
 

 
1 

 

 

 یبدل مردرمان : 

 یریفاطمه زا : سندهینو

 

 https://novelcafe.ir/             سایت ناول کافه :

 https://forum.novelcafe.ir/انجمن ناول کافه : 

 https://t.me/novelcafe_ir      ل کافه :اوکانال ن

 

 

 

 های بیتشر به سایت و کانال ناول کافه مراجعه کنید. دانلود رماناین رمان در ناول کافه فایل شده است.برای 

https://novelcafe.ir/
https://forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir
https://novelcafe.ir/
https://novelcafe.ir/


 

 
2 

 به نام خدا

 :مقدمه

 دهیپوش یکیتار اهیس یکه باپرده ها ی...ازجهانمیآ یفکرها...حرف ها...وصداهام یتفاوت یازجهان ب من
ازآدم  یخال ینفردرآن است وآن فقط منم!جهان کیکه فقط  یازمهر...جهان یازنور...خال یخال یشده...ازجهان

 ...که من تک نفرآن هستم

کاناپه  یقهوه تلخ وگرما کی یآسمان خراش...در تلخ کیکه خالصه شده در  یتک نفرجهانم هستم!جهان من
 ... نرم یا

 شومیکس دلتنگ نم چیه یوقت برا چیه...خواهمیرادرکنارم نم ی، کس من

 ...آغوش مردانه ام فقط متعلق بهرومیوبه خواب م کشمیام رابه آغوش م ییشب به شب تنها من

 !ست ییتنها

 !اند نیمن لذت بخش تر ییتنها یشبها

 ...ومن

 !جهنم ترازجهنم بود میکه برا یبه جهان دشدمیام، محاکمه وتبع یتلخ ازجهان خصوص چه

 !...یشدم مردبدل من

 ...پادشاهان جور و واجور ردستیوز تیروز رع کیقلمروبزرگم ... یروزفرمانروا کی

 یآوردندوتمام قلبم را...احساسم را...وجودم را...وآغوشم را به نام دخترک رونیرحمانه مراازجهانم ب یب وچه
 ...زدند فیظر

 ...دوکامالنقطه مقابل من بو ییزاربودازتنهایکه ب یدخترک

 !اووگفتم فقط او یدست گذاشتم رو نمانیب یتفاوت هاوتناقض ها باتمام

 تنها شهیهم یی...ملکه فرمانرواشدیام م دملکهیاوبا

 !...یکه مردبود...امامردبدل ییتنهاباشد...ملکه فرمانروا خواستیگرنمید که

 ...خواستیکه پدرش م یروزمرد کیبودو شیروز خودواقع کیکه  یمرد

 !داشت یبستگ شیبه زوج وفرد بودن روزها تشیکه شخص یمرد

که بامن بودن  ی...اماعاشق شدم...عاشق دخترخواستیشدم تاشوم آنچه پدرم یمردبدل من
 یکردم...اودرپ یبودومن پافشار یگریکردم...قلبش درگرود یومن پافشار خواستی...اومرانمخواستیرانم
 تدادوقفه ام ادامه دادم...که درام یب یها یپافشار طوربهنیکردم...وهم ینبودومن پافشار ندرالشدنیس
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را قلمرو حکومتم  فیناب! قلب دخترک ظر یتازه واحساس یروح دویمن جد کیباالخره شکستم وبا یمواز دوخط
 !یکوچک من بدل یداشت قلمرو یکردم...وچه وسعت

دستم  کیکه  ی.درحالگشتیسرهابه سمتم برم دوهمهیچیپ یپارکت درتمام سالن م یمنظمم رو یگامها یصدا
 یرنگارنگ نقاش یتابلو کیکه مقابل  ینگاه ها به سمت دخترقدبلند یتفاوت به تمام یشلوارم بودب بیدرج

شدم  رهیبه تابلوخ نهیسودست به  ستادمیدرکنارش ا یبرداشتم بافاصله کم کردقدمیبودونگاهش م ستادهیا
 ت؟یوگفتم:خانوم هدا

که نگاهم  دمیپشت سرم هم چشم داشتم فهم یاماازآنجاکه من حت کردمیاهش نمنگ نکهیباا
 یشد یکردوبالبخندگفت:اوه ...رادان چه مردجذاب

 یدیزدم وبازبدون نگاه کردن به چهره اش گفتم:توئم قدکش یپوزخند

 باهات هماهنگ بشم ستمیا یکنارتوم ی:باالخره تالشموکردم که وقتدوگفتیخند یگر باعشوه

نگاهش  میبرداشتم .مستق انیجلورفتم امااوتکان نخورد.باقدم دوم تمام فاصله راازم یکردم قدم نبارنگاهشیا
 یبامن ازدواج کن یخوایکه نم یگیپدرم وبهش م شیپ یریامروز م نیکردم وگفتم:پانته آ هم

ازدستت  یراحت نی.به همارمیمغز خرخوردم؟تازه قراره بدستت ب ؟مگهیشد وونهیزدوگفت:د یپوزخند اوهم
 !یبدم؟کورخوند

 !یبه عقب برداشتم وگفتم:خود دان یقدم

راننده ام  نطوریودست راست وهم یتامنش دادمیبودکه اکثرا انجام م یحرکت نیدرهوابشکن زدم ا یبارمتوال سه
 خودرابه من رساندوگفت:بله آقا؟ عیدسریخودرابه من برساند.نو عیسر

 بودم گفتم:بسته رهیبه پانته آ خ میمستق نطورکهیرابه سمتش درازکردم وهم دستم

عکس 20 کیبسته راکه نزد اتیراکه ازقبل آماده کرده بود به دستم دادوبادستورم ازمافاصله گرفت.محتو یا بسته
 میدختروپسرعاشق دار هینجایبه آن انداختم وگفتم:ا یرابرداشتم نگاه یآوردم وباحالت تمسخراول رونیبودند ب

 بوسنیروم گهیهمد نورمهتابر یکه دارن ز

 یکه تومهمون میدخترخائن دار هی نجاهمیا"راهم بعدازگفتن جمله یرا به سمتش پرت کردم وعکس بعد عکس
 . به سمتش پرت کردم"نوشهیم نیداره شامپا یپسربورچشم آب هیبغل 

عکس رامقابل چشمانش  ستادمیشدم وکنارش ا کشیگفتم .نزد یا دهیکش"اووه"دمیکه رس یعکس بعد به
 نه؟ هتهیشب یلیدختربرهنه خ نیگرفتم وگفتم:ا

 ؟یخوایم ینگاهم کردوگفت:چ باحرص

 رونیمن بکش ب یپرت کردم وگفتم:پاتو از زندگ نیزم یبه خودگرفتم وعکسهارا رو ی.چهره ء جدستادمیا صاف

 ...اما-

 ؟یدیفهم یباپدرم حرف بزن یاالن بر نیدهمیبا یحاالتو ازدست ند تیموقع یخوایاگرم-
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 ...رادان من تورو نیبب-

 یدوسم دار دونمیم-

 ؟یزنیپس چرا پسم م-

 پس مونده باشه هیقبول کنم زنم  تونمیچون من نم-

 ؟یدیفهم

 :اون گذشته من بوددوگفتیگز لب

 دمیم تیاهم یلیمن به گذشته آدماخ-

 ...اما-

 پدرت یبرا فرستمیعکساروم یباشه خودت خواست-

 بابات شیپ رمیباشه م-

 یخوبه حداقل عاقل-

نسخه  هیمن به تو من خودم  هیازاوفاصله گرفتم وبعدازچندقدم برگشتم وگفتم:اون عکساهد یراگفتم وکم نیا
 ازشون دارم

 .اش ازسالن خارج شدم یزده وحرص رتیراگفتم ودرمقابل چشمان ح نیا

تندپشت سرم به راه افتاد.دستم  یباقدم ها دهمیقدم برداشتم ونو شدیم یمنته یکه به درخروج یلیداالن طو در
 نکیرابازکردم وگفتم:ع

 عیدسریخارج شدم.نو شگاهیصورتم گذاشتم وازنما یرا رو نکمیرا کف دستم گذاشت.ع میآفتاب نکیع عیسر
 .راه افتاد عیگرفتم .اوهم نشست وسر یعقب جا یگشود.برصندل میدرعقب را برا

 ه؟ی:برنامه امروزچدمیت کردپرسحرک نکهیهم

خواهرزادتون  مارستانیب نیسربر هیدیبعدازجلسه هم با نیجلسه راجب پروژه ماهان دار هی گهیساعت د مین-
 نیبعدازاونجاهم طبق معمول توشرکت نیکه حتمابر انهیآرم یدآقایدستوراک ااومدهیبه دن

خودت  قهیکارت هم به سل هی هیتوش بستر حانهیکه ر یمارستانیدسته گل بزرگ بفرست ب هیگفتم: فقط
 انتخاب کن

 ...انیآرم یچشم اماآقا-

 انیآرم ینه آقا دمیمن به توحقوق م-

 دیدرسته ببخش-
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 یکه دسته جمع یسوق دادم.به عابران ورهگذران رونیبه ب نیوازپنجره ماش دگرفتمینو رچشمانیراازتصو نگاهم
دست  یرادردست داشتندوبعض یدست کودک یداشتند.بعض نوزادبغل یوتک نفره درحال گذربودند.بعض

تنهاباشم  شهیهم خواستیبودم.دلم م یی...من فقط طالب تنهازهایچ نیازتمام ا زاربودمیمعشوق خود را.ب
سالم شده 33گریبزرگ اصرارداشت که د انینه عاشق شوم ونه ازدواج کنم ونه بچه داربشوم .اماآرم چوقتیوه

 یراحت نیبکشدامامن به ا رونیب میها ییداشت هرطورکه شده مراازخلوت تنها یووقت زن گرفتنم است...اوسع
 .زدمیچنگ م یسمانیآمدم وبه هرر ینم رونیب میازجهان اختصاص

م شد ادهیبازکرد.پ میدررابرا عیشدوسر ادهیپ نیرامقابل ساختمان بزرگ شرکت متوقف کردوازماش نیدماشینو
شرکت بزرگ  سییر بیهرچه که بودنا بودمیدمیمرتب بودم وبا شهی.من همدمیبه کت وکرواتم کش یودست

 . بودم ایمهرآر یومعروف ساختمان ساز

طبقه 6 یبازشد.به داخل ساختمان رفتم.شرکت مجتمع میواربرا کیمکث کردم تادر اتومات یدرلحظه ا مقابل
 ربهیسالم وصبح بخ کیکه شل رفتمیاختصاص داشت.به سمت آسانسورم ایوبزرگ بودکه تماما وکماال به مهرآر

.چون تمام رابطه زاربودمیب مسالم دهم ه یبه کس نکهیازا یتوجه واردآسانسورشدم.حت یسمتم پرتاب شدومن ب
 ددریونو ستادمیکه مخصوص جلسات مهم شرکت بودا ی.مقابل اتاق بزرگشدیواژه آغاز م نیها باا ییها وآشنا

 یها یلیبرخاستندوخ یازجا دنمیهاباد یلیبرداشتم و وارداتاق شدم خ یمحکم وبااقتدار یبازکرد.قدم ها میرابرا
خودم  یتکان دادم وبه سمت صندل یکه بلندشدند سر یکسان یراتفاوت نشسته ماندند.من هم فقط ب یب

 امدهیسمت راست.پدرهنوزن یصندل نینشست ومن براول یکه وسط اتاق بودپدر م یبزرگ زیرفتم.در رأس م
 !سروقت بوده ام شهیطبقه معمول هم دادکهینشان م نیبودوا

 شانیکه اکثرا سهام دارحرف ها یپدرهم واردشدورسماجلسه شروع شد.بعدازمدت نمیبنش یبرصندل تاخواستم
دم که صاف نشسته بو یمن هم شروع شد.درحال یبرج بلندبودگفتند.سخن ها کی دکهیراراجب پروژه ء جد

 ...:پروژه ماهاندمگذاشته بودم لب بازکر  زیم یدر دست راستم داشتم ودستم را رو یکه خودکار یودرحال

 یهرچه زودتربه اتاقم بروم که صدا خواستمیجلسه وطبق معمول گل کاشتن من!ازاتاق خارج شدم وم بعدازاتمام
 پدر مانع شد:رادان

مکث به سمتش  ی.پس ازلحظه اشدیبودکه مدام دمپر من م یمکث کردم.پدرچندوقت یولحظه ا ستادمیا ازحرکت
 برگشتم وگفتم:بله ؟

 اتاق من میآمدوگفت:بر کینزد یقدم

 شنومیاش .به محض نشستن گفتم:خب م یچرم یصندل یمبل واورو ی.من رومیوهردونشست میشد وارداتاقش

 ؟یدیپانته آ رو د-

 دمیبله د-

 خوشگل شده نه؟-

 یلیگفتم:بله خ کالفه
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 بذارم؟ یخب زمان عقدو واسه ک-

 کنهینم یمن فرق یبرا-

 یایبه راه م یانگارکم کم دار هیزدوگفت:عال تیازسررضا یپدرلبخند

 اتاقم رمیوگفتم:بااجازه تون م ازجابلندشدم

مخصوصم نشستم  یبرصندل زمیرفتم.به اتاق خودم رفتم وپشت م رونیب دازاتاقشیبگو یزیپدرچ نکهیازا قبل
 ییبودم اول کار وبعدتنها زیعاشق دوچ یوطبق برنامه روزانه مشغول کارشدم...درزندگ

وقهوه بنوشم  نمیکاناپه بنش یکارکنم وکارکنم وکارکنم ودرآخرخسته وکالفه به آپارتمانم بروم ورو خواستیم دلم
 ...دیچسبیام م ییبگدرتنها بیتلخ تلخ که عج یقهوه ا

مانده بودومن همچنان سرم در  یتاوقت ناهرشرکت باق یساعت میظهربودوهنوزن میون کیحدود  ساعت
باعث شدکه باالخره نگاه ازدفترودستک بکشم .به صفحه  لمیزنگ موبا یبودکه صدا زمیدفترودستک پهن م

 .بزرگ بود انینگاه انداختم.آرم لمیموبا یلمس

 دادم:بله؟ جواب

خواهرت اونوقت تو دسته  دونهیمالقات  یایازخودت گفته بودم که خودت بنفهم تر  یپسره ءنفهم من اون منش-
 ؟یگل فرستاد

ازطرف من  امیب ادبودنتونستمیتلفن راازگوشم دورکردم وگفتم:کارم ز یگوش خراش بودکه کم شیادهایفر آنقدر
 نیبگ کیتبر حانهیبه ر

 ها؟ یهست یچجور برادر گهیتود-

 قطع کنم مخوایم یندار یبابااگه کار مهم-

 ...بودنت کفرمنو یمنزو نیباا یدار گهیرادان د نیبب-

پرتاب کردم اصالحوصله  زیم یرا رو لیراقطع وموبا زدتماسیپدر که مدام حرف م یحرص یتفاوت به صدا یب
آسمان خراش  کیرفتم.به آپارتمانم که دراوج  مینداشتم.بعدازاتمام کارم به خانه خصوص یتکرار یحرفها

بزرگ  وانیکردم.ل ضیشرت وشلوارگرمکن تعو یت کیکت وشلواروکرواتم رابا عیقرارداشت.واردخانه شدم وسر
 !!طعم تلخ زهرمانند نیولذت بردم ازا دمینوش یکاناپه نشستم.جرعه ا یقهوه ام رابرداشتم ورو

سوهان روحم شدنفسم راباصدا  فونیگ آزن یکه صدا بردمیکاناپه وسکوت خانه لذت م یتلخ قهوه...ازگرما ازطعم
 ستادهیبزرگ مقابل درب واحدم ا انینگاه کردم.آرم رونیرفتم وبه ب فونیبه دست به سمت آ وانیدادم ل رونیب

 یرا رو وانمیآشپزخانه راه افتادم ول متبود.به سمت در رفتم وبازش کردم.بدون نگاه کردن به چهره اش به س
آدم  یخوایم ی:رادان توکادزدیکانترگذاشتم.پدر داخل آمدودر رامحکم وباتمام قدرت کوفت.به سمتم آمدوفر

 ؟یبش

 !آدم باشم یپاانداختم وخونسردپاسخ دادم:فکرکنم به اندازه کاف یمبل نشستم پارو یرو
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 یپروندیمثل پنجه آفتابو نمدختر  یخواهرت اگرآدم بود دونهیمالقات  یومدیامروزم یاگرآدم بود یستید نه د ن-

 !بود یبرزخ نقدری.پس پانته آ بااو صحبت کرده بودکه ادیباالپر میابرو یتا

 یکنیصحبت م یراجب چ دونمیگفتم:من نم فقط

وگفت که از ازدواج منصرف شده  شمیپانته آ اومدپ شیدوساعت پ نیپس بذار بهت بگم هم یدونینم-
 یچجور ستیمعلوم ن رسرتوئهینازیهمه ا دونمیمن که م یکرد ول یعذرخواه یلس آنجلس وکل خوادبرگردهیوم

 !روکولش والفرار ذارهیکه طوف داره دمشوم یباهاش صحبت کرد

 نجامجسمهیا رهیهستم بپذ نطورکهیدمنوهمیازدواج کنه با خوادبامنیکه م یکس نمیزدم وگفتم:من هم یپوزخند
 که ؟ نیمتوجه ا ستین یساز

 آمدوگفت:بلندشو کمیباحرص نزد پدر

 ؟یچ-

 سایبلندشو وروبه رو وا-

 .حواله صورتم کرد یکه درهمان لحظه مشت ستادمیبرخاستم ومقابلش ا لیم یبه اوانداختم وب ینگاه

 میکردیم ادجروبحثی.معموال ززدیباربودکه مراکتک م نیبودم.اول دهیند نگونهیوقت پدر راا چیتعجب کردم ه یکم
وصورت  دمیگونه ام کش یرو یبارپدرمرازد.دست نینخست یامابرا میکردیاستفاده نم مانیازدست وپاهااماهرگز 

رادان ،من اگه  ی:خودت خواستفتبه اونگاه کردم که گ میشده ام به سمت چپ راصاف کردم ومستق لیما
 کنمیتورومشخص م فیفرداتکل ستمین انیآرم گهیسال سنم نتونم توروآدم کنم که د58با

 شمیمن مانعتون نم نیبکن نیکه دوست دار یهرکار-

 ارمیسرت م ییچه بال ینیبیدادوگفت:حاال م رونینفسش راب باحرص

 .راگفت وازخانه ام خارج شدودراپشت سرش محکم کوفت نیا

 .افتاده بود گرازدهنیهم به سراغ قهوه ام رفتم اماد من

 یامیو اشنای کردمیم اورزشی یآشفتگ یهاآشفته کرده بودومعموال در زمان  یراکم پدراعصابم
 .دادم حینبارشناراترجی.وادمیدو

منحرف  شیراازپدروحرف ها رافکارمیکردم مس یسع میدرآب زدم وباتکان دادن محکم دست وپاها یا رجهیش
 .دادینجات م یراازهرفکرخسته کننده ا دادوذهنمیجواب م شهیکنم وموفق هم شدم.شنا،دو،ورزش !هم

دوش مختصربودباحوله ء  کی.پس ازعادت روزانه ام که دارشدمیازخواب ب لمیآالرم موبا یفرداباصدا صبح
 یسشواربه موها دنیومشغول کش ستادمیاتاقم ا یقد نهیبودم مقابل آ دهیچیکه به دور کمرم پ یدرنگیسف

کردم.به  تشانیثبتافت وچسب مو ت یوباکم تیشدم.پس ازخشک کردنشان آن هارابه سمت باال هدا سمیخ
باکت وشلواربود.آن  تیاولو شهیدست کت وشلواربود.هم کیرفتم.طبق معمول انتخابم  میسمت کمدلباس ها

 ی.کمدمیانتخاب کردم وپوش یوکروات خاکستر راهنیبا پ یدست کت وشلوار نوک مداد کیمحل کار! یهم برا
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.فقط زاربودمیبودب نیریازهرچه عطر تلخ وش دمیپسندیرام میمال یزدم.فقط عطرها ممیهم ازادکلن مخصوص ومال
 !میمال

 .ساعتم کامال آماده شدم آن هم سروقت بعدازانداختن

 .دیرسیسروقت م شهیهم دهمیمتوقف شد،نو میپا یجلو نمیوهمان لحظه ماش ستادمیبرج ا مقابل

راه افتادم تفاوت به سمت اتاقش به  یمخصوص پدراحضارشدم.ب یمنش قیمحض ورودم به شرکت ازطر به
 بامن؟ نیداشت یحضورم رااطالع داد به داخل اتاق رفتم وگفتم:کار یمنش نکهیبعدازا

 نینگاهم کردوگفت:دروببندوبش یظیغل بااخم

 .گرفتم یمبل جا یراطبق دستورش بستم ورو در

 کنمیم فتومشخصیدادوگفت:گفتم امروز تکل هیاش تک یصندل یپشت به

 شد؟ یچ فیگفتم:خب تکل الیخیخونسردوب

بابزرگترا باخانوما بابچه ها خانواده  یایچطور تواجتماع درب نکهیا یریادبگیومعاشرت  دآدابیکه با نهیا فتیتکل-
 یدوستا همکارا چطور رفتارکن

 رهیم شیمنوال پ نیبه بعدهم به هم نیازا ادنگرفتمیسال 33 ستیبه نظرم الزم ن-

 یبمون یعوضای یعوض بش نکهیخودته ا لیم گهیخب اون د-

 ؟یوهم بددهن شد یداکردیهم دست به زن پ یبابادقت کرد-

 بحثومنحرف نکن-

 خب؟-

 یریادبگیومعاشرت  درفتاردرستیگفتم که با یینجایتاا-

 بله-

 مردکامل هی یشیبره م شیطبق نشقم پ یکردم اگه همه چ ییفکرا هیخب من -

 ه؟یخب ؟نقشتون چ-

وانجاکه  خوامیوسه وپنج شنبه ها اونطورکه من م کی یعنی تیفردزندگ یروزها گهیرادان خان شمااز چندروز د-
 خوامیکه من م یریم یوسرکار یکنیم یزندگ خوامیمن م

 ؟یچ یعنیگفتم: متعجب

 هیبرات کاف یبدون نجاشیفعال تاهم دمیبهت خبرم اتشییکاراجور شد ازجز یوقت نیهم یعنی-

 ...اما-
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 رونیگفتم حاالبروب نکهیهم-

 ییبال خواهدچهیوم دهیکش یآوردم چه نقشه ا یبرخاستم وازاتاقش خارج شدم سردرنم یگریحرف د بدون
 .ستیدرانتظارم ن یبودم که عاقبت خوش دهیراخوب فهم نیاماا اوردیبرسرم ب

که  یکامل حینبودازتوض یپفته بودوهنوزخبر میازنقشه اش برا یکه پدرمرموزانه کم گذشتیم یهفته ا کی
 !!!بروم ربارظلمینبودم که ز یهم خونسرد!آدم ینگران بودم وازطرف ی.کماوردیب رونیب یزکنجکاومراا

 . آمدم یازپس خودم برم خوب

اتاقم نشسته بودم که دربدون اجازه ورودبازشد وپدروارداتاقم شدودراپشت سرش بست.به مبلمان گوشت  داخل
 نجایاایاتاقم اشاره کردوگفت:ب

 .میمبل نشست یام برخاستم وهردو رو یصندل یازرو

 ؟یتاخودتوآماده کن یگفت:تمام کارهاتوانجام دادم سه روزوقت دار یهم! پس ازمکث کوتاه مقابل

 اونوقت؟ یآماده چ-

 دیجد یآماده زندگ-

 نیواضح حرف بزن شهیم-

 ساشینفرآدم بسه.نگران نباش سرو هی یامابرا کهیکوچ نیرزمیز هیخونه گرفتم.البته  هیبرات  نیبب-
 گهیآوردم!(ازسه روزد یاصال سردرنم شی.ازحرف هادیحدممکن باباپر نیتاآخر میداخلن)چشمانم گردشدوابروها

 قیازطر نیخوب یماآد یشیباصاحب خونت آشنام دتیبه خونه جد یریشنبه م کیروز یمردمعمول هیمثل 
برات به  یدی.راسته سعیتوثروتمند دوننیپدر(سپردم هواتو داشته باشن اماحواستوجمع کن نم لی)وکیدیسع

معاشرتت  یکه کم هیکار هی ستیسخت ن یازروز سه شنبه مشغول بش تونهیم داکردهیکارم پ
 هیوکرا یکنی!کارمادیفکرکنم خوشت ب یخوشپوش شهی!ازاونجاکه همکهیبوت هی!ی.فروشندگکنهیروبهترم

حواسم  یکنینم یزوج وفردت روهم قاط یدخل وخرج روزا یکنیفردتو جمع م یرج خوردوخوراک روزاخونتووخ
 هست هتی

 یزندگ نیرزمیز هیتو ؟کجابرم؟برمیگیم یچ یشمااالن دار دید،ببخشیگفتم:ببخش عیسر
 ؟یکارکنم؟فروشندگیکنم؟چ

 داره یبیآره مگه چه ع-

 !پدرمن رادهیداره؟سرتاپا ا یرادیزده گفتم:چه ا بهت

 انیفرد رادان آرم یروزا گهیدستوره!ازسه روز د هی نیا ستین اخواهشی شنهاد،درخواستیپ هی نیرادان ا-
شرکت  سییر بینا انیزوج هم رادان آرم یروزا یکنیم یکوچک زندگ نیرزمیز هیکه تو یا روفروشندهیفق

 منصفانه باشه کنمی!فکرمیجمعه هم آزاد یوروزا ییایمهرآر
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درکاخ وپنت هاوس وخانه  شهیکه هم ی.مندهیکش میبرا ینقشه ا نیکه چن شیزده نگاهش کردم.باورم نم بهت
شرکت  نیوبهتر نیاول سییر بی،نا انی!رادان آرمن؟منیرزمیز کیدر رفتمیدمیلوکس ومدرن بودم حال با یها

 ؟رمیادبگی!که چه شود؟معاشرت ؟یکردم؟فروشندگیم دچهیبا انهیخاورم یساختمان ساز

 نیروتمومش کن یمسخره باز نیگفتم:ا محکم

 که ستین یمسخره باز تهیصحبت زندگ-

 نیرزمیتوز رمی!من هرگزنه مهیاوج گرفت:چرامسخره باز یوفقط کم یکم میازدستم خارج شدوصدا میصدا کنترل
 کنمیم یونه فروشندگ

 دستوره هی نیا گمیباردوم م یبرا-

 یدیکه بهم دستورم ستمیرفته؟کارمندت ن ادتیمن پسرتم -

آورد.بازش کردومقابلم گرفت  رونیب یکتش کردوکاغذتاشده ا بیبودن من دست درج یتفاوت به برزخ یب
 توئه که همشون به نام منه یاییازدارا ستیل هی نیوگفت:ا

 ینیبیهمه وهمه راخواندوخواندوخواندودرآخرگفت:م یبانک یکردبه خواندن.ازخانه هاگرفته تاحساب ها شروع
زوجتم ازدست  یروزا نیهم یخوایپس اگرم یوفروشنده بود یکردیم یزندگ نیرزمیز هیاگرمن نبودم تواالن واقعاتو

 خوامیکه من م یکن یزندگ یفردتو طور یروزا دیماه با9کم کم  یند

 یبه نشانه تاسف تکون دادم وگفتم:شماحرف ندار یسر

آدم  تیسالگ34دتایحداقل با یمن معاف شد یکه ازصدقه سر یسرباز یایمردبار ب خوامیرادان به نفع خودته م-
 انه؟ی یبش

 مونهینم یحرف گهید نیودوخت نیدیشمابر یواسه گفتن ندارم وقت یمن حرف-

تو  هیسخت قرارت دادم!قض طیکه توشرا خواستمیصالحتوم یفهمیم یآدم شد یوقت یکنیازم تشکرم گهیماه د9-
 یادیز یمتحمل بش یسخت یدکمیتوئم با شهیباارزش شدن حرارت باالرومتحمل م یالماسه.الماسم برا هیقض

 !. بسهردلتیزده ز یخوش

 یدر مات وثابت ماند.انگشتم را رو یمبل نگاهم رو یمبل بلندوازاتاق خارج شد.من هم همانطور رو یازرو
 یدرحرف ونقشه اش جد پدر کامال مشخص بودکه یام فشاردادم وچشمانم رابستم.ازچشمان وحرف ها قهیشق
 یشگیبه مسکن هم بی.عجدیکشیرمی.کالفه بودم وسرم تاوردیممکن رابرسرمن ب یبال نیخواهدبدتریوم ستیجد
 یرفتم ودکمه سبزرنگ تلفن رافشردم وگفتم:خانوم بهرام زمی.به سمت مازداشتمیام ن

 بله آقا؟-

 نیاریقهوه تلخ برام ب هی-

 ارمیچشم براتون م-
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 دمیبار داوطلبانه ازکاردست کش نیاول ی.براافتی نیبهترشدوسردردم تسک یقهوه ام حالم کم دنیبعدازنوش
 .دادم وچشمانم رابستم هیام تک یبه صندل نهیودست به س

به خانه  یدیشنبه بودوقراربودامروزهمراه سع کی.دیشنبه ازراه رس کیگذشت وروز میروز به سرعت برا سه
شرکت  دبهیرامقابل برج کاشتم وهمراه نو یدیپدر،سع یتمام حرفها الیخیب.رفتمیبروم امامن که نم دمیجد

 میندمنتظرما یا هیثان یآسانسور رازد.س ددکمهیونو ستادمیرفتم.مقابل آسانسور ا
اعتناواردآسانسورشدم  یکه خطابم کرد امامن ب دمیپدر راازپشت سرشن یتاآسانسورآمد.تادرآسانسوربازشدصدا

تر ازپدرفرارکنم امادرلحظه  عیدکمه طبقه موردنظرم رافشردم تاهرچه سر عیپشت سرم .سر دهمیونو
 .همراهش هم سوارشدند یآخرپدرومنش

 :امروزچندشنبست؟ستادگفتیتاکنارم ا پدر

 به من بگه امروزچندشنبه ست؟ یکی:ادزدیبافرینگفتم.پدرتقر یزیکردم وچ سکوت

 کشنبهیپدر هردوباهم گفتند: یدومنشینو

 ؟یکنیم یغلط نجاچهینگاهم کردوگفت:تو ا یپدرحرص

 جواب دادم:اومدم سرکار ینگاهش کنم عاد نکهیا بدون

 خونه جنوب شهر یریزوجه تواالن م یشرکت واسه روزا-

 ؟یکنینگاه م ینطوریتندبه اوانداختم که طلبکارانه گفت:ها؟چراا ینبارنگاهیا

 خ ارج عیآسانسور سر باتوقف

 یری؟میکنیکارمیدرگفت:چ یه محض بستن در پدرهم داخل آمد،امادر رانبست.همانجاجلووبه اتاقم رفتم ب شدم
 انه؟ی

 دارم نجاتعلقیگفتم:نه من به ا قاطعانه

 نجایادایب یدیام گفت:خانوم زنگ بزن سع یگفت وسپس روبه منش یا"باشه"

مبلمان  ی.باپدرکامالبه داخل اتاقم آمدندودر رابستندرودیسررس یدیبعدسع یگفت ومدت ی"چشم"یمنش
نامم  تیوص هیریخ هیبه  یدیرادان بوده روم اریکه تااالن دراخت یهرچ یدیگفت:سع یدینشستندوپدرروبه سع

 ؟یدیفهم یکنیاضافه م حانهیآقابرسه روبه سهم ر نیکه قراربودبه ا یوهرچ یدیرمییتغ

چه  نیگفتم:ا عیسر نیخطرناک بودبخاطرهم تی.موقعزگذاشتیم یگفت ودفترودستکش رارو یبله ا یدیسع
 ؟یکنیکارم یچ یدار یفهمیوضعشه بابا؟م

 فهممیخوب م میلیداد:آره خ باباخونسردجواب

 یریبگ اموازمییدارا یتونیکن تونم وتمومیمسخره باز نیباباا-

 ؟یدار یاتوازکییدارا-
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 بابا-

 یروزا یحت گهیسرکار...د یایب یتونیزوجت روهم نم یروزا یحت گهید رمشونیازت بگ خوامیمنم م یازمن دار-
 آپارتمانت یبر یتونیزوجت هم نم

 گفت:کارتوانجام بده یدیراازمن گرفت وروبه سع نگاهش

 یپدر کامالجد ییداشتم.گو اجیفکرکردن احت دابهیشد.شد یخودکارش رابرداشت ومشغول انجام کار یدیسع
 گشتمیم یوبه دنبال راه چاره ا کردمیدفکرمی.باانبودیبودوازحرفش کوتاه ب

 ساعت بهم وقت بده فکرکنم هیگفتم: عی.سردیبود...شا یا دچارهیشا

 یسه روز وقت داشت-

 بابا-

 ازاالن شروع شد قهید5-

 ربع هیحداقل -

 باشه-

 گمیروبهتون م ممیتصم زنمیم دزنگیباش رونیپس ب-

 نفعم بود؟ زبهیچ کردم؟چهیم دچهیدر راقفل کردم وشروع کردم به قدم زدن دراتاق...با یدیپدروسع تنبعدازرف

 سییر بیدرآپارتمان لوکس ونا یزوج زندگ یوروزها کیبوت کیدر یدرجنوب شهر وفروشندگ یفردخانه ا یروزها
سخت تربود؟کدام  کیدردخمه وهر روزجان کندن ؟کدام  یهرروز زندگ ایجمعه به حال خود؟؟؟ یشرکت وروزها

ام به مدت تمام  رانهیفق یبازندگ اکنارآمدنیام به مدت نه ماه؟ یفردزندگ ینفعم بود؟تحمل روزها شتربهیب کی
 عمر؟

 ...بود بن بست بود ااگرهمینبود  یاراهیاما ابمیمخمصه نجات  نیگشتم که ازا یبه دنبال راه درذهنم

افکارم رابه پدرگزارش  جهی.اکنون وقت آن بودکه نتدیربع زمانم به اتمام رس کیعقربه ساعت افتاد.به  نگاهم
 جه؟یسست به سمت تلفن رفتم وباپدرتماس گرفتم که گفت:خب؟نت ییکنم...باقدمها

 !نه شترهمیروزب هی یلب بازکردم:فقط نه ماه ...حت یرامحکم برهم فشردم وبه سخت چشمانم

خونه  یریمنتظرته باهاش م نییپا یدی،سع یگرفت یعاقالنه ا میسوهان روحم شد:تصم روزمندپدریپ یصدا
 دتیجد

 گفتم:باشه ناچارا

وبه سمتش  ستادمی.ازحرکت ادیبه دنبالم دو عیدسریرفتم.به سمت آسانسورقدم برداشتم که نو رونیب ازاتاقم
 ؟یایب ستیبرگشتم وگفتم:الزم ن
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 چراقربان؟-

 یکارکن ستین یاجیفرداحت یروزا گهیاماد هیحقوقت همون قبل یفرد آزاد یبعدروزا به نیازا-

 هیرنگ تک اهیبلند س یشاس نیماش کیبه  یدیراگفتم وسوارآسانسورشدم.مقابل ساختمان شرکت سع نیا
 ی.مقابل پارکمی.ازآنجاکه اوراننده ام نبودخود در رابازکردم ونشستم وحرکت کردستادیمن صاف ا دنیداده بودوباد

 دیبه سمتم گرفت وگفت:اول لباساتونوعوض کن یا سهیستادوکیا

 لباساروبپوشم؟ نیکه ا یبه لباس هاانداختم وگفتم:انتظارندار یراگرفتم ونگاه سهیک

 ستمین یمن کاره ا انهیآرم یدستورآقا-

 رمیلباسام نیمن باهم یدیسع-

 خوبه تونیشماوضع مال نهدبدویکس نبا چیکه ه دکردنیتاک انیآرم یاماآقا-

 شه؟یم یمثال بدونه چ-

ازتون  توننیچقدرم نیشماثروتمند داگربفهمنیدونیدارن م لیان واسه هرکارشون دل دهیادیآقارادان پدرتون دن-
 سوءاستفاده بکنن

 پوشم یلباسارونم نیمن ا زاکارندارمیچ نیمن به ا-

 نیخوشگل یمعمول یلباسا ستنیکه مارک ن نهیمدل لباس هاقشنگه فقط تنهافرقشون ا نیباورکن-

 لباسوچطورتنم کنم؟ نیمن ا ستنیمارک ن یگیم ید خودت دار-

 نیپارک لباساتونو عوض کن نیا یبهداشت سیمشکل خودتونه توسرو نیا گهید-

 ؟یچ گهی:دادزدمیبافریتقر

 نیجاعوض کن هیدیخب با-

 عقب رمیم-

 بله؟-

 .عوض کردم یمعمول یکت وشلوارمارکم رابالباس ها عیگرفتم وسر یعقب جا یشدم وبرصندل ادهیپ عیسر

 یلیدازنظرخی...لباس هاشایمشک یوکتان یمشک یرنگ باکاپشن یسرمه ا یشرت یوت یمشک نیشلوارج کی
 !آل من هم نبودند دهیومارک دارنبودندا متیهاخوشگل بودند.اماازآنجاکه گران ق

 دادیم شتربهتونینابیا نیگفت:باورکن یدیجلوکه نشستم سع یصندل یرو

 فتیگفتم:بسه راه ب بااخم
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خودراجمع وجورکردوبه راه  یدی.سعزاربودمیکندب تیمیپسرخاله شودواحساس صم عیسر یکس نکهیازا شهیهم
شلوغ وپرازمردم  ییها ابانیخ ک،یتنگ وبار یباکوچه ها یدرب وداغان شد...محله ا یبعدوارد محله ا یافتاد.مدت

 ...خودرابه فروش برسانند زدنندتاجنسیادمی...دست فروش هافریومعمول یعاد

مردگان بود...باچندش به اطرافم نگاه  یایشک بدتر ازدن یکه درآن بودم ب ییبود.جا اهیجاکدر وس وارهمهیدرود...
 یبرا یدتامکانبه النه ءماران بو هیشترشبینجابیکردند؟ایم ینجازندگیبود؟مردم ا ییطورجا گرچهینجادی.اکردمیم

 ...یزندگ

 نجاتهرانه؟ی:ادمیزده پرس بهت

 گفت:بله چطور؟ یدیسع

 محله نیهمچ هی دونستمیوگفتم:نم دمیدهانم رابلع آب

 هم توتهران وجود داره یا

 ن؟ینیبینطورجاهارومیباره ا نیاول-

 رمینم ییجا اآپارتمانمی اشرکتمی شهیآره من هم-

 دینیب ی؟اونم نم یچ ونیزیتلو-

 که باعث اتالف وقتم بشه کنمینم یینه من معموال کارا-

 !عجب-

 میدیمتوقف کردوگفت:رس یرنگ یریرامقابل درش نیماش یدیبعدسع یا قهیدق

 !گرکجابود؟ینجادیشدم .ا رهیزده به درخانه خ بهت

 نی:اگذاشت وگفت نیزم یآورد.رو رونیب یشددرصندوق رابازکردوچمدان ادهیپ نیازماش یدیسرسع پشت
که  نیگیوم نیزن یروم یشده.شمااالن زنگ دوم دهیازقبل چ تونیاسباب واثاث نیدار اجیکه احت ییالیلباساووسا
که  میوگفت میالتونوآوردیوساو میباصاحب خونه درارتباط بود یامالک قیماازطر نیدیمستأجرجد انیرادان آرم
 وخانواده تون هم فوت کردن نیاومد هیشماازاروم

 نیفکرهمه جاشم کرد-

 برو گهیچمدان رادست گرفتم وگفتم:تود دسته

درب ثابتش  ینگاه مغموم رادرکوچه واطرافم چرخاندم ودرآخررو ستادمیمقابل درب خانه ا یدیسع بعدازرفتن
 !کردم وباخودگفتم:فقط نه ماهه!تحمل کن

 ؟:بلهدیچیدرگوشم پ یمردانه ا یبعدصدا یرافشردم که لحظه ا یدوم زنگ

 نیدروبازکن-
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 شما؟-

 هستم انیدادم وگفتم:آرم رونیراباصداب نفسم

 ه؟یک انیآرم-

 انیرادان آرم-

 آقا؟ نیکارداریچ-

 گهی...اومدم واسه ...خب مستاجرتونم دزمیگفتم:من ...من چ یسخت به

 ینوزودتربگومردحسابیخب ا-

 دتوییمردانه آمد:بفرما یبازشدوپشت بندش صدا یکیت یدرباصدا

 کییموزا یبرداشتم وچمدانم راپشت سرم رو یدرگذاشتم وآرام به عقب هلش دادم .قدم یدست رو مردد
بود که درسمت راستش  میرو شیکوچک پ یاطیوبه اطراف نگاه کردم.ح ستادمیا اطیودرآخروسط ح دمیکش

 !دانمیقرارداشت که فکرکنم درخت انگور بود...نم یدرخت

 یقرارداشت که دورش نرده کش یشده بود.مقابلم ساختمان اطیبخش ح نتیز یوپرآب یحوض کوچک اطیح وسط
وجودداشت  اطیسه پلت.ه که درسمت چپ ح یآمدورو نییفاصله گرفته بود.نگاهم پا نیپله اززم5-4داشت وبا

 !.به خانه منشدیم یمنته نیرزمیپله هابه ز نیخشک شد.ا رفتیم نییوبه پا

 پسرم ی:سالم خوش اومد دمیمردانه راشن یکه همان صدا کردمیبه پله هانگاه م باترس

 یوسال پدربه سمتم آمد.دستش رادرازکردوگفت:من مرتض باهمسنیتقر یبه صاحب صدانگاه کردم.مرد عیسر
 ام ستهیشا

 یبااودست بدهم.من ازدست دادن باکس توانستمیزده نگاهم رابه دست درازشده اش دوختم.نه!من نم بهت
 .برسرش نازل شودتامن بااودست ندهم یآسمان ییدستش رابکشد.کاش بال.کاش زاربودمیب

 ؟یباهام دست بد یخوایمرامتوجه خودکرد:نم شیصدا

 انیدست درازکردم ودستش رافشردم وگفتم:رادان آرم ناچارا

 یخوش اومد-

 یباش نقدرجوونیا کردمیسرتکان دادم که گفت:فکرنم فقط

 خوب موندم کمی ستمیاونقدراهم جوون ن-

 مگه چندسالته؟-

 رو رد کردم30-

 یمجرد دمیکه شن نیمخصوصا ا ادیاصال بهت نم-
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 گفتم:خب من قصدازدواج ندارم یمن وآقامرتض نیهمه کش دارشدن حرف ب نیازا کالفه

 یپسر چشم ودل پاک کردکهیسفارشتونم یدیسع یآقا نقدریخودمن اگر ا یکنیدامیسخت خونه پ ینطوریاماا-
 یایبه خونم ب دادمیوقت اجازه نم چیه یهست

 دونمیبله م-

به سمتم گرفت  یدیسخن گفتن باهم شد دسته کل یادامه  یمن برا یلیم یمتوجه ب ییکع گو یآقامرتض
 نهیرزمیمال در ز کهیدکوچیوگفت:کل

 "رمیم گهیمن د"گرفتم وبعدازگفتن جمله: یحرف درابدونیکل دسته

 .چرخاندم درادرقفلیوکل ستادمیا یرفتم مقابل درآهن نییسمت پله هاراه افتادم.آرام ازپله هاپا به

عنوان تن  چیوه کردمیسپر م نهیشد،سیکجا،هرچه که م چیکه ه یبازشدسرخم کردم و واردخانه شدم.من درکه
 ! دخمه سرخم کردم نیورودبه ا یحاال برا دادمیبه ذلت سرخم کردن نم

راخانه  شداسمشیبسته شد.بااکراه به اطرافم نگاه انداختم .اگرم یگوشخراش یراهل دادم که باصدا واردشدودر
جداشده بودودرسمت چپ  ییرایداشت که بااوپن ازپذ یکوچک یکوچک بود.آشپزخانه  یبگذارم،خانه ا

 یرنگ.دودر چوب یالک یشکوچک وفر  یونیزیرنگ بودوتلو یدست مبلمان کهنه قهوه ا کی ییرایقرارداشت.درپذ
 !خواب یگریبودود سیسرو یکیرنگ هم سمت چپ بودکه مطمئنا  یقهوه ا

هم دراتاق خواب  یگریبودود ییازدرهادستشو یکیبه سمت درهارفتم  دمیکشیکه چمدانم راپشت سرم م یدرحال
 یکمدچوب کیبود. روکمانیعهدت یبرا یینفره قرارداشت که گو کیتخت  کیطبق حدسم!وارداتاق شدم دراتاق 

 دمیجد یولباسها کمدرفتمازچوب گردوست!!!به سمت  ییبودگو ستادهیمغرورانه ا یدرب وداغان هم گوشه ا
وسواس  یشدم.کم یزکاریمشغول تم یراحت یبالباس ها میلباسها ضیرامرتب درونش قراردادم وپس ازتعو

شب بودکه  یها یکیبودم ونزد یزکاری.کل روزرامشغول تمشدمیکه درآن بودم مطمئن م ییجا یزیدازتمیبودم وبا
چشمانم قراردادم.ساعت  یمبل انداختم وساق دستم رارو یوکردم.بدن خسته ام رار رورویباالخره تمام خانه راز

چشمانم برداشتم  یدرآمد.دستم راازرو یخسته ام کرده بود.درحال استراحت کردن بودم که صدا یزکاریهاتم
 ومتعجب به درنگاه کردم.که بود؟

بودمتعجب  ستادهیبه دست ا ینیپله س یرو یکردم وازجابلندشدم.به سمت دررفتم.در رابازکردم آقامرتض یپوف
 شده؟ یزیگفت وگو گفتم:چ کی ینیمقدمه چ یبرا یا اواژهینگاهش کردم وبدون سالم 

اال االن احتم ارمیخانوم ،خانومم! گفت برات غذاب قهیبشه؟صد یزیبالبخندگفت:نه مگه قراره چ یآقامرتض
 رابه سمتم گرفت وگفت:نوش جان ینیس یواسه خوردن ندار یزیتوخونت چ

 دلبیکردم؟بایم یگفتم؟چیم دچهیکردم.االن با نطورنگاهشیراگرفتم اماهم ینیگرسنه بودم س یلیخ ازآنجاکه
 !کردم؟فکرکنمیوتشکرم کردمیبازم

 آرام گفتم:ممنون ییباصدا فقط

 بروتو شمیمزاحمت نم گهیتکان دادوگفت:خب د یسر
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 یبادمجان!ب مهینگاه انداختم.خورشت ق ینیس اتیداخل رفتم.به محتو یحرف چیتکان دادم وبدون ه شیبرا یسر
 یبه بعدم!ازوقت یوچند سالگ ستیباازبیرانخورده بودم تقر ییغذا نیوقت بودکه چن یلیبرق زد.خ دچشمانمیترد

وفقط ازپس  پختمیچون خودم غذام منزد ینیچن نیا یغذاها زدم لب به رونیب یکه مستقل شدم وازخانه پدر
 ...ام راباانواع فست فودپر امعدهی کردمیخودم درست م یآسان برا یاغذاهایآمدم،  یبرم یمثل ماکارون ییغذاها

غذا،طعمش  یگذاشتم وباولع مشغول خوردن شدم.مانندرنگ وبو میپا یرارو ینیمبل نشستم وس یرو عیسر
 !داشت یرینظ یدست پخت ب ی.همسرآقامرتضربودینظ یهم ب

قدم  یخانه آقامرتض یزدم به سمت پله ها رونی.وازدخمه ام بزشستمیراتم شیشام ظرف ها بعدازخوردن
پله گذاشتم وبه  یرارو ینیهم صحبت شوم،س یروبه رونشوم تامجبورنباشم باکس یباکس نکهیا یبرداشتم برا

ام بودم.عاشق  ییتنها قودتاعوضم کند،امامن عوض بشونبودم.من عاشب نجافرستادهیخانه برگشتم.پدرمرابه ا
 یرام یی.من فقط تنهازاربودمیب ی...من ازحرف زدن و هم صحبت شدن باکسمی...تک نفره بودن هامیخلوت ها

 !ییخواستم وفقط تنها

تخت تک نفره پهلوعوض کردم.هرچه  ی!تمام شب را رویگذشت اما به کند شیها یباتمام سخت یروزفردجهنم
دست ازلباس  کی عی!صبح روز دوشنبه سرخواستی.دلم تخت خواب گرم ونرم خودم رامبردیخوابم نم کردمیم

 نکهیوازا ستادمیا ابانیرخ.س شیزودبودوهواهنوزگرگ وم یلیزدم.صبح خ رونیوازخانه ب دمیرا پوش میمعمول یها
دوش آب گرم گرفتم که تمام  کی عیبه آپارتمانم رفتم.سر ی.باتاکسردمزبودندخداروشکرکیهاسحرخ یراننده تاکس

 رهنیپ یبه تن کردم وکروات همرنگش راهم ازرو یرنگ یازتنم در رفت.بعدازحمام کت وشلوارسرمه ا میخستگ
ام  نهیرآیتصو تمندبهیباعطرم گرفتم ورضا یودوش کامل دمیپوشام راهم  یبراق مشک یگره زدم.کفش ها اهیس

!بالباس  متیمارک داروگران ق یآل من بود.کت وشلوار...کروات...لباسها دهیا افهیوق پیت نینگاه انداختم!ا
.رأس ساعت روندیپوست بدنم رژه م یسوسک ومارمولک رو کردمیوحس م گرفتمیخارش م روزمدامید یها
 .توقف کرد میهم کنارپا نمیماش ستادمیخارج شدم مقابل برج که ا نمازآپارتما یشگیهم

 . روز زوج باکارشرکت وطبق خواسته من گذشت کی

بود داخل  یکوچک کیبه محل کار دومم رفتم .بوت یدی.سه شنبه بودوباسعدیهم ازراه رس یروز فردجهنم نیدوم
 شخوانیکه به آنجارفتم مراپشت پ یهمان محله خانه دوم!ازهمان لحظه ا یدرحوال یپاساژمعمول کی

 کردمیکه حس م ی.پسردندپسرجوان که مرابه اوسپرده بو کیدادندورفتند.من ماندم و حیگذاشتندوکارم راتوض
شدودستش رابه سمتم  کمیکه صاحب کاربودپسرجوان نزد یومرد یدیعقلش مشکل دارد.بعدازرفتن سع یکم

 درازکردوگفت:کامران

 دست درازکردم ودستش رافشردم وگفتم:رادان بااکراه

 .دادمیکار راانجام م نیا یدوروز جهنم نیباربودکه درا نیدوم نیوا زاربودمیکارب نیکه من ازا یوا

 یریگیم سیوار یسیکال سرپاوا یگذاشت وگفت:اگه بخوا شخوانیپشت پ یدوصندل کامران

. کامران هم نشست ادآوردمینرمم رابه  یچرم ینشستم و باحسرت صندل یکیپالست یصندل یرو
 ؟یی:دانشجودیوپرس
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 ارمیسرکارخرج درس خوندنمو درم امیسرتکان دادم که گفت:من دانشجوئم م یبه نشانه منف فقط

 :چندسالته؟دیتکان دادم که پرس دنیبه نشانه فهم ینبارسریا

 33گفتم: کوتاه

 که من ازتوبزرگترم یاماانگار یسال ازم بزرگتر6سالمه 27من  اپسریخوب موند یلیاوووه خ-

 شهیمرد ورراج!هم نیا داشتی.کاش دست ازسرم برمخواستیم ییدلم تنهاسوهان روحم بود. شیصدا
 !ورراج نیمراباا رکندعاقبتیافتاده بودوخدابخ رمیهاشان گ نیازبدتر یکیاماحاال  کردمیم ینطورآدمهادوریازا

 یچقدرحرف,گهیگفتم:بسه د تیازجابلندشدم وباعصبان اوردمین گرطاقتید کردکهیسرهم صحبت م نطورپشتیهم
 ؟ها؟یریگیحقوق م یشلوارارو مرتب کن پس واسه چ نیحرف زدن ا یتو، به جا یزنیم

 ؟یگیتوزوربگم توبه من زورم دبهیمن با ه؟االنیاچیباز سییر نی؟ایشد یزده ازجابرخاست وگفت:چراعصب بهت

 ...فقط حرف نزن الیخیآرام باشم گفتم:باشه...ب کردمیم یکه سع یدادم ودرحال رونیراباحرص ب نفسم

 ینشستم.پارو یکیپالست یصندل یورو دمیکش یبهش برخوردچون اخم کردوازم فاصله گرفت.نفس راحت ییگو
 نیدادم وچشمانم رابستم.سکوت بهتر هیتک نیشلوارج یچوب یبه طبقه ها نهیپاانداختم ودست به س

 !را ظیسکوت غل نی.وچقدردوست داشتم غرق شدن دراابودیدن یسمفون نیوگوشنوازتر

 .آرامشم رابرهم زد یزنانه ا یکه صدا بردمیوآرامش لذت م ازسکوت

 دآقا؟یزنانه:ببخش یصدا

 بود ستادهیمقابلم ا یوسال خودم وچادر باهمسنیتقر یراآرام بازکردم وبه صاحب صدانگاه کردم.زن چشمانم

 گفت:آقا؟ دوباره

 انگشت اشاره ام رابه سمت خودگرفتم وگفتم:من؟ متعجب

 گهیآره د-

 گفتم:کارتون؟ فقط

 زبزرگیکوتاه سا نیآست خوامیرنگ م اهیشرت س یت-

 ...زبزرگیرنگ...سا اهیشرت...س یرامرورکردم ...ت شیحرفها درذهنم

 ن؟یگفت:آقااصالشمافروشنده ا متعجب

 اره خب؟ یعنینه...-

 شرت خواستم مثال یت-
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رنگ  اهیشرت س یگشتم که کامران باچندتات یم یشرت ها یوبه اطراف نگاه کردم به دنبال قفسه ت بلندشدم
 .شرتامونن یت ینامدالیآمدوگفت:ا یبه سمت زن چادر

 تازه امروزاستخدام شده نیگذاشت وگفت:همکارموببخش شخوانیپ یشرت هارارو یت

 یکه قهوه نبودچا یی.وقت هاختمیر یخودم چا یکامران رفتم وبرا یاعتنابه آن هابه سمت فالسک چا یب
 !بود یمناسب نیگزیجا

 یزدم که صدا رونیکاپشنم راتن کردم وازمغازه ب عیتمام شد.سر میشب بودکه باالخره ساعت کار8 ساعت
 نمیسابیآقاوا یکامران مانعم شد:ه

کشماگفته  یکارتورم به دوش نم گهید اسرکارمنیب یبه سمتش برگشتم که گفت:ازفردادرست وحساب متعجب
 باشم

سرکار ثالثامن هرطوردلم  امیفردم یمن فقط روزا ایثان امیفتم:اوالکه من فردانمنگاهش کردم وگ میمستق
 به دستم دادم(به سالمت ی)تکان یدار یمشکل کنمیبخوادکارم

 نیهم یفروشنده ا هیتوفقط  ایستین سییپسرتور نیزده نگاهم کردوگفت:بب بهت

 ستیفالکت من مخمصه ا لیکه دل دانستینجام؟اونمیمن که هستم وچراا دانستینثارش کردم که نم یپوزخند
 !دهیکش میکه پدر برا

 یه"که مرابا شیاعتنابه صدا یوبدون حرف به راه افتادم وب دمید یراکاف پوزخندم
 .ازآنجاکرددورشدمیصدام"سیی،باتوئم،رادان،جناب،ری،هو

 .خانه برگردمبه  ادهیپ یمجبورشدم پا کردمیم یفرد زندگ یدر روزها میحقوق فروشندگ دطبقیبا که

رفتن آن هم درسوز  ادهیمدل باالبودم سخت بودپ یها نیسواربرماش شهیکه هم یمن ینبودامابرا یادیز راه
 !زییپا یوسرما

درخشکم  یباعث شدجلو یبنفش غیگوشخراش ج یچرخاندم ودر رابازکردم که همان لحظه صدا درادرقفلیکل
 .بزند

 ...که گفت:سالم....من اومدم یدخترانه ا غیج یصدا

بودودستانش راکناردهانش  ستادهیکه کنارحوض ا دمیراد یدررابه عقب هل دادم .ازپشت سردختر باتعجب
 !تک دخترتون برگشته نیای...بتیاهل ب ی:مامان جون...باباجون...آهاکردیم غیج غیقرارداده وج

کار  نی!بامن اایدخترصاحب خانه ام باشد!نه خدا وغیج غیدخترج نی!نکندایحدممکن بازشد.وا نیتاآخر دهانم
 !رانکن!نه

بوداماازپشت سرهم  زهیم زهی.قدکوتاه ورکردمیدرخشکم زده بودومبهوت ازپشت سربه دخترنگاه م یهمانجاجلو
!همان لحظات که من بهت زده بودم زهیچه ر نیندنبیگویکه م ییاست ازآن فلفل ها یمشخص بودکه چه فلفل

 دنیآمدند.هردوباد رونیازخانه ب یتضبه سربه همراه آقامر  یبابلوزودامن وروسر یوزن نابازشدیا یدرخانه آقامرتض
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ست دختر رادرآغوش  یکه معلوم بودهمسرآقامرتض یآمدند.زن ششیدندوپیدو عیدخترک ذوق کردند وسر
 ده بود،دلم برات تنگ ش زدلمیعز ی:وادوگفتیکش

 میکنان گفت:منم مامان جون جون غیج غیج دخترهم

 د؟یروزطول کش10روزه 3مسافرت  هی:دوگفتیاش رابوس یشانیدخترک رادرآغوش گرفت وپ یوبعدآقامرتض

 زجونهی.مقصرعزرمیتقص یدختر:من ب یصدا

 متوجه من شدوگفت:به آقارادان یلحظه آقامرتض همان

همه متوجهم شدند.داخل رفتم ودر رابستم.به سمتشان  یهم به من جلب شد.وقت یدختروهمسر آقامرتض توجه
 رفتم وناچارا گفتم:سالم

 درسته؟ یباهاش آشنانشده بود مونهیپسر،همسا نیا قهیروبه زنش گفت:صد یجوابم رادادندوآقامرتض هرسه

 پسرم؟ یگفت:آره قسمت نشده بود خوب یخانوم بامهربان قهیصد

 .چقدرموفق بودم دانمیبه لبخندشودامانم هیشب یراجمع کردم که کم میلبها فقط

 دمونهیجد هیآقاهم همسا نیاجاره ا مینودادییروکردبه دختروگفت:دخترم باالخره پا یآقامرتض

 آقا...رادان، درسته؟ یوسالمت یوخوش ینگاهم کردوگفت:انشاءالله به خوب یدختربالبخند

کم  یلیآقارادان خ نیبابا،ا نیاسمی:دوگفتیخند ینگاهم کرد.آقامرتض یورط کیسرتکان دادم که دخترک  فقط
 حرفه

نازل شده بودتاتمام  یآسمان یبال کیمانند یی!که گوغویج غیدخترج نیبودا نیاسمی...پس اسمش نیاسمی
 !آرامشم رابرهم زند

 شنیاشکال نداره دوروز بامن هم صحبت بشن پرحرف م نطوری:آه که ادوگفتیخند نیاسمی

کردنم  غیج غیج شهیبزنم.هم هودهیب یحرفا نکهیکم حرف باشم تاا دمیم حیکردم وکامالرک گفتم:من ترج یاخم
 ست،بااجازهیخوب ن

 .زده هرسه به سمت خانه ام به راه افتادم رتیراگفتم ودرمقابل چشمان ح نیا

 "نیاسمی"

 ستادمیوداخل رفتم.کنارحوض کوچک آب ا دمیکش اطیبه داخل ح یچرخاندم ودر رابازکردم.سرک درادرقفلیکل آرام
 ...بلندگفتم:سالم ...من اومدم یرها کردم .دستانم رااطراف دهانم قراردادم وباصدا نیزم یوساکم را رو

 !تک دخترتون برگشته نیای...بتیاهل ب یدوباره گفتم:مامان جون...باباجون...آها یازمکث پس

 خواستمی.خودم مدندیذوق کردندوبه سمتم دو دنمیآمدندوبه محض د رونیوباباازخانه بنشدکه مامان  چندلحظه
 .خبرآمدم یخاطرب نیروزه ام تمام شدوبرگشتم به هم3کنم که باالخره مسافرت  زشانیبعدازده روز سوپرا
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ز ازخانه رو10بار نیاول یآغوششان دلتنگ بودم.برا یدرآغوش مادرفرو رفتم وسپس درآغوش پدر.چقدربرا اول
 .دور بودم

 دیروز طول کش10روزه 3مسافرت  هی:باباگفت

 زجونهیمقصر عز رمیتقص یمن ب-

 لحظه پدربه پشت سرم نگاه کردوگفت:به آقارادان همان

بودوبه مانگاه  ستادهیدرقاب در ا یسربرگرداندم وبه پشت سرم نگاه انداختم.مردجوان وقدبلند متعجب
 مچاله ودرهم گفت:سالم یشدوباچهره ا کیبان آورد داخل آمد،در رابست وبه مانزدبابا نامش رابرز  یکردووقتیم

 درسته؟ یآشنانشده بود مونه،باهاشیپسرهمسا نیا قهیوبابا روبه مامان گفت:صد میجوابش راداد هرسه

 پسرم؟ ی:آره قسمت نشده بود)روبه رادان(خوبمامان

 !دلبخندیکارچه بود...شا نیمنظورش ازا دانمیراجمع کرد.نم شیدرجواب مامان فقط لبها رادان

 هیآقاهم همسا نیاجاره،ا میداد نوییبودم گفت:دخترم باالخره پا اوردهیسردرن یزیمن که هنوزازچ باباروبه
 دمونهیجد

 آقا...رادان،درسته؟ یوسالمت یوخوش ینگاهش کردم وگفتم:انشاءالله به خوب یبالبخند

فقط سرتکان داد.چشمانم  یگرید یاچاشنیان آوردم بدون لبخندکه برزب یآن همه کلمه ا درجواب
 ستیکندو الل ن تواندصحبتیرابرزبان اورده بودمعلوم بودکه م"سالم  "واژه  زد؟ازآنجاکهیگشادشدند.چراحرف نم

 گفت؟؟ ینم یزیپس چرا چ

 کم حرفه یلیآقارادان خ نیبابا،ا نیاسمیگفت: دباخندهیباباطرزنگاهم به رادان راد یوقت

کم  هیمستاجروهمسا نی!خداعاقبت مراباازاربودیکم حرف ب یکه چقدر من ازآدمها ی!کم حرف بود وانطوریا پس
 !!!رکندیحرف به خ

 شنینداره،دو روزبامن هم صحبت بشن پرحرف م ینطور،اشکالیوگفتم:آه که ا دمیخند یمصلحت

 هودهیب یحرفا نکهیکم حرف باشم ،تاا دمیم حیچهره اش نقش بست وگفت:من ترج یرو یظیدفعه اخم غل کی
 !ست،بااجازهیکردنم خوب ن غیج غیج شهیبزنم،هم

حرکت کردودرچندلحظه کوتاه باچندقدم  نیرزمیبرگرداندوبه سمت ز یزده مارو رتیچشمان ح مقابل
 حیصر نقدریمدلش بود؟آدم هم ا گرچهید نیمقتدرومحکم ازمقابل چشمانم محوشد.چشمانم رابازوبسته کردم.ا

 !زنم؟؟؟نهیم هودهیب یحرف ها غو؟منیج غیبه من اشاره کرد.به من گفت ج میرمستقیاغی میورک؟مستق

 ...ی...ب یب اقتیل یادب ب یشعور ب یفرهنگ ب یباحرص گفتم:مردک ب رلبیز

قورت داده عصا نیه؟مستاجرازاینطوریچراا نی:ادمیچه بنامم .به بابانگاه کردم وپرس"یب"اورا  دانستمیگرنمید
 ترنبود؟
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 لهیشانه ام گذاشت وگفت:حاج محمودهست پسرش وک یرارو بابادستش

 خب-

دفعه ازدست داده وبعدازاون  هیارزونه وخانواده شو  یجا هیسفارششو کرد گفت دستش تنگه ودنبال  یلیاون خ-
 دخترم باشه؟ ایشده، باهاش راه ب یمنزو

که سرنوشت بااوکرده چه فحش  ییها یکه برسرش آمده وباز یزی!من ندانسته ازچچارهیسوخت.ب شیبرا دلم
 !رانثارش کردم.خدامراببخشد ییها

 تو میبر میسیوا اطیتوح میخوایم یتاک گهیخب د یلیگفت:خ مامان

 .میرابرداشت وهرسه باهم به داخل خانه رفت باباساکم

مانده بودم  زجونیعز شیکه در روستاپ یزده رو نیمادرازا ینشستم وبرا میلحظه که به داخل خانه رفت ازهمان
شده به  ضیمر زجونیعز دمیکه شن شیکردم.آنقدرگفتم وگفتم وگفتم که خوابم گرفت.ده روزپ فیتعر

 ییوبه روستارفتم روستا مبودم گرفت یکه درآن منش یسه روزه ازمطب یخودم مرخص نطورخواستهیدستورمادروهم
دفعه مطب  کیو کهوی یلیکند.سه روزم به علت تعط یازآنجادل نم زجونیبودوعز یشمال یازشهرها یکیکه در
 .دیده روز طول کش یلیبه دال

 زدمیم رونیزودازخانه ب یلیخ شهیباخانه امان داشت هم یادیزودبود.ازآنجاکه محل کارم فاصله ز یلیخ صبح
دفعه  کیکه  داشتمیقدم برم کمانیکوچه بار یآمدم.تو رونیدوشم جابه جاکردم وازخانه ب یام را رو ی.کوله پشت
چندش  یلبخند دنمی.بادرودآمدمحله امان مانندعجل معلق برسرم ف یسروپا یب یازالت ها یکیمحسن 

 ذره شده بود هیچندوقته؟دلمون  نیا ی:به به سالم خانوم کجابودشدگفتیم کمیکه نزد یآورزدودرحال

 وگفتم:بروکنار ستادمیا ستادازحرکتیمقابلم ا یوقت

 ها؟ زنهیمحله هم که توش سگ پرنم میباهم بر ابونیتاسرخ-

 کنمایناکارت م زنمیآقاپسر من کله سحرحوصلتوندارم م نیبب-

 کوچولوت؟ یدستا نیبندکوله ام بودگرفت وگفت:باا یدفعه دستم راکه رو کی

 وگفتم:ولم کن دمیراکش دستم

 زنمیم غیدم وگفتم:دستتوبکش وگرنه جتردستم رافشردکه دردم آمد.باانزجارنگاهش کر  امااومحکم

 یکنینکارونمیا یهست ینه تودخترخوب-

دستم  شوددوبارهیگناه خراب م یمحله همه کاسه وکوزه هابرسرمن ب نیبکشم درا غیاگرج دانستمیم ازآنجاکه
 وگفتم:دستموول کن کثافت دمیراکش

 یرو یلبخند دمیبعدرادان راد یشد.لحظه ا کی.قدمهانزدشدیم کیکه نزد دمیراشن ییقدمها یلحظه صدا همان
پسرک الت راکف دستش بگذارد.  نیفرستاده تاحساب کارا میجاگرفت.خوشحال بودم که خدارادان رابرا میلبها

کوتاه به من انداخت  ینگاه میعبورن نیتفاوت عبورکرد.درح یاعتناوب یمحکم ازکنارم ب یرادان باقدمها
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 یدادامااوبیغول نجات م نیشک مراازشر ا یاوبود ب یبود؟هرکه جا یمرد گرچهید نیوگذرکرد.مات نگاهش کردم ا
 !تفاوت ردشد؟

که ازدست محسن جداشد.کوله  دمیدستم راکش یشدم ، طور یحرص تیشخص یمردک ب نیا ییاعتنا یآنقدرازب
 سیدستت به من بخوره باپل گهیبارد هی خوادفقطیام رادرآوردم ومحکم به محسن کوباندم وگفتم:دلم م یپشت

 سرت امیم

ازکنارمان محسن ساکت ماندومن هم ازفرصت استفاده کردم وبادوازاودور  یرمردیلحظه باعبورپ همان
 زدمیکه نفس نفس م یدرکنارش قدم برداشتم ودرحال دمیرس داشتیبعدبه رادان که تندقدم برم یشدم.لحظات

 کرد؟یم تمیداشت اذ دیدیگفتم:ند

 !دمینگاهم کندگفت:د هنکیا بدون

 !بشرماندم که واقعانوبرش راآورده بود نیا بیومات نگاهش کردم درخلقت عج ستادمیا ازحرکت

 رهیبه چشمانش که به روبه روخ میکه سرم رابه سمتش کج کرده بودم ومستق یقدم برداشتم ودرحال دوباره
 ؟یاون نجات نداد منوازدست؟چرای؟چرارفتینکرد یکار چی:پس چراهدمیپرس کردمیبودند نگاه م

کنم ازحرکت  میتندش تنظ یراباقدمها میقدمها کردمیم یومن هم که سع ستادیدفعه ازحرکت ا کی
 جلوآوردوگفت:من اسمم رادانه نه فرشته نجات ینگاهم کرد.سرش راکم مینبارمستقی.استادمیا

 ؟یوبهت زده گفتم:چ متعجب

 میباش یمیاونقدرصم کنمی:درضمن فکرنمخوردیبانگاهش مرام ستاداماهمچنانیبرگشت وصاف ا یفاصله عاد به
 !که ارمیبراتون درب یسوپرمن باز شهینم لیشمام دل هیمن فقط همسا دیصحبت کن یررسمیکه باهام غ

خشک شده بود!چندلحظه  میروبه رو واریکه به د یبرداشت وازم فاصله گرفت ومن ماندم ونگاه قدم
لبخند دندان  کیدفعه پوزخند زدم.پوزخندم به  کی...خشکم زده بود!ی...بدون حرکتریمات ومتح...نطورماندمیهم

 نیمردباا نیازدست ا ودمشده ب ی!واقعاحرصیخنده عصب کیبلند. یخنده باصدا کیشد ولبخندم به  لینماتبد
 .مخلوق بداخالق خدا نیداشت ا یبیواخالق مزخرفش!خلقت عج تیشخص

ابرقدرت جهان!دلم  یازپادشاهان وشاهزادگان کشورها یکیایجمهوراست. سییپسرر ییگو کردکهیرفتارم یطور
 فیاماح ستین شیب ینیرزمیز نیکه اجاره نش میکنم وبگو رشیوشعورم بگذارم وتحق تیشخص یپارو خواستیم

م درفرهنگ بودند که فکرنکن هداد ادیبه من  ییزهایشعوروادب نبودم!پدرومادرم چ یکه من ماننداوبد نبودم.ب
 !!معرفت!کمک به هم نوعتیلغت او وجود داشته باشد.نمونه اش...انسان

 .که نسبت به اوداشتم یحس ترحم یوازطرف بستیرام میهادست وپا نیا یازطرف

 یتاکس کیاتوبوس و کیاتوبوس رساندم.معموالدر روز ستگاهیتندخودرابه ا یکه کم کم به خودم آمدباقدمها یوقت
 !!!کارم بود یایازمزا نیتابه محل کارم برسم.وا کردمیم یرو ادهیپ یوکم شدمیسوارم

 لمی.مشغول کارشدم که موبا زاربودمیازراه آمدن به مطب ب شهی.همدمیکش یکه نشستم نفس راحت زمیم پشت
انداختم،عمه ام بود.قلبم به تپش افتاد.ازآنجاکه عمه مادرشهاب  لمیبه صفحه کوچک موبا یزنگ خورد.نگاه
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 دمیکش یقیشد.نفس عم نظمضربان قلبم نام لمیشهاب تک ستاره قلبم!بانقش بستن نامش برصفحه موبابودو
 وجواب دادم:بله؟

 جان نیاسمیالو سالم -

 ن؟یسالم عمه خوب-

 زم؟یعز یخوبم توخوب-

 منم خوبم ممنون-

 ن؟یداریوبرنمیخونه گوش زنمیچه خبرا؟چراهرچقدرزنگ م-

 من سرکارم دونمینم-

 نییامشب همه خونه ما نابگوکهیبه مامان یدیرس یآه خب وقت-

 شده؟ یچرا؟چ-

 باشه؟ نیرنکنیمنتظرما د نیفهمیم نیایب-

 چشم-

 به همه سالم برسون کنمیقطع م گهیپس د-

 خداحافظ نیشماهم به احمدآقاسالم برسون نیسالمت باش-

 خداحافظت-

 .دمینرس یا جهینت ست؟امابهیچ یدعوت ناگهان نیا لیفکرکردم که دل نیراقطع کردم وبه ا تماس

خبردادم اوهم مانندمن  یودعوت ناگهان یبه مادرازمهمان یخانه شدم.وقت یراه عیسر یساعت کار بعدازاتمام
ازمحله  یادی.خانه عمه فاصله زمیوبه سمت خانه عمه حرکت کرد میکنجکاوشد.بعدازآمدن پدرازسرکارآژانس گرفت

 یزندگ نیبودب یادی!تفاوت زشهرباال یازمحله ها یکیجنوب شهر...آن هادر یازمحله ها یکیماداشت.مادر
جوان وجذاب شدوحاصل  یمرد یندرالیس شیسالگ19بود.اودر یواقع یندرالیس کیاز ی.عمه نمونه بارز مانیها

تش وازهمان موقع دوس دمیدیگه گاه شهاب رام یمن!من ازبچگ یایازدواج عاشقانه شدشهاب...دن نیا
اوبه  شیسال پ6 نکهیتاا دمید یاورام انیندروزدرمحس پررنگ ترشد.چ نیداشتم.کم کم که نوجوان شدم ا

 ...؟؟؟ایطرفه است  کی دانستمیکه نم یرفت ومن ماندم وعشق ورکیوین

برود.عکس  ادمیاز شیبایچهره ءز گذارمینم شیمداوم عکس ها دنیافتاده باد نمانیکه ب یسال فاصله ا6باوجود
 دنیچقدرمحتاج د داندکهی.امافقط خدامدهندیم نیدردنبودنش راتسک یکم یتنفس مصنوع کیمانند شیها

برده بود.کاش  رثکه ازپدرش به ا یبه رنگ عسل...چشمان یدوباره آن چشمها دنیدوباره اش هستم.د
 .نمیآن چشمان مهربان رابب شددوبارهیم
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 یدربدون حرف باصدا میزنگ رافشرد نکهی.هممیشد ادهیرامقابل درب خانه عمه متوقف کرد.هرسه پ نیپدرماش
 .سرسبزکه پربودازدرخت وگل وسبزه یاطی.حمینسبتابزرگ رفت اطیبازشد.داخل ح یکیت

 یدرتوسط عمه بازشد.عمه بالبخندازمااستقبال کردولحظه ا میدر بزن نکهیوقبل ازا میستادیدرساختمان ا مقابل
 .کرد یبعدشوهرش احمدآقاهم بامااحوال پرس

 !دانمیفروشد.نم یبه مافخرم ینازدوکم یبه مال وثروتش م کردمیچراحس م دانمیبودامانم یاحمدآقامردمحترم

بودندمواجه  مانیآشنا یها لیازفام یزن ومردکه بعض یبا کل میرفت ییرایبه داخل سالن پذ نکهیهم
 !بود یمهمان کی ییخبربود؟گو نجاچهی.امیشد

 کیکوچ یمهمون هیکه عمه بالبخنددندان نماگفت:گفتم  میمتعجبمان رابه عمه دوختمن هم مادروپدر نگاه  هم
 رمیبگ

 ه؟یچ لشی:دلدیباباپرس

 دیفهمیم دینیحاالبش-

 ییرایوخدمتکارعمه ازماپذ میکه آنجابودندباالخره نشست ینفرمهمان16-15بایباتقر یپرس بعدازاحوال
 نمیآمدوباذوق گفت:خب ا نییکردپایکه خانه اشان را دوبلکس م یشش پله ا-عمه ازپنج  یکرد.بعدازازمدت

 !زمنیسوپرا

 نیبه سمتمان آمد.چشمانم رابستم ودوباره بازکردم.ا یوبالبخند نییقدبلندازپله هاپا یبعدمرد یا ولحظه
 یباچشمان شهاب من داشت!قلبم شروع کردبه ب یبیمردجوان که بود؟چشمان به رنگ عسلش...شباهت عج

 .دنیکوب نهیکردن ومحکم خودرابه قفسه س یتاب

 یودلتنگ یقرار یب ی.اوباالخره پس ازسالهادمشیدیکه م یبار نیازآخر گذشتیسال م6که  یبود!شهاب اوشهاب
 .دلم نبود یرا...دل تو گرید کی میفشردودندان ها یمن بازگشته بود.دستم دسته مبل را م

 نینشسته بودم که آخر یوچقدربد! من طور یودست دادن واحوالپرس ینفرشروع کردبه روبوس نیازاول شهاب
 .دیرسینفربه من م

 شد؟یدرونم راآرام کنم امامگرم یازغوغا یکردم کم یشدم به اووسع رهیخ

مهربان  ینگاهش کردم لبخند می.ازجابرخاستم ومستقدمیخودد قامقابلیچه مدت گذشت که اورادق دانمینم
 ی:دخترتوچقدرخانوم شدکردگفتیسمتم درازم دستش رابه نطورکهیزدوهم

 یلیمهندس شمام خ یآقا داریشدم ودستم رادرون دست گرمش قراردادم وبالبخندگفتم:مشتاق د برخودمسلط
 یآقاشد

 ...برلبش نشاندوگفت:دلم برات تنگ شده بود نیریش یلبخند

 !من تنگ شده بود؟ یمن!اودلش برا یشدم...محوشدم درعسل خوش طعم چشمانش...خدا مسخ
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شده گفت  رهیشهاب واوهم متقابال به من خ یبایشدم به چشمان ز رهیجاخشکم زده وفقط خ کیدیکه د مامان
 نمتیزن عمو بب شیاپیب گهیبارد هی:شهاب جان 

همان لحظه نگاهش راازمن گرفت وبه سمت مادر رفت ومن چقدر در دل به خود لعنت فرستادم  شهاب
که عمه دستم  نمیکه اورالعنت کنم!پس ازرفتن مامان خواستم بنش توانستمیپاره تنم بود...نم.چکارکنم؟مادرم و

 میهافاصله گرفت مهماناز  یهردوکم یسمت پله ها بردمتعجب به دنبالش قدم برداشتم ووقت دومرابهیراکش
 ه؟یعمه نظرت راجب اون دختره چ نیاسمیگفت:

 .نشانم داد ییمویل-یمشک درلباس بااندامیوز بارویز یدختر وباانگشت

 ه؟ییموی:اون لدمیپرس متعجب

 گفت:آره چطوره؟ باذوق

 هیبارب یعروسکا هینازه شب یلیخ-

 ...شدوگفت:واسه شهاب درنظردارمش ضیعر لبخندعمه

 گری.دستادیا دنیعمه قفل شد قلبم هم ازتپ یاسینگاهم درنگاه پرازشوق و نطورکهیدفعه حس کردم هم کی
 !باشد یوزندگ اتیازح یدونشانیایکه ازقلبم ب دمینشن ییصدا

 ده؟آخهیم تیخفته رضا یبایز نیبه ا یدونیشهابو م قهیخوب سل یلیادامه داد:ازاونجاکه توخ یباخوشحال عمه
 ذارهیطاقچه باالم دمیرونشونش م یهرک

داشتم ازدست  یعنی.معشوقم راکه ازدست داده بودم ...کردمیرفتارم یدعادیدفعه به خودم آمدم.من با کی
 نیا دانستیبرلب نشاندم)وخدام یلبخند نیغروردخترانه ام لگدمال شود.بخاطرهم گذاشتمیدمیامانبا دادمیم

پس شک  دارهیب یبایز ستینخفته  یبایز ندتونیام است(وگفتم:عمه عروس آ یلبخندپارادوکس احساسات قلب
 یطانی...)لبخندم ناخودآگاه ششمیمخودم باهاش واردمذاکره  دیپسندتش اگر نپسند یشهاب م نینکن

 فیکردن آدم ها ک تیکه چقدر اذ رفت،آخیم ادمیافتادم غم وغصه از یخودم م یها ادمذاکرهی یوقت شهیشد،هم
من جون سالم به  یازمذاکره ها یکه کس یدونیم ودتواردمذاکره شوم!(خ دیبارهم بامستآجر جد کیدیدارد،با
 !درنبرده

جواهرو ازدست بده فقط  نیشهاب ا ذارمی!من نملیساواک فام سپرمشی:پس اگه نشد به خودت مدیخند عمه
 اباشه؟یچالق کن یپسرمو نزن زکمیعز

 ارمیچشم فقط چشماشو ازکاسه درم-

 دار؟یب یبایز نیا هی:حاال اسمش چدمیآمدوپرس ادمی یزیچ دکهیبلندخند یباصدا عمه

 هاله-

 ه؟یچ یدونیاسمش م یاوووه عمه معن-

 ؟یچ-
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 خرمن ماه-

نگاهش کردوگفت:اسمشم برازندشه دختردوست احمده باباش ازاون پولداراست شهاب باداشتن  نیباتحس عمه
 شهیمردعالم م نیدختر خوشبخت تر نیا

 !!نطورهیانداختم وگفتم:بله!هم یدخترنگاه حسرت وار به

 ینبودچه رنگ ادمعلومیداشت ازدور ز ی.چشمان روشنکردمیمبل کزکرده بودم وبه هاله نگاه م یرو یا گوشه
 یعیکه معلوم بودبه طورطب ییدوموهای.پوست سفیقلم ینیوب یصورت یاماهرچه بودروشن بودودرخشان.لبها

که  شیخوش تراش.لباس ها ینقص داشت واندام ینافذوب یبود.چهره ا ییاروپا یها یبارب هیبور وبلوندند.شب
 قهیدر شق یبیسر درد عج "میهست متیماگران ق" "میما مارک هست"دندیکشیادمیفر شی!همه لباس هاچیگرهید

 یازطرف زدیساناز وبرادرش حامدحرف م شیبودوبادخترعمو ستادهیهاله ا کیشهاب نزد ی.ازطرفدادیآزارم م میها
هم  دادوهمهیوآن نشان م نیعمه هاله رابه ا یازطرف ختاندا یم یدزدک یبه شهاب نگاه یهاله گه گدار

.هاله بچه دمیسنج یم اسیق یترازو یبودکه ...مدام هاله وخودراباهم رو نیوازهمه بدترهم ا کردندیدمییاوراتا
 سرتاپا مارکدار کجا ؟ یبایخرپول ز

 کجا؟ یحراج یبالباس ها ریرنگ ورو رفته فق من

!من دلبسته زنمیاممانند هاله داشت ؟!چه حرف ه ییها سیشده بودم که ک یدلبسته مرد یعقل واقعاباچه
اصالمن االن  دمیشیباخوداند ستمینگر یبه هاله م نطورکهی.همرمیبگ میبودم...نه عقل بسته!که باعقلم تصم

گشتم  نهییبه دنبال آ نشوم؟!نگاهم رادرسال رهمینظ یدختر ب نیانگشت کوچک ا توانمیهستم؟م یچه شکل
 یبلندشدم .مامان که درحال صحبت بازن عمو عی.سررفتمیم ییدستشو دبهی!بایی...دستشو دانکردمیاما پ

 ؟یری:کجامدیشهاب بودپرس

 ییگفتم:دستشو کوتاه

.خدابه کردمیعبورم دازکنارشهابیخانه کجاقرارداردبه راه افتادم .با نیا ییدستشو دانستمیخوب م ازآنجاکه
 کیدر قایدق کردمیراتندکردم.شهاب پشتش به من بود.ازکنارش عبورم میدادبرسد!برخودمسلط شدم وقدم ها

 یمین عطر بودم.عطرمالیکه من عاشق ا ی.وادمیبلع قینفس عم کیقدم برداشتم وعطرخوشش رابا شیقدم
 یعنیتلخ وتندوکوفت وزهرماردوست دارند.مردمن... یمردان که عطرها ی.برعکس تمامزدیم یکه ازنوجوان

وآرام دوست  میمال یشود،عطرها یگریدخترد دیمن که حاال قراراست شاهزاده سواربراسب سف یاهایمردرو
 !!داشت...عطر آرام

 شهیدفعه مچ دستم راگرفت که بهت زده به سمتش برگشتم.باچهره هم کیازاوفاصله نگرفته بودم که  یهنوزقدم
 پرنسس؟ یری:کجامدیمهربانش پرس

من کودک بودم  رافراموش نکرده بود...هرچندکه مانیجاگرفت...پس هنوز خاطرات کودک میلبها یرو یلبخند
 ییدستشو رمیسرم هی...)آرام ترگفتم(واریزدم وگفتم:گالب به روت...روم به د یواونوجوان...لبخند

 یدر بر یخوایزدوگفت:فکرکردم م یینما لبخنددندان

 در برم؟ یوا واسه چ-
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 یازشلوغ-

 ؟یشناخت ینطوریزدم:منوا یپوزخند

 یشده باش اتیبچگ گربرعکسید یازآدما یلیمثل خ دتوهمینه اماگفتم شا-

 التیخ طنتیوش یوپرحرف یعاشق شلوغ یدیکه قبل رفتنت د نمیاسمیوگفتم:نه آقامن هنوزم همون  دمیخند
 راحت شد؟

 راحت شد-

 ؟یدیدستش که مچم راگرفته بوداشاره کردم وگفتم:اجازه م به

 دستم را رهاکرد:البته برو به سالمت عیسر

 وونهیوگفتم:د دمیخند

قفسه  یودستم را رو ستادمیازسالن خارج شدم.به محض خارج شدن ا شیکندن ازلبخنددندان نما بعدازدل
دادم ونگاهم رابه سقف  رونی.نفسم راباصدابدادیقراروناآرام آخرکاردستم م یقلب ب نیام گذاشتم...ا نهیس

بشم...کمکم  وونهید حساساتا نیپس نذارباا ستمی...کمکم کن...من درحدواندازه اون ن ایدوختم وگفتم:خدا
 کن

 نهیبروم.مقابل آ ییتادستشو ستین گرالزمی.خوب !دوارافتادید ینصب رو یقد نهیبرداشتم که نگاهم به آ قدم
 .را وراندازکردم مییوسرتاپا ستادمیا

...نه کردیپرنسس صدام داورایشهاب با گری...من کجا واو کجا...به نظرم دمیهم نبود اسیقابل ق یوهاله حت من
نگاه  رمیبه تصو نهیآ یچه مدت جلو دانمیبودم!نم دهیراپوش میلباسها نیمن رنگ ورورفته را...مثال بهتر

شهاب درگوشم که  یصدا باکنمیز یچهره ام راکم کردمیم یوبالبخندسع رفتمیعقب وجلو م یه ی.وقتکردمیم
 ...انداخت نینه،درقلبم طن

 پرنسس ی:خوشگلشهاب

 !دهدیتفاوت هاسخت آزارم م یب نیدرآمدم...وچقدر ا یتفاوت یسمتش برگشتم ودوباره به جلدب به

 دمیکردم اصالبه خودم نرس شیکم آرا یلیخ هیمهمون دونستمیخوشگلم اماچون نم دونمیزدم وگفتم:م یلبخند
 عمه فوالدزره ست نیرسرایهمش ز

 زبودی:خب سوپرادوگفتیخند

 یا یعال شمینطوریگفت:تو...هم بامکث

 اون که بعله-

 پرنسس معتمدبه نفس-

 ...شهاب گمیم-
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 هووم؟-

 حناق یا-

 چرا؟-

 راکلفت کردم(هوومم شد جواب؟ می...آخه)صدایزیچ هی یجانم هیگرام ... ییباش برادرمن ،پسردا فیذره لط هی-

 خوشگلم ی دونهی یکی:جانم پرنسس دوگفتیخند

قرارم کرده بوداماخودرانباختم.من شهاب  یب نهیمحکم خودبه قفسه س یقلبم باکوبش ها نکهیباا
 !ستیاحساس اوبه من عشق ن دانستمیمن حکم پدرداشت...وم ی...من بااوبزرگ شدم...اوبراشناختمیرام

 ...وگفتم:آهان حاال شد دمیخند

 ؟یبگ یخواستیم یحاال چ-

 به من نگوپرنسس گهید نکهیا-

 درهم رفت:چرا؟ شیاخمها

 شتربهیسانتال مانتالت ب یپرنسساست آخه من وچه به پرنسس بودن...اون دخترعمو هیباباآخه من کجام شب-
 !تامن ههیپرنسساشب

 خودشو ازپشت بوم پرت کنه خواستیلباس عروس م هیکه سر یهست یتوهنوزم همون پرنسس-

 دادمیخودموبه فنام یدست یبودماشهاب..اه ...داشتم دست یا وونهیبرلب نشاندم وگفتم:چه د یلبخند

 اصالح کرد:به کشتن عیسر

 وگفتم:همون دمیخند

 دختر یشد اتیدرضمن توبدترازبچگ-

 خانوم شدم یخودت گفت رینه خ-

 ...که نمیبیاون واسه لحظه اول بودامااالن واقعام-

 که...؟ ینیبیم-

 !خدابه مارحم کنهی،اژدهاشدیالبودیگودز-

 دلتم بخواد یلیخ-

 ...یغویج غیدختره نچسب سبک جلف ج یشورشودرآورد گهیاماد خوادیدلم که م-

 کردم لوس ننر یدفعه دستش رادورگردنم انداخت وگفت:شوخ کیبازنگاهش کردم،که  بادهن



 

 
30 

 لوس نه وملوس-

چون فقط وفقط واسه  اریبدم فقط صداشودرن تویسوغات میبر ییگفت:ملوسک پسردا یشده ا رکنترلیغ باخنده
 دماینخر سیواسه تورم ازپار ادهیز یخرج زندگ یدونیاخه م دمینخر یزیواسه مامان وبابا هم چ یوآوردم حتت

 دمیازدست فروش خر یسرراه اومدن

وطنم پاره  رانهینجاای...استاین نجافرانسهیبخوره توسرت درضمن ا تیراپس زدم وگفتم:سوغات دستش
 دتموناااید ینجوریا یدیهودیتنم!

 ؟یک-

 ...وگفتم(آه هاله دمیجناب...هاله...)پراازاحساس دستانم رابهم کوب ندهیهمسرآ-

 اتاقم میدختربر یا وونهی:توددوگفتیخند شهاب

 ...به حالت اگه یاماوا میبر-

 داشت یخوب ینترس دست فروشه جنسا-

 اگه دست فروشم بودمال فرانسه بوده باشه باالخره کالس داره دوارمیام-

داشت که هنوزمثل  ییبای.اتاق بزرگ وزمی.واراتاقش شدمیبه سمت اتاق شهاب رفت میدیخندیکه م یهردودرحال
 .دراتاق رابست وگفت:چشت تختموگرفته؟دهیتختش راتازه خر دمیبودامادرهمان نگاه اول فهم شیسال پ6

 قشنگه-

من ازش خوشم  نیبخاطرهم دهیازاونجاخر نویچوب داره مامانم ا سیسرو یا رهیزنج یهاله فروشگاه ها یبابا-
 ادینم

 که قشنگه؟ نیچرا؟ا-

 ادیهاله خوشم نم نیدرواقع ازا-

 کم داره؟ یچ یخوشگل نیخاک توسرت دختربه ا-

 یهاله خدا نیدارم پس فردااگه باا ارودوستیمن معمول هیچ یدونیامام ارهیب ناروبرامیخوادبهتریمامان م -
 ددستینفربا ستیکم کم باب ابونیبرم توخ رمی(ازدواج کنم ودستشوبگنکرده)خندم گرفت،دلقک! ینکرده...خدا

 ستیکرده مثل من ن لیمهندس تحص هیدرشأن  نیشم وا قهیبه 

کرده  لیبه اوزدم وگفتم:بابامهندس ،باباتحص یبه اوبرسد.پس گردن یتاقدم کم ستادمیا میانگشتان پا یرو
 میدار نکهیا ه؟مثلیچ قهیفرارمغزها ،درصددترور !جمع کن بساطتو دست به  لسوف،یف ک،ی،نخبه نابغه ،رتبه 

 قهیشماهم دست به  ستیازنین نهک تیهاله اگه توپوشش رعا یعنیزنت  مایکنیم یزندگ یاسالم یجمهور یتو
 ینگران یپس جا هیاصل نیسرسنگ یاشراف زاده ها نیمعلومه ازا یاومده مهمون نیکه ا نطورمی،ایباکس یبش

 ستین
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 ؟یفهمیم ونرهیلیم یاماپدراون مولت میدار یخوب یلقمه بزرگترازدهنمه ماوضع مال یاسی یدونیدفعه گفت:م کی

 فهممیرو م یکی نیخوب ا یلیوگفتم:آره خ دمیکش یقیعم آه

ذره  هیوخودمونم  میتختو داغون کن نیاایب یفهمیخوب م یلیسمت تخت بردوگفت:حاال که خ دوبهیراکش دستم
 میعشق کن

 ؟یچطور-

 المصب مونهی:مثل فنرمدوگفتیتخت پر یرو

 رهینگاهمان به هم خ نطورکهیوهم میستادیهردوا دمیتخت پر یزدم ورو یطانیلبخندش دمیرافهم منظورش
 ...3...2...1...میبودشمرد

اتاق  یخنده سرمستانه هردو فضا یوصدا میتخت فرودآمد یورو میدیبه هواپر یدو درلحظه ا وهر
 میدیپریم نییهم دست ازسرم برداشته بود.باشهاب باالوپا ییآن سردرد کذا ینبودم وحت گرناراحتیراپرکرد.د

 نیوبعدازچند میدیدرست مثل گذشته.هردودستانم را گرفت ومقابل هم به هواپر میدیخندیوسرخوشانه م
 نیتر کیآن هم درنزد میتخت افتاد یشده بودخسته رو یکه اززورخنده اشک ازچشمانمان جار یدرحال یبارمتوال

 یاسیکه شهاب گفت: میدیخندیوم میزدیفاصله.هردونفس نفس م

 !نیاسمی، شازده—

 سخته خو نیاسمی-

 قشنگه وآسون میلیخ-

 !آره قشنگه...مثل خودت-

به هم بودکه همان لحظه دربازشد  مانیشد.نگاه ها رهیکردم اوهم نگاهش راازسقف گرفت وبه من خ نگاهش
گفت وادامه داد:بچه هازشته  ی"اوا خاک عالم" دنمانیعمه باد میدیازجاپر عیوعمه وارداتاق شد.هردوسر

 نیبزرگ شد نایستیبچه ن گهیشماد

وروجک هنوزم  نی،اماا یزیچ هیاما شهاب دستش رادورگردنم انداخت وگفت:حاال من  رافکندمیز شرمسارسربه
بچه منه!!من باباشم  نیا ر،ینگ یواخالق یرادشرعیپس شمام ا دهینرس فمیسالشه پس به سن تکل8هکه هنوز 
 ؟یمتوجه

 دونهیبرقراره هاله که نم نتونیب یکه رابطه پدرودختر دونمینومی:امان ازدست تو پسر امامن ادوگفتیخند عمه

 مهیعشقمه عمرمه زندگ گفتمیاتاق م نیومدتوایتوم یدرهم رفت وگفت:اصال اگه هاله به جا شیاخمها شهاب
زحمت درم پشت سرت  یجاده به سالمت! ب نمیراه وا نیکنم پس دمتوبذارروکولت وا یباهاش زندگ خوامیم

 .ببند

به دروغ وبه  ی...حت میشهاب به من گفت عشقم ...عمرم...زندگ نکهیا دنیجاگرفت شن میلبها یرو یلبخند
 !هرچندکه دروغ بوددمیهاراشن نیه حداقل اک اشکرتیبود.خدا نیریش میبرا یشوخ
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اتاق راپرکرد،دستش هم ازگردن من  یشهاب فضا"ی،آیآ"یصدا چاندکهیآمدوگوش شهاب راپ کینزد عمه
 ته؟ی:عه عشقته؟عمرته؟زندگکردگفتیم یکناررفت.عمه که داشت شوخ

مثل دخترم مثل  نیاسمیوارگفت:غلط کردم  یراازچنگال عمه رهاکندشوخ کردگوششیم یکه سع یدرحال شهاب
 مادرمه خوبه؟ ی...اصال...اصال جا مونهیخواهرم م

 توئه یمثال مهمون نییپا میگوشش را رهاکردوگفت:آهان حاال شد بجمب بر عمه

 میایشمابروماهم م-

 کنمینبارگوشتومیا دوگرنهیرنکنیباشه د-

 چشم-

که پشت دربسته  یطانیمنوشهاب ازش یخواهربرادرانه  یها یکیباوجودتمام نزد ییرفت امادر رانبست.گو عمه
 بدم تویاسوغاتی!بعدازرفتن عمه شهاب گفت:بدیترس یم گرفتیقرارم انمانیم

آوردبه سمتم گرفت وگفت:خوشت  رونینسبتا کوچک ب یسمت کمدرفت وازدرونش جعبه ا وبه
 دونمیقتومی!سلادیم

 غیج یبود.باخوشحال یست فوق العاده ا میبازماند.ن رتیبازش کردم .دهانم ازح جانیراگرفتم وباه جعبه
 سوسک توله من ی:توفوق العاده ادمیکش

 !همه احساسات نی:ممنون ازادوگفتیخند

قفلش  کردمیم ینطورسعینبودهم یگشواره اش رابرداشتم ودرگوشم انداختم امابستن قفلش کارراحت عیسر
 بندمیراکنارزدوگفت:من م ستادودستانمیکنارم ا یراببندم که شهاب درلحظه ا

احساس خوب...قفل هردوگوشواره رابست وگفت:گردنبندشم بده  کیاز زیحبس شدودرونم لبر نهیدرس نفسم
 برات ببندم

 ستادیانداخت مقابلم ا میشال برا یدستش دادم ازرو شدگردنبندرابهیم دهیدرآنهاد فیخف یکه لرزش یبادستان
 قهیسل نیبه ا نیوگفت:آفر

 فتهیازخودش-

 ادیبهش م یمخلوق خداکه همه چ نیبه ا نیوآفر-

 شعوریذوق:ب شدازشدتینمناک م گرداشتید چشمانم

 گذاشت وگفت:دست پرورده ام نهیس یرو دست

 .دیباالآوردوخند میچپ نگاهش کردم که دستانش رابه نشانه تسل چپ

امان مواخذه  یطوالن بتیازجانب مادرانمان بابت غ یوهم من وهم شهاب کل میکوتاه به سالن برگشت یبعدمدت
 !.اماارزشش راداشتمیشد
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 ودادمامان بدون بازکردن چشم، خواب آلودگفتم:جنگ شده؟ غیج یزودبودکه باصدا یلیخ صبح

 شده رتید رخانومینه خ-

 یمهمان یستگدر رختخواب پهن اتاق زدم ووحشت زده به ساعت نگاه کردم.نه!بخاطرخ یوغلت دمیازجاپر عیسر
آالرم  یصدا یبه رفتارشهاب فکرکردم(که داشتم حت رفتیکه دلم غنج م ی)تاصبح درحالیوشب زنده دار شبید

 خداکمکم کن یبودم.ا دهیراهم نشن لمیموبا

زدم  رونیحاضرشدم ولقمه به دست ازخانه ب قهیرساندم درعرض پنج دق ییوخودرابه دستشو دمیازجاپر عیسر
 شومیم سیمن که چترندارم!فوقش خ یوا یشدم.ا دبودیکه نه نم نم ونه شد یکه متوجه بارش باران

 هست؟ ستین یکه رنگ یاهی!باالترازسگرید

راسپرخودم درمقابل قطرات باران  میودست ها ستادمیآسمان ا یآب رسقفیوز دمیراپوش میها یکتون عیسر
شده بود وچترهم نداشتم  رمیم امابه جاوبه وقتش.نه حاال که من دسرم قراردادم.باران رادوست داشت یباال
 یخاص زیس شدم اماهنوزچیخ یزدم کم رونیبه سرکاربروم .ازخانه ب دهیهم مثل موش آب کش توانستمیونم

منظم ومقتدرانه اش به  یسرش گرفته بودم وباقدم ها یباال ی.چتردمیرادان راد دمینبود.به سرکوچه که رس
 !!هرچنداالن جواب سوالم مهم نبود.چترمهم بود...چترکرد؟یچه م رونیوقت صبح ب نیآمد.اوا یسمت کوچه م

 ن؟ی!خوبریبخ تونیبارون یبایگفتم:اوا سالم آقارادان صبح ز ییسمتش رفتم وباخوش رو به
 ...بچه هاخوبن؟ ن؟خانومین؟سالمتیخوش

...انشاءالله نیشماکه ازدواج نکرد یتم:راستوگف دمیاخمووبداخالقش رنگ بهت گرفت .سرم راخار شهیهم نگاه
 !یبه زود

 خونه؟ نیریندادم وگفتم:م ادکششیز

دسته چترش  عیتکان داد.سر یسوالم مختصرسر نیدربرابرا یجواب سالم وآن همه سوالمم رانداده بودول نکهیباا
 رمیگیقرض م نویراگرفتم وگفتم:پس بااجازه تون من ا

 زدمیکه زورم یامابازهم ناموفق بودم.درحال دمیشترکشیب نبارباقدرتیچتر رابکشم امانتوانستم ا خواستم
 گهید نشیگفتم:بد رمیتاچترراازاوبگ

 داده باشم اداجازهینم ادمی-

به نشانه  یزدوسر یمن درهوا ماند.پوزخند دودستیزده نگاهش کردم که همان لحظه چتررامحکم کش بهت
 میلبها یرو ینقطه ثابت ماند...لبخند کی یادوقدم برداشت.ومن دوباره نگاهم روتکان د میتاسف برا

 !یخنده عصب کیترشد ودرآخرهم  ظیوغل ظیجاگرفت...لبخندپررنگ وپررنگ تر...غل

 نیاتوبوس رفتم.ا ستگاهیشده بادوبه سمت ا رمید نکهیا یادآوریدفعه با کیسردادم و یبلندخنده عصب یباصدا
 .بود ختهیمستأجرعصاقورت داده واقعااعصاب وروانم رابهم ر

 "رادان"
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زودبه  دصبحیداشت که من با یبزرگ چه اصرار انیآرم دانمیمبل پرت کردم.نم یشدم وچترم را رو نیرزمیواردز
نم قراردادم چشما یمبل لم دادم وساق دستم رارو یفردم بروم.رو یسرکارمزخرف روزها نجابهیوازا میایخانه ب نیا

 نیهفته هم به ا کیتضادهاوپارادوکس ها.هنوز نیازوج وفردها از  نیازا میروزها یها یدوگانگ نی.کالفه بودم ازا
تابه سرکاربروم...آن  گربلندشدمیکه د نطورگذشتیهم یساعت مینرفته بودومن خسته شده بودم.ن شیمنوال پ

 !یهم سر چه کار

به مقابلم بودبه سمت  میواردشدم نگاهم مستق نهی.دست به س دمیرس کیبوت ربهیساعت تاخ میباحدودن
به اطراف  ینگاه ستادمیا شخوانی.پشت پکردمیخودم حس م یکامران رارو رهیونگاه خ داشتمیقدم برم شخوانیپ

نگاه مراسمت خود  ی.وقت شدرکنار  یگرید ینشسته بودوصندل یصندل ینبود.کامران رو یخبر یانداختم ازصندل
 یومدیم گهیدوساعت د یموندیسمتم آمدوطلبکارانه گفت:االن چه وقت اومدنه؟م دبلندشدبهید

 یکیباآن  یبدون خم شدن جابه جاکردم وکم میازآن هاراباپا یکیهارفتم و یبه اوبه سمت صندل یجواب بدون
 ؟یراومدیکامران مزاحمم شد:پسرباتوئم چراد ینشستم که دوباره صدا شیفاصله دادم .رو

 کوتاه گفتم:به خودم مربوطه ندازمیبه اوب ینگاه نکهیا ونبد

 شهیبه من مربوط م یلیموضوع خ هی نیبلندگفت:اتفاقاا یآمددوباصدا کینزد

من سپرده .درضمن  نجاروبهی.اکیپرسشگرانه به اوانداختم که گفت:صاحب بوت یراباالانداختم ونگاه میابرو یتا
 یایب دسروقتیپس با یریگیاندازه من حقوق م یتوئم دار

 اون طرفه یدرخروج یدار یاگه مشکل امیسروقت نم-

 . کردمیخودم حس م یامانگاه بهت زده اورارو کردمینم نگاهش

سوسک ومارمولک دارن روبدنم رژه  کنمیحس م یکنینگاهم م یشدکه گفتم:وقت یبهت زده اش طوالن آنقدرنگاه
 رنیم

 یعوض کهیگرفت مرابلندکردوبه قفسه لباس هاچسباندوگفت:مرتام را قهیدفعه دستش به سمتم آمدو کی
 تس؟یگ لی؟بیهست یک یتوفکرکرد

 یمرد نینداردا تسیگ لیازب یکه دست کم دانستی.نمدانستینم چی...اوهدانستیپسرنم نیزدم .ا یپوزخند
شدوگفت:توواقعازده به سرت االنم  یحرص میتفاوت یام کردم .ازب قهیبه  یتفاوت اشاره ا یاش راگرفته.ب قهیکه 

 !یباحال یلیخ یکنیفکرم

ازمعاشرت وهم  نطورکهیمن بود.هم تیشخص نینشان دهم.ا"باحال"خودرا خواستمیام راول کرد.من نم قهی
 !یی.جز...تنهازاربودمیزبی.من ازهمه چزاربودمی.ازدعواونزاع هم بادیخوشم نم ینیوهم نش یصحبت

مردثروتمندجهان(...کارلوس  نی)دوم ستمین تسیگ لی،ب ریباپوزخندگفتم:نه خ کردمیلباسم رامرتب م نطورکهیهم
 مردثروتمندجهان( نی)اولممیاسل

 .نگاهم کردوازم دورشد یبازچندلحظه ا بادهان
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 لکسیر یتق تق کفش چشمانم راکه برا یصدا دنیزده که باشن بشیگذشته بودومعلوم نبودکامران کجاغ یساعت
 شخوانیسمت پ بابهیز یخوش تراش وچهره ا یخوشپوش بااندام یکردن بسته بودم بازکردم.دختر

لباس  صیتشخاند.من در  یکالس!امامعلوم بودکه تقلب یمحله ب نیخوب بودندبرعکس مردم ا شیآمد.لباسها
روبدونم  نهیتریکه توو یتک کت متیق خواستمی:سالم مستادوگفتیا شخوانیاستادبودم!مقابل پ یاصل وتقلب

 هیکه سرمه ا یاون

 دونمینگاهش کردم وگفتم:نم میمستق

 ن؟یستیآه شماصاحب مغازه ن-

 ان؟یتکان دادم که گفت:نم یبه نشانه منف یسر

 دونمینم-

 کارکنم؟یپس من االن چ-

 دونمینم-

 ن؟یستیبلدن یا گهیحرف د دونمیاوج گرفت:آقاشماجزنم یکم شیشدچون صدا یعصب ییگو

رنگ انداختم داخل  یا یبه تک کت سرم ینگاه میون ستادمیا نیتریوازمغازه خارج شدم مقابل و ندشدمدرجابل
 هزارتومن200 یال180رفتم وگفتم:

 نیدونینم نیشماکه گفت-

 حدس زدم-

 نیبگ قیدق شهیم-

 184:ستادمیا شخوانیپ پشت

 برام؟ نیاریب شهیم-

 ؟یزیچه سا-

 کتریزازشماکوچیسا هیفکرکرد( ی...)کمدونمینم-

کالفه بودم  گرفتمینم جهیونت گشتمیکه م گذشتیم یا قهیکردم وبه سمت قفسه هابرگشتم حدودپنج دق یپوف
ساعته  مین ییهم ازمن کالفه ترهمان لحظه کامران واردمغازه شد.تندنگاهش کردم وگفتم:کجا یودخترمشتر

 قانون مند؟ یآقا

 میربشی ربهیگفتم باهم -

 شونی...بده به ازیسا نیتریتوو یتم وگفتم:تک کت سرمه انشس یصندل یرو

 عرضه یگفت:ب رلبیدادوبه سمت من آمدوز یمشتر لیتحو یلبخند کامران
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 چنده؟ متشیکه به کامران گفت:ق دمیدختر راشن یتفاوت چشمانم رابستم که صدا یب

 :قابل شماروندارهکامران

 ممنون-

 نیبد175هزارتومن شما184-

لباسها هم  متیق صیبه چهره بهت زده دخترانداختم.خب من درتشخ یبازکردم وپوزخند مهیران چشمانم
 !بودم ها قیاستادبودم!چه دق

 کیخارج شدم.کامران هم غرغرکنان مشغول بستن بوت کیازبوت یشدومن آزادشدم.بدون حرف8ساعت  باالخره
که خواستم  نیواست کمک اونداشتم.همدرخ یبرا ییزدکه کمکش کنم امامن گوش شنوا میهم صدا یشد.کل

به  یازیبودون دهش یآمدم هوابه کل آفتاب ی.صبح که مدشدمیشد یازفروشگاه خارج شوم متوجه بارش باران
 رمیکه بخاطرحقوق بخورونم ی.تاکسزاربودمیشدن ب سیمن که ازخ کردمیم دچهیبودم حاال با دهیآوردن چترند

 !دیماند.نو یراه م کی.اتوبوس هم که وصله تن من نبود.فقط رمیبگ توانستمینم

جواب داد:بله  یدرپ یفردم گرفتم که بعدسه بوق پ یروزها یمعمول لیموبا یازحفظ بودم باگوش دراکهینو شماره
 آقا؟

 دنبالم افروشگاهیدبینو-

 آقاامروزروزفرده-

 نباشه تیاکاریتوب-

 براتون انجام ندم یعنوان کار چیفردبه ه یدستوردادن که روزها انیآرم یآقا خوامیمعذرت م-

 غلط کردباتو انیآرم ی:آقاادزدمیفر یحرص

تندبه  ی.نگاهکندیبه من نگاه م شودومتعجبیکه چتربه دست ازفروشگاه خارج م دمیلحظه کامران راد همان
 .دورفتیکردوراهش راکش یاوانداختتم که اوهم اخم

 کنم.خدانگهدار دقطعیبا گهیامامن د خوامی:قربان واقعامعذرت مدینو

 !گستاخ را یمنش نیا کردمیم دادبینگاه انداختم.فردابا یتماس راخاتمه داد.بهت زده به گوش عیوسر

خوردکه ازآموزشگاه زبان مقابل  یکه نگاهم به همان دخترمشتر گشتمیوبه دنبال راه حل م کردمیاطرافم نگاه م به
 سیدبهترازخی.پرارفتیم درنگیسف یدیسمت پرا کردبهیم یخداحافظ یکه ازکس یآمدودرحال رونیگاه بفروش

 .شدن بود

 شهیبه ش یتقه ا کردکهیراروشن م نی.ماشدرساندمیخودرابه پرا یشرتم راگذاشتم وباسرعت فرانور ییسو کاله
 دادگفتم:منوبرسون نییراکه پا شهیدهد.ش نییراپا شهیزدم .نگاه متعجبش رابه من دوخت اشاره کردم که ش

 ؟یزده نگاهم کردوگفت:چ بهت
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اجازه  یب یچراسرتومثل خرکج کرد یکنیکارمیجاگرفتم که بهت زده گفت:آقاچ یصندل یرابازکردم ورو در
 ؟یشیسوارم

 ؟یستیمگه توانسان ن-

 چرا؟ یگیچرت وپرت م-

 جواب منوبده-

 آره انسانم یخب که چ-

 به خرج بده ومنوتاخونه برسون تیپس انسان-

 که همکارم بهت داد یفیتخف یبذارجا تمیبهم انداخت که گفتم:کرا یمشکوک نگاه

 شو ادهیپ-

 اعتنابه دخترجواب دادم:بله ؟ یبزرگ بود.ب انیزنگ خورد.آرم لمیلحظه موبا همان

که  یکشور هی دمیاشایرافتاده هادو یروستا هی فرستمتیم یبزن دزنگیفردت به نو یتوروزا گهیبارد کیرادان -
 باشه یتوش جنگ وقحط

 گوش بده چه روز فردچه روز زوج گمیم یدهرچیپس با رهیگیمنه وازمن حقوق م یدمنشیبزرگ نو انیجناب آرم-

 ؟ دهیتازه به دوران رس یریگیحقوق م یعه؟توازک-

 ریحقوق بگ هیاونجام نه  رعاملی.من مددمیمن سالهاواسه اون شرکت زحمت کش-

 یکن یرویمن پ دازدستوراتیمنم پس توبا رکلیمد یول-

انسان کارکنم.کارکه چه  مهیگوسفندن مهین هیکنار کیاالنشم بخاطردستورات مسخره شمامجبورم تواون بوت-
 عرض کنم

ت واسه خود یسراون کارواالن داشت بردمتیمنم نم ینبود یاگه تواونقدرمنزو یاعتراض نکن خودت باعث شد-
 یکردیم یپادشاه

 !پدرجان دمیم ونشونتیبرگشتم پادشاه یفقط نه ماهه وقت-

 لیبودب دهیانداختم.به جهنم که فهم کردنگاهیراروشن م نیکردوماشینم گرنگاهمیراقطع کردم وبه دخترکه د تماس
 !!!!!البته...کارلوستسمیگ

 ه؟ی...اسمتون چی:کجابرم آقادیگذشته بودکه دخترپرس یمدت

 ...ابونیبروخ-

 ن؟یباشه...اسمتونونگفت-
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 !!کندیشده.پول چه هاکه نم یمیمهربان وصم یادیز شیلحن صدا کردمیم حس

 انیگفتم:آرم کوتاه

 کتون؟یکوچ اسم

 ییخوشحال شدم ازآشنا کنمیم سیکردم وبدون جواب گذاشتمش که گفت:من فرزانه ام زبان تدر یپوف
 م؟یمحله ا هیکه بچه  نیدونستی...م انیآرم یباشماآقا

 نمتونیبازم بب دوارمیجواب گذاشتمش که گفت:ام ی.بازبدیباالپر میابرو یتا

 نیکنجکاوشدم بدونم چرامجبور یلی...خدمیناخواسته حرفاتونوشن دمنیسکوت کردم که گفت:ببخش بازهم
 ن؟یکن یوفروشندگ نیمحله باش نیتوا

 کردم وگفتم:بزن کنار نگاهش

 ؟یگفت:چ متعجب

 شم ادهیپ خوامیم-

 نیشیم سیادخیداره بارون م-

 پرحرف بزن کنار یبه آدما دمیم حیشدنوترج سیخ-

 شدمیتاخانه نمانده بودامابازهم تاخانه م یادیشدم.راه ز ادهیپ عیراکه متوقف کردکالهم راگذاشتم وسر نیماش
 !دهیموش آب کش

 یقرمزرنگ بازکردوباال یشدوچتر ادهیپ یافتاد.ازاتوبوس نیاسمیکه چشمم به  شدمیاتوبوس ردم ستگاهیازکنارا
 .کردیچتر م ییکه صبح چترنداشت وازمن گدا نیسرش گرفت.متعجب نگاهش کردم.ا

ازحرکت  یکه اوهم به سمت من قدم برداشت نگاهش که من خورد،اوهم لحظه ا کردمیبودم ونگاهش م ستادهیا
باالانداخت وبدون حرف ازکنارم  یبعدشانه ا یبود.لحظه ا اوهم ازچترنداشتن من تعجب کرده ییستاد،گویا

 توانستمیاالن م دادمیمافتادم.اگرچترم رابه او ادصبحیعبورکردومقابل من شروع کردبه قدم برداشتن.
قدم  نهی!دست به سستیمن اعتراف تلخ وبزرگ یبرا نی.امامتاسفانه...ازماست که برماست!واستمیرچتراوبایز

بود.هم ازلحاظ چهره  یمعمول یلیبودوالغراندام.خ یا زهیم زهینگاهم رابه اودوختم.دخترربرداشتم وازپشت سر 
هامتنفربودم!من  یمعمول نی!ومن ازایمعمول یلیساده!خ شیها پیهم ارزان بودندوت شی.لباسهاکلیهم قدوه

 !هارا یتک ها ...خاص ها...وناب هارادوست داشتم نه معمول

 یاهیشک س یکه ب یپرکالغ ییبود.موها ختهیر رونیبافته شده اش خوردکه ازپشت سرب یبه موها نگاهم
 شانیکه مدام موها یامروز یتنهاتفاوتش بادخترا نیبلندبودند.وا یادیز شیبخاطررنگ موبود!موها ظشانیغل

ارنگ ولعاب دخترب نیا ییگواش بود. یدگیرنگ پر شیازتفاوت ها یکی.کنندنبودیکوتاه م یمزخرف یرابه مدل ها
 .نداشت یخوب ی انهیم



 

 
39 

.پس ستادمی.ناخودآگاه من هم ازحرکت استادیدفعه ازحرکت ا کیکه  میبود شتربرنداشتهیب یچندقدم
به  کدفعهیتفاوت نگاهش کردم. یبه من انداخت.ومن هم فقط ب یازچندلحظه کوتاه به سمتم برگشت.نگاه تند

 ستمیمعرفت ن یب ی.چترش رابه سمتم گرفت وگفت:من مثل جنابعالستادیام ا یقدم کیسمتم قدم برداشت،در
 میباهم استفادش کن

ازاحساس  یظاهرم خنث کردمیتعجب م یلیخ یوقت شهی.همزشدیباالنرفت امادرونم ازتعجب لبر میابرو یتا
 انمدیبودند اماپرازاحساس!نم یرنگش نگاه کردم .چشمانش معمول یقهوه ا یبه چشمان معمول می.مستقشدیم

 میبرا چوقتیکه ه ین.محوچشمانش شدم.چشماستادیا میبرا نیوزم نیانگارزم یکردم.لحظه ا نطورحسیچراا
به من کمک  خواستیدختر م نیازآن هادل بکنم.ا توانستمیآل نبودند اماحاال نم دهیا

 گرفته بود؟ دهیبودکه برخوردصبح مراناد نقدرمهربانیشد؟ایکند؟مگرم

 یمعده ام شروع به ب گرفتمیقرارم یزیرچیتحت تاث یادیمعده ام فشاردادم.هروقت ز یدفعه دستم را رو کی
 .کردیم یقرار

 انیمرا...رادان آرم یدخترمعمول نی!اانیبودم...من!رادان آرم رقرارگرفتهیاالن معده دردداشتم...من تحت تاث من
 !!!...رقراردادیراتحت تاث

 گهید رشیبگ یسادیبهم واردکرد:چرامثل ماست وا یتلنگر

 !را ضیوهم احساسات ضدونق ادبردمیبه خودمسلط شدم وهم دردمعده ام رااز عیسر

.بدون تشکرقدم شدیم سیخ ربارانیسرم نگهش داشتم وحاالاوبودکه ز یرابدون حرف ازاوگرفتم وباال چتر
 ینوبرشوآورد گهی:باباتودستادوگفتیرچترایبه من رساندز عیبرداشتم.هنوزدوقدم هم دورنشده بودم که خودراسر

 ؟یریچرابدون من م

 میراه بر ربارونیکه دست تودست هم ز میستیومجنون ن یلیل-

چترباشن سوما  هیریباهم ز توننیهم م هیدومادوتاهمسا میدست تودست باش ستیکردوگفت:اوال قرارن یپوف
 فتیپس راه ب ستین نیجزا یاالن چاره ا

وست فرزانه باشدوبداندکه من ثروتمندم وبخواهدباخوب بودن خودش دخترد نینگاهش کردم نکندا مشکوک
 .کردیبودکه اوباوجوداتفاق صبح داشت به من کمک م نیشکم ا نیا یبرا لمی.دلندازدیرابه من ب

 ؟یمخموبزن یخوای:مدمیپرس حیصر

م به هوارفت "آخ" یصدا میدفعه بابرخوردنوک کفشش باساق پا کیبدون پلک زدن نگاهم کردو یا چندلحظه
 ؟ی:چته روانادزدمی.فر

 فتهیازخودش کهیمرت ییتو ی:رواندیکش غیباجیتقر

 یندار اقتی:لدوگفتیبودم چتر راازدستم کش میکه من مشغول دردساق پا یا ودرلحظه

.موش آب کردمی.تابه خانه برسم شدم همان که فکرمدیکشیرمیکه ت ییدورشد.من ماندم وساق پا وازم
به خانه دوش گرفتم  دنینجس شدم.به محض رس کردمیحساس بودم.حس م یسیبه خ یلی!من خدهیکش
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وقت  هچطوروچ دمی.آنقدرخسته بودم که نفهمدمیمبل درازکش یباحوله تن پوش رو ییروزفردکذا هی یوازخستگ
چشم بازکردم.بلندشدم وبه سمت در  عیکه به درخوردبخاطرخواب سبکم سر یضربه ا یخوابم برد.باصدا

 ه؟ی:کدمیوپرس ستادمیرفتم.پشت درا

 نیدروبازکن شهیآمد:م نیاسمی یصدا

 دییرا بازکردم وگفتم:بفرما در

چشمش گذاشت.متعجب به خودم نگاه کردم لخت  یرارو شیازدستها یکی عیدوسریکش یبلند"نیه" دنمیباد
 !اینطورباحیچشم وگوش بسته است!وهم یلیان بدهدخنش خواستیکه نبودم حوله به تن داشتم.مثالم

 ؟یداشت یاعتنابه حاالت اوگفتم:کار یب

ظهردرست کرده  نومامانیبودبه سمتم گرفت وگفت:ا گرشیراکه در دست د یبرداشتن دستش بشقاب بدون
 ارمیگفت برات ب

 هست؟ یچ نیانداختم وگفتم:ا یظرف نگاه به

چشمش  یمتعجب نگاهم کردودوباره تامتوجه حوله تنم شددستش رارو یلحظه ا یرابرداشت وبرا دستش
 ؟یونخورد یدیحلواند تیتو توزندگ یعنیگذاشت وگفت:

 راگرفتم وگفتم:نه ظرف

 ابازکنیاکالچشماتوببندیبهت زده حواله ام کرد.تندنگاهش کردم وگفتم: یدوباره دستش رابرداشت ونگاه که
 یرواعصابم ینطوریا

 یایدخترخانوم درم هی یجلو ینطوریکه ا یشعور ینگاهم کردوگفت:ب میمستق

نامش حلواست زدم وطعمش  گفتیم نیاسمیرنگ ظرف که  یقهوه ا یبه محتو یاعتنا به حرف او ناخنک یب
گفتم:چه خوشمزه  نیدوست داشتم بخاطرهم یلیوتلخ راخ نیریش یبودوخوشمزه!طعم ها نیری.شدمیراچش
 ست

 ؟یحلوانخورد تیواقعاتوزندگ یعنی:دیمتعجب پرس دوباره

 نه-

 ؟ینرفت یزیچ ی،قبرستونیتاحاال مراسم ختم یعنیشه؟یمگه م-

 بودم نرفته بودم پس راستش راگفتم:نه یبه قول بابا منزو شهیهم ازآنجاکه

 جلودرخونت؟ اوردهین ینذر میکس-

 ه بودم.بازراستش راگفتم:نهمن هم نخورد خوردپسینم یمن به نذر یمحل زندگ ازآنجاکه

 کرد؟ی:مامانتم درست نمدیگرپرسیبارد
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 نه-

 شه؟یزده گفت:جلل خالق مگه م بهت

 ؟یریچرانم یحاال که شده حلواتو داد-

 گفت:ظرفش طلبکارانه

 اببریگفتم:بعداب فقط

 یاول نوش جان کردم ووقت قهیمبل نشستم وباانگشت تمام حلوارادرهمان دق یودر رابستم.رو گرمنتظرنماندمیود
 نقدرحساسیکه درغذاخوردن ا یرنگ شدبه خودم آمدم.من باانگشت حلواخوردم؟من یقهوه ا یازمحتوا یظرف ته

 ! من یبودم؟!نه خدا

.لبه حوض نشسته دمیراد نیاسمیکه شدم  اطیرفتم .واردح رونیوخشک کردم.ازخانه ب زشستمیحلواراتم ظرف
 نیسردا یهوا نی.متعجب نگاهش کردم درانوشتیبرلب تندتندداشت م یبه دست داشت وبالبخند یبودودفتر

 !وانهی.دهواسردبود یلیکرده بودامابازهم خ چینوشتن بود؟هرچندکه خودراپتوپ یبرا یمناسب یجا رونیب

 !ظرف حلوا نمیازآنجاکه پشت اوبهم بودمتوجهم نشد.گفتم:ا ستادمیاش ا یقدم کیرفتم ودر کینزد

 یزیازچ یبه من واطرافش نگاه کرد.وقت یدوبادستپاچگیدرجاپر میصدا دنیرابه سمتش گرفتم.باشن وبشقاب
 ؟یستیراحت شدظرف راگرفت کنارخودگذاشت وگفت:شماابرازوجودکردن بلدن الشیخ

 هست؟ ینه چ-

 یگفتیدمیهوابا نیتوا امثالی. یزیچ یاوهوم یاهم یسرفه ا هیگردنگاهم کردوگفت:خب  یباچشما
 "مزاحم شدم دیببخش" "ریشب به خ" "سالم"یگفتیدمیبا احداقلی"چقدرهواسردشده نه؟"

 شدالس زدن نکهیا-

 !دهدیحرکات موزون راازخودنشان م نیچراا دانستمیهم کامالبازشده بودنم گردهانشید

 چرا یستین یعاد یشما...مثل آدما یعنیتو...-

 !امتنفرمی.من ازمعمولستمین یزدم وگفتم:چون عاد یپوزخند

 یباپوزخندصدادار رلبیقدم برداشتم وواردشدم.دررابستم وز نیرزمیزده اش به سمت ز رتیچشمان ح درمقابل
 !ینوشتیخاطره م یداشت دمیباخودگفتم:منم که نفهم

 ارنگاهویبرد ختهیشکمم گذاشتم وازجابرخاستم.به ساعت آو یمعده دردچشمانم راگشودم.دستم رارو بااحساس
 دواقعیبارمف نیاول یبودومعده دردبرا دهیخواب لمیساعت موبا ییام بود.گو یشگیهم دارشدنیانداختم ساعت ب

 !شد

به  دمیکشیآن راسرم نطورکهیصبحانه خوردم .ازبخچال شربت معده دردم رابرداشتم.هم یآشپزخانه رفتم وکم به
 ...شدم خکوبیدرجام فیلط ییصدا دنیسمت اتاق قدم برداستم که باشن
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 ستادمیمبل ا یخانه ام رفتم رو ینیرزمیآرام به سمت پنجره ز یآمد.باقدمها یم اطیازح یآوازدخترانه ا یصدا
 تییسو یرو قاروبهینگاه انداختم.دق رونیهم داشتم موفق به بازکردن پنجره شدم.به ب یوازآنجاکه قدبلند

 یکردبالبخندینگاه م شیهاه به نوک کفش ک یداده بودودرحال هیوارتکیبه د نیاسمیمن  ینیرزمیز
 شیکنج لبها نیریمسخ شدم...مسخ لبخندش یوازطرف شیبودن ها یمحوشدم درعاد ی...ازطرفخواندیآوازم

 نیبه چشمانش که زم رهیوخ ستادمیمبل ا یارهمانطوررویاخت یجادوگربود...ب شیهم جادوشدم...صدا یوازطرف
 ...غرق شدم شیصدا یبایز نیرانشانه گرفته بودند.درطن

 ...یازحس عاشق من،کنارتوپرم

 ...یقلب پاک وحس خوب سادگ هیدستته  تو

 ...گذرهیهابدون تونم قهیدق نیا

 ...حرف آخره شهیمن هم یدارم...برا دوست

 :اوج گرفت یکم شیآرام صدا یملود

 من بمون ،رهام نکن تودست شوم روزگار کنار

 ببار میزندگ رخشکیکو یبارون بشو،رو مثل

 ...چشم من بخون یالتماسوتو نیا نیمنوبب

 ...نذارتاابدفقط کنار من بمون تنهام

 (التماس-طاها)

 یصدا دنیشن یبودم وتمام وجودم درتمنا رنشدهیگوشنوازش قطع شدومن هنوزس یصدا یآقامرتض باآمدن
 ...گوشنواز وروح نوازش بود

ساعت شده بودم که  یعقربه ها الیخیب ینداشتم وحت ستادنیمبل نشستم.توان ا یپنجره رابستم ورو ناچارا
 رمی.حاالکه من داشت دکردندیبرعکس کارم شهی.عقربه هاهم همکردیتندحرکت م شهیبرخالف هم

 دشدهیدکه خوردم دردش تش یمعده ام گذاشتم باوجودآن همه شربت ی.دستم راروکردندیم شدتندحرکتیم
 ی...سوالم بکردمیدردمعده ام راحس نم دادمیگوش م نیاسمی یبه صدا یل بودکه چراوقتسوا یجا میبودوبرا

 یست که معده دردرابرا یعیاوغرق شده بودم!طب ی....من درصدادادمیاوگوش نم یجواب نبود...من به صدا
 .ازخاطربرده باشم یلحظات

 .به خودم آمدم.برخاستم وآماده رفتن شدم یکوتاه یبعدمدت

آمدسرچ  یدرگوگل بود...هرچه که به ذهنم م ییکه کردم جستجو یکار نینشستم واول زمیم پشت
 ...چشم من بخون یالتماسوتو نیکردم:دانلوداهنگ کنارمن بمون...دست شوم روزگار...ا

جمعه بود،درخانه  یعنیکردم .ازآنجاکه روزآزادم  یکنم .پس ازدانلود.اهنگ راپل شیدایتوانستم پ ودرآخرباالخره
خواننده  کردمیبودم.اصالحس نم دهیکه صبح شن ییحدممکن باالبردم.تاجا نیآهنگ راتاآخر یبودم پس صدا
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درونم  بیکه صبح عج ییرا!صدا اسشروح نوازپراحس ی...صدادمیشن یرام نیاسمی ی...مدام صداخواندیداردم
 .راغرق آرامش کرد

 !اورا ی...فقط صداخواستمیرام نیاسمی ینده آمد.امامن صداخوان یرفت وصدا نیاسمی یصدا یبعدازمدت

اندازند  یراه م یوزار هیکوبندوگر یم نیپابرزم یکه مقابل مغازه عروسک فروش ییبودم مثل بچه ها وواقعاشده
 یوزار هیونه گر خواستمیبودکه من نه بچه بودم ونه عروسک م نیتفاوت من درا یتابه مراد دلشان برسند.منته

 .کردمیم

 !!!امادرونم غوغابود کردمینم هی!گرخواستمیمردبودم...صدام من

.به مدت سه دنبودیگرنوید نکهیداشت آن هم ا گرمید یباروزها یخوب...فقط تفاوت یروزکار کیبود روزشنبه
 .نکند یروزاخراجش کرده بودم.تااوباشدازمن نافرمان

 .رآمدم چون سرش به کارخودش بودکنا یروزه که ازکارمندهابودبه راحت دسهیجد یبامنش

 !شدم انیرادان آرم نوایربیخانه پسرک فق یزودراه یلی.صبح خدیشنبه زودترازانتظارم فرارس کیروز

 کیزدم متوجه بارش نمناک باران شد.برگشتم وچتربرداشتم وبه بوت رونیب نیرزمیازز نکهیهشت بود هم ساعت
تمام شدحس کردم  یساعت کار یکامران بودم ووقت یها یپران کهیها،طعنه هاوت یرفتم.ساعت هامتحمل وراج

 .بهشت بر من گشوده شده یدروازه ها

نبودند.قطرات مثل صبح  یسردآسمان بندآمدن یاشک ها یی.گودیبار یآمدم بازبارن م رونیکه ب ازفروشگاه
 !!!د؟؟؟یبار یم نقدربارانیفردا یچرا روزها دانمیشدت گرفته بود.نم ینمناک نبودوکم

مواجه شدم.حاال  نیاسمیکه با کردمیعبورم یاتوبوس آن روز ستگاهیخانه بودم.ازکنارا کینزد
 یتکان دادوبدون منتظرماندن برا یسر می!اوهم متوجه من شد.فقط برامیاوچترنداشت.ماچقدربرعکس هم بود

 حتنارا کردمیواکنش من به راه افتاد.دوباره من پشت سرش قرارگرفتم.ازپشت سراحساس م دنید
اشک.کنجکاوشدم.احساس کردن  یسیدادوخیبه من افتاد،نشان ازغم م شیاست.نگاهش هم که چندلحظه پ

 .سوزدیبازمعده ام م

به  یراتندکردم ووقت میقدم ها یآن میتصم کیکه در گرفتمیم دهیودردمعده ام راناد کردمیم نطورنگاهشیهم
 ستادهیبه سمت چپش که من ا ستادومتعجبیرکت ا.ازحستادمیسرش گرفتم وکنارش ا یچترراباال دمیاورس

 یا ددخترسرزندهچه باعث شده بو یعنی!ختهیاشک ر زدکهیادمیفر کیبودم نگاه انداخت.نگاهش ازنزد
 دانمی..حداقل درآن لحظه...نمبابودیز می.نگاه غمناکش که حاال رنگ تعجب گرفته بودندواقعابرازدیماننداواشک بر

 ! ابارانیدردم بود رسرمعدهیازیچه مرگم شده بودهرچه که بود

 .بود رهیرخم خ میدوختم واو حاال به ن میراازنگاه متعجبش گرفتم وبه روبه رو نگاهم

 چترراه برن هیریز توننیهم م هی:دوتاهمساگفتم

 توننیزدوگفت:م یگذشت نگاهش کردم،لبخندتلخ یا لحظه
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وفقط خودم  کنمیبه جلونگاه م کردمیتظاهرم کردومنیبرداشت ومن هم قدم برداشتم.اوبه جلونگاه م وقدم
 یراصاف وآرام رو شیطرز قدم برداشتنش راهم درنظرداشتم.پاها یحت رنظرداشتمیاوراز یرچشمیکه ز دانستمیم
.تمام طول شدیم لیما7به عدد یکم میوحالت دوپا دمیکوب یم نیمن که محکم پابرزم گذاشت،برعکسیم نیزم

 ینگاه میبان نیاسمی اطی.داخل حمیدیبعدبه خانه رس یومدت میچتر،شانه به شانه هم قدم برداشت کیریراه ز
 :ممنون...بخاطرچتر،خدافظدادبهتربودگفتینم لمیکه اگرتحو یولبخند

 .ورفتنش راتماشاکردم ستادمیجاا کیگفتم ونه سرتکان دادم،فقط  یزیچ نه

 "نیاسمی

باآن هارودروشوم  خواستیبه پدرومادردادم ووارداتاقم شدم.اصال دلم نم یمحض ورودبه خانه مختصرسالم به
 یعصاقورت داده پ هیکرده ام.همانطورکه همسا هیگر برندکهیم یشک پ ینندبیاگرچهره ام رابب دانستمیخوب م

ازپشت کوه  یخیمرد نیزبودایگانترحمش هم تعجب بر  ی.هرچندکه حتکردیباترحم بامن رفتارم ییبرده بودوگو
 . آمده

 یکردم تاوقت فیتعر میشهاب رابرا یرفتن برا یخواستگار انیجر یکه عمه زنگ زودوباخوشحال شیپ یازساعت
ازدواج  نیاست وا یشهاب ناراض کردمیبود.فکرم یجار لیازچشمانم س شدمیم ادهیکه ازاتوبوس پ

قراربودبه  مشب.امااستادیا یشک مقابل مادرش م ینبودب ی.اگرراضکردمیهرگزسرنخواهدگرفت.امااشتباه م
تخت نشستم وباحسرت  یآوردم.رو رونیشهاب راب ییبرود.به سمت کمدم رفتم وجعبه کادو یخواستگار

 ی.متعلق به دخترشدیم یگریکه داشت متعلق به د یمن ازشهاب یادگاریگوشواره هاوگردنبند رالمس کردم.تنها
 یکند.گوشواره هارابه سخت خوشبختش توانستیبودوم قشیکه ال یمتعلق به دختربهتربود. اازمنیدن کیکه 

 فشردچشمانمیکه دستانم گردنبندرام یودرحال دمیگردنم.درازکش یداخل گوشم انداختم وگردنبندم راهم رو
 یلجام آن هارادردست گرفته بودم وسع یبه سخت کردندومنیم یکه سرکش ییرابستم.درونم پربودازبغض ها

خودله  یرپاینداشتم.آن هامراز یقدرت چیازبغض ه یدربرابرکوهبود.من  دهیفا یکنترلشان کنم .اماب کردمیم
 چیآزادکردندورهاشدند ومن هم ه میگلو کیصورتم روان شدخودرااززندان سردوتار یکه رو یکردندوباقطره اشک

چشم بازکردم  یخوابم بردوزمان یک مدینتوانستم بکنم جزپاک کردن قطره اشکم.آنقدرناراحت بودم که نفهم یکار
 نیرابرداشتم به صفحه اش نگاه انداختم...شهاب بود!اوچرادرا لمیاتاق راپرکرد.موبا یفضا لمیزنگ موبا یاکه صد

 .چقدرموفق بودم دانمیراصاف کنم امانم میکردم گلو یگرفت؟سعیبامن تماس م شیشب سرنوشت ساز زندگ

 گرفته ازبغض جواب دادم:بله؟ ییباصدا

 اجلودریسالم پرنسس ب-

 ؟یجلودرواسه چ-

 یفهمیامیتوب-

 باشه-

رفتم مامان  رونیازاتاق ب عیام به خواب رفته بودم سر یرونیب یراقطع کردم .ازآنجاکه باهمان لباس ها تماس
 وقت شب؟ نیا یری:کجامدیپرس دنمیباد
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 امیجلودراالن م رمیم-

که  دمیدو اطیپاشنه لژدارم به سمت درح یها ییرفتم .بادمپا رونیتاجواب پس دهم وازخانه ب ندمگرمنتظرنماید
مهتاب  فیبودامانورضع کیتار کیدر رابازکردم.کوچه تار عیسکوت شب راشکست.سر میها ییتق تق دمپا یصدا

 دتومراسمی:مگه تواالن نبادمیوپرس مبود.متعجب نگاهش کرد ستادهیدرباچمدان ا یشهاب افتاده بودکه جلو یرو
 ؟یباش یخواستگار

 !شدم یزدوگفت:دامادفرار یلبخند

 ؟یزده گفتم:چ بهت

نقش بست وباذوق  میلبها یرو یاماکوگوش شنوا ناخودآگاه لبخند خوامیمن به مامان گفته بودم که هاله رونم-
 ه؟یچمدون چ نی...حاالاوونهیگفتم:د

 گهیآوردم د نجاپناهیخب ...به ا-

 ؟یشد وونهید-

 . ام وونهیام.خب اره د وونهید یخودت االن گفت-

 اگه بهت پناه بده زنهیباباروم یآخه عمه شاهرگ زندگ-

مدت دورورم نباش منم که ازخداخواسته،حاال  هی تییدا شیوگفت بروپ رونی! منوازخونه انداخت بانهیدرجر-
 ارم؟یوبامینامه اول تیرضا ابراتیتو امیب یذاریخانوم مارپل م

 اتویدندان نماگفتم:ب یدرکناررفتم وبالبخند یازجلو یکم

آغوش  دومرابهیدفعه دستم راکش کیکنم که  ییآمدودر رابست .خواستم برگردم واورابه سمت خانه راهنما داخل
رفت  ادمی ی.خشکم زدودستانم درهوامعلق ماند.حلقه دستانش رامحکم توکردوگفت :اون شب تومهموندیکش

 نکاروبکنمیا

بازشدن  یکمرش قراردادم وچشمانم رابستم.باصدا یجاگرفت ومن هم دستانم رارو میلبها یآرام آرام رو یلبخند
توجه  یافتاد.ب نیاوراهل دادم ازآنجاکه اصالانتظارش رانداشت.تعادلش بهم خوردوباپشت برزم عیدر خانه سر

 ؟یشد یزی:حالت خوبه؟چدمیپرس یوبانگران نشستم میزانوها یآمده بود،رو رونیکه ازخانه ب یبه کس

 یاسی یدار یاش گذاشت وگفت:عجب زور دهید بیمحل آس یبلندشد دستش را رو نیزم یوناله ازرو باآه

 یمرتض ییپشت سرم نگاه کردوگفت:سالم دا وبه

مامان  یسمت بابارفت بااودست دادوبه سمت خانه رفت.من هم چمدانش رابرداشتم وبه خانه رفتم.وقت وبه
کرد.مامان هم  فیآن هاتعر یکردندماجراراتمام وکمال برا یوباباومامان کنجکاو میآورد وهمه نشست یچا شیبرا

 .دکن یباعمه همدرد خواستیبرخاست وبه سمت تلفن رفت .معلوم بودکه م عیسر

مزه شده .چهره اش واقعابادادیباباگوش م یها حتینص دوبهینوش یم یشهاب نگاه کردم.باآرامش چا به
 یستیمهمون ن گهیباباگفت:شهاب بروتواتاق لباس راحت بپوش باالخره تود یچا دنیبود.بعدازنوش
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 بالبخندگفت:چشم شهاب

 کن مییمن اشاره کردوگفت:پاشودختر،پاشوراهنما وبه

 دییکردم وگفتم:بفرما شداشارهیکه به اتاق هاوصل م یوبه داالن برخاستم

 ییرایتوپذ یببر فیتشر ایوردل مامان وبابا  یدبریابای؟یبخواب یخوایاتاق خودم بردم وگفتم:شبوکجام اورابه

 وردل تو امیب دمیشا-

 ه؟یزدوگفت:نظرت چ یوچشمک

 وگفتم:بچه پرو دمیخند

 ادیبهت م یلیازاتاق خارج شوم که مچ دستم راگرفت ومانعم شد.گفت:خ وخواستم

 ؟یگفتم:چ متعجب

 !شیگردنبندم اشاره کردوگفت:تحفه درو به

 دوسش دارم یلیراباالبردم وگردنبندم رالمس کردم وگفتم:خ دستم

 ؟یکرده بود هیبهت زنگ زدم صدات گرفته بودگر یوقت یدفعه گفت:راست کی

 خورمیفکرکنم دارم سرمام,نه -

 !بچه گهیخودتوخوب بپوشون د-

 ؟ گهیامرد رمردیچشم پ-

 یبر یونتیم ستین یعرض-

 .را رهاکرد ودستم

 ی.وقتدمیراچ لیسفره پهن کردم ووسا ییرایآماده کردن غذاکمک کنم.درپذ یآشپزخانه رفتم تابه مامان برا به
 !همه سرسفره جمع شدند ومن هم خواستم به آن هاملحق شوم چندضربه به درخوردومانعم شد

 ه؟یبه مامان وبابانگاه کردم وگفتم:ک باتعجب

 باشه درادانی:شابابا

 ه؟ی:رادان کدیمتعجب پرس شهاب

 جواب داد:مستاجرمونه مامان

 . !باتلنگربابا به سمت در رفتمچارهیسرگذشت رادان ب فیکردبه تعر وشروع

 "رادان"
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 نیاسمی یعنیبه گوشم خورد.کنجکاوشدم. اطیتق تق کفش ازح یکه صدا دمینوش یم یمبل نشسته بودوچا یرو
 رفت؟یم رونیبه ب وقت شب نیبود؟ا

رابازکردومشغول صحبت  اطیدر ح نیاسمیچشم دوختم. رونیوازپنجره به ب ستادمیمبل ا یبرخاستم ورو عیسر
جوان  یکه شخص که مرد کردمینگاهش م یبود.متعجب مدت یکیفقط تار دمنیشدکه درد یکردن باکس

 یآدم نیچن!داخل آمد.آن هم چمدان به دست.تعجب کردم متیمارک داروگران ق یوخوشپوش بود.بالباس ها
آغوش  دواورابهیبرگشت تابه سمت خانه برودکه مردجوان دستش راکش نیاسمیکرد؟یم نجاچهیظاهرا نیباا

بعداوهم مردجوان رابغل  یدرهواماندندولحظه ا یلحظه ا نیاسمیخودبرد.چشمانم گردشد...دستان 
 نیاسمی یهم آغوش نطوربهی!همندنبودیخوشا میصحنه برا نیچراا دانمیورد.نمبهم گره خ میکرد.ناخودآگاه ابروها

 یچا وانیبه خودآمدم ول عی.سرسوزدیداردم یزیازحرارت چ میکه حس کردم ران پا کردمینگاه م بهیباآن مردغر
 !:لعنت به تودمیوباحرص غر دمیزکوبیم یرارو وانیخنک شوم.ل یراصاف کردم شلوارم راتکان دادم تاکم

 ؟یبود؟چا یکس قاچهیدرآن لحظه مخاطبم دق دانمینم

 ن؟یاسمیایمردجوان؟

پا  یمبل نشستم وپارو یازآن دونبود.رو ینگاه کردم خبر اطی.به حدمیپوش یزیپمادزدم وشلوارتم یکم عیسر
آن مردجوان که  یعنیهابود. رآنیمشغول کنم اما ذهنم درگtv یکردم خودراباشبکه ها یانداختم.سع

 باشد؟ نیاسمیبود؟نکندنامزد

 دمیبه صورتم کش یپرت کردم وکالفه دست یهاست کنترل رابه سمت رآنیمتوجه شدم تمام مدت ذهنم درگ یوقت
 نطورراهیآوردم.هم یدرم هیقض نیدسرازایکردن.با یوازجابرخاستم.شروع کردم به قدم زدن وطول وعرض خانه راط

 !نهیدرهوازدم وگفتم:هم یدفعه بشکن کیکه معده ام هشداردادوقت غذاست. رفتمیم

رفتم.مقابل درخانه  رونیب نیرزمیوازز دمیراپوش ورمیکوتاهم پل نیشرت آست یت یبه اتاقم رفتم ازرو عیسر
 توانستمیهم نم یوازطرف کنمیچکاردارم م دانستمیوچندضربه به در زدم.خودم هم نم ستادمیا یآقامرتض

 یکسان بکندداشتم میصدا یکس نکهیمتنفربودم ازا شهیکه هم یدرادرک کنم .من چم شده بود؟منخو
 !؟یدخترمعمول نیبخاطرسردرآوردن ازکارا کردم؟فقطیراصدام

پدر رابه  خواستمی.نمرکنمییتغ خواستمیازعوض شدن وجودم راپرکرد.من نم شدم؟ترسیداشتم عوض م من
 نیبعدازا خواستمیکنم من نم یممکن زندگ طیشرا نیبودم که نه ماه دربدتر رفتهیمراددلش برسانم.من به اجبارپذ

به عقب برداشتم  ی...قدمرکنمییتغ یذره ا خواستمیبازگردم.من نم میمعمول یبه زندگ دیمن جد کینه ماه با
 .در درگاه ظاهر نیاسمیبازشدو یبروم درخانه آقامرتض نمیرزمیاماتاخواستم برگردم وبه ز

 :سالمدگفتیتامراد

 ؟یداشت ی:کاردیسرتکان ندادم.باتعجب پرس ینگاهش کردم وحت یعکس العمل بدون

 بده یفست فود هیای...من...بهم شماره رستوران زهیزورلب بازکردم:چ به

 صبرکن قهید هیباشه -
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به داخل  یدسرکیبودم حداقل با نجاآمدهیراگفت وبه داخل خانه رفت.حاالکه طبق نقشه ام به ا نیا
.اعصابم بهم دمیخودند دیردیکس رادرمس چیبه جلوبرداشتم وتاکمربه داخل خانه خم شدم اماه ی.قدمدمیکشیم
 !یبه عقب برداشتم وباحرص گفتم:لعنت یقدم ختیر

 نیموضوعات مربوط به ا رینقدردرگیفکرکنم که چراا نیپناه ببرم وبه ا میها ییعقب برگشتم تابه تنها به
 .خانوم بود قهینبارصدیمانع شد.ا یستم که دوباره شخصه یدخترمعمول

 خانوم:سالم پسرم حالت خوبه؟ قهیصد

بودنگاه کردم من گفته بودم شماره رستوران  ستادهیکه پشت مادرش ا نیاسمیومتعجب به  برگشتم
تکان دادم که  یخانوم سر قهیصد یباالانداخت.برا یراآورده بود.دربرابرنگاه متعجبم شانه ا اوردواومادرشیب

 اتویب یدیدوست داره درست سرسفره رس ندتیگفت:مادرزن آ

 !کرد؟یدعوت م یدست جمع یوعده غذا کیخانوم نگاه کردم...اوداشت مرابه خوردن  قهیبه صد باوحشت

 ...من ی!خدانه

 خوامیشماره رستوران م هیگفتم:نه فقط  عیسر

 نکن اتوتعارفیب یرونوبخوریب یآت وآشغاال یتوبر میبخور یگرم خونگ ینجاغذایماا شهیمگه م-

 ...خدا یراصداکردواومرابه زوربه داخل خانه برد...ا یخانوم آقامرتض قهینبارصدیکردم که ا بازامتناع

 دنشی.بادکردیشدم.چشمم به مردجوان افتادکه سرسفره نشسته بودومتعجب به من نگاه م ییرایواردپذ بااکراه
 دمونیجد هیکرد:آقارادان همسا یمرابه اومعرف عیسر یان ازجابرخاست وآقامرتضناخودآگاه اخم کردم.مردجو

 اورابه من:شهاب پسر خواهرم وسپس

 !بود.عجب نیاسمیمردشهاب نام پسرعمه  نی.پس ادیباالپر میابرو یتا

 دستش رابه سمتم درازکردوگفت:سالم شهاب

درجواب سالمش سرهم  ی.حتکردمینگاهش م میکه مستق یمچاله باالجباردستش رافشردم درحال یا باچهره
 وانیبابشقاب وقاشق وچنگال ول نیاسمیام نسبت به شهاب شده بودند. یهمه متوجه سرد ییتکان ندادم.گو
 دییشهاب قراردادوگفت:بفرما قامقابلیآمدوآن هارادق

 پسرم نیهم گفت:بش یآقامرتض

 قادرکنارشهابیدق نیاسمینشستندومقابل شهاب نشستم.همه هم بعدازمن دورسفره  یلیم یباب
 :راحت باش تعارف نکندوگفتیغذاکش میبه دستورهمسرش برا یقرارگرفت.آقامرتض

 میغذابخورم...برا گرانیباد خواستمیباربودکه پس ازسالهام نیاول نیدستم رابه سمت قاشق بردم.ا مردد
رابه داخل دهان  اتشیبودمحتو یو زحمت نبود.قاشق راپرازبرنج به سمت دهانم بردم وبه هرزور یکارچندان راحت

قاشق دوم راهم  یراحت ترشدم.به سخت ی...کم کم نگاه هاازمن برداشته شدوکمدنیبردم وشروع کردم به جو
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 یرو یاراده پوزخند یکشد،بیغذام نیاسمی یشهاب برا دمیآوردم که د یم نییدر دهان گذاشتم وقاشق راپا
 جاگرفت میلبها

که  یدست جمع یغذا نیخودراعادت داده بودم به ا یوزحمت یبودکه به هرسخت یسوم راباالبردم مدت وقاشق
نوشابه رابه دستش دادوشروع کردبه زدن  وانیل عیشروع کردبه سرفه کردن که شهاب سر نیاسمیدفعه  کی

 ...فراتربود یا مهپسرع ییازرابطه دختردا یکیونزد تیمیهمه صم نی!انیاسمیکمر یآرام رو یضربه ها

 د؟یسرکشم ازکنترلم خارج شدوگفتم:شمادوتانامزد افسارزبان

 ...دیگردشد وسرفه اش تشد نیاسمیدفعه چشمان  کی

باشهاب  نیاسمیگفت:نه پسرم  عیخانوم سر قهی.صدکردیطلبکارانه ام رابه شهاب انداختم.شهاب بااخم م نگاه
 نیمیباهم صم یلیخ نیبزرگ شده بخاطرهم

 نطوریخانوم نگاه کردم وگفتم:که ا قهیصد به

خوش طعم وخوش رنگ ولعاب  یبه غذا یورغبت لیاشتهاوم گریچراد دانمیمشغول خوردن شدم امانم ودوباره
 .خانوم نداشتم قهیصد

مبل تک  ینشاندند.شهاب رو یرنگ یمبل کهنه قهوه ا یشام بازهم دست ازسرم برنداشتندومرارو بعدازخوردن
پسرک  نیروکردن کانال ها شد.نسبت به ا رویرابه دست گرفت ومشغول ز یو یوکنترل ت نفره مقابلم نشست

هروقت که نگاهش  چونآمد یاوهم ازمن خوشش نم ییآمد.گو یازاوخوشم نم لیدل ینداشتم.ب یاحساس خوب
 .گرفتینگاهش راازمن م عیافتاد بااخم وغضب سر یبه من م

هاراجمع  یتنهادرآشپزخانه مانده تاخراب نیاسمیکه  دمینشست فهم یخانوم آمدوکنارآقامرتض قهیصد
 ...یی...دستشودی:ببخشدمیپرس یخاطر ازآقامرتض نیبه هم ییدستشو رفتمیم دیوجورکند.با

 دمیبلندشدوگفت:پاشونشونت م عیحرفم راکامل کنم سر یحت نگذاشت

درقرارداشت  کیکه هرطرفش  میدیرس یکیبار یوبه راهرو میوبه دنبالش رفتم ازکنارآشپزخانه عبورکرد بلندشدم
 به درسمت چپ اشاره کردوگفت:اونجاست

ازجو شلوغ وپرازدحام!خانه  ییکه به طور کامل بابستن دردستشو یرفتم.وقت ییتکان دادم وبه دستشو یسر
خارج  ییبعدازدستشو یحالم جاآمد.مدت یبه سروصورتم زدم وکم یوآب دمیکش یرهاشدم نفس راحت یآقامرتض

 شدم

 :دمیآن آواز راشن یگریکه بارد کردمیعبورم وازکنارآشپزخانه

 ...بمون...رهام نکن تودست شوم روزگار کنارمن

 ...ببار میزندگ رخشکیکو یبارون بشورو مثل
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رنگ  یصورت یرنگ ودست کش ها یصورت یبند شیباپ نیاسمی. ستادمیجلورفتم .در درگاه آشپزخانه ا یکم
بلندبافته شده  ی.شالش رادرآورده بودوموهادید یبود.پشتش به من بودومرانم فیکث یمشغول شستن ظرف ها

 ...بودند رونیاش کامال ب یپرکالغ

 :نبودند ی،معمولیدخترمعمول نیکه درا ییزهای...تنهاچشیمحوصدا یبلندش بودم وازطرف یمحوموها یازطرف

 ... چشم من بخون یالتماسوتو نی...انیمنوبب

 ...نذارتاابدکنارمن بمون تنهام

 ...من

 ... نیمنوبب

 !نیدوباره تمام جمالتش راتکرارکندناخودآگاه گفتم:منوبب تاخواست

 یزیچشمانش گردشدتاخواست چ دنمیدفعه مانندجن زده هابه سمتم برگشت وباد کی
 !قشنگه یلی...صدات خنی:منوببدگفتمیبگو

که  یدفعه تندوپشت سرهم شروع کردبه پلک زدن ودرحال کیپلک نزدو یلحظه ا یمتعجبش مات شد.برا نگاه
 :خب...ممنوندگفتیکشیبه سرش م یرنگ کف یدستش راباهمان دستکش صورت

 دفعه باخودگفت:عه!شالم کو؟ کی

 یانداخته بوداماازآنجاکه ازخجالت حت یدر ورود رهیدستگ یرو قایبه دنبال شادلش گشت.شالش رادق دستپاچه
نشد.شالش رابرداشتم وبه سمتش قدم برداشتم.پشتش به من بودومتوجهم  کردمتوجهیه نمبه سمت من هم نگا

سرش  یسررو ازپشتوشالش را ستادمیفاصله ازاوا نی.درکمترگشتیخودبه دنبال شالش م ینبودوبرا
که شالش رامرتب  یبعد آرام به سمتم برگشت ودرحال یا ستادولحظهیدفعه صاف ا کیانداختم.

 :کجابود؟کردگفتیم

 رهیرودستگ-

 !گفتم:حواس پرت یبامکث

 ؟یدار یشده پسرم کار یگفت:چ دنمیخانوم آمدوباد قهیلحظه صد همان

 اومدن بهشون مسکن بدم کنهیقبل ازمن گفت:آقارادان سرشون دردم نیاسمی

ه ظرفاهم بد یمسکن قو هیخانوم که باورکرده بودگفت: قهیرابست.صد رآبیرادرآوردوش شیدستکش ها عیوسر
 اریب ییتموم شد چا

 چشم-
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ازقرص  یکیآورد رونیب نتیداخل کاب یازجعبه ا یورق نیاسمیخانوم ازآشپزخانه خارج شدو قهیصد
گفت:مامانم آدم  دیتعجب مراد یگذاشت. ووقت شیانداخت و ورق راسرجا ییهارادرآوردوداخل ظرف شو

 ییرای.شماهم زودتربرو توپذهیقیدق

 ؟ی:چرادروغ گفتدمیپرس متعجب

 شد یا دفعهیخب...-

نشستم.شهاب مشکوک وبااخم نگاهم  یرفتم وکنارآقامرتض ییرایزدم وازآشپزخانه خارج شدم.به پذ یپوزخند
 ی قهیدق باپنجیمتقابل بود.تقر میکه بهم داشت ی.احساسات منفکردمی.من هم ماننداونگاهش مکردیم

برداشتم  یفنجان.ستادیمقابل من ا یآمدوبعدازتعارف به آقامرتض ییرایبه پذ یچا ینیباس نیاسمیبعد
 وگفتم:ممنون

 برداشت وگفت:دستت طال یگفت وبه سمت شهاب رفت.شهاب چا یآرام"نوش جان "

 "نوش جونت"گفت مانهیحالت صم نباربهیا نیاسمی

 گربودندوآنید کیبه  دهیقاچسبیوشهاب دق نیاسمی یکناراونشست.مبل ها یبه مادرش بافنجان وبعدازتعارف
 نطورپشتیخانوم هم مخ مراکارگرفته بودند.هم قهیوصد یدندوآقامرتضیخندیکردندومیهامدام باهم صحبت م

کلمه  کی یها اجوابی دادمیسرتکان م افقطیهم  دندومنیپرسیازمن م ییها کردندوسوالیسرهم صحبت م
 یخنده دار یویدیبود.شهاب و نیاسمیشهاب و یاماتمام حواسم پ دادمیم لشانیراست ودروغ تحو یودوکلمه ا

نگاه  نیاسمیدندان نمامدام به  یهم بالبخند دوشهابیخندیمستانه م نیاسمیو دادینشان م نیاسمیرابه 
ممنون  رمیوگفتم:من م ستادمیصاف ا یتضآقامر  یصحبت ها انیدفعه م کیام سررفت و گرحوصلهی.دکردیم

 بابت شام

به بدرقه ام  یاجازه ندادم کس یرفتم وحت یبه سمت درخروج عیسر یخداحافظ یمنتظرماندن برا وبدون
 .پرت نیزم یراازتن درآوردم.مچاله کردم ورو ورمیشدم وپل نمیرزمیواردز عی.سردیایب

 .بود ختهیخانوم واقعا اعصابم رابهم ر قهیوصد یآقامرتض یوحرف ها ینداشتم.ساعت هاشلوغ یحال خوب اصال

 یکالفگ نیا شهیر دانستمیمضاعف داشتم.کالفه بودم وم یروزهاانرژ نیا یکه برا شهیعکس همزوج بود.بر  روز
 ...است شبید یها یدرپرحرف

 یلذت بخش بود.تمام زندگ میکاربرا شهینشسته ومشغول کاربودم.مشغول که نه،غرق بودم!هم زمیم پشت
 .وگذشته ام کاربود ندهیوشغل وآ یوهدف وسرگرم

رنگ  اهیبه کت وشلوارس یدست ستادمیاتاقم ا یقد نهیی.برخاستم ومقابل آیزمان کار دنیاتمام رس بعدازبه
روشدم  دروبهیازاتاق خارج شدم که بانو یتمندی.دکمه کتم رابستم وگره کرواتم رامحکم ترکردم وبارضادمیکش
روزجلوترازتمام شدن  کیکرد. مبرخاست وسال عیسر دنمیمحض د خواندبهینشسته بودوروزنامه م یصندل یرو

 .آمده بود هشیزمان تنب
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سرکارش بازگردد.من  خواهدازامروزبهیکه م دمی.فهمدینو یموقتم دنبالم راه افتادوازطرف یبرداشت منش تاقدم
 چییموقت گفتم:سو یوبرگشتم وبه منش ستادمیا گرکجا؟ازحرکتید یها یدکجا؟منشیبودم.نو یهم راض

 دیبه نو نوبدهیماش

 خونه میری:مدگفتمیزدند.روبه نو دبرقینو چشمان

 گفت:بله آقا یباخوشحال

 راروشن کردوگفت:ممنون آقا نینشست وماش عیبازکردونشستم خودش هم سر میرابرا نیدرماش

 به بعدحواستوجمع کن نیازا-

 چشم-

دفعه چشمانم  کیگذشته بودکه  ی.چشمانم رابستم .مدتدیبه نو ینگاه میگرفتم وپس ازن رونیراازب نگاهم
 آهنگ توش هست بزن گوش کنم هیوگفتم:فقط  ددادمیرابه دست نو لمیرابازکردم موبا

خواننده  یرابه صدا می.گوش هاادکردیآهنگ راتاانتهاز یوصل کردوبه دستورمن صدا نیماش ستمیرابه س لیموبا
 .کردندیعبورم دگانمیکه به سرعت ازمقابل د یوعابران ابانیسپردم ونگاهم رابه خ

 ...ی...کنارتوپرم ازحس عاشق من

 ...یقلب پاک وحس خوب سادگ هیتودستته،

 ...گذرهیها بدون تونم قهیدق نیا

به  عیازکنارم عبورکرد.سر عیبود.دخترسر نیاسمیبرابراصل  یساده پوش خوردکه ازپشت سرکپ یبه دختر نگاهم
 :نگه دار دگفتمینو

 ریگفتم:دنده عقب بگ عینگه داشت.سر عیبودسردستپاچه شده  ادمنیازفر یکم دکهینو

 نیرابه حرکت درآورد.حاال ماش نیتوقف کردوآرام ماش نیاسمی کیقانزدیعقب گرفت وبه دستورم دق ددندهینو
تروواضح ترنگاهش  قیدادم تادق نییراپا نیماش شهیعقب تربود.ش یدکمیوشا رفتیم شیپ نیاسمی یباقدم ها

 ...کنم

 ...حرف آخره شهیمن هم یدارم...برا دوست

 ...بمون کنارمن

 ...نکن تودست شوم روزگار...مثل بارون بشو رهام

گذشت که قطرات باران  یا قهیگسسته شود.دق نیاسمیام به  رهیرعدباعث شدرشته نگاه خ یلحظه صدا همان
برعکس من  ییگو داشتیقدم برم ربارانیپناه گرفتن همچنان ز الیخیب نیاسمیشروع کردند به چکه کردن.

 ی...باران مظهرپاکاردب یکه کنارم است باران م شهیهم دمیشیاند نیبه ا یشدن رادوست داشت.لحظه ا سیخ
 !وطراوت...جالبه
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به خانه  دهیموش آب کش دمیترسیباشم م الیخیب توانستمیامامن نم رفتیراه م الیخیب نیاسمی
 م؟یچتردار نی:توماشدمیکردم وپرس دنگاهیبه نو عیبرسدوسرمابخورد.سر

 من که اخراج بودم اماقبلش بود دونمینم-

 کجا؟-

 پشت سرتون-

 :نگه داردگفتمیبه نو عی.سرافتمیکردم که خوشبختانه چتر را یپشت سرم راوارس عیسر

 عیبه اون خانوم وبدون حرف سر یدیچتروم نیا یریرانگه داشت .چتررابه دستش دادم وگفتم:م نیدماشینو
 ؟یدیفهم یشیم نیسوارماش یایم

 بله-

 نهینوببیماش خوامیذره دوربشه نم هیشودگفتم:بذا ادهیپ دخواستیتانو

 چشم-

شدمرا  نیمتوجه ماش نیاسمیوقت  هیاگر نکهیا یرفت من هم برا نیاسمیشدوبه سمت  ادهیدپیبعدنو یلحظات
دادودرمقابل چشمان  نیاسمیکوتاه چتر رابه دست  یازمکالمه ا د،پسیراباالدادم ،نو نیماش یدود شهیندشینب

 آمد.سوارشدوگفتم:خب؟ نیزده اوبه سمت ماش روبهتیمتح

 ربارونیشماز دمید یداشتم ووقت نیتوماش یچتراضاف هیسالم دادم وگفتم که من  هیطبق دستورتون رفتم و-
 دواومدمیبهتره شمااستفاده کن دگفتمیموند

 گفت؟ یاون چ-

 تعجب کرد یلیاومدم،خ عیاجازه حرف زدن بهشون ندادم وسر-

زدم وگفتم:خوبه بازم آروم بروکه  یشدلبخندیوازمادورم داشتیبرم رچترقدمینگاه انداختم که ز نیاسمی به
 متوجهمون نشه

چه  ربارانیشده بودم که ز رهیخ نیاسمیکه به  یدادم ودرحال نییراپا شهیحرف حرکت کردومن ش دبدونینو
 نمینم وخاک...ا یباخودگفتم:بو قیمحواماعم یوناخودآگاه بالبخند دمیکش یقیشده !نفس عم ییبایز یمعمول
 !جالبه

 "نیاسمی"

من که  یبرا نیبودوا دارشدنینگاه انداختم...وقت ب یواریچشمانم رابازکردم وبه ساعت د لمیآالرم موبا یباصدا
زدم  میدرجا یبه خواب رفته بودم تلخ ترازمردن بود.غلت شیپ یتمام شب راباشهاب صحبت کرده بودم وساعت

 ارشدم،بلندشدمیهوش یکم یبپرد.وقت متاخواب کامالازسر  دمیپر نییوچندبارباالوپا ستادمیدفعه صاف ا کیو
 ..به اتاقم برگشتمدارشدمیآب سردبه صورتم زدم کامال ب یرفتم ووقت ییوبه دستشو
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مادرم  شد،البتهیدارنمیب یدم وبه آشپزخانه رفتم.ازآنجاکه صبح زودبودکستن کر  یمعمول مانتووشلوارساده ا طبق
 یی.اماامروزازآن روزهاکردیصبحانه آماده م میماندوبرا یدارمیزدوبیبه سرش م یخواب یبعدازنمازصبح ب یگاه

اشتم حال وحوصله صبحانه آماده کردن ند الازصبحانه نبود.خودم هم اص یبه سرش نزده وخبر یخواب یبودکه ب
رابازکردم بارادان مواجه شدم.متعجب  اطیدرح نکهیرا بردوش انداختم وازخانه خارج شدم .هم میپس کوله پش

 !...اهل خالف که نبود؟بود؟گشت؟نکندیبه خانه برم یزود نینگاهش کردم اوشب هاکجابودکه صبح به ا

 یادب حت یاش اشاره کردکه کنارروم.ب یشگیبعدباجذبه واخم هم یشوکه شد.امالحظه ا دنمیازد اوهم
 !که حق تقدم با بانوان است دانستینم

 یرفت.لحظه ا نشیرزمیکناررفتم که بدون حرف واردشدوبه سمت ز یدادم وکم رونیراباصداب نفسم
 دهدینم ااصالجوابی دهمیهم سالم م یووقت دهدی!تامن سالم ندهم سالم نمیبیباخودفکرکردم...عجب آدم عج

 !!!جلل خالقدهدیدرهم سرتکان م یروزحمت باچهره ازو ابهی

 .رفتم رونیاوشدم وازخانه ب الیخ یب

 رفتم رونیب خوردم،ازمطبیناهاربودازآنجاکه هرروزناهار رادررستوران کوچک کنارمحل کارم م وقت

 .زنگ خوردبه صفحه کوچکش نگاه انداختم،شهاب بود لمیدفعه موبا کیکه  رفتمیسمت رستوران م به

 نقش بست جواب دادم:بله؟ میلبها یرو یلبخند

 ؟ییکجا یاسیالو-

 هستم نیاسمیسالم  کیعل-

 خانم؟ نیاسمی ییکجا اهتیماهت به چشمون س یسالم به رو-

 (گفت ظیراغل نیاسمی)

 رستوران غذابخورم رمیوگفتم:وقت ناهارمه دارم م دمیخند

 گرام گوش دادم ییزن دا یحتایحوصلم سررفت ازبس به نص یگردیبرم یک نیاسمی یوا-

 یدامادفرار یهوس فرارنکن گهیکه د یتاتوباش-

 خونه نیتوا شمیمنونجات بده دارم خفه م ییینیاسمیکردن درآوردوشروع کردبه نق زدن(: هیگر یصدا)

 رونیب میریبذارعصرکه برگشتم باهم م-

 قول؟-

 قول-

 نمیتاعصربش اطیپس برم توح-

 یکنیم خینه -
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 ستیمهم ن یچیمامان فوالدزره تودورباشم ه نیفقط ازا ستیمهم ن-

 بامامان من درست صحبت کن یه-

 مامان فرشتت دورباشم نیفقط ازا-

 یباشه خوددان-

 ...ندار یکار ییخوش گذشت دختردا گهیخب د-

به عقب برداشتم.اماآنقدرهول ودستپاچه شده  یقدم عیبه سرعت به سمتم آمد،سر ینیلحظه ماش درهمان
 .ازدستم رهاشد لیوموبا دمیکش یفیخف غیافتادم وهمراه باافتادن ج نیبودم که تعادلم راازدست دادم وبرزم

 فرستادمیلعنت م نیوشعورآن ماش تیشخص یبه راننده ب رلبیکه ز یبعدکم کم به خودآمدم درحال یلحظات
نگاه کردم اماواقعانبود  یشترینبود.بادقت ب لمی.اما موباداکنمیراپ لمیانداختم تاموبا ینگاه نیبلندشدم وبرزم

 شد؟یامامگرم

 !نه ,یاش خورد...وا یدفعه نگاهم به چاه فاضالب بادرپوش آهن کی

مقابل چاه زانوزدم وسرم راخم کردم وبادقت نگاه  انیاطراف رهیتوجه به نگاه خ یوب دمیبه سمت چاه دو عیسر
 یکه باخودم دمیشن یعابران رام یشدند...صدا یجار میاراده اشکها یمشخص نبود...ب یزیداختم.چان

 "یطفل وونستید" "...چارهیب"گفتند:

 لیداخل چاه فاضالب افتاده بود...آن موبا لمیوسا نیازباارزش تر یکیکه  یداشت حرف آن هاوقت یتیاهم اماچه
که درست سال  یدوستم بود...دوست نیتر یمیتنهاوصم یادگاریشودیدانمیکجاپ چیگرهیکه د انوسیاهل دق

 دچهیبودوحال با لیموبا نیهم تمکه ازاوداش یزی...ومن تنهاچارفتیازدن نیتصادف ماش کیدر رستانمانیآخردب
 ازدست رفته...؟ یادگاری نیباا کردمیم

 یاگرفت وبامهرباننشست دستم ر  شیزانوها یکنارم رو انسالیم یبرسرچاه نشسته بودم که زن یمدت
 شده خانم؟ یزی:چدیپرس

 افتاده اون تو لمی...موبا لمیدفعه زارزدم:موبا کی

 گرون بود؟ یلیحتماخ-

باآن صفحه کوچک وقاب  لی...آن موبایلیازخ شیب یگران بود...کم یلیفقط زارزدم...خ میبگو یزیچ نکهیا بدون
 ...بود مییدارا نیگران بود...ارزشمندتر میرنگش واقعابرا یآب

 یخریاشکال نداره انشاءالله دوباره م-

 یکردم وبه سمت خانه به راه افتادم ب یمختصرتشکر انسالیراپاک کردم واززن م میحرف بلندشدم اشکها بدون
 کیرمق هم نداشتم آن فاصله نزد ینداشتم که خبردهم وحت لیوحال کارنداشتم.موبا گرحسیتوجه به مطب !د

سرخ  یوچشمان یخاک یبازانوها زیچتفاوت به همه  یدهم بعدبه خانه بازگردم.ب یخبر سمییکنم واول به ر یراط
 یدبانگرانی...تامرادکندیم یطول وعرض ط اطیکه درح دمیرابازکردم شهاب راد ددریباکل نکهیبه خانه برگشتم.هم
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 کی ی)بامکث یهرچقدرزنگ زدم خاموش بود ؟بعدشیقطع کرد دفعهی؟چراییبه سمتم آمدوگفت:دخترتوکجا
 ؟یکرد هی(...گردیدفعه پرس

 ... لمی:موبادگفتمیلرز یکه چانه ام م یدرحال

 ه؟یعهدبوق لیاون موبا-

 تکان دادموگفتم:آره،همون یسر

 :خب؟دیپرس که

 گم شد-

 !تو یا وونهی؟دیکرد هیگر یبوق لیشده .بخاطراون موبا ی:ازدست تو فکرکردم حاالچدوگفتیکش یراحت نفس

 تصادف کردومرد رستانیبودازدوستم که سال اخردب یادگاریبود... هی:هددمییبه اوتوپ عیسر

 هینکن خودم برات  ادخودتوناراحتیفشردوگفت:حاالز یکرد.دستم راگرفت وکم رییدفعه حالت صورتش تغ کی
 خرمیخوشگل م لیموبا

 خوامیخودموم لیمن موبا خوامینم-

 میبگرد یحساب رونیب میدبریتوکه طبق قولت با میابریب خرمیخب نم-

 ...یتو توچه حال میمن توچه حال شهاب

 !یداد ،توقولیهرچ-

 ...نبارویاایب-

 !:امکان ندارهدیحرفم پر انیم عیسر

 "رادان"

هرچقدرهم  کردمیام احساس م قهیرا درقسمت شق یبیپاگذاشته بودم سردرد عج نیرزمیز نیکه به ا ازصبح
 لمیظهربود.موبا دارشدمیب ی.وقتدمیکار خواب الیخ ینداشت.درآخرسرم رابستم وب یا دهیفا چیمسکن خوردم ه

کامران مزاحم  ردناشناسف نیهم بودکه متوجهم کردا امکیناشناس .چندپ یشماره ا یکال ها سیپربودازم
 شیکال ها سیاعتنابه م یراازکجاآورده؟!ب فردم یمارمولک شماره روزها نیا اوردمیاست.هرچقدرفکرکردم سردرن

 الیباخ توانستمینبودوم یمزاحمم خبر گرازسردردیپرت کردم وبه آشپزخانه رفتم.شکرخداد یرابه گوشه ا لیموبا
 .نوش جان کنم یتیراحت نودال

 یکه روزفردقبل آخر دمیگشتم امانبود.همه جاراگشتم وگشتم ودرآخرفهم تیرابازکردم وبه دنبال نودال نتیدرکاب
 .اش راهم خورده ام
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...داشتم انیرابرداشتم وبه سمت دررفتم.من...رادان آرم لمیدوموبایپول وکل فیتن کردم وک یوریاتاق رفتم.پل به
 نیرزمیدرز نکهی.همنجاستیشک هم یند،بیگو ی!آخرزمان که متینودال کیدیهم فقط خر د،آنیخر رفتمیم

 :خورد مبه گوش یمردانه ا یتاازدرعبورکنم که صدارابازکردم وخواستم سرخم کنم 

 ؟یکرد هی،،،گریخاموش بود...

 ...لمیآمدکه گفت:موبا نیاسمیپربغض  یبعدصدا یآمدولحظه ا یشهاب بودکه م یصدا

 ه؟یعهدبوق لی:اون موباشهاب

 :آره،همون؟نیاسمی

 :خب؟شهاب

 :گم شد نیاسمی

 !تو یا وونهی؟دیکرد هیگر یبوق لیشده،بخاطراون موبا ی:ازدست تو،حاالفکرکردم چشهاب

 تصادف کردومرد رستانیبودازدوستم که سال آخردب یادگاریبود... هیآمد:هد نیاسمی یعصب یصدا

 خرمیخوشگل م لیموبا هینکن خودم برات  ادخودتوناراحتیحاالز-

 خوامیخودموم لیمن موبا خوامینم-

 میبگرد یوحساب رونیب میدبریتوکه طبق قولت با میابریب خرمیخب نم-

 ؟یتو ،توچه حال میشهاب من توچه حال-

 یتوقول داد یهرچ-

 ...نبارویاایب-

 امکان نداره-

گم شده  لیرموبایکه تمام فکروذکرم درگ ینشان ازرفتنشان دادندومن هم درحال شانیگامها یبعدصدا یا لحظه
که نبش کوچه قرارداشت همان  یسوپرمارکت قامقابلیدق دمیرفتم.سرکوچه که رس رونیبودازخانه ب نیاسمیء 

 یوجودم شد خشم وگره کور امبود.ناخودآگاه تم کردنشستهیم تیرااذ نیاسمیسروپاکه آن روز یپسر الت ب
 هینگاهش کردم که دستش رادرهواتکان داد برخاست وبه سمتم آمدوگفت:چ یظیابروانم افتاد.بااخم غل انیم

 ؟یدار یداداش مشکل

وذات وفرهنگ نداشته اش تکان دادم  تیوشخص دنیطرزحرف زدن ولباس پوش یبه نشانه تأسف برا یسر
 هیوگفتم: ستادمیبود.مقابلش ا ستادهیا شخوانیپشت پ یانسالیاعتنابه او واردسوپرمارکت شدم .مردم یوب

 تینودال

 یبه اودادم وخواستم بروم که همان پسرواردسوپر یاسکناس ده هزار کیآوردومن هم  تینودال میبرا عیمردسر
 ه؟یمشکلت چ یگفت:نگفت یشدوبالحن بد کمیشد.نزد
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 بیقدرت عج هیاماحاال کردمیسکوت م خوردندیباربه پستم م کی یکه سال یکسان نیدرمقابل چن شهیهم
به چشمانش نگاه کردم  میخم آلودومستقراشکست ووادارم کردلب بازکنم.ا میازدرونم ،مهروموم لبها یارقویبس

 !وگفتم:مشکلم دستاته

 ؟یگفت:چ باتعجب

سروپارا گرفتم وبه عقب بردم وقشنگ  یپرت کردم ودست راست پسرک ب شخوانیپ یرارو تیدفعه نودال کی
فشاردستم را بردست  نطورکهیآخش درآمد.هم یشدوصدا لی.ازآنجاکه شوکه شده بودبه عقب ما چاندمیپ

 ها رهیافزودم گفتم:دفعه آخرت باشه دستت هرزم یم شیپرخالکوب

 دمیکش ورمیبه پل یکردم دست شیفقط سرتکان دادومن هم رها کنمیراجب چه صحبت م دانستینم اوکه
 نیام بد گهید دونهیکه خوردشد...آقا نیاش کردم وگفتم:ا یرابرداشتم وارس تیونودال

 رونی.ازسوپرمارکت بکردیکه دست راستش رابادست چپ گرفته بودمتعجب به من نگاه م یالهمچنان درح پسرک
 کف دستم گذاشت یدوتومن دوچنداسکناسیدفعه متوجه مردفروشنده شدم دستم راکش کیآمدم که 

 رفت ادتیپولت  هی:بقوگفت

خواستم ازگرفتنش امتناع کنم که  کردمیطرف مقابلم حساب م یپول رابه عنوان انعام برا هیبق شهیهم ازآنجاکه
 رپسیحقوق بخورنم کی!منم ونمینش نیرزمیمفلوک ز ریفق انیافتادمن در روزفردم!من االن رادان آرم ادمی

 کردمیم یدولخرجینبا

 یمونیرادان مثل دخترام"باباافتادم: شهیهم ادحرفیدفعه  کیپول جادادم. فیداخل ک میذات قهیهاراباسل پول
 "یا یزووسواسیازبس مرتب وتم

دفعه برگشتم همان  کیدیآ یبه دنبالم م یبزرگ کردم وواردکوچه شدم.حس کردم کس انینثارطرزفکرآرم یپوزخند
 ؟یدنبالم ی:واسه چدمیپسرک بود.متعجب نگاهش کردم وکوتاه پرس

 نمتیب یباره م نیمحل؟اول نیتوا ی:تازه اومددیپرس یباحالت تخس دوباره

 ادیم ادتی یفکرکن کمیباره  نیدوم-

 ...ستین ادمی ؟یک-

 ازکنارت ردشدم یکردیم یاحترام یخانم محترم ب هیبه  یداشت یوقت-

 ؟یبلندگفت:آه پس تواون گاگوله ا یدفعه باصدا کی

 :گاگول ؟من؟دمیگردشدومتعجب نگاهش کردم.انگشت اشاره ام رابه سمت خودم گرفتم وپرس چشمانم

 لقبوبرات گذاشتم نیا یوال ردشدگاگ نیاخه اون روز مثل ا-

 .بازش راببند شین نکهیا یبودبرا یکاف ظمیغل اخم

 ؟یدست منو ناکارکرد نیاسمی:بخاطردیدفعه پرس کی
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 یریادبگیطرزرفتارکردن باخانومارو نکهیبخاطرا-

باهات حال کردم بچه  یدونیاخه م دمیم دونیچشمم گرفته بودتش امابه توم نکهیباا ؟یکنیم ورنگیک الیخیباباب-
 یهست یباحال

؟به من؟بامن حال  دادیم دانی...مشدندیگردشدن منفجرم گرداشتندازفرطینگاهش کردم.چشمانم د متعجب
 ...خدا یکرده بود؟ا

بلندازپشت سرگفت:من  یباصدا امدوفقطین گردنبالمیگرفتم وخداروشکراوهم د شیرادرپ رخانهیحرف مس بدون
 پسر؟ هیاسمم محسنه اسم توچ

 .جواب ندادم و واردخانه شدم امامن

 کردندنگاهیکه ازمقابل چشمانم عبورم نیازماش رونیب یایعقب نشسته بودم وبه دن یزوج بود.برصندل روز
 !ها وموتورسوارها...مغازه هاوفروشگاه ها لی...مردمان وعابران ...اتومبکردمیم

:نگه دگفتمیبه نو عیشه،سریاند یدرنگ وب یثابت ماند،ب یفروش لیفروشگاه بزرگ موبا کی یدفعه نگاهم رو کی
 دار

 شده؟ ی:چدیپرس یدستپاچگ یترمزگرفت وباکم عیدسرینو

 بخرم لیموبا خوامیم-

 شده؟ شیزیچ لتونی:موبادیدوپرسیکش یراحت نفس

 ؟یریگینکنه ازبابادستورم ایکشیمنوبه حرف م یلیاخیحواله اش کردم وگفتم:تازگ یتند نگاه

 .خوامیمن فقط حواسم نبود،معذرت منه -

 نجامنتظربمونیرابازکردم وگفتم:هم در

کوچک  یبرا شهی.همدانستمیراخوب م رتشیح لیشدم.دل ادهیپ نیدازماشیزده ء نو رتیچشمان ح ودرمقابل
 .خودم داوطلب شده بودم لیموبا نیا دنیخر یفرستادم اماحاالبرا یدرامینو یزیچ نیتر

 یبعدداخل رفتم.ازفروشنده که پسر یانداختم .لحظه ا نشیتریبه و یمکث کردم.نگاه یفروشگاه لحظه ا مقابل
وکارتم رابه  دمیرابرگز درنگیسف یلی.موبااوردیب میبرا یاماارزان ومعمول یباصفحه لمس یلیجوان بودخواستم موبا

 انیکه درم فیاماح دمیخر یرام نیهتروب دلم نینبوداخر انیلورفتنم درم یشک اگرپا یسمت فروشنده گرفتم.ب
 !کردمیاکتفام یتومان300 لیموبا کی دبهیبودوبا

 لیدستوربه حرکت مجدد دادم.تمام طول راه کارتون موبا یشدم وبااشاره ا نیبه دست سوارماش لیموبا کارتون
 ن؟یاسمی یبودم؟آن هم برا دهیخر هی...من هدکردمینگاهش م رهیرامقابل چشمانم گرفته بودم وخ

ترک برداشته وآماده  میاصل تیشخص وارهیهنوزچندروزنشده د کردمیخدا....من چم شده بود؟چراحس م یا
 است...چرا؟ زشیر یتلنگربرا
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 .ختیریاعصابم راواقعابهم م الیتااعصابم آرام ترباشد.فکروخ ادفکرنکنمیکردم ز یسع

لباس راحت تن  عیکانترآشپزخانه گذاشتم وبه اتاقم رفتم.سر یرارو لیشدم وجعبه کوچک موبا واردآپارتمانم
 .لیشدم به کارتون موبا رهیپاانداختم وازآن فاصله دورخ یمبل نشستم وپارو یکردم ورو

 کیدم؟چرابخاطریخر شیندارد؟چرامن برا لیموبا دمیازکجافهم گفتمیدادم؟میراچگونه به اوم لیموبا نیدایحاالبا
 ام؟ کرده یولخرج بهیدخترغر

 ؟یجواب دداشتم؟چهیپرسیازمن م نیاسمینایقیهمه سوال که  نیا یبرا ییجواب ها چه

خانه جنوب  یآسوده نتوانستم بخوابم.صبح زودهم راه الیشب راآنقدربه جواب سوال هافکرکردم که باخ تمام
پسرالت عالف خواب وخوراک  نیا یینشسته.گو یکه گوشه ا دمیواردکوچه شدم محسن راد نکهیشهرشدم.هم

 آقارادان سالمبه سمتم آمدوگفت:به  دنمیتوجه به اوقدم برداشتم که باد ینداشت.ب یوکاروزندگ

 بود؟ دهیبه اوانداختم.اسمم راازکجافهم ینگاه مین متعجب

 طون؟یش یگردیوقت صبح ازکجابرم نی:ادیاعتنابه راهم ادامه دادم که پرس یب

 .نازک کرد یش آوررابه حالت چند شیوصدا

 کیکه  رفتمیم نیرزمیبه حرف معنادارش واردخانه شدم.به سمت ز ییاعتنا چیه یچرخاندم وب درادرقفلیکل
 نییپله روبه پا نیاول یپارو خواستمیافتاد.من که م نیبه زم یزیچ ییبه گوشم خورد.گو یبلند یدفعه صدا

خانه  یپله ها کیکه نزد دمیراد نیاسمینگاه کردم. به عقب برداشتم ومتعجب به اطراف یبگذارم،قدم نیرزمیز
 ؟ی:خوبدمیخم شدم وپرس یبه سمتش رفتم کم عیشده بود.سر نیخودشان نقش برزم

 یبه راست ودروغ حرفش ندادم سر یتیگراهمیمچاله سرتکان داد.من هم د یبلندشدوباچهره ا یواوخ کم باآخ
 نمیرزمیزدم وبه ز یافتاد.پوزخند نیاسمی یتکان دادم.تاخواستم قدم بردارم نگاهم به بندکتون دنیبه نشانه فهم

 .رفتم

 ومدهی:چرااون روزندیپرس یبه سمتم آمدوبافضول عیکامران سر دمیرس یشدم.وقت کیبوت یبعدراه یساعت
 روزفردنبود؟ ؟مگهیبود

 دانست؟یرام قتیپسرحق نینگاهش کردم نکندا متعجب

 ؟ کیبوت امیزوج نم یمن روزا یدونی:توازکجامدمیپرس باتعجب

 یتازه قبالخودتم گفت یایزوج نم یخب معلومه چون روزا-

 ؟یومدی؟چرانی:نگفتدیرفتم که پرس شخوانیوبه سمت پ دمیکش یراحت نفس

 یبدون ستینگفتم چون الزم ن-

****** ****** 
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کدام  چیه ل،هنوزجوابیشده بودم به جعبه موبا رهیمبل نشسته بودم وبازهم خ یبود.رو شب
 .بودم دانکردهیازسوالهاراپ

رابرداشتم وبه سمت در  لیدفعه بلندشدم.جعبه موبا کی.جهینت یب یفکرها نیشده بودم ازا کالفه
کوتاه ازخانه  نیشرت آست یخالص شوم.باهمان ت رخودکردهیکه تمام روزم رادرگ یلعنت لیموبا نیدازشرایرفتم.با

که سرراهم  یکس نیاول ابهی ندازمیزباله ب ادرسطلیبروم وآن را ابانیبه داخل خ خواستمیزدم.م رونیب
 ...که لبه ء حوض پرآب نشسته بودمتوقف شدم ومردد نیاسمی دنیسبزشد.اماباد

نوشتن خاطراتش  ینبودکه برا شیبرا یامن یااتاقش هم ج یحت یی.گونوشتیدردست داشت وم یدفتر دوباره
 ازپشت سربه یآورد.نگاه یپناه م اطیبه ح

 ...هم به جعبه در دستم یانداختم ونگاه نیاسمی

 میقدرت سست کردن قدم ها دهمیترد ی.محکم وبااقتدار!حتشهیبرداشتم.مانندهم ،قدمیآن می.تصمکیدر
 !!رانداشت

به سمتم نگاه  عی.سردیمتربه هواپر کیشدم وبدون حرف کنارش جاگرفتم که شوکه شدو کینزد نیاسمی به
هردفعه  یدفعه منفجرشد:دوست دار کیدویکش یاش گذاشت ونفس راحت نهیقفسه س یکردودستش رارو

 ؟یمنوسکته بد

 ؟یدانکردیرو واسه خاطره نوشتن پ گهید یکه به دفترش اشاره کردم گفتم:جا یدرحال

 سم؟ینویخاطره م یدی:ازکجافهمدیاهم کردوپرسنگ متعجب

دفعه  کیرابه سمتش گرفتم و لیبه چهره بهت زده اش انداختم.بدون حرف جعبه موبا ینگاه میزدم ون یپوزخند
 .قسمت توشدانبودیعمرش به دن یدونیبودم اماهمونطورکه م دهیمادرم خر ینوبرایگفتم:ا

 !یدروغ مصلحت نیخودم احسنت گفتم بابات ا به

 ندارم؟ لیموبا یدیهم باتعجب نگاهم کردوگفت:ازکجافهم نیاسمی

 .گهید دمیخب...فهم-

 ش؟یریبگ یخوایگفتم:نم یبامکث

بزرگ نشانم  یباصفحه لمس یلیکه به تن داشت کردوموبا یبافت بیلحظه دست درج همان
 دیبرام خر روزشهابیدادوگفت:د

به خانه  نیاسمیدرمقابل چشمان بهت زده ومتعجب  یدرهم رفت .بلندشدم وبدون حرف میاخم ها ناگهان
 .پرت کردم یرابه گوشه ا لیبرگشتم وموبا

 ...قدم ازمن جلوتربود!انگار کی شهیهم شهاب

 رونیوبدون خوردن صبحانه ازخانه ب دمیلباس پوش عیچشم بازکردم.سر لمیآالرم موبا یزودبودکه باصدا صبح
تر  عیهرچه سر خواستیچرانه حوصله صبحانه آماده کردن داشتم ونه صبحانه خوردن.فقط دلم م دانمیزدم.نم
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ارزش منحرف کنم وآرام  یب عاتحواسم راازموضو توانستمیم نگونهیروززوجم راشروع کنم وغرق درکارم شوم.ا
 !شهاب یبه عالوه  دمیدرد یراجلو ستهیشدم همه خانواده شا اطیواردح نکهیباشم!هم

خانوم  قهیوصد یشدم که متوجه شدم فقط آقامرتض کی.نزدرفتندیوقت صبح کجام نیکردم.کل خانواده ا تعجب
 .کنند یباقرآن دارندبدرقه اشان م نیاسمیبروندوشهاب باکاسه آب و ییقصددارندجا

ستم عبورکنم که نکردم.جلورفتم وخوا ییسالم کردومن هم اعتنا رلبیبود.ز نیاسمیکه متوجهم شد یکس نیاول
 قهیجواب دادند اماصد ییمنتظرنگاهم کردندکه اجبارا سالم دادم که هردوباخوشرو یخانم طور قهیوصد یآقامرتض

 قهی:دخترعمه صددگفتیراد رهمسرشنگاه متعجبم ب یآقامرتض یکرده بود.وقت هیبودوگر نیغمگ ییخانوم گو
 شهرستان میریم میفوت کرده دار

 ...درذهنم به دنبال واژه گشتم یتکان دادم وکم یسر

 !تی...؟آه...تسلگفتندیمواقع چه م نیدرا

 گمیم تیخانم نگاه کردم وکوتاه گفتم:تسل قهیصد به

 !...دفعه درجاخشکم زد کیبابغض تشکرکرد. اوهم

سقف  کیریدوتنهاز نین،ایاسمیتابرگشتن پدرومادر یعنیبه شهاب! یانداختم...نگاه نیاسمیبه  ینگاه
 به پسر خواهرش اعتماد داشت؟ نقدریا یآقامرتض یعنیخواهندبود؟!

وشهاب اشاره  نیاسمینگاه انداختم وانگشت اشاره ام راکه به  یدفعه به آقامرتض کیچم شد که  دمینفهم
 دوتاقراره تنهابمونن؟ نی:ادمیدرهواتکان دادم وپرس کردیم

که شهاب بره هتل ونه  شهینه م ستین یازحالت صورت ورفتارم تعجب کردسرتکان دادوگفت:چاره ا یآقامرتض
 ...تنهابمونه نیاسمی نکهیا

 کیدر نیاسمیومن و نجابرودیموضوع ترس داشتندکه شهاب ازا نیتکان دادم حتماازا دنیبه نشانه فهم یسر
 ...حرف ها نیدوازایایب طانیوش میخانه تنهابمان

وشهاب فکرکردم  نیاسمی یینزدم وازآن هافاصله گرفتم.تابه آپارتمانم برسم مدام به تنها یرفگرحید
 .کالفه کردم یوخودراحساب

شب هم گذشته بودومن به دو  مهیام انداختم.ساعت ازن یبه ساعت مچ ینگاه میام رابستم ون یبندکتون
چه  نیاسمیاالن شهاب و دمیشیاند یدام مبود.باخودم شانیوپر ختهی.ازبس که افکارم به هم ررفتمیم
 !نگران کننده بود میبرا همچراتنهاشدنشان با دانمینداشتندامانم تیاهم میبرا یدوآدم ذره ا نیا نکهیکنندباایم

 ...کرده بود رخودشانیکه ذهنم رادرگ ی.افکارزمیکردم افکارآزاردهنده رادوربر یوسع دنیکردم به دو شروع

 دمیکش میبه موها ی.دستشترکردمیشدم.سرعتم راب یافتادم.حرص نیاسمیشهاب و یآغوش ادهمیدفعه  کی
 ! ؟بسهیکنیدادم ونفس نفس زنان باخودگفتم:رادان توچت شده؟چرامدام به اونافکرم رونیونفسم راباصداب

 ...مقابل چشمانم نقش بست نیاسمیازخلوت شهاب و یریدفعه تصو کی
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 ...شدم رهینامعلوم درمقابلم خ یبه نقطه ا زدمیکه نفس نفس م یودرحال ستادمیازحرکت ا یوعصب کالفه

 ی.درحالدمیبرگشتم وبه سمت خانه دو یآن میتصم کیحرکت ودرمانده ماندم...وآخر در یهمانطور ب چندلحظه
 جواب داد:بله؟ جیخواب آلودوگ یی.بعدچندبوق باالخره باصدادراگرفتمیشماره نو دمیدو یکه م

 کجاست؟ منیدماشینو-

 نگهیتوپارک-

 چ؟ییخوبه ،سو-

 دست نگهبان ساختمون-

 خوبه به خوابت ادامه بده-

شدم  نیراازنگهبان گرفتم وباهمان لباس ها سوارماش چییسو عیراقطع کردم وواردبرج شدم.سر تماس
جنوب  دخانهیشدم وبه آپارتمانم رفتم.کل ادهیپ عیام لعنت فرستادم وسر یبه حواس پرت یزیچ یادآوردیوبا

 .شهررفتمشدم وبه خانه جنوب  میمدل باال نیبرگشتم وسواربرماش نگیشهررابرداشتم وبه پارک

 یهم برا یداخل برود،ازطرف نیماش دانستمیدمیبودکه بع کیرامتوقف کردم .کوچه آنقدربار نیماش سرکوچه
 شدم متوجه محسن ادهیپ نکهیداخل نرفتم.هم نانیاطم

 ستادمی.مقابل خانه اندینب نیوقت مرادرکنارماش کیداخل کوچه رفتم تا د،بادوبهیآ یکه به سمت کوچه م شدم
 .دمیکش اطیبه داخل ح یچرخاندم.در رابه عقب هل دادم وسرک درادرقفلیوکل

در رابازکردم نگاه اشک آلودش درچشمانم قفل  نکهی.به محض اکردیم هیلبه حوض نشسته بودوگر نیاسمی
 کرد؟آنیم هیشدم.چراگر رهیخ شیگونه ها یاشک رو یسیام شوکه شده بود.به ردخ یازحضورناگهان ییشد.گو

 سرد!؟ یهوا نیودرا اطیوقت شب درح نیهم ا

بسته  یگوش خراش وبلند یبودم درراهل دادم که باصدا رهیخ نیاسمیبه  نطورکهیداخل رفتم وهم باتعجب
 .دیدرجاپر نیاسمیشدو

که ازبغض گرفته  ییبلندشدبادو دست صورتش راپاک کردوباصدا نیاسمیبه جلوبرداشتم که همان لحظه  یقدم
 بودگفت:سالم

 انیجر ییدفعه گو کیکه  دمیخودرابه اورساندم ودستش راکش یروگرفت وبرگشت برودکه باقدم بلند ازم
 ردمکی.فکرنمدیباالپر میابرو یحواله ام کرد.تا یبه اووصل شده باشدبه سمتم برگشت ونگاه تند تهیسیالکتر

 یدهدحتیباشهاب بود...خب!معلوم بودکه به من اجازه نم شیازآن هم آغوش یفکرم ناش نیحساس باشدوا
!اماشهاب برادر بود دوست بودوپسرعمه ه،مستاجریهمسا کیبودم. بهیغر کیاو یدستش رالمس کنم،من برا

 ...دیوشا

مطمئن شوم  خواستینداشتم.دلم م نیقیاما زدمیم ییبدانم...حدس ها خواستیدلم م بی!اماعجدانمینم
 !بخوابم توانستمیصورت شب هاراحت ترم ددرآنیشا
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 !رارهاکردم که نگاهش دوباره به حالت قبل بازگشت...غم آلود دستش

 نگاهش کردم موشکافانه

 ؟ی...واسه چ یکرد هیگفتم:گر وآرام

 .کردن هیصورتش گذاشت وشروع کردبه گر ی.هردودستش رارودیدفعه چانه اش لرز کی

 :حالت خوبه؟دمیپرس باتعجب

 رمیمی...دارم مستمین ست،خوبی:نه حالم خوب نزارزد

 .یازاحساس،بهت زده بودم اماچهره ام عاد یدرونم مملوازتعجب وبهت شدوظاهرم خنث دوباره

 !کرده بود؟ شانیپر نگونهیدخترراا نیزایچ چه

 وضع تنهاگذاشته بود؟ نیرادرا نیاسمیشهاب کجابود؟چرا نیا اصال

آوردم  نییشدم ودستم راپا مانیپش شیپ یلحظات یادآوریراه با مهیرالمس کنم که درن شیراباالبردم تابازو دستم
 خب...آروم باش یلیآرامش کنم گفتم:خ کردمیم یکه سع یودرحال

 یلیلودش خ...)شوکه شدم،حالت غم آخوامی:نمدیکش غیصورتش برداشت نگاهم کردوج یراازرو دستانش
 آروم باشم ولم کن خوامیخشن شدوباعث شدمحکم پلک بزنم(نم یناگهان

 .ازبهت درآمدم یزار زدومن هم کم ودوباره

سمت حوض بردم ولبه حوض نشاندم  کرد،بهیم هیبلندگر یکه باصدا یراگرفتم واورادرحال نشیآست گوشه
 نکن هیام گر گهیبزن به صورتت د یآب هیرابازکردم وگفتم:بسه، رآبیکنارش جاگرفتم.ش یوخودهم بافاصله ا

 رمیمینکنم م هیکنم!توروخدا!اگه گر هیکنم...بذارگر هیگر خوامی:نه مافتیاش شدت  هیگر

کردنش  هیچه بودکه باگر یجیمرگ تدر نیشدم؟ایمن چه م مرد؟پسیکردمینم هینگاهش کردم...اگرگر درسکوت
 !الیخیشلوغش کرده بودم...ب یادیمن ز دهمیکردم؟شایحس م

به خون مانندبودامااو  ینداشت وازسرخ ختنیاشک ر یکند.چشمانش نا هیگر نیازا شیبگذارم ب توانستمینم
 .اوردیچشمانش راازکاسه درب کردکهیم یپافشار

داشت نام  ییبایآوردم...چه آهنگ ز یباربود که نامش رابرزبان م نیاول نی!)وانیاسمیگفتم: یمیمال بالحن
 بسه صورتتوبشور هیپرطراوتش!(گر

 ......ولخوامیاش گفت:نم هیهق هق گر انیبلندم یدشدوباصدایاش تشد هیگر دوباره

 !نکن هیگر گمیاوج گرفت:بسه ، م میادامه بدهد.ناخودآگاه صدا تاخواست

!که چارهیب نیاسمیشک تاهفت خانه آن طرف ترهم رفت شوکه شدم چه برسدبه  یکه ب ادمیفر یهم ازصدا خودم
 ادمیفر یدست بکشد.باصدا شیکردن گونه ها سیبودتاازعذاب دادن چشمانش وخ یتلنگر نیمنتظرچن ییگو
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بردوآرام سه  رآبیرابه ز تشدس دیابروانم راد انیگره م یدهانش بازشد.وقت یزده نگاهم کردوکم دوبهتیدرجاپر
 .رابست رآبیدوشیبه صورتش آب پاش یبارمتوال

 ام بخور یکمیرابازکردم وگفتم: رآبیش دوباره

 خورمیبغض آلودش گفت:نم یباصدا

 بخور گمیم-

 !گرفتم ومشت پرازآبم رابه سمتش گرفتم وگفتم:لج نکن بچه رآبیبازامتناع کرد،دو دستم راز یوقت

دفعه عقب  کیازدستانم  یسانت کیدستم آورد.درفاصله  کینزد عانهینگاهم کردوسرش رامط یا لحظه
باتعجب نگاهش کردم وازحرص آب درون مشتم  ی.لحظه ادیگرفت وآب نوش رآبیرشیراز دوخوددستشیکش

 .دادم رونیونفسم راباصداب دمیراالجرعه نوش

 یلبه حوض گذاشت.سرش رابه سمت باالگرفت وبه آب یرابست ودستانش رادراطرافش رو رآبیش نیاسمی
 یشدم وبعدمن هم ماننداونشستم وسرم راروبه آسمان رهیرخش خ میشد.چندلحظه به ن رهیآسمان خ ی رهیت

 .گرفتم که برخالف چندشب گذشته پرستاره بود

دورافتاده تربودبه  هیزبقستاره هاکه ا نیزتریازر یکیبرق  انیم نیدندودرایرقصیدرآسمان م زودرشتیر یها ستاره
 آمد:خوشگله نه؟ نیاسمیگرفته  یکه صدا بااماکمشیبودم به آن ستاره کوچک بادرخشش ز رهیدلم نشست.خ

 ؟ یچ-

 ماه-

جلب نکرده بودماه بود.من تمام  ادشیکه توجهم راباتمام بزرگ بودن ودرخشش ز یزیماه نگاه انداختم.تنهاچ به
 !ماه یان بودنه پستاره آسم نیکوچک تر یحواسم پ

 !گفتم:خب...آره کوتاه

 !...گفت:خرمن ماه یآرام یدوباصدایکش یپرحسرت آه

نکردم  یکنجکاو نیهم نداشت.بخاطرهم یادیز تیاهم میراگفته .برا یزیچ نیچراچن دانستمیکردم نم تعجب
واقعامهم بودوحال که جواب  دنشیفهم میبرا یگریزدیبود.چ تیفاقداهم میموضوع که برا نی.امابرعکس ا

 .مانندخوره به جانم افتاده بود دانستمیرانم شیقطع

 .دمیدوختم.برق اشک رادرچشم اود نیاسمی مرخیراازآسمان گرفتم وبه ن نگاهم

 نه؟ ی: دوستش داردمیراکه درفکرم بودپرس یزیدفعه چ کی!ضیضدونق دواحساساتیپرشدازترد درونم

بعدبه  ینامعلوم ثابت ماند.آرام آرام نگاهش رابه سمت من سوق دادولحظه ا یدفعه نگاهش درنقطه ا کی
 ؟یصورتم نگاه کردوبهت زده گفت:چ

 ...؟یدوستش دار-
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 و؟ی:کدیزده پرس وحشت

 !گفتم:شهاب یبامکث

 .ثابت ماند"شهاب"که گفتند  میلبها یشدونگاهش رو شوکه

شکل گرفت.نگاهم  میلبها یرو یفتاد.ناخودآگاه پوزخنددفعه به سکسکه ا کی کردکهیوباترس نگاهم م میمستق
نبود...ازهمان هم  یدوختم.ازاول هم حدس زدن جواب سوالم آنقدرهاهم کارسخت میراازاوگرفتم وبه روبه رو

 !گذردیچه هام یدخترک معمول نیباراول معلوم بودکه درقلب ا یآغوش

 !ربودم.دوباره...دوباره...دوباره ودوبارهکرد.ازسکسکه متنف گرسکسکهیبارد کردکهیم نطورنگاهمیهم

 !من دوست دارم نیاسمینگاهش کردم وگفتم: می.مستقختیبهم ر اعصابم

 ؟یترشد...آنقدرتعجب کرده بودکه فقط توانست لب بزند:چ رهیاش خ رهیدفعه خشک شدوماتش برد.نگاه خ کی

 ...زدم وگفتم:بنداومد یمکث کردم .پوزخند یا لحظه

 ؟یکه گفت:چ دمیمتعجبش راشن یلحظه ازجابلندشدم.صدا وهمان

 !کردم وگفتم:سکسکت رشیحواله چهره ءمتح یبه اوانداختم وپوزخند ینگاه

 یرارادی.ناخودآگاه وغدمیراشن غشیج یصدا بستمیرفتم.واردشدم ودرلحظه آخرکه دررام نیرزمیسمت ز وبه
 .جاگرفت میلبها یرو یلبخند

 که افتاده بودومن ازآن ها ییشب رابه اتفاق ها تمام

...شهاب رفته!کجاوچرا ستیشهاب ن نکهیا دانستمیزمیچ کیخبربودم.فقط  یزبی.ازهمه چکردمیخبربودم فکرم یب
 ...خانه حضورنداشت نیامارفته بودودرا دانمینم

شهاب رادوست  دمیپرس نیاسمیکه از یا رندصحنهیدرآغوش بگ خواستندمرایخواب م یشب تابالها تمام
کاره به  چیه انیم نیکه درا یچرامن دانمینم ی.اوشهاب رادوست داشت ولبستیداردمقابل چشمانم نقش م

 چرا؟ دانمیبودم.نم زارهمیآمدازآن هاب ینسبت به شهاب خوشم که نم نیاسمیآمدم ازاحساس  یحساب م

شک  یکه ب یی...اشک ها فتگیم شبشیمانندد لیس یرااشک ها نیشهاب راواقعادوست داشت وا نیاسمی
 نیاسمیموضوع چندان هم سخت نبود...راجب احساسات  نیشده بودند...حدس زدن ا یاو وبخاطراوجار یبرا

وحاال  اورمیسردرب هنخواستم ک یعنیبودم. اوردهیسردرن یزیخت،اماازچیریاشک م شبیچراد نکهیبودم وا دهیفهم
واحساسش به شهاب  نیاسمی ختنیربط آن رابااشک ر توانستمینم کردمیبودم...هرچقدرفکرم مانیپش

 !...ربط عشق واشک باخرمن ماه چه بود؟داکنمیپ

 !...ماه خرمن

 "نیاسمی"
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شدم  رهیخوابش برده.کنارش نشستم وخ ونیزیتلو یکه پا دمیبودکه ازسرکاربه خانه برگشتم.شهاب راد شب
بود امااحساس لجوج  یادیواقعاز میهمه کمبودها نیباامن  یبرا باوکاملیمردز نی.ا شیبایبه جز جز صورت ز

 یاحساس نم نی...است یادیمردازسرمن ز نیکه ا رفتیپذ یحرف هاناآشنابود.احساس من نم نیمن باا
احساس چموش بودومن  نی.اکردیم ی.سرکشکردیم ی.مدام لجبازرفتیدرگوشش نم زادی.اصالحرف آدمرفتیپذ
 یوپرازمه وتار کیاحساس درجاده تار نی.درمانده مانده بودم وبه اجبارامیایازپسش برب توانستمیهم نم چارهیب

 ....کشدیبفهمم چه انتظارم را م نکهیبدون ا داشتمیعشق قدم برم

چشمانش رابازکردکه نگاهمان بهم  داکنمیفرارپ یبرا یفرصت نکهیخوردوقبل ازا یکه تکان کردمیم نطورنگاهشیهم
 کنم دارتیاومدم ب یخواب دمیم:دگفت عیقفل شد.دستپاچه شدم وسر

 کن دارمیب گهید قهید5بلندشوم شهاب دستم راگرفت ومانع شدچشمانش رابست وگفت: وتاخواستم

 ...درمن به پاکرده ییچه غوغا دانستیشدم به چهره آرامش که نم رهیخ

 ردیام راازمن بگ یخوشبخت قهیدق5تر عیکردسریم یوسع گذشتیعقربه ساعت نگاه انداختم چه تندم به

 دارشویبه سرعت گذشت وناچارالب بازکردم.وگفتم:شهاب ب قهیدق5

 تموم شد؟ قهید5 یزود نینگاهم کردوگفت:به هم میرابازکردومستق چشمانش

لباس  ضیوبه سمت اتاقم رفتم.بعدازتعو دمیکش رونیسرتکان دادم ودستم راازحصارانگشتان قدرتمندش ب فقط
 شدم یغول درست کردن شام ساده ابه آشپزخانه رفتم ومش

 ادیم ییبوها هیشدوگفت: دواردآشپزخانهیکشیکه بوم ی.درحالداشدیکه سروکله شهاب پ کردمیراآماده م ظروف

 !اپلویواسه لوب رمیمی:من مدوگفتیکش یقیرابرداشت نفس عم ستاد،درشیغذاا وسرقابلمه

 ؟یریمیم یواسه چ گهیبه دست بودم گفتم:د وانیکه ل یودرحال دمیخند

 کرد(واسه تو یمثال...)مکث-

 یرو عیموکت شده افتادوچندتکه شد.سر نیزم یازدستم رو وانیدفعه ذهنم فلج شدودستانم سست.ل کی
 یناناز ینشستم شهاب هم باعجله به سمتم آمدمقابلم نشست وبالبخندگفت:سربه هوا میزانوها

 وانیل یخرده ها می.تاهردوخواستدیکشیاب سوزان ازقلبم شعله مالته نیاایآن لحظه واقعاهواگرم بود دانمینم
 ه؟ی:کدیزنگ درمانع شد.شهاب متعجب نگاهم کردوپرس یصدا میشکسته راجمع کن

 درادانهی،شا دونمینم-

 گه؟یگفت:منظورت آقارادانه د یفیبااخم ظر شهاب

شدنش !دردل عاشقم  یرتیداشت حساس بودن وغ یترشد،چه حس خوب ضیوعر ضیعر میلبها یرو یلبخند
 !تشیشدباحساس لوقندآبیلوکیک

 :آقارادانگفتم
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 نیافر-

 داد:بله؟ ستادوجوابیا فونیخارج شد.من هم به دنبالش رفتم.مقابل آ ازجابلندوازآشپزخانه

 ستیگفت:الزم ن فونیابروانش افتادوآرام به شخص پشت آ انیم یچهره اش مچاله شدوگره محکم یا درلحظه
 امیاالن م

ام رابرسرم انداختم  یروسر عیرفت.سر رونیپرازحسرت به من انداخت وازخانه ب یراگذاشت ونگاه فونیآ یوگوش
 ن؟ی.متعجب جلورفتم وگفتم:سالم احمدآقاخوبدمیاحمدآقاراد اطیوبه دنبالش رفتم که داخل ح

 ی.بدیکشیزجرم یزیازچ یی.به شهاب نگاه کردم که گودمیرانفهم لشینثارم کردکه دل ینیخشمگ احمدآقانگاه
 شده؟ یزی:چدمیشدم وپرس میجواب احوالپرس الیخ

رزه، اون ننه بابات توروگذاشتن ور دل پسرمن *بشه دختره ه یخواستیم یچ گهیدفعه احمدآقامنفجرشد:د کی
به پسربدبخت ساده من ومال واموالمونو  یوخودتو بنداز یتوله سگ قراره پس بنداز هی یبگ یایکه پس فرداب

 یاالبکشب

:ساکت شو ادزدیفر یباادب واحترام نگاه کردم.شهاب عصب شهیهم یگردشد.بهت زده به احمدآقا چشمانم
 بابا...ساکت شو

 نجاچهینبودم.ا دنشانیقادربه شن ادبودکهیام آنقدرز قهیدشقیدادامادردشدیم نطورادامهیهم امااو
 فتدوشهابیب یعمدمراباپسرعمه ام تنهاگذاشتندتااتفاق یازرو کردپدرومادرعزادارمنیخبربود؟احمدآقافکرم

 ثروتش مال من شود؟؟ ردوتمامیرابپذ تشیمسئول

به دختربرادرش به خودبرادرش چه حرفاکه  ندهمسرشیبود...عمه کجابودکه بب یرحم ینهابت ب نی!انه
 !دبود...امکان ندار  دهیوبااحمدآقاهم عق دانستی...عمه کجابود...؟نکنداوهم مزندینم

بردودر رابست.باچندقدم بلندخودرابه من  رونیزورواجبارازخانه ب دوبهیدست پدرش راکش شهاب
به من  یاسیگفت: عی.سردمیکه نگاهش کنم امامن نگاهم رادزد یرساند.بادستانش صورتم راقاب گرفت طور

 نگاه کن

 یمجبورشدم نگاهش کنم.وقتام گذاشت و رچانهیباردستش راز نیکردن به چشمانش فرارکردم که ا بازازنگاه
 .هم ازطرف خودم.هم باباخوامیمعذرت م یلی...خخوامینگاهش کردم گفت:معذرت م

اگه  یاگه شده...حت ی.حتارمیباهاش حرف بدنم واونوازاشتباه درب دمیفکرکرده من قول م یاون اشتباه نیبب
 زدلمیراجب توفکراشتباه کنه عز یکس ذارمیشده تن به ازدواج باهاله بدم نم

راپاک  میگونه ها یسیسقوط کردند.خ میبرگونه ها ارازچشمانمیاخت یب یرلحظه ا دواشکانمیام لرز چانه
 فیتاتکل دبرمیاماامشب با امیفرداب دمیاماقول م ذارمیتنهات م دکهیخونمون ببخش گردمیکردوگفت:من برم

 خودمومعلوم کنم باشه؟

بعدشاهدرفتن شهاب  یومدت ستادمیخانه رفت.امامن همانجااکردوبه  مینتوانستم سرتکان دهم.شهاب رها یحت
 "je t'aime ,je t'adore"دمیرانفهم شیگفت که معنا یزیباچمدانش شدم.هنگام رفتن چ
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 "خدافظ"زدوگفت  یرابه زبان آوردباتعجب نگاهش کردم امااوفقط لبخند یکلمات خارج نیا یوقت

 روقتیسردبوداماآنقدحالم خراب بودکه تاد یلیکردن.هواخ هی.من هم لبه حوض نشستم وشروع کردم به گرورفت
 دفعه دربازورادان در درگاه ظاهرشد کیکه  ختمینخوردم وفقط اشک ر یتکان نیهمانجاماندم وکوچکتر

بودم که مثل اکثر روزهاخانه  دهیازاونشده بودفهم یداداحمدآقاخبرینگاهش کردم .ازآنجاکه بعدازدادوب متعجب
 یرفت وآمدها نیا لیتابفهمم دل کردمیم بشیشده تعق یبارحت کیدیبا اوردمیپسرک درنم نی.)سرازکاراستین

 شیپ یکه ساعات یمرد یبرا کردمیم هیمن گر ی(اوخانه نبودوحاال برگشته بودآن هم وقتستیمشکوکش چ
.من ثروت دیرزه مال دوست نام*ه کیاماپدراومرا دادمیجان م شیکه برا یمرد یخانه تنهاگذاشت.برا نیمرادرا

 !نیرادرکنارش...هم ییوجا خواستمی...من فقط قلب اورامخواستمیشهاب رانم

به هوابپرم.شوکه شده بودم  یبسته شدوباعث شدکم یگوشخراش یواردخانه شدودر راهل دادکه باصدا رادان
برخاستم ودستپاچه سالم کردم تاخواستم به خانه  عیام.سر یرادان آن هم درآشفته بازارزندگ یازورودناگهان

 عیکردم که اوهم سر ندنگاهششدم وت یراحت به من دست زدعصب یلیخ نکهیبروم دستم راگرفت ومانع شد.ازا
آب بخورم تاحالم بهترشود وواقعاهم  یومرامجبورکردصورتم رابشورم وکم میماند اطیدرح ی.مدتدیدستش راکش

 ی:دوستش داردیدفعه اوپرس کیردوبدل شدکه  انمانیم ییکه صحبت ها میمان بودبه آس رهیبهترشدم.هردو خ
 نه؟

که  یرابرا یاحساس لعنت نیعشق سرکش شهاب است وا یبودکه قلبم درگرو دهیفهم یعنیکردم. وحشت
 دهم؟یبااصرار پرورش م

گرفت امامن هنوزبهت برلبانش شکل گرفت.نگاهش راازمن  یوترس وتعجب به سکسکه افتادم که پوزخند ازبهت
طرفه  کیاحساس  نیخودم ازا یفقط خودم وخدا خواستی.حالم خراب بود.دلم مکردمیزده به اونگاه م

شده بودوسه نفرمان  ههم به جمع دونفره من وخدااضاف گررادانی.فقط من وخدا...مادونفر...امادمیباخبرباش
 !کرده بود

 من دوست دارم نیاسمیدفعه نگاهم کردوگفت: کیکه  کردمینگاهش م کردمیکه سکسکه م ینطوردرحالیهم

 ؟یکلمه:چ کیجز مینتوانستم بگو چیاندازه دوکاسه بزرگ شدوه دبهی!چشمانم شارمنتظرهیمقدمه...غ یب

 مکث کردوبعدبلندشدوگفت:بنداومد چندلحظه

 ؟ی:چدمینگاهش کردم وپرس متعجب

 !آزاردهنده گفت:سکسکت یباپوزخند

 "بنداومد"مت خانه اش رفت...متوجه حرفش نشدم...اوابرازعالقه کردبعدبلندشدوگفتس دوبهیراکش وراهش
 ...پوزخند کیودرآخرهم "سکسکت"

دفعه داغ کردم.دروغ گفته بودتاسکسکه من قطع بشودومن ساده چقدرشوکه شدم  کیهمه حرف ها لیباتحل
شدم  یخودحرص یکانم.آنقدرازساده لوحاعتراف راپس بزنم که دلش رانش نیوباورکردم ومانده بودم که چگونه ا

 !دمیکش غیکه ج
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برگشته بود.بلندشدم وبه خانه رفتم.خودرابه تخت خوابم رساندم  یبه حالت عاد یبیحالم به طورعج ازآنجاکه
 .خوابم برد.انگارنه انگارکه درونم پرازغم وغصه بود دهیوسرم به بالش نرس

 شبیکه چشم گشوده بودم مدام ازافکارناراحت کننده د یزودبودکه آماده رفتن به سرکارشدم.ازلحظه ا صبح
 .فرارکردنم ادامه دهم نیبه ا خواهمیم یتاک دانستمیونم کردمیفرارم

 خانه بود؟ یعنیرادان نگاه کردم. نیرزمیرفتم وبه درز رونیب ازخانه

 کیدحتمایبودوبا بیدعجیاستثنابود.رفت وآمدش شد یامروزازروزها ییوگو دمشیدیساعت م نیاکثرروزهادرا
 .کنم چیباره سوال پ نیباراورا درا

بوداماقلب  زیدل انگ بیعج زییسردپا یباالانداختم و واردکوچه شدم.هوا یراازدرخانه اش گرفتم وشانه ا نگاهم
 ...یوبهار یزییپا یتفاوت نداشت هوا شیگربرایهزارتکه شده ام د

 نیچن داشدنی.پدیباالپر میابرو یخشک شد.تا ییرنگ مدل باال یمشک نیماش ی.نگاهم رودمیسرکوچه رس به
 ! آمد.خوش به حال صاحبش یم شیپ ونیلیدرم کیدرمحله ما ینیماش

 میرو یدفعه محسن جلو کیمدل باال خواستم قدم بردارم که  نیماندن به ماش رهیوخ ستادنیا بعدازچندلحظه
 .ظاهرشد

 ه؟یگریتفاوت گفت:چه ج یام گذاشتم.امااوب نهیقفسه س یودستم رارو دمیکش یبلند"نیه"و دمیترس

 بله؟-

 !یسالم آبج ی...راستگمینومیماش-

 ؟یگردشد.آبج چشمانم

 !؟یبه من گفت آبج شدیسروپا که مدام دمپرم م یالت ب نیا

 گذشتم یواس رفتارا یانداخت وگفت:باس ببخش نییکردوسرش راپا نگاهم

 "باشه اشکال نداره"یعنیتکان دادم که  یسر رومتعجبیمتح

 !خدافظ شما نیکردوگفت:به داداش رادان سالم برسون یاوهم تشکر که

 "داداش"اورا  شناخت؟تازهیپسر رادان راازکجام نیشدم.ا رهیخ ررفتنشیفاصله گرفت.متعجب به مس وازمن
 !خطاب کرد...عجب

 کیتار یخودراغرق کارکردم تاازافکارناراحت کننده دورشدم وآن هارا به انبار یرمطب رفتم تمام ساعت کا به
 لیصفحه موبا یشهاب رو یباینگاهم به اسم ز یزنگ خورد.وقت لمیموبا نکهیوتارعنکبوت بسته ذهنم سپردم،تاا

 .خون پمپاژ نکرد یلحظه ا یافتادقلبم برا

 که تمام وجودم رافراگرفته بودجواب دادم:بله؟ یدیقورت دادم وباترد یدهانم رابه سخت آب

 الو...سالم-
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 سالم-

 حالت خوبه؟-

 !جاگرفت :خوبه میلباها یرو یلبخندتلخ

 ؟ییکجا-

 سرکار-

 ؟ شهیتموم م یک-

 گهیساعت د مین-

 دنبالت امیمنتظرباش م-

 یایخوادبینم نه

 اونجام خدافظ گهیساعت د میتان-

 گفتم:شهاب عیسر

 ؟جانم-

 تندبه کارببرم؟ یلحن ییبایلحن ز نیبعدازچن توانستمیرافشرد.چطورم میگلو بغض

 !ایدادم وگفتم:لطفا.ن رونیراباصداب نفسم

 دلم برات تنگ شده-

 زنهیبابات دامن م یتوبه سوءتفاهما یحرفا نیشهاب ا-

 اگفتیکارکردوچیبابام چ شبید ارین ادمینقدریبس کن ا یاسی-

 رفتارممکنونشونمون داد نیوزشت تر نیشهاب چون بابات بدتر رهینم ادتیاز ارمیچه ن ارمیب ادتیچه من -

 خدافظ میزنیمفصل حرف م امی...بذاربدونمیدونم،میم-

 .دوباره مانع آمدنش شوم تماس راقطع کرد تاخواستم

بازکردومن  میابراشدودر ر  ادهیپ نیدازماشی.تامراددمیشهاب راد نیرفتم ماش رونیساعت بعدتاازمطب ب مین
درسکوت گذشت که او لب  یراروشن کردوبه راه افتاد.مدت نینشستم.اوهم نشست وماش یصندل یهم.رو

 ؟یدیتنهاترس شبیبازکرد:د

 نه-

 نگرانت بودم یلیخوبه خ-
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 یشلوغش کرد یادیوجودنداشت ز یواسه نگران یزیچ-

 یاسی-

 !نیاسمی-

 نطوربشهیا خواستمیامابه خدامن نم یازم دلخورباش یحق دار دمی...من بهت حق م نیاسمیخوب  یلیخ-

 ستمیمن ازتودلخورن دونمیم-

 یکنیپس چرانگام نم-

 ...نیکه گفت:منوبب دمینگفتم ولب گز یزیچ

 "قشنگه یلی...صدات خنیمنوبب"دیچیرادان درگوشم پ یلحظه صدا کی

 دمیدفعه دستم راگرفت که درجاپر کیسوق دادم که شهاب  رونیونگاهم راازپنجره به ب ادبردمیرادان رااز یصدا
 .نگاهش کردم میومستق

 ؟یستیبهت گفتم...راجبش کنجکاون زیچ هی یبه فرانسو شبیزدوگفت:د یلبخند

 ؟یگفت یراگفتم:هستم چ تیواقع

 نوگفتمیدوست دارم...ا-

 ...ستادی...قلب من هم استادی...زمان استادیا نیزم

 دم؟یکردم.من،چه شن دیترد میزده نگاهش کردم.به سالمت گوشها رتیرادرشت کردم وح چشمانم

 م؟؟؟یاهایدارم...آن هم اززبان شهاب؟مردرو دوستت

که درخواب هم رخ دادنش  یاتفاق یبرا دادمیم دنشانیبا یام ممکن شده بود...چه واکنش یزندگ رممکنیغ
 .دمیدیرانم

 .دونمیم یرزدوگفت:توئم منودوست دا یلبخند

 نیاعتراف کردن رانداشتم بخاطرهم حیصر یهم رو یانکارنداشتم.ازطرف یبرا یلیانداختم.دل نییسرمم راپا ازشرم
 نکهیداشت دانستن ا یکه چه لذت یقندکردم .وا لویک لویانداختم ودر دل شروع به آب کردن ک نییفقط سرم راپا

متقابل نسبت به تودارد...دوست داشتن شهاب باوجوداتفاق  یاحساس یکه باتمام وجوددوستش دار یکس
 ...لذت بخش بود میبرا شبینددیناخوشا یوحرف ها

 بامن ازدواج کن هووم؟ یاسیمتوقف کردوگفت: ابانیراکنارخ نیدفعه ماش کی

 نطوریکمکم کن زنده بمانم وازشدت تعجب وبهت جان ندهم.وهم ایدرخواست ازدواج بود؟؟خدا کی نی...ا نیا
 .راندارد یهمه خوشبخت نیشک طاقت ا یذوق مرگ نشوم...قلب من ب

 ؟ی:چ میتوانستم بگو فقط
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 نهیا گمیبهشون م رمیمن م یمجبورم کنن باهاله ازدواج کنم اگه توبه من بله بد خوانیمامان وبابام یاسی نیبب-
 واسه نه گفتن به هاله لمیدل

 ؟یدی...بله میکنیکارمینگفتم که گفت:چ یزیچ

 گفتم؟یدمیشدم .چه با رهیخ شیبایچشمان ز مرددبه

خورد.به عقب برگشتم که نگاهم به رادان که  نیماش شهیبه ش یبزنم تقه ا یسوال کرداماتاخواستم حرف دوباره
من وشهاب ردوبدل کردودرآخرازمن  نیدادم که نگاهش راب نییراپا شهیخم شده بود،افتاد.متعجب ش یکم

 مده؟او شیپ ی:مشکلدیپرس

 دییبفرما ریگفت:نه خ یحرص شهاب

 :گفت دوست داره؟دیاعتنابه شهاب ولحن تندش روبه من آرام پرس یب رادان

 ؟یدی:توازکجافهمدمیپرس یکردم که باسادگ آنقدرتعجب

 .رنظرداشتمتونیاالن ز نیتاهم دمتونیکه د شدمیزدوگفت:ردم یپوزخند

 یخوری؟هواسرده سرمام یبر یخوایلحظه شهاب گفت:شمانم همان

 زدوگفت:شمانگران نباش یپوزخند رادان

 میگردیشو باهم برم ادهیپ نیاسمیروبه من گفت: سپس

خودرابه رادان  عیشدم .شهاب سر ادهیشد،من هم دستپاچه پ ادهیپ نیازماش یازکوره دررفت.عصب شهاب
 میابریگفتم:شهاب ولش کن ب عیاش راگرفت که سر قهیرساند

 ؟یکنیو بااسم صدام نیاسمیکه  یهست یشدوگفت:توک رهیاعتنابه من به چشمان خونسردرادان خ یامااوب

 شمیهمسا-

 !نه ،مستاجر هیزدوگفت:همسا یپوزخند شهاب

 دمیراکش شیبودناراحت شدم.بازو رکردهیراتحق یشهاب کس نکهیزد.ازا رشهابیدرجواب تحق یپوزخند رادان
 ! وگفتم:بسه شهاب

 برواونور هقید هی یاسی-

 !نیاسمیبه شهاب وگفت: یبه من انداخت ونگاه ینگاه رادان

 لیبه سمتش پرتاب کردوصورت رادان به سمت چپ ما یکامال کنترل خودراازدست دادومشت محکم شهاب
 .شد

خونه  هیبامن تو ؟عشقتیکجابود شبیبعدسرش راصاف کردوبازخونسردبه شهاب نگاه کردوگفت:د یا لحظه
 تنهابود؟
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اش راگرفته  قهی.رادان دست شهاب راکه میشد رهیمن هم شهاب بهت زده به رادان خ مه
 تورونداره اقتیل یبودازخودجداکردواوراهل دادوروبه من گفت:پسراحمدمهدو

 .زده من وشهاب برگشت وبه راه افتاد رتیچشمان ح ومقابل

 هی:دیادکشینثارصورتش کردوفر یگریدرنگ مشت د یدوبیبه دنبال رادان رفت ودست اورا کش عیسر شهاب
 حرفتو تکرارکن فقط گهیدفعه د

 یبود.حرص نیانداختم.نگاه مردم واقعاسنگ نییورهگذران کم کم دورمان جمع شدند.باخجالت سرم راپا عابران
 آبرومون رفت میابریوگفتم:ب دمیدست شهاب راکش

ازمشت سوم شهاب استقبال کردوفقط مراهل دادوباعث شدتلو بخورم.رادان بدون دفاع ازخودش  اماشهاب
مشت محکم شهاب 4باعث فرود مشت چهارم برصورتش شدوباالخره پس از نیشهاب دادکه هم لیپوزخندتحو
 ؟یشناسیمنو ازکجام یگفت:قبل ازحرف زدن مزش کن ...حاال بگو بابا دوباحرصیدست کش

 !مداره:نادوگفتیشده ازدهانش کش یبه خون جار یچندبارسرفه کردودست رادان

به راه  دهیخم یکم شهیرفت،سپس ازماروگرفت وآرام وبرعکس هم یدوقدم عقب شیپورخندکنج لبها وباهمان
 !مشیازآن اقتدار عظ نطوریوهم ستین یدستش خبر کیمحکم و یازآن قدم ها گریافتاد.حس کردم د

بعد  یمن وشهاب ردوبدل نشدومدت انیم یواژه ا ی.درطول راه حت میشد نیازرفتن رادان ماهم سوار ماش پس
 اطیآب واردح یوانیبه داخل خانه رفتم وبال عیآب خواست من هم سر یوانیومقابل در شهاب ل میدیبه خانه رس

رابه دستش دادم.الجرعه  وانیشهاب لبه حوض نشسته.من هم کنارش نشستم ول دمیشدم که د
 خانوم؟ ینخوردوگفت:بله نداد یتکان نی.منتظربودم که برودامااوکوچک تردوتشکرکردینوش

 یپرتوقع یلیخ ابونتیگفتم :بارفتارزشت توخ یحرص

 زشت بود یلیحرفش خ دآخهیرابه دورگردنم انداخت وگفت:ببخش دستش

 من از توتوقع نداشتم واقعا که یهرچ-

 ...اصال غلط کردم خوبه؟ گهید دیباباببخش-

 !هیگفتم :عال طنتیباش

 !بله به مابده خانوم هیحداقل  یمعرفت...حاال که ماروبه غلط کردن انداخت یب یا-

 !قلبم رابه گوشش رساندم:بله یزدم وصدا نیشرمگ ی.لبخند رافکندمیسربه ز عیگل انداخت وسر میها گونه

 خانومم یحاال شد-

 یکس تیبود که به مالک...جالب تیحرف مالک نیواژه مختصر...هم نیجمله کوتاه...هم نیداشت هم یلذت وچه
 !...من درآورده بودند تیمالک ارابهیدرآمده بودم اما انگار تمام دن

 !بسته شودوچشمانشیم کیکه حس کردم صورتش به صورتم نزد کردمیم بالبخندنگاهش
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 ...؟؟؟توانستمیاوباشم...م یبرا یهمراه خوب توانستمیکردم...من نم دنگاهشیباترد

 "رادان"

سه روزه  یروزفردبودامابخاطراخراج نکهی.باااوردیدرب میشهاب رابرا یآمارتمام زندگ دخواستمیزودبودکه ازنو صبح
 یکیمرفه که پدرش  یازخوانواده ا یشهاب راکف دستم گذاشت.پسر یاش چشم گفت .تاظهرکل زندگ

 ازمهندسان ساختمان سازکشوراست

اشان خوب  ی.وضع مالرفتیم شیبوداماکارشان خوب پکوچک  یلیباشرکت ماخ سهیداشتندکه درمقا یشرکت
 .دیرسیبودودستشان به دهنشان م

 یکه ط دگفتیفرصت جو وفرصت طلب.نو ینچسب روزگاربود.ازآن آدمها ی.ازآن آدم هاشناختمیرام پدرشهاب
 می.دخترعموشناختمیهاله رفته اند.هاله راخوب م یشهاب به خواستگار یاش متوجه شده برا یسر قاتیتحق

 شیخواستگار بارپدرومادربهشهاب هم به اج ییکه دل به شهاب داده بودوگو باوثروتمندیبود.دخترفوق العاده ز
 دمیراپوش ورمیاست.بازهم حوصله غذادرست کردن نداشتم.پل نیاسمیرفته وازشواهدمعلوم بودکه شهاب عاشق 

ثابت  نیاسمیشهاب و ینگاهم رو ستادمیصاف ا نکهیوبه سمت در رفتم.دررابازکردم وازپله هاباالرفتم .هم
اراده دستانم  ی.بشدیم کشیبودکه نزد بودوسرشهابصاف لبه حوض نشسته بودوخشکش زده  نیاسمیماند.

 .دمییرابرهم سا میمشت شدند.دندان ها

 انشانیم یا گرفاصلهیمعده ام گذاشتم ونگاهم راازآن هاکه د یرادرمعده ام احساس کردم.دستم رارو یبد درد
 .بودگرفتم وبه خانه برگشتمن

بودم که  یوحرص ینبارآنقدرعصبیمبل نشستم اماا یمبل پرت کردم وخودم هم رو یرادرآوردم وباحرص رو ورمیپل
 .ندازمیپا ب یرفت پارو ادمی

 نیرابطه ا یجد یمقابل چشمانم نقش بست...جد شیصورتم قراردادم که صحنه چندلحظه پ یرارو دودستم
 دووجود داشت؟ نیا انیم یرابطه ا گرفت؟چهیمعده ام دردم شدومنیم ی...رابطه آن هاجدشدیم یدو داشت جد

مهمان چشمان خسته ام شده  الیکه پس ازساعت هافکروخ یشب بودکه ازدرد معده ام ازخواب یها مهین
 .شکمم گذاشتم وآرام بلندشدم ی.دستم رارودارشدمیبودب

 .داکردمیشربت معده ام راپ شهیبه داخلش انداختم وش ینگاه کلرابازکردم و خچالیآشپزخانه رفتم.در به

راباالبردم تاالجرعه  شهینکردم ودرش رابازکردم .ش ییسبک است امااعتنا یرابرداشتم واحساس کردم کم آن
 .دیقطره داخل دهانم چک کیبنوشم که فقط 

 !بودم من یشربت نگاه کردم...چه آدم خوش شانس شهیزده به ش وحشت

 .ام مچاله دشدوچهرهیلحظه درد معده ام تشد نهما

در دسترس بوده به  شهیدهمینو دکهیام نیصبح بود.به ا3ربع مانده بودبه  کیانداختم  یواریبه ساعت د ینگاه
بود.دوباره ودوباره بااو تماس  دهیفا یبوق ...دوبوق...سه بوق...ب کی...دراگرفتمیرفتم وشماره نو لمیسمت موبا
 . رانداشت نشیریش یاهایوازر دارشدنیدوقصدبیدیهفت پادشاه م دخوابینو ییگرفتم اماگو
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 لیدوموبایپول وکل فیکه باک یمبل پرت کرده بودم برداشتم وبه تن کردم ودرحال یراکه سرشب رو ورمیپل ناچارا
که بدون خوردن شام به رختخواب رفتم.بخاطرصحنه دل  فرستادمیبه خودم لعنت م رفتمیبه سمت درم چییوسو

 .آن دامن زد بهتاب شده بودوشام نخوردن هم  یمعده ام ب یسرشب به اندازه کاف زیانگ

 .خشک شد اطیوسط ح یماه یحوض ب یگذاشتم نگاهم رو اطیخارج شدم وقدم درح نیرزمیازز نکهیهم

 .بود نیاسمیشهاب و یشاهدعشق باز شیپ یکه ساعات یحوض

 !ای:لعنتدمیمعده ام فشاردادم وباحرص غر ی.دستم رارودشدیمعده ام تشد درد

 .اند یچه کسان"ایلعنت"مخاطب  دانستمینم وبازهم

 دفعه در ذهنم جرقه زد کیقدم.برداشتم اماتاخواستم آن رابازکنم  اطیسمت در ح به

 "!شربت معده داشته باشد نیاسمید،یشا"

اعتنابه ساعت  یتوجه وب یب ستادمیه سمت خانه آن هاقدم برداشتم.مقابل در که ابدون مکث ب نیبخاطرهم
 .در رابشنودوبه دادم برسد یترصدا عیبودن محکم در زدم که سر روقتیود

سرش  یرنگش رارو یکه شال آب یدرحال نیاسمیدفعه در بازشد و کیکه  زدمیوقفه درم یوب زیر کینطوریهم
 .در درگاه ظاهرشد کردیمرتب م

 کیامااو نمیبرهنه بب مهیرنگ ن یلباس خواب صورت کیباالآوردم.انتظارداشتم اورا در شیراازنوک پاها نگاهم
 !یوشلوارساده به تن داشت...دخترمعمول کیتون

 شده؟ ی:چدیزده وهراسان نگاهم کردوپرس وحشت

 کنهیمچاله گفتم:معدم دردم یا باچهره

 دمیترس شی:آخدوگفتیکش یراحت نفس

 کنهیمعدم دردم گمیگفتم:م یعصب

 کارکنم؟معجزه؟ینگاهم کرد:خب من چ متعجب

 ن؟یمعجزه نه فقط بهم شربت بده...نگوکه شربت معده ندار-

 بذارنگاه کنم دونمینم-

 .به داخل خانه رفت عیراگفت وسر نیا

 .درد ،معده درد بود نی.ازنظرم بدتردمیچینشستم وازدرد به خودپ میزانوها یرو یهم گوشه ا من

 شودیواردم یابرازوجود.فشارعصب یبرا ستیبه دنبال بهانه ا قهیکه دم به دق یدرد معده

 .کندی....و ...و...و...معده درد ابرازوجودمی...فشارزندگی...فشارکاری...فشارعاطفکندیدرد ابرازوجودم معده
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 ؟ی:خوبدیپرس یگرانخم شدوبان یباالخره آمدوکم نیاسمیبعد یمدت

 :شربت ؟دمیتکان دادم وپرس یبه نشانه منف ینگاهش کردم وسر میمستق

 میندار-

 یدادم وگفتم:لعنت رونینفسم راب باحرص

 کجاست؟ یوگفتم:داروخونه شبانه روز ازجابرخاستم

 ؟یبر یخوایم ادهیدوره پ کمی-

 هست فقط آدرس بهم بگو نینه ماش-

 میدفعه صدا کیرفتم که  اطیتکان دادم وبه سمت در ح یاماسر اوردمیادسردرنیبهم گفت که ز یکل آدرس
 زد:آقارادان

 ام؟یمنم باهات ب یخوایسمتش برگشتم که گفت:م به

تکان دادم که اوهم لحظه  یکند.ازخداخواسته سر میهمراه خواستینگاهش کردم.چقدرخوب بودکه م میمستق
 میخودرابه من رساندوگفت:بر عیبرگشت.سر یبعدبامانتوشلوارساده ا یمکث نکردوبه خانه رفت ومدت کوتاه یا

معده ام بودقدم برداشتم واوهم کنارم قدم برداشت.در راکه بازکردم طبق عادت  یدستم رو کیکه  یدرحال
 یضیحالت تمسخرگفت:حاالوقت مر شدبهیکه ازخانه خارج م یرود.درحال رونیتااو اول ب ستادمیا

 !یباش خوادجنتلمنینم

 .پوزخند بود کیوعکس العمل من به جمله اش فقط  وجواب

 یپرت کردم وگفتم:رانندگ نیاسمیرابه سمت  چییسو رفتمیم نمیکه به سمت ماش یدرحال میدیسرکوچه که رس به
 گه؟ید یبلد

 ی.لحظه اکندیردوبدل م نیمن وماش نیبهت زده نگاهش راب نیاسمیکه متوجه شدم  ستادمیا نیماش ومقابل
درذهنم  عیمرتکب شدم .سر یدفعه متوجه شدم چه اشتباه کیفکرکردم که  نیاسمیشوکه شدن  لیباخودبه دل
 !نکمکم ک ایگفتم؟خدایدخترچه م نیا دبهیچنگ زدن.با یگشتم برا یسمانیبه دنبال ر

 نه؟یا نتی:ماشدیباتعجب پرس نیاسمیلحظه  همان

 .اشاره کرد نیبه ماش وباانگشت

بکر درذهنم  یدفعه فکر کی...راستش...)نیماش نی...من...ازهیدستپاچه شده بودم گفتم:چ یکه کم یدرحال
من  نوبهیپولداره بعداون ماش یلیهمسن وسال خودم که خ میپسر هی یزوج منش یجرقه زد(آها...!من روزا

 نجاستیکه االن ا نهیشمالش امامن هنوزوقت نکردم ببرم وا یالیدادکه براش ببرم و
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 نیماش نیا ؟پولیبد دچقدرخسارتیبا فتهیخط روش ب هیاگه  یدونی؟میا وونهی:تودادزدیدفعه فر کی نیاسمی
 ندازنیم یکم خط اکمیدزدنش  یم یگیمحله؟نم نیتوا یآورد یاونوقت تو اونو برداشت شترهیازپول خون توب

 کنن؟یم اپنچرشیروش 

 کنن؟ اپنچرشیخط بندازن  دروشیدوما چرابا رهیسرقت نم ابهیراحت نیبه ا نیماش نیگفتم:اوال که ا باتعجب

 از روحرصشون-

 حرص؟-

زدم وگفتم:ازروحرص نه از روعقده حاال  یاوناندارن پوزخند یول نادارهیماش نیازا یکی ننیبیآره چون م-
 کنه یزیاالنه که معدم خونر میسوارشوبر

 نکردم یتااالن رانندگ206شترازینه من باب یوا-

 کنمیکمکت م نیبش-

 ...تویخودت نم-

 نیبش گمی:مدمیحرفش پر انیم عیسر

راننده جاگرفت ومن هم کنارش نشستم.به محض نشستن باذوق وشوق شروع کردبه  یصندل یرو عانهیمط
 ...(وهوی...اوهووو...ولیآورد)اه...اووه...ا یازخوددر م یجالب یوصداها نیماش یوارس

باتعجب نگاهم  نیاسمیکه  دمیبلندخند یشکمم بودباصدا یکه دستم رو یدردم درحال باوجودمعده
 ؟یخندیم ی:به چدیکردوپرس

 فتیراه ب یچیگفتم:به ه بردمیم نیکه خنده ام راازب یدرحال

 ؟یکنیم ییراهنما-

ذوق  نمیبعدبه راه افتادوتمام طول راه اوازراندن ماش یدادم واوهم مدت حیتوض نیبه اوراجب راندن ماش یکم
 !افتادم یوگهگاه به خنده م دمیکشیهم دردم کردومنیم

آدم دلش  هینیدادوگفت:عجب ماش رونیب جانیرامتوقف کردونفسش راباه نیبعدمقابل داروخانه ماش یمدت
 !کنه یزندگ خوادتوشیم

 !مچاله نگاهش کردم وگفتم:شربت معده یاعتنابه حرفش باچهره ا یب

 عیبرنداشته بودکه برگشت وسر یشد.هنوزقدم ادهیپ نیازماشکمربندش رابازکردو عیگفت وسر یبلند"یوا یا"
 .جاگرفت یصندل یرو

 "؟یچرابرگشت"یعنیتکان دادم که  یینگاهش کردم وابرو متعجب

 پولم توخونه جامونده فیگفت:ک زانیآو یجلوآوردوبالب ولوچه ا یاودستش رابه حالت مظلومانه ا که
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 اومدم یتحمل کن گهید کمیزدوگفت: یپولم رابه اودادم که لبخند فیک عیکردم وسر یپوف

 لمیزنگ خورد.متعجب به صفحه موبا لمیشدم.که موبا رهیخ ررفتنشیبه سمت داروخانه پروازکرد.به مس عیوسر
خوب  یلیناشناس که خ یشماره ا یکه نگاهم رو ردیگیوقت شب تماس م نیا ینگاه کردم که بفهمم چه کس

 .ثابت ماند شناختمشیم

 جواب دادم :بله؟ یخنث یراکنارگوشم قراردادم وبااحساس لیموبا

 آقارادان نیزم رانیسالم بر بزرگ مردا-

 ربودیکوروش کب رانیبزرگ مردا-

 یتوش امپراطور یمهم قلبه منه که جنابعال-

 نباشه؟ یتو زمان مناسب یوقت شب واسه چرت وپرت گفتنا نیا یکنیستاره حس نم-

 !نجاسرظهرهی؟اشب-

 رومحاسبه کن یقبلش فاصله زمان یمزاحم ش یبه بعدهروقت خواست نیازا-

 چشم-

 خدافظ-

 کجا؟کارت دارم-

 ستیزودبگو،حالم خوب ن-

 چرا؟نکنه بازمعدت؟-

 آره-

 رهیبرات بم حانتیر یاون آبج یاله-

 نیآم-

 !اون بچه؟ ااومدی:بچش به دندوگفتیبلندخند یباصدا ستاره

 شهیم یماه هی-

 ش؟یدید-

 ندارم یعالقه ا-

 ؟ییرادان توهنوز تنها گمیم-

 یانگاراون جادوگرگفته منوبه حرف بکش یول یکاردار یآره ...گفت-



 

 
80 

 اقاپسربامامان من درست صحبت کن یه-

 فعالکه مامان هردومونه ...کارتو بگو؟-

 کنمیدارم ازدواج م-

 مبارک !خدافظ-

 ؟ی؟چرا؟چطوری؟کیباک یونبد یستین؟کنجکاونیهم-

 یهمون طور ادیعشق ز لیبه دل گهیبا جان چهارماه د-

 ! یگرید احرفی یتماس راخاتمه دادم بدون خداحافظ نیاسمیلحظه باسوارشدن  همان

پول رابه  فیشربت وک شهیش عیسر نیاسمیبودم . ادبردهیاز نیاسمیلطف خواهرکوچکم معده درد رادرنبود به
 خواستینم ییزنگ خورد.دوباره ستاره بودگو لمیآن هاراگرفتم که همان لحظه موبا عیسمتم گرفت .من هم سر

 جواب بده نیپرت کردم وگفتم:به ا نیاسمی یپا یرارو یدست بردارد.گوش

 متعجب نگاهم کردکه گفتم:فقط بگوخوابم .لطفا نیاسمی-

 .دمیم شربت راسرکشرابه دست گرفت ومن ه یمرددگوش نیاسمی

راکنارگوشش قرارداد ولب باز کرد:بله؟...سالم....رادان خوابه...من؟...من  یگوش یباگنگ نیاسمی
 ...سال23...من؟....چطور ؟...نمیاسمی

 !!بلندگفت:بچه ام؟ یمتعجب خنده داروصدا باحالت

 !میا هیرابطه؟...خب...همسا...

وبه ستاره گفتم:ستاره من ازاالن خاموشم  دمیکش نیاسمیراازدست  یگوش عیگردشد سر یدرلحظه ا چشمانم
 دینگران نش

 راخاموش کردم لیتماس راخاتمه دادم وموبا عیوسر

 .کردیانداختم که متعجب نگاهم م نیاسمیبه  ینگاه

 ؟یکنینگاهم م ینطوری:چراادمیپرس

 گرونه یلی...خلتیموبا-

 !زوجم را یروزها لیراهمراهم آورده بودم...موبا میاصل لیبانگاه انداختم ...مو لمیبه موبا باتعجب

 سمهییگفتم:مال ر کوتاه

 داروندارش دست توئه یدار یسییعجب ر-

 ؟یفتیراه ب یخواینم-
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 .حرف نگاهش راازمن گرفت وبه راه افتاد بدون

راگرفتم وشانه به  چییرابه سمتم گرفت .سو چییوسو میشد ادهیپ نیرامتوقف کرد.هردوازماش نیماش سرکوچه
 .شانه اش واردکوچه شدم

 !ومن دست به معده داشتیقدم برم نهیبه س اودست

 کرد؟ یکه اومدازمن معذرت خواه یگفت یپسره چ نی:توبه ادیکه پرس کردمیودر رابازم میستادیخانه ا مقابل

 کدوم پسره؟-

 محسن-

 محسن؟-

 گهیهمون پسره که اوندفعه توکوچه مزاحمم شده بود د-

 نگفتم یزیمن چ-

 !میگویم یکه چه دروغ بزرگ دانستمیخودم م وفقط

که  یام ازکار زهیانگ دمیبرخوردکندوهنوزهم نفهم نیاسمیردچطوربایادبگیمانده بوددست محسن رابشکنم تا کم
 کردم چه بود؟

 .رابه عقب هل دادم ومنتظرشدم اول او واردشود در

بهش  یزیفکرکردم توچ دیکردبعدگفت به داداش رادان سالم برسون یاهشدوگفت:اخه اومدمعذرت خو اطیواردح
 ؟یگفت

 گردشده گفتم:داداش رادان؟؟ یشدم.در رابستم وباچشمان اطیواردح

 اوهوم-

 چرت گفته-

 شد؟ ی:معدت چدیدفعه پرس کینگاهم کردو رهیخ چندلحظه

 بهتره بروبخواب-

 ریتکان دادوگفت:شب بخ یسر

 یسمت خانه اشان قدم برداشت که گفتم:ممنون که اومد وبه

 کنمیبرلب نشاندوگفت:خواهش م یسمتم برگشت.لبخند به

بودم به خانه رفتم وازآنجاکه معده دردم کم  رهیخ ررفتنشیمحوشد.پس ازچندلحظه که به مس یا ودرلحظه
 .دمیرخوابیترشده بودپس ازخوردن چندلقمه نان وپن
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 یاحوالپرس یخانوم مواجه شدم کل قهیوصد یآمدن ازخانه باآقامرتض رونیکه به محض بزودروز زوج بود صبح
 .شدم وبه سمت آپارتمانم حرکت کردم نیکردندومن هم فقط سرتکان دادم ولبخندزدم.سوارماش

باآن  اطیدرح شبیبودکه د یا رصحنهینشسته بودم وبه ظاهرمشغول کاربودم اماتمام ذهنم درگ زمیم پشت
که آن هاباهم  خواستی.دلم نمنمیرادرکنارهم بب نیاسمیچرااصالدوست نداشتم شهاب و دانمیدم.نممواجه ش

 .رابطه عاشقانه کیبرسدبه داشتن  نندچهیجابنش کی

 دآقا،پدرتونیبه در خورد.بااجازه ورودم واردشدوگفت:ببخش یخسته کننده غرق بودم که تقه ا ینطوردرافکاریهم
 گفتن تواتاقشون منتظرتوتن

 داره؟ یچرا؟کار-

 فکرکنم مهمون دارن-

 هست؟ یک-

 خبرندارم-

 یبر یتونیباشه م-

 ستادمیاتاقم ا یقد نهیازاتاق خارج شوم مقابل آ نکهیتکان دادوازاتاق خارج شدمن هم بلندشدم وقبل ازا یسر
 .راحت شدازاتاق خارج شدم المیازمرتب بودنم خ ی.وقت دمیبه کت وکرواتم کش یودست

 .به درزدم یوتقه ا ستادمیبزرگ ا انیدراتاق آرم مقابل

 اتویبه گوشم خورد:ب شیصدا دکهیلحظه نکش به

رنگ پشت به من نشسته بود.در راپشت سرم بستم  یباتک کت سرمه ا یرابازکردم ووارد اتاق شدم.مرد در
 ؟ نیداشت ی:بامن کاردمیجلورفتم وپرس یوکم

.چشمانم به اندازه دوکاسه بزرگ نمیلحظه مردبلندشدوبه سمتم برگشت وتوانستم چهره اش رابب همان
 کرد؟یکارم نجاچهیگردشد.متعجب نگاهش کردم.اوا

 ؟یکنیکارمینجاچی:توادیهزاران برابرمن تعجب کرده بود.متعجب پرس دهمیهم مانندمن وشا شهاب

 !نیبودفقط لورفته بودم.هم امدهین نیکردم خونسردرفتارکنم.آسمان که به زم یسع

 !نجامیا رعاملیخونسرد گفتم:خب...من مد ینشست وبعدباظاهر میلبها یکردم تالبخندرو یسع یکل

 ؟یانیآرم یتوپسر آقا یعنی.باهزار زور وزحمت گفت:دیسخن بگو توانستینم یکرده بودکه حت آنقدرتعجب

 ن؟یشناسیگرومی:شماهمددیسبه نشانه مثبت تکان دادم که همان لحظه باباپر  یسر

 صاحب خونمن لیفام شونیبابانگاه کردم وگفتم:ا به

 فرد یاضافه کردم:روزا یوبعدبامکث
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 میکنیم دصحبتینیکامالمتوجه لورفتنم شدگفت:خب حاالبش باباکه

کم کم تعجب شهاب کمرنگ  میدیرانوش مانیقهوه آوردوهرسه قهوه ها مانیبرا یوآبدارچ مینشست یوقت
 ؟یمستاجر یی:توچراتوخونه دادیشدوروبه من پرس

 یلیجواب دادم :به دال کوتاه

 شد هیمراببردچون گفت:تنب یآبرو خواستیم ییاماباباگو

 ساله ام؟14به بابانگاه انداختم وگفتم:مگه من پسربچه  باحرص

 یساله ها ندار14از یدست کم-

 نیهم خراب ترخواهدکرد.سکوت بهتر نیپدرمن دست بردارنخواهدبودواوضاع راازا دانستمینگفتم چون م یزیچ
 .انتخابم بود

.دلم ینگ یزیرادان چ یدرموردوضع مال یبه کس خوامیروبه شهاب گفت:شهاب جان ،پسرم.ازت م بابا
 موضوع باخبربشه نیازا یادامه داره کس هشیکه تنب گهیماه د خوادتانهینم

 نیبه بابانگاه کردوگفت:چشم نگران نباش شهاب

 ممنون پسرم-

 .نجاکارکنهیبه بعد ا نیمن نگاه کردوگفت:شهاب قراره ازا بابابه

 خودشون شرکت دارن ناکهی؟ا یزده گفتم:چ بهت

 گرفتم مستقل بشم میومنم تصم میباحرص نگاهم کردوشهاب گفت:من وبابا باهم به مشکل خورد بابا

 ن؟یاسمیسر-

 خانوم منظورته فکرکنم؟ نیاسمیتندنگاهم کردوگفت: ابشه

 بود نیاسمیامامن االن منظورم  ستین یکه شک شیتوخانوم-

 هست؟ یخانوم ک نیاسمی نیبحثمان گفت:ا انیبزندبابام یمانندلبو سرخ شدو خواست حرف تاشهاب

 رسنیم نیاسمیبه عشقشون  چوننیبتونن هاله روبپ شونیاگه ا یعنیگفتم:نامزدآقاشهاب... یباپوزخند

 :هاله؟دیباالرفته پرس ییباابرو بابامتعجب

 شیرفته خواستگار شونیاره هاله دختربرادرت.ا-

 ؟یگفت:جد یباشهاب باخوشحال شیونامزد نیاسمیام راجب  یقبل یاعتنابه حرفها یباباب

 رهیانشاءالله که خ یشهاب :به سالمت وبعدروکردبه

 سرم ختهیر یادیز یکارا رمیم گهیوگفتم:من د بلندشدم
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 خواستمیبه بعدچگونه م نیمنتظرماندن ازاتاق خارج شدم.باحرص وارداتاقم شدم ودرا به هم کوفتم.ازا وبدون
 ...خدا یدقم رادر شرکت متحمل شوم.ا نهییوجودشهاب،آ

 دادمیم حیآمدترج ینم ادخوشمیز یکنم.ازرانندگ یگرفت ومن مجبورشدم خودم رانندگ یآخرمرخص دساعتینو
 .نمیعقب بنش یدرصندل شهیهم

خانه جنوب شهر  یهوا بیدلم عج کدفعهیقهوه ام بودم که  دنیکاناپه مشغول نوش یرو
 .بود دهیفا یراکرد.هرچقدرباخودکلنجاررفتم.ب

 .بود بیعج یلیخ یزیچ نیآن دخمه تنگ شود.واقعاچن یکرده بودم که چطورممکن است دل من برا تعجب

 .فردشدم یخانه روزها یزدم وراه رونیقرارم کلنجار رفتم که درآخرمغلوب شدم وازخانه ب یب باخودودلآنقدر 

 .شدم ادهیرامتوقف کردم وپ نیماش سرکوچه

 یدلتنگ کی یهمه راه آمدم.برا نیچه ا یشدم.اصال برا مانیگذاشتم ازآمدنم پش کیپادرکوچه تنگ وتار نکهیهم
 ؟؟ییکذا

 ...گریبودم چاره نبودد نجاآمدهیتاا اماحاالکه

 انسالیم یوپدر ومادرش وشهاب وزن نیاسمی دمیشدم که د اطیدرقفل چرخاندم ودر راگشودم.واردح درایکل
سفره نشستند.باورودم همه سرهابه سمتم  کیفرش پهن کردندوسر اطیخانوم درح قهیهمسن وسال صد

 .دیچرخ

 یمختصروکوتاه داشتم،سالمیکه به سمت خانه ام قدم برم یلدر راپشت سرم بستم.درحا اطیازورودم به ح پس
 گفت:آقارادان بفرماشام یآرام.همه جوابم رادادندوآقامرتض یدادم آن هم باصدا

 دروغ گفتم:من شام خوردم به

 یبر ینطوریا ذارمیبلندشدبه سمتم آمدوگفت:اصال نم عیخانوم سر قهیصد

 من شام خوردم نیگفتم:باورکن یبادرماندگ

 مابخور شیام پ ادولقمهیب-

 گهیجاندارم د-

 پسرم نمیاببیب یادبخوریدزیبا یجوون یبابامثال مرد-

 نیاسمیکردندویخوردکه کنارشهاب نشسته بودوباهم پچ پچ کنان صحبت م نیاسمیدفعه نگاهم به  کی
 باشه نیکنینقدراصرارمیدو حرصم گرفت وگفتم:حاالکه ا نیا یکی.بازازنزددیخندیزمیر

 ستادمیوشهاب ا نیاسمیرادرآوردم وپشت سر میخانوم به سمت فرش پهن شده رفتم.کفشها قهیوباصد
 نمیآقاشهاب بش شیپ خوامیمن م شهیخانوم اگه م نیاسمیوگفتم:

 ور جاهست نیباحرص نگاهم کردوگفت:ا شهاب
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 باشم یآقامرتض یروبه رو خوامیباالانداختم وگفتم:آخه م ییابرو

سمت راست  روزمندانهیپ یرابه من داد.بالبخند شیچندلحظه متعجب نگاهم کرد.بعدبلندشدوجا نیاسمی
 میلبها یدرسمت چپ او،حال خوشم خراب شدولبخندم رو نیاسمیدفعه بانشستن  کیگرفتم،که  یشهاب جا

ه زن ناآشناکه .کرفتم.اخم کردم ونگاهم راازاوگدادیم لیتحو روزمندانهی.حاالشهاب بودکه به من لبخند پدیماس
 ؟یکن یرومعرف شونیا یخوای:زنداداش نمدیخانوم نشسته بودپرس قهیکنارصد

 دموننیجد هیگفت:آقارادان همسا شیشگیخانوم بالبخندمهربان هم قهیصد

 خانوم مادرشهاب خواهرآقامرتضان دهیمن گفت:سپ وبعدروبه

چه واژه  طیشرا نیدرا نمیمحدودذهنم جستجوکردم که بب یکشنریدرد یتکان دادم وکم دنیبه نشانه فهم یسر
 گفتم:خوشوقتم خانوم افتنشیبعدبا یا برندولحظهیبه کارم یا

 دمتونید ییجا کنمیآشناست حس م یلیآقارادان.چهرتون برام خ نطوریمنم هم-

 شناسمتونی.من نمکنمیفکرنم-

 نطوریتکان دادوگفت:آه که ا یسر

 :بخورپسرمگفتدویغذاکش میبرا یآقامرتض

.نگاهم کردندیوشهاب بود.بازداشتندپچ پچ م نیاسمی یتشکرمشغول غذاخوردن شدم.تمام حواسم پ بدون
 نیزیریذره دوغ برام م هیخانوم  نیاسمیسوق دادم وگفتم: نیاسمیرادرسفره چرخاندم وبعدبه سمت 

وبه سمتم  ختیدوغ ر میبرا یدوکمیراازدستم کش وانیشهاب ل نیاسمی یرابه سمتش گرفتم.به جا وانمیول
 .دمیچندجرعه نوش کردمیوطلبکارانه نگاهش م میمستق نطورکهیراازاوگرفتم وهم وانیگرفت .ل

 دیشهاب زنگ خورد.به صفحه اش نگاه انداخت وگفت:ببخش لیلحظه موبا همان

مادر،بروته  نیاسمیگفت: نیاسمیخانوم به  قهیبلندشدوبه خانه رفت.هنوزچندلحظه نگذشته بودکه صد عیوسر
 دوست داره ارعمتیب گید

 .گفت وبلندشدوبه خانه رفت"یچشم" نیاسمی

 "نیاسمی"

وبه مکالمه اش باشخص  ستادمیشهاب توجهم راجلب کرد.ا یکه صدا رفتمیشدم.به سمت آشپزخانه م واردخانه
من هم  نی....بله واقعاحق باشماست اماباورکننطوربشهیا خواستمیمجهول پشت خط گوش سپردم:من نم

 هیهاله خانوم...هاله خانوم... نینی...ببنیگینداشتم...همش خواسته مامان وبابا بود...بله ...درست م یریتقص
 ......هاله خانومخوامی...من واقعامعذرت من؟یکنیم هی...گرقهید

 شده؟ ی:چدمیداد.واردسالن شدم وپرس رونیآوردونفسش راباصداب نییراازکنارگوشش پا یگوش

 زدوگفت:آ،آ،استراق سمع؟ یلبخند شهاب
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 .دکنجکاوشدمیببخش-

 .نداره یاشکال-

 گفت؟یم یهاله...چ-

مامان  رسریز زیکرده بودم گفتم که همه چ فیروبراش تعر یخواستگار انیداده بودم صبح وجر امیمن بهش پ-
دختره برخالف ظاهرش عجب آدم  نیا نیاسمی گمیبود.م یبودشاک زنگ زده دهیاممودیوباباست اونم تازه پ

 هیبیغر بیعج

 چطور؟-

 پشت تلفن زدیعرم-

 .عه شهاب زشته-

 غل وغشه یساله ب7 یبامزه ست مثل بچه ها یلی.خگمیکردنشوم هیکه ،گر ستیمنظورم اون ن-

 ... شهاب-

 جان شهاب؟-

 ؟یمثل هاله گذشت یسیبخاطرمن ازک یکرد یکارخوب یکنیفکرم-

 ...بخاطرتونبود-

 ؟یپس چ-

 رمیمیبودکه من بدون توم نیبخاطرخودم بود.بخاطرا-

 وونهیزدم وگفتم:د یپاره شد.لبخند بنددلم

 توئم وونهید-

 ارمیب گیوگفتم:من برم ته د دمیخند

 زمیبرو عز-

 نتیرادان که به کاب دنیدفعه باد کیواردآشپزخانه شدم که  خواندمیکه باخودشعرم یدرحال ضیعر یبالبخند
که  یام گذاشتم وبعدلحظه ا نهیقفسه س ی.دستم رارو دمیمتربه هواپر کیو دمیکش یبلند"نیه"داده بود. هیتک
 ؟یکنیکارمینجاچیآمدم گفتم: شماا رونیازشوک ب یکم

 ن؟یدیراباال آوردودرهواچندبارتکان داد.جلورفتم وپارچ راازدستش گرفتم وگفتم:شماچرازحمت کش یخال پارچ

 لطف کردم-
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 یازشوخ یآثار شیدرچهره اش ونه درلحن صدا کند؟امانهیم یبامن شوخ نمینگاهش کردم که بب متعجب
گفتم :ممنون ازلطفتون،زحمت معاشرت بلدنبود.پارچ دوغ رابه سمتش گرفتم و یمردمتکبرذره ا نی.ادانکردمیپ

 نیدیکش

بودکه من بدون دوغ  نیراازدستم گرفت باحالت تمسخرگفت:بخاطر تونبود...بخاطرخودم بود.بخاطرا پارچ
 !!!رمیمیم

 اوهم کارمراتکرارکرده بود؟استراق سمع؟ یعنیزده نگاهش کردم. بهت

 ؟یدادیماگوش م ینگاهش کردم وگفتم:واقعاکه!به حرفا یوعصب یحرص

 دمیشن یزدوگفت:اتفاق یپوزخند

 اریب گیگفت:برو ته د یبامکث

 !زمیاضافه کرد:عز یزیتمسخرآم وبالحن

 .چشمانم محوشد وباپوزخندازمقابل

 نیکه رادان گفت:اونجانش نمیرفتم .بازخواستم کنارشهاب بنش اطیراآماده کردم وبه ح گیته د باحرص

 :چرا؟دمیپرس باتعجب

 روفرش ختیحواسم پرت شد،پارچ دوغ ر نیرفت شماوشهاب جان یوقت-

نگاهش کردم وبعددرکنارعمه جاگرفتم.پس ازاتمام غذاتاخواستم بلندشوم عمه دستم راگرفت  متعجب
 اونور کارت دارم میوگفت:بر

که عمه  میستادی.مقابل هم امیرفت هیممکن ازبق یجا نیبه دورتر هیومتعجب بق نیسنگ رنگاهیز باعمه
 کارکردهیگفت:شهاب بهم گفت که احمدگوربه گورشده چ

 ینگفت یزینگفتم.بادست سرم راباالآوردوگفت:ممنون که به مامان وبابات چ یچیانداختم ه نییراپا سرم
 دخترخوشگلم

 رابطه خانواده هاخراب بشه خواستمیزدم وگفتم:نم یلبخند

 دخترعاقلم یکرد یکارخوب-

 !کنه یعذرخواه خوادازتیپشت خطه!م یکیگرفت وگفت:رابه سمتم  لشیموبا

 ...زده گفتم:عمه بهت

 رابرهم فشردوگفت :حرف بزن چشمانش

 آمدگفتم:الو؟ یم رونیازته چاه ب ییکه گو ییراکنارگوشم قراردادم وباصدا یگوش مستأصل

 :سالمدیچیاحمدآقادرگوشم پ یصدا
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 ن؟یگفتم:سالم احمدآقاخوب هست دستپاچه

 اون شب یکنم بابت حرفا یاحمدآقاآمد:زنگ زدم عذرخواه یخشک وجد یگرصدایبارد

 حرفاباشه نیدازاینبا لیفام نیب نیمن فراموشش کردم.شماهم فراموش کن کنمیخواهش م-

 خداحافظ گهیپس د-

 ریخداحافظ شبتون بخ-

 نیمنگنه قرارداد یرو ال چارهیگفتم:عمه چرامردب یرابه دست عمه دادم وبادلخور لیراقطع کردم وموبا تماس
 کرد یاحمدآقابااون سن وسالش ازم عذرخواه دمیواالمن خجالت کش

واقعاازت  کردمنمیم یاحمدعذرخواه دیقربونت برم که انقدر دلت خوبه امابا ی:الهدوگفتیگونه ام رابوس عمه
 وازت ممنونم خوامیمعذرت م

 نیکنتوروخدا!فراموشش  نیوگفتم:نگ دمیهم عمه رابوس من

 .رابرهم فشرد شیهم پلک ها عمه

 سشییر نیپسرماش نی.بازادمیرادان راد سییر نیرفتن به سرکار.سرکوچه بازماش یزدم برا رونیزودازخانه ب صبح
 !یونیلیم نی.امانت چنددیایبرسرامانت مردم ب ییبال دکهیترسیبود.درکارش مانده بود.اصال نم نجاآوردهیرابه ا

 بیدرنظرم عج زیرو دارم به مطب رفتم.امابه محض ورودم همه چ شیگردرپید یعاد یروز کار کی نکهیبافکرا
 ؟یگفت:اومد دنمیآمدوباد رونیازاتاقش ب یوانیآمد.همان لحظه دکترک

 ن؟یزوداومد نقدریوسط؟شماچراا نیا هیکارتوناچ نیه؟اینطورینجاچراایبله.اماا-

 رمی.من دارم منیاسمی-

 کجا؟-

 آلمان-

 ؟یچ ؟واسهیچ-

 ینطورزندگیوهم کنمیبه بعداونجاکارم نیرفتنم جورشدازا یباالخره کارا-

 شه؟یم یمن چ فی:پس تکلدمیپرس رک

ندارم  رانیتوا یمطب گهیداشتن حتماخبرت کنن امامن د اجیاحت یبه چندجاسپردم وشمارتودادم که اگربه منش-
 یدببخشیداشته باشم.با اجیاحت یکه به منش

شهرکه  نیبه دنبال کاربگردم درا خواستمیثابت مانده بود.حاالچطورم یوانیدکترک یلبها یبرده بودنگاهم رو ماتم
 ازشکستن شاخ غول هم سخت تربود داکردنیکارپ
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اتوبوس قدم برداشتم.باران بازهم  ستگاهیزدم وبه سمت ا رونیصحبت بادکتردست ازپادرازترازمطب ب یبعدازمدت
 !ترانه یمن ب ینباربرایبارنم نمک...بازباران ...اماا نیاماا دنیشروع کردبه بار

کدام به دردمن  چی.اماهکردمینگاه م وارهاید یرو یها ی.به آگهداشتمیقدم برم نطورکهیهم
 روروکردمیآوردم ودفترتلفنش راز رونیراب لمی.موباچکدامی.هخوردینم

فرزانه "نام  یکه نگاهم رو شدمیدمیناام گرداشتمیدست وپاکند.د میبرا یبودم که بتواندکار یبه دنبال کس.
 میبرخوردنداشت ادباهمیاماز میمحله بود کیبودکه باهم در رستانمیثابت ماند.فرزانه دوست دوران دب" یرینص

 میکردیم بتکوتاه باهم صح یاحوالپرس کیدرحد  میدیدیرام گهیوهربارهم که هم د

درنگ شماره اش راگرفتم که  ی.بکاربودمیجورکردوگرنه من تاحاال ب میکارمطب راهم اوبرا نیدارم که ا ادی امابه
 بعدچندبوق ممتمدباالخره جواب داد:بله؟

 ؟یالوسالم،فرزانه خودت-

 خودمم شما؟-

 ستهیشا نیاسمینم،یاسمیمن -

 شمارتونداشتم دیببخش ییتو نیاسمیآه -

 خبر؟ ؟چهیخوب زمیاشکال نداره عز-

 ؟یازماکرد یادیعجب  ؟چهیتوچطور یسالمت یمرس-

 کارم بهت افتاده ،راستشیمنم خوبم مرس-

 ؟یچه کار-

 مینیگروببیهمد شهیم-

 میزنیباهم حرف م نجابعدکالسمیاایب یمن االن آموزشگاهم ول-

 ؟یمعلم شد-

 استادزبان-

 نمیاووه خانوم استاد، آدرس آموزشگاهتوبده بب-

 شهیسم داره شروع مکال دبرمیاالن با,کنمیبرات اس ام اس م-

 هستم امتیباشه برو منتظر پ-

 جان نیاسمیپس فعالخدافظ -

 خدافظ-
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فرزانه شده بودفرشته نجات که  ییحالم بهتربود.گو یاتوبوس نشستم.کم ستگاهیراقطع کردم ودرا تماس
 .داشتم دیاوام نقدربهیا

بلندشد.فرزانه آدرس آموزشگاه رافرستاده  لمیموبا امیزنگ پ یبعدصدا یاتوبوس نشستم که لحظات یصندل یرو
 .بود

کردم وچشمانم  یآوردم و داخل گوشم گذاشتم وطبق معمول آهنگ موردعالقه ام راپل رونیب فمیام راازک یهندزفر
 :رابستم

 ......کنارتوپرم ازحس عاشقمن

 ...یقلب پاک وحس خوب سادگ هی تودستته

 گذرهیهابدون تونم قهیدق نیا

 ...حرف آخره شهیمن هم یدارم برا دوست

 بمون...رهام نکن تودست شوم روزگار کنارمن

 ببار میزندگ رخشکیکو یبارون بشو...رو مثل

 ....چشم من بخون یالتماسوتو نی...انیبب منو

 قشنگه یلی...صدات خ نیانداخت:منوبب نیرادان درگوشم طن یدفعه صدا کی

 .نجاستیباخودفکرکردم که رادان ا یچشمانم رابازکردم وبهت زده به اطرافم نگاه انداختم.لحظه ا عیسر

به آهنگ موردعالقه ام  توانستمیراحت نم الیگرباخید ییوآهنگ راعوض کردم.گو دمیبه صورتم کش یدست کالفه
 .گوش دهم

 ! درآهنگ موردعالقه ام ی...حتشدی!همه جاحضور داشت...همه جاظاهرمشدیترسناک م گرداشتیرادان د نیا

کارت به دنبال آدرس  دنیشدم بعدازکش ادهیپرت کردم وپ فمیراداخل ک یوهندزفر لیاتوبوس موبا باتوقف
راجب خانوم  یشدم.واردآموزشگاه شدم وازمنش داکردنشیموفق به پ عیگشتم.ازآنجاکه کامال سر راست بود سر

کالس  میم گرفتم تااتمام تایمانده من هم تصم یکالسش باق انیپاتا یساعت میکه گفت:هنوزن دمیپرس یرینص
 یخودعالم یهم برا لیوسا دزدنینداشتم.اماد دیخر یبرا یدرپاساژ مقابل آموزشگاه بزنم.هرچندکه پول یاو چرخ
 داشت

رفتم ووارد.پاساژ شدم.ازطبقه اول شروع کردم  ابانیگرخیتشکرکردم وازآموزشگاه خارج شدم.به سمت د یازمنش
 شدکهیم یبودم.حقوق پدر راچندماه دهیجوراب هم نخر کی یخودحت یوقت بودکه برا یلیمغازه ها.خ دزدنیبه د

 یجوراب برا کی یماندتاحتینم میبرا یپول چیه نیبخاطرهم میگذراندیبودندوباحقوق من روزگارمان رام ختهینر
 .خودم بخرم

 کنم؟ دچهیکه اگرفرزانه هم نتواندکمکم کند با کردمیوباخودفکرم دمیدیارامه مغازه
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 .کرد یازندگیدن نیدرا شودیپول که نم بدون

 !!بزرگ یلی!خستیکارشدن معضل بزرگ یب یخرج کن دپولیبا یکشینفس م اکهیدن نیدرا

 .طبقه دوم فروشگاه رفتم به

 .کرد یادآوریلباس مردانه افتاد.ناخودآگاه ذهنم تولدشهاب را کیبوت کیکه نگاهم به  زدمیم نطورگشتیهم

 !بود یبزرگ یلیپول معضل خ یمن بدبخت ب یبرا نینمانده بودوا یتاتولدش باق یادیز مدت

قدم برداشتم وپشت  کیسست به سمت بوت ییآرام وپاها ییبرسرم خراب شد.باگامها یا ادرلحظهیتمام دن ییگو
 .وبادقت لباس هاراازنظرگذراندم ستادمیا نیتریو

 .تولدشهاب یکادو یبودبرا نهیگز نیتک کت بهتر نیچشمم راگرفت.ا بیعج یرنگ یکت خاکستر تک

 .دیپوشیمعموال تک کت م شهاب

 .نکردم و واردفروشگاه شدم درنگ

کردم که به سمتم  ی.تک سرفه اکردیقفسه هارامرتب م یبودولباس ها ستادهیقدبلندپشت به من ا یمرد
 ؟یکنیکارمینجاچی:توادمیپرس کرد؟متعجبیم نجاچهیخشکم زد.رادان ا دنشیبرگشت.باد

 کنمینجاکارمیمن ا-

 ؟ینبود یمگه تومنش-

 کنمینجاکارمیفردا یزوجمه روزا یاون کار روزا-

 نطوریآه که ا-

 ؟یخواستیم یزیچ-

 هیاون تک کت خاکستر متیق-

 هزارتومن160-

 زمزمه کردم:چقدرگرون یدیباناام

 ؟یخوایواسه شهاب م-

 ادنموندهیاراده گفتم:آره ز یب

 نگاهم کرد.ابروانش به هم گره خوردونگاهش ترسناک شد یبیعج باحالت

 یادب یاگه همکارم ب دخانومیشدوروبه من گفت:ببخش کمانینزد یکه پسرجوان کردمیزمینگاهش راآنال متعجب
 ادهفتیکرده تازه کاره وهنوزجان

 کرده؟ یادب ی:من گفتم بدمیبه پسرجوان نگاه کردم وپرس متعجب
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 متعجب به من چشم دوخت وگفت:نکرده؟ اوهم

 تکان دادم وگفتم:نه یرابه نشانه منف سرم

 برو به کارت برس ستین یمشتر شونیزدوروبه پسرگفت:ا یپوزخند رادان

 دستورداد نیباحرص گفت:بازا پسر

 د؟ینیشمانامزدا دخانومی:ببخشدیمن پرس وبعدروبه

 گفتم:نه عیسر

 ن؟یپس حتمادوست دخترش-

 :نه چطور مگه؟بازگفتم

 ن؟یکه خواهرش نینگ-

 نه-

 خب خداروشکر-

 چرا؟-

 یباز سییبداخالقه وهمش ر چیذره آداب ومعاشرت نداره ه هی نیآقاپسرو ادب کن نیذره ا هیبگم که  خوامیم-
 ارهیدرم

 بااخم گفت:کامران برو ازجلوچشمام گمشو رادان

 گفتم نیدیبه رادان کردوگفت:د یاشاره ا کامران

 بداخالقه یلیوگفتم:حق باشماست خ دمیبلندخند یباصدا رمیخنده ام رابگ یجلو نتوانستم

 ادبش کنم دمیفعال شده بوداضافه کردم:امامن قول م بیدرونم عج طانیکودک شروش ازآنجاکه

 نیکنیبه من وجامعه م ی:لطف بزرگدگفتیمراد طنتیهم که ش کامران

 نمیبب ابرویشدوکامران راهل دادوگفت:ب یحرص رادان

 ؟یکنینگاهم کردوگفت:که ادبم م رهیازمافاصله گرفت.بعدازرفتن کامران،رادان خ یدوکمیخند کامران

 گفتم:آره ییباپررو

 ؟یاونوقت چطور-

 بداخالق یخدافظ آقا رمیم گهی.خب من دکنمیدامیواسش پ یراه هیامامطمئن باش  دونمینم گهیاونشود-

 خدافظ خانوم عاشق-
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 . حرفش شدم خکوبیم یا لحظه

 .خارج شدم کیکردم وازبوت یخودرابه آن راه زدم ومجددا خداحافظ بعدچندلحظه

ازاتاق هاخارج  یکیزانه هم ازمن ،فر دنیساعت گذشته بودوهمزمان باسررس میآموزشگاه برگشتم.درست ن به
 نیاسمیبغلم کردوگفت:سالم  ییلبخندزدوبه سمتم آمدوباخوشرو دنمیشد.به محض د

 ؟یهم اورابغل کردم وگفتم:سالم فرزانه جون خوب من

 ؟ یتوچطور زمیجداشدوگفت:خوبم عز ازمن

 منم خوبم قربانت-

شاپ خوب هست  یکاف هیبغل  نیا میبخور یزیچ هیتااون موقع  میمونده بر یساعت1 میتاکالس بعد-
 میکنیاونجاصحبتامونم م

 میباشه بر-

 میوسفارش هات چاکلت داد مینشست یزی.سرم میشاپ مدنظر فرزانه رفت یوبه کاف میخارج شد ازآموزشگاه
 ؟ یبگ یخواستیم ی:خب...چدیفرزانه پرس میمشغول خوردن شد یآوردندو وقت مانیبعدبرا یومدت

که  یبکندگفتم:راستش دکتراون مطب میبرا یبتواندکار کردمیکه در دل دعام یجابه جاشدم ودرحال میدرجا یکم
 یکمکم کن یتونیتوم نمیبب خواستمیآلمان من االن دنبال کارم م رهیداره م کردمیتوش کارم

 جاهست هی:دوگفتیازهات چاکلتش رانوش یا جرعه

 ؟یگیم یگفتم:جد یباخوشحال

 ؟یبر یتونیآره سعادت آباد م-

 نداره؟ سیگفتم:سرو دمق

 نه-

 تونمیپس نم-

 روسراغ دارن ییجا نمیمن ازدوستام بپرسم بب یدصبرکنیپس با-

 پس به من خبربده دستت دردنکنه-

 کنمیخواهش م-

 ؟یکنی؟شوهرنمیکنیکارامیخودت چ-

 دمیاهامودیرو شامردیچندوقت پ-

 ؟یگیم یجد-
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 شهیباورت نم نیاسمی:دوگفتیخند مستانه

 و؟یچ-

 !بداخالق بود یلی.اماخدمیشاهزاده سواربراسب سف دم،یپسرثروتمندود هی-

 ؟یتوهنوزم عاشق پول وونهید-

 ؟یتوئم هنوزعاشق پسرعمت-

 بهم گفت دوسم داره شیوگفتم:اوهوم چندوقت پ دمیزخندیر

 گفت:باالخره گفت؟ جانیباه فرزانه

 شهیم یرسم یک مینیزدواجم کردومنم قبول کردم تاببازم درخواست ا ییجورا هیاوهوم -

 هم یپا دبهیرشیخوشحال شدم پ یلیخ-

 پولت نه شوهرت فیثروتمندکه قراره بشه ک یتواون آقا نیوهمچن یمرس-

 :واقعادوگفتیبلندخند یباصدا فرزانه

 دلم براش تنگ شده که نگو نقدریمامانت چطوره؟ا ی:راستدیبعدپرس یا لحظه

 اخونمونیفرداب-

 واقعا؟-

 ناهارمنتظرتم ،یآره جمعه ام هست راحت-

 شمیباشه پس مزاحم م-

 یمراحم-

کمک فرزانه  دبهیناراحت شدومانندمن چشم ام یمامان گفتم اوهم حساب یمطب رابرا انیبه خانه رفتم جر یوقت
 .دوخت

 میدومن هم ازآنجاکه مهمان داشتظهربود.مامان درآشپزخانه مشغول آماده کردن غذابو یها یکی،نزد روزجمعه
 یوبعدازاتمام کارها،بافرزانه تماس گرفتم بعدازچندبوق متوال دمیکش نطورخودمیخانه وهم یبه سرو رو یدست

 پاسخ داد:جانم؟

 ؟ییفرزانه؟کجا یسالم خوب-

 خوبم توکوچتونم-

 رابرداشتم یرآمد.گوشرفتم که همان لحظه زنگ به صدا د فونیتماس راقطع کردم وبه سمت آ یحرف بدون

 اتویب ی:خوش اومدوگفتم
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 کردواردخانهیکه اطراف رابراندازم ی.درحالستادمیبازشدن در رافشردم.به استقبالش رفتم ومقابل در ا ودکمه
واورابه داخل دعوت کردم .مامان هم داخل خانه منتظرش بودفرزانه به  میدیرابوس گریدهمدیکه رس کیشد.نزد

دوست داشت.فرزانه  یلیراخ مانپرت کرد.ازاول هم فرزانه ما دوخودرادرآغوششیبه سمتش دو دنشیمحض د
 .زدیمادر لک م کیآغوش  یدلش برا شهیازدست داده بودوهم ییمادرش راسال اول دوره راهنما

 یچا ینیسنشستندومن هم به آشپزخانه رفتم وبا ییرایفرزانه ازمادر دل کند.مامان وفرزانه داخل پذ نکهیبعدازا
 زگذاشتمیم یرارو ینیآن هابرگشتم.اول به مامان تعارف کردم وبعدفرزانه وس شیپ

 ایکنیرابرداشتم وگفتم:خوب مامان منوازراه به درم یچا استکان

 به دربشه آخه ادازراهیبدش نم نی:مامانتم همچدوگفتیخند فرزانه

 خوبه؟ ؟باباتیخبردخترم ؟خوب د،چهیول کن ناروی:حاالادوگفتیهم به حرف فرزانه خند مامان

 یخاله همه خوبن سالم دارن خبرم که سالمت ی:مرسفرزانه

 ؟ییدانشجو-

 زبانموادامه دادم واالن شدم استاد دمینرس یینه تودرس که به جا-

 خوامیم گفتیم یماکه ازبچگ نیاسمی نیا یدیرس یوشغل ییجا هیوبه  یداد صیکه راهتوتشخ نیماشاءالله آفر-
 عروس بشم جالب اونجاست که عروسم نشد

 نیتوا دونمیخواستگارنداشتنمو بکوب توسرم من خودم م یبه مامان نگاه کردم ومعترض گفتم:حاال ه یبادلخور
 یبگ یشماه ستیالزم ن میخونه اضاف

 نباش یچیهست نگران ه نتیگفت:تااون پسرعمه نازن دندوفرزانهیوفرزانه باهم خند مامان

نکردوروبه مامان گفت:خاله  ییآمدم امااواعتنا ییرخ شدم ودورازچشم مامان چشم وابرودفعه س کی
 م؟یهست چرا راه دوربر گم؟تاآقاشهابیبدم

 مثل خواهربرادرن تازه شهاب درشرف ازدواجه نیاسمیگفت:آخه شهاب و یبالبخند مامان

 افتمیفرار یبرا یمن ومامان چرخاندکه همان لحظه باچندضربه که به درخوردفرصت انینگاه پرسش گرش رام فرزانه
 ه؟یک یعنیوگفتم:

بودونوک  ستادهیمواجه شدم که پشت به من ا یازنگاه پرسش گرفرزانه فرارکردم ودر راکه بازکردم بامرد عیوسر
 !ادان؟باشد جز ر  توانستیمردقدبلندخوش قدوباالکه م نی.ادیکوبیم نیکفشش رابرزم

چنداسکناس نو به سمتم گرفت  یگرید احرفیدر متوجهم شد،به سمتم برگشت وبدون سالم  یباصدا
 ماه نیء ا هیوگفت:کرا

 یزدم ودر حال ییگل ازگلم شکفت .لبخند دندان نما یپول یوب یکاریب یروزها نینو درا یآن اسکناس ها دنیازد
 ربمونهبودم گفتم:قابل نداره،بذا رهیکه به اسکناس هاخ
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دستش رادنبال  ریدفعه دست رادان که اسکناس هارابه سمتم گرفته بودعقب رفت.متعجب مس کی که
 یگردنگاهش کردم که لبخند یگذاشت وچشمان من گردشد.متعجب باچشمان بشیکردم.اسکناس هارا داخل ج

 بت؟یتوج یگفتم:چراگذاشت عیداد،سر لمیتحو

 دارم دالزمیمنم که شد یچون خودت گفت-

آن پول  نطوریهم توانستمینم کردمیم یدکارینگاه متعجب من برگشت وبه سمت پله هاقدم برداشت.با مقابل
 ...خدا یکوچک زدم .ا یکردم تعارف یرابه امان خدابسپارم.عجب اشتباه

 ...لب بازکردم :خب...راستش من عیدور نشده بودکه سر هنوزآنقدر

کردواسکناس ها رادوباره  بشیبرلب نشاندودست درج یشد پوزخند کمیدفعه برگشت وباچندقدم کوتاه نزد کی
 حرف دلتوبزن تعارف نکن شهیآوردبه سمتم گرفت وباهمان پوزخندگفت:هم رونیب

 خدابده برکت یزدم واسکناس هاراگرفتم وگفتم:مرس یلبخند

 .فاصله گرفت ومن هم سرخوش واردخانه شدم یبدون حرف رادان

 ه؟ی:اون چدیدر دستم پرس یاسکناس ها دنیباد مامان

 شودادیرادان آوردکرا-

 بده چقدرسروقت آورد رشیهم مانندمن خوشحال شدوگفت:خداخ مامان

 ه؟ی:رادان کدیپرس یباکنجکاو فرزانه

 مستاجرمونه-

 نیدار نجاخونهیرازایمگه به غ-

 . میدرستش کرد ستایالبته مثل اونموقع هان نییپا نیرزمیگرفتم وگفتم:ز نییاشاره ام رابه سمت پا انگشت

 مینوشتیاونجاباهم مشق م ادمهی یآخ-

 ریبخ ادشیآره -

 لیوسا دمنمیذره باهم گپ بزن هیلحظه مامان بلندشدبه سمتم آمدوپولهاراازم گرفت وگفت :تاشما همان
 کنمیناهاروآماده م

 کمکت میایب نیاسمیگفت:دستت دردنکنه خاله جون بذارمن و فرزانه

 دمیخودم انجام م ستین ینه دخترم کار-

 ؟یداکنیبرام کارپ یتونست ی:راستدمیصحبت پرس یمامان کنارفرزانه نشستم وبعدمدت بعدازرفتن

 یکار هی،فقط  داکنمیشغل مناسب پ هیراستش هرچقدر گشتم به دوست وآشنازنگ زدم نتونستم برات -
 ستین ادمناسبیکه ز داکردمیپ
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 هست حاال؟ ی:چه کاردمیپرس یدیباناام

 دارن اجینفراحت هیشاپه به  یکار کاف-

 گارسون؟-

 یممکنه انجام بد یهرکار کننیم میکارا رو تقس دمیخب اونطورکه فهم-

 حاال کجاهست؟-

 نطوریهم هم مهیداره ب سیسرو یول نجادورهیامااون باالهاست ازا قیدق دونمینم-

 شرکته؟ ؟مگهیگیم یجد-

شرکت ساختمان  نیوبزرگتر نیبزرگا.بهتر یلیخ یعنی گمی.بزرگ که ماستیشرکت بزرگه اسمش مهرآر هی نیبب-
 داکردمیکافه رستوران بزرگ هست که اونجابرات کارپ هی نشییطبقه پا رانهیا یساز

 داره مهیخوبه که ب یلیخ-

 ؟یگرفتیتوچقدر قبال حقوق م یآره راست-

 تومن600-

 دهیم 700نجایخب ا-

 واقعادستت دردنکنه هیخوب وعال یلیخ طشیشرا نهیمهم ا الیخیپس حله کارشوب-

 زدلمیعز کنمیخواهش م-

که اوهم اول مانندمن چهره اش درهم رفت اماکم کم اوهم  میدونفره گفت شیرابرا زیمامان همه چ باآمدن
وخودمان  میمبل نشاند ی.پس ازاتمام صحبت هامن وفرزانه مامان رارودیراپسند طیرفت وشرا انیازم شیاخمها

ظروف فرزانه رانشاندم  دنیزچ.بعدا میدیراکم کم چ لیووسا میبازکرد ییرای.سفره رادرپذمیدست به کارشد
که به ذوق فرزانه  یوغذاراآوردم که فرزانه گل ازگلش شکفت وباولع مشغول خوردن شد.من ومامان هم درحال

 .میمشغول خوردن شد دمیخندیم

 "رادان"

 نیجواب مثبت به ا نکهیتاقبل ازا میارفتیگرفته بودبه شرکت مهرآر یهمراه فرزانه که بخاطرمن مرخص روزبعدبه
 .محل کارم مطمئنم شوم زبودنیفرصت دهم ازتروتم

 میدوربودنش برزندگ نیکه ا یداشت وتنهااختالل سیازخانه امان دوربوداماخداروشکرسرو یلی!خندهیکارآ محل
من عاشق خواب  یازمرگ هم برا نیوا شدمیدارمیزودازخواب ب یلیخ دصبحیدرخوابم بود وبا کرد،اختاللیجادمیا

 یبدتربود.هرچندکه چاره ا کنمیم یبخوابم ط یکه تالنگ ظهرباآسودگ دروزجمعهیروزهفته رابه ام6که تمام 
 .کندیو واقعاپول چه هاکه نم رمیمرگ راباجان ودل بپذ نیا خواستمینداشتم وم
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برااندازش  رتیوهردوباح میستادی.مقابل ساختمان بزرگ شرکت امیدیارسیبه شرکت مهرآر یطوالن یبعدمدت
رابه خودجلب  یا نندهیداشت وتوجه هرب ییبایفوق ز یکه واقعامعمار یا شهیش یبانما ی.ساختمانمیکرد

.فقط وفقط سیوسرو مهیکارمهم است نه ب نیحقوق ا گرنهیکه د کردمیبود وباخودفکرم.دهانم بازمانده کردیم
 .یمدرن وباکالس طیمح نیکارکردن در چن یژباالیمهم بود.آن هم پرست زیچ کی

 ...بود یمن کل ی.آن هم برانجایشاپ ا ی.هرچندباکارکردن درکافنجایبفروشم من باکارکردن درا یفخر چه

قانع بودم وبه  شهیکوچک بودندوکوچک خواهندماند...هم شهیکه هم ییکوچکم...آرزوها یداشت آرزوها یعالم
بزرگ  یدرازکردم...تنهاآرزو ممیرابه اندازه گل میبه اندازه دهانم لقمه گرفتم وپا شهی...همیآنچه داشتم راض

برسم...ازآن  میزوبه آر دانستمیدمیبعشهاب  یسراغ نگرفتن ها نیام داشتن شهاب درکنارم بودکه باا یزندگ
هم مزاحمش  د،منیایب دنمیبه د نکهیفرستاده چه برسدبه ا یامیگرفته ونه پ یتماس گرنهیشب به بعدد

بهتراست...به قول  یکه بدانم!ندانستن گاه خواهمی!ونمدانمینخواسته...نم دهمیشا دنتوانستهینشدم.شا
 "یخبر ،خوشیخبر یب"معروف

مبلمان  دنی.بادربودندینظ یواقعاب باکهیز یبودبامبلمان یبزرگ یشرکت الب ی.ورود میفرزانه واردشرکت شد همراه
 نجاکجا؟یخانه امان افتادم...من کجاوا دهیکهنه ورنگ پر ادمبلمانیشرکت  یالب

مردم جواب  یبودندوبه پرسش ها ستادهیا شخوانیوکروات زده پشت پ دهیچپ دو مرد کت وشلوارپوش سمت
.به کردندیم شییوآن ها راهنما رفتیداشت ابتدابه سراغ آن ها م یدوهرکس هرکاربودن ی.آن دو متصددادندیم

 .هاراداشتند مارستانیب رشینقش پذ ینوع

هم آن رادرسمت راست  عیکه دوست فرزانه ازآن گفته بودوسر میگشت یا شهیوفرزانه هردوبه دنبال در ش من
 .شاپ شرکت بود یکاف یکه ورود یا شهی.دربزرگ شمیداکردیپ یالب

 .میوبه سمتش حرکت کرد میقدم برداشت یا شهیدر ش دنیهردوباد

 دنیوبه محض رس میرفت شخوانی.به سمت پ میبازشدوهردو واردشد مانیواربرا کیودر اتومات میستادیدرا مقابل
 دوست کجان؟ هنیم دآقاخانومی:ببخشدیبود پرس ستادهیکه آنجاا یفرزانه ازمرد شخوانیبه پ

 کش؟ی:اسم کوچدیداشت پرس یآراسته امامعمول یکه ظاهر وانمردج

 بهاره-

 دارن اکارتیبلندگفت:بهار...بهارب یکج کردوباصدا یسرش رابه سمت درب کوچک چوب مردجوان

 یمیکه فقط اوبشنودگفتم:چه صم یباالرفته به فرزانه نگاه کردم وآرام به طور یباابروها

. حاالتوچراحرص شهیبگن که نم یلیاگه قرارباشه فام کننیهموصدام نامدامیآرام جواب داد:خب ا اوهم
 کننیکتوصدامیصداکنن انگاردارن اسم کوچ تمیلی؟فامیخوریم

 مهیلیکه فام دونمیوگفتم:حداقل خودم م دمیخند

 .دیفرزانه به سمت اودو دنیازدرواردشدوباد یدیسف- یبندصورت شیباپ یلحظه دختر همان
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 نیاسمیفرزانه به من اشاره کردوگفت:دوستم  شانیها یوبعدازاتمام احوالپرس دندیرابوس رگیوبهاره همد فرزانه
 که گفته بودم

 دستش رابه سمتم درازکردوگفت:سالم من بهاره ام بهاره

 گفتم:خوشوقتم یرافشردم وبالبخند دستش

 نطوریمنم هم-

 گه؟یگفت:خب کارجوره د فرزانه

 سرپرستمون تاکامل حل بشه شیپ میابریآره من صحبت کردم)من رامخاطب قرارداد( فقط االن ب-

 میتکان دادم وگفتم:باشه بر یسر

 قهوه بخورم هی نمیشینجامی:پس من افرزانه

هم طعمش هم  کنهیمحل ما فرق م یها نجاباقهوهیا ی:فقط مراقب باش چون قهوه هادوگفتیخند بهاره
 متشیق

 خورمیزدوگفت:مهمون توم یپوزخند فرزانه

 اجاره خونه دمینه من حقوقمو تمام وکمال م یگفت:وا یبه شوخ بهاره

اشاره کرد(فکرکنم  شخوانی)وبه مردجوان پشت پخورمیپسره م نیآوردوگفت:پس مهمون ا نییراپا شیصدا فرزانه
 بازمهره مارم کاردستم داد

 بچه رو نینه مخ ا نجاروبزنهیا سییخانوم مرداونه که مخ ر یوبهاره گفت:اسمش رضائه امافر میدیخند هرسه

اول چهره مهمه  گهیکچله د یشکم گنده ها نیازا سشییکار؟حتماریچ خوامیگفت وادامه داد:م یشیا فرزانه
 بعدپول

 گنیم هیبق دمشیالعاده ست البته من که ند نجافوقیا سییر-

 ؟یکنیارنمنجاکیمگه ا شیدی:چطورنددمیمتعجب پرس نبارمنیا

 رهیم میبه محض اتمام زمان کار خوادیصبح اول وقت م سمییر یوچهارساعته توکافه مشغولم آقا ستیاخه ب-
 یدونیاخه م دنشیواسه د ستمین ادمشتاقیناهارش رو منم ز نطوریوهم خورهیقهوه هاش روهم تواتاقش م

باال خانواده  یاجتماعکه من ندارمو داره چهره پول سطح  ییزایچ شهیم میتمومه بهش حسود یپسره همه چ
 القیمردک د هیباکالس غرق خوشبخت

 القه؟ید یدونیپس ازکجام شیدیگفت:اگه ند انهیموذ فرزانه

 دمیروکه شن فشیتعر یول دمشیدست مردم.درسته ند دمینخوردم نون گندم د-
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من  گهیم یچ مینیسرپرستتون بب شیپ میبر دیش الیخیشمارو ب یغرق درخوشبخت سییر نی:خب حاالاگفتم
 استرس دارم

 :حله نگران نباشدوگفتیدستم راگرفت وکش بهاره

گفت وماهردو "اتویب" یمردانه ا یبه درزد وپشت سرش صدا یوبهاره تقه ا میستادیا یاتاق یدرچوب مقابل
 .میوارداتاق شد

 ینیام یبلندگفت:سالم آقا یبه محض ورود باصدا بهاره

 .باشد دهیشن دانمیدمیهم آرام سالم کردم که بع ومن

 ینیام یوبهاره به من اشاره کردوگفت:آقا می.هردو جلورفت میبه ماانداخت واشاره کردکه جلوبرو ینگاه مین ینیام
 دخترخالم که بهتون گفتم اومده واسه استخدام

 .زد ینیدور ازچشم ام یبه بهاره نگاه کردم که چشمک متعجب

 الت؟ی:تحصدیرابراندازکردوپرس میسرتاپا ینیام

 .کل شرکت بشوم سییکه معاون ر خواستمیخواست؟نمیم التیشاپ مگرتحص ینگاه کردم کاردرکاف متعجب

 دارم پلمیگفتم:د آرام

 دمی؟نشن یگفت یچ-

 دارم پلمیباالتربردم وگفتم:د یراکم میصدا

 ستیصندوق آخه چهرت بدن ذاشتمتیم یتکان دادوگفت:اگه فوق داشت یسر

 .نگاهش ناپاک بودامدیخوشم ن فشیچراازتعر دانمینم

 .هم نکرد یآنچنان فیکند.هرچندکه تعر فیدارد ازچهره ام تعر ینگاه نیکه چن یکس خواستینم دلم

بودوچهره اش هم نسبت به سنش  پیوکروات زده .خوشت دهیچهل ساله بود،کت وشلوارپوش بایتقر یمرد ینیام
 .زنبودیسبزرنگش تم یکه نگاه آن چشمان وزغ دهیبوداماچه فا خوب

 فی.حدادیآزارم م نیوا ستیلباس تنم ن کردمیم کردحسینگاهم م یبه من نگاه نکن.وقت ادبزنمیفر خواستیم دلم
 یکه بعض فیآوردم.ح یراازکاسه درم شیرابسته بود وگرنه باانگشتانم چشمان وزغ میوپا زهادستیچ یلیکه خ

 .بروم شیگذاشتند طبق خواسته قلبم پ ینم یعقالن یزهایچ

پشت صندوق باشم  ستیبرلب نشاندم وگفتم :حتماقرارن یکردم آرام باشم وخودراکنترل کنم .لبخندتصنع یسع
 انجام بدم تونمیم میا گهیکارد

 .نخ کاموا بهم دست داد یشدن دندان بر رو دهییحس سا یچندش آورزدکه لحظه ا یلبخند

 :چندسالته؟دیبازپرس
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 سالمه23-

 ؟یمجرد-

 بله-

 سرکار یایب یتونیازفردام ستین یپر رنگ ترشدوگفت:مشکل لبخندش

 گرفت وگفتم:ممنون یبرلبم جا ینبارلبخندواقعیا

 هم داره سیوسرو مهیتومنه ب700حقوقت -

 گفتم:ممنون بازهم

 سیسرو یبرا یسینویآدرس خونت روهم توفرم استخدام حتمام یکنیازروز دوشنبه شروع به کارم-

 ممنون-

 ...قابل شمارونداشت خانوم-

 هستم ستهیشا-

 کته؟یاسم کوچ-

 رینه خ-

 کتیاونوقت اسم کوچ-

 نیاسمیگفتم: باحرص

 !خوبه-

 یگفت:آقا عیکه ازچهره سرخ شده ام متوجه شده بودهرلحظه ممکن است مانندآتشفشان فوران کنم سر بهاره
 ست؟یقراردادن یالزم به امضا ینیام

 نباشه شهیراازمن گرفت وروبه بهاره گفت:مگه م فشیباالخره نگاه کث ینیام

 فرمو پرکن نیرابه سمتم گرفت وگفت :ا یدتاکاغدیطول کش یا قهیودق

 اش فرم رابادقت تمام پرکردم وبه دستش دادم رهیخ رنگاهیکاغذراگرفتم وز عیسر

 سالست امضاکن هیوگفت:قرارداد  زگذاشتیم یرامقابلم رو یگریبعدکاغذ د یا لحظه

 .کردم شیشده برکاغذ راخواندم وسپس امضا پیبودم ابتداموبه مو کلمات تا دهید لمیف ازبس

 .دینوش یقهوه م یژخاصینشسته بودوباپرست یزی.فرزانه سرم میشاپ برگشت یبه کاف یبعدمدت

 شد؟ ی:خب چدیپرس عیکه فرزانه سر میکه اونشسته بودنشست یزیوسرم میسمتش رفت هردوبه
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 میگفتم:قراردادوامضاکرد کالفه

 ؟یدمق نقدریزدوگفت:خب خداروشکر حاالتوچرا ا یلبخند فرزانه

مردک خر سن باباموداشت  زهیچشم چرون وه یلیخ اروسرپرستهی نیدفعه آتشفشان واره فوران کردم :باباا کی
 من چهره دارم؟ ییست؟خدایچهرم بدن یآخه من کجا ستیچهرت بدن گهیبه من م

 کرده فیوفرزانه گفت:بدبخت ازت تعر دنیوبهاره هردوباهم خند فرزانه

 یچشم وزغ زیمردک ه کنهیغلط م-

 کچلم بود یشکم گنده ها نیحتماازا-

 .بخوره توسرشزدیاماازمن جوون ترم شدینه باباچهل سالش م-

 .دندیمن خند بلندبه یهردو باصدا بازهم

 .بودم رهیبودم وبه سقف خ دهیهدف درازکش یتخت ب یشنبه بود رو کیروز  ریعصردلگ

 ......حضورششی...مهربانشیخودش...صدا یتنگ شده بود.برا بیشهاب عج یبرا دلم

 ...شیبودم.شهاب مرامحروم کرده بودازحضور وصداومهربان نهامحرومیبودکه ازهمه ا چندروز

 ...دانستمیرام تیمحروم نیا لیدل یلیمن ل وکاش

 ... کرده بود غیخودراازمن در مجنونم

 دیهاله وسط آمده باشد.بع یپا دبازهمیخبربودم...شا یکه من ازآن ب لیبه هزاران دل دهمی،شا یلیدل چیه یب
 . ازآن شوهرعمه ام ستین

...اوکجاومن کجا...اودر خورمیاونم که من به درد دهیشهاب چشمانش رابازکرده ود دهمی...شاستیدنیزبعیچ چیه
 ...خاک نشستم ی!من روستمیهم ن نیفرش زم یرو یعرش آسمانها ومن حت

 کردمی.حس مشدمیاز قبل کالفه م شیب گذشتیوناراحت کننده ام غرق بودم وهرلحظه که م دکنندهیدرافکارناام
شهاب  یآن هاهم سرد کردمی.حس م کنندیم یاتاق به من دهن کج لیوتمام وسا چرخدیاتاق به دور سرم م

 ...کنندیومرامسخره م کشندیرابه رخم م

مادر بودوشخص  ی...صدادیشن رونیخنده وصحبت ازب یصدا میکه گوشها شدیحالم داشت بدتروبدترم نطوریهم
 !!شهاب بود ییکه گو یگرید

نروم.من  دنشیکه به د گذاشتیازشهاب ناراحت بودم اماقلب عاشقم نم نکهی.باا دمیگرفته هادرجاپر مانندبرق
 انیدرم کیتاب که  یقلب ب نیآوردم باا یوگرنه دوام نم کردمیم یهرچه زودتررفع دلتنگ دیدلتنگش بودم وبا

 .زدیم

 نیدین؟دیدید"زدم ودردل به آن هاگفتم: لیوسا واریبه در ود یا روزمندانهیازخارج شدن ازاتاق لبخند پ قبل
 "اومد؟
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 .شدم ییرایآرام شدن وارد پذ یوبعدازکم دمیکش قیخارج شدم.ابتداچندنفس عم وازاتاق

 ....ازپشت سرهم مردمن جذاب بودکردیم یبودوبامامان احوالپرس ستادهیپشت به من ا شهاب

 !من یدو واژه کوتاه برا نی...چه حسرت واربود امردمن

 دفعه مامان متوجهم شدوگفت:دخترم حالل زاده ست کی

 .به من اشاره کرد اهشوبانگ

 .هوارفت دوبهیپرکش یچندروز درلحظه ا نیا یچهره اش تمام دلتنگ دنیبه سمتم برگشت باد شهاب

 ییبالبخندبه سمتم آمدوگفت:سالم دختردا شهاب

 ...شهاب دودشدوبازهم رفت هوا دنیدفعه تمام ذوقم ازد کی

 زدم وگفتم:سالم پسرعمه یلبخندتلخ

 گودرفته رچشماتی:حالت خوبه؟زدینگاهم کردبه سمتم آمدوپرس یبیباحالت عج شهاب

 ضمیمر-

 هویچت شد یمتعجب به سمتم آمدوگفت:توکه تاظهرخوب بود مامان

 بخوابم رمیشدم االنم م ضینورمریگفتم:ازظهربه ا باحرص

 . به اتاقم رفتم ودر رامحکم بستم عیوسر

 میاشکها زشیتاهرطورشده ازر دمیام را به دندان کش ینییب پاسرم انداختم .ل یوپتو را رو دمیتخت درازکش یرو
 .کنم یریجلوگ

که پس  ی.مرد دانستیاش م ییکه مرا فقط وفقط دختردا یهم بخاطرمرد کردند،آنیم دسقوطیاشکهانبا نیا
 !ییدختردا دیگویمن آمده وبه من م یقراریوب یازروزها دلتنگ

 تو؟ امیشهاب آمد:ب یبه درخوردوصدا یبعد تقه ا یا لحظه

 .ادکردمیرابرلبم ز میندادم وفشار دندان ها جواب

 .ستادمیا یچشمانم م سیچشمه خ دمقابلیبودکارمن که با زدوچقدرسختیدرچشمانم غلت م اشک

احساس عشق وعالقه  نیسرکش سخت بود...اماسخت ترازآن مبارزه باا یسخت بود...مبارزه بااشک ها کارمن
 .غرور دخترانه ام رالگدمال کند شیها ییباخودنما ردکیم یام بودکه سع

 .دمیبازشدن در اتاق راشن یصدا

 .گریناظرآن هاباشد...نه کس د میمغلوب شدم فقط وفقط خدا میتااگر درمقابل اشکها دمیترچسب پتورامحکم

 .تخت نشسته ینفره درب وداغونم خوردمتوجه شدم شهاب کنارم رو کیکه تخت  یتکان با
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 من ازم ناراحته؟ یی:دختردا دمیراشن شیگذشت تاصدا یلحظات

 .صدانکن نگونهی!مراایلعنت ادبزنمیفر خواستی.دلم مدیام ازبغض لرز چانه

 ...شومیم رانی...وشومی...مخروب مشومیم وانهیآورم.د یدوام نم نگونهیا من

 راندارد یبزرگ نیمن طاقت تحمل غم به ا قلب

 یمن پسرعمه وعشق وهمه کس وهمه زندگ یکه تو برا یباشم درحال ییدختردا کیتو فقط وفقط  یمن برا که
 ...یوداروندارم ایوهمه دن

 ...اورمیتلخ تاب ب قتیحق نیا نیسنگ رباریز توانمینم من

 ! صدانکن...بگذار زنده بمانم نگونهی...رحم کن به قلب عاشقم...رحم کن ومرااشکندیم کمرم

 ...؟چت شده تو؟یاسی:گرآمدیباردشهاب  یصدا

 ؟ یاسیه؟یکاراچ نیکه گفت:ا دمیبادودست پتوروچسب عیبکشدکه سر میپتوراازرو خواست

 .دادیاجازه را نم نیا میشده گلو بیبغض س یعنی.  توانستمینم میبگو یزیچ خواستمینگفتم اگرهم م یزیبازچ

 ...پرنسسم؟خانومم؟یجواب بد یخوایزدلم؟نمی؟عزی؟قهریاسی:شهاب

 یزیچ یشها یمن برا یعنیشک کردم... می...به گوشهاشدیوهم دلم...باورم نم دیدفعه هم چانه ام لرز کی
 کردم؟یداشتم اشتباه م یعنیبودم؟ ییدختردا کیشترازیب

 . گذاشتم شیپا یصورتم کناررفت سرم راجلوبردم ورو یدادم .پتوکه ازرو نباراجازهیدوایکش میبازپتوراازرو

 دهیجواب م دونستمی:مدوگفتیکش میبه موها یخنده اش بلندشد.دست یصدا

 ؟یزنگم نزد هیچندروزه؟ یگفتم:کجابود یبرلب نشاندم.اماباحالت گله مند یهم لبخند من

 اصالوقت نکردم ادهیبزرگه کارشم ز یلیشرکته که رفتم خ نیا یدونیخودت که م-

 ؟ یزنیروگول م یک-

 د گفت:راستش...مسافرت بودممرد یبامکث

 فصل؟ نی:مسافرت ؟توادمینگاه کردم وپرس میومستق درجابلندشدم

 بابامجبورم کرد-

 آره؟ ی:باهاله رفتدمینگاهش کردم وپرس باترس

 مجبورشدم بخدا-

 ن؟یتنهابود-
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 خواهرشم بود هیهان-

که بازپتو راازسرم  دمیسرم کش یتکان دادم ودوباره سربر بالش گذاشتم وپتو رارو دنیبه نشانه فهم یسر
 بخدا مجبورشدم یاسی:دوگفتیکش

 نگفتم یزیباشه من که چ-

 کنهیم تمینگفتنت اذ یزیچ نیهم یگفتیکاش م-

زبون  ش؟مگهیخواینم ی؟چرانگفتینکرد ؟چرامقاومتی؟چرامجبورشدیگفتم:خب بذاربگم ..چرارفت باحرص
 کنن؟یم لیکه خواسته هاشونوبهت تحم یبچه ا ؟مگهیندار

 کنهیکردکه ازارث محرومم م دمیگفت:تهد یباناراحت

 کارکنهیچ دونهیزدم وگفتم:خوب م یپوزخند

 ؟یقهر یاسی-

 قهرم-

 رونیب میپس پاشو آماده شو بر-

 داره؟ یچه ربط-

 کنون بخرم یآشت هیتابرات هد-

 خوامینم-

 نمیپاشوبب یا هیتوعاشق هد دونمیخودتو رنگ کن من م-

 .نشان دادم وبلندشدم لیم یکرد.خودراب دوبلندمیراکش دستم

 .ازاتاق خارج شود ردیگیم میتصم یک نمیشدم تابب رهیوطلبکارانه به شهاب خ ستادمیکمداتاقم ا مقابل

 ؟یکنینگاهم م ینطوریه؟چرااینگاهم کردوگفت:چ متعجب

 لباس عوض کنم خوامیم رونیبروب-

 گهید نهینامحرم بودن هم یایزد وگفت:ازبدبخت ضیعر یلبخند

 .دیمن وشهاب ته دلم لرز تیبافکرکردن به محرم یخارج شد.لحظه ا وازاتاق

 م؟یکن یعروس منوشهاب

 شدن داشت؟ یقیدورامکان حق یایرو نیا

 !...دانمیدمیبع
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 شیآرا یکم میایبه چشم ب یکم ستمیا یشهاب م شیپ یوقت نکهیا یبه تن کردم وبرا یساده ا مانتووشلوار
 .کردم

 می:من آماده ام برخوردگفتمیم ییرفتم وروبه شهاب که چا رونیب ازاتاق

 ؟ییدختردا ی:اوووه چه کرددوگفتیکش یبلندشد،سوت عیسر شهاب

 گفت:خانومم وآرام

مامان راازپشت سرم  یبلند .همان لحظه صدا یآن هم باصدا رخندهیوزدم ز رمیخودرابگ یجلو نتوانستم
 !:اووه دختر چه خبرته؟آروم تردمیشن

 بذاربخنده عشق پسرعمش ییگفت:چرا زن دا عیسر شهاب

 .لبخندزد الیخیبه شهاب آمدم.اماشهاب ب ییشدم وچشم وابرو سرخ

 رون؟یب شیببر یخوایم یبچه روگرفت نیگفت:اجازه ا مامان

 رون؟یپرنسستونو ببرم ب نیدیدوگفت:ملکه مادراجازه مش کیبه مامان نزد شهاب

 که ازالفاظ شهاب خوشش آمده بودگفت:اجازه مائم دست شماست امپراطور مامان

 نیرزمیبازشدن در ز یکه صدا میرفتیم نییازپله هاپا میوازخانه خارج شد میکرد یازمامان خداحافظ یبعدازمدت
 .دمیراشن

کرد ودوباره به  ستادونگاهمانیازحرکت ا یمالحظه ا دنیشد.باد اطیکه رادان هم واردح میشدیردم ازکنارحوض
به رادان  رلبیز یشهاب در راگشود واجازه داداول من ردشوم.سالم میستادیراهش ادامه دادمقابل در کنارهم ا

 درو؟ یچرابستدادم وازدر ردشدم.پشت سرم شهاب ازخانه خارج شد ودر رابست .متعجب نگاهش کردم وگفتم:

 خودش بازکنه گهیدست داره د الیخیب-

 میابریگفتم دست داره؟حاالب یدیلحظه دربازشد ورادان ازخانه خارج شد وشهاب روبه من گفت:د وهمان

 .دیشدودستم راکش کمینزد یقدم سپس

 ...بود یختخوشب تیمن نها یبرا نیانگشتانم راانگشتان مردانه اش پرکردند وا نیب یبعدفاصله  یا لحظه

 "رادان"

 نیاسمیورفتن شهاب و ستادمیجاا کیآمدن ازخانه و بستن درپشت سرم قدم ازقدم برنداشتم.  رونیازب پس
 ...راتماشا کردم آن هم بادستان گره خورده بهم

آمده ام تاخواستم در رابازکنم  رونیچه به ب یرفته بودبرا ادمیمعده ام گذاشتم وبه سمت دربرگشتم. یرارو دستم
 .افتادکامران منتظرم است ادمی

 .قدم برداشتم وبه دستان گره خورده آن دومرغ عشق نگاه کردم نیاسمیوپشت سرشهاب و برگشتم
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 ...خشک شده بودبر آن گره کور ییگو نگاهم

 شهیهم ییاماباآن دوفاصله داشتم.عقب بودم ازآنها...عقب بودم ازشهاب...گو داشتمیبرمعده قدم برم دست
 ...عقب یلیازشهاب عقب بودم...خ

 ...ترازمن بود زهاعقبیچ یلیکه درخ یعقب بودم ازشهاب مهدو انی...رادان آرممن

 ...نقطه ضعف من ونقطه قدرت اوبود نیاسمیاما

روزهابه  نیکه ا یشهر نییپا یدخترمعمول نیا یآمد...پا یبه وسط م نیاسمی یکه پا یجلوتربود...زمان اوازمن
 ...افکارم رابه خوداختصاص داده بود یتمام قلمرو یبیوعج زیطرز شگفت انگ

 .شدیازخاطرم محونم یلحظه ا یبرا یکه حت یدختر

 ...آمد یازپنجره م کردمیم رونشیازدرب

 ییووارد خلوت وتنها شکافتیرام واریدم،دیکشیوپرده راهم م بستمیودرب پنجره رام کردمیم رونشیب ازپنجره
 !درخلوت من شیدائم دادباحضوریعذابم م بی...عجشدیم میها

 نیاسمیچرا  دانمیامانم دادمینم یاجازه رابه کس نیحق نداشت آن رابرهم زدند.من ا یخلوت من بود کس نیا
 .گرید زیومن هم فقط توان نگاه کردن داشتم نه چ شدیخلوت م نیاجازه وارد ا یب

رابرهم  ممیکه سرکشانه حر یدخترمعمول نیبکنم جزنگاه کردن...نگاه کردن به ا توانستمینم یکار چیه من
 ...کردیم یسرکش بیعج یدخترمعمول نی...ابردیم نیام راازب یی...سرکشانه تنهازدیم

 ...یدخترمعمول نی...ایدخترمعمول نی...ایدخترمعمول نیا

 ...شیباکارها کردیام م وانهید داشت

 ...شی...بانگاه و لبخندمعمولشیمعمول ی باچهره

 !خاص بودوناب میبرا بیکه عج ییها ی...معمولشیها یمعمول باتمام

 ...دست شهاب را فشردیدستش که م نیباا کردیام م وانهیداشت د یدخترمعمول نیا

 ...مردازنظرمن منفورداشت نیکه نسبت به ا یعشق نیکردباایام م وانهیدختر داشت د نیا

 . رادنبال کردم نیاسمیوبانگاهم شهاب و ستادمیا دمیبه سرکوچه رس یوقت

شد  نیشهاب هم سوارماش نکهیشد.بعدازا نیبالبخندسوارماش نیاسمیگشود و نیاسمی یدر رابرا شهاب
 ... ابانیوخبعدمن ماندم  ینثارمن کردوحرکت کردولحظه ا یپوزخند

 کرد؟؟؟ یجرات نیچه؟اصال چطور چن یبه من پوزخندزد؟برا شهاب

 ؟یینجایکامران آمد:ا یشانه ام قرارگرفت وپشت بندش صدا یازپشت رو یافکاربودم که دست نیدرهم

 . سمتش برگشتم ونگاهش کردم به
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 کارلوس؟ یکنیم ینجازندگیکردوگفت:پس ا سالم

 . جاگرفت میلبها یرو یلبخند شیلحظات پ ضیضدونق باوجوداحساسات

 ؟یدیباالخره خند شهی:باورم نمادزدیدفعه فر کی کامران

 اریحرف درن دمیگفتم:کجاخند عیسر

 یدینه خند-

 لبخندزدم هیخب...فقط -

 بداخم یواسه تو متهیهمونم غن کنهیم یچه فرق-

 توهدرش بدم یندارم که پا یبده وبرو وقت اضاف تویترامانت عیروم لقب نذارسر نقدریا-

 کارلوس؟ یتسیگ لیتوفاز ب یبازرفت-

 ؟یامانت-

 .رابه سمتم گرفت لمیشلوارش کردوموبا بیدرج دست

 ؟یدار ی:چرادوتاگوشدینگاهم کردوپرس یراعقب بردوباکنجکاو لیموبا رمیراازاوبگ لیموبا تاخواستم

 ؟یکه نکرد یبه خودم مربوطه؟توش فضول-

 اماپسوردت نذاشت متاسفانه خواستمیم-

راست  هیمن خسته وکوفته ازمغازه  نی:ببدوگفتیکه دوباره آن راعقب کش رمیراازدستش بگ لیموبا خواستم
 هیمعرفت من حداقل  نیبه پاس ا میچه پسربامعرفت نیبب یجاگذاشت تویگوش یچراچون جنابعال نجایاومدم ا

 مهمونم کن ییچا

 لیگفتم:موبا قاطعانه

 .به نام کامران نداشت بیوغر بیموجود عج نیا یرو یلحن قاطعم اثر ییاماگو

 مهمونم کن رونیب میابری میزنیاملت م هیبهم بده شامم باهم  ییچا هی میابریابیرادان  نیبب-

 به نظرم بروباعمت املت بزن-

 نیلت زدن بااولام ستین یزیبزنم باالخره کم چ خوادباتواملتیاوال که من عمه ندارم دوماکه دلم م-
رفتن شهرستان بگردن من موندم  تیهفته ست همه اهل ب هیبابادلم گرفته االن  نکهیمردثروتمندجهان سوماا

 تنهاباشم تونمیگوشه خونه تک وتنها من نم

 "..تیاهل ب یآها"درذهنم جرقه زد نیاسمیدارید نیاول یزدم وخاطره  یپوزخند

 .میایکنارب بیوغر بیموجودعج نیبار دلم خواست باا نیاول یبرا
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 چرا؟ دانمینم

 میزبخوریچ هی میبر گردمیاالن برم سای:واگفتم

 یمثل آدم رفتارکرد تیبارتوزندگ هی:دمت گرم پسر دوگفتیدفعه بادست محکم برکمرم کوب کی

 .رادرآورد .واردکوچه شدم واوهم پشت سرم حرکت کرد میچپ نگاهش کردم که اوهم ادا چپ

 .کامران برگشتم شیهم به تن کردم وپ یورگرمیرابرداشتم وپل لمیخانه رفتم ووسا به

 لیخانه راکه بستم،دستم رابه سمت کامران درازکردم وگفتم:موبا در

 ؟یگرونه پولشوازکجاآورد یلیخ لتیآورد،کف دستم گذاشت وگفت:موبا رونیشلوارش ب بیراازج لمیموبا

 به توچه؟-

 آره؟ یزنیم غیحتمادخترارو ت-

 مگه همه مثل خودتن؟-

 زنمینم غیمن اصال هم دخترارو ت-

 ارواح عمت-

 رادان ؟-

 ها؟-

 ایشیبه راه کج منحرف م یامادار یومودب بود یزدیقبال کم حرف م-

 میراصاف کردم وبه خودم بازگشتم وگفتم:بر میگلو ستادمیدفعه صاف ا کی

کامران رامتحمل شدم وچقدر سخت  یتمام نشدن ی.تمام طول راه صحبت ها میبه راه افتاد ابانیدرخ ادهیپ یپا
 یا دهی...فازدمی...هرچقدر تشرم گفتمیآمد.هرچه م یازدستم برنم میبودکه کار نیوسخت ترا میبودبرا

 .سکوت کند یلحظه ا توانستیمرد وراج نم نینداشت.ا

 !چارهی...من بدادمیآشنانبودن کامران باواژه سکوت راپس م دتاوانیبا چارهیباواژه سکوت ناآشنابود...ومن ب ییگو

مغازه  شهیرا کنارش یزیم عی.کامران سرمیتزابخوریتاپ میشد یفست فود کیوارد شنهادکامرانیبعدبه پ یمدت
 داره دید رونیانتخاب کرد وگفت:اونجاخوبه به ب

 !نیبود...هم تزامهمیپ وطعم تیفیمن ک یبود برا تیاهم یب میبرا نمیزبنشیسرکدام م نکهیا

 .میداد یوهردو سفارش پپرون میکه کامران انتخاب کرد نشست یزیم سرهمان

تجربه  یکه کامران گفت:رادان تومسائل عشق میراآوردند وهردومشغول خوردن شد مانیبعدسفارشها یمدت
 ؟یدار
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 ؟یزدم وگفتم:معلومه که نه،عاشق شد یپوزخند

 کیاومده بودبوت شیاون دختره بودچندوقت پ-

 کدوم؟-

 دمیبه دادت رس یکردیخراب م یتوبازداشت گهید خواستیم نویتریهمون که اون تک کت تو و-

 یبود من ازچه سطح اجتماع دهیفهم نکهیرساندآن هم فقط وفقط محض ا یریکه مراتامس یدختر ادآنیدفعه  کی
 .هستم

 :خب؟باپوزخندگفتم

 ...اما هیداره خودشم دخترخوب ی.خانواده خوبکنهیپاساژکارم یموزشگاه روبه رواسمش فرزانه ست استادزبانه توآ-

 ؟یاماچ-

 به نظرت دوست پسرداره؟-

 صد درصد-

 درهم رفت وگفت:غلط کرده شیها اخم

 اتهش؟ی یوگفتم:سرش دمیخند

 ؟یسرچ-

 از؟یپ-

 یتو،توچه حال میبابارادان من االن توچه حال-

 راصاف کردم وگفتم:اصالبه من چه؟ میگلو

 .در خشک شد یرادراطرافم چرخاندم که نگاهم رو ونگاهم

 یآن گره  یوشهاب بازهم دست دردست هم واردشدند.نگاهم بازرو نیاسمیبازشد و یفست فود دررستوران
 .ثابت ماند یکور لعنت

بزرگ  تختیپا نیه بودند.دراچشمانم ظاهرشد یدومرغ عشق جلو نی.بازهم اختیر گربهمیبارد اعصابم
من درآن  ندکهیایب تزایخوردن پ یبرا ییدو به جا نیدایبا قایاست دق یودرندشت که پرازرستوران وفست فود

 ...خدا یهستم...ا

مهم  میکه آن گره کور اصال برا کردمیو وانمودم نشستمینجامیا یلعنت یتزایپ نیتاتمام شدن ا دیحاالچطوربا
 .ستین

ازهم گسست. سفارش دادند  یمانشستندوباالخره آن گره کور لعنت زیازم یبافاصله ا یزیوشهاب سرم نیاسمی
 .راحت شد المیخ یومن هم بخاطر ازهم گسستن گره دستانشان کم
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 .دوختم نیاسمیاراده به  یرا ب نگاهم

چشمان شهاب  ین یدرن نیشرمگ یهم بالبخند نیاسمیکردویبودصحبت م رهیکه به چشمانش خ یدرحال شهاب
 ...غرق شده بود

 !نیاسمی یونگاهم خشک شده بود رو زیم یمشت شده بود رو دستم

 ....وهم حسرت خوردمیحرص م هم

 ...به شهاب نیاسمیبودن نگاه  رهیازخ حرص

 ...شهاب تیهم،حسرت موقع وحسرت

 ...من ثابت بود یرو رهیآن نگاه خ خواستیم دلم

 ...نگذاشته بود میواعصاب برا داشتیچه بود که دست ازسرم برنم ضیاحساسات ضدونق نیا دانمینم

بود...تمام  یمعمول نیاسمیبودم ... رهیکه متعلق به شهاب بود خ نیاسمیونگاه  نیشرمگ یبه خنده ها نطوریهم
 ...نیباتریوز نیبودند...ناب تر نیبهتر میبرا شیها یمعمول یبیبود...امابه طرز عج یمعمول میوجودش برا

 .کردمیم تیاحساس مالک یدختربچه معمول نیا یچرا رو دانمینم

 .کند یباآن باز یتاکس دهدیکس نم چیکه عروسکش رابه ه یبودم مانندکودک شده

 !دواحساس بودوبس نینداشتم فقط حرص فقط حسرت...هم یحس چیه

 .شده بودند کمیاجازه وارد قلب متروک وتار یب یازک اوردمیدواحساس که سردرنم نیا

دواحساس بازهم روشن  نیا یازاحساس بودن تارعنکبوت بسته بود وباورودناگهان یکه بخاطر سالهاخال یقلب
دارم بااحساسات  یاحساسات روشن شد وبازهم من سع یومتروک قلبم باورود ناگهان کیشد.بازهم کلبه تار

 ...بجنگم

 ...من ندارند یگدرزند ییجا احساسات

 !است وبس ییدارد،تنها یمن جا یکه درزندگ یزیتنهاچ

 ...را ومن ماندم وسط باچشمان اشک آلود حانهیدست ر دوپدرمیزمان که مادرم دست ستاره راکش ازهمان

 که هم مادرم مرانخواست وهم پدرم یروز ازهمان

 ...کدام پشتم نبودند چیکه ادعاداشتن دوستم دارندوه ییدادم به انسان ها حیراترج ییتنها

خودش هم بداند مدام وارد خلوت  نکهیدختربدون ا نیچرا ا دانمیباتمام وجود...امانم خواستمیرام ییتنها من
به  کردم،یخود کرده بود ومن هرچه م ری...تمام ذهنم رادرگزدیقلبم پرسه م ادریبود  ادرفکرمی.شدیم مییتنها یها

 زدمیکه م یهردرو به هرآب وآتش

 ...ادمیدخترچموش برنم نیبود من ازپس ا دهیفا یب
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 ...شدمیمدام دربرابر اومغلوب م من

 ....آزاردهنده بود یلیخ میبرا نیوا شدمیدختر مغلوب م نیبرنده، دربرابر ا شهیهم من

 ...آزاردهنده بود می...برایلیفراترازخ یزیچ

کامران درگوشم  یدستان خودکرده بود که صدا چهیکه وجودم راباز نیاسمیر وجود غرق بودم د نطوریهم
 ؟یکنیرمی:رادان ...کجاسدیچیپ

 ه؟ینگاهش کردم وگفتم:ها؟چ یدفعه به خودم آمدم باحالت گنگ کیرامقابل صورتم چندبارتکان داد. ودستش

 ستیهمون دختراون روز نیدفعه گفت:عه ا کیشد  نیاسمیمتوجه  یرادنبال کردو وقت میقبل رنگاهیمس مشکوک

 یگفت بیزدم وگفتم:غ یپوزخند

 شدوگفت:نامزدشه؟ رهیخ نیاسمیبادقت به شهاب و کامران

 نگاهش کردم وگفتم:معلومه که نه باحرص

 یشیم یخب حاال چراعصب-

 یگیآخه چرت وپرت م-

 نگفتم یزیعجبا!من که چ-

باال  میابرو ی.تادمینگاه اوراهم متوجه خود د نباریانداختم که ا نیاسمیموقع بودکه نگاهم راباز به سمت  نیهم
نکردم وفقط  ییبه نشانه سالم تکان داد امامن اعتنا میبرا یسر دینگاهم رامتوجه خود د نکهی.به محض ادیپر

در آورد ونگاهش  میبرا یتکان دادوشکلک یا بامزهرا به حالت  شیلب ها دیام راد ییاعتنا یب ینگاهش کردم وقت
ومن به سمت  میبلندشد تزاهایانداختم وناخودآگاه لبخندزدم. بعدازتمام شدن پ نییراازمن گرفت.سرم راپا

آقا باتوکار  نیرا پرداخت کردم که همان لحظه کامران به شانه ام زدوگفت:کارلوس ا تزاهایصندوق رفتم وپول پ
 داره

 ی.تاکردیبود وبااخم نگاهم م ستادهینگاه کردم.شهاب مقابلم ا که گفت یی"آقا"سمت کامران برگشتم وبه  به
 دآقاشهابیی:بفرمادمیدوپرسیباالپر میابرو

 شهیتر برم م عیدسریاومده با شیبرام پ یکار هیگفت:من  یترشد امابالحن مودبانه ومحترمانه ا ظیغل اخمش
 ؟ یتاخونه برسون نویاسمی

 بکنم؟ نکارویدای:چرابادندوگفتمیبار ابروانم باهم به باالپر نیا

 تنهابره اونم بااتوبوس یکیتار نیتوا خوادیلطفا دلم نم-

 ندارم نیام ماش ادهیمنم پ-

 باشه بهتره ششیمردپ هیباالخره -
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 نه تو دمیمنم که به تو دستورم نیا ستمییمن ر یشهاب مهدو ستمین تیمن منش-

دستت بسپارم امابخاطر اسم  نویاسمی خوادیاصال دلم نم نکهیاا!!درخواسته. بانیرادان آرم ستیدستور ن نیا-
 لطفا مراقبش باش کنمیبهت اعتمادم انیآرم

 گفتم:مراقبشم اروارادهیاخت ینگاهش کردم وب میمستق چندلحظه

 ممنون-

سخن گفتن بااو  یرفت وبعدازمدت نیاسمیراپرداخت کردو به سمت  شانیتزاهایپ ستادوپولیکنارم ا عیسر
 گذرا به من از رستوران خارج شد یونگاه

 شه؟یم ؟مگهیپسره ا نیا سهییبود؟تور یچ انی:جردیمحض خارج شدن او کامران پرس به

 زوج دارم یشغل هم روزا هیگفته بودم -

 دست توباشه ریز ادیبهش نم هیادم حساب یلیپسره خ نیآره اماا-

 اه کامران من که گفتم قبال کارلوسم,گفتم: کالفه

 یباز سییر نقدریوا یکنیکارنم میدرست وحساب یایفردنم یپسر ها؟چراروزا هیتوچ انیحرف بزن جر یجد-
 شده شهیشترازهمیمدتم االن ب نیا یانقدر مغرورت کرده؟کنجکاو ی؟چیا فتهیوازخودش یاریدرم

 میزنیبعدباهم حرف م میدخترو برسون نیوگفتم:اول بذارا دمیبه صورتم کش یدست

 میوگفتم:پاشو بر ستادمیقدم برداشتم مقابلش ا نیاسمیسمت  به

 گمیبرم نترس به شهاب م تونمیطرفه انداخت وگفت:من خودم م کیکوچکش را فیبرخاست وک عیمط نیاسمی
 میرسوند

محال بود قبول کنم  کردیجاگرفت وگفتم:من ازشهاب بترسم؟اگه اونقدر التماس نم میلبها یرو یظیغل پوزخند
 وواضح بگو نرسوندمت حیبرسونمت دلم براش سوخت حاال هم خودت تنهابرو به شهاب جونتم صر

 میقدم برداشتم وبه سمت کامران رفتم وگفتم:بر یحرص

 ؟یچ نیاشاره کردوگفت:پ ا نیاسمی به

 رهیخودش م-

 گفت:خب بگو عیکه کامران سر میباال انداخت وراه افتاد.هردو ازرستوران خارج شد یشانه ا نکامرا

 و؟یچ-

 بودنتو سییر انیجر-

درهم رفت ورد تماس  میبود.اخم ها حانهیآوردم ر رونیراب لیزوجم زنگ خورد.موبا یروزها لیلحظه موبا همان
 ؟یدیمن به خودم مربوطه فهم هیکامران مسائل خصوص نیدادم وروبه کامران گفتم:بب
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گردن من انداخت  یدفعه کامران دستش رامحکم دور گردنم انداخت وتمام وزنش رابادست راست رو کی
 مایقیماباهم رف الیخیوگفت:بابا ب

 هیبه سمتش گرفتم وگفتم:با یآوردم اسکناس رونیب بیپولم راازج فیزدم وبه عقب هلش دادم وک یپوزخند
 تنهاباشم خوامیبرگرد م یتاکس

 رمیتماس گرفت وبازهم من رد تماس دادم.کامران اسکناس راگرفت وگفت:امشب م حانهیلحظه بازهم ر همان
 یکن فیبرام تعر دیبا زویهمه چ یکورخوند یول

رابازکردم  امکیبودم پ ستادهیکه مقابل رستوران ا نطوریبود.هم حانهیآمد.ر میبرا یامکیکامران،پ بعدازرفتن
 نهیبب شوییبار دا نیاول یبرا خوادیواست تنگ شده وروجکمم دلش م ؟دلمیدیچرارد م ی:سالم داداشوخواندم

 ؟یاریدرب یمارو ازدلتنگ یکن یلطف هی یخواینم

به من انداخت  یازرستوران خارج شد نگاه نیاسمیگذاشتم.همان لحظه  لنتیسا یرارو لیزدم. وموبا یپوزخند
 .من هم پشت سرش به راه افتادم میبود ریوراهش راگرفت ورفت وازآنجاکه هم مس

 ...فاصله یومن هم ناخودآگاه ماننداو قدم برداشتم امابادومتر داشتیقدم برم نهیوباطمأن اوآرام

 .نیاسمیشدم به  رهی.دوباره ازپشت سر خرنظرگرفتمیراه رفتنش را ز دوباره

را  یلذت بخش یبود...هواسرد بود اماگرما رهیتفاوت که نگاه من به اوخ نیداشتم،باایوقدم برم تداشیبرم قدم
 ...درونم یوگرما رونیب یسرما انیبودتناقض م ی.حس خوبکردمیدر درونم حس م

 یاراده متوقف شدم به سمتم برگشت وباحرص گفت:خب به جا یومن هم ب ستادیازحرکت ا نیاسمیدفعه  کی
 .کمترسردمون بشه میتادوکلمه هم حرف بزن اکنارمی،ب یایپشت سرم راه ب نکهیا

 بسپرمشون دست تو اوردمیزدم وگفتم:گوشامو از سر راه ن یپوزخند

 جناب شاهزاده نینگاهم کردوگفت:نه که گوشاتون سلطنت یحرص

 .زدوبرگشت ودوباره به راه افتاد یپوزخند

 یاتوبوس ستگاهیبعدمقابل ا ینظرگرفتمش که مدت ریکردم ودوباره ززدم ومن هم حرکت  ییدندان نما لبخند
 میسوارش ااتوبوسیودوباره به سمتم برگشت وگفت:ب ستادیا

 اتوبوس سوارشم؟عمرا ؟منیشد وونهینگاهش کردم وگفتم:د متعجب

ودوسه  ارمیب نیموزیبرات ل یستیرنینخست وز ه؟پسریگردومتعجب نگاهم کردوگفت:وامگه چ یباچشمان اوهم
 !گاردکهیتاباد

 جمهورم سییپسر ر ستمین ریگفتم:پسرنخست وز تسیگ لیب انیجر ادیزدم وبا یپوزخند

 یدست یرادان چندمجهول یازحرفها اوردنیبعد کالفه از سر درن یچندلحظه بادهان باز نگاهم کردومدت نیاسمی
 !یهست یا دهیچی:آدم پدوگفتیبه صورتش کش
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 ارنیب نیموزیتوزنگ بزن برات ل شمیاکتفاکردم که بازاوگفت:من اتوبوس سوار م یپوزخند به

 .شدم رهیخ کشیتار ی هینشست.من هم ازپشت سر به سا ستگاهیفاصله گرفت وداخل ا ازم

وصل شده وقدرت حرکت راازمن گرفته.دوباره  میبه پا نیسنگ یقدم بردارم و بروم که حس کردم وزنه ا خواستم
به اطراف انداختم.تازه  یشدم ونگاه رهیخ نیاسمی هیدادم که قدم بردارم امانتوانستم.مردد به سا تکان میپا

 ... کیسرشب بود اماهواتار

وصل  یتکان دادم وچندضربه به صورتم زدم که وزنه  نیبعدسرم رابه طرف یمردد مکث کردم امالحظه ا چندلحظه
 نیاسمی هیبه طرف سا ینگاه مینرفته بودم که ن شیکردندوقدم برداشتم.هنوز دوقدم هم پ میرها میبه پاها
 شد.مزاحم بود؟یم کینزد نیاسمیکه به  دمیراد یمردانه ا ی هیراخراب کرد.سا زیهمه چ

رفتم.پشت سر پسر جوان که  ستگاهیکه برعهده گرفته بودم! به ا یتیفقط وفقط بخاطر مسئول یبامکث طوالن ا
 .شدم نیاسمیمتوجه چشمان گرد ستادمیا

 کیبه در ضربه بزنم دستم راباالآوردم وبااانگشت چندباربه شانه پسرک ضربه زدم که  خواهمیم ییکه گو یطور
بپرسد گفتم:چقدر  یسوال نکهی.قبل ازاامدیالت به نظر م یبود اماکم یدفعه برگشت.پسر جوان وخوش چهره ا

 گرمه نه؟

 سرما؟ نیداداش زده به سرت توا یگیم ینگاهم کردوگفت:چ متعجب

 ادیگرمه...بروکنار بذاربادب یلیزدم وگفتم:گرمه...خ یپوزخند

نخورد.باحرص به سمتم حمله  نیهلش دادم که تلو تلوخورد اماتعادلش رادرلحظه اخرحفظ کردوزم یودرحرکت
 به صورتم زدوگفت:چته ...؟ یکردومشت محکم

 میسلطنت یگوشها دمیشیباخوداند ینگاه کردم ولحظه ا نیاسمیگفت که من فقط به  یده ازشت وزنن فحش
 !دندیشن یزیچه چ

بخاطر مهارتم در کتک زدن  نکهیبودم.نه ا الیخیب کردامامنیباترس به من وپسرک نگاه م نیاسمی
 نینداشتم کتک زدن بلدنبودم امابازخونسرد بودم چون ا یکیزیف یدعوا یهرگز باکس نکهیباشد.برعکس.بخاطرا

 .به من برساند یا یجد بیپسرک آنقدر قدرت نداشت که بتواندآس

 نیباترس بلندشدوخودش راب نیاسمیافکاربودم که مشت دومش راهم نثارصورتم کرد که همان لحظه  نیدرهم
 ...برو کنمیوبه پسر گفت:آقا خواهش م کردقراردادیم دادیمن وپسرک که دادوب

دست  یب یادیسوپرمنتو عوض کن ز نیگفت :باشه خوشگله اماا نیاسمیباالخره دست برداشت وبه  پسرک
 وپاست

آمدکه به لطف  ادمیدفعه  کیبودند؟ نهابامنیتکان داد.تازه به خود آمدم ا یباتاسف نگاهم کردوسر نیاسمی
 یدورویکش یفیخف غیراهل دادم که ج نیاسمی یدست دارم.حرص چاندنیدر پ یبیمهارت عج دمیمحسن فهم

ش "آخ" یدادم که صدا چیودستش راگرفتم وباتمام قدرت پ ستادمیکنارپسرک ا نیاسمیاعتنابه  یافتاد.ب نیزم
 .درآمد
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 ه؟یدست وپا ک یب یدیگفتم:حاال فهم یبعددستش را رهاکردم وباپوزخند یمدت

 یوبزرگش نکن یمشتش رادرهواگرفتم وگفتم:بهتره بر نبارینگاهم کردوخواست بازمشت بزند که ا باحرص

 وانه؟ید ی:چراهلم دادادزدیهلم دادوفر نیاسمیدفعه  کی.دورفتیچندلحظه نگاهم کردوراهش راکش پسرک

 یوگفتم:جلو راهم بود ستادمیا صاف

 ؟یهست یک گهینگاهم کردوگفت :تود بابهت

 انیزدم وگفتم:رادان آرم یپوزخند

 ؟ی:چرابرگشتدیهم کنارم نشست وپرس نیاسمیاتوبوس نشستم  ستگاهیا ودر

 پسرک؟ هیاازسایوزنه؟ م؟ازیبگو دیچه با دانستمیدفعه خشکم زد.نم کی

 بخورم ییهوا هی ادیلب بازکردم :خب...خب...هوا خوب بود گفتم تااتوبوس توم مردد

 هواخوبه؟ نیا یکجا-

 .مگه چشه؟گهیخوبه د-

 ست؟ین ادسردیز کمیخوبه؟ یمطمئن-

 سکوت کن قهید هی یزنیاه چقدرحرف م-

 میبرخاست وگفت:پاشوبر عیسر نیاسمیمتوقف شد. ستگاهیلحظه اتوبوس مقابل ا همان

 رمیم ادهیوگفتم:من پ بلندشدم

 توراهه نیموزینبود ل ادمیزدوگفت:آه  یپوزخند نیاسمی

 .شدم رهیخ نیاسمیوبه رفتن  ستادمیجاا کی.چندلحظه دوسوارشدیسمت اتوبوس دو به

بلند وتندخود رابه اتوبوس رساندم ودرلحظه آخرسوارشدم .به اطراف نگاه کردم.هم  یباقدمها یآن میتصم کیدر
پراکنده نشسته  یازآدم بودند.فقط دوسه نفر یخال یصندل یها فیسمت راست وهم سمت چپ پرازرد

 ؟ی:سوارشدگفتنگاهم کردو یمن باناباور دنیجلوکنارپنجره نشسته بودوباد یدلبرصن نیاسمیبودند.

 یشستیم دجلویها.با کهیتفک نکهیگفت:مثل ا عیگرفتم که سر یجلو رفتم وکنارش جا یحرف بدون

 داره یچه فرق هیخال نجاکهیباالانداختم وگفتم:ا یا شانه

سوق داد.به  رونیتکان دادونگاهش راازمن گرفت وازپنجره اتوبوس به ب یقانع شده بود سر ییکه گو نیاسمی
 سرم راچرخاندم ردیمچم رابگ نکهیدفعه سرش رابرگرداند.قبل ازا کی...اریاخت یاراده...ب یشدم .بازهم ب رهیاوخ

 بگو حوصلم سررفت یزیچ هی:دمیراشن شیرادراطراف چرخاندم که صدا ونگاهم

 ؟یریمیم یگفتم:جون مادرت بس کن حرف نزن یوبادرماندگ دمیدستم رابرصورتم کوب کف
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 آره-

 خودم بکشمت؟ یخوای! مریپس بم-

 . دوخت رونینگاهش راازمن گرفت وبازبه ب یباناراحت

 ؟ییخود سرصحبت رابازکردم:دانشجو نباریا نیبهم دست داد بخاطرهم یناراحت شد حس بد نکهیازا

 سرصحبت رامن بازکردم گفت:نه نکهیازا جانیدندان نمابه سمتم برگشت وباه یبالبخند

 ؟یریم یفتیپس صبح زود کجاراه م-

 سرکار-

 ؟یچه کار-

 شرکت بزرگ کارکنم هیبرم  خوامیبودم.اماازفردام یمنش-

 ؟یخونیست؟چرانمی:مگه االن وقت درس ودانشگات ندمیتکان دادم وپرس دنیبه نشانه فهم یسر

 عروس بشم خوامیم گفتمیم یبش کارهیچ یدوست دار دیپرسیازم م یهرک میخب من از درس متنفربودم ازبچگ-

 ؟یدندان نمازدم وگفتم:پس چراهنوز عروس نشد یلبخند ناخودآگاه

 گفت:منتظربودم یدوبالبخندیکش یآه

 :منتظرشهاب؟دمیمرددپرس یبادرنگ

 یشدم به چشمان قهوه ا رهینگاه کردن هابودم خ رهیخ نیتظرامن یینگاهم کرد.من هم که گو رهیخ چندلحظه
رافاش  شیدختر...چشمانش تمام اسرار واحساسات درون نینداشت ا ی...چشمان امانت دارشیرنگ معمول

داشت راجب شهاب  دیترد یی...گودی...چشمانش هم نقطه ء مقابل چشمانم بودند...نگاهش پربودازتردکردندیم
 ...انهی دیبامن سخن بگو

 ...دفعه نگاهش راازمن گرفت وبه روبه رودوخت وگفت:منتظرشهاب کی

 کردم وگفتم:خرمن ماه...مانع سر راهتونه؟ یدادم .تک سرفه ا رونیحبس شده ام راب نفس

 ؟یشناسی:خرمن ماه؟توهاله رومدیگرفته هابه سمتم برگشت وبهت زده نگاهم کردوپرس مانندبرق

 ه؟یباشه ...هاله؟هاله ک داونیمنم فکرکردم شا یخودت گفت یکردیم هیاون دفعه که گر-

 ادیکه هاله وشهاب باهم ازدواج کنن ازمن خوشش نم خوادیشهاب م یدادوگفت:بابا رونیراب نفسش

هم  یاحمدمهدو تیوازقصدون یآن هم به خوب دانستمیزرامیهمه چ نکهی!باامیزدم.هاله...دخترعمو یپوزخند
 :چرا؟دمیباخبربودم پرس
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براش ندارم  یسود ومنفعت چیکه ه میجنوب شهر یرنگ ورو رفته  ریدخترفق هیجواب داد:چون من  بابغض
 شهاب پراز سودومنفعته یبابا یاماهاله هم خوشگله هم خرپوله هم برا

بحث  عیخاطر سر نیلرزانش به من فهماند که آتشفشان فعال شده وهرلحظه درصدد فوران است به هم یصدا
 ه؟یچ دتیض کردم:کارجدراعو

 دنیداره تازه غذائم م مهیوب سیحقوقشه سرو700زدوگفت: ینگاهم کردولبخند نطوریهم چندلحظه

 اشینه مزا دمیزدم وگفتم:من ازخودکارپرس یپوزخند

 هیشرکته توباالشهر اماخب مهم حقوقشه که عال هیشاپه  یآ ...کار توکاف-

 یا ؟لحظهیعال گفتیتومان م700 کرد؟اوبهیم تیان حقوق کفاتوم700مات نگاهش کردم.واقعا  یا لحظه
قبل  یتومن قانع است.حاال امروز بهترازروزها700معلوم بودکه به  افهیوق پیت نیرابرانداز کردم.باا شیسرتاپا

 ...ستیوچندساله ن ستیدختر ب کیوضع ظاهروپوشش  نیبود امابازهم ا

 کردن؟ یزندگ نطوری...استیذهنم رابرزبان آوردم:سختت ن سوال

 کنم؟یم یدارم زندگ یمگه چطور-

 الیخیب یچیه-

 ازهردوتاشغلت؟ یریگی:توچقدر حقوق مرنشدوگفتیگیادپیز

 تومن هیتومن شرکت 700 کیکردم وجواب دادم:بوت یمختصرفکر

 وضعت توپه ها ی:پس حسابدوگفتیکش ی"اوه"

 ؟یکنیم یزندگ نیرزمیچرا توز یاریپول درم نقدری:توکه ادیپرس یوبادرنگ

 زدم یحرف بد دیببخش یدفعه گفت:وا کینگاهش کردم که  فقط

 ه؟یچ یدونیپس انداز کنم پوالمو آخه م خوامیم-

 ه؟یچ-

 دامادبشم خوامیم-

 گفت:واقعا؟ جانیباه

 ه؟یهست؟ خوشگله؟اسمش چ ی:طرف کدیپرس جانیتکان دادم که باه یسر

 !...اسمشم تنهاستیلیخوشگله خ-

 ؟تنها؟یبلندگفت:چ یزده باصدا بهت

 ازدواج کنم ییباتنها خوامی...م ییاوهوم تنها-
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 نگاهم کردوگفت:اونوقت چرا؟ هانهیاندر سف عاقل

 وقت قهرنکنه مثل تو هیهمش باهاش حرف بزنم که  ستیخب اونوقت الزم ن-

 ؟یگفت:چ متعجب

 یچیوگفتم:ه دمیخند

 .نکردم وبه روبه رو چشم دوختم یی.اعتناکردیخود احساس م یراازاوگرفتم.اماهنوزنگاه اورا رو ونگاهم

 دنمی.بازهم محسن سرکوچه نشسته بود.بادمیدیتابه کوچه رس میرفت ادهیراپ یریشدن اتوبوس مس ادهیبعدازپ
 به سمتم آمدوگفت:به سالم داداش رادان عیسر

 یبج:سالم آرگفتیسربه ز نیاسمی وروبه

 داداش توشدم؟ یسرتکان دادومن آرام به محسن گفتم:من ک نیاسمی

 میبابا ماکه مشکالتمونو باهم حل کرد الیخی:بدوگفتیخند

 من نکن یخودتو قاط گهید-

 بداخالق نباش نقدریدفعه اوهم مانندکامران دستش رادور گردنم انداخت وباخنده گفت:بابا پسر ا کی

 کردمیم یمچاله سع یوباچهره ا کردمیم یاحساس خفگ فشردومنیتش گردنم راممحسن خندان بود ودس چهره
 شد؟یدستش راازگردنم جداکنم امامگرم

 .دیخندیم زیر زیوسط ر نیهم ا نیاسمی

 .بعدمحسن راازخودجداکردم وهلش دادم یمدت باالخره

 یروان یکردیخفم م یوروبه محسن گفتم:داشت دمیهوارا بلع ژنیازاکس یادیوحجم ز دمیکش یقینفس عم عیسر

 ادیبرم االناست که بچه هابرسن عذت ز گهیگفت:بادمجون بم آفت نداره نترس، من د الیخیب امامحسن

 یمحجوبانه گفت:خداحافظ آبج نیاسمی وروبه

 هم باخنده گفت:خداحافظ نیاسمیو

 ی:به چدمینگاهش کردم وغر ی.حرصدیبلند خند یخنده اش رارهاکردوباصدا نیاسمیمحسن  بعدازرفتن
 ؟یخندیم

 خنده گفت:به رفاقت بامزه تون انیم

 م؟یمن ک یدونیم چیسروپائم؟توه یالت ب یپسره  نیا قیگفته من رف یک-

 :بلهستادوگفتیاش راقورت داد.صاف ا خنده

 جمهور سییراکلفت کرد(پسر ر شیصدا)
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 .واردکوچه شد دیپریم نییکه باالوپا یدودرحالیوبازخند

باعث شد لبخند  ادشیز یهاوانرژ دنیپر نییگرفتم.باالوپا رنظرشیهم پشت سرش آرام قدم برداشتم وبازز من
 .بزنم

 لحظه صبرکن هیگفت: نیاسمی فتمیوتاخواستم به سمت خانه ام راه ب میشد اطیوارد ح هردو

وبه خانه اشان رفت ومن هم همانجا وسط  دییامااو به سمت خانه دو دیخوادبگویچه م نمیاونگاه کردم که بب به
 متعجب خشکم زد.به من گفت صبرکنم ورفت؟چرا؟ اطیح

 یدستش پشت کمرش بودبرگشت .لبه  کیکه  یبعددرحال یصبرکردم که مدت یحرفش گوش دادم وکم به
 نیابشیحوض نشست وگفت:ب

 ؟یواسه چ-

 ایتوب-

 کنارش نشستم یم بافاصله اکردم وبه سمتش رفت یپوف

کوچک.متعجب نگاهم  یها خیبود پراز تکه  یا سهیدفعه دست پشت کمرش را جلوآورد.دردستش ک کی که
 .گونه ام گذاشت یرا رو سهیدفعه دستش راباالآوردوک کیها وچهره اش ردوبدل کرد که  خی سهیک نیراب

 یبرا دهمی...شاستادیمن ا یوزمان برا نیزم یلحظه ا ییحبس شد وگو نهیاراده درس یبرد...نفسم ب ماتم
ودردل  دمیشن یرابه وضوح م شیتپش ها یام کرد،صدا نهیخودبه قفسه س دنیما...قلبم شروع به کوب

 نطورکهی...همزدهتپش هارانشنودچشمانم گردشده بودونگاهم بهت  یصدا نیاسمیوقت  کیکه  کردمیدعادعام
زدوگفت:توکه  یگذاشته بود،لبخند خیصورتم  یواوهم نگاهش رابه چشمان من دوخته بودورو کردمینگاهش م

 ؟یندازیچرادعواراه م یستیدعواکردن بلدن

 قصدمن دعوانبود-

 بود؟ یپس چ-

 مذاکره دوستانه هی-

 ومدیوگفت:به نظرنم دیخند نیاسمی

 ؟یبودنصفه شب یچ خی نیحاالا نهیخب روش من ا-

 دکبودبشهینبا یزه سرشبه دومابخاطرمن کتک خورداوال که تا-

 .به سمت باال کش آمدند میلبها اریاخت یب

 ...شده بود میقرارقلبم...سرد شدن بدنم ولرزش دست وپا یب یدختربازباعث کوبش ها نیا

 ...نیاسمیخاص!بازهم  هیمعمول نیدختر...بازهم ا نیا بازهم



 

 
121 

 وقت کبودنشه هیدستت باشه بذار روصورتت که  نیا رمیآورد.به سمتم گرفت وگفت:من م نییهاراپا خی سهیک

 .محوشد یزدودرلحظه ا یتکان دادم که اوهم لبخند یگرفتم وسر یهارادرهمان حالت گنگ خی سهیک

 سهیوک دمیکاناپه دراز کش یرو میلباسها ضیبعدکه به خودآمدم بلندشدم وبه خانه رفتم.بدون تعو یمدت
 ...شدم به آن رهیچشمانم قراردادم وخ خهارامقابلی

 گه؟یبود د یچ نیکه باافکارم درجدال بودم زمزمه کردم:ا یدرحال

 .صورتم قراردادم یها رارو خیو

 "نیاسمی"

 یقرآن ردکردوبه خداسپرد.من هم باانرژ ریز دمراازیجد یدرمحل کار یروز کار نیزودمامان بخاطر اول صبح
 رونیبازشدورادان ب اطیراپشت سرم بستم درح اطیدرح نکهیزدم.هم رونیمضاعف ازخانه ب

 یودرو روم بست یدیاونقدر که منوند یادخوشحالیآمدوگفت:ز

 خوشحال باشم دمیتوشرکته با میروزکار نیوگفتم:اول دمیخند

 شاپ یواسه کارکردن توکاف یهمه خوشحال نیزدوگفت:ا یپوزخند رادان

 میآدم قانع یلیندادم وبالبخندگفتم:خب...خ تیاداهمیناراحت شدم اماز یا لحظه

 .یماندم ورادان منتظر تاکس سمیومن منتظرسرو میراباهم رفت ابانیتاسرخ

 ؟یایوم یریم ی:هرروز باتاکسدمیپرس متعجب

 زوج یفقط روزا-

 چرا؟-

 بگم موبراتیزندگ یاقتصاد یبرنامه ها دتمامیاگه بخوام بگم اونوقت با-

 الیخیآه پس ب-

 .ازاوجداشدم یکوتاه یدوباخداحافظیمن زودترسر رس سیسرو

رفته  لیتحل میشده وتمام انرژ یط یمسافت طوالن نی.کالفه بودم ازادمیباالخره به شرکت رس یطوالن بعدمدت
شاپ شدم وبه مردجوان آن روز سالم کردم وگفتم:من ازامروز  یآمدم.واردکاف یدکنارمینبودبا یبود اماچاره ا
 کنمیکارموشروع م

 مبارک باشه یآه پس استخدام شد-

 ممنون-

 من مهرانم میآشنابش اباهمیپس ب-
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 بهارکجاست؟ نمیاسمیکردم من هم راحت باشم:منم  یسع دمیاوراد یراحت یتکان دادم ووقت یسر

 اون تو-

 کارکنم؟یدچی:من بادمیاشاره کرد.پرس یدرچوب وبه

 ریسفارشاروبگ ایبندتو ببندبعدب شیفعالبرو بابچه هاآشنابشو وپ-

 تکان دادم وگفتم :باشه یسر

حکم آشپزخانه راداشت.به سمت بهارکه مشغول کاربودرفتم  یرفتم وارداتاق شدم که به نوع یسمت درچوب وبه
 م:سالم من اومدمبه شانه اش زدن وگفت یوازپشت سر ضربه ا

 ؟یاومد یسمتم برگشت وگفت:سالم ک به

 االن نیهم-

 هاآشنات کنم ابابچهیب-

 کنهیماکارم شیبه بعدپ نیازا نهیاسمیدوست من  نیکه آنجابودندگفت:بچه هاا یگریروبه پسرودخترد وسپس

 یخونگرم ومهربان ی.آدم ها نیسمتم آمدندوباآن هاهم آشناشدم پسر فرهادنام داشت ودختر نسر پسرودختربه
 .شدندیم میبرا یشک همکاران خوب یبودندوب

 رم؟یرابستم وگفتم:سفارشاروبگ شبندیرابه دستم داد.پ یشبندیبهارپ

 ریتکان دادوگفت:دفترچه وخودکار ازمهران بگ یسر

 .ازمهران گرفتم وکارم راآغازکردم یگفتم وازآنجاخارج شدم.قلم ودفترچه ا یا"باشه"

رافقط  یبودندومدت یمیصم یلی.همه خمیومشغول غذاخوردن شد میدرآشپزخانه جمع شد هیناهاربودبابق وقت
 .میدیوخند میباهم گفت

من باهمه فرق داشت ومن  سیکردم وبه راه افتادم.سرو یخداحافظ هیتمام شده بود .ازبق یکار ساعت
افتادم...چطور  ادرادانی یعذاب آوربود.لحظه ا میبرا شهیهم ییواقعاعذاب آوربود...تنها نیوا اندمیمیدتنهامیبا
 . سوال داشت یاج میازدواج کند؟واقعابرا ییباتنها خواستیبودکه م ییعاشق تنها نقدریا

 .برخوردم ینیکه به ام شدمیخارج م ازشرکت

گفت:ازکارت  یسالم کردم که فقط سرتکان دادوباآن نگاه آزاردهنده اش نگاهم کرد وبالبخندچندش آور عیسر
 ؟یهست یراض

 بله ممنون-

 یریگیم عیترف یباش یاگه دخترخوب-
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 نینداشتم ا اجیکاراحت نیکه اگربه ا یکردم.وا یدست مشت شده ام خال یشدم وتمام حرصم رارو یحرص
 !کردمیم میراازوسط به دونصف تقس زیمردچشم چران ه

 میکارم راض نیزدم وگفتم:ممنون من به هم یلبخندتصنع

 بااجازه ادیب سمیاالنه که سرو دبرمیتراضافه کردم:من با عیوسر

 .ازاودور شدم عیوسر

زنگ  یکه صدا کردمیم فینطورتعریمامان وبابا.هم یبرا یروز کار نیاول فیشروع کردم به تعر دمیخانه که رس به
 هی...تازه ازسرکاراومده...ن؟یاسمی...چرا؟...اتویرفت وجواب داد:بله؟....سالم ب فونیآمد.بابا به سمت آ فونیآ
 ....قهید

 ؟یا اخستهی رونیب یریباهاش م گهیبابا شهاب م نیاسمیمن گفت: باباروبه

 رمیبودم گفتم:م یپرانرژ یلیامروز خ ازآنجاکه

 بخوره ییچا هی ادخونهیبه باباگفت:بگو ب عیسر مامان

 رونیببره ب نویاسمیاومده  گهیادمینم-

 آماده شم رمیبلندشدم وگفتم:م عیسر

 راکه دستم آمدتن کردم یمانتووشلوار نیبه اتاقم رفتم واول عیسر

رابازکردم وباشهاب مواجه  اطیزدم.در ح رونیبامامان وبابا ازخانه ب یمختصر یحاضرشدم وبعدازخداحافظ عیسر
 .کردیم یراگرفته بود وط یشدم که مقابل در خط فرض

 بلندگفتم:سالم پسرعمه یباصدا

 ؟یومدیم گهیسه ساعت د یموندیم ییزدوگفت:سالم دختردا یم برگشت لبخندسمت به

 ستیزوداومدم اعتراض واردن میلیخارج شدم،در رابستم وگفتم:خ ازخانه

 ؟یازماکرد یادیشد  ی:خب پسرعمه چدمیبعدپرس یولحظه ا میدیخند باهم

 میاریدرب ممونوینصفه ن تزاخوردنیعوض پ رونیب میبر امیگفتم ب-

 میبر یکرد یکارخوب-

 چطور بود؟ یروز کار نی:خب اولدیکه پرس میشهاب شد نیسوارماش

 بود یعال-

 یباکالسه همه کارمندا یلیکه محل کارم خ یدونیشهاب نم یام:وا یکار طیازشرا فیشروع کردم به تعر باذوق
 ماه تر یکیاز یکیکه نگو  داکردمیپ ییدوستا هی یوا پیکرده وخوشت شیکروات زده زناهم آرا یمرد کت وشلوار
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 خوبه یپس همه چ-

 اوهوم-

 :خداروشکردوگفتیکش یقیعم آه

 هست ... درسته؟ تیزیچ هیشدم وگفتم:اماتو... رهیرخش خ میبه ن میمستق

کارام  کمیراازمن پنهان کندگفت:نه بابا... یموضوع خواستیم ییکه گو یبه صورتم انداخت وطور ینگاه مین
 باشه؟ یخواستیم یه چوگرن ادهیز

 شهاب بگو-

 ستین یزیچ گمیم-

 خونه گردمیجانگه دار برم نیاهمی یگیامی-

 گهینکن د تیاذ یاسی-

بهت زنگ زد که اونقدر اعصابت  یاونروزک یبیغر بیچته؟چراچندوقته انقدر عج نمینکن شهاب بگو بب تیتواذ-
 ؟ها؟ تیخبره توزندگ ؟چهیبر یمجبور یوگفت ختیبهم ر

 شوتوروخدا! باشه؟ الیخیب-

 یبگ دبهمیبا شمینم الیخینه ب-

 ...اما-

 نگه دار-

 !گمیم میدستانش راباال بردو گفت:باشه تسل یا لحظه

 بگو-

 اتییدارا اباتمامی یباهاله ازدواج کن دیابای گهیمنو توفشارگذاشته م دایگفت:چندوقته باباشد یطوالن بامکث
 یکن یخداحافظ

 ؟یزده گفتم:چ بهت

بابا بخاطر  خته؟بخاطریبهم ر میچراچندوقته زندگ یدی؟فهم یدی:حاالفهمدوگفتیبه صورتش کش یدست کالفه
 ...طرف تو اما هیومرفه  یعال یزندگ هیطرف هاله و هیمسخره که برام ساخته  یدوراه نیا

 مزخرف یزندگ هیو یپول یطرفم من وفقروب هیگفتم: یلرزان یرافرودادم وباصدا بغضم

 یاسی-

 توروخوشبخت کنه تونهیهاله ست.هاله م شیتوپ یجا یتوبه من تعلق ندار یتعلق ندار یزندگ نیآره...توبه ا-
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متوقف کردکامال به سمتم برگشت.دستانم رابادستان گرمش محصور  ابانیراکنارخ نیماش شهاب
 خوامیمن توروم خوامیمن هاله رونم یاسیکردوگفت:

که  ی.عشقگرفتمیراازدست بدهد.عذاب وجدان م زشیبگذارم شهاب بخاطرعشق به من همه چ توانستمینم
گرفتم که رهاکنم  میبستم وتصم یلحظه ا ی...چشمانم رابراشدیاش م ینابود دباعثینسبت به من داشت نبا

 بامحبت دستانم را نقدریدستان گرم راکه ا نیا

 یا ندهی.اودرکنارمن آکردمیم شیدرهاید دوستش داشتم باکه باتمام وجو یخوشبخت شدن مرد ی.برافشاردیم
 ...نداشت

 می،پسرعمه باش ییبه بعد فقط دختردا نیاازایشهاب ب خوامیتورونم گهیوگفتم:من د دمیراکنارکش دستانم

 ؟یاسی یگیم یدار ینگاهم کردوگفت:چ یباناباور شهاب

 خونه گردمیرابازکردم وگفتم:برم نیماش در

 ادهیپ نیومتوجه شدم شهاب هم ازماش دمیراشن نیبازشدن در ماش یشدم ودر رابستم.صدا ادهیپ نیازماش
 اریدرن یباز وونهید یاسیشهاب آمد:برگرد  یبعدصدا یشده لحظه ا

تموم  زویچ نجاهمهیاایبغضم راسرکوب کنم گفتم:شهاب لطفا ب کردمیم یکه سع یسمتش برگشتم ودرحال به
 میکن

 یاسی میروع کردش زویماتازه همه چ-

 زیبشه همه چ نجاتمومیا خوامیمن م-

 کشمی.من ازتودست نمخوامیامامن نم-

 رابطه ازطرف من تموم شده ست نیا نوبدونیاماا یهرطورکه راحت-

کند.قدم برداشتم و وارد  سیصورتم راخ میاشکها لیندانستم،چون هرلحظه ممکن بود س زیراجا ستادنیگراید
...قدم برداشتم واشک سرکشم کردیشهاب که نامم راصدام یاعتنابه صدا یرو شدم.قدم برداشتم ...ب ادهیپ
سرم جاگذاشتم...قدم  پشتگونه ام سرخورد...قدم برداشتم وتمام وجودم را یشد وخودرارهاکردورو روزیپ

 یک دمیونفهم قدم برداشتم نطوریهم یکه باتمام وجود عاشقش بودم...مدت یبرداشتم ودور شدم ازمرد
 چیازشهاب دورشده بودم.ه گرکاملید یعنی نیخانه بودم وا کیمحل درآوردم.نزد یسرازکوچه پس از کوچه ها

 !اورمیدرونم راباال ب یبود تاتمام غصه ها یفرصت خوب نم یبرا نیکه درآن بودم نبودوا یکیکس درکوچه تنگ وتار

 ...بلندهق هقم را یصدا ورنطیرارهاکردم وهم میخودرانگرفتم واشکها یگرجلوید

بعدبه خانه رفتم واول  یوگرنه دوام آوردنم محال بود...مدت شدمیسبک م دیکردم وزارزدم با هیبلندگر یباصدا
مامان وبابا گفتم:سرم  یبه سروصورتم زدم وبعدواردخانه شدم ودرمقابل تمام سوالها یآب اطیداخل ح

 کردبرگشتمیدردم

 . تخت مچاله شدم یرو رونیب یبه اتاقم پناه بردم وباهمان لباس ها عیوسر



 

 
126 

 بستمیرام میها یرمق بندکتون یرفتم.ب رونیحاضرشدم وبدون خوردن صبحانه ازخانه ب عیوسر دارشدمیزود ب صبح
 یینامشکوک دارد اعت یخانه رفت وآمدها نیازافرادا یچه کس دانستمیشدم.ازآنجاکه م اطیکه متوجه بازشدن درح

 .نداختمینگاهم راهم به سمت در ن ینکردم وحت

بود  ستادهیاعتنابه رادان که کنارحوض ا یام بلندشدم وبه سمت در قدم برداشتم ب یازبستن بندکتون پس
سالم داشتن  ینا گریسالم هم ندادم.د یسمت درقدم برداشتم.ازکنارش گذشتم وحت کردبهیوموشکافانه نگاهم م

 .هم نداشتم

 :سالمدمیراشن شیدوقدم هم ازاوفاصله نگرفته بودم که صدا هنوز

 باربودکه رادان نیاول نیبودباالآوردم.ا نییوسرم راکه پا ستادمیا ازحرکت

 !شدیقدم م شیسالم دادن به من پ یبرا

 نگاهش کنم آرام گفتم:سالم نکهیا بدون

 .برداشتم وبه سمت در رفتم وازخانه خارج شدم وقدم

مشغول کاربودم  یحرف چیگذشت وتمام مدت من بدون ه یانرژ چیروز بدون ه نیبرعکس اول یروز کار نیدوم
 ...شوند توانستندموفقیرندامانمیمرابه حرف بگ کردندیم یوفرهادوبهارهم مدام سع

مکرر شهاب گذشت کل روز اوتماس گرفت ومن  یمن وتماس ها یها یحوصلگ یسه شنبه هم باتمام ب روز
 نکن تمیدادم:لطفا اذ امیدادم درآخرخسته شدم وپردتماس 

 .افتیخاتمه  شیگرفتن ها گرتماسیود

 سیوازسرو دارشدمیازخواب ب ریکرده بودم که د الیبودم وفکروخ دهیرخوابیچهارشنبه بود.شب قبل آنقدر د روز
 .واتوبوس خودرابه شرکت برسانم یجاماندم ومجبورشدم باتاکس

ساعت  کی بایوبه ساعتم نگاه انداختم تقر دمیشدم وبه سمت ساختمان شرکت دو ادهیهم پ یتاکس نیازآخر
 !که من داشتم ی.خصوصاباوجود سرپرستندنبودیادخوشایز یروزکار نیسوم یبرا رکردنید نیبودم وا رکردهید

م به عقب نگاه کرد یشاپ پرواز کردم .لحظه ا یکاف یواردشرکت شدم وبه سمت ورود دمیدو یکه م نطوریهم
 .افتادوقطعاتش ازهم بازشد نیاو برزم لیبرخوردکردم که موبا یسرم راصاف کردم باشخص نکهیوهم

 ...:چه خبردمیاش راشن ادگونهیبلند فر یصدا لشیبه محض افتادن موبا شخص

رنگ شخص نگاه انداختم حرف اوهم قطع شد.بهت زده  یسرم راباال آوردم وبه چشمان قهوه ا نکهیمحض ا به
 .که بااوبرخوردکردم نگاه کردم یبه چشمان شخص

آوردم ومتعجب به کت وشلوار وکروات مارکش نگاه کردم وبازنگاهم رادرچشمانش  نییبعدنگاهم راپا یا لحظه
سرو وضع چه  نیا...باای...در شرکت مهرآرنجای!رادان بود؟رادان ادهیمرداتوکش نیقفل کردم...ا

 نجابود؟یکرد؟اوچراایم
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هم حس  یشرکت جاخورده بود...ازطرف نیمن درا دنیاوهم ازد ییاوهم مانندمن پرازبهت وتعجب بود گو نگاه
 !دستپاچه شده کردمیم

 "رادان"

 انیآرم یام تماس گرفت وگفت:آقا یبود مشغول کارشده بودم که منش یاتاقم نشسته بودم ومدت داخل
 منتظرتونن یدخترعموتون تماس گرفتن وگفتن که توالب

 ادباالیجواب دادم:بگوب کالفه

 پدرتون متوجه اومدنشون بشه خوانیگفتن نم-

 کردم وگفتم:باشه بگو منتظرباشه یپووف کالفه

 یحرکت کردم صدا یازآسانسورخارج شدم وبه سمت الب نکهیرفتم.هم نییحوصله بلندشدم وبه طبقه پا یب
لحظه "مامان"اسم  دنیآوردم وبه صفحه اش چشم دوختم.باد رونیب بمیراازج لمی.موبادمیراشن لمیموبا مکایپ
.پس ازتولدپارسال میبرقرارکرد باطارت امیاپیتماس  قیکه باهم ازطر یبار نیازآخر گذشتیم یسال کیماتم برد. یا

چندساله ام رابرسرش  تیاعصبان یگفت ومن حساب کیخوب ومهربان تولدم راتبر یکه زنگ زدومانندمادرها
داده بود.قبل  امیسال پ کینداد.حال چه شده بود که پس ازحدود  امیبارهم تماس نگرفت وپ کی یکردم حت یخال
افتادوقطعاتش ازهم  نیزم یرو لمیبرخوردکردم وموبا یمحکم باشخص هدفع کیمامان رابخوانم  امکیپ نکهیازا

رارها  ادمیفر یکه بااوبرخوردکردم نگاه کنم صدا یگرفتم وباالآوردم تابه شخص لینگاهم راازموبا نطورکهیبازشد.هم
 کردم:چه خبرته؟

 رهیخ نیاسمیحرفم راکامل کنم باباال آمدن سر شخص،حرفم ناتمام ماند.بهت زده به  نکهیازا قبل
 کرد؟ی...درشرکت من چه مای...درمهرآرنجایشدم.اوا

 ریرادان فق یدرنظرش برا میلباس ها ییرابراندازکرد.گو می..متعجب سرتاپابرابرمن پربودازبهت وتعجب. نیاوچند
 .آمد یم ادگرانیز یجنوب شهر

 ؟یکنیکارمینجاچیلب بازکرد:توا نیاسمیگذشت که باالخره  نیاسمیپراازتعجب  ینگاه ها نطوربهیهم یلحظات

شرکت  سییر بینا انیکه من رادان آرم گفتمیدمیگفتم؟بایم دچهینگاهش کردم.با نطوریهم یا لحظه
شک  ی؟ب گفتمیدمیثروتمنداست؟با یکه مستاجر آسمان جلشان در اصل مرد گفتمیدمیاهستم؟بایمهرآر

 ...نفهمد یزیچ میازوضع مال یبود که کس نی...قرارمن وبابا هم کردمیم دفاشینبا

 ...نجای...من ازهیچگفتم:من ... گشتمیکه به دنبال واژگان م یبازکردم ودرحال مرددلب

 ؟ینجاچی:توادوگفتیحرفم پر انیم یطاقت یباب

 !نجامیا سییر بینا ی:من منشدوگفتمیبه ذهنم رس یزیچ عیسر

 دیاش کوب یشانیآمده باشدباکف دست برپ ادشی یزیکه چ ییدفعه گو کیمشکوک نگاهم کردو چندلحظه
 !شد رمید یوگفت:وا
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که درلحظه آخر مچ دستش راگرفتم وبه عقب بازگرداندمش  کردیشدوبادوازکنارم عبورم دنیآماده دو عیوسر
 ه؟یمچش اقدام کرد وگفت:چ ییترازمن به رها عیاوسر ستادیدوباره مقابلم ا یووقت

 ؟یکنیکارمینجاچیازاوسوال کردم:خب؟توا نبارمنیا

 گهید دمهیکارجد نجامحلیخب ا-

 ؟یزده گفتم:چ بهت

 دزودتربرمیشده با رمیاالنم د گهید نمکینجاکارمیا-

 ؟یکنی:توکدوم بخش کارمدمیدوباره بدود مانع شدم وپرس تاخواست

 !شاپ یبه پشت سرم اشاره کردوگفت :اونجا...توکاف میرادرازکردومستق دستش

 مهیوغذاوب یتومن800رابخاطر آوردم...حقوق  نیاسمی یا دافسانهیپشت سرم نگاه کردم تازه آن کارجد به
 ...را سیوسرو

جمع کردوبرخاست.آن هارابه دستم  نیزم یرااز رو لمیدفعه خم شدوقطعات ازهم بازشده موبا کی
 متاسفم نیدادوگفت:بابت ا

محوشد.من هم حرکت کردم وبه  دمنیازد یمانعش شوم واو به سرعت فرانور گرنتوانستمینباردیدوایدو عیوسر
 به اطراف ییرفتم.نگاه گذرا یالب

 نیپا انداخته.ناخودآگاه به طرزنشستنش پوزخندزدم.ا ینشسته وپارو یمبل چرم یکه رو دمیوهاله راد ختماندا
نبود.برعکس من،عاشق شلخته  دنیلباس پوش نطورینشستن وا نطوریدختراهل ا نی.اکردیتظاهرم شهیدختر هم
اوهم  ینشست.همه زندگ یم افمردم ص دادومقابلیمبل لم م یبود.درخلوت راحت رو یمعمول یزهایبودن و چ

 ...بود یمانندمن پرازدوگانگ

 شده؟ یپاانداختم وگفتم:چ یومقابلش نشستم وپارو جلورفتم

 .وبدون تظاهر نبارراحتیوبه سمتم آمدوکنارم نشست اماا د،ازجابرخاستیمراد نکهیمحض ا به

 میدیماه تورود یگفت:سالم پسرعمو،پارسال دوست امسال آشنا.چه عجب مارو یبالبخند

 دبرمیزودترکارتوبگوبا ستمیکارنیبه او انداختم وگفتم:هاله من مثل توب ینگاه مین

 ؟یباباتوهنوز عنق یا-

وصاف  دیلب ماس یشد،لبخندش رو رهیتمام نگاه هابه اوخ یوقت دویبلندخند یچپ نگاهش کردم که باصدا چپ
 باخبرم هتیبعدگفت:ازتنب یظه اپا انداخت وبازشروع به تظاهرکرد.لح ینشست وبازپارو

 ؟یخوای:خب؟باج مخونسردگفتم

 !فکرکن نخوام-
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 دخترعمو دمیباج نم یمن به کس-

 به نفع خودتم هست خوامیکه م یرادان باج نیبب-

 هست؟ یخب ؟چ-

 کنه؟ینجاکارمیشهاب ا دمیشن-

 درسته-

 نجایزشتش اومدا ییدختر دا دمیاالنم د-

 یتونینم تیودارندگ ییبایبرده که توباتمام ز یدخترزشت دل ازمرد نینگاهش کردم وباتمسخرگفتم:هم میمستق
 یببر

چپم قراردادومحکم فشارداد.ازدرد چهره ام مچاله شد  یپا یوپاشنه بلندکفشش رارو دیراگز نشییلب پا یحرص
چه  یبرگشت گفتم:خب نگفت یت عادکردوچهره من هم به حال یهاله حرصش راخال نکهیاماتکان نخوردم بعدازا

 ؟یخوایم یباج

 ازشهاب دور کن نویاسمی-

 ؟یچ-

 .... زشت یدختره  نیازدواج کنه اماهنوزم ا خوادبامنیاماشکرخداباباش سمت منه وم نهیاسمیشهاب عاشق -

عاشق  نویاسمی خوامیسر راهمونه .ازت م ن،مانعیاسمی یعنیکرد: حیتصح عیچپ نگاهش کردم که سر چپ
 .یخودت کن

 کنمینم یکار نیهرگز چن ؟منیشد وونهیزده نگاهش کردم وگفتم:تود بهت

 نگونه؟ یدوست دار نویاسمیتوئم -

 نم؟ییسطح پا نقدریا یعنینگاهش کردم وگفتم: مینقش بست.مستق میلبها یرو یظیپوزخندغل

 ؟یمطمئن-

شهاب به  ذارهیاونقدر خرفته که نم شناسمشیشهاب که من م یبابا یریازمن باج بگ ستین یازیاره.توئم ن-
 دهیتو هل م یعنیبرسه واخرشهابو به سمت پول ، نیاسمی

 ؟یگیم یزدوگفت:جد یقیلبخندعم هاله

 !تکان دادم وگفتم:احمق شیازتاسف برا یسر

 .م وبه اتاقم برگشتمآنجانداشتم،برخاست یگرکاریترشدومن هم که د ضیمن لبخندش عر نیاعتنابه توه یب امااو

 .گذشته بودودراتاقم مشغول کاربودم که هوس قهوه کردم یساعت
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 پخش شد:بله قربان؟ یمنش یبعدصدا یتلفن اتاقم رافشردم ولحظه ا1 دکمه

 ...قه هی-

 یچیحرفم راقطع کردم وگفتم:ه عیسر

 .مقتدرانه ام ازاتاق خارج شدم یبرخاستم وباقدمها یآن میتصم کیراخاتمه دادم وبا وتماس

 گردمیبرم گهید قهید10قهوه بخورم حدود  نییپا رمیوگفتم:من م ستادمیا یمنش زیم مقابل

 ن؟یخوریقهوه م نیی:پادینگاهم کردوپرس متعجب

 .نگاه متعجبش حرکت کردم ریتکان دادم وز یسر

گشتم اماموفق  نیاسمیشاپ رفتم.نگاهم رادراطراف چرخاندم وبه دنبال  یشدم وبه داخل کاف ازآسانسورخارج
 .نشدم داکردنشیبه پ

پاانداختم ومنو راباالآوردم  ینشستم.پارو شیوصاف رو دمیکش رونیهاراب یازصندل یکیرفتم و یزیسمت م به
 یگریکس د یردجوانانداختم.به جز م شخوانینگاهم رابه سمت پ کردمیکه تظاهر به خواندن منو م نطوریوهم
 .نبود

 ؟ نیدار لیم ی:چدمیشن یدخترانه ا یکه صدا کردمیبه منونگاه م گرواقعایگذشت ومن د یمدت

 یا گهی:کس ددمیبسته بودنگاه انداختم وپرس یرنگ یبندصورت شیآوردم وبه دخترجوان که پ رونیراازمنو ب سرم
 جزشمانبود؟

 شده؟ یزیچطورمگه؟چ-

 کافه الته لطفا هی یچینگاهش کردم وگفتم:ه کالفه

 ارمیچشم براتون م-

 یدوختم.ب شخوانیسمت پ یونگاهم رابه درچوب زگذاشتمیم یبعد دخترجوان دور شدومن هم منو را،رو یا لحظه
 !بود یدرچوب نیپشت ا نیاسمیشک 

بودم  رهیزخیم نطوربهی.همزدوختمیمانداختم ونگاهم را به  نییگرفتم وسرم راپا شخوانیگذشت .نگاهم راازپ یمدت
 ن؟یالزم ندار یا گهید زی:چدمیراشن نیاسمی یبعدصدا یقرارگرفت ولحظه ا زیم یکافه الته رو یحاو ینیکه س

نشست  یصندل یدفعه مقابلم رو کیجاخورد و یمن لحظه ا دنیسرم راباالبردم ونگاهش کردم باد عیسر
 کافه الته توچقدره؟ نیپول ا یدونی؟میشد وونهی؟دیکنیکارمینجاچیوگفت:توا

 کنهیحساب م سمییر نارویصورت بامزه اش خنده ام گرفت وگفتم :نگران نباش همه ا بخاطررفتاروحالت

 ...ازسرپرست ما نمیتو ا سییاون ازر گهید یخرشانس ایدار یسییتوچه ر-

 ؟ی:باسرپرستت مشکل داردمیپرس عیوسر کنجکاو
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 الیخیب یچیه-

 برم کاردارم گهیوگفت:من د برخاست

 .بود نیاسمیحرف  ریکافه الته ام شدم اماتمام ذهنم درگ دنیازمن فاصله گرفت ومن هن مشغول نوش عیوسر

 ست.اماهرچه کردم وهرچقدر به مغزم فشار یبخش چه کس نیسرپرست ا اورمیادبیذهنم فشارآوردم تابه  به

 !امدین ادمیبود. دهیفا یب آوردم

کافه الته ام برخاستم وبه صندوق رفتم وپس ازحساب کردن پول کافه الته ام ،به سمت آن در  دنیازنوش پس
 .کردندیمشغول کارکردن بودندوصحبت م یباهمان دخترقبل نیاسمی.دمیبه داخلش کش یرفتم وسرک یچوب

 !نیاسمیکردم : شیبلندصدا یباصدا

دست تکان  شیاراده دستم راباال آوردم وبرا یسرش رابه سمتم برگرداند ونگاهم کرد.ب عیسر میصدا دنیباشن
 رمیدادم وگفتم:من م

 .دست تکان داد میبعدچندبارپشت سرهم پلک زدواوهم برا یگردشده وغرق تعجب نگاهم کردولحظات باچشمان

گرفتم وبه سمت در  نیاسمیاز یشد.نگاهم رابه سخت قیجاگرفت وکم کم عم میلبها ی،رو اریاخت یب یلبخند
 .رفتم یخروج

قصد کمرنگ شدن  یبودوحت میلبها یرو نیریام جاگرفتم.هنوز هم آن لبخندش یصندل یاتاقم بازگشتم ورو به
 .نداشت

 یوانرژ جانیه نقدریزدم؟چراایکار به خودآمدم.من چرا لبخندم انیدفعه م کیلبخندمشغول کارشدم که  باهمان
 شاپ چه بود که من انجام دادم؟؟ یدرکاف شیپ قهیداشتم؟اصال آن حرکت بچگانه چنددق

 .وازجابرخاستم دمیصورتم کش یدستانم را رو کالفه

رفتاربچگانه واحمقانه ازخود  دمیدیدختر رام نیچراهربارا دانمی.نممیایب رونیدخترب نیدراتاقم زدم تاازفکرا یدور
 .دادمینشان م

 !!ستیمانندمن ن یرفتاروحرکات درشأن شخص نی!واانمیرکه من رادان آرمانگا انگارنه

 "نیاسمی"

 .دیبه اتمام رس یازساعت هاکار،باالخره زمان کار پس

 .شرکت به راه افتادم یکردم وبه سمت خروج یخداحافظ هیرابرداشتم وازبق فمیک

 . نشستم میزانوها یبودم رو ستادهیهمانجاکه اام شدم . یدفعه متوجه بندبازکتون کیخارج شدم که  ازدر

 .شناختمشیم یکه به خوب یمیراحس کردم.عطرمال ییکه عطر آشنا بستمیام رام یبندکتون
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بودواوهم متعجب به  ستادهیسرم ا یحالت،سرم راباال آوردم که نگاهم درچشمان شهاب قفل شد.باال درهمان
 .شده بود رهیمن خ

 . ام شدم یبسته کتون مهیبندن الیخیبرخاستم وب عیسر

 ؟یکنیکارمینجاچی:شهاب توادمیپرس متعجب

 ؟یینجایکارمه توچراا نجامحلیمانندمن متعجب گفت:ا اوهم

 ؟یکنینجاکارمیزده گفتم:توئم ا بهت

 ... منم؟مگه-

 ؟یدی:رادانو ددیپرس بیعج یدفعه باحالت کی

 ن؟یهمکار یچرانگفته بود دمشیاوهوم .د-

 یتعجب کرد یلیفرصت نشده بود.حتماخ-

 میهمکارباش کردمیآره اصال فکرنم-

 شرکت بود؟ نیتوا دتیاون کارجد یعنی-

 اوهوم-

 دهیکه پوش یرادان اونم بااون کت وشلواروکروات دنیگفتم:من امروز فقط شوکه شدم خصوصا باد یبامکث
 بودم نبود دهید شهیکه هم یاون رادان هیبود.لباساش سرتاپامارک بودن اصال شب

 ...مرد هی ییکه مستاجر دا کردمیشوکه شدم اصال فکرنم دمشینجادیبارا نیاول یمنم وقت یحق دار-

 !شهاب-

 کشینزد یبه سمت رادان برگشت ورادان قدم عیجمله شهاب شد.شهاب سر افتنیرادان مانع ازادامه  یصدا
 .گفت که هرچه تالش کردم موفق نشدم بفهمم چه گفته یزیشدودرگوشش آهسته چ

 برسونم سموییدریبا رمیازشهاب فاصله گرفت وگفت:من م رادان

 رسونمتیشدوگفت:م کمینزد یازمادورشد.پس ازدور شدن رادان شهاب قدم عیوسر

 من گفت:بندکفشت بازه ستادوروبهیومانع شد.مقابلمان ا دیبزنم بازرادان سر رس یحرف تاخواستم

 .کردودور شد وبازحرکت

 ییشکل خودنما کیبود.هرلحظه به  بیمردواقعا عج نیشدم رفتاروحرکات ا رهیرفتنش خ ریبه مس متعجب
ست  یکه چندوقت بیوغر بیمستاجرعج نیا کردمیحس م ی.گاهکردیم ییدرونمایجد یتی.هرلحظه ازشخصکردیم

 !آمده گرید ارهیس کیام حضوردارد،از یزندگ یهمه جا
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 !بود بیوغر بیمستاجر،عج نیکه ا ازبس

 میشهاب ازرفتن کامل رادان مطمئن شد گفت:بندکفشتوببند بر نکهیازا پس

 دارم سیتوبرو من سرو-

 باهات حرف بزنم خوامیم رسونمتیمن م-

 پسرعمه؟ یوگفتم:چه حرف ستادمیام راگره زدم.دوباره ا یبندکتون عیزانوانم نشستم وسر یحرف رو بدون

پسرعمه است...هرچندکه  کیمن فقط وفقط  یبه بعدبرا نیگفتم تامتوجه شود که ازا ظیراغل"پسرعمه"لفظ عمدا
 !میایبود...تمام دن میایاوهنوز هم عالوه برپسرعمه تمام دن

 !نه من یتوحرفاتو زد-

 خب حرفاتو بزن-

 زنمیتوراه م-

دادم وسرم رابه  نییراتاته پا شهی.در راه ش میوسوارشد میرفت نشیبااوهمراه شدم وهردو به سمت ماش ناچارا
داره من باهاله  یبابام هنوز پافشار یاسی:دمیشهاب راشن یکه صدا گذشتیم یبرگرداندم ...مدت رونیسمت ب

 حله یهمه چ یکن لدارم تاازدست اجباراش راحت بشم اگه توقبو یفکر هیکنم امامن  یعروس

 دنیرس یفکرش رابرا خواستمیکه درسر داشت سوال کنم هرچه که بود من نم یراجب فکر یبازنکردم که حت لب
مجلل  یاززندگ دنیبود بادست کش یبود بافالکتش...مساو یبه من مساو دنیکند چون رس یبه من عمل
 مرفهانه اش

 گهیمن اونموقع که د یبابا شیپ میریبعدم میکنیعقد ممن وتو  یاسی نیخودادامه داد:بب کنمینم دسوالید یوقت
 ادیکارازکارگذشته مطمئنا کوتاه م

 ه؟یچ ها؟نظرت

 لیارزشم که خودمو تحم یب نقدریشهاب؟ازنظرتومن ا یگیم یدار یزده نگاهش کردم وباحرص گفتم:چ بهت
 کنم؟

 .گفتم میبهم برس نکهیا ینبود من فقط برا نینه نه!باور کن منظور من ا-

فراموش  زویروفراموش کنم .تورو خاطراتتو همه چ ییعشق کذا نیا خوامی!شهاب من ممیصدسال نرس خوامیم-
لقممو اندازه  خوامینبارمیکه هم سطح خودم باشه ...ا یمرد هیمرد خوب آشنابشم  هیخوادبایکنم من دلم م

 !یرکردیگ ،توگلومیادبودیز یلیمن خ یدهنم بردارم.توبرا

 اخه؟ یزنیم هیحرفا چ نیا یاسی-

چندان دور برم  دنهی...شاندهیهاله منم درآ شیتوبرو پ میخوریپسرعمه!من وتو به درد هم نم تهیحرفا واقع نیا-
 که هم قدوقواره خودم یبامرد
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 ها؟ ادیبارادان فکرکنم ازمن بدش ن رمی.اصال مباشه

 بسه!تمومش کن یاسی:بسه دیباحرص غر شهاب

بارادان درسته توظاهر ازم  رمیشهاب ادامه دادم:آره م یتوجه به حالت عصب یبودم .ب یحرص یکه حساب امامن
 بهش عالقمند بشم تونمیمطمئنا م هیپیداره .پسرخوشت یمن همخون یباسطح اجتماع شیسره اماسطح اجتماع

 !:خفه شوادزدیدفعه شهاب فر کی

 .میای،به خودم بجاخوردن سبب شد نیشوکه ام کردوجاخوردم وهم ادشهابیفر

 ؟یدارینگه م نویسرهم پلک زدم وگفتم:ماش چندبارپشت

 رسونمتیاعصاب خودمسلط شود گفت:م کردبهیم یکه سع یدودرحالیکش شیبه موها یهم کالفه دست شهاب

دوختم که  ییها نیبرگرداندم ونگاهم رابه عابران وماش نینگفتم وسرم رابه سمت پنجره ماش یزیگرچیهم د من
 .شدندیکردندومحومیازمقابل چشمانم عبورم عیشهاب سر یبخاطرسرعت باال

 ادهیمراسرکوچه پ یمن وشهاب ردوبدل نشد.پس ازمدت انیواژه هم م کی یطول راه درسکوت گذشت وحت تمام
 "!کشمیمن ازت دست نم"جمله به من گفت کیکردودرلحظه آخرفقط 

 ...ورفت

ازغم...غم رهاکردن  ییایدرونم به پاکرده ...اورفت ومن ماندم بادن ییکوتاهش چه غوغا جمله نیآنکه بداندباا یب
 !مرد،مردمن نبود نیمرد رارهاکنم...ا نیبود...من مجبوربودم ا میایکه تمام دن یمرد

 شیدایدور پ یازجاده ها دیسواربراسب سف یهم روز دمردمنیمن بود وبس...شا ی...فقط پسرعمه مردهاله
 ...میکن یتاآخرعمرباهم زندگ یوخوش یخوب اهاببردومابهیرو نیسرزم ردومرابهی...دستانم رابگدیایسراغم ب شود،به

 رفتندیم نیبد ازب یجادوگران وآدمها شهیمانندقصه هابود...کاش هم یزندگ زی.کاش همه چدمیکش یپرحسرت آه
ثروتمند ازدواج کنم...کاش  یبامرد ندرالیمانندقصه س توانستمی...کاش من هم مشدیغالب م یبر بد یوخوب

 ندرالیس توانستمینبود...من نم نکارم ندرالشدنیکه س فیباپسرعمه ثروتمندم ازدواج کنم...اماح توانستمیم
من وخانواده  طیمشابه شرا یاجتماع طیباشرا ی.مرد کردمیهم سطح خودم ازدواج م یبامرد دیشوم!من با

 !شهاب مثال زدم افتادم...رادان یکه برا یادمردیلحظه  کیبه اندازه دهانم باشد... یکه لقمه ا یام...مرد

 !مردمن باشد؟ توانستیم رادان

 !رادان باشد؟ توانستی...مدمنیسواربراسب سف شاهزاده

 دانستیرادرشأن ومقام خودنم زیچ چیاست وه ریپسر نخست وز کردیرادان مغرور که حس م نیشک نه! ا بدون
 ...دیرسیب هم محال تربه نظرمازشها

 ...ثروتمنداست کندیآدم پولدارها سروکارداشته که حس م نیثروتمند بود،آنقدر باا یمرد یمردمغرور که منش نیا

 "رادان"
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 کییموزا یپارو نکهیزدم.اماهم رونیوازخانه ب دمیزوج.صبح زود لباس پوش یروزها یروز زوج بودمانندتمام کی
 شهیبه تن کردم.هم یتر میشدم.به خانه بازگشتم ولباس ضخ دبرفیوجه بارش شدگذاشتم مت اطیح یها

 یتاحاال !کس ی...ازکودکبودمتنها شهیوقت سرمانخورم.ازآنجاکه هم کیتا دادمیبه خرج م اطیسرداحت یدرروزها
 .بودمیخوب مراقب خودم یلیدخیکندپس با ینبودازم پرستار

 دشیشدم درآخرهم ق شیدترازپیکردم ناام شترتالشیبه دنبال چترگشتم اماهرچه ب میلباس ضخ دنیازپوش پس
 .رازدم و ازخانه خارج شدم

 داشتیقدم برم نهیسرش گرفته بودوآرام وباطمأن یباال ی.چتردمیراازپشت سرد نیاسمیواردکوچه شدم  نکهیهم
 میولباس ها زدمیبه خانه زوج م یامامن سر رفتیراست به شرکت م کیبود.منتهااو یکیزمان سرکار رفتنمان 

 .کردمیم ضیراتعو

 گفتم:سالم دمیبه کنارش رس یبلندخودرابه اورساندم و وقت یها باقدم

 :سالمدوگفتیکش ی.نگاهم کرد.نفس راحتدیترس یکم ییجاخوردوگو میصدا دنیباشن

 ؟یدیچراترس-

 یتوفکربودم متوجه نشدم اومد-

 یچه فکر-

 ستیمهم ن یچیفقط نگاهم کردوگفت:ه چندلحظه

 یرابراندازکردم.چقدر به خودسخت شیقرارداد.سرتاپا مانیسرهردو یرابلندکردوچتر راباالبردوباال دستش
 !قدکوتاه یسرمن برساند.دخترمعمول یرابه باال دادتاچتریم

 یزیچ یبالیم کالس والتوبود یگرفتم وگفتم:من جا مانیسرهردو یوباال دمیزدم وچتر راازدستش کش یپوزخند
 رفتمیم

 چطور؟-

 به نظرت؟-

 من قدکوتاهم؟ یبگ یخوایم یعنیکنان گفت: غیج غینگاهم کردوج باحرص

 یلیگفتم:اوهوم اونم خ یطانیش یبالبخند بردمیکه ازحرص خوردنش لذت م ینگاهش کردم ودرحال میمستق

چون اصوال  میجاگرفت وگفت:من ازقدکوتاه بودنم راض شیلبها یپررنگ رو یحالت دادوپوزخند رییدفعه تغ کی
 کنهیکارنم یکه مغزشون درست وحساب نهیبخاطرهم رسهیخون به مغزشون نم یمثل جنابعال ییالقاید

 !خودخوش باشد االتیخ نینگفتم تابگذارم باا یزیجاگرفت.چ میلبها یرو رارادهیغ یلبخند ناخودآگاه

آپارتمانم  یکنارش ماندم هرچند درسکوت امامنتظرماندم تااول اوبرود وسپس من راه نیاسمی سیسرو تاآمدن
 .شوم
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 .شرکت شدم یزوج راه یفردباکت وشلوارمارک دارروزها یروزها متیزشت وارزان ق یلباسها ضیازتعو پس

سبب وقفه تلفن م یبودم که صدا دغرقیپروژه جد ینشسته بودم وسخت درانجام کارها زمیاتاق پشت م داخل
 گفتم:بله؟ رمیبگ زمیم یرو ینگاهم راازکاغذها نکهیرافشردم وبدون ا فنیکارم شد.دکمه آ انیدرم

 آوردن فیاتاق پخش شد:قربان!دخترعموتون تشر یدرفضا یمنش یصدا

 وکوتاه گفتم:بفرستش بره کالفه

 رنیگیکه کوتاه وقتتون روم گنیم-

 خوب.بفرستش تو یلیخ-

 چشم-

 سییر بیگفت:سالم نا جانیدهاله بدون درزدن وارداتاق شدوبه محض بستن درپرهبع چندلحظه

 لطفاکارتو زودتربگو کنمیدکارمیهاله من درحال حاضر روپروژه جد-

ندارم  یوگفت:کارخاص زگذاشتیم یکوچکش راهم رو یدست فیاتاقم پرت کردوک یمبل چرم یخودرا رو هاله
 خبرخوب بدم هیفقط اومدم 

 خب؟-

 کنمینجاکارمیمنم ازامروز ا-

 ؟یزده گفتم:چ بهت

 شه؟ی:به نظرت عکس العمل شهابم مثل تومدوگفتیبلندخند یباصدا

 یاومد یک ه؟بااجازهیاچیمسخره باز نیکردم وگفتم:ا زپرتیم یراکه باانگشتانم محصورش کرده بودم رو یخودکار
 نجا؟یا

 سییر بیجناب نا س،ییبااجازه ر-

 بشه؟ یچ نجاکهیا یاومد-

 نشه یخال بیواسه رق دونیوقت م هیاومدم تا-

 ب؟یرق-

 !نیاسمیاوهوم.-

 ؟یکنیاحساس خطرم نییدخترسطح پا نیا ی هیزدم وگفتم:پس از ناح یپوزخند

 ...فقط اومدم تا...تا ستینطورنیکنان گفت:اصلنم ا غیج غیوج یحرص
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حاالشم قلب شهاب  نیشهابومال خودش نکنه هرچندکه هم نیاسمیوقت  هینگاهش کردم وگفتم:تا روزمندانهیپ
 نهیاسمیمتعلق به 

 .شد زمیم کیبلندنزد یباحرص ازجابرخاست باقدم ها هاله

پسرعمو شهاب مال منه!چه خودش چه ذهنش چه قلبش!همه  نی:ببدوگفتیراگرفت وباحرص کش کرواتم
 تیاراده کنم بردپ انمینره من هاله آرم ادتینویا ستمین یچون من هرکس خوامینطورمیمال منه!چون من ا زشیچ

 !شهاب که شهابه فتهیبه پام م

 .فاصله گرفت زمیپر رنگ ترشدوخونسردبه کرواتم اشاره کردم که باحرص کرواتم رارهاکردوازم میلبها یپوزخندرو

کن  یتوئم سع کنمیگفت:من شهابومال خودم م رفتیوبه سمت در م داشتیزبرمیم یراازرو فشیکه ک یدرحال
 تاآخرعمرش پابرهنه راه بره کنمیم یپاشوتوکفش من نکنه وگرنه کار یخانوم رو قانع کن نیاسمی نیا

هاله کامل ازاتاق  نکهیازجابرخاستم وقبل ازا عیباعث درهم رفتن ابروانم شد.سر میرمستقیدغیتهد نیا ناخودآگاه
 .واورا به داخل اتاق هل دادم دمیخارج شوددستش راکش

 ؟یزدوگفت:چته روان غیبازرامحکم بستم وبه سمت هاله برگشتم.هاله ج مهیدرن

تارمو...ازش کم بشه  هیوگفتم:اگه فقط  دباالآوردمیشدم.انگشت اشاره ام رابه نشانه تهد کینزد کیاونزد به
 ؟یدی،فهم فتهیبه پات م تیبردپ یکه اگه اراده کن یخانوم ینگاه کن نهیتوآ یتاآخرعمرت نتون کنمیم یکار

 سرش راتکان داد یشوکه شده بود.چندبارمتوال تمیوعصبان یناگهان رحالتییکه ازتغ هاله

 یبر یتونیآوردم وگفتم:خوبه !حاالم نییراپا انگشتم

 قهی.دق زگذاشتمیم یبه کارادامه بدم وکالفه سرم رارو گرنتوانستمیجاگرفتم.بعدازرفتن هاله د زمیم گرپشتیوبارد
 !وبس دمیستم وفقط نفس کشچشمانم راب یا

وخواستم مشغول شوم امابازهم نتوانستم .هاله تمام قدرت کارکردنم  زبلندکردمیسرازم قهیدق کیازاتمام  پس
 .برده بود نیراازب

 !ی:لعنت ادزدمیکردم وفر وارپرتابیخودکارم رابه سمت د یحرص

 .کردم ودرآخرکتم راتن کردم وازاتاق خارج شدم یزجابلندشدم.چندبارطول وعرض اتاق راط ا

 . نشستم یزیشاپ شدم وسرم یشاپ قدم برداشتم.واردکاف یرفتم وبه سمت کاف نییطبقه پا به

 ن؟یدار لیم یگرفتن سفارشم آمدوگفت:چ یبرا نیاسمینبودوهمکار نیاسمیاز یخبر بازهم

 ست؟ی:همکارتون ندمیجواب سوالش رابدهم پرس نکهیا بدون

 :همکارم؟دیپرس متعجب

 !نیاسمیبله.-
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 باهاش؟ نیدار ی.کارستشیترازقبل گفت:ن متعجب

 ستش؟کجاست؟ین یچ یعنی:دمیتوجه به سوالش پرس یبازهم ب امامن

 ن؟یاول شمابه سوال من جواب بد شهیدمیببخش-

 ندارم یکارخاص یچیه-

 نش؟یشناسیازکجام-

 دوستمه-

 رابراندازکردکردوبهت زده گفت:شما؟ میمشکوک سرتاپا دخترک

 حاال؟ یتعجب کرد نقدریاوهوم شماچراا-

 ...یلیخب...آخه شماخ-

 ؟یلیخ-

 !یچیه-

 کجاست؟ نیاسمی نیحرفش گفتم:نگفت الیخیب

 واسه سرپرستمون قهوه برد-

 سرپرست؟-

 اوهوم-

ازسرپرست  نمیتو...ا سییاون ازر گهید یاخرشانسیدار یسییتوچه ر"دیچیدرگوشم پ نیاسمی یدفعه صدا کی
 "...ما

 :اتاق سرپرستتون کجاست؟دمیپرس عیدفعه صاف نشستم وسر کی

 اون راهرو یاشاره کردوگفت:انتها یبرگشت وبه داالن دخترک

 یرنگ یقهوه ا یبه درچوب نکهیاشاره کردرفتم.هم نیاسمیکه همکار یتندبه سمت یبرخاستم وباقدم ها عیسر
 ؟یکنیکارمینجاچی:توادیمن تعجب کردوپرس دنیآمد.باد رونیازاتاق ب نیاسمیدم،دربازشدویرس

 ؟یکردیکارمیتوچ-

 قهوه بردم ینیام یگفت:واسه آقا ینگاهم کردوپس ازلحظات متعجب

 ؟ینیام-

 دراتاق اشاره کردوگفت:سرپرستمون به
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 ؟یکنیکارمینجاچیتوا ی:نگفتدیتکان دادم که اوبازپرس دنیبه نشانه فهم یسر

 جزتونبودواسه سرپرستتون قهوه ببره؟ یا گهی:کس ددمیاعتنابه سوالش پرس یب بازهم

 ؟یتوبه سوال من جواب بد شهیخودش خواست من ببرم حاالم-

 ؟یکنیخودش خواست؟مگه تو واسه اون کارم یچ یعنی:دمیبفهمم بازپرس نکهیا بدون

 بلندگفت:بکش کنار یدادوباصدا رونیکالفه نفسش راب نیاسمینباریا

 ؟یشیم یخوب چراعصبان یلیخ-

 یکنیکارمینجاچیا دمیوانگارنه انگارکه من پرس یپرسیازم سوال م یساعته دار هیبابا-

 نجایا یاومد دمیاومدم قهوه بخورم که فهم-

 ؟ینجااومدیحاال چراتاا-

 ینجوریهم-

 وا-

 ؟یحاال توجواب منوبده چرابه توگفت براش قهوه ببر-

 دونمیباباچه م-

 :چشمش توروگرفته آره؟دمیومشکوک پرس زکردمیشدم ونگاهش را بادقت تمام آنال رهیبه چشمانش خ میمستق

 ؟یزنیم هیچه حرف نی...ایی؟ایشد وونهیباترس نگاهم کردودستپاچه گفت:ن...نه!د نیاسمی

 زدم وگفتم:کامال مشخصه یپوزخند

نشستم.باآمدن  یزقبلیشاپ برگشتم ودوباره سرم یشده بودبه کافدستپاچه  یکه حساب نیاسمیاعتنابه  یوب
 یگفت:چ یکردوبه سمتم آمدوباژست خاص یپوف نیاسمی.ردیرابگ دوسفارشمیایبه اواشاره کردم که ب نیاسمی
 ن؟یدار لیم

 کافه الته هیاووم -

 چشم قربان-

 یبر یتونیم-

 نثارم کردوگفت:بچه پررو یغره ا چشم

 ادب یب-
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رفت  شخوانیپ نبارپشتیگذاشت وا میکافه الته آوردوبازتنها میبعدبرا یچپ نگاهم کردوازم دورشد.مدت چپ
 مییروبه رو یدفعه صندل کیشدم که  رهیخ نیاسمیبه  دمینوشیکافه ام رام نطورکهی.همستادیپسرجوان ا یوجا

 .آن جاگرفت یشدوهاله رو دهیعقب کش

 ؟پاشوبرویشد وونهیبه هاله گفتم:د عیتم .شکرخداحواسش نبود.سرانداخ نیاسمیبه  یشدم ونگاه دستپاچه
 نتتیبیم نیاسمیاالن  نیبش گهیجاد هی

 شه؟یم یمگه چ نهیخب بب-

 چرااومده وردل مستاجرمانشسته یاحمدمهدو یدخترافسانه ها نیا گهیخودش نم شیاونوقت پ-

 یکن دجبرانیروزبا هی کنمیدارم کمکت م نی:ببشدگفتیزبلندمیکه ازسرم یدودرحالیبلندخند یباصدا هاله
 پسرعمو

خبرازهمه جابه سراغ هاله رفت  یب نیاسمیگذشت که  ینزدم تازودتربرود وباعث دردسرمن نشود.لحظات یحرف
 ن؟یدار لیم ی:چدیستادوپرسیسرش ا یوباال

به سمت اتاقک  نیاسمیکوتاه  ییچندلحظه ماتش برد .بعدگفت وگو یدبرایچهره هاله راد نکهیبه محض ا که
 .امدین رونیگربیرفت وخودرادرآنجاحبس کردود

 !گفتم:لعنت به توهاله رلبیدادم وز رونیراباصداب نفسم

بامن  یکن تشیگفتم:اذ گذشتمیرفتم ازکنارهاله که م شخوانیکافه الته ام برخاستم وبه سمت پ بعدازخوردن
 یطرف

 خورمشیاوهم گفت:نترس نم که

 قهوه ام روبه پسرک گفتم:لطفاهمکارتوصداکنازحساب کردن پول  پس

 :همکارم؟دیمتعجب پرس که

 نیاسمی-

 شده؟ یزیچ-

 نه کارش دارم-

 ه؟ی:چدیستادوپرسیمقابلم ا نیاسمی.دیسررس نیاسمیبعدبا یتکان دادووارداتاقک شدولحظات یسر پسرک

 بهت گفت؟ یه؟چیدختره ک نی:ادمیهاله اشاره کردم وپرس به

 بخاطر شهاب نجاکارکنهیبه بعدا نیوقراره ازا نجاستیا سییدختربرادر ر دمیاالن فهم نطورکهیا-

 :بخاطرشهاب؟دمیندانستم زدم وپرس خودرابه

 درنظرداره نوواسشیشهاب ا یبابا-



 

 
141 

 ...همون خرمن ماه؟انایاح-

 بروسرکار گهیسرتکان دادوگفت:د ففط

 نکن ادناراحتیباشه توئم خودتوز-

 سرتکان دادوگفت:باشه اوردمیخودن یامابه رو دمیدرپانهواش درا یفیخف لرزش

 !متوقف شدم:رادان عیسر نیاسمینامم از زبان  دنیبروم که باشن برگشتم

 خوشگله نه؟ یلی:خدیسمتش برگشتم ومنتظرنگاهش کردم که بابغض پرس به

 یلیآره خ-

 رمیم گهی:من ددوگفتیاش راگز ینییپا لب

 یکردیماه نگاه م یها ییبایگفتم:امااون شب...اون شب که توبه ز عیردسریبرگرددوازمن فاصله بگ اماتاخواست
 تواون دوردورابود کیستاره کوچ هی یمن...من تمام توجهم پ

 ؟ی:چدیکنترل بغضش آرام شده پرس یشک برا یکه ب یآرام یرنگ تعجب گرفت وباصدا نشیغمگ نگاه

 زدم وگفتم:فعال یلبخند

شاپ خارج شدم.به اتاقم بازگشتم  یقدم برداشتم وازکاف نیاسمیاعتنابه چشمان پرسوال ونگاه متعجب  یوب
 .کردم گرشروعیرابارد یبه کارها یدگیورس

 یبه خودآمدم که منش ینشده بودم ووقت یکار میدرکارم غرق بودم که اصال متوجه گذشت زمان واتمام تا آنقدر
 ن؟یبامن ندار یکار رمیم موارداتاق شدوگفت:قربان من دار 

 دیدبریتونینه م-

 دیخسته نباش-

 یرنگ یمشک یکت هم پالتو یازجابرخاستم کتم راتن کردم وازرو یتکان دادم وبالفاصله بعدازرفتن منش یسر
 !سردبود یلی.هواخدمیراپوش

 رنظرگرفتهیراز شییودختروپسر روبه رو داشتیقدم برم نهیخارج شدم که متوجه هاله شدم .آرام وباطمأن ازشرکت
اند.من هم کنارهاله قدم برداشتم  نیاسمیدقت کردم متوجه شدم آن دختروپسر شهاب و شترکهیبود.ب

 شهاب ؟ شیپ یریوگفتم:چرانم

 بهونه ام هیمنتظر-

 امشب خونتون دعوت دارن ها؟ نکهیمثال ا-

 !هیگفت:دمت گرم پسر عال جانیضربه زدوباه میبه بازو ینگاه کردوسه بارمتوال ضیعر یبالبخند هاله
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 ردوآنیتربامادرشهاب تماس بگ عیبه مادرش زنگ زدوگفت هرچه سر جانیباه عیزدم که اوهم سر یپوزخند
 یشهاب راصداکردوخودرابه اورساند.من هم طور عیهارابه شام دعوت کند وبعدازاتمام مکالمه اش بامادرش،سر

 شده؟ یزی:چفتموگ ستادمیا نیاسمیکنار دمیبه آن هارس یم ووقتشد کشانینزد شومیکه دارم ردم

 رادان؟ یرسونیگفت:نه منوم عیسر نیاسمی

 رسونمیخاطرگفتم:البته که م نیراحرص دهدبه هم خواهدشهابیگفت.حس کردم م ظیازعمد نامم راغل ییوگو

 ییپسردا رمیم گهیروبه شهاب گفت:من د نیاسمی

 هاله گفت:خدافظ وروبه

 رسونمتیقدم برداردشهاب مچ دستش راگرفت وگفت:گفتم خودم م وتاخواست

 شهاب حلقه کردوگفت:شهاب جان مامانم منتظره ها یدستش رابه دوربازو عیسر هاله

 برم؟ یذاریبه شهاب نگاه کندگفت:م نکهیبدون ا نیاسمی

 نیبرگردالزم نکرده ا یستصادف کرده باتاک ستونیرارهاکردوگفت:حاال که سرو نیاسمیآرام دست  شهاب
 آقابرسونتت

راگرفت که بازمانندجن زده هانگاهم کردوخواست دستش  نیاسمیدست  نبارمنیبه من نگاه کرد.ا وطلبکارانه
 میریم گهیراعقب بکشدکه محکم ترازقبل گرفتم وروبه شهاب گفتم:ماد

 .دمیراپشت سرخودکش نیاسمیقدم برداشتم و عیوسر

.مچ دستش ستادمیهم ناچارا ستادومنیبرنداشت وازحرکت ا گرقدمید نیاسمی میکامال ازآن هادورشد یوقت
گفت:دفعه آخرت  تی.باعصبانافتندی ییمن هم کناررفتندومچش ازحصاردستانم رها دوحصاردستانیراعقب کش

 ایزنیباشه به من دست م

 ؟یاریحرصشودرب یخواستیمگه تونم-

 ؟؟مگه من بچه ام یچه حرص-

 بود؟ یچ یکرد یمنوقاط نکهیواسه ا لتیپس دل-

 ...خب من...من فقط-

 یحرصش بد یخواستیم-

 یمرد هیبا خوامیوگفتم منم م میخوریهاله من واون به دردهم نم شیومن گفتم بره پ مینه قبالماباهم بحث کرد-
 ...هم سطح خودن آشنابشم وتورو

 ؟ ی:منوچدیقصدادامه سخنش راندارد پرس دمیمن د یکه گذشت ووقت یکردولحظات مکث

 بازکرد:تورومثال زدم مرددلب
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 ؟یکنینگام م ینطوری:چراادینگاهش کردم که باترس پرس مشکوک

 ؟یکه به ذهنم آمدرابرزبان آوردم:منودوست دار یزیچ نیاول

 ؟یبلندگفت:چ یباصدا

 ؟یمنودوست دار دمیپرس-

 یگذاشت ولحظه ا شیرابه نما دشیدست وسف کی ید دندان هابع یجاگرفت ولحظه ا شیلبها یرو یلبخند
 ...خنده اش بلند یبعدهم لبخندش صدادارشدوکم کم صدا

 ؟یخندی:چرامدمینگاهش کردم وپرس متعجب

 درصد من تورودوست داشته باشم هی... فرض کن یخنده اش گفت:آخه خنده دار انیم

 :مگه من چمه؟دمیپرس یخنده اش باالتررفت.حرص یوصدا

رودوست  گهیجزشهاب کس د تونمیمنم که نم نیا ستین تیزیگفت:توچ یجد یاش راقطع کردوباحالت خنده
 داشته باشم؟

 ؟یپس چرامنو براش مثال زد-

 که عاشقت باشم ستیقرارن یدیخب...خب اون لحظه توبه ذهنم رس-

 رومثال بزن گهیبه بعدکس د نیزدم وگفتم:لطفاازا یپوزخند

 . آمدقراربوداورابرسانم ادمیدفعه  کیقدم برداشتم وازاوفاصله گرفتم که  عیسر

 میوگفتم:بر ستادمیا نیاسمیراکه رفته بودم بازگشتم وبازمقابل  یراه

 م؟ی:کجابردینگاهم کردوپرس متعجب

 ؟مگه قرارنبودبرسونمت؟ گهیخونه د-

 رمیخودم م ستمیمن که بچه ن-

 میریتاخونه برم خب باهم م خوامیمن که م-

 ... بروم کیچرادروغ گفتم روز زوج بودوقرارنبودبه آن دخمه تنگ وتار دانمینم

 ؟یستوبرسونییدریاصلل تومگه نبا-

 ستین سمییر-

 کجاست؟-

 میابریکارداشت زودتررفت حاال ب-
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 باشه-

 یلیاتوبوس هنوزخ ستگاهیتاا یسادیکه متعجب گفت:چراوا ستادمیا ابانیکنارخ میبه شانه هم قدم برداشت شانه
 راهه

 میریم یباتاکس-

 رنیگیماچقدرم نجاتاخونهیازا یدونی؟میشد وونهید-

 تونگران پولش نباش-

 یکنیم یرو ادهیخوبه امابازم ز یلیدرسته حقوقت خ ایولخرج یلینگاهم کردوگفت:رادان توخ مشکوک

 نکن یمن فضول یتوزندگ نقدریا-

 نگاهم کردوگفت:اصال به من چه منوباش به فکرتوئم یحرص

 .تکان دادم یتاکس یبرا یزدم ودست یپوزخند

رابه  مانیتوجه به هم نگاه ها یاوکنارپنجره سمت چپ ومن راست.ب میجاگرفت نیماش یعق یصندل یرو هردو
بودکه  کیموز ینبارصدایوشن کردواراننده پخش رار نکهیراپرکرده بودتاا نیماش یوسکوت فضا میدوخت رونیب

 : ...فضارا فراگرفته بود

 ...رهیتورو،سرنوشت ازم نگ یکاشک

 ...رهیدلم بعدرفتنت بم ترسهیم

 ... تورو ارنیم ادمیخاطره هام  اپه

 ... ازتوخاطره هام نرو الاقل

 ...زنهیمث من واسه توقلب شکستش م یک

 ...واسه تومثل منه یک آخه

 ......دل من فقط به بودنت خوشهبمون

 ...کشه یتوم منوفکررفتن

 ...تونمیتونم یب اههیس میتو...زندگ یهام تباهه ب لحظه

 (گانهیمحسن -...)بمونبمون

 .کردیم هینگاه کردم.داشت گر نیاسمیبه گوشم خورد.متعجب به  نیف نیف یخواننده صدا یصدا انیدفعه م کی

 ...اب...بخاطرشهاب.بازبخاطرشهکردیم هیاوبازگر

 !کامل کنارمن باشد.کامل!فکرش...ذهنش...وقلبش نیاسمیدادیگاه اجازه نم چی!هیشهاب لعنت نیا



 

 
145 

 ییاشکها لیس دنیاما باد میبگو یزیفاصله ازاونشستم.خواستم لب بازکنم وچ نیجابه جاشدم ودرکمتر عیسر
آوردم وبه سمتش  رونیرنگم راب یکتم دستمال نقره ا بیدادم.ازج حیراترج شدندسکوتیم یکه ازچشمانش جار

 یراپاک کردومن هم دستمال رابه جا شیاش اشکها یمتوجه دستمال شود.باگوشه روسر نکهیگرفتم .اماقبل ازا
 .اش بزگرداندم ودرسکوت نگاهش کردم یقبل

 !پرازاشک بودونگاهش پرازغم...لعنت به شهاب ،به پدرش ،به هاله،به من چشمانش

دخترک  نیدرنگاه ا یغم بزرگ نی.مسبب نشستن چنمیاشک هاشد نیشدن ا یبه همه ماکه مسبب جار عنتل
 !یمعمول

 کردمیقطرات اشک نم نیا یخودم راجزء مسبب ها چوقتی.کاش هدادمیوقت به هاله راهکارنشان نم چیه کاش
 !...کاشرمیعذاب وجدان بگ نقدریکه حاال ا

 خوردوبهیمن ترک م کردقلبیاشک که ازچشمانش سقوط م شدندوهرقطرهیم یوقفه جار یب شیها اشک
ازکارهاواحساسات  یشده بودم...حت نقدرحساسیقطرات اشک ا نیا یچرارو دانمی.نمشدیم کیشکستن نزد

 ...خدا ی...ا اوردمیخودهم سردرنم

 !نکن...لطفاتمومش کن هیبازکردم:گر نبارلبیندارندا یاشک هاقصدتمام نیا دمید یوقت

 نیوگرنه ا گفتمیم یزیدچی.باکردمیم یدکاریومن کالفه ترازقبل شدم.با افتیشدت  نیاسمی هیاماگر
 ...شکستم یشترمیومن ب ختیریم نطوراشکیدخترهم

 !نکن هیمن گر شیپ کنمینکن.خواهش م هیمن گر شینکن ...پ هیبسه!گر نیاسمیبازلب گشودم: نیبخاطرهم

 گهیراآرام باالآوردونگاهش رابه چشمانم دوخت ومتعجب نگاهم کردکه بازگفتم:د نبارسرشیا
 !نکن...لطفا هیمن گر شیپ چوقتی...هچوقتیه

 اآهنگوقطعیلطفا  شهی:مشدگفتمیازمن بزرگترم یگرفتم وکنارپنجره نشستم وروبه راننده که چندسال وازاوفاصله
 اعوض؟ی نیکن

 نیپنجرهوماش شهی.شخوردیبودکه به گوش م یسنت یقینبارموسیواکرد ضیآهنگ راتعو عیراننده سر که
 .کردندیبرف ازآسمان سقوط م یبردم.بازهم تکه تکه ها رونیدادم وسرم راب نییحدممکن پا نیراتاآخر

 .سخت بود یدورسازم اماکم نیاسمیرااز رافکارمیکردم مس یرابه بارش برف دوختم وسع نگاهم

 .انداختم.خوابش برده بود نیاسمیبه  ینگاه میراباالدادم ون شهیکه کم کم سردم شدوش گذشتیم یقیدقا

 .ستمیبه اونگر رهیبه سمتش برگشتم وخ نبارکامالیا

 !!شهاب یشهاب...آ یگفتم:آ رلبیوز دمیکش یبود.ناخودآگاه آه انیصورتش نما یکامال رو رداشک

رادرآوردم  میسردش بود.ناخودآگاه پالتو یی.گوشودیام مچاله مبودم که متوجه شدم مد نیاسمیبه  رهینطورخیهم
 ...که خواب بودگفت:شهاب یدرحال نیاسمیبکشم، شیشدم وتاخواستم پالتورارو کشیونزد

 که پالتوراگرفته بودند درهوامعلق مانندوناخودآگاه گفتم:بله؟ دستانم
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 ...دوست دارم یلیخ-

 ...نیاسمی یمعلق ونگاهم مات چهره  دستانم

کرده بودم که متلعق به شهاب بود...من  افتیرادر یزیسرهم پلک زدم...من شهاب نبودم وچ چندبارپشت
 یسال زندگ33باردر نیاول ی...براخواستیجمله شدن دلم شهاب شدن م نیمالک ا یبرا بیشهاب نبودم اماعج

 !بودم...شهاببودم...شهاب  یگریشخص د خواستینبودم.دلم م انیرادان آرم خواستیام دلم م

 تمیآورد...اذ یفشارم میبه گلو یلیچه بوداماهرچه بودخ دانمینفسم راسدکرده بود.نم فشردوراهیرام میگلو یزیچ
 .کردیم

 دمیکش نییراپا شهیوباحرص ش دمیراپوش میودوباره پالتو دمیبکشم عقب کش نیاسمی یرا رو میپالتو نکهیا بدون
 روبده باال شهیسرده ش یلیکه راننده گفت:آقاهوا خ

 من گرممه-

 میخوریهم من هم خانومتون سرمام ینطوریاماا

 .نگران خانومم نباش تینگاه کردم...وراننده راخطاب قراردادم:شماپول دکترتو بکش روکرا نیاسمیبه  یباپوزخند

 نیاسمیبه  یرادوبرابرحساب کردم وکم هیکرا نیاسمی دارکردنیسرکوچه خانه فرد،قبل ازب نیازتوقف ماش پس
 میدیدارشورسی...بنیاسمیکردم : شیشدم وصدا کینزد

 .جابه جاشد یازچندبارصداکردن باالخره چشم بازکردوبه اطراف نگاه کردوکم پس

رابست  شیستادوچشمهایدفعه ازحرکت ا کی نیاسمی.به محض ورودبه کوچه میشد ادهیپ نیهردوازماش
 ؟یسادیشد؟چراوا ی:چدمیگذاشت.متعجب پرس یوارآجرید یودستش رارو

 رفت جیدفعه سرم گ هیبعدآرام چشمانش رابازکردوگفت: چندلحظه

 ؟ی:واسه چدمیشدم وپرس نگران

 دارشدمیتازه ازخواب ب نکهیحتمابخاطرا دونمینم-

 . میرفت مانیهردوبه خانه ها اطیدرح یکوتاه ی.پس ازخداحافظمیتکان دادم وبازکنارهم قدم برداشت یسر

زوج را،در روز زوج زدم؟؟براچه  دخانهیچه ق یفکرکردم که من برا نیوبه ا دمیکاناپه درازکش یلباس هارو باهمان
 واقعا؟؟

 به شهاب رابشنوم؟؟ نیاسمیدوستت دارم  نکهیا یابرای نم؟یشهاب رابب یبرا نیاسمی یاشک ها نکهیا یبرا

 ..:شهابدمیغر رلبیراباحرص بهم فشردم وز میها پلک

 گهیخدافظ م گمیشهاب ،م گهیسالم م گمیشهاب .م گهیم گمیم ی.هرچستیشهاب تموم بشون نی...اشهاب
 !شهاب



 

 
147 

شهاب...خسته شدم  یداریشهاب...توخواب شهاب، توب گهیم کنمیشهاب...باهاش دعوام گهیم پرسمیحالشوم
 ذاره؟چرا؟یحس کردم...خسته شدم...چراشهاب راحتم نم نیاسمی یشهابوتوزندگ یازبس حضوردائم

اعتنابه وضع نابسامان معده  یراعوض کردم وبدون خوردن شام وب میازجابرخاستم وبه اتاق رفتم .لباسها کالفه
 یکه امروز درتاکس یاتفاق رفشاریازز خواستمی.اگرمدمیخوابیدمیتخت پرت کردم وچشمانم رابستم.با یام خودرارو

 !زیگر یممکن بودبرا اراهوتنه نیبهتر.خواب دمیخوابیدمیبا میایب رونیافتاده بودزنده ب

.مدام جمله کردندیم یکه مدام به من دهن کج یکردنم راداشتند.افکار وانهیقصد د ییکه گو یازافکار زیگر
 "...شهاب...دوست دارم"آوردند ... یم ادمیرابه  نیاسمی

 .خواب مرادربرگرفتند یبالها یک دمیوسروته نفهم یافکارب انی.درمدمیتخت جابه جاشدم وطاق بازخواب یرو

معده ام گذاشتم  یجابه جاشدم وچشم بازکردم .دستم رارو یمعده ام کم هیدرناح یدیدردشد بااحساس
قدم برداشتن  یحت دبودکهیبه سمت آشپزخانه قدم برداشتم.آنقدر دردمعده ام شد یحال یوازجابرخاستم.باب

راهل دادم به  خچالیدرو دمیسرکش عیام رابرداشتم وسر راگشودم وشربت معده خچالیدشوارشده بود.در میبرا
 شهیپرتاب کردم.بادودست به معده ام فشاراوردم ومچاله شدم.دردامروز ازهم شیسمت مبل رفتم وخودرارو

 یعنی نیصبح بودوا4انداختم  یدستم داده بود.به ساعت نگاه یشام نخوردن ساده چه کار کی.دتربودیشد
اجازه  دبودکهیبخوابم اماآنقدر دردم شد یکم دمکر  یسع نیبودبخاطرهم گرماندهیدساعت 4تارقت سرکاررفتنم 

 .شود میلحظه هم مهمان چشمها کی یبرا دادخوابینم

گذشته بودوذره  یشده بود.ساعت دترازقبلی.باوجودشربت خوردنم دردم شدکردمیوناله م شدمیجابه جام مدام
رابازکردوظرف  نتینباردرکابیبودازجابرخاستم وبازبه آشپزخانه رفتم ا یهم خوب نشده بودم.به هرسخت یا

وکامل شربت  دمیدرازکش بلم یوبازو دمیداروهارابرداشتم هرچه قرص مسکن وخواب آورکه به دستم آمدبلع
 .خوابم برد یک دمیخواب آورنفهم یبخاطرقرص ها دمی.باوجوددردشددمیمعده ام رانوش

چشم بازکردم.نه تنهادردمعده ام خوب نشده بودم بلکه  یسخت خوردبهیبه درمکه  یضربات متوال یباصدا
.تمام دیکشیرمیت میها قهیکردوشقیم ینیتنم سنگ یهم سرم رو یاحساس ضعف وحالت تهوع هم داشتم ازطرف

.تلوتلوخوران خودرابه در مبودبه سمت درقدم برداشت یبدنم شده بود درد وحالم واقعاخراب بود.به هرجان کندن
زدم  ینامم کرده باشند.لبخندکم جان ارابهیدن ییبودگو ستادهیکه مقابلم ا نیاسمی دنیرساندم وآن راگشودم.باد

 یگرفته ام گفتم:چه خوب که...اومد یوباصدا

 .چه شد دمیگرنفهمیافتادم ود نیزم یراازدست دادم ورو ستادنمیا توان

 "نیاسمی"

سردشده بودومن طبق معمول لباس گرم  بیعج روزیوقدم برداشتم.هوابخاطربرف د خارج شدم ازشرکت
 .تفاوت بودم یسردب ینسبت به هوا نطوریهم یبودم.ازکودک دهینپوش

 . شدمیم مانیکه پش دمیلرزیهم آنقدرازسرمام شهیوهم
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.به محض گشتمیمبااتوبوس به خانه بر  دیبا ردپسیبگ یسروبس نداشتم ورادان هم نبودکه تاکس امروزهم
 رراخوابیجاگرفتم.تمام مس یصندل نیتر ییانتها یسوارشدم ورو عیدوسریاتوبوس سررس ستگاهیبه ا دنیرس

 .بودم وباتوقف اتوبوس چشم بازکردم

 حلواهوش ازسرم برد یبو دمیبه خانه رس نکهیهم

 یبودگفتم:سالم برمامان کدبانو ستادهیبه آشپزخانه رفتم وبه مامان که پشت به من مقابل اجاق گازا عیسر
 خودم

 خودم یبه سمتم برگرددگفت:سالم بردخترکار نکهیبدون ا مامان

 بود یچه کار نیبه حلوازدم که مامان باحرص نگاهم کردوگفت:ا یوناخنک ستادمیوکنارش ا جلورفتم

 خب دیوگفتم:ببخش دمیبه سمت درآشپزخانه دو عیسر

 ببرواسه رادان زمیظرف بر هی سایوا نیاسمیگفت: عیسر مامان

 خوشش اومد یوگفتم:اره دفعه قبل ستادمیا عیسر

 :باباکجاست؟دمیکه پرس ختیریحلوام یرادان دربشقاب یبرا مامان

 میندار خچالیتو یچیبخره ه لهیذره واسه خونه وس هیرفته -

 ن؟یدینم راتیپنج شنبه هاخ ن؟مگهیشدروزچهارشنبه حلوادرست کرد یآه حاال چ-

 امروز پنج شنبه ست یروزعقب هیدخترحواس پرت -

 بودنگو پ روز فرده ومدهیچرارادان امروز ن گمیم ایگیراست م یوا یا-

 :رادان؟دیمتعجب پرس مامان

 کنهیگفته بودم شرکت ماکارم-

 ادسرکار؟یفردنم یامامگه رادان روزا یگفته بود-

 کنهیم یروشندگف کیفردتوبوت یروزا هیزوج منش یدوتاکارداره روزا-

 رهیگوشه گ کمیدرسته  هینقدرکاریپسر که ا نیبه ا کالیشده حلورابه دستم دادوگفت:بار نییبشقاب تز مامان
 رتهیامامعلومه باغ

 باالبزنم؟ نیبرات آست یخوایوگفتم:چشمت گرفته ؟م دمیخند

 زدوگفت:خجالت بکش دختر میبه بازو یضربه ا عیسر مامان

 .وبه سمت دررفتم دمیبلندترخند یباصدا
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 نکهیبودتاا دهیفا ی.چندضربه به درزدم اماهرچقدرمنتظرماندم بستادمیرفتم ومقابل درا نییپا نیرزمیز یها ازپله
خشک شده  شیظاهر.لبها دهیرنگ پر یپژمرده وصورت یبعددربازشد ورادان باظاهر یدوباره درزدم ومدت

 یزیبتوانم چ نکهیشده.قبل ازا ضیمر هرا براندازکردم.معلوم بودک شیسرتاپا ی...بانگران دهیژول شیبودوموها
 یگفت:چه خوب که ...اومد یگرفته ا یباصدا میبگو

 زدم:رادان غیافتادوازهوش رفت.ج نیزم یدفعه رو کیو

 یواردخانه اش شدم ومقابلش زانوزدم سرش راباال آوردم چندضربه به صورتش زدم وبانگران عیوسر
 ادان چت شد؟چشماتوبازکنگفتم:رادان...ر 

 !...ماماننجایاایبلندمامان راصداکردم:مامان ...مامان ب یپلکش راهم تکان نداد.باصدا یامااوحت

 شده؟ ی:چدندیپرس یدندوبانگرانیبعدهم مامان وهم باباسررس یلحظات که

 شد هوشیب دفعهیوگفتم: دمیگذاشتم .خودراکنارکش نیسررادان رازم عیسر

بود.مامان  دهیفا یکرداماب شینشست چندبارتکانش دادوصدا شیزانوها یامدومقابل رادان روجلو عیباباسر
 پسرمردم ازدست رفت اریاب بردارب وانیل هی ؟بروازآشپزخونهیسادیچراوا نیاسمیروبه من کردوگفت: عیسر

آن هابرگشتم  شیپرازآب پ یوانیبعدبال یبه سمت اشپزخانه خانه اش رفتم.مدت عیسرتکان دادم وسر دستپاچه
 یآب به خورد رادان دادوسپس به دستورمامان کم یراازدستم گرفت وکم وانیرابه دست بابا دادم.بابال وانیول

 میدیکش ی.هرسه نفس راحتزکردچشمانش رابا یدفعه رادان تکان خوردوکم کی دکهیازآب رابه صورتش پاش
 ؟ی:خوبدمیترازهمه پرس عیومن سر

 .جواب دادن هم نداشت ینا یشده بودکه حت فیکرد.اماآنقدرضع بازش نگاهم مهین باچشمان

 دکتر مشیدببریبا شهینم ینطوریگفت:ا عیباباسر

 کنمیگفتم:االن آژانس خبرم عیسر

 .ترخودرابرسانند عیآوردم وباآژانس تماس گرفتم وازآن هاخواستم تاسر رونیبودب بمیراکه درج لمیوموبا

 ادیسرکوچه آژانسم م میرادان راکول کردوگفت:تامابرس عیباباسر

 امیگفتم:منم باهاتون م عیسر

 توخون نیبش یا ؟خستهیگفت:توواسه چ عیسر مامان

 رمینه مامان م-

عقب گذاشت وخودش هم  یصندل یرادان رارو عیسر دوبابایآژانس هم سررس نیماش میدیسرکوچه که رس به
 .ببرد یس ازحرکت باباازراننده خواست مارابه درمانگاه.پنمینشست وگفت که من جلوبنش
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 ییرادان آمدوازاوسوال ها نهیمعا یبعددکتربرا یومدت دگذاشتیشده بامالفه سف دهیتخت پوش یرارو بابارادان
سردردوحالت تهوع داشت.دکترازاوسوال  ییهم گو یکردکه متوجه شدم بازهم معده اش مشکل سازشده.ازطرف

 ؟یخورد یکرد:امروزچ

 یچیه شبیپاسخ داد:ازد یحال یرادان باب که

 وونهیگفتم:د یدفعه جلورفتم وعصب کی.میشد رهیمن وهم باباودکترچشمانمان گردشدومتعجب به رادان خ هم
 ؟یچرامراعات نکرد یازوضع معدت باخبر ؟توکهیشد

 ره؟رادان مشکل معده دا یدونی:توازکجامدوگفتینگاهم کرد.دستم راکش بابامتعجب

 دمیاومدازم شربت معده خواست فهم نیاونموقع که شماسفربود-

 ؟یخورد نیدیتیتکان داد.دکتربازهم ازرادان سوال کرد:ران دنیبه نشانه فهم یباباسر

 دستم اومدخوردم یکردهرچیدردم یلیمعدم خ دونمیجواب داد:نم دهیبر دهیگرفته اش بر یباصدا رادان

 چندتا؟-

 دونمی...نمشتریب دمیتاشا8-7ادی...زدونمینم-

 نیتاحالت تهوعش ازب ارهیدباالبیتکان دادوروبه من وباباگفت:علت تهوعشم معلوم شد.با نیبه طرف یسر یدکتر
 بره

 ؟یمشکل معده دار ی:ازکدیرادان پرس دکترروبه

 شهیم ی:دوسالرادان

 بوده؟ یدکترت چ صیتشخ-

 دکترنرفتم-

 ؟ی؟چرانرفتی:چدیپرس دکترمتعجب

 وقت نکردم-

 ه؟یسرش رابه نشانه تاسف تکان دادوگفت:دردت چطور دکتربازهم

 سوزهیدامیمعدم شد-

 ؟یاریباالهم م-

 دوبار یکی-

 ؟یدیخون هم توش د-

 ه؟ی:مشکلش جددمیکه ازدهانش خارج شد.نگران ازدکترپرس یبه رادان نگاه کردم وبابله ا باترس
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 سمینویبشه براش م یدآندوسکوپی. باستمیداد:مطمئن ن دکترپاسخ

 گفتم:ممنون فقط

 یاریکن باالب یبه سمت باباگرفت وروبه رادان گفت:سع یا دکترنسخه

 رمیداروهاشوبگ رمیروبه من گفت:من م عی.باباسرورفت

قرارداده  شیچشمها یتکان دادم وبعدازرفتن بابا به رادان که ساق دستش رارو یسر
 یاریدباالبیبودگفتم:پاشو...با

 !کردم:رادان شیوصدا ستادمیسرش ا یشدم وباال کینزد کیخورونه لب بازکرد.به تختش نزد ینه تکان رادان

 دمیدستم راعقب کش عیچشمانش قرارداده بودبرداشت ودستم راگرفت.سر یدفعه دستش راکه رو کی
 ؟یکنیکارمیوگفتم:چ

 !بمون ینجوریذره ا هیدستم راباانگشتان قدرتمندمردانه اش محصورکردوگفت:فقط  امااوبازهم

دستان داغ وملتهب من  یبرا بیکرده اش عج خیدستان  یشدم.سرما رهیبه چشمان بسته اش خ متعجب
امان دستم  به،مستاجرخانهیمردغر کیواجازه داده بودم او... ستادهیجاا کیچرا دانمیلذت بخش بود.نم

 .زدن دستش را نداشتم گوپسیچراتوان تکان خوردن وبارد دانمی...نمدر یرابگ

گذشته بودکه کم کم  ی!مدتادیز یلیسوخت...خ شیکه اوازمن خواست که دستش راپس نزنم دلم برا یطور آن
دفعه چشمانش بازشدومتعجب نگاهم  کیدستش راگرفتم که  عیسر نبارمنیحصاردستانش کنارفت اماا

 اریباالب ییدستشو میوگفتم:پاشوبر دمیشدستش راک عیکرد.سر

به دنبالش  عیرمق ازجابرخاست.به سمت دراتاق قدم برداشت سر یرفت وآرام وب نیکم تعجب چشمانش ازب کم
 تونمیرفتم که گفت:خودم م

 امیتااونجام-

 .به دنبالش رفتم وباسماجت

جورواجوربودباالآوردبه اتاق برگشت وباباهم  یمعده اش راکه فقط قرص ها اتیمحتو نکهیپس ازا رادان
 .کرد ورفت قیهم به سرمش تزر یبه دستش وصل ومسکن یبعدآوردوپرستارسرم یداروهارامدت

شکمش گذاشته بود.باباهم بخاطرعدم  یرارو گرشیشکمش گذاشته بودوساق دست د یدست رو رادان
 مینیبش رونیب میابریدراتاق روبه من گفت:ب یوجودصندل

 مونمیم ششینجاپیمن ا نیگفتم:شمابر عیسر

 .نگاهم کردوسرتکان دادوبه سمت دراتاق قدم برداشت رهیخ باباچندلحظه

جابه جاشدوبه  یدفعه کم کیشدم به صورتش. رهیازخروج کامل باباازاتاق گوشه تخت رادان نشستم وخ پس
 ا؟یفتیاونور م ی:چرارفتدمیگوشه تخت رفت.متعجب نگاهش کردم وپرس



 

 
152 

 نیتکان خوردن گفت:توراحت بش بدون

 نم؟یمن بازکند؟تامن راحت تربنش یبودتاجارابرا دهیبدون پلک زدن نگاهش کردم.خودراکنارکش چندلحظه

 ؟ی:بهتردمیگذشته بودکه پرس یجابه جاشدم.مدت ینشست وکم میلبها یرو یارداه لبخند یوب ناخوداگاه

 اوهوم-

 باشه؟ یآندوسکوپ یدبریفردابا-

 رداچندشنبه ست؟ف-

 جمعه-

 شه؟یبازم-

 شهیبازم ییجاها هیآره -

 دکتر؟ یدوسال نرفت نی: چراتوادمیپرس یبامکث

 وقت نکردم-

 ؟یدوساعت وقتتوآزادکن یتودوسال نتونست یعنی-

 مهم باشه کردمیخب فکرم نم-

اخرش  گرفتیسردردن یدوست داشتم هرازچندگاه هی یداشته باشه مهمه من توبگ یکه ربط به سالمت یهرچ-
 شدسرطان کیسردرد کوچ هیکاشف به عمل اومد سرطان داره 

 منم سرطان دارم؟ یبگ یخوایم یعنی-

 ریگفتم:خدانکنه زبونتوگازبگ عیسر

 براش مهمم یلیزدوگفت:حاال انگارخ یچشمانش برداشت.نگاهم کرد.پوزخند یراازرو دستش

 پس معلومه حالت خوب شده یوگفتم:نه پوزخندزد دمیخند

فقط  دنیخند یچرابجا دونمیادنمیوگفتم:خنده بهت م دمیخنده اش .بلندترخند دنی.باددیهم باالخره خند رادان
 یزنیپوزخند م

وگفتم:فکرکنم  دمیپوزخندزدنش رادرآوردم که ازخنده به سرفه افتاد.من هم خند یکج کردم وادا یرابه سمت ولبم
 یشیزشت م یخندیم یوقت یدیحاال فهم

 ؟یخندیم یگفتم:اخرزمون شده ؟همش دار دکهیخند بازهم

 باشم خوادزشتیدلم نم گهیخب د شمیزشت م یپوزخندزدن یگفت:خودت گفت دنیخند انیم
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 کردنهیلبش جاخوش م یکه اکثرارو ی!رادان باآن پوزخند؟یکه چه دروغ بزرگ دمیشیاند نیوبه ا دمیخند
 !!گفتم من ینمود.واقعاکه چه دروغ بزرگ یجذاب ترم شدبلکهیتنهازشت نم

عقب نشست روبه  یصندل یگرفت.رادان که رو یوباباتاکس میازتمام شدن سرم رادان ازدرمانگاه خارج شد پس
 بخوره؟ یریبگ یزیچ هیآقارادان  یبرا شهیباباگفتم:بابام

ذره  هینخوردباباروبه راننده گفت:آقالطفا  یزیتاحاال چ شبیبنده خداازد نیا شهیگفت:معلومه که م عیباباسر
 نیصبرکن

 شیرنگ ورو ی.رادان کمندیعقب جاگرفتم تاباباجلوبنش یصندل یتکان دادوبابادورشد.من هم رو یسر راننده
 .بود انیدرچهره اش نما یماریبازشده بودامابازهم آثارب

 سهیآورد وک رونیب وهیوآبم کیکه دردست داشت دوک یا سهیشد.ازداخل ک نیدوسوارماشیبعدسررس یبابامدت
رابه دست  وهیوآبم کیک کیبود.بابا گرداخلشید وهیوآبم میازاوگرفتم .دوک عیراسر سهیرابه سمت من گرفت.ک

 .میراننده دادومن به دست رادان وهمه مشغول خوردن شد

شام  یمن اورابرا نیوباباوهمچن دمامانیبه خانه خودبرود که بااصرارشد خواستیبه خانه،رادان م دنیازرس پس
 .ستین یاصال راض دادکهیاماچهره اونشان م میبه خانه امان آورد

.کم حرف شدیچهره اش مچاله م گفتمیم ادبااوسخنیز امنی گرفتیدرجمع قرارم ی.وقتنطوربودیهم شهیهم
 .تاآسمان بامن تفاوت داشت .رادان کامال نقطه مقابل من بود نیزم تشی...شخصریبودوبه قول مامان گوشه گ

نداره رادان تواتاقت استراحت  یبابا اشکال نیاسمیگفت: عیرفتم.که باباسر رونیلباس ازاتاقم ب ضیازتعو پس
 ختستیکنه؟اتاق مابه هم ر

 ستیگفت:نه ممنون الزم ن عیسر رادان

 مثل خونه خودت نجاهمیاستراحت کن ا شهیشام حاضرم ی:نه پسرم تاوقتامابابااصرارکرد

 اتاقمو نشونتون بدم میبر گهیتکان دادم وگفتم:باباراست م یسر

که به اتاق  یوکوتاه کیچندلحظه نگاهم کردوبدون حرف برخاست وبه دنبالم قدم برداشت.واردداالن بار رادان
 دیی. درب اتاقم راگشودم وروبه رادان گفتم:بفرمامیشد،شدیم یخواب هامنته

 .شد.من هم پشت سرش واردشدم کردوارداتاقمیبه اطرافش نگاه م یکه باکنجکاو یجلوآمدودرحال رادان

 :اتاقم چطوره؟دمیرادان پرس یازاتمام نگاه ها پس

 ؟یرنگارنگ...مگه توبچه ا یرک گفت:افتضاحه!همه چ کامال

 رهیگیدلم م یاستفاده کنم اونطور رهیازرنگ ت نمیبینم یلیامادل ستمیبچه ن-

 روتخت من بخواب بعدبگو اتاقم افتضاخه ریتوئم بگ رمیم گهیگفتم:من د یبامکث

 !آرام اضافه کردم:عصاقورت داده یوباصدا
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 ؟یگفت ی:چدینگاهم کردوپرس میمستق

 یچیه-

 یگفت یزیچ هینه -

 نه نگفتم-

 من نامفهموم بود یفقط برا یگفت یزیچ هی دمیشن نیاسمی:بااصرارگفت

 یآره گفتم عصاقورت داده چون هست-

 :عصاقورت دادهدیپرس متعجب

 ؟یچ یعنی:دیپرس متعجب

 ؟ یدونینم -

 نه! اصطالحه؟-

 ...یازآدما هیآره کنا-

 ؟؟ی:آدمادیپرس یراادامه ندادم که باکنجکاو حرفم

 یمثل جنابعال یو نچسب یتحمل وجد رقابلیخشک وغ یآدما-

گذاشت وگفت:چقدرازم بدت  شیدستش را دوباره درامروز به نما کیدویسف یزدودندان ها یینما لبخنددندان
 ادیم

 جنابیعال نیشمااستراحت کن رمیم گهیمن د نطورهیهم-

 مهیند یبر یتونیم-

 چه طرزصحبت بامنه؟ نیادب ا یب ینگاهش کردم وگفتم:ه باحرص

 ؟یهست ی:مگه توکدیحرصم رادرآوردپرس خواستیکه م یطور

 ...من...من-

 تو؟-

 دادم تونجاتیکه زندگ میدفعه گفتم:من کس کی

حالت  دمیدیونم اوردمیتوحلوانم یاضافه کردم:اگه من امروز برا عینگاهم کرد.سر دومتعجبیباالپر شیابرو یتا
 خدانکرده یه بودکرد میتسل نیتااالن جان به جان آفر نداختمیودادراه نم غیبده وج

 یدندان نمازدوگفت:پس توفرشته نجاتم شد یبعدبازلبخند ینگاهم کردولحظات نطورمتعجبیهم رادان
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 نی...همچیا-

 ؟یبمون شمیپ یخواینکنه م گهیخب فرشته نجات برود-

 رمینگاهش کردم وگفتم:البته که م بابهت

 .بلندخنده اش ازپشت دربسته به گوشم خورد یازاتاق خارج شدم ودرامحکم بستم که صدا عیوسر

اجاق  یدرویبا یبارگذاشته بودوهنوزساعت یبه آشپزخانه رفتم تابه مامان کمک کنم.قورمه سبز عیسر
 .افتاد،من هم مشغول درست کردن ساالدشدم یماندتاجامیم

 .انش پف کرده بودبرگشتچشم یبعدبارادان که کم یبابابه اتاق من رفت ومدت میدیغذاحاضرشدوسفره راچ یوقت

مردعصاقورت  نیمامان چشمانش برق زد.پس ا یقورمه سبز دنیحس کردم رادان باد میکه سرسفره نشست همه
 دونمینم":گفتیبودکه نم یشکرش باق یدوست داشت.بازهم جا یقورمه سبز شیهمجنس ها یداده مانندتمام

 "هیچ یقورمه سبز

 یمردم زندگ انیفرهنگ وآداب ورسوم بزرگ شده ودرم نیوباا اآمدهیکشور به دن نیکه درا یآدم دمیفهم یواقعانم
بود که  داند؟چطورممکنیمردم رواج داردرانم یهمه  انیراکه م یا انهیکرده چطور مفهموم اصطالحات ساده وعام

مرد  نیکه ا حال نیباشد؟؟چطور باا وانخوردهحال اتوبوس سوارنشده وحل اتابهیچه؟ یعنینداند عصاقورت داده 
 بیوغر بیمردعج نیا توانستمیدارد؟واقعانم یچه مفهوم"عصاقورت داده" داندینم کندیم یمردم زندگ انیدرم

 ...توانستمیرادرک کنم؟نم

ماندن  یمامان برا یهاواصرارها یمن تشکرکردوباوجودپافشاو نیازخوردن شام رادان ازمامان وباباوهمچن پس
 یبه اتاقم رفتم وخودرارو یشام راشستم ازفرط خستگ یظرف ها نکهیخانه اش رفت.من هم پس ازا شتربهیب

 یراحس کردم.پتووروتخت ییشناعطرتلخ ناآ یکه بو دمیپهلوخواب یرو دمیسرم کش یتختم پرتاب کردم.پتورارو
 .دفعه ازکجاآمده بود کیتلخ  یبو نی.امیدیراچندباربوکش

 دچهیعطررادان بود.ومن حاال با یتلخ، بو یبو نیبود.پس ا دهیتخت من خواب یآمدرادان رو ادمیدفعه  کی
.کاش رادان هم مانندشهاب زاربودمیعطرتلخ رادان که تمام تختم رافراگرفته بود؟من ازعطرتلخ ب نیباا کردمیم

اشت.عطرتلخ رادان د تیسنخ شانیها تیباشخص شانیدومردعطرها نیا یی.گوکردیاستفاده م میمال یازعطرها
پشتک و واروبزنم تاخواب  میدرجا یا یآزاررساندنش باعث شدمدت طوالن نیآزاردهنده بودوهم میواقعابرا

 .شود میچشمها همانیم

استقبال کردم  شنهادشیهم ازپ نمارادادومنیبه س شنهادرفتنیبود.فرزانه تماس گرفت وپ روزجمعه
 .مینمابرویشب به س8وقرارشدسانس 

رفتم وگفتم:سالم  فونیبه سمت آ عینشان ازآمدن فرزانه داد.سر فونیزنگ آ یعصربودکه صدا میون7 ساعت
 اومدم

 به مامان گفتم:مامان من رفتم خدافظ رفتمیکه به سمت درم یودرحال

 ایباشه زودبرگرد-
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 چشم-

ازکردم وبافرزانه سالم پروازکردم.در راب اطیوبه سمت درح دمیراپوش میها یکتون عیرفتم وسر رونیب ازخانه
 .میکرد نماحرکتیوبه سمت س میفرزانه شد نی.سوارماشمیوبه سرکوچه رفت میکرد یواحوالپرس

 "رادان"

طرح  یبودکه چراازوقت بیخودم هم عج یبرا ی.کمدمیدیم ونیزیظهربود.درآپارتمانم نشسته بودم وتلو4ساعت
 ستییجادو یا لهیوس ونیزیتلو نیا کنمیعالقمندشدم؟حس م ونیزیتلو دنید نقدربهیآغازشد ا میزوج وفردروزها

 یگرکسیدهدودیرابه آدم م تاطالعا نیشتریافرادوصحبت کردن ومعاشرت بامردم ب ازباتماسی.که بدون ن
 !:عصاقورت دادهدیگویبه من نم نیاسمیمانند

 زیسروکله م ونیزیتلو نیشترباایدبیآن راهم متوجه نشوم.با یمعن یحت ومن

وکامال عوض  ستمین شناختیکه م یرادان گرآنیپدروانمودکنم من د شینه ماه بتوانم پ نیتابعدازا دم
 چی...ازپدرمن هگری.پدرمن بودداوردیبرسرم ب ییوگرنه معلوم نبودبازچه بال کردمیدوانمودمیشدم.با

 .بکند میبرا یتازه ا دوچاهیاینجابیحاال ا نیممکن بودهم ی.حتدنبودیزبعیچ

 فونی.بلندشدم وبه سمت آدیچیخانه پ یدرفضا فونیآ یصدا کردمیچدرفکرم یدفرضیه که به چاه جدلحظ نیهم
 !رفتم.پدربود

 .پاسخ دادن دکمه بازشدن دررا لمس کردم بدون

.سالم کردم وکناررفتم دیبعدسررس یکه لحظات ستادمیخانه رابازکردم ومنتظرا یکه گذشت درب ورود یمدت
 ی:مشکلدمیندپرسیتعارف کنم بنش نکهیتاواردخانه شوداوهم کوتاه جواب سالمم رادادواردشد.در رابستم وبدون ا

 نجا؟یا نیاومده که اومد شیپ

 پسرم سربزنم؟ ادبهیب شیپ یدمشکلینه مگه با-

 اومده باشه شیپ یبزرگ دمشکلیگفتم شا دوبسینیبیاخه شما معموال منوفقط توجلسات شرکت م-

 میاربخوریقهوه ب هیانداختن  کهیت یبه جا-

 قهومون تموم شده-

 ؟یکه دار یی؟چایچ ییچا-

 نوقتیسراصل مطلب که ا نیواالن بر نیبخور تونییاچایقهوه  گهید یفکرکنم بهترباشه جا مینه اونم ندار-
 نیاریب فینجاتشریباعث شده شماتاا لیظهراونم توروزتعط

 یادب نبود یاماب یمعاشرت بود یرادان توب-

 کرده باشم یادب یب کنمیمن فکرنم-

 یکرد یادب یچراب-
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 حتماتندرفتم خوامیمعذرت م-

 اریب ییچا هیمبل نشست وگفت:پس  یبابارو

 دنیبابابرگشتم.هردومشغول نوش شیپ یچا ینیبعدباس یتکان دادم وناچارا به آشپزخانه رفتم ومدت یسر
 ه؟ی:خب موضوع چدمیکه پرس میبود انمیهایچا

 اقتیتموم که ل یباوقار خانواده دار خالصه همه چ بایز بیروبرات درنظرگرفتم نج یدختر هیمقدمه گفت: یباباب
 نغمه عروسم بشه رادان خوادیامامن واقعا ازته دلم م یچوندیتوروداره پانته آ روپ

 دیزدم وگفتم:چاه جد یپوزخند

 ؟ی:چدیپرس بابامتعجب

 ن؟منیکنیمن دخالت م یتوزندگ نقدریبلندگفتم:چراا یوباصدا دمیکوب یزعسلیم یرارو مییفنجان چا یحرص
 خوامیرو نم نیکن نییکه شماتع یا گهید اهرکسیازدواج کنم اگرم بخوام نغمه پانته آ  خوامینم

 ستیتون ی...فراموشش کن!بهتر ازنغمه برا؟آهیرومدنظردار ی:کسباباخونسردگفت

 رونیب نی:ازخونه من بردمیغر حرصبا

شام  نیبعدشم بر ییجا یینمایس رونیب نیباهم بر ینیدادم امروز نغمه روبب بیصبرکن حرفام تموم نشده ترت-
 یریگیزاده قرارم بیدخترنج نیرایمطمئنم توئم مثل من تحت تاث نیبخور

 رم؟یمن م نیگفتم:واقعافکرکرد یباپوزخند

ومثل من جاه طلب توازثروتت  ییایتو وارث مهرآر یهات بگذر ییکه ازدارا یهنوزاونقدرعاقل هست یریالبته که م-
 یگذرینم

 نیکنیم دمیتهد نیبازم دار-

.ازجابرخاست وگفت:من دیراهم نوش شییپس امروز کارتو خوب انجام بدباباجرعه اخرچا دهیتهد هی نیدرسته.ا-
 رمیم گهید

 یچ دهمهینو ستیدخترپانته آ ن نیحواست به رفتارت باشه ا"سمت درحرکت کرداماقبل ازرفتن گفت: وبه
 .ورفت"ریباهاش تماس بگ دهماهنگهیبانو

که جلودستم  یزیچ نی.اولرکنمیهمه اشان راخردوخاکش خواستیدلم م بیکه عج یلیماندم وتمام وسا ومن
 .که دستم آمدکوسن مبل بود یزیچ نی.دومکردم وارپرتیبودباحرص به سمت د یبودفنجان چا

مضاعف شده بودهل دادم که  تیکه بخاطرعصبان یرا باتمام قدرت ونیزیازجابرخاستم وباحرص تلو یحرص
 .وارون شد ونیزیتلو

 ی.بعدمدترساندیخودرام عیزدم که اوگفت سر دزنگیبه نو ل،ناچارایخانه وشکاندن وسا ختنیبهم ر یازکم پس
 .آشفته ام یکه حساب دانستیم دحتماخوبینپرس یزیخانه تعجب کرداماچ نیوازد دیسررس
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اودرهاروارد گفت تاچهره  ی هیعال التینغمه ازبدو تولدتاکنونش.ازتحص یوضع زندگ حیکردبه توض دشروعینو
 یینبودم؟هنوزهم بخاطرتنها یمن گرفته امامن چرا راض یبرا یباباواقعالقمه خوب دمیاش ومن فهم یباوستودنیز

 ...ایبود 

 .شدمیدمیشترناامیب گذشتیسردرآوردن ازاحساساتم تالش نکنم چون هرلحظه که م یادبرایکردم ز یسع

 !!اشان بردارم وبه گردش ببرم دازجلوخانهیاورابا میون7شدم که ساعت  دمتوجهینو حاتیازاتمام توض پس

وجالل ومقام هم تن به ازدواج دهند.پس آن  شناختندصرفابخاطرجاهیرانم گریبود.دوآدم که همد واقعامسخره
 !هم درازدواج وجودداشته باشد...نه؟ یدعشقیشد؟بایوسط چه م نیبه شهاب داشت ا نیاسمیکه  یعشق

 ستادهیلنگه پاا یمجلل یالیکه مقابل و یباعث شد دخترک قدبلند نمیماش یها کیالست غیگوشخراش ج یصدا
 ییبایبودم ز دهیبه من نگاه کند.همانطورکه شن ردومتعجبیپاشنه بلندکرم رنگش بگ یبودنگاهش راازکفش ها

 !بود مانندهاله یاش ستودن

.دست  ستادمیشدم وبه سمتش رفتم.مقابلش ا ادهیپ نی!ازماشدپدرکارسازبودیتهد ازآنجاکه
 هستم انیدرازکردموگفتم:سالم.رادان آرم

 هستم خوشوقتم یسیگفت:سالم نغمه نف ینیدلنش یابرلب نشاند.دستم رافشردوباصد یحیلبختدمل

 منم-

به شرم!همانطورکه پدرگفته  هیشب یزی.چامدیبودکه ازآن خوشم م یزیبود.ته نگاهش چ امدهیاول بدم ن ازاودرنگاه
 . میایبااوکنارب توانستمیبود.پس حداقل م یبوددخترباوقار

 !...ازدواج نه اماازدواج

 .جاگرفت نیماش یصندل یگشودم.تشکرکردورو شیرابرا نیماش در

 نماچطوره؟ی:سدمیشدم وحرکت کردم وپرس نیهم سوارماش من

 گفت:خوبه کوتاه

فقط پاپ کرن  یدخوراکی.موقع خرمینماشدیبازکردم وهردو واردس شیوبازمن در رابرا میدینمارسیبعدبه س یمدت
 .دمیخودم فقط نوشابه خر یخواست ومن هم برا

 .میعقب جاگرفت یها فیدررد ییها یصندل یورو مینماشدیذشت باالخره واردسالن سکه گ یمدت

 !کرد؟یم نجاچهیبود!اوا نیاسمیبه سمت مانگاه کرد. یازدخترهالحظه ا یکیازمقابلمان عبورکردندو دودخترجوان

من ونغمه  نیچندلحظه نگاه متعجبش ب نیاسمیدستپاچه شدم امابازظاهرم محفوظ بود. یچرالحظه ا دانمینم
تکان دادورفت  میبرا یسر دفقطیمشخص نبوددستش راکش میاش برا ادچهرهیکه ز شیدخترکنار یچرخاند وقت

 .جلوترازما نشستند فیدورد یوبه همراه آن دختر بر رو
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ژانرعاشقانه  لمیروشن شده بود.ف یدکمیتاب یکه برپرده م یبانور نمافقطیشروع شدوحاال درسالن س لمیکم ف کم
 کردمیودخترپولدار ومن مدام باخودفکرم ریمتفاوت پسر فق کردازدوسطحیم تیراحکا یوقصه دختروپسرداشت 
شدم بودم  رهینماخیپرده س نطوربهیواقع گراترباشند.هم یماکم لمسازانیممکن است؟کاش ف یزیچ نیمگرچن

 ن؟ی:شماتاحاال عاشق شددمینغمه راشن یکه صدا

 نه-

 ن؟یگیم یجد-

 ونه مفهومش رو دونمیروم شیکه نه معن هیزیبله.اصال عشق چ-

 اضافه کردم:مث عصاقورت داده وناخودآگاه

 ؟یزدم که نغمه گفت:چ یولبخند

 ن؟یعاشق شد ؟تاحاالیشماچ ستیمهم ن یچیه-

 نجامیبله وبخاطراون عشق االن ا-

 د؟ی:نکنه عاشق مندمینگاهش کردم وپرس متعجب

 یا گهیقرار ازدواج اومدم من شخص د نیهم مثل شمابه اجباربه ا دندان نمازدوگفت:نه!من...من یلبخند
 نیلطفودرحقم بکن نیلطفاا ومدهیازمن خوشتون ن نیرودوست دارم واومدم ازتون خواهش کنم شمابگ

گداربه آب بزنم  یب تونمیوسطه نم راثیارث وم یاماچون پا نیباش نومطمئنیا کنمیازدواج نم یمن هرگزباکس-
 ه؟ینظرتون چ میبه اختالف خورد میمدت ازهم خوشمون اومده وبعدش بگ هی میدتظاهرکنیبا

 !...هم من،هم شمامیسخته امامجبور نکهی...بااستین گهیراه د-

 قراراومدم؟ نیمنم به اجباربه ا یدیحاال چطورشدشمافهم-

 هیا گهیکس د شیزدوگفت:ازاونجاکه دلتون پ یلبخند

 ؟یزده گفتم:چ بهت

 دمینوش یجلواشاره کردومن خوب متوجه منظورش شدم.درب نوشابه ام رابازکردم ،جرعه ا فیدورد واوبه
 ن؟ینطورفکرکردیچراا ستینطورنین؟اصالایشد وونهیوگفتم:حتماد

 یا یدخترم حس ششم قو هیاون دخترعشق شماست. من  دمیازنگاهتون مشخص بود ازهل شدنتون فهم-
 دارم

 شیکه...پ هیکه...کس هی...اون فقط کسستیدرانکارداشتم گفتم:نه اون عشق من ن یکه سخت سع یدرحال
کنم...)ازپشت  تشیخوادحمایکه دلم م هیومن مجبورم کمکش کنم ...کس فهیکه ضع هی...کسکنهیم هیمن گر

 رمیدردبگ معده شهیباعث م کنهیم ی...منوعصبخندونهیکه منوم هیشدم(اون کس رهیخ نیاسمی هیسربه سا
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لحظه بالبخندش خوشحالم  هیدر تونهیکه هم م هیکه باهاش استثناءهاروتجربه کردم...کس هیمرگ برم...کسوتا
 ...کنه وهم بااشکش داغونم

 فیبرگشت ودرآن نورضع نیاسمی هیدفعه سا کیلبم کردم که  کیونوشابه ام رانزد دمیبه صورتم کش یدست کالفه
 یقیخف برهیبودم که و رهینگاه کردوبرگشت.امامن همچنان خ یچندلحظه ا نیاسمی.دمیراد نیاسمیبرق چشمان 

رابازکردم  امکیبود.پ آمده امیرادرآوردم.ازشماره ناشناس پ لمیشلوارم احساس کردم.موبا بیرادرج
 !رهیگیوخواندم:نوشابه نخور...معدت بازدردم

بودم سپس سرم  رهیشده خشک شد.چندلحظه بدون پلک زدن به کلمات خ پیآن کلمات تا یرو نگاهم
 .شدم رهیخ نیاسمی هیسا ربهیراباالآوردم ومات ومتح

 !نگران من بود نیاسمینگران من بود... نیاسمینگران من بود... نیاسمی

 !!!که من عاشقشم هیشده بودم لب بازکردم وناخودآگاه گفتم:اون کس رهیخ نیاسمی هیمات به سا نطورکهیهم

 ن؟یدیرس جهینت نیپس به ا-

 نیقلبم؟حساس شدنمام ؟خاص شدن ا یدنایتندتپ نینگاهش کردم وگفتم:من عاشقشم اره؟ا عیسر
 عشقه ؟ نیبرام...ا یدخترمعمول

 نیدختر نیبخش زدفت:بله عشقه.شماعاشق ا نانیاطم یلبخند نغمه

 نی!من عاشق اهیسا نیا یبودم.صاحب معمول هیسا نیشدم.من عاشق صاحب ا رهیخ نیاسمی هیسا بازبه
 یومعمول یخاص هووناب هارادوست داشتم وازهرچه عاد شهیکه هم انیشده بودم.من رادان آرم یدخترمعمول

 یدخترمعمول نیبودم؟ا شده یدخترمعمول نیبه دنبال فراها وبرترهابودم حاال عاشق ا شهیمه هم ی...منزاربودمیب
 ن؟ییسطح پا گفتمیکه به اوم

 !قلب؟ دنیبود؟تندتپ نیعشق ا پس

 هی نیاسمیگرمانندیبه شهاب داشت؟پس من هم د نیاسمیبودکه  یکه من داشتم همان حس یحس نیا پس
 ...عاشق بودم

 یلیوحودم رادربرگرفته ازخ گرتمامیحس د نیا دانمی...فقط مدانمی...نمدانمیابد؟؟؟نمیمن خوب بود یبرا نیاماا
 امکینغمه وپ یرشدکرده وبزرگ وبز ترشده ومن امروزبخاطرحرف ها یدروجودم چون نهال شیوقت پ

 ...حس آگاه شدم نی،ازوحودا نیاسمی ینگران ن،دراصلیاسمی

 رد؟یام راازمن بگ ییاورد؟نکندتنهایبرسرم ب ییکنندبالیعشق که همه ازآن ناله م نی...نکنداکردمیم دچهیعجبا حاال

 !؟ییتنها یاست بافروپاش یکه مساو شود؟ازدواج؟ازدواجیعشق چه م نیا عاقبت

 را مییتواندتنهاینم یشود...نه!کس نیچن داجازهردهمینبا نه

 ..گریچه هرکس د نیاسمی.چه ردیبگ ازمن

 باشد رنشدهیدهنوزدیحس راسرکوب کنم شا نیدایبا
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بکنم وگرنه  یدکارینهال کوچک...با نیوتبربزنم وبه ا ستمیبا دمقابلشیتنومندشود.با یرشدکندودرخت دبگذارمینبا
 .شوندیونابودم ستیچشم برهم زدن ن کیدورشدن ازآدمهادر یبرا میتمام تالش ها

که سالهابه  ییوگرنه تمام تنها توانستمیم دیحس راداشتم.من با نی.من قدرت سرکوب اتوانستمیم من
 دهمیدهم...من اجازه نم داجازهیومن نبا رودیم نیام ازب دهیدورخودتن

ام دربرابرآن  ییببرند.من ازتنها نیام راازب ییبه نام عشق دست به دست هم دهندوتنها یباحس یمعمول یدخترک
 !!کنمیهادفاع م

 ...ستمیتکان دادم وگفتم:نه نه!من اشتباه کردم عاشقش ن نیسرم رابه طرف عیسر

 ...اماخودتون-

 نیلطفاراجبش حرف نزن-

 نیباشه هرطور راحت-

بودکه روزگارم  نیاسمی یلعنت هیآن سا یدوختم اماتمام حواسم پ نماچشمیراازنغمه گرفتم وبه پرده س نگاهم
 .بود ختهیکوتاه به هم ر یرادرمدت

 نیاسمی نکهیبرخاستم ونغمه هم متقابال بلندشد.قبل ازا عیسر دمینفهم زازآنیچ چیکه ه لمیازاتمام ف پس
 . میشد نماخارجیاش به مابرسندازسالن س یودخترکنار

که هم من وهم  میودرآخراورابه خانه اش رساندم .ماباهم قرارگذاشت مینغمه خورد یشنهادیرادررستوران پ شام
 ابیکه آباازآس یتاوقت میباهم رفت وآمدکن یامامدت میازدواج ندار نیباا یکه مشکل مییاوبه پدرانمان بگو

 .میرالغوکن ییکذا اجازدو نیکردندایبودکه قبول م ینطوری.امیسازیباهم نم مییفتدوبگویب

 ؟یرافشردم وگفتم:خانوم شهباز فونیآ دکمه

 بله قربان؟-

 کافه الته لطفا هی-

 ارمیچشم براتون م-

 زگذاشتیم یواردشد.جلوآمدوکافه الته رارو یبه دراتاقم خوردوبااجازه ورودم منش یگذشته بودکه تقه ا یمدت
 ن؟یارند یا گهیوگفت:کارد

 آورد؟ یکافه روک نینه ...فقط ا-

 پسرجوون هی-

 نیبر نیتونیم-

 بااجازه-
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 خواستمیشاپ بروم م یخوردن قهوه به کاف یبرا خواستینم گردلمیشدم.د رهیبه کافه ام خ یمنش بعدازرفتن
 .بازهم مانندسابق قهوه ام رادراتاقم بنوشم

ارزش  ینهال کوچک وب کیام رابه دستان  اروارادهیداختی.نبا کردمیم شتردقتیبه بعددررفتارم ب نیدازایبا
 .ردیام راازمن بگ ییکندوتنها راتییرادستخوش تغ میبودتمام زندگ کردممکنینهال کوچک اگررشدم نی!اسپردمیم

روزازخواب  کیکنم وگرنه  یریام شودجلوگ ییرفتن تنها نیکه مسبب ازب یزیشدن هرچ دازرشدوبزرگیبا
ام  ییوتنها یبه بعدزندگ نیدازای!!باروروشدهیام ز یوتمام زندگ ستمیرادان سابق ن گرآنید نمیبیمو شومیدارمیب

 .تابعداافسوس نخورم کردمیمراقبت م یراازهرخطراحتمال

 دهیوکجادلم راربوده ومن نفهم یکه معلوم نبودک یدخترمعمول نیازا کردمیفرارم نیاسمیدازی...بابودمیم دمراقبیبا
 ... کردمیدفرارمیبودم.با

ورودخواستن  ااجازهی یضربه ا چیتوجه به معده ام مشغول کاربودم که دربدون ه یناهاربودامامن بازهم ب وقت
راحت شدرفت.من هم  الشیازطرف من خ یراگرفت ووقت شبیبازشدوبابابه داخل اتاق آمدوآمارقراروشام د

نداشتم.بازهم  غذاخوردنبه  ییاشتها چیدرمعده ام احساس کردم .اماه یبازمشغول به کارشدم که سوزش
 !نیاسمیبلندشد.به صفحه اش نگاه انداختم .همان شماره ناشناس بود... لمیزنگ موبا ینکردم که صدا ییاعتنا

 ؟یآندوسکوپ یرابازکردم:سالم.رفت نیاسمی امیآمد.پ امیپ میبعدبرا یندادم که مدت جواب

 یبود.حرص رقراردادهیشدم.بازهم نگران من شده بود.بازهم مراتحت تاث رهیبه جمله اش خ چندلحظه
 . رفتم رونیسطل زباله پرت کردم وازاتاق ب یازجابلندشدم.کافه الته ام راتو

 عیسر دیمراد یگرفتن سفارشم آمد.وقت یبودکه برا نیاسمینبارینشستم وا یشگیزهمیشاپ رفتم وسرم یکاف به
 حالت خوبه؟گفت:سالم 

 ...ک هیسالم خوبم -

 کافه الته دونمیم-

 اریخب پس زودبرام ب-

 ؟یآندوسکوپ ی؟رفت یموندادsmsجواب زنگ و-

 نه-

 مقابلم نشست وگفت:چرا؟ یصندل یرو باحرص

 رفت ادمی-

 به فکرخودت باش کمیها تهیسالمت هیرادان قض-

 ؟یبه فکرمن نقدری:توچراادمیپرس ناخوداگاه

 نباشه تیزیموقع چ هینگاهم کردوگفت:من...من فقط نگرانم  دستپاچه
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 میخوریباهم م ارهیحاالبگوهمکارت دوتاکافه الته ب میریپس بعدکارباهم م-

 ؟یتوناهارخورد یبرم ناهار راست خوامینه من م-

 نه اشتهاندارم-

 میبخور میریباهم غذابگ میپاشوبر یستیچرابه فکرمعدت ن-

 ...نه من تو-

 "خورمیتواتاقم م"بگم  خواستمیم

 می:باشه برردادمییحرفم راتغ عیسر که

 .به اتاقم برگشتم نیاسمی.پس ازغذاخوردن بامیوبه سلف رفت میبرخاست وهردوباهم

 یرابه فراموش میتمام برنامه هاsmsکیازاوفرارکنم امافقط با خواستمی...منیاسمیبازهم رفته بردم سمت  من
 .دختررفته بودم نیسپرده بودم وبازبه سراغ ا

 .گذاشتم" یمعمول هی"کردم ونامش را رهیراذخ نیاسمیرابرداشتم وشماره  لمیموبا

به  ی.کلکردمیم ییبخردراراهنما نیشلوارج خواستیرا که م یبودم ومردجوان ستادهیا کیبوت شخوانیپ پشت
 یبپوشدبهتراست.مردجوان پس ازکل ییراباچه لباس هااوشلوارنشان دادم وبه اومشاوره دادم که شلوارها

 وانیام نشستم.کامران بال یکیپالست یصندل یمن هم رو دورفتیخر نیفکرکردن ومشاوره گرفتن ازمن دوشلوارج
 من چقدربه فکرتم نیهارابه سمت من گرفت وگفت:بب وانیازل یکیبه سمتم آمد. یچا یها

 نی.بشیلیوگفتم:خ دمیخند

 !.فرزانهدمیاون دختررو د یومدیکه ن روزیاش نشست وگفت:د یصندل یازمن رو یصله ابافا کامران

 خب؟-

 دوسته یکیرودستم گفت با ختیرور یآب پاک یچیه-

 برلب نشاندم وگفتم:خب ازاولم قابل حدس بود یپوزخند

 ؟یدونستی:تومدیپرس یباکنجکاو کامران

 بلکه باچندتادوست باشه یکیفرزانه خانوم نه تنهابا نیا کنمیاره البته من فکرم-

 ؟یدونیم یچطور؟توچ-

پولدارم  دیمخالفت کرد اماتافهم یازش خواستم منو برسونه اولش کل ومدیم شابارونیچندوقت پ نیبب-
 یخانوم فقط چشمش دنبال پول مرداست وچون توآس وپاس نیا نکهیا یعنی؟یچ یعنی نیا یدونیمنوسوارکرد م
 دهیبهت محل نم

 ؟یپولدار دی؟تافهمیگفت ی:تو...توچدیپرس ینگاه بهت زده اش رابه من دوخت وباگنگ کامران
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 ...خدا ی!من چه گفتم ؟ایبرزبان آورده بودم مرور کردم...وا شیپ یراکه لحظات یدفعه ماتم بردوواژگان کی

 یال هم کامران...مثال قراربود کس...ابتدافرزانه وسپس شهاب وحاداشدیرازم پ دنیفهم یبرا ینفرسوم
 ...باخبرنشود میازخودواقع

 ...ودستپاچه گفتم:من...من هول

 ؟یتوچ-

 ستمیرنیمن...خب راستش من فق-

 ؟ی:چدیدفعه کامران ماتش بردوفقط توانست بگو کی

 کنم یزندگ نیرزمیز هیکنم وتو یفروشندگ امیمن ،من مجبورشدم ب نیبب-

 یآه...ورشکست شد-

 ...نه بابا-

 ؟یپس چ-

 ورشکست نشدم امابابام منومجبورکرد -

 شه؟ینگو مگه م ؟دروغیکن یفروشندگ دیبا یول یتوپولدار یعنی؟یچ یعنیمتعجب گفت: یباز باصورت کامران

 ...من یبابا شهیکردم وگفتم:اره م یسرفه ا تک

 نطوریشوکه شده بودهم هم یکردم.کامران که حساب فیتعر شیبرا انیماجرا تا نون واژه پا یکردم واز ابتدا شروع
کردم درآمدوگفت:پس  فیتعر شیکه برا ییگذشت تاازبهت ماجرا یبود.مدت رهیمتعجب ومات به صورت من خ

 یاریدرم یباز سییر نقدریبگوچراا

 سمییزدم وگفتم:چون واقعا ر یپوزخند

 واسه خودت یهست یتسیگ لیپس واقعا ب-

 ! وگفتم:کارلوس دمیخند

 ؟یپولدار دیحاال فرزانه چطور فهم رهیم ادمی...من همش یگی:راست مدوگفتیخند اوهم

 ؟یخورد یشکست عشق ونیزیتوتلو گرایباز نیحاال توبه قول ا الیخیب دیحرفاموشن زدمیداشتم باتلفن حرف م-

 یدختره که به نظردخترخوب هیسراغ  رمیحاال که فرزانه نشد م ختهیوگفت:نه بابا واسه من دخترر دیخند کامران
 ادیم

 ه؟یمشتر-

 شیشناسیتوم ینه ول-
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 شناسم؟ی:من مدمیپرس متعجب

 .بود نیاسمیتوبود ...اسمش...آهان  هیادته؟همسایاومدمغازه  یآره همون دختره که اون سر-

 قهیراازدست دادم. ارمیدفعه اخت کیناخودآگاه درهم رفت. میصورت کامران خشک شد واخم ها یرو نگاهم
 کامران ارمیچشماتو درم ی.نگاه چپ بهش بندازیگفتم:توغلط کرد یکامران رادر دست فشردم وبالحن تند

.من ازکجابدونم جناب عصاقورت میباال بردوگفت:باشه باباتسل میرابه نشانه تسل شیدستها عیسر کامران
 دارن فیخانوم تشر نیاسمی نیدادمون عاشق ا

 ؟یدی:توازکجافهمدمیآمد متعجب پرس نییشل شدوپا فشردیکامران رامحکم م ی قهیکه  دستم

 ؟یکه عاشقش-

 آره-

 !...کارلوس خانلیشدنت ب یرتیغ نیازا-

 بانیگر یحس لعنت نیا یوچطور یک دونمیکامران نم شمیم یگفتم:دارم روان یحال یافتادوباب نییپا میها شانه
 شد رمیگ

 ...که خوبه ؟عشقیچرالعنت-

 کامران رهیگیازم م مویحس تنها نیببرم...ا نیازب اموییخودم تارتنها یخودم بادستا شهیعشق باعث م نیا یول-

واسه خودشون جفت  دیفقط واسه خداست.آدمابا ییزدوگفت:به قول مامانم تنها میبه بازو یضربه ا کامران
 کننیداشته باشن وگرنه دق م

که  ریآدم گوشه گ هی؟یهست یاالن ک یکرد یزندگ ییوتوتنها یل تنهابودهمه سا نینگاه به خودت بنداز....ا هی
 ترسهیم نهیبیدوتاآدم م یذره معاشرت نداره وقت هی

 ؟یدونیناروازکجامی:توادمیپرس متعجب

 خونمایم یپسرمن دارم روانشناس-

 ست؟ین یفرزانه دخترخوب نیا یدیچطور شد که نفهم یخونیم یروانشناس یحاال که دار-

 کنهیعشق آدموکور م گنیم-

 ییسای!نسبت به کرهیفق نیاسمیکه  نمیبی...منم کورشدم.کورشدم ونمیگیوگفتم:راست م دمیآه کش ناخودآگاه
 ...نمیبیبودنشونم یکه بابام درنظرداره زشته...کورشدم ومعمول

 گهیآدم ازعشقش خوب م اریدرن رادیخانوم ا نیاسمیاز نقدریا یحرفاروول کن داداش !حاال که عاشق شد نیا-
 !که داره بسه یونجابت وسادگ ی...خانومنیهاشوبب ی...خوبارهیدرب رادیوا بیع نهیبش یه نکهینه ا

 !...مهربونههی...اون دخترخوبنمیهاشوبب یدخوبیبا یگیراست م-
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 ؟یکه خاطر خواهش یبه زنداداشمون بگ یخوایم یحاال ک کالیبخش زدوگفت:بار نانیاطم یلبخند کامران

 کنهیتورومم نگاه نم گهیبگم چون مطمئنا د تونمیگفتم:نه...نم عیسر

 چرامگه توچته؟-

 ...اون ستین میزیمن چ-

 ؟یاون چ-

 ...پسرعمشو دوست دارهنیاسمیدادم وگفتم: هی.سرم رابه قفسه شلوارهاتک دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 ؟یدفعه دادزد:چ کی کامران

 ستیحضورداره دست بردارن نیاسمی یزندگ یاسم طرف شهابه!همه جاهست همه جا-

 باهمن؟-

شهاب بااون  ستین یراض نیخوبه بخاطرهم یلیخ نیاسمی ینسبت به بابا شیشهاب وضع مال ینه...بابا-
 من هاله روبراش درنظر داره یازدواج کنه ودخترعمو

 تو؟ ی؟دخترعمویچ-

همش اونو  نیاسمی...دارهیبرنم نیاسمیچاک شهابه اما شهاب دست ازسر  نهیمنم عاشق س یآره دخترعمو-
 ...کنهیم یسمت هاله تااون خوشبخت شه اماشهاب همچنان پافشار دهیهل م

 ولش کن اعصاب خودتو خوردنکن-

 ...بار هی...کنهیباربغلش م هی رهیگیدستشو م ادیبار م هی؟ شهیمگه م-

 ...الیخیراادامه ندادم ونفسم راباصدا فوت کردم که کامران گفت:ب حرفم

 چیحال مرادرک کند...ه توانستینم بودیدادم کامران هرچقدر م که روانشناس م حینگفتم وسکوت راترج یزیچ
 ..کس چی...هتوانستیکس نم

بگو ...بگو  نیاسمید به واسه شهاب نبو یشد وراه برگشت یشهاب وهاله جد انیکه جر کمیبه نظر من -کامران
 ...یدوسش دار

 تونمینه عمرا اونوقت ممکنه همش ازم فرارکنه من نم-

همونقدر که عاشق شهاب هست  یفرصت تابتون هیامارادان بهش بگو...بگو وازش بخوا که بهت فرصت بده..-
نکن  غیفرصتو ازخودت در نیا یاریقلبشو بدست ب یراه بازکنه تابتون هی...ازش بخوا برات شیعاشق خودت کن

 ... رادان
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 شیطبق منطق پ شهیبودومن هم هم یمنطق شیسکوت کردم.حرف ها یحسرت بخور نذارتاآخرعمر
 یعنیم؟یایازپسش برب توانستمیمن م یعنیممکن بود؟ یعنیمردد بودم... یلیخ دهمیوشا یکم نباری.اماارفتمیم
 ...ت دارم:دوستمیبنگرم وبگو نیاسمیبه چشمان نافذ توانستمیم

...زبان من طاقت ستیرابر زبان آوردن کارمن ن یکلمات نی...چنستیکردن کارمن ن نکارهای!ازادی...بعدانمیم دیبع
 ...رامتحمل شود"دوستت دارم "به زبان آوردن توانداضطرابیراندارد...قلبم نم نیبارسنگ نیتحمل ا

ازکامران به سمت  یوپس ازجداشدن وخداحافظ میبه همراه کامران ازفروشگاه خارج شد کیازبستن بوت پس
 نیاسمیپربود ازحضور  میکه برا ییمکث کردم.جا یلحظات شدمیاتوبوس که ردم ستگاهیخانه راه افتادم.ازکنارا

 ...یباران یخصوصا در روزها

ربرداشت د یحکمت دیکوبیم واریبه درود دوخودرامانندشالقیباریوقفه م یگاه که ب یگاه وب یآن باران ها ییگو
حکمت آن هاعاشق کردن من  ییحکمت آن باران هارا...گو دمیفهمیحاال خوب م یخبر بودم ول یکه من ازآن ب

باران نبود حاال  داگریودل سپردم...شا مبودکه دل داد ربارانیشده بودم...ز نیاسمیباران عاشق  ریبود...من ز
 نیاسمیبودم... دهینجارسی...امابخاطر باران من به ادمیترسیام نم ییرفتن تنها نیواز،ازب کردمیم یزندگ یبه راحت

 !به گردن باران بود!باران مقصر بود...باران یراصلیمقصرعاشق شدنم بود اماتقص

 :به...سالم آقارادندمیراشن نیاسمی یپرانرژ یدرقفل چرخاندم صدا دراکهیکل

اموات  یبرا ی)ودر دل صلواتخونهیشده ؟کبکت خروس م یخانوم...چ نیاسمیسمتش برگشتم وگفتم:سالم  به
 یاصطالح وضرب المثل نم نقدرینبودمن ا ونیزیچندوقته تلو نیرااختراع کردفرستادم.اگرا ونیزیکه تلو یکس

 آموختم(

 افتاده یآخه اتفاق خوب-

 شده؟ یچ-

 اخراج شد ادیز یتیکفا یب لیسرپرستمون به دل-

 ...دیصبح پرکش10جاگرفت.ذهنم به ساعت  میلبها یرو یانداختم وپوزخند نیاسمیبه چشمان خندان  ینگاه

دور  یوگوشه ا دراگرفتمینو یشماره  عیآوردم.سر رونیب بمیراازج لمیاستفاده کردم وموبا کیازخلوت بودن بوت"
 باالخره پاسخ داد:بله؟ یدرپ یپس ازچندبوق پ دیکه نو ستادمیازکامران ا

 ...دیالونو-

 واستون بکنم یکار تونمیروز فرده ها من نم ن؟امروزیان خوبسالم قرب-

 واسه من ریواسه شرکته انقدر زود جبهه نگ ستیواسه من ن-

 دییخب بفرما-

 شاپ شرکت هست یبخش رستوران وکاف دینو-

 خب؟-
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بده  بشویشه ترت داخراجیبا کنهیم تیردستاشواذیز فهی.چشم چرون وکثادینم ادمیداره به اسم... یسرپرست هی-
 نباشه امیفرداکه م

 شهیچشم قربان انجام م-

 ممنون...خدافظ-

 ...قربان-

 بله؟-

 دیخوب شد یلیشماخ-

 گفتم:خوب شدم؟ متعجب

 فکرکنم نقشه پدرتون جواب داد دیادگرفتیمعاشرت  کمیو دیبله نرم شد-

 گفتم:اصلنم خوب نشدم خدافظ عیسر

 "راقطع کردم وتماس

 کرد تیزدم وگفتم:حقش بودچون تورواذ نیاسمیادیبه ذوق ز یلبخند

توئم حواستو  شهیم نیکردن من هم تیاذ جهی؟نتیبرلب نشاند وگفت :پس چ ضیعر یهم لبخند نیاسمی
 ینیبیچون بدم ینکن تمیوقت اذ هیجمع کن که 

 یکنیم تیمنواذ شهیزدم وگفتم:واال توهم یپوزخند

 یکنیم عمیوضا یدیمن. م لیکه همش پوزخندتحو ییکردم تو تیتورواذ یمن ک-

 !دیوارگفتم:باشه...ببخش میتسل

 رمیمیدارم م یتوازخستگ می. حاالبرنیآفر-

 !گفتم:خدانکنه رلبیرابه عقب هل دادم وز در

 .من هم وارخانه شدم ودررا بستم نیاسمیازورود  پس

 خدافظ گهیدرهواتکان دادوگفت:د میبرا ینگاهم کرد.دست نیاسمی

 تکان دادم وگفتم:خدافظ یهم دستم راکم من

که همکارش  یومردجوان نیاسمیشدم.به  رهیخ شخوانیشاپ شرکت جاگرفتم وبه پ یکاف یصندل یرو
 نی.ا شدمیم نیاسمی یپروا یب یومن مات خنده ها دندیخندیگفتندومی.م دندیرسیکه به کارهام نطوریبود.هم

به خودم آمدم که  یرفته بود کافه ام رابنوشم ووقت ادمی یعقل وهوش ازسرم برده بود حت نیاسمی یخنده ها
سرکارت؟کافتم که  یبر یخواینم یینجایساعته ا می.متعحب نگاهم کردوگفت:ندمیرامقابل خودد نیاسمی
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که  خودتم یرفت ببرمت آندوسکوپ ادمیکل  ؟بهیدید کنه؟اهیمعدت دردم ؟ها؟دوبارهیضیمر ؟نکنهینخورد
 ...ستیانگارنه انگار...اصال برات مهم ن

 رینفس بگ هیسرسام گرفتم چه خبرته؟ نیاسمیوگفتم:بسه  دمیخند

 یکنیجاگرفت وگفت:آخه اعصابمو خوردم یصندل یدادومقابلم رو رونینفسش راب یحرص نیاسمی

 ...یبردوظرفش راخم کردوگفت:لب که نزد زمیم یرو یرابه سمت کافه  دستش

دستش راگرفتم وبه سمت خودم  عیچسب زخم دور انگشتش خشک شد.نگران شدم سر یرو نگاهم
 شده؟ ی:دستت چدمیپرس ی.بانگراندمیکش

 دمیزده نگاهم کردوگفت:توآشپزخونه بر بهت

 نجا؟ی:آشپزخونه ادمی.من بازپرسدیدستش راعقب کش عیوسر

 اوهوم-

 نجاکارنکنیا گهید-

 خوب بگذرم؟ یکارخوب وهمکارا نیازا کیزخم کوچ هی؟بخاطریگیم یدار ینگاهم کردفت:چ متعجب

 اونجاست؟ شهیپسره ست که هم نیتوجه به تمام سخنانش گفتم:همکارخوب منظورت ا یب

 یبرا یبه پشت سرش کرد.دست ینگاه نیاسمیمابوداشاره کردم. یکه نگاهش رو شخوانیمردجوان پشت پ وبه
 یلیگفت:نمونش مهران...خ یقیابروانم کورترشد.به سمت من برگشت وبالبخند عم انیم یاوتکان دادکه گره 

 مهربونه

 گفتم:مهران؟ یتند دوبالحنیباالپر میابرو یتا

 پاسخ داد:اوهوم اسمش مهرانه الیخیامااوب

 شهیبدنم یآقااولش بگ هی-

 یاسی گهیتازه اون به من م هیمیصم طشینجامحیآخه ا-

 اوج گرفت وگفتم:غلط کرده میصدا اریاخت یب

 شده؟ یآروم حاال مگه چ سی:هدوگفتیخودراجلوکش عیسر نیاسمی

 آره؟ یتوجه گفتم:باهاش دوست یب امامن

 شه؟یم یآره مگه چ-

 بچه دوست پسرت شده؟ نی:پس شهاب تموم شد حاالا دمیغر باحرص
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دوست  هیهمکارمه و ؟اونهیرادان؟دوست پسرچ یگیم یبعدگفت:چ یخشکش زدولحظات نیاسمی کدفعهی
 یمعمول

 یباشم؟توتاحاال ازمن رفتاراشتباه یکیکه هرلحظه با ینیبیم یازجابرخاست وگفت:تومنو دختر عیوسر
باهمشون  یدفکرکنیبا خندمیم گمیوم رمیگیباآدمازود گرم م ؟چونیفکرکن نطوریزدم که باعث شده ا ی؟حرفیدید

 ... دوست پسر هکه پسره ن ی! دوست پسردارم دقت کن دوستمیرابطه دارم؟من فکرم روشنه، امروز

بعدخودرا درآن اتاقک کوچک که حکم شکنجه گاه من راداشت  یرفت ومدت شخوانیبه سمت پ یوعصب
توحه به  یدبیبه اتاقم رس میپا نکهیخودراپنهان کرد.من هم باحرص بلندشدم وبه سمت آسانسور رفتم.هم

 ییکذا یها تیحساس نیشده بودم؟ا نطوریکردم.چراا ریتم آمد خردوخاکشسوزش معده ام هرچه راکه به دس
رابرهم  زمیمن همه چ یبه زندگ افتنشیچه بود که باراه  یحس لعنت نیداشت؟ایچه بود که دست ازسرمن برنم

ضعفم بود؟من  نیا لیدختر ضعف داشتم؟عشق دل نیدرمقابل ا نقدریرادان سابق نبودم چراا گریزده بود...چراد
بودنش  یکه معمول ی!دخترکن؟یاسمیهم  آنوحاال خود نقطه ضعف داشتم... زاربودمیازنقطه ضعف ب شهیمه

 یزیازجابرخاست وگفت:چ عیسر دنمیرفتم.باد یمنش زیازاتاق خاج شدم.به سمت م ی...عصبدمیدیرابه وضوح م
 شده قربان؟

 ه؟یبخش کافه ورستوران ک دیسرپرست جد-

 انتخاب نشده یفعال کس-

 بده بشویپس خودت ترت-

 و؟یچ بیترت-

دستورداده  سییر بیست برو بهش بگو که نا ستهیشا نیاسمیاسمش  کنهیشاپ کارم یهست توکاف یدختر هی-
 تونهینم گهید یگانیاگه نره با یول شهیشترمیتومن ب200شرکت منتقل شه بهش بگو حقوقش  یگانیبه با

 نجاکارکنهیا

 چشم االن برم؟-

 سییر بیهمون بگو نا ینگ ششیوقت اسممو پ هیاره فقط -

 چشم قربان-

ضرب گرفتم ودستم  نیزم یراستم رو یمبل به انتظاربازگشتش نشستم.باپا یرفت ومن هم رو عیسر یمنش
 ی:چدمیبلند شدم به سمتش رفتم وپرس عیگذشته بودکه بازگشت ومن سر یمعده ام فشاردادم وتابازمدت یرارو

 شد؟

 بهش گفتم-

 دونمیمنم گفتم نم دیپرس لشویشاپ عادت کرده بودودل یناراحت شد گفت که تازه به کاف یلیگفت؟خ یچخب -
 شهیشترمیمنم گفتم حقوقت ب رهیکردکه نم یپافشار دونمیگفتم نم شناسهیگفت منو ازکجام سهییر بیدستور نا

 یگانیبا رهیاونم گفت باشه ازفردام یشیکال اخراج م یواگه نر
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 م وگفتم:خوبه ممنونتکان داد یسر

 کنمیخواهش م-

 دیهماهنگ کردم که همکارجد یگانینشستم وخودم شخصا بامسئول با زمیراحت وارداتاقم شدم وپشت م الیباخ
 .فردابه آن ها ملحق خواهدشد

.ازشرکت که خارج شدم نمیاورابب نیاسمیازجابرخاستم تاقبل ازرفتن  عیتمام شده بود ومن هم سر یکار ساعت
 یکنارش به راه افتادم وگفتم:سالم...خسته نباش عیسر دمیازپشت سر اوراد

 حواله ام کرد وفقط گفت:سالم ینگاه مین

 .دختر رانداشتم نیا یها یراتحمل کنم.من طاقت کم محل نیاسمی یهمه سرد نیا توانستمیگرفت.نم دلم

 تندرفتم خوامیگفتم:معذرت م عیسر

 ستینگاهم کردوگفت:مسئله اون ن نطوریچندلحظه هم نیاسمی

 !دهی؟ازتوبعیه؟چراتوخودتیپس چ-

 شمیاومدپ سییر بینا یامروز منش-

 کنم گفتم:خب؟ یریجلوگ میازکش آمدن لبها کردمیم یکه سع یدودرحالیباالپر میابرو یتا

 منتقل بشم یگانیدستور دادن که من به قسمت با شونیگفت ا-

 خوبه یلیخ نکهیخب ا-

 دفعهیشاپ عادت کرده بودم همکارامودوست داشتم اخه چرا یکجاش خوبه؟من تازه به کاف-

 اره؟ شترشدهیحقوقت ب-

 سرم ریآره خ-

 یخواستینومیخب توکه هم-

 آره؟ یبود سییر بینا یتوئم منش گمینگاهم کردوگفت:آره امامن کارمو دوست داشتم م زانیآو یولوچه ا بالب

 شمیاوهوم منم منش-

 منصرف شه؟ یبهش بگ یتونینم-

 خانوم من کارمندشم نه کارفرماش که بهش دستوربدم-

 خب دستور نده خواهش کن-

 درصد من خواهش کنم هیفکرکن -
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 درآورد وگفت:مغرور میبرا یشکلک

کار بهتر  هیهواتو داره؟ سییبده ر یکنیراتندکردم وگفتم :حاال چراقهرم میراتند ترکرد من هم قدمها شیها وقدم
 ایزدیبااون سرپرست خوبتون سرو کله م ینبود هنوز داشت سییر بینا نیا ادکرده؟اگهیبرات جور کرده؟حقوقتو ز

 یخدا...چرامدام واژگان ی.خشکم زد...من بازچه گفتم؟استادمیومن هم متقابال ا ستادیدفعه ازحرکت ا کی
 شد؟چرا؟یجابندنم کی د؟چرازبانمیآوردم که نبا یرابرزبان م

زبان  نیافسارا یقبل ازهراتفاق دیکنم...با یفاش م میزبان سرکش ونافرمان تمام رازها نیآخربه خاطر ا من
 .دانکندیراپ ینافرمان چیتااجازه ه رمیرامحکم به دست بگ گوشمیوباز طانیشروش

 اخراجش کرد؟ سییر بیمتعجب نگاهم کردوگفت:نا نیاسمی

 ادیب ستیاالنه که سرو میراسروسامان دهم گفتم:اوهوم حاال بر میخرابکار کردمیم یکه سع یدرحال

 :نگو که بخاطر من؟ستادوگفتیمقابلم ا عیسر نیاسمیقدم بردارم که  وخواستم

 دانستمیومن خوب م ابدیسوالش راب حیپاسخ صح کردازچشمانیم یسع ییشد وگو رهیبه چشمانم خ میومستق
 نینکنند بخاطر هم انتیموقع چشمانم خ کیحال اضطراب گرفتم که  نیم اماباادار  یکه چشمان امانت دار

چه  دانستمینم...)دونمی...نمیعنینگاهم راازچشمانش گرفتم ودراطراف چرخاندم وگفتم:نه... عیسر
 ...دونمی...من...من نمدی(شامیبگو

 داره چرا؟ یدوتامنش سییر بی:نادیموشکافانه ومشکوک نگاهم کردوپرس نیاسمی

 یشخص یکارا شیکی دهیشرکتوانجام م یکارا شیکیخب -

 ه؟یچطور آدم-

 !! چطور؟هیکرده ست درکل آدم خوب لیوتوکارش غرق ،مودب وتحص هیآروم وکم حرفه جد-

 ! بهش دارم یبیحس عج هی نمشیخوادببیدلم م-

 ؟یچه حس-

 !دونمی...نمدونمینم-

 "نیاسمی"

من  هیسوت وکور بود وباروح یگانی.باگذشتیم یگانیازشروع کارم درقسمت با یهفته ا کی
 نیا دانمیام بازشود.نم هیروح یتاکم بردمیشاپ پناه م یبه کاف شدمیم یتادست خال نیناسازگار...بخاطرهم

بود  بیعج میبودم!برا یدرحقم لطف کرده بوداماناراض نکهیمقام داد.باا عیدفعه چرابه من ترف کی سییر بینا
 یگانیدستوردهد که به با یعنیاش رابه سراغم بفرستت وبخواهد ... یمنش سییر بیدفعه نا کی نکهیا

 !من؟ دبخاطریسرپرست رااخراج کرده...وشا سییر بیبود که بفهمم نا بیعج یلیبروم...خ
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باطل!طرف  الیخ یزه":گفتمیوم زدمیم بیبه خودنه عیوسر"اد؟ینکنه ازمن خوشش م"دمیشیاند یباخودم مدام
 ی!اصال اون کاپردازیاد؟رویهمه دختر ازتوخوشش ب نیا نیاونوقت ب هیبزرگ نیشرکت به ا سییر بینا

 "کمیعاقل باش...فقط  کمیده؟یتورود

کوتاه  یمسئول بخش زنگ خورد ومسئول بخش پس ازمکالمه ا زیم ینشسته بودم که تلفن رو زمیم پشت
 انیببرواسه خانوم آرم شهیسه سال پ یپروژه سپهر روکه برا ستهیراگذاشت وروبه من گفت:خانوم شا یگوش

خودهاله خواسته  یعنینبودجزهاله؟چرامن؟ یکس انیمسئول خشک شد.خانوم آرم یدفعه نگاهم رو کی
فخربفروشدکه  خواستیاش رابه رخم بکشد؟م ییبایهرلحظه خودرابه من نشان دهدوثروت وز خواستیبود؟م

 برنده است ؟

که به اتاقش  یبرداشتم وبه سمت اتاق هاله به راه افتادم.وارد قسمت یپوشه ا یبرخاستم وبعدازمدت یازجا کالفه
اتاق هاله  ی.متعجب جلورفتم وبه در چوبزدیبودودرآن قسمت پرنده هم پرنم یخال یزمنشیشدم.م شدیم یمنته
دراتاق ماتم  یریتصو دنیکه باد همدبخوابازبود.خواستم به درضربه بزنم واجازه ورو یدرکم یشدم.ال کینزد

 تیشهاب وهاله درآن وضع ریازاشک تصو یدرقرارگرفت ودرابه عقب هل داد.پرده ا یبردوناخودآگاه دستم رو
 کینزد نقدریمردا نیکه ا دمیدیبه وضوح م دیواضح شود.با دمیرامحکم بهم فشردم تاد میتارکرد.پلک ها میرابرا

حرف وعملش  انیم زیوضوح تما دبهیپروراند...با یعشق من رادردل م کردیست که ادعام یبه هاله،همان
 .دمیدیرام

 یبست وهاله وشهاب ازهم جداشدند.هاله بارژلب لیقند میگونه ها یرو میکه اشک ها ستادمیا یهمانطور آنقدر
 زمیروم ش؟بذارشیگفت:آورد روزمندانهیپ یصورتش پخش شده بودنگاهم کرد وبالبخند یکه رو

.قلبم شکست کردیمخالف مرانگاه م قایدق یاوگرفتم وبه شهاب دوختم که نقطه ا روزمندانهیراازلبخندپ نگاهم
هاله  زیم یچندبارپلک زدم وجلورفتم.پوشه رارو عیبشنود.سر یشکستنش راکس یوخردشد.امانگذاشتم صدا

 گذاشتم وگفتم:بااجازه تون

 هیازاتاق خارج شدم ودراپشت سرم بستم.به درتک عیرتکان دادومن هم بدون نگاه کردن به شهاب س یسر هاله
.واردراه پله شدم.چندپله دمیبه سمت راه پله دو عیصورتم روان شدند.سر یرو میدادم ونفسم رارهاکردم.اشک ها

 نیسنگ میبودم برا دهیکه د یریتصو مکردن...هض هیازپله هانشستم وشروع کردم به گر یکی یرفتم ورو نییپا
 یوضع نیزود وراحت اورا درچن نقدریدشوار بود که ا میداشتن شهاب رازده بودم امابازهم برا دیق نکهیبود.باا

 یلی.سخت بود...خکندیم یعشق باز یگریعشق من باکس د یمدع نمی...سخت بود که ببنمیبب یگریبادختر د
 !سخت

 کردمیم...حس مخودباش توانمیگرنمید کردمی...حس مشومیمن،من سابق نم گرید کردمیکه حس م آنقدر
گم  انتیازخ یانبوه انیبودم خودرام دهیکه د یکابوس نیخودراگم کردم...وچه تلخ بودگم کردن خود!من باا

 ...را میکردم.خودرا...قلبم را...احساس وعواطفم را...تمام زندگ

 "رادان"

بعد دکمه  یبه کمرم دادم ومدت یگذاشتم وصاف نشستم.کش وقوس زیم یزنگ تلفن خودکارم رارو یباصدا
 رافشردم وگفتم:بله؟ فونیآ
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 :سالم عاشق دل خستهدیچیخندان هاله دراتاق پ یبعدصدا یا لحظه

 هاله؟ هیبازچ-

 زنگ زدم تابهت خبرخوب بدم-

 ؟یچه خبر-

 اونوزده دیچون شهابم ق زنهیشهابوم دیق نیاسمی گهید-

 ؟یواضح بگ شهیم-

 دیمارو د میمن وشهاب باهم بود یخانوم وقت یاسیت:وگف دیمستانت خند هاله

 ن؟ی:باهم بوددمیکردم وپرس زخمیم یخورا رو یشدم.کم رهیخ یزده به گوش بهت

 میکن یطونیدشیبا میمثال نامزد گهی:آره ددوگفتیخند بلندترازقبل

 شمادوتا؟ نیکرد یغلط ن؟چهیبهش نشون داد ی:چه صحنه ادمیغر یحرص

 یحدس بزن یفکرکنم بتون کیباورمانتیصحنه ز هیپاسخ داد: الیخیب هاله

هاله به جون  کشمتیم ینکن تشیام فشارآوردم وگفتم:هاله بهت تذکر داده بودم که اذ قهیبه شق باانگشت
 کشمینامردو هردوتونو م رتیغ ی...هم تورو هم اون بکشمتیخودش م

ازاتاق خارج شدم ودررامحکم بهم کوفتم.به سمت آسانسور  یکتم عصب دنیازجابرخاستم بدون پوش عیسر
 یزمنشیتندوبلند خود رابه دربسته اتاق هاله رساندم.م یبه طبقه موردنظرم باقدم ها دنیپروازکردم.پس ازرس

هاله مشخص بود.بالگد  روزمندانهینقشه بوده.ازآن لحن وخنده پ یکه همه چ دانستمیبود.ازاول هم خوب م یخال
نشسته  یچرم یمبل تک نفره  یراعقب هل دادم ووارداتاق شدم.نگاهم رادراطراف چرخاندم.شهاب رودر یمحکم

به سمتش حمله ورشدم  عیدوچندان شد.سر تمیشهاب عصبان دنیو بادستانش صورتش راپوشانده بود.باد
 !شهاب کشمتی:مادزدمیوفر تشنثارصور  یاش راگرفتم وبلندش کردم ومشت محکم قهی.

 یمحکم یلیکه س دیدستم راکش عیشد.هاله سر نیهاله بلندوشهاب نقش برزم غیج یازدم که صدادوم ر  ومشت
 نامرد نیتوبمون بعدازا رسمی:به حسابت مادزدمیهم نثارصورت اوکردم وفر

زدم وشروع کردم به مشت پرتاب کردن به  مهیشهاب خ یهاله رو یکردن ها غیج غیتوجه به ج یوب
 میمشت ها شدیوباعث م کردیترم نیمراخشمگ نیوا کردیحرکت افتاده بود وازخوددفاع نم یصورتش.شهاب ب

 .رامحکم تربکوبم

 سراغت ومدمیبازهلش دادم وگفتم:گمشو تان دکهیراکش گردستمیبارد هاله

 ؟مگهیکرد تشی:چرااذدمیادکشیبرسرشهاب فر زدمیکه مشت م نطوری.من هم همدیخودراعقب کش عیسر واوهم
 حیوصالح توروبه خودش ترج یخوش نکهی؟جزایتاتوخوشبخت بش دکناریخودشوکش نکهیکرده بود؟جزا کارتیچ

چرازجر کشش  گهید نیکنیاخرش شمادوتاباهم ازدواج م فتهیب میهراتفاق دونهیم ؟اونیداد؟چراعذابش داد
 روگلوش ؟ نیکند گذاشت غین؟چراتیکنیم
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 افتادم نیزم یرو یکه خسته شدم وگوشه ا دمیمشت کوب آنقدر

ازمانشسته بود  یبلندشد وکنارم نشست.هاله هم بافاصله ا یکم نشیگذشت شهاب باصورت خون یمدت
 بود.شهاب چندبارسرفه کردوگفت:بابا...مجبورم کرد رهیوباترس به من خ

 ...نیاسمی)به هاله اشاره کردم(جلو نویبرلب نشاندم وگفتم:مجبورت کردکه ا یپوزخند

 ...نکهیاایازخودم  کنمیدمیناام نویاسمی ایم که گفت:گفت که راادامه نداد حرفم

 نیرابه سمتم گرفت وگفت:عکساشو بب لشیموبا

 ابانیتاعکس خ5-4راآوردم.عکس هارامتعجب نگاه کردم.درتمام  یراگرفتم وقسمت گالر لیموبا متعجب
 یدود یها شهیباش یمشک نیماش کیو نیاسمیبودو

 ه؟یچ نی:ادمیبه شهاب نگاه کردم وپرس متعجب

 رسونهیم بیبهش آس دنکنمیناام ویاسیکردکه اگر دمیتهد-

 .به عکس ها چشم دوختم گریزده وباترس بارد بهت

 یبرساند؟عصب بیمن آس نیاسمیبه  خواستیشده بودکه م دهیکش ییکارش به جا یاحمد مهدو یعنی
 باش نومطمئنی.اشمکی:من آخرباباتومدمیادکشیازجابلندشدم وفر

شاپ بروم.حس  یبه کاف خواستمیبود.م نییازاتاق خارج شدم.به سمت آسانسوررفتم.اماآسانسور پا عیوسر
وشماره اش  ستادمیاتاقک کوچک...منتظر آسانسورا ددرآنی.شاداکنمیپ توانمیراآنجام نیاسمی کردمیم

 ...بوق نیبوق...دوبوق...ششم کیراگرفتم...

 قصد جواب دادن نداشت نیاسمی ییبودگو دهیفا یب

 ساده؟یچراوا یآسانسور لعنت نی:ادمیتماس راقطع کردم وغر باحرص

 فینح یجسم دنیدفعه باد کیرفتم که  نییسرعت ممکن پا نیشتری.چندپله اول رابابدمیسمت راه پله دو وبه
 .متوقف شدم واریزده برد هیتک

 چه بود؟ نیف نیوف هیگر فیخف یصدا نید؟ایلرزیم شیبود.چراشانه ها نجانشستهیچراا نیاسمی

 !نیاسمیکردم: شیپله نشستم وصدا یکنارش رو یقدم برداشتم وجلورفتم.بافاصله ا آرام

 .هاش اوج گرفت وازته دل زارزد هیگر یدفعه صدا کینگاهم کرد. یراباالآوردولحظه ا سرش

 ؟ی:خوبدمیدپرسیلرزیکه ازبغض م ییوباصدا دمیخودراجلوکش یرافشرد.کم میگلو بغض

 رادان کنهیدردم یلینجاخیاز درد...ا رمیمی...دارم مستمی...خوب نستمی:نه خوب نزارزد

 تموم شد گهینکن د تیراتارکرد.بغضم رافرودادم وگفتم:خودتواذ دمیازاشک د یرالمس کرد.پرده ا وقلبش
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 یایتموم شد.عشق شهاب...رو یکرد:آره تموم شد ...عشق شهاب به من تموم شد...همه چ هیقبل گر بدتراز
...من بدون عشق شهاب زنده شمیتموم شد...منم تموم م یباشهاب...همه چ یشهاب...داشتن شهاب...زندگ

 ؟حاالیاماحاال چ رهشهاب دوسم دا دونستمیزنده موندم چون م نی.اونموقع که ازش گذشتم واسه امونمینم
 رمیمیچطور زنده بمونم رادان من دارم م

ام  نهیکردم وبه س کیرابرداشتم.سرش رابادست راست به خودنزد نمانیرفتم وتمام فاصله بجلو کامال
 ...ارداه ی...باریاخت ی...بی.ناگهانافتندیصورتم راه  یرو میچسباندم.اشک ها

بکشداما من محکم تر ازقبل  رونیحکم زندان داشت ب شیآغوش من که حتمابرا دتاخودراازیراعقب کش سرش
رابه دور  گرمی.دست ددی.بازتالش کردوخودراعقب کشدیدیاشک هارام نیداینبا نیاسمیام فشردم. نهیاورابه س
 .شدمیتاآرام م کردمیم داوراآرامی...باکردمیراآرام م نیاسمیدی.با دمیچیکمرش پ

اش  هی.گر توانستیبکشد اماآنقدرحصاردستانم محکم بودکه نم کردخودراغقبیم یسع هیبازمقاومت کرد.باگر
نامعلوم دوخته بودم  ینگاهم رابه نقطه ا نطورکهیشد.هم دهیام کوب نهیبه س شیومشت ها افتیشدت 
 یاسی کنهی...اشکات داغونم منمیبیاشکاتونم ینطوریکن...ا هینجاگریگفتم:ا

 .کردمیباربودکه من هم مانندشهاب نامش رامخفف م نیاول نیوا

گفت:ولم  هیخارج شود باگر دادتاازآغوشمیقدرت تکان م زدوخودراباتمامیام ضربه م نهیبه س نطورکهیهم نیاسمی
 رمیکن رادان...بذاربه دردخودم بم

 نکن وونهیگفتم:حرف ازمردن نزن...منو انقدر د عیسر

 یخود یآمدن ازآغوش من تالش ب رونیب یگربرایادامه داشت.فقط د شیومشت ها هینگفت اماگر یزیگرچید
هم  نیاسمی ییبسته بودند وآرام شده بودم.گو لیبه صورتم قند افتهیراه  ید.اشک هاگذشته بو ی.مدتکردینم

 یقیآرام...انگارنه انگارکه دقا م..آرامی.هردوآرام شده بوددمیفهم شیراازمتوقف شدن مشت ها نیآرام شده بود ا
ونه  گفتمیم یزیآرامش بعدازطوفان!نه من چ نباریاماا میبه پاشده بود...درآرامش بود یچه طوفان شیپ

 .میدادیم حیاو...هردوسکوت راترج

اوهم مانندمن  یی.گودادینشان نم تیبه آغوش من حساس نیاسمی گریتعجب بودکه د یجا میبرا انیم درآن
 .آراممان کرده بود بیعج نطوریکه ا یزیاعجازانگ یبود...هم آغوش زیاعجازانگ یهم آغوش نیخواستارا

 رونیمن هم شل شدندوکناررفتند.پس ازب دوحصاردستانیودراعقب کشکم کم خ نیاسمیگذشت که  یمدت
 ...زیچ نیمن...ا یعنیآمد گفت:ما... یم رونیازته چاه ب ییکه گو ییرافکندوباصدایآمدن ازآغوشم سربه ز

خودراعذاب ندهد  نیازا شیب نکهیا یدستپاچه وهول شده ومعذب است.برا مانیکه بخاطر هم آغوش دمیفهم
 یفقط خواستم آرومت کنم...اماانگار راه درست دیبود ببخش رمنی.تقصیبگ یزیچ ستیگفتم:الزم ن عیسر

 !!آروم کردنت معذبت کردم یروانتخاب نکردم!به جا

 ادواضحیز میامابرا دمیگفت که متوجه نشدم.شن یزیگرفت وآرام چ نییحدممکن پا نیسرش راتااخر نیاسمی
 .نبود
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 ؟یگفت ی...چ دمیم وگفتم:نشنبه سمتش خم کرد یراکم سرم

 برگردم سرکار دیبا رمیم گهیپله بلندشدوگفت:من د یازرو عیسر

 یکه امروزو استراحت کن سهییگفتم:دستور ر یآن میتصم کیبرخاستم.راهش راسدکردم ودر عیهم سر من

 :چرا؟دیچندلحظه مات نگاهم کردوپرس نیاسمی

 چون حالت خوب نبود-

 دونست؟یازکجام سییر-

 من بهش گفتم-

 ؟یدونستیتوازکجام-

 دچهیپاسخ به سوالش گشتم.با یمناسب برا یشدم وهاج وواج نگاهش کردم ودرذهنم به دنبال جواب دستپاچه
 ...خدا یگفتم؟ایم

 دهینم یبه کس ایمرخص نیازا سییر بیکه نا میابریحاال ب گهید دمیجور فهم هیفکرپاسخ دادم: یب

 :پس چرابه من داد؟دیپرس نیاسمیقدم بردارم که  وخواستم

 دونمینم-

نرفتم چون  ادداخلی.من زمیرفت یگانیچندلحظه مشکوک نگاهم کردوحرکت کرد.باهم به قسمت با نیاسمی
 میمن بازگشت وگفت:بر شیپ لشیووسا فیپس ازبرداشتن ک نیاسمیشوم. ییشناسا دمیترسیم

 گهید ؟برگردسرکارتیای:توکجامدیکه پرس میشدیازشرکت خارج م باهم

 داد یبه منم مرخص سییر بینا-

 چرا؟ گهیبه تود-

 !تامراقب توباشم-

به چشمان  میرامستق دشیپرشک وترد ستادونگاهیدفعه ازحرکت ا کی داشتیکه تااآن لحظه قدم برم نیاسمی
 میگفتم:بر عیمن دوخت.سر

 .نگاه مشکوک حرکت کرد واوباهمان

 یقینشست.نفس عم نهیرادرازکردودست به س شیپاها نیاسمی.میاتوبوس به انتظارنشست ستگاهیا داخل
 :رادان؟دوگفتیکش

 هووم؟-
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پسر فوق پولدارازدواج کنه  هیدختره اونو مجبور کنه با یبعدبابا یدخترپولداربش هیعاشق  یروز هیاگه -
 ؟یکنیکارمیچ

بودم ونه عاشق  ریافتاد.چون نه من فق یمن اتفاق نم یهرگز درزندگ یزیچ نیفکرکردم.چن یکم
 .بود نیاسمی یها یساز هیمن کامال برعکس گفته هاوفرض یدخترپولدار...زندگ

 چطور؟ دونمیگرفتم وگفتم:نم یقیعم دم

 ...ینطوریهم-

 ش؟یداشته باش یبخاطرپول نتون نکهیسخته برات؟ا-

زدم:اون اشکاتو پاک  بیبه اونه عی.سرختنشیسرخوردند.کالفه ازدوباره اشک ر شیگونه ها یاشک رو بازقطرات
 کن

 ستیراباپشت دست پاک کردوگفت:دست خودم ن شیاشک ها عیسر

 !توئه واسه شهاب فهی...حتهیزندگ فیاشکاته...ح فیح-

چشمانش غرق  ین ی.من هم ازفرصت استفاده کردم ودرنمیومستق رهیبدون پلک زدن نگاهم کرد.خ چندلحظه
 .شدم

واسه  فمی...من حیگیشد پشت سرهم پلک زدنگاهش راازمن گرفت وگفت:راست م یکه سپر یلحظات
 ! شهاب!بهترازشهابش عاشقمن

 عاشقم شده؟ سییر بینا ینیبیگفت:مگه خودت نم عینگاهش کردم که سر هانهیاندرسف عاقل

 ؟یگفتم:چ یاوج گرفته ا یگشادوگشادترشد.آنقدرشوکه شدم که باصدا چشمانم

 عیترف ؟بهمینیبیزدوفاخرانه نگاهم کرد.انگشتانش راباالآوردوشروع به شمردن کردوگفت:مگه نم یطانیلبخندش
 میدادتازه جنابعال یکه باهاش مشکل داشتمو اخراج کرد.امروزم که حالم بدبودبهم مرخص یمقام داد.سرپرست

 یفرستادتامراقبم باش

 ه؟دوست دار  یعنینایا-

 بهم انقدرکمک کنه دمشیکه تاحاال ند یداره کس یلیوگرنه چه دل گهیاره د-

خودشم  یکه برا کنهیم یی...اونقدر که بخاطرت کاراادیز یلیدوست داره اونم خ یزدم وگفتم:اره انگار یپوزخند
واونم فقط  ینیبیاماتو...توفقط شهابوم شوبزنهیزندگ زیچ نیدارزشمندتریتعجب داره .عشق توباعث شده ق یجا

 خورهیحسرت م

 ؟یدونیم یزیرادان؟چ یگیم یدار ی:چدیشدوپرس رهیمتعجب به چشمانم خ نیاسمی

 سییلطفا...شهابو فراموش کن نه بخاطر ر نیاسمیوکامال به سمتش خم شدم وگفتم: دمیکش یقیعم آه
 ...فراموشش کن ها؟کنهیم تتیاذ اره،یاشکتودرم نکهی!!!بخاطرخودت...بخاطراامنی



 

 
179 

 شده انتیبهم خ کنمیخصوصا که حاال احساس م کنمیکردوگفت:من...راحت آدماروفراموشش م دنگاهمیپرترد

 یخوبه پس فراموشش کن فقط دوهفته وقت دار-

 دوسش ندارم گهید دارشمی:فرداکه ازخواب بدوگفتیخند

 دوارمیزدم وگفتم:ام یلبخندتلخ

 یسوارشدن مشکل گربااتوبوسیسواراتوبوس شدومن هم سوارشدم.د عیسر نیاسمیاتوبوس  دنیباسررس
 ی.به زندگکردمیفردعادت م یروزها یداشتم به زندگ ییمشکل نداشتم...گو زاهایچ یلیروزهاباخ نینداشتم.ا

 !!شدمیم یداشتم معمول نیاسمیمانند زیخودن یی...گویمعمول

 یها لهی.هردوازممیسمت مردانه واوزنانه اماکنارهم بودمن سمت ق میستادیاتوبوس شلوغ بودهردوا ازآنجاکه
 .میبود ستادهیزردرنگ مقابل پنجره اتوبوس گرفته وا

 رهیخ رونیسروصدا به ب یبوددوخته بودم.آرام وب رهیخ رونیکه به ب نیاسمینگاهم رابه صورت  یرچشمیز
 نیکه درون ا دانستمیدارد ومن خوب م شینه درسرش نه دردلش ونه درزندگ یدغدغه ا چیکه ه ییبود.گو

کنارمن ضعف نشان  شهیاست اماهم یتظاهرکندقو خواستیدخترم نی.اگذردیکناردستم چه م یدختربه ظاهرقو
 ...شده بودم سنگ صبور شیمن برا یی. گوکردیم هیوگر ختیریکنارمن اشک م شهی.همدادیم

 میکردیرو حرکت م ادهیوآرام درپ می.هردوساکت بودمی.آرام به سمت خانه قدم برداشت میشد ادهیکه پ ازاتوبوس
که پشت فرمان نشسته  یدختر ی.نگاهم رومیبرگرد ابانیباعث شدهردوبه سمت خ یدخترانه ا یکه صدا

 رهیبهت زده به چهره اش خ مشنا یادآوریبه ذهنم فشارآوردم وبا یآشنابودکم میچهره برا نیبودثابت ماند.ا
 یبرا ینگاهش راازمن گرفت ودست یمرانشناخت چون بدون عکس العمل ییبه من انداخت.گو ینگاه میشدم.ن

 یاسیبلندگفت:سالم  یتکان دادوباصدا نیاسمی

 فرزانه؟سالم ییبالبخندگفت:عه تو نیاسمی

 خونه یگردی:چه زودبرمدوگفتیرابوس نیاسمیشدوبه سمتمان آمد.گونه  ادهیپ نیازماش فرزانه

 گرفتم یمرخص-

 چرانکنه حالت بده؟-

 گمینه بعدابهت م-

 دم؟یند یی:سالم ...من شماروقبال جادگفتیشدوباترد رهیبه من انداخت.کم کم نگاهش خ ینگاه فرزانه

 شناسمی...اخه من شمارونمکنمی:نه نه!فکرنمدگفتمیبگو نیاسمیزرابایوقت مرابشناسد وهمه چ کی نکهیا باترس

 آشناست یلیچهرتون برام خ یول-فرزانه

 ؟یاسی یکنینم ینگاه کردوگفت:معرف نیاسمی به

 مونیبه من اشاره کردوگفت:آقارادان همسا نیاسمی
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 ن؟یرزمیتکان دادوگفت:آه همون مستاجرز یسر فرزانه

 !هی:همسادکردیبانگاهش به اوتشرزدوتاک نیاسمی

 میشناسیهموم یزانه دوستم که ازبچگفرزانه اشاره کردوگفت:فر نباربهیا نیاسمیبه قلب مهربانش زدم . یلبخند
 داکردیبرام توشرکت شماکارپ نیا

 کنن؟یاکارمی:مگه آقارادان تومهرآردیپرس عیسر فرزانه

 سمییر بینا یجواب دادم:بله منش خودم

 کرد؟یم فیکه بهارتعر یافسانه ا سییر بیگفت:همون نا نیاسمیدفعه فرزانه چشم گشادکردوروبه  کی

 :آره هموندوگفتیخند نیاسمی

 ش؟یدید یاسی:دیباذوق وشوق پرس فرزانه

 نشده بمیسعادت نص نیتکان دادوگفت:نه هنوز ا یبه نشانه منف یسر نیاسمی

 افتادم یزیچ هیادیخنده ام راجمع کردم وگفتم: عیآنهامتعجب نگاهم کردند.سر یکه هردو دمیارخندیاخت یب

 :خداشفابدهدوگفتیخند نیاسمی

 یلیهواخ نیتوا میبخور یبستن میشدکه فرزانه گفت:بر یبه خنده آن دوبه من سپر ی.لحظاتدیهم خند فرزانه
 مچسبه

 !سوزداروسرداشاره دارد یکه به هوا دمیفهم ومن

 به کمرش زدوگفت:خداتورم شفابده یضربه ا نیاسمی

 میبخور یبستن مینداشت حاال بر دهیبستم فا لیدخ می:من توشاه عبدوالعظدوگفتیهم خند فرزانه

 ه؟یبه من انداخت وگفت:نظرت چ ینگاه نیاسمی

 شمیمزاحم شمانم نیصورتم مرابشناسدگفتم:شمابر یشتررویاگرباآن هابروم وفرزانه بادقت ب نکهیا ازترس

 وندارمیابونیخ یحوصله مزاحما یکیبهتره من  نیایتازه ب نیگفت:نه بابامراحم عیسر فرزانه

 دارم؟ گاردیزدم وگفتم:پس حکم باد یپوزخند

 ...یزداریگفت:نه بابا حکم...حکم چ عیسر نیاسمی

 ز؟ی:چدمینگاهش کردم وپرس متعجب

 !بگم...آهان...فرشته نگهبان ی...چطورگهید زیچ-

 !گاردیزدم وگفتم:چقدر فرق داره باباد یپوزخند
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 ...گهی:خب ددوگفتیزخندیر نیاسمی

 نیاسمی.من عقب نشسته بودم وفرزانه ومیجاگرفت نیبه رفتن کردندوهرسه داخل ماش یمراراض یبعدمدت
صحنه ممکن  نیبدتر شیپ ی.انگارنه انگارکه ساعتدیتمام طول راه بافرزانه گفت وبلندبلندخند نیاسمیجلو.

خنده  نیتمام ا دهمیدوست داشتنش راداشت.انگارنه انگار...شا یبودکه ادعا یمرد انتیبود.شاهدخ دهیراد
 .ازغم درونش باخبرنشود یبرچهره زده بودتاکس نیدروغ یدنقابیبود...شا یمستانه ظاهرساز یها

وفرزانه کنارهم  نیاسمی.میزنشستی.سرممیمتوقف کردوهرسه واردکافه شد یشاپ یرامقابل کاف نیماش فرزانه
دادند ومن کافه الته.بعدازآمدن سفارش ها آن دو مشغول  یا وهیم ی.آن دوسفارش بستننیاسمیومن مقابل 

 .بودم نیاسمی یمستانه  یاغرق درخنده ه دمینوشیکه کافه ام رام یشدند ومن هم درحال دنیف زدن وخندحر 

زنگ خورد.به صفحه اش نگاه انداختم.شماره ناشناس بود.چندلحظه شماره  لمیگذشته بودکه موبا یمدت
 راازنظرگذراندم وسپس پاسخ دادم:بله؟

 :سالم راداندیچیدرگوشم پ یدخترانه ا یصدا

 سالم شما؟-

 نغمه ام-

 ؟ی؟خوبییآه نغمه تو-

 .افتاد نیاسمی یبه چشمان گردشده  نگاهم

 ؟یدیفرداشبوشن هیخوبم.قض یمرس-نغمه

 شده؟ یفرداشب؟نه...چ-

 !من یخواستگار نیایفرداقراره ب-

 ؟یزود نی:به همدمیزده پرس بهت

خونده بشه بابام قبول کرده  تیمحرم غهیص نمونیکه بابات خواسته فرداب دمیآره...تازه رادان من ازبابام شن-
 بکن یکار هیتوروخدا 

 که ازهم خوشمون اومده میکن ینقش باز یخودت گفت-

 هوله نقدریتوا یبابا دونستمیمن نم-

 نیاسمیمکث کردم وبه چشمان متعجب  عیتاج وتختش...)سر یبرا یمن وارث خوب نکهیمن ازترس ا یبابا-
 الوگهیبود؟اون د یکنم(چ یراماست مال میکردم صحبت ها یچه گفتم...سع دمیوفرزانه نگاه انداختم.تازه فهم

 شیپ عیوسریچ خوادهمهیم شمتاج وتختش ن یبرا یمن وارث خوب نکهیرفت...آهان!ازترس ا ادمیه؟یخارج لمیف
 بود نیببره...آره هم

 ؟یالوگید ؟چهیگیم یدار ی:چدیچیمتعجب نغمه درگوشم پ یصدا
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 کنم خداحافظ دقطعیمن با گهیخب د-

 ندارم یرفت.اصال حافظه خوب ادمیبه کارببرم  لمیف الوگیگفتم :اومدم د نیاسمیتماس راقطع کردم وروبه  عیسر

 نگو یستیتکان دادوگفت:خب برادرمن بلدن دنیبه نشانه فهم یباخنده سر نیاسمی

 گهیوگفتم:دوست دارم د دمیخند

 نکردم ونگاهم را ازاوگرفتم یسمت فرزانه نگاه انداختم که بانگاه مشکوک ومتعجب فرزانه روبه روشدم.توجه وبه

. 

گفتم "خداحافظ" کیتنها نیاسمیشدن  ادهیکرد وپس ازپ یخداحافظ نیاسمیرامتوقف کرد.با نشیماش سرکوچه
 !شوم که گفت:شناختمت ادهیوخواستم پ

 ؟ینگاهش کردم وگفتم:چ عیسر

 اره؟ یخودت ایمهرآر سییر بی،نایتخس یزدوگفت:توهمون بچه پولداره  یپوزخند

 نگو باشه؟ نیاسمیکالمش وپرسشش گفتم:به  نیاعتنابه توه یب

 دخترساده نیا کنهیزدوگفت:بگمم باورنم یپوزخند

 که مثل توباشه نهیساده بهترازا-

 مگه من چمه؟-

 ؟یشینم ادهیازپنجره سرش راداخل اوردوگفت:چراپ نیاسمیلحظه  نیهم

 به فرزانه گفتم:خداحافظتون یباپوزخند

 .شدم ادهیپ نیوازماش

بعدبابابه تماس پاسخ داد:به به  یراکنارگوشم قراردادم.مدت لیواردخانه شدم شماره باباراگرفتم وموبا نکهیهم
 شاداماد

 امیمن نم نیگفتم:قرارفرداروکنسل کن باحرص

 تولدتم هست انیمادرتوستاره ام م هیفرداروزمناسب یجاکردیتوب-

 یاحساس سرزده شده بودکه حت نیوا نیاسمی ریروزهاذهنم درگ نیماندم.فرداچندم بود؟آنقدرا نطورمتعجبیهم
 .روز تولدخودرافراموش کرده بودم

 نه پسرشما رمیفق انیفردرادان آرم یرفته؟فرداروز فرده ...من روزا ادتونیگفتم: عیسر

 نیبود دهیرونپسند گهیمگه هم د زی:رادان اعصاب منوبهم نردیغر باباباحرص

 حقودارم نه؟ نیا شتربشناسمشیب خوامیاره امافعال زوده بابا .م-
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 شیبشناس یباشه باشه دوهفته...دوهفته وقت دار-

 کمه،حداقل دوماه یلیدوهفته خ-

 یوجه وگرنه ازارث محروم چیبه ه-

.دوهفته؟فقط دوهفته ختیمبل پرت کردم.اعصابم به هم ر یرارو لمیموبا یراقطع کردومن هم حرص وتماس
 ی.حسابدمیبه صورتم کش یداده بودم بابابه من داد.کالفه دست نیاسمیراکه من به  یهمان مدت زمان قایدق

 .کردیدمیتهد راثمیوم ارثمرابا شدمیمن معترض م یدادووقتیمردمستبدفقط وفقط دستورم نیشده بودم.ا یعصب

که چقدر پول پرست  بردمیم یپ هیقض نیا شتربهیآمدم ب یمقابلش به زانودرم کردومنیدمیهربارکه او مراتهد ومن
 !هستم

رابردارم  لمیکنارتخت موبا زیم یچشمانم رابازکردم.دست که درازکردم توانستم ازرو لمیزنگ موبا یباصدا
کردم  ی.پوفکردیم ییصفحه خودنما یانداختم.شماره مامان بودکه رو یاهبازم به صفحه اش نگ مهی.باچشمان ن

 .اتاق راپرکرد یفضا لمیموبا یگر صدایرابستم.هنوزچندلحظه نگذشته بودکه بارد گرچشمانمیوردتماس دادم وبارد

 کله سحر؟ هیپاسخ دادم:چ لمیسرسام آورومزاحم موبا یازصدا کالفه

 لمزدیسالم رادانم تولدت مبارک عز-

نه صبح  ااومدمیشب به دن12گفت که من  میتوتولدهفت سالگ امرزتونیمادرخداب ادمهیزدم وگفتم: یپوزخند
 خروس خون

 داره.پسرم مهم روزشه یچه فرق-

 هیوقته خداحافظ گهیخانوم محترم د نیروگفت کتونیخب تبر یلیخ-

 یادب شد یرادان توچراانقدر ب-

 هینکرد.مادرم  تمیادب وترب یبرا یپدرم بودامااونم تالش نکهیکنه باا تمی:چون مادرباالسرم نبود تربدمیغر باحرص
براشون  دمیاشاینداشتم انگار  یمنم اصال وجودخارج حانهیبچه به اسم ر هیبچه داشت به اسم ستاره بابام 

 !هیوقت خداحافظ نیتوجه شد.حاال که متمیادب وترب یشد که االن ب ینطوریبودم...به هرحال ا ینامرئ

به خوابم ادامه بدهم به ساعت نگاه  گرنتوانستمیبودکه د ختهیتماس راقطع کردم.آنقدر اعصابم بهم ر عیوسر
 .کیمانده بودتارفتن به بوت یانداختم.هنوزساعت

شدوبه  نیسنگ میچه زمان پلک ها دمینفهم نکهیپناه بردم.غلت زدم وجابه جاشدم تاا یکیدنده به آن  کیاز
 .بود لمیآالرم موبا یچشم گشودم باصدا گرکهیخواب فرو رفتم.بارد

 سییخم کردوگفت:سالم ر میکمرش رابه حالت تعظ یازجابلندشد.کم عیسر دنمیشدم .کامران باد کیواردبوت
 نیبفرماباال بش

 ینیبش یتونیوگفتم:م دمیخند
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 پررو نشو ربغلتیخب حاال هندونه گذاشتم ز-

 گفتم:امروز تولدمه ها باهام درست رفتارکن عیساله سر8-7 یها مانندبچه

 دفعه بغلم کردوگفت:تولدت مبارک کی.جلوآمدودیخند کامران

 یمونیدخترام نیا نیاوراازخودجداکردم وگفتم:ع عیسر

 نگاه بنداز پسر خوب هیخودت  یبه کارا ،ییکه مثل دخترا ییواالتو-

 خب.نزن منو یلیخ-

 :خانومتون چطورن؟دیکه پرس مینشست مانیها یصندل یرو باکامران

 :خانومم؟دمیپرس متعجب

 گهید نیاسمی-

خطاب "خانوم من"را نیاسمی یشخص نکهیداشت ا یبیبه سمت باال کش آمدند.حال عج میلب ها اریاخت یب
 .کنمیازعسل شنام یا اچهیدردر کردمیکه حس م نیریبود.آنقدر ش ینیریوش بیکند.حال عج

 ...ستیشدوگفتم:بدن ضیعر لبخندم

 کرد یچه ذوق نی:ببدوگفتیبلندخند یباصدا کامران

 ستین نطوریبردم وگفتم:نه اصال ا نیلبخندم راازب عیسر

 !!یگیباشه !توراست م-

 :کامران؟دمیگذشت که مرددپرس یلحظات

 هووم؟-

 ؟ کارکنمیبه نظرت چ-

 و؟یچ-

 شهابوفراموش کنه؟ نیاسمیتا کارکنمیچ-

 شده؟ یزیچ-

 ببره؟ ادشیکه زودتراونواز کارکنمیگرفته فراموشش کنه، چ میتصم دش،یمن د یشهابوبادخترعمو یاسی-

 خب به عشقت اعتراف کن-

 کامران-

 ها؟-
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 تونمیجزاعتراف من نم یهرکار-

 خب اخه چرا؟-

 ازم فرارکنه ترسمیم-

 بازم ارزششوداره بگورادان یول-

 !خوام،نخواستمیام نم یینه ،اصال ازت راهنما-

 ؟یکنیخب حاال چراقهرم یلیخ-

 یکنیول نم یدیرمیاخه گ-

 خوبه؟ گهیول کردم د گهیخب د-

 کن مییاره حاال راهنما-

 . بره توخودش ینذار یبخند یباهاش بگ ی.خوشحالش کنیکن چندروز حواسشوپرت کن یسع نیخب...بب-

 بخندونمش؟جک بگم؟ ی:چطوردمیمتفکرپرس

که  ییزای.راجب چستیجوک مسخره ن هیکاذب بابت  یخوشحال هی.امامنظورمن ازخنده فقط شهیخب اونم م-
 دوست داره؟ ییزای!چه چخندهی.ازته دل مزنهیم قیعم یلبخندا ینطوریدوست داره باهاش حرف بزن ا

 ...دونمینمگشتم ونگاه عاجزم رابه کامران دوختم وگفتم: نیاسمی یبه دنبال موردعالقه ها درذهنم

 ؟یدیهمه مدت نفهم نیتوا یعنی-

 شهاب موضوع بحثامون بود شهیسراغ شهاب هم میرفتیم میزدینه هربارکه حرف م-

 یکن بفهم یخب امروز سع-

 ؟یچطور-

 باهاش صحبت کن ازآرزوهاش بپرس-

 کنمیعمل م اتییباشه به راهنما-

 یشینم مونیگفت:مطمئن باش پش یادیبااعتمادبه نفس ز کامران

***** ***** 

روز  یسال چیوتماسش رانشنوم.ه امیسرسام آور زنگ پ یراخاموش کرده بودم تاصدا لمیطول روز موبا تمام
 .کردندیبه من توجه م نقدریبودم وا زشدهیهمه عز یبرا نقدریچراامسال ا دانمیآمدنم ینم ادشانی یتولدم را حت
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 بیترت میبارهم برا کی.رندیباالبزنندوزن بگ نیآست میخواهندبرایبارم کی.فرستندیشهرم نییبارمرابه محله پا کی
 یازین گرمنی.حاال که ددادیآزارم م شانیهمه توجه کردن ها نیا یتوجه یهمه سال ب نیدهندبعدازایجشن تولدم

 ! به محبت کردن...به توجه نمودن به من نداشتم تازه تازه شروع کرده بودند انمیبه توجه ومحبت اطراف

.بچه شدیسالش محسوب م34گریکه د یدارند.بچه ا یگریبچه د حانهیآمده بودجزستاره ور ادشانیتازه  ییگو
 .دید ییاعتنا یاطرافش راشناخت ب یکه ازوقت یا

 !ضیهم تبع ی.بعدمدتدید ی.جدال وپرخاشگردید دعواوجروبحث

به قول بابا  یساله 34مرد نیشودبه ا لیتبد دهیبچه محبت ند نیهادست به دست هم دادند تاا نیا وهمه
 !یمنزو

امروز  ییبودگو دهیفا یقبل ازراه برسداماب یمانندروزها نیاسمیاتوبوس آرام عبورکردم بلکه  ستگاهیازکنارا
 یکیراهم روشن نکرده بودم.دلم تار چراغ یمبل پرت کردم.حت ی.واردخانه شدم وخودرارونمیاورابب توانستمینم
 یکه سرلج ولجباز یرامرور کنم.پدرومادر رممادروپد یها گربدکردنیوبارد نمیبنش یکیدرتار خواستمی.مخواستیم

 میواردزندگ یکس نکهیشوم.بترسم ازا یکودکانه واحمقانه اشان مرا له کردند.باعث شدندازعالم وآدم فرار یها
 ...شود

 هااعتمادکنم؟؟ بهیبه غر توانستمیبودم،چطورم دهیند یریخازپدرومادرم  یوقت

شماچندتماس ازدست " گفتندیکه م ییها امکیبرسرم هجوم آورد.پ امکیازپ یلیراروشن کردم که س لمیموبا
 "دیرفته دار

 مامان یها امکیوپ

پسرم؟...رادان  ی...رادان جان!چراخاموشایرنکنید میجشن داد بیترت ابراتیخونه باش8 ؟ساعتییپسرم کجا"
تمام  یاونوقت تو دار کنمیوباباتو تحمل م نجایبخاطرتوپاشدم اومدم ا ایازاون سردن ،منیایدبیامشب حتمابا

مهمون دعوت کردم،نغمه  یکل رملطفالج نکن...بخاطرمن نه بخاطرابرومون پس یزنیمنو بهم م یبرنامه ها
 "وباباشم هستن...رادان !جواب بده

 یگوشخراش یکردم که صدا زپرتیم یرارو یرفتن من به جشن تولدم گوش یمامان برا ینگران همه نیاعتنابه ا یب
 .دادم هیصورتم گذاشتم وسرم رابه مبل تک ی.دستانم رارودکردیدرسکوت خانه تول

 یادنمیهم گرفته باشندامامن به  میدوسالگ یکیددری.شاگرفتندیجشن تولدم میباربودکه برا نیاول نیا
ندارم.خاطرات من حول  میونه در نوجوان مینه در کودک یخاطره جشن تولد چیه دیآ یم ادمیآورم.ازآنجاکه به 

 .چرخدوبسیم ییمحور تنها

 ...مامان وبابا را دادیجروبحث ودادوب یتانشنوم صدا میدراتاقم وگرفتن گوشها ییتنها

 ...حانهیر یقربان صدقه رفتن بابابرا دنیدراتاقم وشن ییتنها

 ...مستانه مامان وستاره یخنده ها دنیدراتاقم وشن ییتنها

 ...اتاقم رونیدراتاقم ودلم ب ییتنها
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 ...بابا شیپ گرید یمامان وپاره ا شیازدلم پ یا پاره

...من هم تشنه عشق وتوجه پدرومادرم ازداشتمین کردندیم حانهینثارستاره ور غیدر یمحبت هاکه ب نیهم به ا من
نداشتم چون قطره به قطره آب چشمه متعلق  دنینوش یبودم.من تشنه بودم وچشمه مقابلم بود،اماحق جرعه ا

 !بودوبس حانهیبه ستاره ور

گرم راازگوشه چشمانم حس کردم.چشمانم رامحکم  یعیچشمانم گذاشتم.سقوط ما یودستم رارو دمیدرازکش
ساله 9بچه گرآنی.من مردبودم.من آدم بزرگ بودم!دختمیریاشک م دیم رابه دندان گرفتم.نبابهم فشردم ولب

 .ردیام بگ هیکوچک نبودم که سرهرموضوع کوچک گر

 ....امازنبودیساله جا34من  یبرا هیگرگری.دشدمیساله م34 امروز

ودهن  ییشده اعالم وجودکنند.خودنما خواستندهرطوریوم دندیفهمیزهارانمیچ نیدلم ا یغم وغصه ها نیا اما
شده دردلم  نیغم ته نش یها یمزاحم دهن کج یاشک ها نیبروز دهند.ا میرابااشک ها شانیها یکج

 ...عقده شده میکه سالهاست برا یبودند.غم

 !عقده داشتم...عقده توجه...عشق،محبت من

 "یخوریاتوسرمامیرادان ب"دیبگو یمادرم بانگران کنمیم یبرف باز اطیدرح یوقت نکهیا عقده

قربان صدقه رفتن  کیکند.نگرانم شود.مراقبم باشد.من عقده  یازمن پرستار یبامهربان خورمیکه سرمام یاوقتی
هم پدر داشتم  نکهیکوچک داشتم.من عقده دست پرقدرت وپرازمهر پدرم راداشتم که کمکم کند...من باوجود ا

 ...وزهم دارمعقده پدر مادر داشتن،داشتم وهن;وهم مادر

 !دسته مبل مدفون یشدند و رو یسرکوب کردنشان جار یوتالش من برا یاعتناباوجود تمام سع یب میها اشک

سالت 34...ساعت دوازدهیستیبچه ن گهیزدم:بسه رادان!تود بیراپاک کردم وبه خودنه میاشک ها باحرص
 !...بسهشهیم

خودم  یرامحکم بهم فشردم وازجابرخاستم.چراغ راروشن کردم وبه طرف آشپزخانه قدم برداشتم.برا وچشمانم
 .شوم ییدچارآن معده درد کذا گریبارد کی خواستیدرست کردم ومشغول خوردن شدم.دلم نم مروین

داشتم که  یرینرفته بودم.آنقدر درگ یدکترآندوسکوپ ی.هنوز به گفته ستیمنشأآن چ دانستمیکه نم یدرد معده
 .کردمیوقت نم

کانال واون کانال راگشتم  نیکردم.آنقدر ا ونیزیتلو یشام مختصرم خودرامشغول تماشا بعدازخوردن
 .ساعت مانده بودتالحظه متولدشدنم میشد.ن میون11وخودراسرگرم کردم که ساعت 

ام رابه  یبه تن کردم وساعت مچ یوری.ازجابرخاستم وبه اتاق رفتم.پلنمیبنش ونیزیمقابل تلو گرنتوانستمید
 ... دستم بستم تاهرلحظه متوجه گذر زمان باشم

لبه حوض گذاشتم وسرم رابه سمت آسمان بلندکردم.ستاره  یزدم ولبه حوض نشستم.دستانم رارو رونیب ازخانه
 .رم کننده بودسرگ ونیزیتلو یازبرنامه ها یلیخ باکهیز یرادرست کرده بودند.منظره ا ییبایآسمان منظره ز یها
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همه غم وغصه انباشته  نی...دلم زارزدن اخواستی.درد ودل مخواستیکردن م هیگرفته بود.دلم گر بیعج دلم
همه مدت سرکوب کردم ودم نزدم  نیکه ا ییهمه عقده ها خواستی.دلم مخواستیرام میها یشده ازکودک

جاخوش کرده اند کنم.دلم  مکه سالهاست دردلمزاحم  یغم ها نیازا یدلم راعار خواستی.دلم ماورمیکجاباالبیرا
همه سال  نیازا شی.تابراانیپا"ن" یتاانتها میازابتدا بگو شیکه برا ی...هم صحبتخواستیهم صحبت م کی

که درونم غوغابه پاکرده  یهمه خشم نیشده ازطرف پدرومادرم.ازا لیهمه عقده وغصه تحم نی.ازامیبگو ییتنها
 ! نیاسمیازجنس  خواستیم یبود.دلم هم صحبت

 !!بی...عجخواستیرام نیاسمی دلم

وبه پشت سرنگاه  رمیستاره باران آسمان بگ یباینگاهم راازمنظره ز عیبازوبسته شدن درباعث شدسر یصدا
 !خواسته بودم!اما...نه یگرید زیچشمانم گردشد.کاش ازخداچ نیاسمی دنی.باداندازمیب

 هیکمک داشتم.بق ازبهیتنهانقطه عجزمن بودکه درآن ن نیاسمینداشتم. یگریخواسته د نیاسمیجز من
 ...محتاج اعجازبودم نیاسمی.من فقط دربرابر اورمیبه دست ب توانستمیکمک هم م زهارابدونیچ

 !!یدخترمعمول نیدربرابر ا فقط

زد وبه سمتم قدم برداشت.درچندلحظه کوتاه  ینگاهم کردولبخند دیپوشیرام شیها ییکه دمپا یدرحال نیاسمی
 ؟ینجانشستیوقت شب چراا نی:سالم استادوگفتیخودرابه من رساند کنارم ا

 رون؟یب یدروغ گفتم:خوابم نبرد اومدم هوابخورم توچرااومد به

 یتن،خاطره نوش امیم رهیگیمنه هروقت دلم م نجاپاتوقیکنارم جاگرفت وگفت:ا یوبافاصله ا دیکش یقیعم نفس
 ...یوخوشحال بودن ی.ناراحت بودنامیم ی.خوابم نبردنامیم

 که واردپاتوقت شدم دیتکان دادم وگفتم:ببخش یسر

 ستمین سیاشکال نداره من مثل توخس-

 مگه من هستم؟-

 ینرفته بهم چترنداد ادمیآره هنوز -

 وگفتم:بعدش که آوردم گرفتم روسرت دمیخند

 یکرد عمیمهم اولش بودکه ضا دهیبعدش چه فا-

 شناختمتیادنمی:خب اون روزا زدمیخند

 ؟یشناسیاالن م-

 شترازقبلیب-

 شمیسردرگم م شتریب ارمیازت سردرب امیهرچقدر م یمن مجهول یتوهنوز برا یول-

 یاریازم سردرب یتونینکن چون تاخودم نخوام نم یادکنجکاویپس ز-
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 هنوزم عصاقورت داده-

 .نگفتم ونگاهم رابه آسمان دوختم.اوهم سکوت کردومانندمن چشم به آسمان دوخت یزیوچ دمیخند فقط

 رمینگاه ازآسمان بگ نکهیبه سرم زد.بدون ا یکامران فکر ییراهنما یاجرا یکه برا میبود رهیبه آسمان خ نطوریهم
تودلش آرزو کرد..اگه تواالن  عیوسر دیتوش دختره شهاب سنگ د دمید لمیف هی ونیزیتوتلو شیگفتم:چندوقت پ

 ؟یکنیم ییچه آرزو ینیشهاب سنگ بب هی

 !پاسخ داد:االن تودلم آرزوکردم...مثل اون دختره تودلم یبودبادرنگ رهیکه به آسمان خ نطوریهم هم نیاسمی

 بهم بگو-

 یمکث دیه رسشهاب...)به نام شهاب ک هیآرزو کن...فرض کن که االن  هی...توئم یآرزو رو بگ دینبا گنیم-
 آرزوبکن هیکرد(سنگ ردشده،تودلت 

 که بتونم آرزوتو برآورده کنم کنمیتکان خوردند:آرزو م میارلبهایاخت یب

رخ من دوخت.امامن  مینگاهش راازآسمان گرفت وبه ن نیاسمیبه آسمان بوداماخوب متوجه شدم که  نگاهم
...حق هم داشت!خودم  جیمتعجب بودوگ یی.گوکردینگاهم م رهیخ رهیخ نطوریهمچنان نگاهم روبه باالبود.هم

 .هم متعجب بودم

 آرام گفت:آرزو کردم شهابو فراموش کنم ییشد که باصدا یسپر یلحظات

 میبرا نیاسمی یدوختم.چشمان معمول نیاسمیهم نگاهم راازآسمان جداکردم وبه چشمان پرازاحساس  نبارمنیا
 !!!باتربودیازستاره باران آسمان هم ز

 خب؟ یزدم وگفتم:پس بذارکمکت کنم تازودترفراموشش کن یندلبخ

که  یزدم اماباافتادن نگاهم به ساعت مچ یبخش زد.من هم لبخند نانیاطم یرابهم فشرد ولبخند شیها پلک
 نقدریچراا دانمی.نم12ربع ساعت مانده بود تاساعت  کیجان باخت.فقط  میدستم رامحصورکرده بودلبخند رولبها

 تلخ بودم

 .ناراحت هم بودم چیبودامامن خوشحال که نبودم ه ادشانیبرعکس همه سالها ،همه تولدمرا نکهیباا

 رادان؟ یشد ی:چدینگران پرس دیصورتم راد یناگهان رحالتییکه تغ نیاسمی

 !امیامیبه دن12تلخ زدم وگفتم:امروز تولدمه ساعت یلبخند

 پس؟ یگفت:عه؟تولدت مبارک!چرازودترنگفت جانیزدوباه ییدفعه لبخنددندان نما کی نیاسمی

 .دادم لیتحو جانشیلبخندتلخ بودکه درپاسخ به ه فقط

 میکارکنیبدشد!حاال چ یلیوکادو...اه...خ دمیخریتولدم کیتابرات ک یگفتیگفت:کاش زودترم دوباره

 ستیمهم ن الیخیب-
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روز تولدمن فقط  کنمیتولدمم حس م یمگه آدم چندباردرسال. روز تولدداره من خودم عاشق روزا ستیچرامهم ن-
که صاحب  یانگار کنمیم یپادشاه یجورا هیواسه همه  کنمیمنه ،متعلق به منه.توروز تولدم خودمو لوس م یبرا

 !اون روز فقط وفقط منم

 یسرزنده ا نقدریخوبه که ا یلیزدم وگفتم:خ یلبخند

 گردمیاالن برم نجابمونیدفعه ازجابرخاست وگفت:هم کیگذشت که  ینگفت.مدت یزیدوچیدخن

گذشته بودکه  یقیشدم .دقا رهیرفتنش خ ریمتعجب به مس نطوریومن هم هم دیبه سمت خانه اشان دو عیوسر
 .در دستانش یلیباالخره برگشت اماباوسا

 شهیم نی!ا هیچیامابهترازه کهیآوردوگفت:کوچ رونیب راازجلدش یشده ا یبسته بند کیکنارم نشست وک گریبارد
 تولدت کیک

 دمیداشت.خند اهاارزشیدن میکوچک که برا یکیآورده بود.ک کیمن ک یصورتش خشک شد.اوبرا یرو نگاهم
 !دختر یا وونهیوگفتم:د

 رونیب یکه دردست داشت چندشمع کوچک رنگ یزیفر سهیجلدش گذاشت وازداخل ک یرارو کیدوکیخند اوهم
بهم خوش گذشت نگهشون  یلیخوشگل بودن وتواون تولدم خ یلیچون خ منیتولد ده سالگ ناواسهیآوردوگفت:ا

 ادی،انگارامروز به کارمون م یادگاریداشتم 

 لرزاند یآنقدر خوب ومهربان بودکه دلم رام نیاسمیبالبخندنگاهش کردم. فقط

 ...ام را یرا...وجودم را...هست دلم

 شه؟ی:چندسالت مدیپرس

 سال34-

 ؟یگیم ی؟جدی:چدیزده پرس بهت

 اره چطور؟-

 خورهیبهت نم28-29از شتریب ایخوب موند یلیخ-

 گهید مینیوگفتم:ماا دمیخند

 ...جناب عصاقورت دادهدینیوگفت:بله شماا دیخند اوهم

 ؟ی:چرافقط سه تاگذاشتدمیقرارداد.متعجب پرس کیک یرارو یشمع رنگ وسه

 آخرشو گذاشتم یوسه تاشمع نداشتم وسه تا یخب س-

 شهیسالم م34آخه داره  یذاشتیتام4دیخب نبا-

 ؟یاوک یشیم یسالگ34. و وارد سن یکنیفوت وخاموش م تویسالگ33خب پسر خوب تواالن -



 

 
191 

 دونستمیشمع خاموش کردنو نم نیاوه من فلسفه ا-

 شمعارو روشن کن اریفندکتودر ب ی:حاال که فلسفشو دونستدوگفتیخند نیاسمی

 من فندک ندارم-

 انهی یکشیگارمیس نمیبب زدمیم یدست هیداشتم بهت  نیآفر-

 !یوگفت:موذ دمیخند

 آشپزخانه شمع هاراروشن کردوگفت:ساعت چنده؟ دوبافندکیخند اوهم

 12مونده به  قهیساعتم نگاهم کردم وگفتم:دودق به

 خونمیگفت:حاال وقتشه.من برات شعرم جانیباه

 وگفتم:بخون دمیخند

روفوت  اشمعایکردبه دست زدن وشعرخواندن:تولد،تولد،تولدت مبارک...مبارک ،مبارک تولدت مبارک...ب شروع
 !یفوت کن تاصد سال زنده باش اشمعاروی...تولد،تولد ....ب یکن تاصدسال زنده باش

 گفت:شمعاروفوت کن وباالفاصله

 آرزو کن هی!سایوا سایه گفت:واشدم که شمعاروفوت کنم هول ودستپاچ تاخم

االن به  وکهیتمام عشق یروز هی کنمیبه چشمانش دوختم ودردل گفتم:آرزو م میکردم ونگاهم رامستق یمکث
 ...یتوئم مثل من عاشقم باش کنمی...آرزو میبه من داشته باش یشهاب دار

 !دست زدوگفت:تولدت مبارک حانیباه نیاسمیپرقدرت شمع هاراخاموش کردم که  یوبافوت

 کردم وگفتم:ممنون بالبخندنگاهش

 !کردوگفت:نصف مال من،نصف مال تو میتقس میرابه دون کیبرداشت وک کیک یشمع هارا ازرو عیسر

نگاهش  نیاسمیساده وکوچک تولدم  کیزدم.بعدازخوردن ک یراازدستش گرفتم وگازکوچک کیک ی مهیون دمیخند
 آسمون امشب چه خوشگل شدهرابه آسمان دوخت وگفت:

 ...یلیگفتم:آره خ نیاسمی مرخیبه ن رهیخ نطوریهم ندازمیبه آسمان ب ینگاه نکهیا بدون

 .بود میجشن تولدزندگ نیاول نی!ایاسیگفتم:ممنون  نبارمنینگفت که ا یزیچ نیاسمی

 .به چشمان من دوخت مینگاهش راازآسمان گرفت ومستق عیکه زدم سر یباحرف

 جشن تولدت؟ نی:اولدیپرس متعجب

 رادان؟ یکنیم کاری...چیگفت:چ عیگذاشتم که سر نیاسمی یپاها یفکرجلورفتم وسرم رارو یب ناگهان
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:لطفا دگفتمیلرزیکه ازبغض م یی.دستش راباتمام قدرت گرفتم وباصدا دیازگوشه چشمم لغز یاشک قطره
 میبمون ینطوریهم قهی!بذارچنددنیاسمی

 :توچت شده رادان؟دمیراشن جشیگنگ وگ یصدا

 گذشته نه؟ هیسنم ازگر گهیکنم اماد هیگر خوادیدلم م نیاسمی کنهیخاطرات گذشته داره خفم م-

 یشیم یاگه نتونم کمکت کنم خال یکن حت فیبرام تعر یتونیکن رادان...اگه م هیگفت: گر یپرمهر یباصدا

 .شدند یوقفه جار یب میرارهاکردم که اشک ها بغضم

مدام  یایبزرگ شدم واطرافمو شناختم شاهد جروبحث ولج ولجباز کمیکه  یلب بازکردم وگفتم:ازوقت هیگر نایم
.مدام باهم لج نداختنیبزرگ راه م یمسائل ،جنجاال نیتر یوسطح زایچ نیمامان وبابام بودم.سرکوچکتر

کردن  ی.بازخواستیمادرمو م پرستارگرفته بودن امامن دلم آغوش هیمنم  ی.برااوردنیهمودرم کردندوحرصیم
 .نشد بمیزانصیچ نیوقت ا چیبابابامو.اماه

 ... وقت چیه

 شستمی.ساعت هاتواتاقم مییاتاق وتنها هیپرستارهم نداشتم وخودم بودم و یحت گهیسالم شد د8تا گذشت
هم به بحث  مامانم ی.همون روزابودکه مامانم دوباره باردارشد.زمان باردارکردمیخودمو مشغول م ییوتوتنها

 یبودن شروع جنجال ها وقلود نیبچه هادوقلوئن دوتادختر.وهم میدیکردفهم مانیودعواگذشت.مامانم که زا
.هرکدوم اسم دلخواهشونو رو ویکیاز قل هارو برداشت ومامانم اون  یکیمامان وبابام بود.بابام  نیتازه ب

مسابقه  ییجورا هیکه مامانم برداشت شد ستاره! یواون حانهیکه بابام برداشت شد ر یدختراگذاشتن.اون
 کردومامانیم حانهیباباتمام وقتش رو صرف ر ی.وسر روکم کن نازبچه هامراقبت کن توننیگذاشتن که کدوم بهترم

 .ونه پدرم دمیدیتنهابودم نه مهرمادرمو م شهیوسط من بودم که هم نیصرف ستاره ...وا

 دمیعشق ومحبت ند دمیازمامان وبابام توجه ند وقت چیهاشون بودم.ه ضیشاهدتبع شهیهم
 کردنیبودم.همه مسخرم م یپناه بردم.تومدرسه ازهمه فرار یی!اونامنوفراموش کرده بودن...منم به تنهایاسی

طالق  بدونسالم شد مامانم 15 یخصوصا که چندسال بعدش وقت امیب رونیب ییامامن بازحاضرنبودم ازتنها
باربرام جشن  نیاول یخانوادش...حاال امشب برگشته برا شیپ ورکیویروگرفت ورفت نگرفتن ازبابام دست ستاره 

 ازندارمیبه محبتشون ن گهیتولدگرفته...امامن نرفتم.چون د

:مگه پدرومادرت دمیراشن نیاسمیپربهت وتعجب  یگذشت که صدا ینگفتم لحظات یزیگرچیکردم ود سکوت
 فوت نکرده بودن؟

خراب  زیخدا...همه چ ینقطه نامعلوم ثابت ماند.خشک شد...من چه گفته بودم؟ا کی یدفعه نگاهم رو کی
لب به دردودل  چوقتیحرفم راعوض کنم.کاش ه توانستمیگرنمیموضوع رامنحرف کنم.د نیا توانستمیگرنمیشد.د
 قتیلب به گفتن حق دیاشک نب ی.بگفتمیچه م نیاسمیکنجکاوانه  یدرجواب سوالها دی.حاال باکردمیبازنم

 ...دی.نباگشودمیم

 کنن یزندگ ورکیویخوب هست که مادرت وخواهرت تون تونیوضع مال یاونقدر دونستمی:نمدیپرس گریبارد
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 کن اکمکمیحبس کردم.دردل گفتم:خدا نهیرامحکم به هم فشردم ونفسم رادرس میها پلک

 گهیبه دستم واردکردوگفت:جواب بده د یفشار شدیدست من فشرده م انیکه درم یبادست

ودل به من  راندیم رونیاوراازدل ب دی.ابتداباکردیشهاب رافراموش م دابتدایبا دیفهمیم نطوریراا قتیحق دینبا
فاش شدن رازمهم من نبود.االن  یبرا ی.االن وقت خوبکردمیم فیموبه موتعر شیرابرا انیجر دادوبعدخودمیم

 !!!نه

 م فوت کردنگفتم:آره پدرومادر  یبلندشدم وبادرماندگ شیپا یازرو

 ؟یبود زد ی:پس اون حرفاچدیترازقبل پرس متعجب

 !گفتم ونی...هذستیحالم خوب ن-

ام گذاشت .چشمانم گردشد.چه  یشانیپ یدفعه دستش رارو کیمشکوک ومتعجب نگاهم کرد. چندلحظه
 کرد؟یکارم

 یکنه؟راستیبازم معدت دردم ست؟نکنهیحالت خوب ن ینگاهم کردونگران گفت:تب که ندار نطوریهم چندلحظه
 ؟یرفت یآندوسکوپ

 وگفتم:نه نرفتم دمیمن نشد کش یها انیهذ ریگیادپیز نکهیازا یراحت نفس

 ؟یبر یخوایم یپس ک-

 رمیفرداصبح م-

 حاال شد نیآفر-

 یبه فکرم نکهیازا ی:مرسارگفتمیاخت یزدم وب یلبخند

 !دوست دارم یلیاماخ یعصاقورت داده ا نکهیزدوگفت:باا یلبخند اوهم

شک خواب بودم ...چشمانم رامحکم فشردم وسرم رابه  یب"دوست دارم"دم؟یدفعه خشک شدم.چه شن کی
 .بود یاریهوش تیخواب نبودونها ایرو نیا ییتکان دادم...گو نیطرف

 !یهست یداد:...تودوست خوب بالبخندادامه

 .وبس نیدوست هم کیدودشدوبه هوا رفت...اومرادوست داشت امافقط به عنوان  یذوقم درلحظه ا تمام

 ازجشن تولد یبخوابم مرس رمینگاه ازاو گرفتم وازجابرخاستم وگفتم:من م میلبها یرو دهیماس یبالبخند

 ! ینداشت خوب بخواب یبرخاست وگفت:قابل اوهم

 ...توئم-

 .رفتمبه عقب برداشتم.برگشتم وبه خانه ام  یقدم
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راازهم بازکردم.اصال حال وحوصله سرکاررفتن رانداشتم.آن هم کار  میپلک ها یحال یباب لمیآالرم موبا یباصدا
رابه  میغازش لب ها هیصدمن  یسربه سرم بگذارد وباحرف ها یبودکه کم یفردکامران یزوج!بازروزها یروزها

لبخندزدن  یکل روز را بدون لحظه ا موجودنداشت ومجبوربود یزوج کامران نام یسمت باالکش آورد.اماروزها
 ...آمد یآنقدرهاهم ازکارکردن خوشم نم گریروزها د نیبودکه ا بیدراتاقم مشغول کارباشم...عج

 من،رادان!دلم بخواهد که تنهانباشم؟؟؟ شودیبودوگرنه مگرم بیامروز به طور کل عج اصال

 یتمام خواب آلودگ دمیآب که به صورتم پاش یرفتم ومشت ییدستشو بلندشدم.به یغلت زدم وبه سخت میدرجا
دست ازسرم برداشت وگرنه حاال حاال  یراحت نیبودکه به ا یکم جان یخواب آلودگ ییام دودشدورفت هوا...گو

 !دمیکشیم ازهیوکل روز خم شدمیها راحت نم

اشت که صبح هابه آنجابروم ولباس عوض ند یلیدل گریبه خانه زوج بروم رانداشتم.د نکهیحال وحوصله ا اصال
 یخوب یاست که لباسها لیدل نیوبه هم کنمیاکارمیکه من درمهرآر دانستیم نیاسمی گریکنم.حاال که د

 اوردیب میرابرا میتالباسها زدمیم دزنگینو دبهیزوج به خانه زوج بروم ...فقط با یالزم نبودکه روزها دبپوشمیبا
 ددادمیبه نو یکوتاه امکیرابرداشتم وپ لمیموبا عی.سردارشومیازخواب ب رترید یزوج کم یبه بعدروزها نیتاازا

نفره درب وداغانم پرت  کیتخت  یانداختم وبازخودرارو یراگوشه ا لیازاو موبا"چشم"واژه افتیوپس از در
باخودکلنجار  یا قهیبخوابم.پنج دق یکم رسدیم دازراهیکه نو یگرفتم تازمان میکردم.چشمانم رابهم فشردم وتصم

مرافراگرفته بودند راباهزار زور  یخواب که به سخت یبودکه بالها فونیزنگ آ یرفتم تاباالخره خوابم برد وباصدا
رفتم.در راکه  نیمز  ریوبه سمت در ز دبازکردمینو یرابرا اطیدر ح یوزحمت کنار زدم وازجابرخاستم.بدون حرف

باالرفتم ومقابل پله  نیرزمیز ی.ازدوسه تاپله دیآ یم اطیمت حدر دست به س یکه باچمدان دمیدرادیبازکردم نو
 یگذاشت .همان لحظه صدا میتکان دادم که چمدان راکنارپا شیبرا یکرد.سر دوسالمیبه من رس ستادمیهاا

 نیکه دستور داد ییزایاون چ نمیمن سپرده بودگفت:ا بهچمدان را دکهینکردم.نو ییامااعتنا دمیبازشدن درشن

 نیاسمی نکهیمواجه شدم.قبل ازا نیاسمیخودم حس کردم وبه سمتش نگاه انداختم که با یرارو یگاهن ینیسنگ
 گفتم:دوستم ازشهرستان اومده نیاسمیباشد اورابه داخل خانه هل دادم وروبه  دراداشتهینو دزدنیفرصت د

 سالم یتکان دادوگفت:آهان،راست یسر نیاسمی

 سرکار؟ یریسالم، م دیآه...ببخش-

 ؟یایاوهوم تونم-

 امیم ییجا یدوستمو بفرستم مسافرخونه ا-

 نجابمونهی:خب بذارادوگفتیخند

 بهم بزنه؟ موییکه تنها-

 تکان دادوگفت:متاسفم میبه نشانه تاسف برا یسر

 خدافظ رمیم گهیبه سمت دربرداشت وگفت:من د یبعدقدم یا ولحظه

 خدافظ-
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کاناپه لم داده بود.چمدان  یکه رو دمیدرادیشدم.نو نیرزمیو واردز دمیکش ینفس راحت نیاسمیازرفتن  پس
 گفتم:خونه خالست؟ یرهاکردم به سمتش رفتم وباچشم غره ا نیزم یرارو

که به سمت اتاق  یانداخت.من هم چمدان رابرداشتم ودرحال نییخودراجمع وجور کرد وسرش راپا عیدسرینو
 شرکت میباهم بر امیب زبخورتامنیچ هیهست  یهمه چ خچالیگفتم:تو رفتمیخواب م

 .شرکت رفتم دبهیلباس به همراه نو ضیگفت ومن هم به اتاق خواب رفتم وپس ازتعو یرلبیز چشم

شدت  نیباربودکه به ا نیداولیوچرت زدم.شا دمیکش ازهینشسته بودم فقط خم زمیکه پشت م یمدت درتمام
 ازهیبودم.احساس انزجارنسبت به اتاقم داشتم.خم حوصله یگرم ونرمم ب یصندل ینسبت به کاروشرکت وحت

باالخره  یومتوال یدرپ یپراگرفتم بعدازچندبوق  نیاسمیوشماره  زبرداشتمیم یراازرو لمیوموبا دمیکش یگرید
 :بله رادان؟ دیچیدرگوشم پ شیصدا

 ؟ییکجا-

 سالم لکیع-

 ؟ییسالم کجا-

 باشم؟ یخواستیکجام گهیشرکتم د-

 ؟یکنیکارمیچ-

 شاپ یکاف یبچه ها شیسرم خلوت بود اومدم پ-

 یریکار درم ریکه از ز گمیم سییر بیگفتم:االن به نا باحرص

 رادان بخدا یمونیامی:مثل بچه دبستاندوگفتیخند نیاسمی

 هیک یبچه دبستان یفهمیاالن که گفتم وازحقوقت کسر شدم-

 گهینکن د تیعه رادان اذ-

 پس برو سرکارت-

 رمیباشه بابام-

 خدافظ نیافر-

 ؟یاالن توچرازنگ زد-

 ینطوریهم-

 هه خدافظ-

 "صداتوبشنوم نکهیا یبرا"راقطع کردم وزمزمه کردم: تماس
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رفتن خانوم  رونیزدم.به محض ب رونیوازاتاق ب دمیازجابرخاستم وکتم راپوش یآن میتصم کی یدفعه درپ کی
 ن گفتن که تواتاقشون منتظرتونن انگارمهمونم دارنپدرتو انیآرم یام ازجابرخاست وگفت:آقا یمنش یشهباز

 حاال امیبگو رفتم قهوه بخورم م-

 چشم-

 لیمراتحو دوسفارشیایب ینشستم ومنتظر شدم تاکس یزیشاپ رفتم.سرم یوبه کاف سوارآسانسورشدم
گذشته  ی.مدترمیومچش رابگ نمیرابب نیاسمی دکهیچرخیکه منتظر باشم چشمانم دراطراف م شترازآنی.امابردیبگ

سفارشم  تنگرف یداشت برا یرابطه بگو بختدانه خوب نیاسمیکه با شیبودکه همان پسرک چندوقت پ
 ن؟یدار لیم یآمدوگفت:چ

 کافه الته-

 نجاست؟یا یاسیسفارشم گفتم: ودرادامه

 ؟یاسی:دیباالپر شیابرو یتا

 خانوم نیاسمیشما یبرا-

 یلبخند مچهیبرگشت ن یبه حالت عاد یم کردووقتباالرفته نگاه یمتعجب وباابروها چندلحظه
 نجاستیزدوگفت:ا

 ن؟یصداش کن شهیم-

 کارش داره؟ یبگم ک-

 زبان سرکشم راگرفتم وگفتم:دوستشم یجلو عیکه سر"سییر بینا"میاراده کم مانده بودبگو یب یا لحظه

 :اسمتون؟دوگفتیباالپر شیابرو یتا بازهم

 شهیم دمتوجهیبگ-

 گمیباشه م-

 ممنون-

به  نیاسمیبعد یرفتن او که به همان اتاقک مرموز ختم شد.مدت ریازرفتن پسرک من چشم دوختم به مس پس
من به وضوح  دنیباد نیاسمیباانگشت مرانشان دادو دانستمیهمراه پسرک ازاتاق خارج شد.پسر که نامش رانم

 ...میلبها یرو قیعم یدستپاچه شدوباعث نقش گرفتن پوزخند

که دستانش راسفت ومحکم بهم قالب کرده بود  یستادودرحالیا زمیهول وتندبه سمتم آمد.مقابل م یها باقدم
 ...من...من زهیگفت:چ

 نیگفتم:بش میپوزخندکنج لبها باهمان
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 یباش یگانیبا کردمی:فکرمدمینشست ومنتظرنگاهم کرد.من هم به اوچشم دوختم وپرس عیسر

 ... خب...راستش زهیچ-

 یدل بکن یتونیداره که تونم یاتاقه چ نیا-

همه باهم  یوقت خندمیم یلیخ ششونیخوبن من پ یلینجاخیا یبچه ها یدونیدفعه لبخندزدوگفت:خب م کی
انگار خاک  یگانی...امااون با یمنم عاشق شلوغ میکنیوشلوغ م میخندیوم میگیم یکل میشیتواون اتاق جمع م

 دنیمرده پاش

 ؟یستین یراض-

 بالروسرمن بدبخت مفلوک اورد نینگذره که ا سییر بیکه نه خداازنا معلومه-

 نکن نینفر سوییر بینا یبه اوتشرزدم:ه عیسر

 شکم گنده کچل اورد کهیسرم اورداون مرت ییکه هربال کنمیم نشیزدوگفت:نفر یپوزخند

گفته اون شکم گنده  یجلو آمده بودم گفتم:ک یکه به خودگرفته بودم وکم یگردشده وحالت دفاع یباچشمان
 په؟یخوشت میلیوکچله؟خ

 ؟یکنیم شویطرفدار نقدریا یزدوگفت:نکنه دوسش دار یپوزخند نیاسمی

 من مردم یه یصاف نشستم وگفتم:ه عیسر

 ...خنده اش راجمع وجور کردوگفت:آره خب نیاسمی

 کردم وگفتم:خجالت بکش من دخترا رودوست دارم اخم

به  دمیبه اطراف نگاه کردم وتانگاه همه رامتوجه خودمان د عیمنفجرشد.سر نیاسمیدفعه  کی که
 ابرومون رفت سیاوتشرزدم:ه

پسرک  نیح نیبلندبه خنده اش ادامه دادکه من هم کم کم خنده ام گرفت.درهم یاعتناوباصدا یامااوب
 گفتم:ممنون یمقابلم گذاشت که خشک وجد یالته ا دوکافهیسررس

 مهران یبودگفت:مرس انیچهره اش نما یکه هنوز آثارخنده رو یدرحال نیاسمیو

صورتم  یزدوباتمان سر ازمافاصله گرفت.باردر اخم رو یمهران نام که تازه نامش راکشف کردم لبخند پسرک
 وگفتم:توبخور دمیزکوبیم یاورو کیکافه الته ام رانزد یهنوز خنده به لب داشت .حرص نیاسمیشد.اما داریپد

 هو؟ی یشد ی.اوهم متعجب ازجابرخاست وباکافه الته به دنبالم آمدوگفت:چاستموازجابرخ

 یچیه-

 شد تیزیچ هینه -

 معدم دردگرفت یچیدست ازسرم بردارد گفتم:ه نکهیا یبرا
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 نه؟ ینرفت یهنوز آندوسکوپ-

 نه؟-

 .شدم واوهم به دنبالم آمد کیآسانسورنزد به

 ؟یبر یخوایم ی:پس کنیاسمی

 ودکمه رافشردم ستادمیآسانسور ازحرکت ا مقابل

 :هروقت. وقت کنموگفتم

 مثال؟ یهروقت ک-

 دونمینم-

 ریبگ یرادان جد-

وصادق  اوصافیر یبه چشمان ب میشد.مستق کیطبقه اول نزد یعنی میکه مادرآن بود یبه طبقه ا آسانسور
 ؟ینگران من نقدری:توچراادمینگاه کردم ورک پرس نیاسمی

 یکوتاه رابلصدا یخشک شده اش واژه ا یلبها انیازهم فاصله گرفت.ازم شیدفعه جاخوردوماتش برد ولبها کی
 آرام ادا کرد:ها؟

 ه؟ها؟یهاچ ینگران نیا لیشده؟دل یبهم ؟چ یدیرمیوگ ینگرانم یلیچندوقته خ-

 .بااصرارگفتم:جواب بده لطفاکردیواوهمچنان مات نگاهم م دیاول رس یبه طبقه  آسانسور

 میایمن به خودم ب نکهیرافشردوقبل ازا یا دودکمهیبه داخل آسانسور پر نیاسمیدفعه  کیدرآسانسوربازشدو
.نگاه متعجبم مات درآسانسورشد در دلم دیازمقابل چشمان محو گرد یدرلحظه ا نیاسمیدرآسانسور بسته شدو

آسانسور به اتاقم بازگشتم  دنکمه آسانسور رافشردم وپس ازآمد گریهزاران عالمت سوال شکل گرفت ...بارد
پدرتون  انیآرم یگفت:آقا عیسر یخواستم به اتاقم بروم منش نکهیبخورم...به محض ا یزیچ نکهیبدرن ا

 بودن یعصب میلیبارزنگ زدن خ10

حضورم رااطالع بدهدوپس  یتامنش ستادمیکردم وبازبه سمت آسانسوررفتم.مقابل اتاق بابا ا یحوصله پوف یب
 یهمسن وسال خودبابادرکنارش تا ینغمه ومرد دنیبه در واردشدم.به محض ورودم باد یازاطالع او باضربه ا

باباکه پدر نغمه بوددست دادم  ردهمسن...جلورفتم وسالم کردم وبامنهابودندی.پس مهمان بابا ادیباالپر میابرو
بودم.پس ازسالم ومعارفه من بااشاره  دهینامش رادر حرفه خودمان شن...هرچندکه قبال آوازه میشد یوبهم معرف

به جشن  یکه افتخارنداد شبیگفت:تولدت مبارک رادان جان د یبابا مقابلشان نشستم که توکل یچشم وابرو
 یایتولدت ب

 اومد شیپ یمشکل خوامیزدم گفتم:معذرت م یلبخند مچهین

توعرصه ساختمان  یلیخ زیعز یکه جناب توکل یدونی:رادان موگو گفت رگفتیعوض کردن مس یبرا عیباباسر
 نامدارن یساز
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 دمیبابا اضافه کردم:بله آوازشون روشن یزدم ودرادامه چاپلوس یلبخند

 میحاال مونده که به شمابرس انیجناب آرم نیگفت:لطف دار ضیعر یبالبخند یتوکل که

 نیشما تاج سر نیارداریگفت:اخت عیباباسر

 ممنون یلی:خدوگفتیخند یتوکل

 ی.همان لحظه اوهم نگاهکردیدرصورتش به پدرانمان نگاه م یخوب ااحساسینغمه نگاه کردم که بدون لبخند به
 .افکند ریسربه ز یبه من انداخت وپس ازلحظه ا

 ی.تعجب کردم وعالمت سوال بزرگنمیبودتاغم بزرگ نهفته درچشمانش رابب یلحظه زودگذروکوتاه کاف اماهمان
ذهن آشفته وکنجکاو من  یناراحت است؟انگارامروز عالمت سوال ها نقدریذهنم شکل گرفت که چرانغمه ادر 

 ...نداشت یتمام

 کنن یوپارسان)شرکت پدر نغمه(باهم همکار ایبه بعد مهرآر نیبابانگاه ازنغمه گرفتم:رادان قراره که ازا یباصدا

 تخاره...باعث افیگفتم:چه عال یتعجب نکردم ولبخند اصال

اگه  مینقص روقراره باهم به ثمربرسون یوب یپروژه عال هیتکان دادوگفت: یازرفتاروطرز حرف زدنم سر یباباراض
 ه؟ینقشه ازک یگفت

 شده؟ دهینقشه هم کش-

 پرتوان نغمه جان یبله اونم توسط دستا-

 ...لبخندهم نزدچه برسد به تشکر ینغمه نگاه کردم حت به

 تکان دادم وگفتم:محلش کجاست؟ یسر

 اصفهان-

 م؟یدیکارساختش روماانجام م-

 ایازمهرآر لیدرسته طرح ونقشه ازپارسان وساخت وتکم-

 ؟ نیزم-

 دهیارث رس شونیکه به ا هیپدربزرگ جناب توکل یبرا-

 یعال میلیخ-

 ساخت وسازکنه ایمامهرآر ریحق نیماشده که قراره روزم بینص یگفت:واقعاافتخاربزرگ یبالبخند یتوکل

 ...نیارداریاخت-
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 خواستیدلم م یلیشدم.خ رهیسروتهشان گوش نسپردم وبه نغمه خ یآن هاوتعارفات ب یبه حرف ها گرید
حاال  یواخمو نیدختر آرام وغمگ نیبه ا لیچطور تد شیبدانم آن دختر خوش برخوردومودب چندروز پ

 ...سوال داشت یواقعا جا میشده؟؟برا

 ؟یمرده بود شبیمانعم شدوگفت:د عیمحض بدرقه نغمه وپدرش خواستم به اتاقم بازگردم که باباسر به

 چپ نگاهش کردم وگفتم:متاسفانه نه چپ

 جشنت؟ یومدیپس چران-

 نداره اجیساله به جشن تولداحت34مرد هیچون -

 بود دهیزحمت کش یامامادرت کل-

 :مادرم؟باپوزخندگفتم

 ااوردیتوروبه دن شیسال پ34اوج گرفت:اره مادرت همون که  شیاشدوصد یباباحرص که

 مهرومحبت ولم کرد اره؟ یوب یگوشه ا هیوپرت کرد اااوردیراباال بردم وگفتم:به دن میهم متقابل صدا من

سنگ مادرجان  یشده که دار یچ دونمیپدرجان!نم نیگفتم:بب گریدرسکوت فقط نگاهم کردکه بارد یا بابالحظه
 هیپس فردا نیباهم خوب شده بود حانهیکه سر ستاره ور یمثل اون چندروز دوارمیام ؟فقطیزنیم نتیروبه س

 نیند لمیدتحویخواهر برادر جد

ادب  یتاحاال ب یمحکم نثار صورتم کردوگفت:ازک یبه سمت حمله ورشد ومشت تیدفعه باباسرخ وباعصبان کی
 ! انقدر رادان؟من پدرتم یشد

کنترلمو  خوامیآرام شدم وبه خودم آمدم گفتم:معذرت م یرامحکم بهم فشردم وپس ازچندلحظه وقت چشمانم
 ازدست دادم

 .زدم وبه اتاق خودم پناه بردم رونیازاتاق باباب عیسر دنیشن یکلمه ا یانتظاربرا وبدون

زده  هیتک یه گوشه اک دمیراد نیاسمیزدم که مقابل ساختمان شرکت  رونیازشرکت ب یازاتمام زمان کار پس
 ؟یسادینجاوای:چراا دمیبود.متعجب به سمتش رفتم وپرس ستادهیوارایبرد

 ه؟یچه جور شغل ی:رادان معماردیدفعه پرس کیگرفته بودباالآوردو نییحدپا نیراکه تاآن لحظه تاآخر سرش

 گهینگاهش کردم وگفتم:شغله د متعجب

 درامدش چطوره؟-

شرکت خودمون  نیمثل هم یدرست وحساب یتو شرکتا یخب اگه کارت خوب باشه اره خصوصا اگه بتون-
 هیعال یداکنیکارپ

 هم معماره؟ سییر بینا-



 

 
201 

 ؟یدار کاریچ سییر بیبانا-

 پرسمیم ینجوریهم-

 مهندس عمرانه سییر بینا-

 هیاون چ-

 ؟یدونینم-

 کشهیخنده ام گرفت وگفتم:اگه بخوام برات ساده بگم معمارنقشه روم"دونمینم"یعنینگاهم کردکه  مظلوم
 سازهیومهندس عمران م

 مهندس عمرانه سییر بیپس نا-

 یسواال نیدفعه ا هیکه  شدیعمرانه حاال چ شیمدرک دانشگاه یسررشته داره ول زاهمیچ نیاماازنقشه وا-
 ؟یپرسیم ربویغ بیعج

 یازدوستام زنگ زدوگفت که معمار یکیکه  کشتمیداشتم پشه م یگانیتوبا ماربودمیب شیباباچندساعت پ یچیه-
 بهم ختمیافتادکه هاله وشهاب هم معمارن بعدکال ر ادمیقبول شده منم 

 چرا؟-

پشه  یگانی...توبایداره امامن چ ی:چون باخودم فکرکردم که هاله چه موفقه وشغل خوبدوگفتیکش یآه
 کشم؟یم

 یدرستوبخون یخواستیوگفتم:خب م دمیخند

 آخه درسم خوب نبود-

 یشیموفق م گهید نهیزم هیاشکال نداره حاالتو-

 ؟یکش ؟پشهیتوچ-

 میبر فتی...راه بدیوگفتم:شا دمیبلندخند یباصدا

 کجا؟-

 گهیخونه د-

 ؟یرسونینم سوییر بینا-

 اعصابش خوردبودازدست باباش زودتر رفت-

 :چرااعصابش ازباباش خورد بود؟دعواکردندیپرس یبرداشتم .باکنجماو حرکت کردومن هم کنارش قدم نیاسمی

 ؟ییجوارا هی یا-
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ازحرکت  نیاسمیدفعه متوجه شدم  کیکه  داشتمیقدم برم نطورینگاهم کردومن هم هم نطوریهم چندلحظه
 کندیومتعجب نگاهم م ستادهیبافاصله ازمن ا نیاسمی دمی.متعجب به عقب برگشتم که دستادهیا

 ؟یسادیعقب رفتم وگفتم:چراوا یقدم دوسه

م گذاشت.چشمانم به اندازه دوکاسه بزرگ شدوشوکه *دفعه دستش راباالآوردوانگشتش راگوشه لب کی
 نیاسمی زدبهیکه تعجب درآن هاموج م یسرهم پلک زدم وباچشمان کرد؟چندبارپشتینگاهش کردم.داشت چکارم

ن خون دلمه بسته یگفت:ا یبرداردبانگاه پرسوال وبهت زده اانگشتش را نکهیبعدبدون ا یشدم.لحظه ا رهیخ
 ه؟یچ

 ؟یزده گفتم:چ بهت

 ؟یتوئم دعواکرد-

که  دمیتازه فهم یبرجستگ یوبالمس کم دمیانگشتم رابه گوشه لبم کش نبارخودمیدست اوراپس زدم وا عیسر
 ...خون دلمه بسته گوشه لبم کیاثرمشت باباشده 

راگول  نیاسمیبتوانم  نبارهمیا دبودکهیگفته بودم بع شبیکه د ییها انیاآن هذدستپاچه شدم...ب گریبارد
 ...فتدیاتفاق ب یا دمعجزهی...شاکردمیرام دتالشمیبزنم...امابازهم با

 ...کرد یسرمن خال شویباباش زده بودتش اونم اومد تالف گهید سهییر بیگفتم:نا عیسر

شدم من...ومنتظر چشم دوختم به صورت  یقهار یکه چه دروغگو دمیشیباخوداند یدروغ راگفتم ولحظه ا نیا
بلندگفت:غلط  یوباصدا یدفعه عصب کیکه  نمیواکنش اورانسبت به دروغم بب عتریکه سر نیاسمیغرق درتعجب 

 ...وشعور تیشخص یخواست بکنه ب یهرغلط یستیکه ن ؟بردشیچ یعنی... یعوض کهیکرده مرت

 .معجزه هم تشکرکردم نیودردل ازخدابابت ا دمیکش یراحت نفس

 ...نشده که یزیخب ...آروم باش چ یلیگفتم:خ عیسر

آدم خوب  سییر بینا نیا کردمیبشه؟من فکر م یچ یخواستیم گهینشده؟د یزیگفت:چ یامااوحرص
 یکن تیشکا دازشیبه تمام معناست...ازش متنفرشدم...با کتاتورید هی نمیبیاما...اماحاال م هیتیوباشخص

 میابریندارم ب یمن مشکل نیاسمینه -

 طرف زدتت؟ یندار یمشکل یچ یعنی-

 باربود نیاول-

 ...تو ی؟نه توبه من بگو به چه حق یچه حق ؟بهیهرچ-

پشت سرمن خشک شد.متعجب به عقب برگشتم که باشهاب  قایدق ییدفعه ساکت شدونگاهش به جا کی
قدم  الیخیمواجه شدم .شانه به شانه هاله ازکنارمان عبورکردند...معلوم بودکه هاله متوجه مانشده چون ب

 دمیدرهمش فهم یها اخمو یمانیوپرازپش نیراازنگاه غمگ نیا دهیبرمداشت امابه وضوح معلوم بودکه شهاب ماراد
 نکهیا ینگاه کردم وبرا نیاسمیشدن اوباشد...به  یوتعصب نیاسمیحضورمن درکنار دبخاطریشاکه  یی...اخمها
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شهاب وهاله  دنیافسرده که بخاطر د یاوراازآن حال وهوا نطوریببرم وهم نیاش به سمت شهاب راازب رهینگاه خ
 م؟یبگرد میگفتم:بر عیسر اورمیبود درب

 :کجا؟دیپرس جیگ ردینگاهش راازشهاب وهاله بگ نکهیا بدون

 م؟یهرجا...بر-

 میگفت:بر یوگنگ جیحالت گ درهمان

 یدفعه باصدا کیتازه به خودآمده باشد  ییکه گو دمیبه دنبال خودکش عیزدم ودستش راگرفتم وسر یلبخند
 ؟یکنیکارمیبلندگفت:چ

 ارمیحالتو جاب برمتیگفتم:دارم م یطانیش یبالبخند ومن

 ؟یبر یدوست داشته باش ستین یی:جادمیپرس نیح نیودرهمبردم  ابانیاورابه سمت خ عیسر

 اخه من به مامانم نگفتم-

 خب زنگ بزن بگو-

 گذرهیخب...باشه...امااخه فقط مادوتا...خوش نم-

 چرا؟-

 دهیحال م یگردش دسته جمع-

 میجمع کن میتونیرونم لیا هی گهید-

توبه اون دوست همکارت...اسمش  زنمیزنگ م یدرهوازدوگفت:من به فر یدفعه بشکن کیباخودفکرکردو یکم
 بود؟ یچ

 گفتم:کامران؟ متعجب

 ه؟یاره اره...نظرت چ-

 همون فرزانست؟ ی:فردمیباخودم فکرکردم وپرس یکم

 گهیاره د-

 ادین شداونیحاال نم-

 وا چرا؟-

 ...ادیخب...ازش خوشم نم-

 تاچشت درآد زنمیزنگ م یخوب نیوا دختربه ا-

 ادیدرنم زایچ نیتم :چشم من بااوگف دمیخند
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 بیراازج لمیموبا عیبعدکنارگوشش قرارداد من هم درنگ نکردم وسر یاورد ومدت رونیب فشیراازک لشیموبا عیسر
آوردم وباکامران تماس گرفتم.پس ازچندبوق پشت سرهم باالخره جواب داد:به سالم برعاشق  رونیکتم ب

 دلخسته

 ییعاشق دلخسته تو دونمیسالم واال تااونجاکه من م-

 دهیذره به من محل نم هیدختره فرزانه  نینگو که دلم خونه ا-

 یمخشو بزن کنمیفرصت دارم برات جورم هی اکهیوگفتم:پس ب دمیخند

 ؟یچه فرصت-

 دوستن نیاسمیخب فرزانه و-

 ؟یگفت ی؟چیچ-

 ...دوستن دوست-

 ؟یگیم یجد-

 اوهوم-

 پس؟ یچراتااالن نگفت-

 نبود ادمی-

 یدبگیاالن با تسیگ لیواقعاکه ب-

 گمیم یچ نیاوال کارلوس دوما گوش بده بب-

 نمیبگوب-

 صبرکن قهید هیادامه دادم( ی....)بامکث یایم یشیاالن پام نیهم-

 نیاسمیکه اوهم مانندمن مشغول صحبت بافرزانه بودگفتم: نیاسمیراازگوشم فاصله دادم وروبه  لیموبا یکم
 ...دانیادمیبگو ب

 ...دانیامیب یپشت تلفن راخطاب قراردادم:کام نبارکامرانیگفت وبه صحبتش ادامه داد.من هم ا یا"باشه"

 زدلمیفدات بشه عز ی؟کامیگفت:جان؟کام یپرذوق یدفعه کامران باصدا کی

 ایخنده ام راکنترل کردم وگفتم:اه کامران حالم بهم خورد پاشو زودب یسخت به

 امیجون االن م ی:باشه راددوگفتیخندبلند یباصدا اوهم

 عجبا-

 یراد یبا یبا-
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 یوگفتم:با دمیخند

 ...تمام شود شیشدم ومنتظرماندم تاحرف ها کینزد نیاسمیبه  یراخاتمه دادم وقدم وتماس

 ...رفت گردش شهیبامقعنه که نم یاریم اشالی یروسر هیبرام  ی...فقط قربونت اومدنزمی:آره عزنیاسمی

 خواستمیم یکت وشلوار رسم نیدفعه به ظاهر وسرووضع خود نگاه انداختم...من باا کی نیاسمیحرف  نیباا
 .کردمیراعوض م میها دلباسی...باشدیکه نم نطوریبه گردش بروم؟ا

راحساب  اوردوپولشیب میمن برا قهیدست مطابق باسل کی کیبوت یبه کامران دادم که ازلباسهاsms کی عیسر
 . راحت شدازبابت لباس المیگفت ومن خ یا"باشه"اوهم  کنمیم

 نیبود...همان لحظه که تمام ذهن من پرشدازدغدغه ماش نیهم مشکل ماش ماندآنیمشکل م کیفقط  وحاال
 میباالخره تماسش تمام شدوروبه من گفت:بر نیاسمی

 سایگفتم:وا عیحرکت کند که سر وخواست

 چرا؟-

 که ما میندار نیماش-

 میریخب بااتوبوس م-

 که شهینم-

 م؟یکارکنیپس چ-

 داره نیماش یفر یراست-

 د؟یپرا-

 میاریبراتون ب میتونیسانتافه نم گهیددیببخش-

 بزنم سییر بیزنگ به نا هی سامنیوا-

 ؟یبخوا نیتوروبزنه توازش ماش ؟اونیشد ونهیمانع شدوگفت:د اورمیراباالب لمیموبا تاخواستم

 کنهیم یشده وازم معذرت خواه مونیدوست داره مطنئنم االن پش یلیمنم خ ستین یادم بد سییر بینا-

 داره؟ ست؟دوستین یدادوگفت:که آدم بد یتکان شیدفعه به ابروها کی

 کردم وگفتم:خجالت بکش یاخم

 ؟بعدپاسخ داد:بله قربان یگرفتم که مدت دتماسیبانو عیگرفت.من هم سر نییراپا دوسرشیخند زیر که

 یگوش شده تابتواند ازحرف ها شینگاهم کردکه متوجه شدم سروپا میمستق نیاسمیدفعه  کی
 رامحکم فشردم وناچاراگفتم:سالم قربان می.پلک هااوردیماسردرب
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 :بله ؟دیچیپ ددرگوشمیغرق درتعجب نو یصدا که

 شدم دمزاحمیببخش-

 قربان حالتون خوبه؟-

 داشتم یخ...خواهش هیخوبم ممنون -

 دییبفرما-

 ...نیدار فیتشر کیشرکت البته اگه نزد ابونیتاسرخ نیاریبرام ب نتونویماش-

 عی...به محض دورشدن او سرامدخداروشکریفاصله گرفتم واوهم دنبالم ن نیاسمیبرداشتم وآهسته وآرام از قدم
شرکت  ابرنیسرخ یاریم یداریبرم نویماش عیتوئم سر میمن ک دونهیکه نم میکس شیمن االن پ دینو نیگفتم:بب

 ؟یدیفهم

 ارمیبله بله االن م-

 منتظرتم-

 پس فعال-

 ...دینو یراست-

 بله؟-

 یسییر بینره تونا ادتی-

 من؟-

 گهیاره د-

 ...من جسارت-

 ...که گفتم نیگفتم:هم عیسر نیاسمیشدن  کیبانزد

 موضع دادم:دستتون دردنکنه منتظرتونم فعال خدانگهدار رییتغ عیوسر

 گفت؟ ی:چدیپرس عیسر نیاسمیراقطع کردم که  وتماس

 هیکه ادم باادب گمیکرد...م میتازه عذرخواه ارهیگفت م-

 نکردتوروزد یبهش اماکاردرست نیافر-

 درسته اماخب نتونست خشممشو کنترل کنه-

 ...انی...جریطرفدارش یلیمشکوک نگاه کردوگقت:خ نیاسمیباز
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 ؟یکردن واردشدم:خودت چ تیومن هم ازدر اذ دمیحرفش پر انیم عیسو

 ؟ی؟چیمن؟من چ-

 ؟یسییر بینا یخودت چراانقدر درپ-

 من؟-

 اره تو-

 د؟یاون بودم ببخش یگفت:من که درپ یاوج گرفته ا ی.باصداستادیا نهیدرشت کردودست به س چشم

 یبود شیدرپ شهیهم-

 مثال بزن شویکی-

که سوال  یگفتم:تونبود گرفتیکه برلبم جان تازه م ی.باپوزخندستادمیا نهیزدم ومن هم دست به س یپوزخند
 حرفا؟ نیداره وازا یچرادوتامنش هیکه چطور ادم یکرد چمیپ

 که گفتم؟ رمنیبه جانب وطلبکارانه گفت:نه خ حق

حس  هیچون  شینیخوادببیدلت م ینرفته که گفت ادمیجملت  نیشدم وگفتم:ا کشینزد یحالت قدم درهمان
 یبهش دار یبیعج

 یجلورفتم وگفتم:چ یترشد.بازقدم قیترازحدمعمول شدکه پوزخند پر رنگ شده ام عم یکرد...مکثش طوالن مکث
 خانوم؟حالت بدشد؟ یاسیشد 

 بگم یچ دونمیگفت:نه فقط نم یآرام یسرهم پلک زدوباصدا چندبارپشت

به سرعت  شیمقابل پا نمیاتوقف ماشنگذشته بودمه ب ینشست.لحظه ا یجدول یفاصله گرفت ورو یکم وازمن
 بیچهره نا یدود یها شهیش یازالبه ال خواستیشد وحاال تمام وجودش چشم شده بودوم خیس شینور درجا

 دیگو یکه به اوم ست یهمان سییر بی...ناستادهیپشت سرش ا سییر بیبداند نا نکهیببدون ا ندیرابب سییر
 ...همان عاشق به قول کامران دلخستست سییر بیعصاقورت داده...نا

 یکه بخاطر تو سرپرست رااخراج کردتاکس یهمان کس سمییر بیکه من نا میلب بازکنم وبگو توانستمیم کاش
 کینماندتا ادکنارمهرانیفرستادم تاز یگانیکه من اورابه با میبگو شدی...واقعا کاش مندازدینتواند نگاه ناپاک به تو ب

 طیهستم که درشرا یسییر بیکه من نا میبگو توانستمی...کاش مفتدیمانندشهاب اتفاق ن یگرید یوقت ولبستگ
 توانستمیبودکه نم فی...حشیاشک ها یباحقوق دادم وهم شانه ام راقرض برا یکه داشت هم به اومرخص یبد

 ...اش یخانه پدر نیرزمیاو...نه مستاجر ز سیی...رایمهرآر سییر بیهستم...نا انی...من...رادان آرممیبگو

 "نیاسمی"

 ینانیرادان را...رادان بااطم نطوریخودوعقل واحساس خودرا گول بزنم وهم یبادروغ حت کردمیم یکه سع یزمان
نرفته که  ادمیجملت  نیخاطر گفت:ا نانیشدوبااطم کمینزد یزدقدمیرنگش موج م رهیچشمان ت ین یکه درن

 یبهش دار یبیحس عج هیچون  شینیخوادببیدلت م یگفت
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...من ؟من بی...حس عجمیبگو یزیچ نی...امکان نداشت که من چن؟یراگفتم؟ک نیدفعه ماتم برد...من ا کی
داشتم؟...به مغزم فشاراردم ...به مغزم...به حافظه ام...انگارواقعا درست بود...من  سییر بیبه نا یبیحس عج

بودم...آن هم بارجوع به قلب  گفتهرده بودم...من برزبان آو یرادرگذشته نه چندان گذشته ا یجمله ا نیچن
 میبرزبان آوردم که حاال برا یبودم که جمله ا سییر بینا یرکارهایواحساسم...آن موقع انقدر تحت تاث

رابه  یازنگران یمیحجم عظ نیدفعه ا کیکه گفته بودم چه بود...چرا یبیحس عج نیدردسرشده بود...اماواقعا ا
 نقدریاسترس واضطراب ازچت بود...چراا نی...اختیساده مرابهم ر زدنچشم بهم  کیدر کرد؟چطور قیقلبم تزر

 ...بودم جیگ

 خانوم؟حالت بد شد؟ یاسیشد  یگفت:چ روزمندانهیشد وپ کمینزد یگریباپوزختدآزاردهنده اش قدم د رادان

 یکه حت سییر بینا نیا ریبود...درگ ریبه خودآمدم امابازهم ذهنم درگ یسرهم پلک زدم...کم چندبارپشت
 ادمیاش رابلدبودم قبال... یلی...فامرفتیم ادمیآمدم از رادان بپرسم  ی...هردفعه که مدانستمیاسمش راهم نم

آن راهم نتوانسته  یکه حت استحافظه من درب وداغان  نیبوداماآنقدر ا لشیالف درنام فام کیاست که 
 بگم یچ مدونیگفتم:نه فقط نم یآرام یبخاطربسپارد...باصدا

که قبال رادان آن رابه محله آورده بودمقابل  ینیسمت جدول رفتم ونشستم...که به محض نشستنم ماش وبه
دفعه به تپش  کیبود...قلبم  نیداخل ماش سییر بی.. نایبود...وا سییر بینا نیماش نیتوقف کرد...ا میپا

...مردافسانه نمیرابب یا ردافسانهم نیوچشم گشادکردم تابهتربتوانم ا ستادمیشدم وصاف ا خکوبیافتاد...درجام
 ..کندیم فیازاوتعر دهیبهارند نی!!!ازبس که ایا

ابراز  گفت؟بامنیاوچه م یعنیگفتم؟ی؟چه م دادمینشان م یعکس العمل کردم؟چهیم دچهیبودم.حاال با دستپاچه
 کرد؟یبامن رفتارم بهیامانندغری کردیم ییآشنا

...سقوط خی...کف دستانم عرق کرده بود وبدنم زندیم رونیهرآن قلبم ازحلقم ب کردمیبودم واحساس م هول
 ...راازدست ندهم میاتیکمکم کن عالئم ح ای...خداکردمیحس م دندیلغز یام م یشانیقطرات سرد عرق راکه ازپ

 نیازماش ویکاپر یاکنون لئوناردو د هکهو؟قرارنبودکیشدم  نطوریمن بند آمد...من چراا یبازشدوراه تنفس نیدرماش
 !...مانندهمهیآدم معمول کی!!!نیبودهم سییر بیشود...اونا ادهیپ

 یمن ازد یومحال...برا یافتنیبود...دست ن یدور ودراز ریدرذهن من تصو سییر بیهاحرف بود...نا نیا امانه
 ابانیآسفالت خ یاش رو یمشک یورن یبود...کفش ها بیهم برجسته ترشده بود...واقعاعج ویکاپر

 قای...دقیکاربن یباومارکدار آبیکت وشلوار ز کیباالآمد... شیکفش ها زیتاب ناآرامم ازنوک ت یقرارگرفت...نگاه ب
آن  نایقی!انگارهمان بود...انگار!امازدیمانندآن بود!مو نم قای...دقدمیادیکه روزاول رادان رادرمهرآر یمانندهمان

 ...نبود

 یبودچهره مردافسانه ا نیبود...پس ا یشکل نیا سییر بی...پس...پس نادیمدوبه صورتش رسباالتر آ نگاهم
که  ییومتناسب ولبها دهیکش ینی...بی...پوست نسبتاروشن وچشمان زمردیواستخوان دهیکش ی...صورتایمهرآر
که من ازاوساخته بودم...مثال  یریتصو ازه...البته نه به اندبابودی...واقعازییخرما یاحاطه شده بودوموها شیباته ر

ازاوکوتاه تربود...امابازهم قدبلندمحسوب  یوفقط کم یکه هم قدوقواره رادان باشد اماکم کردمیقدش...تصورم
 بدون کردمیبراندازش م نطوری...همشدیم
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 !نیاسمیرادان به خودم اومدم: یدفعه باصدا کیباشد نفس بکشم که  ادمی نکهیا

 ام را آزادکردم ومضطرب گفتم:بله؟دفعه نفس حبس شده  کی

 سییر بیاشاره کردوگفت:نا سییر بینا به

 ام ستهیشا نیاسمیمشتاق نگاهش کردم وهول گفتم :س...سالم...من  باچشمان

 ......مدیخانوم منم نو نیاسمیزدوگفت:سالم  یلبخند یعاد یلیخ سییر بینا

 !انیدآرمیدفعه رادان گفت:نو کی

 !دیبود...نو دیزدم...پس نامش نو یتوجه به رادان. لبخند یب

 !...مراقبش باشچییسو نمیاایرابه سمت رادان گرفت وگفت:ب نیماش چییسو دینو اهمانی سییر بینا

 !راگرفت وگفت:ممنون ...قربان چییسو رادان

 خونه ربرگردمیبگ یتاکس هیتکان دادوگفت:برام  یدسرینو

هادست  نیماش یرفت وبرا ابانیبه سمت خ عیدسری...به نوبینگاه کردن به نا میباچندلحظه مکث ومستق رادان
 .تکان داد

 ..ایشرم وح یبودم...بدون ذره ا رهیدخیهم همچنان به نو ومن

گذشته  یراجمع کرد...مثال لبخندزد...مدت شیزدم که اوهم لبها ینگاهم کرد.هول شدم ولبخند دهمیدفعه نو کی
 من گفت:بااجازتون سرکارخانوم دروبهیرادان،نو تیازموفق ردوپسیبگ یبودکه باالخره رادان موفق شدتاکس

 به سالمت نیارداریگفتم:اخت عیسر"چه جنتلمن"دیباالپر میابرو یتا

 رفت .پس ازرفتن اورادان به سمتم آمدوگفت:چطوربود؟ یتمان دادوبه سمت تاکس یسر

 !ی:عالارگفتمیاخت یب

به نشانه تاسف  یافکندم که رادان باتکان دادن سر ریبه خودآمدم وسربه ز عیچشمان رادان سر باگردشدن
 گفت:سوارشو

آمد به مامان  ادمیکه تازه  میکه قراربودکامران وفرزانه به ماملحق شوند راه افتاد ییوبه سمت جا مینشست هردو
 :بله؟دیچیدرگوشم پ شیبعدصدا یماس گرفتم که مدترادر آوردم وبامامان ت لمیموبا عیخبرندادم .سر

 الوسالم مامان-

 ؟یسالم خوب-

 مامان؟ یمرس-

 بله؟-
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 میبگرد کمی رونیب میریمن وفرزانه م-

 شده ها کیهواتار نیاسمی دیکجاروبگرد-

 نامیفقط به بابابگو خونه فرزانه ا شموننیرادان ودوستش هم پ میستینگران نباش تنهان-

 یشد کیتوج کیتوئه انقدرباهاش ج هیآخه دختر رادان ک-

 روشنفکرباش کمیدوستمه مامان ...-

 کندم یساتومیروشنفکرنبودم که گ-

 یبگردم افسردگ کمینکن بذاربرم  یریسخت گ یوگفتم:قربون مامان خوشگلم بشم من حاال که روشنفکر دمیخند
 گرفتم بخدا

 برو امیمگه من ازپس توبرم-

 فدات شم پس فعال خدافظ آخ من-

 خدافظ-

 رندادیادگیراقطع کردم وگفتم:خداروشکر ز تماس

 ینگفتم تاراحت باشم...مدت یزیچ گرینگفت.احساس کردم درافکارش غرق است.من هم د یزیرادان چ که
که من چقدر  دانستیشکست...وفقط خدام یسکوت م نیدایجابندشوم با کی توانسنمیگذشته بودامامن نم

 ییآشنا کیرفت...به مخض روشن کردن موز نیدستم به سمت پخش ماش اریاخت ی...بزارمیسکوت ب نیازا
 :...رافراگرفت نیماش

 ...ی...کنارتوپرم ازحس عاشقمن

 ...یقلب پام وحس خوب سادگ هی...تو،تودستته

.اوهم دمیبعدبه رادان نگاه انداختم که نگاه اورا هم نتوحه خود د یشدم .ولحظه ا رهیزده به پخش خ بهت
 ده؟یآهنگو گوش م نیدایآقانو یعنی...بی:نادمیپرس عیازچه...سر دانمیمانندمن بهت زده بودامانم

 چطور؟-

 انه؟یاره -

آهنگ،آهنگ  نیخشک شده ام گفتم:ا یلبها انیرا ادا کرد...تعجبم دوچندان شدوازم"آره"واژه دهیبر دهیبر
 ده؟یگوش م ینطوریاهمیآهنگو دوس داره  نیا سییر بیموردعالقه منه...نا

 یدوختم...لحظه ا رونینگفتم ونگاهم راازپنجره به ب یزیچ گریتکان دادکه من د دونمیبه نشانه نم یسر
که  یهند ملی...امافدهدیآهنگ راگوش م نیمن باخبراست وبخاطر من ا قیازعال سییر بیباخودفکرمردم که نا

 نقدریبدهد...اصال چرامن ا مراگوشوتوقع دارم آهنگ موردعالقه  دمیراد کبارطرفیدارم من! ی...چه توقعاتستین
 سییر بینبود؟چرا؟چرافکر نا ی...چراشهابسییر بیدفعه شدنا کیاو...چراتمام ذهنم  یبودم رو دکردهیکل
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نام  توانستمیبود...چرانم سییر بینا میبرده بود...چراهنوزهم برا ادمیآشفته کرده وغم شهاب رااز نقدریمراا
 ...چرا دانمی...نمرفتیپذ ینم انیآرم لینام رادرمقابل نام فام نیذهنم ا یید...گوی...نودی..نودی...نواورمیدرابینو

 رفتیم سییر بیکه به سمت نا یریکردم ذهنم راازمس یآهنگ گوش سپردم وسع یرابستم وبه صدا چشمانم
 ...چقدر موفق بودم دانمیمنحرف سازم...امانم

که محل قرارماباکامران وفرزانه بود  یدانیازم یرابافاصله کم نیبه اطرافم دقت کردم.رادان ماش نیماش باتوقف
 یکه انگار کامران بود دوبوق پشت سرهم زدودست یکس دنیشدوبه محض د قیپارک کردومانندمن دراطراف دق

شزم تااجازه  ادهیپ نیازماش عیبه سمتمان آمدومن سر عیماسر دنیکامران تکان داد.کامران به محض د یبرا
 یشیم ادهی:چراپدیپرس عی.رادان سرندیبدهم اوجلو بنش

 نمیجواب دادم:زشته من جلوبش که

 خانوم نیاسمیگفت:به سالم  ییگذاشتم کامران هم مقابلم قرارگرفت وباخوشرو ابانیآسفالت خ یراکه رو میپا

 ن؟یجواب دادم:سالم آقاکامران خوب یبالبخند

 ما؟ تسیگ لیب یاین؟بابداخالقیممنون شماخوب یلیخ-

 همون رادانه؟ تسیگ لی:بدمیبه سوال اولش پاسخ دهم متعجب پرس نکهیا بدون

 دیکنیکارمیچ اشیبابداخالق گهیآره د-

 خوش اخالق شده کمی یانگار ایوگفتم:واال تازگ دمیبه چانه ام کش یدست

 ن؟یکنیمتعجب گفت:شمام حس م کامران

 ن؟یدیآره نکنه شمام فهم-

 نیکردنتون ادامه بد بتیغ دبعدبهی:سوارشدوگفتیموقع رادان خند نیدرهم

عقب.کامران به محض  یگرفت ومن برصندل یجلو جا ی.اوبرصندلمیشد نیوسوارماش دمیوکامران هردو خند من
 نشستن گفت:چه خبرا؟

 ؟یکه گفتمو آورد ییزایخبر چ یب-رادان

 سییبه سمتش گرفت وگفت:طبق دستور ر یا سهیک کامران

 راازاوگرفت وگفت:ممنون سهیک عیسر رادان

 زنگ به فرزانه بزن هیمن گفت: وبعدروبه

 ن؟یباهم دوست ی:ازکدیدفعه به سمت من برگشت وپرس کیهمان لحظه کامران  که

 چطور؟ رستانیازدب-

 راجبش؟ کنهیآره؟رادان اشتباه فکرم ه؟خوبهیچطور دختر-
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 کنه؟یم یبه رادان نگاه کردم وکامران راخطاب قراردادم:مگه رادان چه فکر متعجب

 نیهم ادیفقط ازش خوشم نم کنمینم یگفت:بابافکر عیرادان سر که

پول دوسته اماته  کمی هیخوب یلیدادم:فرزانه دخترخ دجوابیکامران که راجب خوب وبدبودن فرزانه پرس باسوال
 خوبه چطور مگه آقاکامران؟ میلیخ ستین یزیدلش چ

 زدوگفت:عاشق دلخستشه یکامران پوزخند یبه جا رادان

 ؟یگفتم:جد یبه اندازه دوکاسه گردشدوبالبخند چشمانم

 ...یرادان تکان دادفت:نه که خودت عاشق دل خسته  یبرا ییچشم وابرو عیسر کامران

 ست وونهیروبه من گفت :د یدهن کامران گذاشت وباخنده ا یدفعه رادان دستش رارو کی

تعجب کرده  ی...من هم حسابزدیصورتش ودست وپام یجداکردن دست رادان ازوو یبرا کردیتقال م کامران
وظ راز محف کیدارد آن رامانند یسع نیچن نیاست که ا یکنجکاو بودم که رادان عاشق چه کس یلیبودم...وخ

چنگ زد...احساس  وجودمبه  بیعج یدورازدسترس بود،احساس یلیخ ادکهیدارد...ته ته دلم...درآن اعماق ز
 انیبودازکشمکش م میلبها یهم خنده رو ی...ازطرفبیوآن احساس عج یتعجب وکنجکاو ی...ازطرفیبد بیعج

وآن هاهم مشغول  خنددمی...من م شانیها یدومردگنده واقعا خنده دارشده بودندبابچه باز نیکامران ورادان...ا
دهن کامران بردارد  یکه باعث شدرادان دستش راازرو وردسمت رادان خ ی شهیبه ش یدفعه تقه ا کیبودندکه 

 دیکش نییراپا شهیش عیفرزانه بود...رادان سر شهی.شخص پشت شمینگاه کن شهیوهمه به سمت ش

اومدم  نیه کامران وبعدبه من نگاه کردوگفت:سالم من باماشب ینگاه میبه رادان انداخت ون ینگاه مین فرزانه
 میخوشگل بر نیماش نیاماانگار قراره باا

 میداریبرم نتویماش یبرگشتن میایرادانه بپرباالم سییر نیوگفتم:اره ماش دمیخند

 ...میمهم نبود برا ادهمیز اوردمیزد که سردرن یبه رادان نگاه کردوپوزخند فرزانه

که  ییگرفتم وباصدا شگونیفرزانه ران یبازو عیفرزانه کنارم نشست رادان حرکت کردومن سر نکهیمحض ا به
 کامران عاشقته؟ یدونستیمرده م لیفقط فرزانه بشنودگفتم:ذل

کامران  ستیکه عاشقم ن نیماش نیحاال صاحب ا دونستمیم ؟آرهیکنیم نیچراهمچ یوا;گفت ی"یاخ"با فرزانه
 عاشقمه

 هینباش پسرخوب یزدم وگفتم:انقدر پولک به سرش یا ضربه

 دمیباالخره د سوییز بی...نانیماش نیدفعه گفتم:صاحب ا کینگفت ومن  یزیباالانداخت وچ یشانه ا فرزانه

 ؟یگفت:چ عیفرزانه سر که

 باشه یاون شکل کردمیامااصال فکرشم نم هیپیمردخوشت دهیاسمش نو-

 ؟یگفت ی:چدمیپرس نیواضح نبودبخاطر هم میادبرایگفت که ز یزیچ رلبیزدوز یپوزخند فرزانه
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 میکنیکه مافکرم شهینم یزیاون چ شهیگفت:گفتم هم که

 درسته-

 ...دانکردیماادامه پ یکامران گفتگو یباصدا

 م؟یخب حاال قراره کجابر-کامران

 لباسامو عوض کنم داکنمیپ ییجا یپارک هی رمیفعال دارم م دونمیجواب داد:نم رادان

 به نظرتون؟ میمن وفرزانه رامخاطب قرارداد وگفت :خانوما کجابر کامران

 گفت:درکه عیسر فرزانه

 سرما؟ نیگفت:توا عیسر رادان

 رفت وگفت:آب وآتش یچشم غره ا فرزانه

 ادیبازگفت:ازاونجاخوشم نم رادان

 اچه؟یگفتم:در عیکم مانده بودکه ازحرص منفجرشود که سر فرزانه

 هیدرهوازوگفت::عال یبشکن رادان

 آب وآتش میگفت:به نظرمن بر عیکامران سر که

 موافقم اچهیفرزانه گفت:من بادر که

 اچهیگفت:پس در عیهم سر کامران

 ها هیگفتم:عاشق واقع یآرام یفرزانه زدم وباصدا یبه بازو یوضربه ا دمیخند

 !وونهی:ددوگفتیهم خند فرزانه

لباسامو  رمیرابه دست گرفت وگفت:من م سهیمتوقف کردوک یراکنارپارک کوچک نیبعدرادان ماش یکوتاه مدت
 عوض کنم

 امیکامران گفت:منم باهات م که

 ؟یشال اورد یشدند وبه محض رفتن آن ها من روبه فرزانه گفتم:فر ادهیپ نیازماش وهردو

دونه  هیتنته  یچ تمدونسیآوردوگفت:چون نم رونیب یوزرشک یکردوشال مشک فشیدست درک عیسر فرزانه
 یدونه مشک هیاوردم  یرنگ

 بهتره یمشک یمرس-

نگاهم  رهیوخ میدفعه چانه ام راگرفت ومستق کیراازدستش بکشم مانع شدو یشال مشک تاخواستم
 اچه؟یدر میدرب وداغونت بر افهیق نیکردوگفت:باا



 

 
214 

 کنم که کیبرم جراح پالست تونمینم اچهیدر هیبخاطر گهیگفتم:د زانیآو یولوچه ا بالب

 صورتته یمنظورم انقدر سادگ یخوشگل وونهی:ددوگفتیخند فرزانه

 رمیکه نم یفرزانه زدم وگفتم:عروس دکاذبیشا فیبه تعر یهم لبخند من

 یتورکن ویکیدیباالخره با یهرچ-

 وتورکنمیکس خوامیمن نم وونهیبه سرش زدم وگفتم:د یا ضربه

 که یانتکارفکرکنیخ یکه تاآخرعمرت به اون پسره  یتونینم یادبخویمگه دست خودته با-

 انتکار؟هرچهیخ ندیاجازه راداشتند که به شهاب بگو نیا انمیااطرافیفکرکردم.من "انتکاریخ"زدم وبه واژه یپوزخند
خردم وشهاب تمام کرده  انیرام زیهمه چ نمیرابب انتیآن صحنه به نام خ نکهیکه بود من چندروز قبل ازا

 ...کنمیانتکار؟؟؟فکرنمیخ میحق راداشتم که به شهاب بگو نیبودم...من ا

 نطوری...هم میهم به مژها یملیبه صورتم زد.ر یآوردوکم رونیب یکردوپنکک فشیدفعه فرزانه دست توک کی
 پسرا نفهمن یفر یگفتم:وا عیکردنم بودکه سر شیمشغول آرا

 ؟یرع کردخب بفهمن مگه خالف ش-

 کشمیخجالت م یهرچ-

 بابا الیخیب-

 دپسیکشیم میلبها یرو یرنگ یدست فرزانه راکه رژلب زرشک شدندیم کینزد نیرادان وکامران که به ماش دنیباد
 یاسیزدم وگفت:اه 

 پسرااومدن-

 سرم انداخت وگفت:حاال شد یرارو یزرشک دوشالیمقنعه ام راازسرم کش عیراگفتم سر نیتاا

 !وونهیوگفتم :د دمیدرهوازد.خند یوبشکن

 .نگاه انداختم دشیجد یبه رادان درلباس ها شهیوازش

رنگ هم به دورگردنش  یساده وسورمه ا یبودوشال گردن دهیپوش یوکت مشک رهنیراباپ یرنگ یا شلوارسرمه
 !پیخوشت شهیبود...مانندهم چدهیشل پ

 گفت:سالمشدند وکامران به محض سوارشدن  نیهردوسوارماش

 یدیگفت:چندبارسالم م یجواب سالمش رادادم امافرزانه باتخس من

 ؟

 ارهیم ی:صدبار!سالم سالمتدوگفتیخند کامران
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به فرزانه که  یعصب ینگاه نهیچرا؟رادان ازآ یافت یراه نم سییزدوروبه رادان گفت:جناب ر یپوزخند فرزانه
 کردم بابا ی:شوخدوگفتیاونشسته بودانداخت که فرزانه خند یدرست پشت صندل

 کردند؟نگاهیباهم رفتارم نگونهیدوچه شده بود که ا نیا نیرادان وفرزانه ردوبدل کردم...ب نینگاهم راب متعجب
 شده؟ یپرسوالم رابه فرزانه دوختم ولب زدم:چ

 بابا یچیباالانداخت وگفت:ه یشانه ا یالیخ یاوباب که

کردم  یازرادان وفرزانه پوف اوردنمیبپرسم.کالفه ازسردرن گریسوال د کی یراازمن گرفت واجازه ندادکه حت نگاهش
 .نگاه کردم رونیوبه ب

 یبه عکس چشمها ی...آهنگ موردعالقه ام...نگاهدیچیپ نیآهنگ درماش یهم نگذشته بود که صدا چندلحظه
نگاهم  عینگاهمان ادامه داشت که من سر نطوری...چندلحظه همکردیانداختم...اوهم به من نگاه م نهییرادان درآ

...چندبارنفس یبود...ته ته دلم...دراعماق هزاران متر بیاحساس عج کیدوختم...ته دلم باز رونیراگرفتم وبه ب
 ...اعماق نشوم ریدرگ ادیتاز دمیکش قیعم

 میومادخترهادرکنارهم قدم برداشت میشد ادهینفرپ4پارک کردهر نگیراداخل پارک نیرادان ماش نکهیمحض ا به
 یمسافت یوپس ازط میسبز شد یووارد فضا میخارج شد نگیوپسرها درکنارهم وازپشت سرماحرکت کردند.ازپارک

بشه  یکه چ مینیگفت:بش نوبه محض نشستن رادا میقرارداشت نشست اچهیدر یکه روبه رو ییپله ها یرو
 یسوار قیقا میبر دیاخه؟پاش

 گفت :موافقم عیهم سر کامران

توسط  قیوپس ازسوارشدن وحرکت قا میهارفت قی.به سمت قامیبلندشدندوماهم ازجابرخاست وهردوپسر
تکان خوردن کوچک  نیوهم میتکان خورد مانیدرجا یباسرعت شروع به حرکت کرد که کم قی،قایگر تیمردهدا

...اوهم به من نگاه داختمرابه رادان ان همارنگایاخت یوب میدینفرباهم خند4...هردنیخند یکوچک برا یشدبهانه ا
ترازاونگاهم  عی...بازهم من سر میدندان نمابهم نگاه کرد یبالبخندها نطوری...مثل دفعه قبل...چندلحظه همکردیم

 عیگردنم قرارگرفت.سرم راسر یرو یزیدفعه احساس کردم چ کیخوشرنگ آب نگاه انداختم...  یراگرفتم وبه آب
نگاه  دنیبه پشت سر نگاه انداختم وباد عیبه دور گردنم سر یرنگ یا هشال گردن سورم دنیگرفتم وباد نییپا

 ...یوقت سرمانخور هیشال گردن را به دور گردنم مرتب کردوگفت: یزدم .رادان هم بالبخند یرادان لبخند

 ؟یخودت چ-

 ستیمهم ن-

به نگاه  رهیخ نطوریداشتم هم بیکه بازدراعماق دلم احساس عج یرادراطراف چرخاند امامن درحال نگاهش
 !!...منشیخودش مهم نبود...من مهم بودم برا یکردنش ادامه دادم...خودش برا

 بامزه ست یلیکامران خ نیا یشدوباخنده گفت:وا کمینزد عیها فرزانه سر قیشدن ازقا ادهیپ بعداز

 ؟یشیمرام  یشده دار ینگاهش کردم وگفتم:چ متعجب

 وا مگه من اسبم؟-
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 اصل مطلبو بچسب-

 به نظرم هیرام کدومه فقط دلقک خوب رینه خ-

 یگیوگفتم:توکه راست م دمیخند

 گمیراست م شهیمن هم-

 برمنکرش لعنت-

 سوارکن یضربه ا نیمارو ماش تسیگ لیلحظه کامران روبه رادان گفت:ب همان

 د؟ی:مگه بچه ادوگفتیخند رادان

 شنیگفت:بزرگام سوارم عیسر فرزانه

 بچه هاست رواسهینه خ-

 دوست دارم یلیگفتم:واسه بزرگام هست من که خ عیسر

 میدرنگ گفت:باشه سواربش یب رادان

خنده اش راقورت داد...متعجب  عی...که باچشم غره رادان سر رخندهیبلند زد ز یدفعه کامران باصدا کی که
 !بودند بینگاهشان کردم...عج

راچرخاندم  ینقل نیپدال فشردم وفرمان کوچک ماش یرارو می،پایباز میوبه محض شروع تا میهاشد نیشسوارما
هم خنده ام  دومنیرادان بهم ضربه زد.رادان خند نیدفعه ازسمت چپ ماش کیزدم که  یوحرکت کردم ودور

فرزانه  داختممن برخوردکرد،به عقب نگاه ان نیمحکم به ماش ینیرارهاکردم ازپشت سر هم ماش
 کردم وگفتم :دارم برات دوارنگاهشیبود...تهد

فرزانه کوباند وروبه من گفت:انتقامتو  نیراازسمت راست به ماش نشیدفعه کامران ماش کی دکهیخند فرزانه
 گرفتم

رادان  شنهادیبه پ یضربه ا نی...پس ازماشمیدیوخند می....تمام مدت را خوش گذراندمیدیمان خند ییتا4وهر
 ... میدینفهم یزیکرد چ زیو زیکامران درگوش فرزانه و نیهرچندکه ازبس ا میهم رفت یشش بعد یانمیبه س

غذا ومخلفات سفارش دادکه  یکل یشام خوردن...رادان باافراط گر یبرا میبه رستوران رفت نماهمیبعدازس
 نگیشام مفصل خوردن به پارک کیحرف هابود...پس از نیبود...ولخرج تر ازا دهیفا یمجبورشدم اعتراض کنم اماب

بازنگه  یکدام نا چیه میبرد هوخوش گذراند میبود دهی.آنقدر کل شب راخند میشد نیوسوار ماش میبرگشت
بودند من هم خواستم  دهی...چشمان کامران وفرزانه بسته شده بودوهردوخوابدگ میداشتن چشمانمان رانداشت

 یوبرا دمیکش یا ازهیرادان شدم...من هم خم دنیکش ازهیخمدفعه متوجه  کیهم بگذارم که  یرارو میپلک ها
 ...خوش گذشت یلیرابازکردم:خ تیقبرستان،سرصح نهیس مارانبردوقت رادان هم خوابش نبرد وهمه  کی نکهیا

 بهم انداخت وگفت:آره خوش گذشت نهیازآ ینگاه مین
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 فتمین ادشهابیلحظه  هی یچندساعت تموم حت ی...باعث شدیمرس-

 اه گهید اریخب حاالم اسمشو ن-

 شد؟؟؟ یمتعجب نگاهش کردم چراعصبان چندلحظه

 ؟یشیم ی:حاال چراعصبان گفتم

 ...نشدم فقط یعصبان-

 ؟یفقط چ-

 یچی:هدوگفتیبه صورتش کش یدست

 یخوابیدفعه گفت:چراتوئم نم کیو

 دارموندمینثارش کردم وگفتم:منو باش بخاطر توب یغره ا چشم

 بخاطرمن؟-

 خوابت نبره نکهیا یبرا-

 نشه تیزیوچ میوقت تصادف نکن هیبخاطر خودته که  نکهیزدوگفت:ا یپوزخند

 .وچشمانم رابستم میجابه جاشدم درجا یگفتم وکم ی"شیا"

 رهیگذشته بودکه رادان گفت:خب حاال نخواب حوصلم سرم یا چندلحظه

 !سیه ادیچشمانم رابازکنم گفتم:خوابم م نکهیا بدون

 گهینکن د تیاذ یاسی-

 ...شهاب افتادم یها ادصداکردنیدفعه  کی..."یاسی"

 یناراحت شدن برا یحت گریزدم...د ی...پوزخند"یاسی یخوب"،"چه خبر؟ یاسی"،"!مراقب خودت باش یاسی"
شهاب...خاطرات  ینام شهاب...صدا یادآوریبا خواستیدلم م نکهی...باادانستمینم زیخودم جا یشهاب راهم برا

من  دنیرفته بودوآه کش میدگشهاب از زن گریقلبم کم کنم اما د ینیازسنگ یبکشم وکم قیآه عم کیشهاب...
 یگریاوکس د یدم؟وقتیکشیاوآه م یبرا دیرادرکنارش داشت...من چرابا یگرینداشت...شهاب کس د ییمعنا

وصالح  یهل دادم...اما...من بخاطر خوشبخت یگریراانتخاب کرده بودم...هرچند که خودم اورابه سمت کس د
ازمن گذشت وخودرابه هاله  ی...؟اوبخاطر چه کسیک اوبخاطراو،اوراازخود دور کردم وبه سمت هاله هل دادم...

 !بخاطر خودش...ثروت وپدرش دهمیکرد...شا کینزد

...آن عشق ستیبوط نمن مر  گربهیود دانمی! نمدانمیوسط به هاله داشت...منکه نم نیا یاحساس دهمیوشا
تمام شده...هم ازطرف من...هم  شیوقت پ یلیخ ریازدواج شاهزاده و دخترک فق یایکودکانه...آن رو نیریش

 ...ازطرف او
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 یمرد یدروزیوشا ردیگی...شهاب دست هاله رامادخواهدکردوبسیفقط غم دل من راز یمیدادن مسائل قد کش
 ...بود انگار ییمن شود...قسمت من وشهاب جدا یهم مسکن دردها

چشم دوختم.رادان که فکرکرد بخاطر حرف  رونیبه ب شهیراازهم بازکردم وازش میراقورت دادم وپلک ها بغضم
 دختر زشت نیزدوگفت:آفر یاوچشم بازکردم لبخند

 ...ستمیرفتم وگفتم:ازتوکه زشت ترن یغره ا چشم

 یخب ...ازمن بهتر زدوگفت:نه ییدندان نما یلبخند

 !وگفتم:بله...معلومه که ازتوبهترم دمیخند

پروتزت...دماغ  یخداداد ی(لبادمیشهالت...پوست برنزت...)خند ی:مثال چشمادوگفتیبه چانه اش کش یدست
 ...تیفندق

 ؟یکنیمسخره م-

 گمیم ینه جد-

 !مسخره-

 گمیراست م وونهید-

 ی...آیزنیگفت:چرام ی"آخ"به کف سرش واردکردم.با یپشت سرش نشسته بودم باکف دست ضربه ا ازآنجاکه

 کلی...هتیعیبلوندطب یحاال خوبه نگفتم موها یندار فمی:جنبه تعردوگفتیبه سرکتک خورده اش کش یدست
 ......قدبلندتتیباربب

 ؟یبلندگفتم:چ یباصدا

 ...ولم کنیآ یبلندگفت:آ یکوتاهش چنگ زدم که باصدا یجلورفتم بادودست به موها وکامل

 میتصادف کن دمیلحظه ترس کیکه سرش کامل به عقب برگشت...خودم هم  دمیراکش شیتوجه موها یب امامن
 ؟یکنیچه برسد به رادان...امامن ازموضع خودم کنارنرفتم وگفتم:منو مسخره م

 تاروگفتمیشدباخنده گفت:واقعاش هم با یحواسش به رانندگ کردیم یکه سع یدرحال

رادان جداکرد.حواسم  یکه همان لحظه دست فرزانه دستم راازموها دمیراکش شیموها دترازقبلیشد باحرص
 انیچهره اش نما یآثارخنده رو ی.فرزانه درحالکنندیکامران وفرزانه باتعجب به مانگاه م دمیرابه اطراف دادم ود

 میبکن یزیچ یتصادف هیمونده بود ؟کمیاسی یشد وونهیبود گفت:د

 کنه؟یمنومسخره م گولیبچه ژ نیوگفتم:ا دمیخند

 یپیخوشت نیبدونم پسر به ا خوامیم گولم؟نهی...من ژگول؟ی(:ژدیخندیم شیجبهه گرفت)امالبها عیسر رادان
 گوله؟یژ
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 نیریبگخودش برلب نشاندم وگفتم:هه!اعتمادبه نفس کاذب...بچه هاسقفو  یازپوزخندها یپوزخند
 !!ههپیهه!خوشت

 ازصدتافوحش بدتره رادان"هه" نی:ادوگفتیدفعه خند کی کامران

 :بذار بچه راحت باشهدوگفتیخند رادان

 عصاتو دمیپدربزرگ ند یرفتم وگفتم :وا یغره ا چشم

 تکان دادوگفت:زبونت چندمتره؟ نیبه طرف یسر رادان

 متر1568-

 تودهنت جاشده؟ یاووف چه جور-

 ...حجم از ...از نیکه ا یهمون جور-

 ؟یشعوریگفت:ب عیسر کامران

خنده وفرزانه هم بالبخند به کامران نگاه  ریبلند زد ز یبه کامران زدکه کامران باصدا یپس گردن عیسر رادان
کامران  یعنیهم خوشش آمدکه پولدارنبود... یمشکوک بود...نکندباالخره فرزانه ازمرد یکرد...نگاهش کم

نگاه ولبخند  نیشدن بکشد؟ازا ندرالیدورودراز وچندساله س یایفرزانه دست ازرو نیکند که ا یکار توانستیم
 ...بدهد یپسر معمول یتاباالخره دختربلندپروازمان دم به تله  ادنماندهیفرزانه انگار که ز

 ...خانوم؟حجم از نیاسمی یپس ازاتمام خنده اش به من نگاه کردوگفت:نگفت کامران

 وتکبر یدرهوازدم وگفتم:حجم ازتخس یدفعه بشکن کیفکرکردم و یکم

 خانوم نیاسمیزدوگفت:مرحبا  یدست کامران

 وگفتم:چاکرم دمیخند

 !تکان دادوگفت:امان ازدست تو نیرابه طرف دوسرشیبلندخند یباصا رادان

 گرفتیجذبه م یوقت نکهیانداختم...خنده اش رادوست داشتم...باا نیماش نهیعکس چشمان خندانش درآ به
بلندقهقهه  یلبخند بزند...باصدا شهیهم دادمیم حیاماترج شدیآورد جذاب ترم یدرم یوبداخالق باز
دوست ندارم  گریبخندد چون د شهیآمد...کاش هم یکش م میهم ناخودآگاه لب ها دمنیخندیم یسردهد...وقت
تحمل کنم که  توانستمیدمیاخموبود شا لیاننداوا...حداقل باخودم...اگر هنوز هم منمیاش رابب یاخم وبداخالق

روز رادان مانندگذشته  کیتحمل کنم که  توانستمیبود نم رکردهیینسبت به قبل تغ یلیبداخالق شود اماحاال که خ
 !هاشود...عصاقورت داده

کردوبعدازفرزانه آدرس خواست واز آنجاکه خانه فرزانه وپدرش  ادهیاول ازهمه کامران رامقابل خانه اشان پ رادان
 یکرد.پس ازخداحافظ ادهیخانه رارفت وچندکوچه قبل ازما فرزانه راهم پ یشگیمابود همان راه هم یکیدرنزد

گرم ونرم  یصندل یراحت رو یلی.ازآنجاکه خردراروشن کردوبه طرف کوچه خودمان حرکت ک نیازفرزانه رادان ماش
 لم داده بودم سییر بینا نیماش
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 میبه کمرم قلنج ها یمرتب شدن باحرکت یوپس ازکم دمیجابه جاشدم وشالم راکه عقب رفته بودجلوکش میدرجا
به من انداخت  یراشکست.رادان متعجب نگاه نیآرام وساکت ماش یقلنج شکاندن من فضا یراشکاندم که صدا

 بود؟ یوگفت:اون چ

 قلنج-

 وگفتم:توئم بشکون راحت باش دمی.من هم خنددیدفعه خند کی

 ستمیمن بلدن-

 یحرکت به چپ)خودم هم به چپ حرکت کردم که قلنج کوچک هی یکنیکه بلدشدن بخوادکمرتو صاف م هیچ-
نگاهم کردو  نطوریحرکت به راست )وبه راست حرکت کردم( وصاف نشستم.رادان چندلحظه هم هیشکست (

 .تکان داد نیبه طرف یباز باخنده سر

.طبق معمول محسن سرکوچه نشسته بود میشد ادهیپ نیراسرکوچه پارک کردوباهم ازماش نیکه ماش یا لحظه
 تکان دادوگفت:سالم داداش یرادان دست دنیدرحال گفتگو وخنده بودند.باد یپسرانه ا نبارتنهانبودوباجمعیاماا

 فت:سالمتکان دادوگ یبازچهره اش خنده دار شد.بااکراه دست رادان

 باحاله یلیخ تونیخودم رابه اورساندم وگفتم:دوست عیافزود .من هم سر شیقدم ها وبرسرعت

 !رفت وگفت:مسخره یدفعه رادان چشم غره ا کی که

 گمیم یجد-

در رابازکرد وهردو  دشیرادان باکل میدینگفتم.به خانه که رس یزیچ گریود دمیشد.خند بمیچشم غره نص وبازهم
 ...برم گهیوگفتم:من د ستادمی.مقابل حوض ا میداخل رفت

 ریتکان دادوگفت:شب بخ یسر

 ریشب بخ-

 ... یدفعه به سمت رادان برگشتم وگفتم:مرس کیبرداشتم که  یسمت پله هاقدم به

 ؟یهم که برگشته بودتابه خانه اش برود به سمتم برگشت وگفت:چ رادان

 ... خاطراتم شد نیازبهتر یکیبهم خوش گذشت... یلیرادان...امشب خ یزدم وگفتم:مرس یلبخند

 ...نداشت یرابه هم فشردوگفت:قابل شیزدوپلک ها یلبخند اوهم

 میکردیرفتن به خانه نم یبرا یکداممان تالش چیشد...نگاهمان همچنان ادامه داشت ه ضیهم عر لبخندمن
برو  گهیدفعه رادان گفت:د کیگذشت که حداقل من گذرش رااحساس نکردم که  یصورت لحظات نیوبه هم

 ...یخسته شد یلیبخواب خ

 تکان دادم وگفتم:باشه یسر
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 سییر بیازنا رمیبگ یبرات مرخص یخوایم-

 یکن دسوءاستفادهینبا گهیجذبم شده اماد سییر بیحاال درسته نا ستیوگفتم:نه الزم ن دمیخند

 به من نده سوییر بیانقدر پز نا طونی:برو بخواب شدوگفتیخند رادان

 نداره؟ گهیپزم داره د-

 !چرا...خب-

 رمیم گهیوگفتم:من د دمیخند

نشسته بودند  ییرایرابرهم فشرد ومن هم به راه افتادم.پس ازورود به خانه با بابا ومامان که داخل پذ شیپلکها
 واحوال؟ حال نیبلندگفتم:سالم بروالد یمواجه شدم باصدا خوردندیم رهیم ونیزیتلو یودرحال تماشا

 یسالم ساعتونگاه کرد کیبرداشتم وگاززدم که باباگفت:عل یخور وهیازداخل م یاریکنارمامان جاگرفتم وخ عیوسر
 ولد؟

 ...دیبردم وگفتم:ببخش نییادغام شده باخنده سرم راپا باشرم

 ن؟یکردیکارمیهمه مدت خونه فرزانه چ نیگفت:ا عیسر مامان

 میدید لمیگفتم:ف نیبودم بخاطر هم رونیوقت شب ب نیمن لوندهم بارادان تاا دکهیسوال راپرس نیا دمیفهم
 میکرد یباز

که  ندفعهینرو حاالا ییبه بعدشباجا نیبابا ازا نیاسمیگفت: گرفتیم بیخودپوست س یکه برا نطوریباباهم
 یچیه

 گفتم:چشم یآرام یباصدا

 بال یچشمت ب-

 :کجا؟دیپرس عیبلندشدم که مامان سر میزدم وازجا ارمیبه خ یگرید گاز

 بخوابم رمیم-

 ؟یخوابیتاحاال انقدر زود م یتوازک-

 خسته شدم میدیخند میفرزانه گفت نیانقدر که باا-

 خب برو بخواب یلیزدوگفت:خ یدور ازچشم باباپوزخند مامان

رادان  یاسمان باپوزخندهاتا نیبخاطر پوزخند زدن مامان که زم میازکش امدن لبها کردمیم یکه سع یدرحال
 ریکنم گفتم:شب بخ یریتفاوت داشت جلوگ

 یوبالبخند دمیتخت رهاکردم.طاق بازدرازکش یهم مامان وهم بابا جوابم رادادند.به اتاقم رفتم وخودرارو که
 ...لب زمزمه کردم:رادان ریارزیاخت یشدم وب رهیبه سقف خ میلبها یرو ضیعر
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رادان  یمختلف ازلبخندها ریخواب بسپارم اماتصاو یهم گذاشتم وتالش کردم که خودرابه بالها یرارو میها پلک
 میلبها یلبخندرو نحاای...باابردیم نیکردوازبیوتالش مراباطل م یبست تمام سع یکه درذهنم نقش م

 یبعد ریبه تصو ریتصو نیازا ر...آنقدشدیترازقبل م ضیگرفت لبخندم عر یکه درذهنم جان م یریبودوباهرنصو
 .چشمانم شد همانیچه زمان خواب م دمیرجوع کردم که نفهم

وخواب  دمیراباحرص به تشک تخت کوب میباالجبارچشمانم رابازکردم وپاها لمیآالرم موبا یباصدا
که باانگشت  یآمد.درحال یم شترخوابمیب شهیبودم ازهم دهیخواب شهیزودتر ازهم شبید نکهیآلودازجابرخاستم.باا

.دوباره به دیخواب ازسرم پر یتاحدود دمیکه به قورتم کوب یرفتم.مشت آب ییخاراندم به دستشو یکف سرم رام
اصال حال وحوصله انتخاب لباس نداشتم.درحال مرتب کردن  دمیکه دستم آمدراپوش یزیچ نیاتاقم برگشتم واول

لحظه خوف برم  کیبادکرده ام  ینیگودرفته وبچهره پف کرده وچشمان  دنیمقنعه ام بودم که بادقدت درد
 ...دمیترس یبه عقب رفتم وگفتم:وا یارقدمیاخت یداشت.ب

 عیتکان دادم وسر میبایچهره ز یبه نشانه تاسف برا یخودم هستم سر نهیعکس درون آ دمیکه د یووقت
 میهم موها ی.ماسک رابرصورتم زدم وکمداکنمیپ یگشتن موفق شدم ماسک یوپس ازکل ختمیر رونیراب میکشوها

 .ندیرابب زمینتواندچهره خوف برانگ یکه کامل استتارکنم تاکس ختمیصورتم ر یرارو

 .حرکت کردم اطیحوصله گره زدم وبه سمت درح یراب شیوبندها دمیراپوش میها یکتان عیرفتم وسر رونیب ازخانه

 "رادان"

وبااکراه  دمیراباتمام قدرت به تشک تخت کوب میغلت زدم وباحرص پاها میخواب آلود درجا لمیآالرم موبا یباصدا
 داریترازخواب ب عیدسریهشت بود.با کیانداختم.نزد یواریبه ساعت د ینگاه میراازهم بازکردم.ن میپلک ها

سرکرده بودم  نیاسمی الیمن که تمام شب رادرفکر وخ یبود خصرصا برا زیاماخواب واقعا وسوسه انگ شدمیم
ارزشش راداشت که بخاطرش ازخوابم  نیاسمیفکر  نحالیزد خواب به چشمانم آمد...باا دهیسپ یوقت قایودق

 ...نیاسمی یازلبخندها یریتصاو دنی...دنیاسمی ی...مرور حرف ها نیاسمی یصدا یادآوری...نیاسمیبزنم...فکر

ام دود شدورفت  یروز تمام خواب آلودگ یتدادراب نیاسمینام  یادآوریبودکه با بی...عجازجابرخاستم
بود...همه  زیمن همه چ یروزهابرا نیا نیاسمیبخش بود...جالب بودکه  یمن انرژ یکال برا نیاسمیهوا...

 ...ی..هم دوست بود...هم سنگ صبوربود...هم عشق بودواحساس...وحاال هم که انرژزیچ

نبود  نیاسمی اورد؟اگریمن ب یمدام رابرلب ها یلبخندها نیا توانستیم یچه کس گرینبود د نیاسمیاصالاگر
بود؟باتمام کمبود  یازچه جنس نیاسمی نیقله اورست مانندقلبم رافتح کند...؟واقعا ا نیا توانستیم یچه ک گرید

 یدخترعاد نیونقص بود؟چراا بیع یکامل وب میبرا نقدریبادختران اطراف من داشت چراا سهیکه درمقا ییها
 ......؟چراکردیدرنظر من خاص جلوه م نقدریا یومعمول

دورودراز  یوآرزوها اهایکه شده تمام رو ستیافتنیدست ن نقدریا شیبودن ها یدخترباتمام معمول نیچراا
 ...انیمن،رادان آرم

 نیهم گذاشتن بود باهم یپلک رو کیفقط فاصله  ییکوتاه که گو یبودنش درمدت یباتمام عاد یدختر معمول نیا
 میکه درتمام زندگ یمتداول بودنش دل بردازمن نیبودنش...باهم یعاد نیمثل همه بودن وخاص نبودنش...باهم
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 یکه مرادرفاصله  یجادوگر قهار بود...جادوگر کیشک  یدختر ب نیبودم...ا زاریومتداول بود ب یازهرچه معمول
 ...شیبودن ها یمعمول یجادوکرد...جادو یپلک زدن

 شبیمدام د یولبخندها نیاسمیبه  دوبافکرکردنیم وبعداز شستن صورتم کامال خواب ازسرم پررفت ییدستشو به
 .شدم کیبوت یحاضر وراه یپرانرژ نیاسمی

ترازمن به سمتم  عیواردپاساژشوم که اوسر عیخواستم سر دمیفرزانه راد ابانیخ گریدرطرف د دمیپاساژکه رس به
 شده؟ یزی:چدمیجوابش رادادم وپرس لیم یآمد.سالم کردکه ب

 ...خواستم بپرسم امانشد شبیسوال دارم...د هی-

 خب...بپرس-

 هم بدونه؟ یاسی یخوایچرانم یپولدار دونهیکامران م یپولدار دونمیمن م-

 دونه؟یکامرانم م یدونی:توازکجامدمیبه اصل حرفش فکرکنم پرس نکهیازا قبل

 خوامیم میاسیبدونه؟من دوست  یاسی یخوایحاال توجواب بده چرانم دمیفهم میکردیچت م اچهیبعدازدر شبید-
 بهش بگم

 یدبگینه نبا-

 کنه؟یرمییتغ یشه؟چیم یبدونه؟مگه چ دیچرا؟چرانبا-

 دبفهمهیحدبدون که نبا نیتوفقط تاهم-

 دونهیکه اون م ینینش نیرزمیرزیکه تواون پسرک فق گمیوبهش م رمینگاهم کردوگفت:پس منم امروز م باحرص
 یدارثروتمند هیسرما هیو یستین

 یکردم وگفتم:چقدر بدم دست بردار یپوف کالفه

 گمیم زنمیاالن زنگ م نیحرفت هم نیگفت:ازلج ا یزدوباحرص مضاعف شده ا یپوزخند

 عیکه سر بردیرابه سمت گوشش م لیآورد وشروع کردبه شماره گرفتن.موبا رونیب فشیراازک لشیموبا عیسر
 میمچ دستش راگرفتم وگفتم:باشه...بذار صحبت کن

 شنومیگفت:خب؟م یا روزمندانهیزدوتماس راقطع کرد.بانگاه پ یپوزخند

 ؟یبشنو یخوایم یچ-

 روبفهمه تیواقع یاسی یخوایقانع کننده که چرانم لیدل هی-

 هیشخص یلیخ لمیدل-

 ..یدونیدادوگفت:خودت م یراباالآوردوتکان لشیموبا

 گمیباحرص نگاهش کردم وگفتم:باشه...م نبارمنیا
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 شنومیزدوگفت:م روزمندانهیپ یلبخند

 ...نویاسمی...من نیاسمیگفتم:من به  یمنقبض شده ا بافک

 ؟یگفت:دوسش دار یحرفم راکامل کنم که فرزانه باپوزخند نتوانستم

 نکهیهم ا یپولدار نکهیهم ا قتوی:خب بهش بگو ...هردوتاحقدوگفتیبلندخند یکردم که باصدا باانزجارنگاهش
تابتونه درداش  ازدارهیمردپولدار عاشق ن هیهم االن که شهابو ازدست داده به  یاسیمطمئنا یدوسش دار

 روفراموش کنه

 مثل توئه؟ نیاسمی یفکرکرد-

 ؟یچ-

تر دخ هیعشق...بخاطر عشقش شهابو هل دادسمت  یفهمی...اون براش عشق مهمه مستیمثل تون نیاسمی -
 دپولدارمیفهم یوقت ترسمیم نیوقت شهاب بخاطر اون دست ازمال ومنالش بکشه...منم ازا هیکه  دی...ترسگهید

قانع  لیدل نمی...انهمارومتفاوت کرده ازم فرارک یکه سطح اجتماع یپول لعنت نیودوسش دارم بخاطر ا
واگرم درقبال  ینگ یچیبهش ه خوامیتوهم باشه...ازت م یبرا دوارمیخودم که قانع کننده ست ام یکننده...برا

 !فقط تودهنتو بازنکن...لطفا دمیندارم بهت پول م یمن مشکل یسکوتت پول بخوا نیا

 میرفتم.به محض ورودم کامران جلو کیبه بوت دمیاوراد ینگاهش کردم وبعد که جسم خشک شده  چندلحظه
 یرکردیتاخ هیثان38و قهیدق7اش گفت:درست یبه ساعت مچ یدرآمدوبانگاه

 سییدریوگفتم:ببخش دمیخند

 راه انداختم؟ یچندتامشتر قهیهفت د نیتوا یدونیم میدنداریببخش-

 چندتا-

که اومده بود  رمردهیپ هیبخرن  نیفشن مشنا سه تادختر که اومده بودن کادو ولنتا نیازا گولیدوتاپسر ژ-
 لهیوک دمیآقاهه که ازحرف زدنش باتلفن فهم هی(بارخندهیبخره)زدم ز راهنیرپیز

 ؟یخوایم ریلوح تقد نیتکان دادم وگغتم:آفر دنیبه نشانه فهم یسر

 توئه فهیو وظ ندازمیراه نم یمشتر چیبنده ه هیثان16و قهیدق15ازاالن تا یکه بدون ناروگفتمیراینه خ-

 چرا؟ یدوبرابر کرد-

 کنمیگفت:آخه من نزول خورم بابهرش حساب م یبالبخند

 ثینزول خور بدذات خب یوگفتم:ا دمیخند

 اش گذاشت وگفت:چاکرم نهیس یرارو دستش

 یدوتامشتر یکیبه من که  نهیلم دادودست به س یکه مشخص کرده بود راگوشه ا یا هیثان16و قهیدق15 تمام
راه  یمشتر قهیپانزده دق نیازمن درا شتریب قهیکه چرااودرآن هفت دق خوردیحرص م نیراه انداختم نگاه کرد وازا
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 میلبها یلبخندازرو یلحظه ا یبرا یمن فقط بخندم وحت شدیم کردوباعثیانداخته وازشانس واقبال بدش ناله م
 ...محونشود

 یکار میتا انیزپاگذرزمان رااحساس نکردم.بعدا یذره ا یکه حت دمیگذران یراهمراه باخنده وشوخ یکار میتا کل
آمدودست  کمیطبق معمول بلمخسن مواجه شدم نزد دمیخانه فردشدم.سرکوچه که رس یهم راه

 درازکردوگفت:سالم داداش

 ؟یندار یمحسن توکاروزندگ نمیدادم وگفتم:سالم...بب بااودست

 نه داداش چطور؟-

 ؟یکاریخنده ام گرفت وگفتم:چرانه؟ب حشیرک وصر ازجواب

 میچرخیعار م یکاربیب لمهیآره به قول اون ف-

 ...دوما یگیروم لمهیکدوم ف دونمیاوال که من نم-

 دوما؟-

 داکنمیکارپ هیتوشرکتمون برات  تونمیمن م یاگه بخوا-

 ...شرکت یگفت یزدوگفت:راست یدفعه بشکن کی

 خب؟-

که  ییمدل باالئه )به پشت سرم،جا نیماش نیحرف افتادگفت ا میکرد کیسالم عل دمید نویاسمی یصبح ابج-
 توئه سییراپارک کرده بودم اشاره کرد(مال ر نیماش شبید

 به عقب انداختم ودوباره به محسن نگاه کردم وگفتم:آره ازش قرض گرفتم ینگاه مین

 روش خط بندازم خواستمیم یخب چرازودتر نگفت-

 ستمین یکردم باباعقده ا یزدوگفت:شوخ میبه بازو یگردشده نگاهش کردم که ضربه ا باچشمان

 ...به نشانه تاسف تکان دادم وگفتم:کامالمشخصه یسر

درلباس  یانسالیزن م دنیازپشت سرم که نامم راصداکردبه عقب نگاه انداختم که باد یزنانه ا یصدا دنیباشن
لش بک زدبه عمق ف کی هیماتم بردوذهنم سر یداشت لحظه ا ییارآشنایکه چهره بس یومدرن کیوظاهر ش
 ...خاطراتم

باباتون  شیدپیبمون حانهیتوور دمیازبابات بر گهیآقاجون...د شیبرم پ خوامیرادان،مامان...من باستاره م"
 "دباشه؟یکن تشیداذیتونیوتام

هم ازهم فاصله گرفتند...مامان  میمامان بعدازچندسال نه تنهاچشمانم گشادشد بلکه لب ها دنید ازتعجب
تعجب داشت که  یجا می.. برادیایب دنمید ینجابرایکه به ا کردمیبرگشته اما فکرنم رانیبه ا دانستمیم...نجابودیا

بود...مامان بدون پلک  ستادهیگذراندم ا یفردم رادرآن م یکه روزها ینینش ریحاال مامان مقابل من درمحله فق
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برابر  یکپ کی...چشمان من واقعا دمیدیخودم رام یاصل چشم ها ییشدم به چشمان مامان...گو رهیزدن خ
زن مادرمن نبود...اگرمادرمن  نیرازمزمه کنم...اماا"مامان"واژه  یاصل ازچشمان اوبود...فقط توانستم به سخت

کسالت آورش فرارکند...اگرمادر من بود بخاطر  یاززندگ کردتابادخترشیرهانم یانمرادرنوجو شیبود چندسال پ
 کینزد یدوکار راانجام نداد مادرمن نبود...قدم نیکدام ازا چی...پس اوکه هبردیباخودم امراهمیماند... یمن م

کنارم  که هیدوثان یکیدی.شادیچیپاشنه دارش گوشم پ یتق تق کفش ها یازاوروگرفتم که صدا عیشدکه سر
 ...زمی:رادان...عزستادوگفتیا

 خانوم کاردارم توبرو نیروبه محسن گفتم:من باا عیسو

 نمتیبیتکان دادوگفت:پس بعدام یسر محسن

ازمادور شد.کامل مقابل مامان قرارگرفت  عیدادم که اوهم سر دتامنییبه نشانه تا یهم گذاشتم وسر یرو پلک
 ؟یاومد یوبه چشمانش نگاه کردم وگفتم:واسه چ

ود گفت:بهونم تولدت ب دمیدیکه درچشمانش م یهم درشبنم زدیکه هم درنگاهش موج م یبامهربان مامان
 نیبود حانهیتوور لممیدل

 باورکنم تونمینم یول نیزدم وگفتم:منو ببخش یپوزخند

 ...زدلمیعز یدفعه خودرادرآغوشم پرت کردوگفت:چقدر بزرگ شد کی

 نقدریبعدازچندسال آمده بودوا میگذشته ها یاعتنا یبردودستانم درهوامعلق ماند...مامان سردوب ماتم
 ییاش جا یچرامرابغل کرد؟مگر من راهم دوست داشت؟مگرمن هم درزندگ کرد؟اصالیرفتارم یاحساسات

 ...ستاره نبابابا وبه نحو احسن بزرگ کرد یباز شد؟لجیخالصه نم زیاش فقط دردوچ یداشتم؟مگرزندگ

 یکه دستانم رو نطوری.همدیبازوانش گذاشتم تااوراازخودم جداکنم امااومحکم تر به من چسب یرارو دستانم
 ...یریتاث زارومنیچ نی...ا انیودگفتم:بسه خانوم آرمبازوانش ب

وگفتم:مردم دارن نگامون  ردادمییحرفم راتغ کردیبودومتعجب نگاهم م ستادهیکه درمقابلم ا نیاسمی دنیباد
 ...ها؟میحرف بزن نیتوماش میبهتره بر کننیم

 میحرف بزن نیتوماش میازم جداشد وگفت:باشه بر باالخره

 امیمنم م دیرابه سمتش گرفتم وگفتم:شماسوارش چییسو

 نیاسمیبه سمت  نیماش یقدم برداشت.پس ازجاگرفتن مامان برصندل نیراازم گرفت وبه سمت ماش چییسو
 رفتم وگفتم:سالم کردیم بیکه بانگاه متعجب وبهت زده اش مامان راتعق

 دفعه دادزد:واقعا که رادان کینگاهش راازمامان گرفت و عیسر

 ؟چرا؟ینگاهش مردم وگفتم:چ تعجبم

 یباش یآدم نیهمچ کردمیبه نشانه تاسف تکان دادوگفت:اصال فکرنم یاعتنابه سوال من سر یتوجه وب یب

 شده مگه؟ ی؟چیزنیحرف م یازچ نیاسمی-
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 ادیبامن حرف نزن!ازت بدم م گهی...د یچی:هادزدیفر گریبارد

ازمن فاصله گرفت وبه داخل کوچه رفت...تاخواستم به دنبالش بروم  یومحکم قدم برداشت ودرلحظه ا عیسر
 گهیادیکرد:رادان ب میمامان صدا

که  یصندل یرفتم ورو نیرازده به سمت ماش ییحرف ها نیبه من چن نیاسمیچرا دانستمینم نکهیازا یحرص
که شوهرت درست  یریفق ادان؟ر ینیبب مویبدبخت نکهیا نجا؟واسهیا یاومد ی:اه مامان واسه چادزدمیجاگرفتم فر
 مادرانتو ندارم یبرو اصال حوصله محبت ها یدیکرده؟اگه د

 هو؟یچندلحظه بهت زده نگاهم کردوگفت:توچت شد  مامان

بلندترازقبل  رفتمیتندم یلیداشتم خ نیاسمی یبخاطر رفتار بداخالق چندمجهول نکهیتوجه به ا یب امامن
 نیماش نیباهم یخوایامیخبرکنم؟ یبرات تاکس نمتیخوادببیبرو دلم نم نجاینشد فقط لطفاازا میچی:هادزدمیفر

 برگرد

 :الزم نکرده باراننده اومدمدیادکشیبرسرم فر نباراوهمیا

 یارشوکه شدم وچندلحظه مات نگاهش کردم که اوهم به خودآمدوباصدا یناگهان ادیبودم که ازفر نبارمنیا
 گرفتم کیکوچ یمهمون هی ااونوریگفت:شب ب یآرامتر

 دارم نجاتعلقیفرد به ا یامروز فرده،من روزا-

 ابگوچشمیب گمیمن م یوقت-

 چشم؟ یگفت ینرو م گفتمی:اگه من اونموقع مارگفتمیاخت یب

 ؟یگفت:چ یدفعه خشکش زد وبه سخت کی

 خونه یزدم وگفتم:به سالمت برس یپوزخند

باشه؟من  میروفراموش کن اگذشتهیشد وگفت:رادان پسرم ب ادهیپشت سرم پ عیشدم واوهم سر ادهیپ نیوازماش
 کنارتون شهیهم یاومدم که بمونم برا

 میمعده ام گذاشتم اما باحفظ پوزخندبرلبها یچهره ام درهم رفت ودستم رارو یسوزش درمعده ام کم باحساس
 ندارم اجیبه تواحت یسالگ34...من تویراومدید یلیمامان...خ یراومدیبفهمدوگفتم:د یزینگذاشتم مامان چ

 نره ادتیامشب  یگفت:مهمون عیقدم برداشتم وازاوفاصله گرفتم که سر عیسر

بازبود هل دادم ورفتم  مهین اطیکردم.درح یفاصله کوتاه سرکوچه تاخانه راط عیاعتنا واردکوچه سدم وسر یب ومن
 یحت ی...روزدمیبه داخلش به آرامش رس دنیقدم برداشتم وپس ازرس نیرزمیبه سمت ز عیداخل.سر

 ...رمیآرامش بگ کیدخمه تنگ وتار نیازا مردمیفکرنم

 کیدیشدباینم نطوریقبلش بازگرداندم...ا یوبه جا دمیرفتم وشربت معده ام راسرکش خچالیبه سمت  عیسر
 بانیوقت گر یقت وبراکه و یدرد لعنت نیا گرفتمیم یجد یکم نیاسمیقول  دبهیواقعا...با رفتمیم یآندوسکوپ
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 نیتاب وطاقت ا گریچون د کردمیبه حالش م یفکر دیخسته ام کرده بود با گری...ددیبریوامانم رام شدیم رمیگ
 ...دیافتادم .با یدنبال راه درمانش م دبهیرانداشتم...با ییدرد کذا

 الیمراازفکروخ یبرنامه سرگرم کننده که کم کیراروشن.شروع کردم به گشتن دنبال tv کاناپه پرت کردم یخودرارو
 ...بدانم بازاورامامان صدامردم نکهی...مامان...من بدون ااوردیب رونیمامان ب

 شیزندگ یمرارها کردورفت پ شیکنم که چندسال پ یواژه مقدس رانثارزن نیبازا خواستیاصال دلم نم نکهیباا
 ...بارودوبار...چندبار کی..آن هم نه واژه رابرزبان آورده بودم. نیا اریاخت ی...اماب

 یلفظ خطاب نیچن قینکرده که ال یمن مادر ی...که اوبرامیاومامان بگو دبهیرفت که نبا ادمیدفعه  کیچرا دانمینم
 ...باشد نیاسمی لشی...دللشیددلیباشد...شا

 یبودهمان دختر معمول نیاسمیبازهم  میوناگهان یدفعه ا کیشدن  یعصب یشدن وحت جیگ نیا لی!دلدرسته
 دمیگونه متفاوت...نفهم نباربهیتازه...اماا یوجنجال نیاسمی...بازگرید ییوغوغا نیاسمیمن خاص...بازهم  یوبرا

 "ادیبدم م تبامن حرف نزن...از  گهید":زشدوگفتیدفعه نگاهش انزجارانگ کیکه چطور 

رانشان داد؟مگرمن چه  یعکس العمل نیچن نیاسمیچه شدکه  کبارهیکه به  دمیوهمنوز هم نفهم دمینفهم
 کارکردم؟ اچهیگفتم؟

انجام نداده بودم  یمن کاراشتباه نکهیرغم ا یکرده بودمه چراعل جمیگ نینکرده بودم وا یکاراشتباه چیه من
 یشهاب...ابرازنفرت وانزجارش برا یبه من ابزار نفرت کرد...جالب بود...ابرازعالقه هاواحساساتش برا نیاسمی

 ...احساسم متعلق به اوبود مها...تما نیحال بازهم دوستش داشتم...باتمام ا نیومن باامن...

 ...حدجادوشده بودم که باوجودابرازنفرتش هم عاشق ترشدم...عاشق ترازقبل نیجالب بردکه من تاا یلیخ

 "دوستت دارم"به من گفته باشد انگارمه

عقلم راازدست داده باشم  نیچن نیمن ا نکهیر ومسخره بوداتنهاجالب بود بلکه خنده دارهم بود...خنده دا نه
 ...گرفتیافتاده باشد...خنده ام م یوجب مین یدخترک معمول کیوقلب وتمام وجودم به دست  یوکنترل زندگ

 .ومشغول تماشاشدم داکردمیبرنامه سرگرم کننده پ کیگشتن باالخره  یبعدازکل

دوختم.نام  لمیگرفتم وبه صفحه موباtv چشم ازصفحه لمیزنگ موبا یمنوال گذشت که باصدا نیبه هم یمدت
 کردم وپاسخ دادم:بله ستاره ی.پوفکردیم ییصفحه خودنما یستاره درباال

 یرانیسالم داداش ا-

 یسالم خانوم خارج-

 چه خبرا؟ یخوب-

 ستین یخوبم خبر-

 ...یداداش-
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 هووم-

 یداداش-

 هووم-

 یداداش-

 کنمایاه ستاره قطع م-

 گمیخب م یلیخ-

 بگو-

 ...یداداش-

 خدافظ-

 نجایاایگفت:پاشو ب عیتماس راقطع کنم سر تاخواستم

 ؟یمامانت ازت خواست بهم زنگ بزن-

 شناسمینم رانوی...من انمتیبب کیبارازنزد نیاول یخوادبرایدلم م نکهیاوال که اون مامان توهم هست دوماا-
...سومامامان وبابامهمون دعوت کردن به قول خودشون نجاباشه؟یاایتوپاشو ب یکه هست ییجا امیب تونمینم

 رهیابروشون م

 ؟یادگرفتی یاوال دومارو ازک یستیروخوب بلدن رانیکه ا یزدم وگفتم:خانوم یپوزخند

 انه؟ی یایم نمیفولم حاال توبگو بب انشویواصطالحات عام یمن تمام زبان فارس یفکرکرد یچ-

 !...باشهامیمنه برسرنم...م دنید کیتوروبه آرزوت که ازنزد نکهیا یوگفتم:فقط برا دمیه صورتم کشب یدست کالفه

 گفتم:آرومتر عیراازگوشم جداکنم.سر لیموبا عیبلندش باعث شدکه سر غیج یصدا

 چاکرم داداش یلیخ-

 ران؟یا یوگفتم:چندروزه اومد دمیخند

 سه چهارروز فکرکنم-

 ایادگرفتیخوب -

 کرد نیتمر اددادوباهامیموبه مو یازبچگ ویبه من فارس ادگرفتمی ناروازآقاجونمینه ا-

 اونجام گهید میساعت ون کیاداکردم(تا طیبه آقاجونت)آقاجونت روغل نیزدم وگفتم:آفر یپوزخند

به  شدم وبه سنت خانه زوج نیزدم وسوارماش رونیازخانه ب عیدرنگ تماس راخاتمه دادم وسر یلحظه ا بدون
 انیرفتم وازم میگرفتم.سپس به سمت کمدلباسها یبه حمام رفتم ومختصر دوش دنیراه افتادم.به محض رس
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 یکه خط ها یدیسف راهنیخط دار انتخاب کردم وباپ یدست کت وشلوارمشک کیجور و واجور، یکت شلوارها
 دطبقیشدم...با یخانه پدر یهم بستم وبه سرعت نور راه یرنگ یوکروات سرمه ا دمیرنگ داشت پوش یسرمه ا
 .دمیرسیاززمانش مانده بودبه آنجام قهیدق20 یبعدکه وقت میوساعت ون میقولم تا

 نکهیرامتوقف کردم وازا نیساعت بعدمقابل درخانه ماش عیشدم ور یراه یسرعت به سمت خانه پدر تیبانها
 یبعد صدا یرافشردم که مدت فونیپاده شدم.زنگ آ نیوازماش دمیکش یبودم نفس راحت دهیدرست وبه موقع رس

 اتویب ی:وادیچیستاره درگوشم پ غیج

 امدهینجانیبود که به ا یادیبزرگ وپردارودرخت خانه رفتم.مدت ز اطیبه داخل ح عیوبابازشدن در سر دمیخند
مرادرعمل انجام شده قراردادومجبورم  حانهیور نجاآمدمیبودکه باا شیسال پ میبار نیسال...اخر کیبودم...حدود 

 یقدم شوم برا شیآمدوپ دازاوخوشمیکه شا شتریب ییآشنا یکرددوستش رابه شام دعوت کنم برا
 یهردفعه چه نقشه ا ستیچون معلوم ن گذارمیخانه نم نیرابه ا میپا گری...ازآن روز بود که گفتم دیخواستگار

بعدازگذشت  یکه حت یازخانواده ام...تاحد شتریدور ب یبرا بهانه کوچک کیشد  نیوهم نیداشته باش میبرا
 یبارز ینمونه  کردندوسپهریم یسپهر درخانه باباوکناراوزندگ شوهرشو حانهی.ردمیراند حانهیچندماه هنوز بچه ر

عاشق دلباخته سپهرکه آن روزهاتازه به کسب وکارخود که رستوران  یسالگ15در حانهیدامادسرخانه بود...ر کیاز
 هودوستانش شد حانهیپاتوق ر یشده بود رستوران سپهر به نوع رمیکه دستگ نطوری...ادادشدیبود رونق م یدار

 ...پدرومادرشده بودند شدیم یدوشد...وحاال هم که چندماه نیهم مسبب شروع عالقه وازدواج ا نیبودوهم

متوسط وبابانه  یازدواج کردباسطح مال یمعمول یبامرد حانهیبودکه آن موقع ر نیجالب بودا میکه برا یزیچ
 میوبگو میایاگر من حاال ب یپروبال خودگرفت وبه اوکمک کرد ول ریتنهاباازدواج آنهامخالفت نکردبلکه سپهر راز

بودم که  نبارمنی...امااداشتیربازمنکایدازایبرود مرابااتواع واقسام تهد نیاسمی یمن به خواستگار یبرا
 نی...کوه راهم ازمچی...باباکه هدیایب انیکه به م نیاسمی یکارگرشود...پا شیدهایتهد گذلشتمینم
وداشتن او  نیاسمیبخاطر  کنمی...حس مدانمی...نمفتمیم ستونیفردهادوبه جان ب شومی...مدارمیبرم

کنم...چون گفتن  یعمل برسد شانه خال یاگر پا دهمیشا دانمیهستم...نم یودرکتاراوبودن حاضر به انجام هرمار
 ...دیددیآسان است...سخت ودشوارعمل است که آن راهم با یمسائل نیوحرف زدن راجب چن

 یدهایباشد که بخاطرش ازتهد یدارن آنقدر نیاسمیکه نسبت به  یاحساس وعشق وعالقه ا نیکه ا انابازفکرکنم
 شهیعشق وعالقه آنقدر ر نیا دهمیدهم...شا خیاترجیعشق اورابه تمام دن جورواحور بابانترسم وباشجاعت

چرک کف دست  نیازا کشمدست ب نیریاحساسات ش نیمن که بخاطر ا یوجودسرگشته  نیدواندع باشد درا
گفتن  نکهیومرفهانه...باا یاشراف یزندگ کیدهم به  حیترج یدخترم معمول نیراکنارا یومعمول یعاد یزندگ کیو
حرف  نیا ی...به توعستیشعارن میحرف هافقط  نیمن ا یبرا کنمیفکرم شترکهیاست...اماب زعاآسانیچ نیا

 یزندگ یآدم معمول کیبه صورت  تیوضع نیست درا یمدتکه  یاست...چون من قتیمن برابرباخود حق یهابرا
 ...منوال ادامه دهم نیبازهم به هم توانمیمردم م

 ...نیاسمیرادرکنارخودم دارم... نیاسمیکه  ازیتفاوت وامت نیباا فقط

مقابل  ستادنیساختمان بزرگ وبلندخانه قدم برداشتم.به محض ا درنگیسف یسمت درچوب به
 یرنگ مقابلم ظاهرشد...خودش بود ستاره...خواهر یباقدمتوسط والغراندام وچشمان عسل یدر،دربازشدودختر

 نجابودی. وحاال اوادمیدیراازقاب لب تاپم م شیبایتم وچهره زارتباط داش لیوموبا نترنتیا قیبااو ازطر شهیکه هم
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رادرآغوشم پرت  دوخودشیکش غیج دنمی...به محض دنمیبب یفاصله ا چیوبدون ه کیاوراازنزد توانستمیومن م
لب دستانم رابه دور کمرش حلقه  یرو یکردومن هم بالبخند دنیپر نییکردودرآغوش من هم شروع به باالوپا

 دمتیباالخره د شدادا ییسرشارازذوق وشوق گفت:وا یکردم .ستاره باصدا

 یجذاب تر کیکردوباذوق گفت:ازنزد یازم جداشدوبه صورتم نگاه یا ولحظه

 یخوشگل تر کیوگفتم:توئم ازنزد دمیخند

 یمهربون ترم هست کیمتعجب نگاهم کردوگفت:انگارازنزد چندلحظه

 ...را میرفتارها رییتغ نیا لیددلیفهمیبرخورددارم م یهرروز باچه کس دانستیخنده ام گرفت...اگرم ازحرفش

 ...راگرفت ستادودستمیستاره ازمن جداشدکنارم ا حانهیر یباصدا

 ی:داداشحانهیر

آمدواوهم  کینزد آزادم اشاره کردم که ازخداخواسته دبادستیایب کیکردم وازآنجاکه مرددبود نزد بالبخندنگاهش
همه مدت ازخواهرم غافل بودم  نیازخودم بدم آمد که ا یکاشتم...لحظه ا شیروموها ی...بوسه ادیدرآغوشم پر

همه مدت حاال فوران زده  نیا یدلتنگ ام...تمدانستمیتنگ شده بودونم شیکه چقدر دلم برا دمیفهمیوحاال م
 یجابه اندازه کاف شانیهردو یاوزدم.آغوشم برا یهم برموها یخودم آوردم وبوسه ا کیبود...سر ستاره راهم نزد

 ...:بچه هامیمامان هرسه به روبه روچشم دوخت یداشت...باصدا

 ننیزشته شماروجلودربب رسنیمهمونام دتواالنیایزدوگفت:اگه محبتتاتون تموم شدب یماسه تالبخند دنیباد

.در راپشت سرم بستم وخواستم قدم بردارم مینه رفتحرف مامان دختراازمن جداشدندوهرسه به داخل خا نیباا
 یکه اومد یکه مامان دستم راگرفت وگفت:مرس

 بخاطر ستاره اومدم ومدمیآوردم وگفتم:بخاطر تون رونیدستانش ب فیدستم راازحصار ضع عیسر

 یکه اومد نهیمهم ا-

 یاش رو یکیاخته بود وسپهرهم درنزدپا اند یمبل نشسته بودوپارو یراازاوگرفتم وواردسالن شدم.بابارو نگاهم
ازجابرخاست ودست به سمتم دراز کرد.دستش  عیسالم دادم که سپهرسر یدونفره نشسته بود.به آرام یمبل

 رافشردم که گفت:پارسال دوست امسال آشنا...دلمون واست تنگ شده بود

 شلوغه یلیچندوقته سرم خ یدببخشیزدم وگفتم:با یلبخند مچهین

 که؟ یدونیوادامه دادم:م میمبل دونفره نشست یرو باهم

 و؟یچ-

 طرح زوج وفرد روزامو؟-

 برام گفت حانهی:آره ردوگفتیخند سپهر

 سرم شلوغه یلیطرحه خ نیشدم وگفتم:بخاطر ا رهیخ کردیبه باباکه چپ چپ نگاهم م میمستق
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 ...گذرهیزدوگفت:م میآرام به بازو یا سپهرضربه

 من چقدر خوشگلم نیبب ییرابهم دادوگفت:دا یمقابلم قرارگرفت ونوزادکوچک حانهیدفعه ر کی

بغلش کردم  یگر یآمد که خواهرزاده ام است.باناش ادمیونوزادنگاه کردم وتازه  حانهیمتعجب به ر چندلحظه
وبهت زده به اونگاه کردم...چقدر خوشگل بودوبامزه...عاشقش شدم...پوست صورتش رانوازش کردم چقدر 

 ه؟ی:اسمش چدمیپرس ودمنوزادب یومعصوم یکه مبهوت پاک یودرحال ارلبخندزدمیاخت یونرم بود...ب فیلط

 یهست-

 ...یکردم:هست زمزمه

که دروجودم  یاش کاشتم وباذوق وصف نشدن گونه یرو یشد.آرام بوسه ا ضیعر لبخندم
 ...ییدا ی...هست ی:هستشدگفتمیشترمیشتروبیب

موجودکوچک  نیرابغل کرده بودم...ا یموجودکوچک ومعصوم دوست دتگاشتن کی نکهیداشت ا یخوب حس
اکنم اوراازخودجد یلحظه ا یحت خواستمی...نم کردمینگاهش م یوقت رفتی...دلم ضعف مکردازمنیم یواقعادلبر
 اورا ازمن گرفت وگفت:گشنش شد حانهیاش ر هیگر یکه باصدا

بعدهم برگشت امابدون  یبرداشت.مدت شدقدمیم یبه سمت پلکان خانه که به اتاق خواب هامنته عیوسر
 ...که خوابش برد ،وگفتیهست

به سمت  کردخواستیخانه راپرکرد.مهنازخانوم که درخانه امان کارم یفضا فونیزنگ آ یگذشته بودکه صدا یمدت
 میکم وکسر ندار یزیچ نیمهناز توبرو آشپزخونه بب کنمیگفت:من بازم عیبرود که مامان سر فونیآ

 هستن حاال؟ ی:مهموناکدمیپرس عی...سرفونیبه سمت آشپزخانه رفت ومامان به سمت آ یباچشم مهنازخانوم

 گفت:نغمه جون وخانوادش ستاره

 د؟یشناسیزدم وگفتم :شمانغمه جون روازکجام یپوزخند

 میآشناشد یومدین یوجنابعال میگفت:اون روز که تولدگرفت یمن رادرآوردوباپوزخند یادا اوهم

 استقبالشون دیای:بمیمامان همه ازجابرخاست یباصدا

 ایزنیحرف م یخوب فارس یلیوگفتم:خ دمیسمت ستاره رفتم ولپش راکش به

 زحماته استادمه جی:نتادوگفتیخند

 دست استادت دردنکنه-

 انسالیم یبه همراه زن یتوکل یبعدآقا ی.مدتمیبه سمت در رفت حانهیدردست ستاره وهمراه باباوسپهرور دست
دست دادم و  یتوکل یبه آن ها.اول باآقا ییمشغول خوشامد گو یکه همسرش بودواردخانه شدند.وهمگ

 کردم یاحوالپرس
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دو نغمه واردخانه شد.سرووضعش  نیوم استقبال کردم وخوشامدگفتم.بعدازورود اخان الیل بعدازهمسرش
ونقص  بیع یهم ب تشیشخص کردمیونقص بود...حس م بیع یوب یبودم عال دهیکه قبال د یماننددوبار

 اوغمهم که فقط از  داردومیوباوقار بودبه دلم نشست د نیمودب ومت یلیاول که خ داریباشد.در د
 یگفت:خوش اومد ضیعر یکردومامان با لبخند یبامامان روبوس یبود...بالبخند ی....وامشب...انگار عاددمید

 زمیعز یباشدینغمه جان چقدر ز

 گفت:ممنون نظر لطفتونه یزدوبافروتن یلبخند نغمه

درسرمامان  یکردکه باعث شدلحظه به مقشه ها فیازاوتعر نیکردوباباهم باتحس یبابابا سلوام واحوالپرس وبعد
 نیگفتم:سالم خوش اومد عیمن...سر دبهیبادخترهارس یواحوالپرس یوبابا پوزخند بزنم...نغمه پس ازروبوس

 ممنون یلیگفت:سالم خ ینیبالبخندشرمگ

 دییرابه سمت سالن گرفتم وگفتم:بفرما دستم

جاگرفتم ونغمه که  یلهمان مبل دونفره قب یمن هم رو یوپس ازنشستن آقاوخانوم توکل میبه سالن رف یهمگ
رادان  شیمانع شدوارابه سمت من هل دادوگفت:نغمه جان توپ عی.مامان سرندیکنارمادرش بنش خواستیم

 زمیعز نیبش

مارانگاه  یزیآم نیچپ چپ به مامان که بالبخند تحس یآمدوکنارم نشست.نگاه کمیباشرم نزد نغمه
حرکت مامان ناراحت شده  نیازا نمیانداختم که بب یتوکل یبه سمت آقا یامااوانگارنه انگار...نگاه مردانداختمیم
 ......که اوهم انگارنه انگارانهی

 یتوکل یکنارهم نشستن من ونغمه فقط نادوتارانارحت ومعذب کرده بود...بعدازنشستن همه باباروبه آقا نیانگارا
 نیقدم رنجه فرمود نیخوش اومد یلیگفت:خ

 یتکرار یگذشته بودکالفه شده بودم ازتعارفات وحرف ها یپاره کردن ها داغ شد...مدت کهیبازار تعارف ت وباز
 به اوانداختم وگفتم:حالتون خوبه؟ یبرود.نگاه نیام هم ازب یگرفتم سرصحبت رابانغمه بازکنم تاکالفگ میتصم

 به من نگاه مردوگفت:ممنون خوبم اوهم

 نیومدیحت مشرکت به نظر نارا نیکه اومده بود یاون سر-

 حال نداربودم کمیخب...-

 ...آه-

 رکردهییرادان سابق نبودم...واقعاتغ گریدفعه شوکه شدم...من...من د کیبپرسم که  گرید یسوال خواستم
 رکردهییبودم...من تغ ادگرفتهیآداب معاشرت  ی...انگارکمرکردمییبودم...نقشه باباجواب داده بود...من تغ

 ......اماحاالمنکردیکس بازنم چیوقت سرصحبت راباه چیبودم...رادان سابق ه

 یدونیگفت:م نبارنغمهیکه ا دمیبه صورتم کش یمغلوب شدن دربرابر نقشه باباکالفه ترشدم ودست بااحساس
 ه؟یاچیمهمون نیا لیدل
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 قابل حدسه-

 دارنیسر راه برش م ناازیوگرنه ا یبهتره اون دختررو فراموش کن-

 ؟یگیم یدار ی:چدمیپرس یاگنگنگاهش کردم وب متعجب

پول گندزدن به  کمیوکلک و دودوزیتهد یکه دوسش داشتم پول دادن وفرستادنش رفت...باکل یبه کس-
 ارین نااسمشوینکنن جلو ا فیکه عشقت روکث یخوایعشقم...توئم اگه م

 ؟یگیم یدار یچ فهممیوبهت زده گفتم:من ...من نم متعجب

 یسراغ اون دختر یاگه بر گنی.اولش م یبش فشونیحر یتونیگفتن بگو چشم...چون نم یکه هرچ گمیدارم م-
 رنیم دهیجواب نم شونیدیام که تهد ی...وقترهیگیبهت تعلق نم یثروت چیه یشیطرد م ستیکه موردپسندمان

 کننیم شیدیتهد نکهیا ائمی رهیمروکولشو و ذارهیدمشو م اباپولیکه  دنیم شنهادپولیسراغ اون دختر...به اون پ
 ...بره شیپ تونهیتوتاچه حدم یبابا دونمی...نمنکاروکردیمن که ا یخانوادش...بابا اباجونیخودش  اباجونی

 ...یخوایاالن تو...توم یعنی... یعنی-

 کنهیبرام فرق نم گهیباهات ازدواج کنم...چون د خوامیحرفم گفت:آره من م انیم عیسر

 ؟یشد وونهیرابا حرص بهم فشردم وگفتم:د میها پلک

 ...هم اونورتر وونهی:ازددوگفتیخند

 چیباش که من ه نومطمئنیاماا یازدواج کناراومده باش نیدباای:توشا شدگفتمیکه درونم مضاعف م یباحرص
 چون من برعکس تو واقعا عاشقشم رمیازدواج نم نیربارایوقت ز

ازاتاق هاشدم وشروع  یکیبه طبقه باالرفتم.وارد عیسالن راترک کردم وسر یبلندشدم وباعذرخواه میازجا باحرص
بود که هرچقدر مشت  ختهیاعصابم رابهم ر شی...آنقدر نغمه باحرف هاواریکردم به مشت ولگدزدن به درود

 باعث شده بودکه نیوهم اندازمیب اهر  توانستمینم ادهمی.دادوفرشدینم یخال تمیحرص وعصبان مردمیولگدپرت م
که شناخته  ینغمه ا شدیوآشفته بود...باورم نم ختهیتمام حرص وخشمم درونم تلنبارشود...واقعا اعصابم بهم ر

 ...شترازمنیب یباشد...حت رکردهییحدتغ نیبودم تاا

 رونیازخانه ب عیرفتند من هم سر یخانواده توکل نکهیگذراندم وبه محض ا یشب رادرسکوت وآرامش ظاهر تمام
 یرفتم تابدوم...تاکم رونیبه خانه لباس گرمکن تن کردم وب میپا دنیخانه زوج شدم.به مخض رس یزدم وراه

نغمه درگوشم  ی...مدام صدامکن درافروکشیکشیازخشم راکه درونم مانندآتش شعله م یمیحجم عظ دنیبادو
 ...زدیزنگ م

 ...دارنیراه برش م ناازسری...وگرنه ایبهتره اون دختروفراموش کن...

 ...گفتن بگو چشم یرچه

 ...خانوادش اباحونیخودش ... اباحونی کننیم دشیتهد

 ...باهات ازدواج کنم خوامیم من
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 ...باهات ازدواج کنم خوامیم من

 ...باهات ازدواج کنم خوامیم من

 ابانیآمد تازه به خودم آمدم...من چراوسط خ یکه باسرعت به سمتم م ینیبوق سرسام آور ماش یباصدا
نغمه ونقشه  یحرف ها ریکه تمام ذهنم درگ یگرفتم...درحال شیوراه برگشت رادرپ دمیخودراکنارکش عیم...سربود
 یهم پلک رو یلحظه ا یوبرا زدمبود به خانه برگشتم وتاصبح درتختخوابم غلت  یتوکل یباباوآقا یاساس یها

 .هم نگذاشتم

 "نیاسمی"

 ...شده بودسوهان روحم ونیزیتلو یمجر یصدا

 نیباباشیشک یکم خوامی...ازتون مشهیامشب به ماملحق م ژهیبعد مهمان و قیزتادقایعز نندگانیب

 ...نیکن یوماروهمراه

 رفت؟ یاعتراض مامان درآمد:عه چرازد یکانال راعوض کردم که صدا عیسر

 کارمامان؟یچ یخوایگفتم:م کالفه

 هیمهمونشون ک مینیبزن بب-

 بابا؟ یخوب نیاسمی:دیراآوردم که باباپرس یکردم وهمان کانال قبل یپوف

 ...ستمینشسته بودانداختم وگفتم:خوب ن میبه اوکه روبه رو ینگاه

 ؟یضیگفت:چرانکنه مر یبانگران عیسر مامان

 نه خسته ام-

 پس برو استراحت کن دخترم-بابا

 دمیاتاقم درازکش چهیقال یتخت رو یتاقم رفتم.به جابه ا یریتکان دادم وآرام ازجابرخاستم وباشب بخ یسر
مقابل چشمم  انسالیرادان درآغوش زن م ریچندساعت تصو نیبارهزارم درا یونگاهم رابه سقف دوختم...وبرا

سال  ستیبخاطر پول بازن ب هباشد...اصال فکرنمکردم ک یمرد نیرادان چن شدینقش بست...اصال باورم نم
حد پست  نیتاا شناختمیکه م یرادان دیگنج یهم نم التمیدرتخ یشته باشد...حتازخودش بزرگتر رابطه دا

 شویها یولخرج نیا لیدوست شود؟تازه دل انسالیخودرابه پول بفروشد وبازن م توانستی...چطور مرباشدیوحق
...آن هم به زنان فروختی...خودرامشیبایز یروبودم...پشت اوگرم بود به ظاهر وبر و دهیرافهم

فروکردم وشروع  می.دستانم رادرون موهادمیکش یکنترل شده ا غیبلندشدموج نیزم ی...باحرص ازروانسالیم
زنگ  یکندم که صدا یپوست سرم رام نطوریکردم به چنگ زدن به آن ها وافتادم به جان پوست سرم...هم

شن شدن صفحه نام رابرداشتم.به محض رو لمیوموبا زرفتمیبه سمت م عی.سردیچیدراتاق پ لمیایمو امکیپ
 یآن هم آغوش یاداوردیگریبارد دبخاطریچرا...شا دانمی.. نمدیایام بندب یدفعه راه تنفس کیباعث شد"رادان"

 ...دیپولداربود...شا انسالیاش بازن م ییکذا
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 منتظرتم اطیرابازکردم وخواندم:توح امکشیپ عیسر

 ی.که کمدمیکش قیقلبم گذاشتم وچندنفس عم ی...باترس دستم رارودنیدفعه قلبم شروع کردبه تندتپ کی
تخت نشستم وبه صفحه  یبروم رو اطیبه ح نکهیبرگشت بدون ا یحالم بهترشدوقلبم کم کم به حالت عاد

 ؟یایب یخوایهواسرده نم نیاسمیداد: امیفکرم پ دهدوطبقیم امیکه رادان دوباره پ کردمیشدم.فکرم رهیخ لکیموبا

 کردم،برم؟نرم؟یچشم دوختم.باخودم فکرم لمیصفحه موبا مرددبه

به  میتصم گریتخت نشستم.بارد یشدم وبازرو مانیدفعه ازجابلندشدم وخواستم ازاتاق خارج شوم که پش کی
.بابلندشدن  دمیبه صورتم کش یدراتاقم زدم وکالفه دست یشدم.چرخ مانیرفتن گرفتم وبلندشدم که بازپش

...کمکم کن،دارم الآوردم...خون بارمیمیه سمتش هجوم بردم :دارم مب عیبارسر نیسوم یبرا لمیموبا یصدا
 رمیمیم

.مامان  دمییبه سمت دردو عیزدم وسر رونیازاتاقم ب دودرنگیترد یشدم وب رهیخ لمیبه صفحه موبا باترس
آن هاراخبرنکردم.دل تودلم  یوباباحواسشان به من نبودومن هم آنقدر نگران حال رادان بودم که حت

 خی زدوبدنمیبرسرش آمده باشد.تمام وجودم مملوشده بودازترس...قلبم تندم ییوقت بال کیکه  دمیترسیمنبود.
 ...کرده بود

خم شده بود.پابرهنه به سمت پله  یرادان که لبه حچض نشسته بودوکم دنیزدم وباد رونیازخانه ب عیسر
جمع  یوکم دمیچی.ازدرد به خودپدمیکش یفیخف غیوج نیدفعه تعادلم راازدست دادم وخوردم زم کیکه  دمیهادو

مقابلم  یبانگران نبعدرادا یدردگرفت....لحظه ا یلیراگرفتم...خ میوجور نشستم وبادودست مچ پا
 شد؟ تیزیزانوزدوگفت:حالت خوبه؟چ

 ؟یکه صورتم ازدردمچاله شده بودنگاهش کردم وگفتم:توخوب یدرحال

 اتویگفت:االن من مهمم  یاوج گرفته ا یباصدا

 ...فکرگفتم:تو یدفعه ب کیراباالبردم و میهم صدا من

جوبه وجود آمده توسط  نکهیا یهم رادان وهم خودمن ماتمان برد...چندبارپشت سرهم پلک زدم وبرا یا لحظه
 ؟یپس چرازنده ا یریمیم یدار یاوج گرفته گفتم:مگه نگفت یببرم باهمان صدا نیخودم راازب

 دروغ گفتم یاینم دمید یچپ نگاهم کردوگفت:وقت چپ

 !کردم وگفتم:واقعاکه باانزجارنگاهش

که بااحساس  دمیراکنارکش میپا عیآوردکه سر میتوجه به احساس نگاه وواژه من،دستش رابه سمت مچ پا بدون
چت  یدفعه ا هیتو دونمیگفت:نم یخشن یشدم واشک درچشمانم حلقه زد.رادان باصدا مانیدرد ازکرده خودپش

 باشه؟ یسرپات آورد ییچه بال مینیرفتاراتوبذارواسه بعدبب نیا یول یکنیرفتارم رنطویشده که ا

دودست خودگرفت.بابهت وترس  یمراازجاکندورو یدفعه خم شد ودرلحظه ا کیحرف نگاهش کردم که  بدون
 نییمنو بذارپا یکنیم یکاردارینگاهش کردم وگفتم:چ

 خونه من پاتوببندم میبر-
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 رادان نییبذارتم پا یوا نییبزارتم پا خوادفقطینم-

منو  گمیاش:م نهیقدم برداشت.شروع کردم به مشت زدن به قفسه س نیرزمیتوجه به من به سمت ز یامااوب
 ؟یمنو بغل کرد یمن ی...اخه توکنییبذارپا

 نگاهم کردوگفت:من االن بغلت کردم؟ میستادومستقیدفعه ازحرکت ا کی

 ؟یکرد یچه غلط یکنیگفتم:پس فکرم یبلند یباصدا

حاال انگارچه  نییپا اگذاشتمتیکاناپه گذاشت وگفت:ب یشدومرارو نیرزمیبه نشانه تاسف تکام دادوواردز یسر
 هیتحفه ا

 چمیمن ه یپریخاص م یکه باخانوما یزدم وگفتم:بله معلومه واسه جنابعال یپوزخند

 کنه؟یپات دردم ینگاهم کردوگفت:مطمئن متعجب

 آره چطور؟-

 ضربه به سرت خورده کنمیچون حس م-

 نگاهش کردم وگفتم:ازت متنفرم یحرص

رادان به سمتم آمدوهلم دادکه پرت شدم  عیگفتم که سر ی"آخ" میدرد درمچ پا دنیچیبلندشدم که باپ عیوسر
 ؟یدیفهم یخوریکه بهت نگفتم ازجات جم نم یگفت:تاوقت ینباراوحرصیکاناپه وا یرو

بهم آن رامتحمل شدم وخواستم  میبود امابافشارآوردن دندان ها دهیدردامانم رابر نکهیودوباره بلندشدم وبااا ازلج
دفعه جلوبروم  کیدفعه بادودست مچ دوتادستانم راگرفت وبه پشت کمرم بردوباعث شد کیقدم بردارم که 

 ...ومحکم به شکمش برخوردکنم و بچسبم به او

هم بهم  مانیقرارگرفته بودندونگاه ها گریکدیدرست مماس با مانیگردشد...شکم هابه اندازه دوکاسه  چشمانم
...اوهم کردمیاش نگاه م یچشمان جد ین یحبس شده بودوبدون پلک زدن به ن نهیقفل شده بود ...نفسم درس

 کیکردم...زدم ونفسم رارها یپلک رامواخم جاخوش کرده درگره ابروانش...آ یباهمان حالت جد کردیبه من نگاه م
...من چم شده بود؟چراقلبم دمیشنیرابه وضوح م شی... صدادنیدفعه قلبم شروع کردبه تندتپ

داشتم  یپلک زدم...حس خوب رم؟دوبارهیمیدارم ازسرمام کردمی...چراگرگرفته بودم امااحساس مدیتپیتندم
داغ وملتهب  یدرونم راپرکرده بود...نفس ها یخوب ااحساسشده بودم اما...ام ضیاما...اماخوب نبودم...انگارمر

...حالم خوب نبود...حالم خوب گرفتمیشترگرمیب دادومنیصورتم رانوازش م یگرم تابستان مینس کیرادان مانند
 ...نبود

 محصورکرده بودند کناررفت ومن یدفعه دستان رادان که مچ هردودستم رابه سخت کی

ازم فاصله گرفت  عیکوتاه دربندبودم وحاال آزادشده بودم...سر هیاندرآن چندث یی...آزادورها...گوآزادشدم
 بندمیپاتوم ارمیوگفت:االن باندم
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قلبم گذاشتم  یوگنگ بودم...هردودستم رارو جیکاناپه نشستم ...گ یتکان دادم وبدون حرف رو یسر
 ...)مخاطبم قلبم بود!(ایوگفتم:توچت شده؟لطفا ...به خودت ب

رادان دوباره  دنینگذشته بود که باسررس دنشیتپ یازعاد یبرگشت اماهنوز مدت یکم قلبم به حالت عاد کم
 نویبه سمتم گرفت وگفت:اوال ا یخودراجمع وجورکردم.رادان کنارم نشست وپاد عیکرد.سر یتاب یشروع به ب

 بزن به پات واسه درده

نگاهش راازمن گرفت  عیبردم تا شلوارم راتابزنم رادان سر نییحرف ازدستش گرفتم وتادستم راپا پمادرابدون
به دلم  یلیلبم جاگرفت وذوق کردم...بامالحضه رفتارکردنش خ یرو یوپشت به من نشست...ناخودآگاه لبخند

 ؟یددفعه ازم متنفرش هی:چرادینشست...شروع کردم به پمادزدن به پام که پرس

 یابروانم گفتم:برا انینقش بسته م یدوبااخمیماس میلبها یرو دولبخنددهیانجام م یآمدکه رادان چکار ادمی تازه
 یزینفرت انگ نکهیا

 ؟یدیرس جهینت نیدفعه به ا هیشد یاونوقت چ-

 یکنیکه ازظاهرت استفاده م یریانقدر حق دمید یو گفتم:وقت ختمیر میوجودم رادرصدا تیخشم وعصبان تمام
 یفروشیپولدار سن وسال دارم یوخودتو به زنا

 ؟یدفعه به سمتم برگشت وبا دادگفت :چ کی

 چشم چرون نمیدست به سرش ضربه زدم وگفتم:برگردبب باکف

؟من  کنمیبلندگفت:من ازظاهرم استفاده م یباهمان صدا یباحرص نگاهم کردودوباره برگشت ول یا لحظه
 نکاراروکردم؟یا یک ؟منیشد وونهیفروشم؟دیسن دار م یخودمو به زنا

صحنه  هیخودش امروز عصر  یکه خودش بادوتاچشما یکس شیقفل شده ام گفتم:پ یدندان ها یال ازالبه
 منکر نشو دیمادرت بودد یکه جا یازتو وزن کیرمانت

 ؟یدادزد:چ یبرگشت وبانگاه متعجب دوباره

 :برگرددمیکش غینبارجیا

 ؟یگیم یدار یاالن چ یدونیتوم گردمیازجابرخاست ودادزد:برنم که

 نیا یچجور یدونیتونم یمنته گمیم یدارم چ دونمیدادم ومن هم مانندخودش دادزدم:آره م نییشلوارم راپا پاچه
 یروانکارکن انیجر

 واقعا نیاسمیبه نشانه تاسف تکان دادوگفت:واقعابرات متاسفم  یسر

 منم واسه تومتاسفم رادان-

 ؟یشناخت ینطوریصدادارزدوگفت:تومنو ا یپوزخند

 هست االن انقدر ناراحتم وازت متنفرشدم نمینشناختمت بخاطر هم ینطوریگفتم:نه ا ادکنانیفر
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من واقعا خندم  نیاسمی نیشدوگفت:بب لیمات نگاهم کرد.کنارم نشست وکامال به سمت من ما چندلحظه
اون زن...اون زن دوست دخترمن  یتوذهنت درست کرد ییکه توچه چرت وپرتا کنمیفکرم نیبه ا یوقت رهیگیم

 ...نبود

 بودکه اونطور عاشقانه توروبغل کرده بود؟ها؟ یاونوقت اون زن ک-

 یدیزدم وگفتم:د یدرمانده شده بود.پوزخند یلی.خدیچه بگو دانستیبدون حرف نگاهم کرد.انگارنم چندلحظه
 ...دوست دخترته

 !دفعه گفت:خالم بود کی

 ؟یگفتم:چ متعجب

 بودمش دهیوقت بودکه ند یلیاومدبه من سرزد...خ یکار هی نجاواسهیشهرستان اومده بود اخالم از -

ازشهرستان...من  یگیباشه اونوقت توم کادراومدهیآمر یمایازهواپ خوردتازهیوگفتم:به سرو وضعش م پوزخندزدم
 ...خودم زغال فروشم رادان

 بود کااومدهیخب...خب ازشهرستان آمر-

 ت پولداره؟انقدر خال یعنی-

 تونه؟یپولدارباشه خاله من نم تونهیچطور عمه توم-

 شد ندرالی:عمه من سدادزدم

 ندرالشدیمانندمن دادزد:خب خاله منم س اوهم

 ؟یگی:راست مدمی...چندلحظه مشکوک نگاهش کردم وپرسگفتیشدم.انگار راست م ساکت

 آره-

 قسم بخور-

 ؟یبه چ-

 یکه دار یزیچ نیبه مهم تر-

 پرمیسن وسال دار نم یکه اون زن دوست دخترمن نبودومن بازنا خورمیقسم م میزندگ ییدارا نیبه مهم تر-

 ...که تو دمیترس یلی...خشیوگفتم:آخ دمیکش یراحت نفس

 راادامه ندادم که گفت:که من؟ حرفم

 کو؟ یپامو ببند یاریباندم یگفت الیخیب یچیه-

 ناهاشیبه دستم دادوگفت:ا یباند
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 باندراازاو گرفتم وگفتم:برگرد عیرس

 نمیسابیدفعه گفت:وا کی

 هووم؟-

 چشم چرون؟ یبه من گفت شیچندلحظه پ-

 ؟یمنکرشدم:من؟ک عیسر

 شیمدت پ هی-

 یوگفتم:نه باباتوهم زد دمیخند

 بهت نگفتم گهیبارد هیبرگرد تا دحاالیخب باباببخش یلیچپ نگاهم کردکه گفتم:خ چپ

راباباندمحکم بستم وپس ازاتمام کارم  میرفت وبه سمت مخالف من نشست من هم پا یغره ا چشم
 یبرگرد یتونیگفتم:م

 رمیم گهیمحض برگشتن رادان بلندشدم وگفتم:من د وبه

 کجا؟-

 گهیخونه د-

 ها؟ میباهم بخور ییچا هیحداقل  نیبش-

 نکهیا یچشمان پرازخواهشش نگاه کردم وبرانبود...مردد به  زیبمانم امادرست نبود...جا خواستیدلم م یلیخ
 میبخور اطیتوح اریب زیبر ینه دل اورابشکانم ونه دل خودم را!گفتم:باشه ول

 امیتامنم ب اطی:پس بروحدوگفتیدفعه لپم راکش کی

تاب که دوباره به تپش  یقلب ب کیازم روگرفت وبه سمت آشپزخانه رفت...من ماندم و یراگفت وبالبخند نیا
شدم وبه سمت حوضم  اطیقلبم گذاشتم وازخانه اش خارج شدم.واردح ی...دستم راروکردیم یقرار یافتاده بودوب

قلبم  ه؟چراانقدررفتم.لبه حوض نشستم.دستم رابه درون آب فروکردم وباخودگفتم:من چم شد
 ایمت آسمان گرفتم وگفتم:خدا...چراانقدر دستپاچه شدم؟سرم رابه سگرمیگرم زنه؟چراهمشیتندم

 ...ایچمه؟خدا

 وانیبعدرادان کنارم جاگرفت ول یبه خودم گرفتم.لحظه ا یحالت عاد عیسر نیرزمیبازوبسته شدن درز یباصدا
 .راباچندحبه قندکوچک به دستم دادومن هم تشکرکردم یچا

 یبرا میکردیکداممان لب بازنم چیحاک شده بودوه نمانی.سکوت ب میشد مانیها ییچا دنینوش هردومشغول
 ...دفعه گفتم:تو کیسکوت رابشکنم  نکهیا

 ...تو-
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 ورادان گفت:تواول بگو میدیهردوخند

 ؟یازدواج کن ییباتنها یخوایجابه جاشدم وگفتم:توهنوزم م یکم

 !:نهدوگفتیخند

 ؟یگیم یگفتم:جد جانیباه

 اوهوم-

 دفعه نظرت برگشت؟ هیشد یچ-

 گهیخب شدد-

 گهیبگود-

 دفعه هیشد ینجوریهم-

 لشیخب دل-

 خب...خب...عاشق شدم-

 ...نطوریگفتم:آه ...که ا دوفقطیباالپر میابرو یتا

 :چت شد؟دیپرس عیسر

 ؟یبگ یخواستیم ی...توچیچیه-

ذهن آشفته  یجور واجورش که سوال ها یچه درجواب سوال ها دانستمیشددوگرنه نم الیخیب عیسر خداروشکر
 ...میبگو خواستمیخودم هم بودم ی

ادامه  یخوایازت بپرسم که خودت نم خواستمیم یدیسوال پرس یومهندس یراجب معمار یتواونروز-رادان
 ؟یبد لیتحص

 ستیوگفتم:من درسم خوب ن دمیکش یا ازهیخم

 ؟یریادبگی یزیچ یحرفه ا هیخوادیدلت نم ؟مثالیانجام بد یکه بخوا ستین ی:خب کاردوگفتیخند

 ...خب...خب-

 ..دونمیفکرکردم:نم یکم

 ؟یکه توبهش عالقه داشته باش ستین یچیه یعنی-

 گفت:جز شهاب؟ یبامکث

 هست که به شهابم عالقه ندارم یگفتم:هه!من چندروز ینگاهش کردم وباپوزخند رهیخ رهیخ چندلحظه
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 ؟ینگاهم کردوگفت:جد یگردودرشت شده ا باچشمان

 دم وگفتم:اوهومراآونگ وار تکان دا سرم

 ؟یگیم یجد یدار یعنی:دیبازپرس

 نکهی...باا خواهمیوچه نم خواهمیم اچهیازدن دانستمیام هنوز روراست نشده بودم ونم یبااحساسات درون نکهیباا
بدون فکرودردسر  نحالی...باا یحس یابینسبت به شهاب دارم...عشق؟نفرت؟ یواقعا چه احساس دانستمینم

 یجد هیدادن به خودم گفتم:آره جد

 ؟یکنینگام م ینجوریصورتم آورد.متعجب نگاهش کردم وگفتم:چراا کیموشکافانه نگاهم کردوصورتش رانزد رادان

 انهی یگیراست م نمیبب خوامیم-

 بعداضافه کرد:توچشمام نگاه کن یا ولحظه

که  یازجابرخاستم ودرحال عیوقت خالف حرفم رابه رادان اثبات کنندسر کیچشمان امانت ندارم  نکهیازا باترس
 تو رمیم گهیاددیخوابم م یلیگفتم:من خ چرخاندمینگاهم رادراطراف م

دفعه رادان مقابلم ظاهرشدوگفت:چراتوچشمام  کیبرداشتم که  یام لنگ لنگان دوسه قدم دهیضرب د یباپا
 ؟ یکنینگاه نم

 ...دوخته بودم گفتم:خب...خب نییپاکه نگاهم رابه  نطوریهم

 یراگرفت وباصدا میدفعه بادودست شانه ها کینگاهم را دراطراف چرخاندم که  عیخم شدکه سر نهیبه س دست
 به من نگاه کن گمیگفت:م یبلند

به چشمانش زل زدم.چشمانم گردشده بودوبهت زده بودم...من  میدفعه مستق کیبلندش شوکه شدم و یازصدا
 !ورادان موشکافانه به چشمان من کردمیبه چشمان رادان نگاه م میارمستقیاخت یاراده وب یب

 یکردوگفت:دلسرد شد یکناررفت.نوچ میشانه ها یدفعه دستانش ازرو کیگذشت که  نطوریهم یا چندلحظه
 یاماکامال فراموشش نوچ!نکرد

 فراموشش کردم رمیزدم وگفتم:نه خ یخودم آمدم و قهقهه ا به

 دادوگفت:بله ازچشمات معلومه لمیتحو یانکارمن پوزخند رجوابد

 گمیوا...راست م-

 نگفتم یزیمنم چ-

 رمیم گهیهم خراب نکنم گفتم:من د نیشترازایب نکهیوبخاطرا میدبگویچه با دانستمینم گریکردم چون د سکوت

 تکان دادوگفت:خدافظ یسر

 خدافظ-
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همانطور وسط  نهیبه رادان انداختم .دست به س یلنگان به سمت خانه رفتم ودرلحظه آخربرگشتم ونگاه لنگ
تکان دادم امااوهمانطور  شیبرا یرابه سمت باالجمع کردم ودست می.لب هاکردیبودوبه من نگاه م ستادهیا اطیح
سروصدا واردخانه  یوآرام وب تنانکردماداعی...تعجب کردم امازکردیبودوبدون پلک زدن نگاهم م ستادهیحرکت ا یب

 .شدم وبه اتاقم رفتم

که مقابل چشمانم نقش بست  یریتصو نیونگاهم رابه سقف دوختم.اول دمیتختخواب طاق باز دراز کش یرو
آن لحظات پر  ریتصو نطوربهیبود که رادان محکم مچ دودستم راگرفت ومرابه خودچسباند...هم یلحظه ا ریتصو

دستانم  عیبه خودم آمدوسر هدفع کیلب نشانده بودم که  یبدانم لبخندرو نکهیوبدون ا ستمینگر یتب وتاب م
شد..  داریپد گرید یریتصو وارید یدیسف یکه رو دمیراست خواب یمحو شد.به پهلو ریرادرهواتکان دادم وتصو

لبخند  کیبه چشمانم نگاه کرد...بازهم  میگذاشت ومستق میشانه ها یکه رادان دست رو یا رازلحظهیتصو
راپس زدم...بادودست دوضربه  ریبردم وهم تصو نیلبخندراازب همنقش بسته بودوبازهم من  میلبها یرو یرارادیغ

 یلحظه ا نباریوا دمیچپ خواب یبه پهلو نباریکردم.ا یتکان دادم وپوف نیزدم وسرم رابه طرف میمحکم به گونه ها
دو دستان خودگرفت ومن بادودست مشت به قفسه  یکندورو نیدفعه مرااز زم کیه رادان را به خاطر آوردم ک

 ...خنده ام گرفت دمیاش کوب نهیس

نبود  یوخداروشکر کردم که آن لحظه کس دنیشکمم گذاشتم وشروع کردم به خند ی.دستم رارووازجابرخاستم
 ...درآورده بودم یباز یکول ی...خصوصا من که حسابمیشدیسوژه خنده م یوگرنه حساب ندینارابب

درکنار رادان نفس  یهمه آن هابخاطر رادان وکدت دانستمیکه خودم هم م نیریاحساست خوب وش یباکل
بهم  یکه حساب نیریوش قیخواب عم کی.دمیدغدغه خواب یاست به خواب رفتم وتمام شب را راحت وب دنیکش

تاساعت  نهایا ماتمامبخوابم...ا خواهدیکه دلم م یتاهرساعت توانستمید ومروز جمعه بو نکهی.خصوصا ادیچسب
 رونیصحبت کردن مامان باتلفن ازعالم خواب کم کم ب یبود که باصدا10 یصبح بود وبس...ساعت حدودا10

 ییرفتم.به سمت دستشو رونیخاراندم ازاتاقم ب یوباسرم رام دمیکشیم ازهیکه خم یآمدم وازجابرخاستم.درحال
 دیاالن با مایکیدرجه  لیخبر؟مثال مافام یب چراانقدر؟ نیرفت یمامان توجهم راجلب کرد:ک یکه صدا فرستمیم

 میبفهم

 .شدم کیمبل نشسته بودنزد یرفتم وبه مامان که تلفن به دست رو ییرایقدم برداشتم وبه سمت پذ یباکنجکاو

به  نیاسمی یره منم خواستگاراشکال ندا یبه شخص پشت تلفن گفت :دلخورکه شدم ول مامان
 (دی)وخندگمیشمانم

 ه؟ی:کدمیپرس یآرام ینشسته بودنشستم وباصدا شیکه مامان رو یدست مبل یرو متعجب

 شیسروصدا پ یمقابلم گرفت.وبه همان شخص مجهول گفت:ازبس مرموز وب"صبرکن"دستش رابه نشانه  که
 هست؟ ی...حاال عروس خانوم کمیدینفهم یچیکه ماه نیرفت

 هاله؟همون دختر خوشگله؟-

 ...هاله؟ی...خواستگاردمیشنی...چه مستادیا دنیدفعه قلبم ازتپ کی
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ازقبل به مکالمه مامان گوش  شتریکرد...بادقت ب خیاسترس گرفتم وبدنم  اریاخت یشده بود؟...ب چه
دررو  نیا ی(جوونادی؟)خند ؟چرا؟...آه عروس خانوم هوله نیریگینم ی...نامزکنن؟ینامزدم یدادم:انشاءالله ک

انشاءالله که خوشبخت  لزود...به هرحا گه؟چهیماه د کی...ن؟یگریم یعروس ی...حاال ک گهیزمونه ان د
 (دیبذارم...)خند یروترش یاسی دیدبه سرکه بخرم کم کم با هی...منم برم  یبشن...انشاءالله...مرس

 کی عیمحکم به سمت اتاقم رفتم وسر یباقدم ها میشده در گلو بیبغض س کیبه مامان نگاه کردم وبا یحرص
سرم انداختم  یهم رو یساده مشک یروسر کیسرم بستم ودوالکردم. یراباکش باال می.موهادمیمانتو شلوار پوش

 :کجا؟دیپرس عیسر ودومامان که مکالمه اش تمام شده ب رفتمیرفتم.به سمت در م رونیوازاتاقک ب

 ششییپ رمیفرزانه گفت کارواجب داره م-

 شده؟ یچ یدیفهم-

 یبنداز یمنو ترش یخوایم دمیآره فهم-

 کردم ی:شوخدوگفتیبلتد خند یباصدا مامان

 یزدیآب به صورتت م هیسمتم آمدوگفت:حداقل  وبه

 راحتم ینجوریهم خوادینم-

 گهیفکر سرکه باشم د دبهیبا یکنینکارارومیهم-

 یوم نمیداشته باشم من هم شهیصدتاخواستگار وعاشق پ ستمیمثل هاله خوشگل ن نمیدادزدم:من هم بابغض
 چون من زشتم وزشتم وزشتم وخوشگل هم نخواهم شد یکن دتحملیرو دستت وتوئم با مونمیترشم م

متر  کیخودم هم  شیزده مامان ازخانه خارج شدم ودرامحکم پشت سرم بستم که ازصدا رتیچشمان ح مقابل
مواجه شدم.طلبکارانه  اطیونگاهم راکه باالبردم بانگاه بهت زده رادان وسط ح .قطره اشکم را رهاکردمدمیبه هواپر

 ه؟یها؟چ;دمیکش غینگاهش کردم وج

 نگفت وفقط بهت زده نگاهم کرد یزیچ چیاوه که

امابندش رانبستم.چون  دمیپرت کردم وپوش نیزم یام رابرداشتم ورو یرفتم وکتان یبه سمت جاکفش یحرص
وازکنار  رفتمیرفتم.به سمت درم نییاصال حوصله بندکفش بستن رانداشتم.باحرص قدم برداشتم وازپله هاپا

 یبسته بود حرص لیقند مگونه ا یکه قطره اشکم رو یدفعه مچ دستم راگرفت.درحال کیکه  شدمیرادان رد م
 بلندگفتم:ولم کن ینگاهش کردم وباصدا

 شده؟ ی:چدیستم رارها کنم که اومحکم تر دستم راگرفت وپرسمچ د وخواستم

 رابهم فشردم وگفتم:گفتم ولم کن میوباال نییپا یها دندان

 شده؟ یچ دمی:پرسدیپرس امااومصر

 یچیبغضم راسرکوب کنم گفتم:ه کردمیم یکه سع یدرحال



 

 
245 

 ؟یاسیشده  یچ-

به من  گهیبه شانه اش زدم وگفتم:د ی.مشتدیلرز شهاب افتادم وچانه ام یخطاب کردن ها ادیگفتنش  یاسیبا
 صدانکن ینطوریمنو ا چوقتیه گهید یاسینگو 

 شده؟ ی:چدیدادومصرترازقبل پرس رونیراباحرص ب نفسش

پسر  یبرا گهیاومده نه فقط عمم زنگ زده م نینشده...نه آسمون خدازم یچی...ه یچیزدم وگفتم:ه یپوزخند
منم برم دنبال سرکه که  گهیتموم اونوقت مادر من برگشته م یدختر همه چ هی یخواستگار میتموم رفت یهمه چ

 بندازم یترش نویاسمی

 ؟یمتعجب گفت:چ رادان

:راحت باش بخند ...االن حتما عمم وپسرشم )بغضم شکست کردگفتمیکه کم کم داشت سربازم یبابغض
...باالخره شمیداره...باورکن ناراحت نم...توئم بخند اشکال نخندنیصورتم روان شد(دارن م یوقطرات اشک رو

 زشتم وموندم رودست ننه بابام دونمیمن خودم م

 ...قرارداد میلبها یرارو شیجلوآمدوبادودست صورتم راقاب گرفت ولبها یدفعه قدم کی

 یمحکم یلی.تابه خودم آمد بادودست اوراهل دادم وسدیبه اندازه دوکاسه گردشدوبرق ازسه فازم پر چشمانم
که انجام داددستم  یا حانهیازکارزشت ووق یگونه اش گذاشت ونگاهم کرد.حرص ینثارصورتش کرد.دستش رارو

احساس من  ن،ی...انیراه مچ دستم راگرفت وگفت:اشتباه برداشت نکن ا مهیاورابزنم که ن گهیراباالبردم تابارد
 بود

صحبت  یزی...راجب چه چیاحساس ر؟چطویرنگ تعجب گرفت...احساس او بود...چه احساس نمیخشمگ نگاه
 وگنگ نگاهش کردم که گفت:دوست دارم جی...گکردیم

 ؟یزده گفتم:چ بهت

 چیدوست داشتم...اماتوه یکردیم هیکه کنارمن واسه شهاب گر یوقته که دوست دارم...ازهمون وقت یلیمن خ-
چقدر سخت بود  یدونینمنگاه من روتو بود... یکردیتوبه اون نگاه م ی...وقتچوقتیه یدیوقت منو ند
دفعه کنترلمو ازدست  هی ن...االیروز به من نگاه کن هیارزشو داشت که صبرکنم...صبرکنم تا نیامااحساسم ا

...من واقعا نکارونکردمیهوس ا یبدون که ازرو نوی.بزن!فقط ا یکتکم بزن ی.واقعا!حق دارخوامیدادم...معذرت م
 یدوست دارم...تو واسه من همه چ ویبه قول خودت زشتو که رودست مامان وبابات موند یدوست دارم...تو

 ی...توواسه من ازهاله وصدتابهترازاون بهتریتموم

 منو بزن یخوایدستم رارها کردو گفت:حاال اگه م مچ

 یکارکردیچ یمفهیوگفتم:توم دمینگاهم کرد.چندبار پشت سرهم پلک زدم وکالفه دستانم رابه صورتم کش ومنتظر
 رادان؟ها؟

 فهممیآره م-
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 میباهم ندار ینسبت چیکه من وتو ه یفهمیم نمیدروجودم مضاعف شدگفتم:ا حشیکه باجواب صر یباحرص
 ؟ میونامحرم

 فهممیآره م-

 ؟یبودکه کرد یچه کار نی:پس ادمیکش غیج

 کردم میگفتم که کنترلمو ازدست دادم.عذرخواه-

 شه؟یحل وفراموش م یبه نظرت باعذرخواه-

 گفتم که بزن-

 زنمیالبته که م-

صورتش بگذارد نگاهم  یدستش رارو نکهیبه صورتش زدم که بدون ا یگرید یلیدستم راباالبردم وس عیسر
 ...کردوگفت:بازم

 ...گفت:دوباره رهیرابرگونه اش کاشتم که بازباهمان نگاه خ گرید یلیوس ختمیدستم ر یقدرتم راتو تمام

 ...زدم وبازگفت:دوباره باز

 یلیس یراکنم ونه نا نکاریا خواستمینه م گریراباالبردم وخواستم برگونه اش فرود آوردم که نتوانستم د دستم
 کیوقت به من نزد چیوقت...ه چیه گهیآوردم وگفتم:د نییخاطر دستم راباحرص پا نیزدن داشتم.به هم

 بخشمت یوقت نم چیکارت ه نیبدون که بخاطر ا نمینشو،ا

 یاصل ابانیکوچه راپشت سرگذاشتم و واردخ عیتند وسر یبه سمت دررفتم وازخانه خارج شدم.باقدم ها عیسر
 یطرف غم خواستگار کیام فکرکنم...از یازمشغله ذهن کیبه کدام  دانستمینم شدیشدم.مغزم داشت منفجر م

 ادآنی گرید ی...ازطرفدیکشیازحرف مامان درونم شعله م یحرص ناش ی...ازطرف زدیچنگ م میرفتن شهاب به گلو
رادان  یقابل تحمل بودند...اماحرف ها مینهابرایکنار...بازا نهابهی...تمام اکردیام م وانهیرادان د یسه ناگهان*بو

 ...مانندخوره به جانم افتاده بودند

 ...رادان در سرم ی...صدادیچیپ یهادرگوشم م نیبوق ماش یصدا

به قول خودت زشتو که رو  یمن به توبود...تو ،نگاهیکردیتوبه اون نگاه م یوقته که دوست دارم...وقت یلیخ من
 ... یدوست دارم...واسه من ازهاله وصدتابهترازهاله بهتر ویدست مامان وبابات موند

لبخند چه  نیزدم؟ایدفعه به خودم آمدم...من چرالبخندم کیجاخوش کرد... میلبها یناخوداگاه رو یلبخند
 نقش بسته بود؟ میلبها یآزادانه رو نقدریدرونم داشت که ا ضیبااحساسات ضدونق یتیسنخ

 ...اریدرن یباز وونهید ایبه خودت ب نیاسمیبردم وچندضربه به صورتم زدم وباخودگفتم: نیلبخندم روازب عیسر

روز جمعه  نکهیتوجه به ا یوب خو درادرآغوشش پرت کردم دمیاوراد یرابه خانه فرزانه رساندم ووقت خودم
رفتن شهاب وحرف مامان  یکردم وفقط ازخواستگار هیبودوپدرش مطنئنا درخانه درحال استراحت بود زارزارگر

راجب آن ماجرا حرف بزنم...خودم  احتر  تقدریا توانستمیگفتم ودرباره رادان وکارزشتش لب بازنکردم...نم شیبرا
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راجبش بافرزانه صحبت  یلیخ توانستمیوحاال نم شودیخون م یازخجالت صورتم به سرخ شیادآوریبا
 !یلیبهتراست...خ یلیآدم بماند خ زهادردلیچ یکنم...بعض

 ی.روز بعدجمعه راکال بامامان قهربودم که شب بادرست کردن غذاگذشتیروز جمعه م ییازاتفاق کذا یچندروز
رفع نشده  میکردم امابازهم تمام دلخور یراکش ندادم وبااوآشت ادموضوعیموردعالقه ام ازدلم درآوردومن هم ز

درطول روز مدام  شهیمادوتاهم نکهیکلمه هم بااو صحبت نکردم...باا کی یچندروز حت نیبود...وامارادان...درا
 دوبار یکیچندروز بخاطر فرارکردن مدام من ازاو فقط  نیاماا میکردیهمزمانمان برخوردم یباهم در رفت وامدها

نگاه راهم نه به خودم  مین کیواجازه رد وبدل شدن  کردمیصحنه راترک م عیکه آن هم من سر میدیراد گریهمد
 یکه انجام داده بود،بود وهم بخاطر احساس یهم،هم بخاطر کار زشت میفرارکردن ها نی...ادادمیونه به رادان نم

تاازاحساسات پنهان خودم  کردمیمن احساس رادان رابهانه م ییطور ها کی دهمیکه به من داشت ...وشا
 شدندیم اعثوب کردندیم یاداوریآن روز رادان رابه من  نیقشنگ ودلنش یکه مدام حرف ها یفرارکنم...احساسات
که باعث  یبه من توجه کرده...احساسات پشیباوخوشتیمانندرادان باآن ظاهر ز یمرد نکهیدلم غنج برود ازا

که درست مقابل  ی...احسلسات کردندیم جیکه مراگ یباشد...احساسات نیریدرنظرم ش ییسه کذا*بو آن شدندیم
عزمشان راجزم کرده  یی...وگویسردجنگ یبودند آن هم باسالح ها ستادهیمن به شهاب ا یحس کمرنگ شده 

 ...داندازنیمانده بودراکامال ازپاب یکه ازخاطرات شهاب درقلبم باق یجان مهیبودند تاحس ن

باآن  ییارویفرارکنم...چون شهامت وجرائت رو شدیوباعث م ترساندیاحساسات مرا م نیا
 نیکه مسبب به وجود آمدن ا یمجهول ونامعلوم...ازفرد یحس ها نیازا کردمیفرارم نیهارانداشتم...بخاطرهم
بود  یچندوقت هک ی...راداندانستمیبود دردلم جاخوش کرده بود ومن نم یکه چندوقت یاحساسات بود...ازرادان

 !نفرهم شهاب بودوبس کی دوآنیتپینفر تندم کی یفقط برا شیکه تاچندوقت پ شدیقلبم م یها دنیباعث تندتپ

چندوقته  نیا االتیازفکروخ یمدت یچهارشنبه بود ومن درشرکت مشغول کاربودم وآنچنان غرق بودم که برا روز
 نجایا دیایب قهید هی ستهیزد:خانوم شا میصدا یگانیفاصله گرفته بودم که سرپرست با

 رفتم وگفتم:بله؟ زشیبلندشدم وبه سمت م عیسر

 یبراشون ببر نویخواستن ا انیبه سمتم گرفت وگفت:خانوم آرم یا پوشه

 ان؟یخانوم آرم-

 ایآره ب-

 یبازچه صحنه ا ستیسست به سمت در رفتم وباخودفکرکردم که معلوم ن ییراگرفتم وباقدم ها پوشه
 !دختر برنده نیدهد ا خواهدنشانمیم

دختر چرادست  نیاش رفته بود ودست ازسرمن برداشته بود ا یشهاب به خولستگار گریحاال که د دانمینم
بادفعه قبل فرق  نباریسوهان روحم شود...اماا یبانشان دادن چه صحنه ا خواستیداشت؟بازمیازسرم برنم

تاآسمان  نیاهدآمد،زمخو شیچه پ ستیدفعه که هنوز معلوم ن نیازآن دفعه تاادارد...احساسات من  یادیز
 ...رکردهییتغ
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وآراسته هم داخل  کیش یلیهمسن وسال بابااماخ یشدم ودکمه طبقه مورد نظرم رافشردم.مرد سوارآسانسور
 میریکه گفتم امشب م نیاوشده بودم:هم یدرصحبت ها ارغرقیاخت یب کردومنیآسانسور بود وباتلفن صحبت م

توونغمه رومشخص  دواجاز  فیوتکل میدبریامشب با نی...همیاریکه بهونه ب ستیامروز فردم ن یخواستگار
 یازارث محروم یایاحدواحد اگر ن ی...به خدامیکن

رحم  یب توانندیم نقدریبفهمم که چطور پدرومادرهاا توانستمینقش بست .نم میلبها یرو یپوزخند ناخودآگاه
مرد داخل  نیبفهمم واقعا...نه ا توانستمی...نمرندیفرزندشان راازاو بگ یامر زندگ نید که حق انتخاب بزرگترشون

...ونه پدرشهاب کندیم لیرابه پسرش تحم اموچرادادارد ازدواج بادختر نغمه ن ستیک دانمیآسانسور راکه نم
 بودمیهم پسرم داگرمنی...شاکنمیشد...درکش م یخودش هم راض شیرا...هرچندکه شهاب ازچندوقت پ

 دنیمثل خودم...بارس ینییوسطح پا یدختر معمول کیمثل هاله بگذرم آن هم بخاطر  یازدختر توانستمینم
بود ونه  یسمت اتاق هاله قدم برداشتم.بازهم نه منش هیآسانسور به طبقه مورد نظرم ازآسانسور خارج شدم و

 ی...خنده ام گرفت...همه چدمیبازد مهیم دربزنم بازهم در رانوتاخواست ستادمی...مقابل دراتاقش ایگریکس د
وخسته کننده  یتکرار نقدریا زیتاهمه چ دادیابتکارعمل به خرج م یکم انیهاله آرم نیبود کاش حداقل ا یتکرار

 یخوای؟چرامیخوایم یچ گهیشهاب دستم درهوامعلق ماند:هاله تود یصدا دنی.تاخواستم دربزنم،باشنباشدن
 ؟یکن تشیاذ

 یمال خودم گهیبفهمه که تود خوامیکنم فقط م تشیاذ خوامینم-

 دادمطمئنیتحت فشار قرارنم یاسی تیکه چرامن مال توشدم...وگرنه اگه بابا منو باجون وامن یدونیخوب م-
 سراغ تو امیب کردمیهم ول نم راثمیازدست دادن ارث وم یدرازا یباش حت

 شنوهیم ادیوقت م هیآرومتر در بازه  سیه-

 ؟ینشونش بد یخوایم یچ ندفعهیسه مسخره اون دفعه بس نبود ا*اون بو ادیب یچراگفت-

 باشه؟ مینیبش اکنارهمیفقط ب یچیه-

 ؟یدونستیم نویا یا وونهیتود-

که درونم راپرکرده بود در رابه عقب هل دادم که نگاه  یرابشنوم.باناباور شانیتاادامه حرف ها ستادمینا گرید
شدم.مقابلش  کیتوجه به هاله باهمان نگاه بهت زده وناباور به شهاب نزد یبه طرف من جلب شد.ب شانیهردو

 دوسرمیاش زدم که هاله دستم راکش رگونهب یمحکم یلیواژه دستم راباالبردم وس کی یوبدون گفتن حت ستادمیا
 ؟یدادزد:چته روان

 .... دختررو نیا یمن؟بخاطر من گرفت :بخاطر جونادزدمیدادم وبه سمت شهاب برگشتم وفر اوراهل

اماچاره  خوامیگفت:من واقعا معذرت م یآرام یدادم که باصدا رونیراادامه ندادم ونفسم راباصداب حرفم
 کشتت ینداشتم...باباگفت م

تومنو  یفهمیم یاماتومنو کشت ستیچون قاتل ن کشتی:بابات منو نمادزدمیزدم بدتر ازقبل فر یعصب پوزخند
 یکشت
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 ...زمی،عز یاسیراگرفت وگفت: دستانم

 ...ی:گمشو ازاتاق من دختره دیادکشیزدوفر یلیمن س نباراوبهیوا دیهمان لحظه هاله دستم راکش که

 مادوتاقراردادوروبه هاله گفت:هاله خفه شو وبرو اونور انیخودرام عیسر شهاب

 یبامن حرف بزن ینطوریا یهلش دادوگفت:آشغال توحق ندار یعصب هاله

 ...شهاب نهیکرد به مشت زدن به قفسه س وشروع

 امیلطفا!نترس ازچنگت درنم ریآروم بگ قهید هیمچ دودستش راگرفت وگفت: شهاب

رو تاحدمرگ  یکیخوادیدلم م یلیچون االن خ ادیبذار ب ادشهابیمن دادزدم:بذارب نباریازمن دور کرد که ا یاوراکم
 بزنم

کتک زدن هاله...هاله  یبرا کردمیطرف تالش م کیقرارگرفت من از انمانیسمتم حمله ور شد وشهاب باز م به
مادوتارا آرام کند  کردیم یبودوسع ستادهی. اانمانیکتک زدن من...وشهاب هم م یبرا کردیتالش م گریازطرف د

ومتعجب به سمت درنگاه  میدیآشنا هم من وهم هاله دست ازتالش کش ییصدا دنیکه همان لحظه باشن
 ...:چه خبرته هاله صدات تااون سرشرکتمیانداخت

زده وپرسوالم رابه اودوختم  رتیرادان به اتاق هم من ماتم بردوهم او وجمله اش هم ناتمام ماند...نگاه ح باورود
تذکر دهد ؟چرا هاله  شیبه هاله راجب سروصدا دیچرابا کرد؟رادانیکارم نجاچهیوباخودم فکرکردم که رادان ا

 ...دیکشیم سوتهمه چرا نیراحت...مغزم داشت ازا نقدریرابانام صداکرد؟چراا

 شدیوتعجب درنگاه من جانم رتیحجم از ح نیوبهت وتعجب...ومتاسفانه ا رتیوجودم شده بود ح یسروپا
به من نگاه  رهیخ رهیخ نطوریهم نکهیقانع کننده به من دهد نه ا حیتوض کی عیسر دیرادان بفهمد که با نیتاا

 ...کند واوهم مانندمن ماتش ببرد

 رونیازاتاق من ببرب عیسر ویریکبیا یدهات یدختره  نیکنان گفت:رادان ا غیج غیج عیسر هاله

 پر از بهتم رابه هاله دوختم ومتعجب ترازقبل گفتم:رادان؟ نگاه

ماسه تاآمد وروبه شهاب  کیونزداش رابه خودگرفت وقدم برداشت  یشگیهم یدفعه ظاهرجد کی رادان
 ؟یبه پاکرد یگفت:بازچه المشنگه ا

 رونینداره برو ب یگفت:به توربط یعصب شهاب

 یدهات نیمنه هم دلباخته ا یربط داره هم پسر عمو میلیگفت:نه چرا ربط نداره خ عیسر هاله

 هفت جدته یتوجه به کل حرف هاله به سمتش حمله ور شدم وگفتم:دهات یب

 ...لطفا آروم باش یاسی:ستادوگفتیمقابلم ا عیشهاب سر که
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که کم مانده بود ازچشمان سرخ شده اش بخاطر رفتار صبورانه  یهاله به سمت من حمله ور شد وباحرص نباریا
که درلحظه آخر رادان مچ دستش  اوردیبزند شهاب راکنار زدودستش راباالبردتابرصورتم فرود ب رونیشهاب بامن ب

 هردوتون دی:بس کنادزدیفر مانیبرسر هردوراگرفت و

 گهیدختره کار دارم د نیمن باا رونیرادان راهل دادم وگفتم:به توچه کاسه داغ تر ازآش؟به توچه ؟برو ب یحرص
دختر ساکت  نیا یجلو خوامینم گهی؟د یفهمی)ودستم رامقابل چانه ام صاف گرفتم(مدهیرس نجامیبه ا

 ؟یفهمیبمونم...م

اتاق گم وگور  نیرادانم باخودت ازا نیشد.دستش راپس زدم وگفتم:توئم گمشو ا دهیاب کشتوسط شه دستم
 کن

 میحرف بزن رونیب میوگفت:بر دیرادان دستم راکش نباریا

 دخترست نیندارم حرف من باا یمن باتو حرف-

 ن؟یباا یدار ی:اخه توچه حرفادزدیدفعه فر کی رادان

 بکنه خوادیم یچه غلط نمیخودرا وسط انداخت وگفت:ولش کن رادان بذاربب عیسر هاله

 برو رادان میراازحصار انگشتان رادان رهاکردم وگفتم:برو بذار ماحرفامونو بزن دستم

 بزنه یچه زر خوادیم نمیبب دیبازگفت:اره پسر عمو باشهاب بر هاله

 .. .دیدرسرم سوت کش"پسر عمو"هاله که گفت یصدا

 ......پسرعمو...پسرعموعموپسر 

 رمیبگ دهیراتارکرده بود راناد دمیراکه د یاهیهاله س کردمیم یکه سع یام فشارآوردم ودرحال قهیبه شق باانگشت
 مملو ازسوال وتعجب روبه رادان پرسشگرانه گفتم:پسرعمو؟ یبادرون

 میحرف بزن رونیب می:بردوگفتیبه صورتش کش یدست رادان

 اهیشد...س اهیمقابل چشمانم س زیدفعه همه چ کیببرد که  رونیمراازاتاق ب دوخواستیراکش ودستم
 ...دمینفهم یزیچ گری...وبدنم هم شل شدورهاشدم...که رادان مرادرهوا گرفت وافتادم بغل او...وداهیس

چشمانم شدن آب  دهیتکرارشدن پاش گریخوردم وبابارد یصورتم تکان یشدن چندقطره آب رو دهیپاش بااحساس
 ...سرم مواجه شدم یراآرام بازکردم که باچهره شهاب ورادان باال

را،به محض بلندشدن  گرمیدستم راگرفت ورادان دست. د کیخوردم وخواستم بلندشوم که شهاب  یتکان عیسر
 دیگفتم:به من دست نزن یاوج گرفته ا یراپس زدم وباصدا شانیدست هردو

خودتو نزن به  گهیپاشو د یکرد یله ازپشت سرم آمد:خوب نقش بازها یکدامشان حرف نزدندکه صدا چیه
 یموش مردگ
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 یزدم وگفتم:خودتو بامن اشتباه گرفت ی.پوزخنددمید زشیبه پشت سرم نگاه کردم که هاله راپشت م بااخم
 جادوگر

 ...شد خکوبیم شیرادان سرجا ادیبلندشود که بافر خواست

 ؟ینیا ی:توپسرعمودمیبه رادان نگاه کردم وپرس عیآمد.سر ادمیرادان تازه پسرعمو گفتن هاله  ادیبافر

 ...تو یعنی...یعنیوگنگ نگاهش کردم وگفتم: جیدرجواب سوالم فقط سرتکان دادکه گ رادان

 میحرف بزن گهیجاد هی میگفت:بر عیسر رادان

 ؟ییتو سییر بیگفتم:نا یدستم راگرفت که دستش راپس زدن وباناباور عیوسر

جواب گرفتن  یشدن انتظارم برا یشدم ازطوالن یکه عصب دیواژه کوتاه بگو کیلب بازنکرد  ینگاهم کردوقت فقط
 ؟یسییر بیتونا دمیودادزدم:پرس

 کردوگفت:آره منم یپوف کالفه

 ...گفتم:چ...چطور امکان د...داره؟ت...تو دهیبر دهینگاهش کردم وبر ناباور

 نکهیراباور کنم...باورا یزیچ نیچن توانستمیرابهم فشردم...نم میصورتم گذاشتم وپلک ها یرارو دستانم
واقعا سخت  کنمیباشد که من درآن کارم یشرکت سییر بیپسر پولدار ونا کیرادان،مستاجر خانه امان 

ف کرد،همان من به عشقش اعترا شی،پ شیکه چندروز پ یبود...باورش واقعا سخت بود. رادان ،همان پسر
 ...داستینامش نو کردمیفکرم شیباشد که تاچندروز پ یافسانه ا سییر

مثل  زیکه همه چ دمیفهمیگذشته تازه م یبه روزها زدمیفلش بک م یسخت...اماوقت یلیسخت بود خ باورش
 یوخاموش بود...وقت کیتار میزبرایباشد همه چ ونریلیمن محال بود که مستاجرمان م یروز روشن بود و چون برا

 ...که ازابتداهم معلوم بودرادان ازجنس مانبود دمیفهمیآوردم م یادمیگذشته رابه  یروزها

گفت:مامانم بدون طالق گرفتن ازبابام دست ستاره رو گرفت  کردیدرودل م میشب تولدش داشت برا یوقت مثال
 خانوادش شیپ ورکیویورفت ن

 گفته انیوهذ ستیمادرت انقدر پولداراست ،گفت که حالش خوب نگفتم که چطور  نیمن راجب ا یوقت و

 ونریلیمستاجر خانه امان م دکهیگنج ینم چکسیابتدا ...امادرتصور ه یمشخص بود...ازابتدا واقعاازابتداهم
 ...باشد

آوردوباعث شدنگاهش کنم همان لحظه شهاب دستش  نییصورتم گذاشته بودم گرفت وپا یدستم راکه رو رادان
 یزنیبهش دست م یسرخ شده گفت:به چه حق یراازدست من جداکرد وباچشمان

 به چشمان شهاب نگاه کرد وگفت:به توچه؟ میهم مستق رادان

 گفت:پسرعمشم یرابهم وبه سخت شیرابهم فشردوپلک ها شیازحرص دندان ها شهاب

 ترباشم پسرعمه کیزدوگفت:فکرکنم من ازتو بهش نزد یپوزخند رادان
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 ن؟یمنو رادان ردوبدل کردوگفت:باهم نیمشکوک نگاهش راب شهاب

 ؟یدار یگفت:آره مشکل عیسر رادان

 پسرعمو؟ ستیتون فیبلندقهقهه زدوگفت:ح یباصدا هاله

 واسه تو ستیشهاب ن فینگاهش کردوگفت:ح یالیخیباب رادان

 ه من چمه؟باحرص گفت:مگ هاله

 بنفشه یادیز غاتیج کمیفقط  یچیزدوگفت:ه یپوزخند رادان

 رادان نذار عمورو بندازم به جونت-

 ...یتوکار ستیافتاده به جونم الزم ن-

 گه؟باهمی:راست مدیپرس یآرام یرادان وهاله شهاب ازغفلت آن دوازمااستفاده کردوباصدا یلفظ یدعوا نیدرح
 ن؟یدوست

 کنه؟یم یزدم وگفتم:به حال توچه فرق یپوزخند

 بدونم خوامیم ی...ولدونمینم-

 ندرالیشاهزاده هادل ببندم چون توخون من س دبهینبا ادگرفتمیخصوصا ازحاال به بعد چون من  میستینه ن-
 ...ستیشدن ن

ودکمه درمقابل نگاه همه ازاتاق خارج شدم...به سمت آسانسور رفتم  یازجابرخاستم وبدون حرف عیسر
دستم  عیشد.سر دهیکه رادان بود کش یخواستم وارد آسانسور بشوم دستم توسط کس نکهیرافشردم.به محض ا

 یا بهیغر هیمن  ی...توبرا یندار ینسبت چیبه من دست نزن تو بامن ه نقدریگفتم:ا تیراازاوجداکردم وباعصبان

بفشارم رادان دوباره دستم راگرفت ومرابه سمت راه پله  گریآسانسور بسته شدوتاخواستم دکمه رابارد در
 ه؟ها؟یدادزدوگفت:االن مشکل توچ میبرد.واردراه پله که شد

تو...مشکلم کار زشت اون  ییگفتم:مشکلم تو ادکنانیفر تیدستم راازدست اوجداکردم وباحرص وعصبان دوباره
که ازروز اول  هیکرده...مشکلم اون همه دروغ ریاحساسات مزخرفته که منو بااحساساتم درگ نیروزته...مشکلم ا

 روزیکه تاد ی...کسیدرد یبچه پولدار ب هیکه توئم مثل هاله مثل شهاب  نهی...مشکلم ایتاحاال به خوردم داد
وهاله  سادهیه جلوم واک ینیشد ا دفعهی...یبزرگ نیشرکت به ا سییر بیدفعه شدنا هیسنگ صبور ودوستم بود 

 چیتامنو درک کنه نه تو نه هاله نه شهاب ه ستیکس ازجنس من ن چیه نهی...مشکلم اکنهیپسرعمو صداش م
 یبچگ دعشقیداره بخاطر پول ق یحال دچهیفهم یشماهانم...کشمیم یمن چ دیفهمیکدومتون نم

 هی هیطرفت مثل قبل یچقدر سخته بفهم زنهیدلت جوونه م دتویاحساس جد هیداره  یدوقتیفهمی...نمیهاتوبزن
تازه به قلبت  دارهیبچه ما نیا امادریروز پدر  هیکه  یکن ینیب شیکه چقدر سخته پ یفهم ی...تونمدارهیبچه ما

 ...یندار یچی...هی...توکمیستیتودرسطح مان یستیتوازمان گهیوم کنهیقدعلم م ادجلوتیپاگذاشته. م
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بغض  یتکان دادوصدا نیصورتم روان شدند...سرم رابه طرف یرو اریاخت یگرمم ب یشکست واشک ها بغضم
 یفهم ی...تونم ننیاما مدام شاهزاده هابه دلت بش یبش ندرالیس یچقدر سخته نخوا یدونیدارم گفتم:تونم

کنن مثل  رمیوتحق انیبتو یکه مامان بابا یازروز ترسنی...م ترسمیاالن چقدرم یفهم ی...نمکشمیم یمن چ
قهقهه زدم(به من گفت مامان وبابات تورو باشهاب  یگفت؟)عصب یاون دفعه بهم چ یدونیب...مشها یبابا

 ...تنهاگذاشتن تا...تا

 نهی.من هم به لباسش چنگ زدم وسرم رادرسدیمحکم به دورم کش یدفعه مرابغل کردوبادستانش حصار کی
 ...کنهیم دردمچقدر قلب یفهم یرادان ...نم یفهم یاش فروکردم وازته دل زارزدم:نم

دخترو  هیکه چقدر سخته  یدیوقت نفهم چیگفت:عوضش توئم ه یگرفته ا یدوباصدایسرم کش یرو یدست
چقدر  یدونیکنه...نم هیگر گهیپسر د هی یحرف بزنه...برا گهیپسر د هیواون دخترکنارت از یدوست داشته باش

 نیاسمی یدینفهم توئم...یکن یکار یوراه بره وتونتون رهیبگ گروید یکیدست  یکه دوسش دار یسخته دختر
 کردمیم یهمش سع نداختیم ادشهابیتورو نکهیصدات کنم امابخاطرا یاسی خواستیکه چقدر دلم م یدینفهم

وقت منو به  چیچقدر سخت بودبرام تحمل کنم که ه یدونی...نم تونستمینم یامابازگاه یاسیکه بهت نگم 
چقدر  یدونی...نمیدیدیکسو نم چیبود که ه نگاون قدر شهاب توذهنت پرر  یدیند ندتیآ یمرد برا هیعنوان 

 ...برام سخت بود

 یکه رادان شروع کردبه سخن گفتن ودردودل کردن...اول من غصه ها یبود بندآمده بود...ازوقت یام مدت هیگر
 نقدریا نکهیداشتم...ا ی...امامن احساس بدمیشد یوخال میکرد هیگر مانیدلم رازار زدم وسپس او...هردو

درگذشته ازرادان غافل بودم عذابم  نقدریا نکهی...ادادیکردم عذابم م تیگذشته ندانسته رادان رااذ یدرروزها
 سیازاوجداشدم اماحصارطستان او هنوز هم به دور کمرم بود.به چشمانش خ کردمیم نیف نیکه ف ی.درحالدادیم

 خوامیازاشکش نگاه کردوگفتم:معذرت م

 خوامیمنم معذرت م-

 انتیخ بیوغر بیامانتدارش که حاال عج شهیکه درچشمان هم یوصف نشدن اقیزدم که بااشت یچه لبخند مین
 شهی...باورم نمیگفت:تودوسم دار کردندیدرامانت م

ازنگاه  کردمیم یکه سع یودرحال دمیکه به وجوداورده بودکنارکش یازحصار عیبه خودم آمدم.خودراسر عیسر
 ......نه...راستش منزهیافانه اش فرارکنم گفتم:من؟چموشک

 ؟یکرد هیشدوچانه ام رابادست گرفت وگفت:بخاطر من گر کمینزد یقدم

 ......رادان منزهینه...چ-

بازم  هیاحساسات چ دونمیمن م نکهیخوادبشنوم؟چراباایچقدر دلم م یدونی؟میبهم بگ یخوایچرانم نیاسمی-
 ؟یگینم

 ...من زهیخب...خب چ-

بود...من  یرارادیهمه غ شیپ قهیچندد ی...حرفاومدمیازاوفاصله گرفتم وگفتم:رادان من هنوز باخودم کنارن عیسر
 ...امیکنارب دباخودمیفکرکنم...با دامروزیبا
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برم  خوامی؟میردکن یبرام مرخص یتونیشدم ودوباره به سمت رادان برگشتم وگفتم:م ریازپله هاسراز عیوسر
 خونه

 :باشه برودوگفتیخند

 یمرس-

باسرپرست بخش ازشرکت  ییرابرداشتم وپس ازصحبت کوتاه لمیرفتم.وسا یگانیوبه با نییازپله هاپا عیسر
 یاتوبوس رساندم وسواراتوبوس که شدم افکارم راآزادانه رهاکردم برا ستگاهیخود رابه ا عیزدم.سر رونیب

،بااحساساتم...مدام حرف  افکارمباخودم کلنجاررفتم...باخودم با یکه به محل برسم کل یسروسامان دادن.تاوقت
بدون شرم وخجالت  نقدریراا ییزهایچ نیکه من چن شدیآوردم وباورم نم یادمیراکه برزبان اورده بودم به  ییها

 ...کرده وازطرف من سخن گفته باشد ریروح مراتسخ کیکه درآن مدت کوتاه  یگفته باشم...انگار

که من درآن مدت خودم  دمیرسیم جهینت نیبه ت مردمیام فکرم یه به آن حرف ها واحساسات درونک شتریاماب
که  یرابرزبان آورده بود...احساسات دیپروا احساسات جد یکه ب یقیحق نیاسمی کی...میبود...خود خود واقع

عصاقورت  یمهربان وگاه یاهکه بارفتارگ ی...احساساتکردندیم یسرکش بیبودند وعج ختهیافسار گس بیعج
 یکوچک باهرلبخند رادان...هرواژه پرمهر رادان...حت یرادان کم کم وآرام آرام درقلبم جوانه زدومانند نهال یداده 

درونم  نطوریکه ا یاحساس واقع کیباهر اخم وغضب رادان...جان گرفت وبزرگ وبزرگ ترشد..وحاال شده 
شهاب رادرذهنم  یبزرگ ...آنقدر بزرگ که عشق افسانه ا یلیحس دوست داشتن خ کیراآشفته کرده...شده 

به  دمیدیفقط وفقط شهاب رام یدرزندگ شهیوهم شهیکه هم یکمرنگ کرده...آنقدر بزرگ که باعث شده من
 ... توجه کنم یگریمردد

 ...کوچک من ورادان شروع شد یکه بالبخندها یدوست داشتن بزرگ احساس

احساسات را...هرچقدر کالبدشان  نیا کردمیبودم...اماعاشق نه!هرچقدر کنکاش مبه رادان عالقه مند شده  من
 "دوست داشتن"شدیم یکالبدشکاف جهیشکافتم نت یرام

افتد  یاتفاق م یدرزندگ کباریام عشق فقط وفقط  یشگیمن به رادان عشق نبود...چون طبق باور هم احساس
خاطرات  توانمیعاشق شهاب شدم وتاآخرعمرم هم نم میباردر زندگ کی...من هم شودیگاه هم فراموش نم چیوه

چهره اش  دنیادی تشخاطرا یادآوریباآمدن اسمش و شهیوهم شهیمشترکمان رافراموش کنم ومطمئنا هم
 کندیوهرگز هم رفع زحمت نم ردیگ یدرقلب جام کباریخواهد نشست...عشق فقط وفقط  میلبها یتلخ رو یلبخند

...عشق شهاب هم کم کم کوچک وکوچک گریاحساسات د یبرا کندیوجابازم شودیگ وکچک م...اما...اماکمرن
 ...دکه متعلق به رادان بو یدوست داشتن یترشد وجاباز کرد برا

 !حدبودوبس نیرادان رادوست داشتم وحس من به رادان درهم من

 یشق شدن من درزندگنخواهد شد...چون فرصت عا لیحس دوست داشتن به عشق تبد نیهرگز ا ومطمئنا
 ...وبس!سوخته وخاکستر شده کباراستیفقط وفقط به نظرمن  یهرآدم یکه برا

 نجاآمدهی.من چرابه ادمیافکارم فاصله گرفتم وبه خودآمدم خودرامقابل آموزشگاه زبان فرزانه د یایازدن یکم یوقت
 بودم؟
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من  دنیبودوباد یچا دنیمشغول بگو وبخند ونوش یآموزشگاه شدم وازشانس خوب من فرزانه بامنش وارد
 نجاستیا یک نیگفت:بب یباخوشخال

 میحرف بزن شهیوگفتم:م دسمیرابوس گریبه سمتم آمد.همد عیوسر

 ایکالس خال نیازا یکیتو میابریالبته ب-

 باشه-

دادوآن  شییجلو کتمیبه ن ینشستم وفرزانه تکان یمکتین ی.رو میتک نفره شد مکتیباپندتان یوارداتاق باهم
 نجااره؟یا یشده اومد ینم؟خبرمهمینشست وگفت:خب بگو بب شیمن برگرداندورو مکتیرابه سمت ن

 گفتم:فرزانه رادان پولداره ینیمقدمه چ بدون

 دونستمینگاهم کردوبعدگفت:من م نطوریچندلحظه هم فرزانه

 ؟یدونستی؟میگفتم:چ متعجب

 وقته یلیاره خ-

 ها؟ ینگفت یزیپس چرابه من چ-

 رادان ازم خواست بهت نگم-

 واقعاکه فرزانه واقعا که-

 امااصال نشدکه بگم خواستمیبخدا م یاسی-

 دینگفتم که دستم راگرفت وگفت:ببخش یزیچ

 ؟یدیفهم ینگاهش کردم وگفتم:حاال چطور یبادلخور

 ادیشش نمکردکه گفتم:پس بگو چرا رادان ازتو خو فیراتعر دنشیچطور فهم یماجرا تمام

 ادیگفت واضافه کرد:منم ازاون خوشم نم ی"شیا"

 یپول پرست یلیخ یفر-

 کیفروشنده بوت هیپولدار عاشقمون بشن ته تهش  یپسرا میستیاره امامتاسفانه مامثل شماخوش شانس ن-
 شهیعاشقمون م

 نکن تشیاذ هیوگفتم:کامران پسرخوب دمیخند

 هیزدوگفت:آره خب...پسره خوب یچه لبخند مین

 ؟یوخرسند یباخت دنید کیودل به  نید ه؟نکنهیکلک خبر یزدم وگفتم:آ شیبه بازو یا ضربه

 ادته؟یحاالچطور  یریحفظ شعرو بگ نینمره ا ی:تو،تومدرسه نتونستدوگفتیخند
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 مونده ادمی نداختیشهاب م ادیچون منو  کشیت هی نیخب ا-

 ...شهاب ی وونهی:ددوگفتیخند

 رادان وونهی:فعالکه ددوگفتمیماس میلبها یرو لبخند

 ؟یدفعه متعجب دادزد:چ کی

 بهم گفت که دوسم داره شیکه رادانو دوست دارم اونم چندروز پ دمیرس جهینت نیگفتم:من...من به ا دستپاچه

 رفت یپولدارشد ولیزدوگفت:ا میمحکم به بازو یدفعه فرزانه ضربه ا کی

 چرت وپرت نگو یهش کردم وگفتم:فرچپ نگا چپ

 ست هیخرما یتوروغنه رادان حساب ینونت حساب گهید گمیخب راست م-

 نه محسن یکنیخوبه باکامران معاشرت م ؟حاالیزنیحرف م ینطوریتوچرا ا-

 هیمحسن ک-

 کارمحلیب-

 کنمیتاپسر تورم6-5 امیم تونیتوعروس ید؟وایکنیازدواج م یمحسن حاال ک الیخیب-

 گمیوگرنه م یکه به کامران بله بگ نهیماا یعروس یایب نکهیوگفتم:شرط ا دمیمحکم به فرق سرش کوب یا ضربه
 رات ندن

 رام ندن؟ یگی...مریبابا خانوم...باباملکه...دست مارم بگ-

 میکن باش که پدرومادر رادان بذارن ماباهم ازدواج الیخ نیگفتم وگرنه به هم یرارادیغ وونهیوگفتم:د دمیخند

 پدرومادرش مخالفن؟-

 دوننیهنوز نم-

 دمیترس نیاسمیخدانکشتت  یوا-

 ...ندار عروسشون بشم یچیمن ه ادیمطمئنا اوناخوششون نم یباالخره چ-

 واال دختر هیزیذره اعتماد به نفسم خوب چ هیروخودت اسم نذار  نقدریا یدار یتوهمه چ-

 من شد اعتمادبه نفس نداشتم دود شدورفت هوا المصب یهاله وارد زندگ نیا یکردم وگفتم:ازوقت یپوف

 "رادان"

عالقه  هیهم  نیاسمیبودم  دهیفهم نکهیازا یوصف نشدن یازراه پله خارج شدم وباخوشحال نیاسمی بعدازرفتن
ور قدم شلوارم فروکرده بودم سوت زنان به سمت آسانس بیکه دودستم رادرج یبه من دارد درحال ییها
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مامان  نباریزنگ خورد.ا لمیوبام زمیبرداشتم.واردآسانسور شدم وبه اتاق خودم رفتم.امابه محض جاگرفتن پشت م
 نسبت به خودم جواب دادم:بله؟ نیاسمیازاحساسات متقابل  یناش یبود...باخوشحال

 سالم پسرم-

 سالم-

 یخواستگار میقراره بر یدونیخودت که م اخونهیزودب کمیپسرم -

 یگفتم:من خواستگار یاوج گرفته ا یازجابلندشدم وباصدا عیام دود شدورفت هوا...سر یدفعه تمام خوشحال کی
 ...امینم

 یبود دنکردهییخودت نغمه روتا ؟مگهیاوا...واسه چ-

 ...خوامیمن نغمه رونم نی...مامان ببدنکردمیینه من تا-

 ...رهیابرومون م میوقت گرفت میمازنگ زد شهیکه نم ینجوریرادان ا-

 ...نیبگ قتویاحقیافتاد... یاتفاق هینشد  دیبگ دیزنگ بزن دونمیمن نم-

 هست یچ قتیمگه حق-

 اون یبرم خواستگار خوامیدوست دارم وم گرویدختره د هیکه من  نکهیا قتیحق-

 ه؟یچ شناسمش؟اسمشیم ه؟منیاره؟ک یرودوست دار یکی:تودوگفتیکش غیباذوق ج مامان

 فردمه یروزا یدخترصاحب خونه  یدیکه اونروز تومحله د یهمون دختر نهیاسمیاسمش -

 ؟یمامان آرام شد:چ یدفعه صدا کی

 دختر صاحب خونم-

 ... را...رادان اون..اون دختر به سطح ما-

 نیکه من ازا یخوایبهت بدم...اگه توهم م گهیفرصت د هی خوامیمامان چون م گمیمامان ...دارم بهت م نیبب-
 یبابارو راض یبکن یمن مادر یبرا تیبارتوکل زندگ نیاول یسال برا34بعد یخوایبه بعدبهت بگم مامان...اگه م

 گذرمیم نهیپول وثروت وخونه وماش یرچدوست دارم وبخاطرش ازه نویاسمیبکن...من  نیاسمیبه ازدواج من با
 ...دمیشعارم نم

 جواب بده دوارمیمامان قطع کردم وباخودگفتم:ام یحرف ها دنیشن یرابدون منتظر ماندن برا تماس

 !بلندشد.مامان بودکه گفت:بابات بامن لمیموباsms گذشته بودکه زنگ یقیدقا

 نیاسمیبه  عیمضاعف شده درونم سر یدرصدموفق شدم.باخوشحال50شدو یکه مامان راض یعنی نیوا
sms؟یشین مزدم:مامانم موافقه ازدواجمونه اگر بابامم موافق کنه زن م 
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 دنیرس دیناام شتریگذشت ب شتریوب شتریدوختم اماهرچه ب لمیچشمان مشتاقم رابه صفحه موبا وبعدازآن
 ...شدم نیاسمیازجانب  یجواب

 "نیاسمی"

مامانم موافق ازدواجمونه...اگه بابامم موافقت کنه "فرستاد: یsms میکه رادان برا میزدیبافرزانه حرف م نطوریهم
 "؟یشیزنم م

 میبرا یلیمادر رادان موافقت کرده...خ نکهیازا ی...خوشحالیوصف نشدن یخوشحال کیدفعه درونم پرشداز کی
 ...گذاشتیامان م یزندگ یرو یادیز ریموافقت ومخالفت تاث نیموافقت پدرومادرش مهم بودچون هم

که دروجودم  ی.من هم بخاطر خوشحالدمیحرف زدن بافرزانه به خانه برگشتم که مامان راخواب د یبعدازکل
 نیا دانمیبارهم که شده من بپزم...البته نم کیگرفتم شام را میبه آشپزخانه رفتم وتصم شدیم شتریوب شتریب

وقت  کیتا کردمیم نیتمر دداشتمیشا...یآشپز یبرا نیاتمریبخاطر کمک به مامانم بود  میدفعه ا کیغذاپختن 
زنم "واژه درذهنم وجمله نینکنم...ازدواج...بانقش بستن ا مارستانیب یراه میبعداز ازدواج رادان راباغذاها

 یکه نشان کوچک نیریش یبنشانم...لبخند میلبخند برلبها شدیوباعث م رفتیرادان مدام ته دلم غنج م"یشیم
 ...آشفته ونابه سامانم بود ونازاحساسات غوغا به پاکرده در در

ثروتمند  یحواسشان راپرت کنم ماجرا نکهیا یهم برا خوردندومنیرام مید غذاوبابا ومامان به زو میبود سرسفره
کدامشان  چیحرکت نگاهم کردند...ه یخشکشان زدو ب شانیکردم که هردو فیتعر شانیبودن رادان رابرا

 ...باشد کندیکارم رآنکه دخترشان د یشرکت بزرگ سیینمورشان ر نیرزمیکه مستاجر ز کردندیباورنم

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

 گذشتیماه م کیفاش شده وکشف احساسات پنهان... یازاتفاقات آن روز پرماجرا ورازها گذشتیماه م کی
ماه من  کی نی....ودرا گذشتیماه م کیکردن او... یراض یرادان وتالش مادرش برا دپدریشد یازمخالفت ها

 یبابت مخالفت ها یبدون دغدغه وبدون نگران دمیخندیوم میگفتیوکنارهم م میورادان مدام باهم بود
داشت  گریکردن کامران وفرزانه بهم ود کینزد یبرا میوتالش کرد یسع یماه کل کی نیپدرش...من ورادان درا

 یپنهان یدومرغ عاشق بهم وخنده ها نیوقت ا یوقت وب یراهم نگاه ها نی...ادادانگاریجواب م مانیتالشها
 ...کردیبات مفرزانه اث یوعشوه امدن ها

من آمدوپدرش  یرادان به همراه کل خانواده اش به خواستگار شیگذشت...هفته پ شیماه باتمام ماجراها کی
 دادینشان م نطوریا دهمیبود شا یغول دوسر بودادم متشخص وخوش برخورد کیبرعکس تصوراتم من 

امان نشسته وگرنه  رخانهنبود ...معلوم بود بخاطر رادان د ی...مادرش هم برخالف تصوراتم انقدر هاعالدانمینم
 هیهم فوق العاده بودند...خصوصا ستاره که روح شیبایز یکند...خواهران دوقلو یرام میها سیوگ شدیپام
دلم بخواهدگازش  شدمدامیخوشگل بود وباعث م یادیهم ز حانهیهم بود.بچه ر هیشب یلیخ مانیها
انداخت...مامان وبابا  یم حانهیعاشقانه به ر اهبود که مدام نگ بیدخوب وباوقارونجام مر  حانهی...شوهرررمیبگ
 یلیمامان خ چارهیباعث شدکه سه روزه جواب مثبتمان رااعالم کنند.ب نیازخانواده رادان خوششان آمدوهم یلیخ

اش  دهیواوبماندودخترترش زنخوردیقرمز ازدستانش ل یماه کیمانند یلیتکم سیک نیوقت چن کیهول بود که 
 !که من باشم
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همان روز انتخاب شد.جلسه دوم  یوجلسه دوم فردا میشدکه سه روزه ماجواب بله امان رااعالم کرد نطوریا
رادان  یبه خانه پدر مانیپا یوقت مانیشام دعوت کردند.هرسه تا یرادان برگزارشد.مارابرا یدرخانه پدر

خانه  ناهمیقصر رادان ا نکهیسخت بود هضم ا مانی.برامینگاه کرد شانینابازبه قصر به تمام مع دبادهانیرس
 !باشد وخانه ماهم خانه

ام  هیبرگزارشد...مهر ربهایوش هیاعمم ازمهر زهایچ یخانواده ها وتوافق بعض شتریب ییآشنا یدوم هم برا جلسه
نشدم دلم  یکردند راض ردنششترکیتا وهرچقدر که رادان وخانواده اش اصراربه ب114خودم شد شنهادیبه پ

 ...بچسبانند"فرصت طلب"و"سودجو"که پشت سرم لقب خواستینم

 ثیرفتارکنم که کمترپشت سرم حرف وحد یطور کردمیم یدسعیوبا شدمیندرالمیکه بود داشتم س هرچه
شهاب  یقرارشد بعدازعروس یوجشن است آن هم جشن نامز ستیجلسه ن گریباشد...جلسه سوم هم که د

 نکهیاهاله وشهاب...بخاطر  یوهاله که امشب است برگزارشود...ازصبح دلم آشوب است...نه بخاطر عروس
 کردمیکردن شهاب ناراحتم...همش احساس م یکه نکند رادان فکربکند که من بخاطر عروس رمیگیمدام دلشوره م

 یباعث شدکه برا ضیضدونق احساسات نیخواهدگذشت...هم یمنف ریماتاث یزندگ یرو شهیشهاب هم هیسا
راداخل سطل آشغال  مانیتاحاال یبچگاز  یها یادگاریمن وجود ندارد تمام عکسهاو یبرا یشهاب گرید نکهیاثبات ا

 !وتمام ختمیر

 .کردم یاحساس سبک نقدریچراا دانمینکارنمیوبعدازا

بلندشد.طبق  لمیزنگ موبا یکه صدا دمیدیم ونیزیبودم وتلو دهیدرازکش یعروس الیخیراخورده بودم وب ناهار
 برلب نشاندم وجواب دادام:بله؟ یماه رادان بود.لبخند کی نیمعمول ا

 ؟یسالم خوب-

 ؟یخوبم توخوب-

 ؟یناهارخورد ستمیبدن-

 ؟یاوهوم توچ-

 !من نه-

 رفته؟ ادتیدکتر  ی؟حرفا یزخم معده دار تونیآندوسکوپ جهیطبق نت یرفته که جنابعال ادتیرادان -

 ... نه امااخه-

 اون معدتو شکنجه نکن نقدریبخور ا زیچ هیرادان برو  اریبهونه ن-

 رهیینم نییازگلوم پا یزیبابابدون تو چ-

 بخور یزیچ هیوگفتم:خودتو لوس نکن برو  دمیخند زیر

 نرفت نییخواستم بخورم اماازگلوم پا نیاسمیبه جون -

 رادان-
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 جان رادان-

 وگفتم:چرب زبون برو غذابخور دمیخند

 میکن یکار هی گمیم-

 ؟یچ-

 یتاخوشگل کن شگاهیبعدشم. ببرمت آرا میبخور ییغذا هی میدنبال تو اول بر امیمن االن ب-

 باشه-

 اونجام گهیساعت د میپس تان-

 باشه فعال خدافظ-

 رفت بگم ادمی نیاسمی یوا-

 و؟یچ-

 که عاشقتم-

 لوس خدافظ ی وونهیبلندقهقهه زدم وگفتم:د یباصدا

 یرفت بگ ادتی نیاسمی یوا-

 و؟یوگفتم:چ دمیخند

 یکه عاشقم-

 دوست دارم یلیدرنگ گفتم:خ یا بالحظه

من هم متقابال به رادان عشق  توانمیلحظه عذاب وجدان گرفتم که چرانم کیتماس راقطع کردم... عیوسر
 ...آدم هاخارخ بود یازاراده  زهایچ یبکنم.بعض توانستمیهم نم یبدهم...اماکار

درحال گفتگو بامحسن  دمیازخانه خارج شدم د یدرمان بود ووقت یساعت جلو میقرارمان راس ن طبق
دفعه ذهنم به شب  کیبزند. یدرشرکت درنظر گرفته وحتمابه اوسر یکار شیکه برا گفتیاست.داشت م

دورگردن  تشد و دس شیدایمحسن پ میکردیواده رادان رابدرقه مخان میکه داشت ی.وقتدیام پرکش یخواستگار
 روش خط بندازم شمیمحل همش وسوسه م نیتوا یخوشگال اورد نیماش نیرادان انداخت وگفت:داداش بازازا

بود...همان شب بود که محسن  یدنیبلندنخندد د یباصدا کردیم یکه چهره همه خصوصا رادان که سع یوا
 ...زدیتاسه روز دربهت بود والم تاکام حرف نم چارهیرادان برد...ب یبه راز مخف یخبرهم پ یمانندمن از همه جاب

روزهاشده  نیورادان اهنگ موردعالقه ام راکه ا میشد نیرادان بامحسن هردو سوارماش یگفت وگو بعدازاتمام
 ...یراگذاشت وشروع کردبه رانندگ مانیبوداهنگ مورد عالقه هردو
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...خنده ام گرفته بود.انگارکه کردیم تیراهدا نیفرمان ماش گریوبادست د فشردیرامدست،دست م کیبا
 ...فرارکنم دمنیترسیم

رابه دستم دادوقبل  شیکارت اعتبار عیکردوسر ادهیلوکس ومجهز پ یشگاهیغذاباهم مرامقابل آرا بعدازخوردن
 ...کردsms میبعد رمز کارت را برا یا قهیحرکت کردوازم دور شدودق داکنمیمن فرصت اعتراض پ نکهیازا

 یودست دمیراکه ازقبل اماده کرده بودم پوش یبااژانس به خانه برگشتم ولباس مناسب شگاهیکارم درارا بعدازاتمام
.اومنتظر شوهرش ومن منتظر میشد مانیوهردو حاضرواماده منتظر مردها دمیبه سروصورت مامان هم کش

 .ام ندهیشوهرا

مدت  نی.وهمگشتیبرم شگاهیواراسته امابابا تازه ازارا دهی.منتها رادان کت وشلوارپوشدندیباهم رس شانیهردو
 ونینیش یمن باموها دنیخلوت من ورادان.رادان ازلحظه د یشد برا یاماده شدن بابا فرصت دنیزمان طول کش

د واخرمجبورشدم بو دهیفا ی!بادانکردم رادان،ر  شیشدبه من وهرچه صدا رهیرنگ پوست ساده خ شیشده وارا
 ...اورمیباچندضربه کوچک به گونه اش اورابه خودب

 یکه جابرا ادی.خانه عمه انقدر شلوغ بودوازدحام درآن ز میرادان به خانه عمه رفت نیباباباماش بعدازحاضرشدن
 !سوزن هم نبود کی یانداختن حت

 یگوشه ا ندهیکردم وسپس باشوهر ا یرساندم وعرض ادب ندهیمحض ورودم به انجاخودرابه خانواده شوهرا به
 !شدیسرمان م یباال یدبزرگتریوبا میهرچندکه پدرومادرمن هم بود...اخر هنوز مامحرم نبود میکنارهم نشست

گذشته بود که باالخره عروس ودامادهم آمدند.به محض اعالم ورود عروس وداماد رادان سروپا  یادیز مدت
...دورازچشم مامان وبابا دستش رافشردم ندیعکس العمل مرابب ستخوایچشم شدوبه من نگاه کرد...حتما م

 ستیتکان دادم وگفتم:برام مهم ن نیسرم رابه طرف

 ...درونش غوغاست دانستمیزد.اماخوب م یلبخند دیباترد که

که شهاب وهاله دست دردست هم وارد سالن شدند.هاله درلباس عروس وباآن  میحال بود نیدرهم
مرادرقلب شهاب  یهاله بتواند جا خواستیشده بودوچقدر دلم م یبهشت انیحور هیشب موهاوصورت اراسته

 مامالبخندزدم...ماقسمت ه دانستمیرانم نشیری...به شهاب نگاه کردم ولبخندزدم...تلخ وشردیبگ
فشردم واودست  یهل داد...حاال من دست رادان رام گرید یمارابه سمت ادم ها مانی...سرنوشت هامینبود

 نیبازهم گشتم،یحاال به عقب بازم نیبودم وخوشحال ازکنار رادان بودن...اگرهم یهاله راگرفته بود...من راض
 ... وباز رادان را کردمیسرنوشت راانتخاب م

بازهم نگاهش درسالن به دنبال  کندیم باازدواجیز یامشب بادختر نکهیناراحت بودم که شهاب باوجودا نیا یوبرا
 زدی...نگاهم راازشهاب گرفتم ودراطراف چرخاندم که متوجه احمدآقا که باذوق وشوق دست مچرخدین مم

فرزندش محوکرد...دردل  کدانهی یلبها یاوهم متاسف بودم که بخاطر چرک کف دست لبخند راازرو یشدم...برا
شهاب  گریوعالقه مندشوم که دا نقدربهیازخداخواستم همانطور که مهر رادان رادردل من انداخت وباعث شد که ا

 !نیومهرهمسرش رابه دلش بنشاند...آم اندازدیشود فکرمراهم ازسرشهاب ب یمعن یب میبرا

****** **** ****** 
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 "یانیقسمت پا"

گل کاشته  یگرفته بود درد نکند.حساب میکه رادان برا یشگریرانگاه کردم.دست آرا میوسرتاپا ستادمیسرپاا
 نمتیچرخ بزن بب هینگاهم مردوگفت: زیبرانگ نیتحس یبود.فرزانه بالبخند

 !!!ندیمرابب توانستینم زدمیکه چرخ نم ییگو

 :چطورشدم؟دمیزدم وپرس یرااز دو طرف به دست گرفتم وبالبخند چرخ دامنم

 !ماه یفرشته ها...ماه شد هیشب-

 به نظرت جلو رادان قشنگم؟-

 ییادیازسرشم ز-

 .وگفتم:اووف چه جورم دمیخند

 هینگاه مردم وگفتم:دستتون دردنکنه کارتون عال شگریزن جوان آرا به

 رمیم گهیمن د نیانشاءالله خوشبخت ش زمیعز کنمیزدوگفت:خواهش م یلبخند

 گهید دیموندیشام م-

 دبرمینه با-

 به سالمت نیباشه هرطور راحت-

شدم که همان لحظه ستاره وارداتاق  رهیخ نهییرفت.من هم بازبه آ رونیرابرداشت وازاتاق ب لشیوسا شگریآرا
 یزن داداش چه خوشگل شد ییدستش رامقابل دهانش گذاشت وگفت:وو دنمیشدوباد

 خواهرشوهر؟ یگیم یجد-

 بزنم به تخته ینازشد یلیاوهوم خ-

 .کمد دراور زد یچند ضربه رو عیوسر

 زنهیمنو چشم نم یوگفتم:نترس کس دمیخند

 کنهینم بیع یاماخب کارازمحکم کار ارمیبزنه خودم چشماشو ازکاسه درم یهرک-

 یمثل داداشت ناقص العقل-

 !یعوضش توعاقل-

 دمیشماعقلمو ازدست م نیمنم اخرب-

 :عروس خانومدوگفتیبه داخل کش یسرک حانهیلحظه دربازشد ور همان
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 گفتم:بله؟ عیسر

 زنهیناقص العقل اول داره له له م نیکه ا رونیب ایحاال افتخاربده ب یخوشگل شد یلیخ-

 تو ومدهیبرم تاخودش ن گهیوروبه ستاره گفتم:من د دمیخند

هم به محض خروج من به داخل اتاق رفت. ودر راپشت سرش  حانهیبرداشتم .ازاتاق خارج شدم ور وقدم
بود وهنوز متوجه  ستادهیکار راکرده.رادان پشت به من ا نیتنهاشدن من ورادان ا یبست.متوجه شدم که برا

 !کردم:رادان شیجلورفتم وصدا یحضورم نشده بودم.قدم

آرام آرام برلبانش  یومات...لبخند رهیبه سمتم برگشت.چندلحظه بدون پلک زدن نگاهم کرد.خ عیسر
بود  انمانیهرچه فاصله م یداشت ودرچشم بهم زدنقدم بر  عینشست.من هم متقابال لبخند زدم.رادان سر

منتظرمونه  کاس:برو خداروشکرکن که عدوگفتیگونه ام کش ی.دستم رانوازشگرانه روستادیبرداشت.مقابلم ا
 ...وگرنه

 وگرنه؟-

 !!!یدیدیوگرنه بدم-

 اونوقت چرا؟-

 یازاندازه خوشگل شد شیچون ب-

 !وونهیشد وگفتم:د ضیعر لبخندم

 نشیوزن عکاس بادورب میباگرفتیژست عاشقانه وز ی.به دستور عکاس کلمیعکاس رفت شیناچارا پ یازمدت پس
...روزها ماهها گذرندیآمدند.روزهام یدرم باازآبیقشنگ وز یلیدخیمهم بودند.با یلیآن هاراثبت کرد.عکس هاخ

 یسالهابعد من ورادان کناربچه ها دیخاطرات...شا نیا ادآوریوعکسها  شوندیوسالها...وتمام لحظات خاطره م
 ...دیشا میلذت ببر یوکل میامروز راتماشاکن یوعکس ها مینیقد بنش میقدون

همه منتظر من ورادان  گرید دیعاقدهم از راه رس یبودند و وقت دهیها همه سررس همانیگذشته بود.م یمدت
زدم ودستم  یکردن درست کرد لبخند هیتک یبرا یحلقه ا میرادان بادستش برا میستادیپله هاا یبودند.باال

 یکه صدا میشد ریازپله ها سراز دبرلبانمان حک شده بودن ییکه گو ییرادرون حلقه انداختم.هردو بالبخند ها
 .ترشد قیوعم ضیماهم عر یها به هوارفت ولبخندها همانیوسوت م غیدست وج

وپس ازشکستن  میدفترودستک وعقدنامه امضاکرد یکل نی.اول ازهمه درحضورشاهدمیاتاق عقد شد وارد
 .مینیمبل مخصوص عروس وداماد بنش یشمار باالخره رخصت دادند که رو یب یدستمان ازآن همه امضا

 .مینشست گرید کیفاصله کنار بدون

هم  چارهیب حانهیسرمان شد.ر یقندرو دنییسرم گرفتندوستاره هم مشغول سا یتور راباال عیوبهاره سر فرزانه
 ...زدیسروکله م یباهست
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راکه در راس سفره عقد قرارداشت به دستم دهد.اوهم خم شد.قرآن رابرداشت وبه من  یخواستم قرآن ازرادان
 .بازکردم که سوره الرحمن آمد ینطوریکردم وهم یداد.تشکرکوتاه

 ...میالله الرحمن الرح بسم

 ارورم؟یدرب انیرادان آرم یآقا یشگیشمارابه عقد دائم وهم لمیاوکیعروس خانوم آ کنمیبارسوم عرض م یبرا

 خوادیم یرلفظیگفت:عروس خانوم ز طنتیباش ستاره

 دی،گونه ام رابوس شیلبها یخوشحال رو یبه سمتم آمد.بالبخند یرنگ مخمل یسرمه ا یرادان باجعبه  مادر
 عروس خانوم گمیم کیودرگوشم نجواکرد:تبر

 ممنون یلیگفتم:خ یفاصله گرفت.بالبخند وازم

.جعبه دیرسیبه نظر م یمتیگران ق سی.سرودندیکش"اووه"صدا کیرابازکرد وبه جمع نشان داد که همه  جعبه
 لم؟ی...!!!وکپرسمیبارچهارم م یرابه دستم دادودور شد.وعاقد گفت:برا

 !زدم ونفس حبس شده ام راآزادکردم وگفتم:بااجازه پدرومادرم بله ی.لبخنددمیرابستم وبوس قرآن

 .دیکشیوسوت بود که درگوشم سوت م غیدست وج یوصدا

 .بخش زدم واوهم دستم رافشرد نانیاطم ی.لبخندکردیرادان نگاه کردم که برق چشمانش آدم راکور م به

مجلس که  یبودم که آخرها یگذرانگذشت.آنقدر سرگرم خوش یوخوش یمن ورادان به خوب ینامزد جشن
شهاب وحضور هاله شدم.هاله وعمه که مقابلم  بتیآمدند متوجه غ یخاحافظ یهاکم کم برا همانیم
 :نامزدت کجاست؟دیرادان پرس یگفت ووقت کی.هاله تبرستادندیا

 اومد رفت لندن شیداد:کارپ جواب

وازرادان  میند وخانواده رادان.ماهم عزم رفتن کردشب بود.همه رفته بودند وفقط خانواده من مانده بود یاخرا
 رسونمتونیکه گفت:خودم م ردیآژانس بگ مانیبرا میخواست

 میدیبهت زحمت نم یمخالفت کردوگفت:خسته ا یکل مامان

 میکرد یخداحافظ هیازبق مینداشت.درآخرماسه نفرمغلوب رادان تک نفر شد شتریپاب کیکه  ییرادان گو امامرغ
 میآمد رونیوازآنجاب

 میکن یخداحافظ میراسرکوچه متوقف کرد.تاآمد نیگذشته بود رادان ماش ی.مدت میرادان شد نیسوارماش همه
 بخوابم؟ نیرزمیمن امشب توز شهی:بابامدیرادان روبه بابا پرس

 یتونیسالست!! البته که م هیرفته ؟قراردادمون  ادتی:دوگفتیباباخند

 :ممنوندوگفتیهم خند رادان
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وماازپشت سر.رادان دستم  داشتندی.مامان وبابا ازجلوقدم برممیو واردکوچه شد ادهیپ نیازماش هارنفرهرچ
بهانه بودند تابتواند دستم  مینخورم.البته فکرکنم کفشها نیپاشنه بلندم زم یراگرفته بودکه باآن کفش ها

 ...گری...رادان بود دردیرابگ

 یکمیبه داخل خانه رفتند ودر رابستند.رادان به حوض اشاره کردوگفت: عی.مامان وبابا سرمیشد واردخانه
 م؟ینیبش

 مینیبش-

چشمک زن آسمان به چشمان هم  یشدن به ستاره ها رهیخ یجا نباربهی.اماامیورادان لبه حوض نشست بازمن
 که من دیهم وز یدفعه بادسرد کیمنوال گذشت.هواسرد بود. نیدرسکوت وبه هم ی.مدتمیشد رهیخ

 دوختانداخت ونگاه پرمحبتش رابازبه چشمانم  میشانه ها یکتش رادرآورد.رو عی.رادان سردمیلرز

 !زدم وگفتم:ممنون یلبخند

 .دیآ یشد.احساس کردم سررادان آرام آرام جلوم یبدون پلک زدن سپر یزدامالب بازنکرد.لحظات یلبخند اوهم

هم  گریامشب بهاره د یکه دوستش داشتم...عاشقش نبودم وباحرفها یبود...اوهمسرم بود...همسر اوهمسرم
 ...عاشقش شوم خواستمینم

 ستمیعاشق رادان بشن اون شوهر منه وعاشقش ن تونمی؟ناراحتم که چرانم یدونیبهارم-"

 ؟ی:پس چراباهاش ازدواج کرددیباترس پرس بهار

 خب دوسش داشتم-

 دمیترس شی:آخدوگفتیکش یراحت نفس

 عاشقش بشم؟ یکارکنم؟چطوریچ یگیم-

 ینکن عاشقش بش یام راماساژ دادوگفت:به نظر من سع بهارشانه

 چرا؟-

وبزرگت عشق اولت که تمام  یشد اون عشق افسانه ا یامااخرش چ یتوعاشق شهاب بود نیاسمی نیبب-
 هی شهیروز شروع م هی...یاسی نهیتموم شد.عشق هم یول دیطول کش کمیتموم شد. گرفتیهم دربرم تویبچگ

 ی.حتشهیتموم نم چوقتیانقضاداره...امادوست داشتن ه خینظرمنه ...به نظرمن عشق تار نیا شهیروزم تموم م
داره...رادانو دوست داشت  انیبازم دوست داشتنش جر ینینب یکه دوسش دار ویسال هم کس یاگه سالها

 "!!!رهینم نیاحساساتت ازب چوقتیکه ه هینطوریباش...ا

 یرانشانه گرفته...اوهمسرم بود...مانع میرادان لبها یکه لبها دانستمیبرلب نشاندم وچشمانم رابستم.م یلبخند
 !!!...ادیز یلیکه دوستش داشتم خ ینداشت...کس
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چشمانم  عیرادان داغ شد.سر یام باحرارت لبها یشانیدفعه پ کینشد.تعجب کردم که  یصبرکردم خبر هرچقدر
برلب  ی.لبخندنمیکه فاصله گرفت توانستم چهره اش رابب یبهت زده ام رابه اودوختم.کمراگشودم ونگاهم 
 بخورم یلیبازم س ترسمیاخه م کنمیاشتباهو دوباره تکرارنم هینشاندوگفت:من 

 :درذهنم نقش بست یو جمله ا دمیخند

 ...شومیات م وانهید"

 "!!!یوس*بیام رام یشانیوپ یکنیرانگاه م میها*لب یوقت

 مال توئم گهیوگفتم:د دمیدفعه جلورفتم ومن اورابوس کیکردم و نگاهش

 !زدوگفت:عاشقتم ضیعر یلبخند

وداروندارم  یگرم بود به بودن رادان ...به عشق واحساس رادان!رادان امشب نه تنهاهمسرم بلکه تمام هست دلم
 نیشب کنارهم کیق بهتر است...ازعش یدوست داشتن گاه دمیشد...من آخرهم عاشق رادان نشدم چون فهم

باشد امشب  ادمی کردمازعشق حک  یه گناه شهاب مرامست کردودردل دفترخاطراتم شعر*س*و*حوض طعم ب
حک "از دوست داشتن" یحوض در دل دفترخاطراتم شعر نیرادان درکنارهم نیریه ش*س*و*ب نیپس ازا

 ...کنم

 تو ی دهیازآسمان د امشب

 بارد یشعرم ستاره م یرو

 کاغذها دیسپ درسکوت

 کارد یجرقه م میها پنجه

 تب آلودم ی وانهیشعرد

 خواهش ها اریازش نیشرمگ

 سوزدیرادوباره م مرشیپ

 جاودان آتش ها عطش

 آغاز دوست داشتن است یآر

 داستیراه ناپ انیپا گرچه

 شمیندیدگر ن انیبه پا من

 باستیدوست داشتن ز نیهم که

 چراحذر کردن یاهیازس

 الماس است یپرازقطره ها شب
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 ماند یم یازشب بجا آنچه

 است اسیگل  عطرسکرآور

 گم شوم درتو آه،بگذار

 نشانه من گرید ابدین کس

 سوزان وآه مرطوبت روح

 برتن ترانه من بوزد

 باز چهیدر نیبگذار ز آه

 اهایرو انیدرپرن خفته

 رمیسفرگ یباپرروشن

 اهایازحصاردن بگذرم

 خواهمیچه م یاز زندگ یدان

 تاسرتو یتوباشم،تو،پا من

 گرهزار باره بود یزندگ

 تو گریتو،بارد گریبارد

 ستییایدزمن نهفته در آنچه

 توان نهفتنم باشد یک

 یطوفان نیسهمگ نیباتوز

 گفتنم باشد یارای کاش

 خواهمیازتو م زمیکه لبر بس

 صحراها انیدرم بدوم

 به سنگ کوهستان سربموبم

 اهایبکوبم به موح در تن

 خوامیازتوم زمیکه لبر بس

 زمیز خود فرو ر یغبار چون

 توسر نهم آرام یرپایز
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 زمیتوآو هیسبک سا به

 آغاز دوست داشتن است یآر

 داستیراه ناپ انیپا گرچه

 شمیندیدگر ن نیبه پا من

 .)فروغ فرخزاد(باستیدوست داشتن،ز نیهم که

 "انیپا"
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