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 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  عشق تا خیانت از

 1جلد

 

 مقدمه

 .تو های چشم عشق به بستم همه روی بر را هایم چشم. تو خاطر به گذشتم همه از

 .تو مثل یکی داشتن هوای به ندادم کسی به را قلبم دیگر

 .کنم ثابت تو به را عشقم و بمانم وفادار بستی، من با عهدی و بستم عهدی که حاال گفتم

 .بمانم تو با دارم نفس تا داری، دوست مرا که ای گفته نیز تو و دارم دوستت که حاال گفتم

 .گذشت پوچت های محبت و عشق با شبم و روز. گذشت روزها

 !آرزوهایم به خندیدی می تو رویاهایم، از گفتم می من
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 من به تو. داد مرا جواب گونه این عشق! خواب هایم چشم به نیامده است شب چند. جواب بی های دل درد

 !داد باد بر را زندگیم پوچت، های خوشی دل همان و کردی پشت

 دیگر ای بیچاره کمین در و نیست من مال قلبت. است دیگر کسی های دست درون دستت دیدم که آمد روزی

 !گناه بودم نکرده که من شکستی، مرا و آمدی تو چرا دانم نمی. تباه ات زندگی و شده شلوغ قلبت. است

 فکرم خواهم نمی که برو. کنم فکر تو به ای لحظه حتی که آنی از تر ارزش بی دیگر حاال. نبودی الیقم تو

 !کنم خراب تو خیالی بی خیال با حتی را

 .هستم عالم ترین   خوشبخت اینک تو بدون   که بگویم خواستم هستم، یادت به که این خاطر به نه نوشتم را این

 دنیا تمام. کنم نمی عوض تو مثل یکی با هم را او موی تار یک حتی که است یکی مال قلبم که بگویم خواستم

 یک. کنم نمی شک عشقش به گاه هیچ. است من قلب در ابد تا جایش او. کنم نمی ترک را او بدهند من به را

 در و شوی می خیابان و کوچه در به در شوی، می پشیمان مانی، مي تنها شکنند، می را قلبت رسد می روز

 !میری مي بودن من با روزهای حسرت

 لقمانی مهدی: مقدمه نویسنده

 رو موهاش و کردم جاش به جا بغلم توي. کرد مي نگاهم اخم با. خوردم خندمو و زدم لباش به کوتاه بوسه یه

 .ریختم هم به

 دل؟ عزیز چته -

 .داد فشار ام سینه به رو سرش. شدم خیره بهش لبخند با و

 کنیم؟ کار چی سمیر -

 برهنه و تخت شکم روي به دستي. نره لو خندم کردم سعي اما. شد مي خندم باعث بودنش مستاصل جور این

 .کردم جدي و صدام. کشیدم اش

 .داریم مي نگهش هیچي، -

 اهمیتي کردم سعي اما نداشتم رو اخماش تحمل که این با. نشست کنارم و اومد بیرون بغلم از و کشید جیغي

 و زد شیطوني و مشکوک لبخند. شد عوض نگاهش رنگ ثانیه چند از بعد. ندم صورتش روي نشسته اخم به

 با که جدي لحن همون با و زدم پس دستشو.کرد ام سینه روي فرضي خطوط کشیدن به شروع انگشتاش با

 :گفتم بودم کرده حفظش تالش کلي

 .دختر نکن -

 :گفت و زد چشمکي بوسید و ام چونه شد خم

 .نیستما دختر من -

 :گفت و خندید

 .دوني مي بهتر که تو -

 .بود من مال فقط پررویشم خب اما. بودم پررویش همین عاشق
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 .خوام مي رو امون بچه من. خانما خانم نوچ -

 کال. بردم مي لذت دادنش حرص از اما! اوضاع این توي خصوصا. نداریم رو آمادگیش که دونستم مي خودم

 کمي فاصله صورتم با صورتش. شد خم روم! دیگه بودم آزار مردم. بردم مي لذت آدما دادن حرص از من

 .کرد مي فوت صورتم توي رو نفسش عمدا. داشت

 :گفت و زد ام سینه به آرومي مشت که انداختم باال نه نشونه به شیطنت با رو ابروهام

 !دیگه نکن اذیت -

 کنار کرد فوت رو داغش نفس. آورد گوشم کنار رو لباش که انداختم باال رو ابروهام حرفي هیچ بدون دوباره

 :گفت آروم و گردنم

 !تعطیله اومدنش دنیا به تا شیطوني داریم نگهش اگه -

 میلي فاصله توي رو صورتم.کنه آزاد بغلم از رو خودش کرد سعي. چسبوندمش خودم به و گرفتمش بغلم تو

 :گفتم جدیت با و دادم قرار صورتش متري

 گفته؟ کي وقت اون -

 :گفت اخم با و بیرون کشید بغلم از رو خودش که کردم شل رو دستام

 .تعطیله اومدنش دنیا به تا چي همه پس داریم، نگهش بخواي اگه! گم مي من -

 هات که درسته! کني تهدید جوري این که شناختي منو قدر اون کردي فکر! طور این که. خندیدم بهش دلم تو

 .کنه غلبه بهم نفسم که ندادم اجازه هم وقت هیچ اما بودم،

 نمي خوشم وقت هیچ. در سمت رفتم و برداشتم رو ام حوله. زدم پس رو بود ام سینه روي هنوز که دستاش

 مي ادبش باید. بود سنگین جور بد حرفش این. بگیره سواري من از تونه مي راه این از کنه فکر زنم که اومد

 بخاطر کرد فکرمي کردم نمي ادبش اگه اما خواستم، نمي االن رو بچه این هم خودم من که درسته. کردم

 .اومدم کوتاه تهدیدش

 و کنم نگاهش که این بدون داشتم، سراغ خودم از که لحني سردترین با. گذاشتم دستگیره روي رو دستم

 :گفتم بشم نگاهش مجذوب

 دوش یه هم تو بیان بقیه که این از قبل تا کن جور و جمع رو اتاق هم تو گیرم مي دوش یه من تا شو بلند -

 .خونتون رسونمت مي هم عصري. بگیري

 :گفت دلخوري با. ببینم هم رو بود نشسته چشماش توي که تعجبي کنم نگاهش که این بدون تونستم مي

 !اومدم دیشب همین که من -

 .برگردوندم طرفش به رو سرم

 .نباشي جا این بهتره پس! باشه تعطیل بچه اومدن دنیا به تا چي همه بود قرار که نره یادت -

 :گفت خور دل که کردم باز رو در
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 !داري؟ دوست تختیم تو وقتي تا فقط رو من یعني -

 !هستند العقل ناقص زنا که گفتن راست واقعا! خدایا. بیرون کردم پرت محکم رو نفسم

 نیست؟ من جمله همین مترادف زدي تو که حرفي اون معني کردي فکر. دوني مي بهتر خودت دونم، نمي -

 و سرش. ایستاد روبروم. جلو اومد آروم آروم. شد بلند.کردم مي نگاش منتظر و بودم برگشته طرفش به کامل

 :گفت و پایین انداخت

 !همین. کنم شوخي خواستم مي فقط. نداشتم منظوري ببخشید، -

 شدم منتظر برگردم، که این بدون. گذاشت بازوم روي رو دستش که بیرون برم خواستم و گفتم اي باشه

 .ایستاد روبروم و شد جا به جا. بزنه رو حرفش

 آشتي؟ -

 .بودم شده خیره بیرون به خیالي بي با و نزدم حرفي

 .کنم شوخي خواستم مي فقط کن باور! خواستم معذرت که من -

 .شد خیره بهم شده غنچه لبایي با و کرد کج رو سرش

 .بخشیدم باشه -

 :گفت که بودم برنداشته قدمي هنوز

 بیام؟ منم -

 که لبخندي خب، اما. بودم نکرده اصراري وقت هیچ خودمم البته. بود نکرده قبول وقت هیچ که این با

 .کردم جمع سریع رو بود نشسته لبم روي ناخواسته

 .بیاد مامان که این قبل بگیرم دوش زود خوام مي من نه، -

 .کرد حرکت لباساش سمت و گفت اي باشه

 !کنه خرم تونه مي چیزا این با نکنه فکر تا. بود الزم کردنش ادب

**** 

 مي در پشت از رو سمیح فریاد و مادرم گریه صداي. کوبیدم مي دیوار و در به رو بود دستم دم که چي هر

 تا. کنه نمي درکم کسي هیچ و کشم مي عذاب دارم ساله یک. نبود مهم برام هیچي. نبود مهم برام اما شنیدم،

 قیامت از ترس بدم انجامش نذاشت که چیزي تنها و کردم فکر خودکشي به بارها بشه؟ جوري این قراره کي

 هام لباس کمد! رفت نمي اتاق به هیچیش دیگه کردم، نگاه اتاقم به. بودم شده خسته. زدم مي نفس نفس. بود

 زنگ موبایلم. بود دیوار کنار و شکسته آباژور. بودن شده پرت تخت و زمین روي ها لباس همه و باز

 رو گوشي. بود اون بازم. کردم نگاه بود تخت روي که گوشي به. ریخت هم به باز اعصابم دفعه یه. خورد

 !شکست پیش وقت خیلي که من قلب مثل. بشکنن بذار. شدن خورد دوشون هر. آینه به خورد کردم پرتاب

 .شنیدم رو بابا فریاد صداي دفعه یه
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 .شکنمش مي االن همین یا کني مي باز رو در یا سمیر، -

 هامو دست. نشستم تخت روي. کنم باز رو در نداشتم نا حتي که بودم خسته قدر این. بشکن خب گفتم، دلم تو

 !نشد آروم. دادم فشار و هام شقیقه. کرد مي درد سرم بدجور. گذاشتم سرم طرف دو

 خیره سقف به و کشیدم دراز تخت روي. بشه باز در لحظه هر بودم منتظر من و زد مي ضربه در به بابا

 .شدن وارد سمیح و مامان بعد بابا اول و شد باز در که شدم

 به خشم با و شد نزدیک من به بابا. کردم مي حس رو حضورشون بگیرم، سقف از رو نگاهم که این بدون  

 :گفت و داد تکون و سرش تاسف با. کرد نگاه من

 یه چیه؟ واسه هات بازي این هم خوایش نمي اگه کردي؟ بیرونش چرا خوایش مي اگه شده؟ مرگت چه چته؟-

 چیزي چرا مرگته؟ چه! نیستي بشو درست اما شي مي درست گم مي و ساکتم چي هر. کردي دیوونمون ساله

 گي؟ نمي

 گریه صداي. بزنم که دارم ها حرف خیلي شاید آره،! بزنم باید که هست هم حرفي مگه! گفتم مي چي باید

 .بکنم بهش نگاهي چشم گوشه از و بگیرم سقف از و نگاهم شد باعث مامان

 چیه؟ ها بازي مسخره این معني بگي خواي نمي گرفتي؟ اللموني چرا -بابا

 !فهمیدن مي کاش. بودم خسته. کردم نگاهش

 .بخوابم خوام مي ام، خسته من -

 :گفت و کرد قالب هم به رو هاش دست بابا

 من؟ جواب شد این اي، خسته! خوبه -

 .لطفا بیرون برید بابا -

 :گفت و گرفت رو بازوش. اومد بابا سمت به سمیح

 .بزنید حرف باهاش صبح بریم االن بهتره بابا -

 :گفتم که بگه چیزي خواست مامان. رفت و کرد من به نگاهي باز بابا

 .کن درکم ام، خسته مامان -

. کردم مي حس رو سمیح نگاه سنگیني اما بستم، رو چشمام. رفت خیس صورتي با حرفي هیچ بي هم اون

 : گفتم جدي و سرد صداي با کنم، نگاهش که این بدون و کردم باز و چشام! نرفت این چرا

 ري؟ نمي چرا تو -

 : گفت و کرد نگاهم خشم با

 !همینه لیاقتت -

 .شو خفه -
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 : گفت نره باال کرد مي سعي که صدایي با

 زندگیت ریختن هم به باعث خودت که بشنوي خواي نمي بشنوي؟ و حقیقت خواي نمي شم؟ خفه باید چرا -

 .کردی می هم و جاش این فکر باید شدی می هوایی وقتی مسلما شدي؟

 : گفت و کرد پیدا بیشتري جرات دید و نگاهم وقتي. کردم نگاهش

 !عاشقشي که تو دنبالش؟ ري نمي چرا -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 . بیرون برو -

 :گفت و داد تکون تاسف با و سرش

 .شین جدا که بهتر همون. نداري و لیاقتش -

 .بیرون گمشو -

 .رفت و کرد من به خوري دل نگاه

 نمي و اون دیگه من. بودم شده بیزار بود عشق چي هر از! عشق به همه از بیشتر و کردم فکر چي همه به

 هم خودم با حتي! باشم راحت نتونستم وقت هیچ چرا. خواستم نمي و کردن زندگي حتي دیگه من. خواستم

 .کنه درکم تونست نمي کس هیچ و شدم مي داغون داشتم. نبودم راحت

 و کارتم سیم و گرفتم دستم رو گوشي و شدم بلند. بود سمت یه اش تیکه هر االن که گوشیم سمت رفت نگاهم

 .زمین کردم پرت رو شکسته گوشي دوباره و بیرون کشیدم

 !بودم نخوابیده و بودم فکر تو من وقت همه این یعني! بود صبح نیم و پنج ساعت کردم، نگاه ساعت به

 که این بدون و کردم عوض و لباسام. خوندم رو صبح نماز و کردم پهن و ام سجاده. گرفتم وضو رفتم

 .بیرون زدم و برداشتم و کیفم بخورم، صبحونه

 کردم مي سعي که هایي قدم. آروم زدم، مي قدم. بود خلوت خیابون طول در نگاهم. زدم مي قدم خیابون توي

! دهند می خیانت بوی گفتن می که هایي قدم. کردن مي ثابت رو بودنم محکم باید که هایي قدم. باشن محکم

 .کردم مي زمزمه لب زیر و زدم مي قدم

 کنم نمي فکر رفتنت به

شد مي جنونم به رفتنت ابهام  ک 

 زد زخم مردانگیم به رفتنت

 بودنم حس به زدي زخم

 بودنم مرد به

 بودنم گاه تکیه به
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 را داشتنم دوست حس کشتي

 را غرورم

 را من

 را بودنم

 تازه. بودیم کرده تاسیس روزي شبانه کوچیک دندانپزشکی درمانگاه یه دوستام از تا دو با و بودم دندانپزشک

 تا صبح از نفرمون یه فقط که بود ها جمعه فقط. بودیم درمانگاه توي شیفتي. نبود بد کارمون اما بودیم کار

 .بود من با امروز صبح شیفت و بود شنبه امروز. شد مي تعطیل درمانگاه بعد و بود درمانگاه توي عصر

. بگیرم رو سوییچ ازش و برم نخواستم دیشب بخاطر امروز اما. درمانگاه رفتم مي بابا ماشین با روزا اکثر

 وقت هیچ همین براي. بایستم خودم پاي روي داشتم دوست همیشه من اما بود، خوب بابام وضع که این با

 حرکت خیابون سر آژانس سمت به. بود آشنا عقایدم به انگار هم اون. بگیره ماشین من واسه نخواستم ازش

 راهم به کنم نگاه بهش که این بدون. کرد ترمز پام جلوی ماشیني که داشتم فاصله آژانس با متري چند. کردم

 راننده به نگاه یه ي اندازه به خواستم نمي حتي که بودم زندگیم و خودم خیال و فکر توي قدر این. دادم ادامه

 کارش این با. زدم بوق و کرد حرکت کنارم آروم ماشین. بیام بیرون افکارم از و بدم زحمت خودم به ماشین

! کنه تورش خواسته دیده خوشتیپ پسر یه که باشه دختر یه شاید گفتم خودم با. نشست لبم رو کوچیکي لبخند

 : گفت صدایي که خندیدم مي خودم افکار به داشتم

 .بگذره بد بهت ذارم نمي باال بیا خانم، هي -

 :گفتم و برگشتم طرفش به

 .کوفت و خانم -

 :گفت و خندید

 !دختري نکنه که داره مي برم خیاالت منم و کني مي ناز دخترا مثل خودت وقتي جون؟ سمیر کنم کار چی -

 جراح هم خودش که باباش درمانگاه افتتاح موقع که امیر دار صندوق 206 سمت به. داد ادامه خندش به و

 و برگشت سمتم به خندید مي که حالي در. نشستم و کردم باز رو جلو در. رفتم بود داده هدیه بهش بود قلب

 :گفت

 ....خانما خانم خب، -

 :گفتم خشم با

 کنم؟ ات خفه یا شي مي خفه امیر -

ا  - ا  ا   گیري؟ مي پاچه و شدي وحشي چرا داداش! خودموني سمیر داش که تو! ا 

 :کرد اضافه خنده با بعد

 !بودیا وحشي البته -

 :گفت و کشید و بازوم که کنم باز رو در خواستم
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 نگاه دانلود

 .اومد مي در شوهرت پدر بودي دختر اگه! کنه مي هم نازي چه ببین -

 :گفت و کوبید دهنش روي دست با ام غره چشم با بار این اما

 .شدم خفه! بابا باشه -

 .شدم خیره بیرون به ماشین شیشه از. بود دقیقه ده و شیش ساعت. کردم نگاه مچیم ساعت به

 داداش؟ خوبي. بخیر صبحت سمیر، راستي -امیر

 :گفتم بخندم کردم مي سعي که حالي در و کردم نگاهش

 کني؟ مي کار چی جا این صبح وقت این حاال! اومد یادت عجب چه-

 زد زنگ نفر یه دوما،! کشیده ته ادبت فهمیدم که داري ادب چقدر تو ببینم خواستم مي. بود یادم اوال -امیر

 . دنبالت اومدم کردم امر اطاعت منم. کن جمع رو دوستت بیا گفت

 .نیستي بشو آدم -

 .سمیحه کار بودم مطمئن

 .نیستن بشو آدم ها فرشته! معلومه -امیر

 .بود فرشته هم شیطان آره -

 :گفت خندید مي که حالي در امیر

 .جان ابلیس کنم، سر تو با تونستم نمي که نبودم شیطان اگه -

 :گفت جدي بار این که نگفتم چیزي. نداشتم رو باهاش کردن کل کل حوصله

 شده؟ چیزي سمیر -

 .نه -

 مطمئني؟ -امیر

 :گفتم و کردم نگاهش

 .مطمئنم آره -

 .شد ساکت هم اون چون بگم، چیزي خوام نمي فهمید مطمئنا. شدم خیره خیابون به دوباره و

 :گفت که بود نگذشته دقیقه ده

 سمیر؟ -

 :گفتم بودن شده پهن رو پیاده زمین روي که درختاني برگ به نگاهم که حالت همون تو

 چیه؟ -
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 نگاه دانلود

 .کرد مکث یکم

 زنته؟ به مربوط -امیر

 :گفتم شدم کلید هاي دندون بین از. شدن منقبض فکم عضالت

 .شم مي پیاده دار، نگه -

 .پرسم نمي چیزي دیگه باشه، -امیر

 اطرافیانم برای قرمز خط سری یه همیشه. بزنم حرف خصوصیم مسائل از کسی با نداشتم دوست وقت هیچ

 غرق خودم افکار توي. شد می رد قرمز خط از داشت امیر االن و کنن ردشون نباید که کردم می مشخص

 .بودم گرفته افکار این از که نتایجي. شدم

 مادرش و پدر به دختر. خائنن همه زن چه دختر، چه. خائنه زن لطیف جنس فهمیدم که هاست مدت من

 حتي که فهمیدم من و باشن داشته که اي بچه شاید و شوهر به رحمي بي کمال در زن یک و کنه مي خیانت

 هم اونا اما باشه، کمتر خیانتشون درد شاید. کنن مي خیانت ذهنشون توي هم اونا. خائنن هم پاک دختران

 تداعي شوهرشون نوازش دست وقتي. هستن ي دیگه مرد با شوهرشون بغل توي که هایي زن یا. خائنن

 .باشه اي دیگه مرد دستان

. خودشونه تقصیر. نیست من تقصیر. نیازت ارضاي واسه ان وسیله یه فقط ها زن فهمیدم که وقته خیلي من

 .گرفتم رفتارشون از رو نتیجه این

 تر دل سنگ ظالمي هر از که مظلومي یعني. میشي لباس در گرگي یعني. خائن یعني لطیف جنس آري،

 من و. شکند مي و سازد مي زنانگیش با زن. است اغواگر زن. دهد مي نشان که نیست چیزي آن زن. است

 .دوانده ریشه دلم در که انتقامي و چشیدم که خیانتي وسعت به نفرتي. متنفرم زن جنس از امروز

 .رسیدیم -

. کنم ثابت همه به باید. کنم مي حرکت محکم هایي قدم با. کنم نمي نگاهش حتي. شم مي پیاده حرف هیچ بي

 !خائنم یک من. کنید مي فکر که همانم من آري

 و حس. کاریم تایم پایان از زودتر ساعت یه گفت شه می و بودم زده بیرون درمانگاه از که بود ساعتی یه

 لطف به. برام میارن ناخوشی جور یه هم خوش زیاد های آدم گاهی. نداشتم رو امیر با دوباره برخورد حال

 و داد می رو بودنش اجرت باید که مهمونی. بودم می آژانس ماشین مهمون باید هم رو امروز ماشین نداشتن

 .کرد تعارف باز. گرفتم راننده سمت به رو کرایه! زد می نداشتن قابل از دم خیال بی چه راننده

 .نداره قابل -

 پیاده چیه؟ برای مسخره تعارف این گفتم می بهش که داشتم حوصله قدر این لحظه اون تو خواست می دلم

 سمت ره می نگاهم. خودمم تلخی طعم بهت توی خودم حتی که تلخ قدر این. شدم تلخ که روزیه چند. شدم

 عابرا؟ بقیه من؟ کی؟ برای ذارتش؟ می نمایش به داره چی برای. کنم می برانداز رو دختر هیکل. رو پیاده

 می آزادی رو گیت*هرز اسم چرا گفتم می و ایستادم می جلوش خواست می دلم. کنم می نگاهش هم باز

 که اونی چه؟ من به. گیرم می ازش نگاه بذارم؟ تمدن اسم غیرتیم بی روی خوای می من از چرا و ذاری

 !زنم می افکارم به پوزخندی. من نه اونه راهه آخر بازنده
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 نگاه دانلود

 .تویی ها هرزگی همین بازنده نبودی؟ بازنده تو مطمئنی

 نمی من. دوزم می مردمش و خیابون به رو نگاهم. گیرم می باال رو سرم. گم می خودم افکار به محکمی ای

 !وقت هیچ. بازم

 .اس بهونه بهترین افکار تخلیه برای گاهی زدن قدم. زنم می قدم

 گرگی کدوم رو روحش بکارت دونم نمی هم هنوز اما. بود من برای جسمش بکارت که منی برای بهونه یه

 .درید

 دختران روح کاش شه، می جاری ذهنم و زبان به کاش یک تنها رسم، می گفتن کاش به وقتی هاست مدت

 ! نشده بازار وارد اش چینی که ای پرده پذیر، ترمیم جنس از نه ای پرده! داشت بکارت پرده جسمشان همانند

 و. شه می باز در زنم، می در قفل به رو کلید. خونه در پشت نهایی، مقصد. شد تموم هم زدن قدم این باالخره

 به که بود ماهی چند و سال یک. گذارم می ام تنهایی مامن به قدم سرافکندگی با نه برافراشته، سری با من

 .بودم کرده عادت وضع این

 پنهونش تونستم می نه و کنم بازش تلنگر یه با تونستم می نه. بودم کرده عادت چرکین دمل این به بود ها ماه

 .شد زندگیم وارد ناخونده که دمل یه حضور از همیشگی عذاب یه! عذاب یه. کنم

 سمیر؟ -

 .میام بیرون افکارم از مامان صدای با

 .مامان سالم -

 کنم؟ گرم رو ناهارت یا خوردی؟ ناهار سالم، -

 !زندگیم توی زن یک حضور از سیر. بودم سیر چون. بودم نخورده ناهار من رو امروز. بودم نخورده

 .ام خسته خیلی. میام بعد گیرم می دوش یه قبلش فقط. شم می ممنونت کنی گرم -

 .کردم اش آماده من بگیری دوش یه تو تا پس باشه، -

 دونه یه اتاق. اتاقم روبروی اتاق. کنم می باز رو سمیح اتاق در قبلش اما. گیرم می پیش در رو اتاقم راه

 .داداشم

 تو که دختری هر به خواهر، محبت کمبود فرط از که هم جدیدا. بود اینترنت و کامپیوتر تو سرش همیشه مثل

 !گه می آجی نته

 نخونیا؟ درس وقت یه سمیح آقا -

 .طرفم برگشت لبخند با

 خوبی؟ سالم، -

 .نیستم بد -
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 نگاه دانلود

 :گم می مانیتور به اشاره با

 چتی؟ می داری آجیت کدوم با باز چیه؟ -

 .نوشت چیزی و رفت کیبورد سمت دستش. برگشت مانیتور طرف به

 :گفت و کرد نگاهم دوباره

 کنی؟ می ام مسخره -

 :گم می خنده با. دم می تکیه بسته در به و بندم می رو در. شم می اتاقش وارد. کنم می باز کامل رو در

 معنا برادری خواهر نامحرم پسر و دختر یه بین اصال آخه خواهراتن؟ اینا شده باورت خودت من جان -

 رین؟ می آبی زیر دارین برادری خواهر اسم به یا کنید؟ می مسخره خودتونو نشستین یا داره؟

 :گه می دلخور

 چیه؟ منظورت -

 :گم می و کنم می اشاره اند صفحه روی که جدیدی های پیام به

 عوض وبالگ همه این که این جای به بهتره هم االن. فهمی می خودت هم رو منظورم. رسید غیب از شاهد -

 درست فکر به کنی، روز به روز هر رو هات صفحه و کنی چت بیکارن خودت مثل که بقیه با بشینی و کنی

 .باشی

 .گذاشتم دستگیره روی رو دستم. برگشتم

 .زنم می گپ باهاشون که دخترهایی بقیه هم اون هم. خواهرمه عین مهرسا. مسمومند خیلی افکارت سمیر، -

 .کردی می باور رو ها میش بودن گرگ وگرنه ندیدی، گرگ! من ساده داداش. زنم می بهش پوزخندی

 :گفتم و کردم نگاهش جدی و محکم

 می جوریه؟ چه کنم ثابت بهت خوای می خواهرته عین و پاکه خیلی گی می و حرفشه روز هر که همین -

 !رفت؟ می پیش ها کجا تا اون دادی می پا اگه که کنم ثابت بهت خوای

 :گفت و داد تکون تاسف با رو سرش

 .نیست الزم -

 .آوردنش کم خاطر به خنده یه. راحت و بلند. خندیدم

 نیستی؟ مطمئن هم خودت دیدی -

 .شناسمش می من اما باشه -

 .کنم می خبرت بود حسش وقت هر. ندارم رو حالش و حس که االن فقط. اوکی -

 .کردم حرکت اتاقم سمت و بستم رو در
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 نگاه دانلود

 .بودم کوچیکي حوله با موهام کردن خشک مشغول طور همان و کردم نگاه خودم به آیینه تو

 .کردم گرم رو ناهارت سمیر -

 :زدم داد

 .میام االن باشه، -

 باید. تلخ خندیدم،!کمه واقعا خوشتیپي این به مرد. میاد بهم نیست بد هم ریش ته این. کشیدم صورتم به دستي

 .کردم مي ثابت رو خودم خودم، به باید. خودم به رو، بودنم رو، خودم کردم مي ثابت

 ظرف. نشست روبروم هم مامان نشستم که این محض به. زدم بیرون اتاق از و انداختم گردنم دور رو حوله

 .کردم تر نزدیک خودم به رو خورشت

 کو؟ بابا -

 .بزنه سر یه بزرگت مامان به رفت -

 .شدم مشغول و دادم تکون رو سرم

 !موقتن درمان یه! موقت هاي صیغه مثل. خوبه هم موقتیش حتي فراموشي گاهي

 .کردم نزدیک دهنم به و کردم پر رو قاشق

 رو؟ لجبازیت کني تموم خواي نمي سمیر، -

 از رو سکوت حتي که شیم مي سنگ قدر این گاهي چرا الزمه؟ سکوت گاهي کنیم نمي درک ها آدم ما چرا

 .کنیم مي دریغ هم

 .باشم تفاوت بي کردم سعي. نشم عصباني کردم سعي. کنم حفظ رو آرامشم کردم سعي

 .ذارین نمي احترام تصمیماتم به که شمایین. گرفتم رو تصمیمم که من مامان -

 :گفت ناراحتي با مامان

 بدي؟ طالق اي دیگه زن بخاطر رو زنت توني مي چطور چي؟ یعني -

 .گفتي مي که بود همیني حکایتم! کاش

 .گذاشتم کنار رو بشقاب

 هر بذار کنم؟ تحملش خودي بي چرا پس باشه دیگه یکي دلم تو وقتي. گي مي داري که خودت تو مامان -

 .زندگیش سراغ بره کدوممون

 .شدم بلند

 .بخور رو ناهارت کجا؟ -

 .سیر. مامان سیرم -
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 نگاه دانلود

 .شد بلند آیفون صداي که بودم برنداشته قدمي هنوز

 .بشه باز در تا دادم فشار رو دکمه حرفي هیچ بدون. بود مانیتور توي خاله تصویر. رفتم سمتش به

 .اومد خاله مامان؟ -

 .بریزم چایي برات بشین بیا سمیر -

 مشکلي نکنم فکر هام لباس.کردم نگاه خودم به بود همراهش که ستاره و خاله دیدن با شد، باز که هال در

 شلوارک و رکابي زیرپوش یه!بپوشونم چارقد تو رو خودم اتاق تو بپرم نیستم دختر که من تازه. باشن داشته

 .رفتم خاله سمت خیال بي. بود تنم

 یاد اشپزي خونه تو بشینه بذار خاله، شده بزرگ! کشوندي خودت دنبال اینو که بازم خاله. بزرگه خاله سالم -

 .کردنشه شوهر موقع که بگیره

 .بدم شوهرش چي براي. برام مونده دختر یه همین داري؟ دخترم کار چی خاله، سالم -

 .رفت بود اومده استقبالش به که مامان سمت به خاله.بود زده زل بهم گنده اخم یه با که کردم ستاره به نگاهي

 بداخالق؟ دختره کني مي نگاهم جوري این چرا چته؟ -

 :گفت و ایستاد جلوم سینه به دست

 .خاله پسر آقاي سالم -

 .خاله دختر سالم. پس شدي مودب! به به -

 دنبالش؟ بري نیست قرار خبر؟ چه خوبه؟ خانمت -

 بچه الف یه تو گفتم دلم تو. شد پررو خندیدم روش به تا. داد رو جماعت دختر به نباید وقت هیچ دونستم مي

 .زدم سرش به ام اشاره انگشت با! بتوني که عمرا دربیاري؟ منو حرص خواي مي

 .زدي حرف کوپنت از بیشتر که بچه تو برو -

 .کشید کنار رو خودش اخم با

 .بزني منو جوري این نمیاد خوشم گفتم بار صد اه، -

 .کرد حرکت سمیح اتاق سمت بعد

 :زدم داد بلند

 .ات خاله پسر این سراغ برو بعد کن احوال سالم ات خاله با برو اول مودب، خانم -

 :گفت و برگشت اخم با ستاره

 .کنم احوال و سالم خاله با برم رفت یادم اصال! توئه تقصیره -
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 نگاه دانلود

 خاله مادرم؟ هست؟ زندگیم توي پاک زن چند که کردم مي فکر این به شد مي رد کنارم از که طور همان

 هنوز روحش نه؟ یا پاکه هم ستاره که بودن این دنبال افکارم و بود ستاره دنبال هنوز نگاهم خواهرم؟ هام؟

 نه؟ یا بکره

 .تاریکم افکار وسعت به! بود وسیع هایم پاکي دامن کاش

 باز که رو پیام.برداشتم رو گوشیم.جدید پیام یه. شد بلند گوشیم آالرم کردم باز که رو در. رفتم اتاقم سمت به

 هم حیایي کنن مي فراموش ها آدم گاهي چرا واقعا. کنم فراموش بذاره خواست نمي. کردم اخم کردم

 مي پاکیشان نقاب تا زدند مي هرزگي مهر ها ه*هرز جبین روي کاش.کردن نمي قي رو حیا کاش!هست

 .شکست

 .بود آور تهوع که متني. بودم خیره پیام متن به

 «تو پی نگاهم اما تو، از دور. زند مي تخمین نگاهم را دلتنگیم وسعت»

 .کردم حذف رو پیام و زد پوزخندي

 .بستم رو چشام. داشتم احتیاج خواب به االن دیشب خوابي بي از بعد. کشیدم دراز تخت روي

 .گذاشت ام شونه روي رو سرش. نشستیم نیمکت روي هم کنار

 .زشته خانمم بشین درست -

 .کرد نزدیک بهم بیشتر رو خودش و خندید

 .بشینم جوري این دارم دوست شوهرمي داره؟ ربطي چه بقیه به -

 .نگفتم چیزي و زدم لبخندي منم

 سمیر؟ -

 جونم؟ -

 ناراحتي؟ -

 .خندیدم. بود صورتم مقابل صورتش. برگردوندم طرفش به رو سرم

 باید چي براي دوما. پارکه نیست، خونه جا این. کنه مي بد فکر بینه مي کسي. عقب بکش رو صورتت اول -

 بشم؟ ناراحت

 بچه؟ خاطر واسه -

 :گفتم سرد خون

 !ازدواج از قبل اونم. نداشتیم رو بچه یه وجود آمادگي اصال. خواستمش نمي خودمم نه، -

 .داره دردسر هم کلي خب اما. خوبه بچه آره -

 .گرفتم دستم توي رو دستش
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 بود؟ وقتش چند -

 .هفته پنج حدود کنم فکر -

 فهمیدي؟ کي از -

 .نیست زیادي مدت -

 :گفت و خندید بعد

 .بذاري خواي نمي واقعا کردم فکر. ترسوندیم بدجوري روز اون -

 بي کنیم، خرجش احساس که این از قبل! کشتیم خودمون شه مي اي هفته یه رو بچمون. نگفتم چیزي

 .کشیدیم رخش به رو احساسیمون

 سمیر؟ -

 .بگو -

 خوام مي. آمدم و رفت حال در خونه تا دو بین هي. دیگه شدم خسته من کن باور کنیم؟ مي عروسي کي -

 .باشم کنارت

 مي شروع رو کارمون دیگه ماه دو یکي تا نهایتا و شد جور تقریبا دیگه که کارمم. شد حل که خونه مسئله -

 .زندگیمون و خونه سر ریم مي هم زودي همین به پس. کنیم

 :گفت خنده با و داد فشار بود دستش حلقه توي که رو بازوم

 .عاشقتم -

 .گرفت بازوم از نیشگوني که نگفتم چیزي و کردم نگاهش لبخند با

 عاشقتم؟ منم گي نمي چرا پس -

 .خندیدم بلند

 !زوریه؟ مگه -

 .بگي باید! زوریه آره -

 :گفتم بدجنسي با

 .طور همین منم باشه زوریه اگه خب -

 :گفت و زد بازوم به آرومي مشت

 !بدجنسي خیلي -

 !چي یعني بدجنسي دادم مي نشونت وگرنه. نیستیم اتاقم تو و خونه توي االن که حیف -
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 کردیم مي تنظیم هم با رو هامون قدم. رفتیم مي راه هم دوشادوش. کردم بلندش و گرفتم رو دستش و شدم بلند

 .نباشه بینمون فاصله تا

 !نفرت جنس از فاصله یه.باشه بینمون خیانت وسعت به ای فاصله بود قرار که این از غافل

 :کردم زمزمه لب زیر.بود شده فراري من از هم خواب. کردم باز رو چشام

 .سنگینه هم هنوز حضورت سایه اما رفتی،

 کنم؟ گذاشتیچه جا به که هایی زخم این با اما رفتی،

 .برگردم در طرف به شد باعث که شد باز سرعت به در

 .کردم نگاه سمیح به اخم با

 تو نکنم قفل هم رو در بخوابم لخت خواست دلم شاید من اصال زني؟ نمي چرا در شدنه؟ وارد طرز چه این -

 بزني؟ در باید فهمي نمي

 .شدم نگرانش صورت متوجه تازه

 گرفتي؟ اللموني چته؟ چیه؟ -

 .کنه مي صدات بابا -

 .شدم بلند تخت روي از

 برگشته؟ مگه -

 .گذاشت باز نیمه رو در. داخل اومد

 .اومده آره -

 :داد ادامه دوباره و کرد مکثي

 .نیست تنها -

 .خوابه بگو بهش برو عجیبه؟ خب -

 این مثل نه! کرد پا اون پا این کمي. بود پرشده روزهام این خط چوب. نداشتم االن رو بحث حوصله هم واقعا

. کنم عوض رو لباسام تا رفتم کمد سمت به. زد مي مشکوک خیلي سمیح این! اس کاسه نیم زیر اي کاسه که

 : وگفتم کردم تنم رو شرت تي. درآوردم رو زیرپوشم و بردم دست. برداشتم شرتي تي

 باهاشه؟ کي -

 .باش بابا فکر به! نشیا عصباني جا اون رفتي سیمر، -

 :گفتم حوصله بي باشه؟ من فکر به خواست مي کي پس

 !اومده شده بلند که بگیره تصمیم قراره زندگیم براي کي باز -
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 .هستن جا این باباش و نادیا -

 :گفتم فریاد با

 بیان؟ گفته کي چي؟ -

 .نزن داد-

 :گفتم داشتم کنترلش تو سعي که صدایي با کردم مي پام رو شلوارم که طور همون. برداشتم رو شلوارم

 هان؟ دنبالش؟ بود رفته بابا نکنه اومدن؟ باباش و اون فقط-

 .چیه قضیه فهمیدم نداد رو جوابم سمیح وقتي

! کاش بزنیم؟ بند رو شده نابود زندگي یه خواستیم مي چرا! راهه بهترین طالق گاهي بفهمیم خواستیم مي کي

 .زد می بند هم رو غرورم

 :گفتم و کردم سمیح به رو

 .میام دیگه دقیقه چند یه من برو تو -

 :گفتم کرد باز رو در که سمیح

 هستن؟ جا این هنوز هم اینا خاله -

 .آره -

 .برو باشه، -

 .شدم خیره خودم به. زدم عطر. کردم شونه رو موهام. رفتم آیینه سمت به

 .شم مي تر محکم شکستي هر از بعد که همونم من

 .کردم تکرار خودم با چندبار

 .محکمي که کن ثابت. کن ثابت. باش محکم سمیر

 زندگي ي ناخونده هاي مهمون دونستم مي که جایي. کردم حرکت پذیرایي سالن سمت به و کردم باز رو در

 هیچ که صورتي. آراسته و شیک همیشه مثل. افتاد بهش چشمم سالن به ورود محض به. هستن جا اون من

 نمي. کردم دراز پدرش سمت به رو دستم. بودم دیده کم خیلي اما. بودم دیده! چرا. ندیدمش آرایش بي وقت

 .خیانته این گناهکار چقدر اون دونم

. ایستادم مقابلش. کرد دراز سمتم به رو دستش! شد بلند هم اون که بشینم سمیح کنار و برگردم خواستم

 .چیه العملم عکس ببینن بودن منتظر همه. کردم مي حس خودمون روي همه نگاه سنگیني

 .نداره معني من براي بس آتش. جنگم دنبال هم هنوز من و صلح، یعني دستش فشردن

 :گفتم اش شده دراز دست به توجه بدون سرد، لحني با
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 .خانم نادیا سالم -

 کردم کج سمیح سمت به رو راهم. نشدم جوابش منتظر. کرد جمع رو دستش. کنه حفظ رو لبخندش کرد سعي

 .عمرا! من شکست؟ مي کي باید رو سکوت. بودن کرده سکوت همه. نشستم کنارش و

 !قانعم هم برگشت بي سکوت همین به من

 .کرد مي نگاهم اخم با. کردم نگاه پدرش به

 ننگ دارم من وقتي کردي مي اخم هم باز کنم مي دارم حقت در لطفي چه من دونستي مي اگه گفتم، دلم تو

 کشم؟ مي دوش به رو بودن خائن

 .کرد اشاره مقابلشون شربت هاي لیوان به. کرد نگاهي پدرش به بعد. کرد من به نگاهي بابام

 .کنم مي خواهش بفرمایید، -

 که گوشیی. کردم روشن بودم آورده خودم با که رو گوشیم. نداشتم رو هاشون جواب و ها تعارف این حوصله

 از یکی از و بودم رفته درمانگاه از زدن بیرون از بعد امروز بودم شکسته دیشب که گوشیی عوض در

 .بودم خریده داشت فروشی موبایل که امیر دوستای

 .فرستادم امیر براي پیامک یه

 «بخندم کمي بفرست جک تا سه دو یه بیکاري اگه بیکاري؟ امیر»

 که جمعي. بود جمع این هاي حرف شنیدن از بهتر امیر مزه بي گاه و هیجده مثبت هاي جک به خندیدن

 .بودن کرده صادر رو حکمشون

 .کرد بابا به اي اشاره سمیح. برداشتم رو سرم خورد، بازوم به که اي ضربه با

 بابا؟ بله -

 :گفت و زد لبخندي بابا

 که دیدیم بهتر. کنید حلش نتونستین اما کنید حل رو مشکلتون که دادیم وقت جوونا شما به خیلي دیدیم ما -

 هم نادیا با من. بردارین غرورتون و لجبازي از دست بهتره. بدیم آشتي رو شما و بشیم کار به دست خودمون

 .بخشیدتت نداره، حرفي اون. کردم صحبت

 .زدم پوزخندي

 !آدما شدن بخشنده چقدر واقعا. بخشن مي و کنن مي ظلم االن! شده عوض زمانه

 .زدم زل چشاش تو. کردم نادیا به رو کردم صاف رو صدام

 قبول رو لطفشون این تونم نمي همین براي بخشید نباید رو خائن دونم مي چون من اما. ایشون کردن لطف -

 .کنم

 :گفت محکم بابا. شدم بلند
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 .جات سر بشین -

 که مادرم. افتاد کرد مي نگاهم نگران که ستاره به نگاهم. کنم حفظ رو آرامش نقاب این هم باز کردم سعي

 .بود شده تر غلیظ اخمش که نادیا پدر و بشینم کرد مي اشاره

 .بخشید شه نمي رو خیانت کنم ثابت تا. خائنم کنم ثابت تا نشستم. نشستم دوباره

 :گفت و کرد پدرم به رو پدرش

 همراهتون گرفتم رو دخترم دست شدم بلند حرفتون حکم به منم! پشیمونه سمیر که گفتین شما کاوش، آقاي -

 .نشده عوض هم هنوز پسرتون که این مثل اما. اومدم

 :گفتم من بگه چیزي بابام که این از قبل

 داره عمر تا دندونش زیر بره حروم مزه بار یک فقط که کسي. شه نمي عوض هم وقت هیچ خائن نخیر، -

 هم خودش به. خوام نمي رو دخترتون دیگه کشیدم، رو اش مزه خودتون قول به ممکنه. مونه مي خور حروم

 پس. رو موضوع این کنید قبول خواستم فقط صبرکردم اگه هم مدت همه این. کنید تمومش بهتره. طالق گفتم

 .نباشین زندگیم توي دخترتون برگشت فکر به

 بدن؟ عشق بوي بود قرار مگه. دادن مي نفرت بوي همشون. کردم نگاه یه رو گوشي هاي آهنگ لیست

 تخت روي و زدم گوشم به رو هندزفري و کردم پلي. بود لیست توي که آهنگایي از یکي سمت رفت دستم

 .بودن خوابي بي از خسته. بستم رو چشام. کشیدم دراز

 بشه عزا زندگیت تو شادیه چي هر الهي

 بشه جدا ازت روز یه بکني وصلت کي هر با

 زندگي چرخ زیر به شي تیکه تیکه الهي

 بردگي به بگیرنت سرنوشت تلخ دستاي

 کنارت بکنه جون عزیزت که الهي

 دارت طناب بشه اون مرگ و بمیره

 ! «شه تلخ زندگیش بخاطرش که باشه مهم براش قدر این که هست کسي زندگیش توي یعني»

 اسیري به بدي تن کسي، بي از الهي

 بمیري و بدي جون زندگي، پر پر رو

 داد یادت رو رنگي دو اومد بود کي

 داد یادت و خیانت و تو عشق

 بسوزه آتیشت تو و بسوزي آتیشش تو و بدوزه رو کفنت کنه، خدا بود که کي هر

 اون و این هاي کنایه سوزونه مي منو قلب
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 بمون پیشم گفت مي هي که عاشقه، اون شده چي گن مي

 شکستي قلبمو تو بودم، دلبسته تو به من

 شکستي پشتمو تو بودم، کرده پشت دنیا به

 هم مامان و سمیح. بود سرم باال خشم از پر چشایي با بابا. کردم باز رو چشام شد داده بدنم که سختي تکون با

 رو هندزفري. شدم بلند و اومدم خودم به. شنیدم نمي من اما گفت، مي چیزایي یه داشت مامان. بودن کنارش

 .شنیدم مي رو بابا داد صداي بار این. آوردم بیرون گوشم از

 که پسري این چي؟ یعني زندگي فهمي نمي هنوز که تویي بدي؟ طالق خواي مي تو کردي؟ غلطي چه تو -

 دختر و خاله از حداقل نکشیدي؟ خجالت زنه؟ حرفمي حروم و خیانت از نشسته من واسه کردم بزرگش من

 ؟!کردي خیانت گي مي نشستي روشون تو که پررویي قدر این. کردي مي حیا بودن نشسته که ات خاله

 :زدم داد

 بهتون که چیا نادیا فهمم نمي. فهمم نمي کردین فکر. گین مي دارین که شمایین خود. کردم خیانت نگفتم من -

. الواتي پي افتاد شد سیر زندگیش و زن از سال یه سر که شنوم نمي رو بقیه هاي طعنه کردین فکر و نگفته

 .بگم چیزي نخواستم اما. شنوم مي خوب

 .شد تر بلند بابا داد بار این

 خائن نباشه خائن اگه حتي نباشه، کنارش زنش مدت همه این که مردي فهمي مي. شه مي باورم داره منم -

 فهمي؟ مي! شه مي

 خالصه مرد کنن مي فکر چرا نیازه؟ به محکومه مرد چرا خواب؟ تخت یعني زندگي کنن مي فکر همه چرا

 !شبانه؟ هاي معاشقه توي شده

 نمي باشي بیزار چیزي از وقتي فهمید؟ نمي چرا. بیزارم زنه چي هر از من. بزنم داد بلند خواست مي دلم

 شکستن. شکستن شده کارشون که هایي زن حضور از بیزار. بیزارم من بفهمید،. شي نزدیک بهش توني

 مي گي*هرز دلشون چون چرا؟. دیگه شکستن خیلي هاو مردانگي شکستن. ها پاکي شکستن. ها حرمت

 .بخشه لذت براشون بودن هرز چون. خواد

 .بود همین همیشگیم عادت. دادم مي جواب تر بلند فریادي با من رو فریاد

 .خوام نمي زوره؟ خوام، نمي هم رو زنم. باشم دارم دوست که کسي هر با خواد مي دلم من اصال آره، -

 .محکم و عمیق هاش نفس. بود شده سرخ عصبانیت از بابا

 فکر چیه؟ براي نزدند حرفي داداشاش و پدر مدت همه این کردي فکر. بده طالق و بده رو حقوقش و حق -

 .بده طالق و بده رو مهرش و نفقه. داره طالق خیال آقا نگو. زندگیت سر گردي برمي شي مي آدم کردن مي

 .عمرا-

 هرته؟ شهر کردي فکر. ندي کني مي جا بي -
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 جوري این منم. باباش خونه بمونه بذار. برگرده خوام مي نه دم، مي طالقش نه اصال شده طور این که حاال -

 .ترم راحت

 با و داد تکون هوا توي رو دستش بابا. بودن بابا و من بحث گر نظاره فقط حرفي هیچ بي سمیح و مامان

 :گفت خشم

 ....نبود خودت انتخاب مگه خوایش؟ نمي چرا که شم قانع که بیار دلیل یه -

 .کنه تموم رو اش جمله نذاشتم

 .نه -

 :گفتم و کردم اشاره مامان به

 .داد و پیشنهادش مامان -

 :گفت حرص با بابا

 قاپیدیش، هوا رو نیومده بیرون دهنش از پیشنهاد چرا تو داد پیشنهاد مامانت. کن سیاه رو خودت برو سمیر -

 .خوایش مي خودت بود فهمیده داد پیشنهاد اگه مامان هان؟

 .خوام مي رو دختري گفتم مي عمرا من گفت نمي مامان اگه -

 روي. زهر تلخي به االن و بودن عسل شیریني به برام روز یه که خاطراتي یادآوري از. بود شده داغ بدنم

 .نشستم تخت

 :گفت آرومتري صداي با بابا

 کسي با اونم کني مي ازدواج یا. خونه میاري گیري مي رو زنت دست ري مي یا. دم مي وقت بهت فردا تا -

 نمي دلم هیچ من چون. کني ازدواج باید دوباره پس بدي؟ طالق خواي مي واقعا گي نمي مگه. گیم مي ما که

 و عالم همه خوام نمي من فهمي؟ مي. بشیم پشیمون باشي حالت به گذاشتیم که این از و برسه روزي یه خواد

 فهمي؟ مي! بله پسرش و ا له پسرش بگن آدم

 سرزده؟ ازم خطایي بودم مجرد وقتي تا مگه مگه؟ بودم کرده کار چی حاال تا من -

 !نیستم مطمئن رو االن اما. نزد نه -

 ! «خورده ترک هاي اعتماد همین به قانعم من»

 سمت رفتم و برداشتم بود پاتختي روي که رو پولم کیف. زد بیرون اتاق از بگم چیزي من که این از قبل و

 .اتاق در

 سمیر؟ کجا -مامان

 .میام زنم مي بیرون دوري یه -

 کردم باز که رو خونه در. شنیدم رو اومدن مي دنبالم که رو سمیح هاي قدم صداي. زدم بیرون اتاق از و

 .طرفش برگشتم. کرد توقف
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 خواي؟ مي چي -

 .خاروند رو گردنش پشت

 بیام؟ باهات منم-

 .نه -

 با که زندگي. کردم مي فکر داشتم که آرومي زندگي به و زدم مي قدم آروم. بستم محکم رو در و رفتم بیرون

 .ایستادم خیابون سر کیوسک مقابل! رفت بین از نامردي یه

 .سیگار بسته یه -

 باشه؟ چي -

 دود رو گي*هرز همباید شاید. آزادي هم شاید! بهمن یا باشه تیر داره هم فرقي کني، دود خواي مي وقتي

 .کرد

! دردسر بشه برات آزادی که سخته چقدر! کنی دود بهمن که بهتر بندنت،همون می تیر به آزادی جرم به وقتی

 .خیانت به تعبیر شده بودنم آزاد همین

 .بده هم فندک یه فقط. نداره فرقي-

 .رفتم رو پیاده سمت و برداشتم رو پاکت. دادم رو پولشون

 که من مثل. سوخت مي. کردم نگاش. کردم روشن رو اول سیگار. نشستم خیابون کنار هاي جدول روي

 که کسي. باشه چجور باید طعمش دونستم نمي. سوختم مي دود بدون من اما. کرد مي دود. سوختم مي داشتم

 !کنه دود سیگار چجوري باید ندونه هم باید باشه، نکشیده سیگار حاال تا

 به بودم خیره من و سوخت مي. کنم استنشاق دودي یا کنم هوا دودي که این بدون. گذاشتم لبام بین رو سیگار

 سیگار نکشیدن که کاذب آرامش یه. شم مي آروم دارم کردم مي حس سوختنش با که کوچکي قرمز شعله

 از. سرابه یه. نداره وجود عشق. تلقینه یه فقط عشق مثل. عشق مثل.تلقیني آرامش یه. داد مي من به داشت

 گفت مي اون. زدم پوزخندي ؟!داره وجود اصال رنگیه؟ چه عشق! عاشقیم کنیم مي فکر که دردیه بي درد

 !عاشقه

 .بود انگشتم دو بین بلکه هام لب بین نه جاش بار این دوم، سیگار. سوخت من هاي پک بدون اول سیگار

 نادیاست کن فرض کن، فرض کن، فکر! نداشت اي مزه دیگه هم سیگار سوختن دیدن. چهارم سوم، سیگار

 آخرین و خالي پاکت به نگاهي. سیگار آخرین باالخره و بعدي. بعدي سیگار. سوزه مي چشمت جلو داره که

 .رو پیاده گوشه کردم پرت و کردم مچاله رو پاکت. کردم سیگار

. ما خانه ما شهر نگرفته یاد هنوز! باش رو مملکت دندونپزشک گفت، مي بود جا این اگه االن. افتادم امیر یاد

 !دادنا یادت ابتدایي دوم از و این! نیستا آشغال سطل جا این گفت مي و شونم رو زد مي بعد

 .زمین روي ه*هرز آخرین. آخر سیگار. افکار این ي همه به زدم پوزخندي

 زد دار را ها هرزه شد مي کاش
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 کرد پاک احساسمان از که یا

 حداقل بگیري رو ها زن شدن هرزه جلوي توني نمي اگه خدا، گفتم، دلم توي. کردم روشن هم رو آخر سیگار

. نبینیم کن،تا کور هم رو ما حداقلش بکني کاري ها زن مکر جلوی توني نمي هم تو اگه. نده غیرت مرد به

 و شد تموم سوخت، سیگار. نیاریم زبون به رو عاشقتم تا کن، الل. نشنونیم رو هاشون خنده صداي تا کن، کر

 !گفتم چي فهمیدم تازه من

 «بکني کاري ها زن مکر جلوي توني نمي تو اگه»

 .شدم بلند و گفتم... استغفرا

 کاش فقط. توني مي تو دونم مي! سهله که ها زن مکر. قادري چي همه به تو. قادري تو دونم مي خدایا

 لب زیر. زدم قدم. سخت واحدي چند یه. دادي نمي قرار امتحانیمون دروس از درس یه رو ها زن گي*هرز

 .کردم زمزمه رو احساسم همیشه مثل

 کشیدم نفس هوایت در

 گفتم تو با هایم عاشقانه از

 کشیدم مي پر شدم مي پرنده هایت دارم دوستت با

 بود سراب چیز همه

 شکست پروازم هاي بال

 شدم خورد شکستم، خوردم، زمین

 بریدم گذشتم، تو از من و

 بود خیانت عشق جواب

 کشیدنت مي آغوش به عاشقانه که هایي دست به خیانت

 بوسیدنت مي عاشقانه که هایي لب به

 کردي خیانت هم دونفرمان هواي به حتي و

 گیت*هرز بستر شد مان نفره دو تخت که بودي شده هرزه قدر آن

 !رفتي نمي هرز کاش

 متنفر بوش و سیگار از همیشه. افتادم بود گرفته لباسام به که سیگاري بوي یاد تازه رسیدم که خونه در پشت

 .بردم مي لذت سوختنش از داشتم پیش دقیقه چند همین اما. بودم

 ! «پرستن آفتاب نیستن، آدم امروز هاي آدم»

 وقت همه این من. گذشته شب نیمه از که افتاد یادم تازه. شد باز در بخوره در زنگ به دستم که این از قبل

 .بودم بیرون رو
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 :گفت نگراني با. بود سمیح

 بودی؟ نبرده رو گوشیت چرا. دنبالت بیایم شدیم مي آماده داشتیم آشور و من دیگه بودي؟ کجا حاال تا -

 :گفت تعجب از پر صدایي با که بودم نرفته بیشتر قدمي هنوز اما. زدم کنارش دست با

 کشیدي؟ سیگار -

 .کردم پوفي

 .کردم دود سیگار فقط بابا، نه -

 :گفت گیج

 !کشیدن سیگار با داشت فرقي چه خب -

 .زدم اش شقیقه کنار به اي ضربه. شدم نزدیک بهش

 یه حاال. دود به کردم تبدیل رو را سیگار یعني کردن دود سیگار اما. دونم نمي رو فرقش خان، باهوش -

 فهمیدي؟. دیگه راه هزارتا و آسمونه به دود تقدیم هم راهش یه هاس، ریه تو دود کشیدن راهش

 :گفتم و کردم اشاره خونه به

 هست؟ جا این کسي -

 .هستن جا این شوهرش و سمیرا آره -

 .انداختم باال ابرویي

 به نیست قرار گرام خواهر شوهر و خواهر وجود با دیگه بابا حداقلش چون. نیست بد هم زیاد اوضاع پس -

 .بده گیر من

 هم جوابشون منتظر حتي. اتاقم سمت رفتم و دادم سالمي. چرخید سمتم ها نگاه همه کردم باز که رو در

 از رو نفرت بوي تا برداشتم رو ام حوله. کندم داد مي رو نفرت و سیگار بوي که رو شرتم تي سریع. نموندم

. رفتم حموم سمت بقیه سنگین هاي نگاه زیر از هم باز. بود مونده تنم به ها ه*هرز سوختن بوی. کنم پاک تنم

 مغزم داغي کردن کم براي داغ، آب. کردم باز رو دوش. باشم خیال بي بود الزم. خیالي بي به زدم رو خودم

 .بود الزم درونم آتیش کردن خنک براي داغ آب. بود الزم

 یا دارن وجود! بودن کي دونستم نمي حتي من که هایي شب به. قبلش هاي شب و شب اون به. کردم فکر

 و تو از غیر بدوني که اینه درد بدترین و! آشنا یا بود غریبه با! بار هزارمین یا بود خیانتش اولین ندارن؟

. خنده مي تو بودن غیرت بي به داره که سومي شخص. داره خبر خیانت این از هم سومي شخص اون،

 شخص. گرفته اغوش به رو زنت تن هم اون گرفتي، آغوش تو رو تنش تو که جور همون که سومي شخص

 روبروم دیوار به محکمي مشت! آغوشمه توي االن که بهترم شوهرش از من گه مي خودش با حتما که سومي

 بود ممکن گشتم، برنمي شب اون وقت هیچ من اگه. شد گم آب شرشر صداي توي صداش که مشتي. کوبیدم

 شروع از سال یه از بعد فهمید مي کسي اگه خیانت؟ این شد شروع کي از اصال کرد؟ مي خیانت بهم ابد تا

 کرد؟ نمي شک بودنم مرد به کرده خیانت بهم زنم زندگیم
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 شب اون به بود قرار کي تا. کنه مخفي رو صداش نتونست هم آب شرشر صداي حتي بار این و. دوم مشت

 مي فراموش باید آره،. کنم فراموش خوام مي. کنم فکر هیچي به دیگه خوام نمي …که شبي به! کنم فکر

 .رو چیز همه. کردم

. شد مي آروم داشت خودمم اوضاع. بود آروم خونه اوضاع. گذشت مي روز اون از که بود اي هفته یک

 عمو. بودیم دعوت بزرگ عمو ي خونه شام که هم امشب. نکنم فکر چیزي هیچ به کردم مي سعي داشتم

 پسر و دختر فقط متاهل هم بزرگش دختر و متاهل بزرگ پسر. داشت دختر تا دو و پسر تا دو حمید،

 قضیه بابا که این مثل! باطل خیال زهي. فهمیدم امشب هم پدر هاي اشاره و ها نگاه از. بودن مجرد کوچیکش

 نمی بدش هم مامان! بود عزیز عموي دختر همین هم اول کاندید که این مثل و. نکرده فراموش رو ازدواج

 .بودن خواهر تا دو مثل عموم زن با باالخره. اومد

 که عموم پسر مهیار و موندم من. خونه رفت شد بلند شام از بعد بالفاصله و نبود دنیا اون توي که سمیح

 مانیا به هم نگاه یه حتي شب اون. خندیدیم و گفتیم دري هر از و هم کنار نشستیم. بود خودم سن هم تقربیا

 .ترسیدم مي ها نگاه این غلط تعبیر از چون. ننداختم

 خونه. زد گپ راحت شه مي جا اون. شلوغه زیادي جا این. خونمون بریم گفتم مهیار به گذشت که ساعتي یه

 اومد یادم تازه رسیدم که خونه در پشت. خونه سمت رفتیم پیاده پس. نداشت زیادي فاصله ما خونه با عموم

 : گفت مهیار که زدم رو زنگ. نیست همراهم خونه کلید همیشه مثل

 .شنیدم داري ازدواج قصد -

 .انداختم باال اي شونه

 .من نه عموته تصمیم -

 اتاق به. اتاقشه تو سمیح که شد مشخص سالن سکوت از شدیم که خونه وارد. تو رفتیم. شد باز تیکي با در

 :گفتم مهیار به رو و کردم اشاره سمیح

 .هست جا اون همش که داره اتاقش تو چي من داداش این ببینیم بریم -

 :گفت و خندید مهیار

 .باشه خودش حال به بذار. هستي بدي داداش تو چقدر -

 .رفتم که من نیا بیایي، خواي نمي تو اگه-

 پشت معمول طبق. کردم باز رو در نزده در هم من نزداش در تالفي به. اومد دنبالم ناچار به هم مهیار

 اما. نشست سمیح تخت روي مهیار. شد نوشتن مشغول دوباره و کرد سالمي دیدنمون با سمیح. بود کامپیوتر

 :گفت و خندید مهیار. قراره چه از اوضاع ببینم تا سمیح سر باال رفتم من

 !سرش باال رفتي چرا. زنه مي داره خصوصي حرف شاید -

 :گفتم و کردم نچي

 .هاش آبجی با نداره خصوصي حرف من داداش -

 .داداشم داداش سالم داد جواب هم اون که کنارمه داداشم نوشت مخاطبش براي سمیح کنم فکر
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 :گفتم سمیح به رو. گرفت خندم

 .سالم بنویس من طرف از -

 که جور اون. دادم رو جوابش و کیبورد هاي دکمه سمت رفتن انگشتام بنویسه چیزي سمیح که این از قبل بعد

 :نوشت اي خنده شکلک با بار این دختره. بود مهرسا دختره همون طرفش بود معلوم

 متاهل؟ یا مجرده داداشت داداش -

 :کردم تایپ. گرفت خندم پرروییش این از

 .مجرد -

 :گفت و کردم نگاش اخم با. متاهله نوشت سریع سمیح که

 .مجردم من -

 :گفت اخم با هم سمیح

 .بگم دروغ نمیاد خوشم

 .گم مي خودم بگي دروغ خواد نمي شو، بلند تو -

 :کردم تایپ دوباره و

 .ساله هشت و بیست و مجرد -

 .مهیار سمت رفت هم اون. نشستم جاش خودم شد بلند که سمیح

 :گفت و زد چشمکي مهیار

 سمیر؟ کني مي کار چی -

 .کنم ثابت رو چیزایي یه کوچیکه داداش این به خوام مي. دارم کوچیک کار یه هیچي، -

 :کردم تایپ

 خوبي؟ -

 خوبي؟ تو خوبم -

 درسته؟ هستش هم تو داداش داداشم که این مثل -

 .ماهه سمیح داداش آره، -

 .بودنتونه بد از هم بودن خوب همین. بودنتونه هرز نشونه از یکي ها کردن چت همین. زدم پوزخندي

 :کردم تایپ

 .باشم گفته االن همین از! خواما نمي خواهر من -
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 .خوام نمي اي دیگه داداش منم -

 .قاپید هوا روي رو حرفم خوام نمي خواهر گفتم که همین. من ساده داداش! بیا. زدم پوزخندي دوباره

 :کرد تایپ

 خواي؟ مي چي پس -

 . دختر دوست -

 .گذاشتم کنارش اي خنده شکلک و

 .باشه -

 .قماشن یه از ها دختر همه! سمیر دیدي. بریزه فرو هم اعتمادم نیمه نصفه دیوار همین تا بود کافي باشه همین

 سمیح طرف به. کردي مي ناز کمي حداقل. کردي مي بازي فیلم کمي حداقل. زود خیلي! دادي وا زود چه

 :گفتم و برگشتم

 .باشه دخترم دوست قراره که کن جمع رو پاکت خواهر این بیا سمیح آقا -

 :گفت تعجب با مهیار

 خبره؟ چه جا این -

 .کنم مي ثابت داداشم به رو چیزایي یه دارم فقط هیچي، -

 .مانیتور سمت برگشت نگاهم دوباره

 هستي؟ شکلي چه سالته؟ چند -

 توشون هم سبز از هایي رگه یه عسلیه که چشامم. روشنه پوستم شکلي؟ چه. مجرد سالمه، چهار و بیست -

 .ها رنگ ترین انگیز نفرت! سبز. هست

 :کردم تایپ

 .مونه مي ها گربه چشم رنگ مثل. میاد بدم سبز رنگ از من -

 .زنن مي سبزي به کنم مي گریه وقتي فقط نیستن، که سبز چشام -

 .خوبه -

 .خائنه اینم مجرده، که این ایراني، دختراي از یکي هم این گفتم، خودم با دوباره

 نشسته تخت روي که مهیار و من روي روبه رو کامپیوتر میز پشت صندلي. کرد خاموش رو کامپیوتر سمیح

 :گفت و گذاشت بودیم

 یا داداش بگیم هم به نباید چرا برادریه خواهر هم به نسبت حسمون ما وقتي. ندارم قبول رو حرفت من -

 آجي؟
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 :گفتم و کردم تخت روي خودم گاه تکیه پشت به رو دستام

 برادري و خواهر القاب این چرا اما. داره مشکل باهاشون زدن حرف یا. نزن حرف دخترا با گم نمي من -

 این بودن بد القاب این با کني مي سعي که ندارین اطمینان رابطتون به هم خودتون ذارین؟ مي هم روي رو

 .کنید کم رو روابط

 . اومد حرفم بین سمیح

 .کنیم مي استفاده رو القاب این بیشتر صمیمیت براي فقط ما. ندارم قبول رو حرفت اصال -

 .کردم اشاره مهیار به

 چیه؟ نظرت تو -

 :گفت خنده با و آورد باال تسلیم حالت به رو دستاش مهیار

 .باشم بحث این شنونده دم مي ترجیح -

 اسم گفتن با خب بیشتر؟ صمیمیت براي گي نمي مگه عزیزم، داداش تو اما. باش شنونده مهیار، آقا باشه -

 نخواین چه بخواین چه شماها اسم؟ بعد جان یه کردن اضافه با یا باشین؟ صمیمي تونید نمي مگه همدیگه

 نه؟ مگه اش، دیگه نوع یه از حاال شین مي محسوب همدیگه پسر دوست و دختر دوست

 :گفت لجبازي با سمیح

 .نه -

 :گفتم و زدم کمر به رو دستام

 تا دو شما آخرش و اول اما. نیست توش هیچي و پاکه ها شما رابطه قبول باشه کني؟ مي چرا لجبازي -

 روش که القاب این با. کنه مي فرق هم دوستیتون اسم باشین وقتي هم مخالف جنس. نیستین جنس یه از دوست

 .ندارم دختر دوست یا ندارم پسر دوست اصال من بگین که زنین مي گول رو خودتون دارین فقط ذارین مي

 :گفت و گرفت رو حرفم دنباله هم میهار

 همیشه چون ما بد؟ رابطه یه یعني همیشه دختر دوست پسر دوست گفته کي. موافقم حرفات از قسمتي یه با -

 خواهر اسم روابطمون روي داریم سعي شاید شده، عنوان بد مخالف جنس دوستي از ذهنمون توي که چیزي

 .نکنن موردمون در بدي فکر بقیه تا بذاریم برادري

 دوستي یه. دوستیه یه رابطه این طرف دو ذهن ته همیشه مطمئنم من صورت هر در اما. حرفیه اینم خب -

 احساس بزنه حرف پسري با دختري وقتي شه مي مگه. نیارنش هم روي به دارن سعي که مخالف جنس از

 !مکالمش اون واسه نکنه خرج

 :گفت و کرد قطع رو حرف سمیح

 .باشه برادرش به حسش تونه مي کنه مي خرج که احساسي -

 ناخواه خواه که کنه قبول اینو. کنه چت پسري با زنم نمیاد خوشم وقت هیچ من گم مي من باز اما! شاید -

 .ذارن مي اثر همدیگه احساس و افکار روي
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 .داشتم بهشون برادري حس یه همیشه. اصال نکردم فکر دخترا از کدوم هیچ به حاال تا من اما -

 :گفتم کالفه

 دونن؟ مي خودشون برادر رو تو واقعا هم اونا مطمئني کجا از اما. باشي خوب شاید تو -

 .بود شده کالفه انگار هم سمیح

 .منفیه دیدت زیادي تو سمیر، -

 گفتي مي تو زدم، حرف باهاش امشب که دختره همین. کني مي نگاه روابط این به مثبت دید با زیادي تو و -

 با باشه داشته فرق چوبش چهار و نباشه؟ برادري خواهر مکالممون کرد قبول زود چرا پس. بله و ا له و پاکه

 بزنن؟ حرف باهات دیگه جوري یه دارن دوست دلشون ته همشون دیدي تو؟ با اون ي رابطه

 خوبي از هم شاید. بده اون گفت شه نمي باشه دیگه جور یه تو با اش رابطه کرده قبول که این صرف نه -

 .کرده قبول که حدشه از بیش

 :گفتم تمسخر با

 رو دیدت جوري این تونسته که بودنشه زیرکاه آب از شایدم حدشه؟ از بیش خوبي از! طور این که پس -

 .کنه مي قبول سوته سه رو من پیشنهاد طرف یه از و داره نگه مثبت بهش نسبت

 :گفت اخم با سمیح

 به مستلزم رو اون اون، با من ي رابطه و کنه برخورد تو با داره دوست که جور هر که هست آزاد اون -

 .کنه نمي تو به نه گفتن

 :گفتم پوزخند با

 انساني هر زنین؟ مي حقوق و حق از حرف میارین کم تا چرا دین؟ مي نسبت آزادي به رو چیزي هر چرا -

 ببین بزنه؟ حرف باباش جلوي من با حاضره دختر همین آیا. نزنه ضرر اي دیگه انسان به که جایي تا آزاده

 براي رفتارت اون یعني این بدي، انجامش هم بقیه جلو و نکني پنهون کني مي که رو کاري تونستي اگه

 مي کار جاي یه دوني مي خودتم یعني بشه پنهون وقتي اما. شده تعریف ات خونواده محیط توي یا ات، جامعه

 .کنن مي تعریف شرط و قید بي رو آزادي اونا. زنن مي آزادي از دم فقط زمونه و دوره این جووناي! لنگه

 :گفت و اومد حرفم میون سمیح

 .نباشه شرطي و قید یعني. همین یعني آزادي خب -

 :گفتم و زدم لبخندي

 توش شرطي و قید که افتین مي چیزي هر فکر به شنوین مي رو آزادي ي کلمه وقتي. جاست همین مشکل -

 و پدر وقتي نشه؟ ضایع کسي از حقوقي و حق که داره معنا زماني آزادي کنین نمي فکر کمي چرا. نباشه

 مي بهش رو زندگیش تو زیادي هاي انتخاب حق و ذارن مي آزادش و کنن مي اعتماد دخترشون به مادري

 خودش واسه جوون یه که حقیه کمترین االن که حقوق سري یه یا. دن مي رو دوستاش به زدن گشت حق. دن

 باشه داشته روابطي یا بشه؟ دوست پسري با بره مادرش و پدر اجازه بدون که آزاده دختر این آیا دونه، مي
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 هم آزادي پس. دونن مي خودشون حق رو اونا جوونا االن که روابطي شه؟ مي تموم اش خانواده ضرر به که

 .داره حدودي و حد و شروط و شرط خودش

 :گفت و حرفم وسط پرسید سمیح دوباره

 دیگه، چیز یه و کنیم؟ زندگي دیگران بخاطر باید چرا. کنه زندگي داره دوست که طور اون آزاده کسي هر -

 چرا گن مي که شنیدم دوستام از همیشه که حرفي یه اما. آزاد روابط نه و پاکم روابط و ازدواج مخالف نه من

 پسر و دختر یه چرا کنه؟ تعیین ازدواج چارچوب رو شون روابط باید دارن دوست رو همدیگه نفر دو وقتي

 مشکلي مسئله این با اصال و آگاهم حاللش و حرووم به خودم من ببین باشن؟ باهم تونن نمي ازدواج بدون

 .زنن مي رو حرف این دوستام از خیلي که گفتم ندارم

 :گفتم و کردم داد مي گوش ما بحث به مشتاقانه که مهیار به نگاهي

 هنوز؟ نداري حرفي مهیار آقا -

 .داد تکون نفي عالمت به رو سرش

 برامون پسر دوست و دختر دوست داشتن مسئله مهمه جسم بکارت برامون فقط ما که زماني تا ببین خب -

 ما مگه اما. ببینه آسیب جسم بکارت که این بدون دارن هم از لذت براي راه تا هزار چون. شه مي عادي

 مي چون. ندارم قبولشون هم اصال که حرفا جور این از و لطیفه دختر احساساتیه، دختر که گیم نمي همیشه

 روح بودن بکر به حاال تا. خودمون بحث سر برگردیم. شن مي تر سنگ هم سنگ از بخوان اگه دخترا دونم

 من از اگه اس؟ نخورده دست و بکر روحشون دنیا دختراي از تا چند اصال کردي؟ فکر دختر یه احساس و

. ندادن دست از رو روحشون بکارت صورتي هیچ به حاال به تا که دخترایي. شمارن انگشت بگم شاید بپرسن

 توي دختر یه که همین. شه نمي دختر یه حس و روح بکارت بردن بین از باعث پسر دوست داشتن فقط ببین

 بوده نفر یه مال حسش که. نیست بکر حسش دیگه دختر اون یعني این خود بخوادش که باشه نفر یه افکارش

 نه؟ یا داري قبول و این. هست یا

 :گفت و کشید پیشونیش به دستي سمیح

 .نیست بکر روحش هم پسري هیچ حساب این با خب -

 .خندیدم

 اما. بکنه رو روحش و احساس بودن بکر ادعاي که کنه نمي زندگي احساسش با معموال پسر یه اوال -

. مهمه حسشون بودن بکر کنن مي زندگي احساسشون با و احساساتین که دارن ادعا همیشه که دخترایي

 نه؟ یا آزاده متاهل زن یه نظرت به کلوم محض

 .بشه گرفته آزادیش باید متاهله چون که گفت شه نمي. آزاده هم اون درصد صد -

 دیگه مرد با دارم حق هستم آزاد انساني من چون بگه زنت کردي ازدواج اگه که نداري مشکلي تو پس خب -

 !باشم؟ هم اي

 .باشه من با باید هم روابطش پس. بود خواهد من زن اون نه، -

 :گفتم جدي
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 زني؟ مي حرفت زیر داري چرا پس! آزاده هم اون گفتي نمي تازه مگه -

 ... و باشه اجتماع تو کنه، کار بخونه درس آزاده اون خب -

. نکنه ضایع رو تو حق که آزاده زماني تا زنت. داره شروط و شرط هم آزادي خود که شدي متوجه پس -

 بپوشه؟ داره دوست که جور هر آزاده زنت خب

 :گفت تردید با و کرد فکر کمي

 .داره رو لباسش انتخاب حق خب، -

 ببرن لذت بري مي لذت تو که چه اون از دیگه مرداي که شه مي باعث لباس انتخاب حق همین اگه خب -

 بپوشه؟ لباس داره دوست طور هر آزاده گي مي بازم چي؟

 نکنیم؟ نگاه مردم دختر و زن به آلوده نگاه با و کنیم پاک رو نگاهمون نباید مردا ما چرا -

 : گفتم و کردم پوفي

 که طور هر آزاده هم من چشم بپوشه داره دوست طور هر آزاده زن چون بگه تونه مي هم مرد یه خب -

 رو جنسیش هاي زیبایي که تیپي با که نبود خودش عرضه قصدش اگه اون. ببره لذت و کنه نگاه داره دوست

 !شد نمي جمع وارد که داد مي نشون

 .باشه زیبا شه مي حاضر که جا هر داره دوست که همینه براي. باشه زیبا داره دوست زن -

 با دختر یه یا زن یه خود وقتي. گذروندن حد از هم رو زیبایي بعضیا دیگه اما. نباشه زیبا نگفتم هم من -

 هر و هستم آزاد انساني چون فقط من بگن تون نمي بکنه نگاهشون که دن مي مرد به رو اجازه این پوششون

 و بدوني خودتو حد که برسه عقلت باید مرد توي اما. جامعه تو میام و پوشم مي لباس خواد مي دلم که طور

 پوششت با تو وقتي بدونه رو خودش حد چطوري مرد یه اس؟ مسخره خیلي این کني نمي فکر! نکني نگاه

 !کني مي مشخص رو ببینه تونه مي که حدي داري

 :گفت بگه چیزي سمیح که این از قبل

 فقط بود، جالبي بحث. برم دیگه منم. زنن مي زنگ دارن که کنین کات جا همین رو بحث این فعال ها بچه -

 حرف بخوایم جور هر ما چون. شنیدیم مي رو اونا حرف و بودن مي بحث این توي هم دخترا باید نظرم به

 .زنیم مي حرف خودمون نفع به آخرش بزنیم

 . شدم بلند

 .میام همراهت در دم تا مهیار، بریم. کن فکر حرفام به ذره یه هم تو سمیح -

 .شده بیگانه من با راحت خواب هاست ماه اما. بخوابم راحت بتونم بلکه بستم رو چشام

 .آرامش نهایت در ساعت یک. خواهد مي دغدغه بي خواب ساعت یک دلم»

 «خواهد مي فکر بي شب یک دلم. خواهد مي شده فراموش شب یک فقط دلم

. خودم به. کردم فکر بهش. خوري مي رو اعتمادت چوب که شه مي دردناک وقتي خوري مي که زخمي درد

 جشن و مراسم توي دیدن سال در بار یه اندازه دور؟ فامیلي آشنایي یه ي اندازه! شناختمش مي چقد که این به
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 شناختمش؟ مي چقدر همکالسي؟ یه ي اندازه یا برخورد؟ چند ي اندازه فامیل؟

 

 «شناسمت مي خودم قد کردم مي فکر که وقتي بود کم شناختم وسعت چقدر»

 من که بود کي تقصیر! ناشناخته و فریب دل و زیبا! بودي کمان رنگین که تویي به باختم دل ساده چقدر

 ام؟ متمدنانه غیرت چوب فکریم؟ بي فکري روشن اعتمادم؟ خورم؟ مي رو چي چوب دارم نشاختمت؟

 چرا. رفت نمي کنار چشمم جلوي از شب اون تصویر اما. نکنم فکر هیچي به خواستم مي. بستم رو چشام

 قتل جرم براش؟ گذاشتم کم زندگیم کجاي چرا؟. ذهنمه توي دیگه چراي هزاران و چرا یه کرد؟ خیانت

 بده؟ خواد مي کي رو من مقتول روح جواب اما. اعدامه

 « چقدره؟ نرخش روح کشتن دیه»

 یه! روح بي جسم یه شه مي کشتي، رو روحش وقتي. جسمشه کشتن از بدتر برابر صد انسان یه روح کشتن

 به که کشم مي تصویر به رو هایي شب دارم من اعدامه؟ هم روح کشتن مجازات گن نمي چرا. متحرک مرده

 که بینم مي رو اي معاشقه تصویر دارم من. نشنیدم که شنوم مي رو هایي خنده صداي دارم من. ندیدم چشم

 .شب اون شب، اون. ندیدم

 .رسونن مي رو خودشون زود گفتن پارسا دکتر زدم زنگ من. نداشت ماشین آژانس زدم زنگ دکتر آقاي -

 :دادم فشار محکم رو سرم

 بیاد؟ امیر نزدي زنگ چرا -

 .ندادن جواب رو گوشیشون ایشون -

 .شدیده خوردگي سرما یه احتماال. نبود خوب زیاد حالم عصر از. گذاشتم میز روي رو سرم

 برم دادم ترجیح. بمونم درمانگاه تو تونستم نمي دیگه اصال اما. بود شده بهتر سرم درد مسکن تا چند از بعد

 که دستي با. بخوابم کردم سعي و بستم رو چشام. کنم استراحت تونستم مي تر راحت حداقل جا اون. خونه

 زور به. بودن ناتوان و خسته چشام داشتم که سردردي بخاطر. کردم بلند رو سرم گرفت قرار ام شونه روي

 .کردم باز رو چشام

 .مونم مي خودم نمون نیست خوب حالت امشب گفتم بهت که من -بردیا

 . دادم ماساژ رو گردنم

 خونه؟ رسونیم مي. کنه مي اذیتم سردرد ذره یه االن بودم خوب -

 .شو بلند آره -

 در. داشتیم فاصله خونمون با متري چند. نبود زیاد خونم با درمانگاه فاصله. افتاد راه من از جلوتر خودش و

. نبود مشخص زیاد تاریکي توي اش چهره که مرد یه. شد خارج من خونه از مرد یه هیکل. شد باز خونمون

 و خالیه واحدش یه که واحدي دو خونه توي! بیرون؟ بیاد باید چرا شب نصفه سه ساعت من خونه از مرد یه

 !نیست ساکن توش کسي که واحدي یه! داداشمه؟ اسم به
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 کدومه؟ خونتون-

 خونمون به که این از قبل. گرفتم رفت مي رو ما مسیر مخالف جهت که هیکلي از رو نگاهم بردیا صداي با

. بود کرده قفل مغزم! سرد. بود شده سرد بدنم. بودم کالفه. نرفت. شدم پیاده. ایستاد. بایسته کردم اشاره برسیم

 و کنه باز رو خونم در باید چرا ساعت این مرد یه! شدن مي غلط حسابام کردم مي حساب خودم با چي هر

 بودم ایستاده کنارش که بشم اي خونه داخل من بود منتظر جاست؟ اون تنها زنم االن که اي خونه بیرون؟ بیاد

 حتما. سمیحه حتما گفتم مي خودم با. هیکل اون سراغ برم بده فرمان مغزم سمت برم تا بره بودم منتظر من و

 آورده؟ نادیا سر بالیي نکنه بود؟ دزد نکنه باشه؟ اومده نادیا سر بالیي نکنه! افتاده اتفاقي

 از. رفت بردیا. نگفتم اما. زده خونم به دزد کنم فکر بردیا بگم کنم صداش خواستم. رفت و زد بوقي بردیا

 چرا بود دزد اگه. بود چشمم جلو پیش ثانیه چند همین تا! نبود. گشت رو سایه اون نگاهم. شد محو که دیدم

 سرد بدنم کل. نبود و بودمش ندیده و دیده که سایه یه دنبال. دویدم خیابون سر تا. دویدم نبود؟ دستش چیزي

 چي؟ باشه اومده نادیا سر بالیي و بوده دزد اگه. بود شده شدیدتر سردردم و بود

 زن کي آخه. بمونه تنها نذارم دیگه و بکنم فکري یه هم تنهاییش براي دم مي قول باشه سالم خدا! نادیا نادیا،

 گرفتم؟ جدا خونه و کردم خریت چرا من صال ذاره؟ می تنها رو جوونش

 سعي که هایي قدم. دویدم مي خونه سمت داشتمشون برمي زور به که هایي قدم با و زدم مي حرف خودم با

 .باشن کند کردم مي

 خود نکنه! بودن روشن چراغا. کردم باز رو در. رفتم فقط. دونم نمي شد؟ باز یا بود باز. کردم باز رو در

 .بود ناموسم دزد نبود، مال دزد فهمیدم بعد که دزدي کرده؟ روشنشون دزده

 خونه چراغاي و خونه تو ري مي وقتي چي؟ یعني زنه مي بیرون خونت از شب نصفه مردي ببیني وقتي

 مي رو روحت جسد زنت، جسد جاي به و کني مي باز رو خونت در وقتي گي؟ مي چي خودت با روشنن

 رفتم. بودن روشن اتاق، چراغ هال، چراغ. کردم باز رو در ترس و قراري بي همون با چي؟ یعني بیني

 مي نگاه بپره؟ دیدنت از رنگش برگشتي؟ چرا بگه و بیرون بزنه خوابتون اتاق از زنت. خواب اتاق سمت

 شب هر که لباس یه. کرد مي تن تو براي فقط که لباس یه! تنشه لباس معاشقه یه از بعد. تنش لباس به کني

 به هم کنار بذاري رو ها تیکه این ي همه. بود نفرتون دو رویایي شباي مختص که لباس یه! کرد نمي تنش

 رسي؟ مي چي

 با. نبود شب هر خواب لباس زن نادیا. نبود شب هر مال که خوابي لباس! خواب لباس یه تنها، زن یه مرد، یه

 .بود کرده شارژش مرد یه غیرت رگ که صدایي همون. بود شده خفه ضعف از که صدایي همون با داد،

 کردي؟ مي غلطي چه -

 .اومد خودش به. شد خیره بهم ترس با ثانیه چند

 خوبه؟ حالت -

 پسرا با اگه نادیا! کنه نمي خیانت نادیا نه. نبود خائن نادیا. چیدم من و ساخت اون که پازلي این با خشم، با

 خائن نادیا. باشه شیک داره دوست چون کنه مي آرایش اگه نادیا. اجتماعیه دختر چون خنده مي و گه مي

 خائن کرد قبول و نباشن کوتاه آستین لباسات و کن سر روسري نامحرم جلوي گفتم بهش که نادیایي! نیست

 .کوبیدمش دیوار به. توانیم بي توان همون با. کردم بلندش. زمین رو شدنش پرت و سیلي یه. نیست
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 خبره؟ چه جا این -

 .کنه جدا خودش از رو دستام کرد سعي

 چي؟ که کردي خوابم بي. کن ولم شدي؟ دیوونه سمیر -

 .دادم فشار گردنش روي رو دستم

 زد؟ بیرون خونه از بود کي عوضي بودي؟ کرده آرایش کي براي خواب قبل کردم؟ خوابت بي -

 :گفت ترس با

 گي؟ مي پرت و چرت چرا سمیر -

 براش جمع شناسه تونستم نمي دیگه. خواب اتاق سمت رفتم. کردم نثارش لگد تا دو. زمین رو کردم پرتش

 آثار روي چرخید مي نگاهم. بود پاتختي روي که دستمالي جعبه و چرخید مي تخت روي نگاهم! کنم استفاده

 .اتاق تو کردم پرتش و گرفتم محکم رو بازوش. کنه فرار شد بلند دید که منو. کاریشون کثافت

 هستن؟ چي اینا هنوز؟ نکردي جمع چرا رو کاریتون کثافت -

 .نکردم کاري خدا به سمیر -

 .دهنش رو کوبیدم محکم

 .هرزه نجس،. نیار رو خدا اسم آشغال -

 . تخت رو کردم پرتش

 هستن؟ چي اینا پس -

 .سمتش رفتم و کردم باز رو کمربندم. شه مي تر حس بي داره بدنم لحظه هر کردم مي حس

 . زدم داد

 لعنتي؟ بزن حرف بود؟ کي -

 بهش نفر یه قبل لحظه چند تا شاید که تني روي دوم ضربه. کرد جمع رو خودش. نزد حرف اول، ضربه

 قسم بازم کاش! افتاد دستم از کمربند. کردم غلط زد داد چهارم، ضربه. نزد حرف سوم، ضربه. زد مي بوسه

 رفتم! نیست خائن من نادیاي کردي؟ اشتباهي کار مگه کردم؟ غلط گفتي چرا. نکردي کاري که خوردي مي

 مي و بود مال دزد کاش. نادیا شدم مي روبرو جسدت با کاش. بود کرده جمع رو خودش تخت گوشه. سمتش

 . کشت رو روحم و بود ناموس دزد که حیف. کشتتت

. شد نمي چیزي کمتر هرزه یه. بکشمش خواستم مي. دادم فشار محکم و کردم حلقه گردنش دور رو دستام

 پا و دست و بود کرده باز حد آخرین تا رو دهنش. بودن شده باز چشاش. هرزه پر دنیا یه. اس هرزه پر دنیا

 .زد مي
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 خیانت دیدم؟ خیانت جرمی چه به. بخور قسم. بزن داد. من ناباور باور برای ایست بهونه تو انکار. کن انکار

 از رو خودش. شدن شل. نداشن ای دیگه توانی دستام. بود شده کبود صورتش. چشیدم خیانت طعم و نکردم

 .بکشه نفس داشت سعی وجودش تموم با. کرد می سرفه. کشید بیرون ام خسته و سرد جسم زیر

 که ای شکننده و سخت های ضربه. کوبیدی رحمانه بی من مرده روح بر تو زدم شالق جسمت به من اگر

 منتظر. بود زده زل بهم ترس با. کردم نگاهش. نشستم تخت روی. کوبیدن درهم رو عقایدم و ها باور تمام

 دفاع. ات رفته دست از معصومیت از کن دفاع. داری دفاع حق باز تو اما. کردم صادر حکم. کن دفاع بودم،

 .کردم غلط نگویی نرود یادت فقط بگو،. ام شکسته های باور از کن دفاع. ات خورده دست جسم از کن

 :گفتم و زدم داد

 گرفتی؟ خون خفه چرا -

 تن که نسوخت دلم. نسوخت دلم. سالن کف شد پرت. کشیدم رو دستش مچ. کرد فرار. سمتش دویدم. بلندشدم

 .پیچیدم محکم رو دستش مچ. خورد سالن سرد کف به اش شده سرد

 :زدم داد

 بود؟ خبر چه جا این بزن؟ حرف -

. کن فکر سمیر. کردم ولش کالفه. بودن چشمام به خیره فقط هاش چشم لرزان مردمک. زد نمی حرفی

 به هم هنوز و بود شاهد که اتاقی! بگیری نادیده رو چی خوای می ندیدی؟ چیزی که تو. کن فکر درست

 نزدیک بهش. مرگ. برداشتم رو کارد. آشپزخونه سمت رفتم. بده شهادت تونه می تو غیر نفر یه حضور

 .چسبوند دیوار به رو خودش. شد بلند ترس با. شدم

 کنی؟ می کار چی -

 !خیانت طعم تلخی به! تلخ خنده یه. گریه از پر خنده یه. بلند خندیدم،

 :زدم داد

 !خدا! دیگه یکی با وقت اون! داری دوستم! عاشقمی -

 .تونم نمی. دارم شجاعت که کنم ثابت تونم نمی حتی. بکشمش تونستم نمی

 به روبروش. سالن کف افتادم. شدن تا هام زانو. دادن دست از رو خودشون توان پاهم. افتاد دستم از چاقو

 داشتم انگار. شدم می تر توان بی لحظه به لحظه. شد می تر خفه و خفه لحظه هر صدام. قدمی چند فاصله

 :زدم داد صدایی بی صدای همون با و دادم فشار رو سرم. شدم می تر نزدیک مرگ به لحظه به لحظه

 .بیرون گمشو -

 .نکرد حرکتی

 .بیرون گمشو. خونم از بیرون گمشو -

 سرم، داغی. سالن کف گذاشتم رو سرم. بود کرده مشترکش کی با دونم نمی که اتاقی. خواب اتاق سمت رفت

 .افکارم لرزش بدنم، سردی
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 کن تصحیح نادیا... هنوز وقتی. هست جنایتشون آثار هنوز وقتی شد می باید چی منکر! دفاع نکرد؟ دفاع چرا

 توی مردی بودن برای بیار برهان. دیدم اتاق توی که چیزی اون برای بیار دلیل. دیدم که رو چی اون تموم

 گردن زبانت سرخی به. کن انکار را هایم چشم. کنم باور نگذار. دیدم که رو کسی حضور کن نفی. خونم

 شدم، بلند. مانی می پاک و پاکی بگو. گویند می دروغ هم هایم چشم بگو. شو شان منکر. بزن را چشمانم

 نمی. لرزید می دستم. بودن بیدار االن. بود شیش نزدیک. کردم ساعت به نگاهی. کردم جیبم تو دست. گوشیم

 مشت دستم. لغزید گوشی. بودن شده فراری دیدم جلوی از هم ها شماره. بگیرم دستم توی رو گوشی تونستم

 .دادم تکیه دیوار به رو سرم. نشستم دوباره. نیوفتد تا شد

 زنگ صداي. تهي و خالي. بود خالي ذهنم. بودم کشیده دراز سالن کف. بود اعصابم روي زنگ صداي

 سالن سرد کف به رو صورتم. شدم جمع خودم تو جنین یه مثل و کشیدم دراز پهلو به. شد بلند دوباره

 تو. ببینم رو کسي خواستم نمي. بودم خسته. شد بلند زنگ صداي دوباره. شدم سردتر بودم، سرد. چسبوندم

 دلم. بخوابم خواست مي دلم. بستم رو چشام! زنگ صداي دوباره. نه االن. برو داري دوست کس هر به رو

 رو دستم. خوردن مي در به محکم که هایي ضربه صداي. بشه تموم ساعت همین جا، همین دنیا خواست مي

 نمي چرا. شد تر محکم ها ضربه صداي. شدم بلند دستام کمک به. بشم بلند کردم سعي. گذاشتم سالن کف

 تند ها ضربه. در سمت کردم حرکت. کردم جمع و توانم. خواد مي تنهایي دلم بگم کي به. بذارین تنهام خواین

 .شد بلند صداش. شد خشک هوا توي بابا دست شد، باز که در. شدن مي درکوبیده به هم سر پشت و

 کني؟ نمي باز رو در چرا -

 طرفم به. دادم تکیه بسته در به. نداشتم ایستادن توان. بستم رو در. داخل اومد و زد کنار و من دستش با

 :زد داد خشم با و چرخید

 کردي؟ بلند روش دست حقي چه به آوردي؟ زنت سر بالیي چه -

 سکوت و نگفتم چیزي اما. گرفت ازم دیشب که حقي همون به. کرد حق نا که حقي همون به گفتم دلم تو

 .ایستاد جلوم. شد نزدیک بهم قدمي. شد کالفه سکوتم از. کردم

 خونه بفرستتش چي یعني ببره؟ برداره رو زنت جا این بیاد برادرت زدي زنگ صبحي اول چي یعني -

 کشي؟ نمي خجالت تو باباش؟

 .بود در دستگیره روي هنوز دستم. باشم محکم کردم سعي

 .خوامش نمي -

 لمس رو سیلي جاي حتي نداد اجازه غرورم! شد داغ صورتم که بود نیومده بیرون دهنم از حرف کامل هنوز

 .کرد بلند روم دست بابام بخاطرش،. کنم

 اعتراض بهت که این بخاطر اونم زنت؟ جون به افتي مي کشي نمي خجالت. خوایش نمي کني مي غلط -

 کني؟ مي بلند زنت رو دست باشي اهلش شه نمي باورم که کاري کثافت بخاطر چطور سمیر. کرده

 زانو کنارم هم بابا. نشستم در کنار زمین کف. بودم داشته نگه باز زور به رو چشام! شدم تر گیج بودم گیج

 :گفت تر مالیم. زد

 شکش باید کرده شک اگه زنه اونم باالخره اما. نیستي شنیدم که چیزایي اهل تو که دونم مي من بابا سمیر -

 .بیرون بندازیش خونه از بخواي و جونش به افتي بي که این نه کردي مي برطرف رو



 
 

37 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 :بگم تونستم دوباره فقط

 .خوامش نمي -

 :زد داد و شد عصبي

 تو سالم جاي یه ذارن؟ مي دستت کف رو حسابت کنه شکایت بره اگه دوني مي. خوایش نمي کردي غلط -

 .نذاشتي بدنش

 به داد؟ نشونتون هم رو ها بوسه جاي داده؟ نشونتون رو بدنش یعني که کردم فکر این به لحظه اون توي

 .شد حالم متوجه تازه انگار بابا. ایستادم دیوار کمک

 خوبه؟ حالت سمیر -

 .آره -

 .کردم باز رو در

 .باشم تنها خوام مي -

 :گفت بهت با بابا

 کني؟ مي بیرونم -

 .کنم فکر یکم خوام مي فقط نه، -

 .گذاشت شونم رو و دستش بابا

 .بیار در زنت دل از جوري یه هم رو قضیه. خونمون بیا ناهار براي فقط باشه، -

 .بستم رو در. رفت بابا

 مي داره که شناستت مي. مهمي خودت براي غرورت و خودت چقدر دونه مي. شناختت خوب شناختت،

! چیه دونه نمي حیا که نادیایي. گه مي دروغ. کنه مي خیانت که نادیایي. شناسم نمي رو نادیا این من. تازونه

 کردم؟ زندگي باهاش سال یه من که نادیاییه همون نادیا این یعني

 رو پریشونیم بابا لنگه؟ می کار جای یه نفهمیدی و دیدی رو خرابم حال چطور بابا. شناستم نمی بابام که حیف

 ببینی؟ نتونستی چطور رو شکستنم. ندیدی چطور

 سمت رفت ذهنم. دادم تکیه در چوب چهار به. تخت سمت رفت دوباره نگاهم. خواب اتاق سمت کردم حرکت

. برداشتم رو بود چي هر. کردم جمع رو تختي رو و مالفه کیه؟ دونستم نمي که شخصي با زنم آغوشي هم

 .حیاط تو بردم کشون کشون رو همه یکي یکي. خوابیدم مي روش روز یه خودم که بالشتي حتي تشک،

 .داد مي من به نفرت حس که بخوابم اي خونه تو تونستم نمي

 سمت رفت دستم. درآوردم رو بطري. کردم باز رو یخچال. کرد می اذیتم درد سر. آشپزخونه تو برگشتم

 صداي. شد خورد شکست،. کردم پرت رو لیوان خورده؟ آب لیوان این توي کي. بود بطري کنار که لیواني

 کابینتا. بلعیدم آب بدون رو قرص. کردم پرت ظرفشویي سینک توي هم رو بطري. نکرد آرومم هم شکستنش
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 نگاه دانلود

 رو کبریت الکل، قطرات. سوزوندمشون مي باید. برداشتم رو کبریت. کردم پیداش الکل،. گشتم یکي یکي رو

 ها مالفه جاي همه به کم کم آتیش. کردم پرتش. شد تموم و سوخت. شدم خیره روشنش شعله به. کردم روشن

 .شدم دیدم که مدارکي آخرین سوختن شاهد و دادم تیکه دیوار به. زمین کف نشستم. گرفت مي تشک و

 .نمیام دارم درس من سمیر -

 .دیوار به خورد و داد جاخالی که طرفش کردم پرت رو بود دستم دم که کتابی

 .کردی خراب هم رو اتاقم دیوار درسیه؟ بینی نمی کتابمو، نکن پرت سمیر -

 .کرد فرو هاش جزوه تو سرشو دوباره و

 .باشم تنها جا اون ندارم رو حسش من شو بلند سمیح -

 :گفت التماس با و کرد بلند رو سرش کالفه

 استادش این هم فردا فهمم نمی هیچی معادالت این از من بیرون برو داری دوست کی هر جون رو تو سمیر -

 .بگیره امتحان خواد می

 : گفتم و شدم جدی. دادم تکیه دیوار به سینه به دست

 میاری؟ کم وقت امتحان شب که خونی نمی رو درست موقع به چرا. دیگه همینه بودن امتحانی شب -

 شما؟ کجایین سمیح؟ سمیر؟ -

 .شد پیدا در چارچوب توی هم گراممون خواهر که بود نگذشته صداش شنیدن از ای ثانیه چند هنوز

 نشدی؟ حاضر هنوز چرا تو سمیح -

 :گفت و کوبید سرش روی دستش دو با بود آورده کم واقعا دیگه که هم سمیح

 دارم امتحان فردا من! باشم باید که داره ربطی چه من به خواستگاری برین این برای خواین می شما بابا -

 .کنید ولم

 : گفت و کرد نگاش جدی سمیرا

 .نیست مهم زیاد که تو حضور نیا، خب! میاری در خودت از هم اطواری ادا چه -

 :داد ادامه و انداخت طرفم به ای موذیانه نگاه

 .شه می تا دو شلوارش داره سمیر آقا که فعال -

 . کردم اخمی بود داده رو ترتیبش بابا که اجباری خواستگاری موضوع یادآوری با

 !داره؟ خنده داداشت بدبختی دیدن حاال؟ خوشحالی قدر این چرا تو -

 :گفت و زد بازوم به ای ضربه اش اشاره انگشت با

 .داره کیف کنیت گوش حرف دیدن فقط و نداره کیف که بدختیت دیدن -
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 نگاه دانلود

 :گفت هیجان با بعد

 بره باید داره زن هنوز که این وجود با امشب ببین خودشه، حرف حرف همیشه که سمیری! وای -

 !خواستگاری

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 نیستید کن ول چرا خوام؟ نمی زن که بگم کی به من بابا دارم؟ زن من که نکوبی سرم تو قدر این شه می -

 !شما؟

 بگی؟ چیزی نتونستی چرا نگفتی؟ چیزی چرا پس من زورگوی داداش -

 . فرستادم بیرون حرص با و نفسم

 .نشناسنت ات خانواده که دردیه بد دونی می! کنه می جلوگیری انحرافم از دادنم زن با کنه می فکر بابا -

 .کردم حرکت اتاقم سمت بگه چیزی که این از قبل و

 اونا وقتی عجبم در و! گرفته رو تصمیم این قانونی و اصل کدوم اساس بر پدرم دونم نمی من! اس مسخره

 کنن؟ بدبخت من پای به رو دیگه دختر یه خوان می چرا پس دونن می من خیانت رو زنم از شدنم جدا دلیل

 جایی یه تا مجبوری بزنی باشی نداشته حرفی وقتی. بگی چیزی نتونی که اینه اینا ی همه از تر مسخره

 باید یا. بشم خاص و عام مسخره بشکنم، رو خودم غرور و بگم رو چیز همه باید یا. بیایی راه باهاشون

 !نرفتم کسی تصمیم بار زیر وقت هیچ که بگیرن منی برای تصمیمی چه قراره ببینم بشم منتظر و بشم ساکت

 کنیم می سکوت گاهی»

 نشکنیم که این امید به

 «سکوته همین شکست ترین بد که این از غافل

 .نیستم بیا خواستگاری من بابا -

 . شدن حرفم ادامه منتظر و برگشتن طرفم به همه

 :گفت و برداشت رو کتش بابا

 .بودیم زده حرف هم با قبال ما -

 زوره؟ مگه کنم، ازدواج خوام نمی من. نیست درست این بابا -

 :گفت کرد می مراعات آشور حضور بخاطر که طور همون و کرد نگاهم جدی بابا

 .زدم حرف عموت با من. بریم بهتره االن بزن بیا داشتی حرفی اگه برگشتیم وقت هر -

 .بشم بلند که کرد اشاره مامان. بودم نشسته سرجام هنوز که بودم من فقط. بودن ایستاده همه حاال

 !کردم گیر بدبختی عجب من. بیام ندارم دوست جان مامان -

 :گفت و کشید رو دستم. سمتم دوید الهه
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 نگاه دانلود

 عروسی؟ بریم نمیایی مگه دایی -

 . کردم نگاه سمیرا به

 خبره؟ چه جا این بفهمه باید هم بچه این حتما نداری؟ نگه دلت تو رو چیزی وقت یه -

 رو الهه. برم باید نخوام چه و بخوام چه یعنی این و. کردن حرکت سالن بیرون سمت به آشور همراه به بابا

 . بوسیدم محکم رو لپش. گرفتم بغلم تو

 کنن؟ می آش هر نخود رو خودشون چرا مامانت بابا، این -

 :گفت و خندید

 نخودم؟ منم -

 .پختن دیر اونا فقط. نخودی هم تو دایی، آره -

 گی؟ می بچم گوش دم داری چی. باش زود سمیر -سمیرا

 .اومدم -

 .کردیم حرکت بیرون سمت و گرفتم رو دستش. پوشیدم رو کفشم و گذاشتم زمین رو الهه

 

 کوش؟ پس مامان -

 وارد که این محض به. دستم بده رو جورابام تا شد بلند خودش. بود شده کالفه دستم از دیگه که هم مامان

 :گفت شد اتاق

 .نیست خبری خواستگاری به رفتن از نکنی جور و جمع رو اتاقت که این از قبل سمیر -

 موهای این امروز قشنگ یعنی. بگیرن حالت نبود قرار موهام این هم امروز. بودم ایستاده آیینه جلوی کالفه

 .بزنن ضدحال باید من

 .تختن رو که جورابات از این سمیر -

 .کردم نگاهش آیینه تو از

 .مامان چاکرتم -

 .نیست خبری رفتن از نکردی جور و جمع رو اتاقت سمیر، -

 :گفتم بود موهام بین دستم که طور همون

 .کنه جمعش سمیرا گم می برگشتنی. نکن اذیت من جون رو تو مامان! اه -

 .ریم نمی یا خودت یا اصال -

 خوبه؟ باشن جوری این موهام مامان -
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 نگاه دانلود

 .رفت اتاق در سمت به و داد تکون تاسف با رو سرش

 .کنم می جمعش خودم باشه، مامان -

 هم ها کشو و افتاد بودم کرده ردیف تخت روی و لباساش کل که لباسام کمد به نگاهی. رفت بیرون که مامان

 می فکر این به زدم می عطر خودم به که طور همون. دارم عجله کنم کار چی خب. بودن باز نیمه همشون

 .برسم کرده انتخاب دلم که کسی به قراره باالخره که کردم

 

 .است دقیقه پنج کال فاصله بشی؟ پیاده خوای نمی سمیر -

 منتظر و بود ایستاده ماشین در کنار که سمیرا و بودن ایستاده عموم ی خونه در کنار که افتاد بقیه به نگاهم

 .بشم پیاده من بود

 این حاال که شد چی داشتم شوق و شور کلی خواستگاریش جلسه که زندگی! زندگی این باشه قراره زندگی چه

 !برسه کجا به قراره

 :گفت و طرفم کرد پرت رو ماشین سوییچ بابا که کردم باز رو ماشین در

 .تو بیار رو ماشین -

 .تو رفتن بقیه و شد باز در نشستنم محض به. جلو در سمت رفتم بار این

 روم می پیش»

 برد خواهد پیش مرا جبر که جا آن تا

 نگذارد باقی ام زده بند خود از چیزی جبر همین که روزی بر وای اما

 ام شکسته سکوت که روزی بر وای

 «شود بودنم پاک گواه

 .کردم پلیش و فرزین خیانت آهنگ سمت رفت دستم

 شم می تلف جا این دارم

 لرزه می بدجوری تنم

 تاریکه و سنگین هوا

 ارزه نمی لعنت یه به

 !بود کی دونم نمی که سومی شخص هم باز و شب اون هم باز. بستم رو چشام

 بینم می خواب که بگو

 کابوسه یه این که بگو
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 سینه این تو قلبم داره

 پوسه می تصویر این از

 خوشحالی خوشحال چرا

 نازه پره چشمات چرا

 نیست غریبه دستاش مگه

 سازه می تو دست با که

 خوشحالی خوشحال چرا

 نازه پره چشمات چرا

 نیست غریبه دستاش مگه

 سازه می تو دست با که

 که چرا یه. زندگیت کل معنی شه می جوابش که سوال یه. باشه ذهنت توی سوال یه همیشه وقتی. بودم خسته

 بدی نشون خوای می! رفت اگه نیست مهم برات بگی خوای می چون بپرسیش نتونی. بپرسیش نتونی ابد تا

 .نیست مهم برات کرد خیانت اگه

 گذاشتم کم چی تو واسه من مگه

 خستم زندگی همه از حاال

 من رو تو که وقتی

 دیدم اون پای به پا

 گذاشتم کم چی تو واسه من آخه

 خستم زندگی همه از حاال

 من رو تو که وقتی

 دیدم اون پای به پا

 شکست مرد من. نبودم کردن گریه مرد من. زدم پس سریع رو شه جاری چشمم از خواست می که اشکی

 زندگیم جای هیچ وقت هیچ که بود این بخاطر سنگینه، قدر این خوردم که ای ضربه شدت اگه من. نبودم

 االن دیگه که رفتار یه. ذاشتمش می عادی رفتار یه حساب به کرد می کاری هر. بودم نکرده شک بهش

. گرفت بین ذره زیر رو زن جنس رفتار ترین کوچک باید که فهمم می االن! باطل خیال زهی. بود شده عادی

 زندگی ی همه کنن؟ می ذهنمون توی دارن چی بدن؟ جامعه این به رو نسلی چه قراره زنایی همچین واقعا

 کنن؟ می خالصه خواب تخت توی دارن رو
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 نگاه دانلود

 نادیا چیه؟ جنسشون! رو چیزی همچین کنه باور تونه نمی کسی خائنه بگم بخوام اگه حتی که نادیا مثل زنایی

 تونم نمی چرا خائنه؟ پوشی شیک هر کنم فکر که کردی کاری چرا شکستی؟ داشتم باور که رو چی هر چرا

 اینا که ره می رژه این ذهنم تو چرا نیست؟ منظور بی کنن می آراسته رو خودشون وقتی دخترا که کنم باور

 که شدن پروا بی قدر این چرا پس نیست این اگه! کنن جلب رو خیابون توی مردای همین توجه خوان می

 هر که من با کردی چه نادیا پوششون؟ این برای باشه مانعی تونه نمی هم مردا از بعضی ی دریده نگاه حتی

 به را غیرتم اما باشم اُمل شدم حاضر که من با کردی چه. کنار گذاشتم بوسیدم رو بود فکری روشن چی

 یک انگشتان تعداد به حتی زندگیم پاک زنان وسعت که من با کردی چه نادیا نفروشم؟ فکریم روشن قیمت

 !نیستن دستم

 می بازی اُمل هر به تن بازی می فکریت روشن همین پای به را زندگیت وقتی کنی باور تا باشی من باید»

 «نبازی رو غرورت حداقل تا دهی

 افتاد، مانیا اسم به که نگاهم. شد کشیده گوشیم سمت نگاهم. آورد خودم به منو گوشیم پیامک آالرم صدای

 .گشتن بود فرستاده که متنی دنبال به چشمام

 شبا اکثر گفت شه مي و هست اورژانسي باشه اگه بیمار معموال هم شب شیفت. بود من با شب شیفت امشب

 البته بود درمانگاه منشي که افشاني خانم و من. بودیم نسشته وي تي جلوي درمانگاه سالن توي. نداشتیم بیمار

 قول به که برنجي خانم و نداشت باشه شب فقط شیفتش که این با مشکلي و دانشجو و مجرد. شب شیفت منشي

 .بود هامون وردست از یکي امیر

 که لیوان تا سه محتوي سیني یه. بودن شب شیفت محاسن از اینم. دیدن مشغول و بودیم گذاشته کمدي فیلم یه

 .گرفتم فیلم از و باال آوردم رو نگاهم شد گرفته جلوم

 .دکتر آقاي بفرمایید -

 دوباره و نشست کنارش و داد دستش هم لیواني و برنجي سمت رفت افشاني مژده. برداشتم رو نسکافه لیوان

 دختریه؟ چجور اصال نه؟ یا داره پسر دوست مژده که چرخید مي این دور نگاهم من اما. شدن فیلم مشغول

. شناسمش نمي که من اما ؟!ازدواج براي پدرم هاي اصرار شر از شدن راحت براي باشه انتخاب یه تونه مي

 خودش قول به که هم امیر. ندیدم ازش مشکوکي مورد که حاال تا خب نباشه؟ نادیا از بدتر این معلوم کجا از

 .نگرفته این داده نخ چي هر

 .بشه کشیده مژده سمت به فکرم شد باعث که هایي حرف. افتادم زد من به رفتن قبل امیر که هایي حرف یاد

 پهن تور تو واسه گمونم به. گیرتشون نمي باهاشم ارتباط خواهان که فرستم مي امواج چي هر من بابا -

 .کرده

 :گفتم و خندیدم

 !بردیا هم شاید من؟ چرا -

 .شه مي حذف خود به خود پس متاهله که بردیا نه -

 :گفتم و کردم نگاش جدي

 .متاهلم منم -
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 .زد مي حرف و بود انداخته پا رو پا

 هنوز که موقعي نه. کنن نمي دستشون حلقه متارکه از بعد آدما دادن، یاد ما به دهاتمون تو که جا اون تا -

. دارن آمارش درآوردن واسه راه یک و هزار خودشون دربیارن رو کسي آمار بخوان اگه دخترا تازه. متاهلن

 .درآورده رو آمارت مژي این مطمئنم من

 !نکني حیا ذره یه -

 .اندازه نمي من به هم نگاه یه که توئه دنبال چشمش این سمیر جون -

 .فعال نیستم ارتباطي نوع هیچ فکر به کال من خب اما بشم، خودم بودن جذاب منکر شه نمي خب -

 :گفت و زد شونم روي محکم امیر

 !شد؟ باورت چرا تو گفتم چیزي یه من حاال! گیري مي تحویل خودتم چه -

 .نداره ضرر امتحانش -

 :گفت و زد بشکني

 چي؟ سر ام، پایه -

 از تونه نمي هیچکي که مطمئنم اینو خب. شه مي چي ببینم کنم مي امتحان یه امشب همین من پس اوکي، -

 .بگذره خوشتیپي همچین

 پیش ها کجا تا ببینم بگو بزن زنگ صبح رفتم من! شدي هوایي خوشتیپي گفتیم بهت بس از هم تو بابا برو -

 .رفتین

 :گفت خنده با و زد چشمکي و

 !نکنیا تموم رو کار امشب فقط -

 .برسم کارم به بذار گمشو. کنم مي کار دارم نبردي خجالت از بویي که تو با چطور دونم نمي من -

 :گفت و رفت در سمت به

 .بدي بهم رو زفافت خبر منتظرم صبح -

 روي امیر این حیایي بي به موجودي یعني. بست رو در سریع که طرفش کنم پرت که برداشتم رو سررسید

 !نداره وجود اصال خاکي کره تموم

 شده؟ سرد اگه کنم عوضش خواین مي دکتر آقاي -

. بود شده سرد میز روي هم نسکافه لیوان. روش بودم کرده زوم بدجور که این مثل. گرفتم ازش رو نگاهم

 :گفتم شدم مي بلند که طور همون و داشتم برش

 .کنم مي عوضش خودم ممنون، -

 .کردم حرکت آبدارخونه سمت و
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 به شد کشیده ذهنم. دادم تکیه کابینت به و زدمش برق به. داشت آب. کتري سمت رفتم. کشیدم آب رو لیوان

 هم عموم خانواده حتي ظاهرا! مانیا از خواستگاري. عموم خونه تو خواستگاري شب به. پیش شب چند

 طالق براي من تصمیم که این بابت از رو خیالشون بابام وقتي که این و نداشتن من قبلي ازدواج با مشکلي

 توي براش جایي هم باز باشه خائن مرد اگر حتي یعني این و. کنن مي قبولم مطمئنا کنه مي راحت جدیه

 .هست اش خانواده

 رو دوتاشون زن، یا باشه مرد خائن نیست مهم. خیانته خیانت. غیرممکنه نه ببخشم؟ رو نادیا خیانت باید من

 .بخشید نباید

 .زدیم مي حرف باهم داشتیم یعني و بودیم نشسته بقیه از تر دور سالن توي وقتي افتادم مانیا حرفاي یاد

 :گفت بیاره باال رو سرش که این بدون. چیه نظرت پرسیدم ازش وقتي. افتادم شدنش سفید و سرخ یاد

 .بگه پدرم چي هر -

 مي زیرکانه که خودم جواب و زنن مي رو حرف این باشن راضي وقتي دخترا مطمئنا! مزخرفي حرف چه

 با ازدواج براي اون نظر و کنم ازدواج خوام نمي بفهمونم بهش غرورش به کردن وارد خدشه بدون خواستم

 .باشه منفي باید من

 !کردن مجبور من مثل هم رو تو پس -

 .کرد نگاهم تعجب و اخم با کمي و آورد باال رو سرش

 :دادم ادامه

 .متاهلم هنوز من باالخره چون کني نمي قبول تو که بودم مطمئن -

 . کرد باز زبون باالخره

 .کنه تحمل رو هوو تونه نمي کس هیچ خب بله -

 :گفتم لبخند با سریع که من و

 دیگه؟ دي مي تو رو منفي جواب پس جان، مانیا خب -

 جواب بخواد زدم که حرفایي این از بعد اگه شد مي جالب واقعا. بود کرده سکوت. انداخت پایین رو سرش

 .بده مثبت

 :گفت طوالني نسبت سکوتي از بعد باالخره

 .دم مي بهت رو خبرش و زنم مي حرف مامان با -

 .ممنون واقعا -

 اصال یعني! بود سخت واقعا بیاد خوشش من از مانیا که این تصور. بود پایین سرش هم هنوز. نگفت چیزي

 :گفتم آروم و شدم بلند. کنم فکر زني هیچ به تونم نمي عمرا من! اس مسخره کال

 .برسوني بهم زودتر چه هر رو خوش خبراي که منتظرم من پس -
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 .رفتم بقیه سمت به باشم طرفش از پاسخي منتظر که این بدون و

 راحت خیالم و منفیه جوابش گفته مامانش به که داد اس بهم ساعت چند از بعد درست. شب همون درست و

 .باشه

 دکتر؟ آقاي -

 .شدم خارج شب اون افکار از و اومدم و خودم به مژده صداي با

 :گفتم اخم با

 شده؟ چیزي بله -

 :گفت دستپاچه

 ....گفتم کردین دیر فقط نه، -

 :گفتم جدي و کردم قطع رو حرفش

 .بزنم حرف باهات خوام مي بشیني؟ شه مي -

 مي استفاده جمع هاي شناسه از کمتر و بودم راحتي آدم که درسته. شدن باز درجه آخرین تا تعجب از چشاش

 حرف باهاش هست آبدارخونه توي که کوچکي دونفره میز پشت آبدارخونه، توي تنها بخوام که این اما. کردم

 جلوش رو یکي. کردم آماده نسکافه لیوان تا دو. گرفتم نادیده رو تعجبش. بود عیجب هم من خود براي بزنم،

 .مطلب اصل سر رفتم سریع. نشستم روبروش. خودم جلوي هم رو یکیش و گذاشتم

 درسته؟ نیستي که متاهل -

 :گفت داد مي دستپاچگیش از نشون لرزشش که صدایي با و کرد نگاه بهم اي دقیقه چند

 .مجردم بله -

 نوشیدنیم از جرعه یه. سرد سرد   رو سرد هاي نوشیدني و بخورم داغ داغ   رو داغ هاي نوشیدني داشتم عادت

 .کردم اشاره لیوانش به. خوردم رو

 .نشده سرد تا بخور -

 .داشتم نگه ام چونه نزدیک رو لیوان. برنداشت رو لیوان اما. کرد حلقه لیوان دور رو دستاش

 داري؟ پسر دوست -

 :گفت و کشید عمیقي نفس. بیاره بدست رو خودش آرامش خواست مي انگار. کرد مکث لحظه چند

 .بگم براتون خصوصیم مسایل از بینم نمي دلیلي دکتر آقاي ببخشید -

 چي؟ باشه آشنایي جهت اگه -

 آروم! نذاره اثر صداش روي هست چشاش تو که هیجاني کرد سعي اما. دیدم رو نشست نگاهش تو برقي

 :گفت
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 چي؟ براي آشنایي -

 :گفتم ریلکس. دیگه جرعه یه

 .ازدواج براي -

 !کني؟ مي بلغور خودت واسه داري چي بگم خودم به شد باعث نشست هاش لب روي که کوچیکي لبخند

 همون از اینم ضمن در کردي؟ مشخص رو قبلیت زندگي تکلیف هنوز تو اصال بگیري؟ زن خواي مي تو

 یه حاال خب نبودي؟ متنفر زن جنس از دیروز همین تا مگه خوبه؟ این دوني مي کجا از دیگه نادیاست جنس

 قرار پس. بفهمن ها خونواده که نیست قرار. شه مي کات رابطه نخواستمش اگه فوقش. نیست بد آشنایي

 !هم تو بابا برو! سمیر آقا حاال تا کي از باشه؟ دخترت دوست

 رژه اعصابم روي بدجوری وجدان این ها وقت گاهي هم واقعا. کنم دک رو وجدانم شده جور هر کردم سعي

 .رفت مي

 بذارم؟ خواستگاري حساب به رو حرفتون این االن من دکتر آقاي -

 استفاده خودشون نفع به ها حرف و ها موقعیت از جوري چه بلدن خوب ها زن سمیر؟ دیدي! بود زرنگ

 .کنن

 :گفتم جدي و سرد خون و دیگه جرعه یه. کردم هام لب نزدیک دوباره رو لیوان

 .آشناییه از بعد براي خواستگاري. خواستگاري واسه زوده. بذارینش آشنایي درخواست حساب به! خیر -

 :گفت تعلل کمي با

 .متاهلین شما دارم خبر من که جا اون تا اما ببخشید -

 !بپرسي اومد یادت عجب چه گفتم و خندیدم دلم تو

 .کردیم متارکه گفت شه مي -

 چرا؟ بپرسم تونم مي -

 .بود نشسته سرجاش هنوز. طرفش برگشتم. گذاشتم سینک توي رو ام نیمه لیوان. شدم بلند

 اگه هم حاال. همین. خوردیم نمي هم به گم، مي بشه ارضا کنجکاویت حس که این براي اما. شه نمي نخیر -

 تموم رو رابطه. خوریم نمي هم به اگه نه؟ یا خوریم مي هم به ببینیم تا هستیم باهم مدت یه خب بودي موافق

 .داشت خواهیم رو رابطه کردن تموم حق هم دومون هر. کنیم مي

 !زده زل بهم چجوري ببین خل دختره! نزد حرفي اون اما بزنه داره حرفي اگه که کردم نگاهش

 :گفتم شمرده و محکم برگردم که این بدون. ایستادم برم بیرون که این از قبل. رفتم در سمت

 .کني فکر پیشنهادم روي داري وقت فردا تا -
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 زنا از گم مي طرف یه از. خوام مي چي دونستم نمي هم خودم! بود مسخره واقعا. رفتم اتاقم سمت مستقیما

 دیگه من واقعا! شناسمش نمي درست حتي که دختري یه به دم مي آشنایي پیشنهاد میام طرف اون از. متنفرم

 شه مي باورشون همه مطمئنم ببره بویي قضیه این از کسي اگه! کنم مي شک خودم عقل بودن سالم به دارم

 خواي مي کجا به کني؟ چکار خواي مي سمیر. نیست بدي فکر اصال بهتر خب! گه مي نادیا که همونم من

 !نشکنه اما کني لهش حاضري که مهمه برات مسخره غرور این چقدر برسي؟

 من بگي که زدم؟ پس من آره بگي که! چي که خندي؟ مي بشي ناراحت که این جاي به هیزه سمیر بگن وقتي

 که بود اون. نخواستت که بود اون. زد پست که بود اون باش راست رو خودت با حداقل نخواستم؟ که بودم

 !کني خیانت نداشتي جرات حتي تو. تو نه کرد خیانت

 دیوار به. دیوار سمت کردم پرتش محکم میز، گوشه گلدون سمت رفت نگاهم. کردم تکیه میز روي رو دستام

 .شکست رو اتاق سکوت شکستنش صداي. شکست خورد،

 .کنم خیانت اعتقاداتم به تونم نمي من. تونم نمي من! آره. لعنتي لعنتي، -

 .شد بیدار وجودم شیطان

 .شنیدم رو مژده صداي اما بود در به پشتم. شد باز بشه زده که این بدون در

 شده؟ چیزي دکتر -

 :گفتم عصبي صداي با

 .ببند هم و در بیرون برو لطفا نه -

 !آخه -

 .ببند درو -

 .شد شروع ها وسوسه شد، بسته که در

 که خدایي! کنه خیانت بهت که کرد نصبیت رو زني که خدایي زني؟ مي حرف اعتقادات کدوم از سمیر -

 تالفي تو که راضیه هم خدات باش مطمئن. کن تالفي. کن خیانت هم تو خب کاشت؟ زن وجود تو رو خیانت

 !بگیر رو حقت خب گرفتنیه؟ حق که گفتي نمي مگه. کني

 .کوبیدم میز روي رو مشتم

 خورد این از بیشتر نخواست که همونیه من خداي. خائنه زن این داد نشونم که همونیه من خداي! مزخرفه -

 .بشم

 .کرد وسوسه دوباره

. کن استفاده خب. میاد راه باهات بخواي که جایي هر تا مطمئنا کني کار روش که یکم مژده همین سمیر، -

 .نشکنه بقیه جلو غرورت بذار. نخواستیش که بودي تو بفهمن همه که طوري

 .دادم فشار محکم رو سرم

 !لعنتي -
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 .بذارن راحتم خواستن نمي کننده دیوونه افکار این

 .گذاشتم میز روي رو سرم. کردم پرت صندلي روي رو خودم. رفتم صندلي سمت کند، هایي قدم با

 «مهرسا»

 دست به کیف پسرشون و شد باز هم رویي روبه واحد. آسانسور سمت برم تا برگشتم و کردم قفل رو در

 .اومد بیرون

 .سالم -

 .کردم حرکت آسانسور سمت و دادم رو جوابش زیرلبي

 رفتارم کردم مي سعي. نداشتم ها همسایه با آشنایي هنوز اما. بودم شده ساکن واحد این توي که بود ماه دو

. شد بسته در. داد فشار رو دکمه. ایستاد کنارم فاصله کمي با. بکشه سرک زندگیم تو نخواد کسي تا باشه جدي

 اول اون تا کردم کند رو هام قدم. کرد حرکت اصلي در سمت به هم اون. اومدم بیرون در شدن باز محض به

 .بره بیرون

 گذشت مي ماه یه. شد دوخته روبرو در به نگاهم ماه یه این روزهاي ي همه مثل. بستم رو در رفتم که بیرون

! بود مسخره چقدر. ببینمش هم رو امروز خواست مي دلم. دیدمش هم دیگه دوبار اون از بعد. دیدار اولین از

 داشت؟ وجود نگاه یک تو عشق واقعا یعني. دونستم نمي رو اسمش حتي

 حاال تا مگه. فقط اومده خوشم اش قیافه از شاید. باشه عشق حسم معلومه کجا از اصال. نشست لبم رو لبخندي

 .داشت فرق بود جوري یه نگاهش این اما! دیدم چرا ندیدم؟ قیافه خوش

 که بود شده دوخته روبرو در به نگاهم هنوز. کردم جا جابه دوشم روي رو کیفم. بودم ایستاده جام سر هنوز

 !محاله خوشبختي همه این و من گفتم دلم تو. نشست لبام روي گشادي لبخند. شد باز در

 من. بود برادرش کنم فکر! شد جمع لبخندم نیست، اون دیدم و کرد بلند رو سرش که این محض به اما

 ساکن افراد و خونه این مورد در ذره یه باید. دونم نمي خودمم کنم کنترل رو فوضولیم حس تونستم چطوري

 .چیه اسمش بفهمم بلکه کردم مي فوضولي توش

 به. دادم سرعت رو هام قدم. رفتم اتوبوس ایستگاه سمت به زد بیرون خونه اون از که جووني پسر سر پشت

. بود اخمو انگار اون برعکس این. کردم نگاهش چشمي زیر. داشتم برمي قدم اون با موازي قدم چند فاصله

 مي که انگار گم مي صفاتش از دارم همچین. هست نگاهش توي شیطنت و محو لبخند یه همیشه اون

 شاید. ندیده و من اون دیدمش هم بار هر! نداشتم باهاش هم ساده علیک سالم یه حاال تا که من بابا! شناسمش

. نشست خالي نیمکت گوشه هم پسر اون رسیدیم که اتوبوس ایستگاه به. گذشته کنارم از تفاوت بي و دیده هم

 .زدن ورق به کرد شروع و کشید بیرون کتاب یه. کرد باز رو کیفش کردم، نگاهش. دیگه گوشه یه هم من

 این مثل پسر این اما. بود کردن پاس حد در فقط نمراتم هم همیشه. اومد نمي خوشم خوندن درس از وقت هیچ

 به نگاهي. نشست لبم رو اصطالح این خاطر به ناخواسته لبخندي. خرخوناست ها بچه قول به اون از که

 .دارم افتاده عقب کار کلي. باشم مزون هشت از قبل باید. بود دقیقه بیست و هفت.کردم ساعت

 .کردم بلند رو سرم ماشیني بوق صداي با

 کني؟ مي چه سمیح آقا سالم -
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 توش جووني پسر و بود ایستاده ایستگاه نزدیک که 206 سمت و برداشت رو کتاب و کیف هم پسر اون

 .کرد دنبالش ناخوداگاه نگاهم. کرد حرکت بود نشسته

 تو پسر خندون صورت اما. بود من به پشت. زد مي حرف باهاش و بود ایستاده سوار ماشین پسر روبروي

 بده تکون رو سرش تاسف با و برگرده طرفم به شد باعث که گفت سمیح به چي نمیدونم. دیدم مي رو ماشین

 .شه سوار تا سمت اون بره و بگه بهش چیزي و

 .شد بلند ماشین بوق صداي دوباره که زدم زل خیابون سر به اخم با و گرفتم ازشون رو نگاهم

 :گفت شرورانه و خنده با بود راننده که پسري که برگردوندم ماشین طرف به رو سرم

 مسیري؟ یه تا باشیم خدمتون در -

 حرکت و ماشین بوق صداي دوباره که رفتم ور گوشیم با و کردم جیبم تو دست. دادم تکون تاسف با رو سرم

 .کردم بلند رو سرم شنیدم که رو هاش الستیک

 اي دقیقه چند. باشه شیطون و شرور خیلي اومد مي نظر به. بود رو سبزه. افتادم پسر اون شرورانه نگاه یاد

 ایستادن جاي به تونستم مي راحت و بود خلوت اتوبوس شکر رو خدا. شدم بلند. رسید اتوبوس که بود نگذشته

 .گرفتم دست به رو گوشیم و شدم جا جابه سرجام. شد بلند گوشیم صداي که بودم ننشسته درست هنوز. بشینم

 .صمیمیم دوست و همکار. بود پریسا

 زدي؟ زنگ صبحي اول شده چي سالم، -

 کجایي؟ خوبي؟ بخیر، صبحت سالم -

 . راهم تو -

 .دنبالت بیام نکردي حرکت هنوز اگه گفتم -

 :گفتم لبخند با

 بشه؟ چي که دنبالم بیایي وقت اون -

 !دیگه شرکت برسونمت که -

 :گفتم خنده با

 شدي؟ دار ماشین یا کني کولم دوشت رو قراره -

 :گفت حرص با

 .برسونیم هم رو تو بیایم گفتم برسونه و من قراره امروز علي نخیر، -

 :گفتم درمیاره رو حرصش بیشتر دونستم مي که اي خنده با

 .برگشتن نامزدتون آقا که بگي خواستي مي پس! آهان -

 :گفت و کرد بلند رو سرش پری. دادم بدنم به قوسی و کش و شدم جا جابه صندلی روی
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 شدی؟ خسته چیه؟ -

 :گفتم و دادم فشار ام اشاره و شست انگشت با رو چشام

 .شد تموم باالخره اما. شدم هالک -

 .بود نشسته هنوز پری اما. برداشتم رو کیفم شدم بلند

 بری؟ خوای نمی مگه پری -

 .دنبالم بیاد جونم علی قراره فقط! چرا -

 :گفتم و خندیدم

 مسافرتاش همین از یکی توی ترسم می من دختر نکرده؟ مشخص رو عروسیتون وقت هنوز جونتون علی -

 .بقاپتش دستت از یکی

 :گفت و داد گردنش به قری پری

 کنه؟ می پیدا هم من از تر خوشگل مگه -

 آره. میومد صورتش به اما بود تپل ذره یه که بینی. آبی چشمایی روشن، پوستی. کردم نگاهش لبخند با

 .عاشقشه مطمئنا هم علی و. بود خوشگل

 !زدی زل بهش جوری این داره صاحاب -

 :گفتم و دادم تکون تاسف با رو سرم. برگشتم در سمت به علی صدای با

 . صاحابشه مبارک بنجول جنس -

 :گفت جیغ با پری

 خندی؟ می چرا بگو چیزی یه علی! خودتی بنجول -

 :گفت بده نشونش جدی کرد می سعی که صدایی با من به رو و خورد رو اش خنده علی

 .کنم می اخراجت بنجول بگی من زن به دیگه بار یه -

 :گفت جیغ با دوباره پری

 !ترسیدم نمی هم بودم من کردی تهدیدش تو که جوری این علی -

 آروم و برد پری صورت نزدیک رو صورتش. داد تکیه پری میز روی رو دستاش. رفت سمتش به علی

 :گفت

 کنم؟ تهدید چجوری من بگو شما -

 . زد اش سینه به آرومی مشت پری

 .زشته عقب برو -
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 .در سمت کردم حرکت و زدم لبخندی

 .بای دیگه برم من شد قرمز اوضاع خانما آقایون -

 .رسونیمت می ما کن صبر کجا؟ -علی

 .بزنم قدم ذره یه خواد می دلم ممنون، -

 :گفت نگرانی با پری

 شدی؟ ناراحت -

 :گفتم لبخند با

 .نیام خداتونه از که دونم می. برسین بازیتون نامزد به برین شما داشت؟ وجود ناراحتی برای چیزی مگه -

 :گفت و خندید شیطون علی

 .هوشتم همین عاشق -

 :گفت معترض پری

 علی؟ -

 جانم؟ -علی

 .بای رفتم من -

 . بستم رو در بگن چیزی که این از قبل و

 این عاشق که این مثل هم بچگی از و بود پری دایی پسر علی. بودن من برای واقعی دوست دو پری، و علی

 دیپلم تا پری. دوستم بهترین. منه جوونی و نووجونی و بچگی دوران دوست هم پری. بوده آبی چشم دختر

 لباس طراحی عاشق اما نداشتم، درس به ای عالقه که این با منم. نداشت درس به ای عالقه. نخوند بیشتر

 می رو عروس لباس مزون یه داریم پری و من علی، ی سرمایه با که هم االن. دادم ادامه همین برای. بودم

 .بشن خوشبخت هم کنار که امیدوارم. اینه مزیتش داشتن پولدار شوهر باالخره. گردونیم

 و بود روی پیاده دقیقه بیست یه خونم تا شرکت فاصله. کردم نگاه هیاهوشون و مردم به و کشیدم عمیقی نفس

 قدم آرامش با رو پیاده توی که طور همون. کنم روی پیاده رو دقیقه بیست این رو امروز داشتم تصمیم من

 می مردمی بین نگاهم. داشتن مشکلی یه کدومشون هر مطمئنا که چرخید می مردمی بین نگاهم زدم می

 هم غمی دلشون تو اینا نشه باورمون کنیم می نگاه ظاهرشون به وقتی که دارن مشکالتی شاید که چرخید

 می داشتن و بودن محصل بعضیا خونه، گشتن برمی داشتن و بودن شاغل بعضی. بودن شلوغ خیابونا! دارن

 منتظرشون کسی که نبودن من مثل. منتظرشونه یکی که جایی رفتن می داشتن همه باالخره. خونه رفتن

 رو سرم. نشست گلوم تو بغض. بود شده تنگ براش دلم. زدم می حرف باهاش باید. افتادم سپهر یاد! نباشه

 به ای دیگه چشم به ممکنه که مردمی. نبینن مردم این رو هام گریه رنگ شکست بغضم اگه تا انداختم پایین

 .کنن نگاه من
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 نگاه دانلود

 توی کسی و کنم بلند رو سرم ترسیدم اما. کردم پاک رو اشکام. کشیدم عمیقی نفس رسیدم که آشنا خیابون به

 بود همین. باریدن می نم نم چشمام و خیابون آسفالت و بود کفشام به نگاهم. ببینه رو قرمزم چشمای خیابون

 نفر یه به دونستم می! خوردم سختی جسم به. شدن می بارونی چشام افتادم می سپهر یاد به وقت هر

 دلم چشاش دیدن با اما. کنم عذرخواهی و خوردم کی به ببینم تا کشیدم کنار و اومدم خودم به سریع. برخوردم

 :گفت عصبی صدای با که شدم خیره غروبش رنگ چشای به! پایین ریخت هری

 خانم؟ کوری مگه -

 که صدای با خوردم؟ بهش عمدی مگه تازه. اون نه منم بشه عصبی باید که اونی چشه؟ این. اومدم خودم به

 :گفتم بود شده دار خش گریه از

 نخورین؟ بهم تا ببینید درست نکردی باز رو چشاتون چرا شما کورم من فرض بر -

 :گفت عصبی هم باز اما کرد نگاهم پشیمون لحظه به افتاد، چشام به که نگاهش

 بغل تو که کنه جمع رو حواسش ره می راه خیابون تو وقتی بهتره خانم یه اما. نبود حواسم من حال هر به -

 .نره مرد یه هر

 دونستم می گرنه و ازش، بود اومده خوشم خوبه حاال... پسره کنم داغون فکشو بزن خواست می دلم من یعنی

 !کنم کارش چی

 .بزنین حرف خانم یه با چطوری بگیرین یاد بهتره هم شما فقط چشم! بگین شما بودم منتظر -

 این! گذشت کنارم از ای دیگه حرف هیچ بی و زد پوزخندی و چشمام به زد زل عصبیش چشای اون با

 آرومش نا های قدم کردم، نگاهش. داد دست بهم نگاهش این با بدی حس یه. بود کننده تحقیر بدجوری نگاهش

 .دادن می بودنش عصبی از نشون

 !چی من و شه می چی عاشقیشون و عشق قصه مردم! دیگه منه شانس از اینم -

 .آشپزخونه سمت رفتم و مبل روی کردم پرت رو کیفم. کردم روشن رو سالن های چراغ. کردم باز رو در

 «سمیر»

 مامان؟ چی یعنی -

 :گفت نگران و کالفه مامان

 نخوایش؟ دیگه شه می مگه داشتی دوستش که تو. کن فکر ذره یه کردی؟ لج چرا مادر سمیر -

 .دادم فشار صورتم روی رو دستام

 اصال نیست؟ جفتش کرده انتخاب که اونی بفهمه و بشه پشیمون ازدواج از بعد کسی شه نمی یعنی مامان -

 بدم؟ طالق خوام می که نفرم اولین من مگه

 :گفت و نشست تخت روی کنارم مامان

 مشکلتون مگه میاری؟ در بازی بچه چرا پشیمونی؟ نگفتی سال یه اون توی چرا بودین، عقد سال یه شما -

 نشه؟ حل که چیه
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 درکم تونست می کی! شده شریک دیگه یکی با رو بود من حق که آغوشی زنم گفتم می گفتم؟ می باید چی

 نه؟ یا هست کسی با هم االن که خوابم می فکر این با ها شب وقتی کنه

 .کنه درکم تونه نمی مهربونیش همه با دونم می. شدم خیره مادرم مهربون چشمای به

 سمیر باید. گم می چی من بفهمین تا باشین من جای باید. اس دیگه چیز یه حرفت باشی، گود خارج وقتی

 بودن سقف زیر سال یک این از شب چند زنت که فکر این با کنی می صبح رو شبایی وقتی بفهمین تا باشین

 !بوده کسی با هم بودیم عقد وقتی نکنه که که کنی فکر این به یا. بود شده شریک دیگه یکی با رو

 .بزنم حرف باهاش بذار سمیر -

 .زدم حرف مادرم روی تو داد با بار اولین برای. کردم نگاه مامان به

 خونه کردم غلطی عجب کنم؟ کار چی خوام می من چه شما به اصال خوامش؟ نمی بگم زبونی چه به من -

 .رم می میذارم کنین دخالت زندگیم تو جوری این بخواین اگه مامان. فروختم رو

 :گفت بغض با و شد بلند مامان

 !گم می چی من بفهمی که نیستی مادر -

 :گفتم داد با

 .اون یا منید مادر و پدر شما. کنید تمومش چی؟ یعنی خوام نمی گم می وقتی بفهمین که نیستین من هم شما -

 !کردن تهدید برادراش نگرانتم، من -

 .زدم پوزخندی

 بکنن؟ غلطی چه خوان می مثال. کردن که کردن -

 .برداشتم رو گوشیم شدم، بلند

 مگه که آوردن در حرف براشون مردم. دارن حق هم اونا خب. بیارن سرت بالیی ترسم می سمیر -

 !سراغش نرفته شوهرش ساله یه که چشه دخترشون

 :گفتم و رفتم اتاقم در سمت به

 .کنن می فکری چه دربارش مردم نیست مهم برام -

 :گفت بهت با مامان

 !زنته هنوز اون -

 :گفتم و برگشتم مامان طرف به کردم باز رو اتاق در

 که باشه قلبم تو اسمش که اینه به بودنش زن. امه شناسنامه تو هنوز اسمش که نیست این به بودنش زن -

 .نیست

 .شده خسته دستتون از دیگه بابات -
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 .فرستادم عقب زدم بهش که چنگی با رو موهام

 .نکنین دخالت زندگیم تو دیگه اگه شم می خوشحال -

 .بستم محکم رو اتاق در

 به لب زیر که جور همین. داشتم من زندگی عجب. ذاشتن نمی بقیه کنم فراموش خواستم می خودم که روز یه

 .شه نمی این از تر گند زندگی. شدم خیابون وارد کردم باز رو در گفتم می بدوبیراه زندگی و نادیا و خودم

 شدن خراب قدر این زنا این. بود زن یه کردم که نگاش! خوردم یکی به که بودم نرفته جلو قدمی چند هنوز

 کنن می پرت مردا بغل تو رو خودشون روشن روز تو عمدی که

 گرگا؟ یا زنا مردا؟ زمونه؟ شده؟ عوض چی

 : گفتم خشم با

 خانم؟ کوری مگه -

 اما. رفتم تند چرا که شدم پشیمون افتاد که خیسش صورت و قرمز چشای به نگاهم و آورد باال که رو سرش

 !نکن باور فیلمشه اینم سمیر گفت چیزی یه باز

 :گفت و کرد نگاهم اخم با

 نخورین؟ بهم که نکردین باز چشاتونو شما چرا کورم من فرض بر -

 جنس این با نداره رو ارزشش خیال بی گفتم باز اما کنم نثارش پررو یه خواست می دلم! داشت رویی عجب

 .نشده لحنم تو تغییری هیچ که دونستم می اما باشه تر مالیم حرفام کردم سعی. بشم دهن به دهن

 بغل تو که کنه جمع رو حواسش ره می راه خیابون تو وقتی بهتره خانم یه اما. نبود حواسم من حال هر به -

 .نره مرد یه

 :گفت و کرد نگاه چشام تو پررو پررو

 .بزنین حرف خانم یه با چطوری بگیرین یاد بهتره هم شما فقط چشم! بگین شما بودم منتظر -

 رد کنارش از و زدم پوزخندی. کردم بهش تحقیر با نگاهی. اومد کوتاه نباید اصال اینا برابر در! دیگه همین

 .سوزونمش می بدجوری کارم این با دونستم می. شدم

 لیست کردن پایین باال کمی با. درآوردم جیبم از رو گوشیم. اس خونه حتما پس نیست شیفت امیر امروز

 .داد جواب بوق دو از بعد. امیر اسم سمت رفت دستم مخاطبین

 خوبی؟ گالب، گل پسر سالم -

 بچرخیم؟ یکم بیرون بیای تونی می امیر سالم، -

 :گفت مکث کمی از بعد

 کجایی؟ باشه -
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 .فعال. کنم می اس ام اس برات رو آدرس -

 .فعال باشه، -

 دوست هم با که سالیه چند امیر و من. زدم می قدم رو پیاده توی آروم آروم و فرستادم براش رو آدرس سریع

 همدیگه خونه به امون آمدم و رفت وقت هیچ اما. بود معرفتی با و خوب پسر. دانشگاه اول سال از. بودیم

 رو همدیگر همیشه. بودیم تر راحت دومون هر جوری این انگار و نشدیم قدم پیش کدوممون هیچ. نشد کشیده

 دور از. بودن محوطه توی که تختایی از یکی سمت کردم حرکت. کردیم می مالقات خونه محیط از بیرون

 نزدیک که کردم انتخاب رو رستورانی وقتی اینه مزیتش خب آره. کنه می اشاره من به داره که دیدم رو امیر

 .کردم کج امیر سمت رو راهم. رسه می من از قبل اون مسلما خونشونه

 خوبی؟ سالم -

 .دوستان از کردی یادی عجب چه سالم، -

 .نشستم تخت روی کنارش و کندم پام از رو کفشام

 .حرام تو با گشتن و رمضانه مبارکه ماه که دیگه هفته دو یه کنم عوض هوایی و آب یه گفتم هیچی -

 .کوبید ام شونه به محکم دستش با. شد بلند اش قهقه صدای

 شده؟ حرام من با گشتن حاال -

 :گفتم خنده با. کردم نگاه خالی تختای به و گذاشتم تخت طرف دو رو دستام

 !کردم استغفار رفتم بعدش نشستم کنارت وقت هر من دیگه، آره -

 .پسر نکش آب جانماز من واسه همه این! هم تو برو -

 کنی؟ می کارا چی. گفتن ما از باالخره -

 .خالیه بالم و دست. نیست خبری فعال هیچی -

 همه این با ما! جدیده کیس دنبال و کرده تموم دخترش دوست با جدیدا یعنی خالیه بالش و دست گفت می وقتی

 نمی این منکر البته. نداشتیم هم مسائل به کاری کدوممون هیچ چون شاید. بودیم دوست هم با راحت تضاد

 ام شونه به که ای ضربه با. داره رو من کردن اغفال قصد و ره می جلدش تو شیطون وقتا گاهی که بشم تونم

 .کردم نگاش خورد

 شد؟ خورد ام شونه چته؟ -

 :گفت و کرد نگاهم شیطنت با

 .هست چی همه نمیای؟ مهیاست هم بزم بساط ها، بچه از تا سه دو شن می جمع پارسا خونه امشب -

 .دادم تکون تاسف با رو سرم. زد چشمکی و

 ها؟ رابطه این از بری می لذت واقعا -
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 :گفت و کشید لذت با عمیقی نفس

 فرقی چه حاال ده می دست بهش آدم که لذتیه مهم بابا! ده می مزه بهم حالل فقط بگم که توام مثل من مگه -

 .برو و ببر و حالت بخون صیغه یه حرومشی و حالل نگران اگه تو تازه. نباشه یا باشه زنت کنه می

 .زدم گردنش پس محکم

 !غریزتی بنده کنم می حس. امیر شی می مزخرف خیلی وقتا بعضی -

 :گفت و کرد کج و دهنش

 .رسید بهش باید زندگیه از جزئی هم غریزه! هم تو بابا برو -

 .زندگیت کل کردیش تو اما! جزئه یه غریزه -

 :گفت خوری دل با

 .دستت کف ذارم می زندگیمو همه که منه تقصیر! نگو چرت -

 خوب دوست یه من برای اون. دارم اون زندگی به کار چی من باالخره که این و بحث کردن عوض برای

 :گفتم نداره، ربطی من به زندگی مابقی و هست

 .گردم می خوب وکیل یه دنبال امیر -

 .کرد باز رو اخمش

 چی؟ واسه -

 :گفتم مفید و مختصر و کوتاه

 !طالق -

 .شد ساکت همین برای کنه رد رو قرمزها خط نباید که اومد یادش هم اون انگار اما بگه چیزی خواست

 مستقیم غیر هم اول از. رفتیم بیرون هم دوبار یکی و بودم ارتباط در مژده با تلفنی که شد می ای هفته یه

 نگاه بهش تر بینانه خوش یکم شد باعث حرفش این با حداقلش. بود خواهد حد همین در ما روابط بود گفته

 !کردنم خام برای روششه هم اینا شاید که اومد می ذهنم توی این باز خب اما. کنم

 بی! عاشقونه بیتی دو یه. خوندم می رو بود فرستاده مژده که پیامکی و بودم کشیده دراز تختم روی اتاقم تو

 اتاق در که بودم نکشیده دراز سرجام هنوز. گذاشتم پاتختی روی رو گوشی و زدم تخت توی غلتی حوصله

 !نکنه باز نزده رو اتاق در که بگم سمیح به باید زبونی چه به دونم نمی من! شد باز

 بزنی؟ حرف باهاش میایی گیره می رو سراغت مهرسا سمیر، -

 کردن رو برای خودم با قرارم و قول یاد ای دفعه یه. گشتم مهرسا اسم دنبال ذهنم توی ای دقیقه چند یه

 .شدم بلند تخت روی از سریع. افتادم سمیح نتی آجی شخصیت

 .میام االن من برو تو -
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 :کردم تایپ و نشستم کامپیوتر میز پشت. رفتم اتاقش سمت سمیح دنبال و شدم بلند سریع

 خوبی؟ مهی سالم -

 کیه؟ مهی سمیر آقا سالم -

 !خانم دیگه تویی خب. منه بانوی اسم مخفف مهی -

 .باحال چه جدی؟! ههـــــــه -

 . بخوای اگه شه می اینم از تر باحال -

 .گذاشتم کنارش هم موذی شکلک یه و

 .راضیم بگه آقامون چی هر ما -

 .بود گذاشته هم مظلوم شکلک یه و

 !مظلومی تو خودت جون آره

 !باشی مظلوم نمیاد بهت -

 .مظلومم خیلی اتفاقا -

 .بود دستش تو کتابی و بود نشسته تختش روی هم سمیح. کردم بود در که سرم پشت به نگاهی

 .خوردنین مظلوما -

 .کنه تایپ شدم منتظر و دادم تکیه صندلی به

 .خوردنیم منم -

 شایدم گفت سرم تو صدایی یه. دیگه کنین می در به راه از رو مردم پسرای جوری همین! خودت جون آره

 :بنویسم شد باعث فکر همین! کنی می در به راه از رو مردم دختر داری که تویی

 ها رابطه نوع این دونی می خودتم که دونم می. نکنیا ما رابطه این واسه خیالی و فکر بگم االن همین از -

 .هستم جا این مجردم وقتی تا منم اوکی،. نداره کاری کسی به هم کسی و شدن باب االن

 .بودم کرده عوض رو بحث غیرعادی شاید! کرده تعجب کردم می حس

 .باشه -

*** 

 «مهرسا»

 سراغ رفتم بعد. کردم آنالین رو آیدیم. کردم باز رو تاپم لپ خوردم، رو شامم و گرفتم دوش که این از بعد

 :نوشتم براش سریع. شد روشن هم سمیح داداش چراغ. کنم روزش به تا وبالگم

 .گلم سمیح داداش سالم -



 
 

59 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 خوبی؟ آجی، سالم -

 ازش؟ نیست خبری خوبه؟ داداشت خوبم، من -

 .خوبه اونم -

 .رسید می نظر به باحالی آدم. داشتم دوست رو داداشش با زدن گپ

 کنارته؟ -

 بیاد؟ بگم خوای می نه، -

 .نبود بد شیطنت یکم کننده، خسته کار پر روز یه از بعد خصوصا. بزنم گپ باهاش داشتم دوست! نه که چرا

*** 

 «سمیر»

 

 .برگشتم مژده طرف به درمانگاه کنار

 بیکاري؟ امروز -

 :گفت و زد لبخندي

 .تقریبا -

 .بزنیم گپي یه بشینیم جایي بریم ساعتي یه دنبالت میام عصر پس باشه، -

 .میام خودم بفرست برام رو آدرس. بیایي خواد نمي -

 .فعال پس باشه -

 باز رو گوشیم و گفتم رو آدرس شدم که سوار. کردم بلند اومد مي مي سمتم به که ماشیني براي رو دستم

 زني مخ کلي از بعد باالخره. زدم مي حرف مهرسا با که بود روزي ده یه. کنم چک رو هام ایمیل تا کردم

 .ببینمش کرد قبول

 اما کردم زندگیم وارد ام اراده به خودم رو تاشون سه. داشتن وجود زندگیم توي مونث جنس از تا سه االن

 از بیشتر کمي نادیا شاید. نمیاد خوشم اندازه یه به تاشون سه از! کدوم هیچ میاد؟ خوشم فعال رو کدومشون

 خوبین؟ دختراي باشن داشته پسر دوست کردن قبول که مهرسا و مژده همین خب اما! باشه انگیز نفرت بقیه

 خوب اصال کنم؟ مي برقرار نمیاد خوشم ازشون گم مي که جنسي با رو ها رابطه این دارم چي براي من

 همین. شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه کرد توقف که ماشین چیه؟ آدما بودن خوب مالک چي؟ یعني بودن

. مشکي مقنعه و مشکي شلوار مانتو با دختري یه. شد باز روبرویي ساختمان در در، سمت کردم حرکت که

 به رو کلید و گرفتم ازش رو نگاهم بیفته من به نگاهش که این از قبل. بود زده بیرون کمي هم موهاش جلوي

 که این بدون البته گرفت، پناه سرم پشت! شدم مواجه ستاره جیغ صداي با شدم خونه وارد که همین. زدم در

 کرده دنبالش کي و کنه مي کار چی جا این صبحي اول این ببینم که کردم نگاه گیج. باشه داشته تماسي من با

 !شدم مواجه سمیح عصباني قیافه با که
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 .اینور بیا داري جرات -

 .بمونم جام سر کنه مي حکم عقل. نمیام و دارم جرات -

 ستاره طرف به. دیگه سرشون تو بخوره که کردن سالم. اینجام من انگار نه انگار اصال که تا دو این

 .برگشتم

 کني؟ مي کار چی جا این صبحي اول تو -

 .من و دوني مي تو بزني دست من وسایل به دیگه بار یه -سمیح

 :گفتم و دادم تکون تاسف با رو سرم

 کردي؟ کار چی حاال داري؟ وسایلش به کار چی بشي؟ بزرگ خواي مي کي تو دختر -

 :گفت و زد نیشخندي. ایستاد راست داخل، رفت سمیح دید که ستاره

 !همین کردم فوضولي کامپیوترش تو یکم هیچي، -

 :گفتم و زدم چشمکي شیطنت با

 حاال؟ کردي پیدا چي -

 :گفت و خندید

 .خان سمیر جناب بماند دیگه این -

 .شد بلند جیغش که کشیدم محکم رو بود افتاده صورتش روي که سرش جلوي موهاي از تار یه

 کني؟ مي کار چی جا این صبحي اول بگو حاال. نکردي سالم که بود این بخاطر این -

 :گفت و انداخت باال ابرویي

 و زنا همه و امروز بندازه قرار سفره خاله! نداري خبر که کني نمي زندگي خونه این تو اصال که این مثل -

 .دعوتن هم فامیل دختراي

 :کرد اضافه شیطنت با بعد

 !باشه هم خبرایي کنم فکر -

 در سمت و بود اون به پشتم که طور همون و کردم حرکت ساختمون سمت و دادم تکون تاسف با رو سرم

 :گفتم کردم مي حرکت

 !کمک اومدي یعني صبحي اول هم تو حاال -

 سرسري نگاه یه. بودن جا این فامیل دختراي اکثر بلکه نیست، این فقط انگار! بابا نه دیدم کردم باز که رو در

 فکر صدا و سر همه این وجود با. اتاقم سمت کردم حرکت و دادم جمعي دست سالمي و کردم همشون به

 مهرسا ببینم گرفتم دستم رو گوشیم. کردم عوض رو لباسام. کردم قفل رو اتاقم در. بخوابم راحت بتونم نکنم
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 به نیست یکي. شد مي شنیده واضح هم اتاق تو اشون خنده صداي و دخترا صداي و سر. نه یا هستش آنالین

 .خندیدم بودم زده که حرفي از خودم! قدیم دختراي هم دختر. کنن جمع رو خندشون بگه اینا

 کسي با فعال بود گفته که اون باشه؟ آنالین باید چرا. کردم مکث اي دقیقه چند. هستش آنالین هم خانم مهي بله

 با بدبیني با! سرکاره گفت که طور اون هم االن! چته نمي کسي با پري دوستش گاهي و سمیح و من غیر

 اون. شده تموم و داشته پسر دوست بود گفته اون خب داره؟ پسر دوست و گفته دروغ نکنه کردم فکر خودم

 داشتم دوست ببینم روشن رو چراغش که این از قبل! تو اي ساده چقدر سمیر کردي؟ باور هم تو و گفت

 تو اینم هستش؟ آنالین نیست کسي وقتي چي براي که خوره مي وول ذهنم توي داره چیزي یه االن اما. باشه

 .اومد در آب از زرد

 مثل یکي اونم. شدم زده هم مژده از. نیست درست جنسش داد پا زود قدر این که همین فهمیدم مي باید اول از

 پسر دوست از دخترا هدف واقعا! دیگه چیه جنسش معلوم گیره مي پسر دوست دختري وقتي. دیگه همین

 مژده! افته مي باهاشون ازدواج فکر به پسرشون دوست کنن مي فکر که دخترا خیالن خوش چه چیه؟ داشتن

 دست از رو موقعیتي همچین خواسته نمي اونم خب. ازدواج براي آشنایي گفتي. دادي پیشنهاد خودت که رو

 به ممکنه شیطنتا همین شیطنت؟ چرا؟ اون. دارم رو باهات ازدواج قصد نگفتم که رو اون چي؟ مهرسا. بده

 .شد زده در به ریزي اي تقه.بشه تموم ضررشون

 کیه؟ -

 .پیشت بیام گفت مامان دایي -

 تو پرید سریع کردم باز رو در که این محض به. کنم باز رو در تا شدم بلند و گذاشتم تخت روي رو گوشي

 لبم رو لبخند. کردم قفل رو در دوباره. گوشي سمت زد شیرجه و تخت به رسوند رو خودش هم بعد. اتاق

 رو گوشي سریع و کردم پرت تخت روي خودمو! تکنولوژي عشق.زمونه و دور این هاي بچه از اینم. نشست

 .قاییدم دستش از

 :گفت جیغ با

 .کنم بازي خوام مي دایي -

 :گفتم و بوسیدم و لپش محکم

 .نه گوشي با اما کن بازي خب -

 :گفت و نشست شکمم روي

 !شدي بد بابام مثل هم تو دایي -

 :گفتم و دادم فشار و اش چونه آروم

 !بدیم یعني دستت ندیم گوشي وقتي دیگه آره -

 .اومد پیام

 خوبي؟ سمیر سالم -
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 دارم چي واسه من! بوده گرم کي با سرش نیست معلوم. هستم من شد متوجه تازه ساعت یه بعد خانم! به

 باز حاال. کافیه جا همین تا خب نبود؟ سمیح جلو شخصیتش کردن رو براي مگه. اصال زنم مي حرف باهاش

 :نوشتم حوصله بي. آدمیه چجور ببینم بزنم حرف باهاش دیگه مدت یه

 .نیستم بد سالم -

 .خوبم منم ممنون -

 نخواد دلم دیگه بود شده باعث چراغ یه بودن سبز. نبود پرسیدن به نیاز خوبه حالت بود تابلو. زدم پوزخندي

 چراغ یه بودن خاموش و روشن به که شده مزخرفي ذهن چه!ببینمش نخواد دلم دیگه حتي! بزنم حرف باهاش

 !بنده

*** 

 «مهرسا»

 .ببینمت خوام نمي من بگم بهش بذار. توئه تقصیر همش. ببینمش برم ندارم دوست من پري -

 :گفت و کوبید سرم رو محکم پري

 .موني مي دستم رو شوهري بي از آخرش دونم مي من! خدا خنگ  -

 هم با آدما که بشم این منکر تونستم نمي اما. ببینم دومي از که دیدم خیري چه اولي از من. زدم پوزخندي

! خوبه فهمیدم چطور دونم نمي خودمم حاال. خوبه قدر این که روبرویي خونه پسر همین مثل یکي. داره فرق

 خواست نمي دلم. بود سرگرمي واسه فقط باهاش کردن چت چون ببینم رو پسره این خواست نمي دلم شایدم

 خیانت روبرویي خونه پسر به نسبت حسم به ببینمش اگه کردم مي حس بعدش. بکنه موردم در اي دیگه فکر

 !کردم مي

 هپروتي؟ تو مهري؟ کجایي -

 اگه بعدش. دوني مي رو موقعیتم که تو. بکنن بدي فکر موردم در مردم خوام نمي من. فهمي نمي تو پري -

 روز هر ماهه دو این توي. پیششون برگردم دوباره شم مي مجبور که دوني مي. برسه فریبزر گوش به

 بدیم دختر من کنه فکر سمیر ترسم مي بعدش. خونه برگردیم کن جمع و اثاثت بگه بیاد فریبرز یهو منتظرم

 .ببینمش کردم قبول که

 :گفت گذاشت کنارش هم رو نون ظرف و گذاشت میز وسط رو تابه که طور همون

 بقیه با تو که نکن فکر قدر این هم بعدش. کنیم مي فکري یه هم تو واسه بعد. رگ تو بزن رو املت االن -

 !داري فرق

 تنها که مني به مردم دید منکر تونستم نمي که خودم اما. بشه راحت خیالم من که گه مي رو اینا دونستم مي

 :گفتم ببرم دهنم به رو لقمه که این از قبل اما. بردم دهنم سمت و کردم درست اي لقمه. بشم کنن مي زندگي

 بریم؟ هم با موني مي. کرده دعوت. دارن سفره رویي روبه همسایه ظهر از بعد پري، -

 :گفت و خندید شیطنت با پري
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 جایي؟ این نیست بیشتر ماه دو که تو کردن؟ دعوت رو تو جوري چه -

 .دادم قورت رو ام لقمه

 .کرده دعوت رو خیابون این ساکنین کل کنم فکر. کردن دعوت رو مجتمع ساکنین همه -

 :گفت خنده با پري

 بدست رو مامانش دل توني مي نظرم به. یار خونه بري خواي مي! شده چراغوني چشات چرا بگو پس -

 .بشي عروسشون و بیاري

 که هم رو برخوردمون قضیه تازه. نکرده نگاهم حسابي درست بار یه حاال تا که اون! خوشه دلت هم تو -

 با کنم قبول گي مي طرف یه از بدي؟ شوهر کي به خواي مي منو آخرش تو نفهمیدم من بعدش. گفتم بهت

 !کنم دلبري نفهمیدم رو اسمش هنوز حتي که پسره این مامان واسه گي مي طرف یه از بیرون برم سمیر

 :گفت و گرفت دهنش جلو رو بزرگي لقمه پري

 .کنه می قسمت چي خدا ببینیم تا داري نگه رو تاشون دو بهتره. گفتن ما از -

 .بدي پیشنها من به خواد نمي کن، کوفت -

 «سمیر»

 چرا؟ چي یعني -

 باشه؟ چت همین حد در ما رابطه نبود قرار مگه اول از خب -

 !مهمیه خیلي آدم کنه مي فکر شه مي هوایي. کنم اصرار زیاد دیدنش براي خواست نمي دلم

 .برم باید نداري؟ کاري اوکي، -

 سرکار؟ ري مي نه،-

 :کردم تایپ و کردم جا جابه دستم توي رو گوشي. پوشیدم رو شرتم تي

 .دارم قرار دخترم دوست با نه -

 .آهان -

 نیست؟ امري خب -

 .باي نه، -

 .باي -

 هاي مهمون و بشه این از تر شلوغ خونه که این از قبل بود بهتر. بود ظهر از بعد سه. کردم نگاه ساعت به

 و هام خاله. اش بچه و دخترش و عمه به افتاد نگام کردم باز که رو اتاق در. بیرون برم بیان مامان

 بعد. کنم علیک سالم همشون با جوري یه کردم سعي! بودن جمعیت کلي اصال... و عموهام زن. دختراشون

 :گفتم و زدم لبخندي. افتاد مانیا به نگاهم کردن علیک سالم کلي از
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 !ازت نیست خبري خوبي؟ -

 :گفت و داد تکون سري

 .سرگرمم درسام با ممنون، -

 تموم هم امتحاناتون تابستونه دیگه االن بابا. کنید مي مرگ دق منو آخرش خوندنتون درس این با سمیح و تو -

 ! دیگه شدن

 :گفت بلند جمعیت وسط از ستاره

 !کني تنبلشون خودت مثل خواي مي بیني مي زرنگ نفر دو که االنم. نیستن تو مثل که همه -

 :گفتم و کردم نگاش

 .درازه چه زبونت دونم مي! اللي گم نمي من نزني حرف تو -

 :گفتم همه به رو و زدم ندم، رو جوابش که کرد مي اشاره و گرفت مي گاز رو لبش که مادرم به لبخندي

 .باي بیان، دیگه خانماي که این از قبل برم دیگه من -

 .زدن مي حرف و بودن ایستاده سمیح و مهیار حیاط تو

 . جان مهي سالم -

 :گفت لبخند با و فشرد رو دستم

  سمر؟ بگم بهت من خوبه حاال نمیاد خوشم. نکن مخفف رو اسمم جوري این! دخترم کردم حس سمیر -

 .بگي نداري جرات تو -

 :گفتم سمیح به رو بعد

 اس؟ مردونه و زنونه مجلس نکنه ایستادین؟ جا این چرا شما -

 :گفت خنده با مهیار بگه چیزي سمیح که این از قبل

 .ببریم خودمون با بیاره رو وروجک سمیرا منتظرم بریم خوایم مي هم ما. اس زنونه بابا نه -

 .رفتم من پس باشه -

 عمو؟ خونه بریم نمیاي باهامون تو -سمیح

 .فعال. دارم کار بیرون من نه -

 بسا چه. ببینه مژده با رو من کسي که نبود مهم برام هم اصال. بودم داده رو نزدیکي همین شاپي کافي آدرس

 اون مثل وقت هیچ دونستم مي اما. کردم مي تالفي رو کارش هم من خواست مي دلم. ببین خواستم مي هم

 :کردم زمزمه لب زیر. نبودم اشتباهات جور این آدم من. باشم تونم نمي

 هم من کنم مي تالفي: گفتم وُ  دیدم خیانت
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 دردم شود مي تر سبک باشم؛ دیگري با اگر

 پرسیدي طعنه با من ز تو؛ اما کردم خیانت

 تردیدي؟ و ترس دچار بیزاري که این با چرا

 باریدم گریه َشکَّم به ابر؛ چون و کردي خیانت

 دیدم نمي چشمانت به اشکي وُ  کردم خیانت

 دردم بر گردیده فزون دردي و کردم تالفي

 کردم خود به من خیانت خالیست؛ غمم از درونت

 دادم پس که تاواني چه مانده؛ گردنم گناهت

 . یادم از رفت نخواهد خیاالتم؛ با کردم چه

 .شدم گیج االن من پري -

 :گفت و تلویزیوني هاي شبکه کردن پایین باال به شروع و زد گاز رو بود دستش که سیبي پري

 رو پسرا اسم و زدن مي حرف داشتن که دختراشون نشنیدي خودت مگه. نداره شدن گیج گیجي؟ چي واسه -

 عمومیت زیاد که سمیح اون خصوصا اسم تا دو این که این و بود بینشون هم سمیح و سمیر یه آوردن مي

 .چتي مي داري عشقت جناب همین با تو احتماال که اینه معنیش بشنوي هم با رو نداره

 سمیره؟ همون سمیر این یعني. کنم باور تونستم نمي اصال

 !سمیره اسمش که اس دیگه یکي شاید اس؟ پسر همین منظورشون دخترا معلوم کجا از اصال پري -

 :گفت و انداخت میز روي بشقاب توي رو سیبش مونده باقي

 که شد خارج خونه این از پسر یه که گفتي خودت االن. هست که احتمالش اما همینه حتما گفت شه نمي خب -

 ...نه مگه سمیحه، اسمش

 :گفتم و پریدم حرفش بین

 باشن؟ داده رو واقعیشون اسم سمیح و سمیر که معلوم کجا از اصال -

 :گفت و کرد نگاهم متفکر پري

 شینن؟ مي منطقه همین تو گفته سمیر نگفتي خودت مگه. هست اینم خب -

 :گفتم سردرگم و گیج

 !آره -

 با مگه بدن؟ غیرواقعي اسم باید چي براي تازه. باشن همینا و باشن واقعي اسما که هست احتمالش پس خب -

 شن؟ مي شناخته اسم یه
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 زده دخترونه جمع توي که بودم حرفایي گیج هنوز من و بودیم برگشته همسایه خونه از که شد مي ساعتي یه

 باعث سمیح کنار سمیر اسم شنیدن و گفتن مي خنده و شوخي به فامیلشون پسراي مورد در دخترا و شد مي

 !کنم؟ مي چت باهاشون که باشن هایي همون اینا نکنه که بشه ذهنم توي فکر این زدن جرقه

 یه بلکه بخورم آب لیوان یه تا آشپزخونه سمت شدم بلند و کنارم مبل روي کردم پرت درآوردم رو مانتوم

 هم فرض بر اصال! شدي خیاالتي گفتم، خودم به و کشیدم سر رو آب لیوان. بشن آروم اعصابم خورده

 .گرفت مي پوست پرتقال داشت که دیدم رو پري برگشتم که سالن به! باشه خودش اگه واي. خودشه

 نه؟ یا اونه بفهمم چطور بگو بهم! نترکي خوري مي قدر این پري -

 :گفت و گذاشت دهنش به رو پرتقال از پر یه

 .ببینش برو! اس ساده -

 :گفتم و رفتم بهش اي غره چشم

 چي؟ وقت اون نبود خودش و رفتم برفرض! بدوش گي مي تو نره، گم مي من -

 تو دختر. کنید مي تموم نشده شروع رو رابطتون نیومد خوشت دیدش فوقش بچسبه؟ بهت که اس کنه مگه -

 .کن ریسک. بده خرج به شجاعت ذره یه ترسویي چقدر

 !اس ساده تو واسه گفتنش -

 .کردم نگاه پري به و کردم قطع رو حرفم شد بلند که در زنگ

 دنبالت؟ بیاد شب نبود قرار مگه علي -

 :گفت خنده با و انداخت باال اي شونه

 .اومده شده بلند شده تنگ واسم دلش حتما -

 نمي دونستم مي. میاد که روزاست همین دونستم مي! زد خشکم فریبرز چهره دیدن با اما. رفتم آیفون سمت به

 :نالیدم و برگشتم پري طرف به. بهش نداده اجازه بابام که بوده این بخاطر نیومده االن تا اگه دونستم مي. ذاره

 !فریبرزه پري، -

 کرد سرش رو شالش و کرد تنش رو مانتوش و پرید مبل روي از فشنگ عین فریبرز اسم شنیدن با پري

 :گفت و برداشت رو کیفش

 .ندارم رو داداشت این حوصله اصال برم، دیگه من -

 : نالیدم دوباره

 !پري -

 :گفت و بوسید رو صورتم
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 برم. ره نمي جوب یه توي آبمون داداشت این و من که دوني مي اما ببخشید. باش محکم فقط نباش، نگران -

 . کنم مي داغون رو فکش زنم مي گرنه و بهتره

 :گفتم و زدم لبخندي

 !خودت جون آره -

 بستم رو در. شد خارج خونه از و بوسید رو ام گونه دیگه بار یه هم پري. بشه باز در تا دادم فشار رو دکمه

 بیرون که اتاق از. اتاق توي بذارمشون تا بردم و داشتم برشون رفتم بود مبل روي که شالم و مانتو سمت و

 .کردم باز رو در و زدم گوشم پشت و موهام. کردم نگاه خودم به. شد زده خونه زنگ اومدم

 توي لرزشي کردم سعي. بست رو در. گذاشت داخل به قدمي. کرد باز رو در دستش با. کرد نگاهم اخم با

 .ببره تونه مي کنه فکر خواستم نمي. نباشه صدام

 . بفرما! فریبرز آقا عجب چه سالم، -

 :گفت و چرخوند دهنش تو رو زبونش

 .مستقل خانم علیک -

 پیش تا دو به که نگاهش. بود نشسته روش پري که همون. تلویزیون به نزدیک مبل سمت رفت هم بعد و

 :گفت و کرد نگاهم اخم با افتاد میز روي دستي

 داشتي؟ مهمون -

 :دادم جواب لبخند با نشستم روبروش

 .بود جا این پري آره -

 .کرد درت به راه از که بود همین بیاد کي نیاد خانم پري دیگه، آره -

 .کنه عصبیم داره دوست دونستم مي چون. نشم عصبي کردم سعي

 .بده چي خوبه برام چي دیگه سن این توي دونم مي خودم من -

 :گفت زد مي موج توش عصبانیت که صدایي با و زد پوزخندي

 .گرفتي طالق که بده چي خوبه برات چي فهمي مي احمق توئه آره -

 .آورد مي یادم رو داشتم که نکبتي زندگي ي همه داشت

 .کني دخالت زندگیم تو نداري حق اما. باش برادرمی،. کن بس فریبرز -

. ایستادم کنه نگاهم پایین به باال از اون که نذارم و نیارم کم که این براي هم منم. ایستاد جلوم شد بلند سریع

. بودیم همین همیشه ها زن ما. کرد مي نگاهم پایین به باال از و بود تر بلند من از که بود اون هم باز البته

 :گفت و کرد وارد ام شقیقه به اي ضربه دستش با! پایین ما و بودن باال مردا

 .شه نمي حسام از بهتر تو براي هیچکي که کن فرو پوکت مغز این توي -
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 :گفتم جدي و محکم

 از شدم آزاد االن من کنم؟ زندگي باهاش دوباره و برگردم حاضرم شدم راحت دستش از که االن کردي فکر -

 ....اون مثل عوضي و هیز مرد دست

 :گفت داد با

 هیزه؟ که کرده کار چی مگه -

 :گفتم و کردم برانداز رو فریبرز پاي تا سر تحقیر با

 ....نکرده کاري نظرت به! خودته مثل چون -

 .خوردم محکمي دهني تو که بودم نگفته کامل درست رو ام جمله هنوز اما

 !دیگه زناي سراغ رفت نمي بدبخت اون که شوهرت واسه بودي زن اگه تو -

 «ما کردن کوچیک با کنن مي بزرگ رو خودشون. ما ساالر مرد ممکلکت توي بود، زن عاقبت این و»

 وقتي. بیني مي تخت توي فقط رو ها زن وقتي زنیت؟ از دوني مي چي تو گفتم، خودم با. کردم نگاش خشم با

 ! هرگز رو من اما کرد مي راضي رو حسام که تختي. بینید مي رابطه توي رو بودن زن

 :زدم داد. بدم رو جوابش تونستم نمي. بود برادرم حیف

 اون؟ یا مني برادر تو -

 برگردي؟ خواي نمي هم ات بچه بخاطر حتي تو احمق -

 اختیار بي اشکام. ساختم حسام با سال هفت خاطرش به که ضعفي نقطعه. ضعفم نقطعه روي گذاشت دست

 :گفتم جیغ با. شدن سرازیر

 .بیرون گمشو من خونه از -

 :دادم ادامه داد با که بگه چیزي خواست

 .بیرون گمشو. بکني توني نمي کاري هیچ تو اس زنده بابام وقتي تا -

 .زدم زار و سالن کف افتادم هم من. شد بسته محکم که در. داد تکون تاسف با رو سرش

 عدالته کجاش! بود جا این عدالتی بی از هم این. بود کرده رو سپهرم هوای دلم. بود کرده رو پسرم هواي دلم

 شدم، زنده و مردم من کردنش تب یه با کشیدم، من رو زایمانش درد دادم، پرورشش شکمم تو ماه نه من که

 سالگی هفت تا بچه. مزخرفیه قانون! باشه حسام مال االن وقت اون. بود من مال اش شبونه های خوابی بی

 و درست بچه وقتی خوان می. پدراس راحتی برای بلکه هاست مادر بخاطر نه هم قانون این. مادرشه پیش

 کرد می حساب طالق بعد از باید بود عدالت اگه! نشن اذیت که بدن تحویل بهشون رو اون شد بزرگ حسابی

 از اندازه یه به تا کردن می تقسیم مادر و پدر بین رو ها سال تعداد اون و مونده قانونی سن تا سال چند

 .ببرن سهم بچشون
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 عدالته؟ بگو تو. کنم حست بذار. بده نشون خودتو! نکردم حست وقت هیچ من چرا کجایی؟ تو؟ کجایی خدا

 مهرسا! بده رو اش بچه خرج که بلده رو این بودن پدر از فقط که شه بزرگ کسی پیش ام بچه که عدالته اینا

 حق چقدر من. مادرشم منم چی؟ من پس! سپهره عاشق اما نداشت دوست اگه حتی حسام که نشو این منکر

 خدا! ببینمش بتونم و باشه جا این ام بچه و نباشه مسافرت حسام آقا اگه اونم که! هفته در روز یه فقط! دارم

 شدیم ما چرا زن؟ ما و مردن اونا چرا دارن؟ فرق همه این مرد و زن چرا بوده؟ عدالت خلقتت کجای

 سراغمون؟ میان دارن احتیاج بهمون وقتی فقط که وسیله یه فقط براشون

*** 

 «سمیر»

 

 آزاد پور احسان. تابلو روی چرخه می نگاهم و کنم می نگاه شده نوشته برگه روی که آدرسی به دوباره

. بود کافی تاکید باب من اسمش خوندن. برم کجا قراره دونم می چون شم، می خیال بی رو اش بقیه... وکیل

 راه سمت کنم می کج رو راهم. نیست آسانسور سمت رفتن به الزم پس. ساختمونه اول طبقه آزاد پور دفتر

. شم می که وارد. ایستم می شده نصب کنارش هم آزاد پور اسم که اول واحد در پشت تند هایی قدم با. پله

 وکیلی برای این و نشستن انتظار سالن توی مرد یک و زن تا دو فقط! شه می تعجبم باعث دفتر بودن خلوت

 دو از ترکیبی چی همه. اندازم می دفتر ساده دکور به سریعی نگاه! بود عجیب کرد می رو تعریفش امیر که

 به رو خودم آروم قدم چند با! چشمه توی عجیب منشی میز روی قرمز های گل گلدون و. سفیده و سیاه رنگ

 می نگاهم محو لبخندی با و کنه می بلند رو سرش میز، کنار گرفتنم قرار محض به. رسونم می منشی میز

 .کنه

 امرتون؟ بفرمایید سالم، -

 .امروز برای بودم گرفته وقت. نباشید خسته سالم، -

 اسم؟ به -

 .کاوش سمیر. هستم کاوش -

 :گفت و کرد بلند رو سرش اسمم شنیدن با

 درسته؟ هستین آزاد پور آقای آشنایان از -

 به سری همین برای. دیگه آشناشم منم پس بود امیر مادری های فامیل از پورآزاد اما نبودم آشناهاش از خب

 :گفت که دادم تکون بله عالمت

 .تو بفرمایین شما اومد بیرون مراجعشون که این از بعد بفرمایید -

 .ممنون -

 موهای باز البته. داشت معمولی تیپ. آزاد پور منشی قیافه و تیپ سمت چرخید نگاهم نشستن، محض به

 .بود قبول قابل تیپش به توجه با باز اما. بود زده بیرون کمی رو سرش جلوی

 .کاوش آقای بفرمایید -
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 با شدم وارد که این محض به اما. آزاد پور اتاق سمت کردم حرکت سریع و کردم خم تشکر نشونه به سری

 تو بودن زرنگ از و بود کرده امیر که تعاریفی اون با! کردم نگاه روبروم ساله سی حداکثر مرد به تعجب

 سال و سن هم جوون یه بود روبروم که اینی اما! باشه اینا از بیشتر سنش کردم می فکر بود گفته کارش

 :گفت و کرد اشاره روبروش مبل به لبخند با. خودمه

 .بفرمایید کاوش جناب سالم -

 .ممنون سالم، -

 :گفت و داد قرار روبروش میز روی و کرد قفل بهم رو دستاش نشستم، روبروش که این محض به

 درسته؟ بدین طالق رو خانمتون دارین قصد گفت فقط که این و کرد صحبت موردتون در باهام امیر -

 .بله -

 چرا؟ -

 به و خوب هم واقعا عربی کشورای از بعضی طالق قانون وقتا گاهی! بدم پس جواب اینم به باید من حاال

 برگه که هم آخرش. دردسر همه این بدون ده می طالق رو زنش و طالق گه می زنش به راحت. جاست

 .باباش خونه فرستش می و دستش ده می رو طالق

 بدم طالقش تونم می پس هستش مرد با طالق حق که این به توجه با کنم می فکر. نداره خاصی دلیل -

 درسته؟

 هستن؟ منزلتون خانمتون. شماست با طالق حق درسته -

 .پدرشه خونه نه -

 مدته؟ چه -

 .شه می ماهی چند و سال یک -

 :گفت تعجب با

 شدین؟ قدم پیش مصالحه برای -

 :گفتم حوصلگی بی با

 .بوده طالق من قصد پیش سال یک همون از -

 کردین؟ اقدام دیر قدر این چرا خب -

 .کنن قبول رو طالق بتونن تا بشه تر آروم ها خانواده جو خواستم می -

 به و کرد باز هم از رو دستاش. شم می بازجویی دارم کردم می حس خودش بی های جواب و سواال این با

 .داد تکیه صندلی

 ؟ کردین پرداخت بهش که رو اش نفقه -
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 .نخیر -

 :گفت تعجب با

 نکردین؟ پرداخت نفقه بهش مدت این ی همه -

 .کنم نمی و نکردم بله -

 :گفت و شد خیره بهم دقیق و کرد ریز رو چشماش

 کردن؟ ترک رو خونه خودشون -

 .رفت می باید چی واسه اون. بمونه نخواستم خودم که بود این واقعیتش خب

 .بره خواستم ازش خودم -

 نکرده؟ نفقه درخواست ازتون حاال تا -

 :گفت چون فهمید، هم اون. شدم می کالفه هاش جواب و سوال این دست از داشتم دیگه

 بدونم باید کنم قبول رو وکالتتون قرار اگه من اما بیان کننده خسته نظرتون به ها جواب و سوال این ممکنه -

 درسته؟. چیه هام داشته

 .نکرده نفقه درخواست نخیر، -

 بشین؟ محکوم هم حبس به حتی و کنه شکایت انفاق ترک دلیل به شما از تونه می که دونید می -

 :گفتم خیال بی

 .نیستم بده نفقه صورت هر در -

 :گفت سرد خون و شد جا جابه سرجاش

 .وظایفتونه از یکی نفقه دادن -

 .رفت می راه اعصابم رو کم کم داشت دیگه این

 چقدره؟ خانمتون مهریه -

 :گفتم و کردم پوفی

 .سکه سیزده و سیصد -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 ....رو پرداخت نحوه حاال هستین پرداختش به موظف و اس عندالمطالبه که مهریه خب -

 :گفتم بگه کامل رو حرفش که این از قبل اما

 .بدم خوام نمی رو اش مهریه -



 
 

72 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 .بود شده کالفه دستم از که بود اون حاال کنم فکر

 نخواهد پیش بخواین شما که چیزی هر که این و هستین زورگویی آدم شما کنم می حس کاوش، آقای ببینید -

 دلیلی که این مگر. کنم قبول رو وکالتتون تونم نمی من متاسفم مهریه نه و بدین رو نفقه نه بخواین اگه. رفت

 .باشه وسط این

 که این بدون زدیم زل بهم دومون هر. بدوزم چشماش به و بگیرم روبروم میز از رو نگاهم شد باعث مکثش

 .بزنیم حرفی

 .کردم دراز سمتش به رو دستم. ایستاد هم اون شدم، بلند! وکیل جناب بدونی خوای می رو چی

 .ذارم می قرار باهاتون شد الزم اگه و کنم می رو فکرام -

 .داد دستم به و نوشت روش ای شماره. برداشت میز روی از رو کارتی

 .بگیرین تماس گرفتین رو تصمیمتون وقت هر -

 .زدم بیرون دفتر از و کرد خداحافظی. گرفتم رو کارت

 بخوای بعدش و ببینی خیانت! بشی له! بشکنه غرورت. بود زور واقعا! نبود حقش که بدم باید رو زنی مهریه

 !بدی بهش رو ناحقش حق

 با شده مشترک یا بودنه من مال ازای در دیگه؟ مردای یا منه برای کردن زنیت ازای در چی؟ ازای در نفقه؟

 رو غرورم حفظ تاوان باید من که اس مسخره. بدم رو هاش خوابگی هم خرج باید من که اس مسخره بقیه؟

 بدم؟ السکوت حق زندگی این به باید دیگه چقدر. بدم بارها

 ببینی؟ منو خوای می چی یعنی -

 .بزنم حرف باهات الزمه عزیزم سمیر، -

 !گناهه بی شده باورش هم خودش انگاری رو؟ خودش یا رو من زد؟ می گول رو کی داشت این

 ؟!مقدسی شده باورت هم خودت نکنه. نیار زبونت رو و من اسم -

 !کنه می اشتباه کسی هر سمیر -

 .مدت همه این از بعد. زدم پوزخندی

 .شه تموم چی همه بشیم جدا توافقی بهتره بگیرم وکیل خوام می من -

 :گفت بود کرده دارش بغض کردنم خام برای دونستم می که صدایی با

 .بزنیم حرف و ببینیم و هم بذار سمیر -

 !بفهمن مبادا. کنم بلند رو صدام تونستم نمی حتی خونه تو مادرم و پدر حضور مرحمت به. نشستم تخت روی

 .کن فرو گوشت تو اینو. ببینم رو ریختت خوات نمی دلم من بفهمی خوای نمی تو که این مثل -

 .شد عصبی صداش
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 .عزیزم سمیر -

 . دونیم می که تو و من دونن نمی بقیه حاال چیه؟ تو جنس که موندم االن من نادیا -

 :دادم ادامه کننده تحقیر

 بشی؟ منکر تونی نمی دیگه که اونو دونه، می هم بود باهات که اونی ضمن در -

 !دونم نمی داشت؟ نداشت؟! داشت هم فرقی مگه اما کیه؟ پرسیدم می خواست می دلم

 و دین ادعای که تو بخشی؟ نمی چرا بندشی که تو بخشه می خدا. کردم اشتباه من. کردم غلط من باشه، -

 !شه می ایمونت

 !شو خفه شو، خفه -

 می وقاحت چقدر! بودم عجب در زن یه وقاحت همه این از. تخت رو کردم پرت و کردم قطع رو گوشی و

 وقاحت چقدر! کنه صدا عزیزم رو من که خواست می وقاحت چقدر! بزنه حرف باهام جوری این که خواست

 !کرده اشتباه گفت می راحت که خواست می

 .داری بخشش گنجایش تو نه ام، بخشنده نه من

 رو رو نادیا خیانت قضیه خواست می دلم نه. گذشت می داشتم آزاد پور با که هایی صحبت از ای هفته دو

 کنم حالیش خوش زبون به تا زدم زنگ هم امروز. بدم اش نفقه و مهریه دادن به تن خواست می دلم نه کنم،

 تا دو با کنه می فکر! نشناخته منو هم هنوز! کنیم صحبت حضوری خوان می خانم اما. بشه چی همه خیال بی

 می زور قدر این که خودش های توانایی به یا داره ایمان من بودن سست به واقعا یا! کنه خامم تونه می عشوه

 .شد زده در به ای تقه! حضوری دیدار برای زد

 .افطار بیا سمیر -سمیح

 .باشه -

 :گفت مامان که شدم بلند سفره کنار از و برداشتم چایی لیوان یه

 ری؟ می کجا -

 . دارم سردرد اتاقم رم می -

 خوری؟ نمی و شامت -

 .خورم می بعدا -

 دراز تخت روی. گذاشتم ظرفشویی سینک تو رو لیوان. آشپزخونه سمت رفتم. کشیدم سر داغ رو چایی لیوان

 مثل اما. بستم رو چشام. باشه درمان راه یه برام تونست می خواب فقط گرفتم می سردرد وقتی همیشه. کشیدم

 االن که گرفت می رنگ چشمام جلوی ای گذشته! گرفت رنگ چشام جلو گذشته چشمام شدن بسته با همیشه

 که داد درس. داد درس من به که ای گذشته. کنه می سیاه هم رو ام آینده که ای گذشته. شده رنگ بی برام

 .کنم حفظش باید ابد تا که درسی. نشم زنی هیچ خام دیگه وقت هیچ

 «شکنی می بدجور خوری می رو اعتمادت چوب وقتی چون. نکن اعتماد زنی هیچ به وقت هیچ»
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 .دارم دوست رو مانتو این من سمیر -

 :گفتم بودم ایستاده روبروش و بودم گرفته رو پرو اتاق در که طور همون

 !کوتاهه زیادی این. خانمم نوچ -

 :گفت و کرد غنچه و لباش و کرد کج رو گردنش

 .پوشن می کوتاهتر اینم از دیگه زنای. بپوشم و این من ذاری نمی که نداری اعتماد بهم تو -

 بقیه اگه حتی. بود کوتاه نظرم به. کردم نگاه بود گرفته قاب قشنگ خیلی رو پرش اندام که مشکی مانتوی به

 !نیستن من زن که اونا پوشیدن، می هم این از تر کوتاه

 :گفتم و زدم کردنش راضی برای لبخندی

 کنن؟ نگاه برم می لذت ازت من که جور اون دیگه مردای میاد خوشت تو! خانمم پیداست هم رونات نادی، -

 دونم می که من ندارم؟ رو لباسم انتخاب حق نکننم نگاه دیگه مردای که این برای من یعنی! نشو امل سمیر -

 بذاری؟ نباید چرا نه گر و شکاکی تو

 :گفتم دلخور و کردم پوفی

 .باشه -

 .رفتم فروشنده سمت و بستم رو پرو اتاق در

 خیانت. کردم اشتباه چقدر! بودم احمق چقدر! کنه خامم تونست می ساده چقدر زدم خودم و گذشته به پوزخندی

 !چرا و چون بی اعتماد تاوان! خودمه اشتباه تاوان نادیا

*** 

 «مهرسا»

 .خوام می پیتزا من مامان -

 :گفتم و بوسیدمش محکم

 .کنم می درست برات هم پیتزا خان، سپهر چشم -

 همیشه. شد بلند تلویزیون از مغرب اذان صدای. نداشتم کم چیزی پنیر و نون جز به کردم، یخچال به نگاهی

 از درست. گرفتم نمی روزه بود ها مدت که درسته. بودم رمضان ماه افطار موقع اذان صدای شنیدن عاشق

 !کردم فراموشش. رو خدام کردم فراموش منم. نماز اهل نه بود، روزه اهل نه! شدم حسام زن که وقتی

. دادم گوش اذان صدای به و کشیدم بغلم تو رو سپهر. کردم بلند کمی رو صداش همیشه مثل و سال هر مثل

 :گفتم و نشوندم میز روی و سپهر. کردم خاموش رو تلویزیون شد، تموم که اذان

 اوکی؟. بگیرم پیتزا نون و پنیر بریم که بیارم رو شالم مانتو من تا پسر گل باش جا همین تو -
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 :گفت و زد چشمکی

 .اوکی -

 که شالم سمت رفتم و کردم تنم رو مانتوم. اتاق سمت کردم حرکت لبخند یه با و ریختم هم به رو موهاش

. پنجره پشت شدم کشیده ناخودآگاه. پنجره به افتاد نگاهم که ایستادم صاف برداشتم که رو شال. بود تخت روی

 باالخره. بود مکالممون آخرین پیش شب دو! خونه یه سمت در، یه سمت چرخید مدت این ی همه مثل نگاهم

 کنم می فکر بهش وقتی که شد می باعث چی. کردم مرتب رو شالم. ببینمش خواستم و دریا به زدم دلمو

. کردم روشنش. رفتم تاپم لپ سمت بشینه؟ لبم روی ارادی غیر لبخند و بگیره گر تنم بره، باال قلبم ضربان

 .کردم می مشخص خودم و دلم با رو تکلیفم باید پری قول به. دیدمش می باید

 «ببینمت خوام می سمیر»

 بشم پشیمون که این از قبل. کردم سندش و چهار ساعت فردا. نوشتم هم رو مزون نزدیک شاپی کافی آدرس

 خب ببینمش؟ خوام می چی برای چی؟ بود اگه چی؟ نبود همسایه پسر مجازی دنیای سمیر اگه. کردم سندش

 چی؟ برای واقعا! دونم نمی بشه؟ چی که! نه یا همونه این بدونم. بدونم رو خودم تکلیف داشتم دوست

 یه باز تونم می من که شده باورم دارم کردن زندگی وقت و جوونم هنوز من که بهم کرده دیکته پری بس از

 !باشم داشته زندگی

 بریم؟ مامان -

. دارم رو سپهر من. ندارم احتیاج کسی به من. نبودم تنها من. زدم لبخندی بود در چارچوب توی که سپهر به

 .راضیم هم داشتنش های جمعه همین به من. باشه من مال هفته در روز یه فقط اگه حتی

. کرد دویدن به شروع و کشید بیرون دستم از رو دستش شادی با سپهر. شدیم خیابون وارد و گرفتم رو دستش

 .کردم می نگاش لبخند با

 .خیابون گوشه بیا. ندو خیابون وسط سپهرم -

 ساله پنجاه حدودا مردی که فروشنده به سالمی. شدم وارد دنبالش هم من و. شد سوپرمارکت وارد من از قبل

 از بعد. براش نخرم نیومد دلم. کرد می حمل رو پفک و چیپس کلی داشت که سپهر سمت رفتم و کردم زد می

 !شد وارد اونم که کنم حساب تا رفتم فروشنده سمت به خریدیم رو داشتیم الزم چی هر که این

. بریم بیرون ما تا شد منتظر و شد مشغول گوشیش با. ایستاد ای گوشه یه چون! ندید رو من اصال انگار اما

 بود رفته بیرون من از زودتر که سپهر سمت و برداشتم رو خریدمون های بسته دادم فروشنده به که رو پول

 و شیطنت امشبش نگاه کردم می حس! ده می هم اهمیت زنا به اصال این گفتم، خودم با و کشیدم آهی. رفتم

 !نداشت رو همیشگی محو لبخند

 .ندو مامان سپهر -

 :گفتم پری به رو کردم می مرتب مانکن تن روی و لباس که طور همون

 .برم نباید کنم می حس -
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 با نباشه اون ترسم می برم، خوام نمی بودم گفته بهش بار یه ساعت هر هی حاال تا صبح از بس از که پری

 :گفت کالفگی

 خودشه ببین دور از برو گم می من احمق! بخور قهوه باهاش بشین برو گفتم من انگار. نرو! درک به اصال -

 نخواستی؟ عکس ازش چرا اصال. ببینش برو خب کنه؟ می تنش چی که بهت نداده پیام مگه! نه یا

 :گفتم و نشستم سالن گوشه صندلی روی

 گیر چرا دونم نمی. ببینیم رو همدیگر بیا شکلیم چه بدونی مشتاقی خیلی اگه گفت گفتم، بهش. کنه نمی قبول -

 !حضوری دیدار به دادن

 :گفت و خندید شیطنت با پری

 !شده هوایی دلش اونم شاید -

 .زدم تلخی لبخند

 قرار پسر یه با برم دارم هم بچه یه که مطلقه زن یه من، نیست زشت ببینمش؟ چی برای باید اصال پری-

 بذارم؟

 .ببینمش تا کردم بلند رو سرم. ایستاد روبروم پری

 نداری حق تو کنی؟ زندگی داری دوست که کسی با نداری حق تو نداره؟ زندگی حق مطلقه زن یه یعنی -

 فکر به چرا گیری؟ می کم دست و خودت چرا نداره؟ دل مطلقه زن نداری؟مگه دل تو مگه بشی؟ عاشق

 نیستی؟ خودت

 .برداشتم رو کیفم. چهار به مونده دقیقه ده کردم، ساعت به نگاهی. نداشتم حرفی. شدم بلند

 .گردم برمی زود من پری -

 رو موهام چتری. گذاشتم مانتوم های جیب توی رو دستام. داد تکون رو سرش و زد بخشی اطمینان لبخند

 کافی روبروی. گذشت می چهار از ای دقیقه پنج. کردم حرکت شاپ کافی سمت به و ریختم صورتم روی

 دقیق. جلوتر رفتم. کردم نگاه بودن شاپ کافی توی که افرادی به ای شیشه دیوارهای پشت از. ایستادم شاپ

 تی همون با! بود نشسته اون. دونفره میز یه پشت. شاپ کافی گوشه. ای شیشه دیوار نزدیک. کردم نگاه تر

. بود گرفته ضرب میز روی دستش یه با و بود زده اش چونه زیر رو دستش یه. جین شلوار و سفید شرت

 .بود من ی روبه که رخش نیم به شدم خیره

 .غروبند گر تداعی که چشمایی. پهن ابروهایی. برنزه تقریبا پوستی بارنگ! من سمیر! بود خودش

 یه! واقعیت نبود توهم اما. کنم پاک رو نشسته چشمام تو که توهمی این بلکه کردم بسته و باز رو چشام

 و من و دیدمش بار هر که باشه های همسایه پسر سمیر که نبود کردنی باور. نبود کردنی باور که واقعیت

. بود خودش. کردم بسته و باز رو چشام دوباره و دوباره. بود لرزیده دلم دیدنش با بار اولین که کسی. ندید

 کردی می فکر که کسی ببینی وقتی. نشست لبام روی غیرارادی لبخندی. بود کرده عرق هیجان از دستام کف

 که کسی! ده می دست بهت حسی چه باشی کرده چت باهاش ماه یه از بیشتر که باشه اونی ندیدتت وقت هیچ

 بد و حس کلی! کنه تزریق بهت خوب حس کلی جانم اون االن. جانم باشه گفته بهت منظور بی قبال اگه حتی

 .بودنشون یکی از. خوب و



 
 

77 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 سرعت رو هام قدم. چرخیدم اون به پشت سریع کرد بلند که رو سرش. کردم جا جابه دوشم روی رو کیفم

 حس یه. شد بدتر نشد، بهتر. شد بدتر گفت، می دلم ته چیزی یه باز اما. شدم دور شاپ کافی جلوی از و دادم

 حس! دونم نمی! نبود خودش داشتم دوست خودشه، فهمیدم که االن. سمیر شدن تر یافتنی دست از ترس! ترس

 راحت چی همه از دور به تونم نمی دیگه کردم می حس. شده تر نیافتنی دست برام سمیر االن کردم می

 .باشم مجازی دنیای مهرسای تونم نمی دیگه کردم می حس. بزنم حرف باهاش

*** 

 «سمیر»

 نمی فکر داد رو شاپ کافی آدرس وقتی اولش. گردوندم بودند شاپ کافی توی که نفری چند دور رو نگاهم

 قبل، های سال بود یادم من که جا اون تا. بود باز که این مثل اما! باشه باز هم رمضان ماه تو جا این کردم

. بود نیامده اون و بود نیم و چهار ساعت. کردم گوشیم به نگاهی و کردم پوفی. کردن می تعطیل رمضان ماه

 !اون با دونم می من وقت اون. بوده سرکاری قرار، بفهمم داشتم دوست

 به دوباره. گرفتم ضرب میز روی. نمیاد و کنه می ناز هم خودش ذاره، می قرار خودش مسخره دختره

  کافی اطراف

 وقت اون. اومدم شدم بلند مسخره قرار یه بخاطر سال و سن این با سمیر من. کردم می سرزنش رو خودم

 دونستم نمی خودمم ؟!زنم می حرف ماه یه نزدیک بعد هنوزم دختره این با چرا اصال من آخه! نیامد اون

 زدن گپ با رو وقتم رو ساعتی چند من شده باعث هست که چی هر یا! کنجکاوی یه! مسخره کشش یه! چرا

 !کرده خیانت بهش زنش که هستم مردی من! هستم کی من که کنم می فراموش اونم با وقتی و بگذرونم اون با

 کف حسابشو باید. آوردم بیرون جیبم از رو گوشیم. جلو کردم پرت رو بود پام جلوی که ای ریزه سنگ

 امشب. خونه سمت کردم حرکت و جیبم تو برگردوندم رو گوشی دوباره. مسخره! نبود. گذاشتم می دستش

 .کردم می استراحت رو ساعتی دو یکی بود بهتر. بود من شیفت نوبت

 چرا دونم نمی. بودن غذاشون خوردن مشغول و بودن کرده سکوت همه همیشگی عادت به افطار سفره سر

 و من نخواسته و زده پسم اون کنم حس شد می باعث نیومده اون که این. ببینمش داشتم دوست! بودم کالفه

 .ببینه

 خوری؟ نمی و غذات چرا سمیر -

 :گفتم و کردم بابا به نگاهی

 .کنه می اذیتم ام معده یکم -

 .نزد حرفی و داد تکون رو سرش

 .کردم نزدیک دهنش به و زدم چنگال به رو مرغ تیکه یه و کردم بود نشسته کنارم که الهه به نگاهی

 .بابا خوشگل بخور -

 :گفت و خندید آشور

 .دایی خوشگل بگی باید تو منم، باباش -
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 :گفتم و کردم اشاره غذاش به

 . بخور و غذات تو -

 !نداری دوست رو نادیا خاله شما گه می بابا به مامان دایی؟ -

 گردنش حاال که الهه سمت برگشت نگاهم. داد تکون رو سرش شرمندگی با که رفتم سمیرا به ای غره چشم

 .کرد می نگاهم و بود گرفته باال رو سرش و بود کرده کج رو

 نداری؟ دوستش که کرده شیطونی اونم دایی -

 !داره فرق تو شیطنت با اون شیطنت اما کرده، شیطونی آره

 .جون دایی دونم نمی -

 :گفتم و گرفتم دهنش جلوی ای دیگه ای تیکه بعد

 .من بدم شوهرت بشی بزرگ زود که بخور اینم -

 :گفت و داد چین رو بینیش. داد قورت رو دهنش توی ی لقمه

 میاری؟ برام هم عروس لباس دایی -

 :گفتم و بوسیدم رو اش گونه محکم

 !تو ای پدرسوخته چه -

 !خوره برمی بهم نکنی فکر. نکش خجالت جان، سمیر باش راحت -آشور

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نیست مهم زیاد هم بخوره -

 .خوام می نوشابه دایی -

 .نبود ای دیگه نوشیدنی آب، و دوغ جز کردم نگاه سفره به

 بینی؟ می سفره رو نوشابه تو االن -

 .خندید

 بخریم؟ بریم دایی -

 :گفت سمیرا که بدم و جوابش خواستم

 .جان مامان بخور دوغ داری دوست اگه. نیست خوب نوشابه -

 :گفت بعد کرد نگاه دوغ به یکم هم الهه

 .خوام می دوغ دایی -
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 بعد. خورد کمی و گرفت دستاش بین رو لیوان. گذاشتم سفره روی جلوش و ریختم لیوانش توی دوغ مقدار یه

 :گفت مامان به رو و شد بلند سفره کنار از

 .نکنه درد دستتون مامانی -

 .دخترم جونت نوش -

 .گرفتم رو دستش. کردم دراز الهه سمت به رو دستم. شدم بلند هم من

 .کنی نگاه بذارم برات صورتی پلنگ بریم بعد بشورم رو صورتت و دست بریم -

 :گفت شستم می رو صورتش و دست که طور همون

 .خوام می اسفنجی باب سمیر دایی داری؟ هم جری و تام دایی -

 :گفتم خنده با و بوسیدم رو خیسش گونه محکم

 با منم ببینی بذارم رو صورتی پلنگ همون برات بریم حاال! کنیا می ردیف اسم کلی برام بدم راه بهت -

 باشه؟. بزنم حرف دوستم

 .باشه -

*** 

 «مهرسا»

 جواب ناچارا. زد زنگ سریع که بودم نفرستاده رو پیام هنوز. بیام توم نمی که فرستادم پری برای پیامک یه

 !نیست کن ول ندم و جوابش تا دونستم می چون دادم

 الو؟ -

 شد؟ چی الو -

 .بود خودش که نبودم خوشحال. کردم سکوت

 :اومد پری صدای

 .شد مشخص تکلیفت االن دیدی نداره، اشکال -

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 !بود خودش -

 :گفت و کشید جیغی حالی خوش با پری

 .دراومدن آب از یکی دوتاشون که بحالت خوش مهری وای! خودشه بودم مطمئن -

 نداری؟ کاری پری -

 :گفت دمغ
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 میایی؟ فردا -

 .خداحافظ. دونم نمی -

 ثبتش اما بودم حفظ که ای شماره به. خورد زنگ دوباره که بذارم کیفم توی رو گوشی که کردم باز رو کیفم

 .انداختم کیفم توی رو گوشی و زدم تماس رد! حسام. کردم نگاه بودم نکرده

 مي. نیستم کني مي فکر که اوني من گفتم مي بهش! گفتم مي باید چي اما. بزنم حرف باهاش داشتم دوست

 !گرفتم طالق.. دارم بچه گفتم مي. کنم مي زندگي شما روبرویي مجتمع توي من گفتم

 دونه نمي حتي اون و بخوامش من فقط که زماني ممکنه غیر هم با ما بودن دونم مي. بوده همین همیشه

 توي چون شد، جدا شوهرش از زندگي سال هشت از بعد که زن یه. زنه یک کنه مي چت باهاش که دختري

 وفاداري امتحان توي حسام آره. بود شده رد باز هر اما داد فرصت بهش بود باهاش که سالهایي ي همه

 اون. بودم رفته راه چقدر! آخرشه دفعه بار این مطمئنم گفتم مي بار هر احمقانه چه من و شد مي رد همیشه

 اما! کنه آرومم تونست مي زماني یه که اي خونه. بودم پدریم خونه در پشت االن که بودم رفته راه قدري

 !آرامشم منبع شده نفر یه به کردن فکر که وقته خیلي

 حتي که کسي به نگاه یه با شرایط این توي االن نداشتم، ایمان عاشقي و عشق به عمرم تمام توي که مني

 باختم؟ دل چیش به! باختم دل شناختمش نمي درست

 به نگاهي و بستم رو در. شد باز تیکي با در که بود نگذشته اي ثانیه چند. زدم رو زنگ و کردم بلند رو دستم

 بدي آدم که دنیایي. بود خوب چي همه که دوراني. گذروندم توش رو بچگیم دوران که کردم صفایي با خونه

 همه و بود صداقت بود، پاکي. بود رنگ یه رنگها همه ته اما بود رنگي که دنیایي. نبود زندگیم قصه توي

 .بود خوب چیزهاي

 در چارچوب توي حسام خندون چهره و شد باز در بره ساختمون در دستگیره سمت به دستم که این از قبل

 :گفت و زد نمایي دندون لبخند. شد نمایان

 خوشي؟ بیني نمي رو ما خوبي؟ خانم، مهرسا سالم -

 بگم خواستم مي! نداري خالصي دستش از بگیري طالق اگه حتي. برادرت دوست با ازدواج عاقبت هم این و

 نزنم حرفي شد باعث آغوشم به پریدنش بعد و سپهر شاد صداي که خوشم بینم نمي رو ریختت آره

 .کردم نگاش لبخند با و گرفتم قاب دستام بین رو صورتش زد، زانو کنارش. بوسیدم رو صورتش و سر

 سپهرم؟ خوبي -

 .شده تنگ برات دلم مامان. جا این بیاییم گفت فریبرز دایي مامان آره، -

 در چارچوب به لبخند با هنوز حسام. گرفتم رو دستش و بوسیدمش. انداخت آغوشم توي رو خودش دوباره و

 .کرد مي نگاهمون و بود داده تیکه

 :گفتم اخم با

 .تو برم خوام مي کنار برو -

 :گفت و کرد اشاره داخل به دست با و کرد تعظیمي



 
 

81 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 . بفرمایید -

 .شدیم رد سپهر همراه به کنارش از و کردم ایشي

 و رسوندم بهش سریع رو خودم من که اومد سمتم دیدنم با بود شام میز چیدن حال در سالن توي که هم مامان

. زدم حرف تلفني باهاش دستم انگشت تعداد به شاید ماه دو این توي. بودمش ندیده که بود ماه دو. کردم بغلش

 .کردم مي فرار انداخت مي ام گذشته یاد و من که چیزي هر از داشتم دوست

 !مهرم شدي الغر -

 .نکردم چناني آن تغییر که خودم نظر به کردم نگاه خودم به

 کو؟ بابا شدم؟ الغر کجا من مامان -

 .میاد االن اونم اتاقشه، تو -

 اکتفا سر داد تکون همون به اونم که دادم تکون سري بود نشسته تلویزیون روبروي که فریبرز به نگاهي

 :گفت و کشید رو دستم سپهر. کرد

 بازي؟ بریم مامان -

 .شام بعد بذار جان مامان نه -

 من. آشپزخونه سمت رفت هم مامان. نشست فریبرز کنار تلویزیون جلو رفت و داد تکون رو سرش هم سپهر

 و کردم حس سرم پشت رو کسي حضور که شدم مانتوم هاي دکمه کردن باز به شروع و برداشتم رو شالم هم

 .خورد مي گردنم به که نفسي گرماي بعد

 شدن؟ قرمز چرا چشمات گلم خانم -

 رو خودش خیال بي که فریبرز به نگاهي بعد و کردم نگاهش اخم با. برگشتم طرفش به و کشیدم عقب سریع

 .دارم نگه پایین رو صدام کردم سعي. نبود ما به حواسش هم سپهر. بود کرده مشغول تلویزیون دیدن به

 .متنفرم ازت -

 :گفت انگیز نفرت صدایي با آروم و شد نزدیک بهم قدمي و کشید هم در و اش چهره

 !عاشقتم که من عوضش در میاد؟ دلت -

 .کردم حرکت آشپزخونه سمت به و دادم تکون رو سرم تاسف با

 حتي نه و مامان نه بابا، نه. نبود خیالش عین کسي هیچ کردم نگاه بقیه به. نشست کنارم اومد هم شام میز سر

 جلو و کشید غذا برام اون بردارم رو بشقابم بخوام که این از قبل. کرد مي غیرت ادعاي همه اون که فریبرز

 :گفت و زد لبخندي که کردم نگاش چپ چپ. گذاشت

 .گلم بخور -

 سپهر! هستي آدمي چه دونم مي و شناسمت مي که من. عوضي هیز. شد کوفتم غذا این واقعا دیگه االن یعني

 حضور. بود نشسته بابا کنار هم فریبرز حسام و من روبروي هم بابا و مامان و بود نشسته راستم طرف هم
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 نگاه دانلود

 جا این به اومدن از قبل اتفاقي چه که کنم فراموش بود شده باعث اونم! داشت مزیت یه فقط حداقلش حسام

 سمیر العمل عکس که کنم فکر این به نداشتم وقت دیگه آورد مي در این که بازي هیز با یعني. بود افتاده برام

 چیه؟ نرفتنم از

 بود نگفته مگه. شد زده ذهنم تو جرقه یه دفعه یه. بزنم حرف باهاش تونستم مي بود شیفت که هم امشب

 مونه مي. سمیر دونم مي که هم رو اسمش. کنه مي کار دندونپزشکي درمانگاه یه توي و پزشکه دندون

 مي فکر چي هر کرد؟ معرفي نامي چه به رو خودش کنه دعوتم بود اومده مادرش که روز اون. فامیلیش

 .اومد نمي یادم درست کردم

 :گفتم آروم و برگشتم حسام طرف به اخم با خورد پهلوم به که اي ضربه با

 تو؟ چته -

 :گفت و کرد اشاره غذام به

 خوري؟ نمي چرا -

 چه؟ تو به -

 .شدم بلند میز پشت از سریع و

 .نکنه درد دستتون مامان -

 :گفت و کرد غذا بشقاب به نگاهی مامان

 !نخوردی چیزی که تو -

 .بودم خورده شیرینی اومدن قبل ممنون، -

 :گفتم و کردم سپهر به نگاهي بعد

 . کنیم بازي بیا خوردي که رو شامت -

 :گفتم که شه بلند خواست

 .بعد کن تموم رو شامت اول -

 .مامان شدم سیر -

 :گفت جدي حسام

 .کن تموم رو شامت اول -

 بلند کي این. نشست کنارم اونم نشستم سالن توي مبل روي که این محض به. نگفت چیزي سپهر دیگه بار این

 !نفهمیدم من که دنبالم اومد شد

 بکشم کنار رو خودم کردم سعي. بود چسبیده من به کامال که بود نشسته طوري اون خب اما. بود نفره دو مبل

 :گفت گوشم دم و کرد حلقه دورم رو دستش که بگیرم فاصله ازش و
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 .شده تنگ باهات بودن برای دلم -

 اونم که سپهر جز ببینن رو ما تونستن نمي و بودن ما به پشت بقیه بود سالن گوشه خوري ناهار میز چون

 .شد باز دورم از دستش حلقه. عقب دادم هلش دستام با سریع. بود پایین سرش

 مي فریبرز به گرنه و. بدون رو خودت حد پس. دوستتم خواهر تنها االن. ندارم تو با نسبتي هیچ االن من -

 . گم

 :گفت و زد آرومي قهقه

 اصال. دونم مي که من داري ونیاز زني یه هم تو باالخره. برگردي کنم راضیت من که راضیه هم فریبرز -

 و هم نیازاي و باشیم مفید هم براي که باشیم دوست تا دو تونیم مي خب اما. کنیم نمي هم ازدواج خواي مي

 .کنیم رفع

 دختراي دوست شده زندگیش کل. بود فهمیده رو آغوشي هم فقط زندگیش از که مردي! کردم نگاش انزجار با

 .نبود قانع دختري و زن به که بود شده عوضي قدر اون. وارنگ و رنگ

 !بدتري هم حیوون از دیگه تو. داره شرف تو به هم حیوون -

 .برخورد بهش

 مي خانم نگو. خبراییه که شدم مطمئن کنی می زندگی تنها گفت فریبرز وقتي داري؟ رو کسي نکنه چیه؟-

 .باشه راحت خواسته

 :گفتم و کردم تف صورتش تو

 .بیني مي خودت مثل رو همه کثیفي چون -

 :گفت و آورد صورتم نزدیک رو صورتش لبخند با و کشیدم صورتش به دستي

 .بدي هم رو بقیه که شرطي به نبود بد اینم کار شروع واسه -

 سالن گوشه که رو مانتوم و شدم بلند سریع. کنم تحمل آدمي همچین وجود با رو فضا اون تونستم نمي دیگه

 .افتاد من به نگاهش سپهر بستم مي رو هاش دکمه که طور همون. برداشتم بودم کرده پرت مبلي روي

 بري؟ خواي مي مامان -

 .بزنم لبخندي کردم سعي

 .برم مجبورم مامان آره -

 :گفت خوري دل با

 !کنیم بازي بود قرار -

 باشه؟ کنیم، بازي باهم کلي جمعه دم مي قول -

 !کنه درکم که گفتم مي بهش باید چي. نگفت چیزي و گرفت ازم و نگاهش خور دل
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 نگاه دانلود

 ؟ موني نمي جا این رو امشب -بابا

 .بدم انجام باید که دارم کار کلي نه -

 :گفت که شنیدم من فقط رو حسام آروم صداي

 .داره شبونه کار آره -

 .بگیرم نشنیده کردم سعي و شنیدم

 :گفت بابا به رو هم فریبرز

 .میارن در حرف برامون مردم. جا همین برگرده بهتره گفتم که من -

 که ببینم و بمونم خواستم نمي. نموندم هم خداحافظي جواب منتظر حتي. بیرون زدم و کردم خداحافظي سریع

 .گیرن مي زندگیم مورد در تصمیمي چه اونا

*** 

 «سمیر»

 

 نمیای؟ خودت و ذاری می قرار اتم مسخره من مگه! خود بی -

 .اومد پیش برام کاری-مهر

 نکنم؟ تو دیدن تلف و وقتم الکی که ندادی خبر چرا -

 .ببخشید سمیر -مهر

 !کنم خالی این سر داشتم دوست رو نادیا از ناراحتیم چرا دونم نمی

 .شه می تموم چی همه کنید می فکر گین می ببخشید یه بعد کنید می غلطی هر گرفتین یاد خوب زنا شما -

 گی می چی یعنی سرقرار؟ بیایی کردم مجبورت من مگه کردم؟ کار چی من مگه! تو گی می چی سمیر -مهر

 غلطی؟ هر

 :کردم تایپ و زدم چنگی رو موهام

 .ندیدمت که بهتر همون اصال -

 .بیام نتونستم فقط بشم وقتت شدن تلف باعث خواستم نمی من ببخشید، که گفتم -مهر

 تایپ چیزی من و گذشت ای دقیقه دو یه. شدم خیره مانیتور به و ام چونه زیر زدم تکیه میز روی رو دستم

 .نوشت خودش که نکردم

 سمیر؟ -مهر

 سمیر؟ آقا -مهر
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 .بیام نتونستم منم بیاد، پیش مشکلی ممکنه کسی هر برای خب سمیر؟ -مهر

 .کردم تایپ

 .جایی برم خوام می نیستم صدردصد که هم فردا. باشم نتونم مدت یه ممکنه منم باشه -

 داری؟ قرار دخترت دوست با سمیر -مهر

 بگی؟ رو نیومدنت دلیل نشدی آن دیشب چرا ضمن در! حاال -

 .نبود خوب حالم -مهر

 .ندیدمش هنوز اما ارتباطم در باهاش ماه یه از بیشتر که دوستی. شدم دوست این نگران

 خوبی؟ االن -

 خوبی؟ تو خوبم آره -مهر

 .هم به کنیم سالم رفت یادمون حتی شد شروع دعوا با مکالممون اول. نشست لبم روی لبخندی

 .نیستم بد -

 شده؟ چیزی. نیست خوب حالت که هست چیزی یه یعنی نیستم بد گی می وقتی -مهر

 نمی و شناستم نمی که دوستی! نه یا بگم زندگیم از و کنم اعتماد مجازی دوست یه به تونم می که بودم حیرون

 حتی دیگه و بمونم ناشناس براش همیشه جوری این. نبینمش وقت هیچ دیگه تونم می. بشناستم هم ذارم

 گفتن با دونم نمی اما. بگم بود الزم شاید نه؟ یا بگم بهش که بودم دل دو. نیست مهم برام هم موردم در نظرش

 .نوشت خودش که کردم سکوت همین برای! شه می چی قضیه این

 گذاشتی؟ کیه عکس این سمیر -مهر

 :نوشتم و کردم نگاهی الهه عکس به

 .دخترمه کن فرض -

 .بودی مجرد که تو -مهر

 داره؟ هم فرقی مگه -

 .پرروترن پسرا به نسبت مردا اما نه، -مهر

 !بود پروا بی و پررو همه این چرا بود مجرد که امیری پس پسران؟ از پرروتر مردا گفته کی. زدم پوزخندی

 .دخترمه این که بدون االن خب -

 :نوشت چون کرده تعجب کردم می حس

 مه؟ جون بگو گی؟ می جدی سمیر -

 . گفتم می بهش باید چرا اصال نه؟ یا کنم می دارم درستی کار دونم نمی
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 نگاه دانلود

 !دخترمه کن فرض -

 داری؟ زن چی؟ زن پس -مهر

 .کنیم صحبت هم با بچه مورد در ببینمش باید هم فردا. دادم طالقش -

 .بگم بهش تونم نمی االن. خواستم می وقت. ترسیدم می. بگم رو راستش نتونستم چرا دونم نمی اصال

 سرکارم؟ یا گی می جدی سمیر -مهر

 .گفتم جدی -

 گرفتین؟ طالق چرا -مهر

 :کردم تایپ بشم پشیمون که این از قبل سریع. کردم مکث

 .کرد خیانت -

 .ننوشت چیزی چون. ای دیگه چیز هر یا شد شوکه دونم نمی

 .متاسفم -مهر

. بینم می نادیا همون چشم به من که رو تویی! خوره می دردی چه به برام تو خوردن تاسف! خورد تاسف

 .بیزارم ها گرگ شما سوزی دل و تاسف از من که نخور تاسف

 !نازه چه. خوردنیه دخترت اما -مهر

 .هست ام خواهرزاده -

 گی؟ می چیزی یه هی چرا چی؟ یعنی سمیر -مهر

 .بشیم جدا قراره. ندادم طالق هنوز هم رو زنم. ندارم بچه -

 بپرسم؟ سوال یه سمیر -مهر

 .دم نمی جواب نداشتم دوست -

 ...بگم چطور یعنی خیانت، از منظورت. باشه-مهر

 .ذهنته تو که چیزی همون آره، -

 خواستم می. خواستم می نه و کنم فراموش تونستم می نه. گرفت جون چشام جلوی شب اون ی همه دوباره

 فشار رو سرم. رفت می یادم شب اون نباید. نکنم اعتماد زنی هیچ به وقت هیچ که بمونه یادم حماقتم همیشه

 .دادم

 :نوشت کردم می فکر که چیزاهایی همه برعکس اما. خودته از مشکل حتما بگه. کنه مسخرم بودم منتظر

 .نداشته رو لیاقتت -مهر
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 نگاه دانلود

 که داشتم احتیاج. کرد خیانت که نداشت رو لیاقتم کنم باور که. بگه بهم و این یکی داشتم احیتاج! شدم آروم

 .بودم شده تایید محتاج من و بود کرده ام نفی خیانتش با نادیا. بشم تایید

 «مهرسا»

 

 غلتی تخت روی. بیام تونم نمی امروز که زدم زنگ هم پری به. نداشتم رو مزون به رفتن حال اصال امروز

 !ظهر از بعد یک. افتاد ساعت به نگاهم و خوردم

 اش خونه این و مرد که بکنم علی دایی روح به دعا باید. شدم بلند تخت روی از و دادم بدنم به قوسی و کش

 بعد و کنه می زندگی فرنگ اونم که نداشت بیشتر پسر یه دایی این قضا از. کنم اش اجاره بتونم من که موند

 توش پدرش که خونه همین جز خارج گرده برمی و فروشه می رو داشته پدرش چی هر هم پدرش مرگ

. بدن ای خیریه یه به رو درآمدش و بدن اجاره رو خونه این بود کرده وصیت علی دایی چون. کنه می زندگی

 بخاطر اونم که کنم اجاره وسایلش با رو خونه این تونستم من و نزد دست خونه وسایل به اصال هم پسرش

 .ده می اجاره خونه تنها زن یه به کی گرنه و بود علی وساطتت و کمک

 سری یه و بود خونه این توی که بود ای نفره دو تخت برای روتختی و تشک خریدم خودم که چیزی تنها

 .آشپزخونه برای کوچیک وسایل

 برای دوش یه. حموم سمت کردم حرکت شلوارک و تاپ همون با و کردم پام بود تخت پایین که رو دمپاییم

 .بود الزم خستگیم رفع

 جدا زنش از قراره گفت می که مردی. متاهله فهمیدم االن که کسی. کردم فکر سمیر به ایستادم که دوش زیر

 کنه؟ تحمل رو خائنش زن تونست سال چند اون. دیده خیانت گفت می اونم! مشترکه هردومون درد جالبه. بشه

 می فکر این به من و اومدن می پایین روم و سر از آب داغ قطرات زد؟ ندیدن به رو خودش و دید بار چند

 کاش. دلشون زیر زنه می خوشی ها زن ها وقت بعضی کرده؟ می خیانت بهش زنش باید چرا که کردم

 .ای مسخره حس چه! کنم می حس بوده؟ خوب هم سمیر دونی می کجا از تو. دید می رو من زندگی

 .باشیم داشته واقعی مالقات قرار یه دارم دوست دلم ته داریم مشترک درد یه تامون دو دیدم وقتی االن

 .بخواد اون اگه باشیم، خوبی دوستای هم برای تونیم می. دارم بهش که حسی از دور به

 من و تونیم می باشن؟ هم برای دوست تا دو تونن نمی مرد و زن یه مگه باشیم؟ دوست هم با شه نمی مگه

 !کردن زندگی برای انرژی. گرفتم انرژی تصمیم این با انگار. باشم دوست یه براش خوام می

. ایستادم آیینه جلوی. کنم اقدام بشم پشیمون که این از قبل امروز همین باید. پیچیدم خودم دور رو حوله سریع

 هم هام لب کوچیک، بینی اومدن، می چشم به اول نگاه توی که عسیلیم چشمای. کردم نگاه آیینه توی خودم به

 .بود روشن هم پوستم رنگ که شکر رو خدا و بودن معمولی که

 رو هام چتری. کردم تنم رو شالم و مانتو. اتاق تو برگشتم و زدم مسواک سریع و حموم سمت برگشتم دوباره

 چشام تا کشیدم چشمام توی هم سیاهی مداد و لب رژ رژگونه، هم ذره یه ریمل، کمی. ریختم صورتم روی

 این پس بشی؟ قدم پیش دوستی برای خوای نمی تو مگه مهرسا گفت، ذهنم ته چیزی یه. بده نشون بیشتر رو

 اولین دارم دوست. باشم زیبا چشمش به دارم دوست. باشم روراست خودم با کردم سعی و چیه؟ برای کارا

 !باشه زیبا کنه می ثبت ذهنش توی من از که تصویری
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 ام شونه روی کج رو کیفم. بشناسیم خوب رو همدیگه بتونیم که کردم می کاری باید. شناختمش می باید

. کنم طی پله با رو طبقه چند این خواستم می که داشتم انرژی قدر اون. کردم قفل رو واحدم در و گذاشتم

 .کنم زندگی تونستم می من آره. نشست هام لب روی لبخندی

 باز در که رفت زنگ سمت به دستم. خونس االن اون که کردم فکر این به ایستادم که خونشون در روی روبه

 اما. کرد می باز ماشین کردن خارج برای رو در داشت باشه شده من متوجه که این بدون که بود اون. شد

 روی همیشگیش محو لبخند بعد کرد کوچولو اخم یه اول. افتاد من به نگاهش و کرد بلند رو سرش که همین

 .نشست لبش

 داشتین؟ کاری خانم بفرمایید -

 .نباشه تابلو زیاد لبخندم کردم سعی

 .سالم -

 :گفت کرد می جا جابه دستش توی رو سویچ که جور همون

 امرتون؟ سالم، علیک -

 .هستم همسایتون من ببخشید -

 :گفتم و کردم اشاره مجتمع به

 و پزشکن دندون برادرتون که شنیدم ها همسایه از راستش. کنم می زندگی رویی روبه مجتمع همین توی -

 شروع دردم دندون ظهری سر االن منم. هست جا این نزدیک که کنن می کار روزی شبانه درمانگاه توی

 .بگیرم ازتون رو درمانگاه آدرس گفتم شده

 .شناسمش می نفهمه که گفتم عمدا دندونپزشکه خودش دونستم می که من حاال

 درد دندون با تو که کرد می فکر خودش با داشت کنم فکر! نشست لباش رو پوزخندی و کرد نگاه رو سرتاپام

 نکرده روی زیاده که من خب اما کردی؟ می کار چی نداشتی درد دندون اگه رسیدی؟ خودت به قدر این

 .بودم

 .کردم نگاش اش خنده صدای با

 گفتم؟ داری خنده چیزی -

 :گفت خنده همون با و داد تکون رو سرش

 دارین؟ درد دندون مطمئنید -

 :گفتم و کردم اخمی

 دارین؟ شک -

 :گفت و داد تکون تاسف با رو سرش

 .برادرم نه پزشکم دندون من -
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 :گفت و کرد اشاره ماشین به

 .رسونمتون می من بفرمایید -

 سر بالیی چه عشق ببین خدا. شدم خوشحال پیشنهادش از که ندم نشون کردم سعی اما. نبود بد شروع برای

 .میاره آدم

 .رم می خودم من کنید لطف رو آدرس شما ممنون نه -

 دیگه؟ برین خواین می االن. اوکی -

 .حیف! بودا زده الکی تعارف اینم انگار اه

 .بله -

 .بیارم رو درمانگاه کارت براتون تا باشین جا این لحظه چند پس -

 .چشم -

 مشقت و درد و کرده کار روش کلی ساختنش برای مطمئنا که نقصش بی هیکل به تو بره تا برگشت وقتی

 این مثل این. بود اندامش فیت قشنگ که کوتاهی آستین سفید پیراهن و افتاد کشیده جون به هم رو رفتن باشگاه

 چی. بود خورده ذوقم تو بدجوری. اومدم خودم به گرفت صورتم جلو که رو کارت. سفیده رنگ عاشق که

 !شد چی کردم می فکر

 .کردین لطف ممنون -

 .خواهش -

 .بای -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .بای -

 :گفت که برم برگشتم

 .مسیریم هم رسونمتون می من بفرمایید کنه می اذیتتون زیاد دندونتون اگه -

 .برگشتم و ندونستم جایز رو پیشنهادش کردن رد و کردن تعارف دیگه بار این

 نباشم؟ مزاحم -

 .بیارم بیرون رو ماشین تا باشین نه، -

 .رفت ماشین سمت به و

 ماشین رفت وقتی کنه، می ام پیاده درمانگاه دم فوقش! کار چی درمونگاه برم ندارم درد دندون که من حاال

 .نیست بدی فکر آره. گردم برمی گیرم می
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 «سمیر»

 دوخته خیابون به رو نگاهش. کردم دستیم بغل به نگاهی. دادم فشار گاز پدال روی رو پام و زدم جا رو دنده

 می رو و زیر و اش قیافه چی هر. اومد نمی بهش اصال بود ریخته صورتش روی که هایی چتری این. بود

 با فکری چه این واقعا. باشم بین خوش بهش نسبت تونستم نمی و نیست هیچیش این که شدم می مطمئن کردم

 !کرده خودش

 مثل یکی اینم خب آره. رسیده خودش به و کرده تر آروم رو دردش مسکن با شاید نباش بدبین قدر این سمیر

 این بدون صورتش که اونه خوشگل بگه بهشون نیست یکی. بزنه بیرون ازخونه تونه نمی آرایش بدون نادیا

 .صورتتون نه کنید زیبا رو ذاتتون. کنید پاک رو ذاتتون بگه بهشون نیست یکی. باشه خوشگل روغنا و رنگ

 :گفتم و دوختم خیابون به رو نگاهم و کردم بهش نگاهی نیم

 درسته؟ هستین جدید محل این توی -

 .برگشت طرفم به

 .شدیم ساکن اینجا شه می ماهی دو یه بله -

 شاغلین؟ -

 .بله -

 .دوخت خیابون به رو نگاهش و

 ...خانم ببخشید -

 .هستم راد -

 درسته؟ کنید می زندگی مادرتون و پدر با -

 ندم؟ جواب تونم می -

 رو بهشون دیگه همینه. شدم کالم هم باهاش که منه تقصیر! نگو درک به. کرد می نگاهم جدی کردم نگاهش

 .طرفم برگشت. کردم پارک درمانگاه روبروی رو ماشین!خبریه کنن می فکر بدی

 دیگه؟ هست جا همین. کردین لطف ممنون -

 :گفتم و کردم اشاره درمانگاه تابلو به

 .بفرمایید ست جا همین بله -

*** 

 «مهرسا»

 «پاک پزشکی دندان روزی شبانه درمانگاه» کردم بود کرده اشاره که تابلو به نگاهی
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 شد؟ پیاده چرا دیگه این. شد پیاده هم اون دیدم که شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در اسمیه؟ چه دیگه این

 .باشم خونسرد کردم سعی تو؟ بیاد خواد می نکنه

 .کردین لطف ممنون -

 .جا این داشتم قرار دوستم با منم مسیریم هم که گفتم. میام همراهتون -

 دندون یه من اگه حاال گندتر؟ این از شانس. بود کجی دهن به شبیه بیشتر البته که بزنم لبخند کردم سعی

 می گم می فوقش حاال داره اشکالی چه خب. سالمن دندونام همه که شانسیمه بد از اینم. چیزی یه داشتم خراب

 پشتم فاصله با رو دستش و گرفت قرار کنارم. بود چی دندونم درد پس. خودم جون آره. کنم چکشون خواستم

 دندونام دونه می که گفت می بود لبش روی که شیطانی لبخند. کرد هدایتم درمانگاه سمت به و داد قرار

 :گفتم و کردم اشاره درمانگاه تابلو به! ندارن مشکلی

 اعتیاده؟ ترک مرکز مگه پاک؟ چرا حاال -

 !شده خنده خوش من واسه اینم. شد بلند اش قهقهه صدای

 :گفت سریع افتاد اخمم به که نگاهش

 .منم که کاوش و پارسا،امینی. اومد در آب از این پزشک دندون تا سه فامیلی ترکیب -

 از بهتری اسم بلکه کنید ترکیبشون دیگه جور یه شد نمی حاال گفتم خودم با. شدم درمانگاه وارد و گفتم آهانی

 می فکر بخونه کی هر نه اپک چی؟ دیگه. معنیه بی خیلی کپا، یا. مزخرفه اینم نه کاپ، مثال دربیارد؟ آب

 !بهتره پاک همین که این مثل! اُپکه سازمانه کنه

 «سمیر»

 :گفتم و کردم امیر حواله چشمکي

 کردن لطف و کرده پیدا مشکل دندوناشون که این مثل هستن خوبمون هاي همسایه از راد خانم جان، امیر -

 .عالیه کارمون واقعا ما که بده نشون بهشون تو هم حاال. جا این اومدن و کردن اعتماد ما به

 .کردم نگاه راد ترسیده قیافه به

 ترسیدین؟ چرا نداره ترس -

 :گفت آروم و شد جا جابه جاش سر

 !نترسیدم نه -

 و کنه اجرا و اوامرش تا ایستاد امیر کنار هم سماواتي. ایستاد سرش باال و کرد درستش رو ماسکش هم امیر

 بودي مجبور آخه کردم مي نگاه راد نگران قیافه به لبخند با هم من. کرد دندوناش معاینه به شروع بالفاصله

 .نیستم کن ول چیه قضیه نفهمم تا و اس قضیه یه پشتش دردت دندون این دونم مي که من! بگي دروغ

 داره؟ درد کدومشون حاال. ندارن مشکلي دندوناتون که ظاهرا خانم خب -امیر

 کدوم ببینم بشم تر نزدیک خواستم. کرد اشاره پایینش فک دندوناي از یکي به بعد و انداخت من به نگاهي راد

 دستامو. ایستادم راد از قدمي دو فاصله به هم من. نشم نزدیک کرد اشاره ابرو با امیر که گه مي رو دندونش
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 حدسم یا داشتن مشکل دندوناش بیچاره این و بودم بدبین واقعا من آیا چیه؟ نتیجه ببینم شدم منتظر و کردم بغل

 !اس کاسه نیم زیر اي کاسه یه و بود درست

 :گفت سماوات به رو امیر

 .نیست ظاهري مشکل شاید ببینم بگیر فوتو یه -

 :گفت و کرد نثارم چشمکي

 !ظاهري نه باطنیه مشکل کنم فکر -

 من به داده گیر فقط اینم. کرد مي نگاهم داشت بیچاره راد این چون نخندم کردم سعي. داد تحویلم نیشخند یه و

 !سالمن خانم این دندوناي که شد مشخص باالخره! دیگه کن نگاه امیرو این خب. کنم مي کار چی ببینه

 :گفت و کرد نگاش دخترکش لبخند یه با امیر وقتي

 .هستن تر سالم هم من دندوناي از دندوناتون خانم -

 :گفت و شد بلند عصبي راد

 !داره مشکل من دندون فهمید مي اي تجربه با دندونپزشک هر گرنه و کارید تازه ها شما -

 که بشه رد کنارم از خواست. کردن مي نگاهش متعجب دو هر امیر و سماوات. برداشت رو کیفش عصبي

 :گفتم بشنوه خودش فقط که طوري آروم. ایستادم جلوش

 دو این از تشکر یه هم حاال. نداره مشکلي هیچ دندونت که دوني مي خوتم دونم مي که دارم تجربه قدر اون -

 .بریم تا بکن گرفتي بیخودي رو وقتشون که این بابت تا

 :گفت و برگشت امیر طرف به! نبازه رو خودش کرد سعي اما پرید رنگش لحظه یه

 .جا این به اومدن از کردین پشیمون رو من و نداشتین تجربه کارتون تو اصال که دکتر آقاي ممنون -

 !پررو ي دختره شه کم روش گم مي این به چیز یه من حاال

 .زد لبخندي من برخالف امیر

 خواین مي باشیم نکرده تلف رو وقتون که این و عریضه نبودن خالي براي حاال. گین مي راست شما بله -

 کنن؟ تزریق بهتون مسکن یه بگم

 :گفت پته تته با سریع راد

 .ممنون! نه نه، -

 :گفتم بلند بشه خارج کامل که این از قبل اما. زد بیرون بگیرم رو جلوش بتونم که این از قبل و

 .میام االن باش منتظر ماشین کنار -

 ....نمي -
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 :گفتم جدي

 .میام زود -

 .رفت و داد تکون رو سرش

 خبریه؟ -امیر

 :گفتم و کردم اشاره سماوات به و رفتم بهش اي غره چشم

 .باشي نکرده روش و زیر که امیدوارم. بده و و گوشیم -

 :گفت شیطنت با امیر

 !کردم مي پیدا حسابي درست چیز یه کاش حاال -

 .گرفتم دستش از بود گرفته طرفم به که رو گوشیم

 فیلم یا عکس من شاید. نداره امنیت! بذاره جا جا این رو گوشیش تونه نمي آدم یعني! شدي مي آدم دفعه یه -

 !داشتم گوشي تو خصوصي یا خانوادگي

 .شد مي عالي بود خودت از خصوصي. باشي داشته عمرا دونم مي که رو خانوادگي -

 .کردم اشاره بود کرده سرگرم وسایل با رو خودش که سماوات به. دادم تکون رو سرم تاسف با

 کني؟ باز کسي هر جلوي رو دهنت نباید نگي وقت یه -

 .خودیه بابا -

 .خداحافظ رفتم من! خودیه و درد -

 طاقچه و بیاد کالس یعنی خواست می در دم باز که این با. کردم بهش نگاهی و درآوردم حرکت به رو ماشین

 نگاهم. شد سوار بودن دستوری و جدی البته که تعارف دو بعد آخرش ولی بیاد باهام خواد نمی که بذاره باال

 :گفتم و کردم بهش نگاهی. گرفتم رو روبه از رو

 خب؟ -

 .دوخت سمتم به رو نگاهش اونم

 خب؟-

 خب؟ بله -

 خب؟ -

 .کردم اخمی

 معنی چه کارتون این که اینه منظورم کنید؟ می تکرار شما هی خب گم می من هی! کردی ام مسخره خانم-

 داشت؟
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 :گفت و زد کنار پیشونیش روی از رو هاش چتری. شد جا جابه سرجاش کمی

 !فهمم نمی رو منظورتون -

 :گفتم و کردم اشاره هاش چتری به

 !نمیاد بهت اصال -

 .برد دستگیره سمت به رو دستش و کرد اخمی. خورد جا

 .آقا دارید نگه -

 .برگشتم طرفش به و زدم رو مرکزی قفل. کردم پارک خیابون کنار

 کردین؟ قفل چرا رو در -

 داشتی؟ درد دندون شده باورت نکنه بود؟ چی واسه پس نبود من به شدن نزدیک واسه امروزت نقشه اگه -

 که شما از شما؟ کنید می تعبیر دارین جوری چه رو درد دندون یه. رو در کنید باز. سقفی به اعتماد -

 !رسید می نظر به بعید کردین تحصیل

 راهنما. بشم پیله این از بیشتر تونستم نمی خب اما داره قصدی یه بودم مطمئن هم هنوز که این با. کردم پوفی

 .بود عصبی اش چهره کردم نگاش. کردم خارج پارک از رو ماشین. زدم

 می من از بهتر رو هاتون همجنس که خودتون که این مثل. کردم روی زیاده خوام می عذر -

 .شناسین

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 زنید؟ می دام کردن پهن از حرف شما وقت اون. بینمتون می که بارمه اولین من -

 .کردم نگاش دقیق و طرفش برگشتم

 زدم؟ دام کردن پهن از حرفی من -

 :گفت پته تته با

 !بود این کردم برداشت حرفاتون از من که چیزی -

 !باشم زده خاصی حرف من کنم نمی فکر -

 !مطمئنم. دیدم قبال رو این من آره. کردم نگاش دقیق دوباره و کردم مکثی

 یادتون نکنه. باره دومین یادمه که جایی اون تا. باشین دیده و من باره اولین که کنم نمی فکر ضمن، در -

 !باشه بوده اشتباهی اگه البته. داشتیم هم با تصادفی یه که اشتباهی هم بار یه رفته

 .کنید می توهین من به دارین دیگه شما -

 .زدم روش به لبخندی
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 .میاد پیش بحث دوستا بین باالخره نگیر، سخت -

 :گفت اخم با

 !باشم گذاشته شما با دوستی قرار نمیاد یادم -

 !بوده همین قصدت کنم فکر -

 ...دار دیگه سمیر -

 !کردم نگاه بهش تعجب با. کوبید دهنش روی محکم کنه تموم رو حرفش که این از قبل اما

 «مهرسا»

 جمع جوري چه رو زدم که گندي این من االن! بشه باز موقع بي که دهني به لعنت. کوبیدم دهنم روي محکم

 وقتي. دیگه همینه فکري بي آخر!این از هم این اولم شاهکار از اون! شه نمي این از بدتر دیگه واقعا کنم؟

 هر مرموز کردم نگاش. دیگه شه مي همین کردم اجراش و کشیدم نقشه خودم و نکردم مشورت پري با حتي

 مي منو داشت این و نگفت چي هیچ. دوخت مي من به و گرفت مي خیابون از رو نگاهش بار یک ثانیه چند

. اتوبان سمت پیچید. کردم نگاه رفت مي داشت که مسیري به! مبهم ترس یه. افتاد دلم تو ترس یه. ترسوند

 !نبود خونه مسیر

 دیده که دیداري چند قد و شناختمش مي مکالمه ماه یه قد که سمیري. ترسیدم سمیر با بودن از ترسیدم،

 .بودتم ندیده اون و بودمش

 اما. بودم گذاشته بودنش خوب حساب به رو دیدنش از دلم لرزیدن من. آدمیه چجور دونستم نمي که سمیري

 !ترسیدم بود لرزیده براش دلم که مردي با بودن از. بودم ترسیده لحظه این توي االن

 .شم مي پیاده دارین نگه رین؟ مي کجا دارین -

 .انداخت بهم نگاهي

 !نیستیم غریبه هم با زیاد که این مثل. بزنیم حرف هم با الزمه -

 .ترسیدم که ندم نشون کردم مي سعي اما. بود مشخص صدام لرزش

 کنید؟ صدا اسم به رو کسي نیومده پیش حاال تا شما خب -

 اسمش مکالمه وسط یهو بزنم حرف رسمي باهاش که کسي نه و دیدمش بار اولین گم مي خودم که کسي نه -

 .بزنم صدا و

 :گفت جدي

 بزني؟ حرف خواي نمي خب، -

 مگه اما. بزنم حرف و کنم فکر. نترسم بار این شه مي قفل ذهنم همه و ترسم مي وقتي همیشه مثل کردم سعي

 اتوبان شونه به رو ماشین. کرد مي تزریق بهم رو هیجاني و ترس یه خود خودي به کنارش بودن! شد مي

 در به رو خودم. بترسم شد باعث نگاهش. چشمام تو شد خیره و کرد ریز و چشاش. برگشت طرفم به و کشید

 :زد داد که رفتم در سمت به دستم چسبوندم ماشین
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 شد؟ فهم شیر. نیست خبري رفتن از هستي کي نفهمم تا. سرجات بتمرگ -

*** 

 «سمیر»

 جوري این چرا نبود خبري واقعا اگه چرا؟ ترس همه این گرنه و اس کاسه نیم زیر اي کاسه دونستم مي

 پدر جلو و من که کرده پهن دام واسم عوضي نادیاي اون که چرخید مي این حوش و حول فکرم! بود ترسیده

 .خودش مثل یکیه اینم حتما. ام قصه بد من کنه ثابت خواد مي حتما خانم که کنه رسوا مادرم و

 نه؟ یا زني مي حرف -

 .داد قورت دهنشو آب

 بگم؟ چي -

 هستي؟ کي -

 .همسایتون-

 .دادم تکون تهدید با صورتش جلوي رو ام اشاره انگشت. دادم بیرون محکم رو نفسم

 .کن انتخاب خودت. بزني حرف که کنم مي کاري خودم یا زني مي حرف خوش زبون به یا -

 بهم شد خیره و داد قورت رو دهنش آب

 .شد باز زبونش کشیدم سمتش به که رو ام تنه نیم. بزنه حرف خواست نمي این که این مثل نه

 .اومد خوشم ازت و دیدمت پیش مدت یه -

 .سرجام برگشتم

 خب؟ -

 مي دارم دوست و عاشقتم یه با. کنه خامم خواست مي جوري این. پس شگردشه اینم خب. شد ساکت دوباره

 .بزنم حرف من دوباره شد باعث سکوتش! نادیا نشاختي و من هنوز پس. برسن کردم نام بد به خوان

 طرفي؟ بچه با فکرکردي. ازم اومده خوشت پس! طور این که خب -

 معصومیت این به تونستم نمي اما. کشیده برام اي نقشه که این به کنم شک شد مي باعث نگاهش معصومیت

 کنم اعتماد

 کردم مي فکر که معصومیتي همین به من. بود زده ضربه بهم معصومیت همین که کسي. ام گزیده مار یه من

 !شد چي آخرش. بودم کرده اعتماد نادیاست نگاه تو

 :گفتم تر محکم و تر جدي بار این

 خواي نمي پس بود؟اوکي چي امروزت کاراي از قصدت هستي؟ کي تو پرسم مي ازت آخر بار براي -

 بزني؟ حرف
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 .کرد مي ام کالفه. بود نگاهش توي التماس جور یه. کرد مي اذیتم چشماش توي ترس

 .باشي آخرش تا باید پس! دیگه شه مي ختم کجا به داشتن دوست که دوني مي داري؟ دوستم گي نمي مگه -

 .کرد مي نگاهم حیرون

 شدي؟ الل چیه -

 چیه؟ منظورت -

 .شدم نزدیک بهش و زدم پوزخندي

 کني؟ مي کار چی -

 .داري دوستم کني ثابت بهم خوام مي خب -

 :زد داد که کردم تر نزدیک بهش و صورتم و

 .جلو نیا -

 کنه کاري خواد مي. فیلمشه هم اینا نه. داد مي پا که بود اهلش اگه این. ترسیده ببینش! نیست اهلش این سمیر

 اشکاش. بود صورتامون فاصله کني؟ کاري همچین خواي مي. بذاره هم فرض بر سمیر. کنم اعتماد بهش

 چند رو صورتم.دونم مي کردنمه خام واسه اینا ي همه! کن نگاه رو اشکاش. ببینش سمیر. شدن سرازیر

 .زد جیغ بردم جلو که سانتي

 «مهرسا»

 !مهرسام سمیر، -

 !کرد نگام گیج سانتي چند فاصله همون توي لحظه چند. نبود اختیارم به زبونم. بودم ترسیده

 ...خ کدوم دیگه مهرسا چي؟ -

 شدت کم کم هاش ضربه. فرمون به زدن ضربه مشت با کرد شروع. سرجاش برگشت. نزد حرفي. شد ساکت

 .گرفتم مي

 :زد داد که سمتش بردم آروم رو دستم

 .نخوره من به دستت -

 واکنشش منتظر. هستند چي شنیدم نمي که کرد مي زمزمه رو چیزایي یه لب زیر. کشیدم عقب سریع و دستم

 !بود زده زل روبرو به فقط اون اما. بودم

 ...من سمیر -

 .شو خفه شو، خفه -

 :داد ادامه تر آروم بعد
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 !خریت! سمیر کردي خریت -

 ...من سمیر -

 !شو خفه گفتم -

 :گفت و طرفم برگشت سریع

 دیگه؟ چي یعني شو خفه فهمي مي -

 کردم مي فکر بگو و من. کنم پنهون ازش نخواستم که من خب چیه؟ براي عصبانیتش همه این فهمیدم نمي

 :گفتم احتیاط با! شه مي خوشحال االنم

 هستي؟ عصباني االن چرا پس قرار سر اومدي دیدنم براي بار یه حتي قبال که تو -

 :زد داد و تکون تاسف با رو سرش

 .گفتم بهت و چیز همه من ببینمت؟ دیگه خواد نمي دلم نگفتم بهت مگه -

 .کرد روشن رو ماشین!نیاوردم در سر چیزي حرفاش از اصال

 کنم مي کاري گرنه و کني مي فراموش شنیدي زندگیم از هم چي هر فهمیدي؟ ببینمت خواد نمي دلم دیگه -

 !کني فراموش که

 :گفت و کرد نگام تحقیر با. زد چنگ رو موهاش

 !ببینه و آبجیش بیاد خالیه سمیح جاي -

 اشتباه. نبود حقم ها حرف این و نگاه این. کردم بغض. داد تکون تاسف با رو سرش و داد تحویلم پوزخندي

 من! باشم دوست همدردمه کردم مي فکر که کسي با خواستم فقط من!کردم کار چی من مگه اما کردم،

 حاال تا عمرم تو که مني. کنم زندگي گفت پري که طور همون خواستم فقط من. براش کنم پهن دام نخواستم

 این حقم کردم کاري هر من اما! شدم سمیر نگاه این الیق که کردم رفتار طوري امروز نذاشتم کج و پام

 :زد داد که کردم باز رو در. نبود نگاه این و حرف

 ...هرز همتون. همید لنگه همتون. متنفرم زنه چي هر از -

 کردم نمي فکر! شدم گیج. بشنوم رو حرفا این سمیر زبون از خواستم نمي. بستم محکم رو در و اومدم پایین

. کنم مي فکر که نیست اوني سمیر! ازش اومد بدم. منم که شه مي خوشحال کردم مي فکر. بشه جوري این

 االن گفتم خودم با. بود آروم هام قدم. بودن گرفته ام گونه روي رو خودشون راه اشکام! نیست خوب سمیر

 .رسونتم مي خودش. برم تنها من ذاره نمي. کنه مي عذرخواهي میاد

 .کردم مي فکر که نیست اوني هیچي فهمیدم شد رد کنارم از سرعت به ماشینش وقتي! نیومد اما

**** 

 بشي تحقیر که این از شده بخوره؟ هم به حالت خودت بودن دختر از شده بشي؟ متنفر بودنت دختر از شده

 شن مي سیر ازت وقتي و برنت مي باال خوانت مي وقتي مردا که داده دست بهت حس این حاال بیاري؟تا باال

 میارنت؟ پایین



 
 

99 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 که خرم قدر اون هنوزم آره! عشق حتي و تهوع نفرت،. دارم هم با رو ها حس این ي همه االن من آره

 و گیرم مي باال و سرم. متنفرم و بکارت و بکر هرچي از االن که این با. خریتمه از. دارم دوستش. عاشقشم

 !بلند. زنم مي داد. شم مي خیره سقف به

 نه؟ مرد و باشم بکر باید من که عدالته کجاش بگو بهم عادلي؟ تو جون؟ خدا -

 :زنم مي داد دوباره. کنم مي عصبي خنده

 مي که رو تو اما. روزه نه نمازم اهل نه من. قبول کافرم؟ من جون خدا بودنته؟ مهربون از این وقت اون -

 !ناعادلي قدر این چرا پس. پرستم

 مي زار. کردم مي شکایت گله و زدم مي زار. زدم زار چسبوندم کف به رو سرم. افتادم زمین کف و شدم خم

 !خدا شدم کافر. گفتم مي کفر و زدم

 ! «دارد حالي چه کفر بفهمي تا شوي کافر باید»

 .سوختم مي داشتم هنوز. بودم نشده آروم هنوز اما گرفتن درد دستام. کوبیدم مشت سالن کف به

 من مگه. بود سالن وسط میز روي چرخید، نگاهم. شد بلند گوشیم صداي. سوزوندي رو دلم بدجور سمیر

 کردم سعي و گذاشتم پاهام روي رو سرم. کردم جمع شکمم توي و پاهام! ببینتم بخواد که داشتم هم رو کسي

. بزنه زنگ شب وقت این تونه نمي کسي سمیر از غیر دونستم مي. بشم بیخیال رو گوشیم زنگ صداي

 نشدن؟ تموم حرفات هنوز نکنه چي؟ نگران سمیر؟ آقا نگراني. نشست لبم روي پوزخندي

 بده فشار قدر اون بذار. بده فشار رو دکمه خواد مي دلش چقدر هر بذار. شد بلند خونه زنگ صداي بار این

 .کردم مرور رو دیشبش حرفایي باره صد و دوباره. بشه خسته که

 و گفت! گفت راحت!خواستگاري برن قراره هفته آخر گفت، و نشست کنارم سالن توي جا همین دیشبم وقتي

 .سوخت که بود دلم که نفهمید

 و بود انداخته پایین رو سرش. زدم زل. کردم نگاه بودیم نشسته روش هردومون دیشب که روم روبه مبل به

 .بود شده خیره سالن کف به

 شده؟ چیزي سمیر -

 .زد اي خسته لبخند و کشید گردنش به دستي

 !نه -

 از چیزي تونم نمي نخواد خودش تا دونستم مي و نیستم کن ول نفهمم تا دونست مي و شده چیزي دونستم مي

 .زدم روش به لبخندي گذاشتم بود کرده قفلشون هم به که دستاش روي رو دستم. بشنوم زبونش

 شده؟ چي گي نمي -

 .کشید عمیقي نفس

 .گذاشته خواستگاري قرار هفته آخر براي مامانم -

 !بزنه لبخندي کرد سعي. شد منجمد بدنم توي خون. شدم سرد. شد جدا بدنم از روح کردم حس
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 بشي؟ راحت دستم از قراره نشدي خوشحال خانمي؟ چیه -

 کجاي من سمیر؟ چي من پس! دروغه بگه قبل دفعه مثل کردم، شوخي بگه بودم منتظر گفت؟ مي چي

 زندگیتم؟

 با رو بودن شده سرازیر کي دونم نمي که هایي اشک. گرفته قاب دستاش با و صورتم. بودم گفته بلند و فکرم

 .زد روم به تلخي لبخند و کرد پاک دستاش

 .دوستیم هم با مجردم که وقتي تا نبود همین اول از قرارمون مگه -

 دوستیم؟ -

 دستاش حصار از صورتمو و زدم پس رو دستاش ساده؟ دوستي یه دوستیم؟ فقط ما بگم بهش داشتم دوست

 .کردم خارج

 مهرم؟ -

 :گفتم بغض با. نزنه حرف تا گذاشتم لباش روي و دستم

 دوستیم؟ فقط ما -

 :گفت و گرفت دستش توي و دستم

 !عشقمي تو نه، -

 !کنم فکر دیشب به ذاشت نمي. بشه قطع خواست نمي در زنگ صداي

**** 

 «مهرسا»

 مشورتي یه شد نمي حاال برداري؟ آشنایي واسه قدم یه که رفتي شدي بلند چي یعني بگم؟ بهت چي من آخه -

 .کني فکر بهش خواد نمي! دیوونه مرتیکه. کردیم مي پیدا بهتر راه یه شاید بکني هم

. کردم مي گریه فقط باز من و زد مي حرف و زد مي قدم اون. کردم مي گریه فقط من و زد مي حرف پري

 :گفتم فریاد با

 .بریزي هم به بدتر اعصابمو نه بزنم حرف باهات جا این بیاي زدم زنگ من! پري کن بس -

 :گفت و ایستاد سرم باالي حرص با پري

 نقشه این هم بعد. ببینیش رفتي نشناختیش حسابي درست هنوز که پسري چي یعني احمق ي دختره آخه -

 دیدنش؟ واسه بود چي مزخرفت

 امروز. گذاشتم پاهام روي رو سرم. گرفتم بغلم تو رو پاهام و کردم مچاله مبل گوشه بیشتر رو خودم

 :گفت مالیمت با و نشست کنارم داغونم واقعا دید که پري. بود زندگیم روز ترین مزخرف

 ....باور اما ببینیش کردم تشویقت هي که شد من تقصیر شاید -
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 .کردم بلند رو سرم. کردم قطع رو حرفش

 !هرزه گفت من به اون -

 .زدم هق

 دوستي. باشم دوست یه براش خواستم مي فقط. رفتم دلم دنبال فقط احمق من  ! بودم کرده کار چی من مگه -

 !همین کنه مي درکش که

 .انداخت من به سمیر که اي کننده تحقیر نگاه خاطر به. زدم زار

 .بخواب تختت رو برو شو بلند -

 روي. نمونده تنم توي جون دیگه کردم مي حس بودم اومده وقتي از. شم بلند کرد کمکم و گرفت رو بازوم

 .بستم رو چشام کشیدم دراز تخت

 بمونم؟ جا این امشب خواي مي -

 مي. باشم تنها خواستم مي هم من. باشه پیرش مادربزرگ پیش باید دونستم مي. بمونه تونه نمي دونستم مي

 دید؟چشام چي من از مگه هرزه؟ گفت من به که بود بزرگ چقدر اشتباهم ببینم خواستم مي. کنم فکر خواستم

 .کردم باز رو

 .باشم تنها خوام مي برو، نه -

 براي. سوخت دلم. رفت و کرد خاموش رو چراغ. کشید باال ام چونه پایین تا رو مالفه و بوسید رو ام گونه

 .سوخت دلم جور صد خودم

*** 

 «سمیر»

 همه این احمق آخه. سپردي کسي بد به و رازت. سمیر کردي خراب. کوبیدم فرمون روي محکم رو مشتم

 اگه چي؟ بگه کسي به اگه! گه مي من مورد در خودش با چي االن گفتي؟ چرا بودي گرفته خون خفه مدت

! همه این که مني بشنوه گن؟مژده مي چي بفهمن مانیا مامانم، ستاره، همین حتي یا بابام سمیح، مهیار، امیر،

 .کوبیدم دهنم به محکم رو مشتم بار این

 همون دیدم امروز که دختري شه نمي باورم. کنه نمي خورد هم تره واسم کسي دیگه! بفهمن اگه گن مي چي

 .گفتم هم رو زندگیم راز و کردم دعوا خندیدم، کردم، شوخي باهاش من که باشه مهرساي

 دادم به خدا. کنه مي زندگي توش گفت که مجتمعي سمت چرخید نگاهم. داشتم نگه خونه جلوي که رو ماشین

 .کن کمکم خدایا. ببندم رو چشام شد باعث اذان صداي. برس

 مي امشب. شد تر داغون داغونم حال واقعا خونه تو اینا عمو ماشین دیدن با کردم باز که رو خونه در

 به و بستم رو خونه در. کردم پارک در دم رو ماشین! وضع این با اما باشم تنهایي و خلوت توي خواستم

 !بود خوش دلشون. رسید مي هم حیاط تا خندشون و زدن حرف صداي. کردم حرکت ساختمون سمت
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 سرسفره سکوت قانون.بودن نشسته سفره دور همگي و بودند انداخته سفره همیشه عادت به کردم باز رو در

 اجازه و کردم خواهي معذرت. نکردم نگاه کسي به. دادند و جوابم همگي. دادم سالمي. امشب بود شکسته

 .کردم نگاه خودم به روشویي باالیي آیینه توي. بشورم رو دستام تا خواستم

 روبه همسایه من دونه مي کي از بود؟ گفته االن تا بگه خواست مي اگه گفت؟ نمي مهر ترسیدم؟ مي چي از

 اول از شاید خب! کرد مي چت سمیح با اول که اون سمیر نه... نقشه با و دونست مي اول از نکنه! روییشونم

 .بود کشیده نقشه

 .کرد کم و درونم داغي از کمي آب خنکاي. پاشیدم صورتم به سرد آب مشتي. کردم باز رو آب شیر

 خوش روز که بودم بد زندگیم کجاي باشم؟ نداشته آروم خواب شب یه که کردي کاري که داشتم کم چي نادیا

 شده؟ حرام من به

 خشک رو صورتم و برداشتم رو حوله. کردم نگاه خودم به و دادم تکیه روشویي سینک طرف دو رو دستام

 .کردم حرکت اتاقم سمت. کردم

 رو سرم. نبود کسي کردم بلند رو سرم. شد کشیده دستم اتاق در به نرسیده.بده امنیت من به! ترسم مي خدایا

 .بود الهه آوردم پایین

 .کن افطار بیا گه مي مامان دایي -

 جداش خودم از! بده من به آرامش نتونسته کس هیچ ها بچه جز وقت هیچ. کشیدمش بغلم تو. زدم زانو کنارش

 .کردم

 .میاد خونه مي و نمازش بگو ماماني به برو -

 .باشه -

 سالم.بخوام رو آرامش و امنیت آرامش، منبع از باید. بگیرم وضو تا برگشتم دوباره. گذشت کنارم از سریع و

 :گفتم کردم مي جمع رو سجاده و بود در به پشتم که طور همون. شد زده در به اي تقه گفتم که رو نماز

 .بفرمایید -

 .سالم -

 پریشون نه کني آرومم خواستم ازت! شکر و کرمت خدایا! من بذار دلم کجاي دیگه و این. بود مانیا برگشتم

 :گفت و کرد اشاره بود دستش که غذایي سیني به! کنی ترم

 .نه بگم نتونستم بیارم براتون گفت عمو زن بیارمش شدم مجبور اما ببخشید، -

 ناخشنودم حضورش از فهمید هم بیچاره این که بود غلیظ اخمم قدر این کنم فکر

 .گرفتم دستش از رو سیني و شدم بلند. بزنم لبخندي روش به کردم سعي. باشم رحم بي نخواستم

 .جا اون اومدم مي خودم. کردي لطف جان مانیا ممنون -

 ...من کن باور. همین براي اي خسته حتما گفت عمو زن -
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 .پریدم حرفش بین

 .نیست مهم -

 .گذاشتم اتاق وسط رو سیني

 نداري؟ الزم اي دیگه چیز -

 .ممنون نه -

 .زدم بیرون اتاق از و کردم باز رو ام روزه برداشتم خرما اي حبه سینی سمت رفتم هم من بست که رو در

 که سریالي به و بودن نشسته تلویزیون دور همه. نشستم مهیار کنار همیشه مثل. باشم تنها نباید امشب شایدم

 .برگشت طرفم به که کشیدم دستش از رو بود دستش که دستي پیش. بودن شده خیره شد مي پخش

 .بده هم سیب یه -

 :گفت و داد دستم و برداشت میز روي ظرف از سیبي

 کني؟ مي کار چی ازت، نیست خبري -

 .کردم سیب گرفتن پوست به شروع

 .همه مثل کنم مي زندگي -

 :گفتم که بگه چیزي خواست

 .داداش کن نگاه رو سلاير تو -

 .دیگه نزن حرف بگو یهو -

 .گذاشتم دهنم سیب اي تیکه

 .بود همون منظورم شدي باهوش جان مهیار آفرین -

 .زد لبخندي

 دونستي؟ مي ادبي بي خیلي -

 .نوچ -

 .اتاقت تو خوره مي زنگ تلفنت سمیر -

 .عقب برگشتم سمیح صداي با

 ندادي؟ جواب -

 .نه -

 بود؟ کي -
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 .انداخت باال اي شونه

 .دونم نمي -

 مدت این توي! مژده از کال میس تا پنج. اتاقم سمت رفتم و مهیار دست دادم دوباره رو دستي پیش. شدم بلند

 بشه دوست پسر با که دختري. نداشتم اصال هم رو یکي این ي حوصله. نزدیم حرف باهم حسابي درست حتي

 .داد جواب بوق تا دو از بعد. گرفتم تماس باهاش و نشستم تخت روي. خوره نمي زندگي درد به

 جانم؟ -

 .سالم -

 :گفت شادي صداي با

 خوبي؟ سالم -

 زدي؟ زنگ داشتي کاري خوبي؟ تو -

 :گفت مکث کمي با

 .بزنم حرف باهات گفتم بود شده تنگ دلم فقط نه -

 .خونه نمي معیارام با اینم نوچ. زنه مي حرف دلتنگي از خانم! آشناییه جهت فقط دوره این گفتم من خوبه حاال

 سمیر؟ -

 .هستم خانم بگو -

 نه؟ شیفتته صبح فردا -

 .آره -

 ببینیم؟ رو همدیگه بمونم -

 .باشه -

 چرا؟ اي حوصله بي -

 !شد مي گلستون ما واسه دنیا گرفت مي زنا از رو بودن فوضول حس این خدا

 .باي برم من کنن مي صدام نیست، چیزي عزیزم نه -

 .بینمت مي باشه -

 من. کردم مي تموم رو رابطه این زودتر چه هر باید. تخت روي کردم پرت رو خودم و کردم قطع رو گوشي

 اول از چرا اصال! بذارم سرکارش الکي چرا پس کنم ازدواج دوسته باهام که کسي با تونم نمي دونم مي که

 .نکنه قبول و بده منفي جواب بهم دادم مي ترجیح شاید دادم؟ پیشنهاد بهش

*** 
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 «مهرسا»

. اومدم پایین تخت از و زدم کنار رو مالفه. اومد نمی چشام به خواب اما. بود رفته پری که شد می ساعتی یه

 نمی اصال. بگیرمش نظر زیر تونستم می پنجره پشت از که زدم زل ای خونه به ایستادم پنجره روی روبه

 کردم نگاه چراغش به چی هر. زدم می حرف سمیح با باید تاپ لپ سمت رفتم. بفهمم رو حرفاش معنی تونم

 !بود هرشب که شبا بقیه. نبود بود می باید که روزی اَه،! نبودن دوتاشون سمیح، نه سمیر، نه. نشد روشن

 مي حس. نگرفتم رو سمیح سراغ حتي دیگه شب اون از غیر به هفته یه این توي. گذشت مي اي هفته یه

 !برادرشه مثل هم اون کردم

 .بگیرم رو سراغش زد من به که هایي حرف اون از بعد خواست نمي دلم اما. بودم دلتنگشون

 .ام آماده من بریم -

 دوشم روي رو کیفم. باشیم هم با رو شام بود قرار. برگشتم طرفش به زد ام شونه به پري که اي ضربه با

 داشت بینشون بچشون که افتاد مادري و پدر به نگاهم. کردم حرکت خونم سمت پري همراه و کردم جا جابه

 جمعه فردا! سپهر. بود لبخند تاشون سه هر لباي روي. بود مادرش و پدر دستاي بین دستاش. رفت مي راه

 .ببینمش تونستم مي. بود

 کني؟ مي فکر چي به -

 فریبرز، مادرم، به روز، اون سمیر، سپهر، به. نبود اون و بودم حسام کنار که سالي هشت به زندگیم، به -

 .هستن زندگیم توي که هایي آدم ي همه به بابا،

 ندیدي؟ رو سمیر -

 .ندیدمش دیگه روز اون از نه -

 .کني فراموشش بهتره -

 !شد چي ببین اما. بود لرزیده دلم عمرم تو بار یه. زدم پوزخندي

 .کنم مي فراموش دارم آره -

 چادري یکي. بود خانم تا دو همراه به من به پشت. بود خودش. افتاد بهش نگاهم شدیم که خیابونمون وارد

 داره فهمیدم نمي اصال. نبود زد مي پري که هایي حرف به حواسم. خودشه بودم مطمئن. مانتویي یکي بود،

 .رسید خونشون در به ما از قبل. بود همراهش دو و اون دنبال نگاهم فقط! گه مي چي

 .بریم شب دادي قول سمیر -

 !راه کل خوردي و مغزم هم، تو باشه -

 سر فکرش با هفته یه این کل که خري توي فقط. باشه باید مگه. نیست هم خیالش عین. بود خودش دیدي

 !شنوي مي که رو اش خنده صداي اما بیني نمي نه. رو هاش خند بیني مي. کردي

 باز حال در و بود من به پشتش که بود مردي به نگاهم هنوز من اما. رسیدیم مجتمع در به کي دونم نمي

 .بود در کردن
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 کني؟ باز رو در خواي نمي -پري

 افتاد من به که نگاهش. کرد حس و نگاهم سنگیني. برگشت که کردم نگاهش قدر اون. نشنیدم انگار و شنیدم

 .کرد باز رو در و کرد اخمي

 خودشه؟ -پري

 گلوم توي بغض. برگشتم. نکرد نگاهم حتي. بست رو در. تو رفتن. دادم تکون آره نشونه به رو سرم فقط

 .بود نشسته

 !نکرد نگاهم دیدي -

 :گفت و کشید رو بازوم. کرد باز رو در پري

 .خاطرخواهتن این از بهتر تا صد. نکن فکر بهش! احمق ي پسره بشه گم بره -

 یه من! نبود این وضعم که داشتم خاطرخواه صدتا اگه من! صدتا. خندیدم بغض میون حرفش این با

 شباي بخاطر نه خودم، بخاطر خودمو،. بخواد و من که یکي! کافیه برام هم دونه یه. خدا خوام می خاطرخواه

 .نیوفته دیگه یکي دنبال بشه سیر ازم وقتي که یکي. بودن من با

 .درآورد رو شالش و مانتو پري. کنارش کردم پرت هم رو خودمم. مبل روي کردم پرت رو کیفم

 .بخواب برو خواي مي هم تو. من با امشب شام -پري

 نمي هم چقدر هر. ضعیف خیلي. بودم ضعیف شه؟ مي مگه کنم؟ فراموش تا خوابیدم؟ مي باید چرا خواب؟

 خودم با و کردم زندگي باهاش ها سال. کرده ضعیفم چقدر حسام با زندگي که دونستم مي. بدم نشون خواستم

 .شدم بلند! نیستن بد همه. هست هم خوب مرد گفتم

 .بگیرم دوش یه رم مي من پري -

 .اومد آشپزخونه توي از صداش

 .باشه -

 دوش زیر. نبود مهم. بود شده پیچیده گردنم دور شالم. حموم رفتم. شلوار مانتو همون با لباسا، همون با

 نکنه. کنه مي خاموش رو شده روشن تنم توي که آتیشي شاید. کنه سردم تونست مي شاید! سرد آب. ایستادم

 بشه؟ تموم کنه عرق زود نکنه تنده؟ تب یه عشق این

. کرد مي بدتر و حالم سرد آب. کردم باز رو داغ آب. کشیدم کنار دوش زیر از رو خودم. لرزیدم سرد، آب

 .باشه زندگیم توي نباید شاید. کردم مي فراموشش باید

 :کردم زمزمه لب زیر

 بیا دارم دوستت آشنا غریب  

 ها قصه شهر به ببر همرات و من

 !اي مسخره آرزوي چه. شدن سرازیر هام اشک
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 به. رفت مي دست از داشت کم کم که احساس این به. کردم فکر چي همه به شدم تنها وقتي بازم شب اون

 بار اولین که اي عالقه. بود عالقه یه نبود، پوچ دونستم مي. بودم شده درگیرش زود خیلي که پوچي احساس

 حس یه! بود جدید حس یه سمیر به حسم که این نه مگه. بود ناپخته که اي عالقه. کردم مي اش تجربه داشتم

 بیشتر و کردم جا جابه تخت روي رو خودم نگاه؟ یه! بود گرفته شکل چي اساس بر دونستم نمي حتي که

 دلم توي رو عالقه این تونم مي کنم فراموشش نیست الزم خواستم مي رو حس این اگه. کردم جمع رو خودم

 !ببینه رو بودنم ضعیف هم پري خواست نمي دلم حتي دیگه. دارم نگه

 که بودم زني. داشت رو خورده شکست زندگي یه تجربه که بودم زني! نکرده زندگي نه بودم، ندیده مرد نه

 دیگه کس هیچ نه سمیر نه! بسازم نو از رو حسم دوباره تونستم مي دادم؟ وا زود قدر این چرا. داشتم بچه یه

 .نیستن مهم برام هم

 که مردي هاي حرف از باید چرا! نشد داغون قدر این حالم و دیدم هام چشم جلوي رو حسام خیانت بارها من

 !بشم ناراحت نداشت خبر دقیق ام عالقه از حتي

 و علي همیشه چون شاید. کنه بد مردا همه به نسبت و فکرم نتونست حسام خیانت وقت هیچ چرا دونم نمي

 حسام اما. وفادارن بهش هم زنشون مرگ از بعد حتي که هستن مردهایي که دیدم مي. دیدم مي رو پاکیش

 .بود نبرده بویي انسانیت از اما! انسان گفتیم مي بهش که حیوون یه. حیوون یه بود؟ چي

 حسام اما! نیست داریم که تفکري و تعقل انتخاب، حق توي نه مگه چیه؟ انسان و حیوان بین فرق مرز مگه

 شعاع مثل حیوان، هاي مطلوب و ها  خواسته سطح. بود غرایزش ارضاي فقط هدفش که بود حیوون یه

 و خوابیدن و آشامیدن و خوردن حدود از! اند مادي. خاصیه هاي  محدوده توي جهان از آگاهیش و شناخت

 مطلوب و خواسته حیوان، براي. رن  نمي باالتر مخالف  جنس از استفاده و گرفتن النه و خانه و كردن بازي

 قائل ارزش خانواده اسم به چیزي براي وقت هیچ که حسام مثل. نیست مطرح غیره و اخالقي ارزش معنوي،

 که حیوون یه شه مي بگذره تونه نمي هم دوستش بهترین زن از حتي که شه مي پست قدر اون وقتي. نبود

 تجربه رو داشتنش دوست حس نذاشت وقت هیچ. پست انسان یه شه مي. نداره غرایزش روي تحکمي قدرت

 .کنم

 «سمیر»

 دیگه؟ گرفتي اجازه خاله از ستاره -

 :گفت و کوبید زمین به رو پاش

 .برم تونم مي باشین سمیح یا تو گفت مامان پرسي؟ مي بار چند سمیر اَه، -

 .کردم درست و پیراهنم یقه

 سراغشون؟ بریم باید ما رو عموهات دختر حاال -

 .بینیمشون مي جا همون ما. رن مي خودشون نه -

 نه؟ یا اس آماده ببین هم رو سمیرا. بیاد اونم بگو سمیح به برو باشه -

. زدم بیرون اتاق از عطر زدن از بعد! میاد خوششون شهربازي از قدر این چرا دخترا این نفهمیدم هنور من

 .هستند فطر عید روز تاریخ سر بحث حال در ستاره و سمیح هم دیدم شدم که سالن وارد
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 بریم؟ این آماده اگه -

 مانیا؟ و مهیار دنبال بریم راهمون سر سمیر -سمیرا

 نه؟ یا بیان تونن مي ببین اول بهشون کن تلفن یه فقط. نیست بدي فکر آره -

 .باشه -

 .کردم بود کرده اخم که ستاره به نگاهي. شدم مشغول گوشیش با بعد

 کردي؟ اخم چته حاال خوردي و مغزم حاال تا عصر از حیاط تو برو باش زود تو؟ چته -

. رفتم دنبالشون و گرفتم رو الهه دست. افتاد راه دنبالش هم سمیح. رفت در سمت و انداخت باال اي شونه

 .شد ماشین سوار هم سمیح و کنه باز رو در رفت ستاره

 باشه؟ خوام مي بازي ماشین من دایي -

 .کن بازي داشتي دوست چي هر تو. گلم فدات باشه -

 :گفت و ایستاد کنارم هم سمیرا

 .نمیاد که این مثل مانیا اما میاد بیکاره گفت مهیار -

 .اوکي -

 طرف دي سي یه ستاره. نشستن عقب صندلي هم ستاره و سمیرا. کنارش هم من نشست فرمون پشت سمیح

 .گرفت سمیح

 .بشه تکمیل امشبي که بذار و این سمیح -

 .برد باال رو صداش. کرد روشن رو پخش و گفت اي باشه هم سمیح

 رپ بیني مي رو یکي حاال! نفهمیده چیزي همچین خوندن از رو دلیلش هم خواننده خود که اینا از! بود رپ

 مي بلغور پرت و چرت فقط که اینا مثل هم یکي. رو مشکل یه کنه مي بیان رو موضوع یه میاد اما خونه مي

 .کنن

 خوند مي و کرد مي همراهي خواننده با داشت که ستاره طرف برگردوندم رو سرم

 تکون تاسف با رو سرم. داد مي تکون رو خودش و بود گذاشته جلو صندلي دوتا بین رو سرش هم الهه و

 :گفتم ستاره به رو دادمو

 چیه؟ این! بده گوش و دارش محتوا یه حداقل -

 :گفت و خندید

 .ننداز راه منکرات من واسه جا این تو دیگه حرامه نوعش هر از آهنگ دادن گوش که خونه تو -

 :گفت و کشید بغلش تو رو الهه کرد مي نگاهمون لبخند با که هم سمیرا
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 .منتظرمونه ایستاده در دم هم مهیار -

 .اومد سمتمون به هم مهیار و داشت نگه رو ماشین سمیح. عموم خونه سمت چرخید نگاهم

 «مهرسا»

. داد مي نشون رو نه ساعت کردم نگاه روم روبه دیواري ساعت به. شدم بلند خواب از در زنگ صداي با

 بلند. دادم تابي رو گردنم کردم، آویزون تخت از رو پاهام. برد خوابم دیر که بودم کرده فکر قدر اون دیشب

 .بود تنم شلواري و بلند آستین بلوز کردم، لباسام به نگاهي. کردم حرکت در سمت و شدم

 آدرسم اصال کرد؟ مي کار چی جا این اون. بود حسام کردم، نگاه در چشمي از. اومد مي زنگ صداي هنوز

 .کردم باز رو در و ایستادم در پشت. فریبرزه کار حتما. دادم بیرون عصبانیت با رو آورده؟نفسم کجا از رو

 خواي؟ نمي مهمون کجایي؟ خونه صاحب -

 :گفتم کنم باز کامل رو در که این بدون! ریزه مي هم مزه من واسه مسخره

 خواي؟ مي چي -

 تو؟ بیایم بذاري خواي نمي. آوردم رو سپهر -

 .بست رو در و شد وارد حسام بعد سپهر سریع که کردم باز کامل رو در

 .مامان سالم -سپهر

 مامان؟ پسر خوبي سالم -

 :گفت که کردم اخمي. حسام خندون نگاه به افتاد نگاهم. ایستادم صاف دوباره و بوسیدم و اش گونه

 نه؟ و من اما خواي مي و پسرم خانم؟ چیه -

 .بري توني مي دیگه آوردیش که ممنون -

 .خوریم مي باهم نفرمون سه رو ناهار امروز گفت بابا مامان، -سپهر

 :گفتم و کشیدم مشکیش و لخت موهاي به دستي

 .داره کار بره باید هم بابا. بخوریم هم با کنم آماده رو صبحونه بیام تا آشپزخونه تو برو تو -

 .ندارم کاري من نه -حسام

 :گفت خنده با و برد باال رو دستاش تسلیم حالت به که کردم نگاهش اخم با دوباره

 .بخوریم هم با رو صبحونه حداقل. تسلیم! بابا باشه -

 :گفت التماس با سپهر

 .بمونه هم بابا بذار مامان -
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 وقت هیچ. کنه زندگي ها بچه بقیه مثل تونه نمي وقت هیچ که اي بچه! سوخت ام بچه براي دلم. کردم نگاهش

 .ببینه هم با رو پدرش و مادر تونه نمي

 .باشه -

 ي همه الزمه گاهي. بگیره ام خنده شد باعث که گفتن بلندي هوراي و زدند هم به رو دستاشون حسام و سپهر

 !کرد فکر امروز به فقط و کرد فراموش رو دیروزها

 .شد کشیده بازوم که آشپزخونه سمت برم خواستم. آشپزخونه سمت دوید حسام و من از قبل از سپهر

 :گفت پشیموني با که کشیدم بیرون دستش از رو بازوم و برگشتم اخم با

 !متاسفم شب اون بابت -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 چند و بودي شوهرم که تو متاسفي؟ کدومشون واسه وقت اون زدي؟ من به هایي حرف چه یادته اصال تو -

 خودت با منو تو! دارم توقعي چه ها غریبه از کني مي فکر موردم در جوري اون کردي زندگي باهام سال

 !کردي یکي

 بخاطر اما، پاکي که دونم مي شناسمت، مي خودت از بهتر خودم. زدم رو ها حرف اون حرصم از متاسفم، -

 .بده فرصت بهم شده که هم سپهر

 .دادم تکون رو سرم تاسف با

 به دم خوام نمي. کنم زندگي راحت دیگه خوام مي. نشدي عوض دادم، فرصت بهت سال هشت من حسام -

 خسته حسام؟ فهمي مي. گرده مي دختري و زن کدوم پي داره که باشم نگاهت نگران بیرونیم هم با وقتي دقیقه

 زندگیت یاد که شده چي االن. کني درک منو نخواستي وقت هیچ تو اما دارم احساس زنم منم آدمم، منم. شدم

 .تونم نمي نه افتادي؟ سپهر و

 !بود رفته. برگردم عقب به شد باعث در شدن بسته صداي که کردم حرکت آشپزخونه سمت به

 :گفتم دلم تو

 .بشي عوض توني نمي هم بخواي اگه حتي. توني نمي تو دونم مي من حسام -

. پسرم کني درک و من تونستي روزي شاید. پدرش رفتن از بود دمغ سپهر اما چیدم میز روي رو صبحونه

 .بگم چیزي بهت تونم نمي االن اما

 .گرفت رو لقمه نارضایتي با و کرد نگاهم. کردم دراز سمتش به رو دستم و گرفتم عسل و کره اي لقمه

 .پري خاله خونه بریم هم با که بخور رو ات صبحونه -

 حسام محجوبه، حسام آقاس، حسام که اینه حرفش اون باز بگم هم مامان به بخوام من دوني مي که تو پري -

 گفتم. نشد باورش وقت هیچ نیست پاک نگاهش اون گفتم چي هر! مرده حسام اون از تر مهم و کماالته با

 گه مي که هم فریبرز !نخوره کتک شوهرش از که دیدي رو زني کدوم همینن مردا همه گفت زنه مي کتک

 !زنن مي دید رو زنا مردا همه! نداره اشکالي که زدن دید
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 کرده؟ کار چی که گي نمي بهشون واضح چرا -

 .کرد مي بازي توپ حیاط وسط که سپهر به نگاهي بعد و کردم نگاهش کالفه

 کنه؟ دوا رو دردي کني مي فکر! دونم نمي -

 مرد کنه مي فکر چرا مادرت دونم نمي. کرده کار چی که بگو فریبرز به حسابي و درست! خودته تقصیر -

 !بخشیدش شه مي بشه پشیمون و کنه خیانت اگه حتي

. گرفتم طالق امون خونواده تو که زنیم اولین من. دارن هواشو هنوزم همین براي! شده پشیمون گه مي آره -

 زندگي حسام با دوباره و برگردم داره دوست مامان همین براي بگیره طالق زن داره افت براشون جوري یه

 ترسم مي البته. کنم زندگي تنها که داد اجازه و شد خارج مامان سلطه زیر از بار یه بابا شکر رو خدا. کنم

 .جا اون برگردم بشم مجبور دوباره و بیاد کوتاه هم اون و بیاره فشار بهش مامان

 .داد دستم و برداشت میز روي از رو شربت لیوان پري

 .نشده گرم تا بخور و این -

 .گیرم نمي روزه بفهمه عزیز نبود الزم حاال! زشته -

 :گفت و خندید

 !خرابه جنست تو دونه مي وقته خیلي که عزیز بخور -

 :گفتم و زدم اش شونه به مشتي

 .کافیه خوبه تو جنس که همین -

 :دادم ادامه بودم شده خیره لیوان به که طور همون و گرفتم دستش از رو شربت لیوان

 بهش چیزي توني مي دیگه نکنه بلند روت دست تا نکن درازي زبون بگه بهت مادرت وقتي دوني مي -

 مثل ازدواجمون و نکردم ازدواج حسام با عشق با من شاید دوني مي که تو اما درازم زبون من آره بگي؟

 کم هیچي از براش باشه خوب زندگیمون کردم سعي من اما بود معمولي ازدواج یه ها ازدواج از خیلي

 !نذاشتم

 .کردم پاک رو بود خورده سر ام گونه روي که اشکي

 اون اما بودم صادق باهاش بودم، وفادار بودم، مطیع. کردم اجابت داشت اي خواسته هر همیشه من پري -

 .نبود وقت هیچ! نه

 ام بچه وقت هیچ خواست نمي دلم. بگم تونستم نمي هم پري به رو هام حرف از خیلي حتي. شدم ساکت

 !باریه و بند بي آدم حسام بفهمن بقیه نداشتم دوست وقت هیچ. بشه خجل پدرش رفتار بخاطر

 کوتاه باید تو! مرده اون گفت فقط گفتم بهش و خوردم کتک بار هر و کنه درکم نتونست وقت هیچ که مادرم

 دیگه کم کم. نشد عاقل! نشد اما شه مي عاقل بره که باالتر سنش و همینه زندگي و نکني درازي زبون بیاي

 مي کتک ایستادم مي روش تو که این بخاطر آره! خوردم مي کتک. کنم دل و درد مادرم با نتونستم حتي

 .نگفتم بهش رو هیچي دیگه منم. نکرد دركم وقت هیچ مامان اما. خوردم
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 حاال گفت فریبرز اما گفتم بهش و دیدم دخترش دوست با رو حسام که پیش ماه دو همین. بود فریبرز به امیدم

 هم بودم زنش وقتي اون بگم بهش بود سختم که این با. باشه خواست کسي هر با تونه مي و نداره زن که

 روز اون که هم سر آخر! نکرد باور اما بوده کسي با هم قبال اون فریبرز گفتمش. گفتم اما من، به کرد خیانت

 مقصرم؟ من چرا. منم مقصر گفت بهم

 کني؟ مي فکر چي به مهرسا -پري

 و کردم باز لب. دادم تکون هیچي نشونه به رو سرم و کردم نزدیک لبام به رو شربت لیوان. اومدم خودم به

 .آوردم زبون به گرفتم دیشب که رو تصمیمي

 .بمونم خونه اون توي دیگه ندارم دوست. باشم دیگه خونه یه دنبال خوام مي پري -

 :گفت اخم با پري

 مگه. خوبین آدماي که هم هات همسایه تازه نکني؟ پیدا رو جایي دیگه ممکنه دوني مي اصال تو چي؟ یعني -

 آب از خوب هات همسایه بگیري که اي دیگه اي خونه معلوم کجا از کرده؟ دخالتي زندگي تو کسي حاال تا

 .بري بخواي اون بخاطر اگه بري؟خري خواي مي پسره اون بخاطر نکنه بیان؟ در

 به. گفت من به و زندگیش راز ترین مهم اون. فهمیدم رو سمیر حرفاي معني تازه کردم، فکر خیلي دیشب -

 همه من گفت که رو حرفش معني دیشب. نداشتن خبر اون از هم مادرش و پدر حتي که رازي خودش قول

 درد کسي براي داره کرد مي فکر که کسي براي بود طبیعي هم شاید واکنشش اون. فهمیدم گفتم بهت رو چیز

 !شده شوکه شاید خب شدم سبز جلوش یهو اما ببیندش نیست قرار وقت هیچ که کنه مي دل و

 پس دیدش دور از رفتي تو و ببینیم رو همدیگه که بودین نذاشته قرار شاپ کافي تو تا دو شما مگه خود بي -

 .ببینتت خواسته مي

 .دادم تکون رو سرم

 دهنم تو گفته من به که رو حرفي که این از ترسه مي شاید. ببینمت خوات نمي دلم دیگه گفت بهم بعدش نه -

 و درست ما درسته. بشه آزارش باعث وجودم خواد نمي دلم. باشه راحت اونم خیال بلکه برم خوام مي. نمونه

 دروغ اما نگفتم بهش رو زندگیم اقعیتو شاید. زدیم حرف هم با ماه یه از بیش اما شناسیم نمي رو هم حسابي

 مورد در دوني مي که خودت... و ام مطلقه زن یه من که این کنه بدي فکر موردم در نخواستم فقط نگفتم هم

 !کنن نمي که فکرهایي چه مطلقه زن یه

 :زد داد و کرد پرت سمتم رو توپ سپهر که بگه چیزي خواست و زد ام شونه روي آروم پري

 .بازي بیا مامان -

 .شدم بلند و گرفتم دستم رو توپ

 .اومدم -

 :گفتم و کردم پري به نگاهي

 .بازي بیا هم تو -

 :گفت و زد بشکني شادي با پري
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 .کنم درست ناهار برم من بشین سرگرم شما -

 :گفتم و گرفتم رو دستش مچ

. کنم درست ماکاروني براش خوام مي. خونه ریم مي هم سپهر و من این روزه که عزیزت و تو خواد نمي -

 .شده گیر بهونه روزها این کنیم بازي باهاش یکم بیا هم االن

 «سمیر»

 طالقه؟ قصدت گرفتی؟ رو خودت تصمیم خب -

 :گفتم و دادم بیرون محکم رو بازدمم

 وقته خیلی رو تصمیم من که کردم عرض خدمتون کردم صحبت باهاتون که هم قبل دفعه آزاد پور جناب -

 تا دو دیگه االن کنم فکر که بیارن دست به رو تصمیم پذیرش آمادگی خانواده تا دو خواستم می فقط گرفتم

 .جدیه تصمیمم که شدن متوجه خانواده

 .بشم کارا پیگیر من تا کن امضا رو اینا پس باشه،-

 .گرفتم طرفش به و کردم امضا رو گذاشت میز روی که هایی برگه

 .بشه تموم زودتر چه هر قضیه این خوام می من فقط -

 .ره می پیش جور چه اوضاع ببینیم باید البته نکشه طول زیاد کنم می سعی -

 :گفت و فشرد رو دستم کردم، دراز سمتش به رو دستم. ایستاد هم اون شدم که بلند

 .باشه بهتر برسین توافق به همسرتون با خودتون اگه قبلش کنم فکر -

 باید و اس عندالمطالبه مهر گه می قانون که این سر رسیدم؟ می توافق به چی سر باید. دادم تکون رو سرم

 !حق؟ کدوم حقشه؟ نفقه که این سر یا. بدم

 باشم؟ دادگاه تو نیست الزم دیگه که من فقط. کنم می خبرتون کردم صحبت باهاش اگه چشم-

 .نیست الزم نه -

 .خداحافظ ممنون،-

 .خداحافظ -

. بود عصر شش ساعت گرفتم دست به رو گوشیم. کردم جیبم تو دست. زدم بیرون که آزاد پور دفتر از

 .داد جواب بوق اولین با. باشم خوش زیادی آدم یه کنار داشتم احتیاج امروز. گرفتم رو امیر شماره

 بفرمایید؟ بله -

 خوبی؟ امیر سالم -

 ؟ تویی سمیر-
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 :گفتم و کردم باز رو ماشین در

 دادی؟ جواب و زده زنگ کی نکردی نگاه تو یعنی -

 .بستم رو در و نشستم

 .شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با بودم خواب نه -

 .زدم راهنما کردم، روشن رو ماشین

 دادی؟ جواب بوق اولین با که شده سبک خوابت چه -

 .کردم متوقف رو ماشین خط پشت. شد قرمز چراغ شدم که راه چهار نزدیک

 .شدم می بیدار داشتم دیگه فقط نشده سبک نه -

 :گفت بود آلود خواب هنوز که صدایی با بعد

 داشتی؟ کاری -

 :گفتم و گرفتم چراغ شمار ثاینه از چشم. 28 ،29 ،30. کردم نگاه شمار ثانیه به

 .بیرون بریم بیکاری امشب اگه ببینم خواستم -

 بریم؟ خوای می کجا هستم، که بیکار-

 .13 ،14. معکوس شمارش به دوباره

 .ام خونه افطار من البته ریم مي م افطار بعد. کنه عوض و آدم هوای و آب که جایی یه فقط کنه نمی فرقی -

 .حرکت گاز، ،پدال1 ،2

 باشه؟ باهام کسی که نداره اشکال سمیر فقط سراغت، میام من. باشه-

 .باشه حواسش کرد می رد رو خیابون عرض داشت که عابری تا زدم بوقی

 .نیست مشکلی نباشه مونث -

 .پیچید گوشی توی اش خنده صدای

 خندی؟ می چرا حاال! بلندشد ات خنده صدای و شدی بیدار خواب از باالخره عجب چه -

 :گفت اش خنده پر صدای همون با

 .خونتونم دم من نیم و هشت پس هیچی -

 :گفتم دادم تکون رو سرم لبخند با

 .بیاد هم مهیار گم می من پس باشه -

 .بیاد هم خودت از تر مثبت بچه اون بگو. رفیق باشه -
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 :گفتم و خندیدم

 میاری؟ رو خودت از تر منفی دوست حتما هم تو -

 .هست خنثی نه -

 :گفتم حرص با. پیچید گوشیش توی اش قهقه

 .نباشه درستی آدم حالت به وای امیر -

 :گفت بود توش خنده ته که صدایی با

 .خودمه عین خوبیه پسر کردم شوخی -

 !خوبه چقدر شد مشخص پس -

 .شدم خیابونمون وارد. پیچوندم رو فرمون

 .ببینم و خوابم ادامه برم خوام می نیست؟ ای دیگه امر سمیر خب -

 شدی؟ می بیدار داشتی گفتی که تو -

 زدی تو که دیدم می حوری خواب داشتم بشم بیدار که این قبل فقط. دیگه شدم می بیدار داشتم خب آره -

 .رو خوابم کردی ناقص

 :گفتم تاسف با

 !شو آدم امیر -

 .هستم -

. نداشتم رو کنم باز رو در و پایین برم که این حوصله. زدم بوقی کردم متوقف رو ماشین خونه در پشت

 !نیامد کسی که کنه باز رو در بیاد یکی شدم منتظر همین برای

 .فعال شب تا دیگه برم من امیر خب -

 .فعال -

. کنم باز رو در برم و بشم پیاده خودم شدم مجبور همین برای کنن باز رو در بیان نبود قرار که این مثل نه

 توی رو کلید. کردم حرکت در سمت و شدم پیاده. همرامه خونه کلید شکر رو خدا دیدم و کردم جیبم تو دست

 به چشم که خیابون سمت چرخوندم رو نگاه و کردم باز هم رو در دوم لنگه. کردم باز رو در و چرخوندم در

 مجتمع سمت داشت باشه خیابون به حواسش که این بدون. بود فکر توی انگار و بود پایین سرش. افتاد مهرسا

 نگاهش داشتم بفهمه و بگیره رو مچم که این از قبل. چرخید و کرد توقف رسید که مجتمع در پشت. رفت می

 رو تندی های قدم صدای که کردم باز رو ماشین در. ماشین سمت رفتم و گرفتم ازش و نگاهم کردم می

 رو در دستی که ببندم رو در خواستم ماشین تو گذاشتم رو پام که همین. شن می نزدیک من به دارن که شنیدم

 به هنوز هردومون دست. چرخوندم طرفش به رو سرم و دادم بیرون محکم رو نفسم بستم رو چشام! گرفت

 :گفت انعطافی هیچ بدون جدی و محکم بعد کرد نگاهم ای دقیقه چند. بود در
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. بهتره خیلی نبینیم رو هم دیگه وقت هیچ ما که رسیدم نتیجه این به کردم فکر خیلی مدت این کاوش جناب -

 حرفاتون از چیزی هیچ من باشه راحت خیالتون بهتره هم شما. برم جا این از گرفتم تصمیم که بدونید خواستم

 من به دوست عنوان به روزی یه که حرفایی نه و... نه و زدین من به روز اون که حرفایی نه. نمیاد یادم رو

 .زدین

 .زدم صداش ناخودآگاه که بره برگشت

 مهرسا؟ -

. غیرممکنه نه روز؟ اون بابت عذرخواهی! بگم بهش خوام می چی دونستم نمی خودمم. ایستاد اما برنگشت

 .حرفا اون بودن حقش

 .هیچی -

 در محکم تو ورفت کرد باز رو در سریع. مجتمع سمت رفت برگرده حتی یا بگه چیزی که این بدون هم اون

 .کوبیدم فرمون روی محکمی مشت و گرفتم مجتمع بسته در از رو نگاهم. بست رو

 .چیز همه به زدی گند همیشه که زندگی بزنن گندت! اَه -

 می نه و کنم فراموش رو زدم حرف باهاش ها مدت که کسی تونستم می نه. بود نشده صاف باهاش دلم هنوز

 .بشناسه رو من دونه می رو زندگیم راز که کسی کنم قبول تونستم

 االن منم. نبودن و بودن بین. نخواستن و خواستن بین. دوستی و نفرت بین! حس تا دو بین مونی می گاهی

! دیدم می که دخترایی و زنا ی همه بودن خوب به داشتم شک اال من! کدومه؟ غلط و چیه درست دونستم نمی

 بی چقدر بفهمی تونی می کنه تحریکت نتونه زن یه کنار بودن حتی که باشه زیاد قدر اون زنا از نفرتت وقتی

 .باهاشون بودن از ای زده چقدر و ازشون شدی متنفر چقدر. بهشون شدی اعتماد

 داشتن دوست اسم به حس یه رویش از چقدر نبندن دل بهت و ببندی دل باز که این از ترس فهمی می

 تونی نمی. باشی داشته دوست تونی نمی دیگه که فهمی می برسی حسی بی یه به وقتی! کنه می جلوگیری

 !ممکنه نا ات دوباره شدن عاشق که فهمی می ببازه رنگ نفرت اسم به حسی حتی وقتی. بشی عاشق

 «مهرسا»

 رو دستم. زد می جور بد قلبم. دادم تکیه در به و بستم محکم رو در و رسوندم آپارتمانم به رو خودم سریع

! من خدای وای! کرد می تابی بی طور این دیدنش با چی برای بود؟ قرار بی چی برای. گذاشتم قلبم روی

 .بایسته کار از قلبم بود نزدیک کرد صدام که لحظه اون

 وقت هیچ. بودم نداده وا طوری این وقت هیچ خدایا دارم؟ دوستش چرا. گذاشتم داغم صورت روی رو دستم

 .بود نداده قرار تاثیر تحت رو من طوری این مردی هیچ

 .مبل روی کردمش پرت و برداشتم سرم روی از رو روسریم و دادم بیرون محکم رو نفسم

 دوست رو کردناش نگاه حالت چقدر. دارم دوست و چشماش رنگ چقدر. کنارش مبل روی شدم ولو خودمم

 !شیرینه برام کردناشم اخم حتی. دارم

 کردم زمزمه. مبل به دادم تیکه رو سرم
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 باید. کردم می فراموشش باید. شدم بلند جام از بزنم کامل رو حرفم که این از قبل... رو غرور کوه این چقدر

 اون نامربوط حرف خاطر به نداد اجازه خودش به حتی که کسی. نیست مهم برام دادم می نشون خودم به

 به رفتم و کردم باز رو مانتوم دکمه! کنم فکر بهش و باشه مهم برام باید چرا! کنه خواهی معذرت ازم موقعش

 .حموم سمت

! بود؟ مجازی عشقم یعنی! روشن چراغ یه بود شده چیزم همه. بودم زده زل تاب لب صفحه به طور همین

 یهو. نیست الکی بهش حسم مطمئنم. داشتم ایمان حسم به من ولی! الکیه؟ مجازی عشقای گن می که راسته

 ناخودآگاه دستم. بود شده تنگ بود واقعیم داداش مثل که نتیم داداش برای دلم چقدر. شد روشن سمیح چراغ

 .کیبورد های کلید روی رفت

 خوبی؟ داداشم، سالمـــم -

 .کردی نگرانم ازت بودم خبر بی کجایی؟ آجی، سالم -

 به که بود مشخص کامال امروزش اخم با. دادم تکون رو بوده؟سرم نگرانم مدت این هم سمیر یعنی! نگران

 :نوشتم براش. نبوده فکرمم

 خبر؟ چه خب. بشم آن نتونستم ببخشید بود شلوغ سرم -

 : نوشت ولی. بگه برام سمیر از خواست می دلم

 خبر؟ چه تو سالمتی، -

 دلم که این! شده ذره یه داداشت برای دلم که این! نوشتم می براش باید چی. بردم موهام الی کالفه رو دستم

 :نوشت نویسم نمی چیزی دید وقتی!کرده رو قدیم هوای دلم که این بزنم؟ حرف باهاش خواد می

 آجی؟ هستی الو؟ -

 :نوشتم

 .آره -

 باشی؟ پکر میاد نظرم به -

 :نوشتم! داغونم

 خبر؟ چه سمیر از -

 :نوشت

 .خوبه -

 نگرفته؟ رو من سراغ -

 .اتاقشه توی. کنم صداش خوای می نه، -

 :نوشتم سریع. زد تند قلبم
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 .نه نه -

 زدین؟ هم به چرا؟ -

 .شد فشرده حرفش این از قلبم. بستم رو چشمام

 آجی؟ شده چیزی -

 ...بگم اگه من سمیح،

 خب؟ -

 گی؟ می چی شدم عالقمند بهش بگم -

 :نوشت بعد. بود کرده شک چشماش به کنم فکر. ننوشت چیزی اول

 ! هه هه. آجی بود ای مسخره شوخی -

 چت باش فقط که بشی نفر یه عاشق که ای مسخره شوخی اون نظر از گفت می راست خب. کشیدم آهی

 :نوشتم جوابش در منم. کردی

 .کردم شوخی -

 :گفت ثانیه چند از بعد

 !دلته تو حرف کنم می حس شده؟ طوری آجی -

 :نوشتم

 چت هم با رو بار سه یا دو ای هفته حداقل خوبه! نگرفته نتیش دوست از سراغ یه که نامرده چقدر داداشت -

 !کردیما می

 :نوشت

 .کنه نمی فکر دیگه کسی به خودش جز. هستش طوری این سمیر کال -

 :گفتم و دادم تیکه دستام به رو سرم

 ذره یه باهاش زدن حرف برای دلم. شده تنگ براش دلم خیلی ولی. نگو بهش بگم بهت چیزی یه داداش -

 .شده

. شدم منتظر دادم صندلی به تکیه. بزنه حرف تونه نمی و سرشه باالی کسی یعنی این. زد)*(  ستاره عالمت

 :نوشت ثانیه چند از بعد

 خب؟ -

 :نوشتم

 ...چرا دونم نمی. باشه مهم برام همه این باید مغرورت داداش این چرا دونم نمی من. مغروره خیلی -
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 .دارم دوستش چرا دونم نمی که بنویسم خواستم نمی. کردم مکث جا همین

 .فرمودین می خب-

 .رفت هم تو اخمام

 :داد ادامه

 .گفتین می دلتنگیتون از. برم می لذت دارم -

 :نوشتم!زد نمی حرف طوری این وقت هیچ سمیح

 زدنه؟ حرف طرز چه این سمیح -

 :نوشت

 .سمیر و نه سمیح -

 که مانیتور صفحه به زدم زل شده گشاد چشمای با و پایین ریخت ُهری دلم. دهنم روی زدم دستم با محکم

 :بود نوشته

 .گوشم به سراپا. فرمودین می داشتین. خانوم مهرسا شدی ساکت چرا -

 حالت. شناختمش می. عصبانیه دستم از مرگ حد در گفت می حسم. همه تو بدجور اخماش کردم می حس

 .شناختم می رو کردناش تایپ

 شدی؟ الل چرا هستم، تو با -

 :نوشتم و فشردم هم روی رو دندونام

 کجایی؟ سمیح؟ سمیح؟ زدم؟ می حرف شما با مگه من -

 :نوشت! نوشتم می طوری این که شنید می رو صدام سمیح انگار حاال

 .کردم بیرون رو سمیح -

 :نوشتم

 رو کار این حقی چه به اصال. بیاد بگو بهش زدم؟ می حرف شما با مگه من. کردین رو کار این چی برای -

 کردی؟

 خوای می اونم داری؟ ای نقشه چه دیگه. زدی می حرف من به نسبت دلتنگیت از داشتی که حقی همون به -

 بزنی؟ گول

 :نوشتم. گلوم توی زد چنگ بغض. شدم شوکه حرفش از

 !باشم؟ داشته نقشه اون برای باید چرا. داداشمه سمیح -
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 غریبه یه تو اصال. کنین می هم و خودتون کار گفتناتون داداش داداش همین با. شناسم می رو شما جنس من -

 تنگ برات دلم گی می و میاری زبونت به رو من اسم حقی چی به اصال! داداش گی می حقی چه به. ای

 شده؟

 :نوشتم. بود گو پاسخ زودتر اشکم خودم از دفاع و مقابله جای به همیشه. ام گونه روی خورد سر اشکم

 .باش داشته انصاف سمیر -

 :نوشت

 شدی؟ قدم پیش دوستی این برای انصاف با تو خود همین اصال کردی؟ خودت به نگاه یه! انصاف -

 کردم؟ می کار چی باید من... من -

 سالته؟ چند تو مهرسا -

 .هفت و بیست -

 سالته؟ هفت و بیست نوشتی کردیم چت هم با که روز اولین تو انصاف، با خانوم -

 !سالمه چهار و بیست بودم گفته. بودم گفته دروغ بهش من گفت می راست. بستم رو چشمام

 !شنوم می خب -

 .بگم رو راستش نداشت دلیلی. بود تفریح برای فقط کردم چت تو با که اولی روز من -

 !کردی اعتراف هم خودت دیدی. کنن می چت اون و این با تفریح برای خانوم پس! آهان -

 !دوخت می و برید می خودش برای طور همین. شدم عصبانی

 :نوشتم

 بخاطر فقط زدم حرف راحت تو با خیلی اگه من. بکنی ناجور فکرای من مورد در نداری حق سمیر ببین -

 مثل هم اون اگه باش مطمئن. نکرد گلیمش از تر دراز رو پاش وقت هیچ اون که این برای فقط. بود سمیح

 !گفتم نمی داداش بهش بود دیگه پسرای از خیلی

 عشقم؟ گفتی می گفتی؟ می بهش چی پس آهان -

 :گفتم و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 .کردم نمی چت باهاش دیگه! نخیر -

 خیلی یا گرگی خیلی یا که رسم می نتیجه این به دارم! ایه مسخره بهونه انصاف با خانوم صورت هر به -

 .مهر ای بچه

 همیشه دستم از شد می ناراحت که این از امان ولی. مهر نوشت می بودیم صمیمی وقتی یادمه! مهر شدم باز

 که داد نمی اجازه غرورم ولی رفته کردم فکر. بودیم ساکت هردومون ای دقیقه چند برای! مهرسا نوشت می

 :نوشت طوالنی سکوت یه از بعد اما. کنم صداش
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 ساکتی؟ که خونی می فاتحه ها مرده برای داری -

 بی چقدر. گرفتم گاز رو لبم. بودم بامزه ولی اخمو مغرور   بداخالق   مرد   این عاشق من. اومد لبم روی لبخند

 اخالقم از چقدر. نیستم رسیده بلوغ به تازه دختر حاال خوبه. شدم خود بی خود از نشده هیچی هنوز! ام جنبه

 االن و بود آورده در رو اشکم پیش دقیقه دو تا که االن مثل. موند نمی دلم توی هیچی وقت هیچ! اومد می بدم

 !بود گرفته لبخند رو جاش

 «سمیر»

 دیدمش سمیح دست بار آخرین که ایم سورمه شرت تي از خبري کردم رو و زیر رو کشوها و کمد چي هر

 دوباره برداشتي اگه گفتم بار صد. نزن دست لباسام به ام اجازه بدون گفتم بهش بار صد من حاال! نبود

 و بستم رو کشو! کرده تصاحبش بپوشمش خودم که این از قبل رو یکي این که این مثل نه. سرجاش برگردون

 رو سرم... ي پسره! چیه عواقبش من لباساي و وسایل به زدن دست کنم مي حالیش االن. در سمت رفتم

 و بود نشسته کامیپوترش میز پشت. برگشت طرفم به سریع که کردم باز رو در زدن در بدون و دادم تکون

 و بست رو صفحه که کردم نگاه چت صفحه به شک با. کنه مي چت کي با داره نبود معلوم هم معمول طبق

 :گفت

 داشتي؟ کاري -

 کیه؟ -

 کیه؟ کي -

 :گفتم و راه اون به نزنه رو خودش که کردم نثارش گردني پس یه

 مهرساس؟ -

 :گفت و کرد ریز رو چشاش. کرد نگاهم سینه به دست

 مهمه؟ مگه -

 کیه؟ ببینم شو بلند -

 .خودشه آره-

 :گفتم و کشیدم محکم رو بازوش

 .بزنم حرف باهاش خوام مي شو بلند -

 :زدم داد ببره کیبورد طرف به رو دستش خواست

 کني؟ مي کار چی -

 !بزني حرف باهاش خواي مي بگم بهش خوام مي خب! زني مي داد چته -

 :گفتم و کردم هدایتش در طرف به

 .کافیه بیرون بري تو. گم مي بهش خودم بگي، تو نیست الزم -
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 .شد پاره کن ول رو آستین. باشه -

 از داشتن خانم! َبه. کردم پایین باال رو چت صفحه و نشستم میز پشت سریع. بستم رو در و بیرون دادم هلش

 :کردم وتایپ کردم اخم ناخواسته!زدن می حرف دلتنگی

 خب؟ -

 تونستم مي نه و کنم باور رو حرفاش تونستم مي نه. بودم شده خیره صفحه روي هاي نوشته به منگ و گیج

 خواد مي اصال شاید! کشیده اي نقشه چه نیست معلوم این. نکن باور سمیر! برام شده تنگ دلش گه مي. انکار

 بماله شیره منو سرم تونه نمي فهمیده کرده عوض رو هدفش پاکه دلش این دیده. کنه پهن تور سمیح واسه

 .سمیح سراغ اومده

. باهاش زدن حرف براي بود شده تنگ دلم! سال چهار و بیست نه سالشه هفت و بیست که فهمم مي االن تازه

 نمي که بود راحت خیالم و زدم مي گپ راحت باهاش که مدتي اون مثل خواستم مي. بودم کرده عادت انگار

 کردم مي حس. جلو بود نیومده صادق اون. کنم قبولش تونستم نمي هم طرفي از. بزنم حرف باهاش شناسمش

 فکر با. اس گریه بلکه نیست سکوت زدم بهش که حرفایي اون از بعد سکوتش این کردم مي حس ناراحته،

 عادت بهش که دوستي. بود برام خوبي دوست اما بود که چي هر مهرسا! گرفت دلم کنه مي گریه داره که این

 مهرسا با بگم اتفاق اون از راحت کسي با تونستم نمي وقت هیچ که مني. باهاش زدن حرف به. بودم کرده

 لحظه اون که بود اعتمادي حس اون مهم اما. گفتم بهش چرا که شدم پشیمون بعدش دقیقه یه که درسته! گفتم

 این به داشتم. شناسه مي رو من اون که االنه مهم و بودم کرده بهش که بود اطمیناني اون مهم. داشتم بهش

 .باشه خوبي دار راز تونه مي هم اون شاید که رسیدم مي نتیجه

 اون که این از قبل نداشتم دوست. نوشت نمي چیزي اونم اما. کنه تایپ اول اون همیشه مثل بودم منتظر

 اون اما. شن مي پررو زود. داد رو نباید رو جنس این چون. نبودم ناز خریدن اهل. بنویسم من بنویسه چیزي

 این بدون قضیه که این براي پس باهاش زدن حرف براي بود شده تنگ خودمم دل. کنم اذیتش نیومد دلم لحظه

 :نوشتم کنیم فراموش بیاریم هم روي به که این بدون و بشه تموم کنم عذرخواهي که

 ساکتي؟ که خوني مي فاتحه ها مرده براي داري -

 کنم حس تونستم مي هم مانیتور پشت از حتي و فاصله همه این از حتي رو لبخندش

 جوري یه. بودم کرده عادت دختر این به من. زدم لبخند ناخواسته لبش روي کردم مي حس که لبخندي از

 :نوشت. بود باحال

 .بشم کار به دست گفتم نیست فکرشون به کسي دیدم آره -

 :نوشتم. شد تر پهن لبخندم

 !تنها تنها نامرد. شدم مي کار به دست منم دادي مي ندا یه -

 !نیست شکي که بودنم نامرد تو -

 :نوشتم. دونه مي رو چیز همه که ایه همسایه همون این افتاد یادم دوباره. بود داشتني دوست و پررو

 تنها؟ یا کني مي زندگي مادرت و پدر با -
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 :نوشت وقتي اما کنه مي زندگي اش خانواده با بودم مطمئن جور یه باشه، تنها داشتم شک که این با

 .تنها -

 و بد فکر چي هر. کنه زندگي تنها دخترشون دادن نمي اجازه اي خانواده هر معموال! کردم هنگ لحظه یه

 کن، فکر درست باش، آروم سمیر. کردم پوفي! نیست درست کارش این نکنه. سراغم اومد بود مزخرف

 :نوشتم. باش خوشبین

 چرا؟ -

 .گفتم برات روز یه شاید مفصله اش قضیه -

 !بگه باید نداشت وجود شایدي شاید؟. نشست صورتم روي اخمي

 .بگي باید نه که شاید -

 بدم؟ جواب تا موني مي منتظر خوره مي زنگ تلفن سمیر -

 .باي. برم منم دیگه نه -

 .باي -

 چي براي من اصال اومد یادم شدم که بلند. کردم آف. شد نمي سیو مکالمه خوبه. کردم نگاه رو تنظیمات

 :گفتم داد با! جا این اومدم

 .ببینم بده و شرتم تي این بیا کجایي؟ سمیح -

 هم امیر و من. نشست زیرانداز روي و گذاشت رو بود دستش که سبدي هم سعید. کرد پهن رو زیرانداز امیر

 :گفت و گذاشت وسط رو تخمه پاکت سعید. نشستیم کنارش

 .بشم مشغول زدن دید به منم تا شین مشغول ها بچه -

 :گفتم و خندیدم

 .بگیر جلوشو خواهرته شوهر سرت، بر خاک امیر -

 :گفت و رفت سعید به اي غره چشم هم امیر

 گفتي؟ چي نشنیدم سعید -

 :گفت و انداخت باال ابرویي و چشم خنده با هم سعید

 .شو مشغول تو نگفتم چیزي سمیر جان -

 :گفت و کوبید اش کله پس محکم امیر که کنم پرت طرفش هست چیزي ببینم کردم نگاه اطراف به

 .گرفتم حالشو خودم بگردي چیزي دنبال خواد نمي -

 .رفتم جایي تا دو شما با دیگه فعه من اگه باشه -سعید
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 اي ضربه با. بودن کرده پهن رو خودشون بساط کدوم هر هم اونا که هایي خانواده طرف چرخوندم رو نگاه

 .امیر طرف برگشتم خورد ام شونه به که

 تو؟ چته -

 :گفت شیطنت با امیر

 !ها کنه مي در به راه از رو آدم ناباب رفیق گن مي. هم تو رفتي دست از -

 .داري یقین خودت بودن ناباب به خوبه -

 :گفت و ریخت خودش براي چایي لیوان و کشید دراز ما به رو پهلو به سعید

 کنه؟ مي کار چی. مدته یه نیست خبري مهیار از سمیر -

 :گفتم و برداشتم پاکت از تخمه مشتي

 .زندگي و کار -

 .رو جا اون ها بچه -امیر

 ما به نسبت دورتري فاصله به که بودن دختر تا دو گفت، امیر که سمتي چرخوندیم رو نگاهمون دوتامون هر

 .بودن ما روبروي قشنگ که بودن نشسته طوري اما. بودن نشسته اشون خونواده نزدیک و

 .متاهلم که کنید عفو منو - سعید

 .کوبیدم امیر شونه روي محکم. بود دخترا زدن دید بحر تو که امیر به کرد اشاره ابرو با بعد

 .نزن شعور بي -

 کنه؟ نگاه جوري این رو خواهرت کسي میاد خوشت نکن نگاه! برسرت خاک -

 :گفت و کرد اشاره دخترا به خنده با بعد کرد اخم یکم امیر

 .دادن سبز چراغ خودشون که بیني مي -

 :گفتم و گرفتم رو دستش مچ که شه بلند خواست

 کجا؟ -

 :گفت و زد چشمکي

 .برا رو دو همین -

 .سرجاش برگشت دوباره که کشیدم رو دستش محکم

 .ندارم دردسر حوصله امیر -

 .زدني مخ استاد دونیم مي خیال بي رو امشب یه امیر -سعید
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 .کرد نگاه سعید و من به و نشست سرجاش دوباره امیر

 .تا دو شما ترسوین خیلي -

 .صورتش به خورد سمتش، کردم پرت رو تخمه پوست

 !مملکتي دکتر ناسالمتي پسر، نکن اَه -امیر

 بعد! شجاعه یعني باشه هیز وقتي آدم گفته کي ضمن در مملکت، دکتر بعیده بازي دختر همه این هم تو از -

 خواد؟ مي گوشمالي دلت هستن اشون خانواده بیني نمي مگه

 .گرفت امیر و من سمت و کرد خارج جیبش از سیگاري پاکت کنه عوض رو بحث که این براي سعید

 .نیستم اهلش که من -

 .کشید بیرون پاکت از سیگار نخ یه انتظارم برخالف اما. نیست اهلش هم امیر دونستم مي

 مگه؟ کشي مي هم سیگار تو امیر -

 بود دخترا سمت به نگاهش هنوز که طور همون و گذاشت لبش گوشه کنه روشن که این بدون رو سیگار

 :گفت

 .داره کالس باشه جا این بذار بابا نه -

 :گفتم خنده با

 !تو نکردي پیدا چیزي سیگار از تر کالس با یعني -

 مي عبور کنارمون از که هایي ماشین صداي. زدم زل پرستاره و سیاه آسمون سقف به و کشیدم دراز کمر به

 گوش به همه. بودند بازي حال در که هایي بچه صدایي و سر. بودند اطرافمون که هایي آدم صداي. کردند

 گاهي. بیاري دست به سمفوني این با سقف این زیر تونستي مي رو آرامشي یه جا این باز اما رسید مي

 سکوت. شمردم ستاره بسته چشمان با و بستم رو چشام کردم، سکوت! تره بخش آرام فریاده از پر که سکوتي

 .گشتم ام ستاره دنبال بسته چشمان با و بستم رو چشام کردم،

. کردم نگاه اطراف به و کردم باز رو چشام سریع بود نزدیک من به هم خیلي که سوتي و جیغ صداي با

 جز صد در صد که هم امیر و سعید کشیدن مي سوت و جیغ و دست داشتن همه. انداختم خیابون به نگاهي

 و گذشت خیابون از سرعت با عروسي ماشین به رسیدم کردم دنبال که رو نگاهشون رد. بودن همه اون

 :گفت و خندید صدا پر امیر. بامداد نیم و یک کردم نگاه گوشیم ساعت به. موند جا به بوقش صداي

 !بزنن دور اومدن تنها تنها انگاري دوماد و عروس -

 .بهشون بگذره خوش -

 :گفتم و کردم باز هم از رو دستام. شدم بلند

 .شدم خسته دیگه من شیم بلند ها بچه -

 :گفت و شد بلند سریع هم سعید
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 .شهرستان برم باید زود صبح فردا منم آره -

 :گفت بود نشسته هنوز که امیر

 .ریم مي و ذارم مي احترام اکثریت راي به باشه -

 :گفت و سعید سمت کرد پرت رو ماشین سوییچ بعد

 .کنیم مي جمع رو اینا هم ما میاري رو ماشین تو تا سعید -

 ایستاد کنارم و کرد جمع رو زیرانداز هم امیر برداشتم رو سبد. شد دور ما از که سعید

 افتاده؟ اتفاقي شده، چیزي یه کنم مي حس -امیر

 .نه -

 مطمئني؟ -

 نگذشته ماشین حرکت از اي دقیقه چند هنوز. کردم حرکت سعید دنبال به اون از قبل و دادم تکون رو سرم

 .کنه پارک خیابون گوشه رو ماشین سعید شد باعث خیابون وسط شلوغي که بود

 شده؟ تصادف -امیر

 :گفتم و کردم جمعیت به نگاهي

 .پایین بریم -

 با داشت که جووني پسر از شدم که جمعیت نزدیک. اومدم پایین ماشین از بشم منتظرشون که این از قبال و

 :گفتم داد مي تکون رو سرش تاسف

 شده؟ چي -

 رسید مي گوش به مرد یه بیداد و داد صداي فقط کردن تجمع چي دور مردم نبود مشخص

 :گفت و داد تکون تاسف با رو سرش پسر. بودن کنارم هم سعید و امیر حاال

 !بردن رو ماشینش و زن -

 چي؟ -

 :گفت و کرد اشاره جمعیت وسط به

 یه که بزنن دور رو خیابونا بودن اومده تنهایي و بودن شده جدا ها مهمون از. بود عروسیشون شب امشب -

 سرنشین تا چهار که ماشین که چیه کار این از دلیلشون ببینه که زنه مي کنار اینم شه مي مزاحمشون ماشین

 !کنه کار چی دونه نمي این االنم بردن رو ماشین و زنش هم بعد زدن خورده مي تا رو مرد داشته

 دادین؟ خبر پلیس به -امیر

 .برسن دیگه االن کنم فکر آره -پسر
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 عروسیش شب رو عروسي باید چرا چیه؟ دلیلش ما کشور توي امني نا همه این! دادم تکون تاسف با رو سرم

 :گفت و کشید رو دستم امیر بزنن؟ مرگ حد به رو شوهرش و بدزدند

 .بکنیم تونیم نمي که کاري. بریم ما بهتره -

 کردیم حرکت ماشین سمت به. کردم نگاش

 !پسره بیچاره -امیر

 !سوخت مونث جنس از یکي واسه دلم مدت همه این از بعد چرا دونم نمي

 بایسته؟ پاش که هست مرد قدر اون بخوادش؟ بازم شوهرش بشه پیدا اگه حتي کني مي فکر! دختره بیچاره -

 این آینده واقعا. کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین سعید. شدم سوار. شد سوار و انداخت باال اي شونه امیر

 بشه؟ چي بود قرار دختر

 «مهرسا»

 دونستم مي. بود مامان انتظارم بدون. نباشه حسام باز بودم امیدوار. رفتم اف اف سمت به و بستم رو تابم لب

 .بشه باز در تا دادم فشار رو دکمه و کردم پوفي. کنه نصیحتم باز که اومده

 جور خودت براي وضعیه و سر چه این که بده گیر دوباره نداشتم دوست. کردم خودم به آینه از نگاهي یه

 رنگ. کشیدم چشمم توي و برداشتم رو چشمم مداد. رفتي خودت خلسه توي و افتادي زندگي از. کردي

 دختر خب. داشت رو من هواي بابام فقط خانوادم از. لبم روي اومد لبخند یه. بود رفته بابام به عسلیم چشماي

 .دیگه تغاریش ته و بودم اش یدونه یکي

 :گفت آورد مي در سرش از رو روسریش که حالي در مامان و شد باز در

 .باشه بیرون دقیقه یه شه مي هالک آدم. شده گرم چقدر -

 دوست ولي بود مادرم که این با. رفت یخچال سمت به و داد رو جوابم کردم، وسالم بیرون اومدم اتاقم از

 .داد نمي اهمیت وقت هیچ ولي دونست مي رو اخالقم. یخچال سر بره اجازه بدون کسي نداشتم

 :گفت و نشست آشپزخونه صندلي روي

 چي؟ که کني مي بق بق خودت واسه تنها و تک نشستي جا این -

 :گفتم بیارم میوه و شربت تا رفتم مي یخچال سر که حالي در و کردم پوفي

 .نکنین شروع باز مامان -

 :گفت و زد خند نیش

 !دي مي گوش حرفم به هم تو که این نه -

 هم همین براي. بگیره رو دارش نیش زبون جلوي تونست نمي وقت هیچ اما. داشت مهربوني قلب مامانم

 :گفتم و کردم تازه نفسي. رفت نمي هم جوب توي هیچوقت آبمون



 
 

128 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از
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 .کنین تمومش و کنین لطف پس -

 :گفت و کرد باز رو مانتوش دکمه

 زده زنگ خانوم نرگس دیروز کردي؟ درست ما و خودت واسه که زندگیه این. بنداز خودت به نگاه یه -

 .بود

 :گفتم رو خودم دادم نشون سرد خون ولي شد پا به غوغا دلم توي

 خب؟ -

 !نیستي اصال که هم بچت فکر به. انداختي زندگي از که رو پسرش! نداره خب -

 :گفتم و کردم نگاه مامان به خوري دل با

 ....من. پیشم برگرده سپهر تا شدم وارد بخواي که راهي از که من نیستم؟ بچم فکر به من مامان -

 پایین بزنه یخ اشکام کاش. کردم نگاه رو یخچال داخل و برگشتم!ضعف این به لعنت. لعنتي بغض این باز

 :گفت و بیرون رفت آشپزخونه از و شد بلند مامان. نیاد

. کشه مي چي فهمم مي. کنم مي درک رو خانوم نرگس من. زندگیت سر برگرد. بیاي عقل سر بهتره -

 !شه مي شاکي معلومه خب. دلش ور برگشته اش نوه دونه یه با پسرش

 :گفتم و بستم رو یخچال در عصبانیت با

 !اونا یا باشم شاکي باید من. هستن پرو خیلي شاکي؟ -

 :گفت و داد تکون مدام رو دستش و کرد هم تو رو اش قیافه

 همه. نیست حرفي هیچ اهل حسام دوني مي همه از بهتر خودت. کنین شلوغش خواد نمي بشین، بشین، -

 زندگیت و خونه سر باید االن گرنه و شدي این کرده لوست بابات که این بخاطر هم تو. کنن مي حساب روش

 .باشي

 :گفتم و کشیدم صورتم روي محکم رو دستم

 .دیدین رو صورتم کبودیه جاي بار آخرین خوبه. ندارم انتظار شما از مامان -

 :گفت بست مي رو مانتوش دکمه که درحالي

 نمي فامیالش به چشمش! بود حاالش مثل بابات همین کردي فکر. کرد پرت بشقاب گي مي خودت خوبه -

 .بدتره مردي هر از وگرنه خوره

 بود حساس خیلي که معمول طبق. کرد سر رو روسریش! باشه تونه مي کي بابا از تر مطیع گفتم، دلم توي

 که نداشتم نرمي و چرب زبون. رفت مي داشت و زدم حرف باهاش طوري این چرا بود برخورده بهش

 :گفتم فقط. نزدم حرفي بودم خور دل ازش چون هم شاید. دارم نگهش شب بخوام

 االن نه اگه. نفهمین شماها که گرفتم مي خون خفه کرد مي بلند روم دست وقت هر که خرمه خود تقصیر -

 .پدرسگ غریبه پشت یه نه بودین من پشت
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 :گفت رفت مي بیرون در از که حالي در

 .بپوسي تا بمون قدر این. نیستي آدم که سرت تو خاک -

 این مستحق که کردم حقت در گناهي چه خدایا. غلتید صورتم روي محابا بي هم من اشک شد بسته که در

 کرد مي شکایت ازم ازش. گفت مي بودنش مارموذي از بودم حسام زن وقتي که مامانم همین زندگیم؟ طور

 بزنم داد خواستم مي بارها شده؟ طرفدارش چرا حاال کرد رو کار این وقتي بود زشت حسام رفتار چقدر که

. پسرم بخاطر بیشتر و خودم بخاطر. گرفتم خون خفه ولي. کاره خیانت زنین مي سینه به رو سنگش که اوني

 .بکشه دوش به رو باباش ننگ بشه بزرگ که پسرم خواست نمي دلم

 آیدیم و روش روبه نشستم. شدم کشیده تاب لپ سمت به ناخودآگاه. نبرد خوابم زدم غلت تخت روی چی هر

 :نوشتم و کردم پاک رو اشکم! بود روشن چراغش. کردم آن رو

 سمیر؟ -

 .نوشت سریع

 .بله-

 آرامش بهم چقدر! چیه نوشت مي وگرنه نیست خور دل ازم زیاد زیاد   بود معلوم. کردم خالي رو سنگینم نفس

 :نوشتم. بود بخش زندگي چقدر. داد مي

 هستي؟ آن چرا -

 :نوشت

 کو؟ سالمت -

 :نوشتم و زدم لبخند

 .سالم -

 :نوشت

 سالم -

 :گفتم

 نگفتي؟ خب -

 .مربوطه خودم به که همه از اول -

 .توهم رفت اخمام

 !بدین من به توضیحاتي یه قراره شما کنم فکر که همه از دوم -

 :نوشتم هره دل با

 توضیحي؟ چه -
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 .کني مي زندگي تنها چرا که این -

 تا موقع اون از این. گفتم مي براش باید اومد مي بوش که طور این ولي بشه بدتر بگم بهش اگه ترسیدم مي

 .بشنوه رو چیزا این که بود منتظر حاال

 خب؟ -

 سمیر؟ -

 بله؟ -

. باشم بوده طوري این کسي جلوي عمرم تو ندارم یاد. بردم مي حساب ازش چقدر. دادم قورت رو گلوم آب

 :نوشتم

 !کنم مي درکت من... من سمیر -

 :نوشت. شلوارم به زدم چگ استرس با و گذاشتم پام رون روي رو دستم. ننوشت چیزي لحظه یه

 چي؟ یعني این خب -

 .خودتم مثل... هم من -

 :نوشتم نگراني دل با. بود ساکت اما بنویسه چیزي بودم منتظر

 سمیر؟ -

 هان؟ چیه؟ حرف این از منظورت مهرسا -

 .دارم ساله هفت پسر یه هم االن. کردم ازدواج قبال بار یه من خب -

 .زدم زل تاپم لپ صفحه به و بردم دهنم سمت به شوره دل با رو دستم ناخن

 باالخره. گفتم بهش چرا که شدم مي پشیمون داشتم. شد طوالني سکوتش. دهنم توي اومد مي داشت قلبم

 .نوشتن به کرد شروع

 !ایه مسخره خیلي شوخي مهرسا -

 دوباره. زدم مي چنگ رو پام رون هي دستم هاي ناخن با. کنم فکر درست ذاشت نمي نگراني و استرس

 :نوشت

 !کني مي شوخیا این از من با باشه آخرت دفعه -

 :نوشتم و دریا به زدم رو دلم اما بشه؟ چي قراره دونستم نمي ترسیدم، مي لرزیدن، مي دستام

 .گفتم جدي نکردم، شوخي -

*** 

 «سمیر»
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 وقتي اما. دونم مي کنه تالفي خواد مي. کنه مي شوخي داره دونستم مي آره. کردم شوخي بنویسه بودم منتظر

 :نوشت

 .گفتم جدي نکردم، شوخي -

 از دیگه یکي دوباره، خوردم، گول بازم. سردم آب دوش زیر کردم حس. کردم سقوط بلندي یه از کردم حس

 چند این همه مثل لرزیدن مي دستام شدم، عصبي! بود گفته دروغ من به اون. کرد خیانت من به نادیا جنس

 ضعیف حس لرزن مي دستام وقتي. لرزن مي دستام شم مي عصبي وقت هر بعد به شب اون از درست. وقته

 .شم متنفر خودم از شه مي باعث و ده مي دست من به بودن

 خودم دنبال مدت همه این تونستم خوب گه مي خودش با داره حتما! خنده مي من به داره کردم مي حس

 !بکشونمش

 :نوشتم و بیرون کردم فوت محکم رو عصبیم نفس

 کجاس؟ شوهرت -

 .شدیم جدا -

 غرورش حفظ براي که تو مثل یکي هم شوهرش نادیاس، مثل حتما اینم سمیر ببین. لبم روي نشست پوزخندي

 .داده طالقش صدا و سر بي

 :نوشتم

 چرا؟ -

 .نبود درستي آدم -

 :نوشتم. گه مي دروغ داره این سمیر که نگم خودم به رو این نتونستم دیگه بار این

 نبود؟ درستي آدم چي یعني -

 .کرد خیانت من به هم حسام تو زن مثل یعني -

 :نوشتم! کنم باور رو حرفاش تونستم نمي

 نگفتي؟ اول از چرا -

 .داشتم بدي حس یه بمونم تونستم نمي دیگه

 !کنم تعریف همه براي رو زندگیم تونم نمي که من -

 .شد زده در به اي تقه

 .بخون رو نمازت شو بلند نخواستي که سحري گفت اذان سمیر -

 .بابا باشه -

 .ها مکالمه سمت برگشت نگاهم دوباره
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 .بگي برام رو چیز همه خوام مي -

 ...آخه -

 .االن همین -

 .باشه -

 .نوشتن به کرد شروع و کرد صبر کمي

 داشتم؟ پسر دوست گفتم یادته -

 هم به نبوده صادق که این بخاطر و داشته پسر دوست بود گفته که مکالممون اول روزهاي به شد کشیده ذهنم

 :نوشتم. زده

 خب؟ -

 :نوشت

 رو موقعیتش که این هم. نبودم دوست پسر یه با وقت هیچ واقعي دنیاي توي یعني. نداشتم پسر دوست من -

 قصد اصال من. بود برادرم دوست ترین نزدیک همسرم. کردم ازدواج شد سالم هیجده تا که این هم نداشتم،

. خوبه شد باورم که خوبه خوبه گفتن برادرم و مامان قدر این. رفتن و اومدن قدر این ولي نداشتم ازدواج

. بود شوهرم خب. داشتم دوستش! باردارم و شوهرم خونه دیدم کردم باز و چشم. دادم بله جواب کي نفهمیدم

 نداشتم دوست. اومدم مي ستوه به ازش وقتا یه اما. باشم داشته آرومي و خوب زندگي همه مثل داشتم دوست

 زن گفت، مي رودروایسي بي خیلي کم کم ولي نبود زیاد روش قدر این اوایل. باشه بین ریز زنا بقیه به نسبت

 .زده هم به هیکلي عجب فالني دختر. شده خوشگل عجب فالني

! باشه تونه مي قابلي نویسنده عجب کردم مي فکر داشتم. ننوشتم چیزي هم من. ننوشت چیزي لحظه چند یه

 :نوشت. کنه مي جور هم با رو ها قصه خوب

 هستي؟ بیام، بخورم آب برم من سمیر -

 .آره -

 خیانت یه حس. داشتم شب اون که بود داده دست من به حسي همون. بمونم نداشتم دوست دیگه رفت وقتي اما

 خواست نمي دلم. بزنم حرف باهاش خواست نمي دلم دیگه. بودم کرده اعتماد بهش باز که کسي یه از دوباره

 لعنتي،. کوبیدم دیوار به مشتي. تخت روي کردم پرت رو گوشي. کنم ثبت ذهنم توي رو دیگه تلخ خاطره یه

. بده لو رو قضیه بعد کنه ام وابسته خودش به خواست مي جوري چه این ببین. خائنن زنا همه دونستم مي

 !باشه راست هم حرفاش این کجا از اصال

 رو چشام کشیدم، دراز تخت روي. کنم فراموشش باید گرفتم، دستام بین رو سرم. نشدم بلند گفتم، که رو سالم

 مي گفتي تو سمیر موندم؟ مي باید چرا. نموندم اما مونم مي منتظر بودم گفته بهش من. برد نمي خوابم. بستم

 .برداشتم پاتختي روي از رو گوشیم شدم خیز نیم. موني

 «مهرسا»
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 .بود خاموش. کردم نگاه مانیتور صفحه به

 اون حتما. مونه می برام که بودم خوش دل چقدر! مونه می گفت که اون. شد خراب سرم رو دنیا همه انگار

 بی دیده خیانت هم خودش حاال که مخصوصا. کرده ای دیگه حساب من روی دیگه مردای از خیلی مثل هم

 گریه خودم روز و حال برای و گذاشتم میز روی رو دستام. دونه می زنش جنس از رو من برگرد برو

 برای دلم. منطقم بی شدن عاشق برای حتی. بودنم تنها برای روزگارم؟ این شد که شد چی که این برای. کردم

 .بود کرده خوش دل روشن چراغ یه به که دلی برای. سوخت خودم

 نگاه ساعت به و کردم بلند رو سرم. ترکه می داره سرم میکردم حس. کردم گریه خودم برای چقدر دونم نمی

 به بشم؟ خالص کوفتی زندگیه این از شه می کی خدایا. سرکار رفتم می باید فردا. بود صبح نزدیک. کردم

 جون دوباره! شد روشن سمیر چراغ دیدم یهو که کنم آفش تا کردم کلیک اسمم روی و زدم زل مانیتور صفحه

 .گرفتم

 گفتم، لب زیر فقط. کنم تایپ صفحه روی رو اسمش دوباره ترسیدم. کوبید می ام سینه قفسه به وار دیونه قلبم

 :نوشت. شدم می تاب بی هم اسمش اوردن زبون به با حتی! سمیرم

 هستی؟ -

 :نوشتم سریع

 .آره -

 :نوشت

 !اومدم باز چرا دونم نمی خودمم. نباشم دیگه خواستم می. نیام وقت هیچ خواستم می -

 :نوشتم

 .خودتم مثل هم من کردم؟ گناهی چه من چرا؟ -

 دست رو از. شده خیانت من به دوباره که این داد؟ دست بهم حسی چه دونی می. سخته برام باورش -

 .متنفرم خوردن

 :نوشتم عصبانیت با

 شدی؟ شوکه زنم یه و نیستم دختر یه که چون چرا؟ -

 :نوشت سریع

 .رم می همیشه برای بزنی رو حرف این دیگه بار یه -

 :نوشتم! بره خواد نمی یعنی این. شدم آروم

 .دونه می زندگیم از که هستی کسی تنها تو سمیر -

 :نوشت

 کرده؟ خیانت دیدی خودت چشم با گرفتی؟ طالق که شد چی -
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 :نوشتم و افتادم آور خفقان روزهای اون یاد. تخت به دادم تکیه

 .نه -

 چی؟ پس -

 بحثمون بیشترین ولی کردیم می بحث هم با چیزی هر سر. داشتیم بحث و جر هم با همیشه شوهرم و من -

 .گه می من برای راحت خیلی و کنه می چرونی چشم چرا که بود این سر

 گفت؟ می چی -

 ...حتی... حتی. بگه من برای زن یه هیکل از نداشتم دوست من خب -

 :نوشتم!میاره چشماش جلوی رو دیگه نفر یه کردم می حس بود من با شبا وقتی بگم نشد روم

 .بود کار خیانت هم اون فقط ببین -

 !چطوری بپذیرم تونم نمی راحت خیلی من چطوری؟ بگو خب -

 چیز همه هم باید من! بوده چی به چی کردی تعریف برام رو چیز همه خودت که این نه حاال گفتم، دلم توی

 دستت کف بذارم رو

 .نوشتم

 ...بودم که کارم سر روز یه -

 چیه؟ کارت -

 !باشه داشته سلطه آدم رو خواست می چقدر. بشه تموم آدم حرف داد نمی اجازه. کردم پوفی

 .کنم می کار لباس مزون یه توی -

 خب؟ -

 بور موهای با رو سفید دختر یه بودم مزون تو تنها من روز اون! شد تداعی ذهنم توی روز اون تلخ خاطره

 گرده می لباس یه دنبال به گفت و اومد سمتم به. روحه بی و سفید چقدر گفتم دلم توی موقع همون. تو اومد

 روی دستی. خواد می لباسی نوع چه دقیقا گفتم و کردم راهنماییش سمتی به. داره پیش در که بزرگی مهمونی

 .گفت و کشید بود برجسته کم یه که شکمش

 .نیاره فشار بچم به که لباسی -

 :گفتم و زدم لبخند

 ای؟ حامله -

 :گفت و کشید شکمش روی رو دستش

 .آره -
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 نگاه دانلود

 :گفتم و کشیدم بیرون لباس یه

 کردی؟ ازدواج وقته چند سالمتی، به -

 :گفتم. نبود دستش حلقه. رفت انگشتاش سمت به نگاهم. سمتش به برگشتم! کشید آهی

 نکردی؟ عروسی هنوز -

 :گفت و کرد نگاه چشمام به

 !کنه عقدم که ره نمی بار زیر ولی همیم با ساله چهار شدم، صیغه ساله یه -

. گه می من برای اش ساله چهار رابطه از راحت که حیاس بی خیلی بود معلوم. کردم هم توی رو اخمام

 :گفتم

 .شدم خالص شوهرم دست از ساله یه که من. خواهن خود خیلی مردا این -

 شدی؟ جدا -

 :گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم

 .شدم جدا ازش سال هفت از بعد آره -

 :گفت و کرد انتخاب لباس یه

 .کردم می رو کار این وگرنه فهمیدم دیر. شده دیر دیگه هم بچم انداختن برای -

 دونم نمی. معروفه خیابونی زن به که زن یه. اوناس از کردم می حس. اومد بدم لحظه همون دختر اون از

 بیرون کاور از بود کرده انتخاب که رو لباسی. نداشتم خوبی حس بهش من لحظه اون اما نبود، هم شاید

 .کنه پروش تا دادم دستش و کشیدم

 از. کنه حساب براش بیاد که شوهرش به زد زنگ پسندید و دیدم تنش توی هم من و کرد پرو که این از بعد

. رسید راه از شوهرش ساعت نیم بعد. ما مزون بیاد راست یه سرکارش از بود قرار شوهرش معلوم قرار

 داد بی و داد باز نداشتم حوصله. خواست می چی دیگه این!حسام به افتاد نگاهم که پیچیدم می رو لباس داشتم

 پیشونیش به و رفت دختر اون سمت به آشنایی هیچ بدون وقتی اما. زندگیت و خونه سر گرد بر که بندازه راه

 به آوردن هجوم واجور و جور سواالی خفت، بغض، لرزید، می دستام. نفهمیدم رو خودم حال دیگه زد بوسه

 .طرفم

 یعنی کرده؟ می خیانت من به بودم زنش من که سال سه یعنی. بودن هم با سال چهار ولی صیغشه ساله یه

 بوده؟ سیر کرد، می من به رو پشتش اون و داشتم احتیاج من که شبایی اون

 و انداخت حسام گردن دور رو دستش عشوه با دختر اون. بیفته کدومشون هیچ به نگاهم خواست نمی دلم

 :گفت

 عزیزم؟ کجایی -
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 مرتکب اشتباهی من که چند هر. بشم حسام چشم تو چشم تا. نکردم بلند رو سرم بودن جا اون که موقعی تا

 به کردن فکر از. کردم می زندگی خائن یه با سال همه این من. شدم له کردم می حس شدید ولی بودم نشده

 .اومدم بیرون روز اون

 شدم منتظر و کردم پاک رو اشکام شد تموم وقتی. نوشتم سمیر برای رو همه و رفت کیبورد روی دستم

 :نوشت ولی دروغه، بگه یا بود، حقت بگه که این منتظر. بنویسه چیزی

 !بوده شعوری بی آدم عجب -

 :گفتم لب زیر و کشیدم راحتی نفس

 !دارم دوستت سمیر -

. بودم شده آروم چقدر. کردم می لمس داشتم رو سمیر دستای انگار. کشیدم مانیتور صفحه روی رو دستم

 :نوشت. روکشیدم دستم کنه می تایپ داره دیدم وقتی

 کردن؟ برخوردی چه کرده خیانت بهت فهمیدن خانوادت وقتی -

 :نوشتم و کشیدم صدایی پر آه

 .دونن نمی -

 دونن؟ نمی -

 .نزدم حرفی هیچ هیچکس به نه، -

 چرا؟ نپرسید کسی داد طالقت وقتی -

 :نوشتم و شدم عصبی. هم تو رفت اخمام

 داده؟ طالقم اون کنی می فکر چرا -

 !دن می طالق مردا چون خب -

 :نوشتم و دادم فشار هم روی رو دندونام

 .گرفتم طالق من! نیست کنی می فکر که هم طورا این خیر، -

 .گیریم می طالق یا دن می طالقمون یا. دیم نمی طالق زنا ما کرد؟ فرقی چه. بستم رو چشمام

 گرفتی؟ طالق که شد چی -

 می رو گذشته تحمل باید چقدر. کردم می گذشته مرور باید چقدر. بودم کالفه. بود اومده فشار بهم خیلی امشب

 :نوشتم کردم؟

 دادی؟ طالق که شد چی تو -

 :نوشت
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 .پرسیدم اول من -

 .مانیتور به زدم زل و. کردم جمع رو لبام

 خب؟ -سمیر

 .بستم رو چشمام بودم؟ زورگوییاش مطیع درازی زبون بدون چرا من! بود زورگو چقدر

 :گفت که ذاشتم می غذا سپهر دهن داشتم. خوردیم می نهار و بودیم اومده بیرون از تازه روز اون

 .شده چیزی عجب رفعتی زن -

. اومد بدم خیلی حرفش این از که نیارم خودم روی به کردم سعی. دادم فشار هم روی حرص از رو چشمام

 :گفت پر دهن همون با و گذاشت دهنش توی رو برنج از قاشق یه. نبود کن ول معمول طبق اما

 رفعتی؟ زن مثل. کنی نمی بلوند رو موهات چرا تو -

 :گفتم و کردم پوفی

 .نمیاد بهم -

 .میاد پوستن سفید که کسایی به بلوند. نیستی اون سفیدیه به آره، -

 :گفتم و کردم هم توی رو اخمام

 .روشنه گندمیه پوستم رنگ خوبه. سیاسوختم میکنه فکر ندونه کس هر که زنی می حرف همچین -

 :گفت و زد خورش توی دهنیش قاشق همون با بیخیال

 .اومده گیرش ای تیکه چه کچل رفعتی اون. نیستی سفید و سرخ ولی سفیدی -

 :گفتم و دادم ازدست رو اعصابم کنترل

 !گفتی مردم زن از بس از شد بد حالم حسام کن بس -

 :گفت و کرد نگاهم اخم با

 تره؟ هیکل خوش و خوشگل ازخودت یکی ببینی تونی نمی ای؟ عقده حسود چته! مار زهر -

 :گفتم و کوبیدم بشقاب توی محکم رو قاشق

 .کنی می رو و زیر چشمات اون با رو مردم زنای ری می جایی که دفعه هر میاد بدم -

 :گفت و کرد دراز رو دستش سپهر

 .آب -

 چشمای به ریختم می لیوان توی آب حالیکه در و برداشتم رو لیوان و دادم فشار هم روی محکم رو چشمام

 خیلی. گرفتم ازش رو نگاهم تنفر با. رفعتیه زن فکر تو که بود معلوم سرخوشش حالت از. کردم نگاه حسام

 :گفت عصبانیت با یهو. بود کرده لونه وجودم توی رفتارش بخاطر نفرت که بود وقت
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 کنی؟ می نگام طور این که خوای می باباتو ارث چته؟ -

 :گفتم لب زیر

 !شعور بی -

 می شه می عصبی که همیشگیش عادت طبق که فهمیدم فقط. برداشت رو بود دستش جلوی که بشقابی یهو

 .نخوره سپهر صورت به بشقاب وقت یه تا کشیدم روجلو خودم همین برای. طرفم کنه پرت چیزی خواد

 گریه صدای. برداشت ترک صورتم استخون کردم حس که بود زیاد قدر این صورتم به بشقاب برخورد شدت

 :گفتم دارم بغض صدای با بلند. شد بلند سپهر

 !شرف بی -

 :گفت و کوبید سرم توی سنگینش دست با محکم و شد بلند میز سر از

ل رو دهنت اون پس کنم می بکنم کاری بخوام اگه من خانوم عفریته -  .ببند گ 

 :گفتم و کردم بغل رو سپهر

 .بمونم خونت من ذاره نمی هم لحظه یه داره عوضی دوست چه بدونه فریبرز اگه -

 فریبرز دونست می هم خودش. بردم پناه دستشویی به و رفتم در دستش زیر از که کنه نثارم لگدی خواست

 .کرد می خواست می دلش که غلطی هر پس گیره نمی رو طرفم وقت هیچ

 :گفتم نشه ام گریه متوجه کردم می سعی که حالی در و گرفتم بغلم توی رو سپهرم

 .بخرم برات رو بزرگه ماشین اون دم می قول نکنی گریه اگه مامان، عزیز -

 :گفت کرد می گریه که طور همون

 ....پدرَسگ ! بده بابا -

 :گفتم بیاد بیرون دهنش از این از بیشتر کردم می باباش نثار خودم که فحشایی که این از قبل

 .شه می زشت بشه که بزرگ بزنه بد حرف کی هر -

 نشون اتاق در شدن بسته شدت به صدای. نباشه آشنا وقتی یه کردم می خدا خدا. شد بلند در زنگ صدای یهو

 خانوم زهره صدای با ولی نداشتم کار این به رغبتی هم من. کنه باز رو در نداره خیال حسام که بود این از

 .ایم خونه ما دونه می که فهمیدم پاینمون همسایه

 به پی در پی ضربه چند دوباره. رفتم در طرف به و کردم پاک لباسم با رو اشکام و گذاشتم زمین رو سپهر

 :گفت خانوم زهره و خورد در

 هستی؟ جان مهرسا -

 :گفت آروم و دستش روی زد یهو انداختم، پایین رو سرم و کردم سالم. شد باز در و کشیدم رو در چفت

 شده؟ چی صورتت -
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 نگاه دانلود

 :گفتم و گذاشتم صورتم روی رو دستم

 !هیچی -

 بوده چی صداها سرو این بفهمه که این برای فهمیدم. بود دستش تو که افتاد نباتی از پر ظرف به نگاهم

 :گفت و کشید سرک خونه داخل به. اومده سراغم

 زدتت؟ شوهرت -

 که بودم داشته نگه دستام با رو در و رفتم می بیرون که حالی در و کردم نگاه بسته اتاق در به نگرانی با

 :گفتم نشه بسته

 .شد رفع که بود کوچیک بحث یه. نیست چیزی -

 :گفت و داد تکون تاثر با رو سرش

 بلند زناشون رو دست داشتن حق مردا که موقعی اون گذشت دیگه. نیست حجر عصر االن مهرسا، ببین -

 و ذاشتم می جیگر روی دندون باید ولی خوردم کتک ناحق به بارها بیامرزم خدا شوهر از خودم من. کنن

 یه هم داری بابا شکر رو خدا هم چی؟ تو ولی. باشه طرفدارم که نبود سرم باالی پدر چون. زدم نمی حرفی

 دونم می. کنی نمی دل و درد هم من برای حتی. هستی زنی چه دونم می که من. کلفتی گردن اون به داداش

 دستش الهی. کنه بلند تو رو دست که کرد می غلط شوهرت این وگرنه گی نمی چیزی هم خانوادت به که

 .زنه می داره کبودی به حاال از. بشکنه

 :گفتم خانوم زهره به رو! کن جمع رو بچه این بیا که شد بلند حسام نعره صدای

 .کنه می گریه داره سپهر. برم باید -

 :گفت عصبانیت با

 .بگیرن رو حالش بیان پلیس، زدم می زنگ بودم من که قرآن به. کنی می ظلم هم بچه این حق در داری تو -

 :گفتم و شد جمع چشمام تو اشک

 .بشه این از بدتر خوام نمي برم، قربونتون -

 خانوم زهره که کردم باز رو در. شد بلند بود شده گم سپهر گریه توي که حسام عصبي فریاد صداي دوباره

 :گفت

 .دم مي خبر پلیس به من -

 :گفتم و طرفش برگشتم شدت به

 .کشتم مي حسام. نکنینا رو کار این خدا رو تو نه، -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .خوردي ازش چي هر بسه. دونم مي دخترم جاي رو تو من. نکرده رو کار این االن تا که نه -
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 نگاه دانلود

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .بخوره پیشونیم روي طالق مهر خوام نمي -

 زهرش هم غذاش بچم. بردم اتاقش توي و کردم بغل رو سپهر و بستم رو در. شدم خونه وارد ببخشید یه با

 لختش موهاي با و گذاشتم تختش روي رو سپهر. دادم مي حسام به طور همین بود ناسزا و فحش چي هر. شد

 .بگیره آرامش کمي تا کردم بازي

 که شنیدم رو بابا داد بي و داد صداي دقیقه چند از بعد و شد بلند زنگ صداي که بود نگذشته ساعتي نیم هنوز

 :گفت مي

 کردي؟ درست دخترم براي که شیریني زندگي بود این! خان حسام نکنه درد دستت -

 :گفت خوشحالي با و شد بلند تخت روي از سپهر

 .بابایه -

 .کوبیدم سرم روي آهسته. بیرون پرید تخت از و

 !دادي؟ خبر چرا مامانینا به خانوم زهره! واي -

 .افتاد سمیر هاي پیام به نگاهم. کردم باز رو چشمام

 مه؟ کجایي؟ مه؟ مه؟ مهر؟! برده خوابت مهرسا الو؟ -

 :نوشتم سریع! آرومه چیز همه یعني مه نوشت مي وقتي. ریخت هري دلم و زدم لبخند

 جانم؟ -

 خوابي؟ -

 .عزیزم نه -

 دي؟ نمي جواب چرا پس -

 خونه برگردم ندارم حق دیگه گفت و خونمون اومد بابا که روزي آخرین به. کردم مي فکر گذشته به داشتم -

 .حسام

 بوده؟ چي جریان بگي خواي نمي -

 که این از بعد! کهنه درد یه از فارق. شدم مي فارق انگار نوشتنم بار هر با. نوشتن به کردم شروع براش

 :نوشتم رو جمله آخرین و کشیدم عمیقي نفس نوشتم براش رو ماجرا همه

 .سمیر کنم تکرار هي رو گذشته ندارم دوست -

 :نوشت لحظه چند از بعد

 .کنم مرور رو گذتشه از لحظه یه حتي ندارم دوست. هستم طوري این خودمم. دونم مي -
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 نگاه دانلود

 :نوشتم سمیر براي. بود شده روشن کم یه هوا. گرفتم مانیتور از رو نگاهم شد بلند که اذان صداي

 !نخوابیدیم کدوممون هیچ! شد صبح واي -

 میاد؟ خوابت -

 سرکار؟ ري مي امروز تو. سرکار برم بخوابم که این بدون کنم فکر. نه راستش -

 .شبم شیفت نه -

 کار؟ سر برم آلود خواب چشماي با من خواستي مي فقط! بدجنس -

 :نوشت. کردم حس رو لبخندش

 (موذي شکلک) -

 :نوشتم. خندیدم بلند بلند

 .میاد بهت خیلي قیافه این -

 :نوشتم براش. خنده مي داره اونم دونستم مي

 .خندیدم االن یعني هه، هه بنویسیم خندیدیم وقتي بیا پس خندیم مي کي بنیم نمی ما که چت موقع سمیر -

 :نوشت

 !دیوونه -

 :نوشتم

 (زبون شکلک) -

 : نوشت

 .هه هه -

 .بودم عاشقش. خندیدم بلند

 خوردي؟ چي سحري -سمیر

 .کردم جمع رو لبخندم

 گیري؟ مي روزه تو مگه -

 گیري؟ نمي تو مگه-

 :گفتم و کنار زدم بود افتاده صورتم روي که رو لختم موهاي

 !نه -

 معافي؟ موقت چرا؟ -
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 نگاه دانلود

 :نوشتم!بود حیا بي و رک چقدر. گرفتم گاز رو لبم. شدم سرخ اومده ذهنش توي چي که این از

 !نه -

 .بگیر رو هات روزه بعد به این از پس -

 یاد آشنامون و فامیل توي کال. خوندم حسابي و درست رو نمازم نه گرفتم درست رو هام روزه نه وقت هیچ -

 .آزادیم زیادي کال. باشه روزه و نماز اهل کسي ندارم

 بشي؟ عوض خواد مي دلت ته یا باشي آزاد داري دوست خودت چي؟ خودت -

 مي عوض خواست مي سمیر اگه چي؟مطمئنا من واقعا پرسیدم خودم از. کردم مرور بار چند رو سوالش

 :نوشتم براش رو همین. شدم

 .گیرم مي رو ام روزه و نماز حتما بخواي تو اگه -

 .نکن بکني رو کار این من براي قراره اگه -

 تنها ولي عزیزم ممنون بگي آدم بچه مثل شد مي چي خب! شدم خور دل بود گفته رک قدر این که حرفش از

 :نوشتم. نکن رو کار این من براي

 .گیرم مي روزه هم خونم، مي رو نمازم هم بعد به این از -

 :نوشت بداخالقه، آقا تو براي فقط گفتم، دلمم توي

 ببندي کیپ طوري باید هم روسریت. باشه معلوم نباید موهات اي روزه وقتي باشه یادت ضمن در آفرین، -

 .نشه معلوم گردنت که

 اون از تونه مي بخواد اگه بود معلوم! نداشته من به توجهي اصال کردم مي فکر که بودم ساده من چقدر

 ببندم رو روسریم سفت کن فرض. شم مي زشت چقدر پس واي گفتم، خودم پیش و کردم پوفي. باشه شیطونا

 :پرسید! سرم کف به

 .بگیر رو ات روزه فردا از نخوردي االن سحري که تو -

 :نوشتم

 .گیرم مي سحري بدون باشم نخورده خب -

 .نداري هم عادت که مخصوصا. شه مي سخت برات -

 :نوشتم همین براي. بده نشون خواد نمي ولي مهربونه کردم مي حس

 مهمه؟ -

 مهمه؟ چي -

 مهمه؟ تو براي بگذره، سخت بهم که این -

 :نوشت
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 نگاه دانلود

 !حاال -

 این یعني. میاوردم در پر داشتم خوشحالي از. آره بگو کلمه یه خب! دیوونه مغرور. اومد لبم روي لبخند

 باشم؟ داشته امیدي بهش شد نمي دیروز تا که بود سمیري همون

 .بخون برو نشده قضا نمازت تا -

 :نوشتم راحت خیال و آرامش با

 .باشه -

 .توني مي تو که مطمئنم من ولي سخته اولش گرفتن روزه -

 !تونم مي شده که هم تو بخاطر گفتم، دلم توي

 .باش خودت مواظب -

 :نوشتم

 باشم؟ داشته رو شمارت تونم مي سمیر، راستي باش خودت مواظب هم تو -

 !نه -

 :نوشت!بشر این بود رک چقدر! برخورد بهم باز

 .باشم داشته بده اتو شماره اما. دم مي بهت خواستم خودم وقت هر -

 که ننوشتم چیزي اما دم مي بهت خواستم خودم وقت هر دم نمي منم بگم بهش تونستم مي خواست مي دلم

 :نوشت خودش

 .باشمش داشته الزمه. بده اتو شماره مهر -

 بودم زدم زل مانیتور به آویزون لوچه و لب با

 :نوشتم

 بشنوم؟ رو صدات فقط زني مي زنگ یه االن -

 !هه هه هه هه-

 .شد بیشتر اخمم

 کني؟ مي ام مسخره سمیر -

 .برم باید بده رو ات شماره شم فدات نه -

 .باش زود میاد، گیرت زدم زنگ بهت وقت هر هم رو ام شماره

 :نوشت. نوشتم رو ام شماره ناچارا
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 نگاه دانلود

 .باي فعال. مرسي -

 :نوشتم و آوردم فشار کیبور هاي کلید روي حرص و بداخالقي با

 .باي -

 سمت به و دادم بیرون حرص با رو نفسم بستم؟ دل این چیه به من گفتم و بستم محکم رو تاب لب در

 .بگیرم وضو تا رفتم دستشویي

 «سمیر»

 عید فردا عید، گفتن تبریک به کردن شروع همه اومد چشممون جلوي سلاير پخش درحال که زیرنویسي با

 .شد تموم هم رمضان مبارک ماه زود چه و بود فطر

 به و بستم رو ساختمون در. کردم حرکت حیاط سمت به و لغزوندم شماره چند روي بود دستم که رو گوشیم

 چت با دوستیمون شروع که درسته. داد رو اش شماره باالخره پیش شب دو. دادم تکیه مجتمع به رو ماشین

 به دوختم چشم نگران چهارمین، سومین، بوق، دومین. باشه اون فقط ارتباطیمون راه نبود الزم االن اما بود،

 « داري؟ برنمي رو گوشي چرا سمیرم مهر،» نوشتم براش پیامی. کردم قطع. واحدش پنجره

 یه. زد زنگ که بود نرسیده ارسال پیام هنوز. نداد جواب بود آشنا نا براش ام شماره چون شاید. کردم سندش

 .دادم جواب. بود لبم گوشه ناخواسته لبخند

 .مبارک عیدتون عزیز، خانوم سالم -

 .خندید

 !بزني زنگ زودي همین به کردم نمي فکر -

 :گفتم بودم چسبونده گوشم به رو گوشي چپ دست با که طور همون و زدم بغلم زیر رو راستم دست

 .کنم زیارتت دور از پنجره جلو بیا اول -

 :گفت هیجان با

 تو؟ کجایي مگه واي -

 :گفتم خنده با

 .خونمونم حیاط تو بلکه خونتم، پنجره پشت نکن فکر! نشو زده هیجان -

 .کرد فروکش هیجانش

 !کردم فکر چي من پنجره پشت بیا گفتي همچین -

 :گفتم خنده با

 خانوم؟ خوبي! پنجره پشت بیام چجوري من دیوونه آخه! دیگه اي دیوونه بس از -

 .نکردیم علیک سالم درست باشه اومده یادش تازه انگار
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 نگاه دانلود

 .باشه مبارک هم تو عید خوبي؟. کنم سالم رفت یادم شدم زده هیجان قدر این سمیر واي اي-

 باشه؟ بد تونه مي حالش بزنه گپ دخترش دوست با وقتي آدم کني مي فکر! عالیم که من-

 :گفت خوري دل با چون شد عوض صداش رنگ کردم مي حس

 !اس دیگه یکي که دخترت دوست شما -

 :گفتم شیطنت با

 وسط؟ این اي کاره چه تو پس -

 .بشم شریک کسي با رو منه مال که چیزیي ندارم عادت من-

 :گفتم جدي

 چي؟ یعني این و خب -

 :گفت آرومي صداي با بعد کرد سکوت لحظه چند یه

 کني؟ مي رو کار این بزني هم به باهاش بخاطرم بخوام ازت اگه -

 :گفتم تامل بي

 .آره -

 دونستم مي که خودم اما آره گفتم من و خاطرش به گفت که درسته! کرد سکوت چون شد شوکه کنم فکر

 و نیست الزم برسه جایي به نبود قرار که ارتباطي ادامه که دونستم مي هم خودمم بلکه نبود، اون گفتن دلیلش

 .بهتره بزنم هم به مژده با زودتر چه هر پس باشم دونفر با واحدِ   آن تو که نبودم آدمي اون از تر مهم

 :اومد صداش

 گي؟ مي جدي -

 :گفتم سرد خون

 بزنم؟ زنگ بهش االن همین خواي مي آره -

 :گفت هیجان با

 کني؟ مي رو کار این واقعا -

 نیست؟ امري خانوم خب آره، -

 .زدي زنگ که ممنون نه، -

 .باي فعال خواهش، -

 .باي -
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 نگاه دانلود

 «مهرسا»

 

 دادم مي گوش که موسیقي صداي توي که آرومي هاي ضربه صداي و تلفن زنگ صداي. خونه زنگ صداي

 .کردم بلندتر رو صدا. شد مي گم

 .زدم مي زار من و خوند مي اون. کردم مي زمزمه من و خوند مي مهسا

 تو اعتماد جلب براي

 گذرم مي همه از

 شم تنها که

 جمع تو بخاطرت که ارزه مي

 باشم زیرتر به سر قبل از

 مي سعي که صداش حاال و تلفن زنگ در، صداي به فقط من و شد شروع نو از دوباره و شد تموم آهنگ

 .باشه آروم کرد

 .رو در کن باز مهرسا -

 شدم، بلند. خوره مي دردم چه به چراغ و روشنایي دیگه. خوام نمي رو دنیا نباشه اون اگه. بود تاریک سالن

 .کردم نگاش. کردم باز رو در. رفتم در سمت. خوند مي هنوز مهسا. کردم پاک رو اشکام

 کردن باورم همیشه همه

 رم مي مي من به کني شک تو

 نترسیدم ارتفاع از وقت هیچ

 ترسم مي افتادن از ولي

 :گفتم داد با

 ...چي -

 با و بست پاش با رو در. تو داد هلم و دهنم روي گذاشت رو دستش سریع کنم تموم رو ام جمله نذاشت اما

 اگه حتي داشتم دوست رو حضورش گرماش، دستش، لرزش. بود دهنم روي هنوز دستش. کرد نگاهم خشم

 !کردم نگاه حیرونش چشماي به بغض با. خواست نمي اون

 رو خودم قانون من من

 جوري این بشکنم شدم حاضر تو واسه

 بدونه کسي هیچ نذاشتم



 
 

147 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 دوري ازم خیلي که وقتایي نیستي

 :گفت مالیمت با

 .همسایه رو در جلو زشته! نکنیا داد و جیغ برداشتم رو دستم -

 به رو سرم. کنه تر آروم تونست صداش شنیدن هم االن حتي کردن؟ نمي دعوا اونا مگه! بود زشت چرا

 رو اش درمونده نگاه. لختم بازوهاي روي گذاشت رو دستاش. برداشت رو دستش. دادم تکون باشه نشونه

 .اشکیم نگاه به دوخت

 !کن درکم نکن، گریه -

 صداش شنیدن تشنه. کردم سکوت فقط نگفتم چیزي اما بفهمه؟ رو من کي سمیرم؟ بفهمه رو من بیاد کي پس

 .بودم

 معتادم قدر این صدات به من

 میرم مي تو قهر روز یه با که

 باشم شرایطم بدترین تو

 گیرم مي آروم کني صدام

 و من فقط که لبخند یه زد، لبخند یه. کرد پاک رو اشکام شستش انگشتاي با. صورتم سمت لغزیدن دستاش

 !خندیدن سخته چقدر که. تلخه چقدر که دونستیم مي اون

 .بزنه سبزي به چشات وقت هیچ خواد نمي دلم که نکن، گریه وقت هیچ بودم نگفته بهت مگه -

 که مني. داري حق آره! کرد تعجب. زدم پس رو دستاش. کني فراموش خواي نمي وقت هیچ. زدم پوزخندي

 .شدم سرکش االن بودم رامت همیشه

 .بیرون برو -

 گي؟ مي چي مهر -

 .اش سینه به کوبیدم محکم دستم کف با

 :زدم داد برات؟ هستم چي من! خواي مي چي دوني نمي که تویی. گم مي چي فهمم مي آره -

 هان؟ -

 .کرد سکوت اون زدم داد من بار اولین براي. نگفت چیزي

 ...نادیا مهرم کن درکم -

 :گفتم بغض با

 .روتم جلو که مني... من! آدم همه این دیدي؟ خیانت که تویي فقط کني مي فکر چرا. نزن حرف -
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 نگاه دانلود

 !فهمي نمي زني تو -

 .خواي نمي که خودتي. کني فراموش خواي نمي که خودتي تو. بفهمي خواي نمي وقت هیچ تو کن، بس -

 :زد داد

 .آشغالین فهمي؟ مي متنفرم زن چي هر از هستین، چي ها شما که بره یادم خوام نمي. خوام نمي آره -

 !شو خفه -

 خب! بشه خفه گفتم بهش من گفتم؟ چي من. بود بار اولین. کرد نگاهم خشم از پر صورتي با و زده بهت

 .کرد عصبانیم

 ...معذ -

 .بگم چیزي نذاشت

 .شم مي خفه خواستم خودم که مني. بشم خفه باید! حقمه آره -

 .کردم دراز سمتش به رو دستم

 سمیر؟ -

 .دنبالش دویدم بود تنم که شلواري و تاپ همون با. در سمت رفت. نموند

 فهمم مي نگاهتو هر معني

 تاریکم اتاق توي حتي

 باشم مطمئن تا بزن صدام

 کوچیکم اسم نرفته یادت

 سمیرم؟ -

. پله راه سمت رفت!نکردم درکش چرا. بود پریشون. آسانسور سمت نرفت. کرد باز رو در. برنگشت

 اما باشه تفاوت بي خواست مي که این. کرد بسته و باز رو چشاش. کرد وضعم و سر به نگاهي برگشت،

 .نتونست

 .تو برو نایست جا این وضعت سرو این با -

 بودیم ها پله رو که شب اون

 برگردي لحظه یه خواست مي دلم

 کردي مي استفاده فرصت از باید کردنم بغل براي

 .ره مي دونستم مي! رفت هم باز! رفت

 «سمیر»
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 :گفت و کرد نگاهم. گذاشتم میز روي و کردم قفل هم به رو دستام

 صحبت حضوري خواستین و بشه تموم رابطه این بهتره گفتین گرفتین تماس که پیش شب سه دکتر، آقاي -

 .خدمتم در بفرماید کنید

 رابطه این کردن تموم باز خب اما بود نگرفته رو دستش حتي وقت هیچ و نبوده ما بین چیزي هیچ که این با

 نگاهش کردم، بلند رو سرم. بگم رو دالیلم تونستم نمي که اون به باالخره. بود سخت برام موجهي دلیل بدون

 .بود میز وسط گلدون به

 مسائل سري یه دلیل به خب اما. بود آشنایي جهت رابطه این بودم، گفته بهت هم اول از که طور همون خب -

 که این از قبل دادم آشنایي پیشنهاد بهت که بوده من از اشتباه کنم مي فکر و کنم ازدواج تونم نمي من فعال

 .کنم مشخص رو زندگیم وضعیت

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 بیان رو دلیلي بخوام که این بدون کردم مي تموم رو رابطه این من بود ممکن چون. نیست توضیح به نیاز -

 .کنیم تموم رو رابطه این تونیم مي که دادین هردومون به رو حق این شما اول از باالخره. کنم

 .برداشت رو کیفش

 .برم باید من ندارین اي دیگه حرف اگه -

 .ایستادم روبروش. دادم تکون رو سرم

 .اومدي که ممنون -

 .رفت شاپ کافي در سمت و گفت لبي زیر خداحافظ و داد تکون سري

 زندگیم توي رو هایي تجربه همچین حاال تا که مني براي ممکن کار ترین سخت. نشستم سرجام و کردم پوفي

 صندوق سمت کردم مي خارج جیبم از رو گوشیم که طور همون. شد بلند گوشیم صداي شدم، که بلند. نداشتم

 .بود سمیح دادم، فشار اتصال دکمه روي رو دستم کردم که حساب. رفتم

 بله؟ -

 کجایي؟ سمیر -

 کو؟ سالمت -

 .منتظرتن همه بکشه رو ناهار خواد مي دایي زن کردي دیر چرا سمیر سالم، -

 .داشتیم دعوت داییم خونه رو امروز ناهار که بود رفته یادم اصال کشیدم پشونیم به دستي و کردم پوفي

 .بمونن منتظرم نیست الزم بگو بهشون فقط باشه، -

 نمیایي؟ مگه -
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 نگاه دانلود

 .نمونن من منتظر بگو. کنم دیر ممکنه میام، بعد. خونه برم سر یه اول خوام مي فقط میام، -

 چند. شدم سوار و گفتم رو مسیر. کردم بلند بود سرنشین تک که ماشیني براي رو دستم. ایستادم خیابون کنار

 زدم در به رو کلید. شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه کرد، توقف خونمون در پشت که بود نگذشته اي دقیقه

 گرفتم دستم رو گوشیم و بستم رو در شدم که حیاط وارد. کردم باز رو در و

 خودي بي اعصابم چرا دونم نمي. کرد توقف مهر اسم روي دستم مخاطبین، لیست کرد پایین و باال کمي با

 کنم، گریه داشتم دوست گاهي حتي بزنم، داد داشتم دوست بزنم، حرف یکي با داشتم دوست. بود خراب

 !بلرزن هم دیوارها حتي که بزنم داد قدر اون داشتم دوست! کنه گریه نباید مرد که حیف اما بزنم، زار راحت

 دومین از بعد. شد فشرده مهر اسم روي دستم و گرفتم آسمون به رو سرم و نشستم ساختمون جلو پله روي

 .اومد مي ور اون از صداش. داد جواب بوق

 .دارم تلفن من باشه مشتري به حواست پري -

 .شد تر نزدیک صداش بعد و

 خوبي؟ سالم -

 .سرم به زده باز! نادیایي همجنس هم تو که بود اومده یادم باز. بود بد حالم چرا،

 .نیستم بد -

 .بود افتاده جا نقشش توي خوب نشست، لبم روي پوزخندي! شد نگران صداش

 شده؟ چیزي افتاده؟ اتفاقي -

 .بستم رو چشام

 .متنفرم زنا همه از -

 افکار این ي همه تونستم مي شاید گرفتم مي دوش یه باید شدم بلند چرا؟ شوکه! شاید بود شوکه نگفت، چیزي

 .کنم پاک شده که هم ساعت یه براي ذهنم از رو

 افتاده؟ اتفاقي سمیر -

 .بزنم حرف باهات خوام مي -

 .نشستم تخت روي و برداشتم رو ام حوله کمد، سمت رفتم. کردم باز رو اتاقم در

 !سرکارم االن من -

 .منتظرتم سرخیابون شب -

 .تخت روي کردم پرت رو گوشي و گفتم فعلني بزنه حرفي یا کنه مخالفتي بذارم که این از قبل و

 !دوماد و عروس همه از تر خوشحال و بودن خوشحال همه. بود کرده پر رو ها گوش موسیقي صداي»
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 عروسي عموم چون و شه مي مختلط خونوادگیمون هاي عروسي شه مي مجلس آخراي وقتي همیشه مثل

 حال در وسط که جمعیتي به داشتیم خنده با بود کنارم هم مهیار. بود گرفته بزرگش خونه توي رو پسرش

 .کردیم مي نگاه بودن رقص

 مي دست و بود ایستاده رقصیدن مي وسط که جمعیتي نزدیک که افتاد سبزي چشم دختر به نگاهم جمعیت بین

 :گفت و گرفت جمعیت از رو نگاهش که زدم مهیار به اي سقلمه. اومد آشنا نظرم به اش قیافه. زد

 چیه؟ -

 :گفتم و کردم اشاره دختر همون به

 کیه؟ -

 :گفت و کرد نگاش لحظه چند

 !نیست غریبه آشناس، -

 :گفتم و خندیدم

 کیه؟ گم مي آشناس، دونم مي هم من! کردي هنر -

 :گفت شیطنت با و انداخت باال ابرویي و چشم

 کرده؟ گیر گلوت -

 :گفتم نخندم کردم مي سعي که حالي در و کردم نثارش گردني پس

 !عمرا من؟ -

 .مریمه عمه فامیالي از که گم مي فوضولیت رفع جهت. شد باورم من و گفتي تو آره -

 ! «بودمش دیده قبال اومد مي نظرم به که دختر اون سمت رفت نگاهم دوباره و گفتم آهاني

 شد که دختري. اومدم بیرون گرفت مي گپ پسرا با راحت که دختري و گذشته افکار از و کردم باز رو دوش

 .کنم اعتماد شه مي دوست پسر یه با که دختري به نباید داد درس بهم که زني. کرد خیانت بهم که زني! زنم

 «مهرسا»

 هم رو بزنم زنگ بهش که این جرات چرا؟ بپرسم نذاشت حتی. کردم نگاه مبهوت و مات گوشی صفحه به

 .کردم باال رو سرم پری صدای با. زنه می زنگ که اونه فقط بود گفته بهم اول همون. نداشتم

 شده؟ چیزی -

 !نه -

 مطمئنی؟ -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
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 نداره؟ اشکالی برم تر زود امروز -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 نیامده؟ پیش مشکلی که سپهر برای نه، -

 .نه -

 پریده؟ طوری این روت و رنگ چرا پس -

 !هیچی -

 قدری اون سمیر از خودم هنوز. زنم می حرف سمیر با که بگم پری به نبود قرار. رفتم دستشویی سمت به

 زنا از گفت راحت چقدر. افتاد آینه به نگاهم. آرامشم و صلح در عشقم با بگم پری به بخوام که نبودم مطموئن

 !ببینه باز رو من نداشت رغبتی که اون داره؟ کارم چی امشب متنفره؟ منم از یعنی این!متنفرم

 از گفت که این با چرا بودم؟ احوالش و حال نگران قدر این چرا. پاشیدم صورتم به و کردم باز رو آب شیر

 .رم می دعوتش استقبال به دارم ولی متنفره زنا

 .باشه کارت به حواست فقط االن مهرسا. کنم مشغول رو خودم فکر نباید. بستم رو آب شیر

 کوتاه هم زیاد که کت مدل مانتو یه. باشم خیابون سر ده ساعت بود زده اس ام اس برام. کردم نگاه گوشی به

. زدم زل آینه به و. انداختم سرم روی هم رو روشنم ای قهوه روسری. راسته جین شلوار یه با پوشیدم نبود

. بگیره ایراد آرایشم از ترسیدم می. کردم کمتر رو صورتم آرایش و رفت چشمام سمت به دستم ناخودآگاه

 قیافه از زیاد ولی. بودم کرده روسریم زیر نمیاد بهت چتری بود گفته پرویی اون با وقتی از که رو موهام

 خواست نمی دلم. شده بد خیلی ام قیافه و چسبیده سرم کف به روسریم کردم می حس. نبودم راضی خودم

 صورت و بود تیپ خوش خیلی خودش. باشم زیبا خواستم می. بیام چشمش به زشت قرارمون اولین برای

 .داد می اهمیت خیلی هم مقابلش طرف بودن زیبا به که بودم مطمئن. داشت جذابی

 موهام. انداختم سرم روی رو روسریم دوباره و دادم پوش رو موهام و برداشتم سرم روی از رو روسریم

 رو روسریم و شدم خیالش بی. بیرون زد می روسری از مدام بود کوتاه همیشه چون چتریهام و بود لخت

 .کردم جابجا سرم روی

 رسیدم می خودم به بیشتر بود خودم دست اگه! نبود بد. کردم نگاه آینه توی از رو خودم و رفتم عقب کم یه

 شب اولین نداشتم دوست حساس خیلی من و بود رک خیلی. ترسیدم می سمیر برخورد از که حیف ولی

 .بشه خراب قرارمون

 هم روی محکم رو چشمام. متنفره زنا همه از گفت فقط و زد زنگ ظهری اون. رفت هم تو ام چهره یهو

 به رو عطرم. بشنوم رو حرفاش و بدم فرصت بهش باید شاید. بود داغون و گرفته خیلی صداش. دادم فشار

 .بود ده به دقیقه ده. کردم نگاه ساعت به و زدم گردنم و روسریم

 و کردم پوفی! بشه دیده هاش همسایه از یکی با مطلقه زن یه که نبود آیند خوش هیچ شب موقع این مسلما

 .شدم خارج آپارتمانم از و برداشتم رو کیفم. بشم موقعیتم خیال بی سمیر خاطر به کردم سعی

 «سمیر»
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 .بود ظرف تو میوه چیدن حال در مامان. آشپزخونه سمت رفتم نبود، بابا از خبری کشیدم سالن تو سرکی

 .رفتم من مامان -

 :گفت و کرد بلند رو سرش

 کجا؟ االن؟ -

 .بزنم لبخندی نشه ام گرفته حال متوجه که این برای کردم سعی

 .برگردیم بزنیم بیرون دوری یه بریم قراره ها بچه با -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .باش خودت مواظب باشه، -

 :گفتم و بوسیدم رو پیشونیش سمتش رفتم

 .نشین نگران کنم دیر ممکنه -

 .زدم بیرون اتاق از و گفتم سریعی خداحافظی و

 منتظرم خیابون تو نداشتم دوست. برسه اون تا کردم پارک ای گوشه رو ماشین رسیدم که خیابون سر به

 حالم اون با من ظهر چرا دونم نمی. بمونم منتظرش خودم تا زدم بیرون ده ساعت از قبل همین برای بمونه

 خواد نمی دلم که این میاد؟ بدم جنساش هم از که این بگم؟ بهش خوام می رو چی! زدم زنگ اون به اصال

 که آدمایی با آدمند؟ شکل فقط که آدمایی با کنم؟ زندگی کیا کنی؟با زندگی خوای نمی چرا سمیر؟ چرا ببینمش؟

 اینا با زندگی آدم تو. نخور رو ظاهرشون گول سمیر نه!تر درنده گرگ از و مکارترند روباه از وقتش به

 !نمیاری دووم بزنه خنجر پشت از بهت یکی دیگه بار یه اگه. تونی نمی! نیستی

 ببینم تونستم نمی بود، ایستاده چون. بغلی صندلی سمت بچرخه نگاهم شد باعث خورد شیشه به که ای ضربه

 اون از غیر بود، خودش مسلما شد، باز در که کیه ببینم تا که شدم خیز نیم و دادم پایین رو شیشه ناچارا. کیه

 به چرا دونم نمی من. گرفتم هاش چتری از رو نگاهم سالمش صدای با. سرجام برگشتم. باشه تونست می کی

 !دیگه اومد نمی بهش خب! بودم شده حساس چتریاش این

 احتمال حداقل که بزنیم حرف هم با جا این از دور جایی یه تا کردم روشن رو ماشین و گفتم زیرلبی سالم

 !کمتره شدنمون دیده

 خلوتی کوچه توی. نزنه حرفی بهتره بود فهمیده هم اون شاید. نزدیم حرفی دیگه هردومون سالم از غیر

. کرد نگاه اطرافش به تعجب با کردم خاموش رو ماشین که این محض به. کردم پارک رو ماشین و پیچیدم

 !ترسید شایدم

 فکر بهش اومدن از قبل باید رو ترس این گفتم خودم با. چشماش توی ترس این از نشست لبم روی پوزخندی

. طرفم چرخوند رو سرش هم اون برگشتم، طرفش به بود فرمون رو دستم که طور همون! االن نه کردی می

 :گفتم و کردم اشاره موهاش به

 !نمیاد بهت بودم نگفته مگه -
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 :گفت و کشید چتریاش به دستی

 اینا؟ به دادی گیر چرا تو -

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 !بیاد بهت حداقل بریزشون پیشونیت رو کج -

 .نزد حرفی اما رفت بهم حرص از ای غره چشم

 .بستم رو چشام. دادم تکیه ماشین پشتی به رو سرم و شدم جا جابه جام سر

 اون من. چقدره زنا از نفرتم دامنه بگم بهت بهتره گفتم خودم با متنفرم زنا از گفتم بهت وقتی دونی می -

 !کنم تحمل تونم نمی زندگیم توی رو حضورتون حتی که متنفرم شماها جنس از قدری

 هم هنوز. کردم می حس ماشین توی رو حضورش گرمای هنوز اما پایین بره و بکوبه رو در بودم منتظر

 :دادم ادامه! داد می گوش حرفام به داشت

 !خائنید همتون نظرم به -

 :گفت که بدم ادامه هم باز خواستم می

 !زنن هم خواهرت و مادر -

 با رو اونا و بزنه حرف زندگیم موجودات ترین پاک مورد در نداشت حق اون. بده ادامه این از بیشتر نذاشتم

 :گفتم و کردم باز رو چشام عصبانیت با. کنه مقایسه بقیه

 فهمی؟ می دارم ایمان خواهرم و مادرم پاکی به من فهمی؟ می زدی حرف اونا از بود آخرت دفعه -

 دارم من که بگیرم وجدان عذاب. شم پشیمون شد باعث حرفام مقابل در سکوتش همین. کرد نگاهم دار بغض

 ته چیزی و چیه اون گناه چرا؟! زنم می مهرسا به رو بزنم نادیا به دارم دوست که حرفایی! کنم می کار چی

 :فتمگ برگردوند شیشه سمت رو نگاهش وقتی!نادیاست مثل یکی هم این گفت، وجودم

 خواهرم و مامان دیگه کن لطف اما كنم اعتماد تو به حتي هنوز تونم نمي كن باور باشي، خوبی زن شاید تو -

 .نکن مقایسه کسی با و

 :گفت بود شده خفه توش بغض که صدایی با

 !کنی می توهین من به داری تو -

 .باشم تر آروم کردم سعی پس کنه سکوت تونست نمی بود اون جای هرکسی

 .بشن مقایسه کسی با ندارم دوست پس دارم ایمان پاکیشون به گم می فقط بدی تو گم نمی من نه -

 باهاش خواستم چرا فهمم نمی اصال! بدونمش تونستم نمی هم پاک فقط دونستم، نمی بد رو اون من هم واقعا

 هام حرف برابر در سکوتش همین. بود کرده ترم آروم حضورش همین زدن، حرف همین اما بزنم حرف

 .کرد می ترم آروم
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 :گفتم و کردم روشن رو ماشین

 بهت تونم نمی هنوز اما. کنم خالص رو خودم و بگم رو چیز همه برات تونستم شاید روز یه دونی می -

 .گم مي چي فهمي نمي هم تو حتي مهر. کنم مرور رو چیزایی یه که سخته خودم برای هم شاید کنم اعتماد

 :كردم زمزمه. افتاد مي لرزه به گذشته یادآوري از داشت دستام

 ...كه بودم گذاشته كم براش چي از من! كرد من با رو كار اون كه داشتم كم چي من مگه -

 كردم سعي و شدم ساكت پس. خوردم ضربه نادیا كار از چطور كه بدم نشون بود محال. افتاد لرزه به صدام

 .باشم سخت سر همیشه مثل

 .باشه بیرون وقت دیر تا تونستم نمی هم اون بودم مطمئن اما خونه برگردیم االن نداشتم دوست

 همه این از بعد! خوردم جا! خفیف لرزش یه! شد گرم بود دنده روی که دستم یهو. دوختم خیابون به رو نگاهم

 از. کشیدم بیرون دستش زیر از رو دستم سریع و کالفه. بگیره رو دستم زن یه كه بود شوك یه برام مدت

 :گفتم اخم با و جدی. کنه رامت جوری این نذار باش آروم چته؟ سمیر! بودم گیج. کردم نگاهش چشم گوشه

 !مهمه برام چیزا این من و نامحرمیم ما که نره یادت. بود آخرت دفعه این -

 :گفت آروم و داد تکیه در به

 !همین کنارشم، که بفهمونم دوستم به تونم می کردم فکر فقط. نداشتم منظوری ببخشید، -

 !باشه آخرت دفعه حال هر به -

 :گفت که نداشتم نگه سرخیابون. پیچیدم خیابونمون توی ای دیگه حرف هیچ بی و

 کنی؟ می کار چی دار نگه -

 .بود یازده نزدیک کردم ساعت به نگاهی

 .ببینتمون نیست کسی االنم وقته دیر -

 :گفت نگرانی با

 .کردم ریسک کلی اومدم بیرون باهات که همین من دار، نگه کنم می خواهش سمیر -

 .داشتم نگه همین برای بشه اذیت نیامد دلم

 .نشه مزاحمت کسی دارم هواتو منم برو جلوتر تو پس باشه -

 :گفت و شد خم شیشه سمت و بست رو در اومد، پایین

 ...زنه من كن باور! گرفتم رو دستت چرا دونم نمي خودمم كن باور سمیر -

 :گفتم و زدم ام شقیقه گوشه به رو دستم

 .فعال -
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. کنه می فرق دیگه های زن و دخترها همه با زندگیم توی زن این وجود که کردم حس بار اولین من و رفت

 با چون نداشت بدي منظور كارش اون از كردم حس. گذاشت دستام روي بود نامحرمم كه رو دستش اگه حتي

 كه بخونم چشماش از تونستم شاید. نداد دست بهم هم بدي حس ولي نیامد خوشم كارش از و شدم شوكه كه این

 .نداشت بدي قصد واقعا

 «مهرسا»

 سمت رفتم و دراوردم هم رو روسریم. گذاشتم کمد توي سرجاش رو اون و کردم باز رو مانتوم هاي دکمه

 انگار اما بشنوم مهمي حرف قراره کردم مي فکر. نشستم تخت روي و برگشتم پنجره به نرسیده اما. پنجره

 و مادر جز و متنفره زنا از بگه فقط که کشید بیرون خونه از رو من شب وقت این! نداشت حرفي اون

 قدر این کجا از تو اصال بپرسم ازش لحظه اون داشتم دوست! نداره اعتماد ای دیگه زن هیچ به خواهرش

 که بینه مي رو زنش تا که مرداییه دست اون از سمیر نکنه گفتم خودم با! کرده خیانت بهت زنت که مطمئني

! گه مي زنش خیانت از مطمئن قدر این چرا فهمیدم مي خائن؟باید گه مي بهش زنه مي حرف مرد یه با

 مي من جنس به که حرفایي مورد در صبرم ترسم مي. بگو االن همین بگم و بزنم زنگ بهش داشتم دوست

 شد باعث که چیزي تنها شاید. باشم اون تماس منتظر فقط بودم داده قول من شد، نمي اما. بشه تموم زنه

 و دیدم وقتي شد فشرده قلبم چقدر. بود چشماش توي غم ندم رو جوابش و کنم سکوت حرفاش مقابل در امشب

 .داغونه كردم حس

 عشق داشتم سال و سن این با زني کردم؟ مي کار چی داشتم من. افتاد مقابل آیینه توي خودم تصویر به نگاهم

 چطور مرد این داره؟ ایمان خواهرش و مادر پاکي به فقط گفت مي که کسي با کردم؟ مي تجربه کي با رو

 جوري چه طرفت خواي مي پرسه مي اول بشه عاشق قراره وقتي دل مگه بود؟ كرده جا رو خودش قلبم توي

 افراد ترین نزدیک از خیانت. خیانتیم خورده زخم دوتامون. داریم مشترک درد یه دوتامون ما باشه؟

 از خودش مثل هم من. فهمیدم مي رو دردش من. بودیم شده داده قرار هم زندگي راه سر ناخواسته. زندگیمون

 از كه چند هر. كنه دركم خواست نمي كه چند هر. كرد نمي درك كه چند هر. بودم خورده خیانت خنجر پشت

 حتي. كردم مي دركش من. داشتم دوستش من كه بود این مهم ولي. متنفره گفت مي هم من از حتي زنا همه

 دلم. ریختم مي هم به هم من شد مي پریشون ناراحتي از وقتي كه بود این مهم. كني نمي درك كه گفت مي اگه

 مي رو هاش عقده اگه نبود مهم. بگیره آروم كه بشم نزدیك بهش قدر این ناراحتیش لحظه خواست مي

 ناخواسته چطور كه افتاد یادم. بشم هاش غم شریك تونستم مي من كه بود این مهم. كنه خالي من سر خواست

 دفعه كه كردم مي غریبه مرد با رو كارها این كي من. زدم چنگي صورتم به. گذاشتم دستش روي رو دستم

. دادم تكون تاسف از رو سرم. كردم رو كار این و بود منفي ها زن همه به نظرش خوبه حاال! باشه؟ دومم

 مي تموم بد برام اگه حتي. بكنم كاري هر خاطرش به بودم حاضر. كرد مي خودم بي خود از چطور مرد این

 واقعیت مهرسا! کرده ازدواج قبال هم اون. باشم داشته انتخابي حق تونم نمي که ام مطلقه زن یه االن من! شد

 قدر این وقتي که ببین و دن؟ مي منفي جواب کرده ازدواج بار یه که مردي به دخترا از تا چند ببین، رو

 گفت اون! اي مطلقه که بگیره رو تویي بیاد باید چرا اون گذاشتن باز هم مردها براي حتي رو انتخاب وسعت

 ؟!شه مي مگه مرده اون شد؟ باورت تو و گفت اون. بکنه خواد نمي هم ازدواج یعني پس متنفره، زنا از که

 هم به تونستیم مي نفر دو ما. کنم امتحان داشتنش براي رو شانسم خواستم مي. دادم تکون رو سرم کالفه

 .کنیم کمک

 «سمیر»
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 چت هم گاهی و بود تلفنی ارتباطمون اکثرا هم مدت این توی. گذشت می مهر با دیدارم آخرین از ماهی یه

 که این به علم با نه یا باشم اول جلسه توی خوام می گفت و زد زنگ بهم پورآزاد که دیشب از. کردیم می

 .بود شده بد حالم نیست، اجباری حضورم

 می تکرار رو فیلم هی و بودن گذاشته برام رو فیلم یه که انگار مداوم بصورت شب اون مرور جور یه

 ظهر، از بعد پنج کردم نگاه ساعت به. بزنم حرف امروز مورد در بشینم مهر با خواست می دلم. کردن

 و چرخوندم می دستم توی رو گوشیم. کنم اشتباه بود نزدیک بار چند و نبود حواسم درمانگاه توی حتی امروز

 یا خواسته چون شاید باشم؟ راحت باهاش تونم می که داره بقیه با فرقی چه مهر مگه که کردم می فکر این به

. نگفتم هنوز اما بگم رو چیز همه روز یه بود قرار!کرده کار چي باهام نادیا که بودم گفتم بهش ناخواسته

 مهریه نقدی و کامل پرداخت شرط به گفته نادیا که گفت پورآزاد. بود نیوفتاده خاصی اتفاقا که هم اول جلسه

 .بشه جدا توافقی که حاضره اش

 جا جابه دستم توی رو گوشیم دوباره! بدم بهش رو نامهریش مهر باید من شه؟ می مگه هم این از تر مسخره

 شماره روی دستم و بستم رو چشام. بود نخورده تکونی هنوز انگشتم اما کردم می نگاه مهرسا اسم به. کردم

 که خواد می رو همین اون زدم؟ می حرف باهاش باید چرا. بودم نکرده ثبت اما بودم حفظ که لغزید هایی

 خودم به شنیدم که رو صداش فقط شنیدم، رو بوق چند صدای دونم نمی! کرده غلط. کنم التماسش طالق برای

 .اومدم

 جانم؟ -

 :گفت کنم حس توش رو اش مسخره خنده تونستم می که صدایی با نزدم حرفی وقتی جانم؟! زدم پوزخندی

 خوبی؟ سمیر -

 :گفتم نباشه مشخص حرصش کردم می سعی که صدایی با

 بشی؟ آدم تا ببرم رو ات نداشته آبروی باید نکنه میاری؟ در چیه بازیا مسخره این -

 :گفت گستاخ

 !نخواستی خودت بزنم حرف باهات حضوری خوام می نگفتم مگه ببینمت، باید بودم گفته بهت که من -

 بزنی؟ داری هم حرفی تو مگه کثافت آخه -

 .بزن حرف درست -

 .بگم بهش رو خواد می دلم که چی هر بلند صدای با راحت تونستم نمی بود همین پدرم خونه توی بودن بدی

 .آشغال بگم رو اینا از بدتر حقته -

 سخته؟ برات قدر این من دیدن -

 .ببینم رو نکبت توی تا تره راحت بگیرن بخوان جونمو فهمی؟ می تره سخت مرگم از -

 .بزنم حرف درست گفتم -

 .داداشات و بابات دست کف بذارم و چیز همه نکن کاری ببین -
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 .ببینمت کی بگو بزن زنگ بهم بشه تموم چیز همه خوای می اگه -

 زنگ بشناسیش نتونستی وقت هیچ که عوضی این به باشی تو تا! حقته. کرد قطع آشغال اون. کرد قطع و

! شد نمی پررو جوری این گفتی می رو چی همه اول همون اگه حقته بشه؟ چی که زدی زنگ احمق. نزنی

 روز یه که زنی شناخت از بودم شده عاجز. گرفتم دستام بین رو سرم! بشکنم؟ این از بیشتر خودم که گفتم می

 !شناسمش می کردم می فکر

 «مهرسا»

 

 مي آرامش بهم که بودن سمیر و سپهر فقط دنیا توي. کشیدم دراز پیشش و گذاشتم خودم تخت روي رو سپهر

 به نگاهم گیرم پیام صداي با. زدم بوسه یه پیشونیش به و کشیدم لَختش و سیاه موهاي روي رو دستم. دادن

 «شو آن» بود نوشته. سمیره دونستم مي. برداشتم خیز سمتش به سریع. شد کشیده موبایلم

 آن. رفتم تاپم لپ سمت به و کردم تازه نفسي! بزنه حرف باهام تلفن با تونست نمي. کردم جمع رو هام لب

 :نوشتم. بود

 .عزیزم سالم -

 .سالم -

 حقیقت من که وقتي از درست اما شناسیم مي رو همدیگه که ماهه چند از بیش االن کردم فکر خودم پیش

 !نگفته من به هم عزیزم یه دیگه فهمیدم رو زندگیش

 مهر؟ -

 :نوشتم بخشي آرامش لبخند با

 عزیزم؟ جانم -

 :نوشت و کرد مکث کمي

 .ببینمش برم گفته -

 :نوشتم! زنه مي حرف داره کي از دونستم نمي. بود نامانوس برام حرفش کم یه اول

 زني؟ مي حرف کي از -

 !نادیا -

 :پرسیدم و زدم کنار صورتم روي از رو موهام. شنیدم مي رو اسم این که بود بار اولین نادیا؟

 !نادیاس؟ زنت اسم -

 :نوشت سریع

 .همین هستش، ام شناسنامه توي اسمش فقط. نیست زنم -
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 نگاه دانلود

 :گفت مکث کمي از بعد. بشم موت تار یه فداي گفتم، دلم توي. کردم مي حس کشید مي داشت که رو عذابي

 کنم؟ کار چی مهر -

 :نوشتم سریع. سراغم اومد خوب حس یه. شده بیشتر بهم اعتمادش گذشته به نسبت کم یه کردم حس

 شدین؟ جدا وقته چند سمیر -

 .ساله یه از بیشتر -

 سمیر؟ دي نمي طالقش چرا -

 زنش دادن طالق با خوام مي من کنه فکر و کنه برداشت بد رو منظورم نکنه کردم فکر. ترسیدم سکوتش از

 .کنم باز خودم براي رو راه

 سمیر؟ -

 جونم؟ -

 و بستم بود شده درشت تعجب از که رو چشمام! جونم بود نوشته ؟ دیدم مي درست. ریخت پایین هري قلبم

 :نوشتم ثانیه چند از بعد. بشم فائق درونم التهاب به کردم سعي

 کني؟ نمي تمومش چرا -

 .خواد مي مهریه -

 .بده خب -

 :نوشت سریع

 !خواد مي مهر بوده دیگه کسي بغل تو که این بدم؟ رو چي مهریه! عمرا -

 .شي مي داغون کني فکر موضوع این به مدام بخواي اگه. نکن فکر طوري این سمیرم -

 غرورش مرد یه که این از بدتر دیگه. کشت رو غرورم کشت، رو من کارش اون با. مهر شدم داغون -

 !هست اي دیگه چیز بشه خورد

 کرده کاري هر اون. گیري مي سخت رو زندگي خودت براي داري کن باور. نکن فکر طور این سمیرم -

 .تو نه شکسته رو ها حرمت اون. تو نه کرده گناه اون. رو تو نه کرده خراب رو خودش

 .کنم زندگي دوباره و باشم بقیه مثل خواد مي دلم چقدر دوني نمي -

 سمیر. کني مي فکر نفرت به داري مدام و کشیدي حصار یه خودت دور تو. توني مي بخواي اگه عزیزم -

 .کني فکر بهشون بخواي که هست هم اي دیگه چیزاي کن نگاه

 .باشم داشته دوستشون که نداره وجود قشنگي چیز هیچ من زندگیه تو -

 پاشي، مي هم از طوري این کالمش هر با و حساسي قدر این که تو بگه من به نبود یکي آخه. شد فشرده قلبم

 تاپ لپ صفحه از رو نگاهم و کشیدم صورتم روي رو دستم. بدي ادامه باهاش رو ارتباطت کني مي غلط
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 آرامش لحظه یه کاش. خوابیده راحت قدر این که حالش به خوش. کردم نگاه بود خواب که سپهر به و گرفتم

 .داشتیم ما رو ها بچه

 هاش تلخي که کسي. داشتنیام دوست از جزئي بود شده ناخواسته که اسمي به. کردم نگاه روبروم صفحه به

 وقتي دونستم مي. خواستیش مي تلخیاش همه با و بود تلخ که کاکائویي مثل درست. بود ملس برام هم باز

 بزنم حرف من که اینه منتظر ساکته

 .کردم تایپ صفحه روي رو اسمش

 .نوشتم ناخودآگاه. داد جواب بله با اینبار

 .دارم دوستت -

 چراغش لحظه همون بودم منتظر. گرفتم گاز محکم رو لبم. بود شده سند نوشتم چي بدونم که این از قبل اما

 :نوشت اما. بشه خاموش

 مهر؟ -

 :نوشتم سریع

 جانم؟ -

 :گفت و کرد مکث کمي

 .هیچي -

. بنویسه من براي رو جمله همون خواست مي هم اون کردم مي حس چرا دونم نمي. دادم قورت رو دهنم آب

 :نوشتم براش

 .ببینش نرو سمیر -

 .شدم خسته بازي گربه و موش از. کنم تمومش باید باالخره. شه نمي -

 .باشه نکشیده نقشه برات -

 :نوشت لحظه چند از بعد. خندید ام گونه بچه فکر به کنم فکر. کرد مکث کمي

 .کرده غلط -

 :نوشتم.کرد مي نگران دل رو من کرد مي پریشون رو سمیر که چیزي هر. زد مي شور دلم

 .بگو برو قاضي به سمیر -

 چي؟ بگم -

 .دیدي تو و کرده خیانت بگو -

 ...همه شب اون من. کنم ثابت باید. نیست که آسونیا این به مهرسا آخه -
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 داره عذابي چه دونستم مي. اومده سراغش به گذشته آور عذاب خاطرات دونستم مي. کرد قطع رو حرفش

 :نوشتم. بودم گذرونده رو دوره این اون مثل هم من. کشه مي

 .بگو برام -

 :نوشت

 !خیال بي -

 :نوشتم

 .باشه -

 :نوشت ثانیه چند از بعد اما. بشم عذابش مسبب خواست نمي دلم

. خونه برم داد پیشنهاد خودش منشي که بود بد حالم قدر اون. وایسم پا سر تونستم نمي. بود بد حالم شب اون -

 آژانس بزنه زنگ گفتم بهش نیست خوب حالم دیدم منم

 :گفت و اومد دقیقه چند از بعد

 .دنبالتون بیاد پارسا آقاي زدم زنگ. نداشت ماشین آژانس -

 :گفتم بهش بودم کالفه

 بیاد؟ نگفتي امیر به چرا -

 .برنداشتن رو گوشیشون زدم زنگ -

 به امشب براي تا ترمینال رسوندم دیروز خودم رو امیر بود رفته یادم پاک که بود خراب حالم قدر این

 .خونه برم کرد مجبورم اومد که بردیا. برسه مشهد به اش زاده خواهر عروسي

 چي هر و کنه مي باز پیله داره دونستم مي. کشه مي عذاب داره دونستم مي. نزدم حرفي. شد ساکت دوباره

 .دردناکه گشودن پیله این دونستم مي. ده مي بروز هست که

 و شد باز خونه در دیدم که بودم نرسیده خونه در به هنوز چون. داره نگه رو ماشین که خواستم خیابون سر -

 مي کار چی ما خونه شب موقع این سمیح ولي! سمیحه کردم فکر اول. بیرون اومد خونه از مرد یه سایه

 کرده شک خودمم شاید لحظه اون دونم نمي! دزده نکنه گفتم خودم با. چطوري نفهمیدم اما شدم پیاده کرد؟

 جا اون از تازه مرد یه که ایه خونه همون ام خونه بگم و بدم نشون رو ام خونه بردیا به نخواستم که بودم

 که بودم پایي رد دنبال فقط من و بود شده محو که اي سایه. سایه طرف دویدم. رفت باالخره بردیا. زد بیرون

 سریع و کردم ولش. برسم بهش نتونستم و بودم ناتوان مریضیم بخاطر. رسونه مي بهش و من کردم مي فکر

 که خوابي لباس همون با بیدار رو زنم وقتي اما. باشه نیافتاده بدي اتفاق کردم مي خدا خدا. خونه برگشتم

 .دیدم رو غرورم مرگ دیدم زده تعجب در چوب چهار توي کرد مي تن من براي خاص شباي

 :نوشتم! بود کشیده عذابي چه لحظه اون من عزیز. شد جمع چشمام توي اشک. لرزید بدنم

 برگشتی و بوده بد حالت تو که وقتی هم اون. فهمیدی زود که بودی خدا الیق بنده چقدر کن فکر این به -

 داره که نفهمی وقت هیچ و نیاد پیش موقعیتی همچین وقت هیچ تونست می. افتاده اتفاقی همچین دیدی و خونه
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 اگه. بوده خدا خواست ها این تمام. ندیدی رو مرد اون قیافه که کن شکر رو خدا برو. ده می ادامه خیانتش به

 .خواستی نمی هم رو ات بچه دیگه حتی چی؟ فهمیدی می بعدا و ازش داشتی بچه

 :نوشت مکث ثانیه چند از بعد

 از نه؟ یا بوده من بچه اون که کنم می فکر وقتا یه. کشتیمش نیومده دنیا به اما شدیم دار بچه بودیم عقد وقتی -

 هزارمش؟ یا بوده اولش دفعه. کرده می خیانت من به این کی

 کردم فکر خودم با. براش بمیرم الهی

 .شده روبرو زنش خیانت با موقع همون که بوده تر آور خفقان خیلی سمیر برای

 .بودم کرده خالص رو خودم حاال تا نبود خدا از ترس اگه مهر -

 :گفتم و کردم پاک انگشتم با رو بود شده سرازیر ام گونه روي که اشکم

 مي درکت. گي مي چي فهمم مي عزیزم. نکردي گناهي که تو. نزن رو حرف این سمیر بشم فدات من الهي -

 ...کنم

 :نوشت و کرد قطع رو حرفم

 .مهر متنفرم بسوزوني برام دل که این از -

 :نوشتم سریع. کردم مي دردي هم داشتم من! کنم مي سوزي دل دارم کرد مي فکر چرا! خوردم جا

 .کنم مي درکت من! کني مي رو فکر این چرا. سوزه نمي برات دلم من سمیرم -

 .دیگه هیچکس نه تو نه! کني نمي درکم نه، -

 لیاقت کرد خیانت اگه اون. فهمم مي رو خیانت درد ولي نبوده تو مثل درست من موقعیت شاید سمیر -

 .نداشته رو داشتنت

 .شده خورد دیگه شد خورد که مرد غرور. مردم من ولي زني، تو -

 غرور زن یعني! نیست مهم ببینه خیانت اگه زن یعني! مرد اون! زنم من که چي یعني. کردم هم تو رو اخمام

 :نوشتم! بشه دار خدشه نباید غرورش که مرده این نداره؟

 !رفته بین از غرورم نگو قدر این پس نیست، توش حرفي غروري کوه تو که این سمیر -

 :نوشت بود نفس به اعتماد خداي که جایي اون از

 .کنه دار خدشه رو غرورم کسي ذارم نمي دیگه. نمونده باقي بیشتر برام غرور همین آره، -

 و حال کردم حس. اومد لبم روي لبخند حرفش این با ولي بودم عصباني دستش از مرگ حد در که این با

 :نوشتم. شده بهتر گذشته دادن بیرون با زدن حرف با هواش

 سمیر؟ -

 بله؟ -
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 .کارش پي بره و بدي رو مهرش و نکني لجبازي بهتره -

 .نیست حقش مهریه اون نه، -

 کني؟ ثابت خواي مي رو چي کار این با ولي. عزیزم دونم مي -

 :نوشتم همین براي. نباشه روش تو اسم بهتره بده ادامه کاریاش کثافت به هم هنوز اگه بنویسم براش ترسیدم

 از خیال و فکر از. کن رها رو خودت مهرش دادن با. زنته هم هنوز اون که نکني فکر این به دیگه بذار -

 دارن دوستت که اونایي به و بیا. داره کردن مبارزه ارزش زندگي کن ثابت خودت به و بیا آشفتگي همه این

 .کن فکر

 .متنفرم زنا از بگي هم هنوز اگه حتي. میرم مي برات. دارم دوستت من سمیر گفتم، دلم توي

 .کنه مي درد سرم مهر -

 .گردش ببرمش قراره فردا. هست جا این پسرم. بخوابم برم هم من. بخواب برو -

 .ببخشید دختر، یا داري پسر نپرسیدم ازت اصال که بودم غرق خودم توي قدر این راستي -

 وقتایي یه ولي. کنه پنهون سرد و خشک جلد یه توي رو مهربونش قلب این داشت سعي چقدر. زدم لبخند

 .بده ادامه نقشش به باید که رفت مي یادش

 .عزیزم نداره اشکالي -

 چیه؟ اسمش -

 بدم؟ نشون بهت رو عکسش خواي سپهر،مي -

! مهرسا اي بچه تو چقدر گفت، مي بهم االن حتما. بودم زده و زدم مي نباید که حرفي و بودم کرده ذوق بازم

 :نوشت اما! ببینمش که خوره مي من درد چه به تو بچه عکس

 .ببینمش دارم دوست اتفاقا آره، -

 :نوشتم و شد باز گوشم بنا تا نیشم

 .دم مي االن کن صبر لحظه یه -

 :نوشت ثانیه چند از بعد. کردم سند ایمیلش به داشتم تاپم لپ توي که رو سپهر عکس سریع

 .کنم مي بازش دارم. رسید -

 :نوشت برام. دم زل تاپ لپ صفحه به دوباره و رفتم صدقش قربون و کردیم سپهر به نگاهي

 .مامانش مثل درست خوشگله، -

 این تاب بي چقدر. گذاشتم قلبم روي رو دستم. شد خوشي از سرشار وجودم تمام مستقیمش غیر تعریف از

 .بود مهربون مغرور   مرد  



 
 

164 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 .برم دیگه من مهر -

 :نوشتم!  خسیس. کنه رو تعریفم دیگه کلمه دوتا نکرد. اومدم خودم به

 .بخواب بخور مسکن قرص یه عزیزم، باشه -

 .باشه -

 سمیر؟ -

 جونم؟ -

 !زدم رو سکته خوشي همه این از امشب من که واي

 .کني تمومش بده قول سمیر -

 .نباشم روزي چند شاید. شه مي چي ببینم -

 :نوشتم! شد شادي این سلب چیزي یه و شدم خوشحال من باز. رفت هم تو ام چهره

 .بگیر تصمیم و کن فکر درست فقط. باشه -

 .باشه -

 :نوشتم و دریا به زدم رو دل. بود داده رو بهم دوباره و بستم رو چشمام

 !دارم دوستت -

 :نوشت و کرد مکث لحظه چند

 .باي -

 :نوشتم و زدم لبخند

 .باي -

 رو حرف این چرا که کرد نمي دعوام و زد نمي ذوقم تو دیگه همیشه مثل حداقل. بود کلي خودش هم همین

 .فرستادم اسمش سمت به و زدم بوسه انگشتم روي به بشه خاموش چراغش که این قبل. زدم

 مي ها بچه دختر مثل گفت، مي شنید مي رو عشقم قصه کس هر شاید که ریا بي عاشق یه. بودم عاشق من

 توني نمي نشي برگزیده تا و بشي عاشق توني نمي نشي بچه تا اما! بکنه رو کار این نباید که زن یه. مونه

 هاش بنده عاشق که کردم رو خدایي شکر پاک حس این خاطر به لحظه همون من و کني تجریه رو عشق

 !بود

 «سمیر»
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 فکر مدتم این سکوت این با شاید. بگم رو طالق رو قضیه بابا و مامان به باید گرفتم رو تصمیمم باالخره

 حتما باشن شده خبر با اگه نه اما باشه، داده خبر بهشون نادیا من از قبل شاید البته. شده عوض نظرم کردن

 .بودن شام خوردن مشغول ساکت همه معمول طبق و بودیم شام سفره سر. شدم مي متوجه من

 بابا؟ -

 .بزنم رو حرفم تا کرد نگاهم منتظر و کرد بلند رو سرش بود روبروم که بابا

 .شد برگزار هم اول جلسه گرفتم وکیل طالق براي-

 بدي؟ طالقش خواي مي واقعا پس -مامان

 .بودم گرفته رو تصمیم! داشتم شوخي مگه مامان آره -

 زده؟ موردت در که هایي حرف روي زني مي تایید مهر بدي طالقش اگه دوني مي -بابا

 !نیست مهم برام-

 مي دي، مي انجام بخواد دلت کاري هر و خودته حرف حرف هم همیشه کردي، کاراتو همه که تو -بابا

 !کردي مي خبرمون بعد گرفتي مي هم طالق حکم ذاشتي

 همیشه که چیزي نیست مهم برام اصال هم مردم حرف. داریم فرق هم با آسمون تا زمین از نادیا و من بابا -

 .بگیرم خودم از رو کردن زندگي حق باید کنم توجه بهش بخوام اگه حرفه، هست

 :گفت مامان شدم بلند که سفره سر از

 خوري؟ نمي چرا رو و شامت مادر سمیر -

 .شدم سیر نکنه درد دستت -

 .بود نشسته میز روي کنارم و بود درمانگاه تو هنوز امیر اما. بود امیر با هم قبلي شیفت. بودم شب شیفت

 نشستي؟ میز روي گرفتن ازت رو صندلي -

 :گفت و کشید بود جلوم که تاپش لپ توي سرکي

 .بکنم اینترنت تو سرچي یه خوام مي بده سمیر -

 :گفتم و کردم نگاش چپ چپ

 !زنم مي حرف دوستم با دارم بیني نمي مگه. کن سرچ اون با برو زدم برق به و گوشیم -

 :گفت و نشست لبش روي بدجنسي لبخند

 پسر؟ یا دختره دوستت -

 !موقوف فوضولي-
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 حتي و نشدیم کالم هم هم با زیاد دیگه زدم حرف باهاش که روز اون از. شد وارد و زد در به اي تقه مژده

 .بود هم بهتر جوری این نظرم به. زنه مي حرف باهام هم قبل از تر رسمي

 تو؟ بفرستم دارین مریض دکتر آقاي -

 :گفت و سمتش کشید رو تاپ لپ سریع امیر

 .برس کارت به برو تو کنم مي آف االن من -

 :گفتم و سمتم کشیدم رو تاپ لپ دوباره

 !کنم آف شه نمي که خداحافظي بدون ضمن، در کني؟ آف تو که تونم نمي خودم مگه -

 .دستش دادم رو تاپ لپ و کردم آف و زدم باي یه سریع

 !بزنم حرف باهاش نذاشتي هم دقیقه دو بیا-

 :گفت و زد اش گونه روي

 نه؟ بود دختر بمیره تن این -

 روي دستش که حالي در زد مي سال اي خورده و چهل مرد یه که بیمار که دادم تکون تاسف با رو سرم

 .بیمار سمت کردم حرکت و شدم امیر به دادن جواب خیال بي. شد وارد بود صورتش

 و سفید بلند پاشنه کفش. سفید شلوار همراه به عسلي کوتاه مانتو. کردم برانداز رو پاش سرتا. ایستادم جلوش

 :گفت و شد تر نزدیک بهم. سفید شال

 ؟!زدنه حرف جاي خیابون مگه کردي مي دعوتم جایي شاپي کافي رستوراني یه حداقل نبودي، خسیس قبال -

 :گفتم و دادم تکیه ماشین به

 باالخره باشه تر داشتني دوست برات باید که جا این! بزنم حرف باهات بشینم میاد خوشم خیلي که این نه -

 !خیابونن عاشق خیابونیا

 :گفت حرص با

 .بگیرم قانوني رو حقم بهتر همون که این مثل نه، -

 :گفت که کردم ول نفرت با رو دستش مچ. برگشت طرفم به. گرفتم رو دستش مچ محکم که برگرده خواست

 االن دونم مي و پسنده زیبا که دونم مي شناسم مي و سمیرم من! شه نمي باورم که نگو اومد؟ بدت چیه؟ -

 .خواد مي چي دلت

 :گفتم و کشیدم ام چونه به دستي. بود خواهي و هستي و بودي نادیا، بودي احمق! زدم پوزخندي

 .نیستم پسند هرزه اما هستم، پسند زیبا من چیه؟ دوني مي -

 .شد عصبي
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 خودت؟ واسه گي مي چي -

 .ماشین تو بشین -

 :گفتم نشست که ماشین تو. شدم سوار اون از قبل و

 !گرفتم رو مچت خودم که رفته یادت نکنه -

 گرفتم ازش رو نگاهم و کشیدم گردنم پشت به دستي. شد خیره بهم سبزش درشت چشماي با و طرفم برگشت

 .دوختم خیابون به و

 :گفتم و کردم فوت بیرون محکم رو نفسم

 .ُمردي من براي تو شب اون -

 .کنن مي اشتباه همه -

 :گفتم و برگشتم طرفش به اشتباه؟ جان؟. پریدند باال ابروهام

 .ببینم هم رو روت این روز یه شد نمي باورم وقت هیچ دوني مي. اس مسخره چیه؟ اشتباهت دلیل وقت اون -

 !کن تالفي رو کارم هم تو خب -

 ازدواج خوام مي بدم طالقت که این محض به چیه؟ دوني مي اما کنم، گناه بخاطرت که نداري رو ارزشش -

 .کنم

 :گفت و کرد ریز و چشاش

 !گي مي دروغ -

 !شناسي مي که منو بمونم؟ مجرد عمرم آخر تا قراره کردي فکر چیه -

 :گفت و خندید بلند

 .بمونم مجرد دم مي ترجیح من اما -

 .مهمه برام خیلي نکنه فکر که بزنم حرف آروم کردم مي سعي اما زدم زل بهش خشم با

 !ببندیش کسي به توني نمي شوهر بي که نیاد باال شکمت و ندي خودت دست کار باش مواظب فقط -

 حتي که باشم متنفر ازت قدر این من شه نمي باورت چیه؟ گفتم خودم با. کرد مي نگاهم شده گشاد چشماي با

 .باشم نداشته غیرتي بهت نسبت دیگه

 کني؟ مي نگاهم جوري این چرا چیه؟ -

 .مواظبم تخت خیالت نه -

 :زد داد که بکوبم دهنش روي تا کردم بلند رو دستم

 .شم مي ساکت دفعه این نکن فکر. کنم مي شکایت ازت بخوره بهم دستت -
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 .بود شده انگیز نفرت چقدر. کردم نگاش نفرت با

 اون اما دم مي بهت هم مهریه نیست مشکلي دوني مي. نداشتم توقع هم اینا از بیشتر عوضي هرزه توئه از -

 چیه؟ دوني مي. باشه الیقت که قدري

 :دادم ادامه و زدم زل چشاش تو

! خوابیدم باهات بار چند سال دو نزدیک ببینم کنم مي کتاب حساب خودم با. حقته که دم مي بهت قدري اون -

 !چقدره؟ بار هر قیمت

 :گفتم و زدم پوزخندي

 باید بخوابي خیابوني یه با وقتي باالخره باشه حاللت دم مي بهت شد چقدر هر اس ساده جمع و ضرب یه -

 .دمش مي بهت که منه با شدن خواب هم هزینه لیاقتت نداري مهر لیاقت تو! دیگه کني حساب هم اشو هزینه

 :گفت بهت با

 !شدي عوض خیلي -

 افتاد کاریتون کثافت و اتاق به نگاهم وقتي شب همون فهمي؟ مي. کرد عوضم تو با زندگي! کردي عوضم -

 نفر یه وقتي چون! بودي کي با شب اون که این نه مهمه برام کارت دلیل نه. نیست مهم برام اما. شدم عوض

 گول دیگه دفعه این چون کردي باز و چشام ممنونم ازت البته. نیست مهم برات هم هیچیش نباشه مهم برات

 .خورم نمي رو دختري هیچ ظاهر

 :گفتم و خندیدم

 بودي؟ کرده درستش اونم یا بودي دختر واقعا راستي -

 !سمیر -

 که بیني مي اما بیاد؟ بیرون من دهن از ها حرف این روزي یه کردي نمي فکر بزن، حرف چته؟ چیه؟ -

 کردي اشتباه که مهمه برام نه چون. کني بیرون ذهنت از بهتره و من زندگي تو برگشتن فکر هم حاال. اومده

 به خودت که این اما کنم تحمل تونستم مي شد مي تجاوز بهت زور به شب اون اگه شاید کردي، حماقت نه و

 فقط! ساده خیلي فروختي رو تنت تو. دارم نگهت که نداري رو ارزشش نه کني خیانت بهم خودت خواست

 فروختي؟ چي به موندم

 :زدم داد نشست بازوم رو که دستش

 .بردار رو دستت -

 .برداشت رو دستش سریع

 بهتر صدتا. زندگیم پي رم مي بده رو حقوقم و حق باشم؟ زندگیت تو بازم بخوام که هستي کي کردي فکر -

 .هستن ام اشاره یه منتظر تو از

 .گرفتم رو خودم جلوي اما کنم خورد رو دندوناش ي همه دهنش تو بزنم داشتم دوست

 .پایین گمشو -
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 :گفت و کوبید محکم رو ماشین در

 .تویي زندگیمون قصه بد نرفته در بد من اسم فعال -

 :گفتم و شدم پیاده سریع

. کني مرگ آرزوي بار هزار روزي که کنم مي کاري قسم خدا خداوندي به بکني اضافه غلط بخواي اگه -

 چی تو بفهمن همه که کنم کاري تونم مي هم االن که دوني مي ضمن در. باشه حرفات به حواست بهتره پس

 .بگم رو چیز همه پدرت به نذار کردي کار

 :گفت و کرد حرصي پر خنده

 ندادن قضیه این کردن رو براي قصدت االن که فهمه مي اون مطمئنا شه؟ مي باورش اون کردي فکر -

 مي. کني رو رو، قضیه االن که شدي نمي ساکت مدت همه این بود تو با حق واقعا اگه گرنه و اس مهریه

 .سمیر آقا کني ثابت توني نمي رو هیچي االن دوني

 .بردي رو هست زن چي هر آبروي -

 .کردي سفید مرده چي هر روي هم تو -

 :گفت که برم طرفش به خواستم

 .منه گیر کارت که نخوره بهم دستت باشه حواست -

 .ایستادم جلوش

 چي هر خوام مي که اینه خاطر واسه بیني مي طالق براي رو ام عجله این هم اگه. اس ساده دادنت طالق -

 که این نه. دادم مي طالقت عمرا من گرنه و بدم انجام رو تو طالق که ام آینده زن شرایط از یکي زودتر

 !عاشقتم

 هنوز من و نذاشته روم اثري هیچ خیانتش که بفهمونم بهش کردم مي سعي. زدم درآوري حرص لبخند و

 .غرورم نه بزنه ضربه خودم به نه نتونسته کنم ثابت بهش خواستم مي. سابقم سمیر همون

 .رسم مي توافق به وکیلت با مهریه مقدار سر -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .نبینمت وقت هیچ دیگه دم مي ترجیح چون بهتره منم براي جوري اون باشه، -

 .داریم هم با هم دوري نسبت یه ما باالخره چون نبیني منو دیگه وقت هیچ بدم تضمین تونم نمي -

 .نیوفته بهت نگاهم هم اشتباهي وقت هیچ و کنم فراموش هم رو دور نسبت اون میدم ترجیح -

. بود ایستاده سرجاش هنوز. کردم روشن رو ماشین. شدم سوار خداحافظي بدون و کردم باز رو ماشین در

 نکرده اشتباه که شد باورم امروز آره خائنه؟ که شد باورت سمیر؟ دیدي. دیدار آخرین هم این. کردم حرکت

 .بودم
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 باز که رو پیام. برداشتم بودم گذاشته بغل صندلي روي که رو گوشیم. اومد برام پیام یه که بودم خونه نزدیک

 .خورد ستاره اسم به چشم کردم،

 «جا این بیاي ناهار براي هم تو که کنم خبرت گفتن خونمونن اینا خاله سمیر، سالم»

 رو در شدم پیاده سریع. داشتم نگه خونه در پشت رو ماشین. نداشتم رو جمع و شلوغي حوصله اصال امروز

 بي! ستاره هم باز. خورد زنگ گوشیم بار این کردم باز که رو اتاقم در. بردم داخل رو ماشین و کردم باز

 :دادم جواب حوصله

 الو؟ -

 میاي؟ کي پس سمیر سالم -

 مهمونیه؟ مگه-

 .نه -

 .باي نیست الزامي حضورم پس -

 .الزامیه اتفاقا -

 .داد مي نشون هم صداش توي خنده اینو! زد مي حرف مشکوک

 پخته؟ برام آشي چه مامان باز -

 .کردم شوخي هیچي -

 .بگیرم رو حالت جوري چه دونم مي برسه تو به دستم من -

 و کردم باز کمرم دور از هم رو کمربندم. تخت رو کردم پرتش و کردم باز یکي یکي رو پیرهنم هاي دکمه

 .گذاشتمش پیراهنم کنار

 دیگه؟ نمیایي بگم پس -

 هست حسش دیدم اگه بعدش خونه رسیدم تازه بودم بیرون بکنم استراحتي یه اول بذار. میام بود حسش اگه-

 هستن؟ کیا میام،

 :گفت شیطنت با. بداشتم رو ام حوله و رفتم کمدم سمت به

 .هستش بود گرفته رو تو چشمش بار اون که عموم دختر اون -

 :گفتم و خندیدم

 .بازه مي رو دینش و دل بینه مي منو کي هر ببین. کني افتخار خوشتیپي پسرخاله همچین داشتن به باید -

 .سقفي به اعتماد فقط تو خوشتیپي تو گفته کي! جان آقا بریم هم با بگیر ترمز -

 .خاله دختر شه نمي عوض چیزي که کني انکار تو -
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 :دادم ادامه و خندیدم

 !نیستم سوخته سیاه تو مثل حداقلش -

 :گفت حرص با

 .ام سبزه من! خودتي سوخته سیاه -

 .خانم ام برنزه منم -

 .کردم باز رو حموم در

 !دیگه اي قهوه برنزه از منظورت برنزه از -

 !دیگه اس سبزه خب بیچاره بود حساس پوستش رنگ به

 .باشه حضوري بحث ادامه کن قطع! شیا مي نور بي وقت اون تارم شبهاي ستاره نخور حرص باشه -

 :گفت حرص با

 !نیاي سیاه سال صد خوام مي -

 .باي میام، -

 .بستم رو در و گذاشتم حموم در پشت کردم قطع رو گوشي باشم جوابش منتظر که این بدون و

! سه شد شم آماده تا هم بعدش بودم خوابیده ساعتي یه دوش از بعد. بود سه نزدیک کردم، ساعت به نگاهي

 .اومدم پایین و داشتم نگه ام خاله خونه در پشت رو ماشین. سرم فداي

 هایي ضربه ماشین سویچ با. بودن حیاط توي که بود مشخص رسید مي هم در دم تا که دخترا صداي سرو از

 مریم اسمش کنم فکر کرد، باز رو در دخترعموش. شد باز بلند نسبتا ضربه چند از بعد در که زدم در روي

 کرد سالم سریع که کردم اخمي. بود

 عموهاش دختر از دیگه یکي و ستاره به نگاهم. شدم وارد و کردم باز کامل رو در و دادم تکون رو سرم

. شد تر غلیظ اخمم. داد مي هلش هم عموش دختر و بود تاب روي وستاره بود خودش سال و سن هم که افتاد

 :گفتم ستاره به رو! داره صدا و سر همه این بازي تاب مگه

 کجان؟ غیرتت خوش داداشاي این پس! رسه مي هم خیابون تا صداتون خبرتونه چه -

 :گفت خنده با و پرید پایین تاب روي از

 .نیستن -

 :گفتم و کردم اشاره داخل به

 هستن؟ جا این هم اینا عموت خانواده -

 .آره-
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 :گفتم و زدم سرش به رو همیشگي ضربه

 نگفتي؟ تلفن پشت چرا پس -

 نیاي؟ خواستي مي مثال-

 :گفتم و زدم چشمکي. کردم تر آروم رو صدام

 .رسیدم مي خودم به بیشتر ذره یه فقط نه -

 !مزه بي-

 .کن گرم واسم رو ناهار برو باش زود االنم دادم، رو تو به من باز -

 .کنم گرم ناهار تو واسه من که باش خیال همین به -

 !بلدي کاري نه حالیته ادب نه! بده یادت ادب خواد مي کي خاله دونم نمي من -

 :گفتم و آوردم باال سکوت نشونه به رو دستم که بگه چیزي خواست

 !بگي چیزي خواد نمي درازه زبونت دونم مي -

 طوري پذیرایشون سالن که بود این خاله خونه محاسن از یکي خوشبختانه. کردم باز رو ساختمونشون در

 به که نیست ما خونه مثل و نیستي دید تو اصال بگیري قرار دید تو نخواي خودت تا که بود گرفته قرار

 راهروي از و کردم فادهاست خاله خونه مزیت این از منم. باشه دیدت تو سالن ساختمون در کردن باز محض

 وارد و کردم استفاده شد مي منتهي آشپزخونه به سمتش یک و داشت وجود سالن به ورود از قبل که کوچکي

 توي بتونه باید زن داشتن اعتقاد هام پسرخاله چون نبود، اپن هم اشون آشپزخونه چون و شدم آشپزخونه

 تو. بودم راحت کال االن من پس باشن، داشته بهغری مهمون ممکنه گاهي که خصوصا باشه راحت آشپزخونه

 وقت هیچ که این با. ها قابلمه سراغ رفتم خودم ناچارا بود شده ام گرسنه چون. نبود کسي هم آشپزخونه

 و کشیدم ظرف توي کنم گرم رو غذا که این بدون بودم تنبلي آدم چون اما بخورم سرد رو غذا نداشتم دوست

 ساالد بشقاب یه. نه یا برامون گذاشتن هم چیزي ساالدي ببینم تا یخچال سمت رفتم هم بعد. گذاشتم میز روي

 ستاره صداي با که یخچال تو گردونم برش خواستم مي. نکردم پیدا رو سس کردم نگاه چي هر خب اما. بود

 .طرفش برگشتم

 .کنارشه سسش-

 :گفتم و کردم نگاه بود سسي جا توي که سسي به. دیدمش! آهان کردم، نگاه دوباره

 نیست؟ زیاد که فلفلش -

 .خوري نمي باشه تند دونستم مي نه -

 :گفت و داد تکیه دیوار به اونم. شدم مشغول و نشستم میز پشت

 .گرفته نظر در برات رو نفر چند خاله که این مثل -

 :گفت و کشید بیرون رو روبروم صندلي که نزدم حرفي و انداختم باال اي شونه
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 .افتادیم عروسي یه چون عالیه نداري حرفي تو اگه پس -

 :گفتم موذیي لبخند با کردم نگاش

 کو؟ سمیح راستي کنم، نمي ازدواج ندم شوهر رو سیاسوخته توي تا من -

 .سالنه تو هم سمیح. باشي خودت فکر به بهتره باشي من فکر به خواد نمي تو -

 رفتن؟ کجا دخترعموهات پس -

 .اتاقمند تو -

 .بخورم و غذام راحت بذار برو شو بلند جایي؟ این چرا تو-

 :گفت و کرد اخمي

 گرفتم؟ جلوتو من مگه -

 .شه مي کور اشتهام بینمشون مي حساسم ها سیاسوخته به نسبت اصوال من فقط نگرفتي نوچ -

 .بخورم ُجم جا این از عمرا شد طور این که حاال-

 :گفتم جدي

 .ندارم دردسر حوصله برو شو بلند ستي -

 !هم تو باشه -

 ذهنش تو یهو و ببینه کنارم رو ستاره مامان که نداشتم حوصله واقعا من اما! نه یا فهمید رو منظورم دونم نمي

 !خوبیه گزینه هم ستاره خب بزنه جرقه

 صحبت مهر با نکردم وقت اصال هم مدت این توی. گذره می زدم حرف نادیا با که روزی از ای هفته یه

 خوابیدن زود اهل مهر دونستم می اما بود وقت دیر کمی که این با. بود شب یازده کردم، نگاه ساعت به. کنم

 .بزنم زنگ بهش تا برداشتم رو گوشیم بنابراین. نیست

 :داد جواب بوق سه از بعد. بده جواب شدم منتظر و چسبوندم گوشم به رو گوشی و کشیدم دراز تخت روی

 بله؟ -

 می همیشه مدت این بودم کرده جانم؟عادت نگفت چرا بود، عجیب! داشت رو ام شماره که اون! کردم تعجب

 :گفتم باشه خور دل ممکنه بیارم روم به که این بدون اما. دارن تشریف خور دل خانم پس! جانم گفت

 خوبی؟ سالم -

 .خوبم-

 .بود درآر حرص زدنش حرف تلگرافی این

 خبر؟ چه-
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 :گفت ثانیه چند از بعد

 .نیست خبری -

 :گفتم و کشیدم پیشونیم به رو دستم

 افتاده؟ اتفاقی -

 !نه -

 جوریه؟ یه صدات چرا پس -

 :گفت عصبی صدای با دفعه یه

 دونی؟ نمی تو یعنی -

 :گفتم سرد خون

 شده؟ خبری نه -

 بهم خودت از خبر یه که نکردی فکر این به اصال بودم؟ نگرانت چقدر هفته یه این توی فهمی می تو سمیر -

 شده؟ چی بگی بدی؟

 :گفتم و کردم پوفی

 .بود گرم زندگیم و کار به سرم. نداشتم وقت -

 پیام یه تونستی نمی نهایتش یا نیستی که شلوغه سرت بگی بزنی زنگ یه فقط که نداشتی وقت قدر این یعنی -

 بدی؟

 اصال که بود زندگیم و کار گرم سرم قدر این که کنم کار چی من خب. بود بهونه نظرش به حرفام که این مثل

 !راهه روبه چیز همه که بدم خبر هم نفر یه به باید رفت یادم

 بدم؟ پس جواب بهت باید -

 :گفت داد تشخیص رو بغضش شد می که صدایی با بعد. کرد سکوت لحظه چند

 !ندارم وجود اصال نه که رنگه کم زندگیت توی حضورم قدر این کردم نمی فکر -

 !چی یعنی بخرم؟ اینم ناز باید من حاال. زدم موهام به چنگی کالفه

 کنم؟ کار چی باید من االن-

 !بود کافی مهمم برات چقدر فهمیدم که همین! بکنی کاری خواد نمی -

 .باشه مهم زندگیم تو تونه نمی این از بیشتر دوست یه -

 .باشم تر مالیم کردم سعی. کردم روی زیاده شاید. نگفت چیزی

 خوبه؟ خبر؟ چه سپهر از -
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 .آره -

 .کنم نمی فکر فرعی مسائل به دیگه باشه چیز یه درگیر فکرم وقتی من. نکن بزرگ رو قضیه قدر این-

 !زدم حرفی من مگه باشه -

 .کنه می اذیتم سکوتت همین -

 بزنی؟ زنگ یه بهم اومد یادت هفته یه بعد که برم ات صدقه قربون بشینم داری انتظار چیه؟ -

 همین برای نداشتم رو بخرم رو نازش که این حوصله اصال امشب من. بود شده تلخ زیادی امشب دختر این

 :گفتم

 .بخوابم باید نداری؟ کاری باشه -

 .بخیر شبتون نه -

 .بخیر شبت اوکی-

 باید چرا. نکردم تموم عذرخواهی یه با رو قضیه چرا. گذاشتم پاتختی روی رو گوشی و کردم قطع

 بهتر همون باشه؟ مهم برام و باشم یادش داشت دلیلی چه نبودم؟ یادش که این بخاطر کردم؟ می عذرخواهی

 ته چیزی یه اما. نیست مهم زیاد نبودش و بود. داره وجود زندگیم توی چقدر بدونه و بشناسه رو خودش حد

 !خیر یا اس بله جوابم دونستم نمی من و نیست؟ مهم واقعا گفت، وجودم

 «مهرسا»

 همین. کردم فرو بالشت توي رو صورتم و تخت روي کردم پرت رو خودم بود دستم گوشي که طور همون

 اشکام و گریه صداي. بودي نگرانش احمق توئه وقت اون! نبوده یادت اصال دیدي بشنوي؟ خواستي مي رو

 داشتي؟ ازش هم اي دیگه انتظار مگه. کوبیدم مي تخت روي رو هام مشت و بودم کرده پنهون بالش تن رو

 جونش؟ شدي دیگه داد تحویلت جونم تا دو کردي فکر! بودي شده خیاالتي خودت بود؟ داده قولي بهت مگه

 اون. تونی نمی نه! کنی عوضش تونی می صدقه قربون تا چند با که بود داشته برت خیاالت خود بی دیدی

 قدر این کردم نمي فکر سمیر!آورد بدست رو دلش شه می راحت قدر اون کردی فکر بعد متنفره زنا از گفت

 دو هر اما نه شب هر اگه که داشتي دوستي یه که نکني فکر این به دوستي عالم توي حتي که باشم اهمیت بي

 تو هیچي من یعني! بشه نگرانیش باعث ایت هفته یه غیبت ممکنه و زدي مي حرف باهاش بار یه شب سه

 زحمت خودش به حتي دیدي! دیگه نیستم حتما نیستم؟ مهم برات هم اپسیلون یه حتي یعني نیستم؟ زندگیت

 .خودخواه مغرور پسره نداد؟ هم عذرخواهي

 ابراز یه حتي که این با. گرفتم بغلم به رو بالشت و نشستم تخت روي. برداشتم بالشت روي از رو سرم

 خودش زد زنگ نبودم مهم زندگیش تو که مني به هفته یه از بعد که همین اما بود، نکرده هم ساده دلتنگي

 بي داریش دوست قدر اون که کسي براي که این تحمل واقعا اما. بود شده تنگ صداش شنیدن واسه دلم! کلیه

 اصال. نکنه هم خواهي عذر اصال. بزنه زنگ دیگه بار یه داشتم دوست. بود تحمل قابل غیر باشي اهمیت

 چه! بودم صداش شنیدن تنگ دل هنوز. بزنه زنگ اما بزنه زنگ اون بهونه به و بپرسه رو سپهر احوال

 حق که اینه اگه ؟!همینه زدن مي حرف ازش مدرسه توي دوستام وقتي که عشقي یعني اومده؟ سرم بالیي

 با من، االن مثل شي مي. کني کار چی نیست خودت دست دیگه بشي عاشق وقتي چون. کنن بازي بچه دارن

 زنگ که اي بهونه هر به زدنش زنگ دیگه بار یه با فقط رو خوري دل این حاضرم اما خورم دل که این
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 هفته این تموم کنم فراموش تا. بودم ناراحت دستش از که کنم فراموش من تا بزنه زنگ فقط نیست مهم بزنه

 جونم بتونم بازم تا عشق، بشم تا. ببازه رنگ خوریم دل همه تا. نبود یادم اصال که بودم سمیري نگران

 از مشکل! قعر به گاهی و بره می عرش به رو آدم گاهی چرا! جوریه این چرا عشق. باشم داشته رو گفتناش

 جوریه؟ این عشق چرا واقعا عشق؟ یا ماست

 در چطوری که خودم دست از بیشتر. بودم خور دل. بود گذشته سمیر تماس آخرین از که شد می روزی چند

 این امید به کردم می چک رو تلفنم بار یه دقیقه هر روز طول در. بودم آورده کم طرفه یه احساس یه برابر

 آن رو چراغم که بود رسیده عقلم قدر این البته. خاموشش چراغ به زدم می زل شبا و باشه داده پیامی بهم که

 .نخنده من ریش به بود آن خاموش چراغ با طرف اون از هم اون اگه که نذارم

 عذاب بیشتر خودم کنم فکر منفی رفتارش مورد در که این از. کنم توجه رفتارش عمق به خواست نمی دلم

 اون که بفهمونم خودم به کردم سعی. اس دیگه مردای از خیلی مثل سمیر کنم فکر نداشتم دوست. کشیدم می

 .بده خرج به احساس ساده دوستی یه برای نیست قرار

 خاطر به که زن یه. بود تر عاطفی و تر حساس جنساش هم از خیلی به نسبت که زن یه. بودم زن یه من

 حاال که مرد یه سمت از محبت یه به همسرش یا برادرش طرف از چه حاال مخالفش، جنس محبت کمبود

 اما. کنه نمی ازدواج هرگز بود خورده قسم همسرش از جدایی از بعد که زنی. داشت احتیاج بود عاشقش

 دلیلی پس. بودم راضی هم طوریش این بودن همین به من! بود غرور کوه که بود باخته مردی به دل حاال

 .باشم داشته بیشتر توقع ازش نداشت

 فامیلی جمع توی خواستم می ها مدت از بعد. دادم فشار رو اینا مامانی خونه زنگ و کشیدم آهی از پر نفس

 نه گوناگونشون های سوال با تا نباشم اقوام بر و دور کردم می سعی بودم شده جدا که مدت این توی. باشم

. شدم وارد من و شد باز تیکی یه با در. بابا و مامان بیشتر افکندگی سر باعث نه و بشم خودم درد سر باعث

 دستم هنوز. نیامدن هنوز امشب های مهمون که زدم حدس ندیدم در جلوی رو زیادی کفش که جاییی اون از

 و زدم لبخند. شد ظاهر در جلوی بابا خندان و مهربون صورت و شد باز در که بود نرفته در دستگیره روی

 :گفت و کرد باز برام رو دستاش. کردم سالم

 .بود شده تنگ خوشگلم دختر برای دلم -

 :گفتم و رفتم فرو مهرش پر آغوش به رغبت با

 .دیدینا دور رو مامان چشم بابا -

 :گفت و بوسید رو پیشونیم

 .دیگه توئه هووی -

 نگاهش. بیرون اومد دستشویی از لحظه همون فریبرز. شدیم خونه وارد و اومدم بیرون آغوشش از خنده با

 :گفت افتاد من به که

 .نیستی کار و کس بی و داری هم ای خانواده افتاد یادت عجب چه -

 شده تلخ برام داشت باهام رو رفتار اون سمیر که روز چند این کافی اندازه به. بشه خراب شبم خواستم نمی

 غذای که حالی در. کردم سالم برگشت، سمتم به مامان. شدم آشپزخونه وارد و کردم سالمی لب زیر. بود

 :گفت و داد رو سالمم جواب کرد می چک رو گاز روی
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 کنی؟ کمک حداقل بیایی زودتر کم یه تونستی نمی! دارم دختر خوشه دلم -

 :گفتم بیرون اومدم می آشپزخونه از که حالی در

 .بیام و بگیرم دوش یه کردم وقت فقط مامان کار، سر رم می شب تا صبح از که دونین می -

 اومد پاچگی دست با زد می رو مهمونا جوش که همیشه مثل مامان. شد بلند در زنگ صدای موقع همون

 :گفت و بیرون

 .نکردم رو کارم هیچ هنوز! وای -

 :گفت و کرد اشاره سمتم به بود دستش که قاشقی با هم بعد

 اومده؟ االن همین هم دخترش بگن خوای می. بیار در رو مانتوت -

 :دادم جواب

 !مهمه براتون مردم حرف قدر این چرا مامان -

 :گفت رفت می اتاقش به حرص با که حالی در

 .بکن رو گفتم که کاری همون نزن، حرف -

 می باز رو مانتوم دکمه که حالی در و زدم تلخی لبخند. گذاشت هم روی رو چشماش آروم. افتاد بابا به چشمم

 انگار. داد می رو گذشته خاطرات بوی جاییش هر. بود نشده تنگ اتاقم این برای دلم هیچ. رفتم اتاقم به کردم

 حرف هم با آیندمون زندگیه باره در تا اتاقم توی اومد خواستگاری شب حسام که بود پیش وقت چند همین

 دعوت رو کی بودم نپرسیده مامان از حتی. اومدم خودم به مهمونا پرسی احوال و سالم صدای با. بزنیم

 فریبرز بش و خوش صدای. کردم تیز رو گوشام. رفت روسریم سمت به دستم. کردم آویزون رو مانتوم!کرده

 به و زدم کنار دستم با رو سرم جلو موهای و کردم جابجا سرم روی رو روسریم. اومد می دیگه مرد یه با

 رفتم اتاق از و دادم بیرون حرص با رو نفسم. مامانه که فهمیدم در محکم تقه با. کردم مرتبشون کج حالت

 قرص پا و پر خواستگارای از یکی پسرشون! شدم پشیمون اومدنم از شکوهی آقای خانواده دیدن با. بیرون

 زن یه با باید مجردش پسر چرا. داشت حقم خب. نبود راضی وصلت این به زیاد مادرش البته که بود من

. کردم روبوسی و رفتم شکوهی خانوم سمت به و دادم جا لبم کنج مصنوعی لبخند کرد؟ می ازدواج مطلقه

 .نشدم قدم پیش یوسف و شکوهی آقای با دادن دست برای قبل دفعات مثل دیگه ولی

 انتخاب رو سالن از ای گوشه رفتارش به توجه بدون. کرد گرد برام رو چشماش و شد سرخ مامان رنگ

 گونه همون. داد تکون برام رو سرش احترام به. افتاد یوسف به نگاهم. نشستم صندلی روی و کردم

 این ولی بود ریخته برش و دور دختر همه این ؟!بود َکنه قدر این چرا یوسف این دونم نمی. شدم پاسخگوش

 به مالی وضع. بود پسر فرزند یه دارای که ای مطلقه اونم. بود پیشونیم رو طالق ُمهر که من به بود داده گیر

 مو کاشت خرج رو بابام پوالی این از کم یه بودم اگه من فقط. داشت هم متوسطی قیافه. داشتن خوبی نسبت

 بودن پشت کم به دونست می اگه بیچاره. اومد می بهش خیلی کچلی که الحق ولی. کردم می خودم برای

. شد کشیده سمتش به نگاهم مامان شدن جابجا با! شد می پیداش بابام خونه دیگه عمرا گم می کچلی موهاش،

 من ولی بردارم رو روسریم همیشه مثل داره انتظار که دونستم می. کرد می اشاره روسریم به ابرو و چشم با

 فرار مامان دست زیر از جورایی یه بودن جا اون شکوهی خانواده که موقعی تا و زدم نفهمی به رو خودم

 .کردم
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 چی بحث دونم نمی. بودم شده هاش خنده دلتنگ چقدر. شد کشیده سمتش به نگاهم فریبرز خوش سر خنده با

 عجب واقعا. شد زهر ام خنده انداخت بهم فریبرز که چپی چپ نگاه با اما. خندیدم منم ناخودآگاه که اومد پیش

 یه که حاالم. نداشتم کاری هیچ جرات بزرگم داداش ترس از بودم نکرده ازدواج که موقع اون! بود رسمی

 جمع گر نظاره و دادم بیرون ای خفه آه با رو نفسم! باشم داشته رو بزرگه داداش ترس باید بودم بالغ زن

 .شدم

 روی و کشیدم سرم روی از رو روسریم و کردم ول مبل روی رو و خودم رفتن مهمونا که این محض به

 :گفت اخمش همون با و سراغم اومد راست یه مامان شد بسته که خونه در. انداختم مبل

 کردی؟ طوری این چرا تو آخه! مهرسا بردی آبرومو -

 :گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با

 مامان؟ کردم کار چی مگه -

 :گفت بابام به رو و داد تکون رو سرش

 یوسف و شکوهی آقای با نرفت اصال که اول همون از اون. رو ات یکدونه یکی دختر بگیر تحویل بیا -

 .بود بسته چ فت اش خرخره تا رو روسریش که این از هم این کنه علیک و سالم درست

 :گفت و خندید فریبرز یهو

 .بیاد گیرش هم شوهر خواد می کردنش سر روسری این با حتما -

 این به نه خنده یه واسه اخمش اون به نه بود؟ جوری چه غیرت مورد در محاسباتش فریبرز دونم نمی من

 :گفتم فریبرز به رو خیالی بی با ظاهر به ولی گرفت حرصم! رفتارش

 .نبود بد که شد می پیدا شوهر اگه -

 با و وایساد جاش سر همون فریبرز. کرد صداش تشر با بابا که شد براق سمتم به و شد قطع خندش یهو

 :گفت عصبانیت

 .دهنت تو بریزم رو دندونات حقشه -

 :گفتم و کشیدم هم تو رو ام چهره

 .کنم شوهر بیاد بدت نکنم فکر. دادم خودت تحویل رو زدی بهم که حرفی درست -

 :گفت و داد تکون رو سرش مامان. بابا طرف دویدم و شدم بلند که اومد سمتم به

 .شو دهن به دهن فریبرز با کم. شدی گنده خرس مهرسا -

 :گفتم عصبانیت با

 بینی؟ نمی ذاره، می من سر به سر پسرت آقا مامان -

 :گفت لب زیر
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 .بشین هم تو فریبرز -

 :گفت و آورد در جیبش تو از رو سوئیچش فریبرز

 .دوستام خونه رم می ببینم جا این رو روانی این ندارم تحمل من -

 :گفت که گرفتم ازش ادا با رو نگاهم

 .کردم می آدمت وگرنه نیستی بشو آدم که حیف -

 :دادم جواب

 !داشت شه نمی بیشتری توقع حسامه دوستاش از یکی که تویی از -

 :گفت مامان که اومد سمتم به پررویی با

 بری؟ خواستی نمی تو مگه فریبرز -

 !شه می درازتر زبونش میام کوتاه چی هر. ذاره نمی این -

 .برو و کن تمومش پس شه نمی کوتاه زبونش این دونی می که تو -

 صندلی روی از. بیرون رفت خونه از عجوزه، گفت لب زیر که حالی در و کرد بهم بدجوری نگاه فریبرز

 :گفتم مامان به رو و شدم بلند

 .شده پررو که شماس تقصیر -

 :گفت نکرده تموم رو اول بحث بود افتاده یادش تازه که حالی در مامان

 .بگو رو زشتت کار دلیل باشی اون پررویی فکر به خواد نمی تو -

 :گفتم و سمتش به برگشتم

 !بود؟ زشت نبودم جلوشون روسری بدون و ندادم دست نامحرم مرد تا دو به که این! بود؟ زشت کارم کدوم -

 :گفت بابا به رو بود کرده تعجب حرفم از که حالی در و دهنش جلو گرفت و کرد گرد رو مشتش

 گه؟ می داره چی ببین! ا   ا   ا   -

 :گفت و شد بلند صندلی روی از بابا

 .بگرده راحته که جور هر بذار خانوم، کن ول -

 :گفتم و کردم استفاده فرصت از منم

 .ندم دست باهاشون و کنم سر روسری نامحرم هر جلوی که راحتم بعد به این از -

 :گفت و کرد نچی نچ مامان

 !کرده رفت پس ما دختر کنن می پیشرفت همه -
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 :دادم جواب

 !جهالت قعر به برگردم خوام می من که رفته پس این اگه -

 که چند هر. بودم راضی کارم از. بستم رو در و شدم بود رنگارنگم خاطرهای از پر که اتاقی وارد هم بعد

 خاصی آرامش داره دوست طوری این سمیر که این فکر به ولی شدم می خفه داشتم گرما از مدت همه توی

 می و گرفت می رو حالم بودنش رک با کردم رو کار این تو خاطر به گفتم می بهش اگه که بماند. گرفتم می

 خدا کنم کار چی خب گفتم، لب زیر و گرفتم باال رو سرم. نکن رو کار این دیگه منه خاطره به اگه گفت

 !مسببشم عاشق! جون

 .خیلیه نگیره قهرش خدا کردم، فکر خودم پیش و دادم تکون تاسف از سری و گرفتم گاز رو لبم

 ولی بگذرم زندگیم چیز همه از بودم حاضر. من پیش برگرده سپهر خواست می دلم. زدم غلت تخت روی

 طبق. بود پوکیده تنهایی از دلم. کنم سپری باهاش رو بیشتری وقت بودم گرفته تصمیم. باشه من پیش سپهر

 زندگیه چقدر کردم فکر و دادم بیرون رو نفسم. داد می آرامش بهم. گرفتم بغل رو بالشتم وقتم چند این عادت

 فکر ساده زیادی سالم و سن هم زنای و دخترا به نسبت. داشت فرق اول از. داره فرق برم و دور زنای با من

 برام دیگران لبخند. گرفتم می نادیده رو غرورم نشه ناراحت دستم از کسی که این برای همیشه. کردم می

 راستی به دیگران داشتم دوست من! بود قالبی هام شیطنت و هام خنده که این برای شاید. داشت ارزش خیلی

 بی پشت تونست می که بزرگترم داداش از این. بودم خور سری تو یادمه که موقعی از! بزنن لبخند روم به

 می باعث همین و باشه خودش حرف حرف داشت دوست همیشه که مامانم از اون. بود جلوم ولی باشه کسیم

. گرفت می ایراد کارم هر از. باشه داشته من روی سلطه داشت دوست زیادی مامان. کنم دوری ازش شد

 قرار مامان سرزنش مورد و نزنم اشتباهی حرف کسی جلوی وقتی یه که این از بودم نوجون وقتی یادمه

 نمی فکر. نداری زبون اصال کردم می فکر ازدواج قبل گفت می حسام قول به. بودم نگران همیشه نگیرم

! عروسیم شب. قبل ها سال به شد کشیده ذهنم ناخودآگاه! باشی گذاشته جا شوهرت خونه رو زبونت کردم

 من برای اما. باشه داشته ارمغان به رو خاطره ترین قشنگ تونست می پسری دخترو هر برای شاید که شبی

 !بود کابوس

 و بود شده داماد حسام که این از بعد. نداشت همراه به لذت و آرامش برام حسام با بودن از ای لحظه هیچ

 که این با. کردم گناه کردم می فکر همش. کردم می گریه شدنم عروس برای من بود رفته خواب به راحت

 و روزگاره رسم این. همن با عروسی شب شوهرا و زن همه نشدی، مرتکب گناهی تو گفتم می خودم به مدام

 داشتنش با که چیزی! کردم عزاداری بکارتم دادن دست از خاطر به و کردم گریه صبح خود تا اما. باشه باید

 .کرد عوض رو چیزها خیلی شد می شاید

 «سمیر»

 

 نمي من که بود این واقعیتش. بزنم حرف باهاش گرفتم تصمیم مهر از خبري بي روز پنج از بعد باالخره

 اما. باشه داشته دوستم اومد مي نظر به که دوستي. بشم داشتنیم دوست و پررو دوست این خیال بي تونستم

 زدن قدم قرار یه قرارمون. بس و باشه ساده دوستي یه دادم مي ترجیح. نیست مهم برام اصال اش عالقه این

 دیده که این براي خب. بیاد تا شدم منتظر و دادم تکیه خیابون سر هاي خونه از یکي دیوار به. بود ساعته نیم

 .باشه وقت دیر قبل دفعه مثل قرار ساعت شدم مجبور نشیم،
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 نداده پیامي پیامم جواب در هم اون. بودم داده پیام بهش که من! نیومد چرا کردم تعجب گذشت ده از که ساعت

 نزدیک رو گوشي و اسمش سمت رفت دستم. گرفتم دستم و کردم خارج شلوارم جیب تو از رو گوشیم. بود

 :گفت که این محض به. کردم گوشم

 الو؟ -

 :گفتم

 پس؟ کجایي -

 !کرد سکوت

 نرسید؟ بهت پیامم مگه-

 .سالم-

 !نکرده سالم اومد یادش شد خوب

 پس؟ کجایي منتظرم سالم، علیک -

 .بیام بیرون تونم نمي وقته دیر -

 :گفتم کالفه

 !است ساده روي پیاده یه من عزیز -

 چي؟ ببینه تو با منو کسي اگه. بکنن موردم در نامربوطي فکر ها همسایه خوام نمي -

 .بیا شو بلند منتظرتم. کنم مي تضمین من بینه نمي -

 :گفت مکث ثانیه چند از بعد

 .باشه -

 .فعال -

 هایي قدم صداي که بود گذشته اي دقیقه ده! افتادم گیري عجب گفتم، خودم با و کردم فوت محکم رو نفسم

 نزدیک بهم داشتن دوستش با که بود بغلیمون همسایه پسر علیرضا. نبود اون اما بگیرم باال رو سرم شد باعث

 .شدن مي

 خوبي؟ سمیر داش سالم -

 شد؟ تموم خدمتت خوبم، -

 :گفت و خندید

 !خدمت رفتم ماهه شش یه همش رفته در دستت از نبودنم حساب که کرده دارت غصه قدر این دوریم -

 :گفتم و زدم علیرضا شونه به دستي افتاد مهرسا به نگاهم که دور از
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 .دیگه شم نمي مزاحمت داداش خب -

 سالم آروم. رسید بهم مهرسا شدن دورم ازم که قدمي چند. کارت پي برو و نشو مزاحم دیگه تو یعني این و

 .کرد

 عزیز؟ خانوم خوبي سالم -

 خوبي؟ تو خوبم -

 .بود پایین سرش کردم، نگاش

 پایینه؟ چرا سرت حاال -

 .بودیم ایستاده هم روبروي حرکت بي هنوز

 !جوري همین -

 .ببینم بهتر رو صورتش تا کردم کج کمي رو سرم

 خوري؟ دل هنوز-

 .نه -

 :گفتم و خندیدم

 آشتي؟ که، بود بدتر هم بله از ات نه این -

 :گفت و زد لبخندي

 بایستیم؟ جا همین یا بزنیم قدم قراره -

 .کني امر شما که طور هر -

 کردیم حرکت داشت فاصله خونمون با خیابون دو که پارکي سمت. زدیم مي قدم هم کنار کمي فاصله با آروم

 .بود ریخته صورتش روي کج رو موهاش جلوي. نشست لبم روي لبخندي. کردم بهش نگاهي.

 «مهرسا»

 

 و بشه پشیمون اصال یهو ترسیدم مي این از بیشتر البته. بدم نشون خور دل رو خودم این از بیشتر نیامد دلم

 جلوگیري اتفاقي همچین وقوع از که این براي همین براي! نکن خواي مي بکن آشتي خواي مي اصال بگه

 .کردم آشتي اعالم زدم بهش که صلحي لبخند با و ندادم کش رو موضوع زیاد دیگه باشم، کرده

 نادیا با دیدارش قضیه بدونم بودم کنجکاو. بودیم ساکت دومون هر. زدیم مي قدم داشتیم که بود اي دقیقه ده

 :گفتم و زدم دریا به رو دل باالخره! چه تو به بگه ترسیدم مي اما شده؟ چي

 سمیر؟ -
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 :گفت و کرد اشاره نیمکتي به

 بشینیم؟ -

 :گفت و نشست کنارم فاصله با. کردیم حرکت نیمکت سمت و دادم تکون رو سرم

 بگي؟ خواستي مي چیزي خب؟ -

 بپرسم؟ سوال یه تونم مي-

 :گفت شیطنت با و زد لبخندي

 !نمیدما جواب باشه خصوصي -

 :گفتم لبخند با

 .نده جواب بود خصوصي باشه -

 خب؟ -

 دیدي؟ رو نادیا-

 :گفت من از قبل که کن فراموش اصال بگم خواستم. نشست اش چهره روي اخمي و شد محو لبخندش

 .رسیدیم توافق به -

 دي؟ مي رو اش مهریه پس -

 .خیال بي... اما نه، رو مهرش -

 .شدم خیال بي ناچارا پس. گه نمي بکنم اصرار هم چقدر هر بگه رو چیزي نخواد اگه دونستم مي

 به دونستم مي بودمش شناخته دیگه اما دور؟ همه این چرا بگم بهش داشتم دوست. کردم نگاه بینمون فاصله به

 .شدم ساکت همین براي مقیده، چیزا سري یه

 .کنم ازدواج خوام مي-

. نگیرش من از قانعم، فاصله همین به من! خدا کردم ناشکري. گرفتم بینمون فاصله از رو نگاهم صداش با

 داره امشب متنفره زنا از گفت مي پیش وقت چند تا که سمیري! کردم تعجب. بود حرفش تحلیل حال در مغزم

 :گفتم متعجب صدایي با! کنه ازدواج خواد مي گه مي

 گي؟ مي جدي سمیر -

 بمونم؟ مجرد عمر آخر تا قرار مگه آره، -

 کني؟ مي لجبازي داري سمیر-

 :گفت سرد خون
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 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 اول ضمن در. کردم جایگزینش رو دیگه یکي زود که ارزشه بي قدر اون زندگیم تو که بفهمه خوام مي آره -

 .بعد سال چند یا دیگه سال یا باشه امسال نداره فرقي پس کنم ازدواج قراره که آخرش و

 ثابت رو خودش داشت دوست که داشت حق. کنم درک رو افکارش تونستم نمي

 قراره که دختري به بلکه کنه مي ظلم خودش به تنها نه کنه ازدواج بخواد افکارش این با اگه اون اما. کنه

 گي مي هم باز بده پیشنهاد تو به اگه گفت، دلم ته چیزي یه و! کنه مي ظلم هم کنه زندگي باهاش

 زنا از بگه اگه حتي مرده، هم اون باالخره! داره نیاز هم شاید گفتم خودم با! عاشقشم من گفتم، ظلمه؟صادقانه

 !پرروییه دونستم مي که این با. بپرسم ازش رو سوال این خواستم مي. متنفرم

 .گذاشت سرم پشت باشه داشت تماسي من با که این بدون رو دستش و داد تکیه نیمکت به

 بپرسم؟ دیگه سوال یه سمیر -

 :گفت لبخند با و کرد بهم نگاهي

 .بپرس. بگم بهت شه نمي نه پس نه؟ یا آورد بدست رو دلت باید باالخره -

 .نپرسم دادم ترجیح همین براي نه یا بپرسم ازش رو سوالي همچین درسته دونستم نمي

 منتظرم؟ پس شد چي -

 این چیز همه. بود کرده ترش جذاب که داشت ریشي ته صورتش و برگشتم طرفش به

 .داد تکون صورتم جلوي رو دستش!دیگه بودم عاشق. بود جذاب من براي مرد

 !نزن دید. بپرس رو سوالت مهرم -

 :گفتم و خندیدم

 !خیال بي هیچي -

 :گفت خنده با و پرید باال ابروش تاي یه

 .کني مي استفاده داري که هم منو هاي تیکه! روشن چشمم -

 .دیگه اینیم ما -

 .بگو نپیچون -

 .دیگه وقت یه -

 .بگو -

 :گفتم من و من با ناچارا. بگم بهش تا کنه مي پیله قدر اون بفهمه رو چیزي بخواد دونستم مي

 داري؟ احتیاج زندگیت تو زن یه بودن... به -

 :گفت و کرد اخمي باشه فهمیده رو منظورم انگار بعد کرد نگاهم کمي اول



 
 

185 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 !باشم داشته نیاز بهش برسه چه بشم نزدیک زني هیچ به کنم نمي رغبت اصال من! عمرا -

 :گفتم پررویي با چون بود شده باز روم انگار

 نبودي؟ کسي هیچ با نیست زنت که اي خورده و سال یه این توي یعني -

 :گفت اخم و تعجب با

 !باشي شناخته و من کردم مي فکر. مقیدم مسائل سري یه به من -

 :گفتم پاچگي دست با

 ...شرعیش نوع از شاید گفتم دونم مي -

 :گفت بزنم کامل رو حرفم بذاره که این از قبل

 .متنفرم صیغه از -

 :گفتم تعجب با

 چرا؟ -

 مرد بغل تو من از قبل که زني با بودن از دوما و نمیاد خوشم اصال نیازه رفع بخاطر فقط زني با بودن از -

 .بیزارم باشه بوده اي دیگه

 نمي هم منو یعني. دیگه بودم مرد یه بغل تو قبل هم من چي؟ یعني. زدن قلبم به نیشتر یه انگار حرفش این با

 :داد ادامه خودش بگم چیزي که این بدون سمیر؟ افکاریه چه این. بود شوهرم که حسام اما. خواد

 .باشه بوده شوهرش اگه حتي بوده، کسي با من قبل زنم که کنم تحمل تونم نمي -

 رو، ها حرف این نزن. نشو سنگ دل سمیرم. خواد نمي منو که بفهمونه بهم غیرمستقیم خواست مي شاید

 .ایستاد! دارم دوست که نفهمیدي یعني

 .شو بلند شد دیر مهر -

 رو سرش که فهمید رو حالم شاید دونم نمي. ایستادم. نداشتم باورشون که تلخي حقایق شنیدن از. بودم سست

 وار زمزمه و آروم. کنم حس تونستم مي هم روسري زیر از حتي رو هاش نفس حرارت. آورد گوشم نزدیک

 :گفت

 .نکني فکر حرفام به اصال بهتره. نکن افکارم درگیر زیاد و خودت -

 :گفت و زد زل چشام به کشید که عقب

 کني؟ عوض رو خونت نبود قرار مگه -

 :گفت و خندید! ببینه منو خواست نمي دلش دیگه یعني. شدم خیره بهش متعجب

 .بري جا این از خواي مي گفتي خودت دختر؟ کني مي جوري این چشاتو چرا -
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 نگاه دانلود

 .ببینه منو دیگه خواد نمي دلش سمیر که این فکر از. نشست گلوم توي بغض

 نبینیم؟ دیگه خواي مي -

 :گفت و داد بینیش به چیني

 !شه نمي بشناسن رو تو و من هم بقیه و جایي این وقتي تا اما. ببینمت بیشتر خوام مي نه -

 مي تغییر لحظه هر سمیر. بشم امیدوار بهش نباید که افتاد یادم باز اما. شد باز کوچیک امید روزنه یه دلم ته

 مي رو فضا سکوت و جلو کرد مي پرت رو پاش جلوي هاي ریزه سنگ. زدیم قدم هم کنار دوباره. کرد

 .شکست

 «سمیر»

 

 خواستم نمي. ترسیدم مي کنارم حضورش از آره. ترسیدم چیه؟مي براي تلخي همه این فهمیدم نمي خودمم

 تعلق هیچ بدون. باشم رها و قید بي بار این خواستم مي. خواستم نمي هم رو وابستگي حتي. بشم دلبسته

 هم شاید دل، سنگ گاه حتي و محکم سخت. خوام مي که باشم سمیري خواستم مي. حسي هیچ بدون خاطري،

 باور تونم نمي. کنم قبول رو اي عالقه هیچ تونم نمي احساسم، و عقل بین جدال در هنوز که مني. رحم بي

 قدم همیشگي، خیابون مسیر، آخرین. کنن مي بازي و دن مي بازي که هایي زن جنس از اي عالقه کنم

 .شدن کند هامون

 !بشیم عاشق عاقالنه تا کنیم ُکند هم رو احساسمون هاي قدم الزمه گاهی

 :گفتم آروم

 .کنه پیدا خونه یه برات دوستم به سپرم مي -

 دیگه؟ جاي برم خوام مي چرا بگم اومدم جا این نشده ماه چند هنوز بگم چي ام خونواده به آخه -

 .خواست رو خونه خونه صاحب بگو خب-

 .کشوره از خارج خونه صاحب که دونن مي بعدش. دارم داد قرار -

 :گفتم و دادم تکون و سرم

 .دیگه بیار براشون دلیل یه -

 :گفت و کرد کج رو سرش. شد خیره بهم مستاصل. ایستادم ایستاد،

 .بعد بگذره مدت یه بذار حداقلش. زنیم مي حرف تلفني که ما خب کاریه؟ چه سمیر -

 از. کنم نوازشش آروم و صورتش چپ طرف روي بذارم رو دستم داشتم دوست بود، کرده کج که رو سرش

 زنه؟ مي سرت به افکار این سمیر حاال تا کي از چي؟ یعني! اومدم خودم به فکر این

 !ببینه تو با منو نفر یه که این به برسه چه رفته در بد اسمم هم جوري همین من نوچ، -
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 نگاه دانلود

 :گفت خور دل

 خودتي؟ فکر به فقط -

 .بود بهتر هم خودش براي. نبود خودم بخاطر فقط هم واقعا

 .... فقط عزیزم نه -

 :گفتم و کردم قطع رو حرفم! کرد اشاره سرم پشت به ابروش و چشم اشاره با

 چیه؟ -

 :گفت آروم و انداخت پایین رو سرش

 !سمیح -

 پشت سرد خون سمیح! شد جا جابه گردنم هاي مهره کردم حس که چرخیدم عقب طرف به سریع قدر اون

 :گفت و زد لبخندي! بود ایستاده سرم

 .شدم مزاحمتون ببخشید سالم، -

 :بگه شد باعث سکوتمون اما بگیم چیزي شد منتظر انگار

 .خونه رم مي من -

 .باشه -

 :گفت و کرد نگاهم. مهرسا طرف برگشتم کرد حرکت خونمون باز در سمت به که سمیح

 شد؟ بد -

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 .زیاد نه -

 نه؟ نگفتي چیزي بهش -

 زني؟ نمي حرف باهاش مگه -

 .نمیاد مدته یه -

 :گفتم و برگدوندم خونمون سمت رو نگاهم

 .ندیده هم با رو ما اي دیگه کس تا تو بري بهتره خیال، بي. شدن سنگین درساش آره -

 :گفت و شد بلند دیدنم محض به. نشسته تخت روي که افتاد سمیح به نگاهم. کردم باز که رو اتاقم در

 نه؟ درسته گفت مي چي هر پس -
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 نگاه دانلود

 ادامه خودش باز دید که رو سکوتم! من زندگي از اینم بدم؟ توضیح هم این به باید من حاال. بستم رو اتاق در

 :داد

 موردت در که حرفایي مورد در خیالیت بي اون وقتي! باشه کاره این من داداش کردم نمي فکر وقت هیچ -

 .موني مي ساکت بزني نداري حرفي چون فهمیدم مي باید دیدم مي رو شد مي زده

 :گفتم و آوردم باال سکوت نشونه به و دستم

 خودت؟ واسه گي مي داري چي -

 !کرد مي دخالت من کار تو داشت سمیح بار دومین براي

 بود؟ کي دختره این -

 :گفت حرص با که ندادم محل بهش و کنم عوض رو لباسام تا کمدم سر رفتم

 دي؟ نمي جواب چرا -

 :گفتم و کردم سمتش نگاهي نیم

 بگم؟ تر واضح یا فهمیدي؟ بدم توضیح کس هیچ به زندگیم مورد در بینم نمي الزم چون -

 .داد تکون تاسف با رو سرش

 کشیدي؟ مي آب جانماز داشتي کي واسه پس -

 !ببره سوال زیر و عقایدم کسي اومد مي بدم قدر این

 .کني مي درازتر گلیمت از پاتو داري دیگه سمیح -

 :گفت و ایستاد جلوم سینه به دست

 بیشتر؟ یا سال یه چقدره مصرفش تاریخ این حاال -

 و کردم اشاره خودم به ام اشاره انگشت با. بشه ساکت شد باعث زدم صورتش به بار اولین براي که سیلي

 :گفتم

 هم تو اما باشیم شناخته مني نسل هم که تویي حداقل کردم مي فکر. متاسفم فهمي؟ مي! متاسفم خودم براي -

 عمرا گفتي مي که آجي. جونته آجي همون دیدي که هم ایني. نیست مهم برام اصال هم نظرت. بقیه مثل یکي

 !داد که دیدي بده، پا

 :گفت و اومد خودش به. کرد مي نگاهم مبهوت سمیج

 !باشه مهرسا عمرا -

 :گفتم و کردم عوض شرتي تي با رو پیرهنم. زدم پوزخندي

 مگه؟ داره فرق بقیه مثل یکي اینم اس؟ قدیسه جونت مهرسا وقت اون چرا -
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 نگاه دانلود

 :گفت و کوبید ام سینه تخت محکم دستش کف با

 کرده؟ کار چی چي؟مگه یعني بقیه مثل اینم! بزن حرف درست -

 حرص گذاشته فراتر گلیمش از پاشو که اندازه همون به خواستم مي. کردم شلوارم تعویض به شروع ریلکس

 :گفتم و زدم زل بهش. ایستادم صاف شد، تموم که کارم. بخوره

 .رسیده هم حضوري دیدار و تلفن به. نیستن اینترنتي مکالماتمون فقط که بیني مي -

 :گفت و انداخت باال اي شونه. نیست مهم براش اصال که بده نشون کرد مي سعي

 .داره ربط خودش به زندگیش نوع -

 :گفتم و زدم اش سینه به اي ضربه ام اشاره انگشت با

 نمي دلم هیچ ضمن در فهمیدي؟ ببین درست کن باز چشاتو داره؟ فرق بقیه با جونت مهرسا گي مي هنوزم -

 فهمیدي؟ بشه باخبر الناسي احد هیچ زندگیم تو مهرسا وجود از خواد

 :گفت و کرد نگاهم مشکوک

 .کني تموم باهاش رو رابطت بهتره دادي، نشون که ده مي پا اونم بدي نشون بهم که اینه سر اگه -

 .شدم خیره سقف به و کشیدم دراز. رفتم تخت سمت

 تموم حرفت با بخوام که نبود تو به اثبات بخاطر اصال هم باهاش بودنه اما. خواست نمي که کردن اثبات -

 .هستم باهاش بخوام خودم که وقتي تا من. کنم

 :گفت و ایستاد سرم باال چون مهرساس همون این نشده باور هنوز انگار

 مهرساس؟ این گي مي جدي -

 داشتي؟ کار چی در دم تو. مهرساس آره -

 .نشست تخت روي کنارم

 ببینم ایستادم! کردم تعجب ري مي راه داري دختر یه کنار دیدم در دم رسیدم وقتي. بودم بیرون مهیار با -

 وجود چیزي یه که شدم مطمئن اومدین هم با رو راه کل خب اما بره خواد مي و پرسیده چیزي آدرسي شاید

 !خبرم بي ازش من که داره

 :گفتم و زدم لبخندي

 نه بودي؟ خبر بي این از فقط که بشي خبر با زندگیم کل از قراره کردي فکر! شدي خیاالتي بچه الف توئه -

 .جونم

 :گفت شرمندگي با و خاروند رو گردنش پشت

 ....داداشم که این به لحظه یه فقط نداشتم منظوري حرفا، اون بابت گم مي سمیر، -

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش
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 نگاه دانلود

 .بخوابم منم بذار برو شو بلند االنم. کني مي فوضولي من زندگي تو باشه آخرت دفعه فقط نداره، اشکال -

 .داد مي سمیح رفتن از خبر در شدن بسته صداي. بستم رو چشام

 «مهرسا»

 

 حتي. نداریم خاروندن سر وقت که ریخته سرمون رو کار قدر این یعني. شدن سنگین مزون کاراي روزا این

 از روزي سیزده یه تقریبا. نداد حضوري دیدار بر مبني پیشنهادي اونم البته. ببینم رو سمیر دیگه نکردم وقت

 .زدیم حرف هم با تلفني بیشتر مدت این توي و گذره مي حضوریمون دیدار آخرین

 هپروتي؟ تو دختر کني مي سیر کجا -پري

 :گفتم کردم مي جا جابه سرجاش رو مانکن که طور همون و خندیدم

 خبر؟ چه علي از من، نه تویي هپروته تو که اوني -

 .کردن تعریف به کرد شروع و شد باز گوش بنا تا نیشش علي اسم آوردن با

 شیک متري، بیست و صد آپارتمان یه! بود عالي چقدر داد نشونم علي که ایي خونه دوني نمي مهري واي -

 ماه سه نهایتا عروسیمون که بخریم وسایل خونه براي و بشیم کار به دست کم کم قراره! مهري واي... و

 .شه مي برگزار دیگه

 :گفتم و زدم لبخندي

 .باشه مبارکت -

 :گفت و کرد اخمي اما

 کنم؟ کار چی رو بزرگ مامان فقط، -

 :گفتم و گذاشتم روبروش رو صندلي

 چشه؟ بزرگت مامان -

 :گفت و کرد بازي دستش انگشتاي با

 اون به که هم خودش خونه. بمونم خودم خونه تو خوام مي گه مي. کنه زندگي علي و من با کنه نمي قبول -

 .بذارم تنهاش تونم نمي من بزرگي

 رو شوهرش. داد بهش پسر یه خدا نیاز و نذر ها سال از بعد که مادربزرگي. بود مادربزرگش نوه تنها پري

 پرت و خوره مي لیز پاش اما بگه اذان تا بام باالي ره مي که شوهري. داد دست از اش بچه تولد شب همون

 رو اون همیشه براي هم پري مادر. شه مي غرق دریا توي پریه پدر که پسرش هم بعد... و پایین شه مي

 و مادربزرگ این حاال و گیره نمي دخترش از سراغي هم وقت هیچ و ره مي و ذاره مي مادربزرگش پیش

 .داشتن رو همدیگه فقط نوه

 .کني راضیش تونستي شاید موقع اون تا بزرگه خدا -
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 گشادي خنده دوباره شماره دیدن با چون. بود علي معمول طبق. خورد زنگ گوشیش که بگه چیزي خواست

 .نشست هاش لب روي

 و خودم و بگیرم دوش یه و خونه برسم زودتر چه هر داشتم دوست. بودم خسته واقعا. بود هشت ساعت حدود

 همسایه از یکي حتما. ایستاده در دم که دیدم رو مرد یه. شدم که مجتمع نزدیک. بخوابم و تخت تو کنم پرت

 فریبرز کردم، تعجب! بود فریبرز. شد مي تر واضح اش قیافه شدم مي تر نزدیک بیشتر چي هر اما. هاس

 بود؟ برگشته کي یعني بود شهرستان که

 :گفت کنم سالم بذاره که این بدون و اخم با. شدم روبرو اخموش قیافه با رسیدم بهش که این محض به

 .دارم کارت تو بریم کن باز رو در -

 در سریع. نداشتم عصبیش قیافه این با رو سوال این پرسیدن جرات دیدم خب اما داري کار چی بگم خواستم

 از قبل ایستاد که آسانسور. داد فشار رو دکمه و ایستاد کنارم. کردم حرکت آسانسور سمت و کردم باز رو

 بیاد فریبرز تا گذاشتم باز رو در. تو رفتم و زدم واحدم در به رو کلید و زدم بیرون آسانسور از سریع اون

 نبود معلوم. ترسیدم یکم راستش. شد بسته بلندي صداي با در که بودم نکرده حرکت بیشتر قدم چند هنوز. تو

 :گفت داد با! خبره چه امشب

 چي؟ یعني دادي مامان تحویل امروز که مزخرفات این -

 همه انگار ترس از. نیومد یادم چیزي اصال بودم؟ گفته مامان به چي امروز من. کرد فعالیت به شروع مغزم

 وقتي! واي کنم، عوض رو خونه خوام مي که این مورد در فقط امروز من! اومد یادم. بود شده پاک ام حافظه

 :وگفت داد فشار محکم رو بازوم. شد نزدیک بهم بلند قدم دو با دید رو سکوتم

 هان؟ کرده؟ اذیتت کسي -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .نه -

 بري؟ جا این از خواي مي چرا پس -

 .نشه غیرتي بهتر همون این. ها شه مي غیرتي بد بشه غیرتي بخواد هم فریبرز این. دادم قورت رو دهنم آب

 پیدا خونه وقتي تا البته. ایران برگرده خواد مي که این مثل خواسته رو خونه خونه صاحب فقط هیچي -

 .باشم جا این تونم می نکردم

 :گفت و کرد ول رو بازوم

 .خونه گردیم برمي کن جمع رو وسایلت! خود بي -

 :گفتم محکم

 .خوام نمي -

 !بودم مونده خودمم اومد کجا از شجاعت این حاال

 !بندازه خواهرم به چپ نگاه کسي نمیاد خوشم هیچ خواي، نمي کني مي غلط تو -
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 هم چپ حرف هیچ که چپ نگاه که شناسي نمي رو دوستت پس. تو کاري کجاي خان فریبرز گفتم خودم با

 سمت رفتم. گرفتم رو خودم جلوي اما بشه باز درآوردي من اصطالح این از نیشم بود نزدیک. زنه مي

 و زد پس رو دستم که گرفتم جلوش رو آب. سالن تو برگشتم دوباره و ریختم براش آبي لیوان. اشپزخونه

 :گفت

 .بریم کن جمع رو وسایلت زود -

 .خوام نمي-

 .بگیرم فاصله ازش قدمي به شد باعث که زمین کوبید محکم و گرفت دستم از رو لیوان بار این

 مطلقه زن تو بفهم داري، فرق بقیه با تو بیني نمي مگه! بیاد سرت بالیي خواي مي سر، خیره دختره آخه -

 .اینو بفهم کردن تیز دندون برات نفر هزار اي

 :شدن جاري اشکام شدم مي ناراحت و عصبي که وقتي همیشه مثل

 نداره؟ استقالل و زندگي حق مطلقه مگه -

 .کنه زندگي تنها خواهرم ندارم خوش هیچ من. فهمي مي نداره جا این. نداره نه -

 .ترم راحت جوري این من اما -

 کنی؟ دفاع خودت از توني مي اصال ات خونه به بزنه دزد اگه. تري راحت جوري این کني مي غلط تو -

 .آپارتمانه جا این -

 زنه؟ نمي دزد رو آپارتمان مگه-

 :گفتم و کردم پاک رو بیان بند خواستن نمي اصال که رو اشکام

 راحت جوري این. کنید نمي درکم کدومتون هیچ شما. کنم زندگي باهاتون و برگردم خواد نمي دلم دیگه من -

 .ترم

 :گفت خشم با و گرفت دندون به رو پایینش لب

 فهمیدي؟ برم مي گوش تا گوش سرتو کني خطا پا از دست اگه مهرسا، قسم مامان جون به -

 .رفت و بست محکم رو در باشه من از جوابي منتظر که این از قبل و

. نداشتم رو بدم جواب که این حوصله. دراومد صدا به تلفنم زنگ که گذشت نمي رفتنش از دقیقه پنج هنوز

 دوباره. ایم مطلقه زناي ما دخترا از تر بدبخت و جامعه این توي دخترا دارن بدبختي چه. شدم خیال بي

 .بود سمیر. رفتم کیفم سمت حرص با. بود اعصابم روي. شد شروع تلفن زنگ صداي

 خواي؟ مي چي چیه -

 :گفت آرومي صداي با

 شده؟ چي -
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 امي؟ چکاره تو مگه داره؟ ربطي چه تو به هیچي -

 .ببینمت خوام مي پایین بیا مهر -

 .ببینمت خوام نمي اصال من اما -

 حتما! بود زده زنگ اون که بود زدن زنگ وقت االن مگه خب. کردم مي خالي سمیر سر رو حرصم داشتم

 .برم اش صدقه قربون داشت انتظار

 .باال میام من پس-

 دقیقه چند هنوز اما. پایین برم من تا کنه تهدید خواست مي فقط. نمیاد دونستم مي. کردم قطع رو گوشي

 ي خونه توي رو پاش سمیر ممکنه غیر. برگشته باز فریبرز حتما. دراومد صدا به در زنگ که بود نگذشته

 سمیر تصویر اما. رسوندم آیفون به رو خودم و شدم رد لیوان های شیشه خرده کنار از! بذاره نامحرم زن یه

 .ریخت هم به رو معادالتم همه مانیتور توي

 بذار بود عمل مرد واقعا اگه. افتادم لج دنده سر منم پایین برم کنه تهدیدم خواد مي دونستم مي زدم، پوزخندي

 دکمه. شناسمش مي من نمیاد چي؟ ببیندش ها همسایه از کسي اگه باال؟ بیاد نیست مهم برات یعني. باال بیاد

 با. نبود مهم برام. بود افتاده سرم از شالم. دراومد صدا به واحدم در بعدش دقیقه چند و شه باز در تا زدم رو

. تو بیاد که نبودم مطمئن هم هنوز. کردم باز دررو رفتم بود افتاده گردنم دور که شالي و شلوار مانتو همون

 :گفت خشم با

 ...چرا -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش سرم از افتاده شال شاید قرمزم چشاي دیدن با که

 شده؟ چي -

 :گفت و شد عصبي باز بعد

 هان؟ باال اومد باهات که بود کي -

 کامل که دیدم اما. بست رو در. تو اومد و داد هل رو در و گذاشت در الي رو پاش که ببندم رو در خواستم

 کرد مي سعي که صدایي با دوبار! باال اومد چر ترسید می اگه ترسید؟ مي چي از این. زدم پوزخندي. نبستش

 :گفت کنه کنترلش

 بود؟ حسام -

 حرف جوري این سمیر با اومد نمي دلم اما داره؟ ربطي چه تو به بود حسام هم برفرض بگم خواستم مي

 .بزنم

 .بود فریبرز -

 دم و دیدم ها سال که تبعیض و تفاوت همه این از. بودم خسته. شد مي شنیده چاه یه عمق از انگار صدام

 و بود مرد اون که حسام خونه هم. داشت فرق براش پسر و دختر همیشه مامان که پدري خونه تو هم. نزدم

 :گفتم حوصله بي. داشتم فرق و بودم زن من و کرد مي کاري هر



 
 

194 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 !نامحرمم من رفته یادت نکنه بیرون، برو -

 :گفت حرفم به توجه بدون

 خواد؟ مي چي -

 :گفتم بلندي صداي با

 .خونه برگرد گه مي فهمي؟ مي کنه حفظ مردا شر از و من خواد مي -

 :گفتم و کردم نگاهش. نشستم سالن کف

 بدبختیم؟ قدر این زنا ما چرا -

 :گفت و نشست کنارم

 .باش آروم -

 .بودن شده سرازیر اشکام دوباره

 همه زنه مي میاد یکي کنم زندگي دارم دوست که جوري اون خوام مي تا. شدم خسته. باشم آروم خوام نمي -

 .ریزه مي هم به رو چیز

 .شه درست چیز همه دم مي قول -

 گریه با! کردي پریشون رو آرزوهام بهترین از یکي که هستي نفري اولین تو نداري خبر پس! داد مي قول

 :گفتم

 کنن؟ مي نگاهم دیگه جور یه همه زنم چون من اما نشده عوض براش هیچي کرده خیانت که حسامي چرا -

 کل اول ماه چند جز به که اون. کردم تحملش سال هشت که من بگیرم؟ طالق خواستم من مگه چیه؟ من گناه

 .گرفتم تعفن بوي کردم مي حس بودن کنارش از من حتي که گند قدر اون. بود گند زندگیمون

 از بودم شده خسته. نبود خودم دست. کردم مي گریه. کردم مي مرور ذهنم توي داشتم رو ها سال اون ي همه

 :گفتم و کردم باال رو سرم. اطرافیانم افکار و نگاه

 کنم؟ کار چی سمیر، -

 :گفت و شد نزدیک بهم

 .شه می درست چی همه -

 :گفتم گریه و عجز با و گرفتم چشمام جلوی رو دستام. بودم متنفر کلمه این از

 کی؟ سمیر کی؟ -

 تا بسته رو در دونستم می. کردم نگاه در به و برداشتم چشمام روی از رو دستام. شد بسته در کردم حس

 من تا راحت خیالت بگه. کنه آرومم بیشتر و بزنه حرف باهام. بگیره رو دستام داشتم احتیاج. نره بیرون صدا

 تونم می راحت که نزدیک قدر اون. نزدیکم بهش خیلی کردم می حس چرا دونم نمی. باش نداشته غمی هستم
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. کنه آروم رو من تونه می پریشونه و آروم نا قدر این که خودش کردم می حس. بگم براش ام غصه و غم از

 .اومد سمتم به دستش کردم حس. کردم نگاه بهش عجز همون با و گذاشتم سرم روی رو دستم

 زیر بگیرم، آرامش تا کنم تکیه ستبرش شونه به داشتم دوست. کنم لمس رو اش مردونه دستای داشتم دوست

 :کردم زمزمه لب

 «آرزوهایم پایان یعني گناه این اگر حتي رویاهایم مرد کن گناه»

. زد موهاش به دستی کالفه و پریشون. رفت جذابش چشمای سمت به نگاهم. ایستاد حرکت از دستش یهو اما

 رفتنش بر تاییدی در شدن بسته وصدای ایستاد گرفت چشمام از رو نگاهش سریع که رفت دستش سمت دستم

 .بود

 خودم هاي دست با خودم رو داشتنش به امید هم درصد یه حتي دیگه بودم؟ کرده کار چی کردم، نگاهش

 .بخواد منو عمرا دیگه. کشتم

 از بخاطر بار این فریبرز، هاي حرف خاطر به نه بار این. من شدیدتر گریه آغاز شد در، شدن بسته صداي

 بهش حتما. دونه مي ناپاک دونه، مي خائن رو ها اون. بود متنفر ها زن از که سمیري. سمیر دادن دست

 توی کشیدنشون عقب که دستایی. دستاش لمس برای بودم شده قدم پیش که بودم زنی من. بدم هم من شد ثابت

 .بود پاکیشون بر دلیل راه نیمه

 «سمیر»

 

 تو؟ گي مي چي -

 داري؟ دوستش -امیر

 .عمرا -

 باشي نداشته دوستش وقتي ترسي؟ مي ارتباط ادامه از چرا پس نداري دوستش گی می که تو چته؟ پس -امیر

 .کني نمي هم گناهي پاکه نگاهت مسلما

 چرا. دیشب همین مثل. میاد پیش برخوردا سري یه ناخواسته خواسته که کنم حالي جوري چه این به من آخه

 !کرد می ناراحت رو من پریشونش حال که بود کی اون مگه بگیرم؟ رو مهر های دست خواستم می من

 مجتمع دم مرد یه با که دیدم رو مهرسا وقتي و خونه گشتم مي بر داشتم و زدم بیرون سوپري از وقتي دیشب

 دوباره که این. اومد سراغم شب اون حس دوباره. بست یخ بدنم تو خون رفتن، باال باهم بعدش و زد حرف

 اگه. داداششه بود گفته قبال کنم فکر هم فریبرز فریبرزه، گفت اون اما. کرد خیانت بهم نادیا جنس از یکي

 فریبرز با برادریش کردن ثابت براي راه باالخره. بزنم پس رو افکار این کردم سعي چي؟ باشه گفته دروغ

 .اس ساده تحقیق یه کارش نهایتا زیاده،

 هم هنوز. جلو اومد که بود اون دست کشید عقب راه نیم توی دستم من وقتی که افتادم اي لحظه یاد دوباره

 دونم نمي ولي. نیست بعید جنس این از کاري هیچ فهمیدم باز اما. کار این بود بعید مهرسا از که این با! گیجم

 هم من البته. شدن مي پاک کن، پاک یه با انگار. بمونن باقي ذهنم توي افکار این ذاشت نمي چیزي یه چرا
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 با. شیم مي موفق یک کدوم ببینم تا داره ادامه کار این و شدن مي پاک دوباره و کردم مي رسمشون دوباره

 .اومدم خودم به امیر صداي

 چي؟ یعني -

 .کن اش صیغه گم مي -

 :گفتم و دادم تکون شدت به رو سرم! بدم انجامش که این به برسه چه بودم متنفر هم صیغه لفظ از

 !عمرا -

 .گذاشت ام شونه روي رو دستش و نشست نیمکت روي کنارم

 دست از فهمه مي منو که رو دوستم این خوام نمي گي مي کن، تموم باهاش گم مي! فهممت نمي من -امیر

 خیالت که کن اش صیغه برو گم مي. گیري مي اللموني هستي؟ چي نگران نداري دوستش که تو گم مي. بدم

 !مرگته چه نفهمیدم آخرش من. نمیاد خوشت که میاي ادا من واسه که بشه راحت

 صیغه اسم به اي کلمه هضم من براي اما. بود ساده حرفا این زدن بود دختر یه با روز هر که امیري واسه

 :گفتم و کردم نگاش. بود سخت اومد نمي خوشم ازش وقت هیچ که

 کنه؟ قبول معلوم کجا از -

 :گفت و زد شیطوني لبخند

 .میاد راه باهات خودش دیگه شد تموم که بعد راحتیتونه، براي که کن حالیش. کنه مي قبول -

 .کردم نثارش گردني پس محکم

 زني؟ مي چرا -

 !کنه مي فکر چیز یه به فقط ذهنت چون -

 :گفت و خندید

 !کنه نمي فکرا این از تو ذهن که این نه -

 :گفتم و گردم نگاش دوباره

 .خواستم حل راه ازت مشکلم یه براي عمرم تو بار یه -

 :گفت بود شده خسته دستم از دیگه که امیر

 .باهاش بزن هم به برو اصال بکن داري دوست کاري هر چه من به اصال -

 گناه از بهتر باالخره. کنم قبول من که برفرض حاال. کنم مي فکر امیر هاي حرف به دارم که روزه دو

 بودنش خوب به که من. افتادم پیش شب چند یاد دوباره... دوستش دادن دلداري براي الزمه آدم گاهي. کردنه

 توي که خوام مي فقط بشه؟ زنم واقعا خوام مي من مگه کنم؟ اش صیغه خواستم مي چطور داشتم شک

 .نباشه گناه هم به نگاهمون که همین، باشیم راحت دوستیمون
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 نگاه دانلود

 حساب یا بوده ناخودآگاه کارش اون دونستم نمي. بودم شده گیج. کنم فکر درست ذاره نمي موذي صداي یه

 مي اش معادله مجهوالت توي آدم ها وقت گاهي نفر؟ یه به کردن تکیه به نیاز یا بود بودنش بد روي از. شده

 .شه مي معادله کل حل خیال بي که مونه

 برام رفتارش درک هم هنوز. بسپرم زمان به رو چیز همه و نکنم فکر قضیه این مورد در فعال دادم ترجیح

 حساب که طبیعیه واکنش چه این اما. بوده طبیعي واکنش یه این شاید که فهمیدم مي داشتم کم کم اما. سخته

 قدر این چرا. باشه مهم براش محرمیت قضیه این زیاد نکنم فکر که اون ُخب! کنه نمي رو نامحرم و محرم

 با که نادیایي مگه کن فکر درست سمیر. واکنش و رفتار یک بودن بد و خوب تشخیص سخته چرا شدم؟ گیج

 کرده حالیش رو نامحرم و محرم که نادیایي جاست، همین مشکل خب نکرد؟ خیانت داد نمي دست نامحرم

 به منو آخرش افکار این. کشیدم موهام به دستي کالفه نشه؟ اون از بدتر هم این معلوم کجا از! شد اون بودم

 .کشونن مي دیوونگي

 .برسم کارم به هم من بذار دیگه خونتون برو شو بلند نشستي جا این هنوز که تو -بردیا

 خودش هم بودن شب شیفت این. کرد مي نگاهم لبخند با و بود ایستاده در چهارچوب تو بردیا. زدم لبخندي

 :گفتم و برداشتم رو کیفم. درآوردم تنم از رو سفید روپوش. داره عالمي

 شد؟ چي کني پیدا خونه یه بود قرار راستي -

 .داد تکیه به و بست رو در و شد اتاق وارد

 خوایش؟ مي کي براي نگفتي -بردیا

 خوب مورد یه شاید بگم بهت گفتم داره بنگاه عموت دیدم که منم. کنم پیدا خونه براش سپرده آشناهامونه از-

 .باشه داشته سراغ

 باشه هم خوابه یه که خوام مي خونه یه که گفتم بهش زدم تلفن منم زدي حرف باهام که این بعد دیروز -بردیا

 ببیني عمو سراغ بري خودت بهت دم مي آدرس خواي مي اگه که هست مورد دو یکي گفت. کنه مي کفایت

 .نه یا هست آشناتون مناسب

 .زدم اش شونه به دستي

 .داره سراغ برامون چي ببینم برم که برام کن اس رو عموت تلفن شماره و آدرس کن لطف فقط ممنون،-

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .باشه -

 .فعال -

 .خداحافظ-

 باهاش آدم شد مي باعث این و کنه فوضولي کسي زندگي توي نداشت عادت وقت هیچ که بود این بردیا خوبیه

 تا آورد مي در بازي کارآگاه قدر اون مطمئنا گفتم مي امیر به اگه رو بودن خونه دنبال همین. باشه راحت

 بود دار بنگاه عموش حداقلش. خواستم کمک بردیا از و شدم خیال بي رو امیر همین براي! کیه طرف بفهمه
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 نگاه دانلود

 بابتش از خیالم شد باعث همین و مرده یا زنه کیه؟ آشنات این نپرسید حتي بردیا. کنه کمکم تونست مي و

 .باشه راحت

 ترجیح اما باشه خواب بود ممکن شب وقت این و بود وقت دیر واقعا نه که کمي که این با. برداشتم رو گوشیم

 و افکارم درگیر قدر اون. نزدم حرف باهاش دیگه شب اون از بعد. شدم ماشین سوار. بزنم زنگ بهش دادم

 اما بود دستش گوشي. شد قطع بوق صداي. نزدم بهش هم زنگ یه حتي که بودم نشده و شده اثبات هاي نتیجه

 .نزد حرفي

 مهر؟-

 :گفت باشه کرده ذوق انگاز دفعه یه

 خوبي؟ سالم -

 .نشست لبم رو لبخندي

 ؟ خوبي... انشاا هم تو خوبم، من -

 .عالیم االن -

 مورد دو یکي جا اون بیا کنم مي اس ام اس برات آدرس یه صبح فردا بگم بهت زدم زنگ شکر، رو خدا-

 .بودن مناسب شاید ببیني هست خونه

 سمیر؟-

 بله؟ -

 ...شب اون -

 :داد ادامه. بزنه رو حرفش تا کردم سکوت اما گه مي رو شب کدوم و بگه خواد مي چي دونستم مي

 سرزنش رو خودم دارم هي حاال تا شب اون از کن باور. نداشتم منظوري اصال. شد یهویي کن باور سمیر -

 ...کن باور. کنم مي

 اصرار قدر این گرنه و مهمه براش موردش در من نظر بودم فهمیده. نه یا کنم درکش تونستم مي دونم نمي

 کسي هر براي بوده طبیعي واکنش یه اون که رو حرفاش کنم باور کردم سعي! نداشت شب اون توجیه به

 :گفتم و بستم رو چشام پس. بیاد پیش ممکنه

 .خونه برم باید منم که بخواب برو دیروقته االنم. کن فراموش -

 .کردي باور که سمیر ممنون -

 .باي خواهش، -

 .باي -
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 بدبین همه این. کن باور سمیر آره بودم؟ کرده باور واقعا من یعني. کنارم گذاشتم و کردم قطع رو گوشي

 خوش سمیر نه... ممکنه گرفتن دست همین اما. بگیره رو دستت خواست فقط کرد؟ کار چی اون مگه. نباش

 .ده مي نشون که باشه هموني واقعا شاید ببین. کن امتحانش. باش بین

 «مهرسا»

 

 سمیر یعني. کردم نگاه اسمش به و کشیدم دست گوشیم به دوباره. زدم حرف سمیر با شه نمي باور هنوزم

 !شکرت خدایا گفتم بلند و بستم چشامو کرد؟ باورم. نرفت همیشه براي نرفت، پس بود؟

 چي نفهمیدم حتي که افتاد گوشیم صفحه روي اسمش وقتي بودم کرده ذوق قدر اون

 بود دیروقت که االن. کنم هماهنگ پري با قبلش باید و دارم کار صبح من اومد یادم تازه! گفتم چي من و گفت

. کردم موکول صبح به رو پري با کردن هماهنگ و کشیدم دراز تخت روي. بگیرم تماس باهاش شد نمي و

 از دارم زیاد روزا این که آورد نمي روم به پري شکر رو خدا. شدم آماده وسواس با قبل دفعات مثل

 سمت. کردم نگاه بود فرستاده که آدرسي به و گرفتم دستم رو گوشي دوباره. کنم مي استفاده مرخصي

 سنگیني که دوختم رو روبه به رو نگاهم. شد وارد من با همگام هم همسایه خانم که کردم حرکت آسانسور

 همون صداي که زدم بیرون سریع درآسانسور شدن باز محض به. ندادم اهمیتي اما کردم حس رو نگاهش

 .بایستم شد باعث خانمه

 دخترم؟ ببخشید -

 .برگشتم طرفش به تعجب با

 هستین؟ من با -

 .بله -

 :گفت و ایستاد جلوم

 هستی؟ خوب سالم -

 .ممنون -

 درسته؟ کني مي زندگي تنها شدم متوجه مدت این توي-

 :گفت که دادم تکون رو سرم

 دانشجویي؟ -

 :گفتم همین براي باشه، بدي آدم اومد نمي اش قیافه به

 .نه -

 :گفت کرد مي هدایتم در طرف به که طور همون و گذاشت کمرم پشت رو دستش
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 آمد و رفت ها همسایه با دیدم بودي جا این که مدت این توي. بشیم اشنا هم با بیشتر شم مي خوشحال -

 .نداشتي

 :گفت که نگفتم چیزي

 مجردي؟ -

 :گفتم همین براي اومد نمي خوشم بعدش افکار و مطلقه لفظ از

 .دارم نامزد -

 .باشه مبارکت -: گفت و شد تر پهن بود لبش روي که لبخندي

 .ممنون-

 :گفتم و کردم اشاره بود منتظرم که آژانس ماشین به

 .منتظره ماشین برم، باید من ببخشید -

 .برس کارت به برو عزیزم برو کردم معطلت دخترم ببخشید واي -

 .خداحافظ. کنم مي خواهش نه-

 سبز کجا از این. بیرون کردم فوت رو ام شده حبس نفس. کرد حرکت که ماشین. شدم ماشین سوار سریع و

 کسي از مسلما. بیرونم اکثرا که طوریه آمدم و رفت ساعت چون نداشتم؟ برخورد باهاش حاال تا من چرا شد؟

 .ندارم خبر

 .اومد سمتم به و زد لبخندي. ایستاده منتظر بنگاه دم که دیدم رو سمیر شدم پیاده که این محض به

 کردي؟ دیر سالم -سمیر

 جایي؟ این وقته خیلي ببخش، -

 :گفت و زد باري شیطنت لبخند

 خوبه؟ بخشیدم قلبمو خانوم باشه -

 کاش گفتم دلم تو حسرت با. خوشایند حس یه. دوید پوستم زیر گرمایي کرد اداش جوري یه که خانوم لفظ از

. بود کافي بودم محبت محتاج که مني براي هم شیطنت پر جمله همین اما. بودي بخشیده من به رو قلبت واقعا

 :گفت و شد جدي یهو

 زیادي که تو بریم هم بعدش! ندي سوتي پا به. دانشجویي جا این که مادرمي دخترخاله گفتم داره بنگاه به من -

 .شیم مي تابلو داریم

 .اتم خاله دختر گفتی می خب -

 همین اشون خانواده که هام خاله دختر ضمن در. ندارم تو همسن خاله دختر دونه می آشناس جان، باهوش -

 .کنن زندگی تنها باید چرا اونا کنن می زندگی جا
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 نگاه دانلود

 شما؟ خونه بیاد تونست نمی مادرت خاله دختر وقت اون آهان، -

 .خانوم گفتن نامحرمی محرم باالخره شد، نمی نوچ -

 .نشدم قانع -

 !َسَننه رو تو شده بشه باید که اونی-

 !چه من به واقعا -

 .کن حرکت -

 کافي من براي هم کوچولوش و ریز هاي محبت. کردیم حرکت بنگاه سمت به باهاش گام هم و زدم لبخندي

 از قبل که همین نیست؟ بودنم مهم معني به مگه خونس کار دنبال که همین اما. نیستم مهم براش بگه بذار. بود

 ؟!نیست بودنم مهم معني به جاس این من

*** 

 «سمیر»

 

 به ها واحد اکثرا گفت بردیا عموي که جور اون و بود واحده دوازده مجتمع یه توي که خوابه یه خونه یه

 کناریشون واحد و بود پیر زوج یه به متعلق یکي که اول طبقه واحد دو جز به. بود شده داده اجاره ها دانشجو

 به کامال که نقلي آشپزخونه و خونه سالن به. بودن خالي هم دیگه هاي واحد از تا دو. بودن جوون زوج یه

 .شدم مهرسا نزدیک و کردم نگاهي داشت اشراف سالن

 چطوره؟-

 .خوبه-

 :گفتم و برگشتم پارسا آقاي طرف به

 .شما مونده فقط پسندیدن، ایشون -

 :گفت و خندید

 مسائل سر که... انشاا و کنید صحبت خونه صاحب با هم کنیم تنظیم رو قرارداد هم که بنگاه بریم بهتره پس -

 .رسیم مي توافق به هم مادیش

 .کردیم حرکت ماشین سمت و شدیم خارج مجتمع از سه هر

 .بدین رو اتون شناسنامه کنید لطف راد خانم -پارسا

 محض به. دستش دادم رو شناسنامه. ایستادم پارسا کنار میز پشت و شدم بلند. گرفتم دستش از رو شناسنامه

 :گفت و برگشت طرفم به. نشست اش چهره به اخمي دوم، صفحه به نگاهش افتادن و شناسنامه زدن ورق

 هستن؟ مطلقه بودین نگفته -
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 :گفتم آرومي صداي با کردم خم رو سرم و دادم تکیه میز روي رو دستام

 داره؟ هم فرقي مگه -

 .نشن راضي ممکنه صاحبخونه که دونید مي فقط نه، -پارسا

 .افتاد بود نشسته مهرسا روي روبه و بود مجتمع صاحب که اي ساله پنجاه مرد به نگاهم

 کنید کمکمون شما که خواستم بردیا از همین براي من. دونید مي رو جامعه وضعیت که شما پارسا، آقاي -

 منظورم بشه، باخبر وضعیتشون از کسي ندارن دوست هم ایشون کرد، اعتماد کسي هر به شه نمي باالخره

 که؟ شین مي متوجه رو

 :گفت و داد تکون رو سرش

 هست؟ دانشجو واقعا -

 .شاغلن نه، راستش-

 .کرد نگاهم مشکوک

 .مونه مي خودمون بین قضیه ندارم، مشکلي من کنن تضمین پدرتون اگه -پارسا

 :گفتم و دادم بیرون کالفگي با رو نفسم

 بگیرن تماس باهاتون پدرم گم مي من چشم وقت اون برسیم توافق به مادیش مسائل مورد در بذارین االن -

 خوبه؟

 .نیست موردي بله -پارسا

 :گفت و کرد خونه صاحب به رو بعد

 .معتمدي آقاي خب -

 گوش دم آرومي باصداي و نشستم سرجام بدم گوش زد مي معتمدي به پارسا که هاي حرف به که این بدون

 :گفت مهرسا

 .شده مشکوک بهمون این نکن، قبول گفت که مبلغي هر مهر -

 :گفت نگراني با

 چي؟ یعني -

 اوکي؟ باهاش رسي نمي توافق به االن فقط. گم مي بهت بعدا-

 .باشه -

 معامله که بود پیله هم بدجوري. بود مهرسا و من به پارسا مشکوک نگاه هنوز زدیم بیرون که بنگاه در از

 :گفتم و کردم اشاره ماشینم سمت به. بده جوش رو
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 .اومدم مي آشنا پیش نباید من اول از که این مثل. شو سوار و بر -

 :گفتم و کوبیدم فرمون روي مشتي کردم، که حرکت. کردم روشن رو ماشین سریع شدیم که سوار

 اگه. باشه داشته فوضولي عموي همچین بردیا کردم نمي فکر اصال کرد، مي نگاهمون مشکوک بدجور -

 برسه؟ بابام گوش به قضیه

 .کردم بود ساکت که مهر به نگاهي

 به رو خونه بهتره اصال کردم، مي اجاره خودم اسم به رو خونه کنه مي شک جوري این دونستم مي اگه -

 ....خودم اسم

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 .نباشه توش مشکوکي چیز که کرد رو و زیر رو داد قرار متن تمام قبل دفعه فریبرز شه، نمي -

 چي؟ یعني -

 کنم؟ عوض رو خونه الزمه واقعا. ببینم رو قراردادت بده گه مي قبل دفعه مثل مطمئنم یعني -

 .کردم نگاهش

 داشته هم با روز طول در ساده زدن قدم یه تونیم مي شناسن مي رو دومون هر که محل اون توي نظرت به -

 !باشیم

 .شد پیشمون که بگه چیزي تا کرد باز رو دهنش

 بگي؟ خواستي مي چي -

 .هیچي-

 :گفتم جدیت با

 .بگو -

 کنم؟ عوض رو خونم باید چرا من چیه اسمش نیست معلوم اصال امون رابطه ما وقتي فهمم نمي من -

 !زدم پوزخندي. کردم نگاهش چشم گوشه از

 این؟ از تر واضح دیگه. دوستیم هم با ما که مشخصه کنم فکر -

 بینم؟ نمي واضحي چیز که من -

 :گفت که کردم نگاش چپ چپ

 کني؟ مي نگاهم جوري این چرا باشه -

 توي خورده خط اسم دیدن با کسي که هست هم دیگه راه یه و کنم مي پیدا رو دیگه جاي یه گردم مي -

 .کنه نگاهت چپ نکنه جرات ات شناسنامه
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 نگاه دانلود

 !نبود بدي فکر اما. بودم نشده قانع انجامش براي هنوز خودم که چیزي. نه یا بگم بودم مردد

 خب؟ -

 :گفتم لبخند با

 خب؟ -

 خب؟ -

 خب؟ -

 :گفت حرص با

 هست؟ چي گي مي که راهي اون خب سمیر، نکن اذیت -

 رو ام یقه پرید یهو و اومدیم. کنم بیني پیش رو عملش تونستم نمي خب. کردم پارک خیابون گوشه رو ماشین

 که ماشین. بهتره کنم رعایت رو احتیاط جانب پس! دي مي پیشنهادي همچین کني مي خود بي که گرفت

 .کرد مي نگاه بهم منتظر. برگشتم طرفش به شد متوقف

 .نباشه مشکلي داري چیزي نامزدي بدونن اگه نظرم به راستش -

 :گفت و خندید

 .شم مي راحت هم احتمالي خواستگاراي شر از تازه دارم نامزد گم مي بهشون نیست فکري بد -

 .گرفت ام خنده حرفش این با

 .نبود جوري این من منظور اما دختر، عشقه نفستو به اعتماد -

 :گفت و شد قطع اش خنده

 جوري؟ چه پس -

 :گفتم و برگشتم طرفش به کامل

 نداره جرات کسي هم دن مي خونه بهت راحت هم داري نامزد تو کنه ثابت که باشه نامه صیغه یه اگه ببین -

 گم؟ نمي درست بکنه بدي نگاه یا بزنه حرفي بهت

 !دیگه جوریه این حتما اما نیست تضمینی صد در صد اش نتیجه که این با خب-

 :گفتم و زدم لبخندي

 !گفتنت حتما به نه نیستت، تضمینی اون به نه -

 :گفت جیغ با چون کرد تحلیل رو حرفم ذهنش انگار یهو

 نامه؟ صیغه چي؟ -

 :گفتم و کشیدم عقب کمي
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 ...تو و من آره -

 :گفت خشم با

 چی؟ تو و من -

 ...که این برای فقط خونیم می صیغه یه-

 :گفت لرزید مي عصبانیت از که صدایي با و رفت نشونه سمتم به رو انگشتش. کنم تموم رو حرفم نذاشت

 همه مردا شما! شناختمت خوب کردم مي فکر! کني فکر موردم در جوري این کردم نمي فکر وقت هیچ -

 .کشه می چیز یه به فقط ذهنتون اتون

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش ؟!کرد مي بلغور خودش واسه داشت چي دختره این

 خودت؟ واسه گي مي چي -

 محکم و شد پیاده ماشین از سریع. داد تکون تاسف با رو سرش بده جوابي که این بدون و کرد نگاهم خشم با

 نذاشت اصال. رفت مي رو مسیر خالف داشت کردم نگاش ماشین جلو آیینه از. کوبید هم به رو ماشین در

 یکی شوهرش با منو یعنی! کشه می چیز یه به ذهنشون مردا همه لنگه گه می من به! بدم توضیح درست

 ؟!کرد

 «مهرسا»

 

 از موقعیتم این با وقتي. بود حقم آره بود، حقم. كوبیدم هم به محكم رو در و شدم پیاده ماشینش از عصبانیت با

 ازش وقیحانه طور این كه حقمه رم، مي طرف اون و طرف این باهاش و زنم مي دم مرد یه داشتن دوست

 ازش طور این هم باید نیست حرفام به و کارام به حواسم وقتی! حقمه آره! بشم اش صیغه بخواد كه بشنوم

 .باشم خوابش هم تونم می که کنه فکر هم باید کنم می دراز طرفش به رو دستم وقتی. خودمه تقصیر. بشنوم

 از چرا فهمم می حاال! کنه فکر موردم در طوری این سمیر که شه نمی باورم. شه نمی باورم! من خدای وای

 .هام گفتن داشتن دوست با حرفام، با کارم، با. بودم داده نشون سبز چراغ بهش خودم من! متنفره من حتی زنا

 از! باشم داشته آغوشیاش هم از سهمی بخوام که این بدون. دارم دوستش واقعا من ولی گفتم، لب زیر عاجزانه

 بار یه. شنیدم رومي شدن صیغه پیشنهاد كه بود چندمي دفعه این. لرزیدم مي خودم به عصبانیت و حرص

 بود رسیده تا بود كرده باز رو صحبت باب راهی هر از و بودم دیده خیابون توي دورمون هاي فامیل از یكي

! شدم خوار لحظه اون چقدر واي! بشه سرم باالي سایه و بكنه خیر كار حاضره و خوبه موقعیتش كه این به

 این مقابل در درازم زبون و بودم گرفته اللموني! بود شده قفل دهنم موقع اون! شدم متنفر آدما از چقدر

 کاش! همین! بكشین خجالت بگم بهش دارم بغض صداي با تونستهبودم فقط. بود اومده بند اش وقیحانه پیشنهاد

 !آوردم می در ناخنام با رو حریصش چشمای کاش شو، خفه بمیر، گفتم می بهش

 خودم پای رو تونم می خودم که بدم نشون همه به خواستم می. افتادم کار دنبال به که بود موقع همون از

 خیلی تونم می ولی زنم اگه من نشونبدم خواستم می. خوام نمی سر باال سایه من بدم نشون خواستم می. بایستم

 باهاشون که ها موقع خیلی حتی. نباشم خانوادم بار سر دیگه خواستم می حتی. باشم تر مرد دیگه مردای از
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 نگاه دانلود

 کسی محتاج من بدم نشون همه به شاید تا بودم گرفته عهده به من رو خونه خرجی از بخشی کردم می زندگی

 .نیستم

 از مودبانه خیلی که پیشنهادی. افتادم پیشنهاد دومین یاد بار این. افتادم سمیر حرف یاد دوباره! کشید تیر سرم

 کردم می کار باهاش قبلیم کار محل توی چون ولی بود مادرم سن. بود شده بهم دوستم ترین نزدیک طرف

 !کردم می فکر طور این من البته. دلسوز و بود مهربون. بود شده رفیقم

 روی همیشه نگاهش مامانش، دنبال اومد می بزرگش پسر که وقتا یه. بودم خودم همسن یکی. داشت پسر دوتا

 گفت بهم دوستم ترین نزدیک همین روز یه. خوندم نمی هیچی نگاهش از که بودم ساده چقدر. بود ثابت من

 .حالی با خیلی گه می. میاد خوشش تو از پسرم

 یه در رو بودنم باحال! باطل خیال زهی ولی. بود طبعییم شوخ بخاطر حرف این از منظورش کردم می فکر

 !شو محرمش گفت بهم وقیحانه رفیقم نزدیکم، دوست مادرش، چقدر! دید می دیگه چیز

 ازکلمه چقدر كه واي! بودم نخونده چیزی نگاهاش از وقت هیچ که بودم ذهن کند چقدر. بودم ساده چقدر

 مي حرف باید وقت هر. بست مي رو گلوم راه بغض كردم مي دفاع خودم از باید وقت هر! بودم متنفر صیغه

 فالني بگم برادرم به نداشتم جرات حتي. بودم بخت بد چقدر. شدم مي خفه نشه رو ام گریه كه این بخاطر زدم

 .شد می بدتر خودم برای گفتم می اگه مطمئنم. زد رو حرف این بهم

 کردی؟ رو کار این من با چرا دیگه تو! وای! سمیر وای. بشه باز گلوم راه بلکه کردم تازه رو نفسم

 اصال! کمک؟. کنه کمکت خواسته می فقط اون. نیست طوری این سمیر. زد می فریاد سرم توی چیزی یه

 به ای خورده و یکسال این هتوی دار ادعا که مرد یه مرده، هم اون کنم؟ عوض رو خونم بخواد ازم باید چرا

 .نداره جنسی نیاز هیچ که مردی. نکرده فکر زنی هیچ

 یه داری انتظار چطور وقت اون. کنی می حس رو کمبود این وقتا بعضی زنی که تو شه؟ می مگه! نداره؟

 !باشه؟ نیاز این از عاری هاش، شیطنت از بعضی با قیافه این با موقعیت این با مرد

 حوصله. همسایه همون باز دوباره. شدم ساختمون وارد. بودم ستیز در خودم با رو راه کل. رسیدم خونه به

 به دادن پس جواب حوصله. ندارم رو لبخندش به گویی پاسخ حوصله حتی. اومد طرفم به. نداشتم رو این

 .نداشتم رو دونستم نمی رو اسمش حتی که ای همسایه

 .دخترم سالم -

 .سالم-

 :گفت آخر در ولی کرد تامل کمی حرفش توی که خورد جا بودنم خشک همه این از شاید

 فردار قراره. شهرستانه که دارم تو سال و سن هم دختر یه هم من. بشیم آشنا هم با بیشتر خوام می دخترم -

 .ما خونه بیاین شام برای شب فردا نامزدت با که کنم دعوتت اومدم همین برای. جا این برسن صبح

 باید چی رو این جواب. زد خشکم! باشم داشته نامزد که بخندم خودم گور به من نامزدم؟! کشید سوت مغزم

 .کنم خارج حنجرم ته از صدا یه تونستم زور به. شد پاسخم منتظر و زد لبخند. دادم می

 .دعوتتون از ممنون. مسافرت برم روزی چند قراره نیستم،-
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 سرم توی سمیر پیشنهاد باز. دادم تکیه در به رو سرم. شدم خونه وارد ببخشید یه با و انداختم در به رو کلید

 .شد پیچیده

 برانداز رو هیکلم حتی صورتم تمام چشماش با اونا مثل. نبود وقیح چشماش پیشنهاد این موقع من سمیر   نه

 .بودم شده خسته پناهی بی همه این از. گذاشتم سرم روی رو دستام. کرد نمی

 «سمیر»

 رو حرفا اون مهرسا که حاال تا ظهر بعداز از. کردم پرت رو پیاده دیگه سمت رو نوشابه خالي قوطي محکم

 گردي خیابون دارم که ساعته سه یعني. شب نه به ربع یه کردم، نگاه ساعتم به. ریخته هم به ذهنم زد من به

 کنم؟ کمکش خواستم بده گفتم؟ بهش چي من مگه. کنم مي

 خونت گفتي بهش تو داره، خونه که اون. داره کمک به احتیاج اون مگه! باش صادق خودت با ذره یه سمیر

 همه گه مي من به چرا کنار به اینم حاال. نداره هم کمک به نیاز نداره مشکلي که اون گرنه و کن عوض رو

 کرده فکر! بدم توضیح من گذاشت اصال اون خواستم؟ ازش چي من مگه کشه؟ مي جا یه به ذهنشون مردا

 به چنگي کالفه. بدم توضیح براش درست نذاشت فکر بي دختره! کرد َرم جوري این کردنشم بغل مرده کشته

 .شد مي خلوت داشت کم کم که خیابوني به دوختم رو نگاهم دوباره و زدم موهام

 دارم؟ چي من. رفت مي اش خونه سمت به داشت حتما و بود دستش خرید هاي کیسه که افتاد مردي به نگاهم

 کارم اگه هم عقد موقع همون. بودم بچه عاشق! بچه. کردم پوفي... که زني نه دارم، زندگي نه سالمه، سي

 بچه اون که بهتر همون بینم مي کنم مي فکر درست وقتي اما. کنه سقط رو بچه ذاشتم نمي بود شده درست

 از شده بسته اي نطفه به االن که اي بچه. کردم مي شک هم بچه وجود به من وقت اون مطمئنا چون. نموند

 یه قبلش و خواب به نیاز و بود گرفته سردرد. دادم فشار محکم دستام کف با رو چشام. مشکوکم رفتش بین

 فکر اون یعني. بود ریخته هم به اعصابم بکنه موردم در مهر بود ممکن که فکرایي از. داشتم داغ نوشیدنی

 بهش چي یعني مردم، دختر داره حق خب. بزنم درست و حرفم نذاشت دیوونه دختره...! بخاطر کنه مي

 دادي؟ صیغه پیشنهاد

. بزنم زنگ بهش تا نرفت دستم اما. شو دوستیم و صیغه خیال بي بگم بهش تا درآوردم جیبم از رو گوشیم

 .براش فرستادم پیامک یه نهایتا

 کني فکر بکنیو رو فکري همچین بیزارم ها زن با بودن از گفتم بهت که مني مورد در کردم نمي فکر»

 نظرم به. خوام نمي ازت بیشتري چیز خوام، مي رو تو با دوستي فقط من. بوده موقعیتت از سواستفاده قصدم

 حد در بهتره البته بمونیم، باقی دوست تا دو تونیم می هم ما. دادم بهت پیشنهادی چه کنی فراموش بهتره

 ده زنی که تو برای بده من برای دیدارها این اگه چون. باشیم نداشته حضوری دیدار و بمونه باقی تلفن همون

 «کن فراموشش پس نمیاد خوشم صیغه از هم خودم بودم گفته بهت هم قبال که این و بدتره بار ها

 با دیگه االن. بودم کرده تالش دوست این داشتن براي من که شد راحت. شد راحت خیالم کردم، که ارسالش

 !نه یا بده ادامه دوستي این به بخواد که خودشه

 «مهرسا»

 

 واقعا یعنی. داشتم باورش. خونم می رو پیام متن دارم که باری چندمین این دونم نمی روز سه این توی

 رو شدن عاشق لذت تونستم مرد این با من. گه نمی دروغ شناختم من که سمیری آره دوستیه؟ فقط قصدش
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 می بودم عشق این درون که منی اما. خورد می گانه بچه عشق یه به ظاهرش شاید که عشقی. کنم تجربه

 حرفش این از منظوری که کردم باور رو حرفش! اس پروانه یه جنس از من عشق جنس. چیه جنسش دونستم

 که بخورم قسم اسمش به بودم حاضر من. کردم می فکر بهش نباید. دادم تکون رو سرم... که چند هر نداشته

 .بود نکرده حذفش هنوز که غروری! غرورش مثل درست. داره فرق ای دیگه مرد هر با

 صدقه قربون و گذاشتن می کنار رو غرورشون زن یه با بودن بخاطر که شناختم می رو مردهایی از چقدر

. بگذره ای لحظه برای ازغرورش دوستی این داشتن برای خواست نمی حتی مرد این. رفتن می زن اون

 این که بیاره زبون به خواست نمی هم هنوز! شد می دیده غرورش این هم هنوز بود داده که پیامی توی

 .ارزشه با هم خودش برای دوستی

 .بده یادم رو شدن پروانه قراره روزی حسم دور تنیده پیله این بودم مطمئن

 مامان؟ مامان؟ -سپهر

 .کردم بلند رو سرم و گذاشتم سالن وسط میز روی رو گوشی

 خوای؟ می چیزی مامان جونم -

 پارک؟ بریم ایم، خونه تو حاال تا صبح از شدم خسته من مامان -

 از وقتا یه. بود شیطون و بازیگوش من پسر این چقدر. پاشیدم روش به لبخندی و کردم نوازش رو اش گونه

 .اومدم می تنگ به شیطنتهاش دست

 :گفتم و دادم بیرون رو نفسم. بودن انداخته اتاق وسط بمب انگار. کردم نگاه خونه به

 .ام خسته االن من دیگه؟ وقت یه بذاری شه نمی -

 :گفت بود نشسته روش اخم که صورتی با و کوبید زمین به رو پاش

 .خوبه هم خستگی برای روی پیاده تازه نزدیکه که پارک. خوام نمی -

 .کردم نگاه کنه بازی آزاد فضای توی داره دوست و شده تموم طاقتش که شیطونم سپهر به

 .کنم عوض رو لباسات بیا بعدش. بشم آماده من تا کن جمع رو بازیات اسباب پس باشه، -

 .مامان جون آخ -

 به چشمی خط. برسم خودم به کمی شد باعث انرژی همین. آورد سرحال هم و من سپهر بازیگوشی و شیطنت

 پیله این از روز چند از بعد کردم نگاه آینه توی خودم به. شدن تر جذاب و تر درشت چشام. کشیدم چشام

 باز رو در که همین. گذرن می کنارم در پسرم وجود با ها جمعه حداقل که خوشحالم چقدر. اومدم در تنهایی

 :گفت و رفت سپهر سمت به متعجبش نگاه. افتاد آشنام همسایه به نگاهم کردم

 دارین؟ مهمون -

 اما نشه رو نرفتنم مسافرت قضیه که بودم مونده مامانینا خونه رو روز چند این. بود فضول چقدر که وای

 :گفتم و گرفتم رو سپهر دست و بستم رو در. بودم گرفته قرار روبروش باز امروز

 .نه -
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 :گفت و کرد ول رو دستم سپهر. کرد نگاهم مشکوک

 .دیگه بریم مامان -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .اجازتون با-

 سعی و افتادم راه سپهر دنبال به کنه می نگاهم داره چطوری بیارم خودم روی به که این بدون. نداد رو جوابم

 به. کنه بازی خواد می که چقدر هر سپهر دادم اجازه و نشستم نیمکت روی. نکنم فکر منفی چیزهای به کردم

 نشستن خیال بی کنم بازی باهاش برم که کرد صدام قدر اون اما. بشه کاسته انرژیش از کم یه که این امید

 به فقط منه با که لحظه هر خواست می دلم. دیدمش نمی که هفته در روز یه از بیشتر صورت هر به. شدم

 .خودش مثل بچه یه بشم و بشم سرم درد پر دنیای خیال بی. کنم فکر اون

 :گفت می و خندید می بلند بلند. بگیرمش تا دویدم ها پله روی سپهر دنبال به واقعی دنیای از فارغ و خیال بی

 .رسیدم من بازی می االن مامان -

 همین اما. باال اومدم ها پله از خنده با و گذاشتم ام سینه قفسه روی رو دستم زدم می نفس نفس که طور همین

 سالم. شدم نزدیک بهش و کردم هم توی رو اخمام. شد تلخ خوشیم همه دیدم آپارتمانم در جلوی رو حسام که

 :پرسیدم و دادم رو سالمش جواب سرد و خشک خیلی. کرد

 کنی؟ می کار چی جا این -

 :گفت و کرد نگاه ساعتش به

 بودین؟ کجا حاال تا نیمه و هشت ساعت -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم یه

 !باشه مربوط تو به کنم نمی فکر -

 و کرد نگاهم شک با. کردم سالم. شد باز بود فضولم همسایه همون که روبرویی آپارتمان در موقع همون

 :گفتم و انداختم در به رو کلید. کنه می نگاه داره در چشمی از بودم مطمئن. بست رو در و کرد سالم لب زیر

 .نداریم آشنایی هیچ هم با ما رفته یادت که این مثل. بشه پیدات جا این نمیاد خوشم -

 :گفت و گذاشت شکمش زیر رو دستش سپهر

 .دارم جیش مامان -

 :گفتم و دادم هل رو در

 .مامان بدو -

 :گفتم بشه وارد بده اجازه خودش به حسام که این قبل و شدم وارد

 بمونه؟ من پیش سپهر نیست قرار امشب مگه -
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 :گفت و کرد کج رو سرش

 .بخوابم اون بدون تونم نمی من -

 :گفتم و کردم ریز رو چشمام

 !دن می حال بهت سپهر از بیشتر خیلی مطمئنا. بخوابی دخترات دوست اون از یکی پیش تونی می -

 :گفت و گذاشت در چوب چهار روی رو دستش

 نه؟ نشده کوتاه هنوز زبونت -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 تلخه؟ حقیقت چیه؟ -

 .کنم می سلب دارم رو این حق انگار که کرد نگاهم طوری. شد باز روبرویی همسایه در دوباره

 این از بیشتر نداشتم دوست ولی ازش بودم متنفر که چند هر. بشه داخل حسام دادم اجازه و کردم باز رو در

 :گفتم که بیاره در رو کفشش خواست حسام. کنم توجه جلب

 .برو بعد رفت که همسایه این بمون لحظه چند آ آ، -

 :گفت و بیرون اومد دستشویی از سپهر. زد خند نیش

 .گشنمه مامان -

 :گفتم حسام به رو

 .دیگه برو خب -

 :گفت و کرد پوفی. کردم نگاه حسام به جانب به حق و کردم باز رو در نبود خبری. کردم نگاه چشمی از

 .باشیم هم دور باز بذار. بردار دست لجبازی از -

 :گفتم! رفت باال ابروهام

 !رفته یادت گذشته که این مثل حسام. زنه می حرف بودن هم دور از داره کی ببین -

 اشاره. گشت می خوراکی دنبال و بود کرده یخچال توی رو سرش که کردم سپهر به رو

 :گفتم و کردم سپهر به ای

 .بیرون گمشو حاال. رذلی و کثیف آدم اون هنوز تو که خورم می قسم این جون به -

 :گفت بلند صدای با و داد بیرون عصبانیت با رو نفسش

 شدی؟ هوایی نکنه چیه؟ -

 :گفتم تعجب با
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 !هوایی؟ -

 :گفت و زد عصبی پوزخند

 کنی؟ شوهر خوای می نشنیدم کردی فکر -

 خواستم می کی من وگرنه دارم کوله و کج خواستگار دوتا یکی که بود رسیده گوشش به اون و این از مطمئنا

 !باشه رسیده این گوش به که کنم شوهر

 :گفتم و دادم تکون رو سرم تاسف با

 .نیست مربوط کسی به کنم شوهر بخوام هم اگر. بیرون برو من خونه از -

 :گفت و کرد تر بلند رو صداش

 !نه یا ببینی رو سپهر دیگه ذارم می ببین. کن شوهر فقط تو -

 :گفتم و دادم هولش دستام با

 .بیرون گمشو -

 و داد تکون تاسف با رو سرش. شدیم هم چشم تو چشم و اومد بیرون روبروی همسایه ببنده رو در که این قبل

 :گفت

 !هستی خوبی دختر کردم می فکر -

 بشینم خودم کردن تبرئه برای باید چرا من خدایا! بست محکم رو در و تو رفت و کرد ام حواله بدی نگاه و

 نه دیگه من مطمئنا! بوده سابقم شوهر مرد این و پاکم من بشه باورشون تا کنم تعریف رو زندگیم پیاز تا سیر

 .بمونم تونستم می مشکوک نگاهای این با نه بمونم جا این خواستم می

 از رو که تاپم لپ سمت به که حالی در. بود شده خورد های کالباس خوردن حال در سپهر. دادم تکیه در به

 :گفتم سپهر به رو رفتم می بود میز روی

 عزیزم؟ شستی رو دستات -

 .داشت نگه خوردن از دست

 .کنم درست بزرگ ساندویج یه برات من تا بشور بدو -

 :دادم پیام سمیر برای. کردم آن رو آیدیم و کردم باز رو تاپ لپ در. رفت دستشویی سمت به

 «باشم زندگی برای دیگه جای یه دنبال باید. کنم می قبول رو پیشنهادت مجبورم که چون»

 یه خودش چون. کنه می چک رو ایملش هفته این توی دونستم می. نداشتم دادن توضیح حوصله. کردم آف

 متوجه هفته یه قبل که بود شانسیم خوش از بازم. زدم خند پوز. بدم رو جوابم تا بود داده فرصت بهم هفته

 .برم جا این از باید شدم

 «سمیر»
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. نه یا داده پیامي ببینم تا کردم مي چک رو جا این و اومدم مي خاموش چراغ با همیشه مثل که طور همون

 دختر این واقعا. شد تا چهار چشام بود گذاشته که پیامي دیدن با. اومدم باشه نبودم مطمئن که این با هم امشب

 .خوندم رو پیامش متن دوباره. شد این دادم رو تا دیگه همینه! بود پررو

 «باشم زندگي براي دیگه جاي یه دنبال باید. کنم مي قبول رو پیشنهادت مجبورم که چون»

 .نوشتم براش بالفاصله

 «شدم پشیمون من چیه دوني مي کني، قبول نیستي مجبور»

 سبز چراغش سریع زدم که رو سند. نیاي ادا و ناز من واسه دیگه باشي تو تا. کشیدم دراز تخت روی به و

 .شد

 چي؟ یعني-

 :نوشتم

 .خوندي که همین -

 :نوشت

 !کن مشخص منو تکلیف -

 .بدي تن نیست رضا دلت که کاري به نیست الزم! مشخصه تکلیفت -

 :نوشت

 !قبول گفتم که من -

 :تایپ به کردم شروع سرد خون!اجبارا اما راضي گفتي! ات عمه جون آره

 .بشه تموم جا همین دوستي این بهتره گفتم که من -

 .بزنیم حرف باید بزن زنگ سمیر -

 :نوشتم بعد کشیدم صورتم به دستي و انداختم باال اي شونه

 .کنم تلفن بینم نمي الزم -

 تو؟ کني مي جور این چرا سمیر -

 :نوشتم. کردم اخم

 چي؟ یعني مجبورم اما قبول! نیاي ادا و ناز من واسه وقت هیچ بفهمي و بگیري یاد تا -

 :نوشت

 .بود جا این امشب هم حسام! کنن مي نگام جوري یه ها همسایه سمیر -
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 .کردم داغ باشن زده آتیشم انگار حسام اسم شنیدن با

 هان؟ کار چی بود اومده مردیکه -

 .پرتا و چرت این از و برگردیم بیا گه مي! دونم مي چه -

 گفتي؟ چي تو کرده، غلط -

 تا زدم مي زنگ االن همین گرنه و بود وقت دیر حیف. بشه تحریک اعصابم شد باعث که ننوشت چیزي

 چیه؟ قضیه بفهمم

 برگردي؟ خواد مي دلت خودتم نکنه زني؟ نمي حرف چته -

 !نه-

 :نوشت دوباره. کشیدم راحتي نفس

 گفتي هم تو. باشه نداشته رو آدرسم دیگه هم حسام دم مي ترجیح باشم، جا این تونم نمي دیگه کنم فکر فقط -

 .کرد می نگاهم جوری یه روبرویی همسایه امروز. شه مي پس دوستیم هم با ما فقط

 :نوشتم بده ادامه که این از قبل

 .کنم مي خبرت کنم مي رو فکرام باز اما! شدم پشیمون گفتم که من -

ي؟ -  ک 

 .کنم مي خبرت خودم -

! لطیف ظاهر به جنس این حال گرفتن داشت کیف واقعا. نشست لبم روي بودنم بدجنس این بخاطر لبخندي

 :نوشت

 بکني؟ رو فکرات زود شه مي -

 :نوشتم گرفت ام خنده بار این

 خوبه؟ کنم، مي خبرت فردا و کنم مي فکر پیشنهادت روي من باشه -

 .خوبه-

 دونه دونه رو موهام تا باشم دستش دم داشت دوست و خوره مي حرص داره حسابي االن کردم مي حس

 :نوشتم. بکنه

 مي! نیست من از استفاده سو قصدش بشم مطمئن باید بشه محرم باهام زن یه قراره باالخره نخور حرص -

 !ندارم اعتماد زنا به من اصوال که دوني

 .دونم مي -

 .میاد خوابم شدید منم که الال برو االنم پس! خوبه -
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 .باي. بخیر شبت -

 .باي بوس،. بخیر هم تو شب -

 :نوشتم صورتم روي خنده آثار همون با دوباره بعد. گرفت ام خنده کردم که سند

 .باي. ببوس رو سپهر که اینه منظورم -

 .باي. خوش هم شما شب. ممنون باشه -

 شما؟ -

 .بخواب برو خب نمیاد خوابت مگه نکن اذیت سمیر -

 :نوشتم و دادم تکون رو سرم...! بودنم و کنه مي چت داره هم دیگه یکي با نکنه! زد مي مشکوک

 مزاحمم؟ چیه؟ -

 چي؟ یعني سمیر-

 .باي. نیستم خر من که این یعني -

 رو پیشنهاد این کنم فکر درست که این بدون چرا بود؟ چی پیشنهاد این از من قصد واقعا. کردم آف سریع و

 خوشم من. کشیدم موهام به دستی کالفه کردم؟ قبول چرا داد حل راه یه امیر که این خاطر به فقط صرفا! دادم

 که زنی. باشه زنم بخواد موقت اگر حتی زن یه که این خصوصا. کنم پیدا نامحرمی زن هیچ با نسبتی نمیاد

 عوض منم اخالق بشه عوض عنوانش وقتی که این از ترسیدم می. باهاشه دوستی بودنش زن از قصدم فقط

 این جای به اول روز از مهرسا. نباشن نادیا خیانت آور یاد که زنایی با اما نداشتم مشکلی ها زن با من. بشه

 خانواده ممکنه که این از نترسید چرا االن همین. کرد اضافه شکم به روز به روز. کنه برطرف رو شکم که

 مهمند؟ براش اصال بفهمن؟ اش

 «مهرسا»

 برابر در چرا من. بود جنس بد این چقدر. بستم محكم رو تاپ لپ در و بیرون دادم حرص با رو نفسم

 خدا اي. خوندنم رو امون مکالمه متن دور سه اومدمم؟ مي كوتاه باید این های خودخواهي و ها زورگویي

 گفتم حسام از که موقعي حرفاش یاد کني؟ اذیتم میاد خوشت قدر این چرا. بدجنسي قدر این چرا تو سمیر

 مثل شکر رو خدا. ده مي نشون واکنشي چه حسام به نسبت ببینم خواستم مي. بودم بدجنس منم خدایش. افتادم

. باشه خوش دلم بذار خب. شدم خیاالتي من باز خندیدم،. هست وسط این چیزي احساسي چه نیم یه که این

 از. بود خواب باز دهن با كه افتاد سپهر به نگاهم و دادم تكیه تختم به. بشم خیاالتي دارم دوست خب چي یعني

 كدوم یعني. بود خاموش برقاش همه كه روبرویي خونه به زدم زل. پنجره طرف رفتم و اومدم پایین تخت

 باشه؟ سمیر اتاق تونست مي ها پنجره این از یکی

 مهم براش هم ذره یه حتي یعني كنه؟ نمي درك رو من هم اون یعني. دادم تكیه پنجره شیشه به رو سرم

 آورد؟ جوش اومد حسام اسم تا چرا پس نه اگه نیستم؟

 بلندي نفس. بیوفته راه كارم تا كنم اون و این به التماس باید كه بودم بدبخت چقدر. شد جمع چشمام تو اشك

. كنه كمك بهم كه هست مرد قدر این مطمئنم من. نیست اون و این سمیر نه،. گرفتم رو اشكم جلوي و كشیدم
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 درازي زبون یه ایستادم، صاف. كنه قایم غرورش پشت تونه نمي وقتا یه رو مهربونش قلب ولي مغروره

 بغلش پشت از. گرفتم مي آرامش كنارش بودن با كه برم قربونش. خوابیدم سپهر پیش رفتم و كردم براش

 از هم من. کردم هم تو رو اخمام بشم؟ سمیر محرم قراره من واي! شد نگران و ریخت هري دلم یهو. كردم

 !بودم؟ مطمئن واقعا. كردم بغل تر محكم رو سپهر. نمیوفته اتفاقي هیچ. مطمئنم اون از هم خودم

 به رو قلبم تونست خوب ولي شد گرد كلمه این دیدن از چشمام كه چند هر! كردم ذوق بوس گفت وقتي چقدر

 :گفتم ادا با هم بعد! خسیس. شدم حرصي باز. بیاره تپش

 !ببوس رو سپهر که اینه منظورم -

 رو سپهر گونه و شدم خم. بردم مي لذت هم شدم مي حرصي هم هاش، شیطنت از. گرفت خندم خودمم

 جمله یاد. كردم خاموش رو تخت كنار خواب چراغ! منه مال بوسه که باشه خوش دلم نذاشت بدجنس. بوسیدم

. داره شک بهم سمیر کردم حس اما نه یا بود درست حسم دونم نمی. نیستم خر من که این یعنی. افتادم آخرش

 هستی؟ جوری این چرا سمیر! مزاحمم گفت بهم قبلش وقتی باشه داشته تونه نمی ای دیگه معنی جمله این آخه

 بار این خودش باید. نذارم براش پیامی دیگه منم بهتره پس داره شک بهم اون اگه کنی؟ اعتماد خوای می کی

 بدبینی؟ قدر این چرا سمیر آخ! کنه قطع جوری این که این اما. دم می جواب بپرسه، داره شک اگه. جلو بیاد

 باشی؟ بین خوش و کنی اعتماد یکم خوای نمی چرا

 «سمیر»

 و سر با که این محض به. خواب ادامه بودم برگشته دوباره صبح نماز بعد نداشتم، کاري که وقت هر مثل

 مي باید. بود ده ساعت. پریدم پایین تخت از سریع افتاد، ساعت به نگاهم و کردم باز رو چشام الهه صداي

 فقط بیچاره. بدبینم زیادي شاید دونم مي که دیگه اینو خب اما دلخورم ازش که درسته. مهرسا سراغ رفتم

 برو گفت دلخوري روي از اونم شاید. بخوابم خوام مي بودم گفته بهش خودم من قبلش خب! بخواب برو گفت

 .بخواب

 کنار پاتختي روي از رو گوشیم. برداشتم رو ام شناسنامه و کردم باز رو کشو. کردم عوض رو لباسام سریع

 .فرستادم براش اس یه و برداشتم تخت

 «باشه همرات هم ات شناسنامه. بیا نویسم مي برات که آدرسي این به دیگه نیم و ساعت یه تا نهایتا»

 .کردم سند رو پیام و نوشتم براش هم رو آدرس

 ساعت به نگاهم بار یک دقیقه چند هر و کردم مي نگاه بودن ازدواج دفتر توي که هایي آدم آمد و رفت به

 خواستي؟ مي رو همین سمیر آقا بیا. بود نشده مهرسا از خبري هنوز و بود دوازده نزدیک ساعت. افتاد مي

 !رفت شدي ضایع

. خیابون طرف دو چرخوندم رو نگاهم. در سمت رفتم و اومدم پایین سریع رو ها پله. زدم بیرون دفتر از

 گم روز روشنایي توي که عکاسي آتلیه روشن هاي ریسه به. افتاد قرمزي کاله فروشي پیتزا تابلوي به نگاهم

 حرف که بده نشون بهت خواست دیدي. دوازده به مونده دقیقه ده ساعت، سمت رفت نگاهم دوباره. بودم شده

 مي کني مي نگاه رو ساعت دقیقه به دم هي که تویي به داره و ایستاده جایي یه هم حتما نیست؟ تو حرفه

 شده گم ها آدم بین و ها ماشین شلوغي این توي مهرسا انگار. خیابون کل روي چرخید نگاهم دوباره! خنده

 بذار رو پیشنهادت شدم پشیمون سمیر آقا بگه بهت که بشه؟ چي که بزني زنگ. گرفتم دستم رو گوشیم. بود

 اما. اسمش روي رفت دستم. بودن شده مسخره رفتارام چقدر. کوبیدم پیشونیم به مشتي! بخور؟ آبشو کوزه در
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. کردم قطع. باشد مي خاموش نظر مورد مشترک دستگاه گفت مي که زن یه. پیچید گوشم توي زن یه صداي

 !بزني؟ حال ضد بلدي خودت فقط کردي فکر دیگه همینه. کرده خاموش بیا

 «مهرسا»

 

 سمیر از من كه شناختي با! بودم مهم براش پس. لبم روي اومد لبخند یه گرفتم سمیر از پیام كه این محض به

 و حال و کرده فکر بهم که داد می نشون این اما! شب همون فرداي نه بودم اش روزه چند تماس منتظر داشتم

 !بوده مهم براش روزم

 چون. رفتم نمي كار سر شنبه روزهاي. گذاشتم كیفم توي و برداشتم رو ام شناسنامه و رفتم كمدم سمت به

 بودم خواسته علي و پري از همین براي. برسم كارم هیچ به كردم نمي وقت بود من با سپهر ها جمعه همیشه

 هر چرا دونم نمي. شدم وارسي مشغول و گذاشتم باز رو لباسام كمد در. بدن مرخصي بهم هم رو ها شنبه

 سعي. برداشتم جستجو از دست دقیقه چند از بعد اما. اومد نمي امروز مناسب چشمم به دیدم مي رو چیزي

 .دیگه چیز نه اس خونه حل مسئله بخاطر فقط باشه سمیر و تو بین محرمیتي قرار اگه بفهمونم خودم به كردم

 این خونه مسئله قبل اون باشه؟ همین قراره فقط مطمئني كرد مي صدا سرم توي نفر یه طرفي از باز اما

 .کنم عوض رو خونه باید هامون دیدن برای گفت که ساده علت یه برای هم اون کرد رو پیشنهاد

 خیال و فکر همش. بخوابم حسابي و درست بودم نتونسته حاال تا دیشب از. گذاشتم پیشونیم روي رو دستم

 یاد تازه. داره فرق مردا همه با سمیر که این به بدم سوق کردم می سعی هم رو همش و بود کرده گوناگون

 چی داشتم من. برداشتم پیشونیم روي از رو دستم! بودم سمیر آغوش تو من خواب توي واي. افتادم خواب

 یا غریبه مرد! بشم غریبه مرد یه صیغه خواستم مي حاال بودم متنفر صیغه اسم از كه مني كردم؟ مي كار

 !سمیر؟

 !خوردم جا هم خودم شدنش بسته صداي از. بستم محكم رو كمد در

 اومد در راست خوابم و اومدیم اگه! صیغه و من. گفتم چي كنه فراموش كه ذارم مي پیام براش االن همین نه،

 هر و بود كرده خوش جا لبم روي لبخند یه چرا دونم نمي. شد جمع صورتم توي خون یادآوریش از! چي؟

 .تونستم نمي كنم جمعش خواستم مي چي

 نگاه سپهر به رو اخم با. اومد بند خودش خندم ناخواگاه كه خورد دیوار به شدت به در و شد باز اتاق در یهو

 :گفتم و كردم

 تو؟ میاي طوري این چرا جان مامان -

 :گفت كرد مي بپر بپر حالیكه در و تخت روي پرید خیال بي

 .دیگه بریم مامان -

 :گفتم و كردم نگاه ساعت به

 .برمت مي خودم بپوش رو شلوارت برو بدو. نیومده كه ببرتت اومد مي باید بابات اون -
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 نکنه جونش از دور که ترسیدم مي شیطنتاش از همیشه. آمد در هم من جیغ صداي كه پایین پرید تخت رو از

 به خونه زنگ لحظه همون. دوئید می و پرید مي پایین و باال خیال بي كه بس از. بیاره خودش سر بالیی یه

 .بود یازده نزیك كه حاال نه باشن جا این ُنه ساعت بود قرار آقا. كردم پوفي. اومد در صدا

 اومده باهاش چي براي فریبرز. رفت هم توي اخمام فریبرز دیدن با. رفتم اف اف سمت به و برداشتم رو کیفم

 بود؟

 مي شكرآب بینشون بزنم بودن هم دیرینه دوستاي كه فریبرز به حسام كاراي از حرفي من اگه بودم مطمئن

 قانع رو خودم بودم نتونسته وقت هیچ ولي. بیاد پیش بینشون هم برخوردي فریبرز اخالق این با بسا چه و شه

 نمي هم من نفع به همچین قضیه ته دیدم مي كردم مي رو فكرش كه چي هر. بزنم حرفي برادرم به كه كنم

 به آپارتمانم زنگ صداي با! داده طالقم شوهرم درازم زبون بخاطر کنن فکر ام خانواده و فریبرز بذار. شه

 كه درسته. كردم سرم و رفتم روسریم سمت به سریع. كرد باز رو در من از زودتر سپهر كه رفتم در سمت

 پسندید مي طوري اون سمیر وقتي از ولي كردم نمي سر روسري حسام جلوي وقت هیچ سمیر قضیه قبل

 بدشون آقا و خورده حال ضد بهش فهمیدم حسام اخموئه نگاه با. بود سرم روسریم نامحرمی مرد هر جلوي

 .حرکتم این از اومده هم

 .كردم مي بیرون رو حسام وگرنه بود داداشم حیف. كردم سالم. شدن وارد حسام و فریبرز و شد بسته در

 :گفتم بیارن در رو كفشاشون كه این قبل

 .بیرون برم خوام مي من -

 :گفت و داد بیرون داري صدا نفس فریبرز

 بري؟ خواي مي كجا -

 :گفتم و دادم باال رو ابروم یه

 .بینم نمي توضیح براي دلیل -

 !شه نمي سگ كسي جلوي فریبرز دونستم مي خوب ولي. بودم شده شجاع خیلی تازگیا من! اوه

 :گفتم و برداشتم لباسي جا روي از رو مانتوم

 .شده دیرمم -

 باال حسام كول و سر از داشت كه سپهر به. كنم نگاه چشماش تو نكردم جرات. كرد ریز رو چشماش فریبرز

 :گفتم رفت مي

 .مامان عشق كنم بوست جلو بیا برم قربونت -

 :گفت و خندید. اومد در آخم صداي كه دلم تو رفت همچین. دوئید سمتم به

 مامان؟ شدم قوي چقدر دیدي -

 :گفتم و کردم بوس محکم رو لپش

 نباشه؟ قوی من مرد شه می مگه. منی مرد تو -
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 دلم دیگه هفته جمعه تا. دادم فشارش خودم به محکم و کردم بغلش عشق با. بغلم پرید و کرد ذوق حرفم این از

 :پرسید دوباره فریبرز. شد می ذره یه براش

 نیستی؟ تعطیل امروز مگه -

 :دادم جواب و دادم فشار هم به رو هام لب

 .دارم شخصی کار عالمه یه امروز ضمن در. نیستم تعطیل مشخص روز یه همیشه من -

 :گفتم شدم می خارج آپارتمانم از اونا قبل که حالی در هم بعد

 !فریبرز آقا کنی می جینم سین هی که نیستم هم پیش سال پانزده بچه دختر -

 کیسه که ها همسایه از یکی هوای به دیدم برگشتم. بیرون اومد در از و شد ساکت یهو که بده جواب خواست

 رو ما و کشید می سرک ها پله رو از مدام همسایه. نداده رو جوابم رفت می باال ها پله از و بود دستش خرید

 :گفت بلند بشه ناپدید که این قبل که کرد غر غر لب زیر هم سر آخر. کرد می نگاه

 .ساختمون مدیرای این بکنن فکری یه باید. نیست کردن زندگی جای دیگه جا این -

 حاال. شناختن نمی پیش روز دو تا رو من اینا همین. بود شده پرونی شایعه زود چه. لرزید عصبانیت از دستم

 !دادن می قضاوت حق خودشون به چطور

 :گفت اخم با فریبرز

 مگه؟ شده چیزی -

 :گفتم و بستم محکم رو در

 بشه؟ چیزی قرار مگه -

 :دادم ادامه و پایین اومدم ها پله از

 بدی؟ ربط چیزی به خوای می رو چیزی هر چرا تو بود؟ ما با مگه -

 اعصابم روی جور بد کرد می شوخی سپهر با که حسام خنده صدای. نگفت چیزی ولی کرد نگاهم مشکوک

 زیر و بوسیدم دوباره رو سپهر در جلوی. بشم جدا ازشون ای اضافه حرف هیچ بدون دادم ترجیح ولی. بود

 :گفت فریبرز که رفتم خیابون سمت به و کردم خداحافظی لب

 .رسونمت می -

 :گفتم فریبرز به رو و. کردم حسام به نگاهی

 .راحتترم برم خودم -

 .دادم ادامه راهم به حرفی هیچ بدون هم بعد

 که اومد می عرق بوی و بود شلوغ اتوبوس توی قدر این. کشیدم بلند نفس یه شدم پیاده اتوبوس از که همین

 که رو روسریم. شدم می پرس ها خانوم فشار از داشتم که هم مخصوصا. بود کرده سخت رو کشیدنم نفس
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 من و شد می دیر خیلی وگرنه گرفتم می تاکسی یه مقصد بقیه به رسیدن برای باید. کشیدم جلو بود رفته عقب

 .بود خواهم رو روبه وحشتناکی اخمای چه با رفتنم دیر بزنم حدس تونستم می کامال

. برسم موقع به کاش. گرفتم گاز رو لبم. برسم مقصد به که نداشتم وقت بیشتر ربع یه. کردم نگاه ساعتم به

 می بدم خیلی! بازه کامال کیفم در شدم متوجه یهو که کردم بلند اومد می که شخصی ماشین برای رو دستم

 رو کیفم در خواستم و دادم تکون رو سرم. بود زن یه شلختگیه این. بازه خانومی کیف در دیدم می وقتی اومد

 زیپ. نداشتم ای چاره این جز. دادم فشار هم روی محکم رو چشمام. افتاد ام شناسنامه به باز نگاهم که ببندم

 به و کردم باز رو کیفم زیپ سریع. کردم شک دستیم کیف نبودن به که بستمش نیمه و گرفتم دست به رو کیفم

 بیشتر نتیجه این به گشتم می بیشتر چی هر. پرداختم جستجو به بیشتری دقت با دوباره! نبود گشتم، کیفم دنبال

 .دزدیدن رو کیفم که رسیدم می

 رو پولش کلی که رو تلفنم هم زدن رو پولم کیف هم که رسیدم نتیجه این به کیفم کردن رو و زیر کلی از بعد

 رو ام شناسنامه و بردم دست. داشتم پولم کیف توی پول کلی. اومد در نهادم از آه. بود نو تقریبا و بودم داده

 سمت به داغون اعصابی و افکندگی سر با! بودم هویت بی االن وگرنه. بودن ندیده رو این حتما. کردم نگاه

 .رفتم رو پیاده

 بهش رو نرفتنم دلیل بگیره تماس سمیر اگه که داشتم رو تلفنم نه داشتم پولی نه کردم؟ می کار چی باید حاال

 .بگم

 ولی بودم نگرفته رو اش شماره وقت هیچ که چند هر. بودم حفظ رو سمیر شماره. افتاد تلفن باجه به نگاهم

 .شدم حفظ افتاده گوشیم روی اون شماره فهمیدم که اول روز همون

 براش شاید که چند هر. زدم می زنگ بهش باید. داشتم کیفم توی نیمه تلفن کارت یه. رفتم تلفن باجه سمت به

 سومین با. گرفتم رو اش شماره. نداشتم هم دیگه چاره خب ولی. باهاش گرفتم تماس چرا که نبود آیند خوش

 .داد جواب بوق

 بله؟ -

 سمیر؟ -

 :گفت مکث لحظه چند از بعد

 خندی؟ می من به داری و کردی قایم رو خودت کجا االن هان؟ زدی؟ زنگ چی برای -

 :گفتم خوری دل با

 !سمیر -

. تو با دوستی از هم بکنم خواستم می که ای احمقانه کار این از هم. پشیمونم بدون رو این فقط. نزن حرف -

 ....اول از کن فکر اصال

 :گفتم خوری دل با و کردم قطع رو حرفش

 .بده گوش حرفام به لحظه یه سمیر -
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 پایین هوری هاش زدن نفس نفس برای دلم. شنیدم می رو عصبیش های نفس صدای. نزد حرف لحظه چند

 :گفت عصبانیت همون با زنم نمی حرف دید وقتی! ریخت می

 .نمیاییم کنار هم با اصال تو و من. بشه تموم بازی بچه این بهتره -

 :گفتم بغض با سریع همین برای برنداره رو گوشیش دیگه و کنه قطع ممکنه لحظه هر دونستم می

 !سمیر زدن اتوبوس تو رو موبایلم و کیفم -

 .نزنم حرفی لحظه چند کردم سعی همین برای. افتادم می گریه به ها بچه مثل داشتم دوباره

 «سمیر»

 

 .کردم پوفي و کشیدم موهام به رو دستم

 االن؟ کجایي -

 :گفت گریه با

 .رسم مي بموني منتظر دقیقه ده ربع یه -

 .بوده نیامدنت این توي حکمتي شاید کن، فراموش هم رو محضر. دنبالت میام کجایي بگو خواد، نمي -

 که این بدون کنم پیدا براش خونه یه تونستم مي شاید. داشتم شک کارمون بودن درست به خودم دونم نمي

 به که ببینیم رو هم نیست الزم باشه چت و تلفن همون حد در تونه مي هم دوستیمون. بخونیم صیغه باشه الزم

 !بکنم گناهي ترسم

 !نکن اذیتم خدا رو تو ام خسته من سمیر -

 که این بدون تونستم شاید فقط کنم نمي اذیت. دنبالت میام گیرم مي ماشین خودم االن من، عزیز نکن گریه -

 .کنم پیدا برات مناسب و امن جاي یه باشه اي نامه صیغه

 .باشه -

 :گفتم و کردم حرکت بود خیابون ته که آژانسي سمت

 .بیام که کجایي بگو دقیق -

 

 :گفتم کردم راننده به نگاهي

 .میام االن باشید منتظر دقیقه چند کنید لطف -

 و بود پایین سرش و بود ایستاده تجاري مجتمع یه کنار. ببینم رو مهر تا کردم اطرافم به نگاهي شدم که پیاده

 :گفت بغض با. کرد بلند رو سرش ایستادم که روش روبه! کجاست نبود معلوم حواسش
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 !بیام خواستم مي من کن باور -

 :گفتم و زدم لبخندي ناخودآگاه که بود مظلوم نگاهش قدر اون

 !شده مظلوم چه نگاه اشو قیافه -

 .کردم اشاره ماشین به. بودم افتاده من که افتاد چیزي همون یاد هم اون شاید. زد لبخند و کرد نگاه چشام تو

 .خونه برسونمت تا بریم -

 به کرد، حرکت که ماشین. کردیم اشغال رو ماشین عقب هاي صندلي دومون هر. اومد دنبالم حرفي هیچ بي

 .برگشتم طرفش

 .کن پاک رو اشکات بوده؟ کیفت تو چي -

 :گفت و کشید صورتش به دستي

 .بانک عابر و پول مقدار یه -

 !سرت فداي هم پول. حله اش قضیه که رو بانک عابر -

 :گفت گرفتن ازشون رو عروسکشون که ها بچه دختر مثل و کرد بغض دوباره

 .بودم داده بابتش پول کلي شد حیف. بودمش خریده تازه دزدیدن هم رو گوشیم -

 کردم که اخمي. بیفته ما به جلو آیینه از راننده نگاه شد باعث که گرفت ام خنده اش بامزه قیافه و لحن از

 :گفتم آروم. گرفت ما از رو نگاهش

 !سرت فداي اونم -

 :دادم ادامه خنده با بعد

 !برات خرم مي گوشي یه رم مي دزدیدن ازت که گوشي اون عوض االن من نکن فکر فقط -

 بهش اي غره چشم. برگشتم طرفش به. زد بازوم به که آرومي مشت با که رفت باال ام قهقه صدای دوباره و

 :گفت آرومي صداي با که رفتم

 .رفت یادم! ببخشید -

 کمي که. نگفتم چیزي و دوختم خیابون سمت به رو نگاهم! دیگه همینه واسه محرمیت گم مي وقتي من! بیا

 :گفت شد مي شنیده زور به که صدایي با و شد تر نزدیک بهم

 !بود دستم تقصیر نبود من تقصیر کن باور دیگه ببخش سمیري -

 :گفت که ندادم ام قیافه توي تغییري هیچ

 !که نخوردمت زدمت مشت یه! اي تحفه انگار حاال -
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 به. بود سرم نزدیک چون صورتش. برگشتم طرفش به نباشه مشخص لبخندم کرد مي سعي که طور همون

 به که نفسش داغي. گرفت قرار کم فاصله با هم روبروي دقیقا صورتامون برگشتم طرفش به که این محض

 پاک داشتم که لبخندي نیم همون من اما. کرد مي نگاهم لبخند با و شیطون. شد عوض حالم خورد، صورتم

 و گرفتم فاصله ازش سریع. بود کرده عوض بدجور رو حالم اما نرسید ثانیه پنج به کم فاصله این شاید. شد

 تا و بشینه در به چسبیده و فاصله دورترین با بار این شد باعث که کردم اش حواله اساسي اي غره چشم

 .نزنه حرفي مقصد به رسیدن

 «مهرسا»

 این که مهمه براش و حساسه هم ما کوچیک برخوردهاي این به سمیر این واقعا شد مي باورم داشت کم کم

 نبودم باري و بند بي آدم. گرفت مي سخت زیادي سمیر. نباشن بینمون بودنمون نامحرم خاطر به برخوردها

 رو خونه تلفن گوشي. باشم حساس کوچیک برخوردهاي این به حتي که نبودم مقید قدر اون هم سمیر مثل اما

 .داد جواب نرسید دوم بوق به. زدم زنگ پري به و برداشتم

 خوبي؟ گل خانم مهري به -

 .بزنم حرف باهات یکم خوام مي جا؟ این میاي امشب پري سالم -

 :گفت نگران

 شده؟ چیزي -

 .نزدم حرف باهات وقته خیلي. بشم سبک خوام مي یکم فقط نه -

 :گفت جیغوش جیغ صداي با پري

 شدي؟ مي اش صیغه بود نشده پشیمون اون اگه تو واقعا -

 :گفتم کردم مي ریش ریش الویه براي رو مرغ سینه که طور همون و انداختم باال اي شونه

 .بیارم بدست رو دلش تونستم شاید بشم تر نزدیک بهش جوري یه خواست مي دلم! دونم نمي -

 :گفت و شد شور خیار کردن خورد مشغول و کوبید کمرم به محکم

 این کني مي فکر واقعا بعدش! کشتت مي بفهمه فریبرز اگه که نکردي فکر این به درصد یه! فکر بي آخه -

 کني؟ ریسکي همچین بخاطرش که ارزه مي قدر این سمیر

 !بود شده غالب عقلم به که بود دلم اما بودم گفته خودم به رو اینا ي همه خودم

 آوردن بدست براي شه مي عاشق وقتي داشته که نکبتي زندگي اون از بعد که زني فهمي مي چي تو پري -

 !بکنه کاري هر عشقش

 :گفت تشر با

 !وسط این آوردنیه دست به چه دیگه پس دوست، گه مي اون وقتي. باهاش بودن دوست نه آوردنش دست به -

 .باشه داشته دوستم کنم مي کاري تونم، مي من -
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 .سمیر و من بین بود راز یه این بودم نگفته پري به هیچي سمیر بودن متاهل و نادیا مورد در

 چي؟ اش خونواده. شد عاشقت فرض بر -پري

 .نشستم صندلي روي. بودم خورده شکست بازي این توي من انگار واقعا

 سمیر االنم. کنم یکي هم با رو مردا همه نتونشتم. نشد اما شم متنفر مرد چي هر از خواستم حسام بعد پري، -

 .بزنم رو قیدش تونم نمي کنه مي فرق همه با برام

 :گفت خشم با پري

 .کنم مي حلش برات من اس خونه مشکلت اگه نتوني کني مي غلط تو -

 الکیه؟ کردي فکر کني؟ مي حلش چجوري -

 الکي چرا. جلو بیاد باید خواد مي سمیر اگه بفهم،. کنم فرض بازي بچه رو زندگي که توام مثل من پس نه -

 !کنه سواستفاده ازت خواد مي احمق دوستي؟ تو باشین راحت که این واسه ده مي صیغه پیشنهاد

 :گفتم داد با

 خوري؟ مي حرص چرا شده تموم چیز همه که االن ضمن در. بزن حرف درست سمیر درمورد -

 که خري تو چقدر التماسش بري خودت که کنه گرمي بازار که گفت جوري این اینم. شناسمت مي چون -

 !فهمي نمي

 .بزنه حرف جوري این سمیر مورد در کسي کنم تحمل تونستم نمي اصال

 :گفتم داد با

 .بزني حرف جوري این موردش در نداري حق! شو خفه پري -

 :گفت و میز روي کرد پرتاب رو چاقو

 .نکن حساب من روي شدي پشیمون که روزي فقط. بکن خواي مي کاري هر اصال! درک به -

 .بره بذار شدم، عصباني هم من. بود کرده توهین سمیر به اون اما دنبالش برم خواستم. رفت سالن سمت به و

 «سمیر»

 هستین؟ خوب کاوش جناب سالم -پورآزاد

 هستین؟ خوب شما ممنون سالم -

 :دادم ادامه همین براي بود زده زنگ که شده خبري حتما

 شده؟ خبري -
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 و شما که این به توجه با کنم فکر و خانمتونه و شما دادگاه نوبت دیگه هفته که کنم خبرتون خواستم -

 هم جلسه این تو ببینم خواستم مي کردن موافقت شما پیشنهادي مبلغ با هم ایشون و رسیدین توافق به خانمتون

 نه؟ یا کنید مي پیدا حضور آخره جلسه احتماال که

 .نه -

 :گفت مکث ثانیه چند از بعد گفتم، که قاطعي نه جواب با

 .دم مي بهتون رو خبرش من پس باشه -

 .شم مي ممنونتون -

 .کاوش جناب خداحافظ -

 .شما خداحافظ -

 !بزنه حرف رسمي میاد خوشش و کنه مي جناب جناب بشر این هم چقدر

 خود و دادن اجاره دانشجو به رو واحداش همه که کردم پیدا رو مجتمع یه زدن، سر جا چند از بعد باالخره

 .کنه مي زندگي واحدها از یکي توي بوده پیرزن یه که هم مجتمع صاحب

 که واحدي تنها گفت فقط نداشت مخالفتي کردم صحبت خونه صاحب با خودم. بود عالي واقعا مورد این

 جا اون ام دخترخاله ندارم مشکلي من اگه که کنن مي زندگي پسر دانشجوري تا چهار روبروش واحد خالیه،

 .بیام ام دخترخاله همراه داد قرار بستن براي تونم مي باشه

 پیدا رو مناسب خونه که نگم مهرسا به اصال و بشم پشیمون خواستم مي اولش

 اون عوض هنوز. مهرسا واسه باشه امتحان یه تونست مي هم همین اما. بود روبرویي واحد هم دلیلش. کردم

 ماه تا بوده حواس بی که خودش تنبیه برای خودش قول به. بود نخریده گوشی بودن دزدیده ازش که گوشی

 بوق دو از بعد. گرفتم رو بود داده بهم قبل از که رو مزون شماره همین براي. نیست خبری گوشی از بعد

 :داد جواب

 الو؟ -

 مهرسا؟ -

 .بزن زنگ دیگه دقیقه ده شلوغه سرم االن سمیري -

 شده ضبط نوار یه عین! نکرد هم سالم دیوونه دختره. بکنم سالم یه نذاشت گرفت ام خنده! کرد قطع سریع و

 جواب بوق اولین با بار این زدم زنگ دوباره و بگذره ربع یه شدم منتظر. کرد قطع گفت رو جمله یه فقط

 .داد

 .کنم قطع شدم مجبور بود شلوغ سرم ببخشید سمیر -

 :گفتم و زدم لبخندي

 کو؟ سالمت -
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 خوبي؟ سالم! ببخشید آخ -

 خوبن؟ خونواده و فریبرز خوبه؟ سپهر خوبي؟ تو خوبم من -

 :گفت و خندید

 .مدته یه ازش نیست خبري داداشم خوبه؟ سمیح خوبن، همه -

 .یافتم مناسبت خونه مورد یه که بگم بهت زدم زنگ. خوبن همه خوبه، -

 مه؟ جون بگو -

 کردم، پیدا بله. بار یکمین و صد این نده قسم هم رو اسمت نمیاد، خوشم خوردن قسم از گفتم بهت صدبار -

 .ببندیم رو قرارداد بودي راضي اگه هم ببینیش هم بریم فردا شد قرار

 زود نداشتم دوست حتي کردن مي نگاهم جوري یه ها همسایه این بس از روزه چند این توي سمیر ممنون -

 !خونه برگردم

 .جدیدي خونه هفته آخر نهایتا. شم فدات شد تموم -

 .سمیر مرسي -

 نیست؟ امري خواهش، -

 .باش خودت مواظب نه -

 .باي طور، همین هم تو -

 .باي -

 !شه نمي چیزي باشي بین خوش یکم دیدی سمیر آقا. این از اینم خب

 «مهرسا»

 

 :گفتم و کردم حلقه کمرش دور رو دستم

 !دیگه ببخش -

 !دلخوره هنوز یعني این و نزد حرفي

 !دیگه کن درک. ببخش تو رفتم تند دونم مي نکن، اذیت خدا رو تو -

 :گفت و زد زل چشام تو. برگشت طرفم به و کرد باز کمرش دور از رو دستام

 باز رو چشماشون ذره یه خان سمیر این کاش. بخشیدمت مي عمرا دیدم نمي چشات تو رو عشق این اگه -

 .نذاره باال طاقچه ات واسه قدر این و داري دوستش چقدر بفهمه کنه
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 منه، براي نگراني خاطر به هاش حرف همه پري دونستم مي که این و نیاد پیش کدورتي دوباره که این براي

 :داد ادامه که نزدم حرفي و شدم ساکت ناچارا پس

 پیش بیاي توني مي کني عوض رو خونه خواي مي هنوز اگه کردم صحبت بزرگم مامان با خونه مورد در -

 !بگیریم رو استقالت خواستیم نمي که ما. اومدي مي گفتم بهت وقتي پیش ماه چند همون باید ما،

. بزنم هم حرف تو با نداره خوش دیگه قضیه اون بعد شناسي مي رو فریبرز که تو. نیست استقالل حرف -

 بهش بخوام اگه تازه. االن نه کرد مي قبول موقع اون نه فریبرز. کرد مي محرومم دیدنت از تونست مي اگه

 دوباره دارم که رو نسبي آرامش این خوام نمي دوني مي که منم. خونه برگرد گه مي پري پیش رم مي بگم

 .بدم دست از

 :گفت و گذاشت دستم روي رو دستش. نشستیم میز پشت دوتامون هر

 یه تو. بشي پشیمون روز یه ندارم دوست خوام مي رو صالحت من دوني مي که خودت اما کنم، مي درکت -

 به اما. نیستي متوجه کني مي تجربه داري رو جدید حس یه. عاشقي داغي، االن. چشیدي رو شکست طعم بار

 !آویزوني بهش کنه فکر نذار. بده نشون داره حسي هم سمیر اگه بذار. بده وقت احساست و خود

 آویزونم؟ مگه -

. کنه درک رو نداشتنت حس بذار. کن مي فکر روش کمتر باشه دستشون دم زني وقتي مردا اما نیستي، نه -

 اوقات کردن پر واسه سرگرمي یه فقط یا مهمي براش بفهم اصال چي؟ یعني نباشي اگه کنه حس بذار

 !مجردیش

 .پاکه اون. نگو جوري این پري -

 خوره؟ مي دردت چه به باهاش بودن باشه نداشته حسي بهت اگه اما پاک، اون باشه -

 :گفتم و آوردم بهش آرومي فشار و گذاشتم و بود چپم دست روي که دستش روي رو راستم دست

 و کنم عذرخواهي ازت نذاشتي کردي اخم قدر این که روزه دو این توي. زد زنگ سمیر پیش ساعت نیم -

 .بزنم حرف باهات

 .بود الزم کردنت تنبیه -

 :گفتم و زدم لبخندي

 .دیگه شدم متنبه من باشه -

 گفت؟ مي چي زد زنگ خب -

 .ببینیمش بریم قراره فردا برام، کرده پیدا خونه گفت -

 بیاد؟ باهات علي بگم اصال یا بیام؟ باهات منم خواي مي -

 .رم مي خودم خواد نمي نه -

 :گفت و شد بلند پري
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 .بیاد پیش صالحته به چي هر امیدوارم -

 رو زندگي براي الزم وسایل تقریبا بودن، شده آماده دانشجوها به اجاره براي چون واحدها شکر رو خدا

 .بود عالي من براي این و داشتن

 دنبال رو لباسام هاي چمدان که طور همون. برسونه جدیدم خونه به منو تا بود منتظرم خیابون سر سمیر

 سنگین چمدون تا دو این واقعا. رسیدم ماشین به بود هام شونه روي هم تاپ لپ کیف و کشیدم مي خودم

 نفس نشستم که این محض به. داد جا عقب صندوق رو ها چمدون و اومد پایین سریع دیدنم با سمیر. بودن

 نمي حسابي و درست اصال ماه سه دو تا که هایي همسایه این کردم نمي فکر وقت هیچ. کشیدم راحتي

 و برگشت طرفم به. کرد حرکت و روشن رو ماشین سریع نشست که سمیر. باشن فوضول قدر این دیدمشون

 :گفت

 خانم؟ احوال -

 :گفتم و زدم روش به لبخندي

 توضیح رو زندگیم براشون داشتم حوصله نه. بود شده سخت دیگه ها همسایه این تحمل واقعا سمیر ممنون -

 .بود راحت حرفاشون کردن تحمل نه بدم

. نداره کارت به کاري هستن دانشجو همشون که هم جدید مجتمع. شد تموم گذشت. نیست غمي بگذرد چون -

 .کن خبرم کردن ایجاد مزاحمتي اگه روبرویت واحد فقط

 قول به. شد مي خوشحالیم باعث بودن روبرویي واحد توي که پسري تا چهار اون بخاطر حساسیتش این

 !مگه داره خوشحالي گرنه و دیگه ام دیوونه خودش

 پایین رو ها چمدون. شدیم پیاده سریع. داشت نگه رو ماشین مجتمع در پشت که بود شب ده حدود ساعت

 .طرفش رفتم. آورد

 .برم مي من بده رو یکي -

 .کن باز رو در برو تو میارم خودم خواد نمي -

 رو در. کردم باز رو در کلید با و در سمت رفتم بشم پیله زیاد که این بدون پس. نه یعني نه گفت مي وقتي

 :گفت و خندید رسید نزدیک وقتي اما. تو بره سمیر اول تا داشتم نگه باز

 .بفرمایید اول شما -

 :گفتم و زدم لبخندي روش به

 .تو برو -

 بعد. تو برم هم من تا داشت نگه باز رو آسانسور در. بستم رو در و تو رفتم دنبالش به هم من شد که وارد

. کردم باز رو در و انداختم در به رو کلید سریع رسیدیم که واحد در پشت. داد فشار رو سوم طبقه دکمه

 .برگشت بودم وایساده بیرون در دم هنوز که سمتم به و گذاشت داخل یکي یکي رو ها چمدون

 .دیگه برم من نداري الزم چیزي اگه خب -
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 !کنم تشکر ازت جوري چه دونم نمي ممنون، -

 :گفت و کرد نگاهم شیطون

 .نیاد خوش مذاقت به ممکنه فقط هست زیاد که راه -

 :گفتم و خندیدم. کرد ام حواله چشمکي و

 !دیوونه -

 :گفت و کرد کج سرشو

 .دیگه برم و باشه راحت خیالم منم که تو برو بدو هم حاال! دیگه هستم تو دیوونه -

 :گفتم باز اما تو نمیاد دونستم مي

 تو؟ نمیایي -

 پرسي؟ مي چي واسه نمیام دوني مي وقتي خانوم شیطون -

 :گفت خندوني و آروم صداي با بعد

 .تو برو بدو هم حاال! دیگه آتیشه و پنبه قضیه -

 محض به.اومد بیرون معمولي تیپي با ساله دو و بیست حدود پسري و شد باز روبرو واحد در حین همین تو

 .شد نزدیک ما به و زد لبخندي افتاد سمیر و من به نگاهش که این

 هستین؟ شما جدیدمون هاي همسایه پس سالم، -

 مي رو بود شده دراز سمت سه که دستي و کرد مي برانداز روِ   پسر قیافه و هیکل کل که همونطور سمیر

 :گفت فشرد

 امرتون؟ بله، -

 :گفت و خندید پسره

 .خوشبختم باهاتون آشنایي از بهداروند، نیما هستم نیما من فقط نیست عرضي -

 :گفت و کرد من به نگاهي بعد

 .خانم شما همچین -

 :گفت که دادم تکون رو سرم

 .شدم آشنا باهاتون شدم خوشحال اتون، اجازه با -

 به سمیر آسانسور، در شدن بسته محض به. کرد حرکت آسانسور سمت نیما اون که داد تکون سري سمیر

 :گفت و برگشت طرفم

 فهمیدي؟ شن مي پررو. ها شي نمي کالم هم اینا با -
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 :گفتم لجبازي بدون همین براي بودمش، شناخته تقریبا دیگه

 .راحت خیالت باشه -

 .دیگه تو برو -

 :گفت شدم که خونه وارد

 .خداحافظ -

 روبرویی واحد در که دیدم در کامل شدن بسته از قبل اما. بست رو در بشه جوابم منتظر که این از قبل و

 .شد باز دوباره

 باهاش تو بود نیومده استقرارم از بعد اصال سمیر و بودم شده ساکن توش تازه که ای خونه مورد در داشتم

 :گفت دیدم یهو که زدم می حرف

 !مهرسا-

 که ماموری دوتا دیدن با. کردم دنبال رو نگاهش و اومد بند حرفم بود رو به رو به که غریبش عجیب نگاه با

 :گفت حرص با سمیر. وایسادم جا همون ترس از اومدن می ما سمت به داشتن

 .کنن می شک بهمون االن بیوفت راه وایسادی چرا-

 :گفتم سمیر به رو. زد می گنجشک مثل دلم

 بگیم؟ چی بدن گیر بهمون اگه سمیر وای -

 .سمیر بازوی به زدم چنگ ترس از مامور صدای با که بود نشده تموم حرفم هنوز

 .ببینم رو مدارکتون تونم می -

 اخم با که مامور به رو و نیاورد خودش روی به ولی ناراحته گرفتم رو بازوش که این از سمیر دونستم می

 :گفت کرد می نگاهمون

 سروان؟ جناب شده چیزی -

 تا و رفت روسریم به دستم ناخودآگاه. بزنم رو سکته بود نزدیک نگاهش از که کرد من به نگاهی یه مامور

 رو بازوش. گرفت ازم رو نگاهش سمیر. کردم نگاه سمیر سمت به دوباره و جلو کشیدمش پیشونیم روی

 .بردارم بازوش دور از رو دستام باید که فهمیدم نگاهش از. کرد نگاه بهم دوباره. زدم چنگ تر محکم

 دارین؟ نسبتی هم با شما -مامور

 .هستیم خاله پسر خاله دختر گفتم می پرسید می من از اگه مطمئنا

 :گفت سمیر

 .هستیم آشنا -

 :گفت آمیزی تحقیر حالت با مامور
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 !آهان -

 :گفت و کرد هم توی بیشتر رو اخماش سمیر

 چیه؟ وسط این مشکل االن ببخشید -

. بشه ما خیال بی مامور این تا کنه برخورد آرومتر شد می کاش. کردم نگاه سمیر به اضطراب و ترس با

 :گفت و داد تکون رو دستش مامور

 .دارین آشنایی باهم شما بده نشون که چیزی مدرک یه -

 :گفت سمیر

 .کنم رو بتونم مدرکی نکنم فکر -

 :گفتم لب زیر

 !سمیر -

 که ماشینی سمت به که حالی در مامور. موند گلوم توی صدام که بود هم تو قدر اون اخماش. طرفم برگشت

 :گفت رفت می بود پارک جا اون

 .بیارین تشریف ما با باید پس -

 :گفتم التماس با و سمیر سمت برگشتم دوباره

 .کشه می منو فریبرز. بریزم سرم به خاکی چه من سمیر وای -

 :گفت بداخالقی با

 !نگی هیچی تونی می لحظه یه -

 معلوم که مامور یکی اون به و کردم پاک روسریم گوشه با شد می جاری ضعفم موقع همیشه که رو اشکم

 :گفتم التماس با سربازه بود

 !نکردیم خالفی کار ما خدا به -

 !مهر -

 :گفت و کرد نگاه بهم چپ چپ. شدم ساکت سمیر تشر با

 نمی وقت هیچ. رفت بود باالتر سنش که اولی مامور اون طرف به و برگردم من تا زنی نمی حرف کلمه یه -

 بعد. فهمیدن می ام خانواده بود کافی. خطم آخر کردم می احساس. کنم فراموش رو موقعم اون احساس تونم

 !کردم می کار چی خیابون توی غریبه مرد یه با من کردن؟ می فکری چه من مورد در

 :گفت اخماش همون با. برگشت کی سمیر نفهمیدم که کردم می دعا دعا دلم توی و بود ناجور حالم قدر اون

 .بریم -
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 :گفتم و کردم بهش نگاه یه

 !کشه می منو فریبرز سمیر، نمیام من -

 :گفت و زد موهاش به چنگی کالفه

 .فریبرز نگو قدر این کن، بس -

 :گفتم خوری دل با

 .کنی نمی درک منو اصال تو -

 :گفت و داد بیرون صدا با رو نفسش

 .خونت برسمونت بیوفتن راه و کنن لطف خانوم اگه حاال. شد حل -

 :گفتم و کردم نگاه کرد می ترک رو اونجا که گشتی ماشین به ناباوری با و کردم پاک رو اشکام

 ندارن؟ کاریمون -

 :گفت رفت می سمتی به که حالی در

 .اومدن در آشنا نه -

 :گفتم و رفتم راه دنبالش به تعجب با

 بودن؟ آشنات! وا -

 :گفت کالفگی با و داد تکون رو سرش

 !دختر پایینه آیکیوت چقدر تو آخه -

 :گفتم خور دل

 !زنی؟ می حرف طوری این چرا -

 :گفت و کرد بلند اومد می که ماشینی برای رو دستش

 .پایینه آیکیوت چون -

 :گفت بشم سوار که این قبل. شم سوار من تا کرد باز برام رو در ایستاد جلومون که تاکسی

 !شد می کشیده وسط خانوادهامون پای اومد نمی کوتاه اگه. ببینیم رو هم نباید دیگه -

 :گفت و کرد نگاهم کالفه دوباره

 .دیگه شو سوار -
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 که موقعی تا! بوده من تقصیر انگار زد می حرف طوری. در به چسبیدم و کشیدم کنار رو خودم و شدم سوار

 رسیدن تا ترجیحا پس کنم نگاهش اخماش اون با کردم نمی جرات اصال که من. نزدیم حرفی برسیم خونه

 .نزدم حرفی خونم

 «سمیر»

 

 :گفتم و کشیدم موهام به دستي

 کردن؟ عقد! کرد برگزار رو عروسیش مراسم زود قدر این چرا رضا این سمیح -

 :گفت و کشید سر رو بود دستش که آبي لیوان سمیح

 .عروسي هم و عقد هم دیگه امشب نه، -

 !کنه بخیر رو اي هفته دو شناخت این عاقبت آخر خدا -

 کردم مي ادعا که مني مگه گفتم، خودم به من عوضش در اما. نگفت چیزي و انداخت باال اي شونه سمیح

 گل و عالقه مورد رنگ دونستن به فقط شناخت مگه شناختمش؟ مي واقعا شناسم مي خودش از بهتر رو نادیا

 توني نمي نخواد طرف خود تا نه،! کالماشه تیکه بودن حفظ به فقط شناخت مگه! داشتنیشه دوست عطر و

 بازي قشنگ قدر اون تونه مي نخواد اگه. بشناسیبش توني نمي نده بهت رو شناختنش فرصت تا. بشناسیش

 !کنه باورش هم زندگي خود حتي که کنه

 خواست اون که بودن ظواهري همون اون از من شناخت همه و. بشناسمش نذاشت و نخواست که نادیا مثل

 .کردم بلند رو سرم که خورد ام شونه به دستي. بود کشیده روش پرده که باطني نه. بدونم

 !عمومونه نوه ناسالمتي بریم شو بلند -سمیح

. شدم بلند ناچارا اما باشم جا اون خواست نمي دلم عروسي این توي نادیا حضور احتمال بخاطر که این با

 سوییچ و اومد بیرون اتاقش از بابا. بود ممکن عروسي توي وجودش و بود عروس خاله دختر نادیا باالخره

 .گرفت طرفم به رو

 .باشن داشته الزم کمک ممکنه برین شما -بابا

 صداي که بودم نذاشته بیرون رو پام هنوز. بریم که کردم اشاره سمیح به و گرفتم بابا دست از رو سوییچ

 .اومد مامان

 سمیر؟-

 .برگشتم طرفش به

 .بشه تموم آروم چیز همه بذار نکني، برخورد بد نادیا با مادر سمیر -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 کنم مي تحمل هم رو امشب پس نیست ام شناسنامه تو که اسمش بیشتر دیگه روز دو تا تخت، خیالت -

 .رو حضورش
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 .رفتم ماشین سمت به بدم بهش رو اي دیگه نصایح اجازه که این بدون و

 فقط وقتي عروسي آخر فامیلیمون هاي عروسي همه مثل و شد مي برگزار حمید عمو باغ خونه توي عروسي

 منوال همین به خانوادگي هاي عروسي باقي مثل هم امشب. شد مي مختلط مراسم موند مي باقي نزدیک اقوام

 از تعدادي و بودن رقص حال در وسط پسرا اکثرا تقریبا حاال و بود گذشته هم دوازده از ساعت. شد برگزار

 کسي هر باالخره. بودن نشسته و بودن کرده رعایت نیمه رو حجابشون که هم بعضیا. بودن وسط هم دخترا

 سالمي صداي که زدیم مي حرف باهم داشتیم. بود ایستاده کنارم مهیار. کنه کار چی باید دونست مي خودش

 من اما. کرد باهاش پرسي احوال و سالم به شروع من از قبال مهیار. برگرده راست به سرمون شد باعث

 :گفت دوباره که جمعیت به دوختم رو نگاهم اون به توجه بدون

 گیري؟ نمي تحویل -

 :گفت بگم چیزي که این از قبل مهیار! شه مي پررو بدي رو اینم بیا

 .برم من کنن مي صدام اجازتون با -

 :گفت و زدم لبخندي. بکشم کنار رو خودم کمي شد باعث که ایستاد بهم تر نزدیک شد دور که مهیار

 .نترس من محرمتم -

 :گفتم و زدم نیشخندي

 !نجاسته و پاکي قضیه -

 بود امیدوار هنوز شاید. بود ما به مادرم نگاه. بودن نشسته دورش هام خاله و مادرم که میزي به افتاد نگاهم

 قدر اون نادیا که جاست این مشکل! نیست اونا تقصیر. خواد مي اون که بره پیش طوري اون چي همه

 رو ذاتش که وقته خیلي من البته! کنه خودش خام منو حتي بلکه اونا تنها نه تونست که هست و بود زرنگ

 !شناختم

. هستن تا چند دونستم نمي که هایي شب کشیدن تصویر به یعني. ذهنم توي شب اون تکرار یعني نادیا دیدن

 اعتماد بي بودم، داده قول. بود من اعتمادي بي قول یادآور دیدنش. شدن خورد و شکستن بار هزار یعني

 .باشه مونده باقي هم تري اگه بسوزه، خشک و تر بذار. نیست اعتماد الیق که جنسي به. باشم

 سمیر؟ -

 که دلي. برد زیباییش با رو دلم روزي که زني به. زدم زل بهش نفرت از پر. کردم نگاهش

 !اومد نمي چشمم به االن که باختمش زیبایي به فقط که دلي. بودم باخته حماقت به که دلي. باختمش ساده

 .کردي حداقل رو نامزد االن تا گفتم گفتي تو که اي آینده همسر اون با! ببینمت تنها کردم نمي فکر -

 .زد روم به بدجنسي لبخند و

 شد پاک اسمت از ام شناسنامه وقتي دم مي ترجیح رسه، مي بهت ازدواجم خبر زودي همین به نباش نگران -

 .بیارم ام شناسنامه توي رو اسمش وقت اون

 !منن براي فقط کردم مي فکر روزي یه که اي کننده خر لبخنداي اون از. زد لبخندي
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 !بهمون زده زل جوري چه کن نگاه اس؟ ستاره نکنه -

 دید که رو نگاهم کنه مي نگاه ما به و ایستاده مانیا کنار که ستاره به رسید نگاهم. کردم دنبال رو نگاهش

 .دزدید رو نگاهش

 !شاید -

 :گفت مبهوت

 شده؟ بزرگ داده نشون نکنه شده؟ بزرگ شد چي بود بچه چشمت به همیشه میاد یادم -

 و معصومه بودنشه، پاک بخاطر دونستمش مي بچه همیشه اگه. خودتن مثل همه کردي فکر! شو خفه -

 درست که االن اما اومد نمي چشمم به دختري هیچ دارم زن کردم مي فکر زمان اون تازه. داشتني دوست

 .خوام مي من که باشه هموني تونه مي نیست بچه زیادم دبیرستاني آخر سال دختر یه بینم مي کنم مي نگاه

 لوس خاله دختر یه عنوان به جز به ستاره به وقت هیچ که مني! زدم رو حرفا اون چرا دونم نمي هم خودمم

! کشونه نمي که کجا به رو آدم افکار مسمومش افکار این با ببین. بودم نکرده نگاه َکل پایه و جیغو جیغ و

 .کنه مي قبولم بذارم دختري هر روي دست بدم نشون که این براي فقط شاید

 .کردي جلب رو بقیه توجه نزن حرف بلند -

 :گفتم و زدم پوزخندي! چیزایي همچین بود مهم براش اصال مگه. کردم نگاش

 گم بشي مجبور که نکردم کاري خودم تا کني گم گورتو بهتره هم حاال شده؟ مهم برات مردم حرف چیه؟ -

 .شي

 :گفت و کرد اخمي

 .الیق چه هر خالیق -

 :گفتم و انداختم باال ابرویي

 !باشه داشته منو لیاقت تونه نمي خیابوني یه اومدي خوب اینو -

 نداشتم رو ایستادن حوصله. رفت کنارم از بزنه اي دیگه حرف که این بدون بودن شده خشم از پر چشاش

 که میزي سمت نگاهم شد باعث مامان صداي اما بود کنارم که خالي میز ترین نزدیک سمت کردم حرکت

 گرفته نظر در برام رو کي باز نیست معلوم. پیشش برم کرد اشاره چیه؟ گفتم سر اشاره با. بره نشستن پشتش

 این حوصله که این با. داده نشونم حاال تا شب اول از که باشه دختر چهارمین باید این کنم فکر بده نشونم که

 زندگي نادیا و منو که شده باورشون دیگه اونا فهمیدم مي که بود خوبي نشونه حداقلش اما نداشتم رو کارش

 :گفتم رسیدم که کنارش. شده تموم مشترکمون

 شده؟ چي باز مامان جانم -

 :گفت آروم و کرد اشاره بودن نشسته زن یه و دختر دو که کناریشون میز به

 .خوبیه دختر چه کن نگاه رو چپي سمت -
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 شالش و مانتو که دختره به نگاه یه حال این با باز اما برسه کجا به تعریفات این از قراره دونستم مي که من

 خاله و مامان کنار و کشیدم بیرون رو صندلي. کردم بود زدن دست حال در خنده با و بود کرده تنش رو

 . نشستم

 کي این حاال دي، مي نشونم رو یکي بار یه ساعت هر که خواستگاري مجلس نه عروسیه امشب مامان -

 هست؟

 :گفت لبخند با گذاشت بودنم راضي حساب به رو حرفم این که مامان

 !خوشگله و خانم چه کن نگاهش آشناس، -

 :گفتم و کردم پوفي

 دختر این تازه. باشم راحت دقیقه یه بذار. ندارم حوصله اصال امشب که دیگه وقت یه براي بذار جان مامان -

 .کنه زندگي کرده ازدواج بار یه که کسي با نیاد خوشش ممکنه هم خانم

 .شد تر پهن مامان لبخند بار این

 .داد مي نشون راضي که مامانش دونم، مي رو مادرش دهن مزه من باشه راحت خیالت -مامان

 :گفتم حرص با

 زدي؟ حرف باهاشون بگي من به که این از قبل مامان -

 تنور تا گفتم هم من کرد مي تعریف تو از مادرش خود تازه چیه؟ نظرشون بدونم خواستم شده؟ چي مگه خب-

 چیه؟ دهنشون مزه ببینم و بچسبونم رو نون داغ

 :گفت ام خاله که بگم چیزي خواستم

 تو. همین پرسیده رو نظرشون فقط نکرده که خواستگاري مامانت خوري؟ مي حرص چرا خاله جان سمیر -

 .نداره مشکلي هیچ نخواي اگه هم

 «مهرسا»

 

 پله بودم مجبور بود خراب آسانسور هم امروز. نبودم بند پا رو خستگي از. خونه رسیدم نه حوالي همیشه مثل

 سریع اما بیوفتم بود نزدیک. خوردم نفر یه به محکم یهو که بودم نرفته باال رو پله چند هنوز. برم باال رو ها

 .گرفتم ها نرده به رو دستم

 نشد؟ که چیزیتون خانم، ببخشید -

 اخم سریع. نیومد خوشم اش خیره نگاه از. کردم نگاه بود جلوم که سفیدي بور پسر به و کردم بلند سرمو

 :گفتم و کردم

 .کنید جمع رو حواستون بعد به این از -

 :گفت که شم رد کنارش از خواستم. نشست لبام رو ناخواسته لبخندي. بودم داده جواب سمیر مثل
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 !اتون خنده این به نه اخمتون به نه -

 .اومد دوستش صداي که بدم رو جوابش تا کردم باز رو دهنم. شد خشک لبام رو خنده حرفش این با

 .بیایي بیاري کیف یه رفتي پس؟ شد چي آریا -

 اخم و دوستش و من دیدن با. روبرویي همسایه همون بود نیما. شد پیداش هم خودش جمله پایان با همزمان

 .کرد احوالپرسي به شروع سریع فقط نه، یا خبره چه فهمید دونم نمي بود صورتم روي که بزرگي

 هستین؟ خوب خانم سالم -

 :گفت بود لباش روي که اي ساده و مهربون لبخند با که دادم تکون رو سرم

 هستن؟ خوب ایشون بپرسم هم رو فامیلیشون همسرتون از رفت یادم قبل دفعه من ببخشید -

 .هستن کاوش ممنون،-

 :گفتم همین براي. بود زیاد ریسکش البته. همسرمه سمیر کنه فکر داشتم دوست چرا دونم نمي

 .هستن نامزدم -

. بهم زده زل و کرد باز و نیشش حیا بي پررو پسره! کرد مي نگاه بهمون باز نیش با که افتاد آریا به نگاهم

 :گفت و کرد نگاه آریا به هم نیما من با همزمان. مجردم دونه نمي خوبه حاال

 ایستادي؟ هنوز چرا بیاري مونده جا ماشین تو که رو کیفت بود قرار ایستادي جا این چرا آریا -

 :گفت و کرد اشاره من به بود کرده حفظ لبش روي هنوز که اي مزه بي لبخنده همون با هم آریا

 .نبود حواسم خوام مي عذر کاوش خانم -

 :گفتم نیما به رو کنم نگاش که این بدون

 .اتون اجازه با و هستم راد -

 اسم به منو اینا اگه و اومد فریبرز بار یه اومدیم بدونن رو فامیلیم دادم مي ترجیح. کردم حرکت باال سمت و

 و نیما اون موي تار یه! هیز پسره بود نچسب و تفلون چقدر آریا اون. شه مي نور علي نور بشناسن کاوش

 گفت مي بود سمیر اگه حاال. مزه بي پسره! اش دریده نگاه اون با آریا این مثل تا صد به ارزه مي نگاهش

 رو کفشام و کردم باز رو در. گرفت ام خنده دوباره! اس مزه بي گي مي که چشیدي رو طعمش تو مگه

 و کنارشون هم رو کیفم. کردم پرت سالن وسط مبل روي رو درآوردم رو روسریم و مانتو سریع. درآوردم

 با گرفتم که دوش. شدم مي هالک تشنگي و گرسنگي از داشتم. بخورم آب لیوان یه تا آشپزخونه سمت رفتم

 حتي که بود ام گرسنه قدر اون. رفتم آشپزخونه سمت حموم کاله و بودم بسته خودم دور که اي حوله همون

 همین غذا ترین سریع فعال. برداشتم مرغ تخم تا دو و کردم باز رو یخچال. بپوشم رو لباسام قبلش تونستم نمي

 .کردم باز رو هم تاپ لپ. گرفتن لقمه به کردم شروع و گذاشتم میز وسط رو تابه. هست رو نیم

 ته. کردم روز به هم رو ام صفحه. اینترنت توي گردي وب دیگه دست با و دهنم ذاشتم مي لقمه دست یه با

 ظرفا اومد نمي خوشم وقت هیچ که این با. نبود شستنش حس فعال سینک تو گذاشتمش و درآوردم هم رو تابه

 سمیر با داشتم احتیاج شب چند از بعد من االن واقعا. باشه استثنا رو امشب اما بمونن ظرفشویي سینک تو
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 شدنش آن امید به وقت دیر تا من که شبه سه و شه نمي آن که شبه سه. سمیح نه اون نه نبود،. بزنم حرف

 !گرفت ام خنده. سبز هم با یا شن مي غیب هم با یا تا دو این. نبود هم سمیح. مونم مي بیدار

 تا بشه آن خواست مي نمیاد بودم مطمئن دیگه نبود اومدنش به امید دیگه. بود شب نصف سه ساعت حدود

 که همین اما. بستم رو خوندم مي داشتم که رماني. بود شده حاال

 :نوشتم سریع! بود روشن سمیر چراغ. شد تا چهار چشام افتاد، چت صفحه به نگاهم

 هستي؟ سمیر -

 .آره-

 :نوشتم شوق با

 شدي؟ آن کي-

 .شه مي ربعي یه -

 :نوشتم!بود روشن که چراغم. بفهمم که بود نداده هم پیام یه اما شده آن که بود ربع یه! ربع یه

 ندادي؟ پیام چرا پس-

 .نفهمیدي بوده شلوغ سرت حتما -

 :نوشتم. بود تلخ امشب که این مثل کردم پوفي

 .نبود حواسم خوندم مي رمان داشتم نه-

 .اوکي -

 .نوشتم کنم سالم بود رفته یادم اصال

 خوبي؟ سالم راستي-

 .خوبم -

 !شبه نصف آخه نمیایي؟ دیگه کردم مي فکر -

 :نوشت

 .بودم عروسي -

 نبود فکرم به اگه انصافي بي نه. نبوده یادش هم رو تو اصال گذروند مي خوش داشت دیدي خانم مهرسا بیا

 :نوشتم. شد ان االن چرا پس

 بود؟ کي عروسي مبارکه-

 بگم؟ من که شناسي مي رو فامیالمون تو مگه -

 :نوشتم همین براي نداره رو باهام زدن حرف حوصله کردم مي حس داد مي سمیر که جوابایي این با
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 .بخواب برو اي خسته اگه جان سمیر -

 :نوشت

 .ندارم رو یکي تو ناز حوصله اصال امشب مهرسا -

 :نوشتم! اس خسته شاید گفتم فقط کنم ناز خواستم کي من چي؟ یعني برخورد بهم

 !بگي جوري این داري حق خري مي نازمو هم خیلي که این نه -

 :نوشت شد عصبي کردم حس

 .بشین سوارمون خواین مي بهتون بدیم رو دیگه همینه بشه؟ چي که بخرم رو نازت -

 :نوشتم. کرد مي اذیتم داشت زدنش حرف جور این و دلتنگش و بودم کالفه. چشه نبود معلوم اصال امشب این

 کردم؟ بدي کار من سمیر -

 :نوشت

 .کني مي که روز یه نکني امروز -

 وقت اون بودم منتظرش شب وقت این تا بگو منو. کردم بغض. بفهمم رو حرفاش معني تونستم نمي اصال

 :نوشتم.بودم شده تر حساس و بودم حساس. شدن سرازیر زود همیشه مثل اشکام! اون

 .بخوابم خوام مي کنه مي درد سرم من سمیر -

 :نوشت

 بشه؟ چي که کني مي قهر زودي بزنه؟ حرف تو با کلمه دو تونه نمي آدم چرا -

. کنم حس نوشت مي که کلماتي بین از رو عصبانیتش هم مانیتور پشت از حتي نداشتم طاقت. برچیدم لب

 :نوشتم

 .شیم پشیمون بعد بزنیم حرفي خوام نمي نیست، خوب حالت -

 :نوشت

 .خودته جنس از یکي خرابم حال مسبب -

 :نوشتم اما نبودم مطمئن بود رسیده ذهنم به که چیزي از که این با

 بود؟ جا اون هم نادیا -

 مني. براش بود سخت. کردم مي درکش. بگه خودش شکستن از بخواد که بود سخت مرد براي. نداد جوابي

 :نوشت باالخره. خرابه حالش و داغونه که بگه بود سخت. گفته زنش خیانت از زنم یه که

 !شعور بي عوضي نگرفتي؟ زن هنوز گه مي من به اومده عوضي -
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 چي؟ اون اما. بودم گرفته طالق که خائنه کلمه واقعي معناي به شوهرم فهمیدم وقتي من. کردم مي درکش

 :نوشتم! چشماشه جلوي زنش خیانت تصویر که اوني

 گفتي؟ بهش چي -

 :نوشت

 .رسه مي بهش ازدواجم خبر زودي همین به که گفتم -

 کنه لجبازي اش روحیه این با سمیر اگه دونستم مي که این از. سمیر دادن دست از براي فقط نه. ترسیدم

 :نوشتم! شه مي بدتر وضعش

 .زده حرفو اون که حرصه از اون حرفاش به نده اهمیت اونم! نکنیا لجبازي سمیر -

 .بهم داد پشنهاد رو تایي چند یه هم مامان کنم، ازدواج دارم تصمیم اتفاقا نه -

 وجود مني انگار اون براي اما. کن باورم. بده فرصت یه نکن، سمیر! شد کند قلبم ضربان. شد فشرده قلبم

 خالي سرم رو حرصش که دوست یه. دادم مي گوش حرفاش به که بودم دوست یه فقط اون براي من. نداشتم

 :نوشت. کرد مي شوخي باهام دوستا همه مثل هم گاهي. کرد مي

 .ببینمت خوام مي -

 :نوشتم

 .نرفته یادت که رو آخر دفعه سمیر -

 :نوشت

 یه برام تو کن باور. بزنم حرف باهات رو در رو دارم احتیاج کني، فکر پیشنهادم روي دوباره خوام مي -

 .همین باشه پاک دوستیمون رابطه خوام مي فقط من. ندارم ازت توقعي هم این از بیشتر دوستي،

 خواست مي دلم بار این. ترس بخاطر فقط نه بار این. اس صیغه پیشنهاد پیشنهاد، از منظورش دونستم مي

 :نوشتم. بیارم بدست رو دلش تونستم مي شاید. کنم امتحان رو شانسم تا کنم قبول

 .باشه -

 :نوشت

 !شده تنگ دوستم بهترین براي دلم -

 اما. نکنم باز روت حسابي این از بیشتر خواي مي دونم مي. سرم توي نکوب رو دوستم کلمه این سمیرم

 :نوشت که ننوشتم چیزي! شه نمي حالیش حرف که دل کن درک

 .رضاست عالمت سکوت البته. شدي ساکت که بگیرم بله خوام نمي که االن خانما خانم -

 می فقط من واقعا شاید. شد بهتر حالش یعني. شد آفتابي دوباره هوا یعني این و فرستاد اي خنده شکلک و

 :نوشتم. گه مي غمش از باهاش که باشم براش دوست یه تونستم
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 !کشه مي منو بفهمه فریبرز اگه سمیر -

 :نوشت

 برم بده بوس یه حاال اس، ساده دوستي یه! کنیم کار چی خوایم مي مگه تازه. بفهمه ذاریم نمي بشم فدات -

 .بخوابم

 شیطنت فقط که شیطنتي. کردم مي عادت باید کم کم شیطونش هاي شوخي این به. فرستاد بدجنسي شکلک و

 :نوشتم. شدم شیطون هم من. بیشتر چیزي نه بود

 انگاري؟ شده خوب حالت سمیر آقا چیه -

 :نوشت

 چي؟ یعني -

 !همینه ضعفتون نقطه مردا همه! گرفتن و فرستادن بوس این به نه عصبایتت اون به نه که این یعني -

 :نوشت اما. شوخي محض فقط بودم گفته منظور بي

 بهت فردا. نیومده بهتون خوبي اصال کردم ناراحتت گفتم کنم عوض رو هوات و حال خواستم منه تقصیر -

 !باي. محضر بیاي چند ساعت گم مي زنم مي زنگ

 فقط تازه! گفتم دروغ مگه خب کرد؟ جوري این چرا این. کرد آف بنویسم چیزي من بذاره که این از قبل و

 مي ناراحت زود بگم کلمه یه که من اما شم ناراحت نباید من کنه مي شوخي اون چطور! دیگه بود شوخي

 نه! گرفت ام خنده. کردم مي قهر باهات هفته یه تا گرنه و کرده داغونت زنت خیانت دونم مي که حیف! شه

 !دارم رو قهر طاقت خودم که این

 «سمیر»

 

 .ایستادم دفتر به نزدیک خیابون گوشه روش روبه

 دونم مي اس، رابطه بودن پاک فقط محرمیت این از من هدف نره، یادت زنم مي که رو حرفایي این مهر -

 دوست شاید من البته رو، محرمیت این بدون دختر یه با بودن دوست کردم تجربه من هم بار یک حتي و خیلیا

 ...اما نداره، مشکلي هیچ بودم مطمئن که بود جوري نگاهم نگذشتم خودم حد از وقت هیچ اما باهاش بودم

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 چیه؟ حرفا این از منظورت -

 من خود داریم، که اي رابطه به دادن شکل تغییر قصد نه دارم سواستفاده قصد نه من که بفهمي خوام مي -

 ازش بد قدر اون. شده سواستفاده ازش خیلي چون شاید ده نمي دست بهم خوبي حس میاد صیغه اسم وقتي هم

 قدر اون کنن دفاع داده خدا که مجوزي این از خوان مي که هم بعد. کردن تخریبش بدجور که کردن استفاده

 اگه اما کنن، مي تخریب بدتر رو اش وجه کنن ادا رو مطلب حق درست که این جاي به که کنن مي دفاع بد
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 داشتن نگه پاک و گناه از اجتناب فقط بالغیم و عاقل که تویي و من ما، هدف که کنیم نگاه قضیه به دید این با

 .داره اشکال رابطه این آیا امونه رابطه

 :وگفتم دادم تکیه سرم پشت دیوار به

 قدر اون که هستند نفر دو خود مهم کنه؟ مي ایجاد تغییري چه عربي کلمه چند مگه بگن خیلیا شاید راستش -

 و باشیم دوست هم با تو و من اگه بگو خودت. ندارم قبول رو اینا من اما. کنن اجتناب گناه از که هستن عاقل

 باشیم؟ هم با چیزي هر از آزاد و راحت که این یا راحته خیالمون دونه مي پاک هم خدا رو رابطه بدونیم

 :گفت و کرد قطع رو حرفم دوباره

 !نفهمیدم رو منظورت که من -

 :گفتم و زدم لبخندي

 فقط رابطه گفتم اگه من که این از باشه راحت خیالت که اینه واسه حرفام خالصه اما. دیگه عجولي بس از -

 فهمیدن مي رو این همه کاش بشه، محرمیت این از اي سواستفاده نیست قرار یعني. دوستیه فقط یعني دوستیه

 .داشت پاک دوستي یه شه مي جوري این که

 :گفت و زد تلخي لبخند

 !بفهمه فریبرز اگه اما بود نخواهد بینمون هیچي گي مي تو -

 :گفتم و دادم تکون و سرم

 کنن مي برداشت بد همه شده استفاده صیغه از بد قدر اون بس از. دم مي حق فریبرز به مورد یه این توي -

 بقیه به چون شاید. بکنم هم فکر مسئله این به ندارم دوست اصال چرا دروغ بودم، جاش اگه هم من شاید

 اون از نتونه هست محرم باهاش اگه حتي پسر یه که کنه کاري تونه مي هم دختر خود البته. ندارم اطمینان

 بازم داره، وجود که تفکراتي این همه با بپرسم، ازت خوام مي باز االن. نگذره شده مشخص که حدودي و حد

 هستي؟ راضي

 .کرد بازي دستش انگشتاي با اي لحظه چند

 فقط گه مي دلم که کنم عمل چیزي اون به خوام مي بار یه اما گفتم، دروغ ترسم نمي بگم بهت اگه -مهرسا

 .نشم پشیمون وقت هیچ امیدوارم

 :گفتم و کردم اشاره محضر در به

 .بریم پس -

 :گفتم و برگشتم مهر طرف به کرد عاقد که سوالي با بودیم نشسته هم کنار

 باشه؟ چي مهریه -

 :گفت و انداخت باال اي شونه

 .خوام نمي مهریه -
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 .زدم لبخندي

 !کنما مي مهرت سکه تولدت سال به نکن فکر البته خواي؟ مي چي باش زود. باطله عقد نباشه مهر -

 .شد بلند ام خنده صداي و

 .کافیه سکه یه خسیس باشه! ایش -

 .عاقد سمت چرخوندم رو نگاهم و دادم تکون سرمو

 طرفش به رو نامه صیغه برگه. زدیم مي قدم هم کنار. کردیم حرکت رو پیاده سمت زدیم، بیرون که دفتر از

 :گفتم و گرفتم

 .نبیننش ات خونواده که بذار جا یه ضمن در بیاریش، خودت با بودیم بیرون هم با وقت هر بهتره -

 وقتي از که رو اي بسته. ایستاد روبروم من طبع به هم اون ایستادم،. کیفش توي گذاشت و کرد تا رو برگه

 :گفتم و گرفتم طرفش به رو بود دستم اومدیم

 .پاک دوستي یه شروع هدیه اینم -

 :گفت و خندید شوق با

 .نگرفتما برات چیزي من اما ببخشید کشیدي، زحمت چرا ممنون -

 .شد خشک دستم بگیر اینو حاال خانوم باشه -

 :گفت و خندید کرد بازش که این محض به گرفت رو بسته

 .خودمه گوشي رنگ همون و مدل همون درست -

 :گفتم و خندیدم

 !خسیسم چقدر دیدي. دوستیمون هدیه هم بود جدیدت خونه واسه هم. نشون دو تیر یه با نداره رو قابلت -

 .ممنون واقعا -

 رو امیر اما بود من با صبح شیفت امروز که درمانگاه برم هم بعد خونه برسونمت که بریم بهتره خب -

 .باشه درمانگاه تو اون من، جاي به ساعت چند کردم مجبور

 خونش برسونم رو مهر خواستم مي. دادم طالق هم و کردم عقد هم روز یک توي که باشه مسخره واقعا شاید

. شده صادر حکم گفت و زد زنگ پورآزاد که بود نگذشته حرکتم از اي دقیقه ده هنوز. مزون ره مي گفت که

 یک درست. کنم تموم رو چیز همه هم بعد و دفترش برم حکم گرفتن براي تونم مي خواستم وقت هر گفت

 تحمل باز اما دفتر بیاد تا بمونم منتظرش هم ساعت دو شدم مجبور که این با. بودم دفترش تو بعدش ساعت

 گرفتم دستم رو حکم وقتي. بودم منتظرش وقت خیلي که حکمي گرفتن به ارزید مي ساعت دو اون کردن

 .کردم پاک زندگیم از رو نادیا اسم به زني همیشه واسه شد نمي باورم
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 این محض به. خورده خط و شده پاک زندگیم از نادیا که شد مي باورم تا خورد مي خط اسمش باید باز البته

 پیامک براش. گرفتم دستم رو گوشیم و دادم تکیه ماشین به. رفتم ماشین سمت زدم بیرون پورآزاد دفتر از که

 :فرستادم

 چي هر کردن تموم واسه هم بگیر رو ات مهریه چک هم بیا آدرس این به ظهر از بعد نیم و چهار ساعت»

 «مونده باقي بینمون

 .بکشم نفس راحت تونستم مي. شد راحت خیالم کردم که سندش

 :گفتم بود ایستاده اتاقم در دم که مامان به رو و برداشتم رو چکم دسته

 .محضر بریم مونده فقط. شد تموم چیز همه باالخره -

 .نشي پشیمون وقت هیچ که امیدوارم -مامان

 !بشم پشیمون نیست قرار کارم این بخاطر وقت هیچ که دونست نمي مادرم بیچاره

 .نبودم راضي و خوشحال امروز اندازه به وقت هیچ مامان تخت خیالت -

 گفتي؟ بابات به -مامان

 .گفتم زدم زنگ بهش آره-

 :گفت که خودش هم بعد و اومد سمیح اتاق در شدن باز صداي

 دي؟ مي طالقش داري واقعا -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .آره -

 با. کرد پاک رو اشکاش مامان. بوسیدم رو سرش و کشیدم آغوش به رو مامان محکم. بودم خوشحال دلیل بي

 :گفتم تعجب

 کني؟ مي گریه چرا مامان -

 ...وقت هیچ گرنه و فهمین مي همو تا دو شما کردم مي فکر من -مامان

 :گفتم و بوسیدم رو دستش بار این و کردم قطع رو حرفش

 تونم نمي که خودم به مامان، -

 هم تو. بودیم نشده ساخته هم براي ما کردم، مي فکر که نبود اوني خب اما بود هم من انتخاب اون بگم دروغ

 .کني سرزنش رو خودت نیست الزم

 :گفتم و خندیدم

 .باشي برام زن یه دنبال بهتره پس بگیري زن واسم خواي نمي مگه -
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 :گفت و زد لبخندي

 پسرمو من اما خوایش نمي که اس دیگه یکي دنبال چشمت و شدي هوایي تو که گفته جا همه نادیا که درسته -

 غیرممکننه دونن مي شناسنت مي که اونایي راحت خیالت. شناسمت مي کردم بزرگت خودم. شناسم مي

 .کني اشتباه

 :گفت و کشید صورتم به دستي

 باهم آخر تا نبود قسمت که این مثل اما خوبیه دختر. کن حاللش زده حرف بوده ناراحت اونم باالخره -

 .باشین

 :گفتم و بستم و چشام

 .خداحافظ. مامان برم من -

 سمیر؟ -

. برنگشتم اما ایستادم. کنم تحملش هم لحظه یه حتي که خواست نمي دلم دیگه بود شده تموم چیز همه که حاال

 .ایستاد جلوم. دوختم بودم کرده پارک رو ماشین که جایي به رو نگاهم

 بزنیم؟ حرف باهم شه مي -نادیا

 :گفتم قاطع و محکم

 .نه -

 .گیرم نمي رو وقتت زیاد -

 همون! داشتم دوستش روز یک که بود زني همون این. بخونم نگاهش از تونستم نمي هیچي کردم، نگاهش

 !بس و دونه مي اشتباه یه رو خیانتش که همونیه نادیا! بشم متنفر ها زن همه از شد باعث که زني

 .برم باید بزن رو حرفت زود -

 بشینیم؟ جایي یه شه مي -

 .نبود نشستن براي جایي کردم نگاه اطراف به

 بهتره پس جایي شاپي کافي ببرمت که نداري هم انتظار. نیست اطراف این نشستن واسه جایي که بیني مي -

 .دارم عجله که بزني رو حرفت

 .دارم دوست هنوزم من اما نشه باورت شاید -

 !پرروییه نهایت واقعا دیگه این! زدم پوزخندي

 !فهمیدیم هم رو داشتن دوست معني و نمردیم خوبه -

 !نباشه خودش مال که بلرزه کسي براي ممکنه دلش آدم گاهي خب -

 :گفت که بردارم قدمي خواستم نداشتم رو پرتاش و چرت شنیدن تحمل اصال
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 .باش مطمئن اینو کنم، کوچیکت نخواستم وقت هیچ -

 از متنفرتر اما شد آره! شد؟ عوض نظرم گفت که پرتایي و چرت این با کرد مي فکر. کردم نگاهش نفرت با

 .شدم قبل

 پیدا این از تر مزخرف دلیل! جالبه لرزید؟ دلت باش، مطمئن اینو تویي، نیستم من شده کوچیک که اوني -

 بدي؟ تحویلم نکردي

 !سمیر -

 :گفتم و گرفتم صورتش جلو رو دستم

 .ببینمت هم دیگه بار یه حتي نمیاد خوشم هیچ. بفهم رو این بشنوم رو صدات نه ببینمت خوام مي دیگه نه -

 :گفت و شد موذي اش قیافه باز

 .نره یادت رو این داریم فامیلي نسبت باهم ما -

 .کن جمع رو حواست پس بیوفتي کردن غلط به کنم مي کاري بري اعصابم رو بخواي اگه خدا به نادیا -

 :گفت و گرفت فاصله ازم قدمي

 وقته خیلي من که طور همون نکن فکر زندگیمون به زیاد. شده تموم که بوده زندگي یه کن فکر حال هر به -

 .کنم نمي فکر بهش

 همون باید که زیاده روت خیلي که سوزه مي دلم! بودي زنم که داشتي مي نگه رو این حرمت حداقل کاش -

 .بردم مي رو آبروت همه جلو وقت

 :گفت و گرفت فاصله دیگه قدم یه

 بخاطر گفتم ات خونواده به وقتي روز همون بودمت شناخته من اما نشناختمت؟ وقت هیچ کردي مي فکر -

 نمي وقت هیچ فهمیدم پدرت مقابل در بودي کرده سکوت تو و گرفت کتک باد به منو کارهاش به اعتراضم

 کرده مورداشتباه یه این توي خب اما بدي، طالقم خواي نمي کردم مي فکر دروغ چرا البته. وقت هیچ گي،

 نمي یا کني مي اعتماد یا تو چیه؟ مشکلت دوني مي سمیر. بودم زده حدس اشتباه رو بعدیت حرکت و بودم

 مطمئنم دیگه اینو. شه عوض نظرت غیرممکنه نکني وقتي و کني شک غیرممکنه بکني اعتماد وقتي تو! کني

 .شناختمت درست

 :گفتم و رفتم ماشین سمت به

 .خیابوني خانم من واسه شدي روانشناس -

 .شناختم خوب رو شوهرم اما نیستم روانشناس -

 :گفتم و برگشتم طرفش به

 !سابق خواب هم بگي بهتره -

 .گذشتم کنارش از سرعت با و کردم روشن رو ماشین. شدم سوار



 
 

246 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 «مهرسا»

 :گفت و کوبید سرم روي محکم پري

 قبول بده پیشنهاد بهت باز تا دونستم مي که من! خوام نمي که کردي مي ناز ذره یه حداقل! سرت تو خاک -

 کاري هر خاطرش به داري جوري این که پسره این داره چي کنم؟ کار چی تو دست از من خدا اي. کني مي

 کني؟ مي

 :گم مي بغض با

 گاهي کنه اخم گاهي که بلرزه، براش دلت که کني پیدا رو کسي سال چند از بعد وقتي! فهمي نمي منو تو -

 جوني ترین صادقانه و ترین پاک این باشي مطمئن اما جونم بگه گي مي رو اسمش وقتي که بخره، رو نازت

 مگه پرسیدم خودم از بار هزار حاال تا خودم چون نکن سرزنشم کنم مي خواهش پري چي؟ یعني شنیدي که

 شه، نمي اما نه؟ پاقرصمه پرو خواستگار که یوسف همین چرا اون؟ چرا اصال داره؟ بقیه با فرقي چه سمیر

 فقط حاضرم که دونم مي فقط فهم نمي هم خودم رو دارم سمیر به که حسي! تونم نمي نخوام، که این نه

 بودن حس که بخورم حسرت عمر یه بعدش خوام نمي. باشم اما باشه مجرد که زماني تا اونم باشم دوستش

 .کنم تجربه نتونستم رو کنارش

 :گفت و داد تکون تاسف روي از سري پري

 کار اگه چي؟ وقت اون نمونه، گذاشته خودش که قراري و قول پاي سمیر که کن فکر این به لحظه یه -

 چي؟ داد دستت

 .گرفت ام خنده

 !ببند و نیشت ورپریده دختره اومد هم خوشش چه -پري

 :گفتم خنده با

 دستم حتي بیرون رفتیم بار هر گذره مي هفته دو که حاال تا شدیم محرم وقتي از کن باور! خطره بي سمیر -

 .نگرفته هم رو

 :گفت حرص با پري

 .باشه حواست که باشم گفته من -

 .باشه راحت خیالت-

 :گفت و شد نگران اش چهره

 خبر؟ چه فریبرز از -

 .باشه جا اون ماهي دو یه کنم فکر رفت پیش روز چهار -

 به! باشه شب وقت این عمرا که مامان باشه تونه مي کي کردم تعجب. شد بلند واحدم در زنگ صداي یهو

 :گفتم و برگشتم پري طرف

 دنبالت؟ بیاد قراره علي -
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 نگاه دانلود

 :گفت و کرد نگاه ساعتش به

 !میاد بعد به یازده گفت اون نیمه و نه ساعت تازه بابا نه -

 که ایستاده کجا نبود معلوم! نبود مشخص اش قیفه کردم نگاه چشمي از. کردم سرم رو شالم و شدم بلند

 !شد رویت اش قیافه که کردم باز رو در. نباشه مشخص

 خوبي؟ سالم -آریا

 :گفتم و دادم تکون سرمو! این شده خاله پسر چه

 داشتین؟ کاري بفرماید -

 و کرد تر پهن رو لبخندش این برعکس اما زد نمي حرفي دیگه زدنم حرف لحن این با بود دیگه یکي حاال

 :گفت

 دارین؟ یخ داشتیم الزم یخ شده خراب یخچالمون راستش -

 .لحظه چند یه-

 :گفت پري که برگشتم و بستم رو در

 بود؟ کي -

 !خواد مي یخ روبرویي همسایه -

 .در سمت رفتم و گذاشتم کوچیکي قابلمه توي رو یخ

 .جناب بفرماید -

 :گفت و گرفت رو ظرف

 .شدم مزاحمت ببخشید -

 .کنم مي خواهش-

 .شد بلند پري صداي

 !دیگه بیا شد چي مهرسا-

 دارین؟ مهمون -آریا

 داره؟ ربطي شما به -

 پري که بستم رو در. رفت واحدشون سمت و گفت بخیري شب و کرد جمع رو خودش زود اما خورد جا

 :گفت

 بود؟ کي این -

 !نچسب پسره. بود یکیشون اینم کنن مي زندگي دانشجو پسر چهارتا رویی روبه واحد -
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 نگاه دانلود

 :گفت و خندید

 نچسب؟ چرا -

 !شه مي پسرخاله زود هم هیزه هم چون -

 .کن جمع رو حواست پس -پري

 .هست جمع -

 .شد بلند گوشیم صداي

 .ایناهاش بیا -پري

 .بود سمیر. گرفتم دستش از رو گوشي

 .رفتم خوابم اتاق سمت به

 خوبي؟ سمیر سالم -

 خوبي؟ تو خوبم من خانوم سالم -

 زدي؟ زنگ عجب چه عالیم، -

 .اومد اش خنده صداي

 .خانما خانم دادي مي پیام یه بودي شده دلتنگ اگه -

 .شده تنگ برات دلم آره -

 .طور همین منم -

 :گفتم و تخت روي نشستم. خندیدم

 پس؟ شده تنگ برام دلت هم تو -

 :گفت بود توش بدجنسي و خنده که صدایي با

 .شده تنگ خودم براي دلم من نوچ -

 .شده تنگ خودم براي دلم منم پس -

 باشیم؟ هم با شب تا بیرون بریم اي پایه اس جمعه که خوبه؟فردا برات شده تنگ دلم شم، قربونت باشه -

 :گفتم. آوردم مي رو سپهر رفتم مي باید فردا اومد یادم جمعه گفت

 .پیشمه سپهر فردا -

 خبر؟ چه بگو خب. دیگه روز یه براي ذاریم مي باشه، -

 .زدیم مي حرف موردت در پري با داشتیم نیست، خبري سالمتي -
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 نگاه دانلود

 :گفت شیطنت با

 کردین؟ مي تمجید و تعریف ازم؟ گفتین مي چي -

 !نوچ -

 جوریاس؟ این خانم مهرسا باشه -

 !جوریاس این کاوش سمیر آقاي بله -

 .شد بلند اش خنده صداي

 خندي؟ مي چرا -

 !باشه قشنگ قدر این کردم فکرنمي حاال تا! گفتي اسممو باحال خیلي-

 !سمیر نکن مسخره -

 .شدم خودم اسم عاشق من گفتي که حرص با جور یه اصال. گفتم جدي چیه؟ مسخره-

 :گفتم شیطنت با

 بشي؟ دیگه کس یه عاشق بهتره شما -

 مثال؟ -

 !حاال -

 !ها دي می تحویل بهم داري حرفامو بدجور مهي -

 .استاد دیگه اینیم ما -

 .شد باز در بعدش و خورد در به اي تقه صداي

 .دیگه برم من اومد علي -پري

 میاد؟ یازده نگفتي مگه -

 .خداحافظ اومد االن دیگه خب -پري

 .خداحافظ -

 پریه؟ -سمیر

 :گفتم شد بسته که اتاق در

 .آره -

 :گفت شیطنت با

 .بود مناسبي مورد شاید سالشه؟ چند -
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 نگاه دانلود

 :گفتم مصنوعي حرص با

 .داره صاحب اونم ضمن در داري صاحب فعال که کن درویش رو چشات -

 .درمانگاهم دیگه برم من عزیزم اوکي! خشنه چه صاحبمم -

 :گفتم شم پشیمون که این از قبل نه، یا بگم بود دل دو

 .جا این بیا فردا داري دوست اگه سمیر -

 :گفت بعد و کرد سکوت لحظه چند

 بگي؟ بهش خواي مي چي چي؟ سپهر پس -

 !نبودم سپهر یاد اصال آره

 .خوبه بیا علي دوست عنوان به هم تو بیا کنم مي دعوت هم رو علي و پري من خب -

 .ببینم هم رو آقا علي این الزمه باشه، -

 !شد مي حساس هم علي به نسبت داشت یعني این و

 .منتظرتم پس عزیز آقاي باشه -

 .باي فدات، -

 .کنم هماهنگ باهاش تا گرفتم رو پري شماره سریع کرد که قطع

 «سمیر»

 

 به! آدمیه جور چه بفهمم. ببینم من هم رو علي این بود الزم. برم خونش به پري و علي همراه به که شد قرار

 رسیدم که سرخیابونشون به. دیگه بود دوستم مهر! نبود دروغ هم واقعا و دعوتم دوستم خونه که گفتم مامانم

 که این با. اومدم آژانس با من نتیجه در داشت الزم رو ماشینش بابا امروز. داره نگه رو ماشین راننده گفتم

 به مهر پرداخت از بعد که رو پوالیي مونده باقي فعال دادم مي ترجیح اما بخرم ماشین خودم براي تونستم مي

 اواسط تقریبا که مجتمع سمت و کردم حساب رو کرایه. شد الزمم شاید دارم نگه رو موندن حسابم تو نادیا

 دستام توي رو بود روش که ای بسته و شیریني جعبه و درآوردم رو گوشیم. کردم حرکت داشت قرار خیابون

 چه ببینم باشم مهر دستپخت مهمون بود قرار هم رو ناهار بله. بود دوازده به ربع یه ساعت. کردم جا جابه

 .داد جواب بوق دو از بعد. لغزوندم اسمش روي رو دستم. جوریه

 پس؟ کجایي سمیر -

 اومدن؟ اینا علي سالم، -

 .شه مي ساعتي نیم یه آره -

 .مجتمعم نزدیک تقریبا دیگه االن منم باشه -
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 نگاه دانلود

 .باال بیاي که ذارم مي باز رو در من پس -

 .فعال اوکي -

 آسانسور سمت. بازه در دیدم رسیدم که مجتمع به. کردم طي رو مجتمع تا مونده باقي مسیر و کردم قطع

 که این بدون. شد باز رویي روبه واحد که کردم حرکت مهر واحد سمت اومدم بیرون که آسانسور از. رفتم

 .بدم فشار رو مهر واحد زنگ تا بردم جلو رو دستم بندازم چپ سمت به نگاهي

 کاوش؟ جناب -

 سریع. دیده منو آشنایي که این مگر! باشم گفته کسي به رو فامیلیم من اومد نمي یادم. کشیدم عقب رو دستم

 :گفتم و کردم اشاره خودم به! شدم مواجه غریبه اي چهره با اما شناسه؟ مي رو من که کیه ببینم تا برگشتم

 منید؟ با -

 :گفت و گذاشت جلو قدمي و خندید

 خانم؟ مهرسا نامزد نیستید؟ کاوش جناب شما مگه بله -

 دستش! کنن مي صداش کوچیک اسم به که شده صمیمي قدر این اینا با این حاال تا کي از خانم؟ مهرسا جان؟

 :گفتم شدم خیال بي بود کرده دراز سمتم به که رو

 امرتون؟ خودمم، -

 :گفت و گرفت سمتم رو ظرفي

 .کنم تشکر ازشون و خانم مهرسا به بدم بودم آورده رو ظرف این -

 سمیر بگیر تحویل. بود کرد مي خودنمایي لبش رو که لبخندي و بود دستش که کوچیکي قابلمه بین نگاهم

 از خشونت با رو ظرف. کنن کوفت ده مي پزه مي غذا پسرا واسه جا این اومده که نشده ماه یه هنوز! خان

 :گفتم و گرفتم دستش

 !خانم مهرسا نه کاوش خانم گي مي بعد به این از باشه یادت -

 :گفت و زد لبخندي

 .خوشبختم باهاتون آشنایي از -

 :گفت که نگفتم چیزي

 .کرد مي تعریف شخصیتتون از خیلي نیما -

 و داد تکون سالم نشونه به رو سرش فرفري مو و سبزه پسر یه دفعه این و شد باز دوباره روبرویي واحد در

 :گفت

 !میاد در آب از اشتباه هي محاسبات ببین بیا کنه مي صدات نیما آریا؟ -

 .میام االن باشه -آریا
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 نگاه دانلود

 .گذاشت باز رو در و تو رفت پسر اون

 .کاوش جناب خوش روز -آریا

 با شد بسته که رویي روبه واحد در! کرده معطل منو همه این و نخندیدم روش به خوبه حاال نکبت پسره

 .دادم فشار رو زنگ ریخته هم در اعصابي

 «مهرسا»

 بود؟ سمیر -پري

 .آره -

 :گفتم و چیدم سیني توي رو لیوانا

 .نزدیکه گفت -

 :گفتم و برگشتم کرد مي دم رو چاي داشت که پري طرف به بعد

 گفتي؟ علي به چي پري -

 آشنا هم با بیشتر که این براي هم تو. ازدواجه قصدش گفته بهت و شدي آشنا سمجي پسر یه با گفتم -پري

 .باشیم هم ما که این شرط به البته خونت کردي دعوتش بشین

 :گفتم نگران

 گفت؟ چي اون -

 :گفت و نشست میز پشت

 ازدواج بخواد دوباره داره حق مهرسا باالخره نه که چرا باشه ازدواج واسه آشنایي اگه گفت راستش خب -

 مهرسا که گفتم علي به من. گفتیم علي به چي که بگو بهش. علي جلوي ندین سوتي سمیر یا تو پا به. کنه

 .کني تاییدش و ببینیش تو داره دوست

 .شدم بلند اومد که در زنگ

 .کنم باز رو در برم سمیره حتما-

 .رفتم در سمت و کردم مرتب سرم روي رو شالم

*** 

 «سمیر»

 سروسري پسرا این با مهر که این به کردن فکر. کنم پاک بودم نتونسته رو اخمم هنوز. کرد باز رو در مهر

 .بود ریخته هم به رو اعصابم داره

 :گفت آرومي صداي با مهر
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 نگاه دانلود

 خوبي؟ سالم -

 .گرفتم سمتش رو بودم گرفته سپهر براي که اي هدیه و شیریني جعبه و دادم تکون رو سرم

 .کشیدي زحمت ممنون -

 :گفتم و طرفش گرفتم هم رو ظرف

 .بدم بهتون داد آورد جونتون آریا اینم -

 :گفت تعجب با

 چي؟ -

 .هیچي-

 :شد بلند که بود کنم فکر دوستش صداي

 کجاست؟ قند مهري -

 اي بچه پسر جز به کردم سالن به نگاهي. رفت آشپزخونه سمت اون و تو برم تا گذاشت باز کامل رو در مهر

 پسر که برم سالن سمت تا برداشتم قدمي. نبود اي دیگه کس بود نشسته تلویزیون جلو و بود سپهر مطمئنا که

 باید علي اینم پس. زد بیرون حموم از بود حوله با صورتش کردن خشک حال در که رویي سبزه و جوون

 :گفت جا همون از و زد لبخندي دید که منو. کرد بلند رو سرش کرد خشک که رو دستاش! باشه

 .سمیر آقا سالم -

 نگاهش. کرد حس رو حضورم تازه سپهر نشستم که کنارش بشینم تا کرد اشاره مبلي به بعد. اومد سمتم به و

 :گفت و برگشت طرفم به و گرفت تلویزیون از رو

 .سالم -

 !سالم -

 مثل هم مهرسا کنم حس که این. بمونم جا اون خواست نمي دلم دیگه. تلویزیون سمت برگشت نگاهش دوباره

 .بود پري دست چاي سیني. شد سالن وارد هم با مهرسا و پري. داد مي عذابم نادیاست

 هستین؟ خوب سمیر آقا سالم -پري

 .شدم بلند

 هستین؟ خوب شما ممنون سالم، -

 .باش راحت جان، سمیر بشین -علي

 اي بسته به نگاهم. گذاشتم میز روي و برداشتم لیواني. گرفت جلوم رو چاي سیني پري نشستم، که دوباره

 :گفتم مهر به رو. بودمش گذاشته شیریني جعبه روي که افتاد

 .آوردم سپهر براي رو هدیه اون -
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 نگاه دانلود

 .کردي لطف ممنون -

 :گفت و مهر سمت رفت بود شنیده رو خودش اسم که هم سپهر

 مامان؟ هدیه کدوم -

 :گفت و کرد اشاره من به بعد دستش داد آورد رو هدیه و شد بلند مجبوري هم مهرسا

 .آورده برات رو هدیه ایشون کن، تشکر سمیر عمو از -

 همین براي چیه دونستم مي که خودم. شد اش هدیه کردن باز به شروع بعد و کرد نگاهم لحظه چند هم سپهر

 :گفت علي که دوختم میز روي چایي لیوان به و گرفتم بسته از رو نگاهم

 هستین؟ دندونپزشک شنیدم -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم. اومده خوشش اش هدیه از فهموند بهم سپهر جیغ صداي

 .دوستام از تا دو همراه به کنم مي کار درمانگاه یه توي بله -

 :گفت خنده با علي

 مي پرسید مي کي هر بودم بچه بخیر یادش. درآوردم مدیریت رشته از سر اما بودم پزشکي عشق که این با -

 !دکتر گفتم مي بشي کاره چی خواي

 و بدم گوش حرفاش به کردم مي سعي احترام رسم به و ناچارا اما. نداشتم رو باهاش زدن حرف حوصله

 .بدم هم جواب

 !آرزو تا هزار و کودکي آره-

*** 

 «مهرسا»

 مشغول رو خودمون ناچارا داشت دید سالن به آشپزخونه چون. رفتم اشپزخونه سمت دنبالش به پري اشاره با

 .کردیم میز چیدن

 جوریه؟ این همیشه این؟ اخموئه و اخالق بد قدر این چرا چشه؟ -پري

 که جونتونیه آریا و ظرف اون سر زیر هست چي هر گفت مي بهم حسي یه فقط. چشه دونستم نمي خودمم

 .گفت بهم

 .بود خوب زدم حرف باهاش که تلفني دونم، نمي -

 بود؟ خوب مطمئني -پري

 !اومد مي عمرا که بود بد اگه بابا آره -

 :گفتم و چیدم میز رو ها بشقاب
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 نگاه دانلود

 .روییه روبه واحد سر زیر هست چي هر کنم مي حس -

 :گفتم پري به تعجب با. بودن ایستاده هردوشون. برگشتم سالن سمت به سمیر و علي تعارف صداي با

 بره؟ خواد مي -

 .بره خواد مي که این مثل آره -

 باشي؟ ما با رو ناهار نیست قرار مگه -علي

 .برم باید دارم کار که اومد یادم االن راستش نه -سمیر

 و سالن سمت رفتم! شده چي فهمیدم مي باید من و شده چیزي بودم مطمئن بره بذارم تونستم نمي حرفش این با

 :گفتم

 بري؟ خواي مي -

 :گفت و کرد بهم تفاوتي بي نگاه سمیر

 .نشم مزاحم این از بیشتر دیگه بهتره آره -

. رفت بود ایستاده اتاقم در دم که پري دنبال به و گفت ببخشیدي علي. کرد صدا رو علي که اومد پري صداي

 .بود آورده براش سمیر که ماشیني با بازي حال در که سپهر به نگاهي

 .کنه مي صدات پري خاله اتاقم تو برو مامان سپهر -

 .کردم نگاش شد بسته که اتاق در. رفت اتاقم سمت بعد و چرخوند سمیر منو بین رو نگاهش سپهر

 شده؟ چي-

 :گفت و زد پوزخندي

 .بپرس خودت از -

 .بزنه حرف آروم کرد مي سعي

 .بزنیم حرف هم با ناهار بعد بذار نیست درست جلوشون هستن جا این علي و پري که االن سمیر -

 .بود در به نگاهش. کرد نمي نگاهم

 !کار چی خوام مي ناهار دیگه شده کوفتم چیز همه کافي اندازه به -

 !کنم مي خواهش سمیر -

 .نشست سرجاش و کشید موهاش به دستي کالفه

 .من با دوني مي خودت گرنه و بگي رو راستش بهتره -سمیر

 .باشه-
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 نگاه دانلود

 .کردم صدا رو پري حین همون در و کردم حرکت آشپزخونه سمت به

 براي فقط و اس حوصله بي که دیدمش مي. زدن حرف هم با نشستن سمیر و علي باز ساعتي یه ناهار از بعد

 امروز که خواستم پري از ها ظرف شستن موقع. ده مي گوش علي هاي حرف به و نشسته احترام رعایت

 قیافه از. نکرد پیچم سوال زیاد هم پري. بزنم حرف سمیر با بتونم تا باشه باهاشون رو سپهر ساعتي چند

 سرجاش که سمیر سمت برگشت نگاهم بستم سرشون پشت که رو خونه در. افتاده اتفاقي یه بود معلوم سمیر

 با که کنم جمع رو میوه پوست و دستیا پیش تا میز سمت رفتم. بود زده زل تلویزیون به اخم با و بود نشسته

 :گفت شده کنترل اما عصبي صداي

 کیه؟ آریا این -

 :گفت که برداشتم رو دستیا پیش و انداختم باال اي شونه

 .بزن حرف ننداز باال رو ات شونه من واسه -

 .گذاشت محکمي صداي با میز روي و گرفت دستم از رو دستیا پیش. ایستاد روم روبه

 فرستي مي پزي مي غذا دونه، مي هم اسمتو که شده صمیمي باهات قدر اون مدت این کیه؟ آریا این -سمیر

 داره؟ دوست چي حاال! براش

 و زدم پس رو بود بازوم روي که رو دستش. زد مي حرص با و بود زده زل چشام تو رو حرفا این ي همه

 :گفتم

 !خریه کدوم آریا دونم مي چه من -

 :گفت و کرد موهاش تو دست عصبي

 .بزن حرف درست مهرسا -

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش

 خیانت تاوان من دفعه هر نیست قرار. بدم جواب درست تا بپرس درست تو زنم مي حرف درست دارم من -

 .بدم رو زنت

 :گفت و کرد باز رو چشاش. کرد مشت رو دستاش. داد فشار هم روي محکم رو چشاش حرفم این با

 تو بکوبي رو نادیا خیانت قراره روزي یه دونستم مي. بشنوم زبونت از قراره و این روزي یه بودم مطمئن -

 .سرم

 :گفتم و کشیدم پیشونیم به دستي کالفه

 خودت؟ واسه گي مي چي -

 :زد داد

 زني؟ مي طعنه من به تو. شو خفه فهمي؟ مي! شو خفه -

 .گفتم رو حقیقت! نزدم طعنه-
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 نگاه دانلود

 :گفت و کرد برانداز رو پام سرتا

 .نگفتم کس هیچ به که بود حرفا همین بخاطر -

 :گفت و کوبید پیشونیش به محکم

 بهم؟ کرد خیانت زنم که سرم تو کوبي مي اینو میاي بعد فهمي، مي کردم فکر. کردم اعتماد تو به احمق من -

 :گفتم تر آروم و شدم نزدیکش

 باشي؟ داشته اعتماد بهم نباید چرا که اینه منظورم نبود، اون منظورم -

 :گفت و زد پس بذارم دستاش رو خواستم مي که رو دستام

 .بفهم و این بیزارم اتون همه از -

 !زدم رو حرف اون منظور بي من کنم، آرومش کردم سعي

 .همین دادم بهش بود جا این هم پري خواست یخ دیشب شناسم نمي رو آریا این من خدا به سمیر -

 :گفت و کرد نگاهم نفرت با

 دونست؟ مي کجا از رو اسمت وقت اون زني؟ مي گول بچه یخ؟ -

 !دونم نمي خدا به -

 رو این. بود عصبي خیلي. بود شده عصبي! باشم برده جلوش خودم از اسمي من نیامد یادم کردم فکر چي هر

 :گفت و رفت در سمت به. بود کرده مشتش نباشه مشخص دستش کرد مي سعي. بود گواه دستش لرزش

 داري؟ فرق باهاش مگه خائن اون مثل یکي هم تو. بشنوم رو صدات نه ببینمت خواد می دلم نه دیگه -

 .برگشت. کشیدم رو شرتش تي پشت از

 !کني توهین بهم نداري حق-

 فهمي؟ مي گم مي زنا بقیه و تو مورد در دارم دوست چي هر من -

 !نیستم بدبین همه به اما دیدم خیانت هم من کني مي بزرگ رو قضیه چرا سمیر -

 :زد داد

 .بده جنستون نیستم بدبین من -

 .کردم مي آرومش باید

 .بزنیم حرف باهم تا بشین باش آروم -

 :گفت خشونت با سمیر!بود در پشت نیما. شد تا چهار چشام کرد، باز که رو در. دستگیره سمت رفت دستش

 چي؟ که ایستادي خونمون در پشت -
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 نگاه دانلود

 :گفت شرمندگي با نیما

 !اومد مي بحث جرو صداي ببخشید -

 :گفت و کن تموم رو حرفش نذاشت سمیر

 سننه؟ رو تو -

 :گفتم و زدم چنگ رو بازوش

 !کنم مي خواهش سمیر -

 کاوش؟ آقاي کنم صحبت تنها باهاتون شه مي -نیما

 محکم که در. رفت بیرون و کشید بیرون دستام حصار از رو بازوش خشونت با و کرد بهم نگاهي سمیر

 .شدم ولو سالن کف هم من شد، بسته

 «سمیر»

 :گفت و گذاشت میز رو شربت لیوان نیما. کردم بود شده سربزیر که آریا به نگاهي اخم با

 .داري حق بزني حرفي هر -

 :گفتم آریا به رو

 هم خودت که اینه خاطر به بشکونم گردنتو شم نمي بلند االن اگه دوني مي! بود مزخرفي خیلي شوخي -

 .فهمیدي اشتباهتو

 :گفت و کرد درمیوني پا دوباره نیما

. باشه خودش باعثش زد مي حدس و میاد واحدتون از بحث جرو صداي که کرد خبرم خودش که گفتم بهت -

 آشناشون و فامیل از نفر چند حاال تا دوني نمي! داره عادت! باشه بارآخرش هم کنم نمي فکر نیست اولش بار

 مزه بي زیادي شوخیش که فهمیده هم خودش که این مثل بار این اما. شوخیه گفته بعد انداخته، هم جون به رو

 !بود

 !همین بخندیم ذره یه گفتم نداشتم منظوري جان سمیر -آریا

 !پررو پسره شه پاک لبش رو از خنده شد نمي که این مثال اصال این

 گفت دوستت که بود این خاطر به نگفتم چیزي هم بار این! پلکي مي من نامزد بر و دور باشه آخرت دفعه -

 غلط به کنم مي کاري بکني بخواي شوخي همچین دیگه دفعه یه اما. پشیموني که این و نداشتي منظوري که

 !بیوفتي کردن

 .شدن بلند چهارتاشون هر شدم که بلند

 کرده گریه یعني این و بودن شده قرمز چشاش. کرد باز رو در دقیقه چند از بعد دادم فشار رو واحدش زنگ

 و رفت کنار حرفي هیچ بي! زنه نمي حرف درست خودشه تقصیر. بهش بودم کرده شک خودي بي. بود

 اصال نشستم، کنارش! خریدم مي رو نازش باید که این مثل. نشست تلویزیون به مبل ترین نزدیک روي
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 نگاه دانلود

 چاره خب اما برام، اومد نمي ادا جوري این که تو اومد مي عصبي قیافه با اگه من حاال بیا. نکرد هم نگاهم

 !نیست اي

 مهر؟ -

 .نگفت چیزي

 مهي؟-

 !بود تلویزیون به نگاش فقط خیال بي بازم

 مه؟ -

 :گفت و برگشت

 چیه؟ -

 :گفتم و کردم اشاره چشماش به

 کردي؟ گریه -

 مهمه؟ مگه -

 نباشه؟ مهم وقت اون کنه گریه دلم عزیز! نباشه چرا -

 :گفت و زد پوزخندي

 کني؟ نمي بازجویي دیگه که شد برطرف سوءتفاهم -

 کردي؟ نمي شک بودي من جاي تو کني نمي درک چرا مهر-

 !کردم نمي نه -

 :گفتم و کشیدم گردنم به دستي

 آشتي؟ حاال باشه، -

 :گفت و برگشت طرفم به

 این از قبل چرا کنم؟ مي عالقه ابراز بهت دارم چرا کنم خیانت بخوام اگه من تو؟ کني نمي باورم چرا سمیر -

 بود داده پیام نفر یه پیش ماه یه همین شه؟ مي بهم دوستي پیشنهاد کم مگه گفتم؟ من داري دوستم بگي تو که

 !شناسمش نمي حتي که رو کسي بشه، آشنا باهام خواد مي

 «مهرسا»

 

 :گفت

 خب؟ -
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 نگاه دانلود

 :گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم

 چی؟ خب -

 حاال؟ هست کی طرف فرمودین، می -

 :گفتم شم می ترک زهره دارم اخماش ترس از بدم نشون که این بدون! بودم کرده بدتر که این مثل وای

 !کیه بدونم چه من -

 بشه؟ آشنا باهاتون خواد می چطور و داره کجا از رو ایمیلتون آدرس بفرمایین شه می وقت اون! آهان -

 :گفتم و کردم پوفی

 تحقیق برین شما بعد دم می بهت خوای می رو آدرسش ولی! داره کجا از رو ایمیلم آدرس دونم نمی من -

 !بشه برطرف شکتون شاید. هست کی کنین

 .بده نمیاد بدم -

 کنم قایم ازش نداشتم چیزی که منم. شناسمش نمی که نکرد باور رو حرفم یعنی این. کردم نگاه بهش تعجب با

 جاش از. شده قرمز صورتش کردم حس. کرد ریز رو چشماش یهو. دادم بهش رو ایمیل آدرس همین برای

 :گفت کنه کنترلش کرد می سعی که دادی با و شد بلند

 !هستی حفظ از رو آدرسش اسم هم خوب چه -

 :گفتم ولی بدم نشون رو ضعفم خواستم نمی که این با

 .نشده پاک ذهنم از بود ایمیلش آدرس توی فامیلش و اسم چون شاید! موند یادم طوری همین خدا به -

 :گفت دندوناش الی از و اومد سمتم به

 گفتی؟ بهش چی تو -

 :گفتم عاجزانه

 !شناسم می رو شما من نوشتم فقط من قرآن به -

 !خب-

 :گفتم و عقب رفتم قدم یه

 !همین-

 :وگفت سمتم به اومد قدم یه

 نداد؟ جواب هم اون همین؟ -

 :گفتم کالفه و عصبی
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 نگاه دانلود

 زیر و کنم پشت بهت داشتم قصد اگه که بگم بهت خواستم فقط من کنی؟ می بزرگش داری چرا سمیر وای -

 کنی؟ می خواستم باز داری چرا تو. بودم کرده رو کار این حتما برم آبی

 :گفتم بهش لرزید می بغض از هام لب که طور همین. کردم بهش رو پشتم

 مگه. کنی باورم نخواستی وقت هیچ! بگیری رو مچم تا منتظری همیشه! نکردی باور رو من وقت هیچ تو -

 ...چوبه به باید که کردم گناهی چه من

 از بیشتر بخواد دوباره که این قبل و گرفتم رو زبونم جلوی زود که بیارم پیش رو زنش حرف دوباره خواستم

 :گفتم کنه قاطی این

 !کنی می طوری این که دادم پیام بهش اصال من ببینی بزنی حرف طرف این با تونی می -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .نبود برام خوبی روز اصال امروز. برم من بهتره -

 من پس! باشه این برای خوب روز خواست می همیشه. رفت می در طرف به داشت که سمتش به برگشتم

 کنی؟ می باور رو عشقم کی سمیر؟ کنی می اعتماد بهم کی باشم؟ خوب روزای منتظر باید کی من چی؟

 :گفت و طرفم برگشت

 .کردم خراب هم رو تو روز ببخش، -

 :دادم جواب. نفهمه رو تلخیش کردم سعی که لبخندی زدم، لبخند

 .نیست مهم -

 :گفت و کرد باز رو در

 .بگیری تحویل رو ها رویی به رو این خواد نمی میایی بیرون -

 .نکردم رو کار این وقت هیچ -

 .خوبه-

 :گفت و شد خارج

 .فعال -

 روزی یه! شه می درست روزی یه گفتم خودم به و زمین روی نشستم حسرت پر نگاهی با من و شد بسته در

 !شه می درست چیز همه روز یه که دونم می. کنم صبوری باید فقط. شه می درست چی همه

 «سمیر»

 .کردم بلند اومد مي سمتم که پرایدي براي رو دستم. ایستادم خیابون سر! باشه اون کار شد نمي باورم اصال

 .دربست-
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 گرفتم دستم رو گوشیم. بیرون کردم فوت محکم رو نفسم! بود غیرممکن. زدم موهام به چنگي کالفه. نایستاد

 .زدم زنگ بهش و

 ...سال -

 .کنه تموم رو حرفش نذاشتم

 .جایي نري دارم کارت هستم جا اون دیگه دقیقه بیست -

 سوار سریع. ایستاد دربست، زدم داد باز و کردم بلند رنگ اي نقره پژوي براي رو دستم. کردم قطع سریع و

 محض به. امروز بود زندگیم روز ترین مزخرف. بودن ریخته هم به افکارم و ذهنم. گفتم رو مقصد و شدم

 :گفتم ماشین توقف

 شد؟ چقدر -

 :گفت لبخند با بود مسني مرد که راننده

 !همین صلوات یه -

. کردم حرکت درمانگاه سمت و فرستادم صلواتي. اومدم پایین و کردم تشکر. نیست مسافرکشي کارش فهمیدم

 تکون سري. کرد سالم سریع و شد بلند دیدنم با. نبود کسي منشي جز به سالن توي. رفتم باال رو ها پله سریع

 داره؟ بیمار -: گفتم و کردم اشاره اتاق به. دادم

 .نه -

 و برداشت تاپ لپ از رو سرش که بستم محکم رو در. تنهاس دیدم کردم باز که رو اتاق در. اتاق سمت رفتم

 !شد خیره بهم تعجب با

 شده؟ چیزي سالم-

 :گفتم و کوبیدم میز روی محکم رو دستم. نیست آدمي همچین امیر. باشم آروم کردم سعي

 دیگه؟ توئه ایمیل پیشوندي و پسوند هیچ بدون امیني امیر-

 :گفت متعجب

 !آره -

 همیشه که رفیقم بهترین خصوصا بزنه، خنجر بهم پشت از کسي نمیاد خوشم اصال که دوني مي هم اینو -

 بخورم؟ قسم دوستي توي معرفتش و مرام رو بودم حاضر

 :گفت گیج

 شده؟ چیزي سمیر -

 :گفتم و کردم بلندش صندلی روی از و چسبیدم محکم رو اش یقه و زدم دور رو میز

 بودي؟ داده ایمیل مهرسا به چي براي -
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 :گفت بعد بست رو چشاش و کشید موهاش به دستي

 برام گفتي که بعدش! همین کیه فکرشي به قدر این که دختري بدونم تا بود کنجکاوي حس یه فقط کن باور -

 بفهمم خواستم فقط اونم بهش دادم پیام دونه یه فقط من ندادم پیام بهش اصال داري دوستش گفتي و رو، قضیه

 .شدم خیال بي و نشدم پیگیر دیگه منم نداد بهم خاصي جواب وقتي که پسر یا دختره

 .نکرد حرکتی هیچ اما گفت آخی. سرش پشت دیوار به کوبیدمش

 !عوضی و احمق. امیر احمقی خیلی -

 :گفتم بلندی صدای با. کرد نگاهم شرمنده

 دختریه؟ جور که تحقیقات برام بری خواستم ازت من مگه -

 !پیش وقت خیلی مال اونم بس و بود کنجکاوی حس یه کن باور سمیر -

 نشستم صندلی روی و زدم دور دوباره میز. افتاد صندلی روی که دادم هلش محکم

 :گفت و گذاشت ام شونه روي رو دستش. ایستاد روم روبه و زد دور رو میز. شد بلند

 !بوده همین کن باور -

 .کردم نگاهش

 !ذاشتمت مي سالم بود بیشتري چیز اگه کردي فکر پس -

 :گفت و خندید

 فهمیدي؟ تو یا گفت بهت خودش -

 :گفتم و برداشتم ام شونه روي از رو دستش

 دونستي؟ مي اینو داري رو خیلي -

 :گفت و نشست روبروم

 .ندادم بهش بیشتر پیام یه کن باور خواهم مي معذرت االنم. بود کنجکاوي فقط. نداشتم منظوري مامانم جان -

 .کشیدم مي خط همیشه براي رو تو با دوستي دور بودي کرده تري اضافه غلط اگه چون دونم مي -

 :گفت شرمنده دوباره

 !همین بود، کنجکاوي فقط کن باور -

 !خیلي امیر، مزخرفي خیلي -

 .داداش چاکرتم -

 «مهرسا»
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 اما شه، مي عوض زود چیز همه کردم مي فکر. گذره مي شدم محرمش که روزي از نیم و ماه یک درست

 یه و کشید مي ناز روز یه. اخمو و بداخالق روز یه. بود خوب روز یه! بودم خیال خوش زیادي که این مثل

 .اخم روز یه و کرد مي شوخي روز یه! کردم مي نازکشي من باید روز

 پشت. بکشم رو شام و بکشه دم برنج تا بودم منتظر. شستم مي رو ها میوه داشتم و بودم ایستاده سینک پشت

 غر کلي از بعد! کردني درست ساالد چه البته. کرد مي درست ساالد داشت و بود ایستاده میز پشت من به

 بهش پشت از و بستم رو آب شیر. کنه درست ساالد شد مراضي نیست خونه تو کردن کار اهل من که زدن

 من کنار برخاست و نشست موقع بس از کنم کار چی خب. کنم بغلش پشت از برم داشتم دوست. شدم خیره

. کن دوري قدر این گفته بهش کي دونم نمي من حاال. موندم دل به حسرت کنه می رعایت رو مجاز فاصله

 اما ترسیدم مي برخوردش از که این با! نیستش انگار اما کنارمه، دارم دوستش که کسي. دارم دل منم بابا

 مي نگاهم داشت تعجب با. برگشت طرفم به سریع کردم حلقه دورش که رو دستام. شدم نزدیک بهش آروم

 :گفتم خنده با. بود گرفته قرار صورتم جلوي و بود راستش دست چاقو. کرد

 ؟ مگه شدي قاتل -

 .کرد جدا خودش از منو و گذاشت بازوهام طرف دو رو دستاش

 !باشه آخرت دفعه -

 نگفت اما بگه چیزي که کرد باز رو دهنش. نگفتم چیزي! باشه خدات از باید تازه چي؟ یعني برخورد بهم

 در خودمو دارم قدر این که من سر بر خاک. شد کاهو کردن خورد مشغول و من به کرد پشت دوباره

. اون نه من، نه. نزد حرفي کدوممون هیچ. بودیم ساکت هردومون. کشیدم رو شام. کنم مي کوچیک برابرش

 .ایستاد کنارم اومد که بشورم تا کردم جمع رو ظرفا هم شام از بعد

 خواي؟ نمي کمک -

 .نه -

 :گفت و خاروند رو گردنش پشت

 کنم؟ دم چاي -

 .کن دم خواي مي -

 خوري؟ مي هم تو -

 .نه -

 آشپزخونه توي هنوز که سمیر به توجه بدون شد تموم که ظرفا شستن. رفت اجاق سمت و نزد حرفي اونم

 بدونم که این بدون. شد مي پخش داشت هفتگي سلاير. کردم روشن رو تلویزیون. نشستم سالن تو رفتم. بود

 طرفش رو سرم. گرفت قرار صورتم جلوي که چاي لیوان. شدم خیره تلویویزن صفحه چیه، موضوعش حتي

 .چرخوندم بود نشسته چپم سمت که

 .بگیرش ریختم، تو براي -
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 جلو رفتي نمي اول از خب. بگیرم رو خودم یکم خواستم مي یعني حاال. گرفتم ازش رو چایي لیوان میل بي

 نگاه روبروم دیواري ساعت به. شد خیره سلاير به من مثل اونم! اش واسه بیاي ادا نشي مجبور االن که

 بود عمدي مطمئنن که میز با لیوان برخورد صداي. بره بشه بلند که االنه دونستم مي. بود ربع و ده. کردم

 :گفت و خندید. برگردم طرفش به شد باعث

 قهري؟ -

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 .کنم قهر ام بچه مگه -

 ساکتي؟ چرا پس -

 !جوري همین -

 !خانمم شه نمي که جوري همین -

 .شه مي من براي -

 خوبه؟ خوام مي معذرت من باشه -

 :گفتم و برگشتم طرفش به کامل

 !کني عذرخواهي نخواستم من -

 کنم؟ کار چی پس-

 .هیچي-

 :گفت و خندید

 .شه نمي که جوري این نوچ -

 اون که این عوض. بودم شده هیز و حیا بي من چقدر. کردم رو هوسشون افتاد لباش به نگاهم نوچ گفت

 :گفت و گذاشت صورتم مقابل رو صورتش که کردم پوفي. بودم کرده من کنه هوس

 .دیگه برم من خوشگله، نره یادت قرارمون -

 .نشست دوباره و شد حلقه دستش مچ دور دستم شد، که بلند

 «سمیر»

 زني هیچ وجود پیش مدت چند همین تا که مني. بودم شده کالفه. بمونم جا اون این از بیشتر خواستم نمي

 شدم، که بلند. کنم نیاز حس شد مي باعث کنارم مهرسا وجود االن کنه، بیدار رو احساساتم تونست نمي کنارم

 تونم نمي بگم بهش راحت تونستم مي نه کنم ناراحتش داشتم دوست نه. کرد حلقه دستم مچ دور رو دستش

 نبود حواسش حتي و بود کرده قطع رو صداش که سریالي به دوختم رو نگاهم. نشستم کنارش دوباره. بمونم

 تو کرد مي فکر دونست نمي کي هر که بود شده خیره تلویزیون صفحه به طوري بیام من که این از قبل و
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 موهام به دستي کالفه. بهم بود شده خیره فقط اما بزنه داره اگه حرفي تا کردم نگاهش! فکر تو نه سریاله بحر

 :گفتم و کشیدم

 بگي؟ خواي مي چیزي -

 داده که قولي تا. نکنم اشتباه تا کردم مشت رو هام دست. گذاشت صورتم چپ طرف روي رو راستش دست

 حس یه هم داشتم خوبي حس هم. کشیدم عقب رو سرم کمي کشید لبم روي که رو انگشتاش. نره یادشون بودم

. اومد خودش به انگار کشیدم عقب رو سرم وقتي. باشه نادیا مثل روزي یه قراره هم مهرسا که این حس. بد

 از برام، بود سخت. باشم زني با اومد مي خوشم نه کنم ناراحتش خواست مي دلم نه. کشید عقب و کرد اخم

 و امروز روز هر. کنم قبول خودم کنار در زن عنوان به رو دختري تونستم نمي چون بودم فراري ازدواج

 ترسیدم مي رو بود محرمم که زني امروز و کنه فراموش رو من دادن زن فکر مادرم تا کردم مي فردا

 که کسي براي شدن زده پس دونستم مي و بزنم پسش ترسیدم مي. نبودم مطمئن خودم به چون. باشم کنارش

 .سخته ذاره مي مایه من براي اش عالقه از داره دونستم مي

 !متاسفم -مهر

. داشتم نگهش و کردم حلقه بازوش دور رو دستم. بشه رد کنارم از تا برداشت قدمي. شدم بلند شد، بلند

 .کم خیلي فاصله با بود روم روبه. خودم طرف کشیدمش

 :زدم داد و دنبالش رفتم خنده با. اتاق سمت رفت و گذشت کنارم از ناز با

 کني؟ مي فرار کجا نادي -

 که بود ماه یه. نشستم تختم روي کنارش رفتم و کردم قفل رو در. اتاق تو رفتم دنبالش منم شد که اتاقم وارد

 :گفتم وار زمزمه و کردم فرو گردنش گودي توي رو صورتم. بودیم کرده عقد

 و خشک بوس یه حتي ذاري نمي تو وقت اون شه مي شلوغ خونه جا این ریزن مي همه االن من، نادي -

 بیاد؟ گیرم خالي

 !خندید و انداخت باال ابرویي شیطنت با. برگردوند طرفم به رو صورتش

 !پس جوریاس این-

 :گفتم و خندیدم. کنم ولش که بود افتاده التماس به. دادنش قلقلک به کردم شروع و تخت رو دادم هلش

 نه؟ یا دي مي و بوس -

 !گو زور باشه، -

 ...شدم خم طرفش به

 مي اذیتم اونه جنس از هم مهرسا نادیاست، مثل هم این که این. بود بسته رو چشاش. بودم شده خم طرفش به

 منه با که حاال نکنه کنم فکر این به بخوام که این. کرد مي اذیتم فقط، باشیم دوست بودم داده قول که این. کرد

 رو چشاش. کشیدم کنار سریع و زدم پیشونیش روي کوتاه بوسه یه. کرد مي داغونم اس دیگه یکي با فرداش

 !نشد اما بزنم، لبخند کردم سعي کرد، باز که

 .باي دیگه برم من -
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 !باهاشون بودن از بودم متنفر. اومد مي بدم. تونستم نمي. رفتم در سمت سریع و

 «مهرسا»

 :گفتم بغض با بشه خارج و کنه باز رو در که این از قبل

 سمیر؟ میاد بدت من از قدر این یعنی -

 کرده کوچیک رو خودم طوری اون که این از چقدر. کردم بهش رو پشتم. طرفم برگشت و ایستاد حرکت از

 .خوردم جا که اومد سرم پشت از صداش یهو. بودم عصبانی خودم دست از بودم

 کردم؟ می کار چی جا این اومد می بدم ازت اگه من -

 :گفتم و باال انداختم رو ام شونه

 !توش موندی و پشیمونی کردی که کاری از حاال حتما! دونم می چه -

 .خودش طرف چرخوندم و گرفت رو بازوم یهو

 .باشم خوام می که اینه بخاطر فقط جام این اگه بدون پس. کنه مجبور تونه نمی کسی هیچ رو من مهر، ببین -

 :گفت و کشید موهاش توی کالفه رو دستش جام؟ این که توئه بخاطر فقط نگفت چرا. شد اشک از پر چشمام

 مهر؟ کنی می اذیت داری چرا -

 تو؟ یا من -

 !تو معلومه خب -

 :گفتم و کردم هم توی رو اخمام

 جیگرم سر دندون بهتر فردای امید به چقدر کنم؟ کوچیک رو خودم و بیام کوتاه رابطمون توی چقدر من -

 شدیم دوست هم با که موقعی از شدیم؟ هم محرم وقته چند دوستیم؟ هم با وقته چند االن تو و من سمیر بذارم؟

 که نیستی تو فقط این کنی باور خواستی کی بدی؟ دلداریم خواستی کی بدی؟ گوش من حرفای به خواستی کی

 درک باید که نیستی تو فقط این داره؟ رو شرایط بدترین خانوادش توی که نیستی تو فقط این دیده؟ خیانت

 .سوزیه دل از حتما نیست اجبار اگه جایی؟ این چی برای اصال بشی؟

 :گفت کالفه

 .نیست طور این که دونی می! نگو مزخرف -

 :گفتم و کردم پاک بود شده خیس اشک از که رو صورتم

 تو بعد دارم دوستت بگم بهت من منتظری همیشه چی برای جایی؟ این چی برای کنی حالیم پس شه می -

 بگیری؟ رو دستم نخواستی بار یه شدیم هم محرم که وقتی از چرا بپرسم تونم می طور؟ همین هم من بگی

 ببوسیم؟ نخواستی بار یه حتی چرا

 .بود همین قرارمون اول از -
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 من سمیر بمونم؟ محروم َمردم آغوش از باید همیشه من یعنی بشه؟ عوض قرارمون این نیست قرار یعنی -

 .دیگه چیز نه! همین خوام می رو آغوشت آرامش فقط

 :گفت آزرده

 .کنی نمی درکم! مهر فهمی نمی تو -

 :گفتم و زدم کنار کالفگی با رو بود اومده صورتم روی که لختم موهای

 برای رو غرورم فهمیدم می اگه. بود االن از بهتر روزم و حال االن فهمیدم می اگه فهمم، نمی من آره -

 .گرفتم نمی بازی به قدر این تو داشتن

 :گفت بلند

 شد؟ تموم حرفات -

 .گذاشتم صورتم روی رو دستام و نشستم مبل روی و کشیدم باال رو دماغم

 .مهر نکن گریه -

 :گفتم آلود بغض جور همون

. نکنه پیدا تماس باهات دستمم حتی کنم می سعی بعد به این از. کردم کاری اگه کردم غلط من دیگه، برو -

 .خودمه تقصیر همش

 زدگیم پس حس بلکه نکشم هم نفس حتی کردم می سعی. نشه بلند اصال ام گریه هق هق صدای کردم سعی

 که بودم بدبخت چقدر. بودم کرده طلب بوسه یه عشقم از که بودم بدبخت چقدر. بره تحلیل به سمیر توسط

 رفت می در سمت به که قدمهاش صدای. داشتم رو داشتنش حسرت که بودم بدبخت چقدر. زد پسم عشقم

. کنم سرزنش رو خودم شد باعث وجودم توی صدا یه. بود پایین سرش. کنم نگاهش انگشتام الی از شد باعث

 که این قبل و برداشتم صورتم روی از رو دستام. ره می خراب حالی با داره َمردت کردی؟ چکار ببین

 :گفتم ام گرفته صدای همون با بپوشه رو کفشاش

 .نکم خطایی دیگه دم می قول ببخش، سمیر -

 !بود اون مهم. بشم کوچیک نبوده منم تقصیر اگه حتی ازش خواهی معذرت با نکردم حس وقت هیچ

. شد می خراب حالم ناراحتیش از. نداشتم رو باشه ناراحت لحظه یه که این طاقت. کرد بلند رو سرش ایستاد،

 :گفتم دوباره ایستادم و شدم بلند

 !ببخش -

 :گفت و داد بیرون رو نفسش

 ...ولی. خوبی خیلی تو مهر -

 .گرفتم گاز رو لبام
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 شد جاری بینمون که ای صیغه خطبه با شاید چرا، دروغ. بگیرم آغوش در رو زنی که سخته من برای ولی -

 این ممکنه که نکنم فکر و بگیرم درآغوش رو زنم سخته. کردم اشتباه ولی. بیام کنار خودم با خواستم می

 .زن یه با بودن برام سخته. نبوده سهیم هم ای دیگه کسی با آغوشش

. بود التهابی چه توی اون و کردم می فکر بچگانه چه من. گذاشتم ام سینه قفسه روی رو دستم. اومد بند نفسم

 :گفتم و رفتم سمتش به سریع

 ...سمیر -

 :گفت و بگردوند رو سرش

 .برم خوام می -

 :گفتم و کشیدم بلندی نفس. ایستادم

 .بخدا ندارم کاریت -

 :گفت و زد تلخی لبخند

 .دیوونه -

 :گفتم و شدم نزدیک بهش. بودم گفتناش دیوونه مرده کشته من ولی بود تلخ لبخندش که چند هر. زدم لبخند

 دی؟ می بهم قولی یه سمیر -

 :گفت تعجب با برگشت، سمتم به کامال

 چی؟ -

 قاطی حرفم شنیدن با نبود بعید سمیر مثل مغروری آدم از. هست چی حرفم از العملش عکس دونستم نمی

 :گفتم و گرفتم گاز رو لبم! کنه

 سمیر؟ -

 جونم؟ -

 :گفت خنده با. زدم لبخند

 .برم خوام می دیگه، بگو -

 .کنی صحبت مشاور یه با بده قول... بگم خواستم می... بگم خواستم می! آهان -

 :گفتم و شد بیشتر جراتم! من به زد زل اش چهره توی تغییری هیچ بدون

 .میایی کنار حست باین کم کم که کن باور! کنه کمکت تونه می مشاوره خیلی بخدا ری؟ می -

 :گفت و هم تو رفت اخماش کم کم

 مشاور؟ پیش برم که ام دیوونه من مگه -
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 :گفتم سریع. پوشید رو کفشاش. کردم نگاهش نگرانی با

 .مردم حال به وای بزنی رو حرف این اگه کرده تحصیل توئه! مشاور گفتم من عزیزم -

 می مشاور پیش رفتم بفهمن اگه مردم همون ضمن در. مشاور پیش برم بخوام که نیست چیزیم من! چی هر -

 !بچسبونن بهم هم رو دیوونگی انگ خوام نمی دیگه اما نیست مهم برام حرفشون که این با! اس دیوونه گن

 :گفتم و ورچیدم لب

 .بوده ای دیگه کس با ممکنه که نکنی فکر این به تونی نمی باشی زنت با وقتی گفتی االن خودت تو -

 :گفت و برگشت سمتم به

 .نیاد سرغم به فکرا این هم لحظه یه که کنم می ازدواج کسی با مطمئنا کنم ازدواج بخوام اگه من مهر، ببین -

 :گفتم عصبانیت با. برخورد بهم

 سمیر؟ چی یعنی -

 .هیچی -

 خواهی معذرت مثل درست هیچیش این. بود شده پشیمون بود زده که حرفی از دوباره. بود شده پشیمون

 :گفتم و نیومدم کوتاه همین برای. بود سنگین برام خیلی حرفش ولی شناختمش، می. بود کردنش

 نه؟ کنی تحمل تونی نمی رو کردم شوهر قبال که منی که بود این منظورت -

 :گفتم بلند. نزد حرفی و کشید موهاش به دستی

 نه؟ مگه -

 همیشه مثل. گفت ولی خوندم می اش چهره از. بگه خواست می که چیزی از. بود نادم بود، من از تر آروم

 :گفت رو حرفش رک

 .باشه خودم مال فقط خودمه مال که چیزی دارم دوست -

 .بفهمم رو منظورش که بود کافی همین

 .خیال بی اصال... اصال... کنم ناراحتت خواستم نمی... من مهر، -

 کاش. خندن می تمسخر با بهم هم خونه دیوارای حتی کردم حس. شد بسته در. رفت و کرد باز رو در هم بعد

 باید کردم؟ می کار چی باید من. بستم رو چشمام. شدم می بحث ادامه بیخیال هیچی بود گفته که موقع همون

 موقع یعنی. باشم زندگیش شریک تونم نمی من که بود فهمونده بهم اون کردم؟ می تمومش باید یا موندم می

 بود؟ سخت براش زن یه با بودن واقعا یا کرد؟ می فکر این به فقط بوسیدنمم

 این با کردم می کمک و کردم می گوش دلم حرف به یا کردم؟ می تمومش و گذشتم می دلم از باید من

 بلندی نفس شدم؟ می عاقل باید یا موندم می و گفتم می دروغ خودم به هم باز باید من بیاد؟ کنار احساسش

 وقتی حتی. داشت دوست رو من هم اون اما چی؟ اون ولی. نبود شکی داشتم دوستش من که این تو. کشیدم

 منم گفت می که داشت دوستم پس. کنه نمی کاری اجبار از گفت خودش. طور همین هم من گفت می فقط
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 می حال این توی وقتی اونم. بشم خیالش بی تونستم نمی مطمئنا کردم؟ می کار چی باید من. طور همین

 و کشیدم صورتم روی رو دستم. بود تر مهم برام روزش و حال خودم زندگی از حتی. بود مهم برام دیمش،

 :گفتم

 برای هم باز باید. بوده دیگری زن قبال که زنیم من که نکنه فکر این به کنارشم وقتی که کنم کاری باید -

 و دادم جرات خودم به بار اولین برای. راهه توی هنوز دونستم می. رفتم تلفنم سمت به. کنم تالش داشتنش

 .دادم اس ام اس بهش

 برام روزت و حال. شی نمی پشیمون خورم می قسم. بار یه فقط. بری مشاوره بده قول بهم عزیزم، سمیر»

 «شه می درست چی همه دم می قول. مهمه

 :کردم اضافه و دادم بیرون رو نفسم کردم، صبر کم یه

 «نکنم اشتباه دیگه دم می قول»

 رو هیچی شور دلم ولی بشم بازخواست طرفش از کارم بخاطر ممکنه دونستم می که این با. فرستادم رو پیام

 :گفتم لب زیر و گذاشتم اسمش روی رو دستم. نزد

 کاش. مونم می ساکت و میام کوتاه برابرت در طوری این که دارم دوستت وار دیوونه چقدر بفهمی کاش -

 .حالتم نگران هم هنوز ولی کرد داغونم که حرفت اون با که مهمی برام چقدر بدونی

 .کردم باز رو بودم اومده طرفش از که پیامی سریع. شد بلند تلفنم صدای یهو

 «کنم می فکر موردش در»

 !بهتر روزهای به امید. شدم امیدوارم هم باز. آرامش از لبخند یه. زدم لبخند

 «سمیر»

 

 این با من ذهن مثل درست بود، تاریک. کردم نگاه آسمون به و کردم بلند رو سرم بستم، که رو مجتمع در

 بده؟ روشنی من افکار به بود قرار چی اما ببخشن، نور بهش تا داشتن وجود آسمون تو ها ستاره که تفاوت

 .کردم نگاه بود فرستاده که متنی به. بیارم بیرون جیبم از رو گوشیم شد باعث گوشیم پیام آالرم صدای

 برام روزت و حال. شی نمی پشیمون خورم می قسم. بار یه فقط. بری مشاوره بده قول بهم عزیزم، سمیر »

 «شه می درست چی همه دم می قول. مهمه

 باز اما برم خوام نمی دونستم می که این با. بود نگرانیش از نشون پیامش اولین. فرستاد که پیامی اولین

 :نوشتم

 «کنم می فکر موردش در»

. کنم خلوت افکارم و خودم با ساعتی چند رو امشب خواستم می. کردم خاموش رو گوشی کردم که سندش

 سالم به برانگیزند شک من برای هم هات داشتن دوست و ها محبت این حتی گفتم می بهش اگه اس مسخره

. زدم بغلم زیر رو دستام. نمیارم خودم روی به اما دارم شک بهش که خودم مثل! کرد می شک عقلم بودن

. نداشتم و داشتم مهرسا کنار که آرامشی. بودم آرامش کمی دنبال. بودن آروم شب تاریکی توی هام قدم
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 سوال خودم از بارها. گرفت می رو آرامشم از نیمی و داد می آرامش بهم بودنش و حضورش وجودش،

 یا نبوده؟ دوست کسی با تو از قبل مطمئنی کجا از داری؟ اعتماد بوده دوست باهات که زنی به تو کردم،

 چرا نیست؟ مشکوک کنه؟ می محبت بهت قدر این چرا نباشه؟ کسی با که داره وجود تضمینی چه االن اصال

 تونم نمی. بگم تونم می که خودم به اما نگفتم خودش به ام؟ کی من مگه برابرم؟ در اومد می کوتاه قدر این

 دوستت اگه! سمیر انصافی بی خیلی گفت، ذهنم ته چیزی یه. داره دوستم گه می که قدری اون کنم باور

 ذهنم توی افکار این چقدر نفهمیدم! شد می کاش. شد می خیالت بی بودی زده بهش که حرفی اولین با نداشت

 می حرف خودم با دارم که زیادیه وقت فهمیدم رسیدم که خونمون در پشت. کردم فکر چیا به اصال. بودن

 .فکرم توی که زیادیه وقت. زنم

 دستم. بود رفته یادم هم امشب رفت می یادم رو کلید که دفعاتی طبق و کنم باز رو در تا کردم جیبم توی دست

 مونده ته کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس تا چند. داخل رفتم شد باز تیکی با که در. زنگ سمت بردم رو

 افکارم از من درد بیان، چشم به که افکاری از خالی. شم سالن وارد فکر از خالی و بزنم پس رو افکارم

 .نشسته عقلشان جای چشمشان هاست سال که است مردمی فکری بی من درد نیست،

 چشمش که پدرم! افتاد چشم جفت سه به نگاهم کردم، باز که رو سالن در. گذاشتم در دستگیره روی رو دستم

 :گفت نگرانی با و اومد سمتم مامان. رفت اتاقش سمت و داد تکون تاسف روی از سری افتاد من به

 شده؟ چیزیت بودی؟ بیرون شب وقت این تا که افتاده اتفاقی -

 شاید یا شدن؟ می نگران که بودم بچه من مگه! دقیقه بیست و دو. افتاد سالن گوشه دیواری ساعت به نگاهم

 داریم، ایمان بهت گفتن می که بودند مردی نگران شاید! ذهنشونه توی هاس مدت که بودن افکاری نگران هم

 :بزنم داد خواست می دلم! بودنت پاک به

 « فروختید؟ مفت حرف بهای به را ایمانتان چرا کو؟ زنید می حرف ازش که ایمانی اون»

 .نگفتم اما

 .رفت در دستم از زمان راستش روی، پیاده رفتم سر یه هم بعدش بودم دوستم خونه بودم گفته که بهتون -

 .کرد نگاه بهم سکوت در فقط! اعتراضی نه زد، حرفی نه سمیح که کردم می تعجب و

 «مهرسا»

 

 مي چطوري من که کردم مي فکر این به و بودم کرده جمع رو خودم مبل گوشه سالن توي که بود ساعتي یه

 و خودم به نسبت رو اون دوباره تونم مي چطوري برگردونم؟ بهش رو سمیر ي رفته دست از اعتماد تونم

! عمرا که پري با. کنم دل و درد یکي با خواست مي دلم بود؟ شدني کار این اصال کنم؟ بین خوش خودم جنس

 عادت به. رفتم اتاقم سمت شدم، بلند. اش گذشته از نه و بدونه سمیر افکار از چیزي نه خواست نمي دلم

 اسمش فقط پنجره این. نبود من ساز خاطره پنجره که اي پنجره. پنجره پشت رفتم گذشته خوش روزهاي

 دلم نگاه یه با که زدم مي دید رو اي خونه ها ساعت پشتش از من که نیست اي پنجره اون گرنه و بود پنجره

. باشه اون مال فقط زنش خواد مي گفت مي که مردي دونستم نمي رو اسمش حتي که باختم مردي به رو

 شدن زده پس تموم که کنم مي فکر این به وقتي سخته چقدر. کردم پاک رو خورد سر ام گونه روي که اشکي

 سمتش اختیار بي هام قدم. افتاد تاپ لپ به که نگاهم! زنم یه من که اینه خاطر به سمیر اعتمادي بي و من

 کار چی خب. بودم برداشته گوشیش از اجازه بي پیش هفته یه که افتاد عکسي به نگاهم. کردم بازش. رفتن
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 چرا دونم نمي چي؟ براي عکس گفت. نکرد قبول بگیرم ازت عکس یه بذار کردم التماسش چقدر هر کنم؟

 شاد توش که عکسي. بمونه باقي پنهاني رابطه این از چیزي که این از ترسید مي. ترسید مي کردم مي حس

 آهنگ لیست سمت رفت دستم. زد مي موج زندگي توش که برقي. داشتن برق چشماش زد، مي لبخند بود،

 .زد مي رو من دل حرف که آهنگي. مازیار از آهنگي روي کردم کلیک. هام

 تو از نشونم تنها تو، از دیوونم دل

 نداري خودتم که یادگاري، عکس یه

 تنهام خیلي که وقتي هام، شب رفیق شده

 آرزو شي مي بازم رو، روبه گیرمش مي

 قرارم بي که وقتي ندارم، رو تو وقتي

 کنارم بیاي شاید بندم، مي باز چشامو

 من. کردم مي کمکش باید بود شده قیمتي هر به بود گرفته رو تصمیمم اما! امشب داشتم حسي چه دونم نمي

 بود پاک نگاهش که مردي خواستم نمي من. ببینم شکسته خواستم نمي رو بود بودن محکم نماد برام که مردي

 مجاني که امتحانش اما باشه آن نبودم مطمئن که این با. زدم مي حرف باهاش باید. ببینم داغون و خسته رو

 از بهتر که کسي سمیح. بود روشن سمیح چراغ عوض در بود، خاموش چراغش. نبود شدم که آن. بود

 اما دوستم، برادرت با بودم گفته بهش. دارم دوست رو برادرت گفتم بهش که کسي. بود کرده درکم داداشم

 مي خور دل سمیر از اگه محرمیتمون مدت همین توي که بود کسي سمیح. برادرتم محرم بگم بهش نتونستم

 حسم بودم مطمئن که این با برادرانه اون و کرد اذیتم داداشت گفتم مي بهش. کردم مي دل و درد اون با شدم

 بهمون گاهي. بزنه حرف باهام کرد مي سعي و آورد نمي خودش روي به اما کرد نمي درک و فهمید نمي رو

 همین و. دارین آشتي و قهر چقدر. کنید مي دعوا هم با چقدر شما که کرد مي امون مسخره. خندید مي

 :نوشتم! باشه مفید تونست مي امشب شاید حضورش نبود، برادرم واقعا که برادري

 .داداش سالم -

 :نوشت دقیقه پنج از بعد

 واسه سالن تو پام یه اتاقه تو پام یه من همین براي آرومه نا خونه َجو جا این ذره یه ببخشید خوبي؟ سالم -

 .دادم جواب دیر همین

 :نوشتم. شدم نگران

 خوبه؟ حالش سمیر شده؟ چیزي -

 :نوشت

 دونم نمي امشب هم پدرم. خاموشه زنم مي زنگ گوشیش به هم چي هر. نیامده هنوز شبه دوازده ساعت -

 .شده عصبي چرا

 :نوشتم

 کني؟ مي شوخي نیومده؟ هنوز -
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. بود خاموش آره. زدم زنگ بهش. برداشتم رو گوشیم سریع باشه؟ افتاده اتفاقي اش واسه نکنه. بودم نگرانش

 :نوشت

 !نوبرین دیگه شما بابا هم؟ تاپ و تیپ به زدین باز نکنه بودین؟ هم با -

 دوني نمي که حیف. بود شده خسته ما هاي آشتي و قهر و دعوا این از هم سمیح حتي. نشست لبم رو لبخندي

 محرم االن من بگم بهت تونستم نمي. بگم بهت رو چیز همه تونستم نمي که حیف. چیه آشتیا و قهر این دلیل

 :نوشتم. داداشتم

 .باش داشته هم رو هواش ضمن در باشه؟ نگرانشم کن خبرم اومد وقتي سمیح -

 :نوشت

 جدیه؟ قضیه که این مثل شده؟ چیزي -

 :نوشتم. بگم بهت تونستم نمي که حیف. تر طرف اون هم جدي از! جدي؟

 .گه مي بهت بدونه الزم اگه خودش -

 :نوشت

 .بیام ممکنه باز برم، من باشه -

 .نذاریا خبرم بي باشه، -

 .خداحافظ باشه، -

 .باي -

 «سمیر»

 

 به برم نخواهم من چه تو به اصال مشاور، برو بیا مخمي رو اس هفته سه! هم تو دیگه کن ول مهرسا اَه، -

 .بگم باید کي

 :گفت و کرد پوفي

 .شي مي تر سبک کني دل و درد یکي با وقتي کن فکر ذره یه سمیرم -

 .بفهم بگم کسي به ام گذشته از ندارم دوست من -

 .گرفت سمتم و کرد پر میز روي پارچ از آبي لیوان

 .خوبه حالم من نکن باز رو بحث این دیگه تو خوام، نمي -

 .نرو دیگه نخواستي اگه بعد برو دفعه یه تو سمیر -مهر

 :گفتم کالفگي با
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 خوشم اصال من. کني فراموشش بهتره تو، نه من نه دیگه بکشي پیش رو موضوع این دیگه بار یه مهرسا -

 .بگم کسي به کرد من با نادیا که کاري و زندگیم از کسي با نمیومد

 چرا؟ -مهر

 اشتباه بار یه. بگم موضوع این از کسي با خواد نمي دلم من گفتم بهت هم قبال. مربوطه خودم به چراش -

 .کنم نمي تکرار بار دو اشتباهمو دیگه گفتم تو به کردم

 !شم مي ناراحت من نکني فکر نکني مراعات ذره یه زني؟ مي حرفو این هي چرا سمیر -مهر

 .درک به -

 برمي بهش زود که هم گم مي چیزي یه تا! بیا. شد بلند میز پشت از سریع. بهم شده خیره شده گشاد چشای با

 اتاقش در محکم شدن کوبیده صداي وقتي! عمرا دنبالش؟ برم منتظره حتما. زد بیرون آشپزخونه از. خوره

 شب. نکنم خراب رو چي همه آخرش و بزنم حرف درست نشد بار یه من یعني. زدم گند شدم مطمئن اومد

 موضوع این دیگه گم مي روز هر هي من خودشه تقصیر خب. خنده شوخي، پختیم، رو شام هم با. بود خوبي

 چاي از اصال من و نبود داغ. شدم خیره روم روبه چاي لیوان به. کنه مي شروع این باز کن فراموش رو

. بیاد مهرسا همیشه مثل شدم منتظر و زدم ام چونه زیر رو دستم و شدم چاي خیال بي. نمیومد خوشم سرد

 ضرب آشپزخونه کف پام با. نشد اون از خبري و بود نشسته که شد مي اي دقیقه ده. میاد آره. میومد مطمئنم

 :زدم داد و کردم باز رو در در، سمت رفتم شدم بلند. میاد دیگه دقیقه ده نهایتا دونم مي من. بودم گرفته

 .رفتم من -

 !نیومد! رفت شدم ضایع اما. بیرون بیاد بدو شدم منتظر و بستم محکم رو در هم بعد

 بیا. رفتم تند زیادي که این مثل نه. شم مي ضایع خودم پیش دارم من بیرون بیا ات عمه جان مهرسا،

. اتاقش سمت رفتم صدا ایجاد بدون آروم هاي قدم با کشي؟ ناز بري بشي مجبور بعد که بري تند مجبوري

 حرص نشستم جا اون من بعد خوابیده اومده خانم بیا. کردم باز رو در و گذاشتم در دستگیره روي رو دستم

. بستم آروم رو در و شدم اتاق وارد. صورتش رو کشیده کامل که هم رو مالفه. کردم ناراحتش که خورم مي

 .نداد نشون العملي عکس هیچ اما

 خوابي؟ خانما خانم -

 :گفتم و خاروندم رو گردنم پشت شدم مي پشیمون کارم از وقتي همیشگیم عادت به. نداد جوابي

 نداري؟ کاري رم، مي دارم من -

 .شم مي ممنونت کني خاموش رو اتاق چراغ قبلش فقط نه -مهر

 بره یادش رو قهرش زود بودم کرده عادت. امروزم گند شانس از اینم! ببینه رو من نزد کنار رو مالفه حتي

 .نشستم کنارش تخت روي. ها

 «مهرسا»
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 که درک به چي یعني. نشستم تخت روي. شدم مي ناراحت باید واقعا یا بودم شده حساس زیادي دونم نمي

 این با. کنم تحمل تونم مي جایي یه تا دارم؟ ظرفیت چقدر من مگه نیست؟ مهم براش ناراحتیم و بشم ناراحت

 اصال شاید البته. بفهمه رو من حال و حس تا بشه، ناراحت بذار حقشه اما کنم ناراحتش اومد نمي دلم که

 بعد و رم مي دارم من گفت بلند که اومد صداش بعد دقیقه بیست وقتي! نباشه مهم براش واقعا من ناراحتي

 صورتم روي رو مالفه و خزیدم مالفه زیر. نیستم مهم براش من واقعا فهمیدم در، محکم شدن کوبیده صداي

 خواي مي کي تا. نبودي مهم براش اصال که دیدي! بیا. بریزن صورتم روي اشکام دادم اجازه و کشیدم

 نکنه نرفته؟ یعني. شد حبس سینه تو نفسم اومد که در شدن باز صداي کني؟ کوچیک عشق این واسه خودتو

 .نرفته فهمیدم اومد که صداش اما اومده؟ دزد

 خوابي؟ خانما خانم -

 و کنم ناز ها زن همه مثل هم من امشب خواست مي دلم! بود نرفته پس. نشست لبم روي ناخواسته لبخندي

 .ندادم رو جوابش و شدم ساکت اما نداشتم داشتنش خریدار به امیدي که این با البته. باشه داشته خریدار نازم

 نداري؟ کاري رم مي دارم من -

 توش خنده کردم مي سعي که صدایي با. شد تر پهن لبخندم. کنه کار چي دونه نمي بیچاره بشم قربونش

 :گفتم نباشه مشخص

 .شم مي ممنونت کني خاموش چراغم ري مي داري نه، -

 سمیر این که این مثل نه فهمیدم نشست تخت روي و خورد تکون تخت وقتي اما. بره واقعا بودم نگران البته

. حالته چه در بفهمم تونستم نمي اصال و بودم خوابیده پهلو به بهش پشت. باشه خوبي پسر تونه مي هم خان

 .داد حرکتش نوازش حرکت به آروم و نشست بازوم روي دستش دقیقه چند از بعد

 بخوریم؟ هم با بشینیم کني عوض رو چاي شي نمي بلند. شد سرد چاي گم مي مهر -

 کنه عوض خودش هم گه نمي. خودتم پرورده دست منم خان سمیر نوچ. بکنه عذرخواهي یه نیست بلد! بیا

 .که این مثل منه شب امشب گفتم خودم با و درآوردم رو زبونم. کني عوض گه مي رو، چاي

 .بخور بریز خواي مي خودت میاد خوابم من -

 .اورد فشار بازوم روي دستش

 .بگیریم تایي دو عکس یه شو بلند خواستي نمي عکس مگه! راستي -سمیر

 باشم دارتر خود یکم شه مي دیدم خب اما حرف این بخاطر کنم بغلش بپرم خواستم مي لحظه اون که این با

 میاد خوشم چه تو به! شدي حیا بي خیلي جدیدا مهرسا. کردم ریزي خنده و شد نصیبم بهتري چیز شاید

 مي ام گونه به هاش نفس حرارت. شده خم روم کردم حس! شد جوري یه دلم شوهر، کلمه از. شوهرمه

 :گفت وار زمزمه و آروم. کردم مي حس رو حرارت این هم مالفه زیر از حتي. خورد

 .ببخش شد، دیر برم خوام مي بشم فدات خانمي -

 بودن مهم حس همین از غیر مگه خواست؟ مي چي زن یه مگه. رفتن باال قلبم ضربان
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 توش که صدایي و شیطنت با ندادم جوابشو وقتي. براش مهمم اما خواد نمي منو شاید! نبود شدن خواسته و

 :گفت بود خنده کمي

 بدم؟ دستت کار یا شي مي بلند -

. شد خم صورتم روي و کشید کنار سرم روي از رو مالفه آروم. کنم حذف جوره هیچ تونستم نمي رو ام خنده

 :گفت و زد بدجنسي لبخند. دید رو ام خنده وقتي

 منو؟ بودي گرفته! نامرد -

 :گفتم شیطنت با

 .نامردم که معلومه داشتي؟ شک بودنم نامرد تو مگه -

 شیطون. تماسي هیچ بدون. بود زده خیمه ام تنه نیمه روي اش تنه نیم و بود گذاشته طرفم دو رو دستاش

 :گفت

 .بهم کني ثابت نمیاد بدم اما نیست شکي که بودنت نامرد تو راستش -

 :گفتم خنده با

 .پررو -

 :گفت و خندید

 آشتي؟ -

 :گفتم و انداختم باال ابرویي

 .نوچ -

 .باشه حواست شدیا خوردني بدجور امشب -

 نمي البته. کنم اخم کردم سعي! بودم داده وا زود. بودم قهر باهاش من اومد یادم. کرد ام حواله چشمکي و

 :گفت و کشید کنار رو خودش رفتارم تغییر از متعجب سمیر که همین اما نه یا شد اخم دونم

 بوده؟ خوب یعني شده؟ چیزي -

 :گفتم و نشستم تخت روي

 .شده دیرت هم تو بخوابم خوام مي دارم کار صبح فردا فقط نه -

 کني؟ مي بیرون گه مي االن شناختم مي من که سمیري این ترسیدم واقعا. زد زل بهم لحظه چند سکوت توي

 :گفت که کردم غلط بگم تا کردم باز رو دهنم. دونم مي من نمیاد دیگه وقت هیچ هم بعدش

 بخشي؟ مي کنم فکر پیشنهادت رو بدم قول اگه ببخش، گفتم که من شم فدات -

! اومد نمي بودن مظلوم داشتني دوست چهره این به اصال. شد خیره بهم و کرد مظلوم رو صورتش و

 .بود شیطون صورتش
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 .داره ربط خودت به -

 .گفتم چیزي یه بودم عصباني من شم قربونت خانومم، -سمیر

 :گفت و کشید رو دستم. شد بلند

 .کن عوض رو چاي شو بلند -

 بگه و برجکم تو بزنه باز بود ممکن. نبود معلوم اخالقش سمیر این. بدم کشش این از بیشتر ترسیدم دیگه

 .شدم کشیده دنبالش و کردم نثارش پررویي همین براي. ببخشي خوام نمي درک به اصال

 «سمیر»

 

 برم نخواستم و شدم پشیمون اگه خواستم مي. نگفتم مهرسا به. مشاور یه پیش رفتم بعد روز دو درست

. کنم تحمل کنارم رو حضورشون تونم نمي و متنفرم زنا از گفتم فقط هم اول جلسه همون. نکنه اصراري

 بفهمه، رو نفرتم دلیل خواست مي که سوال تا چند با که این با هم مشاور. بگم چیزي نتونستم این از بیشتر

 فرقي چه! مشاور اینم گفتم خودم با زدم که بیرون. نگفتم بگم، خواست نمي دلم خب اما رفت رژه اعصابم رو

 بشه؟ چي که چي؟ یعني نیستم بره مشاور دیگه من گفتم خودم با روز اون دیگه؟ بود االن؟مسخره من کردم

 همون. خواستگاري برن برام بود داده گیر روزا این هم مامان. بوده چي قضیه بفهمن عالم و آدم همه فقط که

 نادیا خب اما رسید نمي نظر به بدي دختري. بود غزل اسمش. چهارمیشون داد، نشونم عروسي تو که دختري

 .کنم ازدواج خواد نمي دلم دونستم مي خودم که من اما. خوبه گفت ظاهرش براساس شه نمي پس نبود بد هم

 کسي گشتم رو اتاقا. نبود جا این کسي که این مثل کردم تعجب خونه سکوت از خونه، رسیدم که درمانگاه از

 آماده نسکافه لیوان یه. آشپزخونه سمت رفتم و پوشیدم رو لباسام و گرفتم دوش یه. نبود هم سمیح حتي. نبود

 به. گذاشتم کنارم پاتختي روي رو لیوان. نشستم تخت روي و گرفتم دستم رو گوشیم اتاق تو رفتم و کردم

 آن اون نباشم من اگه حتي که شد مي عادي برام داشت کم کم. روشنه هم مهر چراغ دیدم شدن آن محض

 .شده حضورم متوجه که بفهمونه بهم مکالمه شروع با باید شم مي آن وقتي که اومده دستش عادتم اونم. باشه

 .خان سمیر سالم -

 خوبي؟ خوشگله سالم -

 شدي؟ آن زود امشب عجب چه. عالیم -

 :نوشتم و زدم پس پیشونیم روي از دستم با رو داشتن نم هنوز که رو موهام

 .آوردم پناه تو به تنهایي از منم نیست خونه کسي -

 .فرستادم براش اي خنده شکلک و

 اومدي؟ تنهایي که این بخاطر فقط یعني. دیگه نشو بد سمیر ا   -

! بخوابم بزنم حرف باهات که این بدون شب یه تونم نمي که من با کردي کار چی تو دونم نمي من راستش -

 .بشم وابسته خواد نمي دلم ترسم، مي بودن این از دارم کم کم
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 :نوشت کشیدم دراز که تخت روي. کردم جا جابه تخت روي رو خودم. ننوشت چیزي لحظه چند

 بده؟ این -

 .چیه آخرش دونم مي که بشم اي رابطه وابسته. نمیاد خوشم که دوني مي خب اما نیست که بد -

 چیه؟ آخرش -

 :نوشتم. خوردم رو نسکافه از جرعه یه و گرفتم دستم رو بودم گذاشته پاتختي روي که اي نسکافه لیوان

 ...و زندگیمون سراغ ریم مي کدوممون هر و کنم مي ازدواج من که اینه آخرش -

 :نوشت. گذاشتم اي خنده شکلک

 .میاد بدم نفرست شکلک سمیر -

 .اتفاقا باحالن چرا؟ -

 :نوشت

 .شکلک این از نمیاد خوشم من -

 .دیگه دن مي نشون رو هامون حالت تازه. دارم دوست من اما -

 :نوشت

 .نیست جدي مکالمه کنم مي حس دي مي شکلک وقتي -

 .بدجنسم خنده این عاشق من فقط. جدیه جدي نه -

 :نوشت که دادم رو شکلک همون دوباره و

 .میاد بدم این از گفتمت دیگه نکن اذیت سمیر -

 .عاشقشم من اما -

 :نوشت

 هستي؟ هم عاشق تو مگه -

 :نوشتم. خوردم رو نسکافه از دیگه جرعه یه

 در شدن باز صداي. بشم عاشق نداره امکان اصال! مزخرفه چیز یه. نداره وجود اصال عشق من نظر به -

 :نوشتم اومد که سالن

 .برگشتن خونه اهل که این مثل ببینم بزنم بیرون سر یه من مهي -

 .منتظرتم پس باشه، -

 .فعال اوکي، -
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 آماده رو پذیرایي لوازم تا آشپزخونه سمت رفت مامان کرد؟ مي کار چی جا این نادیا! شد نمي باورم اصال

 به که نگاهشون. زد مي حرف باهاشون داشت خنده با بابا بود؟ جا این چي براي دیگه اون. بود هم رضا. کنه

 از بعد حضورش بفهمم تونستم نمي اصال. اومد سالمشون صداي هم بعدش. شدن ساکت لحظه چند افتاد من

 بلند صدام لحظه یه شد، چي نفهمیدم! داشت معني چه جا این ببینمت، خواد نمي دلم دیگه گفتم بهش که این

 .شد

 کني؟ مي غلطي چه جا این -

 :زدم داد بلند صداي با دوباره بگه چیزي که این از قبل طرفم برگشت متعجب بابا

 .بیرون گمشو -

 :گفت و شد بلند رضا

 زدنه؟ حرف طرز چه سمیر -

 :گفتم و کردم نگاش

 .نخواست نظرتو کسي سرجات بشین تو -

 سمیر؟ -بابا

 که برداشتم طرفش به قدمي. آوره عذاب و ده مي حرصم بیشتر سکوتش دونست مي. زد نمي حرفي نادیا

 .ایستاد جلوم رضا

 کني؟ مي کار چی داري سمیر -بابا

 :گفتم و کوبیدم رضا سینه تخت محکم رو دستم

 .نکن دخالت پس ندارم کاري تو با من -

 .دار نگه رو مهمون احترام. کني بس بهتره سمیر -بابا

 :گفتم نادیا به رو بگم بهش چیزي یا برگردم بابا طرف به که این بدون

 نبینمت؟ دیگه نبود قرار مگه -

 .رم مي االن باشه باش، آروم جان سمیر -نادیا

 :گفت رضا برداشت، که رو کیفش

 !که واقعا -

 :زدم داد

 !هست که همین -

 :گفت و ایستاد جلوم اخم با بابا
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 .کنم نمي بیرون خونم از رو مهمونم من منه، خونه جا این -

 دنبالشون بود اومده سالن به شده ایجاد صداي و سر با که مامان. رفتن در سمت رضا و نادیا. نگفتم چیزي

 محکمي سیلي که برگردوندم بابا طرف رو صورتم. شد بسته سالن در و رفتن بیرون که این محض به. دوید

 ترک اعتماد که این از حس یه. بد حس یه سوزش از درد، سوزش از نه. بستم رو چشام. کوبید صورتم توي

 پوششي من که نادیایي. رو نادیا بودن پاک و من بودن خائن بودن کرده باور چون. ریخته فرو اشون خورده

 دومین. ترسیدم مي خودم شدن رسوا از چون. کنم رسواش نخواستم خودم من که نادیایي. خیانتش بر شدم

 این به ذهنم ایستاد، جلوم و کرد سپر سینه رضا وقتی که منو فهمید می چه بابام. بود نادیا خاطر به باز سیلي

 اما. مسمومه افکارم. شدم مسموم آره. انگیزه نفرت هم بهش کردن فکر... از یکی هم رضا نکنه که کرد فکر

 ؟!غیرممکنه چیز این که کنه ثابت بهم تونست می کی رو؟ چیزی همچین کنه انکار تونست می کی

 که این جاي به خورد صورتم به که خنک هواي. زدم بیرون خونه از بزنه حرفي باشم منتظر که این بدون

 رو چیم همه که این از. خورد مي هم به کاریم پنهون این و خودم از داشت حالم. شد بدتر کنه بهتره رو حالم

 توي بود شده منفور چقدر نادیا؟. بود شکست از جزیي خودش هم باخت همین. بازم مي نشکستن پاي به دارم

. کنم خالي این سر رو دلیم و دق همه خواستم مي چرا اما دونم نمي. باشه اون مثل ممکنه اونم مهرسا؟. ذهنم

 و داشت خبر چیز همه از که بود این گناهش اما. نداشت گناهي شاید. دونست مي رو چي همه که کسي سر

. شدم ماشین منتظر. درآوردم رو گوشیم. ایستادم سرخیابون. چیز همه از بزنم حرف باهاش شد مي راحت

 آدرس شدم، سوار. ایستاد پام جلو ماشیني. داد جواب بوق یه از بعد. شدم مي دور آدماش و خونه این از باید

 .کن حرکت گفتم. ندادم

 سمیر؟ -

 :گفتم کنم کنترلش کردم مي سعي که صدایي با

 .خونمون بود اومده عوضي اون -

 :گفتم که نگفت چیزي لحظه چند

 !وقیح و کثیفید زنا شما چقدر -

 بود؟ اومده نادیا سمیر -

 .بزنم حرف من بذار نزن، حرف -

 .باش آروم باشه -

 .نزن حرف شو خفه گفتمت -

 اي؟ خونه سمیر -

 فهمي؟ مي بشم راحت کنم تموم رو نکبتیم زندگي این دارم دوست اصال. بریدم عالم و آدم از. نیستم نه، -

 ...سمیرم -

 مي شنوا گوش جفت یه فقط من. ریخت مي هم به بیشتر اعصابم زد مي حرف که همین. بزنه حرف نذاشتم

 :زدم داد. بزنه حرف خواستم نمي. خواستم
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 .نزن حرف خدا رو تو نزن، حرف مهرسا -

 نخور تاسف بگم بهش خواست مي دلم. داد تکون رو سرش تاسف با و کرد بهم نگاهي ماشین آیینه از راننده

 چند. داشت نگه. داره نگه گفتم گذشت که پارک از. رو زندگي این کنم تموم خوام مي بریدم من واسم

 اش بقیه به احتیاج من مگه اما شنیدم رو پولتون بقیه آقا صداي. شدم پیاده و کنارش گذاشتم رو اسکناس

 داشتم؟

 سمیر؟ -

 !زد حرف دوباره

 .کنم مي قطع نشي خفه -

 .زنم نمي حرف دیگه کجایي؟ بگو فقط باشه -

 :کردم زمزمه و گرفتم باال آسمون سمت رو سرم. نشستم نیمکت روي

 .بیرونم -

 خوبه؟ حالت -

 مي زن یه چقدر. موندم زنا بودن بد تو که بد قدر اون. کنم تموم زندگیمو دارم دوست که بد قدر اون بدم، نه -

 بدید؟ قدر این شماها چرا باشه؟ عوضي تونه مي چقدر باشه؟ کثیف تونه

 .نگرانتم من جا این بیا شو بلند سمیرم -

 :زدم داد چي؟ یعني نگراني فهمن مي هم اینا مگه! بود نگرانم زدم، قهقه

 .کشه نمي رو کسي سرگیجه یه. خوبه حالم من نباش نگران -

 .دونستم مي برام کرد مي بازي فیلم. بود مسخره! کرد گریه

 .جا این بیا شو بلند خدا رو تو سمیر -

 کني؟ خرم هم تو که بشه؟ چي که بیام -

 .بودن خوش که کردم نگاه مردمي آمد و رفت به. بود گرمم سردرد، داشتم، سرگیجه

 .نگرانتم من بیا خدا رو تو فقط بگي تو چي هر من بدم، من سمیر -

 .زنا این هستن ماهری بازیگرای چقدر! نگرانته گه مي سمیر؟ بیني مي

 تونم نمي حتي که ام عرضه بي قدر اون. ندارم رو اش عرضه نترس کنم؟ خالص خودمو ترسي مي -

 .کنم راحت آدماش و زندگي این از خودمو

 «مهرسا»

 مي رو این من و بود خراب حالش. نپیچه گوشي توي ام گریه صداي تا گذاشتم دهنم جلوي محكم رو دستم

 :زد داد. فهمیدم
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 شه؟ مي سرتون هم خجالت اصال ها شما -

 :داد ادامه. نگفتم هیچي

 چه دوني نمي خودت تو مگه خونمون بیایي كرد اصرار بهت مامانم كه گیریم! خونمون اومده عوضي -

 جا؟ اون اومدي باهاش شدي پا كه كردي غلطي

 به كه قدر اون. زدمش مي تونستم مي تا وقت اون. ببینم رو نادیا این شده كه هم بار یه براي خواست مي دلم

 یه. بود كشیده روز این به رو عشقم ولي بود خودم همجنس كه زني از. بودم متنفر ازش. بیوفته مرگ حالت

 كردم فكر این به هم لحظه یه اما! باشیم كار ریا و پست تونیم مي چقدر زنا ما كه موندم ابهام این توي لحظه

 نفس نفس صداي.  دادم فشار هم روي محكم رو چشمام. حسام مثل. باشه رذل و كثیف تونه مي هم مرد كه

 .كرد مي دیوونم داشت سمیر زدن

 هایی آدم. کردن فراموش رو بودن آدم که هایی آدم. آدمهاست سیرت به رذالت شناسه، نمی زن و مرد رذالت

 :گفتم. غرورها کشتن و ها شکستن دل این به کردن عادت که هایی آدم. شدن بد اما نیومدن، دنیا به بد که

 بود؟ هم سمیح سمیر، -

 .شد باهام یقه به دست غیرت بي رضاي اون تازه. بود گوري كدوم نبود معلوم نه -

 :گفتم لب زیر و دادم فشار هم روي رو دندونام

 .كرد غلط -

 :گفت

 .كني مي خواستي كاري هر كه نیست تو خونه جا این گفت بهم. گوشم تو زد بابام -

 یه تا بودم داشته نگه دهنم روي هنوز رو دستم من. زد مي حرف بریده بریده و بود شده تر آروم صداش

 .بریزه هم به اعصابش نشه باعث باز صدام وقت

  مهر؟ -

 جانم؟ -

 :گفت مكث لحظه چند بعداز

 ! كنم مي گریه دارم چرا دونم نمي اصال -

 سمیره بود شده باعث كه رو زني اون كردم نفرین! كرد مي گریه داشت من مرد  . گرفتم گاز محكم رو دستم

 :كردم زمزمه آروم. كنم مي گریه داره كه كنه این به اعتراف غرورش همه این با من

 .شي مي سبك عزیزم، كن گریه -

 :گفت اش گرفته صداي همون با

 از پر زندگي یه خواستم مي. بود زندگیم همه. بود شده چیزم همه كه زنم عاشق. بودم عاشقش من آره -

 مي چي هر. رسیدم مي آرامش به هاش خنده از و شدم مي ناراحت شدنش ناراحت از. بسازم براش آرامش
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 من مهر. خشنوده زنم كه این به بودم راضي من و كرد مي خواست مي هركاري. كردم مي براش خواست

 بودم؟ كارش این الیق من كرد؟ من با رو كار این كه داشتم كم چي

 :گفتم و زدم پس رو هام اشك

 . نداري كم هیچي تو. نداشت رو لیاقتت اون عزیزم -

 .بده حالم -

 .شه مي آروم اعصابت بخور بگیر آب یه برو باش آروم سمیر -

 .دارم سرگیجه -

 بخوري؟ آب نیست چیزي اي مغازه جا اون. عزیزم طوریه این خوردي حرص چون -

  مهر؟ -

 عزیزم؟ جانم -

 چی باید خدایا. نداشت بر. زدم زنگ بهش لحظه همون. آوردم مي باال شوره دل از داشتم. شد قطع تماسش

 جا هیچ به دستم كردم؟ مي باید كار چی. پیچید خونه خالي سالن توي ام گریه هق هق صداي. كردم مي كار

 به لحظه یه. نبود آن هم اون ولي نه یا روشنه سمیح چراغ ببینم خواستم مي. دویدم تابم لب سمت به. نبود بند

 پیام بود كرده تعریف رو ماجرا برام خودش چون بود سمیر دوست فهمیدم بعدا كه آیدي همون به رسید فكرم

 به خودش روز و حال بخاطر كه حرفمو نكنه باور كه این از. ترسیدم سمیر برخورد از ترسیدم، ولي. بدم

 خدایا. كردم صدا رو خدا دل ته از و گذاشتم چشمم روي رو دستام. بیاد دنبالت به كه گرفتم تماس دوستش

 .باشه نیوفتاده اتفاقي براش كن كمك. سپرم مي تو به رو سمیرم من خدایا. كن كمكش

 «سمیر»

 

 که مزخرفي افکار و سرگیجه سردرد،. بگیرن رو جونم بود قرار انگار. بود بد حالم. بودم داغون و خسته

 یه براي خواستم مي. بزنم حرف تونستم نمي. کردم قطع رو گوشي. نشدم آروم آوردنشون زبون به با حتي

 نادیا عزاي به خواستم مي. نمک عزاداري رفتم دست از زندگي براي خواستم مي آره. بزنم زار شده که هم بار

 دل عزادار هنوز من. بودم پوشونده افکارم به سیاه رخت عزاداري نیت به که هاست مدت. بشینم زندگیم و

 گریه آرومم نا حال این براي دلم ته از و گرفتم هام دست میان رو صورتم. امم شکسته نیمه غرور و شکسته

 که نوازشي دست. کرد مي آرومم کودکي توي که آغوشي. خواست مي رو مادرم امن آغوش دلم. کردم

 گفت مي همیشه که خواست مي رو پدرم اطمینان دلم. آورد مي لبم به خنده و کشید مي سرم به سخاوتمندانه

 گریه مرد من. کردم پاک رو اشکام پدر؟ اعتماد اون رفت کجا پس. دارم اطمینان چشمام مثل سمیر به من

 رو من تونست نمي هم ها اعتمادي بي این حتي. ببره بین از منو تونه نمي کس هیچ. بودم محکم من. نبودم

 یه مثل. بودن خسته و کند هام قدم. بود خیابون راست سمت که کیوسکي سمت رفتم شدم، بلند. بیاره در پا از

 چي؟ از مست اما! بودم مست شایدم. رفتم مي راه مست آدم

 .لطفا آب بطري یه -
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 اسکناس یه برگشتم. بدم رو پولش بود رفته یادم آره. پولش آقا زد داد کردم حرکت گرفتم که رو آب بطري

! بود مسخره. نکرد صدام دیگه بار این اما. آبه بطري یه حق از بیشتر دونستم مي که اسکناس یه. دستش دادم

 واقعا کرد مي فکر شاید. نکرد صدام بده رو اش بقیه بود قرار وقتي اما کرد، صدام ندادم رو پولش وقتي

 حداقل کاش. بردن مي پي بودن مست به رفتنم راه روي از که مردمي به. مردم این به زدم پوزخندي! مستم

 .دادم نمي که بود الکلي بوي مستیم اثبات

 فکر. کردم دوره رو شب اون و تلخ گذشته اون همه دور چند و نشستم گوشه یه. موندم پارک توي صبح تا

. کردم پیدا یقین خودم بودن دیوانه به و کردم فکر. شدم تلخ و کردم فکر. ها زن همه از شدم متنفرتر و کردم

 بي یه عین رو شب یک. گذروندم خانمان بي هاي آدم مثل رو شب یه عمرم توي من آره. گذشت شب اون

 .من قبلي کسي بي هاي شب به شد خاري شب اون اما بود زیاد من کسي بي هاي شب تعداد. گذروندم کس

. بودم بهتر اما. بودم نخوابیده هم بیشتر ساعت یک شاید. شدم بیدار دیگه روز یه شروع صداي و سر با صبح

 بین از رو حضورش به ضعف این باید. کرد مي زندگي داشت که اون مثل. کنم زندگي بودم گرفته تصمیم

 به بودم گرفته رو تصمیمم. ساختم مي نو از رو خودم باید. ریختم مي هم به دیدنش بار هر با نباید. بردم مي

 تنظیم ام خاله خونه سمت رو هام قدم پس. خونه برم خواست نمي دلم شدم، بلند. داشتم احتیاج مشاور یه

 .شد نمي سوالي من از بگم چیزي من که این از قبل وقت هیچ که بود جایي تنها کردم مي فکر جا اون. کردم

 «مهرسا»

 

! باشه رفته مشاوره به و باشه کرده عمل قولش به واقعا سمیر شد نمی باورم. شد درشت تعجب از چشمام

 :گفت و خندید

 کنی؟ می نگام طوری این چرا -

 سمیر؟ کنم باور -

 .خانومی خودته میل -

 .شد جمع چشمام توی شوق اشک

 .نکنیا گریه! دیوونه -

 :گفتم و کردم جمع رو لبام

 .نه -

 :گفت و چسبوند خودش به رو من کمی و انداخت ام شونه دور رو دستش

 .بودم الزم مشاوره. گفتی می راست تو -

 :گفتم و کردم پاک رو اشکم یوشکی. خندید

 نه؟ مگه بهتره حالت االن -

 : گفت و داد تکون رو سرش
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 .پیشش بودم رفته اول از کاش آره، -

 :گفتم و زدم اش شونه به رو ام شونه

 .بدون رو قدرم -

 :گفت و خندید بلند

 .پررو -

 و شد شیطون چشماش. شد خواهد هم بهتر دفعه هر دونستم می که نسبی آرامش یه. بود آروم. کردم نگاهش

 :گفت

 .خوشگه نکن نگام طوری این -

 :پرسیدم لوس ها، بچه مثل

 گفت؟ بهت چی سمیر -

 :گفت باشه خیال بی که این مثل درست. انداخت باال رو اش شونه

 تونی می بخوای خودت اگه. افتاده اتفاقی چه کنی فراموش نخواستی حاال تا خودت گفت بهم هیچی، -

 .کنی فراموش

 ازش حرفی یه تا شدم می لب به جون باید همیشه. کرد عوض رو کانال بود دستش کنترل که دستش اون با

 شونه روی از رو دستش وقت یه که نخورم تکون زیاد کردم سعی! شدم می کار این به موفق اگه البته. بکشم

 و کرد نگام چشمی زیر! بزنه سر ازشون کار این آقا که اومد می پیش ندرت به خیلی باالخره. برداره ام

 :گفت

 فضول؟ خانوم باز چیه -

 :گفتم و آوردم در براش رو زبونم

 گفتی؟ چی گفت؟ چی. دیگه بوده چی بگو قشنگ خب -

 .بودا اولم دفعه تازه -

 .کنه رو اون به رو این از رو تو تونسته که بوده خوب خیلی اول دفعه همین خب -

 :گفت و کشید آه مثل بلند نفس یه. گذاشت کنارش رو تلوزیون کنترل

 هیچ بدون اون. کنه سرزنشم بترسم که این بدون. بشناسه منو بترسم که این بدون. گفتم بهش رو چی همه -

 .کرد گوش حرفام به فقط نصیحتی، هیچ یا سوزی دل

 داشتم و سوزندم می براش دل داشتم مدت تمام من یعنی این. شدم آزرده کم یه حرفش این از راستش

 شد می چیزی هر که من برعکس درست. نبود پشیمون مشاور پیش رفتن از یعنی این. کردم می نصیحتش

 زبون با ولی بود تلخ که چند هر. زدم لبخند. کرد نگاه سمتم به. زدم بهت رو حرف این شدم پشیمون گفت می

 :گفت و خندید. کنم شیرینش کردم سعی درازیم
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 !ُبرمشا می -

 به رو من کمی. بود بخش لذت برام هستش نسبی آرامش یه تویه اون که این حس. کشیدم آرامش از پر نفس

 :گفتم و کردم استفاده فرصت از هم من. فشرد خودش

 سمیر؟ -

 سمیر؟ جون -

 بذارم؟ ات سینه روی رو سرم شه می -

 :گفت و فشرد رو بازوم. باشه چشمم تو چشم نه بگه اگه نداشتم طاقت. انداختم پایین رو سرم

 .بذار -

 سمتش به آروم. گذاشت هم روی تایید برای رو چشماش. کردم نگاش تعجب با و آوردم باال سریع رو سرم

 جابجا کمی رو سرم خواستم؟ می چی دیگه. بود داده بهم رو دنیا. گذاشتم اش سینه روی رو سرم و رفتم

 از من مثل قلبش تپش کاش. زد می تند من قلب مثل. بستم رو چشمام. بشنوم رو قلبش صدای درست تا کردم

 که کنه می رو مردی آغوش طلب خودش وقتی زن یه بفهمه کاش! بودن من با نگرانی از نه باشه قراری بی

 فکر این به فقط کردم سعی. سوزوند می رو گردنم پشت به و بود داغ هاش نفس! باشه مرد اون عاشق واقعا

 ای دیگه معنی آغوشی هم این کنه فکر تا کنم کاری خواستم نمی. خوام می رو آعوش همین تنها من که کنم

 بوسه و بویید رو موهام آروم خیلی. رفت می پایین و باال تند تند اش سینه قفسه. بودم آروم و ساکن. ده می

 :گفتم آروم. نکنم اشتباه بودم داده قول ولی بمونم بیشتر خواست می دلم. زد موهام روی به آرومی

 .دارم دوستت خیلی -

 :گفت من از تر آروم

 .دارم دوستت منم -

 نمی دلم. بشم زده پس باز خواست نمی دلم. کردم بلند رو سرم و زدم اش سینه روی بوسه یه آروم خیلی

 تا بود کافی. بود کافی هم همین من برای. بسازه ذهنش توی دیگه چیز یه آغوشش کردن طلب با خواست

 من مثل که مردیه آغوش همین من دنیای کنم حس که بود کافی. اس دغدغه بی و آروم چیز همه کنم حس

 طوری و زد زنگ بهم شب اون از بعد روز دو که همین. بود کافی بود کنارم که همین! نیست خواستارم

. سخته براش کردن عذرخواهی دونستم می! کلیه خودش بود پشیمون شبش اون که حرفای از که زد حرف

 نمیاد یادم چیزی که من گفتم بهش همین برای. بزنه رو ها حرف اون دونست می خودش حق که مردی برای

 بود جا این شب اون از بعد روز پنج درست امروز و شنیدم هم تلفن پشت از حتی رو کشید که راحتی نفس و

 بکنم شدنش آروم برای کاری هر بودم حاضر که منی برای این و کرده صحبت مشاور یه با که گفت می و

 .بود کلی

 «سمیر»
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. نداشتم هم و داشتم دوست هم رو کنارش بودن. کشیدم راحتي نفس کرد بلند ام سینه روي از که رو سرش

 ام دیگه هاي بودن با داشت فرق کردم مي حس کم کم کنارش بودن. خواستم مي رو داد مي بهم که آرامشي

 :گفتم و خندیدم. دیگه هاي آدم کنار

 .خانوم بیار مهمونت براي چیزي آبي شربتي، یه برو شو بلند -

 .خندید اونم

 !آقا مهمونید شما گفته کي -

 وقت این. بود شب نیم و نه. کردم مچیم ساعت به نگاهي. شد بلند در زنگ صداي که بدم رو جوابش خواستم

 :گفتم و کردم نگاش پرسشي! شب

 هستي؟ کسي منتظر -

 :گفت و انداخت باال اي شونه

 .نه -

 :گفتم مشکوک

 مطمئني؟ -

 چون. روبروییند هاي همسایه این هم باز حتما. بشه بلند شد باعث در زنگ صداي که کرد باز رو دهنش

 بگم تا کردم باز رو دهنم. باشه زده خشکش انگار. انداخت بیرون به چشمي از نگاهي. شد زده واحد زنگ

 :زدم لب و دادم تکون رو سرم. گذاشت سکوت معني به بینیش روي رو دستش سریع که کیه

 کیه؟ -

 :زد لب اونم

 .فریبرز -

 :گفتم و ایستادم سیخ سرجام. شد بلند دوباره زنگ صداي. اومد سمتم و گرفت فاصله در از. خیلي بود ترسیده

 داداشته؟ -

 :گفت و کوبید سرش روي. ایستاد جلوم

 .شدم بدبخت -

 :گفتم بشنوه اون فقط که آرومي صداي با

 .براش کن باز رو در برو هم تو. اتاق تو رم مي من باش، آروم -

 رو اتاق در. دویدم اتاق سمت صدا ایجاد بدون سریع هایي قدم با و برداشتم میز روي از رو گوشیم سریع

 دیگه ساعت یه ذاشتي مي! اومدنه وقت حاال آخه. بگذرونه خیر به خودش خدا. کردم قفل سریع رو در. بستم
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 و اي ثانیه چند سکوت هم بعد و. اومد مي علیکشون و سالم و در شدن باز صداي! اومدي مي رفتم مي من

 .کرد مي تشکر داشت که مهر صداي دوباره

 «مهرسا»

 

 رو مچم اومده و فهمیده نکنه! شدم بدبخت خداجون. لرزیدن مي دستام. بودن رفته باال ترس از قلبم ضربان

 باز رو در و فرستادم صلوات تا چند. کن کمک خدا، آخ برگشته؟ دبي از فریبرز که نبود حواسم چرا بگیره؟

 .کردم

 کني؟ نمي باز رو در چرا -فریبرز

 .بودم دستشویي -

 !اومد؟ زبونم به چطوري دروغ این اصال نفهمیدم خودمم

 اندي؟ و ماه دو بعد استقبال طرز چه خوبي؟ دراز زبون خواهر سالم -فریبرز

 :گفت و کرد بغلم. سمتش رفتم. بزنم لبخند کردم سعي امانه و امن چیز همه فعال که این مثل نه

 خوبي؟ برات، بود شده تنگ دلم اما کني مي اذیتم که این با -

 :گفتم و زدم اش گونه به اي بوسه

 گذشت؟ خوش خوبم، -

 :گفت حال همون در و بست رو در و زد چشمکي

 .نبود بد اي -

 :گفت و داد دستم اي جعبه بعد

 .ببینم داداشمو برم نگفت برگشتم روزه دو که معرفت بي خواهر سوغاتي اینم -

 :گفتم و گرفتم دستش از رو جعبه

 .کشیدي زحمت ممنون -

 :گفت و خندید

 شدي؟ مودب چقدر حاال -

 سمیر که مبلي روي کرد پرت رو خودش و رفت سالن هاي مبل سمت. شدم مودب ترس از دونست نمي

 .بود نشسته روش

 .بخوریم بذار داري بساطتت تو چیزي اگه امه گرسنه مهرسا -فریبرز

 .بود عاشقش سمیر. بودم کرده درست پلو زرشک
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 بخوري؟ برات بیارم چي. برات کشم مي کني صبر دیگه دقیقه ده یه هست شام آره -

 .کنه تشنگي رفع که چي هر -

 زد، فریبرز که اي جمله اما. بود ریخته ترسم کمي. رفتم آشپزخونه سمت. کرد باز مبل طرف دو رو دستاش

 !شد منجمد بدنم توي خونم

 داشتي؟ مهمون مهرسا-

 :گفتم بود یخچال تو سرم که طور همون پته تته با

 چطور؟ -

 اس؟ مردونه عطر یه. اس خونه تو کني مي استفاده تو که عطري غیر عطر، یه بوي -

 .انداختم کرد مي نگاهم مشکوک و جدي که فریبرز به نگاهي و آوردم بیرون یخچال از رو سرم سریع

 .کنه مي استفاده علي عطر از اکثرا. بود جا این پري -

 :گفت و داد تکون سري

 دوستي؟ باهاش هنوزم که رسیده تو به نفعي چه دختر این از نفهمیدم که من -

 بود خوب فریبرز که امشب خب اما کنه مي درک ام خونواده از بهتر منو اون که اینه حداقلش بگم خواستم

 :گفت و برداشت رو لیوان. گذاشتم روبروش که رو پرتقال آب لیوان. بزنم حرفي خواستم نمي

 میاد؟ بهت ببینم بیا بپوش رو لباست این برو -

 .کنم عوض لباس جاس اون سمیر که اتاقي تو برم مونده همینم آره

 .اي سلیقه خوش دونم مي. میاد بهم مطمئنا ممنون، -

 :گفت و انداخت پا رو پا. عالیه فریبرز سلیقه دونستم مي هم واقعا و

 .دیگه شو بلند جوریه؟ چه ببینم بپوش برو شو بلند نبوده، من سلیقه دفعه این -

 حتما. نشد باز در. کردم پایین باال رو دستگیره رفتم اتاق سمت و برداشتم هم رو جعبه و شدم بلند ناچارا

 :گفتم آروم و کردم نزدیک در به رو دهنم. کرده قفلش سمیر

 .منم کن باز رو در -

 .بستم رو در و شدم اتاق وارد سریع. شد باز در که کردم پایین باال رو دستگیره دوباره و

 :گفت و کرد دستم تو جعبه به نگاهی متعجب

 چیه؟ این -

 :گفتم کالفگی با و گذاشتم تخت روی رو جعبه

 .چجوریه تنم رو ببینه بپوشمش داده گیر االنم آورده سوغاتی یعنی لباس، -
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 :گفت آرومی صدایی با و خندید شیطون بود گرفته رو قضیه کنم فکر که سمیر

 .بپوشش خب -

 :گفتم و گذاشتم بینی روی رو دستم و کردم اخمی

 !بشنوه ممکنه! هیس -

 :گفت خنده همون با ایستاد که روبروم. شد نزدیک بهم و کرد ریزی خنده

 !کرده کار چی بدونه فریبرز اگه -

 :گفتم و کوبیدم بازوش به مشتی حرص از

 شدی؟ خوشمزه -

 .کن امتحان داری شک بودم؟ -

 بهش خواست می دلم. کنه می خوشمزگی من واسه رم می می ترس از دارم من که موقعیت این توی اینم بیا

 می چون االن. بهتره نپرسم پس دونستم می رو جوابم که خودم اما شی؟ نمی مزه خوش تنهایی وقتی چرا بگم

 فراموش رو ترسم این کنه کاری خواد می شایدم البته. شده خوشمزه من واسه بشه چیزی نیست قرار دونه

 :شد بلند فریبرز صدای! باشم تر ریلکس و کنم

 پوشیدی؟ شد؟ چی مهرسا -

 :گفتم بلند صدای با. باش زود یعنی که انداخت باال ابرویی و چشم خنده با هم سمیر

 .میام االن -

 :گفتم سمیر به رو بعد و

 .طرف اون کن روتو -

 .گفت نوچی و انداخت باال ابرویی

 .دیگه نکن اذیت خدا رو تو سمیر -

 .کنم عوض لباس سمیر جلوی بتونم بود ممکن غیر هم واقعا

 .باش زود باشه -

 اون به رو گردونده، برنمی رو روش باشم مطمئن که این برای منم. ایستاد دیوار به رو من به پشت بعد

 در رو شلوارم بود بهتر اول خب. بود تنم جینی شلوار و کوتاه آستین بلوز. لباسام درآوردن به کردنم شروع

 که بود سمیر طرف فقط نگاهم. لرزیدن می دستام. کردم باز رو شلوار زیپ و دکمه سریع. بلوز بعد بیارم

 دیدم کردم بلند که رو سرم. کردم پرت و درآوردم هم رو بلوز سریع درآوردم که رو شلوارم. برنگرده یهو

 طرفم رو پیراهن چپش دست با و بود دیوار طرف هنوز سرش. رومه جلو گرفته برام فریبرز که پیراهنی

 :گفتم حرص با فهمیده؟ کجا از نکرده نگاه اگه. بود گرفته
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 کردی؟ نگاه -

 :گفت و انداخت باال ای شونه

 .نوچ -

 :شد بلند فریبرز صدای دوباره

 هستی؟ کسی منتظر مهرسا -

 داد لرزید می ترس از که صدایی با نیوفته که بودم گذاشته روش رو دستام که همونطور بود دکلته پیراهن

 :زدم

 .نه -

 :شد بلند صداش دوباره

 خودته؟ واسه ساالد و شام و تدارکات این پس -

 حلقه شکمم دور دستاش. برگردم نذاشت و داشت نگه رو صورتم که برگردم خواستم! شد بسته پیراهنم زیپ

 :کرد زمزمه گوشم زیر. بود بخشی لذت دادن جوون چه ولی. رفت بیرون بدنم از جوون کردم حس. شدن

 .بره شد مجبور دنبالش اومد علی بمونه، بود قرار پری بگو -

 تنش خودش، مثل. زدم می نفس نفس. شدم می مور مور. سوخت می گردنم. خورد می گوشم به هاش نفس

 آروم خیلی رو دستاش. نیام بیرون آغوشش از وقت هیچ خواست می دلم. بود غوغایی دلم توی. بود داغ

 .بود اومده بند نفسم. داد می نوازش بدنم روی

 توائما؟ با مهرسا -فریبرز

 :گفتم بلند

 .بره شد مجبور بود بد مادربزرگش حال اما بمونه بود قرار بود جا این پری که گفتمت -

 !طور این که -فریبرز

 لب و داد بینیش به چینی. خودش طرف برگردوند رو من و زد گردنم به بوسه یه سمیر. نگفت چیزی دیگه

 :زد

 .بازه فقط میاد، بهت -

 :گفت و داد دستم لباس رنگ هم شالی و رفت کمد سمت بعد

 .هات شونه رو بنداز اینو -

 :گفت وار زمزمه و آروم. هام شونه دور انداخت خودش و گرفت دستم از رو شال دوباره اما

 .شد تموم وقتت برو بدو -
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 در سمت سریع. بود کرده داغمم اما. کرد می گیجم. داشت هم با رو سرما و گرما. بود جوری یه نگاهش

 :گفت کنم باز رو در که این قبل. رفتم

 .عالیه هیکلت مهر -

. بخوابه التهابم تا کردم صبر کمی. اومدم بیرون اتاق از کنم نگاه چشماش به که این بدون و گرفتم گاز رو لبم

 .رفتم آشپزخونه سمت به بعد

 «سمیر»

 

 من که کنم فراموش نشسته، وجودش توي که ترس و نگراني همه این وجود با لحظه این خواست مي دلم

 ها لحظه از خیلي توي که کسیه همون زن این که کنم یادآوري خودم به و فراریم زن لمس از حتي که کسیم

 هیچ من و بود چشماش توي که اي عالقه و منتش بي حضور با گاهي سکوتش، با گاهي. کنه آرومم تونست

 شد؟ چي کردم، باور بار یه. داره دوستم واقعا که کنم باور خواد نمي دلم. کنم باورش خواد نمي دلم وقت

 آوردن هجوم ذهنت به منفي افکار وقت هر گه مي که مشاوري اون حتي کس هیچ و شد نصیبم خیانت

 زنه مي دم ازش مهرسا که اي عالقه این که کنه تضمین تونه نمي کن منحرف موضوع اون از رو افکارت

 این همه مسبب و ترسیده دونستم مي. بود مشخص پیراهن روي دستاش لرزش. نباشه نادیا عالقه مثل عاقبتش

 لباسش زیپ. ایستادم سرش پشت. زندگیش توي حتي که خونش تنها نه. بود خونش توي من حضور ترس،

 خواستم نمي. برنگرده تا داشتم نگهش و گذاشتم سرش طرف دو رو دستام برگرده، خواست. کشیدم باال رو

 این توي بودن، حیرون. ببینه رو هست چشمام توي که حیروني خواستم نمي. بخونه نگاهم از رو چیزي

 و خودم غرق قدر اون. کرد مي ترم داغ داغش، تن. غلط چي و درسته چي دونستم نمي بهش، نزدیک فاصله

 گه مي چي فریبرز شنیدم نمي و فهمیدم نمي حتي که بودم افکارم

 :شد بلند صداش دوباره. گه مي چي بفهمم تا بدم گوش کردم سعي بار این اما

 خودته؟ واسه ساالد و شام و تدارکات این پس -

 رو نیازم. کشید رخم به رو بودنم مرد بودنش زن. کردم استشمام رو تنش بوي. کردم حلقه دورش رو دستام

 :گفتم و چسبوندم گوشش به رو لبام. بود شده دفن بود ها مدت که نیازي. کرد مي زنده داشت

 .بره شد مجبور دنبالش اومد علي بمونه، بود قرار پري بگو -

 بین بودم شده گم. کرد مي گمم داشت نزدیکي همه این چون. داد رو جوابش چي باز فریبرز نفهمیدم و گفت

 گردنش به رو لبام آروم. بودم ساخته خودم براي هاس مدت که منطقي بین بودم شده گم. احساسم و عقل

 سرش. گردوندم برش. داشتم دوست رو نگاهش شرم اش، گونه سرخي. گذاشتم گردنش رو اي بوسه و کشیدم

 یادت شد؟ چي سمیر. اومدم خودم به! بود؟ کشیده خجالت من از یعني. نشست لبم رو محوي لبخند. بود پایین

 نگاهم. بگم اي دیگه چیز بیشتر لحظه یه موندنش با خواستم نمي. نکن باور ها؟ زن همه مثل زنه یه اینم رفت

 که آدمي... دنبال زني همچین داشتن با که حسام سر بر خاک. شد منکرش شد نمي. بود داشتني دوست. کرد

 :گفتم و کردم نگاش. شه نمي قانع زنش به بازم باشه هم حوري زنش اگه حتي باشه خراب ذاتش

 .بازه فقط میاد، بهت -
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 روي رو شال خودم و شدم پشیمون اما. بندازه هاش شونه روي تا دستش دادم و برداشتم شالي رفتم کمد سمت

 بود بغلم وقتي که این نه. زدم دید در سمت رفتن موقع رو هیکلش. شد شیطون ذهنم. انداختم لختش هاي شونه

 :گفتم آروم. گرفت خندم. بودم نزده دید

 .عالیه هیکلت مهر -

 مي رو صبوریاش جبران باید گاهي خب اما دادن؟ مثبت انرژي همه این منو! درآورد شاخ حتما بیچاره

 زن نره یادت. نشو مسخره سمیر. بود خواستني واقعا بودم نگفته دروغ. نشستم تخت روي رفت، وقتي. کردم

 نکن مقایسه نادیا با رو مهرسا زد، فریاد چیزي یه. یکیه ذاتشون باشه نادیا و مهرسا نداره فرقي حاال زنه

 .باش داشته انصاف

 «مهرسا»

 

 :گفت و کشید سوتي هم فریبرز. بود تنم اندازه قشنگ پیراهن

 .قشنگه تنت به دونست مي! کرد نمي تعریفشو خودي بي پس -

 باهاش مدت این توي حتما که دختري دوست البته. خریده برام دختراش دوست از یکي داده حتما دونستم مي

 همون با. دونستم مي رو جوابم چون کیه؟ سلیقه و خریده کي نپرسیدم اصال همین براي. شده آشنا دبي تو

 دوباره حداقل کنم عوض رو لباسم رفت فریبرز که این از بعد دادم مي ترجیح. شدم شام کشیدن مشغول لباس

 .شد گرم تنم افتادم، اش بوسه یاد. کنم عوض رو لباسام سمیر جلوي شدم نمي مجبور

 .بچین رو میز بیا بعد کن عوض رو لباست برو خب -فریبرز

 :گفتم و گذاشتم میز وسط رو دیس

 .بگردم خونه تو باهاش ذره یه بذار قشنگه نه -

 :گفت و زد قهقه

 .بپوشش چیزي جشني براي بذار من خواهر خب. خوره برمي بهت کمه ات تخته یه گیم مي وقتي -

 :گفتم و گذاشتم میز سر رو لیوان و نوشابه بطري

 !رفتنم جشن اهل خیلي که این نه -

 رو داشت دوست اون که غذایي سمیر حضور بدون نداشتم دوست. نشستم روش روبه. کشید غذا خودش براي

 و زد پوزخندي. خوریم مي شام هم با دوتایي شینیم مي رفت فریبرز وقتي گفتم خودم با همین براي بخورم

 :گفت

 .بپوشش جا همون خب نیست خانم پري دوستت عروسي دیگه هفته مگه -

 انداختم باال اي شونه داشت؟ دوست رو پري واقعا فریبرز یعني کردم فکر خودم با. گفت غلیظ رو خانم پري

 :گفت و کرد نگاهم. غذاش خوردن به کردن شروع سکوت در اونم نگفتم چیزي و

 خوري؟ نمي -
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 .سیرم االن نه -

 برادرم نامزد دوستم بهترین پیش سال چهار که کردم فکر این به من و شد مشغول دوباره و داد تکون سري

 کردن، نامزد. داد رو خواستگاري اجازه فریبرز بودن سمج بخاطر هم پري. عاشقشه گفت مي فریبرز. بود

 کنم راضي رو پري که کرد التماسم فریبرز چقدر که یادمه خوب. خورد هم به نامزدي نکشیده ماه شش به اما

 من کنار فریبرز. بخوامش من که نیست مردي فریبرز گفت مي. نکرد قبول پري اما. بده فرصت بهش که

 حال به واي جوریه این اولش که این گفت مي. اس دیگه دختراي پي نگاهش اما شینه مي رستوران توي

 برام چقدر تحملش که بودم دیده رو حسام هم خودم چون شاید. ایستادم پري پشت روزها اون من و آخرش

 کینه نکنه گم مي خودم با کنم مي فکر که االن اما. بشه دچار سرنوشتم به هم دوستم خواستم نمي و بود سخت

 خودش هم مطمئنا اما. کنم کمکش داشت احتیاج که روزهایي تو نبودم؟ پشتش که اینه بخاطر من از فریبرز

 از درست و شد مي عوض باید خودش اون شد نمي عوض چیزي کنارش من بودن با که من هم دونست مي

 نمي تحمل هم کنار رو همدیگه حضور کدومشون هیچ... ا بسم و جن شدن نفر دو این قضیه اون از بعد

 :گفت فریبرز که شم بلند خواستم. شد بلند در زنگ صداي. کردن

 .باشي تر راحت کنم فکر کني عوض رو لباست اگه فقط. کنم مي باز من بشین -

 اومد و کرد باز رو واحد در هم بعد و داد فشار رو آیفون دکمه فریبرز. کنم عوض بعد کیه ببینم دادم ترجیح

 :گفتم و شدم بلند. آشپزخونه سمت

 کیه؟ -

 :گفت خیال بي

 .حسام -

 .شدم داغ عصبانیت از

 دادي؟ بهش رو جا این آدرس باز چرا -

 :گفت و ریخت خودش واسه اي نوشابه لیوان

 .بده بهت خودش داشت دوست. اشه هدیه تنته که ایني -

 .خواستم نمي رو لباس این من دویدم اتاق سمت به. شدم منزجر بود تنم که لباسي این از

 نفس من دیدن با. شد بلند تخت روی از سریع و خورد جا سمیر در، سریع شدن باز با. دویدم اتاق سمت به

 سالم صداي. بده گوش صداها به و کنه اخم شد باعث بیرون مکالمه که بگه چیزي خواست. کشید راحتي

 کردم مي سعي که طور همون. پوزخندش نبود مهم برام. زد پوزخندي. امومد مي فریبرز و حسام علیک

 :گفتم کردم مي باز رو لباس زیپ

 ؟ چیه -

. دستشون بازیچه شدم چرا بگیرن؟ تصمیم من زندگي براي خواستن مي کي تا مردها این واقعا. نگفت چیزي

 برگشتم و کندم تنم از رو انگیز نفرت لباس اون بکشم خجالت یا باشه مهم برام حضورش حتي که این بدون

 حاال. نبود مهم برام اصال اما دیدم مي سمیر هاي چشم توي رو حیرت. کمد سمت رفتم و کردم قفل رو در
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 مشکی شال یه. کردم تنم سریع و برداشتم مشکي شلوار و بلند آستین بلوز یه! نبود کشیدن خجالت وقت اصال

 .گرفت رو بازوم. رفت کلید روي که دستم. در سمت رفتم کردم سرم هم

 جاست؟ این کي -سمیر

 .بیرون ره می صدات! هیس -

 برگشتم طرفش به. چرخوندم در قفل توي رو کلید و کشیدم بیرون دستش از رو بازوم که بزنه حرفي خواست

 آشپزخونه سمت و کوبیدم محکم رو در. بیرون رفتم و داشتم برش و چپوندمش جعبه توي و لباس سمت رفتم

 :گفت و شد بلند لبخند با دید که منو. بود نشسته فریبرز کنار هم حسام. رفتم

 خانم؟ خوبي سالم -

 :گفتم و زمین کردم پرت رو جعبه انزجار با

 .ندارم ات هدیه به احتیاجي من برو بردار اینو -

 مهرسا؟ -فریبرز

 :برگشتم طرفش به

 .ببینمش خواد نمي دلم من زوره مگه چیه؟ -

 :گفت و خندید نیاره خودش روي به کرد سعي حسام

 .رم مي بعدش بکش شام برام بیا باشه -

 .شام به برسه چه بخوري دم نمي بهت هم کوفت من -

 :زد داد باز فریبرز

 مهرسا؟ -

 ایني؟ داداش یا مني داداش تو چیه؟ -

 :گفت حسام که بگه چیزي خواست

 بزنم؟ حرف باهاش تنها دي مي اجازه جان فریبرز -

 :زدم داد! گرفت؟ مي اجازه. زدم پوزخندي

 .شه نمي حل این با زدن حرف با من مشکل -

 :گفت التماس با حسام

 .دارم حرف باهات اتاق تو بریم -

 !بچته بابای هنوز باشه چی هر. بدی فرصت هم به بهتره مهرسا -فریبرز

 :گفتم و کردم پوفی
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 .فریبرز جلوي زنیم مي حرف جا همین باشه -

 .اتاق تو بریم خب -حسام

 .باشه خودتون بین حرفاتون بهتره مهرسا -فریبرز

 !شه مي ویال وا! ببینن جا اون رو سمیر اگه واي کنم؟ کار چی باید دونستم نمي ترس از. عمرا اتاق

 .زنیم مي حرف سالن تو -

 ترسي؟ مي چي از جام این که من دیگه، اتاق تو برین خب شدي بچه -فریبرز

 کنم مقاومت بیشتر ترسیدم. زد رو حرف این که نیست مرد این محرم خواهرش فهمید می هم هنوز. خوبه

 :گفتم رفتم مي اتاق سمت که جور همون. کرد مي نگاهم داشت مرموز جوري یه چون کنه شک فریبرز

 .بیا بعد کنم جمع رو اتاقم برم بذار -

 و گذاشت در الي رو پاش که ببندم رو در خواستم. شدم اتاق وارد سریع. اومد دنبالم من به توجه بي اون اما

 :گفت آرومي صداي با

 .بزنیم حرف باهم رو در کن باز تو؟ چته شدي؟ دیوونه امشب مهرسا -

! خدایا. بستم ترس از رو چشام. زمین بشم پرت شد باعث که داد هل محکم رو در دید رو امتناعم وقتي

 .کنم باز رو چشام شدم باعث گفتنش مهرسا صداي

 «سمیر»

 

 زور به رو خودم کردم باز رو لباسش کمد سریع. شن می نزدیک اتاق به دارن که فهمیدم صداشون و سر از

 مهرسا که مردی صدای و چیزی افتادن هم بعد و اومد در شدن باز صدای بستم که رو در. داخلش چپوندم

 .مهرسا صدای هم بعد و کرد می صدا رو

 .شم می بلند خودم نزن دست کن ولم -

 برات؟ سخته قدر این فرصت یه دادن شدی بداخالق قدر این چرا مهرسا -مرد

 .فریبرز دست کف بذارم رو چیز همه نذار کن بس حسام -

 شوهر با رو خواهرش ممکنه غیر فریبرز نه تنهاس؟ مهرسا االن یعنی کجاست؟ فریبرز! بود حسام این پس

 .شد نمی که حیف اما بیرون کنم پرتش برم و بیرون بزنم داشتم دوست. بذاره تنها سابقش

 .نزن دست بهم گفتم -مهرسا

 .بودم شده عصبی. زده بیرون گردنم رگ کردم می حس کنه؟ می کار چی داره مگه عوضی

 .بدم توضیح بذار. باش آروم باشه -حسام

 پسر؟ یا دختر ببینم بگو شدی؟ هم دار بچه که این بدی؟ توضیح رو چی -مهر
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 .نبود من بچه اصال اون بود کجا ام بچه من عزیز -حسام

 .عوضی مردک! کوفت و عزیز

 اصال خودت روی به کارم سر بودی اومده فاسقت با که وقتی اون یادته. شد باورم من و گفتی تو آره -مهر

 کردی؟ می بهش عزیزم عزیزم چه یادته. شناسی می رو من که نیاوردی

 .بدم حرصت خواستم می. بودم عصبی دستت از موقع اون-

 :اومد مهر حرص از پر صدای

 ها؟ بودین باهم سال چهار گفت الکی زنیکه اون اصال یعنی! آهان -

 .کنن می کاری هر پول برای. که نبود درستی زن خوب -حسام

 چی؟ دیگه اونای. کنه بازی نقش بودی داده پول این به. بود خیابونی این. شم نمی خر من حسام -مهر

 دیدی؟ کسی با رو من تو مگه -حسام

 .خودتی خودت، از تر آشغال -مهر

 .بزن حرف درست -حسام

 .بزن دهنم؟ تو بزنی خوای می چیه؟ هان -مهر

 .نبودی زندگی زن هم تو کن قبول خب مهرسا -حسام

 :گفت بلندی صدای با مهر

 هان؟ نکردم که کردم می باید کار چی من -

 .جونم به انداختیش که گفتی بهش چی قبل دفعه نیست معلوم. بشنوه ممکنه فریبرز. بزن حرف تر آروم -حسام

 حالت پس درآوردی بازی قلدر من واسه و مغازه دم اومدی گفتم بهش فقط نگفتم خاصی چیز قبل دفعه -مهر

 .گرفته رو

 .داره نیاز هم کنار تو و من وجود به اون که بینم می االن من باش سپهر فکر به مهرسا کن بس -حسام

 .باشه ای دیگه زن پی چشمت تو که ندارم رو این تحمل دیگه من حسام -مهر

 .گفتم می تو دادن حرص برای رو اونا -حسام

 .ام دیگه یکی عاشق االن من که گم می شما دادن حرص برای من پس. اوکی! آهان -مهر

 !شو خفه -حسام

 :گفت دار بغض و عصبی صدای با مهر

 .بیاری سرم خواستی بالیی هر و خواستی کاری هر که نیستم تو زن دیگه من. شو خفه خودت -
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 .کنم بلند روت دست شد می باعث زبونت همین -حسام

 کسی به و ببیندم رو دهنم کنم می سعی. بیرون برو من خونه از. شه نمی کوتاه زبونم من. کن تمومش -مهر

 .سپهر ام بچه برای فقط اونم. داری حرومی بچه یه نگم

. داشت رو زیادی مردک این واقعا. بشه آسون برام سنگین و سخت فضای این تحمل تا کشیدم عمیقی نفس

 :حسام. شد می آدم بلکه خورد می کتک فصل یه باید

 کنی فراموش کنی نمی سعی چرا -

 توی هم تف دیگه فریبرز که کنم می کاری یا بکش خط منو دور یا حسام! اس مسخره کنم؟ فراموش -مهر

 و داری زن تو بفهمه ممکنه غیر. آخر سیم به زنه می بدجور بشه دیوونه که شناسیش می. نندازه صورتت

 .بشینه آروم و داری بچه ازش

 :گفت بود مشخص توش کالفگی که صدایی با چون بود شده کالفه حسام که این مثل

 .بوده اون از هم بچه بوده دیگه کسی با من از قبل دختره اون -

 :شد بلند مهرسا حرص از پر صدای

 هم رو بودم زنت من که زمانی از سال سه تو یعنی باهاته ساله چهار گفت دختره اون خودت جون آره -

 .بودی باهاش

 .داد می نشون رو این صداش توی بغض. بوده سخت براش چقدر

 زمان اون خوبه حاال. کشتی می رو من داشتی ذره ذره تو کردی؟ کار چی من با دونی می تو حسام -مهر

 ...که شدی پست قدر اون دونستم نمی مردمه زنای زدن دید کارت نهایت کردم می فکر

 نمی اما. کردم می آرومش من کرد، می آرومم اون که وقتایی مثل خواست می دلم. شد بلند اش گریه صدای

 .شد

 .نیست من بچه اون سپهر جون به -حسام

 .نخور قسم کاریات کثافت کردن مالی ماست برای رو ام بچه جون -مهر

 حتی که مردی ؟!گفت می سابقش زن جلوی کاراش از داشت راحت قدر این چطور. پررو و بود وقیح چقدر

 مورد در هایی داستان همچین کسی وقتی مسلما خب. بود کرده انگیزش نفرت. بود کرده بد هم رو صیغه اسم

 .شه می متنفر موقته ازدواج و صیغه اسم چی هر از بشنوه صیغه

 داد؟ فرصت بهش نباید کنه می غلطی یه زندگیش توی کسی هر. پشیمونم من اما -حسام

 :شد بلند مهرسا داد صدای! اشتباه گفت می که نادیاس حرفای همین درست غلط؟

 .نزن دست بهم گفتم بهت -

 ....آروم باشه -حسام

 :اومد فریبرز صدای که نکرد کامل رو اش جمله هنوز اما
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 کردم قبول اگه منم. نکنی اذیتش این از بیشتر بهتره. داد می بده فرصت تونست می اگه. بریم بهتره حسام -

 پس نیست راضی خودش بینم می که االن اما. بود سپهر خاطر به فقط بزنی حرف باهاش جا این بیای امشب

 . خوره می هم به دوستیمون گرنه و کنی فراموش رو چیز همه بهتره

 .مهرسا نه و زد حرفی حسام دیگه نه

 «مهرسا»

 مردک. کرد مي بد رو حالم کنه آرومم تا بازوم روي ذاشت مي دست که دفعه هر! بود عوضي چقدر

 به شه مي که این مثل نه فهمیدم شنیدم فریبرز زبون از رو ها حرف اون وقتي. بود آور چندش. عوضي

 :گفت عصبي حسام. بود امیدوار هم فریبرز

 .عصبانیه االن مهرسا فریبرز -

 .برسي زندگیت به و کني تمومش جا همین براي رو قضیه بهتره حسام -فریبرز

 :گفت و گرفت رو بازوم. اومد سمتم به بعد

 خوبي؟ -

 :گفتم و بستم رو چشام. دیدم مي مهربون رو فریبرز که بود بار اولین براي

 .ببینمش خوام نمي دیگه. کنم مي خواهش فریبرز -

 ...بذار مهرسا -حسام

 :گفت حال همون در و کرد هدایتش در سمت به و گذاشت اش شونه پشت دست. بده ادامه نذاشت فریبرز اما

 . بریم بهتره -

. ترسیدم چقدر که واي. کنم نگاه رو اتاق دور کردم وقت تازه. کشیدم راحتي نفس اتاق بیرون ها اون رفتن با

 اتاق از دنبالشون. شدم مي مطمئن رفتنشون از باید. نبود سمیر دنبال گشتن وقت فعال رفته؟ کجا سمیر پس

 کفش با وقت هیچ. نه حسام اما. خونه توي بود اومده کفش با همیشگیش عادت طبق که فریبرز. زدم بیرون

 در کنار که رو کفشش حسام. ایستاد حسام کنار فریبرز. کردم مرتب سرم روي رو شالم. شد نمي خونه وارد

 رو کفشاش همیشه هم سمیر و شد مي استفاده واحد دو بین مشترک که کفشي جا به نگاهي بعد کرد پاش بود

 :گفت و کرد ذاشت مي جا اون

 مردند؟ همشون روبرویي واحد -

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 . دونم نمي -

 مي مگه بگه خواست مي حتما. بزنه حرف تونست نمي حسام جلوي خب اما انداخت بهم نگاهي هم فریبرز

 کرد بلند که رو سرش. اومد بیرون کتاب و کیف آریا و شد باز آسانسور در ندوني؟ و جایي این ماه چند شه

 :گفت و شد نزدیک بهمون کمي. چرخوند بینمون رو نگاهش متعجب. افتاد نفر سه ما به نگاهش

 هستین؟ خوب راد خانم سالم -
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 یه هم ها اون. کرد سالم و کرد فریبرز و حسام به نگاهي بعد شد؟ نمي کردي نمي سالم تو حاال! درد و سالم

 :گفت آریا که. دادن رو سالمش جواب شک با. دیدن چیزي قاتلي انگاري که کردن مي نگاش داشتن جوري

 نیستش؟ سمیر -

 تنم. بود شده قفل زبونم. بود افتاده فعالیت از ذهنم. بود حتمي مرگم دیگه. بستم یخ کردم حس حرفش این با

 خدا اي. بود شده سفید گچ عین صورتم ترس از کنم فکر. بگم باید چي دونستم نمي اصال. بود شده سرد سرد

 و. بودند شده خیره من به متعجب هم حسام و فریبرز. چي همه به زدي گند که بشم راحت دستت از بکشتت

 :گفت من از قبل فریبرز. چرخید مي آریا و من بین نگاهشون اخم با

 سمیر؟ -

 :گفت که کرد برداشتي چه نگاهم از آریا دونم نمي

 .اتون خونه میاد گاهي که اي بچه پسر همون سمیر بله -

 :گفت وسط پرید هم حسام

 .سمیر نه سپهره اسمش گید؟ مي رو پسرمون -

 :گفت زد مي حرف خودش با که انگار بعد

 !شنیدم یکي از انگار هم قبال رو سمیر اسم من -

 :گفتم آریا به رو اخم یه با. کنه درست کاریشو خراب تونست مي هم آریا این که این مثل کشیدم راحتي نفس

 .پدرشه پیش -

 :گفت باشه کرده کشف چیزي انگار که آریا

 ...نم بهتون پسرتونه؟ -

 :گفت و پیچوند رو قضیه بزنه اي دیگه حرف که این از قبل اما

 .خداحافظ رسوند سالم بهتون خیلي مامانم -

 :گفت و طرفم برگشت حسام. شد بسته که در. رفت واحدشون سمت سریع

 .شدي صمیمي باهاشون خوب -

 نگفت چیزي فریبرز برعکس. زد مي حرف جوري این این که نزدم آریا به هم لبخند یه حتي من خوبه حاال

 هم آدمي خب اما. بدي توضیح برام رو چي همه باید دارم برات یعني که کرد مي نگاهم داشت جوري یه فقط

 سمت خداحافظي یه با حسام وقتي فقط. نگفت چیزي همین براي. کنه خرابم حسام جلوي بخواد که نبود

 :گفت آروم فریبرز رفت، آسانسور

 .نکني خطا کن جمع رو حواست مهرسا -
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 راحتي نفس بستن که رو در. رفت آسانسور سمت سریع و نموند من از العملي عکس یا جواب منتظر حتي و

 رو خدا. داد رخ امشب ممکني بده اتفاق هر یعني. امشب بود شده گندي شب چه. دادم تکیه در به. کشیدم

 چه. رفت نمي جا این از آورد درنمي رو چیز همه توي و ته تا فریبرز گرنه و بود جا این حسام حداقل شکر

 به نگاهم کردم باز که رو در. رفتم اتاق سمت به آروم! بود بخور درد به حسام این حضور بار یه عجب

 .کرد مي نگاهم و بود داده تکیه دیوار به اخم با که افتاد سمیر

 «سمیر»

 

 جلوش. بودم کرده قفل هم به کمرم پشت رو دستام. کردم حرکت سمتش به آروم و گرفتم دیوار از رو ام تکیه

 :گفتم و ایستادم

 نزن؟ دست گفتي مي هي کرد مي کار چی -

 و برگشت. کشیدم رو بازوش. رفتم دنبالش. کرد پرت تخت روي و کند سرش از رو شالش. شد رد کنارم از

 :گفت حوصله بی

 تو؟ گي مي چي -

 :گفتم اخم با

 .بزن حرف درست -

 :گفت و کشید بیرون دستم از رو بازوش

 .کن بس دیگه تو خواهشا شدم لب به جون کافي اندازه به امشب من سمیر -

 :گفت و داد فشار محکم رو هاش شقیقه و نشست تخت روي

 .آورد رو اسمت آریا وقتي رفتم سکته مرز تا -

 .بزن حرف درست گفت؟ چي اون؟ مگه بود کجا آریا؟ -

 نیستش؟ سمیر گه مي حسام و فریبرز جلو برگشته هیچي -

 :گفتم و نشستم کنارش

 خب؟ -

 و گرفتم دستم تو رو دستاش. شده وارد بهش که بود نگراني و استرس بر دلیل صداش لرزش. کرد نگاهم

 :گفتم

 .بزن صورتت به آبي یه برو شو بلند. کن تعریف کامل برام بعدا باش، آروم -

 :گفتم و کردم پاک رو بودن کرده باریدن به شروع کي نفهمیدم که رو اشکاش بردم دست بعد

 .کن گریه نه کن اخم نه گفتم بهت صدبار -
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 :کردم اضافه خنده با

 .گیرمتا نمي بشي زشت -

 :گفت و زد جوني بي لبخند

 بودي؟ کجا -

 :گفتم و کردم اشاره کمد به

 .بشم جا توش تونم مي منم باشه مناسب کمد عرض و طول وقتي -

 :گفت وار زمزمه

 !سمیر واي! شد مي باز کمد در یهو یا! دیدنت مي حسام یا فریبرز اگه واي. ترسیدم خیلي -

 :گفتم و گرفتم قاب دستام بین رو صورتش

 .دزدم گفتي مي فوقش هم بعدش. نکن وارد استرس خودت به خودي بي. شد تموم چي همه که االن -

 دست. شد بلند زدنش هق صداي. ام سینه به بود چسبیده پیشونیش. ام سینه به داد تکیه رو سرش. خندیدم

 روي نوازش حالت به رو دستم آروم. گذاشتم کمرش پشت رو چپم دست و کردم فرو موهاش الي رو راستم

 شوهرش خیانت اما هست هم زن اگه حتي مهرسا که بشم این منکر تونم نمي وقت هیچ. کشیدم کمرش

 کسي بد که حیف. بشه عاشق تونه مي هم هنوز و دید خیانت که زني گفت آفرین بهش باید و کرده داغونش

 :گفت و زد هق. زد حرف و زد هق. زدن چنگ رو پیراهنم دستاش! حیف مهر، کردي انتخاب رو

 .کنه پنهون رو کثافتکاریاش که خورد مي قسم رو ام بچه جون شنیدي شنیدي؟ سمیر -

 :گفت و زد زل چشام توي. کرد بلند رو سرش

 بدن؟ مردا همه بگم تونم نمي چرا من -

. کني مي اذیتش داري. کنار بکش توني نمي اگه سمیر. آورد مي روم به داشت. نشست لبام رو تلخي خنده

 که نشدي صادق قدر اون باهاش هنوز که تویي. نکرده آدمت هنوز هم مشاور جلسه چهار. خودت به کن نگاه

 مي بهش و کني تعریف رو چي همه براش بخواد ازت ترسی می و رفتم جلسه چهار بگي بهش ترسي مي

 بهش خواي مي تازه. آوردم کم هم گفتم می گذشته از داشتم وقتی حتی. بگی ترسی می. رفتم جلسه یه گي

 وقتي. کنارشم وقتي آرومم! تونم نمي. کن تمومش. کني مي اذیتش داري سمیر! کافیه جلسه یه همین بگي

 رو مردونگیم حس کنارم وجودش که این. دارم دوست رو هاش شیطنت. کرده درکم شنیده، همیشه رو حرفام

 :گفتم و زدم موهاش روي اي بوسه. بخشید بهم دوباره

 .خوردم خودتو دیدي یهو امه گرسنه زیادي من بدي؟ بهم شام خواي نمي خانومم -

 :گفتم و گذاشتم صورتم مقابل رو صورتش. بخنده کرد سعي

 .تو شدي زشتي خوردني چه -

 تا دو بین محکم رو دستم که بود اون بار این ایستاد، که روبروم. شه بلند تا کشیدم رو دستش و شدم بلند

 :گفت و گرفت دستش
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 .دارم دوست خیلي سمیر -

 .کنم کم رو بودم من مسببش که هایي حرف تلخي خواستم مي خنده با. خندیدم

 .بیشتر من -

 هم رو ام عالقه مورد غذاي خوردن حال و حس حتي. بود پخته رو من عالقه مورد غذاي. کشید رو شام

 فهمیده تازه انگار هم من. زدیم نمي حرفي هم کدوممون هیچ. کردیم مي بازي غذامون با دومون هر. نداشتم

 چون. بکنه کاري برامون تونست نمي هم محرمیتمون برگه اون حتي. بود گذشته سرم از خطري چه که بودم

 درون از خیار اي تیکه. کردم نگاش. بزنه مهر به رو انگي هر تونست مي عوضي حسام اون وقت اون

 .بردم دهن به و زدم چنگال به ساالد ظرف

 .نمکه کم ساالد مهي -

 خواستم نمي من رو سکوتش این. زد نمي حرف. گرفت سمتم به رو نمکدون آروم

 بود میز روي که دستش روي جلو بردم رو دستم. منم سکوتش و نگراني این همه عامل کردم مي حس

 :گفتم و گذاشتم

 .کردم فکر پیشنهادت روي -

 .کرد نگاهم گرانه پرسش و کرد بلند رو سرش

 .بگیرم خونه گفتي. گم مي رو خونه -

 .زد لبخندي باالخره

 بگیري؟ خونه خواي مي باالخره پس عالیه، -مهر

 .بخوري رو شامت که این شرط به زنیم مي حرف هم با دیگه روز یه جزییاتش مورد در البته آره، -

 باشي؟ مستقل نخواستي حال به تا چرا پس -مهر

 :گفتم و زدم چنگال به رو کاهو از اي تیکه

 موردم در جوري یه هم ام خونواده نظر زد موردم در نادیا که هایي حرف اون از بعد دوني مي که خودت -

 همین براي بزنم دامن حرفا اون به خواستم نمي. بود مشخص اما گفتم نمي مستقیم شاید. بود شده عوض

 .بود بهتر موندم مي باهاشون

 :گفت و گذاشت دهنش به رو غذا از قاشقي

 ...بازم ترسي نمي االن چي؟ االن -

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .شخصیتم و من به کنه نمي وارد اي شبه و شک هیچ که جوریه یه استقاللم نه -

 چي؟ یعني -مهر
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 :گفتم و خندیدم

 .خالص و بزنه نشون دو تیر یه با قراره سمیر آقا. بخور رو شامت االن فقط گم مي بهت -

 .نزد حرفي دیگه اونم و خندیدم

 !بده بله بیا نگفتم که من ببینین، رو همدیگه بریم بذار حاال زشته مامان جان سمیر -مامان

 :گفتم و زدم بود دستم که خیاري به گازي. گرفت ام خنده

 خوشبخت؟ عروس این هست کي حاال -

 .دادم نشونت عروسي تو که همون غزل، -

 .دادي نشونم دختر تا پنج چهار عروسي تو شما جان مامان -

 :گفت و زد لبخندي

 .بود نشسته خواهرش و مادر کنار کناریمون میز که دختري -

 :گفتم و انداختم پا رو پا. گفت مي رو آخریشون اومد یادم آهان

 باشه؟ دختر که دادي گیري چه -

 :گفت و کرد اخمي مامان. بدونم زن یه با ازدواجم مورد در رو نظرش خواستم چرا دونم نمي

 قحطه؟ دختر مگه چي؟ یعني -

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 !دیگه کنن ازدواج نباید ها مطلقه و بیوه حساب این با پس پرسیدم، رسید ذهنم به بود سوال جوري همین -

 بذارم؟ رو فردا پس قرار بزنم زنگ پس! بقیه به دارم کار چی من سمیر -مامان

 بودن با من که دونستم مي. بهونه یه شه مي اینم بشه؟ تموم چي همه خواستم نمي خودم مگه. نبود بد خب

 .کنم نمي بهتر که کنم مي بدتر رو حالش کنارش

 .بزن زنگ باشه -

 این یعني. ازدواج هم استقالل هم. نشون دو و تیر یه شد هم این کردم فکر این به من و شد بلند خنده با مامان

 خوبیه؟ دختر واقعا دختره

 کنم مي ازدواج هم. بزنم دونشون تیر یه با خوام مي گفتمش. کنم ازدواج خوام مي که گفتم مهرسا به دیشب

 نداشت انتظار من از رو ها حرف این. نداشت انتظار شاید. کرد سکوت. نزد حرفي. شم مي مستقل هم

 :گفت شوخي به و زد تلخ لبخند یه فقط

 .بري دادم نمي پیشنهاد بهت وقت هیچ بگیري ازدواج به تصمیم شه مي باعث مشاور دونستم مي اگه -
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 نگاه دانلود

 تموم خواستم مي خودش خاطر به. کردم مي درکش. ناراحته نیاره خودش روي به خواست مي. زد قهقه و

 رفتم من دونست نمي. خواستگاری برم قراره گفتم بهش. بشه دلبسته این از بیشتر که این از قبل. بشه

 هنوزم. نبود دروغ. بگیرم زن خوام نمي فعال گفتم مامانم به برگشت از بعد بالفاصله اما. خواستگاري

 عادت خودش به رو من کم کم مهر. بود سخت برام بودم کرده عادت بهش که مهرسا از غیر زن یه حضور

 که خودم با. کنه تحمل رو من تونه مي چطور دونه مي رو ام گذشته نه شناسه مي منو نه که دختر یه اما. داد

 نتونستم هنوز و سخته برام کردن اعتماد هنوز. کنم اعتماد زني به تونم نمي هنوزم من. ندارم رودربایستي

 هم بعدش. همیشه مثل بود آن. کنم فراموش خوام نمي که منه از مشکل واقعا شاید. کنم فراموش رو شب اون

 کردم مرور دوباره ذهنم توي رو دیشب. کردم قبول گفتم مهرسا به و شدم آن که

 :نوشتم. بود سبز همیشه مثل اونم چراغ شدم آن وقتي

 خوبي؟ خانوم سالم -

 :نوشت

 خوبي؟ شما سالم، -

 دونستم مي گفت نمي چیزي خودش حال از وقتي. بود خور دل ازم که بود وقتي مال فقط زدنش حرف رسمي

 :نوشت. رابطه این شد مي تموم جایي یه باید اما بود سخت. نیست خوب که

 شد؟ چي نتیجه -

 .شدم تلخ

 .بشم دوماد قراره دیگه انشاهلل. بود عالي -

 :نوشت

 .باشه مبارک -

 :نوشت. بنویسم چي باید دونستم نمي

 .بشید خوشبخت امیدوارم -

 .ممنون -

 رو خودم جلوي خب، اما کنم ازدواج نیست قرار و شد تموم چي همه. دروغه بابا بنویسم خواست مي دلم

 دوباره دلم که این از ترسیدم آره. بسته دل هم شاید. شم مي وابسته بهش دارم دیدم. باشم روراست گرفتم

. کنم تموم رو چي همه و کنم خشک رو عالقه این ریشه گرفتم تصمیم پس. بشه بسته دل و کنه دیوونگي

 بشه تموم امروز همین اما. گفتم مي بهش ام دوباره ازدواج از داشتم من و بود محرمم اون بود، خودخواهي

 :نوشتم. نبودنم به کنه مي عادت. بهتره هم خودش براي. فرداس بهتراز

 .کن حالل دیدي، بدي خوبي اگه -

 :نوشتم. شد طوالني سکوتش. ننوشت چیزي. دادم اي خنده شکلک و

 مهي؟ -
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 نگاه دانلود

 :نوشت

 بله؟ -

 :نوشتم

 ساکتي؟ -

 :نوشت

 بگم؟ چي -

 «مهرسا»

 

 از بعد کی وگرنه. سمیر قول به بودم دیوونه. گذاشتم جلوم رو تاپ لپ و کردم جمع رو خودم مبل گوشه

 دوستشم سر به خاک منه آره دوستشم؟ من دوست؟. بزنه حرف دوستش با که شد می آن خواستگاریش جلسه

 فرو شکمم توی بیشتر رو پاهام چیه؟ دردم االن پس. کردم قبول من و دوست نگفت بار صد مگه. دیگه

 باشم ناراحت که وقتی همیشگیم عادت به. بودم کرده خاموش رو ها چراغ. معرفتی بی خیلی سمیر. کردم

 بگم پری به نتونستم. بودن کرده پیدا ام گونه روی رو خودشون راه اشکام. بشینم تاریکی توی دارم دوست

 عروسیش شنبه یک! بهت رو حرفا این نگفتم اول از من مگه بیا بگه ترسم می. کنه ازدواج خواد می سمیر

. کنه اجرا به شروع رو گرفته که تصمیمی بود قرار سمیر امشب. بود چیزی یه دونم نمی بود؟ والدت. بود

 ساعت روی نگاهم. بود خاموش که چراغی به افتاد نگاهم دوباره. کردم گریه و گذاشتم پاهام روی رو سرم

 و کردم باز رو عکسش. اسمش روی کشیدم دست. بود نیومده هنوز سمیر و بود گذشته هم یازده از. افتاد

 که دارم رو تواناییش کردم می فکر چرا شه؟ می تموم خوب آخرش کردم می فکر چرا. شدم خیره بهش

 تونسته چطور کنم؟ ازدواج خوام می گفت وقتی نیوفتم زمین روی جلوش تونستم چطور وای کنم؟ عاشقت

 کردم می فکر هم شاید بدم؟ گوش خواستگاری رن می دیگه شب چند که این به و کنم نگاه چشماش به بودم

. خوردم می تلو تلو. نبود خودم دست خودم حال رفت وقتی. ذاره می سرم به سر داره کردم می فکر! دروغه

 کجا از اصال. خواستگاری بره خواد می فقط تازه. بدم امیدواری خودم به کردم سعی. رفت می گیج سرم

 این با و کردی ازدواج قبال که دونه می نظرت مورد دختر گفتم بهش وقتی بپسندن؟ رو همدیگر معلوم

 :گفت و آورد جوش نداره؟ مشکلی موضوع

 !نبودم که دختر نکنه؟ قبولم که چمه من مگه -

 دختر گفت، می راست. بمونم ساکت گفت می دختر اون مورد در که وقتی تا و بشم خفه که بود کافی همین

 من موضوع این با بود نتونسته هم هنوز سمیر یعنی. گرفت درد سرم! باشه داده دست از رو چیزی نبود که

 رو تپش لحظه چند برای قلبم کردم حس. شد سبز یهو که بود خاموش چراغ به نگاهم باشه؟ اومده کنار

 :نوشت! شد آن سمیر! کرد فراموش

 خوبی؟ خانوم سالم -

 !نباشه که چرا آره. بود سرحال حتما

 :نوشتم
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 خوبی؟ شما سالم، -

 برای فقط رو محرمیت این اول از خودش. داشت حق آره. بودم ناراحت اما دونم نمی رو نه یا داشتم حق

. ننوشت چیزی! بود امید من برای دوستی این کنه باور نتونست چرا اما. نباشه گناه که خواست دوستی

 :نوشتم

 شد؟ چی نتیجه -

 :نوشت

 .بشم دوماد قراره دیگه …انشاا. بود عالی -

 زندگی و خودم از داشتم. میاره روزم به چه داره نوشت می که کلماتی تک تک با دونست نمی بندم می شرط

 :نوشتم دادن می جون داشتن که هایی دست با. بودم داده خودم به که واهی امید از. آوردم می باال

 .باشه مبارک -

 :نوشتم باز ننوشت چیزی وقتی

 .بشید خوشبخت امیدوارم -

 :نوشت

 .ممنون -

 روی رو دستم. زدم می زار داشتم! پرسیدم می خواستگاریش نتیجه از و بودم نشسته هنوز چطور که آخ

 :نوشت. نشه بلند ام گریه صدای تا کردم مشت دهنم

 .کن حالل دیدی، بدی خوبی اگه -

 که من شدن عاشق کردی؟ هم کاری مگه کردم؟ می حالل باید دونم؟ نمی بدی؟. داد ای خنده شکلک و

 :نوشت. کنم تایپ چیزی تونستم نمی. لرزیدن می دستام! نبود تو تقصیر

 مهی؟ -

 یعنی مهی گی می وقتی. دارن معنی برام حرفات از کدوم هر دونی نمی مگه. مهرسا بنویس مهی، نگو

 .دی می رو ازدواجت خبر داری وقتی نه. داری دوستم

 :نوشتم

 بله؟ -

 .جونم بگم بهش که نبود من مال دیگه

 :نوشت

 ساکتی؟ -

 :نوشتم
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 بگم؟ چی-

 .کنم فکر منطقی باز باهاش هست که حاال کردم سعی گفتم؟ می بهش باید چی من واقعا

 ای؟ آماده ازدواج برای هنوز مطمئنی تو... تو سمیر -

 :نوشت سریع ولی ننوشت چیزی اول

 چمه؟ من مگه -

 مشاوره؟ باز بری نیست بهتر که اینه …که اینه منظورم نه، -

 .شه نمی هیچی نخوام خودمم تا. خواستم خودم چون کنم می ازدواج دارم من. مهرسا کن تمومش -

 :گفتم گریه با. بیشتر قلبم ولی. کرد می درد گلوم چقدر. گذاشتم گلوم روی رو دستم

 سمیر؟ -

 چیه؟ -

 نفهمیدم ولی. بشه ساکت تا کنم عوض رو حرف یا بمونم خفه بهتره یعنی. عصبانیه یعنی چیه گفت می وقتی

 :نوشتم می هم زدم می داد هم. چیه

 حرف هم با باید چرا شما و من االن بگی؟ خواستگاریت نتیجه از بشه؟ چی که جا این اومدی مثال حاال -

 باشه؟ نیامده سرم بالیی ترسیدی چون اومدی هان؟ اومدی؟ چی برای اصال بزنیم؟

 .مه کن بس -

 از داری اومدی هم االن. گیری می زن داری حاال خواستگاری رفتی خودت برای. کن بس تو نه -

 سمیر؟ فهمی می رو من حال اصال زنی؟ می حرف خواستگاریت

 .شده تموم هم ما دوستی انقضای تاریخ. شد می تموم روزی یه باید دوستی این باالخره -

 :نوشتم. کرد می فرو قلبم توی خنجر چقدر که آخ

 سمیر؟ حقم بود این -

 :نوشت سریع

 .نه -

 :نوشتم. بنویسم راحت ذاشت نمی اشکام

 .میاد بدم ازت. متنفرم همتون از چیه؟ اصال دونی می! گی می داری طوری این که بود حقم حتما دیگه، نه -

 لب صفحه به بودم زده زل هق هق با بود؟ کرده غلطی چه من. دهنم توی زدم محکم نوشتم که این محض به

 :نوشت لحظه چند از بعد. تابم

 ...هم هنوز کنم می حس چرا -
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 نگاه دانلود

 نمی اجازه غرورش. ننوشت ولی داری؟ دوستم کنم می حس هم هنوز چرا بنویسه، خواست می دونستم می

 بهم ولی بدم رو عمرم نصف بودم حاضر. بودم عشقش گدای من ولی. کنه گدایی رو عشق من مثل که داد

 شد؟ می یعنی آخ. قبل مثل شیم می باز. شم می خواستگاری این خیال بی بگه

 مهر؟ -

 جانم؟ -

 .برم باید من -

 :نوشتم تنگی نفس با

 همیشه؟ واسه -

 .نه -

 :نوشت ولی. نشست لبم روی پهنی لبخند. شدم امیدوار

 .میام عروسی قبل تا فقط -

 .نوشتم و شد تلخ لبخندم

 نیا داری؟ کار چی من به پس گیری؟ می زن داری که این نه مگه نیا، باشی موقع اون تا قراره اگه نیا، -

 .نیا سمیر،

 .زنیم می حرف هم با بعدا -

 .خوام نمی -

 .مهر نکن اذیت -

 .کنم حس رو بودنش هم عروسیش قبل تا حتی بودم راضی. بگم نتونستم ولی. داشت رویی عجب واقعا

 «سمیر»

 

. بیرونم امشب گفتم بهشون و زدم زنگ خونه به درمانگاه از برگشت از بعد عصر شب اون از بعد هفته یه

 نتونستم. خوره دل بود مشخص. داد مي رو جوابم زور به زدم حرف باهاش هم بار هر. ندیدمش اس هفته یه

 هر. زندگیم از جز یه بود شده. زندگیم توي بودنش و حضور به بودم کرده عادت. کنم تحمل این از بیشتر

 شه مي کنم کار چی خوام مي ندونم وقتي. دیگه همینه فکري بي عاقبت. کردم خودم نثار بود بیراه و بد چي

 نهُِ  هشت تا مسلما. نیست کار در گرفتني زن فعال. گفتم دروغ من بابا بگم برم مجبورم هفته یه بعد که این

 بوق سه از بعد مزونه؟ هنوز یا اس خونه ببینم تا گرفتم رو اش شماره و گرفتم دستم رو گوشیم. نمیاد خونه

 :داد جواب

 بله؟ -

 خوبي؟ خانما خانم سالم -
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 نگاه دانلود

 :گفت مکث کمي با

 .خوبم -

 اي؟ خونه -

 .نه -

 میایي؟ کي -

 .زنیم مي حرف هم با بزن زنگ شب داري کاري اگه -

 صدقه قربون داري توقع. دیگه داره حق خب. شد عوض اخالقش بگیرم زن خوام مي فهمید وقتي از این! بیا

 بره؟ ات

 بیام؟ مهمونتم، شام امشب مهي -

 :گفت بعد نزد حرفي لحظه چند

 .باشه -

 .سمیر نشو جوگیر. بود الکي متنفرمش ازت اون پس. نشست لبم رو لبخندي

 .بینمت مي فعال، پس -

 .باي -مهر

 ساعت تا دیدم. گفتم دروغ بگم بیام که این. مونده سختش قسمت هنوز البته. کشیدم راحتي نفس کردم که قطع

 رو لباسام هم بره، در خستگیم گرفتم مي دوش یه هم خونه رفتم مي بود بهتر پس زیاده وقت بشه هشت

 مي نگاه وایساده سمیح دیدم. کردم تنم رو مشکیم کت و مشکي جین شلوار و سفید شرت تي. کردم مي عوض

 :گفتم و دادم تکون سرمو. کنه

 چیه؟ -

 خبریه؟ بپرسم خواستم فقط هیچي، -سمیح

 .نیست خبري فعال نخیر. شدي بامزه هه هه -

 :گفت و زد چشمکي

 خواستگاري؟ رفتي چرا پس -

 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 درست. نه گم مي که خوام نمي فوقش کنه نمي کم ازم چیزي دیدن یه حاال گفتم منم داشت اصرار مامان -

 .االن مثل

 :گفت و گرفت در چارچوب از رو اش تکیه
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 نگاه دانلود

 .دانند خسروان خویش مملکت صالح -

 :اومد مامان صداي

 .شام بیایین پسرا -

 :گفتم سمیح به رو و گرفتم آیینه از رو نگاهم

 .بگو مامان به بیرونم شام من امشب سمیح -

 یکم موضوع اون از بعد. بود امیر کردم باز رو پیام. شد بلند پیامش آالرم صداي برداشتم که رو گوشیم

 بیام تونم نمي مهمونم امشب نوشتم براش. بچرخیم بیرون بریم باهم داده پیشنهاد همین براي سرسنگینم باهاش

 .زدم بیرون اتاق از و جیبم گذاشتم رو گوشي. دیگه وقت یه بذار

 

 شمشیر. رفت کنار در جلوی از و گفت سالمي. کرد باز رو در دادم فشار رو واحدش زنگ که این محض به

 :گفتم و بوسیدم رو اش گونه شدم، قدم پیش بار اولین براي. بسته رو از رو

 خوبي؟ -

 :گفت و بست رو در. کشید کنار رو خودش شوکه

 کني؟ مي کار چی -

 :گفتم و زدم لبخندي

 .جزئشه اینم کنن پرسي احوال خوان مي معموال فقط نکردم، کاري -

 :گفت و زد پوزخندي

 حاال؟ تا کي از -

 :گفتم و رفتم دنبالش. آشپزخونه سمت رفت بمونه منتظرم که این بدون و

 .بعد به امشب از -

 :گفت کنه نگاهم که این بدون

 .بخوابم خوام مي ام خسته خیلي امشب که برو کن لطف خوردي رو شامت -

 شام میز کردن آماده به شروع! نگرفتم زن هنوز خوبه شده؟ بد قدر این چرا این! شد تا چهار تعجب از چشام

 غذاها کشیدن به شروع و ایستاد اجاق پشت. شه مي کوفتم بخورم بخوام اخالقت این با که شامي من خب. شد

 با و افتاد دستش از خورشت کاسه. کردم حلقه شکمش دور رو دستم. ایستادم سرش پشت. کرد ظرف توي

 :گفتم و کشیدم عقب رو خودم. شکست صدا

 شد؟ چي -

 :گفت و کرد نگاهم بغض با. بود آشپزخونه کف شد ریخته خورشت و شکسته ظرف به نگاهش
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 نگاه دانلود

 فهمیدي؟ زني مي دست بهم باشه بارت آخرین -

 تو؟ چته -

 :زد داد بار این که بشم نزدیکش خواستم دوباره

 .نزن دست بهم گفتم -

 :گفتم و بردم باال تسلیم حالت به و دستام

 .نرن پات شکسته هاي تیکه طرف این بیا هم، تو باشه -

 تو؟ اصال کارمي چی مگه؟ چه تو به برن که درک به -مهر

. بهتره نمونم که این مثل. زدم موهام به چنگي کالفگي با. نبود ممکن برام رفتارش تغییر همه این درک واقعا

 واقعیش خود هیچي به هیچي دید که االن. بود خوب باهام کنه خرم تونه مي کرد مي فکر وقتي تا دختر این

 پرت رو بشقابي دیدم عقب برگشتم. بایستم شد باعث ظرف شکستن صداي کردم که حرکت. داد نشون رو

 :گفتم و دادم تکون رو سرم تاسف با. دستشه هم دوم بشقاب و زمین کرده

 شدي؟ دیوونه چته؟ -

 :زد داد

 این بازم چرا پس بگیري زن خواي نمي مگه خواي؟ مي چي جونم از کردي، ام دیوونه شدم، دیوونه آره -

 جایي؟

 :گفتم مالیمي لحن با

 .بزنیم حرف باهم تا بشین -

 .بشنوم چیزي خوام نمي من. خوام نمي -

 .اخم با البته کرد مي نگاهم اونم. کردم نگاش. کردم فوت محکم رو نفسم و کردم بسته و باز رو چشام

 بزنیم؟ حرف باهم سالن تو بریم -

 :گفت و انداخت باال اي شونه

 .ببینمت دیگه خواد نمي دلم اصال. بدم گوش حرفات به خوام نمي -

 :گفتم اخم با. بیام کوتاه این از بیشتر تونستم نمي دیگه

 .بدي گوش کنم مي مجبورت یا دي مي گوش حرفام به یا خبرته؟ چه -

 :گفت و زد پوزخندي

 .زورگو -

 .سالن تو بریم بیا هم حاال. هستم گو زور آره -
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 نگاه دانلود

 .نشست مي کنارم که همیشه برعکس. نشست روم روبه

 بشه؟ چي که نشستي جا اون رفتي چیه؟ -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش

 .ترم راحت جا این -

 :گفتم و کشیدم پیشونیم به دستي. دادم فشار رو هام شقیقه

 ...مهرم -

 :گفت. کنم تموم رو ام جمله نذاشت

 .مهرم نه مهرسا -

 فهمیدي؟ کنم مي صدات بخواد دلم چي هر من! شي مي بدتر میام کوتاه من چي هر هم تو اَه -

 پایین سرش. کنه آزاد رو دستاش تا کرد تقال گرفتم دستام تو که رو دستاش. زدم زانو روش روبه. شدم بلند

 نگاه چشاش تو و کردم بلند رو سرش. کنه مي گریه داره فهمیدم کرد خیس رو دستم که اشکي قطره. بود

 .کردم

 رو اشکت قطره یه ارزش اي دیگه مرد هیچ نه من نه کن من؟باور چي؟ بخاطر کني؟ مي گریه داري چرا -

 .نداره هم

 :گفتم و اشکاش خیس رد رو کشیدم دست. بردم صورتش سمت رو راستم دست. نگفت چیزي

 بخشي؟ مي گفتم دروغ که بگم اگه -

 :گفتم و زدم لبخندي شرمنده. کرد نگاهم گیج و کرد بلند رو سرش سریع

 .گم مي رو ازدواج قضیه -

 :گفت و داد تکون رو سرش. شدن جدا دستم بین از دستاش. شد بلند جاش از سریع حرکت یه توي

 چي؟ یعني -

 .کردم قفل گردنم پشت رو دستام. ایستادم روش روبه

 .شد منتفي چي همه خواستگاري جلسه همون نیست، کار در ازدواجي. بگیرم زن خوام مي گفتم دروغ یعني -

 :گفت متعجب

 گفتي؟ دروغ ؟چرا کني ازدواج خواي مي گفتي چرا پس -

 .کنم فراموشت و کنم تموم رو چي همه خواستم مي -

 :گفت و زد پوزخندي
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 نگاه دانلود

 نمي اگه که بودي قائل ارزش برام قدر اون حداقل کاش گي؟ مي بهم رو چي همه داري االن چرا پس -

 .کنم تموم خوام مي گفتي مي راست و رک بدي ادامه خواستي

 .شي اذیت خواستم نمي -

 :زد داد

 نشدم؟ جوري این -

 .بیرون ره مي صدات! تر آروم -

 «مهرسا»

 

 .بره بیرون که درک به -

 :گفت و زد چنگ رو موهاش سمیر

 خوبه؟ کردم غلط بگم -

 :گفتم و کردم باز رو در. در سمت رفتم و کردم پاک دستام با رو اشکام. اومد مي بدم اشکام این و خودم از

 .برو راضي، منم کني؟ تموم خواي نمي مگه. برو بیا -

 با و گذاشت بازوهام روي رو دستاش. گرفت قرار روم روبه. بست و کشید خودش سمت رو در. سمتم اومد

 :گفت آرومي صداي

 برم؟ -

 خودم کردم تقال. بغلش تو کشید منو. نگفتم چیزي. بره بذارم تونم نمي دونست مي. شناختم مي. من به لعنت

 .بکشم عقب تا اش سینه رو گذاشتم رو دستام. کنم دور ازش رو

 .تنگتم دل ندیدمت اس هفته یه. خانم نخور وول -سمیر

 بوده؟ دلتنگت بگه دلتنگشین که کسي وقتي رو؟ حسي همچین کردین حس

 .سمیر کن ولم -

 :گفت و خندید شیطون

 .محرممي هم هنوز نره یادت بشه؟ چي که کنم ولت -

 :گفتم و کشیدم بیرون آغوشش از رو خودم. کرد شل رو دستاش! زنمي بگه ترسید مي. زدم پوزخندي

 ري مي شي مي بلند چطور پس( کردم ادا غلیظ رو زنتم) زنتم هنوز دیگه ماه چند تا دوني مي که تو -

 خواستگاري؟

 .بشینه فرو گلومه توی کارش از که بغضی این تا گفتم. بود مونده دلم ته آره
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 نگاه دانلود

 .بود دوستي محرمیت این از قرارمون دوني مي خودتم مهرسا -

 بود نکرده فکر خودش با هم بار یه واقعا اما. بود دوستي قرار اول از گفت مي راست خب. گرفتم خون خفه

 :گفت و کرد حلقه چپم دست مچ دور رو راستش دست بودم؟ شده امیدوار من که

 .بزنیم حرف تا بشین -

 بگي؟ رو راستش نیومدي چرا گفتي؟ دروغ چرا شدم، خسته من سمیر -

 .کرد آزاد دستش حصار از رو دستم مچ

 گفتم؟ مي باید چي -سمیر

 .کني تموم خواي مي شدي خسته ازم گفتي مي -

 :گفت و کرد پوفي

 شدم؟ خسته ازت گفتم کي من -

 :گفتم بغض با

 داره؟ هم اي دیگه معني مگه کارت این بگي؟ باید مگه -

 :گفت و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش. کرد قفل انگشتاش بین رو دستم انگشتای. شد نزدیکتر بهم

 شي، اذیت خواستم نمي خوام، مي چي دونم نمي. کن درکم بشم، وابسته رابطه این به خوام نمي ترسم، مي -

 .بود بهتر هم تو براي

 :گفتم وار زمزمه

 کني؟ نمي تمومش چرا پس -

 :گفت من از تر آروم

 .تونم نمي -

 خودش صدا با قلبم. نزدیکي همه این از گرفتم گر. کردم حس رو حضورش تازه انگار. بود بسته رو چشاش

 بودنش همین. دادن مي نفس بهم خورد، مي صورتم به که هاش نفس دم باز. کوبید مي ام سینه قفسه به رو

 یه با کردم مي فکر که مردي. زندگي یعني شد بیشتر بهش دلبستگیم کم کم چطوري نفهمیدم که مني براي

 براي سوخت دلم. براش نسوخت دلم. فقط بود نگاه یه شروعش. نبود جوري اون. نبود اما. شدم عاشقش نگاه

 غرورم من. حضورش از قلبم هاي کوبش همین لذت از کنم محروم رو خودم نخواستم و سوخت دلم. خودم

 چشماش که سمیري براي. ترسید مي وابستگي از که مردي براي. بودم گذاشته پا زیر داشتنش براي رو

 .هستن حیرونیش شاهد

 کنار. باشم تونستم مي که دلخور. بودم خور دل اما. دونست مي اونم. نبخشمش تونم نمي که دونستم مي

 که آشپزخونه سمت رفتم بود؟ هم حرفي واقعا. بگم چي باید دونستم نمي من اما. بگم چیزي بود منتظر. کشیدم

 :گفت
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 نگاه دانلود

 ري؟ مي کجا -

 .کنم تمیز رو آشپزخونه خوام مي -

 کمک؟ بیام -

 .نه -

 نشسته سالن گوشه مبل روي. دیدمش بشم شکسته ظروف هاي تیکه کردن جمع مشغول و بشینم که این از قبل

 رو ها تیکه. شد بلند گوشیش صداي. بود دوخته زمین به رو نگاهش و بود گرفته دستاش بین رو سرش. بود

 هیچ چون. شنید نمي رو گوشیش زنگ صداي انگار اون اما. بده جواب شدم منتظر و ریختم زباله سطل توي

 :گفتم آروم. نکرد حرکتي

 بدي؟ جواب خواي نمي خوره مي زنگ گوشیت -

 که رو آشپزخونه کف. بده جواب دونه نمي الزم حتما چه من به خب. نداد جواب هم باز اما. داد تکون سري

 شده خیره بهم سینه به دست و بود داده تکیه کابینت به. ایستاده آشپزخونه توي هم اون دیدم. ایستادم کردم پاک

 :گفتم و دادم تکون سري. بود

 .کشم مي رو شام االن -

 نیاز دومون هر فقط. شد چي دونم نمي. اون نه خوردم شام من نه شب اون. نشست میز پست حرفي هیچ بي

 زور به که صدایي با بودم میز کردن جمع مشغول وقتي اما. نزدیم حرفي کدوممون هیچ. داشتیم سکوت به

 :گفت شد مي شنیده

 دوستیم؟ هنوزم -

 دفعه این. کردم باز رو آب شیر. ایستادم سینک پشت. بودم آورده کم من واقعا! دوست فقط هم هنوز دوست؟

 گرفتم دستم رو بشقاب. بداشتم رو ظرفشویي مایع. کنم دستم دستکش که نبود مهم برام دستام حساسیت اصال

 شیر. شد تهي بشقاب سنگیني از دستم که رفتم ور بشقاب با دقیقه چند دونم نمي. کردم شستنش به شروع و

 .بست رو آب

 !بشقاب جون به افتادي که اس دقیقه پنج کو؟ حواست -

 :گفت باز نزدم حرفي بود؟ گذشته دقیقه پنج واقعا

 نمي دلم هم وقت هیچ اما باشم خودخواه شاید دوني مي خودتم کنیم، مي تمومش جا همین نداري دوست اگه -

 .بموني دوستي این پاي اجبار به خواد

 سمت به رو دستش. موندم مي کنارش دادنش دست از ترس با باید یا کردم مي فراموشش باید یا. نزدم حرفي

 .شد اویزون بدنش کنار دستش دوباره. شد پشیمون راه وسط اما. داد حرکت بازوم

 ...کردم اذیتت ببخش. بشه تموم باید که این مثل. رم مي من -سمیر

 .بزنه حرف این از بیشتر نذاشتم

 .بمون -
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 رو بد بدتر و بد بین اما سخته خودمم براي گرفتن شل همین بفهمي که باشي من جاي باید. دادم وا باز آره

 نمي یهویي اما. کنم عادت نبودنش به تونستم مي کم کم شاید. باشمش داشته هم باز خواستم مي. کردم انتخاب

 .کنم فراموشش تونستم

 «سمیر»

 .کردم پرت بودیم کرده پهن که زیراندازي روي رو خودم

 .شو بلند سمیر -مهیار

 .بودم کرده باز بدنم طرف دو رو دستام

 .خیال بي بابا شدم خسته -

 :گفت و کشید محکم و دستش گرفت رو دستم. سمتم اومد سمیح

 .ببازن دخترا باید شو بلند -

 :گفتم و خندیدم

 .باختن ها بیچاره این -

 :گفت بود کرده حبس پاش زیر رو توپ که حالي در و کرد اخمي مانیا

 .باشم گفته باختین، بدین انصراف نشده، تموم بازي هنوز باختیم؟ ما گفته کي -

 .ببینمش درست بتونم تا گذاشتم پیشونیم روي رو دستم. خورد صورتم به که آفتاب نور. نشستم سرجام

 .نخون ُکري الکي باختین که شما مانیا -مهیار

 .باختین هم شما تمومه بازي نشي بلند دیگه دقیقه یه تا سمیر -سمیرا

 از شه نمي که حیف کردن، بازي فوتبال به چه اصال رو زن داوري، ناسالمتي کن جمع رو زنت بیا آشور -

 .بود شکسته االن تا پاتون و دست همتون گرنه و کرد استفاده شماها براي فني هاي تکنیک

 :گفت حرص با. دادم خالي جا که سمتم کرد پرت رو توپ مانیا

 .مونده ثانیه بیست ات دقیقه یه از -

 :گفتم مهیار به رو و کردم نگاه اطراف به. شدم بلند ناچارا

 کو؟ بزرگترا پس -

 :گفت شیطنت با و شد نزدیک بهم کمي

 .شیطوني رفتن حتما -

 :گفتم و کردم اش حواله گردني پس. افتاده راه هم مثبتمون بچه این بیا! شد تا چهار تعجب از چشام

 خبریه؟! افتادیا راه -
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 :گفت و خندید

 .بابا نه -

 :گفتم دخترا به رو اخم با و گفتم آخي. خورد ام سینه به توپ که بار این

 .باختین خوبه میارین در بازي وحشي چتونه -

 :سمیرا

 .نزن حرف کن، شروع باش زود -

 :گفتم و خندیدم

 .خوردین گل شما بازي شدن کات قبل که رفت یادت بیا، -

 :اومد عمو زن صداي بگن چیزي دخترا که این از قبل

 .شین کار به دست بیاین زود پسرا با هم کردن کباب بود شما با ساالد دخترا -

 :گفتم و زمین کردم پرت بود مهیار دست که رو توپ

 .ها خانم برسین کارتون به برین هم االن. شد تموم پسرا برد با بازي -

 .بود شما با کباب نره یادت -سمیرا

 .بشین کار به دست ها شما پس. ها جوجه کردن کباب واسه کافیه نفر دو دستتون، قربون مهیار، سمیح، -

 که ماشین سمت کردم حرکت منم. شدن ساکت دخترا خنده صداي با که کنن اعتراض خواستن سمیح و مهیار

 :گفت مهیار

 تو؟ ري مي کجا پس -

 .بیارمش خوام مي ماشینه، تو گوشیم -

. بود خوبي فضاي رفتیم مي عموم باغ هم مواقع اکثرا و داشتیم برنامه تو جمعي دست گردش یه ماه هر تقریبا

 باعث سایه خنکي همین اما باشن ثمر بي اگه حتي که درختي هاي سایه خنکي و مثمر و سبز سر درختاي

 بردیا طرف از یکیشون. کردم بازشون. داشتم پیام تا دو. برداشتم بود داشبورد تو که رو گوشیم. پایداریشونه

 مشکلي که دادم جواب هم لحظه همون. باشم درمانگاه تو جاش به صبح فردا تونم مي اگه بود خواسته که بود

 :بود گفته که بود ستاره طرف از هم بعدي پیام. رم مي جات به صبح نیست

 «اومدم؟ مي باهاتون منم دادین مي خبر سمیح یا تو مردین مي»

 که بود گفته خاله به مامان دونستم مي. همینه خاطر به خوب ناقصه عقلش هنوز گم مي وقتي. گرفت ام خنده

 :نوشتم براش. بیان تونن نمي گفت خاله بود، ماموریت ام خاله شوهر چون خب اما بیان باهامون

 بکشونم دنبالمون هم رو العقل ناقص توئه که کمه عقلم مگه -

 :داد پیام که بود نگذشته هم دقیقه یه هنوز کردم که سند
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 !اومدم مي من گفتي مي تو که این نه حاال -

 الو صداي. بود سپهر با حتما اي جمعه روز. گرفتم رو مهر شماره و شدم باهاش کردن دو به یکي خیال بي

 .برداشته رو گوشي سپهر که فهموند بهم گوشي تو اي بچه پسر گفتن

 دي؟ نمي جواب چرا الو؟ -

 .اومد مهر صداي که نه یا بزنم حرف بودم دل دو

 .بده رو گوشي مامان سپهر -

 .پیچید گوشي تو صداش بعد و

 بله؟ -

 خوبه؟ سپهر خوبي؟ خوشگله، مامان بر سالم -

 .خوره دل من از هم هنوز کردم مي حس اما بود گذشته شب اون از روزي پنج

 رسي؟ مي نظر به سرحال خوبم، سالم -

 :گفتم و گذاشتم زمین روي رو پاهام. نشستم ماشین تو و کردم باز رو ماشین عقب در. خندیدم

 .بهمون گذره مي خوش داره هم کلي هستیم عموم باغ توي خالي، شما جاي -

 :پرسید تردید کمي با

 ...مهیار که همون عموت؟ کدوم -

 کردم مي تعریف وقتي فقط بار یه خوبه! بود حفظ رو عموم پسر اسم خوب چه. کنه کامل رو اش جمله نذاشتم

 مونده یادش االن تا موقع اون از ببین. رو مهیار اسم بودم گفته بهش رو مانیا از خواستگاري ماجراي

 .اسمشو

 بزني؟ حرف باهاش هم مهیار بدم رو گوشي خواي مي عموم، همون آره! مونده یادت اسمش خوب -

 :گفت زد مي موج توش خنده که صدایي با

 .نمیاد بدم -

 :گفتم اي شده کنترل صداي و حرص با

 مهرسا؟ -

 شناسمش؟ مي من مگه! بهش بدم رو گوشي گي مي خودت خب شي؟ مي عصبي چرا کردم شوخي -مهر

 :گفتم حرص با

 یادته؟ هنوز شناسیش نمي که پسري اسم چرا بگو تو واال دونم نمي -

 :گفت خور دل
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 چیه؟ منظورت سمیر -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .منظورمه ذهنته تو که هموني -

 .شي مي ناراحت دونستم مي چه. رو اسمش بود مونده یادم فقط نیست ذهنم تو چیزي من -مهر

 مونن؟ نمي یادم نیستن مهم برام که اسمایي من چرا پس -

 :گفت شوخي به. بده صداش به خنده کرد سعي

 .شده ضعیف ات حافظه شدي پیر تو خب -

 !خانوم مهرسا شدي خوشمزه هه هه -

 :گفت حرص با و شیطون

 .کاوش سمیر آقاي بودم -

 ام خنده گفت مي کامل رو فامیلم و اسم جوري این وقت هر چرا دونم نمي. نشست لبم رو ناخواسته لبخندي

 هر اینم باحاله، کني صدام جوري این بهش بودم گفته. کرد مي اداشون حرص با و بامزه جور یه. گرفت مي

 از رو ذهنت تونست چطوري سمیر ببین. کنه مي صدام جوري این ریزه مي هم به اعصابم بینه مي وقت

 .کنه منحرف مهیار قضیه

 سمیر؟ -

 .اومدم خودم به صداش شنیدن با

 جونم؟ -

 :گفت و خندید. بود پریده دهنم از ناخواسته

 میایي؟ شهربازي، ببرم رو سپهر خوام مي شب -

 .شه مي چي ببینم حاال -

 .گذره مي خوش بیا. دیگه نکن ناز سمیر ا   -

 :گفتم و خندیدم

 بگي؟ خواي مي چي سپهر به بعد -

 :گفت بعد کرد سکوت کمي

 .دعوتي هم شما البته باشیم بیرون شام کنم مي دعوت هم رو دوماد و عروس تازه -

 .نگیریا گرم زیاد علي با فقط. هستم رو شهربازي اما بیام تونم نمي رو شام من نه -

 .داداشمه مثل علي -
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 :گفتم حرص با

 اوکي؟. ندارم قبول رو برادریا خواهر این من خونیته؟ برادر -

 اوکي؟ چند، ساعت و ریم مي شهربازي کدوم که دم مي اس ام اس بهت پس باشه، -

 .باشه -

 :گفتم سریع شد مي نزدیک ماشین به داشت که سمیرا دیدن با

 .باي فدات -

 :گفتم و گذاشتم جیبم توي رو گوشیم. شدم پیاده ماشین از و کردم قطع بشنوم رو جوابش که این از قبل و

 کني؟ مي نگاهم جوري این چرا -

 :گفت خنده با و انداخت باال ابرویي

 بود؟ کي داداش -

 .موقوف فوضولي -

 «مهرسا»

 

 :گفتم و کردم نگاه بود سواري ماشین اش عالقه مورد بازي همیشه مثل که سپهر به نگاهم

 میاد؟ بهم روسري این پري -

 :گفت حرص با پري

 معلوم تازه شوهرته ناسالمتي. ببینتت خواد مي اولته دفعه سمیر این انگار حاال. خوبه آره بار، دهمین این -

 .دیده رو کجاها دیگه نیست

 :گفتم و کوبیدم پهلوش به محکمي مشت. زد روم به شیطاني خنده و

 .شدي حیا بي خیلي کردي عروسي -

 :گفت و خندید

 .نیستي تو که این نه -

 :گفت و آورد گوشم دم رو دهنش

 کردین؟ هم شیطوني من جون -

 :گفتم و کوبیدم سرش به محکم

 !خفه -



 
 

323 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 .نزن شعور بي آخ -پري

 کنه؟ درست یا بخره چیپس رفت کجاست؟ شوهرت این پس -

 :گفت بود سرش رو دست هنوز که طور همون

 .نرسه شیطوني به کارتون جونت سمیر با وقت هیچ الهي -

 .منحرفت سر بر خاک -

 .خانما سالم -

 :گفت و زد چشمکی با همراه لبخندي. برگشتم عقب به سریع ذوق با صداش شنیدن با

 خوبي؟ -

 .سمیر آقا خوبم منم ممنون -پري

 :گفت و کرد نگاش خنده با سمیر

 .ندیدمتون شرمنده -

 :گفتم و خندیدم

 .ندیدت ریزي بس از پري، گه مي راست -

 نگاش با. اومد مي در حرصش ریزي بگه بهش کسي که این اما بود معمولي قدش. قدش به بود حساس پري

 :گفت و کشید نشون و خط برام

 .رسم مي خدمتت بعد -

 :گفت و کرد اشاره سپهر به و ایستاد کنارم سمیر

 نه؟ ماشینه عشق کنه مي داره کیفي چه -

 :گفتم و زدم لبخندي

 .آره -

 :گفت و شد نزدیکمون انرژي کلي و خنده با شد تموم بازیش که سپهر

 کنم؟ بازي بازم مامان -

 :گفت و ریخت بهمشون و کشید سپهر موهاي به دستي سمیر

 .کني امتحان رو واقعیش ذارم مي بعد باشي، داشته دوست اگه -

 آقاي یه مثل بعد. شد دقیق صورتش تو کمي. برگشت طرفش به بود شده حضورش متوجه که هم سپهر

 :گفت و کرد دراز سمتش به رو دستش محترم
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 خوبي؟ سمیر سالم -

 :گفت و خندید تعجب با سمیر

 یادته؟ اسممو -

 :گفتم سپهر به رو اخم با

 .سمیر عمو بگو چیه سمیر سپهر؟ -

 :گفت سمیر به رو و انداخت باال اي شونه سپهر

 سمیر؟ بگم بهت شه مي -

 .نیست مشکلي آره -سمیر

 :گفت پري که بگم چیزي باز خواستم

 .باشه راحت بچه بذار داري کارش چی -

 .بود دستش که پفک و چیپس بسته تا چند با رسید علي هم لحظه همون تو

 روي هم سمیر و من بازي وسایل سمت رفتن علي و سپهر همراه به دونست مي رو اش وظیفه که پري

 فاصل حد چیپس بسته. نیمکت روي گذاشتمش و کردم باز رو لیمویي چیپس بسته. نشستیم هم کنار نیمکتي

 خصوصا. هیجانشون و مردم و بازي وسایل به کردن نگاه و خوردن به کردم شروع. بود سمیر و من بین

 رو دخترا خنده با و نداشتن دخترا از کم هم پسرا البته. دادن مي هیجان آدم به کشدنشون جیغ با که دخترا

 :گفت و داد روتکون سرش خنده با سمیر. کشیدن مي جیغ و کردن مي همراهي

 !بخیر یادت که کجایي جووني -

 :گفت و خندید که کردم نگاش چپ چپ

 .گفتي خودتم شدم، پیر خب کني؟ مي نگاهم جوري این چرا -

 :گفتم و کوبیدم بازوش به مشتي

 .نشو لوس -

 شه؟ مي چي بشم لوس -سمیر

 :گفتم و گذاشتم دهنم چیپس اي تیکه و انداخت باال اي شونه. کرد نگاهم شیطون و

 .شه مي چي دم مي نشونت وقتش به -

 .شد بلند اش خنده صداي

 !بردي رو آبرومون یواشتر خبرته چه -

 :گفت و زد چشمکي
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 .آخه بود باحالي تهدید -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .باحاله بگو وقت اون کردم اجرا رو تهدیدم وقتی -

 :گفت و شد تر نزدیک بهم

 بکنی؟ خوای می کار چی مثال -

 رو سرم. کرد می نگاهم منتظر خنده با. کرد گل شیطنتم لحظه یه توی. گرفتم خودم به متفکر حالت کمی

 زمزمه شیطنت با آروم گوشش زیر. کنه نزدیک صورتم به رو سرش شد باعش که بردم گوشش نزدیک

 :کردم

 .بوس یه -

 :گفتم و کردم اخم. زیرخنده زد پقی حرفم این با

 داشت؟ خنده -

 :گفت آرومی صدای و خنده با. درمیاد حرصش کنه می اخم االن گفتم بگو منو

 نکنه کنی؟ می تهدیدی همچین که دادم استعفا بودن مرد از کردی فکر نکنه تو؟ کردی فکر چی خودت با -

 !تهدید نه اس جایزه معموال بوس کردی فراموش

 رو ام شونه. شه می بهتر خیلی داره قبل به نسبت حالش یعنی پس. شدم خوشحال حرفش این با راستش خب

 :گفتم و زدم اش شونه به

 !گذاشته اثر روت چقدر مشاور جلسه یه -

 :گفتم و زدم چشمکی بعد

 .باشم داشته احتیاج مشاوره جلسه یه به منم کنم فکر -

 :گفت و کرد نوچی

 .نندازی من گردن نکرد روت اثری اگه فقط -

 :گفتم و کردم اشاره ترن به. کردم نگاه بود مردم تو که زندگی و شوق به و خندیدم

 بشیم؟ سوار بریم -

 :گفت اي مزه با حالت با و کرد کج رو سرش

 چرا؟ سوال بانو کن امر شما -

 :گفت خنده با و کرد نگاش. شد بلند گوشیش صداي بشیم بلند خواستیم که همین

 .خاطرخواهامن حتما دارم پیام -
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 :گفت و خندید که کردم نثارش پررویي

 ...نکن اخم -

 درجه صدوهشتاد و کرد بلند رو سرش سریع ثانیه چند از بعد. شد خشک گوشیش صفحه به نگاهش یهو اما

 :گفتم متعجب چي؟ یعني! جمعیت بین چرخوند رو سرش

 شده؟ چي سمیر -

 :گفتم دوباره. نگفت چیزي

 شده؟ چي سمیر -

 :گفت و چرخوند طرفم رو سرش

 .هیچي -

 سریع کنه باز رو پیام که این از قبل. شد بلند گوشیش پیام آالرم صداي باز که بود نشده تموم حرفش هنوز

 .گوشیش صفحه به دوخت رو نگاهش دوباره و گرفت فاصله ازم. چرخوند جمعیت بین رو نگاهش

 «سمیر»

 

 .زدم زل پیام متن به

 «شده عاشق پسرش بدونه نیاد بدش پدرت کنم فکر خان سمیر»

 به لحظه یه توي. نیامد یادم اصال اما کیه؟ شماره بیاد یادم بلکه شماره به بودم زده زل. بود ناشناس شماره

 نادیاس؟ نکنه که کردم فکر این

 شده؟ چي سمیر -

 .هیچي -

 .اومد اي دیگه پیام

 «باش ریلکس ترسیدي؟ چرا»

 آشنایي هیچ اما. چرخوندم شهربازي توي حاضر افراد بین رو نگاهم. شناسه مي رو من هست کي هر مطمئنا

 :گفت تعجب با مهرسا. کشیدم پیشونیم به دستي کالفه. نخورد چشمم به

 اومده؟ پیش مشکلي -

 .کرد مي نگاهم و بود ایستاده مستاصل. کردم نگاهش

 .زاییده گاومون کنم فکر سرجات، بشین -

 :گفت نگران
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 چي؟ یعني -

 .بشین! شد سرم به خاک یعني -

 :شماره همون از دیگه پیام یه. دوستیت این با بزنن گندت سمیر

 «باشین داشته یادگاري دم مي خواستین گرفتم ازتون قشنگي عکساي»

 :نوشتم براش. عوضي. کرد ریجکت زدم، زنگ اش شماره به بود؟ کي لعنتي

 «هستي؟ کي»

 و کشیدم عقب رو بازوم سریع. بود کرده حلقه بازوم دور رو دستش و بود ایستاده کنارم مهرسا کي نفهمیدم

 :گفتم

 هم؟ تو گیرآوردي وقت -

 :گفت و کشید عقب بغض با

 زني؟ مي داد چرا -

 .کردم بازش. دیگه پیام یه. شد بلند گوشیم صداي دوباره که بگم چیزي خواستم

 «دخترته؟ دوست خاله پسر»

 .داد جواب بوق اولین با بار این که گرفتم رو شماره همون دوباره پسرخاله؟

 الو؟ -

 .بود خودش

 درآوردي؟کجایي؟ چیه بازیا مسخره این درد، الو -

 :گفتم داد با که نگفت چیزي لحظه چند

 .جا این میایي االن همین -

 :زد داد اونم

 .نزن داد من سر -

 بدجور گرنه و بده نشون خودتو االن همین گفتم احمق، دختره دهنت تو بزنم باید هم دهني تو یه هیچ که داد -

 .گیرم مي رو حالت

 .احمق دختر! ذاشت مي سرکار منو داشت بچه الف یه

 .پسرعموهامم و دخترعمو با بیام تونم نمي -

 هم رو کدومشون هیچ. کنارشون برم خوام مي و جان همین ام خاله خونه گي مي بهشون االن همین ستاره -

 فهمیدي؟ بیاري، داري نمي بر خودت دنبال
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 .کنن مي نگاهمون دارن مردم تر آروم سمیر -مهر

 !درک به -

 .جایي این دیگه دقیقه پنج تا ستاره -

 :گفت بالفاصله مهرسا. کردم قطع سریع و

 بود؟ کي شد؟ چي -

 .دیده هم با رو ما ام خاله دختر -

 .بودم گرفته ضرب زمین روي پام با. نشست نیمکت روي و کرد پوفي

 .کنن معطل بازم بگو بزن زنگ پري به -

 .باشه -

 .ببینم رو ستاره تا بود مردم بین نگاهم من اما شد مشغول گوشیش با

*** 

 «مهرسا»

 

 زیادي سمیر حال تغییر این کردم مي حس. مرموز اما شد، بهتر سمیر. شد عوض شب اون از چي همه آره

 :گفت شه مي نزدیک بهمون داره که دید رو دختري وقتي شب اون. عجیبه

 .نکنه اضافه غلط دیگه که کنم کار چی دونم مي -

 :گفتم التماس با

 .اس بچه داره گناه سمیر -

 شترتش تي لبه پشت از که سمتش برداشت خیز و آورد باال رو دستش سمیر. رسید قدمیمون یه به که ستاره

 :گفتم و زدم چنگ رو

 .باش آروم خدا رو تو سمیر -

 :زد داد سمیر. چرخوند مي سمیر منو بین رو نگاهش حیرون ستاره. ایستاد سرجاش

 هان؟ تو کردي غلطي چه -

 :گفت و نبازه رو خودش کرد سعي اما بود مشخص چشماش توي ترس که این با ستاره

 نیست؟ دخترت دوست مگه زني؟ مي داد چرا -

 سن هم من مگه بدم؟ پس جواب هم بچه الف توي به باید من داره؟ ربط تو به هم باشه -
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 .احمق کني مي شوخي باهام هستم تو

 .نکن توهین -ستاره

 :گفتم و شدم نزدیکش کنم آروم رو سمیر کردم سعي

 .باش آروم سمیر -

 :گفت و برگشت طرفم به

 .نزن حرف تو -

 ستاره به رو دوباره سمیر. فهمن مي رو چي همه اش خونواده زودي به مطمئنا. بشه چي قراره دونستم نمي

 :گفت

 .ببینم بده رو گوشیت -

 چهره روي که اخمایي اون با دادم مي حرف بدون بودم منم. دستش داد رو گوشي حرفي هیچ بي هم ستاره

 :گفت و گوشي کردن رو و زیر از بعد سمیر. کنه مخالفت تونست مي مگه بود سمیر

 کجان؟ گرفتي که عکسایي پس -

 :گفت نده نشون داشت سعي که بغضي با ستاره

 .نگرفتم -

 :گفت حرص با هم سمیر

 بود؟ شوخي چه این باشه حسابي و درست حداقل بکني خواي مي هم شوخي! اي بچه واقعا -

 :گفت اخم با دوباره باشه اومده یادش چیزي انگار بعد

 کیه؟ مال فرستادي اس ام اس ازش که اي شماره اون پس -

 .مریمه مال -ستاره

 :گفت و کرد من به رو بعد

 .کردم نمي شوخي همچین گرنه و شه مي ناراحت ام پسرخاله دونستم نمي من -

 :گفت جدي و محکم سمیر که بره تا برگشت

 .رسونمت مي خودم کن صبر -

 :گفت و کرد بهم نگاهي

 برسونم رو این هم درمانگاهم، صبح هم دیگه برم من. ریختش نمي هم به عقل کم این اگه بود خوبي شب -

 .خونشون

 .اومدیم تازه بمونم خوام مي من -ستاره



 
 

330 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 .کن حرکت باش زود بموني، کني مي خود بي تو -سمیر

 .داره گناه سمیر -

 .ده مي درس هم رو شیطون نکن، نگاه مظلومش قیافه این به -سمیر

 دراز سمتم به رو دستش سمیر اما نه یا بود عمدا دونم نمي. ما به بود زده زل اخم با ستاره. گرفت ام خنده

 :گفت و کرد

 .خوش شبت -

 چیزي سمیر نه خب اما چرا بود مشخص. کرد مي نگاهمون شده گرد چشماي با ستاره فشردم که رو دستش

 .بگم چیزي تونستم مي من نه گفت،

 «سمیر»

 چشم گوشه از. گفت نمي چیزي و بود شده خیره رو روبه به اخم با. بود ساکت ستاره ماشین توي شب اون

 :گفتم و کردم نگاهش

 شد؟ فهم شیر ره مي یادت همیشه براي رو امشب -

 :گم مي تري بلند صداي با و تر جدي همین براي. بیاد در حرصم شه مي باعث که گه نمي چیزي

 .توام با ستاره -

 .فهمیدم و شنیدم نیستم که کر زني؟ مي داد چرا باشه -ستاره

 .خوبه -

 توي ازدواجم به اصرار اما. نگفت چیزي کسي. نیاورد روم به کسي. دونم نمي رو نگفت یا گفت ستاره

 خوام نمي گفتم مي باید اي بهونه چه به اما. بودم نگرفته ازدواج براي تمصیمي هنوز. شد بیشتر خانواده

 کم آره کنم؟ فراموش رو چیزایي یه کنم مي سعي دارم تازه من که بگم تونستم مي. دونم نمي رو کنم ازدواج

. نشد اما کنم زندگي کردم سعي پیچوندمشون ماه سه. شده تموم چیز همه که رسیدم مي باور این به داشتم کم

 ام خانواده هاي اصرار طرف یه از بود شده عوض مهرسا به نسبت حسم طرف یه از. نبود شدني انگار یعني

 .کرد مي اذیتم ازدواج براي

 خواستم اما بود وقت دیر که این با هم امشب زدم مي حرف مهر با و نداشتم حوصله که وقتي همیشه مثل

 چند از بعد. زدم رو زنگ رفتم، در سمت. شدم پیاده آسانسور از. نبود مهم اما بود شب ده ساعت. ببینمش

 زودتر بیام خواستم مي اگه همیشه. باشم جا این شب وقت این من براش بود عجیب کنم فکر. شد باز در دقیقه

 :گفت تعجب با. بودم جا این وقت این از

 خوبي؟ سالم -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .سالم -
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 رو چشام. نسشتم مي روش همیشه که مبلي روي کردم پرت رو خودم. سالن سمت رفتم من بست که رو در

 :شد بلند نگرانش صداي. بستم

 سمیر؟ افتاده اتفاقي -

 .نشده چیزي عزیزم نه -

 گفتم مي کنم؟ انتخاب رو تو نتونستم گفتم مي گرفتم؟ رو تصمیمم باالخره که گفتم مي گفتم؟ مي بهش باید چي

 مي دیگه؟ یکي خواستگاري برم دیگه روز چند قراره فهمید مي اگه شد مي حالي چه کنم؟ انتخابت نخواستم

 زن گفتم و ایستادم محکم قبل ماه سه. نتونستم من اما. شده امیدوار بهم دوباره شاید دروغم اون از بعد دونستم

 رو چیز همه تونست مي زن یه شاید. دارم احتیاج زندگي توي زن یه بودن به خودم االن اما. خوام نمي

 بهم رو نیمیش حداقل اما همش نه بود، گرفته ازم نادیا که رو آرامشي تونست که مهرسا مثل. کنه عوض

 انتخاب هم مهرسا که بیام کنار این با روزي تا دادم مي وقت خودم به باید هم هنوز شاید من اما. برگردونه

 با. کنم نمي رو کاري نخوام خودم تا من دونن مي همه. نیست قحط تو واسه دختر بگه مامانم اگه حتي منه،

 باید چجوري کردم؟ مي فراموشت باید من. کردم حبس سینه توي رو نفسم صورتم روي دستي نوازش حس

 یه بار اولین براي. بیوفته اتفاقي قراره که کرد حس خودش هم شاید. زد ام گونه به آرومي بوسه بگم؟ بهت

 .بخشید وجودم به رو جدید حس یه لذت که اي بوسه. زد ام گونه به بوسه

 باید چطور. کردم ترش نزدیک خودم به و کردم حلقه اش شونه دور رو دستم کنم باز رو چشام که این بدون

 از قبل آدم احساس گاهي. بودیم کرده سکوت دومون هر. گذاشت ام سینه روي رو سرش. گفتم مي بهش

. زدم موهاش روي اي بوسه. کردم باز رو چشام. شده باخبر هم مهرسا شاید. ده مي خبر بهش وقایع وقوع

 :گفت و زد لبخندي

 اي؟ خسته -

 .خواد مي داغ نوشیدني دلم خیلي، -

 :گه مي و شه مي شیطون

 باشه؟ نوشیدني باید حتما -

 دیگه ساعت یک نیست معلوم چون بخندم باید آره. خندیدم کنم؟ فراموش رو ها شیطنت این تونستم مي چطور

 .بخندم بتونم

 .ها شده زیاد روت مهي -

 :گفت شد مي بلند که طور همون و خندید اونم

 نشیم؟ پررو چرا ما باشین شما که آقامون باالخره -

 مي مرور ذهنم توي رو بگم بهش خواستم مي که هایي حرف داشتم. بخنده بذار. ندادم رو جوابش و خندیدم

 دوني مي هم خودت مزخرفه سمیر. کنم ازدواج دختر با باید گن مي ندارن؟ قبول ام خونواده مهرسا. کرد

 دوست خودم بچه عین رو پسرش تونم مي نه، داره؟ بچه چون نکنه چرا؟ اما. نیست کار در زوري نخواي

 گذاشت میز روي جلوم که رو چاي لیوان. منه سردرگمي و حیروني مشکل کجاست؟ مشکل پس. باشم داشته

 و باشي نزدیکم سخته برام. نزدیکي همه این. نشست نمي جا این کاش. نشست کنارم دوباره. اومدم خودم به

 :گفتم و کردم حلقه دورش رو دستم. برداشتم رو لیوان. خوامت نمي بگم
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 نشد؟ خبري حسام از دیگه -

 :گفت متعجب

 !نه -

 :گفتم مکث ثانیه چند از بعد

 کردي؟ فکر بخشیدنش به -

 :گفت و کشید عقب رو خودش کمي

 ...توني مي تو مگه چي؟ یعني -

 ببخششه؟ رو حسام اون که ببخشم رو نادیا تونستم مي من مگه داشت حق. نداد ادامه. شد ساکت اما

 .داره احتیاج مادرش و پدر کنار در بودن به سپهر. اته پدربچه اون باالخره -

 :گفت عصبي

 .نده ادامه کنم مي خواهش سمیر -

 خوادت؟ نمي خودش حسام نکنه چرا؟ -

 حیرت، راحت تونستم مي. نفرت شد مي عشقش این باید. گفتم اما بود رحمي بي. شدم تلخ خیلي آره

 سعي. زدم ندیدن به رو خودم و دیدم. بخونم نگاهش از رو دیگه حس ها ده و دلخوری تعجب، سردرگمي،

 .شد بلند عصبي. بدم نشون سرد خون رو خودم کردم

 بگو؟ واضح رو منظورت سمیر -مهر

 :گفتم و گذاشتم میز روي رو چاي نخورده دست لیوان. انداخت باال اي شونه

 !همین زنیم مي گپ هم با داریم فقط ندارم منظوري -

 :گفت و زد پوزخندي

 دیگه؟ بذارم گپ رو اسمش تونم مي بگم خانوم نادیا از االن منم گپ؟ -

 و داد تکون هوا توي رو دستش عصبي. نگفتم چیزي نرفتي؟ تو مگه. رفت مي اعصابم روي داشت دوباره

 :گفت

 .بفهم نداشتم رو داشتم مي بهش باید که حسي اون دیگه هم باهاش بودن موقع حتي من -

 .زدم بهش رو بعدي ضربه

 .براش گذاشتي کم مطمئنا بودي، تو حسام انحراف دلیل حتما پس بینم مي کنم مي فکر که االن -

. کرد دفن ذهنش توي رو هاش حرف من نشکستن براش هم باز. نگفت اما بگه چیزي تا کرد باز رو دهنش

 احمق دم؟ مي زجرش دارم چرا. کنم تموم رو چي همه و کنم ازدواج خوام مي گفتم نمي بهش آدم عین چرا
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 نمي. کنه فراموش راحت خوام مي فقط نه. دي مي داري هم زجرش جوري این باشه؟ متنفر ازت خواي مي

 .کنه فکر بهم وقت هیچ دیگه خوام

 :گفت بغض با

 !خیلي سمیر، انصافي بي خیلي -

 .بزنم حرف موضوعي مورد در باهات خوام مي بشیني؟ شه مي -

. کنم نگاه چشماش توي راحت تونستم نمي هم باز اما. بود بهتر جوري این آره. نشست روم روبه خور دل

 انداخته پایین رو سرم. باشه بد تونه مي چقدر آدم مگه آره. بود سخت اما. بزنم حرف تا زد زل بهم منتظر

. نشست کنارم شد بلند که. کرد حس شاید دونم نمي. بود سخت گفتنش. بودم شده خیره سالن کف به و بودم

 بود؟ نگران چي براي. شنیدم رو نگرانش صداي. کنه فراموش رو قبلم دقیقه چند حرفاي کرد سعي

 شده؟ چیزي سمیر -

 .قبل دقایق تلخي از بعد نداشت معني هیچ که لبخندي. زدم اي خسته لبخند. کشیدم گردنم به دستي

 .نه -

 نمي باز اون و زدم حرفایي چه من. کرد ام شرمنده. زد روم به لبخندي. گذاشت دستام روي رو دستش

 .کنه اذیت خواست

 شده؟ چي گي نمي -مهر

 .کشیدم عمیقي نفس

 .گذاشته خواستگاري قرار هفته آخر براي مامانم -

 :گفتم و زدم روش به لبخندي! ترسیدم. زد زل بهم حرفي هیچ بي

 شي؟ مي راحت دستم از داري نشدي خوشحال خانم؟ چیه -

 :گفت وار زمزمه و آروم

 زندگیتم؟ کجاي من پس -

 براي شدم مصمم بار این. بود سخت جوري این دیدنش واقعا. بود شده خیس صورتش. کرد مي گریه داشت

 بتونه تر راحت باز االن شاید نه؟ یا کنم انتخابش تونستم مي آخرش دونستم نمي که اي رابطه کردن تموم

 :گفتم و گرفتم دستام بین رو صورتش! کنه فراموش

 دوستیم؟ باهم مجردم که وقتي تا نبود همین اول از قرارمون مگه -

. شد نمی اما. شه عوض امون رابطه کنم تمرین خواستم دوستیم، گفتم همیشه من اما. بود مزخرف دونم می

 :گفت بهت با. نشد

 دوستیم؟ -
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 .زد پس رو دستام عصبانیت با بعد

 ...مهرم -

 :گفت کرد مي تندتر رو چشماش بارش شکستنش لحظه هر که بغضي با و گذاشت لبم روي رو دستش

 دوستیم؟ فقط ما -

 نگه رو زبونم قفل نتونستم. نیست دوست یه برام فقط دیگه مهر بگم تونستم مي جرات به مدت همه این از بعد

 :گفتم و گرفتم رو دستش. دارم

 .عشقمي تو نه -

 :گفت و کشید بیرون دستم از محکم رو دستش

 .نگو دروغ -

 ...مهر -

 :زد داد

 کني؟ ازدواج خواي مي که نمیاد بدت من از مگه نیستي؟ عصباني دستم از مگه. مهرسا بگو مهر، نگو -

 :گفت و خورد سر سالن کف

 .بخشمت مي کن باور بگو کني مي شوخي اگه خدا رو تو سمیر -

 .زدم زانو کنارش بودم؟ کرده کار چی باهاش کردم؟ مي کار چی داشتم من خدا

 .گرفته نظر در رو یکي مادرم باشیم، باهم تونیم نمي تو و من کن باور -

 :گفت و کرد قفل نگاهم توي رو اشکیش چشاش

 به آخرش دونستم مي نه؟ مگه دختره -

 .زني مي پسم بودنم زن خاطر

 .نیست این باهاش نموندم دلیل االن واقعا اما بود مهم برام خیلي اوایلش شاید. کرد عصبیم

 .نیست تو بودن زن دلیلش باشیم هم با تونیم نمي ما اگه که نره یادت نگو، پرت و چرت مهرسا -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .نگو دروغ. دونم مي من -

 .باشه ساده آوردنش بدست همه براي ترسیدم مي. بودم آورده دستش به راحت من. راستم رو که خودم با

 «مهرسا»
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 :گفتم التماس با و گرفتم دستم توي رو دستاش. کنه ازدواج خواست مي! شد نمي باورم

 .دروغه بگو. کنی مي شوخي داري دونم مي من -

 :گفتم و چرخوندم خودم سمت دوباره رو صورتش چپم دست با. گرفت من از رو نگاهش کالفه. زدم زار

 .بگو -

 .بشه دوماد خواد مي باشه خوشحال باید کرد؟ مي نگاهم داشت جوري این چرا بود؟ ناراحت چرا

 .باش آروم مهر -سمیر

 میون ام قهقه صداي باشه؟ آروم تونه مي شنوه مي رو عشقش ازدواج خبر وقتي کي. باشم آروم شد مي مگه

 .خندیدم عصبي. شد بلند گریه

 کیه؟ خوشبخت عروس این حاال -

 :گفتم و بردم باالتر رو صدام. نگفت چیزي

 .خواي مي خوشگل زن تو دونم مي خوشگله؟ -

 :گفت آرومی صداي با و انداخت پایین رو سرش

 ...که همون غزله، -

 اما زد هم به باهش رو خواستگاري بار یه که هموني. کیه ندونم شه مي مگه. شناختم. نگفت چیزي دیگه

 .بود این قسمتش پس. شد واقعیت دروغش االن. کنه ازدواج خواد مي گفت

 نه؟ خوشگله -

 .آره -سمیر

 :گفتم و کردم پاک رو اشکام

 ازش؟ اومده خوشت نه؟ داري دوستش. اي سلیقه خوش دونستم مي -

 :داد جواب کنه نگاهم که این بدون هم باز

 .آره -

 :زدم داد

 .باشه مبارکت برو برو، -

 .شد بلند

 .کن حاللم -سمیر

. ایستاد رسید که در دم کنم؟ حالل باید شدم عاشقش که این جرم به چي؟ بخاطر چي؟ براي کنم؟ حاللش

 :گفت و برگشت
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 .بخواب برو. بزنیم حرف هم با میام فردا -

. نداره برگشتي دیگه دفعه این بودم مطمئن آره. بودمش داده دست از. بود رفته چون. ندید اما زدم پوزخندي

 که آدمایي طفلک واقعا کردم مي فکر پیش وقت خیلي که آهنگي کردن زمزمه به کردم شروع من اما رفت

 .همینه خودمم سرنوشت که بودم این از غافل. گفت مي رو سرنوشتون آهنگ این

 نیست خوب من با عشق یا

 تنهاییه من سهم یا

 جداییه آخرش که ارتباطیم اول

 من به خندي مي تلخ تو

 کنم مي حس رو خنده من

 اس رابطه آخراي این

 کنم مي حس رو آینده

 کني مي سکوت تو تا

 پنجره شه مي دیوار

 میدري در سمت به

 بره مي دست از شوره دل منو

 ولي شم مي پر بغض از

 ولي بندم مي چشامو

 سختمه خیلي که این با

 ولي خندم مي گریه تو

 رو خونه طرح تو از بعد

 برو کشم مي آوار

 خودم تو شم مي نابود

 برو کشم مي کنار

 کني مي سکوت تو تا

 پنجره شه مي دیوار

 ري مي در سمت به
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 بره مي دست از شوره دل منو

 وقتي کنه درک رو من حس تونست مي کي. سرماش به سپردم رو صورتم. بود سرد. کشیدم دراز سالن کف

 شنیدي حرف ازش چقدر هر. شکستي رو غرورت بخاطرش که عشقي دادي؟ دستش از همیشه واسه بدوني

 روشني به جاش شب تاریکي کي دونم نمي. نکرد اعتماد بهت وقت هیچ اما. شدي رازش محرم. شدي ساکت

 از بعضي تونستم نمي. بزنه پسم بودنم زن خاطر به نبود حقم. کردم مي فکر این به هنوز من اما. داد صبح

 .کنم فراموش رو هاش حرف

 «نکنه؟ قبولم که دخترم من مگه»

 .شدم زده پس که بودم من آخرش. داشت حق خب آره

 «داره فرق زن خیانت فهمي، نمي زني تو»

 تموم. نشستم سالن کف. شدم بلند. کردم من و نکرد اعتماد اون چرا گرنه و داشت فرق آره داشت؟ فرق واقعا

 اشک رد داغ آب دوش یه با باید. ایستادم. نبود سمیر دیگه که بود این مهم. نبود مهم اما. بود شده خشک بدنم

 همون با. بود صورتم پوست روي هنوز سوزشون اما بودن، شده خشک که هایي اشک. شستم مي رو هام

 کنار. بایستم آب زیر نتونستم. لرزیدم. بودم کرده باز رو سرد آب. ایستادم دوش زیر بودن تنم که هایي لباس

 براي که دیشب مثل. کشیدم کنار هم االن بکشم کنار شد مي باعث ضعفم که ها وقت ي همه مثل آره. کشیدم

 به و نشستم دوش زیر. سپردم آب داغي به رو تنم سردي. کردم باز رو گرم آب. نکردم التماس دیگه داشتنش

 و بودم کرده جمع رو پاهام و دست من اما خوردن مي صورتم و سر به آب قطرات. دادم تکیه حموم دیوار

 نه. شدم خسته بس؟ و بود خواب یه فقط چیز همه نکنه خواب؟ یا بود واقعي دیشب یعني کردم مي فکر این به

 سمت رفتم. بستم رو آب شیر. شدم بلند. شدم خسته کوبیدن مي صورتم و سر به که قطراتي نه شد تموم اشکم

 سمیر که افتادم شبي یاد کردم، باز که رو درش. اتاقم سمت کردم حرکت بکنم رو لباسام که این بدون. در

 جاي. ازش بودم گرفته حس. بود کرده عوض رنگ. کنارش بودم کرده عوض لباس. شد پنهون اتاقم توي

. بودن شده قفل دستاش که جایي همون کشیدم شکمم روي رو دستم. کردم لمس رو گردنم روي اش بوسه

 لباسام و صورت و سر از آب. بودن کرده خیس رو اتاق کف آب قطرات. کندم اتاق توي رو لباسام دوباره

 لباس. باشه کنارم سمیر که این بدون کردم عوض لباس. نبود خجالتي دیگه بار این. نبود مهم اما. چکید مي

 گرماي من. خزیدم پتو زیر خیس موهاي با. ببنده رو لباسم زیپ تا. کنه کمکم تا نبود سمیر اما کردم تنم

 .بود من مال که خوام مي رو پاکي و امن آغوش

*** 

 «سمیر»

 

 :گفت و کرد پهن رو ناهار سفره خنده با مامان

 .گرفتي رو خودت تصمیم باالخره شنید وقتي شد خوشحال خیلي بابات -

 :گفتم و دادم تکون سري

 .باشه درست انتخابم دفعه این امیدوارم. کنم امتحان دیگه بار یه وقتشه دیگه -
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 مرور ذهنم توي رو غزل چهره دوباره. اتاقم سمت رفتم. بکشه رو ناهار تا آشپزخونه سمت رفت مامان

 مي بار این. شد چي آخرش دیدم کردم امتحان رو عالقه با ازدواج بار یه. رسید نمي نظر به بدي دختر. کردم

 سنتي، ازدواج یه. کنم ازدواج خوام مي من. بگیرم تصمیم منطقي و بشم احساس و دل حرف خیال بي خوام

 از خب مهرسا؟ خاطر به کنم؟ ردش باید چرا پس. خوند می معیارام با ظاهرا. دیدمش من. کرد انتخاب مادرم

 هر از دور به که کنم شروع کسي کنار در هم رو زندگیم تونم مي اما دارم، دوستش. میاد خوشم که مهرسا

 رفتم اول، بوق. لغزید مهرسا اسم روي دستم. گرفتم دستم رو گوشیم. باشم آروم کنارش بتونم فکري دغدغه

 ده؟ نمي جواب چرا چهارم، بوق. حیاط به زدم زل سوم، بوق. کشیدم روکنار پرده دوم، بوق. پنجره کنار

 بوق سه از بعد. مزون شماره آره مزون،. نداد جواب. اش خونه شماره. نداد جواب دوباره. گرفتم دوباره

 .داد جواب

 الو؟ -

 نه؟ یا بزنم حرف بودم دل دو. نبود خودش اما

 الو؟ -

 خانم؟ پري -

 شما؟. بفرمایید بله -

 هستش؟ مهرسا. سمیرم -

 :گفت مکث ثانیه چند از بعد

 افتاده؟ اتفاقي نمیاد، امروز گفت زد زنگ پیش ساعت دو نه -

 .ده نمي جواب رو گوشیش که جاس اون کردم فکر فقط. نه نه -

 شده؟ دعواتون پرسم، مي خوام مي عذر -

 :گفتم همین براي نداشتم رو بهش دادن پس جواب حوصله

 .خداحافظ شدم مزاحمتون که ببخشید نه، -

 باشه؟ بد حالش نکنه. شدم نگران کردم که قطع

 حجت اتمام و بزنه حرف باهام خواست مي پدرم. نشد اما سراغش برم خواستم می بالفاصله ناهار از بعد

 چي و گفت چي اومد نمي یادم حتي. نبود حرفاش پي حواسم اصال اما دادم گوش حرفاش به. نشستم. کنه

 شماره. بکشم بیرون خونه از رو خودم تونستم شب باالخره. عموم ي خونواده حضور که هم بعدش. شنید

 رو ماشین مجتمع جلوي بعدش دقیقه چند نفهمیدم. طور همین هم گوشیش. نداد جواب گرفتم رو اش خونه

 کردم مي حس. بشم اسانسور سوار نداشتم دوست امشب دونم نمي. رفتم ها پله سمت سریع و کردم پارک

 گرفتم، رو اش شماره دوباره. نشد خبري دادم، فشار رو زنگ. شه مي کمتر ها پله کردن طي با استرسم

 چرا پس. اس خونه داد مي نشون شد مي پخش که موسیقي صداي. شدم کالفه. اش خونه شماره. نداد جواب

. اش ژولیده موهاي. اش آشفته صورت. شد باز در که کوبیدم در به چقدر دونم نمی بده؟ جواب خواست نمي

 :زد داد. شد عصباني دیدنم با. زدن مي داد بدنش اعضاي تموم رو این. بود خسته
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 ...چي -

 این که این از نباشم عصبي کردم سعي. بستم پام با رو در. تو دادم هلش و گذاشتم دهنش روي رو دستم سریع

 :گفتم بود، دهنش روي هنوز دستم که طور همون. کنم درکش کردم سعي. بود کرده نگرانم قدر

 .همسایه رو در جلو زشته نکنیا، داد و جیغ برداشتم رو دستم -

. شد قفل اشکیش نگاه به نگاهم. کردم قفل بازوهاش طرف دو رو دستام. داد تکون باشه نشونه به رو سرش

 اما. آرومم کنارش. ام دغدغه از خالي و آروم زندگي یه دنبال من کرد نمي درک چرا کرد؟ نمي درکم چرا

 :گفتم آروم. خیاله و فکر از پر ذهنم

 .کن درکم نکن، گریه -

 .بود اشتباه اول از رابطه این شروع که کرد مي یادآوري بهم. داد مي عذابم سکوتش. نزد حرفي

 .بزنه سبزي به چشات وقت هیچ خواد نمي دلم که نکن گریه وقت هیچ بودم نگفته بهت مگه -

 که صدایي با! بود بعید صبور و آروم مهرساي از این. بود شده سرکش. زد پس رو دستام. زد پوزخندي

 :گفت نباشه بلند کرد مي سعي

 .بیرون برو -

 گي؟ مي چي مهر -

 تحمل داشت که دردي. کرد مي حس و دردش داشت چون. داشت درد. کوبید ام سینه به محکم دستش کف با

 .کنم کامل رو حرفم نذاشت که کرده اعتمادم بي بدجور نادیا کن درکم بگم بهش خواستم مي. کرد مي

 چي همه شه، مي تموم. کنم تحمل باید دونستم مي اما. رفت مي فرو قلبم به خنجر مثل دارش بغض صداي

 .شه مي تموم

 .روتم روبه که مني... من. آدم همه این دیدي؟ خیانت که تویي فقط کني مي فکر چرا نزن، حرف -مهر

 این با من و شکست رو اعتمادم نادیا خیانت. فهمید نمي خب. فهمه نمي زن گفتم. گفتم من و گفت اون آره

 به رو زندگیش که مني. بگه داشت حق آره. بشم خفه گفت من به اون اما. باشم کنارش تونم نمي اعتماد نیمچه

 زدم بیرون اش خونه از وقتي شب اون. شدم مي خفه باید بودمش کرده رازم محرم که مني. بودم ریخته هم

 .بینمش مي که باریه آخرین بودم، مطمئن

 «مهرسا»

 مهمونی این مامان چون من، نظر از ناخونده البته. افتاد ناخونده مهموناي به چشمم کردم باز که رو اتاقم در

 از بسا چه و میارم در بازي غربت دونست مي چون. بود نگذاشته جریان در رو من ولي. داده ترتیب رو

 .بیرون زدم مي خونه

 زنش كه داداشش با رو من كه خوند مي مامان گوش در بود وقت خیلي كه بود مامان دور آشناهاي از نسیم

 یه دنبال به نسیم چرا راستي. كنه آشنا ازدواج براي بود داده دست از سرطان بخاطر پیش سال چهار رو

. افتاد برادرش به نگاهم هستم؟ مطلقه زن یه من که نداشت خبر برادرش هم شاید! نبود؟ برادرش براي دختر

 اصال! نبود خواستنی و شیطون سمیر نگاه مثل اما و شیطون نگاهش! سمیر مثل نه اما. بود جذاب و سبزه
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 كي. دادم فشار هم روي رو دندونام. کنم پیدا بود محال سمیر مثل دیگه. بود تک سمیر! کجا این کجا سمیر

 :گفت مي باز بود پري اگه! نباشم؟ یادش به لحظه هر و كنم فراموشش رو سمیر شه مي

 .بیایي كنار توني مي بهتر موضوع این با حتما مشاوره، برو مهرسا -

 برات كه چه اون باید خودت گفته مشاوره گفت و رفت. مشاوره بره خواستم سمیر از من زماني یه! مشاوره؟

 وقت هیچ بودم داده قول من نه! كنم؟ فراموش رو سمیر من كنم؟ فراموش. كني فراموش رو افتاده اتفاق

 ؟!بود شدني مگه اصال. بمونم عاشقش و نكنم فراموشش

 عشقم وقتا یه و داره دوستم گفت مي که سمیر. گرفتم بود زده زل بهم طور همین كه نسیم برادر از رو نگاهم

 بهم که کردم مي تالش این براي باید چقدر من! بخواد؟ یارو این که خواست رو من چقدر کرد مي صدام

 دیگه وقتا یه من بدم؟ خرج به جدید زندگي یه براي که باشم داشته تونستم مي حوصله چقدر اصال کنه؟ اعتماد

 حس. کردم اخم خریدارانش نگاه به! جدید شروع یه به برسه چه. نداشتم هم رو زندگي این ادامه حوصله حتي

 سرم روسري افتاد یادم یهو. کردم خیانت خودم به سمیر با اش مقایسه و ذهنم تو کردنش تحلیل با کردم

 دیگه مگه اصال باشه؟ مهم برام دیگه سمیر نظر باید چرا كردم فكر لحظه یه ولي اتاقم برگردم خواستم. نیست

 .دم مي ارزش حرفاش به هم هنوز كه باشیم باهم اون و من قراره

 سمیر خاطر به من. تونستم نمي من نه،. اتاقم توي برگشتم برنداشته رو دوم قدم اما. برداشتم جلو به قدم یه

 ولي! نبود بود؟ مهم برام هاش خواسته هنوز هم االن. خواست مي اون چون بودم، كرده سرم روسري

 داد یاد بهم كه بود اون. بگیرم روزه و بخونم نماز من شد باعث كه بود اون. بود نكرده فرقي هیچ من احساس

 !پسندید مي اون که باشم طور اون خواستم مي خودم هم هنوز االن. بشم قائل ارزش خودم براي

 مرتیكه اون تا. چسبید سرم كف به درست روسریم. زدم اش گره گلوم زیر محكم و انداختم سرم رو روسریم

 و سر به كه این بدون! آرایش هیچ بدون. كردم باز رو در. نده قورت رو آدم درسته نگاهش با كه باشه

 بدي اخم و یارو چشم تو زدم زل. میاره جا رو حالم بعد مامان دونستم مي. مهمونا پیش رفتم برسم وضعم

 برگشتم مامان غراي غر از. رفتن و شدن پا زود هم همین براي! شد نچسب خیـلي ام قیافه مسلما. كردم بهش

 مي موندني بیاد شب وگرنه شهرستان یا بود دبي یا کارش خاطر به و نبود فریبرز دیگه خوبه باز. اتاقم توي

 !شد

 کنه عوض رو لباساش که این بدون طوري همون که بود کرده شیطوني قدر این هم سپهر. بود وقت دیر

 و شدم بلند. برد نمي خوابم شبا از خیلي مثل. کشیدم روش رو ملحفه و کردم جاش جابه. بود رفته خوابش

 .نشستم تاپم لپ پاي

 هر بود داده رو پیام آخرین كه موقع همون از من و شد نمي آن هم چراغش دیگه حتي سمیر كه بود ماه چند

 که جزئي. بود من زندگیه از جزئي خاموش چراغ این. بود شده عادتم. خاموش چراغ یه به زدم مي زل شب

 جاي تونستم نمي. بودم تاب بي. کردم مي گریه فقط اوایل. شد نمي روشن من براي هرگز و بود خاموش

 زندگیم هاي لحظه آورترین خفقان عروسیش شب. کنم باور رو نبودنش تونستم نمي. کنم تحمل رو خالیش

 جاي آغوشش که این تصور بود سخت چقدر. بودم احساسم مرگ عزادار من و بود شده داماد من سمیره. بود

! بود من بهشت سرابه که آغوشي.بود زندگیش و هستي. بود عشقش. بود زنش که دیگریي. باشه دیگري امن

 شکنجه برام نبودنش تحمل. گشتم مي بر همیشه از تر دیر و زدم مي بیرون خونه از همیشه از زودتر روزها

 درست. خواستن نمي منو هم اونا دیگه. نداشتن رو من حوصله هامم اشك دیگه كم كم زمان گذشت با. بود

 .كوبه مي تیك تیك سرم توي هم هنوز حرفاش! سمیر مثل
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 گوشه یه. بمونیم باقي هم براي ذهنمون از جا یه توي تونیم مي تو و من باش مطمئن. خوبي خیلي تو مهر»

 دیگه نیمي مطمئنم. دادي بهم تو رو آرامش این از مقداري ره نمي یادم وقت هیچ من. توئه براي قلبم از اي

 كه بودم قدرمرد اون. كردم فكر هم تو با ازدواج به حتي من چرا؟ دروغ. ده مي بهم زنم هم رو آرامش این

 دوست همین ولي دارم دوستت بینم مي كنم مي كه رو فكرش. نیست خودم پسر كه اي بچه پدر بشم بخوام

 « كافیه؟ زندگي یه براي داشتن

 رك كه همیشه مثل كاش سمیر. بود شده اضافه دردم سر به هم این ها تازگي. گرفت درد دوباره ام معده

 زندگي یه براي اعتمادي بي. نداشتم اعتماد وقت هیچ بهت بینم مي كنم مي كه رو فكرش. گفتي مي بهم بودي

 وقت هیچ تو یعني سمیر نكنم التماس بهش زنه مي رو حرفا این وقتي تا كردم كنترل خودمو چقدر من كافیه؟

 تنهام خدا رو تو سمیر. دارم دوستت چقدر من كه بفهم خدا رو تو سمیر ندیدي؟ خودت به نسبت رو عشقم

 بتونم که دیگه فرصت یه. بده بهم دیگه فرصت یه خدا رو تو سمیر. كن باورم خدا رو تو سمیر. نذار

 !کنم جلب رو اعتمادت

 با فقط نیم و سال یك. نداره اي فایده دیگه دونستم مي چون نكردم رو كار این هم شاید. کشیدم صدا پر آه یه

 مي چطور. نکرد باورم وقت هیچ ولي. بمیرم براش بودم حاضر من که بود نیم و سال یک. بودیم دوست هم

 !بدم تغییر خودم به نسبت رو نظرش شبه یك تونستم

 « کردي؟ قبول رو من راحت چه یادته»

 مي رو باهاش بودنم روراست که کردم مي فکر احمقانه چقدر. کردم مي رو براش رو چي همه ساده چقدر

 !نگرفتم یاد و خوردم زندگي توي رو ام نداشته سیاست چوب چقدر. فهمه

 حسام كار شاید. بموني تنها ندارم دوست پیشش؟ برگردي و ببخشي رو حسام جوري یه هم تو شه نمي مهر»

 «باشه بخشش قابل

 اسمش وقت هر که حسامي. خواست نمي ازم رو این وقت هیچ کاش. دادم فشار هم روي محکم رو چشمام

 ببخشمش خواست مي چطور حاال. نیار رو عوضي اون اسم گفت مي و زد مي حرف ازش تنفر با اومد مي

 پیشش؟ برگردم و

 برام وقتا یه واقعا. نبودم حسام عاشق من. باشم حسام با بودم تو با كه طور اون نتونستم وقت هیچ من سمیر»

 «باشم باهاش كه بود سخت

 تو. بوده زندگیت اون و داشته رو رفتار اون باهات حسام كه توئه تقصیر میبینم كنم مي رو فكرش كه حاال»

 «شد نمي طوري اون ذاشتي مي مایه براش اگه

 بهم رو حرف اون چطور. بود انصاف بي چقدر. دادم فشارش محکم و بردم پیشونیم سمت رو دستم. سرم آخ

 مي حسام کاراي از حرف که وقتا یه اما! نکرد؟ درکم اون وقتي کنن درکم بقیه داشتم انتظار چطور من! زد

 مي هم به ها لحظه اون یادآوري با چقدر فهمید مي. کرد مي درکم پس. مهر باش آرووم گفت مي بهم زدم

 .ریختم

 دیگه بار یه خواد مي دلم چقدر که آخ. مهر باش آروم بگه و کنه آرومم دیگه بار یه شده تنگ دلم چقدر که آخ

 .مهر کنه صدام

 «زده؟ پست حسام و برگردي خواي مي نكنه مهر؟ شده چي»



 
 

342 www.negahdl.com       این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است 

 

 نودهشتیا  انجمن کاربر سیاوش|  1عشق تا خیانت از

 

 نگاه دانلود

 گفت كه چند هر! بود زده بهم آخر روزاي همون رو حرفا این. دادم فشار ام معده روي محكم رو دستم

 !نیست مهم گفتم من كه چند هر! ببخشید

 کردي نگرانم گفت، مي. کنم مي دق دارم رفتنش از کنه باور خواست نمي ولي. شده چیزیم یه فهمید مي

 فهمید نمي یعني. رفتنشه بخاطر که نگفت اما بود نگران امون مکالمه آخرین آره. شده چي بگو خب دختر

 نره؟ که کردم مي التماسش و میوفتادم پاش و دست به باید یعني چمه؟

 «کني زندگي هم تو باید. نكني ازدواج شه نمي كه باالخره. كن ازدواج هم تو مهر»

 ؟!بود نگرانم

 «باشه دیگه كسي براي بگم راحت دارم دوستش كه كسي به آسونه برام نكن فكر»

 :گفت و خندید نمونم؟ تنها كه سوخت مي برام دلش یا داشت دوستم واقعا. گذاشتم ام شقیقه روي رو دستم

 «كنه شارژم شیطنتاش و شوخیا با كه خوام مي تو مثل زن یه من. مهر عاشقتم»

 عشقم كه بودم شده رزل چقدر. گرفتم گاز محكم رو لبم! نگفت وقت هیچ! خوام مي رو تو من نگفت وقت هیچ

 رو دوستي این گفت اول همون كه بود مرد قدر اون اون! كردم مي سنگین و سبك ذهنم توي طوري این رو

 قول به. شدم عاشقش و ندونستم رو حدم كه بودم من این. باشم نباید انصاف بي. نذارم اي دیگه چیز پاي

 رو من اگه بود كرده گناهي چه اون. ببندم دل نداشتم حق كه بودم من اون. كنه ازدواج كه بود حقش خودش

 !خواستمش مي وجودم تمام با كه كردم گناه من. خواست نمي

 بوده دیگه زن زماني یه كه رو زن یه باشه، زنش تونست مي پاك دختر یه وقتي چرا. داشت زندگي حق اون

 :گفت عصبانیت با! كرد؟ مي قبول داشت ازش بچه یه و

 گم مي بار یه رو این. نكردم ازدواج باهات نیستي دختر که این بخاطر كني فكر ندارم دوست وقت هیچ مهر»

 «بمونه خاطرت همیشه براي

 !شد نمي پاك ذهنم از سمیر یاد كه هایي لحظه و ها دقیقه تمام به خودم، به. زدم پوزخند! بود؟ طور این واقعا

 «زندگیه از برهه یه هم این باالخره! بشی خیالم بي كاش »

 مي كي بیام؟ بیرون سمیر یاد از من شه مي كي! بشم خالص ها درد این از شه مي كي. دادم ماساژ رو سرم

 اون حتي كه بود وقت خیلي. شد روشن سمیح چراغ دیدم كه كنم آف خواستم! باشم نداشته دوستش دیگه شه

 سمیر از نشوني هر با كه دلم این بود ساده چقدر. ریخت هري دلم. بود نگرفته نتیش خواهر از سراغي هم

 .گذاشت پیام برام سمیح خود. شد مي قرار بي

 هستي؟ آجي -

 :نوشتم

 خوبي؟ داداشم سالم -

 خوبي؟ تو ممنون -

 .پرسیدم ازش مقدمه بي
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 خوبه؟ حالش چطوره؟ سمیر -

 .خوبه آره -

 .بود خوب مسلما! کردم اي مسخره سوال چه

 كرده ازدواج االن سمیر. داشت حق. بپرسم سمیر از نمیاد خوشش كردم حس. داد رو جوابم مختصر چقدر

 :گفتم. شد نمي آروم آسونیا این به من دل ولي! بپرسه داداشش حال از مطلقه زن یه نبود درست و بود

 .شده تنگ براش دلم -

 .باش خودت فكر به آجي -

 .سمیح باشم خیال بي شه نمي. خیالشم و فكر تو همش. تونم نمي -

 فکر به هم تو زندگیشه فکر به. خودش براي خوشه. نیست هم خیالش عین اصال تونه؟ مي اون چرا پس -

 .باش زندگیت

 گفت مي روز یه که کسي بدوني که این. کنه مي داغونم بیشتر زدنش حرف اینطوري فهمید مي سمیح کاش

 اتاقم از بیرون صدام تا گذاشتم دهنم جلوي رو دستم! بود دردآور نیست هم فکرت به حتي دیگه مهمي براش

 :نوشتم! مامانینا پیش بودم برگشته بود وقت خیلي. نره

 خوبه؟ زنش -

 .مهربون و خوب. خوبه خیلي آره -

 !باشم زنش خوبیه به تونستم مي هم من کاش. زدم تلخ لبخند یه

 خوبن؟ هم با -

 .آره -

 .بود شده دیگه یکي قسمت سمیر هاي خوبي که این بخاطر. بودن خوب هم با که این بخاطر نه. شد حسودیم

 خودشونه؟ خونه االن -

 بي دوباره دلم. كرد تاپ تاپ دلم. جاس اون سمیر كه فهمیدم. پیچوندم جوري یه. گفت نمي دروغ وقت هیچ

 :نوشتم. شد قرار

 اتاقته؟ توي -

 .لحظه یه -

 تابي؟ بي کي براي زني؟ مي تند قدر این چي براي! بدبخت. گذاشتم قلبم روي رو دستم

 «آره؟ شن، مي کشیده طرفشون به و میاد خوششون مغرورن كه دختراي از پسرا گن مي همیشه سمیر»

 :گفت و كرد اخم
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 «باشه مغرور مقابلم طرف ندارم دوست. باشي مغرور تو ندارم دوست من ولي»

 بودم احمق چقدر! نگرفتم خرده خودم به بودم پاش و دست تو همش كه این از موقع اون كه بودم ساده چقدر

 !بشم عزیزتر تا کنم حفظ رو غرورم باید هم من شاید نکردم فکر که

 .داریم مهمون. دیگه برم من آجي -سمیح

 .زد مي غیبش یهو همیشه دیگه، بود سمیح خب ولي. رفت نمي زودي این به کاش

 .داداش باشه -

 .پرسیدم كنه آف كه این قبل

 داداش؟ -

 .بله -

 هستم؟ فهمید سمیر -

 .زنیم مي حرف هم با بعدا آجي -

 :پرسیدم. کنه مي چت داره سمیح با داداشش آبجیه همون که دونست مي سمیر پس

 تبریک بهم رو عید و برسوني سالم نخواست. غدیره عید ناسالمتي نپرسید؟ رو حالم نزد؟ حرفي سمیر -

 بگي؟

 :نوشت فقط ولي. كرد نثارم پوزخندي سمیح احتماال

 .باي. داریم زیاد مهمون. شلوغه خونه برم باید من. نزد حرفي آجي نه -

 زني به بگه سمیح به نخواست حتي. بود کرده دوري ازم طوري این سمیر نداشتم جذام كه من. شد آزرده دلم

 زن یه شوهر حاال که مرد یه چرا! بودم توقع پر چقدر! برسون سالم بود، رازم محرم بود، دوستم روز یه كه

 با که زني. بود مي مهم براش مطلقه زن یه حضور هنوز باید چرا! پرسید؟ مي رو حالم باید بود اي دیگه

 نخواد هرگز اون که بود شده باعث سادگي همین و کرد مي تعریف براش رو اش روزانه اتفاقات همه سادگي

 تقصیر همیشه. بود خودم تقصیر. بستم محكم رو تاپ لپ! کاش. داشتم زنونه سیاست کاش. کنه اعتماد بهش

 تو هم. بشه رفتار باهام جوري این كه خواستم خودم. شد مي رفتار باهام که جوري هر بود حقم. بود من

 به امید. شدم امیدوار دروغش به برگشت دوباره وقتي خودم. سمیر از اینم. حسام خونه هم خودمون، خونه

 بخوابم كه این قبل. بودن نشده خیالم بي كه گرم اشكام دم بازم. بودم ساخته خودم براي کودکانه که اي آینده

! کردم مي فراموشش کاش! شدم مي متنفر ازش کاش! اومد مي بدم ازش کاش. كردم سمیر عكس به نگاهي

 طعم. خورد سر اشکم قطره. بستم رو چشمام. افتاد سپهرم به نگاهم. شدم مي کوفتي زندگي این خیال بي کاش

. دوختم چشم سمیر لبخند به و کردم باز رو چشام. کردم خالي رو سنگینم نفس! نبود زندگیم شوریه به شورش

 !نبود دیر هم هنوز کاش

 ازم نخواست وقت هیچ که مردي. بود خوشبختي الیق من آرزوهاي مرد. بشه خوشبخت كه كردم آرزو

 .کنه حاللم امیدوارم. خوردم مي قسم اسمش به که مردي. بود پاک که مردي. کنه سواستفاده
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 كه دیگه منفي فكراي با دیگه روز یه فردا دوباره. انداختم خودم روي رو ملحفه و كشیدم دراز تخت روي

. کردم نگاه سپهر به. بود بس امروزم براي پس. شد مي شروع شدم، مي پشیمون حرفام از االن مثل آخرش

 .کردم زمزمه آهسته. بوسیدمش و شدم خم روش. بود خوابیده آروم

 .دارم تو که خوبه چه. من کوچیک مرد -

. کردي عطا برام که قسمتي به راضیم خدایا. کردم بغل رو سپهرم پشت از و دادم بیرون رو آهم پر نفس

 …بشه گم بالشم روي اشکم قطره گذاشتم و بستم رو چشمام

 92 فروردین 18 پایان و 91 اسفند 4 رمان شروع

 .یک جلد پایان

 (ش.س) ش.سیاوش


