگ دنشیشدم از نفهم یعصب یکم        

 

که بهت  ی، از وقت یبازه زمان نیمثل قبل بشه ، انگار ا زیهمه چ خوامیگذاشت و گفت : م شیزانوها یرا رو شیآرنج ها        

 ؟ یتونیدروغ بوده ، پاک بشه...م زیگفتم همه چ یرو دارم تا وقت لمیگفتم اون ف

 

بود که  نیا گرینکته با ارزش ، و اما نکته د کینبوده ،  ریاش ، آن شب دلپذ یل خودش بازه زماندقت کردم که در به قو        

که االن رو به  کردمیخدا را هم شکر م دیبا دیشا ای کردم؟ی، شک نم گفتیکه م یزیفراموش کرد ؟ نا خودآگاه به هرچ شدیم

 رابطه بوده و بس ! هی طآن شب فق دیگوینشسته و نم میرو

 

 ؟یزنیحرفها رو م نیا یشده که دار ی؟ اصال چ یبرس یبه چ یخوایکه م نهیو اگه نشه ؟ منظورم ا شهیم یاگه پاک بشه چ -        

 قرار بود بعد از چهلم...

 

 ...شهی، کار من سخت م ی، اگه هم نتون یبهم اعتماد داشته باش یکن ی، سع ینداشته باش یبد دیاز من د خوامیم -        

 

و با هم  می، بهم اعتماد کن میبا هم دوست باش خوامیرا گرفت و گفت : م می، دوباره دستها کردمینگاهش م جیباز هم گ        

 ...میهم که تا حاال نداشت یبرا میباش ی، کس میراحت باش

 

با هم  میتونیم یکنیفکر م یکه قبال گرفته بودم ، شمرده گفتم : چطور یمیدنبال نقاط مشترک از نظر اون بودم و تصم        

 ؟ میباش کینزد

 

، به  دونهیاز ما نم یکه کس میدونیم ییزهای: چون ما از هم چ یو با بدجنس یور کیزد که مخصوص خودش بود ،  یلبخند        

دنده چپ تو که تا  ریز یمثل لکه ماه گرفتگ یزی... چ یو حت میدونی، نقطه ضعف هامون رو م میکیافکار هم نزد نیتر یخصوص

 بود... ومدهین یدوست داشتن نقدریلکه ا هیحاال به نظرم 

 

را  یکند که هزار بازه زمان ی، کار رهیشدم ، بلد بود راحت روح و روان من را به دست بگ رهیرقصانش خ اهیس یدر چشمها        

 و گفتم : دمیکش یچارگیاز سر ب یپلک هم زدن فراموش کنم ، آه کیدر 
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 ...هیبه چ یچ دونمیدرهم و برهمه ، من نم یلیخ یاالن همه چ -        

 

بدت منم  یحس ها نی، عامل همه ا یکه عالوه بر غم خودت ، سردرگم نمتیبیدوخت و گفت : هروز م نینگاهش را به زم        

 تمومش کنم... خواستمی، م یکین

 

 ...ارمیب ییطرف من برگشت گفتم : برم چاسرش به  یشدم ، وقت رهیاش خ یرخ جد میبه ن        

 

من داره ، برنده باز هم اون بود ،  یرو یریچه تاث دانستیبود ، انگار خودش هم م شیلبها یبلند شدم لبخند رو یوقت        

من هم  نکهیکه قلبش را باخته بود ، هرگز وجود نداشت ، و خوب البته ا یبرنده شدن آدم یبرا ییاون بود ، جا گهیهزار بار د

 دنبال بردن نبودم...

 

    

 

 رسامیام        

 

 

 

 

 

 ...رممکنهیارز ، غ متیتورم و ق نی، با ا میکن یسکیر نیهمچ میتونیفشرد و گفت : نم یگاریرسیرا در ز گارشیس        

 

 یارز چ فیتکل ستی، که تازه معلومم ن گهیتا سال د می، صبر کن نطورهیسرش را تکان داد و گفت : خوب اگه ا یاریبخت        

 نیها از ب میتحر گنیم رنی، راه م یدونی، االنم که م رنیتا بازار رو دستشون بگ کیف یبه چهارتا کمپان میو فرصت بد شهیم

 نیا نیبب کننیسرچم تو نت نم هی...کننیبنجلشون رو غالب مردم ساده م ی، جنسا گهید یچیارزون شده ، ه یرفته ، همه چ

 داره ، چند تا داره... یندگینما رانیمثال ، اصال تو ا نیخریم نیکه شما دار یبرند

 

در  دی، با دهیجد یگیکه م یکمپان نیبوده ، ا شهیهم نای، ا میبگذر زایچ نیحوصله دستش را تکان داد و گفت : از ا یب        

 .سیسر رفتم سوئ هی دی...شاکنمیکنم.تا مطمئن نشم ، نم قیموردش تحق

 

 ؟ی؟ به من اعتماد ندار یکه چ یایتا اونجا و ب یپسر؟ بر یکاری: ب ختیباز هم زبان ر یاریبخت        

 

 یچ نمینرفتم.حاال بذار بب دمی، شا ستیزد و گفت : بحث اعتماد ن ی، لبخند لنگدیکار م یجا کی دانستی، م شناختشیم        

 ها رو. متیق ستیل ینره فکس کن ادتی...شهیم

 

 ؟یدار کیم کیات ت یمنش نی...با اگمی...مکنمیاش م یو گفت : نه بابا رفتم دفتر اوک دیخند یاریبخت        

 

 و گفت : نه. دیاز لحن حرف زدنش صورتش را در هم کش        

 

 ؟ نگلهیو گفت : س دیدوباره خند        

 

 زدن نباش بهرام جان ، برو طرف خودت.. کیبال تبار اخم کرد و گفت : نه ، متاهله. دور و بر من دن نیا        

 

 بابا... الیخیبلندتر کرد و گفت : ب ییخنده ا        

 

 سمس بدهد. یکیاش رو برداشت تا به ن یگذاشت و گوش شانیفاکتورها را سرجا        
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 خونه. دیخر میبا هم بر امیسمس داد : آماده شو ب        

 

 ؟ گهیحساب کنم د دهی، رو اون برند جد ریام گمی.ممی، ما هم بر گهیبهرام بلند شد و گفت : خب د        

 

 ...کنمیزدم ؟ گفتم فکر م یحرف نیاخم کرد و گفت : من همچ        

 

 فکسم بده... یناراحت شد و گفت : باشه بابا ، من رفتم ...خبرم کن ، اوک یبهرام هم کم        

 

 ...دهیام م یسرش را تکان داد و گفت : منش        

 

 امیپاساژم ، ب کیزد ، زده بود : من نزد مهیاش خ یگوش یداد و رو یرا سرسر یسمس اش ، جواب خداحافظ یبا صدا        

 اونجا ؟

 

 انداخت : جانم ؟ نیطن فشیظر یبعد صدا یزنگ زد ، لحظات        

 

 ؟ییکجازد و گفت : سالم ،  یلبخند        

 

 ؟ یدینشسته بود ، اخم کرد و گفت : پشت فرمون تلفن جواب م دشیجد نیآمد ، پشت ماش یبوق بلند یصدا        

 

 .یپاساژ ، همون که با بهراد مغازه دار رسمیم گهید قهینه ، زدم کنار...ده دق -        

 

 باشه ، مراقب باش. -        

 

و چهار ساعت ، دوازده ساعت  ستیروزها از ب نیشد ، ا رهیاش خ یو تماس قطع شد. چند لحظه به گوش دیشن ییباشه ا        

که بهتر است آرام  کردیبرود ، بعد فکر م دنشیبود که به د نیاش ا یزی، بعد از کار کل برنامه ر کردیفکر م یکیبه ن شتریهم ب

 یگریآدم د ایرا فراموش کرده بود ، خودش را گم کرده  بردیار مبک یدخترها یکه برا ییها یبرود.اصال همه استراتژ شیپ

ها و  یرا ، لجباز شیها یرا دوست داشت ، حماقت ها و زودباور زشیفرق داشت ، همه چ یکی.با ندانستیشده بود نم

که تا به حال حس  یتیجذاب ،خاص خودش را داشت  تیاش.جذاب یرا دوست داشت و البته نوع عشق باز شیها یخودخور

کرد و  یاش خداحافظ یرفت ، با منش رونیرا برداشت و ب لشیو موبا چیداد و بلند شد ، سوئ رونینکرده بود . نفسش را ب

 دهیرس دایکه جد یصفحه کوچک و لوکس یبا ساعتها اقی، فرشته کوچکش ، با اشت دیرس کیبه بوت یسوار آسانسور شد ، وقت

 ، لبخند زد... فشیمچ طر یرو ییساعت بند نقره ا از تصور ، کردیبود نگاه م

 

       

 

 خوشت اومده ؟ نایاش را راه انداخت و به طرفم اومد و گفت : از ا یبهراد مشتر        

 

عدد دوازده اش را دوست داشتم.با لبخند گفتم :  نیو برق نگ کشینگاهم دوباره به ساعت افتاد ، صفحه گرد کوچ        

 ؟ چقدره متشیق

 

 زن داداش. نیدار اریو گفت : اخت دیبهراد خند        

 

 بخرم که. خوامیآمد ، من هم لبخند زدم و گفتم : نم یخوشم م نیرحسیاز ام شتریاز زن داداش گفتنش ب        

 

 ...ستین یشدم و گفتم : چه خبر از نگار ؟ دو روزه ازش خبر الیخی، ب دیباز هم خند        
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 .نایو ا هیزیو جه دیع یگرمه ، برا دی، سرش به خر دمشید روزیگفت : د شانیدر حال گذاشتن ساعتها سرجا        

 

را دوست  دیبابا ع آمد،یلفظ بدم م نی، از ا مینداشت دینوروز بود و ما امسال ع دیع گهینبود ، ده روز د دیاصال حواسم به ع        

 .دمشیخری، م دادندیم فیاگه تخف دیدم ، شاداشت ! دوباره به ساعت نگاه کر

 

 ؟یدوستش دار -        

 

 ی.سالم کردم و گفتم : ککردیعقب رفتم ، داشت به ساعت نگاه م یدرست کنار گوشم جا خوردم و کم رسامیام یاز صدا        

 ؟یاومد

 

 بهراد ؟ یاالن ، چطور نیهم -        

 

 ؟ گفتیم یچ یاریخووب ، بخت -        

 

 .هیوارد کنه ، دنبال مشتر خوادیم دیو اضافه...برند جد خودی؟ حرف ب شهیهم گهیم یحوصله گفت : چ یب رسامیام        

 

 . ستیشکمش ن یروده راست تو هی،  ادیبهراد هم اخم کرد و گفت : ازش خوشم نم        

 

 .میفت : برکرد ، بعد کتش را تنش کرد و رو به من گ دییبا سر تا رسامیام        

 

 نجا؟یبه ا کهی: دفترت نزد دمی، پرس میآمد رونیو ب میکرد یبا بهراد خداحافظ        

 

 پاساژه ، طبقه باال. نیتا حاال؟ تو هم یومدیمتعجب گفت : ن        

 

 تو ؟ ای میمن بر نی: با ماش دمیپرس نگیپارک ینکردم ، تو ییا گهیگفتم و سوال د یاوهوم        

 

 .نمیمن کرد و گفت : با تو ، بده من بش نیبه ماش ینگاه        

 

 ؟یترسی؟ م ادیمن خوشت نم یناراحت شدم و گفتم : از رانندگ        

 

 ؟یهست ی...ازش راضنی.خوب خودت بشییکرد و گفت : نه بابا ، گفتم خسته ا ییخنده ا        

 

 ، اتوماته. یلیزدم و گفتم : خ یلبخند        

 

 ی.وقتدادمیو من هم خرسند از حضورش ، گوش م کردیم ییا هیهم توص ینشستم و اون هم کنارم سوار شد ، هراز گاه        

 رو بردار. یندار یبرداشت و گفت : هرچ ی، سبد بزرگ دمیدیرس ییا رهیبه فروشگاه زنج

 

 ؟یکنجکاو نگاهش کردم و گفتم : پس تو چ        

 

 .میداریخونه تو بر م یدر حال نگاه کردن به قفسه ها ، گفت : برا        

 

 ییا گهیسخت بود ، من هم حرف د یلیکه اصوال هم کم حرف بود ، سر صحبت باز کردن باهاش خ شدیکم حرف م یوقت        

وقتها هم در مورد مارک ها نظر  یاهانداختم ، گ یداخل سبد م یزیچ یاومد و هرازگاه یکنارم راه م ینزدم ، پشت سرم و گاه

 زد و گفت : ی، لبخند داشتمیبرم تزایپ ریبا ذوق پن یهم داشت. وقت یو اطالعات خوب دادیم
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 ؟ یخوایم یچ یبرا -        

 

 وقته نخوردم. یلی.خایالزان یبرا -        

 

 .نطوریمنم هم -        

 

 پس! یمظلوم کرد ،خنده ام گرفت و گفتم : امشب خونه من دعوت یداررا به طرز خنده  شینگاهش کردم که چشمها        

 

مطمئن قدم  یخونه نگار تا امروز ، من کنار کس ی، از اون روز مهمون کردیفکر م ی. کدیصدا خند یسرش را تکان داد و ب        

 ای کنمیم ی، دور دمشیبار که د نیا گفتمیبا خودم م یبود.گاه یکه کنارش داشتم ، نا امن یحس نیشتریبردارم که روز اول ب

 یی، مثل زمزمه ا دمشیدیم یحرفها وقت نی! همه اشدینم یرفته ، ول رونیام ب یکه بفهمد از زندگ کنمیبرخورد م ییا گهیطور د

 .سوختیم یعشق و عاشق یاراده بودنم تو یخودم و ب ی.دلم براشدندیدور م

 

 فکر؟ یتو یچرا رفت -        

 

شده کار و خونه ،  میبکنم.همش زندگ یدیکار جد هیبدم ،  میزندگ یتو یرییتغ هی خوامینگاهش کنم گفتم : م نکهیا بدون        

 برم مسافرت! دیبعد از چهلم شا

 

 ! میری، گفت : خب با هم م میببر نیتا به ماش گذاشتیها را در سبد م دیکه خر یدر حال        

 

 برم. ییتنها خوامیبا حسرت نگاهش کردم و گفتم : م        

 

 .یبر یکیبه  دیتنها سفر کنه ، با تونهیدختر نم هیکشور ما  ی، اما تو ستمین یرمنطقیاخم کرد و گفت : من آدم غ        

 

 دارم. جای، منم به خلوت کردن احت ستیانصاف ن نیبودن حرفش گفتم : آخه ا یدرهم رفته از منطق        

 

راحت  المیشهرکه ، خ ی، تو هیامن یما جا یالیبتونم ببرمت شمال ، و دیرا بست و گفت : شا نیسرش را تکان داد و در ماش        

 تره.

 

 راحت باشه؟ التیخ دیبا یچ یغرغر کردم : برا        

 

 مثال. میکنیم یبا هم زندگ بایتقر میباشه ؟ دار دیکرد و گفت : چرا نبا ییخنده ا        

 

 ؟یچ یعنی نی، ا میجدا ش میگرفت میمثال ! ما تصم یگیم یاخم کردم و گفتم : خوبه دار        

 

 کردم اون روز؟ فی، من برات داستان تعر نمیبب سایرا گرفت و نگهم داشت و گفت : وا میبازو        

 

 مسافرت. یبر یدار ازیواقعا ن نکهیو گفت : مثل ا ستادیا می. رو به روندیام را نب یقراریتا ب کردمیهمچنان نگاهش نم        

 

 .امیکنار ب گهیبحران د هیبا  دی، با ومدهیکنار ن یزیچ هی، هنوز با  هیعیرطبیغ میناراحت گفتم : من فقط خسته شدم.زندگ        

 

 من. زیعز شهیدرست م یرا نوازش کرد و گفت : همه چ میکنار ابرو        

 

 در هم گفتم : ی، با همون اخم ها رمیبگ دهینوازشش رو ناد ندیکردم حس خوشا یسع        
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 برم. ییجای خوامیبه هرحال من م -        

 

 گرسنه ام. یلیکه خ میبر ای.بکنمیم فشینرم شد : باشه ، رد شیصدا        

 

 نزدم و شوار شدم. یحرف        

 

 ...اهیاگر س یاو باشد ، حت یچشمها تیایدن خواهدیسرانگشتانش و دلت م یفضا دشویات م ی، همه زندگ یدلبسته که باش        

 

 

 

       

 

 دیچیم ییظرفشو نیکه ظرفها را در ماش یدر حال رسامیکردم و با دستمال عرق صورتم را پاک کردم. ام میدرجه فر را تنظ        

 ، نه ؟ یکردینم یآشپز ادیگفت : قبال ز

 

 بود. مینگران آشپز شهیکار. مامانم هم ایدرس بوده  ایدر حال شستن دستم گفتم : نه ،         

 

 نه. ایبجا بوده  شونینگران مینیرا شست و گفت : بب شیرا باال انداخت و کنار من ، دستها شیابرو        

 

 دونه رو خوب بلدم. هی نیو گفتم : نگران نباش ، هم دمیخند        

 

و در همان  ختیخودش ر یبرا یآب وانی، باز کردم و ودوباره مرتب بستم. ل بندمیم یموقع آشپز شهیرا که هم میموها        

 دنبالت. امیسه شنبه ببرمت و جمعه ب هی تونمیحال نگاهم کرد و گفت : م

 

 برم! خوامیدرشت شد و گفتم : خودم م میچشمها        

 

 زد و گفت : حتما ! یپوزخند        

 

 حتما ؟ یچ یعنیشدم و گفتم :  یعصبان        

 

جاده چالوس هم  یتو یتونیم یکه فکر کرد نیپشت ماش ینیشیگذاشت و گفت : مگه چقدر وقته م زیم یرا رو وانیل        

 ؟ینیبش

 

 داره. یبار نیاول هی یباالخره همه چ -        

 

 ، فکرشم نکن. یشهر نشسته باش یسال تو که حداقل چند یدر صورت -        

 

خانواده  یهم برا ییبهانه ا هی دیداد و گفت : در ضمن ، با هیتک میوسط آشپزخونه نشستم ، رو به رو رهیجز یاخم کرده رو        

 ط؟یشرا نیا یتو یزنت رو تنها کجا فرستاد گنی. همه نممیاریها ب

 

 .شهیمشکل تو م گهیگفتم : اون د یبا لجباز        

 

 خانواده تو بفهمن اشکال نداره؟ یعنیزد و گفت :  یلبخند کمرنگ        
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 ؟ یکنیم دیتهد یچپ چپ نگاهش کردم و گفتم : دار        

 

 یکی نی، شما دخترها دوست دار یداشته باش یاحساس خوب دی، من فقط نگرانتم ، االن با یشد نیجلوتر اومد و گفت : بدب        

 بده...نه ؟ ریبهتون گ

 

 گفتم : نه...خوب...فرق داره... شیشدنش دوباره گرمم شده بود ، زل زده به چشمها کیبود ، از نزد دهیبهم رس بایتقر        

 

 که فرق داره ... یفهمیگذاشت و گفت : پس م دیسنگ سف یرا دو طرفم رو شیدستها        

 

زد ، صورتش که  یافتاد و لبخند یچروک شیدرشت شده قورت دادم و اوهوم گفتم.کنار چشمها یآب دهانم را با چشمها        

 بکیرا باز کردم ، گردنش و استخوان س می، سرم داغ شد از نفسش ، چشمها میلبها یرا بستم ، اما بجا میجلو آمد چشمها

 ؟ هیو گفت : ک دیسرش را عقب کش یکم .دیدر از سرم پر یدنش ، با صدایبوس دیبود ، وسوسه شد میرو به رو شیگلو

 

 ...دونمیاومدم و گفتم : نم نییپا رهیاز جز        

 

زد و گفت : سالم  یمن لبخند زورک دنیتعجب کردم و در را باز کردم ، با د ی.کمدمی، دلناز را د یسمت در رفتم و از چشم        

 ؟یجان ، خوب یکین

 

 ، ممنون ، جانم ؟ یجوابش را دادم و گفتم : مرس        

 

 .دهینگرانشم ، تلفنش رو جواب نم یلی؟خ نجاستیا رسامیو پا و اون پا کرد و گفت : ام نیا یکم        

 

 .نجاستیکرده بود کردم و گفتم : آره ، ا یکه اخم بد رسامیبه ام ینگاه        

 

 !ریو گفت : ام ستادیدر آشپزخانه ا رسامیام یوارد شد ، اون هم با کفش ! رو به رو یبدون توجه به من ، با ناراحت        

 

 کار؟یچ یاومد نجای؟ ا هیشد و گفت : چ یعصب یکم رسامیام        

 

 !میبه من که زل زده بودم به کفشهاش کرد و گفت : قرار بود امشب با هم حرف بزن یدلناز نگاه        

 

 دلناز جان. می.قبال با هم صحبت کردمیبزن میندار یتر شد و گفت : بهت گفتم حرف کینزد رسامیام        

 

 یتونی، نم ختمیبرنامه ر ی، که منم با بابام حرف زدم ، کل هیازدواجمون سور یشد که گفت : تو گفت یدلناز انگار عصبان        

 ! یبزن رشیکه ز یانصاف باش یب نقدریا

 

 رو به دلناز گفت : ریشدم ، ام رهیتر هم شده بود ، خ یکه عصبان رسامیبار من هم ناراحت شدم و به ام نیا        

 

 دوباره بازگو کنم. خوامیمن قبال باهات همه صحبتهام رو کردم دلناز ، لطفا کشش نده ، نم -        

 

 بهش بگو! یزیچ هیتو  یکی! ....نیتونیو گفت : تو...نم دیچانه دلناز لرز        

 

 .یتونی، نم گهیگفتم : راست م رسامیرو به ام نهیشدم و هم خنده ام گرفت ، دسته به س یاز پرو بودنش هم عصب        

 

 .میکنیکالفه سرش را تکان داد و گفت : برو خونه دلناز ، بعدا با هم صحبت م رسامیام        
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 دارم. اجی.من االن بهت احتمیبر ایرا پاک کرد و گفت : االن ب شیدلناز اشکها        

 

 نذار تکرارشون کنم. گمیو گفت : گفتم قبال بهت ، االنم دارم م دیکش یپوف        

 

 .نیبش ای، ب ستینا نجایرا گرفتم و گفتم : ا شی، بازو ختنشیناراحت از اشک ر        

 

؟ مگه ازدواجتون  نیدار یبا هم چه نسبت قایرو بدونم ، شما دق زیچ هی خوامیو گفت : من فقط م دیکش رونیدستش را ب        

 ؟ نیندار ییجدا ینبوده ؟ مگه هر کدوم زندگ یظاهر

 

 .ی.خستم کردیاریشورش رو از مزه در م یدار گهی: د دیکالفه غر رسامیام        

 

 شدم انگار... چهی؟ باز هیمن چ فیدلناز هق زد : تکل        

 

به در اشاره کرد و گفت : برو خونه بعدا حرف  رسامیدردسر رو نداشتم.ام نهمهی، حوصله ا شدمیم یتم عصبانداش گهید        

 ام ، باشه ؟ برو... ی، االن من عصبان میزنیم

 

 ؟ گهیگفت : خونه تو برم د رفتیکه به طرف در م یدلناز در حال        

 

 گفت : نه!خونه خودتون.برو.خداحافظ. ادیبا فر بایتقر رسامیام        

 

 و گفت : دیبه صورتش کش یدست رسامیپاها را پاک کنم.ام یرفتم تا جا یسمت ط یدر که بسته شد ، با ناراحت        

 

 ؟یکین -        

 

 ه...دار ی، دختره فراموش ستیمال حاال ن هیقض نیو گفت : ا ستادیا ی.کناردمیکش یجوابش را ندادم و ط        

 

 تو به خودت ربط داره... ینزدم ، زندگ یاخم کردم و گفتم : من حرف        

 

خودمم ،  یزندگ یاصال کجا دونمیتوام ، نه م یزندگ یکجا دونمی: اما من خسته شدم ، نه م واریکنار د دمیرا کوب یط        

مسخره  نیبا کفشش و ا ادی، بعد دلناز م کنهیم جمیات گنکنم ، مدام استرس دارم ، رفتاره ایکنم  یباز لمیمجرد ، ف ایمتاهلم 

 ...کنمیو من مثل احمقها نگاه م یکنیم یباهام باز ی؟ دار هییهوا درپا  یچه زندگ نیها...ا یباز

 

 .کنمینم یشده بود که گفت : من باهات باز یانگار عصبان        

 

 .دونمینم یچیه گهی! د دونمیرا پشت گوشم دادم و گفتم : نم میموها        

 

 فرصت دوباره... هی،  میهمو بشناس شتریکه ب دمیفرصت به خودمون م هیجلوتر اومد و گفت : دارم         

 

 فرصت دوباره رو با تو تجربه کنم. نیمن نخوام ا دیشا ؟یدیتر شد و گفتم : اون وقت نظر منم پرس قیعم میاخمها        

 

 زد و گفت : واقعا ؟ یبود ، پوزخند ومدهیه مذاقش خوش نانگار جا خورد ، حرفم ب        

 

 ؟ یکردیفکر م نیا رازیشدم وگفتم : غ یعصبان شتریاز پورخندش ب        
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، که سخت هم  رمیرو در نظر نگ ییاون شب استثنا دیلبش نقش بست : پس با یاش دوباره رو یمیلبخند حرص آور قد        

 ...هی، فراموش نشدن رتینظ یب اقتیفراموش کرد...چون اشت شهیم

 

 اومد... یم شیبود که به هر حال پ یاتفاق هیرا از شرم بهم فشار دادم و گفتم : اون  میچشمها        

 

احساست پاک من رو  یتونی، چطور م یهان یاش گذاشت و با تمسخرگفت : اوه ، قلبم رو شکست نهیس یدستش را رو        

 ...میمن و همه وجودم اون شب اونجا بود ؟یارزش بدون یب نقدریا

 

 حرفا ؟ نیاز ا هیبا حرص گفتم : منظورت چ        

 

 ...یخواستیجسمم م یمنو برا کنمی. چون احساس مکنمیداد به لبه کاناپه و گفت : دارم از خودم دفاع م هیتک        

 

آورد.خودم را کنترل کردم و خواستم  یدخترها را در م یبه خنده ام انداخت ، ادا تیعصبان یبار بجا نیا قشیلبخند عم        

 بوق فر بلند شد . یبزنم که صدا یحرف

 

 یرو یتیخوردن ، لبخند رضا یبرا اقشی، از اشت دیبشقاب ها را چ عیسنگ گذاشتم ، سر یرا با دستکش رو ایظرف الزان        

 داغه. یلیسرد شه ، خ یصبر کن قهیچند دق دیلبهام نشست و گفتم : با

 

 که منتظر غذا هستن ، سرش را تکون داد و زل زد به ظرف. نتونستم خنده ام را کنترل کنم و گفتم: ییمثل پسربچه ها        

 

 ؟ یدوست دار نقدریا -        

 

خودم از  یرو تو یخونگ یاز غذاوقت بود حس لذت بردن  یلیگذاشت و گفت : خ یکرد و دستش را پشت صندل ییخنده ا        

 برده بودم. نیب

 

 ؟ یخودت زنده اش کن یباعث شده دوباره تو یگفتم : حاال چ ایالزان دنیدر حال بر        

 

 !یک یکه بپرس نهینگاه کرد و گفت : درستش ا میبه دستها        

 

نزدم.مسلما اشاره ه اش به من بود ،  یبشقابش گذاشتم و حرف یتو یی، تکه ا یو خوشحال یاحساس ناباور نیسردرگم ب        

از حماقت  ریبود را کنار بزاره؟غ دهیکه براش جنگ ییزهایباعث شده بودم همه چ یمن معمول یعنیاما باز هم آرامش نداشتم ، 

 .داشتماز خودم سراغ ن یصفت منحصربه فرد

 

 ...گهی؟ بخور د یکنیم یباز یچ یبرا -        

 

 نزدم. ییا گهیسرم را تکان دادم و حرف د        

 

   

 

 

 

 مامان جان. نجایرو بذار ا لتی، وسا زمیعز ایگفت : ب رسامیکمرنگ در اتاق من را باز کرد و رو به ام یمامان با ذوق        

 

زد و وارد شد ، من هم پشت سرش ، مامان به تخت دو نفره اتاق اشاره کرد و گفت : مالفه ها رو تازه  یلبخند رسامیام        

 عوض کردم...
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 با تعجب گفتم : تخت من کجاست مامان ؟        

 

 دنیخوابیم نجایبه هم ، شد دو نفره ، اونا هم مونده بودن ا میلبخندزنان گفت : تخت اتاق مهمون رو با سامان چسبوند        

 ...گهید

 

 خواستمینگاه کردم. نم دیچیرا داخل کمد م شیکه داشت با وسواس لباسها یرسامیبه ام یچشم ریگفتم و معذب ز یآهان        

 .کردیم شتریب رسامیمن را به ام یرابطه ها وابستگ نیرابطه شوم ، ا ریباز هم خواسته و ناخواسته درگ

 

 لباسهاتو ؟ یذاریو گفت : تو نم دیکش ینفس دیرا چ شیبعد که لباسها        

 

دو  نیا خوامیو گفتم : االن حوصله ندارم ، م دمیتخت دراز کش یبود ، رو زانیآو میکه پاها یو در حال دمیکش ییا ازهیخم        

 رو همش بخوابم... دیروز مونده به ع

 

 ندارم... دایهم کنار من نشست و گفت : من عادت به خواب ز رسامیام        

 

، داماد  ایو ب ریخونه بدو...بعد هم نون بگ کیهم گذاشتم و گفتم : خوب تو صبح ها برو پارک نزد یرا رو میچشمها الیخیب        

 ...گهید هینطورینمونه ا

 

که با خنده همچنان گوشم را گرفته بود نگاه کردم ، سرش را تکان داد  رسامیشدن گوشم آخم بلند شد و به ام دهیبا کش        

 ...ریدر نظر بگ نمیهم داره ، ا ییا گهید فینکن ، داماد نمونه وظا یمن زبون دراز یو گفت : برا

 

 آوردم و گفتم : برو بابا... رونیکه سرخ شده بود گوشم را از دستش ب یمتوجه منظورش شدم و در حال        

 

 ، حواست باشه. یگفت : خود دان بردیکه دستش را به طرف کمربندش م یو در حال ستادیا        

 

 ، خجالت زده به طرف در رفتم و گفتم : برم کمک مامان. اوردیمثال خواست شلوارش را در ب یوقت        

 

هم  رسامیکامل با او ، خداراشکر که مامان خانه بود و ام ییرفتم. هنوز راحت نبودم از تنها رونیو ب دمیرا شن دنشیخند        

 .شدیم یحواسش به احترام و ادب بود مگر نه معلوم نبود چ یلیکال خ

 

 اریاخت ی. بدانستمیو من نم شدیاز بودن ما خوشحال م نقدریرفتارش ناراحتم کرد ، ا جانی، ه میکمک مامان شام پخت        

 ادی، ز میبود یمیب هم صم شهیاش فشردم. من و مامان هم نهیبه سرم و به س دی، دست کش دمیبار شانه اش را بوس نیچند

کرد ،  سیبلوزش را که خ میو من را آرام. اشک ها کردینثار من م غیدر یرا ب شمحبت شهیاو بود که هم یول میزدیحرف نم

 خواستیرو م نی، بابات هم هم یشاد باش شهی، هم یدبخن شهیتو هم خوامی، من م زمیصورتم را باال آورد و گفت : غصه نخور عز

افتخارش تو  نیشترین خاطره هاش با تو بود ، بی...بهتریگفتیو از کالسهات م ینشستیکه کنارش م گفتی، از تو م شهی، شبها هم

 ...یبود

 

که  رسامیام یام...با صدا یدوست داشتن یمغرورم ، بابا یافتاد ، بابا هیام شدت گرفت و مامان هم با من به گر هیگر        

از مامان ، دست انداخت  ییرا پاک کردم. جلوتر آمد و در کمال تعجب ، به دلجو میو اشکها ستادمیصاف ا کردیاسمم را صدا م

 چرا؟ هیدور شانه اش گفت : مامان جان ، گر

 

 .می، دل نازک شد رجانینبود ام یزیکرد و گفت : چ ییمامان خنده ا        
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مانده بودم. اصال همان اول  دشیجد یمامان را به خود فشرد و به من لبخند زد ، متعجب از کارش ، از رو شتریب رسامیام        

را شب  رسامی، ام ستیخودش ن رسامینکرد ، فکر کرده بودم ام طیبه شرا یکه با آمدنمان به خانه مامان موافقت کرد و اعتراض

 همه باز بود! یآورده بودند ، که قلبش به رو گرید یمردها برده بودند و  ی، پر

 

       

 

 رسامیام        

 

 ریگذاشته بود ز یفانتز یلیرا خ شیغرق در خواب ، مثل دختربچه ها ، دستها یکینشست لبه تخت و نگاه کرد به ن        

 یرو دنیو نخواب دنیخواب یرفته بود تا برا رونی، ب گاریرا محکم بهم چسبانده بود. قبل از خواب به بهانه س شیصورتش و لبها

را محکم به آغوشش  یدخترک دوست داشتن نیبود ا شیندهد ، مگر نه از خدا یفرصت یکیو معذب شدن ن نیتخت و زم

 با بردشینداشت ، م یریدرگ نقدریا یرا کنار زد از صورتش ، اگر روز شانیپر یبفشارد ، دستش را جلو برد و چند تار مو

،  گشتیشد ، با دست پر برمیدرست م زی، اگر همه چ رفتیم سییسفر به سو کی دی. ذهنش رفت سمت کارها ، باییخودش جا

کند و از  سکیر خواستیشده بود که نم ادیز یتقلب یبازار جنس ها نقدری، ا زدیاش را م هیاز سرما یمین دیق دیاگر نه ، با

 دیها ، نبا متیق تینها یب شیبا افزا ی، حت کردیمعتبر بودن و برند بودن خودش را حفظ م دیکند ، با دیخر یفروشندگان داخل

نبود  دینگرانش کرده بود ، بع یکم نیو ا دیکشیسرک م شیدر کارها ادیز یاری، بخت یاز از دست دادن مشتر دیترسیم

بود  ریبود ، ذهنش درگ دهید یکیرا کنار ن یکه آن مردک عوض یدر مغزش خورد ، از روز ییبفرستد ، ناگهان جرقه ا یجاسوس

 کی دیرس یآمد. بنظرش م ادشیاما حاال ،  دهیدلناز د یدر عمس ها دیشاآشنا بود ، اول فکر کرد  شیکه از کجا چهره اش برا

 یبود. خودش بود! بلند شد و با خشم چند قدم راه رفت ، هدف دهیو تجارت د یبازرگان شی، در هما یاریروز او را همراه بخت

و  ستادیاصال...ا ایرا بدزدند ،  عاملهو م اورندیسر از طرف معامله اش درب خواستندیم دیشدن ، شا کینزد نیداشتند حتما از ا

خنک ،  ی؟ در آن هوا یریاج گوارد عمل شود ؟ با ب یکین قیامکان داشت از طر یعنی...دی، شا دیبه صورتش کش یبهت زده دست

مثل مهران ،  یآدم عوض یساده بود و ترسو ، برا یکیبا خودش! ن زدیعرق رو تنش نشست. امکان نداشت! خدا داشت دورش م

انداخت.  ییتوجه گوشه ا یآورد و ب رونیو دوباره نشست لبه تخت ، بلوزش را از تن ب دیکش ی؟آهیکیبهتر از ن یکس هچ

 نقدریا یکین خواستیوجود نداشت ، اما دلش نم یریباج گ یبرا یزیو چ دانستیرا م انیبابت نداشت ، همه جر نیاز ا ینگران

هر  یو دل کوچکش باز بتپد و بلرزد از ترس . هنوز برا ندیرا بب فیاصال دوباره آن موجود کث خواستیباشد ، نم ریپذ بیآس

 شیدر هم رفته بود و لبها شیاش نگاه کرد...اخمها یبه صورت مهتاب النه داشت ، شیآن عدم اعتماد در چشمها یشدن کینزد

و  دی، دوباره لرز یزیچ نیهمچ ایزدن پشه  اررا در هوا تکان داد ، مثل کن شیاز دستها یکیکرد و  ییبعد ناله ا ی، کم دیلرز یم

 ...ییکذا یکابوس آن مهمان دیو شا بندیخم شد و آرام تکانش داد ، از حالتش معلوم بود کابوس م شیکرد، به رو یناله بلندتر

 

اش و  یمظلوم یشود ، دلش گرفت برا داریب خواستیشود ، دخترک انگار نم داریناراحت شد و محکم تر تکانش داد تا ب        

سرش رد کرد ، سر  ری، دستش را از ز یکیباالتر از سر ن یکمو  دیتخت دراز کش یدر خواب هم راحت نبود ، آرام رو نکهیا

خورد ، سرش را باال آورد و  یآرام شد ، تکان یکیپشتش را آنقدر نوازش کرد تا ن ر، آرام ت دیاش چسب نهیبه قفسه س یکین

، پر از  ی...پر شد از هزار حس دوست داشتندیاش آرام گرفت و خواب نهیس انیم یبدون باز کردن چشمها ، مثل پرنده کوچک

. تمام شد ، قلبش را  دیکش یاز سر درماندگ ینداشت ، اه یدختر چیبه ه چوقتیکه ه ییحس خواستم و تملک و همه حس ها

 باخت !

 

      

 

بود  دهیبه من خواب دهیکه چسب یرسامیبه ام جیپر خوابم را باز کردم و گ یشدم ، چشمها داریبا احساس گرما از خواب ب        

رفته  رونیب گاریس یبرا شبیدهانم گذاشتم.د ینشستم و دستم را رو عینگاه کردم ، چند لحظه مبهوت پلک زدم و بعد سر

. آرام از  گریبود. از حالت صاف و آنکارد شده اش ، خنده ام گرفت. فرصت طلب بود د ده، خوابم بر دهیبود و من آمدنش را ند

خودش  یدم کرده بود ول یرفتم ، دست و صورتم را شستم و به آشپزخانه رفتم . مامان چا رونیو از اتاق بآمدم  نییتخت پا

و  دمیکش شیرا رو یخوابش برده بود. رو تخت تخت یو به اتاق مامان رفتم ، با چادر نمازش رو دمیصبحانه را چ زینبود. م

 یرفتم. چشمم افتاد به در اتاق خودم و نتوانستم بر وسوسه ام غلبه کنم ، آهسته در را باز کردم ، هنوز خواب بود ول رونیب

را  لمیموبادادم و  هیتخت تک یبود. کنارش به پشت واریبود و صورتش به طرف د دهیانگار جا به جا شده بود. برعکس خواب
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مودب و با احترام. با خودم  شهیگفته بود ، مثل هم دیع کیهم از فرهنگ ، تبر یکیداشتم ،  دیع کیبرداشتم ، چند اسمس تبر

اسمس عاشقانه  کی می، و هروز برا شدمیم داریشاخه گل رز ب کیفکر کردم اگر با او ازدواج کرده بودم ، صبح ها با 

در  یلیو خ افتدیب رونیاز پرده ب یحبتعاشقانه ها ، چرا که هر م نیاز ا شدی.بعد احتماال من هفته دوم حالم بد مفرستادیم

 .کندیباشد ، آدم را زده م دیمعرض د

 

 ؟ تیگوش یتو یخونیم یاول صبح چ -        

 

گذاشت. زود چشم گرفتم  شیرا به نما بشیو بدن خوش ترک دیخواب آلود نگاه کردم ، به پشت خواب رسامیبا تعجب به ام        

اگر  شدینبود که بتوان از وسوسه اش گذشت ، چه م یزیشدم. آغوش گرمش چ رهیخ لیموبا یهدف به گوش یو دوباره و ب

 خم شد و گفت : هان ؟ لمی؟ به طرف موبا رفتمیپروا خودم به طرفش م ینداشتم و ب یخودار یبرا لیدل نقدریا

 

 ؟یشده کنجکاو شد یدارم ، چ دیع کیمتعجب از حرکتش گفتم : تبر        

 

 ؟یهمسرت رو بد ریمهم بوده که نذاشته بوس صبح بخ نقدریا یبدونم چ خوامیزد و گفت : م یلبخند        

 

 ؟ یو گفتم : هنوز خواب دندیباال پر میابروها        

 

 ایخوابم  نمیکنم بب یتست هیزد و گفت: بذار  مهیتنم خ ی، رو دیدستم را به طرف خودش کش یشد و کامال ناگهان زیخ مین        

 .داریب

 

 نیاز ا شتریرا ب زیچ چی، ه دیپریم رونیداشت ب جانیصورتم خم شد ، قلبم از شدت ه یبدون فرصت دادن به من ، رو        

حبس کردم و گفتم :  نهینباشد. نفسم را در س یدم دست نقدریخواسته شدن و نخواستنم ، ا خواستمی، اما م خواستمیبوسه نم

 ...رسامیام

 

، اخم  بردیرا دور تر م ممی، تصم میبازوها یسر انگشتانش رو ینگاهم کرد ، گرما یا باال آورد و سوالسرش ر اریهوش        

 ... ستین یما قطع نیب یزیکردم و گفتم : هنوز چ

 

 ؟ ستینگاهم کرد و بعد گفت : ن رهیخ ی، کم دیکنار نکش یاو هم اخم کرد ول        

 

 .رمینون بگ رمیو گفت : م دی، بلوزش را پوش ستادیرفت و ا نییتخت و بعد پا ی، نشست رو دمیخودم را باال کش یکم        

 

تخت بلند شدکه  یشود ، چه اشکال دارد؟ خندان از رو تیهم او اذ یزدم و فکر کردم کم یبهش برخورده بود ؟ لبخند        

خشکم زد ، مهران بود ،  غامشیاسم ارسال کننده و پ دنیرا برداشتم ، از د یبلند شد ، خم شدم و گوش جیمس یدوباره صدا

 نزده مونده هنوز. یحرفها یسر هی،  یکین نمتیبب خوامینوشته بود : م

 

        

 

. مامان قران را به دست گرفته بود و میسال متاهل نیشدن و البته اول میتیسال  نیبابا ، اول یسال ب نی! اول لیسال تحو        

 غینشکستن دل ما ، در یو لبخند کمرنگش را برا کردیرا درون قلبش جمع م شیرا بسته بود ، مادر صبورم ، اشکها شیچشمها

باشم...به  انیگر لیلحظه سال تحو خواستمیانداختم ، نم نییبار از اشک سوخت و سرم را پا نیهزارم یبرا می. چشمهاکردینم

غلط  میخودم مرور کردم ، ازدواج کرده بودم ، هزار تصم یود ، سال را برامانده ب ییا قهیساعت نگاه کردم ، هنوز چند دق

 یبوده برا یبودم و دوباره عاشق شده بودم ، آه که چه سال پر دهیمورد دار رفته بودم ، از عشق بر یها یگرفته بودم ، مهمان

 ای، خدا خواستمشیبود که م یان مردهم نیشده بود ، نگاه کردم ، ا رهیخ نیکه ساکت به سفره هفت س رسامیمن ! به ام

 سخت است؟ نقدریدوست داشتن چرا ا
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هر دو بلند  م؟یبمان رهیشد ، قرار بود تا آخر امسال بهم خ لیسرش را باال آورد و نگاهمان در هم گره خورد و سال تحو        

گرفتم و دلم از خودم  دهیرا ناد رسامیرا ، و من عمدا ام گری، بعد همه ، همد میو من مامان را در آغوش گرفت لوفری، ن میشد

 لوفریبابا داد و بعد با ن یهمه را بجا یدیدر هم رفته بود . مامان ع شیکردم باشم و نبودم...اخم هایم یکه سع ینیگرفت ، از ا

 : دی، پرس سیپلو در د یسبز ختنی. در حال رمیشد زیم دنیمشغول چ

 

 ؟یدیخر یچ ریام یبرا -        

 

 دارها... ریزنج نی.از ایبیساعت ج هیزدم و گفتم :  یام ، لبخند هیهد ادیبا         

 

 ؟یبهش بد نیتنها شد یخوایلبخند زد و گفت : م        

 

،  دیزحمت کش یلیمدت خ نی.ایکنیم یگذاشت و گفت : کار خوب زیم یرا رو سیانداختم و اوهوم گفتم. د ریسر به ز        

آدم ها  گنیدوستش نداشتم که االن دارم ، م نقدری. اولش ااوردیخم به ابرو ن یشلوغ ، ول یمعلوم بود عادتم نداره به جمع ها

 ها شناخت... یتو سخت دیرو با

 

 ؟یدیخر یکردم و گفتم : واقعا ! تو چ ییخنده ا        

 

 .دمیبوده خر یچهار سال ، هرچ نیا یبخرم اخه ،تو ی، چ زایچ نیرا شست و گفت : کروات و از ا شیدستها        

 

 .ادیخوبه.به کار م نمیرا به دست گرفتم و گفتم : هم ییطال یها یماه        

 

کادو  جانی. از همیاتاق ها شد یو راه میگفت ریکردن آشپزخانه ، شب بخ زیشانه اش را باال انداخت ، بعد از شام و تم        

بلوز مردانه اش را باز  یوارد اتاق که شدم داشت دکمه ها ده؟یخر یزیمن هم چ یبرا یعنی، فکر کردم  دیلرز یدادن ، قلبم م

تخت انداختم.بعد  یآوردم ، رو رونیمغرور من. به طرف کمد رفتم و بلوز و شلوار خوابم را ب د، هنوز بداخالق بود مر کردیم

. آوردیم رونیب یزیتخت چ ریخم شده بود ، از ز رسامیگشتم ، امبر یحوله را برداشتم که بروم و صورتم را بشورم ، وقت

 ؟یکنیم کاریمتعجب گفتم : چ

 

 خانم. یکین یفهمیهمچنان با اخم گفت : حاال م        

 

تخت و اشاره کرد و گفت :  ی. باالخره ، باکس بزرگ سبز رنگ را گذاشت روستادمیشد و منتظر ا شتریاز لحنش تعجبم ب        

 مبارک. دتونی، ع دییبفرما

 

 منه ؟ یدیدار نگاه کردم و گفتم : ع ونیبه باکش پاپ        

 

 لیتحو کیبا توجه به تبر یبدم ول ییا گهیگفت : بله ، قرار بود طور د یچند قدم جلو رفتم ، سرش را تکان داد و جد        

 .یستیسالت ، گفتم راحت ن

 

خجالت زده ،  یآوردم. کم رونیاش را ب هی، هد میکمد لباسها یکادو برگشتم و از کشو رفتن سمت یخنده ام گرفت ، به جا        

 مبارک. دتیشدم و کادو را به سمتش گرفتم و گفتم : ع کشینزد

 

،  دیدرخش اهشیس یبازش کرد و چشمها ریمکث ، جعبه کوچک را گرفت. بدون تاخ یباال رفت و بعد از کم شیابرو        

 ...هیساعت ها ، عال نیگفت : نداشتم از اصورتش باز شد و 

 

 لبخندم پهن شد و گفتم : نقره است...        
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 است... ژهیو یلیرا نگاه کرد و گفت : ممنونم...خ شیپشت و رو        

 

جعبه  کیگشت. من هم کنجکاوانه به سمت باکس خم شدم ، آرام بازش کردم.  یزیکمد و دنبال چ یجلو ستادیبلند شد ا        

 و گفتم : دمیالک ها کش یشده بود. با ذوق دستم را رو دهیچ یرنگ فیبود از همه رنگ الک که با ط

 

 ...نیعال نایا یوا -        

 

را به تن کرده بود و ساعت را امتحان  شیاز کت و شلوار ها یکی قهیبود ، جل ستادهیا نهیآ یبه طرفش برگشتم که جلو        

 جان. یکی. در همان حال لبخند زد و گفت : با دقت تر نگاه کن نکردیم

 

 .زمیدوباره به جعبه نگاه کردم ، دوباره گفت : درش عز        

 

بود که با توجه به عمق جعبه  دهیبه در چسب یبرعکس یبه در باز شده نگاه کردم و خنده ام گرفت از ابتکارش ، جعبه مکعب        

 یینقره ا فیظر یساعت محبوبم ، با بنده ها دنیرا باز کردم و از د یجعبه مکعب جانینداشت. با ه یبرخورد کوتاه ی، با الک ها

 همونه که دوست داشتم... نیآوردم و گفتم : ا رونینشست . ساعت را از جعبه ب میبه لبها ندمات و صفحه کوچکش ، لبخ

 

 نا هماهنگ با لباسش و گفت : قهیو جل یبیجلوتر آمد با ساعت ج        

 

 همونه... -        

 

 نگاه کردم و گفتم : ممنونم... اهشیس یبه چشمها        

 

 ؟ نیرا باال برد و گفت : هم شیابرو        

 

 ممنونم... ادیز یلیخنده ام را جمع کردم و گفتم : خ        

 

 !نطوریکه ا گرفت و گفت : یمتفاوت افهیزد ، ق یبرق شیچشمها        

 

را دور کمرم حلقه کرد و بدون دادن  شی.بازودیدر باکس را بستم و خواستم بلند شوم که دستم را کش تیاهم یب        

کردن و لذت بردن ، هر دو ، آنطور که فقط من  یفرق داشت ، مثل تالف یکه با دفهات قبل ی. طور دیرا بوس میفرصت ، لبها

 و خودش. دمیفهمیم

 

 را جدا کرد و در مقابل نفس تنگ شده ام گفت : شیکوتاه بود ، منظورش را رسانده بود ، لبها نکهیبا ا        

 

 .یهان شیرینکن ازم بگ ی، سع رمیگی، حقم رو م رهیمن کاله سرم نم -        

 

که با  دمیرا شن شیکه صدا سوختیو م دیخاریم میرفت. هنوز لبها رونیمحکم تر رها کرد و در را باز کرده و ب یمرا کم        

 د؟یدیمن رو د یدی: مامان جان ، ع زدیمامان حرف م

 

         

 

 

 

درد  ادیز ستادنیمبل ، کمرم از ا ینشسته بودم رو ی، با خستگ یمهمان دار ی، بعد از کل میاز سر مزار بابا برگشته بود        

مامان آمده بودند. امروز من  دنیبه د رسامی، خانواده ام روزی، د کردیکه با سامان صحبت م رسامیگرفته بود . نگاهم افتاد به ام
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تخت نشستند و من به سمت  ینگار هم دنبالم آمدند ، هردو رو لوفروی. به اتاقم رفتم که ن دنشانید میروداده بودم ب شنهادیپ

 گفت :و  دیدراز کش لوفری! نگرید یلباس مشک کیرفتم.  میکمد لباسها

 

 لباس خوب بپوش. هی یکین -        

 

 بپوشم اخه. ی، چ گهید ننیاخم کرده گفتم : من لباسام هم        

 

 ، امم... نمیو گفت : بذار من بب ستادینگار کنارم ا        

 

 لوفریرا هم خودم برداشتم. ن یمشک یتخت ، جوراب شلوار یو دامن کلوش کوتاهم را انداخت رو یمخمل یبلوز مشک        

 ؟یریگیخوبن...دوش نم نایو گفت : آره ا دیکش ییا ازهیخم

 

 لباسها انداخت و گفت: یتوده مشک هیبق یرا هم رو ریگذاشت و شال حر نیزم یپاشنه تخت ام رو ینگار کفشها        

 

 نشه... رتی.بدو دگهید رهیبگ دیبا -        

 

 تو ؟ یدیمامان لباس خر یبعد از چهلم ، برا یگفتم : برا لوفریو به نتکان دادم و ر یسر        

 

 .میریبگ مینشست و سرش را تکان داد و گفت : نه ، با هم بر شیغم به چشمها        

 

ام کم رنگ شده ،  یبرگشتم ، خستگ یبه اتاقم بود رفتم. وقت دهیگفتم و حوله ام را برداشتم و به حمام که چسب یاوهوم        

داخل آمد ، در را هم بست.  رسامیکه در باز شد و ام دمیرا کش میتخت نشستم و دستها یآمد. با حوله رو یخوابم م شتریب

 ؟یشیآماده م یو گفت : دار کردبه من  یمتعجب نگاهش کردم ، نگاه

 

 به حوله ام کردم وگفتم : نه هنوز. ییاشاره ا        

 

 لباس بپوشم. خوامیاش را به پشت داد. متعجب بلند شدم و گفتم : م هیو تک دیتخت دراز کش یو رو گفت یاهان        

 

 زد و گفت : خوب بپوش. یلبخند        

 

 

 

 رمیلباس ز ی، دستم به طرف کشو زدیم طنتیبرق ش اهشیس ی. چشمهاکردیها نم یشوخ نیبهت زده نگاهش کردم ، از ا        

 بهش کردم و گفتم : ینگه داشتم ، دوباره نگاه نهیرا برداشتم و درس ازمیمورد ن لیرفت و وسا

 

 !رونیب رمیپس من م -        

 

 باال انداخت و گفت : برو. ییشانه ا        

 

 بشیعج یو برگشتم.از رفتارها دمیلباس پوش یمرطوب ، به سخت طیمتعجب از رفتارش ، وارد حمام شدم و در آن مح        

را داخل حمام بپوشم که. نشستم  یتوانستم جوراب شلوار ی، نم کردیاش بود و به من نگاه نم یمانده بودم ، سرش در گوش

 ی، من هم سالح ها گری. جنگ بود ددمیکش میو حوله را کنار زده و به پاها شتمبدنم را بردا ونی، لوس شیزآرایم یصندل یرو

 ونیرا به لوس میکرد. دستها زانیرا آو شیرا کنار گذاشت و نشست و پاها یگوش حواسم بود ، یچشم ریخودم را داشتم. ز

قدم به من  کیرا به سمت من برداشت و در آن اتاق کوچک با همان  یرا باال آوردم ، قدم گرمید یدوباره آغشته کردم ، و پا

 دستم گذاشت و گفت : بذار من بزنم... ی، دستش را رو دیرس
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و بعد  دیمال ونمیآغشته به لوس یکرد ، کف دستش را به کف دستها رمیغافلگ شهیکنم ، مثل هم کشیتحر یکم خواستمیم        

، تا زانو و  دیرا کش شیخم شده اش گذاشت ، از ساق پا به باال دستها یزانو یپا نشست ، مچم را گرفت و رو ی، خم شد رو

،  رفتیبدنم باال و بالتر م یشدم بودم به دستها و کم کم دما رهیخ در شوک حرکتش ، ز... هنو می، نرم و مال نییدوباره پا

 ...هی...کافی، نگهش داشتم و گفتم : مرس دیدستش به زانو که دوباره رس

 

،  یراه منه ، از روش خودت استفاده کن نی، ا ایراه ن نیبه طرفم خم شد و گفت : با من از ا ی، کم ستادیزد و ا یلبخند کج        

 .یتر برنده

 

 .شمیگذاشتم و گفتم : منظورتو متوجه نم زیم یرا رو ونیتفاوت باشم ، لوس یکردم ب یو سع ستادمیا        

 

بسته شدن در  یبسته شد و با صدا میگرمش ، چشمها یام سوخت از لبها یشانیرا پشت گوش داد ، خم شد و پ میموها        

 بازشان کردم.

 

 شیشده بود و ماندگار دهی، به تنم پاش ایبرند عطر دن نینبود ، دوست داشتنش مثل بهتر رشیو تعب یشانیبحث بوسه پ        

 هم حرف نداشت...

 

       

 

از  یکنارم نشست ، آه نیرحسیام را بردارم. ام یرا به دست گرفتم و خم شدم تا توت خشک کنار نعلبک یفنجان چا        

اش گذاشت و گفت : چه  یدست شیدرون پ ییا وهیشدنش. م کینزد نیشود ا ریختم به خبار  نیو دعا کردم ا دمیکش یکالفگ

 خبرا؟

 

 .یسالمت یچیانداختم و گفتم : ه زدیکه با مادرش حرف م رسامیبه ام ینگاه        

 

 اوضاع خوبه ؟ -        

 

 است و گفتم : کدوم اوضاع رو منظورته ؟ رسامیفکر کردم که باز هم منظورش به روابط من و ام یبا ناراحت        

 

 اد؟یاز دستمون برم یکمک ی، اوضاع خونه ، کار تیگفت : اوضاع روح هیو بدون طعنه و کنا یجد        

 

االنشم  نی، من هم کش ندادم و گفتم : ممنونم ، تا هم گفتیمنظور م یبار واقعا ب نیچند لحظه نگاهش کردم ، انگار ا        

 .دیدیزحمت کش یلیخ

 

 ریپست و حق نقدریدر مورد من بهت گفته باشه ، من ا ریکه ممکنه ام یزیگذاشت و گفت : بر خالف اون چ نیچاقو را زم        

 .یفکر کن نطوریاز زن برادرم نگاه کنم! دوست ندارم در موردم ا ریغ ییا گهیکه به زن برادرم به چشم د ستمین

 

برات  دیخودت بوده ، بعد هم چرا با یبرداشت کردم از حرفها و رفتار ها یدم و گفتم : من هر چرا جمع کر میچشمها        

 کنم؟یدر موردت فکر م یداشته باشه من چ تیاهم

 

 کردند! تیرو ترب یپسر نطوریپدر و مادرم ا یدوست ندارم فکر کن نکهیا یزد و گفت : تو فکرکن برا ییبایلبخند ز        

 

 یجوریو  رونیزبونت بکشم ب ریاز ز خواستمیراه انداخته ، م یباز ریام کردمیاول فکر م یبعد خم شد و گفت : اون روزها        

 به بابام برسونم اما بعد نظرم عوض شد.
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 ؟ یکنیم یباهاش دشمن نقدریگرد شده از تعجب گفتم : چرا ا یبا چشمها        

 

 .یتو زودتر دست بکار شد دمیآدمش کنم که د خواستمی، م کنمینم ی، دشمن هیداستانش طوالنکرد و گفت:  ییخنده ا        

 

 یکی، من تورو مثل  گمیمن حساب کن ، واقها م ی، رو اومدیاز دستم بر م یزیچ یبلند شد و دوباره گفت : به هرحال ، کمک        

 ، جداست. ری.حسابت از امنمیبیخانواده ام م یاز اعضا

 

 یبا هم دشمن دیدار یدر مورد تو به من نگفته ، الک یبد زیچ چیه رسامیرا گرفتم و گفتم : ام ممیخواست برود که تصم        

 .دیهم ارزش دار یبرا نقدریا یوقت دیکنیم

 

اخم  رسامیتکان داد و رفت. نگاه از رفتنش گرفتم ، که چشمم افتاد به ام ینگاهم کرد و بعد سر یبه طرفم برگشت و کم        

 آلود و متفکر.

 

 مرض داره؟ یدونیم یوقت یدیم نویرحسیجواب ام یچ یدر راه برگشت همانطور که انتظار داشتم گفت : برا        

 

 نگفت حساس نباش. یبد زیکلمه مرض ، گفتم : چ دنیخندان از شن        

 

 .ری، اما بهت گفتم ازش فاصله بگ هیچ یخنده ات برا دونمیدرهم رفت و گفت : نم شتریب شیاخمها        

 

 گهید یجایداشتم بهش بگم ، بلند شم برم  یهرکار گهیو م شمیپ ادیجمع داره م یجلو یوقت تونمیناراحت گفتم : نم        

 .ستیبد ن نقدری، اونم ا رسامیداستان رو ام نیکش نده ا نقدری، ا نمیبش

 

من رو آزار بده  خوادی. اون میما باش نیمسائل ب ریتو درگ خوامینم گمیاون بده ، م گمیدستش را تکان داد و گفت : من نم        

 .نی، هم

 

بودم با خودم  ریمثل مهران داشتم و درگ یرا حل کند. من فعال مشکالت بزرگتر زیدادم زمان همه چ حینزدم و ترج یحرف        

و نه  خواستمینداشت ، نه دروغ م یگرید یابم کشش ماجرانه . اعص ای میبگو رسامیاس ام اس دادنش را به ام هیکه قض

 هی دیاو را به درک بفرستد.گفتم : من با توانستیهرطور م یهر کس خواستمی، م شوممهران  ریدوباره درگ خواستمیعذاب ، نم

 .رسامیبهت بگم ام یزیچ

 

 ؟یبه من کرد و گفت : چ ینگاه        

 

 .نهیمنو بب خوادیو گفتم : مهران بهم اس ام اس داد و گفت م دمیکش یآه        

 

دارد که  یچه حس ایاست  ی، عصبان کندیشد. مانده بودم فکر م رهیبه رو به رو خ ی، کم دیکنار کش یدر کمال خونسرد        

 از خودش شده است! دیجد یتیشخص هیخطرناک و مرموز ، شب نطوریا

 

        *** 

 

 

 

و نقد  قیفقط و فقط علتش ، ارتباط با شما و دونستن نظرها و تشو یسینو نیکه آنال نجاستیا هیخوبم ، قض یتهادوس        

 یدادن به انتشارات و چاپ شدن و خوندن مردم نیبرنامه روت هیکاغذ نوشتن و طبق  یبا تو کنهیم یهاتونه ، مگه نه ، چه فرق

 هی یبرا یکه چه ارزش دیبدون دینه! شماها تک تکتون ، با دیبگ نهیاز ا ری، غ هیچ وناسمش یدونیو نه م نشونیبیکه نه م
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 یبه ارزش خودتون برا نکهی.خالصه اخونمیو م کنمیبازش م اقیهست ، چطور با اشت یامیپ نمیبیو هر بار که م دی، دار سندهینو

 من. یزایعز دیواقف باش س،ینو نیآنال یها سندهیهمه نو یمن ، و برا

 

، چه در صفحه نقد و چه در  دیرو برام بگ رسامیام تیبرداشتتون از شخص خوامیسوال دارم ازتون ، م هی نکهیو ا        

 ، ممنونم. دیسیکار ، برام بنو ینجایتا ا ادیکه بنظرتون م ی، هرچ لمیپروفا

 

        

 

 مضطرب نگاهش کردم ، به طرف من برگشت و گفت : جوابش رو نده.        

 

 کارو کردم. نیسرم را تکان دادم و گفتم : هم        

 

، انگار اصال وجود نداره. باشه ؟  شیدید یمن گذاشت و گفت : نه اس ام اس ، نه زنگ ، نه وقت یدستش را پشت صندل        

 من بگه. یبرا تونهیداره ، م یحیهر توض

 

 ؟یباهاش حرف بزن یخوایدرشت شد و گفتم : م میچشمها        

 

 را به حرکت درآورد و گفت: نه. نیماش        

 

قدرت خواندن فکر  خواستیو دلم م شدیتودار م شهیاز هم شتریوقتها ب نطوریمضطرب شدم ، ا شتریاز جواب کوتاهش ب        

به  یهمتا رفته بودند. لباسم را عوض کردم و وقت ونیناسیواکس یبرا لوفری، مامان نبود، صبح همراه ن میدیرس یداشتم . وقت

را روشن کردم ، برگشتم  یکتر ری. زکردینگاه م ونیزیتوجه با صفحه تلو یکاناپه و ب یرونشسته بود  رسامیبرگشتم ، ام منینش

ستم را که د رمیفاصله بگ یکرد. خواستم کم کیو کنارش نشستم. دستش را دور شانه ام انداخت و من را به خودش نزد

 ؟یگفت : چرا الک نزد د،یکشیدست م میناخن ها یکه رو یگرفت و در حال

 

 نزدم. گهیخراب شده بود ، پاک کردم د هیگفتم : قبل بشیمتعجب از سوال عج        

 

ار که سر راهت قر ییآدمها ی، دوست دارم خودت بتون یباش یقو خوامیرا گفت : م میدستها کردیهمچنان که نوازش م        

 من ! ایمثل مهران ،  ییآدمها ی، حت یکیکنار ن یکنند رو بزن تتیاذ خوانیو م رنیگیم

 

 جوابش رو نده! یآب دهانم را قورت دادم و گفتم : تو که گفت        

 

 گفتمی، نم یمثل اون رو دار ییمقابله با آدمها ییو توانا یتونیو م یزیر یبهم نم دونستمیسرش را باال آورد و گفت : اگه م        

 .یومدین ایکارها به دن نیا یجوابش رو نده ، اما تو برا

 

را مرور  شیمنظورش را ، دوباره حرفها دمیفهمیگذاشتم و نشستم. نم رخودمیرا ز میاز زانوها یکیبه طرفش برگشتم و         

 رسام؟یام یگیم یکردم و گفتم : چ

 

و  ری، دلم ز دیگونه و چانه ام کش یرا پشت گوشم فرستاد ، دستش را از کنار گوشم تا رو میهاتر نگاهم کرد و مو قیعم        

 من ؟ یحت یگیکه م یکن تمیاذ یخوای: م دمیرا پرس خوردیکه مدام در ذهنم چرخ م یرو شد و حرف

 

گرفت و  شیدستها انی، هردوطرف صورتم را م شیها یاهیدربرگرفت ، خروشان شدند س ایرا انگار موج در شیچشمها        

 ...چوقتی، ه گهیگفت : نه د
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رو به من  یمهمون هیکنه که قض دتیو تهد رهی، ممکنه بخواد ازت باج بگ ادیشد و گفت : ممکنه مهران سرراهت ب یبعد جد        

سراغ من اگه  ادی، بذار ب یابش رو ندهرطور شده جو دی، با یحساس هیاون قض یرو یو نشون بد یبترس دی، اصال نبا گهیم

 جواب بدم... دیبا یرچطو دونمیجرات داره ، اونوقت من م

 

 با من بکنه؟ نکارویا دیبا یچ یگفتم : برا شیکرده از حرفها خی        

 

 .باشه؟گمیبهت م ی. فقط حرفهامو گوش کن هرچگمیمطمئن شدم بهت م یوقت نویرا به عقب راند و گفت : ا میموها        

 

 بار صورتم را نوازش کرد و گفت : نترس ، باشه؟ نیچندم یهم فشردم و با استرس نگاهش کردم. برا یرا رو میلبها        

 

 .ترسمیپلک زدم و گفتم : نم        

 

 لوفری. نمیدآم رونیب بیزنگ خانه از خلسه عج ی، که با صدا شدیتر م نیاطراف سنگ یو هر لحظه فضا میشد رهیبه هم خ        

کرده  یقبل عذرخواه یساعت رسامی.باالخره نصف شب خوابش برد ، امکردیم هیوقفه گر یهم همراه مامان آمده بود و همتا ب

کنارش ، به صفحه  دمیوارد اتاق شدم. لباس عوض کردم و خواب نینکه خواب است ، پاورچیبود و به اتاق آمده بود. با فکر ا

را عقب انداختم و به پهلو  میرا کنار گذاشتم. موها یو گوش دمیکش ی، نفس یآمده بود و نه زنگ یامینگاه کردم ، نه پ لمیموبا

کنار  رسامیام یبود. با حرص پاکش کردم ، صدا یغاتیبلت امیام دوباره بلند شدم ، پ یاس ام اس گوش ی. که با صدا دمیخواب

 بود؟ ی: کدیگوشم از جا پراندم . پرس

 

 ؟یشد داریبود ، ب یغاتیبار خاموش کردم و گفتم : تبل نیا ار لیموبا        

 

 بودم. داریگفت : ب گذاشتیسرش م ریرا ز شیدستها یآباژور را روشن کرد و در حال        

 

 ؟یهمتا نذاشت بخواب یبود؟ گفتم : صدا دهیگرد شد ، لباس عوض کردنم را هم د میچشمها        

 

 د.نه ، فکرم مشغول بو -        

 

، درست  ییبود که خودم با آنهمه شناخت و آشنا نیا قتشیدر مورد مهران حرف بزنم ، حق رسامیدوست نداشتم با ام        

 یانرژ نقدریقبل ترش ، واقعا ا یآن شب و شب ها ادیو عاشقانه اش افتادم ،  یعلن یهمه توجه ها ادینشناخته بودمش...

 بردن آنهمه خاطرات و حرمتشان را داشت ؟ نیارزش از ب یزی؟ چه چ یچ یصرف کرده برا

 

 شینگاه کردم که اخم کرده بود و دستها رسامیبه ام جی، گ دندیکش رونیخاطرات تلخم ب انیمرا از م یگرم یدستها        

 رو گوش کن ، نگفتم ؟ گمیبهت م یرا گرفته بودند. سرش را جلو آورد و گفت : گفتم هرچ میبازوها

 

 ؟ یبا جنگ عشق و عقلم در درونم ، لب زدم : چ        

 

 کنار تو ام ، به من فکر کن. نجای: منم که ا دیگونه ام کش یجلوتر آمد و سر انگشتانش را رو        

 

که به او فکر کنم؟ مطمئن نبود دوستش دارم ؟ مطمئن نبود ! ترس از دست دادنم را  خواستیبود و از من م رسامیام        

 کنم ؟ یرا عمل میفکرها توانستمیم یعنیآمد ،  میلبها یرو یت ! از کشف خودم لبخندداش

 

 ؟یخندیم یو گفت : به چ دیعقب کش یباال رفتند ، کم رسامیام یابروها        

 

 یها یاستراتژ دی، با شدمیباهوش تر م دی! بادیفهمی، م گریحرفها بود د نیجمع کردم ، او زرنگ تر از ا انهیلبخندم را ناش        

 ها هم نبود بدست آوردنم. یراحت نی. به همکردمیم یرا تالف شیها تیاز اذ یو کم دمیچیم یقو
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 ؟ گذرهیتو کله ات م یو گفت : چ دیام کش ینیب یدوباره جلو آمد ، دستش را رو        

 

 باشه... یزیچ هی دی، شا یمغز من بگذره رو تو بفهم یتو یکه هرچ شهیرا صاف کردم و گفتم : نم میگلو        

 

را همان جا نگه داشت و بعد سرش را باال  شیلبها هی، چند ثان دندی، همه فکر ها پر کش میبا گوشه لبها شیبا تماس لبها        

 من نفهمم! باشه که یزیچ کنمی، گفت : فکر نم شدیم دهید شیدر چشمها یشگیهم یکه برق بدجنس یآورد و در حال

 

 حرص زده ، عقب رفتم و گفتم : واقعا که!        

 

است  نیا یاستراتژ نیگفت فکر کردم اول ریشب بخ ی، وقت دمیشدم و پشت به او کردم و خواب یعصبان شتری، ب دیخند        

 چی، ه میباش کینزد نقدریا ینا وقت دمینال ی، بعد با درماندگ دادندی. آنها کار دستم م رمیرا به کنترل بگ میکه هورمون ها

 آمد! ینمبکنم . از من بر  توانمینم یکار

 

       

 

 دیع یبه خواب داشتم ، روزها یبیعج لیشده بودم ، م داری. از صبح که بردیرا به هم فشردم تا خواب آنها را نگ میچشمها        

 ار بدون مقاومت به خودم اجازه خواب دادم.ب نیدادم و ا هیتک یصندل یتنبلم کرده بودند. سرم را به پشت

 

و انگار منتظر  خوردمی، فقط تاب م دیوزیم میموها انی، باد م وانیتاب کنار ا ی، رو رسامیام دینشسته بودم در خانه سف        

 ...خوردمیوقفه تاب م یب یبیبا حس عج یبودم ول یمنتظر ک دانستمیبودم ، نم

 

کرد و نشست ،  یاز استادها بود که وارد شده بود ، عذرخواه یکیبه اطرافم نگاه کردم ،  جیو گ دمیاز خواب پر ییبا صدا        

 شده بود! ریو به ساعتم نگاه کردم ، د دمیبه سر و صورتم کش یگفتم و دست یکنمیخواهش م

 

و خوابم  دیایدنبالم ب رسامیبلند شدم . قرار بود امکال ها ، از جا  سیتعداد م دنیرا برداشتم و با د لمیموبا یگوش عیسر        

را  شیمن اخمها دنی. جلوتر رفتم و با دزدیحرف م رشیکه داشت با پذ دمشی، د دمیآموزشگاه که رس دوریبرده بود ، به کر

 ؟ی: کجا بوددی، جوابم را داد و پرس م، سالم کرد دیدرهم کش شتریب

 

 . از صبح خوابم همش...یصندل یو گفتم : خوابم برد رو همراهش به طرف در راه افتادم        

 

 که گفت: گرفتیگرم و نرمش دوباره داشت خوابم م تینها یب یها یصندل ی. رومیرا باز کرد و نشست نیقفل ماش        

 

 ن؟ینکرد یمامانت فکر یبرا -        

 

 هم تنها بمونه... شهیاونجا رو بفروشه ، نم خوادینم گهی، م میگیبهش م یو گفتم : هر چ دمیکش ییا ازهیخم        

 

 ؟یکنه چ یتکان داد و گفت : با ما زندگ یسر        

 

 تو؟ ایمتعجب گفتم : کجا؟ خونه من         

 

 .ییهمون باال یعنینگاهم کرد و گفت : خونه ما ،  هیعاقل اندر سف        

 

 .نییپا یبر یتونی، نم شهیتو مختل م یزندگ ینطوریگفتم و ادامه دادم : ا یآهان        
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 مدت بدون خونم سر کنم! هی تونمیبه من کرد و گفت : اشکال نداره ، م ینگاه مین        

 

 ؟یدیهات بر یدل از آزاد یگیم یعنیاش خنده ام گرفت و گفتم :  ییاز پرو        

 

 ؟ ستیرا باال داد و گفت : معلوم ن شیابرو        

 

 م؟یریفشرده شد و با لبخند به جلو نگاه کردم و گفتم : حاال کجا م یبه من و خودش کرد. دلم از خوش ییو اشاره ا        

 

 شام ، هان؟ یرستوران شب برا میبر ایخونه ،  میدارم بعد بر یکاریدفتر من ،  میو گفت : بر ستادیپاساژ ا یجلو        

 

انگار طاقت مسائل سخت را نداشتم ، مگر  گری. بعد از بابا دمیایکوتاه ب یکم دیبا دیکردم شاسرم را تکان دادم و فکر         

 ییجدا نیبه ا یلی، تما رسامیام کردمیحاال که حس م گذراندم؟یم یرا هم به قهر و دور شیچند روز بود که نصف روزها یزندگ

 ، دوستم دارد... کردمیندارد ، حاال که حس م

 

که آمدم گل  گرید کباری. تا بحال به دفترش نرفته بودم و فکر کردم میو با آسانسور باال رفت میشد ادهیپ نیاز ماش        

رنگ را که رد کردم  یکرد.در بلوط تمیبا لبخند دستش را پشتم گذاشت و به جلو هدا رسامی. در آسانسور باز شد و ام رمیگیم

انتظار در سالن نسبتا کوچکش قرار  یهم برا یو چند صندل یمنش زیم کیاش ،  ساده، دفتر بزرگ و  میوارد دفترش شد

 هیما بلند شد سالم کرد و بعد گفت :  دنیاش با د یکه بنظرم جالب بود! منش ییو سرمه ا ییقهوه ا یبیداشت ، با دکور ترک

 وقته منتظرتون نشستند. یلیخانم و آقا خ

 

 !ادیب ید کس؟ قرار نبو یاخم کرده و گفت : ک رسامیام        

 

 .موننی، گفتن منتظر م دیستی، گفتم ن دونمیگفت : نم یمنش        

 

، در را باز کرد و من را جلوتر فرستاد که همانجا خشکم زد و با  میگفت و به طرف اتاقش به راه افتاد ییباشه ا رسامیام        

 شدم... رهیالمنظر خ هی، با آن لبخند کر الدیباز ، به دلناز و کنارش م مهین یدهان

 

         

 

 

 

 دلناز؟ یکنیم کاریچ نجایشد در را بست و من را کنار زد و جلو رفت و گفت : ا یعصب رسامیام        

 

 ...دمیم حیآروم باش توض قهیدق هی،  رجانیاش را جلو داد و گفت : ام یگوشت یدلناز لبها        

 

بزرگ و لبخند شل و ول و گستاخ بعد به طرف من  یو قد متوسط ، بازوها اهیس ی، چشمها انداخت الدیاخم آلود به م ینگاه        

 باش... رونیجان ، تو ب یکیبودم و گفت : ن ستادهیزده و مبهوت ا خیبرگشت که 

 

که  هیهمون کس الدی، م الدهیم ینیبیآقا که م نیصبر کن...ا کمیخانم کار دارم ،  نیمن اصال با ا ریدلناز جلو آمد و گفت : ام        

 اتاق... یتو یانیخانم با دوست پسرش اومده بودند ، بعد هم که در جر نیگرفته بود و ا یمهمون

 

 یآورد نویا یبرداشت و گفت : صداتو ببر...به چه حق زیبه طرف دلناز خ یناگهان رسامیخوردم ، ام شیاز حرفها یتکان        

 ....نجایا

 

 زد و گفت : درست صحبت کن جناب! ین موقع ساکت بود پوزخند صدادارکه تا آ الدیم        
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 که دلناز رو به من گفت : دیبگو یزیخواست چ رسامیام        

 

 شهی، اما نم یبهش گفت یچ دونمیبوده ، من نم یچ انیثابت بشه جر ریرو آوردم تا به ام الدیجون ، من م یکین نیبب -        

کنم ، سراغ  هیرو ته لمیهمون موقع که خودش ازم خواست براش ف یبدونه...حت دی، با یجلو بر لهی، با دروغ ، با ح ینطوریا

 یتو چ دونمی، همه رو مهران براش گفت ، اما نم هیداستان چ دونستیو توافق کردند ، م دمهران رو گرفت و باهاش صحبت کر

 و ... میتوافق کرده بود ری...من و امدیکنیم نطوریه ادر کاره ک ییبهش و دوباره چه معامله ا یگفت

 

؟ معامله ؟ سرم را  لمی؟ ف رسامی، مهران ؟ ام دمیدلناز را نفهم یچطور شد ، مغزم انگار توقف کرده بود ، حرفها دمینفهم        

مهران و حرف نزدن و جواب  در مورد رسامیام ینگاه کردم ، حرفها دیرسیبنظر م جیگ یکه کم رسامیتکان دادم و به ام یکم

را گرفت و  شیبه طرف دلناز رفت و بازو رسامیاز ذهنم گذشت...بدنم به لرز افتاد...ام زیچ هندادن ، اس ام اس مهران و هم

 دلناز تا نکشتمت... رونیگفت : گمشو ب

 

، چک و  لیموبا لمیکافه ، ف یما رو داداش ؟ اون روز تو ادینم ادتیگفت :  رسامیوارد کار شد و رو به ام الدیبار م نیا        

 ...نایا

 

 یصندل یخم شد و رو میرفت و به نگهبان دستور آمدن داد. من زانوها زشیم یسرخ شده به طرف تلفن رو رسامیام        

 هم چک هاشو پاس کرده ... رسامیتموم شده ، ام ینشستم ، دلناز رو به من دوباره گفت : باز

 

 .رونیدلناز. گمشو ب یبه طرف در رفت و در را باز نگه داشت و رو به دلناز گفت : گور خودتو کند رسامیام        

 

، به حرکات  دیرفتند. چند قدم در اتاق راه رفت و دست به سرش کش رونیزودتر از او از در ب الدیکرد و م ییدلناز ناله ا        

از دست دادنش را  یکه در گوشم ندا ی، از زنگ دیبودن ماجرا دلم لرز حیاز وحشت وق ، دینگاه کردم و دلم لرز شانشیپر

...نگاه دیام ، اشک در چشمانم جوش یروزیپ لینقطه قوتم شده و دل کردمیفکر م احمقانهکه  میها ی، از همه سادگ دادیم

 ...یبه من افتاد و به طرفم آمد و اخم کرده گفت : نگو که باور کرد رسامیام

 

نبودند. سرش را ناباور تکان داد و گفت :  یزیچ یاهیکه جز س ییبغضم را سرسختانه قورت دادم و نگاه کردم به چشمها        

 بود ، مشخص بود... لمشونی، من از روز اول بهت دروغ نگفتم...ف یکیباور نکن ن

 

 دستم را گرفت و ادامه داد : ساده نباش...        

 

را مشت کردم و  میباخته بودم. دستها نطوریام را ا یباشم ، زندگ دینبا گریمن ساده بودم و د گفتیم ،راستیآه از سادگ        

و به طرف در رفتم ، صدا  دمی. نگاهم را برکردی.بلند شدم ، هنوز ناباورانه نشسته بود و نگاهم مدمیکش رونیدستش ب ریاز ز

حس  ی، وقت دمیرس ابانیبه خ یو وقت دمیدو شتریشدند گم شد. ب ندیبه دو لیکه تبد عمیسر یقدم ها یکردنش در صدا

 بار بود... نیآخر نیبازنده شده بودم و ا گر،ید کباری. دیکردم گم شده ام ، اشکم چک

 

      

 

 

 

داشت. مامان عزادار بود ، همه  لیدر آوردم ، هزار دل نجایشدم. چطور سر از ا رهیخ یو به در ماهگون ستادمیمقابل خانه ا        

فرو  یکیکجا گم و گور شوم. در را باز کردم و هل دادم ، خانه در تار گرفتمیم میتصم کردمیفکر م یکم دیبود ، با نجایا لمیوسا

ختم . اندا یناهارخور زیم یها یصندل یرا رو فمیرا در آوردم. جلو رفتم و ک میرا روشن کردم و کفشها ردرفته بود ، چراغ پاگ

به دست داشت و  گاریمن. چراغ را روشن کردم ، س یبود به تماشا ستادهیکه ا یاهیس هینگاهم افتاد به در باز بالکن و سا

خانه اوست ، نه من !  نجایافتاد ا ادمیکه  کندیچکار م نجایا بپرسمنداشت. خواستم  تیاهم میسرخ بود که اصال برا شیچشمها



Roman-City.ir 
 اینجا که من ایستاده ام رمان

 

https://telegram.me/romancity 167 

 

و درمانده به  دمی. به اتاق خواب رسگرید رفتمیم دیندادم. با یتیکرد. اهم میسرم را برگرداندم و به سمت اتاق رفتم ، صدا

کمدم  ی؟ رو به رو رفتمیکردم و میام را کجا ول م ی؟ اتاق دوست داشتن کردمیشروع م دیدورتادورش نگاه کردم ، از کجا با

 ؟یمنو بشنو یحرفها یخوایکه گذشت گفت : نم یداد. کم هیتک واریشد و به د دایوباره سر و کله اش پ. د ستادمیا

 

 گول بخورم! خوامیزدم و گفتم : نم یپوزخند        

 

 مهم نبود. می، باز هم برا کردمیاش را حس م یکالفگ        

 

 خودت... یدونی، همه حرفهاشون چرت و چرت بود ، م یکین میبا هم حرف بزن دیبا -        

 

، االن ، خسته ام  کنمیدروغ ، بعدا بهش فکر م ای گنیراست م ستیتخت پرت کردم و گفتم : اصال برام مهم ن یشالم را رو        

 دیچرا من با دونستمیر ، نمشه نیا یتو ارنیگند باال م نهمهیکه ا یآدم نهمهیباشم ، از ا تیزندگ یتو گهید خوامی، نم رسامیام

،  ییگذشته ا نیپاک کنم ، تو هم جز ا ییرو خودم تنها زیبرم و همه چ دی! با دونمیپس بدم ، حاال م وتقاص گذشته ام ر نقدریا

 .یدونی، خودت هم م میبا هم باش میتونی. نمیایاز اونجا م

 

 .یخودت رو سرزنش کن دیاتفاقها افتاد امروز ، بخاطر گناه منه ، نه تو. نبا نیجلوتر آمد و گفت : اگه ا        

 

 ی، برا کنمیتو شدن سرزنش م یخام حرفها یو منم خودم رو برا نطورهیتخت انداختم و گفتم : حتما هم یرو یگریشال د        

 .میسادگ یاحمق بودنم ، برا

 

 اش دروغه... هی، بق یدیبود که از من شن یشال را از من گرفت و گفت : من خامت نکردم ، همه داستان اون        

 

 ییماجرا چیکشش ه گهیرو ، اگه دروغ هم باشه ، من د ی، همه چ دونستیچک هاتو م انیگفتم : همه حرفهاش؟ جر یعصب        

برام  یکنن داستان رو ه یجلو و سع انیاز گذشته من ب یکپ هیوز قراره چند نفر با ، هر یمعشوقه هات ریرو ندارم. تو هنوز درگ

 یگذشته ات رو دار یتو ! تو هم گندها ریتقص یکنه که من بتونم ؟ معلومه که همه چ یزندگ ینطوریا تونهیم یمرور کنن ، ک

 ...میبا هم باش میتونیخودت...ما نم یمن ، مال تو هم برا ی! مال من برا یکشونیدنبال خودت همه جا م

 

 ، نه تو. رمیتخت و گفت : پس من م یو پرت کرد رو دیرا کش میدستها انیلباس م تیبا عصبان        

 

 نویتو موندم. من هم ا یزندگ یهنوز تو یعنیبمونم ،  نجای، من اگر ا ستیمال من ن نجایبه اطرافم اشاره کردم و گفتم : ا        

 .خوامینم

 

 یچ نای؟ به مامانت ا میجدا ش یخوایو گفت : م دیکش یقیعم یتخت و سرش را به دستانش گرفت ، نفس ینشست رو        

 ؟یگیم

 

 به خانواده ات... یرو بگ یمهمون هیقض یبر یتونیگفتم : اون به من مربوطه. تو هم م یاز هر حس یخال        

 

 بار ، بهم اعتماد کن. نیآخر ی: برا ستادیا میبلند شد ، رو به رو        

 

 بار؟ نیا گهید یچ یو گفتم : برا دمیرا در هم کش میابروها        

 

 .میکنیرو م ییجدا یبرم مسافرت ، بعد از برگشتنم ، کارها دینگاه سرخش را به من دوخت و گفت : با        

 

 اخم کردم و گفتم: کشش نده ، قبلش تمامش کن.        
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 سفر رو... نینرم ا تونمی، من نم کشهیدنبال کارهاش چند ماه طول م میکالفه گفت : تا بر        

 

 گفت : میدر چشمها رهیرا گرفت و خ مینزدم. بازوها یدادم و حرف رونینفسم را ب        

 

 .کنمیرو درست م زی، من همه چ مینش ای میجدا بش -        

 

کردم. صبح ،  هیتخت و تا صبح گر یو رفت. بعد از رفتنش ، نشستم رو دیام را بوس یشانیبدون فرصت دادن به من ، پ        

 شروع شده بود. نجایهم از ا زیبکنم ، همه چ یبزرگ یبه خانه مامان رفتم. قرار بود کارها

 

 

 

، دلهره قضاوتش همه تنم را گرفته بود. من که دخترش بودم ، با تمان  کردیبه من نگاه م دهیپر یمامان متفکر با رنگ        

، دلم را از چه  ای. خدازدی، دلم را آتش م شیمامان جان گفتن ها ادیرا دوست نداشته باشد ،  رسامیام خواستمیام نم یدلخور

خشم و نفرتم ،  نیودم که در عچطور عاشق شه ب پاشد؟یآورد و از هم نم یرا تاب م رماکه هم آتش و هم س یساخت یجنس

 متزلزل شود ؟ هیدر مقابل بق ی، فقط کم تشیشخص خواستمینم

 

 و گفت : دیلرزانش را به صورتش کش یکه تمام شد ، دستها میحرفها        

 

 ؟یخودسر نقدری؟ چرا ا یرو به من نگفت نهایا یچ ی؟ برا نیجان مامان چکار کرد یکین -        

 

 نگران بابام بودم . یلیانداختم و گفتم : مامان خ ریسرم را ز        

 

 رسامیام ی...بعد چرا وقت؟یعقل یساده و ب نقدریدنبالش مادر ؟ ا یمامانش رفت یزیگفت : بازم بعد اون ابرور یشانیبا پر        

 کنه... تتیاذ یکس ذاشتی، نم شدیم یبابات هرچقدر عصبان ؟ینگفت یزیرو بهت گفت چ لمیاومد ف

 

 نکرد! تمیگفتم : اذ عیسر        

 

 زی،اونهمه احترام ، اونهمه بر ادیاصال بهش نم یعنیکه کرده درست نبوده ، ازش توقع نداشتم ،  یاخم کرد و گفت : هرکار        

 بوده ؟ لمیهمش ف یعنی،  دنیو ناز کش دنیو بپاش...اونهمه ناز خر

 

 تکان دادم ، کنارم نشست ، دستم را گرفت و گفت : یسرم را با ناراحت        

 

 ...گهی؟ معلومه که دروغ م یخراب کن تویزندگ یخوایدختره م نیحاال بخاطر ا -        

 

 . دونستیرو م زهایچ یلیراست ، خ ای گهیدروغ م دونمیرا پاک کردم و گفتم : نم میاشکها        

 

، حاال  کنهینم یفرق ادشیدختر گفته ، کم و ز نیکه ا یینایهم که بوده ، ا یان مادر ، هرچج یکیو گفت : ن دیکش یمامان آه        

 به حالت فرق داره ؟ یلیرو بده به من ، خ لمیرفته بهش گفته ف رسامیام یمثال بدون

 

 کنه... یکار نیبد باشه همچ دیادم با یلی، خ هیرو ادهیز یلیخ نیا گهیسر باال آورده و گفتم : فرق داره مامان ، د        

 

، حرفهاشو  ی، اگه هم شک دار ستین یزیچ نی، من مطمئنم همچ زمینکن عز هیرا پاک کرد و گفت : گر میمامان اشکها        

 ...یکنیمدت سفرش بگذره ، برگرده ، صحبت م نیبشنو ، اما بنظر من بذار ا

 

 به آغوشش رفتم و گفتم : یو از ناراحت اریاخت یب        
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 نیاش ، برام راحت تر از ا یطاقت ندارم. تحمل دور گهی، من د شهیرو م کباریهر چند وقت  هیقض نیمامان ، ا -        

 دردسرهاست...

 

که شما دل به هم  نهیداشه باشه ا یخوب هیماجراها  نی، همه ا زمیعز ستیمامان پشتم را نوازش کرد و گفت : نه ن        

 .نیداد

 

 . ستیمعلوم ن شیچیاون ه ی، ول دیو گفتم : من شا دیقلبم لرز        

 

 فهیبهت بگه و وظ دیگفتن داشت که خودش با یبرا ییا گهی، حرف د دمیکه من د یرا گرفت و گفت : اون میمامان شانه ها        

 ت...، در مورد خونه اس شهیکه به من مربوط م یخودشه...اون

 

 ؟یچ یعنیبا تعجب نشستم و گفتم :         

 

و  حیوق یادمها نیلحظه چشمم به چشم ا هی گهید خوامی، نم میو بر میرو بفروش نجایا دیشد و گفت : با رهیخ ییبه نقطه ا        

 .وفتهیآبرو ب یب

 

 ...یدل بکن نجایبخاطر من از ا خوامیشدند و گفتم : مامان...نم ریسراز میدوباره اشک ها        

 

خسته شدم و دلم  نجایبعدش منم از ا خواستیرو از من م نی، هم کردیم نکاروی: اگه بابات بود ، هم دیصورتم را بوس        

 هروز... رهیگیم

 

 دانستمیم که یدلم گرفته بود ، آرامش داشتم.بعد از مدتها ، قلبم آرام گرفته بود از کار یلیخ نکهیبلند شد ، با ا یوقت        

 انجام دادنش درست بوده.

 

        *** 

 

 

 

وارش ، آغوش آرام کننده اش ، رنگ موهها  نهیو نگاه آ دیاوریب ادیرا ب شی، دستها دیمرور کن گرید کباریمادر داشتن را ،         

را  حهیرا نی، ا دیه را بو بکشخان ی، فضا دیببوئ گریو فرم راه رفتنش...مادر داشتن را بار د شیو مدل لبخند زدنش ، تن صدا

 ...دیکنینم شیدای، پ دیپا بگذار ریز ایدن یکرد...هر خانه و هر آغوش را هم در همه جا دینباشد ، حس نخواه گریکه د ی، روز

 

 .دینکن ریلحظه ، د نیهم ی، حت دی، هروز به آغوشش بکش دیمادر داشتنتان را هر لحظه در خاطرتان ثبت کن        

 

 .دیخود بدان یمادر داشتن را خوشبخت        

 

 

 

 ؟یشدم . نوشته بود : خونه مامان موند رهیخ ششیبه اس ام اس چند روز پ        

 

 جواب داده بودم : آره.        

 

 .نجایا ای، با مامان ب رمیزده بود : اونجا نمون ، من دارم م        
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 میتصم نیفروش گذاشته بود. عذاب وجدان ا یآن روز رفته بود بنگاه و خانه را برا یاجوابش را نداده بودم. مامان فرد        

 ؟یریم یبود. اس ام اس دادم : ک ختهی، ذهنم را بهم ر یاجبار

 

 بعد جواب داد : سه شنبه. یقیدقا        

 

 من را ، متوجه بشود. یمهم بودنش برا گرید خواستیمقاومت کردم . دلم نم یول یگردیبرم یک سمیبنو خواستمیم        

 

 ، مواظب خودت باش. مونمیاس ام اس داد : من رفتم ، احتماال دو هفته م گرید کباریسه شنبه         

 

ها و  یام بود. من به همه آن قهر و آشت یدوست داشتن یمن تمام شدن زندگ یباز هم جوابش را ندادم.رفتنش انگار برا        

 صوص خودش عادت کرده بودم.مخ یمحبت ها

 

،  میزدیم یگشت ای میخوردیآمد دنبالم و با هم شام م یم یعذاب شده بود . گاه میکالس رفتن و برگشتنم ، برا یروزها        

 در گذشته را ، خوشحال بودم. آن روزها انگار چقدر دور بودند! زیهمه چ کردمیآن روزها فراموش م

 

هم  نیچقدر بدهکارش شده ام. حاال دلم ماش دانستمینم یکی نیا یافتاد ، برا دمیجد یوندایه نینگاهم به ماش        

شدم  کینزد نیو به ماش دمیکش یرا دور زدن. آه ریدلگ یها ابانیخ ییجذاب تر بود تا تنها می، کنارش نشستن برا خواستینم

بود ، سالم کرد و گفت : وقت  یو صورتش جد شهی. لبخند نداشت مثل همشدیم کمیکه نزد دمیرا د نیرحسی، که متعجب ام

 م؟یبا هم حرف بزن یدار

 

 : در چه مورد؟ دمی، دوست نداشتم همراهش شوم. اخم کردم و پرس کردینم یلودگ شهیمثل هم نکهیبا ا        

 

 .مینیبش دیمفصله ، با یلیداد و گفت : خ هیتک نیدستش را به ماش        

 

 خودت... یدونیم ستین رسامینگاهش کردم و گفتم : ام یکم        

 

مجبورت کرده باهاش  یچطور نکهی.ایکیرو گفته ن یاومد و با بابا حرف زد.همه چ روزیپر ریحرفم را قطع کرد و گفت : ام        

 !یازدواج کن

 

 رونیب یحرف ی. چند بار دهانم را تکان دادم ولستادیا یینگاه کردم و حس کردم قلبم لحظه ا نیرحسیمبهوت به ام        

 یآبرو شهیبه ر شهیت نطوریا رسامیرا نگفته ، امکان ندارد ام زیهمه چ دیکردم ، شا لیو تحل هی.بعد به سرع با خودم تجزامدین

 من بزند!

 

 بدم. حیرو توض زیبرات همه چ ییجا هی میبر ایبه خودم آمدم ، با لبخند گفت : نگران نباش ، فقط ب نیرحسیام یبا صدا        

 

 دور کند بود ! یسرم را تکان دادم و دنبالش راه افتادم.هنوز هم قلبم رو        

 

 

 

        *** 

 

،  ریبگ افهیق میو برا میرا آن طرف کن و نگاهم نکن ، فکر کن قهر کرده ا تیبگذار چند روز راحت باشم ، اصال رو ایخدا        

 کرد! یعاشق دیبا نطوریا یداد ادمیهم تنگ شود خدا ، آخر خودت  یبگذار دلمان برا
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بزنم اما باز دهان  یو خواستم حرف چاندمیرا بهم پ میبا استرس به او که به نظرم مثل خودم نگران بود نگاه کردم.دستها        

ها چه بود  یباز وانهید نی، ا رسامیر کنم. اه امرا خراب ت زیبزنم و همه چ یحرف دمیترسیچه خبر شده و م دانستمیبستم . نم

 !یگفتیحداقل به من م گر،ید

 

 از کجا شروع کنم راستش! دیبا دونمیسرش را باال آورد و گفت : نم نیرحسیام        

 

 شده ؟ ینگران گفتم : فقط بگو چ        

 

 بودم! یاون مهمون یروع شده که من تورا بست و دوباره باز کرد و گفت : داستان از اونجا ش شیچشمها        

 

داستان  دیرفتن من با یمهمان کی نقدریبشنوم ، چرا ا دیرا با یمهمان نیچقدر بحث ا ایرا به سرم گرفتم. خدا میدستها        

 من؟ یرا کشف کند برا یقتیاز راه برسد و حق یکیداشته باشد و ماجرا و هروز 

 

...همون دانشگاه تو و مهران دوستت که دورادور میبود یی: من و دلناز با هم ، هم دانشکده ا دمیرا دوباره شن شیصدا        

، مهران هم بود. اون شب  گشتیم الدیبا م ادیهم از بچه ها بود ، اون روزها ، دلناز ز الدیبا هم . م میداشت کیسالم و عل

خورد ، حواسم بود بهش  ادیجمع هامون . مهران که ز ایها  یهمونم یبودم تو دهیبا مهران ند چوقتی، منم بودم . تورو ه یمهمون

راهرو  یدنبالتون رفت تو عادیشدم گفتم به من چه که م الیخیبرات مرور کنم...ب خوامی. نمیاتاق و تو دنبالش رفت ی. رفت تو

رو گرفتم و پرت کردم ، حالم ازشون بهم  الدیدست م یگوش مطرف و من هی، مهران رو هل داد  عادیو منم دنبالش رفتم. م

که گفتم همراهم هست و سوار  گشتیم نیماش چیدنبال سوئ یاون شلوغ ی! تو یبود جی، گ رونیآوردت ب عادیخورده بود. م

 خونه خالت. متیو رسوند میکرد نتیماش

 

، آن روز رفتن به مزون  شانیپسرعمو یمهمان ...روزدمیند چوقتیبه دنبال عکس العملم به من نگاه کرد ، آن راننده که ه        

مقنعه فرو کردم و باز هم فکر کردم.برادرشوهرم شده بود  ریرا ز میحدس زد. به عادت موها شدیمگر م ی، تولد خودش...ول

 شد؟یهم م نیام. خنده دار تر از ا یندگحالت من در کل ز نیتر عیشاهد فج

 

 !شهیکه نم یشده بود نه ؟ اتفاق یزیبرنامه ر یچسرم را تکان دادم و گفتم : همه         

 

 میمشترک داشت ی، دوستها میبود یکه ما دورادور هم دانشگاه نجایتا ا ؟یینه! چه برنامه ا ؟یزیاخم کرد و گفت : برنامه ر        

به دلناز کارتش رو دادم ،  باری،  کنهیکار م یآموزشگاه هنر هی یبهراد تو دونستمیکه من م میرسیم رسامیبه ام ینطوری، ا

 گه؟ید یدیدخترخالت د قیرو هم حتما تو از طر ریبود. ام دهیرو د ریبود باهاشون و ام دهاومده بود اونجا و دوست ش

 

 میآب برا یبود. کم رممکنیغ میرا مرور کردم ، باور کردنش برا شیبار حرفها نیهزارم یو برا میبه چشمها دمیدست کش        

فکر  یلیفلش بک ، بردم به عقب.شبش خ هیمثل  دنتیرفته بود ، د ادمی زی، همه چ دمتید ریهمراه ام یو گفت : وقت ختیر

 عیسر نقدریباهات ازدواج کنه و ا خوادیگفت م ری. بعد هم که امیریچرا االن با ام دونستمیاومد! فقط نم ادمی زیکردم و همه چ

 ،یشناسیبشم و حاال که تو منو نم الیخیکنم ، گفتم ب ینکردم خودم رو بهت معرف دای. فرصت پی، شک کرده بودم به همه چ

اصال  دمیو فهم دمیبکشم و منم دلناز رو دم برج د ریام یبه کارا یسرک هیگفت  شهیبابا مثل هم نکهی. تا اارمیمنم به روت ن

 کاسه است. مین ریز ییمطمئن شدم کاسه ا گهید نجایکات نکرده و هنوز رفت و آمد دارند. ا ریرابطش رو با ام

 

 هیخودم. قبال  یکردم ، هم به دستور بابا و هم بخاطر کنجکاو قیتو تحق یرو یلیمن خ یکیداد و گفت : ن رونینفسش رو ب        

بون ، با ز ی، مظلوم و ب یآزار بود ی، آروم و ب یخورد بیاون شب فر دونستمی، م دونستمیدر مورد تو و مهران م ییزایچ

 لی، دل یگینم یچیچرا ه یدونیبا دلناز هنوز رابطه داره؟ اگه م ریام یدونیسوال بود ، م ام. بریفرق داشت ریام یدوست دخترا

رو هم  ریو ام دادیحرفها بود که نشون م نیتر از ا رکاهیآب ز یلیبرام سوال شده بود. باز شکم رفت به دلناز...خ یلیسکوتت خ
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 شهیمثل هم ریام یبرا هیقض دمیخجالتم در اومد ، فهم زا یاونطور ریاومد دوست داره...شب تولدم که ام یبنظر م یلیخ

 !دیفهم نویو البته دلناز هم به اشتباه من اونجا بود و اون هم ا ستین

 

         

 

 

 

 ه ات؟به خانواد ای رسامی؟ به ام ینگفت یزیچ یجا به جا شدم و گفتم : چرا به کس یعصب        

 

 تیچقدر اذ دونستمیم نکهیاوال ا کردم؟یم نکارویا دیبا یچ یخراب کردن تو ؟ برا یباال رفتند و گفت : برا شیابروها        

 ...یبود ری، بعد هم زن ام یو مقصر هم نبود یشد

 

 .یآشفته بازار ، تو دلسوز من دراومد نیا یزدم و گفتم : حتما تو یپوزخند        

 

 داد و گفت: هیتک        

 

 کمکت کنم. خوامی، م سوزهیدلم برات نم -        

 

 ینکرد یکیدروغ و کلک حرفاتو باور کنم؟ از کجا معلوم با دلناز دست به  نهمهیا ونیم دیبه جلو خم شدم و گفتم : چرا با        

 مثال؟

 

بابا و باهاش حرف زد ، گفت مجبورت کرده باهاش ازدواج  دنیاومد د ریام یکیو گفت : ن دیبه سرش کش یکالفه دست        

 .یکن

 

درهم  یپا یخورد و صورتش فکر کنم از سرد شییاز چا یکرده بودم! کم ریگ یکردم ، در چه برزخ خیدوباره از استرس         

و  یعاشقش شد یقتخودش بوده و و ری، گفت تقص نیرفت : اومد دفتر ، گفت قراره بعد از برگشتن از مسافرتش جدا ش

خودش ادامه بده و تو هم  یاون به زندگ یشد یبابات ، راض ضیقلب مر یاکرده به طالق و تو بر دتی، تهد نیازدواج کرد

 ...ینزن یحرف

 

و  لمیاعتماد دوباره به ذهنم برگشت.از ف نیریشد و حس ش ریدادم. آرامش به وجودم سراز هیدادم و تک رونینفسم را ب        

 به خلوتم تلنگر زد: شیخودم محفوظ مانده بود...صدا یبرا مینزده بود ، آبرو یحرف یمهمان

 

 اومد! یازش خوشت نم ی، قبل عروس ینبوده ، نه ؟ تو قبلش هم ناراحت بود نیا هیاما قض -        

 

ودنش را با نمودار استوانه و درصد خوب و بد ب ستیبفهمم هدفش چ خواستیسرم را باال آوردم و نگاهش کردم ، دلم م        

 هم فشردم و گفتم : یرا رو می. لبهادمیدیاش م یشانیپ یرو ییا

 

 ؟یکمک کن یخوای؟ م رهیخ تتیواقعا ن -        

 

باهات حرف بزنه ،  ادیب خواستیبود که بابا م نیحرفها ا نیزد و گفت : آره ، امروز هم هدفم از گفتن ا یلبخند کمرنگ        

 .دونمیمن م دونهینم رهمیام یاز گذشته تو خبر نداره.حت یزیچ ی...کسهیچ انیجر یبدون خواستمیم

 

 گرفتم و گفتم : فمیدستم را به ک        
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و پدرش با  رسامیکن ام یکاری ،یدار یخوب تی، تو ، اگه ن گهینداره د یتیاز گذشته خبر دار بشه برام اهم یکس نکهیا -        

 کنن. یهم آشت

 

 ؟یکرد و گفت : به من اعتماد ندار ییخنده ا        

 

 بلند شدم و گفتم: نه ندارم.        

 

 گفته حواسم بهت باشه. رسامیهم بلند شد و گفت : به هر حال ، ام نیرحسیام        

 

 من حساب کنم؟ ای یکنی.کنار صندوق کافه گفتم : تو حساب مشدمیمتعجب نم زیچ چیانگار از ه گرید        

 

 خندان گفت : من!        

 

کنار دستم و نت  گذاشتمیکاغذ م دی، ساعتها و روزها.با کردمیفکر م دینکردم.با یخداحافظ یرفتم.حت رونینزدم و ب یحرف        

به  دمیدور تند رد کردم و رس یرا رو نیرحسیام ی.حرفهاگرفتیتا ذهن درهم و برهمم آرام م میها دهیاز شن داشتمیبرم

خودش را مقصر  نطوریا خواستیاز جدا شدن من مطمئن بود و م نقدریا یعنیرا ؟  زیچ.چرا به پدرش گفته بود همه رسامیام

را کرده بود  نکاری.چرا امیجدا شو یگرید لیخبردار شود ، به هر دل یکس نکهیبدون ا شدینشان دهد تا من راحت تر باشم ؟ م

 یمردانه و آرامش...برا یژست ها ی، برا نشقبل از حرف زد یفکر کردن ها یتنگ شده بود...برا شیکه چقدر دلم برا ی؟ وا

 رسامی...اخ امکردمیکشفش م شیتا از ال به ال آوردمیبه خودم فشار م نقدریا دیکه با ییکردن ها یمدل عاشق نیا

که ما  ییمه چهارچوب هاگذشته ام...به درک بروند ه یخواهم گفت به درک بروند همه آدمها یبرگرد...برگرد و من به راحت

دست  ینشستن و دست رو کجایرا چه به  یریزنج وانهی، عشق د میبند یو سفت و سخت به آن ها پا میساخته ا عشق یبرا

 گذاشتن؟

 

      

 

 رسامیام        

 

 

 

 بانهیغر شینگاه کردنش هم برا ینگاه کرد. حت بهیشهر غر یبایخاموش و ز یپهن و کوتاه را در دست گرفت و به نما وانیل        

 شیلبها یبه رو ی.لبخند تلخخواستیتهران را کرده بود ، آن برج و آن طبقه خصوص ، دلش آنجا را م یروزها. دلش هوا نیبود ا

 نیاز ا شتریتاب باشد.از خودش توقع نداشت ، ب یبخورد و باز هم ب یدنیهتل لوکس ، نوش کنبال یباشد رو ستادهیآمد ، ا

درجه فکر  نی، در باالتر دیایخوشش ب یاز کس یروز دیکه شا کردیاش حساب باز کرده بود.با خودش فکر م یخودار یرو حرفها

 یکه ب یخودش ، دختر یهم داشت برا یطیباشد.شرا رجاتا هروقت که عالقه اش پا ب دهدیم ییهم خانه ا شنهادیبه او پ کردیم

 یهم ، حاضر! خنده اش گرفت ، االن به کس شهیباشد و هم ینکند ، در معاشقه عال هیباشد و شاد ، غر نزند ، هرگز گر هیحاش

 ایعاشقش شده. آ کردیبا او ازدواج کرده بود و از همه فاجعه بارتر ، فکر م یکدام را نداشت ، حت چیعالقه مند شده بود و ه

منکر حس  توانستینم یول دیتله داشت ، شا نیدر فرار از ا یسع شهیاو ، که هم یشدن فاجعه بار بود ؟ برا یکیعاشق ن

 بشود. فشیو لط نیریش

 

متعجب پدرش  یچشمها ری...تصویرا بست.روز قبل از آمدنش ، رفته بود به حجره حاج شیو چشمها یصندل ینشست رو        

انداخته بود  ریش را زسر رسامیداد بود.ام یبه شاگردش دستور چا یظاهر شد. حاج شی، مقابل چشمها یسر زدن ناگهان نیاز ا

بدون  دیبا ی. با حاجدیچه بگو دانستیخودش مرورد کرده بود و م یرا چند بار برا نشو فکر کرده بود از کجا شروع کند ، داستا

 رفت ، سرش را باال آورده بود و گفته بود : یم شیمقدمه پ

 

 .میجدا ش میخوایم یکیمن و ن -        
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 داده ، گفته بود : هیاول چند لحظه ماتش برده بود بعد خودش را جمع کرده بود و تک یحاج        

 

 .یرو ندار اقتشیل دونستمیم -        

 

 یبه ب یبه او. اما اعتقادت نیبه توه دادیم حیبه خودش را ترج نیرا دوست داشت و توه یکیبار، ن نینشده بود ا یعصبان        

 نداشت! به پدرش زل زده بود و گفته بود : یکیخودش در داشتن ن یاقتیل

 

کردم ، قبول کرد و بعد از  یچک ، ازش خواستگار انیاومد ، اونم به خودم عالقه مند کردم ، سر جر یازش خوشم م -        

 خونه خودم. یخودم را داشته باشم تو یزندگ خوامیگفتم همش دروغ بوده ، م یعروس

 

 گذاشته بود و ادامه داده بود : نیزم یهم انداخته اش را رو یرو یبود . پاهاصورت پدرش بدون حس         

 

حرفها بود ،  نی. ساده تر از استین ییپدرش ، کار عاقالنه ا یقلب یماریبا توجه به ب یجدا بشه ول تونهیبهش گفتم م -        

 نزد.منم روابط خودم رو ادامه دادم... یقبول کرد و حرف

 

 یکن نکارویدلت اومده با اون دختر ا یآخه ؟ چطور یشد یونیزد بود سرش : تو چه ح ادیمنفجر شده بود و فر کبارهی یحاج        

 ؟

 

 کردیفکر نم چوقتیکه ه ییدر اصل ، بدتر بود. نشسته بود جا قتیماجرا نبود ، حق قتیحق نیگفتن نداشت . ا یبرا یحرف        

بود. سرش  امدهیحرفها ن نیا یبرا ی. شرمنده بود ولدانستیپدرش م یادهایحق فرو از خودش شرمنده بود و خودش را مست

 را باال آورد و گفت :

 

مدت  نیو ا یبه نامش کن خوامیخونه رو قبول نکرده ، م دونمیمنه نه اون ، م ریتقص یبدون خوامیدعوا. م یبرا ومدمین -        

 حساس شده ، تنها شده. یلی. بعد از فوت باباش خیهواشو داشته باش سیسوئ رمیکه م

 

، چند بار  دیکش قیعم ینفس یها را گذاشته بود و رفته بود. حاج ییبزند که شاگردش وارد و چا یخواسته بود حرف یحاج        

 جدا شه نه ؟ خوادیبه صورتش و گفت : االن که باباش فوت شده م دیدست کش

 

 یفرار کرده.حاج یکیخواسته ن نینگفته بود ، به بهانه سفر از ا یسرش را تکان داده بود ول دییبه نشانه تا رسامیام        

 ؟ قرامته دل شکستشه؟ یخونه به نامش کن یخوایم یچ یدوباره گفته بود : برا

 

 کبارهیو  شد بود رهیپدرش خ یچشمها ین یبود ، به ن یبود و حق داشت . خودش هم از خودش عصبان یپدرش عصبان        

 سال : دوستش دارم. نهمهیدلش خواسته بود حرف بزند ، بعد از ا

 

 و گفته بود : زیم یبود ، مسخره هم نکرده بود . نگاهش کرده بود و خم شده به رو دهینخند یحاج        

 

 ریگ نجایدر و اون در زدم که ا نیقدر خودم رو به ا نیهمه سال ، ا نی. ایافتاد ریپسر ، با تله خودت گ یافتاد ریگ -        

 ...حاال...ینکن

 

 را باز کرد و تکان داد : بکش عذابشم. شیدستها        

 

 ...بابا.خداحافظ.کنهیرو راحت م التی، اگه خ کشمیو گفت : دارم م ستادیبود. ا نیهم شهیحرف زدن با پدرش ، هم        
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، چشمش افتاده بود به  گذاردیرا تنها نم یکین یحاج دانستیناراحت نبود.م خودش ریکس به غ چیرفته بود ، از ه رونیب        

تا االن. سرش را باال گرفت تا از کنارش رد شود ، بعد منصرف شد  ی. از کودکنشستیم یکنج حجره حاج شهیکه هم نیرحسیام

نگاهش  یبود. کم ستادهیکوچکش ، با برق تعجب به سمتش برگشته بود و منتظر ا رادررا صدا کرد. ب نیرحسیو برگشت و ام

 بگو. یخوایم یزی...اگه چارمیبار ب رمیکرده بود و گفته بود : دارم م

 

 .شمیبرام ممنونت م یریبگ خیبسته  هیگاد برادر ...  ی: او ما دیخند نیرحسیام        

 

 چیداشت ، هرگز با ه نیرحسیکه با ام یکنج لبش نشست . روزگار یش زده بود. لبخندکه به صورت یبه مشت زدیم هیکنا        

 نیا زیکه فکر کرد آن را هم خودش خراب کرده است...مثل همه چ یجبرا نشده بود.روزگار خوش برادر شیکس برا

روشن کرده بود. گفته بود دوستش را  فشیش...با دلناز حرف زده بود و تکلیافتاد و دلناز و حرفها یکین ادیروزها...دوباره 

ماند...دلناز  یرا هم دوست نداشت ، هرگز با اون نم یکیاگر ن یکند و حت یبا او زندگ خواهدیرا دوست دارد و م یکیندارد ، ن

است.  یارید اشتباه فکرکرده بود همراه بختیکرده بود و فهم قیتحق دنشیمهران که بعد از د ماندی، م شدینم یکیمزاحم ن گرید

به قلبش چنگ  یروزها؟ نگران نیرفته بود ا دنشیبه د یکین یعنی ند؟یرا بب یکین خواستی! پس چرا مدیاشتباه در د هی

 رد؟کالفهیسر راهش قرار بگ توانستی.اما او که موفتدیباز هم دنبال مهران راه ب یکیزد...خودش را آرام کرد که محال است ن

، دوباره  دیچیرا از نو م زیو همه چ گشتیبرم دی! با گشتیبر م دی. بادینوش شتریب ییو جرعه ارا باز کرد  راهنشیپ ییدکمه باال

 ...دشیبوسیدوباره م یو حت خواستشیو دوباره م گذاشتیقرار م

 

 دیرا با یکیبه ن دنیمدت تا رس نیاگر الزم بود ، ا ی، باز نکند ،حت شیبه موها دنینفسش را ببندد و تا رس خواستیم        

 ...مردیم

 

 

 

 

 

 گهیدوتا د یکیاون محله فقط خونه ما و  یمامان جان.تو کننیرا مقابل مامان و خاله گرفتم و گفتم : معلومه که خراب م ییچا        

 سازن. یمیقد

 

 و نگار گذاشتم و خودم هم نشستم.خاله با حسرت گفت : لوفریکنار ن زیم یرا رو ینیس        

 

 بود... گهید زیچ هی یداشتن اصال زندگ اطیاون زمان که خونه ها همه ح -        

 

 .میکن کاریرو چ یعروس خی.تارنیبحث ها رو ول کن نینگار گفت : ا        

 

 صورتش زد و گفت : نگار؟ یحرف ، خاله رو نیبا زدن ا        

 

که با بهراد  روزینداشتم...د یبخدا اصال حواسم نبود.شرمندم ، منظور یواافتاد و شرمنده گفت :  ادشیتازه  چارهیو نگار ب        

 خاله شرمنده... ی، صحبتش شد...وا میزدیحرف م

 

...چهلم هم نیکن دایسروسامان پ دیشماها هم با گهیمامان دستش را گرفت و گفت : دشمنت شرمنده خاله جان ، د        

 ؟ میناراحت ش دیبا یچ یگذشته ، برا

 

 .شهیکس ناراحت نم چیاشاره کرد.من هم کنار نگار نشستم و گفتم : اره نگار، ه لوفریبعد با نگاهش به من و ن        

 

 شده. رمید گهیدنبال حرف من گفت : واال د لوفرین        
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.دو رسامیام هی دیواسطه ذهنم کش یام و بالفاصله و ب یعجله ا یدهایخودم افتادم و خر ادی،  هیزیشد به جه دهیبحث کش        

هم با  یاش انگار ، صد سال. دوبار رفته بودم خانه پدر و مادرش و چند بار یو دلتنگ دنشیشده بود ند شتریهفته ب

 دیراه افتادم.با ی، به طرف اتاق یرا برداشتم و در حال چک کردن گوش لمیموبا زیم یو پدرش حرف زده بودم.از رو نیرحسیام

ام  رهی، سرم را باال آوردم و نگاهم افتاد به مهران که خ ی. با حس نگاه خواستی، اصال دلم خانه ام را م زدمیم سر مبه خانه ه

اس  یبه چهارچوب ، صدا دهیدر عقب رفتم و نرس طرفبودم وسط اتاق سابقم ، به  ستادهی، ا دمیشده بود. خودم را عقب کش

، اجازه بده  یکینگفته مونده ن یحرفها یسر هیو باز کردم ،مهران بود ، نوشته بود : باال آوردم  دیرا با ترد یام اسم آمد.گوش

 .مینیرو بب گهیهمد

 

گفته بود جوابش را  رسامیام کرد؟یاصرار م نقدریمانده بود که ا یتخت نشستم.چه حرف یرفتم به اتاق خودم و مردد رو        

 نمونده. یکردم: حرف پیصفحه رفت و تا یماجرا را تمام کنم.دستم رو نیا خواستمیندهم ، اما من م

 

 اومده سراغ تو و شوهرت. دونمی، م الدهیبالفاصله جواب داد: در مورد م        

 

 دارم با تو در مورد اون بزنم؟ یدوست مهران بود.ناراحت نوشتم : چه حرف الدیتعجب نکردم ، م ادیز        

 

 بلند شدم و در اتاق را بستم و جواب دادم : بله؟ یبعد زنگ زد. عصب یلحظات        

 

 .یکیاو ، آرام گفت : سالم ن یسکوت بود و بعد صدا        

 

 کردم آرام باشم : سالم . یسع        

 

 بودم. دهیوقت بود صداتو نشن یلیو گفت : حالت خوبه ؟ خ دیکش ینفس        

 

 ؟یبگ یخواستیم یچ کالفه گفتم : خوبم ،        

 

 یبهم گفت ، ناراحت و عصبان ینبودم. وقت انیمتاسفم ، من در جر یلیکردن . خ کاریبهم گفت چ الدیو گفت : م دیکش یآه        

 یجور هیقرار رو با اونا نذاشته بود.دلناز انگار  نیا چوقتی.شوهرت هارنیرو درب یباز نیشدم...دلناز بهش گفته بود برن و ا

 ...ادیب شیپ نتونیب یمشکل خواستمیم...نادیاش کرده بود ب یراض

 

را صاف  میبلندتر هم بخندم ، صدا خواستیلبخند زدم ، دلم م اریاخت یدادم و ب رونیب ینفس حبس شده ام را به آرام        

 .گنیدروغ م دونستمینبود ، م یکردم و گفتم : مشکل

 

زده بودم که اونطور رفتار کردم ،  یچ دونمی، اون شب نم یکیکردم ن یبد یلیو گفت : من بهت خ دیدوباره آه کش        

 ...منو ببخش...کشمیمدتهاست دارم عذاب م

 

 سخت را که امروز هم ادامه آن بود؟ دهانم را بازکردم و گفتم: یآن همه عذاب و روزها دمش؟یبخش یم        

 

 قط کنم. یندار یحرف گهیاگه د -        

 

 ؟یبخشیزمزمه کرد : م        

 

نبود  یکه به آسان دنی. بخشدمیتخت انداختم و خودم هم دراز کش یرا رو یبدون فکر گفتم : خداحافظ و قطع کردم.گوش        

ام را تحت شعاع قرار نداد ، آن وقت که فراموش کردم  یهروقت توانستم به آن فکر نکنم ، هروقت خوشبخت گفتمیم دی، با

 ...دمشیبخشیم
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 یصدا گریبار د منیبه نش دهیرفتم ، نرس رونیلبم از اتاق ب یبلند شدم با لبخند رو زدیمامان که اسمم را صدا م یبا صدا        

را باز کردم.نوشته بود : من اومدم ،  امیبه لرز افتادم و پ جانی، از ه رسامیاسم ام دنیمتوقفم کرد.با د یاسم ام اس گوش

 .نمتیبب امیدارم م

 

         

 

 

 

،  ملی...در حال زدن رکردمیم شیدوباره ارا دی، صورتم را شستم.با ییاسترس افتاد به جانم ، رفتم به سمت روشو        

 ؟یریم ییمامان کنار در ظاهر شد و گفت : جا

 

 .ادی.داره مدهیرس رسامیسرم را تکان دادم و گفتم : نه ، ام        

 

 ؟یبر یخوایم -        

 

 کنم؟ کاریافتاد و گفتم : چ نییرفت ، نگاه مامان هزار حرف داشت.دستم پا نیلبخندم از ب        

 

 حرف بزنه باهات. خوادیم دی، شا یدونیگفت : خودت م یآرام یمامان جلوتر آمد و با صدا        

 

، مامان  شیآرا زیم یصندل یته بود. نشستم روحرف رف یدر مورد دلناز نداده بود ، ب یحیتوض چیه رسامیافتاد که ام ادمی        

 مامان جان... ی.عاقلیریرو بگ میتصم نیبهتر یتونیدوباره گفت : خودت م

 

آوردم و همه  یدر م ی.دوباره که داشتم عاشق بازمهینصفه و ن ملیبا ر میرفت و من مات ماندم به چشمها رونیمامان ب        

 .رونمیکردم: من ب پیرا به دست گرفتم و تا یگوش یکجا رفته بود؟ با ناراحت تمی...پس آنهمه جدکردمیرا فراموش م ماتمیتصم

 

 .یهان رونیب ایدم دره ، ب نتیبعد جواب آمد : ماش یقیدقا        

 

و  گرفتیم م، دلم آرا دمشیدیو م رفتمی، م گریام خنده ام گرفت.آمده بود د یحواس یام زدم و از ب یشانیبا دست به پ        

و مانتو و شالم را برداشتم.  دمیکش میبه موها یرا دوباره برداشتم و کار را تمام کردم.دست ملی.رگرفتمیم میبعد دوباره تصم

تا خونسرد باشم و قلبم آرام  دمیکش قی.پشت در ، چند بار نفس عمگردمیگفتم زود برم هیرفتم و در جواب بق منیبه نش

در ،  ی.با صدادادیاش را فشار م ینیب غهیداده بود و با دو انگشت ت هیتک نیکه به ماش دمشی.بعد در را باز کردم و دردیبگ

 یدور نیو ا خواستمشیرا دلتنگ بودم. چقدر م مهلبخند مرموزش ،همه و ه ی، صورت ب اهشیس یسرش را باال آورد...چشمها

مقاومت کنم در برابرش؟ چند قدم جلو  توانستمی، چطور م دیو لبخندم پر کش ستادمی.همان جا ادانمیکرده بود ، نم شترشیب

عشق  ی، گرما یکه دوستش دار یکس ی، گرما شی، دستش را باال آورد و گذاشت کنار صورتم.گرما ستادیا میآمد و رو به رو

 ...دیآ ینه ، انگار از بهشت م ایاست 

 

 ؟یبا نگاهش و گفت : خوب دیصورتم را کاو        

 

 ؟یدیرس یکردم و گفتم : ک نییسرم را باال و پا        

 

 خونه ؟ ینگاه از من گرفت و به آخر کوچه نگاه کرد و گفت : امروز.نرفت        

 

 و گفتم : نه. دمیعطرش را به مشام کش یبو        
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خودت رو  یها میبه لب آورد و گفت : تصم یشدم. لبخند کمرنگ جیانگشتانش را کنار گوشم به حرکت درآورد و من گ        

 ، نه؟ یگرفت

 

 رو گفتم... زیلب باز کردم وگفتم : آره.به مامانم همه چ ینگاهش کردم ، به سخت        

 

 .ستیها ن یراحت نیکه به ا یدونیو گفت : م دیام را بوس یشانیام شد ، بعد خم شده و پ رهیخ یکم        

 

 ؟یچ یعنیاخم کردم و عقب رفتم و گفتم :         

 

 من ! یبرگشت و گفت : رفتنت از زندگ نیبه سمت ماش        

 

 را روشن کرد و دوباره رفت . نیسوار شد ، ماش        

 

        

 

 

 

 اندازه ، خوبه به نظرت؟ نیرا باال برد و گفت : ا شی، نگاه کردم.دستها یروز عروس یبرا جانشیبا لبخند به نگار و ه        

 

 ؟ یگفتم : چ جیگ        

 

 .گمیرو م کیاصال ؟ ک یدادیبه خودش گرفت و گفت : گوش م یوسیما افهیق        

 

 خوبه. گهیو گفت : آهان ، آره د دمیخند        

 

 برگشته؟ رسامیام ی. نکنه ناراحتتهیزیچ هیاصال امروز  -        

 

 رهیبره کجا خونه بگ خوادیم دونمیفروش ، نم یناراحتم.خونه رو گذاشته برا شتریمامان ب یسر تکان دادم و گفتم : نه ، برا        

 من. کینزد ادیب ی، کاشک

 

 ، که فکر نکنم بازم بتونه. رهیبگ کتریخونه کوچ هی نکهیمگه ا زمیتو که گرونه عز کینزد -        

 

،  دانستیهم نم یآمده بود و من به خانه برنگشته بودم و کس رسامیشدم.دو روز بود ام رهیم و به رو به رو خگفت یاوهوم        

من  یدوشب را برا نیاز جمله آخرش که هم ری؟ غ کردمیاقدام م ییجدا یبرا دی.بادندیفهمی، همه م ماندمیم نیاز ا شتریب یول

 دیایب دیو گفت : زود لباستونو بردار دیچیهم نداشتم.نگار به سمت چپ پ یخبر ینزده بود و حت یگریکرده بود ، حرف د ییایرو

 .مینیبش شتریب مینشه ، بتون ری، د

 

 با تعجب گفتم : کجا؟        

 

 نا؟یبرات ؟ امشب ؟ باغ بهراد ا گفتنیم یساعت چ هی! یکیگفت : ن یبلند یبا صدا        

 

 ؟ینگار ، اصال حواسم به حرفهات نبود.باغ با ک دیشرمنده گفتم : ببخش        

 

 .خودمون...رسامیبا اخم نگاهم کرد و گفت : واقعا که ! منو بهراد ، تو و ام        
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 .میفقط ، االن چهاره ، تا هشت باغ باش نیو گفت : زود باش ستادیبعد مقابل برج ا        

 

 دونه؟یم رسامیان دادم و گفتم : امتک یشدنم مقابل برج سر ادهیاز پ یناراض        

 

 خانم. جیگفت : بله ، بهراد بهش گفته...خداحافظ گ یشاک        

 

کجاست و قصد زنگ زدن هم  رسامیام دانستمیدنده عقب گرفت دور زد و رفت. مردد وارد ساختمان شدم ، نم        

خانه ام تنگ شده بود.با حسرت به همه جا نگاه کردم  یراانداختم ، آخ که چقدر دلم ب دیو کل دمینداشتم.به طبقه هجدهم رس

شده بود. به اتاق خواب رفتم  دهیچ لیبود و آنطور که دوست داشتم وسا زیتمخانه من بود!کف پوشم  نجایو بدجور دلم گرفت.ا

 بعد خوابم برد. یحس مرده ، دلم گرفته بود.کم نی. از اختندیفرور می، اشکها دمیتخت دراز کش یو رو

 

.زمان و مکان را فراموش دیرسینگاه کردم که اصال متعجب به نظر نم رسامیبه ام جیو گ دمیدر اتاق از خواب پر یبا صدا        

را از رختکن اتاق ،  شیچشم باز کردم.داشت لباسها ییتخت افتادم و دوباره با صدا یکرده بودم ، دوباره خواب آلود رو

 داریآن روز افتادم و کم کم ب ادیآورده بود ، که  یهنوز آنجا بودند.فکر کردم ک شیلباسها.اما دانمینم گذاشتیم ای داشتیبرم

 بود! نجایا رسامیشدم.ام

 

 ؟یکرد و گفت : هنوز خواب ییتخت و نگاهش کردم.خنده ا یصاف نشستم رو        

 

 ؟یاومد یو گفتم : ک دمیرا در هم کش میاخم ها        

 

 االن. نی: هم شیآرا زیداد به م هیتک        

 

 نه؟ یباغ چرا نگفت میو گفتم : بهراد بهت گفت بر دمیآشفته ام کش یبه موها یدست        

 

 ؟یکرد هینداشت...گر یلیصورتم گشت و گفت : چون دل یرو شیچشمها        

 

 م؟ینر شهیاست...نم ازهیو گفتم : نه! مال خم دمیشده بود دست کش اهیکه س میبه کنار چشمها        

 

 ، قول دادم . زشته. یزد و گفت : نه هان یلبخند کج        

 

 کار داشتم. دیام؟شایم یدونستیاز کجا م یدیاز من نپرس یگفتم : وقت یعصب        

 

 جدا شد و گفت : گفتم بذار شانسم رو امتحان کنم. زیاز م        

 

 کرد و راهش را به طرف در چرخاند و گفت : ییدوباره ام ، عقب رفتم.خنده اکه شد ، از ترس مسخ شدن  کینزد        

 

 نشه...بخاطر نگار! ری، کاراتو بکن د رونمیمن ب -        

 

 کند! ریقلبم گذاشتم.خدا امشب را بخ یدر را که بست دست رو        
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را به آشپزخانه  لی. وسامی.بهراد در را باز کرد و وارد شدمیادبه راه افت الیپر از سنگ به طرف ساختمان و نیزم یرو        

خودش واجب  ی.چطور براکردمیرا درک نم رسامیام یخونسرد نیاز اتاق ها بردم ، من ا یکیرا به  لمی. ناراحت وسامیبرد

 به من بدهد؟ یحیتوض دانستینم

 

کنار در ظاهر شد ،  رسامیرا به شارژ زدم. برگشتم که ام لمیتخت و موبا یانداختم و نشستم رو نیزم یساکم را رو        

 یدنیو بهراد هم ، نوش میدیچ زیم یرفتم. به کمک نگار تنقالت را رو نیینگاهش نکردم و از کنارش زدم شدم و از پله ها پا

 تک ها نشست .بالش یکرد. نگار کنارش رو ختنیکوچک و شروع به ر یها وانیل باگذاشت  زیم یشان را رو یدوست داشتن

 

 داداش. ایکه آمد بهراد به بالشتک کنار من اشاره کرد و گفت : ب رسامیام        

 

 یخوریکوچک گذاشت و رو به من گفت: م زیرا پر شده را وسط م وانیبه من کرد و نشست.بهراد هر چهار ل ینگاه رسامیام        

 ؟ گهید

 

را جلو  شد؟دستمیو ناراحت م خوردیدر ذهنم خورد. حرص م یی، جرقه ا رسامیام یاخم ها دمیکه با د میخواستم نه بگو        

 آوردم و گفتم : آره.

 

روند را ادامه  نیآمد ، امشب هم میلبها یرو اریاخت یب یچپ چپ نگاهم کرد.لبخند رسامیبار ام نیرا گرفتم و ا وانیل        

 تا حاال؟ یو گفت: نخورده بود دیتم جمع شد...بهراد خندبد مزه اش را که قورت دادم همه صور انی! محتودادمیم

 

 فقط. باریصادقانه گفتم:         

 

را  وانمی، ادامه ل دیرسینگاه کردم.خوشحال بنظر نم چرخاندیرا در دست گرفته بود و م وانشیکه ل رسامیبه ام یرچشمیز        

 گوشم گفت : دوست نداره ؟ تا ته خوردم تا حداقل کمتر مزه اش را تحمل کنم.نگار کنار

 

 .دونمیشانه ام را باال انداختم و گفتم : نم        

 

 براش. زیگفت : بهراد جان کم بر رسامیپر کند.ام میرا به طرف بهراد گرفتم تا برا وانمیل        

 

 . میشاد باش یاخم کرده به طرفش برگشتم و گفتم : چرا؟بذار به افتخار اومدنت امشب حساب        

 

را که خوردم ،  ینگاه کردم.سوم یگریبه طرف د عیباال رفتند ، از ترس خواندن فکرم سر شینگاهم کرد و ابروها قیعم        

و از همه بدتر معده ام بود که انگار بادکنک داشت درون  سوختیم می.لبه چشمهاشدیم نییداشت دور سرم باال و پا ایدن

حالم عوض  نقدریگذاشتند.انگار نه انگارشان بود ، پس من چرا ا یرا کنار شهیند ، شبود یکه عاد رسامیخودش.بهراد و ام

هم زمان  زیکنم و بخندم.ذهنم باز شده بود و در مورد همه چ هیگر خواستیدلم م یشتریشده بود. مثل دفعه قبل ، با شدت ب

را که خواب  میبرود. چشمها میباز شود و آبرو االن است که دهانم کردمیپروا...احساس م ی، آزادانه و ب کردمیبا هم فکر م

 آلود شده بودند با دست فشار دادم. نگار رو به من گفت :

 

 ست؟یحالت خوب ن -        

 

 حالم بده؟ ادیاز دست تو نگار ، دلخور نگاهش کردم و گفتم : بنظر م        

 

 گرفتت ها.کش دار خودم جا خوردم ، بهراد خندان گفت :  یبعد از صدا        

 

 خنده ام گرفت و گفتم : گرفتتم...        
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بار نگار هم  نیو ا دمیگرفته بود ، دوباره خند یرا حساب بانمیگر یاز اصطالح گرفتن خنده ام گرفته بود ، واقعا که بدشانس        

 ی.بلند شدم و سرم به طرز خنده دارمیصورتت رو بشور میبلند شد و رو به من گفت : بلند شو بر رسامیخنده اش گرفت و ام

 و گفتم : منو گرفت! دمیدوباره خند ،را گرفت  میرفت ، بازو جیگ

 

 به سمت پله ها.نگاهش کردم و گفتم : تو رو نگرفته؟ دیکش بایمن را تقر رسامیبهراد و نگار منفجر شدند و ام        

 

 : ساکت. دیغر        

 

؟  ومدهی؟ خوشت ن ی؟ناراحت هیو گفتم : چ دمیکش رونیپله ها از دستش ب یدستم را باال!بیعج شد؟چهیهم م یعصبان        

 برخورده؟ رتتیبه غ ای یاحساس شوهر بودن دار

 

 کارات. نیاز ا ادیجلوتر آمد و من ناچارا عقب به داخل اتاق رفتم.در را پشت سرش بست و گفت : خوشم نم        

 

 ؟یدی؟طالقم م یکنیم کاری؟ حاال چ ی، دوست ندار یگفتم : واااا رها کردم و ییتک خنده ا        

 

 بگو... ادیاز دستم بر م ییا گهی، اما کار د دمیزدند ، جلوتر آمد و گفت : نه نم یبرق شیچشمها        

 

 و گفت : برو صورتت رو بشور... دیکش یو نفس ستادیبه پنجره ، از واکنشم ا دمیعقب رفتم و چسب        

 

 ؟یشاپ و منو فروخت یکاف هی یتو ینشست نکهیاز ا یکنینم یبرگشت به طرف در که گفتم : اصال احساس ناراحت        

 

 ؟یو گفتم : حاال چقدر داد دمیدوباره به طرفم برگشت ، خند        

 

 انگشتش را باال آورد و گفت : حرف نزن.        

 

، ساکت  گهیسرم بذاره و ساکت شم ؟ نه د یکاله هی ادیب رسهیاز راه م یا ؟ هر کرا بلندتر کردم و گفتم : چر میصدا        

 !شمینم

 

 ...گنیمن بهت گفتم دروغ م یکیکالفه گفت : ن        

 

 اون گفت! ی، ول یمهران بهم زنگ زد گفت ، تو نگفت دونممممم،یکردم باز هم و گفتم : م ییخنده ا        

 

 ؟یماتش برد ، صورتش کم کم سرخ شد و جلو تر آمد و گفت : بهت زنگ زد و تو جواب داد        

 

، چون  یمن حرفتو گوش ندادم ، چون نبود ینده ول یرا به پنجره فشردم و گفتم : آره...جوابش رو دادم ، تو گفت میدستها        

 التیخ نیبه داداشت ! چون همه روزهام شده بود عذاب و تو ع یدو هفته و منو سپرد یو رفت یگذاشت یحرف بزن نکهیبدون ا

 یحس چیو ه زیچ چیکس و ه چیو خودت رو در بند ه ی، آزاد ینی، چون تو ا ستین التیخ نیع چوقتینبود ، چون ه

 ...تو واقعا...یریم یو هروقت بخوا یایم ی...هروقت بخوایکنینم

 

 ...رسامیام یبه بغض گفتم :چون تو واقعا بدگرفتم و  ینفس        

 

 دمیفهمیم دیبهت فرصت بدم و به خودم ! با خواستمیم نکهیگفت : من رفتم چون مجبور بودم در درجه اول و ا یعصب        

،  گنیدروغ م یدیات کنم. در مورد دلناز و اون پسره هم فکر کردم خودت فهم چهیباز گهید خواستمیچکاره ام با خودم ، نم

 مشخص بود...
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، من ترکت کردم! تو  یگفتیم دی، خودت با فهممیام گرفت و گفتم : کجاش مشخص بود؟ اگر هم بود من احمقم ، نم هیگر        

 ! یبرو ، نگهم نداشت ی! تو گفتینکرد یچکاریه

 

به دستم و  سیخ یبا صورت جی.گسوخت ، آتش گرفت نقدریچطور دستم ا دمیمشتم را تکان دادم که نفهم یبا ناراحت        

 فشرده شد ، اخم کرده گفت : رسامیشکسته نگاه کردم.مچم در دستان گرم ام شهیقطرات خون و ش

 

 ...نجا؟یبود ا ی! چیدیدستتو بر -        

 

 : ولم کن... دمیرا پاک کردم و نال میپشت پرده را نگاه کرد و دوباره انداخت ، اشکها        

 

 پات زانو نزدم و شعر برات نگفتم ، اما نگهت داشتم. یو گفت : جلو میشد به چشمها رهی، خ کیان فاصله نزداز هم        

 

 .یکین کنمیرا دور کمرم انداخت و دوباره گفت : محکم نگهت داشتم و هرگز ولت نم گرشیدست د        

 

   

 

 

 

 رسامیام        

 

 

 

 ؟ یبندینگار بلند شد و گفت : پس خودت م        

 

 را باز کرد و گفت : آره نگار جان. هیاول یسرش را تکان داد و جعبه کمک ها رسامیام        

 

خرد شده و از  یکیاز پنجره که ترک برداشته بود ، با فشار دست ن ییرفت . تکه ا رونینگار جارو را برداشت و از اتاق ب        

 کمیکننده را به دست گرفت و گفت :  یپنبه آغشته به ضدعفون رسامی.امبود دهیار ساعدش را بر یکنار انگشت شصت تا کم

 .سوزهیم

 

 .میافتادند و گفت : شبشون روخراب کرد نییپا شیلبها        

 

 زد و گفت : نگران شب اونها نباش. یلبخند رسامیام        

 

،  دیزخم کش یبود ، لبخند زد.پنبه را آرام رو نایکه در سر کوچکش در جر یکوچکش را به دندان گرفت ، از فکر یلبها        

تحمل درد داشتن دخترک دوست  ای. طاقتش کم شده بود دیاش حبس شد از درد و دست خودش لرز نهیدر س یکینفس ن

 زریل بردشینماند؟ماند هم م شیچرب شده را دور دستش بست.جا نداش را نداشت ؟ پنبه را کنار گذاشت و با یداشتن

 ...بردیم نیرا از ب شیبماند.اصال همه زخمها یزخم دشیدست سف گذاشتی، نم کردیم

 

 دیرفت.دستش را شست و فکرکرد ، چطور با رونیرا جمع کرده و ب لیخواب آلودش کرد و وسا یبه چشمها ینگاه        

اش افتاد ، به دل  یحتچهره سرخ شده از احساسات و نارا ادیکرده بودند؟  نیکم نطوریهمه ا ی، وقت یکیمحافظت کند از ن

، خوب داده  دادیداخل سرش را نشان م یچشمه از تمام برنامه ا کی قلحدا دیخودش بود با ریکوچکش فشار آمده بود.تقص

! رفتیباال م کیپ کیو پ کردینداشت! نگاهش م یکیاز ن یو لجباز یباغ از خودش بود ، اما توقع خودسر نیا شنهادی.پگریبود د

 لبخند زد باز هم.
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بسته  شیتخت و دستش را صاف گذاشته بود و چشمها یبود رو دهیاز پله ها باال رفت و در اتاق را آرام باز کرد.دراز کش        

 بود.کنارش لبه تخت نشست و گفت :

 

 کنه؟ینم ؟دردیبهتر -        

 

 : نه. دیجنب شیآرام لبها        

 

و  دیکش شیبه موها یآرام شده. دست نشانیماجرا را بداند ، حاال که جو ب دیانو گذاشت و فکر کرد باز یرا رو شیآرنج ها        

 بهت زنگ زد؟ ای یدیگفت : مهران رو د

 

 ، بعد که زنگ زد برداشتم. الدهیخواب آلود گفت : زنگ زد...اول اس ام اس داد...گفت در مورد م        

 

 یرو شانیپر شیدک زرنگ ، اول توجهش را جلب کرده تا جوابش را بدهد. نگاهش کرد ، موهاگفت و فکر کرد مر یاوهوم        

باز مانده بودند و داشت  مهین شیبودند.دستش را جلو برد و موها را با سرانگشتان کنار زد.لبها ختهیر شیها قهیگونه و شق

 و گفت : دیاش نوازش وار کش هگون ی، انگشتانش را رو بردیخوابش م

 

 یوقت تکرار چیکه ه یخواستن نی، ا دنتیاز تو ، بغل کردن و بوس تیبه حما تمینها یب لیم نی، ا بیحس عج نیا -        

 ... ایو کنار تو نشستن همه دن چهیه ایپر استرس...همه دن نقدریقرار و نا آروم ، ا یب نقدری؟ ا نهی، دوست داشتن ا شهینم

 

نبود ،  یطوالن یآخر او آدم حرف زدن ها ند،یایبه زبان ب توانستندینم یکه بودند ول ینفس اش بند آمد از حجم کلمات        

فقط ، المسه وار نشان دهد...دوستش داشت ، آنطور که فقط  توانستیرا م شی، حس ها دیرا بگو شیفکرها توانستینم

 چطور بود و چقدر بود. دانستیخودش م

 

زده فکر  رتیرا چند بار بهم چسباند و باز کرد. ح شیکه نشان از به خواب رفتنش داشت و لبها دیکش یقینفس عم یکین        

وقتها ، سخت  یمقاومت گاه ی، ول رفتیم شیآرام آرام پ دیبا رود؟یدلش م نطوری، ا یکیحرکات ناخودگاه ن نیکرد ، چطور با ا

به آغوش خودش و دستش را  دشیشد و پشتش قرار گرفت .دست انداخت دور کمرش و کش بود ، جا به جا دهیفا ی...بشدیم

 یجا بود ، در آغوشش ، نه کم نیدختر هم نیا یاش نشست ، آرام گرفت.جا ینیموها که به ب یکمر نگه داشت.بو یهمان جا رو

 و آنطرف تر... نطرفیا یحت

 

باز هم سرراهش قرار  کردیتمام شده باشد ، فکر نم یکیر مهران هم با نکا نطوریا دیرا بست و فکر کرد شا شیچشمها        

 خواستیرا سپرده باشد به او ؟ فرصت طلب ، م یکیو خنده اش گرفت.ن نیرحسیافتاد در مورد ام یکیحرف ن ادی...و بعد ردیبگ

 ...ردیبگ یاز آب گل آلود ماه

 

     

 

 

 

 گفت : کردیکه کباب ها را جا به جا م یدر حال        

 

 ؟یرینگ لمیامروز تحو یگرفت جهینت شبید یاز حرفا _        

 

 شب؟ید ینگاهش کردم و گفتم : کدوم حرفها        

 

 زد وگفت: ینگاهش کردم ، لبخند جیباال اورد و من گ عیسرش را سر        
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 ؟ ستین ادتی یبگ یخوایم یعنی _        

 

 گفتم: شانه ام را باال انداختم و        

 

 .یو رفت یدستم رو بست ادمهیبودم... فقط  جیهم گ دیدستم بر یواقعا حالم خوب نبود ، وقت شبید _        

 

 .یکارها کرد نیبار بود از ا نیبه منقل چشم دوخت وگفت : اخر        

 

 ندارم. ییگرفتم وگفتم : خودم هم عالقه ا یرا به باز حانیبرگ ر        

 

 ...گهید نیاینزد ، بادبزن را کنار گذاشت و بلند گفت : بهراد ، نگار...ب یحرف        

 

 را جلو دادم و گفتم : میپر کرد و به طرفم گرفت.لبها یبعد به طرف من برگشت و بشقابم را در دست گرفت و قاشق        

 

 ...خورمیخودم م _        

 

 .میمشکالتمون رو حل کرد شبید یول ادینم ادتیتر کرد و گفت : تو  کیقاشق را نزد        

 

 کنم. یرو بازساز دیخونه سف خوامیشد و گفت : م رهیخ شیدهانم را باز کردم و قاشق به دهانم رفت. به رو به رو        

 

 ؟ یکن یاونجا زندگ یخوایدهانم را قورت دادم و گفتم : م اتیمحتو        

 

 !میدر موردش صحبت کرد شبی. دبرمیم منگاهم کرد وگفت : تو رو ه میمستق        

 

 .شهی، قبول نم ستین ادمیکه من  ییزایرا باال دادم و خنده ام گرفت و گفتم : چ میابرو        

 

 تکرارشون کنم؟ یخوایگفت : م ثانهیخب        

 

 که نگه داشته بود اشاره کردم. با لبخند قاشق را باال اورد و گفت : یگفتم و به قاشق بعد ییاره ا        

 

 اتاق . یتو میبر دیپس با _        

 

 سرخ شدم که قاشق را با سماجت به لبم زد ، دهانم را باز کردم. دوباره گفت : بعد از بستن دستت نرفتم...        

 

ام شد.باالخره  رهیکرده و خ کیرا بار شیداد و چشمها هیتک قیتون آالچرا درشت کردم و نگاهش کردم . به س میچشمها        

 ؟ی؟ رختخواب داشت نیزم ی؟ رو یدیاتاق خواب یغذا را قورت دادم و گفتم : تو

 

 سکوت کرد و بعد گفت : من قبل از ازدواجمون ازت خوشم اومده بود... یکم        

 

 ربطش نگاهش کردم.دست دراز کرد و دست سالمم را گرفت و گفت : یاز حرف ب جیگ        

 

 .نه؟نهاستیاز ا شتری! حقم بدمی، تاوان کارهامو پس نم یای، اگه زود کوتاه ب یایاگه باهام راه ب یکنیفکر م -        
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و  دیکرم رنگ دست کش یها الک یرا نوازش کرد ، رو میشده بود سر ظهر! انگشتها بیبا تعجب نگاهش کردم ، چه عج        

خودم رو  یها یبرگردم و خودم گندکار شهیکه به تو دارم که باعث م هی.جواب همه اشتباهاتم ، حسیکین ییگفت : تاوان من تو

 پاک کنم.

 

 خواستیاعترافش به لرز افتاده بود. دلم م ینیریرا پشت گوشم دادم ، بدنم از ش میانداختم و موها نییسرم را پا        

کم بودنش بود...از فکر  نیاش به هم ینیریش دی.اصال شاکردیدهانش را باز م ریبه د ریکه د نقدریا کردمیرا ضبط م شیصدا

 ذهنت؟ یتو گذرهیتو م یمشکوکانه نگاهم کرد و گفت : چ ،خودم لبخند زدم و سرم را باال آوردم 

 

، اونوقت بازم تکرار  ادین ادمیحرفهاتو  نیفردا ا دی، شا کردمیفکر مو گفتم : داشتم  کمتین یرا باال آوردم رو میدو زانو        

 ؟یکنیم

 

 بعد هم ؟ یاش را گرفت و صاف نشست ، دوباره گفتم : و پس فردا و روزها هیتک        

 

 ...کنمیهم شروع م شبی، از د کنمیم نکارویبه طرف خودش و گفت : ا دمیگرفت و کش میدستش را به مچ پا        

 

به تالطم افتاد . زمزمه  یکینزد نیرو دو طرف کمرش انداخت ، قلبم از ا میدر آغوشش قرار گرفتند ، دو پا میزانوها        

 کردم : از کدوم قسمتش؟

 

 چانه ام را به دست گرفت و گفت : از اون موقع که خوابت برد...        

 

را صاف کرد و مثل  میخونسرد ، پاها رسامیهول شدم.ام بایو تقر دمیجا پرنگار از  یشدند ، با صدا میلبها کیلبهابش نزد        

 افتاده ؟ یچه اتفاق دنیبعد از خواب شبیفکر کردم ، د میزدیکه با هم حرف م یعروسک چرخاندم...در حال

 

       

 

 هم قشنگه... شینطوری...همشهیم یو گفتم : خونه قشنگ دمینم دار را دست کش یوارهاید        

 

 شیکار داره.حداقل ش یلیچوب را کنار زد و گفت : خ یبرداشت و سرراهش تکه ها ی، چند قدم بیدست به ج رسامیام        

 ، بالکن... اطیعوض شه ، ح دیبا شیلوله کش ستمیماه.س

 

 گفتم : تو که وضعت خوبه ، زود راهش بنداز... رفتمیکه به سمتشان م ینگاه کردم و در حال چیمارپ یبه پله ها        

 

 ...نیزم یگفت : مواظب باش نخور زیهشدار آم        

 

 باال... رمیپله اول گذاشتم و گفتم : م یرا رو میپا        

 

 گرفت.اخم کرده گفت : نگفتم مواظب باش؟ کردمیبا دو قدم بلند مرا که داشتم سقوط م رسامیآمد و ام یترق بلند یصدا        

 

 اصال... دنی، پوس یعوض کن دیرو هم با نایگرفتم و گفتم : ا دهیدادم و نگاه از پله پوس رونینفسم را ب        

 

 درآورد... کیکوچ نینشم هیاز باال چند تا اتاق و  شهیبه باال و گفت : قشنگ م دیسرک کش        

 

 ...شهیبرگردم ، مامان نگران م گهید دیبه ساعتم نگاه کردم و گفتم : من با        

 

 ؟یگردیبرم یگرفت و گفت : مواظب باش...نگفت میدستش را به بازو        
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 رسامیو من رفته بود خانه مامان ، صبح هم تا ظهر کالس داشتم و بعد ام میاز باغ برگشته بود شبیلب گفتم.د ریز ینچ        

 کردم و گفتم : بلدم راه برم ها؟ یساختگ یبغلم کرده بود. اخم شتریکه ب رسامیدنبالم آمده بود...حواسم رفت به ام

 

 .ستین یکرد و گفت : به راه رفتن تو اعتبار کمیبه خودش نزد شتریبدون نگاه کردنم ، ب        

 

 ؟ییزورگو نقدریغرغرکنان گفتم : چرا ا        

 

 !نیزم یخوریکجه ، م نجایا نیو بلندم کرد و گفت : زورگو؟ زم میپاها ری، دست انداخت ز وانیا یور        

 

کنار راننده و بدون حرف برگشت و در خانه را قفل کرد.به اندام و  یصندل ی، گذاشتم رو نیو حرف نزدم تا ماش دمیخند        

، به حرکات دستها و نوع نگاه  تشیدر تضاد با من بود.جذاب زشینگاه کردم.نگاه تامل دارش ، همه چ کشیساده و ش پیت

 کردنش بند بود.

 

 ؟یرفت.راه افتاد و گفت : پانسمان دستت رو عوض کرد رونیو از در باغ ب نینشست داخل ماش        

 

 کی، مامان با پالست رفته.حمام هم رفتم ادمیجز تو عوضش کند : نه ،  یکس امدینگاه کردم به دستم و نگفتم دلم ن        

 بستش.

 

 .یعوضش کن میفکر کنم اگه هوا بخوره هم بد نباشه.نه ؟ بر -        

 

 رو گفتم. انیکه به مامان جر یدونیکردن با دنباله شالم گفتم : م یدر حال باز        

 

 باهاشون... کنمیبعد گفت : نگران نباش.صحبت م یکم        

 

 یرا آورد.نشستم رو ازیمورد ن لی.رفت سمت حمام و وسامی، وارد خانه شد دیبود به خانه سف کیبه برج که نزد میدیرس        

کرد و  زیتم سیتخت اتاق خواب ، باند را باز کرد ، دستم زرد شده بود و زخم نسبتا بزرگ ، جمع شده بود. دور زخم را با پنبه خ

 ال؟شم میدر همان حال گفت : بر

 

 ...میتعجب گفتم : تازه از باغ اومدم        

 

 .میبر ریبگ یهفته ، مرخص نیکرد و گفت : آخر ا یزخم اسپر یالکل را رو        

 

 من ! لبخند زدم و گفتم : باشه. یدوست داشتن رسامیساختن دوباره رابطه مان . ام یبرا کردیتالش م        

 

 بهتر باشه ... ینطوریزخمم زد و گفت : فکر کنم ا یرا رو فیچسب زخم طر        

 

پا  دی؟ کجا با گرفتمیسخت تر م دیرفتم. کجا را با رونیانداختنشان از اتاق ب یرا جمع کرد ، گرفتم و برا لیوسا هیبق        

من  ایبلد بود  رسامیم! ا توانستمی، هرگز نم کردمینم یسادگ دیهم تاوان پس بدهد ؟ کجا با رسامیدلم تا ام یرو گذاشتمیم

 کندیم یزندگ دانستمیرا نداشت ، حاال که م یدیترفند جد چیدوستش داشتم.دلم حوصله ه منساده ، هرچه که بود ،  یادیز

 ؟ خواستیچه م یآنطور که من را خوشحال کند. مگر آدم از زندگ

 

بود. نشستم کنارش ، نگاهش را به  رهیسر ، به سقف خ ریز یبود و با دستها دهیدراز کش رسامیبه اتاق خواب برگشتم ، ام        

 .زنمیمن داد و گفت : با مامانت امشب حرف م
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 .ستین یاجیاش شدم و گفتم : احت رهیخ        

 

 .میکنیم زریدوباره گفت : اگه جاش موند ، ل        

 

 ؟ یگیگفتم : دستمو م جیگ        

 

 م و گفتم : اشکال نداره...زخ یرو دمیسر تکان داد ، دست کش        

 

       

 

 

 

 ...ستیزخم و گفتم : الزم ن یرو دمیدست کش        

 

 ما... شیپ ایکالفه گفت : حداقل ب        

 

 ...نگهبان داره کوچه...ادینم شیپ یبرام مشکل ییاش دوختم و گفتم : تنها یعسل ینگاه سردم را به چشمها        

 

ها را داخل  وانیرا برداشتم و به آشپزخانه رفتم ، ل ینیفرستاد.بلند شدم و س رونیداد و نفسش را پر فشار ب هیتک        

 .کنمیبعد دنبالم آمد و گفت : منم مثل تو فکر م یگذاشتم.کم نکیس

 

ها نشست و  یاز صندل یکی یرو نیرحسیگفتن نداشتم. ام یبرا ینزدم . مدتها بود حرف یرا خشک کردم و حرف میدستها        

 ؟ میکن کاریاومد سراغت چ شونیکی هویگفت : اگه 

 

 .زنمی.حرف مستنی، اگر هم اومدن ، آدم کش که ن نجایا انیشانه ام را باال انداختم و گفتم : نم        

 

 و گفتم : شانه اش گذاشتم یعادت مشترک برادرانه.جلو رفتم و دستم را رو نی، ا شیموها انیم دیدست کش        

 

 کنار اومدم. گهیجان. االن دو ماه شده ، د نیرحسینگران نباش ام -        

 

 برادر کوچکتر. کنار در دستم را گرفت و گفت : نیسرش را باال اورد و با اندوه نگاهم کرد. بزرگ شده بود ا        

 

 ...امیبهم بگو...هروقت هرموقع م یداشت یهرکار -        

 

 . نگران نباش.گمین خشک شده ام به نشان لبخند باز شد و گفتم : مدها        

 

 شدم. رهیتاب و به در خ یو نشستم رو وانیسرش را تکان داد و رفت.دنبالش رفتم به ا        

 

دست  ؟یشوی...چطور نگران من نمنجایاز ا یکندیسخت دل م نقدریکه ا یی، تو یستیخانه ن نیدر ا رسام؟چطوریام ییکجا        

 ، نوازش وار... کردیرا بستم ، آنطور که خودش لمسم م میشکمم و چشمها یرو دمیکش

 

. ذهنم کردیرا باال آوردم و تاب دادم خودم را . دلتنگ بودم ، هروز نشستن و زل زدن به در خانه هم آرامم نم میپاها        

 چک درون تنم را...کو یزندگ یرا و حت یزندگ نیا خواستمیرا.نم دنشیند کردیقبول نم

 

 ؟ توانستمیچطور م ییرو شکم صافم...تنها دمیباز هم دست کش        
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 ماندم به در... رهیتاب خوردم و خ        

 

        

 

 

 

بود ،  ریدلپذ تینها ی. هوا خنک و بدمیشده را ، با لذت سر کش لیتبد ییبوده و به چا یزیبدمزه که معلوم نبود چه چ ییچا        

 قشنگه. یلیخ نجایپوستم حس کنم . آهسته گفتم : ا یقطرات آب را رو شدیمه باعث م

 

 ؟یکردیم یزندگ نجایا یداده بود گفت : دوست داشت هیتک نیکه به ماش یکنارم ، در حال رسامیام        

 

.سر اورمیبتوانم دوام ب کردمیکر نم، ف یشهر یو زندگ یبدون تکنولوژ یرا دوست داشتم ول عتیفکر کردم ، طب یکم        

 .کماهی تایتکان داد و گفتم : نها

 

 .نطوریزد و گفت : منم هم یلبخند کمرنگ        

 

منقبض شد  یبه خودش چسباندم. اولش کم بایدادم ، دستش را دور شانه ام حلقه کرد و تقر هیتک نیکنارش به ماش        

 آرامش آن لحظه را بهم بزنم.بدنم ، بعد کم کم آرام شدم و نخواستم 

 

...االن از ستهیکاش زمان با یکه ا گنیهست م ییجمله ا هیها ،  لمیف یوقتها تو یشانه ام را نوازش کرد و گفت : بعض        

 ، نه عقب بره و نه جلو... ستهیاون زمانهاست ، که دوست دارم با

 

 یانیکه پا ییا یاهیقفل شد ، باز هم تاب خوردم در س میدر چشمها شیسرم را باال آوردم و نگاهش کردم ، چشمها        

نشان  یعکس العمل یجا خوردم ، وسط جاده ؟ ول یکه انگار انعکاس خودم بود ، سرش را که خم کرد ، کم یاهینداشت ، س

 ...شهیکه نم نجایو گفت : ا دیسرم را بوس یکرد و رو ییندادم . خنده ا

 

 دوباره ؟ یو گفتم : توهم گرفت خودم را نباختم        

 

 ؟ یام زد و گفت : پس لبات رو چرا غنچه کرده بود ینیانگشتش را به سر ب        

 

 را جمع کردم و گفتم : نکردم! میدست پاچه لبها        

 

 و گفت : دختر بامزه من. دیسرم را بوس یو دوباره رو دیخند        

 

 ، لبخند زدم. تشیمثل همه دخترها ، خوشحال از لفظ من مالک        

 

داشت ، گفت مال خودش است و  یزیکوچک و مدرن و تم یالی. و می، در راه بود گفتیکه م یتا شهرک ساحل یچند ساعت        

 میصندل بودم که گفت : االن بر دنیاز دو اتاق گذاشتم ، در حال پوش یکیرا در  لمیبود. وسا یگرید یخانواده اش جا یالیو

 فردا ؟ ایساحل 

 

 زدم و گفتم : هم االن هم فردا. یضیلبخند عر        

 

 یجلو باز راحت یعوض کرد و من هم مانتو یو سرش را به نشانه باشه تکان داد. لباسش را با لباس راحت تر دیخند        

در  یاست و خوشبخت شیسرجا زیهمه چ کردیبود که آدم احساس م ییاو آرام بود. از آن لحظه ه بایز اری. شهرک بس دمیپوش
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ام  ینیاراده ب یبود و باز هم ب ایبابا افتادم که چقدر عاشق در ادیوجدان  ابو با عذ دمیکش قی.نفس عمزندیاطراف موج م

 یفرو رفته بود ، غمم وسعت گرفت ، سرم را تکان دادم برا یکیکه در تار ایدر دنیجمع شد. با د میسوخت و اشک در چشمها

 االن ؟ ستی، به اطراف که خلوت بود نگاه کردم و گفتم : خطرناک ن زیغم انگ یفرار از فکرها

 

 زد و گفت : نه ، نگهبان داره. یلبخند رسامیام        

 

و  کیو تار اهیس شیآمد و انتها یچشم دوختم ، موج م ایدر. به  میشده بودند ، نشست دهیکه کنار هم چ ییها یصندل یرو        

 ....ترسونهیماست ، آخرش منو م ی، مثل زندگ ایدر نیزدم و گفتم : ا یترسناک.پوزخند

 

 ؟یستین یراض یکه االن دار ی؟ از احساس ترسونهیتورو م یبهم کرد و گفت : چ ینگاه        

 

 ؟ ی؟ پلک زدم و گفتم : احساسم به چ گفتیمم ، کدام حس را منگاهش کردم تا منظورش را بفه یکم        

 

دختر موفق و مستقل که از  هی.طتتیو شرا تی، احساست به زندگ یکه االن دار یگفت :جدا از ناراحت یبا لبخند کمرنگ        

 ؟ یفکر کرد نای، به ا یموفق زیهمه چ ی، تو تو ستین یکه فقط روابط احساس یزندگ زمی، عز ادیپس خودش و مشکالتش بر م

 

باعث  یگیکه تو م ییزای! اون چرسامیهستم ام ینبودم : من دختر احساسات یاما راض دادیقوت قلب م شیحرفها نکهیبا ا        

 .وفتمی، من بهشون چنگ زدم تا ن یگیکه تو م ییناینکنم ، ا یمن احساس بدبخت شنیم

 

 یذاری، چون نم یافت ینم چوقتیتو رو ساخته ، تو ه تی، شخص وفتادنین یت براچنگ زدن نیبه جلو خم شد و گفت : هم        

 ویعمقشون ، از وسط همه چ یتو یمونی، م یکنی، از مشکالت فرار نم دهیقراره م ریتحت تاث شهی، روشت منو هم یایاز پا در ب

 ...ییتو زی...همه چیی، همه جا تو ستیاز خودت ن ریغ ییا گهید زی، چ یگرفت ویهمه چ یبنیمرتبه م هی،  یکنیدرست م

 

 ؟ دونمیدر برگرفتمشون و خودم نم ینطوریرا باال دادم و گفتم : کدوم مشکالتن که من ا میابرو        

 

سوالم مانده بودم ،  دنیشد. در کشمکش دوباره پرس رهیخ ایرفت ، نگاهش را از من برداشت و به در نیلبخندش از ب        

گذاشت و گفت :  شیپا یاز بدنم گذشت ، دستم را رو ی، لرز دیبعد دستم را باال آورد و بوس ینگاه دوختم.کم ایمن هم به در

 ...یکرد رمنو پ یمشکل من بودم ، تو همه زندگ

 

 رو بهم دوخت و گفت: اهشیس شهیجور اعتراف بود ؟ نگاه هم کیبهت زده نگاهش کردم ،         

 

من انگار  یدارم که االن به تو دارم ، برا یندارم ، اعتقاد به حس ی، به عشق هم اعتقاد هیدوست داشتن چ دونمینم -        

رو برام روشن  زیکه همه چ ی، حس یاهیس یتو ییروشنا هیدنبالشم،  دونستمیکه مدتها دنبالش بودم و نم یهست ییا هیهد

 ...یکین یبه خودم من، تو اعتراف  دونمیکرد ، اسمش رو نم

 

 ؟ هیکاف نیهم ایزد و گفت : حاال به نظرت بگم دوستت دارم  ی، لبخند دیلرز میلبها        

 

 بغلت. امیب خوامی، م هیو گفتم : کاف دمی، خند دندیجوشیچشمم م یکه تو ییاشکها ونی، م دمیخند        

 

 .ایزد و گفت : ب ییبایلبخند ز        

 

گردنش ، چقدر خوب بود  ریدادم به ز هیرو جمع کردم و باال آوردم و سرم رو تک مینشستم ، پاها شیپا یبلند شدم و رو        

،  شدیرو هم شامل م رانهیشر الیبه مغزم فشار آوردم ، ام نهمهیکه ساحل خلوت بود.دستش رو دورم حلقه کرد و گفت : ا

 بگم ، بهتره. یگفتم بهت عمل
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 !رمی، گذاشتم تا آرام بگ دیبوس و سرم را رو دمیباز هم خند        

 

       

 

از فکر  یبود ، لبخند ایرا که باز کردم ، پنجره رو به در می، چشمها ایکرد ، مثل رو دارمیب یو نم لذت بخش ایموج در یصدا        

 شتریبه ب شبیکه کنارم بود . لبخندم پررنگ تر شد ، د یگرید یسرم برداشتم که خورد به دستها ریخودم زدم و دستم را از ز

ام  یزندگ یخوابها نیاز بهتر یکیخوابش برد و من هم  عیکه سر میخسته بود نقدرینرفته بود ، ا میهاو مو یشانیاز بوسه از پ

بود و  ختهیم راش به یمشک یهم فشرده بود ، موها یمردانه و درشتش را رو یبود.چرخ زدم و به صورتش زل زدم ، لبها

 .ابمهم گذاشتم و خواستم بخو یرا رو میواقعا خواب بود.دوباره چشمها

 

با خنده  شیرا سر شانه ام حس کردم ، قلقلکم شد و شانه ام را جمع کردم ، صدا شیگرم شده بود که لبها میچشمها        

 ...دهیهمراه شد : شونه هات سف

 

 باشه ؟ یگچه رن یخواستیو گفتم : م میخند        

 

 .خواستمیم نوی، هم ستیبه گردنم زد و گفت : رنگش مهم ن یگریبوسه د        

 

 ؟ انهیدر جر ییا رانهیشدم و گفتم : اهداف شر اریهش        

 

را پشت گوشم  میبلند شدم و نگاهش کردم . نگاهم کرد و موها میآرنج ها ی.رودیو رو به سقف خواب دینگاهم کرد و خند        

 و گفتم : دمیکش یزد ، نفس

 

 .دمید ینم ینطوریا چوقتیروز رو ه نیا -        

 

 ؟یدیدیم یلبخند زد و گفت : چطور        

 

 ها... ریاون حر ونیرو ببره ، من م ریحر یباشم.بعد باد بزنه پرده ها ستادهی، کنار پنجره ا دیمالفه سف هیفقط با  -        

 

پنجره ،  نمیمالفه است و ا نیزد و گفت : ا مهیخ میو او رو دمیکه من خواب یچرخاند ، طور عیشد و من را سر زیخ مین        

 ...ارمیتو که من االن برات درم یلباسا مونهیم

 

 تصوراتم شب بود... یو گفتم : تو دمیبلوزم که با صدا خند ریدستش رفت ز        

 

را بستم تا ببوستم ، اما  می، چشمها دنیآورد به قصد بوس کیپوست کمرم بود ، سرش را نزد یکه دستش رو نطوریهم        

 تصوراتت بمون تا شب. ی، تو تو رمینون بگ رمیگفت : من م یاز بدجنس یرا گشودم ، با لبخند میکار را نکرد ، چشمها نیا

 

 لند شد.، بالشتم محکم خورد به پشتش و خنده اش ب دیبه در رس یوقت        

 

 لینبود ، خواستم زنگ بزنم که زنگ در زده شد.وسا خچالی یتو یزیدم کردم ، چ یگرفتم و چا عیتا امدنش دوش سر        

 !عیدر حوله من انداخت و گفت : چه سر دهیچیپ یبه موها یبود! نگاه دهیصبحانه خر

 

هم در  ییبا مخلفات و چا میخورد مروی، ن زیت پشت مرا شست و نشس شیتازه را گرفتم و لبخند زدم.دستها ینان ها        

 ؟ میکن کاری، دستش را دوباره شست و گفت : خب حاال چ میرا که جمع کرد زیم یرو لیآخر.وسا

 

 .ایلب در میبالفاصله گفتم : بر        
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 .دیخر میبر ای،  مینیبب لمیو ف الیو یتو مینیبش کنمیم شنهادیگوشه لبش باال رفت و گفت : اما من پ        

 

 ؟ ایلب در میشد و گفتم : چرا نر زانیآو میلبها        

 

 .دهیزد و گفت : چون االن شلوغه. مزه نم میبه لبها یمقدمه بوسه کوتاه یجلو اومد و ب        

 

 ، دوباره رشته گم شده کالمم را بدست گرفتم و گفتم : باردیم میحرارت از سرو رو کردمیکه احساس م یدر حال        

 

 ساحل. میو بر می، بعد هم برگرد دیخر میبر -        

 

رفتن به ساحل  یظهر شده بود ، بجا بایها ، تقر دی، بعد از سرو سامان دادن به خر میبازار و برگشت مینکرد و رفت یمخالفت        

ام داد  هیبه سکوت گذشت ، بعد دستش را دورم انداخت و به خودش تک یقی. دقا مینشستبالکن نسبتا بزرگ طبقه دوم  ی، رو

 سوال بکنم ؟ هیو گفتم :  دمی، عطرش را بو کش دیکش رمس ی، دستش را نوازش گونه رو

 

 ؟ دهیم ریبهت گ نقدریبابات دوباره کمکت کرد ، چرا ا یگفت و من گفتم : مگه نگفته بود یاوهوم        

 

من پسر ارشدش ، همه جا  خواستی، م زدمیپسر خلفش نبودم ، ساز خودم رو م چوقتیو گفت : من ه دیکش یقینفس عم        

کار خوب  یخب ، مغزم تو ی، ول ستمیهر کس و ناکس ن یدنبالش باشم ، دست راستش باشم ، منم آدم خم و راست شدن برا

 ! کنهیم کارباهام  نی، بخاطر هم دونهیم نوی، ا کنهیکار م

 

 ؟یچ نیرحسیگرفتم وگفتم : ام یرا به باز میانگشتها        

 

 یمحبوب بودم ، مخصوصا برا یلیبد باشه ، خ نقدرینبود که بابا با من ا ینطوریچهره اش در هم رفت و گفت : از اون اول ا        

،  زیه من و بعدش هم آرام که تک دختر بود و عزب رمنصافهیتوجه غ نیا یتو نیرحسیهمه جا زبون زد بودم ، ام لیمامانم ، اوا

،  باری.بردمشیم شدیکه م یی، جمع دوستام و هرجا یبا خودم باشگاه ، مهمون نینداشت ، بخاطر هم فساعتماد به ن یلیله شد. خ

 میدونستیو ما نم دیپریبود ، با دوتامون م یدوست منم بود ، دختره عوض یدوست شده بود که اتفاق یکیها با  یمهمون نیا یتو

 نکهیا یبجا شتریکرده ، ب ییدختره چه کاره است و چه کارها نیا گفتمیم یهر چ گهی، عشق اولش هم شده بود و د ی، بدشانس

اختالف افتاد  ینطوریباهاش ، ا یمن دوستش دارم از عمد رفت یدونستیتو م گفتی، م گرفتیم نهیچشمهاش باز بشه ، از من ک

هم وانمود کرد که داشتم اونم به اون  ییجورایبابا خالفمون رو گذاشت کف دستش ،  دیاز د یهمه کاراهاو اونم رفت  نمونیب

روش ، برام  ذاشتیاومد دست م ی، م شدمیدوست م ی، هرجا با هر ک ختیبهم ر زیهمه چ گهیداستانها ، د نیو ا دمیکشیراه م

،  کردیخراب م یخودش ناراحت بودم که داشت خودش رو اونطور یبرا شتری، ب شدمینم یحس چیه رینداشت ، من درگ یتیاهم

 به تو. دی، دست برداشته بود ، تا رس ستنیدخترام برام مهم ن وستد دیبعد که فهم

 

 حد ؟ نیبلند شدم و گفتم : تا ا میدستها یاز تعجب باال رفت ، رو میابروها        

 

 که. یانی، شک کرده بود ، خودت در جر ستمیزن گرفتن ن من اهل دونستیسرش را تکون داد و گفت : م        

 

 ، من زنت بودم! کنمیرا درشت کردم و گفتم : اصال درک نم میچشمها        

 

 ؟ یهست ی؟ پس االن چ یاخم کرد و گفت : بود        

 

 دختر. نگاهم نکن ینطوریو گفت : ا دیام را کش ینیبگم !ب یچ دونستمینگاهش کردم ، نم یکم        

 

 ؟ یهان یگیبهم نم گهیلوس شدم و گفتم : د یلبخند زدم و کم        
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 ؟ یگونه ام را نوازش کرد و گفت : دوست داشت        

 

 اومد. یدر بغلش و گفتم : اوهوم ، خوشم م دمیباز هم خرام        

 

 .ادیخودش ب دیو گفت : با دیخند        

 

 . ادیو گفت : از لباسات خوشم م دی، سر شانه ام را خم شد و بوس دمیمن هم خند        

 

 .ادیخوشم م دنتی. زمزمه کردم : منم از بوس دادیشلم بود که شانه ام را نشان م قهی یاحتماال منظورش بلوزها        

 

 نگاهم کرد و گفت : پس بذار ببوسمت. یسرم را باال گرفت ، کم        

 

سرم را  یی. خواستم به بهانه اکردمیصبح را م یواقعا ببوسد!بد نبود تالف خواستیکرد ، م کیم ، سرش را نزدگفت یاوهوم        

 دستم را خواند ، چانه ام را گرفت و خندان و گفت : شهیعقب بکشم که مثل هم

 

 ...شهیکارها نکن که عواقبش بد م نیاصال از ا -        

 

 .نقدریا یفکرم رو بخون یندار خنده ام گرفت و گفتم : حق        

 

 کنم. یمخصوص خودش گفت : من حق دارم همه کار یور کیعقب رفت و با لبخند         

 

 

 

 رسامیام        

 

 

 

از عصر  نطوریا یزیچه چ دانستی.نمکردیاش و داشت فکر م یکوچک دوست داشتن ی، با آن شانه ها ایبود لب در ستادهیا        

 یم نییو سرش را پا نشستیم ی.وگرنه ککردیرا داشت جبران م زیکه توانسته بود ، همه چ ییدرهمش کرده بود ، تا جا

نزده بود ، فقط نگاهش کرده بود و  ی، حرف یکیمادر ن د؟یکشی، خجالت م شدیکه مادر زنش محسوب م یزن یانداخت و جلو

باشد...حق هم داشت ،  دیبا نطوریا یکی. حتما مادر نکندیم تیرطور که باشد ، حمابداند دخترش را ه دیدست آخر گفته بود با

.مادرش کندیرا جبران م زیدارد و همه چ وسترا د یکی...گفته بود ندیکشیرا به آتش م ای، دن کردیرا با آرام م نکاریا یاگر کس

 را انجام بده... نکاریگفته بود ، ا

 

 و انگار دلش گرفته بود... ایبود رو به در ستادهیحاال دخترک ، ا        

 

برداشت ، از  لیبه سمت موبا یبود ؟ قدم دهیرس شیکاناپه ، اس ام اس برا یرو یکیرها شده ن ینگاهش افتاد به گوش        

به طرف نگاه گرفت و  یخودش تکرار کرد ، همسرش! مردد از گوش یهمسرش؟ بعد برا یبود ، برود سراغ گوش زاریکارها ب نیا

زنها  هیکرده بود! از گر هیبرگشت و کنار چشمش را پاک کرد ، گر یکیزد. ن شیو صدا دیاش رس یساحل راه افتاد. به چند قدم

 بهت اس ام اس داد؟ یاز همه. اخم کرد و گفت : ک شتریب یکین هیبود و از گر زاریب

 

 شده؟ یزده بود ؟ باز تکرار کرد : چ یحرف یرنگش برق خشم داشت ، تعجب کرد ، نکند کس یعسل یچشمها        

 

 بابا تنگ شده بود... ی، دلم برا یچی: ام...ه دیلرز یکیچانه ن        
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 ؟ یکیشده ن ینبود : چ نیبا اخم نگاهش کرد ، نه ، ا        

 

 قبال برام افتاده؟ ییچه اتفاقها ستیسکوت گفت : واقعا برات مهم ن یسرش را باال آورد و بعد از کم یکین        

 

 نیا یو خوش یباعث شده بود خوب یاز آن ، چ ریتحمل کند ، غ توانستیموارد را اصال نم نیشد ، حرف زدن در ا یعصب        

 ؟یپرسیسوال رو م نینگاهش کرد و گفت : چرا ا می. مستقاوردیحرف خراب کند؟ بلد بود چطور به حرفش ب نیشبها را با ا

 

قرار هست  وفتهیب یداشت ، بعدا ، هر اتفاق میبدونم چقدر به هم اعتماد خواه خوامیرا باال گرفت و گفت : م سرش یکین        

 رو بکنه؟ تیآزاد یروزها یو دلت هوا یروز ترکم کن هیاصال ممکنه  اینه ،  ای یاریبه روم ب

 

مساله مواجه شده  نهمهیزده بود که همزمان ذهن کوچکش با ا یچه حرف ی، چه کس دیچرخیسوال در ذهنش م هیمدام         

اش ،  یدل بکند و پا بگذارد به خانه قبل یدخترک دوست داشتن نیاز ا توانستیروز م کیبود ، بعد فکر کرد به سوالش ، 

با  شیقدر براچ دانستیکاش م یا کردند؟یو فقط لحظه اش را خوش م داشتندن یمحتوا که عمق یمکرر و ب یها حیهمان تفر

 داد و گفت : رونیکاش حداقل اعتماد به نفس ارزش خودش را داشت! نفسش را ب یارزش است ، ا

 

 ؟یبر یبهانه ول کن نیو به ا یمجبورت کردم باهام ازدواج کن ی؟ قراره هروز بهم بگ یتو چ -        

 

 ده؟بهت حرف ز ی، دوباره گفت : کس دیجلوتر رفت ، چانه کوچکش لرز        

 

و هرروز به  چمیو من دوباره به خودم بپ یتنهام بذار ترسمی، م یبر ترسمیم یلیسرش را باال آورد و نگاهش کرد: خ یکین        

 طاقت ندارم ... گهید یبودنم ول فیضع نیاز ا ادیبدم م یلی...خشهیم داشیپ ی، ک زنهیزنگ م یزل بزنم ، ک میگوش

 

در آغوشش  خواستیتمام وجودش م یوقت ندیبنش شیبه تماشا نطوریا توانستیطاقت نداشت ، نم گریخودش هم د        

کند و در عمل انجام شده قرارش بدهد.  یسخت زیچ ریدخترک را درگ خواستینم یو به روش خودش آرامش کند...ول ردیبگ

 ...شهیو بهت ثابت م یشیم آرومکه بگذره ،  کمی،  یکین ذارمیآرام گفت : من تنهات نم

 

، نه ؟ همتون مثل  یکنینم یتالش چیصبر کنم تا بهم ثابت شه ؟ تو ه دیدوباره اشک به چشم آورد و گفت : من با یکین        

 واقعا.... دیهم

 

اش  سهیمقا یرا در دست گرفت ، با چه کس ارشیانگار آتش انداختند به اعصابش ، سرش داغ شد و خشم انگار اخت        

را گرفت و به طرف خودش  شی، بازو دی، رس گشتیبرم الیکه داشت به طرف و یکیقدم بلند به ن کیبرگشت و با  کرد؟یم

 هان ؟ ؟یکرد یکی ی: منو با ک دیبرگرداندش و غر

 

 رم؟ازت بخوام...ندا نویگفت : ثابت کن ، بهم ثابت کن ، حداقل نشونم بده...من حق دارم ا یهم عصبان یکین        

 

شد...هردو  یکیلرزان ن ی؟ نگاهش قفل لبها کردیثابت م دیبودند ، چطور با ستادهینقطه که ا نی؟ االن و در ا کردیثابت م        

 ینطوریگفت : فعال ، ا رانشیح یبایز ی. خم شد و در مقابل چشمها دشیگذاشت و با شتاب جلو کش شیبازوها یدستش را رو

 ...کنمیثابت م

 

، همه دوست داشتنش را درک  یکیترش کرد .اجازه داد ن کیدور تنه اش و نزد چاندیرا پ شیو بدون فرصت ،. دستها        

داشتن و  نیکه عاشقانه دوستش دارد را بفهمد و تفاوت را حس کند ! و خودش ! چقدر فرق داشت ا یکس دنیکند ، لذت بوس

 ...یادامه ده دنشیو به بوس یو در آغوش نگه اش دار یبدار ستشتا ابد دو یخواستیکه م یلذت بردن از موجود
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 شیلبها ینگاه کرد.لبخند رو شیو التهاب گونه ها یکیفرستاد و به ن شیها هیسرش را جدا کرد و نفسش را به درون ر        

 دوستت دارم ... ینطورینقش بست و گفت : من ا

 

اش را باال آورد و  یدوست داشتن یو انگار آرام شده بود.دستها کردینگاه م شیدخترکش قانع شده بود. داشت به چشمها        

 روش تو بهتره... یدور گردنش حلقه کرد و لب زد : منم دوستت دارم...ول

 

 یپا ریرا ز شیشد ، دستها شتریخواستن که ب نیا جانیخنده اش گرفت و خودش زودتر فاصله را به صفر رساند ...ه        

 به را افتادند.... الیدخترک برد و بلندش کرد و به طرف و

 

 

 

گوشت گذاشتم  یتابه را کنار قابلمه حاو ی. ماهکردمیسرخ شده را به گوشت اضافه م ینگاه کردم ، سبز لیبه صفحه موبا        

 ها کم کم اضافه کردم... یو سبز

 

و با ذوق  قیعم یسختم را. نفس ها یچرا ، اصال فراموش کرده بودم روزهاتا االن ، دروغ  روزی، از د میبود دهیرس روزید        

به نظر برسم و  بایز خواستمی.مدیلرز یکه دوستش داشتم م یشدن و لمس کردن مرد کینزد ی. دلم هر لحظه برا دمیکشیم

 نقدریدو روز و ا گرفت؟یزن را فرا م هیهمه وجود  نطوری. عاشق شدن ا ختمیر یخودم م ی، هزار برنامه برا دمیرسیبه خودم م

 و تحول؟ رییتغ

 

بودم خورشتم خوب در  دوارمیمانده ؟ ام گرید یرا باال دادم.دست به کمر فکر کردم چکار میدر قابلمه را گذاشتم و موها        

برگه را  نی...آخردادمیم لیفردا تحو دیامتحان جلسه آخر کالس که با یتست ها حی. شعله را کم کردم و نشستم به تصحدیایب

 شد. بلنددر  یگذاشتم ، صدا نیکه به زم

 

زن خانه دار درونم کردم. داخل آمد ،  یهم چاشن یرا مرتب کردم و به طرف در رفتم و بازش کردم.لبخند گرم میموها        

و گفت :  دیکش یقی.نفس عمانداخت و سالم کرد. جوابش را دادم و در را پشت سرش بستم میاز نوع خودش به سرتا پا ینگاه

 ؟یپخت یقورمه سبز

 

 و گفتم : اوهوم. دمیهم کش یرا با استرس رو میلبها        

 

 یو رنگ و بو خوردیگذاشت ، رفتم به سمت آشپرخانه و در قابلمه را برداشتم.قل م یدسته صندل یکتش بهاره اش را رو        

گفتم : فکر  رفتمیم رونیکه از آشپزخانه ب یشده بود. کالفه در حال یداشت ظاهرا ، اما تا جا افتادن فاصله داشت. آبک یخوب

 ...رسامیخوشمزه نشه ام یلیکنم خ

 

 ...یدیم یقرمه سبز یام برد و گفت : بو نهیحرفم تمام نشده بود که کمرم را گرفت و بلندم کرد. سرش را درون س        

 

 ...گهید دهیبو رو م نیو گفتم : زن خانه دار هم دمیخند        

 

، جمع شده در  میبود و پاها شیام به بازو هیکرد.تک میکاناپه و جا به جا یهمانطور که من را در آغوش داشت ، نشست رو        

 .میبه خودمان کردم و گفتم : اندازه هم ییآغوشش ، جا شده بودم. با لبخند اشاره ا

 

که  شدیم ینزد.کم حرف که بود ، کم حرف تر هم وقت یو حرف دیکش میموها انیزد و انگشتان بلندش را م یلبخند کمرنگ        

 تیجذاب شیبه هم ، باز هم آنطور برا میشده بود کینزد نقدریگرفتم . حاال که ا یگرد لباسش را به باز قهیبود. ریذهنش درگ

 صورتم را باال آورد و گفت : وچانه ام  یداشتم ؟ دستش نشست رو

 

 دکتر؟ یفردا بر یخوایم -        
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 ؟یچ یبا تعجب گفتم : برا        

 

 ؟یشده باش تیاذ دیگونه ام و گفت : شا یرو دیشصتش را کش        

 

 و گفتم : نه ، نشدم. اریاخت یب دمیخجالت کش        

 

 نهمهیگوشه لبش جا خوش کرد و گفت : ا یکردم از حس دستش ، لبخندشکمم ، خودم را جمع  یرفت رو کبارهیدستش         

 ؟یمدت ، چطور از دستم فرار کرده بود

 

 فرار کنم ؟ یگذاشته بود یچ ی، برا یبگ دیانداختم و گفتم : تو...با ریسرم را ز        

 

 ...؟؟یو گفت : راحت بود دیکنار گوشم را بوس        

 

 ...بلد نباشم....دی؟ من شا یمردد گفتم : تو چ        

 

که  یهست یزی.تو بهتر از اون چیکیسکوت کرد ، بعد نشاندم و گفت : هزار بار بهت گفتم ، خودت رو قبول داشته باش ن        

 یبرا یو برنامه دار یخودت یپا ی، رو یهست یمنحصر به فرده ، قو زتی، همه چ ی، خاص و ناب زیهمه چ ی، تو یکنیفکر م

 ...تیزندگ

 

.انگار کندیمن را غرق خودش م شهینزدم. فکر کردم قدرت کالمش هم یشدم و حرف رهیاش خ یو جد اهیس یبه چشمها        

 همان عشق بود؟ ریهم تاث نیا دیشا ای،  شوندیقلب و مغزم حک م ی، رو زندیکه م یهر حرف

 

خوشمزه  یکنیکه فکر م یخورشت نیبه هم یو گفت : اعتماد داشته باش به خودت ، به کارهات ، حت دیدوباره سرم را بوس        

 ...شهینم

 

آش رشته بود را مقابلش گذاشتم و خندان گفتم :  هیشب شتریرا که آب و گوشتش جدا شده و ب یبعد خورشت یساعت        

 شده ، نه ؟ تیزندگ یخورشت قرمه سبز نیبهتر

 

 ...تلفن رو بده...رمیگیگذاشت و گفت : قسمت آخر حرفم رو پس م زیم یخونسرد قاشق و چنگال را رو        

 

    

 

 

 

 نی! بلوز کوتاه آستدیرس یبه نظر م یرنگ مشتاق یلیآخر؟ خ یرنگ را در تنم مرتب کردم ، سرخاب یلباس خواب سرخاب        

را  ممی...تصمکردیرنگ انگار افکارم را مشخص م نیلباس و ا نیامبر داشت...ابود که ربدوش یکوتاه اریحلقه و شلوارک بس

نامرتبم  یآمد. با تعجب نگاهش کردم ، موها نییپا رسامیام یدستها ایبلوز گرفتم . بلوز باال رفته ،  نییگرفتم و دستم را به پا

 ...رمیدوش بگ رمیرا صاف کرد و گفت : م

 

پتو. دستم  ریز دمیدادم و خز رونیافتاده ام ؟ نفسم را ب ریفکر کرده بود در لباس گ ایداشت  رنگش را دوست یعنی نیا        

 ی، بعض میخوریو غذا نم میکنیم هیگر ی؛ بعض میریگی، به خودمان سخت م میناراحت یسرم گذاشتم و فکر کردم ، وقت ریرا ز

روز  کی...اما دیاوریاز دل ما در ب دییای، ب میا دهیما رنج مییگویم ایبه دن یطور کی،  میگردینکرده م شیو آرا میشوینامرتب م

مثل من  ییآدمها دیشا ای...میکنیو با نبوغ مو درست م میکنیم شی، با حوصله آرا میپوشیلباسمان را م نی، بهتر میکه خوشحال
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سخت ،  یمن بود. چرا بعد از آن روزها یدرون یها جانیو ه بایز ی، نماد همه حس ها یرنگ سرخاب نیباشند ، ا نطوریا

 احساساتم را پنهان کنم؟

 

شرت به تن  یدر حوله نگاه کردم ، لبخند کمرنگش را نثارم کرد و به رختکن رفت . شلوارک و ت دهیچیپ رسامیبه ام        

 دمیت و بدون حرف باال کشگذاشت ، بعد به سمت من برگش یعسل یکرد و آن را رو لشیبه موبا یکنارم.نگاه دیبرگشت و خواب

 را رها کرد... شی، نفس ها میموها یو رو

 

مشترک آرامش داشته  یزندگ هی یبتونم تو کردمیفکر نم چوقتیآرامش رو دوست دارم.ه نیبعد گفت : من ا ییلحظه ا        

 باشم...

 

بد تو ، بعدش هم که  ی، بعد اخالق ها شهیبد من معلوم م یکردم و گفتم : البته االن اولشه...کم کم اخالق ها ییخنده ا        

 ...یآرامش کال ندار گهی، د ادیبچه ب

 

 ؟ یکرد و گفت : به بچه هم فکر کرد ییخنده ا        

 

بچه  گنیم ایمیآخه ؟ قد کنهیفکر نم یبه طرفش ، نگاه کردن به چشمها و صورتش را دوست داشتم : کدوم دختر دمیچرخ        

 ! یکنیخودتو محکم م یجا یاریب

 

 ام ، مزاحمه ، تو دست و پاس. ی؟ من از بچه فرار یچ گهیو گفت : د دیام را کش ینیو ب دیدوباره خند        

 

 مونینبود که حاال زندگ ی، عاد میاونطور که ما شروع کرد یکردم ، ول یکردم و گفتم : بچه رو که شوخ یباز میبا سر موها        

 باشه... یبخواد عاد

 

 پاک بشه. لیاون دل خوامی، م میشد کیبد ، به هم نزد لیدل هیفکر کردم ،ما با  نیو گفت : خودم هم به ا دیکش ینفس        

 

 تمام شده بود ، دوباره نگاهش کردم و گفتم : میها یدر عجب بودم که همه دلخور        

 

 شروعش قشنگ باشه. دیکه نبا شهینداره ، هم یتیاهم لشیدل -        

 

 بود؟ یو عوض ریباباتون باج گ یبگ یخوایبچه هامون م یگونه ام را نوازش کرد و گفت : بعد اونوقت برا        

 

 .یشیقهرمانشونم م ینطوریشد ! ا یو عوض ریمنو داشته باشه ، باج گ نکهیا ی، برا گمیکردم و گفتم : م ییخنده ا        

 

رو راحت در  یسرخاب یکه لباسها ییدوست دارم.مخصوصا اونا شتریبد رو ب یت : چرا که نه ، من قهرمانهازد و گف یلبخند        

 ...ارنیم

 

 نکن... تمیپتو سر دادم و نسبتا لوس گفتم : اذ ریخودم را ز        

 

 کنه ؟ تیخواست اذ ی؟ ک تیگفت : اذ یخم شد به طرفم و جد        

 

 یبلد بودم لوس بشوم و لوس حرف بزنم ؟ معجزه ها از کجا مثل ستاره رو یسرخوشانه خنده سر دادم و فکر کردم ، من ک        

 معجزه ها محتاج بودم... نی...من به اکردمیحفشان م دی؟ با دیباریم مانیزندگ
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 شده... رتید ؟یش داریب یخواینم -        

 

و آب  سوختیم میبود نگاه کردم.گلو ستادهیکه در چهارچوب در ا رسامیباز کردم و به ام یرا به سخت نمیگسن یپلک ها        

 ام گذاشت و گفت : یشانیپ ی.کنارم لبه تخت نشست و دستش را رودادمیقورت م یدهانم را به سخت

 

 دم؟یکه من نفهم یدیخواب ی؟ اصال ک یدیبا حوله خواب شبیانگار...نگاه کن...د یتب دار -        

 

 ، اومدم. یدیخواب ریبدون شب بخ یجنابعال یدلخور نگاهش کردم و گفتم : وقت        

 

 حوله تنت بوده... هیکه فقط  یذاشتیم انمیدر جر دیخوابم برد...با یک دمیزد و گفت : اصال نفهم یلبخند        

 

آموزشگاه را کم کنم و  یبا اخم و غر گفته بود کالسها روزیبهش رفتم ، هنوز ناراحت بودم از برخوردش ، د ییچشم غره ا        

 زنمیوگفتم : زنگ م دمی!پتو را باال کشدمیکشینازش را م دیخواب ، انگار من با یقبول نکرده بودم ، زودتر رفته بود برا یوقت

 .رمینم گمیم

 

 دکتر. میپاشو بر یو گفت : باشه ول نهیصورتم رو ببتا  دیکش نییپتو رو پا        

 

 بخوابم. خوامیم -        

 

 .ستیبا خودت نکن ، حالت خوب ن یکنیم یاخم کرد و گفت : با من لجباز نباریا        

 

 خودم. شمیرا بستم و گفت : خوب م میچشمها        

 

 دوباره خوابم برد. یک دمیو نفهم دمیبسته شدن در را شن یبعد صدا یقیچند لحظه بعد بلند شد و دقا        

 

 ؟یگفتم : ساعت چنده ؟ مگه نرفت جیشدم. اخم کردم و گ داریبلند شم ، ب خواستیکه م رسامیام یبا صدا        

 

 ...هیبخور سرماخوردگ نوی...ادمیآب را به دستم داد وگفت : چرا رفتم دارو و آب پرتغال خر وانیل        

 

دکتر  میفرو دادم.بعد پتو را کنار زد و گفت : بلند شو لباسهاتو بپوش ، بر یزبانم گذاشت و به سخت یقرص بزرگ را رو        

 ...یتب دار یلیخ

 

فقط بخوابم. وارد اتاق که شد  خواستی. دلم م دمیو دوباره دراز کش دمیکه به دستم داد را پوش ییحال لباسها یب        

 بپوش... نویا ای...ب؟یدی!پوشیدیوباره که خوابمعترض گفت : د

 

سرم انداخت و کمکم کرد بلند  یرو یرا بست و روسر میدوباره بلندم کرد و خودش مانتو را تنم کرد ، موها        

خودم  بمیحال عج نیو از ا رفتمی، داشتم از حال م مارستانیب میدیرس ی. وقت دیلرزیم میو زانوها دیدیتار م میشوم.چشمها

آمده و  یدیجد روسیام گفت که و نهیبودم.دکتر اورژانس بعد از معا خوردهبد سرما ن نقدریا چوقتیهم تعجب کرده بودم.ه

 یخبر یتخت اورژانس را در ب یرو یکساعتینوشت و آمپول و دارو.  یهم داشت انگار...سرم ریمراقب باشم ، چون واگ دیبا

 دوباره خوابم برد. یو ک میبه خانه رفت یک دمیگذراندم و نفهم

 

بهتر شده بود و سرم کمتر  دمید یشدم.تار داریسرم بود ، ب یبار قرص بدست باال نیچندم یکه برا رسامیام یبا صدا        

 و گفتم : ساعت چنده ؟ دمیرا مال می، نشستم و چشمها رفتیم جیگ

 

 .یروزه خواب هیقرص را کف دستم گذاشت و گفت : نه صبح ،         
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 سرکار ؟ یآب را گرفت ، گفتم : تو چرا نرفت وانیل        

 

 .ردارهیافتاد دکتر گفت واگ ادمی یزنگ بزنم به مامانت ، ول خواستمی، م رمیزد و گفت : م یلبخند        

 

 .یشیم ضیخم شد و خواست ببوستم ، سرم را عقب بردم و گفتم : مر        

 

 .یدو روزه بغل من ؟یگیم یو گفت : چ دیام را بوس یشانیخم شد و پ شتریب        

 

عطرش  یام ، بو ینیب یاش گذاشت. با وجود گرفتگ نهیس یو سرم را رو دیو خودش کنارم دراز کش دمیبه کنار کش یکم        

 .رسامیمقدمه گفتم : من کارم رو دوست دارم ام یرا بستم و ب می.چشمهادیچیدر سرم پ

 

آموزشگاه خودت  یخوایاصال م ای...میخودمون وقت بذار یبرا شتریبود ب نیمعترض گفت : مگه گفتم کار نکن؟ منظورم ا        

 م؟یرو راه بنداز

 

اعتبار داره.بعد آموزشگاه داشتن مشغله اش صد برابر  یلیبرام خ کنمیکه االن کار م یینجایاخم کردم و گفتم : نه ، ا        

 ...نهیا

 

 ...کردمیرو نم نجایفکر ا چوقتیکرد و گفت : ه ییخنده ا        

 

 شدم و گفتم : فکر کجا رو؟ رهیلبش خ یباال یبه انحنا        

 

بود ،  فیتکل نیی، بند بود ، تع دمیترسیازش م شهیبود که هم یزیمن ازدواج ، چ ینگاهش را از من گرفت و گفت : برا        

 یآزاد یچیه خواستمینشم ، نم یدوست داشته باشم اما مجبور به کار خواستمیبود ، م گهید زیچ هیزور بود ، دوست داشتن 

 ارزششو نداشت... یچی...هرهیبودم رو ازم بگ دهیبراش زحمت کش نقدریکه ا

 

مجبورت  یچکاریبه ه چکسی. هیهمون طوره که تو دوست دار زی، همه چ یرا صاف کردم و دلخورگفتم : االنم آزاد میگلو        

 ...کنهینم

 

ام ،  یکه کامال هم کنار اومدم با نقش همسر نجاستیزن ندارم ، نکته اش ا کنمیام رو فشار داد و گفت : حس نم ینیب        

 کردم؟یم هینفر رو پاشو هی شستمیم یمگه نه من ک

 

 ؟یهم کرد هیدرشت شد و گفتم : پاشو میچشمها        

 

که بهت دارم  ی، حس نطورمیرا پشت گوشم فرستادم و گفتم : منم هم میش را تکون داد.نشستم و موهازد و سر یلبخند        

 ...کشونهیطناب منو دنبالت م هی، مثل 

 

من بود ،  یجا گهید یحسو دارم که هرک نیا ییجورای،  کنمیدر مورد تو حس م نوی، منم ا یکیشد و گفت : ن یصورتش جد        

،  یایو با مقصر بودنت کنار ب یری، سرنوشتت رو بپذ یباش یمیکه برات افتاده باعث شده آدم تسل یی، اتفاقها شیرفتیپذ یتو م

 نکردم... ی، مخالفت میجداش یگفت یوقت نی...واسه همیبا من رو انتخاب کرده باش یخودت زندگ خوادیدلم م

 

 .یکنیاشتباه فکر مبه صورتش دوختم و گفتم :  میانگشتها ینگاهم را از رو        

 

 ؟ کنمیاو هم نشست و گفت : کجاش رو اشتباه م        
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 .کنمی، دستش را کنار صورتم گذاشت و گفت: بهم ثابت کن اشتباه م دمیرا کاو اهشیس یچشمها        

 

 که بدست آوردم ، دوست دارم. یرو ، هرطور یزندگ نیاما...من ا یچطور دونمیرو بهم فشردم و گفتم : نم میلبها        

 

 لینزد ، فکرم رفته بود به سمت تحل یو حرف دیزد و من را دوباره به آغوش گرمش کش یباال رفت و لبخند شیابروها        

 من. تیاش از شخص یفلسف

 

        

 

 

 

 خوب شد ، نه ؟ یلیکمرم را صاف کردم و گفتم : خ        

 

 یراض گرید دمانیمدل چ نیکاش با ا یبزرگش نگاه کرد و من همزمان دعا کردم که ا ییرایالن پذنگار دست به کمر به س        

 بهتر شد... نیتکان داد و گفت : فکر کنم ا دیشود ، سرش را با ترد

 

 دادم و گفتم : خدا رو شکر واقعا... رونینفسم را پرفشار ب        

 

 کردم بخدا. دایپ ماندیچرا وسواس چ دونمیو گفت : نم دیخند        

 

 خونه. شهینم دهیچ یتا عروس میوسواست ادامه بد نینشستم و گفتم : با ا نیزم یرو        

 

 .گهیاالن برسن د دی، با انیو م رنیگیرو دوست دارم...بهراد گفت ناهار م نی، هم گهیو گفت : نه د ختیر یاز فالسک چا        

 

 زهیر مونهی، زودتر تموم شه اتاق ها...م میاتاق خواب هات رو وصل کن یزودتر پرده ها دیاستکان را گرفتم و گفتم : با        

 ها ... نییها و تز یکار

 

ز و گفت : هنو دیکش قیعم یبعد نگار نفس ی.کممیشد رهیکنار آشپزخانه و هردو به روبه رو خ واریداده به د هیمثل من تک        

 ...ترسمیم ییجورای،  بهیبرام غر یلی...خکنمیدارم ازدواج م شهیباورم نم

 

به گذشته فکر  خواستمیبودم من! سرم را تکان دادم.نم دیلحظات سخت قبل از ازدواج خودم افتادم ، ناام ادیبه         

، همدرد  یکه دوستش دار یکنار کس یهاش فکر کن ، به زندگ ی، به خوب گهید هیعیبه نگار زدم و گفتم : خوب طب یکنم.لبخند

 ...یشگیهم هی، پا یشگی، هم دل هم یشگیهم

 

گذاشتم و به سراغ پرده ها  یرا که تمام شد ، کنار یشد. چا قیکنار بهراد را تصور کرد که لبخندش عم یانگار زندگ        

 . از نردبان باال رفتم و به نگار گفتم :میرفت

 

 .کنمی، من از باال وصل م ریرو بگ رشیتو ز -        

 

 !یوفتینگار پرده را در آغوش گرفت و گفت : مواظب باش ن        

 

پرده را  هیبودم که زنگ خانه زده شد.نگار بق دهیرس مهیکردم ، به ن زانیها را دانه به دانه آو رهیباال رفتم و گ اطیبا احت        

 رم درو باز کنم.ب سایدستم داد و گفت : وا

 



Roman-City.ir 
 اینجا که من ایستاده ام رمان

 

https://telegram.me/romancity 211 

 

هوا ، با وجود کولر محسوس و  یرا وصل کنم.گرما یکردم باق یشانه ام انداختم و سع ی، پارچه را رو گرینبود د نیسنگ        

ام و از  یشانیبه پ دمیآورد.دست کش مینگار خنده به لبها جانیسالم پره یطاقت فرسا بود.دانه اخر را هم انداختم و صدا

در  میچرخاندم به سمت خودش...چشمها امدهیو هنوز نفسم باال ن دیچیدور کمرم پ ییپله اخر دستها یامدم ، رو نیینردبان پا

 ؟یاومد ینگاه رقصانش گره خورد ، زمزمه کردم : ک

 

 باال رفتن از نردبون؟ یتر نبود برا یقالب دستش را محکم تر کرد و گفت : از تو قو        

 

 ...انیگذاشتم و گفتم : حاال م شیدستها یرا رو میدستها        

 

 ؟ انیرا باال برد و گفت : م شیابرو        

 

 کرد که خنده ام گرفت و گفتم : زشته.... کیسرش را به صورتم نزد        

 

 .دیزد و سرم را بوس یلبخند        

 

 خونه ما؟ میریرا کج کرد ، خوشحال گفتم : م رشیبه سمت خانه مامان مس یشب وقت        

 

 کردم... دایپ یخونشون مشتر یسرش را تکان داد و گفت : برا        

 

 م؟یرو بفروشه کجا براش بخر نجای؟ ...اگه ا یمتعجب گفتم : جد        

 

 .گنیم یمامانت چ نمیدارم ، بب یفکر هیاونم  یبرا -        

 

به من  یشد ، نگاه یرا گفت ، مامان جد انیبه مامان جر یدادم . وقت هی، تک دادیکه به خانواده ام م یتیخوشحال از اهم        

 !رجانیام یوفتیزحمت ب یتو خوامیانداخت و گفت : نم

 

 هی شهیجان م یکینگاهش را به من دوخت وگفت : ن رسامی. ام اندازمیبه تو رو ب خواهمیبود که نم نیا شتریمنظورش ب        

 ؟یاریآب برام ب وانیل

 

 ینیریبا ش میاریم ییگرفته بود برداشتم و گفتم : چا رسامیرا که ام ینیریهم نبودن من بود! جعبه ش رسامیمنظور ام        

 .میبخور

 

چطور قرار است با مامان صحبت کند تا  رسامیام کردمیآوردم و در جعبه را باز کردم ، فکر نم رونیرا ب ینیریش سید        

زرنگ و باهوش در  یبا آدمها شهیمثل او که هم یبودمش. فکر کردم ، آدم دهیند یکردن کس یراض تیبشود ، در موقع یراض

 !اوردیتا بتواند در بازار خودش دوام ب شودیم اآنه هیاست ، معلوم است خودش هم شب ریگ

 

 ختمیر یبعد ، چا قهیقمعطل کنم...چند د یتا ک دیبا دانستمی، نم یصندل یشده ام را شستم و نشستم رو ییدست خامه ا        

 ریرا گرفت ، ز یچا ینیبلند شد و س عیمن سر دنیبا د رسامی. اممنیراه افتادم به سمت نش یبه سخت ینیریش سیو با د

و از  دیچ زیم یها را رو یدست شیو آرام بودند. مامان خم شد و پ یمتوجه نشدم.هردو عاد یزیبه مامان نگاه کردم و چ یچشم

 پا انداخت و رو به من گفت : یپا رو رسامیبرداشت. ام ینیریش

 

 ...ننیرو بب گمیکه م ییشدن خونه ا یمامان راض -        

 

 فردا... مینیبب میچند تا جا سراغ داره ، بر گهیم ریزد و گفت : ام یمیدوباره به مامان نگاه کردم ، لبخند مال        
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 یم نطوریبه چشم من ا ای.خوردیرا با ژست مخصوص خودش م یکه با چا میروزها نیا بیچشم دوختم به مرد عج یراض        

 خودم لذت ببرم. یکنم و از مرورشان برا ریخودم خاص تعب یآمد که دوست داشتم همه حرکاتش را برا

 

 .ینشستم و دستم را دور گردنش حلقه کردم و گفتم : مرس شیپا یبود که رو دهیموقع خواب ، هنوز نخواب        

 

 گولت بزنم... کنمیم یدستش را دور کمرم حلقه کرد و گفت : دارم سع        

 

 بشه؟ یکه چ یشد و گفتم : گولم بزن دهیپوست کمرم کش یرو شیکردم ، انگشتها ییخنده ا        

 

 ...یکرد و گفت : که دوستم داشته باش کیسرش را به سرم نزد        

 

نزدم و گونه اش  یدوست داشت ، حرف یباز رسامیتعجب کردم ، معلوم نبود چقدر دوستش دارم ؟ ! معلوم بود و البته ام        

 تخت و گفت : جوابت قانع کننده نبود عسلم... یکرد و گذاشتم رو یی.خنده ادمیرا بوس

 

 ، عسلم را هم دوست داشتم... دمیخند        

 

       

 

 

 

بود و در آن لباس بلند و دنباله دار ،  شهیاز هم باتریکه ز کردمیبودم کنار و به نگار نگاه م ستادهیبار من ا نیا        

 ...یواقع یمشترک و خنده ها یو نبودن رقص ها یخودم افتادم و همه خاطرات خال یروز عروس ادی...دیچرخیم

 

 ی...نشستم رویآوردنشان ، لبخند بزن ادیآدم خاص بشود تا هربار با  یبرا دیبا ییروزها کی،  یهرچقدر هم فراموش        

داشتم  ادیبه  اتیو با جزئ یکاش مدل دسته گل و لباسم را به خوب یکاش آن روز را خوشحال بودم...ا یو فکر کردم ا یصندل

 بود... یشاد یولحظه عقدم ، از ر یکاش اشک ها یو ا

 

، به  دمشیند یبهراد بود و وقت یبود و دنبال کارها دهیگشتم که هنوز نرس رسامیو دنبال امنگاهم را به اطرافم دادم         

را  نیآور ، زم جانیه یاز خودشان...چراغ ها خاموش شدند و آهنگ ها ییراینگاه کردم و تعارف کردم به پذ نیرحسیآرام و ام

 به من خانوم؟ یدیافتخار رقص م ، ومدهین رسامیرو به من گفت : تا ام نیرحسیبه لرزه انداختند.ام

 

 ها... یبگ دیآرام خنده اش گرفت و گفت : آخرش با        

 

 نکن... یو بلند شد دستم را گرفت و رو به آرام گفت : کنجکاو دیهم خند نیرحسیام        

 

 یرا تکان دادم . کم کم همه جمع شدند و با آمدن نگار و بهراد ، صدا میدستها یلیم ی، با ب میوستیبه جمع رقصندگان پ        

 ی...خوشحال از شاددیو با من رقص دیآمد و دستم را کش نیرحسیبه سمت من و ام یهمه بلند شد.نگار با خوشحال قیتشو

 جیر ، صحنه را گارکست سیب یو دود و صدا شدندیهمچنان خاموش و روشن م هاام ، همراهش شدم . نور  یشگیهمدم هم

که در  یبه مرد جیشدم . گ دهیکش رونیزده ب جانیه یو از جمع رقصنده ها دیعقب کش دیکه رقص ی...کمکردندیکننده م

 ...کآورد و زمزمه کرد : تولدت مبار نییبود نگاه کردم . مرد بلند قد ، سرش را پا دهیآغوشم کش

 

و دو مرداد بود ، روز تولدم! به دستم و  ستیآوردم ! فردا ب ادیدور دستم بسته شد و من تازه به  یبه نرم یجسم سرد        

گونه اش را  جانیبه لبخند باز شدند.دستم را دور گردنش حلقه کردم و با ه مینگاه کردم و لبها نیدستبند براق و پر نگ

 اومدم. رید نیحاضر کردنش ، واسه هم دش رید کمیو گفت :  دی. خند دمیبوس
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 .یقشنگه ، مرس یلینگاه کردم و گفتم : اشکال نداره...خ میبایبه دستنبد ز        

 

 ...دیکرد و بوس کینزد شیدستم را به لب ها        

 

 یرا بسته بودم و سع مینمانده بود.چشمها میبرا یرمق گری، د میو تا خانه اش بدرقه کرد مینگار را که عروس کشان کرد        

 ...یشیبد خواب م یدارشیب یشی، مجبور م یکیدستم را گرفت و گفت : نخواب ن رسامینخوابم...ام کردمیم

 

 خستم... یلیفشردم و گفتم : خ شیپنجه ها انیپنجه ام را م        

 

 میرسیزد و گفت : االن م یلبخند        

 

به سرم زد ،  یفکر آتش سوز ییها ، لحظه ا وارید یلرزان رو یو منگ در خانه را که باز کرد و کنار رفت ، از روشن جیگ        

زده خشکم  رتیخانه روشن شده بودند ، ح یکه همه جا یشمار یب یشمع ها دنیبزنم که با د یدهانم را باز کردم تا حرف

به  یامشب ... دوباره نگاه یبرا میشمع باران کرده بود نطوریآمد خانه نگار را ا یم ادمیکه  ییشمع کجا بود ؟ تا جا نهمهیزد...ا

 اطرافم انداختم تا مطمئن شوم از خانه خودمان بودن !

 

 داده به ستون خانه ، جلوتر آمد و لبخند زنان گفت : هیتک رسامیبرگشتم به سمت ام        

 

 ! زمیتولدت...عز یبرا زهی، سوپرا ینیبیهم که م یینایخونمونه و ا نجایا -        

 

 ؟یو شمع و شاعر باز رسامیام ز؟یو سورپرا رسامی.ام جانیصورتم گذاشتم از ه یحرفش که تمام شد دستم را رو        

 ...زمیعز ایکرد و گفت : ب ییخنده ا رسامیام

 

کوچک گرد!  کی، ک زیم یبالکن هم شمع بود و رو یروشن و لرزان تا بالکم مجبوبم ، همه جا یشمع ها نیب دیدستم را کش        

 ...تمهیخالق تیاشاره کرد و گفت : نها زیبه م

 

 یمیمال کیموز یصدا کبارهیکرد و  بیگرفت ، دستش را داخل ج شیدست ها انیو کمرم را م دیکش شتریبعد دستم را ب        

 ؟ میها برقص لمیو گفتم : مثل ف دمیپخش شد...خند

 

 رو دوست ندارم. دنیجمع رقص یخشونت ، کمرم را فشار داد و گفت : تو یبا کم        

 

 ؟یکشیخجالت م -        

 

 .یتو خجالت زده ش دیمخصوص خودش زد و گفت : منکه نه ، اما شا یاز همان پوزخند ها        

 

 با تو ؟ دنیمتعجب گفتم : از رقص        

 

 ...نی، از اکرد و گفت : نه  ینچ        

 

 .دمیم حیخونه رو ترج یتو دنیکردم و گفتم : فکر کنم منم رقص ییجدا شد خنده ا ی...وقتدمیخم شد و بوس        

 

 سخت ... یاز اون روزها کمیبرات ؟  شهیصورتم را نوازش کرد و گفت : جبران م        

 

 نهیس یبه جبرانشان نداشتم...لبخند زدم سرم را رو یازین گریسختم تمام شده بود و د ی، روزها رسامیتمام شده بود ام        

 اش گذاشتم.
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 و سرسبز ، کوچه نسبتا پهن. با دست خودم را باد زدم و گفتم: زیساختمان نو ساز را با دقت نگاه کردم ، محله تم        

 

 هم داره. یخوب ینما یکی نیا -        

 

 .یشیدستش را پشتم گذاشت و گفت: برو داخل ، گرما زده م رسامیام        

 

و فکر کردم امروز حتما ذوب خواهم شد. انگار هر چقدر سنم باال تر  دمیبود ، رس ستادهیساختمان ا یبه مامان که در الب        

 و هشت ساله شده بودم. ستیب روزی.من دشدیرفت ، تحملم کمتر م یم

 

. میساختمان را دوست داشت.به دنبال نگهبان ساختمان ، را افتاد نی، ا زدمید ، همانطور که حدس ممامان خوشحال بو        

 ؟یچطور اون همه شمع رو روشن کرد دمیآهسته گفتم : هنوز نفهم

 

 حد بدون. نیکمکم کرد.در هم نیرحسیاخم کرد و گفت : ام        

 

 ن؟یکرد ی؟ با هم آشت یگی: راست م دمیرا کش نشیآست        

 

 تکان داد و گفت : فکر کنم آره. ی، سرش را کم میدیبه آسانسور رس        

 

 ؟یگیبهم م قیرو دق متشیق رجانی: ام دی، مامان پرس میگشتیبر م ی. وقت دیاز همه پسند شتریخانه را ب نیمامان ا        

 

منطقه  ینداره ، ول اطی، ح کترهیکوچ نجایمامان جان.ا متهی، گفت : با خونه شما هم ق کردیهمانطور که به جلو نگاه م رسامیام        

 بنگاه فکر کنم... نهیهز مونهیاش بهتره...فقط م

 

 گفتم : رسامیبه ام ی، با خستگ میمامان باالخره قانع شد ، چند روز بعد ، قرارداد را که بست        

 

 نگار از تن در نرفته... هیزیجه دنیچ ی،هنوز خستگ یدوباره اسباب کش یوا -        

 

 .کننیخودشون همه کارها رو م یاسباب کش ی، گفت : شرکت ها کردیکه در رستوران را باز م یدرحال        

 

 ...ی، جعبه و همه چ میببند دیو گفتم : باالخره که با یصندل ینشستم رو        

 

 ، نگران نباش... یخسته ش ذارمینم منو را به دستم داد و گفت :        

 

 دیق یو ب الیخیبودمش ، آنطور ب دهیکه د یاول ینهفته در چهره اش نگاه کردم.مثل روزها یو مردانگ تیچند لحظه به جد        

 غذاها رو؟ ی؟ دوست ندار هیحرف زدنش. متعجب نگاهم کرد و گفت : چ ینبود ، حت

 

 .شمیکارات لوس م نیبا ا ینطوریلبخند زدم : ا        

 

 ندارم... ی. منکه مشکل زمیرا باال برد و گفت : بشو عز شیابرو        

 

 احساسات فوران کرده ام را فرو دادم و نگاهم را به منو دوختم...        
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 خواستمیو م ستمخوایخودم م یبرا نجایاالن و ا نیرا هم ینرود ، زندگ شیجا نگه دارم تا پ نیهم خواستمیرا م یزندگ        

 ....سمیخودم بنو یرا برا یشان را عوض کنم و سرنوشت فقط خوش نیپا بگذارم و قوان ریهفت آسمان خدا را ز یهمه درگاه ها

 

         

 

 

 

 رسامیام        

 

 

 

 یطراح ییبایرا که به ز ی...ژورنالکردینگاه م شدیم دهیکه چ یی، به ساعت ها ییا شهیبزرگ ش شخوانیکنار پ ستادهیا        

 لبورد؟یب یبرا ی: کدوم رو داد دیخاص خودش بود را ، ورق زد . بهراد پرس شهیشده بود و مثل هم

 

و گفت  دیدرخشیم یکیگذاشت که نصف صفحه ساعت مانند الماس در تار رهیت یاز عکس ها یکیورق زد و دستش را رو         

 فرق داره... کمی.البته نوی: ا

 

 ...هیبهراد سرش را تکان داد و گفت : عال        

 

 گفت و نگاهش را به دوستش دوخت و گفت : ماه عسل خوش گذشت؟ یاوهوم        

 

 خستمون کرده بود... یبود.فشار عروس یزد و گفت : آره...تنوع خوب یبهراد لبخند        

 

 یجبران یهمه برنامه ها خواستینمانده بود؟ م ادشی! چطور  را ماه عسل نبرده بود یکیاسم ماه عسل گرفته اش کرد ، ن        

 را پر کرده باشد... یرو کند تا حداقل چند سال اول زندگ یکی یکیرا 

 

 زم؟یجدا شد و به طرف در رفت.دکمه سبز را فشرد و گفت : جانم عز شخوانیکه زنگ خورد ، از پ لشیموبا        

 

 دکتر... رمیمن دارم م رسامیهمه بدنش را سرد کرد : سالم ...ام یکیناله مانند ن یصدا        

 

 شده ؟ ی؟ چ یچ ی: دکتر برا دینگران پرس        

 

 ...هیچ نمی...برم ببکنهیدرد م یلی، دلم خ دونمیبود : نم فیهمچنان ضع شیصدا        

 

 داشت انگار... یاز، هنوز راه در دانستیعادت ماهانه اش را هم نم خیفکر کرد ، تار        

 

 ؟ یریفرستاد و گفت : کجا م رونینفسش را از خشم ب        

 

 یرا گرفت ، پرستار به اتاق بستر یکیو سراغ ن دیبه درمانگاه رس یرفت. وقت نیبه سمت ماش عیآدرس داد و سر یکین        

را ، دلبندش پر کرده بود.دستش را لبه تخت  یبه تخت ها انداخت . تخت وسط یرنگ را باز کرد و نگاه دیاشاره کرد.در سف

و  بیخشک بودند. دلش به طرز عج شی، و لبها شهیتر از هم دیصورتش سپ گگذاشته بود و در خودش جمع شده بود.رن

 یب نطوریا یکین دنی، انگار د ستیچه حس دلهره آور نیشد و فکر کرد ا کی، فشرده شد و گرفت. به تخت نزد یباور رقابلیغ

که حس کرده بود پدرش ،  یروز کی دیکه تا کنون حس نکرده بود. شا یگردنش ، بغض یبود رو ی، دست ریپذ بیو آسپناه 

تخت  یآن طور رو یکیو نگذارد ن زدیرا بهم بر ایدن خواستیلحظه م نیحس نبود. ا نیا هینه شب ی، ول دهیرا از او بر تشیحما

 بخوابد.
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 یو ب حالیخوشرنگش ، ب یباز کرد ، چشمها یرا به سخت شیچشمها یکیدست سردش گذاشت.ن یدستش را جلو برد و رو        

 شده ؟ یدر هم رفت و گفت : چ شیخم شد ، اخمها یفروغ بود. کم

 

 ...رفتمیخودم م شدیراه ؟ سرمم تموم م نهمهیا ی...چرا اومدستین یزیزد و گفت : چ یلبخند کمرنگ یکین        

 

 من ؟ رتمیغ یاخم کرد و گفت : ب شتریب        

 

 ؟ عادت ماهانه اته ؟ هیتر شد ، دوباره گفت : مشکلت چ قیلبخندش عم        

 

 دارم... ستیرنگ گرفت .نگاهش را به رو به رو دوخت و گفت : نه.انگار ک ی، گونه اش کم زدیهمان طور که حدس م        

 

اطرافش هم  یبود اما ، از مادر و خواهرش هرگز و دخترها دهیشن یزی، چ یونیزیتلو یدر مستند ها دی؟ قبال شا ستیک        

اطالع بنظر  یهم ب یلیخ خواستیرا نوازش کرد ، نم یکیمهم نبود که بخاطرش مانده باشد. دست ن شیاگر گفته بودند ، برا

 ست؟یکه ن طرناکزنانه اس؟...خ یماری: ب دیبرسد. پرس

 

 درد داره فقط... کمیدستش را فشرد و گفت : نه ،  یکین        

 

.زن لبخند ستادیکه آمد ، بلند شد و کنار تخت ا دپوشیرا کنار زد . خانم دکتر سپ یکین یشانیکنار پ یگفت. موها یاوهوم        

 ؟ نیبه او انداخت و گفت : همسرشون هست یقیزد و نگاه عم یضیعر

 

 آن کرد و گفت : هیشب یزیچ ای شیبه پاکت جواب آزما یرا تکان داد ، زن نگاهمحسوسش سرش  یبا اخم ها        

 

 ...تیها بوده و ضعف بدن نیهم ی، خوشبختانه پاره نشده و دردت برا یدار ستیک گهیکه م تیسونوگراف -        

 

 تحت فشار باشه. دی، نبا کلشیبشه و دوران س یدگیبه خوراکش رس دیدوخت و گفت : با رسامیرا به ام مشینگاه مستق        

 

شکمش گذاشته بود و انگار درد داشت. رو به زن  ریرا ز شیاز دستها یکینگاه کرد که  یکیمنظورش را گرفته بود. به ن        

 ازه؟ی؟ دارو ن یدردش چ یگفت : برا

 

 دیخوای...اگه مستین یخاص زیفقط.چ یسکن معمولبراش...م سمینویتکان داد و گفت : م یخاص یزن سرش را با طناز        

 اش رو بدم بهتون. مهیدفترچه ب دیاریب فیتشر

 

 به سرم اشاره کرد و گفت : سرمش تموم شده! رسامیام        

 

 بازش کنن... انیب گمیزن در حال برگشتن گفت : م        

 

.سرم را که جدا دیایباز کردن سرم ب یدنبال زن راه افتاد ، اما همراهش به اتاق پزشک نرفت.منتظر پرستار ماند تا برا        

 و گفت : ستادیصاف ا یکیکمک گرفت. ن یبغلش را برا ریرا صاف کرد و ز یکین یکردند ، روسر

 

 ؟یدفترچه رو گرفت -        

 

 .رمیگیسرش را تکان داد و گفت : نه. االن ممتوجه زن شده بود ؟         

 

 .یو گفت : مرس یصندل ینشست رو یکین        
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چه مدلش بود ؟ استرس داشت که نکند در  گرید نی، ا ای.خدادادیرا نشان نم یزیاش ، چ یچهره کوچک و دوست داشتن        

 ؟!بود. استرس دهیکند!خنده اش گرفت ، کارش به کجا رس یموردش فکر بد

 

کرد و بعد از گرفتن  یتوجه یبه سمتش روانه کند ب کردیکه دکتر تالش م یدر زد و وارد اتاق دکتر شد ، به تمام انرژ        

فرستاد و به  رونیرا بسته بود. نفسش را ب شیداده بود و چشمها هیتک واریسرش را به د یکیآمد.ن رونیدفترچه از اتاق ب

و دارو  ستادیو بلند شد. مقابل داروخانه ا دیبه صورتش بخش غیدر یاش ، لبخندش را ب یسمتش رفت. دخترک دوست داشتن

بهتر شده بود . لبخند زد و  یکینشست ، رنگ صورت ن نیداخل ماش یسوپر مارکت. وقت یجلوتر رو به رو یها را گرفت و کم

 ؟ زمیعز یگفت : بهتر

 

 بهترم. یلیدخترکش سرش را تکان داد و گفت : اره...خ        

 

 ؟ییببرمت جا ایخونه  میرا به جلو راند و گفت : بر نیماش        

 

 و گفت : ببرم خونه. دیخند یکین        

 

بود.به خانه که  میمال میدر موردش وجود نداشت...مثل نس یظیغل زیچ چیبود.کال ه یخنده اش بکر و دوست داشتن        

و فکر کرد ،  دیدور خودش در آشپزخانه چرخ ی. کمدیرسیبه ذهنش نم یگرید یقوم زیدرست کرد با عسل . چ ری، ش دندیرس

کتفش حس کرد و  نیگونه اش را ب ی. نرمدیچیشکمش پ انیاز پشت م ییستها، کباب مثال...در فکر بود که د ردیبگ یغذا چ

 ؟یکن تمیتقو یخوایآرامش را که گفت : م یصدا

 

 .یشد فیکوچک گذاشت : دکترت گفت ضع یدستها یلبخند زد و دستش را رو        

 

 مشت شدند : دکتر من نبود ، دکتر درمانگاه بود! شیدستها        

 

و  شیبه موها دیبود.دست کش دهیدرهمش را دوست داشت. خوب هم فهم یبرگشته و اخم ها یو برگشت ، لبها دیخند        

 ...یبهم بگ رو زهایچ یلیخ دیباشه...با شتریحواسم بهت ب دیگفت : با

 

 ...یفهمیسرش را باال آورد و گفت : خودت کم کم م یکین        

 

حس  نیبا هم دیکه با یشروع بود. شروع یروزها ، روزها نی. ادیگویرا به دست داد و فکر کرد راست م رعسلیش وانیل        

طور  دیرا با یکیشده اش نگاه کرد و فکر کرد ، ن یریش یکه از وسط ماجرا ، آمده بود...به لب ها ی. شروعکردیاش م ینگهدار

 است... دهیاز او ند چکسیدوست بدارد...آنطور که ه یگرید

 

        

 

 

 

و  میبه موها کشمی.دست مزندیحرف م لشیرود و با موبا یم یگریطرف خانه به طرف د کی، از  نمیبیناآرام را م رسامیام        

.استرس دارم ! جومیرا م میو کنار ناخن ها یصندل یرو نمینشیو م شومیم الیخیمش؟ بچکار کنم...آب بده دیبا دانمینم

بلندش  ی...صدازدیبهم بر یزیروز ، چ کی کردمیفکر نم چوقتیام ، در مورد کارش ، ه دهیند نطوریا چوقتیرا ه رسامیام

را به سمت گوشش  یچند روز ، دستم به سمت شکمم رفت...گوش نیبه عادت ا اریاخت یو ب ختیدوباره استرس به جانم ر

چه  نیسراغ تو...بب امی...بعد مارمیو م رمیم ای...شده برم اون طرف دنیاریبخت کنمیات م چارهیب نمتیگرفت و گفت : بب

طول  کسالمیباشه... ادتیراحت...آره...امروز رو  التینزدم که نشده باشه...خ ی...حرفگهید نیبرات بسازم...آره...بب یروزگار

 برگردم... یبه روزت وقت یوا ی...ولرمیبکشه م
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، اصال انگار  کردی، داشت فکرش را جمع و جور م دیبه سرش کش یکاناپه پرت کرد.دست یرا رو یتماس را قطع کرد و گوش        

و  ستادیانه و به طرفم پا تند کرد. ناو افتاد به من در آشپزخ دیبعد ، به خودش آمد نگاهش چرخ ییکجاست.لحظه ا دانستینم

بند کرد و بعد خم شد ، دستش را دو  میموها یمحکم به خودش فشرد ، چند بار لبش را رو ابه تنش چسباندم ، سرم ر یناگهان

 ؟یدی...ترسخوامیطرف صورتم گذاشت و گفت : معذرت م

 

 خودت نگران بودم... یزدم و گفتم : نه ! برا یلبخند زورک        

 

 ...میحرف بزن دیدوخت و گفت : با میقرارش را به چشمها یب یچشمها        

 

.  اندازمین زیم یکردم گوشه نگاهم را به کاغذ رو ی...سعمی؟ قرار بود من بگو یبزن یخواستیم یدلم ناآرام بود ، چه حرف        

 االن... امیبالکن ، م یصاف شد و گفت : برو تو

 

 زیهم از سوپرا نیرا جمع کردم و فکر کردم ، ا میبالکن.پاها یصندل ی، سرخورده نشستم رو میرفت رونیاز آشپزخانه ب        

نداشتند و آخرشان ختم  یشروع شده بودند و تمام شیکه از چند روز پ ییرا زنگ ها خراب کرده بودند ، زنگ ها زیمن ! همه چ

پشت هم...گفتم  دیکشیم گاریکه س ییو صبح ها دیغلتیکه م یینگران نباشم و شب ها که رسامیام یبه لبخند تصنع شدیم

 خبر... نیبتوانم آرامش کنم با ا دیآرامش کنم...شا دیشا

 

 چوقتیکه ه ییکنار در بالکن مبهوت بود! مبهوت به من و چهره ا دمشیآمدنش ، کالفه خواستم بلند شوم که د دیطول کش        

شده  یزی: چ میگویو لرزان م شومیبلند م عیبد آمده باشد؟ سر یباشد ؟ نکند اتفاق ی...نکند خبر بددمیش.ترسبودم از دهیند

 ...رسامی؟ ام

 

 شده؟ ی: چ زنمیو لب م دهمیدارند...سرم را تکان م یبی، حس غر اهشیس ی، چشمها دیآ یجلوتر م        

 

که انگار  یکف دستش را ، طور چسباندیشکمم...م یرو شودیبند م یگریپشت کمرم و د رودیم یکی،  دیآ یدستش جلو م        

، دوست داشتم در  شوندیروانه م اریاخت یب می...اشک هادهی...د ده؟یدرونش را حس کند...درونش را....برگه را د خوادیم

 تر... ییایگفتم...قشنگ تر ، رو یم یحالت بهتر

 

 ؟ یی: حامله ا دیگویو م کندی...اخم مکنندیام را شکار م یو نگاه اشک ندیآ یباال م شیچشمها        

 

 شتری...دستش را بدی، هنوز بابا شدنش زود بود شا دینداشت شا یهنوز آمادگ رسامی. ام دهمیسرم را با غصه تکان م        

 ؟ نجاستی: ا دیگو یدهد و م یفشار م

 

 باشد مرد حواس پرت من ؟ دی.پس کجا باردیگی، خنده ام م هیوسط گر        

 

 بگم... یچطور کنمیبگم...االن چند روزه فکر م گهیطور د هی خواستمی: م میگو یو م کنمیرا پاک م میاشک ها        

 

 : چند روزه؟ کندیزمزمه م        

 

و سرم  دیآ ی. جلوتر مشتری، مبهوت است ب کنمیم لی. هر واکنشش را صد بار تحل کنمینگاهش م قیو دق میگویم یاوهوم        

 شیو به جا رندیگیرا از من م ایدن یو انگار همه استرس ها کندیتنش تمام شامه ام را پر م یگردنش...بو یدر گود رودیم

را کنار  شیو لب ها شوندیدور تنم حلقه م شی...دستهامشیبو یبه تنش و م فشارمیم شتری...سرم را بکنندیم قیآرامش تزر

 ...یکین می: بچه دار شد دیگو یمآورد و  یگوشم م

 

 !!!وانهید رسامیام دانمی، خودم م خندمیم        
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 : مواظب باش. دیگویم رسامی.امرومیباال رفته بودند باال م چیکه مارپ واریفرو رفته در د ی، از پله ها اقیبا اشت        

 

بالکن  یها شهیاست.کل آن طبقه را ش دیسرتاسر سف میرو به رو یبایپرنور و ز ی. فضادیآ ی، نفسم بند م رسمیباال که م        

و غرق  کنمی...با عجله اتاق ها را باز مباستیز تینها یب میدارد و منظره رو به رو یو طرح کهنه کار دیپر کرده اند ،کف پوش سف

 پر نور هستند... و...همه بزرگ شومیم یخوش

 

 رو؟ نجایا ی: دوست دار شنومیم مرا از پشت سر شیصدا        

 

 براش... مرمی: دوست دارم ؟ م میگویم یبا خوشحال گردمیبرم        

 

 مونده... رونیتمامه...هنوز سنگفرش ب گهی: دو ماه د دیگو یو م زندیلبخند م        

 

 سنگفرش رو بسازن... میما توخونه ا ی: اشکال نداره.وقت میگویو م کنمیرا باز م دیسف یکمد ها        

 

 نجای: امیگو یو م کنمیاشاره م میرو به رو ی. به فضاکندیو با دقت نگاهش م کندیدر را چند بار باز و بسته م        

 اد؟یم نجایبه ا لمونیوسا یاتاقمون...ول

 

 ، خوبه؟ میکنیرو عوض م ومدیکه ن ی: هر چ دیگویماند و م یسرم م یو دستش همان طور باال بنندیدر کمد را م        

 

 هیکاناپه و  هیپاگرد هم  ینه ؟ برا شهیتخت بزرگ ستون دار با پرده...قشنگ م هی:  میگو یو م کنمینگاه م میبه رو رو        

 ...نجایا میاریرو هم م مونیو صندل زیبالکن...م یرو نمیچیم یشمعدون یکرد...گلدونها شهیکارها م یلیخ یآباژور...وا

 

 ؟یچ گهیتر آورد و گفت : خوب ؟ د نییسرش را پا        

 

 ؟یکنیخنده ام گرفت و گفتم : اااا، مسخرم م        

 

 بکنم... ییا گهیکار د خوامیم کنمیکه فکر م کنم؟خودمیمسخره ات م ادیباال رفت و گفت : بنظر م شیابرو        

 

 نکن! تمیو گفتم : اذ دمیخجالت کش        

 

 ؟ تیزد و گفت : اذ یلبخند کج        

 

 ...نمیخونه رو بب هیهلش دادم و گفتم : بذار بق تیبا مالم        

 

 ، امدیدنبالم ن        

 

به  ی.نگاهکردینگاه م لشیبود و به موبا ستادهیکنار استخر ا رسامیرفتم...ام نییطبقه باال را نگاه کردم و پا گرید یکم        

 آماده است ؟ نجایانداختم و گفتم : ااستخر پر آب 

 

 .ختنیآب ر یبا اخم گفت : نه کامال ، امتحان        
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 عمق داره؟ هیرا از نگاه گذراندم و گفتم : قشنگ شده ، همه جاش  یسبز آب یها یکاش        

 

 ؟یتره...شنا بلد قیبه انتها اشاره کرد و گفت : اونطرف عم        

 

 ! کمیدادم و گفتم :  سرم را تکان        

 

 .شهیم ری، د گهید میاشاره کرد و گفت : بر نیبه ماش        

 

 کالس بود که اس ام اس داد : انیکردم.کالس بعد از ظهر داشتم...م ادهیو من را مقابل آموزشگاه پ میسوار شد        

 

 کنم... لیتعط دیبرم ، کارم رو با شیپ ینطوریا        

 

 جواب دادم : چرا؟        

 

 برگردونمت. امینوشت : دوست دارم ب        

 

 .امینقش بست و نوشتم : شب م میلبها یرو یلبخند        

 

کردم  ی.لبخندم جمع شد و سعکردندیگذاشتم و با همان لبخند نگاه کردم به دخترها که با خنده نگاه م یرا کنار لیموبا        

 باشم. یجد

 

      

 

هم به جلو خم  نیرحسی. امشهیو او خونسرد بود.مثل هم گفتیم رسامیبه ام یزیلب چ ریاخم کرده بود و ز رسامیپدر ام        

 .زدیم یحرف یزانو گذاشته بود و هر از چند گاه یشده و آرنج ها را رو

 

را  شانیفاصله حرفها نیبودند. از ا یجدهر سه  نطورینبود که ا انیدر جر نشانیب یبا خودم فکر کردم قطعا صحبت خوب        

 زد و گفت : یلبخند رسامیلمس شد ، برگشتم.مامان ام یفی...دستم که با دست ظردمیشنینم

 

 خونه نباشه... ی...گرچه من گفتم توذارنیبا هم در مورد کار جلسه م شهینگران نباش...هم        

 

 ...نیزحمت افتاد یزدم و گفتم : امروز تو یلبخند        

 

اونها هم  نیروزها ، اختالف ب نیا دی...شادیایب نجایا دیبا نهایاز ا شتریب یلیخ ،یحرف رو بزن نیا دیاخم کرد و گفت : نبا        

 حل شه...

 

حاج آقا  بلند یزودتر از من! با صدا یلی، خ شدیقدم م شیپسرها و همسرش پ یآشت یمدت برا نیاو هم ا دیفکر کردم با        

 ...ریتو ام یدیوقت حرف منو گوش نم چیگفت : ه تی.با عصبانمی، هردو برگشت

 

 یرفت ، نگاه کردم.کم اطیکه قدم زنان به طرف ح نیرحسیبه سرش ، کالفه بود! کالفه شدم...به ام دیدست کش رسامیام        

زن  دییو گفت : بفرما دیکنار کش یزد و کم یمن لبخند دنی، با د اطیکنار ح یتخت چوب یبعد دنبالش راه افتادم. نشسته بود رو

 داداش.
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شروع  یبرا یی.کنارش با فاصله نشستم و به فواره کوچک حوض نگاه کردم. به دنبال جمله اشدی، عوض نم یحالت چیدر ه        

 که خودش گفت : گشتمیصحبتم م

 

 سربه سرش بذاره ستینگران نباش! بابا قرار ن        

 

 بود؟ یعصبان نقدریلبم نشست و گفتم : پس چرا ا یاش رو یاز زرنگ یلبخند        

 

 .هییبار آدم ناتو نیضرر نکنه...طرفش ا ریام خوادیکج کرد و گفت : م یسرش را به طرف        

 

 ؟ کنهینگران گفتم : خب چرا با بابا مخالفت م        

 

 کار خودشو بکنه... خوادیشانه اش را باال انداخت و گفت : چون م        

 

 بعد ، گفتم : بابا...مطمئنه از حرفش؟ یسکوت کردم و کم        

 

که مظلوم  یدوستش داره.اون شترینخواسته اون ضرر کنه...ته قلبش ، از من ب چوقتینگاهم کرد و گفت : بابا ه میمستق        

 منم. شهی، هم شهیواقع م

 

گفته بود آزرده شده ،  رسامیکه ام ی، همان وقت دمیدیم شیروشن اش را انگار چند سال پ ینگاهش کردم ، چشمها یکم        

آورد ، گفتم :  یاز دل او هم در م یکس دیبا دیخانواده اش گم شده بود...شا مهینصفه و ن یمحبت ها انیکه م ییهمان وقت ها

 ندارن. یورز نهیارزش ک زهایچ ی...بعضیتو هم ممکنه اشتباه کن

 

 کرده ! فیزد و گفت : برات تعر یباال رفت ، پوزخند شیابرو        

 

 !ینگفته تو مقصر بود یگفتم : ول عیسر        

 

 به دل ندارم...بهش بگو... نهی... من از اون روزها ک دهیو گفت : زحمت کش دیخند        

 

از دست  میزندگ ینفر رو تو هیاما...من  یدیشن ادیحرفها ز نیاز ا دی، خودت بگو...شا گمیبلند شدم و گفتم : من نم        

 دادم...

 

،  یروز هی...گردنی، برنم دیدیاز دست م دیارزش دار یب نقدریکه ا یینگاهش را به من دوخت ادامه دادم : لحظه ها        

 عقب . یبرگرد یتونی، نم یو زمان رو هم بدوز نیزم

 

که متفکرانه  رسامی...برگشتم داخل خانه و به امکردیبه حرفم فکر م دیانداخت ، حداقل پوزخند نزد و شا نییسرش را پا        

 ، لبخند زدم... کردینگاهم م

 

 

 

 ؟یخوری: ساالد م دیگو یو م شودیم لیبه طرفم ما ی، کم رسامیام        

 

 ...اریهم ماست و خ کمی:  میگویو م دهمیتکان م دییسرم را به نشانه تا        

 

 زمیریکنار بشقابم م ی.قاشقردیگیرا به طرفم م اریو کاسه بزرگ ماست و خ کندیکنار دستش را از ساالد پر م یدست شیپ        

 ؟ گهی: امر د دیگو یو م گذاردیم شی. کاسه را سر جا



Roman-City.ir 
 اینجا که من ایستاده ام رمان

 

https://telegram.me/romancity 211 

 

 

.دارم شومیفکر ذوق زده م نی!از اشناسمشیماست ، کم کم دارم  اطیآمدن من از ح ری. هنوز ذهنش درگ زنمیلبخند م        

 .گردی...خنده ام مرودیدرهم م شتریو اخمش ب ندازدیبه من م ی...مثل همه زن ها...نگاهکنمیم یزندگ

 

 : خوش گذشت بهت امشب؟ دیگو یبعد طاقتش تمام شده و م ی...کمزندینم ی، حرف مینینش یکه م نیداخل ماش        

 

 ...یکردیسرکار با بابات بحث م گفتیم نیرحسی، ام اطیح ی: آره...تو میگویو م رومیطفره نم        

 

 !یاز خودم بپرس یتونستی: م کندیاخم م        

 

تموم کنه اختالف  گهیبگم د خواستمی: ممیگو یو م دهمیبه خرج م تیکرده ، اما درا یکه حسود ارمیب شیبه رو خواهمیم        

 ها رو...

 

 .یکردیم ریخودت رو درگ دی، نبا فهمهیها رو نم زیچ نیداد و گفت : اون ا رونیرا پر فشار بنفسش         

 

 !رسامیام ستی...اونقدرا هم بچه نستیدلخور ن گهی، د فهمهیهم خوب م یلیمعترض گفتم : خ        

 

 .کنمیسکوت کرد و بعد گفت : من اونو درستش م یکم        

 

 ...سایگفتم : وا عی، سر میاز مقابل داروخانه گذشت        

 

 شده ؟ یو گفت : چ ستادیا        

 

 گذاشتم : دارو الزم دارم... رهیدستگ یدستم را رو        

 

 کمربندش را باز کرد : بذار من بخرم.        

 

 .رمیگیو گفتم : خودم م دمیپر رونیب        

 

...سرش را باال مینگاه کردم و فکر کردم چطور بگو شخوانیپوش پشت پ دیشدم ، به مرد سپ یبانه روزوارد داروخانه ش        

 د؟ییآورد و گفت : بفرما

 

 ...ی...ام...پد بهداشتخوامیبسته ژلوفن م هیجلو رفتم و گفتم :         

 

 گفت : اونطرفه خانوم. اوردیسرش را باال ب نکهیبدون ا        

 

 نیگذاشتم و برگشتم.مرد با ماش لونیکه گفت رفتم.بسته ها را دخل نا یدادم و به سمت رونیراحت ب الینفسم را با خ        

 ن؟یخواینم ییا گهید زیحساب ، حساب کرد و گفت : چ

 

داده  هیتک نیاشکه به م دمیرا د رسامیگذاشتم. از داروخانه که خارج شدم ، ام ارشینه گفتم و کارتم را در اخت        

 انداخت و سوار شد. اهیس لونیبه نا یبود...نگاه

 

 : دیبعد پرس ی، کم شیزآرایم یصندل یاز حمام که آمدم ، لبه تخت نشسته بود.نشستم رو        

 

 حالت خوبه ؟ -        
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 ؟یپرسیم یچ یبا تعجب نگاهش کردم و گفتم : آره.برا        

 

 .یکرد دیخر دمیگفت : دو  دیبه سرش کش یدست        

 

 زدم و گفتم : آهان! خوبم... یلبخند        

 

آن روز خانه مامان افتادم و نگاهم ناخودآگاه به او افتاد ،  ادیمعروف را برداشتم ،  ونیدادم و لوس هیتک زیرا به م میکف پا        

گذاشت و  شیزانو یرا گرفت و رو میگوشه لبش نشست و به طرفم خم شد ، مچ پا یآورده بود...لبخند ادیانگار او هم به 

 ؟یخندیم یچ ی، اخم کرد و گفت : برا دمیند.خختیرا کف دستش ر ونیلوس

 

 خاطره افتادم... هی ادی...ینطوریدادم و گفتم : هم هیدو دستم را به عقب تک        

 

 ...یگیکه م ییهمون خاطره او گفت :  دیساقم کش یدو دستش را رو        

 

 کشونده... نجایو ادامه داد : منو ا دیرا باال کش شیدستها        

 

 روش تو ، از راه خودم وارد شم... نایا یگفتیو گفتم : تو که م دمیخند        

 

، دوست  هیفکرت چ نکهیا دنی...فهمیروش منو اغوا کن نیبا ا یبود که بخوا نیرا باال آورد : راه خودت ا گرمید یپا        

 .کردیات م یداشتن

 

 ؟ فکرم مال خودمه... یخونیفکرم رو م یچ یلوس شدم : برا        

 

 نیی، سرش را پا میو سرشانه ها دیگردنم کش یرا رو شی، کاله حوله را انداخت و دستها دمیرا باال برد و جلو کش شیابرو        

 ...دهیعسل م یآورد و گفت : بو

 

 ...لیآرام گفتم : عصاره عسله با ...فکر کنم نارگ        

 

 کلمه! نیا کنهی؟ همه حس آدم رو نابود م لیسرش را عقب آورد و معترض گفت : نارگ        

 

 به عقب : خودش نوشته... دمیخند        

 

 مال من ، خوبه ؟ شیقو گفت : فکرت مال خودت ، ب دمیبه جلو کش یشترینگاهم کرد و بعد با شدت ب یکم        

 

 که به گردنم نشست ، زمزمه کردم : خوبه... شیلبها        

 

       

 

 

 

 

 

 رسامیام        
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 برم... دیاش را پاک کرد و گفت : بهت اعتماد دارم...با یشانیپ یبا دستمال عرق رو        

 

 !یبهش اعتماد کرد یبه او زل زد و گفت : هنوز موندم چطور یجد نیرحسیام        

 

نداشتم...در هر صورت بار  ییا گهیبود بارم ، اونم بود...راه د ریو گفت : مجبور شدم ، اونجا گ شیموها انیم دیدست کش        

 از دستم در بره... یاریبخت ذارمی، اما نم دادمیرو از دست م

 

 الیخیب توانستیاز دست بدهد...نم نطوریا توانستیا ، نماش ، همه زحماتش ر ینگاه کرد به برادرش ، همه حاصل زندگ        

و  رفتیم دیبود.با یکین گری...اما طرف دشیها دنی، رنج ها و دو شیها یرا ببرد...سخت زیهمه چ گرینفر د کیبماند تا 

آوردند ،  یو همه به سمتش هجوم م شدندیپاس نم شیدر دست نداشت...چک ها یزیبرگردد ، االن چ دیبا یک دانستینم

 به صورتش... دی...دست کشگشتیبرم دی...باشدیاعتبارش خدشه دار م

 

رفته بودند و  نیاز ب یلعنت یها ستیشده بود وآرامش داشت ، االن که آن ک یعمل شانیها میآخر االن ؟ االن که تصم        

مکرر ، پنجه  یعق زدن ها یو آن حالت هاداشت  اریکوچکش ، دخترکش مادر شده بود؟ و یکیاالن که پدر شده بود؟االن که ن

بدنش ، حالش را  یبو گفتینرود...م ییجا گفتیو م دشیبوئیکوچکش که مدام م ینیو ب شدیمشت م راهنشیکه به پ ییها

 ...کندیخوب م

 

را تنها  یکین دی. چطور بادیفهمیرا خودش هم نم شیروزها نیا بیزده اش کرد.حال غر رتیسوزش اشک در چشمانش ، ح        

کوچک  یلیو هرشب جسم تخ گذاشتیرا چشم به راه م یکیتن اوست...چطور ن یاش بو ارانهی، و گفتیکه مادرش م گذاشتیم

به پدر شدنش نداشت ،  یآن عادت کرده بود تا خودش ، هنوز حس خاص نبه لمس کرد شتری...بکردیدرون شکمش را لمس نم

 !زدیرشب با شکمش حرف مه یکیشبه مادر شده بود...ن کی،  یکیاما ن

 

 آرام گفت : نیرحسیشانه اش نشست ، ام یرو یرا بست ، دست شیچشمها        

 

 ...ریام زنمیکارت هم...با بابا حرف م یاز بابت خونت راحت باشه...برا التی...خکنمیبتونم م یهرکار -        

 

کرد ، بهش بگو...البته ، خونه برج و  دیرو تهد یکین یبذار واسه لحظه آخر ، اگه خطر نکارویسرش را تکان داد و گفت : ا        

سرراهش  انیب دیشا ی...ولکنهینم دیتهد یرو خطر نهایغرب هم ، مامانش نشسته...ا یاالنمون به نامشه ، خونه ها ییالیخونه و

 ...یدونیهمشون! خودت م ستنین یخوب ی...آدمانیرحسیام

 

 ؟یچقدر وقت دور باش یکنیداد و گفت : نگران نباش...حواسم بهش هست...فکر م هیتک زیبه م نیرحسیام        

 

 ، موندن همونجا. ومدنین رانیکنم ، خبر دارم ا داشونی، هروقت پ دونمیبلند شد و گفت : نم        

 

 .دنیخودتو نم ی؟ لباسهات بو یایم یبود : ک یکیاس ام اس آمد ، ن        

 

 .زمیعز امینشست و جواب داد : دارم م شیلبها یرو یلبخند تلخ        

 

 ...نیرحسیبهت ام سپارمشیبار ، م نیبغضش را قورت داد و به برادرش نگاه کرد و گفت : ا        

 

 شه... تیاذ ذارمیبرادرش ، سرش را تکان داد و گفت : نگران نباش ، نم یاز آشفتگ رانیح نیرحسیام        

 

 ...یکیسرش را تکان داد و به طرف در رفت.در را باز کرد ، برگشت و گفت : حامله اس ن رسامیام        
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 کیچشمانش را پاک کرد.عشق بود که دل نازکش کرده بود ؟  سی، در را بست و گوشه خ نیرحسیام یدر مقابل بهت زدگ        

که از  یاش را پاک کرده بود ، آن روز هرگز به اشک ختهیفرو ر ملیو ر باران گرفته بود ریرا ز یآورد که دخترک ادیروز را به 

 گوشه چشم خودش روانه خواهد شد ، فکر نکرده بود...

 

         

 

 یبرا یوسواس یبود.وقت نجایسخت تر از ا یلیپر کردنش خ دیکردم و فکر کردم خانه سپ میدستها انیم ستیبه ل ینگاه        

 شهیتا االن...خسته شده بودم و کار هم مثل هم کردمیم دیزودتر و بهتر خر یلینداشت ، خ یتیاهم مینداشتم و برا دیخر

کاناپه دراز  یانداختم و رو زیم یکاغذ را رو یعوض شده بود...با ناراحت میو خو خلقروزها  نیبود...اصال ا دهیتوانم را بر

 انیرا از همان م رسامیسن بزرگ پنهان کردم و جواب سالم امکو ریدر آمد ، سرم را ز یکه صدا بردی.داشت خوابم مدمیکش

 ست؟یشده ؟ حالت خوب ن یکرد و گفت : چ اهام نگ یگ ختهیمتعجب به بهم ر رسامیگذشت و کوسن کنار رفت.ام ییدادم.لحظه ا

 

 .ادیبه کاناپه فشار دادم و گفتم : خوبم ، خوابم م شتریسرم را ب        

 

 ...یشد ینطوریانداخت و گفت : پاشو ، چند روزه ا یگریاخم کرد و کوسن را طرف د        

 

 عصرونه ؟ ارم؟یب یخوریم ی...چدونمیرا پشت گوشم دادم وگفتم : نم می، نشستم و موها گفتیراست م        

 

 !رسامینگاهم کرد و بعد دستم را گرفت و بلندم کرد.اعتراض کردم : ام یکم        

 

خبر دار شدم و مقاومت  تشیتخت انداخت و من را به طرف حمام برد.از ن ینزد.کتش را رو یو حرف دمیبه طرف اتاق کش        

 نکن... تمیاذ رسامیکردم و گفتم : تازه حمام بودم...ام

 

 زد و گفت : حرف نباشه. یلبخند مصنوع        

 

 برم... خوامینگهش داشتم و گفتم : نم میکه با دستها دیکش رونیبلوزم را از تن ب        

 

 ؟ یخوایگفت : نم کیبار یدست برداشت و با چشمها یکم        

 

توجه به اعتراضم ، گذاشتم داخل وان و دوش را باز کرد.آب سرد ،  یبعد خم شد و کمرم را گرفت و بلندم کردم ، ب        

زد و گفت :  دی، نگاه کردم.لبخن کردیاش نگاهم م انهیاز عمل زورگو یکه خندان و راض رسامیشوکه ام کرد و ساکت شدم.به ام

 .رونیب ایب ی، سرحال شد ریدوش بگ هی

 

 سی...با همان لباسها خدمیو من با لذت خند ستادیپشت که به من کرد ، دوش را برداشتم و به طرفش گرفتم. در جا ا        

 ...یکین یشد چارهیشده بود ، آرام برگشت و گفت : ب

 

به  دهیرا به عقب برد.چسب می، به تنم چنگ زد و موها سیخ یزدم.با همان لباسها ادیبه طرفم که هجوم آورد ، با خنده فر        

 انیبود. سرم را باال آوردم و در م دهیام پر کش یحوصله گ یرا تجربه کردم ، همه حس ب یدوست داشتن یوجود گرمش ، سکوت

 نیا دانستمیدوستش داشتم و نم تینها یروزها ب نیشدم ، ا رهیخ کردینگاهم م ساکتکه  شاهیس یقطرات آب به چشمها

نداشتند اما مردمکشان ، متصل شده  یحالت خاص شینبود ، چشمها بایز رسامینسبت بدهم.ام زشیدوست داشتن را به چه چ

 ینیو نه گرد ، متوسط و بجا ، ب ودب یبه درون خودش ، صورتش نه استخوان دیکشیم نطوریبود به روح جذابش ، که من را ا

به باال تنه اش ،  دهیبودم و چسب ستادهیکه ا نطوری، ا نجایجذاب بود! ا رسامیمتناسب...ام یداشت و بدون طرافت و لبها دهیکش

 دوستش نداشته باشم! توانستمی، نم کردیم قی، خواستنم را تزر شیکه در آغوشم گرفته بود و با چشمها نطوریا
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کمرم جا به جا کرد و  ی، دستش را رو دمیاش کش قهیشق یرا باال آوردم و دور صورتش گذاشتم...انگشتم را رو میدستها        

 مد نظرت هست ؟ یگفت : هدف خاص

 

 شدم و گفتم : دوستت دارم. رهیخ شیبه چشمها        

 

نفسم  یبزرگش را از گردن تا کمرم حرکت داد و وقت ی. انگشتهادیرا بوس میشدم و لبهابدون از دست دادن وقت ، خم         

 را کف حمام پرت کرد... سیخ یبه شماره افتاد ، لباسها

 

 قرص هات باشه ؟ ریهات تاث یحوصلگ یب یکنیتخت نشسته بودم ، گفت : فکر نم یبا حوله که رو        

 

انداختم و گفتم : چرا ، خداروشکر، دوره دوم و  ریمزخرفشان.سرم را ز راتیو تاث یهورمون ی! قرص هاگفتیآه راست م        

 آخرشه..

 

 بعدش؟ یندار یمشکل گهیرا با حوله گرفت و گفت : د شیآب موها        

 

 مدام چک کنم. یتا زمان باردار دیبدم...کال با یدوباره سونوگراف دیزل زدم و گفتم : بعدش هم با اهیس یبه موها        

 

 ؟ میزود بچه دار ش یسرش به طرفم برگشت و با دقت نگاهم کرد و بعد گفت : دوست دار        

 

 را درشت کردم و گفتم : بچه ؟ من ؟ میچشمها        

 

 ؟یتخت و گفت : بچه دوست ندار ینشست رو        

 

 ؟یتصور کنم...فکر کنم سخته...کارم چ تونمیبچه خودم؟...زوده...نم یدست پاچه گفتم : چرا بچه ها رو دوست دارم...ول        

 

 نظرت رو بدونم. خواستمیزد و دستم را گرفت و گفت : نگفتم االن ، کال گفتم.م یلبخند        

 

 ؟ ستیخودت زود ن یبرا ؟یبزرگش نگاه کردم و گفتم : تو چ یدستها انیم میبه دستها        

 

در  چوقتی، ه کردیبه ذهنم هم خطور نم یحت نهای: قبل ازدواج کردن ، همه ا دینبوس یکرد ول کیدستم را به لبش نزد        

 هی دیکه شا ییاهایدر ممنوعه ، همه نقشه ها و رو هی، مثل باز شده  لی...مثل اومدن سیکیاالن ن یول کردمیموردشون فکر نم

 ...خواستمیرو م نیهم ایدارم ، اصال انگار از دن یهمشون آمادگ یچطور بگم...برا مدونیخودم داشتم...نم یبرا یزمان

 

 ؟یخواستیم ی، زمزمه کردم : چ شیغرق شده در لطافت حرفها        

 

 را باال آورد ، گوشه لبش باال رفت و سرش را به طرفم تکان داد و گفت : تو رو ! اهشینگاه س        

 

        

 

 

 

 

 

 کمه... یزیچ هیخانه نگاه کردم و گفتم :  ییرایدست به کمر به سالن پذ        
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 هنوز... یبه روبه رو انداخت و گفت : فرش ها رو ننداخت یسرسر یسرش را باال آورد و نگاه رسامیام        

 

 از فرش ها! ریخودم ؟ غ فهممینم یعنیو خودم را نباختم و گفتم :  دمیخنده ام گرفت از اشتباه بزرگ د        

 

 .یچیاز فرش ها ، ه ریبه من انداخت و گفت : بنظرم غ ینگاه        

 

 .ادیب یبگ دیفکر کنم با گهید باریمردد گفتم : اون دوستت که طراحه رو         

 

 ازش. ادیز ادیدر هم رفتند و گفت : خوشم نم شیاخم ها        

 

 اومد؟ یبنظر نم یمتعجب گفتم : چرا ؟ آدم بد        

 

را باز  خچالیآشپزخانه نشستم. انیرنگ م ییقهوه ا رهیجز ینزد و به سمت آشپزخانه راه افتاد.دنبالش رفتم و رو یحرف        

 ؟یخوریتخم مرغ م سیکرد و گفت : سوس

 

 ! دوباره گفتم:دمیکشیم رونیمرد حرف ب نیبا انبر از دهان ا دیبا ایگفتم و به نگاه کردنش ادامه دادم.خدا یاوهوم        

 

 اد؟یچرا خوشت نم ینگفت -        

 

 . زنهیحرف م ادیرا جدا کرد و گفت : ز سیپوسته نازک سوس        

 

 فقط.. دادیم حیمتعجب گفتم : توض        

 

 در موردش؟ یکنیسوال م نقدریا یچ ی.تو براحاتشیچاقو را برداشت و گفت : اضافه بود توض        

 

 نه! ای یهست ینیمرد بدب نمیبب خوامیدادم و گفتم : م هیرا به عقب تک میدستها        

 

 .شناسمی، اما هم جنس خودمو م ستمیبا تعجب نگاهم کرد و بعد گفت : نه ن        

 

 ! یتکرار یدادم و گفتم : حرفا رونینفسم را ب        

 

اجتماع بودم ، بخاطر کارم هم با  یتو ادیرا شست و گفت : من ز شیگذاشت ، دستها یخرد شده را کنار یها سیسوس        

 قایبودم...اما االن دق ریسرت کاله بذارن ، درگ خوانیم یقیو به هر طر دنیشون رو نشون نم یواقع یکه اصوال رو ییآدمها

 ه؟یبحث چ نیهدفت از ا فهممینم

 

 ...شنیتر م نیرابطه بودن ، بدب یتو یلیکه خودشون خ ییمردها گنیم شهیو گفتم : هم دمیانگشتم را به لبه سنگ کش        

 

، به تجربه ات! ممکنه با  یکه باهاشون برخورد داشت ییداره به آدمها ی، گفت : بستگ دمیروغن را شن زیول زیجل یصدا        

کار از آب در  انتیباشه و اونم خ تیزندگ ینفر فقط تو هیکار ، اما  انتیخ ایدروغگو نبودن  چکدومیکه ه ینفر بوده باش نیچند

 .کنهیخراب م ور دتینفر د هی...همون ادیب

 

اصال  دیشا ای گفتیراست م داینزدم.شد یدر هم رفت و حرف میتجربه ناموفقم .اخم ها کیبه خودم فکر کردم و همان         

 شوم گذشته فرار کرد ؟ هیاز سا شودی...مگر مکردیداشت به خودم اشاره م

 

 اشتباه نکن.باشه ؟ یگفت : فکرها یباال آمد و نگاهم قفل مردمکش شد. جد شیچانه ام با دستها        
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 آرن. یاشتباه به ذهن آدم م یاشتباه رو حرفها یدلخور گفتم : فکرها        

 

به  دیبا شهیرد حرف بزنم ، هممو نیمن بارها بخوام در ا دی. شاومدیبحث خوشم ن نیاخم کرد و گفت : از اول هم هم از ا        

 ؟یریخودت بگ

 

 رو خراب کرده... دمینفر کال د هیام ،  ینیآمدم و گفتم : آره . من آدم بد ب نییسنگ پا یاز رو        

 

 پس. یکار کن دتید یرو دیهمچنان اخم کرده گفت : با        

 

طبقه باال پناه بردم.حساس بودنم به قرص  دهیچ مهیرفتم و به اتاق ن رونیشانه ام را باال انداختم و دلخور از آشپزخانه ب        

 اش. یتفاوت یو ب یدلخور بشوم از خونسرد خواستیخاطرات بد و ناراحت کننده ام ، دلم م ایها ربط داشت 

 

       

 

 

 

و از  دیآ یا خودم گفتم ، االن مپرت کردم.هر لحظه ب لیوسا دنیو حواسم را به چ ستادمیاتاق ا انیساعت را تنها م مین        

نشده  نیمز ریهنوز به حر شیکه ستون ها دمیتخت جد یکالفه رو گر؟یبود د نیزن و شوهرها هم نیآورد.قاعده ب یدلم در م

موردم ،  یشده بودم از قهر ب مانیو به پهلو رفتم. پش دمیکش رونیسرم ب ری، از ز شدیده میرا کش می. موهادمیبود ، دراز کش

را باز  میچشمها یشدم ول اری.هوشدمیرا شن شیپاها یخوابم گرفته بود که صدا بایانتظار را نداشتم.تقر نیحوصله ا

 دیها از من بع یبچه باز نیو هم ا دارمیب منکه  داندیلبه تخت حس کردم ، فکر کردم هم او م یاش را که رو ینینکردم.سنگ

 گفت :نگاهم کرد و  یبود.با لبخند کمرنگ

 

 مثال االن ؟ یقهر -        

 

 داره؟ یباز هم دلخورانه گفتم : فرق اریاخت یب        

 

 .گهیو گفت : داره ، اومدم د دیکش میبازو یدستش را رو        

 

 ساعت گذشته. میمعترض گفتم : ن        

 

 .پختمیخندان گفت : داشتم غذا م        

 

دست  ینقطه ضعف بد دی، نبا یباش یقو یریبگ ادی دینشاندم و گفت : با شیپا یبعد به طرفم خم شد و بلندم کرد و رو        

 .یکس

 

 .یستین یگرم شده از تماس با بدنش گفتم : تو کس        

 

 به من باشه! دی، حواست با یاز همه با من در ارتباط شتریام را لمس کرد و گفت : اتفاقا ب ینیب        

 

 ؟ یکن تمیاذ یروز هینگاهش کردم و گفتم : ممکنه  هیچند ثان        

 

 یول کنمیم تتیدارم اذ یکنیکه تو فکر م کنمیم یکاری، من  یموقع هیان ،  ینسب زایچ نطوریسرش را باال گرفت و گفت : ا        

 ...یکنیفکر م طورنیکه تو ا هیاصال ، واکنشم طور ای، به فکرتم  کنمیخودم فکر م
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 نه ؟ ای یکنیم تمی، اذ یچونیپیحوصله دستم را تکان دادم و گفتم : چقدر م یب        

 

 خنده اش گرفت و گفت : چقدر اخالقت بد شده.        

 

 ؟یدلخور گفتم : اخالقم بد شه دوست ندار        

 

 نکن. یخودیب یسواال نیسراند و گفت : از ا میپهلو یدستش را رو        

 

 معترض گفتم : تو هم سواالمو جواب بده!        

 

 جواب ندارن. یخودیب یتخت و گفت : سواال یگذاشتم رو        

 

 و گفتم : دمی.خودم را باال کشخواستیکه او م شدیآنطور م زیهمه چ دیکه نبا شهیشدم ، هم یعصبان        

 

 حرف خودت باشه. یخوایم شهیهم -        

 

مچ قدرتمندش  ریرو اس می، دستها هیاز ثان یو در کسر دیرا کش میبروم که مچ پاها نییتخت پا گریخواستم از طرف د        

 ...ادیناز و قهر م یکرد. نچ نچ کرد و گفت : بو

 

 ...یو بدجنس ادیم یدلخور یبو شتریات مشکل داره ، ب ینیلبخندم را جمع کردم و گفتم : ب        

 

 .کنمیباشه تحمل م یمقطع ی، اخالق بدت رو هم چرا دروغ دوست ندارم ول کنمینم تتیکرد و گفت : اذ ییخنده ا        

 

 ! یکنیبا حرص گفتم : لطف م        

 

 .یدونی.خودت مستمین کیرمانت جاناتیو گفت : من مرد ه دیاش را به کنار گوشم کش ینیب        

 

 !ستمیو اون ن ستمین نیبعد از ازدواج! من ا یرفااخم کرده گفتم : ح        

 

 که االن نکردم؟ کردمیم کاریچ دیسرش را باال آورد و گفت : مثال با        

 

 ساعت بعد. می.نه نیاومد یهمون موقع دنبالم م دیو خوش فرمش نگاه کردم و گفتم : با دهیکش یبه گلو        

 

 نییپا میری. االن ، از دلت که در آوردم ، با لبخند ممیگفت : در اون صورت ، شام نداشتچانه ام و  یدستش را گذاشت رو        

 .شمیچقدر گرسنه م یدونی، نه گرسنه...بعدشم که م میخوریو شام م

 

 ؟یبار خنده ام را کنترل نکردم و گفتم : بعد چ نیا        

 

 و گفت : بعد از ، از دل در آوردنت... دیشانه ام را بوس        

 

 .رسامیام یلیخ یخودم را جمع کردم و با خنده گفتم : بدجنس        

 

 .نهی، جواب همه سواالت ، ا یکیو کنار گوشم گفت : من دوستت دارم ن دیکمرم کش ریهر دو دستش را ز        
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و انگار از اول همان شب ، اصال از اول همان  شدمیجمله ، چطور متحول م نینداشته با ا تیو امن دهیآه که من محبت ند        

 آرامش بودم... نیبودم ، دنبال هم دهیرا د رسامیکه ام یروز

 

 میموها یرا به نگاهم گره زد و دست بزرگش را چند بار رو اهشیس یچشمها دمیسرم را باال آوردم و گونه اش را بوس        

 رساند. میرا رستنگاه موها شیبار لب ها نی.ادیکش

 

     

 

خوشبخت لبخند  ی.شده ام از آن زنهارسامی، خانواده خودم و خانواده ام میگرفته ا یمهمان دمانیاست و در خانه جد دیع        

نگران  یکم رسامیام یرا دوست دارند ، بابا مانیبایو آخر هم غذا...همه خانه ز یو چا ینیری، ش کنمیبه لب و به همه تعارف م

به من...مامان را  خنددی، م کنمیعوض نم یبهشت چیرا به ه نجایا میگویو م زنمی، اما من لبخند م شدور بودن خانه است و مسافت

وقتش  ندیگویزبان را در آغوش گرفته ، از آن اشاره ها که م نیریش یکتایکه  کندیاشاره م رسامیکه با خنده به ام نمیبیم

 ...یسامان بده ات یاست تو هم به زندگ

 

خانه  ی...همه جانندیها بب ریحر نیاو هم تختش را از ا دیخوشش آمده و شا دیگویو م کشدیپرده تختم را دست م لوفرین        

،  کنمیم شیچند بار صدا کنم،ینم دایرا پ رسامیو ام کنمی، نگاه م یام پر کرده اند ، وقت خداحافظ یدوست داشتن یام را آدمها

 یکی...باز هم بلند تر ، خانه در تارکنمیم شی، بلند تر صدا رومیو چند قدم به عقب م شومیم عذباند ، م ستادهیهمه منتظر ا

.... معده ام  رمیگیو حال تهوع م ردیگی، قلبم م ستندی، مهمان ها هم ن گردمیو بر م ترسمی، م ستین رسامیفرو رفته و ام

 است.... اهیو خانه س کنمی، عرق م جوشدیم

 

ام  وانهید یی، اما تنها یکیاز تار ترسمی، اتاق ها روشن هستند و نم گذارمیام م نهیس یو دستم را رو پرمیاز خواب م        

 .نمیاو را بب یخال یشوم و جا داریکه ب یاز وقت زارمی، ب کندیم

 

بغض  هی، کنار بق رودیتر م نییپا ی، فقط کم شودیمام نم، تهوع ت رومینفس باال م کیو  دارمیآب کنار تخت را بر م وانیل        

صدا  یب ی...با وحشت و نفس هاپرمیکه از ترس باال م دیآ یراهرو م انیم ییاز جا یترق بلند یتلنبار شده ام . صدا یها

است ، اشک در  لیسرد و گرم شدن وسا ی، صدا گفتیبود م رسامی، اگر ام دیآ ینم یگرید ی، صدا کنمیاطرافم را چک م

، حق من است که او را  خواهمیرا م رسامیام میبکوبم و به خدا بگو نیپا به زم خواهمیافتم ، م یم هیو به گر جوشدیم میچشمها

 یدوست داشتن رسامی...امدیایب یروز دیهست و شا دانمبرسد ، ب یاصال کنارم هم نه ، خبر ایاالن کنارم داشته باشم...آه خدا

 ...خواهمیسرم م ریشکمم و شانه اش را ز یرا رو شی، دستها خواهمیآخر را م یروزها جیو گ

 

برگردد ، ده  رسامی، اگر ام زمیریام مچسبانم و در سکوت اشک م ینیرا به ب رسامیو عطر ام گذارمیبالشت م یسرم را رو        

 ...مشیبویبه او و م چسبانمیام ، خودم را م یو همه دوران باردار شومیبچه دار م گریبار د

 

 ....بردی، خوابم م ردیگیو تهوع آرام م دهمیتر فرو م قینفسم را عم        

 

و الو  چسبانمیو خواب آلود به گوشم م شومیم داریکنم ب لنتشیرفته شب قبل ، سا ادمیام که  یگوش یصبح با صدا        

 ...کندیمم را صدا مدور که نا ییو بعد صدا دیآ یم یخش خش ممتد ی، صدا میگویم

 

 ...رسامی: ام میگویبا لکنت م        

 

 ی...االن با بدبختنجاینداشتم ا یچیام...ه یکشت ی، الو...من رو یکی: ن دیگویم گریو بار د شودیصدا قطع و وصل م        

 بازم... زنمیبهت زنگ م جای دمی...رسرمیتونستم شماره ات رو بگ

 

 ؟یایم ی؟ ک ی...خوبرسامی: ام میگو یلرزان م        
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 ...یکی...خوبم ...نامی: م دیگو ی، بلند م شودیو دوباره همه تنم گوش م کنمیتحمل م یخش خش ها را با صبور        

 

 : شرمندم ، منو ببخش... دیگو ی، دوباره م دهمیم رونینفسم را با بغض ب        

 

 اصال چکار کنم؟؟ ایکنم  هیگر دانمیرختخواب ، نم انیشود و من مانده م یصدا قطع م        

 

      

 

 

 

بارها لمسش  شودیباعث م رشیو حر فیسرشانه ها باز است و پارچه لط یاش از رو قهی،  کشمیبه لباس قرمزم م یدست        

نگاه  نهیکه مدام به آ ست یی، از آن روزها رنمیبه خودم لبخند م تیو با رضا دهمیم یفر خورده ام را به کنار یکنم.موها

 از خودم! دیآ یو خوشم م کنمیم

 

 :دیگویو م شودیمامان کنار در ظاهر م        

 

 اد؟یم یک ری...امرسنیاالن مهمون ها م میبر ایب یخوشگل شد _        

 

 ...کی، رفته دنبال ک رسهی: ممیگویو به طرف مامان رفته و م برمینگاه م نهیاز آ        

 

است!  یرفت ، گفت کار ضرور رونیزنگ خورد و با عجله ب لشیموبا ،یکی، دنبال چه ک کشمیاز دروغم صورتم را درهم م        

در خودش فرو رفته بود و من  شتریب رسامیروزها ، ام نی، ا زدیسالگرد ازدواجمان؟ دلم شور م یاز مهمان شتریب یچه ضرورت

 یکرده اش افتاده و جاذبه زندگ زیعز یازاد ادی دیشا کردمی، حس م یکار وعاتسمت موض رفتیفکرم نم کردمیم یهرکار

 .میرفتیدر غالب زن و شوهرها فرو م نقدریا دیشلوغش کرده بودم و نبا ادیز دیمشترک ار چشمش افتاده.شا

 

سرگرم شدن به  یبرا یکردم و سفارشات اطیدر ح ییرایاماده پذ یزهایبه م یصورتم نشاندم و نگاه یرو یظاهر یلبخند        

 کمک امده بودند،دادم. یکه برا یچند نفر

 

به همه سالم  ییشد.با خوشرو اطیبا عجله وارد ح رسامیو باالخره ام چاندمیکه آمدند، دست بهم پ رسامیخانواده خودم و ام        

را در هم کردم و  میال رفت و به سمتم آمد. اخم هابا شی، ابرو دیبه منکه رس شیکرد و با نگاهش اطرافش را گشت ، چشمها

منتظرش  ییرایدر هوا تاب بخورد...خنده ام گرفت و رفتم طرف پذ رمیلباس حر یبود انتها سمبه طرف ساختمان برگشتم ، حوا

چشم نازک بود.سالم کرد ، پشت  شیاش به سمتم آمد ، کال استاد کنترل واکنش ها یشگیهم ی، وارد شد و به ارام ستادمیا

 زد و آرنجم را گرفت و گفت : یکردم و جوابش را دادم . لبخند

 

 .رفتمیم دیبود...با یکار فور _        

 

 یو نگاهم به چشمها گرفتیسرچشمه م شیاش که انکار از کروموزم ها یذات یپوش کیبه لباس مرتبش نگاه کردم و ش        

 رفت و گفت: نیدوخته شد.لبخندش از ب اهشیس

 

 روشن فکر بنظر مبرسم؟ یلیخ ی، رژ قرمز ، لباس قرمز؟هان رونیدرست شده ، سرشونه ب یموها _        

 

 ی.مشکل کارهاییخوش آمد گو یبرا ستنیا یکه کنار پارتنرشون نم هییمشکل مردا نیزدم و گفتم: ا طنتیبا ش یلبخند        

 !هیفور
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...شوهر می.پارتنر ندارفهممیحرفها رو نم نیو گفت : من ا دیجلو کش یکرد و کم به اطرافش یگوشه لبش باال رفت و نگاه        

 ...نتویعسلم شوهر! بکش باال است

 

 از لحن قلدرانه اش خنده ام گرفت و گفتم :        

 

 ...رسنیاالن مهمون ها م میبر ایب _        

 

 جلو امد و گفت: یقدمکرد و به طرفش نگاه کردم.  میبرگشتم به سمت در که صدا        

 

 ...مونیبهت بدهکار بودم از عروس کیکوچ یکادو هی _        

 

قرمز را به سمتم کرفت.ببهت زده بع دسته  یدستش را از پشت جلو اورد و دسته گل مخصوص عروس کوچک پر از رزها        

 گل نگاه کردم ، دوباره گفت:

 

 حتما... یدوست نداشت ، دسته گلت رو مونیروز عروس _        

 

امد دست گلم چه بود ، کجا انداخته بودمش! دستم را دور  ینم ادمیحلقه زد و سرم را باال گرفتم.اصال  میاشک در چشمها        

 ...یکوچک گرفتم و زمزمه کردم: مرس یساقه ها

 

 ...میرفت رونیدستم را گرفت و با هم از در ب        

 

      

 

 

 

 رسامیام        

 

 

 

 یبزرگ سکیو طاقت فرساست ، ر بی، غر شیروزها نیا یشد. دل نگران رهیدور خ ییو به نقطه ا دیتر کش قیرا عم گاریس        

. به یبا ارزش نیسپرد ، آن هم حاال و بار به ا ینم یکار را به کس نیا چوقتیبار خودش نرفته بود.ه لیتحو یکرده بود که برا

اش.  یفکر یب یبرا خوردیم نیبار را بد طور زم نیگفته بود ا یحمل و نقل...حاج یواسطه ها هب یطرف مقابلش اعتماد داشت ول

 .یگاریرسیز ییا شهیسنگ ش انیرا خاموش کرد م گاریو س دیکش شیموها انیم یواقعا چرا نرفته بود ؟ دست

 

دود کردن  یبرا یکیهم انداخته بود و از نبودن ن یرا رو شی، پاها نهی، مقابل شوم منیبزرگ نش یفضا یکیتار انیم        

خانه  نیرا جلب کند ، ا یکیاعتماد ن خواستیدر هم شده بود ، تازه م زی. نرفته بود چون همه چکردیاستفاده م شیها شیتشو

 یاراده و احساسات یخود ب نیرا دوست نداشت ، ا دشیخود جد نیو نرفتن بود. ا ماندن یهوا شیدر حال ساخت بود و کال هوا

داشت که  لیم ییها زیجالب شده بود ، به چ شیمثبت بودن و صاف رفتن و آمدنش برا نقدریمرد خانواده بودن و ا نیرا...ا

 ریه قدم زدن ز، به دست گرفتن و راه رفتن ، ب یکیخانه ، به چک کردن رفت و آمد ن یبرا دیهرگز به آن فکر نکرده بود ، به خر

 که بغلش کند... یپسر ای، به داشتن دختر  دیدیرا م کتای یوقت یو حت دیباران شا

 

مثل از  یسابق نبودن ، عواقب رسانیام نیها ، ا رییتغ نیرفت...ا نیخنده اش گرفت و بعد خنده اش از ب یآخر نیاز ا        

،  داشتیعاشقانه دور نگه م یها یفانتز نیهنش را از او ذ کردیخودش را جمع م دیدست دادن شم تجارتش داشت ، با

، بچه ؟ اصال چطور به بچه  کردیرا مرتب م زیو همه چ کردیم یدور یکیاز ن دیشا یحت دی...باشدیاش م یخود منطق دیبا ییکجای

 فکر کرده بود؟
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.بلند نشد و در همان دیرا د یکین نیو وارد شدن ماش دیدر خانه را شن یکه رفت ، صدا گاریدستش به سمت جعبه س        

 او نبود ! یوقت یکیاو نشست ، ن یبه تماشا کینقطه تار

 

 یبرگشت و در عقب را باز کرد و به سخت نیکرد و بعد به سمت ماش یبزرگ را چراغان اطیاز همان لحظه وارد شدن ، ح        

کوچکش را صاف کرد و به طرف  یرا بست و قفل کرد.شانه ها نیتلو خورد و در ماش ی...کمدیکش رونیرا ب دیخر یها سهیک

ها  سهیدر هم رفت و با حرص خم شد ، چند تا از ک شیاز دستش افتاد.اخم ها دیو کل دیساختمان قدم برداشت . به در رس

 فیو تکل دیکشین مخط و نشا شانیها با اخم نگاه کرد ، انگار برا سهیگذاشت و دست به کمر به ک نیرا هم زم هیافتادند ؛ بق

مچش سوار کرد و وارد شد.در  یها را با حوصله رو سهیرا برداشت و در را باز کرد ، ک دی...دوباره خم شد و کلکردیمشخص م

 را با پشت پا بست و به طرف آشپزخانه رفت...

 

 ینگ گذاشت و بعد کاسه اس یرو اطیداد و سنبل مورد عالقه اش ، آنها را با احت صیتشخ شیدست ها نیسبزه را م        

قرمز که هراسان در کاسه افتادند  یها ی...ماهریکاسه سراز انیرا باز کرد و م یکیها ،  سهیک انیرا پر از آب کرد و از م یبلور

 ها نگاه کرد... یچانه گذاشت و به حرکت ماه ریرا ز دستشنشست. شیبایز یلبها ی، لبخند رو

 

زن را دوست داشت ، زن  نیبود ، ا یها...زنده تر از همه زندگ ی، زنده تر از حرکت ماه یکین ی، چشم ها یکیدر آن تار        

 یها کنار م سهیبا ک یاش را که صبوارنه حت یو سنبل ، زن دوست داشتن دیخریم یماه ییکوچک مستقلش را که به تنها

 دنبال بار نرفتنش... لی، دل شیشدن ها یرمنطقیهمه غ لی، دل شیها یتمرکز یهمه ب لیآمد...دل

 

به اعتراض به هم  شیقلبش گذاشت و لب ها ی، دستش را رو دیترس رسامیام دنیروشن کرد ، از د یکیچراغ را ن        

 ...خوابم گرفته بود...خوامیفشرده شدند . به خودش آمد و بلند شد و گفت : معذرت م

 

 قلبش نگه داشت و گفت : مردم بخدا... ینشست و دستش را همچنان رو یصندل یرو یکین        

 

 یشد و به طرفش رفت...خدا نکند فرشته کوچک من...چه مادر ایدن یحس ها نیتر یقلبش پر از دوست داشتن        

 خوشرنگش... یبه موها یدار ونیتل پاپ دیو شا یصورت ی...شکم برآمده و لباس هاشودیم

 

 ؟یکنیم کاریدرشت و متعجب شدند و گفت : چ شیادستش را گرفت و بلندش کرد ، چشمه        

 

که مدام در ذهنش پراکنده بودند ، شکل جمله به  یرا دور کمرش حلقه کرد و سرش را تکان داد و کلمات شیدستها        

 !میخودشان گرفتند : بچه دار بش

 

 ؟ یستی...اصال نکنه خودت ن؟یشد ونهیباز ماند و بعد گفت : د یکیدهان ن        

 

 دیکه شا یرسامی.آن امشدی، م دیدیرا م یکین یبود که وقت یرسامیخنده اش گرفت ، معلوم بود که خودش نبود! آن ام        

 ها و حصار تنگ قلبش... ییتنها انیسال ها مدفون شده م

 

 ها که حاال آرام گرفته بودند... یماه یماند رو شی، چشمها دیو سرش را به آغوش کش دیبوس یرا طوالن یکین یشانیپ        

 

     

 

 ، نگفت. دونمی: نم میگویو م چانمیپیرا در هم م میدستها        

 

 : دیگو یاندازد و م یم نیرحسیبه ام یعادت مشترک ، نگاه نی، ا شیبه موها کشدیکالفه دست م رسامیام یبابا        
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 .ییرجا دنید رمیم -        

 

 ام؟یمنم ب دیخوای: باشه ، م دیگو یاندازد و م یرا باال م شیرواب نیرحسیام        

 

 ...رمی: نه...تنها م دیگو یو م داردیرا بر م نیماش چیسوئ یحاج        

 

من راحت تر  الیمامانت ، خ ایما  شیمدت پ هی ای: بابا جان ب دیگو یو م گرداندیبعد سرش را به طرف من بر م        

 ...تتیوضع نیشبا خواب درست ندارم با ا کریدر و پ یاون خونه ب یتو ینطوریشه...ا

 

به جلو  ی.کمشودیم یدنیمانتو به تن ندارم ، د یوقت یول ستیاش مشخص ن ی، بر جستگ کنمیبه شکمم نگاه م اریاخت یب        

 ...تنها نمونم.شمیپ ادیب گمیمامانم رو م یندارم ول یشکلیم یی: من تنها میگویو م دهمیآمده ، نامحسوس...سرم را تکان م

 

 زیاندازد.م یم رسامیآخر ام یروزها ادیلبخند ها من را  نیپدرانه اش ، ا یاسترس و نگران انی، م زندیم یلبخند کمرنگ        

 بهت...فعال... زنهیشد خبرم کن...حتما بازم زنگ م ی: هر چ دیگو یو دوباره م زندیکارش را دور م

 

 یکم خواهمی. مگذاردیصورتش م یو هر دو دستش را رو کندینفسش را رها م نیرحسیرود ام یم رونیاز اتاق که ب        

و بزاق دهانم مرتب در دهانم جمع  کنمیحس م یادیز ی. بو هاکندیاش ، حالم را بد م یبازار و شلوغ یهوا یول نمیبنش شتریب

 ...گهی: من برم د میگویو م شومی...کالفه بلند مشودیم

 

 .رسونمتی: م دیگویشود و م یهم بلند م نیرحسیام        

 

روزها تاب نشستن پشت  نیخالص شوم. ا یشلوغ نیتا هر چه زودتر از ا شومیو از خدا خواسته همراهش م کنمیبحث نم        

کردن را  یرانندگ اطیقبل از نشستن سفارش با احت رمیگی، آژانس هم که م شومیو کالفه م یفرمان را هم ندارم و زود عصب

و سرم  گذارمیشالم را باز م ی.جلوکندیکولر را روشن م نیرحسیو ام نمینشیجلو م یصندل ی...تابستان است و گرم...روکنمیم

تا از طرح فرار کند.نگاهم  رودیم ییو از کوچه پس کوچه ها کندیم یآرام رانندگ نیرحسی...امیصندل یبه پشت دهمیم هیرا تک

گذشته ، انگار پوست کنده ام و ادم  ییا خرده، حاال که دو ماه و  کنمیاندازم و فکر م یکردن م یرا به مردم در حال زندگ

که کارم را دوباره شروع کرده ام ، حالم  شیو صبور تر شده ام.از دو هفته پ ردیگیام نم هیآمده.زود گر رونیب انمیاز م یگرید

سبک به من سپرد ، مشغول شدنم حالم را بهتر کرده بود و  یتراست.فرهنگ باز هم به من لطف کرد و چند کالس با ساعت هابه

 .شدیروز ها داشت کمتر م نیحال تعوع ا

 

و دنبال  فمیداخل ک برمی.دست مافتدیخوشرنگ ، آب دهانم راه م یافتد به مرد دست فروش و ذغال اخته ا یچشمم م        

 رونیدستم را ب دیاست...ناام یبه ترش ارشانیشده ام که و یی...من از آن دسته از زنهاگردمیدارم م شهیکه هم یه لواشکتک

زنم و به  یم ایرا پر کنم.دل به در فمیرفته ک ادمیرا داشتم  رسامیخبر تماس ام ولصبح ه نقدری، حتما تمام شده و ا کشمیم

 لحظه؟ هی ینگه دار شهی: ممیگو یم نیرحسیام

 

 : حالت بده؟ دیگویو م زندیراهنما م هیسر        

 

 ذغال اخته بخرم... خوامی: نه ، م میگویخجالت زده م یکم        

 

 .خرمی.من منی: تو بش دیگو یم کندیکه در را باز م یو در حال دیگویم یآهان        

 

چند  عیو سر کنمی. تشکر مدهدیو کاسه را به دستم م شوردیذغال اخته ها را م یچند بار رو یبعد ، با آب معدن یلحظات        

 یزهای: چ دیگویو م دارئی، بر م کنمی. به خودش هم تعارف مشودیخوشمزه شان جمع م یو فکم از ترش گذارمیبه دهان م ییتا

 ؟یترش دوست دار
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 ه پسره...: انشاهلل ک دیگو یو م زندی.لبخند مدهمیسرم را تکان م        

 

 ...زورگو...ی...ناخلف ، پرو ، خونه مجردخوامی: چرا پسر؟ نم میگویو م کنمیاخم م        

 

 ...اهیاون عنق ، س نی.به عموش بره بور شه ، نه عگهیقشنگه د نشونی: هم دیگویو م خنددیم        

 

من ، عنق بودنش دوست  یدوست داشتن رسامی؛ ام گریرا هم کنار د رسامیو چهره ام ذارمیرا کنار هم م اهیعنق و س        

دنده ، دلم ضعف  کیروشن ، عنق و  یکم ی...موهاشودیچشمم ظاهر م یکوچک جلو یاش کرده بود ، و بعد پسر یداشتن

 دکتر و تاسف نگاهش... یو سوال ها یام وقت سونوگراف ییافتم و تنها یقلبش م یصدا ادی...رودیم

 

 دلسوزانه شان را تحمل کنم... یبروم و نگاه ها یکس ایرا خودم به دوش بکشم تا با مادرم  ییتنها نیا دادمیم حیترج        

 

 کردم...سالم باشه انشاهلل... یآورد : شوخ یم رونمیاز فکر ب نیرحسیام یصدا        

 

 .میگویلب انشاهلل م ریز        

 

        

 

 .رونیب امیجواب دادم: االن م        

 

آموزشگاه رفتم، کنار در چشمم به فرهنگ افتاد و سالم  هیا شهیمانتوام گذاشتم و به طرف در ش بیرا درون ج یگوش        

سه شنبه ،  میدانش آموزا رو انداخت یحیخانم ، جلسه توج یبروم و گفت : راست رونیباز نگه داشت تا ب میکردم.در را برا

 .دیفراموش نکن

 

 ؟ گهینداره ، ساعتش همونه د یکردم و گفتم : مورد یرا بررس خیدر ذهنم تار        

 

 .دیسرش را تکان داد و گفت : بله.خسته نباش        

 

نبود.سوار شدم و  یکردنش کار سخت دایگشتم که البته پ رسامیام نیکردم و با چشم دنبال ماش یلبخند زدم و خداحافظ        

 در رو برات باز کنم. یستادیمیسالم کردم.جوابم را داد و گفت : وا

 

 !؟یبا تعجب گفتم : چ        

 

 ؟یشیبود اسمش...فرهنگ! رو به رو م یچ نیگفت: هنوز با ا کردینگاه مهمانطور که به رو به رو        

 

 آموزشگاهه. سیگفتم : اره خب ، رئ جیگ        

 

به من انداخت و گفت : خسته  ینگاه میگفتم و خنده ام گرفت.ن یآهان اریاخت یبه در باز کردن فرهنگ افتاد و ب ادمی        

 . ینباش

 

 ؟ رسامیاالن؟ ام یکنیم یسرم را تکان دادم و لبخند زنان گفتم : حسود        

 

 . من باهاش نا آشنام.هیچ یرا باال داد و گفت : حسود شیابرو        

 

 .یگیو گفتم : بله راست م دمیخند        
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 شیانگشتها یگذاشتم.دستم را نوازش وارانه رو شیبازو یو سرم را رو دمیرا چسب شیخم شدم به طرفش و بازو        

 ...دمونیع نیدوم شهی...مدهیع گهیو گفتم : چند روز د دمیکش

 

 ؟ لیخونه مامانت سال تحو میبر یسرش را تکان داد و گفت : اوهوم.دوست دار        

 

او  دیپر سوز گداز ، شاو نیغمگ یسالگرد و همه مراسم ها شیو چند وقت پ میپارسال هم انجا بود یآمد ول یبدم که نم        

 امسال... میو گفتم : نه.خونه خودمون باش دمیکش یبه در خانه خودش ماندن را داشت. آه ازیهم ن

 

 متفاوت باشه. دمونیع نیا خوامی، م یدونیم یو گفتم : ول دمیکش شیزانو یانگشتم را رو        

 

 ؟ یخانه و گفت : مثال چطور نگیپارک انیم دیچیپ        

 

 .میبا خانواده هامون باش شتریو گفتم : ب دمیکش یسیانگل یب هیشب یبا انگشتم خطوط        

 

 ...میدیهمونو انجام م یبخوا یرا متوقف کرد و دستم را محکم گرفت و گفت : هر کار نیماش        

 

را با  رسامیام توانستمیم دیع نیا دینگاه کردم ، شا اهشیس یبه چشمها نگیپارک یکی.در تاردیدستم را باال اورد و بوس        

 گم شده اش را ، برگردانم. یرابطه پدر و پسر خواستمیبدهم، از ته دل م یخانواده اش آشت

 

 صورتم نشست و زمزمه وار گفت : یدستش رو        

 

 خوشگلت ؟؟ یلبا ایاخه ؟ ذهن صلح جوت  کشونهیمنو به سمت تو م نقدریا یچ        

 

 ! رسامیام یتو فکر منو بخون ستیاخم کردم و گفتم: اصال عادالنه ن        

 

 و اخرشم نبوسمت ؟ یریبگ یگردنم گذاشت و گفت : پس عادالنه اس تو با انگشتت روح و روان منو به باز یدستش را رو        

 

 لبانم نقش بست و گفتم : یرو یلبخند        

 

 بره... نیحقت از ب ذارمیکه من نم یدونیخوب م        

 

 رو به روش خودم متفاوت کنم! دی...من دوست دارم عیآرام گفت: مرس        

 

 گرفت. شیلبها انیرا م میلبها کرد و کیسرش را نزد        

 

ها را  هیاز همسا یکیشدم.به اطرافم نگاه کردم و  ادهیپ نیو از ماش دمیمتر باال پر می، ن یگرید نیماش ریدزدگ یبا صدا        

آسانسور  یمزاحم انداخت و جلو هیبه همسا یشد و به طرفم آمد ، نگاه ادهیخونسرد پ رسامی.امشدیم نشیکه سوار ماش دمید

 چرا! دونستمیاومد ، نم یازش بدم م شهیمرد انداخت و گفت : هم نیدادن و خروج ماش زبه گا ی. دوباره نگاهمیستادیا

 

 خنده. ریدر آسانسور بازشد و من زدم ز        
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 ...برنیتخت انداخت و گفت : مجبورم...دارن همه مالمو م یچمدان را رو        

 

از آن  رینزدم.چشم چرخاندن دور اتاق ، هرجا غ ی.آب دهانم را قورت دادم و حرفرفتیبغضم فرو نم کردمیهر کار م        

 تا نرود و دلم هم آرام باشد از نرفتنش... شدمیمتوسل م زی، به چه چ کردمیم دی. چکار بایچمدان لعنت

 

طرف و آن طرف رفت و چند دست  نیا رسامیشدن انتخاب کردم.ام رهیخ یرا برا نیرا پشت گوشم فرستادم و زم میموها        

دوباره بست ،  هدف کشو ها را باز کرد و ی.بشناختیروزها را خودش هم نم نیا شانیپر رسامیچمدان انداخت ، ام یلباس رو

 دیخونسرد باشد! با شهیهم دیبا رسامیاش را ، ام یآشفتگ نیآمد ا ینم دلمتخت و دستش را به سرش گرفت.  ینشست رو

 بشکند... دیهرگز نبا رسامین و برخاستنش به رخ همه بکشد...اماز نوع نشست یاعتماد به نفسش را از نگاه کردنش ، حت

 

 با انگشتانم گفتم : یکنارش نشستم و در حال باز        

 

 ...میایبا هم ، از پسش برم میکنیکمک م ی...نشدم برگشتشهیدرست م یهمه چ _        

 

 به طرفم برگشت و گفت :        

 

 ؟؟یکنیقبول م یچیتو منو بدون ه _        

 

 اخم کردم و گفتم :        

 

 شکممه. یکه بچه تو تو نجای.حداقل نه االن و استمیمن دنبال پول نبودم و ن _        

 

 رابستم... میشکمم.دستش را دراز کرد و من با لمس انگشتان گرمش چشمها یشد رو دهینگاهش کش        

 

 یجلو نیی، من بدون غرور...من با سر پا دمیسال براش زحمت کش نهمهیکه ا یی، من بدون داشته ها یچیمن بدون ه _        

همه  یبرا شهی...همشمی، داغون م ینیبیکه م ینیفرق دارم با ا یلی، خ یچیه یخوردنم بودن ، من ب نیکه منتظر زم ییهمه اونا

 ...خوامیفقط درک تورو م ای...از تمام دن...درکم کنیکیبه باد بره ن یبذارم االن بدون تالش همه چ تونمی، نم دمیجنگ میچ

 

کار  دیتو شا تیموقع ی، چون من تو رسامیام کنمیقطره اشک سر خورده از کنار چشمم را پاک کردم و گفتم : من درکت نم        

 ساده است ، چون دوستت دارم ... یلیخ لشمی.دل کنمیقبولش م یریبگ یمی، تو هر تصم یول کردمیمتفاوت تر از تو م

 

را دو طرف صورتم  شیبه سمتم برگشت و دستها یرا بهم فشرد.ناگهان شیچشمها یدستش را برداشت و بلند شد ، عصب        

 گذاشت و گفت :

 

ته منو داغون کنه...فقط من دوستت داش یدور نیشم ، بذار زجر ا تیدوستم نداشته باش...بذار فقط من اذ _        

 ؟ یبرم ؟ چطور یتوام! چطور ونهیمن د ست،یمهم ن ییبچه ا چیباشم...برام ه

 

 رونیب یبجنگم برا شهیاعتراف نکن ، بگذار مثل هم رسامیرا دور گردنش حلقه کردم...ام میدستها ام گرفت و هیگر        

 ...دیمن همانطور باشد که با رسامیکشاندن کلمات از دهانت...بگذار ام

 

چانه اش گذاشتم و  ریتاب نشست ، سرم را ز یرفت و رو وانیدورم حلقه شد و بلندم کرد ، همانطور به طرف ا شیدستها        

اش تا مشامم از عطرش پر شود و حالم  نهیبه س دمیام را کش ینیروزها، ب نی...مثل ادمیرا به جان خر شیدستها یگرما

 : دیپرس. آرام  دمشییو چندبار بو نیبهتر...چند
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 ؟ ستیحالت خوب ن _        

 

 سرم را تکان دادم و گفتم :        

 

 سرم... یتو بمونه تو یبو خوامیخوبم ...م _        

 

 نگاهم کرد و خم شد و گفت : یرا پشت گوش داد ، کم میخودش نشاند ، موها یمن را برگرداند و رو به رو رسامیام        

 

 گهت دارم...ذهنم ن یبذار منم تو _        

 

تاب ،  یرا ، دستها و سرشانه محبوبش را...بعد در آغوشم گرفت و رو میو موها یشانی، گونه ام را ، پ دیکنار گوشم را بوس        

 ...میتاب خورد

 

 

 

تان ها ، داس ییایرو یها تیفداکار ، مثل شخص ییا شهیکل یصبح ، چمدانش را آماده کردم و کنار در گذاشتم.مثل زن ها        

و  یحاملگ الیخ یکه خبرش را نداشتم ، ب یو زمان دانستمیکه نم ییجا یاش کردم برا یاز خود گذشته ، راه یمثل احمق ها

وهم  یکیتار الیخیخشک، ب یو عق زد ها اریو و یداریو شب ب یدلتنگ الیخیمادرش ، ب وپدر  ماتیمانده از تصم رانیکودک ح

 ام. ییتنها یکننده روزها هیسخت ، من زن توج یخانه...من آدم پشت سر گذاشتن روزها نیآور ا

 

     

 

 

 

.دست گذاشتم لب شدیتر م شانیو من اعصابم هر لحظه پر کردیپاکت ها را دانه به دانه چک م یبا خونسرد یزن متصد        

 و گفتم: شخوانیپ

 

 نشد ؟ دایپ _        

 

 زد و گفت: یلبخند        

 

 ؟یخواینم ؟یگذاشتن عقب،چرا استرس دار یاومد ریچون چند روز د _        

 

 ی؟ تازه کنار آمده بود با زندگ کردمیرا چه م رسامیرفتم و اصال ام ینداشتم ، سر کار م ینه من آمادگ یوا یا خواستم؟ینم        

! عادت ماهانه ام که دانستمی، اما خودم که م کردمیم یالبافیبود و داشتم خ یمنف دیمشترک و زن داشتن ، حاال ؟؟ اصال شا

 داشتم... ستیباز هم ک دیعوض شده بود...البته شا میواحال و ه چ،یداشت ه ریتاخ

 

 ه؟یچ: جوابش  دمیگرفته پرس ییبه آن کرد و به طرفم گرفت. با صدا یو نگاه دیکش رونیرا ب ی،پاکت یباالخره زن متصد        

 

 ...یاز دکتر بپرس دیبا همان لبخند خونسردش گفت : با        

 

 مثبته، مبارک باشه. یآورد و ادامه داد: ول نییرا پا شیصدا        
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بود و  وفتادهینشستم ، هنوز مغزم بکار ن نیدر ماش ی. تا وقت شگاهیآمدم از آزما رونیلب و ب ریوا رفتم ، تشکر کردم ز        

 رسامیام یعنی؟  می؟ چطور؟ چند بار اصال در موردش حرف زده بود یاز چه قرار است...مثبت بود ؟؟ ک انیجر مدانستینم

 هم نبود که متوجه نشده باشد... دی، بع روزها نیا یالبته با حواس پرت داند؟یم

 

 زیچ چیه گذاشتم؟یام م یزندگ یرا...آخر بچه را کجا هیدرک کنم قض دیشدم تا شا رهیخ شیبه دو بند برگه آزما        

 ...ستین یو چند ماه که زمان کسالیانگار زود بود!  یداشته باشم ، ول یمشکل نکهیهنوز قرار نگرفته بود ، نه ا شیسرجا

 

را روشن کردم و  نینبود ، ماش یگفتن بمیمثل سرما بدنم عبور کرد...حس غر یانیشکمم رفت و جر یرو اریاخت یدستم ب        

و  دیبر یم یاصال از زندگ ایآمد دوستش نداشت  یم ایاگر بعدا که به دن ؟یچ خواستیبچه را نم رسامیاه افتادم. اگر امبه ر

 گرفتم؟یم یمرخص دیماه با ؟چندیکارم چ س، پ دمیبا خودم نال شد؟؟یخسته م

 

 ییشدم.بچه ا رهیو مردم خ ابانیفرستادم و به خ نییرا پا شهیقرمز شد و ترمز کردم.خسته و کالفه ش ییچراغ راهنما        

هم  دمید ایدرون کالسکه بود...چشم گردادنم دنبال بچه ها...خدا یگری، بچه د دیپرس یم یزیدست در دست مادرش ، چ

ظاهر شد و اسپند دان معلقش را به طرف من  نیاسپند به دست کنار ماش یدکه همان موقع مر دمیکش یعوض شده بود...آه

ام  ینیب یام فرستاده شد.دستم را به شدت رو هیاز اسپند ، به درون ر ریبود غ یزیکه از سوختن هر چ یفت و دودگر

شدم و همه  ادهیزدم و پ کنارمواج معده ام ،  اتیگاز فشردم...با احساس محتو یرا رو میگذاشتم و همزمان چراغ سبز شد و پا

 یشد و ارام گرفتم...دور دهانم را با دستمال پاک کردم و از بطر یرا باال آوردم...با چند بار عق زدن پشت سر هم ، معده خال

بود ؟؟  نیهم گفتندیکه م اری...وگرفتیام م هینشستم داشت گر نیداخل ماش یدهانم را شستم . وقت نیداخل ماش یآب معدن

 !کردمیچه م گریرا د یکی نینداشتن همه به کنار ، ا ی، آمادگ رسامیکار ، ام

 

 نزدم. یحرف رسامیرا باال دادم و راه افتادم و تا چند روز بعد ، به ام شهیش        

 

    

 

 رسامیام        

 

 

 

 خوردیزنگ م لشی، داغ شده است. مدام موبا رسدیم ییا قهیکه دق ییمتعدد خبرها یامان و شوک ها یمغزش از فشار ب        

قدم فاصله دارد.کار از سرزنش کردن خودش  میشدن ، ن چارهیاست که با ب نیکل مطلب ا یول دیگویم یزیچ یو هر کس

 دی، با دادیخبر م شانیریارگی یاز همزمان یاریکرده...همان موقع که بخت یبزرگ نیبه ا یخودش را بزند که اهمال دیگذشته ، با

مهرپوچ زن رفت و آمد  یها لیهم گفته بود آمارش را گرفته و با وک یکاسه است، حاج مین ریز ییکاسه ا زدیحدس م

 بشیگرفته بود و غ لیاو تحو یبجا ا...حاال که بارش رگذاشتیدلش م یو پا رو کردینم یلجباز دی...باکردیگوش م دیدارد...با

 زده بود...

 

در  موتیر یجواب نداد.عصب یبار زنگ خورد ول نیاش را گرفت، ا یاش و دوباره شماره لعنت یشانیبه پ دیدستش کش        

انجام بدهد ،  دیبا دانستیکه م یآرامشش بودند اما امشب ، با کار هیما شهیروشن هم یرا زد و وارد خانه شد.چراغ ها اطیح

پشت خطش آمد  نیرحسیاد. اموارد خانه شد و دوباره شماره را گرفت ، جواب ند کرد؟یرا چه م یکیبه دلش چنگ زد...ن ینگران

 شد ؟ ی، جوابش را داد: سالم ، چ

 

 داره... نگنیباشه ، ش ینه.ممکنه لحظه آخر ای...نشد بفهمم قراره بره رانهیشدم ا ریگیگفت : پ نیرحسیام        

 

 زد و گفت : ی، پوزخند زدیحدس م        
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نکرده از جنوب وارد  میزودتر بجنبم، تا تقس دیرده با احمق طرفه. با، خودش مونده تا شک نکنم ، فکر ک یسپرده به کس _        

 کنم... داشیپ تونمینم گهید یکنه...اونطور

 

 کرد و بعد گفت : یسکوت نیرحسیام        

 

 در تماسه... ایکه بابا گفت با ک یدیهم خطرناکه ، د یآخه بر _        

 

 و گفت : دیرا پوش شیها ییاخم کرد و دمپا        

 

 ...شهیخودمو دارم اونجا. اما تا نرم نم یمنم ادما _        

 

 نه.فعال. ایپرواز بنامش هست  نمینرو.بازم بپرسم بب یهماهنگ یآمد: به هر حال ب نیرحسینفس ام یصدا        

 

، موج ارامش را  دیانگشتانش بلند شد و گونه اش را بوس یرو یکیآمد نگاه کرد. ن یکه به استقبالش م یکیقط کرد و به ن        

و  یحالیشود ب ریگیپ دینگاه کرد و فکر کرد حتما با شیروزها نیا دهیپر ی. به رنگ و روکردندیم قیتر و کوچکش ، تزر یلب ها

 را... یکین ییاشتها یب

 

 بار جواب داد... نیا یاریدوباره زنگ زد و بخت        

 

 کردیکاناپه پرتاب کرد.مغزش درست کار نم یرا نفش زنان قط کرد و رو یگوش ،یاریسر بخت ارشیاخت یب یها ادیبعد از فر        

و جوجه لرزان و  دی.چرخدیرا ند یکی...حواسش به اطرافش جمع شد و ندادیم صیو تشخ دانستیرا م نیفقط هم رفتیم دی، با

آغوش  نیبه طرفش رفت و بدون مکث ، در آغوشش گرفت.به ا اریاخت یدرشت و ب یمهاآشپزخانه با چش انیاش را م دهیترس

 شیبایو دستش را دو طرف صورت ز دیداشت . سرش را بوس اجیبعدش احت یروزها یتالش ها یزنده برا زهیانگ نیو ا

 ؟ یدی، ترس خوامیگذاشت و گفت : معذرت م

 

 خودت نگران بودم... یبه کنار کش امد و گفت : نه ! برا یلبش کم        

 

 ...میحرف بزن دیحرکت داد و کفت : با یکیسر ن یدستش را رو کرد،یزودتر اماده اش م دی، با گفتیم دیبا        

 

نگرانش  رشتیب نطوری، ا زدیو با ارامش حرف م شدیارام م یکم دی. بازدیاش موج م یعسل یدر مردمک ها ینگران        

 .دستش را برداشت و گفت:کردیم

 

 االن... امیبالکن ، م یبرو تو _        

 

را پر کرد و جرعه  وانیآب بخورد بلکه آتش درونش آرام شود.ل یوانیتا کنار آشپزخانه همراهش رفت ، بعد برگشت تا ل        

بود  یکیکه کنار دست ن یافتاد ، کاغذ زیم ی، چشمش به کاغذ تا شده رو وانیل شهیخطوط کج و معوج ش انی، از م دیسر کش ییا

خون بود ، بتا...؟ به سمت  شیرا کنار گذاشت و کاغذ را برداشت ، آزما وانیهم باز کرده و نگاهش کرده بود..ل یو چندبار

 مثبت است.... یو پنج باشد باردار ستیب یبتا باال زانی، اگر م یکرد بتا...آمد تست باردار پیاش رفت و با سرعت تا یگوش

 

نگهش داشته بود؟ چرا مدام در خودش  یکی، اگر نبود پس چرا ن دیفهمی، مثبت بود؟؟؟ نم شیآزما ینگاهش رفت رو        

، حتما اشتباه  کردیاشتباه م دی...چرا متوجه نشده بود؟ کاغذ از دستش افتاد ، شاودشیپر خیو حال و روزش...تار دیچیپیم

بود و  ستادهیا یکیرفت ، ن وانی...به طرف اکردیرابطه...ذهنش کار نم نیبه اخر کرد، االن ؟ نه ، امکان نداشت! فکر  ردکیم

 .دیپرسیاز خودش م دیرا ، با یکی نیباور کند ا خواستی، نگران بود...نم کردینگاهش م
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 دیشد و دستش را کش کشی؟ نزد یکیاز او و ن یبود و وجود ییشد به شکم صافش ، بچه داشت؟ نطفه ا دهینگاهش کش        

 توهم نکند ؟ هست اصال ، کند درک را بودنش زنده تا نداشت نبض که االن ٬ دیشکم کش یرا رو گریپشت کمرش ، دست د

 ؟یی: حامله ا دیاخم کرد و باالخره پرس زند؟یم

 

فشار  شتریبود از خودش! دستش را ب ییداشت! نطفه ا قتیحق پر اشک شدند و سرش را تکان داد ، شیبایز یچشم ها        

:  دینشده بود هنوز و مثال خون بود فقط...پرس لیاصال تشک دیتر بود ، شا نییپا یکم دیرا حس کند ، شا یبرجستگ دیداد تا شا

 نجاست؟یا

 

 و اشکش را پاک کرد و گفت : دیخند یکین        

 

 بگم... یچطور کنمیبگم...االن چند روزه فکر م گهیطور د هی خواستمیم _        

 

به  شتری. بکشدیم قیعم یو نفس ردیگیدر آغوشش جا م یکین رود،ی. جلوتر مکندیم دییتا یکی، ن کندیچند روز را زمزمه م        

 ...آنقدرزشیعز یکی، ن چسبدیتنش م

 

 

 

کوچکش مادر  یکیراز بزرگ را با خود حمل کرده بود.ن نیو چند روز ا دیغرق بود در استرس و فشار که نتوانسته بود بگو        

حواسش  نطوریا یحلقه کرد ، بچه ؟؟ ک فشیرا دور تن ظر شیارام قلبش...دستها یاش ، ملود یدوست داشتن یکیشده بود. ن

 ؟یکودک وبود  ییپرت شده بود که حاال نطفه ا

 

 ...یکین میو سردرگم گفت : بچه دار شد رانیح و یکیآورد کنار گوش ن نییسرش را پا        

 

 .دی، دلش لرز دیخند یکین        

 

 ؟یگفت یبه کس       

 

 : نه هنوز. میگویو م کنمیاش جا به جا م نهیس انیسرم را م        

 

 .میبگ دی: با دیگو یو م کشدیم میموها یدستش را رو        

 

 شد؟ ی: چ دیگو یو م شوندیم اریهوش شی.چشمهاشومیبلند م یقرار یو با حس تهوع و ب میگویم یاوهوم        

 

 .رومیاتاق م سیکردن حالم ، به طرف سرو دایآوردم و با شدت پ یدستم را باال م        

 

 دیشا کشمیلت مرا به سرش گرفته ، خجا شیلبه تخت نشسته و دستها رسامی، ام گردمیو برم شورمیصورتم را م حالیب        

 : دیگو یم ییگرفته ا ی.با صدانمینشیتخت م یو رو کشمیم ی.آهشیبوده برا ندیحال من ، ناخوشا

 

 اومده. شیپ یمشکل هی دمی...بار جدیمجبور شم برم مسافرت ، برا دیشا -        

 

 ؟ی: کجا بر میگو یرود.آهسته م یو تپش قلبم باال م زدیر یقلبم م        

 

 .رانی: خارج از ا دیگویو م کندینگاهم م        
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غالب است ،  شهیاست ، منطقش بر احساسش هم نطوریا رسامیام دانمی، م دوزمیچشم م شیچشمها کرانیب یاهیبه س        

ل : چقدر طو میگویو وم دهمیم رونی.نفسم را بردیگیخاص م یها می، تصم یاست که در لحظات بحران یهمان آدم رسامیام

 مسافرتت؟ کشهیم

 

 چند ماه... دیدو هفته ، شا دی...شادونمی: نمدیگویم کندیهمانطور که نگاهم م        

 

 : چند ماه؟! میگویبهت زده م        

 

 .کنمیم ینکنم...ول داشی: چند ماه اگه پ دیگو یو م شودیبلند م        

 

 ی، چند ماه آخر؟ مقابلم رو اریاخت یشکمم ب یرو کشمیبرود ؟ دستم را م خواهدیم رسامی، من باردارم و ام کنمیباور نم        

 بچه... نی...انیو ا ندمونیآ ی، برا یکین مونیزندگ ی: برا دیگو یو م زندیزانو م نیزم

 

 ؟ مونیزندگ ی: برا کنمیزمزمه م        

 

        *** 

 

،  گشتیبر م رسامی، اگر ام کنمی، حاال که فکر م ستمین مانیپش ی.ولدیآ یقلبم به درد م کنمیآن روز ، به آن روز که فکر م        

 ماندم... یاگر م ای رفتمینمانده بود .اگر م یبرا ینه ، اگر ایتوانسته بود 

 

 نشده نه ؟ ی: خبر دیگو یو م گذاردیمامان ظرف خورشت را مقابلم م        

 

 اره بره اون هفته.: باباش قر میگو یو م دهمیسرم را تکان م        

 

 ؟ خواستی...مگه دلت نمگهی: بخور د دیگویداخل بشقابم و م کشدیبرنج م        

 

 .یاومد ی: مامان چاق شدم از وقتمیگویو م خندمیم        

 

هم  یزی...چدنی، موقع غذا خوردن ، خواب یفکر ی، نصف روز تو ی: چاق نشد دیگو یو م زدیریبرنجم م یخورشت را رو        

 .یباش فیضع دیداره ، نبا یبه قدرت بدن ازیبعدش ن یو بچه دار مانی، زا یباش یقو دی، با یخورینم

 

چند وقت که مامان به خانه ام آمده ، حالت تهوعم انگار تمام  نی، ا کندیم کیرا بعد از مدتها تحر میخورشت ، اشتها یبو        

 یب شتری، با مامان نصف ب یدارد به آرامش خاطر و دلتنگ یهم ربط اریو نیا دیرا دوست دارم. شا پزدیکه م ییشده.همه غذاها

 ، آرام گرفته... میها یقرار

 

که مدتهاست خاک خورده گوشه  نمیبیم یی، برگه ا کنمیرا باز م میکار یجعبه باز نشده پوشه ها یبعد از شام ، وقت        

گذشته را  یمعن گرید می، کلمه کودک برا ییو خرده ا کسالیکلمه کودکان کار. بعد از گدشتن  یماند رو یذهنم.چشمم م

برگه کهنه  یکه قلبش طاقت آن را ندارد ؟ به شماره رو یزود هنگام یها یسخت یکه کوچک باشد و کار کند ، برا یندارد...کودک

 باشد. شیهنوز سرجا کنمیو آرزو م کنمینگاه م
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است  یانگار رنگ پاک یرا دوست دارم ، آب ی.آبشومیم رهیرنگش خ یبه مقنعه آب یو با خوشحال نمینشیمقابل زن م        

 هستن؟ نایا تونیخال یها می: تا دیگویو م دهدی....زن لبخندم را پاسخ منجایا

 

 : دیگویاندازد و م یم یگریبه برنامه د ی.نگاهمانمیو منتظر م دهمیسرم را تکان م        

 

 د؟یتونیم طیشرا نیشما با ا یاتفاقا معلم زبانشون رفته...ول -        

 

 خودم... یجا فرستمیرو م یهم کس مانمیبعد از زا ی، برا امی: تا هروقت بتونم م میگویو م خندمیم        

 

 ؟ ستی...ده تا دو...دو تا کالسه.سختتون نگهید دیایب دیتونی، دوشنبه ها م زمی: باشه عز دیگویو م دهدیسرش را تکان م        

 

 دیترد یوقت کباریاز حضورش ،  نانیاطم یبرا کباریمن ، یشده برا یکار چه عادت نیشکمم ، اه که ا یرو گذارمیدست م        

 شادم... یناراحت و دلتنگم ، وقت ایدارم 

 

 .کنمی: فکر نم میگو یم        

 

 یسرنوشت ساز ، باز هم دلم هوا یهمراهم باشد.سونوگراف یسونوگراف یدنبال مامان تا برا رومی، م میآ یکه م رونیب        

است ،  ییآخر جدا یروزها روزها نی، ا گرددیروزها بر م نیا دهمیم یو حضورش را ، به خودم دلدار کندیرا م رسامیام

 هست ؟ یعنیآخر... یروزها

 

 شده ؟ ی: خبر میگوی. مدهمیجواب م عی، سر رسامیاز ام یخبر دیامبه  زندیکه زنگ م نیرحسیام        

 

 ...ستین یجان خبر یکی: نه ن دیگویو م کشدیم ینفس        

 

 ؟ میبا هم بر میایانگار ، با مامان ب یدار ی: امروز وقت سونوگراف دیگوی.دوباره مکنمیو سکوت م میگویم یآهان یبا ناراحت        

 

 ...بیعج ی! هنوز هم بغض دارم و غمنیای: ب میگویو م زنمیم یلبخند        

 

 می...دختر دار شده ازدیآم یدختر است ، اشک و لبخندم در هم م دیگویم یخانم دکتر با خوشحال یتخت مطب ، وقت یرو        

 ؟یبرگرد یخواهی...نمرسامیام

 

        *** 

 

 : میگویو م ردیگیو خنده ام م کنمینگاه م لوفرینگار و ن یدستها انیم یصورت یزهایبه همه چ        

 

 ؟یصورت یحاال چون دختره همه چ -        

 

 .یصورت یعنی: بله.چرا که نه.دختر  دیگویو م خنددینگار م        

 

: دیگویو م اردگذیله شده و نامشخص درون کاسه به دهانش م یاز غذا یگریو قاشق د کندیرا پاک م کتایصورت  لوفرین        

 خوبه.لوسه. یلیدختر خ

 

 خوبه مثال ؟ یلی: لوس خ دیگو یاز ته سالن م نیرحسیام        

 

 .یدوستش داشته باش دی: فعال که دختره ، با دیگویو م کندینازک م یپشت چشم لوفرین        
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 لوس نباشه! گمی: من نوکرشم هستم.دوستشم دارم ، م دیگو یجلوتر و م دیآ یم        

 

 یچند روز رسامیام ی.بابارندی. جمع شده اند به مناسبت دختر بودن فرزندمان ، جشن بگخندندیو مامان م رسامیام زیعز        

را  انیجر نیرحسیهستم تا از ام یدست به کار شده.منتظر فرصت رسامیکردن ام دایپ یبه مسافرت رفته و من مطمئنم برا

 بپرسم.

 

را ، دختر که حتما  رسامیسبزه رو مثل ام یدختر کنمیشماره صفر و تصور م یلباس نوزاد فیبه جنس لط شکمیدست م        

 یحت خواهمی، نم شودی...از فکرم حالم دگرگون ماورمیب ادیاو را به  شهیباشد تا هم رسامیشکل ام خواهمیباشد.م دیسف دینبا

و  دهمیم رونینفسم را ب رسمیکه م وانی.به ارومیم اطیو با طرف ح گذارمیمبل م یروناجور...لباس را  یفکر کنم به فکرها

حاال  نیمن را از هم دانمی، دخترم حاال قلب دارد و م فهمدیاسترس داشته باشم ، دخترم م دی.نبارمیآرام بگ کنمیم یسع

 .فهمدیم

 

 شده ؟ حالت خوبه ؟ یزی: چ پرسدی، نگران م نمیبیرا م نیرحسیو ام گردمیدر برم یبا صدا        

 

 : نه.اومدم هوا بخورم...میگویو م زنمیاش لبخند م یاز نگران        

 

 شه... زی.تر و تماطیبه ح کمیبرسه  ادیباغبون ب میبگ دی: با دیگویاندازد و م یم اطیبه ح یو نگاه داردیچشم از من بر م        

 

 رسام؟ی...بابا رفته دنبال امنیرحسی: اممیگو یرخش و م میبه ن شومیم رهیخ        

 

 : آره... دیگو یبعد م ییو لحظه ا بنددیچشم م        

 

 شده ؟ ی: خب ؟ خبر میگویلرزد از حالت صورتش و م یقلبم م        

 

کرده فرستاده اون طرف از جنوب  کهیبارش رو دو ت یاری: خبر که...آره...بخت دیگویفرستد و م یم بشیدستش را درون ج        

گرفته خدارو  رانیا یقسمتش رو تو هی نیرفته دنبال اون ، بابا هم ا رسامیشک نکنه...ام یکه کس گهیاسم د هیوارد کنه به 

 .شهکامل نبا دیشکر...البته خب ، شا

 

 رفته دنبالش؟ ای: از راه در میگو یو م نمینشیتاب م یرو        

 

بازم  یان ، ول ییچطور آدمها دونهیآب بوده ، تنها رفته آخه ، موندم م یچند وقت رو نی: ا دهدیو ادامه م دیگویم یاوهوم        

 رفته...

 

 ان ؟ یی: مگه چطور آدمها میگو ینگران م        

 

 کنه... کاریچ دونهیم رسامی: تو نگران نباش...ام دیگویو م شودیمهربان م شیچشمها        

 

 داشت ، چرا زنگ نزده؟ یدسترس شهیم ی؟ االن که آخه به همه چ ستیازش ن ی: پس چرا خبر میگو یدوباره م        

 

 .گردونهیراحته.برش م المیبابا رفته خ ی، ول یکین دونمی: منم نم دیگویو م فشاردیرا به هم م شیلبها        

 

 یحس چی، ه ستیهم ن کیتار یعنی،  ستیدلم روشن است ، اما ن میبگو .دوست دارمکنمیبه استخر و آب لرزانش نگاه م        

 ...یقرار ی، جز ب یندارم جز دلتنگ
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حرفهاست  نیو ناموزون ، کوچک تر از ا اهیالغر و ناخن ها س شیبه سر پسرک ، پوستش کدر است ، دستها کشمیدست م        

مات و  یها ، با نگاه نیکنار ماش گرداندیاسپند م یحوصله غرور داشتن ندارد ، غرور وقت گرید دیشا ایغرور پسرانه. یبرا یحت

:  دیگویو م کندی، کال وجود ندارد.نگاهم م شنودیکه م ییها و اخم ها و تشر ها شهیش یبه رو کشدیکه به اجبار م یدستمال ای

 ؟ شهیخوب م شهیزبانمون تموم م یخانم تا ک

 

 .شهیتموم م گهی، چند سال د شهیخوب م گهی، سال د زمیعز کشهی: طول م میگو یو م کنمیر مرا ت میلبها        

 

 شم؟ی: زبان بلد باشم چکاره م دیگو یم ییبه نقطه ا رهیخ        

 

 .خورهیبه دردت م یکن ی، هرکار یشهرها رو بگرد یخارج یمثال با مسافرا ای،  یمثل من معلم بش یتونی: م زنمیلبخند م        

 

 دوست ندارم.اما مسافرت دوست دارم.تا حاال نرفتم. ی: معلم دیگویو م دزددیچشم از من م        

 

 برم. تونمینم ی: منم مسافرت دوست دارم.ول خندمیم        

 

 تو شکمتون. نیگفت شما بچه دار ی: خانم جالل دیگویو م کندیبه شکمم نگاه م یچشم ریز        

 

 دختر کوچولو. هی: بله دارم.میگویو م دهمیمسافرت بروم ؟ سرم را تکان م توانمیباردار بودنم نم یبرا داندیم یعنی        

 

 : آدم دختر باشه بهتره. کندیزمزمه م        

 

 : چرا ؟ میگویمتعجب م        

 

 .سوزهی، دلشون م دنیپول م شتری: به دخترا ب دیگویو م کندیم یباز شیبا دستها        

 

 یبه سرش و م کشمیکار. دوباره دست م نی؟ دختر و پسر ندارد ا میندارم بدهم ، چه بگو یاز حرفش ، جواب زدیریدلم م        

 کجاست؟ یدونیکه م ریپل ید ی...سپرسمیهات گوش بده ، پس فردا ازت م ید ی: برو به س میگو

 

 .دودی، نم رودیو م دشویبلند م یصندل یو از رو دهدیسرش را تند تند تکان م        

 

.آمده بودم حواسم پرت شود از شودیکه نم فیکرد ، ح یهمه کار یبرا شدیکاش م کنمیو فکر م فرستمیم رونیآهم را ب        

 میکدر از مقابل چشمها یو صورت ها ی، دلم پر بود از بغض و ناراحت گشتمیتر بود...هروقت به خانه برم ریدلگ نجایخودم ، ا

 ...رفتیکنار نم

 

آرام  شتری، دلم ب نمیبیرا که م یو حاج نیرحسیشده ام. ام لیبه بازار بروم امروز که زودتر تعط رمیگیم میتصم        

 :میگویداخل اتاق است.متعجب م یحاج دیگویو م کندی، شاگرد سالم م شومی...وارد حجره که مردیگیم

 

 ؟یاومدن حاج -        

 

در  انی، از م کندیمتوقفم م شیرا که صدا یحاج نمیتا زودتر بب بخشمیعجله م می، به قدم ها رودیو م دهدیسرتکان م        

 میشد چارهی: ب دیگو یو م رسامیداده ، مثل ام هیکه سرش را به دستانش تک نمشیبیباز م مهین

 ...میشد چارهینبود...ب یهم خبر گهیشده...د ری..ودرگ گنی...مستشی...ننیرحسیام
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باز  مهیدر ن انی...از مدیآ یگفت م رسامینبوده ، ام رسامیمنظورشان به ام دی، شا شودیکم م می، نفس ها ستدیا یقلبم م        

 جان... یکی: ن دیگویبه طرفم و بهت زده م دیآ یم شودیافتد و بلند م یچشمش به من م

 

 ؟یکنیم کاریچ نجای: ا دیگویو م ردیگیسوال...دستم را م یبرا چرخدیو زبانم نم کنمی، سالم م دهدیمغزم دستور سالم م        

 

و دوباره به  کنمینگاه م دیآ یم سیبنظرم خ یدر که چهره اش در هم رفته و حت انیم نیرحسیو به ام دهمیسرم را تکان م        

 توانمیو نم رتمیگیم ی، حاج رودیم یاهیس می، چشمها زدیری، دلم بهم م چرخدی! سرم م دانمی، م شودی...حالم دارد بد میحاج

درهم  زیهمه چ نقدریسخت را تحمل کنم ، چرا ا یروزها نیا دی! اما چرا بادانمیخودم را سرپا نگه دارم ، ضعف کرده ام ، م

،  نمشینب گریرا نشنونم و د شیصدا دیبا دی، چرا با بوسدینم گریام را ، سرشانه ام را بار د یشانیپ رسامیاست ، چرا ام

 ...دانمی! نمدانمینم

 

        

 

، خسته شده ام.غذا  دیایکش ب دیدهانم باز هم با کنمیفکر م دهیکش وانیبه ل رهی، خ ردیگیرا به طرفم م وهیمامان آبم        

.مامان آرام بندمیرا م میو چشمها زنمیرا با دست پس م وانی...لخواهمیرا نم ی...اصال زندگیتیتقو یها یدنی، نوش خواهمینم

 ...زمی: مامان جانم...عز دیگویم

 

 راحت باشم. کمیندارم.تورو خدا بذار  لیمامان م خوامی: نم میگویو م دهمیبغضم را قورت م        

 

،  رمیگی، خودم را در آغوش م شومی.در خودم جمع مشودیو بعد در که بسته م دیآ یم یدست شیبا پ وانیبرخورد ل یصدا        

 ییاست به کجا...از تنها دهیمن از کجا کش ی، زندگ ردیگی، مثل من.خنده ام م کندیم یزندگ دهیخم نطوریدخترم ا نمکیفکر م

 زندیدر گوشم زنگ م نیرحسیو ام یحاج ی...صداشودیقرار است تا آخرش تنها بمانم ؟ نه نم یعنیانتها ،  یب ییکشدار به تنها

توانسته  دیزنده است ، شا دی...شاستیمعلوم ن یزیهنوز چ دیگو یو م ندینشیکنارم م مارستانیتخت ب یرو یوقت

...  اورمین ادیبه  خواهمینشنوم.م خواهمیو م گذارمیگوشم م یرا رو می.دستهازنمیرا کنار م یدوست نداشتن ی...حرفهادیایب

دخترم از  یرا برا ندهیآ یروزها خواهمیتا آخر عمر ، نم مانمیام م یها و داستان ها ، من در ناباور لمی، مثل ف کنمیمن باور نم

 ...کردی، غرقم م اهشیس یبود و چشمها ابیکه لبخندش نا میخوش قد و باال بگو یپدر

 

آنکه به عکس ها نگاه  یب اورمیب ادشیب خواهمی...ممیاز چشمها زدیو اشکم لب م کنمیغرق شدن را زمزمه م        

 نی، ا خواهمیرا نم میروزها نیاش بکوبم...ا نهیرا چنگ بزنم ، به س شیرا به تن بکشم و موها شیدست ها خواهمیکنم...م

 انی...مالفه را متوانمینم یشوند ، ول المیخیزل بزنم و همه ب واریبه د شکبهت زده و بدون ا خواهمی، م کشمیها را نم یسخت

...آه دخترم...دخترم را فراموش کرده ام...با خودم زمزمه شومیبدنم ، هم تراز تر م انیو با دخترک م کشمیم میمشت ها

 انیاز م یی، صدا ردیگیتنم را م بیعج یلرزد ، لرزش یباز... قلبم م می، مشت ها شودیبار...هق هقم کمرنگ م نیچند کنمیم

 ، که دل کوچکش گرفته است... خواهدیوجودم که نفس م

 

، از  رومیو پا برهنه به طرف در م زنمیم یها را با پا به کنار ییکشم...دمپا یقب مرا به ع میو موها نمینشیم اریاخت یب        

را  می، شش ها شودی، نفسم انگار باز م رومیم رونیو ب رسمی...به در مرومیم نییپا یکی یکیو پله ها را  ترسمیخانه نم یکیتار

 ...کنمیساکت نگاه م اطی، به ح کی...به شهر خاموش و تارکنمیم یپر و خال

 

 یو سرد و با پا دیسف یها لهیو م دهمیم هیتنم ، سرم را تک انیم کنمیرا جمع م میو پاها نمینشیتاب م یسمت چپ رو        

 شب... یکیتار انیشده م یرنگ توس دیبه در سف دوزمیو نگاه م دهمیمعلقم خودم را تاب م

 

 شکمم... یرو گذارمیخودم ، دست م یبرا خوانمیرا م نمییباال و پا یام ، زندگ یزندگ        

 

انتقام  خواستمینداشتند ، باورم را به خودم از دست داده بودم...او که آمد ، م انیپا میساده و زود باور بودم ، حماقت ها        

 نجایا نمی بنشنبود که راحت باشد ، که حاال ییرا به صورتش بکوبم...از آن عشق ها میو بغض ها رمیرا بگ ایدن یها یهمه نامرد



Roman-City.ir 
 اینجا که من ایستاده ام رمان

 

https://telegram.me/romancity 236 

 

 انیو هروز به من لبخند کمرنگ بزن ، دست م رسامیو بگرد ام ای...اصال بشودیها نم یراحت نی، به ا مکن یسوگوار شیو برا

ات  یکن ، استقالل دوست داشتن قمیبودن را تزر یکن و باز من را به آنها بسپار ، قو یبکش ، با پدر و برادرت دشمن تیموها

 ... بدون دوستت دارم تا حد مرگ مرا ببوس...کن میرا با من تقس

 

 یدانم...صدا ینم تابمیخودم م انیم ی...تا کبردیبه در و خوابم هم نم دوزمی...چشم میحت کنمیرا پاک نم میاشک ها        

تا  کشدیم یو بعد به الجورد ییبه سورمه ا اهیبه هزار تا...هوا از س رسدیو م شودیشروع م یکیدرختان از  انیگنجشک ها م

 یصدا شنومیم یخودی...بیحت خوردیشکمم تکان م کنمیحس م یخودیبه در... ب رهی...خخورمیکدر مات دم صبح...تاب م یآب

 ...کندیام ، غرقم م ستادهیکه من ا نجایا نی...از هماهیس ی، چشم ها شودیدر باز م نمیبیم یخودیرا و ب یدیکل

 

        *** 

 

 انیپا        

 

 

 
 

 

 


