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  دلنوازایدر |دلم روشنه ... ازت دورم اما 
 

 www.iranroman.com:منبع
 ساخته شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا

  نام اوبه
 

از ...دهی خودشو انجام مي هاطنتی شی که داره ولی به نام نفس که با وجود خانواده مذهبي دختري درباره داستان
 ...گهی دي گرفته تا اتفاقایقی رقص و موسکالس آواز و

 به اسم يتا با پسر... تو وجودش هستی غمشهی هاش همي بازوونهی ها و دطنتی که با وجود شیطونی شدختر
 ... کشهی مراههی دوباره به بشوی زندگری که مسشهیحامد آشنا م

 گردهی بر مشی ـنه که دوباره به زندگـی حسری نفس به اسم امی دوران بچگهی داستان هم بازنی اگهی دي نکته اما
 ... که کار از کار گذشتهیاما درست زمان...کنهی مجادی رو در نفس اییو وجود اون و حامد تناقض ها

 
 :مقدمه

 
 ازت دورم اما دلم روشنه... اما دلت با منهي دورازم
 
  توي من عکس چشماهیتو چشما... تو عکس چشمامه و ي چشماتو
 

 ...اورندی گل بمی منتظر باشم تا برانکهی ايبجا! باغ خودم را خودم پرورش دهمدیکه با ادگرفتمی کم کم
 
  گرفتمادیباالخره ...! ارزمی میلی خادگرفتمی...ی هر خداحافظي تحمل کنم که محکم باشم پاتوانمی گرفتم که مادی
! 

 ي گرفتم که ادم ها دوست دارن منت عشق هاادی.می تمام احساسم را نگوچکسی گرفتم که به هادی کم کم
 . را بکشندنیدروغ

 
 !ستی دنبال دوست داشتن ناب نیکس
 

 بفهمم که دوستم ندارد که شنومیرا م "یمرس"هزار بار"دوست دارم: درجواب هزار بار گفتنی گرفتم وقتادی کم کم
 ...دوستم نداشته
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 !دادیرا م "منهم دوستت دارم" بار گفتن کی اگر دوستم داشت به خودش زحمت که
 
 ...اما

 ... سطرها پاك کنمي را از رومی های نگرفتم که دلتنگادی هنوز
 درسا خالص شم و مثل نی منم از اشهی میک. امشبم بودي برگشت از مدرسه همش فکرم به درس ومشقاتوراه

 هروز اوردوی مدرسه پدر پاهامو درمابونی خییسرباال.ی مهمونرفتمی مای رونی برفتمی مخواستیسمانه هروقت دلم م
 . گز کنمادهیمجبور بودم از مدرسه تا خونه رو پ

 نشونی و سوار ماشکردمی استقاده می همراهي مشتاق براي هانی از ماشاوردمی هرجا کم مری مسنی تو االبته
 .شدمیم
 

به اندازه .رفتمی مادهی ما بود پکی اومد با اونو سارا که خونه هاشون نزدی وقتا هم که مامانه الناز دنبالش نمیبعض
 . و تنها نرمادهی و پیی ام تو مدرسه محبوب وسرشناس بودم که اون سرباالیکاف
 
 ؟ییسالم نفس تنها_
 
 ! کهینیبیم..سالم انا خانووم_
 
 پس النازوسارا کوشن؟_
 
 .مامان الناز اومددنبالشون رفتن_
 
 ! که چنتا کوچه باالتره؟خونتونيریاشون نمتوچرا باه_
 
  چطوره؟انی چه خبرا؟آق شاالیخیب!!کنمی دختر هفت خطشو هشت خط مکنهیفکر م!ادیننه اش از من خوشش نم_
 
 !ستیدل تو دلم ن. با عشقم امروز قرار دارميوا: تا بناگوشش باز شدششی نانا
 

 ؟یکنی ذوق مينجوریجلو خودشم ا.. حال بهم زنيا: گفتم مسخره اش کنمنکهی اوغ به خودم گرفتم و واسه احالت
 

 . که من چقدر دوسش دارمیدونی میول!!نه: خاروندشوینی موقع دورغ گفتن نوك بشیشگی عادت همطبق
 
 !!خاك تو روحت: از حماقت دوستم گفتمزونی لبو لوچه آوبا
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 !!اشاری.. نفسيوا: مثل برق گرفته ها محکم زد به پهلوماشاری نی ماشدنی خنده وبادریزدز
 
 ؟یخب که چ: انداختمرفتی منیی وباال وپاابونی لم داده بود و خنشی که تو ماشاشاری به ی نگاهنکمی عي باالاز
 
 و به یی سرباالنی که هروز ارستانمیاز اول دب.پیخوشت.باکالس! خوبهیلی؟خیشیاه نفس چرا باهاش دوست نم_

 !!ادی ومرهیتو مخاطر 
 تا االن که سال سومم به همه آمارمو داده رستانیاز اول دب.دمیدی ماشاروی روزا شتری بگفتیراست م. ام گرفتخنده

 . کننمیبود تا راض
 !!شدمی خودم عاشق مدی اومد من بای ازش خوشم نمیول
 وبدم دی خونه ناهارنورسمی کردم که تا ميزیبرنامه ر. خودم ادامه دادمری رو به مسادهی کردم و ازپی آنا خدافظاز

 کهی متلک وتنکهی ايبرا. پارك دم خونهمی کنم و با بچه ها بری مامانمو راضي درس تا واسه عصري پانمیوبش
 : اهنگ وبلند کردمي مو گذاشتم تو گوشم و صداي اطرافمو نشنوم هنذفري پسرايها
 

Set Fire To The Rain  
 

I let it fall, my heart 
  قلـ ـبم سقوط کنهگذاشتم

 
And as it fell, you rose to claim it 

 ی تا فتحش کني تو بلند شدکردی که داشت سقوط می در حالو
 

It was dark and I was over 
  بودمدهی بود و من به اخر خط رسکی جا تارهمه

 
Until you kissed my lips and you saved me 

 ي و نجاتم داديدی تو منو بـ ـوسنکهی اتا
 

My hands, they're strong 
  اني من قويدستها

 
But my knees were far too weak 

  نبودني زانوانم اونقدر قواما
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To stand in your arms 
  اغـ ـوشت محکم باشمي بتونم توتا
 

Without falling to your feet 
 فتمی به پات نو
 

But there's a side to you that I never knew, never knew 
 دونستمی نمچوقتیه...دونستمی نمچوقتی رو در مورد تو هيزی چهی اما
 

All the things you'd say, they were never true, never true 
  راست نبودچوقتیه... راست نبودچوقتی هی که گفتيزی چهر
 

And the games you play, you would always win, always win 
 ي برنده اشهیهم... ي برنده اشهی تو همياری که در میی هاي بازنی با او
 

But I set fire to the rain 
 دمی من باران رو به آتش کشاما
 

Watched it pour as I touched your face 
 دمیدی مکردمی که صورتت رو نـ ـوازش می بارشش رو درحالو
 

Let it burn while I cry 
 کنمی مهی که من گری باران مشتعل بشه در حالبذار

 
'Cause I heard it screaming out your name, your name 

 اسم تو...زدی مادیباران داشت اسم تو رو فر!دمی من شنچون
 

When laying with you 
  با تو امیوقت
 

I could stay there, close my eyes 
  اونجا بمونم و چشمامو ببندمتونستمیم
 

Feel you here, forever 
  تو رو کنار خودم احساس کنمشهی همي براو
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You and me together, nothing is better 
 ستی ننی بهتر از ازی چچی و همی و تو با هم هستمن
 
'Cause there's a side to you that I never knew, never knew 

 دونستمی نمچوقتیه...دونستمی نمچوقتیرو در مورد تو ه يزی چهی اما
 

All the things you'd say, they were never true, never true 
  راست نبودچوقتیه... راست نبودچوقتی هی که گفتيزی چهر
 

And the games you'd play, you would always win, always win 
 ي برنده اشهیهم... ي برنده اشهی تو همياری که در میی هاي بازنی با او
 

But I set fire to the rain 
 دمی من باران رو به آتش کشاما
 

Watched it pour as I touched your face 
 دمیدی مکردمی که صورتت رو نـ ـوازش می بارشش رو درحالو
 

Let it burn while I cried 
 کردمی مهی که من گری باران مشتعل بشه در حالبذار

 
'Cause I heard it screaming out your name, your name 

 اسم تو...زدی مادیباران داشت اسم تو رو فر!دمی من شنچون
 

I set fire to the rain 
 دمی باران رو به آتش کشمن
 

And I threw us into the flames 
  خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردمو
 

Where I felt somethin' die, 'cause I knew that 
  رو حس کردميزی چهی بود که مردن اونجا

 
That was the last time, the last time 

  بارنیآخر... بار بودنی آخرنی ادونستمی مچون
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Sometimes I wake up by the door 
  در خوابم بردهشی فهمم پی و مشمی مداری بی موقع ها وقتیبعض

 
Now that you've gone, must be waiting for you 

  منتظرت باشمدی بای که رفتحاال
 

Even now when it's already over 
  عشق تموم شدهنی حاال که ایحت
 

I can't help myself from looking for you 
  تونم دنبالت نگردمینم
 

I set fire to the rain 
 دمی باران رو به آتش کشمن
 

Watched it pour as I touched your face 
 دمیدی مکردمی که صورتت رو نـ ـوازش می بارشش رو درحالو
 

Let it burn while I cried 
 کردمی مهی که من گری باران مشتعل بشه در حالبذار

 
'Cause I heard it screaming out your name, your name 

 اسم تو...زدی مادیباران داشت اسم تو رو فر!دمی من شنچون
I set fire to the rain 

 دمی باران رو به آتش کشمن
 : جواب دادمی ولشناختمیشمارشو نم. زنگ خوردلمی وشروع نشده بود که موباي اهنگ بعدهنوز

 
 الوبله؟

 
 !نامیم...سالم

 
 !دمباركی جد؟خطيخاتون طال چطور... به گل گالببه
 

 !!از دست بهنام شمارمو عوض کردم.ممنون
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 !رگلوتیچاقو که نذاشتن ز! تمومش کنیتونی وتاپ هم؟عشقم نمپی به تدی بابا شما باز زديا
 

 !شب شام خونه ما. کنناروولیحاال ا.خودمم خسته شدم. بخدااره
 
 ؟ي بهم زدنتو بدینیری شيخوای مي زودنی به انایم
 
 ! گفت تورو بگم مامانممیشام آبگوشت دار...وونهی دنه
 
 .امی کنم میببـ ـوسش بگو اگه مامانه رستم وتونستم راض... مامانت هاتدم
 

 بووس.می کن منتظرشی پس راضباشه
 

 . شد باشهافتی درمحموله
 
 !! کنم؟؟ی مامانمو راضيحاال چه جور. از برنامه شبمنمیا

 
 وجانمازمو رمیگی وضو مزنمی می رو اتي جاروهیخونه رم .شورمی دادم ظرفاشو مدویاالن که رفتم وناهار نو.دمیفهم

 نی دی و بیبعد قطعا بادبدن چادرنماز روسر دخترقرط.ارهی بفی تا مادرگرام از سرکار تشرمونمی ومنتظر مکنمیپهن م
 !!ی سادگنی همهب!کنمی ومنم از فرصت استفاده مشهی خوشحال ممونشیوا
 

 . رفتم تو اشپزخونه وغذاشو داغ کردماوردهیلباساموازتنم درن.د خوابش برده بونی رو زمی از خستگدی خونه نودمیرس
 

 ... قلبونت برم... خوشملم...یداداش: اروم تکونش دادمدی رفتم سراغ نوبعد
 

 ...بذاربخوابم..هوووم: باز کردمهی نچشماشو
 

  منيپاشو ناهار واست گرم کردم جوجو: محکم ماچ کردمصورتشو
 

 که شگردم واسش رو دینو.ناهارشو دادم وطبق برنامه کارارو انجام دادم .ه بلند شد به خودش داد وباالخری قوسکشو
 دنیمامانم که اومد باد. وکارمو به نحو احسنت انجام دادمکردمی نمی من توجهی ولدیخندی مزی رزیشده بود ر
نقشم !  گفتميجانانه ا"قبول حق باشه" نوما خاهی گفت ومنم مثل حاجی قبول باشه از ته دلهیچادرنمازم 
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 ام به نفعم بود یی لحاظاهیخب از . سه تا پنج کالس بودمي رتبه هانی بشهیبعدش نشستم سردرسام هم...گرفت
 .داشتی نگه میچون مامانو بابامو راض

 
 زنگ زده وواسه شام دعوتم نای گذاشتم و توحرفا بهش گفتم مامانه میی واسش چادارشدی مامان که ازخواب بعصر
 یکی ورفته خونه ستی خونه نعادی گفتم می دروغکدونستمی ملشوی رفت ومنم که دلافهی خورده تو قهیاولش ...کرده
ساعت شش حاضرشدم .کنهی می خودش باباروراضه کدونستممیم. راحت شدواجازه دادالشیمامانمم خ.الشونیاز فام

 دروبازکرد وبعد ییمامانش با خوشرو. بود باالفاصله رفتم خونشونمونی ساختمون کنارنایناای که خونه مییواز اونجا
 . وارد خونشون شدمی واحوالپرسیروبـ ـوس

 
اونم .رخندهی که به مامانم گفتم افتادم وزدم زی دروغادی می بهم سالم کرددمشوی تادزدی داشت باتلفن حرف معادیم

باغ ! مرده شور اون چشماتو ببرن... بازهشتی نومدهیزهرمار ن: گفتی گرفت وبااخم ساختگوی گوشهی دهنيجلو
 .وحش

 
سالم : بودوترنشستهی تو اتاقش پشت کامپنایم. بسنده کردمزی رشگونی نهی مامانش جوابشو ندادن وفقط به يجلو

 ؟يچطور...
 

 نجا؟ی استی نی هست کیک.خوبم: انداختمی بوکش نگاهسی ها نشستم وبه صفحه فی از صندلیکی رو کنارش
 

 . پارك همه هستنيبچ ه ها...میمر...عسل...سولماز...دایدختراکه ش: اسماروخوندیکی یکی تو قسمت فرنداش ورفت
 
 ها تو یپسره که تازگ.  محسننیا: وقدوقواره متوسطی مشکي با چشم وابرويپسر. وباز کردی عکسهی... پسرااما

 21 کترهی سال از خودش کوچهی.ش محمد داداشنمیا: بود ی بامزه تراز قبليعکس بعد.پارك بهم شماره داده
 !ازاون پدرسوخته هان.سالشه
صورتشو تازه اصالح کرده بود . اومد تو اتاقعادی که مدادی محلمونو بهم نشون مي پسراي سرهم داشت عکساپشت

  پاره؟ده؟پاچهی آبگوشت به مشامت رسيبو...نوراینفس ا:زدیوبرق م
 . تو اتاق مامانش نبودگهید

 يدیفهم..يدی بار آخرت باشه القاب دوسـ ـت دخترتو به من مکهیمرت:چوندمیفش ودستشو محکم پ رفتم طرعیسر
  کنم؟تی حالای

 . کردمشتری دستش بي و روفشار
 خواهر بت یشی کالس بوکس معلومه مدی هم رفتنای منی با ایگرفتی پاچه مشینجوری تو همیوحش: ناله گفتبا

 !!من
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 گهیدفعه د...ایندازی مکهی مامانت بهم تي باشه جلوعادبارآخرتیم: زانوم زدم توکمـ ـرش ودستشو ول کردمبا
 .کنمیگازگازت م

 :نای دستش زد پس کله میکی با اوندیمالی که داشت کمـ ـرشو معادیم
 !االغ. دوستتنی توسرت با اخاك

 مامانش در اتاقو عادیتا اومد پاشوببره باال وبکوبه تو سرم.  وگارد گرفت وتربلندشدی و ازپشت کامپاوردی هم کم ننایم
 . سمانه اومدنایم: باز کرد

 .می خودمم بود رفتیی دررفت وماهم به استقبال سمانه که دختر دادیکشی که انتظارشو می کتک مفصلریعاداززیم
 

 .  داشتعادی با ميطه بهتر اون رابنمی بود واسه همنای میی بود که عاشق پسردای دوسالسمانه
 
 یی داشت وازاون دسته دخترای بانمکی ولیسمانه چهره معمول.دی چرخنی اومدن سمانه همه حرفا به طرف حسبا

 .شستیبود که به دل م
 
 ی سمانه دلبستشه ولدونستی منکهی باانمی دوروبرش شلوغ بود واسه هميادی طرفم زهی جذاب بود و ازنی حسیول

 . باشهعادی تر ازمیمینفره ما صم4 پهی اومد که با اکیاتفاقا بدشم نم...نه.. محل ندهنکهینه ا. دادیپا نم
 . ونه کمترشترینه ب...دای برادرشنی وشاهعادی درحد می اومد ولی ازش خوشم ممنم

 
 .می دست انداختدشی بابت دوسـ ـت دخترجدعادوی می کلسرشام

 
 از حسادتش خندمون شتریما ب.می نداشتي کارپشمی وتافهیاصال ما به ق. نداشتی انچنانافهی وقپی تدختر

 .ی خواهرت حرف بزني با دوستاي داده بود که حق ندارماتومی اولتعادی به میکل.گرفتیم
 

 دای شيجا. بدبختينای جمله اخر که کفرمنم دراورده بود چه برسه به منیا!!ی ببـ ـوسناروی مي حق نداراصال
 ی معادوجای حال می باحالش حسابي هاکهی وگرنه با اون تادی بودن نتونست بی بود چون مهمونی خالیحساب
 .میاورد

 
 کی زنگ خورد وچون نزدلمی که موبامی بودونی تلوزي مشغول تماشاعادمی شستن من ومنای شامو سمانه وميظرفا

 . بهم بدهوی بودازش خواستم گوشعادیم
 ...المس:پاشدم رفتم تواتاق وجواب دادم. بهنام بودشماره

 
 ؟ي خبردارنایتو ازم. مزاحم شدمدی نفس ببخشسالم
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  چطور؟آره
 

  به من زنگ بزنه؟یگیم. خاموشه کارش دارمشیگوش
 

 چندروزدست از هی!!هیقاط. رومخشیدوباره رفت. از دستت شکارهی نداره ولی به من ربطنای تو ومي بهنام دعواهاواال
 . بکنمتونمی مکاری چنمیسرش بردار تا بب

 
 . نداشتمشی من کارگهی دي سرنیا.رخودشهی باورکن تقصنفس

 
 .منو مثل دفعه قبل خراب نکن. بوده به خودتون مربوطهی سره هرچدعواتون

 
 . واسم بکني کارهی رهی گششیدلم پ. پس دستم به دامنتباشه

 
 . برمخوامی مزی زبون نرگهید.باشه

 
 !!!یحاجاونم التماس دعا داره دختر .رسونهی شهروز سالم میراست

 
  کارتو رابندازم؟يخوای نممگه

 
 ... آرهآره
 

 يبا... خفه شوپس
 . وقطع کردمی بهنام نشدم وگوشی خدافظمنتظر

 .شدی حالم بد مدمیشنی شهروز وماسم
 مارستانی بودن اوضام سه هفته بمی وخلی اوت کردو به دلسمی ماه باهاش دوست بودم که آپاندهی ی عوضپسره
 . شدميبستر

 .تازه سرم هووهم آورد!!چی زنگ که نزد ههی آقا
 . دادملشی تحوشوی وکت وشلوار قهوه ادمی برنامه چهی به محض مرخص شدنم منم

 نکهی اي بار جلو دوستام برگشت گفت به جاهیکثافت . آبروم تو محل رفتی توسرمن االغ سراون الدنگ مامانخاك
 !!ي شدی صورتت کن مثل آنشرلي خرج لکای کنشتی همه خرج لباسو لوازم آرانیا
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  باباشو روصورتش باشههی موتورقی که قانهی وگفتم آدم صورتش دون دون باشه بهترازااوردمی منم کم نالبته
 هی گفتم که بهنام بهم زنگ زد و نگرانش بود اونم نای به ميموقع خوردن چا.مونمی خودم مي وقتا تو کارایاه بعض.

 . تکرار کردشوی قبلي دوباره حرفایکوچولو خوشحال شد ول
با تک زنگ مامانم رو . پسرست که تازه بهش شماره دادهنی اشی دلش پانای بهش مشکوك شده بودم که احهرچند

 . برگردم خونهدی که بادمی فهمنای انایتلفن خونه م
 

 محترم خونه یل رو به مدنظر اهای واشخاص حاضردرمهمانی از مهمانی کاملحی اول توضقهیدق10 معمول طبق
 . موردی بيمتنفربودم از سوال وجوابا.رسوندم

 بود دهی خریواشکی رسول برام میی پسرداممیگوش. ندارنيری پدرمادر گنی کدوم از دوستام همچچی هدونستمیم
 . نبرده بودی به وجودش پی دوستام کسریوبغ

  شدفی اطراف توقي مکرر پسرهاي تلفن هامارستانوی شدنم تو بي سرهمون بستری داشتم وللی موباقبال
 از یکی دوروز تو هفته صبحا با کارت بای از دوستاش تقریکی ونیحس!!  اون سه هفته افتادمادی چقدر امشب

 .زدنی اومدن وبهم سرمی مالشونیفام
 واسه ی بچه مثبتا بود ولپی ترشتری نداشت وبافهی وقپی تچارهی بی ولومدیازم خوشش م"رضا" دوستشدونستمیم
 .دادمی ومحلش نمکردمی دائم دست به سرش میول. نبودي بدسی کیی وتنهايکاریقات باو

 ام که بهم ییخداروشکر کسا...تشوی نه وقتشو داشتم نه موقعی دوست پسـ ـرداشته باشم ولنکهی اومد ازای نمبدم
از خونه 6صبح ساعت .دی ارزی شناسنامه هاشون پربودو به دردسرش نمای مال نبودن ادی زای دادنی می دوستشنهادیپ

 . با اوتوبـ ـوس رفتم مدرسهرونیزدم ب
 ی گرمکی و سالم علاوردمی خودم ني به روی بودم ولی از رفتار مامان الناز شاکنکهی بودن باااطی سارا تو حالنازو

 .می نشستنی زمي روی هوا سرد بود ولنکهیبا ا.باهاشون کردم
نفس امروز :دی کشي اازهی بود خمي خمـ ـارش که خدادادياون چشا بود تو صورتش وبا ختهی موهاشو کج رالناز

 .می که ندارمیفردا جمعه است کار. پاركمیبر
 

  خوبه؟5 ساعتامی شد میاگه مامانم راض: وگفتمدمی به طرف شکمم کشزانوهامو
 

 .ذارهی پنجشنبه و جمعه میخودت گفت.ذارهی ممامانت
 

 . به حالش دارهیبستگ.هی که مامانم مودینیبی می ولدونمی مآره
 چته يهو: کنارم بود برداشتم وپرت کردم طرفشکی سنگ کوچهی. شده بودرهی نقطه خهی به سارا افتاد به نگام

 ...یچیه: زديتو؟لبخند محو
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  کرده؟هان؟تی پرنسس مارو اذیباز ک: الناز چشمک زدم وروبه سارا گفتمبه
 

 ...اون پسره... بودمونییباال هیهمسا: بورشو داد تو مقنعش وبا بغض گفتيموها
 

 خب؟
 

که . بودمدهی ساراروندي هاهی تاحاال گرمی وهوا مونده بودنیمنو الناز وسط زم.هی گرری کلمه روگفت وزد زنیا!!رفتن
 .دمی شدو هقهق زدناشم دبمی سعادت نصنیا

 .. وعاشق شدهدهی بعدن کاشف به عمل اومد که خانوم خانوما چشم پدرومادرگرام ودوردخالصه
 منو داشت پدرومادراونم طیسارا هم شرا. بارشو گذاشته روکولش ورفتهنی عشق آتشنی خبر از ای ام بهی همساجناب
 . سارا اصرار داشتن که چادر سرکنهي بود که مامان وبابانیهرچند تنها فرقشون ا. وخفن بودنیمذهب

 
 خونشون کی واز اونور نزدداشتی چادرشو برممیشدی مدرسه که مکی نزدی ولدادی مثال به حرفشون گوش مساراهم

 . شدی به جلو وعقب رفتن مقنعه ام خالصه متی نهای وداشتم ولطی شرانی همبایمنم تقر.کردی سرش ممیشدیکه م
 

منکه دوبار . مدرسهطونی شرو شيکالسمون پربود از بچه ها.میشستی وبغـ ـل همم ممی کالس بودهی الناز تو منو
 . بارم بابت فرار از مدرسه دوروز اخراج شدمهی امسال تعهد داده بودم ونیفقط هم

 
 برازنده شیلی که واقعا فامی گالبي مدرسه بودم که اقاواری گندش درومد لبه دگمی همون فرارو میعنی آخر دفعه

 پارك واری دي که جلوینی رو ماشدمیم پر ومنم از هولدی تو اون صوت مزخرفش دمدی دواری دياش بود منو باال
 .بود
 

 که گرفته بودم شمارمو نوشتم ی اون بدبختم تو رفت و منم بابات عذاب وجداننی سقف ماشچی که داغون شد هپام
 . کردمی کارو نمنی واشکستیوگذاشتم رو برف پاکنش که کاش دستم م

 
 خواستی مگهی رو دورتند بود که جوردیندازه کاف زنگ زد به اارویبعدم . نداشتن به طرف بدمی منکه پولچون
 !! حساب کنههیتسف
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 ي کرد تا سوااليهرکار. صدام کرد تاازم درس بپرسهیرانی که خانوم شمی بودي با الناز گرم نقطه بازسرکالس
 تا نتونم جواب بدم منم که به خودم مطمئن بودم جواب همه سواالرو چونهی بپي طورهی ویمسخره زبان فارس

 . به طاقدمیشمرده شمرده دادم وسرشو کوب
 !!19,75 ام بهم داد انهی موزي به قول خودش بابت خنده هاالبته

 
 .ومدمی من برعکس الناز باهاش رامیول.بود... ي معلم هاازاون

 
 اول که خورد بچه ها هنوز تو خواب صبح جامونده بودن که حیزنگ تفر. معلمم بودواحترامش واجببحرحال

  وشعرخوندزیرخساره شروع کرد به زدن روم
 
 رهیگی مشهیجونمو تو ش... سروهزارسودا داره من دردسرنخواستمهی... به سفر نخواستمارهیآفا باال سر نخواستم :

 .. برهخوادی نشسته زود مادی سرودوپا خونم مهی... رهیگیهمش بهونه م
 زی وسط وبا قره کمـ ـرو تکون دادن موهامون خواب از سربچه ها که چه عرض کنم از ممی رفتکیتمی النازم رمنو

 .میو درو تخـ ـته و همه پروند
 

 ما دائم نمیواسه هم!! بودادی شهنیری دلبرشخوندی که می آهنگنیدتری کرده بود وجدری گمی رخساره تو فاز قدکال
 ..ی عقبای از دنی که تو شش سالمیکردیمسخره اش م

 .می پناه گرفتزامونیهمه پشت م) ناظم مدرسه( صوت خانوم قانعبا
 
 

 گروه ي از ما شادتر بچه هادیشا.می مهمون شدی حسابی گوشمالهی آشفته منو الناز دستمونو رو کرد وي موهاهرچند
  بودنیتجرب

 
 خوندن ی و مهستدنی اونجا بود در حال رقصرستانی سوم دبي بچه هاي تو راهرو طبقه باال که کالساشهیهم.

 کیزی فیاضی ري بچه هادنی بودن و بادي منزوي ام که بر عکس اسم رشته شون مثل ادمای انسانيبچه ها.بودن
 . باالدادنی ميابروهاشونو دومتر

 .می ودائم سر تخـ ـته پاکن ومارکر باهاشون دعوا داشتمی ما باهاشون جورنبودواقعا
 

  اومدی هاشون ازم خوششون نمی که تو محل داشتم بعضیبا اون اسم ورسم. منمخصوصا
. 
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 وداد خانوم غی جری دفتر مدمیرفتی انجمن مای دهه فجر ي ها واسه کاراندهی کالس من بودم وهروقت کل نماندهینما
 "؟یندگی نبود واسه نمانیشرتر از ا" که ومدی درمیعیشف
 

به . آرومش کنمیی با مظلوم نماکردمی می وسعشدمی آب قند وارد دفترش موانی لهی با شهی من همنمی همواسه
 !بعدم من درسم خوب بود. ناظمای ری نه مدکردنی کالسو بچه ها خودشون انتخاب مندهیهرحال نما

 
 ومنم به عنوان مغز متفکر کالس مجبور بودم موجبات گذشتی قبل مي زنگ آخر کشدارتراز زنگاشهی هممثل
 : عنواننی کاغذ چند خطه تحت اهی از اول سال نمیواسه هم. رو فراهم کنمهی بقهی وشادحیتفر

 !!تی تسلدی جدیلی سال تحصزی عزي هایهمکالس
 بچه نی وتک ترنی به مخ تریی وخوشامدگورمقدمی کالس ضمن خنی اي بنده بعنوان همه کاره زمی عزدوستان

 دی داشتن لحظات خوش موظفيبازگو کنم وشما برا کالس رو براتون نی حضوردراطی شرادی مدرسه بانی ايها
 شکنجه وآزار دوستان بنده ودر مورد نصورتی اریدرغ. را موشکافانه و عاشقانه اطاعت کردهری بنده حقنیدستورات ا

 دیریگیحد باالترازخطر تحت شکنجه خودم قرار م
 :نیقوان

 و تنقالت ی زنگ آخر خوراکي برادی بارهیگیصورت م)همکارم( که توسط الناز ی نفر طبق قرعه کشکیهروز -1
 !!ارهی برکنیشکم س

 ! خط بخورنستی به الناز بگن تا از لی درگوشتوننی مناسب ندارن می مالتی که وضعی دوستاناما
 وگرنه اون دیاری ـرم پس با خودتون نمک بـی تو لبـ ـاس زفتهی فشارم مخورمی مجاتیچون من لواشک و ترش-2

 !!شهی وضبط م توسط من ثبتیخوراک
 ی تا با نون خالدی پدرومادر مقدار پول کش بربی از جدی پس لطف کنمیخوری چهارشنبه صبحونه ميصبح ها-3

 . مهمونتون کنمهی الوای هر چهارشنبه به صرف املت دمیخودمم قول م.میصبحونه نخور
 رنی ومکننیزنگ که خورد گورشونو گم م.ادیخوششون نم)رخساره( خواننده کالسموني که از صداییخانوم ها-4
) ناظم( قانعی ساواکهیی همه درضمن بازجومی به کالس حمله کرد ولو رفت05 اگر گروه قانعنصورتی اریدرغ!!اطیح

 !!دیامتحان کن.گفتن نداره...وگرنه!!رنیگیخفه خون م... ودوستان
 .کنمی مزونتونی آوساتونی درمدرسه از گيلووگرنه ج... ممنوعدای اکی زنرابیز.يدزد.تهمت.بتیغ. يجاسوس باز-5
 یی بسته سه تاهی مشاوره نهیالبته هز!!دمی مشاوره مدی باال آوردي که من خراب رفاقتم اگه گندییاز اونجا-6

 !!کنهی متی کفادی دستام وببـ ـوسدی بودی پولی بیلیبازم اگه خ.شهی تومن م1000 تی که نهااموندهیشکالت د
 هارو تحت پوشش ي دی کم تا اخر ساعت مدرسه سنهی با گرفتن هزدی فالن آوردری چه فالن چه غي دیاگه س-7

 که ییاز اونجا!! باالستسکی رنی انهیاما هز.کشمی وجه وسط نمچی شمارو به هي واگه لو رفتم پادمیخودم قرار م
  وکتک دارهمهی جری مداحي دی سیحت
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 با ی خارجلمیف)ي دیهر س( بدون صحنه چهارتومنی خارجلمیف)ي دیهر س( دوتومنیرانی المی في دیس:پس
 هی بفهمم دی نگاه کندی خفنم غلط کردیلی خي لمایف) ي دیهر س(صحنه اوال خاك تو سرتون دوما پنج تومن

خجالت ..ی عوضي آشغاالدی نرزای چنی سمت ادی روتون اجرا کنن که تا عمر دارگمی همونو منهیبیکدومتون م
 ؟يو شرم ندارت... کنایح...بکش

 کمک ها نیا.میکنی وکمکش ممیکنی شد هممون باهم پول جمع می دچار مشکل مالیلی به هردلیاگه کس-8
 .باشدیم) نفس الناز انا(تحت پوشش بانک 

 اش بود وبه گهی هرکس دای تولد خواهر مادر برادر دوست پسر یاگه کس:زنمی مثال مدی متوجه بششتری بنکهی ايبرا
 میذاری پول مهی از بقشتریالبته ما سه تا ب.شهی مي کمک نقدنیشامل ا. نداشت ي قابل قبول بانک موجودلیدال

 باز دی کودنتون بکني خرج دوست پسـ ـراپولمو ستمی نیالبته من به شخصه راض.چون باباهامون رو گنج نشستن
 ...یخود دان
  آرزومندمزی شما دوسته عزي را برای خوبيروزها
 نفروی همانفس

 بود گردو دهیامروزم نوبت سپ.گرفتمی ملی وآخرشم امضا کرده ازشون تحوکردمی کالس پخش مي بچه هانیب
 رفت رو لمی که موباخوردمیداشتم گردو م.کردی پخش مخواستنی که میی اونانیوکشمش آورده بود ودست دست ب

 .برهیو
 تماسشو قطع نی بزنم واسه همامکی وبکنم وبهش پسکی رنی اتونستمینم!! بوددای دراوردمش شفمی از کیواشکی

 شتری خط بهی. وکه مربوط به خازنابود حل کنهکیزی تخـ ـته تا مسئله فيالناز رفت پا.کردم تا بفهمه سرکالسم
منم که طاقت بغض . الناز بدبختسر  شروع کرد به غرغر کردنانمیخانوم صادق. کردری وگسهینتونست بنو

 خونه ما دعوت بود شبی الناز دانیخانوم صادق: گفتمیاشتم دستمو آوردم باال و دروغک از دوستامو ندچکدومیه
 !! من بودریتقص.گهی ددشیببخش.نتونست درس بخونه

 ... تخـ ـتهي پاایپاشو ب: که داشت گفتي مردونه اي به اخمه خودش اضافه کرد با صداانی صادقخانوم
مامان الناز . به چاكمیبالفاصله هم زنگ خورد وما زد. کردم وحلشون کردمي موازي خازن هارو سری هزار بدبختبا

 بود که پسر جوون یچی سانوهیتوراه برگشتنمون . تنها نبودمی خوشحال بودم که برگشتنی منم حسابادیقرار نبود ب
 .کردی کار مکی اونجه اعنوان پيدوبامزه ا

 واسش چی ساندوهی که منتظر بمونه تا کردی اصرتار مدیدی اومد وهرباتر که الناز ومی از الناز خوشش مپسره
 ام داره گهیاقا انگار نه انگار که الناز دوتا دوسته د.ارهی براش بیچی که چه سانودادیالنازم پرو قشنگ سفارش م.ارهیب

 وبه سه چی سانوییقای آفري مثل گشنه هامیشدی دور مم وماهم تا چند قداوردی و مچی ساندهیوهردفعه همون 
 دی بامیدیرسی اونجا که مشهی پسرونه بود همرستانیتوراه مدرسه دب.میدی بلعی وممیکردی ممی تقسيقسمت نامساو
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 کردی ولم میاگه حس مهندس.همشون حالشون بده.واقعا خودا پسرارو شفا بده!! دعوای کلای میکردی کلکل میکل
 !!دادمی همشونو شفا محامی ودم مسشدمی مر دکترفتمیم
 بودم نکارهی که ایی مدرسه البته اونانی اي دوسالم که پسرانیبعد ا.می سه تا کنار هم به سه کله پوك مشهور بودما

 که دوتا پسر اومدن کنار من والناز و شروع کردن به چرت وپرت میشدی رد ممی رو داشتادهیاز پ.شناختنیماروم
 که با ی تام کروزو به خودش گرفته بودو درحالافهیق  آناناس بود مخصوصا با اون مدل موهاشهی شبشونیکی.گفتن

! نمی چشماتو ببنکتوی ع؟برداری گذاشتنیتری پشت وستی چشما ننی افیخانوم ح: گفتخوردتمیچشماش داشت م
 یاونم رو شو کرد طرف من وعقبک.اخم کردم و جوابشو ندادم. کالفه ام کردخوردیبازدم نفساش که به گوشم م

 .باهام را اومد
 با به موهاش ور گرفتی دست النازو مای رو اعصاب بود دائم شتریدوستش ب. به چشماش زل زدمورنجیهم

 گفتن دوباره به اون راهیالناز شروع کرد به بدوب..يریکبیا...گهیگم شو برو د: کرد با حرص گفتیالناز قاط.رفتیم
 ان هی که شدمیداشتم سگ م!!دامسنه آ  تو دهنش بوگهی دزیانگار چ.دییجوی بد آدامس میلیخ.پسره نگاه کردم
 ی پشت سرشه داشت عقبکيزی چنکهی که پشت سر خر مزاحم پارك شده بودو اونم غافل از ایونیچشمم افتاد کام

 لـ ـبمو گاز ي اومدن وگوشه زی ري کنم شروع کردم به عشوه هاخشی شتری بنکهیمنم واسه ا. طرفشرفتیم
 .گرفتم

 طرف الناز هنوز داشت با اون هی از گذرهی می حدس بزنم تو مخش چتونستمی سارا که وسط منو الناز بود مچارهیب
 آخر میپسره زده بو به س!!امی واسش می کردم واالن دارم عشوه خرکی اونم ازمن که اولش قاطکردیپسره دعوا م

 شتری لـ ـبمو پهن تر کردم وزبونمو بيد رو لبخنن که مکردی بلوزشو داشت باز ميمعلوم بود گرمش شده دکمه باال
 . تو دهنم چرخوندم

 پشت سرش ونیسارا که انگار متوجه کام..شدی مکی کارم داشت تحرنی تو سرش اونقدر بدبخت بود که با همخاك
 به الناز زدم ودستم وبردم یچشمک!ونی به کامخورهینفس االن م: بهم زد کنار گوشم زمزمه کردیفیشده بود تنه ظر

 دمی بغـ ـلش کنم پرخوامی منکهی اي که به هواونیمدوقدم مونده بود که برسه به کا. مقنعه امو گردنمو خاروندمریز
 ان هی که میمن وسارا از خنده منفجر شد..ونی به کامدی رفت عقب و مث عنکبوت چسبعیطرفش واونم از ترش سر

 نی افتاد روزمقشی مشت ولگد جانانه نثار اون پسره کرد و اونم کنار رفهیگرفتن الناز و که معلوم نبود کجاشو 
 میدی خندمی وتا تونستمی واستادمیاز ترسمون چنتا کوچه باالتر که رفت...می دادحی بر قرار ترجووماهم فرار

 ؟یکنی مي دلبریکیواسه اون .  بعد توکنمی دعوا ماروی من دارم با شعورینفس ب:الناز که سرخ شده بود گفت. 
 بزنم مرد ی حرکتهی گفتم ونهی پشتش کامدمی چنده؟؟دلوی کيدلبر:اشکامو با دست پاك کردم وبا خنده گغتم

 ...؟ي کردی قاطهویالناز تو چرا :اومد  ی وخنده نفسم باال نمدنییاز شدت دو. بود نیسارا که پخش رو زم!!شه
 
 !!سهی صورتم خکنمی هنوزم حس ميا!!  ماچ کردهولپموی شعوریبابا ب_
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 ...دمیخندی شما بودم ميزهر مار منم جا:که الناز با حرص گفت... خندهری زمی وسارا دوباره زدمن
 

 بود که بابتش طرفو ی ماچ چهیحاال ...ي نبودسی خسنقدریالناز توکه ا: گفتي خندشو گرفت با لحن جدي جلوسارا
 !!يشل وپل کرد

 
 .می بستشامونوی لگد محکم نثار جفتمون کرد وماهم از ترس نهی.دیرود خنده دوباره منو سارا ی وقتالناز

 
 وبا می رفتن تا خونه رو بزنادهی پدی هفته قهی تا می که با اون دوتا چلغوز کردي واسه کارمیدی رسجهی نتنی راه به اتو

 .واسه عصر اجازه رو از مامانم گرفتم. خونهمی اتوبـ ـوس برگردای یتاکس
 ست بود وسرم می روشن که باصندل سبز ابی به همراهه شال آبی سبز آبی با دامن لموی کوتاه وجذب مشکمانتو

 . ساده دادم باالیلیکردم موهامم خ
 
 هاش متفاوت بود مثال با دست بردن تو صورتم کامال تیمامانم حساس. نزدم ي اگهی دزی چملی ورکی جز پنکبه

 نداشت ی دامن مخالفتدنی مامانم با پوشنکهی اای. کنمزیتم پشت لـ ـبمو تمکامال مخالف بود ومن فقط اجازه داش
 . بپوشمذاشتی وجه نمچی شلوار برمودا به هیول
 ـنه ام ـی رو سنداختمی مي بود که شالمو طوری کافدمیپوشی تنگ مي خوب بود اگه ام مانتوکلمی اونورم چون هاز

 .ادی ـنه هام به چشم نـیکه پربودن س
 فکرکنه که دارم از خواستمینم. باشمشی کم آرادادمی محی من ترجی نداشت ولی دخترونه مخالفتشی با اراشمیآرا

 .کنمیش سو استفاده م
 وتا وارد اوردی منو دوستام درنمي بود وسراز کاراکتری بود که هفت سال از من کوچنی اشیخوب. باهام اومددمینو

 .کردی ميتبال باز دوستاشو فوشی پرفتی راست مهی میشدیپارك م
 چوقتی فقط سارا نبود اونم که هدای شنای ام بودن سمانه مهیبق. بوددهی پوشدی مانتو بلند زرد با شلوارو شال سفالناز

 یباهممون دست داد وبه شوخ. اومددای دوست پسـ ـر شثمی که ممیبا بچه ها گرم حرف زدن بود.ادیاجازه نداشت ب
 نکهی واسه انیبب: که سمانه گفتمیدیهمه خند!!خورهی تاسف منهیبی جا مهی رو دهی همه دختر ترشنیواقعا آدم ا:گفت

 دستشو گرفت به کمـ ـرش با حالت ثمیم!! کندای باال بزن واسه ما دوست پسـ ـر پنتویآست. گمی ميایاز تاسف درب
 دازم روشون؟ شما گرگارو بنامی دوستام بره بعد بي خار تو پاخوامی نم؟مني فکر کردیچ: گفتيزنونه ا
 روت ما برعکس فتهی تو مهیاون دوسـ ـت دختر وحش...هرهر بانمک: وگفتدی نخندمونی برعکس بقسمانه

 شماره داده نای که به مي که محسن همون پسرشدی ختم مکی باري داشت به جاهاثمیبحث سمانه وم!! مییدایش
 . بود اومد طرفمون
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شلوار مدل . از اون پدرسوخته هاستنایاز سرووضعش معلوم بود به قول م.دیپلکی منای اثمی مپی تو اکنکهی مثل ااونم
 دست ثمیبه م.رهی معلوم بود که باشگاه نمکلشیاز ه. بوددهی پوشدی شرت جذب سفی روشن با تی ابنیپاره ج

 . بوکش آمارشو داشتمسی وفنای متوسط  کنه هرچند من از قبلیاونم محسن و اورد تا بهمون معرف.داد
 

 دوباره اونم به ثمی مزه می بي هافیبعد تعر...!! اخر رفاقته!!  محسندمونی بچه محل جدنمی ازی عزيترا دخخب
 داشت با محسن را نای که میموقع. صحبت کنهی خواست که چند لحظه باهاش خصوصنایواز م.همه دست داد

 . کردمسهی اونو با بهنام مقارفتیم
 ی خبر نداشتم ولنایمنکه از دل م. بودی خب محسنم پسر خوشگلیول. هم قدش بلندتر بود هم جذابتر بودبهنام

 . روهمزنی محسن برنی با همدادمیاحتمال م
 حرف یاز درگوش. از جمعمون رفتندای وسمانه وشثمی که مکردمی الناز داشتم برنامه کالس رقصمونو هماهنگ مبا

 .ومد بهتر که رفتن ایزدنو پچ پچ کردن خوشم نم
 چطوره؟.می واسه سه شنبه سه تا چارونمی کالسو بذارگمی من مالناز
 ؟ی بگيخوای میتو به مامانت چ. خوبهآره

 . گفتم مدرسه کالس تست گذاشتهی دروغکمی واسه کالس قبلشی دفعه پمثل
 . بهمون خوش بگذرهی ام مثل قبلیکی نی خداکنه اولیا

 
 اونقدر تو کالس یول!میدیرقصیآخرخنده بود اصال استاد رقص بلد نبود من والناز قشنگتر م. کالس افتادمادی
 .میرفتی می که واسه سرگرممیدیخندیم
 که رقص ی کاره بود نه مثل قبلنی بودم ادهیمن رقص استادرو د. بودی بنا به درخواست الناز رقص عربیکی نیا

 .میدادی مادی ومابهش ی ترکيپا
 شدن دهی کشي که داشت ترمز کرد وصدایی باالیلی با سرعت خنی ماشهی که میزدی الناز دورپارك قدم مبا

  گوشمونو کر کردکشیالست
الغر بود بااون . ی مشکيپسرقد بلند با موها.  شدادهی پنی که راننده اش از ماشدادمیتو دلم داشتم فحشش م.
دوباره حرف . دادصی جهت نگاهشو تشخی حتای دی صورتشو کامل دشدی که به چشمش زده بود نمي دودنکیع

 م؟یکنکاریاونو چ.می ام امتحان داریاضی شنبه ریال:زدنمو با الناز ادامه دادم
 خونمون باهم ادیقرارشد سارا ب.مهی من وخيتوکه درست خوبه اوضا: وگفترونی نفسشو باصدا داد بیال

 مامانم ازاون موقع که تو شهروز دی نفس ببخشيوا: گفتی باناراحتهوی.زدیم من ي جلودی حرفو نبانیانگار ا!!میبخون
 !!2 کانالزنهی مارمی اسم تورومگهی ددهیو باهم د

کاش .برهی منو مي ام آبروهی بقيمامانه من که جلو!!  فالننهی بقي دختراکنهیخوبه مامانت فکر م: وگفتمدمیخند
 !کردیمامانه منم مثل مامانه تو فکر م
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 دروغ نگفتم الناز همون زمان که من با شهروز دوست بودم با ی ولشهی حرف ناراحت منی ادنی الناز با شندونستمیم
 نی دخترش پاك ترکنهی مادرش فکر منکهیحاال ا.دوست بود وچند ماه بعدم بهم زد) پدرام( اشاری ي از دوستایکی

 ! مشکله اونه نه مننهیدختر رو زم
از سمانه .شناختمیپسررو م.زدی وداشت حرف می نشسته بود رو صندلیی پسر سبزه روهیبا  به سمانه افتاد که چشمم

 !دونمی بود نمدهی تو سمانه دی حاال چی سر بود ولیحساب
هرچند ! وتودلش را بدهي اگهی کس دتونهی می ولنی ـنه چاك حسـی عاشق سنکهیباز خوبه باا... به من چهاصال

 که من از اولم گفتی دربند مدام بهم ممی دفعه که باهاشون رفته بودهی. بودي اهودهی کار بنیدوست داشتن حس
 یلی وفامی رابطه دوستخواستمی وسط ومنم نماخت بحث سمانه رو اندنای می از تو خوشم اومده بود ولنای ميقایتورف

 که ي عالقه ای رفاقت کنم ولنی که باحساومدی بدم نمنی ته دلم همچدی شاگفتیراستم م.شما سرمن بهم بخوره
 . تحمل کنمتونستمی عذاب وجدانشو نمیول. دوسش ندارهنی حسدونستمی منکهیسمانه بهش داشت با وجود ا

 پارسال ادمهی.گهی دیکی...  نشدنیا.رنی ومانی پسرا منیا.بندمی تو رفاقت هست که من بهش پاییزای چهی حال بهر
 که بهش خواستی باهام حرف زد وهربار با خواهش والتماس ازم مانی شاي دوبارانیقبل از دوست شدن آنا با شا

 نی بار آنا از دهنش دراومد که من از اهی نکهیا  من فقط به خاطریول. کنهمیزنگ بزنم و بهش فرصت بدم تا راض
اوالش . دوست دارهمیلی نفربهترازمن هست که تورو خهی بهش زنگ زدم گفتم که ی منم وقتادیپسره خوشم م

 دوهفته بعدش آنا اومدوذوق زده بهم گفت که نکهی جوابشو ندادم تااگهی اصرار نکردم ودگهی منم دشدینم یراض
 . دوست شدهانیباشا

 وشروع ي از همون اول رابطه اای شدمی مشکوك ميزی حوصله دردسر نداشتم تا به چی عشق وعاشقي رابطه هاتو
 . از اون خفنا بودنای زدنی شش مای ی ام بودن ولگهی دي ما دختراپی اکریبه غ.کردمی زود کاتش مای کردمینم
 زودتر ی ولمی نداشتی سال بود وهنوز درس ومشق آنچنانلی اوانکهیبا ا. نبودنی خالفمون به اندازه اونا سنگما

 .برگشتم خونه
 21 سالشه سمانه ام که 24پسره . دوست شدهمانی پسره که اسمش نرنی سمانه بهم زنگ زد وگفت بااشبش

 دوست شن فرداش با بچه ی با کسگرفتنی ممی شب که تصمهیکال استعداد دوستامو دوست داشتم .الش بودس
 ). کردمیشوخ!!(اومدنیم

 کدوممون از دوست پسـ هی ی وقتیعنی.میشدی دوست میپی بود که اکنی بامزه ترش ادیشا. تقاضاهم کم نبود البته
اون .میشدی اشون دوست مهی با بقیکی یکی وماهم شدنی ماقتی اون پسرهم شامل مدال ليدوستا. بودیـرش راض

 .دوست شد. بود هروز شیمی با بهنام که دوست صمنایموقع هم که من باشهروز دوست بودم م
 . دهکده بودني با سامان که همشونم از بچه هاداهمیش
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 صبح چون واسه ناهار جمعه. روهمزنی محل بري گرفته بودن با بچه هامی رفقا تصمنکهی مثل اي سرنی ااما
 لوی کهی وهی بود از هرمدل مامتیق. دمه خونه دونی رفتم م10 من مسئول بودم و ساعت دی واسه خرمیمهمون داشت
 .گرفته بودم

 داغون پممیت. تازه کنمی ونفسنی هارو بذارم رو زمسهی کرفتمی که می بودم هرچند قدمافتادومجبوری داشت مدستم
بچه .کردنی اومدوسوارم می خوششون مکردنی منیی باال پاابونوی خی که الکیینای ماشنی از ادونهیبود وگرنه 

 . موقع همشون کپه مرگشونو گذاشته بودننیمحالهم که البد ا
 ری برگردم زنکهی کمکتون کنم؟بدون ادییخوایم: از پشت سرم گفتیی صداهی ها رو دستم جاانداخته بودن که سهیک

مرده .دمشی دروزی همون پسره است که ددمی که فهمرهی شد تا مشمباهارو از دستم بگدال... بدهرتیخداخ:لب گفتم
اما نه !  و نازكفی ظريقشنگ بود صدا چقدر صداش.نمی شو ببختهی داشت ری برنمشمی دودنکیشور برده ع

 فی ظریلیخ..ننیسنگ.ارمی خودم مدیچنتاشو بد...نه:با حالت عذاب وجدان گفتم.همه مشماهارو برداشت! دخترونه
 ..دییبفرما.ارمی خودم منهیچون سنگ: جذب کننده اش گفتي وبا همون صدادیخند

 ...ستی ساخته نی کمکچی از من هدی اگه بعدا دست درد گرفتیول.دیهرجور راحت: امو باال دادم وگفتمشونه
خنده ام گرفته !!ي بدیتونیماساژ که م: آروم ومسخ کننده اش گفتي باصدامیرفتی کنارهم راه ممی که داشتنطوریهم

 عطرشو دوست يبو.میرفتی کنار هم راه ممیتو سکوت داشت. نزدمی نبود حرفدنی خندي چون جایبود ول
شما :خودش گفت. باز کنمهاش سرحرفو باي که چجورکردمیهمش داشتم فکرم.قدش بلندترازمن بود....داشتم

 !دی دم پارك امروزید: خورده فکرکردم وگفتمهیمثال ! دمتونی کجا دادی نمادمی!!  آشناستیلیچهرتون برام خ
 ! نهای منم به چشم شما اومدم نمی ببخواستمیم!! بودادمی: وگفتدیخند

 دی که شما کردياره اتفاقا با اون ترمز: گفتمي جدیلی که خدیخندیداشت م. خودم ولو دادم حرصم گرفتنکهی ازااه
 مگه نه؟.کردی اشغالم نگاتون م گربه دمه سطلدیکردیاگه دقت م.دیبه چشم کل محل اومد

 !!می باهم داریکال من وگربه ها رابطه خوب: به قهقهه شدلی اش تبدخنده
قطعا شما وگربه ها از لحاظ !!"اخالقه" رابطه خوبهیبه نظرمن اساس : گفتمدمیخندی خودمم داشتم منکهی ابا

 !دییای بهم میاخالق
منم مثل .دی اشاره کردیبه نکته خوب: گفتکردی که مشمباهارو تو دستش جابجا می اشو جمع کرد ودرحالخنده

 چی بگم که هنمیالبته ا!! میاری باچنگ انداختن بدستش مای ویومی با مای مینیبیدوسته خوبم گربه تا گوشت خوشمزه م
 !!رهیگی خدا موش نمي محض رضايگربه ا

 !!ادی نرتونی گای گوشت سوي حواستون باشه به جاانایاح_
 !دنی مصی تشخای گوشت وازسویاز صدفرسخ!!  دادمادیبه چشمام : گفتزدی موج مطنتی که توش شی لحنبا

 .دیلطف کرد.دستتون درد نکنه:با احترام گفتم.ستهی واونم مجبور شد مقابلم واستادمی وامی کوچمون که شدکینزد
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 یمشمباهارواز دستش گرفتم وخداحافظ. کنمیخواهش م: که گفترمی دراز کردم تا مشمبا رو از دستش بگدستامو
 .کردم

 هارو وهی راهو خودم مهی بقیتیخداکنه خودش بفهمه به خاطر مساول امن. شانس بدمنم پشت سرم اومد توکوچهاز
 ... کردم بلکه اسمشو بفهممزیگوشاموت.زدی زنگ خورد وداشت با بادوستش حرف ملشیموبا.آوردم

 ...امیامشب نم.نه
هرهر خنده ... مامانه منو ببرای توبییانای کهی نگرانه مهمونیلیخ. ببرمش دکتردی باضهیمامانم مر. دارمرکای توچه چبه

 !!امی دفعه بعد با خانومم مشالهیا... کنیازش عذرخواه.تونمیبه جون تو نم...؟يدی ملیتحو
حـ ـلقه که ... خانومم؟؟گفتی به دوسـ ـت دخترش مای زن داشت یعنی... انگار خورد تو پرمی چرا ولدونمینم

 هاروگذاشتم سهی توقفل چرخوندم وکدوی وکلدمی خودم بودم که حرفاشو نشنالی تو فکروخنقدری اگهید...دستش نبود
 لمیداره لبخند ژکوند تحو. درواستاده چوب همون پسر تو چاردمیبرگشتم تا دروقفل کنم که د. اوليروپله ها

 خل؟ دايای بي خوایم:با تعجب گفتم...دهیم
 خوردی اومدطرفم صورتم داشت مگهی قدم دهی... ام؟ین: گفتکردی که مثال داشت فکرمی ـاشو جمع کرد و درحالتلبـ

 ي اول پر مشمبا بود پاشو بلندکرد وگذاشت روپله هايروپله ها. ـنه اش که اومدم کنارـیبه س
 دراورده بودم برگشتم ي تابلو بازيادیز.  که واستادکردمی مسخ شده داشتم نگاش ميمثل آدما....چهارم...سوم...دوم

 ...و دروبستم
 اومد به ی صداش که از دمه گوشم درمدنیبا شن!! هستمدتونی جدهی که من همسادی شما خبرندارکنمی فکر مخانوم

 خانوم مگه من ترس دارم؟: خنده ری زدزیپق.هول برگشتم
 ي چشمادنی دخترا هم بادهی البد بقزدی منکیحق داشت همه اش ع. روشنش بدتر از صدتا گربه بودی آبيچشما

 ي لبخند رورهی کم دالشده بود تا صورتش درست مقابلم قرار بگهی...موندهی مثل من دهنشون وا می روشننیبه ا
 ... بودفشی ظريلبا

 عیاز کنارش رد شدم وسر. از طبقات تکونم دادو به خودم اومدمیکی دري نگاهش شده بودم که صدامسخ
دم پاگرد دوم مکث ...خونه ما ده طبقه بود تو هر طبقه ام دوتا خونه.رداشتم وپله هاروتندتند باال رفتممشمباهاروب

 چی وهدمیترسی مینکه ساختمون آسانسورداشت ولیبا ا!!اهان طبقه سوم!!  خونمون طبقه چندم بودادی بادمیکردم تا 
 .شدمیوقت سوار نم

 نای که اکردمی فکر منیدائم داشتم به ا. که هنگ بودمهیچند ثان. توخونه دمی خونه رو زدم وتا مامان باز کرد پرزنگ
 ها مامانو کمک کردم و رفتم تو اتاقم تا حاضر وهیتو شستم م...دمشونی ساختمون که من ندنی اومدن تو ایاز ک
 .بشم
مخصوصا . کار متنفر بودمنی از اکردمی چادر تو خونه سرم مدی اومدن و پسر بزرگ داشتن بای بابام مي دوستاچون

 . اومدن12مهمونا ساعت .کردی متمی وموقع کار کردن اذگرفتی دست وپامو مي جلونکهیا
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 اوردی حتما آمارشو درمعادیاصال م. تو محل ومن آمارشو نداشته باشمادی بیکی شدی پسره بود مگه مشی فکرم پهمه
 داشت و با اون دختر امل شونزده سالشون ی سالتسی با پسر بزرگشون که فکر کنم بیعیخانواده شف.دادیوبهم م

 رفتار دهی آفتاب مهتاب ندي مثل دخترایی جوراهیو  توحلقمکردمی زبونم و مدیجولوشون با. رو اعصابم بودنشهیهم
 .کردمیم
 لبخند بزنم ی اومد واز ترس بابم مجبور بودم الکی ام که اصال خوشم نمیعی شفي آقاي مزه ی بي های شوخاز

 .ولپامو وادار به گل انداختن کنم
 که دختر بزرگ خونه بودم ییاز اونجا. اصال تو فاز نبوددمیانه؟دی پسرو داره نی آماره انمی زدم تا ببامکی پنای مبه

 . که سرم بود عرق کرده بودمیی با اون چادر ومانتویحساب. تو آشپزخونه بودميزدی تهمو ميزدیسرمو م
از روتخـ ـت بلند شدم که . بودم که نگار اومد تواتاقمدهیمو چادر ومانتومو دراوردم روتخـ ـتم دراز کش تو اتاقرفتم
زحمتشو خودت بکش .هیتو کشو دوم: از کشوها اشاره کردم وگفتمیکیبا دست به ...خواستمی جانماز مدیببخش:گفت

 دخترا وزنا می بوددهیواال ما شن. وچشمامو بستم ـت ولو شدمـدوباره روتخ. باال داد ورفت سراغ کشوهاییآبرو.وبردار
 ...ياکاریبسوزه پدرر!!  بود واسه خودشي نگار خانوم مردنی ای آروم نماز بخونن ولي با صدادیبا

 دال راست ی فقط الکگمی می چدمی فهمیموقع خوندن نماز اصال نم. لچکمو سرم کردم ورفتم وضو گرفتمدوباره
 قرار بود از یکال وقت.خوردمی سامرا غذا ميسرناهار مثل گشنه ها!! زدمی نوك منی و به قول مامانم رو زمشدمیم

 .شدی کاربکشم گشنه ام ميادیمخم ز
  خوبه من برم؟یاضینفس جون به نظرت رشته ر: که گفتمیشستی ممی با نگار داشتظرفارو

 !!ی نکنری رشته ساده تر برو که مثل خرتوگل گهی اگه نه! یاضی مثل خردرس بخونب برو رینیشیواال اگه م_
 حرفارو زدم که دوباره نی از حرصم ایول.زنهی حرف نمی مدلنی باهاش ای مودبن واصال کسيادی زدونستمیم

  چطوره؟تونی درستیشما وضع:گفت
 دیبا.هیگفتم که کار سخت!! باالتر بشمخورهی چشممم آب نمیامسال ول... شد19,40 که معدلم شیواال سال پ_

 ...ي واسش وقت بذاریحساب
 کالس ایآخه من همش : آروم گفتي نگاه به مامانش انداخت که گرم صحبت با مامانش بود انداخت وبا صداهی

 !!یاطی کالس خایقرآنم 
 حساس ینیل د همه به مسائنی کردم خانواده اش ای فکرشو نمگهیدس...رونی بزدی داشت از حدقه مچشمام

 دهنمو ينتونستم جلو...!!یاطی کالس خیول.رفتمی مییمنم تا دوم راهنما.حاال کالس قران اشکال نداره...باشن
 ؟یاطی خس کاليری مي همه درسو ول کردنی ا؟ي خر؟ی واسه چیاطی خگهید: وگفتمرمیبگ

 ...رمی ام ميتازه کالس آشپز...واشتری...سیه: اشینی بي برده بودم باال دستشو اورد جلويادی صدامو زنکهی امثل
 ادی شهی منترنتمی با اناروی اانوسه؟؟یمگه عهد دق: نگی تو سدمی کوبتی که دستم بود واز عصبانییوانای از لیکی

 !گرفت که
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واسه مدرسه ام .. ندارمنترنتوی حق استفاده از اادی من زیآره ول: گفتنشیی پاي بود با همون صدای آخر ناراحتافشیق
 !! نرمی الکيتای کنارم تا سانهیشی ببرم مامانم مقیاگه بخوام تحق

 ظرفاهم مگه نیا. صداشو بشنومخواستمی نمگهید.زدی به نفس نفس افتاده بودم نبض گردنم تند تند متی عصباناز
 از شتریعوضش تو هنرت ب:دلم براش سوخت وگفتم. دردل نکرده بودی نگار انگار تا حاال با کسچارهیب. داشتیتموم
 ...منه

 !!ی کارارو بلد باشنی ادی سراغت باادی پسرخوب بهی و ی خوشبخت بشيخوای اگه مگهیمامانم م: زد وگفتيلبخند
 .  احمق باشهتونهی آدم مچقدر

 کلی االن اگه هيبا وجود مردا.. گفتهينطوری ارکردهی مامانت چون تو دهه خودش گزمینه عز: زدم وگفتميپوزخند
 دی شای کنکشونی تحری کاباره بتوني ومثل زنای برقصی بتونانای وتاتلهی تازه مثل جمی داشته باشفرویراروجنیشک
 !!يگردی سال برت گردونن خونه بابات وگرنه تو نرفته برمهیسر 
 !!رنیگی وگرنه مثل سگ پاچتو می کنری خوب سدی باکمشونمی بگم شنمی االبته
  نگار؟ییکجا!! هان؟؟.... مثل منگوال زل زده بود بهمنگار

 رانن؟یتو ا! ن؟ی کی وکه گفتیینایا: تکون دادوگفتچشماشو
  تک تک ظرفارو تو سرم خورد کنمخواستی مدلم

 بدبخت نی ایول. دم بوي کاری خودم استاد مخفی گوش دادن به اهنگ ونداشتم ولای شو دنیمنم تو خونه حق د.
 چند وقتم هست هی!! دوستمفری منم جنرایاره شک: وگفتمدمیخند "رانن؟یتو ا" جمله آخرش افتادمادی...شوته شوته

  که؟شیشناسیم!! انی ممد خردادمی جفتمون بشمیکنی عوض متموئنوی جنسـ ـمیدار
مسابقه ... برنامشودهیبابا هرشب نشون م:زدم تو نخ اسکل کردنش وگفتم...دمیاسمشونو نشن.نه: شست وگفتدستاشو

 ؟يدی اونم ندی بگيخوایالبد م...دمی رقصی من رفتم عربشمی سرنیا...رقص داره
 دیخندی بلند داشت ميخودشم با صدا. سوختتشی معصومي خنده و دلم براری که زدم زکردی تعجب داشت نگام مبا

 .که لپشو محکم ماچ کردم
بعد شستن ظرفا تو اتاق . دستی تو مدرسه قرآن درس خونده وقطعا آفتاب مهتاب ندیی نبود که نگار از اول بتداادمی

 . باهاش حرف زدمیحساب
مهمونا که .دیفهمیسال کمتر از سنش م5 حداقل ی خوب بود ولافشی قپویت...نه...ي ساده بود نه از لحاظ ظاهریلیخ

واسه عصر .  کردمزی مخالفت نکنه جارو ودستم گرفتم وخونه رو تمی رفتن ظهرم کسرونی با بنکهی ايرفتن برا
 کردن رفتم تو توالت و یی دستشويکردم به هوا کرمم سرم -ي و شال قهوه ای مشکنی با شلوار جمویمانتو قهوه ا

 . کردمشیآرا
 شی زدم وبابت معلوم نبودن آرای صورتمیرژ لب مال. کردم وبا فرموژه برگردوندمشونملی غرق ری هامو حسابموژه

داشتم کفش تخـ ـت کرمم . کردمدوصدای و رفتم طرف در ونواوردمیسرمو باال ن.رونی زدم و اومدم بنکمویچشمم ع
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 که اومد بابا مجبور دینو... باشه حتما: وگفتماوردمیباال ن سرمو!! دایایزود ب: که بابام اومد باال سرم وگفتکردمیوپام م
 .نیی از پله ها رفتم پاعی کنار و منم سرادی در بيشد از جلو

وارد پارك که شدم الناز بهم اس .... رو نههی بقی ولشناختمی هاشونو میبعض.نداختمی هر پاگرد به خونه ها چشم متو
 منم الناز یول. اومد ی خوششون نمنی اوناهم همچیعنی ما جور نبود پی اکي با بچه هاادیالناز ز. ادیداد که نم

 .بردمشی وطرف بچه ها نمزدمیشتر با اون قدم می اومد پارك بی که میی روزاشتری دوست داشتم وبیلیوخ
چقدر خسته بودم خودم رو .انی پارك نشستم تا اراذل بي های از صندلیکیمنم رو . دوستاششی که رفت پدینو

 10 از شتریما ب. کردمیو نگاه م درخت باال سرميداشتم برگا.  بدم بهشهی تا بتونم سرمو تکنیی اوردم پایصندل
 که از طرف مهدکودك ی چه از وقتتم پارگ خاطره داشنی اي جاي من از جامی محل بودنیسال بود که تو ا

  پارك وبا دوستام بگم وبخندمامی چه االنا که از خدتم بود باوردتمونیم
 بهم زده یکی با سنگ کوچوونهی ديدای خورد تو شکمم سرمو باال آوردم شی چهی. بودبمي شادپیواقعه هم اک.

 ...بود
 ...تهی سلییکجا

 . خودمو دراورديکنارم نشست و ادا.میباهم دست داد... جون صددفعه گفتم لقب عمه اتو به من ندهدایش_
 نشستم دایبه طرف ش!! کنهی نگاتون مينجوری که نفس اهی تو شماها چنمیبب: که گفتکردی برگارو نگاه مداشت

 ؟ینیبی مدمی که من دویزی توام اون چنی نگاه کن ببقی دقدایش:ه ام گذاشتم چونریودستمو ز
 که هر لحظه ممکنه تو دهنه من هی که کالغنمیبی که من دارم االن ميزی چنیا...هوووم!!....بذار دقت کنم_

 ...کلمیشکوفه بزه و گند بزنه به ه
 ی وسمانه از ته پارك داشتن منایمرده بودم از خنده که م. بلند شدی جمله رو گفت ومثل فنر از رو صندلنیا

 .می وماچ فرستادمیبهم دست تکون داد.اومدن
 نای وسمانه و مدنی شروع کرد به رقصدای شهوی که شدی که اهنگ شاد گذاشت داشت از دمه پارك رد منی ماشهی

 ...دنیهم از اون ته به دست زدن وکل کش
 قر دادن که رو سرشون سه تا ی شروع کرد باباکرمدی رسدای هم تا به شنایم.عتشو کم کرد خوشش اومد وسرنهیماش
 . سرجاشوندنی که تمرگکردنی مردم داشتن نگاشون مگهید.ختمی به عنوان شاباش ريهزار

 ؟يدی مارو ددهی جدهی همسانی تو انایم_
 کدوم؟_
 ...دمشیامروز د.هیهمون پسره چشم آب_
  شماست؟هی و همساهیچه غلطا چشاش آب:دایش

  شما باشن؟هی همسادی باپای خوشتم؟همهیاالغ مگه ما دل ندار: پس کله اش زدم
 ! بودهينجوریتا االن که ا: پاش وگفتیکی پاشو انداخت رو اون هی
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 گه؟ی موی نفس کمینی خفه شو ببنی مهی دایش: گفتدای رو به شسمانه
الغره قدشم . اومدم کمکم کرد بعدم اومد تو ساختمونمونی مدونی امروز که از می ولدمشی دم پارك دروزید

 ...پوستشم سبزه است. دارهدهی خورده کشهیصورته .بلنده
 م؟یدی اومده منو تو نفهمی کنینه ا: گفتکردی داشت فکر مقی که دقنایم
 !! بگمیچ_
 ؟؟ينفس عاشق شد: چشماشو نازك کرد و گفتانهی گل کرده بود موزطنتشی که امروز شدایش
 نگاه هیفقط با ...یلیآره خ: عاشق گفتميآدمای تپلش زدم و با قافه ي مشت به بازوهی خنده که ری تاشون زدن زهس

 !!دلمو برد
چشمم به توپ بود که . کنني ها و سرسره بازي توپ فوتبالشو آورد داد دستم تا بادوستاش برم تو قسمت بازدینو

 ! پارکم که خلوتهن؟ی دست وسطهی هی پاایک:گفتم
  
 ...من هستم: که مثل جت پاشدنایم

 .می نگاه کرددایهمه به ش.امیمنم م: تکون داد وگفتي هم سرسمانه
منو .  و بلندش کرددی که سمانه دستشو کشزدی مدی داشت دي واطرافشو با حالت خنده داردنی زد به نشنخودشو

سمانه همون .می کني تا بازدمیخندی مشتریب.  و اون دوتا خلم باهممی وسط بودیچیسمانه طبق قرعه سنگ کاغذ ق
 توپ به باسـ ـن مبارکم ی حالی و بنده بود واز شدت خدهی فایتالشه منم ب.رونیاول بهش توپ خورد ورفت ب

 . وسطانیاصابت کرد ونوبت اون دوتا شد که ب
 وبلشو دایتا ش دی طول کشقهیفقط ده دق. فحش دادمشی سوتنی بل گرفت ومنم سمانه رو بابت اهی همون اول دایش
 حواسشو ی الکنکهی که واسه ادیبه فکرم رس. که اصال توپ جرئت نداشت بهش بخورهنایمونده بود م. می کردرونیب

 !!پرت کنم محسنو بندازم وسط
خاك : به سرشدمی برگشت توپو محکم کوبنایتا م!! نی محسنو ببنایاه م: تو اوج توپ انداختنامون گفتمنمی همواسه

 !دهیدوست پسـ ـرند!تو سرت
سمانه پشتم درومد ...ستیجرزن قبول ن: گفتی وشاکنی زمدی بود بهش دروغ گفتم پاشو کوبدهی که فهمنایم

 ...رونیب.می ما وسطرمینخ:وگفت
 وارد پارك شدن شدی مگهی ودوتا پسردمانی که شامل محسن ونرثمی مپی که اکمی نکرده بودي شروع به بازهنوز
 . ده قدم دورتر از ما نشستنبایوتقر

 مونیچون پسرا نسبت به باز.می قبول نکردگفتی مشی تنبلي چون از روی ولمی نکني بازگهی گفت که ددایش
 .می گرفتي جدوی بازگهی ماهم ددادنیواکنش نشون م

 تند شده بود يکه اونقدر باز...مونده بودم من.رونی که توپ از دستش ول شدو مجبور شد بره برهی اومد بل بگسمانه
 .نمی دورو برمو ببتونستمیکه اصال نم
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 دست وصوت پسرا وصد البته فحش دوستام ي وصداشدی توپ از کنارم رد مدادمی که به کمـ ـرم می کشو قوسبا
 کمـ ـرمو هوی ای و شدی پام رد مری باال وتوپ از زدمیپری مای اومد ی حرکاتم جالب به چشمشون مشتریب.شدیبلند م

 .شدی سرم رد مي وتوپ از باالکردمیکامل خم م
 نشونش دادم و الخی بهی! کنهی داره نگاتون متونینفس همسا: جا شگرد خودم و به خودم زد وگفتهی احمق ينایم

 میدستامو به نشونه تسل...چرخهی دورمه داره می رفت و احساس کردم هرچجی آن سرم گهی هی ادامه دادم يبه باز
 !سرم...س...دیواست...بچه ها...ب:آوردم باال 

از ...نی تو سرم ومنم تلو تلو خوردم و به پهلو افتادم رو زمدی توپو محکم کوبنای حرفم تموم نشده بود که مهنوز
توکه ...ي شدیچ...نفس...يوااا:دیچیپی بچه ها تو گوشم ميفقط صدا. چشمامو محکم بسته بودمجهیشدت سرگ

 ...نفس با توام...؟یکنی همه تقال منی ای واسه چضهیقلبت مر
بچه ها : بلند شدم وشالمو که افتاده بود وانداختم روسرمنمیواسه هم. سرمني دوستام پسراهم باالری بغدونستمیم

 ...دی وداد نکنغیج.خوبم
 !نیهم. رفتجی گهویسرم . نبودشیچیقلب من ه. قلب درد منو به زبون آوردی کدوم احمقدونمینم

 !!می زد؟چشتینفس خوب: گفتی روبه روم نشسته بود وبا نگرانثمی دوستان مری آوردم باال بغسرمو
 !ي ادامه بازدیپاش: راحت کنم گفتمالشونوی خنکهی وواسه ادمیخند

 !مکتی رو ننی بشيجوون ندار:دمی از پسرارو شنیکی يصدا! ستمی نگهیمن د.ي اوونهینفس تو د:سمانه
 !االی...ادامه: گفتمتکوندمی که داشتم مانتومو میدر حال. گرفتم وبلند شدمناروی گرفت ودست مملج
 . کردنقمونی و دوستاشم اومدن وتشودی نوندفعهیا.می شروع کردوی وبازبردنی بچه ها ازم حسا ب می اندازه کافبه

 خواستنی توپ ومگهی ددی نويدوستا. به اندازه قبلم تحرك نکردمگهید. وسطادی بل گرفتم تا سمانه بهی اول همون
دمت ...کلی هوایا:نداختنی مي اکهی تهی هرکدوم می پسراکه رد شدياز جلو.می وتموم کني بازمیومجبور شد

 ... یخسته نباش!!...هات
  زدی نشسته بود داشت حرف ممانی تا صورتم و آب بزنم که چشمم به همون پسره افتاد کنار نررفتم

 . قشنگ بودیلی چشاش خی خوشگل نبود ولادیز. جذاب بود ییخدا.کردی ام بهم نگاه میوهرازگاه
 . محشر بودگهی کنم که دزی ابرومو تمذاشتیفقط اگه مامانم م. من خودم بهترشو داشتمهرچند

 . کردمی کردم وبا بچه ها خدافظدوصدای نو8ساعت . کردمزی شده بودوتمی خوردم مانتومم که خاکآب
 امم ییالبته من اگه زندا. اومدن تو پاركی ماماناشون مگهی ساعت دمی چون تا نموندنی هرشب تا نه ده ماونا

 . حق نداشتم تو پارك بمونمومدیم
 داره پشت سرمون هی جناب همسادمی ول شد برگشتم تا توپ و بردارم که ددی لحظه توپ از دست نوهی کوچه تو
 .  که بهم کرده بود به راهم ادامه دادمی توجه به رفتار صبحش وکمکیمحلش ندادم وب.ادیم
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توبرو : گفتمی پسر پشتمه ولدمیفهم! رمیمن از آسانسور م: دکمه اسانسو رو زددی نومی ساختمون باز بود تا وارد شددر
 ! راحتترمامیمن از پله ب

  
 تو پشت سرم دمی دی باال ولرهیفکر کردم پسره هم با اسانسور م.م باال منتظر آسانسور موند ومن از پله ها رفتدینو

 پله هی.وسط پله ها واستادم و برگشتم طرفش!! هیخانومه همسا: گفتدی که رسکمینزد.قدماشو تندتر کرد.ادیداره م
!!  منزلانی می پدرتون کنمی خواست ببیم: شلوارش وگفتبیج  دستاشو کرد تون؟ی داشتيکار: از من بودنترییها پا

 ؟یواسه چ:با تعجب گفتم
 !!تونی خواستگارای خواستم بیم: اش گفتي جدافهی همون قبا

هرهر : گفتميدستمو گرفتم به کمـ ـرم وبا غلدر.حرصم گرفت. بلندي اونم با صدادنی شروع کرد به خندبعد
 ! خوابونتت؟ نمکووونیشبا مامانت تو آبنمک م...بامزه

 نی شارژ اخواستمیم: که روصورتش بود گفتيدم خودشو کنترل کرد وباز بالبخند شی از حرفش شاکدی دیوقت
گوشه !! شمی وصلیمن وک...دی به خوده منم بددیتونیاونو م: ـنه شدم وگفتمـیدست به س. ماهو جلوتر پرداخت کنم

 .دست  دادی تراول پنجاههی پولشو دراورد وفی کبشیلبشو گاز گرفت و از ج
 ساختمون نی تو ايخوایاگه م.ادی خوشش نمخندنی مادی که زییراست بابام از آدما: که گفتمدیخندی داشت مهنوز
 ! ببندشتوی نیبمون

 . دادم واز پله ها رفتم بااللشی تحویکیستری من خنده هنباریوا.دی گفتم که خنده رو لبش ماسي جداونقدر
 !.ونشون بود خودمون خي درست واحد روبه روشدی امارشو گرفتم باورم نمی چشماز

 آمارشو واسم می مـ ـستقری به طور غمانیشب طبق برنامه سمانه از نر!.ازاون پروهاست. شد حالشو گرفتمخوب
 هیهم دانشکده ا.وتری کامپیترم هشت مهندس...حامد مسافر... اسمش حامده:  خبردادينجوریدراورد وبا اس بهم ا

 . ننه بابا دارهی ولکنهی می زندگهاتن. گرفتهي خونشم مجردنی انکهیمثل ا.ترم باالتره4 یول.مانهینر
بابام که .شدی نمیقی دقنی پسرو بهم بده به انی آماره اخواستی ميری سمانه درد نکنه عمرا اگه اداره امارگدست

 .شب اومد پولو بهش دادم
 .دی گفتم پولو داد نوی حرف زدم منم الکبهی شد که چرا با پسر غری شاککمی

دوست نداشتم اول . کردم به خودم مسلط باشمی سعیول. استرس داشتمی کوچولهی.میگ اول امتحان داشت زنشنبه
 !داستی از مهرش پنجایالبته ا!! داستی که نکوست از بهارش پیمعتقد بودم سال.رمی نمره بد بگهی یسال
 حساسم با خودکار زد به باسـ یلی خنکاری رو ادونستی منکهی جلسه امتحان آنا عادت زشتشو تکرار کرد و بااسر
 من جفتمونو از دنی متر پرمی از بچه ها بود وگرنه با نیکی مشغول جواب دادن به سواله انیخوبه خانم کاغذ.ـنم

 .رونی بکردیکالس پرت م
نفس سواله : به خودش گرفت و با التماس گفتهی گرافهیپدرسگ چته؟ ق: گفتمتی چرخوندم وبا عصبانسرمو

 ...دهیدوباره تک شم ننم جرم م... برمتی عسليقربونه چشما...جون آنا...پنج
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 !! شکشتی من جرت بدم ننه ات پایاول بعد امتحان ب: گفتمرلبی برگردوندم و به معلم نگاه کردمو زرومو
کاغذوتا . نوشتمکی کاغذ کوچهیجوابو تو .رفتی داشت قربون صدقه ام مرزنایآناهم مثل پ. خندهری زد زدی که شنالناز

مثال داشتم خودم ... انگشتام وبه بهونه خاروندنه پشتم دستمو بردم عقبي شد گذاشتم الزی ریکردم ووقت
 .زشی که برگه رو انداختم رو مخواروندمیوم

 .  وشروع کردم به حل کردني آوردم جلو وسواله آخردستمو
کمـ .رونی نفسمو باصدا دادم ب؟ي فدات شم سواله آخرم بلدیاله:گهی خوارونه ومی احمق داره پشتمو مي آنادمید

 !  و دستش پشتم کتلت شددمی بود که به هدفم رسنیانا نشون دهنده ا "يآ"ي که صدازی به مدمیـرمو محکم کوب
 دونهیکال من ...دمشیمنم بخش. بوددهی کالس آنا به جبرانه رفتن رو اعصابم واسمپچ پچ و شکالت خربعد

 بچه ها نمی واسه همارهی بی نوبت اونه که خوراکیته بود که طبق قرعه کش رفادشی یزنگ آخر خنده بود نازل!باشم
 . بخرهیمجبورش کردن زنگ که زده شد بره واسه بستن

 از ی نازلی مونده به زنگ وقتقهی پنج دقنمی پول به اون اندازه همراش نباشه واسه همدی آن به ذهنم اومد شاهی
 .رونی بدمی پر رفتنیی منم به بهونه دستشورونیکالس رفت ب

 اومد یالنازکه مامانش م. داشتم خودش نگرفتشترمیب.تومن بهش دادم4 همراش نبود ادی درست بود پول زحدسم
اونقدر . انجام دادمنموی روتيطبق معمول کارا. برم خونهی دادم با تاکسحی ترجشی هفته پانیمنم از بابت جر.دنبالش

 .دمی خوابگرفتم درسو مشق وزدم ودی ناهارو شستم قي ظرفایخسته بودم که وقت
تا . تو اتاقمی بوددهیمن و سمانه که چپ.می که چندتا کوچه باالتر از ما بودن دعوت شدنای امیی شام خونه داواسه

 ...خانوم خانوما با دوست پسـ ـرشون بحرفن
 . گرفتملمی زدم واز عشوه ها و مدل حرف زدن سمانه فیواشکی لموی موباي بردارلمی فنیدورب 

نه به جونه تو : گفتمانی به نررفتی کوتاهش ور مي بود وداشت با موهادهی که روتخـ ـتش دراز کشنجوریهم
 ...ناراحت نشدم

خب منم ...ی و رفتي سر تکون دادهی فقط ي باهام دست بديومدی نی وليدیتو منو د!!  خب بهم برخوردیول
 ... کنمی تورو بهش معرفخواستمیبادوستم بودم م

 نیمن منظورم ا....نگو تروخدا.... قربونت برمیاله: گفتی حالت چندشهی گفت که سمانه با ی چمانی نردونمینم
 !نبود
 گذاشتم تو موی قطع کردم وهنذفرلمویف.حالت تهوع گرفته بودم.دادی اونم جواب مگفتی منی افی اراجنجوریهم

 .اهنگ دلخواهمو به افتخار خودم گوش دادم.گوشم
 قاصدك

  ندارمي ندارم چشم انتظارياریه  کمن
  ندارمي برو برو که باتو کارقاصدك
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  بروي دردکی ي به چشم من قصه قاصدك
  بروياوردی من خبر ني برادونمیم

  ستاره ندارمهیتا آسمون من 7 يتو
  ندارمارهی بادی که عشق من و به یکس

  بزنهادمی لحظه بکی که ی دلندارم
  منهاری ی رو که فک کنیچکسی هندارم

  ندارمي برو برو که باتو کارقاصدك
  ندارمي ندارم چشم انتظارياری که من

. 

. 
 ستی نگهی دمردمی که براش می وقته اونیلیخ

 ستی نگهی شمردم دی مادشی هارو بقاصدك
  کنمی سر میی وقته که دارم با تنهایلیخ

  کنمی شهر و پر پر مي قاصدك هاي همه
  ندارمي برو برو که باتو کارقاصدك

 !! افتادممیی آهنگ به فکرتنهانی منم با اترکوندنی اون دوتا داشتن واسه هم الو محاال
  
 ی نمگهیدلم بشکنه د. گهی ددی بزني تشکرهیبابا !! یمردم از خوشال... ممنونیلی خدیدی نمهی اصال بهم روحنکهی ااز
 .سمینو

 ... گردن شماهاوفتهی گناهش مبعد
 

  کردمدای پزی تخـ ـته پاکن تروتمهی ی باهزاربدبختدوشنبه
 که دستم بود ذوق یی تخـ ـته پاکن نودنی وارد کالس شدم بچه ها بادیوقت!! ری خانوم مدزی مری از کجا؟اززاونم

 . آوردمری چنتادونه گچم بزور گنی اومده ایبچه ها قحط:روبه بچه ها گفتم.زده شدن وواسم دست زدن
 .!! به تخـ ـته پاکن باشهحواستون

 که می وقت داشتیاول زنگ بود وماهم به اندازه کاف... سارا والناز توراهروشی ورفتم پزی مری ـته پاکنو گذاشتم زتخـ
 .میراجع به اتفاقات دوروبرمون حرف بزن

من والناز هم  !!دنیدزد...نفس: اومد طرفمو با سر کج گفتزونی با لب ولوچه آومی نگذشته بود که نسقهی دقپنچ
 و؟؟یچ:میدیزمان با تعجب پرس

 !!تخـ ـته پاکنو: نیی انداخت پاسرشو
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 !!ی بدبختیعنی ی قحطی اومد تو مدرسه دولتی خونم درنممیزدی مکارد
 م.دادی تخـ ـته پاکن بهم نمری خانوم مدگهی و به کارانداختم دفکرم

 ...کردی مخی منو توبدیفهمی رو مهی قض اومدوی مانیحتما اگه خانوم صادق. کالس بودمندهی که نمانم
 گهی ديتا از بچه ها دادم تا تو کالسا4امارشو به !!  ضربدر قرمز زده بودنهی افتاد که پشت تخـ ـته پاکن ادمی

 .ارنی برش دارن بدنشیسرك بکشنو درصورت د
 !!استیکالس انسان...خودش بود..خ...دمشینفس د: که به کالس بغـ ـل رفته بود به هول برگشت وگفتآنا

 درکالس وبستم... روشنمی امی دعوا داشتی انساني با بچه هاشمینجوری همماکه
 . تا اومدن معلم نمونده بودشتری بقهیسه دق.به ساعت نگاه کردم.

 . گفتمکردمی وکردم به تخـ ـته و رو به بچه ها که ساکت نشسته بودن وداشتن نگام مپشتم
 کالس مثل ناموس ما نی اائیاش!! دیخوب گوش کن!!  دزدانی دست اوفتهی که مملکت قراره بدینیبیم. دوستانخب

  تر از خودتون کش بره؟هان؟الغوزی یکی دوست پسـ ـرتونو دیشی میکدومتون راض.موننیم
 !!چکدومیه: با هم گفتنهمه
 میری می دو سه من ضربتکی وبا دیریگیمثل قطار پشت منو م.. ..شهره...فروغ...یال...آنا...مینس!! حاال شد: دادمادامه

 به میزنی ممویداری تخـ ـته پاکنو برممی و هرکدوم که تونستمیکنی استفاده مشونیری غافلگتیتو کالسشون واز نها
 !!چاك
 ...ومدهی تا معلم نمی انجام بدعی کارو سرنی ادی بافقط

 !! گفتن ومنم رفتم اول صف قطاریمحکم"اره"مامور بودن  که ي اون چند نفرافتاد؟
 . اومدی درنمکشونی ترسشون درکالسشون وبسته بودن جاز
 و بدون می وارد کالس شدیبا بشمار سه من مثل چ. بودنری گرفته بود همه معلما هنوز تو اتاق مدانای که کي آماربا
 ختی خودمون کالسو بهم رغی جي صدامی طرف تخـ ـته و پاکنو برداشتمی رفتمی به بچه هاشون بکنی توجهنکهیا

 !!می شدخکوبی ممی کج کنمیاما تا سر خر و اومد
 !!کردی مطلق داشت نگامون مي داده بود و درحالت کماهی تکواری برزگر به دخانم
 ....مردم از خجالت... که نفر اولمنم

 دادی بود با دادو بکی هرچند بعدش نزدمیاز خنده منفجر شد تو کالسمون ومیدیی صوت خانوم قانع دوي صدابا
 !!ادیخانوم قانع اشکم درب

 که می بودی ابوذر منتظر تاکسابونیسر خ. می بری با تاکسمی گرفتمی تصمی اومد ولی مامانه الناز دنبالمون نمنکهی ابا
 يبا همون اخما... بردمنشی پنجر ماشکیبه اشاره الناز خم شدم و سرمو نزد. جلومون واستاداشاری نیماش

 !!رسونمتونی من مدیایسالم ب:چاردرچارش گفت
 .میری مینه ممنون با تاکس: زدمی زورکلبخند
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 ! دی بگیستی رودربای بدی قرار دارگهیاگه با کس د: گفتنیی پاي خم کرد وبا صدای کمسرشو
 انداختم و بعد به دیشنی به الناز که حرفامونو م نگاههی فکر کنه ينجوری راجع بهم ای اومد کسیبدم م. گرفتحرصم

 !یباشه مرس: شدمرهی خاشاری يچشم ها
  
 چوقتیالبته ه.شدمی منشی نبود که سوار ماشي بارنی اولنیا. گفتم و به الناز وسارا اشاره کردم که سوار بشننویا

 هوش قبول ادی که انگار تو المپاشاری.جلو نشستم!  احمق درو بستي که سارانمیخواستم برم عقب بش.تنها نبودم
 !شنی نمحیتوج چوقتیه! دوستاتون مثل منن: باز کرد وگفتششویشده بود ن

 با نمی دوست داشتم واسه همنشویآهنگ ماش. دادملشی لبخند تحوهی من فقط ی خنده الناز وسارا درومد وليصدا
 . کردمادی صداشو زییکمال پرو

 .دیرسی بلند اهنگ به گوشم مي تو صدای الناز وسارا حتي پچ پچ کردنايصدا. که تو فاز خودش بوداشارمی
 اهنگ تمی رکردمی می شده بودم وسعرهی توجه بهش به روبه روم خی من بی ولکردی بهم نگاه ماشاری ی گاههراز

 ری میدی زود رسیلی نبود و ماهم خشتری بقهی دقستی بادهی پيفاصله خونه تا مدرسمون با پا.رمی بگادیوشعرشو 
 .ی اصلابونیخ

متنفر بودم . شم که دستمو گرفتادهیخواستم پ. توقف کردابونی کنار خاشاری...میشی مادهی پنجایهم. درد نکنهدستت
دروکه بستن باهمون لحن سردم نگاش . شدنادهی وسارا که متوجه شده بودن پیال!! هوایاونم ب. کارنیاز ا

 ! برمخوامیم...بگو:کردم
 بگم خودت خوامی که مییزای چنی اکنمیراستش نفس فکر م: جابه جا کرد وگفتیدل صنهی روی کمخودشو

 یستی دوست نی توکه با کس؟ی منو معلوم کنفی تکلي خواینم! امی ومرمی منم سه ساله به خاطر تو میول...یدونیم
 ... راحت بگوادی ام خوشت نمافهی و قپی از ت؟اگهیزنی منو پس می چيبرا
 مسخره نی من حوصله ایول...ي کم نداريزی تو چاشاری نیبب:نمی نشستم تا صورتشو خوب ببلی به طرف مایکم
 یبه اندازه کاف...  دم مدرسهيای میشی چرا هروز پام؟یکنی خودتو مسخره عالم وآدم میواسه چ. هارو ندارميباز

 وبه خاطر من ادیدونن تو از من خوشت می هام میرستانی اول دبگهید!! ي کردعیخودم وخودتو جلو بچه ها ضا
 .يایم

 کارارو به خاطر تو نیمن همه ا...یتو واسم مهم. ندارهیتی واسه من اهمگرونی نفس حرف دنیبب: قطع کرد حرفمو
 .کنمیم

اگه حرف من . ادی مدل حرف زدنم خوشم نمنیاز ا... منو خر نکنخودی باشاری:  اوردم باال تا صداشو قطع کنهدستمو
 !والسالم ختم کالم!!  منو بزندیآقا جون ق.کنمی معلوم مفتوی تکلنجایهم. مهمهواست
 . شدمادهی پنی نگاه کنم از ماشاشاری به نکهی که زدم بدون احرفمو

 "میبر" و سارا هم اشاره کردم کهی البه
  شد؟؟ینفس چ _سارا
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 ...یشگی همي همون حرفایچیه
 !! کهره؟واستادهیپس چرا نم _یال

 !!رهی نگاه کنه مریبذار س.دی کنولش
 ؟؟یگی میسارا چ:دمی گفت که نشنيزی لب چری زسارا
 !دلم براش سوخت.یچیه_سارا

 تموم وی باال چشمت ابروئه همه چهیوگرنه با . خودم عاشق شمدیمن با...یخودمم دلم سوخت ول: دلم گفتمتو
 !کنمیم

 . باز کنهدی در وزدم تا نوی داشتم ولدی کلنکهیبا ا.کشوندمی پاهامو رو پله ها می از خستگگهی ددمی رسخونه
  بچه کجاست؟نی خدا پس اای !!2:50:به ساعتم نگاه کردم.نگران شدم.کردی نمدروباز
 . سر وته کردمفموی کتیاز عصبان. نبودی کنم لعنتدای وپدی تا کلفمی بردم تو کدستمو

 . باز شدمونیی که در خونه روبه روگشتمی مدمیداشتم به هول دنبال کل.رونی بختی توش بود ریهرچ
 !!سالم. نامرتب تو صورتش بودیلیموهاش خ. بودحامد
 ؟ي خوایکمک نم: خوابالو گفتيدو زانو جلو درنشست وبا صدا. گشتمدمی سالمشو ندادم و دنبال کلجئاب

 !ستیداداشم خونه ن: لب با استرس گفتمریز
 !!دونمیم

 ؟از کجا...؟یدونی م؟یچ: آوردم باال سرمو
 !!رو تخـ ـتم خوابه:  که گفتدی مالی مچشماشو
 !!نی ببای بيباور ندار: خنده وگفتریزد ز. شده بود اندازه چشم گاوي از گردچشمام

 .کردی مکاری اونجا چدینو. کردشتری که تو صداش بود تعجبمو بیطنتیش
 ! مزهی به؟یاالن وقته شوخ: گفتمتی عصبانبا

 .ادی شد خودش مداریب.اصال به من چه: گفتي جدیلی و باز کرد و خیکی چشمش که اون هی گذاشته بود رو دستشو
  من کو پس؟؟دیاه کل:  بلند گفتمياز حرصم با صدا.  بره تو خونه اشپاشد

 هیمن . ی رو مبل بخوابدیفقط با.نجای اای توهم بي خوایم: داده بود که دوباره با خنده گفتهی در خونه اش تکبه
 !! ندارمشتریفره بتخـ ـت دون

 شدمی منفجر متی از عصبانداشتم
 .دمیی سایدندونامو روهم م.
 . آماده پرخاش من رفت تو خونشو درو بستافهی قدنی دبا
  

 .نبود که نبود. گشتمییدوتا اتاقار و با آشپزخونه حموم دستشو. تو اتاقدمیی کردم کفشامو درآوردم ودودای وپدیکل
 .زدی میاز شدت استرس قلـ ـبم مثل چ. مبل وا رفتمرو



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 34 

 ! رفته باشه اونجادی نودیشا.نکنه حامد راست بگه.دمی نفس کوتاه کشهی بستم وچشمامو
 .. بودزونی آودی نودیکل...دامونی کلزهیرفتم طرف آو. دارهدیاون کل... نهیول

 .ز کرددوبار در زدم تا درو با. ورفتم دم خونشدمی به مقنعه ام کشیدست
 . شسته بود وموهاشم مرتب کرده بودصورتشو

 . داده بود به درهیابروهاشو داده بود باال وسرشو تک. که گرفته بود معلوم بود نحوه حرف زدنم بهش برخوردهی ژستبا
 !!دی وصدا کندی نوشهی مدیببخش: صاف کردمصدامو

 .تکون داد "نه" به هم که سرشو به نشونهمی زده بودزل
 : وبا لحن مهربونتر گفتمرونینفسمو با صدا دادم ب. به خودم مسلط باشمنکهی اواسه
 !!گهی ددیصداش کن... ناهار نخورده گناه دارهآخه

 . فرو کش کنهتمی دستامو مشت کردم تا عصبانشمیطبق عادت هم. سرشو تکون داددوباره
  صداش کنم؟امی خودم بشمیم
 !!دییبفرما: در کنار رفتيلحظه چشم تو چشم بودن از جلو واستاده بود که بعد چند ی همون ژست قبلبا
 .ییرای دست مبل ساده چرم گذاشته بود تو پذهی. بودي متر85قطعا خونه اش . اکرا وارد خونه اش شدمبا

 . بوددهیچنتا کارتونم روهم چ. ساده بوددیپرده ها هم سف.گذاشته بود) ننو( محركی صندلهی ام نهی شومي روروبه
 کدوم اتاقه؟: زدنام تموم شد گفتمدی دیوقت. بوددهی نچلشویز همه وسا هنوانگار

 دهی رو تخـ ـت خـ ـوابدینو... با اجازه گفتم ورفتم طرف اتاقشهی لب ریز.  اشاره کردی دست به اتاق سمت چپبا
 ...بود
 لب هی عالمه کتاب بود و هی کنج اتاقش بود که روش کمی کوچزی مهی. بزرگ خودشو گذاشته بودي اتاقش عکساتو

 .تاپ
 !دینو...پاشو گلم... جاندینو: زدمدیلبه تخـ ـت نشستم وبه شونه نو. پشت سرم واستاده بودحامد
 نجای ادیبذار:دوباره صداش کردم که حامد گفت. بوددهی رو اون تخـ ـت نرم و بزرگ بهش چسبدنی خوابانگار

 گهی دادی شد مداریب.بخوابه
 ...با من ناهار خورد: داد وگفتهی ـنه به در تکـیحامد دست به س!! آخه ناهار نخورده_
 جدا؟_
منم دعوتش کردم اومد .سهی نوی پشت در نشسته داره مشقاشو مدمیاومدم د. جا گذاشته بود دشویکل.آره به خدا_
 ...شمیپ

 !!ارمی واستون بدی دارلیاگه شماهم م...می جوجه کباب خوردناهارم
 !!می مزاحمتون شددیببخش. ادی زود بدی شد بگداری بدیپس لطف کن.نه ممنون: تخـ ـت بلند شدم وگفتمي رواز

 م؟؟ی باهم بخورمیتونی که مییچا: زد وگفتيلبخند
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بابامو . ذاشتیزنده ام نم. خوردمییبعدم نشستم چا...نجای اومدم ادیفهمیمامانم اگه م. گفت واز اتاق رفتنویا
 !!کشتی منوی اومد ایم...بگو
 شو؟؟یری سنی اچونمی بپي چجورحاال

 د؟یاری نمفیتشر...ونفریخانم هما: صدا زدییرای تو پذاز
 . و درو بستمرونی اتاق اومدم باز

 اتاف تا مبل به ساعت ریتو مس. نمی مبل لم داد و اشاره کرد که منم برم بشي و رورونی از آشپزخونه اومد بحامد
 .می خونه نباشدی اگه منو نوکنهی مامتیق...دی رسی مگهی دقهی دقستیمامان ب.  نگاه کردمشیوارید

 د؟یدیهنوز اثاثتونو کامل نچ: بشکنم گفتمنمونوی سکوت بنکهیواسه ا. زل زده بود بهم.  رو مبل مقابل حامدنشستم
 !! کمکمادی بگم مامانم بدیبا.شهینه متاسفانه وقت نم: پاشو گفتیکی انداخت رو اون پاشو
 خوانوادتونم تهرانن؟:  به خونه انداختمی نگاههی تکون دادم ودوباره يسر

 !!ننیشی ماورونین. آره_حامد
 ؟یکنی مکاری چنجای دلم گفتم پس تو اتو
 !! شلوغهنیخونمون همچ.  خونه جدا گرفتمخونمیمنم چون واسه ارشد دارم م_

 . جواب سوالمو گرفتمنکهی شدم از اخوشحال
 !!دی داری برادر بانمکیراست_حامد
 !!دی لطف داریمرس: زدم وگفتميلبخند
 !!البته بر عکس شما: لبش آورد وگفتي روي خنده ااونم

 و متلک کهی به صرف تییآهان پس چا: زدم وگفتمیکیستریخنده ه...دیخنده رو لـ ـبم ماس...شعوری ببي پسره
 !!دعوت شدم

 !میمن آدم رک... نبودکهینه ت: باال داد وگفتي اشونه
 !ی هستی آدم رکیلیخ... طورنیکه ا_

 ...که تلفن خونه اش زنگ خورد ومجبور شد از جاش بلند شه.گفتمی مدی تک جمله هامو داشتم با تهدتک
 . راست برگشتم خونههی و رونی اومدم بی بهم برخورده بود بدون خدافظی که حسابمنم

 نی وگرنه لقب گربه سگه برازنده ادهی ندنویا!!  گربهگهیمامانم به من م...با اون چشاش...ی عوضتهی خاصی بپسره
 ...القهید
 هی به تورمون همسانای ادای مثل شمیشانسم ندار...خونه عروس درست کرده... احمققهی سلیب... اه با اون خونشاه

 ... همه جارو گرفتهیقحط...خوب بخوره
 خونه دیمامان تا رس.  ناهار گاز زدمي به جابی سهیلباسامو عوض کردم و.دیرسیامانم م مگهید. به ساعت افتادنگام

 نفس پس پسرم کو؟: سراغ پسر دردونه اشو گرفت
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 !!بعدم اونجا خوابش برده...یی روبه روهی خونه همسارهی مذارهی جا مدشوی کلنکهیمثل ا_
 پسره نی امیدونیما اصال نم...ادی کنه بفرسته بدارشی بیگفتیخب م:  آورد گفتی که چادرشو در می در حالمامان

  اونجا بمونه؟؟دی نویبعد تو گذاشت.هیچه جور آدم
 و خواب تلف ی اومدم اون از گشنگی و را داده وگرنه که تا من مدیبهر حال اوم پسرم لطف کرده نو.مامان جان_
 !شدیم

  افتادست؟لی از دماغ ف؟یکنی مي پسره طرفدارنیحاال تو چرا از ا: مبل نشست و گفترو
 . تاسف تکون دادم ورفتم تو اتاقمي و از روسرم
 خانوم هیفردا مولود... نفسنیبب: که مامان اومد تو اتاقکردمی نشسته بودم و داشتم وبالگمو چک موتری کامپپشت
 !!ثوابم داره...ی دف بزنيایبهش قول دادم تو ب.هیرزاق
درضمن مدرسه ام واسمون . درس دارمی خب من فردا کل؟ي من قول دادهی مامان تو باز بدون هماهنگيوا_

 !!امی مری گذاشته فردا دیکالس تست زن
چه خبره :  هستینفس حاال کالس چ: و خاموش کردموتری دادناش کامپری تخـ ـت نشست و منم از ترس گرو

  همه کالس؟نیا
معلممون گفت ... کهستیبعدم زود زود ن.  ببرمدیم با تومن45!! کهیزیکالس تست ف:  رو به مامانم چرخوندممویصندل

 ! بهترهمی برشیبا درس پ
 ...نی حد که دائم کالس داشته باشنی نه در ایآره ول_
 نیا.ارمیکنکور قراره رتبه ب!!  برمدیبعد دوماه کالس گذاشتن بعدم من چون معدلم باالست با... کهستی نیدائم_

 ی کالسم نمنی استی خوب نادی مثال سارا چون درسش زستنیهمه ام که نتازه .خورهی به دردم میکالساهمحساب
 !!ادیتونه ب

 شی وحتما حرف مدرسه پنهیبی جلسه ها وروضه ها منی مامانم مامان سارارو تو ادونستمیم. گفتمیعجب دروغ(
 ره چون النازم به ی کالس رقصمون لو نمانیا جر.نهی مامانه الناز وببشگاهی آراای تو مغازه انایاز اونورم باز اگه اح.ادیم

 . من به مامانش دروغ گفته بوديهوا
 .گرفتمی می چهی واسش دی بود وبانایآخه تولد م. باز بحث پولو آوردم وسطی انداز داشتما ولپس

 . تو اتاقادیصداش کردم تا ب. اومده بود خونهدی شدم نوداری بیوقت.دمی که از اتاق رفت منم گرفتم خوابمامان
 خونه اون یچرا رفت.رمیگی من دلشوره میگیتو نم.طونیپسره ش:لپشو ماچ کردم وگفتم.دی رو تخـ ـت دراز کشکنارم
 پسره؟

 . باحالهیلی پسره خنیبعدم نفس ا. اومدیخوابمم م...آخه گشنم بود: گفتکردی مي که داشت با موهام بازنطوریهم
 ... حرف ندارهشیباز.می کردي ام بازی فوتبال دستباهم

 ست؟یاز من که باحالتر ن: بغـ ـلش کردم وگفتممحکم
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 ! گفتمنویمنم بهش هم! عمرا.نه: دیخند
 د؟ی مگه درباره منم حرف زد؟یچ: عقبدمشی بغـ ـلم کشاز
 خواد؟ی چند سالشه؟ شوهر نم؟ي خواهرو دارهی نی تو خونه؟ همدی چند نفردیآره پرس_

 ؟ي جواب دادای شعور تو چیب: تو سرشدمیم کوب آخرشو با قهقهه گفت ومنم محکجمله
 !!استی خواهر دننیبعدام باحالتر! نفسمم هست... دارمی گفتم به آبجیچیه: گفتادی که قرار نبود بند بي خنده ابا
  گفت؟یاون چ_
 وتر؟ی پشت کامپنمیمن بش... نیهم!!  بدهي خواهرنیآرزو کرد که خدا بهش همچ_

 از گهیالبته فکر کنم د...ستی نبیآرزو بر جوانان ع...از حرف حامد خنده ام گرفته بود...نهی اجازه دادم که بشبهش
 ...سن مامان وباباش گذشته باشه

 االن می توجه و تو درسم داشتنی که اگه ای خوب بود من و الیلیخ. کالس رقصمونمی شنبه بعد مدرسه رفتسه
 ...می مدرسه بودکیجفتمون رتبه 

 .انعطاف بدنشم حرف نداشت.  خوب بودیلیاندامش خ. بودمونی معلم رقص عربسارا
 خودمو رسوندم عیسر. می کالس نداشتشتری ساعت بهی.  اول به فرم گرم کردن بدن و حرکت دستا اشاره کردجلسه

 .خونه و دوش گرفتم
 .دف و برداشتم. بودمونینیی کوچه پای بود که خونه خانوم رزاقنی اشیخوب.  و چادرمم سر کردمدمی پوشلباسامو

 دونستم والدت کدوم ی درس و کالس رقص بودم اصال نمری درگنقدری شروع شده بود ومن اي مولوددمی رسیوقت
 !!امامه

 ؟ي کردری دنقدریدختر چرا ا: که مامانم اومداوردمی از اتاقا داشتم چادر و مانتومو در میکی تو
 .امیاالن م.دیببخش.دیخب مامان جان کالسم طول کش:ختمی طرف شونه ام رهی باز مردم و موهامو
 . واسم اومد واز اتاق رفتیی چشم و ابروهی مامان

 ـنه اش طرح ـی سي که رودی کوتاهه سفنی با بلوز آستی مشکنیشلوار ج.  به خودم انداختمی نگاهي قدنهیی اتو
 . داشتی مشکيها

 . شدی خوب میلی نداشتم وگرنه خشی که آرافیح.  اومدی به پام مدمی سفصندل
  
 خوندی ميخانوم فرساد داشت مولود.نمیمامانم با دست بهم اشاره کرد که برم وکنارش بش.رونی اتاق که اومدم باز

 ... که کنارم بودن نگاه کردمییبه خانوما ودخترا.زدمی که داشتم دست میمنم درحال
از دور به خانوم فرساد ...گار اومده بودن سالن مد ولباس هاشون انی هاشون چقدر ساده بودن وبرعکس بعضیبعض

 ... گفت واونم اومد طرف منيزی چشیدرگوش خانوم کنار. سالم کردم
 ...دی دوم شماهم دف بزنيکه با مولود.دینی کنارشون بشدیای بگنیخانوم م_
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جبور بودم خودمو خانوم نشون  که مفی حیول... داشتلیبیقد منو مامانم س... ها بودادهی از اون دختر ترشخانومه
 .بدم

 .داشتمی مبارکشو بر مي هالیبی و با بند اون سکردمی خفتش میی دستشوای تو اتاق وگرنه
زنا داشتن با . بلند شدم و کنار خانوم فرساد نشستمدادمی جلسه مي خانومالی که داشتم تحوی لبخند مصنوعبا

 . بوددهیحاال خوبه لباسم پوش.خوردنیچشماشون منو م
کالس رقص ... کجا بودمنجای فکر کردم که قبل انی لحظه به اهی.دمیپوشی تاپ دکلتم دستم بود که اونو ماگه
 !یعرب

 نشسته بود دال شد ودم ی صندلي که خانوم فرساد که رودمیخندی ها داشتم موونهی ام گرفته بود و مثل دخنده
 ي اونقدر با هنریتوهم که به حول قوت اله...خونمیو م يابتداشو خودت بزن وبعد من مولود.نفس جان:گوشم گفت

 ...ی و بزنيری آهنگ شعرمو بگیتونیکه م
 . گرفتمشموی ني در نره جلومیی دستشونکهیفقط واسه ا.شدمی از خنده منفجر مداشتم

 ... که دوست داشتمو زدمیی هاتمی از ریکی خودم با دف اول
 ...کردمی به ضرب دستم وتکوندادن دف اضافه مگذشتی می هرچی آروم بود ولیلی اهنگ خيابتدا

در طول زدن دف و خوندن .  ساز خوشم اومدنی بعدا خودمم از ای گرفتم ولادی دف و به اصرار پدرم رفتم و نکهی ابا
 . کارمو تموم کردمکردنی ـنم مـی که داشتن تحسیی توجه به نگاه های وباوردمیخانوم فرساد سرمو باال ن

 ا. مامان و الهام خانوم که از دوستاش بود رفتمشی شدن پییرای پذموقع
 ... کردمفیک...ي بودیعال...نفس جان...يوااا: لبش بود گفتي که روی خانوم با لبخند پهنلهام
 ...دی لطف داریمرس: و با احترام گفتمدمیخند

 تو دلم شهی همی حسهی. کنهفی ازم تعری کردم کسیکال حال نم. اومدی خوشم نمشی الکي کردنافی از تعرادیز
 ...گهی که طرف داره دروغ مگفتیم

 .بهش سالم کردم. اومد وکنارم نشستي بودم که خانوم رضووهی خوردن ممشغول
 ! چه عجب ما چشممون به جمال خوشگلت روشن شد؟ی خانومیخوب...زمیسالم عز_

 28 دختر هی. که بازنشسته شده بوددشی می سالهی بود و ی بود شوهرش سرهنگ اداره آگاهی زن خوبي رضوخانوم
 . بودشی عروسشیساله داشت که چند ماه پ

 که مـ ی تو اون مدتمی بچه که بودیول. ادی نمادمیسن و سالشو  "نی حسریام" پسرم داشتهی اون موقع ها ادمهی
 .می بوديـستاجر ما بودن باهم همباز

 . می باهم گرم حرف شدمیاونجا بود که ی تا موقعنمی اومد واسه همی مدل حرف زدنش خوشم ماز
 . آهنگ که نبود منم از اول تا آخر مثل برج زهرمار نشسته بودم. دخترش افتادمی عروسادی

 ...خوندنی و شعر مزدنی مزی رو مکردنی می زناهم که احساس بانمکیبعض
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 . شهی شب که هزار شب نمهی!  آهنگ نباشهمیاگه تو عروس... ازدواج نکنمچوقتی که حاضرم همن
 که تو مجلس بودن یی کساهی و بقادی چقدر چادر بهم منکهی راجع به ایتو راه مامانم کل. خونهمی اومد8 ساعت

 ... رفتمی تو مجالسشون نمنیواسه هم. خوشحال شدن گفتدنمیچقدر از د
 ...رنیبگ رو دهی آفتاب مهتاب ندي که واسه پسراشون دختراننی که اونجان دنبال ایی همه اوناگهی ددونمیم

 خنده هامون يصدا.می کردنی و باهم تمرروزیرقص د.دمی رسی بچه ها همزمان با الهی تو مدرسه زودتر از بقصبح
 .دیچی پی سوت وکور مدرسه ميتو راهرو

 ... نداد کهادی اون نارویا...گهیبسه د...نفس کم آوردم...ن... نفسيوا_
 .کنمیمنم دارم در حقت لطف م...دی مطالعه داشته باششی پگنی معلما ميایتنبل خانوم مدرسه ام که م_
 .می کالس دارگهی ماکه هفته دیول.دونمی خودمم منوی ازمیاره عز_
 ...  نرهادمونی می کننی هروز تمردی بدتر باگهید_
 . نشستمی ومنم رو جا استاد دوندی دراز کشزی رو میال

 !!ادی ما که سقف روسرمون نممیاری میچه شانس.چشمم به سقف کالس بود.میزدی نفس نفس مجفتمون
 ! از چشماش خوشم اومدهیال_

  ؟؟یگی موی نفس کيواا: بلند شدزی مي مثل برق گرفته ها از روالناز
 !گمی خب حامد و مدم؟ی ترسیکنی مينجوری چرا ایال
 تون؟یحامد؟همون همسا_
 ! پروئهیلیخ!! رمی حالشو بگخوادی دلم میی جوراهی یدونیم...آره_
 !!يگفتم عاشق شد.مرده شورتوببرن: وارفت و گفتی مثل چزالنا
 که شهی عاشق مينجوری اي کدوم خرشه؟اصالی نگاه آدم عاشق مهیآخه دختر مگه با : الناز احمقنی از دست ايوا

  باشم؟شیمن دوم
 !نی همیعنیاصال عشق !! من: گفتزونی با لب و لوچه آویال

 االن شش تا ي کارا رو کردنیهم!  کوته فکريهو: پرت کردم طرفشزی گچ رهی که شدی تو افق داشت محو مالناز
 !!گهی ديدوست پسـ ـر همزمان دار

 خاطره از عشقم هی رهیگی هروقت دلم مای دمیعوضش من هروقا آهنگ عاشقونه گوش م...نفس مسخره نکن_
  که دلت بهش خوش باشه؟ي داریتو چ.دارم که بهش فکر کنم

 با اون احمق من چه خاطره کنم؟؟ی به شهروز دارم فکر مگفتمیمثال م. بگمیتم به ال نداشیجواب. مکث کردمیکم
  داشتم که موندگار باشه؟يا

 ... دونمینم...گفتی نمبدم
  

 . بذارمدموی جدي و دادم وچون مامان هم نبود نشستم پشت وبالگم تا متن هادی نوي خونه غذادمی تا رسظهر
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 .ذاشتمی توش مییزای چهی من واسه دل خودم ی نداشت ولی کننده انچناندی بازدوبالگم

 
 ! روزها رقاص قصه ها شدمنیا

 
 ! به آهنگيازی بود نه ننی به تمريازی ننه
 

 ...دمی که زد رقصيبه هرساز...ای گوش دلم را سپردم به ساز دنفقط
 

 ! را دوست داردمیاو رقص پا... بودمشی برای خوبشاگرد
 

 ! رقصمی شکسته قلـ ـبم مي هاشهی شي که رویوقت
 

 ...دادنی رفتم که خواننده ها می سراغ نظراتشهی گذاشتم مثل همدموی جدمتن
 

 : نوشته بوددی از متن هام واسم مطلب جدیکی ری زیشگی همون آدم همبازم
 

 ... دارد دوست داشتنتیعجب برکت... از توشودیباز پر م.کنمی می دلم را خالهرچه
 
 بود که یی کسانی جزو اولذاشتمی مدیهروقت مطلب جد. بودشهی همیول.  دخترای پسره ه؟اصالی کنی دونستم اینم

 . بارم به وبالگش سرزدمهی "غروب سرد" که اسمشو زده بودنجایا. دادیراجع بهش نظر م
 

 . هاشونم اصال باهاشون موافق نبودمیبعض. دوست داشتمیلی متن هاشو خیبعض
 

 . عشقوالنه فرستادي دوبار متن هایکی لممیمیبه ا. خوشحال بودمخونیمتن هامو م بود وشهی همنکهی از االبته
 

 !گهی بود مثل خودم دی خلهیهرچند قطعا اونم . نشدمریگی جوابمو نداد منم پی ولدمی اسمشو پرسازشم
 

 : دومم گذاشتممتن
 

 ست؟ی چبغض
 !!انتی خکی نگاه سرد و کی هینی آغـ ـوش برباد رفته وبه سنگکی به قطر یسنگ
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 ادتی!  را نداشتمامی دستفی کهینی من تحمل سنگيدیدی انصاف توکه می تحمل کنم؟ اخه بتونمی نظرت مبه
 هست؟؟

 ..ندازهیرو شونه هام جام.. امی کولفیمخصوصا ک..نهی سنگفمی که کزدمی غرمشهیهم
 و اونور نوری نفره بغض نبودنت رو هرروز وهرلحظه صبح تا شب با خودم اهی من ؟ي چجور دلت اومد تنهام بذارحاال

 !برمیم
 !!بهونه اش با من..ای شکستن بغضم بي براحداقل

 ..ناقابل نثارمکن "جانم" هی ی توهم اشتباهرمیگی و ملتی شماره موبای اشتباهمن
  ترشدهنی رو که سال هاست سنگی بغضزمیری باره فرومکی باش مطمئن

 .. هستادتی کنم هنوز منو الیبذار خ "شما؟" جان من نگواما
 ؟؟يدی رو جواب می بزنم گوشزنگ
سه تا تماس از بهنام داشتم دوتاهم از . کرده بودمي ته کمد جاسازلمویموبا.رفتم سراغ درسام. که تموم شدکارم

 .دایش
 . زنگ نزدمنمیواسه هم. نداشتمچکدومشونوی هحوصله
دوباره نشستم . سرش به درسش گرم بوددمینو.میشام که داشت.دکتر داشت زود رفت که اومد چون وقت مامان

 .. از دوستام بودم که تلفن خونه زنگ خوردیکیمشغول خوندن رمان .وتریپشت کامپ
 الو؟

 ! امیتیگ... نفس جانسالم
 د؟یخوب. خانوم شمسسالم

 مامان خونست؟.زمی عزممنومن
 .دی هست به من بگيکار.رونی رفته بنه

 بهش سالم برسون.. گهی وقت دهی شاهللایاشکال نداره ا...ششی باال پامی بهسری خواستمی مواال
 .دیسالمت باش.چشم
 ی بود که تنها زندگیاز شوهرش جدا شده بود وسه سال.کردی می ما زندگنیی طبقه پاکشی شمس با پسر کوچخانوم

 ي آزاریکال زن ب.دادمی بود درس مرستانیاول دبچند وقتم به پسرش که . بودیمی صمیلیرابطه اش با ما خ.کردیم
 . دوسش داشتیمامانمم حساب.بود
از ته  "اهه: هی. زنگ خونه خوردينسریمحو داستان بودم که ا!! لوی داره نیعجب قلم... رمان خوندنم ادامه دادمبه
 .رونی گفتم و بااکراه از اتاق اومدم بیدل
 ...حامد پشت در بود... نگاه کردمرونوی بی چشماز
  اومدهی واسه چدونستمینم. لحظه خشکم زدهی
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 . دادم تا صداشونو بشنومهی کنار در تکواریخودمم به د. صدا کردم تا اون در و باز کنهدوینو.
 ؟يچطور...قی رفسالم

  چکت پاس شد؟؟يتو چطور...ستمیبدك ن:  گفتی با حامد دست داد وبا حالت التدینو
  خواهرت خونست؟دینو...ذارنی تنهام نمقامیآره بابا گفتم که رف: از تعجب گرد شده بود که حامد جوابشو دادمچشما

 . بهم نگاه کردیی در آورد عقب و به صورت تابلوي تابلو سرشو از جلوي مثل آدمادینو
 .شالمم انداختم رو سرم.دمیرفتم تو اتاق و مانتومو پوش. گردنشو بشکونمخواستی مدلم
 . کرد و در رفتی از ترسش زود خداحافظدمینو. در بره کناري اشاره کردم که از جلودی نوبه

 ...دیدی شلوارك تو راهرو منی اگه بابام حامد وباايوا. بوددهی پوشدی جذب سفشرتی با تی شلوارك اسپرت مشکحامد
 . دادمهی ـنه به در تکـی دادم باال و دست به سي دو مترابروهامو

 د؟ی داشتيکار...شیفرما_
 !بهیع!!  آدم فالگوش واستهستیخوب ن: گفتي اانهی و با لبخند موزدی به لباسش کشی دستحامد

 . و دارن بهش زل زدمی که قصد کشتن کسیی گوشه لپمو از تو گاز گرفتم و با حالت آدماتی عصبانبا
 !اون در کمال آرامش...من با حرص... موندرهی نگاهمون بهم خهی ثانچند

 ...می باهم دعوا کنستی خوب ني دارهیتو عالمه همسا...دیری منو به دل نگیحرف: نطقش باز شدالخرهبا
  بود؟نیکارتون هم:  کردمدیی سر حرفاشو تابا

 .بخشمشی و مشمی فکر کرده بود من زود خر مدی شادونمی انگار جا خورده بود نمحامد
 !دی هنوز قهریشما ول_
 ... مهم باشهکنمیفکر نم: باال انداختم و گفتمي تفاوت شونه ایب

 !  واسه من مهمهیول: گفتي به راهرو انداخت و بالحن مهربونتری نگاهحامد
 ...دی به دل داشته باشيزی ندارم ازم چدوست

 به يزی من چدی فکر کندیتونیشما م: جوابشو با لحن سرد وخشک دادمرفتمی در ور مرهی که داشتم به دستگنطوریهم
 ... من برمستی ني اگهیاگه حرف د... نگرفتمدل

 .تکون داد و منم دروبستم"نه" سرشو به نشونه فقط
 ...بهتر...ولش کن ناراحت شه...بد حرف زدم باهاش؟...وتری دراوردم و نشستم پشت کامپمانتومو

 .منصرف شدم و دوباره رفتم سراغ وبالگم...دی عشقوالنه اش رسي صفحه از رمانو خوندم و چون به جاهاچند
 " دلم گرفتيواا" "چقدر قشنگ بود"هی اشهی کليدوسه تاشون که جمله ها... متنام چند تا نظر اومده بودواسه

 . گذاشته بودنزای چنجوری ااز
 : واسه متن دومم نوشته بودیشگی همون آدم همیول
 

 ... خاطراتتاوردی کن دمارم را درمباور
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 ی را خواب باشای تمام دنيخوای که مدهیشمانت آنقدر د چیگاه
 

 ... اتاقت استتیای که دنیی با توزنندی همه عالم حرف میگاه
 

  هست؟ادتی:ییگوی و مینینشی کنار خودت میگاه
 

 ... من استي شهی مثل همتی حال و هوایگاه
 

  دانم چرا حافظ فالمان رای نمفقط
 

 !!!ردیگی مخوب
 

 ...کاری هست که هم عاشقه هم مثل من بیهرک
 ... بابت متنش تشکر کردمازش
 .می تا روز مادر که قرار بود خونه مادر مامانم دور هم جمع باشگذشتی پشت سرهم مروزها

  بپوشمدهیمجبور بودم لباس پوش. که داشتني پسرنی وجود سه تا خاله و بابت هرکدوم دوجبا
 ...نداختمیوردم و دونه دونه رو تخـ ـت م لباسامو از کمد درمانمی همواسه

  بپوشم؟؟کدومو
 ...ایکنی نمی با پسر خاله هات شوخگهینفس بابات م: که مامانم اومد تو اتاقکردمی لباسمو انتخاب مداشتم

 !! بعد شروع کنمیمامان بذار بر: گفتمتی گذاشتم رو کمـ ـرم و با عصباندستامو
 هی اونا دوباره ي جلویشناسی نداره اخالقه باباتو که میبه من ربط: گفتاددی مدل مشی که داشت به روسرنطوریهم
 ؟ی بپوشيخوای میحاال چ. خورهی توهم بهت بر مگهی بهت میچ
 خوبه؟!! دکلتـ ـه قرمزمو با ساق رنگ پا: تخـ ـت برداشتمي از مانتوهامو از رویکی

 ... با شال پهن و گندم سرم کردمموی بهم کرد ومنم مانتو گشاد سنتی درست وحسابي چشم غره هی مامانم
 . نده دامن تنم کردمری شلوارم گهی به تنگانای بابامم احنکهی ايبرا

 .رونی خواستم برم بی مکهی تا وقتدادنی مری بهم گشتری دوستاشون ظاهر شم بای لی فامي جلوخواستمی اگه مکال
 ... و پخش کردی رضا صادقي از آهنگایکی که می بودوی مشغول گوش دادن به رادنی ماشتو
 ... انکر والصواتش شروع کرد به خوندني با اون صدادمینو

 . کرده بودم و با خودم اورده بودمی که داشتمو جلد کتاب درسیی از رمان هایکی... درد گرفته بودسرم
 !! داره دختر مجرد رمان بخونهی ام حساس بود که چه معنهی قضنی رو امامانم
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 ...نی کنده بودم و زده بودم به اکمویزی جلد کتاب فچونمشونی بپنکهی واسه امنم
  

 . دو تا پسر داره) دیمهش( بزرگمخاله
 . بودی پزشکی سال دوم مهندسي دانشجومانیا. و احسانمانیا

 .ی ارشد روانشناسي دانشجواحسانم
  ساله دو قلو داره صبحان و صابرتسیدوتا پسر ب... هیمرض:ي بعدخاله
 . ساله داشت10 ي مهگل که اونم دوتا پسر دو قلويخاله آخر).میمر( مامان من بعدم
 .بعدشم سمانه. بود62 پسر داشت رسول که متولد هی که میی داتنها

 .می مامانم فقط منو سمانه دختر بوديالی فامتو
 . داشتمگهی دي من تنها نبودم وسه تا همپاگهی تفاوت که دنی بود با انطوری بابامم هملی تو فامالبته

 ! مادربزرگ و پدر بزرگم خونه رو کرده بودن دست گل.میدی رسهی زودتر از بقما
 . بچه هاشون نذاشته بودنی حتای واسه نوه ها می کارچیه

 . تو اتاق و رمانمو خوندمدمیمنم از خدا خواسته چپ. و ساالد آماده بودغذا
آراد و آرسام همون اول ... آوردنفی به همراه همسرشون تشرطونشی شي بعد خاله مهگل با پسرا ساعتمین

 . بهمدنیچسب
 . بگمکتهیدفتراشونم آورده بود تا من بهشون د. دنی کشنای درد گرفته بود از بس الپام
 ... تا من شروع کنمری ذره از آراد فاصله بگهی آرسام تو خب

 نفس خوبه؟:ون داد کوچولو خودشو تکهی آرسام
 بگم؟.خوبه ...آره قربونت برم: ماچ واسش فرستادمهی

  آره: باهم گفتنجفتشون
 هی دوتا از نی که مثل ایی اونای که دو قلوها حتدمی کردنش فهمحیکال موقع صح... گفتنکتهی کردم به دشروع

 . همنهیبازم کامال شب.ستنیتخمک ن
 .دنی باهم رسهی و مرضدیخانواده خاله مهش. خوندمی واقعگهی دندفعهی که زد نمازمو ااذان

 .دیکشی می سرکهی اومد و تو اتاق ی میهرک. و نماز دوممو شروع کردمومدمی نرونی اتاق باز
 . طول دادمی نمازمو حساببرعکس

 من يا درحد مامانو بابگهی دیول.خوندنی ام نماز مهیبق. فقط مثل ما بودنهی خاله هام خانواده خاله مرضنی بدیشا
 . نبودنیمذهب

 .مییدرست مثل خانواده دا. تو خونشون ماهواره داشتنیحت
 ؟یخوب.سالم خاله جونم:دمیصورتشو بـ ـوس. اومد تو اتاقدی که خاله مهشکردمی داشتم جمع مجانمازمو

  خونمون؟يومدی نشیچرا هفته پ!!  توي هایاز احوالپرس.زمی عزسالم
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 . اومدمی جون نفس درس داشتم وگرنه مخاله
 .شدیروز به روز چاق تر م. هم اومدهی که مرضمیکردی با خاله خوش و بش ممیداشت

 ! شوهرتچارهیب... هاااکنهی مریی تغنچتیخاله روز به روز ا...ماشاهللا: اومد تو اتاق زدم به تخـ ـته و گفتمتا
 ! الغر شدملوی نفس تازه دوکيوا: خندهری مهربونم زد زي خاله
  خاله؟ییخدا:دمی به شکمش کشیدست
معلوم .از پشت سرش دستشو به نشونه نه داد باال و خنده منم دراورد. واستاده بودهی که پشت سر مرضدی مهشخاله

 . رفته بود روشلویتازه به نظر من دو سه ک.بود الغر نشده
 . هم اومدننای ایی گرام داي با خاله هاکی سالم و علنی حتو
 . دري به استقبال اونا رفتن و منم پشت سر اونا رفتم جلوهیبق
 . کردمی شوهر خاله هام سالم و احوالپرسبا

از دور بهش سالم کردم و از ترس بابام رومو . داده بودهی تکواری شلوارشو به دبی دستاشو گذاشته بود تو جاحسان
 .برگردوندم

 . نگرفتلیمنم که اصال تحو. تا بناگوشش باز بودششی که نسمانه
 . نمازش تموم شد رفت طرف اونمانی اتا

 .دادمی گوشه کز کرده بودم و مثل گنجشک فقط سر تکون مهی مثل چوب خشک منم
 . که واسه عوض کردنه لباسش رفت طبقه باال منم پشت سرش رفتمسمانه

 !انگار نه انگار که منم هستما... گوسفنديهو_
 چند مانوی انیا...می و سه ساعتشو باهمستی و چار ساعت بستیتو که هر ببابا منو : جوابمو دادیالیخی کمال بدر

 ... بودم ذوق زده شدمدهیوقت ند
 .من که هنوز باهاش حرفم نزدم. خدا شانس بده_
 ... پسر خاله اتهستیدشمنت که ن! يتو از بس خر_

 .گفتی نمينجوریوگرنه ا. دونستی مامان و بابامو نميماتومایسمانه اولت. گرفتخندم
 .زدی حرف ملی داشت با موبامانی انیی پامی از پله ها اومدیوقت
 .می سر سالم کردبا
 . بودنیی که پایمنم پناه بردم به اتاق. ششی سمانه باز رفت پیول

 .تازه ادبشون منو کشته بود. بودنی بانمکيبچه ها. با آراد و آرسام بودي بازای جور مهموننی تو امیسرگرم
سال اول که شهرستان . زننیاوناهم واسه کنکور دارن خر م.از خاله حال صابر و صبحانو بپرسم رفت ادمی یراست

 .خوندنی آزاد مدیامسالم به ام.قبول شدن خاله نذاشت برن
 . دستور مامان مسئول آشپزخونه شدمبه
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 خوردمی میی نشسته بودم و داشتم چاي ناهار خورزی مي های از صندلیکیرو . و دادم سمانه بردختمی ریی دور چاهی
 ...که احسان اومد طرفم

  
 !!ییدایکم پ: زد وگفتياحسان لبخند. بستمکتابمو

 ...اتفاقا هستم.نه: دادمهی تکی صندلبه
 .يدیجواب سالمم که بزور م! یکنیپس از دست ما فرار م: عقب و نشست روبه رومدی هارو کشی از صندلیکی

 . شدهنیدرسام سنگ.نه به خدا:  تو اشپزخونهادیو دعا دعا کردم بابا هـ ـوس نکنه ب سرم مرتب کردم ي روشالمو
 ! پام اصفهانهی نجاستی پام اهی بگم؟ یپس من چ: و گفتزی گذاشت رو مدستاشو

 ...دمیدارم جون م. درسا موندم نیمنکه تو هم.خدا بهت صبر بده_
 
 

 . و منم لبخند زدمدی خنداحسان
 
 

 .زمی بریی خواست که واسش چاازم
 
 

 .کردی نگام موانشی لي از باالخوردی مشویی داشت چایوقت
 
 

 . فکرمو بخونهای ارهی از کارام سر در بدمیترسینکه روانشناسه م.کردمی از نگاهاش فرار مشهیهم
 
 
 !خوانی مییدوباره چا. بشورنارویا...پاشو نفس: برگردوندویی چايوانای لمانیا

 
 
 . شدی قهوه خونست؟ خب سماور خالنجایمگه ا: گفتمي و با غلدردمی و از دستش کشینیس
 
 
 ! خان زبون دراوردنونیبه به بلبل زبون هما: ابروهاشو از تعجب داد باال و گفتمانیا
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 ؟ی حرف بزنينجوری ایتونی باباتم مي جلونمیبب
 
 
 !کنهیبابام دندونامو تو دهنم خورد م!  درصد فکر کن بتونمهیتو : آبو باز کردم وگفتمریش
 
 
 .االنم اونجا بحث دانشگاه رفتنت بود!!  نفسي اچارهیب: و گفتزی نشست رو ممانیا

 
 

 !کنهی شوهر مای رهی الزهرا مای گفتی مبابات
 
 
 . آن فکرش از سرم گذشت و دستپاچه شدمهی

 
 
 ..صداش همه وجودمو لرزوند.نی ازدستم افتاد رو زموانای از لیکی

 
 

  همه درس خوندن من کـــــشک؟؟نی ایعنی. بودمدهی حرفو از بابام نشننی اتاحاال
 
 

 . اومد کمکممانی خورده هارو جمع کنم که اشهی شدم تا شدال
 
 

  مامانمو ناقصسی سرو؟یکنی مکاریچ... نفسيوا: بود غرغر کنان اومد تو آشپزخونهدهی که صداشو شنمامانمم
 !يکرد

 
 

 !نه خاله از دست من افتاد: گفتمانی منگ حرف بابام بودم که اهنوز
 
 

 . خورده هارو جمع کنهشهی دال شد تا شمامانم
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  زل زده بود بهمشوی داده بود به صندلهیتک. به احسان افتادنگاهم

 
 
 . که از کنارشون رد شدم و رفتم اتاق باالزدیمامانم هنوز داشت غر م. لحظه به خودم اومدمهی

 
 

 .زنهی حرف نمی من الکيبابا... مرور کردممانوی اي حرفاگهی بار دهی محکم بستم و درو
 
 

 مونهی سر حرفش مگهی ميزی ام چیوقت
 
 
 .کنمی دق منایمن از دست ا... خداي وا؟یاگه الزهرا قبول نشم چ.

 
 

 . وپشت در نشستمدمی کشقی اومد چنتا نفس عمی داشت در ماشکم
 
 

 . غم بودیاون ب.دی فهمیاون حس وحاله منو نم. شمی لحظه بعد سمانه اومد پچند
 
 
 . که داشت ازدواج نکردمیی درسم نخوند و با وجود خواستگاراگهید. که گرفتپلمی دلخواه خودش دبه
 
 

 .کردمی مي بازيفقط با غذام باز. نرفتنیی از گلوم پایچی غذا هزی مسر
 
 
 . نه دوست داشتم بشنومدمیشنی رو مهی بقي صدانه
 
 
 .رفتمیوگرنه لو م.خوبه احسان و سمانه کنارم نشسته بود. سرم بود خالصم کردي که تویالی از فکرو خمی گوشبرهیو
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 شروع کردم به ادی درنمی گوشبرهی وي صدانکهی ايخنده اش گرفته بود و برا. نگاه احسان به پاهام شدممتوجه

 .ردنسرفه ک
 
 
 . خفه کنمشویری بهنام سارموی درببمی از جوی کارو کرد تا من تونستم گوشنی که به احسان زدم اونم همی چشمکبه
 
 

 کارم؟؟ی وسط چنی ادونمی نممن
 
 

 ؟ي دارلی دونه موبایبابات نم: که احسان کنار گوشم گفتخوردمی داشتم مساالدمو
 
 
 !دونهی نمیشکیه...نوچ: نوشابه مو برداشتم وگفتموانیل

 
 
  نگم؟؟هی که به بقيدیچقدر پول م: نون گذاشت تو دهنش و گفتکهی تهی

 
 

 !!کنمی واست مي بخواي هرکاریول...پول که ندارم: دور از چشم بابا گفتمیواشکی خنده امو گرفتم و يجلو
 
 
 !! گمیبهت م.فعال شمارتو بهم بده: تکون دادوگفتي خنده سربا
  

 ... و غذامم جمع کردمنییم سرمو انداختم پا نگاه بابام که شدمتوجه
 . خاندان بودي ظرفا واسه من و سمانه تنها دخترهاشهی هممثل

 .منم مجبور بودم اون همه ظرفو تنها بشورم. و رفت تو اتاقچوندی پمانی حرف زدن با نري که به هواسمانه
 . که رسول اومدمدادیتو دلم داشتم سمانه رو فحش م. کند بودیلی ظرف شستن دستم خواسه

  من کو؟؟هی خواهر عوضنیا
 !چوندیپ: حرص گفتمبا

 ؟؟ي داری چدینفس خبر جد: رو اپن آشپزخونه نشسترسول
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 سی دوتا پلیکیتازه .گرفتی بود که دائم آماره پارك و ازمون منی اشیبد. که داشتی رسول هر خوبنی آخ اآخ
 . ام تو پارك بودن که آماره مارو به رسول بدنیمخف

 .حوصله ندارم.دهی مریبابام گ.رمی نمادی زگهید..یچیه_
 .ی به حالت دروغ گفته باشيوا!! رمایگینفس آمارتو م: و خنده گفتدی تهدبا

 ... با حالت قر اومد تو آشپزخونهمانی اضافه کنه که اداتشی به تهدخواست
 بود که ظرفا دهیسمانه هم که انگار بو کش.خوندی آهنگ گذاشته بود و ملشیبا موبا. خنده که منفجر شده بودماز

 . رقاصان اضافه کردي رهی و به دانییاومد پا.آخراشه
 ... چه خبرهنجای انهی تا ببادیمطمئن بودم االن بابام م.شدی آشپزخونه داشت شلوغ مگهید

 گوشه واستادن و اهنگم هی بابام ي ام به هواهیبق.من که انگار نه انگار به شستن ظرفا خودم و مشغول کردم...اومد
 .قطع کردن

 . اونورایزودتر تمومش کن ب: گوشم آورد وگفتکیسرشو نزد.دمیکشی دوتا نفس میکی اومد ی مکمی که نزدبابام
 . شدمییرایپشت سر بابا وارد پذ. ظرفارم انداختم گردن سمانههی گفتم و بقیآروم "چشم"
 .سوزوننی واسم دل میلک اای کننی االن همه اونا دارن مسخره ام مدونستمیم

 .خوندنی و میداشتن آهنگ اب. اومدی اونا ميصدا. بود نشستمی که خالي مبل دونفره ايرو
 !ستی اونا ننیکه مثال دختر من ب. لبش بودي روي اروزمندانهی بابام که لبخند پشی اونا بود ونگاهم پشی پدلم

 .گرفتمی شدن لـ ـبمو گاز می موقع عصبانمیشگی عادت همطبق
 .ییرای به حرف بابامم گوش نداده باشم رفتم تو اتاق کنار پذنکهی اواسه

 .کتابمو برداشتم و رو تخـ ـت نشستم.خوندی داشت نماز ماحسان
 .ای مهموني تو اذارمی پامو نمگهید. بودمیواقعا از دست بابام عصبان.دیدی چشمم خط هارو نماصال
 يدی خندی که مثال تو چرا با فالنمی تو خونه دارشهی دعوا مثل همهیآخرشم .کشنی ازم کار ممیمثل چ. ارنی و ممن

 !ي دادينجوری چرا اونجا جواب منو اای
 ! درس؟؟؟یخونی مي داریچ:کردی نمازش تموم شد و داشت جانمازشو جمع ماحسان
 درس کجا بود؟! خونمینه بابا دارم رمان م: گفتمی رو تخـ ـت پرت کردم و با کسلکتابمو
 !کتهیزی جلدش مال کتاب فیول: که متوجه لحنم شده بود گفتاحسان
  نه؟؟یستی کارا بلد ننیتو از ا!!  ندنری که خانواده گنهی واسه انیا: دادمهی تکواری به دسرمو

 . و رمانمو از رو تخـ ـت برداشتزی گذاشت رو مجانمازو
 !خونمیمن رمان نم: گفتزدی که داشت ورق منطوریهم
 ؟ي کردی و از مامان بابات مخفيزیاصال تا حاال چ!... نبودمنم منظورم رمان_
 ! بودییزای چهی! البته چراا...کنمیفکر نم: فکر کردی نشست و کمی صندلرو
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 تو جرئتت نمی ببخوامی جون نفس بگو؟م؟؟ي کردی ازشون مخفویچ:  شدم که حداقل خودم دروغگو نبودمخوشحال
 . منای شترهیب

 قبول؟! ی توام خالفاتو بگنهیبه شرط ا: وگفتدیخند
 !!گمیجهنم م: هامو انداختم ابال و گفتمشونه

 . دادی موهاشو مرتب کرد وبهشون فرم خوش حالتاحسان
 حاال وقته مو درست کردنه؟... منتظر بودم بگههمش

 یبعض! !البته هروز نه. دونستنی به مامان بابام نمی ولدمیکشی ـگار مـی سرستانی دمه تو دبای.خـــــــــــب_
 ! نداشت بهشون بگممیلی پس دلارمی جوش مری به دری که من دمییاز اونجا.شدمی میوقتا که عصبان

 اشم به سن هیبق!  جمکران با بچه ها رفتن شماليبه بهونه . مثل اخراج شدن از مدرسهگهی ديزای چي سرهی...بعد
 ! خورهیتو نم
 !چنی مثل خودم تو پنممی اطرافدمی فهمی ذوق کردم وقتچقدر

  بوده؟؟ی خالفت چنمیبچه جون تو رو کن بب:  که گفتکردمی و مسخره اش مدمیخندی داشتم مطنتی شبا
 خاله مانی احسان اي افتادم که بابام جلوي اون روزادی لی دلی چرا بدونمینم. پر بودیلیمن دلم خ. ام بند اومدخنده

 . کتم زدنایا
 . اومدی افتادم اشکم در میکر اون روزم که مبه ف.  کردمهی اون روز گرچقدر

 .گهی بگو د؟ییکجا...نفس_
ضجه ... همهيجلو. کردم همون روز بودهی که گري بارنیآخر.ادی که اشکم درندمی محکم رو چشمام کشدستمو

 .زدمیم
 . بغضمو فرو دادم. طرفمادی جرئت نداشت بیشکی هیول
 .گمی که راست میدونیم.ذارهی بابام بهمه زنده ام نم؟یگی نمیشکیاحسان به ه_

 !دمیقول مردونه م: سرشو تکون داد وگفتاحسان
 . کردنانی اطمدی ذره ام نباهی مردا نی رو قول ادونستمیم
 .دمیدی حاال حاالها نمگهیاحسان که د. دردو دل کنمیکی با خواستی دلم میول

 !كبه در. که دوست داره راجع بهم فکر کنههرطور
 از خوادی دلم نمیول.برمیاز بابام مثل سگ حساب م. که دلم خواسته کردميمن هرکار! خـــــــــب حاال من_
سازم . ثبت نام کردم و رفتمتارمیهمونجا کالس گ. کالس دفم که تموم شدنمیواسه هم. کم داشته باشميزی چهیبق

 ! از دوستام گذاشتمیکی خونه ی ولدمیخر
 که فکرشو یهرچ!  کالس رقصرمیدو ساله م.  بهشون نگفتمی منم مثل تو از مدرسه اخراج شدم ولبعد
 ! رقص مثل زبانه فرارهیدونیم! رمیامسالم دوباره دارم م.یکن
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 !نجای اادی دمه خونه مرسمیم! نجاستی مقنعه ام ارونمیبا دوستام که ب...بعد!دنی مادتی دی مدل جدهی هروز بعدم
 دوماه یکی در عرض ی همه چیمنته. دوست بودمیکی که با شمیدوسال پ. دارمکی محلمون سالم علي با پسرابعد

 .تموم شد
 ...ی هرچای یقی کالس موسای خونه دوستم رمی می ولی کالس تست زنرمی دارم مگمی به مامانم می دروغکنکهیا
 !!یکنیکپ م.. خورهی اشم به سن تو نمهی بقگهید

 . زل زده بود بهمي جدیلی احسان خی ولدمیخندی داشتم ممن
 ؟ي کپ کردنای با همانایاح: خنده گفتمای
 شه؟ی می بفهمه چناروی کدوم از اهی اگه بابات ي فکرشو کردچی هیول... دونمینم:  محکم خاروندشوی ـشونـیپ

 خوان کتکم یمثال م.ستیواسم مهم ن...هرچه بادا باد.کنمی مری سیالی خی تو عالمه بگهیاحسان جان من د_
 یمن حساب.رمیخب نم.رونی نذاره برم بگهی دخوادیم!  روشنمی شماها رفته ايمنکه آبرومم جلو! بزنن؟خب بزنن

 !نگران نباش.محکمم
 !تمومش کن! يدیکار دست خودت م. کارارو دختر خوبنینکن ا: چونه اش برداشت وگفتری دستشو از زاحسان

 .رمیگی ممی خودمه خودمم واسش تصمهیزندگ.اری بابابزرگارو در نپیاحسان تر_
 !!يشمارتو نداد: که احسان پاشد وگفترونی رو تخـ ـت بلند شدم و خواستم از اتاق برم باز

 . شدم و شماره خودمو بهش دادممونی دوباره پشیول. بهش بدمی شاره الکهی خواستم اول
 .دادی ملمی دار تحویرف معن مزخي نگاهای تو خودش بود و هراز گاهی بهش بود تا آخر مهمونحواسم
 !ستی جز خودم واسم مهم نیچی هگهید. مهم نبودواسم

  
 .  خوب کرده بودنموی وضع مالی بده بچه هارو که حسابری بود و خداخکی نزددای شتولد

 
 . خواستنی مشاوره قبل ازدواج مای اوردنی مي دی دائم سای

 
 .رهیگی می طبق هر سال مامانش واسش تولد خودموندونستمی و مدمی رو خردای شي از مدرسه کادوظهر

 
 . شدمدای شد منم دست به دامن شی نمی که راضمامانم

 
 . کنهی به مامانش بگه زنگ بزنه خونمون و مامانمو راضتا
 

 ! بودی تبحر مامانش مثال زدننهی زمنی و االنصاف تو االحق
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 و دمی کردم و موهامو اتو کششی راحت آراالی که داشت از خونه رفت و منم با خی جلسات قرآنی در طمامانم
 . نکنهتمی اذشونی بستم تا بلنديآبشار

 
 .دمی ام پوشی تا رو زانو بود ساق مشکرهنمیچون پ. دمی پوشموی و جذب سورمه اهی حـ ـلقه انی آسترهنیپ

 
 . که زده بودم ستش کردمیمی مالهیو سا داشت که با رنگ گلسر یی طالفی کمـ ـربند ظرهی رهنمیپ

 
 .  که دکمه هاشو باز گذاشته بودم تنم کردمی در حالمانتومو

 
 ...نیی مجبور بودم از پله ها آروم برم پای سانت10 ي اون کفش هابا
 

 .نیی پاادی داره از پله ها می پام بود که احساس کردم کسي به جلوحواسم
 

 !! حامدهدمی از کنارم رد شد فهمیوقت. اضافه کردم به سرعتمی و کمدمی جلو کششالمو
 

 . که خواست از پاگرد دور بزنه برگشت و نگام کردیموقع
 

 . بهم سالم کرد جوابشو دادمیوقت
 
 ...میچقدر ست کرده بود.نگاهم به لباسش بود.نیی پارفتی پله ها داشت ماز
 

 . بوددهی پوشي با بلوز جذب سورمه ای مشکنی جشلوار
 
 

 .از درد چشمامو بسته بودم. نی پام که از پله ها محکم خوردم زمری رفت زی چدمی نفهماصال
 
 

  شد؟؟تیطور
 
 

 ؟؟یخوب:حامد دوباره گفت.چشمامو باز کردم.دیترکی داشت از درد مپام
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 . مچ پام بوديتا چشمم افتاد به دستش که رو... پاشنه کفشمو بکنم تو اون چشماشخواستی مدلم
 
 
 به تو چه؟؟: و گفتمدمیو کش حرص پامبا
 
 

 . هنوز تو شوك رفتارم بود که دستمو گرقتم به نرده تا بلند شمحامد
 
 
 ! دکتر نشون بدههیتو خودتو _
 
 

غصه . میریبا هم م: بودم بهش نگاه کردمختهی که تو چشمام ری که افتاده بود انداختم رو سرم و با خشونتشالمو
 !نخور

 
 

 !خدا به خانوادت صبر بده: و گفترونی با صدا داد بنفسشو
 
 
 . و اونم پشت سرم اومدنیی توجه به حرفش از پله ها اومدم پایب

 
 
 .دادمی و بهش فحش مکردمی غرغر مرلبیز
 
 

 . ته کوچمون بودنای ادای خونه شبایتقر
 
 

 . نهای حامد پشت سرمه نکهی نکردم به ای توجهگهی رو رفتم ودادهی از پمنم
 
 

 . خودمي مچ پاای پاشنه کفشم داغون شد دونستمینم.زنهی پام لق مکردمی ماحساس
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  تونستم اونجا بمونمی نمشتری ساعت بهی که من حساب کردم نطوریا

 
 
 .زنگ درو زدم و وارد ساختمونشون شدم.

 
 
 . کردم کارونی کفشامو دراوردم وپا برهـ ـنه انمیواسه هم. تونستم پنج طبقه رو از پله ها برم باالی نمگهید
 
 
 . کرده بودشی هم آرای بود و حسابدهی قرمز پوشیتاپ و دامن مشک. در واستاده بودي جلودایش
 
 
 ؟يومدیچرا از آسانسور ن! وونهیســـــــــالم د_
 
 
 !!ترسهینفس از آسانسور م: در و با خنده گفتي اومد جلونی خواستم جوابشو بدم شاهتا
 
 
 . نفس نفس افتاده بودمبه
 
 

 االی...پام کن: گفتمدیخندی که هنوز داشت منی و باحرص رو به شاهنی انداختم رو زمکفشامو
 
 

 . گفت و دوزانو نشست تا کفشامو پام کنهيکشدار "چشـــــم" نیشاه
 
 
 !گنده تولدت مبارك" وگفتمدمی بـ ـوسدیخندی داشت ملی دلی رو که بدایش
 
 

 !ي اـــــکهی تي خدایعنینفس :و هوا رفت رنی خنده شاهنباری ای قطع شد ولدای شي خنده
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 دلم زیتولــــــــــد عز: صورتش وگفتمي کادومو گرفتم جلوارمی دربدای از دل شنکهی اي خنده و براری ززدم

 !نهی دوست خوشگله منو ببهی تونه تپلی نمیکورشه هر ک.مبارك
 
 

 ! نهیگی می متلک گفتني خداگمیم: گفتی که متوجه حرفم شده بود با ناراحتنیشاه
 
 
 .می شدییرای دراورد و دست به دست هم وارد پذي شکلک با مزه انی واسه شاهدایش
 
 
 !!ــــــــدایش: جور وا جور دهنم باز موندي و غذا هایدنی نوشزی شده ومدهی چي های و صندلزی مدنی دبا
 
 
 جونم؟؟_
 
 
 ست؟؟ی نشهی چه خبره؟مگه مثل همنجایا_
 
 
 . باشگاشونم گفتهيبچه ها.نی مزخرف شاهيکل محلم دعوتن البته به اضافه دوستا. گرفتمینه عشقم مهمون_
 
 
 پس مامانت کو؟_
 
 
 .رسنی همه مگهیاالن د.ياری مانتوتو در بمی برایب.  دارهفتیامشب ش.مارستانیرفت ب_
 
 
 گهی االن میول. تو تولدامون عادت داشتمعادی و منیمن به وجود شاه.دمی کوچولو ترسهی. وارد اتافقش شدمدای شبا

  کنم؟کاریچ. آماره منو به ننشون بدنکومشونیاگه . محلم هستنيبچه ها
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 .لباسم خوب بود. که جلوم بود خودم و برانداز کردمي قدنهیی دراوردم و تو آمانتومو
 
 
 . برهنمو بپوشونهي موهامو وا کنم تا حداقل بازوشدمی مجبور مگهی دیول
 
 
  هستن؟ای کی بگقی دقشهی مدایش_
 
 
 نی شاهي سمانه دوستامانی نرثمی محسن معادی منایم: رو تخـ ـت نشست وگفتزدی که داشت الك می درحالدایش

 !انیاهان دختر خاله هامم م.گهی دنانی و همدی سامان و سعدمشونیکه خودمم تا حاال ند
 
 

  هستن؟؟ناهمی ای چرا نگفتشعوریخـب ب: رو لباسشزمی اون الکو برخواستی مدلم
 
 
 !ي اومدی نمگفتمیم.اه نفس غر نزن_
 
 
 .پاشنمم کج شده بود.کردیپام چقدر درد م. رفتدای زنگ در شي صدابا
 
 

 . تخـ ـت تا برگشت سرجاشي به لبه دمشی بار کوبچند
 
 
 ...عادنی و منای مدمی اومد فهمی مرونی که از بیی صداهابا
 
 

 ! کنهکاری خواد چی معادی احمق جلو مينای منی ادونمی من نماصال
 
 

  دلش بزاره؟؟ي و کجامحسن
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 !يایفکر کردم نم.سالم عشقم: کرد بود اومد تو اتاقشی آرادای که بدتر از شينای اتاق باز شد و مدر
 
 

 ؟ي عطر زدنقدری چرا انایم:رفتی مجی تند عطرش داشت سرم گياز بو. ـلم کردبغـ
 
 
 ؟يآخ آخ باز تورو به زور آوردن سگ شد_
 
 

 ! با عطراتيریگی کال شما دوش مرینخ: رو تخـ ـت و مچ پامو ماساژ دادمنشستم
 
 
 . باحال بودپشیت. سبزنی بود با شلوار جدهی زرد پوشهیتاپ مصر. مانتوشو دراوردنایم
 
 
 ! چقدر تاپت خوشگلهنایم_
 
 
 . دوسش دارمیلیمامانم واسم گرفتهوخودمم خ: وگفتدی به لباسش کشی ذوق زده دستنایم
 
 
 !کنهی چه منی بعد مامان اخرهی واسم مییمامانه من چه لباسا. دلم گفتمتو
 
 
 ؟ياینم: که گفترونی برفتی داشت از اتاق منایم
 
 
 . توبروامیچرا م_
 
 

 .  و موهامو باز کردمپاشدم
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 .ختمی اشم دو قسمت کردم و رو دو طرف شونه هام رهی از موهامو باال بستم و بقکهی تهی

 
 
 .رونیاز اتاق اومد ب. اومد ی به صورتم می نبود ولادی زشمیآرا
  

 ! انگار امروز روز من نبــــــوداصال
 
 

 عادی و تا ماوردمی خودم نيبه رو.  اومدنی کنای ادمیاصال من نفهم. نشسته بودمانی افتاد به حامد که کنار نرچشمم
 . بلند شد رفتم طرفشیرو صندلاز 
 
 
 ؟ي اومدی نمي بود؟يچطور.سالم نفس _
 
 

 ! آب شهخمیآره واستاده بودم : وگفتممی دست دادباهم
 
 
 چوند؟ی نفس باز پنیا: گفتدای که انگار متوجه من نشده بود به شثمیم. و منم کنارش نشستمدی خندعادیم
 
 
 . خنده و با دست به طرف من اشاره کردنری و شدا زدن زنایم
 
 
  ما چطوره؟يندرالیبه به س: تا بناگوشش باز شد وگفتششی نثمیم
 
 
 .کننی و حامد دارن نگام ممانی نرثمی بلند مي با توجه به صدادونستمیم
 
 

 ينجوری کفشمو بکنم تو حلقت که اایب: گفتمثمی نفهمن به مهی که بقي و طورعادی مي آوردم پشت شونه سرمو
 ! تو سرتيصداتو ننداز
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 د؟ی پسررو گفتنی ایواسه چ: اومد کنارم نشست و منم معترضانه گفتمثمی که ممیدیخندی ممی داشتعادی مبا
 
 
 سمانه کلمونو میگفتی که نممانوی نرمان؟؟ی نرای یگیحامد و م: انداخت وگفتییرای به اون طرف پذی نگاهثمیم
 !کندیم
 
 

 !دهی تو ساختمونه ماست کار دستم میگینم!گمی حامد ومرینخ: و گفتمنیی آوردم پاصدامو
 
 

 . کنه که کار دستت بدهکاری چخوادیمثال م...هینه بابا پسر باحال: تکون داد وگفتسرشو
 
 

 منو که ي اخالقه خانواده یول. دونمینم: انداختمزدی حرف مثمی و منی گذرا به حامد که داشت با شاهینگاه
 !گفته باشم.اتونی تو دوره همامی نمگهی دينجوریا.یدونیم
 
 
فوقش خودم تو حرفا .گهی دالی خیب.یکنی خودتو لوس مي دارگهینفس د: شده بود گفتی که از حرفم شاکعادیم

 ! که تو ساختمون حواسش باشهفهمونمیبهش م
 
 
 از کنارم بلند ثمی و معادینا م شد و با اومدن سمانه و چند نفر از مهموادی آهنگ زي و بدم صداعادی اومدم جواب متا

 .شدن
 
 

 . با وجود درد مچ پام حوصله بلند شدن نداشتممنکه
 
 
 .دادمی سالم مشناختمی می دور به هرکاز
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 . رسوندی ممانی خودشو به نریی جوراهی دیبا. اومدی بهش ممیلی موهاشو روشن کرده بود خسمانه
 
 

 .شناختی رو مي دو نفریکی نکهی به حامد افتاد مثل انگاهم
 
 
 !میپاشو برقص:دی دستمو گرفت وکشنی که شاهزدی اونا داشت حرف مبا
 
 

 .کنهیگم شو پام درد م: سفت کردم وگفتمخودمو
 
 

 .دمی خورده باهاش رقصهی دست از سرم برداره نکهی بردار نبود بلند شدم و واسه ادست
 
 

 . خوشگلم برمير عمه  قربون دختیاله: از پشت بغـ ـلم کرد و لپمو ماچ کردسمانه
 
 
 !يخوشگل کرد.سالم ناقال: دور شدمنی حرف زدن با سمانه از شاهي هوابه
 
 
 اد؟ی ؟بهم میگی راست ميوا_
 
 
 !یکوفتش بش.یلیاره خ_
 
 

 . بودیبر عکس ظاهرش پسر خونگرم و خوب:.شمونی اومد پمانی حرف زدن با سمانه بودم که نرگرم
 
 
 . رفتدنی درخواستش سمانه واسه رقصبه
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 . کردم و نشستمدای پی خالی گوشه صندلهی. پر شده بودشونییرای عمال سالن پذگهید
 
 

 . بودمدهی تا حاال ندنوی شاهي دوستایول. بودمدهی هاشونو قبال تو محل دیبعض
 
 

 ام باشه نوبت رقص یخب نوبت: و قطع کرد وگفتشدی که داشت پخش می احمق آهنگ به اون خوبنیشاه
 !باباکرمه منو دوستمه

 
 

 می که دور هم جمع شده بوديدوسه بار. من که قطعا از خنده مثل لبو سرخ شده بودم. همه بلند شدي خنده يصدا
 .میاوردی باهم در مهای مسخره بازنیازا
 
 
 ! االن زشت بود به خدایول
 
 
 . بودننی شاههیی هنرنما عده که هنوز وسط واستاده بودن و منتظر پخش آهنگ وهی

 
 

 .رفتم تو اتاق تا لباسمو عوض کنم. به ساعت انداختمینگاه
 
 

 کــــــــجا؟؟: اومد تو اتاقنی مانتومو تنم نکرده بودم که شاهنی آستهی هنوز
 
 
 ؟ی برقصی خواستیوا مگه تو نم_
 
 

 !من بدون تو برقصم؟؟ عمرا: و باخنده گفتدروبست
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 نای اگمنیاالن م. همه آدمنی ايزشته جلو!  کنمای لهت مزنمی بخدا منیشاه:  اومدی داشت از کاسه در مچشمام
 !چقدر خزن

 
 

 .!غلط کردن: از تو کمد کت و شلوارشو دراورد وگفتنیشاه
 
 

 . گذاشت رو سرشمی کاله باباکرمهی انداخت دور گردنش و يزدی دستمال هی و دی کتشو پوشنیشاه
 
 
 !امی جون نفس نم بهنیشاه_
 
 
 . رقصو کار کردمنیمنو بگو پنج جلسه با تو ا! یفهمیبردمت م! يتوهم غلط کرد_
 
 

 . و شالمو انداختم رو سرمدمی مانتومو پوشعیسر. تعداد پسرا دوبرابر دخترا بودی تو مهمونکال
 
 

 زم؟؟ی عزمیبر: دستشو به لبه کالهش گرفت وگفتي با ژست خنده دارنیشاه
 
 

 که دیرقصی و باحال منیچنان واست سنگ.  رقص بودنیاستاد ا. برقصمنی اومد با شاهیبدم نم.  ام گرفته بودخنده
 .رفتیدلت م

 
 !! خاموشنای دوربنکهی قبول کردم به شرط اشنهادشویپ

 . موهامو کامل باز کردم تا بتونم باهاشون مانور بدمگهی مانتومو دراوردم و ددوباره
 
 

 .دمیخندیمنکه مدام م. دست و صوت بلند شدي صداییرای تو پذمی باهم برگشتیوقت
 
 

 . رو خاموش کرده بود وفقط چراغ وسط سالن و روشن گذاشته بودي چراغای کدوم احمقدونمی نممن
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 . از زانوهاشو آورد باالیکی پام نشست و يهمون اولش جلو. که داشتو گذاشتیمی قدي از آهنگایکی

 
 

 . کردزی کفشمو تمشیزدی اونم با دستمال  گذاشتم رو زانوش وپامو
 
 

 . به جا آوردمشوی منم با موهام و قر کمـ ـرم حساب شاگردی و حسابخوندی واسم شعرو مدنی رقصموقع
 
 

 . بهم شاباش دادی تراول پنجاههی ذوق کرد و ی هم حسابنی آهنگ کمـ ـرمو خم کردم و شاهآخر
 
 

 !دمت گرم. نفسي بودیعال: که تموم شد بغـ ـلم کردآهنگم
 
 

 . دادن "دوباره دوباره" عده در خواست هی ام واسمون دست زدنو هی روشن شد و بقچراغا
 
 

 دای مجبور شدم با شنباریاهنگ عوض شد و ا. فرستادی داشت واسم بـ ـوس ممانی که هنوز از کنار حامد و نرسمانه
 .برقصم

 
 

 ادی نمگهی ساعت دهی تا دمی زنگ به مامانم زدم و فهمهیاز خونشون . هنوزم وقت داشتم. اومد برگردم خونهی نمدلم
 . بمونمتونمیومنم م

 
 

 !!!ذوب شده بود. آب شده بود که چه عرض کنمخمی. تو آشپزخونه تا آب بخورمرفتم
 
 

 .دنی رفتم وسط شروع کردم واسه خودم به رقصدوباره
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 . برقصمتونستمیرم شده بود وبهتر م کمـ ـرم گتازه

 
 

  پات خوب شد؟؟مچ
 
 

 . افتادهی جناب همساي حرف و زد که چشمم به چشمانی ای کنمی بببرگشتم
 
 

 ! چشم تو آره خوب شدهیبه کور: دادم باال وگفتمابروهامو
 
 
 ؟ي دی البته اگه فشم نم؟ی ازت بخوام با منم برقصتونمیپس م: خورده اومد عقب و پاهام نگاه کردهی

 
 

 . بهم دست داد که نتونستم درخواستشو رد کنمی لحظه حسهی. مظلومانه گفتیلی آخرشو خجمله
 
 
 !دمیرسی ـنه اش مـیکوتاه که چه عرض کنم تا س. بودم بازم ازش کوتاه بودم دهی پوشی کفشه ده سانتنکهی ابا
 
 

 ؟؟یهنوز از دست من ناراحت: گفتمیدیرقصی آروم ممی که داشتنطوریهم
 
 

 !ی نگیبگ:  واسش اومدم وگفتمیی و ابروچشم
 
 

 ؟ی کنم منو ببخشکاریچ: وگفتنیی آورد پای کمصورتشو
 
 
 !استیمن دلم در.دی بکنستی الزم نیکار خاص_
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 !ی کنی تالفترسمیم! ادی نمتی سنگيبه چهره :  زد وگفتیفی ظريخنده _
 
 

 !دیباز شما دست از تالش برندار!  دونمینم:  وگفتممییخند
 
 
 . قر بدهادی پسر زکردمیکال حال نم.دی رقصی منی مردونه و سنگیلیخ.میدی آخر آهنگ باهم رقصتا
 
 

 . شدهدهییاون از تو قنداق رقاص زا.کردی فرق منی استاد شاهالبته
 
 

 !خوش گذشت. برگردم خونهدی باگهی من ددیببخش: کردم و گفتمی که تموم شد ازش عذرخواهآهنگ
 
 
 االن؟: انداخت و گفتی نگاهشی ساعت مچبه
 
 
 !خدافظ.آره _
 
 

 . حاضر شدمعی تو اتاق و سردمییدو.می شد و باهم دست دادمونی انگار پشی بگه وليزی چخواستی محامد
 
 

 . تشکر کردمنی و از شاهدمی رو دوباره بـ ـوسدای شصورت
 
 

 !ی واسمون بخونمیخواستیتازه م.يموندینفس حاال م_سمانه
 
 
 .بهتره برم.یشناسیمامانه منو که م.قربونت برم_
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 باشه پس مراقب خودت باش_
 
 

 ! دورهنجای انگار خونمون چقدر از ایگی منیهمچ__
 
 

فکر کردم من .دوباره در باز شد. و درو بستمرونیتا اومدم ب.  کردمی و خدافظمانی زد و منم از نري قهقهه اسمانه
 .دور سفت نبستم

 
 
 !میواستا با هم بر:  که گفتکردمیبا تعجب داشتم نگاش م.رونی حامد اومد بدمی دیول
 
 
 !رمینه ممنون خودم م_
 
 
 !ي تنها برستی خوب نکهیاالنم هوا تار. برگردم خونهخواستمی منم مگهینه د_
 
 

از شانس گند من دکمه . اومدی خوشم نمهای بازیرتی غنیاصال از ا.نیی پاادیم از پله ها ب زدم و منتظر مونديپوزخند
 .آسانسورو زد

 
 

 ن؟یی پاي که با اون کفشا پنج طبقه رو بريخواینم:بهم اشاره کرد وگفت. ـبم شروع کرد به تند تند زدنقلـ
 
 
 . من از آسانسور وحشت داشتمیول. کردیهنوزم مچ پام درد م. کفشام نگاه کردمبه
 
 
 ! خرابهونی روز درمهی که نجایمخصوصا آسانسور ا.امینه من با آسانسور نم_
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 .دنی خندزی رزیشروع کرد به ر!! ي تو با آسانسور ساختمونم مشکل داریول: وگفتدی خندحامد
 
 

 !والسالم! ترسمیاصال آقا جون من از آسانسور م:  گرفت وگفتملجم
 
 

 .ادی داره پشت سرم تند مدمید.نیی خنده اش بلندتر شد منم با حرص از پله ها اومدم پايصدا
 
 
 !دور از ادبه! ی مسخره کنگرونوی دستی حامد خان اصال خوب نيآقا_
 
 

 .کنمی میمن رسما عذر خواه.آره حق با شماست: که گفتنیی اومد پای کنارم از پله محامد
 
 

 ؟ی کنهی تسفيخوای ميچه جور! یشی به من بدهکار مي داريادیز: و به نرده گرفتم وگفتمدستم
 
 
 !دمیقول م!کنمینقدا پرداخت م. راحتالتونیخ.من بلدم: و گفترونینفسشو با خنده داد ب_
 
 
 !می کنفی و تعرمینیبب_
 
 
 !مینیبیم_
 
 

 . ازشون نبوديبر بابام سر ترسن که خدارو شکر خای مامانم انای دائم نگاهم به دورو برم بود که احتوکوچه
 
 

 . باز کرد و منتظر مون اول من وارد بشمدشی در ساختمونو باکلحامد
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 يپشت در کفشا. از پله ها اومدم باالهاشی توجه به مسخره بازی و منم بدی نگاهش به آسانسور خورد دوباره خندتا
 ؟يد خواهش کنم شمارتو بهم بشهیم:اومدم برم تو خونه که گفت.مامان و بابام نبود

 
 !شکشتیشمارم پ. باشهیتو فعال به فکر تسو! یآخه رو دل نکن: گرفتم به کمـ ـرم و گفتمدستمو

 
 !ریشب بخ!  روشنمیا.دمی رسخواستمی میمن تاحاال به هرچ:  شونه هاشو انداخت باال وگفتحامد

 
 !خدافظ.اعتماد بنفست منو کشته_
 
 خورشت هم روشن ریبرنج گذاشتم و ز. گرم مشقاش بوددینو. عوض کردم و صورتمو کامل شستمعی ـاشامو سرلبـ

 .کردم
 

 . و رفتم سراغ وبالگموترمی پشت کامپنشستم
 

 فالن یداشته باشد وهمه بفهمند که فالن "تق" ي که شکستن شان صداستی ني طورنی واشکننی می ها گاهآدم
 !!روز فالن جا شکست

 
 !دی بشود ددفقطی آدم ها را شاشکستن

 
 
 ! به خودشاننهی آئي توی حتای!دهندی مانی اطرافلی که وسط جمع تحوی ساختگي خنده هااز
 
 

 .. مثل خودشگری مثل قبلش و نه دگری نه دی که فالندی دشودیم.دی شنشودی آدم ها را نمشکستن
 
 
 !ستی کدام نچیه
 
 

 .دوبار متنو خوندم. ناشناسم واسم نوشته بودقی همون رفدوباره
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 :نی نکردم جز ادای پیجواب
 
 
 !!ادی که حتما بسهی بنوي جورهی بگو سی دعا نوبه
 
 
 !!نه تو بگو مرگ!... ی بذار اون بپرسه کنه
 
 

 . از تو ندارهیحال و روزم دست کم. کارش خوب بود منم با خبر کناگه
 
 

 ! نشدي خبری موندم تا جوابمو بده ولمنتظر
 ...شودی متی زندگخی گوش خراش تارادی فرنی سکوت بلندتریگاه
 ... گس شدهی که دهانت از طعم تلخ قهوه زندگیوقت

 . خواب موندم و به هول از جام بلند شدمصبح
 
 
 !! که اوضاع خرابهدمی لـ ـبم زده بودم فهمنیی که پاي تب خال گنده ادنی دبا
 
 
 نثار یتی امو برداشتم تا بعد مدرسه آمپول تقومهی کردم و دفترچه بتی و رعایمنی اصول امیشگی به عادت همبنا

 . جونم کنمیجسم ب
 
 

 .رونی آروم از خونه اومدم بیلی نکنم خدارشی بنکهی اي خواب بود و برامامانم
 
 

 . هفت بود و هواهم روشن بودساعت
 
 

 . پولمو جا گذاشتمفی کدمی دور شده بودم که فهمی قدمچند
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 !ریسالم صبح بخ: روم سبز شدي باال که حامد جلورفتمی پله ها داشتم ماز
 
 

 .  کوتاه دادمیلی عجله داشتم جوابشو خچون
 
 

 . رو تخـ ـت جا گذاشته بودملمویموبا!!  برگشتمخوبه
 
 
 .رفتی مجی اومدن از پله ها سرم داشت گنیی موقع پاگهید
 
 

 ؟؟يخواب موند:  داده بودهی تکنشی به ماشنگی پارکي جلوحامد
 
 
 .آره_
 
 
 !رسونمتی خودم مایپس ب_
 
 

 !رمی عجله دارم خودم مینه مرس: ساختمون انداختم وگفتمي به جلوینگاه
 
 

 . سوار شوایب.گمی ميخب چون عجله دار: باز نگه داشته بود که گفتنوی در ماشحامد
 
 

 .دمیرسی مقهی سر ده دقرفتمیاگه با حامد م. شده بودرمی دیلیخ. به ساعتم انداختمینگاه
 
 
 .. دونم چرا صبح خواب موندمینم. مزاحم شدمادیببخش_
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 بده؟؟. کنمتیعوضش باعث شد من همراه_
 
 
 !ی بگم؟ شما ماشاهللا کوه اعتماد به نفسیچ_
 
 
 !!دیدی اعتماد به نفسو بهم منی که ادیشما دخترا هست_
 
 
 !! و افادهسیاه اه چه پر ف:  واسش اومدم وگفتمی چپر چالقي افهی قهی

 
 

 !!ایسوزی مترکهینکن اون تبخالت م: که دراورده بودم خنده اش گرفته بودی از شکلکحامد
 
 

 !! آدمویکنی میعصب:  دهنمو گفتميدستمو گرفتم جلو. حواسم به تبخالم نبوداصال
 
 

 !گردن من ننداز! ی هستی من؟؟ تو خودت عصب؟یک:  گرفت و گفتی حق به جانبي افهی قحامد
 
 

 . زل زدمابونی اومدم و به خ واسشیی و ابروچشم
 
 

 .نی دختره اومد کنار ماشهی که می چراغ قرمز بودپشت
 
 

 . شدهي به خودش گرفته بود که انگار سوار ماهاوي اافهی قچنان
 
 
 !!زنهی ملیگی نگاش نکن زياونجور: که حامد گفتکردمی اخم داشتم نگاش مبا
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  داشت؟؟یچه ربط: و باتعجب گفتمدمی حرفشو نفهممنظور

 
 
 !!گمی گربه است مهینکه چشمات شب_
 
 
 .شمی مادهیمن سر وفا آذر پ.يتو نگات جلو باشه اشتباه نر!  مزهیب_
 
 
 .نیی تا پابرمتیچرا سر وفا آذر؟ م_
 
 
 !ي شعور خودت در چه حده که الحمداهللا دارنمی ببخواستمی مگهید_
 
 
 !! گربه سگهذاشتنی مدی نفس باياسم تورو به جا_
 
 
 !ایکنی ممی عصباني دوباره دارنیبب_
 
 
 . که باهممیدعوا ندار.کنمیتمومش م.باشه باشه_
 
 

  بودیحامد پسر جذاب و بانمک. شدممیتسل. اومدخوشم
 
 
 ! ازش خوشم اومدهی الکی دونم چرا الکینم. 
 
 

 .ممنون دستت درد نکنه: کردادمی در مدرسه پيجلو
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 . کالس دارم11 دنبالت؟ من تا امی بیشی ملی تعطیک:  برداشت وگفتشوی دودنکیع
 
 
 !امی خواد با دوستام مینه مرس نم_
 
 
  با دوست پسـ ـرت؟؟ایبا دوستات _
 
 
 ؟؟یزنی می دستهی...هر هر_
 
 

 آره لو رفتم؟؟: با خنده گفتحامد
 
 
 !!یخفن لو رفت_
 
 
 !حاال جواب منو بده_
 
 
 ؟یکنی مدیتهد!! نه بابا_
 
 
 چونمایپی گوشتو مشمی مادهیپ_
 
 
 افتاد؟؟. امیبا دوستام م..الزم نکرده_
 
 

 .باشه پس خدافظ: زد و گفتيتمندی لبخند رضاحامد
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 !به سالمت _
 
 

 . از تو راهرو رد نشمنکهیواسه ا. زنگ که خورده بود. که رفت بدو بدو رفتم تو مدرسهحامد
 
 
 . بود رفتم داخلومدهی که هنوز معلمشون نای کالس اولي پنجره از
 
 
 . رفتم باالی از پله ها مثل جت اسکشدی طبقه دوم باز مي در کالسشون به راهروچونو
 
 

 .. ندادری باهام جور بود و گی واونم حسابمی بود که با خانوم برزگر کالس داشتنی اشیخوب
 
 
 !!دی جدي خبرایال_
 
 
 ؟یچ_
 
 
 !با حامد اومدم_
 
 
 جون من؟_
 
 
 !رهی شمارمم بگخواستی مشبیتازه د! آره به خدا_
 
 
 ! دمش گرم؟ییخدا_
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 .کنمی مفی واست تعرحیآره حاال زنگ تفر_
 
 
 که تو امتحان قبل داده بودم تا تو جورابمم ی خانوم برزگر ازمون امتحان گرفت و با توجه به سوتيری غافلگنی عدر

 .گشت که تقلب نداشته باشم
 
 

 . خودم بودریتقص
 
 

 .آخه عادت داشتم با خودم تقلب ببرم. کم بودی چهی هروقت تقلب باهام نبود انگار ی ولخوندمی خوب ممن
 
 
 . سارا بگمي خواست جلویدلم نم. کردمفی کامل واسش تعرانوی جرحی زنگ تفرتو
 
 

 .اوردی که حرصمو در مکردی می فرمهی افشوی سارا قگفتمی جمع مي جلودنمی رقصي که داشتم درباره یموق
 
 
 .شی به خانواده مذهبگردهی باز اعتقاداتش برممی کنشیهر کار. از مامانش نداشتی هر حال اونم دست کمبه
 
 
 . رفتم درمونگاه و آمپولمو زدمیی راه برگشت خودم تنهاتو
 
 
 . سرممری زونی روز درمهی شهی مونه و قطعا مثل همی نمی خوبنی اوضام به ادونستمیم
 
 

 . رقصمو که نتونستم برمکالس
 
 

 . دور شکممو خودمو چـ ـسبوندم به شوفاژ اتاقمدمیچی از چادرامو پیکی خونه دمی رسیوقت
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 . باز شدن نداشتنالی گوش خراش مامانم خي بودن و با وجود صداهادهی بهم چسبچشمام
 
 
 چته باز؟!...ساعت هفته...؟يدی خوابی گرفتيتو درس ندار...گهینفس پاشو د_
 
 

 . بد اخالقم نگاه کردمشهی به زورم که شده بود باز کردم و به صورت مامانه همچشمامو
 
 

مامان خب دلم درد : گفتمیموهامو که توهم فرو رفته بودن خاروندم و با کسل. همون جمله هارو تکرار کرددوباره
 !گهیالبد درس نداشتم د.دمی ژلوفن خوردم خوابکردیم
 
 
 اونقدر خسته ادیباباتم که م. تونم تورو ببرم درمونگاهی نفس من هرشب نمنیبب...دوباره بساط من با تو شروع شد_

  برم طرفشکنمیو بد اخالقه که منم جرئت نم
 
 
 موجه بتتوی غرمیخودم م. نرو مدرسهی خواستمیهروز. چند روز ورج و وورجه نکن تا تموم شه برهنیپس تو ا.
 .کنمیم
 
 
 دیبا.رمی باشه فردا نمينجوریفقط اگه حالم ا.باشه مامان:  دادم به شوفاژهی بلند شدم و کمـ ـرمو تکنیو زماز ر_

 .ی مدرسه بگیزنگ بزن
 
 
 .زنمیباشه زنگ م_
 
 

 .خوردی و زمان بهم منیحالم از زم. چند روز متنفر بودمنی از اچقدر
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 .شدی چند روز مث حالم گند منی تو ااخالقمم
 
 

 ! چند روز انجام داده بودمنی تو اموی زندگي هايواها و کتک کار دعتمام
 
 

 . کنن تا کار دستشون ندمی طضی باهام کج دارو مردی چند روز بانی که ادونستنی دوستام مهمه
  

 . من ببرهي درست کنم و چون چهار شنبه است اون به جاهی تونم الوی زدم که نمامکی شب به الناز پهمون
 
 

 داری که مامان واسه سرکار رفتن راه انداخته بود از خواب بیی با سروصدای قرار نبود برم مدرسه ولنکهی با اصبح
 . شدم

 
 

 .وتری کامپي پانمی موندم مامان از خونه بره و بشمنتظر
 
 

 . درس بخونمنمی که بشدهی مری باشه دائم گخونه
 
 
 .رم تو وبالگم بزايدی عکس جدای متن کردمی می روزها سعشتریب

 
 
 . مسنجرمو زده بودماهوی وبالگم آدرس تو
 
 

 .کردی نمیدختر پسرش واسم فرق. دوست بودمي همونجورمی نفرباچند
 
 

 !گهی دنی مجازيدوستا
 

 !! ساده بودم منچه
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 ...ی دوران بچگمثل
 
 

 ...نمی امکان نداشت کارتون ببي که تا نبودی وقتمثل
 
 
 .... شومي همبازی امکان نداشت با کسي نبودتا
 
 
 ...زدمی لب نمهی پشت بام همساي به لواشک هاي نبودتا
 
 
 ... منثظره امدنتنشستمی مي تنها در گوشه اي نبودتا
 
 
 ... همراهه مادرتي امدی تو مو
 
 
 ..هی قرمز شده از لواشک همساي لب هابا
 
 
 ... دی جدهی همبازبا
 
 
 ....و
 
 
 ...ي بودهدی را که با او دی کارتونيکردی مفی تعرمیبرا
 
 

  از دستت ازرده امی بفهمدی شادممیکشی کوچکم را درهم مي ابروهاومن
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 ... تواما
 
 

 ....ای بی خواستمی کني بازمیریما م"یگفتی و میگرفتی دست او را ممردانه
 
 
 .. مناما
 
 

 ...ي را عوض کردتی که چرا همبازدمی نفهمهنوز
 
 
 ... داشتي فرتري چون او موهادیشا
 
 
 ... بزرگترنکی کوتاهتر و عقد
 
 

 ... نشستمی مونی تلوزي جلوشتری و بدمیکشی قد مرتری دکاش
 
 
 .یفروختی موش خورده اش نمي مرا به دندانهادیشا
 
 . نوشتمیی متن و اول راهنمانی اادمهی

 . بودنمونیچند سال همسا!  پر بودنی حسری از دست امدلم
 ! دیپلکی مری دختر خاله داشت که همش دورو بره امهی ادمهی
 ! سالم بودازدهی که من ی تاوقتی اون بچگاز
 .می بودهی همسامی هفت سالگتا
 .رازی خورد و رفتن شتی سرهنگش ماموري به باباادمهی وسطاش یول

 .یی تا اول راهنمامی بودهی که اومدن دوباره همسابعدم
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 .کردی چادر سرم مییتدامامانم از سوم اب.ری بخی بچگادی
 کرد به پامو با مخ خوردم ری که چادرم گکردمی مي ازم بزرگتر بود بازی که سه سالری داشتم با اماطی روز تو حهی

 . شده بودیتمام دست و پام زخم.نیزم
 . بود از حال برمکی کردم که نزدهی گراونقدر

. می که واسه خاك کردن گربه مون کنده بودی وتو گودالدی شده بود که چادرمو از سرم کشی اونقدر عصبانرمیام
 !!خاکش کرد

 ...کنهی کار می دونم االن کجاست چی نماصال
 . نشستموتری کامپي ظهر پاتا

 . نهای خونم نهی ببرهی زنگ زده آمارمو بگدونستمی منکه می بار زنگ زد تا حالمو بپرسه ولهی مامانم
 . مینی بی همه دعوتن و اونجا همو مدی خاله مهشي گفت که واسه شام خونه یول. شمی پادی سمانه زنگ زدم تا ببه

 . رفتمی نمطی اوضاع و شرانی درکل با ای نبودم ولانی که اصال در جرمن
 . هفته بعدمو نوشتمفی بچه مثبتا تکالمثل

 .دادی و گزارش لحظه به لحظه مزدی مامکی احمقم انگار نه انگار سر کالسه دائم بهم پی التهیال
 .می بعد بدي خورن دوتا امتحان قرار شد واسه هفته ي تو سرنقدری تو سرشون اخاك

 . تا کنسل بشهاوردمی در مي بازی من بودم اونقدر آپاچاگه
 . نکردی مامانم مخالفتامویهمونموقع گفتم که من نم. می دعوتی مهموندمی که مامان اومد فهمظهر

 دییالو بفرما_
 !!يدومین.سالم نفس احسانم_
 ؟يچطور! ســــــالم پسر خاله دکتر خودم_
  بابات نذاشت؟؟؟يومدی چرا نگمیم.خوبم_
 . خوب نبودادی درس داشتم حالمم زتشی واقعیول.ومدینه البته بدشم ن_
 حالت چشه؟؟. هستشهیدرس که هم_
 ؟یپرسیاز من م. یتو روانشناس:  خنده و گفتمریزدم ز_
 ! بر عکسش شدهکردمی تو فکر مي درباره ی بگم من تا االن هرچیواال چ_
 !ي امسال منو نخوربیتا فر!  درساتو مرور کنگهی دور دهیجدا؟؟ پس جون نفس _
 وگرنه من درسامو از یکنی فرق مهی تو با بگدمی خورده که فکر کردم دهی ی ولدمی رسجهی نتنیآره خودمم به ا_

 !حفظم
 !!یگرفتی مادی دی بايکردی حفظ مدینبا!  بدترگهید_
 .زی مزه نرنقدری اگهیبسه د_
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  اصفهان؟يری می کیراست! باژه_
 !واسم دعا کن...پس فردا دفاعمه_
 !! یگی التماس دعا ممیاوه اوه به ک_
 !!کنهی رفع حاجتشون معی سرنمی خدا گناهکارارو دوست نداره واسه همگنیاخه م_
 ؟یگی خودتو مای يندازی مکهی به من تياالن دار_
 !!جفتمونو_
  خدافظکنمی هر شب تو نماز شبم دعات مزمیباشه عز_

 . خاموش کردملموی و روش قطع کردم و بافاصله ام موبایگوش
 . بهش کردم و حرفامو گفتمییجای اعتماد بچه
 !!خوبه همه رو بهش نگفتم.  دم منصرف شدی جواب نمدی دی بار زنگ زد خونه و وقتسه

 . ام سر رفته بودحوصله
 .وتری دوباره نشستم پشت کامپی و نداشتم ولی نشستن پشت رو صندلي نانکهی ابا

 ! گذاشته بودهی فقط عالمت گرندفعهیا. نوشتی ميزی هر متنم چری زشهی که همی بود همون آدمجالب
 

 . دونستنی نميزی چمیانی از اطرافچکدومی وبالگ هنی داشتن اي درباره
 
 
 که اوردنیاوناهم به رو خودشون ن.نترنتی اذارمی چند نفر از دهنم در اومد که متنامو مي دوبار جلویکی دیشا

 ! نهای دنیفهم
 
 
 ...نفس_
 
 
 ؟ي داريبله بابا؟ کار_
 
 
 ؟ی کمکش کنیتونیم. مشکل داره یاضی پسرش تو رگفتیم. دمی خانوم شمس و تو راهرو دروزید_
 
 
 !!رمیگی پنج تومن پول می ساعتیآره خوب ول_
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 تا حاال تو یاز ک: و داد گفتغی تو گلوش که مامانم با جدی پرییچنان چا!  بود خفه شهکی نزدی اول صبحبابام
 ؟؟؟ي پول دوست شدنقدریا

 
 
  درس بدم؟؟؟رمی ماچ بگيتوقع دار! ذارمایمامان جان دارم وقت م_
 
 

 . که به پشتش فرود آوردم سرفه اش قطع شدینی سنگي ضربه هی که با شدی شد بابام داشت کبود مبدتر
 
 
 !! شدهانینفس دستتم سنگ_
 
 
 خودت ي فقط تو برودمیباشه پس من به جاش پولو م: خورده آب خورد وگفتهی. خنده ام گرفته بود!!  باباچارهیب
 !ارین

 . کارو کنهنی من اي داشت بابایلی دلچه
 .گرفتی خودشو شوهرشم می تازه پول بازنشستگاوردیوقت ماجاره هاشو که سر . بدم نبودشی شمس وضع مالخانوم

 دوساعت برم خونشون و باپسرش ي پنجشنبه ها روزیعنی امروز نی باهاشون بحث نکردم و قرار شد از همگهید
 . کار کنمیاضیر
  

 .نیی ناهارمو خوردم و رفتم پاظهر
 

 !ي بدحی تو ضگهی بار دهی شهی مگهی مسئله رو سه بار واسش حل کردم باز مهی!!  خنگهپسرش
 

 . دوساعت چهارتا مسئله واسش حل کردمي مخم دراومد تا توفس
 
 !کی گرفته تا نسکافه و کیاز شکالت خارج.دادی مسی سرویه! گرم) یتیگ( دم مامانشباز
 
 ي نفس جون شرمنده خسته شديوا_
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 .ششی پامی بشتری بدیبا. حل نشهي زودنی به اشی مشکله درسکنمی فکر میول.کنمیخواهش م_
 
 
  فقط من خونه نباشم اشکال نداره؟ای بیاصال هر وقت که وقت داشت.  بـ ـوسهی دست خودتو مگهیقربونت برم د_
 
 
 .ششی پامی من مای باال ادی آراد بگمی مای ینه چه اشکال_
 
 
 ! وقت ناراحت نشههی یحاج_
 
 
 خدافظ.گهیبا اجازتون من برم د.شهیاتفاقا خوشحالم م.نه بابا_
 
 
 .ي لطف کردزمیخدافظ عز_
 
 

 .وتری پشت کامپدمی تلفنه و نوي مامان پادمی درو باز کردم دیوقت
 
 
 . بهونه دوش گرفتن رفتم تو حمومبه
 
 

 . روشن کردملموی بودم موبادهی که تو وان دراز کشنطوری برده بودم و هملمویموبا
 
 

 !ی کردم شروع شده بود تا لوس نازك نارنجی شوخدیاز ببخش. شش تا اس ام اس داده بودماحسان
 
 

 "!!آهت منو گرفت" عنوان بودنی که معلوم بود صبح بهم داده تحت اامشمی پنیآخر
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 85 

 
 ! نکردمنشیشانس آورده بود نفر...چارهیب!!  تو دفاعش گند زدهیعنی آخه

 
 

 ".. گردن من نندازیستی شعور تو درس بلد نیب " زدمامکیبهش پ. براش سوختدلم
 
 
 شنوهی می که مطمئن بودم به سختینیی پاي حموم و باز کردم و با صداریش. زنگ زدلمی سند شد به موباامکمی پتا

 :گفتم
 
 
 .یسـالم دک_
 
 
 ؟ییکجا!  لوسيسالم بچه _
 
 
 !تو وان در کنار دوش حموم! یی استثناطی شراهیتو _
 
 

 . بهم زنگ بزنرونی بيپس اومد: خنده وگفتری زد زاحسان
 
 

 تونم ی نمگهی دیاالن قطع کن!  دارمی دونه من گوشی نمیاحمق جون کس:  که گفتمکردی می خدافظداشت
 .باهات حرف بزنم

 
 
 ؟؟ي اونشب چقدر فشم دادییخدا!! از دست تو_
 
 
 رهیپرم به پرت بگ!!! يندازی مکهی خان تونیدر ضمن بار آخرت باشه به دختر هما!!  نبود در حد چار پنج تاادیز_

 افتاد؟؟! دمیدودمانتو به باد م
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 ! گند زدم تو دفاعم؟ي کردنمیچرا نفر. نوش جونمي که دادییفشا! ی دختر حاجي شديخطر_
 
 
 ؟يحاال چند شد!  و آه کجا بود؟ من پوستم کلفتهنیبابا نفر_
 
 
 ! بدیلیخ_
 
 
  چند؟؟ییخدا_
 
 
 ! بدیلیخ_
 
 
 ! بکشمسهی تنمو ک برمخوامیبگو م. دارمیزهر مار مگه من باتو شوخ_
 
 
 !!نوزده:  گفتدیخندی که داشت می حالدر
 
 

 . اش بلندتر شدخنده
 
 

  گم شو خدافظ؟يندازی منو دست میعوض: که لجم گرفته بود با حرص گفتممن
 
 
 !دیببخش! نه نه قطع نکن_
 
 
 !ی شزی تا عزی کنکی خودتو کوچتی باشخصي خانوماي کن جلوی سعشهی پسر خوب همنیآفر_
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 هان؟؟_
 
 
 ؟ي نداريکار. به ائامه کارم برسمخوامی گم شو م؟یجی احسان گيوا_
 
 
 ؟ي کردیآشت_
 
 
 ؟ي نداريکار.مگه بچه ام؟ آره _
 
 
 .نه قربونت خدافظ_
 
 
 يبا_
 
 

 !  گندگهیبه نوزده م. اسکلم کردهمسخره
 
 

 .  خر خوننالمونی همه فاممی ندارشانسم
 
 

 . خونمی نمگهیمن همون سال اول قبول نشم د. رکورد زدنهی خاله مرضي بچه هاالبته
 
 

 . پاركمی با دوستام رفتشهی طبق روال همعصر
 
 

 نموندم و شتری ساعت بهی نمیواسه هم. بچه هارو نداشتمهی خاله زنکي حرفايحوصله ...شهی نبود مثل هميخبر
 . خونهمی کردم برگردی و راضدینو
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 .تو خونه و برم ارمی اومدم کفشامو دربتا
 
 

 .می بعد شام مهمون دارری بگینیری جعبه شهینفس برو : در گفتي اومد جلومامانم
 
 
 .رهیخب بگو بابا بگ. زود اومدمینی بینم. کنهیمامان من دلم درد م: گفتمی کالفگبا
 
 
 .گهیبرو د. بهش بگمومدی خسته بود دلم نیلیبه بابات زنگ زدم خ_
 
 

 .نی رفت بپرسم مهمونا کادمیاصال . نیی محکم از پله ها اومدم پاي و با قدم هادمی با حرص از دستش کشپولو
 
 
 .اوردمی خودم نيبه رو. تو کوچهدیچی حامد پنیکه متوجه شدم ماش. گفتمی مراهی لب داشتم به عالم و آدم بدوبریز
 
 
 .نشی نگامو برد طرف ماشنی بوق ماشي چند لحظه بعد صدایول
 
 

 .سالم:نیرفتم کنار ماش. بود و سروته کرده نیماش
 
 
 ! ببرمتيری مییجا.سالم_
 
 
 !فعال.رمینه ممنون خودم م_
 
 
 .بجنب.رسونمتی باال مایکجا؟؟ ب_
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 . خدا خواسته سوار شدماز
 
 
 ؟ي بریخواستیکجا م_
 
 
 ؟يبلد. محفلی فروشینیریش_
 
 
  مدرسه؟؟ی امروز نرفتیراست!! زمیبلدم عز_
 
 
 چطور؟.نه_
 
 
 ؟يچوندی پیناقال امتحان داشت.  رفتميومدی تا هفت ندمی دیول.آخه صبح منتظر بودم برسونمت_
 
 
 ! از اون بچه زرنگاستتیهه هه آبج_
 
 
 نم؟ی ببوی کدی نخوام بایاگه من آبج_
 
 
 ! همه امهی محل بنده آبجنی تو ایول. دونم یاونو نم_
 
 

 !! بخوانی حرفان که آبجنی محل پدر سوخته تر از انی اي بچه هایول: باال انداخت و گفتیی ابروحامد
 
 

 ؟؟ي زود باهاشون جوش خوردیلی تو خنمیواسه هم:  گفتمهی خنده امو گرفتم و باکنايجلو
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 !بهتر از خودت! شناسمتیکم کم م!! ي مارموزیلیخ: دستش آروم زد تو سرم و با خنده گفتبا
 
 
  که من مارموزم؟؟يدی رسجهی نتنیاالن از کجا به ا: خنده گفتمبا
 
 

حامد خودم :کردی خاموش منویداشت ماش.  توقف کردی فروشینیری شي بحثمون داغ شده بود که جلوتازه
 ...یمرس.رمیم
 
 

 اصرار کردم که میهرچ. زودتر رفت و حساب کردینیریموقع حساب کردن پول ش...ی فروشینیری اومد تو شباهام
 . قبول نکردیپولشو پس بدم ول

 
 

 .دمی بهنامو ديشماره . زنگ خورد لمیموبا. می که شدنیاش مسوار
 
 
 . وقت بود تا باهاش حرف بزنمنی واالن که خونه نبودم بهترزنهی بازم زنگ مدونستمی می جواب ندم ولخواستمیم
 
 

 . داشتي چه دل پرچارهی و جواب دادم بیگوش
 
 

 . ناراحت شد منم بهش حق دادمیلیخ. گفتمتوی واقعیستی رودربای بمنم
 
 
 بلند بود که حامد ی به اندازه کافمی گوشيصدا. با بهنام تموم نکرده بودی درست و حسابنای خب می دونم ولینم

 .همرو بشنوه
 
 

 !بگو بزنم: از رو داشبورت برداشت و گفتلشویحامد موبا. که تموم شدصحبتم
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  بگم؟ویچ: تعجب بهش نگاه کردمبا
 
 
 !!گهیشمارتو د_
 
 
 نگام ينجوری ایمخصوصا وقت!...دی باری مطنتی از اون چشماش شیول...جذاب بود... شدمرهی چهره اش خبه
 !کردیم
 
 
 . نداشتمطشوی شرای اومد باهاش دوست بشم ولی بدم نمنکهی ابا
 
 

 حرفمو گوش داد. ازش خواستم نگه دارهمیدی که رسابونی سر خنمی همواسه
 
 
 ...کننی فرق میلیاونا بامن خ.ی باشدهی خانواده منو دکنمیراستش حامد فکر م_
 
 

  داره؟یچه ربط: حرفم اومد وگفتوسط
 
 
 . مجبور بودمی بدم ولحیدوست نداشتم اخالقه بد خانوادمو واسه همه توض. به صورتم دادمیپف
 .ستی که من ورود و خروجم دست خودم ننهیربطش به ا_

 شده وگرنه ي کاری مخفدایاومدن منم تو تولد ش. هستنی مذهبيبهر حال اونا آدما. و بابام داره به مامان یبستگ
 ! بذارمیی جاهانیعمرا مامانم بزاره من پامو همچ

خوش .نیهم. کنمی و اسکل نمی کسنمیواسه هم. و مواخذه بشمفتمی دوست ندارم دباره تو حچل بنکهی اگهید
 .گذشت

  
 ! مارو ول کرد رفتدی مارو که تا عکینتی بده استاد سری خخدا
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 : صداشو صاف کرد وگفتي جدیلی برداشت و با ژست خنکشویع. که به پهلو نشسته بود نطوری همحامد
 

 !! تموم شد؟حرفات
 

 . به نشونه آره تکون دادمسرمو
 

 .  دستم جعبه رو گرفته بودمهیبا .. کارو کردنی هماونم
 
 .  شمادهیکه دست حامد دور بازوم حـ ـلقه شد ونذاشت پ. درو باز کردمگمی دست دبا
 
 کنم؟ی حامد دست و پامو گم ميچرا جلو. زدی تند منقدری دونم چرا قلـ ـبم اینم
 
 نفس شمارت؟؟_
 
 .رمی تونستم نگاهمو از چشماش بگینم
 

 ! مثل خودم خلهکردمی فکر میی جوراهی. باهاش باشمخواستی مدلم
 

 اومد غر بزنه عدد و ی و تا مکردمی مکث مگفتمی که ميسر هر عدد!!  خودمي وهی به شیهش دادم ول بشمارمو
 .گفتمیم
 
 .کردم تا بهش شماره بدم "جون به سرش" قول خودش به
 
 .  اومدی پشت سرم منشی دم خونه با ماشتا
 

 !انهی که کارم درست بود کردمی فکر منی به امدام
 

 . نسبت بهش داشتمیحس خوب.کردی فرق مشی پي بار با دفعه نیا...دمی ترسیم. دونستمی نميزی از حامد چمنکه
 
 ...یول.واسه من سرو شکل مهم نبود. رفتارش بودای به خاطر طرز برخورد دیشا
 
  انداختم و وارد ساختمون شدمدیکل
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 حرفا نی چغرتر از اکردمیفکر م...ي خوشحالم کردیلیخ:  زدامکی بودم که بهم پدهیهنوز به پاگرد اول نرس.

 .نمتی پارك تا ببامیفردا م!  منههی از خوشانسنمیا!! ي خداروشکر نبودیول...یباش
 
 
 ما دخترها خوشحال کردن ي فهیوظ.زمی عزکنمیخواهش م:  تو جواب نوشتمنمی حرصم گرفت واسه همامشی پاز

 محلم ي منو از بچه هايشماره ! يدر ضمن فکر نکن منو بدست آورد!!  بدبخت و پر اعتماد بنفس مثل توئهيآدما
 !!!ــزمـــــــــی نداره عزي واسه من کارمکارتیعوض کردن س! يری بگیتونستیم
 
 

 . شدی داشت تموم ممی گوششارژ
 
 

منم !!  حرفانی و ايدی داده بود که چقدر زود رسریمامانم گ.رفتمیداشتم لو م. خاموش کردم وارد خونه شدملویموبا
 !! منو بردنشی اونم با ماشدمی گفتم تو راه رسول و دیدروغک

 
 

 . خونمونانی بعد چند سال قرار بود ببای سرهنگ بودن که تقري آخر شبمون خانواده يمهمونا
 
 
 . نهایجرئتم نکردم از مامانم بپرسم ازدواج کرده . نمی بمونم وپسرشو ببداری دوست داشتم بیلیخ
 
 

 .مرده بودم از خنده. روشن کردملمویموبا. بودم رو سرمدهی تا خرخره کشلحافمو
 
 

 . به غلط کردم افتاده بودحامد
 
 
  به دست وينجوری ارسهی که منجاهای به ای ولکنندی منم منم میچرا پسرا الک. خودم با احسان افتادمي دعواادی
  افتن؟؟ی دخترا ميپا
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 .ریشب بخ!! کنمی فراموش نمی بخشم ولیم:  زدمامکی حامد پبه
 
 

 ی محل نمی تو محل به کسدونستمیم. گرفته بودممانیآمارتو از نر. کردمیخانوم بداخالق شوخ:  جوابمو دادعیسر
 کنمیفقط دعا م.ي با همه جوراستتی سي دونم از رویم.  خوشحال باشمشنهادمیخب حق بده بابت قبول پ!! يد

 ام یقی موسوئهیدرضمن استد!!  نه آوازصچون من نه بوکس بلدم نه رق!! ی دوست نشده باشاستیبا منم از رو س
 !! طرفم نفس جانی با کدونمیم!  طرفتامی کردم بی اعتماد به نفسو نداشتم که جرئت نمنیاگه هم!! ندارم

 
 
 . آمارمو گرفتهازی تا پری که از سدمی فهمامکی پنی خوندن ابا
 
 
چقدر . بودی پسر خشن و باحالیلیخ.  از دوستام بودیکی می استاد کالس بوکس من و الناز و انا برادر نسری بخادشی

 !!نیازش کتک خوردم تا شدم ا
 
 

 .رفتمیاونجاهم باهاش م. از دوستاش تو ولنجک بودیکی وئهیاستد. رفتمعادی آوازم با مکالس
 
 

 . رفته بودمنی شاهشی پيجلسه ا که چند رقصم
 
 

 مامان و بابام لو ي که جلويخدا به دادم برسه اون روز!!  که من نکردمیی چه غلطانمیبی مکنمی که فکر ماالن
 !!برم
 
 

 !  ـنه امـی رو سزارهی مبرهی گوش تا گوش مکلمو
 
 

 . باشهدهی پرسعادی مای نیمگه از شاه. دونهی از من نميزی چمانی آمارو دراورده؟ نرنی از کجا احامد
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 گهی هنر دکنمیچون فکر نم!! ی هستی تو آدم خوش شانسنمیبی مکنمیخب االن که فکر م:  زدمامکی بهش پدوباره
 !! هاهی خودمون بمونه مخصوصا تو همسانی فقط بی گرفتی دونم آمارمو از کینم!!  باشه که من بلد نباشميا

 
 

شبت !! ي تک تک هنراتو بهم نشون بدنکهیبه شرط ا.مونهی خودمون منی بطنتاتیش:  موندم تا جوابمو دادمنتظر
 .زمی عزریبخ
 
 
 از مردمیداشتم م. نشدي خبرانی مهمونا بنیهرچقدر منتظر موندم تا ا. و جوابشو ندادمشهی شارژم تموم مدمی دگهید

 .دمی کشازهیبس خم
 
 

 و تا کردمی اومد چشمامو مثل جغد باز میمنم تا مامان م. تا خوابم نبرهدی کشی تو اتاقم سرك می که همامانم
 .کردمی مثل گربه چشمامو تنگ مرفتیم
 
 

 . آوردنفی نه بود که تشريکای نزدساعت
 
 
 !! سه نفر بودنی بزنم ولدی خوب نتونستم دست؟ی نی هست؟ کی کنمی باز گذاشتم تاببمهی اتاقمو ندر
 
 

 . اومدامکی پمی نرم واسه گوشای رونی که برم بکردمی دل مدل
 
 

 ؟؟؟ی خوابیپس چرا نم:  زده بودامکیحامد پ. لحافری رفتم زدوباره
 
 
 از کجا هی جناب همسادمی که فهمرفتمی داشتم ور ممی ـشونـی ـامو به نشونه فکر کردن جمع کردم و با جوش پلبـ

 !!رهیگیآمارمو م
 
 

 !!بالـــــــــکن
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 متوجه بشه که روشن تونهی بالکن راحت مادی اتاقم بود و اونم هر وقت بواری به دواریه اش د خوني از اتاق هایکی

 !دارمی که من بیعنیبودن چراغ اتاق 
 
 
 !! بالکن هامون بودي از همه بدتر فاصله دو سه متردمیشا
 
 

 . برم تو بالکنخواستی مدلم
 
 

 ـگار دود ـی و داره سواری داده به دهی تکدمیدر بالکن و که باز کردم د. مانتو شالمو سرم کردم عی سرنمی همواسه
 !کنهیم
 
 
 یچرا نم!ری شب بخیگی مي دارشی ساعت پمیاز ن: نیی ـگارشو از باال پرت کرد پاـی خنده و سری زد زدی منو دتا

 ؟یخواب
 
 
 !!همراه اول!! ی راحت شد تو هستالمیخ...گشتمیدنبال فضول م: گفتمیواشکی نگاه به اتاقم انداختم و هی

 
 
درستت !! يدی چشم سفیلیخ:  بند لباسشو پرت کرد طرفمي رهیکه گ.  خندهری آماده پرخاش حامد زدم زي افهی قاز
 !ی حرف بزنينجوری باهام اگهیبه جون حامد اگه بذارم د! کنمیم
 
 
 ! کندی بذار خرت از رو پل رد شه بعد تهداروی: رو پرت کردم طرف خودش وگفتمرهیگ
 
 

 گه؟ی ديایفردا پارك م:  گرفت وگفتهدستی رو با رهی گحامد
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 . تو اتاقدمی کردم و چپي بايگفتم و با دست باهاش با "اره" یواشکی.  تو اتاقمادی داره می کردم کساحساس
 
 

 یـ ـتم نشستم که مامانم در اتاق و باز کرد و درحالرو تخ.  کنه و در بالکن و بستمی نموندم حامد خداحافظمنتظر
  کنم؟ییرایمن دست تنها پذ.گهی دایپاشو ب: دندوناش گفتنیکهر چادرشو گرفته بود ب

 
 

 !! خوابمجهیگ. امی من نشهیم!! مامانه خوبم: وبا حالت خسته و داغون گفتمدمی کششالمو
 
 

 !! پاشو زشته؟؟یچونیپی ميباز دار: کردی که از بازوم گرفت خودشو خاليزی رشگونی گرفت و با ندستمو
 
 

 . تو برو اومدمامیباشه االن م: وگفتمرونی بدمی گرمش کشي از دستادستمو
 
 

 دارتی بی بخوابيریبه خدا بگ: انگشتشو به طرفم گرفت وگفتيزی آمدی که باحالت تهدرونی از اتاق بره باومد
 !کنمیم
 
 

 !!چشـــــــــــــم: و گفتمرونی با صدا دادم بنفسمو
 
 

 . از کمد دراوردم وتنم کردممویدامن بلند مشک. بودی بود و شالم مشکي مانتوم سورمه اچون
 
 

 . نداشتتی سنخمیچی بود که با هی از اون شالوار صورتبهتر
 
 
 .دادمی راهرو واستاده بودم و داشتم به حرفاشون گوش متو
 
 

 ! بچه هاشچارهیب.کردی که آدم کپ مزدی حرف مياونقدر خشک و جد.اش محکم و بلند بود هنوز صدسرهنگ
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 پسرشون الله؟؟. پاره کردن بودنکهی ام با مامانم مشغول تعارف تي رضوخانوم
 
 
آنکاتم که .  دارهشی من رهی خودم و خودش يقطعا االنم مثل بابا.  خوراستي از اون تو سرگهی ددونمیم...چارهیب

 !عمرا
 
 

 بدبختم نی اترسمیم.از صبح حالت تهوع داشتم.شهی حالم داره بد ميوا!!  مامان و باباشم البد چاق و گندستمثل
 . شکوفه بزنمنمیبب
 
 

 . شکالت گذاشتم تو دهنمهی برگشتم تو اتاق و دوباره
 !!يبازم همخونه ا.  برداشتم و شروع کردم به خوندنرمانمو

 
 !کردنی پسر خوشگال هم خونه منی از ایکیه ؟ کاش مارم بزور با  خبرچه
 

 !استغفراهللا... برادرنی از ایکیبا . شانس گند منهاگه
 

 و بستمی مشدنی موش و گربه باهم دوست می حتای و سگ و گربه دیرسی خوبش مي تا رمان به جاهاکال
 . کنارذاشتمشیم
 

 ! رفت تو اتاق بغـ ـلیکی با مامانم
 

 .خواستی از مامانم جانماز منکهیمثل ا.زدی داشت حرف منی حسریبا ام. کردمزی توگوشام
 
 . اتاقمون شدمیکیمنم وارد اون .  مامانم از اتاق رفتتا
 
 . چاق نبودنی حسریام
 

 .  بود پشتش واستاده بودمفی ظربرعکس
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 . بوددهی پوشی با بلوز مردونه ذغالی مشکي مردونه شلوار

 
 !!گهی دهیبچه مذهب. حدسم اشتباه نبودنهی زمنیحداقل تو ا.گفتی لب اذان مری زداشت

 
 !سالم:درو بستم وهمزمان گفتم. اومد قامت ببنده و اهللا اکبر بگهتا
 
سالم از : که دستاش کنار گوشش مونده بود گفتنطوری شوکه شده بود به هول برگشت و همي که انگارنی حسریام

 !ماست
 
 . لبـ ـام نشست لبخند رواری اختیب

 
 که فی حیول.  عوض شده بودیلیخ! ی مشکيچشم و ابرو. فیصورت ظر. آنکات شده داشتشی ته رنی حسریام

 .کردنی مری خانواده اش تو عالمه خودشون سیاونم مث
 

 !دستات خسته نشن: کنم با خنده گفتمعشی ضانکهی اواسه
 
 . صورتش و باتعجب بهشون نگاه کردي دستاشو آورد جلونی حسریام
 

  نداده؟ادیمامانت بهت ! نماز اول وقتش خوبه:  باز با پوزخند گفتمی ولختمی رکرممو
 
قشنگ .رونی دادم و از اتاق اومدم بلشی تحوگهی پوزخند دهی بزنه ی تا خواست لبـ ـاشو تکون بده وحرفنی حسریام

 ! خورهيلنگه خواهرش تو سر
 
 . کردمیو باجناب سرهنگ و خانومش سالم و احوالپرس رفتم ییرای پذبه
 

 !زدی من حرف مي فرش به جاي بود و با گالنیی سرهنگ که اصال نگام نکرد و برعکس پسرش سرش پاجناب
 

 !کنهی گرفته بود که انگار بابام مامانمو ول کرده اونو نگاه میی ام چنان روي رضوخانوم
 
 .  آوردمیی همه چايبرا
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 "می ندارلی آخر شبه ميوا"قهی تا بعد چند دقداشتمی هرکدوم نگه مي برداشتم و جلومی به اون گندگوهی مظرف
 . بذارم سر جاشوی رو بردارن و منم ظرف به اون گندگوهیم
 
 ! طرف چشمم به در اتاقهی بود و از نای طرف چشمم به مامانم اهی نشستم از ي خانوم رضوي مبل روبه رورو
 

 !دمیخندی مشتری من بیهمه بهش قبول باشه گفتن ول. آوردنفی آقا تشرباالخره
 

 .شدمی بدبخت منی کردم اندازه ای نمی منم زرنگاگه
 

 ! کنییرای خان پذنی حسریمامان پاشو از ام: با همون ژستش موقع حرف زدن گفتمامانم
 

 . زدم و رفتم تو آشپزخونهی زورکلبخند
 
 . نبوداشی بچگهیاخه واقعا شب.  کنمتشی اذخواستی دلم می دونم چرا ولینم
 

 . بپوشهی دوماه محرم مشکنکهیاز ا.  اومدی بدش مزای چیلی از خادمهی اونم
 
 !کردی دوستاش فکر مهی بود و شبیرستانی اون موقع دبدی دونم شاینم...نکهیاز ا!  آهنگ گوش ندهنکهی ااز
 
 هی با نشویری شیی چاشهی اومد و همی شکر خوشش م ازای بچگادی!  عالمههیاونم !!  کردمنیری با شکر ششوییچا

 ! خوردی قند مایعالمه شکر 
 
 .ییرای و دستم گرفتم و برگشتم تو پذینیس
 

 ...دییبفرما! قبول باشه: دال شدم جلوش
 
 .ممنون: لب گفتری نگاه گذرا به چشمام انداخت و زهی

 
 . مقابلشزی بشقاب گذاشتم رو مهی و گذاشتم رو اپن و ینیمنم س. و برداشتییچا
 

 ! نبودنجایاصال ا.جلوش دوباره خم شدم. رو دوباره بلند کردموهی مظرف
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 !! کمـ ـرم شکستنی حسری امياقا: گفتمآروم
 

 د؟یدی شما چرا زحمت کشنهی سنگنکهیا:  گفتی و با دستپاچگرونی اومد بالی آرومم از فکر و خي تازه با صداانگار
 
 .دییبفرما. کنمیخواهش م_
 

 ...دادی محی ترجی و به همه چبی درست بود سحدسم
 

 !زمی کنه واسش کرم بری نگامم نمهیاه !  رو بکوبم تو سرشوهی ظرف مخواستی مدلم
 
 ... بدبختنی دادم به اری گیالک. شدموونهی دباز
 

 . بخورهشوییمنتظر بودم چا.  و سرجام نشستمبرگشتم
 
 . قلپو خوردنیاول
 
 .  خندهریزدم ز. انداختوانی لهی نگاه هی تعجب سرشو اورد عقب و با
 

 . شدم شروع کردم به سرفه کردن و رفتم تو آشپزخونههی متوجه نگاه بقیوقت
 

 . مظلومهی ولرمی بمیاله. رمی بگلمی ازش فتونستمیکاش م. مردمی از خنده مداشتم
 

 .ییرای که تموم شد برگشتم تو پذزمی ري هاخنده
 
 د؟یاری بیی دوباره برام چاشهیم:و باخنده گفت.  کامل سرتا پامو نگاه کردگهی دندفعهیا

 
 . خندهری لـ ـبمو گاز گرفتم تا دوباره نزنم زگوشه

 
 . شدمقیبا خنده به صورتش دق.  تا تهشو خوردهدمی درمی ازش بگوانوی رفتم تا لجلو
 

 . و بردمختمی ریی واسش چادوباره. لحظه باز و بسته کردهی چشمک چشماشو واسه مثل
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 . باز کردری بابام سر حرف و با امنکهیتا ا. نی حسری باهم مشغول حرف زدن بودن به جز من و امهمه
 
 ؟ی کنی بابا کار مشی جان االن پریام_
 
 .وترهی کامپيشرکت نرم افزار. کنمی از دوستام کار میکی گرفتم تو شرکت سانسموی لیاز وقت! نه_
 
 . شغل باز نشسته بشهنی ام از اچارهی بنی بازار ور دست بابا که ایرفتی بود؟ ميچه کار_
 
 بهش ی باشه؟ هرچنی امروز کدومشون به حرف پدر مادرشونن که ايبچه ها:  اومد جواب بده سرهنگ گفتری امتا

 !! واسه چارصد تومنادی شب مرهیاالنم صبح م. خودم قبول نکردشی پای دانشگاه بي خواد بریگفتم نم
 
 ون؟یمگه نه آفا هما!  خودم واستادميعوضش رو پا: و گفتدی خندریام
 

 !هی حرفنمی بگم؟ ایواال چ: زد و گفتي لبخندبابا
 

 زم؟ی عزادیخوابت م. نفس جان شرمندهيوا: گفتي که خانوم رضودمیکشی مازهی داشتم خمدائم
 

 ! کوچولوهی: تکون دادم و با لبخند گفتميسر
 
 !وترنی کامپي حاال تا نصف شب پايدخترا!  هوابهیچه خوب که زود م: رو به مامانم کرد وگفتي رضونومخا
 

 نهی بشقی مگه واسه تحقستی نوترمیاهل کامپ. موقع ها خوابهنیهرشب ا.نه نفس من: من جواب دادي جامامانم
 !پاش

 
 کردم و یگفت و منم با اجازه مامانم پاشدم از همه خداحافظ "نیآفر" يخانوم رضو. حرف مامانم خنده ام گرفتاز

 .رفتم تو اتاقم
 

 !نی حسری به خاطراتم با امای فکر کنم دی دونستم به حامد باینم!  سرم چه شلوغ بودامشب
 

 . فرش قائمش کردمری به شارژ دم تخـ ـتم زدم و زموی که بلند شدم گوشصبح
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 می شب برهی به صرف شام گهی قراره ما دنکهی حرف بود و اشبی دي صبحونه همش درباره مهمونازی مسر
 .خونشون

 
 . گفته بودری زده بود و صبح بخامکی شده بود بهم پداریحامد که تازه ب. بهونه درس خوندن برگشتم تو اتاقبه
 

 ... رمان خوندني دادم و نشستم پاجوابشو
 

 . رهی بشم حوصله ام سر نمرهی خوارشی و به درو دنمیشاگه ساعت ها هم ب... مامن آرامش منه... اتاقممعاشق
 

 . آجر رنگ کردمي هاکهی اتاقمو مثل تواری طرف دهیبا اسفنج .  خونهنی امی که اومدی سالهمون
 

 . و مدل دادمواری و تو سه روز ددمی که دوست داشتم و با اجازه بابا خري سبزي رنگ هاتمام
 

 .  گرفتممی خودم ساتن زرد مالي قهی اتاقمم به سلي پرده
 

 . کرده بود زده بودمنیی از دوستامو با هنر خودش روشو واسم تزیکی که داده بودم ی ساده سبز آبپوری گهی روشم
 
 . پسر عموم و زنش انداخته بودم و چـ ـسبونده بودمهی که تو آتلیی عکس هاوارمی دگهی طرف دهی

 
 .وتری پشت کامپنمی بشخواستی مدلم
 

 . خوردی تلفن داشت مخ خالمو مي بود مامانمم پای مذهبی سخنراندنی بابا مشغول ددمی کشییرای تو پذیسرک
 
 !دیدی سمت خدا مونی تلوزي ام به دستور بابام پاچارهی بمانینر
 

 که اظهاره لطف میشگی همي نبود جز همون طرف دارايخبر.  به وبالگم سر زدمعی و روشن کردم و سروتریکامپ
 .حالم خوب بود.ه بودنکرد

 
  نوشتمی متن شاد مهی آوردم و ی به مخم فشار مدیبا
 

 .می تو گوشختمی دانلود کردم و ردی رمان جدهی شدم و فقط مونی اومد؟؟ پشی به ذهنم ميزی مگه چحاال
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 !خوبه مامانش خونه نبود.اونقدر سرش داد زدم صدام گرفته بود. و به آراد درس دادمنیی قبل پارك رفتم پاظهر
 

 . پارك و منم از خدا خواسته فلنگو بستمادی فردا امتحان داشت بابام نذاشت بدی نوچون
 

 . داشتي نظرهی یهرک. واسه بچه ها گفتممونوی دوستانی از اومدن حامد به پارك جرقبل
 
  تو؟؟يری از سوراخ موش معدی ی شی از در دروازه رد نمیی وقتاهینفس تو _دایش
 

مثال با شعروز دوست !  داره؟ دلش خواسهیچه ربط: گفتنای که مکردمی می رو تو سرم حالجدای جمله شداشتم
  داداشه کچل تو؟؟ای شدیم
 

 .دادی و جواب مشدی مدای پیکی ی شواال من بودم ولنی مخاطب اخوبه
 
 ییهوی یول.کنهی مفی ازش تعرمانیالبته نر. پسره تازه اومدهنی که انهی منظورش اناینه م:فت سمانه گندفعهیا

 !یدونیتوکه اخالقه سگ نفسو م! دوست شدن
 
 بود که تعجب کردم چه زود با نیبهر حال منم نظورم ا: اومد گفتی که میی بود و با چشم و ابروی بازم شاکدایش
 !نیهمـــــ. پسره دوست شدهنیا

 
 که منم دی رفترونی مدت شماها با دوست پسـ ـراتون بنیراستش اونقدر تو ا: بچه ها که تموم شد گفتمصحبت

بعدم من نظر .ادی خوشم مافشمی و قپیاز ت. هیپسر جذاب و با حال! بعدم حسم نسبت به حامد خوبه! دلم خواست
 !نی همدی باشانیفقط گفتم در جر! دمیشماهارو نپرس

 
 ! معرکهاری بشی گفتم که شده بود آتدای ش آخرو واسهکهیت

 
 .  بودختهی گوگوش ری شده بود که الناز اومد و دوباره تو لپ تاپش آکادمنی خورده سنگهی جو
 

 ... بودی که صداهاشونو بشنوم واسم کافنی من همی کلشونو کرده بودن تو لپ تاپ ولهمه
 

 ! خونهی مناینفس ما قشنگتر از ا:گفتی که مدام مالناز
 
 ! تا من واسشون بخونم و بزنممی داده بود فردا شب همه خونشون جمع بشری هم گنایم
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 . پارك منتظرهي زنگ زد و گفت که بااللمی که حامد به موباکردی اصرار مداشت

 
 . منتظرم بودنشیتو ماش. کردم و رفتمی بچه ها خدافظاز
 !!سالم گربه خانوم_
  به چشمته؟؟نکی عنقدری ای شیکالفه نم! سالم بچه پرو_
 !شمی متی بار گفتم که چشمام روشنه اذهی زمیعز_
  مشکلو ندارم؟؟نی بار گفتم که چطور من اهیمنم همون _
  بزنه؟نکی عابونی تو خيدیتو کدوم گربه رو د! گهی ديگربه ا_
 ! شفا بدهضاروی مريخدا همه _
 م؟ی حاال کجا برطونیش_
 ! خونه باشمگهی ساعت دهی دی من بامیری دونم هر جاهم مینم_
  فرحزاد؟؟ایکن . به چشميا_
 !کن...اوووم_

 . خونهدمی رسی نمری و از اونورم دمیدیرسی و انتخاب کردم چون زودتر مکن
 .می بدم تا گوش کني دی سهی سرم ي ازم خواست که از باالتوراه

 ...ی تنيبر...رایشک...گوگوش...وشیدار... یاب! ي داریحامد همه جور آهنگ_
 ؟يتو کدومارو دوست دار: با خنده گفتحامد

 ! خونهیشر م...یتنیهمه رو به جز بر! واال منم مثل تو خلم_
 !ادیبه مخم فشار نم. چون شعراشو از حفظمذارمی میاب
 .بودم "پلکش"عاشق آهنگ. کردادی کم زهی و گذاشتم و حامد صداشو ي دیس

 !می دادی شد گوش می که پخش می و به آهنگمی ساکت نشسته بودجفتمون
 ! از خودت بگوکمی! میدی آهنگ گوش ممی شه فقط داری که نمينجوریا:آهنگ و قطع کرد.می و که رد کردشهران

 !ی دونی راجع به من موی کنم تو همه چیواال فکر م_
 ! گمی دونستم میحاال تو بگو هر جاشو م! دونمی نمنمیهمچ_
 ! شانس مننیتف به ا! ن بوداحسا.  زنگ خوردلمی اومدم حرف بزنم موباتا
 . کردم و جواب دادمی حامد عذرخواهاز
 !سالم_
 ؟یسالم خوب_
 جانم؟؟...ممنون_
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 ؟یی بال کجایجونت ب_
 !رونیب_
 ! خونه بهم زنگ بزنياومد_
  زنگ بزنم؟لمیاحسان با موبا_
 . نرهادتی. زنگمی بهم اس بده خودم ميدینه رس_
 .باشه حتما_
 خدافظ.مراقب خودت باش_
 خدافظ_

 اده؟؟ینفس تلفنت زنگ خورش ز: و که قطع کردم حامد گفتیگوش
 !ادی مشیکم پ! نه_
  مگه نه؟ادی مشی پیاز شانس من هروقتم با من_
منم با .دیالبته نظر منم پرس. ـون سفارش دادـی و قلییحامد چا.می از سفره خونه هاش رفتیکیتو . کنمیدی رسگهید

 . موافق بودمنایهم
 . نگاه هاش موذب بودمری خورده زهی
 . شد راحت به صورتش نگاه کردی برداشته بود و منکشوی عگهید
 ؟ی کنی نگام مينجورینفس چرا ا_

 !خانوادت. از خودت! اول تو بگو! ينجوری همیچیه:  شال مرتب کردمری زموهامو
سه تا پسر .میچهار تا بچه ا!  خونمیواسه ارشد دارم م:  شروع کرد به گفتندی کشی ـون مـی که قلنطوری همحامد

 !هیی و اول راهنماکترهی دخمل که از هممون کوچهی.میکه من وسط
 .می کنی می بابامون و زنش زندگشی پی ما همگیول.  و بابام از هم جدا شدنمامان

 !!ی گرفتی مادی تاری آرمان گشیپ.دمتی تو موسسه آوا دشی بار تورو دو سال پنی اولنکهی اگهید
از حرصمم !! ي تو بهم محل سگم نداددمتیاونروزم که بار اول د:  از تعجب گرد شده بود که باخنده گفتمچشما

 ؟يتوموسسه با آرمان دوست بود! ی تا نگام کنی ترمز کردم که بترسي اونجوردمتیفرداش تا د
 !"لدای" تو همون موسسه دوست بودیکیدر ضمن با ! آرمان فازش با من جور نبود.نه بابا _

اون فازش !!  دوست بودملدایاتفاقا بر عکس تو من با !  حواسم بهت بودمهی که از اون موقع البته نصفه و نخالصه
 !دی پری میه
 ! ادبشون کرددیبا! ادنی کار زانتی خيدخترا: ـونو داد دستم و با خنده گفتـیقل

 واد تورو ادب کنه؟ خی می ک؟يتو هم ادبش کرد:  ـونو عوض کردم و با حرص گفتمـی قلهیدهن
 !! کنمایادبت م!  نگاه نکن نفسياونجور: به قهقهه افتاد و گفتحامد
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 !دمی تو؟؟ ترسیک:  و دودشو تو صورتش فوت کردمدمی پک کشهی
 ...!!یـــــلیخ: ابروشو داد باال و با حرص گفت_

 !! بگو خجالت نکش؟؟ی چیــلیخ: گفتمهمزمان
 سرمو بردم عقب... صورتمي ذغال برداشت و آورد جلوکهی تهی بود ینی که کنار سی انبرکبا
 ؟ي شدوونهیحامد د_
 !ارمی خواد جفت چشاتو از کاسه در بینه فقط دلم م_

 .ینیدستشو هل دادم عقب و ذغال افتاد تو س. ذغال تو دستش و چشماش در گردش بود نی بچشمم
 . از بازوش گرفتميزی رشگونی کنم نی حرصمو خالنکهی خنده ومنم واسه اری زد زحامد

 ! اشو بگوهیخب بق_
  بگم ؟یچ_
  انتر و منتر توئن؟؟يدی االن همزمان چنتا لنکهیمثال ا:لبامو روهم فشار دادم و بعد با خنده گفتم_

 . شده بودیحامد واقعا عصبان. خندهری و زدم زرمی خندمو بگي جلونتونستم
 ! نفسی کنی ممی عصبيدار:د که داشت بهشون فشار آوري دستمو گرفت و با تمام زورمچ
 ی از خنده ام گاز ميری لـ ـبمو واسه جلوگي در همو حال که گوشه دی ترکی مچ دستم داشت از درد منکهی ابا

 !!بگو. گمی نمیبه کس:  زدم و گفتمیگرفتم چشمک
 چوندی مچ دستمو کامل پگهی دنباریا
به ... کشمی تونست بفهمه دارم درد می از چهرم مگهید. داشته باشه ي زورنی اومد همچی نمکلشیاصال به ه.

 . از برخورد نفس هاش به صورتم نداشتمیحس خوب.حامد رو صورتم خم شده بود . می هم زل زده بوديچشما
 ! کننیبرو کنار همه دارن نگاهمون م: ـنه امو بردم جلو محکم زدم بهشـیس

 ! طرفمفرستادی و دودشو مدی کشیمپشت سرهم . ـونو گرفت دستشـی ول کرد و دوباره قلدستمو
 .ختمی رییواسه خودم چا.اوردمی خودم ني اصال به رویول.  دستم درد گرفته بودمچ
 . خوردمی ممویی و چاکردمی که تخصصم بود نگاش مي زهر داری خنده هبا
 با هم سر می تونی من و حامد نمادی که بوش منطوری ایول!  نزده بودميمن که حرف بد. شده بودی عصبیلیخ
 !میکن

 !! بودنیشاه. کردمزی رکمی نزده بودم چشمامو نکیچون ع.  اومد طرفمونی افتاد که داشت مي به پسرنگاهم
 .  کارم حامد برگشتنی دست تکون دادم و به دنبال اواسش

 !!ایدر به ي که دلتو زدنمی بیم: که دستمو محکم گرفته بود با خنده گفتی اول به حامد دست داد و موقعنیشاه
 !! رو دل بچه محالی گذاشتیچه داغ!!  مباركدی پسـ ـر جددوست
 ؟ي اومدیبا ک: بحث و عوض کنم گفتمنکهیواسه ا.  مشغول کردلشی خودشو با موباحامد
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 ! بوددای تولد شش؟ی شناسیم! سیتیبا آم_
 نم؟ی بی نميزی زنم چی نمنکی عی وقتی دونیتو نم! ستی نادمی! نه _

 نکن ؟ی انداختکهیبازم ت:سرشو آورد کنار گوشم آروم گفت. پاشو گذاشت رو تخـ ـت ای دستمو ول کرد و نیشاه
 ! دهی زبونت کار دستت منیدختر ا
 !!خوادیدلم م: زدم وگفتمنی به صورت شاهي و با صورتم ضربه ادمیخند.کردی لحظه داشت نگام منی احامد
 ! سنگای سگه ای نیا! بهت صبر بدهخدا : آروم زد تو سرم و به حامد گفتنیشاه

 !قربونه دهنت: زد و گفتی بود لبخند کوتاهدهی که انگار حرف دلشو شنحامد
 ! خفنا بودپی از اون تی ولنمی تونستم ببیدوسـ ـت دخترشو نم. با حامد حرف زد و رفتکمی نیشاه

 !یگیبده تو عالم همسا...؟؟يقهر کرد: ـونو از دست حامد گرفتم تا خودم بکشمـیقل
از فرم !  تلخهیلیزبونت خ!!  نرسهیی ما به جاهیفکر کنم دوست:  گفتی رسمیلی چونه اش و خری گذاشت زدستشو

 !يبچه ا!  مختص سنتهنای اهیالبته هم!ادی بدم ميریگی و گرم می که با همه راحتنمیازا! ادینگاهاتم خوشم نم
 مدت فقط تونستم لبخند نیدر تمام ا.دمیکشیبا ناخونام محکم رو پام م.دمی شنی حرفارو از دهن حامد منی ایوقت
 . لـ ـبمو پهن تر کنميرو

 میی ـون و چاـیبابت قل.باشه: گرفته بودم جواب دادمدنشوی لرزي که جلویی که تموم شد باصداحرفش
 !ـــــــــدیچسب.ممنون

 دمی پوشیداشتم کفشمو م.نییز رو تخـ ـت اومدم پا برداشتم و افمویمنم ک.  در جوابم فقط سرشو تکون دادحامد
 ! رسونمتیکجا؟ م:که گفت

 !خدافظ. زحمت دادمنجاشمیتا هم.نه ممنون_
 .رونی نشست و منم از سفره خونه زدم بحامد

 ی که بدرد هم نممیدی ام رسجهی نتنی بهم زنگ زد و بهش گفتم که دعوامون شد به انی شاهبالفاصله
 ! خونهرمیاالنم دارم م.میخور
 بلند شروع کرد ي با صدارونی از در سفره خونه اومد بیوقت.می و باهم برادی اصرار کرد که منتظر بمونم تا بنیشاه

  تو؟؟ای شد؟؟ اون گفت تموم یچ:دنیبه خند
 !!اون: کوچولو بغض کرده بودمهیمثل بچه هاهم .  تونستم پنهون کنمی نمموی برخورده بود و ناراحتبهم
 ! تو واستادي جلویکیباالخره ! حال کردم باهاش...ولیا...ولیا:شو محکم بهم زد وبا خنده گفت دستانیشاه

 دوست دوخترت کو؟ رفته بشاشه؟؟:می تا زودتر بردمی محکم کشبازوشو
 ! خندمی مادیاعتقاد داره که من ز.دمیمنم با اون به تفاهم نرس: دشستو انداخت دور گردنم وگفتنیشاه

 .می که شدنیسوار ماش!  خوردهی چهی معلوم بود که لشی دلی مسخره و بي خنده هااز
 . خواننده دلخواهشو گذاشتآهنگ
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 . بلند شروع کرد به خوندني و با صدانیی داد پانوی ماششهی شمی که توش بودي جاده ي حال و هواتو
  حس همون روزاميتو
  احساس آرامشگهید

 خوامشی روزا به حد مرگ منی که ای حسهمون
  عاشق شمخوادی مدلم
 امی فکرت شده دنآخه
  عاشق شدن دردهاگه
 خوامی دردو ازت منی امن
  باشهی زندگنی ااگه
 ستی از مردن هراسم نمن

  روزانی دارم ای حسهی
 ستی مردم حواسم ندیشا
  باشهی زندگنی ااگه
 اسی سهم من از دننی ااگه
 ستی از مردن هراسم نمن

  روزانی دارم ای حسهی
 گمی با خودم می گاهکه
 ستی حواسم نی مردم ولدیشا

 . آهنگو کم کردميصدا
 !گهینفس کم نکن د_
 ! جلوتو نگاه کن؟ي بکشتنم بدي خوایم. نشستننی زن و بچه تو ماشزمیعز_
 !پس تو بخون: داد باالو گفتنوی ماششهی شزونی لب و لوچه آوبا
 !یپسره مغرور عوض!  شدمکی کنم کوچیاحساس م.ستیحسش ن_

 م؟یری حالشو بگي اهیپا: با دستش صورتمو برگردوند طرف خودشو گفتنیشاه
 !فتهیدوست دارم به غلط کردن ب.آره: وگفتمنی ماششهی برگردوندم طرف شسرمو
 !از فردا شب:  ـگارشو روشن کرد بعد چند لحظه مکث گفتـی سنیشاه

تو !  بلنديته نخند بخند اونم با صدااگه گف. بهت زده برعکسشو عمل کنمیهر حرف! می کنی شروع منای مهیمهمون
 دوسـ ـت دخترمون به ادی باز بدمون نممیزنی مرتمیما مردا اگه زره غ! يری بگلی تحوی رو الکهی بهتر بقامیمهمون

 !ادی ام بهیچشم بق
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 اد؟یاگه فردا ن_
 ؟يایحاال تو م!  و سمانه دعوتش کنهمانی نري که به هوانمی بی و معادیدم م_
 ! به مامانم دارهیبستگ. دونمینم_

 اون بدبخت و زخم یشی میتو چرا عصبان! ادی لبت داره خون مایب: برداشتي دستمال کاغذهی از کنار فرمون نیشاه
 ؟یکنیم

 !يگردی با پرادو بر ميری م206 با گهیخوبه د: گفتی به شوخثمیم. شدمادهی پارك که پيجلو
 .بچه ها و بعد رفتم سراغ می کردی هم احوالپرسبا

  خوش گذشت؟؟نفس
 ! پارك زشتهامیگفت ب!  راست رفت خونشونهیاونقدر خوش گذشت که .آره سمانه_
 بهم خورد؟؟:  خنده که الناز گفتری زدن زدای وشنایم

 . و دوست دارمی لحظه احساس کردم که چقدر الهی واسه
 ! که تو دلمون چه خبر همیدی فهمی مگهیاز حرف زدن از نگاه کردن به همد.می دونستی و پوکه همو مکیج

 !دعوامون شد...آره: ماچ کردم وگفتمصورتشو
 !مانی کنم؟خب بده جلو نرکاریمن از دست تو چ. شدهلیآخه ذل: که محکم زد به صورتشو به مثل مامانا گفتسمانه

 ی باشه ولمونیآدم م!  نهدیگی نفس اخالق نداره منی بهتون اگمیم:  گفترفتی ور ملشیای که داشت با مودایش
 !اخالق داشته باشه

از : درومد گفتدایش "يآ" ي صدای بود محکم زد به بازوشو وقتومدهی خوشش ندای از حرف شهی که مثل بقنایم
 !شاهللای ایالل ش! استیبس که سقه تو س

  و تا شد پاشد به نشونه قهر برهنی آمهمه
 کنم کاری چیول. حرفات به خاطر خودمهنی دونم ایمنکه م!  عشق منيریکجا م: و از پشت بغـ ـلش کردمدمیپر.

 . تونم خودمو عوض کنمینم
 ! شه تورو آدم کنهدای پدی بایکی:  دستاشو رو دستام گذاشت و با بغض گفتدایش

 .می کني بازی فوتبال دستایولش کن اون لوسو ب: با خنده گفتالناز
 ...م با هم هنای و مدای شمی قبول کردم من و الناز باهم بودشنهادشویپ

 . نکردمی من توجهی نشسته و لهی و بقمانی در گوشم گفت که حامد پشت سرمون کنار نری الي بازموقع
 بارمون نبود و دائم یچی هی منو الیتو فوتبال دست.  شده بودشتری بجانمونی هي و گزارش بازنی با اومدن شاهتازه

 .می خوردیگل م
 . خوب بودیلی خشی بازدایش
 . اومدی در مماهمی خنده ي و صداکردی لپشو ماچ منی زد شاهی مدای که شی هر گلبا
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 تا موفق به زدن گل می بستي آخرو رگباريحمله .واونا هم پنج تا به ما زده بودن.  تا شش تا گل بودي بازشرط
 ! منو ماچ کرددای شي جاهی شعورم ی بنی زدن و شاهغیهمه ج.شدم

 ...ا بزنمش تدمیی چندشم شده بود که دواونقدر
 !نفــس...بابا نفسم بند اومد...دیببخش...بابا نفس حواسم نبود خب_
 ... شعوریب... يتو غلط کرد_
 . لحظه دستمو گرفت و از پشت بغـ ـلم کردهی تو رمشی اومدم دستمو بندازم دور گردنش و بگتا

 خورده حرص هیبذار : گردنم وگفتکی سرشو آورد نزدنیاما شاه. بودمنی بودنم به شاهکی هنوز تو شوك نزدمنکه
 !بخوره
 !باره آخرت باشه ها!  کهستیخونتون ن!!  پارکهنجای ااروی:چوندمی و ازش جدا کردم و گوششو محکم پخودم
 . ول کن غلط کردمي آيآ: که دردش گرفته بود با ناله گفتنیشاه

 . دوست داشتیلیانم الناز و خمام. هم باهام اومد خونمونیال. کردمی بچه ها و ازشون خدافظشی پبرگشتم
 جون اجازه ياونم به مامانش زنگ زد و چه عجب فخر. بمونه و آخر شب بابام ببرتششمونی کرد تا شام پاصرار

 .داد
 ! رفت به احسان زنگ بزنمادمی یال_
 مگه زنگ زده بود؟_
 . دارهکارمی دونمم چی نمدیآره باحامد بودم زنگ_
 .خب االن زنگ بزن_
 .باشه_

 .اونم جواب نداد "؟یستی نیدک" زدم که امکی بهش پمی گرفتم جواب نداد منم از گوششوشمار
 .می تعارف گفت که شامو تو اتاق بخوری بنمی واسه همدی ترسی از بابام می حسابیال
  نفس توهم دستپختت مثل مامانت خوبه؟؟يوا_
 ! دستپخت خودمه هاي خوری که چهار شنبه ها مییاونا..اوووف_
 !گمی مینه بابا خورشت_
 ! شه خوردیم.آهان از اون لحاظ؟ آره خوبه_
  کرد؟ی شد قاطیچ. از حامد بگویراست_
 !خودش جفتک زد. نگفتميزیاصال من چ. دونمیواال نم_
  اومد؟ مگه نه؟یتوکه ازش بدت نم_

 . ناخنش رو دستم بودي جاشعوریب.  به مچ دستم افتادنگاهم
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 رك بودنش مثل یول. اولش بهم بر خورددیشا.مخصوصا از رفتار امروزش!!  واسم جذاب شدهی ولی دونم الینم_
 !!ادی راحت گفت از فرم نگاه کردنم خوشش نمیلیخ.خودمه

 !؟ی کنی تالفي خوایحاال م! غلط کرده_
 . دادمهی عقب و به تخـ ـت تکدمی سر سفره خودم و کشاز

به غلط کردم ! رهی که همه حرفاشو پس بگکنمی مي کارهی! چجورم! آره:م هم فشار دادم و قاطعانه گفتي ـامو رولبـ
 ! نشوننی خط انیا!  اندازمشیم

 به بعد نیپس از ا! آخ جونم: گفتطنتی شد و با خنده توام با شرهی که دستش بود بهم خیوانی لي از باالالناز
 ! دارهدنی دایمهمون

 بشه بد چنگ ی گربه وحشنیا!  دارم واسشیال!:  کردمی صورتمو مخفهی چشمام و بهاشون بقری آوردم زموهامو
 ! اندازهیم
  
 نفس کالست با آراد چطوره؟:دیتو راه برگشت بابا ازم پرس. خونهمی بابام الناز و رسوندبا
 ... برهیحاال حاالها کار م!  پسره افتضاحهی درستیراستش وضع.ستیبدك ن_
 حواست که هست؟. خوام به درست لطمه بزنهیبابا نم_
 . خونمشی راحت مالتیآره خ_

 . شدم تا درو باز کنمادهی زودتر پنگی در پارکي جلومیدی که رسیموقع
 .نگی آورد تو پارکنی ماشبابا

 .دمی خوب ندافشوی خورد قی که تو صورتم ميبا نور. دري حامد اومد جلونی درو ببندم که ماشخواستم
 . درو باز گذاشتم و رفتم طرف بابانمیواسه هم. که اونهدمی فهمنشی از رو پالك ماشفقط

باباهم اونقدر لفت داد که حامد .نگی اومد تو پارکنی تا اومدم جواب بابا رو بدم حامد با ماش؟ینفس چرا درو نبست_
 . شدادهی پنیپارك کرد و از ماش

 نی خونه چند اجاره کرد و انکهی ادنیاز شانس گند من باباهم شروع کرد به پرس. طرف بابامو باهاش دست داداومد
 . بابا دکمه رو زدمیدی رسی آسانسور لعنتنیتا به ا.  باالمی و باهم اومدنگی پارکيپله ها.حرفا

 !میرینفس جان با آسانسور م: بابام صدام کردی تا از پله ها برم باال ولاوردمی خودم ني روبه
 کنم که از اسانسور خاطره حی اون بابامو دوباره تو جي خواستم جلوینم. بودنیی اصال نگامم نکرد و سرش پاحامد

 . ندارمی خوبي
 .ختی آسانسور که باز شد احساس کردم قلـ ـبم ردر

حامد درست مقابلم واستاده بود و با بابام . و سوار شدمدمی کشقی نفس عمهی.دنی شروع کرده بود به لرزدستام
 .زدیداشت حرف م
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 ری شد؟ نکنه گی قطع نمکشیچرا موز.و محکم فشار دادم و دستم و گذاشتم رو قلـ ـبم که بسته شد چشمامدرش
 . کنمی خدا االن سکته مي وام؟یکرد

 بابامو نی ها از بوونهیدستامو از ترس مشت کرده بودم که در آسانسور باز شد و مثل د. افتاده بود کف پامفشارم
 . تو خونهدمیحامد رد شدم و پر

 .رفتم تو اتاقمو درو محکم بستم.مو ندادم سالم مامانجواب
 ... خوردیاز ترس دندونام بهم م..نی سر خورد و نشستم رو زمواری ديبدنم از رو.  جوون نداشتپاهام

 ...دمیبا همون لباسا رو تخـ ـتم خواب. دونم چقدر گذشت تا به خودم اومدمینم
 . بودندهی رخساره و آنا زودتر از من رسصبح

 ؟؟يسالم نفس چطور:رخساره
  چشه؟نیا.ستمیبدك ن...سالم گلم_
 . دونمینم:رخساره شونه هاشو باال انداخت و گفت.زی سرشو گذاشته بود رو مآنا

  من چشه؟؟يآنا: بلندش ور رفتمي گذاشتم رو سرش و به موهاسرمو
 . گفتميبلند "يوا"از ترس . طرف صورتش کبود شده بودهی. بلند کردزی از رو مسرشو

 .نهی هم جلوتر اومد تا صورت داغون آنا رو ببرخساره
  شده؟؟یانا چ_
 !!انیشا:  کالم گفتهیفقط .اوردی صداش اشکم و داشت در می بي هاهیگر
 !ي بگو جون به سرم کرد؟ی چانیشا_

 .دعوامون شد:رونی اومد بی گوله گوله از چشمش ماشکاش
 . کنهي کارنی که همچی زپرتانی شد از اون شاینمباورم .  منو رخساره اندازه چشم گاو شده بوديچشما

 ده؟ی مامانت د؟ی واسه چ؟؟یگیآنا راست م_
 شه؟یتا اون موقع خوب م.ادیپس فردا م.مامانم با دوستاش شماله:  با هقهق گفتنباری باال و ادی شو کشینیب

  دعواتون شد؟ی سر چگمیم_
 !!یچیه_
 ! کتلت شدنیچیمردم سر ه:  به رخساره کردم و با حرص گفتمرو
 ی اومدن سر کالس و همه با تعجب بهمون نگاه می میکی یکیاز اونورم بچه ها . اومدی آنا بند نمي هاهیگر

 .کردن
 به خانوم قانع یکی باز ی خوشم نماد ولي هم که بهشون اول ترم داده بودم گفتم از جاسوس بازي اون برگه اتو

 .نرویخبر رسوند و اونم آنا رو از کالس برد ب
 . بودومدهی و چون معلممون نمی داشتاتیزنگ اول ادب. زنگ زدم خاموش بودانمی شالیبه موبا. کرده بودم داغ
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 .رونی و از کالس اومدم بچوندمشیمنم پ.  و فرستاده بودنی پرورشریدب
 .منم رفتم تو نماز خونه. قانع و دوستان متوجه بشننکهیبدون ا. دهی تو نماز خونه خوابدمی آنا رو گرفتم و فهمآماره

 .شمیالنازم اومد پ. کنمدارشی مد بوی بود دلم ندهی مظلومانه خـ ـواباونقدر
 ؟ي نداريزی که چفتینفس تو ک_
 چطور مگه؟.نه_
 .گردهی مفارویقانع باز خل شده داره ک_
 .کرد اون تو نصفش کنه تا دستشو فمی تو کذارمی تله موش مهی ندفعهیبخدا ا. تو روحش_
 مجبور شد بزاره تو کانال کولر. آورده بودلمی ام فيپر_
 ي دستشو تو اون سوراخ گنده ي خوایبعد م.دی ـرامونم دست کشـی قانع به لبـ ـاس زشیدفعه پ...خاك توسرش_

 کانال نکنه؟؟
 . نکردداتی بگم؟ دنبال توهم گشت پیچ_
 !! نگه دارهی کنم دوباره دادم آقا گالبکاری دونستم چی نمری وروی بهم داد منم تو اون هي دی سهی میبابا صبح نس_
 ! بزادگهی شکم دهی تونه ی نمگهی سن و سال آفاق خانوم دنیتو ا! ی به آقا گالبلماروی فنی نده انقدرینفس االغ ا_
 لترشی فری از زلمای فنی استی ندیبع.گهیراست م!!  ساله دارنهی بچه هی سنشون نیبا ا.  خندهری زمی جفتمون زدهوی

 !رد شن
 چشمش که قشنگ توش خون هی. کردنفی شد و شروع کرد به تعرداری تا بمی اونقدر باال سر آنا حرف زدباالخره

 .افتاده بود
 ی مدام زنگ ملشیآخه موبا. دادنریمن احمقم شروع کردم به گ. بودی عصبانیلیخ.می از صبح باهم بودروزید_

 شروع شد و تا آخر شب نجایخالصه دعوامون از ا.کردی شدن تماسو قطع مرهی خلشی ربع به موباهیخورد و اونم بعد 
رفتم خونه .  قبول نکردمی ولادی نمشیپ ی دونستم مشکلیم.هم مامانش بود هم خواهرش. داد برم خونشونریگ
 ی هانمیشا. راست رفتم تو اتاقمهی! جا آورده بود از کدی دونم کلینم.  از دوستاش اومده خونهیکی بابام با دمید

 یکی دونم چقدر گذشت تا احساس کردم ینم.  خواستم بفهمه که بابام با دوستش خونستی و منم نمزدیزنگ م
 !!شه کیداره رو صورت دست م

 ... دوست بابام رو تخـ ـت نشستهدمیتاچشمامو باز کردم د: هی گرری زد زدوباره
نفس مردم و زنده ...دی رسیزورمم به اون لندهور نم. نشدي خبرادی تا بابام بدمی کشغی جیهرچ. کرده بودخی بدنم
 کارم نیهم.... بکوبم تو سرشيزی چهی بود که با نی ادی که به ذهنم رسيزی بودم فقط تنها چدهی ترسیلیخ...شدم
 يتا خونه ... نهای بابام خونه بود دمیاصال نفهم.رونی بم تو سرش و با همون لباسا از خونه زددمیبا تلفن کوب.کردم

 ... مامانش من و کتک زدي کرد و جلوی قاطدی در و باز کرد و حال و اوضام و دیوقت.دمیی دوانیشا
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 از آنا داشته؟ درسته که یچه توقع.دمی فهمی و نمانی کار شالی من دلیول.زدی که مثل ابر بهار داشت ضجه مالناز
 .ششی دخترشو صبح تا شب بذاره پنکهی نه ایول.شناسهی و مانیمامانه آنا شا

  نه؟ان؟ی کف دسته شای گذاشتویتوهم همه چ_
 . کردی قاطدیاصال اونو فهم.گهیآره د_
 ه؟ی کدوم گورکهیمرت...خاك تو سر بابات_
  کنم نفس؟کاری باهام بزنه چانیاگه شا. دونمیچه م_
 محل پر باغ نیا! گهی خر دهی نشد نی به درك ا؟؟ی کنی مانی شاانی باز شاي همه ازش کتک خوردنی ايوا_

 .وحشه
 ...جون آنا. کنهی گوش میتو بگ.تروخدا توبرو باهاش حرف بزن. نگو نفسيوا_
 !ی دو ورو بزنه باالنس شی گفتیم. ور و کتلت کردههیحاال چرا .ری آب غوره نگنقدریخب حاال ا_
 !هی دست چپیدونی قربونش برم تو که میاله_

 . اسمشو نماوردمگهی آنا بودم ديمن جا! رهیباز داره قربون صدقه اش م!  هم کودنمی که ما دخترها هم خرواقعا
 .زنهی داره ازش حرف مي چجورنی ابعد

  
 ي بچه هاي از کالسایکی سر می رفتنمیواسه هم.می داشتازی نهیبه روح.  و داغوننی غمگي ماجرانی ادنی از شنبعد

 .می شاد شدی کلحی و موقع زنگ تفریتجرب
 

 چهارشنبه قرار نکهیمثل ا.می خوردی و ماهم لواشک مدادی درس میرانیخانوم ش. می داشتی آخر هم زبان فارسزنگ
 .سنی بنوائی به اشیبوده که چنتا از بچه ها انشائ جان بخش

 
 
 . سر جلسه امتحان بودیی که نوشتم پنجم ابتدایی انشانی آخرادمهی.میدی خندنی سر همیکل
 
 

منم .می نرفته بودچجای ؟ ماهم که از شانسمون هدی بود که تابستان خود را چگونه گذراندنی اي درباره موضوعش
ماه :  و خانواده اش ناراحت بودم نوشتمنی حسری چون از رفتن امنمیواسه هم.  تونستم دروغ بگمیاون موقع ها نم

 !!ها دور از آغـ ـوشش
 
 

 !17 جز انشاء که بهم داره بود  شدمستی اون سال همه درسامو بکال
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 .دی رسمیتا نوبت به نس!  مزخرف تر بودیکی از یکی بچه ها ي هاانشاء

 
 ! عاشق شده و بهارتنهاستزیی که پای کسچارهی خوانده بودم بییجا

 و آماده است دهیفقط لباس نوشو پوش. تودارهیلیخ. زنهی نمی گوشه و حرفهیکز کرده . تر شدهبی غربهارامسال
 ... شدني بهاريبرا
 ...ادوبارهی کردم ي شده؟ من کاری دونم باز چینم

 ...کردیمیبلبل هم دلبر.  دنی رقصی مدشونی خوندن شکوفه ها با دامن سفی به دستورش گنجشک هامشهی همآخه
 .. دوباره با زمـ ـستوندعواش شدهادی که بوش منطوریا
زمـ : شدمتا باالخره سر حرف و باز کرد وگفتشیاون موقع پاپ.و داشت حال و هوارنی همشی چند سال پادمهی

 ...هم نگاهش هم حرفاش!  زده بودخیـستون اون سال سرد و
 . از دستش دلخور بودهنمبهاری همواسه
 !! نگاهش به من باشه به پشت سرشبودنکهی اي به جامیکردی می از هم خداحافظمی کهداشتی گفت وقتی مبهار

 !! بهار و زمـ ـستوننی ام بیمی دوست قدهیمن... بود که اون سال بهار زدیی حرفانیا
 کهزمـ ـستونم هی دونم آخه چند سالی نمگهی امسال و دی از دست زمـ ـستون پر بود ولیلی دلشاون سال خبهار

 .گرم و آراماست... تابستانهی شبی حتای.. زییمثل پا...مثل بهار
 !ستینیر برف و سوز نگاه خبي از سردگهید

 ... خواست که زمـ ـستونم مثلخودش گرم مهربون سبز آروم باشهی نمنوی بهار امگه
 شده؟؟ی باز چپس
 ...دیشا
 !زشدهییزمـ ـستون عاشق پا...دیشا! ستی زمـ ـستون واسه دل بهار نهی گرمدیشا

 ! که ساکتشدهدهی دانتی خبهار
 !دغدغهی از دست زمـ ـستون سرد و بيوا

 را به زمـ یبهار راه و رسم عاشق... کردی بهار زمـ ـستان را به گرما بهلبخند به عشق به باران دعوت نمکاش
 . نگرفتادی بودن را ي زمـ ـستان بهاری دادولادیـستان 

 .نگونهبودهی از قبل هم اایگو. بودهزیی ـستان عاشق پازمـ
 .رفتهی روح به استقبال بهار میو ب سرد دهیدی تفاوت می را نسبت به خودبزیی هر بار که پااو
 ! بهارچارهیب

 . اوستي داشته که زمـ ـستان مرد اخمو و جذاب قصه هاي گماناحمقانه اچه
 ! منچارهیب
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 طرف چشمم بهزمـ ـستان است کی اما امسال از نمی تا بهار و زمـ ـستان را کنار هم ببمی آی مکباری چهار سالهر
 ... شودی ذرهذره آب مزیی پاي های محلی نگاه رنگارنگ زمـ ـستان را خورده و در حسرت ببیکه فر

 ...یدهیچه خوب است که ظاهرت را آرام نشان م. بهار جاني داریچه لبخند تلخ! طرف بهاره بهظاهر شادکی واز
 چون ابر بهار ي و هروقت توانمقابله ندارینیچی را آجر به آجر متی دانم در قلب کوچکتبغض های من که ماما
 .ییگریم

 !وگرنه بهار و چه به بارون! دمی و فهمي بارون بهارتازهعلت
 .ينگذرد به هرآنچه تو دوست ندار...بهبارون...به اشک... نگذردی ات به تلخسهی سال کبکنمی دعا متیبرا

 .یکنی میبگی که احساس غرامی مری به دری داونقدر
 .زدیریبرف نم. کندی نمهیگر.با محبت است. استیهم زبون خوب. تابستان حرفبزن بای کمحداقل

 .ستی ني برخورد همخبري سوز نگاه و سرداز
 تو گری و آنگاه دکندیتورا در خودش حل م... شدی ذوب خواهي گرم گرم است اگر بهآغـ ـوشش پناه ببراو

 !یستیتنهان
 . زمـ ـستاناستهی به حالی حالي چه کنم که سهم من هوای با تابستانرا داشتم ولینی همنشي آرزومن
 !! کنمی توو تابستان را درگوش زمـ ـستان زمزمه می خوشبختي روز زمـ ـستان آرزونی امی سدر

 !سهی بغض آخر زمـ ـستان در سالکبنی امیس:دوستدارت
 

  . که لواشک و تخمه خوردن از سرمون افتادمی بودمی انشاء نسری تحت تاثاونقدر
البته .یاضی رشته رادی به اصرار خانواده اش مجبور شده بود که بیول.  بودزای چنجوری و عرفان و ااتی عاشق ادبمینس

 .درسشم خوب بود
 !می مارو فراهم کرده بود ازش تشکر کردحی و تفري موجبات شادنکهی ايودر آخر برا. می واسش دست زدیکل
 و توش می کردی مادداشتی متن و همه دی بوده که بانی انشاء انی که منظور از نوشتن امی در آخر متوجه شدیول
 !پدرمونم در اومد.می کردی مدای و پی ادبي هاهیآرا
 زنگ بزنم انی خونه نبود و به آنا قول دام که تا شب به شاانی شایول.  رسوندمانی کالس آنا رو تا دم خونه شابعد

 . بدمشونی آشتیی جوراهیو
 . هم بهم زنگ زد و شخصا واسه شب دعوتم کردنایم.  نداشتم و تا خونه دربست گرفتمي روادهی حوصله پیبرگشتن

 ایواقا خدا! پیبا اخالق خوشت. بودیپسر خوب. شدفیح! فکر کنم مرده. راه دوباره به احسان زنگ زدم جواب ندادتو
  واسه ما؟؟يزاری مالروی خزو خنی و ايبری خوبن میچرا هرچ

 .منکه درسامو خوندم! گهیبذار برم د! قلبونت برم...عقشم...مامان گلم_
 !نندازش به جون من! زنهی غر مادینه نفس بابات م_
 .ی کنی راضیتونیمامان بابارو تو م_
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 .تموم!  نــــــــــهیعنی نه گمیم_
ت تازه اومد و باگزارش بابام ساعت هف. زدمی ساعت شش بود و من هنوز بامامانم داشتم فک منای مهی همدوره

 . برمخواستی دلم مدادنی و سمانه می که اليلحظه به لحظه ا
  یامروزم از وقت.دمی همه با آراد درس کار کردم به درسام رسنی اروزید! نی مامانو ببنیباب جون ا_

 ه؟یگناه من چ!  ذارهی نمنای انای ساعت برم خونه مهی خوام یحاال م.خونمی دارم درس ماومدم
 که واسش اومدم ي دلبرانه اهیبا چشم و ابرو.  پشت سرهم گفتم که بابا دهنش باز مونده بودنیهمچ
 !ادی خوشم نمی از اون پسر قرطچیداداششم خونست؟ من ه:گفت

 ! تازه سمانه هم هستگهیبرم د!  که داره رفته کاشاني واسه پروژه اعادینه بابا م_
 ؟یمونی میتا ک_
 .زمی عزامیزود م:  لپشو ماچ کردمی خوشحالاز
 نده ری مانتومو تنم کردم تا مامانم گعمیسر. دمی قرمزم پوشي با تاپ دکلتـ ـه موی مشکنیشلوار ج. تو اتاقدمییدو

 . بودی خوب و عالیهمه چ.  زدمنگیرژ و رژ گونمو تو پارک.موهامم که صبح اتو کرده بودم.دمی پوشهی چنیا
 .  خونشون باز بوددر
 شدم و با پاشنه کفشم اونقدر یآخر سر عصبان.دی شنی نمی کسزدمی در می بود هرچادی آهنگ زيبس صدا از

 . بود درشون سوراخ شهکی به در که نزددمیکوب
 د؟؟ی کاشتنجایمنو ا!  های عوضيهو_

 ؟؟ي پشت دریاز ک.رمی بميوا: درو باز کردنای صداشون قطع شد تا مسرو
 ؟ی پارتای هی دورهمنیا. همتوندیریبم! شبیاز د_
 ! شدنی شاهریتقص. سالم شرمنده:  دري اومد جلوعادی که مدادی ملمی داشت لبخند زشتشو تحونایم
 . که واسه جفتشون اومدم وارد خونه شدمیی چشم و ابروبا

 .محسن و حامد کنار هم نشسته بودن. که اوضاشون معلوم بودثممی و مدایش. مانی بود به نردهی که چسبسمانه
 .با تک تکشون به خصوص حامد دست دادم.  به خاطرم بلند شدنهمه

 !!ینفسم...نفس: اومدنی که شاهاوردمی اتاق داشتم مانتومو در متو
 . کردمیپدرم درومد تا بابامو راض! نیبسه زر زر نکن شاه_
 !میکنیاشکال نداره عوضش امروز حال م_
  اومد؟؟یحامد ک_
 . شه اومدهی ربع نمهی!  حرفانی داشته و ا کالسنکهیمثل ا.ادی خواسته بینم_
 .برو اومدم.باشه_

 . به چشميا:  نگام کردم و گفتطنتی با شنیشاه
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 . ختمی باز کردم و دوطرف شونه هام رموهامو
 یلی که زده بودم خی بودم تو صورتمو با اون تل سنتختهیموهامو کج ر.  موندی بود مثل لباس منی موهام همهیخوب

 ..شده بود با مزه افمیق
 ...کردی فرق مگهی خب االن دی ولدمی پوشی لباس نمينجوری ااوصوال

 اری پوزخند حرص در بهیحامد سر تا پامو نگاه کرد و .  خوندی و مزدی داشت تار معادی مرونی اتاق که اومدم باز
 . نکردمیتوجه.  دادلمیتحو
 . بود استفاده کنمزی که رومیی های نشستم تا راحت بتونم از خوراکنی رو زمنی شاهکنار
 .دمی خندی و منم مکردی و مسخره معادی مي مدام صدانیشاه

 رو خوند گانهی محسن ي از شعرهایکی.صداش فوق العاده بود.دینوبت به محسن رس. که تموم شدعادی مییهنرنما
 . زدمتاریمنم واسش گ

 .داره تا واسم نگه نایمجبور بدم دست م. تنگ شده بودتارمی واسه گدلم
 !االی.نفس نوبت خودته: محسن

 ! بعدادی بزار نفسم جا بدمیاالن؟؟ تازه از راه رس_
 . من آهنگ بذارمي خوری متوییپس تا تو چا: نیشاه

 !بذار_
 . می نشسته بودعادی آهنگو که گذاشت همه به جز من و حامد و منیشاه
 . شدی برگزار نمنی ما بدون آهنگ و شاهي های مهمونکال

 . خسته شدن و نشستندنی از رقصباالخره
 !!نفس نوبته توئه: عادیم
  رقص؟؟؟یچ_
 .می صداتو کردفی تعرمانی نري جلویکل.  دهن بخونهی رینخ_
 . بشه زدتارمی که با گدی بگی چهی بخونم؟ ی چیول.  خونمی مادهیحاال که تقاضا ز_

 !مت سوالعال...از شادمهر بخون:  وسط و گفتدی که کشته مرده شادمهره پرالناز
 ... همه در اومديصدا

 گهی شادمهر؟ بسه دیالناز تو دوباره گفت: ثمیم
 !گوگوش بخون. خورهی داره حالمون بهم مگهیآره به خدا د: عادیم
 ! روهی بقهی درخواستي خونه بعد آهنگ های ندارم اول واسه دوستش شادمهر ميمن کار:یال

 . زدم و خوندمتاری دخترهام با شادمهر موافق بودن آهنگ عالمت سوالشو با گهی بقچون
  ، قفسهی پنجره با هی
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  هم نفسی حنجره بهی
  ، من از بودن توسهم

  و بسنی خاطرس همهی
  ،بی مثلث غرنی اتو

  ها رو خط زدمستاره
  ، رسمی به آخر مدارم

  اونور شب اومدماز
  ،هی شب که مثل مرثهی
 رو باورم زده مهیخ
  ، سکوت تلخنی تو اخوامیم

  ببرمادی از صداتو
   کوله بارم وبزار

  شب بزارمروشونه
  ، برمنجای که از ادیبا

  موندن ندارمفرصت
  ،  ترانه تو دلمداغ

  تو تنمدنی رسشوق
  ، قفسنی حجم سرد اتو

   پر زدنممنتظر
  ، از تبار غربتممن
  محالي آرزو هااز

  ، ما تموم شدهقصه
  عالمت سوالهی با

  کوله بارم وبزار
  شب بزارمروشونه

  ، برمنجای که از ادیبا
  موندن ندارمفرصت

 
 .  پشت سرهم تاپاله بهم چـ ـسبوند و ماچم کردی که تموم شد الاهنگ
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دست " که خودم بشنوم گفتي نزد و فقط طوری حرفیحامد ول.  کردندی و تمجفی واسم دست زدن و تعرهمه

 !ارمی و به جا ميمهم منم که دارم حقه شاگرد:  گفتمیواشکیمن چون روبه روش بودم ! "معلم درد نکنه
 
 

 کنار ارهی حرص حامد و در بنکهی و واسه ادی انداختن من و حامد شده بود شونه امو بـ ـوسکهی که متوجه تنیشاه
 ...خفه شو:صورتمو چرخوندم طرفش!  گناه دارهنجاشمی تا همگمیمن م!  بودیعال: گوشم گفت

 
 

 .کردی بلندش داشت گوشمو کر مي خنده يصدا
 
 

 کارا واسه نی دونستم همه ایم!  دونم ببـ ـوستمی چه مای اخالقا نداشت که دائم دورو برم بپلکه نی از انیشاه
 !می که دارهینقشه ا

 ...دیتا نوبت به حامد رس. خوندمی و منم اگه بلد بودم مگفتی می دوست داشت نوبتی هرچی اون هرکبعد
  

 !دی بزندی خودتون دوست داریهرچ.کنهی نمیواسه من فرق_
 پیداداش از اک!! ي واسه ما اخم کردي اومدیحامد جون از وقت:  دراورد وگفتي حالت خنده دارهی افشوی قنیشاه

 اد؟؟یما خوشت نم
 !نیهم. خورده خسته امهیفقط امروز ! ادی خوشم ممیلیخ.نه اتفاقا:  گفتنی انداخت و به شاهی نگاهمانی به نرحامد
 ی خالی رضا صادقي آهنگ هايامشب جا:  وسط حرفش وگفتدی بگه که محسن پريزی دوباره خواست چنیشاه
 ! خونمیمنم باهات م! معجزشو بخون! بود

 : دو سهکی پس
 ه تو معجزه است معجزه کن دوبارلبخند

  دوباره مهتاب رو خاك شب ببارهبذار
  که خاك تشنه نگاه تو بپوشهبذار
  با طلوع چشمات وقت سحر بپوشهشب

  قرارمی که بی کن دوباره وقتمعجزه
  ندارمی حضورت آرامشی که بیوقت
  اسم منو صدا کنحی تلمي لحظه هاتو
  قلب من و رها کنری سکوت دلگنی ااز
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 تو باشه من بمون که فردا سهم من و با
  لحظه هامون با بودنت فنا شهاندوه
  بره تا ستارهی تو صدامو ملبخند
  شعله ور شو معجزه کن دوبارهدوباره

  قصه همراه باش و همپاي انتهاتا
  به فرداای با من بروزی دي هم صدايا
  ترانه با من بمون و سر کنکی لحظه کی
  اثر کنی تلخ و با خنده بي لحظه هانیا

 
 . کردمی تفاوت برخورد می بیلی و منم خکردی خوندم حامد نگام می که داشتم می مدتتمام

 
 . خواستم برسونتشنی خواست تنها بره که از شاهی میال.  موندممی ساعت و نهی

 
 : احسان زنگ زدم تا باالخره جواب دادلی راه دوباره به موباتو
 
 ؟ییمعلوم هست تو کجا_
 ! رفته بودادمی نفس شرمنده يوا_
 ؟ی داشتکاریمگه من اسکل توئم؟؟ چ. رفته بودادمیمرض و _
 ؟يباز لوس شد_
 ! خونهرسمیبگو االن م!  تو دهنتازنمی مامیاحسان م_
 ؟یی شب کجانوقتهیتو ا_
 ؟؟ي شدیرتی غای ؟يآخه نگرانم شد_
 !جفتش! ي مسخره ایلیخ_
 !حاال بگو. خونهرمی بودم دارم میمهمون_
 ! ی شناسی کجا میقی خواستم بپرسم کالس موسیم_
  بابات با اون شکمش؟؟ای ی بزني خوایتو م.اوه اوه_

 ؟يری اصال خودت کجا م؟ی شناسی خوام؟ می میبه تو چه واسه ک! تی تربیب:  خندهری زد زاحسان
 .ستی نی تا پونک راهشای گکهیبه شما که نزد!  تو پونکرفتمیمن موسسه آوا م_
 ؟می باهم برامیفردا ب.یگیآره راست م_
 ساعت چند؟_
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 . ندارمي من کاری تونی دونم هر وقت تو مینم_
  بگم؟؟یبه مامانم چ! فردا ساعت چهار...اوووم_
 .رونی خوام برم بیبگو با احسان م! راستشو_
 . راستو خودت زنگ بزن بگونیجدا؟؟ پس لطف کن ا_
 ؟ي نداريتو کار. گمی مزنگیاالن م.باشه_
 ! خوام ببرمت موسسه خودمی که من مادیفقط از دهنت درن.نه_
 !!موسسه خودم!  حواسم هسترینخ_

 . کردمی ام گرفته بود که خدافظخنده
 
 .ییرایمنتظر موندم تا حرفش تموم بشه و برم تو پذ. تلفنهي مامانم پادمی ددمی رستا
 

  بود؟؟یمامان ک: شست که رفتم کنارش ی داشت ظرف ممامان
 
 ! نهای رونی بي فردا باهاش برمیذاری منهی خواست ببیم! احسان_

  داره؟کاری خواد ببره؟چیجدا کجا م: و با تعجب گفتمی و زدم به نفهمخودم
 !به خاطر دفاعش که قبول شده! رونی شام ببرتتون بلی فامي بچه هاهی و بقنی خواد با سمانه و امیواال گفت م_

 احسان و دروغ؟؟. کردمتعجب
  برم؟دیذاریحاال مامان م_
فکر .می بابات شام دعوتي از دوستایکی خونه یچون ما همگ.ي فکر کنم بذاره بریول.بابات که گفت حاال تا فردا_
 . تو رو اونجا ببرهکنمینم
 !!انگار دوستاش تحفن!  خوام نبرهیم!  دركبه

 کامل واسه ما  صبحشويآنا رفتارا. که بنده خدا حق داشتهدمی و فهممیدی حرفامکی در حد چنتا پانی شب با شاآخر
 !نگفته بوده

 .بهم سالم کرد و منم جوابشو دادم.دمی در خونش ديحامد و جلو.  که از مدرسه اومدمظهر
 
 

 ...  زدمی چرتهی. که نوشتممشقامو
 
 !!نفــــس...نفس جان پاشو احسان اومده_
 

 ومده؟؟احسان ا:  گفتیمامان چ... در برهمی تا خستگدمیبدنم و کش.  بودندهی بهم چسبچشمام
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 احسا کو؟: دمی برق گرفته ها از جام پرمثل
 
 .يبجنب معطلش کرد.ییرایتو پذ_
 که دمی آن چهره احسانو دهی. تا صورتمو بشورمییرای تو پذدمییبه هول دو!  بودمی ساعت نگاه کردم پنج و نبه

 !دی خندیداشت م
 
 !!ي داری قشنگيچه موها_
 

 !  نداشتنم بخوره تو سرميروسر!  به سرمدمی محکم کوبدستمو
 !یعوض!... کنشی شعور چشمتو درویب:  و بلند بلند بهش فحش دادمییرفتم تو دستشو!  باز بودلباسمم

 از پسر عموهام یکی احسان ي اگه جادای خندیحاال چون بچه خواهرش بود م. اومدی خنده اش مي صدامامانممم
 .دی بریبودن که کلمو گوش تا گوش م

 
 . چادر داد و منم انداختم سرمهیومدن مامانم بهم  ارونی بموقع

 .کردمی اتاقت تند تند لباسامو عوض متو
 کردی صدام مییرایدائم از تو پذ. تونه ساده لباس بپوشهی رسه که آدم نمی احسانم اونقدر به خودش منی شعور ایب

 ! شدریکه بدو د
 

 که مامانم اومد دادمیداشتم به شالم مدل م.دمی که داشتم و پوشی ساده کردممانتو دامن سنتشی آراهی با عجله منم
  باشه؟؟اری باباتو در نيصدا.دیاینفس به احسانم گفتم زود ب:تو اتاق

 
 ! ندارهینگران! نامی با اگهید.زمیچشم عز_
 کـــــــجا؟؟!  حااليبود:رفتم طرف در که احسان با خنده گفت.رونی اتاق که اومدم باز
 
  !گهیپاشو د_
 .فعال با اجازه.می بخوریی چاهی ذاره ی دخترت نمنیخاله ا: رو جفت پاهاش زد و بلند شد_
 
 !!نفس عشقت:  به آسانسور اشاره کردرونی در خونه که اومدم باز
 

 . فش دادمهی لب ریز..  خواستم روش دست بلند کنمی مامانم نميجلو
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 !می با آسانسور برایب_
 
 . بوددهی که احسان با آسانسور زودتر از من رسیالدرح.نیی پادمیی پله ها دواز
 ! بخندهنقدری دکتر مملکت استیخوب ن! هرهر_
 
 !ی شی جذاب میکنی اخم مگنیبچه هاهم بهم م:  گفتی کتشو داد باال و با اخم ساختگقهی

 !يدوستات دستت انداختن تو هم باور کرد: مسخره اش کنم گفتمنکهی ساختمونو باز کرد و واسه ادر
 
 . شدمنی که از دستش فرار کردم و سوار ماشچونهی خواست گوشمو بپیم
 
 ؟؟یاحسان به مامانم دروغ گفت_

 چطور؟! منو دورغ؟ نه: داد باال و گفتابروشو
 ! فرقهیلی دوتا خنی انیب! رونی بمیری شام می به مامانم گفتیول! موسسهمیری میاخه تو به من گفت_

 ي کهی به خاطر تو اون تیعنی! فقط راستشو نگفتم! به مامانت دروغ نگفتمآهان خب من : تکون داد وگفتسرشو
 !موسسه رو حذف کردم

 
 !!ی کثافتــــــیلیخ! ي که کردیهیلذت بردم از توج!!  احسانواسای شانتیچقدر ب_

 . می رفتسهی از خنده رمیجفت
 

 "ادبش کردم "! حرف حرف حامد افتادمادی!  افتادلدایچشمم به .می موسسه که شدوارد
 
 هرهفته شنبه ها دی بارهی بگادیچون احسان دوست داشت سنتور . رمی رفتم تا آماره کالسارو بگی خانوم سماواتشیپ

 . اومدی ممیشش تا هفت و ن
 !!جنابه ستوده.میدی اسم استادشم پرسدمی ثبت نام و که انجام دامراحل

 !!س خانوم نفي شدی آفتابنورایچه عجب ا_
 .آرمان بود.مینی تا صاحب صدارو ببمی برگشتهردو

 
 ...ونفریسالم خانوم هما_
 
 آرمانه زند استاده شونیاحسان جان ا: کردمی سوء تفاهم نشه آرمانو به احسان معرفنکهی اي و برامی هم دست دادبا
 ! بودنتارمیگ
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 . و آرمان بهم دست دادنداحسان
 ؟ينفس دوباره کالس ثبت نام کرد_
 ش؟؟یشناسیم! احسان ثبت نام کرد با ستوده! نه_
 گه؟یسنتور د_
 استادش خوبه؟ باحاله؟..آره_

!  شده عصاشو کرده تو حلق شاگردشیاحسان سابقه داشته که عصبان! از همه باحالتر عصاشه: و گفتدی خندآرمان
 !!مراقبه خودت باش

 ! بهترهیلیه خ آدم جون باشهیقی استاد موسکنمی من فکر می ولدنی خندهردو
 ده؟؟ی مادی دونه سنتور هی نی همییآرمان خدا_
 ! و طاها هستنلدایگ! نه_
 ! می استادتو عوض کنمیاحسان بر_
 آرمان کارش چطوره؟؟! هینه بابا چه کار_
 .کارش حرف نداره. بودهنای اياونکه استاده همه _
 !من باهاش راحتم. خوبه نفسنیهم_
 !ا گردن منيبعدا ننداز!یخود دان_

 م؟؟یبر.زمیباشه عز: و گفتدی خنداحسان
 . خوشحال شدمیلی خدنتیخب آرمان جون از د.میبر_
 .خدافظ.نطوریمنم هم.فدات شم_

 کرد که ابهاش یحاال باور نم.  احسان با شگرد خاص خودش آمار من و آرمانو کامل دراوردمی که شدنی ماشسوار
 ! شکاکننای اای غلط اندازه افمی دونم قینم.دوست نبودم

 م؟؟یجناب فضول حاال کجا بر_
 !انی ام خودشون مهی بقمیریما م! فرحزاد_
 . می رستوران نشسته بودي از تخـ ـت هایکی احسان رو با
 
 ؟؟یگی سوال ازت بپرسم راستشو مهینفس _
 
 ! گمینم! یکشی از زبون من حرف ميتو دوباره دار_
 

 ! یزنیم بچه تخسا حرف نینفس مثل ا:  با خنده گفتاحسان
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 !ی کشی بد از من حرف می گی نمیچیخودت ه.ياریآخه احسان حرص آدمو در م_
 

 ی که نمستمیالبد واست مهم ن! خب توهم بپرس:  که خرم کنه گفتی حالتهی و باختی ریی واسم چااحسان
 !یپرس

 !!ي دادری بهم گشیری تو مهمم که مثل سي من برایعنی!! آهان : از دستش گرفتموانویل
 
 !!ی فکر کنينجوری ای تونیتو م_
 
 یم.اما چون باهات راحتم و اندازه سر سوزن قبولت دارم! ستی مهم نیشکی خودم هری من بغي برازمیخب عز_
 !ی بپرسیتون
 قبولم دهی پوشی که شلوار لي ممنونم که اندازه مورچه امیلیخ! يدی محی خوبه که خودت و به همه ترجیلی خنیا_
 ؟ي دوست پسر دار؟؟ی دوستی خوام بدونم االن با کسیم! يدار
 
 . شدیسکوتم طوالن.زدی داشت حرف مياحسان جد. هم فشار دادم ي ـامو رولبـ
 
 !! نگوي خواینفس نم_
 !!دو طرفه... که اتوبان زدم یدونیم!  کردم که با چند نفر دوستمی حساب مینه راستش داشتم سر انگشت_
 .  خندهری زدم زی نتونستم و پقی ولرمیبگ خندمو ي کردم جلوی سعیلیخ
 

 . دارمیانگار من شوخ!  مزهی لوسه بيدختره ! مرض: که تو شوکه حرفم بود محکم زد به پاماحسان
 هی لب ری خورد و زی مشویی احسان بهش بر خورده بود و با حرص چای ولدمی خندی بلند مي همچنان با صدامن
 .گفتی مییزایچ
 

 .نمی طرف تخـ ـت رفتم اون طرف تا کنارش بشنیاز ا.ارمی از دلش در بنکهی اواسه
 

 ... کردی بچه ها روشو برگردونده بود و نگام نممثل
 

 ... خنده دار بودافشیآخه اون لحظه واقعا ق. اومدی منم بند نمي خنده حاال
 
 !ستمیاونقدرم خراب ن!  کردمی بابا شوخ؟؟يقهر کرد...احســـــان_
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 از کوره در رفت و چنان پهلومو با دستش ندفعهی اگهیاحسان د. خندهری حرف خودم خند ه ام گرفت و زدم ز ازدوباره
 ! هماناادی بود اشکم دربکیفشار داد که ساکت شدنم همانا نزد

 
 .شهیاحسان غلط کردم پهلوم االن کبود م_
 
 !! راحت شدمـشیآخ:دی کشقی کمال آرامش نفس عمدر
 

 !یعوض.من و بگو به تو رو دادم.ي شعوری بیلیاحسان خ: هلومو محکم ماساژ دادم پ.  که برداشتدستشو
 

 . و پابرهـ ـنه از تخـ ـت فاصله گرفتمنیی پادمی که مثل جت از رو تخـ ـت پررهی خواست پهلومو بگدوباره
 
 . کردمي رسه واسش زبون درازی که راحت شد دستش بهم نملمیخ
 

همه دارن نگامون ...یی باباایب: گفتیدستشو طرفم دراز کرده بود و م. کننی صدا مکشونوی باباها که بچه کوچمثل
 !!دمی دختر چشم سفایب!  کننیم
 

 .اوردمی و باهاش در ممونی تخـ ـت کناري خنده ي و صدااوردمی شکلک در مواسش
 

 یبغـ ـلم نشستچشمم و باز کردم .شمارمینفس تا سه م:دستشو آورد باال .  شهی نمفمی حرگهی ددی دیوقت
 ...میدو و ن...دو...کی...از االن شروع شد!! يدیفهم

 
 . صورتش بردمکی طرف تخـ ـت و صورتمو نزددمییدو
 

 !!ســــــــه
 

 . که باز کردچشماشو
 
هرچقدر چشمامو . اون انگار مات شده بودی ولزدیچشمام دو دو م.  شدرهی که گرفته بود بهم خي همون فرم جدبا

 ... بوددهی فای دادم تا چشماشو حرکت بده بیتکون م
 

 تخـ ـت گهیمنم با خنده ازش فاصله گرفتم و طرف د. باالخره به خودش اومد...زدم.  چشمک بودرمی تنیآخر
 .نشستم
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بهم گفت از مدل حرف زدنم و نگاه ...  یول!  دوست شدمیکی شبانه روز باهیآره بعد چند ماه !  دمیجوابتو م_

 !نیهم! می نداره و کات کردي ادهی فامونی که دوستمیدیفهم! ادیکردنم خوشش نم
 
  ؟ی گیدروغ که نم_
 
 بهت دروغ دی بایواسه چ! کنمی می فکر کنه دارم شوخی کسادیخوشم نم.زنمی حرف مي دارم جدیوقت_

 !گفتمیدوست بودم م!بگم؟
 

بـد نگاه !  حق با پسره بودهنمیبی مکنمی نگات مشتریاالن که ب: دی از چال گونه اش فهمدشی احسانو مي خنده
 ! یکنیم
 اد؟؟یتوهم خوشت نم:  محکم خاروندمموی ـشونـیپ

 
  کنه؟ی میچه فرق:  شونه هاشو انداخت باال احسان

 
 !  عوضش کنمادی اگه توهم بدت منمی خواستم ببیم. دونمینم_
 

 خوبه؟!  نگاه کنمينجوریمثال ا: کردم وگفتمچی قچشمامو
 

 !ادیبهتم م.هی عالنیآره ا: خوشش اومده بودی حساباحسان
 
 .دنی ساعت تموم با احسان فک زدم تا قوم مغول رسمین

 . دوست داشتمیلی و صبحان و خصابر
 بودن پدرشون بود آدمو از خودشون ی مذهبلشی از دالیکی سردشون که ي رفتارایول. دخترا عاشق هم بودنمثل

 .داشتیدور نگه م
 
 .می باهم گپ زدی حسابمیدیدی همو میمن و رسول هم که بعد مدت. بودالشونی و سمانه که سرشون تو موبانیام
 

 !با برنج!  کباكهیآقا : نخورده به گارسون گفتمي گشنه ام بود که موقع سفارش غذا مثل آدمااونقدر
 

 ! گفتم کباكی هنوز باهام بود به کباب ممیعادت بچگ. بچه ها رفت رو هواي خنده يصدا
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 ی رو اونا که نمیول. از اون دوتا نداشتنیصابر و صبحانم دست کم. که تا آخر شب دستم انداختننی و امرسول
 .تونستم دست بلند کنم

 
 ! و رسول و با مشتام له کردمنی عوضش امدر
 

 .برگشتم من با رسول و سمانه یبرگشتن
 . رفت از احسان تشکر کنمادمی که می چرت و پرت گفتاونقدر
 . کباکش حرف نداشت! دستت درد نکنهیباباج:  زدمامکی پبهش
 .ریشب بخ!  ها بکنی ولخرجنی از ابازم

 .ریشب توهم بخ.رونی ببرمتی ميتو هر وقت بخوا. نوش جونت.  نداشتیلوس بابا قابل:  ربع بعد جوابمو دادهی
 

 .دمی مامانو جواب دادم و خوابي سواالییفقط سرپا. خونه حوصله نداشتم لباسامو عوض کنمدمیرس
 !میاری بود خون باال بکی چرخوندتمون که نزداطیاونقدر دور ح.می زنگ آخر ورزش داشتکشنبهی

 
 ....ادینفسـم باال نم...ن. تونمی نمگهیخانوم من د_
 
 ...ونفری هماکنمیاز نمرت کم م.بدو حرف نزن_
 

 رو می که زد همه افتادیتا با صوت. کشوندمی خودم و مگهید... باالرفتیچشمام م.  اومد تو دهنمی ـبم داشت مقلـ
 .هم
 
 . کمکم کرد تا برمی الي دمه آبخورتا
 
 ؟ینفس خوب_
 
 .دهیگوش نم.ستی شعور بهش گفتم قلـ ـبم نرمال نیب...زنهیقلـ ـبم تند م. کنمیاالن سکته م...ینه ال_
 
 ؟؟ی کنیشلوارتو عوض نم_
 
 .ولش کن.جون ندارم_
 
 ...کنمیبذار خودم واست عوض م_
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 ... دوباره دردم برگردهدمی ترسیم. شد ویمنم قلـ ـبم آروم نم. با مامانش رفتی که خورد الزنگ

 
 . زد رو ترمز و منم سوار شدمعی دست دراز کردم اونم از خدا خواسته سردمی و داشاری نی ماشتا
 

 !! بگاز که حال ندارماشاری: بگه خودم گفتميزی چنکهی قبل از ای نگران شده بود ولاشاری. دمی کشی تند نفس متند
 

 . نزدی ام که انگار نوکر بابامه حرفچارهی باون
 

 یاجی که حالم خوب بود و احتشدی می چند ماهی ولفمی تو کذاشتمی واسه روز مبادا می زبونری قرص زهی شهیهم
 .نداشتم

 
 . تشکر کردمی شدم و ازش حسابادهی در پيجلو. خونه رو بهش بدمقی شدم آدرس دقجبورم
 
 نیدستمو به نرده گرفتم تا نخورم زم.حالم اصال خوب نبود. تونستم صاف را برمینم
 

 رن؟؟یگی متر و بدون گرم کردن م540 يآخه مگه دو.ستنی لعنشون کنه اصال به فکر آدم نخدا
 

 ... رفته بود باشگاه فوتبالدیاز شانس گند منم نو.دمی در رسيجلو
 
 و هر لحظه منتظر بودم رمی االنه که بمکردمیاحساس م...ارمی دربدموی و کلفمی جون نداشتم دستمو بکنم تو کیحت

 ...رونی بادی بلی عزرائواریاز در و د
 

 ... باشهی چشم رنگلشی عزرائیآدم جوون مرگ بشه ول...زدیفقط ته چهرش به حامد م!!  اومدماتفاقا
 
 ؟؟يریمی ميدار_
 
 .دمی دارم جون مدی فهمی مدیدی منو مافهی قیهرک. لحن خونسرد و آرومش لجم گرفتاز
 
 .شهیی جلوپیتو ز!  بدهفمی از تو کدموی تو جون ندم کلي جلونکهیواسه ا! آره اگه خدا بخواد_
 

 . و دراورددیدال شد و کل. باهام کل نندازهگهی حال بود که حامد دی اونقدر صدام بکنمی مفکر
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 ...یمرس_
 کنمیخواهش م_
 

 ... بلند شدم دروباز کردمنی از رو زمآروم
 

 .  تخـ ـت بر داشتمنیی پايقرصمو از کشو... جنازه رو تخـ ـتم ولو شدممثل
 

 .  موندمی مداری بدی به خاطر نودی بای بخوابم ولخواستی مدلم
 تونستم لباسامو عوض کنم.بهتر شد ساعت گذشت تا حالم مین

 
 !!شماره حامد بود. دراوردمشفمیاز ته ک. رو مخم بودممی گوشبرهیو
 ...الو_
 ؟؟يزنده ا_
 !به تو چه_
 !شنی محل از دستت راحت مهی يریتو بم! یتی تربی بیلیخ_
 ؟ي نداريکار!  خوابنیشبا راحت م! دونمیخودمم م_
 

  پسره؟؟یقحط! خوشم اومده بودالقی دنیمنو بگو از ا... پرويحقش بود پسره .  و قطع کردی نداد و گوشجوابمو
 

 بعد اون محسن جشن گرفته بود و منم یحن. شده بودلی و منم مجوز پارك رفتنام تعطمی امتحانا بودکینزد
 .نتونستم برم

 
 ی دروغکنمیواسه هم.رفتیحوصلم اونجا سر م.  خواست برمیاصال دلم نم.می ناهار خونه سرهنگ دعوت بودجمعه

 به بابا گفتم فردا امتحان دارم و اونم با هزار بار خواهش و تمنا قبول کرد که نرم
 

 . بودمدهی دراز کشونی تلوزي خوردم و بودم و جلوناهارمو
 

 ...  رو هوادمی متر پرمی چنان از راهرو اومد که نهی بچه همساغی جيصدا
 
  باشه؟؟الرینکنه آ.دشوره گرفتم! زدیضجه م...بقه باال بود طاز
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 ... شدی مشتری بهی گريصدا... و شالم و انداختم سرمدمی پوشمانتومو
 
 نی از اچکدومیاز ترس غش کرده بود و ه) مامانش(گندم .  بودی خون خالالریصورت آ... باال دمیی برهـ ـنه دوپا

 ! شدهی چننی ببرونی بودن بومدهی ها نهیهمسا
 
 . اومدی خون مشی ـشونـیاز پ... و بغـ ـل کردم تا آرومش کنمالریآ

 
 . کردی چشماشو باز نمزدمی تو صورت گندم میهرچ

 
 . بلند شدمنی از رو زمزدی مغی که بغـ ـلم بود و داشت جالری آبا
 
 ی رانندگای هراشون نبودن  شوچکدومی هی ها اومدن ولهیچند نفر از همسا. نبودی زدم کسشونویی خونه روبه رودر

 .بلد نبودن
 

 . تا پول بردارمنیی رفتن سراغ گندم و منم رفتم پاهیهمسا. ادی نموندم تا اورژانس بمنتظر
 
  شده؟؟یچ_
 
 نی اادی تا اورژانس بترسمیم.مامانش باال غش کرده.مارستانی بمشی ببرای بادی سرش داره خون مالری حامد آيوا_

 ..بچه تلف شه
 
 ...سای دقه واهیاومدم _

 .ادی موندم تا حامد بمنتظر
 

 . گوشامو کر کرده بودالری امان و از ته دل آی بي هاهی گريصدا
 . شدنسی شونه هام خکردمی ماحساس

 
 .  آورده بودزی پارچه تمهی حامد

 ... بذار رو زخمشنویدستتو بردار ا_
 .ادی داره از سرش خون میلی خره؟؟یحامد نم_
 ...سنتر.شهی نمشیزیچ_
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 134 

 .  رفتم تا بلکه آرومش کنمی مالری دائم قربون صدقه آنیتوماش
 
 .. تو درمونگاهدیی و از بغـ ـلم گرفت و دوالریحامد تا پارك کرد آ. خونمون بودکی درمونگاه مجهز نزدهی

 
 .دنی وازمون گرفتن و به دادش رسالری آدنی حال جفتمونو دی بده پرستاراشو وقتری خخدا

 .کردی هاش صدام مهی تو گری ولششی کردم برم پیجرئت نم. بزننهی خواستن بخی مسرشو
 
 .کنهیبچه داره تورو صدا م.پاشو برو تو اتاق_
 
 ....تو برو. تونمی حامد من نميوا_
 

 ! خاله نفسگهیبه تو م... شناسهینفس پاشو برو اونکه منو نم:  آب برام آوردوانی لهی حامد
 
 .کردمی مهی منم گرالری با آگهید.  وارد اتاق شدمواری دست به د خوردم ووانی قلپ از لهی

 
 ...رونی که دوتا پرستارا کارو تموم کردن و از اتاق رفتن بمی به هقهق افتادجفتمون

 
 ...سرمشو وصل کردن تا حامد اومد تو اتاق.  اومدی من بند نمهی گرگهی دی آروم شده بود ولبچه

 
 ؟؟ی به مامانش زنگ بزني خواینم_
 

 ...اوردمی نلمویموبا: نهی برگردونده بودم تا حامد اشکامو نبصورتمو
 
 !!آره؟...؟؟ی کنی مهی گريتو دار_
 

 ! کردمــــــهیمنم گ...آره: که با بغض به حامد گفتکردمیاشکامو داشتم پاك م. به صورتم بودالری آنگاه
 

 .رمی از حامد بگلویبرگشتم تا موبا.ردماشکامو پاك ک. زبون دوباره موتور حرف زدنش روشن شده بودبلبل
 
 !!ي کردهی گریول_
 
 ! بدهلتویموبا!  اتاقتواری بزن به دری عکس بگهی ي خوایم: به صورتم دادمیپف



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 135 

 
 یلی خیکنی مهی گریول:  دراورد وگرفت جلومبشی از جلشوی بهم زل زده بود موباشخندی که با ننطوری همحامد

 !ـــــــــهی به گرشهیهم!! یشیمظلوم م
 

امروزم .کنمی مهی بار گرهی یمن سال.گمی مادی چشمت دربنکهیواسه ا! مسخره:دمی با حرص از دستش قاپلویموبا
 ؟يدیفهم!کنمی ساقط می از زندگيدی منو دي هی گریبفهمم تو محل گفت!  مونه های خودمون منیبعدم ب! شیکی

 
 ! محلي تهیباشه سل:  آورد باال می گفتم که حامد دستاشو به نشونه تسلزی آمدی و با لحن تهدي جداونقدر

 
 دونم دختر یمن نم.دادمی اول که فقط فحش مقهیگندم و پنج دق.رونی زدم و از اتاق اومدم بيتمندی رضالبخند

  ندارهي و سه سالشه عرضه بچه دارستی خاك تو سر ب؟ی چیعنینوزده ساله بچه دار شدنش 
 
  ـنه ام گذاشته بود خوابش برده بودـی که سرشو رو سی درحالالری آنی ماشتو
 

 ... اومدینفسم باال نم. داشتینی چه سر سنگماشاهللا
 
 رون؟؟ی بيومدی و نيدی بچه رو شنهی گريتو صدا_
 !کنهی مهیآره خب فکر کردم با دوستش دعواش شده داره گر_
 ؟ي زدی عر مشدی با دوستات دعوات ميجدا؟؟ تو بچه بود_

 !دیشما دخترا استاد عرعر زدن...ما پسراکه نه:  با خنده گفتحامد
 ! مثل شما واسمون جفتک بندازهي خریآره اتفاقا مخصوصا وقت_
 دمش؟ی بچه کو؟ ندنیپس خره ا_
 !دیهمتون نامرد! هلش داده و بعدم در رفتهستی ندیبع.شهیهمباز!آراد ! هی دونم کار کی من میول_
 !مـــــــــرد! یکنی ميری گجهی و قشنگ نتفیچقدر ظر_
 ! اومدی می بچه چنیامروز من تو اون مجتمع نبودم معلوم نبود سر ا!  نگاه نکنکلمیبه ه!  که مردمیپس چ_
 !ي کرددی مرده سفی هرچي پهنه ات رويتو مخصوصا با اون ابروها!  که منم قبول دارمنویا_
 !ادیتا دم گوشام م! دمی تابش منی همچادیدر که م! يدی هامو ندلیبیتازه س_

 . ها رو صورتم خنده ام گرفتلیبیخودمم با تجسم اون س.رهی خنده شو بگي نتونست جلوگهی دحامد
  

 .  بابا و مامان قرار گرفتمری مورد تقدی حساباونشب
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 . ام کمک کرد تا بردمشهی نکردم بگم همساجرئت
 

 ی با آژانس مای اورژانس دیزدی بود زنگ مي حاال چه عجله ادهی مری خوره باباهم گی بهم می االن همه چگفتم
 . حرفانی و ادیرفت
 

 . بودنترنتمی هفته افتاد قطع شدن انی که تو اي اتفاق بعدنیبدتر
 . کردمی اونم چک مدی بوك درست کرده بود و باسی هم واسم فنایم. تونستم وبالگم و چک کنمینم
 

 .ر بهم سالم کرد و منم با تکون دادن سر جوابشو دادماز دو. دمی تو پارك حامد و دپنجشنبه
 
 پارك بهش زنگ انی و محسن باهم منای دونستم میچون م.دمی گرم حرف زدن بودم که بهنامو ته پارك دی البا

 .زدم
 

 .  براش مهم نبوداصال
 

 يادی هم زنای تازه از سر مکنمیفکر م. اومد طرف به ظاهرش دقت کردمی داشت میوقت. پکر و داغون بودبهنام
 .بود
 

 . سالم کردی و به من و الدی تو موهاش کشی دستکالفه
 
 نجا؟؟ی انمی تونم بشینفس م_
 

 !راحت باش.زمیآره عز:با لبخند گفتم. ور بودنیاونم طرف نگاش هم. به حامد انداختمینگاه
 

 . کنارم نشستبهنام
 

 .دادی پاهاش گذاشته بود و دائم پاهاشو تکون منی بدستاشو
 

 چته ؟؟یبهنام خوب: ها تکونش نده و گفتموونهیدستمو رو پاش گذاشتم تا مثل د. خورده مهربون باشمهی کردم یسع
 پسر؟

 
 !! خوابای مـ ـستم ایهمه اش ! نه اصال: دادهی تکی ـرشو صاف کرد و به صندلکمـ
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 زدی مدیداشت بهنامو د ی چشمریز. به الناز کردمینگاه
 ! گندستیلی خترسمی من از بهنام مگفتی مشدی منای از حرف بهنامو مشهیهم
 
 ـی قلهی سفره خونه میبهنام بر: گفتمنمی واسه همرونیبهتر بود از پارك بزنه ب. حال و روزشم معلوم بود مـ ـستهاز

 م؟؟یـون بزن
 
  دوست پسـ ـر داره؟ نه؟نایم: گرفته گفتي قرمز و پف کرده اش نگام کرد و با صداي اون چشمابا
 

  لپمو از تو گاز گرفتمي گوشه
 !!چشم بهنام گرد شد... نهای کردم که بگم یداشتم دست دست م.

 
 !! تو پاركانی و محسن دارن منای مدمید.کنهی کجارو داره نگاه منمی برگردوندم تا ببسرمو

 
 ...نیی که سرشو انداخته بود پاالناز

 
 ـون ـیمن دلم قل...میپاشو بر: بهنامو گرفتميبازو.  اومدی منوری صداش تا ادادی سر ممییس چه خنده ها بر عکنایم
 . خوادیم
 

 ؟یگیبهش م..من دوسش دارم:  که سرشو کج کرده بود با التماس گفتی و درحالدی کشی نفس کوتاهبهنامو
 .آره: تکون دادمسرمو

 
 ادی خواستم باهامون بنمازشی تونستم تنها بذارم واسه همی و نمیال.  انداخت و بلند شدنای به می دوباره نگاهبهنام

 .و اونم با اصرار من قبول کرد
 

 سقفو ينسریا. وقتاهم نهی بعضذاشتی نبود می که اهننشوی وقتا سقف ماشیبعض. باحال داشتپی جهی بهنام
 .نذاشته بود

 
 .امی باشه تا من بدی زدم و فقط گفتم حواسش به نوامکی پنایبه م. جاده به سرم زده بودي حال و هوامنم

 . شده خودشو سرحال نشون بودهنشی بود سوار ماشی که دفعه اولی الي کرد جلوی سعبهنام
 
 م؟؟ینفس کجا بر:  گفتدی و فهمی بغض و ناراحتشدی تو صداش منکهی ابا
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 !دم کوه! ته شهران!! ـــــــــــمیبر: دندونام گرفتمنی انگشت اشارمو به نشونه فکر کردن بنوك
 ...چشم: زد و گفتي به زور لبخندبهنام

 
 ... حرفانی به کار و ادمی بشکنه بحث و کشنی سکوت سنگنی حال و هوامونو عوض کنم و انکهی اي راه براتو
 بهنام فروش چطوره؟؟_
 
 !رنی گی زن نمگهیمردم د!  روز بدهی روز خوبه هی.ستیبدك ن_
 
 ي که من خوشم اومده بود متریاون...  شمارو بخرني گرون مغازه ي پول ندارن پرده هارنیزنم بگ: م خنده گفتبا

 چند بود؟؟
 

 ي اون موقع متريمتر...اوون؟؟:  که رفته بودم مغازه اش خنده اش گرفتي اون روزي آورادی کنم بهنام با فکر
 !! بودصدیس
 
 اون موقع؟؟ االن چنده؟؟: شدلی جمله خنده ام به قهقهه تبدنی گفتن ابا
 

 !تو شوهر کن پرده خونت با من. من باز سر حرفم هستمیول. رفته توشیاالن صد تومن:  رو لبش پهن تر شدلبخند
 

 !کنمی حال ميمن مجرد.نه قربون شکلت: جمع کردمخنمو
 

شوهر کنه .دهی کار دستش مطنتاشی شنی اگم؟یالناز خانوم بد م:  نگاه کرد وگفتی به النی ماشنهی از تو آئبهنام
 !ی مهمونرهی اجازشم دست اونه با خودشم مگهید
 

 ! و شامیالبته به صرف مداح! می افتی می عروسهی.منم موافقم: گفتیکه ال.دمی خندی داشتم مثل الناز ممن
 ! زهر مار: دمی بهنام بلند شد به بازوش کوبي خنده يصدا

 
 کنه که تا رابطه شو قطع کاری رو چنای منیخدا بگم ا. گفتی و خاطراتش منای دائم بهنام از مدنی ـون کشـی قلموقع

 ! روهمزهیری مگهی دیکینکرده با 
 هی نکنه و تی خودشو اذگهیازشم قول گرفتم که د. ادی تو محل نگهی کنه و دادمونی پابونی بهنام خواستم سر خاز

 . رو نکنهنای فکر مگهی هم بهش فهموندم دییجورا
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 ه؟؟یک_
 !! جانمگنی مدنی تلفن و جواب مه؟؟ی چهی کتی تربیب_
 ! با تلفن بدونم؟؟ خب خواب بودمفونوی من فرق آي توقع داریاحسان نصفه شب_
 ساعت مگه چنده؟؟_
 .دهیاحسان حرفتو بگو تا خواب از سرم نپر_
 ! باهام من سنتور بخرممی دم خونتون برامیفردا م.باشه_
 .ریباشه شب بخ_

 ...دمی ـرم و خوابـی چپوندم تو لبـ ـاس ز قطع کردم وویگوش
 

 ... اومدادمی یشماره رو چک کردم و همه چ!  بهم زنگ زدهی اومد اصال کی دم نمای فکر کردم ی هرچصبح
 از صداش که معلوم بود خواب بوده..باالخره بعد چنتا بوق جواب داد... زنگ زدمشی تو راه مدرسه به گوشصبح

 
 
 ! دختر خالهي کردیچقدر زود تالف_

 ؟ی گفتی می چشبید! ي قرار نذاری نصفه شبیتا تو باش! خوب کردم:دمی خندانهیموز
 .شب کالس دارم...شنبستا.میری سنتور بگمی دنبالت برامیم_
 !دهی مری برم خونه ننه ام گياونجور. ساعت سه...ایپس بعد مدرسه ب_
 !ي بادهیرم نپربرو تا خواب از س.در ضمن باشه! مامان!  ننه نهتی تربیب_
 !! شعوریب... خودمو در آورديادا
 

 تا نی رو زمکشنیاصال خودشونو م.موننیشنبه ها همه مثل جنازه م.کنمی مدرسمون دقت مینیی به سرپاشهی هممن
 ...چوننی پی مایلیخ. خورنی مری ها تاخیلیخ.برسن مدرسه

 با ی برگشتنانی متی که با اسکیقشنگ اومدن... نظر گرفتری پنجشنبه بچه هارو زی بعضای چهارشنبه ها هی کافاما
 شاد و شنگول.شهی مشتریبزن و برقصاهم ب...اصال همه شادن!  باباشونيماهایهوا پ

 
 ی عده درس مهی. بود و خواب بودنزی که سرشون رو مي عده هی.  سر کالس بودنبایهمه تقر.دمی رسرتری دشنبه

 ..زدنی زر می عده ام اول صبحهی. خوندن
 
 سالم:زی رو مدمی کنم با کف دستم محکم کوبشی عصبنکهیواسه ا.زی سرشو گذاشته بود رو میال
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بلند شو و با .دی مقنعه دری بافته شده منو از زي تا موهایخواست فش بده ول. مثل برق گرفته ها سرشو بلند کردالناز
 ... مقنعه مو دراوردجانیه
 

 دسته مامانت درد نکنه... شدهی عال؟؟یت بافسی باز چهل گيوا: کرده بودذوق
 
 خوشگل شدم؟!  درست کردهمیماماج:  شده گفتمچی قي منگوالرو به خودم گرفتم و با چشماي افهیق
 

 ..ي خوب شدیآره عوض: کنهی لپمو گاز گرفت تا حرصشو خالالناز
 
 ..شدیوب م موهامو رنگ کنم خذاشتی اگه مامانم میال:کردمی و پاك می الي مقنعه ام تفهابا
 
 ياونجور.ادی تو به ابروهات مهی مشکي بعدم موها؟؟ی موهاتو رنگ کني خوای بعد مینه بابا تو ابروهاتو برنداشت_
 .عمرا بذاره! ی ابروهاتم رنگ کندیبا
 
 زشیکوچولو کوچولو دارم تم... جون ابروئههی افتادم دایهرچند جد.گفتیراست م. کرم دستمو برداشتمفمی تو کاز
 .کنمیم

 . کنه صورت منو چک کنهی بانک سرش شلوغه که وقت نمياونقدر بابت کارا... فهمهی که نممامانم
 

 .میهمه از شدت سکته الل شده بود. بغـ ـلش بود اومدری که زی عالمه برگه امتحانهی با انی دوم خانوم کاغذزنگ
 
 ...سرمو آوردم عقب. بهم بگهيزی چخواستیم. زد به پشتمآنا
 م؟؟ی امتحان داشتمگه!! نفس_
 !نه: سرمو تکون دادم_
 ن؟ی برگه ها چنیپس ا_
 ! چه خبرهنمیواستا بب.برهی البد واسه گوسفنداش مدونم؟یچه م_
 

 .نیآخه شما نگفته بود.م؟؟یمگه امتحان دار... خانومدیببخش:  گفتمی صاف کردم و با لحن مهربونصدامو
 !! نداره قبلش بهتون بگملیدل:  کلفت و مردو نهاش گفتي با همون صداانی کاغذخانوم

 
  کتابو دفترشونو بازکردن و شروع کردن به ورق زدنعی کالسن سري عده که احمق هاهی حرف نی ادنی شنبا
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 ونیسی کملی بودن شروع کردن به تشکی عده ام که خودمونهی...دی عده غش کردن و کارشون به خوندن نرسهی
 .انو کنسل کننحل بحران تا امتح

 
 تا زنی اشک تمساح برمیقرار شد آنا و نس. خوب بودیفقط راهکاره ال!  خوردی به درد عمه اشون مشنهادهاشونیپ

 .رهی کنن امتحان نگشیراض
 
 !!ادی ام نمهی من گريوا_

 ! خودا اشکش دم مشکش بودا حاال االنشهیهم!  آنا رو گاز گاز کنمخواستی مدلم
خب ! احمقتر از خودتانیبه شا! به مامانه خوش گذرونت!  معتادتيبه بابا!  هات فکر کنی کودن به بدبختيآنا_

 !! چشات تر بشههی گرریبزن ز
 .دمیدی آنا رو مي هاهی گری خودم خنده ام گرفته بود مخصوصا وقتیول!هی گرری زد زمی داشت که الری چنان تاثحرفام

 
 .می آب کنمیتونیواقعا که ما زنا با اشکامون سنگم م...آخر خنده بود! هی گرری ام واقعا از ترس زدن زگهی دونفر دیکی

 
 .رهی بگجدهی قبول کرد و قرار شد امتحان هفته بعد و از هانی که خانوم کاغذدیرسی می کار آنا داشت به خودزنگهید
 

همه به صرف پسته .د دار کالس بوهیزنگ آخر نوبت بچه ما...میقبول کرد.می نداشتطشوی چون واقعا امروز شراماهم
 .می از عزا دراوردیو بادوم دل

 
  دادی جواب نملشمیکثافت مو با!!  اومدیحاال مگه م. مدرسه منتظر احسان بودمی اصلابونی سر خمی که شدلیتعط
... 
 

 . نیی طرف منو داد پاي شهیش. ستادی پام اي جلونی ماشهی رو جدول نشسته بودم که ابونی خکنار
 
 م؟؟یدر خدمت باش!! خانوم_
 

 !به سالمت...با صدات حال نکردم:  و جواب دادمومدی از صداش خوشم نی ولدمی دی و نماروی افهی اصال قمنکه
 

 دارم باهاشون حال زای چیلی خدمی قول میول!! يبا صدام حال نکرد:  بود که دوباره گفتابونی به دور و ر خنگام
 !!یکن
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 کهی مرتيهررر:  به درشدمیمحکم با پام کوب. پام بودي درست جلونشی ماشکیالست
 
 . راشو گرفت و رفتیول.دهی اومد که داره بهم فحش می صداش منی تو ماشاز
 

 . رو دك کردمارویخوبه ...ابونی تو خدیچی که پدمی احسانو دنی با اونم ماشهمزمان
  
 لـ ـبم ي لبخند رورفتمی که به طرفش منطوریهم. کردم خودمو سرحال نشون بدمی سعی خسته بودم ولنکهی ابا

 .شدیپهن تر م
 
 !! بودکیتراف. کردمریشرمنده د.سالم: گفتداشتی شو بر مي دودنکی که عی شد و در حالادهی پنی ماشاز
 

  کجا بود؟کیسر ظهر تراف!ی دروغ داشته باشهی خلق کرد که تو کویخوبه خدا تراف:  دادملشی تحوي ژکوندلبخند
 

 باز لو رفتم؟:  مرتبشو خاروند و با خند گتيموها
 

دستمو گذاشتم رو بوق و باداد .  کردی واستاده بود و باخنده نگام مرونیب. شدمنی تکون دادم و سوار ماشسرمو
 ! خستمایب:گفتم

 
 حیوج اومدنشو تریاز حرف زدنش معلوم بود که داره د.  که آنا بهم داده بود و گذاشتمی شد و منم فلشنی ماشسوار

 ...کنهیم
 
 ول دهی منو چسبی برم باز دو دستدی من قرار دارم باگمی میه.کنهیول نم.شهی سرقمی رفنیا. بودمریبه خدا نفس گ_
 . کنهینم
 

 !؟؟يدی به خودت رسنقدری اشمیواسه همون سر: گفتمي اهی حرفش اومدم با لحن کناوسط
 

 !! به الهام ندارهیاصال ربط!! سنه جون نف:  گفتی با تعجب گرد کرد و با دستپاچگچشماشو
 
 ...دمی خندی که ازش گرفته بودم حسابی سوتنی محکم زد به فرمون و منم بابت ادی اسم الهام از دهنش پرتا
 
 ...مبارکه...الهام و احسان...هووورااا... ازت گرفتم احسانیچه سوت_
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 ...رمی خندمو بگي تونستم جلوی من نمی ولکردی نگام مي جدیلیخ.شدمی عکس منکه از خنده داشتم روده بر مبر
 
 ...ي که دادی سوتنیدمت هات با ا.  بودیعال...گمی احسان بهمه ميوا_
 
 ي که روش آورد ناله یفی که با دست راستش پهلومو محکم گرفت تو دستش و با فشار خفدی نکشهی صدم ثانبه

 ...ی عوضشهین آب م ذره ام االهی نیهم...ول کن گوشتمو... احسانيا:منو بلند کرد
 

 ؟یزنی تهمت میواسه چ.حقته:  شده بود گفتبشی که نصی فشارشو کمتر کردو با آرامشاحسان
 

 ... نی عقب ماشدمی دستشو و تو سه سوت پرری زدم زمحکم
 

 که دستامو از دو طرف بردم طرف کردی نگام منهی که هنوز تو شوکه عکس العملم بود داشت از تو ائاحسان
 ....پهلوهاشو شروع کردم به قلقلک دادن

 
 .  که احسان جفت پا ترمز کرددمی خندی بلند مي جادوگرا با صدامثل

 
 ...که نبود.... پشت سرمون نباشهینی ماشنمی لحظه سرمو چرخوندم تا ببهی تو
 
 ...رونی بدی و پر باز کردنوی شدم چون احسان در ماشری منم غافلگنباری ایول
 
 ...رونی تا دل و روده ام نزنه بدادمیفقط دستمو محکم به شکمم فشار م....دمی عقب دراز کشی خنده رو صندلاز

 . متنفر بودگهی دی چهی کار و نی از ااحسان
 
 تی شمال بارها احسان و اذرفتنی می و دست جمعدی سمانه و رسول که هرسال عی حاال امتحان نکرده بودم ولتا

 .کرده بودن
 
 . که احسان در عقب و باز کردرفتی و خنده دلم داشت ضعف می از شدت گرسنگگهید

 بال بال زدنش تو اون لحظه افتادم و زدم ادیباز . شون بدهی داشت خودشو عصبانی خندشو گرفته بود و سعيجلو
 . خندهریز
 

 .مطمئن بودم صورتم مثل لـ ـبمو سرخ شده. هام که تموم شد احسان بازومو گرفت تا بلند شمخنده
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 ...نی شو جلو بشادهی پطونی شایب: که درو باز گذاشته بود گفتیدرحال
 

 . شدنیاحسانم در و بست و با لبخند سوار ماش. رفتم جلو نشستمیگزاگی حرکت زهی با دوباره
 

 بود و ی که عاملش گشنگي اجهی دادم و چشمامو بستم تا هم اهنگو گوش کنم و هم سرگهی تکی به صندلسرمو
 ...تحمل کنم

 
 نفس کجا برم؟_
 
 چشمامو باز نکهی بدون انمی ناراحت شده باشه واسه همدیگفتم شا. ندارهی شوخدمی اش فهمي جدي صدااز

 ن؟یی پاادی باال تحملشون مرهی راسته که آدما سنشون مي خوندیاحسان تو روانشناس: دمیکنمپرس
 
 ... و پنج سالمهستی ندارم همه اش بیاگه منظورت منم من که سن! آره وروجک راسته: خنده گفت با
 

 .برو سمت بهارستان لونه اش اونجاست! لو رفتم؟؟ اگشال نداره: چشمامو باز کردم . افتادهشی دوهزاردمیفهم
 

 !!نیهم.دمشی دی دانشکدمون بود که امروز اتفاقي از بچه هایکینفس الهام : آهنگو کم کردي صدااحسان
 

 یمن فقط شوخ.باشه : مثل خودش جواب دادمنمی نکنم واسه همی شوخگهی بود که دي جدی به اندازه کافلحنش
 !!نیهم.کردم

 
 ...ستی لبخند مثال فهموند که ناراحت نهی گذرا نگام کرد و با احسان

 
 یدنبال چ:  قارو قوره شکممو کم کنم که احسان گفتيکول بودم تا صدا شوای تیسکوئی دنبال بفمی کتو
 ؟يگردیم
 
 ...یچیه: شدمی مدی از داشتم تنقالت نا امگهید
 
 .دادمی گوش مقی به ظاهر دقیهرچند برامم مهم نبود بدونم ول.گفتی راه احسان از دانشکده و دوستاش واسم متو
 

 تپلم به احسان فی تخفهی گرفت و لمونی ام تحوی کلاروی. بودمدهی و دفمو خرتاری که گمی رفتي مغازه اتوهمون
 . بدنفی بودم واسه سازم تخفدهیهرچند من تاحاال ند.داد
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 زنگ خورد و با دوستش مشغول حرف لشیاحسان موبا.می شدنی گذاشتم و دوباره سوار ماشنی و عقب ماشسنتور

 ...د شنی دونم چرا چشمام سنگیمنم نم...زدن شد
 
 ... چشمامو باز کردمدمیشنی که کنار گوشم میی و صداخوردمی که میی تکونابا
 
 به فتهی مغزم کار بنکهیچند لحظه واسه ا.میدیفکر کردم رس.سرمو بلند کردم... چشمامي صورت احسان جلودنی دبا

 !میدم خونه نبود.دورو برم نگاه کردم
 
 م؟یدی رسم؟؟ییکجا_
 

 منناهار می بخوری چهی میپاشو بر! يدی شه خوابی ام نمقهی دقستی هم بهینفس رو:  در و کامل باز کرداحسان
 . کنهی ممینخوردم زخم معده ام داره عصب

 
 منم معده ام یگفتیخب المصب زودتر م.گشنه ات بوده!! ی چرا از اون موقع سگدمیفهم:  گفتمی همون خوابالودگبا

 !!داغون شد
 

 ... خنده و آروم زد تو سرمری زد زاحسان
 زی مهی فقط می که مارفتیتو اون ساعت... خنده دار شده بودیلی خافمی ربعه صورتم پف کرده بودو قهی چرت نی همبا

 داغون می شده بود داشتبمونی که نصی خوب و با ارزشهی چون جفتمون از ارثیول.  بودیدونفره اونم ته رستوران خال
 .میدیهمونجا تمرگ.میشدیم
 

 د؟؟یی شماگنی نظافت که ميآقا:با خنده گفتم.  احسان مثل بچه مثبتا رفت دستاشو شستمی رو که سفارش دادغذا
 

 !فیکث...خب پاشو دستاتو بشور!! یکروبیتوهم البد خانوم م...زمیآره عز: کردیفی ظري خنده
 

 دستام نی از صبح با اادی مادمی کنمی احسان االن که فکر می دونیم:  نبودفیاصال کث.  صورتمي آوردم جلودستامو
 ! بعد ناهار؟ایاالن بگم !!  کردمکاریچ
 

 ... بدونمستمی راغب ننیهمچ:  به خودش گرفتی چندشي افهی ندونسته قاحسان
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 ری دوبار خودکارم افتاد زیکیزنگ اول فقط !! ی بدونستینه اتفاقا بد ن:  که برداشته بودم رو دستش زدمی چنگالبا
 که یی بار رفتم دستشوهی حیزنگ تفر!  کردم و برداشتمداشی کردن پيری دور گرد گهی و منم دال شدم و بعد زیم

 !!شستم  نداشتن منم دستمو با گل باغچهیی دستشوعیمتاسفانه ما
 

 !ارمی االن باال مالی خینفس ب: تومار روزانه رو نگفته بودم که احسان با تنفر گفتهنوز
 

 تو اون باغچه ستیتازه احسان معلوم ن: خورد با خنده ادامه دادمی داشت ساالد میالت چندش اون که با حبرعکس
 !ی گالبي مـ ـستخدممون آقاي هاي تگری حتای!!  گربهای دهیسگ شاش

 
پاشو برو ! نفس جون من خفه شو: و با خنده گفتشی ـشونـی احسان در شرف باال آوردن بود که زد رو پگهید

 .دستتو بشور
 

 ...هی دستام کصافت خالنمیبی مکنمی که فکر مشتری هم بواقعا
 
 ...دستامو شستمو وضد آفتاب زدم... کردمییدستشو!!  موندمیی تو دستشوي اقهی دقده
 گه؟؟ی دمی باهمیاحسان به مامانم گفت:  بهش زدمی چشمکطنتیبا ش.  غذارو آورده بودنزی برگشتم سر میوقت
 

 ؟؟ي مامانت افتادادیاالن : گفتي اانهی لبشو گاز گرفت و با حالت موزگوشه
 
  به دستت؟؟يزدی متکسیوا:  خنده سرمو تکون دادم که احسان دوباره گفتبا
 

!!  شورنی مواری لباس و درو دتکسی با وازمیعز: جوابشو دادمکردمی می که داشتم با قاشق غذامو ووارسنطوریهم
 ! کار داشتم

 
 ؟؟یموهاتم همونجا بافت: سرم انداخت و با خنده گفتي به باالیق و گذاشتم تو دهنم که احسان نگاه قاشنیاول
 

 !!آره دستم تنده: جلو و با دهن پر گفتمدمشیکش... رفته عقبيادی مقنعه ام زدمیفهم
 

 و وسطاش مچمم دادی گوش مقیبرعکس من اون دق.  بهش بدمی غذا نوبت من بود که گزارش هفتگسر
 !!گرفتیم
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 147 

 چقدر يوا:ی دادم به صندلهی دستامو رو شکمم گذاشتم و سرمو تکي کنار و از شدت پرخوردمی از احسان کشزودتر
 نا ي زن و بچه ام جلودهی می چه معنگهیم!  ده کهیگوش نم. مارو ببر رستورانگمی می حاجنی به ایه! خوردم

 !!شهی مشی چهی منم ي بابانیا!! ...محرم دهنشونو باز کنن
 
 !طونی نکن شبتیپشت سر بابات غ_
 

 ! خدا قسمتت کنه؟؟يآخه دوسش دار: بلند کردم و با حرص گفتمسرمو
 

 کنار شدم محکم زدم يزهای سه در چهار مي و منم که متوجه نگاه هادنی بلند شروع کرد به خندي با صدااحسان
 ...نییبه پاش تا باالخره صداشو آورد پا

 
 ...شهی مری دم؟یاحسان بر_
 

تا مرده رفت معترضانه .  سفارش دادکی و کیی دوتا چای و لارهی و بشی خواد بگه فیفکر کردم م. صدا کردگارسونو
 ؟؟ي بدي خوایجواب مامانم و تو م... دارمیمن خونه زندگ!!  محترمياقا:گفتم

 
آره ! راحت شدم!! شیآخ: قلنجش در اومدي و گرفت و با کج کردن کمـ ـرش صدای صندلی چوبهی دستاش دستبا

 یی چاهی!! ي مخ منو بخوري خوای از دل درد ميبعدم دختر خاله اون طور که تو غذا خورد! جواب مامانت با من
 .میرینبات بخور م

 
!  دونم چرا عادت دارم تند تند غذا بخورمینم...آره واقعا از االن دلم درد گرفته!! :باد کرده بود. زدمکممی رو شدوبار

 ی چهی باز رونی بامی مشهیهم!  رفتنییمخصوصا موقع دستشو!  ناراحتمایلیخودمم خ! نطورهی هم کاراممهیبق
 ! دوباره برمشمیمجبور م! مونده

 
 !! ندارهتی واست جذابدیخوب شا:  حرف بزنهتونستی از خنده قرمز شده بود به زور ماحسان

 
 یکی!! داشته باشهتی و بخارات مطبوعش جذابییفکر نمکردم واسه تو دستشو:  اش شدت گرفت که گفتمخنده

 .خرمیواست م
 

من غلط کردم خوبه؟ !! گهیبسه د: که سرشو تکون داد و با التماس گفتزدی تصورش داشت حالشو بهم مانگار
 ...تمومش کن
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غ  باای دني جانی به نظر من جذاب تریول! يهر طور خودت دوست دار: گفتمالی خی هامو انداختم باال و بشونه

 ادته؟ی! لواسونتونه
 
 
 ادمی شهیمگه م: گفترفتی ور مکشی بود و به کنیی که سرش پانطوریاحسان هم. هارو جلومون گذاشتنییچا

 !یترسی منه که تو هنوزم از آسانسور مریتقص! ادمهی بار و نی اولی بارش ندارم ولنی به آخريکار...نباشه
 

چقدر من ! کردمی مهیمن داشتم گر!  بارشنی بارش هم آخرنیاحسان هم اول: کردمی حل ممیی تو چانباتمو
 ...بدبختم

 
 .رونی بختی اشکام ری بغضمو فرو بدم ولیی کردم با خوردن چایسع. تو چشمام جمع شده بود اشک

 چونه اش و زل زده بود ری کردم که چشمم به احسان افتاد که دستشو گذاشته بود زی مقنعه ام اشکامو پاك مبا
 ...بهم
 يمنم هرکار! يسر اون اتفاق تو دوسال باهام قهر بود: خوردشیی از چای قلپهی و دی کشی نفس کوتاهاناحس

 که انگار کردی ـنه سپر مـی من سي جلونیهمچ. ذاشتی شعور نمی بنی حسری اون امی کنی که باهام آشتکردمیم
 !داداشته

 اومدن شیچند وقت پ... دمی و بعد چند سال دنی حسریاتفاقا ام:  که داشتم خنده ام گرفتی بغضونیم
 !ینیشب نش.خونمون

 
  کرد؟یمگه سرهنگ با بابات آشت:  و با تعجب گفتزی رو گذاشت رو میی چااستکان

 
 ! رابطمون قطع شدگهیمگه قهر بودن؟ من فکر کردم رفتن اهواز د:  خبر بودم گفتمی از همه جا بمنکه

 که تو بازار دست سرهنگه ي که مغازه ای دونیم!! آره بابا: گفتهیعد چند ثان با همون حالت رفت تو فکر و باحسان
 .ستیواسه خودش ن

 دست فتهی همه کاره و اون مغازه ام مشهیسرهنگ م. نداشتنمیچون بچه هاش ق.امرزشهی برادر خدابواسه
ن به اسم بابات کرده البد اال! شهی دعواشون مکردهی به اسم بابات مدی که داداش سرهنگ بای دنگهیسر !سرهنگ
 ! کردنیکه آشت

 
 ی چطور بود؟؟ البد کلری امیراست: احسان که دوباره رفته بود تو فکر گفتیول. جنگ و دعواها مهم نبودنی اواسم
  ه؟ی اش هنوز همون شکلافهی قن؟ی خاطره کرددهیتجد
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 احسان کال يوا:  خندهری زدم زختمی که واسش ریی و اون چاری چهره امي آورادی گذاشتم دهنم و با کی ککهی تهی

با همم که فقط در حد )!  خندهریاحسان زد ز( دهی شهادت مي که بوییاز اونا! شویر! یلیالغر نه خ.عوض شده
 نیری شیی عاشق چاادتهی. ول کننارویتازه ا!  ترهرایهرچند بنده معتقدم زبون چشم گ! میسالم حرف زد

 دارم دیاحمق فهم!  کردمنشیری تا تونستمم شختمی ریی چاهیواسش ) اداحسان سرشو به نشونه آره تکون د(بود؟
 ای دني هاوهی مي و به همه بیهنوزم س!  از خندهي مردیم...شیدیدی مياگه بود!  تا تهش خوردی ولکنمی متشیاذ

 !وونستید! دهی محیترج
 

 !  شدهیدنی دیپس حساب:  که داشت گفتی با لبخند پهناحسان
 
 ... اون روز ذوق کرده بودمي آورادی با ي خودیب

 
 ؟؟يهنوزم دوسش دار!!  موندهادتی اتشیچقدر خوب خصوص_
 
 ... استکان نگاش کردمياز باال. که زدی احسان و حرفي جدي صدادنی شنبا

 ... افتاد تو استکانیچشمام داشت م... تو دستم مونده بودوانی خشک شده بود و لدستم
 

 !! نداشتميمنظور:  گفتنمی واسه همری غافلگدمی از سوالش ناراحت شدم و شادیفهم
 

 چند سال نکهیمثل ا! ی داشته باشمی تونینم:  تخس گفتمي مثل بچه های و محکم گذاشتم تو نعلبکاستکان
 ....میصبح تا شب باهم بود!  بودامیهمباز

 
 !ي کردیچرا قاط. کردمیبا شوخخب با:  که دستاشو آورد باال و گفتگفتمی با حرص ماونقدر

 
! کنهی نمیاصال اون با تو واسم فرق:  گفتمیول...شهی اونم حالش گرفته مزنمی که االن می حرفنی با ادونستمیم

 !دی مونیجفتتون مثل برادرم م
 

 ! درد نکنهم؟؟دستتیکی من با اون یعنی:  درست بود ناراحت شد وگفتحدسم
 

 ... گذاشتم تو دهنمکی دوباره ککهی تهی نزدم و یحرف
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 تا احسان نگام دمی آروم خندومدی دلم نیول...حقشه!  بهشم برخوردهی معلوم بود جدا از ناراحتکدمی نگاش میواشکی
 ! پسر خالهي دونه اهیشما که :  گفتمطنتیکرد و با ش

 
 !  و ماچ کردمدمی اون لپمو کشي تا بنا گوشش باز شد و منم با خنده به جاششین
 !  هستادمی اونم اتی کردم که بدونه خصوصنیواسه ا کارم نیا

 
 که کردمی مي کارای زدمی می تو سرمون نخورده بود هروقت حرفی و محرم نا محرممی بچه بودی تا وقتنکهیا

 ...دی بـ ـوسی لبش و مي جلوبردی و بعد همون دستشو مدی کشی اومد لپمو میخوشش م
 واسه سمانه سی توکه پا منتظر بمونه تا از پردهی از احسان خواستم سر راه نمی ظهر تولد سمانه بود واسه همدوشنبه

 . کادو بخرم
 
 !خودش دستور داده بود.دمی سه گوش بلند واسش خري تاپ ساده و روسرهی

 
 !مانی البته نه خودش بلکه نررهیگی شاپ می کافهی سمانه بهم خبر داد که جشن تولدشو تو کشنبهی

 .می بزنغشی تينجوری طرفمون و اادی دوست پسـ ـر پولدار ب دونههی.می ندارشانسم
 

 ! دارهی کارا چه معننی داده بود که اری شاپه گی تو کافدی فهمی شد مخصوصا وقتی نمی راضمامانم
 

 و صبح از یی زندايقرار شد شبم برم خونه . کردشی نود به مامانزنگ زد و راضقهی و که دقیی بده زنداری خخدا
 .درسههونجا برم م

 
 ..یی بند و بساطامو برداشتم و رفتم خونه داي نده همه ری گدنمی دوباره هم به لباس پوشنکهی اواسه

 ..رونی هم رفته بود بیی خونه نبود و زندای من و سمانه کسریبغ
 

 . دستش موهامو با مزه کرده بودهیفر . شده بودیعال. بعد دو روز باز کردم موهامو
 

 تابلو شده یلیخ. ابروهامو مرتب کردمری کردم و فقط زشی ساده آرایلی من خیول. کرده بودشی آرای که حسابسمانه
 .بود
 

 . بودمدهی خط کشرشی کارم زنی بود قشنگ انگار با ای ابروهامم مشکچون
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 نی ایمن آماده بودم ول. دمی وکفش زردم پوشفی و شال و کی با ساق مشکموی مشکیقی و مدل قای نخيمانتو
 ..اوردی و حرص منم در مدی چرخیئم دور خودش مسمانه دا

 
  دنبالمون؟؟ادی نممانیپس چرا نر.  شدری شعور بجنب دیسمانه ب_
 

 !!ادی حامد مادی نممانینر:  و با دهن باز گفتکردی شو باز مدهی بهم چسبي که داشت با سوزن موژه هاطوریهم
 
 !می رفتی مگهی دیکیه؟بای قحط؟یاون واسه چ...وااا: اسم حامد مثل برق گرفته ها صدامو بردم باالدنی شنبا
 

 گهی ممانی نرینفس جان وقت:  بودم با حرص گفتختهی که انگار تمرکزشو تو جدا کردن موزه هاش بهم رسمانه
 ! دري جلومیبر.شهی مداشی پگهیدر ضمن االنم د.شهی من بگم نه خوب ناراحت مایبا حامد ب

 .  دراوردمفمی از توکلموی توجه به حرف سمانه موبایب
 
 ثمیبا محسن و م.  اومدنی مالشونی از فامیکی ي از خونه ناهمی و معادیم.  زنگ زدم اصال تهران نبودنی شاهبه

 .هم اونقدر راحت نبودم
 
 ... درهي حامد جلودمی حرف زدنش فهمي سمانه و نحوه ی خوردن زنگ گوشبا
 
منم . و جشن کنسل بشهفتهی خواست سمانه رو هل بدم تا از پله ها بی و دلم منیی اومدم پای حرص از پله ها مبا

 !راحت
 

 . مسخره اش ژست گرفته بودنکی داده بود و با اون عهی تکدشی جدنی به ماشحامد
 

ط با سر و زبون بهش  من حوصله نداشتم دست دراز کنم و فقی جلوتر از من بود و به حامد دست داد ولسمانه
 .سالم کردم

 
 مورد دلخواهمو گوش دادم تا مجبور نشم به ي دراوردم و اهنگافمی مو از کيهنذفر...  جلو نشست ومنم عقبسمانه
 ... مسخره اونا گوش بدميحرفا

 
 شاپش تو ونک بودو من تا اونجا مردم و یکاف... کردیآرومم م.کندمی و پوستشو مگرفتمی لـ ـبمو گاز مي رودائم

 .میدیزنده شدم تا رس
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 افتاد که ي مغازه اهی رفتم که چشمم به یمنم داشتم پشت سرش م. شاپی که هول بود زودتر رفت تو کافسمانه
 ... بودی کارتونيتوش پر عروسک ها

 
 
 ... رفتم تو همون مغازهعیاپ منم سر شی خواد بره تو کافی حامد مدمی دی نگاه به دور و برم انداختم و وقتهی

 
 شد تموم عروسک ی راحت منمیواسه هم. شلوغ نبودادیمغازه ز.  همشونو بخرمخواستیدلم م. بامزه بودنیلیخ

 ... اونقدر پول نداشتم که بخرمشفیح.  خوب بودیلی خشونیکی.  بغـ ـلشون کنمیواشکی و نمیهارو بب
 
 ! خوشگلهش؟ی خریچرا نم_
 

 .  ـنه ام واستاده بودـی ـنه به سـیس. تفاوت به حرفش عروسک و گذاشتم سرجاش و برگشتمیب.ود حامد بيصدا
 

 !شیداشتیخوب بود که برم: گفتدوباره
 

 !میبر. ومدینه خوشم ن:  گفتمي سرد و جدیلی گذرا به صورت اصالح شدش انداختم و خنگاه
 

 . دوباره به عروسک انداخت و طرف در رفتی نگاهحامد
 

 .میاز فروشنده تشکر کردم و با هم خارج شد. رونی باز نگه داشت تا اول من برم بدرو
 

 و می هستي محمدي آقاي که داشت طرفمون اومد که حامد گفت مهمونایگارسون. بودی شاپ بزرگ و دنجیکاف
 ...11 زیم:اونم به طبقه باال اشاره کرد و گفت

 
مگه ادم واسه دوسـ ـت دختر دو روزه تولد !  دوست منم خره هانیا:ت باال حامد با خنده گفمی اومدی پله ها که ماز
 ره؟؟یگیم
 

 !! ها ندارنی خواد که بعضی شعور مزای چیبعض:  واسش اومد و در کمال آرامش گفتمیی و بروچشم
 . رفتمزی منتظر جواب قطعا زهر داره حامد نشدم و به طرف مدمی و که دزیم
 

 نشستمو مانی کنار نرمی که کردیسالم و احوالپرس. و محسن بودن ثمی و مدای شیول. بودنومدهی نعدی و منای مهنوز
 . که واسه سمانه گرفته بود ازش تشکر کردمیبابت جشن
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:  متر داده بودم باال گفتممی که نییسرمو برگردوندم و با ابروها. گفتيزی که چدمی لب شنری کنارم نشست و زحامد

  دکتر؟می بر؟؟یزنیبا خودت حرف م
 

 داغون ي واسه لبادیفعال با: گفتانهی موزي صورتم به طرف لب هام برد و با خنده ي نگاهشو از روطنتی با شحامد
 !ادیداره خون م!!  دکترمیتو بر

 
رومو . دستمال بهم داد و منم گذاشتم رو لـ ـبم.  گفتیراست م. دمی دستمو به لـ ـبم کشعی سراری اختیب

 . گوش دادمهی بقيبرگردوندم و به حرفا
 

 ! کجا موندهنیزنگ بزن بب!! ومدهی نقتیرف:دوباره گفت! ذاشتی ممگه
 
 ؟؟یگی مویک: تعجب نگاش کردمبا
 

 !نیآقا شاه: که گفتزدی مزی به می خاصتمی که دستش بود و با رییمنو
 

 یم. رفته مسافرتستی تهران ننیدوما شاه!!  مننيقای رفنجانی که ایینای اياوال همه :  زدمیفی ظري خنده
 ! زنگ بزنم بهش بگم دلت براش تنگ شدهيخوا
 

 یلیچون تو خ.ادیاتفاقا بهش زنگ بزن بگو ب:  آروم گفتي بچه انداخت و با صداهی به بقی با خنده نگاهحامد
  باز بشهشتی دوباره نینیبلکه اونو بب.يپکر

 
 . متوجه نشهی که کسيالبته طور. به رون پاش زدمی مشت محکمهی و رمی حرص خوردنمو بگي جلونتونستم

 
 هی انکرو الصواتشو قطع کنم ي صدانکهی ايمنم برا... خنده اش رفت رو هوا و همه نگامون کردني صدااما

 . از بازوش گرفتمزی رشگونین
 
مبارك و زد و  آهنگ تولدت انوشی که تو سالن بود با پي جشن شروع شد و نوازنده ابای که اومدن تقرعدی مناویم

 .دی برکشویسمانه هم ک
 

 ی و مکی بعد کامی بيکردیداداش صبر م: گفتي ام اومد با قلدری نبود و وقتشمونی پکی کدنی موقع برحامد
 د؟ی به تموم کردن مجلس داريچه عجله ا.دیدیبر
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 ... کردی از حامد عذرخواهچارهی بمانینر
 
 

 .صداش رو اعصابم بود. رمی ازش فاصله بگکردمی میسع. دوباره کنارم نشستحامد
 
 هان؟؟:  که به بازوم زد برگشتم و به صورتش نگاه کردمي ضربه ابا
 
  ؟؟ي دوست دارکیک:  کرد و با خنده گفتکمی به ظرف کي چشماش اشاره ابا
 
 ی م؟یشی میچرا عصبان:  بدم گفتضیتا اومدم جوابشو با غ.  نگاه کردم تا تهشو خورده بودمکمی ظرف کبه

 ! منم بخورکی دوست ندارم تو ککیخواستم بگم من ک
 
 !خودت کوفت کن. الزم نکرده: بهش زدم يتشر. شده بودکمی نزديادیز
 

 !!ســــــــــگ! ي محبتم نداراقتیواقعا که ل:  تکون داد و با حالت تاسف بار گفتسرشو
 

 کرد تو دهنم منم با دهن کی ککهی تهی بود  که دستشیبا چنگال. تا خواستم برگردونم و بکوبم تو دهنشصورتمو
 .رمی نتونستم حالشو بگگهیپر د

 
 ری ززدنیم. کردنی که بهمون مي داری و بعد نگاه معنکردنی ام متوجه دعوامون شده بودن چون دائم پچ پچ مهیبق

 .خنده
  

 . اون شاد بودمیمنم از خوش.دی شد از صورت شاد و سرخش فهمی منوی خوشحال بود ایلی خسمانه
 

 .  خواستن برنی میکی یکی بچه ها گهی نه دساعت
 . برم مدرسهدیفردا من با.گهی دمیبر: از خدا خواسته به سمانه گفتم منم

 قول ؟يری از بچه ها میکینفس تو با : بچه بود گفتهی که نگاهش به بقی رو صورتش مرتب کرد و در حالموهاشو
 !!جون سمانه. ده خونه باشمدمیم
 هم نایا. رفتمنایسراغ م.  موافقت کردمنمیواسه هم. خونهادی بیواسه منکه مهم نبود ک.کردی داشت التماس ممالع

 ام که ییقطعا جا.  خواستن برن بام تهرانی مثمی و معادی با منکهی برنامه داشتن و مثل ایواسه خودشون آخر شب
 ! هم هستدای باشه شثمیم
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 . خورده و اومدهییزای چهی باهاش جور نبودم و از رفتاراش معلوم بود ادی زی به محسن رو بندازم ولخواستم
 !خدافظ.رمی میمن با تاکس!! سمانه خانوم: رمی بگتموی عصباني نتونستم جلونباری سمانه اشی رفتم پدوباره
 !! خب با حامد برو؟ی کنی متینفس چرا اذ:  که بازومو گرفت و با لحن دلخور گفترفتمی مداشتم
 يمنو صدا کرد:  برگشت و با همون لبخند مزخرفش گفتدی انگار تا اسمشو شنیچند قدم دور تر از ما بود ول حامد

 سمانه جان؟؟
 من با ؟ی تا خونه ما برسونشهیحامد جون نفس و م: حرف زدن آدم با کالسارو دراورد و با عشوه گفتي اداسمانه

 !امی ممانینر
 ی جفتمون داشت مي بازوهانیچشم حامد ب. سمانه زدمي به بازویحکم که حامد خواست جواب بده تشر مهمزمان

 !رمی میالزم نکرده با تاکس:  که گفتمدیچرخ
 که با حرص به صورت دنی خندیسمانه و حامد داشتن م! برمشی راحت مالتیخ: به سمانه دست داد و گفتحامد

 ... ببندهششویحامد نگاه کردم تا ن
 ! نگاه نکنيصدبار گفتم اونجور:  و باخنده گفتدی تا چونه ام کشی ـشونـی دستشو از پاونم

 . کردمی می از بچه ها خدافظیکی یکی.رونی زدم کنار و نفسمو با حرص دادم بدستشو
 !کردنی تشکر می و اوناهم حسابدادمی که تو دلم به تک تکشون فحش میدرحال
 .پشت حامد بهم بود. شدمیم هوش یمنم از خواب داشتم ب. و محسن که گرم حرف بودنحامد
 .... خواستم کمـ ـرشو سوراخ کنمی انگشترم منی که با نگی رفتم طرفش و در حالآروم
 حرکت مچ دستمو گرفت و منو کشوند هی روشو برگردونه تو نکهیمحکم تر که فشا دادم بدون ا!!  نداشتحس
 . خودشيجلو

 حامد که ي ابرومو دادم باال و به چشمایی من با کمال پرویول.دی خندی که داشت بابت حرکت حامد ممحسن
 ...میبر!  رانندهادیخوابم م: سرخ شده گفتمتیمعلوم بود از عصبان

 ...  محسن بلند تر شدي خنده
 !! مسافـــر کوچولومیبر:  که گوشه لبش بود گفتیفی دستمو محکم گرفته بود با لبخند ظرمچ

 دستم یکی کردم با اون ی سعیلی خنیی پامی اومدی که از پله ها میمو قع.کردی اشو تو دستم داشت فرو مناخن
 ... داشتي عجب زورکلشی هنی با ایول.دستشو باز کنم

 !!  دست آدم تو دستتهی وحشيهووو_
 !من فکر کردم دست گربه است:  و سرد گفتي بهم انداخت و با لحن جدی نگاههی از باال حامد

 . و زد و در و واسم باز کردری دزگمیدی که رسنیبه ماش.  نبودالشمی خنیع.تم از بازوش گرفزی رشگونی نهی
 داره من کنار راننده یبعدم چه معن! ننیشی مهم عقب ميآدما: و با تمسخر گفتم. سفت نگه داشته بودمخودمو
 باشم؟؟



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 156 

 ... بکشمقی تونستم نفس بلند و عمی نمی نبود و من حتنمونی بي فاصله اچی هگهی که برداشت دی قدم کوتاههی با
 . کردم خودمو نبازمیسع... بودم از خنده هاشمتنفر
 ي و باهاشون بازدی کشی فر شدمو مي که موهای شالم و در حالری که دستشو برد زدمی خندی خودش داشتم ممثل

 موهام ي مچ دستم و هم رويفشارشو هم رو...کی!  سرجاتینیشیم...شمارمیتا سه م:  شمرده شمرده گفتکردیم
 .  زديروزمندانه ای که نشستم سر جام و اونم لبخند پشدیداشت بدتر م....دو... کردشتریب

 ... کرده بود رو دستمی همه حرصشو خالینگاهم به مچ دستم افتاد عوض... دستمو ول کرد و در و بستمچ
 ... نگاه کردمرونی و به بنی ماششهی که شد رومو کردم طرف شنی ماشسوار

 . شدمی خنده اش ميمتوجه نگاه حامد و صدا. بودم جواب ندادمی اونقدر عصبانی زنگ زد وللمی به موباسمانه
 نیتازه داشت چشمام سنگ.  دادم و چشمامو بستمهی تکیسرمو به صندل...یلی خومدیخوابم م... دادمی محل نمیول
 دواش ؟؟يحامد کر:  صورتش زل زدممهیا حرص به نسرمو کج کردم و ب. کردادی آهنگ و زي شد که صدایم

 !!نیسمعکه نه ا
 شهی از شرونی و داد بي دی و زدم و تا سي دی خروج سي دکمه هیو منم تو چند ثان... کردادی صدا رو زدوباره

 ! پرتش کردم تو اتوباننیماش
 ي اصال به روی ولدمیترسیکم کم داشتم م.  و گوشه اتوبان نگه داشتنی هنوز تو شوك حرکت بود که ماشحامد

 ... اوردمیخودم نم
 ... خودشو دراوردمي ادارمی ازش فاصله بگنکهی اي پهلو نشست و منم برابه

 ؟يدیهان؟ فرشته ند:  نگاش کردم وگفتمطلبکارانه
 ؟؟یینجوریتو چرا ا: گرفتیز م داده بود و داشت با حرص انگشت اشاره اشو گاهی تکنی به در ماشحامد
 ! خوبمیلی دونم خی؟ميچجور: خندمو گرفتميجلو

 ی شم ولی عصبانادی مشی کم پیلیمن خ:  چشماش و درکمال آرامش گفتي نگه کرد و بعد گرفت جلوانگشتشو
 !!هی مسري هارگنیم!!  کهینیبیاالن م

 ! دندوناش رو دستش مونده بوديجا.نمی به جلو خم شدم تاانگشتشو ببکمی
 !رنیگی فقط سگا گاز مدمیشن!!  تو برو دکتريوا: میری خندمو بگي نتونستم جلوگهید

 تیتو معلومه تو زندگ:  گفتزدی که تو صداش موج مي که حامد جلوتر اومد و با حالت جددمی خندی داشتم مهنوز
 چته تو؟؟!  عالم و آدم به تو بدهکارنانگار!!  استانهی رفتارت پرخاشگرانمیواسه هم! يمشکل دار

 در ی پينفس ها. شدی وسط اتوبان که نمی شم ولادهی پنشی خواست از ماشیدلم م. کردی ممی داشت عصبحرفاش
 ... کردی ام آرومم نمیپ

 ...  دادهی تکشی زد و به صندليپوزخند...  دادم یپاهامو تند تند تکون م.... به صورتش نگاه کردمدوباره
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 یبا خودش چ. کردمی من هنوز با حرص به صورتش نگاه میول. روشن کرد و راه افتادنویماش. کرد ی متمی اذبغضم
 .نمی بشنشی تونستم تو ماشی بگه؟؟ نمينجوری باشه که به من ای حرفارو بهم زد؟ سگه کنیفکر کرده بود که ا

 ...وارم کنه سشدی مداشی پی کهی خلوت نبود حتما ادمیز. به اتوبان انداختمینگاه
 ...شمی مادهینگه دار پ_

 .... اضافه کردنمی نداد تازه به سرعت ماشجوابمو
 ... نگه دارگمی م؟؟يکــــــــــر:  بردم باالترصدامو

 فی حیول! رونی پرتت کنم بنی خواد از ماشی دلم میلیخودمم خ! نوچ: شده بود گفترهی که به اتوبان خهمونطور
 !یقول دادم سالم برس

 ...کردمیبا گوشه چشمم نگاش م. نی دستشو دراز کرد و برد عقب ماشهوی دوباره داد بزنم که اومدم
 ... ترسهیاخماتم باز کن بچه م!! می کن تا برسي بازنی با اایب_

 ندادم و رومو دوباره تیاهم... صورتمي و که تو مغازه بغـ ـل کرده بودم و گرفته بود جلوی همون عروسکحامد
 ...برگردوندم

 ؟ی سنگ؟ مامانای یتو سگ:  گفتي جلوم تکون داد و با حالت بچه گونه اعروسکو
 ی مادمیحرفاش ! یاما نه واسه آشت...دمیعروسکو محکم چـ ـسبوند به صورتم و منم از دستش کش... ندادمجوابشو

 ! مونه
 ... ندارهمیری ارزشه حال گی حتگهی کور خونده دی باز شده بود ولششین...دمشی بخشکردی فکر ماحمق
 ... ندارهنمی خواد که ای ماقتیدوست بودن با من ل...انگار نه انگار که باهاش دعوا دارم...زنمی کل کلم مدی قاصال

 ؟ي اافهی هنوز تو قای ؟ي کردیاالن آشت_
 ... کردمی نگاه ممونی کنارينای بغـ ـل گرفته بودم و به ماشعروسکو

 خوره؟جلو بچه خوب ی زود بهت بر منقدریتو چرا ا!!  کردمیبابا شوخ:  زد به شونه امو بالحن مهربون گفتآروم
 ! تموم شهی همه چمی همو ماچ کنایب...می با هم قهر باشستین

 !...؟یدونی می من چهیتو از زندگ...حوصلتو ندارم حامد_
 خوبه؟! هی من سگیندگاصال ز! گهیول کن د! روهوا زدم گرفت... کردمی شوخگمیم_
 ... نزدی حرفگهیحامد هم د... تاسف سرمو تکون دادم و چشمامو بستمي رواز
 ... هااانهیخوابت سنگ...نفس...میدیمامان کوچولو پاشو رس_

 ...  شدمرهی به صورت حامد که کنارم نشسته بود خقهی باز کردم و واسه چند دقچشمامو
 من کجام؟؟_

 !ینی باز کن ببشتریخب اون چشاتو ب!! تو اتاق من:  با خنده گفتحامد
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 خوابم برده نیتو ماش. اومدادمیاهان تازه ...بلند شدم و به دور و برم نگاه کردم... کامل خوابونده بودنی ماشیصندل
 ...بود
 م؟؟یدیرس_
 خونه ي برای ی بخوابنجای هميخوا یم.  از سمانه گرفتمتمیآدرس خونه دائ! گهی دمیدیخب رس! مینه هنوز تو راه_
 ت؟ییدا
 ! مزهیب_

 . برداشتمفممی مرتب کردم و کشالمو
بچه !  مال خودتنمیا.دستت درد نکنه:  بود گفتممی از خوابالودگی که ناشی و گرفتم طرف حامد و با کسلعروسک
 ! دارهازی از مامان نشتریبه بابا ب

 ! بد اخالقدمیواسه خودت خر: رشو کج کرده بود گفت که سی به صورتش داد و در حالی با حرص پفحامد
 ...خدافظ.باشه: و بغـ ـل کردم وعروسک
 ... کردمی واسه باز کردنشون نمی افتادن و منم تالشی روهم میچشمام ه...رمی دارم رو هوا راه مکردمی ماحساس

 تونم راه خونه ی روز کور شم مهی کردم اگه یداشتم امتحان م... شدی تالشم فقط به باال رفتن ابروهام ختم میعنی
 ...نی خوردم زمی حامد نبود با مخ مبی تلو تلو خوردم و اگه دست غهوی برم که ی حفظوییدا
 !  چشاتو باز کنيری راه مي خوایم_
 . جواب دادفونویرسول آ.  رو زد ییزنگ خونه دا. جوابشو دادم "خفه شو" هی که بودم با ی عالمه هپروتتو

 ؟یفتی نام؟ی تا باال باهات بي خوایم:  در و زد حامد گفتیوقت
 ...برو...دارمینه ب:  که هنوز به بازوم بود زدم کنار دستشو

 .... بست لبخند زد و رفتی که درو می در حالحامد
 ...خودشم تا مدرسه منو رسوند و رفت شرکتش. شدم و صبحونه رو با رسول خوردمداری بشهی زودتر از همصبح

 در رهیدستمو از دستگ.  بود سکته کنمکینزد.دیچی کالسو که باز کردم صوت کر کننده خانوم قانع تو راهرو پدر
 . نگاه کردمشدی مکتری محکم قانع که لحظه به لحظه بهم نزديبرداشتم و به قدم ها

 !نمی نبنوی انمی ببلوی حاضر بودم عذراعی صبحاول
 ... به صورتم انداختيداد و نگاه موشکافانه ا " سالمکیعل"جواب سالممو با . لب بهش سالم کردمریز
 ؟یابروهاتو برداشت_
شما که . بودهنطوری همشهیهم!! نه: جمع کردمی مصلحتي سرفه هی با مویدستپاچگ...لو رفتم!! تای امامزاده سای

 !دی شناسیخانواده منو م
 ... صورتمم داشتي جوش و موهاقیفکر کنم آمار دق.وباره صورتمو برانداز کرد چونه ام و دری گرفت زدستشو

 ... صورت خانوم قانعارمی در ببمی عطسه ام گرفت و تا خواستم دستمالو از جهوی اری اختیب
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 خنده و با پس ریمنم زدم ز. منو جمع کنهي تا تفادیکشیمقنع اشو با حرص به پوست صورتش م. شده بودچندشش
 . کالس اولمو زدمدی که از خانوم قانع خوردم قیگردن

 ی و آخرم هرکدم لپمو مدی خندی بهم می اومد داخل کلی میهر معلم!! منم مشهور. اتاق دبرا نگهم داشته بودتو
 . برداشت و اومد طرفمزی از رو میی چاوانی لهیخانوم برزگر ...دنیکش

 ؟يداد آب یباز چه دسته گل:  زد گفتی که داشت مي لبخندبا
مخصوصا به منه ! رهیگ!یدونیاخالق قانعو که م. بابایچیه: گفتمی جمع کردم و با ناراحتزونموی اوي و لوچه لب

 نطوری من از اول همي که ابروکردمی منم داشتم ملتفتش می داده بود که ابروتو برداشتریصبح گ...بدبخت
 ...ناغافل عطسه ام اومد.بوده

  اش؟؟هیبق:  شده بود گفتقی برزگر که رو حرفام دقخانوم
 !! شدسی صورتش خگهی دیچیه:  انداخته گفتمنیی با سر پاگموی از دستام زدم پشت دست دیکی با

 دل یشکی دونستم هیم!  خنده که سکته دومو همونجا زدمری تا حرفم قطع شد خانوم برزگر چنان زد زبالفاصله
 .ع بهش اصابت کرده بود قاني دو بار ترکشایکی اون که یخوش از قانع نداره حت

 ها لم داده ی از صندلیکی ي که رفتن رورایدب.  حضرت خانوم بودمهی اول شروع شد و من هنوز منتظر تنبزنگ
 . مدرسه به گوشم خورديندرالی سيبودم که صدا

 ی منی کنار ایسکیشبا با چه ر!  شوهرشچارهیب. لقب مادر رستمم واسش کم بود...  اولم برگشتم تی به موقععیسر
 ..خوابه

 . ها نشستی از صندلیکی ي که عقب گرد رفت و رومی شده بودرهی خگهی صورت همدبه
 . تا بلکه آروم بشم و واسه خودم دردسر درست نکنمگرفتمی ـبمو گاز ملـ
 ونفر؟؟ی کنم هماکاریمن با تو چ_

خانوم منو : کامل گفتمیی چپ و با مظلوم نمای خبر بودم خودمو زدم به ته کوچه علی از همه جا بمنکه
  کردم؟کاری چد؟؟مگهیگیم

 از بچه یکی از روزید:  گفتزدی که آرامش قبل از طوفان توش موج میی و با صدادی چروکش کشي به مانتویدست
  که؟؟ی کنبشی تکذي خواینم!!  مال توئهگهی که ممی گرفتي دی کالستون سيها

  جرئت کرده بندازه گردن من؟یک...اونم تو مدرسه؟...؟ي دیمن و س...رونی بزدی داشت از حدقه مچشمام
 .اشتباه به عرضتون رسوندن. خانومستیمال من ن: نباختم و رد کمال آرامش جواب دادمخودمو

 !یزنیچقدر مطمئن حرف م:  دادلمی تحوياری حرص دربشخندین
 !به خودم شک ندارم:  دادمهی تکواری ـنه به دـی به سدست

 !!ی فهمی گشتم مفتویاالنکه دوباره ک: دی ها از دستم کشی مثل وحشفموید و ک بلند شی صندلي رواز
 ...رونی بختی توش داشتم ریهرچ. باز کرد و سر و تهش کردفموی کپی احمق زکصافته
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 ... پاشي نشون داد و افتاد جلوي قرهی که دوماه گمش کرده بودمم ی وسط خط چشمنی احاال
 شد و خانوم قانع که فکر کرده بود آلــ ـت نی از همه پخش زمرتری واسه روز مبادا بود دشهی قرصام که همسهیک

 . باز شد و دال شد مشمبارو برداشتششی کرده ندایجرم پ
 ن؟؟ی چنایا_
 !! قرصمیگی رو مابهشون منایا_

 ! تونست اسماشونم درست تلفظ کنهینم... واسم اومد و دونه دونه قرصارو دراوردیی و ابروچشم
 .گفتی داشت اسم قرصا رو میه

 همه ام فهیتو ک. که آرامبخشهشی سرهی نایا: گفتمیدستمو باال آوردم و با کسل. حرفاشو نداشتمدنی شنحوصله
 ...اننیخانوادم در جر.  قلـ ـبمنياون دوتا هم قرصا!! هست
 دی کشی که خط و نشون میشمبارو پرت کرد طرفمو در حال و مدی لبش بود ماسي که روي اروزمندانهی پلبخند
چه تو مدرسه ! مراقبه رفتارت باش! رونی پرتت کنم برموی که ازت اتو بگنمی در به در دنباله اونفری همانیبب: گفت
 ؟؟يدیفهم. مدرسهرونهیچه ب
 از فرو رفتن ی که ناشيدستامو مشت کردم و با درد. کنمي بازی لی باهاش لنیی پاارمی خواست مخشو بی مدلم

 !حواسم هست! باشه:  گفتمشدیناخن هام تو دستم م
 ...  زدفمی به کی لگد محکمرونی خواست از اتاق بره بی وقتابوی احمقه
 توش نمونده بود وگرنه پولشو ازش کش ادیخوبه ز. عطرم که شکسته بودشهیش.  به وسائلم خشک شده بودنگاهم

 ...دمیخری مگهی دونه دهی و رفتمیم
 . بودنیکتاب و دفترمم پخش زم.  پاش له کرده بود و منم متوجه نشده بودمری که تو قابش نبود زنکویع
 ییچشمم به عکس دوتا. دال شدم تا وسائلمو بردارمیوقت. نداشتدهی فای ولدمیی سای دندونامو رو هم متی عصباناز

 . انداخته بودمیاقتاد که با ال
 ...ارمی اشکتو در نستمی نونیدختر هما...رسهیگذر پوست به دبا خونه م...دارم واست قانع.... نگرانم شدهالبد
نفس منکه :  گفتیدرو زدم و به محض ورود کالسم الناز با نگران. طرف کالسم رفتمفموی انداختم تو کلمویوسا

 !!يایمردم تا تو ب
 .ده بود که با اجازه معلم سرجام نشستم و الناز در گردش مونانی خانوم صادقنی بنگاهم
 .. کردیقانع پاچمو گرفته بود ول نم: دمی به خاطر استرسه بـ ـوسشهی مثل همشی و کخ معلوم بود سرخی الصورت

 . بهمون تذکر داد و منم ساکت شدمانی کارشو بدونه خانوم صادقلی خواست دلی التا
 . دروغ گفتهی کنکهی اي درباره اتیکردن به زدن حدس و آنا گفتم شروع ی دوم که ماجرارو واسه الزنگ
 .رفتار قانع اعصابمو خورد کرده بود.  آدم شجاعو بدونمنی خودمم مهم بود اسم اواسه
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 هی مدرسه و ي و مسئوالرای دبنی بي که سر کالسمون بود بهمون گفت جلسه ايری سوم که خورد دبحی تفرزنگ
 ! دومههی پاي از خانواده هايسر
 طرح شاد يور اجرا.دستور دادم به منظ) رخساره(  و به رهبر ارکسترموندمی فرصت و واسه انتقام مناسب دمنم
 ... بذارهشی و به نماي زنده اي دانش آموزان اجراهیساز

 ... وسط سالن طبقه دوممی که گذاشتمی و سطل آشغال داشتزی به مازی ننکاری اواسه
 اول و يو در راه پله ) هم ابتدا هم انتها( طبقه اول يودن که در راهرو بي کار کشته اي همه مهمتر جاسوسااز

 کامل به یی مدرسه بتول خانوم که آشنایو از همه مهمتر آبدارچ) لیتوسط موبا(دادنیآخر سالن طبقه دوم آمار م
 ! تو گوشش داشتي و هنزفرلیموبا

 ي برامی باهم کار کرده بودن و من و ال روي بودن که رقص هماهنگ شده ای تجربي محترم از بچه هايرقاصا
 .میکردی مشونی کمـ ـر همراهی از خشکيریجلوگ
 طبقه باال مقنعه ي همه بچه های به دستور المی آن داشتي هاي باز و دلبري به موهاازی مراسن مجلل ننی در اچون

 .می موهامون لو نري از روانایهاشونو دراورده بودن تا اح
 آروم روش رمی پچ پچ بچه هارو بگي جلونکهی ايبرا.میسطل آشغالو برعکس کرده بود...  طبقه سوت و کور بود دو

 ...زدم
رقص ما .  اولو که رخساره رفتتمیر!! دوستان خوبه من:  گفتمیواشی رسا کردم و ی که نگام کردن صدامو کمهمه

 که دوست یی از اون کالدی بديه ما و نوازندمون انرژ بنکهی ايفقط خواهشمندم با تند شدن آهنگ برا.شهیشروع م
 ...دیزنی واستون بکشن متونی تو عروسدیدار

  رو به راهه؟یهمه چ:  که مامور طبقه اول بود زنگ زدممی گوشمو تو گوشم سفت کردم و با نسيهنزفر
 !! آرومهیهمه چ.... وسطدیای بدیشل کن.  خسته شدنروهای نیدختر حاج!  به نفسمیاز نس _
  با بتول در ارتباطه؟؟ی زر زر نکن کمینس_
 !دی شروع کنکنهیاونم داره اشاره م!! یاسیمامور شماره دو _
 ...میشی بزن ما پخش مغیباشه به محض خروج قانع ج_
 !خدا پشت و پناهت! باشه_

 ... دو سه من رخساره شروع کردیکی که با شدمی از خنده روده بر مداشتم
 گوشمون میماکه وسط بود...دنیبچه ها از همون اول شروع کردن به کل کش. باال بر پا شده بودي هلهله اعجب

 شهی هامون به شی از دومیکی وسط نیا....زدی و سطل آشغال مزی توان رو متیرخساره هم با نها...شدیداشت کر م
 ... شده بودی سالن عروسي و فضا قشنگ فضادی کوبی راهرو ميها
 هی و همه تو صدم ثاندی صوت قانع به گوشمون رسي مامورا با صداغی جي که صدادی نرسقهی به پنج دقدیشا

 ...برگشتن سر جاشون
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 تو کالس ی خورد بهمو اشتباهي دونم کدوم ننه مرده ای طرف کالس که نمرفتمی بدبخت اون وسط داشتم ممنه
 .رفتی لو می همه چيدی منجای اگه قانع منو اشدیفاتحم خونده م.  افتادمیبغـ ـل

 نی اون اول؟ی کنکاری چي خوایم:  گفتزدی که نفس نفس می همون کالس اومد طرفم و درحالي از بچه هایکی
 !گردهینفر دنباله تو م

  بدم؟یجوابه ننمو چ.. خاك تو گورم.گفتی راست ميوااا
:  پنجره اشاره کرد هی شونیکی خودن ی که بهم زل زده بودن و مثل خودم داشتن واسم فاتحه میی همه اونانیب

 ؟؟یشی نرده ها رد مينفس تو از ال
 کج شده بود و شیکی ناهمیمال ا.فقط کالس خود ما نرده نداشت. که پشت پنجره زده بودنیی طرف نرده هارفتم

 . خودمو رد کنمتونستمیم
 نرده ها رد يو از ال راستميهمون دختر کمکم کرد تا پا.  پامو گذاشتم لبه پنجره و مانتومو کردم تو شلوارمعیسر

 .همون اول کار رون پام داغون شد و آهم درو مد. کنم
 ...دنی رسی و قانع و دوستان به آرزوشون مرونی بختی ری افتادم قطعا مخم می بود اگه مادی زارتفاعش

 . چپم که داغون شد تا رد شديپا
 هی پنجره نی آخر همفی ما تا رديله پنجره فاص. فتمی بره و بجی محکم به نرده گرفته بودم تا مبادا سرم گدستامو
 .کردمی می طعی مسافت و سرنی ادی نبود منم باشتری بمیمتر و ن

 .فتمی که مبادا من بکردنی و داد مغی بودن که جداشدهی وسط چند نفر تو کوچه پنی احاال
 کی نزدی از خوشحالدی بستمو تند تند عرض پنجره رو گذروندم و تا چشمم به پنجره کالس خومدم رسچشمامو

 .بود دستمو ول کنم
 .پامو آوردم باال و جلوتر از نبمه بدنم وارد کالس کردم.  پنجره رو باز کردعیری و دی بال بال زدم تا فروغ منو داونقدر
 ی و دست کالس بغـ ـلغی جيصدا. از بچه هاهم کمکم کردن و به سالمت رسدم تو کالسگهی دیکی و فروغ

 . مانتومو از تو شلوارم دراوردم و نشستم سرجامعی سریالاومد ومنم از خوشح
   کرم به مشامم خورديبو! می که مثال ما خوابزی رو ممیجفتمون سرمونو گذاشت.  کردی که داشت سکته مالناز
  کرده؟شی وسط آرانی ای که؟ی چي بونی ایال_

رخساره به کف دستش :  بود جواب داددهی بود و سوالمو شنزی آنا که گوشاش تی اومد ولی که خنده اش بند نمالناز
 !! معلوم نشهشی کننده زده سرخدیسف

.  رفته بودری و مدای اوليپاك آبروشون جلو.میکردی و داد قانع احساس قدرت مغی جي و با صدامیدی خندی میهمگ
 .ی که داشتم خوشحال بودم و راضيدرد با تموم ی دوبار برخورد با نرده داغون شده بود ولیکی رون پام در نکهیبا ا

 جمع شتری از مدرسه ام برونی حواسمو بدی بودم و از همه مهمتر بافتادهی خدارو شکر کردم که از پنجره نمنم
 .کردمیم
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 يکردی که ولمون ممی واسه هم اومدییچنان چشم و ابرو. می دفتر قانع رد شدي آخر که خورد از قصد از جلوزنگ
 ...ی کشسی و گسی به جون هم واسه گمی افتادیم
 

 نمی خوام ببیم.می داد تا کمکشون کنی پول تپل بهم مهیهرسال بابام .  واسه ماه رمضونذارمی و می اصلیتالف
 رن؟ی تونن مراسم بگی منای اکردی می که هرسال قربوني من و گوسفندیبدون پول اباب

 
 

 . رفتی ام مهیمه سرحالتر بود و جلوتر از بقآنا از ه.می رفتی مابونوی خیی جنازه سر باالمثل
 
 ...من گشنمه.يدی ملی لبخند ژکوند تحوهی میدی رسیچی پسر ساندونی به ایال_
 
 ده؟؟ی می چچی به من ساندوافهی قنیبه نظرت با ا:  با صورت درب وداغون نگام کردیال
 
 !يریهادداگ پن:  خنده وگفتری اومدم جواب بدم آنا زد زتا
 
 . و رفتدیچی ها پی از فرعیکی ي قرار داشت و توانیآنا با شا.می نداشتدنمی خندينا
 

 .  دادههی خر عاشق به موتورش تکدمی که دمی شدی مکی به مغازه طرف نزدمی داشتماهم
 کردم و قدم هامو تندتر ی لبش آورد منم مثال ازش خدافظي روی لبخند زورکهی به الناز زدم و اونم یفی ظري تنه

 رفت تو عمی کرد و سری موتورش موهاشو درست منهیداشت تو آئ. کنار پسره که رد شدم خنده ام گرفتکردم از
 .مغازه

 
 . منتظرش موندمامبری پابونی خسر
 بردم باال واسش تکون ی که دستش بود دستامو به نشونه خوشحالیچی ساندودنی اومد بادی دور که داشت ماز

 .دی ارزی مشی معطلقهیبه پنج دق. دادم
 
 . کنمی به حرفت گوش نمگهیبخدا نفس د:  که تابلو بود عذاب وجدان گرفته گفتي اافهی قبا
 
 گاز و محکم و نی و از دستش گرفتم و اولچیمنکه از خنده روده بر شده بودم سانو. هی گرری منتظر بود بزنه زیال

 . زدمیحساب
 

 .. جورشم بکشهدیعاشق شده با! الی خی بیال:با دهن پر گفتم.کردی پشت سرمونو نگاه مگشتی برمی گاههراز
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 ! مندهی خودشو ميفکر کنم غذا:  وگفتدی کشینی غمگآه
 

:  ـنه اش و با حرص گفتمـی به سدمی و کوبچی وحشتناك ساندويبعد چنتا سرفه . گفت که غذا تو گلوم مونداونقدر
 ... کوفت نکنهيزیو روز در هفته چ. درهیی میحاال نم! ي بابا کوفتم کردایب

 
حداقل ... گناه دارهگمی خب م؟؟یشیچرا ناراحت م:  دیی شده بود دنبالم دومونی انگار پشمی کردم الشتری و بسرعتم

 !! زنگ بهش بزنمهی رمیشمارشو بگ
 
 .دهنم قفل شده بود... گفت؟؟ آهسته برگشتم و با تعجب به صورت قرمز الناز نگاه کردمیالناز چ.... آن خشکم زدهی

 
 ؟؟ی گفتی چیال:  افتادم که نگوی من منبه
 

 ! بهش زنگ بزنمی چند وقتهی حاال گمیم:  رفت گفتی مقنعه اش ور منیی که به پای و درحالنیی انداخت پاسرشو
 

 ... قلـ ـبميوا!!  و اون پسرهیال...  بازو بسته کردمي محکم چند بارچشمامو
 

 ... داشتمی به نفس مصنوعازیاصال ن...دی مخم گوزی حرف النیواقعا با ا... شل شد و کنار جدول نشستمپاهام
 ...غلط کردم... بخورایب:  دهنمي آب و دراورد و گرفت جلوهی بطرفشی که هول شده بود از کالناز

 
 نی بودم که اولی عصبانیاونقدر از دست ال... رو صورتمختمی خورده تهشم رهی و دمی و تا تهش سر کشيبطر

 .واستاد و سوار شدم و رفتم پام ي که جلویتاکس
 

 !!دی رسی نممی النی پسره به شلوار جي پول سر تا پااد؟ی اون پسره بهش مياخه کجا.وونهی احمق دیدختره
 
 رفتم و با خودم حرف ی ها را موونهیتو خونه مثل د. جواب ندادمی زنگ زد ولمی الناز به گوشي خونه چند بارتا
 هیشک ندارم از فردا افغان!!  احمقهی از النمی بگرده افموی بهم دروغ گفت تا کیلک اون از رفتار صبح قانع که ازدمیم

 .شهی می باهاش راضی آبنبات بده به دوستهیسرکوچشونم بهش 
 

 . کنمی منت کشستمی وقت قهر نکنه؟؟ سگ تو روح من که بلد نهی نکردم ی خدافظباهاش
 
 ..شمی موونهیمن صداشو تا شب نشنوم د... راه جلوم بذارهی ایخدا... زنگ بزنم خونشوني چه بهونه ابه
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 ستیسالم سمانه من حالم خوب ن " عنواننی تحت ای اشتباهامکی پهی! دمی کنم؟؟ آهان فهمدای پی چي بهونه
 !زنهیخودش زنگ م. فرستمیواسش م "!امیشب نم

 
 

 . که زنگ زددی نرسقهی کارم کردم به دودقنیهم
 
 بله؟:  جواب دادمی دادم با کسلی بروز نمموی که خوشحالی حالدر
 
 !! تو حالت بدشهنمی نبرمی من بمی چت شده؟ اله؟ی خوبزمیسالم عز_
 
 خواد یخب حاال نم:  اومدمشی خاله زنکيباهمون لحن سردم وسط حرفا. نگرانهیلی صداش معلوم بود که خاز

 !!چونمی خواستم سمانه رو بپیم! یخودتو لوس کن
 

 ... لـ ـبم آوردي خنده رو روی از پشت گوشی نفس بلند اليصدا
 
با ! کنمی منکاروی که ای دونیم!!  کنمی متی چکابونی وسط خی چرت و پرت ها بگنی از اگهی دفعه دیبخدا ال_

 تو همه یول! واسه اونم شکل خودش ادم هست!  ندارهپی تای اون پسر زشته گمیمن نم! یسوزونیآخرت باشه دل م
 .یکنی وابسته مدت احمقانه اون بدبختم به خوهی دلسوزهیبا .کنهی با اون فرق مزتیچ
 
  باشه؟؟می شیخب پس از اونجاهم رد نم_
 
 !باژه:  به صورت داغون و خسته ام دادمیپف
 
  بخواب خوبه؟ریتو هم راحت بگ!  خونمی و مزنمی متاریحاال واست گ:  مسررت بخشش گفتي با خنده یال

 شبی دانی پس اگه خوابم برد شب زنگ بزن جریال:  تخـ ـتم ولو شده بودم چشمامو بستم وگفتمي که روی حالدر
 ... بزن که داغونمنیدر ضمن غمگ. و واست بگم

 
 ... دوسش داشتمیلی که من خی شروع کرد به خوندن آهنگیال
  
  کم کممی تنها بشای از هم بمی کني دورایب
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 تو رد شو از من ای با من تو بدتر شو بایب
 
 
  از احساسرهی دلم سر میی وقتاهی ی گاهنیبب
 
 
 داستی من پي چشمانی از ادارمی نه بخوابمی منه
 
 

  دل به تو بستميادی محتاج گرماته زتنم
 
 
  خسته امی زندگنی من از استی حد ننی در اي دردچیه
 
 

  از حدشی بشهی تنگ مدلم
 
 

  از حدشی بشهی تنگ مدلم
 
 ) از بارانيادیاهنگ ز(
 که سراغم اومده بود از سرم ي اجهی هامو فشار دادم تا سرگقهیواسه چند لحظه شق.دمی از خواب پرمی گوشبرهی وبا

 جواب دی چشمام گرفتم شماره نا شناس بود با تردي جلومویگوش. نبودی به دور و بره اتاقم انداختم کسینگاه...بپره
 .دادم

 
 
 !ي کرددارمی کر؟ گوسفند از خواب بای ؟یالل....الو...الو...دییالو؟ بفرما_
 
 

 شتری بقهی دق40.  بوددهی خواب از سرم پرگهی و قطع کرد و منم دی بود بعد خوردن چنتا فحش گوشی کهر
 . اومدی نمدی از اتاق نویی سرو صداچی خورده حواسمو جمع کردم ههی. نتونستم بخوابم

 
 .خـ ـت و بلند شدم تنیی پرت کردم پالمویموبا
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 ننداخته بود لحافشو از یچیرو خودش ه. چنباته زده بود خوابش برده بودنی که رو زمی درحالدینو. شدمییرای پذوارد
 بود و تو بغـ دهی حامد واسم خرشبی که دی عروسکیخنده ام گرفت وقت.  تخـ ـت برداشتمو روش انداختميرو

 .دمیـلش د
 
 
 خواستم یاول م.  تخـ ـت دراوردمری از زلموی برگشتم تو اتاق و موبانمیبود واسه هم دونم چرا کرمم گرفته ینم

 : زدمامکی پنمی واسه همشهی پرو مدمیزنگ بزنم بعد د
 

 سالم
 

  و بابت عروسکمی که رسوندشبی دبابت
 

 ممنون
 
 ! طرف دردمیی تخـ ـت و دوری و پرت کردم زی گوشدی چرخی مامانم که تو قفل مدی کلي صدابا

 !دمیچته نفس؟؟تر س:  و به هول گفتدی مثل جن جلو روش ظاهر شدم ترسنکهی از امامانم
 .یبده اومدم استقبالت؟ خسته نباش: دمی خنده صورت عرق کردشو بـ ـوسبا

 .ادی حال بگرمی اب خنک بده جوانی لهی: گفتی از سرش کند و داد دستم و با خستگچادرشو
 مامانم که تازه چشمش به پسر کاکل داشتمی آب خنک و بر مخچالی که داشتم از نطوری طرف آشپزخونه و همرفتم

 !می پسر پرستایرانیواقعا که ماا.  افتاده بود شروع کرد به قربون صدقه رفتنششیزر
 ... که رفت بخوابه منم برگشتم تو اتاقم و شروع کردم به خوندن درسامامان

 
 . اومد ومنم همه اش منتظر بودم تا حامد جوابمو بدهی در نممی گوشبرهی ويصدا

 نبود و منم کالفه نترنتی از ايهنوز خبر. وتری ساعته درسامو خوندم و نشستم پشت کامپکی. شدمدی نا امگهید
 .بودم

 و مدام به جون من غر کردی مي از حامد طرفدارشتریب. کردمفی واسش تعرعی سریلی زنگ زدم و ماجرارو خی البه
 ... که تو برخوردت درست نبودهدزیم

 خاموش شی احسان هم زنگ زدم که گوشلیبه موبا. حرف بزنم یکی خواست باز با ی که قطع کردم دلم مویگوش
 . بود
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 ... چشممي کردم و آوردم جلودای به زور پلویموبا..پاهام رو هوا مونده بود. بردارملموی تخـ ـت تا موباری بردم زدستمو
صورتم درد . شده بودم که کنترلمو از دست دادم و با مخ رفتم رو موکتیجانیاونقدر ه.  واسم اومده بودامیتا پ 2

 ... نهای حامد جوابمو داده نمی خواستم ببی جهت می خود و بی بیگرفته بود ول
 
 . بدهی واهدی که همراه اول مسخره بود که فقط بلده به آدم امشیاول
 

 ... خودمو کنترل کردمی بزنم ولیفی خفغی خواست جی شماره حامد دلم مدنی که باز کردم با دویدوم
 ... بودفهی وظکنمی مخواهش

 
 ي حاضرم هرکاريری پاچه نگينجوری و انیی پايای بطونی تو از خر شنکهیمن واسه ا! عروسکم ناقابل بودبابت

 !!ونفریسرکار خانوم هما.واست بکنم
 
 مواقع نی لـ ـبم اومد که تو اي روي خنده ااری اختیب... بشم خوشحال شدمی عصباننکهی اي دونم چرا به جاینم

 ... بوددیازم بع
 
 نی و من دوست نداشتم شروع کننده اشهی موضوع کشدار می هينجوری احساس کردم ایعنی. جوابشو ندادمگهید

 .رابطه باشم
 
 شهیت زود اومده بود خونه و طبق عادت هم کل هفته رو انجام دادم و با اومدن بابا که بعد چند وقي عصر مشقاتا

  تو اتاقمدمی شد طرفش رفت دوباره چپی ساعت نمهیاش تا 
 

 . که مامانم واسه شام صدام کردمیزدی حرف می تلفنشبی با سمانه راجع به دمیداشت
 

 ...ییرای برگشتم تو پذی تازه هشت بود منم اصال گرسنه نبودم ولساعت
 
 م؟ی خوری غذا نمزیمامان مگه رو م: گفتمنمی واسه همندازهی سفره منی مامانم داره رو زمدمید

 ...نی زمنمی بشخوامیم. کنهیمن پام درد م:  پر جذبه اش گفتي برداشت و با صدالشوی موبازی مي از روبابا
 

 بادمجون مهی قدنیبا د.میبه مامان کمک کردم و سفره رو انداخت!! عیمنم که مطـــــــــ!  دستور بابا بودپس
 .اشتهام باز شد ه بود

 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 169 

 ... می ظرف غذامونو به طرف بابا گرفتدی همزمان با نومی همه سر سفره نشستنکهی محض ابه
 !!بابا اول من:  بچه ها گفتممثل

 
 !!اول پسر:  گفتي با بشقابش به ظرف تو دستم زد و با غلدردینو
 

 ادی باباتون مدی فهمینم. خسته امدی سرصدا نکنودخیب:  گفتشی جدي با صداکردی که هنوز داشت فس فس مبابا
 د؟؟ی ساکت شدیبا
 
از : باال گفتي با صداندفعهیبه مامانم اشاره کرد و ا. می شده بودرهی که به صورت بابا خدی منو نوي مقابل چشمادر

 !  که من خسته امییمخصوصا روزا!  خورنی دوتا تو اتاق غذا منی به بعد انیا
 
 . انداختمو بشقابمو گذاشتم جلومی که وار فته بود نگاهدی صورت نوبه
 

 مدت نی تو ای زده بود ولدی تو پر من و نوينجوریقبال هم بابا ا!تهی اوضاع خدمی که کرد فهمی با اخممامانمم
 ... بودمشدهی ندی عصبانينجوریا

 
 !! مامانم ودر آخر دختر خانوادهي بعد برادی کشدی نوي برااول
 
 . تونستم جم بخورمی بابا نشسته بودم نمي جلو شانس بدمماز
 

 ؟؟ي کجا بودشبید:  بابا به صورتم زل زد و بعد چند لحظه مکث کفتکهوی خوردن غذا بودم که مشغول
 

 دوباره نکهی ای دونستم بهش گفته تولد سمانه بوده ولیم. نگاه کوتاه به مامانم انداختمهی و نیی به زور دادم پاغذامو
 .دمی ترسدی پرسیازم م

 
 وقت شد ری دگهید! خب تولد سمانه بود رفتم اونجا: جواب دادمي عادیلی خنمی کردم خودمو نبازم واسه همیسع

 !شبم همونجا موندم
 

 ؟یکنیبا آراد درس کار م:  تکون داد و دوباره گفتيسر
 
 ! روزا درس دارمهیبق!!  پنجشنبه جمعه هایآره ول_
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 ؟ي خونه ای بابا تو ک؟یرونی همه اش به بيدرس دار:  گفتیفی ظري آب و گرفت دستش و با خنده وانیل
 
 با ي دوباریکی من گفتهیالبد مامان بهش م.  نیی از ترس نگامو انداختم پاکردی ترشح مدی معدم داشت اسگهید

  زنه؟یاه چرا مامانم حرف نم! رونیاحسان رفتم ب
 

 نیهرچند ا!  رمی نمرونی بگهی ددیبابا شما بگ: گفتمتی کردم و با مظلوميصدامو جد. بابا رو نرم کنمنکهی اواسه
 آقا زنمیمنکه رو حرف شما حرف نم. دمی درس مشتری به آرادم بدیحاال اگه بخوا!  بودانیچند وقتم مامان در جر

 !!جون
 
 

 گهی دری کفگهید تا بابا گل از گلش بشکفه و با لبخند  بوی کارم کافنیهم. گفتمی و مهربوندیی آخرو با تاکي کلمه
 . سرفه قطعش کردمهی لـ ـبم نشست که با ي گوشه ي اانهیلبخند موز...برنج واسم بکشه

 
 . رگ خواب مامان و بابام دستم اومده بودی بعد چند سال الپوشونگهید... گفتم نی هنر به خودم آفرنی دلم بابت اتو
 

 "چشم" کرد و بابامم فقط با شی خونه انجام دادن راضي ها دف زدن و کاريز خوندنو تو مولود با نماشدی ممامانمو
 . کردی راضیو بلبل زبون "دیببخش"و 
 
 . روش نباشمي جلوی پول نقد بخرم ولونیلی حاظرم سوراخ موشو با ده مشهی می عصبی الحق واالنصاف وقتیول
 

 چشمش نباشم وبه بهونه درس ي جلوادی زکردمی می سعشهیهرچند من هم. شدی بعد چند وقت عصبانامروزم
 .خوندن خودمو تو اتاق قائم کنم

  
 در مشغول بستن بند کفشام بودم که در واحد روبه رو يجلو. خواب موندم و به هول حاضر شدمشهی مثل همصبح

 .که مسلما حامد بود باز شد
 

 !! شدشقدمی رفت و اون پمادی سالم زشی شاد و سحرخي چهره دنی چرخوندم و بادسرمو
 
 ؟يسالم باز خواب خواب موند_
 
 ... نبود مامانم بشنوهدی چون بعنیی پاارهی باز بهش اشاره کردم تا صداشو بی بود ولنیی صداش پانکهی ابا

 دنی خندزی رزی داده بود شروع کرد به رهی که با باالتنه اش به در تکنطوری آسانسور زد و همي دکمه
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  شدی مگه بند کفشه بسته مکنن؟ی عقب تر از تو کار مای رنی انگار دستو پات خواب مي که عجله داری زمانيدید
. 

 
 شتی ني خورديزی چیاول صبح!! مرض:  و با حرص گفتمنیی خنده حامدم رو اعصابم بود صدامو آوردم پايصدا
 بازه؟

 
 الی خی و برونینفسمو با صدا دادم ب. ره کرد کفشم که هنوز باز بود اشایکی تکون داد و باخنده به بند اون سرشو

 .بستنشون شدم
 

 .نیی به زور کردم تو کفشمو تند تند از پله ها اومدم پابنداشونو
 
 ام هی صادقکیتازه به تراف!! چی هدمیرسی وگرنه به اتوبـ ـوس ساعت هفت که نمدمیی دوی می اصلابونی تا خدیبا
 . خوردمیم
 

 که احساس کردم االن بهم ینی بوق ماشي اومد که با صدای باال مونی درمیکی سوخت و نفسم ی داشت مپاهام
 دی خندی بلند داشت مي با صدارونی کرده بود بشهیحامد کلشو از ش... و به هول برگشتم دمی کشی بنفشغی جزنهیم
 

 رفت و قلـ ـبم ی منیی ـنم به شدت باال و پاـیقفسه س.کردمی فحش آبدار بارش مهی اومد وگرنه ی باال نمنفسم
 .. تونستم از راه دهنم نفس بکشمی و نمدادی ته گلوم مزه خون مزدیتند تند م

 
 ..رسونمتی بپر باال م؟یی تا مدرسه که بدوي خواینم: شد و با خنده گفتادهی پنشی از ماشحامد

 . بهونه رو دست قانع داده بودمدمیرسی مرید. انداختمی نگاهنشیبه ساعت ماش. شدمنی خدا خواسته سوار ماشاز
 
 ! برسم7:15 تا دی من با؟ي تند تر برشهیحامد م_
 

 !!میی اونجاگهی دقهیده دق:  به ساعت نگاه کرد حامد
 
 !!دمی کشیشکی شدم و واسش شی عصباندمی دمرخشوی لحظه که نهی ی دونم چرا ولینم
 

 !ی شی تو آدم نمبخدا!  نفسیی پرویلیخ: به فرمون زد و با حرص گفتی آروممشت
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 !من فرشته ام حامد:  گفتمیلکسی باال انداختم و در کمال ري تفاوت شونه ایب
 
 فرشته بالهات کو؟؟:  و گفتدی کشیشکی که معلوم بود لجش گرفته واسم شی خنده و حامد درحالری زدم زیپق
 !ي تو ندارخوادی مرتیچشم بص:  کنم گفتمشی دوباره حرصنکهی اي دادم و براهی تکی صندلبه
 
 ... تونستم تکون بخورمی گردنمو گرفته بود که نمي دونم کجای لحظه دستشو برد پشت گردنم و نمهی تو
 
 ! ولم کنی وحشي آآآيآآآ_
 
 

 بزرگتر دهنتو باز ي جلویتا تو باش:  زد وگفتي شکنجه گر پوزخندي و به گردنم آورد و مثل ادمايشتری بفشار
 ... ول کنمدیبگو ببخش!! ی خزعبل بگینکن
 

 . کنمتشی اذزی رشگونی کردم با نی روبه رومون بود دستمو گذاشتم رو دستشو سعينای ماشابونوی به خنگام
 
 تو دمی آورد که کنترلمو از دست دادم و محکم کوبی اونقدر به گردنم داشت فشار مگهید...ی نبود لعنتالشی خنیع

 ...شکمش
 
 

 .... لـ ـبم آورد و گردنمو ول کرديلبخند و رو "شیآآ" يصدا
 

 . نگه داشتابونی که فالشر زد و کنار خدمیخندی که کردم داشتم می از حرکتخوشحال
 

سرشم گذاشت رو فرمون و از ...خودشو مچاله کرده بود و دوتا دستاشو گذاشته بود رو شکمش. گرفته بوددردش
 ...وده بنی ضربه سنگی که حسابدمی که رو صورتش اومد فهمیاخم
 

 یلی سهی دمی ترسی شونه هاش بردم ولکی بار دستمو تا نزدهی. اومد و منم جرئت نداشتم حرف بزنمی در نمصداش
 ...محکم نثارم کنه و فشو بکشه به جونم

 
 د؟؟ی ببخشیگفتی ميمردیخب م...خاك تو سرم... لـ ـبمو گاز گرفتم گوشه
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 ضربه دستام چقدر دونستمیخودم م. در گوشمزدیه محق داشت اگ...جوابمو نداد..."حامد دردت اومد؟؟"
  شد؟تیطور...حامد: گفتمدیلرزی که از ترس میی و با صدادمی کشنشوی جلوتر رفتم و گوشه آستکمی...نهیسنگ

 
 ... شوادهیپ: گفتکشهی که معلوم بود داره درد میی تو شکمش فرو برد و با صداشتری بدستاشو

 
 ...نیی پادمی پرنی طرف در و از ماشدمی که سرم زد مثل فرفره چرخي چند لحظه خشکم زده بود که با دادواسه

 
 ... دربست گرفتم و سوار شدمی قدم جلوتر تاکسچند

 
 بتول يخداروشکر قانع مدرسه نبود و منم با همکار... فحش بلد بودم به خودم و اجدادم دادمی خود مدرسه هرچتا

 .رفتم سر کالس
 
 

واقعا کارم زشت بود . زنگ زدم که خاموش بودلشی به موبامی اول که تو حال خودم نبودم واسه معذرت خواهزنگ
 رفتم ی چه برسه از وقتگرفتمی پاچه منجورشمی بود من همعادیحق با م.... خواست بهم محبت کنهی مرسرشیخ

 .کالس بوکس
 
 و رفتم تو نماز رونی از کالس اومدم بییه به بهونه دستشو کی اومد تا وقتی خونم در نميزدی زنگ آخر کارد متا

 .خونه
 

 شدم که ی مدی داشتم نا امگهید...دهی شک نداشتم که جوابمو نمیروشنش کرده بود ول. شمارشو گرفتمدوباره
 . و جواب دادهی بوق تلفن قطع شدو متوجه شدم گوشيصدا

 
 اومد احساس کردم خودش پشت ی که میی نفس هاي با صدایگفتم ول "الو"اطی محض احتي بار براهی

 ! دیببخش:  گفتمعی سریلی و به زبون آوردم وخگفتمی مدی که تو عمرم باي جمله انیچشمامو بستم و سخت تر.خط
 

 من دی فهمی می واسم زور داشت اگه کسیلیخ.  نماز خونه بوديوارایچشام به در و د... بالفاصله قطع کردممیگوش
 ... کنمی می عذر خواه پسرهیدارم از 

 
 !! شارژ نداشت منم خاموشش کردم و گذاشتم تو جورابملمیموبا

 
 ...نهی سنگنقدری دست و ببرن که انیمرده شور ا. برگشتم سر کالس تو حال خودم نبودمیوقت
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 ی عربي تخـ ـته و کل زنگ و مشغول جواب دادن به سوال و تست هاي رفتم پای آخر واسه پرسش کالسزنگ

 .مبود
 

 از مدرسه نمی واسه هممی مغازه عاشق دلخسته رد نشي از جلوگهی و قرار بود دمی کالس رقص داشتی با الچون
 .میآژانس گرفت

 
 .. واسش گفتمموی عذرخواهی حتویمنم همه چ!  شدهی و چي چقدر پکرنکهی داد به اری گی النی ماشتو
 ؟يدی از خودت خجالت نکش؟ي کردنکاروی نفس چرا ايوا_
 

 ی ازش عذرخواهدینبا!  شدممونی خودمم بعدا پشیآره ال: گفتمی چـ ـسبوندم و با ناراحتنی ماششهی به شسرمو
 ! مشت خوردهیهمه اش ! که شدههیباالخره کار.کردمیم
 
بعد ! ي چرا پسر مردم و زدگمی من مشعوریاحمق ب: ی و داد الغی تو سرم خورد که توام شد با جی چهوی دونم ینم

 کردم؟؟ی می عذرخواهدی نبایگی ميتو دار
 

 ی دستم به صندلهی دستم رو سرم بود و هی... روم دست بلند کرده باشهی ندارم الادی...  قد چشم گاو شده بودچشمام
 ؟؟یزنی چرا میال:نیماش
 
 ... اخالقتنیمرده شورتو ببرن با ا....کنمیخوب م: بود پرت کرد تو شکمم و با حرص گفتنمونی که بفمویک
 
 قهر نکن. غلط کردمیال:  گفتمي سرمو گذاشتم رو شونه اش و با لحن بچه گونه ای ناراحتاب

 
به خدا به خاطر خودت :  مهربونش گفتيبا صدا.  سردم و گرفت تو دستاشي سرمو دستاي گذاشت روسرشو

 ی به اسم تو مخف که تو گروه تو باشن و کاراشونونهی واسه اکننیاگه ام دورتو شلوغ م. ترسنیهمه ازت م. گمیم
منم جرئت ندارم دو .شهی بدبخت الل مه کيای بگه چنان چشم و ابرو مانی از شاادی هروقت مچارهی بي آنانیا.کنن

فکر ...غرور دارن... دارنتیشخص...احساس دارن!  ام آدمنهیبابا بق.اصال حرف حرفه خودته.کالم باهات حرف بزنم
 نگاه به هی اد؟ی اخالقه بابات بدت منی از ای حق با توئه؟ مگه خودت نم گفتشهی هم؟ی فهمی فقط تو ميکرد

 ...مغرور و خود خواه!ن لنگه اوويخودت بنداز شد
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 ای بابا رهی صدام مای حرف بزنم یکی با امیتا م.بخدا دست خودم نبود .  بدجور رو مخم رفته بودی اون روز اليحرفا
 !!مخصوصا اگه حس کنم اون از من سر تره.رمای دوست دارم حرص طرفو در بي جورهی

 
  کفشاش نبود. در خونه اش انداختمي به جلوی بندازم تا درو باز کنم نگاهدی و خواستم کلدمی در رسي جلویوقت
 
 . که بامامان کردم تو اتاقم رفتمی کوتاهی حوصله درو باز کردم و بعد سالم و احوالپرسیب

 ... عرق کرده بودمی امروز حسابگرفتمی دوش مدیبا... تخـ ـتنیی زدم به شارژ و انداختم پالمویموبا
 ...کردمی چند وقتو مرور منی اي و رفتاراشدمی مرهیفقط به صفحه کتابم خ... حرف نزدمچکسی شب با هتا
 

دلم .ت دراوردم و روشن کردم تخـ ـری از زلمویموبا.دمی رو تخـ ـتم دراز کششهی نتونستم بخورم و زودتر از همشام
 ... امروزش تشکر کنمي بابت حرفای خواست از الیم
 

 ... مدام خاموش و روشن شدلمی اومد و چراغ موباامی واسم پشت سرهم پبالفاصله
  
 !! حامد بودیسوم.... حذف کردمامشوی پی که اشتباهی دوم الامیپ...نخونده بستمش. اول که احسان بودامیپ

 
 ....  ـنه حبس کردمـی باز بشه نفسمو تو سامیتا پ...ر و پشتش نشستم طرف ددمییدو
 

 !! شرطهی مگه به کنمی قبول متویمعذرت خواه!! سالم
 !!بگم؟؟
 شرط؟؟...بگو:  جواب دادمعی زده سرامکوی پی دونستم کی نمچون

 
 ....کردمی نگاه مواری و به در و ددمی خندی گذاشته بودم رو پام و مثل خال مویگوش

 
فردا درباره اش صحبت !  شرط دارهنمیالبته هم!  رسونمتیخودم م!  سرکوچه باش6:45فردا صبح :  دادجواب

 ! منی وحشي هیهمسا. میکنیم
 
 و شاممو ییرای برگشتم تو پذکنهی جمع مزویتا احساس کردم مامانم داره م!  دونم چرا اشتهام باز شدینم

 که دی پهلومو سوراخ کرد از بس بهش کوبدمینو. کردیچپ چپ نگام م و بابامم دمیخندی میالبته هرازگاه.خوردم
 .نخندم
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 تونستم تو مدرسه یهرچند م. شب واسه فردام املت درست کردم و قرار شد صبح مامان بلند شه و داغش کنهآخر
 .... ام داغش کنم

 
 گزارش شهی نداشت فقط مثل همیکار خاص. داده بودامی افتاد احسان پادمی چک کردم موی موقع خواب گوشدوباره

 .جوابشو دادم) به تو چه( کالمهی خواست که دریروز و شب ازم م
 

 نی سنگی بود حسابفمی که تو کیبابت ظرف... صبحونه تپل حاضر شدمهی ساعت شش بلند شدم و بعد خوردن صبح
 . باشهيزی حوصله ام نداشتم دستم چیول.شده بود و کمـ ـرمو خم کرده بود

 
 کوچولو هم به خودم عطر زدم و هی.زدی و دوباره اتو زده بودم و برق ممی و مقنعه مشکي شلوار سورما ا ومانتو

 دمیسردرد بعدشو به جون خر
 

 بستم و از خونه زدم ي تازه مامانم شسته بود از بالکن برداشتم و بندهاشو در کمال خونسردموی مشکي پومايکفشا
 .رونیب

 
 بودن دهی چسبشیخاك تو سرا مثل سر!! دنی چرخی حاال مگه عقربه ها مکردمیم مدام به ساعتم نگاه سرکوچه

 بهم
 
 ی ولرونی ره بی ساعت از خونه نمنی دونستم مامانم ای کردم مقی جدول نشستم و نگاهمو به درب خونه دقرو

 . نبوددیبابام بع
 
چقدر االن ...فکر کنم حدسم درست بود... و رد کرده بود6:45ساعتم !  حامد سرکارم گذاشتهدی آن به دلم افتاد شاهی

 ... خنده نامردی مشمیبه ر
 
 
 که خورده بودم پشت مانتومو با حرص تکوندم و سالنه یبی از فرزونی رو جدول بلند شدم و با لب و لوچه اواز

 ... انداختم تایشت سرم م به پی نگاهمی نیتازه هر از گاه. سالنه راه افتادم
 
 واسه ی شماره حامد خواستم جواب ندم ولدنیبا د... زنگ خوردلمیکه موبا... بوددهی مطلق خرمو چسبيدی نا امگهید

 لنگه پا هی نجای منو ا؟ی هستيکدوم گور!!  سبز شدلتونی پام علف طوری شعور زیب:  با حرص گفتمرمیحالشو بگ
 ارن؟ی بدم اون چشماتو از کاسه در ب؟يند خی تو دلت به من مين دار اال؟ی ثابت کنوی که چینگه داشت
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 زی مگه سر جاليهووووووو: بلند وسط حرفم اومدي که با صدادمی رسی می داشتم به آرامش روحنجوریهم
 داری است بقهی ده دقدمی خوابری دشبی خب من االغ د؟ی مونی فقط خودت خواب میعنی ؟ی زنی داد ميستادیوا

 ... اومدمسایوا!  به اعصاب آدمیزنیگند م...شدم
 
 یاصال من چ.... صداشو انداخته بود تو سرش که زبونم بند اومدنی واستاده همچزی شعور خودشم انگار سر جالیب

 ! گرفتممریبهش گفتم؟؟ آلزا
 

 ... نداشتم جواب بدهی منتظرم البته تو قعدی زدم تو پارك امامکی پبهش
 
 نی سرم و طاق باز رو زمری گذاشتم زفمویک... بارون زده تو پارك صفا کردمي با هوای اول صبح چمنا نشستم ورو

 و تا ظهر زدمی مدرسه رو مدی قيکردیولم م...  تو پارك نبودیکس...دستامم پشت سرم حـ ـلقه کردم. دمیدراز کش
 !!دهیاالن آهنگ من و بارون رضا حال م...دمی خوابی منجایهم
 

 ... تا بنا گوشم باز شده بودشمین!!  جنبهیمنم ب...  دراوردم و اهنگ و پخش کردمبمی از جلمویموبا
 
 نداشتم فکر چوقتی که هی خوبي خواست چشمتامو ببندم و به خاطره یدلم م... بار دوم آهنگ و پخش کردميبرا

 خوبشونو مرور يها اهنگ خاطره هی با ای و فتنی عشقشون مادی آهنگ هی که با ییخوشبحال اونا!! کنم
 ...یگاه...هی گریگاه...بغض...جز دعوا... دارم؟ی من واسه خودم چیول...کننیم
 
 
 ؟؟ي خوای نميزی چییجات خوبه؟؟ پتو_
 

 ... و رد کردمیفی واستاده بود سکته خفلیبا حامد که باال سرم مثل عزرائ. به هول باز کردم چشمامو
  که منم کنارت دراز بکشم؟؟ي خواینم! میپاشو بر_
 

 موقع بلند شدن حامد دال شد و بازومو گرفت... بهم بخوره ی نزنم تا همه چی و گاز گرفتم تا دوباره حرفزبونم
 

 !کردم "سالم " لب ری بچه ها زمثل
 

 !ادیاصال بهت نم!! ي مظلوم شدیلیخ: کرد و گفتی از ته دلي خنده حامد



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 178 

 
 نیاول: گفتنهی صورتم تکون داد و با طمانيو نشون بدم انگشت اشاره شو جلو خودمطونی شي خواستم اون روتا

 ؟؟ی تونیم!! ی تا دم مدرسه حرف نزننکهیشرط ا
 

 !!هیجیمرگ تدر... قرار ندهطی شرانی تو اوی زنچیواقعا خدا ه. از تعجب گرد شده بود چشمام
 

 !میپس بر: اشاره کرد و گفتنشی تکون دادم که حامد به طرف ماشی با ناراحتسرمو
 

 بهش دیچقدر سف... خواد بره دانشگاهی بود و مشخص بود نمی که زده بود کامال ورزشیپیت... از من رفتجلوتر
 !نه مثل من...ادی بپوشه بهش میکصافت البد از اوناست که هر رنگ...ادیم
 
 
 و تا بنا گوشم باز شمین. تونستم حرف بزنم و از ش تشکر کنمیچون نم.  و واسم باز نگه داشته بودنی ماشدر

 ی شر ميمثل آدما! ترکهی نخند من زهره ام ميجون حامد اونجور: خاروند و گفتشوی ـشونـی کارم پنیبا ا...کردم
 ...ی بسوزونشی آتي خوایدائم م! یمون
 

 . نشستمی کردم و رو صندلی ساختگاخم
 

 برداشت و با خنده می طناب ضخهی نی از تو داشبورت ماشیول.شهیخودشم سوار م بنده و ی کردم االن درو مفکر
 !!ی از طرف ببر پشت صندلنتوی سنگياون دستا: گفتانهیموز
 
 !ی الل بشيقول داد: اومدم حرف بزنم دستشو گذاشت رو لـ ـبم تا
 

 که داشت خندشو ی داد و درحالشی ـشونـی پي روینی حامد چنکاری و با ارونی دادم بمینی بار نفسمو با فشار از بچند
 ...ی دوتا دستامو برد پشت صندلکردیکنترل م

 
 مونمیکیزی برخورد في فشار دادم تا جلوی خورد به صورتم که سرمو کج کردم و خودمو به صندلی داشت مصورتش

 !ای با حیلی بودم نه اون خفی هرچند نه من به اون اندازه ظررمیبگ
 

 ... راحت شد که حرفشو گوش دادم در عقب و باز کرد و رفت اونجاالشی خیوقت.ه بودم پشت نگه داشتدستامو
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 اصال یول...شهی احساس کردم االن از کتف کنده مدیچنان دوتا دستامو کش...کنهی مکاری چنمی برگردوندم تا ببسرمو
 ... تموم بشهیفقط سرمو برگردوندم و چشمامو محکم بهم چـ ـسبوندم تا درد لعنت.  ومدی ازم در نییصدا

 
 زدی که نفس نفس می که با خنده و در حالدیچی پی مسخره رو محکم دور دستم داشت ممی اون طناب ضخحامد
! یکنیو افسار پاره م یی حرفانی تر از اوونهی تو ددمی دیول... خواستم دستاتو همونجا ببندم بذارم رو پاتیم: گفت

 ...کنمی بازش میباش ی نترس اگه دختر خوبیول...ي تکون بدی تونی دستتو نمينجوریا
 

من چرا .خاك توسرم...رمی نالمو بگي نتونستم جلوگهید.. محکم بستیلی آخرشو که گفت گره طناب و خجمله
 ...ادی بر می همه چنی از ا؟گهی دي باهام بکنه؟؟ اگه منو نبره مدرسه؟ ببره جاي کارنی شدم همچیراض

 
 
 هی نیا:حامد بهم چشمک زد و با خنده گفت.ادی بود اشکم دربکینزد. بسته شدن در چشمامو باز کردمي صدابا

 !کردمی متیوگرنه حال!! ي زنم چون دختریتو شکمتم نم! دمی من کشروزی که دهیصدم اون درد
 

 .. با سر اشاره کردمنشی باز و بسته کردم و بعد به ساعت ماشتی با معصومچشمامو
 
 

 ! مدرسهی تموم بشه وگرنه امروز مدرسه بدیحرفم با:  گفتکردی روشن منشوی که ماشی انداخت و درحالینگاه
 

 ری دگهید...شدمی مچارهی به مامانم و بعدم من بزدی زنگ معی رفتم مدرسه قانع سریاگه نم.گفتی چرت داشت مکال
 !دهنم که باز بود! کردمی با دندونام گاز گازش مرسوندمیم
 
 

 ...دادمی فشار می از درد شونه هام کم کنم خودمو محکم به صندلنکهی که حرکت کرد واسه انیماش
 شروع کنم؟؟:  به صورتم نگاه کرد و گفتي جدیلیخ
 

 ... از کارش نشون دادتشوی که زد رضاي شخندی تکون دادم و اونم با ني ناچاري از روسرمو
 
 
البته دوست !.. شهی جا بند نمهی! ی سرکشي جورهی ی دونیم....ادی خوشم میلی بگم من از تو ختویواقع! نیبب_

! ی داشتمیهمه جور خالف! یستی خانوادت نهیاز همه بدتر که تو اصال شب!  دردسرم دارهیی دخترانیشدن با همچ
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 يریگی رقص و چه خبره؟؟ نکنه پول مدنمید و جتاریکالس آواز وگ!!  دخترونه خودتهیایالبته تو چارچوب دن
 ؟؟ی خونی و میزنی تو جشنا مدمی شا؟؟ی رقصی مردم مهیایمهمون

 
 یدلم م...کردمی نگاه مارشی رخ حرص دربمی و به نرونی بدادمی من با حرص نفسامو می ولدیخندی داشت ماون

 ...خواست خرخرشو بجوئم
 
 و ناله ام با شهی طرف ششدمیداشتم پرت م... پاشو محکم گذاشت رو ترمزکهوی نگاهش بهم گره خورد و هوی

 به بعد نیاز ا:  گفتي جديدوباره راه افتاد و با صدا...سرمو خم کرده بودم طرف شکمم... بازوهام در اومددنیکش
 رو زنمی منیهمچ! ی بشمونیدت پشخو ي که از کرده کنمی مي کارهی ی بشرهی بهم خای ی نفس بکشياونجور

 ...ترمز که کتفت از جا کنده بشه
 

 ... کنمی کردم با گاز گرفتن لـ ـبم حرصمو خالی فشار دادم و سعی رو صندلسرمو
 

رسما . فحش بلد بودم دادمی لب به خودم هرچری دادم و زهی تکیسرمو محکم به صندل. کرد ادی سرعتشو زدوباره
 ... تونستم از خودم دفاع کنمی و منم نمکردیداشت شکنجه ام م

 
 
دوست !ستی دوست نی دونمم تو محل با کسیم... متاسفانه ازت خوشم اومده ی ولیکنی ممی عصبانیلی خنکهیبا ا_

 !چشماتو وا کن تا بگم...  به چند شرط سادهی ولمیدارم باهم باش
 
 
 شهیسرمو آروم به ش...ارمیون دارم از گرما باال م تو زمـ ـستکردمی لپام سرخ شده بود احساس متی از عصبانگهید

 ...نیی داد پاکمی و نی ماششهیزدم تا حامد متوجه شد و ش
 

 ... شدمرهی شادش خی و البته کمي لـ ـبم گذاشتم و به صورت جدي روی زورکلبخند
 

! ي ری نمرونیبدون اجازه من ب!! می فحش ندارگهیپس د....خب: دیچی مدرسم پابونی تکون داد و تو خسرشو
 امی که کالس نداشته باشم خودم مییروزا! لی تعطي اگهی و هر خر دنی با شاهیشوخ!!  بدون من عمرایمهمون
برنامه !  رو به گند نکشدرسه مپیشعور داشته باش ت! ی کنی سرت نمياون مقنعه مسخرتم اونجور! دنبالت

به جاش !  به مني دی کارتتو ممیه مهمتر ساز هم! يری اگه صالح دونستم ميدی بهم ميری که مییکالس ها
 دونمی ببند بگو چه میبه دوستاتم خال! ي دی جز خودم نمچکسیشمارشم به ه! رمیگی کارت ممیخودم واست س
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 ی و جذابیهرچند من آدم فوق العاده دوست داشتن! ی باشته منو دوست داشیسع...گهید!  کردهفیمامانم توق
  خانوم خوشگلم؟؟ي فهم شدریش...هستم

 !!  دادلمی که تحوی خوزعبالتهی جمله آخرش نه به بقنی به انه
 
 ... فاتحه دو تا دستامو از کتف خوندمگهی که زد دی ترمز محکمبا
 

سرمو کج کردم ... و حامد در کمال آرامش به پهلو و روبهم نشسته بودشدی منیی باال و پاتی ـنم از عصبانـی سقفسه
 !دستمو وا کن:  درد به خس خس افتاده بود گفتم که ازییو با صدا

 
 ... تونستم تکونشون بدمی دستمو کامل باز کرد نمیوقت... شدادهی پنیاز ماش "چشم" تر کرد و با گفتنلبشو

 
 دی نبای ام گرفته بود ولهیمثل بچه ها گر... شدمرهی زور آوردم طرف صورتمو به مچ دستام که کبود شده بود خبه

 داشتم پشت دستم و لـ ـبمو پاك بمی که تو جیبا دستمال... بودیخون...دمیپشت دستمو به لـ ـبم کش .اوردمیکم م
 ...کردم

 
سرمو گرفتم باال و به چهره مغرورش زل ... شدمادهی پام برداشتم و پي و از جلوفمی در طرفمو باز کرد و منم کحامد
 ...زدم

 
 ی نمتتی اذگهی در ضمن دمی با هم خوش باشدمیقول م...به حرفام فکر کن:  و کنار گوشم گفتنیی آورد پاسرشو

 !!کنم قول
 
 

 ! کردمدای و مثل خودم پیکیخوشحالم ! ي اوونهیحامد تو د:  زدم ی تلخلبخند
  

 !  کردمدای و مثل خودم پیکیخوشحالم ! ي اوونهیحامد تو د:  زدم ی تلخلبخند
 

  باشم؟نجایساعت چند ا: زد وگفت ي اانهی موزلبخند
 

 ؟ي منو با طناب ببندي خوایدوباره م:  چشمش و گفتمي دستامو آوردم جلومچ
 

 ! بودیشوخ...دیببخش:  گرفت تو دستش و گفتدستامو
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با ...یول...خوشم اومد!  بودی جالبیشوخ:  و گفتمدمیدستامو از دستش کش. درب مدرسهي رفت و آمد بچه ها جلوبا
 !  زبونم بدتر از زور دستامهشین... آخرت باشه

 
  نشه؟؟رتید:  لبشو گاز گرفت و به دره مدرسه اشاره کردگوشه

 
 ! فعال... باشنجای تا سه ایاگه تونست:  خندمو گرفتم وگفتميجلو
 
 !خوش گذشت:  اش گفتانهی که حامد با همون لحن موزمی هم دست دادبا
 
 !ارم براش نگام بهش فهموندم که دبا
 

 ! کردمی و از خودم تعجب مدمی خندی راهرو تا کالس و مریمس... تو مدرسهدمیی کردم و دوی خدافظازش
 

حاال اگه مثل مامان و بابام بخواد بهم ! لنگه خودمه! هی اوونهیعجب د...ی دونم ولینم!!... جلوش کوتاه اومدم؟؟چرا
 حال احسان روزی دنیهم. بدمي دائم گزارش لحظه اادیمن تحمل ندارم از همه بدتر خوشم نم! ؟ی بده چریگ

 .کنمیدرستش م...بدبخت و گرفتم
 
 !دارم براش... بذارم فعال اسبشو بتازونهدیبا
 

 زای چنجوری و اری و پنيو اورده بودن وسط کالس و روش نون بربر "یجا معلم دون" کالس که شدم بچه ها وارد
 ... بابت املت سر دادنشونوی خوشحالغیبه محض ورود من همه ج.گذاشته بودن

 
 موند یمدام لقمه تو گلوشون م... کردمفی و انا تعری خوردن صبحونه اتفاق امروز صبح و با اب و تاب واسه الموقع

 ...کردمی نثارشون مي از همه داشتم مشت و لگد جاجانه ايو منم که دل پر
 
 نخورده بود؟ يزیچ! ست؟ی نی رواننینفس ا: زدی گاز مزی رزی نون و رکهی تهی سنگکوب کرده بود و چارهی بيآنا

 !چقدر ترسناکه
 

 ... خندهری زمی و زدمی آنا همزمان نگاه کردي دهی و الناز به صورت ترسمن
 
 دینیمچ دستم که کبود شده بب...کنهی بچه ها واقعا بازوهام درد میول_
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 ؟يآنا کرم دار...وی روانکهیبشکنه دستاش مرت:  گفتی و با نگراندی کشي کبودي دستاشو رویال
 
 ...فشی از حدقه دراومده رفت طرف کي با چشم هاآنا
 
 ...امیاز پسش برم... نترس بابا؟ی الهیچ: کردمی نگاه می نگران الي خنده داشتم به چشم هابا
 

 ! جات کبود شههیوگرنه فکر کنم هروز .ای تو کوتاه بگهینه د:  گفتی به دستام نگاه کرد و با ناراحتدوباره
 
 ستی نی راضی دوستنیاز چشماش معلوم بود که به ا... ماچ آبدار کردمهی خنده و صورتشو ری زدم زی پقی حرف البا
 ! به قول خودش مگه جرئت داشت بگهیول
 

 ...زده بود که حامد يمثل عطر... خوب بودیلی کرمش خيبو... و از آنا گرفتم و خودم رو دستم زدمکرم
 و حواسمو داشتمی دستمو از رو شونه ام برمی نگران الي به محض نگاه های دائم دستم به بازوهام بود ولسرکالس

 ...کردمی پرت مگهی دي جاهی
 

 ادی با نی تو ماشمیمنکه برعکس حالت عصب...می صبح واسه سارا گذروندي کردن ماجرافی اول و به تعرحی تفرزنگ
 ...  خندهری ززدمی حامد مي حرکت هاياور
 

 ... محترمری مدشی پرفتنی مدی ها باندهی سوم که خورد طبق فراخوان قانع همه نمازنگ
 

چرت و پرت داشت ...نیی گوشه واستادم و سرمو انداختم پاهی وفتهی محترم بهم نری دوباره چشم مدنکهی اواسه
 ... هاشونو پرداخت کننی مدرسه و کمک مالانی بدی و هشت اسفند باستی تا بدی به بچه ها بگنکهی اگفتیم
 

 شش کردمی می سرکالس سعشهی وقت درس خوندن نداشتم همادیمن که خونه ز... اش دلم تو کالس بودهمه
 ...دمی گوش منوی اي است واستادم دارم شر و ورهاقهی دقستی االن بیول...دنگ حواسمو بدم به درس

 
 

 ...تر از همه برگشتم سر کالسم تموم شد و منم زودی سخنرانباالخره
 

 تا ننی تخـ ـته و از بچه ها خواستم واسه چند لحظه بشي رفتم پارمونی آخر که زده شد به محض خروج دبزنگ
 ...من حرفام تموم بشه
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االنم .دادمی گوش مریداشتم به مزخرافات مد. رو پا بودمقهی دقستی من امروز به خاطر شما بزی عزي بچه هادینیبب_
 !! نگفتدی که بعدا نگرسونمی رو به اطالع مهی سر کار علشاتیافرم
 
 و ششم ستی کدومتون بهی خدا بفهمم هیبه خداوند!!  مدرسهدیای مدیکنی و پنجم اسفند گورتونو گم مستیتا ب _1

 ) بچه ها بلند شدي خنده يصدا...( ندارممیشوخ!! زنمی از ك دارتون مدیاومد
 
 با د؟یشوری می دستاتونو با چیی دستشودیری به کنار منی رو سرمون؟اصال اادی سقف داره مدینی بید؟نمیمگه کور-2

 ...ومدهی سگ من باال ني تا اون رودیاری با گل؟ خب ال مصبا پول کمک به مدرسه رو بایتف؟ 
 
 هیدوست دارم !  و نوشتهدیاری بدی که بایلی توش وسادمی برگه مهیواسه سه شنبه آخر سال فردا به هرکدومتون -3

 د؟یدیفهم... رو سرتون نارنجک بندازنگمی تو سطل اشغال به بچه ها مکنمتونیم... برهادتونیکدومتون 
 
 ... بچه ها در کالس و باز کردم "يبله " ي صدابا
 

 ! کردنیهمه قاط!! رونی برنی مزننی مغی خوره جی اول دبستان زنگ که مي مثل بچه هاهنوزم
 
 

 .رونی بمی و سارا اومدی به سه بود که با القهیدق5 ساعت
 
چه . به در مدرسه پارك کرده بود دهیمامان الناز چسب... از ترسش در رفتی ولنهی انا گفتم بمونه تا حامد و بببه

النازم باالخره با دروغ و دفل . سارا که از خنده قرمز شده بود! متی برسونای داده بود که برمیگ. گرفتلمیعجب تحو
 .فتنی کرد تا راه بیامانشو راضم
 
 ي خبرهیاز ناظم و بق. مدرسه انداختماطی به حینگاه...دمی حامد و دنیاز دور ماش... و مامانشی محض رفتن البه

 .نبود
 

 ... برمادهی پیمنم مجبور شدم چند قدم. اول نگه داشتي سر کوچه بایتقر
 
 ... دادمی دونم چرا مثل قبل تو دلم بهش فحش نمینم...میدادی ملی دور بهم لبخند تحواز
 

 ..می شدم و با هم دست دادنی ماشسوار
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 185 

 ... یسالم خسته نباش_
 ...ممنون: پامو گفتمي گذاشتم جلوفمویک
 

 ... گرفتم کمـ ـربندمو همون اول ببندممیبابت سرعت وحشتناك صبحش تصم. زد و را ه افتاديلبخند
 نی ماشهی دنی و با درفتنی و میی که سر باالیی بچه هايرده بود و با نگاه ها کم کابونی سرعتشو تو خبرعکس

 .کردنی راننده رو جستجو مي افهی قکیش
 

 .نهی بابا ببنی انی منو تو ماشی خواستم کسی طرفم نمهیاز . شدمی موذب مداشتم
 
 !رنی بچه ها ردمو بگترسمیمن چون سرشناسم م! ي خورده تند تر برهی شهیحامد م_
 

 ... از کو چهیکی تو دیچی زد و پنشوی فالشر ماشحامد
 

 ی تو جونم افتاد ولي لرزه اهی...نی برد عقب ماشی دوتا صندلنی حامد دستشو از بهوی که می ساکت بودجفتمون
 ... نشون بدملکسی کردم خودمو ریسع
 
:  گفتمیگل و از دستش گرفتم و با خوشحال... تا بناگوشم باز شد شمی چشمام ني تک شاخه رز سرخ جلودنی دبا
 .دستت درد نکنه...من عاشق گلم... خوبهیلی خنی حامد ايواا
 
 .اوردمی از دلت در مي جورهی دی بابت رفتار صبحم بای ولیستیخودت که گل ن:  خنده به صورتم نگاه کرد وگفتبا
 

 م؟؟ی نندازکهی بهم تگهی دي خوایحامد م:  دادملشی تحوياری حرص در بي خنده
 

  بارم بود خوبه؟نی اخرنیا!! قطعا:  تکون داد وگفتدیی با تاکسرشو
 

 !یالبته اگه سر حرفت بمون.آره خوبه:  کردم ی ساختگاخم
 

  بارمیچی فازا هنیمنم کال تو ا.حامد دستمو گرفته بود!! هی دست گرفتن چنی ای دونم موقع رانندگی نممن
 ... برونهی دستهی طرفم بلد بود هی دنده اتومات بود از نشیاز شانس گند منم ماش.ستین

 
 کنه؟؟یدستت که درد نم_
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 مچ دستام که ره؟ی مادمی.شمی شاخه گل خر مهی با يچرا اتفاقا فکر کرد:  انداختم و گفتمی داغونم نگاهي دستابه
 ؟؟ياری مهربونو درمي آدمايبعد واسه من ادا.شهیکتفم داره از جا کنده م! داغونه

 
 

خودا لعنتم .ایگیراست م!! مینیبذار بب: صورتش ي رفت و اون دستمو که تو دستش بود آورد جلوسهی از خنده رحامد
 ! زود خوب شهکنمیاالن بـ ـوسش م.کنه
 

 من اونم بـ هیریل غافلگ در کمادی دستمو کشیکی اونیول... عقبدمی دستمو کشعی دستمو که بـ ـوس کرد سرمچ
 .شدمی داشتم از خنده روده بر مگهید...دیـوس

 
 !بهتر از روز اولش!! حامد خوب شد:  آوردم باال و گفتممی به نشونه تسلدستامو

 
 از ي ام شدادهی پادمهی نه؟؟ کردیبازوهاتم درد م!!  نشدگهینه د:  گفتي که از خنده سرخ شده بود و با غلدرحامد

 !ومدی ملبت داشت خون
 

 ی که هنوز داشت از برخوردم می و درحالدی کارم حامد لپمو محکم کشنی محکم گذاشتم رو دهنم و با ادستمو
 ! بـ ـوسه طلبتهی... مونمیمن سر قولم م:  گفتدیخند

 
نه به رفتار !  پسر خل نشم خوبهنیاز دست ا... دستامو محکم گذاشتم رو چشمم و محکم فشارشون دادم دوتا

 ..استغفراهللا... شباهینجوریاالن ا! دهی کار دستم ممینه اونجور! نمشی ظهرا ببگهی باشه دادمی!! صبحش نه به االنش
 
 
  امروز مدرسه چطور بود؟؟نمیبگو بب_
 

 !!ختمی ری کرمکی! !يدیدی مي بوددیدوشنبه رو با... یچیه: گفتمی مانتوم و با خستگبی دستامو کردم تو جدوتا
 

 ؟؟ي سوزوندشیباز آت:  چشماشو گرد کرد و با تعجب گفتحامد
 

 موی روادهیالبته اونقدر خسته بودم که صحنه پ. کردمفی واسش موضوع و تعرجانی دادم با ههی تکی به صندلسرمو
 ... آب و تاب ندادمادی و عنکبوت شدنمو زواریرو د

 
 !! آخرش پدر پام درومد از بس که گرفت به نردهگهی دیچیه_
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 حامد پنچر شد؟؟: خراب شده نشی گوشه نگه داشت اول فکر کردم ماشهی نوی ماشحامد

 
 رون؟؟ی بی رفتیتو واقعا از پنجره کالس بغـ ـل:  رونینفسشو با صداداد ب...ی شو داد به صندلهی پهلو نشست و تکبه
 

 !!ی شده بودم زن عنکبوته؟یدروغم چ!!  پنچر شدهنتیر کردم ماش فکوونهید: دمی کشي آسوده انفس
 يفتادینفهـــم اگه م!!بخدا داغ کردم...نفس:  با حرص گفتندفعهی زد و اشی ـشونـی دست راستش محکم به پبا
 ؟؟ي بخوري چه گ ه ی خواستیم
 
 مردم یم:  رمی خندمو بگي نتونستم جلوشی نگاه جدریز... ـبمو محکم رو هم فشار دادم و شونه امو انداختم بااللـ
 !! افتاد با توی مشی گ ه خورگهید!! گهید
 

 ... خندهری بلند زدم زي که تموم شد با صداحرفم
 

 ي هاشهی خوبه شوارتیاگه دست به د:  کرد و گفتیکیستری هي شده بود خنده ی که انگار واقعا عصبانحامد
 پول در ی کلی برج هارو پاك کننی اي شهی شي بری تونیست م هدمیدم ع. کنزی به بعد تمنیمدرستونو از ا

 !ياریب
 

 . که خودمو از خنده نگه داشته بودمی از تو گاز گرفتم و در حاللپمو
 
 
 .ستی نمیآره فکر بد:  متفکرا رو به خودم گرفتمي افهیق
 
 
دستمو محکم رو دستش ... رفت رو هواغمی که از درد جچوندی حامد چنان اومد طرفم و گوشمو پهی صدم ثانتو

 ی لهت مزنمی مي درآوردای بازنگولکی جنی از انمی ببگهیبه خدا دفعه د:  کردندیشروع کرد به تهد. گذاشته بودم
 لیمدرسه ظهر جنازشو تحو  دمارمی سالم بحیدوست ندارم دوسـ ـت دخترم و صبح صح...کنم نفس

 ؟يدیفهم..رمیبگ
 
 
 . و روشن کردنشی ولم کرد و ماشیوقت. تکون دادميفقط سرمو به زور چند بار.م خنده منفجر شده بوداز
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هنوز بازوم !پروو!! ينکه صبحم سالم منو رسوند:  گفتمدمی مالی که گوشمو می و درحالرمی زبونمو بگي جلونتونستم
 !کنهیدرد م

 
 !!کردی مي واقعا چه فکردیدی منی مارو تو ماشیکی...کنهی گفتم هنوز بازوم درد می و نمشدمی الل مکاش

 
 !! آوردم لـ ـبمو نگفتمشانس

 
.  کنهادمی ازش خواستم پمیدیسرکوچه که رس... صبحشو تکرار کرد و تذکرات الزمو دادي خود خونه دوباره حرفاتا
 ...ستی ننگی ها تو پارکهی از همسای کسي قبول نکرد و گفت سرظهریول
 
 

 ... باالدمیی کردم و از پله ها دوی زودتر ازش خدافظمی که شدنگی پارکوارد
 

 !! طلبتگهی بـ ـوسه دهی:  افتادم تازه آخر سر بهم گفتنی کاراش تو ماشادی که کردمی لباسامو عوض مداشتم
 
 که به گردنش ي لحظه بغـ ـلم کرد تا بازومو ببـ ـوسه عطرهی ی وقتنیتو ماش. زده بودیی عجب عطر خوشبویول

 .. زده بود
 
 

 ... مراقب رفتارام باشمدیبا. کنهری ختم شد خدا روز آخر و به خزای چنیبه ا اولمون روز
  

 نگم و موی دوستانی جرچکسی به هينسری گرفتم امیتصم... قبلي دفعه مونی دوستي خاطر بهم خوردن ماجرابه
 .... صحبت کردم اونم موافق بودممی تصمنی ام راجع به تیبا ال.ارهیمنتظر باشم تا خود حامد به زبون ب

 ساعت بعد خوردن صبحونه کی. مدرسه و کالس تست و زدمدی که اومده بود قي برف دنی با ددارشدمی که بصبح
 . کردمنی تمریاضی و با آراد رنییرفتم پا
من !! ساعت خواب"خنده ام گرفت و جواب دادم. بهم زده بود "ریصبح بخ" امکی بود که حامد پازدهی تازه ساعت

 "دارمی ب8از 
 

 "!!اونقدر خوبه... بخوابيخوای مي پنجشنبه خونه اهی!! يزیسحر خ " جواب دادبالفاصله
 " که اومد خوابو از سرم پروندی برفی خواست بخوابم ولیدلم م "واسش نوشتم... ام گرفته بودخنده

 .. نداد و منم با آراد علوم و کار کردمجوابمو
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 ! جون من؟ي برف بازمی بریآبج: بغـ ـلم و با التماس گفتدی پردی خونه و به محض باز کردن در نوبرگشتم
 ...واستا عصر برو!  خسته استتی ابجدی بددیند:  با خنده گفتکردی پاك مي که داشت سبزمامان

وگرنه منکه ... گناه داشتدمی نونیا! ي پارك برف بازمیرفتیگفتم باهم م ی مهی به ذهنم زد به حامد و بقي فکرهی
 !خستم

 
 ... منم با بچه ها هماهنگ کردم که عصر ساعت شش پارك باشنادی زدم و گفت که عصر مامکی حامد پبه

 يس باز ای به پوتری پشت کامپمیدی پردی بابام اومد خونه اونقدر اخماش توهم بود که با نومی که خوردناهارو
 ... که دوبار پشت سرهم شکستش دادمکردمی مياونقدر با دسته خوب باز.کردن
 ... نکرديریخداروشکرباباهم بهونه گ. صادر کرده بودزشی مجوز پارك و به خاطر پسر عزمامان

 
 بوت اسپرتم بودم که دنیمشغول پوش... دی به زور مامان کاپشنشو پوشدمی خودمو پوشوندم تا سرما نخورم نویحساب

  کردنحتیمامان شروع کرد نص
 بچه ام نی حواست به ا؟يدیفهم...ي کاردستمون بديدی دم عدی جا نکنی بهیشوخ...داینفس ورجووورجه نکن_

 !برف نخوره تو صورتش...باشه
 
 
 ...شهی نمیچیه.ي هنوز که تو شروع کردمی مامان ما نرفتيوا: با حرص گفتدی من نوي جابه
 

از نگاه ... همه جمعشون جمع بودبای و تقرمیدی رسری ربع با تاخهی...نیی پامیدیی دودی و با نودمیمامانمو بـ ـوس صورت
 کهی تهیهرکدوم . زود گفتهیلی دوبارمونو خهی دوستانی که حامد جردمی بچه ها فهمی سالم و احوالپرسيو نحوه 

 ..نداختنی بهمون ميا
 !! شدمی زود تسلقمونی که رفنمی بیم " لبش داشت دستمو محکم فشار داد گفتي که روي با خنده انیشاه

 !!گهی دمینیما ا:  بهش زدم و گفتمیچشمک
 
 .... شروع شدمونی برفي دعوادای زد تو صورت شثمی که می با گوله برفی ساعت اول که به حرف زدن گذشت ولمین

 !! شده بودني قویلی خدین نو گروه پسراهم باهم بودن البته اونا با داشتهی دخترا
 

 ..میاوردی کم نمدای برعکس اونا من و شی ولکردنی و فرار مزدنی مغی جشتری که بنای و مسمانه
 

 گنده ی گوله برفهی هی و در عرض چند ثانارهی بود اسم طرف و به زبون بی بود و فقط کافقی دقشیری نشونه گحامد
 ...تو صورتش نقش ببنده
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 ... شدمنی نشمکتی وسط جنگ نفس کم آوردم و نکردی ماهارو نگاه مطنتی و شستادیمی گوشه واهی شتری بمحسن
 ... افتادمنی کار حامد تو ماشادی گل کرد و طنتمی لحظه شهیواسه ... خنده بودآخر
 !ی و برفنی سنگهی تالفهی... کنمی تالفخواستی مدلم

 ... بخوره و باگوله برف برم طرفشزی کنم که لي تونستم کاری که پاش بود نمیی اون کفشابا
 باه میهراز گاه...کشنی ـگار مـی مجنون واستادن و سدی بهی ری زمانی با نردمی که داوردمی مخم داشتم فشار مبه

 ...دادنی ادامه مشونیبرف باز
ه  سمت تنه درخت و با تمام وجودم ضربدمیی با تعجب محسن دوي کردم و در مقابل نگاه هايادی ززی خدور

 ... درخت زدممی نه چندان ضخي به تنه ی و محکمنیسهمگ
 .... زدم تا حضور خودمو اعالم کنمی بنفشغی جختی رمانی حامد و نري که روینی با برف سنگهمزمان

 
 برف مانیحامد و نر...کردنی مقمی که کردم خوشحال بودن و با صوت و دست تشوي از کاری بچه ها حسابهمه

 و از خودم ذوق دمی پری منیی که کردم باال و پایکی کوچهی تکوندن و منم واسه تالفی لباس و تنشونو ميرو
 ...دادمینشون م

 حرصشو ی حسابي باي واسش کردم و با دست تکون دادن و گفتن باي تا سرشو برگردوند زبون درازحامد
 ...درآوردم

 ...دممو گذاشتم رو کولمو د فرار...طرفم لب گفتو هجوم آورد ریز " ی شرفیب" حامد ی ولدیخندی که فقط ممانینر
 

 عوض کردم و دنمویی دوری مسنمیواسه هم.کنهی می اگه دستش بهم برسه تالفدونستمیم...دییدوی مثل جت محامد
 .دمیخندی بلند مي حامد با صداي هاراهیدر قبال بد و ب

 
 ...  کم کردم تا بهم برسه و بالفاصله سطل آشغال و برگردوندمسرعتمو

 گوله برف هی دهی خوابنی رو زمدمیتا د... چند برابر کردموی خوردن حامد انرژنی همزمان با زمهی بقي خنده يصدا
 !!! کله پوووكروزی دهی تالفنمیا:  تو صورتشدمی درست کردم و کوبيگنده ا

 با خنده تو دمیباال سرش که رس...دنیشروع کرد به خند... رفتمکتری خورده نزدهی... به پهلو افتاده بودنی زمرو
 !!ي نامردیلیخ:چشمام زل زد 

 نفس گنیبه من م! حقته:  لـ ـبم بود جوابشو دادمي که رويبا پوزخند. گذاشتم رو زانوهام و دال شدم دستامو
 !!ونفریهما

 شونه هامو تکوندم و با عشوه رومو ي خاص برف رویمنم کمـ ـرمو صاف کردم و با ژست... جمع کرد ششوین
 !! حامدنمتیبی مزیر: برگردوندم و گفتم

 ... خورهی و تکون نمدهی چسبنی پاهام به زمدمی اومدم پامو بلند کنم و با قدم هام از حامد دور بشم دتا
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 از ته دل حامد يآه از نهادم در اومد و همزمان با خنده ... مچ پام تو دست حامددنی و با دنیی انداختم پاسرمو

 ...دستامو گذاشتم رو سرم
 ... نگاه کردممی حامد با عالمت تسلي و به صورت منفجر شده از خنده لرگشتم
 !جنبه داشته باش!!  بووودیشوخ: کج کرده بودم گفتمی ناراحتي که مثال از روي زدم و با سرتی به مظلومخودمو
 ؟؟ نهیشیآدم نم:  سرش و با خنده گفتری گذاشت زدستشو

 ! عمرا:  ابروهامو انداختم باال و گفتمطنتیباش
حامد هم بلند شد و با . نشستمنی زمي شدم و رومیبه ظاهر تسل... کردادی پامو بکشم که دوباره فشارشو زخواستم

 ...  لباسشو تکوندي دستش برف رویکیاون
 
 ؟؟يحامد مچ دوست دار_
 !! دوست دارمزای چیلیمن خ:  گفتزونی خودمو درآورد و با لب و لوچه اويادا

 دمی برف پاشگهی مشت دهی استفاده کردم و شیری آورد ومنم دوباره از غافلگی مکمی نزدطنتی داشت با شصورتشو
 ...تو صورتش

 
 .  که از بازوش گرفتم مچ پامو ول کردي خنده و با گازری بلند زدم زي صدابا
 ... دور شدم ازشدیچیپی که باخنده داشت به خودش می حالدر
 به نی شاهي شونه هاي رفتم و از باالنیپشت شاه.  ادی توام با لبخند داره مي حامد با چشم غره دمی دیوقت

 ...صورت حامد زل زدم
 !!کشتتیاالن م:  به سرم زد وگفتی با سرش ضربه آرومنیشاه
 ..  خندهری زدن زدنی ها تا حامد و تو اون حال و با صورت برافروخته دبچه

! ی عادت کندی باوونهی دنی اي هاطنتی به شگهیداداش د:  حامد جا باز کرد وگفتي برامانی کنارخودش و نرادعیم
 !!هی خرکیخوراکش شوخ

!  سوزونهی مشی مردشم آتنیا!! خدا صبر بده بهت:  حامد گفتي دراومد و درقبال خنده عادی پشت حرف منمیشاه
 !باورکن

 !!کنمیدرستش م:  تکون داد و با خنده گفتي سرحامد
 !!تو؟:  حرفو زد سمانه با حرص گفتنی اتا
 !!ستی نبیحامد آرزو بر جوانان ع: هم با خنده گفتنایم

 ... رد شدم وکنار سمانه جا خوش کردمنی دادم باال و از کنار شاهروزمندانهی پابروهامو
 ...کردی مزی وزی دم گوش حامد و عوض کرد و مداممانی بلند شد و جاشو با نرنمیشاه



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 192 

 ... بوددهی فای منم بي و شونه هاشاخ
 ..  زنگ خوردلمی که موبامیخوردی میی چامیداشت... بود و از خونشون دوتا فالکس آورده بودیی مسئول چانایم

 .. جوابشو دادم و از بچه ها همزمان فاصله گرفتمی ولکردی حامد داشت چپ چپ نگام منکهی بود با ااحسان
 !یالو سالم دک_
 ؟؟ي برف بازیرفت.طونیسالم ش_
 ؟يدیآره از کجا فهم_
 !! مهربونيکالغا_
 !!دنی عرض کنم جفتشون پوست سفدیبا! اگه منظورت از کالغ مامانم و مامانته:  خنده گفتمبا

! کنهی داره مهمون دعوت مينگ زده واسه چهارشنبه سوراز االن مامانم ز:  وگفتدیچی پی خندش تو گوشيصدا
 ؟يای رو که مندفعهیا

 جز رفتن يچاره ا. کردی مامانم درو قفل مي چهارشنبه سوری طبق هر سال در صورت نرفتنم به مهمونچون
 .نداشتم

 باشه؟. ام بسپار لو ندنهیبه بق...دونهی نمیچیبابام ه! ي رفتنمونو لو ندرونیفقط حواست باشه ب.امیآره م_
 !!گفتی کاش خاله به بابات میول...باشه حواسم هست_
 گهینگفته د...دونمیچه م_
 ...نمتیبیباشه پس م_
 ... جونیخدافظ دک_
 

 ... قطع کردم و به محض برگشتن به جسم سفت روبه روم برخوردمویگوش
 ...  پالتومبی گذاشتم تو جوی ـنه ام واستاده بود گوشـی ـنه به سـی حامد که سدنی دبا

  بود؟یک: شلوارش درآورد بی از جدستشو
 چطور؟؟...پسر خاله گرام_

 ؟؟ي ما باهاش حرف نزديچرا جلو...:  و برداشتی پالوم فرو برد و گوشبی تو جدستشو
 ..میدی شنی احسان و نمي صداکردنیچون بچه ها سر صدا م:  که گفتمکردی نگاه مموی گوشي شماره هاداشت

 دی داره دموی گوشي کجاندفعهی انمیکنارش واستادم تا بب... زوم کردلمی تکون داد و دوباره نگاهشو رو موبارشوس
 !زنهیم

 ... اسمارو خوندنیکی یکی دوستان و شروع کرد ستی بود تو لرفته
 ...دایش...نیشاه...امکیس...روش� �...پدرام...بهونه...تایب...ارش...آرزو _

 !!ستی کارت اصال درست ننیا:  گفتمخوردمی که داشتم می و با حرصدمی از دستش قاپویگوش
 !! که همشون پسر خالتن؟ی بگي خواینم!! نصفه شماره ها پسرن:  گذاشت به کمـ ـرش دستاشو
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 !!نه: تکون دادم ي با غلدرسرمو
فردا من پارك : ت که گفکردمیمثل بچه تخسا داشتم نگاش م... صداش کرد مانی بزنه که نری دوباره حرفخواست

 زم؟؟ی عزيدیمیفه!! ییایپس توهم نم.امینم
 ...می تکون دادم و با هم به طرف بچه ها برگشتيبه ناچار سر... پاركامی بی خواست فردار و با الی مدلم

  
 ...می تکون دادم و با هم به طرف بچه ها برگشتيبه ناچار سر... پاركامی بی خواست فردار و با الی مدلم

 بهش بدم قبول نکردم موی کارت قبلمی اصرار کرد که سمیهرچ. بهم داددی کارت جدمی سهی چند روز بعد حامد
  داشتم که ممکن بود به دردم بخورهیی کارتم شماره هامیباالخره تو اون س

م مدرسه و  تنها نرنکهی هروز اونم به خاطر ادنید... دنبالمومدی دوشنبه ها صبح و شنبه ها ظهر حامد مری به غهروز
اونقدرم به رفت و آمد هام .دادمی دوستام پز مي جلوی کلنی داشت و بابت همتی اهمیلیتنها برنگردم خونه واسم خ

 هارو ندارم و اگه بخواد رو کارام نظارت داشته يباز  مسخرهنی رك بهش گفتم من حوصله ایلی نبود چون خریگ
 !! منم تحمل کنهچی سه پيرای گدیباشه متعاقبا با

 .... و حامد هم مـ ـستثنا نبودشهی نمی امر راضنی به اي پسرچی هم همسلما
به حامدم .... تولدشو بردم خونشوني منم کادورهی بگی خواست مهمونیچون نم. بودنی اسفند تولد شاهدوازدهم

 ... داده بودری گنی به شاهي خودی دونم چرا بینم. ذارهی دونستم نمینگفتم چون م
به مامان . برمدیزود با.خاله دستت درد نکنه: اومدیی چاینی با سدایونشون لم داده بودم که مامان ش خهی مبل راحترو

 ! خونمي اقهی دق5گفتم 
 ي کنم؟ منم که خونه ام بهونه ای زنگ بزنم مامانو راضي خوایم! شام بمون:  زد وگفتی لخند پهندای شمامان
 !نداره
 . شهی نمیبابام راض.نه ممنون: با لپ باد کرده گفتم. زدم و گذاشتم دهنممیی و تو چاقند
 !!مینفس پاشو برقص: ماهواره رو روشن کرد و با خنده گفتنیشاه

راست : تو خودش بود گفتی که حسابدای خنده و رو به شری با خبر بود زد زوونشی پسر دطنتی که از شمامانش
 ! پاشو تو با داداشت برقصگهیم
 !! برقصهتونهی فقط نفس موونهی دنیبا ا:  اش انداخت و گفتگهی دي پاي پاشو روهی کالفه دایش

 چته تو؟؟: گفتمیواشی زدم و دایا پام به ش...  به بهونه تلفن زدن به دوستش جمع مارو ترك کردچارشی بمامان
 دوست هی دونم قحطیمن نم !!با اون ذغال لخـ ـته دعواش شده:  بود جواب داددهی که انگار صدامونو شننیشاه

  دوست شده؟ارویپسـ ـره با اون 
 ! توئهریتو خفه شو همه اش تقص: نی مبل و پرت کرد طرف شاهي از کوره در رفت و کوسن روهوی دایش

نفس من نذاشتم بره :  گفتي مبل مقابلمونو با لحن جدي کرد و نشست رودی از کانال ها کلیکی رو نیشاه
 !! تو خونهمی سگ بستروزیحاال از د... دوست آقا هیمهمون
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  بره؟ی نذاشتیواسه چ:  گذاشتم و گفتمدای شي رو دستادستمو
 یتو اون مهمون!! ستمی بره که من نییچون من دوست ندارم خواهرم جا:  و گفتونی روشو کرد طرف تلوزنیشاه

 ! بودنی خانوم همدای با شاز اولم قرارم! نیهم... شناختمی و نمچکسیکه قرار بود بره من ه
  دعواتون شد؟ثمیمگه با م:  گفتمدای رفتم و درگوش شنی به شاهي غره اچشم
 . خواست برمیخودمم دلم م. ناراحت شدیول....نه:  انداخت باال و گفتسرشو

 کوتاه بود بهش دادم و برگشتم نی شرت آستی و که تنی شاهي اوضاع قمر در عقرب خونه اشون کادودنی دبا
 ...خونه
پامو گذاشتم تو خونه بهم !!  اش دوست بشههی ادم با همساستی که اصال درست نرسمی مجهی نتنی دارم به اواقعا

 "؟يکجا بود" زد امکیپ
 ...می موش و گربمون عادت کرده بودي به دعواهاگهی دیعنی ترسدم ی نمگهی دازش

 ؟ي مگه کالس ندار؟يتو خونه ا! دایش شی سر رفتم پهی:  زدمامکیپ
  بود؟نمیشاه!! بحث و عوض نکن:  لحظه بعد جواب دادچند
 ....آره بود:  زدمنمی واسه همشهی مادی دل و جرئتم زی پشت گوشکال

 اومد باهم کل کل ی خوشم می ولشمی می و شفاهی کتبخی دونستم فردا صبح توبیم... ننوشت يزی چگهید
 .میکردیم

من !!گمی منم رك گفتم نمدای ششی پرمی که چرا بهش نگفتم ممی باهم بحث داشتی حسابنی شد تو ماشنطورمیهم
 !! چه برسه به توچونمی پیمامانو بابامم م

 خوردیآخه آقا بهشم بر م... بودلمی و مدام حواسم به موبامیزدی مامکی دائم سرکالسم بهم پنکهی شده بود اکارم
 ! دادمی جوابشو مری دیوقت
 یمنم دوباره مجبور شدم دروغک.می خوردی مرونی بمی رفتی روزا ناهارو مشتری خونه چون بدمیرسی تر مری ها دهرظ

 ...دمیرسی نمری دادی به دروغم نبود چون زازیهرچند ن. مونمیبه مامانم بگم کالس تست م
 کردن مامان و ی به نفع منم بود چون راضیی جوراهیالبته . و منم نتونستم برمومدی محسن و ني خونه هی همدور

 . نبودیبابام کار آسون
 ... نهای رمی بگدی واسه عپسندمی میی مانتونمی تاببراژهی سر برم تهی کردم که ی صبح مامان و راضپنجشنبه

 . بودشتری حوصله اش از من بدی بود که تو خرنی اشی و جالبمیزدی مدی حامد دونه دونه مغازه هارو دبا
 .... پروش کردمدی از دومدل مانتوش خوشم اومد و چون حامدم پسندمی از مغازه ها که رفتیکی تو

 ...دیرسی دخترونه و شاد به نظر میلی که روش بود خی سنتي بود و با طرح حای کاربنی اول رنگش آبيمانتو
 ...احت نبودم بود توش رنی تن نشیلی به نظر خودم تو تنم خدمی خودمو دراوردم و اونو پوشهیمانتو
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 بهم انداخت و با یی نگاه سرتا پاست؟حامدیچطوره؟ تنگ ن:در اتاق پرو و باز کردم .  شده بودزی صبرش لبرحامد
 دمی دور چرخهی عی سریلیخ.دست بهم اشاره کرد که برگردم

 . خوبهیلیبه نظرم خ_
 !!تنگه: جلو عقب کردم کمی هی دستامو

 !يشکم دار! !ری بگمیرژ:  شکمم اشاره کرد و گفتبه
 ... بپوشمیکیحاال اون : اماده به پرخاشم خنده اش گرفت و گفتافهی قاز

 ی بند بسته مهی بود و فقط با یقی اش مدل قاقهی ساده که ی مشکيمانتو...دمی دومو پوشي بست و منم مانتودرو
 ... کردی نمود نمادی بود زرهی چون رنگش تی خورده تنگ بود ولهی نمی انکهیبا ا. شد

 ! بپوششویاسی مگه نگفتم ؟ی برداشتیباز تو مشک:  که درو باز کردم با حرص گفتدوباره
 ! خوامی منویا!  ست کردی با همه چشهی مویعوضش مشک:  زدم و گفتمنهی آئي جلویچرخ

 !اریدرش ب! حرف حرفه خودته: خنده گوشه لبشو گاز گرفت و گفتبا
 اون حساب کنم که ي بود پادهی شعور ترسید از کارش خنده ام گرفتوب حامد تو مغازه نبورونی از اتاق اومدم بیوقت

 !فرار کرده بود
 ... برمی و میمانتو مشک:  فروشنده گرفتمي جلومانتوهارو

 ! همراهتون پول جفت مانتوها رو حساب کردنیول:  زد و گفتي لبخندخانومه
 ی ولدمیمنکه پولشو بهش م!! دمش گرم. و خودم و خونسر نشون بدمرمی گرد شدن چشمامو بگي کردم جلویسع
 !فکر کردم فرار کرده...

 پس کجا رفت؟؟:  اومدم نگامو به اطرافم انداختمرونی از مغازه بیوقت. مانتوهارو گذاشت تو مشمبا و داد دستمدوتا
 !اونجام...ی مغازه دست راستایب:  گرفتم و تا جواب داد گفتلشوی موباشماره

 ... با تعجب وارد مغازه شدم!  بودی فروشي به مغازه انداختم روسرنگاهمو
 . بود اشاره کرد که سرم کنمشخونی پي روکهی به دوتا روسر زدی حرف ملی که داشت با موبانطوریهم

 ... و زرد داشتی کاربنی آبي قرمز که توش طرح های سنتيروسر
 ...ی شال سرخابمیکی اون
 !مبارکه... اومدیجفتش بهت م_
 فروشنده ام مدام داشتم اصرار يجلو. خوشم اومد دوباره خواستم پولشو حساب کنم که نذاشتیلی اش خقهی سلاز
 . قبول نکردی ولکردمیم
 !! مغازه رو بخرمنی اي هاي خواستم کل روسردیمن شا!  شهی که نمينجوریحامد ا_

 !!صدات باالست:  خم کرد و کنار گوشم گفتسرشو
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 يسورمه ا!  خوامی ساتن طرح دارم مي روسرهی:  و تر کردم و رو به فروشنده که زل زده بود بهمون گفتملب
 !باشه

 توجه ی بیول!  که حامد بهم زل زدهکردمی چرخوندم و کامال حس می ها مي طبقات مختلف روسرنی بنگاهمو
 یلیبه هر حال مامانم خ.ادو کندش و حساب کردم و از فرو شنده خواستم کي مزخرفش پول روسريهب نگاه ها

 !گهی اومدم دی جور از خجالتش در مهی دیبا! بهم حال داد مجوز صادر کرد
 جفت گهی بهت نگفتم وگرنه دفعه ديزی فروشنده چيجلو: دستمو محکم فشار داد وگفترونی بمی مغازه که اومداز

 . ارمیچشاتو از کاسه در م
 !ری بگنارویپول ا!!  که هستینیخم! نوچ: انداختم باال وگفتمابروهامو

 ...دادمی سر می بنفشغی جمی دستمو فشار داد که اگه تو پاساژ نبودچنان
 !! رفت فقط مارکداری که نمی معموليتو مغازه ها!  حامد افتاد ماشاهللا بدتر از من گرون پسند بوددی به خرنوبت
 ي خواست برایدلم م. افتادرهی تيلند قهوه ا بنی بلوز آستهی چشمم به دی خری که داشت بلوز مردونه میموقع

 ... تومن و بده120 شدی حامد مجبور مداشتمی اگه بر می ولرمیبابامم بگ
منم . شلوار انتخاب کرد و رفت واسه پروهیخدا روشکر ... شلوار انتخاب کنه و بره تو اتاق پروهی کردمی دعا مدعا

پولشو بالفاصله دادم و گذاشتم تو . خوب بودیلیخ...نمی ببکی نزد تا ازارهیبالفاصله از فروشنده خواستم لباس و ب
 . از مشمباهایکی

 . که تن مانکن بود بده بپوشمهی شرت مشکینفس بگو از اون ت:  در اتاق و باز کرد و گفتحامد
 ی صداش کردم و واسش دست تکون دادم ولیه. بود به تلفن و ول کنم نبوددهیچسب. رفتم سراغ فروشندهدوباره

 .  انداختمی نگاهنیتریبه و.اصال حواسش نبود
 ! و از تن مانکن درآوردمنیتری ده رفتم پشت وی فروشنده جوابمو نمدمی دی نکردم و وقتدای طرف پنی الباسرو

  بود؟نی حامد همایب_
 یآره مرس_

 د؟ی فرمودیخانوم شما چ: فروشنده تموم شدهی تلفني داده بودم که باالخره صحبت هاهی ـنه به در تکـی به سدست
 !ممنون بر داشتم: اشاره کردم و گفتمنشیتری دست به وبا

 !دنی مری گ؟يخانوم چرا لخـ ـتش کرد: اومد ی داشت از حدقه در مچشماش
 !حاال خوبه مانکنه زن نبود... لباس تن مانکن بد بخت کردهی عی سرچارهیب. ام گرفته بودخنده

 ؟یکنی مکاریحامد چ: پام به در اتاق زدم و گفتمبا
در قبال چشم ... دختر کش بزنهيپای بلد بود تیعوض... اومدیچقدر بهش م..چقدر خوب شده بود... اتاق و باز کرددر
 خوبه:  تکون دادم وگفتمي برق افتادم مثل حسودا سريها

 !حسود خانوم: لب گفتری و زدید بست خنی که داشت درو می متوجه رفتارم شده بود چون موقعحامد
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 !آقا خودم حساب مبکنم: خواستم شگرد خوده حامد و بزنم نگو که از ااق پرو داد زدیم
 ... زد و کارتمو بهم برگردوندي هم در مقابل صورت شکست خورده من لبخندپسره
 ... می ناهار نخوردشدی مرمی دچون
 ...دی با حامد نرم خرگهیودم عهد بستم که د تشکر کردم و با خدای دوباره ازش بابت خرنیتوماش

 .. خواست بره خونشونی چون حامد مشدمی مادهی پدی باابونی خسر
 ؟ي نداريکار_
 ! گرفتم فکر کنم به تنش خوب باشهدی واسه نونمیا!!...چرا واستا...نه_

 ؟؟يدیچرا خر:  حامد موندي به دستاچشمم
 !!دوست داشتم:  اشو انداخت باالشونه
 !!قانع شدم:  از دستش گرفتملباسو
 خرجم ی تومن240فکر کنم !!  شدادهی چقدر امروز واسه من پچارهیب... خنده و منم باهاش دست دادمری زد زحامد
 دست میدی دی نون گندم ولمینخورد... کارو کنه؟نی داره که واسم الیآخه چه دل!... جبران کنم؟يچجور...کرد

اون !... خرهی شکالت واسش مهی کنهی مبشی تازه پسره دست تو جذرهگی مشی سال از دوستهیطرف !! مردم
 !دمی خری من مرانسلشمیشهروز االغ و بگو که شارژ ا

 ... نبوددی کار بعنی انمی ما گرفت از اي واسه سمانه شیمی دوست صممانی که نري با تولدالبته
 .... رفتمیمنم که آسه آسه راه م!  نهای دمی رسنهی تا دمه خونه صد بار زنگ زد ببحاال

 ؟؟ینفس مگه الك پشت_
 ! امروزي من و را ه بردی بابا حامد خب خسته ام کليا_
 !!ي شکمم داردمیدر ضمن امروز که دقت کردم د! ی تنبلیلیخ_
 !! دارمزای چیلی خيکردی باز مشتریچشمتو ب:  حرص گفتمبا

  شه؟؟ی چرا آب نميری همه کالس رقص منیفقط موندم ا!! بر منکرش لعنت: دیچی پی خنده اش تو گوشيصدا
 ! کنشی چشاتو دروادیبدت م!  خوادیدلم م:  و گفتمرونی با حرص دادم بنفسمو
 ! تو چشهشهیواال نم:  شد وگفتشتری اش بخنده

 ؟ي نداري کاردمیحامد رس: که گفتماوردمی داشتم تو جواب دادن کم مگهید
 !خدافظ...زمینه عز_

 مهی قای ای فکر کنم مامانم الزاننی درصدم به اهی!  تونم غذا نخورمی من نمی گفت ولی راهم نمیب!! ی عوضاحمق
 !چقدر دلم خواست! کباك و بگويوااا...کنمیبا دمجون بذاره و منم نخورم دق م

مخصوصا  خوششون اومده بود یلیخ. که واسه مامان و بابام گرفته بودم بهشون دادمیی خونه کادوهادمی رسیوقت
 !!بابام
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 ؟يدینفس چند خر_
 ! قابل شما رو نداره:  انداختم و گفتمی اندازه اش بود نگاهی بابا که حسابرهنی پبه

 اش کم انهیاز ماه:  گفتکردی مرتب مشوی تو حال رو سري قدنهی ائي زد و رو به مامان که داشت جلوي محولبخند
 ! نکنهی ولخرجنقدریکن ا

 !!کنمی مدی واسه خودتون خرشترمیدستت درد نکنه حاال خوبه ب:  خنده گفتمبا
 . بودم تشکر کرددهی دنبالش بود و حاال من براش خری که چند وقتيو مامانم بابت روسر.  دوباره ازم تشکر کردبابا
 ... ماچم بهم ندادهی خدا ي محض رضادی همون لحظه لباسشو پوشی عوضدی نونی ایول

 یمامان که خوشش اومد ول. که تو تنم راحتتر بوددمی پوشموی اول مانتو مشکنندی تا همه تو تنم ببدمی پوشمانتوهامو
 . تا گردنم معلوم نشهندازمی کنم گفتم شالمو پهن تر مشی راضنکهیمنم واسه ا. ومدی بازش خوشش نقهیبابا از فرم 

 که واسشون یی هاهی بودم و بابت هدختهی که ري ا طبق نقشهی از اشکال نبود ولی دومم به نظر اونا خاليمانتو
 ! ختم شدی بپوشي مبارك باشه و به شادهیگرفته بودم آخرش به 

 ... نشدي که خدا رو شکر خبردنی مری حتما از فرق سر تا نوك پا گکردمی کارو واسشون نمنی بودم اگه امطمئن
 ! غذا گذاشته بود ومنم مجبور شدم چلو گوشت بخورمگهی مامان دی لک زده بود واسه کباك ولدلم

عصر با گوش دادن ... خوب بودیلی برد خشی ام که دفعه پییجا!! شناسهی خوب مهی شعور کباکی احسان بنی ااصال
پس به قول احسان اوضاع بر وفق ! می که واسه فردا شام خونه سرهنگ دعوت شددمی مامان فهمیبه تماس تلفن

 !م بهتر از قبل شدهروابط.مراد بوده
 موندم بهم ی خونه ام مي اونجورگهی دمونهی خانواده اش مشی حامد گفت تا شنبه پی وقتی خواستم نرم ولی ماول

 ...گذشتیخوش نم
 خدا رو صد مرتبه شکر نیی اومدم پای از پله ها که داشتم مکردمی چادر سر مدی بابا باي معمول خونه دوستاطبق

 .نهی ببينجوری منو استیکردم که حامد ن
 بار توپ فوتبالشو با هی ادمهی.میکردیچقدر باهم دعوا م.  بودییچه روزا. افتادمری با اممی خاطرات بچگادی نی ماشتو

 ! بمونهشمی و پي محل نره بازيچاقو پاره کردم تا با پسرا
 میتا ن...توپشو شوت کرد طرفمتا خواستم اونم پاره کنم محکم ! دی خرگهی توپ دهی کارم رفت نی ای به تالفاونم

 اونم با دمی دی طرفم خوشحال شدم وقتهی سوخت از یواقعا صورتم م!! دمیی دوی ماطی و تو حزدیساعت عر م
 !هی گرری من زده زي اشکادنید

 . به مامانش کردمشوی اومدن چغولنایتا مامانش ا! گهی نداشتمبچه بودم دشتری سال ب10 موقع من اون
 . گفتيزی مامان اون دال شد و کنار گوشش چکردی نثارم مي مشت و لگدهی مواقع نجوری عکس مامان من که ابر
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 که صورتشو کردمی منی فنیهنوز داشتم ف. اومد طرفم و دستمو گرفتنیی که سرشو انداخته بود پای در حالرمیام
 دور هی بلندم کرد و نیـ ـلش اونم از رو زم بغمیاونقدر از کارش ذوق زده شدم که پر... آورد جلو لپمو ماچ کرد

 !چرخوندم
 !! ادمهی که تو لواسون واسم افتاد ی اون روز مثل اتفاقي و خنده هی گري صداهنوز
 .دادی نشون مينجوری ارونشیحداقل ب.کینوساز و ش. اشون تو سعادت آباد بودخونه

 طبقه چندمن؟: و که باز کردن به مامان گفتمدر
 !!هفتم:  دندونش گرفته بود آزاد کرد وگفتيه ال چادرشو کمامان

 ... و از پله ها رفتم باالاوردمی خودم ني بابا صدام کرد تا سوار بشم به روی آسانسور که باز شد هرچدر
دوباره نفس ... دادمهی تکواری بغـ ـلم و به دریچادرمو گرفتم ز. اومدی نفسم در نمگهی ددمی طبقه چهارم که رسبه

 ...  در افتادرونی بدی نوي تا چشمم به کفش هاکردمی می به زور طبقه ها رو طگهی دنباری ایگرفتم ول
 ! تی تربیچه ب!  بودنستادهی منتظرم واچکسمیه

 . باز شدشمی نا خواسته ننی حسری و معصوم امفی صورت ظردنی و تا اومدم بذارم رو زنگ در باز شد و با دانگشتم
 !دییسالم بفرما:  تکون داد وگفتي با لبخند سرنی حسریام.  زبونم بند اومده بودیالک

بنده . وارد خونه شدم جناب سرهنگ و خانومش اومدن استقبالمی لب ازش تشکر کردم وقتری در آوردم و زکفشمو
 ! باالامی همه طبقه رو بنی من مجبور شدم انکهی کرد بابت ایخدا خانومش چقدر عذرخواه

 کنار تخـ ـت زی مي چون روستی ننی حسری امياز سر و وضع اتاق معلوم بود برا. تو اتاق عوض کردم چادرمو
 . مامانش و باباشی و تکی خانوادگيدونفره شون پر بور از عکس ها

دم  تموم شد فرصت کري اشهی کلي حرفایوقت.  نشستمدی تر از مامان و بابام و کنار نودورییرای برگشتم تو پذیوقت
 . بندازمیبه خونشون نگاه

 که خونرو مثل خونه تازه عروسا کرده بود دشونی و سفی سلطنتي شده بود از مبل هادهی چکی و شقهی با سلیلیخ
 .   بلندشونهی و زرشکدی سفيتا پرده ها

نفس جان : سکوت حکمفرما شده بود گفتي اهی چند ثاني که برای روشو به طرفم برگردوند و در حالي رضوخانوم
 ! دلخور شدمیلیخ! ي بودومدهی نشیدفعه پ

راستش درس :  داشتم گفتمهی بقي نگاه هاری که زیستی زدم و با رودربايلبخند محو! دی همه به طرفم چرخنگاه
 قسمت یول. کنمارتتونی دوست داشتم زیلیخودمم خ! گهیشرمنده د. کردم نتونستم خدمت برسميداشتم هرکار

 !نشد
!  شوهرش بده بره؟ی خواد واسه چیدرس م: که کردم خوشم اومد که سرهنگ با خنده رو به بابا گفتی بلبل زبوناز

 !!يخوای مینون خور اضاف
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 تا رهی بگپلمشویفعال د:  بابا بود که گفتينگاهم به لب ها.دی لـ ـبم ماسي سرهنگ خنده روي حرف مسخره با
 !!بعد

 .کردمی مي خود خوراوردمی موانی لي که روي و با فشارنیی انداختم پاسرمو
 !  ازدواج نکنن بهترهي امروزي دخترايواال با اخالقا:  ادامه حرف بابام دراومد و گفتمامان
 . شدمرهی لپش خي گوشه ذاشتی و مکردی که پشت سرهم گز وا مدی و به نودادمی تکون می در پی پپاهامو
هم خونگرمه هم خود !!  ماههی نگو تروخدا نفس از لحاظ اخالقيوا: کرد و گفتی از ته دلي خنده ي رضوخانوم
 ! دارهی نگه مشهیاحترام بزرگترشم که هم! جوش
 دی بددی نديگاو بخور: زدم و با حرص گفتمدی به نوی تنه محکمهی بقي تفاوت به حرف های زدم و بی زورکلبخند

 !!يشش تا کوفت کرد
 ! خوشمزه استنقدریا! دوست دارم: گفترونی گز زده بود بکهی تهیش تف و  که از گوشه دهنی درحالدینو

 . از بس بانمک گفترمی باد کر ده اشو گاز بگي لپاخواستی مدلم
 .زی تا نصفه خوردم و گذاشتم رو ممویی چافنجون

 
اونم .کندی پوست موهیمسلما با دست چپش داشت م! رمی نظر بگری و زری حرکات امقی فرصت داشتم دقحاال

 !! تو چشممرهی نفتک توش مگفتی اومد می از پرتقال بدش مشهی خوره ؟ همی نمبیچرا س!! پرتقال
 ! حوصله شستن ندارمشهی دستم نوچ می بخورم ولوهی خواد میدلم م! يویعاشق پرتقال و ک!  در عوض منیول
 که شینه به دفعه پ!! .نی و شلوار جیپسر حاج!  خوب بودزلتشی مدل دی ذغالنی با شلوار جشی نوك مدادوریپول
 يهرچند باز مدل ساده موش و نگاه ها!  کوتاه و آنکات شدهیلیخ! شونه زد نه به االنششاشوی شد همون ریم

 . که پسر همون باباستکردی معلوم مرشیسربه ز
!  بلد نبودنییرایاصال پذ.  حوصله پوست کندنشم نداشتمیول. بردارموهی مجبور شدم مي اصرار خانوم رضوبا

 اصرار کردم ی االغم هرچدیبه نو.  به من تعارف نکرده بودنی ظرف پر از شکالت داشتن ولهی زشونیاونطرف م
 . گوش ندادارهیبره واسم ب

 ری که زی پام انداختم و با دستیکی اون يپامو رو. و راحتشون لم دادمی خوردن و زدم و به مبل سلطنتوهی مدیق
 نشسته دی کخ منو نوی مبل بلند شد و اومد قسمتي از روری بودم که امهی بقيشغول تماشاچونه ام گذاشته بودم م

 .کردمی مگاشچادرمو محکم گرفته بودم تو دستم و با تعجب داشتم ن.میبود
 

گرفت مقابل . با پوست برام گذاشته بوديوی بود و وسطش کدهی پرتقال ها رو توش چکی شیلی رو که خوهی مظرف
 !! باشهيویاونم اگه پرتقال و ک! دی که دوست داشتوهیم!! دی دوست ندارییچا: صورتم و با لبخند گفت

 .ممنون.دستتون درد نکنه:  لـ ـبم نشستي روی داشت لبخند پهنادی و به قمی اونم هنوز عالنکهی ااز
 . حواسش به ما نبودیکس. انداختم ی بابام نگاه به مامان وعی سریلی ازش گرفتم و خظرفو
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 ياون باز! وتری پشت کامپمی بگو بریدوست داشت:  وگفتدی کشدی به سر نوی که به لب داشت دستي با خنده اریام
 !ختمی و گرفتم ری خواستی مشیکه دفعه پ

 !!می برولیا: خوشحال دستاشو تکون داد وگفتدینو
 !احمق!  بعد بلندش کننهی بششمونی پقهیخب بذار دو دق! دی نويری درد بگيا

 .  کامل خوردمومویم. کالفه شده بودمنی حسری و امدی رفتن نوبا
 !!!نمــــــــــاز!! کردمی مای نبود ربد
 دی فهمشدی مدی نوي سر و صدادنی از هال که با شنی کردم و به قسمتی نماز خوندن از جمع عذرخواهي بهونه به

 . زدمکردنی مي داشتن بازنی حسری و امدی که نویدر همون اتاق. دوتا اتاق کنار هم بود. ونجان رفتماتاقا ا
 ! باباشنای البد فکر کرده بود مامان چارهیب. زبونم قفل کردنی حسریام "جانم" ي صدابا

 فکر دیببخش: گفتی در مرز منفجر شدن من با دستپاچگي افهی قدنی نزدم تا خودش در اتاق و باز کرد و با دیحرف
 !!کردم مامانمه

 !دی جانماز بهم بددی خواستم لطف کنیم! کنمیخواهش م: تکون دادم وگفتمي سرطنتی شبا
 دی تونی منجاهمیهم. داخلدییبفرما: بود به اتاق اشاره کردنیی که هنوز سرش پای اتاق و کامل باز کرد و در حالدر

 !دینماز بخون
 .  معلوم بود اتاق خودشهوارشی دي شدم که از همون عکس روی اتاقوارد

 . روش لب تاپ و تب لت بودوترکهی ساده کامپزیم!  و زردی نارنجي با طرح هاي سورمه اي هايواری دکاغذ
 ی مامانش از دستش شاکشهیهم!!  افتادیچقدر بچه بود از رو تخـ ـت م. خندمو دراوردنیهم. از تخـ ـت نبوديخبر
 ! بوددهی فای انگار بیول. بستم تا عادت کنهی مدت پاشو به شوفاژ کنار تخـ ـت مهی ادمهی! بود

 نامه ری رفتم و به تابلو ها و تقدیواسه خودم دور تا دور اتاق بزرگش راه م! تو اتاق بودنی حسری نه انگار امانگار
 .کردمی زده بود نگاه مواری که به دییها
 ... برگشتمهی که معلوم بود مصلحتي سرفه اي صدااب

 .دییبفرما: و گرفت طرفم و گفتجانماز
 . تا جانمازمو پهن کنمدی نوشی جانماز و گرفتم و منتظر موندم بره پازش

 .کردی مي اون در کمال آرامش بازکردی و داد مغی که مثل دخترا جدی عکس نوبر
 !!! خوندم مني نمازچه
 ! خوندمی برعکس رکوع و سجدمو تند مدادمیهرچقدر قنوتو لفت م. گرفته بود دست خودم خندماز

 !قبول باشه:  بار نگام کرد و گفتنی اولي برابای که تقرکردمی جانمازمو جمع مداشتم
 !!برنی آدم مادهی خاطره ها که زمان و مکان و از ی به بعضلعنت

 !! لحظه نگاهمون از هم جدا بشهنکهیبدون ا!!  خندهری زمی همزمان زدجفتمون
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 !!کردی برداشته بود و با خنده به صورت جفتمون نگاه مي دست از بازدینو
  

 !!يتو عوض نشد:  گفتمیدی خندی که هنوز می گرفتم طرفش و در حالجانمازمو
 ...یتو ول:  هامو انداختم باال و گفتمشونه

 !!منم عوض نشدم:  وسط حرفم و گفتدی پریول "!!يعوض شد" بگم خواستم
 ...یمنم نشستم رو صندل... نمی عقب تا بشدی واسم کشزشوی مي های از صندلیکی

 بهت نکهی بعد اشهیهم:  شروع کردن گفتشونوی که بازی نشست و در حالدی وکه گذاشت تو کمد کنار نوجانماز
 ! بودي زوریهمه چ!!  مرض و قبول باشهیگفتی توهم و با حرص ميکردیاخماتو م!  قبول باشهگفتمیم

سرشو برگردوند طرفم و . نگاهمو حس کردینیسنگ!  شدمقی انداختم رو شونه هام و دوباره به صورتش دقچادرمو
 ؟یکنی نگاه مينجوری ای به چه؟یچ:  که زد گفتیفیبا چشمک ظر

 !!يجماعت شدهمرنگ ...تو:  گفتمي معنا دارشخندی دستم به صورتش اشاره کردم و با نبا
 . ..ستمی نگهیداداش من د:  گفتدی و به نوزی رو گذاشت رو میدست
 !تازه سر حرف باز شده بود!  حااليکجا؟ بود: بلند شدم تا از اتاق برم که گفت!!  کردم تو جوابم موندهفکر
 . نشستمنی زمي نشست منم به تبعه اون رو به روش رونی رو زمنی حسری امیوقت
 !!يتوهم همرنگ جماعت شد: با خنده گفت...  خودمو دراورد و به چادرم اشاره کرد يادا
 ! یلــــــــــیمنکه خ:  انداختم و با خنده گفتمی چادرم نگاهبه

 یمن عادت داشتم به زود خودمون...شدی حکمفرما منمونی دوباره سکوت بمیزدی که می هر دوسه کلمه حرفبعد
 ! بودخاشینوز در صدده آب شدن  هنی حسری انگار امیشدن ول
دوباره نه . بودنییسرش پا. دی کشی فرششون دست مي و با انگشت اشاره اش به گالنی نشسته بود رو زمچهارزانو

 ...ی نه نگاهیحرف
 منو تو ساکت کنار یک!!  نهیگی مي عوض شدگمیم! جناب:  که مثل بچه تخسا گفتمرفتی ام داشت سر محوصله

 ! بار دوممون باشه؟نی ا کهمیهم نشسته بود
 تو طنتویش!  که همه اش دنبال تو بودمچارهیمن ب:  نگام کرد وگفتطنتی با شنباری خنده سرشو آورد باال و ابا
 ! خوردمی کتکشو من ميکردیم
 !ی گرفتی منو تو گردن مي هاي خرابکارشهیهم!  خودت بودریتقص: تا بنا گوشم باز شدشمی اون روزا نياداوری با
 ! اعتراض نکردمچوقتیمنکه ه:  که به صورت داشت سرشو خم کرد وگفتی لبخند کمـ ـرنگبا
خنده ... هاهیگر... هاطنتیش... داشتوی بچگينگاهمون همون رنگ و بو...دی دونم چرا خنده رو لـ ـبم ماسینم
 شهیآخه هم!  کردمی نمهیگر!! زدمی شستم و با خودم حرف می ماطی بابام گوشه حي هادادی بعد داد و بشهیهم...ها
 ...يدعواها!!  اون موقع کجايهر چند دعواها.نهی ببی خواستم اشکمو کسینم...کنهی داره نگام مری دونستم امیم
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 خوردم و تا خواستم يدی تکون شددی نوي سرفه ي بهم مونده بود که با صدای چند لحظه طوالني برانگاهمون
 ي خرابکاری وقتشهیهم:  متعجبم گفتي خنده و در برابر نگاه هاری زد زنی حسریام.دیفحشو بکشم به جون نو

 ! يدیلرزی مينجوری همکی کوچي صداهی با يکردیم
 وی تو همه چری اميوا: خودمم خنده ام گرفته بود. ادی از ته دلش با عث شده بود از چشماش اشک بي هاخنده

  ادته؟؟ی
 خفه ی رو داشتهیاونروزم که خروس همسا!!  طرفهی می که باهم داشتییهمه اتفاقا:  تکون داد و گفتسرشو

 !! طرفهی يکردیم
با همه زورت ! شمی چشمم از خنده منفجر مي جلوادیهنوزم اون صحنه م:  خنده که دوباره گفتری زمی زدجفتمون

 !  کرده بودي رو دامنت خرابکارنکهیاونم فقط واسه ا! ی تا خفه اش کني آوردیبه گردنش فشار م
 کردم تا یهمون روز مامانو راض.  دوسش داشتمیلیخ. قرمز و زرد داشت زی ري دامنم نو بود گل هاگفتی مراست

 . مامانمو نشون بدمي کادوریبذاره بپوشمش تا به ام
! ومدیهرچند دلم ن! کشتمشی مدی که به دامنم زد بايبا گند!  خودش بودریاونم تقص:  خندمو گرفتم وگفتميجلو

 کرد؟؟ی مکاری ما چاطی حاصال اونروز اون تو
! میبگذر! من آورده بودمش:  که آثار خنده هنوز رو صورتش بود گفتی و در حالدی کشششی به ته ری دستریام

 !اونم با سنگ! می پاشو بشکوني شدیاخرشم اونقدر التماست کردم که راض
 يچقدر التماس کرد!!... یخودت:  گفتمي جددمی جوی که گوشه لـ ـبمو می شدم و در حالرهی براقش خي چشمابه

 به ي تو قول دادیمامانم منو صدا کرد مجبور شدم برم ول! می پاشو بشکوني دادشنهادیبعدم خودت پ! تا ولش کردم
 مطمئن بودم تو دلشو یول!  بسته شدهی چهی  دور پاشدمیفرداش د!! ي کارو نکردنیکه ا! شی عملش برسونيسزا
 !!دروغگو! پاهاش از منم سالمتر بود...ا دخترشون رفتم سراغ خروسه بيبه بهونه باز! يندار

 ي تو خالفانمیواسه هم! یگفتیکاش م...؟؟ی نگفتيزیپس چرا همون موقع چ:  به خودش گرفته بودي جدلحن
 !اره؟!! يدی دور منو خط کشتیبعد

 دورش دیآدمه دروغگو رو با!! آره:  گفتمي کردم و با همون لحن جدی خودمو با مشت کردن دستام خالحرص
 !!یبزن

 ! کنم؟دای برم االن خروس رو پي خوایم:  گفتی به شوخکردی مي دستش بازي توقی که با انگشتر عقیدرحال
 !! نوووچ:  خنده سرمو تکون دادم و گفتمبا
 خی مورد توبنکهی اي براانای احدی رفت کنار نودمی دیمنم وقت.دی کرد ازش سوال پرسی که داشت مي درباره بازدینو

فقط . چک کردم حامد دوبار زنگ زده بودلموی موباییرای اتاق تا پذریتو مس...رونی از اتاق اومدم برمیمامانم قرار نگ
 ...زنگ بزنم  تونم بهشی و نمی زدم که اومدم مهمونامکیبهش پ
 ؟؟ي خوندی مارینماز جعفر ط: گفت اومد ی که داشت مییابرو.  درست بود تا برگشتم مامانم با چشم وحدسم
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 ... بازم... تلخي حرفایبازم تلخ...بازم لبخند تلخ...ي خود خوربازم
 بی تا نگاهم به سیول.... بردارميزی واسه خودم چوهی دوباره با مامانم بحثم نشه بلند شدم تا از ظرف منکهی اواسه

 !!همونو برداشتم... ظرف افتاد يسرخ تو
 بابام و سرهنگ يگوشمو به حرفا.  رفتییرای از پذری کمک کردن به مادر امي به هوامامانم

 ...اقتصاد...استیس...کار...دادم
 !  شدممونی دوباره پشیخواستم ببرم تو اتاق ول... و تو ظرف قاچ کردمبیس
 !... من از خدامه باهاش حرف بزنمکنهیاالن فکر م...گفتم؟ی می رفتم چیم
 !بیاونم س!  نداشتملی می دهنم آوردم وليتا جلو...تم  و برداشبی از سکهی تهی

 
 رهی خواری به در و دی چونه ام و الکریدستمو گذاشتم ز...رونی نفسمو دادم بی کردم تو ظرف و با کالفگپرتش
 ...شدم

 
پدر و مادرش بهتر از خانواده من ...ه؟؟ی راضشی بپرسم اون از زندگری دوست داشتم از امیلی خی دونم چرا ولینم

 !!منگنه!  و تو منگنه گذاشته باشنری امادی به نظر نمی ولی به همون حد مذهبدیشا.بودن
  دعواش با خواهرش افتادمادی اسم تو ذهنم نی اومدن ابا
 
 
 گفتم ریبه ام ی بار از سر فضولهی. برد ی اونور منوری با خودش اشهی دفتر خاطرات داشت که همهی الهه ادمهی
 توش ننوشته بود جز ی خاصزیچ. ساعت دستم بودهیاندازه !! اون بدبختم حرف گوش کن!  تا بخونمارتشیب

 .اشت ندمی سپارادی که به نظر من ارزش به ي ساده ايزهایخاطرات مدرسه و چ
 

باز .کنهی دعواش می و کلنهیبی سر جاش خواهرش مذاشتتشی که داشته می پس دادم موقعری دفتر و به امیوقت
 گوشه هیشبش که اومدن خونمون مثل بچه تخسا . خوردمی کتکم از الهه مهیدمش گرم منو لو نداده بود وگرنه 

منم اون موقع تازه پنجم . تعرف کردم کلنجار ماجرا رو واسیخالصه بعد کل...زدینشسته بود و با منم حرف نم
 که الهه سرش کرده بود نو بود ي طرفم چادرهیاز ... بوددهیگنه رو خر بابام واسم تازه دستگاه منادمهی بودم ییابتدا

 !!دادی داشت پزشو می از اول مهمونیو حساب
 

 !!منو نگاه:  زدم و کنار گوشش گفتمری نشست به شونه امری امي روبه رودمی دی نکردم فقط وقتمی خاصکار
 
 نشستم و مثال به نی من کنارش رو زمیول.ه بوداون رو مبل نشست... که داشتم رفتم طرف الههيدی لبخند پلبا

 .دادمیحرفاشون گوش م
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تو تمام !!  که دستم داشتم چادرشو به مبل منگنه کردني بحثشون داغ شده به شروع کردم با منگنه ادمی دیوقت
 ...زدی واسم دست مواشی بود که نی حسری نگاهم به لبخند امکردمی که داشتم نقشه امو اجرا میمدت
 
 

آخر خنده . نشستمری امشی سالم رو چادرش نموند برگشتم و پي جانکهی و بعد ااوردمی در نقهی تا چند دقصداشم
 گرفتمی خندمو مياگه جلو... تا بلند شد چادر از سرش افتاد ی بود که خواهرش بلند شد بره نماز بخونه ولییاونجا

 یاون به گردن گرفت ول!!  گرمنی حسری بازم دم امیلو. خوردمی رفتم و کمتر از مامانم کتک می لو مرتری ددیشا
 !!ری دونست اون دستگاه مال منه نه امی نشد چون میمامانم که راض

 
 !!؟ي من پوست کندواسه

 
 ؟؟یچ: با تعجب گفتمنمی گفت واسه همی چدمینفهم. که کنارم نشسته بود به خودم اومدمنی حسری امیی صدابا

 دوست بیتو که س!؟ییکجا:  اشو تو دهنش گذاشت گفتکهی تهی که ی و از جلوم برداشت و درحالبی سبشقاب
 ؟ینداشت

 که شالمو ی گوشه مبل جم کردم و در حالهی خودمو اطی محظ احتیحواسش به ما نبود ول... به بابام افتاد نگاهم
 !!حوصله ام سررفت پوست کندم: گفتمدمیکشیجلوتر م

 
  برم اونور تر؟؟ی صندلهی ي خوایم: گفتهیاز بابام شد چون با کنا متوجه ترسم انگار

 
 خواستم ینم... ازم دور شدگهی دی صندلهی که تکون دادم ي بدون اخمش نگاه کردم و با سری ولي صورت جدبه

و مبل  دوباره ری وقتیول!!  بلند شد ته دلم به خودم لعنت فرستادم که چرا بهش گفتمی صندلياصال تا از رو...بره
 .ارمی از دلش در بد که رو لـ ـبم بوي کردم بالبخندی و سعدمی کشینشست نفس راحت

 
 
 ! ؟یاز کارت راض_

 تو بگو؟...کنهی سرگرمم میی جوراهی...آره:  خورد گفتی و با اشتها مبی هاش هنوزم سی که مثل بچگیدرحال
 و پاشامو ختی فقط حقوقش کفاف ری دونیم.میمنم از کارم راض:  خسته رو درآوردم گفتمي ژست آدماطنتی شبا
 !! دهینم

 درسا چطوره؟!! ی شوخیب:  لبش بود گفتي که روی داد و با خنده کمـ ـرنگهی تکی به صندلسرشو
 ...هیاضی که رشته ام ری دونیم!  خونمیم.خوبه:  چشمم به بابا بود گفتمهی که ی نشستم و در حالری به املی مایکم
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 ؟؟ي اکارهی چپلمیبعد د!!  بوددهیره الهه از مامانت شنآ:  تکون داد و گفتيسر
 !قطعا دانشگاه:  گفتمی کنم متوجه منظورش شدم چون وقتفکر

 ...یالهه ام درسش خوب بود ول:  رو لبش نشست و گفتی تلخلبخند
البد شوهرشم دوست !!  شوهرش دادنپلمشی سال بعد دهی بود که به نی ایمنظورش از ول. حرفشو خوردي ادامه

 ...نداشته الهه دانشگاه بره
 مونده ادشی کالمم کهی تنمی خواستم امتحانش کنم ببیم... بود که هنوز نخورده بودیبی آخر سکهی تهی به نگاهم

 !!انهی
 !!گهیاونم بخور د:  به ظرفش اشاره کردم نمی همواسه
 زدی که تو نگاه جفتمون موج میطنتیبا ش... و زوم کرد رو چشمام به ظرف کرد و بعد همون نگاهي با مزه انگاه
 !!  نخورویچی ته هگفتیبچه که بودم که دوست داشتم م: گفت

 چرا؟؟!! وااا:  زدم و با تعجب توام با اخم گفتمی خودمو به نفهمی خنده ام گرفته بود ولنکهی ابا
 !! شهی گفت بچه ات پسر میدوستم م:  و با خنده گفتزی گذاشت رو مظرفو

 !! بودادشی!....  خندهری دهنم و زدم زي گرفتم جلوچادرمو
 ...  حرفو زد منم افتاد تو دهنمنی زن عموم اي چون چند باری ولاوردمی حرفا سر در نمنی اون موقع ها از انکهی ابا
 
 .... و نگاه چپ چپش خودمو جمع کردمییرای اومدن مامان به پذبا
 
 !نن؟ی و بچزی می کنیمامان جان کمک م:  اومد طرفمون و گفتهیکیستری دونستم کامال هیکه م ي لبخندبا

شماهم .کنمینه خودم کمک مامان م:  رو به مامان گفتنی حسری تا خواستم بلند بشم امی تکون دادم ولسرمو
 !!دینی بشدییبفرما

 دندوناش بود و به ي که هنوز چادر مبارکش الی مبل بلند شد و رفت مامانم کنارم نشست و در حالي از رویوقت
حرف ! ي بری آدمو مهی آبرود؟ی کنی از اون موقع پچ پچ مهیچ:  گفتگرفتی من داشت اونو گاز مگرهی سر جيجا
 !ی اللگنی نمینزن

 جانی شور و هی وقتشدمیآروم م... هدفی بيدوباره من بودم و نفس ها...نیی در جواب مامانم سرمو انداختم پافقط
 فی داشت و واسم تعرنی حسری که امي و بازشمی لبش بود اومده بود پي که رویبا لبخند پهن....دمیدی و مدینو
 ...کردیم
 

 !!بزرگ مرد کوچک!! استی مرد دننی بهتردیاصال نو....چشماش...خنده هاش...کردی صورت مظلومش آرومم مچقدر
 هم بودن تا ما دوتا ي و بابا که روبه روری نشسته بود و امزی سرهنگ که سرمنیکال ب. نشستمدی غذا کنار نوزی مسر

 !!  گذاشته بودنی خالیصندل
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 کنارهم و مامان دمی نشسته بودن من و نوگهی همديمامانم و مونس خانوم روبه رو! هی ورزشگاه آزادنجای اانگار
 ...محترم
راحت !  منزل خودتونهدی تعارف نکنگهید: هنگ گفت و برداشتم تا واسش برنج بکشم که جناب سردی نوبشقاب

 !دیباش
 جوجه و کباك چشماش برق افتاده دنی شده بود با دیدنی دافشیق... دمی برنج کشدی نوي زدم و براي ژکوندلبخند

 ! بکشم؟نمیشکو ازا:  گفتمدی به نویواشکی بادمجون اشاره کردم و مهیبه ظرف ق. دمیبراش از هرکدوم کش! بود
تا سرمو به هول برگردوندم مامانم اومد تو حلقم ...جملمو تموم نکرده بودم که احساس کردم پهلوم سوراخ شد هنوز

 ؟؟؟يمگه نخورده ا! گهیبسه د:و با حرص گفت
 "بذار راحت باشه" که گفتدمی و شني خانوم رضوي صدای شده بودم ولرهی هنوز هاج و واج به مامانم خمنکه

 ... و شروع کردن به حرف زدني روشو برگردون طرف خانوم رضومامانم
 رو نایمنکه ا!...دن؟ی ام شنهیحتما صداشو بق... بود که تو دستم مونده بودیی قفل شده بود نگاهم به ظرف غذازبونم

 !ــــــــــــنیهم... ظرف غذا بخورمهی تو دی خواستم با نویم... خوردمیخودم نم
فقط از ...کردی داشت نگام منی حسریام... دادمیچشمامو تکون. به دستم زد به خودم اومدمدی که نوي بـ ـوسه ابا
 . تکون دادمي خودم سري های تاسف واسه بدبختيرو
 

 که یی و با صدادمی که گذاشتم لپشو کشدی نويبشقاب و جلو... فاصله گرفتمزی و از می چـ ـسبوندم به صندلخودمو
 ...تو بخور یداداش:پر از بغض بود گفتم

 ی نمیحت. جلوتر و به پهلو نشستمدمی چادرمو کشکردمی بدنم حس مي تک تک اجزاي و روری نگاه امینیسنگ
 ...فتهی بهی و بقریخواستم گوشه چشمم به ام

 که یی اونم با اون اشتهادمیدی و مدی غذا خوردن نونکهیهم... ی گشنه ام بود ولنکهی دادم با اهی تکی به صندلسرمو
 ! شدمی مری خورد سیداشت م

 
 ! خوامینوشابه م:. به زور لبـ ـاشو تکون داد وگفتدیترکی داشت مدی نويلپا
 
 که جلوم بود و یوانی و لومدی دلم نی شده بودم ولی گوشت پخه صندلکهی تهی نداشتم و مثل دنی خندي نانکهی ابا

 !!بودنوشابه ن... چرخوندمزی میینگاهمو رو قسمت جلو...برداشتم
 

 دیبه نو. چشم تو چشم بشمم نداشتمنی حسری و بعدم دوباره با امنمی سرمو به چرخونم تا اونطرف و ببنکهی احوصله
 !ستی ننجایبچه نوشابه ا:  آروم گفتمياشاره کردم و با صدا
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 ! هستری اميجلو:  گفتدی ترکی داشت ميری که از شکم سی زور غذاشو قورت داد و در حالبه
 
حاال ! بودری امي جفت پارچ ها جلوگفتیراست م... شدملی ماهی به طرف مامانم و بقی به صورتم دادم و کمیپف

 آماره نوشابه گهی دکردی دوباره شروع مگفتمیبه مامانم اگه م! اونارو گذاشته کنار خودشستیخوبه نوشابه خورم ن
 ....دادیخوردن منم به همه م

 
 ی منمی واسه همگفتمی مری به خود امدمیبا... اومدیز ترسش صداش در نم ای شد ولی احمق داشت خفه مدینو

 !! متنفرهادی عمل در منی که به واسطه اي ناهنجاريدونستم از خوردن قاشق رو بشقاب و صدا
 !! نقشمو اجرا کردمدننی طرف باباهامون گرم حرف زدن و خندهی مامانم و مونس خانوم و از دمی تا دنمی همواسه

 صورتم ي آوردم جلووانی که لگشتی ساز گوش خراش منی اي چهار تا شد و با حرص داشت دنبال نوازنده چشمام
 !!خوامی می افتاد چشی که زدم دوهزاریو با چشمک

 که دستش بود اومد طرف من ي بلند شد و با پارچ نوشابه ای از رو صندلکردی خودشو کنترل مي که خنده ی حالدر
 ...دیو نو

 دی نوي که داشت لپای و در حالختی که جلوم بود نوشابه ریوانی داده بودم که تو لهی تکی ـنه با صندلـی به سدست
 !ستی نوشابه خوب نیبا معده خال: دال شد و کنارم گوشم آروم گفتدی کشیو م

 ی نوشابه مدینو: کردم و گفتمي که راحت شد تک سرفه المیخ... به طرف مامانم و مامانش کشوندمعی سرنگاهمو
 !من تو ترکم!! خواست

 که متوجه دی گرم حرف زدننقدریشما ا:  مامانشو صدا کرد و بلند گفتهوی ی ولنمی تا عکس العملشو بببرنگشتم
 ! نخورده؟؟یچی نفس هدینشد

 ...نمی رو نبهی تا عکس العمل بقنیی سرمو انداختم پاومدی داشت از حدقه در مچشمام
 ي مونس خانوم و نوچ نوچ کردنایدر قبال عذرخواه...نگار تازه به خودشون اومده بودن و مونس خانوم که امامانم

 !! نداشتملیمامانم سرمو آوردم باال و گفتم که م
 !  خوامی گفت نوشابه می نمشدی الل مدی نونیکاش ا! مامانش از اون بدتر!!  اومدی کوتاه مری مگه امیول

 بود که از مامانم نی تونستم بکنم ای که ميتنها کار... واسم بکشهیچ که پسرش دادی سرهنگ مدام دستور مجناب
 !! آبکشم نکردهشگوناشی تا با نرمیفاصله بگ

  
 نشسته بود و دی کنار نوگهی که دریاز ام!! روم بودي بشقاب پر از برنج و کباك جلوهی که تا چشم باز کردم خالصه

 .... و از مونس خانوم تشکر کردمزدیباهاش حرف م
 

 !ختی ری اونور ظرف منوریاز ا...کردمی بود قاشقمو تو بشقابم فرو میکاف
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 !؟یتو که کباك دوست داشت_
 

 گذاشته بود و با زی که دستاشو رو مری رو به امشدمی ملی به پهلو مای که کمی لرزش صدامو گرفتم و در حاليجلو
 !!نقدری نه ایدوست دارم ول:  گفتمکردی مي تو دستش بازوانیل

 
 ی می مثل چفتهی پاش بگهیدروغ م:  زد و با دهن پر گفتدی نوي به شونه لشی به با اون دست چرب و چدیون

 !!خوره
 

 ! آبرومو ببره که موفقم شددی مونده بود نونمیهم... خندهری زمی زدجفتمون
 

 ... شروع کنم به خوردندی و باستی که ول کنه ماجرا ندمی با دست به ظرف غذام اشاره کرد فهمنی حسری امیوقت
 

 !! کندی خورم کلمو می شام مينجوری من دارم ادیدیاگه م.... بودی حامد خالي جايواااا
 
منم که ...زدی حرف موتری کامپي هاي بازي درباره دی داشت با نونی و سنگي جدیلیخ!! ستی کم خل نرمی امنیا

 ...فضول
 

 بشه و نترنتیوارد ا vpn  و گفت که اگه باي بازهی اسم دی به نونی حسری کزده بودم که تا امزی گوشامو تنیهمچ
 دهنم و با ي مامانم و مامانش بود چادرمو گرفتم جلوهی که شبی واکنش نشون دادم و با حالتعی کنه سريباز

 !خجالت بکش! استغفراهللا! ؟؟Vpn!!! خاك تو سرم:  شده بودن گفتمزی ردی که به نشونه تهدییچشما
 

 ... گذاشتزی از شدت خنده سرشو رو منی حسری امکردی که داشت با تعجب نگام مدی نوبرعکس
 

 !! هم بلند شدزی افراد سر مهی بقي که خنده دی خندی از ته دل ماونقدر
 

 !؟ي خندی می جان به چریام:  سرهنگ ال خنده گفتجناب
 

 ... قاشق پر گذاشتم تو دهنمهی و اوردمی خودم ني اصال به رومنکه
 
 !! گوله نمکهدی نونیماشاهللا ا:  و بعد با خنده جواب دادرهی خودشو بگي کرد جلوی سعری امیول

 ... از اون حرفا بودااایول!  گم شدهی بلند بقي خنده هانی خنده منم بيصدا
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 !!گهی دگمیراست م:  آروم گفتي دهنش و با صداي و گذاشت جلوی خالوانیل...  بهش که نگاه کردمی چشمریز
 

 !!یطونـــی شیسر حاج پعجب
 

 !! خوب بودیلیواقعا بعد خوردن اون همه غذا راه رفتن خ...  کمک کردمهی به دستور بابا به بقزی جمع کردن مموقع
 

 ! کردی نمری پام گری اگه چادرم زالبته
 
 

 یچـــــــی هگهی آوردم ظرفاشون نشکست وگرنه دشانس
 
 ... نبودمی من اصال حواسم به گوشی زده بود ولامکیحامد چند بار پ...  چک کردملموی راه برگشت تازه موباتو
 
 !! لـ ـبم بودي روياری اختی بي تا خود خونه خنده ی دونم چرا ولینم
 

 مای بهم گفت دوست داشته مثل قدنکهیا... لـ ـبم نشوندي رونی حسری امی موقع خداحافظدی که شاي خنده
 ....یول ! کنه تا نرممیکفشامو قا

 
البته اون به ! کنهی متی اونمبه خاطر خانواده اش ظواهر و رعانکهیا!  هاشهی خوبه هنوزم مثل بچگچقدر

 ! تــــــرسياحتــــــرام و من از رو
 

 روز به روز به آمار نی ادی دونم شاینم... ترسمی دنده ام از مامان و بابام مهی هنوزم بر خالف ظاهر تخس و من
!  واسه برگشت پشت سرم نذاشته باشمی پلچیه!  لو رفتی که همه چي تا روزکنمی هام اضافه مطنتیش
 ...یچــــــــیه
 
 ... .ساده...آروم...ساکت...اشهی بچگهیاون هنوزم شب! ستی باشه مثل من نمی هر چنی حسریام
 کاریهر وقت ب! همون احسان واسه هفت پشتم بسه.... گمینم...نه...  بفهمه که مني روزهی ریاگه ام... منیول
 ...رهیگیآمار م.کنهی من و چک مزنهی زنگ مشهیم
 

 ...  به کارم ندارهي کاری دونه ولی منم مهیهمه چ!!  ماههیلی رسول خنمی بی مکنمی االن که فکر ماصال
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 ...  شماره حامد و گرفتمعی از آسانسور رفتن باال منم سرنای مامان ایوقت
 
 ؟ییمعلوم هست کجا!  شعــــــــوریب_
 سالمت کو؟!  تربــــــــتیب_
 !  سالمکیعل...یی پرویلیخ_
 .زنگ زدم!  ساختمونمياالنم تو راهرو! رمی دستم بگموی تونم گوشی که نمیتو مهمون. زدم امیحامد بهت که پ_
 خوش گذشت؟. دی آوردفیچه عجب تشر...اه_
 ! خوردمی بود چه کباکیآره جات خال_
 !!! جلوادی ـنه هات بـی اندازه سکمتی بخور تاشنقدریجدا؟؟ ا_
 ! در ضمن مال خودمه دوست دارم!! ی نگونیصد دفعه گفتم نصفه شب قرصاتو بخور تا هذ!! ی عوضتهی تربیب_

 شعور یب!  انگار من چمهگهی منیهمچ. نثارش کردم "يکره خر" هی لب ری زدیچی پی خنده اش که تو گوشيصدا
 ! کنهی تونه چشم چرونی باز منمی تا شکمم ببکنمیاز فردا مقنعه سر م! 
 ! خدافظدمیالو منگول من رس_
 ! برهی خوابم نمی نخونییشبا تا واسم الال.  کنارت باشهلتی موبای خوابیعشقم م_
 ! تا آخر عمرتی خوابیقشنگ م!!  بابام اون واست بخونهدمی مویامشب گوش! خفه شــــــــو_
 !  تور و دوست دارمينه من صدا_
  فعال.خدا شفات بده_
 ....خدافظ_

 !! کنمي بازامکی بود که شب مجبور بودم همزمان با حامد و احسان پنی به اشیجالب
 

 !! حرفانی چندوقت جوابشو ندادم و انی داده بود چرا اری که گاحسان
 

 من انی داره راجع به خانواده و اطرافتی دونم چرا براش جذابینم. که رفتمی داده بود به مهمونری که گحامدم
 !فضول خان.بدونه

 
خب زودتر ! نفس دهنت جر خورد: شده بود که گفتیآخر سر عصب.دمی کشی مازهی حامد مدام خمنی تو ماشصبح

 !يدی خوابیم
 

 شکم هی دنیآخه جد:گفتم از چشمام در اومده بود با مقنعه ام پاك کردم و قمی عمازهی که به خاطر خماشکامو
 .ادی خوابم منمیواسه هم!! ستی شبا ول کنم نکمی بچه کوچنیا! دمییزا
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 چند سالشه؟...آخه! جدا؟:  گفتی اطالعی زد و با حالت بی بود خودشو به نفهمدهی منظورمو فهمنکهی با احامد

 
 ! و سه سالشهستیب:  شده بودم گفتمرهی به حامد خی که با خوابالودگی دادم و در حالهی تکی به صندلسرمو

 
  خوره؟؟ی مریهنوزم شبا ش:  لبش بود نگام کردو گفتي که روي و با پوزخنددی خندگهی دندفعهیا

 
 ! بشرنی چقدر شاده ایاول صبح...دنی بلند شروع کرد به خندي آماده به فحش دادنم با صداي افهی قاز
 
 يریخدا کنه دوباره بهت بر نخوره پاچه بگ... خواستم ازت بپرسمی می سوالهی نفس من یراست_
 

 .حوصله سگ شدن ندارم! بگو:  هم گذاشتم و گفتمي روی حالی از بچشمامو
 

 ه؟؟یتو تولدت ک:  گفتدادی داشت قلقلکم مبای که با انگشتاش تقری اش دستمو گرفت و در حالشهی عادت همطبق
 ؟ي اومدای به دنیاصال چه ماه

 
 !! ی خوش شانسیلی خبر خوش و بهت بگم که خنی ادیبا:  ام گرفتهخند

 
 چطور؟:  محکم با دستش فشار دادموینی شد و چند لحظه بعد بالی خی بدستمو

 
 زانوهامو بغـ ـل کرده نی ماشی که طبق عادتم کفشامو درآورده بودم و رو صندلی عقب و در حالدمی کشدستشو

 !!د هفتاد و پنجم ام اسفنیمن متولد س: بودم گفتم
 

 ! اسفند؟؟یس:  که بهش گفتم و دوباره تکرار کردیخیتار... کردی با تعجب نگام محامد
 !خوش به حالته!!! امی مای بار به دنهی سال 4شاسگول من هر !! گهیآره د:  تکون دادمدیی به نشونه تاسرمو
 ! ي اسهینگو متولد سال کب!! ي اوونهی تو دگمیم! چه با مزه:  زد وگفتي با مزه اي خنده تک

 
 !یحاال اگه تو قدر منو دونست! احمق من خاصـــــــــم:  با دست چپم زدم تو شکمش و گفتمآروم

 بودم که دهی رسجهی نتنیمنم به ا! زمیعز:  گفتدی بـ ـوسی که پشت دستمو می دستمو گرفت و در حالدوباره
 !  تو رو انتخاب کردمنمیواسه هم! یخاص

 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 213 

 کنار خونه دوسـ ـت دخترش شوی خونه مجردی پسر احمقچیوگرنه ه:  که گفتشدیاشت تا بنا گوشم باز م دشمین
 !رهی گینم
 
 . فحش کشش کردم و با حرص پهلو هاشو قلقلک دادمشهی منم مثل همدنی شروع کرد به خندتا
 
 دی خونه و اتاق خوابتم بهم بده شادیفقط لطف کن کل!!  بکني خوای میهر غلط!  جلو تو نگرفتهیحامد خان کس_

 !!منم الزمم بشه
 برسه ــرتی خگهید:  شونه هامو انداختم باال و گفتمشیدر قبال نگاه عصبان.... کردمی حرصمو خالـــــــــشیآخ

 !!خواهشا
 

 ! کندشی با دستاش رون پامو فشار داد که احساس کردم االن مچنان
 
 خوامی که واسه من نجوشه میگید! ببند دهنتو!! کنمای مینفس قاط:  چشماشو گرد کرد وگفتدی حرص و تهدبا

 !! شعار منهنیا!  نرهادتی!! توش سر سگ بجوشه
 
 شد و از شدت ی طرفم پام داشت داغون مهی جمله آخرش روده بر شده بودم از خنده از نی ادنی طرف با شنهی از

 ...درد به طرف شکمم خم شدم
 
 يحاال ول کن پامو گوشتمو کند!!  کرد حامد شعارت منو داغونيوا_
 
 !!  رو حرفم فکر کننیبش:  در مدرسه توقف کرد گفتي جلونکهیو بعد ا...  رو پام دی مشت محکم کوبهی

 !!حتما حتما: که با خنده سرمو تکون دادمکردمی داشتم پام مکفشامو
 

 !گه؟ی سال د4 ای...گهیسال د...امسال! ؟يای مای بدنیگربه حاال ک:  و گفتدی نخنده گوشه لبشو جونکهی اواسه
 
 !! گفتم که خوش به حالته:  رو نشون دادم2 عدد کردمی و باز منی که در ماشی حالدر
 
 راحت شد و المیخ. شدم و درو بستمادهی پنی از ماشیمنم وقت... سرشو تکون داد زدی که داشت میفی ظري خنده با

 !!!می و تو بهم زدتا اون موقع ام که قطعا من: با خنده گفتم
 

 ... کردميدر همون حالم واسش زبون دراز. به طرف مدرسه رفتمی زدم و عقبکحرفمو
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 ! رونی بدیی دوی زدم که آقا گالبی بنفشغیچنان ج....رهی بگرمی بود زکیچنان پاشو گذاشت رو گاز که نزد... یوحش
 

 کرد و ي باي بااوردیدر م) يزبون دراز( خودموي که ادای که واسم دست تکون داد و در حالدادمی فحشش مداشتم
 ...رفت

 
 که همه گند زده ارهی و بی امتحاني خانوم برزگر قرار بود برگه هایمیچون معلم ش!  اول آخر استرس بودزنگ
 ...بودن

:  گفتکردی داشت بـ ـوس مموینی که تا نوك بی بغـ ـلم و در حالدی در کالس و باز کردم آنا مثل بچه ها پرتا
 !!سالم قند عسلم...زمیسالم عز....سالم عشم

 
از !! کنهی شده بودم که احساس کردم االن آنا لبـ ـامو ماچ مرهی خدیخندی کمال تعجب داشتم به الناز که داشت مدر

 چته تو؟؟! خجالت نکش لـ ـبمم ماچ کن!!  صاحاب داره هانایا....يهوووو: تنم مثل کنه جداش کردم
 

  که؟؟يایم... فتهنیآخر ا!! رهی خواد واسم تولد بگی مانیشا:  که داشت گفتیغـ ـلم و با ذوق و شوق بدی پردوباره
 تولد شهیمگه م:  گفتماوردمی فشار مفشی شونه ظري که با چونه ام روی دورش حـ ـلقه کردم و در حالدستامو

 !  باشه و من اون وسط قر ندم؟میآبج
 

 که می کردیبا هم روبـ ـوس.  و جداش کرددی مانتوشو از پشت کشی النباری شروع کرد به ماچ کردنم که ادوباره
 ! و مهتا رم گفتهمینس! امی تولدش منم مي ریاگه م: گفت

 
 !!شمارمو که داره... ویهم من و هم ال!  بگو شخصا دعوت کنهانی به شانیبب: و رو به آنا گفتمزی گذاشتم رو مفمویک
 
 !گمیم! ــــــــــــولیا: دستاشو بهم زد و گفتی با خوشحالاآن
 

 بد نداده ادمی امتحانم و زنکهیبا ا... بغـ ـلش گرفته بود وارد کالس شدری که زیی که خورد برزگر با برگه هازنگ
 ... کردمی مانتوم خشکشون منیی عرق شده بودن و دائم با پاسیکف دستام خ.  استرس داشتمیبودم ول

 
 !دمیآخر زنگ برگه هاتونو م!  خونمینمره هاتون و اول م:  اسم ها رو باز کرد و گفتستی لینشست رو صندل تا
 

ساکت :  برزگر واسه خفه کردن بچه ها دستشو آورد باال و گفتیول...دی بچه ها بلند شد که نمره ها رو نخونيصدا
 !دی خجالت بکشکمیاز من !! دی نوشتی رو تو برگتون نمزای چنی ادیدی کشیشما اگه خجالت م!! نیش
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 ... داده بودمهی تکمکتمی نیی آورده بودم باال و زانوهامو به قسمت جلوپاهامو
 اون افهی چرخوندن تا قی بچه ها کلشونو صد و هشتاد درجه مگفتی که میبا هر اسم...  شروع کرد به خوندنبرزگر

 ...ننی ببيبدبختو در حال عزا دار
 

 !!  ها افتضاح بودنمره
 
 ...10,25 يداور...16) یال(ینیحس...11 يجواد!... 15...یتراب... 13 انیبام...11,5 یگیب...12 يریام
 
 یحاال خوبه اون همه من و ال! 13شاسگول شده بود ... که راحت شد منتظر موندم تا نمره آنا رو بگهی بابت الالمیخ

 ! میباهاش کار کرد
 

 !!!18,75...ونفریهما:  که گفتاوردمیداشتم از استرس باال م!  خوندی مگه اسم منو محاال
 
 ی مبمی بود که از طرف بچه ها نصيمشت و لگد... بدم لی تحويتمندی خواستم در جواب استاد لبخند رضاتا

 ! پاك کنای طرفم انداختن ي جامدادای هم که ازم فاصله داشتن ییاونا...شد
 

 !! شدمی مي وگرنه ضربه مغــــــــززدی هوا مي هارو روي از جامدادی و بعضشدی الناز سپر بال مخوبه
 . بچه ها پخش کردممی بود بي رو که مربوط به چهارشنبه سوزیی آخر برگه هازنگ

 دونم چرا با گرفتن برگه ها چشماشونو اندازه گاو گرد ی نمی و بهشون داده بودم ولنی اهی پارسالم شبنکهی ابا
 !!!کردنیم
 ! از برگه ها رو برداشتم و خوندمیکی اونقدر به خودم شک کرده بودم که گهید
 
  الراجعونهی هللا و انا الانا
 
 

 ....میشوی فرا خوانده مشی مبادا به سوي و در روز هامیی از اوهمه
 لبخندتان ي شکوفه هازبانی به لطف حق منجانبیا. مثال ی بی داشتن جشني شما براجانی توجه به شور و هبا

 ....هستم
 هر دهی انجام می که الی باشد پس طبق قرعه کشی مازی مـ ـستلزم پول و موارد مورد ني که هر شادیی از آنجااما
 . کنهي با زور و کتک مجبوره همکاری به اجبار حتیکس
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 !دیت نکن و خودتان را راحاهپوشی ما را سی تا آخر سالدی کنتی موارد رو رعانیا...کنمی رو کوتاه مسخن
 .... مشارکت کنهگری دنهی اعالم کنه تا در ضمستی ني شادلی وساری به آوردن ترقه و سالی مایاگر کس-1

 با نوشابه ينون بربر...یبستن...ي چهارشنبه سوزلیآج...تخمه...لواشک با نمک...آوردن آش: گری دي هانهی ضماما
 ...کشمش با نخود...شکالت...زرد

 ... بدنلی تحومی و به نسسنی کاغذ بنوهی ي توشونوی وحشت دارن حتما اسامی خرکی که از شوخیدوستان-2
 اوصاف پول و شکالت و چادر تو خونه همراه خودتون نی به همگرددی هر ساله برگزار میمراسم قاشق زن-3
 .کنهی متی کفالی آجدینداشت...دیاریب

 می به دوندی من بزنيدم پا!  قلبش حساسهتونیه آبجحواستون باش!! ارنی خرن و قراره نارنجک بیلی که خییاونا-4
 ! ممنوعی شوخیپس با من و عشقم ال.دیشینصف م

از قبل هماهنگ .دیدی ملی تحوی گالبي به آقادیای و اول صبح که مدیاری مناسبت منی که به همیلیتمام وسا-5
 ...شده

صدقه ام فراموش نشه ...دی چنتا نمک نذر کندی ظهرم سالم برگرددیای که صبح سالم منطوری همنکهی ادی امبه
 ...دوستان

 
 )ونفرینفس هما( همتونسرور

 
 

 هی غرغر کنان داشت شهی مثل همتای که گکردی داشت برگه ها رو جمع میال!  ننوشته بودمي تعجب آورزی چاصال
 !ه؟ی باز چتایگ: صدامو بردم باال.از کارش حرصم گرفته بود.گفتی می در گوش اليزیچ

  مدرسهامیحاضرم اون روز ن! ستمی خواد باشه من نیاگه مثل پارسال م:  توهم کرد و گفتاخماشو
 باعث اون الم شنگه شد وگرنه نفس ی تجربي بچه هاي بازی جون وحشتایگ:  گفتیاسی جوابشو بدم که خواستم

 !دی انداختی تو و نفس کنارش کپسولدی بود که قانع دنی واسه اي شدمهیاگه توهم جر. شدخی توبی الکچارهیب
قانعم از خدا . وسطشدی مدهی منم کشي پااوردی در مي بازعی بود هرسال خودش ضاي خودی بتای و بحث با گجر

 .ادی مافهی همه قنی الی شد الکمهی جرتایفقط پارسال گ.کردیخواسته دو روز من و از مدرسه اخراج م
 .کنمی خودمو بده منای اي و بگو به خاطر شادمن

 موندم ی مدی بای منتظر الیول. زنگ زدلمی در معطل شده بود دوبار به موباي خورده بود و حامد که انگار جلوزنگ
 ... درب و داغون اومدافهی کالس واستاده بودم که سارا با قيجلو. تا برگه ها رو جمع کنه

 !م؟یبر...سالم نفس_
 .میری با حامد مادی بیلواستا ا: دست به کالس اشاره کردمبا
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 ینه من و الناز با تاکس:  گفتشدی که انگار داشت چندشش می کرد و با حالتی فرمهی افشوی اسم حامد و آوردم قتا
 !یمرس.میریم

 لطف کن چ يایتوهم م.ادی با من میال:  گفتمکردمی که به اطرافم نگاه می ـنه واستاده بودم و در حالـی به سدست
 !!س کن نزن به برق

 نایترسوتر از ا:  برگه هارو گرفت طرفم و گفتیبا کالفگ. اومد که باالخره الناز از کالس اومدی مافهی واسم قداشت
 ! به خدادمیند

 .گهی ميزی متوجه شدم که سارا داره دم گوشش چذاشتمی مفمی که تو کی ها رو گرفتم و در حالبرگه
 . و جلوتر از جفتشون راه افتادماوردمی خودم ني روبه

 ...شهینفس م: من من کنان گفتی المیدی در که رسجلو
 .ــــــــــمیبر.شهینم:  گفتمحی صریلی وسط حرفش و خدمیپر

 . ام ساکت شد و دنبالم اومدچارهی بزنه الناز بی حرفگهی جرئت نکرد دسارا
 داده بود و با دست به ساعتش هی تکنشی به ماشنیهمچ !ادی خونش در نمی کارد بزندمی فهمدمی و که از دور دحامد

 ! ساعته معطلش کردم10 انگار که کردیاشاره م
 !!نی پام علف سبز شد ببرینفسم ز:  گفتمیتا بهم دست داد.  هامو تند تر کردمقدم

 کهی واستاده بود که چند تیی جاهی از قصد گفتیراست م!  الناز بلند شدي خنده ي که پاشو بلند کرد صداهمزمان
 !علف اونجا بود

 !حامد جان سارا دوست چند سالمه:  به سارا اشاره کردم و گفتمی حوصلگی خسته بودم با بیلیخ
 !خوشوقتم خانوم: طرفش دست دراز نکرد وگفتگهی و در قبال حجاب کامل سارا ددی خدا رو شکر شعورش رسحامد
 . و تشکر کردنییانداخت پا موذبه سرشو ی که معلوم بود حسابسارا

 ره؟ی گی نملیمار و تحو!  چشه؟قتیرف:  گفتی بشم که حامد رو به النی سوار ماشرفتمی مداشتم
 اش خوب شده یمی شينمره :  که الناز گفتکردی با خنده داشت منو نگاه می کردم منظورش به ساراست ولفکر
 !رهی گی نملیتحو
 . شدمنی تکون دادم و سوار ماشي جفتشون سري هاي بازوونهی دواسه

 !خونه دوستات کجاست؟:  آروم گفتي و روشن کرد با صدانی حامد ماشیوقت
 . کنادشونی تو سر سرو پیول. از مانترییچنتا کوچه پا:  جواب دادمکردمی که داشتم آهنگ ضبط و عوض منطوریهم
دلم ...ي خودیب...ی دونم چرا الکینم... شدمرهی خرونی دادم و به بهی تکی پخش آهنگ دلخواهم سرمو به صندلبا

 !گرفته بود
 ... سر کالسطنتامونینه به ش... اول صبحم با حامدي به خنده هانه

 . اومدی پچ پچ اوناهم نمای حرف يصدا... بودنطوری و سارا هم همی و اوضاع الحال
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 ي جدیلیعلت کارشو بفهمم خ شدم تا رهی بهش خیوقت. ضبط و کم کردي دونم چه مدت گذشت تا حامد صداینم
 دی بگدیاگه باهم قهر!! دی گرفتی که الل مونستمی مدرستون نسی محترم بنده سرويخانوما: گفت
شما دوتا !  راحت شدالمیخ:  وگفتدی کشی الناز و سارا که بلند شد حامد به اصطالح نفس راحتي خنده يصدا
 ! گاز گرفته که پکره؟ی خانومه من و کنیا! دیخوب

 آب شد وگرنه با اخالق خشی حامد ي هاطنتیخوبه با ش.... برگردوندم و به صورت خندون سارا نگاه کردمسرمو
 ! خوردی که من از سارا سراغ دارم مخ الناز بدبخت و ميگند

 ... بشهرهی بهم خی کسلی دلی اومد بیبدم م...نداختی می بهم نگاهی سرعتشو کم کرده بود و هر از گاهحامد
 ... شدمرهیحاال من به حامد خ... به بچه ها نباشهگهیتم تا پشتمم د پهلو نشسبه

 ؟ي کردم که ناراحت شديصبح کار! چته بانو؟:  زد و گفتیفی ظرچشمک
 ...تکون دادم "نه" در جوابش سرمو به نشونه فقط
 ... بچه ها صدامونو نشنوننکهی اي براکنمیفکر م... آهنگ و بلند کرديصدا

 اعصابمو خورد دیناراحت! گهیبگو د:  گفتنمیبی که کمتر توش می اومد و با همون لحن مهربونکترمی خورده نزدهی
 !کنهیم
 ...وی نگراننیا... نگاهونیا... مهربونوي صدانیدوست دارم ا...یول...گهی و چرت مزهیری دونستم دارم زبون میم

 ! واسم دل نسوزوندنينجوری سالهاست پدر و مادرمم اگهی دمن
 روز هیمامانمم ! ومدی نشتری بودم بابام که تو اون سه هفته سه بار بي بسترمارستانی بسمی به خاطر آپاندیت وقادمهی

 ! ساعتمی اونم اندازه نونیدر م
هرکدوم ) دختر عموم(سای سمانه و پرچارهیب! وقته اونم نداشتن. موندی همراهم می کسدی چهار روز بعد عملم بایحت

 ...دو شب موندن
 !خمی به قول حامد کوه ای... سنگ و صخره استی روح با به قول الی خالف ظاهرم که به نظر بچه ها سرد و ببر
 خواد واسه ی دلم میول... بشمری تو خودم تحقينجوری ایدوست ندارم حت!  دنبال محبتممی من هنوز مثل بچگیول

  !ستی برام مهم نلشی دلگهید! همه دوسم داشته باشن! همه مهم باشم
 ...کننی بودنم دو رو برمو شلوغ مطنتی شهی پاای کالس به خاطر پول ي بچه های دونم بعضیم
نه !  که هنوز دست به ابروهاش نزدهيدختر!  من دوست بشهافهی قپی تو تي داره با دختریلیچه دل... حامدنی همای
 !!ي بـ ـوسه فرانسوهیبه قول خودش ...ینه حت! ی مهمونای رونی دائم باهاش بره بتونهیم

 ! بهش پا بدمیی جوراهی کن می تونه راضی فکر کرده مدیشا
 ... واقعا دوسمدمی شاای

 !؟یینفس کجـــــا_
 ؟ی گفتیچ:  و منگ نگاهش کردمجی حامد گي تکون هابا
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 ...یچــــــــــــیه:  آروم گفتي حرص نفسشو فوت کرد تو صورتم و با صدابا
 ام تو گهی دهی کرد که کسای نمنویاحمق فکر ا.  شدمخکوبی میود که از ترسم رو صندل کرده بادی زنقدری اسرعتشو

 . نشستننیماش
 !؟يبری مگه سر مواشتری:  پاش زدم ي روي دستم ضربه ابا

 . کردشترمیب.چی هاوردی ننییسرعتشو که پا. به حرفم نکردی توجهاصال
 گهی که دکنهیچنان رفتار م.  سوار شدننای دفعه اهیحاال .  کردمی و سارا عذرخواهی سرمو چرخوندم و از الفقط

 .انیجرئت نکنن طرفش ب
 ... بشنادهی دوتا پنی تا امی برسعتری لب دعا دعا کردم هرچه سرریز
 شدن منم از ادهی که اونا پیبچه ها از حامد تشکر کردن و وقت. حامد زود حاجت روا شدمي با سرعت باالندفعهیا

 . کنمی شدم تا دوباره ازشون عذرخواهادهی پنیماش
 ! کردی قاطهوی چرا نی دونم ایمن نم...بچه ها شرمنده_

 !! کردمبتتوی غنی تو ماشزمیعز:  و گفتدیصورتمو بـ ـوس!  مهربون شده بودسارا
 !شهیم "سگ" هوی!!  تو خودشرهی مهوی لنگه نفسه نمی اگهیسارا م:  باخنده گفتی شد که الی داشت گرد مچشمام

 !گفتنیراست م... حرفشون خنده ام گرفتاز
 ابونی و کنار خنی ماشي سر منوچهرنکهی تا ازدی نمیحامد حرف. شدمنی کردم و سوار ماشی باهاشون خدافظزود

 .پارك کرد
 !شهی مرمید! ؟ی نگه داشتیواسه چ_
 

 کنترل ضبط آهنگ ها رو  که بای داد و درحالهی تکشی نگاهم کنه به صندلنکهی بدونه ای جوابش بودم ولمنتظر
 ... شوادهی شده پرتید! ؟يدیمگه من رانندتم که بهم دستور م:  گفتکردیعوض م

 
 !رونی برم بنی که گم شم از ماشنهی تفاوت بود که شک نداشتم منظورش ای لحنش سرد و باونقدر

 لب ری برداشتم و زفمویک! هی گرری بزنم زخواستی طرز حرف زدن حامد دلم منی حالم خوب بود با ایلیخ
 ... بوددهی فایتالشم واسه باز کردن در ب...اما. گفتمیآروم "خداحافظ"
 
 ...حامد درو بزن_
 
اونقدر کالفه بودم که حوصله مسخره ...رونینفسمو با صدا دادم ب...نیی و داد پانی ماششهی در و بزنه شنکهی اي جابه
 !!گفتم در: ش نگاه کردم به صورتیبه پهلو نشستم و با کالفگ.  نداشتميباز

 . باالخره نگام کردي کرد و بعد مکث چند لحظه اادیصداشو ز.... کرده بود دای آهنگ مورد عالقه اشو پانگار
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 چندتا کوچه ام نی اي منو آوردنجایتو که تا ا! گهی نکن دتیاذ:  گفتمی حوصلگی دادم و با بهی تکی به صندلسرمو
 !روش

 
 .... واسم ضجرآور بودنشی و نگاه سنگسکوت

 
 !چتــــــــــــه؟_

 ...نیهم! دلم گرفتهی الکیلی به خدا خیچیه:  لحظه بستم و گفتمهی واسه چشمامو
 

 ؟! جهتی خود و بیب! ؟یالک: شد وگفترهی بهم دوباره خکردی مي که باالله گوشش بازهمنطور
 
 ... درو بزن من برمالی خیب:  هامو محکم فشار دادمقهی جلو شقدمی حرص مقنعمو کشبا
 
 اخالق نیبا ا! رهی رو اعصابمم مستی حالم خوب نگمیم! یروان...رونی بدمی پری و که باز کرد بدون معطلنی ماشدر

 ...ی الشی خواست برم پیچقدر دلم م!  بدمحی توضلشوی واسه آقا دلرهیگی کم دارم که تا دلمم منویگند منهم
 

 ... چشمم رد نشدهيفعال که از جلو!  مونده؟ای حامد رفته نمیاصال برنگشتم بب...  بودابونی به خنگاهم
 ...سه...دو...کی...شمردمی جونم و می خسته و بيقدم ها...کردمی پامو نگاه ميفقط جلو. نیی انداختم پاسرمو

 
 !!عر بزنم! زار که چه عرض کنم!!  زار بزنمنمی بشابونی خواست وسط خی دلم ماصال

 
 رد ابونی که داشت از خیی هانی از ماشیکی بوق يصدا...شدی می بود وگرنه چوفتادهی نمی خوبه واقعا اتفاقحاال

 ... بندازمی باعث شد تا سرمو برگردونم و به عقب نگاهشدیم
 
 افشوی بود قي دودنشمی ماشي هاشهیش...سر جام واستادم! به فاصله ده قدم از من فاصله داشتنشیماش!!  خلهگمیم

 ...دمیدیخوب نم
 
از همه بدتر سر !  بودادی زیلیخ... نگاه کردمرفتمی مدی بای خستگنی که با ای مسافتي به ادامه یی کمال پروبا

 !!ییباال
 
 نی از دست ادمی خندرفتمی منشی که به طرف ماشنطوریهم! رهیگی دلش نمیآدم که الک!!  نظر من حق با حامدهبه

 .... دارمفی گشـــــــــــــاد تشرکال!!  سرمي مزخرف تويفکرا
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 !زمیسالم عز:  باز بهش سالم کردمشی با نندفعهی ای شدم ولنشی سوار ماشیی کمال پروبا

 ... گفت و راه افتاديزی چهی لب ری ـاشو به نشونه فکر کردن جمع کرد و بعد زلبـ
 ...برهی رفت رو ولمی راحت کنم که حالم خوبه موباالشوی خي جورهی کم سر به سرش بذارم و هی خواستم تا
 ... جواب دادمیناآشنا بود ول... که افتاده بود نگاه کردمي مانتوم دراوردمش و به شماره ابی جاز
 
 !بله؟_
 
 !انمیسالم شا_
 
 !!نورایا!!! به به جناب رادفر بزرگ_
 
شما و دوست پسـ . زنگ زدمنمیو اسه هم! شخصا دعوتتون کنمدیشما دستور داده بود: گفتدیخندی که می حالدر

 !!پنجشنبه از ساعت هفت تا هر موقع دعوامون شد.ـر محترمتونو دعوت کنم
 
حاال اگه شانس من !! خدا شانس بده:  گفتمانی نگاه کردم و به شاکردی می داشت رانندگالی خی حامد که ببه

 !!شهی از روم رد منشی دورم با ماشهیقه که چه عرض کنم بدبخته دوست پسـ ـرم تا روز تولدم سه طال
 

  شده بودی با لبخند پهن حامد قاطانی شاي خنده يصدا
 
 !!اشاریهم من هم !!  آقا هستمنی ادنی صبرانه منتظر دیب!! هی اونم مثل خودت قاطدمیشن!  بگم؟یچ_
 نمی واسه همارمی و به زبون باشاری خواستم اسم ی حامد نمي جلوی ولدی لـ ـبم ماسي خنده رواشاری اسم دنی شنبا

 ...باشه پس فقط به النازم زنگ بزن بگو:  و گفتمی تفاوتیخودمو زدم به ب
 
 ...فعال خدافظ...باشه حتما_
 

  بود؟یک: دی و که قطع کردم حامد پرستلفن
 
 !؟يایم!! واسه آنا تولد گرفته من و توهم دعوت کرده! انیشا!! دوست پسر دوستم_
 

 ! من و خبر کنيای بی تونی منی ندارم توببی خاصيمنکه برنامه : تکون داد و گفتيسر
  شدمادهی پنی به سر و ته کوچه انداختم و از ماشی کوچه نگه داشت و منم مثل دزدا نگاهسر
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 ... خدافظیمرس_
 
 !من رفتم!  نگام نکنياونجور:  گفتمی که با ناراحتکردی داشت نگام مي دلخوربا
 

 ....نگی برد تو پارکنشوی و ماشدیزودتر از من رس... نزد و منم به طرف خونه رفتمیحرف
اون ساعتم که بابا !! نمی بش8 تا دی باگهی دشهی هفت شروع میوقت!  کنم؟ی راضي مامانمو واسه پنجشنبه چورحاال

 !!خونه است
 

 !! بود در جا سکته کنمکی و من نزدشدی مری داشت باعث خمونی همسادادی داد و بي وارد ساختمون شدم صدایوقت
 

 !!!هی باالتري صرو صدا واسه طبقه شدمی باال متوجه مرفتمی که از پله ها منطوریهم
 
 هی. من دست بردار نبودم ی انداخت و رفت تو خونه اش ولدی عکس من فضول حامد تا در آسانسور و باز کرد کلبر

 .... ام رفتم باالگهیطبقه د
 !! فضولي هاهیهمسا...کی رکيفحش ها...شهی شکستن شيصدا...ي زن و شوهريدعوا.... اوهاوه
 تا اخر شب بار کردنی مادداشتی مرد خونه رو ي در فحش هارونی که داشتن بیی صف خانوم هادنی دبا

 ...نیی مداخله رو زدم و رفتم پادیق...شوهراشون کنن
 

 ... نشسته بودونی تلوزي جلوزونی آوي با لب و لوچه دی نوی بود ولدهی هنوز نرسمامانم
 

 !! بخوره تو سرتنایا!! غذامو گرم کن:  که با حرص گفترفتمی صدقه اش داشتم مقربون
 

 منم لباسامو عوض کردم و رو شدیتا غذاش گرم م... راست رفتم تو آشپزخونههی گاز گرفتم و زونشوی آوي هالپ
 ...مبل ولو شدم

 
 که داشت تو قفل يدی کلي کنم که صدای مامان و راضي که چجورختمیری داشتم تو سرم نقشه منجوریهم

 ....مامانم بود... حواسمو به طرف خودش کشونددیچرخیم
 

 ... بود و ازش گرفتم و گذاشتم رو اپندهی که خریلیوسا.... از من اونم خسته و داغونبدتر
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 کنهی سالم مزشونی پسر عزی وقتی جواب سالم بدن ولادی انگار جونشون در ممیکنی شانس بده ما که سالم مخدا
 !!شکفهیگل از گلشون م

 
نفس منم گشنمه واسه منم غذا : مامانم بلند شديصدا...ي نهار خورزی تو بشقاب و گذاشتم رو مختمی و ردی نويغذا

 !داغ کن
 

 ... باز گشنشهبرهیحاال خوبه نهارم م!!  بد نبوداگرفتی ممی رژمامانم
 
 و گذاشتم الهی تو پختمیماستم ر...میساالد آماده داشت...شده بودم گارسون رستوران...م خنده ام گرفته بود  کار خوداز

 .... اومدندی تا مامان و نوزیسر م
 

 تعارف نزد منم هی ی خورم ولی من مدرسه غذا نمدونستی مامانم منکهی با اشدمی رد مزی که از کنار میموقع
 !!نمیکنارشون بش

 بخدا دارم کم یول... دونمینم...می من نازك نارنجدیشا!!...ره؟؟ی دل آدم بگشهی رفتارا باعث نمنجوری ادنی دبعد
 !! طرفم خانواده خودموهیاز ...نمیبی با بچه هاشون مانموی اطرافي طرف برخورد هاهیاز ....ارمیم
 ! هست؟ی مامان منو خاله هام چه فرقنیب

 
 پاشد رفت اونجا و دیدی تو کرمانشاه مشوی سربازی آموزشي که احسان دوره ی تو مدت زماندی خاله مهشنی هممثال

 !!اون مدت و خونه گرفت
 
 ی بود اونقدر اصرار کرد تا شوهرش اتاق خصوصي که بسترمارستانیصابر واسه سنگ صفراش ب!! هی خاله مرضای

 . پسرش بمونهشی تا خانوم پنهی ببمارستانمی و دم برهیبگ
 

 ...پس واسه باباها دختراهم مهمن!! ن؟؟یی دخترا باباگنیمگه نم!! یچی مامانم هاصال
 
 ... منيبابا... یول
 

 چرا عمو رضا بابام خورمی حسرت میی وقتاهیاونقدر هواشو داره که !!  بندهسایجونش به جون پر.... عمو رضانیهم
 !!نشده

 
 ..... جمع دخترشو کتکياد جلو بخونکهیچه برسه به ا... افتهیاز دهنش نم " خانومسایپر" جمع جلو
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اونقدر که دوباره خاطره ... دلم گرفته بوديادینه واقعا ز...فتهی فکرا از سرم بنی تا بلکه ادادمی متکا فشار مي روسرمو

 .... چشمم ظاهر شدني جلومی زندگنیری شيها
 

 ... بشه و خوابم ببرهنی سرم تا بلکه چشمام سنگي رودمی کشلحافمو
 

 ..نیی بترکه بره پانکهی انگشتمو فشار بدم ته حلقم تا بغضم بدون اخواستی مدلم
 

 .... حامدو بشنومي صداخواستی مدلم
 

 .. منو ندارهي هاي اونم از رفتارش معلومه که حوصله لوس بازهرچند
 
 !!هی که تو دلم چه آشوبارمی خودم بي خوام به روینم. 
 
براش مهم ...با محبت باهام حرف بزنه...نهی با عشق کنارم بشیکی نکهیبه ا!!  دارم به محبتازی خوام بگم نینم

 ...باشم
 
!! ستی طمع نیسالمشونم ب!!ستی نشونیمحبت حال...گهیپسر د!!  هام حساب باز کنمنقدری تونم رو حامد این

 ....رنیگی خدا هم موش نميمحض رضا
 
 ...يدت دارن به دست درازعا...ی هر گلدنیی بويمشتاقن برا...عشق بازن!!  ساخته شدنينجوریا

 ...اما... باور دارمیحت...دونمی رو مزای چنی اي همه
 
 ..دیچی تا صداش تو گوشم پی دعوا کردن زنگ زدم ولتیبه ن... شمارش رفتي دسم رواری اختیب

 
 ... تر شدنیبغضم سنگ.

 
 !!... راجع به جنس مذکرالمی فکر و خي به همه دی کشينا قابل دست رد "جانم" همون دنی شنانگار

 
 یانگار آب....کردمی زبونم حس مری و تازشینیری تو دلم آب شد که شي کلمه قندنی ادنی بار با شننی اولي برادیشا
 !! ...شی آتي باشن روختهیر
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 ...یمرس:  کالم گفتمهی فقط
 ...یمرس:  کالم گفتمهی فقط

 
 ... هنوز حالم گرفته استدی انگار فهمی دونم ولینم
 !ره؟یگی فعال ما دلش مشی وقتا نفس پی چرا بعضی بگي خواینم:  گفتي لحن مهربونتربا
 

لحافو از ... خودشونشی و مامانم دلمو برد پدی نوي خنده يتا اومدم جواب حامد و بدم صدا!! نیی رفت پای نمبغضم
داداشمم خوب ...رفتی مدیصدقه نومامانم داشت قربون .... شدمرهی باز اتاقم خهی و با حسرت به در نمدمیرو سرم کش
 .... کنهيبلد بود دلبر

 
 !؟ینفس هست_
 

!!  کالم بگمهی بود یکاف... تونستم حرف بزنمیاصال نم... سرمي رودمی متکا و لحافو دوباره کشي انداختم روسرمو
 ...نیی پارفتیبغشم نم

 
 !گمی نمیبه کس!!  کنهی گري خوایم:  و قطع کنم که حامد گفتی گوشخواستم

 
 که هنوزم یجمع... جمعي کردنم افتادم جلوهی گرادی.... لـ ـبم نشستي روی حرف لبخند تلخنی ادنی شنبا

من مدام از ... طرفمادی بکردی جرئت نمیکس.... ضجه هاميصدا... افتنی اون روز مادی من دنی با دکنمیاحساس م
 ... کرده بودمری گانسور آس ساعت با احسان توکی نکهیاونم فقط بابت ا...خوردمی میلیبابا س

 !ي راحت شه زنده االمیحداقل نفس بکش خ! خانوم من_
 

 ي از جلورونی و از آسانسور آوردتم بدی که بابا موهامو کشي تا اون صحنه ادادمی هم فشار مي محکم روچشمامو
 ...چشمام بره

 
 ...زنمیحالم خوب شد بهت زنگ م: دی لرزی صدام میول... زور تونستم لب هامو تکون بدمبه
 ...منتظرم_
 
 ... متکامری و قطع کردم و گذاشتم زیگوش... نداشتمي چاره ایول... صداش معلوم بود که ناراحت شدهاز
 

 ...دی رسی من به گوششون نمهی گري خنده هاشون صداونی اومد اما می صداشون مهنوز
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 ... روی باز بغض لعنتشکستم

 
 
 چشمام دست يآروم رو....خواب بهم مزه داده بود... اومد چشمامو باز کنمی دلم نممی گوشی متوالبرهی وجود وبا

 ...باالخره از هم دل کندن و باز شدن...دمیکش
 
 ي تار از جلوری چشمام گذاشتم تا تصويرو...شکنهی نمنی من که اارمی میچه شانس.... گردنم بودي رونکمیع

 ...چشمام بره
 
 ... سوختی هنوز چشمام می بودم ولدهیب ساعت خـ ـوادو
 

 ... کردمداشی متکام تا باالخره پریدستم و بردم ز... سرم حرصمو دراوردری اونم زمی گوشبرهی ودوباره
 ... بودحامد

 
 سالم:  جواب دادمی خوابالودگبا
 
 ؟يدی خوابیبعد تو گرفت! من و بگو از اون موقع تو فکر توام که چت شده!! ساعت خواب-
 
 !!دیببخش:  آرومش کنم گفتمنکهی لـ ـبم نشسته بود فقط واسه اي که روي وجود خنده ابا
 

 ... اومدیصداش نم... و قطع کردهی لحظه گوشهی کردم احساس
 
  شد؟یچ! الو؟: گفتمي کنجکاوبا
 

ربون مه!  ناز داره ؟نقدری صدات ایشی مداری از خواب بی وقتشهیشما هم:  پشت تلفن صاف کرد و گفتصداشو
 !يشد
 

 !!؟يخوب شد... هر هر:  که گفتدنی به خندیواشکی کردم شروع
 
 !!فکر کنم بهترم:  آروم گفتمي مامانم تو خونه باخبر نبودم با صداییای جغرافتی از موقعنکهی ايبرا
 ... راحت شدالمیخ:  گفتنیی پاي خودمو دراورد و با صدايادا
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 مگه مهم بود؟! جدا؟_
 

 شمارتو زی رهی موندم تو خونه يکاریاز سر ب...نه اصال:  گفتی ساختگي بلند تر کرد و با خونسردی کمصداشو
 و کننی جهت بغض می خود و بیوگرنه به من چه که خانوم ب!...یکشی هنوز نفس مای ي مردنمیگرفتم بب

 !!شهیچشماشون قرمز م
 
 جهت فکر کردم ی خود و بیب!! روشکرخب خدا:  گفتمي جدی ولگرفتی لحن حرف زدنش داشت خنده ام ماز

 اشتباه کرده بودم... راحت شدالمیخ!! واست مهمم
 

 يحوب نشد:  وسط حرفم وگفتدی که تو صداش بود پریتی که دوباره حرصشو دراورده بودم چون با عصبانانگار
 "عاشقت" بهت بگم ی که بعد سه هفته دوستیزنی حرفارم منیاگه ا! یگی مونی هذيپاشو قرصاتو بخور دار!! که
 !!دارم جمع کن حوصلتو نهاتمی مسخره بازنیا! ي فکر کردخودیب " براترمیمیم"
 

 ی نمگهیآب دهنمم د...دهنم قفل کرده بود...شدی حامد تو مخم تکرار ميحرفا... شده بودرهی به سقف خچشمام
 ...تونستم قورت بدم

 
 !هین ام عصبای که معلوم بود حسابدمیشنی نفساشو مي صدافقط

 
 جور نی و اي اومده رو به حساب دلبرشی که برام پی جزئی ناراحتنی ای حتشدیباورم نم. رو قطع کردمیگوش

 !!اونم من... من خودمو واسش لوس کردمکنهیحق داره االن فکر م...زدمیکاش بهش زنگ نم. مزخرفات گذاشته
 
نکنه از رفتارم بدش اومده ... بگه؟؟خوادی میچ.!..بردارم؟...شماره حامد بود... دوباره رفت رو مخممی گوشبرهیو
 !... تموم کنه؟خوادیم
 

 ...رهی نگگمی به دلم مگهی دخب
 

 ... نفساشيدوباره صدا... جواب دادمدیبا ترد... خوردی گونه هام سر مي داغم از روياشکا
 

 ... تو دهنم تا مامان صداشو نشنوهدمی اونقدر بلند که محکم با پشت دستم کوبدی ترکبغضم
 ..دیشنی محاال
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 ومدی که از چشمام در می فشار با اشکنی انگار ای ولادی تا صدام درندادمی دهنم فشار مي تمام قدرتم دستمو روبا
 ... شده بودسیصورتم خ... داشتمیرابطه مـ ـستق

 
 که با ی اونقدر داغوندمی تا چه حد دلت گرفته دمنی رو گفتم تا ببنایدختر خوب ا...: تلخ حامدي خنده يصدا...اما

 "دوست دارم خانوم من"!! ... چه برسه به مشتيزیریتلنگر م
 

 ... من نبودهی به قطع شدن گري انگار قراری حامد قطع شد وليصدا
!  کرده بودم حامد؟مویمنکه گر....زدمی مچارهی بي تو گوش متکاصداموی بي و ضجه هادادمی تو متکا فشار مسرمو

 !؟يچرا دوباره شروع کرد
 
 !!دی که نه سوم عدیع!  پارسال بوددی کردم عهی که گري بارنی آخرادمهی

 
 ! نوشتمی که کرده بودم و مي اهی گرنی آخرخی تارشهیهم
 

 ...دمیخری مزهی واسه خودم جاشدی از دفعه قبل مشتری بي بعدهی تا گرهی گرنی فاصله ااگه
 
 !!چرا؟... هام بودهی گري فقط دوساعت فاصله ندفعهی ایول
 

 !! و سگ؟می که سنگ باشمی خوب مگه ما باهم قرار نذاشته بوددختر
 

  و صــــــــــوت؟می دست بزنرهیکی می دلمون از کسی قرار نبود وقتمگه
 

 فقط اون ي بودقول داده!  اشکاتو اون بشنوهي فقط صدايبه خاتون قول داده بود!! یقولت و شکست!! ا؟ی شدلوس
 !!نهیاشکاتو بب

 
 که ي خواینم!! ي دفترتو ببردی باششی پي بردمیامسال ع! شهیبفهمه ناراحت م! ؟يدی چشم خاتون و دور دباز
 !!؟ي نفر و محرم دلت کردهی نکهیا! ؟ي کردهی امروز دوبار گریسیننو
 
 : قول خاتونبه
 !زهی نه بذار اشکت بررهی نه بذار دلت بگي دخترتا
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 یشکی ههیشب....کنهیاون با عالم و آدم فرق م... زنگم بهش نزدمهی ی حتشهیدو ماه م... دلم براش تنگ شدهچقدر
 !! پسر توئهونی بار بهش گفتم انگار نه انگار هماهی!! مخصوصا خانواده بابا...ستین

 
بود و تا چشمش به بابام  تا آخر شب خلقش تنگ یول!! از دست من ناراحت نشده بودا!!  بهش برخورده بودیحساب

 هیبعدم که ...ششی پمونمی بدر مزدهیدوباره امسال از سوم تا خود س!! گفتیم "ياستغفرهللا " هی لب ری افتاد زیم
 .گردمی و برمرمیگی ممای هواپطیبل
 

 !! راجع بهش حق فکرم ندارهیحت!! چی زنه هی که بابام رو حرف خاتون حرف که نمنهی به اشیخوب
 

 !! خاتون بگهیهرچ
 ...رونی از اتاق اومدم بیواشکی نوشتم و کمی رو تو دفتر چه کوچهی گرنی آخرخیتار
 هی کردم و شی در اتاقشونو پدنی تخـ ـت خوابي کنار هم رودی مامان و نودمی دیوقت...ه افتاده بودم&! واژه!& به

 ...راست رفتم تو حموم
 ... بلکه آروم بشن بستمشون تای که دائم مسوختی مي به قدرچشمام

 ...رونی گرفتم و اومدم بیی دوش سر پاهی... حموم رفتمی صبح تا شب مکردنی قول سمانه من و ول مبه
 ...شهی چراغش روشن و خاموش ملمی موبادمی در اتاقم و باز کردم دتا
 !! اش کردم هرچند بودوونهید... حامدچارهیب

 باهاش شدیروم نم... بهش زنگ زدمکردمی که با حوله داشتم موهامو خشک می و در حالدمی لباسامو پوشعیسر
 ... و آبروم و ببرهارهی در بي مسخره بازدونمی چه مای ارهی به روم بدمی ترسیم.حرف بزنم

 نفس من چطوره؟_
 !شدم خوب گهید...سالم:  سرحال به نظر برسه گفتمکردمی می که سعیی با صداشستمی منهیی اي که جلوی حالدر
 ؟ي دادری که جوابمو ديکردی مکاریچ...خداروشکر_
 !!حموم:  انداختم و با خنده گفتمی نگاهسمی خي به موهانهیی تو ااز
 ... باشهتیعاف_
 !؟ی تو مگه امروز کالس نداشتیراست...یمرس_
 !! نرفتمستی تو حالت خوب ندمید!! چرا اتفاقا_

 !ی نرفتیخودت حوصله نداشت... من و بهونه نکنخودیب:  آروم گفتمي خنده و با صداری ززدم
 . فکر کنيتو هرجور دوست دار_
 ساعت به میاصال دوست دارم ن!! یاگه به من باشه که دوست دارم به خاطر من نرفته باش:  گل کرد و کفتمطنتمیش
 !!ی حالمو بپرسی ساعت زنگ بزنمین
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 می بارهی ساعت میاون ن!!  به خاطر تو نرفتمگمیمنکه م: ت خنده و گفری زد زنباری شده بود که حامد اشتری بخندهام
 !کنمی من می بگي بغض نکن هرکاریتو بخند الک!!! "چشـــــــــم" یکه گفت

از ظهر دارم نقشه :  و با مکث گفتماوردمی خودم نيبه رو!!  شدي دفعه لحن شوخش جدهی گفتم جمله آخرش موقع
 !شهینرم آنا ناراحت م.  کنمی راض واسه پنجشنبهي که مامانم و چجورکشمیم

 !یشی مظلوم میلیخ! نمتیدوست ندارم ناراحت بب!  گفتمي جدنفس
 ..."چشم" الی خیب!! هی گرری ززنمیحامد تروخدا دوباره شروع نکن االن م:  التماس گفتمبا
 !می برستی خودت بد نهیواسه روح! گهی دچونی بپي جورهیمامانتم  _
 !باشه توکه برنامه ات جوره؟_
 !!مییبله؟ بنده در بست در خدمت شما_
 ؟ي نداريکار.دمیباشه پس بهت خبر م_
 ...مراقب خودتم باش.زمینه عز_
 ...يبا.باشه_
 

 !!امتحان!! چقدرم درس داشتم... تخـ ـت ولو شدمي خاموش کردم و دوباره رومویگوش
 ... جمشون کردمیی جوراهی درسام و ری نشستم رونی بامی از اتاقم بی حتنکهی ساعت نه بدون اتا

 !!ی برم کالس زبان عربنکهی داده بودم به اری مدت گهیاونقدر که . خوب بودی ام حسابیعرب
 ری که زاوردی میرانی اي هالمی برام فنی شاهیفقط هر از گاه... شدمالیخی اونقدر بچه ها مسخره ام کردن که بیول
 حفظ بودم به الوگاشوی رو که دیی هالمی فشتری اومد و منم بلمی فيچند وقت بعدشم که آ.... داشتنی عربسینو

 . بشهتی تا تقودمیدی میزبون عرب
 

 خورده ساالد خوردم و دوباره تو هی آقا بابا بهشون برنخوره نکهی نداشتم و فقط واسه الی که نخوردم شامم منهار
 ...اتاقم پناه گرفتم

 نترنتی داده بود که بره اری به بابا گزیسر م.  و داده بودنی آنالي هاي امار بازدی و که به نونی حسریه ام بدری خخدا
 ... دادتی باالخره رضادهی اصرار پسرش و دیاونم وقت.و رو به راه کنه

  بشه؟؟ی کنم مامان راضکاریچ... و که امتحان داشتم خوندم ی بار دوم دوتا درس عربيبرا
 زنگ بزنه و گفتمی میی رفتن شمال وگرنه به زندانای ایی دافیح...گهی نميزی چگهی بشه باباهم دی اگه راضاون
 ...بردمی سمانه هم با خودم مياونجور. کنهشیراض
 که چشمم به شماره احسان نداختمی می که توش بود نگاهیی و روشن کرده بودم و داشتم به شماره هالمیموبا
 !!افتاد

 شهی خوب میلیاگه قبول کنه خ!! به اون بگم بزنگه!  داده بودتی که با احسان رفته بودم مامان رضاير چند بانیا
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از حالت خودم خنده ام گرفته بود که احسان باالخره ... صدامو نشنوهی لحاف تاکسری گرفتم و سرمو بردم زشمارشو

 ... بعد چنتا بوق جواب دادویگوش
 
 ...سلـــــــــام!!  نفسيچه حالل زاده ا_
 !؟؟ی دکيکردی مبتمویغ_
 !!ي که زنگ زدکردمینه بابا داشتم بهت فکر م:  خنده جواب دادبا
 ! کنایح... تو سرتاي فکر دختر مردم و بندازستی خوب ننیبب_
م تب لت.  دوباره نصب کنمرمی بگنتوی پاورپوي دی ازت سکردمیداشتم فکر م!! ی نصفه شبیکنیچرا فکر بد م_

 !دهیهنگ
 هی ای حرفمو بزنم يذاریحاال م... ببرای بی کنار هروقت تونستذارمیدوما م!! ستیاوال ساعت نه شب نصفه شب ن_

 ؟؟ی حرف بزنيخوایبند م
 !!یبگو عصب_

 ؟!!احسان جونـــــــم:  کنه گفتمی که بتونه احسان و راضیطنتی شی مثل بچه ها لوس کردم و با چاشنصدامو
 ؟؟يخوای میچ! بگو کلــــــــــک:  گفتدادی که داشت سر مي بلندي اول دستمو خوند و با خنده همون

دستم به دامن ... مرگت بشهشینفس پ!! ي نبود که دکتر شدي خودیب!!  هوشت برمنی من قربونه ایاله_
 ...نداشتت

 زنگ بزن که اهل دامن یکیبه  !ستی دامن تنم نکنمیاالن که نگاه م:  وسط حرفمو وگفتدی با خنده پردوباره
 ...باشه

 !کنمی عمر دعات مهی منم در عوض ؟؟ی واسم کني کارهی شهیم:  با ناز و عشوه گفتمدوباره
 ! نه؟؟ای یگی ميوا_
 جزء شهی نمی مامانم راضدونمی مکنمیهرطور فکر م!  دوستام دعوتمنی از بهتریکی من پنجشنبه تولد نیبب...گمیم_
 !ي شدری تولد توهم دست به خرمی من مياونجور!! رونی بمی برمیخوای باهم می تو بگنکهیا

 من به مامانت یعنینفس :  گفتي اهی که تموم شد منتظر موندم تا احسان جواب بده که بعد مکث چند ثانحرفم
 !!دروغ بگم؟؟

 !!به خاطر من:  آب شدمخی کوه هی و لحن خشک احسان مثل ي جدي اون صدادنی شنبا
 !باشه پس خدافظ:  گفتمی گفت که رو تخـ ـتم ولو شدم و با ناراحتيقاطع و جد "نه" چنان
 مرد؟؟ی مگفتیحاال اگه به خاطر من دروغ م... قطع کردموی نموندم تا جوابمو بده و گوشمنتظر
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 يزی بار من ازش چهی!!  رفتم خونشونياگه چهارشنبه سور! دمیحاال نشونش م! رسهی که به آدم نمرشونیخ
چشمش کور ... خودم موسسه بردمشیب. ام گفت گوش دادمی بهش رو دادم هرچيادی خودم بود زریتقص! خواستم

  دنبال کاراشرفتیدندش نرم خودش م
 

 گهی و هر خر داشاری و انی حامد و به شاخواستی دلمم مشدی آنا خوشحال منکهیجدا از ا!  تولدش برمخواستی مدلم
 !!اونم به اونـــا!!  پزشو بدمیی جوراهی... نشون بدمشناسهی اون محله و من و مي که بچه يا

!  خبر بدهی خبر خوب دارم هیتازه ! خوبم:  زد تا حالمو بپرسه منم تو جواب نوشتمامکی چند لحظه بعد بهم پحامد
 کدومو اول بگم؟؟

 !خوب و بد و باهم بگو بتونم هضمش کنم:  زدامکی واسم پعیسر
 می پنجشنبه بتونکنمی فکر نمنکهیخبر بدم ا!!  شام نخوردمشبمیالبته د!! امروز نه نهار خوردم نه شام: وشتم نواسش

 ! شددی نا امدمیام...ی مهمونمیبر
خبر بدم اشکال نداره !!  بودیعالـــــــــــــ!! خبر خوبت خوب نبود:  عالمت خنده واسم فرستاد و بعد نوشتچنتا

 !!یتونی به خدا باشه تو مدتی باز امی ولاریوستت در ب بعدا از دل دي جورهی
 پشت تلفن نکهیباا! نمشی ببشدیروم نم.  مدرسهرمیو گفتم که فردا صبح خودم م.  زدمامکی شب دوباره بهش پآخر

 .شدیاونوقت دوباره دعوامون م!  منم تخسارهی امو به روم بهی گرکخوی دمیترسی می ولمیباهم صحبت کرد
 
 ... خاموش کردم و گذاشتم ته کمدمموی گوشنمی دونستم خوابه واسه همیم
 

 ي که با لبخند با مزه ادمیاما به محض باز کردن در ساختمون حامد و د... رونی از خونه زدم بشهی زودتر از همصبح
 !شمی م من شرمندهیکنی حرف من و گوش منقدریا:  بستم گفتمی که در و منطوریهم... دادههی تکنشیبه ماش

 
 ... نزدی حرفروزی دي دمش گرم اصال درباره باز
 
 ای تو نگهید...امایحامد ظهر خودم م_
 
 !! باشه؟؟يامر_
 !ستی نیعرض:  چشمش برداشتم و گفتمي از روشوی دودنکی خنده عبا
 
 ام؟؟ی نیحاال واسه چ:  نگام کرد و گفتزدمی به چشمم منکوی که عی حالدر
 

 دی خرمی بری با المی خوای میچیه: که جواب دادم کردمی می وارسنی ماشي نهی تو آئخودمو
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 !شماره چشمت چنده؟؟:  گفتکردی زده ام نگاه منکی که به صورت عیصورتمو برگردوند طرف خودش و در حال_
 
  !2,5 یکی اون 3 نیا_
 
 !رهیگی چشمات حالت میزنی منکی عهی چ؟ی عملش کني خواینم_
 
 از یمعلومه وقت! گفتیراست م... و از رو چشمم برداشتمنکی نگاه کردم و عنهی دوباره به آئزونی آوي لب و لوچه با

 !شهی مينجوری چشمات ای بزننکی عییچهارم ابتدا
 .. داشبوردي حامد و گذاشتم جلونکی رو دادم باال و عنهیائ
 
 ش؟؟یذاری که میمگه از اونجا برداشت_
 
  چشمام چپ شده؟؟ییخدا:  گفتمیا ناراحت و برداشتم و گذاشتم رو صورتش و بنکیع

 فهمهی به صورتت نگاه کنه میکی ی نزننکی اگه ام عیعنی!  حالت گرفتهگمیم! نه احمق:  خنده و گفتری زد زحامد
 !!خب عملش کن!! ی هستینکیع
 
 شیپ!  که شماره چشمم ثابت شدهشهی می سالهیاتفاقا :  گفتمدمی که کشی داد و بعد اه از ته دلهی تکی صندلبه

 ! شدممونی پشی ولرمیدکترمم رفتم وقته عمل بگ
 

 !یترسینکنه م:  گفتشخندی با نارهی حرصمو دربنکهی اواسه
 

 طرف نقدری اننیتری دوتا پشت ونی اشینجوری همدمید!! رمینخ:  گفتمي انداختم باال و با غلدری وجبهی ابروهامو
 حوصله درد سر ندارم!! ارمی درشون بنیتریپشت و از گهیچه برسه د!! دار دارن

 
 یگیراست م:  و گفتشی ـشونـی محکم زد رو پیحامد به مسخره گ!  که داده بودم دلم خنک شدی جوابنی ابا

 !!يتنه ات خورده به تنه من کوه اعتماد به نفس شد!! اصال حواسم نبود
 

 !يای نره که نادتیدرضمن ...میدیرس! راننده:  واسش رفتم و گفتمي غره اچشم
 

 !ام؟ی چرا نیول "چشم"بازم :  زد و گفتي ترمزشی در مدرسه نيجلو
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 خدافظ! گمیچون من م:  انداختم رو شونه ام و گفتمفمویک
 

چنان پهلومو  "خدافظ" شعور موقع گفتنی بی و باز کردم ولنی اومدم و در ماشیی واسش چشم و ابرودوباره
 !سوختی پهلوم می گرفت که تا کشگونین

 
 ... منم که حســـــــــــــاسشن؟؟ی من مي دست به دامن پهلوارنی و احسان تا کم منی دونم چرا اینم
 

 قانع به يرای که رو اعصابم بود گيزیفقط تنها چ...شکوندمینقدر خوب دادم که با دمم گردو م. مو ای عربامتحان
 !مدل مقنعه سر کردنم بود

 
 نکهیمثل ا:  گفتمکردی به قانع که مثل برج زهر مار داشت نگام میتی داده بودم به در کالس و با نارضاهی تکیشاک

 ؟؟يدی مری من و مقنعه ام گي به موهانقدرینامحرممون کجاست که شما ا!!  مدرسه دخترونستنجایا
 
 !! جلوای نزن بخودیحرف ب:  دندوناش بود گفتي که الی سنجاقبا
 
 ! رفتم طرفشی قدممی نهیوت کردم تو صورتش و  حرص نفسمو فبا
 

 لب داشتم فحش نثارش ری مانتوم مشت کرده بودم و زبیدستامو تو ج!!  و در آورددی سرم کشي امو از جلومقنعه
 کردمیم
 

 عده ام که بعدا حالشونو هی!! کردنی ها واستاده بودن داشتن من و قانع رو نگاه مدهی مدرسه ام مثل آدم ندي هابچه
 !!کردنیم "نوچ نوچ" و شدنی از کنارم رد مارمیجا م

 
 !سرت کن:  مقنعه ام بست و گفتي و به چونه سنجاق

 
:  بلند گفتي سرم بود با صدامهی که مقنعه نصف و ننجوریهم!  کهشدیکلم اصال رد نم!!  تونل وحشت شده بوديوا

 !!ي کرد تنگشنقدریمگه سوراخ موشه ا!! خفه شدم
 

 !! گاوهي کله دونستمینم:  و با داد گفتدی مقنعه رو از سرم کشدوباره
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 ي سرخ شدن به چشماتیبا چشمام که مطمئن بودم از عصبان... خنده ری عده از بچه ها زدن زهی حرف نی گفتم ابا
!! چشم گاوهبهتر از :  خفه کردن هم اون هم بچه ها گفتمتی بلند به ني زل زدم و با صداشیته استکان

 ...خفــــــــــه...هیبق
 .دوباره مقنعه رو گرفت طرف... و بچه ها متفرق کردندنی و آنا رسی که المی هم زل زده بودي به چشماجفتمون

 
 
 یی لب جون خودشو قسم خورد و منم به ناچار به بچه هاری نگاه کردم زی که تو وجودم بود به صورت الی خشمبا

 ... نگاه کردمزدنی مدیو داشتن دکه هنوز واستاده بودن 
 . به زور سرم کردم!  بند انگشت مورچه گشادش کرده بودهی اندازه دیشا... رو صورتمدمی مقنعه امو کشدوباره

 
 با خشونت کردی که داشت گلسر مو باز می مقنعه ام و درحالری خواستم برگردم سر کالس دست نحسشو کرد زتا

 !يبندی باال منقدریبار آخرت باشه موهاتو ا: گفت
 

کصافت تا اون و باز کرد !  کنمی موهام به جونم افتاد و خالدمی که از کشي تا دردرونی با حرص دادم بنفسمو
 دنی افتادن موهام از مقنعه و به گمونم بابت درونی بسته بودم باز کرد و به محض بیموهامو که با هزار بدبخت

 واسم دست و صوت زدن کردنی مسخره ام ماشتن دشی پقهی که تا دودقیی به اون حد بلندم همنون بچه هايموها
 !!آبشاره؟؟!! جونم موهات:  گفتیکی ری و وری هنیو تو ا

 
 ! گلسر مو بده:  قانع نگاه کردم ي چهار تا شده ي برگشتم و به چشمانهی کبا
 

 ـنه ام و با داد ـی تو سدی گلسرمو کوبتی شخصیب!  بدم سگ بخورهارمی جفت چشماشو از کاسه در بخواستی مدلم
 !!همه سر کالساشون: گفت

 
 نی و رو اخوابوندمی مدی که تو صورت قانع بای تا بلکه مشتزمی رو مدمی سر کالس با حرص کوبمی برگشتیوقت

 ... کنمادهیبدبخت پ
 
 و شاد ی ملتهید بشه  از روش رنیبگم حامد با ماش! کصافته آشغال!!  بچه ها با من حرف زدي چطور جلونیبب_

 !!کنه
 
 ... لبش بودي رویحی لبخند ملی الخوردی خالف من که خون خونم و مبر
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  سگم؟ینی بی نم؟؟ی اليخندی میاالن به چ_
 

 مقنعه ام و شروع کرد به بافتن ریچند لحظه بعد دستاشو برد ز...  گرفت و با همون لخندش من و برگردونددستامو
 موهام

 
 ... فروکش کنهتمی عصبانشدی باعث مکردیامو لمس م دستاش موهنکهیهم
 
 زی چنی همچهی واسه ؟یدونی توکه اخالق گند اونو م؟یکنیچرا باهاش دهن به دهن م! نفس خوشگله من_

 ری از اول صبح به من و امثال تو گنکهیا!  کارانی واسه همرهیگی پول منیبابا ا! یکنی مفی خون خودتم کثیکیکوچ
 نونش گهید! مثل توهم باهاش کل بندازن  چند نفرهیحاال کاف... شهی پولش حالل ميبه قول مامانم اونجور! بده

 ! تو روغنرهیم
 

 ...دی دور کمـ ـرم حـ ـلقه کرد و شونه امو بـ ـوسدستاشو
 

 بحث ی وقتی ببـ ـوسمش ولای بغـ ـلش کنم ي عادي اومد روزهای مشیپ!  اجازه نداد که بغـ ـلش کنمغرورم
 ! اومد بفهمه چقدر دوسش دارمی خوشم نمیی جوراهی شدی ميجد
 

 !! حرصمو در آوردااایکصافت ول:  دستاشو از دور کمـ ـرم باز کردم و با خنده گفتمفقط
 

 یی دماغش و به بچه هاي تا رودیمقنعه اشو کش!!  قانعي خنده که آنا شروع کرد به درآوردن اداری زمی زدجفتمون
 !! دادنریکه سر کالس بودن شروع کرد به گ

 
 ياری هروز با خودت مهی دوتا چنی اکهیزن:  ـنه اش داد باال و گفتـی سيمقنعه اشو از رو!! می رفت سراغ نساول

 نه؟؟یبی می آقا گالبیگینم!!! مدرسه
 
 ...نی از خنده روده بر شد و نشست رو زممی نسچارهیب

 
:  باال دیچنان با کف دست زد تو باسـ ـن اون بدبخت که شش متر پر!!  کوتاهشي بود با اون مانتوتای گي بعدنفر

 ! اونونییخب بکش پا!!  کوتاههنقدری آب رفته که اای زده سی تو رو گاو لي مانتونی دونم ایآخه من نم
 
 !نایآخر خنده بودن ا... مانتوشو کرد تو شلوارش و شروع کرد قر دادن تایگ
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 و ي سرهی يموها!!گفتی که قانع بهشون مکردی رو تکرار میی حرفاقای دقدیرسی می بود که به هرکنی اشیجالب
 !! کرم زدنای کی پنکنهی رو صورت بچه ها تا ببدیکشی با دست مال محکم مای دیکشیم
 

 ... ها رو شفا بدهضی مرخدا
 نی و ادی بری قاطی مهموندیخوای که چرا مادی ن تا بعدن صداش درمیچوندی که تموم شد رسما سارا رو پکالسمون

 ...حرفا
 م؟یری بگی حاال چیال_
 ! نزدی حرفخوادی دلش می چنمی زبونش و بکشم ببری خواستم زی دونم امروزم هرچینم_
 م؟یری بگی چجات؟یبدل...رهن؟؟یپ... دوست داره؟؟ لباسیاصال چ_
 ...میریگی ممی بعد تصمادی به چشممون می چمینی بـ ـوستان ببمیریحاال م_

 ... زنگ خوردمی گوشدوباره
 ؟ي دی چرا جواب نمه؟ینفس ک_
 منم ي که اونجوررونی بمی برمیخوای شعور خواستم به مامانم بگه باهم میب!  کردمی رسما قهوه اروزید!! احسانه_
 !!گمی گفت من دروغ نمیول!  تولدامیب

 !کنهیقبول م!  ی ناراحتیلیبچه جون خاموش کن بفهمه خ:  از دستم گرفت و گفتموی با خنده گوشالناز
 !رهی تاثی کردن احسان بی کار تو راضنی ادونستمی می خاموش کرد ولمویگوش

 
 

 راه رفتن ي ناگهیمنکه د...مینی ببي به درد بخورزی تا چمی چشم بچرخونمی که حوصله نداشتمی خسته بوداونقدر
 شاخه گل هی الیخی بیال:  گفتمی به الدادمی که ساق پامو ماساژ می ها و درحالی از صندلیکی نداشتم نشستم رو

 !!میتازه اگه بر! میری ممیریگیم
 !زشته! می کادو بخردی باز بامیاگه ام نر:  گفتی حالی کنارم نشست و با بالناز

 چشمم به مغازه هوی...شدمی من دست به کار مشدی اش که تموم مازهیاون خم... کنار هم می و گذاشته بودسرامون
 ... افتادی عطر فروشي
 م؟؟یری عطر بگیال_

 ...خوبه.آره:  تکون داد و گفتسرشو
 !پاشو پس:  دستم رو پاش زدم و گفتمبا
 ... که دوتا پسر جوون با ورود ما سالم کردن و خوشامد گفتنمی شدي هم وارد مغازه ابا

 !!کردمی به صورت پسر ها نگاه مقی منم دقکردی داشت به عطر ها و کاتالوگشون نگاه مقی دقی که النطوریهم
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 رهنشی باز پي قهی شونه و ي بلند تا رويموها!  با ز پهن بودیول!  برداشته بودی قشنگ ابروهاشو هشتشونیکی
 ... انداختمی نگاهیکی شدم و به اون مونی که پشکردی بد میداشت حالمو با معده خال

 بور و ي از شانس بدش من از پسر های خوب بود ولیلی خپشیت... بود دهی اون شلوار پاره ها که من عاشقشم پوشاز
 !روشن متنفرم

 !د؟یخوای میمتی تو چه قزمیعز: و گفتی الي ابرو کمونه اومد جلوهمون
 ...150 تینها:  گفتمی حوصلگی بهم نگاه کرد و منم با بیال

 !؟...تند...خنک...نیری شد؟ی دوست دارییچه بو:  گفتی به ال تکون داد و دوباره رويسر
 !می بو کناریچنتا ب...کنهی نمیفرق: دوباره جواب دادم... با همون حالت سرشو چرخوند ی الدوباره
 شویکی من برداشتم بو کنم شویکی...  بود همه کاره منم چنتا عطر آورد و گذاشت رو به رومدهی که انگار فهمپسره

 ... یال
 و چند لحظه بعد سرمون و به نشونه می شدرهی تو دماغمون بهم خمی که سر عطر و کرده بودی در حالجفتمون

 ...می تکون دادیمنف
 !نه: می با هم گفتهمزمان

 ... دوستش شدي زمزمه کرد که منجر به خنده يزی دوستشو در گوشش چشی اومد پیکی اون
 خوده؟؟ی شما بي عطر هاایل ما کمه پو:  گفتمی تفاوتی شده بودم با بکالفه

 هی هدای دیخوای خودتون ميبرا:  زدم که مو بلنده گفتیو منم به زور لبخند زورک... زد ي با مزه اي تک خنده یال
 است؟

 !! کننده ببرکی عطر تحري خوایم:  چندشش گفتيپسر بوره با اون صدا... عدد دو رو نشون دادمی حوصلگی ببا
 ... رو برداشت تا بو کنهگهی عطر دهی و نیی سرشو انداخت پایال...دنیخندی مزی رزی اون دوتا داشتن رحاال

 واسه ی هنر ذاتیدوستم به اندازه کاف:  جواب دادمادی که خوشش بی دادم و با همون حالتهی تکنشیتری وشهی شبه
 !!ده دونه از همون عطر ها به من بهی يخوایم!!  دارهي عرض کردکهیهمون

 ! خانـــــــومدینفرمائ!! دی داراریاخت:  پسر بوره برق افتاد و با خنده گفتيچشما
 !! در آوردم و با ولع شروع کردم به خوردنبمی دونه آدامس از جهی انداختم باال و ابروهامو

 یول!! خوامی کننده مکیمنم عطر تحر:  کرد و گفتي تک سرفه ای که الختمیری با نگاهم واسش کرم مداشتم
 !مردونه

 ! واسه بابات؟؟یواسه ک:  لب گفتمریو ز... نگاه کردمی تعجب به صورت البا
  خوابن؟یمگه هنوزم مامان بابات جدا م:  خنده و کنار گوشش گفتمری ززدم

هرچند منم !  زنونهنمیا!  مردونه استنیا:  عطر اومد طرفمون شهی خنده که پسر داغونه با دوتا شری زمی زدجفتمون
 !!نی عطر ها ندارنی به ايازی نچکدومتونیثل دوستم معتقدم هم
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 از عطر یکی در یکه ال! شدمیداشتم از خنده منفجر م!!  خورده غنچه کردم و واسش بـ ـوس فرستادمهی ـامو لبـ
 ! خوبه؟نیا: مینی بيهارو گرفت جلو

 !! دارهی خوبيچه بو... عطر جم کردمي فروشنده گرفتم و حواسمو به بوصی حري از چشمانگاهمو
 !! استدهی فای بنمی ادمی دانی که من از شای با اخالقیخوبه ول_

 !هیکار کردش عال!! دهی عطر جواب منیا:  گفتدههی برسی که گدمیخندی میواشکی میداشت
 نیرتم از همواسه دوسـ ـت دخت:  گفتي با سردیال... که به جفتمون زل زده بوددی به طرف دوستش چرخنگاهم

 ؟يریگیم
 !رمیگی واسه توهم ميبخوا:  زد و گفتی مزخرفچشمک
 یول!!  نکرده بودکی و که تحرنجانبی واقعا عطر ها بوشون فوق العاده بود البته ایول!  آوردنیکم نم!!!  برمروشونو

 !میشی مرمی باعث خينجوریا!!  کنهکی و تحرانی و شای مامان الدی شادونمیچه م
 چند؟! میبریجفتشو م:  ترکوندم گفتمی و مکردمی که داشتم آدامسم و باد منطوریهم
مهمون ...قابل شما رو نداره:  صورتش مقابل صورتم قرار گرفت گفتی خم شد و وقتزی مي پسر بوره روبایتقر
 !!دیباش
 داره يادیز احساس کردم گهید...خوردیبدبخت داشت من و م!!  که رو صورتم بود بهش زل زدمي لبخند محوبا
 و بگو حوصله متیق...يزیالزم نکرده زبون بر:  صورتش ترکوندمي که آدامسمو باد کردم و بالفاصله جلورهی مشیپ

 !!ندارم
 !! حااليکجا ؟؟ بود:  برداشتم که گفتنیتری وي امو از روهیتک

تو ...نه ممنون :  انداختمی نگاهارهی پدر دربي از اون هفت خطاکردمی زدم و به صورتش که احساس ميشخندین
 !! که زدمي عطري پافتهی بترسمیم! ستیحالت خوب ن

 ... فروشنده گرفتمي خنده و منم نگاهمو از چشماری زد زی پقیال
 فیبا تخف!! قابل شما رو نداره:  گفتسهی تو کذاشتی که عطر ها رو می آورد و در حالفی دوستشون تشرباالخره

 !! تومن400 شهی هم مي روژهیو
 ! نشهشتری ب150 از میخوبه گفت:  شده بود گفتی حرصگهی که انگار دیال

 !! دادمفیتازه من به شما تخف!  باال هم دارهمتی عطر خوب قزمیعز:  بلندش داد وگفتي به موهای تابپسره
  مثال؟؟ي دادفی چقدر تخف؟؟ییخدا:  زدم کنار و رفتم تو صورت طرف و با خنده گفتمیال

 !! تومن30بابت هر عطر :  زد و گفتی پهنلبخند
 !کردمی کننده رو واسش بخش مکی و تحرموندمی کله پا تو مغازه اش مهی حوصله نداشتم وگرنه تا شب اصال

 7210رمزم !!  بکش460: گفتمدیی چشمش و با تاکي گرفتم جلوکارتمو
 ... از دستم گرفت و رفت طرف دستگاه کارت خوانشي با لبخند حرص درارکارتو
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 !دی دائممون باشيدوست دارم مشتر! دمی کش400...زمی عزایب:  قبض و کارت برگشتهی که تموم شد با کارش
 !! که مطوئن بودم تو سرشه بپرهی بلند ترکوندم تا اون فکر مزخرفي با صداآدامسمو

 نیجفتتون از هم:  بستم و انداختم رو شونه ام گفتپشوی زی و وقتفمی عطر و گذاشتم تو کسهی رو به همراه کمشمبا
 !د؟؟ی زددمیعطره که من خر

 ...اره:  بهم انداختن و گفتنی کوتاهنگاه
 که باال ی و درحالنیتریدستامو گذاشتم رو و... جلوترادی بود اشاره کردم تا چند قدم بکمی که نزدشونیکی دست به با

 که نیا!!  مزخرف بوديوا... عطرشمو بو کنمي گردنش بردم تا بوکی سرمو نزدشهیتنه ام کامل افتاده بود رو ش
 !! کرد به استفراغکمیقشنگ تحر

 ... اشاره کردمیکی لب و لوچه جمع شده از استشمام اون عطر مسخره کلمو آوردم عقب و به اون با
 !!! خونه مونیی دستشودنی کرد به دکمی که افتضا ح بود تحریکی نیا...همون کارو کردم... خنده اومد طرفمبا

 !! انداختن بهمونیال:  آوردم عقب و با تاسف گفتمسرمو
 و از می پسرها واسشون دست تکون دادي از تعجب گشاد شده ی از خنده و در مقابل چشماهمی منفجر شدجفتمون
 رونی بمیمغازه زد

 
ه اشم هر عطر زنون... تند و تي با بويعطر مردونه .... خوش بو بودیلی که به ما دادن خي گفته بودن عطردروغ

 تو غشویمارکشم تبل!!  با کالسم بزنني بودم دختر عموهادهی بود و من تا حاال ندی تکي بود که به نظر من بویچ
 !! نه؟؟ای انداختن متشویبهمونق  واقعانمی از حامد بپرسم ببدی بایول... بودمدهی دنترنتیا
  
 ...می راست تا خونه در بست گرفتهی

  هست؟؟گنی عطر که منی ایی خدایال_
 ...اوهوووم:  شونه ام جابجا کرد و گفتي روسرشو

 ؟؟ی واسه بابات گرفتییخدا:  که داد خنده ام گرفت و گفتمی جواب تلگرافاز
 ... نگاه کردی به من و النهی خنده که راننده متعجب از تو ائری زد زچنان

 ....غوووی جغیج...زهر مار:  آروم گفتمي آرنجم آروم زدم به پهلوش و با صدابا
 ... و به خنده اش ادامه داددشی و سففی ردي دندوناي گرفت جلودستشو

 اومد ادمیتو مغازه !!  فکرم رفت طرفشهوی...زنهی احسان داره بهت زنگ می گفتی بـ ـوستان وقتمیرفتی ممیداشت_
 !! نگفتمگهیاومدم بهت بگم واسه اون بخر د!  اسفنده25تولدش 

 دفعه اش کنه با تولد هی که گرفتی تو خونه اش منی واسه هممی اصال خاله مراسم چهارشنبه سورگفتی مراست
 ...احسان

 ! نبود؟ادمی من چرا
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 !تو حواست از من جمع تره!!  ناقاليا_
 !گهی دمینیما ا:  زد و با خنده گفتی چشمکیال

 !! هرم من که باهاش قیول:  گفتمی که سرشو گذاشت رو شونه ام با کسلدوباره
 !! من واسه احسان گرفتم؟؟هی چه عطرنیا!!  قهر بخوره تو سرماصال

 واسش ي عطرنی بود چرا همچادتیاالغ تو که :  که گفت با حرص گفتمیاخ/ تو سرش و در قباله دمی کوبمحکم
 !!؟؟یگرفت

 شمینجوریاون هم!!  بگونویهم:  به دردی چسبیی جوراهی ازم دور شد و دادی که داشت سر می از ته دلي با خنده یال
 خواستم به فروشنده بفهمونم یم!!  دونم چرا منو جـو گرفتینم!!  عطرم بزنهنی چه برسه از اکنهیآدمو جذب م

 ...ـــــــــــــنیهمـ!! دوست پسـ ـر دارم
گو از خب ب:  گفتدیچیپی که از درد داشت به خودش میبا پام زدم به زانوش و رد حال!!  کلشو بکنمخواستی مدلم

 !!طرف منه
 ....ی به صندلدیچنان زد رو ترمز که جفتمون صورتهامون چسب... کردی راننده از ترس داشت سنگکوپ مگهید
 ه؟؟ی چه طرز رانندگنی اارویهووو : سر راننده داد زدم تی عصبانبا

 باعث دردسرم خوامیممن ن!! دی شادهیپ:  که تاب داده بود به سمت باال گفتیی هالیبی برگردوند و با اون سسرشو
 !!دی باهم باشدی تونی مثل آدم نمقهیدو دق! دیبش
 رو به همراه هی اولتی عصبانگهی که دیی که راننده دوباره با صدامیکردی با تعجب و دهن باز بهم نگاه می و المن

 ... دقه سرتون رو شونه همه و به هم ورهی: نداشت گفت
 !!دی شادهی پاالی د؟؟ی افتیبعد به جون هم م: دوباره ادامه داد...گفت "استغفرهللا " حرفشو خورد و ادامه

 یب!! رنیاون عمه هاتن که به هم ور م:  گفتمکردمی که در و باز می و در حالنشی ماشی به صندلدمی لگد کوببا
 ! شعوری بتیترب
 ابونی جدول کنار خي که وا بره رویمثل برنج....دیبهم کوب ام محکم ی شد و در تاکسادهی پنی بعد من از ماشیال

 ....نشستم
 .... نگاه کردمرفتی می تاکسی که هنوز داشت پی دستام گرفتم و به صورت النی بسرمو

 باشه ادمی!!  به سرش خطور کرد؟؟ي فکرنی همچيواقعا چجور!! منظورش و رو هوا گرفتم!!  حرف راننده افتادمادی
 .... پسره که مای اونقدر قحطیعنی!!  نکنمی رو بـ ـوسي دخترچی تو کوچه با هگهید
 !!!استغفراهللا_
 ... بود چشم دوختمدنیسرمو باال آوردم و به صورتش که منتظر ترک. که از قصد کلفت شده بودی الي صدادنی شنبا
 که رو دور خنده یال...میدیخندیو هر هر م می واستاده بودابونی ها گوشه خوونهیمثل د!! ... خندهری زدم زاری اختیب

 !! تو جوبفتهی بود بکیبود نزد
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 کله هامون به فاصله صد و هشتاد میکردی میسع... می کردتی به اندازه مجاز فاصلمون و رعاي بعدی تو تاکسگهید
 ام ی دل درد گرفته بودم الگهیمنم د... خنده ری زمیزدی افتاد میچون تا چشممنون بهم م.رهی از هم قرار بگيمتر

 !که دل ضعفه
 ... خونه مامانم اومده بوددمی که رسیموقع

 !ي کردریسالم چقدر د_
 واسش ی با المیپنج شنبه تولد آناست رفت:  و گفتمدمیصورتشو بـ ـوس.... کردم به ظاهر باهاش مهربون باشمیسع

 !میکادو بخر
 .... با دهن پر بهم سالم کرددی در کنار اومد تا منم وارد خونه شدم نوي جلواز
 ...شمی که مامان اومد پکردمی اتاق داشتم لباسمو عوض متو

 ... تخـ ـتي نشست روی و بره ولادی بودم بمنتظر
 عکس العمل ينجوری اگرفتی ازم آتو مدونمی چه مای بهم بده ری گخواستیآخه هر وقت م...دمی خورده ترسهی

 ...دادینشون م
 !! کارت دارمنجای ااینفس ب: تو حموم تا پامو آب بزنم که مامانم صدام کردرفتم

 ! هستیی خبراهیحتما ...حدسم درست بود... اووووخاوووخ
 !!جونم؟؟:  که منار تخـ ـتم بود نشستموتری کامپزی می صندلي به اتاقم و روبرگشتم

 ... دادلمی موشکافانه اش تحوي همون نگاه هااز
 خوب بلد یلی رو خکای آدم شي و به قول خودم ادادادی موقع حرف زدن دستاشو تکون مشتریب!!  بود آخر ادامامانم

 ...ارهیبود در ب
 !!! بودکی کاش فکرشم مثل ادا و اصولش شي ایول
  شده؟؟ی چی بگي خواینم:  زدم و گفتمتیخودمو به مظلوم...شدمی داشتم نگران مگهید

 ي مدرسه کاريتو تو: دی تو صداش بود پرسشهی که همیبا صالبت... پاش برداشت و کنار هم گذاشتي از روپاشو
 !!! که ناظمت منو احضار فرموده؟؟؟یکنیم

 نکهی اای و واسه مامانم گفته ی مهمونانی فکر کردم احسان جرلی دلی دونم چرا بینم!! ختی ري ـبم هورقلـ
 ! لو رفتهمی گوشدونمی چه مای...دهی فهميزیمامانم از رابطه ام با حامد چ

  تو اونجا؟؟یکنی کار میچ!! با توام نفس_
 ! اصالـضهیمر!! دهی مری گیقانع الک!!  بخدایچیه:  به صورت منقبض شده مامانم نگاه کردم و گفتمدستپاچه

 ی بچه بهش گفتي جلویواسه چ!!!  جز توضنیآره همه مر:  داد و با اخم گفتشی ـشونـی به پینی چمامانم
 چشمات مثل گاوه؟؟

 !! خندهری قانع افتادم و زدم زي چشماادی اوردیو به زبون م "گاو" لحظه که مامانم کلمه همون
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 من ي خنده های وقتی مقتدر و به خودش گرفته بود ولياولش مامانم ژست زنا...گرفتی ام هر لحظه شدت مخنده
 !!دنی خودشم کم آورد و شروع کرد به خنددیو د
 ... بودادمی هنوز روزشی رفتار دیول!!  بلند شم صورتشو ماچ کنمخواستیدلم م... مامانم خوشگلهییخدا
 ي بودن موهامو طوررونیالبته ب... دعوامو با قانع گفتمانی و خندمون تموم شد بدون کم و کاست جری شوخیوقت

 !!ه عقب حرفا مقنعه منم رفته بودنی دخترونست و اطیوانمود کردم که چون مح
 بود اشکم در کیجلو بچه ها نزد!!  کلت اندازه گاوه من جواب ندم؟؟گهی بچه ها به من مي جلویمامان جان وقت_
 من حق نداشتم؟؟!  خندهریهمه زدن ز...ادیب

 که یمخصوصا با اون بغض!!!  دارش کرده بودمحهی جریحساب... دست گذاشته بودم رو نقطه ضعفشنکهی امثل
 !!انداخته بودم تو صدام

 جواب نهی اکنهی همه بابات به مدرسشون کمک منیا! چه غلطا!!  حرف زدهنجوری جمع با تو اي کرده جلوخودیب_
 ...دمینشونش م! زحمتاش؟؟

 نثارش کرده بود و واسه مامانم با ي گشت و آخر سرشم لگدفموی همون روزس ام که کانی تنور داغه جردمی دمنکه
 .ب گفتمآب و تا

 هم يگری ام تو بازیی توانامیاز حقم نگذر... دمه مدرسهرفتی االن منی همکردمیولش م... افتضاح شده بودگهید
 ...دادی مي من و بازلماشی از فیکی ي بود حتما تودهی اگه من و دای کیحاتم! باال بود

 دای صدتا مامان بابا پیزنی تا بهش میره ول طرف ننه و بابا نداگنی افتادم که منی مامانم از اتاق رفت به فکر ایوقت
 ...کنهیم

 يچنان جبهه ا.... اون حرف و مردم بزننهی کافی ولکننی دلشون بخواد بارم می خودش و بابا هرچگنی مراست
 !!کنهی که آدم به چشماش شک مرنیگیم
 ... راحت شدالمی خنیواسه هم...فنیگنده تراشم حر.  دونستم مامانم قانع و که چه عرض کنمیم

 موی گوشی نکرده که الی خالي افتاد باطرادمیتازه ... زدم به شارژلموی لباسم و موباي هارو گذاشتم ته کشوعطر
 !!خاموش کرده بود

 مدام بهم زنگ نکهیحامد مثل ا!!  خودمو خوندمياز پشت تلفن فاتحه ... بال نازل شدری که روشن کردم سمویگوش
 !! آخر خنده بودامشی پنیآخر!! رهی حامد و بگنی ایکی! می ما زنا شکاکگنی بود که منی به اشیجالب!! زده بوده

 ی از اصرار صبحت مدیبا!! یکنی خاموش متمی که گوشی رفتی با کستیمعلوم ن! نفس مگه دستم بهت نرسه_
 !!  من خرميفکر کرد!!  کاستهمی نری زي کاسه ادمیفهم
 یواقعا هم جات خال!!  بافالی خي وونهیسالم د:  شاد و مفرح بهش اس دادمامکی پنی بابت ادنی خندی کلبعد
 نی خاموش کرده بود از بس که اموی گوشوونهی الناز د؟؟ی پشت من صفحه گذاشتی نشستيباز خل شد!! بود

 !دیزنگیاحسان م
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 از مادر گرام بابت  آب و خوردن چند فحش آبداري بطردنیبعد سرکش... و ارسال کردم و رفتم تو آشپزخونهامکیپ
 ... اومدامی که از طرف حامد واسم پدمیرو تخـ ـت دراز کش!!  فرهنگانه امی رفتار بنیا

 !!گهی دنهی ها همیرستانی دوست شدن با بچه دبیخوب! يدیخوبه خودت خودتو لو م!! گه؟؟ی دهیاحسان کدوم خر_
  

 !!اومدم ابروشو درست کنم زدم چشمشم کور کردم!!  زدنمامکی پنی تو سرم بااخاك
 نی باای ام خودتیرستانی بچه دبتی تربیبعدم ب! گمی پسر خالمو م؟؟یکنی ميبابا چرا جو ساز:  واسش نوشتمعیسر

! تو فکرت منحرفه!! دنمی دزدی حتای! نی ماشری رفتم زیفکرکن! ی نگرانم بشیتونستیم!! اخالق لوس دخترونت
  خاموش کنم؟؟مویش گوچونمی من بچه ام بخوام تو رو بپيفکر کرد!یتم منحرفچون خود

 لموی موباعی بره بخوابه سرخوادی اومد تو اتاق تا بگه میچون مامان وقت!  روم باز بودي کتاب جلوهی ی الکخوبه
 ... درس خوندن درآوردمي کتاب و اداریانداختم ز

 که بادمجون بم یی از اونجایاولشم نگرانت شدم ول!  باشهادتی!! یبچه که هست:  جوابش بودم که نوشتمنتظر
 ! که بدزدن؟ي داری چ؟؟یگی خودتو مو؟؟یک!! بعدم بدزدن؟؟!! شهی نمتیچیآفت نداره گفتم ه

 ! عالمه عالمت خنده گذاشته بودهی امکشی شعور آخر پیب
 

 به ی و بفهميریده تا تو خفه خون بگ بشه من و بدزدای پیکی شاهللایا:  کارش درآورد واسش نوشتمنی با الجمو
 ...کنمی خاموش مممیدر ضمن گوش!!  بخوابمخوامیاصال م!  چشم و رویب!!  بارهی بارون نماهیحرف گربه س

 برنی دزدا هم واسه همون آدمو م؟؟یکنی ندارم تو چرا دنبالم موس موس ميزی اگه چشمی نشد بنورومی
 !! اصال خودشم دزده...گهید
 
 ي بریتونی ميبه سواالم که جواب داد!!  کردمیشوخ.خب حاال قهر نکن:  زدامکی خاموش کنم پموی اومدم گوشتا

سوال ...يدی خریچ:سوال سوم... خونهيدی رسیک: سوال دوم!  کامل احسانیوگرافیب:سوال اول.یبخواب
 ؟يچنتا من و دوست دار: تولد؟؟ سوال پنجممیریم:چهارم

 
 !!ار بود خنده دیلی آخرش خسوال

 
با .� �خوشگ.مهربون.مجرد.یارشد روانشناس. ساله24.ینیاحسان ام:  دادمينجوری اجوابشو

 !! اشم به خودم مربوطههیبق) به خودم رفته(یچشم رنگ.معتقد.بینج.نمک
 

 !!دمی که رسشهی ساعت نممین:  سوال دومپاسخ
 

 ! نهای بهمون انداخته اروی ینی بهت نشون بدم ببدی بامیدیعطر خر:  سوال سهپاسخ
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 ! دونم واالینم: سوال چهارمپاسخ

 
!! ي عاشفتم دوست دارم کور خوندگمی به تو می من بعد سه هفته و دو روز دوستياگه فکر کرد:  سوال پنجمپاسخ

 !! آقا حامدمیبچرخ تا بچرخ
 
 نی اونروزم با همشعوری خودشو دراوردم بيادا. لـ ـبم نشستي روي اروزمندانهی پيخنده . که ارسال کردم امکویپ

 هی دونه اشک چی نمالقیهرچند اون د.حرفاش اشک من و دراورد
! ی بخوابیتونیحاال هم م!!  موز ماراری عمتو دربيادا!! پاسخ سوال آخرت بخوره تو سرت: واسم نوشت!!  زرنگهگمیم

 !! تو گوش بال نسبت خر خوندنهنیاسی. بگم ی چیول!! یشیهرچند بعد خوردن نهار چاق م
 !! چقدر گشنمه... حرف غذا شد دلم ضعف رفتآخ
 

 ! تو سرم بزنهی قارو قورش حسابي افتم و با صدای بودنش بی خالادی آماده بود تا من شکمم
 

هان ا... ام خوردمی و بستنکرزیاسن...یی کلوچه خوردم با چاهی نخوردم مدرسه ام یچینه به خدا ه:  دادمامکی پبهش
 !!ــن� �ـــــــــــــــیهم...زنگ آخرم پچ پچ خوردم

 
 زنگ لمی واسه خودم درست کنم که حامد به موبای درست و حسابيمروی نهی که االن برم و کردمی فکر مداشتم

 ...زد
 

 ...خوابه خواب بود... انداختمی در به اتاق مامان نگاهياز ال!!  نهای بودم جواب بدم مردد
 !!سالم_
 
 !تعارف نکن!  منم بخورای ب؟؟ي نشدری سي خوردی همه خوراکنی از صبح ایبترک!! نفس_
 

 تو امی بهیبعدم قحط!!  نخوردميزیمنکه چ:  و مثل بچه تخسا گفتمرمی خندمو بگي کردم جلوی حامد سعبرعکس
 !!یالغر مردن!! رو بخورم

 
بعدم !! يشما چاق دوست دار!ستمی بنده الغر نزمینه عز: چون با حرص گفت... موجودم کشف شدنی ضعف انقطه

 !!رهی تن بمنیا!!  نهارو بزندیخواهشا ق! هی وعده نهار کافهی واسه ي که خوردییزای چنیا
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 برم؟؟! فتهی از سرم بی گشنگخوابمی قسم نخور االن منقدریباشه بابا ا:  که داد خنده ام گرفت و گفتمی قسماز
 

 ..برو بخواب.ختر خوب دنیآفر: و گفتدی کشی راحتنفس
 
 ... عنواننی رو خوندم تحت ای متنهی بار هی ادمهی

 !!کندی مدای بدنت را پي و بلندی پستی نـ ـوازشگرشان به خوبي که دست هایی بانو از مردهابترس
  "جانم؟؟"ندی بگوی دانند کی که میی از مردهابترس
 !یکنی مدای آدامس کبالت پنشونی تو داشبورد ماششهی که همیی از مردهابترس

 
 !دهی متن و نوشته حامد و قبال دنی اکهی اونقطعا
 دور غذامو خوردم دوباره اومدم بشقاب و بدم تا بابا واسم برنج هی یوقت. بود انگشتامم ببلعمکی شام نزدزی مسر

 !! حامد قبل شام افتادم که نوشته بود برنج ممنوعامکی پادیبکشه 
 

:  دادم و به ساالد خوردن مشغول شدم که مامان گفتتی برنج رضاریبعد خوردن دوتا کفگ!!  حرف گوش کنمنم
 ه؟؟ی کینفس تولد آنا گفت

 کردمی می مامان وراضیی جوراهی نبود که يفرصت بد.  به بابا انداختم که مشغول خوردن غذا بودینگاه
 
 چطور مگه؟.پنجشنبه ساعت هفت_
 

 !!دمی تموم شده نفهمخشی از کارتام تاریکی!  برم بانکدیفردا با:  وسط حرف من و مامان گفتدی پربابا
 
 از ی دور نموند و با خنده بهم فهموند که آقا داداشه دست کمدی نوطونی کردم که از چشم شي لب غر غرریز

 ... ندارهشیآبج
 

 !! دادم که ظرفا با منشنهادی کرده باشم پی لطفهی نکهی اواسه
  تولدو؟؟ي بريخوایم. رفتادمی یراست:  و بذاره که گفتیی خشک کردن ظرفا مامانم اومد تو آشپزخونه تا چاموقع

  که تو وجودم بود و بروز ندمی زدم و تالش کردم تا ذوقی تفاوتی به بخودمو
 درسامو تونمی ملهی که فرداشم تعطنهی اشیخوب!! یبگ.  تویهرچ. دونمینم:  جواب دادمي عادیلی خنمی همواسه

 !نمیشی نمشتری ساعت بهیالبته برم ! بخونم
 ؟؟ي بريخوای ميچجور!! حاال تا اونروز:  ساز و گفتیی چاي توختی پارچ اب رهی
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 ... ممکنهیعنی دوم ي جمله یول!!  که نخوان اجازه بدنگنی می اول و معموال مادرا وقتي جمله
 
 !! مدرسه رو دعوت کردهي بچه هاشتریب!! آخه اونم دعوتن.میری باهم منای ای الي دم خونه رمیبا آژانس م_
 

 ...رونی تکون داد و از آشپزخونه رفت بي عکس الهمل مامان بودم که سرمنتظر
 
 !!  مختلط باشهی تونه بکنه مهمونی مامانم فکرشم نمچارهیب... بودمدوارشدهی خورده امهی

 
 خودشو تو دل مامانم جا کنه پاشد با چادر نکهی شعور واسه ای ام که آنا رو آورده بودم خونمون بي بارنی اخرادمهی

 !!اومد
 

 !!ـــــــــهی مونده که آنا چادرادشی بودم مامانم مطمئن
  

. معتقد. بینج. خوشگل با نمک. مهربون. مجرد. یارشد روانشناس. ساله 24.ینیاحسان ام:  دادمينجوری اجوابشو
پاسخ سوال !!دمی که رسشهی ساعت نممین: پاسخ سوال دوم!! اشم به خودم مربوطههیبق) به خودم رفته(یچشم رنگ

پاسخ سوال ! دونم واالینم:پاسخ سوال چهارم!ا نهی بهمون انداخته اروی ینی بهت نشون بدم ببدی بامیدیعطر خر: سه
بچرخ تا !! ي عاشفتم دوست دارم کور خوندگمی به تو میست من بعد سه هفته و دو روز دوياگه فکر کرد: پنجم
 !! آقا حامدمیبچرخ

 نی اونروزم با همشعوری خودشو دراوردم بيادا. لـ ـبم نشستي روي اروزمندانهی پيخنده . که ارسال کردم امکوی
 !!هی دونه اشک چی نمالقیهرچند اون د.حرفاش اشک من و دراورد

 
! ی بخوابیتونیحاال هم م!!  موز ماراری عمتو دربيادا!! پاسخ سوال آخرت بخوره تو سرت: واسم نوشت!!  زرنگهگمیم

 !! تو گوش بال نسبت خر خوندنهنیاسی. بگم ی چیول!! یشیهرچند بعد خوردن نهار چاق م
 
 قارو ي افتم و با صدایب بودنش ی خالادیشکمم آماده بود تا من !! چقدر گشنمه... حرف غذا شد دلم ضعف رفتآخ

  تو سرم بزنهیقورش حساب
اهان ... ام خوردمی و بستنکرزیاسن...یی کلوچه خوردم با چاهی نخوردم مدرسه ام یچینه به خدا ه:  دادمامکی پبهش

 !!ـــــــــنیهم...زنگ آخرم پچ پچ خوردم
 زنگ لمی واسه خودم درست کنم که حامد به موبای درست و حسابيمروی نهی که االن برم و کردمی فکر مداشتم

 ...خوابه خواب بود... انداختمی در به اتاق مامان نگاهياز ال!!  نهایمردد بودم جواب بدم ...زد
 !!سالم_



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 248 

 
 !تعارف نکن!  منم بخورای ب؟؟ي نشدری سي خوردی همه خوراکنی از صبح ایبترک!! نفس_
 

 تو امی بهیبعدم قحط!!  نخوردميزیمنکه چ:  و مثل بچه تخسا گفتمرمی خندمو بگي کردم جلوی حامد سعبرعکس
 !!یالغر مردن!! رو بخورم

بعدم !! يشما چاق دوست دار!ستمی بنده الغر نزمینه عز: چون با حرص گفت... موجودم کشف شدنی ضعف انقطه
 !!رهی تن بمنیا!!  نهارو بزندیخواهشا ق! هی وعده نهار کافهی واسه ي که خوردییزای چنیا

 !فتهی از سرم بی گشنگخوابمی قسم نخور االن منقدریباشه بابا ا:  که داد خنده ام گرفت و گفتمی قسماز
  عنواننی رو خوندم تحت ای متنهی بار هی ادمهی...برو بخواب. دختر خوبنیآفر: و گفتدی کشی راحتنفس

 !!کندی مدای بدنت را پي و بلندی پستی نـ ـوازشگرشان به خوبي که دست هایی بانو از مردهابترس
 "جانم؟؟"ندی بگوی دانند کی که میی از مردهابترس
 دور غذامو خوردم هی یوقت. بود انگشتامم ببلعمکی شام نزدزیسر م!دهی متن و نوشته حامد و قبال دنی اکهی اونقطعا

 !!دم که نوشته بود برنج ممنوع حامد قبل شام افتاامکی پادیدوباره اومدم بشقاب و بدم تا بابا واسم برنج بکشه 
 

:  دادم و به ساالد خوردن مشغول شدم که مامان گفتتی برنج رضاریبعد خوردن دوتا کفگ!!  حرف گوش کنمنم
 ه؟؟ی کینفس تولد آنا گفت

 
 .کردمی می مامان وراضیی جوراهی نبود که يفرصت بد.  به بابا انداختم که مشغول خوردن غذا بودینگاه

 ...پنجشنبه ساعت هفت_
 لب غر ریز!!دمی تموم شده نفهمخشی از کارتام تاریکی!  برم بانکدیفردا با:  وسط حرف من و مامان گفتدی پربابا
 ... ندارهشی از آبجی دور نموند و با خنده بهم فهموند که آقا داداشه دست کمدی نوطونی کردم که از چشم شيغر

موقع خشک کردن ظرفا مامانم اومد تو آشپزخونه تا !!  دادم که ظرفا با منشنهادی کرده باشم پی لطفهی نکهی اواسه
  تولدو؟؟ي بريخوایم. رفتادمی یراست:  و بذاره که گفتییچا

:  جواب دادمي عادیلی خنمیواسه هم. که تو وجودم بود و بروز ندمی زدم و تالش کردم تا ذوقی تفاوتی به بخودمو
 یبگ.  تویهرچ. دونمینم
 

 ي توختی پارچ اب رهی!نمیشی نمشتری ساعت بهیالبته برم !  درسامو بخونمتونمی ملهی که فرداشم تعطنهی اشیخوب
 ؟؟ي بريخوای ميچجور!! حاال تا اونروز:  ساز و گفتییچا
 

  ممکنهیعنی دوم ي جمله یول!!  که نخوان اجازه بدنگنی می اول و معموال مادرا وقتي جمله
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 !! مدرسه رو دعوت کردهي بچه هاشتریب!! آخه اونم دعوتن.میری باهم منای ای اليه  دم خونرمیبا آژانس م_
 

 چارهیب... بودمدوارشدهی خورده امهیرونی تکون داد و از آشپزخونه رفت بي عکس الهمل مامان بودم که سرمنتظر
 شعور ی ام که آنا رو آورده بودم خونمون بي بارنی اخرادمهی!!  مختلط باشهی تونه بکنه مهمونیمامانم فکرشم نم

 !!ـــــهی مونده که آنا چادرادشیمطمئن بودم مامانم !!د خودشو تو دل مامانم جا کنه پاشد با چادر اومنکهیواسه ا
واسه ...دمی که به اسم بهنام رسکردمی داشتم چک مموی گوشي شماره هايکاری بي حوصلم سر رفته بود و از روشب

خوش ! ؟یخوب. گلمیسالم داداش:  زدمامکی ملقب نشم بهش پی معرفتی حالشو بپرسم و به بییرا جوهی نکهیا
 ! پسریستی نگذره؟یم

 !نیاگه شماها منو درك کرد!  بحرفمتونمینم:  زدمامکی که زنگ زد واسش دوباره پمی گوشبه
!  خونهای مغازه ام ایهمه اش .ستمیبدك ن! طونیسالم ش:  عالمه عالمت خنده شروع کرد و نوشتهی با جوابمو

  جوجو؟يتو چطور.  خوابای مـ ـستم ایبه قول دوستم .حوصله ندارم
 احمق ادمهی ی ولی فهمی نميزی خورده که از ظاهرش چنقدریحاال خوبه ا!!  مـ ـستمگهی افتخاره همه اشم میلیخ
 زدی که بهم مییالبته از حرف ها.گفتی خورده بود شماره منو گرفته بود و چرت و پرت مگای بار که در حد اللهی
 ... بودمداری چون اون موقع هم خواب و بستی نادمی يزیچ

 !می خل تر از خودم دوست شدم هرروز با هم ماجراها داریکیبا !!  خوبممیلیبر عکس تو من خ:  نوشتمواسش
 تر ینی زمبیهر چند اون س. حامد و ازم گرفت تا شهروز الدنگ و حرص بدهقی حرفا آمار دقنی و اکی تبری کلبعد
 . حرفا بودنیاز ا

 . خورده مشقام مونده بود که انجامش دادمهی هام که با بهنام تموم شد صحبت
صفه  نای خونمون برم باال واری از دخواستیدلم م... مونده بودواریچشمام مثل جغد به د. به سرم افتاده بودی خوابیب

 ! و ورزش کنماطی بودم برم حی راضیحت!  برم تو کوه بدوئمیشب
 یول.کردمی می خالی و خودم و حسابذاشتمی می ترکای ی آهنگ شاد عربهی بود ی کارا نبود فقط کافنی ام به ايازین

 . تونستم بکنمی نمي ممنوعه کاردنمی ما نفس کشي که تو خونه ییاز اونجا
 ادی ییزای چهی دی اومد از نویبدم نم. بوددهیبابا تازه واسش خر.  کنمي بازی تا باهاش فوتبال دستدی تو اتاق نورفتم

 ...ارمی بلده که من هفت خط جلوش کم میی کاراهی قد و قوارش نیبا ا! رمیبگ
 !! برهیمنم خوابم نم:  باز واسم دست تکون داد و گفتشی در و زدم و وارد اتاقش شدم با نتا

 ... نشدنداری بنای تا بابا انتریی پاارهی و با دست بهش اشاره کردم که صداشو بدمی کش محکملپشو
 م؟ی بزنی فوتبال دستهی يای مدینو_

 !! پوچای گل ایب...شنی مداری بنایاون صدا داره مامان ا!  ــــسیه:  دهنش و گفتي تپلشو آورد جلويدستا
 وصل نترنتمونیاگه ا! الزم نکرده: گفتمرفتمی ور مشی کنترلنی که با ماشی ـنه اش زدم و در حالـی رد به سدست
 !ي وب گردرفتمیبود م
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 !شهی خراب ميریولش کن االن دوباره بهش ور م:  و گفتدی دستم کشي از جلونشویماش
 !باهات قهرم اصال! سیخس:  گفتمی زدم و با اخم الکنشی لگد آروم به ماشهی

 اومد رو پام نشست و ادشی و با اون وزن ززشی آمطنتی شيبا خنده ها تخـ ـتش گذاشت و بعد ری برد زنشویماش
تازه ! زهی بري خونمون واسم بازادی منی حسریفردا عصر ام:  گفتزدی صورتم کنار مي که موهامو از جلویدرحال

 ! که سرعتش بره باالزهی بروتری تو کامپيزی چهیباباهم بهش گفته 
 !گرفته بابا؟؟ ADSL یعنی: صورتشو ماچ کردم یبا خوشحال!  تو چشمام روشن شدی خوشحالبرق

 !!زهی بري اس و موتور سواری واسم پخوادی مریام:  تکون داد وگفتي سردی نفهميزی که از حرفم چدینو
 اتاقش  که به دری در حالیواشکی دهنش آورد و ي که داشت خنده ام گرفته بود که دوباره دستشو جلوی خوشحالاز

 !زهی کجم بری کشتي واسم بازخوادیتازه م:  گفتکردینگاه م
 که یی و تا جانیخوابوندمش رو زم.رمی خودمو بگي نتونستم جلوگهی کج و تلفظ کرد که دی با مزه کشتاونقدر

 ... رفتسهیتونستم قلقلکش دادم و با خنده هاش دلم ر
 دیخندی که هنوز داشت می رو تخـ ـتشو در حالدی از ترسش پردمینو. دی بنفش سرمون کشغی جهی سرم مامانم آخر

 . رو سرشدیلحاف و کش
 يبا حامدم کار. خواب بود چون جوابمو ندادنکهی زدم مثل اامکی ام پیبه ال. اومدیواقعا خوابم نم... تو اتاقمبرگشتم

 !نداشتم که بهش زنگ بزنم
در کمدم و باز کردم و چشممو .ان هامو صد بار خوندم همه رمی خواست کتاب بخونم ولی شده بودم دلم مکالفه

 . کتابم چرخوندمي قفسه هامیب
 !گرفتمشی دستم ميادی زشی افتاد که دوسال پي به دفترچشمم

 اتی و ادبی بود که برم رشته انساننی امیاصال تصم!  شده بودماتی موقع ها جو من و گرفته بود و عاشق ادباون
 !دمی آرزومم نرسنیبه ا.گستی دیکی دست دنممیمن نفس کش که یی از اونجایول! بخونم

 ...رونی بدمی کشمویمی قدبای کتاب هام دفتر الغر و تقرنی باز
 ! که عاشقانه حفظشان کردمیی از شعر هايمجموعه ا:  اولش با قرمز نوشته بودمي صفحه
 لب از حفظ شعر و زمزمه ری زدی غلتی متن شعر ميهمزمان که مردمک چشمام رو... به شعر اول افتادچشمم

 ...کردمیم
 )يری اساطيبایز: نام کتاب  - پوري الرلوفری از نيشعر

 
 ییای منتظر نشستم تابیلیخ
 ییای بستم تا بنهیی چشام آتو

  که حرمت ترانهبوددلمو
 يای تو شکستم تا بي پاشیپ
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  طعنه زدن بهموندنمایلیخ
  سکوتم، به ترانه خوندنمبه
  سادهبودشهی چشمات که هماما
  خودِ تو ، خودِ تو کشوندنمتا
  ترانه هانی ايتو

  دلت بگرددنبال
 می و تو مال هممن
  گذشتهبرنگردبه
  از عبور عشقی خالي شباتو
 خودمیای روي رو ساختم توتو
 ی بشنهیی رو ساختم برام آتو
  عاشقتشدمی خواستم ، ولینم
 ی اگه کنار بودنم باشتو

  لحظه ها براممقدسههمه
 می خاطره اکیتو شروع  و من
  قصه به آخربرسهنی انذار
  ترانه هانی ايتو

  دلت بگرددنبال
 می و تو مالهممن
  گذشته برنگردبه
 

 هیو فروغ فرخزاد ...يابتهاج و موسو...ی بافقی و حافظ و وحشي همه شعر از سعدنی اونی بود که منی به اشیجالب
 ! اسم شاعرش نبودنشی نوشته بودم که پايشعر

 ! بوددهی خودش خري برانی حسری بودم که امدهی دی شعر و اول کتابنی اادمهی
 ... شعرم با خط خودش نوشته بودنیا

 
  دگریی کند انگار چشمش باز غوغایم
  دگریی را محو تماشانهیی کند آیم

  ماي برد سرهای او مي غمزه غی که تبس
  دگرییای ساخت از خون باز دردی باکیل
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  به چشمدی آیابر نم دگر عشی سر کودر
  دگریی در جاادی گسترد صدی بادام
 اری مشتاقان راه زلف لی وجود خبا

  دگرییغمای ری طرار در تدبي طره
  وصالش سر رسدي دانم اگر روزی مکیل

  دگریی آورد معـ ـشوق امای هم مباز
  که سرّ شهرت مجنون چه بودی دانی مچیه
  دگرییالی لری کمان او نباشد تدر

  عقل و عشقنی بستی تشابه چدمی فهمتازه
  دگریی عشق فتوانی دهد هر دم چو عقل ایم

 ... بودهدهی شعرو شننی ایونی برنامه تلوزهی ي دونه و توی گفت نمه؟ی شاعرش کدمی ازش پرسبعدم
 هر نییاز کاره خودم خوشم اومده بود پا... بسته شدن نداشتنالی خگهی مجذوب دفترم شده بودم که پلکام داونقدر

 ... کرده بودمادداشتی که اون لحظه داشته بودمم ی ثبت و حسخی دفتر نوشته بودم تاري که تويشعر
 

 هر کدوم چند بار خوندم تا ي از روی ولدی پری از ذهنم متی دوتا بیکی وسطاش ای رفته بود ادمی شعر هارو یبعض
 ...فتادهی و از کار نهی قواتی راحت شد که مخم هنوز تو حفظالمیخ

 ! واسه خودش دارهیی هم صفايخاطره باز...دمی نشون منی حسری حتما دفترم و به امفردا
  

 !ستی ني بدزی اومد استراحتم چادشونی من تازه يو چشم ها!  چهار صبح بودساعت
 ...دمی که بودم پري مامانم از خواب نازي صدابا

 !يخواب موند! گهیپاشو د: باال سرم واستاده بود ی چمثل
 !! بود تا کمـ ـرم قفل کنهی کارم کافنی برق گرفته ها بلند شد و هممثل
 ! مدرسه اتمیپاشو بر! گهی دشهی منی هميداریتا نصفه شب ب:  ناله ام تا بلند شد مامان با حرص گفتيصدا

!  حامد و بگويوااا...چسمام به ساعت افتاد...دادمی ام کمـ ـرمو ماساژ مگهی و با دست دخوردمی دستم موهامو مهی با
 ...یی تو دستشودمیی شلوارم و دوبی گذاشتم تو جموی کنم؟ گوشکاریاون و چ.ادی بخوادیاالن مامانمم باهام م

 کلمو ای مامانم باهامه تو نگفتمی طرف اگه بهش مهی بود و از ی کرده بودم حتما حامد عصبانری طرف چون دهی از
 ! که چرا زودتر باخبرش نکردمکندیم

 بهت شبی رفت دادمی.  مدرسهادی بخوادیمامانمم م.حامد شرمنده من خواب موندم:  زدمامکی بهش پفقط
 ...گهی ددیببخش...بگم
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 ری لقمه نون پنهی و همزمان کردمی که داشتم مانتومو تنم میموقع... خاموش کردم موی اومد گوشاممی پوری دلتا
 !!کشتمیهم فهموند که حامد ظهر م بسته شدن در واحد روبه رومون بي دهنم صداذاشتمیم

 !! مردم خوابنی اول صبحگهی که نمهی چه احمقنیبب:  تکون داد و گفتي در و محکم بست که مامانم سراونقدر
 ساعت نی ایمامان جان ک:  گفتمی تفاوتی بعدش با بی مامانم به حامد فحش داده خنده ام گرفت ولنکهی از ااولش

 ! ساختموننیا مخصوصا دارنیهمه ب! خوابه؟؟
 !بجنــــــــــــــب!  شدهرتی رفت؟ دادتی:  با تعجب نگام کرد و گفتمامانم

 . قانعشیمنم که مجبور بودم برم پ. بچه ها همه سر کالس بودن میدی رسیوقت
 .رونی به زور جواب سالم مامانمو داد و بعد با دست بهم اشاره کرد که برم بمی وارد اتاقش که شدبامامانم

 و عاقل اندر اریمتنفر بودم از اون نگاه حرص درب...خونهی می بفهمم داره تو گوش مامانم چخواستی مدلم
 ....هشیسف

 دی منو دي تا بناگوش باز مونده شی نیبنده خدا وقت... افتادی نه که چشمم به آقا گالبای بودم برم سر کالس مونده
 ... لب گفتریز "ی بسم اللهای"
 درآوردم و با خنده ی پنج تومنهی مانتوم بیاز تو ج. کنمشی راضتونمی مي چجوردونستمیم همه مدت نی بعد اگهید

 ...کنمیخواهش م!...گهی می به مامانم چنیجون من برو بب:  و با التماس گفتمرهنشی پبیگذاشتم تو ج
 ... وارد اتاق شکنجه شددادی که سرشو مکرر داشت تکون می انداخت و در حالی نگاهبشی داخل جاتی محتوبه

 در باز شد و قهی تا بعد ده دقزدمی و با خودم حرف مکردمی میمدام طول و عرض راهرو رو ط... تو دلم نبوددل
 ...رونیمامانم با صورت برافروخته اومد ب

 ازدهنش ی شعور هرچی بکهیزن:  صورتش و گفتي شده بودم تا اومدم برم طرفش با حرص چادرشو آورد جلوهول
 !!راومد بهت گفتد

 از کالسا به یکی بسته شدن در يبا صدا... که مامانم از دهنش دراومد مونده بودمی فحشمی هنوز تو تفهمنکه
 ؟؟ي نگاش کرديتوهم واستاد:  گفتميخودم اومدم و با دلخور

 خودش ي شعور بچه هایب:  زد و گفتی با حرصي خنده گشتی ميزی دنبال چفشی که داشت تو کنطوریهم
 ! روانپزشکشی پي بردی بای فعالشی تو پگهیبه من م!! ضنیمر

 و داد خانوم غی همزمان با جی گالبي من خنده ام گرفته بود که آقاخوردی مامانم که داشت از تو خودشو مبرخالف
 ...تم افتاد که بعدا آمار دعوا رو بزاره کف دسشی که بهش زدم دوهزاری و با چشمکرونیقانع از اتاق اومد ب

 بعد به مونهی ها موونهیاخالقه خودش مثل د:  گفتگرفتی مي که داشت شماره انطوری دراورد و هملشوی موبامامانم
 !! خل وضعههیگیتو م

 !! رفتمسهی و ررمی خنده مو بگي نتونستم جلوگهید
 ... بشهذی مـ ـستفزی بخندم که قانع عزي طورکردمی می در کمال تعجب بهم زل زده بود و منم سعمامانم
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 ... من و داغه داغ به دستش رسوندیوونگی اخباره دخوردی که داشت می بابام زنگ زد و با حرص و جوشبه
تازه اون !  کرددادی اون داد و بي فس جلوهی و مامان منم دی محترم از راه رسری که مدکردی داشت کالفم مگهید

 !! رفتهی پاچه پاره بودن من به کدمیموقع بود که فهم
 که قانع اومد تو دفتر و رسما از ی تا وقتومدی کوتاه نی کم قانع شد ولهی محترم مامانم ری ها و وساطته مدیی دلجوبا

 ... نبودری تاثی بری اتفاق هم زنگ بابام به مدنی تو ادونستمیم... کردیمامانم عذرخواه
 ! رفتمی کردم برگشتم سر کالس که کاش نمی مامانمو راهنکهی ابعد

 "!پا تخـ ـته " امر فرموندنانی نذاشته بودم که خانوم صادقمکتیسـ ـن مبارك و ن باهنوز
 شده بود آخر سر ری که تو ذهن من داي با اون آشفته بازاری که بهم داد تا حل کنم اونقدر سختم نبود ولي امسئله

 " تونمینم"دست از پا دراز تر و با خجالت اعالم کردم که 
 ی کالسي دو نمره از نمره یعنی صفر نی ادونستمیمنم که خوب م. صفر جانانه تو دفترش واسم گذاشت هی اونم
 !کم

 ...ن کصافت. از اوي توزنهی قانع و کي شد واسه فکر کردن به حرفای عامل محرکهیاتفاقا ! ختمی بهم ریحساب
 ! سالهی دختر جون سهی...ده بودن مدرسه مشاور آورهی شیچند وقت پ... حرفا رو از کجاش دراوردهنی ادونمی ممن
 رو که ی بودم بهش گفتم حرفي بسترمارستانی ماه بهی می فعالشی بابت پنکهی خودم و اي عالم رفاقت از گذشته تو
 ! دونستی نمی الی حتي اگهی دچکسی هدی مامان بابام و احسان و نوریبغ

 خودمو خواستمیمثال م! طرفهي گفتم تا شاد شه و بفهمه با چه زلزله امی موقع بهش گفتم چون دور هم بوداون
 ي بستری روانمارستانی که نفس بچهی از فردا تو مدرسه بپهیکاف...گفتمی و نمشدمیکاش الل م.باحال نشون بدم

 !بوده
 که تا ي طورهی ارمی حال قانع رو اساس جا بخواستیدلم م... تو کالس موندمحمی موقه زنگ تفری زنگ آخر حتتا

 ... نرهادشی مویلیعمر داره من و فام
 ! پنچر کننشوی ماشگفتیآنا که نثل بچه ها م... مسخرشون رفته بودن رو اعصابمي هاشنهادی و آنا که با پیال
بعدم قانع ... سر منهری که کارا زرفتمی تابلو لو مينجوری اگفتنیچرت م!  خورد کننشوی ماششهی شگفتی ممیال

 ترمز جلوش شی نهی تا دادمی منی تر از اون به شاهوونهی دای اورد که وگرنه آمارشو به حامد ی نمنی ماششهیهم
 ...بزنن

 نمی دوست نداشتم اون مسخره ام کنه و اسه همگهید... کردمفی واسش تعرمهی و البته نصفه و نانی جرنی ماشتو
 ... بودنم و بهش نگفتمي بسترانیجر
 !ر دست من ادبش کنم ناظمتونو بسپنی نفس ايواا_
 ! کنمي کارهی دیخودم با.شهینه ممنون زحمت م_
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 تورم به هیبخدا اگه دست و پا!  حق دارهیول:  که از چشمم دور نموند گفتی زد و در حالي خنده ای پوستری زحامد
! يخوریدائم تکون م!  گذاشتنخی مرتی االن که دقت کردم تو انگار زنیهم! يخوریتخـ ـت ببندن تو باز وول م

 !!گهی دنیبش
 ... تو شکمشدمی که محکم کوبدنی بلند به خنديشروع کرد با صدا... قانع اون و خفه کنمي به جاخواستی مدلم

 یتا تو باش!! حقت بود:  گفتمی اساسیی و بعد خودنمارونی متر آوردم بمی چهارتا شده بود که زبونمو نچشماش
 !ی داشته باششتوی ناریاخت

 ی روانکنمی مي کارهیخودم :  گفتدادی که داشت فشار میردنمو با دست راستش گرفت و در حال پشت گباالفاصله
 !نیحاال بب. کننتیخونه بستر

 !تالشتو بکن! ستی نبیآرزو بر جوانان ع:  گردنم باز کردم و گفتمي محکمشو از روي دستام انگشتابا
  

 ...  و نداشتمیکی نی حوصله اگهید.  زنگ زدلمی راه دوباره احسان به موباتو
 ه؟؟یک_
 !یدک_
 ؟؟یک_
 !گهیول کن د!!  بروزهی با اون صدات رو مخ من پرش با نی بابا حامد من حوصله ندارم توهم هيا_

 ...مونهیمثل بچه ها م... برخورد و روشو کرد اون طرفبهش
 !!میزدیم دربارش حرف می داشتروزی که دهیهمون خر:  گفتمی آوردم و با مهربوننیی پای کمصدامو

 ... که به احسان بدبخت دادم خوشش اومد و با خنده به صورتم نگاه کردی لقباز
 دونم چرا من ینم:  بازشو دادم و گفتمشی جواب نیکیستری هي و با همون خنده رمی خودمو بگي نتوستم جلوالبته

 !!سگ و گربه وخر و گاو!!  جذبه دارمنقدری اوونایواسه ح
 بـ ـوس هی که واسش از راه دور شدی میدوباره داشت جوش...و نام بردم به حامد اشاره کردم "سگ" که یموقع

 !ــــــــلی تعطيخواهشا دعوا تا اطالع ثانو:فرستادم و گفتم
 !! چرا از راه دورزمیعز:  گفتطنتی ـنه شو صاف کرد و با شـی سي که کردم با حالت خنده داري کاربا

 یرسی به نظر میی کارم مثل خرانیبا ا!!  خریگیاونوقت به احسان م:  خنده و با تمسخر بهش جواب دادمری ززدم
 بـ هی.. خودمو دراوردي و ادادی بار لپمو کشنی و واسه اولرهی خندشو بگينتونست جلو!! تاپ دادنیکه بهشون ت

 ... نشدافتی درادی زکی ترافلیـوس از راه دور که به دل
 ... خونمونادی بنی حسری افتاد که امروز عصر قراره امادمی اومدم یز پله ها باال م ای وقتتازه

 ... لـ ـبم نشستي رويزی آمطنتی شلبخند
 سراغ رفتی که آروم و قرار نداشت و دائم مدینو... هروزم و انجام دادم و نشستم سر درس و کتابمنی روتيکارها
 ... که داره و چک کنهیی هاي تا بازوتریکامپ
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 ...هاتی شو واسه باززونشی و درست کنه بعد تو آونترنتی اومد اول ای بذار وقتدینو_
 !! دارمی چنهی مو نشون بدم ببي دوتا بازنی بهش اخوامیباشه فقط م_
 ! تونم فحشت بدمینم...ای اون منو حرص نديجلو!! گنــــــــــده_

پس اول کاره منو انجام !!  نه توادیاون به خاطر من داره م:  اش گفتانهیوز مي واسم کرد و با خنده ي دراززبون
 !دهیم

 يزی اون کرم بريبخدا جلو:  کردمدشی در گوشش تهددی طلبی که از مامان کمک می و در حالچوندمی پگوششو
 !کنمی متیچک

 ! جونمی کردم آبجـــــــــیشوخ:  التماس دستامو گرفت و گفتبا
 نی حسری امروز بخاطر اومدن امنکهیمثل ا... گفتنش ضعف رفتی دل نازك خودم برم که دلم واسه آبجقربون

 ...مامانم قرار نبود بخوابه
 مجله عی تا خواستم متوجه مطلبش بشم سری که دستش بود نگاه انداختم ولي مبل کنارش نشستم و به مجلهارو

 !رو بست
  بود مگه؟ی چش؟یچرا بست_
 ؟يه درس ندارتو مگ! یچیه_

 کنم؟ی مکاریپس چ! گهی دخونمی ساعت تو اتاق دارم درس مهیمامان جان : گفتمکالفه
 مامانم کردی که داشتم بازش منجوری دونه شکالت برداشتم و همهی دیرسی خورده ناراحت و پکر به نظر مهی

 !يری م از سر و کوله ما بااليخوری منمیا! ي آروم و قرار ندارشینجوریتو هم! نخور:گفت
 ! زدي زرهی بابا قانع الی خیب: گفتمبردمی که از طعم تلخش داشتم لذت می و گذاشتم تو دهنم و درحالشکالت

 ! که باز دهنمو بدون فکر باز کردمدمی مامانم فهمي محض چهار تا شدن چشمابه
 !ي شورشو دراوردگهی چه طرز حرف زدنه نفس؟ دنیا_
 ...فونی آي که صداشدی داشت کوفتم می غلط افتادم شکالت به اون خوشمزگبه
 !!"چادر" اعالم کردرفتی مفونیمامانم تا به سمت آ...دی باز به دادم رسنی حسریام

 ...نی حسری امنکهیفقط ا...واسم مهم نبود... نداشتیاشکال
 ... و به صورت سرخ شدم نگاه کردمستادمی اتاق انهی ائيجلو
 !ستیهواکه گرم ن...ه؟ی واسه چی سرخنیا!... خوشحال باشم؟درنقی داشت ایلیچه دل!... چم شده بود؟من

 " اومدریام... یآج". به خودم اومدمدی نوي صدابا
 بلند بود نی آستتی شرت اسپری تهیلباسم ... جلودمشی و جا داشت کشتونستمی انداختم رو سرم و تا مموی مشکشال

 ... و زرد داشت سرم کردمی صورتزی ري که گل هادموی و چادر سفدمی مانتو نپوشگهی دنمیواسه هم
 !نم؟یمن ا...من بودم؟... با اون حجاب و چادردمی که ميدختر... افتادنهی نگاهم به آئدوباره
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نه ...شدی ماه مکهی تهی چادر به قول خاتون مثل ری روشن و که زي و چشمادینه اون صورت سف...دوسش ندارم...نه
 ي کرده و موهاشی صورت آراای هروز صبحم یچهره!... و نگاه قالب شده به نوك پاای از شرم و حیاون سرخ

 !ستی ني خانوم چادرنی ها مال ایدرست کرده ام تو مهمون
 چادرم و انداختم نی حسری مامان و امی سالم و احوالپرسيبا صدا!... من؟ای است نهی ائي جلوونفریای نفس هماالن

 ... دوزانو نشستمنی زمي شونه هام و رويرو
 ... سرم و بلند شدمي که به در خورد چادرمو انداختم روي لحظه بعد با تقه اچند
 ی زمانی من نبود ولهی که اصال شبي پسردنی انصراف بدم از دخواستمیم... شرم و خجالتي بود نه از رونیی پاسرم

 ...بــــــــود
 ...سالم_

 يازی ندی نوي هاییبا وجود مامانم تو اتاق و راهنما... رفتنوتری کامپزی م به طرفدی لب داد و با نوری سالممو زجواب
 ...به بودن من نبود

 نشسته بودم و به ونی تلوزيجلو... برنگشتمی ولکنهی داره صدام مدی نودمی شننکهی با ایحت...رونی اتاق اومدم باز
 ... چشم دوختمشدی که داشت پخش می هفتگالیسر

 يزی بود که من چنیی اونقدر چارحسنی و امدی نويصدا... رفت و آمد مامانم به اشپزخونه شدممتوجه
برم !  کردمییراینفس من ازش پذ: چند لحظه بعد مامانم با صورت خسته و پکرش اومد طرفم و گفت...دمیشنینم

  تو حواست بهشون هست؟1بخوابم؟
 ..آره برو بخواب:  تکون دادم و گفتميسر
 .زی خورده واسش دوباره برشویی اگه چانی برو ببگهی دقهیدقپس چند _

 بره خوادی که مکردی می عذرخواهنی حسریداشت از ام. مامانم دوباره اومديصدا... با سر جوابش و دادمدوباره
 .استراحت کنه

 ... شدی پخش نمي برنامه بدربخورچی هی ولکردمی ها رو پشت سرهم عوض مکانال
 !چاقــــم...حامد حق داشت...رونی بدمی شلوارم به زور کشبی از جلمویموبا... و خاموش کردم ونیتلوز

 ... از زنگ و اس نبوديخبر!  منو دوست ندارهیشکی همی قول نسبه
 ریدوست نداشتم ام...ی دونم چرا ولینم...رفتنیپاهام به طرف اتاق نم...ششی از تو اتاق صدام کر تا برم پدینو
 ...گرفتمی عذاب وجدان میی جوراهی دمشیدی میوقت...دادی بهم دست می حسهی...نمیوبب

 شی برم پافهی و قختی کنم بعد از اون ور با اون ریی خودنمایی جوراهی و نیرحسی امي جلوامی با چادر بنکهیا
 ...حامد

 که سراغم اومده ی سرم و با سردرد مزخرفيچادرمو انداختم رو...کردیمدام صدام م! شد؟ی مالی خی بدی مگه نویول
 ...بود به طرف اتاق رفتم
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 ! پسر؟؟یچقدر تو مظلوم. به چشمم اومدنیرحسی وکه باز کردم صورت امدر
 یآج: دی اومد طرفمو و دستمو کشدی نونکهی در نکرد تا اي به حضور من جلویاصال توجه. به کار خودش بود سرش

 !يری بگادی نی ببایب
:  بود گفترهی خوتری که به کامپنطوری بلند شد و باز همی صندلي رفتم که از رونی حسریه طرف ام بی قدمچند

 ! بدمحی واست توضنی بشنجایا
 !! من؟؟یاونم نسبت به ک!! يدستور!  مدل حرف زدنش خنده ام گرفتاز

 !! من نسبت به حرفش نشدی توجهی بود که متوجه بوتری تو کامپچنان
 !نی حســـــــــــــــــــــریام:  که گوشه لب داشتم صداش کردمي اانهی موزي گل کرد و با خنده طنتمیش
  

 ... شدمرهی بهش خزدمی که میفی ظریدستامو بغـ ـل کردم و با خنده... بالفاصله چرخوند به طرفم صورتشو
 که داشت یی داد و با صدایشئ تکون بود که لب هادهی نرسهیبه چند ثان!!  داشت تو پلک نزدنی جالبیی تواناچه

 ... بودم وگرنهدیبا نو!  تو اتاقدی اومدی کدمیمن اصال نفهم:  گفتدیلرزیم
 !يدادیبه من دستور نم... وگرنه: وسط حرفش و گفتمدمیپر

 !جرئت دارم؟:  لبش نشسته گفتي رخ معلوم بود رومی که از ني و با خنده اوتری چرخوند به طرف کامپسرشو
 !بگو:  بود نشستم و گفتمنی حسری امی دوقدمیکی که به فاصله ی همون صندلي رودمیخندی که می حالدر
 دیخوای ميزیفقط بهتره اگه چ.سرعتشم باالست... که وصل شدنترنتیا:  خورده ازم فاصلشو دورتر کرد و گفتهی

 !ادی واستون در مگانی راياونجور!  چهار صبحای دوازده شب به بعد باشه دیدانلود کن
 نکیل...ختمی ردی که واسه نویی هاي بازنمیا:  و باز کرد وگفتي فولدرهی بود که وتری کامپي به صفحه نگاهم

 !دیاری واسش بدی خودتون بلد باشکنمی فکر مگهی دذارمی منجای داره انی آنالي که بازیی هاتیسا
 
 تر یمی خودشون باهام صميخونه !! شهی آب مخشی ری که چقدر دکردمی فکر منی مدت داشتم به انی تمام اتو

 !برخورد کرد
 

 ي چجورنی حسریام:  گفتمي راحت و عادیلی حالت موذب خارج بشه خنی کمک کنم تا بنده خدا از انکهی اواسه
 شه؟ی منیبا ا! سبوك؟؟ی برم فتونمیم
 
 !می ما که نداشتی ولاجهیاحت VPN  بهدونستمی که زدم خودم خنده ام گرفت می حرفاز
 

 ...نمی کج کردم تا صورتشو ببموی خورده صندلهی موس برداشت منم ي از رودستشو
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 که من ی داشته باشدی ام باگهی برنامه دهی خوادیم VPN  اونگهینه د:  کرده بودوتری نگاهشو معطوف به کامپیالک
 ! دانلود کردنترنتی از اشهیالبته م!  تا نصبش کنمستیهمرام ن

 
 بدرد کنمی چون فکر نمیالبته بهتر خودت ازش استفاده کن! گرمی واست ميخوایم:   خورده مکث کرد و گفتهی

 !!سبوکهیمنظورم ف!!  بخورهدینو
 
 !!نمیحاال بب: اخمامو توهم کردم و گفتم. کنهی که احساس کردم داره شماتتم مکردی نگاه مي چشمام طورتو
 

 بلند ی صندلي مشغول کار خودشه از رودمی دیوقت. شدرهی خوتری کامپي ازم گرفت و دوباره به صفحه نگاهشو
 .ادی و صدا کردم تا دنبالم بدیشدم و نو

 
 !! حـــــــــــرام استسبوكیالبد مرجعش گفته ف!! گهی دنهی همرهی منای اصل و نسبش به بابا جونش انمی اگمیم

 بی سي کرد به جامی عصبییرا جوهی چون ی بذارم ولوهی و کنارش خواستم براش مختمی ریی دوباره چاواسش
 رو پوست بکنن و با هم وهی اصرار کنه مری سفارش کردم که به امی کلدمیتازه به نو! دلخواهش پرتقال گذاشتم

 !بخورن
 

 بود يچون پرده تور... افتاد که مامان گذاشته بود پشت پنجرهي مبل نشستم چشمم به جلد مجله اي رویوقت
 ... پرده بودرونی مخصوصا االن که نصفه مجله بشدیکامال قسمت پشتش معلوم م

 زدمی که داشتم مجله رو ورق منطوریهم....خوندهی می مامان چنمی باعث شد مجله رو بردارم تا ببمی کنجکاوحس
 " و درمان آنی فعالشیپ " از صفحه ها شدمیکیمتوجه عنوان 

 
 ! داد شکالت نخورری گهویرا  چگمیم... به جون من بدبختی رو انداختنایباز ا!  روحت قانعتو
 
 ! فعال بودشی پي بچه هایی غذامیاز همه بدتر رژ... مبل نشستم و شروع کردم به خوندنيرو
 

 !ی و نوشابه گرفته تا بستنینیری که من دوست دارم قدغن بود از شکالت و شی هرچکال
 
 ماست کم چرب و ی و کلم بروکلي و فلفل دلمه اجی شده بودن خوردن کرفس و هوهی که توصي اگهی موارد دتو
 ... تازه و خشکي هاوهی سبـ ـوس دار و ميکراکر ها. بادامي کم چرب و کره ریپن
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 ی ولکردی متی بودنم رعايمامانم چند وقت بعد بستر!  که واسم خوبه رو دوست ندارمییزهای از چیلی خادی مخوشم
 فراموش یمامانمم که وقت نداشت همه چ!  و دونوع غذا بذاريدی به خورد ما مهی چنایبابام صداش دراومد که ا

 اونم ی ولدمیخوابی شب ها زود مدیداشتن و با  تو شب هاهم کاردنمی اون موقع ها به ساعت خوابادمهی یحت.شد
 !فراموش شد

 !ستی ني ها خبرطنتی از اون شگهی شدم و دی خوبي چون من بلد بودم به ظاهر وانمود کنم که بچه دیشا
 نوشته بود که تو نجایچون ا!  کردم واسه کالس رقص و بوکسمدای خوب پحی توجهی بود که نی همه جالبتر ااز

 لو رفتم می روزهی اگه گهیخوبه د... کنههی فعال و به طور کامل تخلشی افراد پي که انرزدی ثبت نامشون کنییکالسا
 ! ثبت نام کردمفتم خوندم رنی تو اگمی و مدمی مجله رو نشون منیبه مامانم هم

 
 ! خاصــــــــــــمیلی دونم که خیخودمم م.  مطلبنی دوباره گل کرد مخصوصا با خوندن اطنتمیش
 
 می و ممکنه اون رژستی ننجای اگهی تا شب ددونستمی کنم چون ممی کشو قاي مشت شکالت برداشتم تا توهی

 . مسخره ام دوباره شروع بشهییغذا
 

 با ترس برگشت نی حسری خنده که امریچنان زدم ز. دهی و خوابدهی رو تخـ ـتم دراز کشدیو ندمی اتاق که شدم دوارد
 !ــــــــدمیترس: و رو به صورت خندونم گفت

 
 ی تو بچگادی نمادمی! وتری تو بحر کامپيری مينجوری خودته که اریتقص:  لب هام جمع کردم و گفتمي از روخندمو

 ي عالقه مند بودنقدری جان ای موجود بنیبه ا
 
 !؟يکاکائو دوست دار:  خنده به دستم اشاره کرد و گفتبا
 

 ی مدتنی لباسام و تو اي همه شونو چپوندم ته کشوعیسر! نهی از جانب مامانم در کمی افتاد چه خطر بزرگادمی تازه
 ...شدی باعث ذوقم منیرحسی امي خنده هاي صداکردمی ميکه داشتم محموله رو جاساز

 
 سبوك؟ی برم فتونمی شد ؟میچ: برگشتم ریکه تموم شد به طرف ام يجاساز

 
 کنه؟ی صفحتو باز منی برو ببای بگهیآره د: تکون داد و گفتسرشو

 
 بشقاب ریمنتظر بودم تا صفحمو باز کنه که ام. بهم داده بود زدمنایکه م user , password  ووتری چشت کامپنشستم

 !دیبفرمائ:  دستم و گفتي پرتقال بود آورد جلوکهی رو که توش چند توهیم



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 261 

 
 شی دفعه پدمید! از قصد برات پرتقال آودم! می داشتبیس:  معصومش نگاه کردم وگفتمشهی خنده به صورت همبا

 ! با توفتهی هم زحمتش بينسری گفتم ايخوب پوست کند
 
 . که باعث خنده دوباره اش شد زدمیفی خفغی جسبوکمی بزنه بابت باز شدن صفحه فی تا خواست حرفچارهیب

 ! خوب شد دمت گرمیلیخ! نی حسری دستت درد نکنه اميواا_
 

 ازم دور شده بود کمی که انگار یی با صدانی حسری که امکردمی داشتم قسمت ها مختلفشو نگاه مدای بددی ندمثل
 ! من برمدی نداري باهام کارگهیاگه د: گفت

 
 !؟ییکجا... اونجا واستاده بود چرخوندمری امشی پقهی به طرف راستم که دوقسرمو

 
 ... که رفته طرف در اتاقدمی خنده اش فهمي صدابا
 !وتری بره تو بحر کامپنقدری آدم استیخوب ن! دیخودتون که بدتر از من_
 

 دست ای دننیمن از ا! نه اتفاقا:  و خاموش کردم و گفتموتری که کامپنداختی خودومو به خودم مي کهی تداشت
 !ی دربندشنکهی شما مثل ایول! دمیکش
 

 نکهی خودم ساختم حاال ااممیدن! ستمی نیچیمن دربند ه:  که گفتکردمی شدش نگاه مزی ري تو چشماداشتم
 !کنهی نمیفرق!  نهای باشم رشیاس
! نی نکردلی ام که موهیم.نی که نخوردتونویی چانیا:  بلند شدم و گفتمی صندلي گفت از روی چدمی نفهمنکهی ابا
 حلـــــــــــه؟!  مارم به سالمتری بعدش شمارو بخمی بخوریی چاهی باهم میبر
 
 !حله: برداشت و گفتنی زمي از روفشویک
 

 دیبه فکرم افتاد شا. برخورد کردنی موقع حرف زدنم باز باهام سنگتیمی خطابش کردم چون بعد اون همه صمشما
 ...واقعا دوست نداره بامن راحت حرف بزنه

 
 ... که دفعه قبلم روش نشسته بود نشستي مبل تک نفره اي روری که اممی وارد هال شدباهم
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 نی از اشتری بنکهیواسه ا. خوابندیمخصوصا الن که هم مامانم هم نو. موذب و دارهي االن حالت آدم هادونستمیم
 .ییرای گذاشتم تو ظرف و برگشتم به پذبمی سهی و ختمی و ریی نکنم براش چاتشیاذ
 

:  و گفتمشی کنارزی مي رو گذاشتم رووهی و مییچا... دستش بودزی مي که گذاشته بودم روي مجله اونهم
 !می نکردم چون شکالت خوشمزه دارنشیریش
 

 ممنون:  ظرف شکالت و گرفتم جلوش که گفتبعد
 
 !! دونه شکالت برداشت و دوباره سرش رفت تو مجلههی

 
 هی ریدو تا مامحرم ز!!  رفته بودي کدوم گوري گور به گورطونی شنی دونم ایمن نم!  کارش حرصم گرفتنی ااز

 کنهی نگاهمم نمگهی بشر دنی ای ندارم ولیحاال توقع کار خاص!! گهی دمیسقف
 
 القل ای بزنه ی حرفهی نکهی ادیبه ام.رفتم تو اتاق و دفتر و برداشتم. کردمداشی پشبی افتادم که دی دفتر شعرمادی

 "شمـــــــــــــــا "به من نگه 
 

 .کنهی بود نگاه مدی که مال نوواری دي روي و به قاب عکس هاخورهی مشویی داره چادمی و که آوردم ددفتر
 ! کردمدای پی چنی ببریام_
 
 !دفتر شعرته؟:  و گفتزی که دستم بود مجله رو گذاشت رو مي دفتردنی دبا
 

و طبق !  و مرور کردمی زبان فارسنیری درس شلمی دفتر و از دستم گرفت و شروع کرد به ورق زدنش تو مخیوقت
 و ی لهنتي "شما" از اون ي خبرگهیخطاب کرده و د "تو" منو نی حسری امنکهی ایعنی "شعرته" دانش من مچهین

 !ستیحرص درار ن
 
 !؟یکنیزم شعر حفظ مهنو:  که گفتکردی دقت داشت صفحه اول دفترمو نگاه مبا
 

 "تو"من شدم همون !  بودي قومی که زبان فارسخداروشکر
 
 ! گرمه که وقت شعر حفظ کردن ندارمطنتامیاونقدر سرم به درس و ش.گهینه د_
 
 !؟یکنی مطنتیمگه هنوزم ش:  انداخت و گفتی صفحات دفترم بهم نگاهي باالاز
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 واسه ي دفترنی که همچشهی می سالهیمنم : فت و گفت جوابش بهش چشمک زدم که دوباره نگاهشو ازم گردر

  من از تو عقب ترم چـــــــــــــرا؟شهیهم! خودم درست کردم
 

 !ئگرنه شما کجا ما کجـــــــــــا!  از هم مسببشهمونی چند وقت دورنیا:  هامو انداختم باال و با خنده گفتمشونه
 

 وقتا خودمم از دستشون خسته ی که گاهیی هاطنتی نگاه من پر از شی و نجابت بود ولتی اون پر از معصومنگاه
 !شدمیم
 
 !ارمیبرات م!  ببرم بخونم؟نوی اشهیم_
 ! شرطهیالبته به ! ریبب_
 ؟یچ_
 ! من بخونمياریتوهم دفترتو ب_
 

 !!ی شعر حفظ کني وقت نداریتوکه گفت:  گفتشدی مبل بلند مي که از روی زد و در حاليلبخند
 

 !نی بهشون بندازم همی نگاههی خوامیفقط م! منم نخواستم حفظ کنم:  بغـ ـل کردم و مثل تخسا گفتمدستامو
 

  هات واجبترن؟طنتی شای! ؟یتونیم! ی حفظ کندی باگهینه د:  که گفتفشی تو کذاشتی داشت مدفترمو
 گاز از لپش هی که به طرف باال داده بود و خراب کنم بعدم ي ساده اي بپرم بغـ ـلش و اون موهاخواستی مدلم
 ! نندازهکهی به من تينجوری که ارمیبگ
 
 ...وگرنه!  اون تو نوشتم و حفظ کنیقبوله پس توهم لطف کن هرچ_
 

 !ترسمی از تو ممینجوریمن هم! نکن جون مندیتهد:  آورد باال و گفتمی دستاشو به نشونه تسلعیسر
 !دمم گرم! برهی با بنده خدا چه کردم که مثل سگ ازم حساب منیبب...رخندهی ززدم

 
حوصله سوال !  انداختمی حامد نگاهي به در خونه دیپوشی که داشت کفشاشو میموقع... کردمشی در همراهي جلوتا
 وهی سکته کنه بترسمیم! نهی ببی چادر گل من گلنی طرفم اصال دوست نداشتم من و با اهیاز !  کردناشو نداشتمچیپ

 !!شم
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 ! اومد بهم خبر بدهشی پیاگه باز مشکل!  دادمیشمارمو به حاج_
 

به خودشم که باشه ! ده؟ی من شماره تو رو به من مي بابايفکر کرد:  گفتمی کردنش و با ناراحتتی تو فاز اذزدم
 ! بل شدهای ال شده وتریعمرا بهت زنگ بزنه بگه کامپ

 
 شماره محل کار و تلفن نی اایب:  دراوردی کارتهی بلوز مردونه اش و بیو کرد تو ج به هدف خورد چون دستشرمیت

 ! زنگ بزنیکار داشت...همراهمه
 
 خود و ی وگرنه بزنمیزنگ م "کار داشتم"باشه پس حر وقت :  کارتو از دستش گرفتم ي کنترل شده اي خنده با
 قــــــــــــــــول! شمی جهت مزاحم نمیب

 
 !خدافظ.. زنگ بزنیتو هر وقت دوست داشت:  افتاد و با تبسم گفتشی مشکي ها چشمي تویبرق
 

  هم با آسانسور نرفتنیرحسی امی لبخندم پر رنگ تر شد وقتدیشا!ی مرســــــــــــایخدا.. شدمموفق
 
 فهمندی از حنجره ها مشتری نگاهت به من اموخت که در حرف زدن چشم ها بکی

 
 نمی کارت ببي چشمام گرفتم تا دوباره اسمشو روي کارتو جلوی که بستم با خوشحالدر
 

 ... محتشمنیرحسی اممهندس
 
چرا !  پشتم بود و هوامو داشتشهی که همیخوشحال از بدست اوردن دوست...هنگ نه!  چند لحظه که هنگ بودمتا

 !سوزه؟ی دلم براش منمشیبیهر وقت م
 
 شهی نگاه همدیشا!.... دوسش ندارمی که گاهییای همون حجب و حدیشا...فی داشتن اون صورت مظلوم و ظردیشا

 ...دمیو شا...مهربونش
 

 و نمی تاپ بلند بشي روای بخوابم خواستیدلم م!  کرده بودی باد مو خالیکی درس خوندن نداشتم انگار حوصله
 ... که ازش وحشت دارمي گذشته ای حتای! ترسمی فکر کنم که ازش مي اندهیبه آ. ساعت ها تاپ بخورم

  
 عاشق سرسره دینو... پاركمی باهم رفتیی کردم و دوتاداری و از اون خواب ناز بدی که نوخواستی دلم تاپ ماونقدر
 !زهی بري تا دلت هري چشماتو ببندنیی پايای مي داری و وقتی سوار اون سرسره بزرگا بشدی باگهیم! است
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 ... باشه که هلت بدهیکیالبته اگه !  تاپ خوبهنیهم...ت دارماز سقوط وحش...ترسمی من از سرسره میول
 هی ها تکری از همون زنجیکی و بعد سرتو به یکنی اطرافش حـ ـلقه مي هاری دستاتو دور زنجی داره وقتیفی کچه

 !یکنی رفتن خودتو نظاره منیی بسته باال و پاي و با چشم هايدیم
 ! که کردم سر زدن به وبالگم بودي کارنیاول...وتری استفاده رو کردم ونشستم پشت کامپتی نهادی خواب بودن نواز
 که نوشته ي شادياونقدر خوشحال بودم که سه تا از مطلب خا!!  مهمهمی مجازي نبودنم واسه دوستانکهی مثل انه

 ...شدم الشی خی و باوردمی ازش سر درنيزی چی رفتم ولسبوکمیف... بودم و گذاشتم تو وبالگ
 نفس هی هامو به هی که ردمیفهمی می درست زماننویا!  هنوز تو اتاقم هستنیرحسی عطر امي بوکردمی ماحساس

 !کردمی دعوت مقیعم
 انای کردم و انداختم سطل آشغال تا احکهیکارتشم صد ت. کردموی سمی و تو گوشنیرحسی املی محل کار و موباشماره

 !ادیبه تصرف مادر گرامم در ن
 که ی و موقعدهی تازه خوابدی مجبور شدم بگم نویدروغک! دارشدهی که بدمی باز شدن در اتاق مامانم فهمي صدابا
 ! و سرحال حضور بهم رسوندهداری بدمی بود نونجای انی حسریام

 ! نزدمامکمی پهی به حامد ی خوشحال بودم که تا آخرشب حتنیرحسی امدنی از داونقدر
 آژانس ای دنبالت ادی میفقط مامان ال. بروي تولد بريخواینفس م:زنهی حرفو منیا مامانم داره شدی نمباورم

 !؟يریگیم
 یک! ی دنبال الرمینه با آژانس م:  که هنوز تو شوك خبر خوش مامانم بودم گفتمی تکون دادم و درحالسرموت

 !شهی مامانش ناراحت مامیاگه زود ب!ام؟یب
 گفتم اگه دلت دی خونه خاله مهشرمیمنم م!  شمالرهیداره م! ستیبابات پنجشنبه خونه ن:  تفاوت گفتی بیلیخ

 !می مونیشب م. اونجاای تولد دوستت بعدم بيخواست بر
 مامانم گذاشته اصال شدیباورم نم!  نشمالی خی بپرم باال و تا دستم و نزدم به سقف بی از خوشحالخواستی مدلم

 . خبر خوش و بهشون دادمنی زنگ زدم و ای حامد و ال چطور بهدمینفهم
 رهی مدمی فهمی شد وقتشتری بمی خوشحالیلیخ. و گرفت و رفت خونه خالهدی پنجشنبه ساعت دو دست نومامانم

 !رمی که من بدون کمک اون تونستم مجوز تولد و بگفهمهی و احسانم مدی خاله مهششیپ
 .می خونمون و باهم حاضر بشادی زنگ زدم تا بی به الرونی مامانم پاشو از خونه گذاشت بنکهی محض ابه

نگرانش شده بودم اما هردفعه . خاموش بودشی گوشی کنم ولياداوری عصر و ی به حامد زنگ زدم تا مهموندوباره
 !باشد ی دستگاه مشترك مورد نظر در دسترس نمگفتی مي گور به گورکهی همون زنزدمیکه زنگ م

 
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 266 

.  سرم بستمي بود و منم از گرما و گور گرفتن متنفر بودم موهامو باالیلی چون خی ولدی واسم موهامو اتو کشیال
 متری کردم رژ گونه امم مالی سعکردی جلب توجه می همرنگ لباسم رژ لب زدم که حسابی کردم ولي ساده اشیآرا

 . داشته باشهیاز همون رنگ باشه و باهاش همخون
 هی ـنه اش ـی سي کوتاه که روی اومد و به همراه کت مشکی زانوم مي دکته قرمز که تا روراهنی پی مهمونواسه

 ...دمی اومد پوشی زانوم مي ساده ام که تا روی قرمز داشت با بوت مشککیگل کوچ
 ! چطوره؟یال_
 ...ادیچقدر بهت م!  نفسهیعال_
 !ارمی خوشملمو از کمد دربي که لباسانهیحاال نوبته ا!  تونم بپوشم؟ی جا نمچی گفتم هدمی اون روز که خرادتهی_
 !يدی پوشیحاال اگه تولد من بود بلوز شلوار م!! خوش بحال آنا_

جدا از ! کنهی فرق مانشیامشب جر!  قربونت برمیاله: برطرف کنم گفتمشوی دلخورنکهی ـلش کردم و واسه ابغـ
قهر نکن !! جهی رو کنم دییزای چهی دیبالخره با! ارمی حامد کم بيم جلو خواینم!  دعوتهاشارمیحامد که باهامه 

 !خوشمله من
 حامد ينجوریا! اری دربنویخوب موهاتو وا کن ا: به کتم نگاه کرد و گفتباشی عقب و همونطور با لبخند زدتمیکش

 !ارنیکه چه عرض کنم همه کم م
 !شهی مرمونی برو حاضر شو که داالی: زدم و گفتمی بهش چشمکطنتیباش

 شده میساعت شش و ن.دوباره شماره حامد و گرفتم. رفت تا لباساشو عوض کنهگمونی با خنده به طرف اتاق دیال
 !جانم نفسم؟:بعد چنتا بوق تلفن و جواب داد. روشن بودشی گوشگهی دندفعهینه ا.. نبودي ازش خبریبود ول

 !شماره حامد و گرفته بودم. اوردم و از کنار گوشم به سمت صورتمیگوش. گشاد شده بودچشمام
 !؟یخوب_
  راحت شد؟التیخ!  تو پرميزد!  بار باهات عاشقونه حرف زدماهی: با حرص گفت_

 خونتونو ي سر برهیتوکه قرار بود ! شمی من نگران میگینم!  خاموشه؟تیشما چرا گوش:  و گفتماوردمی نکم
 !يبرگرد

 !! شارژ نداشت خاموش شدممیگوش! تا االنم خونه بودم_
 !شهی مرمونی دایبجنب ب!  حامدیخودت: گهی داره بهم دروغ مکردمی ماحساس

 نمیی پاگهی ربع دهی!  سرم به دوستم زدمهی بگم سر راهم ي حاال که مشکوك شدینفس جان من دروغ نگفتم ول_
 ؟يتو حاضر

 .ایآره ب:  سرد جوابشو دادمیلیخ
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من و !  شعور البد چون خونشون بوده نتونسته به خودش برسهیب. و قطع کردمی کنم گوشمی خداحافظنکهی ابدون
 همه به رفت و آمد نیا.ستی نالشی خنیطرف اصال ع.دمی پزشو می کلهی بقيبگو که دلم و صابون زده بودم جلو

 ! دوستششی بره پخوادی مگهی کالم نمهی من حساسه بعد خودش يها
 ! مبارکشهی حساسه گوشیلی که خيزی خاموش کرده وگرنه حامد به تنها چشوی هستم خودش گوشمطمئنم

 !نفس خوبه؟_
 ... چشم دوختمی متبسم الشهی الناز سرمو چرخوندم و به صورت همي صدابا

از همه با مزه تر گل سر و گردنبند .ی و بوت بلند مشکی بود با دامن کوتاه مشکدهی پوشی مشکی پشت گردنتاپ
 قرمز...ت همرنگ لباس من بود بود که درسيقرمز

 ؟يدی خریک!  خوبهیلی خی اليوا_
 .دمی رفتم خري تو خبر دادروزید:  باال و گفتی بوتشو کشپیز

 از اتاق رفت ی چون الیبه منکه بهنام زنگ زد ول.  زنگ خوردمی گوشی که همزمان با الدمی پوشی مانتومو مداشتم
 . باهاش تاس گرفتهی کدمی نفهمرونیب

 ؟يسالم بهنام جون چطور_
 ؟ی حرف بزنی تونیخوبم م...سالم _
 جونم؟. آره خونه تنهام_
 .دمیقول م. خونهرسونمتیزود م.رونی بمی دنبالت باهم برامی بی تونی اگه منمی گرفته بود گفتم ببیلینفس دلم خ_

 نداشتم که با دمش  بودا شکنی ايحاال اگه حامد جا. دلم براش سوختکردی با التماس ازم خواهش منیهمچ
! دهی نکشی سختشیهرچند بهنام کم تو زندگ!  معرفت ماستی بقی بدبخت هنوز تو کف رفنیبعد ا! شکوندیگردو م

 ری گوشه گیلی خهی بعد اون قضاصال  داغونش کردیمرگ خواهر و برادرش حساب. نداشتهنیی کم باال و پاشیزندگ
 ...دادی مخودی بي هاری هم گنایشد و به م

 ! بهت خوش بگذرهدمی قول ممی برای توام برمی و حامد می از دوستامه دارم با الیکیبهنام من امروز تولد _
 که ذارنی نمی اصال صندليری که تو میی هایمهمون!  جا لم بدمهی خوادیدلم م. ندارمی حوصله مهمونزمینه عز_
 ممنون!  وسط باشمدی همه اش بامینیبش
 .شمیمنم خوشحال م! ینیبی حامدم مگهی دایب! ستی جغنگ نادی زنی راحت التاینه خ:  خنده بهش گفتمبا
 ؟يری میخب تو ک_
 ؟ی محلیگیمگه نم.گهی دم خونمون دای تو بفتمی راه مگهی دقهیمن چند دق_
 .ابونتونمیآره اصال سر خ_
 .فعال.نیی پامیایباشه پس ماهم االن م_

 .دیپوشی که داشت مانتوشو می سراغ الرفتم
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  بود؟ی کیال_
  به تو زنگ زد؟یک. دیفتادی چرا راه نگفتیم.وونهی ديآنا:  نگام کرد و گفتنهی تو ائاز
 !ادیباهامون م.بهنام_
 ! نفسترسمیمن ازش م:  ترسو رو به خودش گرفت و گفتي آدم هاافهی قیال

 !ییگناه داره تنها! يای تو با اون بدی تازه باوونهید:  گفتمکردمی که تنم می برداشتم و در حالزی آوي از رومانتومو
 !ترسمیجون نفس من ازش م:  انداخت رو سرش و باه اعتراض گفتشالشو

 . و دراوردمی الي اداي دماغم و واسه مسخره بازي تا رودمی کشموی مشکشال
 
 ؟ دای احسان خوشت مکلی از هیگفتیمگه نم!  باشهي مزه مردم از خداشونه دوست پسـ ـرشون اهل بدنسازیب_

 ! تر بوده اوضاع از دستش در رفتهریگی خورده پهی فقط گهی مثل همونه دنمیخب ا
 اد؟ی میحامد حاال ک! از دست تو:  مبل نشست و گفتي با خنده رویال
 ! درهي که حامد جلودمی افتاد فهممی گوشي که روی کالسی مبا
  
 حرفشو بزنه مثل ضبط صوت چارهیاصال نذاشتم ب. زنگ زدمی که بهنام به گوشنیی پامی رفتی عجله از پله ها مبا

 ...نیی پامیای ممیدار:گفتم
 

 و اسپرتش به ی دست مشکهی پی طرف حامد با تهیاز . مواجه شدمي خنده داري که باز کردم با صحنه درو
 ... لم داده بودنشی به ماشی داده بود و با چند قدم فاصله بهنام با بلوز شلوار ساده اما قابل قبولهی تکنشیماش
 
با دست به سرو وضعم . لبش شدمي دونستم اول سمت کدومشون برم به حامد که نگاه کردم متوجه لبخند روینم

 !یعالـــــــ:اشاره کرد و گفت
 
اصال به حامد نگاه نکردم تا عکس . دادم و در کمال آرامش به طرف بهنام رفتملشی تحوي زهر دارشخندی نهی

 .نمیالعملشو بب
 

 !!بهنام جون حامده.:  ولش نکردم و با خنده به حامد اشاره کردمگهی که به بهنام دست دادم دیموقع
 .می به حامد انداخت و با لبخند به طرفش رفتیقی نگاه دقبهنام

 
 .  بهش دست دادیی کردم با خوش روی کرد و تا من حامد و معرفي آبرو دارخداروشکر

 
 ! واسه اونجانی و بذاری سالم و احوالپرسشهی مری دگهیخب د_
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 ما با قی رفنیداداش گلم ا:  اشاره کردم و بعد رو به بهنام که از سرو وضعش معلوم بود که هنوز دپرسه گفتمی البه

 ! تا راهو نشونت بدهادیتو م
 

 ! باشه:  نگاه کرد و با لبخند گفتی به صورت البهنام
 
 دادم سالمم لی سالم تحویفقط جون به:  بودن نگاه کردم و گفتمستادهی هم ا به جفتشون که حاال کنارطنتی شبا
 !ترسهی از تو مقمی رفنیاخه ا! رمشیگیم
 
 راحت شد المی که زد خی باز کرد و بعد با چشمکی الي و برانی بهنام درماشی ولنیی از خجالت سرشو انداخت پایال

 !رسهی و سالم محیبچه ام صح
 
 !دمشی تو محل نده؟یاصال چجور آدم! ادیه هم م پسرنی اينگفته بود_
 
 ی به رنگ صورتش میلی بود خدهی که پوشی مشکوریپل... پهلو نشستم تا بتونم کامال حامد و برانداز کنمبه

 ... تا به صورتش دست بکشمکردیمخصوصا صورت اصالح شدش انگولکم م. شده بودشهیجذابتر از هم.اومد
 

 !جواب منو بده:  شد و بعد گفترهی بهم خهی چند ثانواسه
 
 !ن؟ی کرده بودپی خوشتنقدری واسه دوستتون ایجنابعال! تو جواب منو بده_
 
! دمی به خودم رسنقدریمن بخاطر تو ا: ارهی کرد کم نی باز سعی جا خورده ولی عکس العملش معلوم بود که حساباز

 ! ساعت بودممی اون همش نشی داره؟پیبه دوستم چه ربط
 

 قبال دوست يدی که دمی آقا پسرنیا! ي بودی کشیاصال به من چه پ! اشکال نداره:  زدم و گفتمیبه ناراحت خودمو
امروزم ! پرسمی و حالشو مزنمی بهش زنگ می دپسرده شده منم هر از گاهیلی بهم زده خیاز وقت!  بودنایپسـ ـر م

 امشبو با من و دوستام بد هیتوام لطف کن .شه دوست ندارم همه اش تو خودش باادیمن ازش خواهش کردم تا ب
 !امیاز خجالتت درم! بگذرون

 
باز که قهر :  گفتانهی بودم کنار زد و با لحن دلجوختهی که کج تو صورتم رموی ـشونـی پي روي دستش موهابا

  خوشگله منيکرد
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 که کنمی دارم تالش ممیلیخ!  قهر کنمستمیمن بچه ن:  نگاش کنم گفتمنکهی دادم و بدون اهی تکی به صندلسرمو
 ...یول!  دلخور نشمی از کسگهید
 

 ...  خودمو دوست داشتميسرد... گرمشي دستاي دوباره گرفت تودستمو
 
  نفس؟ی چیول_
 

هنوزم ...ستمی مطمئن نیچیمن هنوز از ه...االن وقته لو دادن خودم نبود...دمی نفس راحت کشهی بستم و چشمامو
 بلند ي صداهی و با شهی شکالت قند تو دلم آب مهی با يخودیهنوزم ب!... غلطمی درسته چه کارمی دونم چه کارینم

 .... خداي برایحت! ستمی مهم نیشکی واسه هکنمیم من هنوزم فکر... افتهی قطره اشک از چشمم مهیاون آدم مثل 
 

دوست ...ي اهیفکر کنم توام مثل بقنذار ... نکنتمیاذ..باش...ي خودت اومدي بهش بگم حاال که با پاخواستی مدلم
 ...ندارم تنها باشم

 
 !ی بگیخواستی می چنمیبگو بب!  کهينفس دوباره ساکت شد_
 

 الیخی بیچیه:  گفتمنداختمی شونه هام مي که شالمو از روی و در حالدمی از دستش کشدستمو
 

 شدم و زود موهامو يکفر...رفتی شال انداخته بودم ور مرونی از موهام که بکهی تهی دستامو ول کرده بود و با حاال
 ...جمع کردم و دوباره باال بستم

 
 شون؟یاه خوب بود که چرا بست_
 
 خودمم راحت کنمی کوتاهشون مرمیم. دوباره باز شده بودیتو خونه ام بسته بودم ول.شمی میبعد عصب.شهیگرمم م_
 ...شمیم
 

  بلند دوست دارميمن مو! خودیب:  طلبکار زد رو شونه امو گفتي آدمامثل
 
 ! کنمهی بگو زودتر ته؟ي دوست داری چگهید! نه بابا:  کار چشمامو گرد کردمنی ـبمامو غنچه کردم و همزمان باالـ
 

اونقدر اون چشماتو !  جنبمی بیاون لبا رو غنچه نکن که من حساب:  گفتدیخندی که می زد تو دهنم و در حالآروم
 . بمونهلوچ کن تا رو صورتت
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 ... شکلک مزخرف خنده دار بلد بودم دراوردمی خنده و واسش هرچری ززدم

 
 شدم به صورت ساکت و ادهیتا پ. پشت سرهم پارك شدننایجفت ماش. میدی که بود بازم خوب رسیکی وجود ترافبا

 د؟ی ساکت نشستنجایالبد تا خود ا:  شدم رهی خیمظلوم ال
 
 . گرفتمی گذاشت منم افسردگنیاز بس آهنگ غمگ:  لبش بود گفتي که رویفی ظري با خنده یال

 رفت کنار بهنام و عیحامد خوش اخالق تر شده بود سر...انی تا پسرا هم بمی و منتظر مونددمی بـ ـوسصورتشو
 .باهاش خوش و بش کرد

 
 دوتا خانوم ی وقت خل و چاليهوووو:  اصال متوجه ما نبودن که با حرص دستامو گذاشتم رو کمـ ـرم وگفتمگهید

 !دی کاسب شيزی تا اخر شب چدی دمپرشون بچرخدی کنی باهاتونن سعکیخوشگل و ش
 

 ... اومد طرفم و دستمو گرفتعی حامد سری که از خنده سرخ شد ولبهنام
 

 !دیببخش:  دوبار دستمو بـ ـوس کرد و گفتاوردی درمي مسخره بازداشت
 

 واست نمی تو بهتر از انیا.حامد ولش کن:  شد و گفتی بهنام شاکی ولمی رفته بودسهی که از خنده ری و المن
 !!هست

 
 که تونستم یتنها راه... حامد و بهنام حرصمو درآوردي خنده ي صدانباری ایول!  همزمان قطع شدی من و الي خنده

 ! به طرف صورت مبارکه بهنام و ضربه مهلک به شکم حامد بودفمی کنم پرت کردن کهیخودمو تخل
 

 ... تو الك خودش نرهي اونجوریحاضر بودم من و مسخره کنه ول. خوشحالم کردیلی بهنام خي خنده هاچندهر
  

 نی سنگدی باگهینم! خاك تو سر جو گرفتتش... از خندهمیمرده بود... و جواب دادی در و که زدم خود آنا گوشزنگ
 ...انیاونم کنار شا!  برخورد کنهنیرنگ

 ! آسانسوردوبار
 ! هفتا طبقه رو بغـ ـلت کنم؟؟نی اياخوینفس م_

 !یترسیمگه م! گهی دمی برایبب:  خنده و گفتری زد زبهنام
 ...امیمن باهات از پله ها م:  گفتی به نشونه مثبت تکون دادم که السرمو
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 !میای مي ما زوددیشماها بر:  دستمو گرفت و رو به اون دوتا گفتحامد
 دستم ی لعنتنترسی بابتایدوستنداشتم کس...کردمی مي وجودم بود داشتم خود خوري که توی ترس مزخرفنی ابابت

  بکنم؟تونستمی مکاری چیبندازه ول
 !ادهیحامد چقدر ز:  انداختمی پله ها به باال نگاهنی از بمیدی پاگرد اول که رسبه

 !برمتیبپر رو کولم تا باال م:  دور گردنم حـ ـلقه کرد و با خنده گفتدستشو
 !نمیمن سنگ! یشکنیم:  به صورت خندونش نگاه کردم و گفتمی ترس لعنتنی از ایاراحت نبا

 ! زنمینفس نفسم نم! ؟یاگه بغـ ـلت کردم چ:  گفتطنتی کزد و با شزی رچشماشو
 که زور دونمی ام میبه اندازه کاف... اونقدرم الغر نبودتونستی میعنی... منو تا باال بغـ ـل کنه و ببرهتونستی مدیشا

 ... که پام بود خودم از پله ها برم باالی ده سانتي دادم با وجود کفش هاحی ترجیداره ول
 !امیخودم م...می برایب:  پله ها اشاره کردم و گفتمبه

 و با خنده و بدون غر زدن ری بده که مسي بهم انرژتونستی فقط اون مدی شادیرسی آهنگ کامال به گوش ميصدا
 ... و آنا دادمانی فحش بلد بودم به شای طرف هرچهیف خنده ام گرفته بود از  طرهیاز ... کنمیط
 تا بتونم زدی اسممو صدا مقی اومد و دائم با حالت تشوی نبود اما حامد پشت سرم مکی بارادمی پله ها زنکهی ابا

 ...مقاومت کنم
 ...پاهام درد گرفت... تونمی نمگهی حامد من ديوااا_
 مانتومم باز ي سرم برداشتم و دکمه هايشالمو از رو. کردمی حجابی دادم و از همونجا اقدام به بهی تکواری دبه

 ...کردم
 که احساس کردم کردمی آروم مزدی قلـ ـبم و که به شدت تند می در پی پي بسته بودم و داشتم با نفس هاچشمامو

 ي باز کردم و با پلک زدن هاعیچشمامو سر...شهی دور کمـ ـرم و پشت زانوم داره حـ ـلقه میکه همزمان دست
 ...داری بای خوابم نمییمدامم تالش کردم تا ب

 ...نی زمي شدن چشم هام مصاف شد با بلندشدنم از روباز
 !يخسته شد...کردمی بغـ ـلت مدیاز اولم با_
 اومد یقبلم داشت م... رفتناالی شده بودم که در کمال آرامش شروع کرد از پله ها رهی صورت حامد با تعجب خبه

 که زدم حامد یی پاندستوی کردم با اولیسع...کردی مي چچه فکريدی حالت منی مارو تو ایکیاگه ...تو دهنم
 دیخندی و مدادی اش فشار مـنه ـی سي بود بدتر سرمو تودهیفای بی ولنی بشه و بذارتم زممونیپش
 ...امی خودم منیحامد من و بذار زم:  خودمو حفظ کنمي کردم خونسردیسع

 !ی واسه من برقصی بعد نتونرهی خوام پات درد بگینم "نوچ": بچه گفتمثل
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 خودشو دی آدم باگنی نمخودیب! شدی حس میبدنم داشت ب... تا زمان زودتر بگذرهکردمی تند تند باز و بسته مچشمامو
 مردم ینم...  کردم غر زدمیلطعجب غ... که من اصال ندارمخوادی جنبه مزای چیعض!!... کنهتی تقویاز لحاط روح

 ...رفتمی چنتا پله رو منیکه ا
 ...نیمن و بذار زم.  کمـ ـرتو داغون بشهنکهی بهتر از ارهی من درد بگيحامد پا_

 ستهی بکلتیوگرنه ه! ي گفتم تو شکم داریمن به شوخ:  از ته دل حامد شدي جملم فقط باعث خنده ي تودییتاک
 !! حجلهيبری عروستو مي فکر کن دارگمی خسته نشم به خودم منکهیاالنم واسه ا! ستهیب

 دست و پا بزنم تا حامد منو بذاره تقدری اخواستیدلم م...شمی بار احساس کردم از خجالت دارم سرخ منی اوليبرا
 ... بوددی بعشناختنی که من می اخالقنی با ایول...نیزم
 يجلو! نیجون نفس بذارتم زم:  ـنه اش و گفتمـیوندم به س با التماس سرمو چـ ـسبمیدی که رسي پاگردنی آخربه

 ...کشمیدوستام خجالت م
کمـ :  گذاشتم دستشو رو بازوم گذاشت و گفتنی پاهامو رو زمیوقت... گذاشتری لحن مضطربم روش تاثنکهی امثل

 !کنمی و کبودت ماهی سرهیـرم شب درد بگ
 و رونی بامی لذت اون حس بیی جوراهی باعث شد از خجالت و شی جمله خنده دارش در قبال لحن جدنی ادیشا

 ...دنیمثل خودش شروع کنم به خند
 با انا مشغول میال.رفتی ور ملشی پله ها نشسته بود و با موباي بهنام رومیدی خونشون رسي در ورودي جلویوقت

 ...حرف زدن بود
 بانمک و جذاب یلی خدی سفی کوتاه مشکراهنیاون پ ي بلند رو به آنا که توي بهنام و با صداي زدم پس کله آروم

 ...تولدت مبارك بانو: شده بود گفتم
 نی اهنگ به ايواقعا اگه صدا... زد که بهنام و حامد دستشونو به طرف گوش هاشون بردنی بنفشغی چنان جآنا

 ...دادنی عکس العمل و از خودشون نشون منی ام همهی نبود بقيبلند
 !آنا ولم کن خفه شدم: شدمی که داشتم خفه مدیپری منیی بغـ ـلم کرده بود و چنان باال و پامحکم
تو همون ...کردیداشت به حامد که پشت سرم بود نگاه م... به خس خس افتاده بود که صورتشو آورد عقب صدام
 !ي کرددای پي اکهیعجب ت:  به حامد سالم کرد و کنار گوشم گفتتیوضع

 !مای تو؟ خسته شدمیای بيذارینم:  گفتمکردمی که مانتو مو مرتب میعقب و در حال دمی کشخودمو
 دو تا اتاق خواب کنار ي وروديتو همون قسمت راهرو... ازمون استقبال کردیی در کنار رفت و با خوشروي جلواز

 ینتظر موندن و من و ال مرونیحامد و بهنام ب...می لباسامونو همونجا عوض کنمیتونیآنا بهمون گفت که م...هم بود
 ...میوارد اتاق شد

 ! در؟ي جلوومدی نانی که چرا شاکردمی فکر منی داشتم لباسمو مرتب مبکردم به انهی آئي که جلویموقع
 !! نه انامی در واقع مهمون اون بودما
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 کردم تی انداختم و از سرو وضعم احساس رضایقی به خودم نگاه دقنهی تو آئیوقت... باال سرم محکم بستم موهامو
 !م؟یبر:  گفتمیبه ال

 !خورهی داره زنگ مفته؟ی تو کلتیفقط موبا...میبر:  تکون داد و گفتيسر_
 باز سرو شکل خودمو نی آخري شدم تا برالی متمانهیدوباره به طرف آئ!  پشت خطهی تونستم حدس بزنم کیم

 ... به ظاهر خوب بودیهمه چ...توش چک کنم
 شونه يچون حامد پشتش بهم بود آوم و... حامد و بهنام گرم صحبت کردنندمی دونی بمی از اتاق اومدی با الیوقت

 م؟یبر:"اش زدمو گفتم
 ی تفاوتی خودمو به بیول... به صورت و لباسم شدمقشیمتوجه نگاه دق... با صورت خندونش برگشت طرفمحامد

 ...می جلوتر از او دوتا وارد سالن شدیزدم و با ال
 ... که جلومون بودنيفقط در حد افراد...مینی و ببی کسمیتونستی که گذاشته بودن نمي خاطر رقص نوربه
 تا همونجا انی بهشون اشاره کردم که بدمی دی خالی که ازش سراغ داشتم تا دوتا صندلی خاطر بهنام و اخالقبه
 ...ننیبش

 که یمن و ال... مردمی می داشتم از فضولاوردی اونو درمی که خندهگفتی مییزهایهنام چ مدام دم گوش بحامد
 ...میدیخندی دوتا منی اي هاي و به مسخره بازمی بهنام و حامد واستاده بدي رستجلومی واسه نشستن نداشتییجا
 بهنام که ي به پادی کنترل خودشو از دست داد و با پاش کوبشدی می موجود داشت عصبانطی که انگار از شرایال

 !دیکنی مکمی تو جکیچه ج! دیشناختیشما دو تا خوبه همو نم: روبه روش نشسته بود
 تو سالن می سرکهی نکهی و گرفتم و واسه ای که ست الدادنی و حامد هنوز به خنده هاشون داشتن ادامه مبهنام
 !میدی آشنا ددی شامی بزني دورهی می برای دوتا رو ول کن بنی ایال:  گفتمستی نی هست کیمکینی و ببمیبکش

از اول تا آخرش ! کجا؟؟:  گفتي لباسمو گرفت و جدنیی حامد پامی که رمی تا خواستی ولاومدی می به نظر راضیال
 !ی دونی خودت مياز کنار من جم بخور

 هی کنار بهنام مثل موش رفت ی شدن صندلی دستمو ول کرد و به محض خالی بودکه الي لحنش جدي اندازه ابه
 ....گوشه شست

 !! از رفتارش خوشم اومدیی جوراهی ته دلمی حرف بزه ولينطوری بهنام باهام اي دوست نداشت جلونکهی ابا
 !!گهی دیـــــــرتی بچه ام غخب

  
 ی افاد که به همراه آنا داشت مانیردوندم چشمم به شاتا سرمو برگ... رقص نور چشم کور کن تموم شدنی اباالخره

 ...اومد طرفمون
 شونه هام حس کردم و ي کردم ظاهرمو حفظ کنم تا انکه دست آنارو روی سعی خوده دست پاچه بودم ولهی

 ...برگشتم
 ...يسالم خوش اومد:  لبش داشتي رویفی لبخند ظرانیشا
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  کردی معرفانی که آنا حامد و به شامی دست دادباهم
 به صورت شاد و خندون کردنی سالم مانی و بهنام داشتن به شای که الیموثع... حامد دست داد و خوشامد گفتبا

 ي اوقات دندونای تازه بعضچی هشدی لبش کمـ ـرنگ که نميلبخند رو..چقدر خوشحال بود ... انداختمیانا نگاه
 !دادیعقلشم به همه نشون م

 !بچه ها اونور نشستن. ادی بدیپاش:  گفتیوم شد آنا دستمو گرفت و رو به ال که تمانی شایی گوخوشامد
 و شی که کنیا! خوشم اومد... به حامد شدمانی شانی که متوجه نگاه سنگنمی و ببی آوردم جلوتر تا صورت السرمو

 !اشاری مونهیحاال م..مات شد
 ...امی مي دقه با دوستام برم؟ زودهی:  گفتم و آنا بتونم برم کنار حامد رفتم و دم گوششی با النکهی ايبرا

 ؟يدیفهم!يایزود م:  مماس صورتم قرار داد و شمرده شمرده گفتصورتشو
 چشمام بره ي هام از روينفسو فوت کرد تو صوتم و باعث شد چتر... تا بتونم تو چشماش نگاه کنمدمعقبی شسرمو
 ...کنار

 ...میبر:  خنده سرمو بلند کردم و به انا گفتمبا
 جفت چشماتونو از کاسه دی کنیچشم چرون:  به حامد و بهنام اشاره کردم و گفتمطنتی که با شمی قدم دور شد بوهی

 !ارمیدر م
 ... اخم و تخم برداشته بودپی واسه ما تری که حسابانی خنده به جز شاری زدن زهمه
 بار بود نی و با اون سرو وضع که اولیمن و ال تا نای انیعی ضاياونقدر آدما... مدرسه کنار هم نشسته بودن ي هابچه

 ...میدی زدن که خودمون ترسی و سوتغی چنان جدنیدی مينجوریا
 بودن و به قول خودششون ومدهی با دوست پسـ ـراشون نشتری کالس اومده بودن اما چهار تاشون بي بچه هاشتریب

 ! بشهی تا فرجنجایاومده بودن ا
 ...رقصهی با دوسـ ـت دخترش داره می هم اومده ولنی که گفت داداشش ادوکردمی می روبـ ـوسمی با نسداشتم

 ! استاد بوکسم بودشی باالخره و سال پنمشی دوست داشتم ببیلیخ
اونم تا چشمش بهم افتاد با دوستش اومد ...دمشید... انداختمانی شاي به وسط سالن بزرگ خونه ی نگاهمی نهی

 ...طرفم
 ؟يچطور.نیسالم ادو_

 انگار نه انگار دوسـ ـت دخترش کنارش واستاده بغـ ـلم کرد و با خنده نی من محترمانه برخورد کردم ادوهرچقدر
 .دلم برات تنگ شده بود!  نفسيبزرگ شد: گفت

 ...ستمی حامد نرسی و خدا رو شکر کردم تو ترونی بدمی از آغـ ـوشش کشخودمو
 ... و افادهسی اون دختره پر في اخمادنی خورده موذب شدم مخصوصا با دهی

 پرسمی ممیمن احوالتو از نس.ممنون_
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 که ما کالفه ریبرو مجلس و دست بگ! ؟يحاال چرا مظلوم شد! آره جون خودت:  دختره رو گرفت و گفتدست
 !میشد
 ...می ببرضیخوت مجلس و گرمکن ماهم ف...امی ادا اطوار بادی جلوش زتونمی اومدمکه نمیکیجن نفس با _

  کو پس؟؟ي کردمشیقا:  انداخت و با تعجب گفتی ب اطرافم نگاهنیادو
 .. حاالشینی بیم! اونوره:  و گفتممیدیخند

 ی کردم و بدون الیمنم از بچه ها خدافظ... زنگ زد لمی چون حامد به موبادی طول کشمی خورده سالمو احوالپرسهی
 ... حامد و بهنامشیبرگشتم پ

 !ن تشنمهم:  بهنام گفتنمی خواستم بشتا
 ...گهیپاشو برو بردار د:  شده بود اشاره کرد و گفتدهی چیدنی که روش نوشيزی و به مدی خندحامد
 !!نفس جونم:  مظلوم کرد و گفتافشوی حرفا بود قنی که گشاد تر از ابهنام

 ...کردی می بود و داشت با آنا سالم و احوالپرسدهیانگار تازه رس... افتاداشاری چشمم به رفتمی مزی به طرف میوقت
 ... برگشتم سر جامعی برداشتم و سرکی خورده کهی واسه بهنام آب پرتقال و اوردمی خودم ني روبه

 مشغول حرف ی حامد و بهنام حسابدمی دیمنم وقت... شون برنداشتنیی دست از هنرنمانجاهمی مدرسه اي هابچه
 ...وستمیپزدنن به جمع پهار نفره اونا 

 میدیرقصی ممی طور که داشتنیهم... خودمشی و به زور کتک آوردم پیال.... وسط سالن شلوغ بودی اندازه کافبه
 !ادای مدام داره واسه حامد چشم و ابرو ماشاری نینفس ا: گفت

 
وگرنه خفه ام ...شناسهی و نماشاری حاال خوبه حامد گفتیراست م... کردم کی گردش کوچهی دنی رقصنی حدر
 ...کردیم
 ...زنهیحامدم که همش داره با بهنام حرف م!می برمیخوای مگهی ساعت دمی نالیخی بیال_

 ! ام امروز چقدر خوب شدهییخدا... بچه ها تو نخ حامدنیول:  تکون داد و دوباره با خنده گفتيسر
  سره؟یلی اون از من خیعوض:  کردم و گفتمزی چشمامو ردی حالت تهدبا

 !!یلینه خ:  به حامد که دست پشت سرما بود انداختی دوباره نگاهریگی پالناز
 !یالـــــــــــــــ: نی رو زمدمیبا حرص پامو کوب!  سالن مثل چوب خشک واستادموسط

 تیخوب من واقع! ؟یکوبینفس چرا پا م:  و آورد کنار سالندی با خنده دستمو کشخوردمی که داشتم می وجود حرصبا
 !گفتنی منویبچه هام هم! و گفتم
 ...  زل زدمکردیبه حامد که داشت نگام م... بستمو باز کردمي موهای تو صورتش فووت کردم و با کالفگنفسمو

!  خوب در عوضش من هنوز دست به صورتم نزدمیول... حس و داشتمنی خودمم اینیهمچ...گفتنی راست نمکمم
 خواد جلوش کم یدلم نم!  من ازش سرتر بودمزای چنجوریاش بدون اک...یول! یچیموهامم نه رنگ کردم نه ه

 ...ارمیب
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 که ا اونا اومده بودن ییهرچند پسرا!  پز دادمي دوست پسـ ـرنی جلو دوستام بابت داشتن همچی حسابعوضش
 ....دنیرسیخوب و معقول به نظر م

 من و یول!  بخورنيزی پا نشدن چی لم دادن حتی رو همون صندلمی و بهنام که از اول تا اون موفع که موندحامد
 ی ولمی بودی تو مهونمی ساعت و نهی... اونقدر رو پا بودم که حس راه رفتن نداشتمگهید... میالناز خودمونو خفه کرد

 ...می بلند شمی مجبور شدذاشتم پاسخ گی احسان که همشو بيبه خاطر مامانم و تلفن ها
 ...برهیپاهامم که رفت بود رو و.دیکوبی توش میسرم که دائم انگار کس... کشش نداشتمگهی من دیی خدایول

 ...منتظر موندم تا در بسته شد...می کردی خدافظانی از آنا و شایوقت
 بچه رو نی کن ای لطفهیحامد جان :  که بهنام با خنده گفتنیی و از پله ها برم پارمی شدم تا کفشامو دستم بگدال

 !دیکشت خودشو از بس رقص!  ببریمهمون
 شی فعالشی بچه درجه پنی بهنام جون اگهینه د:  بغـ ـلم گرفته بودم که حامد با خنده جوابشو دادکفشامو
 !شهی نمهی تخلزای چنیبا ا.باالست

 !نفس بپر باال! می االن همه خسته اگهید: در آسانسور و باز نگه داشته بود بهنام
 !دینه شما بر:  قدم رفتم عقبتر و گفتمهی

 ي به جاواری تو درفتمی اونقدر ترس برم داشته بود که داشتم می هوا از پشت هلم داد که برم تو آسانسور ولی بحامد
 ....یآسانسور لعنت

شه مسخرها بار آخرتون با:  کرد و گفتدنیخندی شده بود با حرص رو به حامد و بهنام که داشتن می که شاکیال
 !کنهی گل متونیلوس باز

 ...نیی پادمیی مثل جت از پله ها دورمی قرار نگتی دوباره تو اون موقعنکهی و منم واسه ادی کشدستمو
با سر خوردم کف ...احسانم هلم داد... اونشب افتادمادی دوباره نیی پامیرفتی تند تند از پله ها مي که با انطوریهم

 ....دیکشی داخل آسانسور تو گوشم زوزه میقی موسيصدا...بسته شد...سرمو به طرف درش چرخوندم...آسانسور
 و دستامو زدمی مغیج....اوردی درمبی و غربی عجي و با اون ماسک وحشتناکش واسم سرو صداهادیخندی ماحسان

 ...برق آسانسور رفت... اهنگ قطع شديهوصدای...دادمیار م چشمام فشيمحکم رو
 که اون روزا سر ناکوك برداشته بود تند تند کمیقلب کوچ...می شددهی کشنیی به طرف پاکی پرتاب کوچهی اندازه

االن ...میریمیاالن م... ترسنی شروع کرد به دامن زدن به ادمی ترسدیتا د... دست برداز نبودیاحسان ول...زدیم
 ....کشمی هارو من مفسهمه ن...ی ممکنه خفه شفهی توکه قلبت ضعیحت...میکنیقوط مس

 چونه اش گرفته ری ترسوندن من زي که براي اون چراغ قوه اي احسان و باالقی عمي هادنی نفس کشیوقت
تو ...احسان چراغ قوه رو گرفت طرف صورتم... ام که بلند شد هی گريصدا... رفتمشیتا مرز سکته پ...دمیدیم...بود

 پاهام که از ترس بغـ يدستاموگرفت و جلو...ده بمی دلدارخواستیم... چشمامو باز نگه دارم کردمیتالش م...اون نور
 "! بودی شوخهیفقط " که داشت بهم گفتیاشکامو با دستش پاك کرد و با بغض...ـلشون کرده بودم نشست
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 بدون سر و صدا برام نباری چونه اش و اری دوباره چراغ قوه رو گرفت زادی ام بند بهی و گرزهی ترسم برنکهی ايابر...
 نه از دمیترسی میکی نه از تارگهید...قهقهه...خنده که نه... ام شده بود خندههیگر... دراوردار خنده ديشکلک ها

 ... کرده بودمری که توش گیتیوضع
 ...اما

غر زدناش به مامانم که چرا ... بابادادی داد و بيصدا...می کردری بودن ما تو آسانسور گدهی تازه فهمهی بابا و بقانگار
 سفرو نیهر سال ا...شمی جا بند نمهی... من همه اش باعث دردسرمنکهیا...؟يداری خودت نگه نمشی بچه رو پنیا

 ..کنمیبهمه کوفت م
 ! تا راحت شهرمی من بمشاهللای اگفتید اشت م...دمیشنیشو مصدا!!  مادرانه مادرمي هانی نفریحت

سرمو چـ ـسبونده بودم به د ر بسته شده آسانسور تا ...دمیخندی احسان نمي به کاراگهید...دی چشمه اشکم جوشدوبار
 !..زنه؟ی بهم می و کیلی اومدنم اول سرونی کنم که موقع بنیتا سبک سنگ...بشنوم حرفاشونو

 بود که خاله مهگل گفت یی اونجاشی جالبگفتی ميزی چهی یهرک!  ام کم بهم ارادت نشون ندادنهی وسط بقنیا
 ارتشی گل کرده رفته بطنتشی دختر شنی ادهی احسان گفت البد ديو در جوابش بابا! کنه؟ی مکاریاحسان اونجا چ

 !! شدهينجوری که ارونیب
 ی تا نشنوم ولآوردیچقدر با دو تا دستش به گوشام فشار مهر... بودری تاثی صداها بنی ادنی نشني احسان براتالش

 ...من
موهامو گرفت ومنو از !!  نـ ـوازش پدرم بودیلی سنی تا در آسانسور و باز کردن و اولمی اونجا بودی دونم چه مدتینم

 ... باالدی تر از دره باز شده بود کشنیی خورده پاهیاتاقک آسانسور که 
 ...هی شماتت بار بقي بابا و نگاه هاي هایلی از سسوختی میول... دستام حائل صورتم بودنکهی ابا

 گهید... نی زمفتمی آخر با عث شد بیلیس... شده بودم چوپان دروغگوی نکردم ولي که کارکردمی التماسش ممن
 ری که تقصگفتیان مانعش شد م راه احسنیب...؟!ادیفقط سرمو برگردوندم تا ببنم بابا بازم م... تونستم بلند شمینم

 ... بابایاون بوده ول
 به دادم ی کنم کسلشی هام بلند تر بشه و به ضجه تبدهی گري صدای هرچکردمیفکر م!  داشتمهی از بقی توقعچه

 ...دی دی به خس خس افتادمو نمي صورت سرخ شده و صداچکسیاما ه...رسهیم
 ! بسوزهگوشی و بازطونی بچه شنی دلشون واسه اهیپس چرا بق... پدرم بودی مامانم هنوزم مشوق اصلی وقتاما

 عروسک هیبابا انگار ... نکردنالی وي موقع بردنم به انباری حتی تالشچی بودن که هی از دستم عاصهی بقچقدر
ا دست و پا زدنم حـ و دوباره ب... شدی بلند منی زمي پاهام از رویهر از گاه...دیکشیکوچولو رو از بازو گرفته بود و م

 دونم موقع ینم... بودیمی پر از گرد و خاك و وسائل قدکه يپرت شدم گوشه انبار...شدیـلقه دور دستم شل تر م
 !! همون موقع تو آسانسورای گرفته بود یی پهلوم به جايپرت شدنم تو انبار
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 بلند کردم و نی زميبه زور خودمو از رو... خاموش بود يچراغ انبار... بود دشی و از همه بدتر درد شداومدی مخون
 ...اما روشن نشد...دیرس... برق برسهدی پاهام تا قدم به کلری جعبه گذاشتم زهی

 و به دمی کشغیج... پام رد شدي از رويزیچ... آدم واستادهیمی اون کمد ها و آباژور قدي به جاکردمی ماحساس
 نه اون آدما شدی نه سوسک رد مگهید...نمی پامو ببي بود تا جلوی کافزدی مرونی که از بينور...طرف پنجره ها رفتم

 !!د؟یخدا هم د...مامانم...هی بقيجلو... صحنهونتصور ا... چمباته زده بودمنی زميرو... اومدنیبه چشمم م
 از يتا چند ساعت نه خبر... دوتا ناراحت شدننیباز خوبه ا.... و احسان بودنی حسری امي دعواي صدامی دلخوشتنها

 به ي انباریمی قدي کرده بود و سنگ هاخیبدنم ...رفتی کره بودم که دلم ضعف مطنتیاونقدر ش...آب بود نه غذا
!!  از حال منی خورده ناراحتهی بدون دناشون حرف زي اومد صدای همه ميصدا...کردی وجودم اضافه ميسرما
 کمد ها نیبا وحشت نگاهمو ب...من تنها بودم...دی نوي رفتن هاسهی ريصدا... خنده باباياصد... قاشق چنگاليصدا

 .... بزنمغی اومدن جکمی کدومشون نزدهی تا هروقت چرخوندمیم
 !چرا چشمات قرمزن؟! ؟یینفس کجا_
  

داداش خودت که :  و حامد نگاه کنم رو به بهنام کردم و گفتمی به صورت النکهی و بدون ادمی کشی چشمام دستبه
 !؟ي راهو بلدگهید
 

 تو دستش جابجا نشوی کاشچیی که سونطوریهم!  شده بودرشی دستگییزای چهی انگار از حال و اوضاع من بهنامم
 !ي ام خوش گذشت ممنون دعوتم کردیلیخ... به سالمتدیبر.زمیآره عز: کرد گفت

 
 ...می شدنیماهمسوار ماش... کردی ام خداحافظهی از بقبهنام

 
 سرو یآروم و ب!  خوب بوداشی مهمونیول:  و گفتدی کشي اازهی من و حامد آورده بود خمی صندلنی که سرشو بیال

 !صدا
 

آره بدك : نظرمو گفتمی حالیبا ب...نمی و بتونم ببی دادم تا چهره الهی تکی کج کردم و به صندلی به طرف السرمو
 !کردنیآدمو موذب م!  بودنزهی هاشون پاستوریفقط بهعض! نبود

 
من و که با !  بودندی بددیبه نظر منکه اونا ند! ؟یموذب چ:  حرف و زدم حامد بهم نگاه کرد و گفتنی اتا

 !ي که زده بودیپی تنیچه برسه به تو با ا!! نگاهاشون خوردن
 
 مدرسه ام زوم کرده ي بچه هاانی و شااشاری جدا از گهیراست م:  آروم به شونه ام زد وکنار گوشم با خنده گفتیال

 !بودن روش
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 ....ادی اصرار کردم بخودیب!... حامد سوخت البد اصال بهش خوش نگذشته بودهيدلم برا... عقب دمی کشسرمو

 
 ! اگه بهت خوش نگذشتدیحامد ببخش_
 
 !!دهی به من مزده مکمی ترافنیاتفاقا با تو هم هی چه حرفنیا_
 
 !!مامانمو بگو... شدمرهی خی اهللا کاشانتی آکی به ترافی قند تو دلم آب شه با ناراحتنکهی اي جابه
 

چون مجبور بودم برم خونه و لباسامو عوض کنم بعد برم !  زنگبزنن تا اوضاع مامانمو بپرسمهی بود به احسان بهتر
 ...دمیرسی مریخونه خاله حتما د

 
 ...شمارشو گرفتم... نگران شدمشتری پاسخ که همشم احسان بود بی نه تا تماس بدنی دراوردم با دفمی از کلمویموبا

 
 تا جواب نمیواسه هم... ناراحت شدمیلیفهمه از رفتار اون روزش خ باهاش حرف بزنم تا بي جدیلی کردم خیسع

 ؟ی داشتيسالم کار: گفتميداد با لحن طلبکارانه ا
 

 !نی امای دست خودشه ی گوشنمی منتظر نموندم ببیحت... شدمی کرد باعث کنجکاویمکث
 
 !از ظهر ده بار زنگ زدم_
 
 ؟ی داشتکاریچ!!  بارازدهیتو بگو : لجم گرفت... دست خودشهی گوشنکهی مثل انه
 
 ! دم خونه دنبالت؟امیب! نجای ايای بدی که بای دونیم_
 
 خدافظ.امینه با آژانس م_
 خدافظ_
 

 ... کردادی آهنگ و دوباره زي که قطع کردم حامد صدالمویموبا
 

 ...می کردادهی در خونشون پي و جلویال... کمتر شده بود کیتراف
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 281 

 !؟یی جاينفس مگه قراره بر_
 
 آره چطور؟_
 
 ؟ی نصفه شبي بريخوایکجا م_
 
 .. برم اونجادی منم بادمنی خاله مهشي خونه دیمامانم و نو!!  بافالی خيفکر بد نکن آقا_
 
 ...گهی دیرفی راست مهی... خونهيحاال چرا اومد_
 
 رمیگیژانس مآ... پاك کنمشممیآرا... رو عوض کنمنایا... خودمم برمی لباسا حق ندارم عروسنی من با ازمیعز_
 

 ..ای برو زود بمونمی منتظر منییپا...برمتیخودم م:  خونه پارك کرد و گفتيجلو
 

 ...دوست نداشتن مزاحمش باشم.صورتش خسته بود .. پام کردم کفشامو
 
 ...رمیحامد من با آژانس م_
 
 ! ندارمشتری نفس که بهی!!  ترسم بدزدنتیم:  گفتی خاروند و با کالفگشوی ـشونـیپ

 
 !یفقطم مال مـــــــــــن باش...ی دونه باشهی:  ـامو واسش غنچه کردملبـ
 

  حامد نشستي لب هاي رویفی ظرخنده
 که تونستم پاك کردم و مسواك به دست از یی تا جاشممیآرا..دمی مانتو شلوار ساده پوشهی عوض کردم و لباسامو

 زدم تا سرشو بلند کرد و در و نشی ماشششهیبه شآروم ... فرمون گذاشته بوديحامد سرشو رو...رونیخونه اومدم ب
 ...برام باز کرد

 
 ! برم؟يکدوم ور_
 
 ...شهرك_
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 ی که برات گرفتم شمارشو به کسی کارتمیمگه نگفته بودم س! زنه؟یاحسان چرا بهت زنگ م... پسرهنی ایراست_
 !!نده
 

 که رگه یی با صدانباری بهش بدم که دوباره خودش ایمونده بودم چه جواب... نگرانم کردشتری آرومش بي صداتن
 دونم تو فکر ینم...ی تو مهمونیول... بزنمی الناز حفي خواستم جلوینم:  گفتزدی توش موج متی عصبانيها

 ! دوستات؟ای من خرم يکرد
 

 فشار فمید ک که به بننطوری و همنییسرمو انداختم پا....  چـ ـسبونده بودمیخودمو گوشه صندل... برم داشتترس
 ! شده؟یمگه چ:  گفتماوردمیم
 

 ...دی کشقی برد و چنتا نفس عمشهی به طرف ششوینیب...نیی داد پاکمی نوی ماششهی زد و شي خنده اتک
 
 !می هفته کنتاکهی دوباره گهی می چهی شده االنم یباز عصب... خود قبول کردم برسونتمیب

 
 ! شد؟ينجوری اهویچرا ...گفتی زده بود حتما بهنام به من می حرفیاگه کس!  شدهی دونستم چی نماصال

 
 ... عقبدمیبا ترس خودمو کش... که دستشو به طرفم دراز کردگرفتمی نظر مری داشتم حرکاتشو زهنوز

 !!دمی ـگار دستش دـی سی اومد کی نمادمی... ـگار برداشتـی بسته سهی نی داشبورت ماشاز
 

 ...سه پک...دو پک... پکهی... کردروشنش
 

 ...کردمی و پرس و جو مزدمی اومد به بهنام زنگ می مشی پتشی شده بودم اگه موقعنگران
 
 ! زده؟ی بهت حرفیکس!  شده؟يحامد مگه طور_
 
 ی کافنیهم... استشمام کردمینی ـگارشو همه جوره با گوش و بـیدود س...  شدن صورتش به طرفملی با متمانباریا

 ...بود تا بزنم زبر سرفه
 

 بردم سرم بتونم رونی تا با بنیی رو دادم پاشهیش... پارك کردابونی و کنار خنیماش... ـگارـی بودم از دود سمتنفر
 ... تازه وارد شش هام کنميهوا
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 نکهیبا ا...دمی دونم چرا ترسینم.... شده بودمامیمثل بچگ... دور بازوم حـ ـلقه کرد و به طرف خودش کشونددستشو
 فکر نیچشمامو بسته بودم و به ا... صورت حامد درست کنار صورتم قفل شده بودیخودمو جمع کرده بودم ول

 ! قراره بشه؟ی که چکردمیم
  
 

 ...دادی هم فشار مي روشتری عطر تندش چشمامو بيبو...شدی مشتری مچ دستم بي روفشارش
 
 ! منم مثل خودت بچه ام؟یکنیچرا فکر م_
 
 .... نکردميفکر.. نیهمچ...من:  خشکم آب دهنمو قورت دادم و زمزمه وار کنار گوشش گفتمي گلو وجودبا
 

 ي بلند حامد لرزيبا صدا... خوردنیتو شوك رفتارش بودم که پشتم محکم به در ماش.  به طرف عقب هلم دادبایتقر
اون ! شناسم؟ی من جنس خودمو نميفکر کرد! ؟ی مترسک دوستات کنی مهموني نو بردیلعنت: تو وجودم افتاد

از ! دنییپای منو می چشمری که زمسخرت يبعدم اون دوستا! ... براندازت کردری دل سهیپسره احمق با چشماش 
 ! به جز من؟يریهمه مهمتر تو بغـ ـل همه م

 
 يلمو روشا...زدی ـنه مـیحامد داشت سنگ خودشو به س. کردم به خودم مسلط باشمی که داشتم سعی وجود ترسبا

 !یکنیاشتباه م:  نافذ حامد نگاه کنم گفتمي به چشمانکهی و بدون ادمیسرم کش
 

 لحظه احساس کردم نفسم بند هی ـنه ام که واسه ـی تو سدی از کوره در رفت و چنان با کف دستش کوبدوباره
 ...اومد

 
 ... نفسیزنی مي زريدار_
 

 فقط منتظر ی ولهی گرری خواستم بزنم زینم...دیرسیدستش بهم م... بوددهی فای بدادمی خودمو به در فشار مهرچقدر
 ... گلوم جا خوش کرده بود بشکونمي تولیدلی که بیتا دوباره بغض... بودمگهی مشت دهی

 
 ..زدی فرمون مي و با دستش رودادی مدام تکون متی پاهاشو از عصبانحامد

 
 من و ی بودم که حامد کدهی اما هنوزم نفهمدمی نفس راحت کشهیتا حامد راه افتاد ...  ـبم به طپش افتاده بودقلـ
 ...اما... بزنندی نبوده که دائم حامد و ددی رفتار بعنیاز بچه ا. نبودمدشی دهیآخه من اصال تو زاو. بوددهی و دنیادو
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 دوباره لمی زنگ موبايصدا... آرومم کنهی کمخوردی صورتم م که بهی خنکي چرخوندم تا هواشهی به طرف شخودمو
 ... شدده بو نگاه کردم و جواب دادمی صورتش ارغوانی به حامد که حسابی چشمریز...در اومد

 
  جونیسالم ال:  گفتمنییبا تن پا... اومدی در نمصدام

 
 ؟يدیسالم رس_
 
 ...رمیدارم با حامد م...نه_
 
 ...!!گفتی داشت میدرباره مهمون...الیخیشماره منو از کجا آورده رو ب! نفس االن بهنام بهم زنگ زد_
 
 . بودی اليحواسم به حرف ها.. بردمنتریی پاموی گوشي به حامد انداختم و صدای نگاهمین

 
 ی حامد حسابینه ول کشی ماست مالکنهی می سعیلیبهنامم خ...نتتیبی حامد مي ودنی اونموقع با ادونکهیمثل ا_

 داده ری اومد طرفت حامد گدنی و موقع رقصي دست داداشاریبعدم اون موقع که با ! کشهیواست شاخ و شونه م
 رهیگی آمار تو رو میکه کنارش نشسته بوده الک  دخترههیاز !  کارستنی امیعوض!  داشتهکاریبوده تا بفهمه با تو چ

 !! سه سال با هم دوستناشاری و نی اگهیاون دختره احمقم م
البد حامدم هرطور دلش خواسته از !  حدس بزنمتونستمی خودم مشوی بقگهید...دیترکی می الي داشت از حرف هاسرم

 ..  برداشت کردهگهی ديرفتار ها
 
 ... دختـــــــــريدی رسریبازم د!! زنمی زنگ مدمی جون رسیال:  که گفتمزدی هنوزم داشت حرف میال
 

 ي نگام کنه با اون اخماش جلونکهیبدون ا...دمی به طرف حامد چرخنباری قطع کردم و ای حرفچیه بدون ویگوش
 ...کردیروشو نگاه م

 
 چوقتمیه!  معلم بوکسم بودنیادو:  باال بود گفتمی اون که حسابي گذاشتم رو شونه اش و بر عکس صدادستمو
 داره یلی دوسـ ـت دخترش بغـ ـلم کرد دلي جلونکهیحاال ا! می دادی بهم دستم نمی ما حتکردی نمي کارنیهمچ

 !!دوننی خودش ميکه هم جنسا
 
 چوقتی تا االن من هیول! ادی بهم فهمونده بود که ازم خوشش میی جوراهی رستانیاز اول دب! اشاری درباره اما

 ! واسه کارشون ندارمیهی توجچیدوستامم ه! باهاش دوست نبودم
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 !ــــــــــنیهم! یزنی به همه تهمت می فکر کننکهی که بدون ای ام خودتبچه

 
اما من .. حرف بزنه نه بشنوهخوادی نه میعنی کنهی مادی آهنگ و زي صدایوقت... از رو شونه اش برداشتدستمو

 ....کردی متمیسکوتش اذ... از نگاه بود نه حرفينه خبر... کرده بودمخکوبینگاهمو روش م...دست بردار نبودم
 
 !؟يچرا شمارتو به احسان داد_
 
 ... زدی حرفهی باالخره ــشیآخ
 

  ندارمیمنکه دوتا گوش! دیخری مگهی کارت دمی سهی واسم رفتی اونم منکهیبه خاطر ا:  دادم هی تکی به صندلسرمو
 

ه اصال چ:  گفتزدی مدی پشت سرمونم دنی ماشنهی از آئی و هر از گاهکردی خودش نگاه مي که به جلونطوریهم
 اومد تو ی از در می هرکیتو مهمون!...يری با همه گرم بگادی خوشم نمی همیچرا نم!... داره به تو زنگ بزنه؟یلیدل

 !!شتریپسرا که ب!  طرف توومدی اون دختره آنا اول ميبه جا
 
 

 ! منو برسونهدی که بانهی اي براتشی دونم نصف عصبانی دراورده بود حاال خوبه ملجم
 
 ! همه دوسم داشته باشنخوادیاصال دلم م!خوب کردم:  کمال آرامش گفتمدر
 
 !؟يکمبود محبت دار! اه؟:  سرشو برگردوند خوردی که داشت می با حرصنباریا

 
 !تو فکر کن دارم:  گفتمي دوباره با خونسرددادمی مهی تکی که پشتمو به صندلی نشستم و در حالصاف

 
 .... شده بودمرهی نگاهش به رو به روم خینی و منم به توجه به سنگکردیم نگام تی اون داشت با عصبانحاال

 
 !کنمی مچارتی برهیپرت به پرم بگ! نفس با من کل ننداز_
 
 ! حامد و با آدامس بترکونمدی دونه ادامس برداشتم تا تهدهی فمی تو کاز
 
 !؟ی کنکاری چيخوایمثال م! دمیآخ آخ ترس:  گفتمياری که بابت آدامسم دراومد با خنده حرص دربیی صدانیاول
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 !گذرهیخوش م! امشب و با من بگذرون...مثال:  که به خودش داده بود گفتی آرامش ساختگبا
 

 ! در افتادشهی موجود دوپا نمنی واقعا با انکهیمث ا... کنهی درصدم اگه حرفش و عملهی!! دی کشی سوتمغزم
 

 !حهی نوع تفرهی نمیباالخره ا! ستی ام نيفکر بد:  شدمي کفردمیخنده گوشه لبشو که د...ارمی کم بخواستی نمدلم
 

!!  قرار گرفتمتشمیاتفاقا تو موقع:  که با خنده گفتمکردی با تعجبم داشت نگام مـچی لبش پاك شد هي که از روخنده
 ....نمیالبته تو ماش

 
 ! خندهری حرفمو خوردم و زدم زهیبق
 
 ... شدشتری خنده ام بابونی خي گوشه نشی پارك شدن ماشبا
 

 !؟یگی نمونیهذ...؟ي خورديزیچ!... قرار گرفتم؟تشی تو موقعی چیعنی شعور یب:  زد به شونه ام و گفتمحکم
 

 آدامس رو لـ ـبم ي هاکهی زدم که خودش با انگشت آدامسمو ترکوند و تیبه حامد چشمک... و باد کردم آدامسم
 ...پخش شد

 ی به تو نمیچیاز من ه!  حامديکور خوند!... لنگه خودت؟یکی! کارم؟ی من چي فکر کردي ذوق زده شده؟یچ_
 !...ماسه

 ... بشهی حرفا قراره چنی مهم نبود بعد اگهیبرام د...نگاهشو تو چشمام دوخته بود... صورتم بودي روبه روصورتش
 
 ها ي مسخره بازنی به ايازین...بهتر بهت بگم... واسه بم زدنی کندای که بهونه پیکنی کارا رو منیاگه ا_
 ! به سالمتي بريخوایم!  که نگهت نداشتمریبه زور غل و زنج! ادی مگهی دیکی يتو بر...ستین

چرا کم ... روشنش نگاه کردميبه چشما... سرمو ببرم عقب که بازومو چنگ انداخت و گرفت تو دستشخواستم
 ...زدیچشمام دو دو م...رمی تونم ازش فاصله بگیرا نمچ... شهیچرا نم...ارمیم

 داغون شتریفقط من و ب... ندارهي سودچی من و حامد هیدوست... ندنبمی چشماش دوباره فرییبای تا زبستموشون
 ...کشهیگذشتمو به رخم م...کنهیم
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 استشمامش شتری بود که بي به خاطر عطردیشا...آروم شده بودم... تو بدنم نبود تا خودمو ارش دور کنمحس
کم آوردم ... دفعه دود شد رفت هواهی که زدم ییحرفا.. بود که تازه فتح کرده بودمی به خاطر آغـ ـوشدیشا...کردمیم
 ... بغضمشکستن ي بود برالی دلنی شونه ام نشست مهمتري که رويبـ ـوسه ا..

 ...زدی حرف ميجورنی اشهیکاش م... موندی میی آروم حامد کنار گوشم مثل الاليصدا
 !هی گريباز که زد_

 يگرما.... اشک بودسیصورتم خ...کردمی متی هدانیی صدا اشکامو به پایو ب... شونه اش گذاشته بودمي روسرمو
 ازیبه انکه من چرا به محبتش ن... ببرمی خودم پی به عمق بدبختشتری تا بشدیدستاش دور کمـ ـرم باعث م

اصال من حامد و ...کرد؟ی می برام فرقودم بي ا گهی هرکس دای نی حسریبغـ ـل ام اگه االن تو نکهیبه ا...دارم
 !دوست دارم؟

 
 ی خودتو از دوستفیتو تکل. ياری خودت نمي به روی من رو رفتارت حساسم ولی دونیم! ؟یکنی متیچرا من و اذ_

 !ی دونیبا من نم
 
 ام گوشه ذهنم جا خوش پگهی حامدم چنتا سوال دي حرفانی ادنیبا شن. جواب بودی بي سره خودم پر از سوال هاتو

 ...کرد
 
 به محبتش عادت دینبا... رونی بدمیخودمو از تو آغـ ـوشش کش... صورتم طاقتم طاق شدي بـ ـوسه دوم حامد روبا

 اضافه ی درد لعنتنی به ادیچرا با!...هی دونم درد خودم چیمنکه م... ام دارهی رفتنهی ی دونم هر اومدنیمنکه م...کنم
 ...کنم

 و نیحامد ماش... داشتندنی بهونه واسه باری که به اندازه کافییاشکا...نهی انداختم رو صورتم تا اشکامو نبشالمو
 ....دوباره سکوت بود و سکوت...دیروشن کرد و آدرسو ازم پرس

 کردیشعرش اغ دلم و تازه م....شدی بود که داشت پخش می آهنگی مقصر اصلاصال
 

  کنمی می با خودم آشتخودم
  زنمی به هم می با خودم هخودم

  اونقدر تنها شدم بعد تومن
  زنمی قدم منجای ام اهی با ساکه

 لی بهونه بدونه دلبدون
  خرمی خودم عطر و گل ميبرا

  انوونهی که دیی آدم هامث
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  برمی کنم اسمت و می مصدات
 
 گنی جاست که منی همیی تنهاته
 گنی که ماستی همون آخر دننیا

 گنی جاست که منی همیی تنهاته
 گنی که ماستی همون آخر دننیا

  کنمی می با خودم زندگخودم
  شومی خودم می و هگمی مخودم

  پرهای از دست دنیلی خدلم
  شنومی تورو کم ميصدا

  کنمی با خودم درد و دل مخودم
  از غصه خوابم برههی از گرتا
  اتاقنی تو ای فهمی دونم نمیم

  گذرهی تو سخت می بی زندگرچقد
 
 گنی جاست که منی همیی تنهاته
 گنی که ماستی همون آخر دننیا

 گنی جاست که منی همیی تنهاته
 گنی که ماستی همون آخر دننیا
 )یمی ابراهثمیم_ییته تنها(
 
 ...خوابالو!...نفس پاشو بگو کدوم کوچه برم؟_

 م؟ییکجا..: به هول باز کردمچشمامو
 ! لحافریز:  خنده ری زدزحامد

 ...خنه خاله...آهان... انداختمرونی به بینگاه... خندهری زد زدوباره
سرکوچه نگه دار ...دست راست...حامد کوچه پنجم:  باز کنمدموی بهم چسبي تا مژه هادمی به چشمام کشیدست

 ...رمیخودم م
 ... گفت و راه افتادی آرومباشه

 و ی صندلریدستمو بردم ز...نی بود کف ماشختهی داخلش راتیمحتو...برداشتم پام ری از زفموی مرتب کردم و کشالمو
 ... برداشتمیکی یکی لمویوسا
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 ...میدی رسی خانومایب_
 خدافظ. دستت درد نکنه...: انداختمی آوردم باال و به کوچه نگاهسرمو
 !ي کردهیتابلوئه گر!  آب بزن بعد بروهینفس صورتتو:  شدادهی پنی با من از ماشحامد

 ... که دستش بود اومد طرفمی آبي بطرهی دستم به چشمام رفت که حامد به دوباره
:  زدمیفی خفغیاونقدر خنک بود که ج... رو صورتمدی خودش دستشو پر آب کرد و پاشی جلوش گود کردم ولدستامو
 ؟ي از کجا آوردنویا!  زدمخیحامد 

 ! گرفتمشی پقهیپنج دق: دی و بعد آروم لپمو کشدی چشمام کشي روی که دستدادمی محکم رو هم فشار مچشمامو
 . با شالم صورتمو خشک کردمدیکشی آب و داشت سر مي که حامد بطری باز کردم و در حالچشمامو

 ... نزدمیچی که لب به هی ام شده بودتو مهمونتشنه
 !تشنمه_

 !هی دهننیا:  و با خنده گفتنیی و آورد پاي بطرحامد
 ...نی رو زمختی مونده بود ري که ته بطری آبهی بقوونهی دی ولرمی و بگي دراز کردم تا بطردستمو
 ! دوست دارم؟یلی که خی دونیم:  دست داد و گفتباهام
 ...ستمی بهش رفتم تا بفهمه خر ني غره اچشم

 !قشنگ از رفتارات معلومه!!  دونمیآره م_
 !قدرمو بدون! امی کوتاه مادیم که تا اشکت درینی بیتازه م!  خودتهریتقص:  ول نکرد و گفتدستمو
اندازه نوك ... مورچهي خورده اندازه پاهی تو یکاشک:  و گفتمدمیدستمو کش!  به نفسش منو کشته بوداعتماد
 !یدوسم داشت...سوزن

 جرئت نکردم پشت سرمو نگاه گهید... بهش زدمیفی تشر ظرشدمی که از کنارش رد می وجود نگاه اخموش موقعبا
 ...کنم

 
+++++++++++++++++++++++++ 

 
 !رسمیبعدا به حسابت م! لنتی بذار رو ساتویگوش...: گوشم شدمامکی متوجه زنگ پرفتمی پله ها که باال ماز

 ! کرددمیدوباره تهد...لنتی گذاشتم رو ساموی گوشعیسر! شدمی مچارهی کرد وگرنه بيادادوری خوبه
 ...ستی حمل اخالق گند من کار مامان و بابامم ندونمیمنکه م!  تمومی همه چیعنی رسمی حسابت مبه

 ... در خونه خاله واستاده بودي مامانم شد چشمم بهش افتاد که جلوحرف
 !یسالم مامان_

 ؟يای بعد بی اونجارم جارو بزنيموند! ي کردرید: توهم کرد و با دست به ساعت اشاره کرداخماشو



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 290 

 در خودشو ي دست به سرش کردن صورتشو ببـ ـوسم که از جلويکفشامو درآوردم و خواستم برا!  بودطی خاوضاع
 !ه؟یمامان چ:  گفتمیبا تعجب و ناراحت... عقبدیکش

 اومده خونه بعد تو االن سرو شیاحسان از سه ساعت پ:  گفتزدی که با حرص حرف می و درحالنیی آورد پاصداشو
 ! کهيذاریآبرو واسم نم! خوبه واال! شهی مدایکله ات پ

 نی فقط اای! ن؟ینجوریهمه مامانا ا!  از مامان گرامنیاون از حامد ا! ادی از دماغم در بی قراره همه چنکهیا مثل نه
 کنه؟ًی با بچه اش حال نمدونهی

 نی بهم گفت که چون امی جر و بحث با مامان و نداشتم وارد خونه که شدم خاله اومد طرفم و بعد احوالپرسحوصله
 ... تونم تو اتاق اون لباسامو عوض کنمی مشتیخونه ن

 ...خرس گنده...کشهی سنش خجالت نمنیبا ا...ستای فوتبالي پر بود از عکساوارشی رو در و دنی اماتاق
 !... ندارنفیپس مسعود خانم تشر! مامانم با بلوز شلوار بود... که داشتم و تنم کردمي بلندکی دراوردم و تونمانتومو
 !؟ بودي کدوم گوراحسان

 واسش چشم دیتحفه من با! قهره...ستیپس خواب ن... بود روشنهمانی اتاق اي چراغ اتاق که درست رو به رو البته
 ...کنهی اونوقت اون واسه من ناز مامیو ابرو ب

 رو مبل و با وجود خواب دمیپر. بوددهی خـ ـوابی رو مبل راحتدینو... شدمییرای اتاقش رد شدم و وارد پذي جلواز
 "خوابه ولش کن"با وجود داد مامان که... داداش منهي دو تا لپانی همي توایلذت دن...که داشت ماچش کردم يناز
 ي چون تو نبودمیشام کباك داشت:  گفتکردیم  که دستاشو واسم بازی گوشه چشمشو باز کرد و در حالدینو

 !نخوردم
دورت بگردم همه کس : محکم بغـ ـلش کرد و صورتشو بـ ـوسه بارون کردم...دی قنج رفت واسه داشتن نودلم
 ...ی که من تا االن جون داده بودم داداشيتو نبود...من

 !دی باهم شام بخورارشیپاشو ب:  بود گفتدهی قربون صدقه رفتنمو شني که انگار صداخاله
 ؟ی داداشمیبر: نمی ماهشو ببي عقب تا خوب رودمی کشصورتمو

 يزیمگه اونجا چ:  از کنارش بلند شدم مامان اخماشو درهم کرد و گفتیوقت! آره گشنمه:  تکون داد و گفتوسرش
 ؟ينخورد

تکون دادم و  "نه" به نشونه يسر...زدیانگار با سگ خونشون داشت حرف م... مدل حرف زدنش متنفر بودمنی ااز
 ...می به طرف آشپزخونه رفتدیبا نو

 بغـ ـل ایهمه اش ... ندارمی عکس درست حسابامیاصال من از بچگ... وقت بغـ ـلم نکردچی دونم چرا مامانم هینم
فعال که ! دونمیچه م!!  من بچه ناخواسته بودمدمیشا...دهیی زاي اگهی ندونه انگار من و کس دیکی...بابامم با خاتون

 ...ــــــــــهداداشمو عشقـــــــ...کننیهمه واسه من بدبخت ناز م
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:  احسان به گوشم خوردي نشسته بودم و با خاله گرم حرف زدن بودم تا صداي نهار خورزی مي های صندليرو
 ...سلــــــام

  
 !"ــــــکیعل" لب گفتمری سرمو به طرفش بچرخونم زی حتنکهی ابدون

 
مامان جان :  گفت که خالهکردی پر موانشویداشت ل... آب رفتری به حرف زدنم با خاله ادامه دادم که طرف شدوباره
 !ارمی خودم بیگفتی میخواستیآب م

 
 ... قرص خورمخوامیم:  گفتگشتی ميزی که دنبال چی کنارشو باز کرد و درحالي کشواحسان

  دکتر؟می باز معدته؟ بر؟یقرص واسه چ:  گفتیزد پشت دستشو با ناراحت!!  گفتی که انگار احسان چخاله
 
 خوامیم. کنهی سرم درد م؟یکنی چرا خوتو نگران مخودیمادر من ب:  گفتی کشو رو با پاش بست و با کالفگدر

 !بخوابم
 

 رومو برگردوندم و با عی من سری لحظه نگاهمون بهم خورد ولهی واسه رونی برفتی که از اشپزخونه داشت میموقع
 ... خودم و مشغول کردمدینو
 

 و ختمی ظرف برنج رهی تو دی خودم و نويبرا...مهلت ندادم تا خاله واسم برنج بکشه...دی شام و واسمون چزی مخاله
 ... برنجری کره هم انداختم زکهی تهی

 
 یمن نم! نفس جان امشب تولد احسانه:  اشق از کباك و نذاشته بودم دهنم که خاله با حالت التماس گفتنیاول

 تو هال ارشی بي بهونه اهی به يغذاتو که خورد! باهاش حرف زد کالم هی شهینم!  چش شدهروزیدونم بچه ام از د
 باشه خاله جون؟...می و کادوشو بدارمی بکیتا منم ک

 
 نیی دهنمو بجوم تا پااتی محتودی رفته بود که باادمی...خوش به حال احسان .. باد کردم به خاله نگاه کردمي لپابا

 !بره
 

 !هی شکالتکشونی کیآج:  زد به پهلوم و گفتدی خاله ام بودم که نوافهی تو نخ قهنوز
 ... و ماچ کردمدی دوباره صورت نویلی خنده و با همون دهن چرب و چری با خاله زدم زهمزمان

 
 ...دمیکشی منتشو مدی پرست باکی کدی خاله و نويبه هوا! در اومدکارم
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 ...دست به دامنم شدظرفا رو شستم که دوباره خاله اومد تو آشپزخونه و ... می که خوردغذامنو
 
 
 !با رخصت از مادر فوالد زره گرامم به طرف اتاق احسان رهسپار شدم. کار طاقت فرسانی به اتمی وجود عدم رضابا
 

 ...شدنی دستام مشت مگرفتمی هروقت که استرس مای انجام بدم خواستمی رو می که کار سختی موقعشهی هممثل
 
 ...مرده بودم از خنده که بهم اشاره کرد تا دال بشم... دستمو بـ ـوس کردطنتی طرفم و با شدیی لحظه آخر دودینو
 
 ! به خاطر من خرش کنیآج:  گوشم گفتدم
 

 !گهی دهی پسر حاجستی خود نیب!  بچه شکموئهنی چقدر اشدمی از خنده منفجر مداشتم
 

 کردم و آروم آروم به طرف اتاقش مشیپشتم قا... بودم برداشتمدهی که واسش خري رفتم تو اتاق و عطراول
 ... واقعا خواب بوديانگار... بکشمی سرکهی اتاق تا يکلو کردم تو... باز بودمهیدر اتاقش ن...رفتم

 
 ... در و بستمدی نوي از مزاحمت هايری جلوگي و کامل باز کردمو سالنه سالنه کامل اومدم تو اتاق و برادر
 

 ! نظافتهيآقا... بودزیو تم ساده و تر مانی برعکس اتاق ااتاقش
 
 ...دی زدم که احسان شش متر پريچنان عطسه ا... قدم مونده بود برسم به تخـ ـتش که عطسه ام گرفتدو
 
 !خواب بودما!...؟یکنی مکاری چنجایتو ا... نفسمیدیترس_
 
 !ی بخونیی برد اومدم واسم الالیخوابم نم:  پخش شده تو صورتمو جمع کردم و گفتمي پشت دستم تف هابا
 

برو بگو مامانت واست :  رو سرشدی و لحافم تا خرخره کشدی واسم اومد و دوباره رو تخـ ـت دراز کشي غره اچشم
 !بخونه

 
! يواال االن که تو از مامان بابامم نگران تر: روش نشستم و گفتم... برداشتم و گذاشتم کنار تخـ ـتزشوی میصندل

 ! بخون تا خوابم ببرهییپاشو الال
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 293 

 ! کارت دارم لوس آقانیپاشو بش: پامو گذاشتم رو تخـ ـت و آروم به پهلوش زدم...اوردی مبارك خودشم ني روبه
 
 .شهی واست دردسر مفهمهی االن مامانت مرونینفس لطف کن برو ب_
 
ل  بود موهاش رو هوا ودهیچون لحافو از رو سرش کش... با پام زدم تو شکمش تا باالخره بلند شد نشستنباریا
 !کارتو بگو:  با دست موهاشو مرتب کرد عیمتوجه سمت نگاهم شد چون سر...دیچرخیم
 
 کنار من ینی بشنکهی ايبه جا!  شب من اومدم خونه شماهی:  زدم و مثل بچه ها گفتمتی خورده خودمو به مظلومهی

 !رهی خب من حوصله ام سر م؟يدی خوابیگرفت.می گل بشنفمیگل بگ
 

بگو . نفس چرت نگو: خوندی مانشوی احسان واقعا ذهن اطرافنی انگار ای خنده ولری لـ ـبمو گاز گرفت تا نزم زگوشه
 !چه مرگته تا منم کپو بذارم

 
 یکی ادی بابام خوشت مي از عطرادمید!  ندارهیقابل:  چشمشي و کادو رو از آوردم جلورونی حرص نفسمو دادم ببا

 !واست گرفتم
 
 ؟یکنی متی اذيدار:  متعجب بهم نگاه کرد و گفتي خنده ام گرفته بود که احسان با چشما که زدمی حرفاز
 
 !ادی تهمت و بزن که بهش بنی ایکیبه ! من و دروغ؟!  بابايا:  شده رو گذاشتم رو پاش و گفتمچیعطر کادو پ_
 

 ؟ياری از دلم در بيخوایم! ؟یکادو واسه چ:  زود جمعش کردی شد ولدای لبخند تو صورتش پیکم
 
 !وی کيتولدته آ!  ی منت منو بکشيای بدیتو با:  به خودم گرفتم و گفتمی چندشافهیق
 

 ! نبودادمیاصال ! ؟ییخدا:  و منگ گفتجی گي باال سرشو روشن کرد و با حالت آدماچراغ
 

البد از !  مونهی نمادشی زای چنیمرده شور اون دوسـ ـت دخترتو ببرن که ا:  گفتمطنتی کردم و با شزی رچشمامو
 !آره؟! استی چسیسیاون ف

 
 که مامانم ي عطرنی تردی جدنیا:  گفتميواسه مسخره باز... خنده کادرو برداشت و شروع کرد به باز کردنشبا

 دیبا!! گهی می حاجی و از ته قلبش حاجرهی تو خونه دنبال بابام راه میاز اون روز به بعدم مامانم ه! واسه بابام گرفته
 !ترکوننی مي چه الوینیبب
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 ... شدي که باالخره از عطر محترم پرد ه بردارکردمی مفی شاخ دار و داشتم پشت سرهم رديدروغا

 
 ي و مامانت برایگی که ميعطر:  لبش نشست و گفتي روی پهنيخنده ! دهی عطر و فهمانی معلوم بود جرکامال

 ! بوده؟دهیبابات خر
 
 امتحان يباور ندار!  عطر باعث معجزه شدنیاصال ا!! آره فکر کنم:  ـامو به نشونه فکر کردن جمع کردم و گفتملبـ

 !کن
 
 ... زدسی پهی و کنار گوشش دی نفس کوتاه کشهی... اش بردینی عطر و باز کرد و به سمت بدر
 !خوبه بوش؟_
 

 ! جون من راستشو بگوپرسمی سوال مهی:  جمع کرد و گفتخندشو
 

 !باشه بپرس:  بار تکون دادم و گفتمطنتی شي با خنده سرمو
 
 ! دوست پسـ ـرتای ي بوددهی عطر و واسه من خرنیا_
 

 ... زنهی می دستهی داره بهم دمیفهم
 
 ...خوشمان آمد... بودیواقعا بوش عال... عطر و از دستش گرفتم تا بو کنمطنتی شبا
 
 !نفس من و نگاه کن_
 

راستش !!...آقا اجازه:دستامو گذاشتم رو چشمام و با خنده گفتم...کردمی احسان فرار مي از نگاه کردن به چشماواقعا
 !دمی باور کن من تا حاال واسه دوست پسـ ـرم شکالتم نخریول!  انداختادمی یال... نبود تولدتهادمیمن 

 
 دی عطره بانی ازمیعز:  بلند شدم و با خنده گفتمی از رو صندلعیسر... ابروشو انداخت باال و لحافشو زد کناراحسان

 !! کنه نه تو روکیامثال من و تحر
 

 ؟ي بودیامروزم با همون دوست پسـ ـرت مهمون:  و گرفت و گفتکمی توننیی که پاکردمی از دستش فرار مداشتم
 !آره؟
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 که از یاسم از دستش دراومد ور حاللب... تو هالادی از من دنبالم بيری حال گي به طرف در کشوندم تا به هواخودمو

 ...رونی بمیخنده به قهقهه افتاده بودم از اتاقش پر
 

 ...دنی کشي خنده داري هاغی و خاله شروع کردن به دست زدن و جدی بهم که نودیرسی داشت ماونم
 ...وستمی پدیمنم واسش شکلک خنده دار دراوردم و به جمع خاله و نو...رهی نتونست حالمو بگگهید
  

 شرت ساده ی تهی احسان ي برادیمامانم از طرف من و نو... دی جشن تولد که تموم شد نوبت به کادو هارسمراسم
 ! مورد لطف قرار گرفتننجانبیاحسانم اصال لو نداد که قبال توسط ا... بوددهی خردیسف
 نی گفتم و به طرف اتاق امریب بخ مفصل به همه شازهی احسان فرارا کنم بعد چنتا خمي نگاه هاری از زنکهی ايبرا

 ...رفتم
 ي تخـ ـتش بخوابم متکاشو برداشتم و روي دوست نداشته باشه تا من رودی کردم که احسان شانوی فکر اچون

 ...همونم شالمو انداختم
ساعت و انگشترم و ... نداشته باشمیمی به پتو و لحاف به اون ضخيازی بودم که نیی ام گرمای کافي اندازه به

 ... حواسمو به طرف خودش جمع کردمی که چشمک گوشفمیخواستم بندازم ته ک
 .... ازش داشتمامی دوبار زنگ زده بود سه تا پحامد

 " نداد؟ریمامانت که گ! نفسم اوضاع رو به راهه؟"
 بهت ثابت کنم حواسم خواستمیفقط م. خواستم ناراحتت کنمینم.کنمی می عذرخواهنینفس بابت رفتارم تو ماش"

 "گفتم که دوست دارم...بهت هست
 " خوابم تا صداتو بشنومینم... بهم زنگ بزن؟ی الواتی رفتي و ول کردلتی احمق باز موبانفس

 !بعدم نفس احمق...اولش با نفسم شروع شد بعد شد نفس ... آخرشو که خوندم خنده ام گرفتامکیپ
 !عالقه کنه کوتاه بلده ابراز امی در حد دوتا پکال

 ... بودم منتظر موندم تا جواب داددهی که به پهلو و رو به در دراز کشی گرفتم و درحالشمارشو
 !!ي دارلی افتاد موباادتیچه عجب _
 ! بزنمامی به تو پی تونم هیخب جلو مامانم که نم! سلــــــــام_
حاال ...رهی که تو کتم نماریبهونه ن.. یکنی چک متوی بار گوشهی ساعت هی هر ي ام که تو خونه ایی تو وقتازمیعز_

 ؟ی احوال خانومم چطوره؟ رو به راهنمیبگو بب
 نی ترسم با همیم! لوس شدم باز.رهیگی ام مهی زود گرنقدری ادنی دونم چرا جدینم. افتادمنی رفتارم تو ماشادی

 هی تا گری فصل بزنتم ولهی بود کی برعکس اولش که نزدیول... و تموم کنهی دوستمچهی ننیکارامم حامد خم
 ... چه مهربون شدهوی!  دلش سوختيکردم انگار
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 خواستم تو یم! اون اشک تمساح بود! آره بهترم:  باز شد و گفتمشمی صورتم زد ني که روي بـ ـوسه اي آورادی با
 !رو خر کنم

 گوش تا گوش خواستمیو موگرنه کلت!  آروم کردی اونم بود من و حسابتیاگه به ن:  کرد و گفتی خنده کوتاهحامد
 !! تو شدمهی دونم من عاشق چیهرچند نم! ببرم

 !دی خوشش آندی ببوانهی چو دوانهی گفتن دامی العمی از قدزمیعز_
 حس خودمو نی اچوقتیه!  بهت وابسته شدمی الکیالک...ی شوخی بیول:  تر شد و گفتي خورده جدهی حامد

 دست یول! شهی قابل تحمل مری واسه طرف مقابلم رفتارام غياونجور...شمیحساس م...شمی متیاذ! دوست ندارم
 وونهی عاشق دی ولی فهمی رو نمرفا حنیتوکه ا!!  مـــــــــــــال مــــــــــــــنیعنیمال من ! ستیخودم ن

شکم درباره پسر بودنت به ...کردمی اومد و بغـ ـلت نمی نمشی کردنت پهی گرنیاگه ا.ی مونیمثل پسرا م.هاتمیباز
 !شدی ملی تبدنیقی

 هست که منو یواقعا کس...یعنی...گه؟ی راست میعنی...کردی تک جمله هاش فکر مهی... منی ولدی دوباره خندامد
 !؟ی چیعنیمال من ...دوست داشته باشه؟

 ی کسنکهیا...دادیم بهم ی حس خوبیی جوراهی حرفا ش دنیشن... سکوت من قطع شده بودونی خنده حامد ميصدا
 حرفارو از ته دل زده نی درصدم اهی اگه حامد یول...هرچند اونا که دوست ندارن... خانواده ام من و دوست دارهریبغ

 ...هی من کافيباشه برا
 ...حامد_
 !جونم؟_
 ؟ی چیعنیمال من _

 دوست دارم کردمی احساس مدای که جدیی با همون تن صدای و قطع کرده ولی کرد باعث شد فکر کنم گوشیمکث
 خوام تو ینم!  تا آخرش بروگهید!...  نفساتي صدایحت... اتهیگر...خنده ات!...مال خوده خودم...یعنیمال من :گفت

 .من بمون  واسهمفقطی باهمیحداقل تا وقت...ی باشي اگهی من سهم کس دریبغ
حس دوست ... کنمدای پی حس خوبدشی رو بکشم که باعث میی حرفادنی مکث کرد تا من انتظار شندوباره
 ! شدم؟ی بود و من گرفتارش نمی راحتنیبه هم...داشتن

 دوست گهی اگه د؟یشی می با همه زود خودموننقدریچرا ا!  با بهنامیحت! ی جور باشنقدری اهیدوست ندارم با بق_
 از اونا یکی تو قبل من با کدوم کنمی که دائم با خودم فکر منهی محل پا بذارم فقط به خاطر اي هایندارم تو مهون

 خواستم همه یوگرنه نم!  اعصابمو خورد کردالیخ  فکر ونیامروزم هم! کننی نگات مينجوری که ايدوست بود
 ... بهت کوفت کنمویچ

 ؟یستیاالن که باهام قهر ن:  مثل بچه ها کرد و گفتصداشو
 ...ی ولبخشمیم...استیدلم درمن ...نه: لـ ـبم نشستي بود که لبخند رومی از سر خوشحالذیشا
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 ؟ی چیول_
 !کنمیفراموش نم_
 ... و فراموش کنیکی نیا...کنمیخواهش م!گهی دای کوتاه بیخانوم:  که از صداش معلوم بود گفتی ناراحتبا
تا !...فکرامو بکنم...باشه حاال:  آوردم و گفتمنتریی در اتاق اومد صدامو پاي که احساس کردم جلوي اهی سابا
 ! تونه بهت کمک کنهی راه هست که مهی یول!نمیبب
 ! باشه قبولیهرچ:  گفتی خوشحالبا
  دوست دارمیلی که خیاز همون مارک! ي عالمه شکالت تلخ بخرهی شنبه واسم نکهیا _

چشم !... من حاضرم با شرکتش قرار داد ببندمرهی مادتی شکالت دعواهامون هی با شهیاگه هم:  با خنده گفتحامد
 ؟. باشهيا گهیامر د

 ریشبت بخ...زمینه عز_
 ...ی خوب بخوابریشب توهم بخ_

 ... متکاری و بذارم زی که به در خورد باغث شد تا به هول گوشي در ضربه اي و قطع نکرده بودم که صدایگوش
 !؟يدارینفس ب_
ارم هنوز قطع نکرده  حامد موزمنیا... متام برداشتم و قطع کردمری از زمویگوش. ستی بابا احسان ول کن ماجرا نيا

 !بود
 !دارمیب:  که فقط خودش بشنوه گفتمیی انداختم رو سرم و با صداشالمو

 یاونم از مامانم حساب!... متوجه بشهی کسخوادیاز رفتارش معلوم بود که نم... باز کرد و اومد تو اتاق عی اتاق و سردر
 !ترسهیم
 !؟ي دارکارمی چینصفه شب! يهووو_

 !شنوهیاالن مامانت م! ـــــــسیه:  شو با خنده گفتینی بي آورد جلودستشو
 ؟ی زنیحاال چرا چراغ و نم:  و گفتمنیی آوردم پاي با حالت خنده دارصدامو

 ! مامانت نفهمهگمیم:  گفترفتی بسته شدنش کلنجار مي که هنوز داشت با در برای حالدر
 کارم ی چنمی ببنی بشای بیروان: طرفم به کمـ ـرش خورد سرشو برگردوند ی پرت کردم طرفش و وقتمتکامو

 . بخوابمخوامی پاهام درد گرفته مدمی که رقصنقدریامشب ا! ؟يدار
 !؟يدی خوابنیچرا زم:  نشستي برداشت و رو به رونی زمي رو از رومتکا
 ؟یمفتش! به تو چه؟:  کنم گفتمی سرش خالموی خورده دق و دلهی نکهی اواسه

 !به من چه اصال:  تکون داد و گفتيسر
 ! بخوابمی زنیحرف نم:  و با حرص گفتمدمی متکا رو از دستش کشبردی حوصلمو داشت سر منگاهش
 !کارت دارم... صبر کنقهینه چند دق:  آورد باال و گفتدستشو
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شون کنن  قراره معالجی دکت جوون و چشم رنگنی که همچییضای مرهی کردم شبی رو بغـ ـل کردم و سعمتکا
 !!...نگاهش کنم

 ... جوووونیبگو دک:  نازك کردم و تند تند پلک زدمچشمامو
 .یمونی میختی رنی همشهی رد منیمرغ آم! ووونهینکن د:  زد تو سرم و با خنده گفتآروم

 ... برداشتم و منتظر موندم تا شروع کنهافهی از ادا و قدست
 ....چشماش خوشگله هااا... بورش نگاه کردمبای چونه ام گذاشته بودم و به صورت تقرری زدستامو

اصال ازت انتظار ... دستت درد نکنهی حسابيدی که واسم خری نفس اول ه بابت عطر گرون و خاصنیبب_
 !!ی که دوست دارم مثل رسول و سمانه با منم راحت باشی دونیم!  خودتهي درباره می حرف اصلیول!نداشتم
دختر !  دانشگاه دوستمي از بچه هایکیراستش منم دو سال با : ه ادامه داد به نشونه مثبت تکون دادم کسرمو

 ...خانواده اش...رفتاراش برخوردش!  خودمههی از همه لحاظ شبیول! ستی اشکالم نیب... خوبی ولهیخوب
 منم ينجوریا!  تازه باهاش حال کردمیی جوراهی!  خوشحال شدمیلی احسانم دوسـ ـت دختر داره خدمی فهمنکهی ااز
 ! کنم و درباره حامد بگمنانی تونستم بهش اطمیم
بهم !  بدونمشتری بي و خودت لوش دادي باهاش دوست شدی که تازگي خورده درباره پسرهی خوادیدلم م_

 ؟یکنی منانیاطم
 !کنمی منانیمعلومه که اطم:  متکا فشار دادم و گفتمي امو روچونه
 !ویهمه چ! پس بگو:  زد و گفتي اتمندانهی رضالبخند
 و که از ی هرچازی تا پری بسته سي که رو زانوم بود خم کردم و با چشمایی متکاي اومد سرمو روی خوابم مواقعا

 . رفته بودمی موضوع اشاره کردم که امشبم با حامد مهموننیآخرشم به ا. دونستم بهش گفتمیحامد م
  بود؟ي چجورشیمهمون_

  احسانادیتمومه؟ خوابم م! ازی امتستیب.خوب.یمعمول.ساده :  جواب دادمی حالیبا ب و دمی کشي اازهیخم
 نیبا ا! نفس حواست به خودت که هست؟: و گفتدی کشی خواهش بهش چشمدوخته بودم و که نفس کوتاهبا
 !کار دستت نده! ستی ننی سر و سنگنمیچی همیگی که از حامد مییزایچ
 هی...دمی سرمو دراز کشریمتکامو گذاشتم ز. شدمی حوصله سر بره احسان نمي متوجه حرفاداری تو خواب و بگهید

 !حواسم هست:  مو رو چشمام گذاشتمگهی متکا و دست دریدستمو بردم ز
 ؟يدوسش دار:  که دوباره گفترفتی داشت مچشمام

!  که دوسم دارهارهیار به زبون ب رفتاراش دي که توي با وجود غرورکردمی فکر نمچوقتیه!  حامد افتادمي حرفاادی
 نیری شمویاما خدا کنه مثل ل...نهیریش!  تو دهنمی تاب در جا گذاشتیانگار صدتا ت!  دارمیچه حس خوب

 ... بعدشو اصال دوست ندارمهیتلخ...نباشه
 ... خورده باز کردمهی که به شونه ام خورد چشمامو ي ضربه ابا
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 ؟ي دوسش دارینفس نگفت_
 فکر کنم دارم عاشقش یول... دونمینم:  داشت زل زدمی برق خاصیکی روشنش که با وجود تاري چشم هابه
 !شمیم
 

 و نی تو اتاق امدمی کله پاچه باحال زدم به بدن و چون احسان طبق معمول هر جمعه اش رفت کوه منم چپهی صبح
 ... که برداشته بودم درسامو خوندمیبا همون دوتا دفتر کتاب

 الو جونم؟_
 ! من مردم و زنده شدم؟ي زنگ نزدشبی چرا د؟یخوب.الم نفس س_
 . رفتادمی به خدا یال... قربون تو مهربون برمیاله_
  شد؟ باز سگ شد؟یحاال چ_
 ... ی خورده حالمو گرفت ولهی ؟یکنیچرا آقا سگرو بد نام م! دور از جون سگ_
 .گهی حرف بزن د؟ی چیول_
 !داونم خر ش! هی گرریمثل بچه ها زدم ز_
 ! فرقهیلی دوتا خنی انی ب؟یختی اشک تمساح رای ي کردهی حامد گريتو جلو:  مکث گفتبا
 ها خوشش ي لوس بازنیاز ا... مثل خودمهیاخالق ال...شهی دلخور میلی کردم خهی دونستم اگه بگم که گریم

 ! کردمهیگر:  تونستم بهش دروغ بگمی طرفم نمهی از یول! ادینم
 ي کردنویفکر ا!  حامدي اونم جلو؟ي کردهی گری چیعنی! نفــــــــــس:  شد و گفتیعصبان. درست بودحدسم

 ؟ي شدی نازك نارنجنقدری ادنی بگه؟ تو چرا جدهی ها دستت بندازه به بقیاز فردا تو مهمون
اتفاقا اخالقاشم ! د؟ی بدبخت لجنی دونم چرا تو و احسان با ایمن نم! ستی نمی آدمنیهمچ! گهی دعوام نکن دیال_

 !شمی می عصبانیلی خي خودیمنم ب! مثل خودمه.دوست دارم
 ي تو گداکنهی فکر مياونجور!  نکنکی حامد کوچي که خودتو جلونهی امی من حرف اصلی ولیهر جور راحت_

 !شهی سرت سوار می حسابیمحبت
 !ارمی سر در نميزی چناشی من از تمر؟ی حرفا رو ول کن حسابان و نوشتنیا! ای دادری گیباشه ال_
 !کردمی تو بودم هنگ ميمنم جا! ياری سر در ندمیبا_
:  گفتمشدی مدای کم تو صدام پیلی که خی با مهربونارمی از دلش دربنکهیواسه ا!  کرده بودی قاطی النکهی مثل انه

 بذارم برم؟!  براتکنمی و حل میمیش... براتکنمی مکی و جکی منکه ج؟ي دوسم ندارگهید! عشقم؟
 ... زبون من بشهمی خنده و تسلری بزنه زی بود تا الی شعر کافتی بهی نیهم

طبق معمول هم دستگاه مشترك !  برهییقرارم نبود جا. نبودنگی حامد تو پارکنی خونه ماشمی که برگشتيعصر
 !مورد نظر گور به گور شده
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 و دارمی بدی فهمی اود که وقتیبعدم اونقدر خوابم م... تک زنگ انداخت هی می شب رو گوش12 ساعت ي حدودافقط
 ! و فقط متوجه شدم خونه برادرش دعوت بودهدمی از حرفاش نفهمیچیزنگ زد ه

 سه شنبه آخر سال ي به جامی جشن با شکوه و مجبور بودنیالبته ما ا! يچهارشنبه سوز! دی موعود فرا رسروز
 جشن و نی ما ااوردنی در نمي بازشی روز سرنی محترم بابت اومدنم تا اریهرچند اگه قانع و مد! می گرفتکشنبهی

 ! مدرسهمی ما اومدنبهکشی شدی وششم که مستی به اجبار تا بی ولمیکردیزودتر برگزار م
 اومد یمی ساعت اول معلم شمی زنگ دومم فقط نی و تست زنمی داشتیاضی رنی که رو هوا بود زنگ اول تمرکالسا

 چون امروز می دوم جشن و شروع کنحی ها داشتن قرار بود زنگ تفری که تجربيطبق برنامه ا! می بودکاریو بعدش ب
 .میشدی ملیزودتر تعط

 !؟ی گرفتی از گالبلوینفس وسا_
 !رونی بمیزیری ها شروع کن بعد ما میبذار اول تجرب! ای دادری گمیاره بابا نس_
 ! دارنژهی برنامه ويدوست محمد کالسشون واسه قانع و ي سارا گفت بچه هایراست_
 سر قانع یی قراره چه بالنمی کنجکاوم کرد تا ببمی حرف نسی ولموندمی سر کالس مشتری بي چهارشنبه سوزنکهی ابا
 !ارنیب

 ي که مامان افسون برامون آورده بودکه صدامی بودیمشغول خوردن آش. دادم لی خودشو تحولی هرکس وسابه
 سکته رو نی چنان به طرف در هجوم بدن که من اولاوردنیبچه ها به پاس کم ن. اعالم جنگ کردي زنبورنیاول

 !!موقع باز کردن در کالس زدم
 مارستانی و بي تو دستم چند روزتینامی ددنی نداشتم و بابت ترکی خوبي سالم خاطره يبای اتفاق زنی از اچون
 ... گل به آب ندم تا دوباره دستهکردمی مراقبت می بودم حسابيبستر
 ـگارت بارون ـی زده بودن و به محض باز شدن در اتاقش بدبخت و سی در اتاق قانع دوتا کمپسولي ها جلوبچه

 ي قانع رقص پانکهی پاش و مثل اي ول داده بوده جلوي ام برداشته بود که زنبوروونهی نرگس دنیکرده بودن ا
 گرفته لمی به نظر من مختص آخر زمانه فه لحظه شگفت کنیز ا عده ام اهی واسشون رفته بوده و یدرست و درمون

 .بودن
 و به منم بلوتوث ییای لحظه رونی زدن و حرکات قانع واسم جالب بود که از بچه ها خواهش کردم اغی جاونقدر

 ! نرمایکنن تا ناکام از دن
 یسی نفزهی بود شرکت کردم و با کسب رتبه اول برنده جاي که رقص جوادیانی نموندم و تو مراسم پاکاری منم بالبته
 .دمی دانش آموز مدرسه بود رسنی چاق تري ماچ از لپ هاهیکه 

 ... سر کالس کامال مناسب بودتشمی بهش زنگ زدم چون موقعارمی دربی حامد و از نگراننکهی اواسه
 ؟ي زنده ازمیعز. سالم_
 !ادی خوشم نمگفتم که. نکردمطنتی شادیآره بابا ز.سالم_



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 301 

 ! رو هوارهی من گفتم مدرسه مي بچه ها پخش کردنی بی و گفتي که نشونم داديبا اون برگه ا... قربون شکلت_
 و آش و البته رقص کمکشون لی بچه ها اون کارو کردم وگرنه خودم فقط تو خوردن آجیمن واسه دلخوش_

 !تازه حامد شاباشم گرفتم.کردم
 !؟یاباش گرفتچقدر ش!!  رقصــــــــولیا_
 ! پنج از آنایده از ال_
 ! بهت تراور شاباش دادهیکی من فکر کردم ی گفتنیهمچ! ــــــــــن؟؟یهم_
 ! جونمهنیتراور شاباش دادن فقط کاره شاه...نوچ_
 !کنهی آخ گند زدم االن دوباره شروع مآخ
اتفاقا رفتاراش به !  و لوسهی همون پسر قرتاقتتیل!  کمکت؟ادی منی شاهنمی نشونت بدم ببی جونهیامروز ! جونت؟_

 !دیخوشبخت باش! هی شبیلیخودت خ
 ي جلوارهی اگه ادامه بدم و باهاش کل بندازم بعد از ظهر بابامو مدونستمی مکردی گل مشی داشت خل بازدوباره

 بار هی یخواستیم!  خودتهریخوب تقص! يحامد باز بد شد:  مهربونتر کردم و گفتمی صدامو کمنتمیچشمم واسه هم
! يدادی شاباش توپل بهم مهی بتی تو جيردکی دست ميدی منو که دییبعدشم هنرنما!  جلوت برقصمیوادارم کن

 !! حامد جونشدی جون منی شاهياونجور
 نجورشمیمن هم! ی من باباکرم برقصي تو جلوخوامی من نمنیبب: رهی خندشو بگي جلوکنهی بود داره تالش ممعلوم

 يبری و واسه همه به کار مزمی تو صفت جونم و عشقم و عزنمیبی مکنمی االن که فکر میدونی میول.کنمیخرجت م
 !چرا؟.ي صدا نکردينجوری بار من و اهی یول
 !ی سکته بزنی جنبشو نداشته باشترسمی بهت چون مگمینم! ؟؟ي بابا حامد امروز از دنده چپ بلند شديا_
 ! کالسم شروع شد؟يار نديکار! دمیباشه پس بعد از ظهر نشونت م_
 !خدافظ.نه _
 

 ... اومدی از شانس مزخرفم مامانش می ولادی باهام بیرگشتنی شدم تا ی به دامن الدست
 عشقوالنه واسش فرستادم که دفعه امکی چنتا پرونی بندازم بتموی تا بعد ازظهر از ذهنش فکر آزار و اذنکهی اواسه
 ! نشدهی اعصابم خط خطشتریپس خفه شو تا ب! ی من و خر کنی تونی نمزای چنیبا ا:  شعور واسم نوشتی بياخر
 
 !ارهی سرم بیی طرفم تو کف بعد از ظهر بودم که قراره آقا چه بالهی طرفم خنده ام گرفته بود از هی از

 ی ولمیلی روز تعط15 خوشحال بودم یلیمنکه خ! می و ماچ و بـ ـوسه از رفقا پرداختی به خداحافظشتری آخر بزنگ
 ... دمغ و پکر بودنی نداشت حسابي کس و کارچی بود و همیتی از بچه ها مثل آنا که به قول خودش یعضب

 
 . در مدرسه ادامه داشتي چهارشنبه سوزسمونم تا جلوی از بچه ها و حتیخداحافظ
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 می که نسکردمی داشتم می خدافظیاز سارا و ال...دمی حامد و دنی در و بپر بپراشون ماشي وجود هجوم بچه ها جلوبا

 ؟يایخونمون که م! شهینفس دلم بارت تنگ م: از پشت بغـ ـلم کرد و گفت
 

 !!وگرنه رامو دور نکنم! امی مدیدی ميدیاگه مثل پارسال ع:  از دور کمـ ـرم باز کردم دستاشو
 

 دمی نويایم! میدیامسال دوبرابر م!  یپس چ:  قدش از من کوتاهتر بود رو پاشنه بلند شد و صورتمو ماچ کردچون
 !!اریب

 
 ! و من تونستم به طرف حامد برمنیی و از سر و کولم آورد پامی نسی الباالخره

 
 ... آوردم باالمی برسم که دستامو به نشونه تسلنشی مونده بود تا به ماشی قدمچند

 
 !نفس کشتمت:  کردی نگاهم مي اانهی بود و داشت با خنده موزنیی پانشی ماششهیش

 !گناه دارم! اد؟یدلت م:  گرفتم و گفتمهی گرفرم
 
 !!ادی ام دلم میلیاتفاقا خ:  گفتکردی مي بازنکشی که با دسته عی صورتش برداشت و در حالي ز روشوی دودنکیع
 

 !تو هم مثل همه...اشکال نداره:  و گفتمنیی آوردم پادستامو
 

 تونست چشمشو باز یاصال نم.شدیور م داشت کخوردی چشمش مي که تويبا وجود نور...گفتی خدا راست مبنده
 ! سرو تهشو هم آوردمنی آتشلیبی سهی دلم برات سوخت با دیشا. سوار شو حاالایب: کنه

 ... شدمنشیسوار ماش "بسم اهللا" شونه ام برداشتم و با ي از روفمویک
 
 !؟ی خونه باشی کدینفس با_
 
  وقت دارم چطور؟یدو ساعت. ادی تر مریمامانمم د. دارهدی که کلدینو_
 

 ! جادهمیریپس م:  تکون داد و گفتيسر
 

 ... فکر کردم تا منظورشو از جاده بفهمم امایکم
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 !گه؟ی دیگیحامد کن و م_
 
 !هیهواش االن عال! چالوس...نوووچ_
 
 !ي اونجورشهی مرمید!  نگو حامديواااا_
 
 !ی خونه باشگهی دو ساعت ددمیقول م:  اضافه کرد و گفتنشی کمال آرامش به سرعت ماشدر

 ادی بشهی کردم گفتم مثل همیعجب غلط!  حرف زدشهی بشرم نمنیبا ا...کندی خونه مامانم کلمو مدمیرسی مری داگه
 ...دنبالم

 
 ترسمیم.الی خیحامد چالوس و ب:  چالوس رفتنمون بشه الی خی افاقه کنه و حامد بدی زدم تا شاتی به مظلومخودمو

 .جـــــــــون نفس!  برسم مامانم مخمو بخورهرید
 

 !يشنوی چارتا غر میرسی مریدوما فوقش د! قسم نخوري خودیاوال جون خودتو ب:  باال انداخت و گفتي اشونه
 

 !خسته ام!! خوابمی عقب مرمیپس من م:  کفشامي و انداختم روفمی با حرص درآوردم و ککفشامو
 
 !برو بخواب:  تفاوت گفتیشو کنترل کرد و ب خنده اش گرفته بود خودنکهی ابا
 
 از می زنگ گوشي بودم که صدادهیهنوز کامل دراز نکش... خودمو انداختم عقبي حرکت انتحارهی ي حرص توبا
 ! دراومدفمی کيتو
 
 و پی زنی اولمی بلند گوشي برداشت و با وجود صدافمویحامد ک... چک کنمموی خواستم دوباره برگردم جلو و گوشتا

 ...باز کرد
 
 ...دمیحامد بده خودم جواب م_
 
 !هی کنمیبذار بب_
 

 ...گهیحامد بده د: دوباره گفتمیبا نگران... شدی طوالنمی به صفحه گوشنگاهش
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 و پرت کرد طرفم که ی گوشکشهی متی که معلوم بود از عصبانی نفس کوتاههی به جلوش کرد و بعد با ینگاه
 ...هباعث شد محکم به چونه ام بخور

 
 .دارهی من داره که دست از سرم بر نمی چخماخي هالیبی پرپشت و سي به ابروهاي احسان چه عالقه ادونمی نممن

 !هـــــــــــــــــــان؟:  جواب دادموی حرص گوشبا
 
 ؟یزنی حرف مينجوریمرده شورتو ببرن تو با دوست پسـ ـرتم هم!  چه طرز جواب دادنه؟نی اتی تربیالو ب_
 
 و ملوس بای زتی شخصنی امي مونده بود جلونمیهم! دمیخجالت کش... لـ ـبمو گاز گرفتمنی امي صدادنی شنبا

 !خودمو لو بدم
 
 ؟یخوب! ي احسان زنگ زدیچرا با گوش! ؟یی تونی اميوا_
 
 باهات حرف رهیشمارتو نداشتم به احسان گفتم بگ!  سگ پاچتو گرفتهي تو انگاریمنکه خوبم ول:  خنده گفتبا

 ؟ییکجا. بزنم
 

 زودتر قطع کنم واسه خواستمیم....چسبونهی صورتش معلوم بود داره آمپر می به حامد انداختم که از سرخینگاه
 ! حرف بزنم کارتو بگوادی تونم زی من نمنیام:  گفتمنمیهم
 
 !ی عطر و از کجا گرفتنی بپرسم اخواستمیم_
 کدومو؟_
 !يا کادو داد که به داداشه خوش شانس منیهم_
 . از بـ ـوستان؟یگیآهان اونو م_
 !يمگه کارمو تو را بنداز!  التماس دعا دارمدایشد! ری تو کارتت واسم بگزمیری پولشو م؟يدیچن خر! خوامیمنم م_
 

 ها ی اونو همه عطر فروشنیبب:با خنده گفتم!خورهی نمزای چنجوری اافشیحاال خوبه به ق! ی سوخته عوضپدر
 !افتاد؟! خورهی پامو تو اون مغازه بذارم صاحبش من و مگهیمن د!  کندایخودت بگرد پ! مخصوصا محله شما.دارن

 
 !گهی نکن دتیاذ:  گفتهی خنده اش بلند شد و بعد چند ثانيصدا
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 دمیل ممن به تو قو!  تو کارت از اون عطرم گذشتهنیبب:  گفتمرمی حالشو بگنکهی واسه ااوردی داشت در محرصمو
 ...وونهی ديبا! ستی نی تومن200 به عطر يازی ام نگهید!  باال بزنمنی خودم واست آستیاگه دماغتو عمل کن

 
 بود می چون اوضاع خودم وخی ام بلند شد ولگهی نفر دهی ي خنده ي بود چون صداکری کنم صدام رو اسپفکر
 . خاموش کردم و با دستم چونه داغون شدمو ماساژ دادممویگوش

 
 از تو ی بود که حتیاونقدر از دستم عصبان!  کنم؟کاری حامد و چنی حاال ازد؟ی زنگ مدی شانس گهه من االن بااز
 ...کردی ام نگام نمنهیآئ
 

 من دست پس شیهرچند اون پ! شدمی مطونی دست به دامن شدیبا...شی جابجا کردم تا برم پشت صندلخودمو
 ...دهیم
 

 !؟يقهر کرد:  گفتمطنتیبا ش... ـنه اش قفل کردمـی سي بازوهاش رد کردم و روي از رودستامو
 نیبش! کنمی میدارم رانندگ:  نتونست و با اخم گفتیول... دست راستش تالش کرد تا قفل دستامو باز کنهبا

 !سرجات
 

 !تو کارتو بکن! به من چه:  دادم و گفتمهی سرش تکی به پشتسرمو
 

 کرد و گرنه ی شوخشهی که نمری دو وی دنی باایول. احسان افتادم که به قلقلک پهلو حساسهادی نزد ی حرفدوباره
 ...نیی پاکنهی پرتم منجایهم
 
 !گهی ددیخب ببخش!  بودنیام! احسان نبود:  ـنه اش فشار دادم و گفتمـی سي دستمو روی مهربونبا

 نای ماشنی از بدنشی کشیی حامد و ال توسطنی چپ و راست کردن ماشهی دستام شل شده بود چون با انگار
 . شدم و به قول خودش نشستم سر جاممونیپش
 

 ...نتمی انداخت ببی نگاهنهی اگه از سکوتم زده شد و به آئانای قفل کرده بودم تا احنی ماشنهی تو آئنگاهمو
 که اصوال هم به ی الکي های قهر و آشتنیاز ا.کالفه شده بودم... ربعه ساکت نشستم هی نبود که من الشی خنیع

 . اومدی خوشم نمشدی هام ختم مهیگر
 
 . برگردای کن ادهی من و پای! ي خواد بری نمي قهر برداپی اونجاهم واسم تريخوایحامد اگه م_
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 !عادت کردم! ستمیقهر ن:  سرد گفتیلی کارم خنیدر جواب ا!  برده بودمش بااليادیز!  از صدام شوکه شدمخودم
 
از همه ...گند زده شد به اعصابم.. فرستادمی احسان سالم گرمشتری و از همه بنی خانواده خودم و ام دلم به تمامتو

 شدم تا اهنگ و عوض زی خمین...رهی مورتمهی داره رو اعصابم کردمی بود که احساس منی ماشيبدتر اهنگ تو
 ...کنم

 
 يصورت برنزه اش و چشما....ه کردم اخم کرده حامد نگای همون حالت بودم که به صورت عبـ ـوس و حسابتو

 باهم شمی که چند روز پییاونم به خاطر دعوا... سردشو دوست نداشتمينگاه ها...کردیروشنش سستم م
 ....تفقط تو رو دوس!!  که فقط تو رو دارمهیخب گناهه من چ...یچقدر تو سنگ...میداشت

 ... منه اماياول فکر کردم برا...شدی مشتری هر لحظه داشت باخمش
 
 .....ووونهی دنیبش_
 
  رفت ویاهیچشمام س...دی سرم داد کشينجوری تو اتوبان افتاد که حامد ای چه اتفاقنمی سرمو چرخوندم تا ببتا
 ...دمی کشی بنفشغی که حامد گرفت چشمامو بستم و جيدی ترمز شدبا
  

 ... چپه شدمنی و بعد منم مثل همون ماشدمی رو هوا دبای و تقرنی ماشهی شد فقط سرمو که بلند کردم ی چدمینفهم
 
 
 ... سرمون اومدهیی چه بالنمی به خودم اومدم و به دور برم نگاه کردم تا ببی و باز کرد با دستپاچگنی حامد در ماشتا
 

 ... و چپ کرده بودلی رفته بود رو گارد ری ما بود به طرز وحشتناکي که جلوینیماش
 

 ... شدمادهی پعی رفت که چپ کرده بود منم سرینی حامد به طرف ماشیوقت
 

 که يفقط با بوق سرسام آور!  شدهی ها اصال براشون مهم نبود که چنی ماشیبعض. و به اتوبان انداختمنگاهم
ه  نگران حامد شدی قدم از اونا فاصله داشت ولستی کمتر از بنمونی ماشنکهیبا ا.شدنی از کنارمون رد مزدنیم

 !ره؟ی بگشی آتنیاگه ماش.بودم
 
 دوبار کردمیداشتم سکته م... ام زد رو ترمز و واستادگهی دنی ماشهی نکهی کردم تا ای دوباره به اطرافم نگاهی نگرانبا

 ... یحامد و صدا زدم تا برگرده ول
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 ...نی طرف همون ماشدمیی مرده حدودا پنجاه ساله بود منم دوهی که نهی ماشنی تنها سرنشدنیی دوبا
 ...فرستادمی لب صلوات مریز... تا در سمت راننده رو باز کنهکردی کامال مچاله شده بود و حامد تالش منی ماشيجلو
 

 .نمی و ببنی ماشي دال شم تا توکردمی جرئت نمیمن حت. طرف و باز کننهی با کمک اون مرد تونستن در باالخره
 

 باز کردن در ي براانسالیتالش مرد م... کمکش رفتمرونی بدیکشیبود داشت م و که زن نی حامد راننده ماشیوقت
 ... حامد بهش گفت که زنگ بزنه اورژانس. بوددهی فای بنیعقب ماش

 
 داشتم به مشکل دنی تند بود که تو نفس کشيطپش هاش به حد. قلـ ـبم گذاشته بودمي محکم رودستمو

  از ترسم لباسشو گرفته بودم.نیماشحامد تا پهلو خودشو کرده بود تو .خوردمیم
نفس :  گفتکردی پاك مشوی ـشونـی پي که عرق روی به اون مرد انداخت و درحالی نگاهرونی سرشو آورد بیوقت

 ها فاصله ی صندلنی خورده بهی.  عقبي بریتونی فکر کنم تو می ولشمیمن رد نم! دهیاون بابا خودش ترس
 ؟يریم.هست

 
 . نگاهش کردمیبا نگران. دهی پری رنگ صورتم حسابدونستمیم
 

 ...ای دونم زندست ینم. نهی بچه تو ماشهی: نمی گرفت تا بشدستمو
 

 ! اون زن نگاه کردم البد بچه اشه؟یسرمو خم کردم و به صورت خون.  سست شده بودپاهام
 

 بگو یتا بچه رو گرفت:  گفتکردی ممیی که داشت راهنمای تکون دادم وحامد جاو با من عوض کرد و درحاليسر
 ...رونیبکشمت ب

 
 نی باال تنمو تو ماشمهی و ندمشی سرم کشياز رو.کنهی مقنعه ام داره خفه ام مکردمیاحساس م. قفل شده بوددهنم
 ی صندلي اون همه خون رودنیاز همه بدتر د. کردی بود حالمو داشت بد مدهیچی توش پي لنت سوخته ايبو...بردم
 .نی ماشيجلو
 
 !رهیگی مشیاالن آت.نفس بجنب:  بودم که حامد دستشو رو کمـ ـرم آورد و گفتنی ماشي شوکه فضاتو
 

 خورده سرمو بلند هی بردم نی دستمو قسمت عقب ماشیوقت. کشوندمنی تو ماششتری برگردوندم و خودمو بسرمو
 ...نمی بب محافظش افتاده بود وی صندلي که پشتش به من بود و از رويکردم تا صورت بچه ا
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 ... و صورتشو به طرف خودم چرخوندمرونی بدمشی ها کشی صندلنیاز ب... بلندش کردمآروم

 
 
 ! شد؟ینفس چ_
 
 یاما نم.... که تو بغـ ـلم بود دل بکنمي و تپل بچه سه ساله ادی حامد تونستم از صورت سفي صدادنی شنبا

 .شوکه شده بودم.تونستم حرف بزنم 
 

 دهی که انگار خـ ـوابی دستمو به طرف گردن دختر مظلومدیکشی حامد داشت پامو مکهی پامو تکون دادم و زمانفقط
 !زنده بود...نبض داشت...بود بردم

 
 .... اومدم بچه رو دادم دست حامد و مقنعه مو سرم کردمرونی بنی کامل از ماشکهیزمان
 
دوباره بچه بغـ ـل من بود و حامد و ...می ماهم فاصله گرفتمیبش دور نی مرد راننده که گفت بهتره از ماشي صدابا

 ...دنیاون مرد زن و عقبتر کش
 

 صورتشو پاك ي مانتوم عرق رونیبا آست... دختر بچه خشک شده بود که حامد اومد طرفمدی به صورت سفنگاهم
 ....اونم نگران بچه بود.کردم

 
 ! زخم شده؟شیینفس جا_
 

 رو صورت بچه خوردی بود و داشت مي بطري که توی خورده از همون آبهی. دادم به نشونه نه تکون سرمو
 ... بدهکشی به صورت کوچی بود که تکوني آب به حدیخنک...دیپاش
 
 کشهی راحت بشه که داره نفس مالمی بچه بود تا خکی که آمبوالنس از راه برسه مدام نگاهم به شکم کوچی موقعتا

 رو به کوچولوی نی نیوقت.  شدی طوالنیلی سوال و جوابش از حامد و اون مرد خی هم اومد ولسیپل...و حالش خوبه
 ... بهش وابسته شده بودمقهی همون چند دقو تیی جوراهی...دیلرزی بدم دستام مخواستمیدکتر آمبوالنس م

 
 دونستم حامدم مثل من داره به یم... رد و بدل بشهنمونی کلمه حرف بهی ی حتنکهی بدون امی شده بودنی ماشسوار

 ... تهرانگردهی هم دور زد و متوجه شدم که داره برمانبری مي از راه هایکیتو ...کنهیاتفاق امروز فکر م
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 ....دمی برشهینفس فکر کردم پهلومو با ش_
 
 !ادیاز اون موقع داره خون م:  لباسش درآورد و گفتری به پهلوش نگه کردم که دستشو از زی نگرانبا
 

 چون رنگش ی بلوزشم پاره شده بود و لی حتگفتیراست م... برداشتم و لباسشو دادم باالي دونه دستمال کاغذچنتا
 ... بود تابلو نشده بودرهیت

 
 .کردی لب داشت آخ و اوخ مي که رويمثل بچه ها با لبخند...دمی کشهی زخمش که معلوم بود سطحي و رودستمال

 
 ... جون لبخند زدنم نداشتمی من حتی ولکردی داشت واسم لوس ممثالخودشو

 
 صورت ای... رفت رو هوانشونی که ماشياون صحنه ا... الل شده باشمدمی ترسیم!  دهنمو باز کنمکردمی نمجرئت

 ... و خوشگلشدیبچه سف... اون زنیخون
 
 ؟يکـــــــپ کرد! لنت؟ی رو ساینفس تو چرا رفت_
 
 

 ... جواب دادن به سوالشو بزنمدیردم با تکون دادن سرم ق کی کردم و سعشتری زخمش بي روفشارمو
 
 !؟یخوب! خهینففس جان دستتم _
 

 يتکون دادم و دستامو رو "نه" که تو چشمام جمع شده بود سرمو به نشونه یبا اشک...دیلرزی ام داشت مچونه
 ... سست شدم فشار دادميزانوها

 
 ...دی کنار اتوبان پارك کرد و کامال به طرفم چرخنوی ماشحامد

 
 ...کاش...اوردیکاش من و نم... راه گلومو بسته بود بهش نگاه کردمبای که تقری بغضبا
 
 !؟يدیترس.زمیعز:  از قبل دوسش دارم گفتشتری بکردمی اتفاق احساس منی مهربونش که حاال با اي صدابا
 

 مقنعه گلومو گرفته بودم و به ياز رو... دهنمو به ناچار قورت دادم تا بلکه بتونم حرف بزنم و دهنمو تکون بدمآب
 ...نکهی تا اکردمی بود نگه می ـنه اش که خونـیلباس حامد که پاره شده بود و به قسمت س
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 هی بود تا ی کار کافنی همدیشا...هی گرری دستاشو برام باز کرد با همه جونم خودمو تو بغـ ـلش انداختم و زدم زیوقت

 ....ـــدمیتــــرس: ادیکالم از دهنم درب
 

 ... کرده بودمداشی که پي بود به حس تازه ای محکمکردمهری آروم کردنم کنار گوشم زمزمه مي که براییحرفا
 
 
 
 ي که برایی"دختره ترسو" لبش تا ری زيها "دوست دارم "از ...شدیتک تک حرفاش تو ذهنم داشت ثبت م...اما

 ... بشنوم که دوسشون داشتمیی دوست داشتم از دهن کساشهی که همییحرفا..گفتی کنا رگوشم مدنمیخند
 
 باهاش یتی کنم و تو موفعهی جلوش گرکردمی فکرشو نمچوقتی که هدمیشنی حرفا رو منی اي حاال از زبون پسراما

 ... کنمهیش بذارم و گر ـنه اـی سيکه سرمو رو... رمیقرار بگ
 

 نی کنم که فقط تو ای بلندم حالي به موهادی بانکهیا...ستی درد نی بی نـ ـوازشچی هنکهی از ادمیترسی بازم ممن
 و حاال نـ ـوازش شدی مدهی بابام کشي موهام تو دستانی روز همهی نکهیا... دارنی نـ ـوازشگر خوبطیشرا

 ...کردن هی بود که من محکوم بودم به گرنیاما مهمتر از همه ا...شدنیم
 
 در آغـ نمی که خوشبخترکردمی مالی و من کودکانه خشدنی بلندم عاشقانه نـ ـوازش مي که موهای زمانیحت

 ...ـوشش
  

 !!!ای نکنزی من تمرهنینفس دماغتو با پ_
 دو درجه رنگ یکی!! د کهبدتر ش:  باال که با خنده گفتدمی کشموینی ـنه اش بلند کردم و بـی سي از روسرمو

 !چشمات روشن شد
 !! حااليبود:  جلوم گرفت و گفتيجعبه دستمال کاغذ... با خنده تکون دادم و نشستم سر جامسرمو

 !نمی تکه پا اومده بودم خودتو ببهیممنون :  باال انداختم و گفتمیی خوشم اومده بود که ابروطنتشی شاز
 .میشانسم ندار!  واسه امروز داشتمییعجب نقشه ها: دی به خودش داد و به صورتش دست کشی تکونهی

منم که . خاتونشی بابلسر پمی بردی بودم قراره از دوم عدهی مامان فهمي که از حرفانجوری اگفتی هم راست مواقعا
 بهم خوش شتری خاتون ببا. ندارمي چاره ای ولشهی حامد تنگ ميدلم برا.مونمی مشتریاصوال پنج شش روز ب

 !!گذرهیم
 !؟يخندی میبه چ:  لـ ـبم نشسته بود که حامد گفتي رويدی پللبخند
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 !؟ي بوددهی کشيچه نقشه ا:  که گفتمبستمیداشتم اونو م... پهلو نشستم که حامد به کمـ ـربند اشاره کردبه
 برهی آدمو میدونی جاده ام که خودت بهتر ميحال و هوا... جادهمیری سرم گفتم مریخ:  گفتی کرد و با ناراحتیپوف

 ... رزرو کرده بودمزی مهی...رستورانرو بگو!!..يتو چه فاز
! ی واسه خفت کردن من نقشه نکشیتا تو باش!! شدينجوری نبود اری ختتین!! حقته:  به بازوش زدم و گفتمآروم

 ! پس کلتزنهیوگرنه خدا م
 ! کوچولوی نین!  چه طرز حرف زدنهنیا! خفت؟؟:  واسم رفت و گفتي چشم غره احامد

 ...مهی خودمم حالي از همسناشتریب!! ستمی نی نیمن ن:  لـ ـبم جمع کردمي حرص خندمو از روبا
 شعور یپسر ب.... مشغول کردملمیرومو برگردوندم و خودمو با موبا!!  تکون دادن حامد واسه مسخره کردنم بودسر
 بهم محبت شتری بنداختمیم)  خاتونداریسرا( یخودمو تو بغـ ـل ام نق.زنهی حرف و منی خودمه که اریتقص...
فکر ... دور و برتني همون انتر منترااقتتیل... نامردیعوض!!  بغـ ـلش کردمیباور کن چندشش شده وقت.کردیم

 ...دارهی برمغمبری پسر پپی بعد واسه من ترپرهی با صد نفر مدونمیم...کرده من خرم
 ي که تا وسطاستیاصال براش مهم ن...کردی می داشت رانندگالی خی بیلی به حامد انداختم که خی نگاهمین

 مونی پشدمیبا... شدهمونی دوباره پشدیشا! داره؟ی بر مپی بهم بزنه داره ترخوادی مدیشا...مینی بی همو نمنیفرورد
 هی بقستی ندمیبع!!  بهم نگاه کردهنی شده که اا بختم ومیبه قول نس..ادی دارم که ازم خوشش بیآخه من چ...بشه

 ! تو پرم؟يدوباره زد... خدايا... فکر کننينجوری بودن همیدوستام که تو مهمون
 ...نفس_

 هووووم؟: گفتمکردمی نگاه ممی که به صفحه گوشنطوریهم
 ! بلهه؟ی هوووم چتی تربیب_

 يآقا!خوش بحال تو. کنهتی وقت نکرده منو تربمامان من:  ـنه نشستمـی و دست به سفمی انداختم ته کمویگوش
 !مودب

 ... کوچولوی نین:  گفتکردمی پام حس مي روفشوی که فشار خفی پام گذاشت و در حالي رودستشو
 خنده اش قلقلکم يصدا. دستشو از روپام برداشتم و گذاشتم رو پاش... واسه من صداشو بچه گونه کرده بودمسخره

 از دلش ي فکر کنم که چجورنی به ادی کل عخواستیخب دلم نم...می نداشتم قهر بموندوست...دنی واسه خنددادیم
 ... هامونم نداشتمیحوصله قهر و آشت! ارمیدرب
 
 هی با شهی کوچولو نشسته که بال نسبت شما می نی نهی سرد و مغرورت ي چهره نی پشت ایی نفس خدایول_

 !!شکالت خرش کرد
 
 چی خنده اش هي صدای حرفش برام گرون تموم شد و با حرص دو سه تا مشت محکم به بازوش زدم ولنی اگهید

 . اومدیرقمه بند نم
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 بغـ ـل کردنم دورم موس موس نی واسه همکنمی کار مهی...دمینشونت م!  و عمه اتیخر خودت...مرض کصافت_
 ...یدارم برات عوض... یکن
 دیبا...افتمی که به موس موس میگیاگه من و م! ؟یشی میچرا عصبان: فت دستش دستمو گرفت و با خنده گهی با

 ! دادمممی دکترا رو گرفتم دفاعنهی زمنیمن تو ا!  کارستنیداداشت ا...يبگم کور خوند
 ... کنهزی حرص نفسمو تو صورتش فوت کردم که باعث شد چشماشو ربا
 !! داداشامهیمثل بق!  بهترهیهمون تو داداشم بمون_

 !! دست گذاشتم رو نقطه ضعفشدوباره
 ! شمارششون از دستت در رفته؟یکنیفکر نم!  اونوقت؟انیداداشات ک!! اه_

من هنوز تو آزمون !!! ستنی تو ني باشه به اندازه خواهرایهرچ. ندارهیبه تو ربط:  هامو انداختم باال و گفتمشونه
 !! کردمریفوق گ
 ومدیناله ام داشت در م...شهی استخونم داره خورد مکردمیه حساس م شونه چپم فشار آورد کي با دستش روچنان

 !؟يدیفهم...يریبار آخرت باشه رو اعصاب من م: که شمرده شمرده گفت
 سرمو خم کردم و رو نمی همي براکردی که بهم وارد شده بود بدنم درد می ولت استرس220 بابت اون ی اندازه کافبه

 ...باشه خب... يآاا :دستش فشار دادم و با ناله گفتم
 دمی شونه ام کشيآروم دستمو رو!.کنهی که احساس کردم حاال سرمم درد مدی سرم کشری اونقدر محکم از زدستشو

 !!يخودت شروع کرد:  لب گفتمریو ز
 ...  الفاصله برگردوند منم او ترسم ازش فاصله گرفتمسرشو

 ... نکنهمی بدنهی که به پهلو نشستم بهش نگاه کنم تا دوباره تنبنطوری بدم و همهی به در تکدادمی محیترج
 که پشت ي کرده بود که با بادادی زيسرعتشو به اندازه ا...کردی و به کنار اتوبان نگاه مگردوندی برمی و هصورتش

 من از سرم  مقنعه شل و ولنی رو بدم باال اشهیدفعه آخر که تا اومدم ش... بره رو هوای مقنعه ام هخوردیسرم م
 ... شدنخی سخی صورتم سي جلويکامل در اومد و موها

 حامد و باز ي باد و که اخمانی بده اریخدا خ... خنده و موامو مرتب کرد ری تا به صورتم نگاه کرد زد زحامد
 ... رو دادم باال و مقنعه امو دوباره سرم کردمشهیش..کرد

 شده نیچشماما سنگ... گذاشتمی صندليسته بودم سرمو رو که به پهلو نشنطوری بغـ ـل کردم و همزانوهامو
 ي هم گذاشته بودم که حامد آروم رويچشمامو رو...گرفتی خوابم مشستمی منی خورده که تو ماشهیعادتم بود ...بود

 ...پاشو برو عقب بخواب: شونه ام زد وگفت
 ! خوبهنجایا. خوامینم:  انکه چشمامو باز کنم گفتمبدون

 
 لب با خودش ری زنکهی تا ازدی نمی چون حامد فکر کرده بود من خوابم برده حرفدیشا. بودنمونی سکوت بدوباره
 !!گشنم شد: کفت
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 !شهیمن که معده ام داره سوراخ م!!  حامدیآخ گفت_
 !؟يداری تو بشعوریب:  و گفتدی محکم تو سرم کوبنباری اگهید

 !بره؟ی خوابش می کیشکم خال:  باز کردم و با خنده گفتمچشمامو
 !! نگفتمي اگهی دزیخوبه با خودم چ! یگیراست م: دی محکم کشموینیب

 !؟ی بگیخواستی میمثال چ:  گفتمطنتی به طرفش بردم و با شسرمو
 ...نکهیمثال ا:  زد و گفتي اانهی موزلبخند
 !!! رو هوارهی میی رو به رونی سر جات االن دوباره ماشنیبش.الی خیب:  حرفشو خورد و گفتادامه
 شکالت هی...اما!فمی و کلمو کردم تو کدمی کشی کوتاهغیج!  شکالتام افتادمادی...ی خنده و نشستم رو صندلری ززدم

 ! دارمنویهم:  به حامد نشون دادمی درآوردمش و با ناراحتفمیاز ک! نداشتمشتریب
 ... نبودي خبریل و رو کردم وری زفمویدوباره ک...دنی بلند شروع کرد به خندي با صداحامد
 !شوکولت مال خودت! میدی رسگهی دقهی دقستی بالی خینفس ب: رونی بارمی بفی تا سرمو از تو کدی کشبازمو

 !!! گرفتم نصفش کنممی تصمنمی همي بخورم برایی اومد شکالت و تنهای من مهربونم که دلم نمنقدریا
 !مونهیوگرنه تو گلوم م.میخوری مییدو تا_
 ي خنده هايو صدا! شدی کنده مکهی تهی از تهش ای هربار از سر شکالت ی دستام زور زدم تا نصفش کنم ولبا

مخصوصا از ! من شکالت دوست ندارم:  مونده بود که حامد گفتدهی فایتالشم ب...کردی مشتریحامدم درد معدمو ب
 ...خودت بخور! نوع تلخش

 !! خوشمزستایلی خنی انیبب:  نگاه به حامدهی نگاه به شکالتم انداختم و هی
 !ينوش جونت بخور کار دستم ند:  تکون داد و گفتيسر

چقدر خوشمزه است ... زبونم حس کنم چشمامو بستمری مزه خوبشه زنکهی اي و درسته گذاشتم دهنم و براشکالت
 !!خدا

امو باز کردم و به فرم دفاع دستامو  حامد به لپه باد کردم چشمي تو حس رفته بودم که با برخورد لب هايادیز
 .. ـنه ام گرفتمـی سيجلو

اگه !!  نفسيبه خدا بچه ا:  خندهری گارد گرفته ام اشاره کرد و زد زيبه دستا. حامد از تعجب گرد شده بوديچشما
 !يکردی میفیچه ک...آخر خنده بود! يدیدی خودتو موقع شکالت خوردن مافهیق
 می ـشونـی رو پیاخم الک. با مزه دراومده بوديری غافلگنی به نظرم ایی جوراهی بود  از کارش خوشم اومدهنکهی ابا

 ! شده نگاش کردمزی ريانداختم و با چشما
 ! سرجاتنیمثل بچه آدم بش! رمایگینفس گشنمه گازت م:  گفتدی خودمو درآورد و با تهديادا
 .... بـ ـوس از راه دور فرستادمهی ـامو براش غنچه کردم و لبـ
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 که نجوریا...مینی کنار هم بشی و خوشی شد و باعث شد تا خونه به خوبری سبب خزمی شکالت عزندفعهی اباالخره
 ام ازنبود من استقبال کرد و یلی خشعوریتازه ب!  تهرانمونهی مای شمال با برادراش رنی مای دی عي براگفتیحامد م

 !! خونه اشارهی بدون مزاحم ب دوستاشوتونهیگفت که م
 در ي جلولمی چک کردن في براکنهی من سرم درد منکهیمخصوصا ا! کردی مي کارنی اومد همچی بدم نماتفاقا

 ساختمون نیمخصوصا ا. تو ذهنم بمونههی همسالیماشاهللا اونقدرم حافظه ام خوب هست که فک و فام!! ساختمون
 ! دارمی حسابم موندن که آمار اوناری نمشتریسه تا خانواده ب.شدی سوت و کور مدیکه ع

 ! منويخورد! ؟ي بري خواینم: به صورتش زل زده بودم که گفت.... کردادمی کوچه پسر
 متاسفانه یول! ی احساسیتو که ب:  گفتمزونیبا لب و لوچه آو.نمشی تونم ببی حاال حاال ها نمنکهی بودم از اناراحت

 !خوش بگذره!شهیدلم برات تنگ م
 تندم از ي و با قدم هانیی بزنه سرمو انداختم پای منتاظر بمونم تا حرفنکهی و بدون ارونی آوردم بشهی از شوسرم
 انداختم و در دی کلعیسر! گهی می چنمی اما برنگشتم تا ببدمیشنی منشمی بوق ماشيصدا.... دور شدمنشیماش

!  تونم جواب بدمی مامان خونه است و نمدونستم یم.حامد بود. دراومدلمی زنگ موبايصدا...ساختمونو باز کردم
 ... گذاشتملنتی رو سانمی هميبرا
 

 مجبور شدم برم رو نردبوم و پرده اتاقا رو وصل اوردهیمنم هنوز مانتومو درن.  مشغول کار خونه بودی حسابمامانم
 ؟ی بپوشيخوای می چیواسه مهمون: سوال و جوابش که تموم شد و پرده هاشم که نصب شد گفت...کنم

:  با خودم گفتمرونی از اتاق رفت بیوقت! نداشتم لباسمو انتخاب کنمنوی حق الی فاميمنکه جلو!  ام گرفته بودخنده
 !! و کفش قرمزمم بردارفی کیراست! هی با ساپورت مشکمویدکلتـ ـه مشک

 ... یمنم اون لباستو دوس دارم آج:  خنده و گفتری بود زد زوتری که پشت کامپدینو
اونم ! بلند کردم و پشت سرهم شروع کردم به ماچ کردنشوتری و از پشت کامپدی و نونیی پادمی نردبوم پري رواز

 ...دیخندی که چشماشو محکم بسته بود میبازومو محکم گرفته بود و درحال
 

 ! از جورابم دراوردمیواشکی لموی که موبامی بوددهی رو تخـ ـت دراز کشدی که خلوت شد با نوسرم
 !؟يدی خریباز گوش:  گفتیواشکی و دی به پهلو طرفم چرخدینو

 !هی که همون قبلمیگوش! دمی کارت خرمیس! احمق جون:  گفتمی و به زبون بچگدمی کشلپشو
 ! داره؟میباز:  گفتطنتی که با شکردمی حامد و باز مي هامکی پاداشتم

 !نه نداره! ی شی خسته نمي که از بازیبترک:  نگاه کردم و گفتمزدی که برق مطونشی شي چشمابه
 ی بفرسته اشتباهخواستهی مي اگهیفکر کردم واسه کسه د!  که خوندم کپ کردمشویاول!  بهم داده بودامی تا پدو
 !! من اومدهيبرا
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 که ی دونیم! مینی که همو ببمیزیری بازم برنامه مدیحاال تا سوم که نرفت.زمی عزشهی تنگ میلی منم برات خدل
 ! افته گردنه خودتی عواقبش متیوگرنه مسئول!  به من نگاه نکني ام اونجورگهید . دوست دارمیلیخ

 ! دومشو خوندمامی پی شده بودم مخصوصا وقتخوشحال
 دست ی خانومدیببخش! نی اون از اتفاق ظهر اون از دعوامون تو ماشی دوست داشتم بهت خوش بگذره ولامروز

 من کس ری تو محل بغادیخوشم نم! ؟ی دوست دارم فقط مال من باشهیگناه من چ! خودم نبود از کوره در رفتم
 ! منی داشتنت دوسي کوچولوی نی ندیبازم بابت امشب ببخش!  چشمش دنبالت باشهي اگهید

 جوکه؟! ؟ی آجيخندی میبه چ: گفتدی که نوکردی تو چشمام داشت کورم می خوشحالبرق
 !!يخندی روز کامل مهیبهت بگم ! یم چه جوکآره اون:  صورت تپلش نگاه کردم و با خنده گفتمبه

 !بدو!! بگو:  چونه اش گرفتری زده شد و دستشو زذوق
 فرشته تو هی گنیم:  آروم گفتمي با صدادادمی که سرمو رو متکا فشار می کردم و در حالي تو جورابم جاسازموبالمو

 !! ماستي به آرزوهایدگیمسئول رس!! "الخیب"آسمونا هست به نام 
 الیاما من خوشحال از امروز با خ. نکنهداری خنده اش مامانو بي تا صدادادی دستشو محکم رو دهنش فشار مدینو

 ...دمیخندیراحت م
  نگهش دارمي تلفن خونه رو قطع کردم تا در صورت تماس قانع تو خمـ ـارصبح

 
 که ي جر و بحث آخر مخصوصا سر اوندهی دونستمم اگه به مامانم زنگ بزنه چون سرش شلوغه جواب نمیم.

 .زنهی مری با تشویمامانم سا
 

 به یی دستشونهیسرمو با اکراه بلند کردم و تو آئ!!  لـ ـبم برخوردي نخود روهی که دستم به زدمی آب مصورتمو
 شی خورده روشو فشار دادم تا مثل دفعه پهی! السیدوباره تبخال زده بودم قد گ!! جوووون...صورتم نگاه کردم

 ! شدم و دستمو دوباره شستممونی ـبم افتادم پشلـ  نقاطری به ساتشی بعدش و سراي گند کارادی تا یلبترکونمش و
 
 که هر سال دو روز بروز مویهنز ذات. بذارمی صبحونه درست و حسابهی براش خواستیدلم م.  هنوز خواب بود دینو
 . املت خوشمزه بروز دادمهی و با گذاشتن کننیم
 

 .... سرش واستاده بودم که صداش زدمباال
 
 ! برات صبحونه گذاشتهزتیکن!  پاشویقل_
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 دهن باز دی که نوهی چه عادت گندنی ادونمیمن نم!  به طرفش خم شدمیکم. به شونه اش داد ی تکونهی فقط
 جا دی کوچولو پاهاشو تو دهن نوهی بترسونمش تا آدم شه سوسک و برداشتم و نکهی اي بار براهیاصال ! خوابهیم

 شیاصال از لوس باز!  باالاوردی مخوردی مبمآ! فقط دو روز بچه اشتها نداشت غذا بخوره!  ثمر بودیاما ب!! دادم
 !سوسک مرده که ترس نداره! ومدیخوشم ن

 
 ! سوسک تو دهنتهدینو:  بلند دم گوشش گفتمي تو دهنش بردم و با صداانگشتمو

  و انگشت منم گاز گرفتدیتر رو هوا پر ممی بچه نچارهیب
 
 !شصتم داغون شد!  تپل باشه؟نقدری که ايدیتو کدوم سوسک و د!  چته؟یوحش_
 

 ...دمیترس...ي...آج:  زبونشو تو دهنش تکون داد گمونم دهنش از ترس خشک شده بودبچه
 

 !می بترکونیی که امروز دو تاتیبپر بغـ ـل آج:  به طرفش باز کردم و با خنده گفتمدستامو
 
 مال م؟ینیبب!  کج از دوستم گرفتمی کشتي دیس:  و گفتدی درشت و تپلش چشماشو محکم مالي اون انگشتابا
 !ي که دوسش دارستایبات
 
 ! حال بهم زن نباشه؟یمثل دفه قبل! ؟ی گرفتیحاال از ک.آخ جووون_
 

 ! حال بهم زنهشتریفعال که تبخال تو ب:  گفتی انداخت تو بغـ ـلم و با خوابالودگخودشو
 

 !ی که منو مسخره نکنیفهمی مياالنکه لبتو ماچ کردم تبخال زد:  اشو گرفتم و سرش و آوردم باالچونه
 که انگار بهش دست داده بود چشماشو محکم بست و ی که از ترس و حالت چندشبردمی مکتری ـبمو داشتم نزدلـ

 که از ی گاز کوچکهی که دراورده بود خنده ام گرفت و با یاز شکلک....لبـ ـاشم با تمام زورش جمع کرد تو دهنش
 . کردمهیلپش گرفتم خودمو تخل

 
 بود زود جوابمو داد و داریب. دادمری صبح بخمکی برداشتم و به حامد پموی رفت دست و صورتشو بشوره گوشدی نوتا

 گهی مينجوری ای دونستم وقتیم. خونهادی کار داره و ممکنه تا آخر شب نییگفت که جا
 

 ! زدم توقع نداشته باشم زود جوابمو بدهیامکی که تا شب بهش زنگ نزنم و اگه ام بهش پنهی امنظورش
 .دوبار به تخـ ـته زدم تا بچه رو چشم نزنم!  مونده بودرهی خدی باد کرده نوي صبحونه نگاهم به اپازیسرم
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 .مونهیاالن تو گلوت م...واشتری! ؟يخوری چرا هول هول مدینو_
 
 !م؟ینی کج و ببی کشتمیرب_
 
 بود و هنوز گشنه بودم قبول ومدهی نرمی گيزی دو سه لقمه چری به غبای رو دراورده بود و تقرتابهی که ته مانی ابا

 .کردم
 
 بود که دائم منم ي به اندازه اجانشیه! می شده بودرهی خونی و به صفحه تلوزمی کنار هم نشسته بودیی دوتادی نوبا

 ! به خودم بدمی تکونهیبه واکنش بندازه و 
 
 اروی نی مدرسه مثل ااطی وسط حدیرسیاگه زورم به انع م!  بزنهينجوری و ایکی آدم بتونه دهی می چه حاليوا
 لخـ ـت و کهی زننی که انجای که قطعا برعکس ای صندلهیبعدم با .دادمی ـنه اش و گلوشو فشار مـی رو سشستمیم
 !! و سرشر به کمـ ـدمیکوبی مرسوندی دستم میال... رسوندستای دست باتیپت
 

 صورتش حائل يدستاشو جلو... شدمدی که متوجه نودمیکشی مری صحنه شکنجه قانع رو تو ذهنم به تصوداشتم
 کرده بود و

 
 .بستشونی و دوباره محکم مکردی انگشتاشو باز مي الی گاههراز
  بودم از خندهمرده

 ! پاش؟ینیشی می چي برایترسی تو که میپسر حاج_
 

 ! شدي بازی وحشگهینفس خاموشش کن د:  بغـ ـلم کرد و با ترس گفتعیسر
 

 .رهی دستش گوششم بگهی مجبور شد با دی که نودمیخندی بلند ماونقدر
 
 کنم تا دست نا شی مجبور شدم خودم تو اتاق جاسازدی نوي و از تو دستگاه دراوردم و طبق خواهش و تمناي دیس

 .اهل جماعت بهش نخوره
 
 که سرش بابت کمک کردن یال.حوصله ام سر رفته بود.وتری پشت کامپنهی ازم قول گرفت که بذارم تا عصر بشدینو

 که بهش ی مونه کیم. گفتي بره که اونجورخواستی مي کدوم گورستیبه مامانش شلوغ بود حامدم که معلوم ن
 !!...زنگ بزنم؟؟
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 "نی حــســـریام"
 

 خوامی باهاش ندارم فقط میمنم کار خاص! شهی بد میلی خگهیممکنه نتونه حرف بزنه د!  تونم بزنمی که نمزنگ
 شمیچی صاحاب هی که بدهی رسوتری به اوضاع کامپنمی همچشعوریب!  بندازم که مراقب دفتر شعرم باشهادشی

 !شهینم
 

 ! به ذهنم اومدی چهی که باالخره سمی بنویمونده بودم چ... باز کردم موی گوشامکی پصفحه
 
 !رم؟ی تونم با شما تماس بگی ما به مشکل نخوره من نموتری کامپنیآقا تا ا!  خاننی حسریسالم جناب ام_
 
 !هی خودمو گرفتم و بهش زنگ نزدم کلي چند وقتم جلونیهم. خنده ام گرفتدی که دستش رسامکیپ

 ! کنمی که زدم خودمو معرفیامکی رفته بود تو پادمی اصال
 

اون موقع دست به !گهی دزنهی ميزی چیی "شما؟؟" هیالبد خودش ... شدمالیخی بزنم که بامکی دوباره پاومدم
 . کم بخندمهی کنمیسرش م

 واسم چشم غره ادی که بابا زدمیپوشی ميزی چهی دیبا.  انتخاب کنميزی چی کمد لباسام رفتم تا واسه مهمونسراغ
 . چون اصال حوصله دعوا با اونو نداشتمادین

 
 و می مشکنی بود و با شلوار جدهی که حامد برام خرمی مانتو مشکنمی هميبرا. ساده لباس بپوشمیلی دادم خحیترج

 بهونه ام دست بابا و ينجوریا! گهیخوبه د.پوشمی بود و مدهی ها بارم خری تازگی که المیشال سبز. انتخاب کردم
 ...دمیمامانم نم

 
 . نشديتا ظهر که خبر! چقدر بده آدم منتظر بمونه! توهم زده بودم!!  بشنومموی گوشي کردم تا صدازی تگوشامو

 
 سرخ کرده درست ینی زمبی عالمه سهیطبق دستور خان داداش !  داد به ناهارری صبحونه نخورده گدمینو

 .ارمی و بزمی برنج بري هاینی از سیکیاونقدر که مجبور شدم تو .کردم
 . دراومدمی زنگ گوشي که باالخره صدامی خوردن غذا بودوسط
 سالم

 ؟يچطور.سالم نفسم_
 !خورمی مینی زمبی دارم سیجات خال.خوبم_
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 !میرژ! ي نخوريادینوش جونت فقط حواست باشه ز_
 ؟!حامد؟_
 جونم؟؟_
نگو ! کنهیمدامم معده ام درد م!  ماه غذامو کم کردمهی ي دارکمی شیاز بس تو گفت.به خدا من زخم معده دارم_
 ! افتهی چشمام چال ميپا! شمایالغر شم زشت م! گهید
 
 !ی غذا خوردن و ترك کننی ای اصولرمیگی ممی وقت دکتر رژتیپس برا:  خنده گفتبا
 
 .زنمی دارم حرف می خواستم کنجکاو بشه که با کینم. صدامو نشنوهدی اتاقو بستم تا نودر
 
 !برن؟ی مفیجناب کجا تشر. ولشنارویحاال ا_
 ! دروغ؟؟ایراست بگم _
 !معلومه راست_
 
 !رهیگیوگرنه منم تنها حوصلم نم! يای بیتونیتو که نم!!  دانشگاهي از بچه هایکی ی مهمونرمیدارم م_
 گهیمن د!! مونهی تنها که نمی تنهابره ولدیآخه شا.ی اومد بره مهمونی خوشم نمیول.گتی که داشت راست منویا

 از االن که یول. خوش بگذره.باشه:  و گفتماوردمی خودم ني به روی ناراحت شده بودم ولنکهیبا ا! نکارمیخودم ا
 !؟يری نمیمهمون

 
 ! برم جمعش کنمي داداش خله من دوباره گند باال آورده بانیا.نه بابا _
 
 ؟يگند؟ چه گند_
 !اونم مـ ـست بوده گرفته زنرو چپ و راست کرده!  دوباره با زنش دعواش شدهستی نی خاصزیچ _
 : شدمی حامد حرصالیخی لحن ببا
 ! طرفهیبا چه احمق!  زن داداشتچارهیب! یچقدرم تو ناراحت.آخــــــــــه_

 ینم! ؟ی نگراهی به داداشم بد و بيخواینفس جون م:  گفتی حالتهی که انگار از حرف زدنم جا خورده بود با حامد
 داره ی خورده بوده که نفهمه چياونم به اندازه ا!  از خودش ندارهیزنش دسته کم! ؟یکنی قضاوت می واسه چیدون

 !!رمی و بگم اونجا چون طرف داداشرمیاالنم م! گهی من میبه داداش جوش
 
 ! بچه ام دارن؟نایا!! دی داریکیحامد چه خانواده ش _
 ! دختر چهار سالههیآره _
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 !ن؟ی و مشـ ـروب خوریبچه دارن و به مهمون:  مکث گفتماب
 ! داره؟یچه ربط:  تعجب گفتبا
 !گناه داره!  بزنهزاروی چیلی خدی قدی باشهی بچه دار میاما آدم وقت!  دونم واالینم_
! ی مشـ ـروب و بزنم نه مهموندی قتونمیچون نه من م!  بهترهمیپس من و تو کال بچه دار نش:  خنده و گفتری ززد

 دیبه قول بابام زن با! کنهی ام موونهی دی استخون بترکوني تو بعد ازدواج مثل زن داداشم بخوانکهیبعدم تصور ا
 !ی ـلت و فرار کنـ بغری زيری افتاد بگی اتفاقهی الغر باشه که تا نقدریا

 !!نظر باباش راجه به زن! ترکوندن؟؟استخون ! بچه من و حامد؟؟؟!  تو نخ تک تک جمله هاش بودمکال
 ! نه؟تهی زنش چوب کبریکی نی اانای بابات احگمیحامد م_
 !البد تونسته بغـ ـلش کنه که گرفتتش.ادهی بابام زورش زیول! ستی الغر ننمینه اتفاقا همچ_
 به حامد بدم که ی چه جوابدونستمی بشم وگرنه ماتی وارد جزئشدی طرفم روم نمهی طرف خنده ام گرفته بود از هی از

 !نطقشو کور کنم
 رسم داداشمو ری پاچه پارشو صدا زده االن دهی آبجیلی لنکهیداداشم گناه داره مثل ا... برمگهی من دگمینفس م_
 !خورهیم

  گاه جالب خانوادش نسبت به جنس مونث بودمدی حامد و دي حرفاي هنوز تو خمـ ـارانگار
 ... فقط...باشه برو-
 !؟؟یفقط چ_
 ...نیهمـــــــــــ!!  که چراغ اتاق خواب و آشپزخونشو روشن نگه دارههیگری باشه آدم زن نمادتی_

در ضمن : از فرصت استفاده کردم و گفتم... که هنوز پشت خطهدهی نفساش نشون مي کرده بود فقط صداسکوت
 از ستای خودتونم نریتقص! دی فهمیم شویکی شماها فقط یول!! دهی می معنیلیاون استخون ترکوندنم بعد ازدواج خ

 ! وزن بودنهی نر و خر به میقد
 !گه؟ی مردا خرن دیعنی:  شد و گفتیاونم عصبان!  گفتميادی زگهی آخرمو دجمله

 !ی به نفهمدیزنی خودتونو مای دی فهمی نمای! آره:  و گفتماوردمی کم ننمی همي حرصمو دراورده بود براپرو
 !فعال.کنهی صدام مدیحامد نو:  خواست ادامه بده که زودتر گفتمدوباره
 مزخرف خودشو دگاهی دنیپسره احمق با ا. شدیعوضش حرصم خال. اشکال ندارهیول. ام نکردی ازم خدافظاصال

 ...کصافتا...اه حالم بد شد.دنی محی ترجافهی به قکلوی االن همه مردا هگهیهرچند د! باباش
 

فکر کردم ادامه حرفاشو . زده بودامکیحامد پ.  دراومدمی گوشامکی پي صدانباری که ارونی اومدم بی ار اتاق مداشتم
برو . گرفتم انداختم تو بالکنکی کادو کوچهی دتیواسهع! می هم محرومدنیفعال که ما از د "نوشته اما زده بود

 هیاما تو ! زهیپس فال سکوت جا. دوباره دعوامون شدهامخویاما نم.درباره موضوع بحثمونم واست جواب دارم.بردار
 "! خونهارنی و نمي خوردن هر گاوری مردا واسه شگهیحداقل د!ستی بدم نی از بانوان بزنتیکانون حما
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! دارم براش!!  گاوگهی خر اونم بهم مگمی من به اونا میالبته وقت.لجم گرفته بود!  کردمی با جمله آخرش عصباندوباره

 هی افتاد که یکی جعبه کوچهیتا درو باز کردم چشمم به ...رفتم طرف بالکن. سرمي بندازم رويزی چنکهیبدون ا
 ... بسته شده بودونی دورش به شکل پاپیرمان صورت

 
 برداشتم و نیجعبه رو از رو زم. شدهنی بهم در حد بنز توهکردمیاحساس م. به نفس نفس افتاده بودمتی عصباناز

 . دادههی تکواری باز به دشی آقا با ندمیبرگشتم که پرت کنم تو بالکن خونه اش که د
 

شروع کرد واسم دست ... که از خودم سراغ داشتم تو چشماش نگاه کردمی خشونتیباهرچ... رو هوا مونده بوددستم
 ...زدن

 !یفهمی خودت مي از هم سناشتری بیگیراست م!  غرورنی به انیآفر_
 !دنیکادو رو پس نم: به جاش باال تنهاشو رو لبه بالکن خم کرد وگفت. دست نزدگهی و اونم دنیی آوردم پادستمو

 نجوریمتنفرم از ا. واقعا از دستش ناراحت شدم. پلک بزنمهی ی حتنکهیبدون ا.کردمی چشمم بهش نگاه مي از باالباز
 ...مردا

 
 ! بوودیشوخ!!  کردمغلط:  آورد باال و گفتمی به نشونه تسلدستاشو
 که باشه اجتونی سر احتنمی هميبرا! دیهمتون نامرد:  آروم گفتمي تکون دادم و با صداي از رو تاسف سرواسش
 !!ابونی خي خرابای حتای تونی همساایزنتون !دهی کنارتون خوابی ککنهیفرق نم

 ...نی ـنه اش خورد افتاد زمـی به سی که کادوشو پرت کردم طرفش و وقتکردی اون داشت با حرص نگام محاال
 

 رونی لحظه چشماشو باز و بسته کرد و نفسشو با حرص داد بهی واسه
 نیبا ا.برو تو خونه! ریتو از طرف جامعه زنان به دل نگ! می زدي زرهیحاال من و بابام . شروع نکن.... نفسالیخیب_

 .... و ندارم بهش بدمی که به جز تو کسری بگنمیا.میدیبعدا دعوامونو ادامه م. يخوری سرما مي که تنت کردیلباس
 

 ... اومدم تو خونهیو بدون خدافظ... دست گرفتم هی رو دوباره پرت کرد طرفم با جعبه
 
 من ي هاي باشه که همه دور و برنی همه مردا ادگاهی که اگه دکردمی فکر منی نشته بودم و به ادی تخـ ـت نويرو
 ی نمقی حرفا رو عمیلی خیانگار معن... داشتمی حسهیحالم خوب نبود ... دوتا زن و داشته باشندی بایکی

 ... لباسامي ته کشوذاشتم خاموش کردم و با کادوش گمویگوش. ناراحت شده بودمیلیخ...دمیفهم
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چونه ام و شروع  ریدستمو گذاشته بودم ز..ی همه چبلی شده بود سچارهی بدی غذا نشسته بودم و دوباره نوزیسرم
 امنو؟ی ي دوست دارشتریتو مامان و ب...دینو:  ازشدنیکردم سوال پرس

 !هر دو:  گفتکردی مزی که دهنشو با چرخوندن زبونش داشت تمی برداشت و در حالزی و از رو می خرسسس
 !زنمی نمی حرفمی به کسشمی راستشو بگو ناراحت نم؟ي دوست دارشتری خورده بهیکدومو _
 یخودت گفت!  آوردهایآخه مامان منو به دن:  شده بود و گفترهیبه چشمام خ... گذاشت دهنش ینی زمبی دونه سهی
 ...کردهی مهیگر! دهیکشیدرد م... بودي بسترمارستانی ماه آخر بهی

هرچند ....دهی زحمت نکشدی نويمامانم کم برا...یدونیخوبه قدر م...یدمت گرم داداش... لـ ـبم نشستي رويلبخند
تو !  دوست دارمیلی تورم خی آجیول:  بازم ناراحت نشده بودم که خودش گفتیول... واسش گکم نذاشه بودممنم

 !ینفسم
  زنتو؟؟ای ي دوست دارشتریمامان و ب! ي روز ازدواج کردهیحاال اگه : دمیدوباره پرس... شدشتری لـ ـبم بي روي خنده

 !!کو تا من ازدباج کنم...ای دادری گیآج:  انداخت و گفتزی دستاشو رو می ناراحتبا
 ! ازدباجیگی بچه است که به ازدواج منقدریا... بدبختگفتیراست م... خندهری زدم زیپق
 ...میدی ام بهم باج میی جوراهی ما واسه ازدواج کردن گهی راست مدمیشا

 خبر ی که از هم بي چند روزنیا...میدی و خندمیگفت....  اومدن خونموندای و سمانه و شنای می ساعتمی نهی عصر
 موتور نی شاهنکهیا... بهم زدهی باخواهر محسن دوست شده و با قبلعادی منکهیا!  بودهومدهی نشی کم ماجرا پمیبود
 ی به اون مهمونی مهموننی منو از ایی دختر دانیدائم ا  کهمانمی نريآقا...چرخهی و دائم شهران ول مدهی خریپرش

 ...برهیم
 
 بدم مجبور ی به الخواستمی از بچهها رو میکیشماره ... بهش افتادرمیتا گ... نرفتممیروز طرف گوش اون ي فرداتا

 ...بودم برم سراغش
 
 ـنه اما حامد ـی حسریفکر کردم ام... اومدامکی کردن شماره تلفن بودم برام پدای پی روشن کردم و در پموی گوشتا

 ...بود
 "زم؟یقشنگ بود عز!  ام خوشت اومد؟هیاز هد"

فعال هم خودت هم کادو هم ! بازش نکردم: واسش نوشتم... کشومي کادوشو باز نکرده انداختم توکردی نمفکرشم
 !!منیخاطراتت تو تحر

 
به خاطر داداشم ! ؟یکنینفس بگم گه خوردم ول م:  دادم تا حامد جوابمو دادی کردم و به الدای دوستمو پشماره
 ...ینفس...جون حامد قهر نکن! خوبه؟! من خر. اتوئهاصال حق ب.  زدمي زرهی بودم یعصبان
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 يادی بود غلط زدهیخودشم فهم!  اومدی دلش به رحم مکمی منبود بااون دوتا جمله آخر ي جای هر حال هرکبه
 ... افتادی به دست و پام نمينجوریکرده وگرنه ا

 
کا دوتم !!  ردشون کنمیلیبی سریم ز تونی کردم نمزی چون پشت لـ ـبمو تممونهی مادمیحرفات که :  نوشتمبراش

 !گمی بعد نظرمو بهت مکنمی بازش مرمیوقت کردم 
 
 ! مني کوچولوی نی خبرم کن نيبازش کرد!  از شانس گند منهنمیا:  خورده که گذشت جواب دادهی

 .... دورشو باز کردم و در جعبه رو برداشتمونیپاپ... که رفتم سراغ کادمدی نکشهی چند ثانبه
 
 پشته پالك یدهنم وا موند وقت.  نوشته شده بودیسی روش اسمم به انگلی رنگ با پالکیی طالفی گردنبند ظرهی

منگ بودم فکر .  جیهنوزم گ!..  استوونهی حامد دنی اگمیم... طالستنکهیخاك تو سرم ا... نوشته شده بود750کد 
رفتم سراغ ... اومد طال نباشهی به نظر مدی کردم بعهگا دوباره به پالکو گردنبند نی وقتی ولکنمی اشتباه مدیکردم شا

 خودشو نشون ی ـنه ام حسابـیتو س...پالکش اندازه انگشت اشاره ام بود... اتاقمو گردنبند و انداختم گردنمنهیآو
 ...دادیم
 
 نیدمش گرم با ا... نهای کادوشو باز کردم نهی بود ببری گی پنمی هميالبد برا...یلیخ... خوشگل بودیلیخ

 کنم وگرنه عذاب وجدان ی تالفی واسه تولدش حسابدیبا....شمی مسی سروبهشتیارد!!  منچارهی بیول...کادوش
 ...کنهیخفه ام م

 
 .. حوصلمون سر رفته بوددمیمن و نو... خونمونادی زنگ زدم تا بیبه ال...رمی خودمو بگي جلونتونستم

 ده؟ی خری کی بگيخوایم.شی بندازی تونیاصال نم ؟ی بگی به مامانت چيخوایحاال م! نفسه احمق طالست_
  که در اثر پوست کندن آبلمو شده بود گذاشتم دهنمی پرتقالکهی تهی

 !خوشگله نه؟! ندازمی جلو مامانم نمیعنی! ندازمینم_
نگو که ! ی به تنت بمالدی رو بازای چیلی خهی پیعنی یکنی ازش قبول منوی ایوقت:  رفت و گفتي چشم غره اهی یال

 !!يدیخودت نفهم
 منم که دائم نیا!  خودش دراز تر نکردهمیتا االنم پاشو از گل! ستی نينجوری حامد ایول:  گفتمزونی لب و لوچه آوبا

 !ولم تو بغـ ـلش
 لبـ ـاشو ببـ گهی باشه دفعه دادمی!! زمهی جانیاصال فکر کنم ا:  خنده و گفتمری زدم زی گرد شده الي چشمادرمقابل

 !خرهی برام می چنمیم ببـوس
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 سهی و رخوردمی بود که داشتم ازش ميمشت و لگد.. دست و پاش از دستش در رفته بود ي کنترگهی دالناز
 خاك تو ي حرفانی شد وگرنه من و چه به ای سرش نممی مسائل شوخنجوری بود که فقط تو انی اشیبد... رفتمیم

 !يسر
 نی توقع همچگی دییخدا... خوشگل و گرونش ازش تشکر کردمي زدم و بابت کادوامکی آخر شب به حامد پتازه
 راحت شد المی بهم زنگ زد و منم خی ناراحت بودم اما وقتروزشی دي هنوز از حرفانکهیبا ا... و نداشتمي اهیهد

 ... دارن جواب دادمفیهمه ت خونه خواب تشر
 ...الو_
 !؟يردای موقع بنیتا ا...  کوچولوی نیسالم ن_
 ! شد؟ی چروزید... خوابم نبردگهید. آره_
  شد؟ی چیچ_
 ! داداشتيدعوا_
 !دمی دی بالکن گردنبند و گردنت مي اومدیم... لی خیب.شهی دوباره دعوامون مگمی می چهی نفس االن نیبب_
 ! تونم مدام بندازمی نمنوی منکه ای خوشم اومد ولیلیخ.بابت گردنبند دمت گرم _
 ؟ي بندازیتونی نمی واسه چیول! قابل خانوم خوشگلمو نداره_
 ده؟ی واسم خری کنویبگم ا! شناسهی می مامان من طال رو از صد فرسخنکهیواسه ا_
 ...یال!! بگو دوستم_
 .!! خر کردشهی شوکولم مهیبه قول خودت من و با! يکردی نمی توهم ولخرجیکاشک!  پولش کجا بودینه بابا ال_
 !!میبالنسبت شما خر که ما مردا بود: ت خنده گفبا
 ه؟ی کرم از کيدیفهم. بگوروزوی دانیتو جر! من هنوزم سر اون حرفام هستم_

 ه؟ی چانتی از خفتیتعر:  که گفتشدی می داشت طوالنمکثش
 دلش از دست شوهرش پر باشه که دی باای.کنهی فرق میلیخ... زنیول! هیاز جانب مرد باشه که عاد! انت؟؟یخ_

  کرده؟انتی خی به کیحاال ک!  نباشهيزی به چبندی از اولم پاای کنه یبخواد تالف
 !ذارمی دوسـ ـت دخترم بخواد دورم بزنه زنده اش نمی حتای من اگه زنم یول...ولش کن نفس_

 ... بشرنیا زنهی منطق حرف می و بحیچقدر صر... آن خشکم زدهی... بووودي جديادی زلحنش
 ! خونه خاله ات؟يرینفس فردا از صبح م_
 .میرینه ظهر م:  منم کوتاه اومدم و گفتمکنهی بحث و خودش داره عوض مدمید
 !افتاد کوچولو؟. طرفتادی بي اگهی هر خر دای اون احسان میذارینم.یکنی نمطنتمیش.پس مراقبه خودت باش_
 حرف گوش کن و ي آدمايناچارا ادا... کردنطنتی به شکنهی مکیبدتر آدمو تحر. دستور دادنشنیبا ا...شیییه

 ... رفتار کنمنی و سنگریدراوردم و بهش قول دادم که سر به ز
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 از میخبر.خاله دست تنها همه کاراشو کرده بود...ادیبابا هم قرار بود شب از بازار ب... خونه خالهمی با آژانس رفتظهر
 که تو تخصصم بود وهی مدنیمو تو آشپزخونه به شستن ظرف و چمنم تا رفتم خود...  دست گلش نبوديپسرا

 .... شب ازم کار نکشنانایمشغول کردم تا اح
  

 هی اومد ی خوابم منکهیجدا از ا.  پناه بردمنی دوتا ژلوفنم انداختم باال و به اتاق امی نبات اصولیی از خوردن چابعد
 .... دست از سرم بردارهی درد لعنتنی بخوابم تا اخواستی ام دلم مییجورا

 فرما فی ام که خاله مهگل تشريدفعه آخر.دمیپری اومد و می مرونی از بیی سرو صداهی شدی منی چشمام سنگتا
 بلند ي ما همه عادت دارن با صدالی دونم چرا تو فامینم! شدمی داشتم کر مگهی دغشی جيبا وجود صدا...شدن

 ...حرف بزنن
 .بدتر سر درد گرفته بودم... کرددارمی بنی تلفن اتاق امي صداندفعهیاما ا... خودمو به خواب زدمدوباره
 بعد گفتم دوباره زنگ یاول خواستم جواب ندم ول... اتاقش رفتمهی بلند شدم و به طرف گوشنی زمي از روکالفه

 ... حال و خوابالو جواب دادمی بي باهمون صدانمی هميبرا. از خواب مبپرمزنهیم
 !د؟؟ییالو بفرما_
 شما؟؟؟!! سالم_
 ي صدانیبا ا!!  تحفهگفتیم "ییشما"چه ... باز کردممهی که پشت خط بود چشمامو ني نازك دختري صدابا

 .ومدی خوشم نشییاز پروو! کنهی من نازك مي صداشو قد تار موزنگهیخاك تو سر از اوناست که به پسر م..نازکش
 ! تا قطع نکردمدین کیپس خودتونو معرف!  خانوم محترمنیشما تماس گرفت_

  انگار من بدهکارم بهشی عوضدختره
 ! کار دارم خونه است؟نیبا ام _

 !خوابه:  و گفتمدمی کشیقی عمي ازهیخم
 انداخت و غی جغی صداشو به جنیهمچ.دختره رو انگار سگ گازش گرفته بود. که گفتم خنده ام گرفته بودی دروغاز

 چه زود خوابش برده؟!  زنگ زدم گفت خونه امشی پقهیمن دو دق: گفت
 اوصاف به خاطر نیبا ا!  بودهنی از اون سرو صداها واسه اومدن امیکی اعالم کرد پس غوی که جي توجه به نکته ابا

اون من :  به دختره گفتمي حامد بهم زد با لوندنی که تو ماشنی که گرفته بودم و بابت اون تلفن سر خر اميسردرد
  جووونی هانيبا...از سرم نپره   حرف نزن که خوابادیحاال ز!! رهیگی خوابش منهیبیو م

 اگه بهم زنگ نزده بود حامد با من نیحقش بود اون روز تو ماش.دنی و گذاشتم و هرهر شروع کردم به خندیگوش
 ! همون کارشی به تالفنمیا.گرفتیدعوا نم

منم شالمو انداختم رو ... زد که دم خونه خالنامکیم پ سمانه بهنکهی باز تو اتاق موندم تا ابردی خوابم نمگهی دنکهیباا
 دنیفهمی سرو شکل من همه منیوگرنه با ا...انی لب و لوچه ام دربيدی سفنی کوچولو رژ لب زدم تا از اهیسرم و 
 !زامیدارم م
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االنش که دارم ... ترکوندمارمیمن اگه تا شب دووم ب...مهی انداختم تازه پنج و نی تمام به ساعت نگاهی حالی ببا
 ...گهی دو ساعت دیکی چه برسه به رمی ميری ویلیق

  خوردمی تکونهیاز ترس ... جلوم ظاهر شدنی امهوی اتاقو باز کردم که در
 ! چه طرز ظاهر شدنه؟نیا. ی روانيهوو_
 !ترسوندمت؟:  تا بناگوشش باز کرد و دست به کمـ ـر گفتششوین

 ! جمش کنم؟ای یکنی از رو صورتت جمع مشتویاون ن: دم و با حرص گفتم ـنه جلوش واستاـی به سدست
 انهی شد با خنده موزیحرصم که خال... که از رو صورتش اون خنده مزحکو پاك کنهبردی ازم حساب می اندازه کافبه
 !شمارش افتاده. زنگ بزنهی تو اتاق به دوستت یرفت:  از کنارش رد شدم و گفتميا

مخصوصا با اومدن ...جمعشون جمع بود... کج کردمییرای به طرف پذرموی که مسشدیا م داشت چهار تچشماش
 ...یی دالیفام

 یدلم برات تنگ شده بود ب:  مجکم بغـ ـلم کرد و گفتدنی بود و بعد دو هفته ددهی که چشم بابامو دور درسول
 !ختیر

 !؟؟ی زنگ بزنهی که يریمینم:  گرفتم و گفتمشگونیی که تو بغـ ـلش دور از چشم همه بودم شکمشو ننطوریهم
 ! خوام مزاحمت بشمینم!! تو سرت شلوغه:  خنده ازم فاصله گرفت و گفتبا

 !حامد چطوره؟:  گفتطنتی که با شی شد وقتشتری ام بخنده
  آره؟یدونی مویهمه چ! خوبه_

 تا من و تو رو رونی بمی اتاق برنیفعال از ا.گمیحاال واست م..ی تو بدونکهی از اونشتریب:  زد و گفتيزی رچشمک
 !عقد دائم نکردن

 ...رونی بمی خنده و با هم از اتاق اومدری زمی زدجفتمون
 امشب خل شده نای اای بد بود یلی دونم حال من خینم... جلومون ظاهر شدهویمثل جن ...نی بدتر از اماحسانم

 ...بودن
تو کف ... زده بودیپی شرف چه تیب... که از کنارشون رد شدم تا سراغ سمانه برمکردی می رسول داشت رو بـ ـوسبا
 خواستمی بودم و مينجوریهر وقتم که ا..چقدر دلم الك خواست... بودم که چشمم به الکش افتاددشی جدپیتر

 !خونمی حاال چقدرم من م؟؟ین خوی بفهمن تو نماز نمدی که حاال همه بادادی مریبزنم مامانم گ
 !لی افتخار فامهیما! پیالم خوشتس_
 !ی مردنيزدی به اون صورتت می چهی خب ؟ي واسه خودت درست کردهیی چه رنگ و رونیا! نیبه به جنازه رو بب_
 کردی مکی عطرش سر دردم و داشت تحري بفغلش بودم که بوتو
 ؟يریگی دوش ميسمانه با اسپر_
 ؟يجواب من و نداد.ی حساسیلیتو خ! یعوض:  ام فشار آورد و گفتشونهی چونه اش رو با
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 درمونگاه می برگمیتازه ظهر به مامانم م...یشناسی منو ميتو که ننه و بابا:  عقب و گفتمدمی کشی حالی با بخودمو
تازه مامانم ! می ادا اطوارا نداشتنی از امی واال ماهم دختر بوده؟ی چای لوس بازنی اگهی بزنم ميزی چی آمپولهیمن 

 !رمیمی که من سر زا مدی رسجهی نتنیآخرش به ا
! همون لحظه فاتحه خودمو خوندم... ام اومد طرفمیی که دادیخندی بلند مي دلشو گرفته بود داشت با صداسمانه

 ... که جونت درادارهیعادتش بود موقع دست دادن اونقدر فشار به دستت ب
 ... دلم برات تنگ شده بود؟یخوب. جونییسالم دا_

 ود که شروع کرد به فشار دادنش و با خنده گفت تو دستش بدستم
 ! قراضت کو پس؟؟ي بابانیا_
 لحظه احساس کردم االنه که هی که کردمی منی که بابام داد تحسییبای لقب زنی و بابت ایی دلم داشتم داتو

 ...کنهشی جون نفس االن مییدا: با التماس دستمو رو دستش گذاشتم تا فشارشو کم کنه...استخونام خورد بشن
اونقدرم درد گرفته بود که . شده بوددیدستم سف...دنی که سمانه و رسول به دادم رسدادی ملمی داشت خنده تحوهنوزم
 !!یوحش:  گفتمییبه دا
 ! خورده ام بهش بر نخوردهی. چقدر استقبال کرداونم

  من چطوره؟هیداداش:  آب و برداشته بودوانی لدی که به آشپزخونه پناه بردم نوزدی سرو کله میی داشت با دااحسانم
 ؟؟یمن خوبم تو خوب:  و گفتنیی لبش آورد پاي از جلووانویل

 !به تو چه:  و گفتمدمیلپشو کش!  نشسته سر دلملی عزرائدی فهمنمیا!! زرشک
 یخاله خال دوباره قرص بخورم اما بسته ژلوفن خواستمیم... رونی و از آشپزخونه زد بزی گذاشت رو موانوی خنده لبا

 ...شده بود
 ! نفس؟يخوای میچ_

 !یچیسالم ه: دمی چرخوندم که احسان و پشت سرم دسرمو
 ...رونی بدی دوباره کشو رو با دستش کشدی کنارم رسی قدم اومد جلوتر و وقنهی رو دادم داخل که احسان کشو
 !؟ي دنبال ابن بودایب: خواستم از کنارش رد بشم که گفت! گردهی داره مخوادی ميزی خودش چدی کردم شافکر

 !!ترکهی سرم داره منیا.آخ دستت درد نکنه:  زدم و گفتمی حالی بسته ژلوفن خودمو به بدنی دبا
 که نییقرصه نرفته بود پا...اوردمی خودم ني به روی که از دستش گرفتم متوجه لبخند گوشه لبش شدم ولقرصو

 !؟؟ی به رزا گفتی شعور چینفس ب:  گفتتیومد تو آشپزخونه و با عصبان اای مثل جوزامنیام
 و اسم دختره احساس کردم نی با اون مدل حرف زدن امگهید!  گرفته بودي طعم بدهی با وجود اون قرص دهنم

 .ارمیاالنه که باال ب
با اون دوسـ ـت دختره !! مقاح:  به خودم گرفتم و گفتمی چندشافهیمنم ق. منتظر بودن تا جواب بدمنی و اماحسان
 ! تا صداشو واسه من نازك نکنهادی تا حساب کار دستش باوردمی تخـ ـتم درميحقش بود اون وسطا صدا! پروت
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 ! به پا کرد؟؟ي چه الم شنگه ای دونیم:  گفتی با ناراحتنی امیول... خندهری نبود زد زانی که در جراحسان
 دوست پسـ ـرم لمی موباي که تو زنگ زدمی چون اون روزستیمهم ن:  شونه امو انداختم باال و گفتمالی خیب

 ! به اون درنیا!  بود بکشتمکینزد
از ... خندهری که زد زدی نکشهی به چند ثانیدوباره تو چشمام با زل زد ول... پشت سرشو خاروندي با حرص موهانیام

 ....دنی به خندمی شروع کردوونهی و ماهم مثل اون دمی انداخت بهمی من و احسان نگاهدنشیفرم ند
 اصال اون دوست ای حرف زدم؟ ينجوری تو پشت تلفن اایمن ! ؟ی بود بهش گفتی چرت وپرتا چنی ایاخه روان_

 ؟ي کردیپسـ ـر کچله ات جواب داد که توهم تالف
 ومدی دوسـ ـت دخترت خوشم نيدوما از صدا!!  عالمه ام مو دارههی اتفاقا ستیاوال که دوست پسـ ـر من کچل ن_
 !! لوسهیلیخ

 دختره حالم بهم ی از هرچشنومی صداشو ميمنکه هر سر! آره واقعا:  هم پشت بند حرف من دراومد و گفتاحسان
 !خورهیم

حوصلمو داشتن سر !  اومدی بهش برخورده بود احسانم که کوتاه نمنیام!!  تا داداشارم انداختم به جون همدو
 خانوم به ي زدم و مثل دخترامی جمیمنم سر... آوردنفی آقا باباهم تشردمی فهمدی نوي هوراي که طبق صدابردنیم

 که یموقع!  ام دارهگهی بچه دهی افتاد ادشی کرد یس که بابا با همه سالم و احوالپریموقع...جمع زنونه پناه بردم
 نیافر:  گفترمی که کتشو به طرفم گرفت تا از دستش بگی بهم انداخت و در حالییبهش سالم کردم نگاه سر تاپا

 !!بابا
بابام ...نی من و ببیترو خدا زندگ...رونی اومدم بییرای بردن کتش به اتاق دوباره از پذي و برانیی انداختم پاسرمو

 سرو وضعم مثل شوهر مرده ها دارم واسه خودم نی اونوقت من باادنی به خودشون رسنقدری که انهیبی رو نمهیبق
 ...چرخمیم

 ... سمانه رفتمشی پشت در انداختم و پزی آوي روکتشو
 ... به خداي مرده ها شدهی به صورتت بزنم شبی چهی ایدخمل ب_
 ! سرو شکل گرفتمنی از بابام به خاطر همازی امتستیفعال ب.ول کن سمانه_
 ... داغونه حداقل برو تو اتاق دراز بکشیلی خفتایق! وا باباتم مخش تاب داره ها_
 ...دی همه اش سرو صداست سرم ترکنجاهمیا.رهی حوصله ام سر مییتنها.میپاشو باهم بر_

ماه هم به اتاق .امبن از ترسش در اتاقشو قفل کرده بود.می اتاقا رفتي کردم و با هم به طرف راهروی رو راضسمانه
 ...میاحسان پناه برد

 خورده کم هی سرو صورتم ي کوچولو رژ گونه ام زدم تا از زردهی خورده کرم به صورتم زدم و هیسمانه  اصرار به
  تو اتاقدنی پرهی خاله مرضي وونهی دي که آرسام و آراد بچه هامی بوددهی کنار هم دراز کشنیجفتمون رو زم...بشه

... 
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شالمو دور کمـ ـرم بستم ... رو سرشونذاشتنی خونه رو مدنیرسی مدی دوتا که تا به نونیاونم ا!  که عشق بچهمنم
 عیسمانه نامردم سر...کردنی می پنالتنیالبته من دروازه بان بودم و اونا هم تمر...می دست فوتبال بزنهیتا با پسرا 

 ...دهی کردن با پسرا حال نمي به اندازه بازیچیاما ه...هی بقشی زد و رفت پمیج
 می بوديوسط باز! دهی رو نمبهی چقدر بچه مثبته که جواب شماره غرنیبب... افتادمنیرحسیام ادی دوباره ي بازنی حتو

 ... کردنقی سرو صدا وارد اتاق شدن و اوناهم شروع کردن به تشویکه صابر و سبحانم پ
 ور هی تپلش چنان توپ و شوت کرد که با توپ ي با اون پای عوضدی نونی که ارفتی مشی داشت خوب پی چهمه

 ....صورت منم رفت رو هوااا
 !ی بغـ ـل صابر و شروع کرد به قسم خوردن که از قصد نزدم آجدی پردی که نودمیچیپی از درد به خودم مداشتم

 و در رونی خاله رو پرت کرد از اتاق بي بچه هادی دیسبحان که اوضاع رو طوفان. شدت درد صورتم سرخ شده بوداز
 ؟؟ينفس داغون شد: صابر نگه داشته بود گفت خنده اشو مثل ي که جلویحال

 دعواش کنم ومدی دلم ندی وحشت نودنی خنده و منم با دری از رو صورتم برداشتم که همزمان با صابر زدن زدستمو
برم :  به طرفم اومد و گفتنهیچند لحظه بعدم با طمان... ندارمشی راحت شه کارالشی کوچولو لبخند زدم تا خهیو 
  روش؟ي بذارارمی بخی
 پامو گذاشتم تو خونه بابا سمی که بعد عمل آپاندیروز اول!  افتادممی زندگي توگهی روز تلخ دهی ادی جمله اش نی ابا

 ي که دائم برایی مهمونانکهیمنم به خاطر ا... محکم خوابوند تو گوشمیلی سهی شهروز انی جردنیبه خاطر فهم
هرچند .. کارم شده بودگهید... ارهی بخی گفتم تا برام دیوشن به ن گونه ام نی اومدن خونمون متوجه سرخی مادتمیع

 ... بوددهی به ذهنش رسينجوریالبد هم... باشهادشی اون روزو دی نوکنمیفکر نم
آخر همه :  تخـ ـت بلند شد و با خنده گفتيصابر از رو... خودشو انداخت تو بغـ ـلمي باز کردم و اونم زوددستامو

 !شه؟؟ی ختم منجای دعوات به همي
 داداشمو دعوا ادیمن دلم نم:  و با خنده گفتماوردمی منم به روش نی بود ولدی ها بعی مدل شوخنی از صابر انکهی ابا

 !می کم از شما دوقلوها نداردیمن و نو! کنم
 !نفس اوضاع درسا خوبه؟:  که گفتکردی جانمازشو تو ااق داشت پهن مسبحان

 !زنمی مشی خورده جبر و شهیخوبه :  گفتمکردمی و نـ ـوازش مدی نويوها که می تکون دادم و در حاليسر
 !امی برمدونهیاز پش اون .کنمی باهات کار میخواست:  شد واستاد و گفتبلند

 ... از استراحت کردن مننمیا...رونی بمی اون دوتا راحت نمازشونو بخونن از اتاق اومدنکهی اي تشکر کردم و براازش
 عده ام که گرم ي بودن اطی تو حهی بازشی واسه آتي عده که مشغول آماده سازهی دو قسمت شده بود تیجمع

 ...حرف زدن
من "گفتی به همه منمیام...نداختی بهم مکهی تهی یهرک... دور نموندیشکی صورت سرخه منم از چشم هنکهی امثل

 "!!زدمش
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 ...می ول بچرخمیتونستی بود و راحت م مخصوص خودشوناطشمی بود حییالی ودی خونه خاله مهشچون
 از بابا ي اجازه امچهی نهیمنم با گوشه چشم ...کردنی درست مگری جاطی شوهر خاله هام که داشتن گوشه حدوتا

 ...اطی رفتم تو حدیگرفتم و به بهانه مراقبت از نو
 لهی و هزار جور وسي ـگارت و زنبورـی که طرف هم سهی نشستم و به بقاطی تخـ ـته گوشه حيرو! دمیترسی مکال

 ... شدمرهی خکردنی پرت مگهید
 نره رونیخدا کنه حامد ب... بدتر بودرونی بيسرو صدا... شروع کرده بودننای هنوز هشت نشده بود که اساعت

 ...دنیکار دستش م.حامدم که تازه اومده تو محل... هابهیمخصوصا واسه غر.کننی مادی زی خرکیمحله ما شوخ...
 راستم و اون ي رو پاشونیکی که ی تخـ ـت و در حالي خورده ترسو تر از آراد بودن نشستن روهی و آرسام که دینو
 من مهم نبود که ي وسط پانیاصالنم ا...شدنی و ذوق زده مکردنی نگاه مهی چپم نشسته بودن به بقي رو پایکی

 ...شدیداشت داغون م
 !ادی حال بگرتی بخور تا جگری جاینفس ب_
 !!اول بچه ها:  و از دست رسول گرفتم و گفتمخیس

 ...خواب رفت... از رو پامدیپاش:  پامو تکون دادم و رو به اون دوتا که جا خوش کرده بودن گفتمآروم
 ... و دادم دستشون تا داغ داغ بخورنخیس... فرما شدن رو تخـ ـتفی تشریوقت

نفس ...اری بگهیدو تا د:  رو به احسان گفتدادیبه خودش م ی که کش و قوسی رو تخـ ـت لم داد و در حالرسولم
 !نخورده

 اومد ی که مییسرو صداها... به خوردنمی آورد و دوره هم نشستگری رسولم جي خورده که گذشت احسان براهی
 به پا کرده یشی و سمانه آتنیام... باشمهی بقشی پاطی تو حدادمی محیاما ترج... بخورمی تکونهی هردفعه شدیباعث م

 !!گرفتیش می از روش بپره خشتکش آتخواستیبودن که بابا لنگ درازم اگه م
 از خوانی که انگار مکردنی ميزیدور خ...دنی بلند تر بود داوطلب شدن واسه پرهی رسول و احسان قدشون از بقچون

 شی باعث شد تا سول از اتنمیمه... درست کرده بودنواری دکی نزدشویاون دو تا کودنم آت... بپرني آزاددونی ميرو
 ... و ما رو از خنده رده بر کنهواری بخوره به ددیپر

 و ای واسمون داد که بي قرهی اطی با ولوم کم آهنگ گذاشت تو حنیتا ام... نبودیی کم بالدمی خاله مهششوهر
 ...نیبب

 گرفته بودم تا شدت ی و دو دستدیمنکه نو...کردی و داد مغی و جدیپری مشی مهگلم از بچه هاش بدتر از رو آتخاله
 ... کمتر بشه بعد بپرهشیآت

 و بغـ ـل دی که من مثل بچه آدم نشسته بودم و نودی سرك کشاطی تو حی بود که باباهم درست موقعنی اشیخوب
 ...بازم خداروشکر...کرده بودم
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 داد دستم تا از همه نشوی دورباحسانم...دنیرقصی برامون میلی حاجدی و سمانه و رسول با همون اهنگ شاد امنیام
 ... اون بودميکاش من جا...کنهی میچه حال...خوش بحال سمانه...رمی بگلمیف

 دیایب!! میبچه ها مهمون دار:  بلند گفتي رو تخـ ـت که با صداذاشتی آورده بود و داشت موهی برامون هی مرضخاله
 !دی بسوزونشی آتدی بعد برگردکیسالم و عل

 !!همه که هستن! ه؟یک: احسان چرخوندم و گفتم... واستاده بودشمی که پی کسنیکتری طرف نزد تعجب سرمو بهبا
 !!تیمیدوسته صم:  باال انداخت و گفتییابرو

 بود اطی به حدهی که چسبییرای تخـ ـت رد شد و به طرف پذي لبش بود از جلوي که روي اانهی با خنده موزبعدم
 ...رفت

  اومده؟یوا ک:  سرشو گفتدی پشت سر احسان رفتن که سمانه شالشو کشنمی و امرسول
! زنهی احسان که مثل بچه آدم حرف نمنیا! دونمیچه م:  پاهامو رو تخـ ـت دراز کردم و ماساژشون دادمیالیخی ببا
 !! اومدهمیمی دوسته صمگهیم

مکثش ...از بود تو خونه رو نگاه کرد که به کم بییرای پنجره پذي از تخـ ـت دور شد و از الی چند قدمسمانه
 ...  شدیطوالن

 ه؟؟یسمانه ک_
 ـی حسریام! دمیفهم... البد پسرشونهنمیا...میباهاشون رفت و آمد داشت!  خانوم و آقاهه چقدر آشناننینفس ا_

 ...آآخ جـــون..ـنه
 رو نای که اکردمی فکر منی به ایجی و من در کمال گییرای تو پذدی که سمانه پرشدی داشت پاره مي از گشادچشمام

 ي مدرسه اي از دوستانی حسری ما رفت و آمد داشتن و مامان املیدرسته قبال باهمه فک و فام!  دعوت کرده؟یک
 احسان کهیحاال متوجه ت... نداشتنيچ رفت و آمدی هگهی که دشدی می چند سالی اومد ولی به حساب مدیخاله مهش

 گهی ددونمیم!  بابامياونم جلو! مخورهی و نی حسریاالن ام...نه احمق و بگو سمانیا..."!یمیدوست صم"! شدم
 ... سمانه رو به من بزنهي تا بابام غر رفتارارهیاونقدر قربون صدقه اش م

فقط من و آرسام که رو تخـ ـت با وجود اون ...ییرایسبحان و صابرم رفتن تو پذ... خشکم زده بوداطی تو حمنکه
 ..میهمه سرو صدا خوابش برده بود مونده بود

 ...اطی که احسان اومد تو حدادمیداشتم تو سرم به سواالم جواب م... بلندکردم و رو پام گذاشتمنی زمي از روسرشو
 که بهش یو ظرف برداشت و در حال از تبی دونه سهی تخـ ـت واستاد و يجلو.... تفاوت بهش نگاه کردمی بیلیخ

 ؟ی سالم کنيرینم!! دوست جونت اومده:  گفتکردیاشاره م
 ! بچه سرشو گذاشته رو پام؟؟ینی بینم:  خودشو داروردم و به آرسام اشاره کردميادا
 نی سر آرسام برد وهمریدست راستشو ز... رو تخـ ـت نشست زدی که مي و گذاشت تو ظرف و با خنده محوبیس

 !!پاشو دوستتو منتظر نذار: بعدم آروم آرسامو از رو تخـ ـت بلند کرد و گفت... باعث شد دستش به پام بخورهکارش
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 به احسان اطی حي پله هايدوباره جلو... تخـ ـت بلند شدمي براش رفتم و از روی درست و حسابي چشم غره هی
  انداختمیکه پشت سرم بود نگاه

 ! همه بلند شندی من برم؟؟ دوباره باستیاالن زشت ن_
 برو. نه:  تکون داد و گفتيسر
 مبل بلند شدم و ي و مادرش از روریحدسم درست بود جناب سرهنگ و ام... شلوغ خونه شدمییرای وارد پذدی تردبا

 که یی انداختم و به طرف مامانم که با چشم و ابروری نگاه کوتاه به امهیفقط . کردم یمنم مودبانه سالم و احوالپرس
 ...م بهم بگه رفتخواستی ميزی چي اومد انگاریداشت برام م

بکش جلو :  دندونش بود گفتي چادرش که الي سرم انداخت و از ال به الي به شاله روی نگاهمین... شدم دال
 !اری بزی برییچا!! اونو

 همه آدم نیا.  به طرف آشپزخونه رفتمیبعدم با سر افکندگ!  اومدمی ـشونـی پي که تا رويطور... جلودمی کششالمو
 زم؟؟ی بریی پاشم چادی حالم بانینشستن اونوقت من با ا

 ...نمی ببی و درست حسابنی حسریاصال نشد ام... بزرگ برداشتم و تا تونستم توش استکان جا دادمینی سهی
 ...برمیبده من م_
 که به ی هنوز به خاطر حرفدی آن احساس کردم شاهی... و بردارهینی سنی کنار تا امدمی خودمو کشزی مي جلواز

  گفتمرفتی که داشت می وقتنمی هميدوسـ ـت دخترش زدم ناراحت شده باشه برا
  کردم؟ی به رزا بزنگم بگم شوخيخوای منیام_
 ! به خودش اومدکمی! نه بابا اتفاقا بدم نشد:  خنده گفتبا
 ...کنمیاشتباه نم... کورم باشن کوه اعتماد به نفسن پسرا کچل وگمیم

 ....اطی راست رفتم تو حهی سرمو بلند نکردم و ی حتنباری ای رفتم ولییرای به طرف پذدوباره
 و تو سر و کله هم کردنی مي و آراد واسه خودشون بازدینو... و پر کرده بوداطی حي که روشن بود فضایشی آتيبو
 .زدنیم

 راحت المی تا خدونستمیبرنامه امروزشم نم.نگرانش شده بودم. شلوارم دراوردم تا به حامد زنگ بزنمبی از جمویگوش
 .رهی نمرونیبشه که ب

 ...نورایچه عجب ا! ی نیسالم ن_
  بود گفتمییرای پذی که نگاهم به در خروجنطوریهم
 ؟ییکجا...وونهیسالم د_
  جهنم؟نیکجام تو ا! خونه_
 !ي که دوست دارنایریاز اون ش.خرمی شوکول مهی واست ي حرفام گوش بد بهنجوریاگه هم! نیآور_

  و گفتدیخند
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 !ي توهم سر به راه شددی گفتم من گوش کنم شايدی تو که به حرف من گوش نمدمی وقت؟؟ دهیزحمت نشه _
 !خورمی منکه بدون اجازه تو آبم نم؟یگی منو میک_
 !ی اون قماش باششی مثال به من بود امروز دوست نداشتم پ؟يریگیتو اصال از من اجازه م! يغلط کرد_
 چونمش؟ی بپيمن چجور. شهی که نمدهی مری مامان گیوقت. زمیعز_
 شته؟ی پی کنمی آمار بده ببهی.حاال ولش کن! یتونستی میخواستیاگه م! یی حرفانی کاه تر از اریاتفاقا تو آب ز_

  به در خشک شده بودچشمام
 ! از خاله هامیکیبچه .آراد ده ساله از تهران!  و آراددینو_
 ومده؟یسمانه ن!  کجان؟هیپس بق_
 !من تنهام!  همنشیچرا اونا پ_

 : گفتطنتی کوچولو مهربون کرد و با شهی صداشو
  جاده؟؟می دنبالت برامیب!  ی تنها شده باشنمینب_

  خندهری ززدم
 !لرزهی تنم مافتمی مادشیهنوز . بار اومدم واسه هفت پشتم بسههی.الیخینه جون نفس جاده رو ب_
 رون؟ی بمیفردا بر! يتو که ترسو نبود_
 .دهی مریگ.  مامانمم صبحا خونه استگهیآخه د. دونمینم_
 !کردمیباور نم!  دوست شددی نباي با بچه مدرسه اگنیم!  کردم من از دست تويری خدا چه گيا_

 .گفتی بازم مشمی من ناراحت مزنهی حرف و منی مدونستم هربار انکهیبا ا...شدی شروع ماشیری داش بهونه گدوباره
 ! و ما رو به سالمتری ؟ برو به خيخسته شد!  نشده هارید.زمیعز_
 ؟ي چته سگ شد؟ي کردیباز که قاط_

 نمی هميبرا! ينه ا راحت شد خوالمیخ. حامد برو تا دوباره دعوامون نشده:  و با ناله گفتمرونی فوت کردم بنفسمو
 يبا.زنگ زده بودم

 کجا؟؟_
 ؟ی واسه چينگرانم شده بود:  گفتی دوباره به گوشم چـ ـسبوندم که با مکث کوتاهمویگوش

  به طرف شکمم خم کردم و سرمو روشون گذاشتمزانوهامو
 !ترکوندنتی مزدنیم.رنی ما جو گي بچه محالنیا...رونی بي بردیگفتم شا_

  گفتنیی و با تن پادیخند
 کردم؟ی نگاشون مستادمیمیمنم وا_
 ... نگران شدمیکنی می قاطدونمینه اتفاقا چون م_
 ؟یگی مونی هذي دارای ي خورديزیچ! ؟ییهوی يچه مهربون شد_
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 !ممی ها تو رژیبه دستور بعض. نخوردميزی چی بگم ولونی هذدیشا...وونهیبرو گم شو د_
 ... کننچتی نشده سه پداشی پیبرو تا کس.  لوسی نیرم ندوست دا! ي دارگهی کادو دهی کارت نیبابت هم_
 يباشه پس با_
  موقوفطنتمیش.مراقب خودت باش. عشقميبا_
 خدافظ.بازم چشم_

 دهی آدم ندلی فک و فامنیا.  کنمي که باهاشون فوتبال بازکردی التماسم مدینو... گذاشتم بمی دوباره تو جویگوش
 .اطی نداشتن برگردن تو حالی که انگار خدی بودن به مهمون جددهی چسبنیماهم همچ

 !یبلکه وسط...اما نه فوتبال . قبول کردمي سر دلسوزاز
 .اطی و سبحانم بکشونه حنی بود که سمانه و امي و آراد به اندازه ادی و داد نوغی جيانگار
 ...اون سه تا هم باهم.می گروه شده بودهی دی من و سمانه و نوحاال

 ي سمانه صداي وسطم بل گرفتنانیا...دوست داشتم که دل درد و سردرد از ذهنم بپره و ی وسطجانی هاونقدر
 و بزنه اونم که رهی رو نشون بگچارهی اون بنیام... به محض گرفتن بلشدی باعث مدی نویهمه رو دراورده بود اما تپل

 .می کندر  بل مونو واسه آقا توپولومیشدی ماهم مجبور مرفتی نمرونیب
 !!يخرسه گنده شده بود نخود. از خنده می روده بر شده بودهاشی اومدن رسول و مسخره بازبا

 ..ششی رفتم پي انداخت و منم از ترسم جلداطی تو حی سرکهی وسط بابت سرو صداها بابام نی ااما
 رفتم طرف عی ورج و وورجه کردم بازم سريادی که زدادی ام نشون می در پی پي صورت قرمز و نفس هانکهی ابا

 .رمی بگشوینی بدبيبابا تا جلو
 م؟ی داشتيجونم بابا؟ کار_
  انداخت و گفتی نگاهقی صورتم دقبه
 !؟يکردی ميباز_

  گفتمي ظاهری و با شرمندگنییسرمو انداتم پا!  نبود موقع حرف حق زدن تو چشماش نگاه کنمدرست
 ! اصرار کرددی نودیببخش!  کوچولوهی_

 !اطی اومده حينجوری همدمیشا! ستی نی عصبانادمی که زدادی منظم بابا نشون مينفسها
 !! و تنها گذاشتننیرحسی پسر خاله هات که امنیا!  مهموناشی پنیبش! ستی تو ني جانجایا!  تو خونهایب_

 ... کردمی پامو نگاه مي چهارتاشده جلوي از کنارم رد شد و من با چشمابابا
احسان که . چرخوندماطیچشمامو دور تا دور ح... مخم داغ کرده بودر؟؟ی امشی پایونا  مهمشی گفت؟؟ برم پیچ
 !نجا؟ی اارمی اونو بای ر؟ی امشی االن من برم پیعنی تنهاست؟ری امگهی پس چرا بابا مستی ننجایا
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 ي تنها روریام... شدمییرای که وارد پذکردمی بابا فکر ميهنوز به حرفا...دمی به مانتوم کشی مرتب کردم و دستشالمو
از فرصت به دست اومده و نادر استفاده کردم و رفتم ... بودشی مبل دونفره نشسته بود و سرش به گوشهی

 ... مبل نشستم سرشو بلند کرديتا رو...کنارش
 
  ؟؟یخوب:  باز گفتمشی نبا
 

 ؟يتو چطور.ممنون :  جواب دادي تکون داد و با لبخند محويسر
 
 متوجه ما دوتا یانگار کس...همه با هم مشغول حرف زدن بودن... انداختمییرایا درو پذ نگاه به دور تهی

 صورتش بود ي که روي و با لبخندنییدوباره سرشو انداخت پا... کمتر کردمری گل کرد و فاصلمو با امطنتمیش...نبود
 ... سرگرم کردشیخودشو با گوش

 
 امکی خودم افتادم که بهش پادی...کنهی چک مامکاشوی داره پدمید...کنهی مکاری چنمی خورده سرمو آوردم جلو تا ببهی

 ... جواب ندادیزده بودم ول
 
 ؟؟ي ندادامکمویچرا جواب پ_
 

 ....مگه؟؟:  آورد باال و با تعجب گفتسرشو
 

تم توقع داش!! امکی چه برسه به پزنمی زنگ نمی اعالم کنم که من به هرکسانایاح!! بله:  قطع کردم و گفتمحرفشو
 !ي جواب بديزود
 

  شماره توئه؟؟نیا:  گرفت جلوم و با انگشت اشاره اش رو صفحه زدلشوی لحظه موباهمون
 

 ... نشمعی ضانکمی کردم تا در نبود عزی رچشمامو
 
 !!!گهیآره د_
 

 یلییراستش اون روزم سرم خ...ی تو باشکردمیاصال فکر نم...دیببخش:  گفتی و با شرمندگزی گذاشت رو ملویموبا
 !!خوامیعذر م... رفتادمیبعدشم که اصال به کل ...شلوغ بود
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 از عزا دراوردم و دوست ی دلیاما من حساب!  جلو روشای بود نی چشمش به زمایهمه اش !! کردی و که نگاه نممن
 ! کردی میی چه عذرخواهچارهیب... نظاره کردممویبچگ

 
 !!زنمی بهت زنگ نمگهیعوضش د!! نه بابا اشکال نداره_
 

 دیخب توهم با!  کردمیچرا؟؟ منکه عذرخواه:  انداخت و با همون لحن مهربون گفتیی تو صورتم نگاه گذرادوباره
 !يکردی میخودتو معرف

 
 براش اومدم که یی چشم و ابروهی ی ولکنهی نگام نمدونستمی که منیبا ا... دادم هی ـنه به مبل تکـی به سدست

 تخصصشو مامانم داره
 
  نه؟ای ي خوندنمیبب...رمی سراغ دفترمو بگخواستمیفقط م...ستیمهم ن... من؟ ؟ریافتاد تقص...خوبه واال_
 !!اوردمی نیخوندم ول:  گفتکردی بود و داشت نگام مدهی کامال به طرفم چرخنباری که ای شو به مبل داد و درحالهیتک
 

 که خنده همه دی کشاطی بردن تو حي براروی دست امتا اومدم بهش بتوپم رسول اومد طرفمون و چنان... شدمیشاک
 ...دراومد

 
 ...مایزدی حرف ممیدوکالم داشت... اونجاشی بردیرسول واسه چ...اه!...خواستمشیم! گهی دشی آوردی مخب

 
  ش؟ی وقت نره طرف آتهی کجاست؟ دینو!...نرم؟!..برم؟...اطی برم تو حخواستیدلم م... پام انداختم ي روپامو

 
 که وونهی دنی و سمانه رو تخـ ـت نشسته بودن و به امنیرحسیرسول و ام...اطی بلند شدم و برگشتم تو حعیسر

 ... بابا لنگ دراز...دنشیبا اون رقص...ذارنیآبرو واسه آدم نم...دنیخندی اومد میداشت جلوشون عشوه م
 

 ....ش نشسته بود و زل زده بود به شعله هاشی افتاد که کنار آتدی به نونگاهم
 

 کنه؟؟ی نگاه میبه چ... چشماشو گرفتمي کنارش و منم سونشستم
 

 ... اونورمی برایب...يسوزیم...داداش گلم: دستمو گذاشتم پشتش و گفتم...سوزوندی صورتمو مشی آتحرارح
 

 ! يسوزی جهنم مشی آتيمامان مگه تو تو:  برگردوند طرفم و با بغض گفتسرشو
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 پر از اشکش ي و با بهت به چشمانیکامل نشستم رو زم... حس شدهی لحظه احساس کردم همه جونم بهی واسه
 دونه از هیچشماشو باز و بسته کرد تا ....دمی گونه اش کشيدستمو آروم رو...صورتش سرخ شده بود... شدمرهیخ

 زای چنجوری از ایآخه بچه چ...نه کهیگر... منيجلو...دوست نداشتم به خاطرمن... صورتش افتادياشکاش رو
 ... حرفو زده؟؟نی که مامانم بهش افهمهیم
 

 ... تفاوتیب... الی خیب... کردم خوشحال نشون بدمیسع... صورتش گذاشتمصورتموکنار
 
 فهمه؟؟ی میک! برمی مبمی تو جذارمی مخچالی ي خاخیاز ...فکر اونجاشم کردم! شیمن قراره برم تو آت...یداداش_
 
 .... خندهری زد زهوی

 
 !می بگمیتونیما نم!  بهشتی بره جهنم کی کدونهیخانوم معلممون گفت خدا خودش بهتر م_
 

  ماچ محکم کردمهی شوی ـشونـی عقب و پدمی کشصورتمو
 
 ! منو ببره جهنم؟ادی خدا دلش ميبعدم فکر کرد! راست گفته_
 

 : ماچ کرد و باخنده گفتلپو
 
 ...میسوزی ممی دارمی تا نفهممیزنی حرف می همیباهمم باش! رمی نمجایتازشم من بدون تو ه! نه_

 نی زميدستشو گرفتم تا از رو... ناراحتش کنمنی از اشتری اومد بیاما دلم نم... ام گرفتهی حرفش گرنی با ادوباره
 ..میبلند ش

. 
 ؟؟ي اهیپا!! می بپرشی از رو آتي چجورمی کننی از االن تمرای بگمی من مدینو_
 

 ...آره:  بچگونه اش گفتتی تپلشو تکون داد و با قاطعدست
 

دستشو آروم ...ادی بشی براش پی کوتاه نبود که مشکلدمیقد نو...شعله اش کمتر شده بود...می قدم عقب رفتچند
 فشاردادم

 
 ! میپری اونم ممی بتوننویاگه ا! میپری دو سه گفتم مکی دینو_
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اونجا جواب ... خوش بگذرونمنجایا... وقته زدمیلی خاموی اون دندیمنکهق...اون کجا... کجاشی آتنیا!!زدمی گول مبچه
 گهید...تازه برم جهنم!...نی ما همه بهشتلیفک و فام... افتهی نمایلیتو جهنم چشمم به خ...اتفاقا بهتر...دمیپس م

 ...ستنیمامان و بابام ن
 
 دهی جهنم پرشی واقعا از رو اتي انگاردینو...میدی پرشی از رو آتدی بلند من و نوغی جهی دو سه رو گفتم و با کی

 پسرارم به واکنش هی کارمون بقنیا...کردی باال و مدام صورتمو ماچ مدیپریچنان ذوق زده شده بود که م...بود
 ... بپرنشی اودن تا از رو آتی میکی یکی...انداخت

 
 ... افتادری به امنگاهم

 
 یعنیخوبه ...چقدر لبخندش خوبه...کردیوم رو تخـ ـت نشسته بود و با خنده نگامون م ساکت و آرنی حسری اماما

 ...نه شماتت...نه توش تمسخر هست...نکهیا
 شستمی رو تخـ ـت مرفتمی چپ چپ احسان نبود منم مياگه نگاه ها... راحت شدالمی که رفت تو خونه منم خدینو
 !ست؟ی جور نری پسر چرا با امنی دونم اینم..
 

 کارو نی بود بدون نقشه ادیاز اون مارمولک بع... و بستاطی در حنی بود که متوجه شدم امهی بقطنتی به شنگاهم
 ...کرده باشه

 
 ... نگاش کننهی واستاد و دوبار دستاشو محکم بهم زد تا بقاطی حوسط

 
 !! واستون برقصمخوامی منیرحسیبه افتخار ام_
 

 هی که مثل بقنی و با التماس به اممی ـشونـی رو پدمیمحکم کوب... و شده بود ولنی سمانه که از خنده رو زمبرعکس
  گفتمدیخندیداشت م

 ...جون نفس تو نرقص _
 

 :  گفتي گرفت به کمـ ـرش و با غلدردستشو
 !یرقصی پس تو مهینجوریاگه ا_
 
  تعجب چشمام گرد شده بود که رسول بازومو گرفت و با خنده دستشو آورد باال و گفتاز
 ! وسطادیرقاصمون م!! گهیراست م_



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 339 

 
دستامو گرفته بود و مثل منگوال باال ... بوددهی فایچشم غره هام واسه رسول ب... آهنگ و بلند کرده بودي صدانیام

 نمیفقط سرمو چرخوندم تا بب...کردی ام موونهی برقصم داشت دنیرحسی امي بخوام جلونکهیفکر ا...کردی منییو پا
 راحت ری بابت امالمیخ....کردی مي منچ بازدی و با نونیی پادسرشو انداخته بو...خداروشکر... نهای کنهیداره نگاه م

 ...فتهیبعد چشمش به من ب...نیی پادیاری آهنگو بي تذکر بده صداادی بود بیکاف...اما بابا...شد
 

 رفتم طرف تخـ ـت و عیم سرمن... وسطاری داد تا دستمو ول کنه و خواهرشو بتی با التماس هام رسول رضاباالخره
 ... رسول به نفس نفس افتاده بودم رو تخـ ـت نشستمي که بابت استرس و بپر بپر کردنایدر حال

 
 ...می بخوراری بوهی برو میآج:  با خنده رو پام زد و گفتدینو
 

 ...  که کنارش نشستماوردی خودش نياصال به رو... بودنیرحسی به امنگام
 

 ...گهیبرو د:  پام زد و با خواهش گفتي رودی نودوباره
 

 کردم تا چشمم به ی طعی تا آشپزخونه رو سرییرای پذرهیمس... دست خوردهای کم بود ای ها وهیم... شدمییرای پذوارد
 ....مادر گرام افتاد

 
  و پسرا؟دی ببرم واسه نويدی موهی خورده مهیمامان _
 
 افتاده بودبه لکنت ... شده بودرهی بهم خنکشی عياز باال_
 
  شده؟؟يزیچ...چ_
 

 ... نشستمری امشی پای...دمیرقصی من با رسول مدهی ددی شاگفتم
 

 !؟ي ما رو ببري ابرویتونی امروز مهی نمیبب:  گفتدی دهنش و با فرم تهدي آورد جلوچادرشو
 

 ... جلوتردمیشالمو کش... شده بودمدستپاچه
 
 ! کردم؟کاری مگه چیمامان_
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 ... بدتر دست و پامو گم کنمشدی به چشمام باعث ممشی مـ ـستقنگاه
 
 !!؟؟يپری مشیاز رو آتت... مانتو تنگنیبا ا...جلو اون همه پسر_
 
 ...اما مامانم... احمق فحش دادمدی نونی و تو دلم به ارونینفسمو با صدا دادم ب... راحت شدالمی خباز
 نیاگه بابم بود ا... کنمیازش عذرخواه... بزنمتیوم خودمو به مظلی و حتامی جلوش کوتاه بتونستمی رقمه نمچیه

 ...یول...کردمیکارو م
 

  ـنه شدمـی به سدست
 ؟ي ندارنانی اطملتونمی فاميتو به پسرا! ننی منو ببيدنای پرنییاونا نشستن اونجا که باال و پا...مامان جان_
 

 .گفت "یاستغفرالله" هی دندوناش و ي دوباره گرفت الچادرشو
 ! خجالت بکشنیرحسیجلو ام_
 
 دنمونوی رقصيوا...کشمی خجالت میلی خریمن از ام...گفتیراست م...منم پشت سرش رفتم... وارد آشپزخونه دیوت

 ... به خودم ندادمیهرچند منکه تکون...بگو
 

 : اپن و رو به مامانم گفتي که احسان اومد جلودیچی موهی مکی ظرف کوچهی ي توهی داشت مامانم
 ... کارتون دارهونیآقا هما _
 

  و با لحن مخصوصه خودش گفترونی بدی کشخچالی سرشو از تو مامانم
 .نی اشو خودت بچهی بقاینفس ب_
 
 ... کهذاشتمی ها رو تو ظرف موهیدونه دونه م... واستادمخچالی ي مامان جلويجا
 گفت؟ی میمامانت چ_
 

 با صداش جا نمی هميبرا... بودمگهی ديای دنهیتو .... به هول بلند کردم که احسان باال سرم واستاده بودسرمو
 ...خوردم

 
 !يدی پرشی داده بود چرا جلو نامحرم از رو اتری گیچیه_
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 ...  رو از دستم گرفتوهیاحسان ظرف م... و ببندمخچالی شدم تا در بلند
 ؟؟يبد که جوابشو نداد_
 
 ... گفتمی به مامانم چادی بادمیکر کردم تا  کم فهی

 چطور مگه؟_
 

 اد؟؟یسوسه ن!  باباتشیآخه االن رفت پ:  باال انداخت و گفتي اشونه
 
 ...  منم مثل احسان شونه هامو انداختم باالزونی لب و لوچه آوبا
 
 ینی زمبی حواسش به سنباریاما ا... نشسته بودشی آراد و کنار آتشی دوباره رفته بود پدینو....اطی تو حمی هم اومدبا
 ....شکمو.... بودشی تو اتيها
 

 تا به نمی و منم مجبور بودم لبه تخـ ـت بشمیمن و سمانه کنار هم بود...می نشسته بودی تا دور تخـ ـت همگدور
 ...ییرای برگردم تو پذعیمحض احضار بابا سر

 
 ...دراورده بود خندمونو نی رسول و امي به سر گذاشتن هاسر
 

  بود؟؟؟ی کدی که چهار تا خوردي بارنیداداش آخر: رسول
 

 دی چرخنی نگاه ها به طرف امهمه
 !!نیهمون موقه که شما شش تا خورد_
 

  ام گرفته بود که رسول در کمال آرامش پاهاشو دراز کرده و گفتخنده
 دمی چطوره؟شننایی اون پايحاال هوا!! می ها خبر ندارچارهیاز اوضاع شما بدبخت ب...میپریواال ماکه اون باال ها م_
 ! پسهیلیخ
 
 : ـنه اشو سپر کرد و گفتـی سنی امی خنده ولری و احسان زدن زری امگهید
 !نیالبته شماها بهش عادت دار! منیفهی ممی که سه تا خوردمی بازنیبذار ا _
 

  بهتون گل نزده؟گهی؟ د چه خبرنی ورامي از تشتک سازیراست:  بهم زد و گفتی چشمکرسول
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 گل ي با اون لپادی که نوسوختی داشت منی اميدلم برا... خندهری منم تو کنترل خنده کم آوردم و زدم زگهید
  که کم آورده بود گفتنی امي دست به کمـ ـر اومد ککنار تخـ ـت و به جاشیگل
 !نی بهتر خبر داشته باشدیشما با!  که ماله دسته سهيتشتک ساز_
 

 هی بقي و بغـ ـل کرد و رو پاش نشوند تا جلودی که نونیبه خصوص ام... استقبال کردن دی نوی از حاضر جوابهمه
 ...ارهی ها کم نیاستقالل

 
 ... ماچ کرددی صورت نواحسان

 
  صداشو بم کرد و گفتي بود چون با غلدردهی مه حرفا رو شنيانگار... اومدی کوتاه نمدی نواما
 !! وطن فروشنکناشونمیباز!! هی چرخششونی پسه که مربیی اونايدر ضمن هوا_
 

  با خنده گفتنیرحسیاما ام... نوبت احسان بو جواب بدهحاال
 !!هی بهتر از فراری چرخشدینو_
 

 ... بهمدنی رو هوا دستاشونو کوبری دستشو آورد باال و با امیاز خوشحال... حال کرده بودگهی دیلی که خاحسان
 

 :  افتاد و گفتغی جغیکه سمانه به ج... گل کرده بودی و جو فوتبال حسابيری گحال
 ... تو خونهمی ما بردی دعوا کندیخوایم_
 

  پشت بندش اومد و گفتاحسان
 
 به قول شاعر_
 میمکن سوراخ لنگ با وفا/  می پازی فرهاد غزال تاال
 

 می بحال ناله هاینما رحم/ یسی پرسپولیی رضاثی شمنم
 
 می آی در می بگو کی ماتنیاز/ سته مات و زارم  جدول نشته
 
 ! می هر دو پايشکسته ساق ها/  دمی بدو بسکه دوي آی گفتتو

 : دو زانو نشست وگفتمانی نداشت چون ای دعوا تمومنی ايانگار
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  برنده شودیکه قرمز به آب/  پور در نود ی خوش گفت فردوسچه
 
  خوشستنشیکه دل دارد و بر هم/  کش است سهی اس اس که کازاریم
 

  را نماندست قرارانیدگر آب/  شش تا بخوردست از روزگار چو
 
 ی بخندا هم،یسرافراز و سرخ/  ی غمی کز محنت دسته سه بتو
 

 !  غران بودری دل ششتایز ش/  بود هرکه قرمز بود توانا
 

 و ذوق و نی امیمخصوصا شعر خون...آخر خنده بود به خدا... رفته بودم از خندهسهی دوتا شعر مسخره رنی از امنکه
 ....شیمی هم تاوردنی بابت کم ندیشوق نو

 
 شعر تی بهی از سر تخـ ـت شروع کردن به ییهویکه .  حافظي رفته بود تو نخه شعر های کدمی وسطا نفهمنیا

 .... شب شعر راه انداختنیی جوراهیخوندن و 
 
 شروع کرده ی دونستم کیاصال نم... که نوبتش بود شعر و بخونهکردمی داشتم نگام منیرحسی به ام تعجببا

 .... بودهنیرحسی خوندن که حاال نوبته امي و احسان که چه شعرنی امای...بود؟؟
 ...اما
  کرد و گفتی مکث کوتاهنیرحسیام
 يداری مخلصان را نه بوضع دگران ميداری که مارا نگران مستیروزگار _

 يداری عزت صاحبنظران منی چننی به منت باز نشد ای چشم رضائي گوشه
 شعر و نی اعی سریلیاما سمانه خ... نظاره گر باشهدادی محیانصراف داد و به قول خودش ترج...دی به رسول رسنوبت
 :خوند

  ما شاد نکرددهی دل غمدی نکرد به وداعادی باد آنکه زما وقت سفر ادی_
 که من تازه شعر سمانه رو تو ذهنم زمزمه کردم تا کردنیهمه داشتن نگام م...هول شدم... بوددهی به من رسنوبت

 ... صورتمو به طرف سمانه چرخوندم... بگمی چنمی بود تا ببی حرف آخرش چنمیبب
  من و دل باطل بودی دوست نباشم هرگز چه توان کرد که سعیدر دلم بود که ب _

 : اومد طرفم با خنده گفتی که منطوری از رو پاش بلند شد و همدی نوهوی اما خوندی مدی بانی امحاال
 ... توي تو نفسم هم نفسم هر نفسم فداالی با نفس خمیمن و دل هم نفس _
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لپشو محکم ماچ کردم که احسان آروم تو .  بچه رو بچلونمنی اي دونستم چجوری ذوق زده شده بودم که نماونقدر
 : زد و گفتدیسر نو

 ؟؟ی وجبمی نيکردی مکاری چی زبون و نداشتنیتو ا_
  به احسان اشاره کرد و گفتمی که لپامونو کنار هم گذاشته بودنطوری مهربونم دوباره صورتمو ماچ کرد و همداداش

 !حاال تو بگو... گفتمنی اميمن جا_
دستمو دور کمـ ـرش حـ ـلقه ...کردی تپلش آرومم مي لمس دستای نفساش حتياونقدر که صدا...دمی نوعاشق

   انداختدی به من و نوی نگاهمین... تا شعرشو بخونهمیکردم و چشم به احسان داشت
 دنی ست رنجي ما کافرقتی که در طرمی و خوش باشمی و مالمت کشمیوفا کن _

 تا دیوگرنه با.  وسطدی معاصرم کشي شاعر هاي و که پانیرحسی بده امریباز خدا خ.خوندی که فقط حافظ ماحسان
 از دور مسابقه کنار گذاشته اونمیی جوراهی زنگ خورد و نی املیوسط کار موبا. دمیخونیصبح فاتحه رفتگانو م

اما بنا به نظر داور . اومدشی باشه بازم خوب پي تو شعر و شاعرکردمی اصال فکرشو نمنکهیسمانه هم با وجود ا.شد
 . تو بلقور کردن شعر از دور مسابقات حذف شدادی زری تاخلیمحترم که رسول بود به دل

 وسط تخـ ـت بای تقرگهی و دمی و احسان جلوتر اومده بودنی حسری شده بود که من و امي به اندازه اي بازجانیه
سمانه ام که . داداش گلم برخوردار بودمتیمن که از حما.  طرفدار داشتهی ام واسه خودش یهر ک.مینشسته بود

 ... معلوم بود با احسانهتشیمارسول هم با مدل ح... افتادی جوون از دهنش نمری جووون امریام
  هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کردگانگانیمن از ب: احسان

 ...میزنی حرف دلمونو میی جوراهی شعر ها نی با امی هر کدوممون دارکردمی دونم چرا احساس مینم
  زندی خرابتر نمنی که خنجر غمت از اشودیدل خراب من دگر خرابتر نم: نیرحسیام

 : جواب دادمعی سریلی چرخوندم و خری احسان و امنی بنگاهمو
  همزی او شد و جان ني هم دل فدازی است و درمان ناریدردم از  _

 احسان هم تا کردمیاصال فکرشو نم... خوندي اگهی دتی بکردی نگاه مری که به امی تکون داد و درحالي سراحسان
 نی آورد معلوم بود که ای که اون زود و تند به زبون منطوریاما ا... اصال حفظ باشهای... حد بلد باشه شعر بخونهنیا

 ....کارست و من خبر نداشتم
 : آخرمو خوندمتی که من بگذشتی مقهی دقچند

  دل به دل راه ندارد دل من از غصه خون شد دل تو خبر ندارددیغلط است آنکه گو_
 که انمی و کنار زدم و بدون توجه به اطرافدینو.دمیبابا رو ك تو چارچوب در د...شت سر احسان افتاد به پنگاهم
 ... بودن رفتم طرف بابای شعر و شعر خواننی غرق ایحساب
 ...يزی دوباره آبروريوا...خدا نکنه... زده باشهی مامانم حرفنکنه

   ـنه حبس کردمـی که واستادم نفسمو تو سجلوش
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  بابا؟ي داريکار_
 نگاه بابا و دنبال کنم قی دقریتا خواستم سرمو برگردونم و مس... شدینگاهش طوالن... به پشت سرم انداختینگاه

 : پرجذبه اش گفتيبا همون صدا
 !!ندازنیدارن سفره م...برو کمک مامان و خاله ات_

 ها ی دورهمنیمن هنوزم از ا...دمی کشینفس راحت...از کنارش رد شدم "چشم" و با گفتننیی انداختم پاسرمو
 ..ترسمیم
 دستم یوسط را ه واستاده بودم و هرچ... واسه من تو آشپزخونه جا نبودگهید... راست به طرف آشپزخونه رفتم هی
 ..دمیچی که تو هال انداخته شده بود مي بلندي و رو سفره گرفتمی مرسوندنیم

 ... بابام شامل حالم نشهانای مامانم و احيدوباره رگبارها نکرده یی اما دم نزدم تا خداشکستی ـرم داشت مکمـ
 از بس يخفه نشد:  و گفتدی که خاله مهگل از پشت شالمو کشذاشتمی و چنگال ها رو کنار بشقابا داشتم مقاشق

 !اد؟ینفست باال م! ش؟یسفت بست
 !؟؟یی حجابیتو چرا طرفدار ب:  با خنده گفتذاشتی رو کنار بشقابا موانای که لصابر
 !!گردهی مشای دروهی ما شبيجلو.شناسمی وروجک و منیمن ا: گفتشدمی که بلند منطوری بازومو گرفت و همخاله
 ... اومدم تا متوجه بابم بکنمش که دور تر ازمون واستاده بودیی خاله چشم و ابروواسه
 ایم گنده بابام ترسناکه  دونم شکیمن نم... لبش جمع کردي تک سرفه خندشو از روهی گرفت و با عی ام سرخاله

 ! چرا؟؟... بابامو ندارهي جرئت واستادن جلویشکی خاتون و عمو هریواقعا به غ!!  مرتبششیر
 به سفره ینگاه... شدیواقعا داشت از وسط نصف م... شدملی به طرف عقب ماکمی پشت کمـ ـرم گذاشتم و دستمو

 .... بابام صدام کردهوی جام نشستم که همونجا سر... بودمشدهی مرتب و خوشگل چیلیانداختم که خ
 !!میشی جا نمنجایهمه ا! تو آشپزخونه غذا بخور_
 ...جا بود... انداختمی نگاهی تعجب دوباره به سر و ته سفره به اون بزرگبا
 !! خان جا هستاونیهما_

 برم تو دی به چشمام فهموند که بارهی تکون داد و خي بود سرستادهی توجه به حرف سبحان که کنارش ای ببابا
 !! دستورههی نیا...آشپزخونه

 مونیپش... مزخرفم دادمهی زندگنی بود بار خودم و اراهی بد و بی لب هرچریز... بلند شدم نی زمي از روی ناراحتبا
 ... ندارملیاصال م...خواستمیغذا نم...شدم
 ی داشتي اتاق احسان کاررمیم... خورمیدارم غذا نمحالت تهوع :  به شونه مامانم زدم و کنار گوشش گفتمآروم

 ...صدام کن
 "!بهتر" گفتي در کمال خونسردمامانمم
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نه به ...نیرحسی امشینه به اون موقع که عمال بابا ازم خواست برم پ... وضع و اوضاع خودم خنده ام گرفته بوداز
اونوقت سر شام ...می دورهم نشسته بوداطی ساعت با همه پسرا تو حمی ندنیخوبه د... برم تو آشپزخونهگهیاالن که م

 یحت!!  نامحرم باز نکني همون اعتقاد بابا که دهنتو جلوبه گردهی برمدمیشا!!... داشت؟؟رادینشستنمون کنار هم ا
 !!واسه غذا خوردن

 یک!... نباشم؟ی باشم کدیبا ی دونم کینم...شمی موونهیخودمم دارم د... کنمی اتاقو محکم بستم تا حرمو خالدر
 ...کهی تارکهی روشن که چه عرض کنم تارفمیتکل!..  زنده باشم؟؟ی کرمیبم
 ... واسم اومده بودامکیپ... دراومدمی گوشبرهی تخـ ـت نشسته بودم که مرو
 "احسان" ؟ي زدمیکجا ج_

براش .نی بشششیپ. باشهدیحواست به نو...نوش جان...خورمی دارم غذا میدو لپ...یتو اتاق جنابعال " نوشتمواسش
 "...مونهی بچه گشنه مزهیریکم م.زهینذار بابام براش برنج بر...ای بکشیحساب

 ... چون دوباره راه گلوم مسدود شدهارهی واسم نانای که احخورمی گفتم دارم غذا میدروغک
  باشه؟؟ری حواسش به امیک!! نیی پايموندی مینگرانش:  جوابش بودم که برام نوشتمنتظر

 گل شیمسخره لوس باز!  و بردم؟نیرحسی اسم امیمن ک. آورده بودری وقت گنمی اخوردمی حرص داشتم مکم
 ...کرده
 ... رو متکا فشار دادم و همزمان چشمامو رو سقف اتاق قفل کردمسرمو
 ...خوندمی خودم شعر مي و برادمیکشی رو شکمم دست مآروم

 
 ... آروم کنميدمو چجور گرفتم خوادی کم کم
 
 

 ... گرفتم منتظر دست نـ ـوازشگر و لبخند پر مهر نباشمادی کم کم
 
 

 ... بخونم و برقصمیی تنهاي خودم تو وقتاي برادی گرفتم که باادی کم کم
 
 
 ...رمی زانو و دستا رو بگنی لرزش ايجلو...رمی صدارو بگنی لرزش اي نگرفتم جلوادی هنوز اما
 
 
 ... دست بزنم و سوت بکشمالی خی وقتا بنی نگرفتم که تو اادی
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 ....خوندمی دل خودم مي و زمزمه وار براآروم

 
 
 

  سنگِ سختهی از کهی تهی آهن شدم انگار مثل
 وارهی ثابت به دنگام
  تخـ ـتنی اي و روز گوشه شب
  تو گلوم موندهی بغضهی از غصه رمی می مدارم

  از حسرتیشی شب آتهی
  اشکامو سوزوندههمه
 واری در،واسه دي تا لب پرِ حرفه برادلم
  خوامی تازه تر ميهوا
  عطرِ گندمزارهیشب

  تونم بخوابم بازی بود دوتا دستات نمنجای اکاش
  هایچی قي سوزه جایم

  بود پرِ پروازی شکلچه
 زارمی بجهی سرگنی چرخه تو ذهنم از ای منیزم
 ی وزنی بيای دننی اتو
 و انکارم وهم ونِیم

  مسکِن دردمو خوردهنجای دونم چرا اینم
 نجای گم شده ايزی چهی

  نه زندم نه مردهکه
  خوام راهو برگردمیمن نم. وحشتو ازنی اریبگ
  بودی دونم چه سالینم
  تَر کردماهاموی روکه

  محوِ پروازمی گی آهن شدم انگار تو ممثل
  کنم امشبی ملهی پهی

  پروانه شم بازمدیشا
 ... از رو تخـ ـت بلند شم و شامو بکشم رو سرمعی که به در خورد باعث شد سري تقه ايصدا
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 ..دیبفرمائ_
 ... خندهری بود زدم زدی که دست نوي که دست احسان بود و پارچ نوشابه ای بزرگینی سدنیبا د... بازشددرکه

 !اط؟ی شب شعر تو حای کهیتخـ ـت من رمانت _
 ... منوي دروغادمیشا...اخالق گند بابامو احسان خوب شناخته بود.  گذاشتمنیم و از دستش گرفتم و رو زینیس
 !؟ي ما غذا بخوری پشيخوایتو که نم!! هر دوش_

 : که دستاشو رو زانوش گذاشته بود گفتی شد و در حالدال
 !! یبعد شام مسابقه آواز خون_
 ...  نون گذاشتم دهنمکهی تهی

 ! بخونمی جلو کسذارهیآقامون نم! عمرا_
 : دراورد و گفتی فرم چندشافشویق

 !یچقدرم تو حرف گوش کن!! سگ تو روح آقات_
  با التماس گفتدی که نوکردمی داشتن نگاش مطنتی شبا
 ... بکش گشنمهیآج_

 ... مرغ براش گذاشتم تو ظرفکهی تهی و ختمی پر براش رریدو تا کفگ. و از دستش گرفتم بشقاب
 .هم دوباره زل زده بود باحسان

 !! هاارهیبه حامد بگم چشماتو درم! ي بهم زل زدينجوری که اضتمیمگه مر! آقا دکتر_
 ... خندهری زد زهوی دینو

  که خودش گفتخندهی داره می بچه به چنی بودم که امونده
 ! سوسکهلی گورنی اشیحامد پ_

 احسان نیا...گفتیراست م...دادمی بودم و محکم دلمو فشار مدهی دراز کشنیاز شدت خنده رو زم... خودم نبوددسته
 ... حامدي رون پاشدیفقط بازوش م

 و دو نفره من و برادر گرامو ترك ی مجلس خودمونی و مسخره کردن جنابعالدی تهدی دکتر بعد کلي آقاباالخرعه
 ...کرد و رفت

 شده رهی خخوردیتها غذا م که با اشدی چونه ام گذاشته بودم و با عشق به نوریدستامو ز.  به غذا نذاشتم یلی مواقعا
 ...بودم

 !!ای حامد و به مامان نگدینو_
  از جنب و جوش افتاد و با دهن پر گفتدهنش

 !من؟؟ نه_
 دوباره گفتم... قلپ از نوشابه خوردمهی
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 !ي که بهش گفته بودشمی از آتدنی پرانیجر...حواست باشه ها_
 :  و به هول گفتدیی تند غذاشو جوتند
 !ي بپری تونیاحت بشه که م رالشی خخواستمیم_

 !... بپر بپره؟ایمگه اون دن... تو بشريچقدر ساده ا... دادمهی تکواری خنده و به دری ززدم
 !يتوکه دوست دار... به کم مرغ بخورای بیآج_

 کردمی بود و جمع مختهی رنی رمي که روی برنجي هادونه
 ؟ي شدریتو س... مهربون من خورمینم_

  باز با حسرت گفتی ولترکهیمعلوم بود داره م... دی شکمش کشي روکشوی کوچيدستا
 ...خواستمیکباب و دلمه ام م_

 ... ندارهیرمونیبچه س...رهی بگمی وقت دکتر رژهی دی حامد بگم واسه نوهی دی ام گرفته بود باخنده
حواسم ...گهیبخدا خوبه د... به سرو وضعم انداختمی نگاهنهی ائيجلو... تا ببرم اشپزخونهدمی چینی ها رو تو سظرف

 ... افته گردنمی و بذارم دوباره برگردم تو اتاق وگرنه شستن ظرفا مینیباشه س
فکر کردم ...برهی رفت رو ولمی که موبارونی بودم بومدهیهنوز کامل از اتاق ن... گفتم تا در اتاق و برام باز کنهدی نوبه
 و با خودش ببره ینی گفتم سدیبه نو...زی و گذاشتم رو مینیدوباره برگشتم تو اتاق و س... زنگ بودي اما انگارامکهیپ

 !!رسهی بهونه اورد که زورم نمیول
 ... اومد متوجه بشم و قطع کنمی کسنکهیرو تخـ ـت نشستم تا به محض ا... افتاده بودمی حامد رو گوشاسم

 ... سالم_
 ؟؟يچرا شاد_
 چرا؟؟... من؟؟یک_
 !سگ بودنت واسه منه!! یزنی که شاد ميدی داروی کستیمعلوم ن...گهی دنیهم_
 ... دفعه چش شده؟؟هی... خوب بود کهشی ساعت پهیتا ... شماره حامدهنکهیا... نگاه کردممی تعجب به صفحه گوشبا

 ...کنهی کنم بدتر میاگه بخوام مثل خودش قاط... اخالقش دستم اومدهگهید... خورده مهربونتر باشمهی کردم یسع
 ...حامد جان االن من شادم به نظرت؟؟_
  اش گفتي همون لحن جدبا
 خوش ي داریحساب! توهم محبوب..جمعتون جمعه !!  تا بنا گوشت بازهشتی ننمی ببتونمیاز پشت تلفن م_
وم دلش  ام نرفتم چون خانیمهمون!!  خانوم نگران نشن موندم خونهنکهی بعد من احمق به خاطر ایگذرونیم
 ... خانوادش باشهشی پخواستیم

 که خودم هی تنها کارنیآخه ا... کنهیمنم گذاشتم تا همه حرفاشو بزنه تا خودشو خال...زدی داشت غر مزی رهی حامد
 .... نسبت بهم انجام بدنگرونیتوقع دارم د
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ساکت شده ...تموم کردم " دلمزیعز" هیحرفاشو با ...گذرهی من داره بهم خوش مکنهی جالبه که حامد فکر مچقدر
 ...هی که هنوزم عصباندادی نامنظمش نشون مي نفسهاياما صدا...بود
 
  گفتمانهی و با لحن دلجونیی تن پابا
 که تو دلمه مهلت ییگرنه هول و وال'و... افتاده بودمی بود که شماره تو رو گوشنی اي باز بود فقط براشمیاگه ن_

بابامم امر ... تا شالمو بکشم جلوادی که مامانم مدام برام چشم و ابرو می جمعنیاونم تو هم.دهی بهم نمدنیخند
 فکر کنم که چقدر نی و با اجازت به انمی تو اتاق بشامیب منم مجبور بشم.. نمی که کنار نامحرم سر سفره نشکننیم

 !!.. نرفتی بدون من مهمونیحت...خوبه حامد به حرفم گوش داد و موند خونه
 با دهن یمخصوصا وقت...دهی و نمیچی اجازه فکر کردن به هدیراستش فرم غذا خوردن نو!!  بگم بودم دروغمجبور

 ...کنهی ميپرش برام دلبر
 ي جمله هایمردم دوستاشون نصفه شب... شانس منهنمیا...کنهی که داره به حرفام فکر مدادی حامد نشون مسکوت

 چقدر تو خونه حوصله اش نیبب... آقا جواب پس بدممی جمی ببه سدیاونوقت من بدبخت با! گنیعاشقونه بهشون م
 ...رهی زنگ بزنه حال من و بگي فکر کرده چجورنیسر رفته که نشسته به ا

 !!؟؟ي خوردیحاال شام چ_
 ...نهیبا طمان...آروم...لحنش صدو هشتاد درجه عوض شد!  نوش جونمازی امتستیب

  گفتمی براش لوس کردم و با ناراحتصدامو
 !! نوشابهوانی نصفه لهی  فقطیچیه_
 ه؟یاونورا قحط! ؟ي نبود بخوري اگهی دزیچ_
  لـ ـبم بود جواب دادمي که روی جونی خنده ببا
 !!ممی منم تو رژي دارکمی بهم گفته شیی آقاهیدرضمن ...فقط من اشتها ندارم... هستینه اتفاقا همه چ_
  تفاوت گفتی بیلی اما خرهیگی خندشو مي معلوم بود داره جلونکهی ابا
 !يریگی زخم معده مينجوریا!! نگفته که اصال نخور_
 ...بردی شوده بود داشت دلمو مکهی تکهی که تو ظرف تی مرغيبو. نگاه کردمدی بشقاب دست خورده نوبه
 ! بخورم؟یگی میعنی_
  از گوشم فاصله دادمموی خنده که بابت صداش گوشری چنان زد زهوی

 ... شکمـــــــوي وونهیعاشقتم د _
 ... شکموامیلی من خگهیراست م... نون گذاشتم دهنمکهی تهی خنده با
 !!کنمی دستو پامو گم منمیبیغدا م... حامدستیخب دست خودم ن-

  خنده اشو گرفتيجلو
 ...ی دست و پاتو گم کنینیبی منو مدی بازمیعز_
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 که ی دهنم گرفتم و در حالي جلوویگوش... داده بودهی ـنه به در تکـیاحسان دست به س...ختی در قلـ ـبمو ريصدا
 با احسان چشم تو چشم بودم به حامد گفتم

 ! بهتزنمیزنگ م_
 ... کردی ازم خداحافظعی تونم حرف بزنم سری اومده و نمی انگار متوجه شده بود که کسحامدم

 !؟يزدی همه اش با تلفن حرف مای يغذا تو خورد_
  به دست جلوش واستادمینیس... بندازهکهی اومد بهم تیخوشم نم. و برداشتمینیس و فمی انداختم ته کلمویموبا

  گرفتینیدستاشو به س... رد شمخوامیبرو کنار م_
 !برمیخودم م _
  گفتمرونی برفتی که داشت از اتاق می روشنش کنم موقعنکهی اياما برا.. و ول کردم ینیس
 ! نداشتملیغذا نخوردم چون م...در ضمن_

 دمی کنم که دیمنم پشت سرش رفتم تا حرصمو خال...رونی تکون داد و از اتاق رفت بي با خنده حرص درارسرشو
 ... طرفمادیمامانم با عجله داره م

  شده بودم که گفتخکوبی احسان مپشت
 ... کمکایب!..؟ییمعلوم هست کجا_

 که هنوز داشتن ساالد نیرحسیول و امبه جز رس... سفرهي پادمی ام که رسیوقت... احسان و که نتونستم بدمجواب
 اونور نوری واسه خودشون ایخاله هام و مامانم الک. به اشپزخونه انداختمی نگاهمین. سر سفره نبودی کسخوردنیم
 .رفتنیم
 ... و احسان هم کمکم کردنیی سفره شروع کردم به جمع کردن ظرفا که زندانیی پااز
 نیباز به شعور ا.دمش گرم.کنهی اونم داره کمک مدمی فهمکردیکر م تشنیرحسی که داشت از امیی زنداي صدابا

 ...پسر
رو مبل لم داده بودم ... بودچوندنی استاد پیعوض. بودمی شاکیلی خیاز سمانه ک... اخم و تخم سفره رو جمع کردمبا

  کشدار اومد بغـ ـلمازهی با خمدیکه نو
 ! پوچ؟ای گل يای میآج_
  حوصله ابرو هامو انداختم باالیب

 .ستیحسش ن...نووچ_
 انایخودمو رو مبل جمع و جور کردم تا اح... با لبخند اومد کنارم نشستنی که امبرحسرفتمی کلنجار مدی با نوداشتم

 . بهم نخورهیترکش کس
 ؟يغذا نخورد_

 ... نداشتملیم:  بود گفتمنیی و سرم پارفتمی که با شالم ور منطوریهم
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 سرفه يبا صدا.  دفتر شعرم افتادمادی بود که هینگاهم به بق... نزدی حرفگهی سرد جوابشو دادم چون دیلی کنم خفکر
 ...بابا مثل برق گرفته ها سرمو آوردم باال

 !!"چشم"کردی تکرار می که اونم هگفتی می داشت چدی دونم به نوینم
  گفتیواشکی ریام...اطی که سمانه صدام کرد تا برم حیموقع

 ! بندازتی نگاه به گوشهی_
 ... داشتمامکیدوتا پ...لمیرفتم سراغ موبا....کردی ولم نمي کنجکاوحس

 ارهی از دلم در بخواستی کرده بود که ناراحتم کرده و میعذرخواه.  خوندمشیهول هول. مال حامد بودشیاول
 "؟ي خوایم.عرمو آوردماما دفتر ش. چون هنوز باهاش کار دارماوردمین " بودنیرحسی امی دوماما

 " جناب مهندسیمرس.ارهیبده نوبد برام ب. خوامی که میپس چ " نوشتمواسش
بالفاصله شروع . کردهمی لباسش قاری دفترو زدمی دیمردم از خنده وقت... اومد تو اتاق دی بودم که نوشی جوامنتظر

  زدامکیکردم به خوندن شعرهاش که بهم پ
 ..."! داده شد؟لیمحموله در امن و امان تحو"

 حاقظ بود تا دفتر وانی دهی شبشتریب. شده بودی صحافمی جلد مدل قدهیتو ... دادم و دوباره دفترو باز کردمجوابشو
 ...شعر

 10:40... نگاه کردممیبه ساعت گوش... ساعت تو اتاق نشستم و دفترشو کامل خوندمهی
 با مانتو کوتاهش دال خواستهی بابام نميجور بود که جلوبهونه اشم ... شدینیمتوجه سرو سنگ...شمی هم اومد پسمانه

 ...راست بشه
 !سمان؟_
 !جونم؟_
  با هم؟دی چطوره؟ خوبمانینر_
 ...يمنم که د در.میری مرونی کم باهم بیلیخ. که دائم دانشگاستنهی اشی بدی دونیم...ستیبدك ن...يا_
 ! برمرونی تونم بی که نمنهیمن دعوام با حامد ا...احمق خوبه که_

  چونه اش گذاشتری بود دستشو زدهی که دراز کشنطوریهم
 !!نفس؟؟_

 دمی خودش دراز کشمثل
 !جوونم؟_
 خنده ام گرفته بود که گفت...کردی شده بود و داشت فکر مرهی نقطه خهی به
 !دوسش دارم!!  چقدر آقاستنیرخسیام_
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 فی ازش تعرينطوری اای اومد کسیخوشم نم!  دوست منهنیرخسیام... لـ ـبم و جمع کردمي روي خنده اری اختیب
 !... منههیهمباز... خاطراتمو با اون دارمنی و بهترنیمن هنوزم بدتر...کنه
 ! خودشو کشتتی گوش؟؟یی نفس کجايهووو_
 ....رنی داده بود که دارن مامی پنیرحسیام.. موی خودمو انداختم رو گوشبای و داد سمانه به خودم اومدم و تقرغی جبا
 ... عجله شالمو انداختم رو سرم و موهامو کامل پوشوندمبا
 !کجا؟_
 دمی ددمی که درونی رفتن از اتاق زدم بییبه بهونه دستشو... جور حس حسادت اومده بود تو جونمهینم چرا .دوینم
روز به  هیاونم ازم قول گرفت که ... کردمیاول با مامانش روبـ ـوس...کنهی می خدافظیی داره با رسول و داریام

 ...خاطر الهام برم خونشون
 بود که با نیرخسینگاهم به ام!  نداشتيجناب سرهنگم که اصال با خانوما کار... از خدا خواسته قبول کردممنم

 ...شمی معیضا... که بابام کنارش واستادهفی اما حششی برم پتونستمیکاش منم م.زدی حرف مدیخنده داشت به نو
 راه پله ها دوباره ي از رورونی برقتی داشت میاما وقت... دري که اومدنم جلودهی مسکردم اصال منو نداحساس

 که به صورتش نی لبخند دانشهی و با دیمنو د...نتمیذوق زده واسش دست تکون دادم تا بب... تو خونه انداختینگاه
 .... تاومد سرشو تکون دادی میحساب

 دی رسیخداروشکر سمانه هم وقت... تا بناگوشت بازهشتی که نيدی و دی کگقتیاالن بود م... حرف حامد افتادمادی
 ... از تو خونه رفته بودریکه ام

تمام ظرفا !  باطلالی حی زهیول!  که تو اتاق نشسته بودم ظرفارو شستنی ساعتهی نیگفتم تو ا... احمق و بگومن
 زهی جاافتی اول دردی باال بود کاند فلک زده ام چون سرعت شستنميبنده ...رنی که مهمونا می وقتيمونده بود برا

 !! ام مادر گرامينفر بعد! بودم
 به یحت... به امشب فکر کردمشتریمن ب...می زدی کالم باهم حرف نمهی میشستی که ظرف می مدتتمام
کنارش ...دهیحامد و دوست دارم چون بهم اعتماد بنفس م!...خوام؟ی می از رابطمون چدونمیخودمم نم...حامد

 ... کنار پدر و مادرمم اصال ندارمی وقنشهی که همیحس...کنمیاحساس غرور م
 بچه رو گهیاحمق نم... مردم و زنده شدمدی رسول با نوگاهی گاه و بي های هاش خربت شوخی آخر شب با شوختا

 ای زدیشمک م بهم چی اومدم عوضیهرچقدرم براش چشم و ابرو م...شهی گوشت تنش آب مدهی قلقلک مياونجور
 . بهش بتوپمتونمی بابام نمي جلودونستیم...يزبون دراز

 که یاون روزم موقع.نمی نتونستم حامد و ببدیتا روز اول ع.کردی متی راحت جلوم بچه رو اذالی با خنمی هميبرا
 در ي و جلودیتا شبش که بابا منو نو... اما اون متوجه من نشددمشی دنگیتو پارک.  خونه مادربرزگممیرفتی ممیداشت

 ...نمشی بالکن تا ببادیب  سر برن خونه عموم منم به حامد گفتمهی کرد تا ادهیپ
  
 ... با مانتو رفتم بالکندی نويمنم به هوا... اومدی بهش میلی که تنش بود خيدی کوتاه سفنی شرت آستیت
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  خوش گذشت؟یمهمون...یسالم خانوم_
  دادمهی تکواری دبه
  بابات؟شی پيری نم؟؟يرد ککاریتو چ. بد نبود _

  حالتر از من گفتی بغـ ـل کرد و اونم بدستاشو
 !ادهیاونجا سر خر ز.خونمینشستم درس م...نه_

 ... از دستم دلخورهای...گهی بگه اما نميزی چخوادی مکردمیاحساس م.کردی ناراحتم منگاهش
 ؟؟ی بگيخوای ميزیحامد چ_

 ...  لبه بالکن گذاشتدستاشو
 !!باهم!! رونی بمیرینقس فردا م_

دوباره سرمو آوردم باال که حامد دستشو ... تونم برمیمن که نم...دمیکوبی مواری به دمیی و با دمپانیی انداختم پاسرمو
  گفتدیی گرفت و با تاکشینی بيجلو
 !خدافظ!  نه من نه توگهی ديومدین... جمله رو دو بار بگمهیمن عادت ندارم _

من ...اما حق با اونه....می نرفترونی روزه که با هم ب4ما فقط .. حامد و تماشا کردم چوب خوش واستادم و رفتنمثل
 .امی نمزدهمیبرم تا س

 زونیلبه بالکن نشستن و پاهامو او!رون؟ی برم بيآخه چجور.کنهی فردا هم نتونم برم حتما اونجا رو بهم کوقت ماگه
 ..نیی پافتمی بود بی کافکی هول کوچهیفقط ...کردم
نه به خاطر مردن ...کنهیبابام دق م!! یاونم با خودکش!  همه رو عزا دار کنمدی روز اول عخواستی دلم مچقدر

 !!رنیگیمطمئنم برام مراسم نم!!  کردهی خودکشونفری هماونی دختر حاج همانکهیفقط واسه ا...من
تو همون حال و هوا بودم که ... و به اتاق حامد که چراغش روشن بود زل زدمدادمیپاهامو تکون م... شده بودمخل
 ... دراومددی نويصدا

 ...گهی دای بیآج_
 ... بودومدهی حامد برگشته اما ندی به بالکن نگاه کردم گفتم شادوباره
 !!بندهی چشماشو مذارهیم... بود بهمدهی کج گذاشته بود و مثل بختک چسبی کشتدوباره

 ...مونهیارث
 

  رسول..سمانه ...ییدا... دينو...بابا...مامان...من...می تخـ ـته کم دارهی هممنون
 

 کشی که به اون مغز کوچشدی نمیراض...ذاشتی برام طاقچه باال می بهش زنگ زدم هیوقت...تونهی هقت خط ماون
 و زنهیجناب شاسگولم گفت به بابام زنگ م... اش شدی بده سمانه رو که پاپریخدا خ... بکنهي و برام کارارهیفشار ب
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 !رونی من و سمانه رو ببره بخوادی فردا ناهار مي براگهیم
 
 درست ي مشترهی بابام ي برایمخصوصا از وقت... بابامو خوب بلد بودونی زیول... کنهی بابامو راضتونهی مدونستمیم

 ... و بهم بدهی باز منتظر موندم تا جواب قطعیول... کرده بوددای واسه مغازه اش پیحساب
 فحش کش کردن آب و اجداد گرامم اعالم کرد که بابام با هزار جور ترفند یکه زنگ زد و بعد کل دی ربع نکشهی به

 دارم کردیفکر م.بالفاصبه به حامد زنگ زدم . خوشحال شدمیلیخ... کردهشی رسول راضیتالش کرده که نذاره ول
 ...کنمی میشوخ

 !؟يای مییخدا_
 س؟؟ی رئي باشم اقانییساعت چند پا...گهیآره د_
 ! باشنیی پا10!... چه اثر داشتدمیتهد!! ابول_
 ؟ي منو ببريخوایکجا م!  ام با اکراه بازهي اون ساعت کله پززمیعز! ده؟_
 !! بهشت_

  حندهریزدم ز!!  کلمهنی و داشتم چز ای هر حرفدنی شنتوقع
  بهشت؟رنی مطونای تا حاال شیاز ک! بهشت؟_

 دی خنداونم
 .فعال... پسنمتیبیم!!... از فردا_

 کامل حی و به اصرار اون قبول کرده رو برام تشرستی نی بابام اصال راضنکهی به ای الزم و مبنيدای مامانم تهدشب
که کاش قلم پام خورد . بخوابه رفتم ازش تشکر کردمرفتی خوب آخر شب که بابا داشت ميمنم مثل دخترا...کرد

 سر تکون دادنام يادیفکر کنم ز.. کردنحتی منبر و شروع کرد به نصيچون رفت باال...رفنمی و من نمشدیم
  کرد چون برگشت گقتشیعصب

غز زدناش و !!یشکیبابامم با ه... بودیکال مامانم که فقط با احسان اک!رونی بيری که با رسول مهی بارنی آخرنیا_
 !ارهی از دلم درمنروی برمیاشکال نداشت عوضش با حامد م.رفتمی بار با جون دل پذنی اوليبرا

 ی مانتوم که تاپ دکلتـ ـه مشکری زي بود برامی مانتومو اتو کردم و چون به خورده ضخدنی و بابام که خوابمامانم
 ...دمی راحت خوابالی اتو زدم و با خودموی دهی که تازه خزی سنتيروسر...که داشتم و برداشتم

 !!شهی نمداری بای زودنیرسول به ا...؟؟ی هولنقدریچرا ا_
 ...دمی دلم به مامانم خندتو
 ... سمانهشی زودتر برم پخوامیم_

 هی کردم و بقشیمنم به کم آرا.باالهنوز خواب بود.نیی پادادمی میی و با چاذاشتمی ها رو تند تند تو دهتم ملقمه
 پشت ی نازکخط چشم. کارم کردمنیهم... خورده به خودم برسمهی تا قبل از اومدن حامد نگیلوازمم بردم تو پارک
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 غی رژ لب جهیدلمم هـ ـوس ...دادی هام حالت موژه به می ام که گرفته بودم حسابيدی جدملیر... دمیچشمم کش
 ... حسرت بهش بذارمومدیدلم ن...کرده بود

 دمی کشیی که اومد دست از خودآرامی گوشامکی پيصدا
 یحاال مگه م... رفتم سرکوچهنگی تو پارکادی بنکهیدستورش و اطاعت کردم و قبل از ا..." سر کوچه جوجوایب"

 ...رونی اومد بنگی با سرعت از پارکنشیاسترس گرفته بودم که بهو ماش! اومد
 ... پام ترمز کرد و منم سوار شدمي لحظه بعد با همون سرعت سرسام آورش جلوچند

 گفتتا اومدم براش چشم غره برم . دی سرشو جلو آورد و گونه امو بـ ـوسطنتی با شحامد
 !پشت چشم نازك نکن که دلم برات تنگ شده بود_

  که گفتمبستمی ـربند مو مکمـ
 !ي که کار دستم ندامی به بعد زود زود منیپس از ا_

  جذابترش کرده بود گفتی که حسابي باال انداخت و با لبخندي اشونه
 !! خودتهلی مگهیاون د _

  خندهری خورده ازش فاصله گرفتم که باعث شد بزنه زهی... زل زد بهمطنتی که دوباره حامد با شدمیخند
 !! وروجکيخوشگل کرد_

  که گرفته بودم گفتميگوری دادم و با فهی تکی ـنه به صندلـی سهی دست
 !ینی ببی نداشترتیتو چشم بص! من خوشگل بودم_
  خودمو دراورديادا
 ! سوختهاهیس!  همه راهونی ارهی میک...واه واه_
 مثل مامانم ی کاشکخورمیهمه اش خودم غصه م! ه؟ی من چریخب تقص! اهمی سدونمیخودم م... حامد نگويوااا_
 ! بودمدیسف
 ده؟؟یمامانت سف...اخ جوون_
  بازوش زدمهی یبا حرص مشت محکم... رو مامانم تعصب داشتمگهید
 !ـــــــــــزیه! یعوض_
 . شدم رومو ازش برگردوندم تا بفهمه ناراحت شدمیمنم که واقعا شاک.دنی بلند شروع کرد به خندي صدابا
 ... کردم مسخرهیشوخ...حب خاال قهر نکن بانو _

 دی نگاش نکردم که بازومو کشبازم
 !دیببخش. بازينفس بد عنق شد_
  گفتماوردمی کفشمو درمتکهی و همزمان با ادمیبه طرفش چرخ... به غلط کردن انداخته بودمشی به اندازه کافگهید
  برگردما4 تا دیمن با! م؟یریحاال کجا محامد _
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  گفترفتی که با کنترلش ور می کرد و در حالادی آهنگ و زيصدا
 !گفتم که بهشت_

  اونروز افتادمي اتفاقاادی گرقت شی کرج و پری حامد مسیوفت
 ! چالوس؟؟میری ممی حامد داريوا_
  زدمینی بي انگشتش آروم روبا
 ... آره_
  نگاش کردمی ناراحتبا
 ! شد؟ی چشی دفعه پستی نادتی!!  از اتوبانشترسمیحامد من م_
 امروزمونو خوادیچون اصال دلم نم. ی بخواب تا به جون من غر نزنری تا اونجا بگيخوایم!!  داره ترسویچه ربط_

 !یخراب کن
 .مونهی که واسه من مثل رو روئک منمیماش!  شدمداریصبحم زود ب.دمی که دبر خوابشبید!  ام نبودي بدفکر

 ...فمی برم حایناکام از دن! یمنم تا بهشت سالم برسون! ی کنیتوهم قول بده که خوب رانندگ. بخوابمرمیپس من م_
  و گفتدیخند

 .ی غر نزننقدریباشه برو بخواب ا_
 
 به دلم یلی خمرخشین.نمی که بتونم صورت حامد و ببدمی دراز کشي و طورنی حرکت رفتم عقب ماشهی با
 .کنمی دوروبرمو مسخره مي پسرای حتای که همه اش دوست پسـ ـر دوستامو ی مني برامخصوصا.شستیم

 تونهی رنگ مو مهی اصالح صورت و ی و حتشی هم داشته باشه با آراي به نظر من دختر اگه چهره ساده اچون
 ... و حرف حامد افتادمشبی دادیچشمامو روهم گذاشته بودم که . عوض بشهیحساب

 حامد؟؟_
  لحظه سرشو برگردوند طرفمو گفتهی واسه

 جوونم؟_
  خورده مکث گفتمهی با
 !؟يکردی اومدم باهام تموم میاگه امروز نم_

  و گفتمدمیترس.... برگشت و نگام کرددوباره
 !جلوتو نگاه کن_

 ... کنار تا دستش بهم نرسهدمیخودمو کش.... پهلومو قلقلک دادطنتی آورد عقب و با شدستشو
 !؟یکنیتو چرا باور م. زدم ي زرهیاحمق حاال من _
  گفتمي دلخوربا
 !! آقا حامدمونهی مادمی!  دارنی خوبي فعال حافظه شی پي که بچه هایدونیم! مونهی مادمی حرفت یول_
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  داشبورد برداشت و شروع کرد به کتک زدنمي و از جلوي جعبه دستمال کاغذگهی دندفعهیا

 ...ذارمیخفه شو که زنده ات نم...خفه شو نفس_
 ...دمیخندی از ته دل مارمی لجو دربنکهی اي و منم برازدی حرص منو مبا
 ...نزن...یباشه نزن عوض_
  گقتدی تهدبا
 ...یکنی تا منم صدات نکردم اون چشماتو باز نمیخوابی ميریگیم_

 "سیباشه رئ" انداختم رو چشمام و با خنده گقتمشالمو
 
 ...پاشو خوابالو...پاشو وروجک_
 ... دادم و مثل جت سرجام نشستمصی تشخي اظطرارتموی حامد و باز کردن چشمم موقعي تکونابا

 . کارم باعث شد خودشو بکشه عقبنی زده بود امهی روم خیی جوراهی بای اومده بود وتقرنی حامد عقب ماشچون
  رو صورتمو کنار زدي مات و مبهوت بودم که حامد موهاهنوز

 نییبپر پا...میدیجوجو رس_
 یکیاول کردم ... شدمادهی پنیپشت سر حامد منم از ماش... مجکم بازو بسته کردم و شالمو انداختم رو سرمچشمامو

 ... اونحا نبودی ما کسری اطراف جاده است اما بغياز رستوران خا
 !يبه بهشت من خوش اومد_

 يخدا... مال حامده؟؟نجای ایعنی... بلندش افتادي تشاتوت و کاج هاي چشمم به درخت های وا موند وقتدهنم
 ی و چوبکی کوچیخونه نقل... باغ يجدا از سرسبز... استخر بزرگ وسط باغ بود و دور تا دورش پر درختهی...من

 ... کم از بهشت ندارهنجای اما ادمیمنکه بهشت و ند...دلمو برد
 !چطوره؟_

 رفت ادمی لحظه هی برده بود که واسه  باغ دلموییبایچنان ز...اصال حواسم نبود با حامد اومدم... طرف صدابرگشنم
 . اومدمیکجام و با ک

 !! خوشگلهیلی حامد خيوا_
  دهنمي درخت برداشت و آورد جلوي دونه شاتوت از روهی باال برد و دستشو

 .مخصوصا درختاشو. دوس دارمیلی رو خنحایمنم ا_
شاتوت و که تو دهنم ...رفتیاش ضعف م که دلم بری شاتوتي به درخت باال سرم افتاد باغ پر بود از درختانگاهم

 !! رو درخترفتمیبد نبود م...گذاشت مزه مزه کردم
 !... بود که باهاش جلو من حرف نزد؟یک... زنگ خورد و ازم دور شدلشی موباحامد
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 ينگام به قد و قواره ... حامد شدمالی خیب... دونه شاتوت افتاد رو سرمهی که کردمی نگاش میرکی زری زداشتم
 مانتومو و شالمو دراوردم و گداشتم تو عیسر...اما ممکن بود مانتوم داغون بشه. بلند نبودیلیخ.درخته اقتاد

 !! درختنی اي برم باالدیاالن با. ستیمهم ن. نبوددمی حامد تو دگهید.نیماش
 خودمو نیزم ي دادم و با دستام دو طرف شاخه کلفت و محکم درخت رو گرفتم و از روری به تنه درخت گکفشمو

 ...بلند کردم
 از شاخه ها یکی تنه ي شاخه رم رد کردم و رونی دومنکهی خورده رفتم باالتر تا اهی ندفعهی چپمو باال آوردم و ايپا

تازه نگاهم به تاپ دکلتـ ـه ...سخن بودا...شیآخ...دمی کشقی بود چنتا نفس عمزونی که پاهام آوینشستم و درحال
 !!...زهبا...اوه اوه...ام افتاد

 باز بودن شونی موهامو باز کردم تا بلنديمجبور...کردی فرم لباس بودم اما االن فرق منی حامد با اي جلونکهی ابا
 لباسمو بپوشونم

 و داشتمیبا ولع دونه دونه شاتوت ها رو برم. نمی تونستم اطرافمو ببی و بلند بود که نمادی شاخ و برگاش زاونقدر
 داشت خوردن شاتوت اونم لنگ در یچه لذت... کرده بودفی اونقدر افتضاح بود که دستمو کثدنممیچ... دهنمذاشتمیم

 !! درختيهوا باال
 دمی حامد و شني که گذشت صدتا دونه شاتوت خورده بودم که صدای ربعهی اندازه

 !!؟؟یینفس کجا_
  جواب دادمخوردمی و مدمیچی که شاتوت منطوریهم
 !!نجامیا_
 ! وروجک؟یکجا رفت_

  درخت و تکون دادم و با خنده گفتمشاخه
 .خورمیدارشاتوت م!  باالنیا_
 ؟يدوست دار! خوشمزه ست؟؟_

 و دیبه روم خند!!...ستی حامد ننکهیا!! نیچشمام افتاد کف زم... پامو نگاه کردمنیی تکون دادم و پاطنتی با شپاهامو
 !سالم کرد

  لکنت افتاده بودم که حامد اومد کنار همون مرد جا افتاده و با خنده بهم اشاره کرد و رو به اون مرد گفتبه
 !!نفسمه بابا_

  گفتیفی ظري لنگ در هوا بودم که باباش با خنده نجوریهم...دمی حرقو شننی ای وقتدیمحم سوت کش!! بابا؟؟
 !ن؟؟یی پايای بي خواینم_
نثار حامد کردم که  "ییخفه شو" یواشکی درخت رفت کنار و منم ری که باباش از زدمی خودم خجالت کشتی وصعاز
 ! تا بناگوشش باز بودششین
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 خنهیموهام رو صورتمو شونه هام ر...نیی پادمی دو سه حامد پرکی تنه درخت بلند کردم و با ي باسـ ـنمو از روآروم
 ...ودش شونه هامو گرفت و با خنده برگردوندتم برگردم به صورت باباش نگاه کنم که خشدیروم نم...بود
 و با نییسرمو انداخته بودم پا... که تنم بود موذب بودمی طرف با اون لباسهی طرف منم خنده ام گرفته بود و از هی از

  که باباش گفتزدمی پام مينوك کفشم به سنگ جلو
 ...دنتی خوشوقتم از دطونیخب خانومه ش_

 تا اومدم ی قدم جلو رفتم ولهی لب داشتم ي که رويبا لبخند... دستشو به طرف دراز کردهدمی آوردم باال که دسرمو
 به صورت خندون پدرش نگاه ی شرمندگای...قطعا اوضاع لب و لوچه ام بدتر از اونه...فهی کثدمیبهش دست بدم د

 کردم و گفتم
 !!هی دستم شاتوتدیببخش_

 ... خنده حامد و باباش بلند شديصدا
 !طونیداره ش نیبیع_

 دستمو نگه داشته بود که گفتم... و باهاش دست دادمدمی خندخودمم
 !! خوشگلهیلیباغتون خ_

  به دور تا دور باغ انداخت و گفتی کوتاهنگاه
 !! حامدهي دارم برایمن هرچ... حامدهي باغ برانیا_

  نگاش کردم و به پدرش گفنمي اانهی موزيبا خنده ... کنارم بودحامد
 !!دی دارمی اگهی حامد پسر دری بغ شمایول_

  کرد و گفتشتری دستم بي خنده و فشارشو روری زد زباباش
 !! ندارنی خوشگلنی از اونا دوسته به اچکدومی هیول_
  که دستمو ول کرد و به حامد گفتدنیسابی دلم قند مته
 !! زبونم باشنیری شنیمراقب ا...خوش بگذره_

 اونو با پدرش رفتی که کنار حامد داشت راه میموقع... کردی ازم خدافظدیرسی به نظر میی که مرد خوش روباباش
 ب...قد و قوارشون که کپ هم بود... کردمسهیمقا
 
 يزیچه آبرور...دیرسی کم درشتر از حامد به نظر مهی سرش بود و ي روي متعدددی سفي تفاوت که باباش موهانیباا

 ...خاك تو سرم!!  لباسنیاونم با ا... درختيباال!! فکر کن!! راه انداخته بودم من
 ... باباش که از باغ خارج شد حامد اومد طرفمنهیماش
 ...فیکث!! آخر خنده است!! ینی خودتو ببافهینفس اگه ق_
هرچند کار از کار گذشته ...دمی کرد با حرص پشت دستمو به لبـ ـام کشافمی که از قیفی حامد و توصافهی قدنی دبا

 ...بود
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 ییای رویلیخ...می شالمو دستم کرفتم و با حامد وارد خونه اشون شذیول... برداشتم و تنم کردمنی ار تو ماشمانتومو
 ... همه خونه از چوب بود..بود
 از مبل ها نشسته بودم یکی يرو...خونه شون دوبلکس بود... آشپزخونهي هاتی و کابونی تلوززی مبلمان و میحت

 که حامد گفت
 !!يشانس آورد!! رت خوشش اومده بود ایلینفس بابام خ_

  رو پام انداختم و با عشوه گفتمپامو
 !؟یکنی مدایخوشگلتر و با مزه تر از من پ! ادی خوشش بدمیبا_

 ...  روم نشستروبه
 ! کنم؟دای پتونمی نر از تو کجا ماهیس_
 که دست به اوردیبا خنده اش داشت حرصمو در م... که من روش حساسمی باز دست گذاشت رو موضوعشعوریب

  دادم و گفتمهی ـنه به مبل تکـیس
 ی برفدیسف...خوش بحاله تو_
  که مقابلم خم شده بود گفتی و در حالدیپاشد اومد لپمو کش... اومدی حرص دادن من خوشش ماز
 !! املت بذارستی بپر تو آشپزخونه واسه رئاریپاشو مانتوتو درب _

  گفتمتی و با عصباندمی توپبهش
 !! شعورینم بمن مهمو_

 کم داشتی غرورم نمیول... بکشمی حاضر بودم کل خونشونو طدمیکشی که مي که بابت دردچوندی پي طورگوشمو
  خودمو خونسرد نشون دادمنمی هميبر ا...ارمیب

 !!کنمی نمي من برات آشپزیگوشمم بکن!  زور نزنيخودیب_
 
 د؟؟ی فلفلم داریراست...درشت بهتره...ای نکنزی و رسیحامد سوس_

 دیی خودم افتادم که با تاکشی پقهی دو دقادی... خندهری زدم زهوی که گشتی دنبال فلفل منتی داشت تو کابحامد
 !!کنمیاونوقت االن دارم گوجه رنده م...رنمی نمیچیاعالم کردم که مهمونمو دست به ه

 .یکنی چه منمیبب... فلفل و تخم مرغنمیا_
 طنتاشی مسخ شیی جوراهی...دی و آخر سرم گونه امو بـ ـوسدی دستشو رو کمـ ـرم کششدی داشت از کنارم رد میوقت

 .شده بودم
 و پخش یماهواره داشت آهنگ اب... روشن کردونوی رفت و تلوزییرای که به پذکردمی خنده نگاش مبا
 نی واست ادوننی مبه جز تو همه"گفتی و مکردی بهم اشاره میاونم وقت...خوندن حامد که منو کشته بود...کردیم

 .."رهیمیمرد م
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 هی خوب ادوي بوی روش و حتنییتز...کردمی ها نمیی هنر نمانی از ادی جز نوی گذاشتم که تو عمرم واسه کسیاملت
 تخم مرغ ها رو یکی یکی گاز واستاده بودم و يپا... خودمم به همراه داشتي که بهش زده بودم اشتهايا
 ...نداختمی که خوب تفت داده بودم میسی گوجه و سوسي و روشکوندمیم
 
 

 به خودم دادم تا برگردم اما حـ ـلقه محاصرشو تنگ تر یتکون... حامد و دور کمـ ـرم حس کردم ي دستايگرما
 لب هاشو رو ي گرمایوقت... نداشتمی نامنظمش به الله گوشم حس خوبي دونم چرا از برخورد نفس هاینم...کردیم

  تفاوت نشون بدمی کردم بی اومدم و سعشونه ام حس کردم به خودم
 
 
 !قهیتو اون آالچ! م؟؟ی املتو بخوررونی بمیحامد بر_
 

 ي طرف بوهیاز ...خودمو چـ ـسبونده بودم به گاز... جوابمو بده سرشو خم کرد و رو شونه ام گذاشتنکهی ابدون
 ... به حامدمیکی طرفم نزدهی از کردی داشت حالمو بد مازیتخم مرغ و پ

 
 !!دلم برات تنگ شده بود جوجو_

با ... نشسته بودمی ـشونـی پي عرق روخوردی ام که از گاز تو صورتم بیبا حرارت...گرمم بود... شده بودم کالفه
  گفتمدیلرزی مکمی که ییصدا

 
 !! شینی هروز ببیتونی مي دوست شدیرستانی بچه دبهیپس خداروشکر کن با _
 

  به طرفش برگشتم که با خنده گفتعیمنم سر...سو از رو شونه ام برداشت و عقب تر رفت... روشکرخدا
  شده؟؟ی صورتم چه نورانینیبینم!! خونمی که با تو دوست شدم دارم نماز شکر ميمن اصال از روز_
 

  شدمقیرو صورتش دق... دادمهی بغـ ـل کردم و به گاز تکدستامو
 
 !!شمی ماهی چرا من دارم سدونمی نمیشی مدیو روز به روز سفاتفاقا هرقدر ت..آره _
 

  و گفتاوردی خودش نياونم به رو... پناه گرفتمیی جوراهی ي نهار خورزی طرفم که پشت ماومدی مداشت
 !!غذات نسوزه_
 
 .... گاز و خاموش کردمری که منم زرونی برفتی آشپزخونه داشت ماز
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 م؟ی بخوررونیحامد ب_
 

  بچه ها شونه اشو انداخت باال و گفتمثل
 !!نمی ماهواره ببخوامیم _
 

 رفت وانی برداشت و با لنتیدو تا بشقاب از تو کاب... که انگار تو خونه خودش نداره گهی مینیهمچ. دراوردحرصمو
ه صورتش نگاه دوباره ب!! شو بود... دهی نشون می داره چنمی اپن دالشدم تا ببياز رو...ونی تلوزي روبه روزیطرف م

 .. اشکال نداره...کردم
 

  املتم بردارم که خودش گفتتابهیخواستم ما... گذاشتمزی و نکم فلفلم برداشتم بردم رو منوشابه
 .يسوزیم...واستا اومدم_
  مبل نشسته بودم و به حامد کهرو
 ونی قلپ از نوشابه ام خوردم ونگاهمو به طرف تلوزهی...کردمی نگاه مخوردی اشتها داشت دست رنجمو مبا

 ماهواره خکوبی مرفتمی مدی خاله مهشای یی هروقت خونه دایول.دونستمی نميزیمنکه از برنامه هاش چ...کشوندم
 ...ونیبه تلوز زدمی زل مدای بددی مثل ندرفتمیهرجا م...مینکه خودمون ندار...شدمیم
 !!غهیه اش تبل همنیا...گهی کانال دهیحامد بزن _
 
  اشاره کرد و گفتزی کنترل رو مبه
 ... افتمی از اشتها مخورمیدارم غذا م!! ی خوب بزنيفقط قول بده کاناال...بردار بزن_
 

 یمردم از خنده وقت...کردی باند داشت مصاحبه م25با گروه ...ي که من زدم کانال بعدمیدیخندی ممی داشتجفتمون
 ... خوبهنقدری مشهد صداهاشون اي چرا بچه هادونمیمن نم!! می بچه مشهدگفتیعادل با افتخار م

 
 !حامد؟؟_
 
 ...جوونم؟؟_
 
 !؟؟يدی رو دنای اهی عروسلمیف_
 
 افتخار و نیمنم دهن مبارکمو باز کردم تا ا... که دستشو برد عقبرمیخواستم ازش بگ... دهنمي لقمه گرفت جلوهی

 ...ره کنم که خودش لقمه تو دهنم بذابشینص
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  چطور؟دمیند_
 
 ! و که من دوست دارم و خونديآخرشم دختره اون شعر!! دنیلولی وجب جا توهم ممی بدبختا تو نیچیه_
 

  شدم و با تعجب گفتمرهی که بهش خدیخندی داشت محامد
 ؟يخندی میهان؟؟ به چ_
 
 ضی مریاصال بخوره وقت!  دارهوانی است حاال خوبه خودش لوونهید...دی نوشابه رو از دستم گرفت و سر کشوانیل

 ... و بخورهی کسهی دهندی نبافهمهیشد م
 
 !؟؟یگی می چيای ما بيایپس عروس! دوستدارن!! لولنیآخه به تو چه که توهم م_
 
  آوردم باال و گفتممی که دستامو به نشونه تسلکردی برام بازگو مشونوی و مجلسکی داشت افتخارات خانواده شباز
 !!الیخیب.غلط کردم_
 

اونم که از ...زدم کانال من و تو...اوضاع قمر دراقرب بود...اوه اوه... که من کانال و عوض کردمدی دوباره خندحامد
 ...گفتیشانس من داشت شرو ور م

 
 .. ندارهيزی که چنمیا.اه حامد حوصله ام سر رفت_
. 

 ...ت و کنترل و از دستم گرفزی شده بود چون ظرفارو گذاشت رو مری سنکهی امثل
 
 ! يخاله قز.غر نزن_
 

 ... و سرشو گذاشت رو پامدی کشوندم که حامد رو مبل دراز کشونی دوباره به طرف تلوزنگاهمو
 
 !حوصله ام سر رفت. منو نگاه نکنينجوریمسخره ا_
 

  باز و بسته کرد و گفتچشماشو
 !!می وقت داریکل! بعدم تازه ساعت دوازده!!  چرت بزنمهی دیمن بعد غذا با_

 شی ـشونـی دوباره بست که محکم زدم رو پچشماشو
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 !؟یخوابیبعد م. خونهيمهمون آورد!! مردك_

  گفتتی باز کرد و با عصبانعی سرچشماشو
 !! تو قفس نگهت مبدارمابرمتیم_

  پام بلند کردمي از روسرشو
 !!ي بخواب که خواب به خواب برنقدری تو باغ توهم ارمیپس من م_
حامد با خنده باال سرم واستاده ... ومنم که تعادل نداشتم افتادم رو مبلدیبلند شم دستمو کش مبل ي اومدم از روتا

 . دیخندیبود و م
 هی و دی وجب جا کنارم دراز کشمیاومدم بلند شم که رو همون ن... که به آ ن نفسم بند اومددتمی کشعی سراونقدر

 ... روشن و برق افتاده اش زل زد بهميچشماسرشم گذاشت رو شونه ام و با اون . پاشو انداخت رو شکمم
 !یشی ممونی پشيوول بخور_
 دونستمی حامد که مي چشماي توطنتیچشمامو بستم تا ش. کردمیعجب غلط.کردمی ترس داشتم سنگکوب ماز

 ...  چشمامو آروم باز کردميال...کردمی مهلکه فرار منی از ادیبا... نکنهتی به منم سراهیمسر
 تی صورتش پوست سرد و لخـ ـت شونه امو اذيگرما...دیکشی آروم نفس میلی چشماشو بسته بود و خحامد

 ی ولکنمی محکم و سرد برخورد میلی خرمی قرار بگیتی موقعنی اگه تو همچکردمی فکر مشهیهم...کردیم
 که توش یود از وضع بتهخنده ام گرف... بوددی مثل نودنشیمدل خواب...چقدر تو خواب مظلومه...یلعنت...االن
 ...خاك تو گورش!...د؟؟یواقعا خواب...بودم
چشم ازش برنداشتم !!... شکمم بود تکون بدهي هـ ـوس نکنه دستاشو که روانای جغد رل رده بودم بهش تا احمثل

 ... گذشتي اقهیتا چند دق
 بود بهم فشار ییپاشم بدجا!!  باشهنی سنگنقدری لنگه پاش اهی اومد که ی حامد نمهیاصال ... گرفته بودمییدستشو

  کوسن مبل گذاشتمي شونه ام رويآروم سرشو از رو...زدمی ممی جدی واقعا باگهید...اوردیم
 شدم و زی خمین... از دست تو حامديوا... شکمم بلند کردم و گذاشتم کنارشيآروم از رو... نوبت دستش بودحاال

 ... مبل افتاديرو مبل جمع کردم تا پاش خود به خود يخودمو رو
 دونه هی دهنم فشار دادم و ي دستمو ومحکم روگهید...اومدی و مرفتی میه. گرفته بودشی وطسا عطسه امم بازنیا

 ..خداروشکر... نشدداریب...عطسه زدم
 از اتاقاهم قفل شده یکیدر ... بودی خونه که دونا اتاق خواب نقلنیی پاي قهیط...گشتمی میی دنبال دستشودی بااول
 و ی چوبياز راهرو...شدمی به بهشت بودنش مطمئن مدمیکشی که تو خونه میهرسرک... طبقه باالموندیم...بود
 !!ابهخوشخو... دوباره به حامد نگاه کردمرفتمی که باال میچیمارپ
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به مرز بودم اول رفتم چون ل... ام داشت یبه بالکن نقل...یی اتاق خواب داشت با حموم و دستشوهی باالش طبقه
 اومد ی داشت اشکم درمگهید. المصبادیخب بند تم!! دی نگه ندارتونویی دستشوگنی چرا مدمیتازه فهم...ییدستشو

 ...که چشمه خشک شد
 یلی خدا خيوا... تو باعيدرختا... باال حاده ام معلوم بودنیاز ا...نجارویا...واوو... بالکن و آروم باز کردمدر

 ... وسط بالکنش بودی و دو نا صندلزی مهی...می خونه ها داشننی ماهم چقدر ایکاشک...قشنگه
 !!.رینسکافه با ش..نیآفر!!...چسبه؟؟ی می چی اگه گفتی صندلنیرو ا... هوانی اتو

 عقب دمی هارو کشی از صندلیکی.. نه؟؟ای دونستم نسکافه دارن ی اصال نمنکهی برم بخصوص انیی نبود تا پاحسش
 دی که فردا باي بابلسرییهوا...کردی میی دلمو هواخوردی که به صورتم می خنکمینس... بودیهواش عال...و نشستم

 ...رفتمیم
 ي با خاتون باشم و دلم براشهیمگه م...رنی مادمی مطئنم برسم اونحا همه از ی از حامد برام سخت بود وليدور
 یول!!... نبود که دلم بخواد براش تنگ بشهیهرسال کس....کنهیامسال با هرسال فرق م...یول!... تنگ بشه؟یکس

 ...و گرنه... خر کردن منهي برازنهی که مام ییحرفا...هرچند من برم عمرا حامد دلش برام تنگ بشه...امسال
برم با متکا ! دهیسه من کپ دلم برات تنگ شده حاال واگفتی میه!! گهیاز االنش معلومه د...ی معرفتی بیلی خحامد

 !...خفه اش کنم؟
 ... کردمی که رو صفحه اش بود و پلی از گوشم دراوردم و اهنگ اوللمویموبا
 ...زمیریهستم نم... خوبميایتا تو ب...زمییتو قلب پا... توی بمکتیرون

 ... شدمرهی خباشی زي خورده به باغ و درختاهی
 ...کردمیدم آهنگ و زمزمه م گذاشته بودم و اروم با خوزی مي روسرمو

 ... کمن همهیلیخ...رنیگیجاتو نم...یول... و اوننی پره از ادوروبرم
 داری حامد و بدیبا... قطع کردمموی با حرص بلند کردم و آهنگ گوشزیسرمو از رو م... دلم گرفته بوددوباره

 !!دهی ساعته کپمی سرش نریخ.کردمیم
 "به شمارش که نگاه کردم دهنم وا موند... زنگ خوردمی که گوشنیی پااومدمی تمام از پله ها داشتم مي سرو صدابا
 !!"نی حسریام

 و از خونه زدم دمی کوبنیبا حرص پامو رو زم... شدمرهی بود خدهی پله ها واستادم و به حامد که طاق باز خـ ـوابوسط
 ... آوردنشرونی بنیمسخره با ا...واقعا از دست حامد ناراحت بودم...رونیب

بازم دستش درد ... دادمهی که حکم ستون و داشت تکی چوبکهیسرمو به ت.  نشستم قی آالچریز.. قطع شده بودتلفنم
 ... حال و هوامو عوض کردینیهمچ...نکنه
 ...بازش کردم... دراومدمی گوشامکی پيصدا
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 دیببخش. تخـ ـتتری که رفتم تو اتاقت نماز بخونم دفترتو گذاشتم زی موقعمیامروز خونتون بود.سالم نفس جان"
درضمن سال نو مبارك .خوش بگذره. نشونم بدهوتروی کامپي هاي اصرار کرد که بازدینو.پامو تو اتاقت گذاشتم

 "یشگیدوست هم
 "یشگیوست همد" طرفم نوشتن هیاز . اومده خونمون و من نبودم ناراحت شدمنیرحسی امنکهی طرف بابت اهی از

 براش نوشتم...خوشحالم کرد
اتاق منو شما .موندمی خونه مدییای قراره شما بدونستمیاگه م. خونه نبودمدیببخش. توهم مباركدیع!  جونمریسالم ام"

 که چرا خودمو ي دعوام کردشیچون دفعه پ " نوشتمطنتیآخرشم با ش ". ي بابت دفترم که اوردیمرس!! نداره که
 "!نفس...از طرف نفست... نکردم االن اعالم کنمیمعرف

 ... که براش نوشتم خنده ام گرفته بوديزی چاز
 !! بازه؟؟شتی که نيدی اس میبه ک_

 ییچشم و ابرو..کردی ـنه واستاده بود داشت نگام مـیحامد روبه روم دست به س... مونده بود از ترس سکته کنمکم
 ...دوباره جملشو تکرار کرد.  شدم بهشرهیلوارم و منم خ شبی گذاشتم تو جمویبراش اومدم و گوش

 !يدیخوابی مشتریب! مثال دلت برام تنگ شده بود؟؟!! یی پرویلیحامد خ_
  ـنه اومد طرفمـی به سدست

 ؟؟ی در رفتیک_
 خنده ام گرفته بود... فرارم افتادمي صحنه ادی

 !!يدی خوابی جنابعالنکهی بعد از اقهیپنج دق_
 !!امیرومو ازش برگردوندم تا بفهمه کوتاه نم...دستشو درو گردنم انداخت نشست و کنارم

 نم؟؟ی برات شاتوت بچيخوایم_
  تمون دادم و مثل بچه تخسا گفتمسرمو

 !!نووچ_
 ...خوردی آورده بود چون مدام نفساش به موهام مکترمی نزدصورتشو

 ...نفسم...عشقم_
 ... طرف خودشدنمی ارش فاصله دادم که کشصورتمو

 !؟یشی میجوجو بگم غلط کردم راص_
  تکون دادم و با عشوه گفتمسرمو

 !!شمی نمی گه خوردم راصیتا نگ_
  گفتتی زد به بازومو با عصبانهوی

 !!گم شو بابا_
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 دونستم باکله خودمو ینم.امی دربییفکر کردم قراره از تنها.من احمقو بگو.با تاسف نگاش کردم. جا خورده بودممنکه
 .نداختم تو چاها

 ... توجه به حامد طرف خونه رفتم تا مانتو و شالمو بردارمی بلند شدم و بی صندلي رواز
 و عکس خودم که کی کدنی در با دي قدم برنداشته بودم که همون جلوهیهنوز ...چوندمی درو گرفتم و پرهیدستگ

 ... زده شده بود خشکم زدی بزرگیبه شاس
 !! چه خبره؟؟نجایا... زده شده بود افتادواری که به دینیی تزلی وساي سرهی به دو تا بادکنک و نگاهم
 ... برگردم که محکم خوردم به حامداومدم

  کنندش گفتوونهی ديآروم بغـ ـلم کرد و کنار گوشم با همون صدا... تعجب به لبهاش که خندون بود زل زدمبا
 !!گه خوردم_
!!  دارهدی امي هنوزم جادمی فهمیوقت!!دمی حامد ددی رژ لـ ـبمو رو لباس سفیمخصوصا وقت. خنده ام گرفتاری اختیب

 " خوبهنیهم"گفتم که ... حامدیمرس
  و نگاش کردمدمی سبنه اش عقب کشي بغـ ـلم قفل کرده بود که سرمو از روری زدستاشو

 !ولم کن!!  شديلباست رژ_
  شد و گفترهی به لبهام خي خنده مرموزبا
 !سمخوش به حال لبا_
 عیسر...اما من حواسم بود...ادی برشی گيزی ـامو غنچه کردم تا براش بـ ـوس بفرستم که بالفاصله خم شد تا چلبـ

 ... خندهری پکر حامد زدم زافهی قدنی عقب و با ددمیخودمو کش
 !! جنابی موس موس کندیحاال حاالها با! ی نکنتی منو اذیتا توباش! حقته_

  گفتیطونی با لبخند ش از دورم باز کرد ودستاشو
 به کمی کنیا.ستی ناراحتت کنم اما دست خودم نخوادیدلم نم!  دوست دارمیدونیخودتم خوب م! شهیمن بخوام م_

 ... گرفتممونی ماه دوستنی چهارمتیمناس
غرور داره !! چقدر بچه ام مهربونه... لپام گل انداختنکردمی احساس می خوشحال شده بودم که از خوشنقدریا
 مهم باشه که من تو راشی دیوگرنه چرا با.وگرنه من مطئنم دوسم داره. تونه راحت ابراز عالقه کنهینم.گهید

 !زنم؟؟ی حرف میک  و باخورمی می تو مدرسه چای کنمی مکاری چمونی خانوادگي هایمهمون
 ق گفتخوشش اومده بود و با ذو...دمی بار بـ ـوسنی پاشنه پام بلند شدم و گونه اشو براس اولرو
 ! بود؟؟نی ام همزهی همه کار واست کردم جانیا_

 خودمو براش لوس کردم....دمی واستادم و با خنده بازوشو کشکنارش
 !م؟؟ی بخورکی کمیبر_

 !! زده بودی بودم که تو شاسیتو کف عکس...می تکون داد و با هم وارد خونه شديسر
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 دمی که ازش پرسمی بودکی خوردن کمشغول
 ! انداخنمی کادی نمادمی ؟ي عکس و از کجا آوردنیا_

  زد و گفتیچشمک
 !يخونه خودش انداخته بود...نائهی عکسه مال تولد منیگفت ا! بهنام کمکم کرد_

 ... نگه داشتهناروی بهنام که هنوز اچارهیب... بودشی سال پهی ي برابای عکس تقرنی اگفتی مراست
 بزنمو یدهنمو باز کردم تا حرف...گنگ نگاش کردم.. چونه ام ریاورد ز شده بودم که حامد دستشو رهی عکسم خبه

داشتم به ...دمیی هم سايدندونامو رو... لـ ـبميمثل دفعه قبل بحثو عوض کنم که انگشت اشارشو گذاشت رو
 ي مـ ـست و صدايچشما...نگاه حامد...شه  فکرا از سرم دورنی تا ادمیلـ ـبمو گز...کردمی بد بد فکر ميزایچ

 ...نفساش
اونوقت از ...ارهی می وابستگادی کارا چه کم چه زنجوری ادونمیم...ستمیمن اهلش ت...گفتی از درونم بهم میحس
 ي به خاطره که روزشهی بعدا منایا...؟؟ی تنها کننی از اشتری خودتو بيخوایتوکه نم... نفسیشی داغون مشیدور

پسش بزن ... کنهتینذار چشماش راض...نگاش نکن...یکنی منیهزار بار بابت بوجود اومدنش خودتو نفر
 ... بار نماز خوندنتهی یحداقل به حرمت همون ماه...یلعنت
 ...طونی سرجات شنیبش... وول نخور نقدری ادینو__

 
 .گهیبذار د.ای برم تو درخوامی می آجيوا_
 

پاچه شلوارمو دادم باال و .ای بره دردی نوذاشتمی نمییمنم که تنها... نبودیآشنا کس... به دور و برم انداختمینگاه
 ...ششی پمیدییدو
 
 دونم چرا با ینم. تو آب فتهی نانای که احگرفتمی کمـ ـرش مهی دستمو شتری من بی کرد ولي آب بازی که حسابدینو
 ...ستیدست خودم ن... از آب دارمشهی هميدی ترس هی...ستمی جور نایدر
 
 توهمش بهم ي با اون ابروهالیتا در خونه رو باز کردم سه... خونهمیم برگرد و صدا زددی ساعتم که نگاه کردم نوبه
  و گفتدیتوپ
 
 ...  وقته هاری د؟؟ییمعلوم هست کجا_
 
  به صورتش زل زدمي غلدربا
 
 !تازه ساعتم هشته!! باداداشم بودم! به تو چه؟_
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 نمیهم.با حرص به طرف پله ها رفتم. باز کردکمی شوی ـشونـی پي رونی بهش که شوکه شد و چدمی توپنیهمچ

 راحت واسه خودم الی با ختونمی منم مرنی منایهمون بهتر فردا بابابا ا. به من تذکر بدهیجی برادر بسنیمونده بود ا
 ...بگردم

 
رف  دو کالم حمی که از صبح فقط همون لحظه که تو بغـ ـلش بودم تونستی و که باز کردم چشمم افتاد به خاتوندر
 .میبزن
 

 . گفتمی لبری کنم و به مامان و زن عمو و خاتون به سالم زلی کردم اخممو به خنده تبدیسع
 

  لبش آورد و گفتي روینی لبخند دلنشخاتون
 
  خوش گذشت؟ایدر.قربون اون چشمات برم نفسم_
 

 دی که نودمیصورتشو بـ ـوس.  تو اتاق رفتن و زدم و کنار خاتون نشستمدی قدمی سه در چهار مامانمو دي اخمایوقت
  من جواب داديبه جا

 
 !می کردمی بود تازه آب بازیعال_
 

  گفت و آروم زد تو صورتشینی بود که مامانم با اون چادر تو دهنش هومدهی درندی از دهن نوحرف
 
 !؟یکنی بابانو نمهیفکر آبرو!  تو آب؟؟یخاك تو سرم رفت_
 

 به سمت خاتون که دمینگاه تاسف بارمو از مامانم کش.  دهن لقشنی به دونه بزنم تو گوش توبد با اخواستی مدلم
  گفتشیزن عمو با اون ته لهجه آذر

 
 ! هستن؟؟ی بچه ها به فکر چنیا. زمی عزیزنی میوا چه حرف_
 

 .ارمیو رو درن مامانمو زن عمي با چشمام همزمان چشماانای تا احنیی انداختم پاسرمو
 

  دستشو پشت کمـ ـرم گذاشت و با اون لحن قاطع و محکمش گفتخاتون
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 سنم هروقت نیمن به ا!  منه؟؟ي چه طرز حرف زدن جلونیا!! ای انگار بچه لخـ ـت رفته تو دردیگیهمچشن م_
 !!یزنی حرف مينجوری من با نفس اي که جلونیدر ضمن بار آخرت باشه مه.ای تو دررهی مرهیگیدلم م

 
 ي و پشت سرشم زنمو به بهونه کمک برارونی برق افتاده بود که مامانم بلندشد از اتاق رفت بی از خوشحالچشمام

 ...سفره انداختن رفت
 
 هیالبته . خاتون شدم و چاالپ چاالپ ماچش کردمزونی خنده و پشت بندشم من آوری و خاتون زدن زدی نوهوی

 . خان دهن لق بوددی نوي براگهیطرف صورت خاتون سهم من بود سهم د
 

  نگاه و لحنش بود گفتي که توی و با مهربوندی دست به صورتم کشخاتون
 
 .می گپ بزنای درمی برری دل سهی رد کنم برن تا منو تو ناروی تا فردا صبح امی شام بخورمیپاشو بر_
 

 نشسته بودم که با خنده سایکنار پر... که سفره انداخته شده بودمی قبول کردم و با هم به بالکن خونه رفتناچارا
  گفتيمرموز

 
 !نجا؟؟ی ای بمونيخواینامرد بدون من م_
 

 با خاتون خوش باشم و خواستمی میول...نه... باشه طنتامی بودنش مانع شنکهینه ا. برهخوادی شدم که مخوشحال
  زدم و گفتمی مصلحتیباز خودمو به ناراخت.راحت

 
 ؟؟ی مونیرا نمچ_
 
  گفتکردی نگاه ملی به سهیواشکی که ی قاشق ماست تو دهنش گذاشت و در حالهی

 
 !!ي خواستگارمی آقا داداش بري براقراره

 
 ای نماز بخونن ای ور دل هم دیاز صبح تا شب با. زنشجارهی بشه؟؟ بی رواننی زن اخوادی میک. گرد شده بودچشمام

 .نشستی کدوم از رفتاراش به دلم نمچیه... متنفر بودملی سهنیاصال من از ا!! دعا توسل
 
  هست؟ آشناست؟؟ی طرف کيپر_
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  گفتي داد باال و با خنده محوابروشو
 
 دهینه بابا مامانم تو روضه دختره رو پسند_
 
 منکه موذب شده. خنده و باعث شد همه برگردن نگاهمون کنمری زد زی پقسای خنده ام گرفته بود که پراری اختیب

 . ام نگاه شماتت بارشونو ازمون گرفتنهیبودم اما خاتون قربون صدقه جفتمون رفت و بق
 

  گفتمی آرومي بهش زدم و با صدايتشر
 
 ؟؟يدی خندیبه چ!! مرض_
 
  دهنش آوردي که دستشو جلوشدی داشت از خنده منفجر مباز
 
 . دختره خوشش اومدهی از چلی سهدونمیمن نم!! ینی نفس اگه بنده خدارو ببيوا_
 
 سایخدا به پر.هی تونستم حدس بزنم دختره چه فرمیم... فرم صورتش که دوباره آماده انفجار بود خنده ام گرفتاز

 شهرستان درس ي پرذاشتی بود نملی وگرنه اگه به سهزنهیرحم کرده بود که تو خونشون عمو حرف اول و آخرو م
 . پسر کششو بردارهيالیبی سی حتایبخونه 

 
 .رفتی رو مخم رژه می بود که حسابهی همساي خروس الري صداکردی ممی که عصبانيزی خوردن شام تنها چموقع

 
 ی تومن مهی خروسشون االن گفتی مینق!!  محل داشتنی خروس بنی به اي چه عالقه انای دونم ای نممن
 ...کردمی می افتاد صحنه گشتنشو تو سرم تداعیهش م بود که هر دفعه که چشمم بی گنده و وحشنقدرمیا...ارزه

 
اوتا .دادمی محی اما من بازم خانواده مامانمو ترجدنیرسی به نطر می وقتا دوست داشتنی خانواده بابا هم بعضنکهی ابا

 ...لی فاميمخصوصا دختر پسرا. بودنیمثل خودم اهل همه چ. اندازه خشک و رو اعصاب نبودننیبه ا
 

 و منم اب شستی مکای با رسایظرف ها رو پر... دخترا بودي معمول جمع کردن سفره و شستن ظرفا پاطبق
 ...دمیکشیم
 
 ره؟ی مشی درسا خوب پ؟یکنی مکارینفس تو چ_
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 . براش وقت بذارمشتری بدی کم گسسته مشکل دارم که باهی ستیبد ن.آره _
 
  شوهرت بده؟؟خوادیعمو نم _
 
 تا دختر نرفته نکهیا...دونستمیاخالق بابامو م... گرفتمي اما من جدگفتی داشت میه و به شوخ با خندسای پرنکهی ابا

 ...کردی ام موونهی بابام بخوام ازدواح کنم دهی شبیکی با نکهیفکر ا... شوهر کنهدیدانشگاه با
 
  به خودم اومدمسای پري صدابا
 
 .ي غم نداري تو تا خاتونو دارالی خی ب؟؟یینفس کجا _
 

 ...منو دوست داره. کشهینفس م.خدا رو شکر که خاتون هست...گفتیراست م. زدم ی جونی بلبخند
اما ...دادمی و واسش سر تکون مکردمی نگاه مسای به صورت پریالک... سر و ته خودم غرق شدمی بي تو فکراگهید

 خاتونو بغـ ـل کنم و خوامیم.شهی نمچرا فردا! چرا ابنا نمبرن؟؟... بودي دلشوره بدهینه دلم . نبودنجایحواسم که ا
 نجای حسرت بودن تو اشهیهم.نشی هميو دوست ندارم برا  شماليحال و هوا...دوباره دلم گرفته...براش زار بزنم

اول ...شهیحس پس زدن بهم القا م. لب دربارمی که مییمخصوصا وقتا.رهیگی دلم مذارمیاما تا پامو م.خورمیرو م
 ؟؟ی باشه چایاگه حامدم مثل در...زنهی بعد پست مکنهیغرقت م

 که کهی تو اتاق کوچمی مجبور شددی من و نونمی هميبرا. کنارم بخوابهخوادی اصرار کرد که مدی انداختن جا نوموقع
 .می سرد بود بخوابشهی خورده ام همهیطبقه باال بود و 

 
 ای النیخی بیلی خای...نینجوریمه مردا افکر کنم ه. حامد افتادمدنی خوابادی. هوش شدی که گذاشت رو متکا بسرشو

 شی برام پتشیموقع. جواب ندادمیاز صبحم دوبار زنگ زد ول... حامد و کردي دلم هواومدهین... خستهیلیخ
  بودمهی کنار بقای باهام بود دی نوای...ومدین

 
 
 دو تا بوق خورد تینها... دستمو رو اسم حامد فشار دادمدیبا ترد...ودی کیساعت ... انداختمی نگاهمیبه ساعت گوش.

 !!کنمیقطع م
 
 . خوابالو جواب دادي بود که با صدادهی بوق سوم نرسبه
 
 ؟؟یخوب. معرفت نامردیب. منيسالم جوجو_
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  جواب دادمنیی تن پاای تا بناگوشم باز شد و نبشم

 
 ؟يخواب بود. خوبم.زمیسالم عز_
 

  گفتیحال ی و با بدی کشي اازهیخم
 
 . نگران شدم به سمانه زنگ زدم؟ي جواب نداددمیچرا زنگ...آره_
 
 .ریشبت بخ. زنمیبرو بخواب فردا زنگ م. ي وقته توهم که خواب بودریاالنم د... تونستمیآخه نم_
 
  اومد گفتی بلند که اثار خواب اصال توش به چشم نمي با صداهوی

 
 ؟؟یچونیپی مي االنم داردمیاز صبح صداتو نشن!!  حااليکجا؟؟؟ بود_
 

 . ام گرفتخنده
 
 !يگناه دار.پرهیآخه خواب از سرت م_
 
  گفتطنتی فرستاد و با شي پشت تلفن برام به بووس صدا داراز
 
 ...هنوز مزه!! کنمی می تالفدمتید_
 

  گفتمدی با تهدنمی هميبرا... بگهخوادی می دونستم چیم... حرفش اومدموسط
 
 !ی وحشهیعوض. کله مبرم تو کارتهی نمتیبب_
 

 ... شده بودی حرصانگار
 
 کنهی هنوز فکم درد م؟؟ی وحشیگیگم شو به من م_
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  جواب دادمي و با کمال خونسرددمیخند... به چونه حامد دمی افتادم که با کله ام کوبي اون صحنه اادی
 
 !!ي قرار ندتای منو تو اونجور موقعیحقته تا تو باش_
 
 !! کردم چشمامو بستمی احساس افتادم؟؟ چه غلطی بي تورهی کنم گکاریمن چ_
 

 ... اون لحظه افتاد خنده اش گرفت چون شروع کردبه خندبدنادی خودشم انگار
 
 .برو بخواب منم خسته ام. یگی مونی هذي داریحامد نصفه شب_
 

  گفتي خنده اش قطع شد و با لحن مهربون تريصدا
 
  جوجودی ارزی طعم لبات مدنیبه چش که ازت خوردم یالبته کتک_
 

 ...منم حساس.. کردمی چه غلطارهی بادمی خواستی میحاال ه...دست بردار نبود که.کردی داشت هنگ ممخم
 
 !!ریشب بخ.ادیجامد جون من خوابم م_
 

 .خنده ام گرفته بود... من خودمو بد بخت نکنم شانس اوردمنیاز دست ا. شد که قطع کنهی راضباالخره
 
 تو دمی به خودم اومدم و با سرم کوبییهوی دونم چرا ی اما نمگذشتی بهم بدنمنی که خودمم اون لحظه همچنی ابا

 گفتیتا خود تهران م... مانتومو برداشتم و در رفتمعیاون که همون موقع از خنده وا رفت اما من سر...چونه اش
 عکس بکوبم ی با همون شاسخواستیدلم م...رفتم کادوشم نگیحت... و انداختم گردنشیغلط کردم اما من همه چ

 ...تو سرش که منو وادار به اون کار کرد
 

شده بودم مثل ... که وحشت کرده بودمدیتپی ميقلـ ـبم طور...هنوزم طعمه لبهاش... به حال خودم سوختدلم
من ... عقبدمیو کش لحظه به خودم اومدم هیواسه ... خواست قالبو رها کنهی دلش نمیی که از تنهایهمون ماه

 شدم که یی چشمهاي هالهیمن مـ ـست ت...دست خودم نبود...من دوست نداشتم خودمو وابسته کنم... نبودمنکارهیا
 ...من نتونستم محکم باشم... دونم اشتباه کردمیم...باورش کرده بودم

 
 ي تونستم تو روینم...ن داشتماحساس عذاب وجدا...رونی بامی بالی متکا فشار دادم تا بلکه از فکر و خي روسرمو

 ... کردمی خجالت نگاهش نمي ترس بود اما االن فقط از روي قبال از رودیشا...بابام نگاه کنم
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 دونم ی و چه مدمی مشت پسر رقصهی ي که جلوی دفعه اولای مختلط گذاشتم ی که پامو تو مهمونی دفعه اولنکهی ابا

نه از حجب و ..کردی فرق منی شده بود اما اي حس بهم دست داده بود و چند وقت بعد برام عادنیا.. خوندمیحت
 ... زودیلیخ...زای چنی ااسهزود بود و...زود کم آوردم... شدمری تحقکنمیحس م...نه...ایح
 

 نه ای دارهی بیتم ال دونسینم... حرف بزنمیکی با خواستیدلم م...بردیخوابم نم. پهلو به اون پهلو مبشدمنی از امدام
 ...اما بهش زنگ زدم تا صداشو بشنوم

 
 الو سالم عشقم_
 
 ؟ي سالم خواب بودی اليوا_
 
 ن؟؟یدی رسیک! گذره؟ی خوش م؟ي بودم چطورداریب.زمینه عز_
 
 .رنی فردا بعد ناهار مگفتنی که سر شام ممینطوریا.فعال که مزاحما هستن.می بودنجای ا11صبح _
 
 خاتون چطوره؟_
 
 بود واسه ي بازارلیکال تحو. بغـ ـل کرد که چشمه همه دراومدنیتا درو باز کرد منو همچ.يدیدیاگه م.خوبه _

 .تیآبج
 
 !؟يکردی مکاری چی خاتونو نداشتنیتو ا_
 
 حکم زن پادشاهو نجایکال من ا. مامانمو زن عموم ازم دفاع کردي جلوي چجوريدیدی مدیبا!! کردمی دق میچیه_

 د؟ی ریر؟ مسافرت نمتو چه خب.دارم
 
 !!می داشتاناتیجر...مهینه بابا اوضاع وخ_
 
  شده؟؟ي طور؟یچ_
 

 واسه چند لحظه ساکت شد و دوباره گفت... تو صداشهی کردم بغضاحساس
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 ...اونقدر دعواشون باال گرفت که بابامم... و تاپ همپی مامان و بابام دوباره زدن به تشیدو روز پ_
 
 خنک يدلم هوا... بلند شدم و به طرف پنجره رفتمنی زمياز رو...خوردی حرفشو مدیرسی حساسش که مي جابه
 ... بردمرونیپنجره رو باز کردم و سرمو ب...خواستیم
 

 داره گربه ی چي دونستم اون برایاصال نم...هی گرری منم ناخواسته زدم زدیچی پی که تو گوشی الهی گريصدا
 ...هی گرری من بزنه زير آورده بود تا جلو بهش فشانقدری بود که ای هرچی ولکنمیم
 
  شده؟؟ی چیال_
 

  گفتکردی مهی که داشت گرنطوریهم
 
 ؟؟یکنی مهیتو چرا گر_
 
 باز دعواشون شده؟. منو ول کن تو بگو_
 
 ... افتادهی که حدس زدم دوباره چه اتفاقيطور. شد شتری اش بهیگر
 

 ادیباباش م.ی و راستی مـ ـستگنیراست م. دارهگهی زن دهی بودن که باباش دهی و مامانش فهمی سال بود که السه
 ... دارهگهی زن دهی که ارهیخونه و با همون حالت داغونش به زبون م

 
 . اون نبودمي تونستم آرومش کنم چون جاینم... بودمی وقفه الی بي هاهی گري فقط شنونده صدامن
 
  شد؟؟کهیث اون زنباز بح. نکنهی گرينجوری جون نفس ایال_
 
 .اوردی حرفاشو به زبون مدهی بردهیبر.. به هقهق افتاده بودهی شدت گراز
 
 !!!رنی طالق بگخوانینفس م_
 

دلم ...شترهی از من بی الی غم و بدبختدمیفهم. اشک خودم بند اومدگهید...ی الچارهیب!!...طالق؟؟...دی سوت کشمخم
  سوختیبراش م
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 انصاف ی بنقدریباباش که ا...کردی بچه تحمل مهی محترمشو با ي مرام گذاشته بود که هوویلی تا االن خمامانشم
 چیه...ستی نشونیحال...گهیمردن د...رفتی و مذاشتی ور دله مامانش می خونه الاوردی وقتا بچه اشو میبود بعض

 ...وقت دوست ندارم ازدواج کنم
 

 به جرم چاق بودن خفه نموی مردمو ببی چشم چروندی وزن با اضافهلوی چند سال بعد به خاطر چند کدونمی مچون
 ... زشت ترای زن دوم با چاق تره شهی که همنهی به اشمیجالب...رمیخون بگ

 
 دمید... کلفت خونهیشی متی عرضگیبابت همون ب...ی بلد نباشي دلبرهیکاف...ستی همه اش به ظاهر نهرچند

 ... تاج سر شوهراشوننی زنن ولی نمدی و سفاهی و که تو خونه دست به سییزنا
 

 نهی آئي جلورهیهروقت م... حق با خاتونهدمیشا... همه رو دارهی باشه که مامان الافهی و قي به خونه داری همه چاگه
 ..."؟؟یشونیمنو کجا م...ی ـشونـیپ"گهی بلند ميبا صدا

 از مامانش که رك و پوست کنده بهش یتح... بودی شاکیحساب...شدیآروم که نم... حرف زدمی اذان با اليکای نزدتا
 .. تونه باهاش باشهیگفته بود که بعد طالق نم

 
 داره نه ارث و ينه کار... کنه؟؟ی و خرج الارهی پول در بخوادیاون از کجا م... ام حق داشتیی جوراهی.
 ...ادی زنه خوشش نمیکی چون از اون رهی باباشم نمشی پگفتی می که النطوریا...یراثیم

 گرفتم پشت سر می وضو گرفتم و بعد مدت ها تصماطی اومد سراغم تا نماز بخونم تو حی مامانم که مثل چي هوابه
 ...خاتون نماز بخونم

 
 ..دیلرزیدستام م.دمیکشیخجالت م..هنوز قامت نبسته بودم که...اما
 
دندونام بهم ... بستهخی احساس کردم برعکس اون لحظه همه وجودم...  تا اهللا اکبر بگمدیچرخی زبونم نمیحت.
 ... هیفقط واسه ... شدم؟؟ينجوریچرا ا...دادنی و صدا مخوردنیم
 

دال شدم و مهر و ...ختی ريدلم هر... اهللا اکبر خاتون که بلند شديصدا...دمی کشقی بستم و چنتا نفس عمچشمامو
 ..به نفس نفس افتاده بودم که درو بستم و پشت در نشستم... طرف اتاقمدمییجانمازمو برداشتم و دو

 
 در دی سبحان اهللا از دهن نوي صدایداغونتر شدم وقت...خونهی داره نماز مدی نودمی دیحالم بدتر شد وقت.

 "یآروم تر بخون لعنت" گفتمدی لب به نوری گوشام فشار دادم و زيدستامو محکم رو...اومد
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 ...مرد شده... تا ثابت کنه بزرگ شدهشدی مداری نماز خوندن بي هر روز صبح برااقی بود که با اشتيدی به نونگاهم
 

 !! سالهی ياما فقط برا...چادر سر کردن... خوندن نمازي برااقموی اشتادمهی... بودمنطوری هممنم
 
 

 چادر سر نکردمو مامانم هیه بق خوشگلم برهنی دوبار به خاطر نشون دادن پیکی که یهمون وقت... زده شدميانگار
 صبح اول وقت مامانم سوختموی تب مي که سرماخورده بودم و تا نصفه شب تویهمون وقت...به زور انداخت رو سرم

 که بهم بستمی قامت میی خداي جلوکمی کوچيدستا  و با اونشدمی بلند مهیمنم با گر...کردی مدارمی نماز بيبرا
 ...رهی سختگیلی خگفتنیم
 
 
 ی و با ترس مدمیدی مارمولک ماطی هر وقت تو حادمهی...يسوزی مشیتو آت. جهنميری می اگه نماز نخونگفتنیم

اگه نماز ... یاگه چادر سرت نکن...ووناستی حنی جهنم پر از همگفتی بهم مکردمی مفی مامانم تعرياومدم برا
 ... خدايوا...ینخون

 
  خوابالوش گفتمي چشماي با بغض جلو که تموم شد دستامو براش باز کردم ودی نونماز

 
 ... هواتو کردهیلی بغـ ـلم که دلم خایبدو ب...قبول باشه...یداداش_
 

 بدو بدو اومد تو بغـ ـلم.  لبـ ـاش نشست ي روی پهنخنده
 
  جون؟؟؟یآجـــــــــ_
 

 دمی تپلشو به صورتم کشي و دستادمی بـ ـوسموهاشو
 
 جونم خوشملم؟؟_
 

  بستازهی گردنم گذاشت و چشماشو با خمي تو گودسرشو
 
 .ی تو بمونذارمی امسال نمشهی مامان گفت نمی ولمونمی نفس و خاتون مشی به مامان گفتم منم پشبید_
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 بخواد بهش دمی بابت حامد نداشتم که حاال نویمن کم دلتنگ...کردی ام موونهی دنمی و دو هفته نبدی نونکهی افکر
 .گذرهی دونستم اونم بدون من بهش خوش نمیم...کردیم بحثش فرق دینو.اضافه بشه

 
 
 هیمنکه . از مامانم خواهش کنهي اهی قضنیهرچند خاتون عمرا واسه همچ. تا به بابا بگهگفتمی به خاتون مدیبا

 به مورد کامال اعتقاد دارم که دل به دل راه داره نیالبته تو ا.ادی دونستم خاتون از مامانم خوشش نمی مییجورا
 ... اومدیچون مامان منم کم از خاتون بدش نم

 
 با دهن باز خوابش برده شهی جناب خوش خواب مثل همدمی و راحت کنم ددی نوالی سرمو خم کردم که ختا
 ...ه امخست...ادیخوابم م... دادمهیصورتشو اروم بـ ـوس کردم و خودمم سرمو به در تک...
 
 دهیمنکه پشت در خـ ـواب...دمی اومد به هول پری مرونی که از بیغی جي دونم چه مدت گذشته بود که با صداینم

 ...يصدا... کو؟؟دینو...االن چرا دم کمدم؟؟!!...بودم
 

 هنوز کردمیفکر م...زدیقلـ ـبم مثل گنجشک م... مامانم شوکم کردغی و جهی گري منگ بودم که که صداهنوز
 رفتمی مدیبا... بلند شدم نی زميبا ترس از رو... دست و پامو لرزونددی نوهی گري که صدانمیبیخوابم و دارم خواب م

 هی گري جز صدادمی شنی نميزیاومد اما من چ ی ام مهی بقيصدا... و التماساشدی نوهی گريصدا...سمت پنجره
 ... و مامانمدینو
 

 یگفتم و ضربه ب "یی خداای" لب ریز... و هل بدم و باز کنمی تونستم پنجره آهنی نمی که حتدیلرزی چنان مدستام
 ...دمیشنیحاال صدا ها رو بلند تر م... به پنجره زدم یجون
 
 دستتو دینو...نه؟؟یبیچشمت م..ادیخونش بند نم... آخه؟یچرا اونور رفت...مونهیجاش م...شهیخوب م...ستی نیچیه

 ... شده؟؟ی چنمیبردا بب
 

 به خودم اومدم و از هوی... کرده بودنقی تو وجودم تزری حسهی يانگار... همه وجودمو به رعشه دراورد "دینو" اسم
 .کردی و صدا مدیمامانم داشت نو... و نگاه کنمنیی بودم پادهی ترسیحت...نیی پادمییپله ها دو

 
 ..اطیتو ح بندازم رو سرم اومده بودم يزی چنکهی هول شده بودم که بدون ااونقدر
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 و که دی نويگفتنا "ی آجیآج" جز دمیشنی نمیچیه... شده بودمرهی خدی نوی بهت زده به صورت خوني آدمامثل
 نشستم و نی زميرو... حس شده بودنیپاهام ب...کردی مهیمحکم بغـ ـلم کرده بود و گر... اومد سمتم یداشت م

 ی پاره شده بود و خون مبروش تا تا وسط اشی پشونياز رو... گرفتمدیدوتا دستامو دو طرف صورت نو
 شده که بابام با ی دونستم سرش چیهنوز نم... و نداشتمدی نوي هاهیمن طاقت گر...چشمام پر اشک شدن...اومد

  اومد طرفمتیعصبان
 
 ... صاحابتی رو سر بینداختی میبه چ_
 

متعجب صورتش ...رونی بدی از تو بغـ ـلم کش و گرفت ودی لباس نوقهی بابا پشت نکهیتا ا.  حرف بابا مهم نبودبرام
  خش دارش سرم داد زديزل زده بودم که با صدا

 
 ... پاشو برو تو خونه_
 
هنوز ... بودنسای و پرلیفقط مامانم و سه... انداختماطی به دور تا دور حینگاه... شده بودی خوندمی شرت سفیت

 دمی که تو تنم رخنه کرده بود ازش پرسی حسیا بلند شدم با بت... بغـ ـلمو گرفت ری زسای که پردیلرزیدست و پام م
 تو کوچه دینو" گفتی آرومي و با صدادی گزنشوییلب پا  بهتر از من نداشتییاونم که رنگ و رو..." شد؟؟یچ"که 

 ..."ارهی روز در منی طرفشو صورتشو به ارهی مهی همساي که خروس الرشهی می دونم چیبوده نم
 
 ...دیکشی مدی نوی و بابا هم با تمام زورش دستمال و رو صورت خونکردی با التماس صدام مدینو
 
 ...زدمی مجی خودم گي بود تو حال و هوادهی آب و به صورتم نپاشسای که پری موقعتا
 

 بود که برده ي اقهیده دق...دیچرخی تو سرم مدی نويگفتنا "ی آجیآج" يهنوز صدا... اتاق نشسته بودمگوشه
 .بودنش درمونگاه

 
 جون نداشتم خودم برم درمونگاه تا کنار داداشم ی حس شده بود که حتیاونقدر بدنم ب... نذاشت باهاشون برممامانم
 نکهیهم.کردی داشت خفه ام می بغض لعنتنیا. کردی خاتونم افاقه نمي جوشونده های حتکردیسرم درد م...باشم

اما من داداشمو ... صدقه رفتنم تا بلکه آرومم کنهنبغـ ـلم کرد و شروع کرد به قربوخاتون پاشو گذاشت تو اتاق 
 ...نیهم...خواستمیم
 
  خاتون؟؟ي بوداطیتو هم تو ح_
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  گفتکردی که سرمو نـ ـوازش منطوریهم
 
  نفسه خاتونشهیخوب م...رفته بودم امامزاده...نه_
 

 ... به ساعت خشک شده بودچشمم
 
 ... بزنن؟؟هی بخدینکنه با!! شد به ربع_
 

 ببـ ـوسه که موی ـشونـی آورد تا پنییخاتون سرشو پا...کردی ام موونهی بزنن دهی و بخوان بخدی نوهی نشوی پنکهی افکر
 با بغض گفتم

 
 بود نیجواب نماز خوندنش ا!...خوندی نماز مي صب چجوريدیدیاگه م...گناه داره...شهیداداشم گوشت تنش آب م_

 خاتون؟؟
 

  مهربون و آرومش گفتي و با همون صدادی بـ ـوسصورتمو
 
 ...ادیم...ادیم...به دلت بد راه نده_
 

 شده بود ی که داداشم صورتش زخميتصور اون لحظه ا...شدمیآروم نم..دی چشمام به طرف ساعت چرخدوباره
 ... کنههی گردیمن باشمو نو... بشهی زخمدیمن باشم و نو...کردی ام موونهیداشت د

 
 و رو مخش به خاتون انهی زن عمو با همون حالتموزنکهیتا ا. اتفاق شده بودنی باعث ای رفته بود چادمی کل به

 گفت
 
 به دهی بچه کشنیا... داره به خداي حدطنتمیش.ی خروسنی بره طرف همچدی نباشهی نمشیحال...گهیبچه است د_

 ...شهی جا بند نمهی.نفس
 
 خاتون بلند کردم و با تمام نفرت که ازش داشتم به صورت زن عمو ي که سرمو از رو پاکردی می داشت وراجزی رهی
  شدمرهیخ
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 با زشی برنده و تي چاقونینگاهم ب... ها رو با چاقوش خورد کردي سبزي کار دستش اومد و باضرب آرومترحساب
 ...دیچرخی مگرفتی هارو تو مشتش مي که هر بار سبزییدستا

 
 .... محل ویگردنه اون خروس ب... و ينه سبز...کردمیورد م خدی بامنم

 
 حرکتم نی بلند شدم و به طرف زن عمو که با بهت و تعجب از انی زمي از روهوی...کردمی کارو منی از اولم همدیبا

 ... شده بود رفتمرهیبهم خ
 

 ...نیی پادمیی خاتون دويگفتنا "نفس" توجه به ی و بدمی رو از دستش کشچاقو
 

 که دمی رو با حرص کوبهیچند بار در خونه همسا... مزاحم و نامرد نبودوونهی از اون حيخبر... به کوچه بودنگاهم
  گفتزدی که تو چشماش موج می بهم و با ترسدی رسسایپر
 
  نفس؟ی کنکاری چيخوایم_
 

 ...ت ازش باال رفشدیم... از در فاصله گرفتمیچند قدم...کردی باز نمیکس... در زدمدوباره
 
 ... به دردمشیبازوهاشو گرفتم و محکم کوب... که برگردم خونهکردی هنوز داشت التماسم مسایپر
 
 ..کردی بهم کمک موارشونی دیکوتاه...رهی بم شده بود سرش داد زادم تا قالب بگتی که از شدت عصبانیی صدابا
 
 ...وش گذاشتم گلری بهم زل زده بود که ناغافل چاقو رو زجی گي مثل آدماساهنوزیپر
 

 عی شد و سرمی تسلسای دستم اوردم که پري توي به چاقویفیفشار خف..شدی مدهیی بهم ساتی از شدت عصباندندونام
 ...دستاشو برام قالب کرد

 
 سر خواستیدلم م..قفسه مرغ و خروساشون معلوم بود..اطشونی رفتم باال و خودم و انداختم تو حواری دي رواز

 ... زبون نفهميوونایح...همشونو ببرم
 
 ...دمشید...نشونی زدم تا از بدی قفسه ها رو دیکی یکی
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 شده بودم که رهی خاهشی سيبه چشما...زدیگردن درازش بد جور بهم چشمک م.. همه چاق تر و درشتر بوداز
 ...دمی کوچه شني خاتونو از تويصدا

 
 هیبق... مزخرفش دراومديصدا...رونی بمشدی کشداشتنی که توش نگهش مي قفسه اي دراز کردم و از تودستمو

 اون نوك مزخرفشو دادویدائم خودشو تکون م.. کرده بودتی اذنقدریالبد اونارم هم...زدنیدوستاشم واسش بال بال م
 ... اورد سمتمیم
 
 آب خوردنم اقتیهرچند اون ل...دادمی قبل کشتنش بهش آب مدیبا... بلندش کردمنی زمي تمام زورم از روبا

 ... آب گرفتمری شری ه ازم داشت سرشو زي گلوش محکم گرفته بودم و با فاصله اریدستمو ز...نداشت
 

 آب یبه اندازه کاف...بسش بود...ردیبا التماس نگام م...رهیمی بود داره مدهیفهم..دمیخندی می پوستریز... بودمخوشحال
 ...خورد

 
 يصداها...واسه چند لحظه چشمامو بستم...رهی نحس و گندشو خم کردم تا سرش درست لب باغچه قرار بگکلیه

 ... طرفهی داداشم یصورت خون... طرفهیتو کوچه 
 
 لحظه دوست نی بودنمو تو اسیخب...کردیاز گوشه چشمش نگام م...ساکت شده بود... تمام نفرتم بهش زل زدمبا

 ...داشتم
 

نگاهش رنگ به رنگ شده بود که ...شناختیرنگ چاقو رو م... کنمزترشی تا تدمی رو دوبار ب باغچه کشچاقو
 ...دمی گلوش کشری چاقو رو با تمام زورم زدمی که از پشت سرم شنی وحشتناکيهمزمان با صدا

 
 يبا ضربه ...دیکشیمپاهاشو رو هم ...راحت شدم...خوشحال بودم...دادیبدنش داشت جوون م... افتاد تو باغچهسرش

 ... شونه ام خورد چاقو از دستم افتادي که رویآروم
 

 ... شدرهی برق افتاده بود خیبا تعجب به چشمام که از خوشحال.. بودلیسه... برگشتم
 
 !! نفس؟؟ي کردکاریچ_
 

  صورتش گرفتمي جلوموی خونيدستا...از ته دل...دمیخند
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 !! مگه نه؟؟مردی مدیبا...لیتقاص گرفتم سه_
 

 ...نگاهش حاال به باغچه بود... مانتوم گرفتي دستمو از رومچ
 
 .. اومددینو...می برایب_
 شده بود ختهی رنی زمي که روي رها کردم و به سمت خونابه الی خبر مچ دستمو از چنگال سهنی ادنی شنبا

 .دمی خون کشيدالشدم و انگشت شصتمو رو...برگشتم
 

 . داده بودهی تکنی به ماشی حالی که با بدی طرف نودمیی دورونی از در خونه اومدم بیوقت
اون ...کردی قلبش آرومم ميصدا... و بغـ ـل کردمدینو.. افتادهی که منتظر بودن تا بفهمن چه اتفاقهی توجه ب بقیب

 ... االن آرومهی ولزدیموقع تند تند م
 ...خون بها بود...دمی کششی ـشونـیپی شصتمو رو انگشت

 . مامان و بابام بردمش تو خونهي کردم و بدون توجه به نگاه ها و بغـ ـلدینو
 

 نمی همي خوب شده بود خوشحال بودم برادی نونکهیاز ا. کردی از حدقه دراومده داشت نگام مي عمو که با چشمازن
 به زن عمو گفتم

 
 !نشیبب.حالش خوبه _
 
  همون حالت متعجب به دستام نگاه کردبا
 
 !ه؟یچرا دستات خون_
 
 لحظه هی زد که بدون ي در چنان دادي کارش رسوندم بابا از جلوي محلو به سزای اومدم بگم که اون خروس بتا

 ... طرف پله هادمییمکث دو
 
 سرمو خم کردم تا صورتشو ببـ ـوسم که گفت. شده بودرهی با ترس بهم خدینو. اتاق و از پشت قفل کردمدر
 
 ؟کنهی بابا چرا صدات م؟؟ي کردکاری چیآج_
 
  گاز کوچولو گرفتمهی خنده لپشو با
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 !! جون خروسو گرفتملی عزرائيجا.یچیه_
 

 و دی نويفقط خنده . بشهی قراره چستیبرام مهم ن.خواستمی منویمن هم... لبش نشستي روی جونی بلبخند
 ... ارزهی مای که به همه دنخواستمیم
 
 ساعت الغر شده می ننیانگار داداشم تو هم... گذاشتمش و براش لحاف و تشک پهن کردمنی زمرو
 چشماشو باز کنه و دوباره با آروم شدن صدا ی هراز گاهدی نوشدی اومد باعث می منیی که از پاییصروصدا...بود

 ... چه خبرهنیی پانمی رفتم دم پنجره تا ببیواشکی...ببنده
 
 به خاتون يداشت با آه و زار.دمیشنیصداشو م...زدی خروسه داشت با خاتون حرف م که معلوم بود صاحبییآقا
 گفتیم
 
 و که ی خروسنی بود؟؟ همي چکارنیآخه ا. خودم حساب کردمنشمیهمه هز.منکه باهاشون تا درمونگاه رفتم_

 زم؟ی بر تو سرمیحاال چه خاک.دنیخری از منه بدبخت مونی ملهی رو دهیدختر شما سرشو گوش تا گوش بر
 

 و به رفتی راه ماطیباباهم مدام تو ح.دمیشنی آروم بود که من نمنقدری اما صداش ازدی داشت باهاش حرف مخاتون
 ...دمیدیمامانمو نم... تا آرومش کنهزدی عمو هم باهاش حرف مچارهیب.گفتی مراهیمن بدو ب

 
  با مکث گفتمدمی در که رسکینزد... که به در خورد از پنجره فاصله گرفتمي تقه ابا
 
 ه؟؟یک_
 

 بود و با نیی سرش پاسایپر... درو باز کردمي قفل چرخوندم و الي و تودیکل. استرسمو کم کردمسای پريصدا
 .کردی نگاه ماطی اومد تو اتاق از پنجره به حیوقت.رفتی ور ملشیموبا

 
 ...رونی بدمیکشیکاش اونم تو خونه بود زبونشو از حلقومش م...دمیشنی بابا و اون مرد وراجو مي صداهنوز

 
اگه ...دلم برا خاتون سوخت. شدمرهی شکمم قفل کردم و به سقف اتاق خيدستامو رو... دمی دراز کشدی نوکنار

 ...؟ی کنه چتشی اش اذهیهمسا
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تا خاتون ...نه ... همه دوباره کتکم بزنه؟؟ينکنه بابا جلو...نکنه باز دعوا شده؟؟... بوداطی هنوز نگاهش به حسایپر
 ...؟؟ی باشه چیاگه خاتونم از دستم عصبان...کنهیهست بابا دست رو من بلند نم

 
 ه؟؟یخاتون عصبان...سا؟؟یپر_
 

دستمو تکون دادم تا ... نبودنجای فکرش اینگاهش بهم بود ول...تو فکر بود...اونم انگار هنگ کرده بود...برگشت
 ...رو صورتم قفل شدمردمک چشماش 

 
 ...یول...یول.شهی وقت از دست تو ناراحت نمچیخاتون ه!! نه_
 

 ... شدمزی خمین... حرف زدنش نگرانم کردي تو ادامه دشیترد
 
 ...گهیبگو د...؟؟ي پری چیول_
 

ه دستمو  حنده اش اونقدر بلند بود کيصدا... شده بودم کهرهیسردرگم بهش خ.  انداخت اطی به حی نگاهمی ندوباره
 ... نشهداری گرفتم تا بدی نويرو گوشا

 
 نیی پاارهی مسخرشو بي خنده ي تا بلکه صدادمی توپبهش

 
 !!وونهی د؟؟يخندی میزهر مار به چ_
 

 اومد که تو اوج تون خنده یاز چشماش داشت اشک م... خنده اش کمتر بشهي دهنش گرفت تا صداي جلودستشو
 حرص درارش گفت

 
 !!خاك تو سرت...ییتو...وونهید..يد_
 
 

با گوشه لباسش اشکاشو پاك ...دی از متکاها رو پرت کردم طرفش و اونم رو هوا قاپیکی اومد که ی اش بند نمخنده
 کرد و لبه طاقچه نشست
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 بود از شدت خنده کی نزدي و گفت خروسرو نفله کردرونی اومد بلیاون لحظه که سه....ي اوونهینفس تو د_
 !! تو بغـ ـل هممیفتیب

 
 

 دمی که با تعجب پرسدیخندیهنوز داشت م... بلند شدم و رفتم کنارشنی زمي خنده که از روری زد زدوباره
 
 
 !! اون موقع که کپ کرده بودد؟؟یخندی ملمی سهیعنی_
 
 

آروم زد رو دستم و مثل ... اون منم به خنده افتادمياز خنده ... با خنده بهم زد و خودشو انداخت تو بغـ ـلمدستاشو
  گفتکننی مخی که بچشونو توبییمادرا

 
 
 ادهی تومن پهی چارتوی بي که باباتی آخرهی خراب کارنیمخصوصا با ا!! يذاری که برامون آبزو نمی الهی بشلیذل_

 !يکرد
 
 
 سای خوردم که باعث شد پريدیر تکون شد دوباره دي صداای!... تومن بدههی مجبوره يدی بابام که دم عچارهیب

 ...ترسمی میاز بابا هم حساب. دمیکشیاز خاتون خجالت م... بابا باشنای خاتون دمیآخه ترس...باتعجب نگام کنه
 
 که بهم کردمی نگاش میبا نگران.. من شده بود چون خودش بلند شد تا درو باز کنهی انگار متوجه دستپاچگسایپر

 ... اما عموم بودلهیاول فکر کردم سه...اشاره کرد مه خودمو جمع و جور کنم
 
 

  خورده جلو اومدهی که کردمیمثل مشنگا داشتم نگاش م... بلند شدم که عمو دستشو جلو آوردنی زمي از روعیسر
 
 
 !!ی کنی عذرخواهدی از آقا مجدیبا...نیی پامیبر_
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 که دستمو آروم از تو بردیعمو داشت منو تا دم در م!!...کردی مدادی داد و بنیی که پاهییاروی منظورش از همون البد
 ...رونی بدمیدستش کش

 
 
 !امیمن نم_
 
 
 پاشد اومد چارهیاون ب...ی کنی عذرخواهکنهیادب حکم م! يزدیتوکه رو حرف من حرف نم! جانه عمو! نفس جان_

 . عمو جانمی برایب. کردی میرخواهدائم عذ. ناراحت شده بودیلیخودشم خ...درمونگاه
 
 نی کنار گوشم گفت که با ايتازه اون وسطا پر...رفتمی مدی برم اما به حرمت خاتون باخواستی اصال دلم نمنکهی ابا

 ...کنهی ودعوام نمشهیکارم بابامم نرم م
 

 با لمیسه...دی باز طرفم اومد و صورتمو بـ ـوسيبا رو... کردميخاتون که انگار نه انگار من چه کار... شدنمیهم
 ... لبش کامال معلوم بودي روي اما خنده کردی نگام نمنکهیا

 
 بزنه تو ادی بود بکینزد... شدی عصبانهوی گفتم که ی دونم تو جمله آخرم چی کردم نمی عذرخواهدی آقا مجاز

 ...دی به دادم رسلیگوشم که سه
 

  گفتمی چدی اومد به آقا مجادمی که کردمیه دم پنجره واستاده بود نگاه م به صورت خندون خاتون کداشتم
 
 ناهار واسمون ي به ما تا خاتون برادی بدشهیم... سرشو از تنش جدا کنم آب دادمنکهیبه خروستون قبل از ا_

 !!فسنجون بذاره؟؟ فکر کنم خوشمزه بشه
 

مامانم ...منم برگشتم تو خونه و به راست رفتم تو اتاق...رونی خروس بازو بندازه بدی که مجبور شد به زور مجلیسه
 ...دیکشی نشسته بود و به صورت مظلوم داداشم دست مدیکنار نو

 
  بدمي بهش دلدارخواستمیم... اشک بودسیچشماش خ... کردم که سرشو آورد باال و نگام کردي سرفه اتک

 
 !شهیخوب م... نکنهیمامان گر_
 

  که گفتکردی با دستمال پاك ماشکاشو
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 ! نکرد؟یخروسه که تو رو زخم_
 
 ياز دلسوز.جواب مامانمو ندادم... حس شده بودیبدنم ب...زانوهامو تو بغـ ـلم گرفتم ... فاصله ازشون نشستمبا

 ... اومدیخوشم نم
 
 م؟؟ی دارینهار چ_
 
  بلند شدنی زمي رواز
 
 .  فسنجون بذارهخوادی تو ميخاتون به هوا_
 

 ... بزنم که تا کف پام و انگشتام نفله بشنيری سال فسنجون خوردن باعث شد چنان کههی بعد
 
 ...باد کرده...سوزهیم...خوارهی مسای پريوا_
 
 ي چجوروونای با حیفهمی می هندونه شهیاالن که اون صورتتم بزنه شب!! چارستیآهه اون خروس ب..حقته _

 ...یبرخورد کن
 یذوق ذوق و سوزشش داشت ب...کردی ام موونهیداتشت د...خواروندمی بودم رو پاهام و بدون توقف کف پامو مافتاده

  خوردی تک زنگلمی که موباکردیحالم م
 
 از ویگوش.رونی بدمی تازه خوردن پري هوايدربالکن و باز کردم و به بهونه ... جواب بدمي پري خواستم جلوینم
 ...حامد بود...گ خورد دوباره زناوردهی درنبمیج
 
 
  قهقه زدن گفتقهی کردم بعد چند دقفی خروسو واسش تعري ماجرایوقت. باد کردم جواب دادمي اون دستابا
 
 
 که یکی دست گل کوچهی انداختمش تو کوچه بعد ی سرشو از تنش جدا کردم منکهی تو بودم بعد اينفس من جا_

 !شدمی مهی کال تخلينجوریا.شدمی از روش رد منی صاحبش با ماشاروی جلو چشم همون کردمی ميباهاش باز
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 ! آوردمی بازم بال سرش مدی رسی سر نملیآره اگه سه_
 
 
 گه؟؟ی دهی کلیسه_
 
 
 !! گراميپسر عمو!! دهی شهادت مي که بوییاز اونا.یجیبرادر بس_
 
 
 زن داره؟؟_
 
 
 .دمیدارم جون م! السی ر زدم قد گــــــــــــــیکه...حامد. بابا اونو ول کنيا_
 
 
 . شکموي مگه جوجوي خوردی چر؟؟یکه_
 
 
 . بزنه خفه شمریاالنه که تو گلومم که! بعدشم هندونه. فسنجون خوردمیجات خال_
 
 
  خودم ببرمت ذغال اخته؟؟امیب. پاشو برو دکتر_
 
 

 خودمو براش لوس کردم...دمیخند
 
 
 !!نجای اایو بپاش!!  شدمينجوری تو اهیاصال از دور_
 
 
 ارم؟؟یبابامم ب.  ی خودميجوجو_
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 باباتو؟؟؟_
 
 
 فی زنش ازت تعري جلونقدریا!! می خونمون در خدمتتون باشارمتی بکنهی اصرار مدتتیاخه از اون روز که د.آره_

 کرده که خودمم شک کردم
 
 
 ؟؟یشک؟ به چ_
 
 
 ! خونه بابام بلندت کنهارمتی بنکهیبه ا_
 
 
هرچند بابات از !!  نه باباتایپس نه خودت ب! فتهی پدر و پسر دعوا بنیمن دوست ندارم به خاطر من ب. حامد نیبب_

 !!جووون!کلشیمخصوصا ه.خودت بهتره
 
 
 !!ی بشمونی خودت پشي که از گفته ارمی سرت میی بالهی.نمتی بذار ببگه؟؟ی داستینجوریا_
 
 
 !! گفتمی انگار من چشهی می شاکنیهمچ...دمیهمفی مشی شو با جدی مدت فرق شوخنی بعد اگهید
 
 
 !!ایکنی افسار پاره مهوی! شه؟؟ی سرت نمیحامد تو شوخ_
 
 
 .منتظر باش!  دارم براتیول.زنمیبهت زنگ م! نفس کار دارم_
 
 
 
!  دونمی باباش از من خوشش اومده؟؟ چه مییحاال خدا...رهیگی بچه رو سگ گاز مهوی!!  افتادم منی چه آدم خلریگ

 !خورهیاگه اونم لنگه پسرش باشه که بدرد نم
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 !مینخواست. حامده پسرم واسه هفت پشتم بسهنیهم. خباثت خودم خنده ام گرفته بوداز
 
 

 ازش خاروندمی که کف دستامو منطوریهم...شهی جمع کرده و داره حاضر ملشوی وساسای پردمی تو اتاق که دبرگشتم
 .رنی می که کدمیپرس

 
 

  که جواب دادکردی رو سرش مرتب مشالشو
 
 
 . گفتم بهت بگم!!  و ببره هادی نوخوادی مامانت میراست! گهی ساعت دمیبابام گفت ن_
 
 

 !کردیبابام که منو داخل ادمم حساب نم...نیی پادمیی انداختم رو سرم و دوموی مانتو و روسرعیسر
 
 
از کنارشون ... گفتکی و تبردی شد باهام حرف زد و علی که سال تحوی فکر کنم فقط همون موقعدی روز اول عاز

 ... بود نشستملیرد شدم و کنار خاتون که مشغول حرف زدن با سه
 
 

  تو صورت خاتون نگاه کردمی که وسط حرفش اومدم و با نگرانگفتی واسه خاتون می چهی داشت لیسه
 
 
 ...کنمی دق مدیون نومن بد!  ببرندمی که نوخورهیخاتون؟؟ مامانم داره مخه بابامو م_
 
 
  به صورت مهربونش زل زده بودم که گفتزونی اوي لب و لوچه با
 
 
 نجایپس من ا!  دست مامان باباشه؟؟دی تا حاال اجازه نویاز ک...دوما!! زدمی حرف ملیداشتم با سه...اوال قند عسلم_
 کارم؟؟یچ
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 کهی تکهی راحت به خاروندن بدن تالی لپشو محکم ماچ کردم و با خکردمی مری جمله انگار رو ابرا سنی ادنی شنبا

 ...  گلوم زده بودری بود که زيریاز همه بدتر که...شدم پرداختم
 
 
 مدام دی از نوع سوراخش که بایمنته!! ی رحمتي وسط من شده بودم مهدنیا...کردمی مي فوتبال بازدی با نواطی حتو

 . دور سرش اومده بود رو دماغشیچیاونقدر ورجو وورجه کرده بود که باندپ... تا آقا خوشحال بشنخوردمیگل م
 
 

 و صدا بزنه اما لبخند معنا دیمنتظر بودم مامان نو... اومدننای پشت سرشون بابام ااطی اومدن تو حنای عمو ایوقت
 ... راحت کردالموی لب خاتون بود خي که رويدار
 
 
 خاتون آبرو داره! ی دهن به دهن نشهی با همساهویشه خودتم حواست با.نفس مراقب داداشت باش_
 
 

 بابا سربه ي که کرده بودم جلوي با اون خرابکاردیبا... که گردنم درد گرفته بودنیی آورده بودم پاي به اندازه اسرمو
 . بمونهنجای قرار بود ادمیمخصوصا حاال که نو.کردمی رفتار مریز
 
 
 ...فقط.خودمم حواسم هست...چشم مراقبشم_
 
 
  گفتدمیترسی ام ازش می پرجذبه اش که حسابي همون صدابا
 
 
 ؟؟یفقط چ_
 
 
 مامانو ي تا غرغرازنهی هفته هر روز بهم زنگ مهی دونستم تا خود یالزم بود وگرنه م.کردمی می ازش عذرخواهدیبا

 ... کنهیسر من تالف
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  گفتماومدی بار سراغم مهی ی که سالیتی نازك کردم و با معصومصدامو
 
 
به خاطر کار منم شما !  کنترل خودمو از دست دادمدمی دی و خوندیصورت نو! دست خودم نبود.دیاقا جون ببخش_

 !ي بدونیلی مهی يمجبور شد
 
 

  بودم گفتدهی مهربون نشنچوقتی که هییبا صدا... بازوم حس کردمي دستش رو رويگرما
 
 
 برگشتنم يبرا.دیمراقب خودتون باش! خوشحالم کردي به خاطر برادرت ناراحت شدنکهی ایول...کارت درست نبود_

 .نی شمال شماهام برگردانی منای ات ایی داادیبه احتمال ز
 
 
 .دمی صورتشو بـ ـوسعی پاشنه بلند شدم و سري لبخند روبا
 
 
 !چشم آقا جون_
 
 

چه ...کردمی مری رفتار بابا سي اما من هنوزم تو شادزدیبود و داشت با خاتون حرف م بود که از کنارم رفته ی مدتبابا
مدامم در گوشش باهاش حرف ... دی ـوسبـی و مدی صورت نوینگاهم به مامانم افتاد که با نگران... داشتیحس خوب

 .زدیم
 
 

 دل نیپس ا...کنمیو تا چشمام مراقبت م از دشتری بدی دونه من از نویحاال خوبه م... خدا نگراننشهیهم...گهی دمادره
 ..ه؟؟ی چيدل کردناش برا

 
 
 و پشت سرهم دادیهمش سرشو تکون م. مامان کالفه شده بود يکامال معلوم بود از حرفا. اخر خنده بوددی نوافهیق.
 ..."چشم...باشه" گفتیم
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 با می و بستاطی در حنکهیبه محض ا... آب پشت سر مسافرا تموم شدختنی با ری مراسم باشکوه خداحافظباالخره
 می گفتغی رو هوا و همزمان با جمیدی پردینو
 
 
 هوووورااا_
 
 

اغـ ... تا خودمو بندازم تو بغـ ـلشدمییدو... رو بهم دادنای که خاتون دو تا دستاشو جلوم باز کرد انگار دننیهم
 ...کردی آرومم می سرزنشیبدون شماتت و حت... منت برام باز بودی بشهی که همیـوش

 
 ... بودتارمیکاش گ... براش بخونمخواستیدلم م... پاهاش گذاشتمي روسرمو

 
 
 

 ادی پات از همه جاده ها مي صدايای میوقت
 
 

 ادی مای شهر دور که از همه دنهی نه از انگار
 
 
  رسهی مدنی دي شه لحظه ی که در وا می وقتتا
 
 

  رسه آهی من مي ـنه ـی به سنی که جاده ست رو زمی چهر
 
 
  نفسمرهی گی تو می همه کسم بیی که تويا

 
 

  رسمی خوام می می تو رو داشته باشم به هر چاگه
 
 
  رسمی خوام می می هر چبه
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  تکرار بکنمی قلـ ـبمو واسه کیستی تو نیوقت
 
 

  بکنمداری بی خواب آلوده رو واسه کيگلها
 
 

  دونه بپاشهی عشق واسه کي کبوترهادست
 
 

  تونه بدون تو زنده باشهی تن من ممگه
 
 
  نفسمرهی گی تو می همه کسم بیی که تويا

 
 

  رسمی خوام می می تو رو داشته باشم به هر چاگه
 
 
  رسمی خوام می می هر چبه
 
 

  توراهنی غبار پهی سوغاتنیزتریعز
 
 

  تودنیی و بودنی من دي دوباره عمر
 
 
  خوامی من تو رو واسه خودم نه از سر هـ ـوس منه
 
 

  خوامی تو رو واسهنفس می مني دوباره عمر
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  نفسمرهی گی تو می همه کسم بیی که تويا

 
 

  رسمی خوام می می تو رو داشته باشم به هر چاگه
 
 
  رسمی خوام می می هر چبه
 
 
 
 

 ... سرش دراورد تا موهاشو شونه کنهي بلندشو از رويروسر
 
 
 .خاتون بده من برات شونه کنم_
 
 

 دونم ینم...دمیخندیم...بلند و پر... بودمدشی سفيعاشق موها... اشو از دستش گرفتم تا موهاشو شونه کنمشونه
 نشوندی لبـ ـام مي خاتون بودم خنده رو روشی که پنیهم...چرا
 
 
 ...ند دختر طالبخ. قربون خنده هات برم منیاله_
 
 

 ...دمی موهاش کشي رو آروم روشونه
 
 
 .یشکی هگهینفس د...نفس خاتون! نفسم!! ستمیمن طال ن_
 
 

 ...من فقط نفس خاتونم...ستمی ندمید. بگم نفس مامان و باباماومدم
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  دختر طال؟؟يخسته شد_
 
 

  که گفتمکردمیدوباره موهاشو شونه م... دست از شونه کردن برداشتمنکهی افتاد به احواسم
 
 
 ؟؟یقرصاتو کجا گذاشت. زدمریخاتون من باز که_
 
 
 ؟؟ی آمپول بزنمی بريخوایم...ی اوليتو آشپزخونه کشو_
 
 

  گذاشتم و به طرف آشپزخونه رفتمنی زمي رو روشونه
 
 
 ...شمینه خاتونم قرص بخورم خوب م_
 
 
  آب برداشتم تا قرصمو بخورم که از تو هال صدام کرد و گفتوانی لهی

 
 
 !!اریدفترتو ب_
 
 

بگم ...نمی غمگيتا دلنوشته ها... پشت سرهممي هاهیاز گر!!  نوشتمی من اونجا چنهی ببهیکاف... اوهاوه
 .خورهی خاتونم قصه نمياونجور...بهتره...اوردمین

 
 
 ... توش ننوشته بودممیزیتازه چ! دی رفت ببخشادمی!  خاتوناوردمین_
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  بهش دروغ گفتمدهی دونستم فهمیم!  زل زده بهمی حالتهی با دمی برگشتم تو هال دیوقت
 
 
 ... شده اشیبا اون جلد صحاف... بهم برگردونده بودری دفتر شعرم افتادم که امادی...اما .

 
 

 ...ق دفترمو آوردم دارش فرار کردم و رفتم از اتای معني نگاه هاریاز ز.. شده بودمعرکه
  دفتر و جلوش گذاشتم با تعجب گفتتا
 
 
  ماله توئه؟؟نیا_
 
 

 .دادی جلد دفتر بهم ذوق ماصال
 
 
 عاشقشم. برام درست کردهنیامبرحس.دفتر شعرمه.آره_
 
 

  گفتزدی که ورق منطوری باز کرد و همدفترو
 
 
  دفتر؟؟نی اای يریعاشقه ام_
 
 
  زل زد بهمنکشی عي که ار باالدیخنده رو لـ ـبم ماس... سوال خاتون جا خوردمبا
 
 
 !!شناسم؟؟ی و من منیرحسیام_
 
 
 که موقع یی وسطا خنده هانیا... اومد ادشی. گفتمنیرحسی خاتون از اميبرا... به من من افتاده بودمیی جوراهی

 ...شدیاب م اومدم درست کنم خریم...کردی هولم مدادیذوق کردنم سر م
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 . دارهشمیتازه ر.نماز خونم هست. هی پسر خوباشی مثل بچگنیرحسیخاتون به خدا ام_
 
 
  خندهری و گفتم خاتون زد زي آخرنی اتا
 
 
  داره؟؟یچه ربط_
 
 

  دستمو خاروندميرای کهآروم
 
 
 ! طرف بچه مسلمونهگهیم. مهمهیلیآخه بابا واسش خ_
 
 

 ... دونستمی مشوی زد که معني پوزخندخاتون
 
 
 ونی تلوزي با توپ فوتبالشو زدو جلوي بازدی قدمینو... دفترو برام خوندي از شعرایکی خودم غرق بودم که ي فکراتو

 ...دیدراز کش
 
 

 .کردمی لب تکرار مری و من زخوندی بود که خاتون مي به شعرحواسم
 
 

 ستی نی از تو مرا دادرسری که غزیبرخ
 ستی نیه کس را بی همه خوابند ، کسییگو

  خاكنی و پرواز از آن خاك به ايآزاد
 ستی نی تا قفسی رنج سفر از قفسجز

  قافله از قافله ساالر خراب استنیا
 ستی نی و باز پسشروی خبر از پنجایا



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 402 

 شی خبر از خورمی رفتم که بگنهی آتا
 ستی نی هم جز تو کسنهی که در آن آدمید

  اماخورمی به تو بر مشم،ی خوی در پمن
 ستی نی شدهام گم که به من دسترسآنسان

  برف استی کهنه درختم که تنم زخمآن
 ستی نی باغ منم، خار و خسنی اتیثیح

  استی تو خالي که محتاج توام، جاامروز
 ستی نی به سراغم نفسییآی که مفردا
  بودن ناب استنی عشق خوشا مرگ که ادر
 ستی نی بودن ما جز هـ ـوسی همهیوقت
 
 " هوشنگ ابتهاج "
 
 

 قی که رفنهی اي فقط برانیرحسی کردن از امفیتو تعر...  خاتون بگم که ذوق و شوق مني نداشتم برادوست
 .ستی دو تا نیکی که میبدبخت... کرده بودمدایگرمابه و گلستانمو پ

 
 

 کوتاه خواستمی نمگهی دندفعهیا...ندازهی راه میی دعواهی بهش دل ببندم امیتحفه تا م. کنمماریاونو چ!  و بگوحامد
 ...شمی مکی من کوچينجوری که احساس کردم ازنمی دوبار خواستم بهش زنگ یکی.امیب

 
 

 ...کردی نمتی دم داره شمالم کم اذيهوا...رمی رفتم حموم تا دوش بگمی با خاتون از بازار اومدنکهی از ابعد
 
 
شامپو و صابون و وسط . و نا مرتب بودیتموم حموم کف. دوست دارهي که فقط حموم و به خاطر آب بازدمی نونیا

 . بودسی کوچولو موهاش خهی رونی اومد بی باز وقتی دوش نبر ولریچقدرم بهش گفتم سرتو ز.حموم انداخته بود
 
 

 ...کردی تنمو کم مي سرد آب گرمايقطره ها... دوش آب سرد نشستمری دراوردم و زلباسامو
 
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 403 

 ي که برای امسال اون از اتفاقی بودم ولنجای مثل پارسال بود االن من با دل خوش ایاگه همه چ... گرفته بوددلم
 ...اشکال نداره...گرهی حال منم مستی افتاد اون از حامد که هروقت خودش خوش ندینو
 
 

نفس بهم اعتماد به . دوسش دارماشی چون با تموم سگ گرکتنیتحملش م... دارموبی صبر ادمی فهمی تازگمن
 اونو هنوز يرنگ چشما... من بهتر از اونم هست اما يبرا.رهیگی مرادی رفتارم اای کلمی که از هیی وقتای حتدهیم

 ... نکردمدای پی کسيتوچشما
 
 

خاتونم چون نصفه شب نماز .. خودمو و اونو تو هال انداختمي جازنهی دائم لگد مدی نونکهی اي خواب به هواموقع
 .دی تو اتاق خودش خوابخوندیم
 
 

 اس ی با الی ساعتهی.دادی پنجره تو خونه سرك بکشه بهم وهم مشهی تا از شودی که در تالش ي بادي زوزه يصدا
 یتا ته دوست...هیپا... باهام بودشهی همیال... شروع کرده بود يدیچه ع. تا از اوضاش باخبر بشممی کرديام اس باز

 و کردی اخالق گند منو تحمل منکهیهم. کرده بودموم منکه معرفت و مرامو تيراب. ادی خوشش بی اگه از کسرهیم
 ری بابام غل و زنجي به دست و پاای ای دارم تو مهمونادی ی که از وقتیمن... بودی من کافي براکردی نمهیبه ذره گال

 .موندمی تو اتاق و تنها مشدمی فس فحش و کتک پرت مهی که بعد کردمی مي اونقدر خرابکارای شدمیم
 
 
 منم هی اون ناراحتهیاالنم ناراحت.خورمی از نبودش حسرت مشهی که هميخواهر... خواهرو داشتهی برام حکم یال

 هی گری کسي من جلوری دونم اون بغیم. بدمشی خورده دلدارهی بودم تا ششیکاش پ.هست
 ...یلیخ...مغروره.کنهینم
 
 

 نمی تا بلکه ببنداختمی می نگاهلمی به موباترسوندتمی خونه ملی در و پنجره با قلنج شکوندن وساي که صداهربار
 انصاف از خداشم هست که من خونه یب...چقدر انتظار سخته. نبودياما خبر. دادهامیحامد بهم زنگ زده با القل به پ

 ...یتلعن... انجام بدهخوادی که دلش می هر غلطتونهیم.ستمین
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دست و صورتمو ... هوا گرم بودشبیبرعکس د...دی نويکارم شده بود چک کردن نفس ها...مثل جغد باز بود چشمام
 یی منکه با تنهالنگه؟؟ی مهی قضي پاهی شهیچرا هم... تو گوشم گذاشتم مویهنذفر. ..آب زدم تا بلکه خنک بشم

 ... هچل انداختمنیچرا خودمو تو ا.خودم اخت شده بودم
به پهلو شدم تا .کردی مفی کج و تعری خاتون کشتي براجانیداشت با ه.  چشمامو باز کردمي الدی نوي سرو صدابا

 ... چشممو کور نکنهخوردی که از پنجره به صورتم مينور
  بلند گفتميبا صدا. سر سفره نشسته بودن جفتشون

 ریصبح بخ. منزلیسالم اهال_
 لبش ي روشهی که همیحی خاتون با لبخند ملیول.برام دست تکون داد. تونست حرف بزنهی که با دهن پر نمدینو

 دوخته شده بود گفت
 . که صبخونه آوردمشدی تلف می داشت از گشنگگهی بچه دنیا.ریسالم ظهرت بخ_
  گفترفتی که به طرف آشپزخونه منطوری بلند شد و همنی زمي رواز
 .مزیری مییپاشو صورتتو بشور تا من چا_
تا خرخره ام ... اومد نصفه شب از گرما درآورده بودمشادمیتازه .ستی لباس تنم ندمی اومدم لحافو بزنم کنار دتا

 .دمی متکام کشری و با دستم لباسمو از زدمیلحافو کش
 ... هستشهیهم... شکممي رويکبود...اما... لباسمو تنم کردمعیسر. که اصال حواسش به من نبود دینو

 که تازه گذاشته بود یی نون گردويتازه آخر سر به هوا.می خوردی که خاتون گذاشته بود و دو لپی مفصلي صبحونه
 ... دعوامون شددیبا نو

مخصوصا باغ و . باحالتر بودنیکی از یکیسر زدن به دوستاش که . بودیش گذرون. پبش خاتون پر از خوموندن
 نیتو ا. رو درختدمیی استفاده رو کردم و پرتی و دوستش نها خاتونيریاز غافلگ. که خوراکه خودم بودیی هاوهیم

 . واسه خودم شده بودمیمونیسه روز م
 عادی و منی سه روز تا شاهنیتو ا... شاتوت شده بودهی ام شبافهی درخت شاتوت و توت خورده بودم که قي باالنقدریا

من احمقو بکو که به .کنهیاره بهم ثابت مخودشو د.اشکال نداره ... حامدی گفتن ولکی و تبردیبهم زنگ زدن و ع
 ...رم بزنم که ازش متنفي شدم دست به کاری راضیخاطر اون عوض

 درخت نشسته بود و نیی که پادی تو دهن نونداختمی شاتوت و ميو دونه ها... کرده بودم زونی از درخت آوپاهامو
 ...دهنشو مثل نهنگ باز کرده بود

 .خوامی بازم میاج_
 کدوم مزه چی هیول. ام تو دهن خودم گذاشتمیکی... نییدوباره براش سه تا انداختم پا. ام نداشتی مونری سماشاهللا
 .گفتمی چرت و پرت نمشدمی الل میکاشک. خوشمزه بودیلیاونا خ. دادی حامد و نمي باغه خونه يشاتوتا
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 کلیه. گهی راست گفتم دخوب. بهش برخوردیلیخ.کردمی نمی درباره باباش شوخیکاشک!  خودم بود نه؟؟ریتقص
 یچیمن ه.کنهی منو مسخره مکلیچه طور ه... که من دوست دارمایاز اون گلدون.باباش خوشگله خــــب

 .شدیحتما عوض م  وگرنهدهی جمله رو گفته حامد و ندنی که ایاون... دخترا لوسنگنیبعد م...گمینم
 که زدن تو نخ دادی و عرفان نشون مدی نوي سروصدای داشت ولکارشی دونستم چینم. و که صدا کرد دی نوخاتون

 .لنگه خودم... درخت تنهاهیحاال من مونده بودم و ... کردنيفوتبال باز
 ...زدمی و با خودم بلند بلند حرف مذاشتمی تو دهنم میلی ها رو با مشاتوت

چقدر ...نداختی مسی مهیحداقل ... سه روز به اس ام اسم نداد؟؟نیپس چرا تو ا... نظر تو حامد منو دوست داره؟؟ به
 شدنم مطرح نبود بهش زنگ کیاگه بحث کوچ... دلم براش تنگ شدهيمنکه بدجور...ي دورنیبراش راحته ا

 ... حال داداشمو بپرسهدی نزنگی حتیعوض...زدمیم
 ياز رو... جواب بدمخورهی که می زنگنی دراوردم تا اولبرهی از ولموی موباگهی بود که دیی اونجامیی و تنهای بدبختاوج

  برگردم تهرانخواستیدلم م... که وسط باغشون بود نشستمیکی و لب حوض کوچنییدرخت اومدم پا
 ... با خنده و نگاه مسخ شده عاشقتکنهیاستوقتی دنغم
 ی بهش فکر کنیشی دوست داره و توهم مجبورمگهی میاستوقتی دنغم
 ییه تنها کيدادی دوستات پز مي روزجلوی تا دیاستوقتی دنغم
 ..روی دوستیکنی و تو هم قبول میزنی حرفات مری زی کنشتراستشمامی عطرشو بنکهی فقط واسه ایول

 ... دستاشباشهي هرجا دست تو توشهی که هميدی می که دست دوستییاستاونجایغمدن
 ... بهت بگهری و هر شب شب بخری بد عادتت کنه وهروز صبح بخنکهیاستای دنغم

 دینیبی که باهم میی هالمی وفدیکنی که باهم گوش میی و آهنگادیری که با هم میی تک تک کوچه هااستاسمیغمدن
 . عاشقونهبزنهي و در گوشت حرف هاشینی هروز ببنکهیاستای دنغم
  که واقعا دوستدارهياری ممانی ایاستوقتی دنغم

 !!یگهمرسی دوست دارم و اون میگی لحظه که تو ماستاونیغمدن
 !یـــــــــــلی عشقت بدشهخیاستوقتی دنغم
باز :گهی می رحمی تازه با کمال بزنهی نمی شده؟؟ حرفی بپرسه چي منتظروی پشت تلفن بغض داریاستوقتی دنغم

  من؟؟بهی زنگ زديسگ شد
 !ری صبح بخگهی دگهصبحای نمی خانومری شب بخگهی شبا دیاستوقتی دنغم
 باز دل دله همونم یول... قهر و دعواي براهی آخر هر تماس شروعیدونی که مي و بشنویی انتظار صدااستی دنغم

 ...ستیدست خودت ن...یشیزود عاشق م...گهی ديدختر...یداشته باش
 . قدم بشهشی پاك کردنش پي تا براستی نی دستی ولشهی منهکه اون لحظه پراشک مي تو دوتاچشماای دنغم
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 باال و ي بندازکنهی مینی در جوابشون شونه هاتوکه از غم سنگدی و تو بازننی دوستات تو سرت میاستوقتیغمدن
 !!الیخــــــــــیبیبگ
 

 ..خوادیدلم لواشک م...ادی شاتوته بدم می از هرچاصال
 
 ...ي بخوری ماهی تونی نمشهیشب حالت بد م...نخور دختر طال_
 
 رونی دندونام بيهشو از ال و با ملچ ملوچ مزدمیکشی خاتون لواشک ترشو به زبونم مي توجه به غرغرایب
 لواشکو الیخیتمام دستم قرمز شده بود اما من ب... انداخته بودیلی ویلی لواشک آلو بدجور دلمو به قیترش...دمیکشیم

 ... بغـ ـل خاطره بهم دادنهی ا رو بای دنکردمی و با گاز گاز کردنش تصور مذاشتمیتو دهنم م
 .میکردی لواشکا دعوا منی با رسول و سمانه سر اشهیه
 
همه بچه ها ...کردی خاتون لواشکاشو از رو پشت بوم جمع مشی پمی ما اومددیفهمی خانوم تا ممی مرنمی هميبرا

 من بی ام سهم خودش نصشهیهم.میرفتی چقدر لواشک کش منیرحسی با امری بخادی...لواشکو دوست دارن
 ..ریبخ ادشی... تونستمیم... کنمشی تا راضزمی اشک تمساح بريبلد بودم چجور..شدیم
 که بهم خورد داشتم ی محکمي مغازه منتظرشون بودم که با تنه رونیب... بودندی و خاتون تو مغازه مشغول خردینو
 سوسک شدنمو ي جلودمشیدی که نمیکه گرفتن پشت مانتوم توسط کس.ازی و پینی زمبی تو قفسه سرفتمیم

 گرفت
 

 داشت براندازم زشی هي افتاد که با اون چشمایه چشمم به مردك افغان تا طرفمو فحش کش کنم کبرگشتم
 با حرص سرش داد زدم... گذرهی می تونستم تو سرش چیم.کردیم
 
  است؟؟گهی دزی چشمات دنبال چای ي کورکهیمرت_
 

  گفتخورتمی با چشماش داره مکردمی که احساس می رو لبش آورد و درحالی مزخرفلبخند
 ؟؟ي شدتیاذ_
 

خاتون و ... شدم و رفتم تو مغازهالی خیاومدم جواب بدم که ب.ارمی از کاسه دربزشوی هي اون چشماخواستی مدلم
 "رمیگینم"گفتیخاتونم م "خوامیمن پفک م" کله واستاده بود که هی دینو.. دعواشون شده بودپسی سر چدینو
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 که ییبعدم با چشم و ابرو. حساب کردم پولشو عی پفک برداشتم و سرهی یواشکی دعوارو خاتمه لدم نکهی ايبرا
 . خونهمی تا زودتر برادی کردم که کوتاه بی اومدم بهش حالدی نويبرا
 

 داشتم دستمو ببرم تو حلقومم ازیاونقدر خورده بودم که ن...دستپخت بده مامان من کجا... خاتون کجاي و نهاراشام
 زدمی بودم و با ناله خاتونو صدا مدهی دراز کشنی زميدمرو رو... باز کنمدنمویتا راه نفس کش

 
 ...ارمیاالن باال م.به دادم برس ... دلم خاتونيوا_
 
 ...فرستادی ور و اون ور منی و اوانی لي توي که دستش بود نباتای قاشقبا
 
 يرو دل کرد.مال اون لواشکام هست.. کهیکنیگوش نم.. آروم آروم غذاتو بخورگمی بهت میه_
 

 ...رمی نبات و از دست خاتون بگیی جون نداشتم بلند شم و چایحت. اومدینفسمم باال نم. رو پاش گذاشتم سرمو
 

 دمیمثل جت پر. دی نبات به لـ ـبم خورد همه جونم به دهنم رسیی که چانیهم. سرم گرفت تا بلند شمری زدستشو
 ...و کردم و رری معدمو زی دست داد وقتهمی یچه حس خوب. کردمی و دل و رودمو خالییطرف دستشو

 
  رمغ بودیحالم بهتر شده بود اما بدنم ب.  خاتون انواع جوشونده و داروها رو بهم داد تا بخورمرونی اومدم بیوقت
 

 يآروم رو. دمغ و ساکت بوددیاز صبح نو...میکردی مي دستمون بازي بودم و همزمان با انگشتادهی دراز کشدی نوکنار
 . زدم تا نگام کنهشینیب

 
 داداشه من چرا ساکته؟؟_
 
 !!یچیه_
 

 ... دلش تنگهیعنی... ناراحتهی چهی آقا از یعنی...ی همه چیعنی یچی هگهی می وقتشهیهم
 اشکاشو با لباسم پاك زی رزی داده بود و رهی ـنه ام تکـیسرشو به س...دمشی گرفتم و تو بغـ ـلم کشبازوهاشو

 می بودرونی چند روزم همه اش به بنیا.امان و بابام تنگ شده ميشازده کوچولو دلش برا.حدسم درست بود.کردیم
 که حاال خودمم ناراحت ی بـ ـوس کردم و با بغضوسرش...زدنی و مامانم باهم حرف مدی بار نوهیوگرنه هر دوساعت 

  بهش گفتمکردیم
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 ؟؟ی حرف بزنی زنگ بزنم با مامانيخوایم_
 

  گفتزدی برق می که حاال از خوشحالسشی خي عقب و با اون چشمادی کشسرشو
 ؟؟یزنیم.آره_
 

 یکی نکهی تا ازدیچشماش دو دو م. دی از دستم قاپوی گوشدیبوق دومو نخورده بود نو. شدم و تلفن و برداشتمبلند
 ی بدونم داره بهش چخواستیدلم م... که مامانم جواب دادهدمیاز ذوق مردن و لوس کردنش فهم. تلفن و برداشت

 ... براش سخت بوددی از نويچقدر دور... غصهاز پر... مامانمم ناراحت بوديصدا...فونی زدم رو آویگوش..گهیم
 
 مامان یگینم... دلم؟زیسرت بهتره عز...بره؟؟یشبا بدون من خوابت م... پسرم؟؟یخوب... مامان قربونت برهیاله_

 ...  نکنهیگر.قربونه اون چشمات برم... تونه غذا بخورهیبدون تو نم
 
 افتاده ی هم به چه حالهیجفتشون از دور...گنیراست م...نی پسرا مامانگنیم... دادی مامانمو مي جواباهی با گردینو

 ...بودن
 

 ي برای خوبزبانی زانوهام گذاشتم تا ميسرمو رو...تو بغـ ـلم گرفتم... ناکسش ی حتی هرکسي به جازانوهامو
 کنه؟ی مکاریاون چ.. نفس چطوره؟؟گفتی بارم مهیکاش ...کردی مشتری بموی مامانم شدت گريصدا...اشکام باشم

 م؟؟ی ما راحت شرهیمی میکشه؟کیزندست؟ نفس م
 
 خودم يدوباره دلم برا..کردی نـ ـوازشم نمیکس. و رو سرم حس کردم سرمو بلند کردمی دستي گرماتا

دلم ... گرفتمشی و پاطی راست راه حهی و رونی که از اتاق اومدم بدادی مامانم داشت شکنجه ام ميصدا...سوخت
  خواستی تازه ميهوا
 

 از حامد چه ستنی نادمی اونا به یوقت...دلتنگم شدن؟؟...؟؟ی اونا چیول... بابامي برایحت... مامانم تنگ شدهي برادلم
 .. دوسم نداره؟یشکیچرا ه... خدا تنهامشهیچرا هم... داشتميخودیتوقع ب

 
 تو بغـ ـلش زار خواستیاما من دلم م...خواب بود...در اتاقشو آروم باز کردم...خواستی آغـ ـوش خاتونمو مدلم
 چروك و يدستا. چشمش گذاشته بوديساعد دستشو رو... شدمرهیکنارش نشستم و به صورت مثل ماهش خ...بزنم

 ...دمشیبـ ـوس... دلمو لرزوندرشیپ
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نـ ...کردی که صورتمو داغ می امانی بي هاهیم و گر من بودگهیحاال د... کردداری ام خاتونمو بهی هقهقه گريصدا
 ي بودمش جلودهی و که ندی سالهیتمام ...کردی بود که از دردم کم می قرص مسکنشهی خاتون مثل هميـوازش ها

 ..چشمم اومد
 
 ادی به داشوی و تهدنی که من فقط نفري من حکم مترسک داشت و از مادري که براياز پدر...از همه گفتم.

 مسخ کننده اش که ي هاییاما باز الال...ذاشتی وقت تنهام نمچی که هیی هرشبم از تنهاياز بغض ها...داشتم
 گه دنی کشری قلـ ـبم دست از تگرفتیم  که تو بغـ ـلمنیهم...به همه ضجه هام... هامهی به همه گالشدی ميمهر
 ...شدی مال من مای دني همه کاشتی مي بـ ـوسه امی پشوني که رونیهم...داشتیبرم
 هی چنیا...اما... پلکامو باز کنمی خواستم حتینم... اومدیخوابم م... تو بدنم وول خوردی چهی خواب ناز بودم که تو

 !!نکنه سوسکه؟؟...خوره؟؟ی تکون میکه ه
 
 ... شدمخی سر جام سغی جبا
 

 ی به اتاق نگاهاوردمی درش مبمیتا از ج...لمهی موبابرهی ودمی که تازه فهمگشتمی سوسکه مزاحم مدنبال
 ...خاتون نبود...انداختم

 
 ياسم حامد و که رو... همه ساعت خواب بودمنی اشدیهنوز باورم نم.دادی نشون مموی اتاق دو و نيواری دساعت

 ادشیبعد چهار روز تازه ...اونم کم مقصر نبود... افتادمشبمی دي هاهی گرادی... دوباره داغ دلم تازه شددمی دکیگوش
 کردمی خاموش نممویاگه گوش...زدیبازم داشت زنگ م... پاسخ ازش داشتمیسه تا تماس ب...  ام هستیاومده نفس
 ... که جواب بدمشدمیوسوسه م

 
 ... بود نه خاتوندی از نوينه خبر... و نابود شده بودنستی نی خونه به طرز مشکوکیاهال
 
 اطی در حي لقمه رو تو دهنم گذاشتم که صدانیاول... بخورمي صبحونه امچهی نهی گذاشتم تا یی خودم چايبرا

 از خاتون خجالت شبمی دي هاهیبابت گر... که هر جا بوده بهش خوش گذشتهدادی نشون مدی نويسر و صدا...اومد
 ...بخندم  پف کرده و صورت داغونم بازي کردم با همون چشمای اما سعدمیکشیم
 
 ن؟؟یاشت دفیکجا تشر. ي فراريسالم بر رفقا_
 

  کننده اش گفتوونهی دي که دستش بود و آورد باال و با خنده یی مشمباخاتون
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 !کباب ترش. نفسم کباب بذارمي براخوامیم_
 
دل دل ... سوختیهنوزم چشمام م.... تونستم تو چشماش نگاه کنمینم... خاتون محکم ماچ کردم ي و به جادینو
 ؟؟یتا ک... صبر کنمدیبا...به خاتون...مردونه...اما قول دادم... شدنری دوباره سرازي براکردنیم
 
 ... اومد سراغمدی که نوکردمی آشپزخونه به خاتون کمک متو
 
 !؟يدی منو مهی اون امانتیآج_
 
  کدوم؟؟؟؟یامانت_
 

 لب دینو با وجود گهید... حرف بزنهي سنش بلد باشه برام چشمک بزنه و رمزنی که با اکردكی فکرشو نماصال
 !!خواستنیآقا پفکشونو م... شده بودي قوممیخون
 ...کندی کلمونو با اون زبون چرب و نرمش مدیفهمی خاتون ماگه
 

اونقدر خوشمزه بود که دلم ... تهراني رستورانانی بهتری حتکردی باهمه فرق مذاشتی که خاتون میی کباباي مزه
 از همه دست از غذا خوردن رتری دنمی هميبرا... باز مزه مزه اش کنمخواستیدلم م... اومد لقممو قورت بدمینم

 ... دمیکش
 

 ریخدا خ...رمی کم از سفره فاصله بگهی بکشم و نی زمي بود که باسـ ـنمو رونی انجام بدم اتونستمی که مي کارتنها
 ... و که کمک خاتون کرددیبده نو

 
 يچون حرف زدنا.رمی بگلی خواستم شماره موبایاز خونه خاتونم نم. زنگ بزنمی رفته بود به الادمی که به کل روزید

 ي دست دادن اعضانکهی همی روشن کنم وللمویمجبور شدم موبا.دیکشی ساعت طول ممی کمه کمش نیمن و ال
 حدس تونستمیم...یافتی درامی پاسخ و پیب  پر شد از گزارش تماسمی گوشي تموم شد صفحه ایمحترم خانواده نوک

 ... و گرفتمیهمشونو رد کردم و شماره ال...اما...بزنم همشون مال حامده
 

 که بهو می باهم حرف زدقهیچهل دق. گذاشتمشخبری از حال خودم بروزینگرانم شده بود که د... شد زنگ زدمخوب
  وسط حرفم اومدیال
 
  نبودادمی نفس اصال يوا_
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 و؟؟یچ_
 
 گه؟؟یراست م.نگران شده. خاموش بودهتی گوشگفتیم. بهم زنگ زد سراغتو گرفتشی ساعت پهیحامد _
 
 !! افتاده دوسـ ـت دختر دارهادشی شعور بعده جها روز تازه یآره ب_
 
 !دعواتون شده؟؟!! همون_
 
 !!می ساعتشو قهر25 ساعت 24ما از .الی خیب.آره_
 
 ! پرش بده بره؟ي باهاش مونديپس مرض دار.واا_
 
 ...هی دوست داشتناشیبا همه گند اخالق. یدوسش دارم ال... خودمو پر بدهدی بایکی؟؟ پرش بدم_
 
 ادتی ی مگه؟؟ دو روز بگذره همه چهیقحط!! ي شدوونهی دي حاال که شدي نشديعاشق نشد.از دست تو نفس_
 !!شناسمیمن تو رو م.رهیم
 

من در عرض پنج ... دارمی چه حالدیفهمی لرزش صدام ميوگرنه از رو. شناختی هم منو نمیال... فکر کردماشتباه
با ... اومدی بند مونمی چشماش زدنی دای... دیلرزی صداش بند دلم مدنی شده بودم که هنوزم با شنیماه وابسته کس

 ...دنشیبا بـ ـوس...زدیگرفتن دستاش قلـ ـبم نا منظم م
 

 افتادم که ي روزنی اولادیتلفن و که قطع کردم ...مکردی و از اون گوش در مدمیشنی گوش منی و از ای اليحرفا
 ... بهش وابستمای دونم دوسش دارم یخودمم نم...دلم براش تنگ شده؟؟...دمیحامد و د

 
بلند . بوددهی خـ ـوابدی نوی اومد برم ولیبدم نم. هاهی از همسایکی ي بره روضه خونه خواستی عصر مي براخاتون
 ...شهی ناراحت مستی خونه نی کسنهیشه بب

 
 .به دوستات سالم برسون.امیخاتون من نم_
 
 .امی مگهی ساعت دهیمن تا .دختر طال پس مراقب خودت باش _
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 !!فقط؟؟...باشه عشقم_
 
  گل کرده بودظنتمیش. انداختمی به سر تا پاش نگاهي اانهی حالت موذبا
 
 انا؟؟ی احستیجلف ن!  روضه است؟؟ي براي که زدیپی تنیا_
 
  و گفتدی خنده لپمو کشبا
 
 .يدیلباس جلفامو ند.دمیتازه ساده پوش.نه_
 

 ...شده بود دختر کش. که زده بود پسر کشم رد کرده بودیپی ام تییخدا
 

 ورهیاما انگار دل.کردمی حامد و نخونده پاك مي هاامکی پیکی یکی روشن کرده بودم و مویگوش. گرفته بود کرمم
 ...چون دوباره شمارمو گرفت...دی دستش رسامایپ

 
اونوقته که .زنهی بهم زنگ نمگهی اگه امروز جوابشو ندم دشناسمی که من حامد و منطوریا... نهای بودم جواب بدم مردد

 ...امیجواب دادم اما با خودم قرار گذاشتم که زود کوتاه نم... کنمی منت کشدیخودم با
  حال کردم و گفتمی پکر و بی حسابصدامو

 
 !!هووم؟؟_
 

  که سنگکوب کردمدیچی تو گوشم پي طورصداش
 ؟؟ی هستيمعلوم هست کدوم گور!! هووم و زهر مار__

 
  باالش گفتي جوابشو بدم که با همون تن صداي بودم چجورمونده

 
 ی دونم تو اون مخ ِ بی نميفکر کرد! ي بهتر بگردیکی بگم توهم از خداخواسته دنبال يزی چهی من يمنتظر_

 ...خورهیحالم ازت بهم م!ي بخوری خواستی هر گهی تونی میستی چشم نياالنم جلو! گذرهی میمغزت چ
 

 دی که من باییهمه حرفا...وفتهی گرفته بود که پس نشیقشنگ دست پ...دادی و خودشم جواب مگفتی مرهمی پشت
 . گفتیازهمه چ...گفتی و خودش داشت بهم مزدمیبهش م
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 بود که من دهی رسجهی نتنیآخر سرم به ا... خانوم جلفه و اون شده بود بچه مثبتهمن شده بودم. دای شی مهمونیحت
 با اون دوست يری میزنی با من بهم مگفتیم...سوزهی دلم براش میلی خنمی هميبرا.قبال با بهنام دوست بودم

 ؟؟یشیم
 
  که راه گلومو بسته بود جوابشو دادمیبا بغض... دونستمی سوالشو منی جواب اگهید
 
 خودمو تنهاتر نکهینه ا. امی در بییحامد من با تو دوست شدم که از تنها...ذارمیبعد تو پشت دستمو داغ م...نه اتفاقا _

 !؟ي باهام دوست شدی چي اصال تو براکنمیاز اون روز دارم فکر م. کنم
 

 زدمی و بغض حرفمو مهی گرنی همونی مدیاما با. افتادم هیدوباره به گر...دی صدا ترکی ببغضم
 
 یکی کنمی مهی گری وقتخواستیمن فقط دلم م.ي فکر کردخودیب.  هستم؟؟ی همه چهی من پاي فکر کرددیشا_

از .گذره؟؟ی بهم می چی زندگنی بگم تو ادیحتما با.  رو تو حساب کردشهیمنه احمق فکر کردم م...باشه بغـ ـلم کنه
دلم به تو خوش بود که اونم !!  مردهای ام زنده ننی زنگ بهم نزدن ببهیاون روز که مامان و بابام برگشتن تهران 

 هی خوام آبروی دونم درد و دل خوبه اما من نمی از تو دارم؟؟ می اونا دوسم ندارن چه توقعیوقت. ستی تو نریتقص...
 نمیبیونمون و م خي که هر جانیا... واسم بسهشنومی ملی که از فامیی ها هی و کناشی ننیهم...خودمو جلوت ببرم

 اوناهم ترسمیم. سرمو بلند کنمکشمی خجالت مرمی که ملی فامي جلونکهیا... افتم که از بابام خوردمی مییتکا کادی
 بابام ياز دستا...ترسمیمن از آسانسور نم...؟؟یترسی چرا از اسانسور ميدیاصال تا حاال ازم پرس... مونده باشه ادشونی
نه .... افتاد به جونمرونی و تا از آسانسور آوردتم بدی کشوهامو همه ميجلو!!... تحمل کنمشوینی سنگدی که باترسمیم

 هر دفعه که ای.  کنمکی مثل تو خودمو کوچیکی داشتن يجاالهم دوست ندارم برا... نه ضجه هامودیدیالتماسامو م
 ...يندازی مکهی که توهم بهم تشنومیکم تو خونمون از مامانم نم... اشو تحمل کنمهی و کناشی نزنمیبهش زنگ م

 
 که به هقهق یبرعکس من. حامد ساکت بود... کرده بودسی افتادن که صورتم و خی رو صورتم مي طوراشکام

دوباره افتادم رو دور حرف ...رونی بزدی از چشمام ميبدجور. تهش مونده بودشبی دي هاهیانگار گر...افتاده بودم
 ... که من داشتمی همه بدبختنی بزنه به اد لبخنالی خی بای... وقت نشنوهچی هدمیترسی می که حتی کسيبرا...زدن

 
چرا توهم ...؟؟یکنی متمیپس چرا اذ...دمیحامد منکه به همه ساز تو رقص...ی تو به زور کنارم باشخوامیمن نم_

تا حاال شده ... ندارمياراما منکه با تو ک... کردمتتی از بس که اذگفتمی مي مامان بابام بودياگه جا...؟؟يدوسم ندار
 رتی من دست و پاگي دوست نداردی شاگفتمی می بود ولمبرام مه..."؟؟یکنی مکاریچ" "؟؟ییکجا"زنگ بزنم بگم

 یاگه همه چ... تو کار نبودهی که دوست داشتنفهممی االن میول...کنمیفکر کردم از دوست داشتنت کم م... بشم
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!!  راحتالتیخ.دمی پست ممی که واسم گرفتییکادوها...زهی ری به خاطر من بهمنمنقدریتموم شه توهم اعصابت ا
 ...شهی وضعت خوب مشی شده بفروشگرون االنم طال

 
 ...  قطع کردموی گوشنمی همي تونستم حرف بزنم برای نمی حتگهید...کردمی مهی بچه ها گرمثل

 
 ادمی دیکشی مریقلـ ـبم ت... کنمهی اتاقا تا راحت بتونم گر ازیکیرفتم تو ...  شهداری ام بهی گري با صدادی نودمیترس

 . برداشتمهیاز ترس قلـ ـبمم شده بود دست از گر...اوردمی از قرصامو همرام نچکدوشمیافتاد که ه
 

 تونستم بگم که هنوز بابت ینم.شدی بد میلی خدیدیاگه خاتون م...دمی قرمزم دست کشي به چشمانهی آئيجلو
 ... تونم بگمی دروغ بگم به خاتون نمیمنم که به هرک.گفتمی دروغ مدیبا!!  ناراحت بودمشبید

 روح ی سرد و بي های کاشيسرمو رو... به خودش دادی دوش آب سرد و باز کردم بدن کرخ شدم تکوننکهیهم
 که به دوست ییفاحر... رو کردمششی و پدی نبایهرچ... بودم که به حامد زدمییفکر حرفا...حموم گذاشته بودم 

 اصال ا ون نامرد دل داره ؟؟... بشه؟؟ دلش برام بسوزه؟؟یکه چ.... هم نگفته بودم به حامد گفتممیمیصم
 

خاتون ...ي جا خوش کرده بودنجای همادمهی ی شد؟؟ از وقتداتیتو از کجا پ...دمی شکمم کشهی کبودي رودستمو
 ...ي شدينجوری تو ازدی که مامانت به شکمش میی به خاطر مشت هاي اون موقع که تو شکم مامانت بودگهیم
 

 دمیپرسیهر بارم که ازش م...  دوسم نداشتهچوقتی شد که مامانم هلی تبدنیقی حرف و زد شکم به نی که ايروز
وت  تفای بال رو سرم آورده مامانم بنی ايزدی که تو به شکمت میی ضربه هاگهی خاتون مای...هینجوریچرا شکمم ا

 ..."من نزدم"گفتی و منداختی باال ميشونه ا
 
دوست داشتم بدونم ...به خاطر مامانمه...ستی حساسم به خاطر خودم ني کبودنی که اگه من به ادی نفهمیشکیه

خاتون ... نداشتمیضی اومدم کم مرای که به دنيمن از روز... ناراحت کردهنقدری بوده که اونو ایاون موقع چه مشکل
 قلب درد از نی گشاده و اترالمی مچهیکه در  فهمنیبعدشم از همون موقع م. چند وقت تو دستگاه بودمگفتیم

 ...همون روزا با من بوده
 

در حموم و ... کردمدای که توش غرق شده بودم نجات پی سر و تهی بي از فکر هادی نويگفتنا "ی آجیآج" يصدا
  گذاشتم تا صدامو بشنوهمهین

 
 ... اومدمیآج_
  خوابالوش گفتي که به در حموم زد و با صدادمیچیپی رو دور خودم مولهح
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 ...هی کنی ببایب. شدمداری زنگ خورد بتی گوشنی از بس ایآج_
 
 چشماش ي ها دستشو جلودهی مثل جن درونیتا از حموم اومدم ب... بردارم مویاصال حواسم نبود گوش.دی نوچارهیب

 با تعجب گفتم...گرفت
 ؟؟ی چرا چشمتو گرفت؟؟ي شدوونهی ددینو_
 

 دمیدی تپلش مي دستانی خوردن لبـ ـاشو از بتکون
 !!آخه پاهات معلومه_
 
 و با دمی از دستش کشویگوش.با حرص طرفش رفتم ... زانوم معلوم بودي خورده از باالهی.... نگاه به پاهام انداختمهی

 .."رونیبرو ب" گفتمتیعصبان
 
 جوابشو دادمی محی که خودم داشتم ترجیبا اوضاع...حامد بود... زنگ خوردمی نشستم که دوباره گوشی صندلرو

 ... زدنکیتمیقلب منم که شروع کرده بود به ر. بشهنمونی بی بحثهی باز دمیترسیم.ندم
 

 رو که تازه گرفته بودم وقت نداشتم پشت ییمجبور شدم دوباره همونا رو بپوشم چون لباسا... تنم کردم لباسامو
 ... نداشتمتمیحوصله قرمز شدن و عود کردن حساس...ن پارچه بدوزمدگمه هاشو

اگه واسه دعوا و ... کردی اومد باز آرومم می زنگش که در ميصدا...لنتی بزارم رو ساموی اومد گوشی نمدلم
 .رفتی باز ته دلم قنج مزدیهم بهم زنگ م " تمومیهمه چ"گفتن

 ی دو ساعتیکی ي خوش سر زبونش از اون حال و هوا براي هاهی از همسایکی اومدن خاتون و با
 که دینو... برام شعر خوندنیالنی شروع کرد به لهجه گدیتا منو د... سرخوش بودي آخره آدماشوتیهمسا...دراومدم

 ... و دست زدندنی پرنیی از من ذوق زده شده بود شروع کرد به باال و پاشتریب
 يبنده خدا پسرش از اون آدما...تو دلم منفجر شدم از خنده..."!یس خودمعرو" اومد که کهی تی ام هی شوخیشوخ

 ...کردی اگه با من ازدواج مشدی مفی واقعا حگهید...کنهی کار مناشونیزحمت کشه که صبح تا شب سرزم
 حامد چند بار زنگ زده و تو اس ام اساشم ازم دمیدیم...گرفتمی مموی تو اتاق و سراغ گوشگشتمی که برمهربار

 ... جواب بدممویخواسته گوش
 يدلم برا...حوصله ام سر رفت...من خسته شدم..میگردی برمی داده بود بهم که کری هم از سر شب موقع شام گدینو

 . حرفانیمامان تنگ شده و ا
 که دینو... به مامان کرد که من دعواش کردمومیآقا هم چقول.آخر شب که باهم دعوامونم شد. کالفم کرده بودگهید

  که سراغم اومده بود جواب دادمی پوستری زیبا خوشحال... لحظه ذوق کردمهی گرفت طرفم واسه مویگوش
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 سالم مامان_
 !! بچه ام به خاطر تو موندگار شدهنی ا؟؟يای بی دل بکني خواینم.سالم_

 ... رو مخم بوددی نوي کارایاندازه کافبه . باشنختهی بود که روم ریخی سردش مثل آب لحن
 !دی دنبال نودیای بدیخوایشما م. مونمی مدیمن تا آخر ع_

 که ویگوش... کردني مامانم ناله و زاريدوباره شروع کرد برا... لوسي بچه ننه ي انداختم جلووی زدم و گوشحرفمو
 قطع کرد با بغض گفت

 .زنگ بزن بهش من باهاش برگردم!  احسان شمالهگهیمامان م_
 ای بود وتری کامپي دائم پاایخونه خودمون . ام حق داشتیی جوراهی. خواستم ناراحت بشهینم. کرده بود میعصبان

 . کنهي کوچه فوتبال بازي دوتا از بچه هایکی با انای و احاطی بره حتونهیاما االن فقط م... باکسشکسیا
 زنه؟؟یان زنگ نمچرا خودش به احس_

  باال انداخت و گفتکشوی کوچي هاشونه
 ؟؟ی آجیزنیحاال زنگ م... دونمینم_

 که من گفتی میتی جمله رو با چنان مظلومنی اکردی ممی تا عصبانشهیهم. کلمه بودهی نی من تو هميای دنهمه
 مثل االن که مجبور بودم به احسان زنگ بزنم.اوردمیجلوش کم م

 !سالم نفسم_
 ؟ي من کردادی شده يطور.  اسمتودمید! بعله_
 ؟؟يگردی برمیک! ی شمالدمیشن_
 چطور؟؟.گردمیفردا صبح برم_
 .کنهی داره کالفه ام مگهید. تهرانادی بخوادی دلش م؟؟ی و با خودت برگردوندی نويای بی تونیم_
 خوبه؟؟.رسمی م8 حدود ساعت امیفردا صب م.باشه_
 .خوبه.آره_
 ؟؟يگردی برمیتو ک_
 نمتیبیپس فردا م. امی منای اییمن با دا_
 !!ي دوباره گرد و خاك کرددمیشن.مراقب خودت باش.یاوک_

 ری و تفسحیحوصله توض. به مشاوره دادن و حرف زدنکردیشروع م!  کردمکاری مونده بود جناب دکتر بفهمه چنمیهم
  تفاوت گفتمی سرد و بیلی خنمی هميبرا.نداشتم

 .خدافظ.میزنیرباره اش حرف م دياومد. نکردمیکار خاص_
 خدافظ.باشه_

  گفتدی قفل شده بود که نونی رو زمنگام
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 اد؟ی می شد؟؟ کیچ_
از چشما ... کنمسهی مقاخواستمیم...نمی و تو صورتش ببی برق خوشحالخواستیدلم م. دستام گرفتم نی بصورتشو

  از من دوست دارهشتریاون مامان و ب...دی فهمشدیدوست داشتنو م
 .رهی خودش میستی حاضر ننهی ببادیحاال هم برو زود بخواب که احسان ب.ادیفردا صبح م_

 استفاده یمن از هر فرصت.  خونه رو دوست دارهدیچقدر خوبه که نو... اشم گرفت هی گريانگار... درست بودحدسم
 ...دیاما نو. تا از خونه فرار کنمکنمیم

 که دی بابت نوالمیخ...برهی خوابش مقهی دونستم سر دو دقیم.دیخواب بدو خودشو رسوند به رختخوابش و گرفت بدو
 ادیفقط دلخور شد که چرا به احسان نگفتم از امشب ب.رهی فردا مدی خاتون رفتم و گفتم که نوشیراحت شد پ

 . گفتم و برگشتم تو اتاقمری دو بود که به خاتون شب بخساعت
 از صد بار زنگ زده شتری تا االن بمی که باهم حرف زدیتفکر کنم از اون ساع... چک کردمموی گوشدوباره

 ...ارمی در بیفی خودم و از بال تکلنکهیحداقلش ا.شمارشو گرفتم تا حرفاشو بشنوم...بود
به جاش ... کم آورده بود خوشحال بودمنکهی از ایی جوراهی... زدی از بوق خوردن افتاده بود اما حامد حرف نمتلفن

 .من شروع کردم
 !! بگم؟؟وی من از اول همه چيخوایم!! ؟؟ی گفتای که نرفته چادتی! يزدیظهر خوب برام حرف م!..؟؟یساکت_

 دوباره تنها بشم؟؟ یعنی يوااا... تموم کنه؟؟وی تا همه چزدهی زنگ مدیشا... زدیحرف نم... موندم تا جوابمو بدهمنتطر
 ... سراغم اومده بودي بديدلهره 

 !نفس؟_
 خودمو ي کردم خونسردیسع... ـنه ام بکوب بکوب نکنهـی تو سنقدریا...ا قلـ ـبمو آروم کنم تدمی نفس بلند کشهی

 .ببرم باالتر
 !! شنومیم_

 ...کردمی قطع مدنممی نفس کشی حتدی حرفاش بادنی شني بود که برانیی اونقدر آرومو تنش پاصداش
 سه روز منتظر بودم تو زنگ نیتو ا...یدونیتو که اخالق منو م!!.  کردمی قاطهویدلم برات تنگ شده بود ...من_
 .ی و کجا بزنی کدی باوی چه حرفی دونیهنوز نم.یکنی کالفم ماتیبا بچه باز. ي دعوا مقصرش تو بودنیا...یبزن

 ... بکشمی نفسنی به حرفش فکر کنم و تو همون حشدی هر جمله باعث مونی ممکثش
 که من ي به هر سازیگیچطور م.  افته گردن منیه اشم مهم. واسه چند روز قهريریگی بل مگمی مزمی چهیتا _

دوست پسـ ـر کدوم دوستت صبح و . خوامی از تو نمیچی عوضش هی ولکنمی من برات همه کار م؟؟يدیزدم رقص
 ندارم؟؟ هر یمن االفم؟؟ کار زندگ يفکر کرد.ستی چون و چرا شدم راننده سرویب.. دم مدرسه دنبالش؟؟ادیظهر م

 تو گذاشتم واسه ي به الالی لیاونقدر که ل...  خودم متاسفم يبرا... اونوقت توامی می هر جا بگبرتی ميجا بخوا
 !!زدنی مسیاگه به اونا بود که تا االن کفشامم ل. کدوم از دوسـ ـت دخترام نکردمچیه
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 لرزون صداش يابا صد... زودنقدری نه ایول. بزنه تو سرمي روزهی هاش هی بابت همه کاراش تا هدکردمی مفکرشو
 ... حرفا رو نداشتمنی ادنیتحمل شن...کردم تا تمومش کنه

 ...بس کن...حامد_
  باال بردکمی صداشو

 منم از خودم بگم؟؟ از ي خوایم!  بشه؟ی که چیگی خودت ميایواسه من از بدبخت!...بذار حرفامو بزنم.کنمی نمبس
 نه م؟؟ی به حساب کصافت کاري زددمی شارم؟ی بگي مخم تاب برداشته خونه مجردي بگم؟؟ فکر کردمییتنها

 که کنار هم یتا موقع... تو خونموننداشتم  دوستنکهی ايبرا.مغازمو فروختم تا باهاش خونه اجاره کنم...کوچولو
 شه؟؟ی متی حالی که بهت بگم؟؟ چیفهمی میآخه تو چ...االنم ... بودن جز خودشون دو تایبودن با هرک

 ... از گوشم فاصله دادموی دادش گوشي از صداگهید
 تو دانشگاه یعنی! به سن و سالت نگاه کن. که دوست دارمنهی اي براامی همه ناراحتیفهمی که نمي خرنقدریتو ا_

 با اون مغز ستی ندمی ام هستم؟؟؟ البته بعگهی دیکی تو با ری بغیکنی فکر مدمیشا! ست؟یخراب شدم دختر ن
 !!ی بکنمی فکرنی همچکتیکوج

هنوزم از ...من هنوزم جواب حرفامو نگرفته بودم...هی عصباندادی نفس هاش هنوزم نشون مي شده بود اما صداساکت
  خودش گفتهوی بزنم یتا اومدم حرف... کم نشده بودمیناراحت

خود . سمی جلوشون وايبلد بودم چجور!  خور نبودميمنتها مثل توام تو سر.  نداشتمی کم بدبختمیمنم تو زندگ_
! زنن؟؟ی که کتکت ميمگه بچه ا! ه؟ی حرف حسابشون چنیبب. جلوشون سای بار واهی بشه؟؟ ی که چیکنیم يخور

 ری دور و برت بودم ازم سادیز...من اشتباه کردم!! حق با توئه...اما در مورد خودم و خودت!  حقتهادی سرت مییهر بال
 چشمت که ي جلوامی کمتر مزنمیتر بهت زنگ م بعدم کمهیاز امروز ! از خودم که مطمئنم برات کم نذاشتم! يشد

 و تحمل کرده یطی شرانی همچتی تو زندگکردمی وقت فکرشو نمچیه!! ی داغون تر نشنمیحداقل به خاطر من از ا
 ینم.کنمی می اخالق گندم زندگنی عمره دارم با اهی!  بشهنیبهت قول بدم که رفتارم بهتر از ا  تونممینم. یباش

 ...ی بشچکدومشی تو هکنمیمنم فکر نم!! ...ی من باشهی شبای ی تحمل کندی تو باای...تونم خودمو عوض کنم
 گردن خودم انداخت تا مویتصم...بهم بزنم...ولش کنم... تنها باشمدی دوباره بانکهی به ادیرسی حامد مي حرفایمعن

تا اون آرومم ...دم تا با عشقم درد و دل کنمهمه حرفامو بهش ز... تموم کنمخوامیمن نم!! خودشو راحت کنه
 ..یول...کنه

 غصه شتریب...شمی نابود مشتریب...شمی داغون مشتریمن با اون ب...حق با حامد بود... تو چشمام حـ ـلقه زداشک
 ...کنهی داغونم مشتریب...کنهی متمی اذشتریاما غصه نبودنش ب...خورمیم

 ....من کم آورده بودم نه حامد...دست خودم نبود...دیلرزی مصدام
 ! تموم؟؟ی همه چیعنی حرفات نیا_

 ...دیچی بمش تو گوشم پيصدا
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  نباشم؟؟ایباشم ! با دلت جوابمو بده!!  همونه نفسي تو بخوایهرچ_
 !ي اومدیحاال هم نم! يایتو که قرار بود صبح ب.دیفتی بخور تا شب نشده راه بتوییاحسان زود چا_
 
 میشامو بخور!!  دست پخت خاتون و نخورم برم؟شهیدرضمن مگه م!  تو شبمیمن عاشق رانندگ. بابا يا_

 نگران نباش.میرفت
 
 !برمی مثل همون خروسه سرتو گوش تا گوش مادی سر داداشم بییبال! شکمو_
 
 شده رهیبا تعجب به دستش خ... که مچ دستمو گرفتزمی بریی ببرم آشپزخونه تا دوباره چاخواستمی و میی چاینیس

 بودم که گفت
 
 ! بودهی جربان چنمی کن ببفی تعرنیبش_
 

 پاش دو زانو نشستم و يجلو.چونمشی بپتونمی که نمدونستمی طرفم مهیاما از .کردی ممی عصبانشی دستورلحن
 فیر شدم همه ماجرا رو کامل براش تعر اونقدر که منم مجبودادی گوش مقیدق... کردمفی و از اول براش تعرانیجر

 . جناب دکتر و گوش کنميزایو و تجحتی چونه ام گذاشتم تا نصریدستمو ز.صحبتم که تموم شد .کنم
 
  زدم و گفتميپوزخند... بگهی انگار هنگ کرده بود که چیی جوراهی

 
 !؟؟يدیهنگ_
 
بنده خدا ...زدمی پام مي روکیتمی دستم بود که ريچشماش به انگشتا... کردي صورتش بازشی کرد و با ته ریپف

 ! بوددهیگرخ
 
 ؟؟ي دعوا کرده بودای بحثت شده بود؟ ینفس قبلش با کس_
 
 ... ـامو غنچه کردم تا واقعا درباره سوال احسان فکر کنملبـ
 
 ! خوب بودیهمه چ!! نه_
 

  کرده بود که گفتزی رچشماشو
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 !؟؟ي نکرده بود دعوا؟یحامد چ...با اون دوست پسـ ـرت _
 

 ... جذابشيلبخند و اخم ها... روشنشی آبيچشما... حامد اومد تو ذهنمي چهره
 

  صورتم حواسمو به طرف خودش بردي دست احسان جلوي انگشتاحرکت
 
  نفس؟؟ییکجا_
 

 یقتو.مجبور شدم واستم .... بلند شدم که صدام زدنی زميتکون دادم و از رو "نه"سرمو به نشونه ...  شدمکالفه
 نی زمدمیپامو کوب... برمششی زد و با دست بهم اشاره کرد تا پياحسان لبخند محو.سرمو باال اوردم و نگاش کردم 

  گفتمیو شاک
 
 !ی ناراحتم کنيخوایم.امینم_
 

 ... تا از چشمام درد و رنجمو نخونهنیی رو به روم واستاد سرمو انداختم پایوقت. اون اومد طرفمنباری شد و ابلند
 
 ! چتهفهممیمن فقط از چشمات م!! منو نگاه کن_
 

 ... چشمام کار دستم داد و دست دلمو براش رو کردي بودم که اشک تواوردهی سرمو باال نهنوز
 

++++++++++ 
 

 جمعه ي حس غروباشهی همایدر... امارهی جمعه دلگي غروباکردمی فکر مشهیمن هم... تنگ شده بودای دري برادلم
 از یکی دو روزم به خاطر ماهان نیا...امی مری به درید.می من ازش فرارنمیواسه هم...رهی دلگیلیخ... دهیرو بهم م

تو ... رو ول کننایا!! داداشش بلند کرده بود بره ورزشگاه نموی بود که ماشنی اي شد براریامروزم د...دوستام اومدم
 ....ای ي شده ؟ از دست حامد دلخوریباز چ! بگو
 

 ...یلیخ...دلم گرفته بود...کردمی آروم و نگاه مي کرده بودم و با چشمام جلو و عقب رفتن دربا بغـ ـلزانوهامو
 
 همه من به نیا...از دست داداش خودمم دلخورم! مامان و بابام به کنار! از دست همه دلخورم_

انگار ! کردی مهی مامانم گري پشت تلفن براي چجوريدیدیاگه م... کنارش باشم اما اونخوامیم...نگرانشم...فکرشم
 که من مجبور کنهی مي کارهیاما مدام   دوسش دارمدونهیم...اون از حامد.نه انگار که منم براش کم از مامان نبودم
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 خوده احمقم نشون دادن که چقدر ی از وقتی نبود ولينجوری اشی ماه پهیتا !! ارمی جمله رو به زبون بنیبشم ا
 شبمید...کنهیخودشم اضافه م...چی هکنهیاز غم و غصه ام که کم نم. ذارهیاقچه باال مدوسش دارم آقا مدام برام ط

 !!نمشیخوام ببی نمگهیبهش گفتم د
 

 ینم...شدی نمی حرفا باشم ولنی تر از ایمی با احسان صمخواستیدلم م... بردمنیازب "ها" دستامو با يسرد
 نکهی ايبرا... فضا رو عوض کنمخواستیدلم م... پاك کردمنمی و اشکامو با لبه آستدمی باال کشموینیب...تونستم

 ای که نگاهش به درنطوریهم... انداختمگردنش احسان و بذارم تو منگنه و بتونم از زبونش حرف بکشم دستمو دور
  بازوش گذاشتم و با خنده گفتميسرمو رو... دیبود آروم خند

 
  ندارن؟؟ی با آقا ماهان نسبتانایخانوم محترم چطورن؟؟ اح!! ییحاال شما بگو پسر دا_
 

  خنده اش بلند تر شد و گفتيصدا
 
در ضمن ماهان خواهر !! می روهم مطب بزنمیذاری پوالمونو ممی با وجود من حالش خوب نباشه؟؟ دارشهیمگه م _

 !نداره
 
 ... شدمرهی به صورتش خی خوشحالای

 
 احسان؟؟_
 

  گفت لبش بودي که رویفی شو خم کرد و با لبخند ظرسر
 
 جونم؟؟_
 

 ! هم گذاشتم تا از ترس نگاه حسرت بارم بهم دروغ نگهي روچشمامو
 
 ؟ي از من دوست دارشتریاونو ب _
 

  بلندم زد و گفتهی ـشونـی پي روآروم
 
 ؟؟ي از من دوست دارشتریمگه تو حامد و ب_
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 ... دروغ بگمخواستیمن دلم نم!  نبود سوال منو با سوال جواب بدهدیازش بع... باز کردم چشمامو
 
 ! از تو دوست دارمشتری کوچولو بهیحامد و _
 

  گفتشدی بلند منی زمي که از روی هاشو باال انداخت و درحالشونه
 
 ! از تو دوست دارمشتریپس منم خاطره رو ب_
 
 از گهی اسم دهی دفعه قبل ادمهی! کنهیآدم باور نم....نیکی پسرا هر روز با نی اگنیم... خندهری اسم خاطره زدم زبا

 ! ناقاليا!!! "خاطره"اما االن! دهنش دراومده بود
 
  که دادم بلند شدخوردی مامان غذاشو اونقدر تند تند مشی زودتر برگرده پنکهی از هول ادینو
 
 یشیبچه چه خبرته؟؟ االن خفه م_
 

  پر بادشون گفتي نگه کردن که آقا با لپادی خاتون و احسان به نوهمزمان
 
 !ی مامانشی زودتر برم پخوامیم_
 

 دیاما من هنوزم با تاسف به نو...زمی پام زد تا براش دوغ بري رووانشویاحسان ل... لـ ـبم نشستي روی تلخپوزخند
 دیچی آروم احسان تو گوشم پيصدا...کردمینگاه م

 
  داره؟؟يرادیا. مامانش تنگ شدهيدلش برا! نفس بچه است_
 
 و از وانی و لرونینفسمو با صدا دادم ب..."!ایکوتاه ب" لب گفتریز. بشهتمیعصبان حرص بهش نگاه کردم تا متوجه با

 یی ام چاچارهیاون ب.فتنی احسان شد تا راه بزونی آودیسفره رو هنوز کامل جمع نکرده بودم که نو...دستش گرفتم
 چند روز و نی چنتا انیبا هم دو سه تا ماچ ازش گرفتم تا ودم دلخور بدی هنوز از دست نونکهیبا ا..نخورده بلند شد

 !تحمل کنم
 
 و حتما دیکمـ ـربند نو.رونی بده بشهی سر و دستشو از شدینذاره نو. ام به احسان سفارش کردم که تند نرهیکل

 نکهیبه محض ا.رهی اش درد نگهی گرفت نگه داره تا کلشییاگه تو راه دستشو.خودش چک کنه که بسته باشه
 ... اش کرد بهم زنگ بزنه خبر بدهادهی در خونه ام پيجلو
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 چند روز نیاونقدر بهم ا..."میتو شهر بچرخ" و به قول خاتونرونی بمی برشتری باعث شد من و خاتون بدی نونبودن

 دو روز بعد برگشتن نای ایی دای بمونم ولشتری بخواستیدلم م. از خاتونمو نداشتميخوش گذشته بود که تحمل دور
با ... مجبور بودم زودتر برگردمگهیمنم د... موننینم شتری روزم بهی شمال و انیکه دارن م زنگ زدن و گفتن دینو

 بود که به طرف تهران راه 4 ساعت ي و حدودامی خاتون موندشی ناهار و پدونستمی میی که از خاتون و زندایاخالق
 نتونستم یلحظه خداحافظ... خاتون بودشی باز دلم پی رسول و سمانه ولي های با وجود شوخنیتو ماش...میافتاد
 ومدهین.اما دست خودم نبود.شهی ناراحت مهی گرری ززتنمی خاتون هربار که جلوش مدونممیم...رمی بگمویگر يجلو

 .رفتمی مدیبا
 
رسول اونقدر با ...یلیخ... فرق داشتیلیخ.کردمی مسهی خودم مقاي با مامان بابامویی و دایی زنداي رفتارانی ماشتو
 خودش اتی ام از تجربیی بود که دانی اشیجالب...گفتی میی داي راحت بود که راجع به دوسـ ـت دختراشم براییدا

 کردم و هر تیمن از حقوق بانوان حما "حامد" قول به هرچند...دیخندی سرخوش منم میی و زنداگفتیبه احسان م
 ....دادمی میی به دای دندون شکني جوابایاز گاه

 
 
 انگار دوباره غم عالم میدی راه تا به تهران رسنی بي رستوران هاي و تونی تو ماشي های وجود همه حرف و شوخبا

 شد تا به قول دهی پانی در پاده شدم رسول از ماشي جلویوقت...دوباره بغض بود و بغض... ـنه ام نشستـیتو س
 ... بدهلیو تحو "یامانت"خودش 

 
 جلومون ظاهر نشه دستشو پس ی چنی عهوی بابام نکهیور گردنم و منم از ترس ا دنداختی می راهرو دستشو هتو
 ...زدمیم
 
 !!کنهی امروز عقد منی من و تو رو همنهیبابام بب! ینکن روان_
 
 است؟؟؟ینجوریا_
 
بعد من !  بزرگ کردهی پر قو تو اوج عفاف و پاکدامني منو از سر راه آورده؟ دخترشو الي فکر کرد؟یپس چ.اره_
  مثل تو بشم؟یکی زن امیب

 
 !رهیزنگ و بزن که وسوسه گاز گرفتن اون لپات داره رو مخم رژه م!!!  منهی آبجیکی ی عفافي تو تویکی نیبب__
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 حامد و دی تا شاکردمی سرمو کج ماومدی میی ساختمون صداای کردم به خونه حامد نگاه نکنم اما تا از راه پله یسع
 ...اما...نمیبب
 

 ی نگاهمیخنده ام گرفته بود که باالخره مادر محترم ن.. تو خونه و بغـ ـلش کرددی که باز کرد رسول پر در ومامانم
 ...  نشسته بودونی تلوزي جلودی نویبابام هنوز خواب بود ول. کردنیبهم انداختن و احوالپرس

 
 با مامانم خوش و بش کرد و ي اقهیرسول چند دق... جواب سالمشو دادم تا بفهمه از دستش دلخورمنی سنگیلیخ

 " ات سالم برسونقهیبه شوهر عت " بلند گفتيآخر سرم درگوش مامانم البته با صدا
 

 تو حموم مشغول شستن موهام بودم ی ساعتمین... در کردشهی سفر و فقط با دوش گرفتن می خستگگنی مراست
 در يمامانم حاضر و آماده جلو... کارم دارهیک نمی تا ببرونی در آوردم بيسرمو از ال. به در حموم خورديکه تقه ا

 واستاده بود
 
 جونم؟_
 
 دنی کوچولو با ددی نوانای حموم تا احي سره مبارکو ببرم توکمی دی که برام اومد متوجه شدم باییبا چشم و ابرو_

 !! نشهیی لخـ ـت خواهرش هواي و شونه سی خيموها
 
 !!ی باشدی تو حتما باگهی که بابت مرونی بایزود ب.  باباتي از دوستایکی خونه میری ممیما دار_
 

 چشمام فشار دادم تا بلکه سوزشش ي انگشتامو توبایتقر.سوختی که توش رفته بود به شدت می بابت کفچشمام
 ادی کوتاه بدنشونی مامانم با ددی باز چهره مو مچاله کردم تا شای خسته بودم ولیلی خنکهیبا ا.کمتر بشه

 
 ...شهینم!  خسته امیلی من خیمامان_
 

  حرفم اومد و قاطعانه گفتوسط
 
 !ایبدو ب.نه_
 
تازه ! خسته ام خب... منم باشم؟دی که امی برمیخوایکجا م...دمی خودمو آب کشعی و محکم بستم و سردر
 ...بدنم کوفته است.دمیرس
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 مچ خواستیمثال م... کارشنی بودم از امتنفر... که مامانم در نزده اومد توکردمی اتاق با سشوار موهامو خشک متو
 .دادی هم انجام مشتری بودم بوتری که پشت کامپیی کارو زمانانیا.رهیب

 
 !!گهیبجنب د_
 
 ...ای امی با چادر بدی که باپرسمی منی به خاطر ام؟؟ی برمیخوایمامان خونه کدومشون م_
 

  اومد وسط حرفمدوباره
 
 !!چادر_
 

 مامانمم دمی پرسیسوال الک.کردمی چادر سرم مدی بارفتمی بابا ميمن هر بار که خونه دوستا! گفتمی داشتم مچرت
 !مچمو خوابوند

 
 یلی خنایچون بابا ا.  فرق سرمدمی زدم و چادر محترمم کوبی دست مشکهی پیت... که نتونستم خشک کنمموهامو

 ...مرفتی منیی پایکی منتظرم بودن پله ها رو دوتا نیوقت بود تو ماش
 

!!  نهایمونده بودم سالم کنم . عبـ ـوس حامد وسط پله ها خشکم زدي چهره دنیبا د... کهگهی طبقه دهی بود مونده
  تو چشمام نگاه کنه گفتنکهی بدون انباری کرد و اشتری بشوی ـشونـی پياخم رو... سر تا پامو برانداز کرد بایتقر
 
 !! آسانسور خرابهدی بگدیبه پدر محترم سالم برسون_
 

فقط پله ها رو با سرعت ... دادمی بهش چه جوابدمی نفهمگهی خشک و سردش چنان خورد تو ذوقم که دلحن
 !منتظر بود اول من سالم کنم. شدمرهی رخ بابا خمی شدم به ننیتا سوار ماش.نیی اومدم پايشتریب

 
 !سالم بابا_
 
 ازش دمیشا. اومد باهاش چشم تو چشم بشمیخوشم نم.نیی تا نگام کرد سرمو انداختم پانی ماشنهی تو آئاز
حرف و حامد بهش گفتم و اونم تو .  منتظر نموندم بابا جواب سالممو بدهگهید. حرف حامد افتادمادی...دمیترسیم

 .. تکون داد و راه افتاديجواب فقط سر
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 426 

 افتاد شی بکش بکش تازه دو هزارقهیبعد چند دق...میری ممی تا از اون بپرسم کجا داردمی و کشدی لباسه نوگوشه
  تکون دادکشوی کوچيلبا. کارش دارهشیآج
 
 ه؟یچ_
 

 ارهی براش اومدم تا تن صداشو بییچشم و ابرو!  لبـ ـاشو گاز گاز کنم اما هنوز از دستش دلخور بودمخواستی مدلم
 ... ترنییپا
 
 م؟؟یری کجا می دونینم_
 
 "!یخونه آقا صالح"گفت  یواشکی دهنش گرفت و ي جلوکشوی کوچيدستا_
 

 تر از شمال ری خدا کاش ديوا!! یخونه صالح...شهی نمنیبدتر از ا...شدی دست و پام شل مدمیشنی و می صالحاسم
 شامم می بخوانکهی چه برسه به اکردی ام موونهی ساعت تحملشون کنم دمی بخوام واسه ننکهیتصور ا...گشتمیبرم

 ...میبمون
 اتفاق ی نکرده حروم حاللیی دعوت بشم و مجبور شم تو اتاق ِ طرف بچپم تا خدایی جانکهی بودم از امتنفر

 یچادرمو دراورده بودم و ب... کردن با دختره هفت ستالشونيکارم شده بود مار و پله باز... شده بودموونهید.فتهین
 دمی دراز کشنی زمي روالیخ
 
 !گهی دي بازایخاله ب_
 
 .ه شدمدوما خست.ستمیاوال من خاله تو ن_
 
 !ینیشی مار مشی خودته رو نریچرا؟؟ خب تقص_
 
 .معده ام سوراخ شد.  حرفا برو به مامانت بگو سفره شامو بندازهنی ايبچه جون به جا_
 
 !رونی از اتاق برم بتونمیمن نم!  بخورینیریش_
 
 چرا؟؟_
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 !منم چادرمو تو اون اتاق جا ذاشتم!  چادر سرم کنمرونیمامانم گفته اگه خواستم برم ب_
 
بنده خدا همه .گفتی چرت و پرت مزی رهیورِ دله من نشسته بود و . واری کلمو بکوبم به دخواستی دلم مگهید

 دیکوبی داشت مدام پاشو میی دستشونکهی با وجود ابردیاونقدر از مامان و باباش حساب م! عروسکاشم دختر بودن
 ...نیزم
 
 !پاشو بور بشاش بچه_
 
 !زهیاالنه که بر. اونورِییدستشو!  نه خالهيوا_
 

 بلند نی زمي کارو تکرار کردم و از رونی ام اندفعهیا.گرفتمی انگشت اشارمو گاز مدمی مشی هروقت عصباندایجد
 . قائم کردمرشی ززروی مزهی ریِتیچادرمو سرم کردم و گ.شدم

 
 ای ما کری بغنمی سرمو بلندنکردم ببیحت.دمیشنی رو مهی بقي منتظرش بودم که صدایی در دستشوپشت

 ... رنگ و روش باز شده بودچارهیب...منم بردمش تو اتاق... چادرمری باز کرد اومد زویی تا در دستشونینگ....دعوتن
 
 نیکه کاش ا. بهشون بخوره یی باز کردم تا هواسموی خيموها... انداختم تازه هشت بودی نگاهلمی ساعت موبابه

 ... بهم و شروع کرد به موهام ور رفتندی چسبلهی پنی چون نگکردمیکارو نم
 
 ...نینکن نگ_
 
 !دوست دارم خاله_
 
 !الی خیب.کشهی مری که مخم تيدوست دار_
 
  خاله؟؟ی چیعنی الی خیب_
 

 و دمیموهامو از دستاش کش.خت معصومش سوي اون چشماياما دلم برا!  با دستام خفه اش کنمتونستمی مقشنگ
 ...بستمشون
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 بعد امی قراره بنکهیا.دمیفهمی کارشونو نمنی الیمن دل.شدی و دوباره آروم مشدی بلند مرونی بي سر و صدای از گاههر
 زنگ خونشون قطع يمعلوم نبود چقدر مهمون دعوت کردن که صدا... اومدمیخب اصال نم!! شمیتو اتاق زندون

 .کردمی تو اتاق کِز مدی داشتم و بافیر بود که فقط من ِ بدبخت دختر تشنیاز همه جالبترم ا! شدینم
 
 ي صدابستمی اومد اما تا چشمامو میخوابم م...کردی مي بازی خودش تکي شده بود و برادی پاك از من ناامنینگ

 .پروندی اومد خوابو از سرم می مییرای که از پذییخنده ها
 

 برام اومده بود و شی پقهی که چند دقی و اس ام اسارمی درببمی از جمویبودم که حوصله نداشتم گوش حال ی باونقدر
 ...بخونم

 
 نباریا... آدم خودشو باهاش سرگرم کنهشدی نمدای ام پیچیه.نگاهمو دور تا دور اتاق چرخوندم ... شده بودمکالفه

پاهامو تا حد ممکن دراز کرده بودم تا ... بلندم کردنی زمي کال بود از روسی مهی شبشتری ه بمی زنگ گوشيصدا
 ... تنگ راحت تر کنمبی محترم از جهی درآوردن گوشيراهو برا

 
 ...امی کال که سمانه بوداما پسیم
 
 "!ستی ازت ني خبرچرخونمی چشم می هرچ؟؟ییسالم کجا "
 

 !دم؟یومدن که من نفهم ایک! ؟! اوناهم دعوتن؟یعنی!  اس ام اسم بودي صفحه ي باالنیرحسی اماسم
 
اه کاش اونجا بودم .ادی که صداشم درنمنیرحسی چه برسه به امشنومی و نمدی نوي همه سرو صدا من صدانی ابا

 ... همه مدت ساکت بوده باشمنیسابقه نداشته من ا...دیمخم پوک....میزدیباهم حرف م
 

 "! شدمیتو اتاقشون زندون! شنیچشات خسته م. چشم نچرخونخودیب " دادمجوابشو
 
 مادرشه داشت کنج اتاق خاله ي بلندش که کامال مشخص بود برايبا اون روسر. شده بودمرهی خنی حرکات نگبه
همه اش !!  نکردميمن تا حاال خاله باز... شدمرهی تر بهش خقی چونه ام گذاشتم و دقریدستمو ز...کردی ميباز

 یلی خخونمی که من مي رشته انی با ایول  دکتر شمخواستمیم... بودمامیدنبال دل و روده درآوردن اسباب باز
 ...عمراً! تازه اگه بشم!  بشم مهندسارمیشانس ب

 
  نوشته بودنیرحسیام. باز کردمامکاموی پعیسر. دراومدمی گوشيصدا
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 ؟؟یی تنهاای يزندان بانم دار"
 

 من حوصله ام سر ریام...دهیبچه اشون داره با اون زبون مسخره اش شکنجه ام م...نی و ببایب...اوووف " نوشتمبراش
 "!رفت

 
 برام نوشت. به فکرم بودری خوبه امباز
 
 "؟؟ي چرا اومدهی فرمنی انجای ایدونستیتوکه م.  پوست بکنوهی خودت مي خوب براي مثل دخترانیبش"
 

 نایفکر کنم ا.ستی آبم نوانی لهی نجایا! دلت خوشه ها!  من بخوري دم دستته به جاوهی تو اگه مریام " دامجواب
 وگرنه مخم تاب نخورده امی بدی دادن باریدر ضمن پدر محترم گ!!...دختر کشونه.کننی مادهیدارن رسم عربا رو پ

 " جاها پامو بذارمنجوریا
 

 رو دمیچند بار کوب... به تر تر افتاد و خاموش شدمی کرده بودم تا باهاش حرف بزنم گوشدای همزبون پهی که حاال
 ...گمونم شارژش تموم شده بود... دراوردم اما افاقه نکردشویباطر...نیزم
 
 !گلوم خشکه.اری آب بوانی لهی برو برام نینگ_
 

  سفت تر کرد و گفتشوی روسري گره
 
 ! برم آشپزخونه؟يچجور!  چادر ندارمگمیم_
 !بابات تو گورٍ تو و اون ننه يا_
 
 ... زده بودمی چه حرفدمی تازه فهمنی نگي گرد شده ي چشمابا
 
 ؟؟ی چیعنیخاله _
 
 !الی خیب! یچی هيوا_
 
 خاله؟؟_
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 هوووم؟؟_
 
 ؟؟ی چیعنی الی خیب _
 
 ... خوب بودیلی خشیدست به وراج...رهی چشمم بهش زل زدم تا خفه خون بگي باالاز
 
 تا درو باز کرد مامان نینگ.. بلند شدم و شالمو انداختم رو سرمعیسر. به در خوردي که تقه ادمی دراز کشنی زمرو
 . پوست کنده اومد داخلوهی بشقاب مهی با نیرحسیام
 
 بود یی هاوهی به خاطر ممی خوشحالنی اشتریالبته ب. کردمی سالم و احوالپرسی احترامش بلند شدم و با خوشحالبه

 .زدنی مکی ظرف باهام تيکه از تو
 
از بس که تو با .ی تو اتاق باشی خودت خواستی ولي که گفت اومددمی دلم؟ احوالتو از مامانت پرسزی عزیخوب_

 !!ییایحجب و ح
 

  تا لو نرمرمی چشمامو بگي گردي کردم جلویسع
 
 همه خوبن؟؟...دخترتون. جناب سرهنگد؟یشما خوب... راحت ترمنجایگفتم ا...گهیآره د_
 
پاشو ! شمی منکه کالفه مره؟یحوصله ات سر نم! نی اونجا بشمیپاشو بر.. اومدهرممیاتفاقا ام.می همه خوبزمیآره عز_
 !زمیعز
 
 ! مطمئن بودم گونه ام سرخ شدهیاز خوشحال... چادر مرتب کردمری زموی باز چادرمو سرم کردم و روسرشی نبا
 

 که کردیبا لبخند داشت نگام م... دمشید...نمی و ببنیرحسی چشم چرخوندم تا امیرکی زری که شدم زییرای پذوار
 ییخدا رو شکر جا...گهی طرف دونمی بودن آقاییرای طرف پذهیخانوما ... زنونه مردونه بودبایتقر...کنار مامانم نشستم

 .. نداشتدهی فای مهموننیتو ا هرچند! ی واسه چشم چروندادیام که نشسته بودم جون م
 
 همون نی حسریمامان ام... اومدم ی مرونی از اتاق بدی اومد متوجه شدم که نبای که مامانم برام میی چشم و ابرواز

  رو جلوم گذاشت و گفتوهیظرف م
 
 !بخور نوش جونت. دخترمایب_
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  حرفا رو برداشتم و گفتمنی تعارفو اپهیتر
 
دتون  اونوقت خودی خوشگل پوست کنددی همه زحمت کشنیا! کنمی خودم پوست ميمن برا.دی کنلیخودتون م_

 د؟؟ینخور
 

 ي احساس بدهی گرفتمی خوب قرار مي آدماشیکال هر وقت پ!  صورتمو بـ ـوس کرد گر گرفتمنکهیهم
 ... اونايدی خودم بود نه سفیاهی سي براشیبد...داشتم

 
 .می باهم بخورارمی رم بوهی ظرف منیگفت ا. توشی اتاق پامی دارم مدیفهم. پوست کندهری امنارمیا.قربونت برم_
 

 ... نگون بخت افتادمنی نگادیتازه . از تو ظرف برداشتمبی سکهی تهی تکون دادم و يسر
 
 !گناه داره. بره سراغشیگیبه مامانش م.رونی بامی تونم بی گفت چادر ندارم نمنینگ.خاله_
 

 یاز اون چادر گل گل. رفت و باهاش برگشتنی نگشی رفت و اونم چند لحظه بعد پی سراغ خانوم صالحری اممامان
 ... انداخته بود رو سرشکردمی سرم می که منم بچگییها
 

 ! و اصرار کرد بذارمش رو پامشمی اومد پییرای بهش رو داده بودم چون تا اومد تو پذيادی تو اتاق زنکهی امثل
 

 ...نمی و ببنیرحسی امتونستمی راحت مالی با خگهید... خدا زود جواب محبتمو دادالبته
 

 ادمیتازه ... اشاره کردوهیبا چشماش به ظرف م... خندهری زمیزدی ممونی مثل بچگی و هر ازگاهمی زل زده بودبهم
 ! بلعهی ها رو موهی داره منیافتاد نگ

عده  هی...رنی عده ام وضو بگهی... عده که رفته بودن نماز بخوننهی. شده بود ی خالییرای پذبای نماز خوندن تقريبرا
 ...نیرحسی و امدی کردن بودن با نوبتیمن مونده بودم و دو تا خانوم که سخت مشغول غ...ام تو آشپزخونه بودن

 
 

 دراورد و جلوم شوی از همون فاصله گوشریام... خوندن نماز صدام بزنهي لحظه منتظر بودم مامانم سر برسه و براهر
 "؟؟یچرا خاموش"پرسهی که داره مدمیاز حرکت لبـ ـاش فهم..تکونش داد
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 ری از خانوما نگاهمو از امی کيبا صدا!  تا بفهمه شارژم تموم شدهدمی زدم و کف دستامو بهم کشیکیستری هلبخند
 ...گرفتم

 
 
 نفس جان شما چند سالتونه؟؟_
 
 
 چطور؟؟! متولد هفتاد و پنجم...من_
 
 
 !دهیصورتت کمتر نشون م_
 
 
 .يلطف دار.یمرس_
 
 
  اوناموذب شده بودم که همون خانوم گفتي نگاه هاریز
 
 
 ؟یخونی ميچه رشته ا _
 
 
 !یاضیر_
 
 
  نماز؟؟ي برامی بریموافق.زمی عزیموفق باش_
 
 

 قبلش وضو گرفته یول. می از اتاقا رفتیکیبه همراه همون دوتا خانوم به . کردني خوبو بازي سخته نقش آدماچقدر
 ...بودم
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 و لبخند شستمی مدی اما بحث خانوما درباره من بود و منم بارونی بامی بخواستی که نمازم تموم شد دلم میموقع
 ...دادمی ملیژکوند تحو

 
 
 !!زنهی چطور مدینی ببدیبا! دخترم به خاطر مجالس خانوم فرساد رفت کالس دف_
 
 
 !! خوبهیلیاما دف خ.گنی ديامروزه دخترا دنبال سازا!  بودهری ختتونیچقدر خوب که ن_
 
 
 !یچی های دف ایباباش گفته بود .آره_
 
 
 !!هی دختر همساای گهی من مي که مونده بودم درباره کردی مفی ارم تعرنیهمچ... مامانم جا خوردميفای تعراز
 
 

مرده بودم از حرفاشون از !! گهی دي شد به تبرو برنداشتن من و ابرو برداشتن دخترادهی کشي از ساز و مولودبحث
 اما درمورد شدی مشونی مومنيتازه ادعا! گفتنی که نمییزای کردن چه چری خودشون سانوسیبس که تو عهد دق

 که چرخهی مجلس داره دور من مکردنی ماحساس گهید...کردنی مبتمی اطرافشونو که ابرو لرداشته بودنم غيدخترا
  درگوشم گفتنیرحسیمامان ام

 
 
 ! کنهي تو رو واسه پسرش خواستگاری خانوم شرفی بموننجای اگهی خورده دهینفس جون فکر کنم _
 
 

 کارم باعث نیهم. بلند شدمنی زميبه هول از رو...نا؟؟یپسره ا...خواستگار؟؟... آخرش مثل پتک خورد تو سرمجمله
 راست رفتم هی و رونی که از اتاق اومدم بکردنیهمه با تعجب داشتن نگام م...نی زمي روزهی پام بري جلوییشد چا

 ..ییوتو دستش
 
 

پس ... زده که اونم گفت؟؟ی حرفری نکنه به مامان اميوا... گفت؟؟یمامانش چ...دمی مشت آب رو صورتم پاچمشت
 افهی و قشی خدا پسره با اون ريوا...نا؟؟ی از ایکی شی منو ببندن به رخوانی منایا....امی بکردیهمون بابام اصرار م
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 شمی موونهی دارم ديوا... کنم ؟؟کاریمن چ... توهمهماش خدا اخي شهی هميوا!...شی آخوندقهیبا اون لباس ...اش
 ...خدا
 
 
 یسی مانتوم خنی اومد شالمو مرتب کردم و با آستی که مي مردي سرفه ي که به در خورد و صداي تقه ابا

 ...صورتمو کمتر کردم
 
 
 نی همدمیترسیاگه از بابام نم. زدی مچشمام دو دو...رونی پشت در بوده اومدم بی کنمی ببنکهی و باز کردم و بدون ادر

 ...رفتی و در مبستمیاالن فلنگو م
 
 
 ؟؟؟ینفس خوب_
 
 
  گفت؟؟ی چدمیاصال نشن...کردیبا تعجب داشت نگام م... به خودم اومدمهوی نیرحسی امي صدابا
 
 
 ؟ی گفتيزیهان؟؟ چ_
 
 
  به طرفم اومدی قدمهی

 
 
  شده؟؟يزیچ. نگران شدمرونی بي از اتاق اومددهی پرهی با رنگ و رودمی شده؟؟ ديطور_
 
 
 ... آرهیعنی...نه_
 
 
 بهم نگاه کرد ي جورهی و رونی اومد بییرای از پذی سرهم کنم و بهش بگم پسر بزرگه خانوم شرفی خالهی اومدم تا

  زل زدم که سهراب گفتينجوری ای من به کنهی برگشت تا ببنیرحسیام...که آب دهنمم نتونستم قورت بدم
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 ن؟؟یاری نمفیتشر...سفره رو انداختن_
 
 
  منم جواب داد گفتي به جانیرحسیام
 
 
 !حتما.چرا_
 
 

 چادرمم متوجه ری از زکردی دقت می که اگه کسدیلرزی ميدست و پام طور... راه افتادنیرحسی جلوتر از امسهراب
 چنگ ریمنم از ترسم به پشت کت ام...اب واستاد بود سهرییرای تا پذیکی کوچيتو راهرو...شدیلرزشش م

سرسفره با اشاره مامانم به ... رد شدهراب به پهلو از کنار سیی جوراهیمتوجه کارم شد چون تک سرفه کرد و ...زدم
 .طرفشون رفتم

 
 
  برات بکشم؟؟يخوری مینفس جان چ_
 
 

 ام گهیسرمو به طرف د...شغول حرف زدنه  مدمی بهش نگاه کردم و دی اما وقتدی فکر کردم مامانم ازم پرساول
  تکون دادم و گفتمي اومد تو دهنم سریمنم که دل و روده ام داشت م.دیدوباره ازم پرس...مادر امبر بود.چرخوندم 

 
 
 . ندارملیم.نه_
 
 

  گفتی و با نگراندی به صورتم کشدستشو
 
 
 ؟؟یختی بهم رينجوریبابت حرف من ا! دهیرنگت پر.زمیعز_
 
 

  آروم گفتمي با صدایستی رو دربابدون
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 !! نه؟؟ي کردیشوخ.خاله.آره _
 
 
 ... با خنده نگام کردندفعهی انداخت و ای به خانوم شرفی نگاهمی که ندیکشی خودش برنج ميبرا
 
 
  لـ ـبم نشستي ام رویفیلبخند ظر... بوديخنده اش مسر.... کرده بودمری گی ترس و خوشحالنیب

 
 
  آره؟؟گه؟؟ی دي کردیخاله شوخ_
 
 

  لبش پهن تر شد و گفتي رولبخند
 
 
 !!یتو عروس خودم_
 
 

 نیی از گلوم پایچی باز هی زد و ناجورم به دلم نشست ولری که مادر امي نگاشون با وجود حرف با مزه ادور
 خواستی که انگار می بودم هم خانوم شرفنیرحسیهم به فکر ام... کردم تا غذا بخورمي بازي بازشتریب...رفتینم

 خودمو ی تعارف الکهیمنم با . کنمکمکشون موقع جمع کردن سفره خانوما نذاشتن من..نهیفرم غذا خوردنمم بب
 . مبل نشستمي کنار و رودمیکش
 
 
 بدون توجه به ری که امکردمیاز دور نگاشون م. بود رو همختهی رنی بود و با نگدهی دری چشم مامان بابامو ددینو

 و یی بتونم جانکهیخودمو جمع و جور کردم و چادرمو تا حد ا.  نشستمی مبل کناريمد و روحضور بابام و پدرش او
 ... جلودمی کشنمیبب
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 لشیسرش تو موبا...سرمو به طرفش چرخوندم . ساکت بود که نگرانش شدمنقدریا.کردی می نه حرکتزدی می حرفنه
البد .کردی کار و منی که کنارم بود همي اقهیتو چند دق...زنهی مامکی داره پدمیفهم.زدیبود و تند تند دکمه هاشو م

 !!دهیاونم داره به دوسـ ـت دخترش اس م
 
 
 نی از ادونمیمن که م...کنه؟؟یبـ ـوسشم م...ره؟؟یگیاگه دوسته مثل حامد دستشو م... با دختر دوسته؟؟ری امیعنی

 ... کجانیرحسی وگرنه من کجا امفتمی نی از طرف خودش گفت تا من پی چهی رمیمامان ام.شانسا ندارم
 
 

تا وارد اتاق ...عزا گرفتم. ششونی اومد طرفمو گفت که مامانم گفت برم تو اتاق پدی خودم بودم که نوالی و ختوفکر
 دیدور تا دور اتاقو د...نمی و اون همراهه مسخره اش بشی خانوم سرفشیشدم مامانم با دست بهم اشاره کرد که پ

  پس کو؟؟نیرحسیزدم مامان ام
 
 

 ... سر حرفو باهام باز کردی بازار چرت و پرت گفتن گرم بود که خانوم شرفدوباره
 
 
 ! ماشاهللايبزرگ شد.ي خانوم تر شدیلی بودمت خدهی که دي آخرياز دفعه ! تی عروسشاهللاینفس جان ا_
 
 

  و گفتمدمی به روش خندیزورک
 
 
 !دیلطف دار.ممنون_
 
 
 شناختمشی اط خانوما که نمیکی هوی. کنهی ممی وارسقی داره دقکردمی کامال احساس می بود ولنیی سرم پانکهی ابا

 ! گرمهیلی اتاق خنیا.مخصوصا امشب. روزا هوا گرمهنیگفت که چقدر ا
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 منگوال با مانتو و نیحاال من ع. به مانتو و چادرشون زدن یچنگ.ادی حرف از دهن اون دربنی ام منتظر بودن اهمه
ناچارا .رمی عرق بگي بوخواستمی گرم بود منم که تازه رفته بودم حموم اصال نمیلی ام خییخدا.چادر نشسته بودم

 .زیچادر و مانتومو دراوردم و گذاشتم رو م
 
 

 سرمو نباریا... عرق کردمشتری بود که بنی سنگي که کنارش نشسته بود به قدری و کسی خانوم شرفي هانگاه
 ... عرق کردمنقدری که من اکننی من دارن نگاه مي اونا به کجانمی ببهی زدن بقدیآرودم باال تا به بهونه د

 
 

 که خوب يگوسفند. احساس گوسفند بودن بهم دست داده بود...رفتی ـنه هام تا ناکجا مـی سي از رونگاهشون
 کمـ ـرش و ي گودای ده؟؟یا بچه رو م دادن به چنتریاش جواب ش* ن*ي* سزی سانی تا ببزدنی مدشید

مثل ! مشمبا داده باشنن بودن که به گوسفندشونینگران ا.. نگه داره؟؟ی صاحبشونو راضتونهی پاش میدگیکش
 بهم يزی برانگنیام نگاه تحس* ن*ي* پر بودن سر و سدنیچون با د! ستی خوب نادی وزنه کمم زنکهیا

اما به چه !! خرنیپس من و م...ستی که ندشیسف...وونهی همون حهیخوبه که حداقل رنگ پوستم شب...انداختن
 ...؟؟یمتیق
 
 
 خودم به مامانم ي جلودنموی خرشنهادیبه حال خودم که رسما پ... صدایاما ب... به حال خودم زار زدمنی ماشتو

 متیبه ق...میفروشیم...زدیداشت داد م... کردکی همه کوچي موردش من و جلوی بي که با خنده هايمادر...دادن
 بره دانشگاه و چشم و گوشش باز شه نکهیقبل از ا دیدختر با!... که حراجهدییبدو... شماي برایمفت و مجان...یچیه

چه خوب که ... تو خونه شوهرش باشهشهی مودی بار پرنی اولي برای ثواب داره دختر وقتگنیاصال م! شوهر کنه
 .. بودمدهی و خونه بابام بهش رسیکی نیحداقل ا
بود نه خواستگاره  "یشوخ" که حرف اون دادی و می معننی ادیشنی خبر و منی که ای موقعنیرحسی مادر امسکوت
 ...محترم

 ....یکنی فقط نگاه می به آخر که برسگنیراست م... بودبی آرامشم عجنی خودمم ايبرا
از همه بدتر . افتادمیاز خونه راه م زودتر دی از حامد نبود و منم باي خبرگهید. روز اول مدرسه بودکشنبهی

 بهش خبر دی به خاتون ندادن و منم نباي بهم گفت که خبرحیمامانم رك و صر. فردا شب بوديخواستگار
 .میکنیو با خبر م  تر شد خاتوني و اگه جدی معمولي خواستگارهی نی بود که انی الشمیدل.بدم
 حامد ي اتفاقاانی جریوقت. تنها بشم و حرف بزنمی باالخره تونستم با الی ساعت سالم و حوالپرسمی مدرسه بعد نتو

 ... بگهی کردم مونده بود چفی مسخره رو براش تعريو اون خواستگار



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 439 

 ؟؟ی کنکاری چيخواینفس حاال فردا شب و م_
 ! باشهی فردا الکی مهموننکهی از اترسمیم... دونمینم_
  گرفتن؟؟مشونوی تصمیگی میعنی_
  شد؟؟ی کنایقراره طالق مامانت ا. ول کننارویا...ستی ندی بعیچی من هي بابااز مامان_
  مادر محترم بمونمشیمنم قرار شد پ!!  طالقشوننياوناهم دنبال کارا_
  شد؟؟یپس راض_
 .دهی شرط طالقش منیبابام به ا! مجبور شد_
 !میی جفتمون تو خونه هامون اضافادیخوشم م_
  بگم؟؟یمن چ. خودتهی سر خونه زندگيری میکنیحاال خوبه تو شوهر م_
بعد خونه شوهر فکر .دنی بهم حق حرف زدن نمنجایا. دوست دارم شتریمن خونه بابام و ب.ری زبونتو گاز بگیال... وااا_

 !! باطلالی خی زهرن؟؟یگی ملمی تحويکرد
 ! دهنشو بستیی جورهی شهیشوهر و م_
 .میما شانس ندار.زمینه عز_

 خوام یهر چقدر با مامانم حرف زدم که من نم. بردیدو شب بود که خوب خوابم نم.ب بودم خواشتری کالس بسر
 ... برمادهی پخواستیاما من دلم م. که با مامانش برگشت خونهیال...ازدواج کنم اصال گوشش بدهکار نبود

 بود افتاد ي خونه اي که پشتش پر از لواشک های وانتهیتا چشمم به ...ینیری تا شبردی می به ترشلمی مدایجد
 ملچ ملوچ گهید. و لواشک خوردمریمثل نخورده ها کل مس...دمی تومن لواشک خرستیب... عوض کردمرمویمس
.  بشهی لواشک حرصم خالي رودندونام  خوردنزی لي تا با صدادمیکشی لواشک مي از حرصم دندونام و روکردمینم

 ...دیچسبی بهم مشتریگاز زدنش که ب
 یبا ب...سوزش معده امم شروع شده بود ...فتهی به قار و قور بمیواشک خورده بودم که شکم خال لي اندازه ابه

 و فشمی و کدهی دراز کشنی زمي در روي جلودی نودمی ددمی تا پشت در رسیول. رفتمی از پله ها باال میحوصلگ
در خونه رو باز کردم و آروم . کنمدارشی بومدی ندلم. جا گذاشته بوددشویباز کل...خواب ِ خواب بود. سرشریگذاشته ز

 لب گفت و دوباره ری زییزای چهی چشماشو باز کرد و ي تخـ ـت گذاشتمش اليتا رو. بلندش کردمنی زمياز رو
 ... خودم نون برداشتم تا با خوردنش معده ام آرومتر بشهي برایاز تو جانون.دیخواب
 ...دادم و بعدش استراحت کردماونا رو انجام . اول کمم بهمون مشق نداده بودنروز

  که مامانم اومد تو اتاقم و گفترفتمی صبح بعد به ظاهر نماز خوندنم سراغ مانتو مدرسه ام مدوشنبه
 . خونهمونمیمنم م. مدرسهي برخوادیامروز نم_
 !!زهی خونه؟؟ خونه که تممی بمونی چيبرا_
 .انی م4اعت  سي مهمونا زنگ زدن گفتن براشبمید. بهترهمیخونه باش.باشه_
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 وبالگم تنگ شده يدلم برا..وتری بعدم نشستم پشت کامپدمیتا لنگ ظهر که خواب... مترسکهی بودم شبشده
 دادم موی مجازي دوتا از دوستایکی جواب نکهیبعد از ا... حداقل به اونا بگم که تو دلم چه خبرهخواستیدلم م...بود

 ... بودذاشته هوشنگ ابتهاج گي از شعرهایکی... رفتممیسراغ وبالگ دوست مخف
 : قسمت نظرا براش نوشتمتو

 ...داغونم کرد.حس بدمو بدتر که چه عرض کنم.ی که گذاشتییبای ممنون بابت شعر زیشگی همدوست
 ... که ارسال کردم سراغ وبالگ خودم رفتم تا چنتا متن بذارماممویپ
ـآ شدمــــــــــــــــــــــ تنهــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ "

 "ـــــــــــــــــــــــ
********* 

 ... ن حس مـــــادرم به مـنـــــــــــــــــــــیاول
 )!تهــــــوع بود(
 .. دیـــــــــــــــــــگران هیــچ انتــظاري نـــدارماز
 یعتی شریدکتر عل: 

******** 
 نت قطره بودکی ي براافتدی آب ممیی تنهادهان

******** 
 یبه ال...دیلرزیچهار ستون بدنم م... رومختنی رخی پارچ آب هی ساعت دو خودمو سرگرم کردم اما تا بابا اومد انگار تا

 . فرار از ترس و استرسم به بالکن خونه پناه بردميبرا.. اون آرومم کنه اما اونم جواب نداددیزنگ زدم تا شا
 بود دهی که برام خري گردنبندادی...چشمم به بالکن خونه حامد افتاد... خونه نبودی اونجا به خفگي هواباز

 دوسشون داشتم اما پرت کردم تو بالکن خونه یلی خنکهیبا ا. کشوم درآوردمشيبرگشتم تو اتاقم و از تو.افتادم
 "ممنون.شی نره بردارادتی.بالکن  که دستم بود و انداختم تویامانت...سالم " زدمامکیبهشم پ.اش

 در يحدسم درست بود صدا... حر ِه بالکن نشستمری زنمی همي تو بالکن و برداره براادی بدی فکر کردم شاچون
 محکم خورد تو سرم و ناله ام ی چهی گذشت که ي اقهیچند دق...نتمی نبانایسرمو رو زانوم گذاشتم تا اح.بالکنش اومد

 بسته يصدا... سر دوباره جعبه رو پرت کرده بود طرفمتو خاك...ه دهنمو گرفتم تا حامد نشنوي جلوعیسر...در اومد
توش ...  جعبه رو باز کردمدمی مالی نقطه از سرمو مهی که نطوری بلند شدم و همنی زميشدن در که اومد از رو

  زده بودامکیپ... دراوردمبمی از جلموی موباعی که دراومد سرمی گوشبرهیو...بود
 " نشد؟؟شیزیسرت که چ! رمی که دادم و پس بگیی کادوستیتو مرامم ن"
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االن فکر . اومدم تو خونه یاه کاش م.پاك آبروم رفت. شدنممی قانیخاك تو سرم نکنن با ا. ام گرفته بودخنده
هموجا بازشون کزدم و . گردنبند و گوشواره رو بندازم خواستیدلم م.  شدممونی پشای کردم ی منت کشکنهیم

 . بستم که گوشواره هامو بپوشونهي طورهامم شرتم و موی تریمامانمم گردنبندو انداختم ز يبه هوا.استقاده کردم
 اتاق به اون اتاق نیمدام از ا.موندی مشیمامانم که مثل اسفند رو آت. جواب حامد و ندادم و برگشتم تو خونهگهید
 ..گذشتی با شتاب میلیساعت خ.رفتیم
 امکی به پدمیرس...خوندمی مموی تو گوشيامایاتاق خودم کز کرده بودم و پتو ... اومدنمی باالخره ساعت چهار و نتا
 بحث و به مامانم یی جوراهی بود که ياگه جد...ي جدهی بود ی دونم حرف مامانش شوخینم...نیرحسی اميها
 منو ادی شده بری مگه از جونش سنیرحسیوگرنه ام...گفتی میحتما به شوخ... تو خونمون باز نشهنای اي تا پاگفتیم

 ...دهی منو دي هاي بازوونهیاونکه د.رهیبگ
 ازدواج چوقتیمن ه...میکنی تا آسمون باهم فرق منیمن و اون زم. جهت بودی و بخودی بنیرحسی کردنم به امفکر

 دیبع...دونمی نميزی چنیرحسیخودمم درباره ام...کنهی و که دوست دارم و بابام قبول نمی چون اون کسکنمینم
 ی حتنیرحسیام... اونا نباشه؟؟هیشه شبیمگه م...قکر کنه... کنهی اونم مثل خانوادش مثل پدرش زندگستین

 حرفا نی بخوام خونه شوهرمم همنکهیمنم که متنفرم از ا...کنهیپس حتمنم مثل اون فکر م...ظاهرشم مثل پدرشه
 ...تو گوشم زده بشه

 که فرستادمی آروم کردن خودم صلوات ميشته بودم و برا هم گذايچشمامو رو... تخـ ـتمری پرت کردم زمویگوش
 ...امیبه مامانم گفتم بره تا من ب...ییرای تو پذرفتمی مدیبا...مامانم اومد تو اتاق

 رونموی بهی که مامانم رو تخـ ـت گذاشته بود تا سرم کنم چادر مشکي چادري زدم و به جای دست مشکهی پیت
 ...امی رقمه دوست نداشتم به چشمشون بچیه... بهتر بودينطوریا... سرميانداختم رو

 اما حوصله جواب دادن دمیشنی ها رو می سالم و احوالپرسيصدا... شدمییرای و وارد پذنیی انداخته بودم پاسرمو
 ....دادمی تکون مي سری و الکدمیخندی مي مامانم زوريشگونایفقط به خاطر ن...نداشتم
 مد دم گوشم گفت اوری وروی تو همون همامانم

 .يذاری آبرو واسه ما نم؟؟ي سرت کردهی چنی شده الیذل_
 هی. آب دهنمو با ترس قورت دادندمی بابامو درغضبی سرمو آوردم باال و چهره میاما وقت. ندادم یتی حرفش اهمبه

 دهی پوشی و کت شلوار مشکدی سفي آخوندقهی رهنیپ.نگاهم به سهراب افتاد... تو ذوق همشون خورده بود ییجورا
از ...هیمعلوم بود خنده اش زورک. کنارش نشسته بودممامانش. نزده بود مرتبشون کنهشاشی دست به اون رهیبود اما 

تا بحث به دار و ندار ...کردنی پاره مکهیواسه هم تعارف ت...رفتی مسخره شون حوصله ام داشت سر ميحرف ها
 ...وال کرد اونم خودش جواب دادچون بابام از خودش س...دیسهراب رس
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 برام گرفته که اگه شما نشونییخونه ام که به لطف بابا طبقه پا... پونصد تومن ِی حقوقش ماهکنمی که کار مییجا_
 نای همکنمیفکر م.  حضور بزرگتر الزمهی زندگلیمخصوصا اوا.میکنی می باشن همونجا زندگیو والده محترم راض

 !گم؟؟یمدرست ن.هی ازدواج کافيبرا
 کرد دیی سهراب و تاي حرفایوقت. لبـ ـاش نشسته بودي روی بخشتیلبخند رضا.دی به طرف بابا چرخچشمام

 ...کردی مي اوضامو خطرنیهم... موذب دوستش شدهدمیفهم
کاش حداقل .می از اتاقا تا حرف بزنیکی تو میرفتی مدیبا.دمی مامانم و شني خودم بودم که صداي حال و هواتو

 تخـ ـتم يلبه ...جلوتر از سهراب وارد اتاقم شدم و پشت سرمم اون اومد. بزنمیی چه حرفادی باگفتیمامانم بهم م
 ...نشسته بودم که متوجه شدم در اتاقو چهار طاق باز گذاشت

 وارمی ديرو ينگاهم به عکسا... عقب و روش نشستدی کشزموی میصندل...واقعا مسخره بود... ام گرفته بودخنده
منتظر بودم تا اون . کردی ميبا انگشتاش مدام باز...دیدی مشی باال منو تو اون لباس و آرااوردیکاش سرشو م...افتاد

 ...بشکنم  سکوت ونیاما انگار الزم بود خودم ا...حرف و شروع کنه
  شما چند سالتونه؟؟دیببخش_
 ...متولد شصتم_

  و گفتمرفتمیبه گوشه چادرم ور م... نداشتمدنشی به دي آورد منم عالقه ای سرشو باال نماونکه
 اده؟؟ی زیلی خمونی اختالف سندیکنیفکر نم_
  خورده مکث گفتهی با
 !! بودنی که شمارو انتخاب کردم همیلی از دالیکیاتفاقا من .نه_
 تابلو یلی و خدیلرزی صدام منکهیبا ا.شدمی بود که باهاش چشم تو چشم می دفعه اولدیشا. تعجب بهش نگاه کردمبا

 دمی اما ازش پرسدادیاسترسمو لو م
 چرا اونوقت؟؟__

  ـنه اشو صاف کرد و گفتـیس.دیباری مختشی از سر و رغرور
 !!هیشخص _

 ... لـ ـبم نشستي روی تلخي خنده
!  داشته باشمی ام پونزده سال تفاوت سنندهیچون خودم اصال دوست ندارم با همسر آ!  بدونمدی من بایول _

 !!کنمی می هم سن بابام زندگیکی دارم با کنمی حس مياونجور
 ...منتظر موندم تا جوابمو بده.ارمی دادم سرمو باال نحی حرف ترجنی گفتن ابا
 ازی ننکارمی ايبرا. کنمتی خودم تربندموی پدرتون هم سن من باشن دوما دوست دارم همسر آکنمیاوال من فکر نم_

 !! داشته باشهینییهست که طرف مقابل سن پا
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 تمی کنه؟؟ مامان و بابام نتونستن تربتی منو تربخوامیپسر احمق مگه من بچه اشم که م.دیکشی داشت سوت ممخم
 ... نیکنن بعد ا

 تا گرفتمی مشگونیمدام از بازوم ن... عرق شده بود سیدستام خ.کردمی نفس تازه مونی درمیکی تی شدت عصباناز
 پرتش کنم از اتاق خواستیدلم م... سراغم اومده بوديحالت تهوع بد...ارن بردی و لمسی حسی بنیدست از ا

 ...رونیب
 خوب یلی بچه هامونو خمیتونیم!  بهمهکی باهم ازدواج کنن چون اعتقاداتمون نزددی مثل ما باییبه نظر من آدما_

 و ي هرجور دختر و پسرابونشی مملکت که تو کوچه و خنیاونم تو ا.میمناسب با ارزش ها و باورامون بزرگ کن
شماهم که خداروشکر تو خانواده . شده باشهرگ ام سر سفره پدر و مادرش بزندهیمن دوست دارم همسر آ. ینیبیم

 !! موضوعهنی گواه همدی من نشستي ساده جلونقدری انکهیهم.نی بزرگ شدي و معتقدیمذهب
 نی وصلت و انی از ایعنی امی بیا چادر مشک بکردمیمنو بگو فکر م... حرف آخرش نی طرف اهی که زد یی حرفاکل

 بردیحوصلمو با حرف هاش داشت سر م... اما برادر محترم به حساب منش نداشته ام گذاشته بودستمی نیماجرا راض
 که وسط حرفش اومدم و گفتم

 !!اما من نظرم با شما متفاوته_
 گوشه لبش یپوزخند محسوس...شدی قفل میی جوراهی دهنم کردی که داشتم اما تا نگام می وجود اعتماد به نفسبا

 نشست و گفت
 !!خب عقلتون به اندازه سنتون رشد کرده_

 فحش بلدم بارش ی دهنمو باز کنم و هرچخواستی بود که دلم منی سرخ شده بود اونقدر حرفش برام سنگصورتم
 ی اما الزم بود با حرفام تو دهندمیشنی بهم خوردن دندونامو خودم مي که صدايبه حد... دیلرزیفکم م...کنم

  بهش بزنمیمحکم
!! از سر ترس.اونم نه از سر احترام! کنمی پدرم چادر سر مي من فقط خونه دوستان؟؟ی فکر کردیشما درباره من چ_

!  طرفتون از بهشت اومدهدیکنی چادر فکر مهی دنی امثال شما که با دي چادر عالقه دارم نه آدمانیوگرنه من نه به ا
 يری زن بگيخوایمگه از مهد کودك م!!  مال عوامهزدن  طرز حرفنیا! کردیش توهم عقلت اندازه سنت رشد مکا

!  بدهسیکه را به را بهتون سرو!  که بچتونو بزرگ منهدیخوای احمق مهی دیخوایشماها زن نم! ؟؟یبزرگ کن
 از ترس بابام ینیبی ام که مینیا!  نه حجاب دارمخونمیمن نه نماز م.  به خانوادم نداره ی ربطچیاعتقادات من ه

 خورم؟؟ من ي مثل مادرت تو سریکی منم يفکر کرد!! که مثل خودت باشهیکیپس برو دنبال .سرم انداختم رو
 که با دنی آفتاب مهتاب ندي تو دخترااقتی له؟؟ی چی دونیاصال م.ستی نیپشت گوشامم مخمل. ستمیاحمق ن

 !!رونیحاال هم از اتاق من برو ب ! مثل ترو دارنیکی يآرزو
 شده بود ی اونقدر عصبانرفتی چشمم نمي برافروخته اش از جلويچهره ...ختی بسته شدن در قلـ ـبمو ريصدا

 فکر یهرچ...هی چقدر عصباندادی چشماش نشون ميقرمز... گوشم ری که بزنه زدادمی منویکه هر لحظه احتمال ا
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 يزیچ"گفتی مامانم که مدام ميصدا...خودمم کنترلمو از دست داده بود... گفتمای اومد بهش چی نمادمیکردم 
 دیبا اومدن نو...دیچرخی دوره سرم میهمه چ...سهراب... باباميصدا...رنی که دارن از خونمون مدادینشون م "شده

 ... فاتحه خودمو خوندمزدی ميدی رنگ صورتش که از ترس به سفدنیتو اتاق و با د
 ه؟؟ی عصباننقدری بابا چرا صداش بلند شده؟؟ آقاهه چرا ارن؟؟یا دارن م مهمونیآج_

 یمطمئن بودم وقت... زنگ بزنممیی بود که در اتاقو قفل کنم و به دانی که اون لحظه به ذهنم اومد ايزی چتنها
 رفتار کرده که پدر مادرش از خونمون رفتن بابام زنده ام ي و بعدشم طوررونی از اتاق رفته بينجوریسهراب ا

 ...ذارهینم
 يصدا...دیلرزیقلـ ـبم به تپش افتاده بود و زانوهام م... در اتاقو قفل کردمعی و سررونی و از اتاقم هل دادم بدینو

 ادیباز کنم و اونم ب تا در و زدی صدام مدینو... دريحتما با موهمونا رفته بودن جلو. اومد یمامان و بابام نم
  مهلکه نجات بدهنی منو از اتونستیاون م...ونه تا خودشو برسزدمی ام زنگ میی به دادیبا...شمیپ

سرمو ... جون نداشتم دستمو بکشمیحت..شدی حس میبدنم داشت ب... بردمرشی تخـ ـت نشستم و دستمو زيجلو
 ...ترسمیمن م... گذاشتمنی زميرو
چرا روشن .. دمی کشلمی صفحه موباي حسمو روی بيانگشتا...خـ ـت کشوندم تری خودمو ززی ـنه خـیس
 دکمه روشن خاموش يانگشت اشارمو رو...خاموش شده بود.. نداشتدهیفا... زدمش نی زميآروم رو...شد؟؟ینم

 ... شدینم...دی رسیزورم نم... امادادمی فشار میگوش
 تخـ ـت ری تونستم خودمو کامل زی نمیحت...دی چسبنی که به در خورد بدنم کرختر به زمي ضربه اي صدابا

 من ينکنه چون دم دست بوده به جا...کنه؟؟ی مهی چرا گردینو... مامانم ي هانینفر... بابام دادیداد و ب...بکشونم
 کتک خورده؟؟

 وونهیل د دونم سهراب کدوم حرفمو بهش زده بود که بابام مثینم...کردی مشتری بلند بابام هر لحظه ترسمو بيصدا
 ...زدی و صدام مدیکوبیها به در اتاق م

بذار دستم ... کصافتیستی من نيچرا فکر آبرو... بهش؟؟ی گفتیچ...ذارمیزنده ات نم... درونیباز کن ا...نفس_
 ... بهت برسه

 گفتی به بابامم مکردی که پشت سرم حواله مي و ناله انی نفرونی ممامانم
 ...یکنیبه خدا سکته م...به فکر قلبت باش... ول کنیحاج_
زانوهامو به ... سروقتمادیاونقدر که مطمئن بودم هر لحظه ممکنه در بشکنه و بابام ب... خوردی تکون مدی اتاقم شددر

 ...طرف شکمم خم کردم و محکم بغـ ـلشون کردم
 چرا نهیبب... باهات حرف بزنهخوادیفقط م...زنتتیبه حد مرگ نم...اون باباته...نترس...شهی نمیچیه... باش نفسيقو

کتکت ...فهی دونه تو قلبت ضعیوگرنه م... استهی مال همسادادمی داد و بنیا...دوست داره...ياون حرفا رو زد
 ...زنهینم
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 ي و از رودیبابا مانتومو از پشت کش...نکهیتا ا... چشمامو باز کنمکردمیجرئت نم...دیچی تو اتاق پی وحشتناکيصدا
صورتم داغ شده ...دمی ـنه امو شنـی شکستن قفسه سي شدم صدادهی اتاقم کوبواری به دنکهیهم... بلندم کردمنیزم

 ... شده بودی گردنش متورم شده بود و صورتش ازغوانرگ تیاز عصبان...نمیسرمو برگردوندم تا صورتشو بب...بود
 نکهیهم...رمی پاهام واستادم و جلوشو بگي روتونستمی نمیتح... شدمنی که به صورتم زد پخش زمی محکمیلی سبا
  کجان؟؟دیمامان و نو... افتادم نگاهم به اتاقم افتادنی زميرو

 ي بعدیلی پاهام بلند شدم که با سيرو... شددهی بابا کشيموهام تو دستا... افتادی سرم نمي شالم از روکاش
 "ی آجیآج" ي نه صدادیشنی منو مي که نزنه اما بابا نه صداکردمیالتماسش م...احساس کردم پرده گوشم پاره شد

 که به آرنجم خورد با سر ي شدم اما با ضربه اند بلنی زميخواستم از رو...دیکشی مریپشت سرم ت... ُدی نويگفتنا
 ... دمیشنی خرد شدن استخونامو ميصدا... نههی اما گرکردمیناله م...نیخوردم زم

 می ـنه ام قاـی سيگوشه ... قلـ ـبمم از ترس ساکت شده بودنباریا... حس کردممی ـشونـی پي و رویعی مایسیخ
 بابا باور کردم که باورهام ي مشت و لگد هاریز... بابام له بشهي دست و پاریشده بود تا مبادا از جا کنده بشه و ز

 ...کمک بخوام... و ندارم که صداش بزنمی کسی و من حتشهیداره نابود م
بدنم کوفته تر از اون بود که خودشو .رفتنی میاهیچشمام س...ونم چه مدت گذشت تا مامانم بابامو از اتاق برد دینم
 ي حسمو روی بيانگشتا... نداشت ی بابا تمومدادی داد و بيصدا...کردیهمه وجودم درد م. تخـ ـت بکشونهيرو

 ... نشنومییگوشام گرفتم بلکه صدا
 شد دهی کشمی ـشونـی پي که رويدست سرد...ای اشک بود ینی سنگدونمینم... هم افتاده بودني روچشمام

 که حاال به خس خس افتاده بود و ییبا صدا...کردی دلمو خون مدی اشک نويگوله ها...وادارشون کرد به باز شدن
 ... امه راحت بشه که زندالشی اومد باهاش حرف زدم تا خیانگار از ته چاه در م

 ... نکنهی گرينجوریا...یمن خوبم داداش... پسر؟؟ی کنی عادت نمراچ
 جون کنارم ی ِ که بیی دونست درد ِ من از دست و پاینم... سرم گرفت تا بلند بشمری زکشوی کوچيدستا

 دی که نویفی همون فشار خفیحت... کردنهی بلند شروع کرد به گري که شدم بغـ ـلم کرد و با صدازی خمین...افتادن
 ...کردی نالمو بلند ماوردی ـنه ام مـیبه س

 ...تروخدا...جون من ...پاشو.ادی داره از سرت خون م؟؟ی خوبیآج_
مچ دستمو ...شدی منیی باال و پای ـنه ام به سختـیقفسه س... تاحصار دستشو شل تر کنهدمی بازوش کشي رودستمو

 ...ادی خون بدم مياز بو... گذاشتم نی زميرو
 ...ری بگرپهلومویفقط ز...پاشو داداشم...بر توحموممنو ...دینو_
 ...ادهیخونش ز... دکترمی برادی ب؟؟یی زنگ بزن به دایآج_
 ...ارمیاالن باال م.بلندم کن... بدونهی کسخوامینم...نه_
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 مامانمو ي هاهی گري صدارونی از اتاق اومدم بیوقت...کمکم کرد تا بلند شم. از من شده بودشتری بدی نوزور
 با دینو...تا پامو تو حموم گذاشتم داشته و نداشته ام اومد تو حلقم... بابت بابامه نه منشی نگراندونستمیم...دمیشنیم

دهنم ... رها بشمشی کثافتي آب و باز کردم تا حداقل از بوریش... رونیاما من فرستادمش ب....زدیترس مامانمو صدا م
باز خدا رو شکر ... بد و وحشتناكی خون مردگهی...کبود شده بود...نگاهم به آرنج دستم افتاد...دادیمزه خون م

 ... تکونش بدمتونستمیم
بابام ...نی اومدیکاش زودتر م...رونی بانی از چشمم بدی اومده بود باادشونیانگار اشکام تازه ... آب و باز کردم دوش

صورتم ...نهی سنگیلیدست ش خ...خوردم...زد...دینشن...من التماسش کردم اما باور نکرد...زدی منو نمدیدیشما رو م
 یلیخ...دی اومدرید... معرفتای بدیکجا بود...شهیام داره از درد منفجر م  ـنهـیس...گوشه لـ ـبم قاچ خورده...کنهیدرد م

 ...رید
 دای پيزی چهی موقع ها نجوریکاش ا...کردمی نگاه مرفتی که از بدنم می دوش به خونری و منگ زجی گي آدمامثل

 ...چهیپی تو استخونام مي چه درددمی فهمی نمياونجور... رمقیب...الی خیب...شدمیمـ ـست م...خوردمیم...شدیم
 ...يوااا...دمیدی منهی صورتمو تو آئدیبا.. حموم گرفتم و بلند شدمسی خواری به ددستمو

 و واضح رو صورتم حک قی دقیلی بابا خي انگشتايجا... کبودهنقدریچرا ا!!... برم مدرسه؟؟ي صورت چجورنی باامن
 بابا ي ناخوناي جادنیبا د... چشمميپا... داشتیگوشه لـ ـبم هنوز خون مردگ... شده بودینقاش...حک نه...شده بود

 تو خواب ناخوناشو ندفعهی باشه اادمی...دیکشیبه رخم م  لـ ـبموي که زخم رويخنده ا... گردنم خنده ام گرفتيرو
 ...جاش مونده...رمیبگ
 دای پي سوزش بددمیکشی روش دست می وقتیحت...پهلوم سرخ شده بود... کندمیلباسامو از تنم م... صورتم زدمدیق
 ...گرفتیکاش کل بدنمو م... شکمم هنوزم بوديکبود..کردیم

 دستام گهید...دیکشی نمری قلم تگهید...با سر انگشتام لمسش کردم... گردنم افتادي به گردنبند توچشمم
 ...شدمی مهیورگرنه بابت داشتن توهم تنب...يفتادیخوبه از گردنم ن...دیلرزینم

 دینو...شدمی خونم کف حموم مختنی اومدم خشک کنم شاهد ری اومد و تا خودمو می بند نممی ـشونـی پي روخون
 دراوردم و با لباسامو از کشوم... و صدا زددی مامانم نورونی از حموم اومدم بیوقت...و صدا زدم تا بام دستمال آورد

 امی از اتاق بنکهیقبل از ا... همه جا مرتب کرده بودمامانم...چشم چرخوندم دور تا دور اتاق...دمی پوشیهزار بدبخت
 ... اما االندمی رو دوای دي خون ِ رورونیب

 که ییبا اون حرفا...ادی سهراب نمگهید... راحت شدالمی خگهید... به ظاهر باختم اما من بردمدیشا... اومدی مخوابم
 نی دی حجاب و بی ِ بی کس طرف دختر حاجچی هينجوریا... بابام ممکنه بگهيمن بهش زدم و مطمئنم به دوستا

 ...ادینم
 رد کنار يتا سرمو برگردوندم مامانم از جلو... شدمی ِ نگاهینی بودم که متوجه سنگدهی تخـ ـتم دراز کشيرو

 ...ادی نداشت ب دوستای ادی شد بی روش نمای...رفت
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دردم ...نه... باشمفینکه ضع... تونستم قرص آرامبخش بخورمیکاش م...شمیبخوابم خوب م...گذشتم
 ...یلیخ...یلیخ...سوزهیچشمام م...چقدر خوبه که قلـ ـبم ساکته...کشهی مریاستخونام ت...ادهیز
چشمم به ساعت که افتاد هنگ ...کهیتار...پرده اتاقمو کنار زدم ... شدم خونه سوت و کور بود داری خواب که باز

 چرا ی فردوسدمیتازه فهم... تخـ ـت بلند کردمي شدم و پاهامو از روزی خمیآروم ن...ساعت چهار صبح بود...کردم
 "قرار دگر عضو ها را نماند... بدرد آورد روزگاريچو عضو" گهیم

 تخـ ـتم خـ نیی افتاد که پادی بازم به نومهی چشم ننیتا پاهامو گذاشتم رو زم...کردی سالم بدنم درد مي جاهایحت
 ... تونم کامل باز کنم؟؟ باز چه مرگم شده؟؟یچرا چشممو نم.. بوددهیـواب

ـ ـام قدرت  لبدونستمیاما م...خواستی ماچ آبدار مهیدلم ... سرشری انداختم و متکامو گذاشتم زدی نوي رولحافمو
 که هر بار يبا درد... پلک باد کرده ام شدمینی که نگاه کردم متوجه سنگنهیتو آئ... و ندارندی نوي لپايفشار رو

 قرص خوب نی درد با انیا... بوددهی فای هام بقرص خوردن...دی خواب از سرم پردیچرخیمثل خون تو بدنم م
 ...ی خوابیامام از ب...کردمی می طمیطول و عرض اتاقمو با فکر کردن به زندگ...شهینم

 با خوامی نمیمن حت. بودری دمیهرچند شش و ن...رونی از خونه بزنم بمی تا ساعت شش و ندمی چموی درسبرنامه
 ...رفتمی زودتر مدیبا... چشم تو چشم بشمچکدومشونیه

لقمه رو ...ام درد گرفتن که دهنم گذاشتم لثه هي لقمه انیاول.  ساز و زدمیی خودم چايبرا...رفتی ضعف مدلم
 دیاما با.  نبودری تاثی بمی تو گر گرفتگشیداغ... لـ ـبم کردمکی و نزدیی قورت دادم و پشت سرش چادهیینجو

 ...کردی متمی لـ ـبم اذهیخشک.کردمیدهنمو تر م
 مقنعه ام کالفم یتنگ...دمی مدرسه امو پوشي لباسانمی همي براشهی مداری دونستم مامانم ساعت پنج و ربع بیم

 يدیتو بازوم درد شد.. جر خوردیی جوراهی گلوم آوردم مقنعه ام ری که زي فشارنیکتریبا کوچ...کرده بود
 ...تمرفی زودتر از خونه مدیاما با...دادمیبه زور تکونشون م...دیچیپیم

 خبر ی به الدیبرم مدرسه با خواستمی سر و وضع نمنی با اانایمخصوصا اگه اح. کنمدای پاجی احتمی بود به گوشممکن
 اومد که ی مامکیپشت سرهم داشت برام پ... عوض کردمشوی تخـ ـت دراوردم و باطرری و از زیگوش...دادمیم

 ... صداشو قطع کردم
  تخـ ـت ولو شدمي که باز کردم رویامکی پنیاول
 " به خاطر توئه؟؟دادای داد و بنینفس معلوم هست خونتون چه خبره؟؟ ا"

  سرم اومده؟؟ییخبر داره که چه بال...دهی شنویپس حامد همه چ.  رو نخونده پاك کنمامکای پهی دادم بقحیترج
هنوز ...کردیانگشتام درد م...بنداشو نبسته راه افتادم... دراوردم یکفشامو از جاکفش...رونی صدا از خونه اومدم بیب

 نیی پاخواستمیاز هرپله ها که م... برام سخت شده بود رفتننییچقدر از پله ها پا...جون بستن بند کفشامم نداشتم
 ... رفتن داشتمي پاما راه رفتن نداشتم اينا...کردمیبرم پاهامو ول م
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 یاما هر از گاه...کردمی تازه می نفسدیبا... چند لحظه تو راه پله نشستمي بودم که برادهی طبقه اول نرسبه
 ...  سراغمادی بابام بدمیترسیم... کردمی راه پله رو نگاه مي و باالگشتمیبرم

 دو تا کاج نیب... نتونستم برمشتریاما تا پارك دو تا کوچه باالترمون ب... بهتر بودشدمی از خونه دور تر میهرچ
 اطی اما احتستی طرف ننی مامانم از اری دونستم مسیم.... کردممی خودمو قایی جوراهی پارك نشستم و کیکوچ

 ...شرط عقل بود
 ...اما...قی خواب عمهی... بخوابمخواستیدلم م... دادمی و مدام پاهامو ماساژ مرفتیپام ضعف م و دست
 خورده خوشحالم هی پاسخم ی بيتماسا.می باهم برادی حداقل بای زنگ بزنم تا اونم نره مدرسه ی گرفتم به المیتصم
 ... نگرانم شده و زنگ زدهیالبد ال...کرد

 ...حامد... بار زنگ زده بود5 که دادی شماره رو نشون مهی که باز شد فقط یستیل
 کوچولو ي دعواهی با بابام گمیفقط بهش م... شدهی کجام و چگمیاصال نم.کنمی نمي زارهیجلوش گر... بودممردد
  زنگ زده بگه چرا بابام دنبال درست کردن آسانسور نرفته؟؟دیاصال شا... ازش کتک خوردمگمینم...نیهم...کردم

هوا سرد ...شدمی به خودم مسلط مدیبا... بازم تالش کردماوردی قلـ ـبمو به درد مقی که با هر نفس عميریود ت وجبا
 ...خوره؟؟یشده که دندونام بهم م

 ...شهی می و ته دل ِ آدم خالشهی که به هق هق ختم میی هاهیاز اون گر... کنمهی گرخواستی مدلم
 ... بود که جواب داددهیچیبوق سوم هنوز تو گوشم نپ... صاف کردمکمی دهن نداشتمو قورت دادم و صدامو آب
 ؟؟یچرا خاموش...سالم_
 م...سال_

 .يدی جواب نميگفتم مرد.اس دادم. عصر صد بار بهت زنگ زدمروزی از د؟؟ی چرا خاموشگمیم__
 ... نشده بوديطور...ي نگران شددیببخش...خوبم...من_
 ببرمت نیی پاای ب؟؟ییاصال تو االن کجا!!  بودندهی خونتون صف کشي ها جلوهیهمه همسا... نشده بود؟؟يطور_

 !مدرسه
 ؟؟ي نداريکار.رمیخودم م.خوادینم_
  چته نفس؟؟؟؟ی خواب؟؟یزنی حرف مينجوریچرا ا_
 ...خوبم.یچیه_
  نه؟؟ای نیی پايایم_
 ...نه...ن_

 از من خواستهیم...گفتهی دروغ مدیشا...دن؟؟یهمهمه ف... هاهیهمسا...شدی نمنیافتضاح تر از ا... قطع کردم ویگوش
 ...شمی موونهی خدا دارم ديوا...حرف بکشه
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 و گرفتم اما مامانش جواب داد و منم قطع یشماره ال...دادمی و من جواب نمزدیزنگ م. دست بردار نبودحامد
 ... ببرهوی رفته بود با خودش گوشادشیالبد ...کردم

 دهیفا...ستادمیمی واقهی و چند دقرفتمیدو قدم م... بلندشمنی زمي به درخت کاج گرفتم تا بلکه بتونم از رودستمو
 ... اولميدوباره برگشتم سر جا...نتمی راه رفتنم هر لحظه ممکن بود تو محل مامان و بابام ببنجوریبا ا...نداشت

 لیدل... بودی بخصوصهی دلگرمهی بودم یتر از هرزمان که تنها ی مني بود اما براری دیلی حامد اگر چه خینگران
 ...ستی که بود برام مهم نی هرچشینگران
 ...زد؟؟؟یم...زدی زنگ نمگهی براش مهم نبود داگه
 با اونم دعوام کنمی مي کارهیاصال ...حداقل زنگ بزنم صداشو بشنوم.رمیمنکه مدرسه نم... براش تنگ شده بوددلم

 ...بشه تا از عالمو آدم باهم دل بکنم
 ...الو_
 !! نه؟؟یستینفس تو خونه ن_
 چطور؟؟_
 !!ی که نرفتروزمی مدرسه؟ دي بريخواینم...از اون موقع حواسم به خونت بود _
 باور کن خوبم...گهیحامد ول کن د_
 ی چفهممی نمکنمیمن مـ ـست م.فا رو زدم خوردم اون حری گههیبابا من !  ؟؟ دلم برات تنگ شدهیی کجایگیم_
من با تو . گفتم و فراموش کنیهرچ...يزدی تو زنگ مودمی خودم نياز شانس گندمم هربار که تو حال و هوا! گمیم

 دنبالت ناهار و امیامروز ب...ایتو کوتاه ب! ام وونهی دگمیم...برمی لذت مدمی که حرصت می موقعشهیباورت م.خوشم
نذار ..ي تو بخوایهرچ...ی تو بگی هرچگهید...لیقهر تعط...لیدعوا تعط... بشمی پسر خوبدمیقول م...م؟؟یباهم باش

 ي و به روی زنگ بزنهیتو اون سه روز منتظر بودم .ی ازم دور باشخوامینم...خر ِ دوست دارم... کنمکیخودمو کوچ
 دفعه نیا...شدی میسه کوزه هام سر من خالهمه کا. توپت پر بوديزدیتا زنگ م...اما تو. دعوامون شدهياریخودت ن

 آب تودلت تکون ذارمینم.کنمیجبران م. بهم بدهگهی فرصت دهی...مردونه...دمیقول م...کنهیبا همه دفعه ها فرق م
 !! چقدر مهربون شدمنیبب...بخوره

 ؟؟یستی مـ ـست که نیزنی حرفا رو منی االن که اانایاح_
 گم؟؟ی دارم شر و وِر میعنی ؟؟یمست؟؟ اول صبح_
من نه ! ی تا آخرش بموندیبا. ی باشيخوایاگه م. خودمونم ندارمي هایحوصله قهر و آشت. نزدمی حرفنیمن همچ_

!! س زبونت سر ِ من کوتاهه.می ام نکردم که دوباره باهم باشياصرار.کنمی مکی نه خودمو کوچکشمیمنت م
 ؟؟يدیفهم

  سگ گازت گرفته؟؟یاول صبح!! عشقم_
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 شی باشم که وقت خوشی چند روز کنار کسي برایحق داشتم حت. لـ ـبم نالمو بلند کردي اومدم بخندم زخم روات
 پا ی تو هر منجالبی لعنتی زندگنی فرار از ايمن حاضرم برا...؟؟ي ازم فرارشیباهام خوبه و وقت ناخوش

 ...اما... خودم خوش باشمي براخوامیم...بذارم
 دی کشهی کار به قسم و آگهید.گمی دروغ مکردیفکر م. تو پارکم هنگ کرده بودمی بهش گفتم از ساعت پنج و نیوقت

 .رسهی مگهی دنیتا باور کرد و گفت تا چند م
 اگه به مامانم دونستممیم. مدرسه رو بزنمدی تا قدمی خودم بهونه تراشي براينجوریا. راحت شدالمی خیی جوراهی

 ی خالهی...اما جاشو. سر و وضع نرم مدرسه نی که با ادادهیچون احتمال م. بودهبری خی که بگهیزنگ بزنن نم
 ...بندمیم

 سی ممیتا باالخره رو گوش.نگرانشم شده بودم...چیحوصله ام که سر رفته بود ه!! قهی دقستی اش شد بقهی دقچند
 فکر کنه دارم خودمو براش لوس ادی خوشم نمچیه... کنارذاشتمی و مي لوس بازدیبا... پاركنییانداخت تا برم پا

 اومدم ی که از خونه میکاش موقع.مرتب کردم  سرمي شل و وِلمو رويپشت مانتومو تکوندم و قنعه ... کنمیم
 ... اومدی به چشم میلی من حتما خي دهی پريبا اون رنگ و رو...زدمی صورتم کرم مي زخم هاي رورونیب
 نی شدنش از ماشادهی و متوجه پدمی پارك دنیی و پانشیماش...قدم هامو تند تر کنم کردم ی زنگ دوباره حامد سعبا

 ...شدم
 !! و باز کردم و نشستمنی اما تا بهش سالم کردم در ماشاوردمی که باال نسرمو
 صورتم دوست نداشتم می اوضاع وخياما به هوا. شدهی که عصباندادی دستش رو کاپوت نشون مي ضربه هايصدا

 !! بدم که کدومش درد داره کدومش درد ندارهحی و براش توضرمی سرمو باال بگونابیوسط خ
 و تا نصفه شهیش... زدنی ماششهی که من نشسته بودم و به شیی بشه اومدم سمت جانی سوار ماشادی بنکهی اي جابه

 ...نییدادم پا
 ؟؟يسالمتو خورد!! شهی رد مابونی از خنیی پاندازهی است که سرشو موونهی همون حهی حرکتت شبنیا_

 ...سوراخ شده بود. که چه عرض کنمیمعده ام خال.دلم ضعف رفت.اومد "خوردن " اسم
 ترسونن؟؟ی که دخترا باهاش همو می ماسکا گذاشتنینکنه از ا...با توام_

 جلوتر سرمو... شدی بلم دهن باز کرد و دستم خونيزخم رو. خنده ام بلند شهي صدانکهی خنده اما قبل از اری ززدم
 ....دمیشنی نفساشو خوب ميحاال صدا. آورده بودنی ماششهی شکی سرشو نزددونمیم...بردم

 باال و چشمامو گشاد کردم تا اشک دمی کشموینیب... مني چشمایسیخ... متعجب حامديچشما.. آوردم باال اماسرمو
 ...  اومدن و از سرش بندازهرونی بالیجمع شده داخلش خ

 نمی همي و نداشت برایرگی همه خنیچشمام تاب ا... تکون دادي شد و فقط سرمونی بزنه اما پشی اومد حرفحامد
  لـ ـبم آوردم و گفتمي روي محويخنده 

 ؟؟يدیترس_
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نه خودش حرف ... شد نی سوار ماشیوقت... کرد و از در فاصله گرفتیپوف... گرفته بودنی ماششهی شمهی به ندستاشو
 ...کردی می خودش رانندگيسوت و کور برا...رم حرف بزنه محتوی رادذاشتی نه مزدیم
 حامد به نظرت برم مدرسه؟؟_

 .....تکون داد "نه" شد و سرشو به نشونه شتری بشی ـشونـی رو پياخما
 ... رفتهگهیفکر کنم مامانمم د.خب پس منو برگردون خونه_

به پهلو نشسته بودم که پشت چراغ قرمز واسه چند لحظه نگام ... جواب بودم اما دوباره همون حرکت و کردمنتظر
 ... کرد

 خوبه؟؟. خونه باغبرمتی درمونگاه بعد ممیبر_
 ... زبونم حس کردمری تا زشوینیری تو دلم آب کرد که شي ِ صداش قندیناراحت

 !خوادی مدلم شاتوت.  خونه باغمیبر...میدرمونگاه نر_
  و با بسته شدن چشمام گفتدی گونه ام کشي رودستشو

 ؟؟يدرد دار_
  خورده جمع کردم و گفتمهی ـامو به نشونه فکر کردن لبـ
  خونه باغ؟؟میریم. گشنمهشتریب_

 خورد ی چرا نگه داشته که چشمم به اسم درمونگاهنمیسرمو چرخوندم تا بب... پارك کرد یابونی خهی و گوشه نیماش
 ... بودابونیونطرف خکه ا

 ! خونه باغمیری کجات سالم مونده بعد منمیبب.نجای امیاول بر_
 ...دادمی دست و سرم و نشون مرفتمیبدم نبود م... شد ادهی زودتر از من پحامد
 یلی خدونستمیخودم م... انداختی دستمو گرفت و دوباره به صورتم نگاهمی رد بشابونی از خمی که خواستیموقع

 ... به خودم شک کنمشدی حامد باعث ميداغون شدم اما نگاه ها
 شونه ام برداشت و ي از روفموی که حامد کششیبلند شدم برم پ... صدام زدی که خانوم مسنمی نوبت نشسته بودتو

 گفت
 باشه؟؟.زخماتو بهش نشون بده!!  شدهیبهش گفتم چ_
 ..خب_

 . زن وارد اتاق شدمي به در زدم و با صدايتقه ا. نتظرم بود رفتم که اون خانوم توش می آروم طرف اتاقآروم
 به تخـ ـت اشاره کرد و گفت. لبش بودي روینی دلنشلبخند

 ! سرت اومدهیی چه بالنمیبب. اریلباساتو درب_
 نیاما تا انگشتام دوم. مانتومو باز کردم ي بااليدکمه ...گفتمیاصال کاش به حامد نم... بودمدهی ترسیی جوراهی

  که به جونم افتاده بود گفتميمه رو لمس کرد با دلهره ادک



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 452 

 !!خوب شدم.ستی نمیچیه_
  بلند گفتي خنده و تعجب بود که در و باز کرد و با صدانی صورتش مابي چهره

 !!خوب شدن! ستی نشونیزی چگنی مشونیا. ي باقريآقا_
اونقدر صورتش برافروخته بود که پرستاره .  که حامد مثل جن زده ها اومد تو اتاقبستمی دگمه رم داشتم مهی همون

  بود گفتدای صداشم پي که تویتیدستاشو به بازوهام گرفت و با عصبان. رونیاز اتاق بره ب
 !يدی جون مي نگاه به خودت بنداز دارهی بدبخت ست؟؟ی نتیچیتو ه_

 . نشون بدمی تنم و به کسي روي زخماخواستمی اما نمکردیافه م اورد به دردم اضی بازوهام مي که رويفشار
 ...من خوبم_

 حرکت بلندم هی با یوقت... شدمی ولو منیداشتم رو زم... بود که به عقب هلم دادومدهی نرونی کامل از دهنم بحرفم
 دکمه دیچکی دستش مي که روی اشکي توجه به قطره هایاونم ب...هی گرری تخـ ـت گذاشت زدم زيکرد و رو

 ...کردی مانتومو باز ميها
 هی اون تاپ مسخره ي به جادی خودم بود باریتقص... دستاش خشک شدنیی شونه ام آورد پاي مانتومو از رویوقت
 ... شدمی نمکی حامد کوچيمنم جلو...شدی زخمام معلوم نمينجوریا.دمیپوشی مگهی دزیچ

 ي جز صدادمیفهمی نمیچی هگهید...ق رفت و جاش پرستار اومدحامد از اتا...  و ازم گرفته بوددنی مجال داشکام
 ... کنهنهی شکسته قلـ ـبمو بهم وصله پي هاکهی که قرار بود تیچسب

 که سرت ضربه ی مخصوصا اون موقع؟؟ي حالت تهوع دارای جهیسر گ.جواب منو بده!  نکنهی دقه گرهی زمیعز_
 ده؟؟ید
 ندارم...نه_
 ؟؟یمطمئن_
 ...نیهم.کنهی زخمم درد ميفقط جا...آره_

 دادی که پرستار بهم میی با تکوناشمینجوریهم... بشم و از سرم عکس بندازممارستامی بی نداشتم که راهنوی احوصله
 ی کرده و چکاری که چدادی محی حامد توضي از اتاق داشت برارونیب...دوباره همه وجودم درد گرفته بود

 ؟؟يم مانتومو کجا بردچشمامو دور تا دور اتاق چرخوند...شده
 .شهیاونم به مرور خوب م.مونهیفقط تا چند روز بدنش کوفته م.دشی ببردیتونیم..دییبفرما_

از دستش دلخور ... تخـ ـت بلند شدم ياز رو... که دستش بود اومد طرفمیی که رفت حامد با مانتوپرستار
 با زبون خوش ازم بخواد با زبون زور و اجبار نکهی ايبه جا...پرتم کرد رو تخـ ـت... هلم دادوونیمثل ح...بودم

 ... بهم محبت کنهخواستیم
 تخـ ـت بلند ي راستم بود باسـ ـنمو از روي پاکی که نزدي اهی پادنیبا د... کردم زونی تخـ ـت آوي از روپاهامو

 ..نییکردم و اومدم پا
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 به کمک حامد میازی دستمو تکون بدم اما نیلی ختونستمی نمنکهیبا ا... و پشتمو بهش کردمدمی از دستش کشمانتومو
 ...نداشتم

 ...بذار کمکت کنم_
 ...خوامینم_
 ؟؟يقهر کرد_

گوشه لـ ـبمو گاز گرفتم تا صدامو خفه کنم اما حامد ... فرو نکرده بودم که ناله ام بلند شدنمی آستنی تو اولدستمو
 ...دمیعقب کش... چونه ام بردریدستشو ز...بازومو آروم به طرف خودش چرخوند

 نگرانت بودم جوجو! دست خودم نبود.دیببخش_
  جواب دادمي مهربونشو با سردلحن

 ! از کوره در رفتهوی...بابامم دست خودش نبود_
  و شمرده شمرده گفتددیی چشمام زل زده بود که با تاکتو
 ؟؟يدیفهم. نکنسهی احمقت مقايمخصوصا با اون بابا.چکسیمنو با ه_

 زنگ لمی که موبامی جفتمون ساکت بودنیتا دم ماش... جوابم نموند و کمکم کرد تا مانتومو تنم کنممنتظر
  ِیپس ال... افتاده بودمی رو گوشمیشماره نس...خورد

 الو_
  شد؟؟ی چشبی شده؟ ديزیچ...ی ؟ من مردم از نگرانیی نفس کجايوا_
 ... خودتو نگزان نکنگمیبهت م.ی الستی نيزیچ_
 ؟؟يومدی امروز نیواسه چ... بگو_

 که کردمیبا تعجب بهش نگاه م... از دستم گرفتلویکه حامد دستشو سمت گوشم آورد و موبا...می شدنی ماشسوار
 و ماجرا رو زنمی صحلت کنم و بعدا بهش زنگ مادی تونم زی گفت من نمی با النی سنگیبهعد سالم و احوالپرس

 ...کنمی مفیتعر
  و گفتمدمی بهش توپی که قطع کرد با ناراحتویگوش

 ...رهیگی حرف بزنم؟؟ اون االن استرس می نذاشتی چيبرا_
  گفتنیی به نفس نفس افتاده بودم که با تن پاتیاز عصبان... روشن کرد و راه افتادنویماش
 .بعد به دوستت خبر بده! ياول به من بگو چرا کتک خورد_

 ادی تا حالم جا بدمی کشمهیتا نفس نصفه و نچن... دادمهی تکی به صندلسرمو
 !!برام خواستگار اومده بود_
 ي رویزونی و با انگشتاش ضرب نامدادیمدام پاهاشوتکون م...معلوم بود کالفه است... به حامد انداخـتمی نگاهمین

 ...زدیفرمون م
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  ادامه دادمحرفمو
منم گذاشتم .  بوته به عمل آوردنریانگار مامان بابام منو از ز.کنمی متتی خودم تربگهی شعور به من میپسره ب_

 ...نطق کردنش که تموم شد حرفامو زدم
 سمت يبازو. کردی زد نه حرکتیچون نه حرف!!  گفتمیبراش مهم نبود من به سهراب چ. به حامد نگاه کردمدوباره

 ... نهی رانندگالی خینگاه کنم و اونم ب بود که به حامد نیبهتر از ا...راستمو بغـ ـل کردم و چشمامو بستم
 !!!رون؟؟ی از خونتون اومد بای که مثل جزامی گفتیتو بهش چ_
 کردیداشت نگام م... گرفتهشی مسخره خودمه که وراجری ضمای حرفو زد نی حامد انمی چشمامو باز کردم تا ببيال
 که يدیشنیم... يدیدیکاش فقط نم...يدیکه دزخمامو ....؟؟يشنویچرا صدامو نم...؟؟یکنی نگاهات ذوبم مریچرا ز..

 ...زننی داد ممویی تنهايچه جور
 ش؟؟یدیتو مگه د_

 ... جهتی خود و بیب...خودمم خنده ام گرفته بود... لبش پهن تر شدي روي خنده
 و ی اونقدر عصبانابوی.رونی که از خونتون اومد بیاما موقع!.نیزی چیاون موقع که اومدن فکر کردم مهمون!! آره_

 مطمئن گهید.نیی برم پایکی بود چنتا پله رو کی بهم تنه زد که نزدچنیهم. دی و ندی گندگنیسرخ بود که منه به ا
بچه ...غلط کرده"گفتی شده بود و مهی زن چادراون  مامانت دست به دامنیمخصوصا وقت.شدم خواستگار بوده 

 !!"گهی می چفهمهینم...است
جفتمون ... خندهری زدم زارمی به لـ ـبم فشار بنکهیاخ به شاخ شدن سهراب و حامد آروم بدون ا شي تصور صحنه از
 ...دیکش " که سالم مونده بودموینینوك ب" که به قول خودشموینی که حامد نوك بدمیخندیم
  نه؟؟ای حساسش ي بود؟؟ خورد جای چي که بهش زدییحاال ترکشا... توی منيجوجو_
 دوست دارم گهیبچه مثبت بخ من م! سوراخ سوراخش کردم!  جوجوت بهش زدیی چه نکايدیدی مدیبا...اووف_

 !! بزرگت کنمی اصولتونمیمن م! نهییسن ِ شماهم که پا!!  کنمتیزنمو خودم ترب
  فرمون زدي روی و مشت آرومرخندهی بلند زد زي با صداحامد

 !هی خوبیلی خدهیا!!  منم هستمنوی اییخدا_
 کم زدم به شونه اش دست سالمم محبا
 !ی خوشحال تر شياونجور. گفتمیخوشت اومد؟؟ پس بذار بگم منم بهش چ!! زهر مار_
 !! نهای کردم تتی خوب تربنمیبگو بب_
من نه !  بدهسیکه را به را بهتون سرو!  که بچتونو بزرگ منهدیخوای احمق مهی دیخوایبهش گفتم شماها زن نم_

 مثل مادرت تو یکی منم يفکر کرد.  از ترس بابام انداختم رو سرمینیبی ام که مینیا!  نه حجاب دارمخونمینماز م
 بعدم گفتم برو از اتاق من ه؟؟ی چی دونیاصال م.ستی نیپشت گوشامم مخمل. ستمی خورم؟؟ من احمق نيسر

 !!ت بهم و رفدیدر اتاقو کوب!!  که من جلوش لخـ ـت شدمي شده بود انگاردی سرخ و سفنیاونم همچ! رونیب
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 هی تو گذاشتم ي پاموی بزرگ کردم؟؟ جوونينجوریمن ترو ا!! یتی تربی بیلیخ!! اروی به يدی دفعه بگو رهینفس _
 ؟؟ي بردينجوری منو اي اون پسر محترم آبروياونوقت تو جلو. جامعه گرگ صفت بدمنی الیدختر پاك دامن تحو

 !!!کنمی تازه آقتم مچی حرومت که کردم هرمویش.دستت درد نکنه
 پ...مرده بودم از خنده...کردی منمی و نفرزدی مثل مامانم داشت غر محامد

 !ي حامد کپ مامانم شديوا_
  افتاد به جونت؟؟ينجوریمگه پسرِ حرفاتو به بابات گفته بود کها_

 ... لـ ـبمو جمع کردي روي ِ حامد خنده ي جدلحن
 !! گفتمی البد حدس زده به طرف چیول... دونمینم_

 ی جون من ممتی آبروش به قیعنی...رفتی چشمام نمي از جلوي لحظه اهیکتک خوردنم از بابا  ي صحنه
از ...رهی نمادمیمن از ... داغونم...تحمل ندارم..کشمیبگم من نم... بار باهاش حرف بزنمهی خوادیچقدر دلم م...د؟؟یارز

 ي ِ خاطره هايمن تو نگهدار...ادمهی و  کَس و ناکس بهم زده بودي که جلویی همه حرفاش همه کتکایبچگ
 ... تلخم

 ... پاکش کنایب! ادیاز لب داره خون م_
 هاان؟؟_

 ...سوختیم...لبـ ـامو به داخل جمع کردم...  لـ ـبم گذاشت ي و که حامد رودستمال
 !ي تو بود منو خندوندریتقص.کنمیبده خودم پاك م_

 ...دمی لـ ـبم کشي ازش گرفتم و آروم رودستمالو
  خونه باغ؟؟میریم_
 ی در کونش و پرتش کنی که اومد مودبانه بزنيخواستگار بعد. کنم تا زبونت کوتاه شهتی تربمیبر.اوهوووم_
 !!رونیب

 ... لـ ـبم حس کردمي اومدن خون و از رورونی اومدم بخندم که بدوباره
 ... حالمیهمه اش ب! من برم عقب بخوابم؟؟_
 .کنمی صدات ممیدیرس.برو_
 .. به خاطر من؟؟یمروز کار نداشت تو ایراست_
 .ي غصه منو بخورخوادیتو نم.نه جوجو_
 ...گهید...ینیچی برام شاتوت ممیدیرس...یکنی نمادی آهنگ و زيصدا...يریپس تند نم.باشه_
 .دمیاما قول نم!! دونمی اشم خودم مهیبق_
 که صداش دراومد و با دمی گونه اشو بـ ـوسعیتا اومدم برم عقب سر.دادی تو چشماش ته دلمو قلقلک مطنتیش

 خنده گفت



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 456 

 ...؟؟یپس من چ_
  و گفتمدمی دراز کشنیعقب ماش_
 !! ممنوعطنتی شيتا اطالع ثانو. ِیچیهمه جام باند پ_
 ... يمن مزه !! عمرا!! اه_

وباره داشت اما د. رهی به پهلوش زدم تا خفه خون بگی شدم و ضربه آرومزی خمی که نختیری داشت کرم مدوباره
  گفتمی که با ناراحتگفتیجملشو م

 ! چه برسهادی خون مخندمیم!! دهیعوضش االم مزه خون م_
 ... فکر کنمروزی دي به اتفاقانکهیبدون ا... کردم بخوابمی نزدو منم سعی حرفگهید... شد می ناراحتمتوجه

+++++++++++ 
تو ... اماکردیبدجور منو به ادامه خوابم دعوت مب... سرم بودری که زی بالشینرم... اومد چشمامو باز کنمی نمدلم
 !!! حامد که بالش نبودنیماش
 که تخـ ـت دونفره وسطش ی کجاست؟؟ اتاق بزرگنجایا... امکان باز کردمي برق گرفته ها چشمامو به اندازه مثل
اگه خونه باغه پس ... و زرد بودي است اتاق به رنگ سورمه...نمی اتاقو ببگهیبا ترس چشم چرخوندم تا طرف د...بود 

 ش؟؟ی کسای ی آورده خونه دوستمنو نکنه حامد... بودم؟؟هیدی رو ندنجای من اشیچرا دفعه پ
منکه با ... تنم؟؟هی چنای اي وايا... که روم انداخته بود و پس زدمی تخـ ـت بلند شدم و لحاف نازکي هول از روبه

  حامد کو؟؟يوا...ست؟؟ی نادمی خودم دمی پوشی کنارویا!! لباس مدرسه بودم
 ؟؟ییحامد ِ احمق کجا!!..حامد_
با .نی بود با مخ برم رو زمکی سر خورد و نزدی عسليزی رومي که پام رونیی تخـ ـت اومدم پاي هول از روبه
امد  حای دمی خودم پوشناروی ا؟؟؟یالیچه خ.... راحت شد حداقل خونه خودشهالمی اتاق خی عکس حامد رو عسلدنید

 !... باشمدهی که نفهمستی ننیمن اونقدرم خوابم سنگ...تنم کرده؟؟
 رفته ی دونم از کجا اومده بود و کی که نمییبا همون تاپ و شلوارك تا زانو...نبود....گشتمی لباسام تو اتاق مدنبال

!! که اونروز درش قفل بود ی همون اتاقنیدر اتاق و که کامل باز کردم متوجه شدم ا...بود تو تنم در اتاقو باز کردم
 و ي لباس که کبودنیمخصوصا با ا.زمی تو سرم بری خاکهی نجاستی ااشم بابدمی تا اگه فهمرفتمیرو پاشنه پام راه م

 . کامال معلوم بودایچیباند پ
 که دمیدیچشماشو واضح نم... کاناپه ولو شده ي روالی جناب خوش خدمی که دنیی اومدم پای آروم از پله ها مآروم
 ... خواب ِخوابهدمی که شدم دکترینزد... همراهم بودنکمیچون نه لنز گذاشته بودم نه ع...انهیبازه 
 جون و ی بيدستا... بلندِيادیقدش ز.ستی الغر نمینی همچدمی که تنش بود فهمیبا رکاب... کاناپه نشسته بودم لبه

پوستش ... خنده دار بود یلیخ. بازوش افتاديدی تکونش بدم چشمم به سفنکهیقبل از ا. بازوش گذاشتميسردم و رو
 ...دم سوخته بوای حامد همون سيهرچند من جلو.موندیمثل دخترا م
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 ...دی خورد اما دوباره انگار خوابی تکونهیدفعه اول پلکاش ... شونشو تکون دادم و صداش زدمآروم
 !حامد...بابا پاشو گشنمه...حامد_
 ... که زد چشماشو باز کردي گلوش تا با تک سرفه اری دستم زدم زي پهنابا
 !! سالمکیعل_

اما . تو بغـ ـلشفتمی تا منم بدی دستش بازومو کشیکی با اون ی طوالنازهی سرش گذاشت و بعد خمری دستشو زساعد
 . کاناپه بلند شدمي از روعی کردم و سریزرنگ

 ! کنيمهمون نواز! پاشو گشنمه_
  که گفتشکوندیقلنج گردنشو م.و جمع و جور کرد و نشست خودشزونی لب و لوچه آوبا
 !!گفته باشم نفس!! ستی از شاتوت و صبحونه و نهار ني خبرچی بغـ ـلم هيایتا ن_

  زده بودم تا منصرفش کنم که بلند شد و گفتتیخودمو به مظلوم... به کمـ ـرم گرفتمدستامو
 !ي دادم بخوردمی که برات چییاگه از شاتوتا_
  گفتمي جدیلی بحث و عوض کنم خنکهی ايابروهامو انداختم باال و برا... اسم شاتوت کل دهنم آب افتادندی شنبا
  تن من؟؟؟هی چنایا_

 .نهی ببقی کرد تا مثلن دقزی رچشماشو
 ومد؟؟یخوشت ن!! تاپ و شلوارك_
 !!؟؟يتو تنم کرد_
 !!يدیخوشت اومد پوش.دمی برات خرنویگفتم ا... ي شدداریخودت ب!! نه_
 ... جلوتر رفتم رفتم. گهی احساس کردم داره دروغ میی جوراهی

 ست؟؟ی نادمیپس چرا من _
 !!ياریفقط کمکت کردم مانتوتو در ب.به جون خودت من لباسارو گذاشتم رو تخـ ـت_
 ...جون منو که_
 !!ي نداراقتیل.دمی خرنارویسر راه برات ا.دادی درمونگاه ميلباسات بو. منو بگو دلم برات سوخت!! گم شو_

 ری گيخودیمنم ب!!گهی دگهیالبد راست م. صداش کردم اما جوابمو ندادنکهیبا وجود ا. سمت آشپزخونه رفتی مداشت
 ...دادم
 گذاشته که ته ظرف با ی تو ظرفقهی و باسلدهی ظرف شاتوت برام چهی دمی دکنهی مکاری چنمی تو آشپزخونه تا ببرفتم

 اومدم بهش ناخونک بزنم که زد رو دستم... کرده بودنی شاتوت تزئيبرگه ها
 !!ي بخوريحق ندار_

  شدمیحرص.خچالی ي برداشت و گذاشت باالظرفو
 !!چرا؟؟!! حامد_
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 !!دمی چگهی دیکیواسه _
 خورده پهلوشو هی... گاز واستاده بود که بغـ ـلش کردم يپا... حاال نوبت من بود از پشت حامد و بغـ ـل کنمانگار

 دادمقلقلک 
 ؟؟يقهر کرد_

 ...دستمو دور شکمش حـ ـلقه کردم و سرمو گذاشتم پشتش... انگار نه انگار اصال
 !!برو بخور_

 ...خچالی خنده و روفتم طرف ری ززدم
 !!بخشهی زود منقدریقربونه آقامون که ا_

  خودش بود که با خنده گفتي سرش تو آشپزی حسابحامد
 !!یخودت_
 ! نبودخچالشونمی ِ ي قدم کوتاه نبود اما به بلندنکهی ابا
 .رسهیقدم نم. بدهنوی اایحامد ب_

 ...رو اپن نشستم و شروع کردم به خوردن شاتوت و ملچ و ملوچ کردن.اصال رو پاشنه ام نرفت!!  قد و باالماشاهللا
 ... الی خیب! می راضرمی لقمه نون و پنهیحامد من به _
  از لباست خوشت اومد؟ینگفت!!  راحتالتی خکنمی میبعدش تالف!! کنم ي دارضی مرخوامیامروز م_
 !! تو شک ندارمقهیمنکه به سل! آره_
 . ِ نازك درآوردی پارچه مشکهی بشیبا خنده اومد طرفم و از ج.... جمله رو که گفتم به خودم اشاره کردمنیا

 ه؟؟ی چگهی دنیا_
 !! چشماتو ببندمخوامیم_

  گرفتزی رشگونی نهی سالمم ياز بازو... چشمام گذاشت و پشت سرم بستي رو روپارچه
 !!ی بزندی اگه دارمیچشماتو در م_
  بشه؟؟ی که چیکنی کارا رو منیهمه ا. به چشميا_
 نفس ِ من! ی کنفی که کنمی بچزی مهی برات خوامیم_

 ! املت ساده گذاشته بوداهیحاال خوبه ...دی طول کشدنشی چزی مي اقهی دقچند
 !ی بازش کنیتونیحاال م_

 یکی که شدی مزونیآب از لب و لوچه ام داشت آو. همه غذا کار خودش باشهنی اشدیباور نم... بندمو باز کردمچشم
 ي رویوقت. سرم دراومده بوديچشمام گشاد شده بود و قطعا دو تا شاخم باال...دی و برام کشزی مي هایاز صندل

 فتمتم با تعجب به حامد که حاال روبه روم نشسته بود گ نشسیصندل
 !؟ي که خودت درست نکردنارویا_
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 درست ي تو دوست داردمیمنم د!  از دستم افتاد داغون شدهی گذاشتم چون املت اصلنیاون املتم واسه ا!! نه_
 ...کردم

 ؟؟يدی خرناروی ایک_
 !دیبچه امو خوابوندم رفتم خر_

 ... خندهری زمی همزمان زدجفتمون
تازه حامدم کم .خودمی می دهنمو و قرو قاطذاشتمی لقمه مهی بود زی مي که رویی گشنه ام بود که از هر غذااونقدر

 . ظرف و از جلوش برداشتم و خودم خوردمارهی داره ته ِ کشک بادمجون و درمدمی دیوقت. بودوفتادهیبه اشتها ن
 ... بوددهی که خرییتونای زمخصوصا با...دی بهم چسبیلی حامدم خي ساده املت

 ...رفتی نمنیی از گلوم پایچیدو روز بود ه...یعال... بودیحامد عال_
 آب نمیبی مکنمیاصال االن که دقت م!! ي سبک شدیلی خدمی بغـ ـلت کردم فهمنیاتفاقا از توماش! نوش جونت_

 !یرفت
  خندهری ـنه ام قفل کردم که حامد زد زـی سي موذب شدم دستامو روهوی

 ؟یکنی مکاریچ_
 مانتوم کو؟؟_
 !!برو بابا_
 ش؟یکجا گذاشت! تی تربیب_
 !برو بپوش! اونجا_

 يظرف شاتوت و برداشتم و جلو!!  کردی جمله قاطهیدوباره با !! کردی پرت منگی رو عمال داشت تو سظرفا
 .نمینامه ببکنترل ماهواره دست حامد بود و منم مجبور بودم به دلخواه اون بر. نشستم ونیتلوز

 _.منم سربسته بهش گفتم چت شده. دوباره زنگ زدی النفس
 _.شهیناراحت م.یگفتینم
 _!! ام کردهیگر. اتفاقاآره
 تروخدا؟؟_
 . ناراحت شدیول. نه بابا دروغ گفتم _
 . بود تموم شددهی که برام چيشاتوت ها. نثارش کردميا "مسخره" هی لب ریز
 !!حامد جونم_
 هوووم؟؟_
 ! بازخوامیم! تموم شد_

 . که دستم بود انداختی به ظرف خالینگاه
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 !نمی برات بچمیبر_
 لـ ـبم تو ذوقم ي تا بناگوشمو باز کنم سوزش روشموی که سراغم اومده بود نیدالوصفی زای خواستم بابت خوشحالتا
 .زد
 عالمه شاتوت هی زدیت م که به درخیی درخت نشسته بودم و حامد با ضربه هاي که پای داشت موفعی لذتچه

 که حواسم نبود کردمی کارو منیاونقدر با عجله ا...رفتمی و قربون صدقه حامد مخوردمیتند تند م... رو سرمختیریم
 ... زبونمو گاز گرفتمهویو 
 ...زبونمو گاز گرفتم...يآ...يآ_
  زبونتو؟نمیبب.ی نکنتی منو اذیتا تو باش!  حقتهادی سرت مییهربال_
 .ارمی خودم بي دوست نداشتم به روی ولکردی ناراحتم مزدی ـنه اش مـی حامد مدام سنگ خودشو به سنکهیا

 ... ِهاشنیا_
 !شهیخدا رو شکر که زبونت داره کوتاه م_
 !! احساسی شعور ِ بیب_

ود  بزی مياومدم تو خونه و با شتاب طرف مانتوم که رو... تا بچه پرو آدم شهگرفتمی حالشو مکمی بود وقتش
بدون توجه به حامد که پشت . و طرف اتاق باال رفتماوردمی خودم نياما به رو. ادی داره پشت سرم مدمیفهم.رفتم

 شلوارش گذاشته بود و بیدستاشو تو ج. جلوش دم بود و درآوردم و پرت کردهی مه برام خریسرم واستاده بود لباس
هرچقدر نگاه اون آرامش داشت من . ودستامو گرفت که جلو اومد بستمی مانتومو ميدگمه ها.زل زده بود بهم

 ... بوددهی فای بار تالش کردم تا دستامو ول کنه اما بهی... بودمیعصبان
 
 همه فکرمو مشغول کرده روزیاز د! یکنی نگام مينجوری ايمثل االن که دار! شمی وقتا ازت متنفر میبعض_

 از سر ه؟؟نکنهی باقمتی تشکر دو قورت و نياخرشم به جا.امروزم از صبح مثل سگ پاسبون باهات بودم.يبود
 ؟؟؟ي پادوت موندنا باهام موندنی و همییتنها
بغض ...رمی جمع شدن اشکامو بگي تونستم جلوینم... تلخ حامد کم از جون کندن نداشت برام ي حرفادنیشن

 ی سوالادشمی چرا همه اش به ای چرا دوسش دارم نکهیا...اشت سراغم اومده بود ددنی برکالی که دوباره خینیسنگ
 . نکرده بودمدای براش پیبود که خودمم جواب

 ...من دوست دارم حامد_
شد ... دستام برداشت و برام باز کرد ي دستاشو از رونکهیهم... صورتم دست دلمو رو کردي اشک رونی اولدنیغلت

 هام با هر بـ هیگال... کرده بود دای پیبی عجياما رابطه ...هی و گالکردمی مهیـ ـلش گرتو بغ... منيای دنيهمه 
 نیمن حسرت ا... دوست دارم فروکش کردهی با م هاهیهقهق گر...شدی فراموش مزدی موهام مي که رويـوسه ا

 دو وجب جا همه نی داشتن همي حاضر بودم براگهید...دمیجنگی وقت بود که داشتم و با خودم میلیآغـ ـوشو خ
 نم نم بارونم تو ي وقتا بای که فقط ظاهر سنگ و داره اما گاهیشده بودم مثل همون سنگ... نداشتمو بدميایدن
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 نـ یحت... زخم هام بودي برای که مرحم خوبدمیشنی حامدو مي هام حرفاهی گري صداونی ماالح...رهیخودش فرو م
 ....مو آرومتر و قلـ ـبکردی مشتری که دردمو بییـوازش ها

 
 ...الو سالم_
 ؟یخوب.سالم_
 ؟ی داشتيکار.ممنون_
  به مامانت زنگ بزنم؟؟يایم. یالبته خودمون. مامانم جشن گرفتهنیزنگ زدم بگم فردا به خاطر تولد ام_
 . خورده درس دارم احسانهیآخه من _
 زنگ برنم؟؟. يتا اول خرداد وقت دار.بهشتهی تازه پونزده اردگهیلوس نشو د_
 ...امی شد میاگه راض.باشه_
 يپس فعال با_
 ...يبا با_
 ِ ساعد دستم نگران ي ازش نمونده بود اما به خاطر کبودي اثرادی صورتم محو شده بود و زي روي زخمانکهی ابا

 همه زخمام کمـ زدمی ده روز قبل مدرسه منی بود و ادهی برام خری که الیالبته با کرم.  اومد برمیبدمم نم. بودم
 گهی که مادر سهراب به مامانم گفته بود دمییبا حرفا. خوردمی تو اتاق مدی تو هونه غذامم باگهید...شدینگ مـر

 بستمی اومد خونه فلنگ و می مجبور بودم تا بابام میحت... جدا شده بودهی از بقمی آبخوروانی لی غذامو و حتيظرفا
 ی حامدم راضدیاما با.  بشهی حدس بزنم مامانم راضتونستمیبا وجود احسان و خاله م... تو اتاقمرفتمیو م

 ساعت می اما نزدیمامانم که باهام حرف نم.دادمی بهش گزارش مدی بخورم باخواستمی چند روز آبم منیا...مکردیم
 .دی دنبال من و نوادیبعد احسان زنگ زد و گفت اجازمو گرفته و فردا خودش عصر م

اما با قبول کردن هزار تا شرط و . تا قبول کرد برمختمیاونقدر زبون ر. بودلی کردن حامد که کار حضرت فیراض
 ...شروط

 صد نی سر و ته ِ امنکهیبا ا. بودمدهی احسانم از اونجا عطر خري که برای مدرسه رفتم سراغ همون عطر فروشاز
 . دمی کش اومدم خونه دوش گرفتم و موهامو سشوارنکهیبعد ا. دمی اما به خاطرش سلفدی ارزیتومنم نم

 دهی برام خری که الی کردنم نداشتم فقط کرمشیحوصله آرا.دمی پوشی مشکنی بلند قرمز با شلوار جنی لباس آستهی
 که حاضر شد به دینو. بود و انداختم دهی که حامد برام خريگردنبند و گوشواره ا... صورتم زدميبود و کامل رو

 ...ادیاحسان زنگ زدم که زودتر ب
 به حامد ي گزارش لحظه ادی اما من باذاشتنی و سر به سر هم مکردنی می و احسان باهم شوخدی مدام نونی ماشتو
 جور هی.رهیدوست داشتم مدام بهم زنگ بزنه و آمارمو بگ...کردی خوشحالم میی جوراهی تشی حساسنیا... دادمیم

  بودننفس...تنخاطر خواه داش...حس با ارزش بودن.دادیحس مهم بودن بهم دست م
 ! ؟یچه خبرا؟ تو خودت_
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 . راحت بشمادیتابستون ب. نگران ِ امتحانامم. سی نیچیه_
 
 !! خاتونشی پمی بریلی فامنمیچی برنامه مهیتابستون _
 
 رسول بهت خوش گذشته؟؟!! اه_
 
 . بودیعال. دهنمهری که گذاشته بود زیی نفس هنوز مزه بلگه مويوا_
 
 خوبه؟؟.کنمیخودم برات درست م_
 
 ؟يمگه بلد_
 
 .کنمی خونتون برات درست مامی روز مهی.  گرفتمادی.آره _
 
 ؟يدی خری بز چنیواسه ا_
 
 ؟یتو چ! عطر_
 
 کادو خوشگل تر از خودم؟؟! هی قدم رنجه کردم اومدم تولدش کلنکهیهم_
 

 ...گهیراست م. به قد و قواره اش انداختمیی سرتاپانگاه
 
 افتاد یهر وقتم گذرش بهم م... دیخوابی مشمی شبا هم پگهیمخصوصا بعد اون اتفاق د... بود بهمدهی که چسبدینو

 می اگهی دي منتظر مهمونادیرسی به نظر می که تو مهموننطوریا...کردی و با محبت نگام مکردیصورتمو ماچ م
 .  دانشگاهشونم گفته بودي دوتا از بچه هایکی.بودن

 
دعوت کرده بود تا خاله ام . ِ که پشت تلفن باهاش حرف زدمي همون دخترشونیکی دمی حرفا هم فهمتو
روزگار ...چقدر خوشن. اوردنی درمي و مسخره بازدنیرقصی سبحان واسه خودشون میسمانه و رسول حت...نتشیبب

 یحت... بشمکنم و تو اتاقم پنهون فقط حق دارم سالم... شدمبهی غرهی تو خونمم گهیمنو بگو که د...وفق مرداشونه
 ...ادی خودش بای ششی من برم پای مامانم خوابش ببره بعد ذاشتیشباهم م... حق نداشت دور و برم بپلکهگهی ددمینو
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 که براش پوست کنده بودم یی هاوهی و به خوردن مدینو... به حامد زنگ بزنمدمی رسی افتاد قرار بود وقتادمی تازه
 ... کرد اما دفعه دومجکتمیدفعه اول که ر.شمارشو گرفتم... از اتاقا رفتمیکیمشغول کردم و به 

 
 ؟؟یکنی مجکتیمنو ر.سالم_
 
 ؟؟يدیتازه رس...دستم خورد .نه جوجو_
 
 . رفت اس بدمادمی. شهی می ساعتمین.نه_
 
 مونه؟؟ی مادتی یتو چ_
 
 !فکر کنم مامانم بدعادتم کرده. گزارش بدمیمنتها عادت ندارم از رفت و آمدم به کس!! یهمه چ_
 
  هستن؟؟ای کیمهمون...یکنیعادت م.کنمی متتیمن ترب.اشکال نداره_
 
 .نی امي و دوتا از دوستالیفک و فام_
 
 دی چون بارسونمیسالمتم به بابات م. خونهرمی مگهی ساعت دمین. بابامشی سر اومدم پهیمنم ...ای نکنیطونیش_

 ! بدم روانهیبهش شارژ ماه
 
هم . بخندمکنمی جرئت نمگهیچون از ترسم د... بابامو ببـ ـوسياز طرف منم جفت دستا. کنمی که نمیطونیش_

 . هم گونه امرهیگیدهنم درد م
 
 . بغض تو صدات باشهنمینب...نهی منکه باز غمگيجوجو_
 
 ؟ي نداريکار...زیکم زبون بر.گهیخوب د_
 
 .مراقب خودت باش.زمینه عز_
 
 خدافظ.چشم_
 
 خدافظ_
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 سرم مرتب کردم و از اتاق اومدم يشالمو رو... به صورت داغون و خسته ام انداختمی اتاق نگاهنهی ائتو
  زد و با خنده گفتیرسول بهم چشمک...رونیب

 
 آقاتون خوب بود؟؟_
 

  زدم و گفتمی جونی بلبخند
 
 ...آره سالم رسوند_
 
 گل کرده بود و دوست داشتم می دونم چرا فضولینم... اومدیشپزخونه دنبالم م تا آیحت. بود بهمدهی دوباره چسبدینو

 کم هی دی نويبرا. بوددهی چزی مي هارو رویخاله همه خوراک... بودسی سیلیصداش که خ...نمی و ببنیدوست ام
 .می مبل کنار هم نشستي و رودمی کشهیساالد الو

 
 دستش ی ذوق کرده بود که من و رسول کلنی همچنیام... زنگ درشون اومدي که صداگرفتمی براش لقمه مداشتم
 .میانداخت

 
 چون اصال دیشا. آن به خودم شک کردمهی دست داد نیبا منکه همچ.دختره آخر ادا اطوار بود... درست بودحدسم

اونقدر ... اومدمیرم بلند نشسته بودم به نظرش اون فنی و بلوز آسنتي نکرده بودم و برعکس سمانه با روسرشیآرا
 با همون دمینو... آشپزخونه خودمو مشغول کردمو نموندم و تییرای تو پذگهیخشک و سرد بهم سالم کرد که منم د

 ... گفتمی مییزای چهی ی ناراحتش نکنم الکنکهی ايمنم برا...زدی اومده بود ورِ دلم و مدام باهام حرف مهی ظرف الوهی
 
 هست که دوسـ ـت دخترش برام مهم ی کنیام... اصال به درك... که همراش بود خوش برخورد تر بودي دخترباز

 شانسا نیچرا من از ا... بچشون مهمهی و خوشحالیچقدر براشون خوشبخت... گرفتلشیاما خاله چقدر تحو...باشه
 ...ندارم؟؟

 
 گهید.ارهی دختره کم نيداره بره برقصه و جلو دونستم دوست یم... آورد تو آشپزخونهفی چنتا دونه ظرف کثسمانه
 يکبود... نذاشتم بشورتش و خودم دست به کار شدمنمی هميبرا. همه مدت اخالقش دستم اومده بود نیبعد ا

 کردمی کار مای نوشتمی مشق مادی زاهاشهرموفع ام که ب... کمـ ـرنگ ترم نشده بودیحت...رفتیساعد دستم نم
 ...شدی مشتریدردش ب
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فقط من .ومدی نرونی که بییرایاز پذ. نبودنی عزلت نشنمیتو کف سبحان مونده بودم که برخالف ظاهرش همچ من
 ...رونی بمی که اومده بودمی بوددیو نو

 
 .می ما راحت تر بودينجوریبه قول خودش ا. کرد و رفتی خورده که گذشت از همه خدافظهی خاله

 
 
 ؟؟ی نشستنجاینفس تو چرا ا_
 
 .رهیگی سرم درد مادِی آهنگ زيصدا_
 
  نه؟؟ي کردیبا حامد آشت_
 
 .می خوبیلی ِ چشم تو باهمم خيبه کور!  احسان شروع نکنيوا_
 
 
 پاچه اون هوی دونم چرا ینم... ییرای و گرفت ببره تو پذدی برام اومد و دست نوی درست و حسابي چشم غره هی

 برگشتم تو یوقت. کلفتمکردنی فکر مينجوریا. موندمینه م ام تو آشپزخویلی نداشت ختیخوب...بدبخت و گرفتم
 نیهمچ.کشهی ور ِ دل داداشم و داره لپاشو مه و دوستشم نشسترقصهی و سمانه داره منی دختره با امدمی دییرایپذ

 . خودمشی پادی شد که بهش اشاره کردم تا بمیحسود
 

 که اصال نگاشون یموقع خداحافظ... کردن و رفتنی به همراه دوستش خدافظای ساعت نه بود که آناستازيحدودا
 !!نی زده بود شده بود اپی بود و تدهی من به خودش مالهی.... حرصمو درآورده بودیی جوراهی.نکردم

 
منم بهش گفتم ! میری گفت زودتر از ده نممیفتی بهش گفتم راه بمیهرچ..  حرفا بودنی تر از االی که خوش خرسول

 و رسولم اونقدر بپر نیسمانه و ام... شده بود ی جمع خودمونگهید... خونهارتمونی مریگه که دبه مامانم زنگ بزنه ب
 منتقل نیی بود و به پازی رو می و هرچمی سفره انداخته سنی رو زمنمی هميبرا.بپر کرده بودن که گشنشون بشه 

 .میکرد
سمانه که دورتر ... و خوردمدمی خودم کشيدور از چشم حامد دوبار برا. شدی می عالشهی خاله هميای ماکارونساالد

اونم که سرگرم خوردن بود ... از رسول خواست تا ظرفو بهش بدهدیرسی نمهینشسته بود و دستش به ظرف بزرگ الو
 ...بدم  شدم تا ظرف و بهشزی خمی سفره نيرو...اوردی خودش نيبه رو
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ساعد ِ دستمو محکم ... که ظرف از دستم افتاد و ناله منم بلند شددیچیو دستم پ تي بلندش کردم چنان دردنکهیهم
 تا با باز کردنش درد استخونم فرو دادمی هم فشار ميچشمامو رو... دیچیپی استخونام ميدردش تا تو..گرفته بودم

 ... شده بودن انداختمان که نگرهی به بقیی بازشون کردم نگاه گذرایوقت...کش کنه
 

  بهم بود گفتکیکه نزد رسول
 
 هو؟؟ی شد ی چ؟؟یخوب_
 

  لـ ـبم آورده بودم جواب دادمي که روی تکون دادم و با بلخند روزکيسر
 
 سی نمیزیچ...خوبم_
 
 کردمیاحساس م... لباسمو گرفت و باهام بلند شددی که نوییبلند شدم برم دستشو...زدمی به دست و روم می آبهی دیبا

 اما ابروهاش و داد باال نهی اشاره کردم که سر سفره بشدیبه نو... کردیاز بس که درد م...رونی دستم زده بياستخونا
 و گفت

 
 .. باهاتامیم_
 

  گفتمي با لحن مهربونترنباریا.  کردم یپوف
 
 امیاالن م. ساالدتو بخورنی بشیداداش_
 
 تا دادمیساعد دستمو فشار مهمونطور که ...هی گرری زد زهی چشماش پر اشک شد و در عرض صدم ثاني خودیب

 ... ام گرفته بودهی گردی نوی همه دلواپسنیخودمم از ا... برداره رو به روش زانو زدمدنی کشریبلکه دست از ت
 

 و من جمع شده بودم که داداشمو دیهمه دور نو... اصال خونه نبودای دیدی نمدی نوزدی اونموقع که بابا کتکم مکاش
 بغـ ـل کردم و دم گوشش آروم گفتم

 
 !مرگ ِمن...دیآبرومو نبر نو. نکنهی گریجون آج_
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سمانه که ...نه دستمو. آروم کنمتونستمینه اونو م... شدشتری اش بهی گردی رو دهی ِ بقی نگرانی وقتدی نداشت نودهیفا
 منم از ستی نشی و راحت کنه که دستم طوردی نوالین خودش خ و بغـ ـل کرد تا آرومش کنه و به گمادینو
 ...یی راست رفتم تو دستشوهی و رونی اومدم بییرایپذ

 از حد به شی که بی و سرخدمیدی متورم دستمو ميفقط رگا...نه!!...رون؟؟ی استخونام زده بنمی زدم باال تا ببنمویآست
 سر و صورتم همونارو يپرستارم با زخما...دِی درد ِ دستم شدگفتمیکاش اونروز تو درمونگاه بهش م...دیرسینظر م

 .... کوفته است و متورموز نگفت فقط گفت تا چند ريزی کرد اما دستمو چنهیمعا
 

 دونه یم... نزنهی حرفدیخدا کنه نو... نکنهتی دستم به چشمام سرای مشت آب به صورتم زدم تا بلکه سرخمشت
 حواسش هست مگه نه؟؟... بگهدینبا

 داشت دم گوش دینو... ییرای باز کردم و برگشتم تو پذییدر دستشو... نزدهی حرفانای تا احششی بود زودتر برم پبهتر
 شده بود که به رسول رو کردم رهیاحسان با تعجب بهم خ...دمی و دستشو کشدمیی دوبای که تقرکردیاحسان پچ پچ م

 و گفتم
 
  وقتهرید...می حاضر بشمیریما م_
 

 ..  منتظر جواب نموندمگهیاما من د... انداخت ی به رسول نگاهسمانه
 
 ادی و گرفتم و تکونش دادم تا بلکه به خودش بدی نوي اتاق بازوهاتو
 
  که؟؟ي نزدی حرفیآج_
 
  و گفتدی باال کششوینیب

 
 !نه بخدا_
 

 یانگار شک کرده بود دست... به در خورد و رسول اومد تو اتاقي تخـ ـت برداشتم که بپوشم تقه اي از رومانتومو
  و اومد جلوم واستاددی موهاش کشنیب

 
  دستتو؟؟نمیبب_
 

  کردم با آرامش حرف بزنمی پشتم قائم کردم و سعدستامو
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 !!میمانتومو بپوشم بر... نشده کهيزیچ_
 
 از شتری بی بودم حتدهیترس...زدی ـبم تند تند مقلـ... رفتدی و با عجله سمت نودی کشی نداشته اش دستشی ته ربه
 : داد زد و گفتدیسر نو...زدی ميدی که حاال صورتش به سفيدینو
 
 شما نمی بگو بب؟؟ي بخوريفقط بلد! حرف بزن بزدل ِ احمق...ه؟؟ی گرری زي نزدیتو الک...د؟؟ی شده نویبگو چ_

 ... بهمدی بوددهی چسبیدوتا چه مرگتونه؟؟ از اول مهمون
 

 بدتر دی نوي هاهی گريصدا... واستادمدی خودش و نونیرفتم طرفش و ماب... بگهراهی نداشتم به داداشم بد و بدوست
 : باالتر نرهنی تا صدام از ادمییسای هم ميدندونامو رو...دیپاچیرو زخمم نمک م

 
 .دفعه آخرت باشه...یزنی حرف مينجوری ادیرسول بار آخرت باشه با نو_
 

  منو بزنه؟؟؟خواستی میعنی.دمی کشی کوتاهغیناخواسته ج...وا اومد طرف صورتم هی رسول بدست
 

 صورتم حائل شده بود يهنوز دستم رو... اومدن تو اتاق نی ترس سر داده بودم احسان و امي که از روییغی جبابت
 که رسول با همون دست رو هواش به احسان نگاه کرد و گفت

 
 ... زخم صورتشوخواستمیبه خدا م_
 

 آبرو شدنم یتا ب..میری و گرفتم تا از اون دوتا فاصله بگدی جلو و دست نودمی احسانم اومد طرفم شالمو کشنکهیهم
 ِ من یچارگی و بی همه از بدبختخواستمیمن نم... شمکی همه کوچي دوباره جلوخواستمیمن نم.. مو فاصله بودهی

 ...حرف بزنن
 

 روشنش يبا التماس به چشما...دال شم تا مانتمو بردارم که احسان مچ دستمو گرفت و پاك کردم و دی نوياشکا
 ...اما....ادیزل زدم تا بلکه کوتاه ب

 
 رهی دستم خي رويجفتشون به کبود... لباسمو داد باال و رسول و صدا زدنی احسان آستی حس شدن وقتی بپاهام

 چه زخم کردی کمم معلوم مي هاي همون کبودیحت...دنید... صورتم کنارزد ياحسان شالمو از رو... شده بودن 
 ... پشتشون پنهونهیبزرگ
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 شروع دیزبونشون قفل شده بود که نو... سرم مرتب کردمي و شالمو رورونی بدمی گرمش کشي از تو دستادستمو
 ... نداشتی به کسی ربطچی که هیی کردن ماجرافیکرد به تعر

 
 مشت شده ام ياما ناغافل دستا... زدی پشت سرهمش داد مي با هقهق هادینبا...زدی حرف مدیبان... طرفشدمییدو

 رهی پر از اشکش به چشمام خي دهنش گرفته بود با چشماي جلوکشوی کوچيدستا...ساکت شد...خورد تو دهنش
 ...شده بود

 ـنه حبس شده بود که خودشو انداخت تو ـینفسم تو س...د؟؟ینو... و زدم؟؟یمن ک... کردخیبدنم ...دی کشری ـبم تقلـ
 : بچگونه اش کنار گوشم زمزمه کردي هاهیبغـ ـلم و با گر

 
 در اتاقتو امی مادیبابا هرشب که م...ستی من نریتقص...دیاز دهنم پر... بگمخواستمینم...غلط کردم... یآج_
 شبا تو یآج... مثل تو منم بزننخوامینم...گمی به مامان نمی ولرهی ممییشبا دستشو... کتکت بزنهخوامینم...بندمیم

 ....گمیبه خدا راست م...یکنیخواب ناله م
 
 به شتری سمانه بي هاهیگر... بلندتر ار من نباشهکمیمرد ِ کوچ.. داداشمهی گري تا صدازدمی بسته ام زار مي چشمابا

 چشماشون با مشت و لگد نـ شیم پ روز باباهی که یی همونايجلو...خرد شدم...دوباره شکستم... انداختمیهقهق م
 ...کردیـوازشم م

 
خوبه ... تو اتاقهی کنمی بسته شدن در باعث شد سر بچرخونم تا ببيصدا... و ازم جدا کرد و از اتاق رفتدی نوسمانه

 کشمی ازش خجالت میلیخ...ومدیسبحان اصال تو اتاق ن
 

 ها دستاشو کنار صورت ِ وونهیرسول هم مثل د...نیی تخـ ـتش نشسته بود و سرشو انداخته بود پاي رواحسان
 ...سرخش گذاشته بود و بهم زل زده بود

 
 : بغض و خنده گفتمنیماب.... نه؟؟دنیفهم... لـ ـبم نشستي روی تلخيخنده ... دادمهی تکواری به دسرمو

 
 من خودتونو ناراحت ي برادخویب...د؟؟ی چون تولد از دماغتون دراومده تو لکدیشا... براتون مهمه؟؟ن؟؟یناراحت شد_

 !!نیهم... شدمی وسط دوباره من گوشت قربوننیفقط ا!!... بود تموم شدیی ماجراهی...دینکن
 

 یحت...زدیحرف که نم...احسان مچاله شده بود... حرف بزنمنی از اشتری نذاشت بنداختی که به گلوم چنگ میبغض
 :دی سر من غرتیاما رسول با عصبان...کشهیفکر کردم نفسم نم
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مگه پول کالس بوکس ... بزنتت االغ؟؟ی گذاشت؟؟ي نگاش کردي کتکت زد ؟؟ هان؟؟؟ واستادی سر چندفعهیا_
 ...؟؟يچوندی منو پای ی رفت؟؟؟يبهت ندادم که بر

 
 هدیاونقدر که اون بهم پول م...دهیداره خرجمو م...بابامه!...من بابامو بزنم؟؟...دمی بلند خندي صداهبای گرونیم
بعد اون اتفاق از خداشه منو از خونه اش ... واستم؟؟ی کيمن جلو...دنی دوستام بهشون نمي از باباهاچکدومیه

 ...ذارنی لقمه رم جلوم نمهی نی همگهید...رونیبندازه ب
 
 

  بهشهی برادر بزرگتر همهیحسرت داشتن ...دی دو زانو دو زانو طرفم اومد و بازوهامو آروم به طرف خودش کشرسول
 ... نه؟؟؟زدی بابام منو نمگهیاگه رسول داداشم بود د...موندیدلم م

 
دوباره پاهام ... بمونمينشد قو...نشد محکم باشم... کردمهی ـنه اش گذاشتم و از ته دل گرـی سي روسرمو

 ... بلند شددیبشکنه دستم که رو نو...دی کشریقلـ ـبم ت...دیلرز
 

 و یی بعدا به گوش داخواستمینم... نزدمی افتاده حرفی رسول و احسان اصرار کردن که براشون بگم چه اتفاقیهرچ
 که دی رسیی کار به جانی تو ماشیبرگشتن... به پا شهگهی الم شنگه دهیخاله برسه اوناهام به بابا بگن و دوباره 

 افتادمی اون روز مادی...ندازهی راه مدادی و داد و بنمون دم خوادی مشی کرد اگه بهش نگم مثل دفعه پدمیرسول تهد
 ...شدی مخی بدنم سيموها

 
منم ...دهی و بالفاصله به بابام گزارش منهیبی با پسر مابونی منو تو خهی شبیکی روز مامانم هی بودم که یی راهنمااول

گل ِ زودتر از من پژمرده ... روز تولد مامانم گرفته بودم اومدم خونهي که برای خبر با شاخه گلیاز همه جا ب
 دیشا...دادمی خونه و قبل اومدن بابام گل و به مامانم مدمیسریحسرتش به دلم موند که کاش اونروز زودتر م...شد

 ... که اشتباه کردهکردیباور م
 

 که تازه از نیرحسی متعجب امي چشمايم و جلو در خونه رو باز کردخوردمی که از بابا میالبی سي اون کتکاوسط
 ... تو کوچهدمییمدرسه اومده بود دو

 
 اومد و ییبعدم که رسول با دا... کردمفی تعروی و پشت تلفن همه چمیی که کردم زنگ زدم خونه داي کارتنها

 و ونی تلوزيباباش صدا نکهیبا ا... منو برد خونه خودشوننیرحسیمامان ام...دمی به پا کرد که من بدتر ترسییغوغا
فقط ...ی و کی به چستی نادمی!! کردی مدی بابامو تهدلرسو...دمیشنی حرفاشونو مدهی بردهی کرده بود اما من برادیز

 ... قائله خاتمه بدهنی به اخواستی که مدمیشنی و میی داادی داد و فريصدا
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 ده؟؟ی شده؟؟ بابات حامد و فهمیبگو چ!  باالامی به خدا منفس
 ادهی باز کردم و پنویدر ماش... از خواب بپره بغـ ـلش کردمنکهی ـنه ام جابه جا کردم و بدون اـی سي و رودی نوسر

 ...دوباره رسول که حاال روبه روم واستاد و حرفاشو تکرار کرد...شدم
 : حال جواب دادمیب... حال شده بودمی هام بهی بابت گرای اومد ی دونم خوابم مینم
 ...جون نفس...بس کن ....تموم شد رفت... اومدشی پیی ماجراهی شیده روز پ...رسول ول کن_
  خاروند و گفتشوی ـشونـی حرص پبا
 ...دیجون ِ نو...فقط بگو ...کنمی نميکار_

 ... کردم برهشی ربع فحش کش کردن ِ بابام و جد و آبادش راههیبعد ... براش گفتمییزای چهی ي بندسرهم
منم که حوصله جر و بحث .می راه افتادری دنقدری چرا انکهی خونه مامانم شروع کرد به غرغر کردن و ادمی رسیوقت

 دونم رسول یپشت تلفنم نم... کنمي کارنی همچکردیفکر نم...کردن نداشتم شماره رسول و گرفتم و دادم مامانم
 . نداشتیتیمبرام اه...زدی نمی که زبون مامانم بند اومده بود و حرفگفتی داشت میچ
 بسته شدن در يصدا...دمی دراز کشنی زمي لباسامو عوض کردم رونکهی تخـ ـت خودم گذاشتم و بعد اي و رودینو

 .اتاق ِ مامانم بهم اجازه داد تا جواب حامد و که از سر شب چند بار زنگ زده بود و بدم
 ...من شرمنده ام.سالم_
 !! منو بلند کردينگران شدم گفتم احسان جوجو. بخوره تو سرمتیشرمندگ_
  خوش گذشت؟؟ی مهمون؟؟یخوف.. منحرفي وونهید_
 ؟؟يدی رقصي زدیحساب...یتو چ.  بدك نبوديا_
 !!رقصمی تو مياصال من فقط جلو...حسش نبود!! دلت خوشه ها_
 !دهی هاپم حال نمپیه....ادی خوشم نمی که من از رقص عربی دونیم_
  مونه؟؟ی ام مي اگهیعشقم رقص د_
 !!آره_
 ؟؟یچ_
 ؟؟يبلد! ي*س*ك*س_

 رای کنار شکجی تو حس که انگار رو استرفتی منیهمچ... رقصاستنجوریاستاد ا... افتادم می نسادی. ام گرفته بودخنده
 ...کنهی میداره رقاص

 ! ندارمچکدومویمن ه!  هم لباسش باشه هم حسشدیبلدم اما با...اوووف_
  بـ ـوس صدا دار و کشدار برام فرستاد و گفتهی گل کرده بود طنتشی باز شی شبنصفه

 !لباسش بامن_
 ؟؟ی اونوقت حسش چ؟؟يجد_
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 !ادی حسش مي و بخوررازی قلب سوغات شهی! ادی از دست ِ من بر نمگهیاون د_
 تلخ ِ ؟؟_
 خوبه؟؟.ي دوسش داریلی تو نوشابه که خزمیریبرات م_
 !! نخورده هاشيگور بابا!! شهی ترشم خوشمزه مری با پنگنی خوبه اما منمیا_
 !!ي ببرشوی تلخي چجوري که بلدنمیبیم_
 : زدم و گفتمی حالی و بی هفت خط خودمو به مـ ـستي و مثل آدمادمی آروم خندي صدابا
  چشمام خمـ ـاره؟؟ینیبینم...از بس خوردم دائم الخمرم_
 !!ي بخوريخوایخوش بحال توکه دفعه اول م. ندارهری روم تاثگهیمنکه از بس خوردم د_
 !خورمیمنکه نم...کردمی میداشتم شوخ_
 تو حال خودت گهی دشهیکله ات داغ م. دهی به آدم می دفعه اول حس خوبگمیم!! منم نذاشتم جلو دهنت که_
 !!چقدر دلم خواست...یستین

 !!ي بخوری نصفه شبينر_
 !!ستمیآشغال خور که ن.ارهی ِ اون جنس خوب میساق.رمی از بابام بگ رفتادمیامروزم ...تموم شده...ندارم_
 ؟؟يریگی منم از بابات ميبرا_
 

 و حالمو زدنی بهم زنگ مونی روز درمهی حداقل ایاحسان رسول هر روز ...گذشتی پشت سرهم مروزها
 یکی واسه دمشیدیهربار که م...کردی ترم موونهی حامد دي محبت هاهی و بقی الهی دلنگرونونیاما م....دنیپرسیم

 هی که کردمی می قاطنیهمچ... چند روز ِرت بخواد بره مسافای دنبالم ادی روز نهی بود یاما کاف...دوساعت شارژ بودم
 ...گرفتمی بد بخت وکه حاال مامان و باباش از هم جدا شده بودن و می پاچه الییوقتا

 شدمی که مجبور ماوردی و کادو می من اونور آب برام اونقدر سوغات مسافرت خارجه و به قولرفتی هر بار که محامد
 ...رمی کردنشون از سمانه هم کمک بگمی قايبرا
 مختلط ي های شمال رفت مسافرت از فرصت استفاده کردم و مهمونينای که بابا به خاطر خاتون و زمي دوباریکی

 و باهاشو شناختمی حامد که حاال همشونو مي دوستاي های محل گرفته تا مهموني بچه هايایار دور هم...رفتم
 ب...اخت شده بودم

 ی چنتا مهمونیحت... بود هم رسول و سمانههی پایی چون هم زندارفتمی منای ایی هارم به بهونه خونه دای مهمونشتری
 مامان چوندنی پيا شده بود برهی اونم پاگهید... از حامد خوشش اومده بودینیرسولم همچ... میبا رسول و سمانه رفت

 ...و بابام
 رفتمی مای تو مهمونیواشکیهر دفعه ام که ... اومد امتحان کنمی مشـ ـروب بخورم اما من بدم نمذاشتی نمحامد

 ...شدی مدای سرو کله اش پیدنی سرو نوشيزایطرف م
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 شی ثبت نام پي که برا از تهران اونقدر تنها شده بودمیمخصوصا بعد رفتن ال... اومده بود سراغمی افسردگدوباره
 ثبت نام کردم تا ی مدرسه دولتهیآخر سرم ... برم خوامی مي کدوم از دوستام نگفتم چه مدرسه اچی به هیدانشگاه
 روزمره امو براش ي و کارازدی زنگ می دو سه بار به الروز هنکهیبا ا... بهتر برمي جاهی تستم ي کالسايبتونم برا

 ...کردی اما باز نبودش ناراحتم مگفتمیم
 ـنم ـیرحسیاز ام...بردنی دوستاشونم منو نمي های همون مهمونی حتگهید... شدی مامان و بابام هر روز بدتر مرفتار

 ... خودش بودی کار و زندگریاونم درگ... با خبر بودممیدادی که بهم میدر حد همون چنتا اس ام اس
 که تو سرم داشتم دل می احمقانه ااالتی از همون خیی جوراهی ي رفتن خواستگار براشدمی از دهن مامانم شنیوقت

 که زده بودمو و به ییحتما مادر سهراب حرفا... و اونم قبول نکنه؟؟ی کسي بره خواستگارری امشدیمگه م...کندم
 ... رفتهگهی دیکی سراغ ریگوش جناب سرهنگ و زنش رسونده بودن که مامان ام

 دیشا... نبودنیرحسی از امي خبرگهی اومدن دیهروقتم م... کم شده بودیلی به خونمون خری و آمد خانواده امرفت
به زور ازم ...دادمی کارتمو به حامد نممیکاش س... خبر بشمیعوض کردن خطمم باعث شد به کل ازش ب

 پشت سرش احسان باهام حرف  ود بهم زنگ زعادی که مي بارنی آخرشدی روم حساس ميادی وقتا زیبعض...گرفت
 ... کارتمو ازم گرفتمی کرد و سیزد قاط
 یکی زن امی بودم حاال بي فراری مذهبدی با عقاي عمر از داشتن پدرهی بله بگم؟؟ ری مگه قرار بود من به اماصال

 قی تو رو الیاون حت...مم؟؟ی رژگهی مرسهی نفس؟؟ گربه دستش به گوشت نمی گی میچ...ن؟؟یرحسیبشم مثل ام
 ی زندگي مه من چجورستی براش مهم نسپ...رهی ِ مسخره زنگ بزنه آمارتو بگيندونست بعد اون خواستگار

 ...به درك... دم خونمونارهی شو می ام کارت عروسگهیحتما تا چند وقت د!! کنمی مکاری چای کنمیم
 دهی فای اما بخوردمی قرص مهیحسان هر روز  ازیبه تجو...کردی افتاد به جونم حالمو بد می که مثل خوره مییفکرا

 وقتاهم اونقدر یبعض...کردی حرف زدن با خاتون هم آرومم نمی حتیی وقتاهی...مردمی مدی خوب شدن بايبود من برا
تو ...اونم بلد بود واسم ناز کنه...زدمی و بهش زنگ متادم افی که دوباره خودم به غلط کردن مکردمیباحامد دعوا م

بـ * لب هامو بای...لم کنه* بغذاشتمی بود میکاف... کنمشی راضي گرفته بودم که چجورادی مدت منم خوب نیا
 .همونکه من دوس داشتم...شدیمهربون م... بودشیمثل آب رو آت...ـوسه

 ییمن تنها... اشکال ندارهخوادی کاراهم منو منی همياگه برا...تی به خرزنمی نداره بازم خودمو ماشکال
سمانه ...احسان دوباره برگشته اصفهان... و ندارمیکس...ستی نشمی پی حامد کسریمنکه بغ...شمی موونهید...سمپویم

چرا ... ِ من کو؟؟یال... بودشونی عروسي کارانبال گرفته بود و حاال دشوی نامزدنیام...همه اش سرش به کار خودشه
 ...کنه؟؟؟ی خدا ازم جداش مبندمی دل میبه هرک

 تو رمی میوقت...هیکاف...برام بسه...فقط باشه... نداشتمي بدش کارایبا خوب ...اوردی درمیی کنار حامد منو از تنهابودن
 ...کنمی مریواسه خودم تو عالمه هپروت س...کنمی فکر نمیچی به هگهی درقصمی و میمهمون

 
 به تو چه؟؟؟. مشـ ـروب بخورمخوامیمن م_
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 .میاصال لباساتو بپوش بر!  جمت کنمتونمی نمياونجور!! یرقصی ميتو نزد.نفس بس کن_
 ...شمیتازه دارم گرم م.امینم_
 !!زنهی تو پاهام داره تاول مي من به جا؟يدی از بس رقصيخسته نشد.ياری شورشو درمي دارگهید_
 !!دارمی همه رو انگشت به دهن نگه مي چجورنی نگاه کن ببنیبش!! رمیمن خودم م.ایتو ن_
 طنتی و با شدیاونم همزمان گوشه لـ ـبمو بـ ـوس...دمی بلند شدم و گونه اشو بـ ـوسمی ده سانتي کفشاي پاشنه رو

 گفت
 . جوجوگمیبه خاطر خودت م_

 با ی که وسط بودن هر از گاهیی اونای که حتدادمی آهنگ تکون متمیاونقدر بدنمو با ر... نداشتی تموممیانرژ
 با ی اومدم و اونم حسابی حامد که بدجور بهم زل زده بود عشوه مي برامتونستیمنم تا م...کردنیحسرت نگام م
 ...کردی مقمیچشماش تشو

 یوقت...کردمی می ما دست بردار نبودم و با هراهنگ خودمو خالشهی داره منفجر می صورتم از سرخکردمی ماحساس
 ذوق کردم و با دست ی کنه حسابلی تکمشویی هنرنمای مهمونطونی بذاره تا شی آهنگ عربخوادی گفت می جيد

 ... سرجاشونننی اشاره کردم بشانمیبه اطراف
  گفتی جي آهنگ شروع نشده بود که حامد دستم و گرفت و رو به دهنوز

 !!!می ماهم حال کنادیبه اون بگو ب!! رقصهیبه نظر من دوسـ ـت دختر تو خوشگل تر م_
  با تمسخر گفتکروفونشی از پشت می جيه د تا از اونجا دورم کنه کدیکشی بازومو داشت محامد

 !!ارهی حال مشتریمال تو ب_
 زی گالواروی پالس شدم و حامدم با اون نی وسط زمدمی دهوی رمی حامد و بگي اومدم به خودم بجنبم که جلوتا

 ...ود خودم بریتقص... بلند شدم و با عجله طرفش رفتمنی زميمنکه هنوز تو شوك رفتار حامد بودم از رو...شده
 اشو خودم تنها وسط هی و بقدمی ساعت با حامد رقصمی من همه اش نمی بودی که تو مهمونی تو کل دو ساعتدیشا

 ...بودم
 تا داداش دیرسیمنکه زورم بهش نم...شستی مشتاش تو صورت طرف می قدش بلندتر از اون پسره بود حسابچون

اما تا حامد از دست ...ناراحت شده بودم) دوست حامد(نی شرویبابت بهم خوردن مهمون...حامد اومد و جداشون کرد
 دوستاش يدوست نداشتم جلو... اتاقو تدمیی اومد طرفم که دوی داشت متیداداشش خودشو دور کرد با عصبان

 !!ی مهمونامی داده بود بریخودش گ... دعوام کنهایسرم داد بزنه 
  بندازه؟؟کهی اون بزمجه بهم ت؟؟یخواستی منویهم! ینیشی لحظه نمهی ؟؟ي لحظه آروم و قرار ندارهیتو چرا _
 مانتومو تنم کردم و با بغض گفتم...زدی هاش تند مقهی رگ گردنش متورم شده بود و شقتی عصباناز
 زد تو چرا ادامه ي زرهیاون !  زشت بودیلیرفتارتم خ!! رتی نندازه با غکهی که اون بهم تشمی پيای بیخواستیم_

 ؟؟يداد
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 زی آوياز کنارش و از رو... به حامد نگاه کنمنکهیبدون ا... و بستم کردی که دو ور مانتومو بهم وصل مي بندتنها
 ي خودیب...کالفه شده بودم...رونی بختیری از اطرافش می ببندم اما هخواستمموهاموی مپسمیبا کل... برداشتمفمویک

شت حاال خوبه خودش بهم گفته بود حال اون  زور داامحرفش بر...زدمی و منم با حرص پسشون مختیریاشکام م
 ...رمیدختره رو بگ

 خورده هیدستاشو دور کمـ ـرم که .. نازکم حس کردمرهنی پي دستاشو روي که گرماکردمی لب غرغر مری زداشتم
 ... شونه ام گذاشتيام بابت ورجو وورجه کردنم درد گرفته بود حـ ـلقه کرد و سرشو رو

  باز جوجو؟؟يقهر کرد_
  تفاوت گفتمی بیلی هامو انداختم باال و خشونه

 ...ستمیدلخورم اما قهر ن...نه_
 همه ی گردنم حس ِ تلخي لبـ ـاش رودنیکش... گردنم حس کردم مور مور شدمي لبـ ـاشو روی گرمنکهیهم

 دستاش یتوق... عقبدیازش فاصله گرفتم که دوباره بازومو کش... چند لحظهي اما فقط براکردی منیریروزگارمو ش
 ... فرار نکردمي برایی موهام رفت و شروع به بافتنشون کرد تقالنیب

 ...رونی بمی آهنگ بلندشد و ماهم اومدي خرابم نشد چون دوباره صدانی همچشونیمهمون
 ها حالم خوب بود ی مهموننیاما من فقط تو هم... خسته شده بودمگفتمی که به مامانم مي شاخداري از دروغاگهید

 سرمو رو بالش دیرسی که تا پام به خونه مکردمی مهی و خودمو تخلکردمی مطنتی اونقدر شای...گذشتیخوش مو بهم 
 کردی کم ممی اضافي به خورده از انرژمیکردی که مییتاطنی شرفتمیباز اون موقع که مدرسه م...بردینذاشته خوابم م

... 
 ی تست زني تمام کالسارو برارونی بي از موسسه هایکی سالم خوب شده بود اما تو انی پاي نمره هانکهی وجود ابا

 ...ثبت نام کرده بودم
 وقتا اصال دستم ی شام خوردنم نداشتم اما بعضای که وقت ناهار شدی اوقات اونقدر سرم گرم درس خوندنم میبعض

 از یی ـنماـی سلمی فهی همه خاطره ها و فکر ها و دعواها مثل کردمی کتابو باز منکهیهم...رفتیبه درس خوندن نم
 ...شدیم  شدن صفحه کتابم ختمسی و آخرشم به خشدی چشمام رد ميجلو

کنارهم که ... خونمون کم از قطب شمال نداشتیبه قول ال... ام با مامان و بابام از سرد بودنم گذشته بودرابطه
 از حد بهش وابسته شی و داشتم که بي برادريمن فقط حکم همباز... شدی رد و بدل نمنمونی بی حرفچی همیبود

 ...شده بودم
همه اش ... نکنهطنتی که مراقب خودش باشه و شکردمیسفارش م...کردمی قران ردش مری روز صبح از زهر

 بود یکاف... و خاتون زنگ بزنمی هروز به الکردمی می سعیحت... بدهدی منو نوي قراره تقاص گناه هاکردمیاحساس م
 افتادم اما ی و به غلط کردم مکردمی توبه مارصدب...رفتیفکرم به هزار راه م...دادنیجوابمو نم کدومشون هی روز هی

 ... منمشدی اوضاع دوباره روبه راه منکهیهم
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 باز ي لباساای ی برم مهمونخواستمیاما هربار که م!!  نهگفتی و حامد مگفتمی کاش من مگفتمی با خودم میی وقتاهی
 ...شدی مشـ ـروب خوردن مانعم ميفقط برا...کردیو راحت بپوشم استقبال م

 
 روزا کارم نیا..یی دستشورفتمی بهش نداشتم مدام می حس خوبچیتو مدرسه که ه... داشتمیبی صبح دلشوره عجاز

 گرفتمی دربست می مدرسه تاکسعدی نکهیکارم شده بود ا...یی کنه و بچپم تو دستشوخی مدام دستام نکهیا...شده بود
 انگشتام ي خودم خودکار و الهی تنبي و براکردمیم يتو موسسه که مدام با انگشتام باز... بعدم خونهتا موسسه و

 تا تقاص کارامو از خودم کردمی خدا رو التماس مکردمی مقی که بابت فشار دانش به خودم تزري و با دردگذاشتمیم
 ... نه از پدر و مادرمیحت... نه از خانواده امرهیپس بگ

 
 يچرا صدا... پاهام واستم؟؟ي روتونمیچرا نم...خندمی که تو گلموه دارم می بغضونیمن چرا م...شمی مونهوی ددارم

 یک....ه؟؟ی چي همه سرو صدا برانیا...چرخن؟؟ی منایمنکه نشستم پس چرا ا...رهی مجیسرم گ...شه؟؟یقرآن قطع نم
 نایا.. از دست سمانه فرار کنم؟؟تونمیچرا نم... نشنوم؟؟وید چیمن با...چرا سمانه گوشامو گرفته؟؟...زنه؟؟ی مغیداره ج

 اما شناسمش؟؟یمن نم...زنه؟؟ی خانوم چرا کنار من نشسته و زار منیا...کنن؟؟ی مهی گرينجوری ای کيبرا
 ...آشناست؟؟...چشماش

 ي باعث شد خودمو از رودمیشنی که میی ضجه هايصدا... گوشم شل تر شدي سمانه رويدستا... "ال اله اال اهللا"
 انداخته بودن که من ی کسي رودیپارچه سف...من کجام؟؟...ره؟؟ی داره می کدمیفهمی مدیبا... بلند کنمنیزم
من ...دینو...مامانم کو؟؟ بابا...ه؟؟؟ی کدونمی من نماما...آره؟؟... ببرنش؟؟؟خوانیم... شلوغهنقدریدورش چرا ا...دمیدینم
 ...ترسمیم
 
 دی اون ملحفه سفخواستمی اما من فقط مخوردی آشنا به گوشم ميصداها...نی بودم که خوردم زمهدی رسشی قدمدو

عقب تر ...دمیمامانمو د... تا باال سر جنازه رفتمزی ـنه خـیهمون فاصله رم س... نداشت یپاهام جون...و کنار بزنم
 که کنار جنازه نشسته بودن یی کسانی بونگاهم.رفتیدستم جلو نم... اشک بودسیچشماش خ.نشسته بود 

 ... که خونه خاتونمهنجایا...چرخوندم
 
 

البد ...البد ...ادیخاتون االن م...دمیخودمو عقب کش...رفتیدستم سمتش نم... موندرهی خدی پارچه سفي روچشمام
 ...ادیاالن م...دمی ترسينجوری که ادمیمنم خواب بد د...ادیاالن م...آره... گرفتن؟؟نجای مرده مراسمشو اشونیهمسا

 
 

 نگام ي که کنارم نشسته بود و با دلسوزی خانومهی گري بهم خوردن دندونام از صدايصدا...دیلرزی بدنم مهمه
 ... بلندتر بودکردیم
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دستمو به ...دونمیم... کجاستدونمیم... خودم دنبال خاتوندیبا... پاك کردمموی ـشونـی پي پشت دستم عرق روبا
 يصدا...اطی حی رفتم اما شلوغاطی در حيکایتا نزد...رونی اومدم بشدنی که وارد اتاق میتیع جمنی گرفتم و بوارید

 ...داداشم کو؟؟... گشتمدیبا چشمام دنبال نو تو چهارچوب در واستادم و...دنی پوشیچرا همه مشک...قرآن
 
 

 نی زمری زی چوبي پله هاری خودمو زعی اومدن که سری باال ماطی حي مرد به همراه بابام و عمو رضا از پله هاچنتا
 ای... شده بودمرهی خرفتنی که از پله ها باال میی به کسانییزانوهامو محکم بغـ ـل کرده بودم و از پا... کردممیقا
 ی چدمیپرسی ازش مکردمی مدایکاش زودتر هاتونو پ...شدی مشیر  که دلمکردنی اونقدر آه و ناله مای کردنی مهیگر

 دیبا...دکو؟؟ینو...دیکشی مری و قبلم تزدیچشمام دودو م... بودمدهیترس... دوسش دارنایلی هست که خیهر ک...شده
 ...دنبال اونم بگردم

 
 
 دونمیم... ِادی صدا زنجایا...رفتمی مدیبا... ام نرده ها رو گرفتمگهی قلـ ـبم گذاشته بودم و با دست دي دستمو روهی

 وارد کوچه شدم یوقت...حتما االنم اونجاست... برهخوادی کجا مدمی شنشبید... اونشی برم پدیبا...خاتون کجاست
 ... بودشبمید...ی مشکي پارچه هانیا...ه؟؟ی چي غذا براگید... انداختمی نگاهاطیدوباره به ح

 
 

 عمو گفت صبح شبید...نی دوباره نخوردم زمدی تا اگه پاهام لرزدمیکشی کوچه می کاه گلي هاواری دي رودستمو
فقط گوشه اتاق نشسته بودم و ...؟؟ی چي حرف بزنم بپرسم چرا؟؟ براتونستمیمن نم...نهی بهشت سکبرنیخاتونو م

 ...کردمی رو نگاه مهیبق
 
 

 یی ام که دوستش مرده بود تنهای اون سالدونمیم...کردمی مدای خاتونو پشبی وگرنه همون درفتی از کنارم نمسمانه
 دل ي که با دوستش کاشته بودن و حاال سر به هوا برده بود نشسته بود و برایکنار همون درخت...اومده بود پنه سا 

 ...نهیسک  بهشتکینزد...االنم رفته اونجا...خوندیخودش روضه م
 
 

م تو گوشم فرو انگشتامو با تمام قدرت...رونی و من همزمان از کوچه اومدم بدیپی ال اله اال اهللا تو گوشه ميصدا
 نگام ينجوری هاش اهیچرا پس همسا...نکنه خود ِ خاتون...من شک کردم...قدم هام تند تر شده بود...کرده بودم 

 ری گفیباز منو ضع.؟؟یکشی زورتو به رخم ميباز دار... آره؟؟؟؟يریگی ازم انتقام مي نکنه دارایخدا...کنن؟؟یم
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 یخواستیم... همه بزنم برقصمي جلوخوامیم...تن ِ خودمه...دوست داشتم... کردم دلم خواستهيهر کار...؟؟يآورد
 سشونی که با هر دم و بازدمت خیی چشمانیمالک هم...من مالکشم...مال ِ خودمه...رشی بگيخوایم...يند
مثل ...ي مردیلیخ...؟؟یکنی دل خودم خوش باشم عزاش مي براامی نداره اما تا ميرادیموقع ها ا اونجور...یکنیم

دارم بهت ... سر خاتونم اومده باشهیی اگه بالافتمیمن پس م...ترسمیمن م... من زنمیول...؟؟يتو هم مرد...بابام
 که آرومم کنه و ترو از یهرچ...شمی می چه همری اسگهید... به خودتیحت...زنمیزخم م... برمی اما مشکنمیم...گمیم
کفر ...نه... کفرهگفتی مدیشنیاگه مامانم م...دمیدارم زور بازو نشون م...کنمی مدیمثل خودت دارم تهد... ببرهادمی
 برات يخوایم...ادمهی... یخودت گفت...منکه قرآنتو حفظم...زنهی بنده ات داره مثل خودت حرف منیبب...شکر ِ...ستین

 .... بگم؟؟؟؟؟؟بخونم
 
 

 از روم رد شده و نی ماشکردمی کوفته بود که حس ميبدنم به قدر... روز باال رفتم که داشت و بهی کمیی باالسر
 ...دمی رسی نمرفتمی مشتری بیهرچ...منم له و په شدم

 
 

 ي مانتوم عرق هانیبا آست...سوزوندی سرخ شده بود و حرارتش چشمامو مشی آتریصورتم ز... اومدی در نمنفسم
 ...صورتمو پاك کردم

 
 

به ...کجاست؟؟...پس خاتون کو؟؟... که بود نشستمیکی صخره سنگ کوچي همون درخت رويپا...دمی رسباالخره
 ...ادی تا بنمیشی منجای انقدریا!...نظرت اومده و رفته؟؟

 
 
 دمید... د؟؟کری مهی گرشبیپس چرا بابام د... نه؟؟يتو اون نبود...؟؟ي منو تنها بذاريخوایتوکه نم...ایب... خاتونایب

 قربون چادر ایب...سوزه؟ی من نمي پسرات نسوخته که براياگه دلت برا...؟؟يومدی و نيدیتو د...خودشو زدعمو رضا 
چرا از ...سوزهیقلـ ـبم م...به قول خودت دختر ِ طال اومده... اومدهتنفس... سبزت برمحی قربون تسبایب... برمتیگل گل

بغـ ـلم ...بابام... اومدادمی... کنم؟؟هی بودن که من گرنی همه دنبال اشبیچرا د...اد؟؟ی نمادمی نی از اشتری بشبید
 که رو صورتم ی آبيها  با قطرهرفتی هم ميتا چشمام رو...بردیخوابم م...اما من... کنمهی گرکردیالتماسم م...کرد

 ...کنهی نمدارمی بی کسگهید... بخوابمتونمیم...ادیاالن خوابم م... بخوابمذاشتنینم...شدمی مداری بدنیپاچیم
 
 ؟؟یکنی مکاری با خودت چيدار...دل نگرونتم دختر...پاشو دختر ِ طال...پاشو نفسم_
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از ... لبش قلـ ـبمو به درد آورديلبخند محو رو...کردی پاش بود و نـ ـوازشم ميسرم رو...اومد؟؟؟... خاتون بوديصدا

 پاش ي و سرمو از رودمیاخمامو در هم کش... اون؟؟ایمن دل نگرونش کرده بودم ...دستش ناراحت بودم
 پشت به خاتون نشستم و گفتم...برداشتم

 
 
 بردن خاك تونوی همسانایبابا ا...ي نبودنجایاز صبح اومدم ا...؟؟ییمعلوم هست کجا... ناراحت باشمدیمن با_

 خانوما نیتا تو مراسم بعد خاك ب که باهاشو برم دادی مری گدنمیدیاگه م... کردمی اما خودم و مخفدمشونید...کنن
 ؟؟يتو کجا رفته بود...قرآن بخونم

 
 

خوب نبود پشتم بهش ... بدنمو منقبض کردکردمی شونه ام احساس مي که روي سرديدستا
 ریت...خودمو تو بغـ ـلش انداختم دوباره قلـ ـبم درد گرفت... طرفش دمیچرخ...احترامش واجبه...بزرگترمه...باشه
 ... قلـ ـبم گذاشتمي و رودمیمهربونش و بـ ـوس يدستا..دیکش
 
 
 ؟؟يذاریتوکه تنهام نم...رمیمیمن بدون تو م...خاتون_
 
 
 آخه منم مثل خاتون همه وجودم سرد بود... گرمم کزدمی ـشونـی پي و آرومش روی ـوسه طوالنبـ
 
 
صورتشو مقابل صورتم گذاشت و ... چشماش جمع شده بود و با باز و بسته کردنش چشماش پس زدي که تویاشک.

 : مهربونش گفتيبا صدا
 
 
نکنه . نمی صورت قشنگت ببي خنده رو روخوامی م؟؟ينکنه بعد رفتنم غصه بخور. من هرجا که باشم کنارتم_

  ؟؟يدیقول بهم م...نمیو بب اشکتخوامینم...نمی ببتویی تنهاخوامینم..؟؟ياریبدون من کم ب
 
 

 ...با بغض دوباره نگاش کردم... حرفا رو دوست نداشتمنی ااصال
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 ...من بدون تو... خاتونرمیمیمن بدون تو م_
 
 

 شیتو ذهنم دنبال معن... از قرآنو خوندي اهیسرشو کنار گوشم آورد و آ... لـ ـبم حس کردمي انگشتشو رويسرد
  اش فشار داد ـنهـی سي که سرمو روگشتمیم
 
 
من نتونستم سرنوشتتو ...با عقلت... اما نه با دلتریبگ...ی نگرفتیتو سهمتو از زندگ...نفس مراقب خودت باش_

 !!!ي بزرگ شدی نره تو دامن کادتی...کنمیبرات دعا م...دست من نبود..عوض کنم
 
 
 از خونمون فرار خواستمیمنم م...يهرجا بر... خاتونامیم... باهاش برمدیمنم با... برهخواستیم.... خاتون بلند شدمبا

 به طرفم برگشت یوقت...ستادیا... باهاش رفتمیگوشه چادرشو گرفته بودم و چند قدم...میری باهم مينجوریا...کنم
هوا گرفته ...نکه به آسمون اشاره کرد سرمو آوردم باالیهم...چشماش پر اشک بود... بوددی ِ سفدیصورتش سف

 ...خوردنی صورتم مي بارون رويدون ها... شی و مگرگ...بود
 
 
 !!ا؟؟ی درمیبر...ادیخاتون بارون م_
 
 

 ...رفت؟؟؟...نبود... زدمی و صداش مدمیچرخیدور خودم م...نبود.. نگاه مهربونش گشتمدنبال
 
 
 یدستام ب... بوددهیبدنم به صخره سنگ چسب... که به گوشم خورد به هول چشمامو باز کردمی وحشتناکي صدابا

 و رهینگاهم به آسمون ت...نمی مردمک چشمامو بچرخونم و اطرافمو ببتونستمی نمیجون کنارم افتاده بودن و من حت
تنها تر از ... من تنها شدمنکهیا...کردی مو بارون داشت تو مخم فريدونه ها... سرم قفل شده بوديتار باال

 ـی پي لبهاشو رويسرد... دلم نمونديحسرت بـ ـوسه آخر رو...یاما باخداحافظ...بدون من...خاتون رفت...شهیهم
 ...کردمی زدم حس مخی ِ یـشون
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 و ي منو به خودت وابسته کردیمتی به چه ق؟؟يگردی برنمگهید.... خاتون؟؟ي منو زددیق...میرفتی باهم مکاش
 یتو ب...زدی به خاطر تو م؟؟يدیجواب قلـ ـبمو نم...؟؟يچرا بهش اضافه کرد...اده؟؟ی غمم زیدونیتو که م...؟؟يریم
 ... معرفتی بی رفتییتنها...يبا من نموند...ي قلب من شدالیخ
 
 

 رفتن داشتم نه چشم ياومدم برگردم خونه اما نه پا...دمیدی پامو نمي جلوی شده بود که من حتکی تاري به قدرهوا
هنوز ...اما من... از سوز و سرماهم نبوديخبر... نبودي خبرگهید...دادمی همون درخت داشتم جون ميپا...دنید

 عطر خاتون به مشامم يبو...با چشم دلم...تمراه قبرستونو چشم بسته رف...کردمی خاتونو حس مي دستايسرد
 ....رسمیدارم م...خوردیم
 
 
 چیه...دمتیمن ند...ونمو باال سر اون تپه خاك زده بودناسم خات... خاك کردننجای امویهمه زندگ...نجاستیا

 ...یی برات که تنهارمیبم...ترو بدون من خاك کردن...دمی رسریباز د...وقت
 
 
 هی گرخواستیدلم م... خاکش گذاشتم يسرمو رو... بودن و روشو پر از گل کرده بودندهی خاکش ترمه کشيرو

منم با خاتون مرده ...چشمام خشک شده بود...اما دهنم قفل شده بود...بگم چقدر دوسش داشتم...صداش بزنم...کنم
 ...بودم
 دمشیدینم... خاك بلند کنمي به خودم بدم و سرمو از روی باعث شد تکونزدی که مدام اسممو صدا می کسيصدا

 ... آشناستدونمیفقط م...ادی نمادمی...دم نگاهش کرشتریجلوتر که اومد ب...شناختیاما اون منو م
 
 
 ؟؟يای راه بی تونیم_
 
 

 ...ام؟؟یکجا ب...ام؟؟یراه ب... ي سوال مسخره اچه
 
 
 ... حرف بزنه؟؟ی شکلنیچرا سر و صورتتت ا.گشتنی همه دنبالت م؟؟ياز صبح کجا بود_
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 يچشمام داشت دوباره رو... راه فرو دادن آب دهنمم مسدود شده بودیحت...گلوم خشک شده بود... مسخره بودنمیا
 شی از پخواستیدلم نم... کنده شدمنی زمي بازوم قفل کرد و چند لحظه بعد از روری اومد که دستاشو زیهم م

 و بی عجي اما همون صداهانی و اونم منو بذاره زممدهنمو باز کردم تا اسم خاتونو ببر...موندمی مدیبا...خاتون برم
 صورت و ي گره خوردمو رويمشتها...کردی مشتری روس صورت اون مرد و بي اشکااومدی که از دهنم در میبیغر
 ...دور ِ دور...شدمیمن هرلحظه از خاتون دور تر م...اما ...نی تا بذارتم زمزدمی ـنه اش مـیس
 
 

 خودمو به خواب زده بودم ی تا صبح الکبشی دنکهیبا ا... اتاق کالفه ام کرده بودي توي قرآن و همهمه هايصدا
 یتا چشمش بهم افتاد لبخند کمـ ـرنگ...سمانه باال سرم نشسته بود ...لحافمو کنار زدم... تحملم طاق شدگهیاما د

 .دیزد و صورتمو بـ ـوس
 
 
 ...ي نخوردیچی دو روز که هارم؟ی برات بيخوری ميزی چزم؟ی عزیخوب_
 
 

 چشم باز کرده بودم یاز وقت...شده بود نگهبان من.تمون دادم تا دست از سرم برداره "نه" رو هوا به نشونهدستامو
 ...کنارم مونده بود تا االن

 
 

 حق ورود دی که تو اتاق نشستن نویی دونستم با وجود زنایم.  شالم مرتب کردمری زختموی آشفته و بهم ريموها
 واستاده لی در باال سهيجلو... اومد یپشت سرم سمانه هم م... حدس زد مردونه طبقه باالستشدیم...نداره
 دادی و صورت پکرش نشون مختهی بهم ريموها... بود اما تا چشمش بهم افتاد با عجله اومد طرفمنییسرش پا...بود

 ...که اونم تا چه حد داغون شده
 
 
 ! نفس؟؟ي داريکار_
 
 

ناخواسته ...درمونده و مـ ـستاصل نگاش کردم...شدینم... اومدینم...ادی ازش دربییکه صدا باز کردم تا بلدهنمو
 در ي شده بود که رسول جلورهی بهم خجیگ... داداشم تنگ شدهي بفهمه دلم برادیشا...دستم طرف قلـ ـبم رفت

 بغـ ـلم کرد و سرمو از لی سهي پرت بود که جلونقدرحواسش او... نهای بودمش دهی دروزی اومد از دی نمادمی...اومد
 دی شال بـ ـوسيرو



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 483 

 
 
  قربون ِاون چشمات برم؟؟یخوب_
 
 

  و بعد سمانه انداختلی به سهیبا تعجب نگاه... فاصله گرفتم و سرمو تکون دادمازش
 
 
 !!زنه؟؟ی چرا حرف نمنیا_
 
 
  داده بودم که سمانه دستمو گرفت و رو به رسول گفتهی نرده ها تکبه
 
 
 !! خوردهيزی نه حرف زده نه چنجای امی که اومدياز روز_
 
 

  از تعجب گرد تر شد و گفتچشماش
 
 
 ن؟؟ی اومدم بهم نگفتیپس چرا وقت_
 
 

 بود و پاهاشو تو دهی دراز کشییرایگوشه پذ... افتاددی که چشمم به نودادی محی رسول توضي داشت برالیسه
 ساکت و آروم دراز ي اونجورگرمی از جکهی تهی لحظه احساس کردم هیواسه ...شکمش جمع کرده بود

 روم بود که ي مردا طورب متعجيچشما... شدمییرای رد شدم و وارد پذي چجورلی از کنار سهدمینفهم....دهیکش
 بلند کرد و با خنده کم نی زمي جلوش زانو زدم سرشو از رونکهیهم...برام مهم نبود...انگار جسارت کردم اومدم باال

  لبش بود گفتي که رویجون
 
 
 شت؟؟ی پامی بي چرا صدام نکرد؟؟ی خوبیآج_
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 ...دی بلندشد و صورتمو بـ ـوسعیسر... دالشم و صورتشو ببـ ـوسمتونستمی اما مشدی به لبخند باز نملبهام
 
 
 نی بهترنمی هميبرا... با داداشم درد و دل کنمخواستی راه پله رسول صدام زد تا باهام حرف بزنه اما من دلم متو
 ...ومدی باهامون نگهی ددیسمانه با وجود نو... ِ پشت باغ بودکی کوچي باهاش تنها باشم انبارتونستمی که مییجا
 
 

 چند بار دسته گل به آب داده نکهیاز ا...کردی مفی خاطراتشو با خاتون برام تعرهی پام گذاشته بود و با گري روسرشو
 خاتون شی پشتری چند روز بدی اما اون لحظه که گفت کاش ع طرفهیهمه حرفاش ... بهش نگفتهيزیو خاتون چ

 و دنی نفس کشی که مجال حرف زدن و حتینگس... گلوم گذاشتني روي اگهی سنگه بزرگه دهی انگار موندمیم
 ...گرفتیداشت ازم م

 
 
 م؟؟ی نهار بخورمی بريایم... دستات سردِیآج_
 
 
دوباره تالش کردم تا ...دمشی و دوباره بـ ـوسدمیدستمو رو صورتش کش...گشنه اش شده بود. براش رمی بمیاله

  گفتیفقط به در اشاره کردم که با ناراحت...دیچرخیزبونم نم...شدیحرف بزنم اما نم
 
 
 ؟؟یشیبرم تو ناراحت نم_
 
 

 قلمو به درد ي انباریکیتار... بره راحت بفرستمالی و با خدی لبخند نوهی کردم با ی تکون دادم و سعسرمو
 .. خواست انگشتمو ته حلقم فشار بدم تا بتونم حرف بزنمیدلم م. دادمیآب دهنمو به زور قورت م...اوردیم
 
 

 که دستم بهش یی جاهیبردتش ... کنهتی نقشه بابامه تا منو اذنمیالبد ا... خاكری بودم خاتونو بذارن زدهی ندمنکه
 !!شش؟؟یمن برم پ!!...اد؟؟یم... بره؟؟خوادیوگرنه خاتون بدون من کجا م...نرسه
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 یچند لحظه بعد در باز شد و نور کمـ ـرنگ... آوردتمرونی بالی از فکر و خي اهی چند ثاني که به در خورد براي اتقه
 ... جلوتر اومدی تا وقتدمشیند...به چشمام خورد

 
 
 !! شدرید...دمیتازه رس_
 
 

 اومد به یول... احساندمی رسریمنم د... یبیچه جمله غر "!! شدرید" توبغـ ـلم گرفتم و سرمو گذاشتم روشزانوهامو
واسه همون قلب درد ... شبه رفتهی... بودمیهمه زندگ..دوسش داشتم.... کردهیگر...حرف زد...بغـ ـلم کرد...خوابم

 ؟؟کشمیز نفس م چرا من هنورم؟؟یمیپس چرا من نم...یلعنت
 
 

 يشالمو رو...خوردیاز بوش حالم داشت بهم م... غذا بودینیدست سمانه س... سرش رسول و سمانه اومدنپشت
هم ..دمیاما د...کنهی مهی داره گرنمی من نبخواستیم...رونی و گذاشت و رفت بینی گرفته بودم که سمانه سمینیب

 ... رسول ُي اونو هم اشکاياشکا
 
 
 ي قاشق غذا رو جلونی که احسان اولکردی مشتری که دست رسول بود داشت حالت تهومو بي ـگارـی سي بوباز

 ...صورتم گرفت
 
 

 صورتم ي دستامو لمس کرد تا از رونکهیهم...کردی برنج حالمو بد مي مرغ ِ روکهی شکل تیحت... بستم چشمامو
 دیچی رسول تو گوشم پي صدانیی پاارمیب

 
 
 و رو ریاوناهم همه جا رو ز... خونهادی نمرهی از صبح که مگفتی ملیسه... کرده بودهداشی پنیرحسیاحسان ام_
 ...زدی نه حرف مختیری اما نه اشک مکردی ناله مگفتیم...نتشیبی سرخاك مری تا امکننیم
 
 

 غذا يبو... شده بودمرهیمات و مبهوت به دستاش خ... دهنم برداشتيشالمو از رو... شدشتری احسان بي دستافشار
با ...دوباره کارشو تکرار کرد... لباسشي روختی دستش و غذا رری هوا زدم زیب.دل و رودمو به واکنش انداخته بود
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 ری زنباری دستش گرفته بود تا اهیجفت دستامو با ...دبدون توجه به نگاهم که سراسر التماس و خواهش بو...آرامش
 ..دستش نزنم

 
 
 ... قاشق و بخورهی نیهم_
 
 

 يبا قاشق تو...سنگدل شده بود...سرمو خم کردم و با التماس نگاش کردم...رونی بزدیاز چشمم داشت م بغضم
 ...دلش به رحم اومد... سرمو به طرف رسول چرخوندمعی که سراوردیدستش به لـ ـبم فشار م

 
 
 ... شهی نداره به زور که نملیم.احسان ول کن_
 
 

آخه هنوز ... به سر شونه ام چـ ـسبوندمموینی گردنم فروکرده بودم و بي گوديسرمو تو... و از دهنم دور کردقاشق
 .. احسان بوديدستام تو دستا

 
 

زار ... کنمهی گرخواستیدلم م.رونی رفت بي و برداشت و از انبارینیس.خورهی داره حالم بهم مدی فهمرسول
 ...هقهق کنم...بزنم

 
 
 ...زدمی احسان دست و پا منی سنگي نگاه هاریز
 
 
  چرا فوت کرد؟؟ی دونیم_
 
 

 ... باز و بسته کردي قلـ ـبم که گذاشتم چشماشو واسه لحظه ايرو... آزاد کرده بوددستمو
 
 
  چقدر دوست داشت؟؟ی دونیم_
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 ...دونستمیم... محکمتر بغـ ـل کردمخودمو

 
 
 ؟؟ی کنهی براش گريخواینم_
 
 

 نیبفهمه از هم..هی تا بفهمه تو دلم چه آشوبدمیکوبیفم م اطريوارایبا مشت به در و د...ناله کردم... دلم زدحرف
 ... تنهايتنها...االن تنها شدم

 
 

از ... مگه نه؟؟خواستی منویهم...نیبا خدات منو بب...خوب نگام کن... باهات حرف بزنمخوادیدلم م...؟؟یی کجاخاتون
 کنم؟؟ تو که تو هی تو گريبرا...کنمی نمهیاصال گر... کنمهی خوام گرینم...هم از تو هم از خدا...میدست جفتتون شاک

 آهنگ گوش خوادیاصال دلم م...خوب ِ خوب...خوبم...کنمیم نهیگر...نه...؟؟ی منو تنها گذاشتطی شرانیبدتر
 چهره تو رقصمی تو بغـ ـل حامد می وقتگهید...عذاب وجدانم کمتر شد...یاصال بهتر که رفت...نینه غمگ...شاد...کنم

 ..." خوبهنیهم"...راحت شدم...ینیبینم...یستین...يچون تو مرد... جلو چشممادیمن
 
 

 راحت بشه الشیلبخند زدم تا خ...تنه ام به رسول خورد...رونیاحسانو پس زدم و اومدم ب... بودنی سنگي انباريهوا
 !! کنم؟؟هی گری چيبرا...يقو...من محکمم..که خوبم

 
 
نه با ... رفتهگهی که رفته دیکس...برام مهم نبود...کردیناراحتم نم... سمانهیحت...سایپر...زن عمو... مامانمي هاهیگر
 خاتون ي هاهیهمسا... ها از تهران اومده بودنیلیخ...همه نگاه ها برام آشنا بود.. نه با التماسمگردهی من برمي هیگر

سخت و سنگ باشم مثل ...رمی بگادی از االن دیبا...اما من...ختنیریم  اشککی درجه يالی فاميبودن و پا به پا
مثال ... کنمنی تمردیبا...تونمیم... آب دستم ندادهوانی لهی که يمثل مادر.... وقت بودنشو حس نکردمچی که هيپدر
 چرا ضجه تو!! کنمی نمهی داره؟؟ منکه نفسشم گریبا خاتون چه نسبت.کنهی داره ناله مينجوری که ای خانومنیهم

 ؟؟یکنیموره م
انگار از ته دل بود .لرزوندی دلمو مکردی که میی هاهیگر. که کنار زن عموم نشسته بود برام آشنا بودی خانومنگاه

 چنتا يپچ پچ ها...کردمی نگاه مشدی می که مدام پر و خالي زانوهام گذاشته بودم و به خونه انی زدمو بخی يدستا...
 ... بخوابمخواستیدلم م..وردایسته بودن گوشمو درد م ها که کنارم نشهیاز همسا
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 . نداشتهی اونم کم از بقهیرنگ و رو.  وارد اتاق خاتون شدم مامانم صدام زدنکهیهم
 
 
 !! باز؟؟يریکجا م_
 
 

 ... نکردمي اگهی به صورت خسته اش نگاه کنم کار دنکهی اجز
 
 
 !!شهی داره داغون مشینجوریبابات هم.اری در ني بازوونهی دگهیترو خدا د_
 
 

 لب اسم ریز... لحظه دلم براش سوخت هیواسه . کردنهی صورتش آورد و آروم شروع کرد به گري و جلوچادرش
 بغـ ـل کردن مامانم نداشت دستامو براش باز ي برایلی دستام تمانکهیبا ا... حتما نگران حال باباست... اوردیبابامو م

 ازم جداش دی بلند شده بود که خاله مهششی ناله و زاريدااونقدر ص...کردی مهیگر بلند يتو بغـ ـلم با صدا...کردم
 .کرد

 
 

 ی بدون اون زندگتونمیم...ستی خاتونمم نگهی که دستیاصال برام مهم ن...من محکمم...کنمی نمهی گرمنکه
 ... نه؟؟شهیم...کنم

 
 

 ادمی.همون خانوم ِ آشنا اومد تو اتاق... در اتاق چشمامو باز کردي خواستم بخوابم اما صدایم...سوختی مچشمام
 ...نگاهش آشنا بود...شناختمیاما م... کجاای دمشی دی اومد کینم
 
 
 ! نماز بخونم؟؟نجای تونم ایم_
 
 

 ...صاحاب خونه رفته...منم مهمونم... من چه؟؟هی...بخون... چشمام گذاشتم ي دستمو روساعد
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 ... اما جون ِ بلند شدن نداشتمخوردمی قرصامو مدی بادکری ـبم درد مقلـ
 
 
  برات آب قند درست کنم؟؟يخوایم... حالت خوبه؟؟زمیعز_
 
 

 ي دستشو روهویتکون دادم اما  "نه"سرمو به نشونه ... دو زانو نشسته بودکمینزد...نیی ساعددستمو آوردم پادوباره
 . گذاشتمی ـشونـیپ

 
 
 .ستیرنگ و روتم اصال خوب ن.پاشو ببرمت دکتر!! يتبم دار_
 
 
 .رونی شده بود از اتاق اومدم برهی که بهم خیی آشناي چشمهايبلند شدم تا و جلو.دمی فهمی هاشو نمی نگرانلیدل
 

 تو اری بنتوی ماشدیکل" زدمامکی به رسول پعیسر. هی گرری واونم زد زدمیاز دستش کش... سمانه دست آراد بودلیموبا
 "اطیح
 
 

 يبو...اطی حیشلوغ.گفتنی متی بهم تسلشناختنمی که میی کساشتریب.اطی آراد و اومدم تو حي انداختم جلولویموبا
 ..باالخره اومد.کردی ممی قرآن عصباني صدایحت...غذا
 
 
 ؟؟یرونیتو چرا ب_
 
 

 به یوقت... کوچه اومد که دستشو گرفتم و با خودم تاکردیمات و مبوهت داشتم نگام م. طرفش دراز کردم دستمو
  دراورد و منم گرفتمبشی و از جدی اشاره کردم کلنشیماش
 
 
 . کالم حرف بزن راحتمون کنهیتو چته؟ _
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 ... اومدیفقط حرفم نم...من خوب بودم... خود بودیب...کردیآرومم نم... اومدی رسول بهش نميحرفا
 
 

 رشویمس.دیاونم منو د. افتادنیرحسی بشم که چشمم به امنشی هاش تموم بشه تا سوار ماشحتی بودم نصمنتطر
 ... باز کردم و سوار شدمنوی در ماششهی مکمی داره نزددمی دیوقت.عوض کرد 

 
 

 .ستی ننی از اشتری باقتشیل...هیاونم مثل بق...ستیبرام مهم ن!!... شد ؟؟ به دركناراحت
 
 
 شده یعصبان. خورد خوابو به کل از سرم پروندشهی ش که بهي ضربه اي بودم که صدادهی عقب دراز کشی صندلرو

 ...هی کنمیبا حرص سرمو بلند کردم تا بب. همه وجودم گر گرفتهکردمیاحساس م.بودم
 
 

 ... باز کردمنویدر ماش!! یلعنت
 
 
 ؟ي نداریتو که مشکل.  به ماهان سر بزنمدیبا. رسول کار دارمنیمن با ماش_
 
 

 ... بهم دادیحس خوب. برام مثل روروئک شدنیماش!!  شدبهتر
 
 

 شتری و بیمن خنک.شدی مقی که به سرم تزری اومد و بعد چند لحظه دوباره داغی ممی ـشونـی پي که مدام رویخنک
 ...دوست داشتم

 
 

 یانسالیم باز کرده بودم که خانوم مهیچشمامو ن...شدمی بلند مدیبا... اومدی خوابم نمگهی اما دکندی ازم دل نمیخستگ
 که توش بودم ی از حالت منگیی جوراهی.. کرد اما کارش چشمامو باز تر کردکاری چدمینفهم... گوشم بردریدستشو ز
 ...نجاتم داد
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 ي همه گرماذاشتی سرم مي که رویدستمال...کار خودش بود... جواب نذاشتم و منم لبخند زدمی مهربونشو بلبحند
 که اومد تو گشتمیدنبال احسان م. سوختمی دوباره تو تب مداشتی برش منکهی اما به محض ابردی مرونیوجودمو ب

 ...اتاق
 
 
 . نفسي نصفه جونم کرد؟؟يبهتر_
 
 
 .دی بردیتونیسرمش تموم شد ه م.نی کنشی دوباره پاشونیاما بهتره خونه که رفت. نییتبشون اومده پا_
 
 

 ی آبوانی که به لبستی مانتومو ميدگمه ها.  تخـ ـت بلند شمي که از اتاق رفت احسان کمکم کرد تا از روپرستار
 ... بود اشاره کردمزی ميکه رو

 
 
 تشنه اته؟؟_
 
 
 ...دمی آب و سر کشوانیل. ـام خشک شده بودلبـ
 
 
 !کباك ترش!! م؟؟ی کباك بزنمی برست؟؟یگشنه ات ن_
 
 

 کوچه باالتر پارك هی نویماش. گرفتشینو پ راه خونه خاتوشی با زنگ بابام به گوشرونی ببرتم بخواستی ام ماگه
 .کرد چون اصال تو کوچه جا پارك نبود

 
 

 نی که تا ادی به احسان توپنیهمچ. هیاز صداش معلوم بود عصبان. جواب دادفونوی زنگ خونه رو زد مامانم آیوقت
 بابامو با صورت برافروخته نکهیهم.می شداطی از ترسم گوشه کت احسان و گرفتم و وارد حمیموقع کجا رفته بود

سرمو به پشتش چـ ـسبونده بودم ... ذاشتمیم  احسانيپاهامو درست پشت پاها... حساب کار دستم اومددمیاش د
 ...نمی بابا رو نبيتا چشما
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! هم تو هم رسول.دی شورشو درآوردگهی د؟ي خاموش کرده بودلتوی چرا موبا؟؟یمعلوم هست با نفس کجا رفت_
 د؟؟ی آوردری احمق گد؟؟یچرخی دور و بره دختر من مقدرنی ای چيبرا
 
 

 از ي افتاده که خبریمعلوم نبود چه اتفاق...کردی ربط خودشو بار احسان و رسول می بي پشت سرهم حرفابابام
 ... گره زدمزشی کت احسان به بلریدستامواز ز... ام نبودیی دایحت...سمانه..رسول 

 
 

 ...ترسمیمن م...ستی از خاتون ني خبرگهید... شدشروع
 
 

  بابا روخواستنیم.دمیشنی مامانم و عمو رضا رو ميصدا
 
 

 : آروم بهم گفتی وقتدمی احسان و شنيصدا... کننآروم
 
 

 ...بدو... تو خونهبرو
 
 
 و زنهی با عمو رضاحرف مدادی بابا داره با داد و بدمی دی انداختم و وقتاطی به گوشه حی نگاهمین...رفتمی مدیبا

 ... خونههی طرف در اصلدمی دوستیحواسش بهش ن
 
 

 يطاقت نگاه ها... چشمش بهم افتاد نگاهشو ازم گرفتنکهیهم.کردی مهی کنار زنمو نشسته بود و گردی مهشخاله
 ... و نداشتملی و سهسایشماتت بار پر

 
 

 ينجوریچرا ا...دیتروخدا نمک رو زخمم نپاش...کنمیمن دارم دق م...دی نگام نکنينجوریتروخدا ا...کنهی ـبم درد مقلـ
 ... سرم بودمری به خدا زد؟؟یکنینگام م
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 زده یحتما حرف... به گوشم خوردهی بابا و بقي بود نشسته بودم که صدادهی راحت و آسوده خـ ـوابدی که نوی اتاقتو

 !!؟؟ی رسول چنیپس ماش!  رفتننای اییبود که دا
 
 
 !مگه من مردم بزمجه!!  دکتري برد دختر منوي کردخودیتو ب_
 
 
 شارژ نداشت میگوش! عرض کردم خدمتتون.دیزنی حرف مينجوری نکردم که شما ای خان من جسارتونیهما_

 خاموش شده می افتاد که گوشادممیتا .  رفت زنگ بزنم خبر بدمادمیاونقدرم نگران نفس بودم که ! خاموش شد
 د؟؟یکنی میخودتونو عصبان ی چيبرا.  راحت شدالتونی خدیبعدشم که شما خودتون زنگ زد! همونجا زدم شارژ

 
 
 .هی کافدی دست از سر من و دخترم بردارنکهیهم! ی نگران من باشخوادیتو نم_
 
 
 خبرم؟؟ی افتاده که من ازش بیاتفاق!! شمی من متوجه منطورتون نمونیآقا هما_
 
 

 : به احسان گفتهی با گرمامانم
 
 
 کالم بهش هی ونیفقط هما!!  خانواده شوهرم برديآبرومو جلو!!  گفتونی به هماای رسول چيدیدی مياگه بود_

 !! دوتانی به اي دادنتویگفت چرا ماش
 
 

 :زدیداد م...ردی حرف نمگهی دبابام
 
 
 از ای!  آبرو کردهی چند روز بنیاونکه منو ا!!  سمت دختر منای بیکنی غلط مگهیخوب گوشاتو وا کن احسان د_

اونو آدم . آبرو بکنهی منو بخوادیم!! خندهی مگرونی دي هاهی و به گرنهیشی گربه صفت مي مثل آدماای رونهیخونه ب
 ؟يدیفهم! دیاری اسم دختر منو بدیخوری اما تو مخصوصا رسول گه مکنمیم
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 مامانمو که منو ي هانی نفري گفت اما صدای به بابام چدمینفهم...دمیشنیم سخت یلی گرفته احسان و خيصدا

 همه دعوا با خودش داشته؟؟ نی رفتن من از خونه ارونی بیعنی...دمیشنی خوب مدونستی دعوا منی ایباعث و بان
 بهم ينجوری افتاده که بابا ايدترمطمئن بودم اتفاق ب!! بهیصبحم با احسان شب شده نه با هفت پشت غر

 !! راحت بودالشی چون تنها بودم خدیشا... نزدی اصال بهم حرفی تو خونه نموندم ولروزمید...ختهیر
 
 

 ي پشت حرفادیبا.  بودمشیخودم باعث و بان!! رفتنیداشتن م.دی بند دلم لرزدمی خاله رو که شنی خداحافظيصدا
 بود وگرنه همه ومدهی احسان نيخوبه بابا...دکری تحمل مناروی توهنیاون به خاطر من داشت ا. اومدمیاحسان در م

 ...شدی بدتر میچ
 
 

جلوتر رفتم تا ...زدیاحسان هنوز داشت با بابام حرف م... شدماطی وارد حدی متعجب خاله مهشي چشمايجلو
 رو هوا ی درموندگيدستامو از رو...گهی راست مگفتمی مدیبا...زدمی حرف مدیبا...دینگاهشون به طرفم چرخ...نتمیبب

  اومدم طرفم که عمورضا دستشو گرفتی داشت مابامب...  اومدی ازش در نمییدهانم باز بود اما صدا...دادمیتکون م
 
 
!! همون خون ِ مادرت تو رگاته!! بخشمت؟؟ی ميری ماتم زده ها رو به خودت بگافهی قي آبرو فکر کردیدختره ب_
 !!يرزه ا*ه
 
 

 نداشتم نویتحمل ا...رمی بگدنشونوی باري جلوتونستمی و من نمآوردمی چشمام هجوم مفی ضعي به مردمک هااشکام
 . کنهنیکه بابام به مامان پاکم توه

 
 
 ...رزه*ه...ه...نگو...ن...به من...بِ...ب_
 
 

 غیج...قفل دهنم باز شده بود... به صورتم بزنهی محکمیلی و سارهی بود تا بابا به طرفم هجوم بی حرفم کافنیهم
 و عمو رضا بابا رو تو لیاگه سه... شدی فرصت خوبگشتی بابام که دوباره دنبال بهونه مي اما برادمی کشيبلند

 نای چشمامو به کل نابختیری صورتم مي که رویاغ دياشکا...شدمی نابود منشی سنگي هایلی سری زبردنیخونه نم
 ...کرده بود
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بهش بگو ما خر !!  شدی به خاطر طال عصبانمیدونی که مما. دست شوهر احمقت بمونهری زذارمینم.برمشیم_
 ... رو بدهزنهی بچه منی که به ایی هایلی جواب سدیبگو با.نیچوب خدا صدا نداره مه! میستین

 
 

 ... مامانمو زن عمو بودسی خي تا از خونه ببرتم اما من نگاهم به چشمادیکشی دستمو مخاله
 
 
 خوادینکنه مامانم م...ست؟؟ی مگه بابا تو کار مبل نه؟؟یطال چ...چرا؟؟؟... شد؟؟یچ...کردمی مری عالمه هپروت ستو

 ... اش طالست؟؟هیمهر...ره؟؟یطالق بگ
 
 
 احسان و ي تا صداشکستی منوی من بود که سکوت ماشي هاهی گريفقط صدا...کردمی مهی مدام گرنی ماشتو
 زدی با رسول حرف ملشی که داشت با موبادمیشن
 
 ی االن نمگمی برات مامیم...نه ... بهتونمی تا ما برسدیجاتون تنگه واست...د؟؟ییشما کجا. مشیمون آوردنه با خود_

 ...میرسی مگهی ساعت دهیباشه تا ...تونم حرف بزنم
معلوم بود . و نگاشون کنمارمی سرمو باال بشدیروم نم.  نگاهاشون شدمینی متوجه سنگمیدی رسنای ایی به دایوقت

 خورده که گذشت احسان با سمانه هی.  دی فهمگاهشونی گاه و بي از نگاه هاشدی منویا. زننیدارن درباره من حرف م
 هی گري برای رمق شده بودم که جونی حال و بی بدر اونقیعنی کردمی نمهی گرگهید... شدننیبرگشت و سوار ماش

 ...کردن نداشتم
 
 

  بود سرشو آورد داخلنیی که پانی ماششهی سوار شه از شنکهی قبل از ارسول
 
 
 ؟؟یخوب_
 
 

 !!؟یخوب!! ي سوال خنده دارچه
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 ست؟؟یمعلوم ن! آره_
 
 

 . انداختی نگاهقی کرد و به صورتم دقزی رچشماشو
 
 
 !! نه؟؟نهیدستش سنگ_
 
 

 . لـ ـبم نشسته بود که سرشو جلو تر آورد و دو طرف صورتمو بـ ـوس کردي روی تلخلبخند
 
 
 !!زدتی قراره ماچت کنم وگرنه نمدونستهی نمکهیمرت!!  من شفاستيبـ ـوسا!! شهی خوب مگهیاالن د_
 
 

 اما...ستمی بابا و مامانم نشی فعال پنکهیخوشحال بودم از ا...دی شونه هام گذاشت و خندي دستشو روسمانه
 
 
 .کنهی مهی گرستمی من ننهیبلندشه بب! میاوردی مدمیکاش نو_
 
 
 يدو روز دور. شتهی پگهی دو روز دتینها! ولش کن! مشیاری بذاشتی خاله نممیخواستی اگه ام میمنکه نبودم ول_

 !یکنیعادت م! خوبه
 
 
 .گنی می بدونم چخواستیدلم م... کردنی احسان و رسول باهم پچ پچ منی ماشتو
 
 

 ی صندلنیسرمو ب... سمانه و رسول هر دوشون خوابن دمی چشمامو باز کردم دیوقت. خوابم برد ی کدمی نفهماصال
 ... اونم بخوابهدمیترس.نمی احسان و ببي جلو بردم تا چشمايها
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 ؟؟ي شدداریب_
 
 
 اد؟؟یتو خوابت نم.آره_
 
 
 ؟؟يبهتر.برهی که فکرم مشغوله خوابم نمییمن وقتا.نه_
 
 
 .خوبم.آره_
 
 

 یلیصورتش خ. خوابش ببرهدمیترسیم.نمی احسان و خوب ببمرخی رسول گذاشتم تا بتونم نی گوشه صندلي روسرمو
 .کردی راحت مالموی لبخند خهی و با کردی نگام میهر از گاه.دیرسیخسته به نظر م

 
 
 نفس_
 
 
 هووم؟؟_
 
 
 . دوست دارمیلی که من خی دونیم!!  دارهی زده عدسم؟؟ی بخوری چهی نگه دارم باهم نجایا_
 
 
  شده بود که گفتمرهی صورتم خبه
 
 
 ...باشه_
 
 

 . بود برگشتی که توش دوتا ظرف عدسینی سهی منتظرش بودم که که با نی ماشرونیب.می مغازه واستادهی کینزد
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 .رهی نمنیی از گلوم پاينخور_
 
 
  ندارملیآخه من م_
 
 
 ؟؟یکنی متیچرا منو اذ.گهیبخور د_
 
 
خوب . داشتی طعم ملسهی. قاشق و گذاشتم دهنمنیبه زور اول. زده بود که ازش گرفتمتی خودشو به مظلومافهیق

 ... خورده اشتهام باز شدهی که منم خوردی با اشتها منیاحسان همچ. بود
 
 
  نه؟؟ي خونه نمونده بودروزمید_
 
 
 نی اولي که برایاز خاتون. ای روای خواب بود دونمی که هنوزم نمیاز خواب... اون روز افتادمي اتفاقاادی حرف احسان ای

 . صورتم نگهش داشته بودم دسته خودم نبودکی که نزدي اشکام تو کاسه اختنیر.دمی دشویبار گر
 
 
 تو حقتو گفتیم!! ستی ننی امیفکر کنم زندگ. احسانکردی مهیواسه من داشت گر... اومد تو خوابمیعنی...دمشید_
 ؟؟یگی هست که تو به من نميزی چهیاحسان ... اما بهم گفت محکم باشمستی نادمی...من نتونستم.يری بگدیبا
 
 

  دادهی تکنی که دستش گرفته بود و بهم داد و کنارم به ماشي مال کاغذدست
 
 
 ... وگرنهیباد محکم باش.اما حق با خاتونه .یفهمیبه موقعش خودت م_
 
 
  برداشتم و رو به روش واستادمنی امو از ماشهیتک
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 499 

 
 ؟؟یو گرنه چ_
 
 
 .نگران نباش.شهی مثل روز اولش میبعد همه چ.فتهی بابی تا آبا از آسی چند وقت خونه ما بموندی باکنمیفکر م_
 
 

 .... بشهی دونستم قراره چیخودمم نم.کردی مجمی گشتری احسان بيحرفا
 
 

************ 
 
 

شب سمانه زنگ زد خونه .خوردمی میواشکی که ی آرامبخشيمخصوصا با قرصا. خواب بودمشتری اول که بروز
 .دهی زنگ زده و حاله منو پرسلشیبهم گفت حامد چند بار به موبا.خاله

 
 

 جواب داد که فکر ریاونقدر د.از اتاق احسان آخر شب بهش زنگ زدم. کجا گذاشتم موی نبود گوشادمی اصال منکه
 کردم خوابه

 
 
 ؟؟يسالم خواب بود_
 
 
 !!شما؟؟.سالم_
 
 
 گهینفسم د_
 
 
. کردی هست که هر روز برام عرعر مي خرهی یگی تو؟؟ نمییکجا.ستی گفتم نگرد نگهی ديگشتم نبود! نواریا!! اه_

  صداتو بشنوم؟؟ی باهام حرف بزنی بار نگفتهی.هر روز صبحتا شب به سمانه زنگ زدم
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 .. رفتهوی!  شدی دونم چیاصال نم. کجاستمیم گوش دونیاصال نم.من داغونم.حامد تروخدا شروع نکن_
 
 
 ؟؟ی دوسش داشتیلیخ_
 
 
 : اما با بغض گفتمکردمی مهیگر
 
 
 ... از مامان بابامشتریب. دوست داشتیلیمنم خ.یلیخ.آره_
 
 
 مگه نه؟؟.... از منشترینه ب_
 
 
 !! دونمینم_
 
 
  شماره کجاست؟؟؟یی کجانمیبگو بب.ي کردهی از بس گري چند روز حتما خودتو خفه کردنی اگهیحاال بسه د_
 
 
 .انی بنای تا بابام ادمیامدم خونه خاله مهش_
 
 
 ؟؟یگی به من دروغ ميدار!!!  صبح زود اومدن کهنایبابات ا_
 
 
 ؟؟یتو مطمئن.دوننی نمناهمیاصال فکر کنم خاله ا.من خبر نداشتم.نه به خدا_
 
 
 .دم و خفت کردم گاز گازش کردیآره تو آسانسور نو_
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 . ذره شده بودهیدلم براش . قربونش برم یاله. باز شدشمی و که آورد ندی نواسم

 
 
 خوبه؟؟. خونه خالتگردونمیبرت م. میخورینهار م. کوهمیرینفس فردا صبح م_
 
 
 .دهی مریآخه احسان گ_
 
 
 . برم مدرسهخوامیبگو م.به اون چه.گه خورده_
 
 
 باشه؟؟.کنمیخبرت م. نهای باهاش حرف بزنم تونمیشب م امنمیبذار بب.آخه مانتو مدرسه ام خونس_
 
 
 !ایایم.باشه جوجو_
 
 
 ي نداريکار.چشم_
 
 
 دمی محی بازتو ترجشیمن همون ن.لی تعطمی و زارهیگر.مراقب خودت باش.نه_
 
 
  قطع کردموی خنده گوشبا
 
 

 اشون همه هی اما بقخوابهی دونستم مسعود خان شبا زود میم. از خاله و احسان نبودي وارد راهرو شدم خبریوقت
 . بودندنی وقت خوابریاهل د
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 محترم ي باز بود و مادر و پسرامهیدر ن. خونشون افتاداطی که چشمم به چراغ روشن حدمی کشی ام سرکییرای پذتو
 که رمی درو بگرهیاستم دستگخو. رو به راه بودنمی اميدنای ـون کشـیبساط قل.خوردنی میی و چازدنیداشتن حرف م

  خاله به گوشم خورديصدا
 
 
به هر . رفته بوده و حرفاشو با خاتون زده بودهششی سر پهی قبل فوت خاتونم نکهیمثل ا!! خوادیطال گفت نفسو م_

 ..حال دخترشه
 
 

 گفتیهمه اش به من م.اوردی بود که مدام خاتون به زبون می اسمنیا!! طال؟؟... خشک شدرهی دستگي رودستم
 ...دختر ِ طال

 
 
 !! اونم؟؟ای داداشمه؟؟ دینو!!  مامانمه؟؟گهی دیکی یعنی ستم؟؟ی من بچه مامان و بابام نیعنی

 
 

 کردمی که باور نمیی نشسته بودم و به حرفااطیپشت در ح. پاهام واستمي تونستم روینم... سر خوردواری دي روبدنم
 .دادمیدرباره من باشه گوش م

 
 
  افتاده دختر داره؟؟ادشی همه مدت نیبعد ا_
 
 
فقط . شده بودشیمنکه دلم ر.زدی مي چه ضجه ادیدیاگه م.فتهی بونی هماي کم مونده بود به دست و پاچارهیب_

 از دهنش ی هرچونیهما. دی روزا رو ندنیخوب شد خاتون مرد و ا. فتهی و گرفته بود تا به جون طال نونیرضا هما
 اسم نفس و آورد و شروع ونمیتا هما. کردی مته وگرنه بچه سکرونی بشیخوبه برده بود.دراومد به طال و نفس گفت

 وی کی ات نبودن معلوم نبود کیی و دالیاگه سه.  به طرفش هجوم بردهویکرد به فحش دادن رسول 
 داره اگه بتی مصهیاگه خونه باباش بمونه . کنهری بچه رو به خنیخدا آخر و عاقبت ا...یلیخ... بد بودیلیخ.کشتیم

 ... گهی جور ِ دهیاونم   طال کهشیام بخواد بره پ
 
 

 ... نزده بودی همه مدت بهم حرفنیخاتون که ا...مامانم...چهره بابام...دیچرخی دور سرم مدمیشنی که مییصداها
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 نی مامانم همي هاي مهریجواب ب... خواستم بشنومینم... در برم کناري تا از جلودمیکشی منی رو زمخودمو
اصال ... اون چرا باهام خوب تا نکرده بود؟؟گهید...بچه بابام که بودم...چون دخترش نبودم دوسم نداشت؟؟...بود؟؟؟

 شده؟؟چرا همون موقع که از بابام جدا داشی پچرا  بابام ازدواج کرده؟ چرا طالق گرفتن؟؟ االنی که؟ی زن کنیا
  از من نگرفته بود؟؟یسراغ شدیم
 
 

 زورت ؟؟يندازی پام سنگ مي جلونقدری بکنم؟؟ چرا اموی راحت زندگيذاری چرا نم؟؟یکنی مکاری با من چي دارایخدا
 ...ي بهم بخندينجوری اذارمینم...منتظر باش.... دارم براترسه؟یفقط به من م

 
 
 
 

  هم نفسي گرفت ادلم
 
 

  قفسنی شکست تو اپرم
 
 
  سکوتنیتو ا.  غبار نی اتو
 
 

 نفس نفس.  صدا ی بچه
 
 
  های نامهربوننی ااز
 
 

 رمی می از غصه مدارم
 
 
 . یی روز تنهاقیرف
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 رمی گی روز دستاتو مهی

 
 
 ی تونی مهی شب گرنی اتو
 
 

 ی هق هقم باشپناه
 
 
  همزاد همخونهي اتو
 
 
 ؟ی عاشقم باششهی میچ
 کردمی که هنوزم باور نمي خبردنی ساعت از شنکی.هنگ کرده بودم .شدی مدهی سوت مبهم شنهی مخم تو
 یعنی حرفا نیاصال ا.دوست نداشتم باور کنم . تخـ ـت افتاده بودمي گوشت لخم روهی و من فقط مثل گذشتیم
 ؟؟یچ
 
 

 ای...زدی که خاتون منو دخترِ طال صدا میی روزاادی.رفتمی تو منجالب مشتری بکردمی مرور مشتری گذشته امو بیهرچ
 دی شانکهیا...گشتمی همه نفرت و تو رفتارام منی الی و من دلکردی که مامانم با همه نفرت تو چشمام نگاه مییروزا

 من همه کنه؟؟ی ام میاصال مگه فرق.... از خودش نبودممن  بود کهنی اي تلخ مادرم براي همه رفتارانی الیدل
 وقت چیاون چرا باهام بده؟؟ چرا ه...اما بابام چرا؟؟...پس اون مادرمه.ستیکم ن... بودمنی مه مامانشیعمرم پ

انقدرکه من از مادرم ... کرده؟؟کاریمگه چ...رزه طال بود؟؟ * منطورش از هروزیپس د...احساس نکردم دوسم داره
 نقدری چرا اکنن؟؟ی بهم محبت منای ندارم؟؟ چرا ای نسبتچی من با مامانم هنکهیمگه نه ا...نجام؟؟یستم پس چرا این

 ي دارکاری خدا چيوااا...نیام...ست؟؟احسانی نمی ِ واقعیی رسول پسردایعنی هوامو داره؟؟ دیخاله مهش
 . خداچرخهی دور سرم میهمه چ.شمی موونهی د؟؟دارمینیبیحواست بهم هست؟؟؟ اصال منو م...؟؟یکنیم
 
 
 وونهیدارم د...مرگ نفس باهام حرف بزن...جواب بده تروخدا. شمی موونهیحامد دارم د...ویبردار گوش...الو حامد_
 ...کشمی خودمو ميبه خدا جواب اگه جواب ند...شمیم
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 يدار…ی نفس بکشی نکن بتونهی شده؟؟؟ گريزی چ؟؟ی نصفه شبیکنی مهی چرا گر؟؟ي شدوونهیالو نفس؟؟؟ د_

 ... حرف بزنیکنینگرانم م
 
 
 ...کنمیحامد دارم دق م_
 
 
  خاتون تنگ شده؟؟ي شده؟؟ دلت براي طور؟؟یگی می نکن بفهمم چهیجون من گر_
 
 
 ... وجدان دورمو گرفتنی بي مشت آدماهی.خورهیحالم از همه شون بهم م...اونم بهم دروغ گفت...متنفرم از خاتون_
 
 
  باز بهت نارو زده؟ی ک؟؟یگی مونی هذي شده که دوباره داری چینصفه شب.دختر خوب_
 
 
 بهم برسه؟؟ ي خبرهی منتظر باشم از تو دی بای ک؟؟ی قراره بهم نارو بزنیتو ک...همه منو خر فرض کردن...همه_

 اد؟ی از من بدت م؟؟ي توام منو دوست نداررون؟؟ی بیکنیتو که تفم م
 
 
تو ... دکتر ببرهی خودتو ؟؟يریگی پاچه منو ميباز خانواده الدنگت حالتو گرفتن دار.یگی شر و ور مي دارگهید_
برو هر وقت !!  توي واسه همه ی خودتو واسه خودت دوست داره کی کیفهمیخدا شفات بده که نم!!  احمقیضیمر
 !!گوشام درد گرفت. کردنات تموم شد زنگ بزنهیگر
 
 

 فقط به نقطه رو به روم که جیت و گ مايمثل آدما... ام بند اومده بودهیگر... بوق ممتد تلفن گوشامو کر کرديصدا
 ... شده بودمرهی بود خخی میبه خاطر فرو رفتگ

 
 
  حامد؟؟؟سم؟؟ینوی ميادگاری دارم ی کواری درو
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ساعت سه ...گرفتمی مدی سردرد شددمیپری مای شدمی مداری خوابم بيهروقت وسطا...شدی از درد داشت منفجر مسرم
 باشن من از هفت پشت ی حرفا واقعنیاگه ا... همه خوابن اما شالمو سرم انداختمدونستمی منکهیبا ا. شب بودمیو ن
 ...شمی تر مبهی براشون غربهیغر
 
 
 نوع خواب هی بودم که دهیاسمشو قبال از دهن آنا شن...دمی دنیپلی قرص نرو تردی قرص خاله مهشي بسته هانیب

 ي مامانم کاردیشا... بخوابم اما تو دلم آشوب بودخواستیم مدل... دونه خوردم و برگشتم تو اتاقهی...آور و آرامبخشه
 ...دمیکرده که من دارم تقاص م

 
 
رزه ام؟؟؟ چرا مامان و *آخه مگه من ه...چرا مامانمم مثل من بوده...شمی بابام اشتباه کرده که من شکنجه مدیشا

 ...ه؟؟ بودي ازدواجشون اجباردیبابام از هم جدا شدن؟ خوشبخت نبودن؟؟ اصال شا
 
 

 گوشام فشار ياما هرچ قدر با کف دستام رو... از سرم برهالی فکر و خنی تا بلکه ادادمی متکا فشار مي روسرمو
 يبرا... تنگ شده بوددی نويدلم برا...دیرسی و بلند تر به گوشم مشتری دختر ِ طال گفتن خاتون بي صدااوردمیم

 ستمی نشی اگه بفمه من آجایاونم دوسم داره؟؟؟ ... از همه وجودم دوسش دارمشتری اما بستی که برادرم نيبرادر
 ... دوسم نداره؟؟گهید
 
 

 يچشمام رو... بوددهی فایپهلو به پهلو شدنم ب... بلند کنمتونستمی متکا نمياونقدر که از رو... شده بودنی سنگسرم
 به ساعت رو به روم شدمی خسته مواریهروقت از د... به سقف اتاق برام عادت شده بودیرگیخ...شدیهم نرفته باز م

 4:10...یبگذر لعنت... تساع...4ساعت ...3:50ساعت...3:45ساعت ...شدمی مرهیخ
 
 

 تلفن و عی اما سرنی با زانو افتادم زمنکهیبا ا...نیی پاامی زنگ تلفن اتاق احسان باعث شد به هول از تخـ ـت بيصدا
 . کنهداری رو بهیصداش اونقدرام بلند نبود که بق...جواب دادم

 
 
 !الو؟_
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  هات تموم شد؟؟هیگر.سالم_
 
 

 .کنمی نمهی که گردادیسکوتمم نشون م... بودي اگهی تلخ تر از هر خبر دزدی که بهم میی هاهی حامد و کنايصدا
 
 
 !!!منتظرم.نیی پاای حرفاتو گوش کنم پاشو بیاگه خواست_
 
 
 کجا؟؟؟_
 
 
  کرده؟؟تی منو اذي جوجوی باز کنمی ببای ب؟؟یدتی خونه خاله مهشیمگه نگفت!! گهی دنییپا_
 
 
 شد که به بهونه اش هم قلـ ـبم آرومتر شد ی خبر خوشنی موقع شب اومده بود بهترنیا. حامد به خاطر مننکهیا

  افتادمهی به گریاز خوشحال....هم سوزش چشمام کمتر شد
 
 
 ؟؟ي اومدی چي براوونهید_
 
 
 !رمایم.هی گرری زيباز که زد_
 
 
  و قطع کنه گفتمی هول اشکامو پاك کردم و با التماس به حامد که هر لحظه ممکن بود گوشبه
 
 
 . حامدينر...ایواست...اومدم... کنمی نمهی گرگهید...مرگِمن...جون نفس نرو_
 
 
  خنده گفتبا
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 . که دلم تنگهایب_
 
 
 یواشکی کردم و دای تو راهرو پيدی جاکلي و رودی شد که کلنی اشیاما خوب. خدا قفل بودشهی همنای خونه خاله ادر

 ياما باز جامو رو... به من سر بزنه محال بودی کسی نصفه شبنکهیاحتمال ا.  تونستم بازش کنمازیبا هزار تا نذر و ن
 ... صدا بستمیدر و آروم و ب.  متوجه نبودم نشهقتم و اومد سری درست کردم که اگه ام کسيرختخواب طور

 
 

 شده یمگه چ... تحمل کنمتونستمی سخت بود اما میلی کنم خهی گردی نبانکهیا...نیی پارفتمی میکی ها رو دو تا پله
 یچی شده که من ازش هدای پي مادرهیبه جاشم . ستی نگهی خاتونه که دعهی کنم؟؟ هیکه به خاطرش گر

 جیمن گ... نشده کهيزیچ.دمیفهم...نارو از مامانینفر... کتک خوردنامو از بابالی دلنکهیاز همه بامزه ترم ا.دونمینم
 ...تی به خرزدمی بودم و خودمو مدهی منم فهمدیشا!! کردی من بود حداقل شک مي جایهرک...بودم

 
 
 :دمی که صداشو از پشت سرم شنگشتمیدنبالش م... ساختمونو باز کردم در
 
 
 سالم جوجو_
 
 

 ای دنهی من ي اومده بود برانکهیهم... گونهي روي به بـ ـوسه ازی ته دلم داشت نه ندنی به قند سابازی نه نمن
 آرامش شد

 
 
 دلم برات تنگ شده بود حامد...سالم_
 
 
سم  دویسوما نگفت! شنومی بعد درد و دالتو ميدیدوما اول همه سواالمو جواب م!! یزنیاوال با بغض حرف نم_
 !؟؟يدار
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 که يصدامو صاف کردم و با خنده ا... شدی که توش جمع شده بود پخش می تا اشککردمی چشمامو گردتر مدیبا
 : گفتمشستی تلخ رو لـ ـبم منقدری روزا چرا انی ادونمینم
 
 
 یگیم چون تو ی سخته ولیلیخ...اوال.دمی جواب معی زود تند سری بپرسیدوما هرچ!! سوما دوست دارم هوارتا_

 قبول
 
 
 احسان هـ ـوس کنه دوباره نی ادمیترسیم.کردمی بودم نگاه مدهی که توش خـ ـوابی مدام به چراغ اتاقنی ماشتو

 ... نهای دست از سرم برداشته ی تب لعنتتی انهی ببای رهی فشارمو بگادی بینصفه شب
 
 
 ! حرف دارمیکل..حامد سواالتو بگو _
 
 
 کم چشمامو هینورش قشنگ تو صورتم افتاده بود و ... و که باال سرم بود روشن کردنی پهلو نشست و چراغ ماشبه
 ي خبری و بي چند روز دورنی بابت اری دل ِ سهی خواستمیم... اشون کنممهی نی اومد حتیاما دلم نم...کردی متیاذ

 وند صورتم چرخي تک تک اجراي کرد و روزیچشماشو ر...نگاش کنم
 
 
 حاله که مطمئنا یچشماتم که قرمز و ب...رد بالشتم که رو صورتت جا انداخته...سه گود افتاده چشمات که قد کاریز_

 و هی قحطنجای افتاده پس ای که لبات به خشکمینطوریا!...يدی نخوابنکهی ای کي کردهی گرنکهی ایکی!  دارهلیدو دل
 ؟؟ی دوسش داشتنقدریا! ي تپل آب کردلوی سه کواز همه مهمتر حداقل د...دنی آبم دستت نموالنی لهی

 
 

 ي خوش رنگش جلوحیدوباره خاتون با تسب...دی لبـ ـام نشسته بود ماسي بودن حامد روقی که بابت دقيلبخند
 تو مخاطم ی و موقع بغـ ـل کردنش حسابکردی سرش مشهی که همی چارقد خوشگليبو...چشمام ظاهر شد

 ... به مشامم خورددیچیپیم
 
 

  پتک خورد تو سرمهی بلند حامد مثل يصدا
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 ؟؟یکنی مهیچرا گر_
 
 

  و گفتمدمی گونه ام کشي آروم روشالمو
 
 
 ! دوسش ندارمیول...ادی زیلیخ...یلیخ_
 
 
 !شنی مزی عزرنیمی می آدما معموال وقت؟ی واسه چ؟؟يدوسش ندار_
 
 

 که من ادی زمـ ـستون داره مدیشا...هوا خوبه اما من سردمه... از پام دراوردم و زانو هامو بغـ ـل کردمموییدمپا
 ...لرزمی مينجوریا

 
 
 ؟یی جاي ببرمت دکتر؟؟يلرزیپس چرا م... ینفس داغ_
 
 

 چند روز نی اياتفاقا. و دعوام کنهنهی حامد دوباره اشکامو ببخواستمینم... رو زانوهام گذاشتم تا حرف بزنمسرمو
 ... به حال خودم زار بزنمتونمی من میعنیسکوتش ...حق داد که حاال هق هق کنم...سربسته و خالصه براش گفتم

 
 
 ؟؟يدیتو مامانتو د_
 
 
 !نه_
 
 
 ي اصال بره؟؟ی چانی جريدیپرسی از احسان میرفتی خب م؟؟ی چیعنی...شمی موونهی تو دارم دينفس من به جا_

 !!ي افتادرشونی که گهی دوتا آدمنی باشه بهتر ایبه نظر من هرچ.ینیمامانتو بب
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اصال از . تو سرم شدهی بدونه من چه خاکی کسخوامینم. باخبرمی که ن از همه چفهمنیاز احسان بپرسم همه م_

 نکنه  بشه؟؟ بگم دستت دردی که چنمیبرم مامانمو بب!!  ندارنی که با من نسبتنایآخه ا. دامي حس بدنجامی ایوقت
تو از من هر روز و هر ساعت انتقام  يدستت درد نکنه که بابام جا! ی رفتي همه سال منو ول کردنیا

 نزد؟؟چرا ی چرا اومده دنبالم؟ چرا خاتون بهم حرفدونمیفقط نم.نمشی باشه دوست ندارم ببی و هرکیگرفت؟؟؟هرچ
 ! جز مندوننیهمه م

 
 
 !!گهی دشهی رو می همه چي جورهیبذار زمان بگذره ! ی اضافه کنگهی تا دی ستی سوالستی به بخوادیحاال توام نم_
 
 
منکه ! خورهیاصال از حماقت خودم حالم بهم م.شمی من تنها تر و بدبخت تر مگذرهی میزمان؟؟ فعال که هرچ_

 .ابام نرفته رنگ پوستمم به مامان و بی چرا حتنکهیا!!  کسچی ههی مامانه و من شبهی شبنقدری ادی چرا نودمینفهم
 
 
 .ی با بابات حرف بزنینی که بشيریگی میجواب سواالتو وقت! گهیبسه د_
 
 
 يفقط برا! يزدی حرفو نمنی اگهید!  خوابوند تو گوشمي همه چجوري خونه خاتون جلويدیدی ميبود! بابام؟؟ هه_
 . درباره اش سوالم بپرسمنمی مونده بشنمیهم!  شدی بود اونقدر عصباندهی مامانم ودنکهیا

 
 
 م؟؟ی بزنی گشتهی میبر...چشمات قد عدس شده.يکور شد. نکنهی گرنقدریا_
 
 

 :  پام کردمموییدمپا...که ام گرفته بود&! واژه!& هیاز شدت گر... به چنجره اتاق احسان چشم دوختمدوباره
 
 
 . برمخوامیم. وقتهرید.نه_
 
 

 :مینی نو ك ب و آروم زددی شال بـ ـوسي از روموهامو
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 هوو الی مردن دارم نه خالیچون نه خ! ی حاال حاالها حساب کنیتونیرو من م!  دوست دارمایلیجوجو من خ_

 ! هستم در خدمتتون! آوردن
 
 
 ! ِزی احسان گوشاش تنیفقط زود قطع کن ا. بندازسی مهی يدیرس!! ییشما آقا_
 
 

 : رنگ و رو عوض کرد که جا خوردمنیهمچ. کرده بوددای پي دونم چرا حامد به احسان آلرژی نممن
 
 
فکر . احسانشی پيای بيخودت کرم دار!  سمانه ام که بود؟ي با اونا بودیگی مگه نمت؟؟یی خونه دایچرا نرفت_

 .نکن من خرم
 
 

 ...هی مردا هم واسه خودش نوبرحسادت
 
 
 !!! پسر هستنقدی ام ایی زندايالیتازشم تو فام.شنیخونه که بند نم.میی زندايالی فامشی اصفهان پرنیاونا فردا م_
 
 
 تو لی راحت شه گورالمی خخوامیم... رفتمياز پنجره دست تکون بد... نفسکنمی وگرنه گاز گازت منییگم شو پا_

 !!اتاقت نباشه
 
 
 . هوامو داشتي چجوريدیدیاگه م!  بچه ام ماههله؟؟ی گورهی احسان شبيکجا. وااا_
 
 
  حساب کن گربه کور ِمرمی چند وقتت آلزانی اي هایضیبه مر! ستنی نالتی فامنای رفت اادتی نکهیمثل ا!! هه_
 
 

 بهی که براش هفت پشت غریبا من. با من داره یاحسان؟؟ چه نسبت.کردمی مي طرفداریمن از ک. درست بودحرفش
 ...گفتیکاش حداقل بهم م. ام
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 دادم و اونم رفت حامد دست تکون ي تو اتاق برگشتم از پنجره برایوقت
 
 .گهیدِ پاشو د...يبهتر شد...11فشارتم اومده رو . خوش خوابيخوابالو...پاشو نفس خانوم_
 
 

 . بودختهی شونه و صورتم نامرتب ريموهام رو... بود و گرفتمدهی سرم کشي که از رویلحاف
 
 
  نه؟ای يذاریم. کپه مرگمو بذارمخوامیاحسان م_
 
 

  چشمامو زد کنار و گفتي جلويموها
 
 
 !! ـنماـی سمیپاشو بر.گهیبسه د_
 
 

 : گفتمی متکا ول کردم و بعد پوف طوالني روسرمو
 
 
 ! که اعصاب ندارمچونیتو ام مامانتو بپ! با حامد قرار دارم_
 
 

 : گفتي کامال جدي مکث با صدایبعد کم. رو هم گذاشته بودم و منتظر جواب احسان موندمچشمامو
 
 
 !!نمی جناب زرافه رو ببنی اخوامیم!! امیمنم م_
 
 

 ...باغ وحش دور خودم دارم!! لی گورگهیحامدم که بهش م! زرافه... ام گرفته بودخنده
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 ؟؟؟يبریمگه تو منو سر قرارات م! شهینم...نوووچ_
 
 
 !ستی نایه باز مسخرنی رفتن و ارونی به بيازی نگهی بسه دمینیبی ما تو دانشگاه همو مه؟؟یمگه خاله باز! نه_
 
 
 نظر حالله هی تو دیاز نظر مرجع تقل!!  نگاش کنمری دل ِ سهی خوامی مدمشیچند وقته ند!!  جناب ِ محترمشهینم_
 گه؟؟ید
 
 
 :دیباری بودن می صداش شاکاز
 
 
  حالله؟؟؟؟ی تو چدیاز نظر مرجع تقل_
 
 

 ي دستامو رونکهیبدون ا. ندازه؟؟ی مکهی و تدهی مری ِ منه که بهم گکاریپسر ِ احمق فکر کرده چ... ام کرده بودکالفه
 درست صورتم مقابل صورت احسان قرار یتخـ ـت بذارم تا تو بلند شدن بهم کمک کنه از سرجام بلند شدم و وقت

 :گفتم دادمی ملشی که داشتم تحوياری حرص دربشخندیگرفت با ن
 
 !! حاللهیهمه چ_
 ؟؟ي بريخوای مییتنها! پس بذار احسان ببرتت_
 
 
 
 !! دارهنیماش. دنبالمادینه دوستم م_
 
 

 اومد یاحسان از پله ها باهام م. دوستم ازم سوال نکنهی بابت رانندگگهی تلنگر احسان به خاله شدم که دمتوجه
 : که گفتنییپا
 
 
 !! خونه بهم زنگ بزنيدیرس_
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 .رونی برمیبا حامد دارم م!! رسمی مرید_
 
 

کالفه ... موردش رو اعصابم بودی بياینگران...رونینفسمو با صدا دادم ب. تا بهم برسهدی بازومو کشاطی به حدهینرس
  کنمی تا بلکه حرصمو خالدمی کوبنیپامو رو زم

 
 
 چته تو؟؟!! ياری احسان حرصمو درميوااا_
 
 

 : گفتی و با لحن مهربوندی بازوم کشي به حالت نـ ـوازش رودستاشو
 
 
 خوبه؟؟. خونه باشزنمی زنگ مگهی ساعت دمی نتیگربه جونم نها_
 
 

  خودم دست خودم نبودیاما حس و حال داغون و ب. بلند بدمي نبود جواب خواهش محترمانه اشو با صدادرست
 
 
  تو؟؟؟ی هستی اصال ک؟؟یکنی مفی و تکلنیی مهربونتر از مادر؟؟؟ واسه من تعهی دايشد!! بس کن_
 
 
 : گفتمی حالت تمسخر دستمو جلوش تکون دادم و با حالت سوالبا
 
 
 !!شمــــــــــا؟؟_
 
 
 دیکل... نکنهي من دلسوزيخوبش شد تا اون باشه برا... راهم کنار رفتيناقابل از جلو " معرفتیب" هی گفتن با

 پامو يسنگ جلو... تو کوچهدیچی حامد پنی که ماشکردمی مي تو دستم داشتم بازدیبا کل.خونه رو از خاله گرفته بودم
 . وسط کوچهدمی در خونه خاله و پريبا حرص شوت کردم جلو



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 516 

 
 

 همون موقع بهش رمی حال احسان و بگنکهیاز حرص ا. خونهدمی ده ازخونه خاله راه افتادم و هشت شب رسساعت
اونقدر بهم .قطع کردم صداس مزخرفشم نموندم و تلفن خونه رو دنیمنتظر شن!  خونهدمیزنگ زدم و گفتم تازه رس

 دوش نکهیبعد از ا.  درد گرفته بودهامم  و گونهرفتیخوش گذشته بود و از ته دل خندسده بودم که دلم ضعف م
 گریباز... نشستمشدی که پخش میالی سري به تماشاونی تلوزي خودم نسکافه درست کردم و جلويگرفتم برا

خدا کنه مامانم بهش غذا داده . االن کجاست؟؟یعنی. هواشو کردییهویچقدر دلم . بوددی نويمردش مورد عالقه 
 لمی دنبال موبادیبا. خبرم رفتمیمخصوصا االن که ب.تییگلوش بره پا  ازيزیاصال اگه بدون من چ.باشه

 .کردمی مدای پاجیبهش احت.گشتنیم
 
 
هش کردم به حامد زنگ زدم تا  رو به رایوقت.نی بود رو زمختهی تخـ ـت افتاده بوده و تمام دل و روده اش رریز

 درباره اطی محض احتي بهم گفت که برامی بودرونی که بیموقع. در دسترس نبودشی نه که گوشای دهیبپرسم رس
 ی از گواهي از شناسنامه ام بود نه خبري خبرنه  و رو کردمری مدارك ِ خونه رو زيکشو. مامانم اطالعات جمع کنم

 لو دمیپرسیاگه از احسان و رسول م. اتاقمو حوصله نداشتم جمع کنمیختگیبهم ر... جفتش بوددی نوياما برا.تولد
اون منتظر بهونه است و منم ...رونی بندازهیمطمئنم بودم که بابام از خدا خواسته منو م. که از همه جا با خبرمرفتیم

 ... دستش بدمي بهونه اچی هدینبا
 
 

 قیرف... بودنیرحسی امزنهی به مامان و بابام نمی بدونه و در صورت با خبر کردنش حرفدادمی که احتماب می کستنها
 ... هامیگرمابه و گلستون بچگ

 
 
 کرده بود آلبوم موی بچگي عکسايدلم هوا... زنگ زدن ي شده بود براری دگهید. انداختمی ساعت اتاق نگاهبه

 همه اش کنار همه عکسا بغـ ـل خاتون یتا سه سالگ...دمیخندی به حماقت خودم مشتری بزدمیعکسارو ورق که م
 ... تولدم خوشحالميچقدر تو عکسا...بودم

 
 

من بدون تو و با تو .  که دوسم ندارنیی آدماشینه پ.شدمی خودت بزرگ مشی پشهیکاش هم.؟؟یی کجاخاتون
 تا شمع تولدمو فوت ی و کمکم کنی عکس بغـ ـلم کننی تا مثل همیستی نگهیاما االن که د.کردمی میزندگ
بهش . منو بهش برسونالم سشیدید...خدا؟؟.ي سپردی من و دست کینگفت... خاتونی رفتالی خی بیلیخ...کنم
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 بهت گفتم ادتهی.کالس قران و به خاطر تو رفتم ...زنمی و دم نمشمی دارم از بر موبتویدمم گرم که صبر ا...بگو
 به جات صد تا يری بگادی که ي بابت هر سوره ای گفت؟؟ی گفتیم چ بهادتهی!! گهی کالس دهی برم چونمی بپخوامیم

 تو ام قربون صدقه ام فرستادمی بلند بلند مشهیهم... و دوست داشتمنمن صلوات فرستاد.. فرستمیصلوات م
 ...یرفتیم
 
 
 يبا صدا.دی طول کشي اقهی دقستیمرتب کردن اتاقم ب.اشکامو پاك کردم . نکنمهی حامد قول داده بودم که گربه

  جواب دادمویرو مبل ولو شدم و گوش.. بابام باشه اما شماره حامد افتاده بوددمیترسیم.. شدمییرایزنگ تلفن وارد پذ
 
 
 جونم؟؟_
 
 
 ؟؟ي جوجو؟؟ خواب که نبوديچطور.به به مهربون ِ خودم_
 
 
  خونه؟؟ياومد!  شروع شده بوددنمی کشازهینه تازه خم_
 
 
  دوباره برمدی بایآره ول_
 
 
 کجا؟؟_
 
 
 !!قربون ِ شما_
 
 
 ؟؟ي بريخوایکجا م.اری در نياه حامد مسخره باز_
 
 
 . مراقبشون باشمدیبا.زن و بچه اش تنهان. مسافرترهیآخرشب م. داداش بزرگمشیبرم پ_
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 برگرد خونه خاله ات تا گفتیاگه نگرانم بود م. برهخواستیاما البد برادرش براش مهم تر بود که م!!  تنها بودممنم

 .یتنها نباش
 
 
 . بهم خبر بدهيدیرس.باشه پس_
 
 
 بهت گفتم دوست دارم؟؟_
 
 
 !يبا.ادیاالنم خوابم م.زمی عزیگفت.آره_
 
 
 !! و مرضيبا_
 
 
 چرا؟؟_
 
 
 !! که منتظرمای کن بپیخوشت!!  خانوم خوشگل ِ بد عنق و دعوت کنمهی گرفتم که رونیچون من رفتم شام از ب_
 
 
 ! خونه داداشتي بريخوای می حامد توکه گفتيوا_
 
 
 ناراحت زن و بچه اشه یلی خره؟؟یترو ول کنم زن خل و چله اونو لچسبم که سگشون گازش نگ! دروغ گفتم بانو_

 .با خودش ببرتشون
 
 
 ؟؟ی گرفتیحاال شام چ.آخ جووون_
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 !کباك_
 
 
 !پس اومدم عجقم_
 
 

 ی باهاش خداحافظدنی باهاش به بهونه خوابی احوالپرسقهی به خونه خاله زنگ زدم و بعد چند دقاطی احتمحض
 شی داشتم آرانهی آئيجلو.می کردم رو گوشورتی خودمم راحت کنم تلفن خونه رو داالی خنکهی اياما باز برا.کردم

 پشت تلفن ی صد دفعه الکنکهیبا ا.  بودول حامد باشه اما رسدیفکر کردم شا. در اومدمی گوشي که صداکردمیم
احسان بهش خبر داده بود . بودمشیندی اپن مانیمنکه عاشق ا. دی پرسیاز همه ج.. اما ول کن نبوددمی کشازهیخم

باالخره ... گفتمی خوردم و چی که چگرفتی منویاونم زنگ زده بود و فقط آمار ا. بودمرونیکه من از صبح با حامد ب
 . تماسم با حامد حاضر و آماده زنگ خونشو زدماز  ساعتمیبعد ن

 
 

.  بودادی زشمی عروسي بود که فکر کنم برادهی پوشيکت شلوار. در خونه رو باز کرد از خنده منفجر شدمنکهیهم
 و ی مشکرهنی براقش با پیکت شلوار مشک... برد تو خونهدی رفته بودم که دستمو کشسهی در از خنده ريجلو

 . جذاب ترش کرده بودالعاده  دست شده بود فوقهی ناشیدستمال رو کت و سر آست که با یکراوات آب
 
 
 .عاشقتم عجقم. حامد کراواتت رنگ چشماتهيوا_
 
 

 : دادم که گفتی دستش ممانتمو
 
 
 ؟؟يحموم بود.يدیبو شامپو م_
 
 
 : که بهشون دادم گفتمی موهامو باز کردم و بعد تابرهیگ
 
 
 !!بعله_
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 :د؟ی تو موهام فرو کرد و با صدا نفس کشسرشو
 
 
 !يدی می خوبيعجب بو_
 
 

 .منم که جنبه نداشتم. با محبت شده بوديادیامروز ز. مبل نشستمي فاصله گرفتم و روازش
 
 
 . برات بخرميدوست دار. شامچو بچه صحتهيبو! ستی من ني بونیا_
 
 
 ی موبالشم به نظر نو میپرده ها تا حت.ود دکور خونشو عوض کرده ب. گفت و رفت تو اتاقی چهی لب ریز

مونده بودم ...شدمی خوشحال مگفتی بود و عوض کرده بود برام مهم نبود اما اگه بهم مدهی رو خرنای ای کنکهیا.اومد
 دهی خرنمی هميبرا. استخدام شدهتوش  ِ کهی که خودش گفت فردا معارفه شرکتدهی چرا کت شلوار پوشنیا

 . شده بودکی شیلیواقعنم خ.بودش
 
 

 .دهی مری بهم گنقدری شده بودم که چرا ایمنم شاک.خورمی که چرا تند تند مدادی مری خوردن شام مدام بهم گموقهع
 
 
 . رفع زحمت کنمدیبا.برهیحامد من کم کم داره خوابم م_
 
 
 !!میدی ـونم که نکشـیقل.می نخوردییهنوز چا!!  خودیب_
 
 
 !!دهیاز شما به ما رس.نمی توکه پا اومده بودم خودتو ببهیمن .گهینه د_
 
 

 کردی مشی خنده هام عصباني صداشتریفکر کنم ب. موبل و پرت کرد طرفمکوسن
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 !یزنی تازه عروسا حرف مهیشب. مدل حرف زدنتنیگم شو برو با ا_
 
 

 : داد و با خنده گفتهی تکوراید باال تنه اشو به کردمی طور که داشتم تنم منیهم. از تو اتاق برداشتم مانتمو
 
 
 !!اونم دزد ناموس. شدهادیدزد ز. وقته نگرانتم جوجوری درم؟؟یآژانس بگ_
 
 

  جواب دادمي جدیلی خمنم
 
 
 ! تخـ ـت دو نفرهالتیخ! پادی منو می چهارچشمگاردمیباد.زمینه عز_
 
 

 .دمی که تنم بود خوابیی راست با همون مانتوهی خونه رو دوباره به حالت اولش دراوردم و تلفن
 
 

به . برطرف شددی بابت نوامیهمه دلتنگ.ی نه حرکتی نه حرفشهیمثل هم... اون روز مامان و بابام برگشتنيفردا
 قربون ی ِ مامانم حسابی عصباني چشمايمنم جلو.هی گرری مامان و بابام زد زي بغـ ـلم کرد و جلویخصوص وقت

از .رمی گرفته بودم ازشون انتقام بگمی تصمییجورا هی. رهی و مادی میار نفسباباهم که انگار نه انگ. صدقه اش رفتم
 ...دیبه جز نو...همه

 
 

 کالس که مدام دی سفيفقط به تخـ ـته .کردمی نه تو بحث ها شرکت مدادمی نه درس گوش مگهی کالس ها دسر
هر روز که .  از درس خوندني از جزوه و تست بود نه خبري نه خبرگهید.کردمی نگاه مشدی و پاك مشدی ماهیس
 که دوباره کارم به دفتر و تعهد کردی گل مطنتمی وقتا اونقدر شیبعض.شدمی خودم غرق میی تو تنهاشتری بگذشتیم
 روزهام بعد کالسم اگه شتریب.دادمی که سر کالس آهنگ گوش مشدمی وقتا اونقدر دمغ و پکر می و بعضدیکشیم

 تا ذاشتی مری روم تاثشتری اون بيباز حرفا.زدمی تا خونه باهاش حرف مزدمی زنگ می اومد به الیحامد دنبالم نم
 . رسولی و گاهن مورد احسای بي هاینگران
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 تخـ ـت ری زنای که تو اتاق مامانم ای مدارکفی باز کهی یحت. تولد نبودی از شناسنامه و گواهي خونه که خبرتو

حداقل . کنمدای طرفم دوست داشتم درباره مامانم اطالعات پهیاز . اما اونجا هم نبود. کردمدای شده بود پيجاساز
 کنه؟؟ی میگ اصال کجا زندایبدونم بعد بابام ازدواج کرده با نه؟؟ 

 
 
 دی نپرسدارمونوی ازم علت دنکهیا.نمشی ببرونی رو بندازم و ازش بخوام که برحسنی گرفتم به اممی تصمنمی هميبرا
 رحسنیقرارم با ام.نمشی ببي که چجورکردمی خودم داشتم دروغ سرهم ميخوشحالم کرد چون مدام برا یلیخ

 شهی و منم همشدی تموم مشیساعت ش  تاشهیمجبور شدم به مامانم دروغ بگم جون کالسام هم.ساعت هفت بود
ظهر بعد کالسم .. باشمرونی مجبور بودم تازه ساعت هفت بنیرحسی به خاطر کار امندفعهیاما ا. بودمیهفت خونه م

شماره حامد و ... موسسه نشستمکی بودم تو پارك نزدکاری بری که تا اومدن امی ساعتهیو تا . خونه نرمنکهی ايبرا
 ری بغگهی که دوست داشت استخدام شده بود و دی بود که توهمون شرکتیچند وقت... شدیچ گرفتم تا بپرسم کارش

 .مینی ببمیتونستیصبح ها همو نم
 
 
  خونه؟يری میک_
 
 
 ؟يای میتو ک. گردمی زود برمرمیگی میتا کس. دونمینم_
 
 
 . دنبال توامی اول مي بخوایول.من امروز خونه خواهرم دعوتم_
 
 
 .برو خوش باش! ؟يچه کار.نه بابا_
 
 
  دکتر؟ي بريخوایتو قلبت بهتره؟ نم. برمدیخودم که اصال حوصله ندارم اما با_
 
 
 .قرصامم تموم شده. کردتمی اذیامروزم سر کالس حساب. برمدیچرا با_
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  خودم ببرمت جوجوریوقت بگ_
 
 
 . راحت شدمرمی بمخوامیم! نوووچ_
 
 
 .شمی متیزودتر دل بکنم کمتر اذ. بهتره من از امروز بهم بزنم يریجدا؟؟ پس اگه قراره بم_
 
 
 .جناب نامرد!! مرد باش_
 
 
 من نامردم؟؟_
 
 
 . عشقمریبه دل نگ. کردم یشوخ_
 
 
 .گهی می چنمی ببخوامیم!  نرهادتی.ایکنی برام ضبط منیرحسیجوجو تموم حرفاتو با ام_
 
 
 خوفه؟؟.باشه چشم. صد دفعهنیا_
 
 
 .فعال.آره_
 
 

 نویحوصله ا...ارمیوقتش بود درش ب.نداختمی ور و اون ور منی تو دهنم اشدی می که تو دهنم بود و سه ساعتیآدامس
 ادمهی.. شده بوددیاونم مثل من رنگ و روش سف...رونی تفش کردم بنمی هميشتم که به دستم بچسبه براندا

 . که تو دهنم گذاشتم سبز رنگ بودیموقع
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 لمی بودم که موبادهیهنوز نرس. شدمی ربع به هفت سوار تاکسهی. بودی اهللا کاشانتی آابونی سر خنیرحسی با امقرارم

 . بودریشماره ام.زنگ خورد
 
 
 ریسالم ام_
 
 
 .دمی من رس؟؟ییکجا.سالم_
 
 
 . اونجامگهی دقهی پنج دقامیدارم م_
 
 
 .باشه پس منتظرم_
 
 
 .يبا.یاوک_
 
 

 رو تو قهیاونقدر خسته بودم که همون چند دق.نیی مانتو مدرسمو دادم پاينای کامل تو مقنعه ام کردم و آستموهامو
 نشی ماشدمی نپرسنیرحسی افتاد که اصال از امادمی شدم تازه ادهی که پابونیسر خ. زدممهی چرت نصفه و ننیماش

  نه؟؟ای داره نیاصال ماش.هیچ
 
 

 که شدم نشیسوار ماش.دیچی جلوم پنی کجاست که خودش با ماشای هی چنی گرفتم که بپرسم ماشلشوی موباشماره
 خورده جا خوردم هیاولش . که زده بودی و اسپرتنی سنگپیمخصوصا با ت. سر ذوقم آوردی عطر خنکش حسابيبو

تو راه سر . خورده جذبهی مهمتر مهاونم رنگ روشن و از ه. کوتاه بپوشهنی لباس آسترمی امکردمیچون فکر نم
 .حرف و من اول باز کردم

 
 
 . سرت شلوغهدونمیم. مزاحمت شدمادیببخش_
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 . دکتر قلبشبردمی بعد شرکت حاج خانوم و مدیفقط با. نداشتمیکار خاص.نه اتفاقا _
 
 
 . خدا بد ندهست؟یحالش خوب ن_
 
 
 المیمنم گفتم زودتر ببرمش دکتر تا خ.کشهی قلـ ـبم تبر مگفتی بود که مي اما چند روزدهی بد نمچوقتیخدا که ه_

  بود؟؟ی کدمتی که دي بارنیآخر.راحت بشه
 
 
 .مراسم خاتون.شیدو ماه پ _
 
 
 .شرمنده.امی چهلمشم نتونستم بيبرا.یگیاره راست م_
 
 
 !اونو که خودمم نبودم.دشمنت شرمنده_
 
 
  حالت خوب نبود؟؟ی چيجدا؟؟ برا_
 
 
 !!نهی منو ببادی بخواستیفکر کنم طال م! امیبابام نذاشت ب...هه_
 
 
  بهم انداخت و گفتی نگاهمیبا تعجب ن.  باخبرهزای چي سرهی که زد لو داد از ي ترمزشین

 
 
 !!ش؟؟یشناسیطال؟؟ مگه تو م_
 : که دوباره گفتدی لـ ـبمو دي روشخندین

 
 ؟؟يدی فهمیک_
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 !ی باشهی توهم مثل بقکردمیفکر نم!! یچرا بهم نگفت.یدونی میتو بگو از ک!! بماند_
 
 قطع کردی پخش موی ضبط و که رادي داد و صدانیی و پانی ماششهیش. خودشو گم کرده بودي دست و پایی جوراهی

 .کرد
 
 !من ناهار نخوردم.م؟؟ی بعد حرف بزنمی بخوری چهی میبر_
 

  تکون داد و گفتميسر
 
 . خونه باشمدیفقط من تا هشت با.میبر_
 

 سفارش غذا ي که گارسون برامی دونفره نشسته بودزی مهیسر . اومده بودمی بردتم و قبال با الری که امیرستوران
منم که از صبح ! "یشگی هميمون غذاه " اومد چون موقع سفارش گفتی منجای اشهی همری امنکهیمثل ا.اومد

سفارش . نخورده بودميزی شده بود چجاز خوردنش برام مگهی که به دستور احسان دی اون دو سه تا شکالتریبغ
 .پاستا دادم

 
 ! کباكیگی مشهیفکر کردم مثل هم_
 
 : گفتمدیفهمی نمی که مزه اشو جز خودم کسی خنده تلخبا
 
  مثل قبله؟؟گهی دیچ_
 

 خواستی اما دلم نمشدمی نگاهش مینیمتوجه سنگ.  گذاشتمزی مي و روکردمی که داشت صدلمونو ضبط ملمویموبا
 ..کردی نزده داغونم می و به من حرفدونستهی منکهیحس ا.. تا نگاش کنمارمیسرمو باال ب

 
 ! که بهت گزارش بدمنهی ايپس قراره امروزمون برا_
 

  شدم و گفتمرهی که تو دستش بود خیقیعق به صورتش نگاه کنم به انگشتر نکهی ابدون
 
  که ؟؟ادتهی!! می بودیمی دوست صمی وقتهیآره بالنسبت شما منو تو _
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 م؟؟یستیمگه االن ن_
 

 و پاك کردنی جا خوش ممی ـشونـی روزا خوب رو پنی که اي سردي تا عرق هادمی به صورتم کشی دستکالقه
 به صورتش نگاه ي جدیلی خنی هميبرا. دست دست کردنا رو نداشتمنیحوصله ا.زدمی زودتر حرفمو مدیبا...کنم

 . بابام طالق گرفتهاز ی اصال کای مامانم منو ول کرده دونهی می از کنکهیا.کردم و حرفامو گفتم
 
 : دغدغهیآروم و ب...زدی حرف منهی ِ من اون آروم و با طماني عکس لحن خشک و جدبر
 
 برام گفت که یی اتفاقاي سرهی دمی درباره اش از مادرم پرسی مفصله اما وقتدمی و کجا درباره اش فهمی کنکهیا_

رفت و آمد ما با مادرت !  مادرتوئهدمی ام فهمی اتفاقیلیخ.میمن و مادرت باهم همکار بود. اومدیاصال به مادرت نم
 مامانت و می خونمون گرفته بودشی که چند ماه پیی هاضه از رویکیتو . که دوباره شکل گرفتهشهی میطال دو سال

 تونم از مادرم یمن نم.کنهی ناراحت میلی مزنه که مادرتو خیی حرفانی خالصه که مهننیبی خانوم همو منیمه
 . بهت بگه هم مادر ِ منتونهی هم خود طال مي اگه تو بخوایبپرسم ول

 
 زنگ لمی که موبادنیچی مزی ميغذاها رو رو.گرفتی حرصم مکردی می اسم مامانامو قاطری هر بار امنکهیا

 فشار سوختی می چشممو که حسابيبا انگشتم مردمکا...زنمیبهش اس دادم که زنگ م.شماره حامد افتاد.خورد
 .دمیخوابی شبا باهاش می بعضیحت. نبودالمی خنی و منم عکردی متمی اذدمیلنز جد.دادم

 
 که نگاهم به خوردیدر کمال آرامش غذاشو م. سر دراوردمی مهمي نبود که من از چه ماجراالشی خنی عنیرحسیام

 ی و برمی خودمو بگينتونستم جلو. افتادمشی خبر خواستگارادی. دستش نبوديحـ ـلقه ا...انگشت دست چپش افتاد
 :دمیمقدمه پرس

 
 ته؟؟؟ی عروسیک_
 

  تکون دادم و گفتميسر که کردیداشت با تعجب نگام م. رو هوا مونده بود که قاشق و گذاشت رو بشقاب دستش
 
 ن؟؟ینامزد شد.دمی شنشی وقت پیلیاما خ.ي خواستگاري دونم رفته بودیم_
 

  به چشمام نگاه کنه گفتنکهی جمع کرد و بدون اي چشماشو با تک سرفه ايگرد
 
 ! شدیمنتف!!  بودتهیفرمال_
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  گفتمي داری خورده که مزه مزه اش کردم با خنده معنهی. خورده از پاستا رو به چنگالم گرفتم و گذاشتم دهنمهی

 
  ؟؟ی واسه چتهیحاال فرمال. می افتادی عروسهیگفتم . شدفیح_
 
  و گفتختی روانی تو لزی مي دلستر رواز
 
 بود گفتم ي بگم دختر با شعورنمیالبته ا... ازدواج کنمشیمیدوست داشت با دختر دوست قد.به خاطر بابا رفتم_
 !!!نطوری دوست دارم گفت منم هم روگهی دیکی

 
 : باز گفتشیاونم با ن... خندهری زمی زدی باهم پقهمزمان

 
 ی تو به سهراب چنمی زنگ بزنم بهت ببخواستمیم..  بهش بگمي چجورکردمی نفس همه اش با خودم فکر ميوا_

بنده خدا دوست پسـ ـرش مدام . خودش چند قدم از منم جلوتر ِدمی دی دختره همونارو بگم ولنی که منم به ایگفت
 .دمیشنی مشی گوشبرهی ویه!زی منم تيگوشا.زدی زنگ مشیبه گوش

 
 يبرا. کنمتشیکرمم گرفته بود اذ... که مرده بودم از خندهکردی مفی بامزه تعرنقدری اریام... اومدی ام بند نمخنده

 :: موقع غذا خوردن گفتمنمیهم
 
  بهش گفتم؟؟ی من چيدی تو از سهراب نپرسیعنی_
 

 : ازم گذروند و با خنده گفتنگاهشو
 
 !!  بوددهیمامانم از مادرش پرس_
 
 مامانت همه رو بهت گفت؟؟؟_
 
 های تا فيدی مشیاون موقع هام هر دفعه عصب! ي من موندم تو چرا اصال عوض نشدیی خدا؟؟ی چیعنیهمه رو _

 ! وسطيدیکشیخالدون طرفو م
 

 حرفاش اومدم و به ونیم.دوست داشتم نظر مامانشو بدونم. که منم به قهقه افتادمدیخندی اونقدر بامزه مخودش
 :دروغ گفتم
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 !نه؟؟ی با من سر و سنگگهی مامانت دنمی هميبرا_
 

 : مکث گفتی جمع کرد و بعد کمعی لبشو سري روخنده
 
چقدر خوشحال شده بود که تو سرشو ! ادیوشش نماتفاقا از شانست مامانم از سهراب اصال خ.یکنیاشتباه م_

 ! به طاقيدیکوب
 
 ي با خواستگاریی جوراهی بهم زد و بعدم ی متوجه شدم که اگه مامانش اون حرفو تو مهموننیرحسی حرف امنی ابا

 که خودش ي و خنده ایبا شوخ... منو دوست داشتهری غی واقعا کسنیرحسی بوده که امنی ايرفتن پسش گرفت برا
  کردن سر حرف و دوباره باز کردمزیو تم زیغذا خوردنمون که تموم شد و م.راه انداخته بود فضامو عوض کرد

 
حرفم ...ادامه حرفمو خوردم...ر* هگهی بابام بهش می چيبرا!!  به طالیعنی گفته؟؟ ای چنی مامانت نگفت مهریام_

 ...فرو رفت اما بغضم نه
 
 سالتم نبوده که از بابات هی دونم که تو ی حد منیدر هم. نکردميراستش کنجکاور یعنی. دونمی نمادیمن ز_

 !! هم با مادر من) نیمه(هم با مامانت !  بودنیمی دوست قدنکهیمثل ا.رهیگیطالق م
 
 ...زدمی منی زمي و پاهامو رودادمی هامو فشار مقهیشق.شدی سرم داشت از درد منفجر مگهید
 
  بگم باز؟؟؟؟ینفس خوب_
 
 .میپاشو بر.ترکهیسرم داره م.الی خیب.نه تروخدا_
 

 ... ها تو خونه بابامم داشتمی که تازگیحس...موذب بودم...کردی نگام منیرحسی مدام امنی تو ماشمی راه افتادیوقت
 
 ؟يدیتو از کجا فهم_
 
 .گفتی منی داشت به احسان و امدیخاله مهش...دمیشن_
 
 نیاالنم ا.دهی کشی سختیلی خشی طالتو زندگگهیم. دوسش دارهیلیمامانم خ! ادی خونه ما میمامانت هر از گاه_
 !! همون روزاستي که داره برایضیمر
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 .کردمی می لب خوندیبا.دیشنی گوشام نمگهید...لبـ ـاشو...صورتشو نه...نمی ببقی پهلو شدم تا صورتش و دقبه
 
  ؟؟یضیمر_
 

 .مکثش بند دلمو لرزوند. دهنش زديآروم رو.اوردی حرفو به زبون منی ادی نباانگار
 
 .گهی و نمدونهی منای از اشتری بدونستمیم... دهنش برداره و حرف بزنهي دستشو از رودی التماس نگاش کردم تا شابا
 
 که یی تروخدادمی قسمت ممونیآره؟؟ ترو به دوست.یگی و نمیدونیتو م... چه خبرهنمیبگو بب. مرگ من حرف بزن_

 .جون حاج خانومت بگو.رف بزن حیکنی میبراش زندگ
 
 همه وقت نیدوست نداشتم بعد ا... صورتم گرفته بودميدستامو جلو... قسمش بدمشترینتونستم ب.دی امونمو برهیگر

 که ي با دستمال گل دوزکردمی مهی که هروفت گریگذشت اون موقع.میما بزرگ شده بود.نهیدوباره اشکامو بب
 که اسممو صدا ی اونم وقتزدیگفتنش م نیس...کردی بود اشکامو پاك مبشی بابت خون دماغ شدناش تو جشهیهم

 ... برهی اسممو نمگهی چون ددی دونم شاینم...اما نه به اندازه االن ...زدیم
 
تن و بدنمو بدجور به لرزه انداخته . و اما به زبون آوردمستی ننیرحسی در شان امدونستمی که میی حرفادنیشن
 اسممو به زبون دی دونم شاینم...دمیشنی صداشو نمگهید... شدمادهی پنشیسر کوچه از ماش...ومد اینفسم باال نم..بود

 رفتن يپا...رفتمی راه مواری دست به ددیبا..ود که به تپش افتاده بود غفل شده بی قلبيدستم رو...آورد
 مهینصفه و ن...گفتی دم گوشم مییزای چهی. نگاش کنمشدیروم نم. بود پس زدمنمیدستشو که به گوشه آست...نداشتم

 ...زدی گفتنش منیهنوزم س...واضح نبود...دمیشنیم
 

 در يهنوز کامل جلو. ازش جدا کردمرموی که روشنه مسدمی راه پله رو دي قدم باهام اومد اما تا چراغ ورودچند
 پس زدم رویخوب شد ام.فرستادی داشت صلوات می در واستاده بود و با نگرانيجلو.دمی بودم که مامانمو ددهینرس

 ...دشیدیوگرنه مامانم م
 

 ینی ماشدی ترمز شدي اونو صداياما نه صدا...دمی که به صورتم زد شنی محکمیلی تا با سدمیشنی مامانمو نميصدا
 . توقف کردکمیکه نزد
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 حساب هی همونجا باهام تسوگرفتی دونستم اگه مامانم جلوشو نمیم. شدادهی پنی از ماشتی که با عصباندمی دبابامو
 وونهی بابام زودتر با آسانسور برسه سر وقتم مثل دنکهی از ترس ادمیپشت در که رس. باال رفتمعیپله ها رو سر.کردیم

 . باز کنهدی تا نوزدمیها به در م
 
ز پشت قفل کردم و در اتاق و ا.بردمی به اتاقم پناه مدیاما با. نی بخوره زمدی عجله رفتنم تو خونه باعث شد که نوبا

 درباره مادر من؟؟ درباره زد؟؟ی مریاون حرفارو ام...دیرخی هنوز دور سرم منیرحسی اميحرفا.پشت در نشستم
 اون دنیشن.خوردمی نمی بابا به در اتاق من تکونيها دنی که با مشت کوبيبدنم لمس شده بود به حد...بابام؟؟

 آب ي برای ساعت بعد وقتهی که دی ارزی نمنی به ادیاما شا...ه شب برسم خون10 که ساعت دی ارزی منیحرفا به ا
 ... نـ ـوازشم کنهری دل سهی بابام سر راهم سبز بشه و دوباره رونی اومدم بیواشکیخوردن از اتاقم 

 
 سروقتم ادی دوباره بابام بنکهیبا وحشت ا. بلند شدمی گوشي حس افتاده بودم که صدای جون و بی تخـ ـت بيرو
 . جواب دادمعیسر
 
 الو؟_
 
منم . ناراختت کنمخواستمیباور کن نم. خونه هم حالت بد شديدی رسریهم د. دیببخش. من شدریتقص! رمیام.سالم_

 همه مدت نی وگرنه بعد امیخودمم و خانوادمم باور ندار. بودم و بهت گفتمدهی شنگرونی که از دییفقط حرفا
 ...میدادیرابطمونو ادامه نم

 
 به طرفم وونی من از مادرم کتک خوردم و بابام مثل حدهی که ددمی فهمدی تماس مفنیاز ا. بود بسنجای همتا

 زدمیزنگ م!  اومدی خوشش نمهی به حامد زنگ بزنم اما اون که از گرخواستمیم. قطع کردمویگوش.هجوم آورده
 .من فقط اونو دارم فقط و فقط....شدیدوباره دعوامون م

 
 ی تا از قلب درد لعنتخوردمی مدیبا.نی زمي روفتهی دراروده بودم بی که از قوطی قرصشدی دستام باعث ملرزش

 خوب کنم؟؟ یاونا رو باج... امگهی دياما دردها.خوردنش دردمو کمتر کرد...راحت بشم
مو دارن نفس...اوردمی در مشونوسری همه چی تالفدیبا... خدایاز همه حت...انتقام... چکدومیه...نه...دعا...قرص...دارو

 ... باباکنمیذره ذره آبت م... حرص خوردناهم براشون خوبهنیهم...همهشون باهم. تقاص پس بدندیبا...رنیگیم
 

 ... اومدشهی از همرترید.... موندمی منتظر حامد مابونی سر خدی طبق معمول باصبح
 
 ؟يدی رسی کشبید! نی زمادیآسمون خدا م! ای جواب ندتوی وقت گوشهی ؟يچطور_
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 !ده_
 
 کارست؟ی و چی مامانت کيدی ندادن؟فهمری گنایمامانت ا! دی طول کشنقدری که انیگفتی میچه خبره؟ چ!! ده؟؟_

 کنه؟؟ی میکجا زندگ
 
 !آره_
 
 !!؟یزنی حرف میچرا تلگراف_
 
!  حواسم بود که ضبطشون کنمنی تو ماشیحت.همه رو. که زدبم و ضبط کردمییحرفا!!  کردن ندارمفیحوصله تعر_
  توخودم باشم؟؟؟یکنیحاال ولم م. کنمیست بلوتوث موا
 

 : فرمون زد و گفتي روی مشتتی جواب نذاشت و با عصبانی بلندم و بيصدا
 
 !!نی زدی چه حرفستیبرام مهم ن! به درك_
 
 منم ينجوریا. کردادمی وسط راه پدی و دعصری ولکی ترافیاونقدر که وقت. کردیدوباره قاط!  از جناب حامدنمیا

 چند بار زنگ زده بود و بهم نیرحسیام. روشن کردممویسر کالس تازه گوش....مجبور نبودم حرفامونو براش بفرستم
 جواب بده دوباره زنگ نکهی اياونم به جا "شاخواه. خودمون بمونهنی بیهمه چ"فقط براش نوشتم.اس داده بود

 .اوردی حرفارو به زبون نمي سرهی و داشتینگه مکاش حداقل حرمت اسمشو . صداشو بشنومخواستمیاما من نم.زد
 

 ي ما رو پله مسخره رو بازدی خورده با نوهی... موسسه اما به خاطر درد قلـ ـبم برگشتم خونهرفتمی مدی مدرسه بابعد
 . اپن بذارهيکمکش کردم تا مشمباها رو رو. بودی و خوراکوهی عالمه مشمبا مهیدستش .کردم تا مامان اومد

 
 ؟ي مگه کالس ندار؟يچرا خونه ا_
 
 م؟؟یمهمون دار. اومدم خونهکردیقلـ ـبم درد م_
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 مارو دعوت کنن اما به بابات که زنگ زدم گفت خواستنیاونا م.امروز دفتر بودم که خانوم جناب سرهنگ زد.آره_
 اشو خودم هیبق. بزنم یرت چهی ام گرفتم آماده اش کن تا من ی ساالد ماکارونلیوسا. رو بشورنایا!!انیبگم اونا ب

 !دمیانجام م
 
شستن .يریگی مرونی آخرم غذا رو از بدونمیمنکه م.ي انجام بدي که تو بخوامونهی مي اگهی دلم گفتم مگه کار دتو
 ... بده من بشورمرهی بگوهی مامانم هروقت مشدی کار باعث منی بودنم تو اقیدق. ها رو دوست داشتموهیم
 

 می گوشبرهی ويبا صدا. کارم کردمنیهم. بخوابمرمی شد نوبت من بود بگداری مامانم بیوقت.  کارا رو انجام دادمهمه
 ... چشمامو باز کردمدی نويکه همزمان شده بود با تکون دادن ها

 
 هااان؟؟؟_
 
 .گفت صدات کنم.مامانم دست تنها سختشه.مهمونا اومدن.گهی پاشو دیآج_
 
 .امیبرو بگو االن م.باشه_
 

 .کردی که داشت خودشو خفه مدی رسمینوبت به گوش.رونی رفت بی ماچ آبدار کرد و با خوشحالهی صورتمو
 
  سالم_
 
 ؟؟يدیزنگی زنگ بزنم توام نمخواستمی من اگه نمیعنی_
 
 !منتها خوابم برد.زدمی صدات بال بال مدنی شنيجرا اتفاقا من برا_
 
 .ي ِ دوستم دعوت شدیآخر هفته مهمون! يزنگ زدم بگم حاجت روا شد! یخر خودت_
 
 . شدهي تکرارگهی من همه لباسام دیول! یآخ جون مهمون_
 
 .ي چند بود؟ البته با اوضاع االنت که الغر شدزتیسا. لوسي جوجوخرمیبرات م_
 
 !! پامم همونهزیسا.38_
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 .دیچی خنده اش تو گوشم پيصدا
 
 ؟يخوای و گردنبند نمفی کانایاح.يخوایپس ست کامل م_
 
 .نه اونا رو دارم_
 
 !! بالکن اونارو بلوتوث کنایب.باشه _
 
 ...آخه_
 
 .بدو کار دارم.آخه نداره_
 

 ودی از پري اما خبرکردی بود که دائم دل و کمـ ـرم درد میچند وقت. سرم کردمی سادمو با شال مشکی مشکمانتو
با خنده بهش . خنده حامد دراومدي که صدامکردیدر بالکن و باز م...اما مثل همون دورا ن دردو داشتم...شدنم نبود

 :سالم کردم که گفت
 
 ...ادی بهت میچقدر مشک_
 
 . ازش تشکر کنمی چند بار پلک بزنم و با عشوه االغفشی تعرنی بودم که با انی حوصله تر از ایب

 
 . بلوتوثتو روشن کن_
 
 .چشم خوابالو_
 

 . که ضبط کرده بودم و فرستادمیی دو تابراش
 
 ؟؟ي نداريکار_
 
 . نه برو_
 

 .دیباری از سر و کولم میکالفگ.دمغ. حال ی رنگتر از منم بود؟؟ بیب... به سر و صورتم نگاه کردمنهی آئي جلودوباره
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 محکم بغـ ـلم کرده بود که دم گوشم اسممو با محبت به چنیهم. شدم اول طرف مامانش رفتم ییرای وارد پذیوقت
  دادمخیجواب نگاه با محبتشو سرد و !!  بهش گفتهوی همه چنیرحسی امدمیزبون آورد که فهم

 
 !نیخوش اومد_
 

 : گفتي و با دلسوزدی طرف صورتم کشهی به دستشو
 
 و به خودت فشار ی خودتو ناراحت کنادی زدی نبايامسال کنکورم دار.ترو خدا به خودت برس. دلمزی عزيالغر شد_
 .ياریب

 
 بازوم برداشت و منم يدستشو از رو. رفتارم شديمتوجه سرد. تشکر کردم ازشی تکون دادم و با لبخند زورکيسر

از مقتدر بودن پدرش . اش به طرف جناب سرهنگ رفتم که کنار پدرش واستاده بودانهی تفاوت به نگاه پرسشگرایب
 دعوا هی بقي و جلوری تا حاال امادی نمادمی.ت دوسش داششهی همنیرحسیاما ام!  مني باباهیاونم شب. اومدیبدم م

 ...کرده باشه
 
  دخترم؟يبهتر_
 
  د؟یشما خوب.ممنون_
 
 !!البته اگه بذارن! ادی و مرهی می نفسهی.الحمداهللا_
 

 : بود چون با خنده به باباش گفتنیرحسی اما انگار منظورش به امکردمی بود و نگاش نمنیی سرم پامنکه
 
 !!دی نفس نبري ِ منو جلويآبرو.ی مهمونمی روز اومدهی! نی بازم که شروع کردیحاج_
 

 من اشتباه دیشا... بابام اسممو به زبون آورديچه راحت جلو...هنوز ِ هنوز!! زدی گفتنش منیس... ام گرفتخنده
 .دونمینم..دمیشن
 
 بود نکی سي ظرف توي سرهی. تو آشپزخونهدمی کردم و چپی سرد و خشک سالم و احوالپرسیلی ـنم خـیرحسی امبا

 ...سرد ِ سرد مثل خودم... آب سردای شهیطبق عادت هم.شستمی مدیکه با
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 و ری ِ امياز قصد حرفا. بپرسهی زد سوالری که لمیی اس بده و درباره حرفاای اش منتظر بودم حامد زنگ بزنه همه
 ... بهم زده بود و براش نفرستادمنیکه تو ماش

 
 ی داره وقتي دونم چه اصراریمن نم.امانم بود مریتقص.اوردی مچ دستمو درد مشینیسنگ... و برداشتم یی چاینیس

از ... دال نشدمادی زدی که رسنیرحسینوبت به ام...کنهی هاشو رو می سنگوانی ِ و لکی شینی سادیمهمون خاص م
 " چک کنتویگوش" گفتب لری چشمامو در آورد و زری دل سهی ییاونم با کمال پرو...قصد

 
من رو ... شدمرهی خونی به تلوزی نشستم و الکییرای راحت تو پذالی ساعت با خمین. ارمی حرصشو دربنکهی ايبرا
 کردمی وا مگهی حساب دریام
 
به خاطر حامدم شدم رفتم تو اتاق و .زدی ام با نوبد حرف می بود و هر از گاهشی اون دائم سرش تو گوشیول

 شتری بی و دومیاول.بهم اس داده بود چهار بار نیرحسی نبود اما در عوضش امياز حامد خبر. چک کردممویگوش
 : نوشته بودیاما تو سوم!!  غلط کردن بودهیشب
 
 اما گفتمی موی همه چدینبا!! مونیبه دوست. کهادتهی! ي خودت قسمم داده؟ی من چری اما تقصکنمی درك متویناراحت"

به اصرار . و گفتمروزی دانیمن به مامانم جر. ی گذشته خودتو مادرت طال بدوني تو خمـ ـارنی از اشتری بومدیدلم ن
 دوست بد گمیمن دروغ نم!  بدمحی به دروغ براش توضمویناراحت لینتونستم دل.نگرانت بودم.نجای امیمنم امروز اومد

 "! اخالق
 
ز  دومشو باامکیپ...دمی پرسی و نمشدمیکاش الل م. اصرار کردم تا بگهیلیخودم خ. که راست گفته بودنجاشوی اتا

 .کردم
 
بدتر .ي نزدی اما حرفیمنتظر موندم تا بگ.شبی دی ولامتی قهر قهر تا روز قیگفتی ممیبچه بود "

 "ادته؟؟ی.نمی وقت قهر نکچی باهم همی که من وتو قول دادیدونیم.دمیترس.شد
 
اول خواستم جوابشو ندم . چند وقتنی ِ ای برام لذت بخش بود اما نه به اندازه جبران تلخی خاطرات بچگياداوری

 ... بود وسطدهی کشی بچگي پانیرحسیباالخره ام.ومدیاما دلم ن
 

فکر .خورهیفقط حالم از حماقت خودم بهم م! ستمیقهر ن! ياری مهربونو دربي آدماي خواد اداینم " نوشتمبراش
هم من بزرگ شدم !  تموم شدیگ همون بچیبچگ! تو به فکر معـ ـشوقه ات باش... اماسوزهی دلت برام مکردمیم



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 537 

 کاش مثل همون دوران پشتم در ي افقط  ساکتمشهیدوست هم. اگه ناراحتت کردمدیخشیبازم بب.يدیهم تو قد کش
 "ی بهم جنجر بزنهی توام مثل بقنکهی نه اي اومدیم
 
 نگاه ونی نشستم و به تلوزدیکنارنو.خونهی مامموی که داره پدمید... ییرای براش فرستادم و برگشتم تو پذامویپ

 نیرحسیام.ارمی باعث شد سرمو باال بکردمی که حس می نگاهینیسنگ! نبوديزی برنامه چنیمزخرف تر از ا.کردم
 ... بدمصی تشخنونستمی ماش  چال کونهي که فقط از رویبهم زل زده بود با لبخند کمـ ـرنگ

 
 برام جالب یلیرفتارش خ. خانوما کمک کرديپا به پا اومد تو آشپزخونه و یستی رودربای انداختم سفره بموقع

اما من ...همه نشستن... شددهیسفره که کامل چ... برام جالب بودذاشتی احترام می به جمع خانوادگنقدری انکهیا.بود
 اومد تو نیرحسی که امشدنی ها داشتن له مینیزم بی سدیرسیزورم نم. برگشتم تو آشپزخونهگی ته ددنی کشيبرا

  که گفتکردمیبا تعجب بهش نگاه م.آشپزخونه
 
 ؟يخوایکمک نم_
 

 چیمنم بدون ه.رهیدستشو جلو آورد تا کفگبر و ازم بگ. نصف شده تو قابالمه افتادي هاینی زمبی به سنگاهش
اومدم از آشپزخونه .کردی ها رو از ته ظرف جدا مگی و البته ماهرانه ته دفی ظریلیخ... و بهش دادم ری کفگیحرف

 : که گفترونیبرم ب
 
  بذارم توش؟؟ياریظرف نم_
 
 و انداخت ینی زمبی سنی و بذارم رو گاز و برگزدم که اولینی سخواستمیک. برداشتم کی کوچینی سهی نتی تو کاباز

 ... نداشتیتموم. خونه رو کف قابالمه گذاشته بودي هاینی زمبیمامانم انگار همه س.ینیتو س
 
  دوستم؟؟یستیقهر که ن_
 

  راحت بشهالشی زدم تا خیلبخند زورک!  تو چشماش بود که من نداشتمیبرق.موندی مثل بچه ها ملحنش
 
 ! بار که گفتمهینه _
 
 :  و برداشتگی ته دهی قابالمه رو گذاشت و با خنده در
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 ! بخور تا باور کنمنویپس ا_
 
 بودم اگه دهیهرچند فهم. بابام سر برسنی حتایظر بودم مامان  گل کرده بود که من هر لحظه منتی زمانطنتشیش

 نیتو ا...نیرحسیمثل ام...مثل سهراب!  ندارهی و اشکالرادی اچی باشم هیی جاایمن با ابچه مثبت جماعتم تو اتاق 
 . فقط اسم احسان و رسول بد در رفته بودونیم
 

 که رو صورتش داشت به کنار دستش اشاره ی با لبخند پهننیرحسی مامان امرونی بمی که از آشپزخونه اومدیموقع
 .نمیکرد تا برم اونجا بش

 
 که خودمم يگذشته ا... ِ گذشته رو کنهی تالفخواستیانگار م. هوامو داشتی و حسابدی هم خودش برام کشغذا
 ... تا چه حدش نهتهی تا چه حدش واقعدونستمینم
 

 تخـ يکارم که تموم شد برگشتم تو اتاقم و رو... کمکادی االن بتتونسی مریکاش ام. ظرفاهم افتاد گردنمشستن
  حامدي من گرفته بود هم صدايهم صدا... شمارشو گرفتمدیبا ترد. حامد دوبار بهم زنگ زدهدمید. دمیـت دراز کش

 
 ؟؟يگوش داد_
 
 .آره_
 
 ه؟؟ینظرت چ_
 
 باشه که بابات ي اگهی زور دانی جردیشا.ي مامانتم بشنوي حرفادیفقط مطمئنم که با. بگمی دونم چینم_
 !شینی ببی بذاره بتوني قرارهی بگو ریبه ام. همه بازگو کردهي جلوينجوریا

 
 زنده ام دمشیپس اگه بفهمه رفتم و د. بابام شرط طالق دادنش من بودمگفتی مری که امنطوری ا؟؟یمطمئن_
 . حامدذارهینم
 
  ؟ی حساب وا کنیتونی چقدر مریرو ام_
 
 ! هامهیدوست بچگ.تونمیم_
 
 .ریآدرس مادرتو امشب ازش بگ!! میزنیدرباره اون بعدن حرف م!! بله _
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 م؟؟یدوباره دعوا دار_
 
 . نرهادتی که زدم یحرف. ستینفس االن وقتش ن_
 
 فعال.باشه_
 
 .دوست دارم نفسم_
 ]font...[/منم دوست دارم_
 
 

  همهي برایسی داستانک نومسابقه
   عصر 07:16 30-1-93
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  ExperienciaExperiencia   
 
 ار پست گذنیشتری بدمدالی مفيمدال کاربر به روز مدال پست ها 

 ShadOsarhal: حالت
   دلنوازایدر |دلم روشنه ... ازت دورم اما : 123RE#: ارسال

 نمی هميبرا. برم کنارشتونستمی نمي طورچی چون کنار بابامم نشسته بود هزدی حرف مدی با نوشتری بنیرحسیام
 "!!؟؟يدی آدرس مامانمو بهم مریام"بهش اس دادم

 
 
 میعصبان.اوردی خودش ني چپ چپ نگاش کردم اما به روبشی گذاشت تو جشوی گوشدمید...شهی سرش تو گوشدمید

 که بهش یموقع... رو دور گردوندمیی گذاشتم و چاوانی چنتا لینی بود اما تو سدهی دم نکشیی چانکهیبا ا.کرده بود
  ؟ي منو حرص بديخوای م؟؟يدیچرا جواب نم: لب گفتمری زدمیرس
 
 
 !!میکنیبعدا صجبت م:  گفتنیی پاي به بابام انداخت با صدای نگاهمین که ی برداشت و درحالشویی چاوانیل

 
 

 ... واستاده بودم که سرشو باال آورد و تو چشمام نگاه کردنجوریهم
 
 
 ! بدونمشتری فقط درباره اش بخوامیم.  نکنتی اذریام_
 
 

 کردم و به نیرحسینثار ام "ينامرد" لبری بدم زیتی بابا اهمي به سرفه نکهیبدون ا!!  تک سرفه بابا شدممتوجه
 ی خداحافظي و جناب سرهنگ سرسرری و از مادر امدمی اپن کوبي و روینیعمال س.طرف آشپزخونه رفتم

 دیخودمو به خواب زده بودم تا نو.رفتن  که مهمونادی ساعت نکشمیبه ن... بخوابمذاشتی نممیسرد درد لعنت...کردم
 عذاب وجدان نیرحسی دونستم امیم...می باهم بخوابیی و دوتاادیام ب نفره کی تخـ ـت يدوباره هـ ـوس نکنه رو

 ...اما... نه؟؟ای نمی اصال برم طال رو ببای... نهای دونستم کارم درسته یخودمم نم.زنهی و حتما بهم زنگ مرهیگیم
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اگه آدرس طال رو .رفتی نمیاما دستم به گوش!! دمی جواب مگهی دفعه دگفتمی به خودم میه. دوبار بهم زنگ زدریام
 ی که چمینیاصال همو بب.کردی کالفم منمشی برم و ببنکهیفکر ا! نه؟؟ی منو ببخوادی اونم مگفتی اگه مداد؟؟یم

 بشه؟؟
 
 

 . که خودمم به زور بشنومنیی پاارمیاما مجبور بودم صدامو اونثدر ب. جواب دادمگهی سوم ددفعه
 
 
 بله؟؟_
 
 
 ؟؟يسالم خواب بود_
 
 
 ؟ير دايکار! آره_
 
 
  فردا زنگ بزنم؟؟يخوایم_
 
 
 !حرفتو بزن! ي کرددارمی بگهید!!  رینه ام_
 
 
  ِ؟؟ي جدمتیتصم_
 
 
 ؟؟ی تو به مامانت گفتنمیبب_
 
 
 و؟؟یچ_
 
 
 نم؟؟ی طال رو ببخوامی منکهیا_
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 !نه هنوز_
 
 
 ؟؟یگی به مامانت ميخوری تو آبم مری اميهنوز؟؟؟ واا_
 
 
 ! بگمدیبا.کنهی موضوعش فرق منیا!  داره؟؟یچه ربط_
 
 
!!  آدرشو بهم بدهی نزنی حرفي زبونتو نگه داري جلوی تونیاگه م!! مامانت بدونهخوامی من نم؟؟يدی چه باد؟؟یبا_

 !خوامیوگرنه نم
 
 
 ! فکر کنمدیبا!  دونمینم_
 
 
 !یفکر کردم تو با من...واقعا خنده دارِ_
 
 
. اعصابم خورد شد!  با اون حال رسوندمت چقدر عذاب وجدان گرفتمشبی دی دونی م؟؟یزنی مهی حرفا چنینفس ا_

 .دوست نداشتم ناراحتت کنم
 
 
 داره که بخواد ی دروغ گفتن گناهه؟؟ به تو چه ربطيدی نفهمياون همه قران خوند... بس کن تروخدانیرحسیام_

 یشیدو روز نگرانم م.ن و رسولتوام مثل احسا! یاونوقت تو ناراحت.ستی نالشی خنی بابام ع؟؟يریعذاب وجدان بگ
 !! وقت عاقت نکنههی به حاج خانوم بده که وزتو تو گزارش ر؟؟ی دائم نگران من باشیخل!  افتهیو بعدن از سرت م

 
 

 خوامش؟ی چرا مکردمی باور نمخودمم
 
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 543 

 
 
 ؟؟یآدرسو گرفت_
 
 
 
 ؟ی چیعنینداد؟؟ _
 
 
 احمق منو داد به بابام که بره دنبال خوش کهیزن بشه؟؟ ی که چنمشیاصال برم بب.ول کن حامد!!  دونمینم_

 !!شیگذرون
 
 
 حرفارو پشت مادرت نی اضتی مري باباگفت؟؟ی میرچی امستی نادتی! ؟ی رو بزنهی حرف بقيتوام که دار_

 ؟يتوام باور کرد.زده
 
 
 دارم به می که من تو زندگی همه بدبختنیا! نمشی ببخوامیمن نم. هست باشهیهرک...یچیه... ستیبرام مهم ن_

! شنومی مراهیبد و ب. خورمی اون کتک ميبه جا.دادمی اونو پس مي همه مدت من تقاص کارانیا. هیخاطر اون عوض
 ! اگه کم زدن توام بزننیبب ای تا حاال؟؟ بي کجا بود؟؟ی باحالیلیبرم دستشو ببـ ـوسم بگم خ

 
 

اما برام مهم . کردنم دعوام کنههی به خاطر گرخوادی االن دوباره مدونستمیم... پارك کردابونی و کنار خنیماش
 ... پر بودیلیدلم خ...نبود

 
 

 .... گل کرده بودشی آروم کردنم لوس بازي و حامد براکردمی مهی گرمن
 
 
 نق نزن نقدریجوجو ا! ي لباس نداریخودت گفت! مای داریمهمون...دی خرمی برپونی امروز مدرستو بچاینفس ب_

 ... برهادتی کردن هی صد سال گرکنمی مي کارهی یبه جون نفس اگه ساکت نش...ملوس ِمن
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 دوست که یاما نم. کنمی نمهیحامد خوشحال شده بود که به خاطر اونه که گر... پاك کردمنمی با پشت آستاشکامو
 ... مراعات کنمکنمی می و سعترسمی چند وقت ِ قلـ ـبم منی ايچقدر بابت دردها

 
 
 !منو برسون اونوقت خودت برو برام بخر.  مدرسهرمیم_
 
 
 ؟؟ییمن؟؟ تنها_
 
 
  چطوره؟؟قتی سلنمی ببخوامیم. آره_
 
 

 رو شهیش. بردمنی ماششهی شکیسرمو نزد... کردم که دوباره صدام زدی شدم ازش خداحافظادهی در مدرسه که پجلو
  زد و گفتی بهم چشمکدادی منییکه پا

 
 
 !! برات؟؟رمی بگی چه رنگی نگفتینفس_
 
 

 !! داره به خداي ام حدیسرخوش
 
 
 ! دوست دارمشتری بیاما مشک.کنهی نمیفرق_
 
 
 ده؟؟؟ی پوشایباز _
 
 
 !! پرسهیباز م. من لباس باز بپوشماادی خوشش نمادمیحاال خوبه ز... خنده آور بودطنتشیش
 
 
 !!؟ینگفت_
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 ...دیخندیهنوز م.دوباره به حامد نگاه کردم.شدنیبچه ها با عجله وارد مدرسه م. به در مدرسه انداختمینگاه
 
 
 ! راحت باشمخوامیم! ری بگدهیحامد پوش_
 
 
  گفتزونی لب و لوچه آوبا
 
 
 !!چشم_
 
 
 براش مهم چوقتیه... گل کرده بودطنتشی باز شای براش مهم بود یلی خمی که قرار بود بری مهموننی دونم اینم

 ... پوشمی مینبود که من چ
 
 

 که جلوم باز بود ي دفتريفقط با خودکارم رو...دمی نمفهمیچیه... انتگرال دوگانه بودي بحث درباره سرکالس
حامد ... تا چوب روشو بکنمدمیکشی مزی مي ام با حرص نوك خودکارمو محکم روی و گاهدمیکشی خط میالک
به قول !  من تو اون خونه استبودن  دونم بهونه اشیمنکه م!! کنهی نمدی شو تمد واسه امسال خونهگهی دگفتیم

اما با . صابخونه اش گرون کردهگفتیاون که م..رهی تو باغشون بگاشویخودش به خاطر من و بابام مجبور مهمون
 . دونم پول نداشته باشهی مدی بعرهی سر کارم مای تازگنکهیوجود ا

 
 
بعد .رونی و از کالس برم برمی از معلممون اجازه بگتونستمی نمیاونقدر بغض تو گلوم بود که حت. ام گرفته بودهیگر

 . براش تنگ شده بودیلیدلم خ. زنگ زدم یکالس به ال
 
 
 ؟ی الیچه خبرا؟؟ خوب_
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 دلم بران تنگ یلیخ.ود کردم که مامانم صداش دراومده بهیاونقدر گر. کردمی عکسامونو نگاه مشبید.بدون ِ تو نه_
 .شده نفس

 
 
 اما واسم مهم کردنیتو اتوبـ ـوس همه زنا نگام م...هی گرری شد تا منم دوباره بزنم زي بهونه ای الهیگر

حامد که ... تنها شمخوامیمن نم...شمی بود که تنها تر منی ايفقط برا. از حامد نبودي ِ من به خاطر دوریدلتنگ...نبود
 شمی که همه پی مني براکنهی میچه فرق...ي خاکسترای دیفس... بدایخوب ...ادمهی نفر به هی هست حداقل دلم خوشه

 برسه ي روزهی نکهی ترسم از ایم...فقط منو تنها نذاره...نامهربون باشه...بد باشه...باشه... مثل همهنمیا...هفت رنگن
 . دوسم نداشته باشهچکسی هگهیو د
 
 

اما اون بهم دوباره . کارم دارهی چنمیبهش اس دادم تا بب... شدممی به گوشنیرحسی متوجه زنگ امدمی که رسخونه
 .زنگ زد

 
 
 سالم_
 
 
 ؟؟ي بهتر شد؟؟یخوب.سالم_
 
 
 .آره_
 
 
 !!ي تنها برخوامینم! امی که خودمم باهات بدمی شرط آدرس مادرتو بهت مهیبه . نفس من فکرامو کردم_
 
 

 کنه؟ی میچه فرق...ادیب. نداشتیتی که گذاشته بود برام اهمیشرط
 
 
 ؟؟یفقط ک.قبول! باشه_
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 .ساعتش با تو. دنبالتامیفردا م_
 
 
 ! دم مدرسم دنبالم؟؟يایساعت دو م_
 
 
 .آدرسشو برام سند کن.آره_
 
 
 فعال.باشه_
 
 

 مدرسمو با دست شستم و صبح زور يشب لباسا.. کردمشیاما باالخره راض. برمنیرحسی با امشدی نمی اول راضحامد
استرس گرفته بودم و مدام دستام . با حامد حرف زدمادی بنیرحسیتا ام. گذشتشهی تر از همریکالس د.اتو زدم

 تر از اهی که گذشته اش انگار بدتر و سردم کدای پي مادرنکهیاز ا... بگمی از دردم به التونستمینم.دیلرزیم
 ... بشمنی آبروتر از ای بخواستمیم اما نم نداشتییخودم که آبرو...دخترشه

 
 

اونم بهم ... نهای دنشی دامی که به طال گفته من مدمیتو راه ازش پرس. کردمی با حامد خدافظدمی و که دری امنیماش
 يری نگاهم به مسشتری و بزدمی نمی اما حرفزدی حرف می هر از گاهریام. و ساکت بودمریکل مس... نزدهیگفت حرف
  گفتمکردی پارك منوی داشت ماشیوقت. کردتوقف  تو محله مرزداراني سازیمی خونه قديجلو.رفتیبود که م

 
 
 خونشه؟_
 
 
 . موقع خونه باشهنیالبته اگه ا.آره_
 
 
 کنه؟؟یمگه کار م_
 
 
  حسابدار ِی شرکتهیتو .آره_
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 کرد و ی که خودشو معرفنیرحسیام. جواب دادفونوی زنگ طبقه دومو زد و بعد چند لحظه آریام.می شدادهی پنی ماشاز

 ...دییخواست درو واسش بزنه با تعجب بهش گفت بفرما
 
 
 اما باز ادی فشارم افتاده و چشمام داره هم مکردمیاحساس م... درو برام باز نگه داشته بود تا من اول وارد بشمریام

  صدام زدریام. لحظه تو پله ها واستادمهی دمی باز شدن در خونشو که شنيصدا.خودمو کنترل کردم تا از هال نرم
 
 
 ؟ینفس خوب_
 
 
 ... شده بودممونیپش. برگشتم طرفش ی نگرانبا
 
 
 .میبر! نمشی ببخوامی نمریام_
 
 
 "!! جان؟؟ریام "دیچی که قطعا طال بود تو راهرو پی خانومي که صداکردی نگام مجیگ
 
 
عقل و قلـ ـبم با هم دعواشون شده .. شدمرهی خنی حسریام ي راه پله نگاه کردم و دوباره به چشماي ترس به باالبا

 ...بود
 
 

 ...گفتی مي اگهی دزیاما عقلم چ... که بند دلمو لرزوندیی صدادمیفقط با شن... به تپش افتاده بودقلم
 
 

 بلند ي شده بودم که با صدارهیبه دستش خ. بازمو گرفتنی حسری نذاشته بودم که امنیی پاي پله هاي روپامو
 "!!طال خانوم اومدم"گفت
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 از پله شدی مدهی کشیی جوراهی بود و نیرحسی که تو دست امیی بازوهی حس شده بود که با همون ی اونقدر ببدنم
 ...تا... بودنیرحسی ام به دست امهیتک.ها باال رفتم

 
 

 رهی به صورت متعجبش خرشتیآب دهنمو قورت دادم و ب... برام آشنا بود جلوم ظاهر شدیلی که خی خانومصورت
 هی گریلیخ... بود که مراسم خاتون بودیهمون خانوم...صورت سبزه اش... روشنشيچشما...آشنا بود...شدم

 که بغـ ـلم کرد همه بدنم ي الحظه... گذاشتمی ـشونـی پي که دستشو رویهمون خانوم... همون زنهنیا...کردیم
 ... سرخ شدمشدی مقی بهم تزر که انگار از وجودش داشتیمثل حرارت...گرم شد

 
 
 ...يخوش اومد...قربون ِ صورت معصومت بشم... دخترمياومد... نفسمياومد_
 
 

 یی هاهیگر... کرد تا وارد خونه ا ش بشممیی ازم فاصله گرفت و راهنمانکهیتا ا... بودزونی جون کنارم آوی بدستام
اما من .کردی مهی و به شدت گرنییسرشو انداخته بود پا... اما ازش دور بودمشناختمشیم...سوزوندی دلمو نمکردیکه م

 که سرشو آورد باال و به دادی مشیداشت دلدار... آب آوردوانی لهی رفت و براش ریتا ام. جم نخوردمریاز کنار ام
 ... تا باهاش چشم تو چشم نباشمنییسرمو انداختم پا...چشمام زل زد

 
 

کنارم نشست و ... مسخره اش بردارهي هاهیا تونست خودشو کنترل کنه و دست از گر گذشت تي اقهی دقچند
 ... خوش بو بود دوست نداشتمنکهی تنشو با ايبو...ازش فاصله گرفتم ... شونه ام گذاشتيدستاشو رو

 
 
  به طرفم کشوندری التماس نگاهشو از امبا
 
 
 !!نفس من مادرتم_
 
 

 به شتری بی هرچشم؟؟ی که من به جاش دارم شکنجه ميشت سرشه؟؟ مادر که اون همه حرف پيمادر!! مادر؟؟
از خال گوشه آبرومون ...از رنگ چشم...می همهی من و طال شبکزدمی احساس مشتری بشدمی مرهیچشم و صورتش خ
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 که دی دیم... ِدیدی من مي طال رو جاهحتما اون لحظ...زدیبابا حق داشت که منو م...فی و ظریطونی قيلب ها...تا 
 ...شدی نثارم منشی سنگي هایلی سشهی که همدی دیم...دیکوبیاونقدر محکم به پهلو و کمـ ـرم م

 
 
 گن؟؟ی همه راست مانت؟؟ی خ؟؟ي کردکاریتو چ_
 
 

 :دوباره با بغض گفتم... شده بودرهی متعجب به لبهام خونشی گريچشما
 
 
 ي زخمام روي جازنه؟؟ی تو منو کتک مي که به جاي کردکاریچ!!  مثل توامگهیبه منم م!!  هرزهگهیبابا بهت م_

 ...تنم هست
 
 

 و شونه ام که به خاطر زخمش يچشمش که به کبود...نیی شونه هام دادم پاي مانتومو باز کردم و از روي هادکمه
 رفت ری امنکهیا...برام مهم نبود...کردی بلند ناله مي با صدانباریا...هی گرریدوباره زد ز...افتاد...گوشت اضافه آورده بود

 . تر بزنمحت شد تا حرفامو رایتو اتاق و در و بست فرصت
 
 
 اونم دیپس با... کردمی مهی گرشتری بخوردمی که از بابا کتک میمن موقع...دمیدی مدیبا...دمی طرفش کامل چرخبه
 ي روياشکا...دی ـوسبـی دهنش و مدام ميدستامو گرفته بود جلو...گرفتمی تقاصمو از اونم مدیبا..کردی مهی گرشتریب

بغضم ... حرکت لباسمو دادم باالهی عقب و با دمیکش دستامو...چندشم شد... کردی مسیصورتش دستامو داشت خ
 ... تر شدنیسنگ

 
 
 که من به جات داغون یتو رفت...من شکسته تر از توام...خوب نگام کن!!... هستشهیهم!!... کار ِ تو بود؟؟نمیا_

 ؟؟یمگه توام دوسم نداشت...یساختی میهمه چبا ...يموندیم...بشم
 
 

 ...دیچی که به خوش زد تو گوشم پیلی سيصدا... دی صورتش کوبي دستاشو همزمان روکف
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 که از یاونشب...آهان.. کدومشون؟؟يبذارم جا...خب ... که از بابا خوردمیی هایلی از سیکی ي جانیا... شدخوب
خب اونموقع ...ن؟؟یپس چرا من با صورت خوردم زم...گهیآره د... قد محکم زد؟؟نیهم...رونی بدتمیآسانسور کش

 ... بسهنیهم... بودمدهیترس... بودمفیضع
 
 

 دیاونم با...زدی برق ميادیچشمام ز... سر حال و شاد ِيادیصورتش ز... بازم خودشو بزنهدیبا...اما بازم هست...باشه
 ...اد؟؟ی خوب باال م؟؟ی چنفسش...کنه؟؟یقلبشم درد م...دستاش بلرزه

 
 

دستاشو ... خودته؟؟هی رخ چقدر شبمی از ننیبب...کنهیداره هقهق م... به نفس نفس افتادههیاز گر... نگاش کننفس
 ؟؟یکنیتمومش م...گهیبسه د...لرزهی مشتری دستش که رو قلبشه بیکیاون ...لرزهی داره منیبب
 
 
 ...اصال متنفرم...ادیازش بدم م... مثل من از هال برهدیبا... بگمخوامیبازم م...نه...نه
 
 

 گوشه لبش ي لبخندشهیمثل بابام که موقع کتک زدنم هم... رحمی بدمیشا...بدجنس شده بودم... نبودبغضم
 ...پر رنگ تر از بابا...دمیخند...کردی و اونم پاك مکردنیاشکاش مدام صورتشو تر م... نگاش کردمشستیم
 
 
 آغـ يتو تو...دمی من زجر کشيتو حال کرد... ي کردانتیتو به بابام خ!!  حقتهادی که سرت مییهر بال...حقته_

به شکمت ...حاال نگام کن..شدمی هوش می بابا بي مشت و لگد هاری و من زيزدیـوش عشقت نفس نفس م
 ... رو تن ِ من مونده نامردشیکبود!!...؟؟ي که منو بندازيزدیم
 
 

 شتری که بیی زجه هايصدا...شوی التماس و زاريصدا... اشو نشنومهی گريه بودم تا صدا گوشم گرفتي رودستامو
 ... خودم بودي زجه هاهیشب
 
 

 و هی حرف بزنه اما شدت گرخواستیم... گوشم بردارهي دستامو از روکردی پاهام نشسته بود و مدام تالش ميجلو
 ...زدمی و حرف مکردمی نگاش مشخندیبا ن...شدیبغضش مانع م
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چرا ... بابامو دوست دارهنی مهیدونستی توکه م؟؟ي کردانتیچرا به دوستت خ...؟؟ینی ببوی چي اومد؟؟يچرا اومد_

 !؟؟يجواب مثبت به خاتون داد
 
 

  گلوم نشست و حسش کردمي رویاونقدر که زخم... موبردم باالصدا
 
 
 ...يکردی راحتم ممیکشتیم!!  کثافت؟؟ي آوردایچرا منو به دن_
 
 
 تا به کردیدستاشو دور کمـ ـرم حـ ـلقه کرده بود و التماسم م... پاهام گذاشت تموم بدنم لمس شدي که رورشوس

 ... و ناله کردنیبا کمـ ـر از پشت خورد زم... بازوهاش گذاشتم و هلش دادم عقبيدستامو رو...حرفاش گوش کنم
 
 

 داره گوشه لبشو نینه؟؟؟ بب... ناله اش کم نبود؟؟يصدا... که به خاطر سهراب از بابا خوردمی کتکي جانمی اخب
 ...يری که جلو چشمام بمگمی منقدریا...قلـ ـبم... قلبتمونهیحاال م... شدی تالفنمیا...پس درد داره...رهیگیگاز م

 
 هیانگار با گر... صورتش شکسته است...نه...کنارش دو زانو نشستم... مبل بلند شدم و به طرفش رفتي رواز
 ...بگو...ادامه بده...خر نشو نفس...نه...حاال معلوم شد که اونم ... پاك شده بودششیآرا
 
 

  همهي برایسی داستانک نومسابقه
   عصر 07:19 30-1-93

 کاربر  دادن نی ايها  ارسالی تمامافتنی کاربر  نی به ای خصوصامی پکی کاربر  ارسال نی به الیمی اکیارسال  
 ری ارسال به مدنیها گزارش اسپاس     کاربرنیاعتبار به ا

 mas57  سپاس شده توسط  
sadaf  

  ارشدریمد
******* 

    ارشدریمد
  نیآفال 
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 102،827} : ها ارسال
  1391مهر : تی عضوخیتار

 19814: اعتبار
 48514 ها سپاس
  ارسال40012 بار در 72764 شده سپاس
 ]Nivel [126: ارتقاء
 % 8:  رتبه

  RangoRango   
 % 2:  در انجمن تیفعال

  ActividadActividad   
  % 91:  تجربه

  ExperienciaExperiencia   
 
  پست گذارنیشتری بدمدالی مفيمدال کاربر به روز مدال پست ها 

 ShadOsarhal: حالت
   دلنوازایدر |دلم روشنه ... ازت دورم اما : 124RE#: ارسال

 می ـشونـی پي رويلبخندم جاشو با اخما... قلبش گذاشتميودستمو ر...شدی و دوباره باز مرفتی از هال مچشماش
 ...نهیکه چشمامو بب...نمیسرمو به طرفش دال کردم تا خوب چشماشو بب.عوض کرد

 
 
تو ... قلـ ـبم همرام باشه؟؟ي قرصادی باشهیچرا من هم...؟؟يچرا مثل من درد ندار...زنه؟؟یتو چرا قلبت آروم م_
 ره؟؟یگیتو اصال قلبت درد م...؟؟یدونیم
 
 

تو ... بهم بدهگهی فرصت دهی... نفسکنمیجبران م " ـنه اش برداشت و دوباره به طرف لبش بردـی سي از رودستمو
 "تو باور نکن گلم...به خدا دروغه...گمی مویهمه چ...یتو از وجود من...یدخترم

 
 

 ... نتونستم بخندمگهیاونقدر که د... رمغیل و ب حایب... جون شده بودمیب... گردنم افتاده بودي روسرم
 
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 554 

 تا حاال تو اتاقت شکنجه ره؟؟یاونقدر که بعدش تا دو روز دل و پهلوت درد بگ...؟؟ي کردهیتا حاال از ته دل گر_
 ...کنهی آرومم م؟؟یزنی ات بلند نشه؟؟ خودتو مهی گري تا صداي دهنت قشار دادي متکا رو محکم رو؟؟يشد
 
 

  وقت تو ذهنم بازگوش نکرده بودمچی بهش بزنم و هخواستمی که می بابت حرفدمی خنددوباره
 
 
بعد مثل قرص خواب ... جونیب...شمی حال میب...رو قلـ ـبم... تو سرمکوبمیم...شمی آروم مزنمی خودمو میوقت_
 ...به خاطر دخترت...پاشو ...به خاطر من...خودتو بزن...برهیهمون موقع خوابم م...مونهیم
 
 

 غی جيصدا...زی خورد به ممی ـشونـی رفت و پجیاما تا بلند شدم سرم گ... بلندش کنمنی زمي گرفتم از رودستاشو
 که ی با عجله از اتاقنیرحسیام... داديبهم انرژ... بدنمو داغ کردمی ـشونـی پي اومدن خون رونییطال همزمان با پا

 ...رونی من بود اومد بيپشت سرطال و رو به رو
 
 
 ...دمیشنی اما صداشو نو مدمیدیتار م...شدیچشمام تار م... طرفمدیی و دودی کوبشی ـشونـی پيرو
 
 
 ...بچه ام... خداای....نیاحسی... کني کارهیتروخدا ...شهی هوش می بچه ام داره بنیرحسیام_
 
 

 با تو خوامینم...نیبذارتم زم... بلندم کنه؟؟خوادیچرا م...ر؟؟ی امایمن ... قفل کرده بودمنیرحسی دور گردن امدستامو
 ..باشم

 
 
 ...خوبم... برم خونهدیبا...نی بذارتم زمریام_
 
 
فقط سر انگشتاشو حس ...داشتی اما چشماشو از صورتم بر نمبستی مانتو مو ميدکمه ها... مبل گذاشتتميرو
 ...چشمم به طال افتادسرم کج شد و ...سرم داغ شده بود...رفتی منیی و پای که خط صافکردمیم
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 یتالف...کنهی درد نمگهیقلـ ـبم د...آروم شدم. .ــــــــــــــشیآخ...زنهیداره خودشو م... نگاه کن نفسخوب
زبونم باد ...منم مثل همونم... موندهنی مههی و کناشین...بازم دارم برات طال خانوم...روی چند ماه اخنیفقط ا...کردم

 ...بزن جگر سوختمه
 
 

 اهه؟؟یچرا همه جا س...شب شده...ادی مخوابم
 
 

*************** 
 
 
 چشماتو باز يشنوی اگه صدامو منی حسریجون ام... کردم بردمتیچه غلط...نفس جان چشماتو باز کن..نفس_

 ...کن
 
 

 دیبا...دنی پلکام بهم چسبنه؟؟یچرا سرم سنگ... دور؟؟ای بود کینزد...دمیشنی راه دور مهی و از نیرحسی اميصدا
به خاطر تو ...زد؟؟ی خودشو ميدید...خونه طال...نه... مدرسه؟؟زیم...ز؟؟یسرم خورد به م...ادی مادمیداره ...بازشون کنم

ساعت .... بابامي وااا؟؟یاز ترس ک... افته گردنشیخونت م...يریمیفکر کرد االن م...دی ترس؟؟يبچه شد...بودا
 چندِ؟؟

 
 

  و مـ ـستاصل به چشمام گره زدمری نگران اميچشما... به هول باز کردمچشمامو
 
 
 نجا؟؟ی امیچرا آورد... برم خونهدیمن با_
 
 
 : گفتی و با ناراحتدی کشی دستششی ته ربه
 
 
 ... داشتيزیسرتم خون ر...فشارت افتاده بود_
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  ـنه ام آوردـی سي شدم تا بلند شم اما دستشو جلوزی خمین
 
 
 !ی بموننجای امشب ادیبا_
 
 
 ... برمخوامی بگم؟؟ می به بابام چ؟؟ي شدوونهی د؟؟یچ_
 
 

 ...دمیسرمو از آرنجم کش... رفترونی از اتاق بعی عقب و سردی دستشو کشدی رفتن دي اصرار منو برایوقت
 
 

 ... روزانیپوست انداخته بودم ا...جدا از گردن کلفتم...شدی حس نمسوزشش
 
 

چنتا پا دارم؟؟ کدمو اول ... شده بود اندازه فاصله خونه چند طبقهنیبرام فاصله تخـ ـت تا زم...رفتی مجی گسرم
 ن؟؟یبذارم رو زم

 
 

 ادیداره م... بابامهدیشا...نکنه به بابام زنگ زده؟؟... چرا چنتا شده؟نی حسریام... باز شدن در گنگ ترم کرديصدا
 ...اومد...دوب...پاهام نشکنه؟؟...نیی بپرم پادیبا...طرفم

 
 

 ...تکون خوردم...تکون خورد... اجر تو سرم بود که جا به جا شدهیانگار ...نیی پادمی بستم و از اون فاصله پرچشمامو
 
 
 ؟؟يدینفس چرا حرف گوش نم_
 
 

 ـنه ـیپشتم خورد به س...به هول برگشتم.....نکنه پشت سرمه...پس بابام کو؟؟... که تنهاستریام... کردمبازشون
 ...ستین...نه...ریام
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 ...ترو قرآن منو ببر خونمون_
 
 

تو راهرو ... بلند بشمنی زميچند لحظه بعد کمکم کرد تا از رو... جواب نذاشتی ملتمسمو بعد نگاه کشدارش بنگاه
 اون یعنی...نکنه با طال اومده...زدی من نبود حرف مدِی که تو دیکی واستاده بود و با واری ديجلو...ادیمنتظر بودم تا ب

 ...نجاست؟؟ی ام ایعوض
 
 

تف به ذات ...نمتونی ببخوامینم..ادیاز همه تون بدم م... زدمرونی تند از راهرو بي گرفتم و با قدم هاواری به ددستمو
 ... و سنگتوناهیس
 
 
 نی اولي برادمی در رسي جلونکهیهم...دمیدی و دوباره واضح مکردی چند بار چشمامو باز و بسته مشدی چشمام تار متا

 ... شدمنی سوار ماشدمیشنی که از پشت سرم میی بود دست تکون دادم و بدون صداکمی که نزدیتاکس
 
 

اون زودتر ...دمی و دنیرحسیام... شدمادهی در خونه که پيجلو... خنکم کنهشی دادم تا خنکهی تکشهی به شسرمو
 ...اما اون زودتر اومد و پرداخت کرد. رو بدمهی مانتوم کردم تا کرابیدستمو تو ج... بوددهیرس
 
 
 شم؟؟ًی نگران میگی نم؟؟يری ميذاری خبر میب_
 
 
 مگه نه؟؟... اونم بود؟؟يزدیبا طال حرف م_
 
 
 قدم هی فشارت رو چند بود؟ با مرگ میدی رسی وقتی دونیم... ناراحتت کنهنی از اشتری بخواستمینم...ادینذاشتم ب_

 ...یفاصله داشت
 
 
 ... و چسب روشو کندمدمی دست کشمی ـشونـی پيآروم رو_
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 ادی سرم مییمنم هر بال...تو گول منو نخور... من بسوزهيمبادا دلت برا...ری بگدهیحرفا نشن...فقط...برو...ریبرو ام_
 ...برو...اما تو...می لجن زارهی يماها همه کرما...ای نکمینزد...حقمه

 
 

پله ها رو با مکث ...کردی نگام می وقتخوردینفسم گره م...کردی بهم با التماس نگاه می وقتشدی زمان متوقف مگذر
 ...سقوط ممنوع... بودنی نرده ها همهیخوب...رفتمیباال م

 
 

منم ... گردنمو گرفت تا بغـ ـلش کنمعیاونم سر...دال شدم تا بـ ـوسش کنم... درو باز کرددی بار در زدم تا نوچند
 ی ساعتکی تخـ ـت يرو... بلندش کردم تا دلش نشکنهیبه سخت... شده بودم؟؟زونی آوریم به گردن انطوریهم

ب ...بهتر ...مامانم خونه نبود... شده بودمرهیخ  بوددهی بودم و به صورت معصومش که کنارم خـ ـوابدهیدراز کش
 ..."فعال...میسنویدام اجاره نامه رو م...زنمیبهت زنگ م" بگم سالم گفتنکهیقبل ا...حامد زنگ زدم

 
 

 رهی مدمی نوگهیالبد چند روز د... با عجله؟؟نقدریچطور ا...رهی داره منمیپس ا... خب
 
 

 !! شِفا؟؟ای ي منو شَفا بدي خوایتو م... خدا شفات بدهمیگی ممینی ببیضی ما اگه مرایخدا
 
 
 دیفکر کرد خوابم که نو... دمی سرم کشيلحافمو رو... دی حامد بهم زنگ زد و ماجرا رو براش گفتم مامانم سر رستا

 ...چرا؟؟... تخـ ـتم برديو بغـ ـل کرد و از رو
 
 

 ی کار خوبگفتیم... حرف زده بودم نا راحت بودي با طال اونجورنکهیاز ا...فرستادی حرفاشو با اس برام محامد
 ... من نبوديما اونکه جاا... از خودش دفاع کنهذاشتمی مدی باگفتیم...داشتی احترامشو نگه مدیبا..نکردم

 
 
 آبش به وانیفقط ل... که برام آورده بودن رفتمیی ِ غذاینیسراغ س...ومدمی نرونی خرودن شامم از اتاقم بي برایحت

 که ي از روزدمیترسیم... قلـ ـبم خطرناك بودنی سکوت سنگنیا...خوردمی قلـ ـبمو مي قرصادیبا...دردم خورد
 ... خالص کنه و سبک بشهینی سنگنی اریبخواد خودشو از ز
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 ...دادمیچون جواب تلفناشو نم... اون روز اومد دم مدرسهي فردانیرحسیام
 
 
 ؟؟يبهتر_
 
 
 ...کشمیهنوز نفس م... کهینیبیم_
 
 
 میبر... رسونمتیم_
 
 
 ...ممنون.نه_
 
 
 ... باهات حرف بزنمخوامیم...گهی دایب_
 
 
 ي اومدي خوندم که باور کنم از سر دلسوزبمی غربمی واست نوحه غریبه اندازه کاف...نیرحسیبرو ام...خوامینم_
 ...نجایا

 
 
 ...من... من؟؟يدلسوز_
 
 
 ..خوش گذشت...به سالمت...برو...ي دونه اهیاصال ...ی خوبیلیخ...؟؟؟یتو چ_
 
 

 ...مراقب خودت باش...خداحافظ...کنهی که هنوز واستاده و داره نگام مدمی شدم دی سوار تاکسیوقت
 
 

*************** 
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 ..یفی بالتکلنی نداشتم از ایاما بازم حس خوب... که قرار بود با حامد برم حالم بهتر بودی بابت مهمونپنجشنبه
 
 
 ؟؟يحامد لباسامو آورد_
 
 
 اونجا عوض کن...نهیعقبه ماش...آره خوشگلم_
 
 
 ؟؟یاگه بهم تنگ باشه چ...اینشونم نداد_
 
 
 ...ي دفعه آب شدهی...هتازه من فکر کنم گشادم بش_
 
 
  مگه نه؟؟یتو الغر دوست داشت...بهتر_
 
 
 ؟؟يتب دار... قرمزهیلینفس حالت خوبه؟ چشمات خ_
 
 
 ؟؟...حامد_
 
 
 /جانم؟_
 
 
 خونه دوستت نمیبب... اندازه همه عمرم بهم خوش بگذرهخوادیم...بذار خوش باشم... ندهری امروزو بهم گهی_

 کجاست؟؟؟ دور ِ؟؟
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 چطور؟؟_
 
 
 ... حالمو گرفتتی و خونه خالیاسباب کش... بودمداری تا صبح بشبیآخه د_
 
 
 کنمی صدات ممی بخواب که برسریبگ... حرفارو ندارهنی که انتریی کوچه پاهیبعدم ... جوجوکنبی بگم؟؟ عادت میچ_
 
 
زنگ ...مونمی به مامانم بگه شبو اونجا میبه سمانه گفتم دروغک... زنگ خورد جواب بدهمیفقط اگه گوش..باشه_
 ... نهای بگه مامانم قبول کرده زنهیم
 
 
  لوت ندن واست بدشه؟؟نای اتییفقط دا.باشه_
 
 
 !! مهمون سمانه خانوم هستنمانمیامروز آقا نر...رسولم رفته مسافرت...ستنی نمیی و زنداییدا. نه بابا_
 
 
  و گفتدی خنده لپمو کشبا
 
 
 ... بخورتشخوادی که آدم دلش مي شدابونی ِ خی وحشي گربه هانیکپ ا...ادی بهت میلبی خشی مدل آرانیا_
 
 
 ... کردموی موی براش می چشمامو باز کردم و با اشوه با نمکيال
 
 
 ...یچه خوبه که هست_
 
 

**************** 
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 حامد ی آبي که چشماشدی ناله ام داشت بلند ميصدا...شهی مکی خواب ناز بودم که حس کردم لپام داره بهم نزدتو

 ...جلوم ظاهر شد
 
 

 !ترسمیم!  دفعه بهت گفتم خوابم ماچم نکنصد
 
 
 : که دوباره گفتمکردی لبخند نگام مبا
 
 
 !؟؟ي شدطونیباز ش_
 
 

 : و گفترونی بدی کشنی تنه اشو از ماشباال
 
 
 !! که همه منتظر ِ توئننییبپر پا_
 
 
 !! که خونه باغ ِ؟؟نجایا... به دور و برم انداختمیعی بلند کردم و نگاه سری صندلي تعجب سرمو از روبا
 
 
به طرفش ... اومدی بلند آهنگ از تو خونه ميصدا... و زد نی که حامد صندوق عقب ماششدمی مادهی پنی ماشاز
 : که لباسامو که تو کاور بود دستم داد و با خنده گفترفتمیم
 
 
 ... جوجوشهیگفتم حال و هواتم عوض م! ي که غصه خوردی چند وقتنی بابت ای مهمونهی نمیا_
 
 

 دلمو شدی مدهی که از پنجره ديرقص نور... زدیقلـ ـبم تند م...رمی از چشمام بگتونستمی و نمی خوشحالبرق
 ... و غصه استی ناراحتی تکون دادن هرچي برادنی رقصيبرا...بردیم
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دستشو دور گردنم حـ ـلقه ...قدم هامو تند تر کردم تا برسم کنارش...رفتی جلوتر از من داشت طرف خونه محامد
اونم حـ ـلقه دور گردنمو تنگ تر کرد و سرمو از ....دمی جواب نذاشتم و صورتشو بـ ـوسی تو چشماشو بطنتیش.کرد
 .دی شال بـ ـوسيرو
 
 

چند لحظه بعد حامد ... که تو صورتم خورد بالفاصله چشمامو بستمي نور در خونه رو باز کرد و با دود و رقصیوقت
 ی که بعضیی لب مهمونايلبخند رو... که بلند شد چشمامو باز کردمی و سوتغی جيدستامو گرفت و منم با صدا

 .... منم به واکنش انداخته بوددمیدی بار منی اوليهاشونو برا
 
 
 
 یمی صمیلیبرادر بزرگه حامد جلوم اومد و خ.از خنده و شوق قرمز شد صورتم کردمیحس م.. خوشحال بودم یلیخ

 عوض کردن لباسام طبقه باال يبرا...دی طول کشي اقهی چند دقمونیسالم و احوالپرس...و راحت بغـ ـلم کرد 
 منم گهید!!... بود که خودم موذب شده بودمحت دخترا اونقدر باز و رايلباسا. به مهمونا انداختمی که نگاهرفتمیم

 ي کارتونستمی نمدموی کشي پاهایالبته لخـ ـت...شدی مدهی پوشبای بلندم تقري با وجود موهادمیپوشیاگه دکلتـ ـه م
 گوش شدی که پخش میلب تخـ ـت نشسته بودم و به آهنگ...اول مانتو و شالمو برداشتم.وارد اتاق که شدم ..کنم
 ام تصور یگاه... بزرگ دراز بکشم و فقط به آهنگ گوش بدم تخـ ـت نرم ونی رو همخواستی دلم مترشیب...دادم

 من و حامد بود اما ي برای مهموننکهی با ایحت... ذوقم کور شده بودهویاما انگار ...رقصمیکنم که دارم اون وسط م
و چشمام دوباره داشت ر... و نداشتمرقصم ها بزنم و بی مهمونهی مثل بقنیی که بخوام لباسمو عوض کنم و پایحس

 : بود گفترهی که دستش هنوز به دستگیسرمو بلند کردم که حامد با تعجب در حال... اومد که در اتاق باز شدیهم م
 
 
 ؟يلباساتو چرا عوض نکرد! ؟؟يتو چرا ولو شد_
 
 

  اومدمی به حساب مزبانیمثال م... شدمرهی تخـ ـت گذاشتم و به سقف خي سرمو رودوباره
 
 
 ام؟؟ی نشهیحامد نم_
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حرارتش داغم ...دستاشو کنار صورتم گذاشته بود. و چند لحظه بعد باال سرم ظاهر شددمی پاشو شنيصدا
 گردن برهنم انداخت و با ينگاهشو رو... زدمهی دستاش گذاشتم تا پسش بزنم روم خي دستامو رونکهیهم...کردیم

 : گفتيخنده مرموز
 
 
 ...اهیتنگ شده جوجو س دنتی رقصيدلم برا. کنيپاشو واسم دلبرا!  سوختهاهیس_
 
 

 ... ـنه اش زدم تا اونم بلند شدـی سي نداشت آروم روي دو طرفم گذاشته بود اما چون باهام برخوردپاهاشو
 
 
 ؟یاوک.ادی تا دلبرت برونیبعدم برو ب...اریبرو لباسمو ب_
 
 

 دو ور ِ نکهیهم... که دراتاق و بست و رفتدادمی منیی کاور و پاپیز... گفت و کاور لباسو برام آوردي جانانه اچشم
 بسته شده ی مشکیفی کمـ ـرش کمـ ـربند ظري افتاد که رويدی کوتاه سفرهنیکاور و کنار زدم چشمم به پ

 بودن و دهی پوشدی همه سفی افتاد تو مهمونادمی هتاز...چون مدل لباس مثل لباس عروسا بود خنده ام گرفت...بود
پشت ... افتادی شونه هام مي که از جلو کامال باز بود و بند پهنش روي حـ ـلقه انیلباس آست... بودی پارتتی وانمیا

 اشک.دیرسی بد به نظر نمادی بود زدی ـرم سفـیشانس آورده بودم که لبـ ـاس ز... کمـ ـرم باز بوديکایلباسم تا نزد
 گهی فکر دهی ـرم ـیزِ منم واسه لبـ ـاس ز بانقدری پشتش ادهی که برام خری لباسگفتی و زودتر بهم مرفتیعقلش م

 ـی ـنه لباسم خودش فرم لبـ ـاس زـی سي که تازه متوجه شدم قسمت رورفتمیداشتم با خودم کلنجار م...کردمیم
 و تنم يلباسامو کامل از تن دراوردم و لباس تور تور...ستی که تنم بود نیعی به اون ضايازی نگهیـر و داره و د

 که با فاصله کنارهم قرار داشتن تازه جلوه يدی سفزی که تنم کردم متوجه شدم گل هاب ریتازه موقع...کردم
 کامال مشخص بود و ی خالي اون فضاهانی پارچه باز بیاز همه مهمتر پوست سبزه ام بود که با وجود نازک...کردن

 وجو داشتن بدنم معلوم زی ري که اون گل هاییجاهادر واقع فقط قسمت دکلتـ ـه لباسم و ...کردی مییخودنما
 فی ظرنی چنتا چنشییاز کمـ ـر به پا...وگرنه به خاطر پارچه نازك و بدن نماش پوشتم کامال معلوم بود...شدینم
 پاشنه یکفش مشک... کردمداشی اتاق په که گوشگشتمیدنبال جعبه کفش م.. اومدی زانوم ميکای و تا نزدخوردیم

 ی الي و بعدا برارمی از خودم عکس بگخواستیدلم م... اومدی زانوم مي تا وسطابستمیه بنداش و اگه م کیده سانت
 ي گربه هاهیبه قول حامد شب.... خوب شده بودمیلی که سمانه برام کرده بود خیشیتو اون لباس و با آرا...بفرستادم

 تو اتاق به يزیاما چ... پر کنمفی دستمال گردن ظرای ـنمو با گردنبند ـی سي جلوي گودواستخیدلم م...یوحش
رژ لـ . سرم بستمي اشو باالگهی دمهیموهامو کامال دور و اطرافم پخش کردم و ن... که به دردم بخورهومدیچشمم ن
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 که کنار جعبه کفش بود و یکیکوچ ی مشکفی تو کلمویموبا... گونه هام کم کردمیـبمو پر رنگ تر کردم و از سرخ
 از دیبا.  که زنگ زدهدمی چک کردم شماره سمانه رو درموی اخي تماس هایوقت... گذاشتمشدیوب مستش محس

 ... گفتهی که چدمیپرسیحامد م
 
 

 سرم شدی بود که باعث مي طورنییرقص نور پا...رونی و از اتاق اومدم بختمی کوتاه شدمو تو صورتم ريهای چتر
 منتظر موندم تا واریگوشه د... اومدمنیی از پله ها پای خاصنهی گرفتم و با طمانشیدستمو به نرده چوب... برهجیگ

 قطع شدن آهنگ رقص نورم تموم شد و يبا صدا چشمامو بسته بودم که. کنمدایرقص نور قطع بشه و حامد و پ
ز طبقه باال اومد  که اگشتمیدنبال حامد م...نمی رو ببهی بقتونستمیحاال م... روشن شدي کم نوربایچنتا چراغ تقر

 لبخند دنمیبه محض د... کنهدامیمکث کردم تا خودش پ...احمق رفته بود باال دنبال من...خنده ام گرفته بود...نییپا
 دونستم با اون لباس و مدل یم... و دندونشو به لب گرفتدی لـ ـبمو ديخنده رو... زد و اومد سمتمي اانهمغرور

 ... حالی بای بودم ضی مرای شهی همه مدت که همنیامخصوصا بعد ... خوب شدمیلی خشیآرا
 
 

 بده رونیتا بازدم نفسشو ب...دی کشیقی و کنار گوشم نفس عمدی الله گوشمو بـ ـوسکی نزدیی بغـ ـلم کرد جایوقت
من ضربان ... که قلب نداشت و حامد با قلبش اونو پر کرده بودییربط داشت پر شدن جا...منم نفسمو حبس کردم

 ... ِمنویشگی همي و اونم تپش هاکردمیقلب اونو حس م
 
 شدی که پخش مي وسط آهنگ شادهوی دیباری مختشی که از سرو ریطنتی متوجهمون شد و با شی ِ مهمونی جيد

 خنده يصدا..." ِ صاحاب مجلس اعالم کرديبازعشق  " کارشو لی دلکروفنشیبعدم پشت م... و زدکیتانیآهنگ تا
 و دیاما حامد دستمو بـ ـوس...بکشم  خورده خجالتهی و مثل تازه عروسا رمیمهمونا باعث شد از حامد فاصله بگ

 ي اگهی اطراف منو جامد و روشن کرده بود نور دي که فضايآهنگ عوض شده بود و به جز نور...بردتم وسط سالن
 از خودم ی بود که گاهیسرم رو شونه کس... آروم به حرکت هامون داده بودتمی بودن آهنگ رمیمال...شدی نمدهید
 ..." هستشهیچون هم" بودنی ادمیرسی ام زود بهش میلی که خی جوابنیساده تر  چرا دوسش دارم؟؟دمیپرسیم
 
 

  همهي برایسی داستانک نومسابقه
   عصر 07:19 30-1-93

 کاربر  دادن نی ايها  ارسالی تمامافتنی کاربر  نی به ای خصوصامی پکی  ارسال  کاربرنی به الیمی اکیارسال  
 ری ارسال به مدنیسپاس ها گزارش ا    کاربرنیاعتبار به ا

 mas57  سپاس شده توسط  
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sadaf  
  ارشدریمد

******* 
    ارشدریمد

  نیآفال 
 102،827} : ها ارسال

  1391مهر : تی عضوخیتار
 19814: اعتبار

 48514 ها سپاس
  ارسال40012 بار در 72764 شده سپاس
 ]Nivel [126: ارتقاء
 % 8:  رتبه

  RangoRango   
 % 2:  در انجمن تیفعال

  ActividadActividad   
  % 91:  تجربه

  ExperienciaExperiencia   
 
  پست گذارنیشتری بدمدالی مفيمدال کاربر به روز مدال پست ها 

 ShadOsarhal: حالت
   دلنوازایدر |دلم روشنه ... ازت دورم اما : 125RE#: ارسال

 به گوشم خورده بود پخش دای که جدی هاپپیآهنگ ه.میدی که فقط منو حامد باهاش رقصی بعد آهنگبالفاصله
به درك ... همهيگور ِ بابا...لذت ببر... امشبو خوش باشهی که نفس کردمی می با خودم طدنیمدام موقع رقص...شد

 ...رهیغصه م... باشدیشا... برقصطتو فق...ی کني عاشقو بازي نقش آدمايه درك که مجبورب...ییکه تنها
 
 
  آي اعتمادیاز همه ب... آیاز همه فراموش... آی تفاوتیاز همه ب...دلم گرفته(
 
 

 خواستی مییانشا.  بود ی معلمکاش
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 "د؟؟یگذرانیروزگار خود را چکونه م"
 
 

 مـ ـست و ملنگش ي دو تا از دوستایکیاما از ترسش تا ... تا به مهموناش برسهرفتی مواقع ازکنارم مشتری بحامد
 ي هایدنی اومده بودم که حق خوردن نوشیمهمون...خنده دار بود...رسوندی خودشو بهم معی اونم سرشدنی مکمینزد
 نیرحسیدو بار ام... چک کنملمویها نشستم تا موبا ی از صندلیکی ي روي اقهی چند دقيبرا... مجازشو نداشتمریغ

هم ... افتادزی مي روي از اتاقا و بهش زنگ بزنم که چشمم به مشـ ـروبایکیخواستم برم تو ...بهم زنگ زده بود
وسوسه مزه کردنشون داشت گولم ...الی که روش نوشته بود تِکی رنگیی طالشهی بود هم شزی ميمشـ ـروب رو

 از اتاقا یکی رد شدم و به دنیرقصی که داشتن میی کسانی از بعیسر.. زنگ خوردلمیموبا  که دوبارهزدیم
 .. کردم لحن دلخور و سردمو حفظ کنمیسع... جواب دادن امايمردد بودم برا... بودنیرحسیدوباره ام...رفتم

 
 
 بله؟؟_
 
 
  نفس؟یخوب.سالم_
 
 

دم و خودمو چپوندم  حامد و باز کريدر کمد لباسا... تو خونه شده ي باعث شد حس کنم متوجه سر و صداهامکثش
 ...توش

 
 
 ر؟؟ی امي داريکار_
 
 
  شمارتو به مادرت بدم؟؟تونمی منمی ببخواستمیم...آره_
 
 
 !!مادرم؟؟_
 
 
 !!طال...آره_
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 اومد مشتمو ادمی که افشیق... گفتن باز نشهراهی تا دهنم به بد و بدمیگزیتند تند لـ ـبمو م...کردی حالمو بد ماسمشم
 ...کردمی می تالفدی درد دستمم بادمی کوبواریبه د

 
 
  نفس؟يشنویم_
 
 
  بکنه؟؟ی باهاش چه غلطخوادی م؟؟ی واسه چخوادیشماهرمنو م! الزم نکرده...آره_
 
 
 ! نفس بکشهيتو اصال مهلت نداد!  حرفاشو بزنهیتوکه نذاشت.یشینفس چرا ناراحت م_
 
 

 قیچنتا نفس عم... و دستام دوباره به لرزش افتادشدیسرم سوزن سوزن م...کردی ممی عصبانشتری بنیرحسی اميحرفا
 ...  قلب ِ ناکوکم شروع شدي هادنی کشری که دوباره تدمیکش
 
 
 ! اسم مادرفیح! دهیی اون زن فقط منو زانیرحسیام_
 
 
 ... بودمششی امروز صبح پکشه؟؟ی مي چه دردی تا بفهمینی حرفاش بشي پادی باه؟؟ی چه حرفنیا_
 
 

 ... نمک رو زخمم نپاشهشتریتا ب... حرفش اومدم تا تمومش کنهوسط
 
 
  نه؟؟ای یکنیتموم م_
 
 
 اما اوردمیاون روز به روت ن.. نفسي بابات شدهی که دوست ندارن؟؟ توام شبی کنی زندگي با پدر مادريخوایم_

 !!!دمیخودم شن...يتوام مثل پدرت بهش تهمت زد... بودتیدور از انسان...دور از شانت بود...حرفات
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بگم تو ... عربده بزنمخواستمیم... لحظه متوقف بشنهی واسه دیچرخی که تو سرم میی تا صداهادمی به در کوبسرمو
 صورتم ياشکام مسابقه گذاشته بودم تا از رو... تو زل ِ تابستون چقدر زمـ ـستونهدمیاما من با چشمام د!! يدیشن

 ...سر بخورن و لباسمو لکه دار کنن
 
 
 به دی منو بادنی ديآرزو...نهی خواب منو ببگهی احمقم بگو دکهیبه اون زن..متنفرم ازت...ي نامردیلیخ...نیرحسیام_

 !!؟؟يدیفهم...گور ببره
 به سوزش نی از اشتریاشکامو پاك کردم تا ب.... قطع شدنیرحسی امي تا صدادمی کف کمد کوبمویگوش

موهامو کامال تو صورتم ... بلند آهنگ به گوشم خورديدوباره صدا...رونیدر کمد و باز کردم و اومدم ب...نندازمشون
نگاهم ... راحت شدي تا حدودالمی شدم و خنور اما تا در و باز کردم متوجه رقص... چشمامو بپوشونهي تا قرمزختمیر

ذت تکون  شده و بودن و تن و بدنشون و در کمال لزونی که به گَل و گردن دوست پسـ ـراشون آوییبه دخترا
 ...کردنی هاشون در گوش هم پچ پچ می و بغضدنی ـوسبـی هاشون همو میتو اوج لذت بعض... بوددادنیم
 
 
 ... کردنهی گري شانه براکی...خواهدی می باراني هواکیدلم !!!  و خسته امنیغمگ(
 
 
 ...!!!) و تمام متعلقاتش بکنمایکه نثار دن "يگور پدر" کی و
 
 
 دنیخندی بلند مي و با صداخوردنی که مشـ ـروب مي دختر و پسردنید... ها رفتمیدنی نوشزی به طرف ماری اختیب

 چشمم به حامد افتاد که با دمی که رسزیبه م... بلند بخندمي بخورم و مثل اونا با صداخواستیدلم م...دادیقلقلکم م
 تر کی به حامد نزدشتریدشو ب که اون دختر و خوباز هر... لـ ـبم نشستي رویخنده تلخ...دیرقصی مي دخترهی
 ... کردی و زمزمه میی و کنار گوشش حرفاکردیم
 
 

اون دختر از حامد که جدا شد تو بغـ ـل !!  رقصه؟؟ی مي ابهی بشه؟؟ ببنم تو بغـ ـل غری تا چنجای آورده بود امنو
 حرفاست نی و ايزپس زن داداشش که اهل مهمون با...چشمم به حـ ـلقه تو دستاشو افتاد...برادر حامد رفت

 !!نه؟؟یا
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 زم؟؟ی شماهم بري برادی دارلیم_
 
 
با تعجب ... کنارم واستاده بودیپسر خوش چهره و جذاب... که کنارم احساس کردم تازه به خودم اومدمیی صدابا

 ... توش مشـ ـروب بود اشاره کردی تو دستش که مقدار کمالسی که به گکردمینگاش م
 
 

 نباری که ادیچرخی مشـ ـروب ميالسای و گزی منینگاهم ب... تکون داد و رفتياونم با لبخند سر..دی به نه چرخدهنم
 ...دمی حامد و شنيصدا

 
 
 ؟؟يری می تو کجا هطونیش_
 
 
 ...يکردی مدامی پیگشتیم...تو اتاق بودم_
 
 

 که ی مشـ ـروبي عطرش با بوی تلخيبو... تر بشمکی دور کمـ ـرم حـ ـلقه کرد و باعث شد بهش نزددستاشو
 چیبدون ه... تو بغـ ـلش باشم خواستمیفقط م....نه دوسش داشتم...نه بدم اومد... شده بودیخورده بود قاط

 ...اما بود...يمرز
 
 

 شدن سالن راه خودشو خوب کی که به محض تارییاشکا.... تلخ و ساکتميخنده ها... مدامم با حامد ي هادنیرقص
 زنگ زد ه و گفته که می که بودنی بهم گفت که سمانه همون تو ماشدمیرقصی که با حامد میموقع...کردی مدایپ

 ...نه خوشحال بودم نه ناراحت...چوندهیمامانمو پ
 
 
 بود دهی کنار سالن چي ناهار خورزی مي که روی مختلفي به پاستا و ناگت و دسر هایلی گشنم بود اما منکهی ابا

 به ي مثل حامد گه گداریحت... بپرمنیی بکشم و باال و پاغیج... بخندمهی مثل بقتخواسیدلم م...نداشتم
 ییدرد ها...زدمی که توش دست و پا می نکبتیزندگ...رفتی مادمی ينجوریا... و مدام آب بخورمفتمیکه ب&! واژه!&

 ... شده بودننیکه با روح و جسمم عچ
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 می اگهی دي جادیبه قول خودش اون موقع شب با... نموندشتری بکی ام تا ساعت ی جيد...رفتنی کم مهمونا مکم
 خودم هی زنش شبي خنده هايصدا... کنارم موندن و زودتر از همه رفتني اقهیبرادر حامد با زنش ده دق...رفتیم

 ...خوامیمنم م....کزدمی مطنتیش...دمیخندی میل که بدون درد و رنج تو مدرسه کنار ایی اون موقع هاهیشب...بود
 
 

 که گهیمن مونده بودم و چند نفر د... رفترونی اونم برفتنی که از خونه میی از کنارم رفته بود و با مهموناحامد
 یحت... بوددهی فایب...چند بار صورتمو آب زدم ...بدون توجه به اونا به آشپزخونه رفتم...شدنی میاوناهم داشتن راه

 ...کردی رها نمالیآب سردم منو از فکر و خ
 
 

روش نوشته بود ... شدمرهی اپن بود خي که روی رنگیی پنجره آشپزخونه نشسته بودم و به ظرف خوشگل و طالکنار
 کنن؟؟ی میه؟؟؟فرقیکی تر از اون کی شافشی و قختی نوع مشـ ـروب بود؟؟ پس چرا رهی...الیتک
 
 

شاد ... نه رنجیکشی منه درد... نه غصهيخوری نه غم مگهی دي اگه بخورنهی دارن آخه؟؟ مهم ای فرقچه
 ات هی گرنکهی بدون ايخندیم...فتهی پاهات به ذوق ذوق بنکهی بدون ایرقصیم... حالی بدمیشا...یشیم

 و از ی همه چی وقتشهی منیریتلخ هست اما ش...امتحانش کن احمق... چونه ات بلرزهنکهی بدون ایخونیم...رهیبگ
 پرونهیذهنت م

 
 

 موند که ادمی اگه ؟؟ی بود که خاتون رفته چادمی اگه هنوز ؟؟ی موند که طال مادرمه چادمی اگه باز ؟؟ی نپروند چاگه
 ؟؟یمن سربار همه ام چ

 
 
به جبران تموم مشکالت ... بارهی نیهم... نخورگهید... نشدنیریاگه ش...اگه بد بود...بخور... بار امتحان کنهی فقط تو
 ... چند وقتتنیا

 
 

پس رفتن و هر لحظه ممکنه ... اومدی مهمونا نمي صداگهید... انداختمی که باز کردم از باال به داخلش نگاهدرشو
 ...رنگشم قشنگ بود اما اگه... برداشتم و تا نصفه پرش کردمنتی از کابوانی لهی...حامد برگرده
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 ی وقتدیلرزیدستام به وضوح م...خورهی و خودش به جات مي بخورذارهیاونقدر خوبه که حامد نم... نفساری ناگه
 وانویل... تلخیلیخ....تلخ بود ...دمی سر کشوانوی نفس لهیاما ... خاروندموینی تندش بيبو... لـ ـبم گذاشتمي رووانویل

 پس؟؟ مگه ادمهی یچرا همه چ...نیمه...بابام...ادمه؟؟ی هنوز طال اپس چر...منتظر بودم تا اثر کنه... اپن گذاشتميرو
 اگه دوباره دیشا...اما...زنهیچشمام داره دو دو م...فقط سرم داغ شده... ادی مادمی منکه هوز بره؟؟ی مادمی از یتنگف

چرا ...نهی بهتر از ایکی  اوندیاما شا... اون دختره چند بار خورديدیمگه ند...نطورهیحتما هم... ببرهادمیبخورم از 
 کنه؟؟؟ی میمگه فرق...ن؟؟؟ی پسرا از اخوردنی میکیدخترا از اون 

 
 

 شتری بنباریا... ـنه امـی تو گلو و قفسه سيگرما... سرم یداغ... خوردمشتری بنباریا... آوردمکی و نزدوانی لدوباره
 نی زميپاهام سست شدن و بدنم رو...خوردم اما...ادی چون هر لحظه ممکن بود حامد بکردمی عجله مدیبا...ختمیر

 یخوردم که چ... بره؟؟ادمی از یقرار بود چ... امادمی و شند پام افتاده بوي که جلویوانی شکستن ليصدا...رها شد
 رونی بشی از سرم داره آتکردمیاحساس م... بفرستمرونی گلوم و بی تا داغدمیکشی مقینفسامو عم...بشه؟؟

 ....برهی که داره اسممو مدمیشنی حامد و ميصدا...زنهیم
 
 
 حامد دور تر يصدا...شستمی منی و دوباره رو زمخوردی مزی لکی سرامي اما پاهام روشدمی بلند مدیبا
 اپن سفت چـ يدستامو رو...شدمی بلند مدی باره؟؟؟یکجا بدون من داره م...یی از تنهاترسمیم...نره؟؟؟...شدیم

مدام پلکام ...رم تونستم چشمامو باز نگه داینم تونستم بلند شم اما حاال...زدی و دو دو مدیدیچشمام تار م....ـسبوندم
 ...ادی به گلوم انداختم تا نفسم راحت تر باال بیچنگ...گرمم بود ... افتادنی هم ميرو
 
 

 پاهاش که با عجله از پله يحامد و صدا زدم و پشت سرش صدا.. هام سفت شده بود اما به زور تکونشون دادمچونه
 برم خواستمیم...چرا خشکش زده بود؟؟...کرد؟؟یچرا با تعجب نگام م... رمغمو باز کردی بي اومد چشمای منییها پا

 ...گرفت  جلو اومد و دستمونکهیتا ا...خوردمی اما تلو تلو مششیپ
 
 
 !! نفسم؟؟ي خورديزیچ_
 
 

  خوردم؟؟؟یچ...ادی نمادمی...دیلرزی تو دستاش مبازوهام
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 ؟؟يآره؟؟ توام دوسم ندار !؟؟ي بدون من بریخواستیم...دونمینم...ن_
 
 
 ... شدرهیباالفاصله صورتشو عقب برد و به چشمام خ. دهنم آوردکی نزدنشویب

 
 
 !! احمق؟؟ي از کدومشون خورد؟؟؟يمشروب خورد_
 
 
 با بغض گفتم...دیلرزی وقفه میجونه ام ب... ام گرفتهیگر
 
 
 اد؟؟ی توام از من بدت م؟؟ي دوسم ندارگهی د؟؟یزنیچرا داد م_
 
 

 شه؟؟ی حس میچرا بدنم ب!! ...کنه؟؟ی مي که داره دورادیاز من بدش م...چرخوندی چشمام منی بنگاهشو
 
 

 استشمام شتری گردنش کشوندم تا بي روموینیب...دادی می خوبيبو... که کشوندتم تو بغـ ـلشنی زمخوردمی مداشتم
ازش دورم ...اما...دمی گلوشو بـ ـوسریز... کار منو تنها نذاره؟؟نی با ادیشا... ببـ ـوسمشخواستیدلم م...کنم
 ...جند بار تکونم داد و اسممو صدا زد...کرد

 
 
 ؟؟یکنی چرا بغـ ـلم نم؟؟يمنو دوسم ندار_
 
 

 ...بردی چونه ام مری افتاد و حامد دستشو زی شونه ام ميمدام رو... گردنم نگه دارمي روتمی تونی نمسرمو
 
 
  با توام نفس؟؟ي بخوري نگفتم حق ندار مگه؟؟ی لعنتيچرا به اونا دست زد_
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 ...ره؟؟ی مادمی ی همه چیمگه نگفت...درد؟؟ ...گوشم درد گرفت...یلیخ... بلند بودصداش

 
 

 ام اضافه هی به شدت گردیکشی کمـ ـرم مي دستاشو رونکهیهم...هی گرری تو بغـ ـلش انداختم و زدم زخودمو
 ...کردیم
 
 
 ..ترسمی مییمن از تنها...ولم نکن...گه خوردم...غلط کردم... خبدی ببخش؟؟ي بريخوایم_
 
 
بلند شده بود و از ...دیرسی طرفم اما زورم نمدمشیکش... گرفتمعی بلند بشه اما دستشو سرنی زمي از روخواستیم

 کنارم گهی بار دهی نکهی ايبرا...کردمیاما من التماسش م... و ناراحت بودختهیچهره اش بهم ر...کردیباال نگام م
 ...کردمی خواهش مزش و ادمی بـ ـوسیدستاشو مدام م...نره...حسم کنه...باشه

 
 
 که دیدینم... بودنییسرش پا...دوباره طرفش رفتم...دی دهنم کشي از جلوعی دوزانو نشست و دستشو سري به رورو

 ... کنارش بودن به نفس نفس افتادمي برايچجور
 
 

 دی کشمی ـشونـی پيستشو رو باال آورد و آروم دسرشو
 
 
 ... نفس بکشمیتا وقت...از االن تا هروقت که باشم...من دوست دارم نفس_
 
 

براش مهم ...زچه زدنام...التماس کردنام... بوددهی فایتقالم ب... گرفت و پشت کمـ ـرم قفلشون کرددستامو
که افتاده &! واژه!&به ...شونه اش گذاشتم ي بلندم کرد سرمو رونی زمي از رویوقت....دوسم نداشت وگرنه...نبود
اشکام ... لبـ ـاش قفل کردميلبهامو ناغافل رو...ذاره تنهام ندیشا...ببـ ـوسمش؟؟...نگاهم به لب هاش افتاد...بودم

 که دستاشو و به طبع منم دمی گلوشو بـ ـوسریز...دوباره ازم فاصله گرفت... لبهام یسی اما خکردی مسیصورتمو خ
 ... ازش دور بودم تاگهید...نییآوردم پا
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 ییزای چهی از سرت بپره دی کنه اما تا خودش گفت باکاری چخوادی دونستم مینم...نی حموم گذاشتتم رو زمگوشه

مـ ـست ...خواستمی منویهم...شهی نمنیبهتر از ا...من خوبم!!...چرا؟؟...زهی رو سرو صورتم آب برخواستیم... اومدادمی
 ...ِ مـ ـست

 
 

 اما حالم خوب دیجیپی دل و روده ام بهم منکهیبا ا... برمخواستمی اما من نمدیکشی گرفته بود و کف حموم مدستمو
  دوسم نداره؟؟؟کرد؟؟یچرا آرومم نم!! کرد؟؟یچرا حامد ازم فرار م...بود
 
 
 ...کنمی نمهی گرنیبب...حالم خوبه ...ولم کن....مرگ من حامد_
 
 
  خوبم؟؟یگی بعد می رو پاهات واستی تونی تو نم؟؟يدر خوردچق. از سرت بپره نفسدیبا_
 
 

 راه بهم پله نی ترکینزد...شدی اما دوباره تار مدمیدیم...دمی دیجلومو نم...رونی بدمیی و هل دادم و از حموم دوحامد
 داد حامد داشتم يبا صدا...کردمی چشمامو باز و بسته مذاشتمی پله مي و روکردمیهر بار که پامو بلند م...ها بود

 که مونده بود باال ییتند تر از چنتا پله ها... به جونم انداختي بلندش رعشه ايصدا... دادم یکنترلمو از دست م
 يرو...دیزورم بهش نرس... افتادمنی تکون حامد رو زمهیبا ... در و چرخوندم و خودمو انداختم تو اتاقرهیدستگ...رفتم

 سرمو بلند ا به موهام انداخت تیچنگ...تا داد نزنه... تا دعوام نکنهکردمیم التماسش دیبا...پاهاش افتادم
 ...سرخ...چشماش قرمز بود...کنم

 
 
 ؟؟ي کردهیگر_
 
 
 دم یکار دستت م...ارمی تو کم ميمن احمق جلو...یشی ممونیپش... نکنتیاذ... نفسیکنی ام موونهی ديدار_

 !!االغ
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 رو به روم نشست یوقت...دیگزی که مدام مییلبـ ـها... نقره تو گردنشریزنج... ـنه اشـی رفتن قفسه سنیی و پاباال
مانتومو تنم ... تو وجودم به پا کردییغوغا...آروم تر نشدم... کوتاه لبهامو به دندون گرفتیلیخ.به طرفم خم شد 

صورتشو غرق بـ ـوسه ...طرفش شدمی مدهی پس زدناش کشوجود با...دست خودم نبود. نگام کنهنکهیبدون ا...کردیم
 ذاره؟؟یتنهام م...دوسم نداره؟؟... تا باشه اما اونخواستمیمن م.... و اون در تالش بود تا عقب بکشهکردمیم
 
 

 يدستم رو...دیباری وقفه میچشمام باز شده بود و ب... دادي بلندي صداسمی خي گونه ي دستش رونی سنگضربه
 بلندش به دلم چنگ يصدا...زدی و سرم داد مرفتیق راه محامد طول اتا...صورتم خشک شده بود

 صورت داغمو خنک نیزم یخنک... بودمدهی دراز کشنی زميرو...رفتی مجیسرم گ...دمیفهمیحرفاشو نم....نداختیم
 دوسم نداره ؟؟... خوردم؟؟یلیمن از حامد س...کردیم
 
 
دوسم ...يخوایاگه نم.ي دعوا داره؟؟ داد داره؟؟ اگه دوسم ندارنیا...ي مرزچیبدون ه... با تو باشهخوامیمن فقط م_

 ...یلیبا س... بلندياونم با صدا...ي کردیخدافظ... نبودادمی...نه...ی خبر؟؟ بدون خدافظی ب؟ي بريخوای م؟يندار
 
 
 يرد سیلیخ... بودستادهی پنجره اهیحامد پشت من و رو ...دادی امانم اجازه حرف زدنو بهم نمی بي هاهیگر

 ...یلیخ...حامد
 
 

 ...با ترس...زدیتند م... بخوابهخواستی اومدم اما قلـ ـبم نمیخوابم م... باز شدن نداشتني ناچشمام
 
 
 ـی پي رويعرق ها... بودسیصورتش خ...تو بغـ ـل حامد بودم... که چشمامو باز کردمشدمی بلند منی زميرو

 دور بودن از ي برایی بود که بتونم تقالنی حس تر از ایبدنم ب... تخـ ـت گذاشتمي پاك کردم که روشویـشون
 از...صدام تو گلو ساکت شده بود...حامد بکنم

 
 
 دی بگشاشی خویانی عشق چشمان تو را به عرطنتیبگذار تا ش(
 
 
  نباشدیمانی هرچند آنجا جز رنج و پشدیشا
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 ) را به خاطر آرامش تحمل نکني کوراما
 
 
فاصله ... شده بودقی بهم تزریانگار جون... دوباره اشدنیدست خودم نبود ولع بـ ـوس... زبونش لـ ـبمو تر کردبا
 تا ازم دور شدمیسردتر م...اما من...کردمی دستاشو کنار صورتم حس میداغ...شدی هر لحظه کمتر منمونیب
اجبار ...دوسم داره؟؟... دست خودم نبودزی چچی هگهید...دمیترس... و من سردتر از قبلشدیلباسم از تنم کنده م...شدیم

 شدن بدنم کنار دهییسا...زنمی مخیمن دارم ...سردمه...تنش داغه و تن ِ من... استدهی فایانکار ب...من بود اما االن
 ...تنم سرده...درد دارم...کردی مشتری بدنمو بيحامد سرما

 
 

 هامو هیگر...کشمیدارم درد م...شمیمن آروم نم...کنم؟؟یاله مپس چرا من ن...ره؟؟ی مادتی درد ات از ی نگفتمگه
 ... اما منیتو داغ... نفساتيصدا...تمومش کن...؟؟يشنویم
 
 

*********************** 
 
 

مردمک چشمام خشک شده !!....من کجام؟؟... کردخکوبی چشمامو به سقف مخوردی که به صورتم ميدی شدنور
ترس ... تنم نبودیچیه...نگاهم به بدن مچاله شدم افتاد...کمـ ـرم...دلم...درد داشتم...مدادی حرکتشون مدیبودن اما با
 ... من بدون لباس کنار ِنکهیوحشت ا...برم داشت

 
 

دور تا دور اتاق و ...درد دارم.... ـنه هاش به چشمم اومدـی سیبرهنگ... بوددهیبه پهلو طرفم خـ ـواب!! ؟؟؟....حامد
 کنار سموی خيموها...کنار حامد...ی پوششچیبدون ه...نجامیمن ا.... شده؟؟ی چکردمی و با خودم مرور مکردمینگاه م

با پشت دست صدامو خفه ...راست کردنم ناله ام بلند شد  اما به محض کمـ ـرشدمی بلند مدیبا...گوشم زدم
قلـ ـبم ... تخـ ـت افتادنیی پايله شده  ِ مچایچشمم به رو تخـ ـت...رون پام...کردی دلم به شدت درد مریز...کردم

 ییچه بال...کردیهمه وجودم درد م... که روش نقش بسته بودي کبودریزنج... هامنهی* رو سيکبود...دیتبر کش
 !! اومده؟؟مسر
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 نیا...درد کمـ ـرم... رون پاميقرمز... گذاشتمنی زمي و با کمک دستام رودمی تخـ ـت کشي از روپاهامو
لباسامو دونه ... ناله ام بلند نشه لـ ـبمو گاز گرفتمي صدانکهی ايبرا... افتاده بودنی زميمانتو و شالم رو...ایکبود

 لباسامو تنم رونی از اتاق اومدم بیوقت... افتادی منی اشکم رو زمي و به جاش گوله هاکردمیدونه از اتاق جمع م
 ....نه؟؟ی درمون همیدر دِ ب...تمدرد داش...کردمی ناله ام و خفه نمي صداگهید...کردم 

 
 
 حامد به زور یعنی.. بود؟؟یقرار به چ...بعدشم قرار بود... بودمی تو مهمونشبی شده؟؟؟ منکه دی اومد چی نمادمی

چرا ... منم بهش اجازه داده بودم؟؟یعنی... اومدی نمادمی... نداشتیاما دردم تموم...شدی مشتری ام بهیگر...منو 
 !!! کردم خدا؟؟؟؟کاریمن چ... رفتنی خط قرمزم از بتنها ی چيبرا...بزنه؟؟ چرا جلوشو نگرفتمگذاشتم بهم دست 

 
 

 راه رفتن ي براییپاهام قوا... کهی تر؟؟ رگ گردن از ما بهترون نه منکی هست؟؟ از رگ گردن نزده؟؟؟یک!! خدا؟؟؟
 که ییهرپله ها... دو طرفي نرده هاي پله ها گذاشتم و دستامو رونی اوليباسـ ـنمو رو...اما ...رفتمی مدیبا...نداشتن
 پله ها ياز رو....دیچیپی ام تو سالن سوت و کور مهی گريصدا...دشی مشتری اومد ناله کمـ ـرم بی منیی پایبه سخت

 ..گناه کردم!!... طال؟؟هیمنم شدم شب... زدم؟؟ي در کاريبلند شدم و سالنه سالنه خودمو جلو
 
 

!! يکردی حامد و التماس مي چجوريدیدیاگه خودتو م... تلخ بود؟؟ هه هه؟؟يمن گفتم تو چرا گوش کرد!! من؟؟؟
 ...یخواستیتو م...خواستیاون نم... احمقستی نادتی...يخودت لباسشو از تنش دراورد... کنار برهیذاشتیتو نم

 
 
  برق راي هامی پرنده ها سیوقت...درخت دلتنگ تبر شد(
 
 !!) دادندحی ترجشی شاخه هابه

__________________________________________________ ________ 
 
 

  همهي برایسی داستانک نومسابقه
   عصر 07:20 30-1-93

 کاربر  دادن نی ايها  ارسالی تمامافتنی کاربر  نی به ای خصوصامی پکی کاربر  ارسال نی به الیمی اکیارسال  
 ری ارسال به مدنیها گزارش اسپاس     کاربرنیاعتبار به ا

 mas57  سپاس شده توسط  
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sadaf  
  ارشدریمد

******* 
    ارشدریمد

  نیآفال 
 102،827} : ها ارسال

  1391مهر : تی عضوخیتار
 19814: اعتبار

 48514 ها سپاس
  ارسال40012 بار در 72764 شده سپاس
 ]Nivel [126: ارتقاء
 % 8:  رتبه

  RangoRango   
 % 2:  در انجمن تیفعال

  ActividadActividad   
  % 91:  تجربه

  ExperienciaExperiencia   
 
  پست گذارنیشتری بدمدالی مفيمدال کاربر به روز مدال پست ها 

 ShadOsarhal: حالت
   دلنوازایدر |دلم روشنه ... ازت دورم اما : 126RE#: ارسال

 و باز اطیدست به کمـ ـر در ح...زی چچی و هزیهمه چ...فاقاهمه ات... تو ذهنم مرور شدی در باغ همه چي جلوتا
 ... واستادي جلوی تاکسدیپام به جاده که رس...کردم

 
 
 !!؟؟يریکجا م_
 
 
 ..خونمون_
 
 
 !گمی می چیبفهم. نکن خانومهی دقه گرهیکجاست؟؟ _
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 م؟؟یرسونیم...تهران_
 
 
 .... باالایب_
 
 

هر ... بکشونتمیراهی حد به بنی تا اکردمی وقت فکر نمچی وقت هچیه ه کيجاده ا... نگاهم به جاده بودری مسکل
 هی گرگهیاما د...دمیلرزیم...سردم بود...شدنی چشمام رد مي از جلوشبی دي اتفاقاشتری بگذشتیلحظه که م

از ...از اول... باختمموی همه چیبابت چ...اوردیبه درد م...نداختی قلـ ـبمو چنگ مشبمی دي هاهی گرادی...کردمینم
همون که ...خوشحالِ..شنومی خنده هاشو ميحاالهم صدا... برندهییمن بازنده بودم و اون باال... اومدمای به دنیوقت

من رو پام بند ... کارو کرد؟؟ من مـ ـست بودمنی باهام ایبه چه جرم...خودمو نابود کردم... شدخواستیم
 چقدر م؟؟ی نبود من کادشی کرد؟؟اونم نکاروی ها قرار گرفته بود چرا اتیع موقنجوری صد بار تو اکه اون...نبودم
 ...چرا به دردم اضافه کرد؟؟... دارم؟؟؟ چقدر رنج و غصه دارمیبدبخت

 
 

 و نی زدم که راننده ماشمیچند ضربه به پشت صندل..ارهی کردم همه دل و روده ام به طرف دهنم داره هجوم محس
 خجالت ی هرچیبه قول ال... باال آوردمدمی که کشیغی شدم توام به جادهی پنی با عجله از ماشنکهیهم...متوقف کرد

من نبودم که ... اون دختر من نبودمشبید... نبوددمدست خو...نشد...خواستمیمن نم... بودای شرم و حیهرچ...بود
 ... لمسم کنهنکهی اي براکردمیحامد و التماس م

 
 
متوجه غرولند راننده ... شدمنیدوباره سوار ماش...دیکشی ناجور ميرای و کمـ ـرم مدام تکردی دلم به شدت درد مریز

 ... جواب دادن نداشتمي براییاما نا...شدم
 
 

 رنگش دی در که رسيجلو...ارهی زنگ خونه رو زدم به سمانه گفتم تا پول بیوقت... شدمادهی پنای ایی در خونه دايجلو
  بوددی سفواریمثل گچ د

 خاموشه؟؟ حامد کو؟؟ گفتم خودش تیچرا گوش... هزار بار به تو اون حامد احمق زنگ زدمشبی تو؟؟ از دییکجا_
 ... نفسيری از هوش ميدار...ی حالی بنقدریچرا ا...برسونتت
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 کینزد... شدماطیمنم وارد ح... نگاهشو ازم گرفت یبا نگران. اشاره کردمی شونه اش گذاشتم و به تاکسي رودستمو

 ... بودم که بازومو گرفت تا کمکو کنهدهی ها رسپله
 
 
 ... نفس حرف بزني با حامد دعوات شده؟؟ وا؟؟يتو چته؟؟ کتک خورد_
 
 
 ... و دستپاچهربودینگاهش متح...سمانه به آسانسور اشاره کرد... دلم ي ام روگهی دستم به کمـ ـرم بود و دست دهی

 
 
 ...ي راه بریتونیتو نم.می برنی با اایب_
 
 

 آهنگ قطع شد و سمانه کمکم کرد تا يچشمامو تو آسانسور بسته بودم تا صدا...شدمی سوار مدیبا...گفتی مراست
دستشو ... نشستنی زمي و سمانه ام کنار مبل رودمی مبل دراز کشيرو... ام به سمانه بودهی همه تکگهید. بشمادهیپ

 ...چشمم به ساعت خشک شده بود... گذاشته بودمی ـشونـی پيرو
 
 

 نیبگم تو ا...ستمی دختر نگهی کردم؟؟ بگم دکاری بگم؟؟ بگم چیچ...دیپرسی مشبی و مدام از دزدی صدام مسمانه
 ...سن

 
 
 ؟؟یکنی رو روشن منهیشوم...سمانه سردمه_
 
 

 دیبا... اومدیخوابم م...زنهی نمیاون حرف... شده؟ اگه حامد بهش گفته باشه؟؟ نهی چدونهی مگه مکرد؟؟ی مهی گرچرا
 ... جسم له شدهای...با نفرت...نهیبا ک...با بغض...با درد...دمیخوابیم
 
 

  که باز کردم سمانه کنارم نشستچشم
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 شده؟؟ حامد زنگ زد ی چدیگیچرا نم... چک کردمدنتوی به خدا صد بار اومدم نفس کش؟؟ي شدداری نفس بيوااا_
 با تو حرف بزنه اما خواستیم... زدیداد م...یعصبان...کالفه بود... نزدی حرفدمی پرسیهرچ...يگفت صبح خودت اومد

 !!!نجای اادیداره م...کردیاونم باور نم.ی تو خوابگفتمیمن م
 
 
 نجا؟؟؟ی اادیم_
 
 
 !امی گفت دارم مشی ساعت پهی...آره_
 
 
 تا زبونم به ناله دادمی هم فشار ميلبهامو محکم رو...ناله نکردم...دمی نکشغی جگهید...ند شدم مبل بلي هول از روبه

 ناله امو ي نتونستم جلوگهید...نی نتونستم برم که خوردم زمشتریچند قدم ب...رفتمی مدیبا...درد بود و درد...نچرخه
 کمکم کنه تا بلند شم اما دستشو پس خواستیسمانه م... خونهد زنگ ممتي اما صداکردمی هقهق مدیبا...رمیبگ

 يخودمو از رو... اسم حامد و بردی سمانه موند وقتيچشمم به لبـ ـها...جواب داد...رفتی مفونیبه طرف آ...زدم
 ... حامد به گوشم خوردي که صدابستمیدر و م... جمع کردم و به اتاق رسول رسوندمنیزم
 
 
 کجاست؟؟؟ حالش خوبه؟؟_
 
 
 ن؟؟یچتونه؟؟ چرا الل شدشماها !!نه_
 
 

 ...دیچی داد حامد تو خونه پيصدا
 
 
  کجاست؟؟؟گمیم_
 
 
 و به من که پشت بهش واستاده بودم دی در چرخرهی کردم که دستگی میسکوت سمانه رو داشتم معن_

نفسم ...خوردی داشت سر مواریدستام رو د.رمی باز شدن در و بگي تا جلودادمی فشار منی زميپاهام محکم رو...خورد
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موهام ... که رو به روم بودیتخـ ـت پرت شدم طرف... نتونستم مقاومت کنمگهی ـنه ام حبس شده بود اما دـیتو س
 ... خداااای کنشی تموميخوای نمست؟؟ی نیکاف...دمیکشی مغی بودن و من از درد جختهیدورم ر

 
 
چشمامو بسته بودم ...برم گردون طرف خودش...خشک شده بودم... زدخی تماس دستاش به کمـ ـرم همه وجودم از

 ... تنشيبو... اومدیبدم م...نمشی ببخواستمینم...فتهیتا چشمم بهش ن
 
 
 .! لحظه بهم نگاه کن عشقمهی.اصال دست خودم نبود .خواستمیمن نم.نفس چشماتو باز کن_
 
 

 نکهی اي فقط برا؟؟ی چي اما براکردی اون داشت التماسم محاال... افتادمشبی دادی شتری بدادی که بهم میی هاتکون
 .نگاش کنم

 
 

  سمانه بلند شديصدا
 
 
 ؟؟یکنی التماسش مي دارينجوری که اي خوردیچتونه شماها؟؟ حامد چه گه_
 
 

دور صداش ...حامد انگار از جلوم بلند شد.کردیفشار دستام رو گوشم بازم صداشو قطع نم... نیی انداخته بودم پاسرمو
  اما بازم با داد جواب سمانه رو دادشدیم
 
 
 .می بذار تنها باشرونیگم شو ب...خفه شو سمان_
 
 

 حالمو بد شتری اش بختهی بهم رپی حامد با اون سر و صورت و تدنید... بسته شدن در چشمامو باز کرديصدا
 ...نمشی زانوهام گذاشتم تا نبيسرمو رو. ـنه ام قفل شده بودـی سيدستام رو...کردیم
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 با اون حال بـ یوقت. تونم خودمو کنترل کنمی تو نميجلو...نشد. بهت دست بزنمخواستمینم. من نبود نفسریتقص_
 ...میدیـوس

 
 

 نی و امردمیکثافت تر از منم هست؟؟ کاش م...خوردیحالم از خودم بهم م.حالت تهوع گرفته بودم... خوردحرفشو
سرمو باال آوردم تا بتونم ...زدمی نمي کارنی مردم اما دست به همچی بابام مي دستاریکاش ز...دمیشنیحرفارو نم

 ...حرف بزنم...نفس بکشم
 
 
 شی پشوني زانوشو به طرف شکمش خم کرده بود و دستشو روهی... داده بودهی نشسته بود و به کمد تکنی زميرو

 ...ادی از خودم بدم بشدی باعث مشتری بشیآشفتگ...گرفته بود
 
 
 توکه ؟؟يتو چرا قبول کرد...من مـ ـست بودم... حامدادینفسم باال نم...رمی بمخوامیم...ادیاز خودم بدم م_
 ...خورهیحالم از خودم بهم م...ی بهم دست بزندی نبایدونستیم
 
 
 !!!شهی رو به راه میهمه چ...میزنی درباره اش حرف نمیبه کس!! یشیمثل روز اولت م! می ترممیریم_
 
 

 چیه!!  کنم حامد؟؟کاری جسمم؟؟ باروحم چ؟؟ی چمی ترمم؟؟؟یترم!!  منم چنگ انداختي صداش گلوي توبغض
 !!؟؟ی چمونمی و انی پس د؟؟ی کي برا؟؟ی چيبرا... حد برمنی تا اکردمیوقت فکر نم

 
 
 ي لجن بوديتو تو...شهی منی همیرقصی و میزنی اون همه پسرمنی بی وقت؟؟ی داشتمونی و انیمگه تو د!! ن؟؟ید

 !!؟؟ی و نباشی دختر باشکنهی میچه فرق!! ؟؟ي شب بودهی با عشقت نکهی از ا؟؟ي شدمونیبعد االن پش
 
 

 ... ـنه اش تا بره عقبـی بغـ ـلم کنه که زدم به سخواستیم...زدی آروم حرف محامد
 
 
 !!! جوجوستی نيزیچ... دکتربرمتیخودم م_
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 تونستم چونه امو تکون بدم به زور ینم... حس شده بودیبدنم ب. گفتنشو نشنوم"جوجو" کر بشم و خواستمیم

 : حرکتشون دادم
 
 
 ...برو...برو حامد_
 
 

 ... نگاش کنمخواستی اما دلم نمکردمی شونه ام حس مي دستاشو رويسرد
 
 
 ...پاشو ببرمت.فهمنی همه مينجوریا.ستی درمونگاه؟؟ رنگ و روت خوب نمیبر_
 
 

 .دادیصداش زجرم م. باال آوردم تا ساکت بشهدستامو
 !!فقط برو... برو_
 
 

 ؟؟ی چي گذشتم برامیمن ازهمه چ...حامد ساعت ها رفته بود و من گوشه اتاق خشکم زده بود...کردی درد مسرم
 .م؟؟یاز زندگ... از خودم؟؟رم؟؟ی بگی از کوی تقاص چنکهی ايبرا
 
 

 نیاول... اومدیاما سکوتم بند نم... شدهی تا غذا رو بخورم و براش بگم چکردیاصرار م. آورده بود  برام غذاسمانه
 کردن یراض...شدمی از دست سمانه خالص مدیبا... که تو دهنم گذاشتم دوباره عق زدم و همه رو برگردوندمیقاشق

من باشم و ...ستیبراش مهم ن... دوسم ندارهدمیشا...د کوتاه اومدی و سکوتمو دي سردیوقت... نداشتيسمانه کار
  داره؟ی اون چه فرقينباشم برا

 
 

 نقدریسرم ا.  سمانه موندمشی و پومدمی خونه نشبی چرا دنکهیا... بابام شروع کرد غرغر کردندمی که رسخونه
صدا اشک  ی دوش حموم بریز... تلخشو تموم کردشهی همي شد و حرفای براش معنمی بود که شرمسارنییجلوش پا

 ...ختمیریم
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 که مشـ ـروب بخوره تا یکس... ي تو قرآن خونده بودست؟؟ی نادتی!! ی بازم نجسيهرچقدرم خودتو بشور...نفس
 ها ي کبودنیا...شدمی مزی تمدیبا...شدمی پاك مدیبا...کردمی عطر تند حامد و هنوزم حس ميبو!! چهل روز نجس ِ

 ! !!مونه؟؟؟یم...هست...رهینم...پاکشون کن نفس... ره؟؟یچرا نم
 
 

 اومد تو دی نودمی لباسامو پوشیوقت...امی نمرونی تو حموم موندم و بنقدری مامانم در اومده بود که چرا ايصدا
 ره؟؟ی و نامرد؟؟ اونم دنبال رابطه ها می عوضشه؟؟ی مثل ِ حامد مدمینو...اتاقم

 
 

 از دیبا! ؟!کنهی میچه فرق...مثل بابا!! نهیاون از جنس مه...ادیاز اونم بدم م... بغـ ـلم کنه که ازش فاصله گرفتماومد
 ... کنمياونم دور

 
 
 ؟؟یکنی بغـ ـلم میآج_
 
 
 ! بخوابمخوامیم.رونیبرو ب!! نه_
 
 
 چرا؟؟_
 
 
 ! گم شو برود؟؟ی نویچرا چ_
 
 
 ؟ی آجیزنیچرا داد م_
 
 

چنتا قرص که ...خواستیدلم چنتا قرص آرامبخش م. و صدا زد و اونم از اتاق رفتدینو.دی دادمو مامانمم شنيصدا
 اشتها گاز ی شکالت برداشتم و بهی لباسم ياز کشو...کردیطعم تلخ دهنم حالمو بد م!!... و کم کننی درد لعنتنیا

 ...اما...بهتر شد.زدم
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 تا دادمی هم فشار ميپلکامو محکم رو... خاتونیحت...طال... بابامریتصو... تا از دردم کم کنمدادمی ـرمو ماساژ مکمـ
 .پر گناه.فمیکث.من نجسم!! دمیکشیمن ِ آشغال خجالت م.دمیکشیخجالت م... چشمام برهي از جلورشونیتصو

 
 

 ادی نمادمی چرا ؟؟؟ي شدفی کثنقدری ای بود نفس؟؟ کنی خاتون اي بود؟؟ جواب حرفانی خاتون اي محبت هاجواب
 ...کردی مشیبرام معن!! خوندم؟؟یر خاتون قرآن م که کناییروزا

 
 

 ...خفه شو احمق... تو همه وجودت نجسه؟؟ياری اسمشو به زبونت بیتونیگطور م...قرآن؟؟
 
 
 
  ها به جانت قسماری اختنی ام از ادهی نديریخ... کنری مرا به جبر هم که شده سر به زایخدا(
 
 

 دهی کوبنی را آنقدر به زمشیپا... کودم سر به هوا رانی را به کدام درگاه ببرم؟؟آرام کن امی ها ی سرکشتیشکا
 است

 
 

 )چه کنم؟؟...تو بگو...ردی بمخواهدیباز هم م!!  کردن هم نداردهی توان گرگری دکه
 
 
 

ب به غذا  و نه لزدمینه حرف م... رفتمی متحرك فقط راه مي و من مثل مرده هاگذشتی روز از اون شب مچند
 ...نجس نباشم. تا پاك بشمگذاشتی مدی باگهی روز د35 و من گذشتی روز از مشـ ـروب خوردنم م5..زدمیم
 
 
 بهم یهر بار که ال...موندمی مرهی دوباره خخوندمی تا بخونمشون اما تا چند خط مکردمی جلوم باز مموی درسيکتابا.

 که خونه حامد جا مونده بود لمیموبا!! ستمی بگه خونه نی دروغکگفتمی و به مامانم مدادمی جوابشو نمزدیزنگ م
 درصدم احتمال هی! کردی ام موونهی دزدی که مییحدسا.دزی اشو مشهی همي اومد خونمون و حرفایهروز سمانه م...
 !! بهم اعتماد داشت؟؟نقدری ایعنی!!  زدمي که من چه گنددادی نمنویا
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 ... چشمام گرد شدی آب طالبوانی لدنیبا د! ونده بود که مامانم اومد تو اتاق مرهی نگاهم به دفترم خشهی هممثل
 
 
  منه؟؟ي برانیا_
 
 
 ! تونم کارامو بکنمیمن دست تنها نم.میشب مهمون دار!! يریبخور جون بگ! آره_
 
 

نگو !!  مهربون شدهییهویگفتم چرا ... حرفش اونقدر برام خنده دار بود که باالخره لـ ـبم به خنده بازشهنیهم
 !! ازم کار بکشهخوادیم
 
 
 که تهش گل سرخ داره با يدی بود که ظرف سفادمی. غذا بخورمی مشخصي چند روز حواسم بود که تو بشقابانیا
 که قرار بود به يهمون دو سلقمه ا!!  منهي که روش بود براي که عکس عروسک با مزه ایی عروسکوانیل

 کردمی هر بار که استفاده مموقاشق چنگال... کردی متمی که داشتم اذیحالت تهوع...خوردمیبخورمم با ترس م
 وارشوی و در و دزدمی و آب میی کل دستشورفتمی مییهر باز که دستشو...ذاشتمی مزمی مي و تو کشوتمیشیم
 کمتر نمی هميبرا...سختم بود...گرفتنیدستام درد م...کردمی تکرار مرفتممی که حموم می کار و موقعنیا...شستمیم

در اتاقم قفل .کردمی فرار مدی روزا از نوشتریب. و آلوده کنهیی بدن نجسم جاواستمخینم.کردمی دوجا استفاده منیاز ا
اونقدر ساکت بودم که از کوره در رفت و ...نتمی بار هم احسان اومد خونمون تا ببهی...سکوت بود و سکوت...شدیم
 درهم شد که من نقدر مامانم اون لحظه اوافهیق..." روش دست بلند کرده؟؟دیباز آقا سع" به مامانم گفتهوی

 "!!نه" کالم گفتهی و مامانم دیاما احسان دوباره سوالشو پرس.دمیترس
 
 

 تا اوردمی حسم فشار می بي نشسته بودم و به پاهااطی وقت بود که زده شده بود اما من کنج حیلی کالس خزنگ
 دهی ها فهمیتازگ...با اومدن ناظم مدرسه مجبور شدم به زور بلند شم... و بتونم روشون واستمادی بهشون بیجون

 .بودم اونم کم از قانع نداره
 
 
 ونفر؟؟؟یحالت خوبه هما_
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 .بله خانوم_
 
 
 ؟؟يریپس چرا نم_
 
 
 !!رمی االن مدیببخش_
 
 
 می درارو ببندمیخوایعجله کن م_
 

 نی اومدم که چشمم به ماشی مرونیاز در مدرسه ب. کردمی شونه ام جابه جا کردم و ازش خداحافظي روفموی کبند
داشت صدام . ندادم و راه خودمو رفتمیتیبهش اهم... شد و طرفم اومدادهی پنی از ماشعیخودشم سر.حامد افتاد

 ... و راهمو سد کرددی بهم رسیقدم هامو تند تر کردم ول...کردیم
 
 

  همهي برایسیتانک نو داسمسابقه
   عصر 07:20 30-1-93

 کاربر  دادن نی ايها  ارسالی تمامافتنی کاربر  نی به ای خصوصامی پکی کاربر  ارسال نی به الیمی اکیارسال  
 ری ارسال به مدنیسپاس ها گزارش ا    کاربرنیاعتبار به ا

 mas57  سپاس شده توسط  
sadaf  

  ارشدریمد
******* 

    ارشدریمد
  نیآفال 

 102،827} : ها ارسال
  1391مهر : تی عضوخیتار

 19814: اعتبار
 48514 ها سپاس
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  ارسال40012 بار در 72764 شده سپاس
 ]Nivel [126: ارتقاء
 % 8:  رتبه

  RangoRango   
 % 2:  در انجمن تیفعال

  ActividadActividad   
  % 91:  تجربه

  ExperienciaExperiencia   
 
  پست گذارنیشتری بدمدالی مفيروز مدال پست هامدال کاربر به  

 ShadOsarhal: حالت
   دلنوازایدر |دلم روشنه ... ازت دورم اما : 127RE#: ارسال

 !! همه آرامشمنی باشد ابی عجتی برادیشا(
 ...)یکنی فقط نگاه میبه آخر که برس...می بگویخودمان

 
 
 ؟؟یخوب!!سالم_
 
 !! نگام کنام؟؟یخوب به نظر م_
 

 : که بابت افتادن نور تو چشماش سراغش اومده بود جواب دادی و با اخمدی موهاش کشنی بیدست
 
 !!يتو وادارم کرد!!  نداشتمی که من گناهادی بادتی.يای ازت نگرفتم تا به خودت بی چند روز سراغنینفس ا_
 

 ... بوددهی فای نداشت بدنی کوبي برایی که نای قلبي دست سردم روگذاشتن
 
 .برو کنار!! یتو خوب...من گناهکارم_
 

 کی از نزدیبه اندازه کاف... عطرشو نفهممي تا بودمیکشیبا دهن نفس م... از کنارش رد بشم و بازومو گرفتنذاشت
 ...بسم بود.... عطر و حس کرده بودمنی ِ ایتلخ
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 ينجوری اخوامینم.یرام مهمچقدر ب. چقدر دوست دارمی تا بفهميایباهام م.برات وقت گرفتم!!  دکترمی بردیبا_
اصال گناهش با من ِ !  حال و صورت دمغ موندهیاز اون صورت گرد و پرت فقط دو تا چشم ب...یخودتو داغون کن

 !!نه تو
 

 ي جلو خواستمیدم مدرسه بود و نم... باهاش برم اما دست بردار نبودخواستمینم...کردی منو ناراحت مشتری بحرفاش
 با حامد برم؟؟ به زور سوار ی چيپس برا. باخته بودممویمن همه چ... کنهدادی داد و بنقدری دخترا اهیچشم بق

 ی تا کدم؟؟یکشی درد مدیدوباره با...از درد...دمیترسیم من... ترس به جونم انداخته بودادشیسرعت ز... شدمنشیماش
  کردم؟؟تتی اذنقدری ایعنیخدا ...رمی جواب کارامو بگدیبا
 

 ...دستمو گرفته بود که زنگ خونه رو زد...دی شدنم طول کشادهیپ. و نوساز نگه داشت خونه لوکسهی يجلو
 
 !!؟؟ي خورديزیاصال از صبح چ.یلیخ... نفسيسرد_
 

وارد . کرددیی ِ حامد و گفت و اونم تایلیفام.  در طبقه اول واستاده بودي جلویخانوم. ندادم که در باز شد یجواب
 و قلـ دمیترسیم...چشمم به حامد بود...می مبل نشستيبا اشاره اون خانوم رو. شدشتری ترس و لرزم بمیخونه که شد

 .زدی مزونیـبم نام
 
 !  ساعت سه بوديوقت شما برا! نی کردرید_
 

 !!دکتر که هستن؟؟. دیببخش:  گفتحامد
 

 . نشست و چنتا کاغذ و برداشتزشی مپشت
 
 ...!! تو اتاق حاضر بشن برنشونمی ادی فرمارو پر کننیتا شما ا! بله هستن_
 

 .اونم متوجه شد. حامد نشون دادمي با فشار دادن دستاترسمو
 
 ... حامدترسمیمن م_
 

 نه خواستمینه خودشو م. دوباره ازش فاصله گرفتم...چندشم شد...دی لبشو آورد و بـ ـوسي دستمو جلوپشت
 ..محبتاشو
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 ...خوامینم.ترسمیمن م_
 

 !کنمی خوردم خودمم درستش می گههیخودم !! ترس نداره:  قطع کرد حرفمو
 

 که دوباره همون نوشتی تو کاغذ مییزای چهیداشت با خودکار ... رو به رومونزی ول کرد و رفت طرف مدستمو
 خانوم گفت

 
 !!ادیبپوش تا دکتر ب. و اونجا گذاشتمی بپوشدی که بایلباس. برو تو اتاق ته راهروزمیعز_
 

  که کرد برگه هارو دست دختره داد و اومد کنارمی سرشو برگردوند و بعد پوفحامد
 
 پاشو نفس_
 
 !امینم_
 

 که به طرف اتاق یهر قدم... دختره شدمیرکی زری زيمتوجه نگا ه ها. مبل بلند شدمي تا از رودی کشبازومو
با همه جون ِ نداشتم ...ده بود کرتی دستام به کف پاهامم سرايسرد...شدی رمغ تر می همه وجودم بداشتمیبرم

 کی کوچي ورودهیدر اتاق و که باز کرد ...مترسوندتی مشتری حامد بيفشار دستا... کردمیانگشتامو تو کفشم جمع م
نگام به تخـ ـت و اون شکل ... بودزی مي شده روجی اتاق عمل بود پکي لباساهی که شبیداشت که لباس سبز رنگ
 . دگمه مانتومو حس کردمنی اوليو رو حامد يمسخره اش بود که دستا

 
 "شناسمی اشتباه مکیرا فقط به اندازه "تو" نروزهای با من که ايچه کرده ا(
 
 دستاش رو هوا مونده بود... به عقب رفتمی قدمهی هول به
 
 !!نفس؟؟_
 
 ...پوشمیخودم م.رونیبرو ب_
 

 پر ی با کموییتنها. کنارم باشه؟؟خواستمیچرا دوسش داشتم؟؟ چرا م... اومدیازش بدم م...کردی نگام مگنگ
 کردم؟؟یم
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 زی مرتب و تمیلیسر و وضع اتاق خ... و از اتاق رفتدمی زد که من نشنی لب حرفریز.دادی لبـ ـاشو تکون می سختبه
  درد داره؟؟؟کنه؟؟ی کارو منی ايچجور!! اما فرم اون تخـ ـت...بود
 

 ی لذت مشیچند شب پ...زجه زدن... دنی درد کشي براي درد نداشته باشه؟؟؟ تو ساخته شديخوای م؟؟ی چپس
 و تو خودت ی بازم درد بکشدیحاال با...ي جواب اون لذت و پس بددیحاال با...ی با عشقت هم خوابنکهی از ايبرد
 ... نفسی که؟؟ خودت خواستادتهی...يزیبر
 

 ... آوردرونمی که به در خورد از فکرهام بي اتقه
 
 ؟؟يدی ترس؟؟ي چرا لباساتو عوض نکردزمیعز_
 
 درد داره؟؟_
 
 شی عصبانی به اندازه کافي کردرمید!! ستنایخانوم دکتر و همراهش مثل من مهربون ن. لباساتو عوض کنزمیعز_

 !!يکرد
 
 .. رفتجی که اون خانوم سراغ پکاوردمیمانتومو در م. ترس حالت تهوع گرفته بودماز
 
 !!تهوع دارممن حالت _
 

 : گردشو از سر تا پام گذروند و گفتيچشما
 
 ؟؟ي ندادي باردارشیآزما_
 
 ؟؟؟يباردار_
 

 رهنیشلوارمم درآوردم و پ...سمت لباس ِ رفتم ... و از اتاق رفتدی با حرص شالشو جلو کشنباری تکون داد و ايسر
چند لحظه بعد همون دختر ...دمی دو تا زن و شني گذشت که صدايچند لحظه ا...دمی که اونجا بود پوشیمارستانیب

 ونی در میکینفسم ...کردمیداشتم کپ م... شدناتاق  بود واردنی همسن مهدی که شای خانومهی و یبا خانوم مسن
 : دستامو تو هم گره زده بودم که خانوم مسن که انگار دکتر بود گفتيانگشتا... اومدیباال م

 
 !!برو رو تخـ ـت دراز بکش_
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 که دمیکشیرو تخـ ـت دراز م...دنیلرزی زانوهام میدست و پام حت..کردی مضطربم مشتری اش بي خشک و جدحنل

  بم و بلندش گفتيبا صدا
 
 ...لباستم بزن باالتر... رونیپاهاتو بذار ا_
 

 دکتر ِ یوقت...دمیکشیخجالت م... دختره کمکم کرد لباسمو باال دادی جون کنارم افتاده بود ولی دستام بمنکه
  به اون دختر گفتکردیدستکششو دستش م

 
 .شهی مدهی فای کارمون بياونجور!  گفت؟؟ حامله نباشه؟ی چیبهش گفت... کنیواژنشو ضد عفون_
 

 . به طرف دختره چرخوندمسرمو
 
 !! بپرسمشتری ِ جرئت نکردم بياونقدر جد!! مطمئن بود! نه_
 

 اونا تکون ي حرفادنی هم افتادم با شني رويپلک ها. تخـ ـت ولش کرده بودم يرو... شده بودنی سنگسرم
 ...ینه آه... ینه اشک...زدی و دم نمخوردیم
 مثل روز وی همه چکننی اِخ می ده تومنهی بعدم ارنی بخوان سر دختر مردم مییهر بال! بچه پولدارن!! گهی دنهیهم_

 !!کننیاول م
 
 چه ارنی خودشونم نمي که به روهاشونیبعض!!  درست و درموني جاهیترشو آورده دوسـ ـت دخ!!  خوبهنکهیباز ا_

 . کردنیغلط
 

 ... بندازمرمی به ملحفه زی مه احساس کردم باعث شد چنگیسوزش
 
 ياون لحظه ا...کردمی زدمو مچاله مخی و بدن نداختمی چنگ می که از درد به رو تخـ ـتییاون لحظه ها... اومدادمی

 ی تا دردم کمتر شه اما بکردمی ميهر کار... تخـ ـت قفل کردميکه با تمام وجودم ناله کردم و دستامو به تاج باال
 ... بوددهیفا
 
 ...  شده امي خودم مرديبرا(
 !!!کنمی مهی صدا گری روزها در سکوت سرسخت بنیا
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 ...!!)زندیم "زنانه "قلـ ـبم هنوز !!  مواظبم باشای دناما
 
 
 ...رسونمتیخودم م...ن نفسلج نک_
 
 !رمیخودم م_
 
 !! نیی پايای از پله ها بیتونستیتو نم_
 
 !!شهیحامد واسه هم...تو فقط برو... بتونمدیبا!! تونمی مگهید_
 
 ؟!تو چرا ؟!  که کردم واستادمي کاريمن پا!! نفس؟؟_
 
 ! بروگمی منمی هميبرا!!  منم پاش واستادم؟؟یمن چ_
 
 !!؟؟یکنیچرا باور نم. کجا برم؟؟ من دوست دارم_
 
 !یذاشتی نمیاگه دوسم داشت_
 
 ... خودت؟؟ي نفس خودت مـ ـست کرده بودذاشتم؟؟ینم_
 
 نکهی ايفقط برا! ي مرد بودنکهی اي روز باورت کرده بودم نه براهی نره ادتی...فقط! شهیواسه هم...تمومش کن_

نه ...ياما اومد...ینباش...يای نیتونستی منجاشمیتا هم...مقصر خودمم! ي نداريریتوام تقص! ي کنارم بودشهیهم
 وقت یلیمن خ... هم تودونمیهم من م! ستی ننش دختر به باکره بوديآبرو...یول!  مني آبرويبرا. خودتيبرا

همون ...خوندمی م ودمیرقصیهمون موقع که تو بغـ ـلت م...خودم خبر نداشتم!  دخترو نمو زده بودميای دندیبودکه ق
اگه بودن ...مییای دني خط موازنی بهترکردمی و من ِ احمق فکر میگرفتی کوچولوتو به دندون ميموقع که جوجو

 !!ممنون... نکنمهی داد گرادمی ازم گرفت عوضش مویچ کنار تو همه
 

 ... همون کلمه قصار...شهیمثل هم... خودميبا پا...ییتنها...رفتمی مدیاما با...داشتی ازم برنمچشم
 
 "!!دوست داشتم...مراقب خودت باش نفس"
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 ..مونمیمراقب خودم م.باشه..."داشتم"شد  "دارم" زود فعل چه
 
 ...درکت کند... ان را کهیابی تا بي عمر در انتظارکی(
 ...  کهیابیو عاقبت درم...ردی بپذی تورا همانگونه که هستو
 ...)ي از همان اول خودت بوده ااو
 
 ترم اولم از هفته يامتحانا.خوندمی موندم و درس می خونه مگهی روزا رو دشتریب. اومدم ی کنار مطمی با شرادیبا
 ری بهم گگهی دخونمی تو خونه دارم درس مدیدی میمامانمم وقت.  نکرده بودمي کارچی و من هشدی شروع مگهید

 ي اجهی نتچی به هخوندمیخودمم که م...نبودم  رو بلدزای چیلیخ.خوندمی مشتری بدی امتحانام بايبرا.دادینم
 ... بدهحی برام توضتونستیاز پشت تلفن نم. بوددهی فای بیزنگ زدنامم به ال.دمیرسینم
 
 الی خیب. خود زور نزنیب. فهممی نمیال_
 
 ؟؟ی بزنيخوای می چگهید.ي هارم که حذف کردنهییمبحث آ.ادی حداقل سه تا تست منی نفس از ايوااا_
 
 حاال کو تا کنکور؟؟_
 
 ؟ي چرا با حامد تموم کردی بگيخوایهنوز نم!! نفس حالت بهتره؟؟_
 
 !گفتمی بهت مشی دو هفته پی بدونخواستمی اگه م؟؟ياری اسم اونو به زبون ننقدری اشهی میال_
 
 ؟؟یکنی کارتتو چرا روشن نممی سبم؟؟یپس من غر_
 
 . دستمهمی کارت اولمیوگرنه که س! ت توش بندازم کارمی ندارم که بخوام سیگوش.یستی نبیتو غر_
 
 ری بگیخب از سمانه گوش_
 
 ؟؟يایتو بعد امتحانا م.  خودم کز کنمییفعال دوست دارم تو تنها! خوامینم_
 
 ! هفته خونتون تلپمهی.آره_
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 که به طال یی خونه رفتنم و براش گفتم و حرفاي ماجرایوقت...نهی ببرمش طال رو ببکنهی اصرار مادی دونستم بیم
 اسممو به زبون ی اصال نذاشتم طال حرف بزنه و حداقل به قول النکهیا... از دهنش در اومد بارم کردیزدمو هرچ

 ...ارهیب
 

باز اوضاع .رهی باهام تماس بگتونستی احسانم که مدام اصفهان بود نمی حتگهی بود که دنی نداشتن ای ِ گوشیخوب
 از نبودن کردنیهمه شون فکر م.زدی مثال باهام گپ مرسوندی خودشو مرفتمیسول بهتر بود و هروقت خونشون مر

 وانمود يمنم جور... بدهمونی به حامد و آشتبزنه  زنگنکهی داده بود به اری رسول گیحت. روز افتادمنیحامد به ا
 گذاشته بودن به نویبازم ا...رفتمی نمی مهمونگهید... فکر افتاده بودننی به انی و شاهعادی می ام حتهی تا بقکردمیم

 نطوری اوضاش همنمیشاه...رسوندی و بهم معادی و دورا دور سالم مزدی بهم زنگ منای میگاه...حساب درس خوندن 
دلم ...بزنم کدومشون حرف چیدوست نداشتم با ه. دیپرسی اونم احوالمو مزدی بهم زنگ مدای وقتا که شیو بعض بود

 ... منو نشناسهی که کسییبرم جا... از دست همه اشون فرار کنمخواستیم
 
اما . کنهدای پدموی که باهام حرف بزنه و شماره جدنهی که مطمئن بودم در به در دنبال انیرحسی موند امیم
 از خونه دلم رونی برم بشدمی که مجبور مییوقتا.اوضاع مسخره بود...ستی جا بند نچی دستش به هدونستمیم
 سرم یی چه بالدوننی همه مکردمیحس م...دمیترسیاز نگاه مردم م... نشناستمی بزنم تا کسهی پوشخواستیم

 پشت ی کسگشتمی برمی و وقتکنهی مبمی داره تعقی کسکردمی حس میی وقتاهی بود که نیاز همه بدتر ا...اومده
 ...می محل برنیدوست داشتم از ا...سرم نبود

 
 جهی نتنی ها به ایتازگ... بهش وابسته بودمیلیخ...اوردی درم میی از تنهای بود که گاهدی دوباره نوونی منی تو ااما

 ... ِ همه دري ِ اون به بدیخوب... باشمدی تا کنار نوموندمی بابام مشی بود بازم پیرسبده بودم که اگه طال هم زن خوب
 

 خواب ذاشتمیهر شب تا چشم روهم م... نداشتی اما کابـ ـوس هرشبم تمومکردمی روزهامو تا شب تحمل مدلهره
 داری ام که بیوقت.زدمی و مدام تو خواب خودمو مشدمی نمداری که خوابم اما باز بدونستمی تو خواب میحت...دمیدیم
 یهرچ...دتر بودخواب خاتون از همه ب... بودمتاده به جون خودم افیانگار واقعن. بدنم کوفته و داغون بودشدمیم

 و حشی تسبياما دونه ها...ختیری همون درخت واستاده بود و اشک ميپا... برنگشت نگام کنهیصداش زدم حت
 گهی اما ددمیخوابی دوباره خاتون مدنی ددیبعد اون شب به ام...لرزوندی صلوات فرستادنش بند دلمو ميصدا...دمیدیم
 ... رفتماون...ومدین

 
با ... نرفتنیی لقمه صبحونه ام از گلوم پاهی یدر استرس داشتم که با وجود اصرار مامانم حت امتحان اولم اونقيبرا

 نمونده ادمی زی چچی هیی بود و منم که از هندسه فضایلی امتحانم هندسه تحلنیاول...آژانس تا دم مدرسه رفتم
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 ری تو مدرسه گوشه گیبه اندازه کاف... درسامو چک کردمره آخرم دست از درس خوندن برنداشتم و دوباي هاهیثان...
 ... بپرسمموی اشکاالت درسی از کسشدی روم نمنمی هميبودم برا

 
 اول صورت سواالرو نگاه قهیده دق.برگه ها پخش شد. خوندم تا آروم تر بشمی آلکرستی لب آری جلسه آزمون زسر

 ي برگه ام گذاشته بودم که صدايسرمو رو... بود اما درسامادمی رفتی مادمی از دی که باییزایچ.کردمیم
 ... نگاش کردمچشم  از گوشهیواشکیسرمو بلند کردم و .دمی شنمویکنار "ـــــــــــسیپ"
 
 ؟؟یسینویچرا نم_
 

  گفتمعی سالن انداختم و سري به مراقب باالینگاه
 
 ! کدوموچیه! ستمیبلد ن_
 

 هی نکهی بده اما همحی کامل توضتونستینم.کردی ممیی هر سوال راهنمايبرا.  باهوش باشهنقدری اکردمی نمفکرشو
 ... به حل کردن ادامه سوالکردمی منم شروع مگفتی خط اول حلو بهم مییجورا

اونم ازم قول گرفت . تشکر کردمی که اومدم از اون دختر حسابرونیب. وقت امتحانم تموم شدی چشم بهم زدنهی به
بعد .خوشحال بودم که امتحانمو خوب دادم...تحان گسسته که خودمم کم توش اشکال نداشتم کمکش کنمواسه ام

 خوش یلیخ...رونی از مدرسه اومدم باشتمبا همون دختره د.. گوشه لـ ـبم نشستی لبخند خشک و خالهیچند روز 
 .برخورد و با نمک بود

 
 .سمی سوالو نتونستم بنونیآخر. سخت بودایامتحانش ول_
 
 !اونو بلد بودم. یگفتیخب بهم م_
 
 . ام که حل کردم برام بسهییهمونا.اشکال نداره_
 
 برام جالب یی جوراهی تو برخورد تتیالبته جد!! ي جزوه شاگرد زرنگا بودنجای اي اونموقع که اومده بودادمهی_

 !!ی از ما بهترونگفتنیبچه ها م.بود
 
 ؟؟ی چیعنیاز مابهترون؟؟ _
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 !ي بچه پولداریعنی_
 
  خنده به شونه اش زدم و گفتمبا
 
 !!آره تازه کفشمم مارکدار ِ مثل شورتم_
 
تو کارش مونده .نیاونقدر که جلو مدرسه نشست رو زم...دنی بلند شروع کرد به خندي حرف و که زدم با صدانیا

 !! خوش خنده بودیلیاما دوستم خ.حرفم اونقدرم خنده دار نبود.بودم
 
 ...ی دختر تو چقدر باحاليوا_
 
  خونه؟؟يری میبا چ.دلت خوشه ها.نه بابا!! من؟؟_
 
 ... بلند شد و پشت مانتوشو با خنده تکوندنی زمي رواز
 
 ؟؟يری میتو با چ. دارمسیمن سرو_
 
 ! باسای ی تاکسای! یچیه_
 
 !!يری تو؟؟ من گفتم با راننده ات می هستیپس چه مرفه_
 

 : گفتمی و به شوخدمیخند
 
 !!ستی نداشی دونم چرا پینم.ادیاتفاقا قرار بود ب_
 

هنوز تو شک بودم که واسم دست تکون داد .... افتادابونی که چشمم به اون دست خچرخوندمی داشتم چشم میالک
  کنارگوشم گفتدمی اومد طرفم که دوست جدیداشت م..
 
 !!زمیرانندته؟؟ عز_
 
 

  همهي برایسی داستانک نومسابقه
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   عصر 07:20 30-1-93
 کاربر  دادن نی ايها  ارسالی تمامافتنی کاربر  نی به ای خصوصامی پکی کاربر  ارسال نی به الیمی اکیارسال  

 ری ارسال به مدنیسپاس ها گزارش ا    کاربرنیاعتبار به ا
 mas57  سپاس شده توسط  

sadaf  
  ارشدریمد

******* 
    ارشدریمد

  نیآفال 
 102،827} : ها ارسال

  1391مهر : تی عضوخیتار
 19814: اعتبار

 48514 ها سپاس
  ارسال40012 بار در 72764 شده سپاس
 ]Nivel [126: ارتقاء
 % 8:  رتبه

  RangoRango   
 % 2:  در انجمن تیفعال

  ActividadActividad   
  % 91:  تجربه

  ExperienciaExperiencia   
 
  پست گذارنیشتری بدمدالی مفيمدال کاربر به روز مدال پست ها 

 ShadOsarhal: حالت
   دلنوازایدر |دلم روشنه ... ازت دورم اما : 128RE#: ارسال

 !سالم_
 
 

  دوباره گفتنیرحسی که امنییسرمو انداختع بودم پا. شده بودم دستپاچه
 
 
 !!ونفریسالم عرض کردم خانوم هما_
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  بهم زد و گفتیفی ظريدوستم تنه  لب دادم که ری اومد جواب سالمشو زی نمنیرحسی به امهی با کنالحن
 
 
 !فعال.دوستم من رفتم_
 
 

 لبش ي که روی پهنيدوباره بابت کمکش تشکر کردم و اونم با خنده . کردمی طرفش و باهاش روبـ ـوسبرگشتم
  تر آورد و دم گوشم گفتکیبود سرشو نزد

 
 
 شیزنی چند بار ميروز! گهی ميونفری چه خانوم هماچارهیب.رانندتون گناه داره_
 
 

 ازمون که یچند قدم... خندهری و دوباره منم زدم زدمی که عقب کشکردی بلند خنده اش گوشمو داشت کر ميصدا
 که دمیاما فهم. چشمامو کامل باز کنمذاشتی نمخوردی که به صورتم میآفتاب.دمی چرخنیرحسیدور شد به طرف ام

  بهم زل زدهریام
 
 
  امروز مدرسه ام؟؟يدیاز کجا فهم_
 
 
  گفتي باال که با خنده مرموزدادی لباس مردونه اشو داشت منی آسترس
 
 
 دنبال دو تا دختر راه اقتادم تا برنامه کاری بيمثل پسرا!  مردم از خجالتروزید!! نیدیشما تلفنتونو که جواب نم_

 !!امتحانا رو بپرسم
 
 

!  بود یانگار روز خوب..دنید به خند بود که دوباره غش غش شروع کرزی که کرده بود براش شگفت انگي کارچقدر
 ...دمیدوباره خند
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 !! واقعا که؟؟يری مردم مي که دنبال دخترادهی رسییواقعا کارت به جا_
 
 
  به خودش گرفتی مظلومافهی قنیرحسی که امدمی کشي طورهی آخر حرفمو کهیت

 
 
 !!به خاطر تو بود_
 
 
  انداختمابونی به خینگاه.مکث کرده بود.دیکشی به رخم مموی بدجور بدشیخوب...کردمی بهش نگاه مدینبا
 
 
 ؟؟ی باهام داشتيکار_
 
 
 .میزنی درباره اش حرف منیتو ماش!  رسونمتیم_
 
 
 !آخه_
 
 
 !! دوستم؟؟میبر.آخه نداره_
 
 
 یلی سن من خنی اما االن تو امی بودی بچگي دوستاریدرسته من و ام! برام خنده دار بود "دوستم" کلمه دنیشن

 میشدی رد مابونی که از خیموقع... بودنمونی صد فرسنگ بنمی به واقع ببخواستمی که اگه ميفاصله ا.ازش دور بودم
 نیرحسی کارم به چشم امنی مقنعه ام عقب بود و با ايادیانگار ز.نیی پادمی مانتومو کشنیمقنعمو دادم جلو و آست

  با خنده گفتمی شدنی سوار ماشیچون وقت.اومد
 
 
 !!فتهیگران بودم از سرت بمن ن_
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 603 

 
  بهش رفتم و گفتمي غره اچشم

 
 
 !!ی نکن پسر حاجیفضول_
 
 

  که با خنده گفتکردی و روشن منیماش
 
 
 !!ینه حاج! من پسر سرهنگم _
 
 

چقدر پاك ِ برعکس .خوش به حالش... کرده بود افتادزونی آونشی ماشنهیی که به آی و قرآنحی به تسبچشمم
مجبورم به . رمیگی قرار مری امي که جلویی وقتاریالبته بغ.نطورمیهرچند منم هم...هیکیظاهر و باطنش با هم ..من

 . کنمتیخاطرش رعا
 
 
 !البته زنونست.تی ما دعوتيخونه .فردا والدت اما رضاست_
 
 

  بگم که خودش گفتی بودم چمونده
 
 
 فکر کنم واست نقشه ها داره! کنهی دعوتت مزنهیمامانم امروز زنگ م_
 
 
 !؟ینقشه؟؟ چ_
 
 
 ؟؟یزنیدف م_
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 دف؟؟ آره؟؟_
 
 
 ؟؟یزنیتو مجالسم م_
 
 
 !!آره_
 
 
  آره؟؟ی و نگی تکرار نکنگمی می من هرچشهیم_
 
 

 !! جغله سر من داد زد؟؟نی انمی به پهلو شدم تا ببتازه
 
 
 ؟؟ی با منریام_
 
 
 !!آره_
 
 
 چرا؟؟_
 
 
 !!آره_
 
 

  مثل خودش گفتمدمی گوشه لبشو که دخنده
 
 
 !! آره؟؟ی نگگمی می من هرچشهیم_
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 بودم که بخوام نی حوصله تر از ایب.. تو سرشهي دونستم نقشه ایم!  گردنشو خاروند و با التماس نگام کردپشت
  بزنهی درباره طال حرفخواستی بود که دلم نمنی ادونستمی که ميزیتنها چ.ازش حرف بکشم

 
 
  ندارمدنی شنی سوالستی بگو حوصله بریام_
 
 

  دراورد و گفتی لحنشو از شوخیی جوراهی تکون داد و يسر
 
 
 !! تنگ شدهیلیدلش برات خ!! ؟؟ینی و ببیکی میبر_
 
 

 .رونی بزمی کردم تا با نفسم فکرامم بریپوف...دمی کوبیی جوراهی ی صندليسرمو رو. درست بودحدسم
 
 
 ؟؟یخوب_
 
 

 دمیبا حرص بهش توپ...ی کلمه چهار حرفنی بودم از امتنفر
 
 
 . نپرسنوی از من اگهیمرگ ِ من د!! ی بپرسیتونستی ِ که می سوالنی احمقانه ترنی االن من اطی تو شراریام_
 
 
 که رومو ازش گرفتم و به رو به روم کردیبهت زده داشت نگام م. که زدمی از حرفای بلندم جا خورده بود ي از صداای
 رو داشبورت و با دمیمشتو کوب.  چپدیچی که پرفتی و می کوچه دست راستدیبا...رفتی خونمونو نمریمس. شدمرهیخ

  افتاد گفتمغی جغی که به جي بلنديصدا
 
 
  طالشی پيبری منو ميتو دار!! رمیخودم م.بزن کنار_
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کنترلمو از دست دادم و .کردیدر کمال آرامش داشت کار خودشو م. شدمرهی بهش ختیبا عصبان. گوش ندادحرفمو
  ـنه اشـی به سدمی موبفمویبا حرص ک

 
 
 . شمادهی پخوامینگه دار م_
 
 
 انداخت و با لحن خشک و یاز گوشه چشمش بهم نگاه. شمادهیمنتطر بودم بزنه کنار و پ. نفس نفس افتاده بودم به
  گفتی تفاوتیب

 
 
 !! ـنه ام درد گرفتـی سنه؟؟ی سنگفتی پس چرا ک؟یمگه امتحان نداشت_
 
 

 ی الي براشی که دو روز پهی مجسمه عروسکفمی افتاد تو کادمی که تازه دیکشی ـنه اش مـی راستشو رو سدست
 بود یکاف... بوداشیعادت بچگ.کردی داشت خودشو لوس ميادی زگهید. بودماوردهی درنفمی بودم و هنوز از کدهیخر

 دستش یچه انگشتر قشنگ...کردی ناز مواسم  ساعتمیتا ن...چونمی دستشو بپای بشه ی خورده سر زانوهاش خاکهی
 !! ِقیعق...بود
 
 
 ! بودی مجسمه سفالهیفقط توش !! خب حاال _
 
 

 !!خوشحال شدم...خوردی جر مي داشت ازگشادچشماش
 
 
 !نیرحسی تو سرت امزدمیکاش م_
 
 

  گفتي و با دلخوردی ـنه اش کشـی سيدوباره دستشو رو!! کنهی خودشو لوس مگفتم
 
 
 ؟؟..واقعا چرا من .یزنی تو سرم مکنهی مکاری چفتی دونم تو کی که نمیبا مجسمه سفال.یزنیسرم که داد م_



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 607 

 
 

  طالشی که ببرتم پکردیداشت بحث و عوض م... موقع اومدمی حرفش بوسط
 
 
 !االی.بزن کنار تا جونتم ازت نگرفتم... لی تعطي لوس بازنیرحسیام_
 
 

  گفتي جدیلی اومد و خیی رقص ابروهی زل زده بودم بهش که عمال واسم دوباره
 
 
به . بذار اون حرف بزنهنباری اي فقط تو حرف زدشیدفعه پ...به خاطر من.خوامی ميزی ِ که ازت چي بارنی آخرنیا_

 االن نمی هميبرا.ی خودت حرف بزنی عمر نذاشت مامانت حتهیاونم .یکنی مثل بابات رفتار ميخدا توام دار
 .ي از همه طلبکاری ولایناراحت نش! ي شدينجوریا

 
 

  صورتش آورد و گفتي آماده به پرخاشم شد که دستشو جلوافهیمتوجه ق. اوردی داشت در محرصمو
 
 
طال حالش .ستیتقام گرفتن ن وقت انگهید.ي آروم شددیشا... بار گوش کنهی....حرف نزن!! ــــــــــسیه_

نفس اگه به چشماش .  بودهي بسترمارستانیبند خدا ب. مادرم بهش زنگ زده بود تا حالشو بپرسهروزید.ستیخوب ن
 ! لب تو نشستهي روالنم تلخش که اي خنده هایحت.... توئههیشب. دارهی چه غمیفهمی مینگاه کن

 
 

  نرفته بوده عشق و حال؟؟یعنی ره؟؟یمی طال هم داره میعنی حرفا نیا... شده بودمنیرحسی نگاه مهربون اممحو
 
 

کاش ... ام اضافه شده بودی لعنتي گر گرفتنانی روزام انی ايبه دردا...گرمم بود... دادمهی تکشهی به شسرمو
 ... و ندارهي زخم خورده است که تحمل خنجر بعدنقدری بگم روحم اری به امتونستمیم
 
 
 دی باگهی ساعت دهیدر ضمن من تا . تو چشمام نگاه نکنه.نهیکنارمم نش.دور واسته. هپس بهش بگو بغـ ـلم نکن_

 .کنهیخونه باشم وگرنه مامانم کلمو م
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 . باشهولیا_
 
 

 زنگ درو زد و نی حسریام. می شدادهی در خونه اش پيجلو...دمی و خنددمی دنیرحسی امي و تو چشمای خوشحالبرق
 .دمیترسی هاش میرگیاز خ.برگشت طرفم

 
 
 هم که شده ی نذار از سر بچگ؟؟یاما تو چ. نماز قضا هم ندارههی نیرحسیام... نرهادتی... نفسي با اون فرق دارتو

 یی ِ تو پر از تنهایزندگ...  مثل حامد یی تو آدمااقتیل.  دست از سر اون بردارگهید...ی هستیفکر کنه تو دختر خوب
تو ...پاك... گناهیب...آدمه... مرد ِ یدونی که مي پسري جلوداقلح.ری بگغم نگاتو... چشماتيزی تيپس خواهشا جلوِ.
 !!وگرنه اون کجا و تو کجا؟؟...ی برسنیرحسی تا به امی به اندازه تمام عمرت عبادت کندیبا
 
 
 حال و ی بیلیخ. بهش انداختمی نگاهمی در خونه رو باز کرد نیوقت.دی طول کشکمی خونه اش ي کردن در ورودباز

 . لب بهش سالم کردمری شده بود که زتایصورتش مثل م. روح بودیب
 
 
 ... توایب.زمیسالم عز_
 
 

 مبل دونفره کنار يرو. دوست نداشتم بغـ ـلم کنه.می و باهم وارد خونه بشارهی کفشاشو در بنیرحسی موندم اممنتظر
 نگاهشو حس کردم ینیسنگ. رو بردارمجلوم دال شده بود تا قهوه... بودم که با دوتا فنجون قهوه برگشترنشستهیام

 . ارودمیاما سرمو باال ن
 
 
 !!خورمینم.یمرس_
 
 
 ؟؟ی چیی ؟؟ چاارمی برات آب پرتقال ب؟؟يدوست ندار.زمیچرا عز_
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 . کدومچیه_
 
 
  که با خنده گفتداشتی فنجونو برمنیرحسیام
 
 
 .خورمیمن دوتا شو م_
 
 

 هی لب ریز.متوجه اخمم شد . باز شدشو جمع کنهشی شدم تا نرهی خنیرحسی دور که شد سرمو باال آوردم و به امازم
 ...دمی گفت که من نفهميزیچ
 
 

از زن بودن ...طال..حامد...من... که گذشتي چند روزنی ايفکرا...بردی بود منو تو فکر منمونی که بینی سنگسکوت
 اومده ادمی...ست به تنم بکشم چشمامو ببندم و درمی حموم می وقتخواستیدلم م...خوردیخودم حالم بهم م

 . تخـ ـتيحوله رو... اول صبحمسی خيموها...بود
 
 
 نفس جان سرت بهتر شد؟؟_
 
 

 ي به خوردن قرصادهی بخورم آروم شم؟؟ کارم رسیچ... بگویتوکه زن... درد بدهی...کنهی سرم؟؟ دلم درد مبهتر؟؟
به .. حموم رمیهر روز م... فهممی عطرشو ميبازم بو...بدنم کوفته است...نمیبیهمه اش کابـ ـوس م.نیزاناکس مه

 ... عطر جانماز خاتون تنگ شدهي بويدلم برا...نهکی بفلم مادیانگار هر شب م...فهممی بازم مزنمیخودم عطر م
 
 
 . نفس؟؟ طال خانوم با توئهییکجا_
 
 

 دونه از اشکام خودشو انداخت هی که نگاه کردم نی حسری اميبه چشما... شده بودنسی خلی دلی چشمام بمردمک
  با دست پسش زدمعیسر.رونیب
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 ؟؟ی کفتیچ.دمینشن_
 
 

پاهاشو . منهی شبری به قول امدمیشا. مه سرش کرده بود چهره اش قشنگ شده بودیی طالی مشکي با روسرطال
  که کامال تو صداش بود گفتيکنار هم جفت کرد و با دلهره ا

 
 
 سرت بهتره؟؟_
 
 

 ی آرومي لبش آورد و با صداکی لحظه که بهش نگاه کردم فنجون و نزدهی. بهم زدي تلنگرنیرحسی کردم امحس
 گفت

 
 
 !!!مهربون باش_
 
 
 ؟؟ی کي برای دستور بود؟؟ مهربونهی نیا

 
 
 ؟؟یشما خوب.بهترم_
 
 

 دیرسی تر به نظر مخوشحال
 
 
 امتحان چطور بود؟؟!! شمی خوب میلی خنمیبیتو رو م.ممنون_
 
 
 .کردمی مي نوك انگشتام بازبا
 
 
 !! افتادمی حتما ممرسوندیالبته اگه دوستم بهم ن.خوب بود_
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 که مقنعه نطوریهم.گر گرفته بودم . بوددهی فایتکون دادنشون ب...کردیپاهام درد م... همه ساکت شده بودندوباره
  شدمرهی طال خي تو چشمادادمیامو تکون م

 
 
 .شنومی م؟؟ی حرف بزنشهیم_
 
 

  لبخند جواب دادهی نگاهمو با تیعصبان... شدرهی و دوباره بهم خدی چرخنیرحسی به طرف امچشماش
 
 
 ؟؟ینی کنارم بشيایم! ی دور باشنقدریدوست ندارم ازم ا... اماگمیم_
 
 

کنار خودش برام جا باز کرد . سر جام پرت کردم و با حرص طرفش رفتمفمویک. مبل بلند شدمي کردم و از رویپوف
 .و منم نشستم

 
 

 ... هاشوهی گري صدانکهی حرفاشو بشنوم نه اخواستمیم...هی گرری نکرده زد زشروع
 
 
 ؟؟ی حرف بزنشهیم_
 
 .گمیم...اره_
 
 

  همهي برایسی داستانک نومسابقه
   عصر 07:20 30-1-93

 کاربر  دادن نی ايها  ارسالی تمامافتنی کاربر  نی به ای خصوصامی پکی کاربر  ارسال نی به الیمی اکیارسال  
 ری ارسال به مدنیسپاس ها گزارش ا    کاربرنیاعتبار به ا

 mas57  سپاس شده توسط  
sadaf  
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  ارشدریمد
******* 

    ارشدریمد
  نیآفال 

 102،827} : ها ارسال
  1391مهر : تی عضوخیتار

 19814: اعتبار
 48514 ها سپاس
  ارسال40012 بار در 72764 شده سپاس
 ]Nivel [126: ارتقاء
 % 8:  رتبه

  RangoRango   
 % 2:  در انجمن تیفعال

  ActividadActividad   
  % 91:  تجربه

  ExperienciaExperiencia   
 
  پست گذارنیشتری بدمدالی مفيمدال کاربر به روز مدال پست ها 

 ShadOsarhal: حالت
   دلنوازایدر |دلم روشنه ... ازت دورم اما : 129RE#: ارسال
 تازه نیاونموقع ها مه. می سال سوم باهم آشنا شددیمن و مهش...یی به دوران راهنماگشتی برمدی ِ منو مهشیدوست

 ِ خانواده اونا يپدر و مادر من به پولدار.می شدهی که باهمم همسای تر شد وقتیمی صممونیدوست.  بودییاول راهنما
تا . اومدی وقت ازش خوشم نمچیبدعنق بود منم ه...نیهبرعکس م... بودی دختر خونگرم و مهربوندیمهش...نبودن

. دیفهمی از سن و سالش مشتری بیلی بود اما خییاون دوم راهنما. هم به جمع ما اضافه شدنیرحسی مامان امنکهیا
 دای تادعوا قائله پدادی ممونی و اون بود که دوباره آشتشدیدعوامون م نی با مهدی من و مهشمیهر بار که با هم بود

 اهل رفتن به ادی زنکهیبا ا!!  خونه خاتوني هايبابت محرم و نذر. شده بودادی هامون زهیرفت و آمدا با همسا...کنه
 پاك يسبز... بار گذاشتم خونه خاتوننی اولي پامو برانیرحسی و مادر امدی مراسما نبودم به اصرار مهشنجوریا

 شدی که خونه خاتون برگزار می تو هر مراسمبایتقر...نشست همه به دلم... خاتونینیریش...صلوات فرستادنا...کردنا
 گفتیبه ما م...کشوندی به طرفش مشتری بود که منو بای ری و بنیرفتارش باهامون اونقدر دلنش...رفتمیمنم م

 و لبخند ونی همايریسربه ز.دیکشی به رخمون ممونوی بچگيطنتای رضا شونوی همادنی دونیمتو اون ..."دیدخترام"
 ...رضا يها
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به !! دیکشی من اخماشو تو هم مدنی که با دي مرددنی عادت کردم به ددمی و من تازه فهممی شده بودیرستانیدب

 که پشت پنجره اتاقم واستاده و به خونه خاتون زل دمی و دنی مهی اتفاقیلی روز خهی!! نهی اخالقش اگفتمیخودم م
جا .سرش واستاده بودم که به هول برگشت طرفم  پشت..خندهی که داره مدمی خودمو بهش رسوندم و دیواشکی.زده

 اطی داشت تو حدیسع...حدسم درست بود. نوبت من شد که نگاه کنم. از اتاق رفتعیبه من من افتاد و سر.خورده بود
 . که دوسش دارهدمیفهم. به خرج دادمي کنجکاورنی مهي رو رفتاراشتریاز اون به بعد ب...گرفتیوضو م

 دنی دي به هواگهی دنمیمه...رفتمیبه همون نسبتم من خونشون م. شدشتری رفت و امد مادرمم با خاتون بکم
 ونی روز هماهی نکهی حس حسادتم گل کرده بود تا اشتریب... اومدن خونمونی مدی روزا با مهششتری ببای تقرونیهما

 چهرش همون دنی در خونه رو باز کردم با دیوقت...رفتمی مدی خونه نبودن و من بانایمامانم ا. آورديبرامون نذر
 به زل زدن ي عالقه اامی برعکس دور و برنکهیا... که داشتیفیصورت ظر... دل نه صد دل عاشقش شدمهیلحظه 
 یعاشق آدم.عاشقش شدم...کردی و لمس محی تسبي دستش دونه هایکی بود و با اون نیی سرش پاهنکیا...نداشت
 ی ازش خوشش منی بود که مهنی حسم به خاطر انی ادمیشا.مبهم نسبت بهش داشتم  حسهی فقط روزیکه تا د

 دل خاتونو يبلد بودم چجور... بودمطونیش... طرفرو بدونمهی عشق نی عواقب انکهیبدون ا. ی راحتنیبه هم...اومد
 رابطه پلمی گرفتن دعد که عمال بییتا اونجا... شدنیعالقه خاتون از همون اول باعث حسادت مه... شدنمیهم...ببرم

 اونارم رفتمی به اصرار مادرم ملی که اواي فقط تو مجالس روضه اگهید. بهم خوردنی هم به خاطر مهدیمن و مهش
 فرشته بود که رفتارش با خانوادش کامال متفاوت هیاون ...ل خواهرم دوست داشتم مثدویمن مهش.دمیدیم

 و دی بهم گفت که با خاله مهشریام...کردی فرق منی با مهي� �یخ...اعتقاداتش...اخالقش... هاشیمهربون...بود
 تو اون خونه بهت ی کسذاشتی نمنیوگرنه مه... اون سالهامونهی همون دوستلشیحتما دل...ي جوریلیبچه هاش خ

 ...دیباز به وجدان مهش...محبت کنه
 سال اول نکهیتا ا. کردمی بهش فکر مشتری من بگذشتی مشتری بیهرچ...دمی و دونی دوباره هماي دوباریکی

من خوشحال !  کرده بودي خواستگارونی همايخاتون منو برا...دانشگام بودم که مامانم بهم خبر داد برگردم بابلسر
 به خدا شتری بتونستمی مونی با همانکهی اي براقطف. انداختمرونی بدونی و از منی مهنکهی اينه برا...یلیخ...بودم
 . بشمکینزد
 
 
 ي صدایحت...بغضش...کردمی اما حسش مکردمینگاهش نم...کشوندی مرونی منم به بي چشماي هاش اشک توهیگر
 آب برگشت و داد دست وانی لهی رفته بود آشپزخونه که با نیرحسی امی کدمینفهم.... من بودهیشب... اشهیگر

 ... بهش انداختمیواشکی اونم یه نگاه کوتاهی ارهی خواست قرصاشو از کشو براش بنیرحسی از امیوقت...طال
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 ی سختشونی که تو زندگیی آدماگنی نکنه؟؟ متمی اذره؟؟ینکنه اونم به خاطر بابا بخواد ازم انتقام بگ!! مهربونه؟؟

 نمیحتما ا!! لرزهی چقدر دستاش منیبب..دنی نشون مانشونی بعدا همون رفتارارو نسبت به اطرافکشنیم
 ... ندهوش گاشی نوحه خوننیاحمق به ا... هازنهی کتکت مششی پيایب....هیعصب

 
 

 ... خورد و دوباره ادامه دادقرصاشو
 
 
 آدم خشک نکهیا! مونشی و انی که گذاشتم به حساب دکردی اونقدر خشک و سرد برخورد ميروز خواستگار_

 وارد ونی تو اتاق من بعد همامی که اومدیموقع. میشی محرم مگهید...شهی مسلما بعد ازدواج درست میمذهبه ول
 هی. بلند شد و در اتاقو باز گذاشتنی زمي که از روی تعجب آور بود وقتيبرا.شدم و طبق عادتم در اتاق و بستم

 !! کردم با پسر عموم خسرواسشی قییجورا
 
 

 ی ساه ماه محرم مشکنکهی اایاهل نماز و روضه !  نبوددی سعهیاون اصال شب!! عشقم بودتمی که دوران جاهليپسر
 که ي حرفا رو تنها جمله انیب... که به موقع ازش دل کندمیعشق. کردنی تا آسمون باهم فرق منیزم!! بپوشه 

 گفتمیتو دلم م...احمق بودم... ساده بودمموقعاون "زنمیمن رو حرف خاتون حرف نم " بودنی اکردی مدیی تاکیلیخ
 و دی طول نکششتری هفته بهی مونی تا عروسياز روز خواستگار!! زنهی که رو حرف مادرش حرف نمهیچه پسر خوب

 خوب لیاوا...هی و محجوبش چه آدماکارانهی بدونم پشت اون نقاب رنکهیبدون ا!!  ونیمن شدم عروس هما
 با ابونی چرا تو خای...ی بهم نگفترونی بی که مثال چرا رفتکردی ملهی بهم پیفقط گاه...دبد نبو...خوب که نه...بود

 و نی احوال مهنیرحسیدورا دور از مادر ام...شی و مردونگرتی غي به پاذاشتمی منم م؟؟يدی بلند خنديصدا
 گهیمن د.کردی عادت مدیبا برام مهم نبود!! کنهیخواستگاراشو رد م... کردهیقاط!!  شدهضی مرگفتیم....دمیپرسیم

 ی راهي گذارهیبعد دوماه به بهونه کار و سرما!... عشقمي درس و دانشگامو زده بودم برادیق. خودمو داشتمیزندگ
 رفتیز که از خونه مهر رو...منو از خاتون دور کرد که بتونه شکنجه ام بده.از اونجا بود که شروع شد.میتهران شد
 و من اونجا رونیهمه از ساختمون زده بودن ب... روز که زلزله اومدهیتا . اومدیکم در نمیاز ترسم ج...کردیدرو قفل م

 که شام نمیبه خاطر ا... تونستم حرف بزنمی اومد نمی زده بودم که آخر شب وقتغیاونقدر از ترس ج. کرده بودمریگ
گفتم مرده ...هاش یبازم گذاشتم به حساب خستگ.هنش دراومد بارم کرد از دیبراش نذاشته بودم هرچ

 ي اومد خونه از ترسم جلوی می که وقتياونقدر.شدیرفتارش روز به روز بدتر م...کمشونهیعقلشون تو ش...گهید
 !! تو آشپزخونهای تو اتاق بودم ای. اومدمیچشمش نم
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از . کردمی بابا رو حس کردم ازش فرار مي که ضرب دستای بود از وقتادمی یاز وقت... خودم افتادمادی حرفش نی ابا

 . تو اتاقدمیچپیترسم م
 
 
 
  ام هستندی زندگقی دقانیاهوتری سکوت پر هيلحظه ها(
 
 

 )می گوی و نممی بگوخواهمی از انچه ممملو
 
 
 

ن حاشو به نفرت داده  اون از عشق گفتیی جوراهی... و برداشت و اشکاشو پاك کردلحنش عوض شدي کاغذدستمال
 ...بود
 
 
 اعتراض مصادف شد نیاول. نبودمینیمن آدم تو خونه نش.رفت و آمد کنم.رونی برم بخواستیدلم م.جلوش واستادم_

هروقت که ...هرشب نه...دادیکارشو ادامه م... که روش تو روم باز شده بوديانگار!!!  که ازش خوردمی کتکنیبا اول
 که بعد چند وقت به خونه خاتون يتو سفر..سش بوکسهیشده بودم ک... افتادیچشمش به صورت صاف و سالمم م

 و دمیکشیمن درد م...مردونه تنبهم کرد...اما شب قبل سفر.کنهی مکاری باهام چدی بهش بگم سعخواستمی ممیداشت
 ...زدیاون کنار گوشم با خشونت حرف م

 
 
 حس نیبدتر "یزنی تو حلقت و الم تا کام حرف نمیکنیزبونتو م.ي که جون بدزنمیاونقدر کتکت م.کشمتی میبگ"
 زن بودنم حکم تنبهم شده نکهیاز ا."چشم!! چشم"گفتمی و مختمیریاشک م...زدمی و دم نمکردمی رو تجربه مایدن

انگار فقط عاشق صورتش شده ..بود دمانتخاب خو.زدمی و دم نمدمیخریحرفشو به جون م...خوردمیبود غصه م
همون . اخالقش بعد ازدواجم عوض نشدیحت. داره انتخابش کرده بودمی بدونم چه اخالق و منشنکهیبدون ا.بودم

 کردمی هاشو تحمل میتلخ.شناختمشی مشتری زود عاشق شده بودم کاش بیلیطور بد بعنق و بداخالق مونده بودخ
 دمی از خاتون شنیوقت.... پسر دو ساله دارههیازدواج کرده و ) ریمادر ام(دم نجمهی شننکهیتا ا. گفتمی نمیو به کس

 در ونی ِ همایمیشوهرش دوست صم. روز دعوتشون کردم خونمونهی کردم و دایشمارشو پ...اومدن تهران 
اما باز روم   کرده بودمدای همزبون پگهید...خوشحا ل بودم... شدشتری رابطمون بگهید...دوست دوران خدمت...اومد
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 داشت فهی شوهرش وظازی ني و داشتم که وقتای حکم زنگهید....ادی سرم میی کنم که چه بالفی اونم تعرينشد برا
 ... زود تموم شدیلی خاهامیرو...بدون محبت...بدون عشق!! کنار شوهرش باشه

 
 
 تونستم با یم... گفتمکی شمال تو دلم به خودم تبررهی مي سفر چند روزه اي اومد و گفت براونی روز که هماهی

اون روز نحس بد ... و منم تنها بودمزدی و مادرشم رفته بودن نیرحسیام...رونی که ساخته بودم از خونه بزنم بيدیکل
از م خواست که نهارو باهاش بخورم و بعدم خودش  به زور...منو شناخت.دمیتو بازار خسرو رو د...شروع شد

 ي خبری دونم کدوم از خدا بینم... زدی دم از عشق و عاشقمیبازم مثل قد... کاشيناچارا قبول کردم که ا.برسونتم
!!! دیته دلم لرز... باهاش بودم و به حرفاش گوش دادمیچند ساعت.  ندارمی ِ خوبیبه گوشش رسونده بود من زندگ

 شده وونهید... اومدیخونه از خودم بدم م دمی رسیشب وقت!!  بودونی همايته دلم گفتم کاش خسرو جا  لحظههی
 !نیهم!! ی تو فقط با پسر عموت چند ساعت گشتگفتمی به خودم میه...عذاب وجدان...بودم

 
 

از خودم بدم اومده ... تا صبح نماز خوندم و طلب استغفار کردم؟؟یکنی خودتو ناراحت منقدری که اي کردکاری چمگه
 شدمیرو پاشنه پام بلند م...کردمی موقع دعوا کردنش اخم نمگهید... که برگشت مهربون تر از قبل شدمونیهما...بود

اصال به خودم .شدمی اما من مهربونتر مکردی ميریگ  بهونهشتریب... اومدیخوشش م...دمی ـوسبـیو صورتشو م
 و زدی باهام حرف می ساعتمیشبا ن...اونم نرم تر شده بود!!  و دارنیی مردنی داشتن همچي ها آرزویلی خگفتمیم

 همه رفتاراشو اشیدوباره همه بد اخالق.زنهی بود که داره باهام حرف مییای دنهی برام نشمیهم.گفتی روزشو ميکارا
 اخالقشم برام نی با ای حتونی وجود همادمی فهمدمی خسرو و دیوقت.  حفظ کنمموی زندگخواستمیم.ادم بردمیاز 

 و من دهی که ممکنه کشیی های سختيرفتارشم گذاشتم پا...با خداست...هی آدم چشم پاکدونستمیحداقل م.نعمته
 . خبر بودمیازش ب

 !!کردی مدمی و تهدزدی خونه نبود زنگ مونی که هماییروزا...خسرو ول کنم نبود!! ی کم کم مزاحم تلفناما
 
 
 هی...دمیترسیم. شهیاعدامم صادر م روز باهاش بودم حکم هی من نکهی و گفتن همی آدم مومنونی همادونستیم

 نگه ی دوطرفو راضی مدتهی.... بودمدهیترس...داشی طرفم خسرو بود و تهدهی... بود و ضرب دستشونیطرف هما
 با حرفام به راه خواستمیم...دادمی مگوش شتری و من بزدیاون حرف م... بودیارتباطم با خسرو فقط تلفن...داشتم

 چی اما خسرو به هکردمی بازم تحملش ماشی ام که با تموم بديبگم من همسر مرد...آدمش کنم...ارمشیراست ب
دلمو زدم به ...عذاب وجدان داشتم.خوردی خودم حالم بهم متیاز وضع...زدیحرف خودشو م. نبودمی مـ ـستقیصراط

 ...شمی ممونیبهم گفت از کارم پش!!  دوست داره بکنهيکار  و به خسرو گفتم هرایدر
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دو روز ...کردی می سر من خالشویتو کارش به مشکل خورده بود و دق و دل.  م دوباره بهم خوردونی ام با همارابطه

 اومد ی نمادمی...با نفرت ...اما نه با عشق!!  بار دارمدمیاونجا بود که فهم... مادرم و خاتون موندمشیاومدم بابلسر پ
 ... نوشتمی زن بودنمو مکتهی دمیی که من تو اوج تنهاییتا وقیحت!  جز خشونت باهام داشته باشهيرابطه ا

 
 

 ...بدون معاشقه عاشقانه... که بدون دوست داشتن و عشق بسته بشهي انطفه
 
 

دلم براش . کردمهیمنم پا به پاش گر...رمی اشکامو بگيمنم نتونستم جلو...هی گرری خورد و دوباره زد زحرفشو
 جامو نمی اشکاشو نبنکهی اي برایحت....اما بازم غرورم نذاشت که آرومش کنم... بوددهیاونم کم زجر نکش...سوخت

...  نداشتمیحس خوب...ه دستاشو طرفم دراز کردی بغض و گرونیبهم که نگاه کرد م.عوض کردم و از دور تر شدم
 بودم گفتم بسته خی روزا از سرماش خودمم نی که ايبا لحن سرد...نمیرومو برگردوندم تا خواهششو نب

 
 
 !!ام؟؟؟ی بگهی روز دهی من برم ی اشو بگهی بقیتونیاگه نم_
 
 

 لبش نشست و ي رویبهم زل زده بود که لبخند تلخ... پاهاش افتادنيدستاش شل شدن و رو... جون شدی بانگار
  گفتی آروميبا صدا

 
 
 . تفاوت بودی قدر نسبت به من سرد و بنیاونم هم!! یزنی پدرت حرف مهیشب_
 
 

 . باال انداختم و منتظر شدم ادامه حرفشو بزنهيشونه ا... خودم احساس کردمي و رورحسنی شماتت بار امنگاه
 
 
فاتحه خودمو خوندم و راه ... پرواز برگردم خونهنی شب بابات زنگ زد و گفت با اولهی بمونم اما يقرار بود چند روز_

 که فکرشو ي صلوات فرستادم تا خبرریکل مس...زدی سراغم اومده بود و مدام دلمو چنگ ميدلشوره بد.افتادم
 !!! بوددهیاما رس... باشهدهی نرسونی به گوش هماکردمیم
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 ي که رویینه با حرف نه با دستا... تونستم از خودم دفاع کنمینم... بود هم خسرودی خونه هم سعدمی رسیوقت

 از ونی بود و هماکمی کوچي مهمون خونه شدی مي بود که چند روزيم به بچه اهمه حواس...صورتم حائل بشه
 دیسع...نمیبی شبا خواب اون روزو میبعض هنوزم...خودمو به اتاقم رسوندم و در و قفل کردم...وجودش باخبر نبود

ود که تاوان منو پس  کرده بیاون چه گناه!  بچه اميبرا.... خودمينه برا...وحشت کرده بودم...شکوندیداشت در و م
 که ییهول و بال!  منو بکشهخوادیبه خاتون زنگ زدم و گفتم پسرش م...دمیاون شب تا صبح از ترسم نخواب!! بده؟؟

اون احمقم فقط با !! می داشتي گفته بود ما باهم رابطه اونیخسرو به هما..کنمی فراموش نمختموتو جونش اندا
تازه ... کرددای بروز پونیتنفر من از هما!  حکممو صادر کردی سماجتچی بدون هی مدرکچی حرف بدون هنی ادنیشن

 یکی همون يبودنم فقط برا عاشق...  مدتم تحملش کرده بودمنی کرده بودم که همینی چه حماقت سنگدمیفهم
 کردمی مکیخودمو کوچ...گشتمی دنبالش مخودیب... از عشق نبوديخبر...ی بود و تلخيبعدش سرد...دوماه اول بود

 . نسبت بهم ندارهی حسچی دونستم که اون هیاما نم.که بهم محبت کنه
 
 
تو دهن من ... بزنه و حرفاشو باور نکنهونی تو دهن همانکهی اي بود شوهرم به جانی اکردی که ناراحتم ميزیچ
باز ... که رفتدمی درو شنيصدا...پدرت اون شب خونه نموند ...من کتک خوردم... منو باور نکرديحرفا...زد
صبح خاتون و مادرم ...ادی سرم بییال بدونم از فردا قراره چه بنکهی نفس راحت بکشم بدون اهی تونستمیم

دوبار ...حرفمو قبول کرد اصال از اول حرفمو قبول داشت... به خاتون گفتمویهمه چ... خونه نبودونیهما.اومدن
 ي اگه رضا جلوای نبود شمیاگه اونروز خاتون پ... که پسرش بهم زده بگذرمیی بابت تهمتاگفتیم.. دیدستامو بـ ـوس

 يجلو... هاهی همسايجلو... آبرم کردیب... بوددادیدوباره داد و ب...دادمی حتما تو رو از دست مد و نگرفته بوونیهما
تو از اولم "بهم گفت  همه ي که جلویاز همون ساعت...ختمیر...نیرحسی پدر و مادر اميجلو... مادرميجلو...رضا

 "!!يهرزه بود
 
 

 ي رابطمونم دست به کاري برایحت...دی اولش؟؟ من واسه بدست آوردن سع؟؟ی ازش بپرسم از کتونستمی مکاش
 بچه نی اگفتیم... تف ِ سر باالستنی اگفتیم...ستی بچه من ننی اگفتیم!! رونیپرتم از خونه اش ب...نزده بودم

 !!!حرومه
 
 

 گونه ي روی خورده آروم شدم و قد سرخهی...دمی که خاتون تو گوشش زد و شنیلی سي حرف صدانی گفتن اموقع
 .ختی بهم ری همه چی سال زندگ4بعد ... شده بود کمـ ـرنگ تر شدبمی خجالت نصي که از رویاش سرخ
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شد که دختر  گرفتن و معلوم شیهمون موقع ازت آزما.ي اومدایخونه مادرم موندم تا تو به دن!!  کنمخالصش

 !!شرط طالقمون شد جدا از تو...يدیسع
 
 
 
 !!ی راحتنی به هم؟؟يتوهم قبول کرد_
 

 و گفتم. با گوشه مقنعه ام اشکو پاك کردم...چشمام تار شده بود.رمی بگموی گري جلونتونستم
 
 من با تو ذاشتی بابا مينجوری ادیشا. یبخشی اتو مهیحداقل مهر. ي منم زددی قی از بابا فرار کننکهی ايتو برا_

 !!آره؟؟. ي راحت قبول کردیلی خی منم نداشته باشنکهی اياما تو برا. باشم
 

حق با " گفتینیی پاي و برعکس من با صدانیی باعث شد سرشو بندازه پانمیهم.  بلند گفتمي آخرم و با صداکلمه
 "!!توئه

 
 ي طال برانکهیحتمنم بعد ا. خودش نگه داره شی پخواستهیبابام از لج مادرم منو م... خنده ام گرفتهی گروسط

 بلند شدم اومدم نکهیبه محض ا. کرده بودسیاشکاش صورتشو خ.  شدهمونی نکرده پشییداشتن من تقال
واسه خرد . واسه شکستنآمادست  کهیمثل چوب.خشک شده بودم... که بغـ ـلم کردبردمی مفمیدستمو طرف ک.طرفم
 .کردی افتاد که پشت سر طال واستاده بود و نگام منیرحسیمتو بغـ ـل طال چشمم به ا...شدن

 
 ونی بودم همادهیآخه شن. جات بدمموی و مهررمیبه خدا دو سال بعد برگشتم تا تو رو پس بگ...غلط کردم نفس_

 نمیبهم هم...شهی می و بهش بدم راضشنهادی پنیگفتم اگه ا.کنهی کمکش نمگهیخاتونم د. ندارهی ِ خوبیوضع مال
 !! نگه دارنخواستنی تو رو مشدی بچه دار نمنیچون مه...گفت اما

 
هم دلم ... اومدی سخت باال میلی نفسم خاوردی ـنه ام مـی که طال به سيبا فشار...شدی از درد داشت منفجر مسرم

 یاش کيدوست داشتم ا.کردمی اون بودم از دست شوهرم فرار مي منم جادیشا... طاليهم برا... خودم سوختيبرا
اگه اونم نبود .  روزام بودنی اي شده کی تارایهمه دن دینو.  شدممونیاما پش!  اومدی نمای به دندیبگم کاش نو...بگم

 .کردمی می و خودکشزدمی همه نداشته هامو مدیق
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 چشمامو ي لحظه اي تونستم برایبرعکس منکه نم...زدیپلک نم... شدمرهی از هم طال جدا شدم به صورتش خیوقت
  هم فشار داد و گفتي کبودشو رويلب ها.باز نگه دارم

 
 !!رمی ببخش تا راحت بم؟؟یبخشیمنو م_
 
 

 یبه خودم قول دادم اگه نشون...کردمیحرفاشو با خودم مرور م...دی چرخی صورتش مي تک تک اجزاي رونگاهم
 ... کردم حتما ببخشمشدای بخشش پيبرا

 بخشه؟؟یمنم از بابام کتک خوردم پس خدا منو م!! معلومه که نه ...!!ه؟؟ی کافزدهی بابا کتکش منکهیا
زن بودنش اجبار بود اما مادر شدن !! نه...کرده؟؟ی بابا بهش محبت نمگهی منکهی زن بودنش به اجبار بوده ؟؟ انکهیا
 !!مگه نه؟؟... واسش پر کنهوی همه چي جاتونستیم
 
 دست خودت نبود دنتمی اگه نفس کش؟؟ی چيشدی میاگه هروز تو خونه زندان..ي اون نبودي نفس توکه جااما
تو ...فقط بوده که چراغ آشپزخونه و اتاق خوابو روشن نگه داره... بودهياون تو خونه اش مثل دستمال کاغذ.؟؟یچ

 ده؟؟یکشی می اون چی بفهمیستیکه زن ن
 

بگو چرا سوهان روح ... توهمهیچقدر من شب...ی منهیچقدر شب. شدی می شکلنی چشمام همکردمی مهی بار که گرهر
 بار بغـ ـل کردن مامانم به هی بزرگ شدم حسرت یوقت... بچه بودمیوقت... افتادهی تو مادی و دهیدیمنو م...بابا بودم
 بود و يبازم سرد...شدی نملی دلستمی بازم نمره بگرفتمیم  که کارنامهی موقعیحت...دنشی بار بـ ـوسهی...دلم بود

 ...یتلخ
 

 خدا هم دیشا...بخشمیم.  مثل اون سرد و تلخ باشمخوامیمنکه نم. ستمی نهشیمنکه شب!! ستمی که مثل بابام نمن
 ... نبودالمی خنی و عدادمی که انجام می پشت سرهميبابت گناه ها... وقتشه خودمو نبخشمگهید.منو ببخشه 

 !!بخشمتیاما م...یلیخ...سخته_
 
 
 خاکستر گفت(
 
 
 !!!) تبر را هرگزیول... آتش را ببخشمدیشا
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 کلمه تونستم هیچقدر خوبه که با ... که ذوق کرده بودنیرحسیمثل ام... دیخند... به چشماش اومدی خوشحالبرق

  روز دوباره بد بشه؟؟هی مهربون و خوش خنده است؟؟ ممکنه نقدری اشهی همیعنی.شادشون کنم
 
  و با ختن هاشمارمیحسرت ها را م. هایدلتنگتر از تمام دلتنگ.شومی دلتنگ میگاه(
 

 ...دمی را نشنیکدام خواهش. کردمدی را نا امدی امنی دانم کدامینم... شکستن رايوصدا
 
 !!) دلتنگم؟؟نقدری که ادمی خندی کدام دلتنگبه
 

!!  منيبرا. دهی خرکی کگفتیم.ه تو آشپزخوندیی و دودی اونقدر خوشحال شده بود که دستپاچه صورتم و بـ ـوسطال
بابت !! شناسهی سر از پا نمی از خوشحالگفتیم.  من؟؟يبرا.می بخورکی شربت درست کنه تا با کخوادی مگفتیم

 !!بودن من؟؟
 
از ...زدیمثال داشت با من حرف م.  شده بودم به حرکات طال مثل من چپ دست بودزیر... کنارم نشستنیرحسیام

 و ری باعث شده بوده مامان امنمیهم... اونجاستنیرحسی که امکنهی کار می تو شرکتنکهیااز .گفتی روزش ميکارا
اما ... که منو بهش بدهخوادی اومده از بابام مای به دندینو نهیبی و مادی میوقت..رهی مارو از اون بگدیآدرس جد.  کنه دایپ

 ای خنده هاش ي وقتا صدایبغض...کردمی به حرفاش گوش بدم نگاش منکهی اي به جاشتریب...کنهیبابام قبول نم
 به یلی منکهیبا ا... خونه نذاشتمگشتمی زود برمدی بره اما چون باخواستی مریام.نداختیچال گونه اش منم به خنده م

 یلیآخه حرف زدنش خ...شدی ام لبـ ـام به خنده وا ميگه گدار... خورده خوردم تا ناراحتش نکنمهی نداشتم کیک
 یموقع خدافظ... ارهی فعال رو اشتباه به زبون بی تند تند حرف بزنه و بغضشدی که داشت باعث میجانیه...بامزه بود

 از دی چون باامیقول ندادم که م...ششی ناهار برم پگمی دو روز د ِدوباره بغـ ـلم کرد و ازم قول گرفت تا بعد امتحان
 ...مشدی خونه باخبر متیوضع

 
 نه؟؟ درسته اون همه مشکالت داشته اما ای دمشی اصال بخشای دمش؟؟ی که چرا بخشکردمی فکر منی به انی ماشتو

 خواستمی به سرش میمن چه گل!!  و از دست ندادهيزیهرچند اون چ...دادی بهونه از دست میدرست نبود منو ب
جور ِ مامان و ... باشم بهم محبت کنهششی پدیشا.  که هستمموندمی می گهنی باز من همشدی ام میبزنم؟؟ هرچ
 تو اون محل با گهید...شمی و خاطرات مزخرفش دور می از اون خونه لعنتششی پامیاصال اگه ب...بابامو بکشه

 !!دم؟؟یمن طال رو به خاطر خودم بخش...رمی راه نمیسرافکندگ
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 ؟؟یشناسی مامانمو می تو از کریام_
 
 هی شرکت يخب برا...تو شرکت دوستم.کردمی که دانشگاه قبول شدم کار میرم اول که من از تیدونیم..هوووم_

تا ...شدمی باهاش چشم تو چشم نمادی زلیاوا. اونجاادی و منهیبیمادرت م....ي بابت حسابدارمی زده بودیغاتی تبلیآگه
 خانوم میگفتیاونجا بهش م که ما همه کردیمن محبت م  به بچه ها ونقدریمادرت ا... شدیکی اتاقامون باهم نکهیا

 اومد کل شرکت ی روز سر کار نمهی که اگه کردی چقدر به ما محبت مشهیباورت نم... مهربونه نفسیلیخ!!طال
 درباره اش حرف میشدی با بچه ها که دور هم جمع مشهیهم...برامون شده بود مادر دوم...دی خوابیبادش م

 روز هی نکهی تا امیدی کدوم ندچی چشماشو هيغم تو!! چقدر خوش خندست...با محبته...مهربونه  چقدرنکهیا.میزدیم
  چندتا؟؟ چند سالشونه؟؟د؟؟ی شما بچه داردمیازش پرس

 دونستمی که خودمم نمیعذاب وجدان حرف. رونی و از شرکت رفت بهی گرریزد ز.ختیبهم ر...دمی پرسی نمکاش
فرداش که اومد شرکت دوباره به روش ...گرفتمی متی ازش حاللدیبا...کجاش بد بود خرخرمو گرفته بود

 بهم نقدری اروزی بودم که چرا ددهتو کارش مون.  زد و بهم گفت عکس بچه اشو آوردهي امهیلبخند نصفه و ن...آوردم
 .... عکس تو رو بهم نشون دادیوقت.  ختیر
 

 !! خونه اش؟؟يریحاال پس فردا م...میدیرس
 

 بشنوم اما ری ماجرا رو از امهی بقخواستیبازم دلم م. دم خونمونمیدی چقدر زمان گذشته بود که رسدمی نفهماصال
 . کرده بودمری دشمینجوریهم
 
 ؟؟يایاگه برم توام م.  دونمینم_
 
 . برگردم شرکتدی بای ولرسونمتی مامی مياگه بخوا!! رون؟؟؟ی بندازن بپای منو از شرکت با تيخوای تو منیبب_
 
 

 روزم سرم منت هی نی ارزشم که بابت همی چقدر براش بنیبب!!  خواسته بودمي کارهی بار ازش هی خوبه حاال
 !!ذارهیم
 
 
 ؟؟يدیفهم.يای دور و بر ِ من نمگهیتوام د.رمیخودم مگم لوچم؟؟ م!! يایالزم نکرده ب! نه_
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 حرف ي با من چجورگهی شد که دشیحال. دمیی دویی جوراهیتا خونه رو ... و محکم بستمنی شدم و در ماشادهیپ
. زدمی حرفامو می شوخی شوخی زمانهی دونه که خودمم ینم! ی شوخي به پاذارمیفکر کردم با خنده بگه منم م.بزنه

 که کردی مغی جغی بود و داشت جریغامگی خونه رو پنتلف. دمی مامانمو شني و تو قفل ننداخته بودم که صدادیهنوز کل
 هی زودتر تلفنو جواب بدم تا خواستمیم.اوردمی از کفشامو در نیکیاونقدر با عجله رفتم تو خونه که .ستمیچرا خونه ن
 کم هی ششی نشد اما آتیاونکه راض. تموم شدن امتحانم بودری که آوردم ديبهونه ا.  به پا نکردهگهیجنجال د

 سرخ ینی زمبی عالمه سهیشادش کنم  شهی مداری بی وقتنکهی اي خواب بود و من براشهی مثل همدینو...دیخواب
 ... بودزشونی ولزی جلي حواسم به صداشتریموقع سرخ شدنشون ب...کردم 

 
 

 چرا؟؟ بابام نکهیا. ادی به ذهنم بی سوالهی که هر لحظه شدی باعث منایهمه ا...به بابام...نیبه مه... کردن به طالفکر
 اجازه بده پسرش زنشو طالق بده نکهی کار شده بوده؟؟ انی به ای چرا خاتون راضای و دوست داشته؟؟ نیاز قبل مه

 ی راضدیشا... اومدی مای زودتر به دندیکاش نو.کردهی کمک نمبابام  بهگهی نبوده که بعد اون ماجرا دیالبد راض...
 شدم؟؟ی اون خوشبخت مشی از کجا معلوم پیول. منو بدن به طالشدنیم
 
 
هرچند ...االن کنارمه... بودهادمی به شهی نفر همهی نکهیا.کم احساس آرامش کنم هی حرفا باعث شده بود نی هماما

 واسم ارهی به زبون منکهیهم... ندارمي دروغشو کارایراست . دوسم دارهارهی حداقل به زبون منکهیا...کیدور اما نزد
 ... باشهشته از جنس خودت دوست دای ِ کیچه حس خوب...استی دنهی

 
 
 که مدام یکس...درد و دل کنم... حرف بزنمیکی با خوادیدلم م...ترسمی میینه؟؟ آخه از تنها... مهربون شدمهوی

 من انتقام لهی رو طال حساب کنم؟؟ اگه اومده باشه از بابا به وستونمیم...بخواد به حرفام گوش بده...کنارم باشه
 منو گهیخودشم که م...فکر کنم مهربون باشه. باشهمظال نقدری اادیاصال به چشماش نم... نگوي؟؟واااای چرهیبگ

 ...چقدر آرومم!! داره؟؟...دوست داره
 
 
 
 !!چه تلخ است(
 

 )ي به انتظارش نشسته ای ولیدانی که عاقبتش را نميانتظار
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  همهي برایسی داستانک نومسابقه
   عصر 07:21 30-1-93

 کاربر  دادن نی ايها  ارسالی تمامافتنی کاربر  نی به ای خصوصامی پکی کاربر  ارسال نی به الیمی اکیارسال  
 ری ارسال به مدنیسپاس ها گزارش ا    کاربرنیاعتبار به ا

 mas57  سپاس شده توسط  
sadaf  

  ارشدریمد
******* 

    ارشدریمد
  نیآفال 

 102،827} : ها ارسال
  1391مهر : تی عضوخیتار

 19814: اعتبار
 48514 ها سپاس
  ارسال40012 بار در 72764 شده سپاس
 ]Nivel [126: ارتقاء
 % 8:  رتبه

  RangoRango   
 % 2:  در انجمن تیفعال

  ActividadActividad   
  % 91:  تجربه

  ExperienciaExperiencia   
 
  پست گذارنیشتری بدمدالی مفيمدال کاربر به روز مدال پست ها 

 ShadOsarhal: حالت
   دلنوازایدر |دلم روشنه ...  اما ازت دورم: 130RE#: ارسال

 به اون ي دختراروزیتا د.  بودنییتو مراسم همه اش سرم پا... بهم زنگ زد و شخصا دعوتم کردنیرحسی مادر امشب
 تا اسمون باهام فرق نی که به سن خودم بودن اما زمیی دخترادنیاز د... اما االنکردمی و مسخره ملیشکل و شما

 دونستم عذاب وجدان دارم یخودمم نم...لرزوندیم  تن و بدنموشدی که گفته مییذکرها. دمیکشی خجالت مکردنیم
 ی با خانوم فرساد که مداحی وقتنمیواسه هم.رونی بامی زودتربخواستی بودم دلم میهر چ. فقط جو زده شدمای
 و نیرحسیهه خواهر ام الیوقت. دف زدم و به خاطر درسم زود اومدم خونهجانی هی بیی جوراهی آروم و یلی خکردیم
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کاش ...اون کجا و من کجا.شدی مدهی چهره معصوم و پاکش بدجور به رخم کشدنید... شدعرق سی بدنم خدمید
 دست خودشون يزی چچی هکردمیاما من فکر م. با هم داشتنویمگه چشون بود؟؟ همه چ...رفتمی منارویمنم راه هم

 هرچقدر یحت... داشتفرق یلی اونا با من خيایدن...انی مراسما منجوریبه زور تو ا...به زور حجاب دارن...ستین
 ؟؟ی من چیول... دارهمی حرالشونمی فکر و خی حتکردمی حس مکردمی بهشون نگاه مشتریب

 یواشکیدو سه بارم .می و زودم برگشترونی بمی رفتدی با نوی ساعتمین... خسته ام کرده بودی گسسته حسابخوندن
 کردی از پشت تلفن بهم حال منکهیهم. خوب بودیلی دادنش خحیتوض. و به سبحان زنگ زدمتلفن و بردم تو اتناق

 تا رستانمی سراغ دبرمی گفتم که بعدش ممانمصبح امتحان به ما...کردیکه روش حل کردنش چطوره اوضامو بهتر م
 مهمون نیطبق معمول غرغراش شروع شد که دم امتحانا ا. خونهامی سربه آنا بزنم و بعد بهی دمیشا.نمیمعلمامو بب

 از شتریمن ب.سواال اونقدرم آسون نبود. شدی کله پا سرحرفم واستادم تا باالخره راضهی اما منم ه؟ی واسه چيباز
 ... انداختمیچنتا سوال اول و نگاه... نبودادمی اسمشو ی بودم که حتدمی خودم باشم نگران دوست جدن نگرانکهیا
 که بلد نبود و یبعدم به دوستم سه تا سوال. سرهم کردم و نوشتمییزای چهیدستپا شکسته . نوشتییزای چهی شدیم

 هی ی اومد که من حتی نمشی پرستانی وقت تو دورا نمدبچیه.خوردی مدل درس خوندنم حالم بهم منیاز ا...رسوندم
 ناهار قرار بود برم خونه طال برگمو نکهیبه خاطر ا.ت شکر داشي جانمی اتفاقا همنیاما امسال با ا.سوالم جواب ندم

 ...زودتر از دوستم دادم
 داشیباالخره پ. دمیرسی زودتر میلی اومده بودم خنیرحسی که امي دو بارنیا...قی دقیلی بود اما نه خادمی و ریمس

 يو دستمو رو.دمی کشی بنفشغیرسم جاز ت...دی کشدی شدری تهی که قلـ ـبم ناخوداگاه دادمیپول راننده رو م.کردم 
 ...قلـ ـبم فشار دادم

 سوپرمارکت هی کوچه خونه اش ری.دهی رنگم پردونستمیم. شدمادهیپولشو دادم و پ.. نگران شده بود چارهی براننده
 خواستمی دونستم اما فقط میربطشو نم.دمی خرسی خودم سانديتا اونجا رفتم و برا. بودي و جمع و جورینقل

عمال .دمی طال خري دوست داشتم برایلی خودمم خه کاموندی جعبه شکالت دهی... باالارمیفشارمو که افتاده بود و ب
 واسه برشت میکردی پوالمونو خرج میهر وقت با ال. افتادمطنتامی شادی.  نداشتمفمی پول تو کیچیواسه برگشتنم ه

 هی ازمون کرای ام که به شوخیموقع. خونهمی اومدی و ممیکردی دار منی ماشي پسرانی دونه ازاهی زونیخودمونو آو
 .میفرستادیبراشون ماچ م خواستنیم
 باال نهیراه پله ها رو به خاطر قلـ ـبم با طمان.بالفاصله جواب داد و درو واسم زد. و زنگ خونه اشو زدممی کردیپف
  گفتمیمی خورده صمهی یبغـ ـلم کرد و بعد احوالپرس.نییهنوز پنتا پله باال نرفته بودم که خودش اومد پا.رفتمیم
 ! نهای يدی رسنهی دوبار زنگ زده ببشی ساعت پمی بنده خدا از ن؟؟يومدی نریچرا با ام_

  گفتمخوردمی داشتم می واقعا دولپیابرومو دادم باال و با حرص!  اومدادمی ری امشی دو روز پحرف
 منو اخراج يخوای مگهی مندازهی مکهی بهم تیرسونی منو مگمی داشتن؟؟ آقا زاده بهش مفینگران ششر!! اه_

 !!کنن؟؟
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مثل ! چه با مزست...دیخندیبا مزه م... خنده ری اولش چشماش از تعجب گرد شده بود اما تا حرفم تموم شد زد زطال
 ! سبزستيخودم سبزه 

 وارشیتو اتاقش که رفتم در و د. خونه اش لباسمو عوض کنمی تو اتاق تکتونمی خونه اش که شدم بهم گفت موارد
 دارم اما نارویچون خودمم ا. گرفتهری که معلوم بود از نجمه مادر امییعکسا...می بچگيپر بود از عکس ها

  و طال اومد تو اتاقخورد  به دريمحو عکسا شده بودم که تقه ا.  هم بودنیرحسیکنارهمشون ام
 ؟؟ياوردین چرا مانتوتو در زمیعز_
  عکسا اشاره کردم و با خنده گفتمبه
 ست؟؟ی نچکدومشونی تو هریپس چرا ام_

  لبش نشست و گفتي روی خنده پهنطال
اصال همون موقع بود که تونستم تو رو !!  نشون دادم خودشم کنارت تو عکس بودری که عکستو به امیدفعه اول_
 . به عکس تو و متوجه اون نبودمزدمی زل مهشی من همدمیشا. نبودشی بچگهی شبنیرحسیام. کنمدایپ

 !!جالبه ها_
 ؟؟یچ_
 !! اونجاسترمی که امیشی استخدام می تو تو شرکتنکهیا_
 .شهی نمیی وقتاهی شهی میی وقتاهی همون قسمت آدمه که نمیا.آره_
طال که از اتاق . خوش بودمیاونموقع چقدر الک. بودم که حسرت خوردمدهی از عکسا چنان از ته دل خندیکی يتو

 نی آستیلباس مشک. به سر و صورتم انداختمی اتاق نگاهنهیتو آئ.  تخـ ـت انداختميرفت مانتومو دراوردم و رو
 دهی به خودش رسیبرعکس من طال حساب.ون شونه نکرده بودمششدی مي که چند روزي جمع شده ايبلند با موها

 ام یحساب. اومدی بود به پوستش مدهی که پوشییلباس خوشرنگ طال. اومدی الغرش بهم مکلیقد متوسط و ه.بود
 که داشت با تلفن ی موقعدمی کرده اما دونینی بسته بود که اول فکر کردم شی مدلهیموهاشم . کرده بودشیآرا

 و قطع کرد ی مبل نشسته بودم تا گوشيرو... بستشونیبی غربیکرد و بعد مدل عج  دور موهاشو بازهی زدیحرف م
  گفترفتی که به طرف آشپزخونه منطوریو هم

 !!سالم رسوند_
 ؟؟یک_
 نیرحسیام_

 لبش بود ي روینی که لبخند دلنشی اپن خودشو خم کرد و در حالي فحش بدم که طال از رونیرحسی به اماومدم
 گفت

 !!شربت؟؟... پکسیآ...قهوه...ییچا_
 .کرده بود خنده ام گرفته بود شنهادی که پیی اون حالت دال شدنش و با منواز
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 !!چون چند ماهه نخوردم.خوامی پک مسیاالن دلم آ_
  و گفتدیخند

 . گرفتمشوی اما برات شکالتی از خوردنش محرومدونممیم!! ي دونم شکالت دوست داریم_
 به خاطر دیشا.می ساکت بودشتریب. منم به اشتها افتادمخوردیاونقدر با مزه م. گرفته بودشوی خودش توت فرنگيبرا

 که نگاش شتریب... کردنفی به تعرمی از کجا شروع کنمی دونستی که نممی عالمه حرف نزده داشتهی بود که نیا
 ...یلیخ... دورمممیمن از مادر واقع...خوردمی غصه مشتری بکردمیم
 ؟؟یخونیدرست چطوره؟؟ خوب م_
 !گذره بری به خکنمیدعا دعا م.ستیالبته امسال اوضام اصال خوب ن! آره_
تو امسال . کم نذاریول.  درس خوندنتو گرفته بودهي جلوی که داشتیامسالم مشکالت!  که درست خوبهدونمیم_

 !!شناسمای و مي چند نفررم؟؟ی بگی برات معلم خصوصيخوایم.يکنکورم دار
 ؟؟ي خبر دارای از چ؟؟یدونی مایتو درباره من چ! امیخودم از پسشون برم.ستی نيازین.نه_

 : مبل و بغـ ـل کرده بود که با مکث گفتيکوسن رو... دادهی تکشی گذاشت و به صندلزی مي پک و روسی آظرف
 من يراستش اصرارا!! اشو واسم تو بگوهیبق!! دونمی منم مدونهی منیرحسی که امیهرچ!!  سالهیدر حد همون _

 یحت. ازت نداشتمي خبرچیبودم و همن دلتنگ تو . رهی دوباره از سر بگنی و مهدیباعث شد که نجمه رابطشو با سع
 دیمهش.  زود گذشتیلیخ...شدیداره باورم نم  دو تا پسردمی که فهميروز!  اومده تهراندمی دونستم که مهشینم

 االن دو کردمیاما فکرشو نم. اومده بود مدرسهری دو سال دیعنی.و زودتر از منم ازدواج کرد.دوسال از من بزرگتر بود
 ...با همون نگاه اول منو شناخت.  ِ خونه نجمه بودی بار مهموننیاول..دمی دنمیمه. تا پسر به اون سن داشته باشه

 !!یفکر کنم تو ازشون زهر چشم گرفت.ترسهیاز من م.  از دهنش دراومد بهم گفتی ام هرچی مهموناخر
 ... آخرشو با خنده گفتجمله

 یول... غصه و دردشهیبخوام از اول بگم همه اش م... اونا باهام خوب تا نکردناما.  نکردم تشونیمنم کم اذ_
 !! که بهم نگفتنی که بهم گفتن هم بابت راستیهم بابت دروغ. وقتچیه. بخشمی نمچکدومشونویه

اونم حاال که .دوست نداشتم دوباره ناراحتش کنم. شدهرهی خنی مکث چشمم بهش افتاد که به زمهی چند ثانبعد
 .کنهی دست و پنجه نرم میضی مرهی داره با ونستمدیم
  لـ ـبم بود گفتمي که رویفی خنده ظربا
 !! دو روز من بد موقع اومدمیکی نی اکنن؟؟ی شمارو اخراج نمیراست_

  متوجه حرفم نشد و جواب داداولش
 !!کننی نمتی اونقدرم اذگهید!! نه_
 دنی بلند شروع کرد به خندي گرفت و با صداکموی تازه تهوی که کردمی نگاش مشخندی نبا
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 نجمه رو ببره دیبا.ادیاون اصال سه شنبه ها شرکت نم!  کردهینفس باهات شوخ!! ؟؟یگی و منیرحسی تو اميوااا_
 !!جمکران

 !!گهیدروغم م! چه جالب_
 : زد و گفتیچشمک.دی دشدی که تو صورتش میطنتی کرد و با شی خنده نمکطال

 !! مظلومهیلیخ. گناه داره! کن نتیبچه مردمو اذ_
 : ابرومو دادم باال و گفتميتا
 !نی خوبيدروغ گوها! دلت واسه مرد جماعت نسوزه_

 يادیمنم ز. خوب بودیلی غذاش که خيبو.  بلند شد و دوباره رفت تو آشپزخونهشی صندلي تکون داد و از رويسر
 . ام گشنه بودمی بودم و حسابدهیاز مخم کار کش

!  سکه و طالدی جدمتی ِ هوا گرفته تا قی و آلودگیاز گرم. راه واسه شروع کردن حرف بودنی بهتري عاديحرفا
 یاز بودن باهاش خسته نم.  بودیزن ِ خوش حرف.اوردمی باهاش همکالم بشم باز کم مکردمی میهرچقدرم که سع

 ششی پشتری بخواستیم مدل. شدمیم  ساعت ناراحتي عقربه هادنی که هر بار بادگذشتی مي طورهیزمان .شدم
 .باشم

 . زحمت دادمیلیامروز خ_
 يموندیخب م! االن که زوده.يموندی مشتریکاش ب.هی چه حرفنیا.زمینه عز_
 .رهیگی اونم حالمو مدهیبعدم به بابا گزارش م! دهی مریآخه مامانم گ_

 لب ری که خودش زگشتمی حرفم مرادیدنبال ا... رو به اون رو شدنیانگار از ا... چهره اش رنگ عوض کردبهو
 "؟!مامانت"گفت
 تکون داد و با لبخند يبه من من افتاده بودم که خودش سر. کردمیعی ِ ضاي به خودم اومدم که چه خرابکارتازه

  لبش گفتي رویزورک
 !خودتو ناراحت نکن.زمیاشکال نداره عز_
 زبونم یحت...نتونستم ببـ ـوسمش.ش کردم به سمتش رفتم و بغـ ـلی قدمهی ارمی از دلش دربمیی جوراهی نکهی ايبرا

 .فقط دم گوشش دوباره ازش تشکر کردم و بالفاصله ام ازش دور شدم... که بهش بگم ماماندینچرخ
 اد؟؟ی بریزنگ بزنم ام_
  جمکران؟؟رهی میمگه نگفت! نه_
 . تا االن اومدهیچرا ول_
 !! افتهی از چشمم مگهی می چهیخسته است دوباره . خوادیبازم نم_

 " بلند بخنده؟؟نقدری زن ادهی میچه معن "نداختی حرف بابا مادی خنده بلند طال منو يصدا
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 بخنده تونهی مطی شرانی تو انکهیا. بودنیری شیلی من خياما برا.رفتی می خنده هاش فکر کنم تا واحد بغـ ـليصدا
 هم حال شمی و غصه هم خودم برج زهرمار می که تو ناراحتیاونم واسه من!  بودیو با خنده اش منم شاد کنه کل

 و لیشماره موبا. رفته بودنی اخالقم به مهنی واقعا ادیشا... تفاوت بزرگ ِ من و طال بودهی نمیا. رمیگی رو مهیبغ
 . نداشتم بهش بدميمنم که فعال شماره ا.خونشو بهم داد تا باهاش در تماس باشم

 تا میاز فضول... بوددهی خرهیبرام هد... دري اومد جلوی و خوش رنگکی ساك شهی که با دمیپوشی کفشامو مداشتم
 عطر که هی با کی ساعت رمانسون ساده اما شهی...رونی بختمی ساکم ري دل و روده عیسوار اوتوبـ ـوس شدم سر

 .کردمی و دوباره تشکر مزدمی زنگ مهش داشتم حتما بیاگه گوش. داشتی خوبياما بو.اسمو نتونستم بخونم
 ام نداشتم و یهرچند پول تاکس. ارزون بخرمی گوشهی گرفتم می داشتم تصممیی کارت از دوران راهنمامی سهی چون

 کی نزدي پاساژهی می رفتدی اون روز اوب صبح تو نبود مامان با نويفردا... رو دو در کنمچارهیمجبور شدم راننده ب
 دهی که طال برام خریی بردارم اما به خاطر کادويبهتر  ِی گوشتونستمیم.دمی ِ درب و داغون خری گوشهیخونه و 

 ِ خوشگل و ی گوشدی کردم پولمو نگه دارم و ثی سعنمیواسه هم. دمیخری براش ميزی و چکردمی می تالفدیبود با
 کارتمو راه انداختم و میس. بهم زور اومدی دادم کلی که بابت پول گوشی تومنیتازه همون س. و بزنمیدرست حساب

 رفت و امدم یحت... طالشی نداشتم واسه رفتن پیامتحانام پشت سرهم بود منم فرصت...و طال شمارمو دادم یبه ال
 . کم شده بودیلیبا سمانه خ

 رفتن رونی بيچون با طال برا. بودمشی اما باز نگران جمله سازاومدمیاز پس زبان خارجه بر م... آخرم بودامتخان
 که موندمی مداریگذشت اون زمون که تا آخر شب ب. نمره واسم مهم نبودگهید.م خورد زود دادهیقرار داشتم برگمو 

 باهم کل درس خوندن یی جوراهی و شدی ممی حسودیال  ام بهیی وقتاهی یحت.طنتامیهم درسم زبونزد باشه هم ش
 . بود سر قراردهیزودتر از من رس...مینداختیم
 . شدری ددیببخش.سالم_
 امتحان چطور بود؟.دمی دلم منم تازه رسزمیسالم عز_
 .خوب بود_
 !! رستوران؟می راست برهی_
 !! واست کادو بخرمخوامیم!  پاساژ ِنی اول امی برمی تونیم_
 . به خداستمی نیمن راض. نفسميواااا_
 م؟؟یبر.کردمی جبران مدی باگهینه د_
 .زمی عزمیبر_
 ي لباس تو خونه اهیباالخره چشمشو . بوددیمثل خودم عاشق خر.میدیکشی سرك مي پاساژ تو هر مغازه اتو

 فروشنده ي بود دعواش کنم که جلوکینزد. من حساب کنم کهکردیاما قبول نم.دمیخوشگل گرفت و منم براش خر
 .کوتاه اومد و منم حساب کردم
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 خوجل بود.مبارکت باشه _
 .چقدرم رنگش قشنگ بود نفس.آره_
 .ادی بیلیفکر کنم بهت خ_
 .ینی ببپوشمی خونه ممیرفت_
 خونه؟؟_
به نظر منکه توام بد عادتشون ! ی که سر ساعت خونه باشيمگه بچه ا.  سالتهجدهی هگهیتو د! ياینگو که نم_

 !روزه.ستیشب که ن.يکرد
 دمی دونم شاینم. حجابم نداشتی حتای نسبت به رفت و آمدام ی خشکادی زدی با وجود حجاب کاملش اما دطال
 در ي براشون اجبارای دنی نمری اما به بچه هاشون گنیدی مقي و که خودش آدمایی بودم کسادهید.م ندارن بهیربط

 تونستم با ی پاستا سفارش داده بودم اما نممن. رو سرمونمیرستورانو که با خنده هامون گذاشته بود.رنیگینظر نم
طال هم که منتظر منفجر شدن . جا از کوره در رفتم با دست خوردمهی نمی غذا بخورم واسه همکی شیلیچنگال خ

 اومدن رونی اوصاف موقع بنیبا ا.خوبه رستورانش خلوت بود. و اونم با دست غذا خوردزیچنگالشو گذاشت رو م.بود
 . کنهی شطرنجیکی تمو صورخواستیدلم م

 یی جوراهی چند وقت نیا. بزنمی چرتکهیسرمو رو شونه اش گذاشتم تا .رفتی چشمام داشت از خواب میتوتاکس
 کجا ای کردم کاری هر روز براش اس ام اس کنم که چبای تقرنکهیعادت کرده بودم به ا.باهاش اخت شده بودم

دم .دمیپرسی ازش منیرحسی و درباره امدکری گل ممی فضولیی وقتاهی یحت.دادیاونم گزارش کار روزانه بهم م.رفتم
 مـ ری غنیرحسی بارم امهی. دعواش شدهتوریزی با کدوم وای خورده ی تو شرکت ناهار چگفتی بهم میحت...طال گرم

 شمارمو داشته باشه اونم ری امخوامی دونست نمیاما چون طال م. از طال خواسته بود تا شمارمو بهش بدهمیـستق
 .بهش نداده بود

  رمانرانیا
 واست حذف رمان  تاالر گفتمان سردرسایتدرخ   کنترل پنل شما    اعضا  سالنامه  راهنماستی  لجستجو
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 لی پروفاي هاامیپ |) 0، مجموع 0خوانده نشده (
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  قابل چاپي  نسخهي مشاهده 
  دوستکی موضوع به نیارسال ا 
  موضوعنی ارسال انی آخرشینما 
  موضوعنی به اازی امتنیشتری بياهدا 
  موضوعنیمشترك شدن در ا 
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  1391مهر : تی عضوخیتار
 19814: اعتبار

 48514 ها سپاس
  ارسال40012 بار در 72764 شده سپاس
 ]Nivel [126: ارتقاء
 % 8:  رتبه

  RangoRango   
 % 2:  در انجمن تیفعال

  ActividadActividad   
  % 91:  تجربه

  ExperienciaExperiencia   
 
  پست گذارنیشتری بدمدالی مفيمدال کاربر به روز مدال پست ها 

 ShadOsarhal: حالت
   دلنوازایدر |دلم روشنه ... ازت دورم اما : 131RE#: ارسال

 عصرونه هی.ای نکنتیخودتو اذ.شتی پمیای ساعت چهار می بگم من و الخواستمی م؟؟یستیخونه ن...سالم طال_
 فعال!! هیمفصل کاف

 
  شد نبود؟یچ_
 
  البد سرکار ِادیم_
 
 ... خورده ناراحت شداهی دی منو دشبینفس بابات د_
 
 . روکهیول کن مرت. نطورهی همشهی جونم اون همیال_
 
 ... آخه مامانتم_
 

 ! نگه مادرنی به مهگهی حرفش اومدم تا هم بحث و عوض کنه هم دوسط
 
 دی خرمی پاشو حاضرشو بر؟یشیتو چرا ناراحت م. من مشکل دارنيننه بابا. جانیال_
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 . گناه دارهم؟ی ببردمینو.یاوک_
 
 تو حاضرشو. سراغش رمیم.باشه_
 
  بهش گفتمدمییپای می چشمری که داشت زنی توجه به مهیباال سرش واستادم و ب... نشسته بودونی تلوزي حلودینو
 
  با ما؟؟يای میداداش_
 

 : مبل جابجا کرد و گفتي روسرشو
 
 ؟؟يخری برام میبستن_
 
 .ی نکنتمونی کن اذشتوی جبروی ایاگه م.آره_
 
 . طرف اتاقشدیی گفت و دويا "باشه"
 
 د؟یریکجا م_
 
 رم؟ی بگرونی از بيخوای نميزیتو چ.  کنهدی خری المیبر_
 
 دیایزودم ب! نه_
 
 . خونهارمی مگهی ساعت دمی و ندیالبته نو.میایزود که نم_
 
 د؟؟ی بردیخوایمگه کجا م_
 
 !!قبرستون_
 

 ..ترسمی ازش نمگهیزل زدم تو چشماش تا بفهمه د... بود از کوره در برهی حرفم کافنیهم
 
 هان؟؟_
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 .يریگی اجازه نمگهی رفتنتم که درونیواسه ب.يسر خود واسه خودت مهمون دعوت کرد! هان و مرض_
 

 . اومده باهاش سر به سر بذارمی حاال که الخواستمینم. صداشو از قصد برده بود باال تا الناز بشنوهتن
 
 !هی درد تو چدونمی منکه م؟؟یکنی مي آشپزگهی نفر دهی واسه ي داریناراحت...شنوهیم.صداتو باال نبر_
 
 ! خانومنیمه... دارم براتیول!! کنمیفعال سکوت م_
 

فقط . برنگشتم نگاش کنمی بودم که حتی دوباره صدام زد اما اونقدر از دستش عصبانرفتمی که به اتاقم میموقع
 "رهی نمرونی بدینو " که گفتدمی دادشو شنيصدا

 
 ... تا از سوزش قلـ ـبم کم کنهدمی کشقی اتاقو که بستم چنتا نفس عمدر
 
 ؟؟یخوب_
 
 !! همهيگور بابا... تخـ ـت نشسته بود و با صورت گرفته بهم زل زده بودي رویال
 
 .ادی نمهی اصال گریکیبه تو ! بخند بابا_
 

 : به قلـ ـبم اشاره کرد و گفتدی که رسکمینزد. تخـ ـت بلند شدي لبش نشست و از روي گوشه یفی ظري خنده
 
 !سوزه؟؟یقلبت م_
 
 .می برشمیاالن حاضر م.ستی نيزیچ_
 

.  کردمشی هم آرای زدم و کمی درست و حسابپی تهیبعد چند وقت ... اتو زدمعی از پشت در برداشتم و سرمانتومو
 ...  شونه ام گذاشتي دستشو روی که البستمی دور دستم ممویساعت مچ

 
 .گهی روز دهی واسه میذاری ٌ مدیخر. دکترتشی پمیاول بر... بردارمتویدفترچه ب_
 
  لبـ ـام گذاشت و گفتيانگشت اشارشو رو. دهنمو باز کردم و منصرفش کنمتا
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 .گهی متی آجنکهیهم! نوووچ_
 
 . مهربونهیچشم آج_
 
 که تازه ازدواج کرده يدختر پسر.  واحد روبه رومون افتاددی جدهی که چشمم به همسامیرفتی منیی پله ها پااز

 يمطب دکتر....می و راه افتادمی با دختره کردی کوتاهیسالم و احوالپرس. خوش بودنیلیبه ظاهر که باهم خ...بودن
 و داشتم نه حوصله اتوبـ یاکسنه حوصله ت. گرفتم دربست  تا اونجانمی هميبرا. تو قائم مقام بود رفتمی مششیکه پ

 ...ـوس
 
 نفس_
 
 هوووم؟؟_
 
 از حامد چه خبر؟؟_
 
 !ی نپرساروی از اون نقدری منکه تو ارمیاصال بم!  که مردهشاهللایا...یچیه_
 
 ! زشته؟؟یزنیچرا داد م_
 
  دادم به اونری شدم و گیحرص... زل زده بود بهمنهیاز تو ائ... به راننده انداختمی نگاهمین

 
 . اون چشمارونییهااان؟؟ نگاه داره ؟ بنداز پا_
 

 !! استغفراهللا؟؟گفتی کالم مهی کردی متی اون موقع که مامانمو اذیعنی... بابام بودهی گفتنش شباستغفراهللا
 
 .خورهی داره زنگ متیگوش.الی خیب...نفس غلط کردم_
 

 ... خورده آروم شدمهی طال ي صدادنی جواب دادم تا با شنمویگوش. بهم زل نزدگهی از ترسش دراننده
 
 .زمی عزدمی االن دامتویپ...يسالم مادر_
 
 ؟یخوب...سالم_
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 .دیای زودتر بد؟ییکجا. آره قربونت برم_
 
 . نرهادتیعصرونه مفصل . میایبعد م. یی جامی بردیبا_
 

 ... لب منم به خنده باز شددیچی خنده اش که تو گوشم پيصدا
 
 .يری بخور جون بگدمی خرگری خورده جهی و کشک بادمجون االنم ذارمیاملت م.باشه فدات شم_
 
 !؟ي کار دستمون بدمیرو هم روهم نخور_
 
 ... هم عرق نعنادمی نبات به خوردتون مییهم چا.نترس_
 

 : کم لوس کردم و با عشوه گفتمهی صدامو
 
 !! ـونم به راهه؟؟ـیطال خانوم بساط قل_
 

اصالنم درباره .خوردی بامزه حرص میلی اما خدیرسی نمنی مهي به پاغاشی جغیج... گذاشتم رو نقطه ضعفشدست
  نداشتی ـون باهام شوخـیقل
 
 یمگه از رو جنازه من رد ش. صاحابهی واسه اون باممیضی مرنی اي به خدا همه دمی عمر کشهیمن .دهی ورپرنیبب_

 ؟؟يدیفهم.  ی ـون بکشـیبذارم قل
 

 ... دراومدی بلند الي خنده هاي و از خنده منم صدادمیخندی غش مغش
 
 .منتظرم.گهی ددیاینفس زودتر ب. اون خنده هات بشمي فدایاله_
 
 .فعال.میی اونجاگهی ساعت دهی.زمیباشه عز_
 

 اما فقط به... تو دلمونهی چمیدونستی بود که منی ما دو تا ایخوب... خندهری زمی زدی که قطع کردم دوباره با الویگوش
 به به غم و قصه میخواستی نمگهید.می داشتی مشکل و بدبختیاز بس که هرکدوممون به اندازه کاف.میاوردیزبون نم

 ... هم اونشناختمی و میوگرنه هم من رنگ نگاه ال...می هم اضافه کني
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 دکتر ِ با آقا مسعود منو یی به خاطر آشناکردمیدعا دعا م. می سرپا واستمی مجبور بودشی مطب به خاطر شلوغتو

 . دکترشی از مرضاهم کمک کرد تا من زودتر برم پیکی ومدنی شد البته ننمی همبایتقر.نهیزودتر بب
 

 گرفتن نوار ي گله کرد و بعد ازم خواست برای کردم کلری نگاه کرد اول به خاطر هفت ماه دموکهی پزشکي پرونده
 که رو تخـ ـت ی بود موقعنی الشمی بود مسلما دلکی تارشهی هميناراتاق ک.می بري و عکس قلب به اتاق کناریقلب
 !!ستی محرم ننقدای اگهی دهدکترم ک... باالی بزنای ياری در بای لباستو دی بایخوابیم
 
 بده باال نتویسوت:  آورد گفتکمی اما تا دستگاهو نزدکردیاصال نگاه نم... و لباسمو دادم باالدمی تخـ ـت دراز کشرو
 ...تر
 

 يمجبور بودم برا.کردی داشت نالمو بلند ماوردی که رو قلـ ـبم ميفشار... که خواست و انجام دادمي زده کارخجالت
 ـنه ام با تکون دادن اون دستگاه ـی تو سي غده هاکردمیاحساس م...رمی دهنمو گاز بگادی درنمی آي آي صدانکهیا

 باالخره کارش تموم شد و چراغ باال سرمو زد.کردی ممم خورده آروهیچنگ انداختن به تخـ ـت باز .شهیجابجا م
 
 !! سنت چتهنی تو با ادونمیمن نم...پاشو_
 
  دستپاچه رفت طرف دکتری تخـ ـت نشستم تا لباسمو درست کنم که الرو
 
  بدِ؟یلی حالش خشه؟؟یآقا طور_
 

  گفتي بلند تري با صدانباری که دکتر ابستمی مانتومو مي هادگمه
 
 ! موندهتی تخـ ـت نوار قلبیکی برو رو اون ؟؟یمگه من گفتم لباستو درست کن_
 
 اومد شی منشنباریا.دمیدوباره لباسمو زدم باال و رو تخـ ـت ته اتاق خواب... دکترم زد و اومدم کمک مندی قگهی دیال

 . و ازم گرفتیو نوار قلب
 

 به ی سردش وقتيدستا. بدتر از من بود یاما وضع ال. خورده بترسم و نگران بشمهی دکتر باعث شده بود يحرفا
  خوردميزیبدنم خورد تکون ر

 
 .بندمیخودم دگمه ها مو م! ؟ي زدخی.یکنی االن سکته میال_
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  بخورم؟ی بشه من چه گهتیآخه اگه طور_
 
 . کنی بعد سر فبرم عربده کشرمی بذار بم؟یکنی مهیچرا گر_
 
  با بغض نگاش کردمنمی همي کنم براتشی اذخواستیدلم م... گل کرده بودطنتمیش
 
 ... بگو نفس نفسی تونیتا م!! ی سر خاکم خودتو نزنیونی مدیال_
 

 . و خودشو انداخت بغـ ـلم که دوباره افتادم رو تخـ ـتهی گرری زد زچنان
 
 ... دلمزیعز...یتو عشق من...رمیمینفس من بدون تو م_
 

 از روم بلند ی دکتر باعث شد الي سرفه ي کنم که صداادی زموی داغ جوون مرگازیبازم اومدم پ... بود  قشنگحرفاش
 ...بشه

 
اگه قصد .نی مشخصه شما داروهاتون و به موقع مصرف نکردتونی که از عکس و نوار قلبنجوریا.ونفریخانوم هما_

 و يزی چیوقت! اوردمی از سر راه نموی کاريچون من آبرو.دیای من نشی پگهی ددی لطف کننیکشتن خودتونو دار
 ينجوریاگه بخواد ا. ستی خوب نبراتون شیبهتون گفته بودم استرس و تشو. مصرف بشهدی بایعنی کنمی مزیتجو

 .دی بشي بستردی بره باشیپ
 

انس ش. به حرفاش گوش دادمریفقط از ترس دکتر خندمو جمع کردم و سر به ز. خنمو درآورده بود ی الهی گريصدا
 ...میموندی اونجا مدی نداد تست ورزش برم وگرنه حاال حاالها باریآوردم گ

 
 نفس داروها چند شد؟؟_
 
 !به تو چه جوجه؟!! یلیخ_
 
 .من پول دارما_
 
  بخرم؟ی چدمی جديحاال واسه ننه .زدم به حساب اونا... اس اُ اسممهیعشقم ب_
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 .رمی کادو خوب براش بگهی دی چون منم دفعه اولمه بانیبب_
 
 قرار شد از همونجا براش کادو نمی همي ِ لوکس هست برای لوازم خونه فروشهی خونه اش کی بود که نزدادمی

 مامانم ي برایال. می ست ذوق زده شده بوديوانای و بشقاب لکی شلی وسادنی با ددای بددیتو مغازه مثل ند.میبخر
 که بابام ي اانهی خوب شده بود کل ماهمیج منم که دست به ولخردیخر خورده گرون هی خوشگل و ي خوروهی مهی

 ... کردمي تا بشقاب پلوخورشی بود خرج شختهیبرام ر
 
 .مای گرفتزهی انگار جهیال_
 
 .کنهی جز لوازم خونه خوشحال نمیچی زنا رو هیآره ول_
 
 طال دوست چوقتی هنی چرا مهفهممی تازه مکنمیاصال االنکه فکر م!!  فقط نقرهگهی ِ ماکه میننه دوم.خدا کنه_

 ... خونموني هاینی سیحت. نقرستاشیهمه چ! نداشت
 

 خونه ي که جلوینی که حس کردم ماشمی نمونده بود برسیاما چند قدم...دیچی خندمون تو کوچه خلوت پيصدا
 ...نیرحسیطال پارکه مال ِ ام

 
 .نمی واستا ببیال_
 
  شد؟؟یچ_
 
  ِنیحسری مال امدِی پرانیا_
 
 .نمشی من ببمیخب بر_
 
  کنار بذار زنگ بزنم به طالای گم شو بم؟ی برویچ_
 
 ...چنتا بوق خورد تا جواب داد. تا من به طال زنگ بزنممی واستادواری پشت دی البا
 
 ؟یجونم مامان_
 
  اونجاست؟؟ریام_
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 ؟؟ي کوچه ايتو تو. برهگمیاالن م. کنه اونا رو آورده دی آخه بهش گفته بودم برام خرر؟؟یام_
 
 دم؟یپس از کجا فهم.گهیآره د_
 
 .رهیاالن م.باشه باشه تو خودتو ناراحت نکن_
 
 دنشی که موقع دیعذاب وجدان.نمی و ببنیرحسی امخواستمینم. نداشتم ي خباثت خودم ناراحت بودم اما چاره ااز

منم .نمی و ببنیرحسی امخوامی من منکهید به ا داده بوریگ. ول کن نبودیحاال ال.کردی متمی اذیلی اومد خیسراغم م
 . زنگ خوردمی که گوشدی نرسقهی دق5 به... گذاشتمش تو کوچه بمونه اما خودم رفتم تو پارك نشستم

 
 رفت؟_
 
 !!رمیدارم م.سالم_
 
 ؟ي آوردری شمارمو گيچجور...تو... تو؟؟ییتو_
 
 . ي نامردیلیخ.منم برداشتم. ِ خاله افتادیشمارت رو گوش_
 
 !! شماره نامحرمو گرفتن گناه دارهگهینم!!  هاهیعجب آدم... جور کنم صداش قطع شدی خالهی اومدم براش تا
 

 فرار نیرحسی از امی که مجبورشياری باال نی گند اضافیخواستیم.گهی دي کردي نفس؟؟ خرابکاریزنی چرا زر مآخه
 ...اما... قطع شدهی البد دستش خورده بود گوش ِریگفتم ام. دراومد خوشحال شدممی زنگ گوشيدوباره که صدا.یکن
 
 ؟یال_
 
 . پام علف سبز شدریز. گهی دایب_
 
 .اومدم بابا_
 
 گفته که ری به امي طورهی طال هم بود البد ریاصال تقص.دادمی همه اش خودمو فحش ممیرفتی پله ها که باال ماز

باهاش روبـ ... و بغـ ـل کرد و خوشامد گفت بعدم اومد سراغ منیطال اول ال.بستی مگهی دی خالهی.ناراحت شد
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 ی برامون شربت آورد الیوقت. بزنمی حرفنیحسری فعال درباره امخواستمینم... کردم و کادو رو بهش دادمیـوس
 گرفته ادی مدت باکالس حرف زدنو از کجا نی تو انیمونده بودم ا. کردنفیشروع کرد از خودشو خونه اش تعر

 تشکر کرد و بال یکادوهاشو که باز کرد حساب.  که دل ِ منو برد چه برسه به طال خانومکردی مي سخنورنیهمچ.بود
 ...دی برات خرنوی ای کردم که خوبه التشی اذیمنم ه. آوردوهی برامون مي خوروهی مظرف فاصله ام تو همون

 
 .اری بدموی که من خریی واسه نهارم بشقابايخوایطال م_
 
 !! موندی ـنم مـیرحسیفقط کاش بچه ام ام...حتما_
 

 .میدی که بو ممییفقط ما. آقا رو همه دوست دارننیخوبه واال ا.تمی انداخی بهم نگاهی من و الهمزمان
 
 ی کارم حسابنی ام با اگهی سراغم از طرف دادی بي تا عذاب وجدان کمترنمیبی و ننیرحسی طرف خواستم امهی از

 شکستن ي صداهوی نکهیتا ا... سرم به خوردن گرم بودشتریمنم ب. زدی حرف می با الشتریطال ب.عذاب وجدان گرفتم
 کهی ام داشت تی نشسته بود و الیطال رو صندل... سمت آشپزخونهدمییبه هول دو....ظرف از تو آشپزخونه در اومد

 ...کردی خورد شده رو جمع ميها
 
  شد ؟؟یچ_
 
 

 که زدم یتنها حدس... حرفا بودنی و اي دلدارپی ترشتریب. ام دستشو رو شونه اش گذاشتی و الهی گرری زد زطال
 ... که بهم زده بود و به طال گفته باشهیی دکتر قلب و حرفاانی جری بود که النیا

 
 ؟؟ی الیگفت_
 

 غیکردم به ج اپن نشستم و شروع ي برم طرف طال رونکهی ايبه جا...گهی گفته دیعنی نیی پاندازهی سرشو میوقت
خنده ام ... و منگ بهم زل زده بودنجی گي که مثل آدمایطال و ال...سوزونهی که گلو رو مییغایاز اون ج...دنیکش

 ... بردارههی طال دست از گرتا  بودی کارم کافنیهم. بردارمی کشغی و جغیباعث شد دست از ج
 
 باشه سگ جوون دی دست سعری زی هرکی دونیبعدم تو نم! يری زرت و زرت آبغوره نگیتا تو باش! خوبت شد_
 ! من حاال حاالها زنده امشه؟؟یم
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 هربار نکهیا... و بغـ ـلش کردمنییاز اپن اومدم پا. رو لبش آرود ی با پشت دستش پاك کرد و لبخند زورکاشکاشو
 يبهم من بو تونستم بهش یکاش م... سوزوندی قلـ ـبمو مشتری بدیکشی نفس مقی و اون عمرفتمیتو بغـ ـلش م

 ...شیاز آت...امیمن از خود ِ جهنم م...دمیبهشت نم
 
 ! هادهی جرررم منی خونه نباشم مهگهی ساعت دهی من ؟؟ی گشنه بفرستيخوایطال مارو م_
 

 . بازوهام گذاشت و ازم فاصله گرفتي رودستشو
 
 !دهی منو ندياون رو! کنمای مشی اونجا حالامیم!  خود کردهی بنیمه_
 
 برجسته اشو بـ يگونه .دی صورتش دي تو تک تک اعضاشدی و متیعصبان... مدل حرف زدنش کر ِ خودم بودنیا

  و با خنده گفتمدمیـوس
 
 ! هایپرونیآمپر م_
 

 . که من عاشقش شده بودمییاز همون خنده ها...دیخند
 

 و فقط بهش قول دادم فردا هم واسه می نداشتی وقتگهی اما ما ددیچسبی مفصل طال با خواب بعدش مي عصرونه
 و زنهی نمی حرفی الي باز اون به هواادی بابام سوسه بي هرچقدر جلونمی دونستم مهیم.ششی پمیای ساعت بمین

 .شهیمانعم نم
 
 

  همهي برایسی داستانک نومسابقه
   عصر 07:25 30-1-93

 کاربر  دادن نی ايها  ارسالی تمامافتنی کاربر  نی به ای خصوصامی پکی کاربر  ارسال نی به الیمی اکیارسال  
 ری ارسال به مدنیسپاس ها گزارش ا    کاربرنیاعتبار به ا

 mas57  سپاس شده توسط  
sadaf  

  ارشدریمد
******* 

    ارشدریمد
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  نیآفال 
 102،827} : ها ارسال

  1391مهر : تی عضوخیتار
 19814: اعتبار

 48514 ها سپاس
  ارسال40012 در  بار72764 شده سپاس
 ]Nivel [126: ارتقاء
 % 8:  رتبه

  RangoRango   
 % 2:  در انجمن تیفعال

  ActividadActividad   
  % 91:  تجربه

  ExperienciaExperiencia   
 
  پست گذارنیشتری بدمدالی مفيمدال کاربر به روز مدال پست ها 

 ShadOsarhal: حالت
   دلنوازایدر |دلم روشنه ... ازت دورم اما : 132RE#: ارسال

 و نتشی ببی بکشونه خونه اش تا النویرحسی امیی جوراهی ازش خواستم می که خونه طال رفتی اون روز با اليفردا
 واسه نهار دعوتش یی جوراهیبهش زنگ زده بود و ... بود ی همه چهیطال هم که پا.ارمی از دلش دربیی جوراهیمنم 

 دونم چرا حرصم گرفته بود که کارشو ی نمیول...ا زنگ بزنه هریحاال خوبه خودم بهش گفتم به ام...رده بودک
 !! ماشی پادی ول کنه بخوادیم
 مگه کار نداره ؟_
  شرکتمونهی تا چهار مشهیهم...چرا_
 ام؟یپس چرا گفت م_
 اد؟ی زنگ بزنم بگم نيخوایم_
 گه؟؟ی دادیر محاال نها...دمی پرسينجوریهم...نه...ن_
 ...نجاستی اگهی دقهی دقستی بتینها.شرکت دو تا چهار راه اونور تره.آره_
  تا طال نفهمهمیزدی باهم حرف میواشکی... منتظر نشستمی و کنار المی مانتو تنمون کردنیرحسی امي هوابه
  نده دوباره ؟رینفس مامانت گ_
 ی الگمایم. نباشهتیتو کار. دمیبگه دوباره جوابشو م...نه بابا_
 جونم؟؟_
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 ؟ی قهر باشه چادی بریاالن اگه ام_
 ؟؟یکنی موس موس مي داریحالشو گرفت!! گهی باشه ددیقهر؟؟ خب با_
 کنم؟؟ی من موس موس میک_
 !!نه عمه ات_
  منو دست نندازخودیب! ادای خوشم نمریمن از ام_
 ! تو دلت چه خبرهفهممیمن از دو دو زدن چشمات م!  نفس خانومیخودت! ادیعمه ات خوشش م...گهی دگمیم_
 .خفه شو_
 !!نمشی واستا تا ببی بدونيخوای اگه نظرمنو میول...چشم_

اونم با لبخند ... کردمیازش عذرخواه... به خرج افتاده بودی دو روز حسابنی اچارهیب... صدام زد تا برم کمکشطال
 ...فمهی وظگفتیم
 از ی که حسابیال... بستی و شالشو محجبه اما با مدل قشنگدی پوشيطال مانتو بلند قهوه ا...میود بدهی غذا رو چزیم

 !!خاك تو سر بابات... هاپهی الکردار خوشتنیا:  زد و گفتیطال خوشش اومده بود بهم چشمک
 و که زیم...نه مثل طال... که خودش دوست داشتي اما همونطوردیرسی مپشی به تنمیمه... ام گرفته بودخنده

  جواب داد و با خنده گفتفونویطال آ... زنگ خونه خوردمیدیچ
 !پسرم اومد_

 !!خوامای نمنیرحسی مثل امیمن داداش:  گفتمدی تکون دادم و با تهديسر
  که زدم جا خوردی از حرفیی جوراهی... انگار رنگ عوض کردطال

 چرااا؟؟_
 هم گل چارهیب... واستادمهیمنم دور تر از بق. که از سرجاش بلند شد یال...می در باعث شد به بحث خاتمه بديصدا
با طال که ...رمی که مجبور شدم مدام لپمو گاز بگکردی متی داشت به منم سرای اليخنده ...ینیری بود هم شدهیخر
سالم  بود بهش نیی که سرش پانطوری نکرد همنگاه  ام اصالیبه ال... کردی سالم و احوالپرسی خودمونیلیخ

 ... از صورتم گذروندعیبرگشت طرفم و نگاهشو سر. پشتش بهم بود که من زدوتر سالم کردمنیرحسیام...کرد
 !سالم_
  خان؟؟ری امدیخوب_
 . مزاحم شدمدیببخش.ممنون _
 !!دمی امر کنن منم گوش می هرچشونیا. طال خانومهيخونه خونه ...دی داراریاخت_

اونم به ناچار ... به طال انداخت ی نگاهنیرحسیام... دعوت کنهروی حرف زدم که انگار طال خودش خواسته امنیهمچ
 هی... رو مبل نشستنیرحسیام... که گفتم شاخ دراورده بودیالنازم از دروغ... تکون داد و رفت طرف آشپزخونهيسر
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 ی زل زده بود به فرش که انگار چنیهمچ...بردیم نلذت  کهی قاليچون مسلما از گال... انگار تو فکر بودییجورا
 ...رفتم تو اشپزخونه تا قبل غذا براش شربت ببرم... گل کرده بودطنتمیش!! شده

  تو؟؟ای ادی بنیرحسیوروجک من گفتم ام_
 گهیدعوام نکن د!!  ذوق زده نشهيادی زخواستمیم_
 ؟؟نیی پارهی از گلوش ميزی چگهی دنیا!!  نشستهي چجورنشیآخه بب_
 خمـ ي افتاد که اون چشمایچشمم به ال...رفته تو فکر...هی چه خلگفتیراست م...ختمی روانی خورده از شربتو تو لهی

 بشقاب گذاشتم و رفتم ي رووانویل...ارمی برم چشماشو از کاسه در بگهی مطونهیش..نیرحسیـارشو زوم کرده بود رو ام
 ...ییرایتو پذ
 ...اصال متوجهم نشد... دال شدم نیرحسی اميجلو
 !!...دییبفرما_

  خورده بردم باال و گفتمهی تن صدامو آوردم ستی تو حال خودش ندمی دیوقت..."دییبفرما" دوباره گفتم کرِ؟؟
 !! با توامنیرحسیام_

 آمپرمو رشتی و طال بی الي خنده ي وسط صدانیا... مانتومي روختیتمام شربت ر... و دستشو باهم آرود باال سر
 و داد کنم اما تا غیاومدم سرش ج...کردی نگام مرهی که هاج و واج مونده بود خنیرحسیاما ام... ـسبوند به سقفچـیم
 زدیباهام داشت حرف م...دمید... بودی بچگي حرفاوزمتو نگاهش هن...زبونم بند اومد..."دیببخش " لب گفتریز

 ...نیرحسی امکنمی زبون صحبت نمنی به اگهیمن د... وقت بود که عوض شده بودیلیمن زبونم خ...اما
 حس یبدنم ب... زده بودخیدستام ... تا نگاهمو ازش گرفتم و رفتم طرف اتاقمی بودرهی دونم چه مدت بهم خینم

 کردن ي بازاقتی ل تو؟ی شروع کنيخوای مویچ...تمومش کن...پره؟؟ی منیی باال و پانقدری قلـ ـبم چرا انیا...بودن
 تا آسمون باهات فاصله نی که زمی کس؟؟یکنی و طلب میک...يتو گناهکار...ي بار خطا کردهیتو ...يندار

 ستیقرار ن...دلتو صابون نزن..."چرا؟؟؟ "پرسهی با تعجب ازت مشهی مرهی چشماش بهت خی که وقتیکس...داره؟؟
 فاصله نقدری تو ازش ایفقز مونده ک...سوزهیفقط دلش برات م...یچیه...ستی نیچیتو نگاهش ه...فتهی بی اتفاقگهید

 ...هاتوی بچگي لهی پلهی شی بهی همبازیحت...ویهمه چ...فراموش کن نفس... و اون وصل شديدیر تو بیک...یگرفت
 
 ؟؟ياینفس نم_
 ...یال_
 جونم؟؟_
  بدم؟؟یلیمن خ_
  گفته؟؟؟ی ک؟؟؟يتو بد_
 ...دونمیخودمم م!! گنیهمه م_
 ؟ي خل شد؟یگی مهی چرت و پرتا چنیا...نمیپاشو بب_
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 ...کنهی ها نگاه نمبهی غزيتو چشما...خونهینماز م.. آقاستیلی چقدر خوبه؟؟ خ؟؟يدی و دریام_
 ؟؟ی خودتو بکشيخوایحاال م... اصالغمبریپاشو بابا اون پسر پ_

با دستمال ... نبوديازی بهم مانتو بده اما ناستخویم.. درو باز کرد که طال اومد تو اتاقیال... که به در خورد ي اتقه
 چشمامو ي اشک توخواستمیاما نم... دونستم طال منتظره تا تو چشماش نگاه کنمیم... کردم زیروشو تم

 دق نهیشده آئ...ادی از خودم بدم مادی میوقت...ستی هست حالم خوب نیوقت...ادی بنیرحسی امگفتمیکاش نم...نهیبب
 ...من
چقدر دلم لک ... بخندمي گه گدارشدی طال و الناز باعث مي هایشوخ... نشسته بودمنیرحسی امي رو به روزی مسر

 برنج شتریب...اشتهام باز شده بود.... ندارم که بخوام از تهش بخندمیفکر کنم دل... از ته دليزده واسه خنده ها
 ...دیکشی مدام برام غذا م طالماا. حوصله نداشتم دستمو دراز کنم و مرغ بردارم...خوردمیم
  خوردمیمنکه حساب...طال جون دستپختتم مثل خودت تکه: یال
  خوشمزه بود ممنونیلیخ...شونهیحق با ا: نیرحسیام

 نی نخورديزیاما شماها که چ...نوش جونتون: طال
 !! کل انداختناری نفس و امنیاما ا. دمیمنکه دوبار کش: یال

 حالشو نکهی ايبرا...شناختمی و خوب می اليطنتایش... چشم تو چشم شدمری آوردم باال که همون لحظه با امسرمو
  گفتمي جدیلی خرمیبگ
 ... بکشمخوامی که من دوباره مینیبیم!!  دوست نداره گردن من نندازنیرحسیام_
 رآقای اممیگی به بعد منیاز ا...نووش جونت:  گفتدمیکشی به منکه داشتم دوباره برنج می حالهی خنده و با ری زد زیال

 !!ي توام دست به کار شدشونی با اي مگه به خاطر لج بازارنی بفیتشر
 هنوز ریام... که آدم بشهکردمی بود چنان تک تک انگشتامو تو پهلوش فرو مکمیاگه نزد...رفتی از روهم نمیعوض

  تو خودش رفته بود؟؟نقدریواقعا واسه همون حرفم ا...ی نه عکس العملينه لبخند... بودنییسرش پا
  نه؟؟ای یکنی روتو کم میال_
 !!شما غذاتو بخور که قلبت دوباره پمپاژ نکنه...نوووچ_
چشم غره ... وطال رو حس کردمنیرحسی ِ نگاه امینیهمزمان سنگ... و کجا برنهی و کی نامردم بلد بود هر حرفنیا

 بهش يزی چهی به خودش گرفت که منم فکرکردم دکتر ی حق به جانبي افهیچنان ق...د بودهی فای بیرفتنم واسه ال
 ...زنهی ـنه مـی سنگ منو به سنقدریگفته که ا

دوباره حالت بد شده؟؟ پس چرا :  گفتدی تو صورتش دشدی که می دستم گذاشت و با اضطرابي دستشو روطال
 بسمه ؟ي دقم بديخوای م؟؟یگیپس چرا نم... ستمی مگه من مادرت ن؟؟ي تو دارنقدری تو چرا ا؟؟یزنیحرف نم

 ...گهید
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زبونم قفل کرده ...کردمی نگاه مختیری که مییبا تعجب به گوله ها...کردی مسی بدون درنگ صورتشو خاشکاش
  اشکاتقینه من ال...دادی بهم عذاب وجدان مشتری بکردی مسی که به خاطر من صورتشو خیی اشکادنید...بود

 ...ستمین
 ...وونهی ِ دی النیا...ستی نمیچی من ه؟؟یکنی مهی گری چيبرا_
 مات و پر حرف يحاال من مونده بودم و نگاه ها... اونم اوضاش بدتر از طالئهدمی اشاره کنم دی اومدم به التا
اما اون با لخند ...دمیخند... هم خودشدمیهم من فهم... شدي اگهی رنگ دهی لحظه نگاهمون هیواسه ...نیرحسیام

قاشق و چنگالمو برداشتم و .ارمی حالت دربنی از جو انکهی ايبرا...نیی لبش بود سرشو انداخت پاي که رويمحو
 تا باالخره خودشون ساکت شدن... ندادمیتی اهمی طال و الي هاهیاصالنم به گر...شروع کردم با اشتها غذا خوردم

 زم؟؟ی برات ساالدم بريخوایم: طال
 ...خورنیبرنج دست خورده رو کفترام نم...گهی بخور دریام..زیبر:هن پر گفتم دبا
 نگاش يبا غلدر... خانوم به سنگ خورده بودی وسطا فقط سر النیا... و شروع کرد به خوردندی خندنیرحسیام
  از کوره در رفت و با حرص گفتهوی وونهی که احمق ِ دکردمیم
 .. شعور ِ احمقیب_
 طال که دوباره ساکت شده بود ریبغ..نهی تا حالشو بهم بزنم تا مثل برج زهرمار جلوم نشدمی دهن پر دوباره خندبا

 .. به حرف افتادرمی امیحت
 ... اونجابرمتونی مدیاگه بخوا.. خوب هایلی خبرمی که حاج خانومو ميدکتر_

 ستی نیچی که هشاهللای امیبر..امی منم مگهیراست م:  دوباره با بفض نگام کرد و گفتطال
 ری بهم گنقدری که ادیفهمیاالن که پاشدم براتون پشتک پارو زدم م:  راحت کنم با خنده گفتمالشوی خنکهی ايبرا
 ...به خدا حالم خوبه...دیند
 نهار يظرفا... بودی تمومش کنه کافنکهی اي کرد اما برای ها راضی حرف و شوخنی با اشهی دونستم طال رو نمیم

 دائم دیکشی خجالت نمنیرحسی اصال از اموونهی ديدختره ...می و خودمون راحت رو مبل لم دادی گردن التمیو انداخ
 "گفتی ـنم در جواب بهش مـیرحسیام "می داشتياری  چشمارانیما ز  "گفتی و مزدی صدا مکی و با اسم کوچریام

 "میپنداشتیخود غلط بود انچا م
 ـنم ـیرحسیام...می کردم تا زودتر بری از طال عذرخواهنی مهي دادناری گي به هوایی و چاکی از خوردن کبعد

 درو بست و عی سری که النمی برم عقب بشخواستمیموقع سوار شدن م...رسونتمونیهمزمان با ما پاشد و گفت که م
 .قفل کرد

 مای مزاحم شددیببخش_
 ... کارو کردمنی طرف بشورن اییبه خاطر دوستتون که مجبور شدن تنها...کنمیخواهش م _
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 ـنم باز کرده هم ـیرحسی زبون امشی جدا کنم که با اون مزه پرونی اول سر از تن الخواستی اون لحظه دلم میعنی
 کردم خودمو به یسع... بندازهکهی بهم تری مونده بود امنمیهم...رونی پرت کنم بنشی خودمو از ماشخواستیدلم م

 ... روزامنی شده بود کار اندیاهامو ناخون جوتکون خوردن پ... بزنم اما نشدی تفاوتیب
 دیبا. کردمی خالنشیحرصمم با محکم بستن در ماش... شدمادهی تشکر کنم پنکهی کوچه که توقف کرد بدون اسر

 اما زنهی داره باهاش حرف منی اومده ماشنیی پاي شهی از شی که الدمید... دور شدمنشی از ماشعمیسر..شدمیاروم م
 ...باز منتظر نموندم

 ...هووو با توام... نفسستایوا_
 ..هااان؟ بنال_
 ! تو آب نمکذارهی اونم میگی تو مد؟؟یمگه بچه ا.زشته بابا_
  خونهمیبر.یحوصله ندارم ال...اونو ولش کن_
 نفس؟؟_
 ه؟ی چگهید_
 ... خونمون تنگ شدهيدلم برا... ماي دم خونه میبر_
  بابات؟؟ای خونتون يبرا_

به .می به خودمون اومدینی بوق ماشي تا با صدامیجفتمون ساکت بود...می گز کردادهیباهم پ... دلمو رنجوندسکوتش
 ...نمی واضح ببتونستمی نمخوردی که تو چشمم میخاطر افتاب

 ه؟ی کیال_
 ...یول... دونمینم_
 ... البد مزاحمهمی برایب_

 ... نرفته بودم که الناز گوشه مانتمو گرفتشتری قدم بچند
 هااان؟؟_
 ؟؟یتو باز لنز نذاشت... طرفمونادیداره م...نفس حامدِ_
 اما من تند تند قدمامو زدی مدام صدام میال... از اونجا دور بشمخواستمیفقط م... اسم حامد مثل فنر در رفتمدنی شنبا

 ...وفتهی تا چشمم به حامد نداشتمیبرم
 ... لحظههی....س واستانف...نفس_

 حاال همون کردی که صداش آرومم میگذشت اون زمون....دل تو دلم نبود...رونی اومد بی ـبم از دهنم داشت مقلـ
 دی مانتمو کشنکهیهم...شدنی پاهام کند تر مشدی تر مکیهرچقدر صداش نزد...زدی مشیصدا داشت همه وجودمو آت

اومدم دستمو ... نگاش کنمخواستمی نمیحت...رفت که دستمو گنی زمخوردمیداشتم با سر م...کنترلمو از دست دادم 
 .دتمیبکشم که محکمتر کش
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 ... منم حامد؟؟یکنیچرا نگام نم...نفس_
 ی زمانهی... عطرش به مشامم آشنا بوديبو...دمیکشی با دهن نفس مدیبا... تا بتونم ازش دور بشمدمی کشدستمو

 فموی دستمو ول کرد کنکهیهم...حالت تهوع داشتم...اما االن... عطرشو حس کنمي تا بوکردمی مکیخودمو نزد
 ... شدمش مات چشماهی ـنه اش و براش چند ثانـی که خوردم به سيطور... دیکش
 ... نگرانت بودم؟؟یخوب_

ام  پي روتونستمی نمی حس شده بود که حتی بدنم بيبه اندازه ا... بوددهی فای دور شدن ازش بي براتالشم
از اون چشم ... بودمدهیهمونکه خودم خر... افتادی گردنش مي توری به زنجگرفتمینگاهمو از چشماش که م...واستم

 ... گاههی که برام شده بود تکدمیدی و میی باز شونه هاپوشوندمیم
 بهم گهی بار دهی... نفس؟؟يبندی چشماتو می چي کردم تا آخرش پات واستادم؟؟ براي بد کار؟؟یکنیچرا نگام نم_

 ... که چقدر دوست دارمی دونیم...فرصت بده
 ... تنها باشم نامردخوامیم...نمتی خوام ببینم...ادی عطرت بدم مياز بو...حامد ولم کن_
من گفتم کنارم بخواب؟؟ من ... گردن من ؟؟ من گفتم مشـ ـروب بخوريندازی موینامرد؟؟ من نامردم؟؟ همه چ_

 ؟؟؟یگفتم لعنت
اون تخـ ـت ... هامهیگر...التماسام...شدی چشمام رد مي داشت از جلولمی فهیهمشون مثل ...تفاقاشا...اونشب

همه ... لحظه نیهم...رمی بمنجای لحظه از خدا خواستم همهیواسه ... بودم که جوابشو بدمی جون تر از اونیب...یلعنت
 ... تموم بشهیج
 ...ستی واسه قلبش خوب ن؟؟ینیبیرنگشو نم...حامد ولش کنو_

 و ی الدادی داد و بيصدا...وا رفتم... سر خوردواری ديبدنم رو... که حس کردم تازه به خودم اومدمنی زمي روپاهامو
 نمونی و که بیبره و فراموش کنه هرچ...دعا دعا کردم حامد بره.. بزنمی تونستم حرفی اما نمدمیشنیحامد و م

 ...بوده
 ...باور کن...کنمی پشت سرمم نگاه نمگهید...مری برو مینفس اگه بگ_
 صاف وبراق بودنش برام لذت شهی که همي افهی تشیصورت ش... صورتش که نگاه کردم مات و مبهوت شدمبه

 کی تحرشتری بی روشن ِ آبي اون چشمادنی که با ديتنفر... بهم داد ي حس تنفرهی حاال نیهم...بخش بود امروز 
 ...اون دستا...اون چشم ها...اون صورت... بودبهیچقدر برام غر...شدیم
 
 ...نیهم...من ازت متنفرم...نمتی ببخوامینم..منو فراموش کن...شهیواسه هم...فقط برو...حامد برو_
 
 ؟؟يگردیفردا برم_
 !رمی برگردم بتونم روزه بگدیبا.شهی روزه هام مشکل دار مشهیاز دوشنبه ماه رمضونم شروع م.آره _
 ؟؟يریگیمگه تو روزه م_
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 !خونمیگفتم که چند وقته نمازم م_
 ؟؟يری روزه ام بگيخوایم! يمومن شد_
 ایگرفتی می حاال خوبه خودتم هر از گاهست؟؟ی نادتی.رمیگیمن هرسال روزه م_
 ...یآره ول_
 ... بود تموم شدیهر چ.ی فکر کنی به حامد و اون اتفاق لعنترمی من میونینفس مد_
اما منکه ... گفتراهیچقدر به حامد بد و ب...دادی عذابم مشتری گفتم حامد وادارم کرده بود بی دروغکی به النکهیا
 سر یی دوستم بگم چه بالنی تریمی کردم بازم روم نشد به صمياما هرکار... خودم بودهری تقصی همه چدونستمیم

 ..خودم آورده بودم
 ... نرهادتی ؟؟ی برداشتویدی که خریی لباسایال_
 ... ساکمو بستهشتری مامانت بچارهیب...همه رو برداشتم_
 ...ستیاون مامانم ن_
 طال شی پيریهر دفعه م...ي با اونورينوری اای... خودتو معلوم کنفیاما تکب! دونمی نه نمای مادرت هست نیمه_
 ی با طال زندگيخودت دوست دار...یکنی دعوا منی دائم با مهی هم که هستنجایا. خونهيای بی فرار کنعی سردیبا
 تیپس چرا خودتو اذ...ی بمونی کشی پکه ی انتخاب کنیتونی خودت ميدی رسی به سن قانونگهی د؟؟تویکن
 ؟یکنیم
 ؟يموندی می کشی پي من بوديتو جا_
 ِ یع مالاما طال وض.ذارهی ام واست کم نمییخدا.ي داری خونه بابات همه چي طرف تو توهیاز ... دونمی؟؟ نم...من_

 !اما عوضش اونجا دلت خوشه!! ی کنی ولخرجی تونی نمگهی دی اون باششیپ. ندارهیآنچنان خوب
 اگه منو نخواد؟؟ اگه از بابام بترسه نگهم نداره؟؟...دلم؟؟_
 ! حرف بزنيزی چیلی وکهی با يخوایم...ذاشتیاگه قرار بود بترسه پا جلو نم_
 ... صبر کنمدیفعال با... دونمینم_
  برات؟؟رمیمی که می دونیم_
 ..جدا؟؟_
 !!آره بوخودا_
 ... از ته دلهی گرهی دلم لک زده واسه ریپس االن بم_

 ـی سي قفسه ينگاهم رو... خودشو انداخت رو تخـ ـت و با سر کج شده اش زل زد بهمی جملمو گفتم النکهیهم
چقدر خوبه که تو .. خندهری زد زیپق هوی شده بودم که رهیبا بهت بهش خ....خوردیتکون نم...ـنه اش خشک شد

 ...يخندی میطیهرشرا
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 ای اما کردمی ميباهاش باز...دی نوينه حوصله خودمو داشتم نه حوصله ... روح شدمی رفتن الناز منم دوباره ببا
تا شروع ماه ...شدی روز به روز بدتر منیرفتارم با مه...شدی منصرف مدمی حوصله که نوی بای حال بودم یاونقدر ب
دو روز از ماه ... ِ مفصل ي تا افطارمونی ِ پرو پياز سحر... پر رنگ و لعاب بودی ماه حسابنیتو خونمون ا...رمضون

 کم غذا یلیواسه افطارم خ... ياما بدون خوردن سحر...گرفتمی و منم عمال روزه مگذشتیرمضون م
نبودن طال ...شدمی مری سمی آش و حلدنی انگار با دشستمیم سر سفره ی تا قبلش گشنم بود اما وقتیعنی...خوردمیم

 ي هر ماه چند روزگفتیم... برادرش رفته بودشی که پشدیدو روز م...می شده بود واسه ناراحتلی دلهیهم خودش 
 ... برادرش تا حساب کتاب مغازشو انجام بدهشی پرهیم

 دی خاتون بود منم باي بابام براراتیچون خ... خونمون مراسم افطار داشتکی روز سوم مسجد نزديبرا
 من هی که شبي دوباره با ظاهرنکهی از ادمیکشیخجالت م...کردمی به حرمت مسجد چادر سر مدیدوباره با...رفتمیم

 و هواش منغلـ ـبم کرده الح... مسجد نشستميبه محض ورودم گوشه ... نبود پا به مسجد بذارممیوجود
 که تا چند می من همون دختردونستمیانگار همه م... نشسناستمی تا کساوردمی صورتم ميچادرمو مدام جلو...بود

 ها ی باز و کوتاه تو مهموني با اون لباساای...ابونی اومدم تو خی با اون وضع پوشش و حجاب مشیوقت پ
ز جماعت  خوندن نماياذان که اقامه شد همه برا...کننی نگام ميانجور  کهدوننی حتما مدونن؟؟؟یهمه م...رفتمیم

 ...گفتم "بسم اهللا" لب ری زستمی صف بانی اومد کنارمو خواست برم تو آخرنی مهیوقت...واستادن
خب ... اهللای قربت الخوانمی خانومه گفت و بگم؟؟ سه رکعت نماز مغرب منکهی بگم؟؟ همی کنم نه؟؟ چتی ندیبا

آهان ...می خم بشدیحاال با... خانومه هم ساکتهنیا... خونهی نمی کسنیبب...یچی بخونم؟؟ چون جماعته هیحاال چ
 دیاالن با... و بحمدهمی العظیسبحان الرب...شهبا... خانومه گفت توام بگویحواستمو جمع کن هرچ...گهیرکوعه د
دوست نداشتم اشکام ... مذاشتمنی زمي سرمو روشهی کردنم همهیموقع گر... بلدمنویآره ا... که؟؟ يبلد...يسجده بر

تا ... داشتی واضحي که شونه به شونه ام بود و صدای خانوميدوباره حواسمو دادم به صدا... کنهسیصورتمو خ
 نمازم تموم نکهیبعد ا... حواسمو به همون خانوم دادمي بود همه ی طوالنیلی که واسه من خیرکعت آخر نماز سه

 نماز عشاء يبرا... حرفو زدمنیجا خورد من ا...شناختیانگار منو م...هاج و واج مونده بود...شد ازش تشکر کردم 
 سای سفره انداختن کمک پريبرا...فتمری سجده مایزودتر از اون خانوم به رکوع ... خودم بخونمگهی کردم دیسع

قشنگ ... بستينجوری چادر منم همیخنده ام گرفت وقت... به کمـ ـرش بسته بودي فرم با مزه اهیچادرشو ...رفتم
 موقع پخش کردن می اومدی و عاشورا ماءی اونموقع ها که واسه مراسم احادمهی... شده بودميد مسجي زناهیشب

 ی واسه آدم چشم و ابرو منیهمچ... بابام بودئتی هی که بانیی روزای حتمی بلند بشماها  شام اصال نمذاشتناینهار 
 يامشب که فعال ازشون خبراما ... قدم باشنشی پدی ثواب فقط خودشون باافتی درياومدن که انگار برا

 گل طنتمی شارهی رو با غذینی سلی تا سهمی زنونه و مردونه واستاده بودنی بي کنار پرده سای که با پریموقع...ستین
 دنیواسم جالب بود د... دوست داشتم تو قسمت مردونه سرك بکشمشهیهم... خورده پرده رو دادم کنارهیکرد و 
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 ساده داشت که یلی هالل خهی نبود ی شکلنیاونموقع ها ا... نماز مسجد درست کرده بودنشی که واسه پیمحراب
 ...اما االن... قرآن بودي هاهیروش پر آ

 !!خانوم پرده رو بنداز_
 خورده هی اش زل زده بود بهم دهی اون نقاب جلو کشری واستاده بود و از زسای که کنار پریی کماندوی فاطي صدابا

  واسش نازك کردم و گفتمی پشت چشمدمی رو دسای گوشه لب پرشخندی ن اما تادمیترس
 د؟؟ی واستادنجای ادی داريشما کار...ارهی و بینیمنتظرم پسر عموم س_

 اومده لینگو سه... اش معلوم شده بودینی چشماش و نوك بلهی که فقط دو تا تيطور. صورتش ي آرود جلوچادرشو
 ... دم پرده

  شده؟؟يزیچ_
 !! داده چرا چشمات روشنهرینه بابا حراست بهم گ:  و از دستش گرفتمینیس

 ... از دستتفتهی ن؟؟ي ببری تونیم:  نگام کنه گفتنکهی و بدون ادی خندلیسه
 ...پرده رم ننداز...اری و بيبرو بعد... تونمیم_
 ...زشته... نکنطنتیبرو ش_
 که هنوز واستاده بود لیبرگشتم طرف سه...خندهیداره م هم سای زنه رفته و پردمی نگاه به پشت سرم انداختم دهی

 گفتم
 ... و ابرو داشتلیبیدوبرابر من س...يدیدی مدیزشتو با_

  بهم گفتسایپر...میکردی غذارو پخش میوقت
 زن خودشم هنوز دست به صورتش نزده...خاك تو سرت نکنن_
  شد؟یمگه اوک... نبودادمی ؟؟یگی راست ميووووو_

 خانوادش دست ي به خاطر اعتقادایمنته.مثل توام باحاله...هی دختر خوبی دور از شوخیول...می خوندغهیآره بابا ص__
 ... عوض بشهیفکر کنم حساب...به صورتش نزده

 ؟؟یاز منکه خوشگل تر ن...خدا شانس بده!! یچه خواهر شوهر مهربون_
 ...یگی مي جدی کیکنی می شوخی دونه کیآدم نم...گم شو توام_
 دوسنتم یاونقدر گشنه ام بود که نم...می خودمون غذا بخورمی تا کارمون تموم شد و تونستدی طول کشیاعت سمین

 .. لپم جا بدميغذا رو کجا
 !!ایعاشق کباک_
 !!کباك؟؟_
 ...يدیماشاهللا نصفشو بلع...آره_
 ...گشنمم بود...خوشمزه است_
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 ... ام غذاش خوشمزه ترهی المللنی بي از رستورانانجایآشپز ا.ییآره خدا_
به بابام باشه از دهن اون .شهی نمری غذا سهیاون با ... و داشته باشهدی نوي هوای بگیزنی زنگ ملی به سهسایپر_
 . مردمدهی مرهیگیم
  راحتالتیخ.اونم حواسش نباشه رسول حواسش هست.زنمیاالن زنگ م_

قاشقمو رو لـ ـبم نگه ....اوردی به زبون مشنودی پایوند  اسم رسول و بدون پسسای بود که پری اولي دفعه کنمی مفکر
 تماسش که قطع شد با تعجب گفت... شدمرهی خزدی حرف ملی که داشت با موباسایداشتم و متفکرانه به پر

 !!گفت رسول حواسش هست.تازه حدسمم درست بود...گهی گفتم د؟؟ي زل زدیبه چ_
 ... کارو کردنی هم همسایمتعاقبا پر... کردمزی ظرف گذاشتم و چشمامو ري و روقاشق

  شده؟؟يزیچ_
 ؟؟؟یچونیپیمنو م! ونفری نفس هماگنیبه من م!! ی گالبنیبب_

 ... شده بودمي جدهوی دونست من چرا ی اصال نمکردی خدا داشت سکته مبنده
 چونمت؟؟ی من بپ؟؟یگی موینفس چ_
 ...یعنی رسول یگی میوقت!  دم داره شیشمیک! زمیعز_

چشماش گشاد ... گذاشته بود تو دهنش باعث شد بپره تو گلوش و سرفه کنههی که نصفه و نمیی قاشق غذاهمون
 طرفش دیی شده بودم که سمانه دورهیمثل شکنجه گرا بهش خ...زدی ميشده بود و از سرفه رنگ صورتش به قرمز

 کرده طنتاشویهمه ش.. بحال آقا رسول وشخ... نگام کنهشدی روش نمگهی دسای پرچارهیب... آب داد دستشوانی لهیو 
 ... بنده خدانی به اطنتی بکشه واسه آموزش شدی بایچه سخت... اومدرشی گدهی دختر آفتاب مهتاب ندهیحاال هم 

  کردمیشوخ...يریگی گر مهویخب بابا توام ...باز چرت و پرت گفتنات شروع شد؟؟از مسجد خجالت بکش...اِه
 شدمی من بودم رو به قبله مير که تو بهش زل زده بود شعور اونزوینفس ب: سمانه

 !!!مچشو گرفتم سمان_
 .. دادحی فرار و به قرار ترجدی ببخشهی جمع کرد و با نی بود زمختهی و که از تو دهنش ری برنجي دونه هاسایپر
  در رفت؟؟سای که پری بگی چیخواستیناقال م_

 !!رهی داداش ِ بزن بهادرت گشیفکر کنم گلوش پ__
 !!هی مذهبیلی که خسای پرشه؟ی مگه م؟؟یگی ميجد_
 .ارهی آدم تنگارم در نميتازه ادا... ِ ی دختر خوبیلی خيپر!  ام دلش بخوادیلی مگه دل ندارن؟؟ داداشت خایمذهب_
 م؟؟ی نرقص؟؟ي کردشونویفکر عروس.دنی آهنگ گوش نمنایبابا ا_

هنوز نه به دار ِ نه به بارِ ما دنبال رقص و ... خندهریز می زدی که توسرمون بود پقي از فکر مسخره اجفتمون
 که به خرج ییایح...سرخ شدنش...سایخجالت پر... واسم جالب بودیلیاما خ... رو شفا بدهضای مريخدا همه ...میآهنگ

 خودمو بهش غالب ی آورده بودم و با مزاحم تلفنری و گولمن اگه بودم تا االن شماره رس... سمانه رفتيداد و جلو
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نه فقط تو ... آدما فرقهنیچقدر ب... امی ام و چی که کدادمی دل نه صد دل عاشقش کردم لو مهیبعدم که ...کردمیم
  زودیلیخ...شمی زود با همه جور میلیمن خ...کنهی فرق میلی نوع حرف زدن آدما خیحت...نوع لباس و پوشش و فکر

 کدومشون چی ههیمن شب... سمانهیحت...سای مثل پریکی اما زنمی حرف دلمو محی رك و صریلیخ.شمی میمیصم
 ... دوریلیخ...از همشون دورم...ستمین

 ... و سمانه تو الك خودم رفتمسای با رفتن پردوباره
 زم؟؟ی عزینفس جان خوب_

 ...گوشه چادرمو تو دستم فشردم... از جا پروندمنیرحسی حاج خانوم ِ اميصدا
 ...سالم_
 ؟ي تو فکر بوددیببخش... دخترميدیترس_
 کنمیخواهش م...نه_

کاش دور و . پاك بودیلی که خی فاصله داشتن از زنيفقط برا..نه واسه بودنش ... کنارم نشست معذب شدمیوقت
 ...رفتمی نمالی تو فکر و خنقدری اگهی دينجوریا... که مثل خودم بودنییبرم پر بود از آدما

 ؟يه ام بودروز...ي خسته شدیامروز حساب_
 
 .دی لرزیاما چون قبلش روزه بودم دست و پام م...خسته که نشدم_
 

چقدر دستاش ... دستش شدمي توقی مات انگشتر عقیی جوراهی... ـنه حبس شدـی دستامو گرفت نفسم تو سنکهیهم
 پر مهر طال رو ي دستاتونمیاالنم که م...اما من... دستارو لمس کردهنی ای که از بچگنیرحسیخوش بحال ام...گرمه

 بغـ ـلم خوادیچقدر دلم م... به محبتش محتاجمدر که چقارمی تونم به زبون بینم... ذارهیلمس کنم اما غرورم نم
 ... ـنه اش بذارمـیکنه و سرمو رو س

 
 نه؟؟یی پاشهیفشارت هم... سرد نفس جانیلیدستات خ_
 
 گه؟؟یمال همون فشار د...خهیهمه اش دست و پام .. سردمیلی خیول... دونمینم_
 
 ...لبخند با محبتش دلمو برد...دی صورتم دست کشيرو
 
 ندونه من یهر ک... کنهيبهش فرصت بده تا برات مادر...دهیخوشحالم که به آرزوش رس... دوست دارهیلیطال خ_

اما ... کنمانتی خنی خواستم به مهینم...ي بزرگ شدیطیتو چه شرا...ي بزرگ شدي چه خونه اي تو تودونمیکه م
از اولم ...اما پدرت... حفظ کنهشوی زندگتا  تالش کردیلیطال خ...کنمی وقت فراموش نمچی طال رو هيمن زجه ها
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 نرده ي روز طال بهم زنگ زد و گفت از باالهی ادمهی... کرد که طال پا پس بکشهياما کار...اوردیرو حرف خاتون نه ن
 ... تا کمکمش کنهستی م خونه نونیهما...نیبوم افتاده زم

 
صورتش جم شده بود و دستام ... شده بودمرهیتو بهت بهش خ... اومد دلمو رنجوندی که از چشماش میی هااشک

 آرومش کنم دست نکهی ايبرا... کردنش نباشههی متوجه گری تا کسدیچادرشو جلوتر کش... اشکاش شده بودسیخ
 ...رو شونه اش گذاشتم

 
 نرده بوم ينتونستم باور کنم که از باال... هاي اون کبوددنیبا د... رفتم خونه اش کهیموقع:  بغض ادامه دادبا

 ونی گفت همایبازم وقت.... ِ گوشه لبشیخون مردگ...بدنش دلمه دلمه شده بود... بودختهی خون رنی زميرو...افتاده
 کردم تا لباساشو عوض کمکش... اومدی نمیخصلت حاج اما به منش و... دونم چراینم...کتکش زده باور نکردم

رفتم تو اتاق تا بهش زنگ . ستمی افتاد به خواهرم خبر ندادم که خونه نادمی هوی...میکنه و خونه رو با هم مرتب کرد
 ي ناله هادنیاونقدر شوکه شده بودم که با وجود شن... کردندادیشروع کرد به داد و ب...پدرت اومد...بزنم که

 ساعت تو اون مین...رونی بامی جرئت نکردم از اتاق بخوردی که از پدرت میی هایلی سي صدادنیبا وجود شن...درتما
 از خونه رفت عیتا چشمش بهم افتاد و چون حجاب نداشتم سر... هوا وارد اتاق شدیاتاق واستادم تا پدرت ب

 یبعد چند سال وقت... نزدمی به شوهرم حرفیحت...مدی ترسیم... با طال کم کردمیبعد اون بود که رابطمو حت...رونیب
 و ی زنيصورتش چهره .... و مچاله بوداهی که روز طالقش صورتش سهی اون همون زنشدی باورم نمدمیطال رو د
 از اون صورت ي خبرگهید...جوونتر شده بود...دمشی بعد سال ها دیاما وقت... بودختهی شبه فرو رهی که دادینشون م
 ... و درهم نبودرفته گيو چهره 

 
 دهی کشی سختشتری بیحت... من ياونم به اندازه .... طال سوختيدلم برا... منو پاك کردي خودش اشک هاي جابه

 ....بود
 
 .... داره هم تواقتیهم اون ل...ری ُ ازش نگی مهربوننیا...ي بهم گفت که با طال مهربون تر شدنیرحسیام_
 
دوست ... نهای ششی برم پتونمی دونم قانونا میاصال نم..اما جرئت ندارم به بابام بگم... طالشی برم پخوامیمن م_

 صدام ی غذا نرم کسزیمن اگه تو خونه سر م...براشون مهم باشم... کنم که بهم احترام بذارنی زندگییدارم جا
 بزنه کی حرف کوچهی شما بهم ری اگه امیمن حت...م واستون خنده دار باشه اما منم محتاج محبتدیشا!! زنهینم

 !!شهی تموم شده می که برام همه چمیگری به دل ميطور
 
 !کنمی حاللش نمرمویش!!  غلط کرده دل عروسمو برنجونهرمیام:  و گفتدی خنده صورتمو بـ ـوسبا
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 که يریهم از عروسم گفتنش هم از ش... از حرفش خوشم اومدینیهمچ... خندهری زدم زی حرف پقنی ادنی شنبا
 ...قراره کوفت پسرش بشه

 
 چادر و نیاز بس که تو ا... برات صدقه انداختمدمتیتا د! يچقدر امشب خوشگل شد...قربون اون خنده هات برم_

 ... صورتت مثل ماه شدهیشال مشک
 
فاش  به حرشتری از کنارم رفت بیاما وقت... لـ ـبم پهن تر شدي رويخنده ... همه وجودم به وجد اومدفاشی تعراز

اگه منم ... صاف و ساده کجانیرحسیمن ِ گناهکار کجا و ام... کجا؟؟نیرحسی اميمن کجا و خانواده ...فکر کردم
جواب نماز ...ستیدرست ن... کنار مننیرحسیام...بندازه  خوبشو تو حچليخدادوست نداره بنده !! خوادیبخواد خدا نم

 یکی همه مدت سر جانمازش دعا دعا نکرده که نیا...ه؟؟ مثل من بدی و با کسنیرحسی اميخوندن و روزه گرفتنا
 . بشهبشی من نصهیشب
 

 اومد ی نمشی پادیز.... بکنمنکاروی چرا دوست داشتم منم ادونمینم..میزدی مسجد و جارو مدی که تموم شد بامراسم
 آوردو ینی که خانوم حسیی از جارو هایکی نمی هميبرا... کمک کنمخواستیتو خونه جارو بکشم اما االن دلم م

 نداشتم آخر شب هم مچ درد گرفتم هم کمـ ـر ادتنکه ع... مسجد شروع کردم به جارو زدنياز گوشه ...برداشتم 
 ای درست حسابنی دونه از اهی به بابام بگم دیبا... ندارهی چرا جارو برقی بزرگنی دونم چرا مسجد به اینم...درد

 ....رهیواسشون بگ
 

 ساده ام يمطمئن شدم که دختر عمو... بودسای حواسم به پريهمه ...دمیمدن از مسجد رسولم د اورونی بموقع
 بابام اصال طرف رسول نرفتم فقط ار دور بهش سالم يبه هوا... به اسم رسول شدهیعاشق مار خوش خط و خال

 دونن من ینم...دنیخندی مدرنقی که اگنی می بهم چدمینفهم. بودنیرحسی امشی حواسش پياونم هوا.کردم
 عزادارم؟؟؟

 
طال ..برهی رفت رو ولمی نشده بود که موبانیاما هنوز چشمام سنگ... رو تخـ ـتم وا رفتممیدی تا خونه رسشب
  خستمای کنم که فکر نکنه خواب بودم ي طورهی کردم صدامو یسع...بود
 
 
  عشقم؟؟يچطور...سالم طال خانوم_
 
 
  مراسم خوب تموم شد؟؟؟ی دلم تو خوبزیعز... تو بشميفدا_
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 ؟يتو چطور.  خوب بودیلیخ...خدا رو شکر. آره_
 
 
 .دلم برات تنگ شده نفسم...ستمی اصال خوب ننمیبیترو نم_
 
 
 طال بال؟؟؟. آبغوره گرفتمیامروز به اندازه کاف...گهیبغض نکن د_
 
 
 جونم؟؟_
 
 
 !؟يبگو دوسم دار_
 
 
 ؟یتو چ...منکه عاشقتم_
 
 
 ...شمیرم عاشقت مفکر کنم دا...منم_
 
 

 ... از خودم دور کردملوی موبانمی گوش نازني که به هوادی کشیغی جچنان
 
 
 ست؟؟ی اونجا خواب نیکس...طال کر شدم_
 
 

 راحت یلی که تو صداش بود باعث شد خیبغض... اش باعث شد اشک تو چشمام حـ ـلقه بزنههی خنده و گريصدا
 ...هی گرریبزنم ز
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 تا ترو واسه خودم داشته کنمیبه خدا همه کار م...رمیمیمن بدون تو م...یتو همه وجودم...قربونت برم نفس_
 گهی دشهی دلم برات تنگ مشتری بگذرهی که مي اهی هر ثانیاگه بدون...ی اون نامرد باششی پذارمی نمگهید.باشم

 بود نی کردم فقط به عشق ای طین سرطان لعنتی اگه تا االنم با اکشمیمن به عشق تو نفس م...یذاشتیتنهام نم
فرو ...شمی نابود مشنومیهروز که صداتو نم...نمتیبیاما هروز که نم... خوام تنهات بذارمیاالنم نم...نمیکه ترو بب

 ...کشمی تو نفس ميمن فقط به هوا...زمیریم
 
 

 زود ازم دور یلی خدی طال هم شانکهیباور ا.. بکنمتونستمی نمي آروم کردنش کاري و براشدی اشک مسی خصروتم
 ری تقصادی مانتی که سر اطرافییهر بال... از کارات نفس خانومي اگهی تقاص دنمیا...کردی ام موونهیبشه د
 ...دنی تو اونا دارن تقاص پس ميبه جرم گناها...خودته

 
 

 دهی واسه بخشنای است؟؟ی نی کافنایا... نماز بخونمخوامی مگهیمنکه د...رمیگی کنم؟ منکه روزه مکاری چیگی مخب
دور شدن از خاتون ...ادی بالها سرم منیپس چرا داره ا... بوده شرم به خودمهی به بقرمی منکه خست؟ی نیشدن کاف

از امروز نذر هزار تا صلوات ...؟؟یکنم که منو ببخش کاریچ... خدا نکنهيواا... با رفتن طالگهینابودم کرده د
من به ...ریتو فقط طالمو ازم نگ...کنمی متیحجابمو رعا...خونمینماز قضاهامو م...دمیدقه مص...فرستمیهروز م..کنمیم

 ... ندارمچکسویجز اون ه
 
 
 !!دهی پوشی که شلوار لي مورچه اهیاندازه .منم دلم برات تنگ شده...شتی پامی زنگ بزنم بيهروقت اومد...گلم _
 
 

 ...نه اشو بپوشوهی گرتونستی خنده اش مي با صداحاال
 
 
  اون رستورانه؟؟می باهم برامیب. من دلم اندازه نوك سوزن واست تنگ شدهیتو که خوب_
 
 
 ... هاچسبهیبا دست چلو م...می آره بريوااا_
 
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 659 

 نرفته باشه به در نگاه رونی خنده ام بي صدانکهی من از ترس ای و گاهمیزدی ساعت باهم حرف مکی
چقدر ...شدمی موونهیداشتم د...رهی ام نگهی کردم موقع حرف زدن با طال خودمو کنترل کنم تا گریسع....کردمیم

 ...ونم بتدیبا...تونمیمن م...محکم باشم... بخندمی الکتونمی روزا منیخوبه که ا
 
 

 روز دوازدهم يبرا! نشدمودی که تو اون ماه پرمی از بد شانسای دونم از شانسم بود ینم... روزا رو روزه گرفتمهمه
از اتاقم ... بلند شدنی مهدادی داد و بي خودندم که صدایصبح جز قرآنو م...می جناب سرهنگ دعوت بوديخونه 

 ...دمی و شندی نوهی گري صدای تا وقتومدمی نرونیب
 
 
 گهیبذار بخورم د... خب گشنمهیمامان_
 
 
 ؟؟يری بگدی بایمگه نگفتم روزه سرگنجشک...خودیب_
 
 
 . شام نخورده بودمشبیآخه د_
 
 
 . غذا بخورایبهت گفتم ب! يغلط کرد_
 
 

 از رونیاومدم ب. دمی در اتاقشو شني صدایوقت... بره تو اتاقشدنی خوابي تموم بشه و براهنی و داد مغی جگذاشتم
 یلیمعلوم بود خ. کردی نگام می حالتهیبا ... کردمی عصبانی رفته حسابي با اون رنگ و رودی نودنید...اتاق

 نون کهی ام دو تیتو جا نون...و عسل با خامه برداشتم  مرباخچالیاز تو ...بهش اشاره کردم تا بره تو اتاقم.گشنشه
 ي افتاد روینی بود اما تا چشمش به سدهی حال رو تخـ ـتم دراز کشیب...برداشتم و رفتم تو اتاق...سنگک مونده بود

 ...تخـ ـتم شروع کرد بپر بپر کردن
 
 
  بچهنییبپر پا...ادیاالن مادر فوالد زره م...سیییییه_
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  چقدر دوست دارم؟؟یدونی میآج_
 
 
 چقدر؟؟:  کردم و گفتممی و پشتم قاینیس
 
 

 !نقدیا:  تپلشو باز ِ باز کرد و گفتيدستا
 
 
من ... کنم؟؟کاری ِ تو چي خونه برم با دورنیاگه بخوام از ا... تو بغـ ـلمدمشی و بغـ ـلش کشنی و گذاشتم زمینیس

 ...یعشقم...ی ِ خودمیتو داداش... کنم؟؟ی زندگتونمیبدون تو م
 
 
  که گشنته؟؟نهی واسه ایکنی نگام ميتو دار_
 
 

 ... عاشق غذا خوردنش بودم دلم براش تنگ شده بودنکهیجدا از ا... ام گرفتخنده
 
 
 !! بد مزه استایلی خیآج_
 
 
 !! که دلت نخوادگمیم:  تعجب بهش زل زده بودم که بهم چشمک زد و گفتبا
 
 

 داده حی حاج خانوم ترجنیرحسی افطار به قول اميبرا...دی که شدم رو تخـ ـتم خوابریس... منو کشته بودراهکاراش
 هویه گرفته که  چند روز روزنی که ادادیسر سفره مامانم داشت پز پسر کوچولوشو م... بندازهنی زميبود سفره رو

 دور نیرحسیحرکتمون از نگاه ام...شروع کرد به سرفه کردن دیاما از ترس مامانم نو... خندهری زمی زدی پقدیمنو نو
مادر .. روزمو افطار کردمیی با خرما و چاشهیمثل هم...دی مثل ما خندیرکی زریبه جفتمون نگاه کرد و ز...نموند

 ... مدت نخورده بودمنی خوردم که تو اياونم شده بود افطاربه زور ...دیرسی دائم بهم منیرحسیام
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 ياصرار کردم تا حاج خانوم بذاره ظرفا... که گرفته بودم رو به قبله نشمي مردم بابت دلدري خونه نکهی ايبرا
 ...افطارو بشورم

 
 
 مینداختی ُ راه میی ظرف شونی بذار ماش؟؟يشوریتو چرا م_
 
 
 .. خوردمیلیواسه افطار خ.خودم خواستم.اشکال نداره_
 
 

 ...ی من دختر خوبدهی فهمدیشا...کردی ِ نگاهش معذبم مینیسنگ
 
 
 .کنهیطال خانوم بفهمه کمکت نکردم کلمو م_
 
 
  که دستش بود و گرفتم و گفتمی خنده چنتا بشقاببا
 
 
 ! خونتون ظرف شستمگمیبهش نم_
 
 

 خجالت شتری بکردمیاونقدر که هربار بهش نگاه م... معصوم شده بودیلی مردونه خشی با اون ته رصورتش
 .دمیکشیم
 
 
  ِ؟؟ی روز تولد مامانت کی دونیم_
 
 
 !!تولد؟؟ نه_
 
 
 !!يدو ماه وقت دار. ستیحاال حاال ها ن...نگران نشو_
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 ... کردمیمبا حرص داشتم نگاش ... گفت انگار فردا تولدشهنیهمچ!! االن کجا... کجادوماه
 
 
 ! هول کردم؟؟یپس چرا االن گفت_
 
 

 ... کردني دستش بازي شروع کرد با انگشتااشی بچگمثل
 
 
 !! واسه گفتن نداشتمیآخه حرف_
 
 

 می بهم نگاه کردي اهی چند ثاني خنده و براری خودشم زد زنکهیتا ا... لـ ـبم پهن تر شدي روي خنده
 
 
 !!خجالت بکش...یبرو پسر حاج...برو_
 
 
 ...ی نه خجالتمیمن نه پسر حاج_
 
 
 !! بزنم؟؟غی جای يریم_
 
 

  لـ ـبم اشاره کرد و گفتي رويبه خنده ... گرد شده بودچشماش
 
 
 !!يخندی ميدار_
 

 از آشپزخونه رفت زونی آويباالخره با لب و لوچه ...دمی خندمو جمع کردم و به جاش ابروهامو تو هم کشعیسر
 . ظرفارو بشورمي هی مسخ کننده اش بقي راحت و بدون نگاه هاالی و منم تونستم با خرونیب
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بعد افطار ... ندارهیاونم گفت که اگه با بابا برم اشکال... برم مسجد محلخوامی گفتم که منی به مهاءی احي شبايبرا
 که ییبا طال تمام دعاها... ماشی اومد پی ـنم مـیرحسیمادر ام...گرفتمی طال جا مي و تو مسجد برارفتمیباهاش م

 خسته یلیخ... جماعتم که سه شبانه روز بود شرکت کردميقضا تو نماز... می خوندمویخوندی ماءی احي تو شبادیبا
 هیموقع قرآن به سر گرفتن اونقدر گر...کردمی جبران مدیبا...حاال حاال ها بدهکار بودم...خوندمی مدیشده بودم اما با

اونقدر . بزنم  ضجهخواستیدلم م...اما دست خودم نبود... تا بلکه آروم تر بشمزدیم باهام حرف م که طال مداکردمیم
 از من گناه کرده شتری هست که بیکس...من گناهکار بودم... بشمدواریخدا رو التماس کنم تا به رحمتش ام

 گفته عکسشو عمل کرده  خدای هست که هرچی کرده باشه؟کستی من خدارو اذي هست که به اندازه یکس...باشه
 نتونستم گهید... نتونستم با طال باشمگهید... ربزرگم مادي محله می برمی مجبور شدنیباشه؟؟ شب آخر به اصرار مه

 منو ایخدا... اومدی مادمی یانگار همه چ...خوندمی لب دعا مریز... کردمياز تو زار... کنمهی همه گرنی اهی بقيجلو
 ام که با يدیمن همون ب...فمی ضعیلیمن خ... گناه نکنمگهی کن دي کارهی... حداقل از گناهام کم کن؟؟یبخشیم
مگه ...میبخشی نمدونمی اما بازم مکنمی صد بار توبه ميروز...تو هوامو داشته باش...تو کمکم کن...لرزمی مي بادره
 ... اما دلم روشنه... دلت ازم پرهدونمی م؟؟ي زودنی به اشهیم
 

 دی و سفاهی که سي به تخـ ـته اشدمی مرهی به درس گوش بدم فقط خنکهی اما بدون ارفتمی کنکورمو ميکالسا
 ی که تا چند ساعتشدمی و پر جنب و جوش مي باز به خاطر اون اونقدر بار انرژرفتمی طال مشی که پییروزا.شدیم
 و از کوره در شدمی می عصبانهوی بزنم حرف ی اومدم با کسی روزا تا منیآخه ا... باهام دوکالم حرف زدمشدیم
 از درس ي خبرگهید.... برو برگردیب....دادمی گوش مگفتی میهرچ... آرومم کنهتونستمیفقط طال بود که م...رفتمیم

 فقط به خاطر ترس از دست دی که شاي جانمازي پاای زدمی تلفن بودمو با طال حرف مي پاای...خوندن تو خونه نبود
صبحش بدون استرس ... تا روز کنکوررفتنیروزها پشت سرهم م... شده بودمدهی به سمتش کشنمایدادن اطراف

 ساعت کیمنم ...بابا شبش بهم گفته بود که با آژانس برم...رفتمی مدیاما با.... پوچ ِ پوچمکردمیاحساس م...بودم
 طال به ي گردوندن با صداسر هی شدم با ادهی در که پيجلو... بودفیمحل آزمونم دانشگاه شر..قبلش زنگ زدم

 ...خودم اومدم
 ؟ي اومدیواسه چ!!  مامان خانومي اوونهید_

 ي دونه پاك کن با تراش گذاشته بود توهیچنتا مداد و ... قرآن ردم کردری از زدنمی ـلم کرد و بعد چند بار بـ ـوسبغـ
 ... ام گرفته بود تا خندههی گرشتریب... گذاشته بودکی و دوتا کسی مشمباهم دو تا ساندیکیتو اون ... مشمباهی

  بخورم؟؟ناروی ارسمیمن م_
 هی نییاما تروخدا اگه فشارت اومد پا.ي دست به مشمبا ببری اصال وقت نکنی خوب بلد باشنقدری که اشاهللایا_

 باشه؟. بخورسیخورده از ساند
 ... سر ِ جلسه هارمی نمی کنهیبه خدا اگه گر...باشه_
 ؟يصبحونه که خورد!! تهیحساس.کنمی نمهیگر.باشه_
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 .حوصله ام نگرفت آماده کنم.نه _
  بهت صبحونه نداد؟؟نیمه:  نازك کرد و با حرص گفتی چشمپشت

 !! کردن که خواب مونده بودنطنتی شی با حاجشبیفکر کنم د...نووووچ_
  عقبدمی به فرق سرم اصابت کنه کشنکهیمنم قبل از ا. جفت کف دستاشو رو هوا فرستاد طرفم هوی

 ؟؟یزنیچرا منو م_
 !! بلدطنتی بابات شيترو بگو فکر کرد_
  و گفتمدمی خنده لپشو کشبا
 !! گردن بابام نندازيری بگي سواريتو بلد نبود_

 ... ناله ام بلند شدي که صداچوندی گوشمو پچنیهم...فقز من خبر نداشتم... مثل خودم دست بزن داشتمادرمم
 !! کجانی کجا مهاصال تو...غلط کردم... ي آيآ_
 ... شدشترمی گوشم کم که نشد بچوندنیپ

 ...ااای که نفهمرمیگی مگونتی ننی همچی کنسهی برنج مقاری منو با اون شگهی بار دهی_
 ...چشم چشم_

 ... بدون حرف متنفرمي نگاه هانیمن از ا... که ول کرد دوباره زل زد بهمگوشمو
  برم؟؟یمامان_
  بـ ـوس بده بروهی_

 ... بـ ـوس کرد بعد لپمو بـ ـوس کردموی ـشونـیاول پ... آوردم جلولپمو
 .امیمن امتحانم تموم شد م.مامان برو خونه _
 رمیم.باشه_
 . نهار توپول باشهیتو فقط به فکر . خونتامیخودم م... هااایطال نمون_
 برو به سالمت... دلمزیعز.باشه_

 چند نی دعا ها انیخوندن ا... توسل فروکش کردي و دعای الکرستی جلسه امتحان همه استرسم با خوندن آسر
 و خوندمی معیتند و سر. کرده بودمدایاونقدر خونده بودم که توش سرعت عمل پ...کردی حالمو خوب میوقت حساب

 دستام یوقت... خوردمساروی از ساندیکی کنن ش برگه هارو پخنکهیقبل از ا... تا آرامشش بهم اثر کنهموندمیمنتظر م
 ...نیی اومد پای سرعت عملم مشدی مخی

 نانی تونستم با اطمی خوب بود اما نممی زبان فارسنکهیبا ا..هنگ کرده بودم....زدمی می شانسشتری باتوی ادبيسواال
اما نوبت به زبان ... و پنج تاشو جواب دادمستی هر بشهی و اندی عربياما برا... جواب بدمشوی زبان فارسيسواال

 ُ پخش کردن ی سوال اختصاصي ام که دفترچه هایوقعم... تا نتونستم بزنمشی از ششتری بدی که رسیسیانگل
 اومد ی نمادمی هاشو یاصال بعض...یلیخ...سخت بود... شروع کنم به جواب دادنیمی گرفتم از سواالت شمیتصم
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 و یلی آمار و هندسه تحلي فقط سواالیاضی ريبعدم برا... گذاشتمکیزی في وقتمو براشتریب... کتاب بوديکجا
همه ... توانشو نداشتمگهی قابل حل بود اما من دنکهی تا هم از حسابان زدم اما گسسته اش با اهدو س...جواب دادم

 بود کله ام داغ خی سرد و یلیبرعکس دست و پام که خ... گذاشتن رو سرمشی آتي کوره هی کردمیاش احساس م
چون ...اضافه آورده بودم وقت... عرق سرد نشسته بودمی ـشونـی پي رو وکردی کف دستام عرق میحت...شده بود

 گذشت تا قهیچند دق...یلیخ... اومدیخوابم م... گذاشتمزی ميدفترچمو بستم و سرمو رو... ُ خوب بزنمیاضینتونستم ر
 نیهم. بدملی پاسخنامه کنم و بهش تحوي مهی خوام به سواال جواب بدم برگمو ضمیمراقب ازم خواست اگه نم

 که ي اذان مسجدي صدادمی در که رسيجلو... ها برگشونو داده بودنیلیخ قبل منم...رونیکارم کردم و زدم ب
 کردمی فکر نمنجاشمیخودم تا ا...سمی بنوییزای چهیخدا رو شکر کردم که باز تونستم ... دانشگاه بود بلند شدکینزد

 کردنی می سعهم و اونادنی نالی امتحان به مادراشون میز سخت بود که اییچشمم به بچه ها.... برمشیکه بتونم پ
 انداز انداخته ری خودش زيکنار دانشگاه برا... که رمی بگی تا تاکسشدمی مابونی خکینزد...آرومشون کنن

بغض ... دستش افتاد دلم براش رفتي توحی جلوتر رفتم و چشمم به مفاتیوقت...رمی بگموی گرينتونستم جلو..بود
 لحظه از شدت بغض خفه نی همختیری صورتم نمي رواز  دونه ها اشکمنی اگه همدیشا... انداختیگلمو چنگ م

 .شدمیم
 ...  پاش که نشستم سرشو باال آورديجلو...خوندی چشمش بود و داشت برام دعا مي رویفی ظرنکیع
 ؟؟یتو که نرفت_

 هی که گردادی ِ چشمش نشون ميدی سفی چشماش که برداشت سرخي از رونکشویع... و بستدی بـ ـوسحشویمفات
 .کرده

 آره؟. سخت بودهگنیچطور بود؟؟ همه م_
  پس؟؟شهی مینهارم چ:  و با خنده گفتمدمی مو باال کشینیب... بغـ ـلش کنمخواستی مدلم

 خواستمی منم نمدیدوباره از امتحان پرس...می اندازو جمع کنریکمکش کردم تا ز...دمیفهمی تلخشو خوب ملبخند
 !! خوب دادمیلیگفتم که خ.ناراحتش کنم

گفتم . نذاشتمرهی غذا بگرونی کرد که از بيطال هر کار.. اومدی خوابم میلیخ... پنکه لم دادم ي خونه جلومیدی رستا
 ... تو آشپزخونهدی چپمیدیاونم تا رس.ی خودت درست کندیکه با

 ؟مامان من بخوابم؟_
 ... نخواب خوشگلمنجایا_
 چرااا؟؟_
 . کولرو راه بندازهادی بخوادی منیرحسیام_
 . کندارمی تو بادیتازه اگه خواست ب...گهی پشت بوم درهی مادیب_



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 666 

 رشی صورتمو بـ ـوس کنه من غافلگنکهیقبل از ا... لحاف نازك انداخت رومهی نشده بود که نی چشمام سنگهنوز
 ...  چشمامو بستمعی دلش قنج رفت اما سردمیفهم...کردم و لپشو ماچ کردم

 چشمامو باز نکهیبدون ا.زنمی مخی دونم چقدر گذشت تا حس کردم دارم ینم... خوابم بردعیسر... خسته بودمیلیخ
 ... رفت هواغمیکنم ج

 . پنکه رو خاموش کننیا...زنمی مخی دارم ایب...طال_
  خاموش کنم؟؟يخوایم! کولر روشنه:  گفتي مردونه اي که صدا جواب طال بودممنتظر
 چهره دنیبا د... طال نبودم؟؟به هول سر جام نشستمشیکجام؟؟ مگه پ... اومدینفسم باال نم..کردمی سکته مداشتم

 شال نمی سرم رفت تا ببيفقط اون لحظه دستم رو... تو شوك بودمي و طال واسه چند لحظه انیرحسیخندون ام
 ...سرم بود... نهایست سرم ه

 !!سالم_
  که طال گفتخوردی داشت شربت منیرحسیام... انداختن و جوابمو دادنی بهم نگاهجفتشون

  ما باششینهار پ_
 . بخورمو رفتمبویس:  گفتکندی اشو پوست موهی بود و داشت منیی که سرش پانطوریهم

تلفن خونه که زنگ ! گهی خب ناهارم بمون دي بگه توکه تا االن سر کار نبودستی نیکی.کردی واسه ما ناز محاال
 !  بود که بابتش رفت تو اتاق؟؟یک...خورد طال رفت تو اتاق

 کنکور چطور بود؟؟_
  نگاهمو از در اتاق گرفتمنیرحسی امي صدابا
 !! دونمی نمیعنی...خوب بود_
 ؟؟يخوری مبیس_
 ... کوتاه بودنیستم از جام بلند بشم چون لباسم آست تونی که روم بود نمی وجود لحافبا
 .خوامینه نم_

 .اریطال مانتومو ب:  خورده بلند گفتمهی ي با صدابعد
 نیرحسی به امی نگاهمیتا مانتو رو دستم داد ن... خورده پکر شدههیاحساس کردم ... که برام آورددی نرسقهی دقهی به

پشت سر طال رفتم تو آشپزخونه تا .دمی مانتمو پوشعیمنم از فرصت استفاده کردم و سر... بود نییسرش پا...انداختم
 ... شدهی چنمیبب
 ؟؟یمامان خوب_
 .زمیعز.آره _

 .... بشه و بتونم از چشماش بخونمرهیبازوشو گرفتم تا بلکه تو چشمام خ...گهی بود داره دروغ ممعلوم
 ؟یگیمامان دروغ م_
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 ...مِن مِن کردناش... دو زدن چشماش دو
  شده؟یبگو چ_
  دکتر؟؟می بريایم_
 دکتر؟؟_

 اومدن من از آشپزخونه رونیهمزمان با ب... آبغوره گرفتناشو نداشتمنیطاقت ا... کردنهی شروع به گردوباره
ب بگو چرا جوا... ِ خونه از سرم بپرهنی سنگيتو بالکن خونه اش واستادم تا بلکه هوا... طالشی رفت پنیرحسیام

 ي غصه دیحاال با...بدتر شد... دادمی نمبهش تقصر خودم شد کاش عکس و نوار قلـ ـبمو...خواستی مشامویآزما
 ششی کنه پتمیاگه بخواد اذ..ششی خواستم برم پی اما نمدمیشنی اشو مهی گريصدا...قلـ ـبم ناکوك منم بخوره

 ي اقهیچند دق...من نه صبرشو دارم نه حوصلشو... راه بندازهي و زارهی مدام کنارم گریکیدوست ندارم ... مونمینم
 ...ییرای تو پذمگذشت تا برگشت

 زدم تا جفتشون نگام يتک سرفه ا..زدی باهاش حرف منیی پاي کنار طال نشسته بود و با صدانیرحسیام
 ...کردمیم جوو عوض دیبا... طال تو ذوقم خوردي و صورت مچاله شده نیرحسی ناراحت اميچهره ...کنند

  من برم؟؟ي دینهار نم...طال خانوم_
 دی باگفتیم... بودنیرحسیدکتر مادر ام:  اومد با بفض گفتی که به طرفم می دستمال اشکاشو پاك کرد و در حالبا

 ...به خاطر من...ترو خدا نفس... قلبت بدتر شده که بهتر نشدهترالی مچهیدر...یتحت نظر باش
 ...دمی با مکث بـ ـوسشوی ـشونـی پاهام بلند شدم و پي پنجه رو
 يخودیتوام ب.ی دارم نه مشکليمن اگه قرصامو بخورم نه درد! توفقط باش...مونهیمن با تو باشم حالم خوب م_
 .یکوبی مواری به درو ديدار

 ... هی گرری ززدی داشت مدوباره
 !!پس من رفتم_
 !يغذا نخور...نه نه_
 .کنهی خانوم جزغاله ام منیسم خونه مه برریپس بجنب که د_
چقدر ... شدمرهی مبل نشستم و با محبت بهش خيرو.دیچی طرف آشپزخونه و با سرو صدا ظرف و ظروفارو مدییدو

 نیرحسیام...استی دنهی واسم ی کنارمطی شرانیتو ا... االننکهیهم...ی ولي اومدرید... مامان خانومیخوبه که هست
 یم...می کنار هم ظرفارو شستمی بزنی حرفنکهیا بدون..میمن و طال تو سکوت غذامونو خورد... ناهار نمونديبرا

هنوز ...رونی مجبور شدم زودتر از خونه اش بزنم بنمی همي برارهیگی حالمو منی االنم برسم خونه مهنیدونستم هم
 ... افتادنیرحسیتم چشمم به امتا برگش...دمی ُ شننی بوق ماشي بودم که صدادهیبه سر کوچه نرس

 ؟؟یینجایتو چرا ا_
 ..رسونمتی باال مایب_
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 ... زنگ خوردلمی نشده بودم که موبانی ماشسوار
 
 بله؟_
 
 کنکور چطور بود؟.سالم نفس _
 
 ؟ي کردکاریتو چ. خوبم نبودیبدك نبود ول... جونمیسالم ال_
 
 !!شدمی مجی گشتری بخوندمی مشتری بیهرچ...سر جلسه هرهر کرکر راه انداخته بودم..منکه افتضاح دادم_
 
 ؟؟يدیتو فقط خند... تو گلوم نشستی بغضهیباز من ...خدا شفات بده_
 
 ...دمتی دی هامو گذاشتم وقتهی گرگهیآره د_
 
  تهرانيای ميآخ جون دار_
 
 !!يای بدیتو با...نه بابا_
 
 .االن کار دارم.میزنی حاال درباره اش حرف مباشه_
 
 !!مراقب قلب مهربونت باش.خدافظ.باشه عشقم_
 

 ...ی از النمی نگران اشهیاون از مادر محترمِ هم!!  قلبت گهی مرسهی بهم میهرک!!  دارم منی زندگچه
 
 !! دکتر ِ حاج خانوممیریفردا با خودم م_
 
 ...ده بودآخر خن... کنمهی گرای دونستم بخندم ینم
 
 ؟؟ي خندیم_
 
  کنم؟؟هیگر_
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دفترچه اتم همراهت . که نگران نشهمیگیبه طال خانومم نم.رمیگی واسه ساعت سه وقت مزنمیفردا صبح زنگ م_
 باشه؟؟.اری با خودت بيخوری که ممییقرصا.باشه

 
 ...آخه_
 
 ... نکنتیانقدر مامانتو اذ...آخه نداره_
 
 درسته؟؟... تا من یپس تو نگران ِ مامانم!! بله_
 
 !!بحثو عوض نکن_
 
  خودم خبر ندارم؟؟کنمی متیاصال نکنه ترو دارم اذ...تو جواب سواله منو بده_
 
 ...يتو خسته شد!! یزنی زود غر مي داراتیمثل بچگ_
 
 یم... طالي اما خونه ستمی مهم نیواسه کس... بهم ندارهي کاری خونه بابام کسنکهیاز ا...شمیمن خسته م...آره_

 ای زنده ام نهیتا بب... نفسامو بشنوهي تا صداشهی مدام پا ممی کنار همیوقت...خوابمی تو خونه اش میفهمم وقت
 !!ی نمکی بن نه به اوي شورنینه به ا...کنهی منو خسته منایا...مردم

 
 تو و ي درباره ستی الزم ننمی از اشتریب! دونهی رو نمزای چیلیتازه طال خ.. نگرانت باشهدیبا...بهش حق بده_

 ی چه حالي تنتو نشون دادي خونه اش و زخماي بار اومدنی اولي که براي اون روزی دونیم... پدرت بدونهيرفتارا
 مادرت اونقدر کنمی وقتا حس میبعض... دارهاجی احتراقبت از تو به مشتریاون ب...سمه...یناراحت...شد؟؟ براش استرس

 نیا... پدرتای مادرت ای...يری بگمتوی زودتر تصمدیتوام با... کنهيحاضرِ هر کار با توبودن هی هر ثانيتنهاست که برا
 . طال خانومي تو خوبه نه برايوضع نه برا

 
 یسع...مونمی دانشگاه مي جهیمنتظر نت... حساب کنمتونمی کسم نمچیرو کمک ه...ترسمیمن از بابام م... دونمینم_
 ... کنمیمـ ـستونم با طال زندگ...باباهم بذاره ...اگه اونجا قبول بشم ... شهرستان بزنمکنمیم
 
  شهرستان؟؟ي برذارهی میمطمئن_
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 گفتی به بابام مشبیپر.شهی از دستم راحت منیمخصوصا مه.شهی اونم بهتر ميبرا...کنمی مشی راضیعنی...ذارهیم_
 !!شمی مدی نوي برايمن باعص بدآمور

 
 . برسهدی کنم اما خدا به داد نوبتی خوام غینم... حساسهیلی خانوم خنی مه؟؟يزبد آمو_
 
 يبچه همه ...کننی متی وقتا اونم اذیبه خدا بعض...ستی باهاش مهربون نادی زنمیآخه مه... دینو...اگه من نباشم_
 !!  کج ِی برنامه کشتدنی تو دطنتشیش
 
 که نه يخنده ...دنیبعدم شروع کرد به خند...تکرار کرد " کج ُ یکشت" ي با تعجب نگام کرد و کلمه نیرحسیام
 ...قهقهه...
 
 ؟یکنی دانلود مای کنهی جور مي دیتو واسش س_
 
 .نمی که فقط من ببرهیگیانگار م!!  چشمش بستستهی دنشمی دقعیم.رهیگیخودش از دوستش م...من ؟؟ نه بابا_
 
 ... کج باشهی کشتي هی پادی نوکردمیاصال فکرشو نم...يوااا_
 
 ی مکردی مدای پنیخوبه جلوشو گرفتم وگرنه اگه مه... مدت زده بود تو نخ جمع کردن ِ عکساشونهی...اووووف_

 ...دیافتاد گردن ِ من نه نو
 

 هیاما اگر . جواب دادن به سوالم گذشتدی از قرکانهی زنی حسری موضوع شدم که امنیمتوجه ا... شدمادهی پسرکوچه
 کنهی اصرار منکهیهم... ِی کافدونمی موهبت مهی که بودن درکنارش ُ ی خودم باشه واسه منيرا بشیدرصدم نگران

 ِ يمن همباز... دوستم نداشته باشهي ذره اای.. نباشه؟؟ادمی به شهیمگه م...خودش خوبه... مطبادیباهام ب
 ی وقتدونمیمن هنوزم م...دهی محی از همه ترجشتری ُ بي اوهی و چه میی چه غذادونمیمن هنوزم م...شمیبچگ

من هنوزم ...کنهی حرف و چند بار تکرار مهی...شهیدستپاچه م...شهی رنگ صورتش سرخ مزنهی ُ بزنه و نمیخوادحرفیم
 ...زنهی گفتنش منی سی وقتیحت... دارمتنفس گفتنشو دوس

 
و وجودم بود ُ  که تی ذره جونهی نی همي فاتحه نی مهي صورت برافروخته دنی خونه با ددمی رسنکهیهم

 که خوردم یلی سدیصدا شد... تو گوشم زدی ِ درست و حسابیلی سهی دی بود که تا بهم رسیاونقدر عصبان...خوندم
 ... النگوهاش گوشمو به درد آوردنگیری جي از صداشتریب
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  خونه؟؟يایتو االن م.شدی تموم م12 کنکورت ساعت ؟؟ی هستيمعلوم هست کدوم گور_
 

 ..دمی کشسوختی صورتم که به شدت مي رویدست
 
 ...نهی سنگیلیدستت خ_
 

وقت ... کردن نبودهیوقت گر...خوردی نامنظمش به صورتم مي اش برجسته شده بود و نفساهاقهی شقي هارگ
  بلند گفتي با صدانباری و ادی از کنارش رد شدم دوباره دستمو کشیوقت... موندمی ساکت مدیبا...سکوت بود

 
  کنم؟؟تی حالای يدیفهم!! يذاری نمرونی من بيتو بدون اجازه از فردا پا_
 

البد شبم با وجود بابا ...بالفاصله زنگ زد تا به بابام بگه که اومدم خونه... تکون دادم و رفتم تو اتاقمنیی به پاسرمو
 به نمی هميبرا...ستهیمی حتما پاش وازنهی و می حرفنی مهی دونستم وقتیم.. بخورمدی ام باگهی کتک دهی
 شب يدلهره ... خاموش کردمموی جوابشم نموندم و گوشرمنتظ...رمی نمیی دادم که فردا باهاش جاامی پنیرحسیام

 آرامبخشم هی قلـ ـبمو خوردم ي قرصانکهیبعد ا... شده بودخیدست و پام دوباره ...دادی بهم استرس ميبدجور
 دی نويگفتنا " یآج " یآج" ي که صدایخوابم برد تا وقت...ابم ُ تا اومدن بابا بخویخوردم تا بلکه بتونم چند ساعت

 ... کردارمدیب
 
 ؟یجوون آج_
 
 !یکنیهمه اش تو خواب ناله م...گهیپاشو د_
 
  من؟؟؟یک_
 
 ؟؟يدیدیخواب بد م...آره_
 
 بابا اومده؟... دونمینم_
 
 ! اومده خونهیی آقاهیبا !  وقتهیلیخ_
 
 مش؟یدی قبال دش؟یآقا؟؟شناخت _ شدمزی خمی جام نتو
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کت شلوارش رنگ بسته شکالت ... ام باحالهیلیخ...نه_ کردني تخـ ـت نشست و شروع کرد با موهام بازي لبه
 !!زِیروم
 

 قی کتک خوردنم به تعودی مهمون جديباز خوبه به هوا... اومدهی بدونم ککردی می من چه فرقي برااصال
 يبو...دمی گلوشو بـ ـوسریبا همه وجودم ز... ِ گردنش فرو کردميگودسرمو تو ... و کشوندم تو بغـ ـلم دینو...افتاد
 کارم خوشش اومد شروع کردم به قلقلک دی دیوقت...دنیغش غش شروع کرد به خند...ی بچگيبو...دادی میخوب

 ...می سرجامون خشک شددی در اتاق باز شد و منو نوهوی نکهیتا ا...دادنش
 
 مای مهمون دارنکهیچه خبرتونه؟؟ مثل ا_
 
 دیببخش...میدی خورده خندهی خب یمامان_دینو
 

 کردم با حرص نیپشتمو به مه. نکنهی عذرخواهیکی کوچي که واسه هر مسئله دی بزنم تو دهن نوخواستی مدلم
 گفت

 
 .مینی و بچزی کمک کن مایپاشو ب_
 

 کندم و حاضر دیبه زور دل از نو...منم جلوش رژه برم... کردست که بابا اجازه داد شام بمونهزی مهمونه عزپس
 متی قهی یمخصوصا وقت... خوشم اومده بودی لبناني روسرپی از تردایجد... بودمدهی کامل جلو کشمویروسر...شدم
 ...ذاشتمی و کار شده مفیر سنجاق ظهی گوشم کی و نزدکردمی چونه ام رد مری از زمویروسر

 
 تو دمی سالم کردم و چپعی لب سرریز... که کنار بابا نشسته بود جا خوردمی مرد جووننی رفتم با دییرای به پذیوقت

 من خودم گهید...ومدی و زلش خوشم نمحیاز نگاه وق...خوردتمیخوبه کنار بابام نشسته بود وگرنه حتما م...آشپزخونه
 نی به مهدمی و که چزیم...دمیفهمی نگاه ها خوب منجوریبا ا  ولی دلی و بیفرق زل زدن معمول...ذغال فروش بودم

  بود؟؟دهی برام دیباز چه خواب!!  شام باشمزی داشته که من سر مدیاما گفت بابام تاک... اتاقمرمی ندارم و ملیگفتم م
 نمیمه... از جامم بلند نشدمی اومدن حتزی ام که بابا با اون مرد سرمیوقت... نشستم دی عادت معمولم کنار نوطبق

 . همه اطاعت کننددی باکننی خونه امر مي آقایوقت... نداشتيمعلوم بود که معذب شده اما چاره ا
 آقا نی که مربوط به هميدی محترم تو فروشگاه جدیلی به ظاهر خي آقانی که قرارِ با ادمی بابا فهمي حرفاونیم
هم از جنس پارچه هم طرح ...فوق العاده بود... نمونشو آورده بود هی خونه ي که براییمبال... مبل هاشو بفروشهشهیم

 دونستم داره نگام یم... تر گرفته بودنیی مدل پاهی و  فروخته بودنشمی موبل ها ماشنیسر واردات هم...چوبش
  نکنه دوست حامد بوده؟؟دتم؟؟ی ها دی مهموننی از ایکینکنه تو ... ِ نگاهش مظطربم کرده بودینیسنگ...کنهیم
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 اصال سنش به حامد اروی نی بشه که دوست حامد بوده؟؟ بعدم اکی شریکی با ادی بابات م؟؟یگی چرا چرت مآخه
 ... سالش باشه36 دی شاای 35 میری در نظر بگمی جوون بخوایلیخ...خورهینم
 

 یچی چرا هيوااا... نهای حـ ـلقه داره نمی ببخواستمیم... کردم موقع برداشتن ظرف ساالد به دستاش نگاه کنمیسع
 ... با بچه اش ازدواج کنه؟؟خوادی با تو کار داره؟ مگه میک...نترس بابا...ست؟؟یش ندست

 
 کنکور چطور بود؟؟!! دختر منم امروز کنکور داشته_
 
 تا با حرص جواب بابا رو کردمی ميخود خور... بشملی خورده به طرفشون متماهی کردم ی بابا سعي صدابا

 ی وانمود به بی حتای پلک بزنه نکهیبدون ا... شدهرهی که بهم خدمی سرمو باال آوردم تا جواب بابا رو بدم دیوقت...ندم
 برق يبا حرص نگاهمو از چشما... بابا فرق داشتانیافبا اطر... بودي جورهی...ازش بدم اومده بود... کنهیتفاوت

 افتادش گرفتم و گفتم
 
 !!خوب بود_
 
 د؟؟یخونی مي تونم بپرسم چه رشته ایم_
 

رنگ نگاش خوب ...کردمیتپش قلـ ـبمو حس م...دستام مشت شده بود...فرستادمی مرونی بتی با عصباننفسامو
 یلی سوالو از خودم بپرسه خنی بابا اي جرئت کرده بود جلونکهیهم...شناسمی نگاه ها رو خوب منیمن ا...نبود
  جواب دادمخی  سرد ویلیخ...نگاش نکردم...بود
 
 !یاضیر_
 

 که یمن!!  کردن از منفی غالب کنه شروع کرد به تعری جنس بنجل و داغونو به کسهی که قراره یی مثل آدمابابام
 دمی نویحت...خنده دار بود...میدختر خوب و حرف گوش کن... خوبهیلی درسم خگفتیم!!  تف سر باال بودمروزیتا د

 ي صداشو ضبظ کنم و براتونستمیکاش م... بابا نخندمي تا جلوگرفتمیلـ ـبمو مدام گاز م...دیخندی داشت میواشکی
 کردم و یغذام که تموم شد بنا به احترام عذرخواه...کردی مدی و تمجفی بامزه داشت ازم تعریلیآخه خ...طال بذارم

 دنبال حس کردن کنهی چشمم نگاه م داره توی دونم وقتیم...شناسمی نگاه ها رو خوب منیمن ا....رفتم توا تاقم
 ...تی داشت جز احترام و شخصینگاهش هرچ... ِ بدنمهي و بلندیپست
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به ... اونا رو بخونم شمارشو گرفتمنکهیبدون ا...دی دستم رسنیرحسی از امامکی که روشن کردم دو سه تا پلمویموبا
 ... بود که جواب داددهیبوق دوم نرس

 
 ؟یکنیم خاموش تویچرا گوش...سالم_
 
 فردا منتظرم نباش... حرف بزنمادی تونم زینم...سالم_
 
 !! باهات حرف نزدمنیچرا؟؟ مگه من تو ماش_
 
 حضرت واال پامو ي بدون اجازه گهیبعدم قرار شد د... کردی قاطنی رسدم خونه مهری د؟یکنی چرا شلوغش مریام_
 . نذارمرونیب

 
 ! دکتر متخصصي بريخوایخب بهش بگو م_
 
 ششی که پي زنگ بزنه همون دکترخوادی نگران بشه دوباره میلی خگهید...ستی نتیزیچ... الزم نکردهگهیبگم م_
  رفتمیاونم که تازه با ال.رمیم
 
 ؟؟یگیتو به منکه دروغ نم_
 
 !!!دمیهههه خند_
 
 کجاش خنده داشت؟_
 
 ؟؟ي نداريکار... جاشچیه_
 
 ی بهش سر بزنی تونی باشه که نمينجوری اشه؟ی میپس طال خانوم چ_
 
 !! اودن ساده زد تو گوشمری دهیواسه ... دوهفته بست خونه بمونم تا بهم شک نکننیکی دیحداقل با...آره_
 
 !! خانومنیتو گوشت؟؟ مه_
 
  حرفو زدم؟؟نیاصال چرا ا...رفتی از دهنم در مدینبا
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 زد تو گوشت؟؟...با توام_
 

 ...نیی دهنمو به زور غل دادم پاآب
 
 ... یعنی...نه_
 
  مگه نه؟؟يتا االن خدا بهت رحم کرده زنده ا... بگمی دونم چیاصال نم...واقعا متاسفم! می نداریعنینه _
 

  بزنم که خودش گفتی فرو دادم اومدم حرفبغضمو
 
 .مراقب خودتم باش...هم طال خانوم...شمیهم من نگران م... خاموش نکنتویفقط گوش_
 

انگار ... خبرم نبودمی شده بود که از اومدنش بدای پی حسهیته دلم ...ختی قلـ ـبمو فروری بوق ممتد گوشيصدا
 دیببخش... که براشون مهم باشمییهنوز هستن کسا... باز شکرتایخدا... که تازه قراره سر باز کنهیمثل زخم...بود

 از حدش بدجور بد بودنمو به رخم شی ِ بیخوب...باشم  تونم باهاش بدینم... خوبتو نگران خودم کردمياگه بنده 
 قلب ي برامی خورده دلخوشهی نیتاب ا...هرچند...دعا کن دوسش نداشته باشم...دعا کن دوسم نداشته باشه...کشهیم

 هی فقط دیشا...کنهی عالقه ام نباشه بازم بدجور داره وابسته ام مي اگه از رویحت...محبتش...ادِیناکوکم ز
 که شدی بود که چشمام بسته نمختهی رو سرم رالیشب اونقدر فکر و خ... در کار نباشهی دوست داشتندیشا...توهمه

 دیهمه با...شب ِ... شدمالی فکر و خریبا رفتن اون مهمون ِ بد موقع بازم درگ...کردی ام نمینی احساس سنگی حتچیه
 چرا؟؟...ومد ایاز ترس چشمام هم نم...اما من...بخوابن...تو آرامش...راحت

 
 ترسد؟؟ی شد که آب از آب می چشمه سمنیکدام(
 

 ... آنچنان درهميگرفته دامن شب را غبار...دیترسی از قالب مریگی ذهن ماهی حتکه
 

 ...!!)دیترسیچشم از پلک و پلک از خواب م... پلک از چشمکه
 !!دهیچک ها دستشون نرس... از شرکت شفق زنگ زدن ونفریخانوم هما_
 
 ...دیممنون خبر داد.زنمی خودم حرف مدیوصل کن_
 
 ... هستمونفریسالم هما_
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 ن؟؟ی قولتون زدری بازم زدن؟؟؟ی چکا که هنوز نرسونفر؟؟ی خانوم همایچه سالم_
 
صبر داشته !! می دفعه من واسطه شدم تا با شما کار کننی خوبه واسه ان؟ی شفق باز شما زود قضاوت کرديآقا_

 داره؟؟ شده دوازده الم شنگه ازدهیساعت .دیباش
 
 هی ماری چکا نرسه منم براتون خمنی اگهی ساعت دمیتا ن! ي صبوريادیالم شنگه نداره اما شما ز! نه خانوم_
 !!گفته باشم! فرستمینم
 
 ...يآقا...الو... شفقيآقا_
 

 ... بوق ممتد تلفن رو اعصابم بوديصدا
 

 یعجب غلط... کردنش شروع شدتی مرد اذنیبازم ا... بشهی خورده خالهی رو تلفن پرت کردم تا حرصم ویگوش
  بود نفس؟؟؟یقحط... دوباره باهامون همکار شهی عوضنی کردم تا ای ُ راضسیکردم رئ

 
بر ...کالفه شده بودم... آزاد شد و شروع کرد به بوق خوردنقهی شرکت و گرفتم باالخره بعد پنج دقتریزی وي شماره

 ...ی لعنتداشتینم
 
 .. الو_
 
 !! شفق صد بار زنگ زدهنی ا؟؟يدری حي آقایی هست کجاالو؟؟؟ معلوم_
 
 !! خورده حرصش بدمهیدستور از باالست که !!  کرده زنگ زدهخودیب_
 
  حرص؟؟؟؟یچ_
 
 !! خورده گوشتش آب بشههیآره جناب راد دستور دادن معطلش کنم _
 
 !!! راد احمقيا_
 
 د؟؟یبله؟؟ با جناب راد بود_
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 253 من از صبح د؟؟ی تن ِ اونو آب کني گوشتادیخوای ِ بعد شما میاحی رو اعصاب منو رکهیخب مرت!! با جقتتونم _

 !! دونمی نمگهی ّ دیاحیر!!! گرم کم کردم
 
 !عستیسه تاش ضا!! ستای رند نیلی خنی که گفت253 اون ونفریخانوم هما_
 
 با دونمی من می اگه چک ُ نبرده باشزنمی زنگ مگهی دقهیتا دو دق! اون سه تارم االن پشت تلفن آب کردم_
  محمد؟؟يدیفهم...تو
 
 !دونمیمن نم! پس جواب راد با خودتونه ها... بابايا_
 
  نرهادتی دیرس. بهم زنگ بزنرونی بياومد.رسمیاونم االن به حسابش م_
 
 گهیامر د...چشم _
 

 می پاشنه کفشم رابطه مـ ـستقدنی کوبيا با صدتمی عصبانزانیم... قطع کردم و با عجله به طرف اتاق راد رفتمتلفنو
 ای " گفتی پشت سرم می لفظهی ی هرکشدمی رد می اتاقي که هربار از جلودمیکوبیاونقدر با حرص پامو م...داشت

 "ببره؟؟  سرخوادی مویک!.. کردهیباز قاط..اووه اووه...ابوالفضل
 

 نشسته زیدوباره رو م... بدمصی تشختشوی موقعتونستمی مشی اشهیاز پشت در ش...  دمی در اتاقش رسپشت
اونکه هر بار پاشو تو دفتر ...باز سهراب بهتر از راد ِ بزرگ بود... اومدی مرونی بلند خنده اش تا بي صدایحت...بود

 در اتاقشو بزنم رفتم نکهیبدون ا... کارمنداده که بشکه آب قند درست کنه و بشدی سوسن خانوم مجبور مذاشتیم
 اومد زی مياز رو...ارهی تا حرص منو در بدنیدوباره شروع کرد به خند.. که منم دی بود اما فهمپشتش بهم...داخل

 ... باز برگشت طرفمشی و با ننییپا
 
  ندادن؟؟؟ادیتو مدرستون بهت !! اگه سالم مـ ـستحبه در زدن واجبه...ونفریخانوم هما_
 

 نفس هی رمی حالشو بگنکهی ايبرا... تو صورتش نخوابونمی کف گرگهی چادرمو تو دستام مشت کردم تا ي گوشه
  اداره به زدنش معروف بودم جواب دادمنی که تو ايشخندی هام کردم و با نهی وارد رقیعم
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 اونقدر بابت دنیرسی به ما میمعلماهم وقت!!  ما صبحاش واسه آقا زاده ها بودي خدمتتون عرض کنم مدرسه دیبا_
 لشویدل!!  سر کالس سالم کننانی می وقترفتی مادشونی مشت سرخوش خسته بودن که هیسر وکله زدن با 

  باز بازش کنم؟؟ای يدیفهم
 

 ازم ي دندونام درددنییسا... شدکی و مدل پاره اش فرو کرد و سالنه سالنه بهم نزدنی شلوار جبی تو جدستاشو
 ... شرکت بودسی رئي برادر زاده فی اما حشدمی تا آروم مزدمشی مدیبا..کردیدوا نم

 
 دی خانواده باگهی دنویا! دی تو کار بزرگترتون دخالت کنستی اما درست ندی ِ فروشریدرسته شما مد! سر کار خانوم_

 !!دادی مادیبهتون 
 

 ...ی منم آرامش ترو داشتم جوجه فکلکاش
 
 !دی کنی دخالت مستی که به شما مربوط نيبار آخرتون باشه تو مسئله ا!!  جناب به ظاهر محترمنیبب_
 
 تنفرم از نی ادیبا.. تونستم نگاش نکنمیاما نم.کنهی صورتمو کنکاش مي دونستم داره با نگاهش تک تک اجزایم

 تکون داد بعدم صاف واستاد جلوم و ي و سردی دوباره خندزدی لباسشو باال مينای که آستنطوریهم...خوندیچشمام م
 گفت

 
 ؟؟یکنی مدیتهد_
 
 تونستمیحاال م... واسش تکون دادمي ِ دستم ور رفتمو با خنده سری خورده با ساق مشکهی...م خودشو دراورديادا
 دو سال به نیتو ا....عادتش بود...رهیگیکامال مشخص بود که لپشو از تو داره گاز م...کنهی مي داره خود خورنمیبب
 ... رفتارش عادت کرده بودم اما تحمل نهنیا

 
 کارتون محصول کی و ی سشی دو هفته پنکهیاز ا!!  تو شرکت خبر دارماتی کارزهیحواست باشه که از تموم ر_
 !!ي کردي تو اسناد جاسازي و فاکتورشم به طور ماهرانه اي از انبار بردری خمهی و سه بشکه ماهیالو
 

وع به تا خواست جوابمو بده پلکش شر.به مِن مِن افتاد ...کم آورد... داشتدنشی شدن چشماش نشون از ترسگرد
تا خواست دهنشو باز کنه ... بکنهینذاشتم از خودش دفاع!! دیترسی سنش از من منیبا ا...خنده دار بود... کرددنیپر

 دستمو باال آوردم
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چون . دی داریالبته اگه حرف.دی بدحی محترم توضي به عموکنمیگزارش م!! دی بدحی توضدیبه من نبا!! سیه_
 !!مدارك من مـ ـستندِ جناب راد

 
پشتمو بهش کردم و با عجله اتاقشو ترك ... و دوباره باختي لـ ـبم نشوندم تا بفهمه بازي روي اروزمندانهی پلبخند
 اتاق راد تا اتاق من و سر ریمس... با خبر شدمي من چجورکنهیمطمئن بودم فکرشم نم... مونديتو خمـ ـار..کردم

 نداشتن ي و دودوزه بازبتی جز غي که کارییکارمندا...دمشی از چهل ستون رد مدیبا... بودادیز "یاحیر"حسابدار 
 هی "يسر جاهاز" گنی عده بهم مهی دونستم یم... و منم مجبور به سکوت بودمزدنیمدام پشت سرم حرف م

من ...شدی مهم مدمینبا...مهم نبود...زدنیصدام م" لیعزرائ" بهم لطف داشتن یلیچند نفرم که خ "بوف کور  "عده
 ... داشتماجی و درامدش احتنکاری که به خاطر طال به اکردمی اعتراف مدی بارم غرويبا همه 

 
 از همه ام زنگ خور شتریب... تلفنا زنگش بلند تر بودياز همه ...دمی زنگ تلفنمو شني صدادمی اتاقم که رسکینزد

 بردارم که دستم همزمان خورد به ویاومدم گوش... شلوغمشهی ِ همزیپشت سرم در اتاقو بستم و رفتم طرف م...داشت
 شهی بشم هم در دهنم باز می دونست عصبانیم... بودکرده  سنگکوبیاحیر... نی ِ صبح و اونم افتاد زمیی چاوانیل

 !!هم در اتاقمون
 

  و با داد تلفنو جواب دادمختمی حرصمو تو صدام ري همه
 
 بله؟؟؟_
 
 رو دیبری لرزونه که شما منو می تن و بدن منو نمنقدری من موقع داد زدنش ايبه خدا بابا...ونفری خانوم همايوا_
 !!برهیو
 
 ؟؟ي بهش بدي شد؟؟ بردی چنمیبگو بب... نزنخودیحرف ب!! محمد_
 
 !! من عارق نزنهي جلوينجوری جفت پا برم تو شکمش که اخواستمیم... گندشکمی با اون شکهیمرت...آره _
 
 کردی مي مورد همکارنی که در ايتریزیتنها و...حق داشت بنده خدا... تو دلم نشستي حرف عق بدنی ادنی شنبا

 .ذاشتنی کدوم پا تو دفتر اون نمچیوگرنه ه. بوديدریمحمد ح
 
 کارخونه چطور رفتار ي بچه هاي جلوفهمهی شو کم کردم مدیحاال که دستور خر! کنمیآدمش م!! مردك ِ شکم پر_

 ؟؟ي نزدیتوکه حرف.کنه
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 !!میی جاهیستور شما قبل ورود زبونم و کردم به د_
 
 .ی امضاء کندی باتمی حقوقشیف. بدهداروی رسایب. ي کرديخوب کار_
 
 !!چرخهی شما مي وجب کارخونه رو دستامی ننی امیما که از اولم گفت... به چشميا_
 
 ...زیزبون نر_
 

 ی از مواقعشتری بیحت...دادی کار بهم منی ایبیآرامش عج...کردی هامو در می تمام خستگی پرت کردن گوشيصدا
 !!گرفتمیکه حال ِ سهراب م

 
مثل حنانه ...نداختی اول کارم مي منو باد روزاشیدستپاچگ... تا تو پام نرهکردی خورده هارو جمع مشهی شیاحیر

 ری ام از مدشهیهم...لرزهی دائم موقع حرف زدن در تالش بودم تا نشون بدم چقدر صدام مای.زدمیمدام حرفمو نصفه م
اما من به اندازه ... صاحبش سوهان ِ روحم بودی زمانهی  نشسته بودم کهی کسيحاال خودم جا...دمیترسیفروشمون م

 ...خوردی مواری باال و دستم به در و درفتی تن صدام میفقط هراز گاه...کردمی نمتی بچه هارو اذي کشترودي
 
 ! شدزیخانوم تم_
 

!!  باز کنمی سر دوستی با کسستی قرار نگهید...هیاما اونم مثل بق... بودنی حنانه برام دلنشفی نازك و ظريصدا
 ... بود نشستمدهی که واسم عقب کشی صندلي تشکر کنم رونکهی اخمامو توهم کردم و بدون اي جدیلیخ
 
 .کارش دارم...ادیبه امانم زنگ بزن ب.برو سر کارت_
 

 ي ندهی وقتا از داشتن نمایالبته بعض... رفترونی مغنعه اشو سرجاش آورد و به هول از اتاق بي باال رفته ي چونه
 با امان یوقت!! دونهیهنوزم موارد استفاده از تلفن شرکتو نم!! واری سرمو بکوبم به دخواستی دلم میاحی چون ریجیگ

 اشاره زشی به حنانه کردم و با دست به تلفن رو مرو  جواب سالم امان ُ بدمنکهیبرگشت تو اتاق بدون ا
  گفتشی آذرظی غلي اما زد تو صورتش و با اون لهجه دونمی نمشوی واقعای تهیفرمال...کردم

 
 !دوباره حواسم پرت شد...دیخانوم جان ببخش_
 
 ...دمجواب سالمشو دا... بود و دستاشو توهم گره زده بودنیی سرش پاشهیمثل هم... به امان کردم رو
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 ؟؟ي جلوتر جناب سروردیاری مفیتشر_
 

 از کشو شوی دو ماه پي پرونده هاستادی که ازمی ميجلو...تازه به خودش اومد ... غرق بودگهی ديای دنهی تو انگار
 دراوردم

 
 !یگانی رو بفرست بانایا_
 

 ... شدمزمی هارو که از دستم گرفت مشغول مرتب کردن مپرونده
 
 . اشتباه وارد کردمدیفاکتورشو خودتون گفت...  کنم؟کاری چپس اون کمبود محصولو_
 

 داشت نه شاد نه ی خوبتمیر...دادمی انداختم و با صداشون ته دلمو قلقلک می مي تو جا خودکاریکی یکی خودکارامو
 ...نیغمگ

 
 منکه سبزِ سی هر فاکتور با خودکار روان نوری زنجایما ا... بودسیفاکتورا دست نو...اونارو اشتباه وارد کرده بودن_

 ي به رونی نخواسته باشنکهی ساده بود مگر ایلی خدنشیفهم!!نی به اونم توجه نکرده بودیشما حت...میکنیامضاء م
 .دیاریخودتون ب

 
 ...دمیدی تا به چشماش نگاه کنم اما لرزش دستاشو ماوردمی باال نسرمو

 
 ... راديآقا...نه راستش...نه_
 

 وارید" شرکت که نیوسط حرفش اومدم تا براساس قانون ا!! درخشدی ها اسم سهراب ِ راد مي تو خرابکاربازم
 ... خراب تر نشهنیاوضاع از ا "موش داره موشم گوش داره 

 
 !دییبفرما. باهاتون ندارمي کارگهید...دیشماهم بهتر ِ باز سکوت کن... دونمیم_
 
  در اشاره کردم و امان هم با اجازه از اتاق رفتبه

 کارمندا تو سلف غذا هی بقشی منم پلیاوا... تو اتاقاوردی نهار بود و طبق معمول سوسن خانوم غذامو موقت
 نیمسلما منم با ا... تو اتاقمای تو آبدار خونه غذا بخورم ای مسئول فروش شدم قرار شد منم نکهی اما بعد اخوردمیم

 ...دیچسبی بهم مشتری غذا بکیوکس و به ظاهر شاتاق ل
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 ُ وضو یی اومد رفتم دستشویمنتظر موندم تا وقت. بذارمی تونستم اتاقو خالی نمنمی همي تو اتاقم نبود براحنانه
 درد دچار بودم اما همه نیخودمم به ا...گرفتمی حالت تهوع می کافي جوراب تو نماز خونه به اندازه ياز بو...گرفتم
 با جانمازمو حنانه کوی انداز کوچریز!!  جوراباشونو عوض کنننه نداشتن موقع اومدن تو نماز خونویمن شعور ِ امثل 

 که محمد اومده تو دمیموقع خوندن نماز دومم فهم... نمازيازش تشکر کردم واستادم پا...برام انداخته بود
 ری واسه شکشهی همه ناز منیا!!  محمدچارهیب...زد که به جز جواب سالم الم تا کام با محمد حرف نیاحیر...اتاقم
 !!! حرفا؟؟؟نیسر نماز ُ ا...استغفراهللا!! برنج
 زود بلند شدم تا جانمازمو جمع کنم که حنانه گفت... تموم شده بودنمازم

  بخونم؟؟نجای منم همشهیم_
 !!می من چگهی دنیبب!!  تو چشمام نگاه کنهکردیجرئت نم... نمازمو دستم گرفتم و دادم دستشچادر
 بود که موفق شده بود بدون چادر یتنها کس... محمد باعث شد زود چادرمو بردارم و بندازم سرمطونی شي هانگاه

 ...نتمی ببيچند بار
 ...!دارویبده رس_

 انداخت کف دستش بعدم شروع کرد به درست ی تف الکهیکف دستشو آورد باال و ... جلوش دراز کرده بودم دستمو
 لباسشم بست و ي بااليدکمه ... نبودی تا نخندم اما شدنگرفتمی لـ ـبمو گاز ميگوشه !!..ق کج موهاشکردن فر
 و نشستم پشت دمی از دستش چاپدارویرس...بخندم  دور از چشمشتونستمیحاال م... قدم به جلو برداشتهی ریسر به ز

 ...دم هر کدوم مهر و امضاء زنییکد هاشو تو دفترم وارد کردم و پا...زیم
 !! شما منم سر به راه شدميحای به نفس مسدی شادیکردیمارم دعا م...حاج خانوم قبول باشه_
 تا حساب کار دستش دمیاخمامو توهم کش... ساده دل بودي واسه خندوندن حنانه ختناشی مزه رنی دونستم ایم
  که حنانه به گوشش نخوره گفتمییبعدم با صدا. ادیب

 !! ببندهلی واست دخدیننه ات با...تو کارت از دعا گذشته_
 قالب کرده اشو به ي و بعدم دستادی موهاش که حاال کامال کج شده بود کشي کف دستشو محکم رودوباره

 شکمش فشار داد
 !!می گذاراری صالحان ره به ددیما به ام... حاج خانومدینگ_
 شده بود نمیحاال ا... لقب صدام زدنی با ادی که منو دي بارنیاون اول...د گرفته بوادی حاج خانوم گفتنو از سهراب نیا

 !! آشمسِ شرکتينوچه 
 ... بشر رو داده بودمنی به اادی امروز زنکهیمثل ا... دادم و ازش خواستم که تو چشمام نگاه کنههی تکمی صندلبه
هم به دهن ِ تو گندست .. کلمه قداصت داره نی که ای دونیم!!  حاج خانومیگیمحمد بار آخرت باشه به من م_

 رونی برو بي حقوقتو که امضاء کردشیف! ...حرمت نگه دار!!  منکلیهم به قد و ه
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 تا واسم گربه کردمی میچی دمشو قدیبا...اما الزم بود...زمی توقع نداشت دوباره کرك و پرشو بردیشا... شدناراحت
  و گفتزمی ميامضاء که کرد دوباره اومد جلو... بود یشگی همي جای حقوقشیف... نکنهیرقصون

 نیبا ا... شماستي برادی سر رسنیا!!  جناب شفق مراتب اردات و احترامو براتون به جا آوردنیراست_
 !! گفتنکی رو هم تبردی عشیشاپیپ...پاکت

 رونی برفتیمحمد از اتاق م!! ینیریبازم خود ش... گذاشته بود افتادزی مي که رویکی بزرگ و شدی به سر رسچشمم
 ...که دوباره صداش زدم

  بود؟؟يامر_
 !! جناب رادِ بزرگي برادی َ ببردی پاکت و سررسنیا_

 کنار محمد واستاد و گفت...نهی َ ببدی هم کنجکاو شده بود تا سر رسحنانه
 !! واسه شماستیول_

 روشنش شروع به ي قهوه ايچشما...شناختمیخوب فرم نگاه کردنشو م... گل کرده بودشی دوباره مسخره بازمحمد
 ...برق زدن کرد

 ... ياری در بي مسخره بازيبه خدا بخوا_
 ! توشه براتون بد نشهی چهی وقت هی! دی پاکت َ باز کننی اگمیفقط م!!  ندارم کهيکار...نه نه_
  مثال؟یچ_
 !!یدلنوشته حت...يدست نوشته ا... يواال نامه ا_

 ... پشت حنانه قائم شدعیاما سر... برداشتم تا پرت کنم طرفشزی مي و از رودی رسسر
 ...ستی واستون خوب ندیباور کن! نای قلبتونو عمل کردشی خوبه دو سال پد؟؟یشی میچرا عصبان_

 شفق با اون شکم نیاز ا...حرف محمد درست بود... محمد و نشنومي خنده هاي حنانه باعث نشد تا صدايحرفا
 ي اگهی دزی تومن چونیلی چک حامل به مبلغ دو مهیبه جز ...پاکت و باز کردم... نبوددی بعیچیگنده و مغز پوچش ه

محمد به ... ِ شرکت در و باز کردی سوسن آبدارچاتاق  رفتنش ازرونیموقع ب...همه رو دادم دست محمد تا ببره...نبود
 ...دنی دستاشو برد باال و شروع کرد به رقصدنشیمحض د

 تونیحرف بزنم با حاج... دم خونتونامی بخوامیم...یچشم عسل...و کمونابر... خانومسوسن
 بارِ محمد کرد که ی چي آذري دونم دوباره به لهجه ینم... کالم سوسن منقطع شدکهی تهی جمله اش با ي ادامه

 ... شددی پسر مردم سرخ و سفينجوریا
 نوش جونت...دل منو که برد!!  خوش بو و برنگتي از غذانمیا_
 !!يخوردی قاشق مهی...دستت درد نکنه_

 ... دست قاشق چنگال گذاشت کنارشهی گذاشت و زمی مي رو روغذا
 !!خوردم خانوم_
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 دال کردم تا با زی ميسرمو رو...اوردمی خودم نياما باز به رو... سوسن حالم بد شدی روغني لب و لوچه دنی دبا
 سرمو باال آوردم نگاه کنجکاو حنانه باعث شد یوقت...ا باز ته دلمام...اومدی مزیبه ظاهر تم...دقت به قاشق نگاه کنم

 ....رهیخنده ام بگ
  قاشق خورده؟؟نیبه نظرت با هم_

 ... کنهی اومد تا اونم دوباره قاشق و وارسجلو
 !! قاشق دو قاشق از غذا خورده باشههی ي که به جادی درصد احتمال بدهی یول... بگمیچ_
 ه؟؟یمنظورت چ_
 قاشق دل از هی سوسن خانوم با کنمیچون من فکر نم. تو برنجتون کردهشوی که باشه بازم دهنی هر قاشق بایعنی_
 !! غذا کنده باشهنیا
 نی از ای طال خانوم ِ وسواسي بود اما من به هوايزیسوسن زن تم... حرف حنانه اشتهام کامل کور شدنی با اگهید
 که نمی ايبرا... و از ترس دروع گفتن به طال با اکراه از غذا خوردمی گشنگياز رو!!  نمونده بودمبی نصی بيماریب

 نیی از گلوم پايزی چیی تنهانکهی ايآخه به هوا... دادمه خودم مسموم نشم به زور دو قاشقم به حنانانایفقط اح
 ... غذا بخورهشمی از اونم خواسته بودم پرفتینم

 ـینفسم تو س... دلم هزار راه رفتدهی تا بوق اول به سوم نرسشهیمثل هم... طال بودي قرصايادآوری دو وقت ساعت
 ... تا جواب تلفونو بدهشدیـنه حبس م

 ...سالم گل ِ من_
 ؟؟یخوب...سالم مامان جونم_
 م؟؟ی سوالو از هم نپرسنی اگهی دمیمگه قرار نذاشت_

 ... نفرمونهیاما ... بودي ما سه نفري قرارايهمه ...قرار
 اومدم با قاشق داغ بزن تو صورتم خوفه؟؟...گردن ِ من از مو نازك تر! حق با شماست...بله_
 !!اونوقت بزنمت؟؟.ادی پات بي جلوکی سنگ کوچهی خوادیدلم نم... تو من بشميفدا_
 ! جنگمی بردیبرو سراغ داروهات که فردا با... ات تموم شدقهی دقهی... طال خانومگهیخب د_
  نگرانت بودمياز صبح زنگ نزد... صداتو بشنومخوامی ماالن... خورمیم_
 اول برو قرصاتو بخور تا جوابتو بدم_

دوست نداشتم بفهمه ...ادی چشمم مدام به در بود تا حنانه نونی منیتو ا... َ جواب بدهی موندم تا طال گوشمنتظر
 !!زنمی حرف ميپشت تلفن با مامانم چجور

 نفسم؟؟_
 ؟يخورد...جانم_
  امروز شرکت خوب بود؟نمیحاال بگو بب...آره_
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 ... راحت بشهالمی من خادیراد ِ بزرگ ب.اگه سهراب بذاره ...آره_
 ... پسره کل کل نکننیترو جون طال با ا.ادیاونم م... تحمل کنگهیدو ماه د_
 ِ ی حواس پرتي به پازنهی بعدم مخورهی داره از کنار شرکت منمی تونم ببی نم؟؟يخوریمادر من چرا جونتو قسم م_

 !یغی زيغلط کرده پسره ...  و انباري حسابداريکارمندا
  گفتمدمیکشی سرك مرونوی که از پنجره بنطوری همنمی هميبرا... که حنانه اومدهدمی در فهمي بسته شدن صدابا
 ؟ي نداريمامان جان کار_
 ...ایایتند ن... مراقب ِ خودت باشیبرگشتن.زمینه عز_
 ...فعال..چشم_
 ... شده بود بهمرهی داده بود و خهی ـنه به در تکـیدست به س... برگشتم چشمم به سهراب افتادتا
 !!دیرسوندیبه مادر سالم م_
 باکالسو گرفته ي ِ آدماگوری داده بود و فهی به در تکينجوری فرم حرف زدنش متنفر بودم چه برسه االن که ااز

 !!ستیجواب ابلهان خاموش... نشستمزیدو طرف چادرمو با دست گرفتم و پشت م...بود
 شرکت بفرستم تا کارکنا با باز کردن ي هاستمی سي آخر هفته رو روامهی پشهی روشن کردم تا مثل هموترمویکامپ

 يبه جا... گذاشتزیو رو دو طرف م که دستاشیتا وقت... به سهراب بدون جواب نموندمی توجهیب... بخوننامویپ
 شتری عطر تنش بي بویاما وقت...ادیدستش ب  حساب کاردی شدم تا شارهی به صورتش نگاه کنم به دستاش خنکهیا

 ... شدمرهی ـنه بهش خـی و دست به سدمی عقب کشمویدر جا صندل... که به طرفم خم شدهدمیبه مشامم خورد فهم
 د؟؟ی کارتونو بگشهیم_

 شکستنش باعث نشد پلک يصدا... خودکارام زدهی سفالوانهی به لي تر کرد و با دست تک ضربه اشونیی پالب
 ... هم به جونم ننداختي رعشه ایحت...بزنم

  کارا رعب آور ِ؟؟نی قلـ ـبمو عمل کردم؟ واسم اشی من دو سال پدی گینم! دمیترس_
  بازيتا اومد حرف بزنه صدا...دیکشی مزخرفش بدجور چال گونه اشو به رخم مپوزخند

 "!رونیگم شو ب " به طرف در نگاه کنه داد زد نکهیاما با خشونت بدون ا...دمی در و شنشدن
 داد و نی وقت ِ از ایلیمن خ... شده بودي ها واسم عادی عربده کشنجوری دو سال کار کردن با سهراب ِ راد ابعد

 ... خنده آور ِ تا ترسناك برامشتری بدمیاز بس که د... ترسمی نمدادایب
!  تخـ ـت دونفره التی عموم؟؟ خ؟؟ی جانماز آب بکشيخوای میواسه ک!!  حاج خانومینیبیبد م!! چی من نپيبه پا_

 !! فهم شد؟ریش...ي پاتو تو اتاق ِ من بذاریکنی به بعد غلط منیتوام از ا!! فروشهی خشک ِ مذهب نمهیعمو منو به تو
 در باز بود و يال... به در اتاق انداختمی نگاهمین... آخرشو دوباره تکرار کنهي لـ ـبم باعث شد جمله ي روي خنده

 يادیز!!  خودش ببرم باالي تا بتونم صدامو به اندازه دمی کشقی نفس عمهی.... بوددهی رسهیصدامونم به گوش ِ بق
 ! طرفهی با ککردمی مشی حالدیبا... پرو شده بود
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 به گوشت دی بای واکننجای ادونوی چال ِ مدی جدي شعبه ياگه اومد! یزنیبار آخرت باشه سر ِ من داد م! !جناب ِ راد_
 معلوم فیعموتون برگرده تکل... راه نندازی عربده کشنجایپس واسه من ا!!  کردننکاروی عده اهیبرسونم که قبل تو 

 !ــــرونیحاال هم شما ب!! شهیم
 برداشت و مثل زی مياما دستاشو از رو... صداشو باال ببرهشتریمنتظر بودم تا ب... دیکشی هم مي با حرص رودندوناو

 ...اوردمی خودم ني خورده از رفتارش جا خوردم اما به روهی!!... ها شروع کرد به دست زدنوونهید
 يواسه خودت مرد...ی داشته باشي بلندنی به اي اومد صدایبه قد و قوارت نم...خوشم اومد...نیآفر_

 !! حاج خانومنیآفر...نیآفر!!...يشد
اونقدر بهش ...تو شوك رفتارش بودم... خودشدطرفی کشوی ِ صندلی مثل گرگ ِ زخم خورده اومد طرفم و دستهوی

 نامنظمش به صورتم ينفس ها...نه از ترس... شرميفقط از رو... شده بودم که از شرم چشمامو بستمکینزد
 یوقت... بهم دست داده بودهوی که یشوک  کم کنه هم ازتمی تا هم از عصبانادمدی فشار موی ِ صندلیدست...خوردیم

 اون فرو ي رو دستای ِ صندلی دستي ناخونامو به جادمی دستش فهمدنی هل داد عقب موقع کشمویدوباره صندل
 رفت رونیبا شتاب از اتاق ب... بفهممتونستمی مانتوم مي از روی شده بود که حتادی زيتپش قلـ ـبم به قدر!! کردمیم

 ... کرددادی فصل داد و بهی جمع شدن ِ کارمندا بتو دوباره اونجاهم با
 که شدی وقت میلیخ... حال شده بودیبدنم ب... ِ صورتم کم کنهی ِ دستام از داغی دستام گرفتم تا خنکنی بسرمو

 نه از ترسمی بلند ميمن نه از صدا... یی تنهایحت...ی حالیب...یحس کرخ... حس بهم دست نداده بودنی اگهید
 ي مادریمن فقط از ب!!... خونه َ طال نباشهامی بنکهی ازا...ی کسیاز ب...ترسمی مییمن فقط از تنها...ی اتفاقي هایلیس
من ...تی نه شکاگمی نه کفر مفتهی بیهر اتفاق...چند سال ِ که توکل کردم بهش... رسون خداستيروز...ترسمیم

با ...قرار گذاشتم...رفتمی پذرمویمن تقد...همونکه هنوزم هوامو داره ...دتمی که بخشی ِ خالقدیمر... شدمدشیمر
 به حکمتش يمن کار... مرگِ طال نباشهرشیازش خواستم که تقد... طرفهیطال ... طرفهی ای دنيهمه ...اخد

اگه سهراب ...اگه راد ِ بزرگم برگرده...ارمیل درم و پوکنمی زنده نگه داشتن طال تا جون دارم کار مياما برا...ندارم
 دایپ...کنمی مدایپ...گهی کار دهی دنبال رمیم... مونمی نمجاهمنی اگهی اما دزنمی غرورمو نمدیق... کنهتمی اذنی از اشتریب
 ...خدا بزرگه...شهیم

 گرفتن ي براي اگهیقبل از خارج شدنم ار دفتر دوباره به مجد سپردم که با شرکت د... پنج کارم تموم شدساعت
 از پله شهیمثل هم...می بهش نداشتيازی نگهی ام دیبعد انبار گردان...کردمی شفق آدم مدیبا... قرار داد ببندههی ماریخم

 شرکت يبه قول بچه ها ...نگی تا برسم به پارکرفتمی منییپا دیپنج طبقه با... آسانسور استفاده کردميها به جا
 یی روبه رونی باز کردم و به محض سوار شدن نور ماشنویدر ماش... فروشهری شرکت مال مدنی ماشنیداغون تر
 ي فاصله ایاما شدت نور ... ِ که نور باال انداختهی کدوم احمقنمی چشمام حائل کردم تا ببيدستمو جلو...کورم کرد

 آسفالت ي رونی ماشکی شدن الستدهی کشيهمزمان با صدا... بود که نتونستم چشمامو باز کنمي طورنیماش
 ... شَفا کردمي قلب آرزومی سهراب براش از صمنی ماشدنیبا د...شدت نورم کمتر شد
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باز خرج ...شدی خرج دوا دکتر و خرج دانشگاه مارودمی در می هرچکردمی که تو شرکت کار میمی پنج سال و ننی اتو
همزمان با درس ...کردمیاز ترم دوم کار م...شی درمانیمیش... طالي اما داروهاشدی نمي اندازه امی انتفاعریدانشگاه غ

 داشتن يمن برا...ارمی کم بخواممینم...اوردمیکم ن...کردی نممخسته ا... کردني خونه داریحت...کار کردن...خوندن
 ...کنمی ميطال هرکار

 دادی مری اصال اخالق نداشت و مدام بهم گنکهیراد ِ بزرگم با ا... زود جا افتادمیلی خمی کارطی شرکت به خاطر شراتو
 دهی حل بحران کارخونه برگزار شده بود با اي که برايتو دوسه تا جلسه ا...کردیفکرم خوب کار م...اما نگهم داشت

 به ي کشترودنکهیکم کم ارتقاء پست گرفتم تا ا...مدماو  محصوالت الزم دادم به چشمشدی خري که براییها
 داشتم ی شرکت بود اما چون معرف خوبياز منم با سابقه تر تو... سهراب خان برکنار شدنی با هميخاطر همکار

 ... االنمون معلوم نبودتی وضعکردی و جور نمنکاریاگه محسن واسم ا...پستش به من داده شد
 با نموی و ماشادی بی روز آثار باستانهی دادمی احتمال منکهیبا ا... پارك کردمنوی ماشی و کلنگیمی قدي خونه يجلو

 ..خودش ببره قفل فرمون و قفل پدال ُزدم
 مامان ی برداشتریبازم که د...ختی ريدلم هر...در باز شد..دوباره تا جواب دادن زنگ دلم هزار راه رفت و برگشت.

 صد تا ي روزدیبا...نذر داشتم... شمی و زنده مرمیمیمن م... تا صداتو بشنوم؟؟شمی من جون به سر میگینم...خانوم
 آروم ي بود برای خوبي صلوات فرستادنه بهونه نی اییجورا هی...خوردی لبـ ـام تکون مشهیهم...فرستادمیصلوات م

 ...کردن خودم
 !؟ي باز کردرید...سالم خانم خانوما_
 !!نفس نیباز سرم سنگ... بودمدهیدراز کش_

 تا نبرمش کنهی مي دونستم دوباره داره بهونه سازیم...دمی رنگ و روشو بـ ـوسی کردم و صورت بی ساختگاخم
 جاش عوض نشده یچی هدمیاالنم که رس... بودی شکلنی همی همه چرفتمیاز خونه که م...ی درمانیمیش

 ...رهی تو خونه راهم نمیمعلومه که تو نبودم حت...بود
حداقل ...دیدیخنده بازار م... بوددهی دراز کشونی تلوزي جلونی زميرو...ییرای عوض کردم و برگشتم تو پذلباسامو
 شهی صورتش زرد تر از هممهین... بدهی زندگدی اومد که به منم امی لبش مي روي برنامه خنده انی ادنیموقع د

 ... خوبهیبراش عدس... کنمت درسی شام چي که براکردمی فکر منیتو آشپزخونه به ا...بود
 لی دلیب... دستپخت مادرمه کار خودم ِکنهی که فکر میی به سوسن بگم اون غذاهاشدی دونم چرا روم نمینم

 گاز هی پاي حوصله گهیبه قول خودش د...خوردی ظهرشم سرد مي غذاهای حالش حتنیطال با ا...راستشو نگفتم
 ماه هی همون گهیم...اما..... شدری گنیم زمی شروع کردمونوی باهم زندگنکهی سال بعد اهیدرست ...واستادنو نداشت

 ی ـنم حکمتـیرحسیالبد رفتن ِ ام...من توکل کردم به خدا...طال نابود شد...شدمی داغون مدیمن با... کردرشیپ
 ...داشت
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 تو دو تا فنجون دی که دم کشیموقع...ومدمی نرونی گذاشتم و تا آماده شدنش از آشپزخونه بیی جفتمون چايبرا
 ... طالشی و رفتم پختمیر

من ... از اون صورت گرد و تو پر نبودي خبرگهید... پارچ ِ آبم باال سرشهی... سرش بودری زي کنار متکاداروهاش
 ... کردم طال خانوم؟؟رتیپ

 ؟؟يبازم قهر کرد.ينهارم که نخور!  ِ تنبلیپاشو مامان_
 ...نهی بود که بدون کمکم بتونه بشنی رمغ تر از ایب

 ...ي اومدرید_
 ؟ي کردکارایتو از صبح چ... بودادی خورده کارم زهی_
 !! سر رفتم روضههی_
 شون؟یشناختی کجا بود؟ م؟؟يجد_
 !!اصرار کرد منم باهاش برم. روضهرهیبهم گفت داره م... آورده بودي واسمون نذریی طبقه باالهیهمسا_
 ...نمیبده لپو بب!  بـ ـوس دارهي جاشرفتتیپ.ي خواب بودنجایکردم از صبح همفکر ... ماماننیآفر_

 طال رو واسم نگه ایخدا... بودمی راضنمی اما به همدیرسی کم به گوشم میلیخ... خنده هاش عوض نشده بوديصدا
 ...دار

 ...دل و قلوه دادنمون تموم نشده بود که تلفن زنگ خورد... بـ ـوس کردموی ـشونـی ماچ کردم اونم پلپشو
 بله؟؟_
 ؟يچطور...سالم عشقم_
  شماره مارو گرفته؟؟ی دستت اشتباهنورا؟؟ی ا؟؟یخوب... معرفتیسالم ب_
 زهیری مثل زلزله خونه رو مادی من نفس بکشم؟؟از مهد کودك که مذارهی وروجک مگه منیا...نه به جون نفس_
 .مبه
 ...از طرف من هم لبشو هم لپشو ماچ کن_
 طال خوبه؟ بهتر شده؟؟...باشه حتما_

 ... بودونی داده بود و نگاهش به تلوزهی تکواریبه د.. که به طال افتاد دلم براش رفتنگاهم
 شوشو خوبه؟؟...بهتر نشده اما بدترم نشده...خوبه_
رو اعصابم !!  نهای خوب جارو زدم نهی خونه رو بلند کرد ببباور کن نفس تا فرش... خونمون بودننای مادرش اروزید_
 ... خفنرهی مناژیپات
 ؟ي باز مثل بز نگاش کردای ؟؟یحاال حاشو گرفت!!  شوهر کردنتنیخاك تو گورت با ا_
 !!يدیدی و مي بوددی از پسرشون گرفتم که بای حالهیشب که رفتن !  بزنمی حرفکنمینه بابا جرئت م_
 ش؟؟؟ی لب چشمه تشنه برگردوندشی باز بردطونی شيا_
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 ... کرده بودتی دوباره پسر ِ مردمو اذنکهی ایعنی دنشی غش خندغش
 سرت داد و قال ی دونی م؟؟یکنی متی چرا اونو اذي جواب مامانشو بدی تونیاحمق نم...به خدا گناهه...ینکن ال_
  راحته؟؟التی خکنهینم
 !! و اشاره نکنهمایب مامانشو بدم بهم ا جواامی میبه من چه تا اون باشه وقت_
 !!يزی که کرم نریفهمی گرفت مگهی زن دهیحاال که رفت _
 !!ومدهیهنوزم خونه ن... نکن نفسیته دلمو خال_

  گفتمي جدیلیخ... کنمتی ُ اذی محسن الي وقتش بود من به جاحاال
 ست؟؟ی ساعت مگه هشت ننیبب_
 ...چرا_
البته ... گاز گازش کندادی عطر مي خورده بوهی...شب اومد حتما لباساشو چک کن!! یطونی ِ شیرفته پ...گهیخب د_
 !! با زنه هماهنگ کرده باشهدیشا
 ؟؟یکنی میشوخ_
 !شهینود درصد طالقا از تو رختخواب شروع م!!  ِ جامعه استتیواقع! نه_
 ... جبرانادیخب امشب ب_

 ...کردیداشت سکته م... مضطربش کنمشتری ببغض کردنش نذاشت...رمی خندمو بگي جلوتونستمی مکاش
 ؟؟یترسونیمنو م!  شعوریب_
 ؟؟یزنی تو پسش مندازهی شده واست جفتک مدای ام پي خرهی حاال ادی نمری دور زمونه که شوهر گنیتو ا! حقته_

 زحمتاشو جبران یتونیبا اون دستپخت مزخرفتم که نم.  کنهری که شکم تورو سکنهی صبح تا شب کار مچارهیخوبه ب
 .ارهی خورده مهربون باش بتونه کنارت دووم بهی...یکن
 نهیشی گوشه مهی نیچیهم.خورهی زبونشو موش مادیننه اش م. همه زبون داره نی من ايجلو...دهیبه خدا حرصم م_

مروز جوش  از بس آرشمو ماچ کرده بچه اتشیاون خواهر افر!  افتم به جونشیکه انگار من هر روز با کمـ ـربند م
 .کنهی کارو منی ها من رو بچه ام حساسم باز ادونهیم...زده
 تتی اذيخوایم!  هی دونشون صاف صاف تو روشون واستاده گفته فقط دختر همساهی یکی پسر یوقت...قربونت برم_

 گهی رفته؟؟ دادتیتو .ادمهیمنکه ... مامان باباش واستادي سر ازدواجتون جلوی کافينکنن؟؟ محسن به اندازه 
 !! وجب بچه به خواهرش بگه بتمرگمی زشته واسه نیلیخ
 !! سر من چقدر از باباش کتک خورده بودچارهیب...ایگیراست م_
 ِ ي خواستگارانی جرکردی که تو اون دوران سوژه خندمو جور ميزیتنها چ...دمی خوابنی زمي روي شدت خنده از

فاصله ...شونی و محسن رفتن سر خونه زندگی نامزد بودم النیرحسیامهمون موقع که من با ...محسن از الناز بود
 و مادرش رفته بودن اراك ی که الین چند سالیآقا محسن تو ا... هفته بودهی کمتر از شونی تا عروسيخواستگار
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دل  دل نه صد هی ام یال...ي اومد پا جلو گذاشت واسه خواستگاری دانشگاه الجهی ام نتیوقت...عاشق شده بوده
 ... کننی بود که اراك زندگنیشرط ازدواجشون ا... دانشگاه آزاد تهران ُزددیعاشق بچه مثبتِ محلشون شد و ق

 .از طرف منم آرشو و ببـ ـوس...به محسن سالم برسون_
 ؟؟ي نداري با من کار؟؟یپس خودم چ_
 !!توام لبو لوله کن...چرا_
 ... زنجانمیای دوروز مدیع...به طال سالم برسون... به چشميا_
 ...می ُ نداریما که جزشما کس...قدمتون رو چشم_

 ...ریشب بخ... دارمدوست
 _...ری توام بخشب

سر سفره طال ... دمی کشینی به اشتها انداخته بودتم َ تو سی که بوش حسابيبرنج دود... غذا رو انداختمي سفره
 برنج ریبشقابشو از جلوش برداشتم و دو تا کفگ...ردم آوی خودم نمي باز به رودیمنم با...کردیدوباره به بغض نگام م

 ی عدسدمی دیوقت...کردمی ِ نگاهشو حس مینی سنگاما کردمینگاش نم...چند قاشق ماست خوردم...ختمیبراش ر
 ..ختمی برنجش ري خودم براش روکشهینم
 !!ی بچه ام داشتی االن مثل الياگه توام ازدواج کرده بود_

 ی حرفاش چه نمکنی ادونهیاما نم... ناراحتش کنمخوامینم...مادرمه ... بهم صبر بدهایخدا...یشگی همي حرفادوباره
 ...پاشهیرو زخمم م

 !! نه پول واسه بچهادی مریفعال که نه شوهر گ_
 ... انداختمی نگاهسشی خي قاشق پر دهنم گذاشتم و گذار به چشماهی

 ... لقمه غذامو بخورمهیبذار ...مامان شروع نکن_
 ... و جلوش گرفتمي دستمال کاغذيبلند شدم و جعبه ...زهیری پاش مي که اشکاش رودمیدیم
 ...امی نمرونی تو اتاق تا فردا صبحم برمی می کنهی گريخوایم_

 ... قهریعنی بسته شدن در يصدا... با دست پاك کرد و با حالت قهر از سر سفره بلند شداشکاشو
چند قاشق از غذام ... باهام قهر کنهينجوری اادی مشی پیزدواج و ال شدم عادتش بود تا حرف از االشی خیب

 یدونستیکاش م... نه غذارفتی منیی نه آب پاگهید... تو گلوم انداختینی اش بغض سنگهی بلند گريتا صدا...خوردم
 ...یکنی تو شروع ماره فراموش کنم دوبامیمن تا م...کنهی مکاری هات باهام چهی گرنیا

 گوشه نشسته و هی دمیدر اتاقو که باز کردم د... تازه کنمیپشت در واستادم تا نفس... و قاشقشو برداشتم بشقاب
رو به روش نشستم و .. بود که بخوام باهاش دعوا کنمی رنگ و روتر از اونیب...پاهاشو به طرف زانوش خم کرده

 ... حق داشتدیشا...سوختیش م برامدل... دهنش بدم روشو ازم برگردوندکیتا نزد..قاشق ُپر کردم
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 ناراحتم يدار...یکنی ناخوشم ميدار!!  تا دلم خوش باشهشتی پامی بی مگه نگفت؟؟یکنی لج میبا ک...مامان گلم_
 ...یکنیم
 !! توایمن؟؟ _
 ...باز...باز... هر روزيباز دعوا...یشگی همي حرفاباز
 ؟؟یکنیچرا باور نم!!  ندارهي ادهی فاگهیحرف زدن د...غذاتو بخور.زمیمامان ِ عز_
 !یشی تو تنهاتر مرمیمن بم!  از بابات مردن راحت باشهالمی خیتو نذاشت!!  روز افتادمنیباور کردم که به ا_

 ي طال به پنجره ي فرار از نگاه هايبرا..اما... هوا قاشق از دستم افتادی بدی شارمی بگتموی عصباني جلونتونستم
 چقدر سرد ِ...کردنی میی درختا خودنماي ها برف رودونه... اتاق پناه بردميقد
 ... دارماجیمن به تو احت...یکنارم باش...یکمک کن خوب ش.  تنها نشميخوایاگه م_

 یی حرفا کار به جانیادامه دادن ا... الناز پشت خط ِدی فهمیکاش نم... هاش بلند شدهی هقهقه گري صدادوباره
 ... من آدم بد ِ باشه و اونمیقرار گذاشت... ازم خواستنیرحسیام... به طال بگمتوی تونستم واقعینم...بردینم
 !یستی ای مهوی...دنیی دویبعد از کل...ی هم هست تو زندگیی جاهی(

 ...یگی و آروم منیی پايندازی مسرتو
 ....)کم آوردم...رسهی زورم نمگهید...ایخدا

فرار از حرف ...زدمی خودمو به خواب مدی اما بابردیخوابم نم... انداختمونی تلوزي رو جمع کردم و جامم جلوسفره
 ... دلم تنگ بودی کافيمن به اندازه ....محکم...موندمی مي قودیبا...هیفرار از گر...زدن
 !!می باهم قهر کرده بودشبیانگار نه انگار که مثال د... شدم طال برام صبحونه گذاشته بودداری بی وقتصبح

 ...!می وقت ندارشتری ساعت بهی...پاشو قربونت برم_
 ؟ي نکرددارمی طال نماز صبح چرا بگریج...خوشگل خانوم...سالم طال خانوم_

 ... خورد چشمامو باز کردممی به پشونی ِ لبهاش وثتیگرم
 ...ي خسته بودیلیخ!  کنمدارتی بومدیدلم ن_
 ! تويپس گناهش پا_

 و با خودم بردمش دمیدستشو کش...یکنیبه که اول صبح با خنده ات دلمو شاد مچقدر خو... اش به دلم نشستخنده
صبحونه ...کردی بهم اعتراض مغی با جی و اونم با خنده و گاهکردمیچاالپ چاالپ گونه اشو بـ ـوس م... لحافریز

 ...می ِ زنجان شدمارستانی ِ بیمو که خوردم با مامان راه
رو تخـ ! انگار باهم کل انداخته بودن. و اخمالو طالهم اخماشو توهم کردي خانوم پرستار جددنی با دشهی هممثل

 ي کردم با حرفام بهش دلداریسع...موندمی منتظر مرونی بدیبا...کردنی بود و بهش سرم وصل مدهیـت دراز کش
  و کنار گوشش گفتمدمیصورتشو بـ ـوس...بدم
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 کن به یسع!  ببرمت گشت و گذارخوامی مرونی بيای ميزود...سی خيشمانه با چ...نه با اخم!!  منتظرمرونیب_
 زم؟؟یباشه عز... لب صلوات بفرست ریبا آرامش ز...ی فکر نکنیچیه

 حـ نیمنم از ا...دیباری و مدام مشدی سال تو چشماش جمع مشیش... چشماش برام آشنا بودي اشک ِ توي ـلقه حـ
 ...قرار گذاشتم...کردمی مشی مخفدیاما با... ترنیسنگ...اق تربر... ترنی پرنگدیشا...ـلقه ها داشتم

 ...فراموش کردن هم سخت است...انتظار سخت است(
 ...)ی فراموش کنای ی منتظر بماندی بای سخت تر آن است که نداناما
 يتنها کار... اومدی جز دعا ازم برنميکار... توسل َ زمزمه کردمي نماز خونه دو رکعت نماز خوندم و بعدش دعاتو

 یبیچه شب غر...دیچیپی تو گوشم منیرحسیموقع خوندش صوت ام... دعا بودمنی هکردی آرومم می دلتنگيکه روزا
 و دیپشت در اتاقش دوباره ترد... ُ بهش بگمتیواقع  زدم تاای دلمو به درتی مدت محرمانی روز قبل از پاهی...بود

 ... دعا خوندنش تمام بدنمو به رعشه انداختي بود که صداهدی نرسرهیدستم به دستگ...شک سراغم اومد
 د؟؟ییالو بفرما_
 ن؟؟ی دارفیشما کجا تشر!! سالم _
 !  به شما مربوط باشهکنمیفکر نم_
 !!نیکردی فروش ُ امضاء ميشای دفتر تا فنی اومدی مدیامروز با! چرا خانوم ِ محترم مربوطه_
 . امضاء کنهیاحی ردیبد_
 ! دی رسیآخه به عقلم نم.دیمنتظر بودم شما بگ_
 !حاال که گفتم_
 د؟؟یای شما امروز دفتر نمیعنی_
 !قبال اطالع داده بودم.نه_
 !دیبه مادر سالم برسون...باشه _

 سپرده وی همه چیاحی چرا زنگ زد؟؟ آخه منکه به رنیا! ... مونده سالم ترو به مامانم برسونمنمی همی عوضکهیمرت
 ! نههی امی من منهی زنگ زده ببارهی باال بي گندهی خوادینکنه باز م..!!.بودم

 حالش بد بود که قبول نکرد باهم نهار و يبه قدر... ِ مامان بردمش خونهی درمانیمی محض تموم شدن کار شبه
چند ...دیخوابی می حسابی درمانیمیمعموال بعد ش... و منم داروهاشو بهش دادمدی دراز کشونی تلوزيجلو.رونی بمیبر

 قرار ِ کنار طال کردمی افتادم که فکر میی روزاادی... شده بودمرهی که خوابش برده بود و منم بهش خشدی میساعت
 یب...می بازم شاد بودمی که با بابا داشتیی بعد اون ماجراهایباز دو ماه اول حت... بشمنی زمي آدم ِ رونیخوشبخت تر

 ...میگرفتیمون جشن م واسه خودلی دلیب. میدیخندی ملیدل
 ی به طال زنگ زدم از خوشحالیوقت... شب اعالم شد8 ساعت جینتا...رهی نمادمی کنکور ُ جی وقت روز اعالم نتاچیه

 پشت در اتاقم گوش ي اون موقع چجورنی دونم مهینم... اماشدی مینقشمون داشت عمل...دمیپری منییباال و پا
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 که به زبون آورده بودم گرفتتم به باد ی هم بابت اسمستم ِ تو دی بابا اومد تو اتاق هم بابت گوشیوقت...واستاده بود
 ساعت میبه ن... از طال نزدمی اما حرفشدمی مشت و لگد بابا خرد مری خبر از همه جا بودم زیمنکه اونموقع ب...کتک

 ... اومدننیرحسی که زنگ خونمون خرد و طال و امدینرس
سرم داغ بود و مدام از ... حس شده بودی پام کامال بهی... بوددهی فای بییرایدم تا خودمو بکشونم تو پذ کري کارهر

اون لحظه تنها ...ستادهی در اتاقم واي جلوی کنمی ببذاشتی چشمام نميتار... اومدی خون ممی ـشونـی پيگوشه 
وحشت کرده بودم .مارستانمی تو بدمی چشم باز کردم دیوقت... تو دستم بودي اومد حـ ـلقه ی که به چشمم ميزیچ

بعدم ... و مانعم شددی از پرستارا سر رسیکی که خواستم باند دور چشممو باز کنم یدفعه اول.چون چشماموبسته بودن
 شتری بخوردی اتاق به گوشم مرونی که از بییهمه اضطرابم با هر صدا...تا دو روز دستم به تخـ ـت بسته شده بود

طال بابامو کشونده .ستی ماجرا باخبر نی کسگفتیم... بودنیرحسی امزدنی که بهم سر میاون روزا تنها کس. شدیم
 یی جانکهیهم... رفتم خونشوننیرحسی با امنکهیتا ا. ُ نداشتم برمیی طال و بابام جايایبه خاطر دادگاه باز! بود دادگاه

 ...هم به خداش... کردکیهم منو به خودش نزد...دمیم که بعدا حکمتشو فهینعمت!!. نعمت بودهی دمیدیُنم
 ...نفس جان...نفس_
 ؟يخوای ميزیچ...یجانم مامان_
 سِ؟یتو چرا صورتت خ...دهنم خشک شده... آب دهوانی لهی_
 .ارمیاالن برات م.صورتمو آب زده بودم.زمی عزیچیه_
کاش ... طال آب بردمي و براختمی توش رخیچند تا دونه ... برداشتم وانی لهی آشپزخونه صورتمو آب زدم وتو
 .دادیکاش خدا قبولم داشت ترو شفا م... خوبت کنمتونستمیم
  سرکار؟ینفسم نرفت_
 خوبه؟؟.می باهم بخوررمی برم کباك بگيخوایاالنم م.نه مامان جان_

 .  لبش نشستي روی پهنلبخند
  طال خانوم؟؟يخندی میبه چ_

  گفتدیکشی که لپمو می از آب خورد و درحالی قلپچند
 !! کباكیگفتی بود نمیچند وقت_

 !! چند سالدیشا...چند وقتم گذرونده بود...گفتی مراست
 خوبه؟.می اصال همونجا بخورای.میای بمی باهم کباك بخرمی برایاصال ب... نکنیطونیباشو ش_

 ...صورتشو بـ ـوس کردم تا زبونش باز بشه... شده بودمونی بزنه اما انگار پشیاومد حرف. جاش نشست سر
 ! شرط دارههیاما .امیم_
 !شنومیم_
 ... مثل اونموقع ها خودم موهاتو شونه کنمخوادیدلم م...بذار بلند بشه... موهاتو کوتاه نکنگهید_
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 ... ـنه هام برسن به کمـ ـرم تازه اونوقتمـی سي از رونایتا ا!! اوووو_
 !!ستمی زنده نگهیمن د_
 ...  ناراحتش کنمخواستمینم... دادمیسوت... چرت و پرت گفتمباز
 ! نبودنیبه خدا منظورم ا_
 ...دمی َ گرفتم و بـ ـوسعی منم سردی صورتم دست کشبه
 !!نکه خودم شولم.کنهیشوهرمم موهامو شونه م!  بود تا اونموقع من ازدواج کردمنیمنظورم ا_

البته هر وقت ... گرفته بودمادی خوب دنوی مدت غش غش خندنیاو ا...است گفتم خنده تا بلکه باور کنه رری ززدم
 میدیخندی بد موقع مشهی ما همنکهیمثل ا!!  اومدی در میی واحد رو به روي رو دور ِ خنده صدامی افتادیجفتمون م

 بدو...می گوش واستاده تا منو تو بخندهیآقا همسا...ومدهی نهیپاشو حاضر شو تا همسا_
 کدوم چیمامان ه... ها محمد سوژه خندمون شده بودي بازوونهید...کردمی مفی محمد ُ تعري رستوران براش کاراتو

 همه رو هی چطورافشونی که اخالق و قکردمی مفی بود اما از بس که براش تعردهی شرکت ُ ندياز بچه ها
 ...شناختیم
 ! راست بودي که تو خونه زدیواقعا حرف..نفس_
 م؟؟ کدو...حرف_
 !ي موهات بلند بشه توام ازدواج کردی وقتگهی تا چند سال دنکهیهم_
 !!کنمی موها رو کوتاه نمنی اگهی شرط دهی من به نیخب بب_
 ؟؟یچ_
 شد اومد دای پیکی دیشا... دیشا.ارمی خوب ُ درمي آدماي ادایه... کنمی مهی گری روضه ها من هنی امیاز فردا بر_

 !!میخواستگار
 !!انی بزنمی امشب زنگ منیهم!! ي که خواستگار دارنهیاگه به ا:  خنده و گفتری زد زی پقطال

 ... بزنم رو ترمزابونی وسط خخواستمی هول شدم وگرنه نمهوی
  نه؟؟یکنی می شوخ؟؟ی گفتیچ_
 !!التماس دعا داشت.شمی ها اومد پهی از همسای خانومهی که رفته بودم ي روضه اياتفاقا تو جلسه ! زمینه عز_
  که پشت سرم بودند زل زدم بهش و گفتمیینای بووق ماشي توجه به صدایب

  بشه؟؟یالتماس دعا داشت؟؟ که چ_
تازه متوجه فحش . مغزم باز تر بشهي چهی کردم تا همزمان درزیچشمامو ر... دادی گوشش فشار مي دستاشو روطال
 جلوتر که بردم نویماش...واسش در جواب فقط تونستم سر تکون بدم... شدمدادی داشت بهم مي کنارنی که ماشییها

 ... پارك کردمابونیکنار خ
 ؟؟یکنی می شوخيطال دار_
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وضع . 65ِمتولد !!  سر کوچه استي صاحب مغازه نی پسرش همگفتیم. التماس دعا داشتیلیخ!! نه به خدا_
 !! کردهری تو گشی گلوش پشهی ام می دو سالنکهیمثل ا!  خوبهیلی خشونیمال
 یهاج و واج مونده بودم داره به چ...  خندهری که طال زد زگشتمی فرد مورد نظر مي ذهنم داشتم دنبال چهره تو
 ...خندهیم
 ؟؟يخندی میمامان به چ_
 !! تر بوددی ام سفی برفدی سفنیبنده خدا از ا...نمیآخه بعد مراسم رفتم پسره رو بب_

 ا بعد چند لحظه دوباره با صورت سرخش گفت خنده تری زد زدوباره
 !! لبوشهی می شب عروسيوا!!  من مامان توامدی فهمیلپاش گل انداخت وقت_
 ها وونهیجفتمون مثل د...رمی خودمو بگي طال نذاشت جلوي اما قهقهه هارمی خندمو بگي کردم جلوی سعیلیخ
 ... میدیخندیم
  بپوشم؟؟یفقط طال من چ... خونمونانی ِ حتما بگو فردا بری سر به زنقدری حاال که خاطرخوام ايوا_
 .یشی توش لوند میلیخ... اتیبه نظر من اون دکلتـ ـه قرمز ِ با دامن کوتاه مشک_
سر و شکلشم . مطب بزنه نجای اادی مگهیتا چند وقت د!  دکتر ِ ؟؟ی و چیی باالهیپسر همسا.می رد کنمیتونیاونو م_
 ؟؟ی رد کني به چه بهونه ايواخیاونو م... برازندستیلیخ
 !شهی می چمینیبذار بب...خدا بزرگه_
 ...شنی ـنم نمـیرحسی امچکدومشونیه...یول_
 و دوستش زد نیرحسی امي شد و مامان هوادیدوباره دم ع... کنمینی بشی پتونستمی حرف و منی بعد اي و ناله هاآه

 ...به سرش
اونقدر که تو اونو .اونم تا االن باور کن ازدواج کرده بچه ام داره!  تموم شدیهمه چ.. سال گذشتشیش...زمیعز_
 ... به فکرمون باشهنیرحسی امکنمی فکر نميندازی من مادی

 دادم تازه متوجه هی تکی سرمو به صندلیوقت...روشو ازم برگردوند...هی شد به گرلی خنده اش تبدهی عرض چند ثاندر
 ... پوش شده بوددی سفنیزم...ختیری منی ماشي شهی شدم که رو شی برفيدونه ها

 . رفتن نداره هاالیزمـ ـستون امسال خ.ادی می چه برفنیطال بب_
 ... نشستنی سنگیبرف(

 ... شدبای زیدرخت
 ...) شکستیدرخت

 
همون روز تو ..دونستمیمن قبل از تو م... چقدر دوست داره دونستمیمنکه م... بمونهیتو نذاشت!! يتو ردش کرد_

 می که باهم همکار شديچون از قبل از همون روز!!  شددی دارم سرخ و سفی من با تو چه نسبتدی فهمیشرکت وقت
 دی فهمیاز وقت...یگفت از بچگ... ُ باز کردف خودش سر حرنکهیتا ا... تو وجودشهیمی عشق کهنه و قدهی دمیفهم
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خنده دار بود اما موقع حرف زدن !! دهی بهش دستور مشهی که همشهی مي دخترهی عاشق ی چیعنیدوست داشتن 
 مدام گفتیم!  ِي که دوسش دارم واسه خودش بزن بهادري دخترگفتیم...شدی تو حرکاتش بچه گونه ميدرباره 

 افتادم که ی مي دخترادی همه اش گفتی خودش و تو ميطنتای برام از شیقت! . نزنهک و کتی تا کسرفتمیدنبالش م
 برام اتیری ام که با تو نامزد شد از بهونه گیوقت..اون از دوست داشتن تو بهم گفته بود.گشتمیمدت ها دنبالش م

از ... بازم دوست داشتوناما ا..من محرم تر از تو بودم براش...يریگیازش فاصله م! یزنی پسش منکهیاز ا.گفتیم
 یم... بودمدهی وقت ندچی که من بعنوان زن هیمحبت...محبت بودپر از ...نگاه هاش ...دوست داشتن گذشته بود

 ای دنهی نیهم.. مثل منيمادر.. مادرهی يبرا! کنهی تو رو با محبت نگاه مدمیدی می وقتشدمی چقدر خوشحال میدون
 ی بهش گفتی چ؟؟يچرا ردش کرد...می خوشبخت باشنیرحسی کنار اممیتونستی مام!! یتو اونو از جفتمون گرفت...بود

 !! پرسه؟؟ی کالم از تو نمهی زنمی که هر بار باهاش حرف می بهش گفتی چره؟؟یگی ازمون نمی سراغگهیکه د
 داشتم به ازیمنم ن... دق نکنمنکهیاز ا... همه درد و رنج نجات بدمنی اری تا قلـ ـبمو از زختمیری صدا اشک میب

 ...ينتریگ سنی وتا سبک نشیهرچند بعض...سبک شدن...ختنیاشک ر
  از سال استی چه فصلدانمینم(

 )ستی طوالنمی برانقدری اشی و هم شب هاشی هم روزهاکه
 ؟ی ثابت کنيخوای مویچ. با توام مامان..؟؟یزنی زنگ مریتو به ام_
 .ارهی اسم منو نمگهیمعلومه که د... ازدواج کردهدیشا! ؟
 ...دارهیبا تو تموم کرده اما هنوزم احترام منو نگه م_

 ی که اون شب من چدیپرسیمدام ازم م... تو خونه طال ول کن نبودیحت... روشن کردم و راه افتادمنویماش
 از زبون خوادی کرده و طالهم میی زمزمه هانیرحسی امدی که شادمیترس... ام نزدمی به الی که من حتییحرفا...گفتم

 .خودم بشنوه
 .گهی م بگو حتما بهت؟؟ی پرسی نمنیرحسیچرا از خود ِ ام_
 شدی که هر وقت صحبت از تو ميپسر! کنهی حرفو عوض مارمیاصال اسمتو که م...زنهیالم تا کام حرف نم...گهینم_

 ...رهی اومد تا از تو خبر بگی و مکردی ول مشویکار و زندگ
 و از ترس دمیشنی سال از زبونش مشی که من شزدی میی هاش حرفاهی گرونیم.کردی مهی و گررفتی خونه راه متو

 براش ی جوونگهید... خرد بشهنی از اشتری بترسمیاما م.. کارمو بهش بگملی دلتونستمیکاش م...پوشوندمیزخمامو م
 ...ارهی و به زبون بنیرحسی اسم امتونهی اونم نمی حتگهید... مونهینم
 وصل کنم ؟؟!  ي مراديآقا.  از تهران تماس گرفتنونفریخانوم هما_
 ...حتما.آره _
 د؟یخوب. هستموانیم کسال_
  اومده؟؟شی پیاشکال.دیشما خوب.ممنون ...ي مراديسالم آقا_
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 . جواب ندادی منزل تماس گرفتم کسروزید. حال شمارو بپرسمخواستمیم. رو به راههیهمه چ! نه_
 !ی درمانیمیمامانو برده بودم ش_
 د؟یکنیشما که داروهاتونو به موقع مصرف م.شهی بهتر مشونمی حال اشاهللایا. دمیبله از مادرم شن_
 !به موقع و به اندازه. بله_
 . ِ خودتون باشهی حواستونم به سالمتدی بادی مراقب مادر باشدی بتوننکهی ايبه هرحال برا_
 ..حق باشماست.بله_
 د؟ی نداريبا من امر_
 ممنون از لطفتون.نه_
 !نمتونی زودتر ببدوارمیام.کنمیخواهش م_

  زنجان؟؟گردهی درسش تموم شده؟؟ داره برمیعنی...ر بود بوداحرفش
 زدنی نمی حرفدی مشری وقتا که اجاره دیبعض. هوامونو داشتنمی که ما مـ ـستاجرشون شدي از روزوانی مادر کپدر

وضعشون بر عکس خونه اشون که .. که انگار اونا مـ ـستاجر ما بودنکردنی رفتار مي جورهی. میتا خودمون ببر
 ی خونه براشون پر از خاطرست و نمنی گفت که اي دوبار تو حرفا خانوم مرادیکی... شده بود خوب بودیمی قدگهید

 !! نبودي اما از خاطره خانوم خبردمیدی که من توش سوسک میمیخونه قد...خوان بکوبنش
با وجود ..م اون انجام دادعمل قلب من..کردی تهران کار مهی آتمارستانیتو ب. اومد زنجانی مری به دری دیلی خوانیک

رفتارش ...شدی مدای سر و کله اش پدای فقط عادمهی دو سه سال نیا... بازم معرفت به خرج دادمی که داشتیپول کم
 که طال حالش بد شده بود و من شوکه شده ي دوباریکی...ي اگهی دزی چای نبود که فکر کنم دوسم داره يطور

کم ... سفارش دادشیی دانی کارکني محصوالت شرکت و برای سال پبش وقتهی نکهیتا ا.دیبودم اون به دادمون رس
 ... براش مهم بودیلی براش نکرده بودم اما اون خيمن کار... شدشتریکم زنگاش ب

 ام یوقت...اما من جواب رد دادم.ي خواستگارانی بخوانی دوبار به زبون آورده بود که میکی اون مادرش بعد
 برخورد یمنطق. گفتم که قصد ازدواج ندارمیستی رو دروایدن به خودش زنگ زدم و ب اصرار کریلیخانوادش خ

 ..."کنمیصبرم" فقط به حرفام گوش داد و آخر سر گفت یعنی...کرد
 . باالادی ممد ُ زنگ بزن بیاحیر_
 .ششی رفتن پتورایزی که همه ودمید!  رادِي آقاشیپ_
  داره؟کارشونی چي خبر دار؟؟یواسه چ_

  نشه گفتدهی واسته که حرف زدنش دنی دوربي جلوي طورکردی می که سعی اومد و درحالزمی مکینزد
 قرار فروش ی دوبي از شرکتایکی با نکهیمثل ا! بعدم دفتر فروشو برد !! دادی داد و بنجای اومد انی که نبودروزید_

 !محصول گذاشته
 !پسره احمق... حرصمو دراورده بودیحساب... نرهرونی آوردم تا بنیی پاصدامو
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 . بدهحی بهم توضدی باالخره که باستم؟؟یمگه من مسئول ن! غلط کرده _
 ِ فکر داشتم حاال يریکم واسه خودم درگ...زشی تکون داد و نشست پشت مي رنگ و روش سری بي لب و لوچه با
 نکهیهم... بشهدای محمد پي تا سر و کله کردمی ميلحظه شمار... سهراب هم شده بود قوز باال قوزي رفتارانیا

 وقت محمد چیه..توهم محمد بند دلم پاره شد ي افهی قدنیبا د...می شدرهی در اتاقمون اومد جفتمون به در خيصدا
 !!ختهی زده که محمد ُ بهم ریالبد سهراب حرف.. نبودی شکلنیا

 ؟؟یخوب_
 ؟ی داشتيبا من کار.آره_
 بدم ای يبریتو م... شرکت شفق و تومسي ببردیبا.!  بدملی و که نبودم بهتد تحوروزی ديشای فخواستمیم_

 ؟؟ینجف
 !فقط...برمیم..نه_
 ؟؟یفقط چ_
 کرد خودتو بزن ي چند روز هر کارنیا!! رونیعزمشو جذم گرده بندازتت ب... سهرابنی ای ولری بگدهیاز من نشن_

 1از من گفتن بود!  منو نگاه نکن ياونجور!! يبه کور
 .با شفقم دهن به دهن نکن.برو به سالمت.یممنون که گفت_
 م؟ی داری از کي فروش جزءیراست...چشم_
 چطور؟؟. از فردا شروع بشهدیشا... وانت ها برسنمیمنتظر_
 !با اجازه. ومدهی به ما نیگنده فروش!  برم واسه اون بخش کار کنمخوامیم...راستش_

 کارشی باز چدونستمیم. که محمد از سهراب دلخورهددای ُ می معننی خورده بلند بود و اهی بسته شدن در يصدا
 بنده نیالبدم ا... برادر محمد بودشیکی دو نفر مسئول شب بودن که یعنی...برادر محمد انبار دار شرکت بود.داشته

م  حروتونمیچون نم. دفتر و بزنمنی کار کردن تو ادی قدیبا فکر کنم!!... کنهیخدارو تو منگنه گذاشته تا برادرشو راض
 ... و سکوت کنمنمی سهراب ُ ببي هايخور

 کنم هم بهش يادآوریبه مامان زودتر زنگ زدم تا هم قرصشو ...دی تا وقت نهار رسشدی طبق معمول انجام مکارها
تا عفت خانوم جواب داد به .  باالمونو گرفتمهیشماره همسا.دو بار زنگ زدم اما جواب نداد...بگم نهار حتما بخوره

 دمیهول ازش پرس
 مامانم اونجاست؟؟.سالم نفسم_
  ُ بدم بهش؟یگوش. ارهی بفی داشتم گفتم طال خانومم تشریآخه امروز دور هم. ماستشیآره پ.زمیسالم عز_

اما . به عفت خانوم سپردم که به مامانم نگه من زنگ زدمنمی همي دلخور بشه که چرا زنگ زدم باال برادی شاگفتم
 "نیرحسیمن ام" مدامش که ي هادنیپرس... طالي روزانیرفتار ا. ..شو بخوره بندازه که قرصاادشی یی جوراهی

 ...ری پا جلو بذاره واسه برگشتن امدمیترسیم... نههیدوست دارم 
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 ...!یچقدر دلم برات تنگ شده بود پسر حاج_
 ! امی ِ خالنیرحسیمن ام! یبه من نگو پسر حاج_
 !!ی ِ مهربونی خاليتو از اون پسرا_
 ؟؟یچ_
 ...گهی تو دایب...یچیه_
 !امیبوسم کن ب_
 .برهی آبرومونو منهی ببیشناسیطال رو که م. خجالت بکشایب_
 .يچوندی پدمیفکر نکن نفهم.بدجنس_
 ؟؟؟یگی میحاال چ!  ماچت کنمخوادیاصال دلم نم_
 .شمی ـگار در آخرم که قطعا کارتون خواب مـیبعدش س... ـنماـی سرمیبعدم م! خوردمای میشکست عشق_
 . دفعه بگو جونم به جونت بنده خودتو راحت کنهی!  همه عوارض داشت و من خبر نداشتم؟نیا. بابايا_
 .برو کنار رد شم!  با خانوم چک و چونه بزنمدی بـ ـوس کوچولو باهیخسته کوفته اومدم واسه ... مینخواست_

 رفتم عیبعدم سر..ه اشو بـ ـوس کردم هوا گونی پام بلند شدم و بي رو پاشنه شدی که از کنارم داشت رد میموقع
 که جلوش یی وقتا از حرفای خودم بعضنکهیبا ا... باهاش چشم تو چشم بشمدمیکشیخجالت م...طرف آشپزخونه

 از فرقا من با یکی نمیا...کردمی فرار میی جوراهی دیرسی عمل مي پای اما وقتگرفتی خنده ام مزدمیم
 که کردی متشی اذی شام طال هزیسر م... آرومیلینه با عجله خوند نه خ... نماز واستاديخسته کوفته پا...نیرحسیام

 کنه که ی زندگي تو خونه ادی خانوم خوشگل بانیا "دادی با خنده جواب مرمیام.زنهی بهمون سر مری به دریچرا د
 و هم رهی خودمون خونه بگي هم برانکهی ايبرا... مدام با زنجان در رفت و آمد بودنیرحسی امااونروز..." باشهقشیال
 ... بود اونم کنار ما باشهنی وگرنه قرارمون اکنهی نمیطال خودش گفته بود با ما زندگ... طاليبرا
 اما به دمی به حرفاش گوش نمای زنمیباهاش کم حرف م...کنمی تا اومد اخم مگفتمی به خودم مدنشی بار قبل از دهر

 روزا باهاش یبعض... آوردی به طرفم هجوم مدنشی ندي روز و شب ها ی انگار تمام دلتنگدمشیدی منکهیمحض ا
 دمیخندی بلند بلند مابونی تو خای.کردی نمتیاصال رعا  حجابمومیرفتی مرونی که با هم بییروزها...کردمی بد تا میلیخ

 طرد کردنش تنها ي باشم اما براممی دوباره مثل قدخواستمینم...زدی می جونیاونم در جواب تمام کارام لبخند ب
 ... بودنی همتونستمی که ميکار

مامانش خواهراشو گفته .می بود که با طال خونشون دعوت شده بودي روزي برامی که باهم داشتیی از دعواهایکی
ه  که ازدواج نکردیی های بعضنیاز ا... هاشون نهی هاشون ازدواج کرده بودن و بعضیدختر خاله هاش بعض...بود

 هر ی تو بچگنیرحسی ِ که اميهمون دختر نی اومد که ای نمادمی.کردی بهم چپ چپ نگاه ميادی زشونیکیبودن 
  کنم؟؟ي بازنی با ارمی مگفتی مشدیموقع باهاش دعوام م
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 رو مخم ی دونه حسابهیاما اون ...میدیخندی و ممیزدی جور بودم مدام با هم حرف میلی دو تا از دختر خاله هاش خبا
 بعد نهار مامانش بهش گفت بره اتاق خاله اش قهی نه اما چند دقای ادی دونم خودش گفته بود خوابم مینم...رفته بود
 خواستیچنان حرصم گرفته بود که دلم م...نیرحسی اتاق امتو  من رفتي جلوییاما اون با کمال پرو...ُ بخوابه

 !! بوددهی خـ ـوابنیرحسیرو تخـ ـت ام...رونی بکردمی و بعدم از اتاق پرتش مدمیکشیموهاشو م
 بهش نگفته بود که با اون همه رهی چادر سر کنه و حجاب بگی مدلنی داده بود اادی که بهش ی اون کسیعنی

 عطرش چنان خورد تو ي در اتاقو که باز کردم بو؟؟؟ی رو تخـ ـت پسر نامحرم بخوابستی درست ني که زديعطر
 بهم گفت یهرچ... نشستشمیاومد پ  حرص خوردم که طاليبه قدر... بکنمی قلفتموینی بخواستیمشامم که دلم م

 . کنمی خالدونویدوست نداشتم م... کنم بازم قبول نکردمي خونه تا کمتر خود خورمیکه بر
 عطرش که معلوم بود ياز بو...!! دهی از خودش نشون می چه عکس العملنهیبی و منیرحسی امی داشتم وقتدوست

 بکوبم تو صورتش از بس که واسم خواستیدلم م... شد داری از خواب بنیرحسیاقبل از اومدن ام!! شهیام حال یلیخ
 باشه به اون دختر ری نگاهم به امنکهی اي جابه. اومدری ام دیلی خشهی برعکس همنیرحسیام... اومدیچشم و ابرو م

 " بهری امی وقتن؟یرحسی امدنی االن خنده داره ؟؟ دی چخنده؟؟؟ی می چيبرا... ناجورش چشم دوخته بودميخاله 
 تا باهم وارد اتاق ریمنم همزمان رفتم کنار ام...کرد و رفت طرف اتاقش "سالم  " لبری زدیرس "آزاده 

 نکهیبه محض ا "!اول شما"منم با خنده گفتم ... ـرم گذاشت تا من اول وارد اتاق بشمـدستشو پشت کم...میبش
  و با تعجب گفتدی کشیقی عموارد اتاق شد نفس

 !! عطر نزنادیمنکه گفته بودم به خودت ز_
 بو هم از تخـ شتری بکنمیفکر م! دختر خاله ات دوش گرفته:  دادم و گفتمهی اتاقش تکواری ـنه به دـی به سدست

 ! رو تخـ ـتتون کپه مرگشو گذاشتشونیظهر ا! ـت باشه
 .  جمع کردشویلحافو رو تخـ ـت... رفت انداخت و طرف تخـ ـتشی صندلي رو دسته کتشو

 خورده هی...فشی کثيدر بالکنشو باز کرد و همه رو انداخت رو لباسا... کنهکاری چخوادی منمی نشستم ببشی صندليرو
رگ گردنش ...کمی چفت بالکن و زد اومد نزدیوقت.رونیمتکاشم از رو تخـ ـت برداشت و پرت کرد ب.آروم شدم 

 ...خسته شده بود  حرفامنی دادنام از اری گنیمعلوم بود از ا...متورم شده بود
 ؟؟ي شدیعصبان_
  بسته گفتي و با چشمادی پشت گردنش دست کشبه
 رم؟؟ی دوش بگهیبرم . خسته امیلینفس جان من خ_

 !! ندارندنیحوصله ناز کش! آقا خستن... خونهرفتمی مدیبا... از تو کمدش دراوردم مانتومو
 ؟؟ي بريخوایکجا م_

 داشت نگام يبا غلدر...دیتا اومدم مانتومو تنم کنم از دستم کش.  توخونمو که حاج خانوم بهم داده بود درآوردمچادر
 ...اوردمیاما منم کم ن.کردیم
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 ! باز بودشتی نالتی کردن با فامکی موقع سالم عل؟؟ي خسته ادیچته؟؟ به ما که رس_
  حموم خوبه؟؟رمینم. نشدهيزیحاال هم چ.هی بقشی پمی بررمیگفتم برم دوش بگ.  نزدمیرفنفس جان منکه ح_
 .میکنی رفع زحمت مگهیماهم د. ریشما برو دوشتو بگ.الزم نکرده ...رینخ_

 ي برداشتم تا سرم کنم که تقه امویچادر مشک.  مانتومو تنم کردممی و منم در کمال آرامش ظاهرکردی نگام مکالفه
 داشتم موی تصمنیمنم چون هم!  خونهمیطال اومده بود بگه که بهتره بر... در اتاقو باز کردنیرحسیام...به در خورد

 در خونه اشون ي جلویوقت... کردمی خدافظمهموناشون  باری امنی سنگي توجه به نگاه هایموافقت کردم و ب
 ..نتمون برسوخوادی و مرونی بنگی ماشنشو آورده از پارکدمی دمیدیرس

 ي هاشهی جلو نشسته بودم و کالفه ریر صندل. بوددهی فای بازم بادی بنیرحسی به طال اصرار کردم تا نذاره امهرچقدر
 هیاز .  اما واقعا برام مهم نبودکنمی طال خراب مي کارا خودمم جلونی دونستم با ایم...زدمیشالمو تو هم گره م

 تونستم درست ینم.شدی مشتری که روز به روز بنیسرحی عالقه ام به امگهیطرف حس عذاب وجدان از طرف د
 ... همه عذاب وجدانو نداشتمنی طاقت ِ اگهی بود دیاما هر چ... نهای دونستم کارم درسته ینم.رمی بگمیتصم
منم ...زدمی و مدام غر مکردمی جهت با طال دعوا می خود و بی وقتا بیبعض..ي و زارهی شب کارم شده بود گرهر

 ...اوردمی ممانی وقتا به بچه بودنم ایهر چند بعض. شروع کنمموی دغدغه زندگیدوست داشتم آروم و ب
 خونمون مونده بود ي دوباریکی.مونهی مشمونی گفت که شب پي ناباورنی نگه داشت و در عنوی در خونه ماشيجلو

 نکرده ی سالم و اوحوالپرسالشونی با فامی مثل االن که درست حسابای که خودشون مهمون داشتن یاما نه زمان
 .مجبور شد ما رو برسونه

چقدر ...هی گرریسر نماز دوباره زدم ز... تو اتاق و درم بستمدمیبه محض ورودمونم چپ... از اخم و تخم برنداشتمدست
د  بخواستمی نمگهیمنکه د...من توبه کرده بودم. عذاب وجدانو ازم بردارهنیخدارو التماس کردم تا ا

 دارم عالم و آدمو کردمیحس م. اومدیخودم بدم م  افتاد ازی طال می حتای نیرحسی چشمم به امنکهیهم...اما...باشم
 ذارمیسر کار م

 ی حسهیانگار .شدی مسجد ُبرم بازم دلم با خودم صاف نمي نماز جماعتای حتای قرآن بخونم کردمی میهرچقدر سع. 
 اومدم قرآن بخونم ی میاصال وقت..شهی رو دامنت پاك نمي بازم لکه ی کني هرکارگفتی مدیخندیتو وجودم بهم م

 یحت... چشممي اومد جلوی اونا ميهمه ...کردم ی تنم مای که تو مهمونی عجق وجقي خودم با اون لباساي افهیق
االن روم  که ییحرفا...زدمی که با حامد مییحرفا...کردی صدامو پخش میکی حرفام موقع نماز خوندن انگار یبعض

 ... به نامزدم بگمشهینم
اونم ... و سردشدمی سنگ مدیدوباره با...زدمی نقاب ِ آدم بد ُ مدیدوباره با... اومد تو اتاقمنیرحسی بعد نماز اماونشب

 ...کردی که نگاه خسته اش ذوبم مي مرديجلو
 ازت نی از اشتریمن ب. اصال رفتار امروزت درست نبود ؟؟یکنی خودتو ناراحت میکی کوچيتو چرا واسه هر مسئله _

  با خودت؟؟ای یکنی با من لج ميدار...ي روزا عوض شدنیا...توقع دارم
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 یخواستیم. بودمنیآره آقا جوون من از اولش هم!  که من بچه امنهی حرفا انی اگه منظورت از انیرحسی امنیبب_
 نکن گفتم ی شوختیی با پسر دایگفت... بشم گفتم چشميدر چایگفت...ي خواستگاريای بعد بیچشماتو وا کن

  بزنم؟؟هی پوشابونی از فردا تو خي خوایم ؟؟يخوای ازم می چگهید.. رفت و آمداتو بهم بگو گفتم چشمیگفت...چشم
 دوست دارم ی کالم گفتم چهی... نکردمي شدنت اجباري چادري من برا؟؟یکنی من چرا بحث و عوض مزیعز_

 !!نیهم.يتوام از فرداش سرت کرد
 اون روز که به احسان دست ای ؟؟ي بهم کردی چه اخمکردمی می داشتم با رسول شوخستی نادتی ن؟؟؟یآره هم_

 ؟؟یگی میدادم؟؟اونو چ
 اشکال داره؟؟.  بگم دوست ندارم زنم با نامحرم خوش و بش بکنهیبه ک! در مورد اونا حق با منه_
 ! حرف بزنایبرو هر وقت زنت شدم ب_

به زور تحملم . بزنهی تونست حرفی شده بود اما نممونیانگار پش... برمی نمادی وقت از چی اون شبشو هي هانگاه
 يهمه ... حرفا بودنیاما اون صبورتر از ا. بشه و پا پس بکشهمونی بود که خودش پشنیمن همه تالشم ا...کردیم

 ازم دست نیرحسی کارام امنی با همخواستمیفقط از خدا م...کردی هامو تحمل میق بدعني همه امویبداخالق
 ...ارمی ُ به زبون بتیمنم مجبور شدم واقع...دیاما نکش..بکشه

 د؟؟یاری بفی تشردیتونیاالن م. جناب راد با شما کار دارنونفریخانوم هما_
 .امیم..بله_
  کردم و گفتمیاحی به ررو
 !ی بگو منیبرداشت. از شرکتام واسه جوابیکیمنتظر زنگ .حواست به تلفنا باشه. رادشی پرمیمن م_

 چشم:  تکون داد و گفتي سری با دستپاچشهی هممثل
 شی پی که من مسئول دفترم مشکلی اومد تو قسمتی خوشم نمچیه..دادمی مری گهی دمیرسی می راهرو به هر کتو
 جا جمع هی کارمندا نکهیاز ا... وجود نداشتهی تا حاال مشکل به خصوصکنمی کار منجای ام که ای پنج سالنیتو ا.ادیب

 سهراب بهم نمی هميبرا... اومدی خوشم نمال کارخونه بگو بخند راه بندازن اصطی زن و مرد تو محایبشن 
 ..."حاج خانوم"گفتیم

 و پوك کی باهم جی دونستم حسابیم...نداختمی جلوش لنگ مدی ازاون هفت خطا بود که من باي سهرایمنش
  سالم کنم گفتمشی به منشنکهیبدون ا...دارن

 هستن؟؟_
  که مخصوص همه جا بود جز شرکت گفتي باال داد و با عشوه اییابرو
  هستن؟؟یک_

  طلبکارم گفتمشهی بغـ ـلم گرفتم و با لحن همری زدستامو
 .!گهی دگمیخب راد ُ م!! روباه مکّار_
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لحن حرف زدنش پشت تلفن . دوبار تکون داد و با اتاق روباره تماس گرفت180 هی تاسف سرشو تحت زاوتی نهابا
 ... باهمشی پقهی دو دقنای اکردی ندونه فکر می بود که هرکعی فجيبه قدر

 پر ياون چشما... نشسته بودزیچه عجب پشت م... اتاقش شدمی ِمحترم راهی گفتم و با اشاره منشیی"استغفراهللا "
 ... در واستادم و جلوتر نرفتميکاینزد...تاپ روم زوم کرده بود لپ ي از باالبشویفر
 ن؟؟ی داشتيکار_
 . ممکنه حرفامون طول بکشهد؟؟ینی چند لحظه بششهیم_
 مقابلم نشست یوقت.چند لحظه منتظر موندم تا لپ تاپشو بست... بود نشستمزشی که از می صندلنی دور تريرو

 ...کردی آدما حالمو بد میبعض با کی نزديفاصله ...نییسرمو انداختم پا
 ه؟؟ی بپرسم مشکل شما با من چتونمیم_
 !! با شما ندارمیمن مشکل_
 بدونم کدوم کارم مخالف نظرات شماست که من دست تو خوامیم..دوست دارم علتشو بدونم ! دوننیهمه م! دیدار_

 !!شهی عمو با خبر مکنمیدماغمم م
 !يشماهم به خودت شک دار!  راد تماس نداشتمي مدت اصال با آقانیمن ا_
  سرخود قرار داد بستم؟؟؟ی من با شرکت دوبدهیپس چطور عموم از اونور آب فهم!! اه_

 اما من نه بندهی منافع خودشم شده با اون شرکت قرار داد مي که سهراب براکردمیفکرشو م. خبر بودمی من بوافعا
 !!دنی جناب راد فهمهنکیاز عقد قرار داد خبر داشتم نه از ا

 ياما واقعا من خبر!  خوب ِیلی خدی کارو کردنی سر خود ادیدونی خودتونم منکهیا... من بهشون خبر ندادمدینیبب_
 ! بدمینداشتم که بخوام به کس

  من خرم؟؟يفکر کرد_
فعال .بدون ترس... شده بودمرهیبه صورت برافروخته اش خ... اضافه کردتشی به عصبانشتری ِ نگاهمون باهم بیتالق

 .اون از وحشت صداش به لرزه افتاده بود
 ی حرفاتو به کرسیتونی سرت می که انداختی لچکنی با ايفکر کرد.ستی تر از شما ني موزی شرکت کسنیتو ا_

 ؟؟یبشون
  گفتمظی حرف از کوره در رفتم و با غنی ادنی شنبا
 من گمی میوقت!! ی خوامم با آوردن اسمش دهن نجستو دوباره باز کنینم...ستی لچک ننیا!! مثل آدم حرف بزن_

 . مشکل خودتهیفهمی نمزادیزبون آدم!!  ندادمیعنیخبر ندادم 
از دهن به دهن ...می بودستادهی هم اي ـنه ـی ـنه به سـیس.  اونم بلند شدی صندلي با بلند شدنم از روهمزمان

  متنفر بودمیی آدمانیکردن با همچ
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 از جات بلند ی نتونگهی که دزنمی بهت مي ُ طوري بعديضربه !!  حاج خانومیشی ممونیاز کارت پش!!  باشمنتظر_
 .رونیحاال هم از اتاقم گم شو ب!!یش

 شهیدرم پشت سرم اونقدر محکم بستم که ش.رونی از اتاق زدم بتی و با عصبانختمی حس تنفرمو تو چشماش رتمام
 ها رو بردارم و شهی شکهی از اون تیکی خواستیدلم م... کردجادی اي بدتري از پنجره ها شکست و صدایکی ي

 ... ُ بزنمي مردنیباهاش شاه رگ همچ
انگار ... کردم و رفتم طرف اتاقمی سر اونا خالتمویعصبان!!  خوردهی زده کی کننی راهرو همه واستاده بودن تا ببتو

 خاموش ي که از ترس زل زده بود به صفحه یاحیو به ر خوردمیناخونامو م...ختیری داشت بهم میدوباره همه چ
جز . بکنمتونستمی نميکار...رونی منو از شرکت بندازه با عزمشو جذم کرده بود تنکهیمثل ا...کردمی نگاه متورشیمان

 . مشخص کنهفموی منتظر باشم تا آخر هفته راد از سفر برگرده و تکلنکهیا
 خونه پارك کردم اما دل ِ ي جلونویماش...رونی از شرکت زدم بشهی کارامو انجام دادم و زودتر از همهی عصر بقتا

 ي دوباره شروع کنه به زدن ِ حرفاخوادی باشه مدارمی اگه بای طال خوابه ای دونستم االن یم...خونه رفتن نداشتم
 ... راه برمدیباریم که یبارون  برف وری زخواستیپالتو تنم نبود اما دلم م...یشگیهم

 گهی ُ داشت که به خودش قول داده بودم دی آرامبخشي خلوت و سوت و کور برام حکم قرصاي هاکوچه
آخه من همه اشونو .. هست؟؟ادتی قوالمون ي و ازت بپرسم همه نمتی روز قبل از مردنم ببهی شدیکاش م...نخورم

 ...نکته به نکته...خط به خط..مو به مو...ادمهی
 ... به مندهی انگار تمام صبرشو بخشیزندگ(

 زندی ِ تمام هول مي صبری او با بکنمی مي من صبورهرچقدر
 ... بعدي ضربه يبرا

 ... راحتالتیخ...ی در کن لعنتی خستگیاندک
 ...)شودی ها در نمي زودنی ِ من به ایخستگ

 هربار به تعداد قدم هام شدی حس می که از سرما داشت بیی تفاوت به پاهای و برفتمی خودم تو کوچه ها راه ميبرا
 ی طال وقتي جلوتونمیمنکه نم... کنميخاطره باز..با خودم حرف بزنم... راه برمخواستیدلم م...کردمیاضافه م

 ... و ال اقل بغض کنمهی گرریز  ِ بزنمنیرحسی نقش اولش امگری که اسم بازنمیبی ُ میالیسر
 تفاوت ُ ی بي همه نقش آدم هايمن با خودم قرار گذاشتم جلو. کنمهی گرتونستمی خودم مي هایی تو تنهافقط

 . کنميباز
اونا باخبرم نبودن که من !  احسانیحت..رسول...دلتنگ سمانه ... دمشی که مدت هاست نديدلتنگ برادر...دلتنگم

 دوماه خونمونو یکی از بابا بالفاصله واسه همون ییبعد جدا..کردنی مدای ازم پيوگرنه حتما رد...کجا قبول شدم
بعد اون ...می ندادی آدرسمی در ارتباط بودهاشون که بایی از آدماچکدومی طال هم به هشنهادیبه پ.میعوض کرد

 دادمی به طال جواب مدی صد بار باي روزنکهیهم... زنگ زدن نداشتمي برایی زنجان و منم رومیاتفاقم که ما اومد



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 705 

خودمو از ...شدمی مشتری بي هاهی و کناشی منتطر ندی باکردمی اضافه م دور و اطرافمياگه به آدما...واسم بس بود
 آدم خونه نیبدون اون انگار تنها تر.. بردی خوابم نمدنشی روز بدون بـ ـوسهی که ي از برادریحت... کردماهمه جد

 ...  قد بلنددیشا... الغردیشا.. چاق تر شدهدیشا... تصورم شکلش هم برام سختهیحت..دلم براش تنگ شده...شدمیم
 از دست اون ناراحت نکهینه ا. خورده سرد برخورد کردمهی. دري اومد جلوی اومدم خونه طال با نگرانیوقت

 ...دیکشی به رخم ممویی بارون قدم زدنه بدجور تنهاری زنیانگار ا..فقط کالفه بودم...نه...باشم
 ! بودنگی شدم که تو سیفی کثيوانای درست کردن شام رفتم تو آشپزخونه که متوجه ظرف و ليبرا
 ؟؟یطال مهمون داشت_
 چطور؟؟!! نه_
 ...آخه_

 داشونی پدی به عدی و محسن که عی الری بغیعنی کردی کس و به خونمون دعوت نمچیطال ه.. حرفمو خوردمي ادامه
 شی فرش شهی! می کني باهاش مهمون دارمی که بخوامی نداشتيزیچ.میدادی ُ تو خونمون راه نمی ما کسشدیم

 هم از يخبر.می موبلمانم نداشتیحت!! تنگ ي اشپزخونه هی و کی اتاق کوچهیبا ...ي خونه دوازده مترهی تو يمتر
 ...تخـ ـت و تشک نرم نبود

 خونه بود و پول نی پول رهن امونییدارا... رفتمی عمل قلب من دادي براای خوب شدن طال ي دار و ندارمونو براما
!!  طال خانوم باشهي کرده زی مهمون همون عزنی شک کردم که ایی جوراهی...دادمیشو م که هنوز قسطینیماش

 یلیاما احتمالشو خ...زنهی و به طال سر مادیم نیرحسی مشکوك شده بودم که امهی قضنی به اي دوباریکیقبال هم 
 دست به سرم یی جوراهی اومدم خونه مامان بهم زنگ زد و ی از سمت شرکت می بار وقتهی نکهیتا ا...دادمیکم م

 ...امی برتریکرد تا د
 داره بهم نمی دم خونه ببي دکترای من اورژانس خوادی حالش بد شده و نمدی فکر کردم شانکهی موقع به خاطر ااون

 باال نشستم تا موقع يتو راه پله . کفش مردونههی و دمی کفش زنونه دهیپشت در ... اومدم خونهیوقت...گهیم
 بود تا به طال ی بار کافهیهمون ... خوابم بردشتم که دای بوده ما از شانس بدم به خاطر خستگیرفتنشون بفهمم ک

 چی کردم با سوال پی اون شب سعیحت. به ما سر بزنه و طال بهم خبر ندهتونستی نمي اگهیکس د...شک کنم
 ...زدی نمی بودن اما حرفایکردنش بفهمم مهمونا ک

 با زنش حاضر نبود چشمم به ی حتگهی بود که ديانگار مهمون ناخونده همون پسر... همون حس ُ داشتمامشبم
 ي بفهمم که حتما خبرتونستمی مگاهشی گاه و بيها "آه " از ایموقع شام از برق نگاه طال ...فتهیچشمش ب

 .. که طال دوباره بغض کردههده بودحتما با زنش اوم...دیکشی خبر بودنمو به رخم می که بيخبر...بوده
 نی زمي جانمازمو پهن کردم چشمم به مهر ِ رونکهیهم. خوندن نماز رفتم تو اتاقي شمامو شستم و برايظرفا
 دونستمم طال یم... تو خونمون نبودي مهراهیشب.. برداشتمشنی زميچهار دست و پا به طرفش رفتم و از رو.افتاد
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 بوده؟؟ درست نجای انیرحسی واقعا امیعنی...خونهی نمازشو مکشهی دراز مشهی که همیی همونجاییرای تو پذشهیهم
 ... ما بوده؟؟ي اون تو خونه کردمیهمون موقع که من خاطرهاشو مرور م

 ..می خاطره هاي براهیدو رکعت گر(
 ...ادتی ي قنوت سکوت براکی

 ... عشق بر باد رفتهي براي قراری سجده بدو
 ...)مرگـــــــــ دلمــــــــــ... ي تشهد براکی و
 کرده دمیبه خصوص حاال که سهراب تهد.رهی نگی ازم سوتی حواسمو به کار دادم تا کسشتری اومدن رادِ بزرگ ببا

 ي که قرار بود توش زده بشه براییحرفا. فکر و ذکرمو به طرف خودش کشونده بوديجلسه آخر هته همه ...بود
 ادیباهاشون ز... کارشون اومده بودنگزارش  دادنلی تحوي مسئوالن براشتریب.  بودتی با اهمیلی مثل من خیکی

 ...ی سالم و احوالپرسهیفقط در حد ...گرفتمیگرم نم
 ِ من ي راد خواستن تا نفر بعدي آقادینوبت به منکه رس... بودمختهی ري دی سهی پرونده و هی کارمو تو گزارش

 کردمیحس م...دمی لب سهراب ُ دي پوزخند رونمیدست بهم اشاره کرد تا بش که با ياون لحظه ا.. کار بدنحیتوض
 تا فشارمو کردمی پامو تو کفشم فرو ميتا نشستم انگشی رو صندلیوقت.. کردنی خالخی پارچ آب هیرو بدنم 
جلسه ... گرفتن از بازوهام به ترسم غلبه کنمشگونی با نکردمی میکف دستام عرق کرده بود و مدام سع...برگردونم

 !!ننی منو تو اتاقشون ببخوانی مشونی راد بهم گفت که اي آقایکه تموم شد منش
 فکر نی راد منتظر نشسته بودم مدام به اکی که تو اتاق بزرگ و شیمدت زمان... کردم ی خداحافظهی زودتر از بقمنم

 حرف ایخشونت و صالبتش موقع راه رفتن ... ساعت معطل شدم تا اومدمین... بهم بزنهیی که قرار ِ چه حرفاکردمیم
 ... بابام بودهیزدن شب

 !شنومیم...خب_
از شرکت ... کامل به زبون آوردمحاتی ماه و با توضهی نی لرزشش معلوم نباشه گزارش اکردمی می که سعیی صدابا
 فسخ کرده یی مواد غذادنی رسریادشونو به خاطر د که قراردیی تا اونامی که تازه باهاشون قرار داد بسته بودییها

 مطالب و که گفتم شتریب.. ازمون مهلت خواسته بودنده که چکاشونو پاس نکرده بودن و دوباریی از اونایحت.بودن
 ... سهرابي موند کارایم
 از مفادش ی اطالعچی قرارداد بستن که من هی راد با شرکت بن دوبيدرآخرم خدمتتون عرض کنم که خود ِ آقا_

 .!!ندارم
 !! شروع جنگیعمی فرم نگاه کردنش نیا... و پرونده رو بستدی کششی جو گندمي به موهای دستراد
اما سهراب بعد از ... نهای دیانی دونم شما در جرینم! نی نداشتی که با سهراب رفتار مناسبانمی مدت در جرنیتو ا_

 در نبود من بعنوان ی وحترهی بگمی شرکت تصمياره براپس اونم حق د. درصد سهام شرکت ُ داره30فوت پدرش 
 !ستی من قابل قبول ني اصال برانیشت بحث و جدل داشونی شما مدام با انکهیا. عامل دستور بدهریمد
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 ...کردی مي ازش طرفداردیباالخره برادرزاده اش بود ُ با... بروز ندمموی کردم دستپاچگیسع
 به شما گزارش پس دی فروش باریاما من بعنوان مد!!  شما دخالت نکردميرزاده  راد منکه تو کار برادي آقادینیبب_

! ستی من نری تقصدهی مفادشو بهم بگه جواب سر باال مگمی بعدم که مبندهی در نبود من قرار داد مشونی ایوقت! بدم
 نکهیا. دارمتی فقط حس مسئولنجایمن ا...بندهی مداد  و کجا قراری شرکت با کنی استی من اصال مهم نيبرا

 با ی حتای زنهی نمی پرداخت اونا حرفشی پای چک ي و از مبلغ هابندهی هست قرارداد می که تو دوبی با شرکتشونیا
 من ذارنی نمشونی ماه ِ نقد نشده اما اشی از دوستاشونه اونقدر راحتن که چک اون شرکت شیکی ي که برایشرکت

 !!رمیمورد نظر تماس بگ باشرکت
 که روبه روم قرار داشت ی صندلي بلند شد و روزشیچون از پشت م. نداشتی موضوع اصال اطالعنی از اانگار

 خودم عادت کرده بی و غربی عجي رفتارانیخنده دار بود اما به ا.دستامو مشت کرده بودم تا صدام نلرزه...نشست
 ...بودم

 بهم گزارش دی به چک ها بایدگی مسئول رسکردمیر مفک!!  اطالع نداشتمنی که شما مطرح کردیمن از موضوع_
 .دادیم

  تکون دادم و گفتميسر... چرب کنهانشوی اطرافيالیبی دلم گفتم اون روباه مکار بلد ِ ستو
 .ستمی سهراب خان نيپس من مسئول کارا! نیبازم هرجور شما دستور بد_
 مثل سهراب آدمو تو هچل یر اومدن با آدمحقم داشت کنا.معلوم بود تو فکر فرو رفته. داد هی تکی صندلبه
 ...نداختیم
  جناب راد؟؟دی نداريبا من امر_

بعد دو سه بار صدا زدن .دادی ام به بال بال زدنم نشون نمیتازه عکس العمل...چی هدیصدامو که نشن. نبودنجای ااصال
 تازه نگام کرد

 ن؟ی گفتيزیشما چ_
  من برم؟؟دی ندارياگه امر_
 ..به سالمت! نه_
 ی از سفر که مشهیهم. پاداش دادمدیته دلم به خودم نو.زشی پشت مرفتیداشت م.. بودم که صدام زددهی در نرسبه

 ... البته نه اونقدر که...دادی پول متی نهااوردی مهی هدرای مدهیاومد واسه مسئوال 
 باز اومدم شیشکر کردم و با ن ازش تیحساب. نوروز و مسافرت بودهی پاکت هدهی و دی تا سر رسچهار

 دی به تهدادیفقط خدا کنه دوباره ن. نداشتم ي به سهراب کارگهید.دمی خودمم فهمفی تکلينجوریا.رونیب
 ... دادمی ُ کاش لو نمی برگشتي چک هاهیقض..کردن
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 ستمی بود وارد سی انبار گرداني که برای فروشي بود که کدهانی ادی چند روزم تا قبل عنی ايکارها
بعدم تا چشمش بهم افتاد زد ... با صورت سرخ و برافروخته اومد تو اتاقیاحیمشغول انجام کارم بودم که ر...کردمیم
 .شدمی که من متوجه نمزدی میی حرفاهی کردی مهی که گریدر حال. شده بودمرهیهاج و واج بهش خ...هی گرریز
 ...با توام دختر!! الو... بابايانه؟؟ ا حنیکنی مهی گری شده؟؟؟ واسه چی چنمی عر نزن ببقهی دقهی_
 هی.ه افتاده بود &! واژه!&به ... آب آوردم و به زور بهش دادموانی لهیبراش . اومدی نفسش باال نمهی شدت گراز

 ...خورده که گذشت اونقدر بهش اخم و تخم کردم تا از ترسم اشکاشو پاك کرد
 .... شدهی چنمی کن ببفیخب تعر_
 ...زدی حرف مدهی بردهی که کرده بود بري اهی خاطر گربه
 ...هی گرریدوباره زد ز..يواسه نهار رفتم سلف غذاخور.. امروز...من_
 ... منویکشت.ری آبغوره نگنقدریبسه ا! خب_
 !!!کردی غذا خوردنمو مسخره مي چجورینی ببيآخه نبود_

 موضوع نی که به خاطر ایی اشکاي شده بود هم براجادی که اي چهار تا شده بود هم بابت سوژه خنده اچشمام
 . شده بودختهیر
  مسخره ات کرد؟؟یحاال ک_
 !خیسروناز مشا... ِ سهراب خانیمنش_
چون خودمم .. سروناز نگاه کرده بوديهاج و واج نشسته بود به مسخره کردنا... دمی دختر خندنی ِ ای دلم به سادگتو

 بار ِ حنانه کردم و نشستم پشت راهی فحش بدم سه چهار تا بد و بخی به مشانکهی اي بودم به جایاز دستش حرص
 .زمیم
 

 ي مادراهیشده بودم شب. نشهداری سر و صدا انجام دادم تا بیکارامو ب. که برگشتم خونه طال خواب بوديعصر
درست کردنش وقت  ای امد تو ذهنم ی که مییاسم هرغذا!!  درست کنم خلم کده بودی واسه شام چنکهیفکر ا.خونه

 زود عکس یلیاومدم خ. که تلفن زنگ خوردمگشتی می عدد ماهکی دنبال زریتو فر. می تازه خورده بودهی بود ریگ
 وضعم خنده دار شتریب.نی کرد به در آشپزخونه و با سر رفتم تو زمری پام گهوی نشه اما داریالعمل نشون بدم تا طال ب

تلفنو جواب .. راحت کردالمویلو به اون پهلو شدن و بسته شدن دوباره چشماش خ پهنی اهیطال با ... دارهیبود تا گر
 ... تو اتاقدمیی دوو دادم

 دییبفرما...الو_
 !نفس؟_
 ؟یکنی مهی چرا گر؟؟؟یجانم ال_

 اشو هی گرينتونستم صدا. که آماده شکستن بودی بغضینی داشت با سنگیمی مـ ـستقي اش رابطه هی گريصدا
 ... به هقهق افتاده بودينجوری اونقدر محکمه پسند بوده که الناز بابتش الشیدل.هی گرریبشنوم و نزنم ز
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 ؟؟یکنی مهیتو چرا گر_
  من نکنم؟یکنی مهی گريخوب تو دار_
  شد؟ی باز چیآخه نفس اگه بدون_
 ..یکنی نگرانم مي شده؟ داری چنمیبگو بب. نکنهیترو خدا گر_
 ...امروز_
 ..خب_
 !آخه...امروز_
 ن؟؟یگی به من نمنی افتاده شماهم باخبر شدی اتفاقدینکنه واسه نو يوا_
 ! شدهمیخودم طور. خودتو نگران نکن. نهيوا_
  گفتمتی باشم با عصبانی حرف الي منتظر ادامه نکهی هول اشکامو پاك کردم و بدون ابه
 . اگه پرش به پرت خورده باشهزنمشیمثل سگ م.کنمی دستشو قلم مامیمحسن زدتت؟؟ به خدا م_
 !کنهی من نزنمش اون جرئت نمه؟ی کتک چ؟یکنی میچرا قاط!! يهوووو_

 ِ یاون محسن اون خال.گفتی راست میال. به خودم استرس داده بودميخودیب. رونی راحت دادم بالی با خنفسمو
  گفتی نمیمهربون از گل نازکترم به ال

 !دنیع کنم؟؟مردم از بس تو دلم رخت ساب قطوی گوشای یزنی مثل آدم حرف میال_
  نه محسن ُ باشه؟؟يفقط قول بده نه منو فحش بد.خب االن مگم_
 . برم غذا بذارمخوامیبگو م.یضعف کردم از گشنگ. بنالی اليوا_
 ...دیلرزیاما صداش م.کردی نمهی گرگهید
 ؟ي داریشام چ_

 ! شکرتایباز خدا... گازي خسته کوفته واستم پادی افتادم که بانی اادی تازه
  شده؟؟ی چیگیحاال م. کنمدای بذارم البته اگه پی ماهخوامیم_
 !!شهی روم نميوا_
  اومد سرش داد زدمی که اصال به من ِ محترم نمیی کوره در رفتم و با صدااز
 شه؟؟ی روم نمیگی بعد میکنی عر عر مي زنگ زدکهیزن_
 س گفت اخالق شگرفم آگاه بود با ترنی چون به ایال
 !!سوزهیداد نزن گلوت م.غلط کردم قربونت برم_
 ...ی نگشمارمیتا سه م!!بگو_
 !!من حامله ام_

 !! گفتی چادی بادمی گهی بار دهیلبه پنجره نشستم تا !  دست و پام شل شدی اليمن به جا.دی از سه فازم پربرق
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  دوباره؟؟يحامله ا_
پسرشم فرستادم ور ِ .رونی اومدم خونه محسن ُ پرت کردم بشگاهی از آزمایوقت...! شد! خواستمیبه خدا من نم_

 ...سختمه. استراحت مطلق باشمخوامیمن نم..  هفت ماه تو جا بودمی من سر اولگهیپدر سگ نم!دلش
 ییفقط حق داشت واسه دستشو. بود پنج ماه تو خونهمارستانیسر آرش دوماه ب.حق داشت واال...هی گرری زد زدوباره

 . بودمششیکاش پ!اونم با وجود آرش...اما حاال. از جاش جم بخورهزای چنجوریم و ارفتن و حمو
 عذاب شتری کارات فقط خودتو بنیاالنم با ا.شهی بخواد بشه می چهی. ندارهریمحسنم تقص.حاال که شده. نکنهیگر_
  دوباره پسر؟؟ای يحاال دخمل دوست دار.ادی مای و سالم به دنحی صحنمی اشاهللایتوکل به خدا ا.يدیم
 ...فکر کنم انداختنش اشکال. ماهش نشدههیاالنکه .گمیم_
 هی تا خدا کننیاوشگول مردم هزار تا دوا دکتر م. طرز فکرتنی با ايدیر! خاك دو عالم تو سرت!! خاك تو سرت_

 خدافظ! واقعا واسط متاسفم...بچه بهشون بده بعد تو
 که رفتمیبه طرف آشپزخونه م.  دمی ُ از برق کشی گوشمیس.کرد دمغم ی حسابی حرف اونم از زبون النی ادنیشن

 .دلم لک زده بود واسه بغـ ـل کردنش...طال صدام زد
 خوشجل ِ من چطوره؟_
 ؟؟يتو داد زد_

 .. بوددهی شنمهیپس حرفامونو نصفه و ن.  خودمو آروم رو صورتش فشار دادمي ـلش کردم و گونه بغـ
 ؟؟يدیاز خواب پر. دیعشقم ببخش_
 . شده؟ نگرانمی چیگیحاال م.شدمی مداری بدی ام باگهیآره اما د_

 . فاصله گرفتم و به چشمهاش که هنوزم خوابالو بود نگاه کردمازش
 ! بره بندازتشخوادیاحمق م!  دوباره حامله استیال_

  گفترفتی که به طرف تلفن می و در حالدی به چشماش کشیدست
 ؟؟ي سرش داد زدي بدشی دلدارنکهی ايتوام به جا_
 .آخه حرصمو دراورد_

 الغرشو يچون همزمان که انگشتا.گرفتی و می اليشماره . تلفن ُ بذاره سر جاشمی حرف نزد و دال شد تا سطال
 يبرا. طال رو نداشتمي هیحوصله گوش دادن به حرف و گر... خوندشی می ِ آرومي با صدادادیرو عددا فشار م

 ...نشنوم در آشپزخونه ام بستم تا صداشونو.. دوممفی ِ شغل شری رفتم پنمیهم
 ی زودم به خوشبختیلی بود اما خدهی کشی سختشیاون کمتر از من تو زندگ.شدی ممی حسودی وقتا به الیبعض
 شدی ممی بهش حسودیی وقتاهی یحت..بعد فوت مادرش طال شده بود مادر جفتمون... خوبيبچه .شوهر خوب.دیرس

 ... دوسش دارهنقدریکه چرا طال ا
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 یمنم وقت.لباسمم باز نباشه. کنمشیمدام بهم سپرده بود که کم آرا.  بحث کردمنیرحسی چقدر با امشی عروسروز
 یاهی دستور دادم که ستونستمی ُ تا مشگاهیرفتم آرا... به حرفش گوش ندادمستی مختلط نی مهموندونستمیم

 که يطور. درهم شدافشی دنبالم قشگاهیآرا ا طال اومدن دم بنکهیبه محض ا. کنهشتری ِ لبـ ـامو بیچشمام و سرخ
 طال میدی در که رسيجلو...یچیه... کالم حرف نزدهیتا خود ِ اراك . بهش نگاه کنمکردمی خودمم جرئت نمگهید

هاج و واج . بشم دستمو گرفت و در و بستادهی تا اومدم پیاما من با اون لباس پرنسس. شدادهی پنیزودتر از ماش
 . دراوردبشی از جی زد و دستمالینی دلنشلبخند. شده بودمرهیبهش خ

 و فکر خوردی که می کم کردن حرصي برادیشا... خندهریزد ز... فکرشو خوندم و لبـ ـامو به تو جمع کردمعیسر
 دیبا... چشمامو بستمدمیکشی که ميبابت درد...دادی لب و فشار مریشصتشو گذاشته بود ز.شمی من متوجه نمکردیم

 . باعث شد دهنم باز بشهمیری لحظه غافلگهی اما تو کردمیتحمل م
 در غمیمنم تا ج... رنگ کردی ِ چشممو بشی از بسته بودن چشمام سوء استفاده کرد و با دو تا دستمال آرانیرحسیام

 می عصبانیاما کارش حساب. ِ لـ ـبم کم کنهیسرخهرچند فقط تونست از .دی لـ ـبم کشياومده بود دستمال ورو
خوشحال از ...می خوشحال بودی اون شب من و القدرچ... ِ چشمامو درست کنمشیمجبور شدم دوباره آرا...کرده بود

 ي تو همون دو روزنیرحسیمحسن و ام.رفتمیمن ِ احمقم با خودم کلنجار م! میشی خوشبخت ممی جفتمون دارنکهیا
 ... هم بودهی و سر و ظاهرشون شبپی چون تدی باهم اخت شده بودن شامیکه ما اونجا بود

 هنوز ی طال و الياما صحبت ها.برنجم که آماده شده بود.رونی از مرور خاطرات کشوندتم بی جلز و ولز ماهيصدا
 حتی ُ نصیداشت ال.دادمی م طال گوشي به حرفادمیچی موانوی و بشقاب و لنداختمی که سفره میدر حال.ادامه داشت

 خونه ادیگفت آرشم بفرسته مهد کودك تا م بهش. استراحت کنه شتری باشه و بشی که حواسش به توراهکردیم
 . نکنهتی ُ اذی الگهیاونقدر خسته باشه که د

 ... نشستم به غذا خوردنعی سرنمی همي منتظر مامان بمونم برانتونستم
 
  معرفتیسالم ب_
  سمانه خوبه؟؟یسالم خوب_
  طال خانوم خوبن؟؟يتو چطور.میهمه خوب_
 .رسوندی دونه زنگ زدم وگرنه حتما سالم مینم.آره_
  کار و بار خوبه؟ قلبت؟؟يخودت چطور_
  دلم براش تنگ شده؟ي خبر داردیاز خاله مهش.منم خوبم_
 !!دیی دو قلو زاونایف... از عروسش ِيخاله که مشغول پرستار_
 .دمی رسول به زن ِ احسان داد غش غش خند کهی لقبدنی شنبا
 خانوم ِ شما خوفن؟! یگوله نمک.خدا خفت نکنه رسول_
 .می خورده باهم دعوا دارهی.ستی ام بدك نيپر_
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 چرا؟..اه_
 !دهی مریبهم گ_

 دی اونم خندنباریا... خندهری جمله رو گفت که دوباره زدم زنی مثل دخترا انیهمچ
 نی همدهی بنده اش مهی ُ به ی و با نمکیپی خوشتي خدا همه ی کنم؟ وقتکاری چزمی عزگمیبهش م! باور کن_
  موهبت ُ بدم؟؟نی خمس ادیمنم با! گهی دشهیم
 !! نشهای که رمی خمس بدانهی مخفدی ماها بازمی عزنیبب!! ...یتوام که مثل من! خاك تو گورت_
  قبلش نبودهی چند ثانهی که اصال شبيگرفته ا ي اما رسول با صدارمی خنده حرفمو زدم تا با خنده ام جواب بگبا

 گفت
 ؟؟ی سر ِ منم گول بماليخوایچرا م! شناسمی خنده اتو ميمنکه صدا_

 ... بود و بسیشگیجاش بغض هم.دی لـ ـبم ماسي روخنده
 با ي ثابت بشه؟؟ االنم دارتی تا مردونگي بهم زدوی همه چریبا ام! یستی نی ولی خوش باشی دونم رفتیمنکه م_
 يشماره ا... اما قلبتی از بابات گرفتتِی ظاهر سردت ارثنیا. دونم یاما منکه م.یکنی می بازم مردونگي دارضیمر

 نکهی بدون ایپرسی حال همه رو میزنی زنگ مخاموش شهی کارت هممی سهی بار ازهیهر چند ماه .يکه بهمون نداد
 ي دوست ندارگهی دیگیم...دی خاله مهشیمن حت...نمتی ببامی بخوامی مگمی تو دلت چه خبره؟؟ هر بارم که میبگ
  جوجه؟یزنیمارو به چوب اون م! ینی ُ ببنی مهيالیفام

 ... شدری هام سرازاشک
 ...مـــ...من_
چند .میچقدر با احسان دنبالت گشت.ی رفتی خبر نمی بيآدم بود. من من نکننقدریا! یستی منم نمی بچه تو ننیبب_

 افتاده فقط ی تو واون چه اتفاقنی بدمیپرسیازش م. دونه خونتون کجاستی گفت نمیم.می رفتنیرحسیبار سراغ ام
 ...دادیجواب سر باال م

 چیمنم ه.یزنی حرفارو بهم منی که هر دفعه تو تمام انهی اي برازنمی بار زنگ مهیمن اگه چند ماه ...رسول جان_
 زنت خونه است؟؟! پی خوشتيپس شروع نکن آقا. ندارم بدمیجواب

  گرفته جواب دادي همون صدابا
 ! ِدیخونه آقا سع...نه_
  خوبه؟دی شده؟؟ نوي طور؟؟یاونجاست؟؟ چرا تو نرفت_
  چنتا عکس ازش بفرستم ؟يخوایم... بودنجایاتفاقا صبحم ا. حالش خوبهدیفقط بدون نو_
 .بهشم نگو من زنگ زدم! نه_
 !لشی پولش هست هم تو موبافویعکسات هم تو ک.دوست داره یلیاما بدون خ. گمی دروغ مشهیمثل هم_
  داره؟یمگه گوش_
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 ... دار رسول مضطربم کردی معني خنده
  شمارشو بهت بدم؟؟يخوایم!!  ِیفقط دو تومن پول گوش! دهی واسش خرداشیبابات از تهد! یپس چ_

 يباهاش در ارتباط بودم به قدر سال اول که هیاما همون . اوردی بدجور بهم فشار مدی حرف زدن با نووسوسه
 ... بهش زنگ نزنم تا راحتتر بتونه فراموشم کنهگهی گرفتم دمی تصمگفتی و غصه اشو واسم میناراحت

 ؟ي نداريکار! نه_
 . دوست بودنی زمانهی ینا سالمت.  زنگ بزنهدیبه طال خانوم سالم برسون بگو به مهش_
 !ادِی از سرت زیدونیخودت م. نکنتی اذسارمیپر.توام مراقب خودت باش.گمیباشه م_
  زود زود زنگ بزندیفقط جون نو. به چشميا_
 .زنمیحتما زنگ م.جون داداشمو قسم نده.باشه_
 خدافظ.مراقب خودت باش_
 ...خدافظ_
 بودم بهش دهی خریاحی ري که براي اهی گفتم و هدکی ُ تبردیبه همکارا ع... تموم شدممی روز کارنی شرکت آخرتو

 .شیچون قرار بود محمد بره خواستگار. داشت گهی دي طعم و مزه هی اون ي برادیسال عام...دادم
 

 خونه شده ي مدت عاشق کارنیتو ا.می مونده بود و من و طال باهم به جون خونه افتاددی روز تا عسه
 روز ِ هی.دیکشی طول نمادی زی بود و هم خالکی مثل ما که هم کوچي خونه ايبرا...یمخصوصا خونه تکون...بودم

 شی پهی ترکمیرفتی بود که ميوز به خاطر همون دو ردیشا.شدی طال حالش بهتر مدی عيدم دما...میتمومش کرد
اما چاره . باهاش برمتونستمی نمگهی شروع به کار کنه دنیاما امسال به خاطر شرکت که قرار بود از پنج فرورد..ییدا
 .. کرده بودممیی به تنها دایتمام سفارشارو تلفن... نبوديا

 
 ياشتباه کردم ُ پا. زنگ بزنهدی رسول افتادم که گفته بود به طال بگم تا به خاله مهشادی تازه نی سفره هفت سسر

 و به قرآن خوندنش دی کشیبعدم آه کوتاه...طال دوباره چشماش پر شد از اشک. حرفو زدمنی انی هفت سيسفره 
 ...وندمخی توسل مي دعامنم با وضو سر سفره نشسته بودم و.ادامه داد

 ....زمیعز...عشقم...مادرم... ِ طال بودی آرزوم سالمتتنها
 ... ِ من ِ تنهايای دنهمه

 
 که از کوچه به ی دهل و تپليبا صدا...شدی پخش مزونی بود که از تلوی ساعتي جفتمون به عقربه هاچشم

 لی حال تبدنی حالم به بدتردیدم ع...می و زودتر همو بغـ ـل کردمی گفتکی و بهم تبردیگوشمون خورد هردومون ع
 .شکستی نمی معمولي هاهیگر نی که با ایبغض...دیکشی به قلـ ـبم سرك منی بغض سنگهیهمه اش .شدیم
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  ـــــــــــــــرمـی نــــمـــگـــــــــــلیتحــــــــو
  تـــــــــــــــــــــوی را کــــه بـــــــــیسالــــــــــــــــــــ

  ــــــــل شــــــــــــــــــــــــ ـــودــــیتــــــــحـــــــــو
 

 راست رفت کنار تلفن نشست و هی گفتم اما طال کی زدم و تبرامکی و محسن پی ِ الی که نو شد به گوشسال
 نماز کردی که آرومم ميتنها کار... غمبار طال رفتم تو اتاق ي فرار از نگا هايمنم برا...شروع کرد به زنگ زدن

 بدهکار گهی دونستم دی که مییروزه ها...خوندمیم  ندارم و اما بازمگهی ددونستمی که میی قضاينمازا...خوندن بود
 ...گرفتمی و بازم مستمین

 
 

 پشت ی کدمی فهمیم نممن.زدی وقتا مشکوك حرف میبعض... اومدی اتاق هم مي حرف زدن طال تا تويصدا
 ... راحتیلی وقتاهم خیبعض...خطِ

 
 

 طبقه هی همسادمی فهمشیاز سالم و احوالپرس.طال در ُ باز کرده بود. که زنگ خونه خورددمیکشی شامو آب ميظرفا
 ؟؟ی اومده باشه چوانیاگه با ک... لحظه گر گرفتمهی... ِییباال
 
 
 !!مینفس جان مهمون دار_
 
 
 مهمون؟؟_
 
 
 ...انی شوهرش مي خانوم مرادگهی ساعت دمیآره تا ن_
 
 
 پسرشم هست؟؟_
 
 
 !!آره_
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 که یلی خورده آجهی و وهی ظرف مدیمنکه بمون نبودم با. خشک کردمواری رو ديدستمم با حوله . آبو بستم ریش

 . کنهییرای تا خودش پذذاشتمیگرفته بودمو دم دست طال م
 
 
  نفس؟یکنی مکاریچ_
 
 
 .. برم بخوابمخوامیمامان جان من م_
 
 
 . شد خودت جوابشونو بدهي که اگه حرف خواستگارنی بشایب.زشته_
 
 
 .کنمی هم ردش مکنمی می بهش هم عذرخواهزنمیبعدا زنگ م.شمی الل منمیبی موانویک. امینم.نه _
 
 
 . باشه برو! از دست تو_
 
 

 شدم داریصبح تا ب. اومدنی کدمی که نفهمي ام زود خوابم برد طوریلیخ... تو اتاقدمی دوبار ماچ کردم و چپصورتشو
 يجانماز.ي ام اومده بودن خواستگاریی جوراهیپس ... افتادزی مي چشمم به دسته گل ِ رورمی نماز وضو بگيتا برا

 . از من نمازشو خوندهدتر زوشهی که طال مثل همدادی پهن بود نشون منی زميکه رو
 
 

 سفر تو بهبود حالش نی دونستمم ای اما مکنهی خسته اش مری دونستم مسیم.فرودگاه بردم دوم مامانو تا روز
 تونستم حدس بزنم یم.شدی معطل مدی تو فرودگاه تهران بای گرفته بود که دو ساعتي طورطشویبل.کنهیکمکش م

 نیاز هم...هی گرری مثل بچه ها زدم زی خدافظقعمو... قرار داشتری مادر امای دیالبد با خاله مهش. کردهنکارویچرا ا
 ...حاال دلتنگش شده بودم

 
 
 . دکتر خوبهی ببرتت خوادی ام سپردم مییبه دا. نرهادتیترو خدا داروهات .ای مراقب خودت باشیمامان_
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دلهره .کنمی من سکته مدهیبه بوق دوم نرس. ایدی جواب معی زنگ زدم سرتیمرگ طال به گوش.تو نگران من نباش_
  جونم ننداز نفستو
 
 
 . حواست به ساکت باشهيدیفرودگاه تهرانم رس.حواسم هست. دلمزیچشم عز_
 
 
 .شهینفس دلم برات تنگ م_
 
 

 شیدلتنگ... نبودالمونی خنی اما ما عکردنیهمه نگاهمون م...میکردی مهی مامان مثل بچه ها تو بغـ ـل هم گرمنو
 زنجان ي دلم گرفته بود مثل هوایلیخ.ادی ساعت تو فرودگاه نشستم تا حالم جا بمیطال که رفت ن...نرفته شروع شد

 دمی کشی صندلریقفل فرمونو به زور از ز... کردم ك در پاري جلونویماش. نداشتی مثل من حال خوشنروزایکه ا
 !! بودممیی مراقب ِ تنها دارادیبا... رونیب

 
 
با . در باز شدهویکه ... گشتمی خونه مدی ام دنبال کلگهیبا دست د. چادرمو گرفته بودم تا باد نبرهي دستم گوشه هی با
 ... اون زودتر سالم کردنمی هميبرا.  ِ نگاهش دستپاچه شدمیاز تالق... خشکم زدوانی کي چهره دنید
 
 !سالم_
 ن؟ی بودیی موقع صبح جانیا_
 !مامانمو بردم فرودگاه. آرهیعنی...نه_
 حالتون بهتر شد؟؟...! له حواسم نبودب_
  تعجب بهش نگاه کردم و گفتمبا
 حالم؟؟_

  گفتنداختی می نگاهابونی که به خنطوری تکون داد و هميسر
 !دیدی خوابنمی همي برادیاونشب مادرتون گفت کسالت دار_

 که درآورده بودم خودمو زود لو داده يمسلما با تابلو باز.!  نبودی درشت کار هرکسي ِ اون چشماي کردن گردجمع
  پامو رو پله گذاشتم گفتمنکهیچادرمو رو سرم مرتب کردم و همزمان با ا. بودم

 .بهترم ممنون_
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  شدمخکوبی دوتا پله رو باال نرفته بودم که با صداش دوباره مهنوز
 رون؟؟ی بمیامروز نهار بر_

با مکث برگشتم ...دیکون خوردن چادرم فهم از تشدیلرزش دستامو به وضوح م... نامنظم شدننفسام
 نگاهش کنم چشم دوختم نکهیبدون ا. زدم تا لرزش صدام کمتر بشهيتک سرفه ا... بهم زل زده دمیفهمیم.طرفش
  و گفتمدمی نفس کوتاه کشهی... کفشاشیبه براق

 ...راستش من_
 !دوستانه!! میبهتره باهم صحبت کن...دیارین "نه "_ حرفم اومد و گفتوسط

 .باشه _ و به ناچار گفتمدمی ـبمو گزلـ
 فعال! دی در باشيپس ساعت دو جلو_

سالنه سالنه وارد خونه شدم و به محض بسته شدن در بدنم ... ِ من اضافه کردی ِ تو صداش به ناراحتیخوشحال
مشورت . زدمی حرف میکی با دیبا. زنگ بزنمیدستمو طرف تلفن دراز کردم تا به ال. سر خورد واری ديرو
 ... اومدیصدام به زور در م...کردمیم
 ...الو_
 دییسالم بفرما_
  خونست؟یال...محسن نفسم_
 ؟یتو خوب.نای سر رفته خونه مامانم اهی! نه_
 آره خوبم...من؟؟_
 طال خانوم رفت؟...اما صدات_

 گهیلحظه ام به مرد ِ د هی من واسه نیرحسیبعد ام... داشتميحس بد. کردمدای کردن پهی گري بهونه رو برانیبهتر
  خدا بازم امتحان؟؟؟يوااا...رونی برم ببهی مرد غرهیاما امروز حاضر شده بودم با ... فکر نکرده بودميا

 نگران شدماا...با توام نفس خانوم... شده؟ يزی چ؟یکنی مهیچرا گر_
 ! مامانم تنگ شدهيفقط دلم برا. ستی نمیزیچ_
  رفته؟یاون بنده خدا که مگه ک_
 ...شهی می ساعتهی_
 !!به دوست جونش. رفته یبگو اخالقش به ک! میمنو بگو از زن ِ خودم شاک! دختر لوس_
 ! من دهنم قفل نداره های دونیم!  محسنيهووو_

  گفتنکهی تا ادیخندی بلند ميبا صدا...دیچی خنده اش نو گوشم پيصدا
 خوبه؟؟. گردن من از مو نازك تر! گاردی نکن خانوم ِ بادفیخون خودتو کث_
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 نه ای دونستم درسته با محسن مشورت کنم ینم... بودختهیبدجور فکرم بهم ر... مشورت کنمیکی با خواستی مدلم
 ...اما
  بکم؟؟ی چهیمحسن _
 ...بگو_
 ...همون پسره که قلـ ـبمو عمل کرد...وانیامروز ک_
 تونه؟؟یهمون که همسا_
 ...آره_
 خب؟؟_
 !!رونیم خواست نهار باهاش برم بامروز از_

اگه درد و . گرفته بودیلیدلم خ. نداشتی من تمومي هاهیچشمام داغ شده بودن و گر...رمی بگموی گري جلونتونستم
 .شدمی خفه مکردمیدل نم

  شده؟ی چنمی بگو ببای آب خنک بخور بعد بوانی لهیاول برو .نفس خانوم_
 . که خوردم برگشتم طرف تلفنوانوی لنیدوم... سوختمو آروم کرد گری آب خنک جخوردن

 الو محسن؟_
  گفت؟؟ي چجورنمی کن ببفیتعر.گوشم با شماست_
 اومدن خونمون اما من رفتم تو دیاز قبلشم روز اول ع. جلوم ظاهر شدهوی تو خونه امی اومدم بیبعن... یچیه_

 ...  هممی که هم حرف بزنرونی بمی گفت نهار بردتمی دی در وقتياالنم جلو...اتاق
 !!دیغذا بخور_
 ؟ي شدیمحسن عصبان_
 !!من؟؟ نه_
 ...هویآخه _
 ؟ي بريخوایخب حاال م_
 کنه؟؟ینم! کنهیبرم با خودش فکر ناجور م.. باهاش ازدواج کنمخوامیآخه منکه نم... دونمی نميوااا_
 ! بودی پسر معقول و خوبادمهی اونطور که ؟یکنیچرا باهاش ازدواج نم_
 از باالتر ه اما ظاهرش خوبه نکهیسنشم با ا.ستی نزی چشم هتِیبا شخص.هم درامد داره هم سواد! هیپسر خوب_

 !! و چهار سالشهی که سادیبهشم اصال نم
 ! بعلهنای دفعه بگو با اجازه مامانم اهی...اووووف_

 ! عوض شده بودیلیخ. حرف زدن محسن مشکوك بودفرم
 !ي شديجور هی امروز ؟یمحسن خوب_
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 !یکنی نمدای پگهی دي مردنیهمچ.  بهش جواب بدهيخوایم. گفتم ي جدیول. نه_
 ِ همون عذاب ی قرار امروزم برام تداعنیاونقدر که هم. ُ دوست دارمنیرحسی به محسن بگم چقدر امتونستمی مکاش
 شوهر ایبعنوان همسر  نیرحسی جز امی دوست نداشتم به کسیمن حت... که به خاطر حامد داشتمشهی مییوجدانا

 !فکر کنم
  نه؟؟ای برم یگیتو م_
 هم یکنی اونو معلوم مفیهم تکل. ي بهتره که بری چه باهاش ازدواج کنی ردش کنيچه بخوا. نفس خانومنیبب_
 ..! ِ خودتو راحتالیخ
 . ام خبر بده اگه زنگ زد نگران نشهیبه ال...باشه_
 ؟يساعت چند قرار دار_

 ..رفتمی که احمقانه سر قرار مییروزها. افتادمی اون روز و دوران مادی دمیشنی قرار ُ ماسم
 !ساعت دو_
 .ي خبر بدی زنگ بزن که به اليدیرس_
 خدافظ.ي به حرفام گوش دادیمرس_
 ...خدافظ. نکردم کهيکار_

 یو م وقتا مثل خوره همه وجودمی بعضی حتداشتی که دست از سرم بر نمیالیفکر و خ... بودمالی فکر و خریدرگ
 ..دیمک
 ریام_
 
 هوووم؟؟_
 
 برهیمن خوابم نم.گهینخواب د_
 
 .برهیچشماتو ببند م_
 
 ! کنم خواب از سرت بپر هاي کارهیخوابالو نذار _
 
 !! زشتهرونی برهیسر و صدامون م.بچه جون ساعت دو نصفه شبه_
 
 ... بلند بخندمي با صداخوادی شد دلم مينجوریاصال حاال که ا!  ُ زشتهخودیب_
 
 ! دختر خوبنیآفر. ستاره هارو بشمار بخوابریجون ام_
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 بمیاز تو ج.دمی دراز کشری ازش فاصله گرفتم و دور تر از اميبا دلخور... رو سرش بعدم پشتشو کرد بهمدی کشپتوشو

 و با کردمی ام بادش میهر از گاه. دونه آدامس برداشتم و شروع کردم به ولع به خوردن و ملچ ملوچ کردنهی
 .ترکوندمشیبلند م يصدا

 
 خـ گهیستاره هام د... کردمری که باز بود آسمونو سي کرده بودم و به دستورش از پنجره انی حسری به امپشتمو

 بلند ری امي خنده ي صداهوی با حرص آدامسو ترکوندم که نباریا... نبودندمی تو دشتری دوتا بیکی!  بودندهیـواب
  اما با حرص گفتمرونینه اونقدر که بره ب...شد
 
 !ساعت دو نصفه شبه ها!!  زشتهرونی برهی ميصدا_
 
  گفتدنشی خندونیم
 
 ! نفسی تخسیلیخ_
 

 تو چشمام ينجوری که اییوقتا... خودمو چرخوندم طرفشی ِ دستاشو رو شکمم احساس کردم با دلخوشی گرمیوقت
 که بهش داشتم يامو بستم و با تمام عالقه اچشم...خونهی ُ از ذهنم می داره تا ته همه چکردمی احساس مزدیزل م

 هر بار نکهیبا ا... پرسهی ازم نمی و سوالکنهی مای دونستم حیم!نیرحسی تن ِ امفیج...دوباره ازش فاصله گرفتم
 نی هم همندفعهیا... بود و بسرهی با تاپ و لباس نازك بودم اما اون نگاهش به چشمام خدمیخوابی مششیپ

 ... زدی طوالني بـ ـوسه می ـشونـی به پشهی صورتم خم شد و مثل همي لبخند زد وروی حرفچیبدون ه..شد
 
 . موندمشتی کردم امشب پیچه غلط!!گهی خب نخواب دریام_
 
  گفتدی چشماشو باز کرد و با تهديال
 
 ! با تودونمی بخوابم من مينفس نذار_
 
 ؟؟ی کنکاری چيخوایمثال م_
 

 گل کرده بود طنتمیش... استغفراهللا ام گفتهی لب ریز...دی کمـ ـرم برداشت و محکم رو صورتش کشي از رودستشو
 ... کنمخوابشیتا و
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 !ی ساالد ماکارونیحت.خوامینوشابه و ساالدم م! اریپاشو برو برام از فسنجون شام داغ کن ب! اصال من گشنمه_
 

 . واقعا گشنه ام بودیول.در سر شب شام خورده بودمچق..."یبترک" یعنی گوشه لبش ي بودم اون خنده مطمئن
 
 . تونست چشماو کامل باز کنهیواقعا نم... چونه اشری پهلو شد و دستشو گذاشت زبه
 
 نبات یی چاوانی ساعت بعدشم دوتا لهی! يدیشما سر شب دوبار غذا کش... خودمطونیخانوم خوش اشتها و ش_

  واقعا گشنته؟؟ای ی کنتی منو اذيخوایم.يخورد
 
  و گفتمدمی لپشو کشطنتی با شنمی هميبرا... روم نشد بگم گشنمهگهی دنیرحسی امفاتی اون توصبا
 
 
 !نیهم!  کنمتتی اذخوادیدلم م_
 
 

انگار . بهم انداختی نگاهمی خورده موهاشو خاروند و دوباره نهی... بلند شدنی زمي و از رودی کشششی به ته ریدست
تا زدم به شونه اش ...منم کنارش نشستم ...اوردی اما نمارهی به زبون بخواستی بود که مییزای چهیتو سرش 

  کرد و گفتزیچشماشو واسم ر
 
 
 ! ُ بهت بگمي رازهی دیبا...یناراحت بش...یقهر کن...یبزن...يفحش بد...ی کنغی جغیج_
 
 
  به صورتش زل زدم و گفتمجانی هبا
 
 
 ...االی... حاال بگودمیقول م_
 
 

  شدم و گفتمی کارش عصباننی از اهوی... وقت نوك دماغشو خارونددوباره
 
 
 ؟ی اسکلم کنيخوای مای یگیچته؟؟؟ م... خارش گرفتمياز بس خودتو خاروند...اه_
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 . دهنش تا بند اومدي خفه کردن صداش دستمو گرفتم جلويمنم برا...دنی بلند شروع کرد به خندي صدابا
 
 
 بگم؟؟_
 
 
 .اوهوووم_
 
 
 ای که مطلب یی وقتاشتریب! ي وبالگ داردمی فهموتریاونروز که اومده بودم خونتون واسه درست کردن کامپ_

 عکس ي روسری از خودت بدمی روز دهی... کردم دای پسبوکتمیبا اجازت رمز ف...خوندمشونی میذاشتیعکس م
 هست که ی دوستهی دمی دالگت رفتم تو وبیاصال وقت! يتوام بعدش سر نزد... رفتم برداشتمشعی سریگذاشت

 رفتم تو یمخصوصا وقت... ناراحت شدمیلی خدهی دربارشون نظر مشهی ِ که همي نفرنی و اولخونهی متناتو مشهیهم
 ! شدمیفکر کنم دوباره حسود... پسرای که دختر ِ دمیپروفشو نفهم

 
 

دلم واسه ...کردی مي تو دستش باز و با انگشترنییسرشو انداخته بود پا.  مظلوم گفتي آخرشو مثل بچه هاجمله
دوباره مثل بچه ها ذوق کرد و با ...دمی بـ ـوسشوی ـشونـی من پنباریسرمو جلو بردم و ا.. سوختشیاون همه سادگ

  گفتیخوشحال
 
 
 ؟؟يناراحت نشد_
 
 

  گفتمدادمی ملشی که تحويشخندی آروم سمت پهلوهاش بردم و با ندستامو
 
 
 !کنمی متیاالن حال_
 
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 723 

 خنده يمطمئن بودم صدا... پهلوهاش قلقلک دادمی و حسابدمی به مقصود شومم رسادی تا خواست به خودش باما
 ...زدیرسما داشت بال بال م... آخرِ خنده بودنیرحسی اما رفتار امرهی مرونیهامو ب

 
 

فتاده جفتمون به نفس نفس ا... برداشتميری جون شده بهش رحم کردم و دست از انتقام گی بدمی دیوقت
 ی کدمی نفهمچوقتیه... افتادمیمی به فکر همون دوست قدمیدی کنار هم دراز کشیوقت...میبود
زانوهاشو به ... افتادریام نگاهم به...کردی حرف زدن باهاش آرومم میی جوراهی... بودشهی همیول...بهیغر...آشنا...بود

لبـ ـاش تکون ... بوددهی سرش و به طرفم دراز کشری از دستاشو گذاشته بود زیکیطرف شکمش خم کرده بود و 
 کردی تو صورتم فوت میهر دفعه ام وقت.خوندی مدیرسی که به ذهنش میی قبل خواب هر دعاشهیمثل هم...خوردیم
 "ریشب بخ " لب ریفوت کردنش که تموم شد ز...فقط لبخند.زدینم ی اما حرفشدیناراحت م... خندهری ززدمیم

 ...اما من...گفت
 نیهم... بود که پشت پلکم صف بسته بودنیی قطره اشک هايفقط برا... خواب نبود ي ِ چشمام براینیسنگ

 
 : همه گفتندی تو رفتتا
 
 "  برفتدهی دل برود هر آنکه از داز
 
 ...دندی من خندي و غصه ي به ناباورو
 
  برگشتی رفته سفر که دگر باز نخواهي اآه
 

 يدی دی و مي آمدی مکاش
 
 

  بزرگيای عرصه دننی در اکه
 
 

  ستیی هایی غم آلوده جداچه
 
 
 ... کهی بدانو
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  برفتدهی دل نرود هر آنکه از داز
 بودم و به سقف دهی دراز کشنی زميبا همون مانتو و شلوار رو... داشتم نه حوصله اشوزهی رفتن نه انگرونی بيبرا

 ي برایچند ساعت. بگمی چدی بادونستمی نه م حرف بزنمي چجوردی دونستم باینه م.  شده بودمرهیداغون خونه خ
 ... کردمری سالیخودم تو فکر و خ

وضو گرفتم و سر جانماز از خدا خواستم ... و ربع بودکیساعت ... اذان صورتمو به طرف ساعت چرخوندمي صدابا
 به ظاهر تو دار بود اما حس وانیهرچند ک... گفتم قبول کنهیاونم هرچ.حرفِ دل...کمکم کنه تا بتونم حرف بزنم

 ... بهمنای از اشتری بکردمیم
 یی طالي مانتو روسریی طاليبه خاطر دگمه ها.دمی براقمو که کوتاه بود پوشي سورمه اي که تموم شد مانتونمازم
 به نهیحاضر که شدم تو آئ...رونی بدمی از ته کمد کشممی و کفش مشکفی سرم کردم و کي سورمه اي نهیبا زم
 ... انداختمی نگاهخودم

 نی ازي خبرگهی که دختمیری و موهامو تو صورتم مکردمی مشی قرار بود برم سرار قرار اونقدر آرای ها وقتاونموقع
چادرمو سرم کردم . ..ذاشتمی لنزم نمیحت...مدت ها بود که دست به خط چشم نزده بودم...صورت ساده نبود

 یی جوراهی... از سرم بردارمومدیدلم ن...اون  سرم کردم اما بعدری خوشحال کردن امي که اولش فقط برايچادر...
 ...دادی بهم اعتماد به نفس میی جوراهی...کردمی متیباهاش احساس امن... عادت بود امادیبهش خو کرده بودم شا

 رِ؟؟ی جواب رد بدم؟؟هول برت داشته؟؟ بهتر از امخوامی منگه نمدم؟؟ی به خودم رسچرا
اگه . احترام گذاشتموانیمن فقط به خودم به ک... من بوده و هستيایاون همه دن...ستی بهتر از اون نچکسیه! نه

 اون ندارم اما واسه خودم تی به منش و شخصيمن کار... بودی احترامیب... زشت بودرفتمی محل کارم ميبا لباسا
 ! جلوشنمی برم بشی با گونتونمیپس نم.ارزش قائلم

 جواب ندادم و به فونویآ. که خودشهدمی فهم2 ساعت دنیبا د.دمی زنگ در ُ شني تا صدافتمری خودم کلنجار مبا
  کننده به خودم گفتموونهی استرس ِ دنی آرامش خودم و فرار از اي لب براریز.طرف در رفتم

 وقته دست کسِ یلیدلتو خ.یستیتو سهم اون ن...محکم باش...خدا باهاته نفس...اال به ذکر اهللا تطمئن القلوب_
 "کنمیصبر م"تا مثل دفعه قبل نگه .پس درست حرف بزن تا اشتباه برداشت نکنه.ی جا گذاشتي اگهید

کاش ..نیی پاختی ريدلم هر. در معلوم بود دستپاچه شدمنوری که از اوانی کي هی سادنی با ددمی در که رسيجلو
 ... بگمی که چکردمیحداقل باهاش مشورت م...طال بود
باورم ... بودوانی روشن و براق کي که به چشمم اومد چشمايزی چنیاول... و در و باز کردمرونیا صدا دادم ب بنفسمو

 سرمو انداختم دمی صورتشو که ديلبخند رو... بودمدهی اصال نددمی شاای. چرا تا حاال بهشون توجه نکردمشدینم
 ...دمی که کردم خجالت کشياز کار.نییپا
 م؟؟یبر.سالم_
 .!سالم_
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  اشاره کرد و گفتنی که به ماشدمی ددستشو
 ...دییبفرما_

 ! خدا غلط کردميوا... اومدمیکاش نم... برام باز نگه داشته بود حالمو منقلب کردنوی در ماشنکهیهم
 ادی عطر نزنم اونم زگهیهرچند قول داده بودم د!  افتاد که عطر نزدمادمی نشست تازه نی تو ماشنکهی محض ابه
 تو دیکوبی مي عطرش عمق فاجعه ايبو...دادی میی آشنايبو...آشنا بود... عطرشي بوگذشتیم شتری بی چهر

 تا در نبود زدمی با همه وجودم به لباسم می زمانهی که يعطر...نیرحسی اميعطر مورد عالقه ...عطر تام فورد...سرم
 ... کم کنهمی از دلتنگریام

 پس زدم تا عیسر... گونه ام سر بخورهي روی که دوباره تو سرم برگشته بودن باعث شد تا قطره اشکیخاطرات
 .کنهی که وجود خودشو با عطر اثبات میلعنت به هرک... عطر نیلعنت به ا... متوجه نشهوانیک
 کنه؟؟ی نمتتونی اذشیاوضاع کار خوبه؟ سخت_
  و گفتمنییو به زور فرستادم پاآب دهنم... آوردی حالمو جا مدنی دهن نفس کشبا
 . ندارهیوگرنه کارم سخت.. بودنی خورده سنگهی یانبار گردان.بله_
کاش واسه ارشدم شرکت ...فقط. خوبهیلی خدی کندای پتونیلی کار مناسب با مدرك تحصهی دی تونستنکهیالبته هم_
 درستون خوب بود نه؟؟.نیکردیم
 انصراف لی حال مادرم بدتر شد منم از ادامه تحصیاما وقت. بودفدهی های معدل هر ترمم شونزده یعنی...بد نبود_

 ! دانشگاه ارشدم قبول شدمنیوگرنه هم.دادم
 وقته درس گهی دکردمی فکر ميمثال من بعد سرباز.ستی نری وقت واسه درس خوندن دچیالبته ه...فیچه ح! جدا؟_

 شدی به اصرار پدرم کنکور شرکت کردم باورم نمی خوندم از ذهنم پاك شده اما وقتی به کل هرچای ستیخوندن ن
 !د بوییچه روزا...!  ده دوازده ساعت مدام درس بخونميکه بتونم روز

 يمن از دانشگاه خاطره .میکردی فکر ممی که تو دانشگاه داشتیی جفتمون به روزادیشا... سکوت بوجود اومدنمونیب
همه پشت سرم .جازه دادم که باهام ارتباط برقرار کنه ای دوست شدم نه به کسیچون نه باکس. نداشتمیبخصوص

  پز بدمبابتش  برام نمونده بود که بخوامياما من غرور!  دختره مفرورگفتنیم
 ..."! اومدهریام" خونه و طال بهم بگه امی بود که بنی من اون روزا ايهمه دغدغه .

 یدرست وقت! دمی خرد شدنمو شنيصدا...به ذره ذره آب شدنم... ِمنیبه بدحال... زود عوض شدیلی که خي ادغدغه
 دی و من همزمان با کار و درس باشدیاون روز به روز حالش بدتر م..زدمی و دم نمدمیشنی طال رو مي هاهی گريصدا

 ام بود و هفیوظ... کنمي کار کنم و پرستارنکهیا...هی برام عادگهیاالن د...سخت بود اما گذشت.کردمیازش مراقبت م
 ... نداشتمي اهیبابتش گال

 ادهی منتظر نموندم تا درو بارم باز کنه و زودتر پگهید. پارك کردنوی رستوران ماشهی ي دونم چقدر گذشت تا جلوینم
تا . اومدیکنارم راه م.. که بهم اشاره کرد تا جلوتر از اون برم داخل رستورانکردمیچادرمو رو سرم مرتب م...شدم
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 باعث شد اون مرد مارو به طرف لشی با گفتن اسم و فاموانیک  تن داشت اومد جلو وی که لباس سنتییقا آهی نکهیا
 . کنهتی هدازی مهی
 ساخته ی که به طرز جالبيکنار صخره ا...تاری و گانوی پي نوازنده يرو به رو... سالنياونم گوشه ... دنج دونفرهزیم

 ...منکه... بده؟؟تونستی می چه معننای ايهمه ...شده بود
  سفارش بدم؟؟دی دارلی میشما چ_
 ! دونمیمن؟؟ نم_
  شدرهی انداخت و دوباره بهم خی لبخند به منو نگاهبا
 من انتخاب کنم؟_

  زدم و گفتمیفی لبخند ظراجبارا
 .شمیممنون م_

 یم. چادرمو از بس تو دستام مشت کرده بودم چروك شده بوديگوشه ... بود و گردنم درد گرفته بودنیی سرم پادائم
 ...کندمیمدام پوست لـ ـبمو با دندون م. حرفاستنیدونستمم اوضاع لـ ـبم داغون تر از ا

 م؟ی بعد حرف بزنمی اول غذا بخورای می بعد غذا بخورمیخب اول حرف بزن_
 .رمی تا حداقل گردن درد نگارمی خورده باالتر بهی کردم سرمو یسع..ذاشتمی مغهی لبش تو مضي رولبخند

 ! نهای می ُ دارمی که قراره بشنویی داره که منو شما تحمل حرفانی به ایبستگ... دونمینم_
  نگاهم کرد و گفتنیبا تحس!  حرفم خوشش اومداز
 د؟؟ی تحمل دار؟یشما چ! من از خودم مطمئنم_
 !!ي جناب مرادمیتحمل؟ من آدم ِ صبور_
 .شنومی بعد حرفاتونو مکنمیاول من شروع م! میکنید غذا صحبت مپس بع_

 شیبه صندل...دادی بهم دلهره میی جوراهیاعتماد به نفسش ... به نشونه موافق بودن با حرفش تکون دادم سرمو
 و دی حرف زد بعد م موقع خوردن غذا بحث کشطشی درباره کارش و محشتریب.. داد و شروع کرد به حرف زدنهیتک
 راحت بود یلی خوانیک....رفتی نمنیی پاوم از گلیچیبه جز دوسه قاشق عمال ه... سرد زنجان ي به آب و هواشد

 می ننیواسه هم.اما من همه اش منتظر بودم اون شروع کنه تا منم حرفامو بزنم! هم غذاشو کامل خورد هم دسر
 شروع وانیغذا خوردنمون که تموم شد ک. کردمی ام که باهاش گذرونده بودم احساس عذاب وجدان میساعت وقت

 ...کرد به حرف زدن
از همون اولم .کردمی می تنها زندگیمن از نوزده سالگ.دی و کارم اطالع داری مالتی وضعي شما درباره کنمیفکر م_
  خجالت بکشمنکهی نه ارمیعادت نداشتم از بابام پول بگ.کردمی خرج و مخارج دانشگاهم خودم کار منی تاميبار
االنم در حد خودم پزشک خوب ..درس خوندم هم کار کردم هم!  دراز کنمششی دستمو پذاشتیغرورم نم...نه

 گه؟؟ی و سالم روبه روم نشسته گواه ِ دحی کارم صحي جهی که نتنیهم!  امیومجرب
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 ... کردم تا دوباره ادامه داددییناچارا با خنده حرفشو تا! رفتی به نفسش تا سقف ماعتماد
 ِ که توش شناخته یمارستانی به خاطر کارم و بلشمی دلنیشتریب!  دارم بعد ازدواج هم تهران بمونممی تصمراستش_

 هی قضنیپدر و مادرمم با ا. داشتي اگهی دلی چند سالم دالنی اي رفت و آمد هانیا.برام سخته برگردم زنجان.شدم
 از نیخب ا... بخرممارستانی بکیشهرك غرب نزد  توي خونه هشتاد مترهی تونستم شیسه سال پ. ندارندیمشکل

 !  مونه اخالقیم!  ُ کارمی مالطیشرا
 که ی ِ آبياز بطر..کردی معذبم مزدی ِ نگاهمون لبخند می و با هربار تالقکردی تو چشمام نگاه ممی مـ ـستقنکهیا

مگه مرداهم استرس اما ....فکر کنم استرس گرفته بود. خوردی و چند قلپختی خودش ري بود برازی ميرو
 رن؟؟یگیم
 ی سنی معتقدم تو ایعنی. جوشمی ها نمبهی با غرادیز!!  ها نهی بعضپسندنی ها اخالقو میبعض... اخالقميدرباره _

 زمان يدوست ندارم تو هر برهه . دارهي مونده پس خوب بوده و ارزش موندگارمی تو زندگیو دوسال عمرم هرک
 خورده هی... امي خشک و جدیلی دور و برم خيآدما  تو برخورد بانمی هميبرا. وارد کنممی ُ تو زندگيدی جديآدما

 حرف ای با ککنهی مکاریمثال دوست دارم بدونم در طول روز طرف مقابلم چ!  کنجکاومرامونمیام در مورد مسائل پ
 درسته؟.رهیگیصورت نم می نباشه ازدواجيوگرنه اگه اعتماد... ِي فقط ار سر کنجکاوناهمی ايهمه .  زنهیم

 ... خورده مکث کردم تا دنبال جواب بگردمهی!  بگمی بودم چمونده
 سر اتتونمیاخالق. درستهدی واسه ازدواج داری خوبطی شما شرانکهیا!  بهتر ِ من حرفامو بزنمکنمیراستش فکر م_
اما ! میستی نی کاملي کدوم از ما آدماچی هنکهی اي گذاشت به پاشهی کامل نباشه اما اونم مدیشا!  خودشيجا

 جهی نتنی شما به اشی پي که مثل دفعه نم حرف بزيدوستم ندارم طور! من اصال قصد ازدواج ندارم...راستش
 گذشته يشما درباره ...ستمی اگه بخوامم بلد نیعنی ستمی نینیمن اهل مقدمه چ...!دیکن "صبر " که بهتره دیبرس

 خودمو سرزش ای هستن که هنوزم من بابتش یی اتفاقات و آدماي سرهی من يذشته تو گ...دی دونی نميزیمن چ
 !!بهشم محرم بودم... زنجان من نامزد داشتممیای بنکهیقبل از ا. کنمی مامی التای کنمیم

 ...دمی چادرم کشي روی فرضي و با دستام خطانیی انداختم پاسرمو
 که باهم گرفته ییهنوزم عکسا...کنمیخاطراتمونو مرور م...اما من هنوزم. بهم خورد مفصلهمی چرا نامزدنکهیا_

 !!من هنوز باور نکردم که رفته...راستش...کنمی و نگاه ممیبود
 رفته بود تو ی بود و حسابنییسرش پا.کردی نگام نمگهید.. دستم افتاد سرمو بلند کردمي روی اشکم وقتي قطره
 ... بلند شدمی صندلي و بالفاصله از رودمی دزی مي اشو رودست مشت شده...فکر

 ی بایقصدم ناراحت کردن ...شرمنده.گفتمی زودتر مدی بادیشا. جسارت کرده باشمخواستمینم.ي مرادي آقادیببخش_
بابت نهار ...دی راجع به من فکر نکنگهی بهتره دنی که خودتون برام گفتیاتیاما با وجود همون اخالق. نبودیاحترام
 خدافظ...ممنون
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 نی خنک ايهوا...دمی کشقی نفس عمهی دی رسابونی پام به خنکهیبه محض ا...رونی از رستوران اومدم بعی سربعدم
 الموی کرده بود و خی که زده بودم فکرمو خالییحرفا... و راه افتادمدمی نفس کشی در پیپ...کردیدالشوبمو کم م

 .راحت
 یلیخ... زودتر برسم خونه و بخوابمخواستیدلم م... لب خدا رو شکرری و زکردمی می ط کوچه ها روی خوشحالبا

 ... بودمدهی عمرم نخـ ـوابهیخسته بودم انگار قد 
توش پر بود از ... بودمی مخفشهی که کردم درآوردن آلبوم همي کارنیاول... کرده بودشتری بموی دلتنگیی خونه تنهاتو

 که خدا کنه زدمی خودمو گول میی وقتاهی... طال ی النیرحسی امدینو... دلتنگشون بودمی که حسابییعکس آدما
 ُ گناه؟؟ مطمئن بودم ی پسر حاجگفتمی به خودم موبارهاما د. بندازهی به عکسامون نگاهی ـنم هر ازگاهـیرحسیام

 .. نداشتم تا االننارمی همزامیزاگه از ع...ستمیمیرو پام وا...کنمی میزندگ...کشمی عکسا نفس منیفقط منم که با ا
 
 . و بسنیهم... از اولم فقط دلت واسم سوختتو
 
 تی دونم تو زندگی م؟ی ُ ثابت کنی چيخوای نفس؟ ميریگی ازم فاصله منقدریپس چرا ا!  دوست دارمی دونیم _

 طال شی خوبه؟ االنکه پیاالن که همه چ...اما چرا االن؟؟ . ی نداشنی دونم پدر و مادر خوبیم...يدی کشیسخت
 ؟ی خراب کنوی هه چيخواینفس چرا م...یخانوم

 
 ..اه! ي بدری تا به من گي تو؟؟ همه اش دنبال بهونه اای خراب کنم خوامیمن م_
 
 تو گمی من میچرا چند وقته که هرچ!! يدی پوشیاصال نم...ی مانتو و لباس بپوشی مدلنیمن دوست ندارم تو ا_

 ؟؟یکنیبرعکس عمل م
 
آخه دلم برات ! دمیمنم دارم اون رومو به تو نشون م!! کننی مي همه نقش بازي نامزدلی اواگنی ميدیمگه نشن_

 ...سوخته
 

 اومدم ی و مشدمی ممونی پشی خورده وارسهیبعد ... تو رفتمی میکی یکی ُ ی مانتو فروشي هامغازه
 که انگار من کردی رفتار منیهمچ.کردی می پر بود و داشت سر من خالي اگهی ِ دي دلش از جانیرحسیام.رونیب

 ی راحتنی که به اریاما ام...ردن ِ واسه تموم کتی موقعنی دعوا که خودش شروع کرده بهترنیاصال هم!  کردميکار
 .ادیکوتاه نم

 
 ... مغازهدی کوتاه و سفي از مانتو هایکی گذاشتم رو دستمو
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 !! کنمینازك ِ عرقم نم!! خوامی منویهم_
 

  کنار گوشم گفتنیرحسی که اماوردی مانتو رو داشت از تو رگال در مفروشنده
 
 ...ی بپوشذارمینم!  کوتاههنیا_
 
 !ی که دوست ندارم وادار کني منو به کاریتونیتو نم_
 
 
 کدوم کار؟؟_
 
 تار موم هی به ی ناکرده چشم کسیی بکشم جلو که خدامویروس!!  چادر سر کنمدی بای به خاطر جنابعالنکهیهم_
 !فتهین

 
 !ستین...تو ...مناسبِ...مانتو...نیا_
 
 رونی بیی مانتونیخودمم همچ... که فروشنده دستم داد رفتم تو اتاق پرویی حرفش محل ِ سگم ندادم و با مانتوبه
 مدل چادر سر کردن ِ من که نیاونم با ا.. چادرری واسه زیحت... نازكیلی کوتاه بود هم خیلیهم خ...دمی پوشینم

 ... افتهی مرشیمدام باد ز
 

 شهی اگه برم دلت برام تنگ که نمينجوریا...کنمی خودت مي کارارو برانی که همه ای بفهمي روزهی کاش
 .. که منو از سر راهت برداشتهی خدارم شکر کندیتازه شا...چیه
 

 لبشو ي و گوشه دادی هم فشار ميچشماشو رو... ماتنومو به زور بستم و در اتاق پرو ُ باز کردمي هادگمه
 ... نگهيزی تا چکنهیمعلوم بود داره خودشو کنترل م...دیگزیم
 
 !!ادی ِ خوشم منیخوبه نه؟؟ تن نش_
 
 .پولشم حساب کردم...مونمی منتظر مرونیب_
 

 . ُ که از اول بازنده بودمییاونم باز...بردم... لبخندم ُ تا عمق وجودم حس کردمی سرشو برگردوند تلخیوقت
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 730 

 ؟؟ي شدی عصبانی که بگيری تند م؟؟ياالن مثال قهر_
 
 زنجان هواش ؟؟ی بپوشیی مانتونی تو دانشگاه همچيخوایتوم...یکنی متی اذيدار..کار امروزت درست نبود_

 . هوا نندازری تقصخواستیپس خودت دلت م.!!  خنک ِشهیهم
 
به قول خواهر . نشده رمید! ی تمومش کنیتونی میناراحت.! و کوتاه بپوشم تنگ ي مانتوخوادیدلم م...آره اصال_

 !!می نکردطنتیجونت ماکه ش
 

 يصدا...شی ـشونـی خوردن کف دستش به پيصدا...نی ماشکی شدن الستدهی کشيصدا... اون روزترمز
 ... شکستن بغض منيصدا...نی رفتنش از ماشرونیب...نفساش

 
 

 ،می افتی از چشم هم میگاه
 
 . هل مان داده باشدی کسای لبه ها ي رومی باشستادهی آنکه ایب

 
 ، و نه چتر همراهمان هستمی افتی هم مازچشم

 
 .ردی آغـ ـوش باز کرده ما را بگنی آن پائی کسنه
 
 می کنی و هرچه فکر ممی افتی چشم هم ماز
 
 .می داشته باشی قصد خودکشدی آی نمادمانی

 
که مثال با !  کنههمی طال ازش خواسته بوده که تنبدمیبعدا فهم...  زنجان فقط بهم زنگ زد می که اومديروز

 شمی و زنده مرمیمی صد بار مي دونست روزینم...اما اونکه از دل ِ من خبر نداشت!  تا فرودگاه منو بچزونهومدنشین
 که ي لحظه انیدرست هم... که نشستم یی جانیهم...بود نجایهم... گذشته بودهیکار ِ من از تنب...تا صداشو بشنوم

 تونستم یمن نم... خودمو جلوت خراب کنم نی از اشتری بومدیدلم ن... گرفتممویتصم...کردمیداشتم به عکست نگاه م
 همون روز مانتو رو پس دادم و به جاش همون ي هت زنگ بزنم و بگم فرداخواستیدلم م...مثل گذشته ام باشم

 ...دمی ُ خري اومد و خودت برام انتخاب کردیه تا رو زانو م کي ساده ایمشک يمانتو
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بگم که ... که واسه تو باسه دوست دارمیبگم که من چادر سر کردن... ُ بگمتی گرفتم واقعمی بود که تصمنجایهم
 تی سادگنی تو دلم به ای کندارمی تا بيخوندی بلند مي اما با صدايکردی نمدارمی صبح ها واسه نماز بیوقت

 ... تو ُ طالي روي اما نه جلوخوندمی نماز میواشکیبگم همون روزا هم ... دمیخندیم
 

 هی گريکارم شده بود خفه کردن صدا!!... گاز گرفتن انگشتمیواشکیکارم شده بود ...خوردمی حرص مشتری بخودم
 ...گمی دارم دروغ مفهمهی مدونستمی که میی تو ُ طالي کردن جلويکارم شده بود نقش باز...ام
 

از فردا قرار ...رونینهارمو که خوردم از خونه زدم ب...خونه زهرا دختر خاله طال... تهرانمیای هفته قرار شد بهی واسه
 ! نامحرم بشمریبود من به ام

منم به جاش تا عمر دارم ... ی که هستم قبول کنينجوری تو منو همنکهیبه ا... بارون دوباره با خدا عهد کردمریز
دلش برام بسوزه و تو رو ازم ... باشتمدهی بخشدیگفتم شا... بودی گرو کشیی جوراهی!  و نماز بخونمچادر سر کنم

به چند ...ختیری سرم مي که روی ِ بارونیدادم به پاک خدارو قسم..من سر قول و قرارمون موندم اما تو...رهینگ
 ... پاکم کنهنکهی ايفقط برا... بودمرشی کهزیساعت

 
 ی کسی و بیی که تنهاییکجا

  من اشنا کرده حسه غم وبا
  از اغـ ـوش توي داغ دورنیبب
  زانو در اورده احساسم وبه

  و هنوزي فکر و ذهنم شدهمه
  توي شه دلم پای اب مداره

  من وا شدهي قفل لبـ ـهانیبب
  توي و قصه گو کرده چشمامن
 ی و از عم دلواپسالمیخ
 برمی مدنتی بـ ـوسيای روتا

  کنهی پر مهی شب و گرسکوت
  پرمی که از خواب تو ميشبا
  توشی و پی قسمت باشنشد

  لبخند هر روزت عادت کنمبه
 ی مـ ـست کني و محو چشمامن
  رو مثل کعبه عبادت کنمتو



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 732 

  کنج زندون ماتم زدهنی امن
  منيای جا تو رونی از ارونی بتو

  خورمی تو غم مي گوشه جانی امن
  مني ها جالهی منی از ارونی بتو

 زنمی تو پر مي تو هوادارم
 ی کشی غصه هام و نفس ميدار
  قفسنی شم از ای رها مادتی به
 ی کشی من نقس مي از غصه تو
  دلخورمي شهر خاکسترنی ااز
  تو لحظه هامدهیچی بغض پنی ااز
 ی کسی پر از بي روزهانی اتو
  برامي تنها تنها تو موندتو
  چشمامون از عشق تر بشهدینبا
  خورهی شهر بر منی ای خشکبه

  پس کوچه هاي تو یکی هنوزم
  کنهی ها رو سر می عاشقداره
 اما زانوهام رفتمیپله ها رو باال م...اما..."برگرد" گفتی بهم می حسهی کردم ته دلم ی از مادرش خداحافظیوقت

 یبه شوخ...کرده بود مادرشهفکر ...در خونشونو زدم... اما قلـ ـبم از تپش افتاده بودرفتمیپله ها رو باال م...دیلرزیم
 ... سر و وضعم جا خورددنی کرد با دزدرو که با " حاج خانوم؟؟ی جا گذاشتیباز چ"گفت

 
 
 بارون ری ز؟یسی اصال تو چرا خ؟يدی پس طال خانوم کو؟ مامانمو د؟ي اومدی ک؟یکنی مکاری چنجای ا؟؟ییتو_

 ؟؟يبود
 
 

 ثبت دیبا...دارِی دنی آخرنیحتما ا... و من تو خط شمردن مژه هاش بودمکردی مفی سرهم سوال ردپشت
 ... گردنشي خال رویحت...صورتشو...چهره اشو...کردمیم
 
 

 " تو؟؟امیب"... کالم گفتمهی فقط
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  سرم برداشتيچادرمو از رو... در کنار رفت و منم وارد شدمي جلواز
 
 
 ...ایکنی نگرانم م؟يدیچرا جواب نم_
 
 

 ستادهیهاج و واج وسط هال وا... مبلياز سرم برداشتم و انداختمش رو دسته ... بوددهی به کف سرم چسبمیروسر
 کردیبود و نگام م

 
 
 ؟يدی آب بهم موانی لهی_
 
 

  خورد و بعد کنجکاوانه تر نگام کردی بود چون تکونالی تو فکر و خری امدمی شاای بلند شده بود يادی صدام زانگار
 
 
 ؟؟یچ_
 
 

  دادم و گفتمکهی تی به صندلسرمو
 
 
 قطع ِ؟؟! آب_
 
 
 ...ارمیاالن م_
 
 
 گرم ادی خونشون زای... و باهاش سرو صورتمو خشک کردمرونی بدمی دستمال کشهی به زور زی مي روي تو جعبه از

 که یقع بهم خوردن دندونام موي صدادنی فرار از شنيبرا...فکم منقبض شده بود...زدمی مخی من داشتم اینبود 
 ... نزدمی ازش گرفتم حرفوانویل

 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 734 

 
 يجا... مشت شدمو باز کردمي و دستازی گذاشتم رو موانویل. بودی قلپ کافهی بردم همون وانی لکی ـبمو نزدلـ

 ...سردم بود...دمیناخونامو کف دستم د
 
 

 ... از سال بود؟؟ی فصلچه
 
 
 ... شدهسی مانتوتم خ؟ی بهت لباس بدم عوض کنيخوایم...سردته_
 
 

 ...کنهیاگه بگم ولم م...د؟یفهمی از کجا مگفتمیخب اگه نم... نگمخواستمیم... گرمشيدستا... مهربونش نگاه
 
 
لباسو ازش گرفتم تا برم تو . دوسش داشتمیلی ِ که خودم خيهمون سورمه ا.. خودشو آوردي شرتای از تیکی يبرا

 ...و بغـ ـل کردمدرو که بستم با همه وجودم لباسش...اتاق و عوض کنم
 ...یلیخ..زود بود...دیشنی شکسته شدن بغضمو مي صدادینبا
 
 

 که لباسمو یموقع... سردیلی بود و از همه بدتر اتاقش خیی گرمانیرحسیام... شوفاژ اتاقش انداختمي رومانتومو
 دمید...رونیز اتاق اومدم ب و و ادمیلباسو پوش...انگشتام لمس شده بودن... شده بوددیدراوردم بدنم از سرما انگار سف

 تونستم بهش ینم... نشستم تا گرم بشمییرای شوفاژ تو پذنارک... به طال خبر بدهخواستیحتما م...تلفن قطع کرد
 ... اش دنبالمِرهی نگاه خدونستمینگاه کنم ُ م

 
 

 حرف زدن ي براکردمی و دل دل مفرستادمی لب صلوات مریز... و دوباره از کنارم رفتدیچی دورم پی نازکلحاف
 ...باهاش

 
 

خب التماسش ...رونی پرتت کنه از خونشون بدیشا... بشه ی عصباندیشا...ستی ندیبع... بفهمه کتکم بزنه؟؟ممکنه
 ... توبه کردمگمیم... کنمیم
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  و خودتو راحتی بگدیبا...یتونیحاال هم نم...ي وانمود کردگهی جور دهیآخه تو که جلوش ... باور نکنه؟؟اگه
 ...گرفتیخودش گردن م... افتاد گردن ِ اونی مطنتاتی همه شادتهی..یمثل بچگ...ستهیمیاون پات وا...یکن
 
 

 ... براش تنگ شده بودیلیآخه دلم خ... جلو برم ُ صورتشو ببـ ـوسمخواستی اومد کنارم نشست دلم میوقت
 
 
 ؟؟ي اومدی کینگفت...شهی گرمت ميبخور...شهی آماده مییاالن چا_
 
 
 ؟؟ی دونی تو نمیعنی_
 
 
 ؟؟ی هستیخوبه راض..از دانشگات بگو..اصال ولش کن...؟؟ی تو بهم بگخوامیم_
 
 
 که قرار بود لگد ي مردبتی هدمیشا...شی بچگتی همون معصومدیشا...دمی دی دونم اون لحظه تو چشماش چینم

 ... ِ من بشهيمال ِ بچه باز
 
 

  بگم؟ از کجا شروع کنم؟يچجور... بغـ ـل کردم و زل زدم بهشزانهامو
 
 

 ...دمی که من نفهمي اومدیک... شد؟داتیتو از کجا پ...ي نبودمی تو زندگچوقتی هکاش
 
 
 ر؟؟یام_
 
 
 جانم؟_
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 !؟؟یکنیبغلم م_
 
 

 ... منتظر بمونم تا جوابمو بده چشمامو بستم ُمثل بچه ها خودمو انداختم تو بغـ ـلشنکهی ابدون
 
 
 ... خم شده امي اشو پشت زانوهاگهی سرم و دست دری دستشو گذاشته بود زهی

 
 
 ...دمی اما با همه وجودم آه کشکردمی نمهیگر
 
 
 با طالخانوم دعوات شده؟؟_
 
 

 ...نمشی جا به جا کردم تا بتونم ببی ـنه اش کمـی رو سسرمو
 
 

 ادتی... بودیغت چه حال سرامارستانی اومد بی وقتادته؟؟ی... که تو رو نجات دادهی همون ادمنیا... نگاش کنخوب
 یبا چه عشق... کنههی مرد به خاطر تو گرشدیباورت نم...ي اشو حس کردهی گردی صورتتو بـ ـوسیوقت...که نرفته 

 بود نی دستاتو گرفته بود و مدام مراقب ایوقت...ی ِ اشکشو به خودت اثبات کنیسی تا خيدی صورتت دست کشيرو
 ...یمثل بچگ...ي نخورنیکه زم

 
 
 م؟؟یگشتی دنبال هم ماطی بعد تو حمیبستی همو مي چشماادتهی ر؟؟یام_
 
 
 ! نباشه جر زنادمی شهیمگه م_
 
 

 چشمام ي روي طورهی دستمالو شدی هربار که نوبت من مگفتیراست م...دی و خنددی لـ ـبمو دي جون روی بلبخند
 دم خونشون و بهش رفتمیام موقع خواب مهر دفعه ... ُنیرحسی امي هی و بعدم سانمی پامو ببي که بتونم جلوبستمیم
 ...مون خونرفتمی ُ مگفتمی مریبعدم به همه شب بخ... جر زدمگفتمیم
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 ...ی کني بازینی راست و حسياومد...ادمهیاونو خوب !! ي نکردی بار جر زنهی یول_
 
 
 ... دلم گفتم درست مثل االنتو
 
 
 اط؟؟ی بود با مخ برم تو چال ِ گوشه حکی نزدادتهی_
 
 
انگار تازه ! ي کردهیچقدر بعدش گر. ي بودزهی مزهیاون موقع ام ر... توشياگه دستتو نگرفته بودم افتاده بود...آره_

 ...ي افتادی می تو چه هچلی داشتي بوددهیفهم
 
 

 ... صداینه اونقدر بلند و دنباله دار نه اونقدر کوتاه و ب...میدی آروم خندهردو
 
 

  داره؟؟یمگه سکوت چه اشکال...دروغم نگم...راستشو نگم...م جر بزنتونستمی االنم مکاش
 
 
 ی وقتنمی هميبرا. شدممونیاما بعدش پش. از قصد محکم بستمینی خودم چشماتو ببندم تا نبی گفتیاونروز وقت_

 ... طرف چاله دستتو گرفتميری مي داردمی ام دیوقت... اومدمی پشت سرت میگشتیدنبالم م
 
 
 ـنه ـیسرمو به س...کردمی که استشمام مشدمی مي داشتم مـ ـست عطردمیشا... چشمام بسته شده بودمی حالی باز

 اش فشار دادم و با خنده گفتم
 
 
 خوبه؟! گمی ام بهت راستشو نمگهید! زنمیپس بازم من جر م_
 
 
 .. صورتمو کنار زدي روي و موهادی بـ ـوسموی ـشونـیپ
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 چی تو ذهن طرفش هنکهی ايفقط برا...نه... به راستگو بودن شناخته بشهنکهینه ا!  راستشو بگهشهی همدیآدم با!!نه_

 تونه تو چشم طرفش نگاه ی آدم نمگهیاونوقته که د.شهی بر مال مي به روزیچونهر دورغ...وقت دروغگو نباشه
 ي ما آدماست برانی که بي فاصله اه همنیا...گردونهیهمه اش رو برم...کنهیهمه اش شرم م...کنه
 کمتر شدن عذاب وجدانمون يالقل برا! خونهی ُ می پشت پلک هرکسقی نگاه عمهی با میدونیم...میترسیم...نهیهم
 مگه نه؟؟...می حرف بزندیبا
 
 
اما ... فکر کنه خوابم بردهری که باعث شد امیسکوت... سکوت بود نیرحسی فرار از جواب امي راه برانی بهتردیشا
 ..گفتمیخودش گفت بگو وگرنه نم... دونست منم اومدم تا راستشو بگمینم...دارمی دونست بینم
 
 

 لرزش شونه هامو نکهی اي برادیشا... ترمی پتو ضخهی... بالش آوردهی گذشت و چند لحظه بعد برام نی زمي روسرمو
 ری مهابا اشکام سرازی و بدادمی هم فشار ميچشمامو رو... بستمخی...مچاله شدم...به حساب سرما گذاشت

 . بذارمي اگهی که قرار بود باهاش قرار ِ دیدور از چشم کس...شدیم
 

 و از نیرحسی قرآن خوندن امي شدم صداداری بیوقت... پلک هام باعث شده بود خوابم ببرهی هام و خستگهی گرانگار
بعد چند بار پلک زدن ...نگاه کردم بالش برداشتم و به ساعت ي شده بود از رونی سنگیسرمو که حساب...دمیاتاق شن

 ...غروب شده...پس اذان زده...دمی ِ چشمام محو شد و ديتار
با ... بخوره و خشک بشهیی باز کرده بود تا موهام هوانیرحسی سرمو امپسیکل... از دورم باز کردم و بلند شدملحافو

 ي از آدماشدیکاش م...ش خشک کرده سرم گذاشته بود معلوم بود موهامو باهاي ام که باالیکیاون حوله کوچ
 بازم سردم بود...خوب متنفر شد

 خورده گرماش به بدن سردم خطور هی تا دمیبرداشتم و پوش... شوفاژ هال بودي به مانتوم افتاد که روچشم
 ..  بودسی خیهنوز کم... کنار مانتوم گذاشته بودمویروسر...کنه

 ایهنوزم دو دل بودم که بگم ...بعدم لحافو تا کردم تا ببرم تو اتاقش... سرم کردمموی بستم و روسرموهامو
 ُ ي شعرهیداشت ...کنهی مکاری چنمی خورده سرمو جلوتر بردم تا ببهی...دمی جانمازشو ددمی در که رسکینزد...نه

عرش قشنگ بود و من تا حاال ش...نمی پشتش بشتونستم  باز بود ومهیدر اتاق ن...زدی و موهاشو شونه مکردیزمزمه م
 ... بودمدهی نشنی نه کسرینه از زبون ام

 دی جانم زسفر باز آدیام
 دی دهانم زسفر باز آشکر
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  وعده دادِ حقهمانکه
 ... موعد ظهور اوبه

 شی عالم سر مـ ـست بوهمه
 ...شی سوی من در بندگدلِ

  خاك درگهشهمانکه
 ... دردِ ما بوديدوا

 شی پاي گاهِ من جاسجده
 ...شی ِ من طور ُ او موصادل

 تا کشهی چقدر طول منمی ببخواستمیم..چشمم به ساعت بود...دمی اهللا اکبر گفتنشو شني قطع شد و بعد صداصداش
 ...آخه خودش گفت راستشو بگو... منیِ دل خوشي برادیشا...خوندیآروم م...نماز مغربشو بخونه

 ...!!کشهی طول مقهی پس واسه نماز عشاء چهار دققهی سه دقيری بگاگه... خوندي و خورده اقهی مغربشو تو دو دقنماز
 ارمی تا بهم حق بده بعد به زبون بارمیاز کجاش شروع کنم؟؟ اول عذر و بهونه ب... گفت؟؟ی چقهی تو چهار دقشهیم

 اگه نمازش تموم ام؟؟ی دربیی اول بگم چقدر تنها بودم بعد بگم باحامد دوست شدم تا از تنهاای کردم؟؟ کاریکه چ
 ؟؟یبشه و من حرفمو نزده باشه چ

 ؟؟ي جواب پس بدادی که ممکنه تو ذهنش بیی به همه سواالی تونی م؟؟ی و بگی تو چشماش نگاه کنی تونیم
 ؟؟ی باهاش بمونيخوای و میمونی پشی بگی تونیم

 نباریاما ا! طونیکه بازم بشم شحاال نوبت من بود ... نماز عشاءيبرا... فرجش که تموم شد دوباره قامت بست يدعا
 ...نیرحسی ِنماز امطونیش
 ...گفتم "بسم ااهللا " لب ری اتاقو که باز کردم زدر

 ستی دست من نانشمیپا... با من نبودشروعش
. نترییتن صداشو آورد پا...متوجه من شده بود... اتاقشو بستم و درست با چند قدم فاصله ازش کنار در نشستمدر

 ... رفت رکوع به خودم اومدم تا حرف بزنمیوقت. دمی کشقی نفس عمهیـل کردم و زانوهامو بغـ 
 تروخدا بذار ریام!  خورمیمن به درد ِ تو نم...مــــ... بخوام بگمریام... دوست دارم؟؟منیلی خیدونیم... نیرحسیام_

 تو يمن برا... دلمزیعز... جانمریام... جانریام...آروم بخون تا من همه حرفامو بزنم...نمازتو تموم نکن! حرف بزنم
 ی خوبیلیتو آدم خ... رسمی تو محبتات نمي بگردم به پاينجوریمن صد سالم ا... کممیلیخ

 ... شماست به خدافیح...خواهرت...مامانت بابات...خانوادت...یهست
اما ...حرف نزنم!  بود که تموم کنمنی منظورش ادیشا...گفت "اهللا اکبر " بلند ي از سجده که برداشت با صداسر

 هم فشارشون يمحکم رو... شدمرهی که بلند شد به چشماش خنی زمياز رو...االن وقت صحبت بود
 ... حرف نزنمگهی ددیصداشو باالتر برد تا شا....دادیم
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 ...میالرحمان الرح....نیالحمد اهللا الرب العالم...می اهللا الرحمن الرحبسم
 خواستم ینم... تا آخر نمازش همه حرفامو بزنم و برمخواستیدلم م.... بردارهي تا بلکه دست از لج بازهی گرری ززدم

 با نکهی از ادمی ترسیم....رونی تف بندازه تو صورتمو ُ بعدم پرتم کنه بهی نکهی از ادمیترسیم...نمیعکس العملشو بب
 ...دمی ترسشهیهم من... دوسم ندارهگهیتمسخر نگام کنه و بگه د

 به هیبا گر...رمی شکستن بغضمو بگي نتونستم جلوگهی دنباریاما ا...فت دوباره به حرف اومدم اهللا دومو که گبسم
 ... ِ خودم بود و بسی خود خواهلشی دلنی که بزرگتریاز حماقت...حرف اومدم

من !! ستمی نیکنی که تو فکر مي من اونطورریام..یلیخ... درد دارهیلی خ؟؟ي تا حاال شده چوب ِ دلتو بخورریام_
 باهم خاکش ادته؟؟ی هاموی چادر سر کردنه بچگادته؟؟ی بود نطوریاز اولم هم...کنمی تا آسمون با تو فرق منیزم

 ! همون خونهاطیتو ح... میکرد
 کردن ِ لباسم فی که کثکردمی فکر منی که من ِ احمق فقط بعه اییروزا... داغ دلمو تازه کرده بودی بچگي روزاادی

 ... و پاهام گز شده بودسوختیچشمام م...با سر زانوهام اشکامو پاك کردم !!  شدهنی مهيا ِ دعويباعث دلخور
 ...دست به دعا شدم.. به قنوت برددست

 .... اما تو از گوشش در کُنگمی من مایخدا
 طرف کشوندی که منو میاونموقع تنها کس... بودمونیهمسا...به اسم حامد!  دوست بودمي پسرهیچند وقت با _

!  اون بلد بودای احمق بودم یلی من خای! کردیحامد بهم محبت م... شده بودم زاریمن از بابام ب...ش اون بودخود
 ... زود دل بستمیلیخ... زود بهش وابسته شدمیلیخ
 بدتر نی حرفم از اي دونستم با ادامه یم...دیلرزی دستاشم مدمید... دمید!...دی موقع رکوع رفتن سر زانوهاش لرزنباریا
 ...خودش ازم خواست...اما خودش گفت راست بگو...شهیم
اهل هر کثافت ....افهی و قپیاهل تر...ي و مهمون بازیاهل مهمون... خودم بودهیبهش عالقه مند شدم چون شب_

 ... دونستم دارهی آورد و می که به روم نميکار
 ... مندنی ندي برادیشا...چشماشو بسته بود... تر از قبل بوددهی ـر راست کرد اما خمکمـ

 لرزش خواستیم.  کف دستشو کنار سرش بذاره دست مشت شده اشو گذاشتنکهی اي سجده رفتن به جاموقع
 ياصل کار...هی گرریموقع تشهد گفتن دوباره زدم ز.... از نفرتدی از بغض شادیشا...صداش گرفته شد..نمیدستاشو نب

 ... به بعد بودنجایاز ا
 

 قیدوباره نفس عم...زاونوهاش توان بلند کردنشو نداشتند. زدمهی خنی بلند شدن دستاشو رو زمنی زمي از روواسه
 ...کردی زمزمه مگهید... آورده بودنیی صداشو پاریام...سوزش قلـ ـبم کمتر از چشمم نبود...دمیکش
 واسه يزنگ زده بود...ستین ادمی!  نهای نمشی ببدی بانکهی ُ ایدرباره طال گفت...يتو بهم زنگ زد...ی مهموننیآخر_
چشمم ...مهمونا که رفتن منم رفتم تو آشپزخونه...اون از دست تو اما بعدش...ادی زیلیخ... شدمی اما من عصبانیچ

 ... بشهينجوریا خواستمی من نمریام...به اون ظرف ِ طال کوب افتاد
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 …باختن’ بد‘و ’ باختن‘ نی فرق است بی تا بفهمی قمارباز باشدیبا
 بلند ي و منم با صدانیبا زانو افتاد زم. حس شده بودی رکوع که بلند شد واسه سجده حاضرم قسم بخورم بدنش باز

 ... ُ زدمزدمی مدی که بایحرف
پشت سرهم به تاوان هر ...وانیچند تا ل...کنمی مکاری دونستم دارم چی اونقدر مشـ ـروب خورده بودم که نمریام_

 شه؟؟ی باورت مریام...من ِ خاك بر سر...من مجبورش کردم...حامدم... بود خوردمادمی که از گذشته به یبدبخت
 نفس؟؟!! من؟؟
 ... از رو سجده بر نداشتسرشو

 که با دیدی ُ مي مردي که لرزش شونه هاییمن بودم و چشما...دمیشنی که میی هاهی من بودم و هقهقه گرگهید
 ي جلویکی لحظه انگار هیواسه ...مثل پتک بود...لمو لرزوند بند دری ها امهی گريصدا...همه وجود عاشقش بودم

 ویمنکه هنوز همه چ...از دست من؟؟...پر بود چقدر دلش.... شدمرهیساکت شده بود و تو بهت بهش خ...دهنمو گرفت
  رفتنام و مشـ ـروب خوردنمه؟؟ی مهموني هاش فقط براهی گرنیا!! نگفتم

 قلـ ـبم ي رويزی چهی.. اتاق نفسمو بند آورده بوديهوا... باز گذاشتمی درو کمي زانو نشستم و از ترسم الدو
 الز دست خدا که منو سر راهش دیشا.دی نالیاز دست من م...کردیناله م... هاشهی گريصدا...کردی مینیسنگ

 .گذاشت
 ... هزار بار به زبونم اومد و برگشتي ُ که از روز اول روزیزدم حرف... و بدنم بدتردیلرزی مصدام

دوست ندارم چادر سر ! من االنم دوست ندارم نماز بخونم..خودم خواستم و شد...همون شب!...ستمی من دختر نریام_
 .... نکهیاز ا.خورهی بپوشم حالم بهم می تو محرم مشکنکهیاز ا...زارمیاز روضه رفتن ب...کنم

 شیدوست داشتن ب...اما مجبور بودم...يداده بودجفتشون ُ تو بهم ...من نه از نماز متنفر بودم نه از چادر!!  گفتمدروغ
 ...شدی دروغا لگد مال تر منی با همدیاز حد تو با

 .قی رفونتمیمد... تا االنیاز بچگ...گرفتمی متی از حاللدیبا... گرفتم و با حسرت بهش نگاه کردمواری به ددستمو
 !!ی که شکستي نمازتیحاللم کن با _

 !! شدتمام
 ... به عقد غم ها درآمدممن

 )) شوندیبرانگشتانم که خشک نم. اشک من است ي حـ ـلقه نیا... کن نگاه
 ...  جا گذاشتمفممیک...رونی بدمییبدون چادر از خونه اشون دو... ُ حرف بزنمنمی هاشو ببهی گرنتونستم

 ریه شدم دوباره زدم زسوارش ک... دست دراز کردمی تاکسي خودمو رسوندم سر کوچه و براي چجورمدمینفه
 تاوانشو خودم پس دی که شکستم و بای بابت ِ دلهیگر... و من مقصر بودمختی رری که امیی بابت اشکهاهیگر...هیگر

 !! که نگفتمیی بابت حرفهاهیگر...بدم
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 يبدجور با دلش باز... سرشو بلند نکرد تا تو صورتم تُف بندازهیحت... نگاهمم نکردیحت... تموم شدگهید...ادی نمگهید
 خودش يفقط برا... آخريدروغا... نماز خوندنو دوست دارمگفتمیکاش حداقل م... گفتمییبد دروغا...کرده بودم

 ...رهی سراغمو بگ ُ منتظر نباشم تا برگردهگهی خودم بود که ديبرا...بود
 اما اونقدر بدعنق شده شدی نمیراض...می کردم تا همون شب برگردیامانو راضم. خونه دختر خاله طالدمی رسیوقت

 از تونهی نمدی دیطال وقت... کردم و دم نزدمهیتمام راه گر...میبرگشت... راه انداختم که قبول کرددادیبودم و داد و ب
 بده اما انگار از همه  جوابشوی که گوشکردمی خدا خدا مماون لحظه تو دل. زنگ زدریزبون من حرف بکشه به ام

 !اشتباه گفت..می مشترك مورد نظر هم نبودریمن و ام!  همون دستگاه مشترك مورد نظر بودانیجر... بوددهیبر
 ی تونه باهام زندگیگفته بود نم!! خوادی نفسو نمگهی دریمادرش گفته بود ام... اون روز طال زنگ زد خونشونيفردا
 ریفکر کرده بود تقص! مادرش شرمنده بود از گفتن جمله ها...حیبدون توض...لی گفته بود اما بدون دلنارویهمه ا! کنه

 ...فرامو کردنو...دوست نداشتنو... به گردن گرفته بودون اویآخه همه چ...اونه که منو پس زده! کار پسرشه
 ام یپاپ...سمی هرشبم ُ بالش ِ خي هاهیگر از دیشا....خوندی از نگاهم مدیشا... دونست که کار من بودهی طال ماما
 با ری امیوقت... طالهم دوسم ندارهکردمی فکر مگهی دیحت... بوددهی رسنیکارش به نفر...کردیباهام دعوا م...شدیم

 .تونستیپس البد طالهم م... کنارگذاشت  که ازش دم زد منویاون همه عالقه با اون همه عشق
 اما ستمی چشمش ني ازش دورم جلوگفتمیبا خودم م....چندماه اول دلم روشن بود...زمان گذشت...اوردمی زبون نبه

 ...اون همه خاطره... منو فراموش کنه؟؟ اون قول و قرارتونهیمگه م...به فکرمه
 ...تموم شد...انگار دود شد رفت هوا... ازم نگرفتی سراغگهید.... رفتادشی اما

 …  تویگاه
 …  توادی یگاه
 …  هم غم تویگاه
  کندیکار مرا تمام م” تو“ نی اآخر
 بودم و واسه دهی دراز کشونی تلوزيجلو.زدی ام مدام اشغال می خونه اليشماره . بدجور کالفم کرده بودییتنها

 از سر راهم وانوی کنکهی اينه برا. کردمی متیته دلم احساس رضا...کردمی عوض مونوی تلوزيخودم کاناال
 ! به عشقم وفادار موندمنکهیافقط بابت .برداشتم

 لبخندت بازم روپام ادیهر جا کم آوردم به ..نیرحسی قول و قرارمون نزدم امری زمی زندگي کجاچی وقت هچی همن
 شهی مي دادادیتو بهم ...کنمی وقتا نبودتو حس میفقط بعض.. محکم باشمشهی همیخودت ازم قول گرفت..واستادم

 شهی باورم نمستمیمی که وانهی آئي وقتا جلویبعض. همون جمله ات شدمهیحاال منم شب... کردیزن بود ُ مردونه زندگ
 ...؟؟"منم" نیا
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 دونم مد ینم. ندارم ایتالی از برند معروف اي خبرگهید! یِ چي دودنکی و عتاری مارك گنی گرونتردونمی نمگهید
 کردن دایواسه پ... خوب شدن طال روزام شده دعا واسهنی ايدغدغه ! هی رنگ رژ و الك چيسال برا

 .ارمی مری ِ که گیی داروخی برام مهم تارگهید...داروهاش
 شناخته پوشمی ِ که می نداره مارك کفشیواسم فرق!  نهای باالش خوب واستاده ای مغنعه ام چروك ِ ستی مهم نبرام

 سرم به من هی شینی سراغ طال تا ببيای و ميذاریکاش اونقدر که مرام م. عوض شدمیلیخ... نهایشده هست 
گفتم .رسهی به گوشت مکنمی و فکر مزنمیم  که به عکستیی حرفانیدلخوشم به هم.يایتو خوابمم که نم. يزدیم

 منو دی که بای هستییتو از اون دسته آدما...نمتی ببگهی بار دهی قبل از مرگم کنمیفقط آرزو م...! که عوض شدم
 .یحالل کن

  ترانه تلخکی.گذردی روزها که منیا(
 !دی سرای مرا مي هایی تنهاي قصه

 !! استی گوش خراشیسمفون
 . . .  ندارددهی پنبه دگر فاروزهاست

 ...!) ـَمی باور کنم تـَنهــــــادیبا
 
  شد؟ی چگهید_
 .همه رم که واست گفتم. باهاش نبودمشتری ساعت بمین.گهی دنیه_
 آخخخ...؟؟ی خوبنی پسر به ا؟ي ردش کردیواسه چ_
  شد؟؟ بچه لگد زد؟ی چیال_
 !! بچه جفتک انداختي بابارینخ_
 . بودی فرمهیصبحم زنگ زدم !  هاشهی مشیزی چهی محسن نیا_
 ؟ي چرا ردش کردینگفت. ولش کننویا_
اصال تا رستورانم باهاش رفتم به خاطر . فکر کنمي اگهی تونم به کس ِ دینم! ی به نفهمیزنیخودتو م!!  بابايا_

 ! ازدواج کنمخوامیبعدم من اصال نم.عذاب وجدان مردم و زنده شدم
 !!يری با سر ممی عقد کنمی براری زنگ بزنه بگه شناسنامتو بنیرحسیاالن ام!! یگیتو که راست م_
 ...ی محاليچه آرزو... حرفش خنده ام گرفتاز
 !اوشیبه قول خودش اگه دخمل باشه گذاشته سوگند اگه پسر باشه س. بچه دارم شدهاون تا االن.دلت خوشه_
 ... عکسامونو درآورده بودم وشبیبه خدا د. ماشی پي اومدی چند روز منی ایکاشک. بگم واالیچ_
 .چقدر با عکست حرف زدم:  و تو همون حالش گفتهی گرری ززد
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دوست داشتم بهتون سر بزنم اما . کنهی بغض منهیبی نکن آرش مهیگر... خمـ ـارت برمي قربون ِ اون چشمایاله_
برم االن .مراقب خودت باش...هی با طال نرفتم ترکنمیواسه هم... اومدمیوگرنه حتما م.. برم شرکتدیاز پس فردا با

 !رهیبرنجم سر م
 .مراقب خودت باش.زمیباشه عز_
 ...شدی ناراحت مکنمی مهی دارم گردیفهمیاگه م.گفتمی بهش دروغ مدیبا
 ناقص اومده.به امانم بگو دوباره واسم اطالعاتو بفرسته. برگه هارو ببرنی اای بیاحیر_
 .گمیچشم االن م_

 گذشت تا چرا ي اقهیچند دق. کنمسهی و فروشو باهم مقادی دوباره امان بفرسته تا کد خرالروی موندم تا فامنتطر
با برنامه .تا اونو باز کردم برنامه چارگونم خود به خود باز شد... اومدهدی جدلیمی داد که واسم اغامیپ. روشن شداهومی
 اطالعات نی بشه خود چارگون استمی قرار بود وارد سيدی جدعات کرده بودم اگه اطالادهی که خودم تو شرکت پيا

 ... ثبتا بود تا اشتباه وارد نشده باشنخیحواسم به اسم شرکت و تار.کردی و وارد مخوندیو از اکسل م
 راحت شده بود و به مراتب اخالقم از دو روز المی بود بابت مامان خدهی به دستم رسیی ام که صبح از دایلیمی ابا
اما امروز از . خفه اش کنمخواستی بگه دلم مکی و تبردی اومد بهم عی میروز اول هرک... بهتر شده بودیلی خشیپ

 اومده بود هر از شی که واسه دخترش پي بدطین شرای با وجود ایی دانکهیهم.ط بودم هم سرحالصبح هم با نشا
خود ... حرفا بودنی از اشتریب "بهانه" خرج می نداشتیاما ما ازش توقع. بودی جور دلگرمهی کردی کمکمون میگاه

 ...چرخوندی دست تنها مغازشو مدی بانکهیمخصوصا ا. داشتازی نی به کمک مالیی جوراهی ام ییدا
 نداد اما حی توضلشویپشت تلفن که دل... ساعت دو با روباه مکار بودي کرده بود جلسه ری که فکرمو درگيزی چتنها

 نهار چون غذا يبرا. و منم مثل بز مجبور بشم بهش نگاه کنممی که دوباره قرار نباشه دعوا کنکنمیدعا دعا م
 ... کرده بودچی هـ ـوس ساندودلم. گرفتمرونینداشتم از ب

 .. خوشمزستیاحیر_
 !!گرفتمیکاش دوتا م.منم خوشم اومد.آره _
 چه خبرته؟؟! یبترک_
 ! دهنم بجنبهخوادیمدام دلم م. ِ اشتهام باز شدهیراستش چند وقت_
 ! هازنهی پست مهوی!  بعد چاق شوي بذار جواب محمد ُ بدزمیعز_
 !! خورده پرِ ِهیاخه نکنه خودش ! شم بهتره چاق تر بکمیخودش گفت ...یعنی!! نه_
 د؟؟یدی هم نظر مکلی هي درباره يشما روز خواستگار_

 گاز هی نمی هميحوصله نداشتم برم دم دستش و بهش آب بدم برا!!  گفتمی سرفه که انگار من چری زد زنیهمچ
 ... آب بخورهدی موضوع قد بده که بانی زدم و منتظر موندم تا عقل ناقصش به اچمی از ساندوگهید
 !! دست بهت نزنهتونیهواست باشه تا قبل عروس. محمد از اون پدر سوخته هاستنیا_



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 745 

 بهم زد تا ی بار الهی حرفو نیاونوقت ا!  شهرستاني نجابتم نجابت ِ بچه هاگنیم!  کموننی خجالت شد رنگاز
 .دمیخندی باشه منم هرهر مریحواسم به ام

طرز حرف زدنشم .  کم زود جوشِ هی. هیمحمدم پسر خوب و معقول. جوابت مثبتِدونمیمنکه م! ارکهبه هرحال مب_
 ! ِی خوبي نهیوگرنه بعنوان همسر گز. درست کنهدیبا
  بهش جواب مثبت بدم؟؟دیگی شما میعنی_
 ؟ي به جز محمد داري اگهیمگه خواستگار د_
 !نه راستش_
 دای پگهیواال د!  حسن ِهی چشم پاکه خودش نکهیاصال هم.  بچسب ولم نکنی دو دستنویپس هم! گهیخب د_
 .شهینم
 . زنگ بزنه جواب بدهگمیفردا به مامانم م. حق باشماست_
 دمیصورتشو بـ ـوس.دوباره لپاش گل انداخت. زشی گفتن رفتم طرف مکی تبري شدم و براالی خی بچموی ساندهیبق

 ... دادمهیذاشتم تو پاکت و بهش هدبعدم پنجاه تومن گ. گفتمکیبهش تبر
 دو نی بچسبه اما اشی به گوشنقدریچون عادت نداشت ا.کنهی مي نشده با محمد اس ام اس بازیچی دونستم هیم

 ...خوندی ميزی چهی باز شی بود و با نشیروز مدام نگاش به صفحه گوش
 اس ام اس يمتن همه . معرفت یب...ي خوجلم بهم ندادي اس ام اس هانی دونه از اهی نیرحسیام... دل غافليا

 ...؟؟يای میک...؟؟يری میبا ک..؟یکنی مکاریچ..چه خبر؟؟...؟؟یخوب... بود که سالمنیهات ا
 ... بود تموم شد رفتیهرچ. کنهی می چه فرقگهید

 ی مشیچشمم به منش. اتاق سهراب شدمی که به دندونام زدم راهی خوندم و بعد مسواك درست و درموننمازمو
 درحالت ی گنده اش که گاهيبا اون لبا.هی بودم که همه جاش عملدهیاز بچه ها شن. گرفتمیتاد حالت تهوع ماف

 حال باعث شد ی زرد و بي و رونگ سهراب با اون ردنید.  موند بهم اشاره کرد تا وارد اتاق بشمیغنچه م
 . قالف کنمرمویشمش

 ن؟ی داشتيبا من کار_
 .رسمی االن خدمت مدیچند لحظه صبر کن!! اوهوووم_
 سرشو باال آورد و گفت. نشستم و منتظر موندم تا نوشتنش رو کاغذ تموم بشهزشی مکی نزدی صندلرو
 ارن؟ی بگم بدیخوری ميزیچ_
 !رینخ_
 ِ روبه رومون اشاره ي دی نشست به ال سزشیپشت م!  گرفتمدهیگفت اما نشن "به درك " هی شبيزی چهی لب ریز

 .. کرد
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دوست داشتم .می افتتاح کنی ِ که قراره تو دوبی شرکتي از دوستانم برایکی ِ ی طراحنیا...ونفریهما خانوم دینیبب_
 .!! و بخش انبار بدونمونینظر شمارم درباره دکوراس

  حالش نگاه کردمی تکون دادم و به صورت بي تفاوت سریب. بود تا دستشو بخونم ی دوتا عکس کافیکی همون
 پرداخت کنه و بره نهیچه برسه هز! ستی شناخته شده نرانمی شرکت تو انی ادیدونیشما بهتر از من م. جناب راد_

 ! کنمی تونم کمکی نمنهی زمنیمن در ا!  شعبه بزنهیدوب
 چشماش گذاشته بود و نفساشو با حرص يکف دستشو رو... پرت کردزشی مي روتی با عصبانونوی تلوزکنترل

 .نروی بفرستادیم
 مزخرفش قرار داد شنهادی من با اون شرکت با وجود پخوادی دونستم که میم. واسش بکنمتونستمی نمي کارواقعا

 . ُ راه بندازهی ِ اونا شرکت دوبيشنهادی و پیببندم تا سهرابم کار خودشو بکنه و با کمک مال
 د؟ی ثابت کنوی چدیخوای مد؟یزنی ساز ِ مخالف مشهیچرا شما هم_
اگه ام منظورتون بستن قرار داد با اون شرکت . که بخوام با شما مخالفت کنمستمی نياولّا من کاره ا!  راديآقا_

ماکه محصوالمون رو !  بخرنمتی نصف قخوانی خدمتتون عرض کنم محصوالت مارو مدیمسخره است با
 هم که ینیاون قول زم!!  خراب کنمخودمو  ِي کاري ام نداره با بستن اون قرار داد سابقه یلیدل! دستمون باد نکرده

 دیمطمئن باش. دروغ محض ِنیدیبهتون دادن وشماهم واسش نقشه کش
 ... ُ بهم نشون دادی داد و با دست در خروجهی تکشیبه صندل_

آخه . خندهری زدم زی که در اتاقو باز کردم پقیالبته موقع.. بلند شدمی صندلي پوزخند زدم و از روشهی مثل هممنم
از بس مانتوش کوتاه بود پشت شلوارش !!دمی برداره منم تا هرتناقشو ديزی چنی زميدال شده بود تا از رو شیمنش

 ... بوددهی آدامس سبزم چسبهی باسـ ـنش يدرست رو
 که فراهم ی لحظات شاد و مفرحنی بابت اای از بعضدیواقعا با. واسش نازك کردم و برگشتم تو اتاقمی چشمپشت

 ... منو کشته بودی ِ منشي سخاوتمندنیا. تشکر کردکننیم
 بهش خوش یمعلوم بود حساب. و بهانه گفتیی چند ساعت اول برام از داشهیمثل هم. اون روز طال اومدي فرداپس

 دونستم تو نبود من داروهاشو به یم. بهم گفت اونجا حالش بد شده انگار غم عالم اومد تو قلـ ـبمیاما وقت.گذشته
 . حالش بد شدهنمی هميموقع نخورده برا

 و میدیظهر تو بغـ ـل هم خواب.  هاش برداره و مراقب خودش باشهي لج بازنی خورده دعواش کردم تا دست از اهی
 و قرارمون وانی کي درباره یوقت!!  منو برد اما گشنه تشنه برگشتموانی که کی شامم بردمش همون رستورانيبرا

 . دعوام کردرم بوانیل کردم با ک قبونکهی گل کرد ُ بابت اشیبهش گفتم مادر
 !موندی منتظر می اومدم اونم هیاگه نم.  معلوم کنمفشوی تکلخواستمیخب م_
 رون؟؟یاونم اد گذاشته بود من برم بعد ترو واسه نهار ببره ب_
 م؟؟ی بخوریحاال چ. بود تموم شدیاما باالخره هرچ!  دونمیواال اونشو نم_
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 !گهی دي جاهی میرفتیم. غذاهاش گرونهنجایا_
 !می عالمه پول دارهیاالنم . دست نزده بودممویدیع. پولشو نخوريطال خانوم شما غصه _

بعد غذا هم . خودمم کباكي طال چلوگوشت سفارش دادم برايبرا...دیچی جفتمون تو رستوران پي خنده يصدا
 ..  مهمون کردیمادر محترم دخترشو به صرف بستن

 
 دی ندنیمنم مثل ا.می جشن دعوت شده بودهیبعد چند وقت .ه با مامان دعوت شدم ِ حناني مراسم نامزدبشهتیارد
 خورده هی بازشون کردم یوقت.موهامو طال شب قبلش که از حموم اومدم بافته بود . بودمنهی آئي از صبح جلودایبد

 یلی اما خدی رسی ـنه ام نمـی سي موهام تا رونکهیا با. اومدی بهم مزی فر ريمو... زدم تا براقش کنمتونیروغن ز
 .با مزه شده بود

 سرم قرار گرفته ي پارچه برامده بود و درست گوشه ي ِروونیپاپ. ام رو سرم بستم ی ِ خالخالي تل پارچه اهی
 هی چشمامو باز کنم بقذاشتی که زده بودمو نمي تخلمه املیبه جز اون ر. رنگ اما ساده شدرهی چشمم تشیآرا..بود
 .ادی به چشم بشتری تا رنگ روشن چشمام بزدم  محویلیرژگونه و رژ لـ ـبمم خ. کردی نمتمیذ صورتم اشیآرا

خودشم که ..  باشهی اومد مصنوعیاصال بهش نم... رو سرش گذاشتمقی خوشگل و دقیلی ِ طالرم خسی گکاله
 ...  بودشیاستاد آرا

آخر ... برق انداخته بودم ی حسابموی و کفش مشکفیک. باالدمی راحت کشپشوی دکلتم ُ تنم کردم و زی مشکرهنیپ
 اجی گره زدن پارچه اش به طال احتيبرا.دمیچی که با تلم ست شده بود دور دستم پمویسرم دستبند پهن خالخال

 !داشت؟ی بر مدنیداشتم اما مگه دست از خط چشم کش
  ببند خسته شدمنوی اایب! گهیطال بسه د_
 . پاك کنمدی دوباره باشهیاالن کج م!  بذارگری دندون سر جقهیدو دق_
 .زننیخب همکارام چشت م! یشیمامان خانوم االن تو خوشگل تر از من م_
 ! نزدمهیمن هنوز سا! اریبهونه ن_
 . مراسم تموم شدهمیما برس. کنهریخدا بخ.اوووف_
 . غر نزن اومدمنقدریا_

 بود دهی که پوشیی کاکائوریکت دامن ش.  بخوره بودم نکنه چشمنی خوشگل شده بود که واقعا نگران اي به قدرطال
 ... مثل فرشه ها شده بودحی ملشیبا اون آرا.  اومدی به رنگ پوستش میلیخ

 ـی ِ ساتنمم تا پيروسر. زده بودمي دودنکی چشمم عشی آرايبه هوا.می از خونه راه افتادشی ساعت شباالخره
 معلوم می خالخاليبرعکس من که دستکشم دستم کرده بودم تا الکا. بودم جلو تا موهام معلوم باشهدهی کشمیـشون

 ششی بهم نخوردن آراي استفاده رو براتینها  لم داده بود و از باد کولرنی و راحت تو ماشکی شیلینشه طال خ
 .کردیم
 !بد نگذره بانو_
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 !ی پشت فرمونیمخصوصا وقت!  ممنوعنی تو ماشیطونیش!  حواست به جلوت باشهی بهتره موقع رانندگزمیعز_
 ! نکنمی تونم شطونی نمي ترگل برگل کرديادی زستیدست خودم ن. فدات شم عشقم_
 نگاه ينجوری به ناموس ِ نفس اگهی تو چشمات تا دکنمی باشه وگرنه همون قفل فرمونو متیحواست به رانندگ_

 !!الغوریپسره ! ینکن
 ؟؟ی آبجي ُ با ما بودالقوزی ؟یِجووون؟؟ نفس ک_
 ! حرفا بزن تا آدمت کنهنی اون از اي جلويجرئت دار. ِ واسه خودشيمرد!!نفس دخترمه_
 !ماشاهللا چقدرم امشب خوشگل شدن. میما چاکر شما و دخترتون_

 . ِ منو مامانم بودي از خل بازنمیا.  خنده ری زمی زدجفتمون
 ِ يجشنشونو تو. رنی نگی عروسگهی اومد دی عقدشونم به حساب م که مراسمي مراسم نامزدری قرار بود بغچون

از . تاالر پارك کردم و دنبال طال راه افتادمنگی تو پارکنویماش. خوب و بزرگ زنجان گرفته بودندي از تاالرایکی
به . نمی پامو ببي جلوتونستمی نمگهی دوفتهی بهم نشون شرکت چشمونِی آقاانای تا احنییبس که سرمو انداخته بودم پا

 يچهره . زدنیمحض ورودمون به قسمت زنونه چشمم به حنانه و محمد افتاد که کنار هم نشستته بودن و حرف م
 یلی بودم خدهی وقت رو صورتش ندچی که هیحی ملشی که به تن کرده بود و با اون آرای رنگیاسیحنانه تو لباس 

 عوض ي که برایتو اتاق... که چقدر خوشحالنددی فهمشدیه م محمد و حنانياز خنده ها.ر کننده ودیبرام غافلگ
 یسیطال هم با اون کاله گ... خورده به پر رنگ کردن رژم مشغول شدمهیکردن لباسا بود مانتو و چادرمو برداشتم و 

 تا به زدی جشن که محمد و صدا مکستر اريبا صدا.که گذاشته بود مثل همون موقع ها برازنده و خوشگل شده بود
به همراه .رونی بمی بودممم برداشتم و با مامان اومددهی لباسم پوشي که روی راحت کتالیقسمت مردونه بره با خ
 ...می بگگی تا تبرمیطال به طرف حنانه رفت

 .خنده ام گرفته بود. نگام کردزدی و منگ مجی که تو شرکت گیی بهش سالم کردم مثل همون موقع هایوقت
 !!ونفریهما!  حنانه؟؟ نفسم یخوب_
 انجام داد و يادی کارو با شدت زنیالبته ا. کرد ی مبل بلند شد باهام روبـ ـوسي جن زده از روي مثل آدماهوی

  زبونش فعال قطه به مامانم اشاره کردم و رو به حنانه گفتمدمی دیوقت.درآخر منجر به درد گرفتن گونه ام شد
 !!مادرم هستن_

  گفتي کرد و با حالت دستپاچه ای نطقهی باالخره
 !خوشحال شدم...دیخوش اومد..خو_
  که با چشماش گشاد شدش زل زده بود بهم گفتی به من کرد ودرحالرو
 .شرمنده.به خدا نشناختم.نی عوض شدیلیخ...ونفریخانوم هما_
 !ي خوشگل تر شدیلیخ! منم نشناختمت.کنمیخواهش م_
 ؟؟یگی راست ميواا_
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  بود به خنده افتادم که کردهی ذوقاز
 !مگه محمد بهت نگفته.آره بابا_
 تا دیخندی میرکی زریخودشم ز...به قهقهه افتاده بودم .نیی خجالت به صورت مامانم نگاه کرد و سرشو انداخت پابا
 دنیبا د. کردمونیی شرکت درنظر گرفته بود راهنماي همکاراي که برايزی دست از خجالت برداشت و تا منکهیا

 که کردنی برخورد منیهمچ!  ام از حنانه بدترهیقب. ِ گربه روباه هاج و واج مونده بودمی وحشتناك منشيچهره 
 .رمی و ابرو راه ملیبی من سهیانگار من تو شرکت با 

 کارخونه بود که مدام وسط بودن و شلوغ ي گذشت و من تمام حواسم به بچه های ساعت از عروسکی
 ادی ما نزی بردار خواست که طرف ملی ِ سهراب خان برعکس انتظار جمع از فیمنشخداروشکر همون اولم .کردندیم

 . کتمو تنم کنمهی بقي اومده ر از حدقه دي چشماي دادم جلوحی راحت شده بود اما ترجالمی خنکهیمنم با وجود ا
 

 ی ام ميزی طال قر ري داشتو درجا براتی از آهنگا برام جذابي سرهی از آهنگ گوش دادن دور شده بودم که اونقدر
 ی تا با طال حرف بزنم مچرخوندمیهر دفعه ام سرمو م...خوردی من و طال سروناز هم از جاش تکون نمریبغ.اومدم

 با همون سر و وضع شهی اومد اما چون همی مهش بیلی صورتش خشیآرا...کنهی داره نگام می که چهار چشمدمید
 هی ُ داشتم که االن شبي دوسروی من براشون حکم دنکهیاما مثل ا. نبودزی برام تعجب انگادی زگشتیتو شرکت م

 !! شده بودندرالیس
 

 .کردمی خودم ُ برانداز منهی و با آئکردمی وقتا از نگاه و پچ پچ هاشون به خودم شک میبعض
 

نده اشم فقط خ...مدل رقصدن محمد آخر خنده بود. دوباره محمد اومد قسمت زنونه مانتو و شالمو سرم کردمیوقت
 !!دیرقصی محمد مزدی مثل منگال دست محانهی بود که رنیبابت ا

 لمی که فیموقع... هر کدومم شاباش برداشت و برد بهشون داديبرا. که ذوق زده شده بود انگار مادر عروسهطال
 ..رمی خندمو بگي نتونستم جلوگهی وسط برقصن دییبردار از عروس و داماد خواست که تنها

 اما به نسبت حنانه که دیرقصی ام قشنگ مییخدا... بودمدهی ُ اجرا کرد که من به عمرم ندی چنان رقص ترکمحمد
 .مثل شعله زرد اون وسط واستاده بود محمد فاجعه بود

موقع خوردن شام چشمم به سروناز افتاد که با چنگال غذا . خوردن شام هم تو قسمت زنونه موندي داماد براي آقا
 بود که ناخنام به نی اخوردمی که حسرتش ميزی تنها چدیشا. دلمو سوزوندی بلندشم حسابياخن هان.. خوردیم

 کردی طال دعوام میی وقتاهی.شکل شده بود  بدیلی و منم انگشتام خشدنی مدهیمحظ بلند شدن توسط دندونام جو
 . شده بودي اونم عادي براگهیاما د

 
 ي شدریمامان س_
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  بخور غذاتو؟یکنی ميباز يتو چرا باز.زمیآره عز_
 . بودي خوشمزه ايغذا.  شدمریمنم س_

  وسط حرفم اومد و با اون مدل حرف زدنش گفتسروناز
 
 !!.دهیمرغشم بو م. دارهیاتفاقا گوشتش دورش چرب_

  شدمرهی ـنه بهش خـی پشت چشم نازك کردن دست به سهی گذاشتم تو بشقاب و بعد چند ثانقاشقمو
 . زدهخیاون که گوشتش آشغال گوشته مرغشم !! يخوری با اشتها میلی شرکتو خي ماشاهللا شما غذاهایول_
  و گفتدی رون پام کشي که طال دستشو آروم رومیکردی می خوني چشمامون واسه هم کوربا
 
 م؟؟ی حاضر شمی برزمیعز_

 . طال نگاه کردمي خسته ي ازش گرفتم و به چشمانی سنگنگاهمو
 . مامان جانمیبر_

 حانهی باز رشیتو دلم به ن. کنمی ام خداحافظحانهی بلند شدم چادرمو سرم کردم تا با محمد و ری صندلي از رویوقت
 . هام افتادمی بدبختادی و منم تازه ادی قرار بوذ پدر نداشتم در بشی هفته مرخصهیاز فردا به خاطر .دادمیفحش م

 . میدی کرد که انگار صد سال ِ ما همو ندی منو به محمد معرفنی همچحانهی رمی که شدکشونینزد
 
 !!دیایمن فکر کردم شما نم_
 !!حاال که اومدم_
 ي خودشون بود طورریتقص. تشر درست و درمون تو پهلوم خوابوند هی که به محمد دادم طال ی ضرب جوابهی با

 .شدمی ممونی که از اومدنم داشتم پشکردنیوانمود م
 

  که محمد با خنده گفتکردی می خوشبختيتشون داشت آرزو جفي براطال
 
 !! برقصمی خودم ترکونفری ِ خانوم همای عروسشاهللایا_
 

 .رهیگی و گوشه لبشو گاز مخندهی از ترسش نمحانهی خنده منم مطمئن بودم رری که زد زمامان
 
 !محمد جان شما فعال خرتو از رو پل رد کن تا بعد_
 

محمدم واسم . دور تر واستاده بود رفتی که کمحانهی به مادر رکی تبري تکون داد و به هواي با خنده سرطال
  زد و گفتیچشمک
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 ! وقته رد کردمیلی من خرم ُ خ؟یدونیاز کجا م_
 
 تا با من رهیگی مشگونی داره ازش نحانهی که ردمیدیبا چشمام داشتم م. حرصم گرفته بودی حسابشی پروگراز

  زدم و گفتمي پوزخندرمی حالشو نگشی شب عروسنکهی ايبرا.دعواش نشه
 
 !!لوك خوشانس.کنمی بهت ثابت مگهی خراب کنم اما از هفته دخوامیامشبتو نم_
 
 عبـ ـوس محمد ی به چهره الکروزمندانهیمنم پ. باز شد و بغـ ـلم کردششی نحانهی که بهش انداختم ري اکهی تبا

 . دمیخند
 

 به میدی رسنکهیتا ا. دست به دامن طال شده بودمشیمنم با اون چادر بلند و اون وضع آرا. در غلغله بود يجلو
 . خوابوند و چشماشو بستنوی ماشی خسته بود چون به محض راه افتادنمون صندلیطال حساب.می و راه افتادنیماش
 
 بودم که بخوام نی حال تر از ایاما امروز ب..دم نبونی بند زمیی آهنگانی همچدنی افتادم که با شنیی اون روزاادی

 .رقصمی اونا دارم مونی داشته باشم که وسط منویتصور ا
 تلفن خونه ي صدامی وارد خونه شدیوقت. کردمداری خوش خوابو به زور بي در خونه پارك کردم و طالي جلونویماش

 .دیب طال رو انداختم و اونم بعد لباس عوض کردنش خواي جاعیسر.قطع شد
 دمییاز ترس طال دو. پاك کنم که تلفن دوباره زنگ خوردشموی تا آرارفتمی داشتم با صورتم ور میی دستشوتو

 . جواب دادمعیطرفش و سر
 
 .سالم_
 
 ی شما مردم از نگراندییکجا.سالم_
 
 ؟ی موقع شب باز استرس گرفتنی ایال_
 
  و سرکه شدری دلم مثل سي جواب نداددمی دلم هواتو کرد زنگ زدم دهویبه خدا _
 
 . خبيزدی زنگ ملمیبه موبا_
 
 ؟؟يبرده بود_
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 نه خونه جا گذاشتم...آخخ_
 
 ؟ی قلبت چ؟ی طال حالش بد شده بود ؟ خودت خوب؟يپس زر نزن بگو کجا بود_
 
  تو؟یخوب!  دعوتمی گفتم عروسشی بابا منکه سه روز پيا_
 
  شد؟ی طال چياشیجواب آزما. اصال واسم نبود.ایگی راست ميواا_
 
 اگه ترسمیم. مغز و استخوان انجام بشهوندی پي خوب بشه اونجوری درمانیمیدعا کن جواب ش.رمیفردا صبح م_

 .کنهیناله کردنش دلمو خون م...شیشناسیتو که م. بدتر بشهنیجوابش خوب نباشه طال از ا
 
 .شهی که خوب ِ خوب مشاهللایهم نذر صلوات کردم هم نذر نمک ا.من دلم روشنه_
 
  شعور؟؟ی بيتو باز نذر صلوات کرد_
 
 ه؟یمگه چ...وااا_
 
 ! مني پافتهیدوباره همه اش م! یآخه گالب_
 
 !گهی دي لب تکون بديخوایواسه مامانتو من م! فتهیخب ب_
 
 ؟ی خل تر از خودش چي چطوره؟ باباوونهیآرش د..پروو_
 
 .رسونهیسالم م.باباشم خوبه! دهی مهد کودکه بهش قرص خواب منیفکر کنم ا.ارشم که همه اش خوابه_
 
 هنوز جلوئه؟؟... جفت پا برو تو شکمشهیاز طرف من آرشو ببـ ـوس محسنم _
 
 !!ي روادهی پرهیشبا م. الغر شدهچارهینه ب_
 
 !ی نترکمانیپس توام حواست به خودت باشه بعد زا...یشرفتیچه پ_
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 .یش خودت کنارم بادیبا...آره نفس_
 
 !ی بستی ماه اون شکم بندو نمهیاگه من نبودم که تو ! بله_
 
 ...آره واال_
 
 ؟ي نداريکار. سوزهی تو چشمم صابون رفته داره مادی خوابم میال_
 
 !!!انی پایشبت ب.زمینه عز_
 
 ؟؟یچ_
 
 !انی پای شبت بگمیم_
 
 .ي نکردمیحاال هم گم شو تا عصب! ي که شوهر دارخورهی به درد تو مادی حرفا به من نمنی ازمیعز_
 

 ...واقعا چه غلطا..."انی پایشبت ب" حرفشو تکرار کردم کهی گذاشتام سر جاش و تویگوش
 لقمه صبحونه بخورم و زودتر از هی نتونستم یحت.  داشتمیبی عجي دلشوره شی گرفتن جواب آزماي براصبح

 و کندمیس داشتم و تو مطب گوشه ناخنمو با شصتم مهمه اش استر.رونی دکتر از خونه زدم بيساعت وقتمون برا
 که از برخورد یی صداتمیر. بوده اومدری دشهی برعکس همشیدکتر به قول منش.نداختمی ناخنم خط ميدی سفيرو

مثل ..کردی بود که آرومم منی بوجود اومده بود ُ دوست نداشتم اما حداقلش انی زمي روکیپاشنه کفشم با سرام
 .شدمی متنفر مخوردی بدنم سر مي که روي و از چکه اشدمی عرق مسی موقع استرس داشتن خشهیهم
 
 
 .دهی رنگتون پریلی خدی آبو بخوروانی لهی نیا_
 
 

 دل شیخنک.دمی نفس باال کشهی از دستش گرفتم و وانویل. خورده آرومم کردهی ِ مهربون دکتر ی نازك منشيصدا
 .ارهی برام بگهی دوانی لهی گفتمیو م شدیکاش روم م.آشوبمو آرومتر کرد
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 کنهی اومدم دکتر و فکر مدونهی دونستم طال که نمیم. اما حس جواب دادن نداشتمدمیشنی مموی گوشمی مالآهنگ
  ِ؟یپس ک.ستی نداری ساعت بنی ام که اصال ایال.زنهیشرکتم پس بهم زنگ نم

 
 

 ...شماره محسن بود. کردمدای کرده بود پجادی ای مبهمي صدادشی شدبرهی جسم سفت که وهی فمی از ته کباالخره
 
 
 سالم محسن_
 
 
 ؟يدادیسالم چرا جواب نم_
 
 
 .حوصله نداشتم_
 
 
  بود؟؟ی جواب منفیعنی يوا_
 
 
 ! باش االن ساعت نهنجای هشت اگهیدکتر احمق به من م.نه بابا_
 
 

 دی بادادیبه هر حال دکتر داشت نونشو م!!  ِ محترم شدمیگفتن ِ منش "نیه" که تموم شد تازه متوجه حرفم
 ساعته مثل هی که ی استرسنی اونش به کنار اای.وقتم واسم ارزش داره.منم که بد نگفتم!  کنهتی ازش حماينجوریا

 !مکهیخوره داره جونمو م
 
 
 . زنگ بزنهی به منم یپس هر وقت جوابو گرفت_
 
 
 ..دعا کن محسن.باشه_
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 .یکنیمارم خوشحال م. ي که خوش خبرشاهللایا_
 
 
 فعال. شاهللایا_
 
 

 بلند شدم ی دکتر اومده باشه خودم زودتر از منشنکهیاز ذوق ا. در مطب اومدي صداهوی که فمی انداختم تو کویگوش
 .و درو باز کردم

 
 

  و صورتش مهربونش بهم نگاه کرد و گفتیشگیبا لبخند هم. شکر دکتر بودخدارو
 
 
 ؟؟ياری چشمامو از کاسه در بيخوایم_
 
 
  و گفتمدمی زور خندبه
 
 
 .نی بهم بددیخوای داره که مي به خبریبستگ_
 
 
 ؟؟ی چیعنیسکوتش . به طرف اتاقش رفتنهی بود و با طمانستادهی کنارم اگهی که حاال دی داد دست منشفشویک

 ... خوب بوداتمی نمره ادبشهیمنکه هم... کنمی اطرافمو معني تونم سکوتو آدمای روزا نمنی چرا اایخدا
 
 
 ي نشست و چنتا برگه رو گرفت جلوزشیپشت م. بود به طرف اتاق رفتمستادهی اشاره دکتر که تو چارچوب در ابا

 ي ِ رویسیاز خوندن زبان انگل. نوشتهی اون تو چفهممی به برگه ها زل زده بودم که انگار منیخودمم همچ.صورتش
 .دادم و شروع کردم به صلوات فرستادنکاغذا انصراف 

 
 

 تاهم نمک 100اصال . پخش کنممی درست کنم ببرم تهران و حرم عبدالعظری تا لقمه نون پن120 کنمی نذر مایخدا
 ... واسه همونجاکنمینذر م



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 756 

 
 
 ...ونفریخب خانوم هما_
 
 
 بله؟؟_
 
 
 اتن؟ی حدی پدر در قد؟؟یشما چنتا خواهر و بردار دار_
 
 

 . اما دست خودم نبودخورهی از استرس سرمم داره تکون مکردمی حس میحت.م کامال محسوس بود صدالرزش
 
 
 چطور؟؟.میکنی میمن و مادرم با هم زندگ_
 
 
 زی چشمش بود و برداشت و گذاشت رو مي که رویفی ظرنکی داد و عهی تکشی صندلبه
 
 
 .دی مغز و استخوان آماده شوندی عمل پي برادیبا!  دهی به اتمام رستی با موفقی درمانیمیخوشبختانه ش_
 
 
 سردمو که يدستا.دمی کشی حرف زدن دکتر نفسمو حبس کرده بودمو با تموم شدن حرفاش نفس راحتنی حدر

 ایخدا. سرمو بردمي باالي لب اسم خداری صورتم گذاشتم و زي روکردمی و توش احساس می پنهاني گرماهیحاال 
 ...شکرت

 
 

 ی و من از خوشحالکردنی مسی مهابا صورتمو خی برونی از چشمام نزده بود بينجوریود ا وقت بیلی که خییاشکا
 . درشت دکترهم عکس العمل نشون بدهي چشم من بود باعث شد چشماي که توی اشکدیشا.دمیخندیم
 
 
 .ستی نهیدختر جان االن وقت گر_
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 مارستان؟؟ی کدوم بن؟؟یکنی عملش میک_
 
 
 !شهی نکن چشمات روشنتر منی فنی فنقدرمیا. آب بخور تا منم برات بگموانی لهیاول _
 
 
 . ام نبودجهی نتی آروم کردنم بي خنک نبود اما براادمیآب سرد کنش ز... دکتر خنده ام گرفتی شوخاز
 
 
 ي برای عملشی خودتم دو سال پنکهیبا توجه به ا.ی عمل به مادرت کمک کننی اي برادیشما با. دخترمنیبب_
 باشه بهتره که خودت به مادر کی از اقوام درجه يادی بني سلوالي دهنده دیچون با. ي االنم نداريلبت انجام دادق

  عملي برایمشکل PBSCیکمک کن
 
 
 کار ی طالقانمارستانی که من تو بی دونیم. تهرانمی بردی درمان و مراحل عمل باي بگم برادی بانای قبل از همه ااما
 ي هايماری کردن مادرتون جهت بتیزی وي برادی ماه فرصت دارهیشما.شهی عمل هام اونجا انجام مشتری و بکنمیم

 ها الزمه اگه نباشه عمل هیدیی تانیتمام ا.سمینوی من که براتویشاتی آزماي سرهی و ی دندونپزشکی گوارشیقلب
 درمونگاه ها تو خود نیالبته تمام ا. ما راحت باشهالی تا خي بدکی ژنتشی آزماهی دیخودتم با.رهیگیصورت نم

 ...  تهراندیپس بهتر هرچه زودتر بر.  هستی طالقانمارستانیب
 
 
 ؟ی چي برایدکتر دندونپزشک_
 
 
 ی به صفر منکهی اای آد ی منیی پایلی خدی سفي گلبولهای مهمه چون وقتیلی بگم که خیدر مورد دندان پزشک _

 ماری مراجعه بنمی هميبرا. کنن به عفونت و چرك کردنی شده شروع می کش پرشده عصبيرسه دندان ها
 ...الزمه

 
 
  مادرمو ببرم تهران؟یمن ک_
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 با میحاال تصم.  بهتره دی زودتر ببری مونده هرچی که هنوز باقي اما با وجود لکه ايخوایهر وقت خودت م_

 .خودتونه
 
 
  کنم؟زی واری کدی هارو بانهیمن هز_
 
 
 درمانم ي هانهینگران هز.دی هستمهیشماهم که ب. دی پرداخت کندی درمونگاه هارو باي هانهیفعال هز_

 !خدابزرگه.دینباش
 
 
 . تهرانبرمی آخر هفته مامانو متایمن نها. دیسی الزمه بنويزی چي اگه نامه امارستانی بي برادیپس لطف کن_
 
 
 .باشه حتما_
 
 یم. بدهوندوی فقط خبره مثبت بودن عمل پیاما بهش گفتم که به ال.  راه به محسن زنگ زدم و خبرو بهش دادمتو

اونم االن سه ماهشه با . زنهی سر ممارستانی افته هر روز به بی تهران حتما راه ممیای ممی بفهمه داریدونستم اگه ال
 فتهی من راه بنبال دتونهی کرده نمزی که دکتر براش تجومیاستراحت مطلق

 
 بار بهم خبر خوش هیچه عجب اونم . مالقاتي ِ راد بزرگ وقت گرفتم برای شرکت کارامو که انجام دادم از منشتو

 ییاز اون زنا.  خانوم مشتاق تو اتاقم اومده بودحانهیتو نبود ر.  تو اتاقشون منتظر باشم4 ساعت يداد و گفت که برا
 نگاهش یهر از گاه.ي گوش بددی و احترام به بزرگتر باون به خاطر سنشی و توام موظفزدی حرف مزی رهیبود که 

 ماه هی بود که ینی از پول تو حسابمو پول ماشي اما همه فکر و ذهنم به سرشماردادمی تکون مي سری و الککردمیم
 دی بود که بای ماههی نی نکرده بودم ادای پی که هنوز براش جوابيزی چنیبدتر.  قسطش تموم شده بودشدی نمشتریب

 . خونه نداشتمهی کرای دخل و خرج پول هتل و حتنی و منم با امی موندی متهران
در واقع ! چونمشی تا تو حرف زدن نپدادی که برام قائل بود بهم اعتماد به نفس میاحترام. راد رفتمشی چهار پساعت
 سه ماهه گرفتم ی مرخصنمی همي براشتری بای ماهه کی شرکت امی تونستم بی که نمی دونستم مدت زمانیمن نم
 الزمه به ي دو روز کارانیقرارم شد تو ا. رد کردحقوق  ماهشو باهی دادم لطف مرد و حی راد توضي برالشوی دلیو وقت

 !!نی شرکتو بکوبه زمی الهي بدم تا خودش مسئول فروش بشه و به حول قوه ادیروباره مکار 
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 د؟یای نمگهیحاال واقعا شما از دوشنبه د_
 !امیبا اجازه شما تا سه شنبه م_
 !نیزود برگرد!یبه سالمت_
 نه؟. رمی من دارم میخوشحال_
 عربده ی از خوشحالخواستمی که نمنهی لـ ـبمم از گاز گاز ایاالن سرخ!  گنجم حاج خانومیتو پوشت خودم نم_

 ؟یمعلوم ن! بزنم
 ! برنگردمگهی که دفتهی بی اتفاقهیدعا کن اونجا ! چرا اتفاقا_
  حاج خانوم؟یمثال چه اتفاق_
 ؟يملطفت شد!  سر جاممگهیوگرنه سه ماه د!  قطع نخاع بشمای رمی من بمنکهیمثال ا_
 !رمی خبر خوش جشن بگنی بابت اخوامیم.حاال هم به سالمت! ي و برنگرديری تو بمکنمی من دعا منیبب_

 تا مرور کنه و دادمی پرونده هارو بهش مدیبافقط .  بود که حوصله دعوا کردن با سهرابو نداشتمری فکرم درگاونقدر
 ببرم هم مونیی طبقه باالي گرفتم تا هم براینیری شلوی اومدم خونه دو کیشب وقت. داشت ازم بپرسهیاگه اشکال
 دونستم دارم یاما خودمم نم. هم براش خوندمدمیرقص هم براش. شاد بودیلیجشن دونفرمون به ظاهر خ.واسه طال

مشکل .... نی با پول ماشیحت.دیرسی نمونیلی پولم به ده متکوندمیمن هرچقدر خودمو م. ذارمی پا میطیتو چه شرا
 شدینم... دوست مامانم دمی خاله مهشنی مهيالیخونه فام. میرفتی مدت منی ادی بود که بایی جاای گممخونهید

 دادگاه و انیمطمئن بودم بعد جر.شدی ام که اصال روم نمییخونه دا. کننی نمنکاروی از ترس بابام ابودم مطمئن.رفت
 گهی من دذاشتیاصال اگه ام م. باهاشون رفت و آمد کنمذارهی نمگهی بابا داده دي کردناتی که بابت اذیاون شهادت

 . ندارهش بهی که ربطی ببرم خونه کسرمیاونقدر رو نداشتم دست طال رو بگ
دختر خاله طالهم هست . کردشی کارهی شهیبازم خدابزرگه م.اوردیو جا م حالمدمیدی که تو صورت طال میخوشحال

چه .زدی غر مادر شوهرشو مشدی همه اش عروسه تا باهام تنها مادمهی.کنهی می خونه زندگهیاما اون با عروسش تو
 .. خونشونمی منو مامانمم برنکهیبرسه به ا

 و دوباره شروع کردم به دو دوتا چهارتا دمیراز کش دنیرو زم. تلفن و منم پناه بردم به اتاقمي نشست پاطال
 مشکالت داره دوست ندارم من و مامانم بار ی اون به اندازه کاف؟یی دا؟؟یبا ک.کردمی مشورت می با کسدیبا.کردن

 دوتاشون که پسر جوونم تو یکیمخصوصا ..تمسی دور طالهم که باهاشون راحت نيالیفام...می واسش باشيفکر
 ..خونه دارن

 زدم که هر وقت تونست بهم زنگ بزنه تا باهاش مشورت امکیبه محسن پ. بودمیده و ن. به ساعت انداختمینگاه
 که رفت رو لمیموبا. کف دستمذاشتی مکندی می کلمو قلفتکنمی مي بازامکی با شوورش پدیفهمی میاگه ال.کنم

 !ستی موقع خونه ننیا دمی گفته ؟؟ شای به الیعنی. با تعجب به شماره محسن نگاه کردمبرهیو
 ؟يخونه ا.سالم _
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  جواب دادنیی تن پابا
 .دمیدی ملمیالناز و آرش خوابن منم داشتم ف.آره_
 ؟ییخدا_
 ؟ی داشتيکار.آره_
 می امهیبعدم ما اصال ب. دارمشوی پول عمل و همه چنمی با فروش ماشنمیبی مکنمی محسن من هر جور فکر منیبب_

خونه تو که به . تهرانمیای قبل از عمل طال بدی که بای ماههی نی امونهیاما م.دنی خودشون مشترشویاز نصف ب
خونه خاله طال هم که ..شمی متیمسافتش کمه اما اذ  کهنی از اراك تا تهران با اذارمبعدمی پامو نمی الطیخاطر شرا

 ي طرف بچه هاهیو از  به خاطر بابام دمیخونه خاله مهش.شمی دورشونم که پسر دارن من معذب ميالیفام.شهینم
 یاگه خونه رسولم برم فرق.ترسمی مناستی بابا اکی ام چون نزدییخونه دا. رفتشهی خالن نمشیاحسان که مدام پ

 .نهکیبه حالم نم
 !خونه با من. نی نچي کبري صغرنقدریا_
 ؟؟یچ_
 ! خونه با منگمیم_
 !با تو؟؟ من پول هتل و مسافر خونه ندارم_
 .دی اونجا باشدیتونی شما مادیحاال تا مـ ـستاجر ب. اجارش بدهخوادی ِ که ميچند روز!  از دوستام هستیکیخونه _
 . ندارمهی پول کراگمیعاقل م_
 پول الزم قمی رفنیدر ضمن ا. کم نذاشتهیمامان تو واسه منو ال! بعدم منکه پول دارم!!  دوستمهگمیعاقل م_
 .ادی بوجود نمی پس مشکلنیدگریشماهم که کمتر از سه ماه برم.ستین

 اد؟؟ی واسه خونش ني از شانسمون مشترمیی ما اونجای وقتگمیمحسن م_
 ! باشهیتا شانست چ!  از شانسمونیگی ميخودت دار_

  کنم با حرص گفتمعشی ضانکهی اي برادیچی خنده اش که پيصدا
 !شهی مداریصداتو خفه کن االن دوستم ب_

 . بشرنیمنو بگو دوستم و گذاشتم ور دل ا. استوونهی محسن دنیاصال ا!  شدبدتر
 ؟یزنیحاال با دوستت حرف م_
 قبول عیبه دوستمم گفتم اونم سر.  مطمئن براتون بودمي جاهی خودم به فکر ياتفاقا همون صبح که زنگ زد_

 .کرد
  قبول کرد؟عیچرا سر_
 !رِیآخه دنبال کار خ_
 زن داره؟؟_
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 ؟ي دارکاری چنشیتو به ا:  تعجب گفت با
  کرده باشم گفتمی شوخنکهی ايبرا
 !!شمای زنش مادیاگه از خونش خوشم ب!  بدونمخوامیم_
پس .کنمی مي خوشت اومد خودم واست ازش خواستگارایتو ب!  کاملهزشمیاتفاقا جه! باشه:  گفتي جدیلیخ

 !اریشناسنامتم ب
 . محسن جا خوردمي لحن جداز
  مجرده؟؟ارویمحسن _
 کنه؟ی میچه فرق_
  سروقتم؟؟ادی که خونه تنهام اون نيآخه من اون چند روز_

 . که به زبون آوردم اونم به دوست محسن تا بناگوشم سرخ شدیی جمله هاياداوری لحظه با هی واسه
 ن؟ی من چي دوستايفکر کرد_
 ! نهای هست ی خواستم بدونم آدم مطمئنیفقط م. نداشتميمن منظور.دیببخش_
 گه؟یمطمئنه؟ د_
 جوابمو بده نکهیاونم بدون ا.  کردم یزود ازش خداحافظ.  بهش برخوردهیرد و خشکش معلوم بود حساب لحن ساز

 ی چدمی نفهمی شوخیشوخ...  کردما ی عجب غلط؟؟ی نکنه چیحاال اگه قهر کنه با دوستش اوک. قطع کردویگوش
 !ادیداره از دهنم در م

 بهتر بود یلی خينجوریا. تهرانمیای ممی زودتر رفتم شرکت و قرارم شد مامان به دختر خاله اش نگه که دارصبح
 موند خودم و یم. دمیرسی راحت به کارا مالی افتادن و منم با خی تو زحمت نمالشی فک و فامنکهیفقط به خاطر ا.
 .. قلب ترسوم که بازم دستپاچه استنیا

 ... کنهیسادگ...یمثل بچگ...دوباره دلم... کهترسمیفقط م...نه...ران نخوام برم تهنکهی انه
 اون نکهیا. راست ببره خونه دوستشهی فرودگاه دنبالمون و ادیقرارم شد محسن ب. جمعه صبح گرفتمي براطارویبل

عدم محسن ب. تونستم بهش اعتماد کنمی بود که میاما تنها کس.کردیبنده خدارو تا تهران کشونده بودم ناراحتم م
 نمی سه ماهو به صاحب خونه دادم و ماشنی اهیکرا.  داشتم نه معذب بودمیستی بود نه باهاش رودبایمرد خوب

 یلیکارها خ. بودمتی دستمو نگرفت اما اونم غنشتریالبته سه تومن ب.چنجشنبه عصر معامله کردم و پول نقد گرفتم
مثال .لنگهی مهی قضي جاهی کردمیهمه اش فکر م.رفتمی و من از دلهره مدام با خودم کلنجار مشدیزود و تند انجام م

 لحظه ای. شهی افته و طال عمل نمی می اتفاقهی مارستانی بمیری مای.شهی نمی خونه دوست محسن اوکران تهمیریم
 .!میریمی و مکنهی سقوط ممای هواپکردمی آخر همه اش فکر ميها
 بودم که تا جیاونقدر دستپاچه و گ. تهرانمیدیانجام شد و ما رس... موقعهی... سر ساعتیهمه چ نشد نطوری ااما

 . جا نذاشته باشميزی گرفتم تو همون فرودگاه دوباره بند و بساطمو چک کردم که چلیساکامونو تحو
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 !ادی نشده اونم خجالت زده شده نمی خونه دوستش اوکدی شاگمی رفته؟ مادشی نکنه ومد؟؟یمامان چرا محسن ن_
 ؟یچقدر هول... دخترشهی مداشی پگهیاالن د. نفس؟؟ به خودت مسلط باشيواا_
  داروهات؟مه؟یدفترچه ب. شناسنامه ؟ي همه عکساتو آوردم؟ی جا نذاشتيزیبه نظرت چ_
 درسته ی چدونهیخودش م. بسپر دست خداویهمه چ. به خودت استرس ندهنقدریا... میآورد...جان ِ مادر...نفس جان_
 . به بعدم دارهنی منو تو رو داشته از ايتا االن هوا.ییتوکل کن به اون باال. غلطیچ

 ... دست خودتسپرمی موی همه چایخدا
!! خوب بلده آدمو خر کنه... حق داشتیاما ال.کردمی طلبکار نگاهش ميمثل آدما. محسن اومدری ربع تاخهی با

اما من ساکت .زدندی همه اش با طال حرف منیتو ماش. دی مالرهی که سر منم شختی واسه مامانم زبون رنیهمچ
 مثل محسن یکی طی شرانی تو اخوادیم منم دلم... هنوز بچه امکردمی حس میی جوراهی. نداشتم بزنمیحرف.بودم

 ... کردهی که بشه بهش تکي پدرهی یحت...کنارم باشه
من .  خودم واستمي تونم مردونه رو پای مردونه حرف بزنم نه متونمیمن نه م... نامردمیلی مرد بودن خي برامن
 ...ارمی محکمو دربي آدماي گرفتم اداادیفقط ...ستمی زن بودنم بلد نیحت

 ی صبح ه؟یِ النیبب:  بهم نگاه کرد و گفتنی ماشنهیمحسن از تو آئ. که دراومد همه ساکت شدنمی گوشزنگ
 !زنگ زد خونتون

 ... نگرانشهی بود و مثل همیال
 ؟؟یینفس معلومه کجا_
 ؟یخوف! یسالم خانوم ِ گوگول_
  کوه بعدم نماز جماعت؟ی رفتي که جمعه صبح پاشدی بگي خواینم.زیزبون نر_
 ...نه اتفاقا نتونستم برم نماز_
 ؟يچرا تلفن خونه رو جواب نداد_
 ! قطع شدمیشو نداده بودبعدم چون قبض... کابل برگردونهیعنی...یتلفن قطعه ال_
 مگه پولش چقدر اومده بود؟_
 .میچون با خارجم تماس داشت! تومن 100_
 حرف ي جورهیاما مجبور بودم . بودندنطوریمحسن و طالهم هم. خنده ام گرفته بودگفتمی که داشتم می دروغاز

 . شک نکنهیبزنم که ال
 ؟یتو خوب_
 !محسنم دکتر آورد باال سرم. رفته بود باالدوباره فشار خونم. حالم بد شده بودشبید! نه_
 جدا؟؟ چرا آخه؟_
 ! تا دم مرگ برم و بزامدی باشی مثل دفعه پدونمینم... آره به خدا_
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 .. قوز باال قوزمی داشت حاال ماهم شده بوديخودش کم گرفتار. محسنم سوختي برادلم
 
 ده؟؟یمحسن دوستت خونشو مبله اجاره م_
 
 !!آره خب_
  ِ؟یقالب...موبالشم چرم ِ هااا...جالبه_
  فکر کنم الزم بشه؟؟م؟؟یری بگکای کوچنی از اخچالی هی می بریراست!  دونمینم_
 و آشپزخونه ی چوبي هانتیبا کاب...ی ِ نقلي خونه شصت مترهی. انداختمی نشستم و دوباره به خونه نگاهنی زميرو
 شکسته شمیکی شهیش... بود که پشتش روزنامه چـ ـسبونده بودندییرای تو پذيدوتا پنجره قد. ری بزرگ و نورگبایتقر

 ی سي وی ِ پيواری کاغذ دواراشمید.نیی پازهیری ملنگر تهی کامال معلوم بود با ی ترك خورده بود ولیعنیبود 
 ... بودریخونه اش دلگ... زردکی کوچي با طرح هايسورمه ا... بودایواری کاغذ درهی رنگ تشیاما جالب.داشت

 . برنداشته بودمی خوندن نماز اما من هنوز دست از فضولي رفته بود پادهی نرسطال
 محسن االن خونه دوستت کجاست؟؟_
  مبل نشست و گفترو
 ...شهی میچادرت خاک_
 .می پس بهتره دست به اجناسشم نزنمیماهم پول نداد! رهیگی پول مرهیگیصابخونه ماچ که نم! اون مبال امانته_

  و همون حالت جوابمو داداوردیمحسنم کم ن. امو با حرص گفتم جمله
 شهی همیعنی. قفلهشیکی.  راهرو دوتا اتاق خوابه نی بهتره بگم دو طرف ای کني امانت داريخوایپس حاال که م_

 .دهی که اجاره میی وقتایحت.بوده
سمت اتاق .چادرمو تکوندم و به طرف راهرو رفتم... کردم چارهی نثار محسن بیی بلند شدم و چشم و ابرونی رو زماز
 توش يزیچ... انداختمی در به اتاق نگاهری و از زنینشستم رو زم...یِاون قفل نبود اما سمت راست. ِ رفتمیچپ

 ... دوتا جعبهیکی... کمدهی نَنو با ی صندلهی دیشا..نبود
  است؟؟هدی توش سر بری که فکر نکنرمی برات بگدشوی کلي خوایم_

 ! زرافهستیول کن ن... محسن نگاه کردمي برگردوندم و به پاهاسرمو
 . خورده جنس توشههی دمید.ستی نيازینه ن_
 د؟؟ی واسه خرمیبر_
 !میبر_

طال نمازش تموم شده بود و تو چمدون ...ییرای با سر زانوهامو تکوندم و پشت سر محسن برگشتم به پذچادرمو
 .گشتی ميزیدنبال چ

 ؟يای شما که نمم؟یا برمامان م_
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  گناه دارهیال...فقط محسن جان توام زودتر برگرد اراك. به سالمتدیبر.زمینه عز_
 .میای ماهم زود مدیشما استراحت کن. راحت التونیچشم خ_
 و منم دوباره کنهی دوباره محسن غر زد که چرا از مبال استفاده نمنی زمي چمدون داورد و انداخت روي پتو از توهی

 شی ساعت پمیحاال خوبه ن. داده بودمری به محسن گی دونم چه مرگم بود که الکینم. انداختنکهیشروع کردم به ت
 . سوختیدلم براش م

 ـگارش سر ـی از عطر نبود اما سيخبر!!  عطر دارهشهی شنمی باز کردم تا ببنوی داشبور ماشمی که نشستنیتوماش
 ...کردمی صدبار چکش مي وگرنه روزستمیسن نخوبه من صاحب مح! جاش بود

  باز؟یکشی مگاریس_
 . بدجور رفتم تو نخششهی ماه مهیآره _
 ...يدیکشیوگرنه نم! گهی دشهی نمتی حالزادیزبون آدم_
 ؟؟یفهمی مزادیتو زبون آم_

 .... کنهی دونستم از ترسشه که نگام نمیم. طرفش و با حرص نگاش کردمدمیچرخ
 منظور؟؟_
 !کال گفتم...یچیه_
 باشه؟؟. نندازکهیشما کال به من ت_
 من دوباره دی دونم شاینم! محسن مشکوك بود...می باهام حرف نزدری ادامه مسگهی گفت و ماهم دیآروم "باشه "

 محسن نذاشت پولشو حساب کنم و می خونه گرفتي که براي و بامزه اکی کوچخچالی دیموقع خر. بد دل شدم
 دو یکی يبرا.  حساب نکنهردارو خهی سرشو کندم تا بقيمنم دونه دونه موها.خت کرد اشو پردانهیخودش هز

 ي که براي تا چوبشوریاز ماست و آب معدن.رمی بگشتری تونستم بی نممی نداشتزریچون فر.روزمون گوشت گرفتم
 که محسن ي مغازه اهی نهارم از يبرا.  کنهبشی محسن دست تو جگهی حساب کردم و نذاشتم ددمویخودم خر
 ... مبل خواب بوديطال رو.خونه می و برگشتمی کباك گرفتکردی مفیازش تعر
  با خنده گفتمحسن

 ! تو نهی مامانت کوتاه اومد ولایب_
 ! خوابمی مبال نمنی ام رو ای منو بکشنیبب. شهی مداریاالن ب...سییه_
 !نی بشی گفته بخوابیحاال ک_

 ياما محسن برا. می تو آپزخونه گذاشتلویوسا...زهی بفهمه و مزه نرتموی درشت کردم تا محسن عمق عصبانچشمامو
منتظر موندم تا ... گرم بودیلیخ... صورتمو آب زدم و وضو گرفتمادیتا محسن ب. نیی دوباره رفت پاخچالیآوردن 

 ...  وصل کنهخچالویباالسرش واستادم تا  رغضبیمنم مثل م.  به هن هن افتاده بودچارهیب....محسن اومد
  خونه کولر نداره؟؟نیمحسن ا_
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 مگه تابستونه کولر داشته باشه؟؟_
 ... کولرم راه بندازخچالیچون نفس بپر باال بعد ... گرمه یلی خنیبب_
 .کنهی ممی برسم سالخری دیال! شمی ممی جخورمی راه بندازم غذامو منویمن ا!  خودیب_
 !! معرفتیب_
 ...پرو_
 تی تربیب_
 ...تیبا شخص_
  خفت کنم؟ای یشیمحسن خفه م_

 ...بزن به برق حله...باشه بابا:  باال آورد و گفت می به نشونه تسلدستاشو
 ی محسن دست به هرچدمی شنینکه از ال... ذوق زده شدمی زدم به برق و بابت روشن شدن چراغش کلخچالوی
 زهی جهکردی فکر مدیدی می اثاث از زنجان آورده بودم که هرکنیهمچ... شاد شدمنمی واسه همکنهی داغون مزنهیم

 وانی لنجای اما مجبورم شدم از همدمبا خودم آورده بو...چهار تا قاشق چنگال.ي خوروهیدوتا بشقاب م...امه
 . بود که محسن تو دامنم گذاشتی قابالمه کوچولو اما گرونهی دنیخنده آورش خر...رمیبگ
 !شمی نمریوگرنه س...اخورمینفس من با برنج م_
 
 

 ... از حدقه دراومدچشمام
 
 
 ؟؟یچ_
 
 

  مبل تک نفره نشستي پشت سرش قالب کرد و رودستاشو
 
 
 دم؟؟ی قابالمه خری واسه چيفکر کرد! خورمیمن با برنج م_
 
 

 نثارش کنم طال چشماشو باز ی فحش درست و حسابهی جانمازمو پرت کردم طرفش و تا اومدم حیتسب
 کرد و ناله کرد تا طال واسه برنج گذاشتن دست به ي واسش دلبری باشه کلدهی دگاردشویمحسنم انگار باد.....کرد

 ...اوردیم گرفتی خودش مرفتیوگرنه حتما م...می بوددهی برنج خرلویخوبه سه ک...کار شد
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 دمی فهمی گشنه ام شده بود که نميخودمم به قدر. می دوباره کبابارو داغ کنمی برنج گذاشت و مجبور شدطال
 ...خورمی دارم ميچجور

 
 
 !! تهراني به حالت از دهنت دربره مارو آورديمحسن وا_
 
 
 . هم النازیکشیهم تو منو م. شدمریمگه از جونم س...خودم حواسم هست_
 
 
 .مراقب زبونت باش... پسر خوبنیآفر_
 
 

 کرد و ی که آقا ازمون خداحافظشستمیظرفارو م... محسن حوصلمو سر برده بودي هايطال و لوس باز يتشکرها
 اصال گفتمی نداشتم بهش میستیاگه باهاشون رودربا...باز دمش گرم قول داد دوشنبه بهمون سر بزنه...رفت
 ...اما...نره
 
 

 با دی که بایی مخصوصا وقتاکردی متمونی اذنینداشتن ماش.می بودمارستانی و صبح اول وقت بمیدی زودتر خوابشب
 .زدمی آوردم و غر نمی خودم نمي نبود و منم به خاطر طال اصال به روياما چاره ا.میرفتیمترو م

 
 

 معطل ادی که دکتر شمس داده بود زي بود و با توجه به نامه امارستانیتو خود ب.می رفتی درمونگاه دندونپزشکاول
 ی درمونگاه دندونپزشکنهیهز.  و دکترم همون روز کارو شروع کردخواستی میدوتا دندون طال عصب کش.مینشد

محسن .  باخبر بشهکنمی که براش میی هانهی هزقدار طال از مذاشتمینم... بود اما اشکال نداشتادیز! ونیلیشد دو م
 تا دی هفته طول کشکیفقط ... میماس بود باهم در تی تلفنشتریب... بارهی ي هفته اتی اما نهازدیبهمون سر م

 ...ي سراغ دکتر بعدمی برگه رو امضا کنه و ما بریمسئول دندونپزشک
 

 ده هزار نهی مشاوره با هزيهر کدام از درمانگاهها. می گرفتهیدیی به مطب دکتر مربوطه و تامی هم رفتهی ردرمانگاه
 . شدیتومان انجام م
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 کردم و افتی درهیدیی و اکو از قلب انجام گرفت و تایتست ورزش و نوار قلب.  می هم رفتی قلب و روانپزشکدرمانگاه
 طال رو ستود و برگه هی و روحمی صحبت کردقهی دق25 حاذق هم درحدود اری خانم دکتر روانپزشک بسکیبا 

 .  کرددییمشاوره رو تا
 کالو نوشت که ی تا کوآموکس30زشیردکتر مربوطه آب .... مامان ینی هم به خاطر بینی گوش و حلق و بدرمانگاه

 . می اونم گرفتهیدییبعد ده روز استفاده تا
 و خدارو شکر می و نخاع هم نوشته بود که انجام دادهی شکم و لگن و ریعنی اسکن از کل بدن ی تی دستور سکی
 رفت که دکترها نی از بیوتراپی همون توده که تو سرش بود و با رادي به صورت توده مشاهده نشد اال جايزیچ

 هم از سرش نوشت که جواب يه ام آر آی زادهی هم خانم دکتر مهدنی دارند برا همدی لکه تردنی سر ایهمگ
 . نشان از عدم وجود توده فعال در سرش بودی قبلي آون با ام آر آي اسهیمقا

 وندی پمارانی بيرا قلهک که بشگاهی دکتر تو آزماهی هم به صورت مفصل براش نوشتند که به توصشی آزماهی
 .  دکتر بردمي اونم براجهی است انجام دادم و نتگانیرا

 کی وری بود سوم شهر9خونش  BHCG  قلهکشی و طال که درآزمادی ماه طول کشکی مراحل درحدود نی اتمام
 ستی که انکولوژرزادهی رقم توسط دکتر اصغر پنی و ا800 ي خونش رفته باالي داد بتای بتا دادکه نشون مشیآزما

 ي بشه و چون توده اي مامان بسترعتریر اطالع داده شد و اونم گفت که هرچه سیطال بود به دکتر با تماس تلفن
 . مغز استخوان را انجام بدنوندیباال هم عمل پ BHCG  تونن بای شود میمشاهده نم

 یی مثل بچه هاریموقع برگشتن به اون خونه دلگ. انجام بشهوندی عمل پگهی شد تا سه روز دي بسترمارستانی بطال
 مامانو کرده ي اما بدجور دلم هواارمی خودم ني به روکردمی میفقط سع.که عروسکشونو ازش گرفتن بغض داشتم

 ... بمونمششی پذاشتنیکاش م.بود
 

 شد ی منییشارش باال و پا که مدام فی روزا به خاطر النی اونم اچارهیب. خونه به محسن زنگ زدمدمی رسیوقت
  بودری درگیحساب

 
 
 .الو سالم_
 
 
 ؟یسالم خوب_
 
 
 . طال بمونمشی پخواستیدلم م!! من نه_
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 768 

 
 ... ی استاحت کندیبچه نشو تو خودتم با_
 
 
  خوبه؟یال_
 
 
 هیقسم و آ.گهی شده نفس بهم نمي دونم طوری من مگهی مره؟؟یگی تو رو مي بهونه شهیباورت م...آره خداروشکر_
 . زنگ بزنهیبهش ...ستی جوابگو نگهی منم ديها
 
 
 خوابه؟ی میک.زنمی شب زنگ مذارمیم... شدهمی چهی فهمهیباشه فقط االن زنگ زنم م_
 
 
 ...برهی دو زودتر خوابش نمکی_
 
 
 ..فعال...باشه پس_
 
 
 ...نفس_
 
 
 هوووم؟_
 
 
 . ندارميازی من به اون پول ن؟؟یکنیچرا از کارت من استفاده نم_
 
 
 . راحتالتیخ.دارمیتموم شد از کارت تو بر م. تومن دارمهیفعال ته حسابم .کنمی که من با تو تعارف نمی دونیم_
 
 
 خدافظ.باشه پس_
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 خدافظ_
 
 

 بزرگ انداخته بودم راندازی زهی نمی زميرو. بودمدهی کشدی ملحفه سفهی گوشه جمع کرده بودم و روش هی رو مبال
 نی رمغ تر از ای مانتوم افاقه کردم و بيبه باز کردن دگمه ها... ور خونههی سرم کندم و پرت کردم يچادرمو از رو...
 الشیی از فامگهی دیکی دختر خاله طال و یامروز وقت... حالی بدی خسته بودم شایلیخ.دمی دراز کشنی ماه رو زمهی

 ام شهی هميمنم با همون اخم و تخم ها می کردن که چرا زودتر بهشون خبر ندادهی گالی کلمارستانیاومدن ب
 . ها غرشونو سر طال زدن و منتظر جواب از طرف من نموندنچارهی که بکردنی نگاشون ميطور

 
 
 تبل يمثل آدما... نداشتمستموی دوش واری زنکهیاما حوصله ا...خوردی و حالم داشت از خودم بهم مدادمی عرق ميبو

نگاهمو به دور تا دور حموم ... در حموم بردم و با دست درشو باز کردميخودمو کشون کشون تا جلو
 کردم که ییاز اون حموما...دست به کار شدم...شستمی تازه لباسامم مرفتمی مدیبا...دوباره خودمو بو کردم...چرخوندم

 ینم...شستمیلباس م و خوندمیتو حموم واسه خودم م!!  کجامو بشورم ؟؟گهیمونده بودم د!!  عمرا برممیواسه عروس
نه .. اون خونه رد نشمي تا از جلوزدمیبدجور راه خونه رو دور م...کردمی مي بدجور نقش بازدای جدیدونم چرا ول

 که کردمی مي ُ بازي نقش مادر؟ی و رو برگردونن چننی اگه منو ببنکهی ايفقط برا...نه... نمی آدماشو ببم نخوانکهیا
 که ستی دل تو دل ندونمیمنکه م...فهممیمنکه لرزش پاهامو م...ستادهیردونه ا اما ملرزهیاز وحشت زانو هاش م

 ... روزهی بره که يری از اون مسیراننده تاکس
 
 

 ...اول به طال سر زدم...رونی از خونه زدم بشی ساعت شصبح
 

 ي قفسه از جنس ام دکی کنترل دار و کی تخـ ـت اتوماتکی دوازده متر بود که یعنی حدود سه د ر چهار متر اتاق
 تماس فونی آکی کوچک و خچالی کی و ي دي وي و دي دی سي تماشايبرا PLAYER کی و ونیاف و تلوز

 کی. ژنی مثل اکسیمارستانیب زاتی تجهری سر تخـ ـت و ساي باالي زنگ اضطراری و دو تا شاسيبا سرپرستار
 ام تو اتاق وجود داشت که شامل حمـ ـام گرهی در دکی. بود ماری نشستن بي مبله هم جزو امکانات اتاق برایصندل

 . شدی میی و دستشویو توالت فرنگ
 ی منیی پای پرده کرکره که وقتکی هم پشت سر تخـ ـت قرار داشت که با ي مترمی و نکی در کی پنجره کی

 . دی کشی مری اتاق به تصوي منظره را براکی ي نمامیکش
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 مثبت بوده و کونی ژنتشی جواب آزمادادمی بهش خبر مدیرم مالقات طال چون با زور رام دادند اما مجبور بودم ببه

 . ندارمی نخائعی دادن ماي برایمشکل
 ؟ی مامانيچطور.سالم قربونت برم_

 هی با گرای دهی خوابری دشبی دای...چشماش پف کرده بود... تخـ ـتش نشستم ي و منم رومیدی همو بـ ـوسصورت
 ...دهیخواب

 ؟يای نمیامروز گفت_
 !!نمی ُ ببدی برم نوخوامیبعدم م...رمی بگتوی آخرشی برم قلهک جواب آزمادیبا... برم بانکدیبا...رمیآره زودم م_
 ... رو به اون رو شدنیاز ا...نمی ببشویدگی رنگ پرتونستمی وضوح مبه
 . راحت بمونمالی با خنجایبذار من ا! نتتیبی بابات ميریم...تروخدا نفس_

 ...  دو طرف صورتش گذاشتمدستامو
 ! ببنمشادی بگمیاگه خودش برداره م. خونهزنمیزنگ م...رمی دم در که نمیمامان_
بعدم . براش خوب نباشهتونهی مدنید.اون امسال حتما کنکور داره...ی زنگ بزنخوادیجون طال نم... نفس جانيوا_

 ...يریجون منو قسم بخور که سراغش نم...ی بابات بفهمن چای نیاگه مه
  بـ ـوسم کرد منم لبخند زدم و گفتمیوقت... چـ ـسبوندم به لبهاشموی ـشونـی کردم و پیپوف
 ؟؟ي خوردای صبحونه چنمیحاال بگو بب! قول...رمینم.. به چشميا_
 . همه اش خوابمدنی که بهم میی داروهانیبا ا... نداشتملیم_
 . بخورمتونمیچون من اونقدر گشنمه که تورم م.میخوریپس باهم م_
 

 یکل... بودنختهی برام رد بشه رو برام ری که قرار بود بدون مرخصیحقوق همون ماه... دم بانک دمی ده رسساعت
دلم ...کردمی نمدای پيازی صورت به کارت محسن ننی اومد رو پولم و در اگهی دمی و نکیذوق زده شدم چون 

 از خودم تعجب دمی لرزش دستامو دیوقت..م از باجه شماره خونه رو گرفتنمی هميبرا...دی برم سراغ نوخواستیم
 ... بابامای جواب بده؟ نی اگه مه؟ی نگرانایترس بود .کردم
داداش مهربون و ... بوددمینو...بوق دومو که خورد جواب داد... شدممونی پشهی گذاشتم و دوباره بعد چند ثانویگوش

 ... دلمزیعز...خوشگلم
 ...دییالو بفرما_
 !الو؟_
 !سالم_
 ! خانومدییبفرما.سالم_

 ...چقدر صدات مردونه شده... وروجکيچقدر با ادب شد! خانوم؟
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  با مادرتون صحبت کنم؟تونمیم_
  شما؟ستنیخونه ن_

  و گفتمایدلمو زدم به در... کردم تا صدام نلرزهي سرفه اتک
 !دینفسم نو_

 دستپاچه شدم.  قطع کرده ویفکر کردم گوش... لحظه بند دلم پاره شدهی... اومدی از پشت خط نمییصدا
 ؟ی هستدینو_
 ؟ی خودتیآج_

 يدلم برا...نهی اشکامو نبی سرم کشدم تا کسيچادرمو رو...دی بغضم ترکاری اختیو به زبون اورد ب " یآج" نکهیهم
 کنم بهم بگه یمو معرف که خودی بهش زنگ بزنم وقتی وقتکردمیاصال فکرشو نم...صداش تنگ شده بود

 ..."یآج"
  قربونت برم؟یخوب...دیخودمم نو_

 ... جواب دادنیسنگ
 !خوبم_

  گفتمیاشکامو پاك کردم و با ناراحت.امی و خشک بودنش باعث شد به خودم بسرد
 ؟ي دوسم ندارگهی دای ؟يقهر_
 !قهرم_

 ! ام گرفتهی کمدیشا... بودي لحن صداش خشک و جددوباره
 خدافظ.مراقب خودت باش.شمیمزاحم نم.زنگ زدم صداتو بشنوم...قربونت برم_

 ادی به حرف بدی آخرم باعث شد نومکث
 اونم نه هر ي سال زنگ زدهی...یستی سال ِ که نشی گفتنت؟ شدی نودی بود نونی ا؟یکشی کجا؟ خجالت نمیآج_

 خورمیغذامو خوبم م...من خوبم!  قربانت؟ی بشه؟ حالمو بپرسی که چياالنم زنگ زد! روز هر وقت دلت خواست
 ! نامرديمسخره اشو درآورد!  رو خودمکشمیشباهم لحافو تا خرخره م

اما من .رهی بگشوی گري باز نتونست موقع دعوا کردن جلواشیمثل بچگ! کنهی مهی که داره گردهی نونی اشدی نمباورم
 "!نامرد " گهی بهم مدی نونی هميبرا...ودم  شدم واسه خيمرد...درست مثل همون سال ها.ختمی صدا اشک ریب

 ! آخه تهرانمنمت؟ی ببيایم_
  االن؟ییکجا....امی مي زودیهرجا بگ...آره آره_
 حواست هست؟. منشی پيای مي داری نگیفقط به کس..آخه االن اومدم اونجا. کاجدونی مای بیآج_
 ! وقتهی ينر.امی معی سررمیگیاالن آژانس م.اصال خونه تنهام...آره_
 .هستم. دلمزینه عز_
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 گه؟ی دی هستیآج.. اونجامگهی ساعت دمیباشه پس کمتر از ن_
 . گفتنت دل منو کباب نکنی با آجنقدریا. جان هستمدیآره نو_
 !کباب نه کباك_

 ... شکرتایخدا!  هستادشیپس هنوز ... منم بخندمهی گرونی خنده اش باعث شد ميصدا
 .فعال.نمتیبیم_
منم . فردا خودمو آماده کنميدکتر بهم گفته بود برا.ومدی اما دلم نرمی نگدوی به طال قول داده بودم سراغ نونکهی ابا

 گرفتم به می تصمنمی هميبرا.ومدمی به هوش نگهی مردم و ددی با خودم فکر کردم شاکننی مهوشمی بدمی فهمیوقت
 ...دمیدی داداشمو مدیبا... زنگ بزنمدینو

حتما . افتادمینگاهم به شال ساده و مشک.دمی رسی فروشي مغازه رو سرهی تا به گشتمیودم م خي برادونی متدور
 . بابت سر و وضعم جا بخورهنمیبی داداشمو می سال وقتشیدوست نداشتم بعد ش. رمغ بودی داغون و بیلی خافممیق

.  انتخاب کردمشویکی و برام آورد تا باالخره ی مختلفي هايشال و روسر... فروشنده رو درآوردمي مغازه باباتو
 شی خورده ام آراهی خواستیدلم م... سرم کردم دموی که خری اما همونجا شال گلبهستی نی کار جالبدونستمیم
 .چارهی بدیچه برسه به نو...خوردی خودم بهم مفهایحالم داشت از ق... شده بود و صورتم زرددیلبهام سف...کردمیم

 تونستمیاما چون فروشنده اش مرد بود نم...!  بودیکاف... رژ لبهی خط چشم و هی... بودیشیازم آرا لوي بعدمغازه
 . رفتم تو اتاق پروی شلوار لدی به بهونه خري کردم و تو مغازه بعدی زرنگنمی هميبرا.اونجا استفاده کنم

اما مجبور بودم چون دلم .کندی می پوستمو قلفتزنمی دارم از رژ لـ ـبم به گونه ام مدیدیاگه م... بودی خالی اليجا
به ! از همه خنده دار تر عکس العمل خانوم فروشنده بود.  ُ بدمی خدادتومني روز پول رژ گونه هی اومد واسه ینم

 هیهمه اش ... اومدم جلوشیجی خلشی با آرادی که شادم آن به خودم شک کرهی زل زده بود که ي طورهیچشمام 
 !نیهم.. کردماهی خورده سهی بودم تو چشمم دهیخط چشم پهن کش

 نکرده تو راه یی استرس گرفته بودم که نکنه خدایالک... و سالم برسه حی صحدی تا نوفرستادمی لب صلوات مریز
 از یکی کنار دونی مکینزد...  بوددهی هنوز نرسدی اما نوگذشتی ساعت از زنگ زدنم ممیآخه ن.فتهی بیبراش اتفاق

 ای دهی نوزمی حدس مدی بانکهیا... شدادهی پیو پسر جون  نگه داشتيدی پراهیرستورانا واستاده بودم که طرف مقابلم 
 ...نه برام سخت بود

 و به چرخونهی داره سر مدمی دیاما وقت.  باشهدیامکان نداشت نو...الغر... بلند تر از منیلی خدی قد بلند شاپسر
بدجور قلـ ... رد شدم و درست پشت سرش واستادمابونیاز خ... درصدم شده شک کردمهی واسه کنهیاطرافش نگاه م

 قدم به هیگفتم و متعاقبا  "ینیه"...ه طرفم برگشت هوی قدم باهاش فاصله داشتم که هی. ـبم به تپش افتاده بود
 !! ِدی نونیا... و براقش در لحظه ذوبم کردی مشکياما چشما.عقب رفتم

 ؟ی خودتیآج_
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 رو ی که حتي با مزه اي پسر قد بلند با اون جوشانی اشدیباورم نم...دی صورتش چرخي تک تک اجزاي روچشمام
 ! و غذا خوردن بوددنی کج دی که کارش کشتی تپل ُ تنبلدینو! دماغش بود برادر منه

 !دی نويچقدر عوض شد_
رو پاشنه ...چقدر عوض ده بود... کردمهی بغـ ـلم کرد چسمامو بستم و دوباره گریوقت... حرفم تموم بشهنذاشت

 االن درست وسط وسط بهشت کردمیحس م...واستاده بودم تا بتونم صورتمو کنار صورت مردونه اش بذارم
معذب ... حس کردم ازش فاصله گرفتمم لپي لبـ ـاشو رویوقت... امادنشی بـ ـوسيدل تو دلم نبود برا...ستادمیا

اما خب برادرم ... برام قابل هضم نبودیکی همه نزدنی اهوی...ي همه دورنیابعد ... سالشی بعد شدیشا...بودم
 .دمینو...بود
 ؟ی آجي الغر شدنقدریچرا ا_
 ؟يخوریغذا م! يتوام الغر شد_

 ... خاروندنشوی و با کف دستش بدی باال کشدماغشو
 ؟یکنیچادر سر م! يتو چقدر عوض شد.  اضافه هام آب شهی چربخورمینه من فقط باد هوا م_

 ... و اشکامو پاك کردمدمی جلو کششالمو
 اد؟یبهم نم_

 . چشمامو بستمشدنی که از کنارمون رد می بغـ ـلم کرد و منم از خجالت مردمدوباره
 دلم برات تنگ شده بود_
 نطوریمنم هم_
ده پشت لب سبز ش...صورت گرد و الغرش.... رو به روش نشستم تازه فرصت کردم نگاش کنمی رستوران وقتتو

 پر ي که با وجود الغریی کوتاه و بازونیبلوز جذب آست... زده و دوباره در اومدهغی با تياش که معلوم بود چند بار
 دیرسیبه نظر م

 ...ی آجيتو چقدر عوض شد_
دستمالو بهش دادم .زدی سرخ بود و برق مهی چشماش به خاطر گريدیهنوز سف... کشوندمشی مشکي به چمانگاهمو

 همه نی تو اون ساال تحمل اشکاشو نداشتم چه برسه به االن بعد ایمن حت. خشک کنهسشوی خيتا مژه ها
 ... اش بشمهیحاال خودم باعث گر...مدت

 خوشگل شدم؟_
  چشم و ابروم نگاه کرد و بعدم لبهامبه
 بد باشه نکهی نه ایعنی.ادی بهت نمادی زيصورتتم کال عوض شده اما الغر...يابروهاتو که نازك کرد! اوووف_
 گهیتازه د!  رژت رو به راههيلباتم معلومه به زور همون رنگ مورد عالقه ...اههی خورده سهی چشمات ریفقط ز.ها

 !یکشی سوهان نمدمی فهميدی رو بازوم کشستتو دی خورده ناخناتم بلند شده وقتهی.ستیام دستات تپل و پهن ن
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 !خنده که نه قهقه... خندهری زد زدی نوهوی که رونی از حدقه بود بچشمام
 ؟ی گرفتادی ی جمله آخرو از کنی تو ایعوض_

 متعجب و داغون بود که یلی حرفا خدنیفکر کنم چهرم اون لحظه موقع شن.رهی خندشو بگي تونست جلوی نمبازم
به ... خندهری دوباره خودشو کنترل کرد و دوباره زد زی شد وقتشتری لـ ـبم بيلبخند رو...دیخندی مينطوری ادینو

 . به حرف اومددی و نومیگارسون سفارش غذا داد
 بعد شنی دخترا روت سوار می بلد نباشناروی اگه اگهیبهم م!  باشگاهمیریهر روز م! گهی موونهی اون رسول دنارویا_
 ؟ی آجگهیراست م! نیی پاانی از خر مراد نمگهید

 ! بشمتریمی صمدی گذاشتم تا شازی مي رودستامو
 ؟ی واسه کنکور بخونيخوای مگه نم؟يریحاال چرا باشگاه م. ندهتیبهشون اهم! ستی نيرسول اعتبار يبه حرفا_
 سرش کاله یمگه من باشم کس!تو بازار پادوئه بابام! کنکور؟؟ پدر محترم بنده رو از درس خوندن معاف کردند_

 !نذاره
  شده؟یکاله؟ مگه چ_
 از دوستش نارو خورد نیهمچ! فقط خونه لواسونو شمالو مجبور شد بابت ضمانت چک دوستش بز بفروشه! یچیه_

 !می بودچارهی بکردیکه عمو اگه کمک نم
 ... دلم ناراحت شدم اماته
  خورده؟نی بابا زميخوشحال شد_

 ... مضطرب منيچشما...دی نافذ نونگاه
 . دوباره رو پاش واستهتونهیاما بابا م. شدينجوری ام اگهی بار دهی ادمهی يتو بچه بود!! نه_
 !زنهی ِ لق می چپش چون راستيفقط رو پا...آره البته_

 ی که هنوز نمی منيبرا... زود بود یلی خبرا برام خنجوریاما ا...دادی مشی نشون از ناراحتدی حرف زدن نولحن
 ... ناراحتای خوشحال باشم دیدونستم با

 ماه تو کما هیمامانم !!  جفتموني مامان ِ منو بابایعنی...مامان و بابا... خفن تصادف کردندشیسه سال پ _
 اما خودش اصرار داره تو اون ستی نيزی چگنی مشاشیعکس و آزما. دکتر به اون دکترهنیاالنم همه اش از ا...بود

 !دهیپس م  تقاص کاراشو دارهدهیانگار خودشم فهم. کنهدای غده پهیعکسا 
 !ستیدرست ن...ی حرف نزن داداشينجوریپس درموردش ا. باتو خوب بودشهی همنیهم_
 کشون کشون از خونه نی حسری که امياز همون روز.بزرگ شدم.ستمیبچه که ن!  دلمي غلطش پاایدرست _

بعدم ....دهنم قفل شده بود. تونستم حرف بزنمیتا دو روز نم. راهرو اتاقمون مونده بودکیرد خونت رو سرام...بردت
 ...اونقدر داد زدم که  رد شدیوقت... قطارلیکنار ر... شهرنیی پامیرفت...رسول اومد سراغم 

 . قلـ ـبمو چنگ زدختیری که می اشکي گوله هاتشریب...شدی کردن حالت صورتش اصال عوض نمهی گرموقع
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 ! اومدم سراغتیوگرنه م! دونستمیمن نم_
 .ارهی لبش بي کرد دوباره لبخند روی با دستش پاك کرد و سعاشکاشو

 ری خوبه؟ مثل ننه من که بهت گدیمامان جد. ِ خوشگلمیتو از خودت بگو آج...گذشته ها گذشته..ستیمهم ن_
 ؟...دیستی تهران که ند؟یکنی می کجا زندگ؟یکنی کرده رو نمتی نکنه اون چادرده؟ینم
 با همه گرگ بودنم کردمی کردن باهاش فکر میزندگ قبل دیشا.هم مهربونه هم مظلوم...یلیخ...مامانم خوبه_

پدرمون در حقش بد که ... کردم نظرم برگشتی و باهاش زندگدمی اونو دیاما وقت. نمی زمي آدم رونیمظلوم تر
 از یی وقتاهی تازه دهی نمریبهمم گ. میگردیبرم  زودممی ام اومديچند روز.میکنی نمیتهران زندگ...ظلم کرده بود...نه

 ! خانومهیقرت! رهیگی مرادیسر و شکلم ا
 ...گذرهی می دلمون چي تومیدونستی که جفتمون می درحالدمیخندی مباهم

  سوال بپرسم؟هی_
 ...بگو_
 ...نیرحسیام_
 !بهم خورد_
 ! دفعه بگو نامحرممهی ن؟یهم_

 ... غذارو آوردن زل زده بود بهمیوقت... جواب دادي با زبون درازموی ساختگاخم
 ؟یکنی نگام مينجوریرا اچ_
 !ی خودتشهیاخه هنوز باورم نم_
  مدل نگاه کردنت؟نی داره به ای چه ربطنیا_
 هنوزم نمی ببخوامیم.شدی که باعث خنده ام مرفتی حواست به غذات منی کباك همچدنی بادشهیآخه هم_

 !يخوری غذا ميهمونجور
 ... مونده بودی بود که بدجور سر دوراهیواسه دل...ی بود نه واسه خستگی نه واسه گشنگدنمی جون خندیب

 جلوش پر شده بود از یعنی.خوردی غذا مفی کثاشیمثل بچگ... دست به کار شددمی قاشقو که گذاشتم دهنم نونیاول
 دستاش ي و بعدم من با خنده به جاکردی از پهناش بلند موانوی چربش ليبعدم با همون دستا... نونکهیبرنج و ت

 .دمیخندی و مکردمی نگاه منوای ليرو
 يبه قول احسان دود شد...هویاما ...میزدیحرف م...يزدیزنگ م...ي سال اول که بودهی ؟يزدی چرا زنگ نمیآج_

 چرا؟...می ِ بد موندي خمـ ـارهیهممون تو ! رفت
 شهی متی و ناراحتهی هربار تلفن زدنم بهت باعث گردمی دی چند وقت بعدشم وقتهی... دانشگاهم بوديرفتنم برا_

 چطورن؟ هرچند دورا دور ازشون هیبق.نمتی برسه دوباره بتونم ببي روزهی کردمیفکر نم. گرفتم تمومش کنممیتصم
 .خبر دارم
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سمانه ام به قول خودش لولو سرخرمن ...یدونیرسولم که م... وقته ازدواج کردندیلی خمانیاحسان و ا_
شوهر خاله هام ...خاله ها خوبن. بخوننخوانی شده واسه دکترا مصابر و سبحانم تازه درسشون تموم.خوادینم

 !نیهم...هستن
 ...خب پس خدارو شکر_
  احسان بچه هاش دوقلوئن؟يدی فهمیراست_
 زنش خوبه؟...دمیاز رسول شن...آره_
 ه؟ی اسم بچه هاش چی دونیم. ادیبه احسان م.مهربونه....ستیبد ن_
  پسر؟ایدختر _
 !دوتا دختر دماغو_
  سر غذا خنده ام گرفته بود که گفتدی نوقی دقفی توصاز
 ..یکیاسمشون نورا و اون _
 زنند؟ی چشمات حرف میبا چه زبون... نگاهشو ترجمه کنمتونستمی نمگهید... شدناش برام پر از ابهام و سوال بودرهیخ
 
 زنند؟ی چشمات حرف میا چه زبونب... نگاهشو ترجمه کنمتونستمی نمگهید... شدناش برام پر از ابهام و سوال بودرهیخ
 ! ام نفسیکیاون _

  زدم و گفتميلبخند. نبودزی ام تعجب برانگیلی خبرام
 ! قشنگهیلی ام خییخدا. اسمو دوست داشتهنیالبد زنش ا_
 ! اسمو دوست داشتنی ایلیباباش خ! آره اتفاقا :  جوجه گذاشت دهنش و گفت کهی تهی

 ... با خنده اش باز شدمی الکاخم
 ! خاندیلوس نشو نو_
البته پشت در .منم اونجا بودم... اومدن شب اومد خونه رسولایهمون روز که دختراش به دن...ینه به جون آبج_

 ! ازم جدا کنهتونهی نمچکسی نفسو هنی نفس چون اذارمیبه رسول گفت اسمشو م! اتاق گوش واستاده بودم
 چند نیتو ا... از رسولشتری بیحت... بازم هوامو داشتامی بد عنقيبا همه ... بودشهیهم... بودادمی احسانو خوب چهره

 ی من با مادرم زندگدونستهی منکهی به حساب ازدمی افتادم تموم محبتاشو می مادشی که یسال گاه
 ادی ام زیلی من خي برادیشا... کم باشهای ه بد باشنکهینه ا...ومدیبه چشمم ن...دمشی ندچوقتیه...اما...کنمینم

 ...دمشی ندنمی هميبرا...بود
 ! ِيفالگوش کار بد_
 ن؟یهم_
 !اوهوووم_
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 نفس یدونی تو مگفتی مریبه ام. دعواش شدنیرحسی با امدمی بار خودم دهی... دنبالت گشتیلیخ...یول...باشه_
 ...گفتیم... نزدی حرفچی هری امیول! یگیکجاست و نم

 ... ُ تو جونم انداختي بدي دلهره سکوتش
 گفت؟ی می چریام_
 .شناسهیاصال تو رو نم!  ندارهي با تو و خانوادت کارگهی دگفتیم_
 ! بشناسمشدی عکس نشون بده شاگفتی شعور به رسول میپسره ب:  کرد و گفت ي حرص تک خنده ابا

عادت ! زدی حرف مي چجورشدی می عصبانی وقتنیرحسی بود امادمیخوب ... بلندياونم با صدا...دمی خنددی نويجلو
 خنده ات شتری که بدادی اونقدر رو هوا دستاشو تکون میعنی... شدن با دستاش حرف بزنهیداشت موقع عصبان

 که یخنده دار بود دروغگو شدن آدم...د تو ذهنم اوملیاالنم همون شکل و شما. ی بشی عصباننکهی تا اگرفتیم
 .!خودش ازم خواست راستگو باشم

خودت ...ي معرفت شدیب!! ی سراغم راهو گم نکني روز اگه اومدهی که میرد سال از اون خونه جم نخوشیش
فقط از ...رنگ چشمام عوض نشده...کننی می من گربه رقصوني چشماي جلوشهی که همي دارلهی تو دوتا تیگفتیم

 ... خورده حالت گرفتههی کردم هیبس که تو نبودت گر
 ! چه خبرگهید..ولش کن_
 ؟ی تهرانی تا کیگفت!...خبرا دست مسافرِ_
 چطور؟_
 . بهت نشون بدمییزای چهی دیبا..ای قبل رفتنت بیعنی خونه؟ يای روز مهی_
 ...هوی بعد امی بترسمیمن م...من_
 بعد کارش بره خون ِ مادر جون براش غذا دی هفته بانی ایعنی. خونهادی مرتریمامانمم د...باباکه تا آخر شب بازارِ_

 ؟يایم... خونهادی ِ شب ممینه و ن نه و يکایدرست کنه بعدم نزد
 ! ساعتمی ندیاگه بتونم فردا اونم شا. دمیتا شب بهت خبر م...من...آخه_
 ! لچکههی یگفتیم...ي توکه متنفر بود؟ي شدي چرا چادری بگيخوای نمیقبول راست...متهیهمونم غن_
 ...ری نگي منم جديتو حرفا...  زدمی مادیمن زر ز_

 غذامونو تموم عیماهم از ترسمون سر... واسم اومدیی چشم و ابروهی کمونی خندمون که بلند شد گارسون نزديصدا
 .رونی بمی و زدمیکرد

 ؟ي که دارلی موبایآج_
 ...اوهوووم_
 .می کننگیپس شمارمو بزن که فردارو باهم هماه_
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 نمی وگرنه همستی همراهم نزدمیزنگ م که باهاش به رسول یاون خط... به رسولم ندهیشمارمو حت...دیفقط نو_
 !دادمیبهت نم

 ... از خودته با مرامییآقا...منم دوست دارم! یدستت درد نکنه آج_
 ...از مدل حرف زدنش خنده ام گرفت_
 .داکنمی پی مزاحم تلفنخوامینم.. دارهادی خاطرخواه زتی که آجیدونیآخه م_

 ... انداختی نگاهمی بهم زد و به ساعتش نیچشمک
  شده؟رتید_
 ! که اخالقشویدونیم...رونی بامیآخه به مامانم نگفتم م_
 رسول یحت...يدی منو دی بگی کسي از دهنت درنره جلواتی تروخدا مثل بچگدینو.دمیبرو پس بهت خبر م...آره_

 باشه؟...سمانه
فکر نکن حواسم "گفت کنار گوشمم با خنده ..دی در رستوران بغـ ـلم کرد و صورتمو چند بار بـ ـوسي جلودوباره

 "!يبـ ـوسم نکرد. نبود
 و تکون دادن دستاش که دمیفقط دور شدنشو د... نتونستم برم سمتشگهی ازم فاصله گرفت که دي به اندازه ابعدم

 "خداحافظ" یعنی
 نه برام دمی شندی که از نوییخبرا...ادی نشستم تا حالم جا بدونی کنار مي های از صندلیکی ي روقهی چند دقيبرا

 ي سمانه و نگاه هايخنده ها... باباي اخماي ها بازم ته دلم برایاما با وجود همه تلخ... بود نه دردآورندیخوشا
 دوست داشتن احسان و تونستمیم.  تنگ شده بودحسان خود ای باخود و بي دادناری واسه گیحت... رسولطونیش

 باخبر شده بوده لی ِ مادرم بود و اونم حتما همون اوایمی دوست صمدیخب مهش... کنم حی خودم توجياحترامشو برا
 کردی خرم میی جوراهی و رونی بدیکشیبا چشماش زبونمو از ته حلقم م...گهی بود دیدک...ستمی ننیکه من بچه مه

 بار بهم اخم و هی ی حتستی نادمی... باهام خوب بودنشهیهم...محبتاشون ...اما رسول و سمانه...زدن واسه حرف
 ...تخم کرده باشند

 مثل فنر دمی دی وقتمارستانویشماره ب... زنگش قطع شديتا به دادش برسم صدا... دمی شنری دموی زنگ گوشيصدا
 گرفتم و منتظر موندم تا جواب مارستانویشماره ب. سر طال اومده باشهیی نکنه بالدمیترس...از جام بلند شدم

 چهارتومن دی بخوان طال رو عمل کنند بااگه... برهمارستانیدم و گفتم به طرف ب شیهمزمان سوار تاکس...بدن
 .. خونه و بعدرفتمی اول مدیبا... به حسابشون اما االن فقط سه تومن همراهم بودزمیبر
  افتاده؟یاتفاق. نی االن باهام تماس گرفته بودنی هستم همونفریهما...سالم _
 ي فرم بستردیخودتم با.گمی که بهت میشگاهی آزماي نمونه خون ِ مادرتو ببريای بدیفقط با.زمینه عز...سالم_

 .یشدنتو پر کن
 مادرم حالش خوبه؟..نیممنون خبر داد...امیپس االن م_



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 779 

 .نگران نباش...زمیآره عز_
چقدر عوض شده ...کردمی مدی نوادی مدام نیتو ماش...  دمی نفس راحت کشهی فمی انداختم تو کوی گوشیوقت
برام چنتا عالمت خنده گذاشته بود بعدم ... نهای دهی رسنمی دادم تا ببامیبهش پ...!!  رسول بود تا باباهی شبشتریب....بود

 "؟ی آجرسمی من مقهی دق5در عرض  "نوشته بود 
 ...ختی ترسم ردی شماره نودنی زنگ خورد اما با دمی گوشدوباره

 .حق دارم نگران بشم جوجه...خوبه بزرگترم ازت! ه نده جواب خواهرتو با خندطونیش_
  خونشون؟رسهی می ِ خوشگلم کی آجنمیزنگ زدم بب... نفسي نشدیالک...يشما که تاج سر_
 
 ... خونهرمی بعد میی اول برم جادیبا!  لنگه رسوليشد... زبون بازيا_
 اول تو رو دیبا...دی ورم کرده شدرتمی کجا؟ االن رگ غیعنی ییجا...گهی درهی مشییبچه حالل زاده به پسر دا_
 ! اومدم خونهی منیی پانداختمی خونتون بعد خودم مثل بز سرمو مرسوندمیم
 
 !رتی من فدات بشم خوش غیاله_
 ؟يری بگو کجا مچونیحاال نپ...مچکرم_
 . خونهرمی سر به مامانم بزنم بعد مهیبرم اول _
 ؟يشوهر کرد ؟یکنی نمیمگه با مامانت زندگ_
 ...!! دخترم دارمهی من ی دونیمگه نم_
 ....چرت نگو نفس_
 !رهی منو بگادی میکدوم خل.شوهرم ندارم.میکنی می ِ وگرنه باهم زندگییمامانم جا...دمیشوخ_

 چپ چپ بهم نگاه نهی راننده از تو آئي بلند شده بود چون آقایلی خنده ام خي صدادیشا... خندهری زمی زدجفتمون
 .کرد

 
 ...رشی شدم و سالنه سالنه خودمو رسوندم به پذادهی پمارستانی در بيجلو. ِ پولمو برداشتم ی رفتم خونه و مابقاول
 
 االن اگه شمی ميچون از فردا خودمم بستر.... پول عملو پرداخت کنمخواستمی هستم مونفریهما. سالم خانوم_

 ...پرداخت انجام بشه راحت ترم
  بود؟یسم مادرتون چا...دیچند لحظه صبر کن_
 ...يطال معتضد_
 !! شدن خودتونم پرداخت شدهي شب بسترهی نهیهز... مادرتوني و هفتصد براونیلیمبلغ پنج م...پرداخت شده_
  گفتمکردی منیی باال و پاوتروی حوصله صفحه کامپی که نشسته بود و کامال بی تعجب به خانومبا
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 دوباره شهیم... بودندنجای که ای شبهی نیفقط صد تومن دادم واسه هم. نداشتمیمن اصال پرداخت...دیکنیاشتباه م_
 د؟یچک کن

  جواب نذاشتمیبا اخم نگاه کردنشو ب... اعصابم بودی بی حوصلگی از بجدا
  ؟یفهمیم!  من پرداخت نکردمگمیخانوم ِ به ظاهر محترم م_
 شتریهرچند تا ساعت دو ب. پول بدهی برو دوباره اداره مالیناراحت... زده پرداخت شدهنجایا...صداتو واسه من باال نبر_
 ...مونینم
 

 یوارد بخش...هاج و واج مونده بودم... کرده بودمزی صداش چشمامو ردنی بود که موقع شنیغی جغی اونقدر جصداش
آروم بستم و در و . وارد اتاق شدمعیاز نبود پرستارا سوء استفاده کردم و سر... شده بود شدميکه طال توش بستر

 ساعت هی تا کردنی مرونمی وگرنه بدتمی ندی شکر کساروخد... انداختمی نگاهرونی به بشهی شکهی تهیدوباره از اون 
 ... که وقت مالقاتهگهید
 
 کردم اما تا اومدم حرکات ي زبون درازرونی به بشهیاز پشت ش... برخورد کردن خودم خنده ام گرفته بودانهی موذاز
چشمامو بستم و ...نی برگشتم و نشستم رو زمعی در رد شد و منم سري از پرستارا از جلویکی ام انجام بدم ي اگهید

 ساعت خوابه؟ نکنه حالش بد شده نی ایعنی!! اکتهطال چقدر س...دمی کشقی سر حال شدنم چنتا نفس عميبرا
 بردنش اتاق عمل؟

 
 که یخانوم...گفتم " ینیه " سرش واستاده بودن ي باال کهي طال و دو نفردنی هول چشمامو باز کردم و با دبه

 ... بودستادهی که پشت بهم به سمت طال اي لبش بود و مرديلبخند رو
 
 ؟ینفس جان خوب_

 ...دی بود؟ نگاهم به صورت نگران طال چرخیک...شناختی خانوم منو ماون
 
 !؟!مامان؟_
 

 پام نشست و با لبخند دستاشو دو طرف يجلو... به زانوم فشار دادمشتری طرفم پاهامو بادی اون زن داره مدمی دیوقت
 ...صورتم گذاشت

 
 ! خانوميماه شد...زمی عزيچقدر عوض شد!.. دخترم؟یخوب_
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مادر ...دی دستش چکي که زودتر خودشو لو داد و روی از اون قطره اشکقتریدق...شناختم... اون زنو
 معرفت یب! نامزد سابق...نیرحسیام... ِری نگام کنه امگردهی برنمیحتاون مردم که ...دوست مامانم...نیرحسیام

 ... نشناختمشچوقتی که هي اي بهیغر...امروز
 

 ُ يچشمام فقط مرد...نی بود به زمدهیانگار بدنم چسب!!  خودمو کندمنی زمي در گره زدم و از رورهی به دستگدستمو
 ...يتوکه مهربون بود! ن؟یرحسی حد امنیتنفر تا ا...گرفتی نگاه سرزنشگرشم ازم می که حتدیدیم
 

 ! تا بشناسم؟اری عکس بیمن از دشمنم بدتر شدم که تو به رسول گفت... مهربون بوددی با دشمناهم بایگفتی متوکه
! زدیقلـ ـبم نم... بکشمی همون باعث شد نفس کوتاهدیشا... به صورتم خورد ی باد خنکهی در اتاقو باز کردم یوقت
 لحظه دوباره مردم و زنده هیهمون ...دوست ندارم دست دلم رو شه اما! ادی صداش در بنکهی بود از ادهی ترسدیاش

 ...شدم
 دمی طال رو شنيصدا...رونیکف دستمو گذاشتم فرق سرمو کامل از اتاق اومدم ب... افتاد ی از سرم داشت مچادرم

منکه ... باهاشون رفت و آمد دارهدونستمیمنکه م! سته بودغرورم ُ شک... ندادمیتی اما اهمزنهیکه داره صدام م
 سرمو نذاشته رو بالش خوابم ی من از خستگکهیاناما چرا االن؟؟ درست زم...زنهی هنوزم بهشون زنگ مدونستمیم
 !!برهیم

 هی. بخورم اما برنگشتم نگاه کنم ی در محکم بسته شدن در اتاق باعث شد تکوني قدم که دور تر شدم صداچند
 پله ها اومده فی ردکردمیحس م...زدی و چشمام دو دو مرفتی مجیسرم گ... دم پله هادمی برداشتم تا رسگهیقدم د
 شتریباز بودن چشمام ب... شده بودمنیمثل کوه سنگ..تم قدمو برداشنی اولدیبا ترد!  ِ؟ی شکلنیچرا پله ها ا...باالتر

 ...راهمو رفتم...پشت سرهم...یکی یکی...دتمو به نرده گرفتم و آروم آروم ...کردی متمیاذ
 زود به یلی بود خيمسر...سوختیگلوم م...ادی ها نشستم تا نفسم جا بی از صندلیکی ي رومارستانی باطی حتو

 ... با همه وجودم نفس بکشمخواستیچادرمو از سرم انداختم و شالمو باز کردم دلم م.  کردتیچشمام سرا
 ... هزار بار تو ذهنم اومدنشو تجسم کرده بودمي که روزیدرست مثل رفتار کس... بودنی بدجور سنگهوا
 ...! صدای بیلیخ... شکستمرختی تنم مي که روي آب سردری خونه بغضمو زدمی رسیوقت

اما ... نداشتمیمعلم خوب...دنوی خندهی گرونی گرفتم مادی... گرفتم ضجه نزدنوادی... کردنوهی صدا گری گفتم بادی
 ... براش بودمیشاگرد خوب

فقط از ! کنمی نمهیمنکه گر... شونه هامو بهلرزه درآورده بودختیری سرو تنم مي که روی آبي بدنم با سرديسرد
 !نیهم...لرزمیسرما دارم م

 ؟...یالو آج_
 دم؟یجانم نو_
 .می گفتم بهت زنگ بزنم باهم حرف بزندنی موقع زنگ زدم آخه همه خوابری ددی ببخش؟يخواب بود_
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 ! نشهداری بی حرف بزن کسي طورهی فقط ي کرديخوبکار...بردیمنم خوابم نم_
 ؟ي کردهی گر؟يِنجوریتو چرا صدات ا..باشه حواسم هست_
 ؟...دینو_
 بله؟_
 !! مامانمم دوسم ندارهنیفکر کنم ا_

 "بگه  " نکنمهیگر " بهم بگه یکی خواستیدلم م...دم داداشم لوس کري خودمو برانباری اما ادی دوباره ترکبغضم
 ... بودشمی پیکاش ال..."شهی رو به راه میهمه چ

 مگه کتکت زده؟ آره؟_
 !ادته؟یتوکه ...مثل همه...فقط دلمو شکونده! جون نداره بخواد بزنه! نه_
 بگم خواستمینم! نمیبیم شبا خواب بد یمن بعض! ...  که بخواد ته داشته باشهي نداری دلگهیفکر کنم تو د_
 به اندازه تو ای رفت و آمدم دست خودمه ینیبیاگه م!!  احسانضیمن شدم مر...من... و باباییتو همه خوابام تو...یول

 !شمی موونهی دارم دگفته  که احسان بهشوننهی به خاطر اترسمیاز مامان و بابا نم
 !!کنهی که گوش خدارم کر مییاز اون ضجه ها... ضجه بزنمخواستی دلم محاال
 یحکمتش چ! رهی نمادمونی از چوقتیاون روزا ه...دینه من فراموش کردم نه نو... همه سالنیبعد ا...نی ببایخدا

 که من یی داداشم از ترس روزانکهی بود؟؟ انیحکمتت ا... با حامدنکهی ؟؟ اي بچه عقده اهی من بشم نکهیبود؟؟ ا
 !رسه؟؟ حکمتتو شکر بوکس بابام بودم هنوز بتسهیک
 !کنهی نمهیمرد که گر_
 ! کنمهی گرتونمیپس م! ستی کنه مرد نسی که شبا جاشو خي مردگهی مکنهیبابا مسخره ام م_
 چشمامو باز و بسته کردم نی زمي روی افتادن گوشيبا صدا... حس شدي رفت و دستام یاهی لحظه چشمام سهی

 ...یلیخ... تار بودیاما بازم همه چ
 وقتا ی سرد شده بود که گاهيبدنم به قدر...مردمیداشتم م. لب صلوات فرستادمری و زدمی کشقی نفس عمچنبار

 ...دمی نالدی نوهی گري صدادنی برداشتم و با شنویگوش.دادمی بهشون می منجمد نشدن تکونيبرا
 نمک به زخمم گهیتو د. افتادهبی و غربی عجي برام اتفاقایمن امروز به اندازه کاف. نکنهی ترو خدا گردینو_

 دمیپرسیتا از تو م. زدی نمی حرفچیبه خدا رسولم بهم ه...یفتی روز بنی دونستم تو نبودم قرار تو به ایمن نم...نپاش
 ...خبری بهتره بدتر بوده و من احمق از همه جا بیعناما انگار م... اون حالش از همه بهترهگفتی میبه شوخ

 ی وقتیعنی.دنی نمری گيبه من اندازه تو که بود...نه اخالق مامان نه اخالق بابا...ده عوض نشیچیتو خونمون ه_
پارسال ! ستیاما حالم اصال خوب ن... همون ساعت خونه باشمدی و منم باگنی و می ساعتهی بهم رونی برم بخوامیم

 چیاما ه...باهام مهربونتر شدند همه یتو که رفت...بشم  قبولتونستمی نمکردی آوردم اگه صابر کمکم نمیدوتا مشروط
 ...يشدیکدوم تو نم
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 اما حدود ساعت هشت نمتیبی مامیفردا صبح م...ی نکن داداشهیگر... دقه به من گوش بدههی جان دینو_
  اونموقع خونه است؟نیمه.اونجام

 ؟ي آدرسو که بلدیراست...نمتیبی پس مایب...رهیهفت م! نه__
 .دیچیپی بعد از کتک خوردن از بابا تو دهنم مشهی که همیتلخ تر از طعم خون...دمی خندهی گرونیم
 ...دیبلدم نو_
 ریشب بخ...نمتیبیپس م_
 ...ریشب توام بخ_

محسنم سه بار از .البد طال زنگ زده بود.دمی داشتمو دمارستانی که از بیی کال هاسی تماس قطع شد تازه میوقت
 یبازم خوابم م...خسته بودم ... کدومو نداشتمچیحوصله جواب دادن به ه... بار از خونههی زنگ زده بود و لشیموبا

 .ودم بدهی که به ظاهر خـ ـوابی هفت ساعتنیاندازه هم. اومد 
من . خواستمی ازش نمیچی هگهید...سر سجاده ام دهنم قفل کرده بود. خوندن نماز وضو گرفتمي شدم و برابلند
 ی و منم با مهربونزدی و بهم مری همه سال غر نداشتن امنی مادرم انکهیا... ازم دور ِیخوشبخت... باخته بودممویزندگ

 !ستمیکه چرا من کنارش ن...خوردهی حسرت مدهیدی بود که هر بار اونو منی ايفقط برا...دادمیجوابشو م
 ...محسن بود... دوباره درآومدلمی زنگ موباي دوم که تموم شد صدانماز

 .سالم_
 به فکر اون یستیبه فکر خودت ن. طال خانوم مرد از استرس؟يدی جواب نمتوی چرا گوش؟ییمعلوم هست کجا_

 !بدبخت باش
 ! کپمو بذارمخوامیکارتو بگو م.سگ پاچمو گرفته... ستیمحسن االن حالم خوب ن_
  کرده؟تی عصبانیچ_
 ؟؟یدونی تو نمیعنی_
 از کجا بدونم؟! نه...من؟_
 ...!بس کن... محسنیخودت_
 ... نکني پردازالیواسه خودت خ! دونمی نمیچی بس کنم؟ من هویچ_

  تا سجادمو بذارم تو ساك گفتمرفتمی که به طرف اتاق منطوریهم
  کدوم؟شم؟ی به رای دیخندی من خرم؟ به دلم مدیفکر کرد...دیچونیپی منو مدیدار...توام مثل طال_
 .سه خودت بوده کردم وايمن هرکار...چرت نگو نفس_
 زم؟؟یری تو سرم می داره من چه خاکی مهربونتر از مادر وگرنه به توچه ربطهی دايشد...دونمیم_

 . نگاهم به اتاق شکسته شدیرگی محسن همزمان به خسکوت
 ؟ي نداريکار_
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 گهی ماه و چند روز دهی نی واسه اجاره خونه اخوامیشماهر دوستتم بده م...!  به من زنگ نزنگهیلطف کن د...چرا_
 . باهاش حرف بزنممیمونی که ميا

 .زنمیخودم باهاش حرف م_
 ...شماره رو بده.تو دخالت نکن:  داد گفتم با
 ...0912...سیبنو_

 ...رونی بختی رمی کارم دل و روده گوشنیبا ا...واری و پرت کردم سمت دی داشت کردم و گوشادی رو شماره
 مطمئنم مارستانمیپول ب... محسن باشمنی دری زخواستمینم... اما مجبور بودمارمیم کارم پول کم نی با ادونستمیم

  خانواده اش دادندای نیرحسیکه ام
 

 تونستمیم...اما...اوردمی ام کم میحساب... آوردمیکم م... و دوباره شروع کردم به شمردنختمی وسط اتاق رپوالمو
 ... به صاحبخونه زنگ بزنمتونستمی صبح بود و مکاش االن...رخنیحتما ازم خوب م!  بفروشمرمویزنج

 تفاوت باشم برام فاجعه ی بنموی و دوباره ببنیرحسی امنکهیا... تو سرم بودالیهزارجور فکر و خ.دمی صبح نخوابتا
 ي و با بديمن جواب بد... آدما باشم نه فرشته هاهی گرفتم شبادی میتو زندگ... مثل خودش باشمدیاما با...بود

خودش فقط اومده ...کنندی پدر و مادرش کمک مدیاصال شا...به خاطر طال بوده... به خاطر من نبودهاشیخوب...دمیم
 ...بوده به طال سر بزنه

 ...!ادی منم ني سراغ همه دی باادی سراغ من نمیوقت!!  منم نخوادي همه دی باخوادی منو نمیوقت...ی هرچاصال
دوباره زنگ ...جواب نداد!  که کردم زنگ زدم به صابخونه محترمي کارنیلاو...رونی ساعت هفت از خونه زدم بصبح

 دمی سرکوچه رسیوقت... آرومهی که همه چکردمی تظاهر مدیبا...دمیخندی مدی بادیفعال به خاطر نو...زدم جواب نداد
 ... جواب دادنش نگرانم کردرید... زنگ زدملشیبه موبا

 ؟ی حرف بزنیتونیم...سالم_
 !!کردمی مي رفتن داشتم واست آشپزمی و نشیمامانو بابا ش...آره بابا_
 ...رسمیاالن م...سر کوچه ام :  خنده جواب دادم با
 کوچه و نیا... چشمامو ببندم و پرواز کنمخواستیدلم م...زدی قلـ ـبم تند تر مداشتمی که تو کوچه برمی هر قدمبا

 ... هاشهیاون خونه و همسا...درختاش
 ...ستی قویلی خنی غمگي آدم هايه حافظ(
 ...)مردند "آنروز  " ابانی کدام خي کجاقایدق...دانندیم

 لبخند هی...قی نفس عمهی...شهیکار هم... باعث شد دوبار تک زنگ بخورهفونی دستام موقع فشار دادن دگمه آلرزش
 !بلدم...پهن
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 ی زانو وقتي هادنیدوباره همون لرز...بی غري درو باز کرد و وارد راهرو شدم دوباره همون حس هادی نویوقت
خونه ...خونه اشتباهم بود...خونه عذابم بود...خونه رو به رو...پاگرد خونه رو اصال برنگشتم نگاه کنم... خونهگشتمیبرم

 ...! کردری منو تحقشی بود که با مردونگينامرد
 ... درو باز کردکردی مشتریور نشسته اشو ب صورت تازه به غرییبای که زی با لبخند پهندی و آروم زدم و نودر
 ...بفرما...یسالم آج_
 پامو تو یوقت... که برام کلبه وحشت شده بودي خونه ای برخورد کردنش برام قشنگ بود اما نه به اندازه زشتکیش

 ... مدل اپن خونمونیحت...یهمه چ...عوض شده بود... خونه انداختملی به وسايخونه گذاشتم نگاه سر سر
 !!خونمون؟؟

 ... افتمی مامان مادی نمتیبی منیبا ا! اریچادرتو درب_
 ... تا آسمون فرق داشتنی زمنیچادر سر کردن من و مه... جالب بودرشیتعب

 زل زدناش مثل پسر نی اگفتمی داداشم نبود مدیاگه نو... مانتومو باز کردمي از سرم برداشتم و دگمه هاچادرمو
 ... ِي امروزيزایه
 !آب شدم... کن چشماتو شیدرو_

 ... اومدی نمشبشی دي خنده هاش اصال به حرفاقهقه
 داد؟ی مری چقدر مامان بهت گدنتی سر لباس پوشادتهی!  رفتي آب شدگهیتو د_

 ؟يکردی مي آشپزنمیحاال بگو بب...یگیراست م:  انداختم می کوتاه مشکنی به لباس آستینگاه
 ... گرفتمادیاز احسان ! تزای پری و پنسیبا سوساملت گذاشتم :  طرف آشپزخونه و گفترفت
 از نونو کهی تهی... و گردورینون تازه و پن... نشستمزی مي های از صندلیکی ي سرش وارد آشپزخونه شدم و روپشت

 ...کندم و گذاشتم دهنم
هر لحظه حس ... بعد اون همه سالی حتدمیترسیبازم م...کردمی به گوش تا گوش خونه نگاه نمگهی ترسم داز
 ..  تفاوت نشون بدمی بکردمی می و سعزدمی میالی خیاما بازم خودمو به ب... و دوباره رسهی االن بابا سر مکردمیم
 ...طعم فوق العاده املتش بدجور به اشتهام آورد... به خوردنمی بعد شاهکارشو آورد و شروع کردقهی چند دقدمینو
 ... دارهیچه طعم خوب... معرکستدی نويواا_
 کنه؟ی فقط مامانت کار خونه مای یکنی ميحاال راستشو بگو توام آشپز..گهید... گهید_
 ... خوشمزستیلیخ...رسهی تو نمي تو املت گذاشتن به پایاما دستپختم حت.کنمی من کار مشتریب...نه_
 نجا؟ی ايای ميمامانت دعوات نکرد دار_
 ! دونهینم...نوووچ_
 ...امیاالن م:  بهم چشمک زد و گفت طنتی شبا
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 جعبه هیمنتظر موندم تا با ... لحظه اومدم از جام بلند شم و برم طرفش اما پاهام نرفتندهی... سمت اتاق خوابارفت
 .. بزرگ اومدبایتقر
  ِ؟ی چگهی دنیا_
 ...نی خودت ببایب_

 دوسشون یلی که خیلیتوش پر بود از وسا...درشو که برداشتم... نشستمنی زمي و کنار جعبه روییرای تو پذرفتم
 .داشتم
 که ته کشوم تو اون جاساز شمیلوازم آرا....نهی نبنی تا مهختشونیری پشت کمدم مشهی شکالتم که همآشکال

 کرده بود و ی بود که توشو خالمیاز همه با مزه تر عروسک خرس... ی چی چياسپر... سرم يشونه ...مسخره بود
 ...پوستشو گذاشته بود

 ؟ي جمع کردی کنارویا_
 ... به زور جمع کردمنارمیا...کردی جمع ملتوی که مامان وسایهمون موقع_
 ...دینو_
 هوووم؟_
 گفتیطال که م... خود باباای نه؟ ای دوست داشت منو نگه داره یعنی...گفتی میبه بابا چ... دادگاهي اون روزانیمه_

 ... منو داشته باشهخوادی وگرنه دلش نمادی و مرهی ِ اونه که داره ميزاز لج و لجبا
 ی تو رفتیوقت...اما مامانم... بودمنای ایی داشی آخه اون روزا من پستی نادمی ادی من زیراستش آج_
 ي اما بعدش انگار براشون عادکردی همه اش پکر بود و با مامان دعوا می چند وقتهیباباهم !خوشحال شد..یلیخ

 !نیهم...شد
 نکهی بودم بابت انخوشحالیرحسیمن کنار ام... افتادمی لعنتي همون روزاادی توبغـ ـلم گرفتم و دوباره به زانوهامو

 !لعنت به من...دی بعد نوگردمی برنمنجای اگهید
 ارم؟ی بیی چایآج_
 ... زود برمدیبخورم که با...اریب_
 ... شدرهی بهم خی ناراحتبا
 خوبه؟... می شب زنگ بزنم باهم حرف بزندمی قول میم ول به خدا مجبوردینو_

 نمی دوست داشتم برم تو اتاقم و ببیلیخ... تکون داد و رفت طرف آشپزخونهيسر... کم کنمشی از ناراحتنتونستم
 ... نمونده بودی از من تو اون خونه باقيزی چچی هدی نوفاتیمسلما با اون توص... نهای دست خورده لمیوسا

به قول ... بغـ ـلش کردم و چنبار صورتشو ماچ کردمیلحظه آخر خداحافظ... اومدمدی نوشی از پمی نه و نساعت
 انجام دادم تا نکارویاما هم خودم دلم براش تنگ شده بود هم ا....مونهی که تفش رو صورت مییخودش از ماچا
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 چشماش براش دنی موقع خواب ودمزی ام که موقع غذا خوردنش براش بال بال می نره من همون نفسادشی
 ...مردمیم

 طرف دی اگه راست بوده باشه بانکهی محسن و ايبا حرفا.... شدم و دوباره شماره صاحبخونه رو گرفتمی تاکسسوار
 ... دونمینم... نداشته باشهیسن و سال

 ...دییسالم بفرما_
 !سالم_
 شما؟_

 فک منقبض شدمو هی چند ثانيبمو گاز گرفتم و برالـ ـ...دمی افتاد اسم دوست محسنو از خودش نپرسادمی تازه
 ...تکون دادم

 !دوست محسنم! میکنی میاالن منزل شما زندگ!  هستمونفریهما_
 !دوست خانوم ِ محسن؟...آهان_

 !...کنه؟ی می فرقچه
 ... اجاره خونهمتی قدنیتماس گرفتم بابت پرس...بله خودمم_
  اجاره؟ایرهن _
 دوست محسن و دوست من دیمهمون ما باش.. قابل شمارو ندارهگهی نمکهیمرت...از اون دندون گرداست.... خداای

 !! کهدارهیبرنم
 !اجاره_
 ...شهیم_
مطمئنم ...دهی بعی دوست کالشنیاز محسن همچ... بوديچقدر خشک و جد... قلـ ـبم اومد تو دهنمادی حرف بتا

 !گهی باال ممتویاالن ق
 ! صد تومنم بابت اجارهی پرداخت ماهشی پونیلیپنج م_
 ..ندازه؟ینکنه آشناست داره دستم م...صداش... تو گلوم و تا اومدم حرف بزنم کله پا شدمدی آب دهنم پرهوی

  خشکم که تموم شد گفتمي هاسرفه
 د؟یکنی میشوخ_
 ! ندارم خانومیمن با شما شوخ_
 ...  امیمنطقه خوب...خونه شما حداقل هفتاد متر هست_

  گفتی حالتهی حرفم اومد و با وسط
 ! دادمفی تخفدی مـ ـستحقدونمیچون م!  خونم کجاستدونمیخانوم من بهتر از شما م_
  مـ ـستحق؟؟گفتیبه ما م!  لب کلمه مـ ـستحقو واسه خودم بخش کردمری سه بار زدو
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  بلند گفتمي و با صدادمی توهم کشاخمامو
 جلوت که هـ کنمیبعدم پولو پرت م. رمیگی ممتی بنگاه دم خونتون قرمیم!  حرفو زدهنی ِ که به تو ایمستحق اون_

 !ـوس بخشنده بودن به سرت نزنه آقا
 ـنه ام از شدت ـیقفسه س.. چپ چپ نگام کرد نی از تو آئیرو اونقدر با حرص گفتم که راننده تاکس "آقا " ي کلمه

 ... بود کردهمیبدجور کفر...شدی منیی باال و پاتیعصبان
 پولتون آمادست؟... دم خونه امی مکیپس من ساعت ...دیدونیهرجور خودتون صالح م_
 ...نی اجاره بدگهی مـ ـستحق دهی که به دمی ملتونی تحودمیکل...بله_

 که ی تا اراك برمو محسنو به خاطر حرف مفتخواستیدلم م...ی صندلی رو پشتدمی و قطع کردم و سرمو کوبیگوش
 ...یعوض...شعوری احمق بيپسره ! زده بود بکشم

 پولو داده ي اگهی هر خر دای نیرحسی امای محسن نی دری بدم تا زمارستانوی طرف دوست داشتم خرج بهی از
برگشتم خونه و ... طرفهی با ککردمی مشی حالدیبا... بچه پرو حرصمو درآورده بودنی طرف حرف اهیاما از ...نباشم

بعد مرخص شدن طالهم ...دمیخوابی ممارستانیب گهی شب دهی امروز ری بغدیمنم با...مونو جمع کردمساك و چمدون
 ...می خونه ندارنی به ايازی نگهید... زنجانمیگردیبرم

 گرفتم میتصم...کردی ام موونهی شونه ام بود داشت دي که روینی با ساك سنگی گرفتن چمدون به اون بزرگدست
 از مسافرخونه ها قبول کرد که فقط یکیتا شرق تهران رفتم و باالخره ...برم مسافرخونه رو چمدونارو بذارم اونجا

 ونیلی م30گفتم اجاره اون خونه پارسال ... سر زدمها از بنگایکی خونه که شدم به کینزد... اونجا بمونهلمونیوسا
 ... بودهستی دویماه
 ....نیهم!  داشتمونیلیمن فقط پنج م...!! کجا بود؟؟ونمیلی میس

 تو مغازه منتظر بودم تا یوقت... هم انگشترمرمویهم زنج... بود که طالمو بفروشمنی که به سرم زد اي فکرتنها
 و تو دلم از خدا خواستم طرف منصف زیهمه رو گذاشتم رو م... افتاد گوشواره هامم طالستادمی بده متی قداریخر

 هی... ستی و دوونیلی طالم شد ش سه مکهی تا تسه متیبه خاطره نداشتن فاکتور ق... خوب بخرهمتیباشه و با ق
تو راه برگشت به خونه به ... ارزش داشته باشهنقدری ای زپرتي اون طالهاکردمیخورده خوشحال شدم اصال فکر نم

 خودم ساعت دو دیبا...بودمدرسته باهاش قهر بودم اما نگررانشم ..دمی زنگ زدمو حال طالرو پرسمارستانیب
 چون دیشا... بودمدهی خورده ترسهیبابت خودم استرس نداشتم اما ته دلم . بشمي تا خودم بسترتانمارسی برسوندمیم

 ... بشهی قرار چدونستمینم
ا هوا اصال سرد نبود ام... بودم تا گرمم کنهدهیچیچادرمو دور خودم پ... رو پله هاش نشستمدمی در خونه که رسيجلو

 ... فشارم افتادهکردمیاز صبح حس م
 ... خسته بودمیلیخ... استراحت کنمطی شرانی خورده تو همهی کردم ی زانوهام گذاشتم و سعي روسرمو
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 رفتمی که راه منطوریهم... درآوردمفمی از کلمویبلند شدمو و موبا...کالفه شده بودم... قهی و پنج دقکی شد ساعت
 ...باالخره برداشت...منتظر موندم تا جواب بده

!  ام مهمهیلی من خي براستیاگه واسه شما زمان مهم ن... استقهی و پنج دقکی ساعت د؟؟یشما منو مسخره کرد_
  شما؟؟دییکجا! ستمی نکاریمن مثل شما ب

_... 
 ؟ییکجا:  جواب نداد صدامو ردم باالتر و با داد گفتم یوقت
 !!پشت سرت_

همه نفرتمو ...دمی کشقی نفس عمهی سرم مرتب کردم و يچادرمو رو...از پشت سرم بود... نبودیز تو گوش اصدا
 ...  تو وجودم و با حرص برگشتمختمیر
 
دو سه بار باز و بسته کردن ... آومدی بود و نفسم در نمستادهیقلـ ـبم ا...کی اونم از فاصله نزدنیرحسی امدنی دبا

 ...خود ِ خودش...خودش بود... بشمداری بی خواب لعنتنی نکرد تا از ایچشمام کمک
 بعد بهتون مونهی ماه دستم مکی... چون از اول ازتون نگرفتمونهیلی می خونه سنیپول اجاره ا _

 حاال پولتون آمادست؟؟! نیستی مـ ـستحق ننیخودتون گفت.گردونمیبرم
 گفت؟؟ی داشت میچ... و سر درگم نگاش کردمنیی دهنمو فرستادم پاآب

  که نگاهش به کوچه بود گفتنطوری بزرگشو گذاشت رو چشمش و همي دودنکیع
 ! پولتون آمادست؟دمیپرس _
 !نفس... منم؟؟ی از رو بستروی شمشی کيبرا
 ...در ضمن پول اجاره که!...همه اش نه_

 ...ولنداشتم اونقدر پ...اما راست...تلخ... بودتیچون واقع... با حقارت گفتمجملمو
  گفتي داد و با لحن جدی تو دستشو تکونچیسوئ... زدشخندی ناول
 د؟یچقدر پول دار_
 ...یموفق شدم اما به سخت...رمی لرزش صدامو بگي جلوي کردم با تک سرفه ایسع
 ... باونیلیهشت م_
 زی آنالویمنتظر نموندم تا رفتار بعد...! نه حلقمون...نشونمون... بوددهی که خودش برام خري با انگشتر؟؟ی چبا

 شی اجاره که نداشتم اما اون انگشتر و تو شي براونیلی میس!  درآوردم و دستمو دراز کردمفمیپاکت پولو از ک.کنم
 نه؟؟!  داغ دل تو رو تازه کنهتونهیارزه باز می نیلیاگه االنم خ...يدی خرونیلی برام پنج مشیسال پ

 !!ارمی اشم هر وقت تونستم براتون مهیبق_
 کی کوچنی از اشتری جلوش بدینبا!  پدرش حرف بزنههی که خوب بلده شبيونفری شده بودم همون نفس هماانگار

 ... مثل تو له بشهیکی ي پاری زی راحتنی بانک برنده نشدم که به همی من غرورمو تو قرعه کششدیم
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 پاکتو باز کرد و دوباره با تمسخر به توش نگاه کرد و بعد يال...دی به سمتم بچرخه از دستم کشنکهی بدون اپاکتو
 ...زل زد بهم

فکر کنم شما ! پس دست خودتون باشه!! ری نه فقشمی مقدار پول نه پولدار منیمنکه با ا...خانوم ِ محترم!! خانوم _
 !دی داشته باشازی نشتریبهش ب
 ی گرفتادی ی مدل حرف زدنو کنی ؟؟ ادادی آزارش منقدری من ادنی دیعنی چش بود؟؟ نیا...کردی مرمی تحقداشت

 ...یزنی حرف مهی و کناشیبا ن...یکنیبه زور نگام م... همه سالنیبعد ا...ي تو که خوب بودن؟یرحسیام
من جون ِ مقابله با تو رو ندارم ... باالستدمیمن پرچم سف...بدون دعوا...ی حرفچیبدون ه... صورتش زل زدمبه
 ...ریام
 ! محترمي شما باشم آقانی دری زخوامیمن نم_
 ! لطفادیکل! دی بردیتونیبعد م. خونه رو چک کنمدیبا_
 !!حلقت قشنگه! ؟يازدواج کرد.. شدمرهی دست چپش که مقابلم گرفته بود خبه
 ...اره کرد که جلوتر از اون برم تو خونهبا دست بهم اش... دآوردم و دادم دستشفمی از کدویکل
پس االن .. رویی گرفتم تنهاادیمنکه ... دوسم ندارهگهی که دکردمی فکر منی به اداشتی که پشت سرم بر می قدمهر

  دلخورم؟؟یاز چ
 ... لحنم اضافه کنمي به سرددمی و دی نگاهي سردی گرفتم وقتادی کم کم
 !!ورتی ابرومو بندازم باال و بگم داي تانمیبی آدم هارو مشخندی نی گرفتم وقتادی کم کم

 ...يبا خود خور... گرفتم اما با خون دل خوردنادی ناروی اهمه
 ... تفاوتمیبه زور ب....دمی زور سرد نشون مبه
 ...ستادمی در اکی نزدییپشت سرش رفتم اما جا... خونه رو باز کرد و داخل شددر

 به قی که دقیهمه اون زمان!! می که انگار ما چند سال مـ ـستاجرش بودکردی نگاه مي طورهی تا دور خونه رو دور
 که ینیریخاطرات ش...میباهم خاطره داشت...ي بودم که روزي من تو برانداز کردن مردکردی چرمش نگاه ميمبال
 ...کنمی هنوزم تو دهنم حس مشویتلخ

 اون طره شدیمدل موهاش عوض شده بود و حاال م... الغر شدمیلیبرعکس من که خ... خورده چاق شده بودهی
 ادیتوکه ز!! يکت شلوار پوش شد...دی و دکردی میی خودنماجگاهشی بود و کنار گی که به قول خودشون ارثيدیسف

بگو چرا طال سرکوفت تو رو دائم ...زنهی موبرق حـ ـلقه ات چشمم...اما حاال!...ی توش معذبیگفتیم...یدوست نداشت
 ...کسی و من شدم بي شدی ِ کسيآقا...زدیبه جونم م

 زویهمه چ...همه ... فکر کردم که الناز بدتر از محسننی زانوهام نشستم و به اي رفت سمت اتاق رویوقت
همه دستشون نمک بوده و من احمق !  دلمی و من به سادگدندیخندی مشمیهمه به ر...زوی چچی و من هدونستندیم

 گفتم؟؟ی براشون مری امي و من از دوراشتند رابطه دری همه سال محسن و الناز با امنیا...گفتمیاز زخمام واسشون م
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 ... هنوز تو ماجراشمدهیفهم...ادی مافهی قينجوری اونا به گوشش رسوندن که االن برام االبد
 !!دیاری بفیتشر! خانوم محترم_

  واسه روز مبادا؟؟ي کرده بودمی روتو قانیا... گوشم نا آشنا بودي محکم و بلندش برايصدا
ظاهرمو حفظ کردم و با ...بلدم سرد باشم... نگاهمو خوب از بابام ارث برده بودميسرد... آروم سمت اتاق رفتمآروم

 ...اخم وارد اتاق شدم
 !! نبودی تو رفتگنیا:  بندازه گفت ی بهم نگاهنکهی گذاشته بود و بدون اواری از دی قسمتي شصتشو روانگشت

 گلومو آروم نـ ـوازش ری مقنعه ام و زریدست سردمو بردم ز...شدی منییم به شدت باال و پا ـنه اـی سقفسه
 ... شده بودنیسنگ...بغض گرفته بود...کردم

 د؟یشنوینم_
 ...ستادمی قدم به طرفش رفتم و با فاصله ازش اهی

 کجا؟؟_
 ...!دینیبی جلوتر مدیاری بفیتشر:  جابه جا کرد و گفت خودشو
  گفتمیالک... نبود به خدایچیه... قدم جلوتر رفتمهی دوباره

 ؟یخب که چ_
 ... کرد و واسم سرشو تکون دادی نوچنوچ
 !فهیشما هنوزم چشمتون ضع!  خانومیچیه_

 ...ياری خودت نمي فقط به روادتهی ییزای چهیپس ...خداروشکر
 ! برمدیدیاگه اجازه م...!  باشممارستانی بگهی ساعت دمی ندیمن با_

  و تلخـ ـتر از خنده اش گفتدی تلخ خندریام... گفتم هیآخرمو به کنا جمله
 مگه اجازه شما دست منه؟؟_
 !!!ستی نبوده االنم نچوقتیه

 پاشنه کفشام يصدا.رونی و از اتاق اومدم بدمی کشقی نفس عمهی...رومو ازش برگردوندم... کرده بودمی عصبانبدجور
 !!نیرحسی امي تا حرفاکردی خورد مشتریاعصابمو ب

حتما دلت ...ي مامانم بهمون خونه دادی به اجبار مامانت و سادگدیشا...ي تلخس ندارنی زبون به ادونمی ممنکه
 ...یکنی می سر من خالتتوی که عصباني و مجبور شدخواستهینم
سد راهم شده ... جلوم سبز شدنیرحسی به طبقه اول درآسانسور باز شد و امدمی اومدم اما تا رسنیی هارو تند تند پاپله

 ... رد شدمیاما راهمو کج کردمو از کنارش به سخت... بزنمی باال و حرفارمی منتظر بود سرمو بدیبود شا
 !نیهم!  بودیشگی عطر همي رد شدن فقط به خاطر بونی ِ ایسخت

 !!رسونمتونیمن م_
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 !الزم نکرده_
 !نمتونیبیباشه پس م_
  بشه؟ی که چادیب! مارستان؟ی بادیمگه قراره ب... مني خدايوااا
 دندیلرزیپاهام م...دیکشی مخم سوت ممارستانیتا خود ب... گرفتمی تاکسهی ابونی حرص قدمامو تند تر کردمو سر خبا

  بشم؟؟ي بسترخواستمی حالم منیبا ا...و دستام کرخ شده کنارم افتاده بودند
 من از دیفهمی مدیبا...شدی مهی تنبدیطالهم با! کرده گفت مامانم از صبح کالفشون ي با دلخوردمی پرستار رسشی پتا

 ... اول با نفرت حرف بزنمي مثل همون روزاتونمیمن هنوزم م! خون ِ پدرم به ارث بردم
 ...!دیمنو باد نزن... خاکسترمری زشی آتمن

 و زی وسط من ده بودم مترسک سر جالنیا...اونم کم مقصر نبود... مامان رفتنم منوط بود به اخم و تخم کردنمشیپ
 ...ناهمیا

 !سالم_
 !د؟ی ارزیبه شکستن غرورم م...دی اشک بود و لبهاش سفسی خچشماش

 ... منکه مردمو زنده شدم؟یینفس جان کجا_
 اومده کار من ی ممی تو زندگی هرپولکنمیحس م...ي کردکیتو منو کوچ...! ي نامردیلی خی مامان ولیستیمرد ن_

! اون منطقه... خونه تو زنجانهیکرا...آره؟؟ ... وسط بود شهی و خانوادش همری اميپا! ال کار خدا هم نبودهاص! نبوده
 يآره؟؟؟ آشنا! ...کارم؟ کارمم البد اون جور کرده بوده  همهکردمی و من فکر مدادی خونه رو مهی نصفه کراریام

  بود؟؟ری امنیمحسن کثافت هم
 ...سکوتش... طالهی گريصدا...حالم بد بود... بخورهی دهنم زدم تا فک منقبض شده ام تکوني محکم رودستمو

 منکه ؟؟یآخه انتقام چ! ...رهی که از من انتقام بگکردهی رو منکارای که اون تمام ادونستی مدی باری برخورد امروز امبا
  غرورمو؟؟ره؟ی داشتم که بخواد ازم بگیمن چ... بر زده بودممویخودم همه زندگ

به ما ... پوزخندشويدیدی مدیبا!... شدهنیرحسی که به اسم محسن بود به کام امای گنده کارنی همه ادمیامروز فهم_
 ...عوض شده...عوض شده مامان... سال قبله رو گم کرده شی شنیفکر کنم ا!!  مـ ـستحقگهیم

 سکوتش از هزار تا حرف پر صداتر نیا...شدی مدهی غلتنیی طال دونه دونه با ذکر صلوات به پاي تو دستاحیتسب
 ...دمیفهمی و نمزادی زبون آدمگهیاما من د...بود

تو ... کرد فمی همه خار و خفياون با کتک زدنش جلو!! مثل بابا...ي کردکمیکوچ:  و گفتم دمی بـ ـوسشوی ـشونـیپ
 که نه یی جاهی رمیم... ُ رفتميایب...رونی بيای مونم تا سالم از در اتاق عمل بیمنتظر م...بخشمتینم... کارتنیبا ا

 شمی مهربونتر از مادرم بگو نمردم و مدونگهیبه اون دا....رددنبالم نگ... باشه نه خونه اش نه هواشینونش قرض
 !!دمید

 !!هم خدا...یهم اون هم ال...کردی نمنکارویاگه دوسم داشت باهام ا... بودتی اهمی طال برام بي زدناصدا
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حالم اونقدر بد بود که جواب تلفن ... شدمي بخش بستري از اتاقایکی يوسط پرستار پر شد و منم تو ترشی پذفرم
 ری بغیبا هرکس...نجای از اری بغییهرجا... شدهییبرم هرجا... و با خودم برمدی نوتونستمیکاش م... و محسنو ندادمدینو

 تمی صدبار تو دلشون به خريالبد روز... گرفتنياز عمر منو به بهی که ي دغل بازيآدما... آدمانیاز ا
 ...لعنت به من...دندیخندیم

 ...شدی مهیحسابم باهاش تصف... بمونهری صدقه سرم دست امونمیلیاون سه م...ونیلی پنج مشدیم...مارستانی بپول
هم گفت فقط ب...ستی نادمی یجی دکتر هياز صحبت ها... که بهم وصل کردن کمتر شدی با سرمادمی درد زسر

 عمل طال انجام 5همون فرداهم ساعت ...شمی و فردا ظهرش مرخص مرنیگی ُ ازم می نخاعهیفردا صبح ما
 شی برام پی مشکلای برم راه تونمی که بعدش مدمی که پرستار برام آورد ازش پرسییموقع خوردن قرص ها...شهیم

بعدشم بهتره بعد مرخص شدن استراحت کنم ... دارمی حالی مفرط و بی خستگهیاونم بهم گفت که فقط ...ادینم
 .شهی راه رفتن برام سخت میچون حت

 ِ یتلخ...یتی داشتم و حاال هم چه وضعیتی همه سال چه خرنی بودم انگار هنوزم باور نکرده بودم که اجی گهنوزم
 ... اومد سراغمیهمون دوران داشت م

 ... باها حرف بزنم و نگرانم نباشهتونمی گرفتم تا بهش بگم تا فردا نمدوی نوشماره
 !بله مامان؟_

 ... اومدی از ته چاه در مصدام
 ؟ی حرف بزنی تونینم..زمیسالم عز_
 ...فتمی راه بگهی ساعت دمیفکر کنم ن... رسولم مامانشیپ_
 . نگرانم نباش.کنمی خاموش مممی گوشیعنی. بهت زنگ بزنمتونمی فقط من تا فردا شب نمدینو_
 ؟یواسه چ_
  من طال نداشتم؟؟ي که برام جمع کردیلیتو اون وسا...دیفقط نو...گمیبعدا بهت م_
 چطور؟...!  دستبند بودهی...چرا_
 ؟ي نداريکار...ولش کن...یچیه_
 ...خدافظ! نه_
 د؟؟ینو_
 هوووم؟_
 !؟ی نگيزیبه رسول چ_
 ...؟ی آجیمارستانی تو باد؟ی مهی چي صدانیا...نمیبب...باشه_
 ...فهمهیاالن رسول م...تروخدا...دی نويوااا_

  باعث شد تلفنو از گوشم فاصله بدمدی داد نويصدا
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 ؟؟یمارستانی تو بگمیم!! به درك_
 ...سوزوندی بغض گلومو منی اینیسنگ... تا بلکه سبک بشمهی گرریزدم ز... خاموش کردم مویگوش

 ی حالم کرده بود که حتی که به خوردم داده بودن اونقدر بییاثر داروها... دوختممارستانی شب نگاهمو به سقف بتا
 که از یالی حس بود و بدتر از اون فکر و خیبدنم ب... به ساعت بندازمی سرمو تکون بدم و نگاهخواستیدلم نم
 ... اشهیو کنا شین...شی احترامیب...نیرحسیرفتار امروز ام...گذشتیسرم م

 
 کنمی مهیگر
 ،کنمی ست که تحمل میی تمام دردهايای گوهی گر،یستی تو نیوقت
  آوردی که قورت داده ام را باال میی تمام دوستت دارم هاهیگر

 ، نرود دوستت دارمادتی خواستمی کنار تو باشممخواستمی و نشد مخواستمی مچقدر
 !! مرگیعنی شی و تنهایاتاق خصوص... آب دستم بدهوانی لهیهمراهم نداشتم که بهش بگم ... داغ شده بودسرم
 شدمی تخـ ـت بلند شدم اما دوباره پرت مي سرمو روشن بذارم دوبار تالش کردم تا از روي چراغ باالخواستی مدلم
 ... تخـ ـتيرو

تو دلم دعا کردم ...سردم شده بود... باال تردمی ـنمو کشـی سيبا دهنم لحاف رو... تکون خوردن نداشتندي نادستام
 دیاما با...ستی حالش بدتر از من نباشه بهترم ندونستمیم... بهش سر بزنننیرحسیام مادر ی حتایتا دختر خاله طال 

 که اون همه بهش محبت یکس...یاون از دوستم ال...کردی مونکاری ادیبا من نبا!! من دخترش بودم...شدی مهیتنب
 ...نیرحسی دارم از امیبعد چه توقع... دادينجوریجوابمو ا...کردم

 ...دمی کشی پرستار نفس راحتدنیبا د.. در اتاق سرمو بلند کردمي صدابا
 زم؟ی عزیخوب_
 ...سردمه_
 ...ارنی برات لحاف بگمیم_

 دمی که ازش پرسکردی سرمو داشت عوض مي ِ باالسرم
 مامانم حالش خوبه؟؟_
 به همراهت ی ام الزم داشتییرو داهی... بمونهداری بادی زتونهیبه خاطر داروها نم...داری خوابه تا بشتریب...زمیآره عز_

 !!رهیگفتم بره برات بگ
 همرام؟؟_
 تو اتاقش رمی هر وقت ممونهی و انیچقدرم با د... نگرانهیلی مادرته خشی ام که پیبنده خدا خانوم... زمیآره عز_

 !! جلوکشمی وارد اتاق مامانت بشم مقنعه امو مخوامیم....خونهیداره نماز م
دوباره با التماس بهش چشم دوختم تا موقع عوض کردن سوزن دستم بهم ... بلوند و روشنش افتادي به موهاچشمم
 ...ارهیفشار ن
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 ...رگت بسته شده_
از درد دلم ...سِرمو دوباره به دستم زد...کردمی دوباره باز مبستموی چشمامو مزدی که به آرنجم می محکمي ضربه هابا
 ... و ناله کنمچمی به خودم بپخواستیم

  رفتن از اتاق گفتمرونی بموقع
 ! تشنمهن؟ی آب بهم بدوانی لهی شهیم_
کار ...ارهی هم لحافو از تو کمد بهت بده هم برات آب بگمیاالن به همراهت م:  داد و گفت ی اتاقو با دستش تکوندر
 ؟ي نداري اگهید

کاش ... بود که امروز با تنفر نگاهم کرديمردهمراه من مادر ...ختمی صدا اشک ری متکا و بي انداختم روسرمو
 ...قی خواب عمهی و خوادی فنجون مرگ مهیدلم ... نه گرماخوامی بگم نه آب متونستمیم

 اضافه هی به ثانهی پلکام ثانینیبه سنگ!!  دعوت کردمنیری خواب شهی خودمو به قی نفس عمهی بستم و با چشمامو
 ...کردندی مسی تر و سوزناك تر صورتم رو خنی اشک ها سنگنیاما ا..شدیم

 دهدی خودم را نمي کفاف اشکهاگری من دي هاشانه
 یلی خکند،ی درد مدلم
  با توی ونه حتوار،ی به خودم قول داده ام درد دل نکنم، نه با در، نه با دمن

  هستادمی
  هست؟ادتی

 ي سر به مهرم را به دست باد سپردي که راز هایوقت
  خودم را دار زدممن

 !ي که تو در چاه افتادي ادهی همان طناب پوسبا
خواب بودم ... بوددهی فای باز شدن پلکام بيتالشم برا... چشمامو با تکون آروم تخـ ـتم دست به کار نشدندینیسنگ

 ... مردهایزنده ام ...داری بای
باز بودند اما ... نشون دادني شدن و خودباالخره چشم هام دست به کار... تنم حس کردمي رو روی ِ سبکینیسنگ

 وانی به ليبا نوك انگشتش ضربه ا... که کنارم بود متوقف شدي صورت مردونه ادنیپلک زدن هام با د...بازم تار
 !! تقش دقم داديزد و با صدا

با التماس  و من شدندیچشمام دوباره بسته م...کردی درهمش نگاهم مي بود و با اخم هاستادهی سرم اي باالریام
 ... گهی بار دهی تا خواستمیازشون م

  تفاوت گفتی و بدی بازمو دمهی نيچشما
 سردته؟؟ _

 ... و به تکون دادن سرم اکتفا کردمدیاما زبونم تو دهنم نچرخ... جواب دادن به کار بردمي توانم و براهمه
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 !! تشنتهگفتیپرستار م! پاشو آب بخور_
 ...کردی شدنش به دندونام به دردم اضافه مدهیی لبهام و سایخشک...یلیخ... بودتشنم

 خی کهیت... باال سرم نگه داشته بودوانویل... تخـ ـت جمع کردم تا با فشار روشون بتونم بلند شمي رودستامو
 ... زدی که توش بود بهم چشمک میکیکوچ
 ... سوخته امگری جي بشه برای مرحمتونستی خنک مآب

سرم درد ... تخـ ـت و ناله ام بلند شدي آب دراز کردم دوباره افتادم رووانی گرفتن لي دستمو برا شدم اما تازی خمین
 ... موندجهی نتی زود بیلیتالش دوبارم خ...اما تشنه ام بود...رفتی میاهی و چشمام سکردیم

عوض کنم اما خودم عوض  مویرفتم که زندگ...حالم خنده دارِ...بخند...بخند.. کنج لبش و با ناله جواب دادملبخند
 ؟؟يبری خوردن من لذت منیاز زم...يتوام عوض شد...شدم

 ... دادي بود خودشو از حصار چشمام فرارهی تر از بقصی که حریقطره اشک... هم فشار دادم ي بستم و روچشمامو
 ...نمی چشمامو باز کنمو دوباره همون لبخند و ببخواستمینم... متکام حس کردم و متعاقبا بلند شدن سرمری زدستشو

 ...  لـ ـبم حس کردمي رووانوی ِ ليسرد
 ...زهر... زهر ِنیا... از دست تو آب بخورمخوامینم
 !با توام...مگه تشنه ات نبود؟؟_
 لـ کی نزدوانویدوباره ل... قلپ از آب خوردمو سرمو بردم عقب ترهی... آبش به لبهام خوردی خم تر کرد و خنکوانویل

 .. ازش خوردمي اگهیـبم اورد و قلپ د
 ؟يخوای نمگهید_
 !!نه_

 ...یلیخ...ادیخوابم م... ِ چشمام دوباره سراغم اومدینیسنگ... تخـ ـت اومدي خم کرد و بدنم کامل رودستشو
  رفتمای از دنو

  رفتمآنقدر
 يامدی نآنقدر
  رفتمآنقدر

 يامدی تو آنقدر نو
  عمرم راي مانده ي اگر تمام روزهاکه
  روز برگردمهر
  توبه

 دی رسنخواهم
 ! کمـ ـرتو بزنميبه پشت بخواب موها...ادی دکتر مگهی ساعت دمین_
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  پاك کردم و رو به پرستار سرمو چرخوندمممویگوشه چ... بفهمم چشمام چقدر پف کردهتونستمی حالت چشمام ماز
 
 ... پشتم مو داشته باشهکنمیفکر نم_
 

  زد و گفتینی دلنشلبخند
 
 ...اصالهم نگران نباش...بعدم داروهاتو.پاشو صبحونتو بخور...خب پس_
 

 موی کنارمو باز کردمو و دستمو توش بردم تا گوشيدر کشو... شدمزی خمی نی به لبه تخـ ـت گرفتم و کمدستمو
 صد بار زنگ زده دیبد نوال... نکردمدای پموی دستمو اطراف کشو جابه جا کردم گوشدمویهرچقدر خودمو کش...بردارم

 ...بود
 

درآوردمش گذاشتم ... شده بود دهیچیشالم دور گلوم پ... تخـ ـت تکون دادمو و سر جام نشستمي به زور روخودمو
از ...دمی دو لقمه نتونستم بخورم و دوباره دراز کشیکی از شتریب... گذاشته بودندزی مي رويصبحونه مختصر...کنارم
 ...  به اتاق طال زنگ زدممارستانیتلفن ب

 
  طال؟یخوب_
 
 من ذارنی که نمناهمیا... دل تو دلم نبودروزیاز د...یستیچرا به فکر من ن...یکنی متی منو اذنقدریچرا ا...نفس جان_

 ... آره؟ی لنگه بابات شیتونی هروقت دلت بخواد منکهی؟ای ثابت کنيخوای ُ میچ... تخـ ـت بلند شمياز رو
 
  تونم ببخشمتینم. محسنیحت...یال...تو...ي دادي سال منو بازشیتو ش_
 ...رونی بيای سالم از اتاق عمل بخوادیدلم م... دوست دارمیلی بدون خیول...چوقتیه
 
 ؟یکنی مينجوری و باهام ايدوسم دار_
 
 ...خسته ام... بخوابمخوامیم_
 
 ... دلمزیعز...نفس جان؟؟_
 
 خدافظ_
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 کردم از یسع... جا بودن خسته شدمهیاز ...کردمی تا اومدن دکتر تحمل مدیبا... دور تا دور اتاق گردوندمچشمامو
 ...نیی پاامی تخـ ـت بيرو
 

 سرم مرتب کردم و از اتاق اومدم يشالمو رو... خودمو حرکت دادمی پام کردم و چند قدممارستانوی بییدمپا
 که فقط از داخلش یی اتاقانیقدم زدن ب... تو راهرو نبودیت و آمد بودند کس دوتا پرستار که در رفیکی ریبغ...رونیب

بچه شده ... لحاف پنهون کردمری تو اتاقمو خودمو زتمبرگش...اوردی قلـ ـبمو به درد مدیرسیآه و ناله به گوش م
 ...نه ُ بغـ ـلش کششی بره پخوادی که با مادرش قهره اما با همه وجوش مي همون بچه اهیشب...بودم

 
 !! و خنده ندارمی بود حوصله شوخدهیاز رنگ و روم قهم... پرستار اومد تو اتاقهی دکتر به همراه می و نکی ساعت

 
 ! بازيبدعنق شد_
 
 !نه_
 
 ...نیحاال لبه تخـ ـت بش!! بله_
 

  که خواست و انجام دادم و پرستارو مخاطب قرار داديکار
 
 ...لباسشو بزن باال_
 
 به سر کردن يازی نگفتیدکتر م... کردندزی تمی ماده خنکهیپشتمو با ... نه نگران بودمدمی ترسی منه
ورود سوزنو به کمـ ـرم کامال حس کردم اما از جام جم ... ِی نخاعهیدردشم مال بعد برداشت ما...ستین

عث شد صاف تر  ـنه ام باـی سيدست پرستار رو...کشهی تنمو با اون سوزن مي رهیحس کردم داره ش...نخوردم
 بودم که دکتر کارش تموم نی و هر لحظه منتظر ادادمی هم فشار ميچشمهامو رو...امی در بیدگی خمنی و از انمیبش

 ...بشه
 

 ... استراحت کنمتونمی دکترو که بهم گفت مي اومدن سوزنو حس کردم و صدارونی بقهی بعد چند دقباالخره
 

چهره مهربون ِ دکتر باعث شد بهش لبخند بزنم ...دمی تخـ ـت دراز کشي پشت لباسمو مرتب کرد و منم روپرستار
 ... بابتم راحت بشهالشیتا خ
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 ؟یخوب_
 
 ...بله_
 
 باشه؟...ی کنی آوردن تخـ ـتو خالضیاگه مر...ی تا عصر بمونگمی اما بهشون مکنندیساعت دو مرخصت م_
 
 ...ممنون_
 

 که گذشتی از رفتن دکتر و پرستارا نميچند لحظه ا...ن موجب شد بهم مسکن بددشی کمـ ـرم و درد شدسوزش
  بود؟؟یگناه اون چ!  پسرشو بهش بدمي مهری جواب بتونستمینم...شمی اومد پنی حسریمادر ام

 اده؟ی دخترم؟؟ دردت زیخوب_
 
 مامانم حالش خوبه؟... تحمل کردشهیم...ادینه ز_
 
 !!هللا چقدر خوش خندندماشا...ششیدختر خاله هاشم اومدند پ...آره خدارو شکر_
 
 !شرمنده...میبه شماهم زحمت داد...دیببخش_
 

 چه ری امدونستمیهنوزم نم...توقع نداشتم بهم محبت کنه... همه وجودم گر گرفتدی دال شد و صورتمو بـ ـوسوقت
 ...کنهی نمچمی سوال پنجوریبهونه براش آورده که ا

 
 !!توام مثل دخترم... دلمزی ِ عزی چه حرفنیا_

 ! دارم منییجایچه توقع ب...گهیخب راست م!!...دخترش
 ... رام؟ی برات بيخوای ميزیچ_
 ...نه_
 با طال اونجا دونمیم!!  بگم ببرت خونه خودش؟؟ریبه ام!!  خونهي برگهی ساعت دهی یتونی مگفتیدکترت م_

 ...منو طال...می گرفتمیخودمون تصم... راستشیعنی...نیبود
 ... دارشیاون لبخند مزخرف و معن... نیرحسی عبـ ـوس امي چهره

 شمارو به خوامینم...نجای نماز خونه همای مسافر خونه ای رمیمرخص بشم م!! من خونه پسرتونو بهش پس دادم_
 ...زحمت بندازم

  تعجب صورتشو به سمتم چرخوند و گفتبا
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 ؟ی چي برا؟يخونه شو پس داد_
 ... و به زحمت بندازمی کسستمی نیگفتم که راض_

  بهم منتقل شدیشگی دستاش گرفت و دوباره همون محبت همنی بدستمو
همون !! ستیاصال ن! ستی وقته مثل قبلش نیلیبچه ام خ...ری به دل نگکنهی اگه میبد خلق... قربونت برمیاله_
پا کرده پدرش الم شنگه به !  خونه رهن کرد و خودشو ازمون جدا کردهی با پولش تونیبعد تموم شدن نامزد.... لیاوا

اما !! ...گفتنی میمردم چ... نداشتتیخوب!  کنهیگ زندي پسرمون مجردمیما دوست نداشت...خب حقم داشت...بود
 دوتا بچه هام نی همون موقع بشویپدرشم باهاش لج کرد و ارث...ومدیکوتاه ن... کفشهیاونم پاشو کرده بود تو 

و برگشت !!  بعدشم شروع کرد به اجاره دادن اون خونه سالهی...دی با همون پول خونه رو خرریام... کردمیتقس
 که خونه بود یموقع...؟؟ی اما چه برگشتنشمونیبرگشت پ... کنهی من نذاشت پسرمون جدا زندگیلتنگد....شمونیپ

 ای برهی همراش ملشوی ازش بپرسم موبادمیترسی می حترونی برفتی ام که از در می وقتزدیالم تا کام حرف نم
 منو باباشو نکهیهم...مهربونتر شد  خوردههی رمی شد باز امي بسترمارستانی قلبش بوی پدرش به خاطر آنژیوقت...نه

تو ...من شرمندم نفسم... برخورد کردهي باهات چجورروزیصبح بهم گفت که د...تنها نذاشت خدارو شکر کردم
 ...خوادی می چدونهیخودشم نم...کنهی مينجوری دونم چرا ایبه خدا نم...بگذر
 ...کردمی منی اشکش خودمو نفري و من با سقوط هر قطره ختیری دستم مي صورتش مدام روي هااشک

 دونستم به یم.شدی دو روز اخالقش بهتر میکیفقط همون ...  زنجانمی اومدی مادرت مدنی که که به دییروزا_
 ...!خب عروسکشو ازش گرفته بودند...بچه شده بود...احترام طال ست اما بازم برام دلخوش کننده بود

 ...یلیخ... بودری دیلی حرفا خنیواسه ا... اشکهامو پاك کردمدموی دستاش کشي آروم از تودستمو
 ...!من.. بودمشین باعث و بانم... اش کمتر به گوشم بخورههی گري چادر تا صداری مچاله شدشو برد زصورت

 ... همههی همه مادرا شبي هیگر... خوردی سرش مدام تکون ميچادر رو... تخـ ـت نشستم يرو
 ...نداختی دلمو چنگ مکردی که مییزمزمه ها... بغـ ـلش کردم آروم

 لج ياز رو..ستی نشیچی هکنهی غرورش داره وانمود مياز رو...فهممی و مریحال االن ام...؟؟یچرا تنهاش گذاشت_
تو ...رهیگی کار آروم منی با اکنهیفکر م!! ...  از خودش برنجونهشتری ترو بخوادیم! ادی و مرهی هر روز ميو لجباز

 ...تو باهاش خوب باش...باهاش مهربون باش نفسم
 ... شدرهی ـنه ام برداشت و با بغض به چشمام خـی سي از روسرشو

....!!  خودش نگه نداشتي و برای کسچیچون ه!!  تنها بودرمی اميکردیزندگ م چند سال با مادرت نیتو اگه تو ا_
 !به دلش نگاه کن... ندهتیبه هارت و پورتش اهم

 !  سر داشتری و زیالبد کس... افتادمری تو دست امي حـ ـلقه ادی
 !!حـ ـلقه داره...تو دستش...نیرحسیام...اما حاج خانوم_
 ! تو مثل اون دروغ نباشهي حـ ـلقه کنمیمدعا دعا !! يتوام تو چشمات دار_
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 نیبعد ا... من باشهشیاصال از کجا معلوم که هنوز دلش پ...کنهی ميچقدر خوب نقش باز... دروغگو شدهرمی امپس
 کردمی نگاهش فرار مری که از زییروزا... لحظه ام حس نکردم نگاهش مثل همون روزا باشههیهمه سال واسه 

 نگاهش هنوزم تو دلم قند آب ینیری که شی منيراب... بود یبرام کاف... دو برخوردنیاما ا...چون عذاب وجدان داشتم
 ...کردیم
 ... ندمي با بدشوی خوب تا کنم اما به خاطر مادرش قبول کردم جواب بدری با امخواستی دلم نمنکهیباا

 درد داشت یلیکمـ ـرم خ...نستم باهاشون خوش و بش کنم تویاصال نم.. اومدن دنمی طالهم به دي خاله هادختر
 تخـ دی از پرستارا اومد تو اتاقم گفت بایکیساعت چهار بود که ...شهی داره فلج منمیی از کمـ ـر به پاکردمیو حس م

 ... کنمیـتو خال
 تنم نموی سوتیت وقتمردم از خجال... که همراه طال بود اومد تو اتاقمو کمک کرد تا لباسمو عوض کنمری اممادر
 بستن کفشم دال شدم اما نذاشت اون يبرا...زدی و اونم در جواب بهم لبخند مکردمی میمدام ازش عذرخواه...کرد

 مویدوباره سراغ گوش...رونی بمی از اتاق اومداهمچادرمو سرم کردم و ب...کارم بکنم و خودش بنده کفشامو بست
 ... کجاستدوستیپرستار نم...گرفتم

 ...نجای اادی و برهی ِ شماره رو بگی پدمی زنگ بزنم اما ترسدی به نومارستانی از تلفن بخواستمیم
 باشنش؟؟ آخه اون داغون صفحه دهی دزدشهیم...نبود.. کنار تخـ ـتمو گشتمي برگشتم تو اتاقم و تو کشودوباره

 خوره؟ی میشکسته به درد ک
 ...ی اس ام اسهی ی باهاش داشتم نه حتی دو روز بود که نه تماسزدمی ام زنگ می به الدیبا

 دیاونم با... بمونمششی پقهی از چند دقشتری بتونستمیچون نم... بودی ِ معمولی احوالپرسهی زدنم به طال در حد سر
 ...شدیآماده عمل م

 درد داشت؟...دهی پریلی رنگ و روت خینفسم ول_
 !! توالتمونهيکای سرامهی رنگم شبشهیمن هم!! نه_
 کرد و ری زد و رو به مادر امی جونمهیطال لبخند ن... اتاقو بشکونمنهی خورده جو سنگهی کردم با لحن شوخم یسع

 گفت
 ! ِ ابرومو باز کنم حالش بهتر بشهنی چنی اگهینم!!  منو عوض کنهي حال و هواخوادیم_
 نییوقت مالقاتو پرستار تع!!  خنده دارم بود؟؟ياما چه خنده ا!!  کردم بخندمی زور اخمامو باز کردمو سعبه
 ... عملي استراحت کنه و بعد بره برای دوساعتیکی طال دی ربع بعد اومد و بهمون گفت باهی...کردیم

 کنار گوشم گفت... کنارش گذاشتمي اهی چند ثانصورتمو
 !امی که نخوامیم...ي تو برامویاگه قرار سالم ب_

 ... ُ ندارمیمنکه به جز تو کس...رمینم...ایب:  جواب دادم ی و با خنده زورکدمی اشو آروم بـ ـوسگونه
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 از جون و وقتش واسمون یبه اندازه کاف...مارستانی موندم بی فرستادم خونه اشون و خودم می مدی بارُی اممادر
 ....گذاشته بود

 ...من هستم...دی ببرفی تشرگهیشما د_
 ! من هنوز جون دارم... ی استراحت کني بردیتو با...یستیند نتوام رو پات ب... دلمزیکجا برم عز_
 .دی ببرفیشما تشر..کشمی نماز خونه دراز مرمیم...من حالم خوبه_
رفته مشهد ... مادر جونستیسرهنگ ن!! میای بعد دوباره ممیخوابی می دو ساعتیکی... خونه مامیریخب پس باهم م_

 ...خونه خواهرش
 !! که هسترغضبی اون مستی دلم گفتم خب سرهنگ نتو
 ... بابت طال راحتترهالمی باشم خنجایا_
 !! با خودت و من لج نکننقدری اایب... مادرمی برایب...ینی طال جونو ببذارنی که نمگهیآخه نفس جان د_
 ...گر گرفتم از بس باهاش کلنجار رفتم...دمی صورتم کشي کردمو کف دستمو محکم روی حرص پفبا
 زم؟؟ی عزيایم_
 ... من دوبارهدنی با دخوامینم!  اونجاستنیرحسیاخه ام:  مقدمه گفتم ی و گذاشتم کنار و بیستی درباور
پاشو !  دنگ به نام منهشی اون خونه سندش شگهید!!  کردهخودیب...؟؟یدوباره چ:  وسط حرفم و گفت دی پرهوی

 !!میبر
 و منو در حال استراحت کردن تو ادی برمیاصال دوست داشتم ام!!  اومد برم خونه اشونی بدم نمیی جوراهی دلم ته

 مدام بابت اومدنم خودمو ختمویتا خود خونه زبون ر!!  نبوديزی اول بد چيری حالگيفکر کنم برا!! نهیخونشون بب
 !!نی بغض سنگهی شد شخندمی اون نمیدی در خونه اشون که رسيجلو... نشون دادممونیپش

 ...دهی خاطره مياون خونه بو!! کردندی همه سال خونه اشونو عوض منی بعد اکاش
 در تونستم خودمو نگه يتا جلو... داشت و در خونه رو باز کرددی موندم تا زنگ خونه رو بزنه اما خودش کلمنتظر

بفهمه اشکمو پاك کردمو  نکهیقبل از ا...دی قطره اشک از گوشه چشمم چکنی راحت با باز شدن در اولیلیدارم اما خ
 ...پشت سرش وارد خونه شدم

کنار ... از اتاقا و استراحت کنمیکی برم تو تونمی بهم گفت ممی که گذشتی الکي و تعارف هایی خوشامد گواز
 ادمیاتاق مهمونشون ُ ... که کنار هم بودنی و بعدم سه تا اتاق خوابخوردی خونه اشون چهار تا پله مییرایپذ

 صدامو تو گلوم دیاما با...هی گرری ِ ترمه زدم زيزی همون رو مدنیرفتم داخلش و با د... دست راستياتاق کنار...بود
 مگه نه؟؟... حرفا بودمنیمن محکم تر از ا...دیشنی می کسدینبا...کردمیخفه م
  بخوابم؟نایبا هم..اوردمی لباس مهیکاش با خودم ... مانتومو درآوردم چادرو

 ... اومد تو اتاقری به در خورد و مادر امي اتقه
 ! ِ لباس توخونه بخرمیشی کنیتا برم برات از ا... ِینخ... بپوشروی لباس امنی ااینفس جان ب_
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 بو ي براستیلو ندم که دل تو دلم ن!!  تا خودمو لو ندمکردمیناخونامو کف دستم فرو م...من بپوشم؟؟...ری املباس
 ...کردن عطر تنش

 ... خوبهنیهم!! نه_
فقط اونا فکر کنم بهت ... خودمو برداري از لباسایکی از اتاق خودم ای بی بپوشروی لباس اميخب اگه دوست ندار_
 !ي الغر شدیلیتو خ!!  گشاد باشهیلیخ

  بخوابم؟نجای اتونمیم... راحتمنایمن با هم:  زدم ی کمـ ـرنگلبخند
 به لباس ی نگاههیه لباس تو دستش انداخت و دوباره  بی نگاههی... کردم از لحن حرف زدنم دلخور شد حس
 دلشو شکستم؟؟... تکون داد و به سمت در رفتميسر... نبود اما خبعیاونقدرم ضا...تنم
 !!پوشمی مدیبد_

 خوشحال شد و گفت!!  و زدم که خودمم باور نداشتمی حرفناخواسته
 نیتا هروقتم دلت خواست تو هم...یش که راحت باشبپو...کمـ ـر کشه... خودمهي از دامنایکی نمیا...زمی عزایب_

 ؟ي الزم نداري اگهی دزیچ...! اتاق بخواب
 ... نزدم و اونم از اتاق رفتی گشنه ام بود اما حرفنکهی ابا
آرمشو کندمو تنم ...معلوم بود تنه اش نکرده!! دادی میی نويبو... و برداشتمری که کردم لباس امي کارنیاول

 !! شدی اما چیدلمو صابون زده بودم واسه چ! بدجور کنف شده بودم...کردم
 بالش نرم و هی خودم ي براذارندی که مطمئن بودم هنوزم توش لحاف و متکا مي کمدي عوض کردم و از تولباسامو

 ـنه پهلو اما واقعا سردم بود و ـی سگ سکنهی هوا خر تب منی تو اگفتی مدیدی میهر ک... برداشتممی لحاف ضخهی
 . تا سرما نخورمبودمی مراقب مدیبا

 موندممیآخه اگه م...نجای و من اکردندی عملش مگهی ساعت دهی... بابت طال بودمینگران..دمی اتاق دراز کشگوشه
 باال سرش ادی که بهوش می وقتدیبا...دیکشی طول میعملشم حداقل سه چهار ساعت... کنارش باشمتونستمینم

 .باشم
 بود که باالخره دل از خواب کندم و چشمامو ی دونم کینم... شدمهوشی زود بیلی هم گذاشتم و خي روچشمامو
 افتاد ادمی اما تا به خودم اومدم کردمی نگاه مواریاولش مثل منگوال به در و د... بودکی ِ تارکیاتاق تار...باز کردم

 ... شدهیکجام و چ
 می ساعت چنده اما گوشنمی ببمی ساعت گوشي باز کردم تا از روفمویک... بلند شدمو چراغ اتاقو روشن کردمعیسر

 !!نبود
 

 هودهی بالیچه خ... خونه باشهری امدی اومد گفتم شای نمیی سرو صداچیآخه ه...دمی سرم کردم و مانتومو پوششالمو
 و دادی نشون مشوی اتاق ساعت شيواریساعت د...عمرا اگه بدونه من هستم بمونه!!  تو خونه باشهریام.. داشتميا

 ... فکر کرده بودم ساعت حداقل ده شبهالیمن ِ خوش خ
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 غذا بدجور يبو... و رفتم سمت آشپزخونهرونیکامل اومدم ب... نبودی کسییرایتو هال و پذ... باز کردممهی اتاقو ندر
 ... گذاشتهی شام چنمییا برم بوسوسه ام کرد ت

و .... کردمکشیدر قابالمه رو برداشتمو صورتمو نزد...کردی ام موونهی برنجش داشت ديو...ی با تن ماهي سبزکوکو
 ... داره برنجشونی خوبيعجب بو...دمیبا همه وجودم بو کش

 گشنته؟؟_
 داشت نی برخوردش با زميصدا...م افتاد و در قابالمه ام از دستدمی کشیفی خفغی که به گوشم خورد جیی صدابا

 ...کردیکرم م
 ...دیچرخی که با اخم زل زده بود به اون در قابالمه که مثل فنر داشت مری طرف امبرگشتم

 !!نگهش دار_
 ...هول کرده بودم... برداشتمنی زمي دال شدم و درو از روعیسر

 ن؟ی افتاد رو زميدیند!! بذار...بشور:  قابالمه که با همون لحن طلبکارانش گفت ي درو بذارم رواومدم
در و شستم و ...شمونی اومد پی و مدیشنی پسرشو مي رسايحتما نبود وگرنه صدا...نبود مادرش... شده بودمدستپاچه

 ...گذاشتم سر جاش
 تفاوت نشون دادن تو اون یب...ده بود به اپن داهی اومدم از کنارش رد شم نگاهم به باالتنه اش افتاد که تکیوقت

 ...ستمی سمت اتاق که دوباره صداش باعث شد بارفتمیداشتم م...کردمی مي بازدی بود که بای نقشنیلحظه سختر
 ...نجای شما امارستانهیبنده خدا مادرتون رو تخـ ـت ب! نیچشم مارو روشن کرد!!...نورا؟یا_

 شدم رهیبرگشتم و با حرص به صورت گستاخش خ...ذارم حرفش تموم بشه مزخرف حرف زدنش اجازه نداد بلحن
 ... لبش دهنمو بستي روشخندی بزنم نیاما تا دهنمو وا کردم تا حرف

 !! صد بار زنگ خوردشبی از دلتیموبا_
 قدم به طرفش رفتم اما اون سمتم هی..شدی روشن و خاموش ممیصفحه گوش... تعجب به دستش نگاه کردمبا
 که سر انگشتام کف دستشو لمس رمی از دستش بگویخواستم گوش... برداشتم گهی قدم دهی یبا سرافکندگ...ومدین

 !!دمیمن خجالت کش... گونه هامی سرخیحت... پوستم دست خودم نبوددهیکنترل کردن رنگ پر...کرد
  پشت خط بود و حتما نگراندینو... جواب دادموی لحظه گوشهمون

 ...زمیسالم عز_
 ... صد بار زنگ زدم؟؟ییکجا...یآج_

 ... باعث شد برگردم تو اتاق و درو ببندمری امرهی خنگاه
 ...ترو خدا ببخش... دست خودم نبود نتونستم بهت خبر بدممیگوش... جان من خوبمدینو_

 ... کردمونمی گرفته اش بدجور پشيصدا
 !یو تهران به رسول راستشو بگم که تخواستمی مگهید... شدهتیبه خدا گفتم طور_
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  که؟؟ینگفت_
منم .یزنی بهم زنگ میکنی می که زندگییجلوش لو رفتم که با تو درتماسم اما بهش گفتم از جا...حواسم بود! نه_

 . ازت دارملیفقط شماره موبا
  نداد؟ریگ_
 حالت خوبه؟...حاال جون ِ من....چوندمشی کرد منم پچمیسوال پ...چرا_
 ...تو خودتو نگران نکن...ستی نمیچیه...آره قربونت برم... دلمزیآره عز_
 ؟؟یآج_

  مضطربم کردنشیی پاي صداتن
 !فعال...مامانم اومد_
 ...برو...باشه باشه_

مثال ... کردنیبهم توه!!  موندمیدرست نبود م... افتادمری امي حرفاادی... قطع کردم و پشت در نشستمویگوش
 !ترورم کرد اما رمی حالشو بگخواستمیم

 ...رونی سرم درست کردم و از اتاق اومدم بيچادرمو رو...دمی خودمو پوشي شرتمو درآوردم و لباسای و تدامن
 ـنه ام از حرص باال و ـیقفسه س... شده بودرهی خونی به صفحه تلوزقی مبل لم داده بود و دقي روونی تلوزيجلو

 ...زدی مشخندیبدجور ن...کردی مرمیبدجور تحق... کرده بودمیبدجور عصبان... شدی منییپا
 ...!!لحن تلخشم دوست دارم...ي که دوباره صدارفتمی در خونشون مسمت

 د؟یبری مفیتشر_
 !! خوب بلدن آدمو ذوب کنند؟؟ی گرفتادی ی زل زدنارو کنیا... اعتماد به نفس برگشتم سمتشبا
 !!دیاز مادرتون تشکر کن_

 شدی بود اما منییسرش پا...کردی نگام نمگهید... کرد و آسه آسه اومد طرفمشیلوار ورزش شبی تو جدستاشو
  پوزخند؟؟ایلبخند ...دیلبخندشو د

 ... قدم به عقب برداشتم که باالخره سرشو آورد باال و نگام کردهی...شدی مکمی داشت نزديادیز
 !کردی موونتونیبوش که داشت د!! میشام در خدمت بود_

 !! شکمنی از اامان
 !خورمی ميزی چهی رونیب_
 دی شماهم بادهیمامانم زحمت کش!!  تشنتونایاصال گشنتونه !! دی نخورای دی بخوريزی چستی من مهم نيبرا_

 !!...دی از خودشون تشکر کندیبمون
 بود تا دوباره برم ی فاصله برام کافنی همیحت... تونستم بمونمینم...رونی و نفسمو با صدا دادم بنیی انداختم پاسرمو

 ... برام نذاشته بودیی جاگهی که دیتو خاطرات
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 ...! برمدیبا_
 من از خدام بود گهیاالن البد با خودش م... اومدمیکاش نم...رونی نموندم و از خونه زدم بثاشی حرف و حدمنتظر

 ...هرچند از خدامم بود..نجایپا بذارم ا
 ي غذاهی پول دارم واسه نمی انداختم تا ببی نگاهفمویته ک.. غار و قور شکمم گرم شدي سر کوچه گوشم به صداتا

 ...!! نهای یدرست حساب
 انصاف یخب ب!!  بودختهی زرشک رمی تو کوکو سبزيوا... گذاشته بودیی پلويچه سبز!!  به غذاشون موندچشمم

 !وردم خونتون نخوانمی لهی یحت...گشنه تشنه... ِ؟؟ي رسم مهمون دارنیا
 !!خورمی می من چستی قول خودش براش مهم نبه

  بهمدیبا تعجب قدماشو تند کرد تا رس...دمی رد شم که مامانشو دابونی از خاومدم
  مادر جون؟يریکجا م_
 ...مزاحمتون شدم...کنمیرفع زحمت م_
  زد؟ی حرفرمی شده؟؟ اميزیچ...رمیرفته بودم برات لباس بگ... قربونت برمیاله_
 ...دمی اما لب گزرتی بگم تو روح امخواستمیم
 ...اشتباه کردم... اومدم خونتونی مدینبا...! نه_
!  بره خونه خودشخواستیم! ادی نخواستیم...یشمیبهش زنگ زدم گفتم تو پ!!  کردهخودیب!... زدهی حرفریپس ام_

برگرد که ...برگرد! دارهیمم نگه نم احتراگهید! خوبه واال!! کنهی منو باباش به مهمونمون اخم وتخم ميتو خونه 
 ...يری جون بگيواست غذا گذاشتم بخور

 ...دیاصرار نکن...نه حاج خانوم:  پس زدم و گفتم دسشتو
 !!میبر... مارستان؟ی ب؟یرفتیکجا م...امیپس منم باهات م_

 ...برسم منتظر نموند من بهش یحت...رفتی داشت تند تند مابونوی خریمس... شدمرهی و واج بهش خهاج
 ... بار صداش زدم تا باالخره واستاددو
 ...دیای شماهم صبح برمیمن م...دیشما خسته ا_
 !طال تو رو دست من سپرده! امی منم ميهرجا بر_

 ...شدیمخم داشت منفجر م... منگنهي کرده بود الریگ... واری سرمو بکوبم تو دخواستی مدلم
 ... ننداز مادرنیرومو زم... خونه؟؟ میبر_

 و ریاالنم شدم گربه رقصون ام!!امیتف بهم که قبول کردم ب... از خودم گرفتمیشگونی تو دستم گرفتم و نلپامو
 ...مادرش
 ..ارهی که میی دم خونشونو جنسایشی کردن از کفیتو راه شروع کرد به تعر... سمت خونهمیبرگشت
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 در خونه رو ریهنوز تو راه پله مونده بودم که اممنم ...دی در رسيخودش زودتر از من جلو... زنگ خونه رو زد نباریا
 ...باز کرد

 !!نفس رفت_
 برگردوند سر نمویی تو دلم آب شد که مزه اش فشار ِ پايقند!!... آوردی به زبون نمکمویوگرنه اسم کوچ...! دی ندمنو

 ..جاش
  نازك کرد و گفتری واسه امیپشت چشم... به حاج خانوم بودنگاهم

 م؟ی دادادی بهت نوی منو بابات ا؟ي رسم مهمون دارنهیا!  نخورده بودیچیبچه ام از صبح ه!! نذاشتم بره_
 ...اما زد.. من بهش بزنهي حرفا رو جلونی نداشتم ادوست
 ي حاج خانوم صدام زد رفتم جلویوقت... بودمستادهی پله ها منتظر انیی تو هم قالب کرده بودم و پادستامو

 ...! در نبودي جلونیرحسیام...در
 
 گذشت تا ي اقهیچند دق... محلیشدم همون خروس ب...شدم مزاحم..دمیخجالت کش... راست رفتم تو اتاق هی

 ...اصرار کرد که لباسارو بپوشم... آورده بودوهیمادرش اومد تو اتاق و هم لباسارو بهم داد هم برام م
 داشت موقع لباس عوض کردن من ي دونم چه اصرارینم... خودش مجبور شدم لباسامو عوض کنمي جلودوباره
 !!بخنده

  خوبه؟؟ای بدِ کلمیه_
 ! ـنه هات بزرگهـی سی رفتدتیبه مامان ورپر!! ماشاهللا باشه_
 !! دادم زودتر لباسمو تنم کنم تا شلوارموحی جمله ترجهی نی همدنی شنبا
 !!می کردم هفت و نمتیق...کنمی مکشی کوچرمی مادیپول دستم ب_

 ! شدرهی که با دهن باز بهم خبستمی لباسمو مي هادگمه
 !نکاروی اینکن...! میهفت و ن_

  و با خنده گفتمدمی پوششلوارمو
 د؟یگیچرا ؟ به خاطر پولش م_
  رو بشقاب گذاشت و گفتارشوی خيِ کهیت

 ! اندازه دوست دارندنیاما مادر جون مردا هم...ستی نیالبته اونم کم پول!! نه_
 ... مامانشو صدا زد و اونم از اتاق رفتنی حسری که امشدی مدهیت به خط قرمز کش داشبحثمون

 خورده بهم گشاد هی..دیسف _ ي بلند سورمه اکی با توني سورمه ايشلوار پارچه ا... انداختمی با لباسامنگاهنهی آئتو
 ...بود اما دوسش داشتم

 رموی وضو بگخواستمی هم مدمیترکیهم داشتم م...یی برم دستشورونوی بامی تونستم از اتاق بی نمنیرحسی ترس اماز
 ... نماز آماده بشميبرا
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 امی در اتاقو باز کرد و بهم اشاره کرد که بزدی که با تلفن حرف منطوری تو اتاق نشسته بودم که حاج خانوم همکاریب
 ...رونیب

 برگشتم تو ي اقهی و بعد چند دقییستشو راست رفتم تو دهی... تنم کردم اما دگمه هاشو باز گذاشتممانتومو
 ...رفتی ور و اون ور منی و تو آشپزخونه ازدی تلفن حرف مبایحاج خانوم داشت ...ییرایپذ

 ...شه؟؟ی ناراحت مدنمی از دنقدری ایعنی... من برگشتم رفت؟؟دی فهمیعنی... کو؟؟ری امپس
 افتادم که ي اون روزادی...! فوتبال... شدمرهی مبل مقابلش نشستم و به صفحه اش خيرو... روشن بود ونیتلوز

 !! بود؟؟می طرفدار کدوم تریام... برداشته بودندسی و همه با هم کل ِ استقالل پرسپولمی دعوت بوددیخونه خاله مهش
 بود ُ دهی کشایکاش چشمام مثل ژاپن... نشستمنی جابه جا کردم و سنگی در اتاقش خودمو رو صندلي صدادنی شنبا
 ...کنهی مکاری چنمی بدون چرخوندن سرم ببمتونستیم
 ؟يخوای نميزی چگهید...مامان من رفتم_
 ! نرهادتیقرص ...ری بگینوشابه ام مشک...زمینه عز_
 ...باشه_
 ؟يخوای نميزینفس جان تو چ_

به تته پته ...جفتشون بهم زل زده بودند... حاج خانوم باعث شد برگردم به سمتشون و نگاهشون کنميصدا
 ... بودیی پرویلی خگهی قلـ ـبم تموم شده اما دي بگم داروهاخواستمیم...افتادم

 !نه ممنون_
 مبل لم ي که رفت منم آسوده تر رونیرحسیام... شدمرهی خونی نشستم سر جام و دوباره به صفحه تلوزعیسر

 ...  موندجهی نتی کردن کنترل بدای پيتالشم برا!... کانالو عوض کردشدیحاال م...دادم
 گفتیدکترش م... تو اتاق عمل باشهدیاالن با...زدیدلم شور ِ طال رو م... پخش اذان رفتم تو اتاق و نمازمو خوندمبا

 ...اگه سالم برنگرده؟؟... بشهشیه اون طوراگ... بعد عمل ممکنه عفونت داشته باشه 
 بخوان و يزی چدیشا...مارستانی تا بخورم ُ برم بارهی حاج خانوم زودتر غذارو بکردمی دعا دعا منیرحسی اومدن امبا

 ...الزم باشه منم اونجا باشم
با تک ضربه ...رونیمنتظر موندم تا حاج خانوم صدام بزنه و بعد برم ب...دمیشنی قاشق و بشقابا رو از تو هال ميصدا

 ... بلند شدم و رفتم سمت درنی که به در خورد از رو زميا
  من تو اتاق غذا بخورم؟شدیحاال نم... چهار نفره آشپزخونهزی سمت مرهی که داره مدمید... به در زده بود نیرحسیام

 ن؟؟یی بفرستم پا لقمه هاروي چجورنیرحسی اميجلو
 ... نفس جانایب_
 کنار شدی مای نمی بشخواستمی که میهر طرف... لبخند زدم زی به حاج خانوم که با محبت نشسته بود سرمرو
 ! کهيریمینم!!  امشب غذا نخورهیخب ... رو به روشای نیرحسیام
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 آن که هی... بود که کنارش باشمنی بهتر از اگرفتمیرو به روش قرار م... ها نشستمی از صندلیکی ي ناچار روبه
 ...نییهول شدم و دوباره سرموانداختم پا...کنهی داره نگام مدمیسرمو آوردم باال د

 !خورمی غذا مونی تلوزيمن جلو_
 ... واسه خودت ببریهمه چ...یهرجور راحت_
بدجور به اشتها انداخته  ي تازه و اون برنج دودي مزه سبزنکهیبا ا... منم بستي رفت اما انگار راه گلونیرحسیام

 ...نگرانش بودم... نبودری تاثیاسترس طال هم ب... نتونستم بخورمادیبودتم اما ز
 ... خوشمزه بودیلیممنون خ_
 ؟یمیرژ...ي نخورديزیتو که چ_
 بازم ممنون...خوب خوردم ! نه... م؟یرژ_
 ؟یدوست نداشت...يکامل نخورد رم کهی تهی یحت... جلوتو نگاه کنيبشقاب کوکو...ي نخوردیچیمادرجون ه_
 !! کبابرم؟ی بگرونی برات غذا از بيخوایم

 ... بود من عاشق کبابمادشیپس حاج خانومم ... لـ ـبم نشستي روی پهنلبخند
 ! اگه شمارم انداختم تو زحمتدیببخش...رهی نمنیی از گلوم پايزی استرس دارم چیمنم وقت...راستش دلهره دارم_

  که بهم گفتذاشتمی منگیبشقابارو تو س... بلند شدشی صندلي تکون داد و اونم از روي خدا سربنده
 !اینشور_
 ... ندارم کهيکار... بشورمنیاگه اجازه بد_

 ...مارستانی بمی برگهیبرو حاضرشو د...نه مادر جون:  گرفت و گفت دستمو
 نگی تو دستشو گرفتم تا بذارم تو سوانی آب زدم و لدستمو

 ادی تا از اتاق عمل بمی منتظر بموندیاالنم فقط با...رمیمن خودم م...دیاری نفی تشرگهیم شما دحاج خانو_
 ي هرخبردیمنزل باش...دی منتظر بموندی بادیایشماهم ب.دنی تا صبح بهمون اجازه مالقات نمگفتیدکترشم م...رونیب

 ...کنمیشد خبرتون م
 ! کهي تنها برشهیبعدم نم... کهشمیخونه بند نم...مادر جون منم دلواپسم_
  کردخکوبمی که پشت سرم واستاده بود منیرحسی امي بزنم صدای اومدم حرفتا
 !رمیمن باهاشون م...یشیمامان تو خسته م_

 ...  همون پوزخنددمی شاای...خنده؟؟ی داره مرمی امیعنی لب حاج خانوم ي رولبخند
حقم داشت دو هفته .نرگانم شده بود...کردی مهی اول که فقط گرقهیده دق... زدمی زنگ به الهی سمت اتاقمو رفتم

 گفتم طال یمنم دروغک... افتادهی بود ه نکنه واسه طال اتفاقدهیاونم ترس... زنگ نزده بودمهی که بهش شدی مشتریب
از محسن گله داشت که چند وقته ... نبودبردار دست... خودش بهت زنگ بزنهگمیخوابه و فردا صبح بهش م

 ... دخترو گاز گرفته و اوناهم از مهد کودك اخراجش کردندهیاز آرش که تو مهد کودك لپ ...اخالقش بد شده
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صحبتم با . خورده آرومش کنمهی که سراغم اومده تونستم ي مدت به حرفاش گوش دادم و با وجود دلهره بدتمام
نگاهشم ... بودستادهی در اي حاضر و آماده جلونیرحسیام...ییرای حاضر شدم و برگشتم تو پذعی که تموم شد سریال

 ! اونای من بدهکارم دونمینم! لحن طلبکارانه داشت
 یحت! ترسوندتمی مشتریبودن کنارش ب...رونی از خونه اومدم بنیرحسی کردم و پشت سر امی حاج خانوم خداحافظاز

 ...ارهی بنوی ماشنگیمنتظر موندم تا از پارک...نمی بشنشی برم تو ماششدیروم نم
بسم اهللا " لب ریز. ِ خودشو برام باز کردي بشه درکنارادهی پنکهی شده بودم که بدون ارهی خنشی و منگ به ماشجیگ
 ...گفتم و سوار شدم "

 ی وقتا سعی گاهیحت... خاموش کردنمیچون تا سوار شدم ضبط ماش!  بشکونهخواستی نمنمونوی سنگسکوت
 باعث شد می کرده بودری که توش گيدی شدکیتراف!  نکشم تا موقع بازدمش سر و صدا نکنهقی نفس عمکردمیم

 ...! دونستمی بود که هنوزم نمزای چیلیخ...کردمی آدمش مدیبا!! امیخودم به حرف ب
 !کرد؟ی مکاری دستتون چلمیموبا_
  بزنهی تفاوتینست خودشو جم کنه و به ب خوب تویلیاما خ!  شدری غافلگدمی که پرسی سوالاز
 !خوردی و اون دائم زنگ مدیشما خواب بود_

 !پر رنگ و لعاب تر از مال خودش... دادملشیتحو!  تو شرکت معروف بودشخندامی نمنم
 ! روشن بوددی ُ دادی شما بهم گوشیاما وقت!  خاموش کرده بودمموی تماسم گوشنیمن بعد آخر_
 ابونینگاهمو به سمت خ!  تونستم بفهمم در چه حالهیمن از لحن صداشم م... نگاهش نکردمگهید

  بگه؟تونستی میچ! جواب نداد...چرخوندم
 ...! ندارهيرادیا!! بخشمتونی مکنندی چون همه اشتباه میول! کارتون درست نبود_
 !جدا؟_
 ... تمسخر کردن من به کار برده شدي لحنش فقط برانیا

 ! اندازست؟هی شما همه اشتباها شیبعد اونوقت پ...کنن؟؟یباه مهمه اشت_
 !دیکشیاشتباه منو به رخم م... کالمشو بفهممکهی لحظه مکثش باعث شد تچند

 يچون نه من شنونده ...ستی و زخم زبون نکهی به تيازیپس ن...مثل من! دهی تقاص اشتباهشو میهرکس! نه_
 ! خوبندهی نه شما گومیخوب
 ...روندی همچنان با سرعت کم منیرحسی روونتر شده بود اما اممی کرده بودری که توش گیکیتراف
 ...مارستانیبابت خرج ب! باشه دستتونونیلیاون هشت م_
 ...من اون پولو الزم ندارم_
 !گفتنش انداخت "مـ ـستحق  " همون ادی جمله اش منو نیا

 !مخصوصا شما... باشمی کسنی دری زخوامیمنم نم_
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 ...پر از غرور...ی تفاوتیپر از ب...سرد و خشک!!  بوديونفریهما... بودمی حرف زدنم کامال راضيحوه  ناز
 !می حساب کنهی رو باهم تسوزای چیلی خدیپس فکر کنم با_

  و گفتمدمی خورده به طرفش چرخهی خبر بودم؟ ی کرده بود و من ازش بي اگهی کار دیعنی... مشکوك بودحرفش
 ؟یمثال چ_

  شده بودرهی نسبت بهم نشون بده به رو به روش خی از گوشه چشمش واکنشی حتنکهی ابدون
 ؟ی مثال چدمیپرس_
 !میزنیبعدا دربارش حرف م_
 !م؟ی االن حرف بزنشهیم_
 ...!نه_

 ...دونستمیبازم بود و من نم...دمی منقطع و کوتاه کشي و تا تونستم نفس هانی ماششهی برگردوندم سمت شرومو
عوض ... نداشتمگهی کنارش بودنو دقهی دقهی تحمل یحت... شدمادهی نگه داشت و من زودتر پمارستانی درب بيجلو
 ...یول...شده
 رفتم و اوناهم وندی پیبعدم سراغ بخش اصل... خودمو گرفتمي و داروهامارستانی بي رفتم داروخانه شبانه روزاول

 ... عمل که مامانو بردند تو اتاقشهی ساعت نمهیبهم گفتن 
!  لحظه فکر کنم مردههی باعث شد دشی سفيرنگ و رو... نشسته بودمی اگهی من خانوم دری در اتاق عمل بغپست

  خوردی تکونهیپلک چشماش ... شدمرهی کنارش نشستم با دلهره به صورتش خیوقت
 خانوم حالتون خوبه؟_

 ... داد و دوباره چشماشو بستکی تکون کوچهیسرشو فقط !  لحظه باعث شد جا بخورمهی و داغونش دهی تکصورت
 زشی پشت در اتاق عمل منتظر عزي که از خدا بخوانهی ای کسي برانی نفرنی بدترکنمی با خودم فکر میی وقتاهی

 !!بمونه
 ...نِیرحسی آه امدمیشا!  نکرده بودمي جز خودم بدی به کسمنکه

 مقابلم ادوی خوش بود که بنیته دلم به ا... رو به روم انداختمی به صندلی نگاهادی راهرو داره مي از انتهادمی دیوقت
 ...دونمیم!  اومدی اما نمنهیبش

 ...کردی فرق میلی خنی ماشيلحن آرومش با تو... گذشت که صداش به گوشم خوردي اقهی دقچند
  گفت؟یپرستار چ_

 که يهنوزم بلدم با محبت به صورت مرد!  بودمیسوءاستفاده گر خوب... بود و زل زده بود به چشمامستادهی اباالسرم
 ...دوستش دارم نگاه کنم

 ... بردنشستی نشتری ساعت بهیگفت _
 !گردمیبرم... یی برم جادیمن با:  باز و بسته کرد و گفت پلکاشو
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 ... بمونهشدیکاش م... برهخوادیم
 ! ...نی برگردخوادینم! باشه_

  چرخوند سمت همون زن ساکت و مسنُ گفتسرشو
 ! بود زنگ بزني کارتیشمارمو بزن تو گوش! ردمگیبرم_
 !!کردن "شما شما "بعد اون همه  "تو " ری ِ ضمینیری برام تلخ شد شیلیخ

 ... لب اونو به خدا سپردمری نکرد اما من زیازم خداحافظ... توش زدمروی درآوردم و شماره اممویگوش
رفتم تو نماز .دیکوبی ـنه مـی و قلـ ـبم تو سکردیکمدام دستام عرق م... استرس داشتم یلی در اتاق عمل خپشت

 ! توسل و از حفظ شده بودمي چند سال دعانیبعد ا... با دعا کردن دلمو آروم کنمدیخونه تا شا
 خـ ي که گوشه اي اگهی خانوم دهی من و ریبغ!... بود که قسمت مردونه و زنونه جدا نبودنی ِ نماز خونه اش ايبد

 نی بدحال داشتند که تا اضیاوناهم حتما مر... بود رو سرش چنتا مرد م اونجا بودنددهیکش بود و چادرشو دهیـواب
  بره؟هی دنبال بقمت باشه و چشضی مرزتی عزشهیم!  بودندمارستانیموقع تو ب

 حواسمو می زنگ گوشيصدا.  خوندم یدو رکعت نماز مـ ـستحب... چشمامو بپوشونهي جلوتر تا رودمی کشچادرمو
 ... اما تا نمازم تموم شد جواب دادمکردیپرت م

 بله؟_
 ! است تو راهروها دنبال توامقهی من ده دق؟ییکجا_

 ... نگرانم کردنیرحسی امي و جدی عصبانلحن
  شده؟يزیچ_
 ؟یی کجاگمیم_
 ... شدشیصداش بلند تر از دفعه پ_
 

 ! نماز خونه اممن
 ! باالایبدو ب_

  از دستم افتادیگوش...نی پام و خوردم زمریتتا اومدم بلند شم چادرم رفت ز... شدمدستپاچه
 ر؟یالو ام_
  شد؟یچ_
 .اومدم...یچیه_

 بود بندازمش کی خوردم و نزدی خانوم جوونهی تو راهرو به یحت... باالرمی از پله ها دارم مي چجوردمیفهمی نماصال
 دهنم یاز همه بدتر خشک...کردمیلرزش زاونهامو موقع راه رفتن حس م... بودختهی تو جونم ريدلهره بد...نیزم

 ...بود
 ... سمتشوندمیی دودمی از پرستارا دیکی و کنار ری امیوقت
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 ! شده؟يزیچ_
 ... اون زن دوخته شده بودي به لب هاچشمام

 ...دیای همراهم بدیبا !خونهی باهم متونیگروه خون. دارهازی مادرت به خون نستی نی مهمزیچ...زمینه عز_
 ... بهم بگهدونهی ميزی نگاه کردم تا اگه اون چنیرحسی التماس به صورت امبا
 ...!ستی نيزیچ_

 . آروم و قرار نداشتمگهید... بپرمنیی باال و پاشی اتفاق باعث شد مثل اسفند رو آتهی اعتماد کردم اما همون بهشون
 بودند و دهی تخـ ـت دراز کشيدو تا مرد رو... گرفتن خون و انتقالش بودي که برامی شدی سر پرستار وارد اتاقپشت

 ...با اشاره پرستار رفتم سمت تخـ ـت... بودیتخـ ـت ته اتاق خال...پرستارا مشغول بودند
  دونده بود به پرستار گفتمشهی که تو وجودم ری تخـ ـت نشستم و دوباره با ترسلبه
 مامانم حالش خوبه؟_
 ... کناروووعجلهیاگه تنگه دستتو از مانتو درب... مانتوتم بده باالنیدراز بکش آست: و خشک گفت ي لحن جدبا

 کش چادرم چشمم به ری دست بردم زنکهی تخـ ـت راحت دراز بکشم اما همي تا روارمی چادرمو دربخواستم
 انای تا با اون دوتا مرد احدمیکش به پهلو دراز بایتقر...هی که عصباندادی توهمش نشون ميابروها... افتادنیرحسیام

 نمویآست... بودنییسرش پا... شدمرهی خری به امم باال که از گوشه چشمدادمی مانتومو منیآست...چشم تو چشم نشم
 ...کامل دادم باال و منتظر موندم تا پرستار کارشو شروع کنه

معذب بودنمو دوست !  بود ادهستی بود که باالسرم اياز حضور مرد... ترس نبودي شدن چشمام از روبسته
 ....! خوشحال بودمکشمی خجالت ممی دورنی ِ به ایکی هنوزم بعد اون همه سال از نزدنکهیا...داشتم
 سرم کردمی باز ممهی چشممو ننکهیبه محض ا...کشندی تنمو ازم مي رهی دارن شکردمی خون دادن احساس مموقع

 اما کردی مشتری دردمو بزدی آرنجم مي پرستار روی که هر از گاهمییضربه ها...دیچرخی و اتاق دور سرم مرفتی مجیگ
 ...به خاطر طال...کردمی تحمل مدیبا

 پرستار يبا صدا.ستی دست خودم نگهی تکون دادن دست و پامم دکردمی حس میحت... ضعف گرفتشتری ببدنمو
 چشمامو باز کردم

 ... خورده دراز بکش بعدهیالبته ...ی بلند شیتونیم_
 ... دست از سرم بردارهی لعنتجهی سرگنی تا افرستادمی لب صلوات مریز
 ؟یخوب_

 بغض یستی رودربای بیتونیاونوقته که م... دوست داشتنیبا چاشن... محبت باشهی با چاشندی سوال بانی ادنیپرس
 ..."!نه" ی ُ بگیکن
 ...ی ُ که قراره با گفتنش سبک شی هر حرفیبگ...ستمی خوب نیبگ
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 کالم کی دنی جز شنمی داري چه انتظارگهی ددهی تفاوت مخاطب قرار می لحن طرف مقابلت فقط تو رو بی وقتاما
 ... روحِیاما فهم موضوع با همون مخاطب سرد و ب...يدی جواب نميتو به همون سرد..."!خوبم "
 ! همه مردننجایا!...گهیپاشو د_

 ! واسم بزنهرتتینخواستم رگ غ...؟؟ی که چکنهی مخودی بغرغر
 بازم دراز دیبا... کمکم کنهی اومدن از تخـ ـت کسنیی پاي براخواستی دلم می رمغ شده بودم که حتی باونقدر

 ... بذارمنی اومد سمت تخـ ـت مجبور شدم پامو زمگهی خانوم دهی پرستار با دمی دی اما وقتدمیکشیم
 به خاطر من کردمیاما حس م... به خاطر مادرمدیشا... به خاطر مادرشدیشا... به زور کنام موندهری امکردمی محس

 !ستین
 ور هی...کردی در اتاق واستاده بود و طلبکارانه نگاهم ميجلو!  ازم فاصله گرفته بود که انگار جزام دارمي جورهی

 ... به دردمی برداشتم تا رسواری دست به دویچند قدم...چادرمو با دست گرفتم 
 !دهیرنگت پر_
 ... سر سوزن تو قلبش واسه من جا باشه؟هیاندازه ...ممکنه بازم... نگرانمه؟یعنی جمله نی اریتعب

 ...دمیرسیبهش نم... هاشو تند تر از من کرده بودقدم
به .. تعادلمو حفظ کردمنی بخورم زمنکهیقبل از ا... رفتیاهی لحظه چشمام سهیواسه ...دمیبلعی داشت منی زمانگار

 ...چـ ـسبوندم بهش دادم و سرمو هی تکوارید
 ...نفس...؟یخوب...؟يای راه بیتونینفس م_

 دهی فایگشاد کردن چشمام ب... روم بود صاف بشه شی که پیکی تارری تصودی بار پلکامو تکون دادم تا شاچند
 ...خوردی به گوشم مي اگهی جور دهیصداها ...دیچرخی دور سرم میهمه چ...بود

 پاهام دی چشمام و ضعف شدی طوالنیاهیس!! سمی وانی جاذبه زمي تونم جلوی نمگهی لحظه حس کردم دهی واسه
 !! بودینیسقوط دلنش... سر بخورهواری ديباعث شد بدنم رو

 
 هی تو اتاقم نبود و کنارم یکس...ادی تخـ ـت دراز کش بودم باعث شد حالم جا بي که روی ساعتمی همون ندیشا

 چقدر خواب بودم؟...ساعت نه بود...چشمم به ساعت روبه روم افتاد... بوددهی تخـ ـت خـ ـوابي رویدختر جوون
 هنوزم راه رفتن برام مشکل بود اما تا دم در نکهیبا ا...نیی تخـ ـت اومدم پاي دستموآروم کندم و از روي توسرم

 ... جلوم ظاهر شدنیرحسیتا درو باز کردم چهره نگران ام...اتاق رفتم 
 ؟یخوب_
 اق عمله؟مامانم هنوز تو ات_
 !اول جواب منو بده_
 مامانم؟...من خوبم_



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 815 

 شی خوب پی وگرنه همه چرهی عفونت نگمی دعا کندی نداشته فقط بای مشکلگفتیدکترش م...يکاوریبردنش ر_
 ...رفته

 ...!خدارو شکر_
 ... تو ذهنم طال رو فرض کردم که حالش خوبه خوب شده باعث شد لـ ـبم به خنده باز بشهنکهیهم
 ؟يریکجا م_

 ... نبودنیرحسی که اصال حواسم به امکردمی مری خودم سالی تو فکر و خاونقدر
 ...برم نماز خونه_

 ... شدکی مشمبا برداشت بعدم آهسته آهسته بهم نزدهی ی صندلي و از روبرگشت
 تو ارنشی تا بمی منتظر بموندیبا...ادی هر وقت بهوش بیحت...می مالقاتش کندنیپرستارا اجازه نم... خونهمیبهتره بر_

 ...بخش
  دادم و گفتمی تکوندموی بهم چسبي ـهالبـ
 ... خودم باالسرش باشمکنهی چشم باز مخوامیم_

 ... ِ سرشو تکون دادی عصباندادی که نشون می حالتهی کرد و با ی محسوساخم
  خودم باالسرش باشم؟؟کنمی چشماشو باز مخوامیم...یگی بعد تو ممشینی ببذارندی نمگمیم_
 !اره؟ی حرف زدن منو درمي ادایبه چه حق... رفتارش ناراحت شدماز
 !یشی می عصباني خوابت گرفته دوباره دارنکهیمثل ا...!! تو برو_
 از حدش بهم اخطار شی بیکینزد... قدم به سمتم برداشتهی با حرص نباری و ای مشمبارو پرت کرد رو صندلسهیک
 ...!دادیم

 رفش گفت مزخشخندی کرد و با نزی رچشماشو
...  رفت؟ادتی شتی ساعت پمین!!...ي شدری شرونی مامانت سالم اومده بدمی شاای!! سِرُم زدن بهت زبونت باز شد_

 !؟يزبون باز کرد!... داغون شده بودنیمن نبودم صورتت کف زم! ي رو دوتا پات راه برینتونست
 !چش شده بود؟... تکرار کردمجمی ذهن منگ و گي دونه حرفاشو برادونه

دم و بازدم نفساش ... شده بود و چشماش قرمزیصورتش ارغوان... صورتش چرخوندمي اجزانی با تعجب بنگاهمو
 نشون دادن تنفرش به من ي راه برانی بهتردمیشا... ناراحتهيزی از چنیرحسی امنکهی ایعنی همه نایا...منظم نبود

 ... بودنیهم
 !شما برو...مونمی منجایمن هم_

  داد و گفتلمی تحوی با حرصي خنده تک
 !خرت از پل گذشت شدم شما؟_
 ...مغزم هنگ کرده بود!... تا نفس بکشمدیرسی بار مغزم دستورش بهم مهی هی هر چند ثاندیشا
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 ؟ي کردم که تو ناراحت شديمن کار... شده؟يزی چنیرحسیام_
 فی براش جک تعرکردی فکر مدیدی مارو از دور می کسدی که شاییاز اون خنده ها... خنده ری ها زد زوونهی دمثل

 ...نیخشمگ...ساکت نه... ساك شد هوی...کردم
!  سالوشی شنیهمه ا! می کنهی رو تسوزای چیلی باهم خدیبا...؟ی باشنمی دری زيخوای نمیمگه نگفت! ...يایبا من م_
  مـ ـستحق کمک کردم؟هی سال به شی شنی فکر کنم ايخوای مای يایم...

 !! بودم من ِ احمقالیچه خوش خ...!  خشمش فرو کش نکرده بودپس
هرجور که ..کردمی مهی تسودیبا... ببرهادمی اونا تب داغ نگاهشو از ي صورتم گذاشتم تا سردي دوتا دستامو روکف
اما ... کنم هی تسودیبا! رهیگی مموی موندن مثل نکبت زندگنیرحسی امثال امنی دریز...هر طور که شده...شده

 ؟يچجور
من ...ستمیبه خدا رو پاهام بند ن...لرزهیم...نیدستامو بب...نیبب... جلوت واستمتونمیمن نم...اری به روم ننی از اشتریب_
 ؟ی حساب کنهی باهاش تسوي دارم که تو بخوایچ
  به ساعتش انداخت و گفتینگاه... نبودالشمی خنیع
 !!خدافظ!... باهات بودمیلی خنجاشمیتا هم_

 ...ستی نی ِ که توش برگشتیی رفتن از همون رفتنانی ادونستمیم.. از کنارم رد شد برگشتم تا صداش بزنمیوقت
 !امیم...نیرحسیام_

 به ياما مطمئن بودم چشما. که توش هزار تا حرف بودی التماسهیبا ... به زبون آوردممی آخرمو با همه ناتوانکلمه
 .... ترجمه کنهتونهی کدومو نمچی هریخون نشسته ام

 ...! کنهرمیاون حق نداشت تحق...رفتمی مدی حفظ غرورمم که شده بايبرا
 ی حتگهی عوض شده بود که دي به قدرریام... همراهش نرمگفتی و مدام ته دلم بهم مرفتمی سرش راه مپشت

 ...! بشمنشیجرئت نداشتم سوار ماش
 در آسانسورو باز نگه داشت ازش یوقت...ستادی در آسانسور اي جلودمید...مارستانی بنگی برده بود تو پارکنویماش

 ترسم؟ی رفته من از آسانسور مادشی یعنی...فاصله گرفتم
 !!سوارشو_
 ...من...م_

 پشت سرش فتهی از سرم ننکهی اي و منم برادیچادرمو کش... نموند تا لکنت زبونم باز بشه و ادامه حرفمو بزنممنتظر
 یطوالن... باال و به لبهام نگاه کنهارهی سرشو بیصلوات فرستادنم اونقدر تابلو بود که هز از گاه...وارد اسانسور شدم

 ...!  سفر عمرمو گذروندمنیتر
  شد و گفترهی آزاد کردم که با تعجب بهم خي شدن نفس حبس شدمو طورادهی پموقع

 ؟يمرد_
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 شهی که کردم شي کارنی شدم اولنی سوار ماشیوقت... روم برداشت و حرکت کرد ازرشوی ندادم تا نگاه خجوابشو
 ... تازه کنمی نفسنگی تا به محض خروجش از پارکنیی دادم پانویماش

 تونستمی نمممی همون نفس عادگهی ببرم چون دشهی شکی نتونم سرمو نزدشدی باعث می تو رانندگادشی زسرعت
 .بکشم

 :دمی ازش پرسی خونه اش با سردرگمي جلونی با پارك شدن ماشهمزمان
 نجا؟ی امی اومدیواسه چ_

 "! شوادهیپ " کالم گفت هی به صورتم انداخت و ی کوتاهنگاه
 ...! کنمادهی پطونی از خر شروی امنکهی ايچه برسه به تالش برا... شدن نداشتمادهی پينا
 ! بشنوم؟یقراره چ! ...کنم؟ی مکاری چنجای که االن اکردمی فکر منی راه پله ها مدام به اتو

 ي روزکردمی وقت فکر نمچی بخورم که هی ضربه ام از کسنی اومد آخریبدم نم... باخته بودمموی همه زندگمن
 ... برخورد کنهينطوریبرسه که باهام ا

 ...!!اما من پشت در خشکم زده بود... خونه اشو باز کرد و رفت داخلدر
 ... درکی نزدادی دوباره بری مکث وارد شدنم باعث شد امبا
 ؟يستادیچرا وا_

 تماس نداشتن يفقط من برا... در جم نخوردياز جلو... و وارد خونه شدمدمی سرم کشي به چادر روی دستدستپاچه
 ! خودمو کج کردمنی حسریبا ام

بس که نگاهش ... نداشتم باهاش چشم تو چشم بشم انگار همه تنفرشو تو چشماش خالصه کرده بوددوست
 ..!! بودنینگس

 ي نهار خورزیم...شنیپارت...پرده... کرده بودرییصد و هشتاد درجه تغ... که چشمم به خونه افتاداوردمی درمکفشامو
 ... شده بوددهیخونه کامل چ...گهی دست مبلمان دهی... نفرهشیش

 ... عطرش بودي که دلمو لرزوند بويزی از کنارم رد شد و به طرف اتاق خوابا رفت تنها چیوقت
  عطر فقطگفتیخودش مpolo! انگار نظرش عوض شده بوداما

 ... مبل نشستم اما بازم معذب بودميرو...دم و بازدم نفس هام نامنظم شده بود.. جلو رفتمی قدمچند
 !؟...کنمی مکاری چنجای امن
همون نگاه گذرام باعث ...تبلوز و شلوار اسپر...لباساشو عوض کرده بود...دمی پاشو شني گذشت تا صداقهی دقچند

 شد با خنده بگه
 ؟یکشیخجالت م_
 جوابشو ندادم اما دوباره گفت... چادرم متوقف شدي صداش حرکت انگشتام رودنی شنبا
 !؟ی مونی سقف نمهی ری فکر کنم که با مرد نامحرم زيخواینم_
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 لبخندت ته دلتو ینیری ر اما کاش ش ِ حرف حق به کنایتلخ...!!  که باال آوردم تنها پوزخندش تو ذوقم خوردسرمو
 ...!نزنه
 ای که برام از همه دنییشد دو جفت چشما...ینی و سنگیشد تلخ... گذشت تا اون پوزخند شد خشونتهی ثانچند
 ...شدندی تر مبهیغر
 ...دمیشنی شکستن قلـ ـبمو مي صداداشتی که به سمتم برمی هر قدمبا
 دهی سرم کشيدستش رو... پام فشار دادم يدست مشت شدمو رو...ستادهی آوردم که جلوم ای خودم نمي روبه
 کردمی فکر منی و من به اشدیم

 !کنم؟ی مکاری چنجای امن
 ! بودکسانی دلم ختنی رنیی سرم با پاي چادر رودنیکش
 ...! چادر که سر تو باشهنی افیح_

نه توان حرف زدن داشتم نه ...بود و منگ سر جام خشکم زده جی شونه ام افتاده بود اما من هنوزم گي روچادرم
 ! کردنهیتوان گر

مقابل ... برداشت و نشست مقابلمي نهارخورزی مي های از صندلیکی... لحظه ازم دور شد و دوباره برگشتچند
 ...!کی نزدیلیخ...نه
 چادر و نماز و روزست ی از هرچیمگه نگفت! یکنیچادر سر م!...ي شدنیسنگ... خوام نگات کنمیم... باالاریسرتو ب_

 !هان؟...؟ي بدبی با ظاهرت فريخوای ُ مثل من ميکدوم خر...!...يمتنفر
 ...!بازم ساکت بودم...  به جونم انداخت امایفی که همزمان باهاش سر داد لرزش خفيادی آخرش و فرکلمه

 شی شنیتموم ا!...؟یبا ک ي که بریبه من دروغ گفت..!  سال شی شنیهمه ا...يریگی هم روزه میخونیهم نماز م_
من احمق !...برات کار جور کردم!!... نهای چادرتو باد برده نمی اومدم ببی هوا میب!...سال چادر سرکردنتو باور کردم

 ي کارچیتو ه...!  من هزارتای خطا کنهی زده بودم که تو نبه خودمو دلم صابو...کارم شده بود کنترل از راه دور
 ! خودم سبکم کردشی پتینیسنگ...! ينکرد
 يماری مادرم تا بیضیاز مر... بودمی همه چیمن باعث و بان... انداختمهی بلندش به گری گرفته و هراز گاهيصدا

 ...دیپنهون نو
 !اصال زندست؟...شنومی من نمدیشا...کشهیچرا نفس نم...ساکت شده بود... بودساکت
 و ی تو شوخی خدا حتي بار محض رضاهی که يهمون پسر ...! چه کردمنیرحسی من با امنمی باال آوردم تا ببسرمو

 ...اما االن... با التماس سرم داد نزدیخنده حت
 ...دوست داره بهم دروغ بگه... حرف دلشو بخونمذاشتینم... زدن به چشماش جواب ندادزل

 ...!یکنی مي نقش بازي تو داردونمی ممنکه
 ...! شدم و جمع کنمی سرم انداختم تامغز متالشي روچادرمو
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 ...نمی هميبرا!...فتمی از چشمت بخواستمیمن فقط م...من فقط_
 ...!من با حامد حرف زدم_

 ...!شدیباورم نم... متعجب ازش خواست تا دوباره حرفشو تکرار کنهيچشما
 !؟یچ_

 دالشوبه  که به موهاش زد کم ازیچنگ... نگه داشتن سرشي ستون براهی زانوهاش گذاشت و شد ي روآرنجشو
 ...!مضطرب من نبود

اما انگار رو دست خورده !  چشمات شک نداشتمتیمن به معصوم! شدیباور نم...ي تو رفته بودشدی هفته مهی_
 ... دفعه باختمهی مویهمه چ! برام گرون تموم شد...بودم

 
 ... بودنی زمي به همون لک روشیینای تمام حواس بدی شاکردی نمنگاهم

 یکنیقط نگاه م فکنمی تو عبور ماز
 یکنی توام گناه مکنمی اشتباه ممن
از ...رفتم!... داددشوی دم خونتون آدرس جدیامالک... نداشته باشهي کردن حامد واسم کاردای پکردمی فکر ملیاوا_
تا ...کارم شده بود هر روز رفتن دم خونه اش...ادی می کدونهی مسافرت رفته و مگفتی مشونیهمسا!... رفته بودرانیا
 شد باخبرم يشمارمو بهش دادم تا اگه از حامد خبر...! ادیم هاش گفت حاال حاال ها نهی از همساگهی دیکی روز هی

 ... از اون خونه برهخوادمی سال زنگ زد و گفت حامد برگشته و مهیبعد !  بزنهغمیاونم بلد بود خوب ت...کنه
 ...دندیکشی روم صف مشی از خاطراتم پي گوشه ادمیشنی که مي هر کلمه ابا

 ...نه از اون نه از خاطراتش...دمی من از نگاه کردن بهش دست نکشنیرحسی امبرعکس
 کنمی سقوط منی ببیکنی عبور مازم
 کنمیفقط سکوت م... من نگاه کن بزنبه
 به اون دزد ناموس تا دنی برداشته باشه و بعد فقط چند روز رسیواشکی ی که عروسکشونو کسییمثل بچه ها_

 اسم تو رو بردم دستاش شل ی اما وقتدادی جواب میکی هر دوتامشتو دیشا!...کمم نخوردم! ..تونستم کتکش زدم
اسمتو ... بود که تو چونه ام خوردی مشتر به خاطدی رفتم سراغش شای بگم بابت چخواستمینم...مثل پاهاش!!...شد

 ....!خورهی داره کتک می چي براشدیباورش نم..!.به زبون اوردم و اون خودشو قالف کرد
 ...!!ری نه به حال امسوختی نه به حالم خودم مدلم
 !فکر کرد خوشبخته "نفسم " "زمیعز" با دوتا یی سوخت که تو اوج تنهاي دختري برادلم
 ...!ادی تو محل به چشم بای بود که تو مدرسه نی و تالشش ازهی سوخت که همه انگي دختري برادلم

 ...اسم و رسمش مهم نبود...همه به طرفش جذب بشن... داشت همه درباره اش حرف بزننددوست
 ! مـ ـستحقدمیشا... بودمحتاج
 ...بندهی فریحت... لبخند هی محتاج
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 ... پژمردهیحت... گلهی محتاج
 ...زهی غري از رویحت... آغـ ـوشهی محتاج
 ... از هـ ـوسیحت... بـ ـوسه کی محتاج

 که فردا کردی فکر منی و فقط به اختیری دست پدرش اشک مری که زیوقت... سوختیرستانیون دختر دب اي برادلم
 !اره؟ی بيچه بهونه ا!... سر بلند کنه؟ي دوستاش چجوري جلوایتو مدرسه 

 ... خوب بود؟؟شی پي هفته بهونه
 !؟...شی پيسال ها...شیسال پ... چطور؟؟شی پماه

 ... بودندي تکرارهمه
 ...!خواستی بهونه تازه مدلش

 ...!!عوضش پاره کرد...  نکرددایپ
 ....!!هم بکارتش را... راوندشی پهم
 ...!بازم نگاهم نکرد...باز هم همون نقطه نامعلوم...کردمی نگاه مری و بازم به امکردمی مهیگر
  من نگاه کن نترس من به تو مبتال شدمبه
  چه ساده ناخدا شدمنی ببزنمی موج مبه
گفت خودش به ...گفت خودم خواستم...خودش گردن گرفت...!  کرديآبرودار... دمیشا!... نکردفین مثل تو تعراو _

 ! تو؟ای گفتیاون راست م...برتتیزور م
 شوینی دستم افتاد سنگي رویوقت...رونی پلکام باعث شد تا همون قطره اشک سمج به زور خودشو بفرسته بفشار

 .حس کردم
 ...! برمخوامیم_
 ... نگاهم کردالخرهبا
  و رو کنمری من نگاه کن بگو کجارو زبه

  آرزو کنم؟ي رو بگم چه دردهی گالکدوم
 ...!می راضشخندتیمن به همون ن! ؟یکنی چرا بغض میلعنت
 !کجا؟_

 !چقدر با بغض حرف زدن سخت شده... سرم مرتب کردم و بلند شدمي چادرمو روکش
 ...! مامانمشیپ_

 ... لحظه همه اعتماد به نفسم فرو کش کردهی ي حس کردم براستادی رو به روم بلند شد و ایوقت
 ...! بودمو اعتماد به نفس کمممن
 !ی بدوندیبا... حرف دارمیلیخ!...؟ي حرفامو بشنوهی بقيخواینم_
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 ...! برمخوامیم_
 ...!د زویلیخ...زود بود... بهم زل زده بغضمو بشکونمينجوری ای نداشتم وقتدوست
 گذاشت تو دوی برنداشته بودم که در خونه رو قفل کرد و کلشتری قدم بهی... بهم کرد و رفت سمت در خونهپشت

 ...دی صورتش کشيکف دستاشو رو...بازم برنگشت و پشتش به من بود... شلوارشبیج
  من نگاه کن برو فاصله باورم بشهبه
  انتظار بودنت عذاب آخرم بشهدر
بازم ...! تو بگو!  به حرفات گوش کنمدی من باي من گوش بدي به حرفايخوایاال که نمح...ي برذارمینم_

بهت حق دادم واسه فرار از ...مثل حامد..دیشا...!! ي بدحی گذشتتو برام توضي کارالیآوردمت که دل...! راستشو
 !ی چنگ بزنيدی سفای سسمونی به هر رییتنها
 ری مبل نشستم و آروم زدم زيآروم رو...امی کنم و بعد به حرف بهی سالها گرنی اول به اندازه تموم اخواستی مدلم
 ... و آروم زمزمه کردمختمیآروم اشک ر...هیگر
 ...! تنها بودمیلیمن خ_

 تنها یلیمن خ! به حال خودم ضجه بزنمهی گرونی مخواستیدلم م... کردمهیبلندتر گر... دمی صورتم کشي روچادرمو
 ... مثل االنیبودم حت

 ! و باز کردهی سر چه زخمدیفهمی تا مزدمی حرف مهی با گردیبا
 !کنهی با نمک خنده هاش داره کدوم زخمو باز مدیفهمی مدیبا
قبل ...اما من...! مامانم ازم متنفره... واسم مهم نبود بابام دوسم ندارهگهیاونقدر که د... پر کردموییتنها...حامد _

هر وقت از بابام کتک ...زدی باهام حرف مگرفتیهر وقت دلم م... باهام بودرفتمیهر جا م...رفتمی میحامدم مهمون
 گفتمیبه خودم م!  کن ِ سر خاك جمع کنمهی خودم گريا برخواستمیمن فقط م...کردی اون آرومم مخوردمیم

 مرگ يشب دعامن هر ...کنهی و آرزومو اجابت مشهی از کنار پنجره اتاقم رد منی روزا مرغ آمنی از همیکیباالخره 
 تو احساس شیمن پ.. کنمي توام نخواستم نقش بازيجلو...! چوقتیه...ری نبودم امیمن دختر خوب..خوندمیم

 ... دور بودمیلیمن از تو خ...دمکریحقارت م
 شدی باعث منیرحسی سکوت امدیشا...اوردمی به زبون می نامفهومي و من کلمه هاشدی مشتری هام با هر جمله بهیگر

 ...  ام بلند تر بشههی گريتا صدا
 ...چند ساله که دست دلمه... خودم نبوددست

 نیرحسی امنباری اگه ایحت...رفتمی تا تهش مدیبا...زی دهلهی سرم انداخته بودم برام شده بود ي که روي چادریاهیس
 ...بره

 تازه یودم نفس خودم درست کرده بي که برای و خفقاناهی سي همون فضانی تو هم قالب کردم و بانگشتامو
 ... بودنیهوا سنگ...! کردم
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 کنمیچادر سر م...ی چون تو دوست داشتکردمیچادر سر م...! نیرحسی تو دارم امي دارم از خدایمن هرچ_
 نبودم وگرنه ی خوبيدروغگو...! ی ِ چادرم باشیاهی دلم دنبال سیاهی سيبه جا...يای روز بهی...دیگفتم شا...چون
 ...ستمی من معصوم نيکردیباور م
هر بار موقع ...دیلرزی زانوهات مدمیمن د...!  افتادمی اون شبت مي سجده ادی نماز ي چون هر بار پاخونمی منماز

اما ... همون نفسشمی تو رو از دست بدم مکردمیفکر م... چشممي جلوي اومدینماز خوندن تو م
 ...!!ات خورده بودم که باهیفقط به حرمت همون نون و نمک...نتونستم...نشدم

 
 شدی مدهی بردهیه افتاده بودم و حرفام بر&! واژه!&به ... دستام گرفتم نی صورتمو بهی شدت گراز
من به حرمت تو دست رو دلم ...من گناهکار بودم...؟ی ثابت کنیکه چ... یتنهام گذاشت...  سالشیش_

 ... انصافی بیداشتینگه م... القل مونویحرمت بچگ...گذاشتم
 ...!گفتمی نمنمیکاش هم... الل الل بمونمخواستیدلم م... خواستم حرف بزنمی نمگهید

 صورتم ي آب جلووانیل... لرزون چشمام ي مردمک هاي رووارکوبی صورتم و افتادن نور دي رفتن چادر از روکنار
 ! که سرخ اشک بودیو صورت

 ...!آب بخور_
از ... بردموانی لکی آوردم و نزدرونی چادرم بریدستمو از ز... شدمرهی خوانی تو لي ازش گرفتم و به قندهانگاهمو

 ...شی ِ دفعه پی اما نه به تلخکردیباال نگاهم م
 ي روختی روانی لعی خورده از ماهی... هادنی لرزنیدست خودم نبود ا... تو دستم گرفتموانوی فرو دادم و لبغضمو
 ... پاميگذاشتم رو...ارمی باالتر بوانوی لدمیترس...چادرم

 !خورمیبعدا م_
 ...کنهی داره با نگاهش ذوبم مدمیفهمیم... بهم زل زدهدمیفهمیم... نشستی همون صندليرو

 !؟...يگردی می چدنبال
به خانوادم گفتم نفس اهل ... کسامنی ترزی به عزیحت!... سال نتونستم مثل تو به همه راست بگمشی شنیتو ا_

 نامحرم دست از يدوست نداره جلو... بپوشهیدوست نداره محرما مشک...کنهی مبه زور چادر سر...ستینماز و روزه ن
...!!  سقفهی ریدوست ندارم با نفس برم ز!  عمرمو گفتمغ درونیبزرگتر...آخر سر...اما من... اش بردارهرهیاون نگاه خ
 اومد ی می ذوقهیهر بار با ...دیپرسی و مدام از تو مزدیمامانم با طال خانوم حرف م...ي زود لو دادیلیدروغامو خ

 !! دانشگاهيری تو با چادر مگفتی مشمویپ
کندن گوشه ناخونشو پاك ...کردی کوتاه و گذراش مشتاق ترم مينگاه ها...لرزوندی و بم کردن صداش بند دلمو مریز

 ... بودمیمن مقصر همه چ...کردن خون کنارش
 زنجان و انی سر بهی تا شدمیدست به دامن محسن م!...مکردی طال خانوم اعتماد نمي به حرفای حتیی وقتاهی_

 خودمم شک يبه چشما...چند بار خودم اومدم...یکنی می سالم زندگي که دارنهی خودش ببيخودش با چشما
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 نی به اتونهیچادرو دوست نداره نم  کهیآدم....ستی ني که چادریآدم...يدادی که نشون مي نبودیتو اون...داشتم
 دستات آمارتو ریتو محل کار از ز...دهی خودشو لو میی جاهی ي روزهی باالخره ستی ندی که مقیآدم... سر کنهیخوب

 گهید...به عالم و آدم شک کرده بودم...!! کردمی اون شک ميبازم به حرفا... از دوستامیکی...نه خودم...گرفتمیم
از ... که قبال برام استخاره گرفته بود رفتمی حاج همونشی شب که رفتم مسجد پهی...کردمینم  ُ باوریشکیحرف ه

 ... به خدا بگم اونمدمیترسیم!  کردمتی اون شکاشیدست تو پ
 ... قلـ ـبم گذاشتي اش رورهی و حجم تمام حرفاشو با نگاه خدی لبش کشي با حرص رودستشو

 ...!کردمی منتی نفریلیخ_
  گفتی آرومي و با صدانیی انداخت پاسرشو

 ي استخاره براری قرآنو باز کرد گفت تو کار خی وقتیحاج!  استخاره گرفتمتی خواستگارامی بخواستمی که ميروز_
 !! نفسدمیپرستیمن تو رو م!  براش کم باشمنکهی از اترسمیم! ترسمی لب گفتم مریز...يریگی میچ

 ...لـ ـبمو محکم به دندون گرفتم تا بغضم دوباره نشکنه...ختی فرو راشکم
 شی که مثل بچگدمی ُ دي دختر بچه اری تصوسشی خيقالب کرد و چند لحظه بعد از قاب چشما بهم دستاشو
 ...! محبت بخرهختنی با اشک رخواستیدلش م

من به حرف خدا ...دی و اميدوباره رستگار...یدوباره همون معن...یدوباره همون سوره قبل...دوباره استخاره گرفت _
هر روز به خودم ...دمیپرسیهر روز از خودم علتشو م...ی همه سال ازم دور بموننی اذاشتمی مدینبا!...هم گوش ندادم

 !  شدنصاف ایچون ب!... نگه نداشتمونوی چون حرمت بچگگفتمیم
 دهنم آوردم تا با مزه مزه کردن قندش دلم آروم کی آبو نزدوانیل... بلند شد و رفت سمت اتاق های صندلي رواز
 ...!رهیبگ

 !زدی گفتنش منیبازم س...!  "نفس"... زدصدام
 ... ترکینزد... ترکینزد... تر رفتمکینزد... من قفل شده بودي بود که درش به روستادهی ای چارچوب اتاقتو

 ! منم؟نیا... دخترنیا... عکسنی اکردمی نمباور
 ! حجابیب...نیرحسیمن کنار ام!  خواهرش ازمون گرفته بود تمونی که بعد محرمیعکس

  گفتي پس گردنشو خاروند و با حالت بامزه ایبا شرمندگ...! دی درمیام... لـ ـبمو جمع کنمي خنده رونتونستم
 ...!!گناهش گردن تو _

 ! و باز بخندهنهی تخـ ـتش نشست تا تعجب منو ببيرو... تکون دادم و کامل وارد اتاق شدميسر
دونه دونه ... نبودمنیرحسیعکسا من کنار ام ی تو بعضیحت... بودمونی بچگي پر عکساواری دي چپ اتاق روسمت

 ...دادی محی هر عکس توضي و درباره کردی از راه دور بهم اشاره مي
 زهیری هوا رو گونه هام می که بییاشکا

 زهی خاطره هات لبري که از همه یقلب
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 عکس نصفست ینیبیاگه م... خونه باغمی که رفته بوديِ ِ که شلوار کوتاه تنته مال همون روزیاون عکس راست_
 !گهی همون روز تو آسانسور نگهت داشت دالغوری يپسره ! چون کنارت احسان بود

 ...! بودادمی بابام ي هایلی سي و صدانی مهينای نفري اون روز و اون ماجرا فقط صدااز
 خانوم نیمه! رمی برم برات آش بگیگفتی می هادتهی... داشتي مامانم نذراطی که تو حي مال روزشیعکس کنار_
 روز ؟یِ مال ِ کی دونیم! کنمی مهی ِ من توش دارم گری اون وسطای...يریگی دل درد مگفتی مي بخورذاشتینم

 ...!امیب  باهاتونخواستمیمنم م...!  بابلسردی بردیخواستیم.... بود دیدوم ع
 ...!یتونستی میول... کوتاه بودمیدوران نامزد! ؟ي چرا بهم نشون نداده بودناروی اریام_
  اومد گفتی که به سمتم منطوری تخـ ـت بلند شد و همي رواز
 ...!ینی ببدی که باگستی ديزای چیلیتازه خ! مونی سر خونه زندگمی رفتی سرم گذاشته بودم وقتریخ_
 دارند لی آقا تمادمی لحظه جا خوردم اما دهی!  بغـ ـلم کنهخوادی دستشو از کنارم رد کرد که حس کردم مي جورهی

 ...!کنمی ميخودی بيمنو بگو چه فکرا! کمدو باز کننددر 
 ... و کفشفی کمدم کنییپا... شده بودزونی آوي کمد چند دست مانتو و روسرتو
 فقط ی توام مثل الگفتیمحسن م... شده بودیمی قدیلی خاشی سرهی! دمی که دوست داشتم واست خریهرچ_

 !داشهی جدنایا!  دادم رفتنمی واسه همیپوشی مد ِ میهرچ
 ! بپرسم؟ی که تو ذهنمه رو کی جواب اون هزار تا سوالگفتمیبا خودم م... بر دارهيزی کمد چنیی شد تا از پادال
 ..!ي رفت ببرادتی که اون شب ي و چادرفی کنمیا_

 ...! بوددهی که خودش برام خری و براقمیاون چادر ضخ...رمی اشکامو بگي نتونستم جلوبازم
  برهدی که باین بمونه تخوادی که میدل

  بهترهی که تو دلمه اما ندونیحرف
 ! چال نکرده بودنوی اهیخو...  نشستمنی زمي دستش گرفتم و همونجا رواز

  زد و گفتینیتا سرمو آوردم باال لبخند دلنش... کنارم نشست پشتش خورد به در کمد یوقت
 ؟ی داشتای توش چادتهی! ... ستی نگهی بوده دفتی تو کیهرچ_
 ... بودی ِ خالیخال... باز کردمفوی کپیز
 ...کردندی مسی شدم که صورتمو خیی اشک هاالی خیب

 ؟؟...گهید...نخ سوزن کوچولو...ریناخن گ... الجابهعی سريدعا...کی کوچحیمفات _
 ... داشتمفامی بود که تو همه کنی اي ام که به زبون آورد برایینایهم... اومدی نمادمی

 ... کردمهیاما گر...لبخند زد...نگاهم کرد... کردمنگاش
از نوع ! شکالت...! دی پول که توش هم عکس خودم بود هم خودت هم طال خانوم هم نوفیک...شونه_

 !گهی ديزای چي سرهی و ییکارت دانشجو... یمی قدي آهنگ هاي دیس...تلخش
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  پشت دستم اشکامو پاك کردم و با خنده گفتمبا
 !توش نبود؟ که دهیسر بر_

 بازم تو سرش دیشا... دوسش داشتم که عمق خنده شو بفهمميبه اندازه ا...مثل اون موقع نبود... خنده هاشيصدا
 .... بپرسهتونهیهزار تا سواله که نم

 ؟ي شدیمی صمیبا محسن از ک_
 يدر حقم برادرمحسن ...!  سر حرف باز شدگهی حرفا که دنیزنگ زده بود تشکر و ا...شونیچند ماه بعد عروس _

البته الناز خانومم کمک ... خبر بمونمی ازت بذاشتی که داشت بازم نمیی هايریبا اون همه مشکالت و درگ...کرد
 بهش لی دور از جون انگار عذرائدیشنیصدامو م  خونشون تازدمیهر دفعه زنگ م!! کردا اما به قول محسن به زور

 ...زدیزنگ م
 !چه جالب_
 !يدیالبته من هنوزم موندم چرا اخالق خوشتو به همه نشون م_
 !هان؟_
 ... تر شدی لبش نشست فرم صورتش دوست داشتني که روي لبخندبا
 ! کنتشی اذی محسن مثل من مظلومه هيدیتوام فهم...ي بارش کردایگفت پشت تلفن چ_
 ! سرشو بکنمخوادی دلم منمیهنوزم محسن و بب... نگويواا_
 چرا آخه؟_
 ...!شهی ام دلم صاف نمی با الیحت!  سال دروغ گفتشی شنکهیبه خاطر ا_
 ...! نداشتنيریاونا که تقص...ی ندونيزیخب من ازشون خواستم که تو چ_

 اما بودی مدی که تو اون اتاق نبايزیتنها چ... دادم و دوباره به اتاق خلوت اما پر خاطره زل زدمهی تکواری به دسرمو
 "ستیپرنده مردن...پرواز را به خاطر بسپار " نوشته بودم ریروش با الك غلط گ...! تارمیگ...بود

  که تو دلم جا موندهیی حرفاالیخیب
  همه تنها موندهنی که ای قلبالی خیب

 ...کنمی نگاه متارمیبه گ...  دارم به اون سمت اتاقدیفهم
 !؟ي از کجا آوردنویا_

  و گفترونی با صدا داد بنفسشو
 !؟يدی داروی کگهی ددی نوری بغي اومدی از وقتیراست!  محترم به خواست الناز داد بهشو منم گرفتمییدختر دا_

 سی دزد و پلنیا...ناشی اومد بابت نفریبدم نم...بهم زل زده بود تا جوابشو بدم... دوست داشتمشوی کنجکاوحس
 ! کنمتشی اذاشیباز
 ! احسانشی سر رفتم پهیراستش _
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 یلی سهی تا موندمی هر لحظه منتظر مشناختمشیاگه نم...دمی خندیالی خی و با کمال بدمیگ شدنشو د به رنرنگ
 ...بزنه تو گوشم

 ؟ی واسه چيرفته بود_
 ...!گهی ِ دیپسر حاج... باباش بودهی حرف زدنش شبيغلدر

  گفتمخوردی تفاوت به زانوهاش که تکون می شونه هام انداختم و بي روچادرمو
 نی مال همیانسان دوست...گفتم برم تشکر کنم... دنبالم گشته بودیلی واسم گفت موقع رفتنم از تهران خدینو_

 ي که اومدن سراغت گفته بودي بهم گفت روزدیتازه نو...!  کارا کرده بودیلیبعدم اون واسه من خ...! موقع هاست
 ! رفته بود؟ادتیمنو ! عکسمو نشونت بدن

در کمدو بست و بعدم قفلش ...خورهی کامال معلوم بود داره حرص مي ساده و عادیلیه خن... بلند شدنی زمي رواز
 ..! خندهریبه زور خودمو کنترل کردم که نزنم ز...کرد

 ...مردك ِ... داشتیاصال به اون چه ربط... اومد احسان دنبال تو بگردهیخوشم نم_
  و گفتمدمی خندزیر... نزد حرفشو

 !کردمی ازش تشکر مدی بانیرحسیخب ام_
  گفتيبا لحن طلبکارانه ا... و دستاشو بغـ ـل کردستادی اواری که واستاده بود گوشه دنطوریهم
...! یزنی اصال به احسانم زنگ نمگفتی که می ال؟ي چند سال باهاش در تماس بودنیمگه ا...؟یتشکر واسه چ_

 ...نینکنه واسه عمل قلبت که اومده بود
  نگاهش کنم گفتمنکهی بلند شدم و بدون انی زمي که از روگفتی چرت و پرت مجوری خودش همني براداشت

 !! از دوقولوهاشو به خاطر من گذاشته نفسیکی تشکر کنم که اسم خواستمی منیبابت ا...! نه_
 ...! تفاوت نشون بده اما نتونستی کرد خودشو بی سعیلیخ
 داره؟یر تو برنمزنم گرفته دست از س! جالبه! ...پس عاقا زن گرفتن_
 ... اومدی و مرفتیطول اتاقو م... شده بودمرهی گرد شده بهش خي چشمابا
 ی کاره رفتهی...کردی عادت مدنتیاون به ند! يدیدی و مدی نودیاصال نبا! به محسن گفته بودم حواسش به تو باشه_

 ؟ی ثابت کنویکه چ
  گذاشتم و گفتمزی مي و چادرمو روفیک
 !!دروغ گفتم! دمیاحسانو ند...اما... که واجب بوددی نودنید_

  نگام کردي جدیلی سر جاش واستاد و خباالخره
 ! دروغ؟ای یگیراست م_
 ! از ته دلم دادمي که جوابشو با خنده هارونی اومدم بی اتاق ماز
 ...! اسم بچه اشو گذاشته نفسیی اما خدادمشیند...گمی راست مشهیمن هم_
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 آب قندو وانیل...دشی خورده با شدت بهم کوبهی کرد و یحرصشو سر در اتاق خال... خنک شده بودگرمی خورده جهی
 ! مبل که نشستم اونم کنارم نشستيرو... برداشتم و تا تهش خوردمزی مياز رو

  مننکهیا...ختمی بهم رشتری بشی سال زندگشی شروع کرد از گفتن شیوقت... برام قابل باور نبودیکی همه نزدنیا
به ... با پدرشيریدرگ..تو خانواده.. اومده بودشی که براش پیطیشرا...!! بازم تو اون زمان خوشبخت تر از اون بودم

 يبرا... نبودندی مـ ـستثنرمیخانواده ام... ازدواج کنندود بچه هاشون زدنی محی ترجی مذهبيقول خودش خانواده ها
 ي و مدام براش مراسم خواستگارفتهیمامانش باهاش لج م... گردهی سال برمهی اما بعد رهیگی خونه جدا منمیهم

 دخترا نجوری که خودش وانمود کرده بوده که به سمت ایی خونه آدمابردتشی مقای دقگفتی منیرحسیام!...دهیچیم
 ... معتقدیلی خيدخترا...ی مذهبیلی خيخانواده ها... دارهلیتما

 و گشتمی برمنکهیفکر ا... داشتی بودم از انتخابی خودش بود اما من راضهی شبي کنار دختری زندگری حق امهرچند
 که دوباره با خانوادش داشته یی و دعوهاارهی که دوباره مییبهونه ها...کردی ازدواج کرده نابودم منیرحسی امدمیدیم

 ...!!که شدم...بشم و اعتقاداش الی امهی تا منم شبنتظرهبگه منو دوست داره و م... حرف راستو بزنهشهیباعث م
 من خبر یحامد از همه زندگ... بود که حامد باهاش کرده بودیی شد صحبتانیری برام شي روزهی که ی تلخدیشا

اما حامد همه ...زدمی از مشکالت خونه بابام بهش نمی حرفمونمی دوران نامزدیمن حت...نیرحسی از امشتریب...داشت
 نکهیاز ا... آوردهی خودش نمي و به رودهیشنیمنو م ي و کتک خوردنادادی داد و بي که صداییاز شبا!  گفته بودویچ
حامد به ...مونهی بازم منهیبی ممویی تنهای باهام بهم بزنه اما وقترهیگی ممی قبل از اون ماجرا حامد تصمیلیخ
 ینم! زدمی صدبار رگمو مي اون بودم روزيمن جا!!  نفس بودي روزا نگاهم به مچ دستاشتری گفته بوده بنیرحسیام

 من دمی آورد شای چقدر بوده اما موقع حرف زدنش با نفرت اسمشو نمنیرحسی امي حامد روي حرفاریتاث دونم
 ... بودم که نفرتشو بخونمو از برشمی از اونکتریکوچ

 بهش گفته بود یال... بهش زده بود به محسن نگفته بودی که الییبه قول خودش حرفا... با الناز حرف زده بودشتریب
 حرفاش ونیم... خانوادم براش گفته بودطی به کنار اونم از شراایاز مهمون...کنارم بوده...می ها باهم بودی مهمونشتریب

 جوابشو دیشا... سراغم؟يومدی چرا ني بوددهی شنناروی همه اتوکه  معرفتی دوست داشتم لب باز کنم و بگم بیلیخ
 ... کنمدایتونستم تو حرفاش پ

ناراحت نشدم ... دادمی پس مدیگفت تقاص کارمو خودم با... نهای کنم ی آبرومند زندگتونمی مدهیدی مدی گفت بامبه
اما ... بهتر از من بودقیاون ال...حق داشت!  بهم خوردوندمونی خدارو شکر کردم که پی بهم گفت اون روزا حتیوقت

 ! گاه نبودم؟هیتک هی قیمن ال... آروم نبودم؟ی زندگهی قیمن ال...؟یمن چ
 سال منتظر مونده بود تا شیش...ستمی ندنی بخشقی نظرم گرفته بود تا به خودش ثابت کنه من الری سال زشیش

 ... حال داغونم پشت کنم به همه داشته ها و نداشته هامنیمن با ا
 تقصر خودم بود دیشا... بودزی نتونسته بودم بهش ثابت کنم که چقدر دوسش دارم و برام عزدی شاگفتمی خودم مبا

 ... خطاها و اشتباهامانی بیعنی حرف دل کردمیکه فکر م
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 در یمحبت... خودم بودریاما تقص.. ستمی نگهی با نبودش منم دکردمی بهش ثابت مزی حداقل قبل از همه چکاش
 ...حقش نکرده بودم

 اشتباه کرده اما دونستیخودشم م...گهی که ازم داشته بهشون نمي با وجود خبرنکهیاز ا... گفتدی از رسول و نوبرام
بهش گفتم ازش توقع ... از رو بستروی احسان شمشي اش براشهیبازم مثل هم... اشتباهنی بودم به ایحقا منم راض

 ...کنهی براش فرق میلی احسان خهیضق...ستی دست خودش نگفتی باشه اما اونم مي انهیندارم ک
 ِ که از نگاه یبهش گفتم مرد اون... امو درآوردهی که دوسش نداشتم گردهکری چند سال فکر منی بهم گفت تو ایوقت

 گوشوی دختر بازهی فقط ی رنگلهی دوتا تنی مرد من به قول خودش دو انکهیاما مثل ا... بخونهویطرفش تا ته همه چ
 ...مظلومه  ِ ساکت ُي همبازهی فقط دنبال هاشی که مثل بچگدهیدیم
 درسش خوب نبود؟...کنهی تو بازار کار مدونمیم...دورادور ازش خبر دارم...خوبه؟... چه خبر؟دیاز نو_
 یلیخ...سوزهی براش میلیدلم خ...ستی اصال خوب نشی روحتیوضع...! رستانیدرسش خوب بود تا دب...چرا اتفاقا_

 !تنها شد
 !! ُ که دوست داشتنیکیپدر مادرت اون _
 !برمی شد که اسم احسانو میی وقتاهیمدل حرف زدنش شب... لجاجبتش بردارهنی از ا نگاهش کردم تا سري دلخوربا
 ...!یبدجنس نشو پسر حاج_
  ابروشو هنرمندانه انداخت باال و گفتي تاهی

تو ...احسان... خانومنیمه...پدرت! ادی بازم خوشم نمياری که تو برام بلمی دلهیبا هزار و ...ادی خوشم نیمن از کس_
 بار اشتباه کردم اونم هیمن تو عمرم ... مثل تو باشمدی من نبای ببخشيخوای که همه رو مياگه اونقدر بخشنده شد

 ؟يدیمنظورمو فهم...!  ُ ببخشمیکس!  محبت کنمهیبق  بهخوامی شدنمم نمدهیبابت بخش... سال بودشی شنیا
 واسم نی بابامو مهدیشا!!  خط بزنمدی بارسونهیو به اون خانواده م که منی دور احسانو هرکنکهی ایعنی منظورش

 ... هوامو داشتشهیاون هم... نکرده باشند اما احسانيکار
 ؟ياالن از حرفم ناراحت شد_

 ...! تنگ شده بوددی نوي لحظه براهیدلم ... نگاهمو عوض کردمری تکون دادم و مسسرمو
 !؟...نکنه واسه احسان...؟يپس چرا بغض کرد_

 ... رو از دلش بکنمقهی اش چقدر عمشهی ردونمی که نمي حرفش اومدم تا اون شک مسخره اوسط
 !نمشی ببرمیفردا حتما م... تنگ شدهدی نويدلم برا...!! زمینه عز_

 ... منم به خنده باز کردي کنج لبش لبـ ـهالبخند
 !ام؟یمنم ب_
  دادم و گفتمهی مبل تکبه
 ! ِیرتیداداشم غ!  مسائل نخواد سر به تنت باشهي سرهی ممکنه به خاطر یول...!دونمینم_
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  که گفتمآوردی در مبشی از جدویکل... مبل بلند شدي زد و از روی پهنلبخند
  مامانم؟شی پمیبر_
 ...!توام استراحت کن...مینی ببمیتونیطال خانومو تا فردا صبح نم! نه_

 ! نگرانمدی فهمدیشا... صداش زدم هوی ی ولدونمینم... شدمدلواپس... سمت دررفتی مداشت
  شده؟يزیچ_

  گفتمشدی که لرزشش حس میی دهنمو به زور قورت دادم و با صداآب
 !ام؟یمنم ب!...؟يریتو کجا م_

 ... به سمتم برداشتی درو باز کرد و چند قدمقفل
 ي ادهی فامارستانیبودنتم تو ب...ي خسته ایلیخ... طال خانومشی پمی دنبالت برامیصبح م...تو استراحت کن_

 ...! حاج خانوم که تنها نباشهشیمنم برم پ...نداره
 !نه... بترسمیی از تنهانکهینه ا... ازش گرفتمدوی تکون دادم و کلي ناچار سربه

 ...! زبونم رفته بودری مزه با اون بودن زفقط
 ... دوباره تنها شمدمیترسیم
 ...!نوم خونه حاج خاامیخب منم ب_

  نگاهش و سکوت چشماش باعث شد دوباره بگممکث
 !ام؟یب...بــ...نکهینه ا...آخه_
 !؟یترسی مییاز تنها_

  که لبخند زد و گفتشدندی چشمام دوباره تار ممردمک
 خوب حرف بزرگترتو يمثل بچه ها...تونمی نمیتو باش!  امشب با مامانم صحبت کنمنی همخوامیم...خب راستش_

 !قول مردونه...نجامی صبح اشیسر ساعت ش...نجایگوش کن بمون هم
 که دوست داشتم همه دوست داشتنم ازش ییاز اون نگاه ها... و نگاهش کردمرونوی دادم بی کالفگي از رونفسمو

 ... کم و کاستیب...منتقل بشه
 ؟یمطمئن...تو_

 دیرس شلوارش فرو برد و با تعجب پبی تو جدستاشو
 !مطمئن؟_
 ...اوهوووم_
 ! روزهی واسه یحت...ي از دستم برذارمی نمگهید...! من به دوست داشتنم شک ندارم_
 ! کردمهی دلم گري تودمیشا...به روش لبخند زدم... معصومش بوديواضح تر از چشما... لبخندشطنتیش
 ...!از دستش داده بودم... خطاهیبه خاطر ... اشتباههی سال به خاطر شیش
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 یبی و با نهی که معلوم نبود کی بسته شدن در بود و خوابيفقط صدا... گفتی کرد و چی خداحافظی کدمینفهم
 ...!شدمی مداری ازش بدیبا
 ... چشم بهم زدند خوابم بردهی اندازه دی و شادمی مبل دراز کشي خسته بودم که با همون لباسا روي قدربه

 ... بازم خسته بودم... به خواب رفتمو باز کنهي پلک هاتونستی نمدممیشنی که می تق و توقيصدا
 نی تو آشپزخونه داره ایکیاونقدر که بفهمم ...نمی ببییزای چهی رشی از زتونستمیم... بودمدهی سرم کشي روچادرمو

 !من کجام؟...نکنه دزده؟؟...ساعت چند بود؟...رهیورو اون ور م
چند ... کرده بودری اش به کله ام گگهی اومده بود و نصفه درونی چادر برینصفه صورتم از ز...ل نشستم مبي روعیسر

 ...بار پلکامو باز و بسته کردم تا
 ! کردنت ناقص کنمداری به خاطر بمویزیکم مونده بود جه!! ساعت خواب_

 ...!کت و شلوار خوش دوختش...نیرحسی اصالح شده امصورت
 !سالم_
  داد و با خنده گفتهی اپن اشپزخونه تکبه
 !طال خانوم منتظرته...می برمیصبحونه بخور..پاشو دست صورتتو بشور...! ي تخس شداتیمثل بچهگ_
 و دست یی تا دستشوییرای پذریمس... افتادم تا بتونم کامل بازشون کنمدمی بهم چسبي انگشتام به جون پلک هابا

واقعا خسته ...کنهی واستاده و داره نگام مدونستمیم...خوردی به گوشم منیرحسیم اي خنده هايصدا... رفتمواریبه د
 ... نشده بودمریهنوز از خواب س...بودم
 زل حالمی بيبا حوله صورتمو خشک کردم و به رنگ و رو... که به صورتم خورد خوابو از سرم پروندی مشت ابدوتا
چرا ابروهام ...افستی قنمیآخه ا...شهیهاش کور م اشتنهی صبحونه ببزی سر مينجوریحتما منو ا...زدم

 ... بعد مندهی به خودش رسيادیاون ز!ودمکاش اصالح کرده ب...ستی نیکنار گونه هامم به اون نرم...اه...درآومدن
 !خاك توسرت نفس...ستی که مثل اون خوشدوخت و خوشگل نلباسامم

که ....!  کنهزی سورپرای منو حسابي روزهی افتاد که قراره بود ی که چشمم به همون اتاقاومدمی مرونی بیی دستشواز
 ...! کردرمیغافلگ...کرد

 ... رفتم تو اتاق و در کمد لباسارو باز کردمیواشکی
 !ونفری نفس هماگنیبه من م...ی طرفی با کيدیهنوز نفهم... خانریام

 ! ازم سرتر باشهدنمیاس پوش تو لبی خوش ندارم مردم حتچیاما ه... خوشگلترمیلی من از تو خهرچند
 ! مراقب خودت باش... براتدارم

 خورده بهم گشاد بود اما تو تنم زار هی...دمی پوشعی که بود برداشتم و سری روشنی کمد مانتو شکالتي تواز
 اتاق نهی اي سرم کردم و جلویوقت... شده بودزونی آوی ام به همون چوب لباسي ساتن طرح داريروسر...زدینم

 ... چشمم تو ذوقم خوردری زيرفتم بازم گود
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 ...زدی ميدی به سفیرنگیلبـ ـامم از ب...  چشمم بزنم ری زتونستمی داشتم و ملری با خودم کانسکاش
 شلوار واسم انای احنمی تا ببدمی باز تو کمد سرك کشییبا کمال پرو... نداشتی خوبي رنگ و روممی مشکنی جشلوار

 !ده؟یخر
 ...!گشتمی ـرم مـی دنبال لبـ ـاس زيکردیولم م...حک خودم خنده ام گرفت کار مزاز

 ... و به سمت آشپزخونه رفتمرونویاز اتاق اومدم ب... قابل تحمل تر شده بودافمی قي با همون مانتو و روسرباز
 ...!رونی از توش گاو بکشه بخوادی که انگار مخچالی سرشو کرده بود تو نیهمچ

 ...!ریصبح بخ_
 هی!!  مونده بودادمی شبشیحرکت د... خورده گشاد نگام کردهی ي درآورد و با چشماخچالی سرشو از تو بالفاصله

 ...زی ابرومو انداختم باال و نشستم پشت ميتا
 ! خودته هاقهیسل!...؟ي زل زدينجوری ایبه چ_
 ... گذاشتزی مي و بست و کف دستاشو روخچالی در
 !مانتوئه کوتاهه...؟يدید کش چند سال قنی اي تو تونمیبب_

 ...! کوتاه حساسهيهنوزم به مانتو !  تا آسمون عوض شده باشهنی زمشهیگفتم نم... خداروشکرخب
 !گشاده...ای نکردمویتازه حساب الغر... يدیخودت خر_

  عقب و گفتدی کششوی گذاشت صندلزی مي رو که رویی چاوانی لدوتا
 ...!یتوش راحت_
 ...!خداروشکر... لقمه رو تو دهنم گذاشتم و مزه مزه کردمنیاول

 ...دمی محی ترجی از همه چشتری ُ بی گچری من پنادشهی هنوزم
 ؟يدی خوب خوابشبید_
 مادر محترم صبحونه خورده شیخودش که پ...نهیفقط سرمو تکون دادم تا بب.. جواب بدمتونستمی دهن پر نمبا

 به خوردن چنتا لقمه اکتفا کردم و از خوردن دست نمی هميبرا...گران طال بودمن... اشتها نداشتمادیمنم ز...بود
 ...دمیکش
 م؟یبر_
 ...!میبر_

 !خوشم اومد... اومدی بهم میلی خيِروسر... برداشتم و سرم کردمزی از آوچادرمو
 بلند شد و با کمال تعجب می زنگ گوشيصدا... سوار بشهنیرحسی شده بودم و منتظر بودم تا امنی ماشسوار

 ...!افتمشی کنم داشی تا پدیکشی طول مهی که چند ثانشهیبرعکس هم
 !د؟یجونم نو_
 ! سالم عرض کردمیراست... یسرحال...!  خانومیبه آج_



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 832 

 ی منتظره تا بگم کدمیفهم. شدنی سوار ماشنیرحسیتا اومدم جواب بدم ام... خنده ام گرفتختیری که می زبوناز
 ...پشت خط

 ؟ی داداشيتو چطور مطور_
 ... راه انداختنوی ازم گفت و ماشي عادیلی نگاهشو خریام
 !دلم برات تنگ شده...نمت؟ی ببیک...خوبم_
 . وقت داشته باشمی ساعتهی هی فکر کنم يامروز عصر... قربون اون دلت برمیاله_
 !؟ي ساعت وقت دارهیواسه داداشت _
 ...دی لـ ـبم ماسيخنده رو... که زد جا خوردمی حرفاز
 ...من...مـ_
...!  توي هاهی اشک و گرشهی ساعتش ممی ساعتمون نهیالبد قراره !...يواسه من وقت ندار...االنم که سرت شلوغه_
 !الی خیب

 ...ي که تو بخوایاصال هرساعت...امی میهر وقت تو بگ! غلط کردم... خبدیببخش... جاندینو_
 ...هی گرری دوباره نزنم زدیچشمامو بستم تا به قول نو...تاد افنیرحسی پرسشگر امي به چشمانگاهم

 باشه؟...! شیپس ساعت چهار تجر_
 ...!ی تو بگیهرچ...باشه_
 ....خدافظ_
 .مثل مجسمه خشکم زده بود...گفتم "خداحافظ " لب ریز
 !؟ي شد که شما به غلط کردن افتادیچ_
 !هان؟_
 ؟ي کردی گفت که ازش عذرخواهی چدی نوگمیم_
 ...  ـبمو تر کردملـ
گفت ساعت چهار برم !  کردمیبعدم من ازش عذرخواه!  باهات باشم ناراحت شدتونمی ساعت مهیگفتم _
 ...!از دستمم دلخور بود...نمشیبب
 د؟یکجا قرار دار_
 ...شیگفت تجر_
 .برمتیخودم م...باشه_
 مارستانی بيپله ها... اومده باشه طال به هوشرسمی که می موقعکردمی دعا مفرستادموی صلوات ممارستانی بتا

 از يخبر...پرستار بهمون اجازه مالقات نداد اما گفت که به هوش اومده و عالئمش خوبه... بودشهیشلوغ تر از هم
 ...عفونت و تب نبود اما من بازم دلواپس بودم
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 ...دیچیپی تو گوشم میی صداهی اش همه
 ...! مثل زوزه گرگیی صداهی

 ...ارهی از درز پنجره هجوم می زوزه باد وقتيصدا
 ! آرامش قبل از طوفانه؟نای همه انکنه

 ...! من تو راههي نبود قصه هایکی بازم دیشا.. خوابمدمیشا
 ...! در راههمی طوفان زندگنی اگه بدونم بزرگتریحت... آرامشو دوست دارمنی امن
 از پرستارا از یکی...ستادمی که طال توش بود ایمنم تا ظهر سرپا پشت اتاق...ارهی رفت تا حاج خانومو بنیرحسیام

 گهی قرار بود تا چند ساعت دنکهیهم...از پس زبونش بر اومدم و گذاشت بازم منتظر بمونم... شده بوديدستم کفر
 ...کردیمنتقل بشه تو بخش آرومم م

 که داشت يری خيو دعااز رفتار حاج خانوم و ماچ و بـ ـوسه ... و مادرش اومدندنیرحسی ده بود امکی نزدساعت
 ... بهش گفتهوی همه چنیرحسی که امدمی فهمکردیبدرقه ام م

 ! تو روز روشن؟يدزد... خنده ام گرفته بودنیرحسی امرکانهی زياز نگاه ها... نشست ی صندلي کنارم رومادرش
 من داره خوب ي هم طالرهیگی خودت داره سرو سامون میهم زندگ... گذشترینفس جان خداروشکر که بخ_
 ! که حاجت روا شدمایصبح به سرهنگ زنگ زدم و گفتم ب...شهیم
 ... کردمتتونی اگه اذدیببخش... زحمتم باشما بودشهیهم... شرمنده شما و سرهنگ هستمشهیمن هم...ممنون_

 !! بودنی دلم سنگيحجم بودنش برا...دمی خجالت کشدی صورتمو بـ ـوسیوقت
 

 نکهیهم...بدجور بهش وابسته بودم... نداشتی کردنم تمومهیگر...ل کردند به بخش تازه ساعت سه منتقمامانمو
 ...کردمی خدارو شکر مدی و سالم بود باحی و صحدیکشینفس م

 ... منو دوست ندارهچکسی اون هری به غای دننی تو اکنمی دونم چرا فکر مینم
 .خوبم قربونت برم...زی اشک نرنقدرینفس جان ا_
 ؟يمامان درد دار_
 ...!دمی جوابتو نمگهی دی کنهی گرينجوری ايبه خدا اگه بخوا_
 ...  دستمال اشکامو پاك کردمبا
 خوب شد؟_
 ... نفسمیکنی خون به دلم مينجوریبرو ا...برو صورتتو اب بزن_
 رهی می هنمی هميمعلوم بود که کار داره و برا... بوددهی تازه رسریام...رونی کنار تخـ ـت رد شدم و از اتاق اومدم باز

 ...ادیو م
 ؟يریحاال کجا م...یکنی رنگ و روت فقط ناراحتش منیبا ا...خوادی مهیمامانت روح_
 ...!برم صورتمو بشورم_
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 ...برو_
 گذاشته کی گلدون کوچهی طال اورده بودو تو ي که خودش برایگل... اومده بود رو پا بودی بنده خدا از وقتمامانش

 گل بذاره اما چون مامانم ضی باال سر مرتونهیحاال خوبه پرستار بهش گفت نم... اومد سمت اتاقیبود و داشت م
 ...می تا ببرنهی گالرو ببنیم ای بمونششی پمیتونی که می ساعتهیگل دوست داره گفت حداقل 

 ... جبران بودرقابلیمحبتاش غ... ازش تشکر کردمبازم
 داشی اتاق به اون اتاق شدم تا پنیاز ا... دکترش رفتمشی سر پهی طال شی برم پنکهی شستم اما قبل از اصورتمو

 به گردهی کمترشم برمای شتریب... دو هفته تحت مراقبت باشهی هفته الهی دی عملش خوب بوده اما باگفتیم...کنم
 خواستی و به قول خودش مزدی حرف منانی اطمبا یلیخ...دادی مدی امي دکتر بويحرفا... خود طالی جسمتیوضع

 ... افتهی نمی راحت کنه که اتفاقالمویخ
 وندویدکتر طال که عمل پ... ِی چي که تو وجودمه براي دلهره انیپس ا... رفتنم تا اتاق به خودم گفتمری مستو

 !داره؟ی دالشوبه دست از سرم برنمنیپس چرا ا...دونهی مزی امتیموفق
 کنار ی صندلي ـنم روـیرحسیام... به چشمم اومدری در اتاقو باز کردم چهره خندون طال و پچ پچاش با مادر امیوقت

 ...کردیتخـ ـت نشسته بود و مثل من به اونا نگاه م
 نگاه دی مادرش بايدست از پچ پچ کردنشون برداشتند اما حاال به جز نگاه ها!  سالم کردم تا متوجهم بشندوباره

 ...کردمی طال رم تحمل مي پر معنايها
 ! نفس جان؟ي کردرید_
 ... ِي خوب و عادی همه چگفتیخداروشکر م...تر طال بودم دکشیپ_
 کنند؟ی مرخصش میک_
 ... بمونهي هفته اهی دی باگفتی که مينجوریواال ا_

 "!چه بد " لب گفت ری زطال
 ! بهترهی که باشنجایچرا مامان؟ ا_
 . بشه که مرخص بشمیک...امی مرموی ممارستانی بنی ماهه تو اهی...خسته شدم...یآره خب ول_
 بعدم رو به مامان گفت...نمی بلند شد و بهم اشاره کرد که جاش بشی صندلي از رونیرحسیام
 ...!دیشی راحت مشهی همي براگهی ددی چند روزم تحمل کننیا_
 خواستمی از پدرش گرفتمش میبه خدا وقت...ادی و مرهیهر روز م... بچه امم خسته شدهنی ای ولرجانی امدونمیم_
 ... خراب کنمشوی زندگنکهی بسازم نه ایراش زندگب

  با تشر گفتمدمی شکستن بغضش ُ که شنيصدا
 ...!مامان بس کن_

 ...! بشمدهی نه دنمی چشمام گذاشتم تا نه ببي رودستمو
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 خرج دوا يکار کرد...ي کار کرديدرس خوند...ي سال خوش و خرم نبودشی شنیبذار بدونند ا...بذار بگم مادر_
 ی صورتت واسه چی حالیبذار بدونن ب...ستندی نبهی و مادرش غرریام!...ي شکسته شديکار کرد...يدرمونه منو داد

بچه ام ...منو تحمل کرد...طاقتش طاق نشد... واستادمن ياندازه پدرش پا... مردهی اندازه دینیبی که مي بچه انیا...ِ
 سال تنها شی شنیهمه ا... کنمي سال تونستم براش مادرهیفقط ...م براش نبودیمن مادر خوب... خسته استیلیخ

 يخنده هاش همه برا...ستی مثل گذشته اش نگهینفس د...! یشی محرم می به کيبدون دار...نیرحسیبوده ام
 ...شی تو زندگاین...ـــاین... کنارشی دوباره بذاریی جاهی... روزهی يخوایاگه م...دلخوش کردن منه

 اما... زود بودیکم
 ... گرفت خاتونتیدعا

 ...! شدمــــریپ
 ... شده بودنی سنگیلی منو دلم خي اتاق برايهوا...رفتمی مدیبا
 ... شمخکوبی می صندلي باعث شد دوباره رونیرحسی محکم امي بلند شدم صداتا
 !نیبش...!  نفسنیبش_

 طال رو به دل گرفته بود که صورتش سرخ شده بود و حالتش ي حرفادی شایی جوراهی... نداشتشبوی رنگ دنگاهش
 ... معمولریغ
 شما مخاطبش من ي چقدر حرفادونمینم...گهی به شما بگم نه کسِ دتونمی افتاده بود که نه می منو نفس اتفاقنیب_

نه ! ثل نفس نبودماما م... روز خوش نداشتمهی... روز و شبامو گذروندمی سال با بدبختشی شنیمنم اندازه ا!...بودم
 کارامون تقاص یاما بعض...دمی کشی بگم که چقدر سختمدونیالزم نم...! ی کسچی نه خواهرم نه هدیمامانم فهم

منو نفس باهم تقاص پس ... تقاص دادشهی ماهمی دننیا... باشهای همه اش واسه اون دنستیقرارم ن...داره
 دوباره موی گرفتم زندگمی که من تصمنهیمهم ا! ستیهم ن جاش تقاص داده می گناه کرده و کی کنکهیا...میداد

! کردمی منکاروی سالم همشی شنیتو ا... فراموش کنمشی و بدی گذشته رو با همه خوبخوامیم...با نفس...بسازم
 !گرفتمی مادی نبودم و گرنه زودتر یمن شاگرد خوب...ی فراموشنیتمر
 ...نیی نگاهم کرد سرمو انداختم پایوقت

 ! مرديدی بازم اشتباهمو به رخم کشتوکه
 ... گفتمشی سال پشیهمون ش... که غلط کردمگفتم
 !؟... سخت بودنقدری کردنش ایهج
 واسه رهیاگه ام به مامان گفتم که ازتون اجازه بگ...دونهیخودشم م!  دوست دارمیلیمن نفسو خ... نشدهریاالنم د_

 تو خونه ما معذب دی باشي بستردی که شما باي چند روزنی نفس انکهیمحرم شدن به خاطر رفت و امدمون و ا
 ...!نباشه

 دوباره؟...ن؟یرحسیمنو ام!...محرم؟
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 ي زده باشمو کمتر توي تا حداقل به قلـ ـبم تشرگرفتمی مشگونیاز بازوم ن...کردی و پاهام گز گز مسوختی مچشمام
 ... ـنه ام بکوبهـیس

 !؟... بهشتای برزخ بودم وسط
 ! به کوچه ما برسه؟ی عروسقراره

 با دلش انشی که اطرافيکار...نیرحسی امدمیقسمت م...دمیاما قسمت م... ندارمی باشه منم حرفیاگه نفس راض_
 دونمیم... دوست دارهدونمیم!  هر شبش باخبر بودمي هاهیمن از گر..به ظاره سرد دخترم نگاه نکن...کردن تو نکن

 دوست یعنی نیا...!  سراغتاومدی خودش مکنارو ذاشتیبودم غرورشو م نرشیاگه من دست و پا گ!... از توشتریب
 !نه؟...داشتن 

 بهش ثابت نکهی ايفقط برا... بدست اوردنش رازمو به زبون آوردميمن برا... نداشتمرویمن غرور ام... با طال بودحق
 ... گذاشته ام که قراره تا اخر عمرم پاش واستميکنم با صداقت پا تو رابطه ا

 ! طال جون؟یموافق... راحت تر بشهالمونی که خمیکنی مي رم جارغهی فردا که سرهنگ اومد صشاهللایپس ا_
 ... شددهی سرم کشي نـ ـوازشگر طال رودست

 ...!مبارك باشه_
 ... سکوت قلـ ـبمو شکستری مادرامی طال و خوشحاليصدا

 ...نیرحسی دارم امدوست
 سالو اون بهم بدهکاره نه شی شنی و بگم تموم اهی گرری بزنم زدمیرستی چون مکردمی نگاه کردن بهش فرار ماز

 !من
 ...اما...دمیبه ظاهر من عقب کش... ظاهر من رفتمبه
 ... که بشهیتو نخواست...يومدی نتو

 ...ی باشيخوای که محاال
 ... نـــروای...ـــای نای
 ... می بمونه اول سر راه حاج خانومو رسوندششی پی کسذاشتندیچون نم... طال موندم شی پمی ساعت سه و نتا

 شتری کردنش بچیخودم کم دلواپس بودم اونم با سوال پ...!  بازم نگران شددی نودنی درمی به طال گفتم دارم میوقت
 . خورده بهتر شدهی باز برتمی منیرحسی بهش گفتم امی وقتیول...دادیبهم استرس م

 ! کجاست؟نیزنگ بزن بب_
صورتش پرتر ... فرق نکرده بودیلیچهره اش خ... گرفتم و به صورتش چشم دوختمدونیارك کنار م از پرموی خنگاه

 ... جا افتاده تریشده بود و حت
 ...گهیبزن د_

 بوق دوم نخورده بود که جواب داد... کردم و زنگ زدمدای پفمی کي به زور از تولمویموبا
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  سالمیآج_
 ؟ییکجا...سالم_
 ؟يدیتو رس... اونجامگهی دنیمن پنج م_
 ... کنمداتی زنگ بزن که پيدیپس رس...زمیاره عز_
 ؟يکجا واستاد_
 ...کنار پارك_
 باشه پس فعال_
 خدافظ_

 طال ناراحت شده ي از حرفایعنی!  ساکت بود؟نقدری اریچرا ام...فمی دوباره انداختم تو کلوی قطع کردم و موباتماسو
 !بود؟

 ؟...ریام_
 ...!شناسمی که من نمییاز همون نگاه ها...نگاهم کردفقط ...باز حرف نزد_
 !گرده؟یبابات امشب برم_

 ... نگاهشو ازم گرفتنباری سر تکون داد و افقط
 ...مارستانی برمیمن شب م_
 ! خونه مايایم_
 !؟يری سالو بگشی شنی از من انتقام ايخواینکنه م!!...ر؟؟یام... و محکمياونم جد... کالمهی

 ؟يا برگرد بمونم تيخوایم_
 ...ترسمیبدجور م... پر اشک شده بودنچشمام

 ... شمادهی باز کردم تا زودتر پنوی ماشدر
اونم ...کشمیهرچند من از بابات خجالت م... خونتونامی بعد مزنمی سر به طال مهی رمی اول میعنی...امیخودم م! نه_

 ... تاخوابمی ممارستانیامشبو نماز خونه ب... حساسهیلیکه خ
 يریبعد تو بگ... مرد نشسته اونجالیبی به سلیبیس!  نداره؟کری نماز خونه اش درو پيدی که نفهمی بگيخواینم_

 ! نفس؟یگی می چیفهمیخودت م...؟یبخواب
 نوی شکمم رد کرد و درماشي دستشو از جلویوقت...رمی اشکامو بگي جلوتونستمی حرف بزنم نه متونستمی نه ممن

 ... و منگ شده بودمجیگ... بست بغضمو با صدا شکوندم
 !دیببخش_

 ... بلندش به گوشم آشنا نبوديصدا...نمشی صورت حائل کردم تا نبي رودستمو
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اگه !...مطمئنم!  رسولهي برادونهی مگهی که طرف دنهیآخه اون ماش... آخهنیبب!...اصال بهونه آوردم واسه داد زدن_
 ! نه؟ای اونه نمیبرم بب... با خبر شدهیی جوراهی نگفته باشه اون دمینو

کدومشو . پارك شده بوددونی اونطرف منیچنتا ماش.. گهی راست منمی اوردم تا بببنیی صورتم پاي از رودستمو
 !منم مطمئنم...گهی نمدینو....کنهی مکاری چنجایاصال رسول ا...گفتیم
 کاره هی کجام؟ حاال دونهیاصال نم... دارهکاریرسول با من چ...ي بداخالق شدیلیتو خ...ری امياوردی نیبهونه خوب_

 ...!قول داده...گهی نمدمینو... نداره کهبی علم غ1ش؟ی تجرادیپاشه ب
  دستمالو سمتم گرفت و با لبخند گفتجعبه

 !دادشیمرده و داد و ب...! ي نبودیتو که نازك نارنج_
 شهی مثل همدونمیمنکه م... راه انداخته بودي بديازب...دمی چشمام کشي دونه دستمال برداشتم و روهی

 ؟يگردی دنبال وقت اضافه می واسه چگهید...بازندم
 چند سال نی بابت اادیفکر کنم توام بدت ن! دمی و خوب کشیکی نیمن طعم ا...! مرده و دسته بزنش...زمینه عز_

 !؟ی ناقابل تو صورتم بزني دهیدو تا کش
 از نگاه کردن یحت...از دستم کالفه بود...دی کشششی به ته ری و با حرص دستنی دستمالو پرت کرد عقب ماشجعبه

 ...!کردیبهم فرار م
 باهاشون حرف خوامی کنم نمتی حاليبابا چجور... احسانم باخبرهیعنیاگه رسول باشه ... رسولهنیبه خدا ماش_
 ...! نفسستیدست خودم ن... ادیخوشم نم...اونموقع ام دوست نداشتم االنم ندارم! ؟یبزن
  و پوچ؟چی اونم واسه ه؟یکنی میچرا خودتو عصبان... ندارمي کدومشون کارچی با هگهیمن د...نه رسول نه احسان_

 ... زنگ تلفن باعث شد سرشو بلند کنه و بهم نگاه کنهيصدا...دادی چشماش فشار مي روانگشتاشو
 !دهیرس... بوددینو... دادمجواب

 ؟یگه رسول باشه چا_
 اون یکنی تو واقعا فکر میعنی!  احسان پنج ساله ازدواج کردهنیرحسیبعدم ام...گهی نميزیرسولم باشه به احسان چ_

 ...يخودت بود! کنه؟یهنوز به من فکر م
 ! با خودش قرار گذاشته بود همه حرفامو نصفه کاره بذارهانگار

 ینگو که نم...! ی چشمش باشياسم بچشو گذاشته نفس که صبح تا شب تو جلو!! موندمیخودم بودم عاشق م_
 ...یفهم

 لـ ـبم جا خوش کرده ي روی که زورکي راحت کنم با لبخندالشوی خنکهی اي سرم مرتب کردم و براي روچادرمو
 بود گفتم

 بحث احسانو چوقتیزدم ه که زنگ میهمون چند بار...زدمی سال با رسول حرف مشی شنیمن تو ا...نگران نباش_
 !ی نکن پسر حاجفی خونه خودتو کثنقدری امی خودیب...دی نکششیپ
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 !چشماش پر سوال بود...خندندی لبهاش فقط مدمیفهم... با خنده بهم نگاه کردی لبش بود وقتي روانگشتاش
 !ستمی نیصد دفعه گفتم من پسر حاج...يهووو_

 ..  باال انداختمابرومو
 !نره "وا " "تق" هی که با ندیدگمه تقواتو بب...یی پسرحاجی کني دفعه گفتم هرکارکیمنم صد و _
  شونه ام و با خند گفتي خنده اروم زد روری زدم زتا
 ...!يخندیتو م...خورمیمن حرص م...ي بدیلیخ_
 شده ی که چدمدای محی براش توضدی بادیدی مدی بشه چون اگه نوادهیدوست نداشتم اونم پ... شدم ادهی پنشی ماشاز
 ... نشدهیچ
 کنمی مداشیخودم پ... نشوادهی تو پریام_
 ... دنبالتامی زنگ بزن خودم بمارستانی بیرفت... باشهتینفس حواست به گوش_
 گفت؟ من از بس کار ی که مامانم چيدیشن! خوامای نمکاری من شوهر ب؟ي تو کار ندارنمیبب...چشم جناب اخمالو_

 ! خونه تو بخورمو بخوابمخوامیم! کردم خسته ام
 ! جارو؟؟يری گردگ؟یکنی نممی آشپزیعنی!...جدا؟_
 !گفته باشم! زنمی نمدی و سفاهیدست به س...نوووچ_
 !دمی بزنم بعد بهت خبر مي دورهیپس من برم _

 ... زدنی بود که تو ماشي صد پله باالتر و بهتر از اون داددنشی قهقه خنديصدا
 !شمیمن م...ی من شمی نيخوایاگه تو نم... ندارهاشکال

 ... از دست بدمی راحتنی که به ااوردمی تو رو راحت بدست نمن
 دی دال شد و وصرتمو بـ ـوسدمی بهش رسیوقت.. بودستادهی منتظمر ای مغازه کتاب فروشهی ي جلودینو
 ... ِ خوشگلمیسالم اج_
 !دمیمن زودتر رس...ي کردرید...سالم عشقم_
 !لهی احسان کار حضرت فچوندنیپ!...ارجوجوی به روم نگهید_
 ...! به چشمم اومدری امی اسم احسان چهره عصباندنی شنبا
  گفت؟ی حاال مگه چيوا_
منم گفتم با ! رونی بمی دنبالم برادی داد بریآخرسر گ...چوندمیامروز باهاش جلسه داشتم پ...نگران نباش... بابایچیه_
 ! از دوستام قراره برم استخریکی
  و گفتمدمیچادرمو جلوتر کش ترسم از
 ومده؟ی دنبالت نیمطمئن_

  خنده گفتریتا زدم ز... دفعه محکم لپمو ماچ کردنی سرشو جلو اورد و ادوباره
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 ؟يدیفهم...کنمی لپتو مي بدری گگهی بار دهی_
 میبر...باشه خب_

 ...شدی ساعتم نمهی جفتمون ي که برایسه ساعت...دی شاپ رفتنمون سه ساعت طول کشی پاساژ و کافگشتنتو
 .ي کردشرفتیپ...ای امروز آبغوره راه ننداختی اجگمیم_
 ؟يبچه مگه مرض دار...هی گرری بگو بزنم زیحاال ه_
 د؟یری مامانت بهتره؟ مرخص شه دوباره از تهران میراست...!  نکنهیتو گر...باشه_
 ... باشهمارستانی بدی باي دوهفته ایکی...خداروشکر بهتره_
 ان؟ تهردیمونیم_
 ؟یکنی بگم دعوام نميزی چهی دینو_
 ؟یکنی میشوخ...اونم با تو؟...منو دعوا؟_
 ! محرم شمریمن قراره فردا به ام...اما... مفصله ها یلی خنیبب...راستش_

 !بازوشو گرفتم تا راه بندازمش اما دستمو پس زد... شدرهی گردش بهم خي رو واستاد و به چشماادهی پوسط
 !؟...دینو_
 سرو کله ات گهی چند سال ديبعدم بر...؟ی همه چری زی کنه تو بزني کارهیکه دوباره ... بشه؟ی که چیمحرم بش_
  شه؟دایپ
  لـ ـبم گذاشتي بدم انگشت اشارشو روحی خواستم حرف بزنمو و براش توضتا
 زی عزي حاال شداونوقت!  از تو بشنوهخواستی کالم نمهی همه سال هر بار سراغش رفتم نیاون کثافت تو ا_

  بخوره؟ی محرم شه که چه گهخوادیکردش؟ م
 !چته تو؟...کنندیهمه دارن نگاهمون م...نیی پااری تروخدا صداتو بدینو_

 دمییدنبالش دو... برگشتی حرفچی و بدون همی که باهم اومده بوديریمس
 ...!جون ِ من... نکنتی اذگهی مرگ من تو ددینو_

 ... از اون نداشتمیخودمم دست کم... شددهی چشماش واضح تر دیسرخ...ستادی ایوقت
صب ح تا شب ...تونمینم...کشمینم..ییبسمه تنها!... دارمازیاما واقعا بهش ن... از توشترینه ب...دیمن دوسش دارم نو_
 نی وقتا به ایبه خدا بعض... سر مامانم اما منياون فدا...کنمی خرج دوا دکتر مارمی پول درمی هرچکنمی کار مرمیم

 سال اول هیبه خدا ...! ستی نی اما برام کافمی با طال راضی زندگاز من!!  بابا مونده بودمشی که کاش پکردمیفکر م
 ي زود ته و تویلیاما خ... نگاه چپ بهم نداشته باشهی تا کسکردمی حـ ـلقه دستم مکردمی که کار ميتو کارخونه ا

 یغ واسه من عشوه االشدی وارد اتاقم میی سرو پایاونموقع بود که هر ب!  دراومد و منم کنف شدمیهمه چ
 دونمیمن م... نگاه چپ بهم بندازهی کسذاشتمینم... جز اخم و تخم نداشتمي که تو کارخونه کاریاونم من...!ختیریم
 ...ادته؟ی مونی همسادینو... ـنم کم مقصر نبوده اماـی حسریام
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 دی به طرفم برداشت و با تعجب پرس قدمهی
 کدوم؟_
 اد؟ی مادتی! حامد... ِیهمون پسر چشم آب_
 ؟یخب که چ_
 الی رفتم به خششی بهش گفتم از پیوقت... کنمی مخفرینتونستم از ام! ...اندازه دو سال! من با اون دوست بودم_
 ..اما... دنبالمادی بدی شانکهیا

 ...هی گرری بود تا بزنم زی کافکی نـ ـوازش کوچنیهم... بازوم حس کردم ي گرمشو رويدستا
 !زدی کارام خبر داشت و بهم سر نمزی به رزیاز ر! ...ومدی سراغ من ننکهیحداقلش ا...ومدیاما ن_

 ... کم نرم تربشههی باعث شد تا شی آجهی گردنی دانگار
  شد که بهت سر زد؟ی سال چشیحاال بعد ش_

 ! همه دردنیبس بود تحمل ا... ارهی سرم فشار بي تا کمتر رودمیا حرص کش چادرمو بکش
 ی چدونمیبه خدا خودمم نم...بعدم خودش سر حرفو باز کرد... با مادرش اومده بودند مالقات طالیوقت...دمشید_

 هی از سای ولارمیبه روم نم... تنهامیلی من خدینو... دارماجی بهش احتی از هر موقعشتری که بدونمیفقط االن م! شد
 ! چرا؟گهیتو د! ترسمیخودمم م

 تا از تو زدمی افتادم که بهش زنگ می میی اون روزاادی یفقط وقت... ناراحتت کنمخواستمینم... نکنهی گریآج_
 يزیمن از چ...من تنها نبودم؟! گفتی کالمبه من نمهی و دونستی مویهمه چ...کنهیبپرسم حالمو داغون م

 !؟ی دلخوش کنم خواهر قالبتیبه چ...يدی حالمو نپرسهی همه سال نیا!! يت از اون بدترتو خود...دمیترسینم
 همه سال منو نی بعد ادینو...خواستی هقهقه از ته دل مهیدلم ... صورتم گذاشتمي نشستم و دستامو رونی زميرو

  فراموش کرده باشه؟؟وی همه چنیرحسی دارم که امی اونوقت من چه توقعدهینبخش
 !لرزهیهمه تنت داره م...پاشو نفس!...غلط کردم...پاشو بابا... پاشویآج_

 که از شدیداشت دور و برمون شلوغ م...دمی داره رو شناجی که کمک احتدندیپرسی مدی که از نوی دوتا خانوميصدا
 ...نی افتادم زمی حتما مگرفتی دستمو نمدیاگه نو... بلند شدمنی زميرو
 ! برمخوامیم...ری بگیبرام تاکس_
 دوباره کشی کوچي شونه هاي سرمو گذاشتم روی وقتنیعقب ماش... دربست گرفتی دستشو دراز کرد و تاکسدینو

 ! کردن ندارمهی بلند گري برای موجهلیمن دل...!  صدایاما بازم ب...هی گرریزدم ز
  بگم کجا بره؟یآج_
 .. مامانمشی برم پخوامیم...ی طالقانمارستانیب_
 ... تا آرومم کنه اما من دلم ازش گرفته بودزدی باهام حرف می لبریز
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 دخالت تی حق ندارم تو زندگدونمیم... شد صدامو بردم باالی چدمی نفهمهوی... شدمی عصباندیببخش_
 !نیهم...ی از من دوست داشته باششتری ُ بی تو کسخوادی من دلم نمدیشا... امایِ آدم خوبنیرحسیام!...کنم

 ...!!ی خواهر قالبیتو به من گفت_
  سرم گذاشت و گفتي روسرشو

 ...! زدمی چه حرفاریبه روم ن...یِ واسه چمی ناراحتیدونیتو که م...ی آجدیببخش...غلط کردم_
 تا ارهی دربفمی از کموی خواستم تا گوشدیبا سوم از نو... دادن نداشتمي جواي اما نادمیشنی مموی زنگ گوشيصدا

 ... افتاده بودمی رو گوشنیرحسیشماره ام...جواب بدم
 ...ریسالم ام_
 ؟يای بيخوای نم؟ییکجا..سالم_
 مارستان؟ی برمیدارم م...تو راهم_
 ! رسول بود نه؟نهی شده؟ اون ماشيطور...ست؟ینفس حالت خوب ن_
 !یفقط وسط دعوا داداشم بهم گفت خواهر قالب... نشدهیچیه...نه _
 ... بهش اوردیفی دستمو گرفت و فشار خفدینو
 ؟یموضوع منو بهش گفت.. دعواتون شد؟یسر چ_
 ؟ییتو کجا..دمی محی بهت توضامیم...آره_
 ...می باهم برگردمارستانی بامیم_
 ...فعال...باشه_

 باعث شد فکر کنم هنو تماس قطع نشده اما چند یمکثش تو نگاه کردن به صفحه گوش...دی دادم دست نوویگوش
 ...فمی بعشد گذاشت تو کقهیدق

 ... رو حساب کردمهی و برسونه و کرادی شدن از راننده خواستم تا نوادهیموقع پ... متوقف شد مارستانی بي جلویتاکس
 ...اما... کردی دوباره ازم معذرت خواهدی نوی خداحافظموقع

 ... و بهش گفتم شب بهم زنگ بزنهدمی صورتشو بـ ـوسنمی هميبرا... حرفشو به روش اورده بودمی اندازه کافبه
 
 !مامان گلم چطوره؟_
 
 
 ؟يکجا بود...خوبم...زمیسالم عز_
 
 
 ...!دینو... داداشمدنیمن رفته بودم د_
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 ...دمیلب تخـ ـتش نشستم و گونه اشو بـ ـوس... نگرانش پر از سوال شده بودصورت
 
 
 . به خودت دلهره راه ندهيخودیب... ـنم رسوندتمـیرحسیام. می قرار داشتشیتجر...قربونت برم_
 
 

 ...! خورده از درد و دالم براش بگم حالمو خوب کنههی نکهی کنار صورتش گذاشتم تا حداقل بدون اصورتمو
 
 
 !کنهی عقدت منیرحسی که من مرخص بشم امگهی اما تا دو هفته ددیشیفردا بهم محرم م_
 
 

 ...  بسته شدم به سرعت باز شدي هاپلک
 
 
  مامان؟یچ_
 
 

 ...!اون خوشحال بود اما من دلواپس... اما من بغض کردمدیخندیاون م...فته بود هم قرار گري روبه روصورتامون
 
 
 !خوبه نه؟! میریگی متونویمنم سر پا بشم جشن عروس_
 
 

 من؟...؟یک...؟...یچ...خوبه؟
 
 
 
 ...مامان اخه_
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  که رنگ التماس به خودش گرفته بود گفتیی لبهام گذاشت و با چشماي الغرشو رويدستا
 
 
 توام ته دلت دونمیم...ه؟ی چياخه ات برا...ي فاصله ندارشتری چند ساعت بیتا خوشبخت...آخه نداره دختر_

من ... تو؟ی جز خوشبختخوامی میمگه من از خدا چ... بگم تا هر وقت زنده ام کنارتمدی که بایاگه نگران من...یِراض
 ؟يخوایم...؟ی منو ناراحت کنيخوایتو که نم...رسمیدارم به ارزوم م

 
 

فقط سرمو تکون دادم و از ...! گمی دروغ نمگهیمن سالهاست د... هم سر خوردند يرو... شدندنی دوباره سنگپلکام
 دی لبها برد و بـ ـوسي دستمو جلویوقت...دمیمنم خند...لبخند زد... دستش گرفته بوديدستمو تو..کنارش بلند شدم

 ...رمی اشکامو بگينتونستم جلو
 
 
 ؟يِه کار چنیمامان ا_
 
 
 ؟ی به اون صورت خوشگلت برسيخواینم...یشی عروس ميقربونت برم که دار_
 
 
 مدت شوی که تلخي کنارش نشستم و با خنده ای صندليرو...کردی متمی رمغ شدن تنم بدتر از ضعف دستام اذیب

 ... جواب دادمکردمیهاست با همه وجودم حس م
 
 
 ! به صورتم برسم؟یگیوقت تو ماون...من نا ندارم راه برم...مامان خوبم_
 
 
تا االنم فکر ...ي برشگاهمی ارادی گفتم شايدی نو پوشي مانتو و روسردمیخب امروز د... برات نفسمرمی بمیاله_
 ...ی ولی به خودت برسی رفتکردمیم
 
 

 ...! خنده دار بودشتری طال بيحرفا
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 ! دختر؟يخندی میبه چ_
 
 
 !  دکلتـ ـه بپوشمنیرحسی امي که از فردا جلونیبه ا_
 
 

 نیمثل همون روزا که مه...مثل همون موقع ها...شهی بود که داره خوب منی بخش ادی بلندش نوي خنده هايصدا
 و دیکشی صورتم ميدستشو رو...نمی بهونه طال رو ببنی من به ارونوی روز برم بهی تا بذارند کردمیو بابا رو تحمل م

 ...رفتیقربون صدقه دخترش م
 
 
 ؟يخوردشام _
 
 
 ؟یتو چ...اره_
 
 
 ...ستیگشنم ن_
 
 
 ! گناه داره...بهش زنگ بزن... بودهي بسترمارستانی دو روز بی الگفتیم...مارستانی امروز محسن زنگ زد بیراست_
 
 
 .امیفردا صبح حتما م... خسته استیلیچشمات خ...توام استراحت کن ...زنمیزنگ م...باشه مامانم_
 
 

  شدم تا صورتشو ببـ ـوسم که کنار گوشم گفتدال
 
 
 ...! دختریکنیدلواپسم م... خورده بخندهی_
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 زنگ بزنه و برم ری اتاق نشستم و منتظر موندم تا امرونیب... که انتظارشو داشتيبا همون لبخند... بلند کردمسرمو
 ...مارستانی در بيجلو
 
 

 هی...تی شکاایگله کنم .. تشکرای کنم ی عذرخواهدی بادونستمینم...محسن برداشت... و گرفتمی اللی موباشماره
 زنگ ری به دری غر غر کردناش از دیحت... حالمو خوب کردشهیمثل هم...ی و بعدم حرف زدن با الی معمولیاحوالپرس

 ي همه دلهره انیاز ا...اما من نتونستم بگم...کنهیتش می اذيادی تو شکمش که زی نیاز ن...از جواب دادنام...زدنام
 تا ادی که به دهنم نمیتی همه گله و شکانیاز ا..رهیگی که داره قوت پاهامو می همه ترسنیاز ا...که سراغم اومده

از   کهفیح...دیفهمی نگفته ام حرفامو مشدیکاش م...دمیشنی و من مگفتیاون م...من با اون فرق داشتم...بازگو کنم
 ...یلیخ...میهم دور

 
 
  زد و گفتي دارشیخنده ن...منم بدون کم و کاست براش گفتم...دی پرسدی درباره دعوام با نوری امنی ماشتو
 
 
 ! االن قلمبه شده؟رتشیغ_
 
 

 ...! جواب دادي با تندرموی خنگاه
 
 
 !؟یالزم بود بهش بگ!...؟یِچ_
 
 
 !نه؟... بود ی خستگي فقط برادمی ديتار...نمشی تا واضح تر ببدمی پهلو سمتش چرخبه
حرف آخرتو ...؟ی چیعنی االن قلمبه شده رتشیغ...!ادی بار گفتم بهت نمهی... حرف نزنهی و کناشیبا ن...نیرحسیام_

 ! ندارمینیمن حوصله مقدمه چ...اول بزن 
 
 ...!نیهم!  نداشتميمنظور_

 ... خسته بودمیلیخ... دادم هی تکی به صندلسرمو
 ؟یخوب_
 !مهمه؟_
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 ی بابات چدی تهدنی رفته آخرادتی...؟ینی ُ ببدی نويری می چياصال برا.! .. ِ تو مهمه نفسیواسه من همه چ_
 اگه یدونی م؟يذاری قرار مدی با نوياونوقت تو دار...نهی دوست نداره تو و مادرتو ببگهیگفت د!  نرفتهادمیمن ...بود؟

تو که ...یکنی به خودت وابسته ميخودی بياونو دار...دیاما نو...یچی خودت همیریگ...شه؟ی میبابات بفهمه چ
 ... یتونینم

 ... حرفش اومدم و ب حوصله نگاش کردموسط
 که اشتباه ي سالم تنهاموردشی نیا...ذارمی تنهاش نمگهید....مونمی مدی من تا آخر عمرمم شده کنار نونیرحسیام_

 ! بوددی خبر گذاشتن نویکردم ب
 ...!! لحظه ازش وحشت کردمهی ی دونم چرا ولینم...رمی باعث شد ازش فاصله بگزشی تند و تنگاه

 ؟يای بابات دربي جلويخوای ميچجور...یترسیتو از منم م_
 ...! ندارميمن با اون کار_
 دوست ندارم تو با هی ثانهی ي برای حتگهی رك و پوست کنده بهت بگم که ددیاگه برات مهمم با...! دوارمیام_

 دوست ندارم تو بهش ی نفس من حتنیبب...يزدی که بهش زنگ می گفتنیصبح خودت تو ماش...یرسول حرف بزن
 که از اون ی هم هر کسکنهی صدق مل خواستم هم درمورد رسونیا...شینی ببي برنکهیچه برسه به ا...یزنگ بزن

 ...! خانواده گذشتتندنشونمیمهتر! ی همه گذشتتو پاك کندیتو با...!  باشهفهی و طاریط
 ي شونه مادرش گذاشته بود و با دستاي که با همه عشقش سرشو رويدختر... افتادي کنارنی به ماشنگهم
 ...دیکشی مشهی به شکشیکوچ
 ...نکهی تا ارفتی مشی داشت خوب پزی چهمه

 ...!می شدبزرگ
 دیشا... ته دلم روشن کرديدیبرخورد گرمش نور ام... نگران برخورد با پدرش بودمشتری خونشون بمیدی رسیوقت

 ...! مفردیبگی همه غرنی مادرم بود ای خالي که داشتم جایتنها حس...دونمینم... استقبالو نداشتمنی ااقتیل
 هی ي برازدی داشت باهام حرف میوقت... اتاقمي سجاده نشسته بودم که پدرش اومد توي خوندن نماز تو اتاقم پابعد

نه ... حرفانی ايبودم اما نه برا... وقت مخاطب بابام نبودمچیمن ه... چشمام ظاهر شديلحظه چهره پدرخودم جلو
 ...! رسوندن سالم امام رضايبرا
 ؟ی شلوغ بود حاجشهیمشهد مثل هم_
 قسمت بهش با شاهللایا... خلوت ترِشهیاونجا هم...رفتمی منیی صحن پاشتریاما من ب...شدی صبح خلوت ميدم دما_

 ...!می سفر برهی یطال خانوم همگ
 ای بودم ییفکر کنم راهنما...!  بودِی که رفتم مشهد کي بارنی اخرادی نمادمیاصال ... خدامهمنکه از_
 ..ستی نادمی قیدق...رستانیدب
 ...! پابـ ـوس آقادیپس واجب شد ماه عسل اول بر_
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 ...!دمیخجالت کش...! ادی گونه هام به چشم نی تا سرخنیی انداختم پاسرمو
عاقبت ...فتهی به دل هم بشتری مهرتون بخوادیاز خدا م...دی دوباره کنار همنیرحسی خوشحالم که تو و امیلیمن خ_
 قی ُ به تعوی خوشبختنی امیکنی که میی وقتا خودمون با کارایاما بعض... سهم همه ماستی و خوشبختيریبخ
 ینزندگی اي پادیتوبا...ی فراموش کندی باویدگ بد اون زنایخوب ...! دینه مثل سع...منم مثل پدرت...میندازیم
فردا صبح ...! ثبر در برابر داشته ها و نداشته ها... صبریعنی یخوشبخت...ي و بسازي بسوزایمیبه قول ما قد...یستیبا
 من شیدفعه پ... کهنهی اي براکنمی نمنکارویاگه خودم ا... از آشناهام اون محرمتون کنهیکی محضر میریم

 نامه ام داشته غهی تا صمی دوستم برشیاما بهتره پ...از ته قلـ ـبم...میاالن راض!... ته دلم رضا نبوددممحرمتون کر
 ! بابا؟یتو که راض...از همه لحاظ مطمئن ترِ...دیباش
 ...!شناسمیمنکه نم...یبیچه واژه غر...پدر...بابا

 ...کردمی صورتم حس مي اشک هامو رورد... از حد باز کردم و دوباره بستمشتری فرو دادم و چشمامو ببغضمو
 ... خدا بخوادیهر چ_

 زدمیباهاش حرف م...لی از ادامه تحصیحت...از درس و دانشگاه...دی چند وقت پرسنیاز ا... باهام حرف زدبازم
 ...!با بغض تونستم حرف بزنم...! من...
 ...راه گلوم بسته شده بودگشنه ام بود اما ... غذا خوردم رونی بدی شام بهونه آوردم که با نويبرا

دلخور که .. فکر کنه هنوز از دستش دلخورمدی زنگ نزنم اما گفتم شاخواستمیم... افتاده بودمی گوشي رودی نوشماره
 ...! گفته شدشدی زده مدی که نبایحرف...دهیبودم اما چه فا

 ؟یجونم داداش_
 مامانت بهتره؟... ؟یخوب...یسالم آج_
 یمثل خودش سع...! اوردمیمنم به روش ن!  گفتهی بهم چشی که چند ساعت پارهی خودش ني به روخواستیم

 ...!کردم شاد و سرحال صحبت کنم
 !منم خوبم... حالش بهترهیلیخ...آره خداروشکر_
 ؟یی االن کجاگمیم_

  لـ ـبم نشست و گفتمي رويلبخند محو!... شدن؟یرتی الف بچه و غهی... صداش بود ي تويکنجکاو
 ! سرهنگخونه جناب_
 ! هست؟؟رمیام_
  خنده گفتمبا
 ...!اما من تو اتاق تنهام...خب معلومه که هست...! نه از ترس من تو کوچست_
 د؟یشی محرم میک_
 ؟!ره؟ی خواهرش سرو سامون بگذارهی مکهی داداش کوچنمیحاال بب...! صبح...فردا_
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  که گفتگشتمی سکوتش میدنبال معن... بدهتونستی نمشتری بی معنهی سکوتش
 ؟ي از من دوست دارشتری ُ بنیرحسیتو ام_
 که می کنار هم بودییمن و تو شبا!  نبودهچکسی که همی باهام بودییمن و تو روزا...یتو عشق من...وونهید_
 مموش يآقا...یتو تپل خودم!... از تو دوست داشته باشم؟شتری که من اونو بشهیانوقت چطور م... نبودنیرحسیام

 ...خان
 ...رمی خنده اش جون بگيگونه حرف زدنم باعث شد بخنده و منم با صدا بچلحن

 و ی بغـ ـلم کنيشدیاخر شبم مجبور م...؟! توشی پامی بخوابن و بنای تا مامان اموندمی که منتظر میی شباادتهی_
 !... رو تخـ ـتمی بذاريببر
 ... بغـ ـل کردمنی و خودمو مثل جندمی دراز کشنی زميرو
 !ادمهی ام ی جنابعالادی وزن زيکمـ ـر درد هر شبم برا...ادمهی_

 ...میدی خندجفتمون
 واسم غذا گرم ی نصفه شبيشدیمجبور م! ؟یگی می غذا بخورمو چادی زذاشتی که بابا نمییتازه اون شبا_
 ...!يکاش هنوزم بود... خودت گشنت بودهی گفتمی شبم لو رفتهی...اونم با ترس و لرز...یکن
 ... داغ تر از صد تا کوره باشهتونهی وقتا میشک گاه قطره اهی

 ...! کوره بوده و ذوب شدهي ِ که تویمهم جسم...ستی کوره و گرماش نمهم
 ... ذوب شدن جسم و روحم باشهي هر قطره اشکم برااگه
 ... آخرو بکشمي نفسادی من باپس
 ... چرا زنده ام؟پس

 کهی باشم که دست از سر داداش کوچییای از اون خواهر قالبخوامیم...ذارمی تنهات نمگهید...من هنوزم هستم_
 ؟یشیتو که ناراحت نم...دارندیبرنم

 !نه... زدمی چه حرفياری به روم نگهیاگه د_
 برم بخوابم؟... خسته امیلیخ...ادی خوابم مدینو_
 ...ریبرو شبت بخ...یآره آج_
 ...دیدوست دارم نو...ریشب بخ_

 معذب بودم باز اگه الهام بود مثل اون موقع ها تا صبح باهم حرف یلیخ... بالشمریم ز قطع کردم و گذاشتویگوش
 ...!یاما االن چ...میزدیم

 شوهرش آدم گفتی که مرمیام... دردسری آروم و بی زندگهیدوتا بچه و ... از هه خوشبختر اون شده باشهدیشا
 !اوردی حرصمو درمی وقتا تو بچگیهرچند بعض.. مهربون بودیلی خود الهامم خییخدا...هیخوب
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 غذا اومد تو ینی سهیبا ... که ول کن نبودرمیمادر ام...شدمی پهلو به اون پهلو منی اومد اما بازم از ای خوابم منکهی ابا
 یضی اون برام گفت و مری خورده از زندگهی... الهامو کرده بودياونم مثل من دلش هوا! اتاقمو تا قاشق اخر نشست

ساعت دو ... شدهفی ضعیلی حالش خوب شده اما خود الهام خروشکراما خدا...رهیگی از بچه هاش میکی که یسخت
اما ...ارمی به زبون بتونستمیرو در رو نم...!  بپرسمی سوالهی ری از امخواستیدلم م... برداشتملموی بود که موبامیون

 ! باشهداریهرچند اگه ب...االن با اس ام اس
 کردمی که فکر مي مردهیمن بودمو سا...! يادگاری سال من بودم و همون چنتاعکس شی شنیتو ا " نوشتم براش

 می وارد زندگخواستندی که مییبودند کسا...کردمی اما من حضورتو حس ميتو نبود...!  باال سرم هستشهیهم
 دیمتاسفانه با...سایوا پس تا اخرش پام یون بميخوایحاال که م... نفر بدجور تو دلم جا خوش کرده بودهی یول...بشن

بابامم ...! رمیپذی منم مي حاال چون خودت اصرار داری ولادیاخم بهت نم...هم...هم خنده هاتو!...بگم که دوست دارم
 اگه دمی چند وقت فهمنی اما ایستی نينجوری تو ادونمیم... به چشم غره رفتن و زور بازوِی مردونگکردیفکر م

 سرد و يخوایم!!... که من ازشون وحشت دارمییاز اون مردا...ياری سرد و درب سنگ وي ادماي اداینتوی ميبخوا
 "! ؟يدوسم دار...همون اندازه که من دوست دارم... سوالهیفقط ...ستی نیحرف...باش... یسنگ باش

 ...!تا صبح... جواب موندممنتظر
 ...! گرفته بودم که حرف دلمو بزنمادیمن ...خودمو سرزنش نکردم... ندادجواب

 ... خودمو به راست گفتن عادت داده بودممن
 دروغ خواستیاگه نم...؟ی خونده بود چامموی بود وپداریاگه ب! ؟...اما اگه نبود... خوابهدی شاگفتمی خودم مبه

 ...اگه...اگه...اگه..بگه؟
 اب از بس که ری شری سرمو ببرم زخواستیدلم م...رونی سرو صدا از اتاق اومدم بی خوندن نماز صبح آروم و بيبرا

 ...اما صورتمو شستم و وضو گرفتم...خنک بود
 ... که به در خورد باعث شد قبل از رفتن به اتاق چند لحظه مکث کنمي تقه اي اومدم صدارونی بیوقت
 اومدم و نییاز پله ها پا... نشسته باشندییرای تو پذری امای حاج خانوم دی هنوز اذان نزده بود اما فکر کردم شانکهی ابا

 اومدم نگاه کنم اما یاز چشم... پشت درِی کسدمی تا فهمدیصدا واضح تر به گوشم رس... رفتمییرایبه سمت پذ
 ...کردم  درو بازعی خورد و منم سريدوباره به در ضربه ا

 ! باز شدشمی نی اول صبحنیرحسی چهره خندون امدنی دبا
 ؟یکنیم کاری چرونیتو ب_
 مین... باالرويدای جا گذاشتم هم کللموی هم موبادمی االن که برگشتم درونی از خونه زدم بشبید...! خانوم ِ مارو _

 ؟يداریتو چرا ب....! شنی مداری بهیگفتم بق... اومد در بزنمیساعته پشت درم اما دلم نم
 ... دسته مبلي روکتشو درآورد و انداخت... اومد داخلری در کنار رفتم و امي جلواز
 ؟يکجا بود_
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 ...! کم مرتبش کنمهیرفتم ! خونمون_
 .... بود امانی مربوطش دلنشریو ضم "ما  " تصور

 ؟ی مرتبش کنیواسه چ_
  هم گذاشت و گفتيچشماشو رو... و دستاشو پشت سرش قفل کرددی مبل دراز کشيرو_
 یاون خونه ام خال...می بموننجای که اشهینم!... میاز فردا خونه خودم...دونهی مامانتم میعنی...من به بابام گفتم _

 !بمونه
 ! بشهمونی تا قلـ ـبم از سنگکوب پشرونی با صدا فرستادم بنفسمو

 ! نفس؟یخوب_
 ... متوجهم نشهی بال بال بزنم و کسخواستی مرغ سرکنده دلم مهیمثل ... بودمکالفه

 ...!دمیترسی مادی بشی که قرار بود پیکی نزدنهمهی از امن
 !کجا؟_

  و گفتمستادمی اتاق پشت بهش اکینزد
 ... تا اذان نموندهيزیچ... قران بخونمخوامیم_
 ... خودت بودي هاهی قلب سرکش انیتنها راه آروم کردن ا...رفتمی مشی سراغ معنخوندمی که مي و سوره اهی آهر
 ...گفتی عروس قشنگم مهی و تنگش اوردیشاد و سرخوش اسممو به زبونش م...دمی حاج خانومو شني نماز صدابعد

تو ... درب و داغون نی موچهی همرام نداشتم جز يزیمنکه چ...!  حرف طال افتادم که گفت به سر و شکلم برسمادی
 يگرد... زدم زی کنار گوشم سنجاق رموی و روسردمیمانتو پوش... خورده ابروهامو مرتب کردم هی قهیهمون چند دق

 ... نداشتمی خوبياما بازم رنگ و رو...دیرسی تر به نظر میصورتم دوست داشتن
 ي برایحت... و کتشم انداخته رو خودشدهی همون مبل خوابي رونیرحسی امدمی شدم دییرای که وارد پذیموقع

 یلیالبد خ... خوردهيزی چهی بارم گفت خونه خودش نی نشد و اخرداری صداش زد اما بی دوبار حاجیکیصبحونه ام 
 ... هوش شده بودی وضع بنی با اينجوریکار کرده بود که ا

 ... صدام زد تا باهاش برم به اتاقشنیرحسی صبحانه مادر امبعد
 سرم انداخت و ازم خواست تا ي عروسم رودیچادر سف... دوخته بود تا سر کنمکی شیلی خيِ پارچه چادرهی برام

 ...منم قبول کردم...م سرم نندازي رویمحضر مشک
  خنده و گفتمری سمتم کرد زدم ززشوی مي روي از رژ لب هایکی یوقت
 ...اوردی مری امگفتمیکاش م...!  همرام نبودلمی به خودم برسم اما وساکردی سفارش مروزیطالهم د... حاج خانوميوا_

  مجذوبم کرده بود که گفتدشی سرخ و سفصورت
 ! دونه رم بزن چونمن دوست دارمهی نیا! يادی زرمی از سر امشمینجوریتو هم... سرتيفدا_
 ...دمی گونه ام مالي به خاطر نبود امکانات از همونم روي و در کمال ناباوردمی و به لـ ـبم کشی لب صورترژ
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به خصوص که ... شدنطوری همنبارمیا...ادی به چشم برشی تغشی خورده آراهی بود که با ي پوست و صورتم طورفرم
 ... نبودي گونه هام خبریِ رنگی لبهام و بيدی از سفگهید

 ! مال من بودای حس دننیبدتر
 ...ینی بازم غمگی تو اوج خوشحالنکهیا

 !ستین...نمشیچشم چرخوندم تا بب... مبل نبودي روری امرونی از اتاق اومدم بیوقت
 !اد؟ی حاضر بشه بری تا امنیی پامینفس جان بر_
  صورت خندون مادرش نگاه کردم و با لبخند گفتمبه
 ...میبر_

 و نی همه چنی اادمِی بار نی دست شده بود آخرکی دشی سفيموها... بودستادهی پله ها پدرش منتظرمون ايجلو
صحبتمون ادامه داشت تا ...باهام شروع کرد به حرف زدن و خوش و بش کردند... نبودشی ـشونـی پيچروك رو

 ...! اومدنیرحسی امیوقت
 تنش بود و قد و قوارشو جذاب تر نشون تیکتش ف...دی سفي مردونه رهنیپ.. ي و شلوار خوش دوخت سورمه اکت

 ...دادیم
 تو وجودم ی حسهی... که نگاهم کرددیپوشی که با رنگ کمـ ـربندش ست شده بود رو مشوی مشککفش

 ... نشستمی ـشونـی پي که رويدرست مثل عرق سرد...گرماشو دوست داشتم...ختیر
 !ترسم؟ی میمن از چ...! دست چپم مشت شده بود.... پشت مادرش پناه بردمیی جوراهی و نیی انداختم پاسرمو

 به سمت هی پدرش در خونه رو باز کرد من و حاج خانوم جلوتر از بقیوقت.. بوددهی فای باز کردنش بي براتالشم
 .. کرده بودخیبر عکس وجودم دست و پاهام  و نگاه کنم ری امتونستمیاصال نم..می رفتنیماش
 !م؟ی بشنهیخب دو ماش_

 ... که حالش خوبهدادی نشون منیرحسی سرخوش اميصدا
از االن گفته !  خودمشی پنیگردیشب واسه شام برم... ندارمنی دو ماشنی ماشهی به يمامان جان من کار... ریام_

 ...باشم
 ...کاش طال االن کنارم بود.. بندازم نیی سرمو پاتونستمی نمنی از اشتریب

 !دی خونده بشه بعد با آقا پسرتون سر نفس دعوا کنغهی صدیخانوم جان بذار_
 و قرار شد پدر و مادرشم می شدنی سوار ماشریمن و ام... ناخوش نکردن حالشون لبخند زدمي و منم برادندی خنداونا

 ...انی خودشون بنیبا ماش
 !؟... خانومياخم کرد_

 ...!نمشی از گوشه نگاهم نبی کردم تا حتلی ماشهی به سمت شموسر
 ؟ی کردم که نارحتيکار...؟یکنیچرا نگام نم_
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 تا مشت گره خوردم باز دادمی دست چپمو فشار ميبا دست راستمو انگشتا... فرو بردمنی ماشی تو صندلخودمو
 هی شیپ...شدمی مينجوری ادمیترسیمن هر وقت م...دادی حالت بهم دست نمي که اشدی می سالهی دیشا...بشه

 ...!یِعصب...یشگیاما درآخر همون جواب هم... نوشتشمی آزماهیبرام ...روانشناسم رفتم
 ! نداشته بده؟ی جوابای نخونده یعنی!...اره؟ی اون اس ام اسو به روم نمچرا
 ...!ایکنینگرانم م...نفس جان با توام_
 ... برگشتهی باز شد اما دوباره به همون حالت اولمی ـشونـی پ بسته شدن چشمام اخم وسطبا
 !کنهیفقط گذشته ام درد م..حالم خوبه_
 منو به یرتی غیب...ی افتی بمتی قدي روزاادی ی الزم باشه تو با هر تق و توقکنمیفکر نم....گذشته مال گذشتست_

 خوامی سال نمشیحاال هم بعد ش...!  کنارتمکردمیمن از همون روزا تنهات گذاشتم و خود ِ احمقم فکر م...اریروم ن
 ی چند سال از هم بمیکنیفکر م... منم زدميتو حرفاتو زد!  کالمهی... نفس؟؟يدیشن.!.... کالم از گذشته بشنومهی

 ادامش گهیپس بهتره د... جورهیمنم ... جورهیتو ...میما هر دومون تقاص پس داد...میدی و دوباره همو دمیخبر بود
 بود هاگ... نبودشتی که کنارت بودم و فکرم پیی از زماناشتریب... سال بازم به فکرت بودمشی شنیمن تمام ا...يند

من با گذشته ! فهممی رفتار االنتو نملی دلگهید!!...یگرفتی ازم فاصله ممی توشوخیحت... چرا همون شبادمیفهمیکه م
 ...!داشتمیوگرنه مطمئن باش قدم از قدم بر نم... ندارمی مشکلچی هگهیتو د

 نگاش ي لحظه اي دادن نفسش باعث د برارونی بيصدا..دی کشقی نفس عمهی داد و نیی پانوی ماششهیش
 ...!دی موقع غلتیقطره اشکم ب...دمشیخوب ند...کنم
 ... بهش نگاه کردمیواشکیاز گوشه چشمم ... بدون حرف گذشتیمدت
 گردنتو ي لباست خال روي قهی...ادی رنگ بهت منیا!...؟ي کردغهی تشی و شيدیاز چشم منو دور دب...رخانیام

 !ي عوض شدیلیتو خ....مدل موهاتم! لباستم دوست دارم...پوشونده اما 
 !دونمیم!...خوشگل شدم نه؟_
 !اعتماد به سقف بود بچه ام... لحن حرف زدنش خنده ام گرفتاز

  و گفتدی لـ ـبمو دي رولبخند
 حرفم خنده دار بود؟_

 اما تا ازش رو برگردوندم گفت... پهن تر شدلبخندم
 ...!ي بخورزی لیاگه بذارم دوباره مثل ماه...! یتو مشت خودم...!  اخم کنیتو ه...ی ازم فرار کنیتونیتو که نم_
خودمش ..شدیسوسوال م پسر نی اهیشب... اومدی مدل حرف زدن بهش نمنیا...دنی بلند شروع کرد به خندي صدابا
 ... خندهری زده بود زينجوری که ادونستیم



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 854 

 که باعث شده بود ی ترسهی... رخنه کرده بودی ترسهیاما باز ته دلم ... اوني خنده هاينه به بلند...میدی خنخودمم
 انگشتام دمیکشی دستم دست مي روشتری اما هرچقدر بکردمیفرو رفتن ناخنامو هنوزم حس م..دستم مشت بشه

 ...رفتندی توهم فرو مشتریب
 !!!!  قهوه تلخ لطفاکی من يِبرا!  آقا
  افتادهینیری اتفاقِ شدیدانیم

  اشتباه دوباره ، دلشوره دارمکی اما ، در اضطرابِ رخدادِ من
  آقادیترد...  کندی مدادی بدی تردی حوالنیدر ا!  آقا
 دی سر در کافه تان حک کنبر
  شعبده بودکی نِی لحظه واپسيِ شکوهمند که عشق بهي روزگاربه

موهاشو ...! شهی امشب شب عروسکردی ندونه فکر میکی...می شدادهی پارك کرد و جفتمون پنوی محضر ماشيجلو
 ... کتشو داد باالقهیدوباره مرتب کرد و 

 ضعف نی و ارهی دلم براش ضعف مگهی انصاف نمیب!!...کنمی کاراش من نگاش منی فکر کرده بود با انی همچحال
 دندیپدر و مادرش که رس... مشت باز بشهنی اکردمی دست گرفته بودم و دعا دعا مهیچادرمو با !رفتن فعال گناهه

 ...میباهم وارد محضر شد
 اومد و رد ی چشمم مي که جلویالی و من مدام به فکر و خمی نشسته بودخوندی رو مغهی که خطبه صیی آقاکینزد

 تن دادم و االن چقدر سخت یچقدر راحت به همه چ...تمام خاطرات اون روز با حامد.! ..فرستادمی لعنت مشدیم
 ...زنمیلبخند م

خوشحال بودم اما شدت ...! با سند و مدركنباریا...می دوباره محرم شدری کالم منو امکی بعد با گفتن قهی دقچند
اگه ...شهیمشت دستم باز نم...کردمی مهی دلم به حال خودم گري تودمیخندیم... بودی دلواپسنی کمتر از امیخوشحال

 یترس و دلواپس...ی بترسدینبا...ی بشی عصبدیگفت نبا...تربه خدا رفتم دک...ضمیاگه فکر کنن من مر...! نهی ببیکس
 ... خانوماياونم برا...یِضی مرنیبزرگتر

 !ترسمیمن م...کردی مشتری دلمو بهی از ته دل حاج خانوم گري مبارك باشه حاج آقا و خنده هايصدا
 ... راه نرفته ام باشهنی بدرقه ادی شارشی خيدعا... و بغـ ـلم کرددی خانوم صورتمو بـ ـوسحاج
 ... نشستممی صندلي لب تشکر کردم و روریفقط ز... تو صورت جناب سرهنگ نگاه کنمشدی نمروم
 ! منهی از هدنمیا...یمبارك باشه خانوم_
  صورتم گرفت و با خنده گفتي ُ جلویکیجعبه کوچ... سرمو چرخوندم به سمتشنیرحسی امي صدانی شندبا
 ...ی مالِ خودمگهید...! ياری درش بی نتونشی دفعه پیسفارش دادم تنگش کنند که به راحت_
 ... برمشهی همي براخواستمیم... افتادم که انگشتر نشونمونو دراوردم و خونشون گذاشتمی همون شبادی

 ! شدرهی به چشمام خطنتیجعبه رو عقب برد و با ش...رمی راستمو جلو بردم تا انگشترو بگدست
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 ! گربه خانومي صاحاب دارگهید...اونم دست چپ...! کنمیخودم دستت م...! نشد_
 خودمو یلیخ...! زدمی می االن حرفدینبا... راه گلومو سد کردیبغض... چادرم فرو بردم ری دست چپمو زاری اختیب

  تلخ به صورتش نگاه کردميبغضمو فرو دادم و با خنده ...هی گرریکنترل کردم تا نزنم ز
 ی انگشترو تنگ گرفتنی ام و توام ایاما چون من دست چپ! نه... انگشتر کمه هااانی بگم اخوامینم... جانریام_

 !بهتره فعال تو دست راستم بمونه
 انگشتم مماس کرد و بـ يلب هاشو رو... انداخت و انگشترو دستم کرد باالي زود شونه ایلی اخم کرد اما خاول

 ... روش زدیکیـوسه کوچ
 ! گفتمیاونوقت من چ... انگشتر معلوم بود که چقدر پولشو دادهلیاز شما... براش سوختدلم

  گوشم آورد و گفتکی خنده صورتشو نزدبا
 !دارم برات...يبد عنق شد_

البته قرار ساعت ... خونه مادرشمی شام برگردي برم خونش و براریار شد من با ام قرمی اومدرونی از محضر بیوقت
 ...!مالقاتمون با طال پابرجا موند

 دی که دوست کارش داره و بادمیاز غر غرکردناش فهم... بهش زنگ زدنیرحسی که دوست اممی خونه بودری مستو
 ...ششیبره پ

 ! امروزم دور منو خط بکشهیخوبه بهش گفتم ... وونهید_
 !برو خب... کارش واجبهدیشا_
 ! شدییهویببخش ... مامانتدنی دمی که بررسمی مي طورهی یعنی...گردمیزود برم...رمیم_
 ! بهتر بودينجوریا!  دلم خوشحال شدمته
 ...يای تا تو بکنمی می استراحتهیمنم ... ندارهیاشکال...باشه_

 ... شدمادهی گرفتمو پدوی کل در خونه اش نگه داشت و منميجلو
 ...رمی بگیزنگ بزن برگشتن... نگاه بندازهی اما بازم خودت می دارینفس فکر کنم تو خونه همه چ_
 به سالمت...باشه حتما _

از ... کردهزی خونشو تمی حسابشبیمعلوم بود د... به مشامم خوردندهی و مواد شوتکسی واي خونه که شدم بووارد
 چیبرام خوشحال کننده بود چون ه... اونم توسط دختر ندارندهیزی مونده بود که رسم به آوردن جهادمیهمون موقع 

نو نبودند اما کهنه ام به ... و لباسامو عوض کردمتم که کردم دوش گرفي کارنیاول... بخرملهی وستونستمیرقمه نم
 داشتم هم السونی به اپازیهم ن...شگاهیا شده برم آري گرفتم حتما امروز هر طورمیتو حموم تصم...دندیرسینظر نم

 که عادت داشت اونموقع ها منو ترگل برگل نیرحسی چه برسه به امشدیخودم از چهره ام حالم بد م...اصالح صورت
 ...هنیبب
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 ناخنامو کوتاه کردم و کف ری که کردم با ناخن گي کارنیاول...سوختی دستم باز شده بود اما کف دستم هنوزم ممچ
 ...که قرمز شده بود کرم زدمدستمو 

 خورد که فکر کنم چنتا کوچه باالتر شگاهی اراهی اومد تو راه چشمم به ادمی بودم که دهی تخـ ـت دراز کشيرو
 از چمدونام باز مونده یکیدر ... بود و برداشتم دهی برام خرری که امیی سرم کردم و چادریی نويمانتو و روسر...بود
 ! داده بودمنیرحسی به امی روز بابت بدهن افتاد که اویرفتم سراغش که چشمم به پاکت پول...بود

 ری امخواستمینم... دمیی دوبای و تقرشگاهیتا آرا... ذوق زده شدم و دوتا تراول برداشتمیحساب... پولم اون تو بودتمام
 ...رونیمتوجه بشه از خونه زدم ب

 ردم کنند اما شانس آوردم صاحب خواستندی وقت نگرفته بودم منکهی شدم اولش به خاطر اشگاهیوارد آرا یوقت
 !دارهی ازم خوشش اومد و خودش گفت ابرومو برمشگاهیآرا
 نی داشت فقط منو از ای اشکالکردندی ميهر کار... نگران نبودمادی زذاشتمی مشگاشونی بار اولم بود پا تو ارانکهی ابا
 ....!! کنمهیاصالح صورتم اونقدر درد داشت که منم از بهونه اش استفاده کردم تا گر...اوردندی درمختیر

 شروع کرد به غر غر کردن اما بازم اون شونیکی...!!  تمام بهشون گفتمیی موهامم رنگ کنم با پروخواستی مدلم
بعد از رنگ موهام ابروهامم روشن کردند تا !  سوخته بهتر بوديِقهوه ا...خانوم مهربون قبول کرد موهامو رنگ بذاره

 !! داشته باشهتیبه قول خودشون سنخ
 دیبا...رهی مگهی توقع دهی ياز خانوما چادر...دی به خودتون برسدیبا...دیشما جوون...ترو خدا خانوم...! ي شدی چنیبب_

 ! و مرتب باشندزی تمشهیهم
 خودم ي هايری طرفم درگهی مادرم از يماری طرف بهیاز ...سرم شلوغ بود یلی چند وقت خنیا...حق باشماست_

 ...فقط! باعث شد فرصت نکنم
 ! گلم؟یفقط چ_
 ...!ی وقت قبلدی باونمیالسی اپيمن برا_

  بلند گفتي زن بد اخالق وسط حرفم اومد و با صداهمون
 !نیگرفتی واسه اون وقت مدیبا_

 ...! نموندداری پاادی مغمومم زچهره
 ی شد وگرنه زودتر می هول هولکیلیخ!  نامم همراهم هستغهیص!... بودمیآخه من امروز صبح مراسم نامزد_

 !اومدم
 ...!کنندی میی چه فکرانایبا خودم گفتم االن ا... خنده ام گرفته بودمیی مظلوم نمااز
 ...! خبنیکردیعقد م...غه؟یحاال چرا ص...مبارکه...گمی مکی تبرزمی عزيواا_

 شده ی از هر راهدیبا... شدنمو و ازدواجم بگذرونمغهی صي کردن ماجرافی تعري براي اقهی بودم چند دقمجبور
 ...! سرو سامون بدنافمی و قختی تا به راوردمیدلشونو به دست م
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 ...! کنمی اسمش مژگانه راضدمی با اون زبونم تونستم زن بداخالقو که فهمباالخره
 تشکر جانانه ازش کردم و هیآخر سرم ...! رهی بود چون بدنم اونقدرم مو نداشت که بخواد وقتشو بگی کارش راضاز

 ...رونیاومدم ب
 اتاق نشسته بودم و مدام به ساعت و بعد به صورتم نگاه نهی آئيجلو!  کارا تو دوساعت انجام شده بود نی اتمام

 !کردمیم
 !ون؟یالسیچه فکر کردم که رفتم اپ...؟؟ییاما خدا...اوردمی درمدی صبحمو باي اخم و تخمایتالف

 ي موهادمیپوشی کوتاه که منیلباس آست!  اما الزم بوددونستمیخودمم م... حرفا بودنی بخار تر از ای بنیرحسیام
 دست از ری رفتم وگرنه منم بخوام امنیمنم فقط به خاطر هم...باالخره بعد چند ماه الزم بود...شدندیبازوم معلوم م

 ...!گهی دیِپسر حاج...کنهی خطا نمپا
 نیرحسیخواهر ام... تلفن خونه زنگ خورد نکهیتا ا... برداشتم و شروع کردم به گاز زدنبی سهی خچالی ي تواز

 بود که نی اي برادیشا...!!  همه شرمنی چرا اشدی که باورم نمدمی خجالت کشيبه قدر... بگهکیزنگ زده بود تا تبر
 ...!کاش الاقل دلم روشن بود... بودمورمن ازشون د... کممیلی خری خانواده امي من براکردمیفکر م

 ... جواب دادمموی گوشری ساعت باهاش حرف زدم و بعد خوندن نماز ظهر با تلفن اممین
 !بله؟_
 ... دنبالتامیحاضر شو که ب...سالم خانوم_
 ! باال؟ياینم_
 !یطونی ش مامانت بعد وقت دارم واسهدنی دمیبر...زمینه عز_

 !ن؟یرحسیاونم ام!...؟یطونیش!... گفت؟ی چنیا... سرفهری و زدم زدی دهنم ناغافل تو گلوم پرآب
 ...!نترس بابا...؟ي شدی چینفس_

 ...رهی قهقه زدناش باعث شد تو اون حال و اوضاع خودمم خنده ام بگيصدا
 ؟ینییپا...امی مشمیاالن حاضر م_
 ...!ی بزك دوزك کني وقت داري اقهیده دق...زمینه عز_
 ...باشه فعال_
 خورده تو ی چهیپسرِ !! شگاهی خوبه رفتم آراگمی مکنمیاصال االن که فکر م...شدی مشیزی چهی امروز نیا

 !...گهی می چفهمهینم...سرش
 !الزم بود...!!  آوردمی کاملم وقت کم نمشی آراي برادیبا...دمی خنده وارد اتاق شدم و مانتومو پوشبا

حاال من خوشگل تر از ... اومد هم به پوست سبزه امیهم به چشمام م... رنگ و شال سبز روشني صدرمانتو
 !! ـنمـیرحسیام
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 تنم وول ي توی ترس پنهونهی اما بازم رهی مشی خوب داره پی وانمود کنم همه چکردمی می سعنکهی ابا
 ي دراور برداشتم و روزی ميزنونه بود و از رو که یی از عطرایکی... سرم انداختمي و نوئمو روزیچادر تم...خوردیم

 ری به امشدی که من زده بودم روم نمیملی و رم خط چشنیبا ا...ادیدعا دعا کردم جناب سرهنگ ن... کردمیخودم خال
 ...!نگاه کنم چه برسه به باباش

 
 دمیبا چهره جد...دمی و در آخر از برق لـ ـبم روش کشدمی لـ ـبم کشي روگهی بار دهی موی خوشرنگ صورترژ
 ...!کردمی میبگیغر
 !ادش؟ی زشی آرانی نه به اخم و تخمش موقع مراسم نه به اگنینم!... نبود؟ادیز

 !بهتره پاکش کنم!...گنیحتما م!... نگن؟چرا
 هی بود و بدتر ختهی چشمم رری زملمیر...اوردمی نالمو درمي و صدادمیکشی خشک و با شدت پشت پلکام مدستمال

 ...!  واسم درست کردیناک وحشتافهیق
 !! بابامینخواست...ی اضافي بتونه هانی و با صابون افتادم به جون پاك کردن ایی تو دستشورفتم

گند ...!  پلکش پوست پوست شده بود زل زده بودمری اما من به صورت سرخم که زنیی دوبار زنگ زد تا برم پاریام
 !زدم
 ...دمی خط گونه ام کشي رومویژ گونه صورت کم رهی صورتم زدم و ي ضد آفتابمو روکرم

 خط صاف و هی و مداد چشمم ملیر...پر رنگ نبود اما واضح بود... تونستم از اون بگذرمینم!!... لب دوست داشتمرژ
 !کیساده اما ش...!!  بودي خرچنگ قورباغه اشیاصال بهتر از اون ارا... چشمم درست کرده بودری زیقشنگ

 ...نیی پادمیی و دوفموی انداختم تو کموی گوشری زنگ سوم امي صدابا
 ...نی ام موقع سوار شدن موجب شد سرم بخوره به در ماشعجله

 ...سالم_
  و با حرص گفتمدمی پهنش و دي خنده

 !به سرم که داغون شد؟...؟يخندی میبه چ _
 ...! دادهی تکنی فرمون ماشي پهلو نشست و دستشو روبه
 ! ؟ینگفت_

  گفتکنهی داره خندشو کنترل مدیرسی که به نظر مي طورهیاخت و  باال اندابروهاشو
 !!به ابروهات که در عرض چند ساعت روشن شدن...نه_
 ... کنمي کارهی گمی مطونهیش...!  پرويپسره ... خنده و منم از خجالت لپمو گاز گرفتمری زد زیپق
 ! خانومم؟میبر_

 ...!ارهی ها متنفرم اما بازم به زبون مشوندی پسوند و پنی از ادونهی مخودش
   لب گفتمری بهش انداختم و زی کوتاهنگاه
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 .. میبر_
 ! من قطع کرد؟ي بود که جلویک!  گل کرده بودمیفضول باز... کردجکتی بار زنگ خورد و زود رهی لشیموبا

 !؟يچرا جواب نداد_
  خوشانه نگام کرد و گفتسر
 ...  برنامه شبو گوشزد کنهخواستی مدادمیاالن جواب م...مامانم بود_
 !چونیمنو نپ... بگه کهتونهی ممارستانمیخب ب_

  کتش درآورد و گرفت جلومبی از جشوی گوشعیسر
 مادر ي برانیبب...مارستانی برنی سر مهی بعد محضر ی با حاجنکهیآخه مثل ا...مامانم بود به خدا...نی خودت ببایب_

 ...!دمی خریزن جان چ
 ... دستم دادوی و خوشرنگکی جعبه کوچهی کتش فرو کرد و بی دستشو تو جدوباره

 !پسندِ؟یبه نظرت م_
من همه اش از گوشواره ...!  اومدی بود که طال دوست داشت و من بدم مییاز همون مدال... جفت گوشواره طالدو
 شیه قول خودش ر اومد و طال بر عکس دوست داشت گوشوارش بزرگ باشه و بی و ساده خوشم مفی ظريها
 ! داشته باشهشیر
 ! ناقالیدونی مامانمو مقهیخوب سل...! خوشم اومد_
 ؟! بخرمیکی توام ي برايخوایم...! ي فکر کردیپس چ_
 ...کنهی متمی که داره اذدمی خنده هاش فهماز
 !زنونست... دوست ندارمی مدلنی من ایدونیتو که م_
 ! ؟ي که دست نزديزی من نبودم به چنمی کن ببفیخب حاال تعر_
 !ي داريخودیچه توقع ب! زنمی نمدی سفاهیگفته بودم دست به س_
 .رمیمی میمن از گشنگ...نای مامانم اشی پمی شام بريسادی موضعت وايپس حاال که سخت پا_
 !رمیگیمن جلوتو نم... مامانت شی پي نهار شام بریتونیم_
 !اونم با دست...ي ـرامم بشورـی لبـ ـاس زدیز هفته دوم باا... هفته اولههی بهت لطف کنم یلیخ...!! نه تروخدا_
 .. بذاره کناری بلبل زبونگهی مشت محکم تو بازوش زدم تا دهی

 ...!  واسه ابراز محبت هستاي اگهیراه د!...خانوم چرا خشونت؟_
 ...! دمی خونه محبتو بهت نشون ممیبرگرد_

 عذاب هی...هویاما ...!  خوشبختمکردمی که درست مثل االن فکر میی خنده هاش دلمو برد به همون روزاقهقهه
 ...نیوجدان سنگ

 !؟..ریام_
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 !جانم؟_
 ...! یچیه_
 ... خب حرفتو بگو!  جانم ناقابل نثارت کنم؟هی من یخواستیفقط م_
   خندهری زد زلی دلی بود خنده هام چون اونم بيمسر... کردمی خنده نگاش مبا
 ...ایبدجنس شد...نیرحسی امترسمی ازت میکنیم نگام ينجوریا...؟یِچ_
   محلمون چطور بود؟شگریکار آرا_
  که متوجهش شد گفتمي و با پوزخنداوردمیمنم کم ن...ارهی به رومم میعوض...دی شعور فهمیب

در ضمن موهامم ...!  الزم نبود انجام بدن جز چنتا دونه مو بردارندیکار خاص!  خودم خوب هستمیبه اندازه کاف_
 ! بودی شونه کافيتا رو...کوتاه کردم

 ...نی ماششهی رومو برگردوندم سمت شنهی خندمو نبنکهی اي اعتراضش بلند شد و برايصدا... وسط خالزدم
 موهاتو ی سرخود رفتشهی که نمينجوریا...یگرفتی از من اجازه مدیاصال با!...؟؟ي موهاتو کوتاه کردی چيبرا_

 !  بلند دوست دارمي من مویدونیتو نم...! يکوتاه کرد
  اخم به صورتش زل زدم و گفتمبا
 ! خودمهيموها! دوست داشتم... نکن مثل دختراغی جغیج_
خوشحال بودم که ... رفتروی جا خوش کرد ادامه مسشی ـشونـی که وسط پی بهم گفت و با اخميزی چهی لب ریز

 شی شنیاقا فکر کرده تو ا...دیرسی ـنه هام مـی سری تا زتیموهام نها... دروغ نگفتمنمیالبته همچ...کنفش کردم
 !حقته...پرو...!  وجبم از موهامو نزدمهیسال 
 دونست اول به کدوممون ی خوشحال شد که نمي به قدردنمونیطال از د... می گذاشتمارستانی بنگی تو پارکنویماش
 ي خورده براهی!  افتاد منم هستمادشی و بعد تازه دی بـ ـوسنیرحسی ِ امی ـشونـی پکی ام شیلیخ... بگهکیتبر

 ... کردمیمامانم بلبل زبون
 ! دارم براش... پرو شدهیلی خری امنیمامان ا_
 ...!دمینشونت م...يتو پرو شد!... من؟یک _نیرحسیام
 !رمیگیحالتو م...کشهی توام خط و نشون ميجلو... ماماننیبب_

 ...زدی نمی و حرفکردی که فقط با خنده بهمون نگاه مطال
  شد و گفتی شاکریام
 ...! اون موهافیح!  موهاشو کوتاه کردهشگاهیخانوم امروز رفته آرا...یحالمم گرفت_

منم از لج ...هامو دست نزنم شروع کرد به غر زدن که من بهش قول داده بودم مونیرحسی هم بدتر از امطال
 ! خوردی خورده حرص مهی دیبا!  کردمدییتاک "دوست داشتم ...مال خودمه " جمله ي روی هنیرحسیام

 ...رونی ُ انداختند بری منو امپای بخش با تي پرستارابای ساعت مالقات تموم شد تقریوقت
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 !یفهمی مچوندمی پ خونه گوشتومیاالن که رفت...! ي مامانت بلبل زبون شده بوديجلو_
 ! گوشم نقشه بکشچوندنیبعد واسه پ...دمی اصال تو خونت رات منیبب...ي کردالیخ_
 ...ای کنی کنم که خودت رسما ازم عذرخواهي کارهینفس نذار _
 !؟ی پسر حاجی کنکاری چيخوایمثال م_

 ... دست گذاشتم رو نقطه ضعفشدوباره
 ...ستمی نیمن پسر حاج_
 ...یهست_
 ...ستمین_
 ...زمی عزیهست_
 ..زمی عزستمین_
 ... عشقمیهست_
 از عزا ی امروز هـ ـوس کرده دلی پسر حاجنیاما ا...! یمنم پسر حاج...باشه پس... عشقمیحاال که گفت_

 ...!ی باشانیگفتم در جر...ارهیدرب
درسته سر همون بـ ـوس کوچولوام رو مخم ... حرفا نبودنیاصال اهل ا... شدهشی طورهی نامروزیا... مني خدايوا
 ...گهینه د... مطرح کنه نقدری ای موضوعهی نکهی ای ولرفتیم
 ...!بس کن...نیرحسیام_
  باال انداخت و با خنده گفتي شونه االی خیب

 ...! شروع کنمخوامیتازه م_
 یمش روح و جسمم که شده بلبل زبون آراي دادم براحی سرم جابه جا کردم و ترجي چادرمو با حرص روکش
 ...نکنم

 زی آوي راست رفتم تو اتاق و چادرمو روهی... وارد خونه شدمنیرحسی درآوردم و جلوتر از امفمی خونه رو از کدیکل
 ...  سرم بردارم در اتاقو بستمي شالم ُ از رونکهیقبل از ا...انداختم

همه اش ... کوتاه جلوش برمنی لباس آستنی با ای بود اما دوست نداشتم حتی چي ترس مسخره برانی دونم اینم
 ... به چشمش اومده بودمی به اندازه کافزی رنگ مو و صورت تر و تمنیاونم حاال که با ا...معذب بودم

 دیبا...موهامم خواستم ببندم اما دلم براش سوخت ...دمی برمودام پوشیِ کوتاه زردمو با شلوار مشکنی استشرتیت
 ... بهش دروغ گفتمدیفهمیم

 ...خدا کنه تو زقش نخوره...کردمیکاش همون موقع ها کوتاهشون نم...ختمی شونه هام ري باز کردمو روموهامو
 ...دمیبازم زدم و روش برق لب کش!!  لب دوست دارمرژ
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 منو ادی...بغـ ـلم کنه...دیکه شا...دی که شاياون لحظه ا..ری اگه امکردمیم فکر نی تخـ ـتم نشسته بودم و به الب
 !؟ی چفتهیحامد ب

 .فتهی نفس نفس زدنام تو بغـ ـل حامد بای کشمی تو بغـ ـلش نفس می وقتترسمیم...! ادی کنه سمتم نخدا
 

از ... رفتمییرای به طرف پذنهیدر اتاقو باز کردم و با طمائن... باال سرم بستمی کش مشکهی جمع کردم و با موهامو
 کانال به اون کانال نی مبل خودشو ولو کرده بود و از ايرو...لباساشو که عوض نکرده بود...دمشیپشت سر د

 ... مبل نشستيمودبا رو  خودشو جمع کرد و مثل بچهعی زدم تا سريتک سرفه ا...کردیم
 !بچه پرو!...؟ي زل زدينجوری ایبه چ_
  گفتشدی مکی که بهم نزدنطوری مبل بلند شد و همي باز از روشی نبا
 ...!موهات که بلندِ!...؟یدروغ گفت_
  قدم عقب رفتم و گفتمهی

 ...!گشنمه...خوامیجناب من ناهار م_
  و دست به کمـ ـر گفتستادی جاش اسر
 ...! سر راسته هایلیآدرس آشپزخونمون خ_
 !بدو... گشنمهیلی کن که خيبدو آشپز!...زنمی نمدی سفاهیه گفته بودم دست به سمنک_
 ...واری به ددمی که سمتم برداشت چسبي اگهی قدم دبا
 عروس گلش کباك گرفته مجبور شدم جوجه ي چون مطمئن بودم مامانم برایول...ارندی برونیزنگ دم از ب_

 ؟ی درست کنیتونیساالد که م! ...سفارش بدم
  قدم باهام فاصله داشت که موضع خودمو عوض کردم و تند گفتمهی

 ...ساالد با من_
 که نجایا... باز ردم و تا کمـ ـر رفتم توشخچالویدر ... کردی وارد آشپزخونه شدم کف پاهام احساس خنکیوقت

 !ستیکاهو ن
 شمی داده و داره به رهیتک به اپن نی حسری امدمی محکم بستم و تا خواستم صدامو بندازم تو سرم دخچالوی در
 !خندهیم
 !؟ياسکلم کرد_

  متر داد باال و گفتمی نابروهاشو
 ...دی داراریاخت...! نه خانوم_

 ... ساز و دگمه اشو زدمیی تو چاختمیبعدم ر... پر کردم مهی اپنو برداشتم و تا ني روپارچ
 زحمت نشه نفس خانوم؟_

 !دارم برات...نداختی دستم مداشت
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 !واسه تو نذاشتم...خوادی مییخودم دلم چا...زمینه عز_
 ! مواظب باش دسته خودشو نبره؟ی از رو بستریشمش_
  اومدم که جواب دادمی مرونی آشپزخونه باز
 !یپسر حاج... دشمن شاد بشمذارمینم_
 ـنه ـیکنترلمو از دست دادم و محکم خوردم به س... سمت خودشدی خواستم از کنارش رد بشم بازومو کشتا

  که با خنده گفتدادمی هم فشار ميچشمامو رو...اش
 ...نترس کوچولو_

 کوبش قلـ ـبم خودمو کر ي وا بدم اما صداخواستمینم... بازوهام گذاشت و به طرف خودش چرخوندتمي رودستاشو
 ...کرده بود

 !؟ي موهاتو رنگ کردی بهت اجازه دادم که تو رفتیمن ک_
  چشمام نگاش کردم و گفتمياز باال...داد تا بازم سر به سرش بذارم و خندونش بهم جرئت طونی شلحن

 !؟ي داریمشکل...خودم دلم خواست_
 سرمو عقب هکمی که آوردی مکمیسرشو نزد!  و با اخم نگاش کردماوردمی خودم ني اما به رودمی لبشو دي روخنده
 ...بردم

 ؟؟ی با من مهربونتر باششهینم_
 ای تپش قلـ ـبمو بفهمه خوبه نکهیا... دست خودم نبودگهی کرد حساب نفس هام د گردنم فروي سرشو تو گودیوقت
 !... کنم؟ي ازش دورتونمیچرا نم...بد؟

 و تی توش عصبانگهی که دی ـنه اش گذاشتم و با لحنـی سيسرمو رو... دور کمـ ـرم حـ ـلقه کرده بود دستاشو
 دعوا نبود گفتم

 !؟يدوسش ندار! موهام زشت شده؟_
 ... قدم عقب تر رفتهی شونه ام برداشت و ي از روسرشو

 مسائل حساس نجوریمن اصال رو ا...ی موهاتو رنگ کنیتونی میهر وقت دوست داشت...تنوعه...قشنگه...نه_
 ...فقط...ستمین

 !؟یفقط چ_
  خوردند گفتزی شونه هام لي موهام رویوقت... سمت موهام برد و کش موهامو آروم باز کرددستشو

 ... بهترهيرنجویا_
 نگاش کردم و زونی با لب و لوچه آوارمی دربنی جو سنگنی جفتمونو از انکهی اي و برادمی موهام کشنیی به پایدست

 تا لبش به خنده باز شد گفتم
 ...من گشنمه_



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 864 

 ... تو تنم انداخت تا خودم برم سمتش و با همه وجودم بغـ ـلش کنمی ووجهی بلندش ي خنده هايصدا
 روزی که تا دمونهی مي مثل فتح کردن کعبه اي که دوسش داري اونم تو حصار بازوان مرددنی کشقی عمنفس

 ....يگمش کرده بود
 ... منی موجود زندگنی تری داشتندوست

 ... سخت و سردمان تمام شدي هاروز
 ... نمی در اغـ ـوشت خوشبخترکنمی من گمان محاال

 ...لک بگذارم پي از ترس ازدست دادنت پلک روي آنکه لحظه ایب
 ... نکردمی اعتراضکی لبخند کوچهیجز ... قلقلک داد پهلومو

 ! نفس؟یکنی مهیگر_
 ـنه اش ـی سينگاهم از چشماش به رو... و با پشت دستم اشکامو پاك کردمدمی خودمو عقب کشيتند

 ... شده بودسی خورده خهیلباسش ...افتاد
 !حواسم نبود...دیببخش_

  گفتي و با خنده محودی لباسش کشیسی خي رویدست
 !ي لباسامم بشورکنمی مي کارهیمنکه گفتم _

  که با خنده جواب دادمکردی داشت باز مرهنشوی پي هادگمه
 ... کهي داري لباس شونی ماشریام_

 ... کامل از تنش دراورد و انداخت رو صورتملباسو
 ...!ایش خوب شسته بانوی اومدم ارمی دوش بگرمیمن م... کن خانومشیچشماتو درو_

 ... ناز دارهنقدری و ادهی پوش شوشریحاال خوبه ز...نیی پادمی صورتم کشي از رولباسو
 بغـ ـل هیبا ... جنبه امیچقدر من ب... نشستمونی تلوزي و رو به روختمی ریی خودم چايبرا... شستم کای با رلباسشو

 ! بفلم نکنه؟گهی کردنه دهی گرنیحاال نکنه سر هم... اشکم در اومدیخشک و خال
 !!نگو زشته... تو سرتخاك

مرده بودم از ... بند برداشت و شروع کرد به چک کردني مادرشوهرا لباسشو از رونی که گرفت مثل ادوششو
 ... اوردم تو نبود من خل شدهمانیا...خنده
 ... و ماست و نوشابه رو آماده کردمي بشقاب غذا خورعی رو که آوردند سرغذا

 ...کنهی چونه اش و نگام مری آقا دستشو گذاشته زدمی که ددمیچشینم گذاشتم و مزه اشو م اولو تو دهقاشق
 ... دهن پر گفتمبا
 !ست؟یگشنه ات ن...گهیبخور د_

  ماست زد و گفتي توقاشقشو
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 !کال به نظرت من چاق نشدم؟...چرا اتفاقا_
  که نشسته بود نگاش کردم و گفتمنجوریهم
 !صورتت خوشگل تر شده...ادیاما ببهت م...ي من الغر شدم تو پر شدیهرچ_

 ...دی جلو اورد و لپمو محکم کشدستشو
 ي کم دارلویچهار پنج ک! يای درمافهی و قختی رنی از امونیاز االنم بگم تا عروس... من زن تپل دوست دارمیول_

 !يایتا رو ب
 ... شدمرهی باز به صورت مرد مقتدرم خی گشاد و دهني چشمابا
 ! سفارش دادن؟یآقا چ!...جووون؟_
  باال آورد و گفتمی و دستاشو به نشونه تسلدیدی بلند خني صدابا
 ...ي دارارشویاخت... نبود همه اش مال خودتهادمی...غلط کردم_
 ...! پسر خوبنیآفر_
 ...دیلرزی تن مشی طوالني نگاه کردنانیاز ا...خل شده بود... غذا نخوردادیز

هنوز به ... فاصله نداشتم که راستشو گفتمی با خوشبختشتری هفته بهیمن !... حامد تصور کنه؟ کناری منو هممکنه
 ...!!خوب و بد بودن کارم شک دارم

منم بلد بودم ...زنمی مدی سفاهی که چرا دارم دست به سنداختی مکهی تی هنی حسری امشستمی نهارو که ميظرفا
 ... کنمتشی اومد اذیجوابشو بدم اما دلم نم

 
 يکاناال... اومدی ازش در نمیی اما صداخونهیاول فکر کردم داره نماز م... که تو اتاقش رفته بودشدی مي اقهی دقچند
 ... که صدام زدکردمی عوض مي خودی بونویتلوز

 ر؟یجانم ام_
 ...  نفسایب_

 و داره با لپ ختهیش ر مشت برگه جلوهی نشسته وسط اتاق و دمید... گرفتمشی خاموش کردم و راه اتاقو پونویتلوز
 ...سادمیتو چارچوب در وا...کنهیتاپش کار م

 !جونم؟_
  از چشمش برداشت و گفتنکویع... االن زده بودیول... بزنهنکی وقت عچی بودم هدهیند
 . انجامشون بدمدمی چند وقت نرسنیا... شرکتو بکنميمن کارا...نجای انی بشایب_

 ... خودم تو شرکت افتادمي کاراادی... شدمرهی که باز بود خی نشستم و به صفحه اکسلکنارش
 ...کردمی نرم افزار کار منیچقدر تو شرکت با ا...ری بخادشی_
 ... کردی خنده نگام مبا
 ..؟يخندی میبه چ_
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 امارتو زدمی هر دفعه که زنگ مچارهیب...يکردی ملهی بهش پزی رهی افتادم که تو شرکت چارمی دوست بادی...یچیه_
 ...!یمونی ملی تو مثل عذرائگفتی مرمیزش بگا

 !؟يدیخندیتوام البد مثل االن م... بدجنسيا_
 ...گرفتمیحالشو م...نه به خدا_
 !داد؟ی تو اون شرکت آمار منو بهت میبگو ک...یدونی منو میِ و پوك زندگکیتو که ج...ییحاال خدا_
 واست مهمه؟_
 . بدونمخوامیفقط م...کنهی که نمیفرق_
 !! دست گروه سهراب بودریالبته ز... کردی کار میتو قسمت فروش داخل...پارسا...يمصطفو_
 ... کردمزی اسم روباه مکار چشمامو ردنی شنبا
 ...!!اون مردك که همه اش رو اعصابم بود_
 !فقط اون رو اعصابت بود؟_
 ...دی بود که دوباره سوالشو پرسنگاهش به صفحه لپ تاپش...دمی تخـ ـت دراز کشي بلند شدم و رونی زمي رواز
 ! فقط اون رو اعصابت بود؟گمیم_

 ... همي سرم گذاشتم و چشمامو روری زدستمو
 منظور؟_
 ! رو اعصابت نبود؟رونی بی که باهاش نهار رفتزتونی عزهیهمسا_

 ی حال خوشدادی نشون مدی صفحه کلي ضرب دستاش روي اما صداکردیبازم نگام نم... شدمزی خمی جام نسر
 ...نداره

 ؟یزنی باهام حرف مينجوریچرا ا...یدونی مویتو که همه چ!...ر؟یام_
 ... پاش برداشتي از رونکشوی و عرونی بدی لپ تاپ کشری از کاغذاشو از زیکی

 ...!الی خیب... نداشتميمنظور_
 دارم نگاش دونستیم...زل زدم بهش...دوباره کنارش نشستم ... کردم و بلند شدمزونی تخـ ـت آوي از روپاهامو

 ...دادی نشون نمی عکس العملچی اما هکنمیم
 ...ی پسر حاجيباز که بد اخالق شد_
 ... موندشی ـشونـی پيناخناش بلند نبود اما رد انگشتاش رو... خاروندشوی ـشونـیپ

 ! شدمی عصبانهوی... حال خودم تو اون روز افتادمادی...!! دیببخش_
 ... عطر عوض شدشو دوست داشتميبو...کنار صورتش... زانوم گذاشتم و صورتمو جلو بردمي رودستامو
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 آرومش خواستمی کارم منیمثال با ا... کردی همون روزا که دندونش درد مادیبه .... لپم تکون دادمری ززبونمو
 کارو نی خودشم هممدی دی تر شد وقتی کم صورتش دوست داشتنيزبر...شدمی آروم مگفتی راست مایدروغ ...کنم

 ...کنهیم
 ...شدمیچقدر آروم م!... بود؟ادتی وونهید_

 ... و با خنده رد چشماشو دنبال کردمدمی عقب کشصورتمو
 !... رفته باشه؟ادمی شهیمگه م_

 ...بغـ ـلش کردم... برام باز کرد تا بغـ ـلش کنم دستاشو
 ...! لب هاش قفل شديلب هام رو... خواستم بگم دوست دارمتا
  ، ترکاندی انار را متی ـوسه هابـ

  ، رساندی را مبی ستی هانفس
  باراندی ـوشت ابر را مآغـ

 ... ! توینیزترییپا
 ... نبودخواستمشوی که میی تمام سال هایبه تالف... اشکام دست خودم نبودختنیر
 ...!باالخره فتحش کردم_

 ـنه اش ـی سي به پلکام دادم و سرمو از روی حرفش اتکوننی ادنی چشمامو باز کنم اما با شنخواستی نمدلم
 ...برداشتم

 ؟ي فتح کردویچ_
 هی باشه که یی دوباره فاتح لب هاخوادی دلش مدمیفهم...گوشه لبشو گاز گرفت... چشماش به لب هام اشاره کردبا

 ...عمرِ تو سکوت بهم دوخته شدند
 
...!  کار کنهشدی وگرنه دست تنها مجبور نممی رفتری شد د توریتقص...مامانت چقدر به خودش زحمت داده بود_

 ...بدجنس
 ... سرش قالب کرد و نگام کردری زدستاشو

 گم؟یمگه بد م...؟یکنی نگاه میبه چ_
 سرمو پشت و رو کردم تا ری زي نداد متکای جوابدمی دیوقت... شدرهی ازم گرفت و دوباره به سقف اتاق خنگاهشو

 ...رونی متکا فشار دادم و نفسمو با صدا دادم بيسرمو رو... فتهی سرم بری زشیخنک
 بگو خودمو ادیخوابت م...يدی تو فقط سر تکون مزنمیمن دو ساعته دارم باهات حرف م...؟یکنی فکر می به چریام_

 !خسته نکنم
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 سرش برداشت و بازوهامو به ریتا باالخره دستاشو از ز...دمی ندی نگاش کردم و بازم عکس العملی چشمری زبازم
 حالش نگرانم کرده نیا... ـنه اش بذارمـی سيعمال با کارش ازم خواست تا سرمو رو...دیسمت خودش کش

 ... تظاهر به آروم بودن کارم شدشهیدرست مثل هم...بود
ا من باهاش  خونه نباش تی ساعتمی نهیخودتم ... باهاش حرف بزنمخوامیم... دعوت کندویفردا نهار نو...ینفس_

 !باشه؟...راحت حرفامو بزنم
 ... ـنه اش بلند کنم که مانعم شدـی سي سرمو از روخواستم

 ! خودم زنگ بزنم دعوتش کنم؟ای بهش یگیم_
 ...ریام...دینگران نو... بودمنگران

 ...خب...آخه-
  و گفتدی سرم کشي به حالت نـ ـوازش رودستاشو

 !زنمیخودم زنگ م_
 ؟ی چادیاگه ن...فقط اگه خونه باشه...زنمیخب من زنگ م_

  و گفتدی باالتر کشلحافو
 !یزنی نمدی سفاهیتو که دست به س...رمی بگرونی دوست داره بگو از بدی نویغذاهم هرچ...زنمیخودم زنگ م_

م  ـنه اش بلند کردـی سيسرمو از رو...اوردمی خودم ني اما باز به روبردی نمنی حرف زدنشو از بی آخرش تلخیشوخ
 موهامو پشت گوشم انداخت و گفت...با حرص نگاش کردم...کردیبا خنده نگاهم م... صورتش بردمکیو نزد

 !نکن... نگاه کردنتنی ادهیکار دستت م_
 ...اما مکسم باعث شد تا لبهامو کوتاه ببـ ـوسه... باز کردماخمامو

 !باشه بانو؟...شهی بدتر می بهم اخم کنينجوری اگهیدفعه د!...گفتم کار دست خودت نده_
 ... زدم و سرمو عقبتر بردمي لبخند ژکوندفتمی برشی که ممکن بود گیتی فرار از موقعيبرا
 خوبه؟... رونی برمی مدی ساعتم به بهونه خرمیاون ن...کنمینهار خودم درست م... محترميآقا_

 زده بشه و ییم که قراره چه حرفا فکر کردنی متکا رها کردم و به ايسرمو رو... داد نییپا "آره" به نشونه سرشو
 ... بشهیبازتابش چ

 !ر؟یام_
 هوووم؟_
 ؟ی بگی بهش چيخوایم_
اما خودش ... باز بشهمی پاشون تو زندگخوامی وجه نمچی بگم که به هدیدر مورد رسول و احسان با...نگران نباش_

 و اندازه تو دوست نداشته دین اگه نوم... باهامون رفت و امد داشته باشهتونهیتا هر وقت که خانوادش متوجه نشن م
 راحت الشیخ... بزنم به نفع خودشم هستخوامی که مییحرفا...ستی ام کمتر از تو نیلیدوست داشتنم خ....باشم
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 خوابتیحاال هم بخواب که خواب از سرم بپره و!...می خود داري تو هرکدوممون جاي که تو اون قلب کوچولوشهیم
 ...کنمیم

 ...ترسمی مادی همه فرنی همه سکوت و انیمن از ا...دمیترسیم... سرمدمروی و لحافمو کشدمی اشو بـ ـوسگونه
 خوردهی نرفته بود که تو خواب صد بار وول مادمیهنوز ...دارِی ـنم بـیرحسیمطمئن بودم ام... صبح تو جام غلط زدمتا

 پهلو نی بار از اهی یحت...شبیاما د...نیی تخـ ـت شوت شده پاي از رونمی آخر شب ممکنه چشم باز کنم و ببیو حت
 ...!به اون پهلو نشد

 تمام اون ی و من از نگرانرونیبعد نمازم از خونه زد ب...خودم بلند شدم ... بلند شد صدام نزدی نماز صبحم وقتيبرا
 ...! رو دور تا دور خونه راه رفتم و با خودم حرف زدمقهیچهل دق

 ن؟یرحسی امي نبردلتمی که موبایکجا رفت_
 ... دستشو باال آورد و به نون سنگک اشاره کردعی سریلی و خدی دمویدلخور

 ! ببرمموی رفت گوشادمی...رمیبه خدا رفتم نون بگ_
 ی مشت شدم افتاد و اخم الکينگاهش به دستا... نکشمغی و سرش جهی گرری خودمو کنترل کردم تا نزنم زیلیخ

 ...کرد
 ببخش... که نگفتمینفس جان فکر کردم خواب_

 درد و ی وقتدیرسیسر م... نبودي برام عادگهیسوزش قلـ ـبم د... کردی عبور ممینی بي ممتدم از پرده هاي هانفس
 ... اومدیغصه سراغم م

 چند نیا... غرور نبوددمیشا...هی گرریغرورم نذاشت بزنم ز... گرفتم و پشت سرم در اتاقو محکم بستمشی اتاقو پراه
هرچقدرم ...ارمیزود کم م...خب زنم...من مردش نبودم که محکم باشم... بشکونمی کسيسال نشده بود بغضمو جلو

 ... مرد باشهتونهی من زهی ام یگاه.. بهم گوشزد کرده باشهی سرنوشت لعنتنیکه ا
 

ستمو دراز کردم تا لحافمو د...دمی تخـ ـت چرخينگاهمو ازش گرفتم و رو... به در اتاق بزنه بازش کردنکهی ابدون
 که یی اون قطره هازنیتا نر...نمشی تا نبدادمی هم فشار ميچشمامو رو...بردارم که خودش برداشت و روم انداخت

 ... دارندبموی قصد تخردونستمیم
 ! معرفتیب...هی گرری بسته شدن در زدم زي گذشت که با صداي اقهی دقچند
اونقدر از دستش ...خندهی داده و داره بهم مهی به در تکدمیاما د...ي نامردیلی بزنمو و بگم که خغی شدم تا جبلند

 ... شدم که متکامو پرت کردم سمتش و صدامو انداختم تو سرمیعصبان
 !... بازه؟شتی تو نخورمیمن دارم حرص م...ری امي نامردیلیخ_
 ـنه و شونه اش ـی ضربه هام به سیهرچ... تخـ ـت هجوم بردم سمتشي کتک با متکا اکتفا نکردم و از روبه
 ناکارش نی از اشتری تا برهی دستامو بگکردی نمی سعیحت...کردی خنده اشم گوشمو کر مي صداشدی مشتریب

 ...  برداشتمش براش داره دست از تالی کتک زدنا حکم نـ ـوازشو شوخنی ادمی دیوقت...نکنم
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 !یعوض_
  گفتکردیندشو کنترل م که داشت خی به کمـ ـر بهم زل زد و درحالدست

 ! دهنتزمیری فلفل مي فحش بدگهیدفعه د...تی تربیب_
 !يزیچه برسه بذارم تو دهنم فلفلم بر... دستت به من بخورهیکنی مخودیتو ب_

اول دستشو به کمـ ـرم زد و بعد با .. باز جوابمو دادیشی بودم اون در کمال آرامشو با نی و عصباني من جدهرچقدر
  گفتيخنده زهردار

 !دی و ببـ ـوس بگو ببخشيری بگیتونی که نمیپس بلف نزن و دست... که دستم بهت خورديدید_
 موهاش فرو بردم و با ناخنم به سرش فشار نیدستامو ب... جمله کلماتش مثل سوهام روح برام بودجمله
 ...منم دل رحم... افتادي و اويباالخره به آ...آوردم

 !سرت درد گرفت؟_
 ...دی دهنش آورد و بـ ـوسيو دستامو جلکف

 ! واست چند مدل غذا گذاشتگهیاونوقت اگه د...ي پسرشو زدگمیبه مامانم م_
 ! بودمیافتادم اما مثل چوب رخت...فتمی تا تو بغـ ـلش بدی کشدستمو

 !؟يقهر کرد_
 نار گوشم گفتدستشو دور کمـ ـرم حـ ـلقه کرد و با خنده ک... به نرم شدن اماکردی می شوخش ته دلمو راضلحن

  خوابت نبرد ؟شبید!...ی لعنتیاتیمثل بچگ...! شنی اونور بشه پرخاشگر منوری بچه ها ساعت خوابشون اگنیم_
 اون وضع يپاشنه پاهامو بلند کردم و اونم با دستاش کمکم کرد تا تو... شونه اش رسوندم ي تا روسرمو
نگو ...یول... بگه بروخوادینکنه م...تونهی نمی بره ولخوادینکنه م!...نکنه از من؟...خسته است...نگاهش کردم...بمونم

 ..مرگ ِمن
 ...یپسر حاج...ی ام خودتیلعنت...!  خوابت نبردشبیتوام د_
 ! بودهیتنب!... بهم داد و منم ازش فاصله گرفتم تا نخندمی سر انگشتاش قلقلکبا
 !خوبه؟... بشهدای سرو کله اش پدی تا نومیخوابی میی بعد دوتامیخوری صبحونه ممیریاالنم م_
 ؟ي زنگ زددیمگه به نو_
به خواهرش ! البته بگما جواب سالممو نداد! امی جواب داد معی دادم سرامی پ5ساعت ... وروجکزهیسحرخ...آره_

 .کنهیزود قهر م...!رفته
 ...!میونفری جناب هماي بشر دو پا ثابت کنه که ما بچه هانی به ایکی دیباالخره با... خوشم اومددی کار نواز
 شما صبحونه اماده رمی دوش بگرمیحاال هم تا من م! کنهی که محبت نمدهیمحبت ند...اونم مثل خواهرشه_
 !زم؟یباشه عز...یکنیم

  که به غلط کردن افتادمرونی بزدی زبونم داشت مگهید... دستاش گرفت و تا تونست فشار دادنی بصورتمو
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 !یروان...ي کردنکاروی اگمیبه مامانم م_
  برام دراز کرد و گفتزبونشو

تنبل ...ی جلوم تا کمـ ـر دال راست بشي که تا عمر دارکنمی مي کارهی ی ام زود قهر کنگهیدفعه د...یزنم...! بگو_
 !خانوم

انگار ما ...می حرف زدزی سر مری دل سهی و میصبحونه رو آماده کرد...نرم کمکش ومدی خنده از اتاق رفت اما دلم نبا
 من گفتی اون می بود و هرچادشی اون گفتمی من میهرچ...رهی بممونی کودکمی که نذارمیباهم قرار گذاشته بود

 ... اومددی تا نومیدیجفتمون نخواب... بودادمی
 که ادی بدی تا نومی بودستادهی در ايجلو... شرت خوش رنگی تهی ساده و شی آراهی... داداشم خوشگل کردميبرا
  گفتنیرحسیام
  بدجنس؟یرسیواسه داداشت به خودت م_

  گذاشتممینی بي اشارمو روانگشت
 ...! باش چون ممکنه با ازدواجمون موافق نکنهنی رنگنی داداشم سنگيجلو...شییه_
 اومد ییلوی ککی ینیری جعبه شهی دست گل و هی با دیو اخم کرد و اومد جواب بده در آسانسور باز شد و نتا
 اون دوتا رو از دستش عیبه جفتمون سالم کرد و منم سر...صورتش پشت اون دست گل بزرگ گم شده بود...رونیب

 ...گرفتم
 دیشا! داداشم زود بزرگ شد... اخالقشونی بودم ادهیند...! ي خشک و جدیلیاما خ... کردی رو بـ ـوسنیرحسی امبا

 ...کردی مهی گرلی و اون با دلخوردمی مواری به در و دلی دلیهمون موقع که من ب
 ...کردی مهی گرلی و اون با دلخوردمی مواری به در و دلی دلی همون موقع که من بدیشا! شد

فکر کنم اونم تا صبح نخـ ...انگار دلش پر بود... به شونه هام آوردیفی بغـ ـلم کرد و فشار خفی روبـ ـوسموقع
 ! بوددهیـواب
 یحت... نگاش کردمختمیری میی که براش چای نشسته بود و من در تمام مدتری امي درست رو به روییرای پذتو

 بزنه یبه داداشم حرفنکنه ... شده بودرهی بدجور بهش خریاما ام... نگاه کنهری باال تا تو صورت اماوردیسرشو نم
 !ناراحتش کنه؟

 ریبهش لبخند زدم و ز...کردیدلخور نگام م... داداشم گرفتمياول جلو... ُ برداشتم و به سمتشون رفتمیی چاینیس
 "پیخوشت "لب گفتم

دستشو باال ... که هنوز دال نشده بودمنیرحسی اميجلو...دادمی محی کج و معوجشو به اون اخم سه در چهار ترجخنده
 "خوامینم "آورد و گفت 
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 شروع کرد ازش درباره کار و مدرسه نیرحسیام... نشستمی مبل تکي دوتاشون رونی گذاشتم و بزی مي و روینیس
 نیرحسی تشکر کردم و پشت بندش امدی از نوینیریبابت گل و ش... کوتاه جواب داد و دوباره سکوتیلیخ...دیپرس

 ...!بهم اشاره کرد که برم
 ... اومدنیرحسی که امشدمی اتاق داشتم حاضر متو
 باشه؟...هر وقت زنگ زدم برگرد_

 ... خسته و خوابالودش نگاه کردمي رفتم و با التماس به چشماکترشینزد
 !؟...نیرحسیام_

 ... تکون دادي دور کمـ ـرم حـ ـلقه کرد و با لبخند سردستاشو
 !جانم؟_
 ...دمیبار بـ ـوس پاشنه پاهام بلند شدم و گونه اشو دورو
من فقط ... که چقدر بهش وابستمی دونیم...ادی نگهی که دی نزنی حرفهیفقط ... بگوی بگيخوای میهرچ...تروخدا_

 ... زده بشه کهیحرف....خوامینم... برادر و دارمهی نیهم
  حرفم گفتنی تکون داد و بلبهاشو

 !؟ی انتخاب کنیکی من و اون نیب_
دستاش دور کمـ ـرم شل تر شد و ...هاج و واج به چشماش نگاه کردم!... برداشت نبودنی حرف انی منظورم از امن

 ...در اتاقو برام باز کرد
 ...!زنگ زدم برگرد_

 ... بزنم و برمی حرفدی من نبانکهی ایعنی شی دستورلحن
 مبل بلند شد و ي از رودوید منو با چادر دی نودمی رسییرایتا به پذ...رونی سرم انداختم و از اتاق اومدم بي روچادرمو

 گفت
 ! کجا؟یآج_

 ارهی تا بلکه کمتر به سر پر دردم فشار بدمی سرمو کشکش
 ...ي بخورییتا تو چا...امیزود م.. دارمدیبرم خر_
  طرفم اومد و گفتبه
 ...ي برخوادینم...امی مرمیگی بگو خودم ميخوای میهرچ_
  نگاه کردم و گفتمری امي باال انداخته شده ي ابروهابه
 ...امیزود م... خودم برمدیبا...نه_
  کردم و گفتمری به امرو
 !دیمراقب باش...گردمیمن زود برم...اری ام بوهی مرجانیام_
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 ...کردی بود و با تعجب به چشمام نگاه مستادهی اییرای وسط پذدینو
 ... نگاه نکن داداشمينجوریا

 ...!"به سالمت " گفت ری که امرفتمی در مسمت
 شدمی ممونی و دوباره پشداشتمی ربط جنس برمیتو مغازه با ربط و ب... رفتمنیی خونه بسته شد و من از پله ها پادر

 قراره کردمی مینی بشی و پزدمیبا خودم حرف م... دارهی اوضام خنده دار شده بود تا گرشتریب... سر جاشذاشتمیو م
 ... بشنوندی بگن و چیچ
 صفحه اش روشن بشه و کردمیدعا دعا م... زل زده بودممی خونه نشسته بودم و به صفحه گوشکی پارك نزديتو

انگار عقربه ها باهم مسابقه گذاشته بودن تا ... نشده بودي و خبرگذشتی ساعت از رفتنم ممین...نمی ببرویشماره ام
 ... برنشیزودتر پ

 "ایب"... اومدامی پهی تا فقط برام قهی ساعت شد پنجاه دقمین
چادرم رو هوا بود و اگه اون کشو نزده بودم حتما از ...دمیی نفس دوهی برداشتم و تا خونه نی زمي هارو از رومشمبا
 ... افتادیسرم م
 "...نفس آرومتر " راه پله ها بهم گفت ي از توری باال رفتم که امي خونه رو زدم و از پله ها طورزنگ

 ...!نکنه رفته باشه...! گشتی مدی نويشا در فقط چشمم دنبال کفي جلودمی رسیوقت
 !هست؟_
 ؟یک_
 ..!گهی ددینو_
 ...يدیی از بس دويکبود شد... توایب_

تا صداش ... دستش به چشماشهدی نودمیوارد خونه که شدم د...ری از پاهام کندم و مشمباهارو دادم دست امکفشمو
 ... مبل بلند شدي و از رونییزدم دستاشو آورد پا

 
 ...ی اجياومد_
 هیگر...مرد کوچک من ... دی شده بود که نويزی چهی... خودم پر اشک شدي چشماش نگاه کردم و همزمان چشمابه

 ...کرده بود
 ...قرمز تر...چشماش قرمز شده بود...جلوتر...جلو رفتم... بغـ ـلش کنمخواستی مدلم
 ! بودری امریهمه اش تقص...هی گرری ـلش کردم و زد زبغـ
نازك !  کدومتون داد بزنمچی تونم سر هی نمگهید...خدا به داد من برسه...! هی گرری زدی بزنیشما دوتاهم که ه_

 ! لوسياینارنج
 هی که گردهی شنی چدمیفهمی مدیبا...رونی بامی اومد از بغـ ـلش بی اما دلم نمدمی و شندی نوي خنده تک

 ...!شدی وقتا زبونش تلخ می بعضنیرحسیام...کرده
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 برداشت و طرفم ي دستمال کاغذزی ميدال شد و از رو... ازم فاصله گرفت و اشکاشو با پشت دستش پاك کرددینو
 ... بزنهیبا التماس نگاهش کردم تا حرف...گرفت

 ...یخوبم آج_
 ... کردیتظاهر م... نبودخوب

 یِبه جنب برو تو آشپزخونه پ...ارهیغذا زنگ زدم االن م.... خونه باشه هاگهی ساعت دهی تا دی بادینو...نفس خانوم_
 !تیزندگ
 ! بود؟یمگه االن وقته شوخ....بردی حوصلمو سر منیرحسی موقع امی بي هایشوخ

  با خنده زبونشو تر کردو گفتدینو
 افتخار نکهیهم! يریگیبراش کلفت م... بذارم خواهرم تو خونه ات کار کنهي فکر کرديکور خوند... بامزهيآقا_

 ...!ادهیداده کنارت باشه از سرت ز
اون حالش ... نگاه کردمریبرگشتم و به صورت خندون ام! بودیوقته شوخ... گرفته بودمي جديادی من زنکهی امثل

 ...بهتر از ما..خوب بود
 !کشهیشاخ شونه م... توهمارهی داداشت منیکاله منو ا...ینفس_
 رو پاهام تونستمی که بهم وارد شده بود واقعا نمیبا استرس... مبل ولو شدمي و رودمی چادرمو از سرم کشی حالی ببا
 ...ستمیبا
  جفتشون نگاه کردم و گفتمبه
 ... راه رفتن ندارميمن نا... دی آماده کنوانمیبشقابو ل...! دی خرد کندیبشور...کاهو گرفتم...کار خودتونه...دییبدو_
  چشمام بهش زل زده بودم که گفتياز باال.. سرم برداشتي و شالمو از رودی گونه امو بـ ـوسدینو
 !؟يتو اجازه داد!  بهش اجازه داده باشم موهاشو رنگ کنهادی نمادمی ریام_
 بودن و با تاسف برام سر ستادهی سرم ايحاال جفتشون باال... نگاه کردمری و بعد به امدی نوي تعجب به چشمابا

 ... نیه به ا ندارینه به اون اول د...دادنیتکون م
 !کنمیدرستش م! خود سر شده! به خدا اگه به من گفته باشه _ریام
دستت رو خواهر بلند شه خودتو ... رشی ززنمی تمام اون قول و قرارمونو می کنتیاذ...نایرحسی اميباز پرو شد _دینو

 !زنمی مشی آتتویو زندگ
  باال و با ترس بگهارهی بتونهی که میی تا جامی دستاشو به نشونه تسلری باعث شد که امدی و با مزه نوزی آمدی تهدلحن

 ! بابادمیشوخ!...م؟یداشت...داداش_
  گفتمي که صدامو بردم باال و دستورکردی ممی داشت عصبانشونی بازوونهید
 ...دی چشمم برياز جلو_
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 اما اونا انگار نه کردمیچپ نگاشون مچپ ...ستادندی آشپزخونه اکی جفتشون نزددمی جمله مو نگفته بودم که دادامه
 لی دلیهرچند خوشحال بودم اما بازم ب... شده بودمي باهم بگو بخند راه انداخته بودن که کفريجور...انگار

 ری زتونهی کس نمچی تو لحن حرف زدنشه که هیدونم چینم... قول و قرار گذاشتهدمی با نونیرحسیپس ام..دمیترسیم
 ... که بهش داده بزنهیقول

بدون ...بدون ترس...خواستی خواب راحت مهیدلم ...دمی مبل دراز کشي مانتومو باز کردم و کامل روي هادگمه
 برام رفتتشی پذدی نونکهی ازش خواسته اما اییزای زده و چه چدی به نویی چه حرفاری حدس بزنم امتونستمیم...واهمه

 ...!دهیبخش روی اون دوران امي رفتارای راحتنی به همیعنی... بودبیعج
 ... مجبور شدم زورمو بهشون نشون بدمری امي که با صداکردنی میی قدرت نمای حسابپلکام

 ...پاشو... شربتو بخور رنگ و روت برگردهنینفس جان ا_
 يکمکم کرد تا رو... شک کنم به محبت هاشی حتذاشتیصورت مهربونش نم.... سوختی می خوابی از بچشمهام
 و سرش به کار کنهی داره تو آشپزخونه کاهو خرد مدی نودمید... ازش خوردمی قلپهی گرفتم و وانویل...نمیمبل بش

 ...خودش گرمه
 !ه؟ی گرری که تا اومدم زد زی گفتیبه داداشم چ_
 ... نگاه کرددی مبل مقابلم نشست و به نويرو
 !جون من... راستشو بگوریام_

 ش گفت امهی نصفه و نازهی و بعد خمدی به چشماش کشیدست
 ی رسول و احسان و حتي پاخوامیالزم بود دوباره براش تکرار کنم نم... بهت گفتمشبی که دییهمون حرفا_

 ! باز بشهمیسمانه تو زندگ
 ...نِی سنگدی مثل نوي پسري حرفا برانی ادیفهمیکاش م... نگاهش کردمي دلخوربا
 به ی آبهیپاشو ...ی رنگ و رو زشته جلوش باشنیاالنم با ا... خودمو خودشهنی حرفا بهیبق... نگام نکنياونجور_

 حرف بزنم ي باهات جدامی که هردفعه میشناسیتو مگه منو نم...؟ییدلواپس چ...یدست و صورتت بزن سرحال بش
 تو يهمه !...د همه تورم دوست داشته باشمی تو رو دوست دارم بایوقت! من دوست دارم!...؟یشیرنگ به رنگ م

 ساعت هی دی بچه بانیا...اوردنیحاال هم برو تا غذارو ن!...نیهم! ستنی همه تو نهیاما بق...!  طالشهیم...دی نوشهیم
 ... خونه باشهگهید

 چندش آور شده ی زردم به حد کافي حال و رنگ و روی بيچشما... نشستم نهی آئي چند بار آب زدم و جلوصورتمو
 شونه هام يموهامو دو طرفم بافتم و رو...اشتم به صورتم زدم که دیشی لوازم آرایدست به کار شدم و از هرچ...بود

 ...دادی سال تر نشون مو صورتمو با مزه و کم سن... اومدیفرق وسط بهم م...انداختم
 خواستمیم...زدنی حرف منیی پاي با صدانیرحسی و امدینو...ییرای راست رفتم سمت پذهی و ییرای تو پذبرگشتم
 !يِ چه کاردمی دی ولستمیگوش وا
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 !د؟یگی میدر گوش هم چ_
 ! رو صورتم دهنشون باز مونده بودشی اون همه آرادنی سراشونو آوردن باال و مطمئنن با دجفتشون

 ... که مثال پوست کنده شده بود اما اثرات پوستش هنوز روش مونده بود و برداشتم و گذاشتم دهنمياری خکهی تهی
 د؟ی زل زدیبه چ_
 ...کردی باز نگام منیرحسی اما امنیی انداخت پا با خنده سرشودینو
 ! قبلش زنگو بزني بديخوای مونی دکوراسرییتغ...!  تو خونمونهبهیفکر کردم زن غر...نکاراروینفس نکن ا_
 دمی و کشزی میصندل... زد که من نتونستم بشنومی دوباره حرفنیرحسی تکون داد و دم گوش امي با خنده سردینو

 عقب و همزمان با نشستنم گفتم
 !میدادی وسط فقط ما بود منی و ادی که باهم جور شدنمیبیم_

 ... و منو دست انداختندنی بلند شروع کردن به خندي با صداجفتشون
 !يخفمون کرد! خب پاشو برو حموم _دینو
 ...! خودت خوبهیواسه سالمت...يری دوسه بار دوشو بگي کن روزیسع_ریام
 ـنه ام فرو بردم که خودمو بود کنم شدت ـی سيتاسرمو رو...کردمیفاشون داشتم به خودم شک م با حرگهید

 ...دنیخندی و بهم مدادنی شد و با دست منو بهم نشون مشتریخندشون ب
 حرکتمو جبران عی ـنه هاشون هل دادم و اوناهم سرـی به طرف سزویم... شدمی عصبانی کارشون حساباز

 !باور نکرده بودم!  کردی شوخدی با پسرا نباگفتنیراست م!  ـنه ام درد گرفتـیس...کردن
 !ایوحش_
 نیبا آست!  هوا لپشو گاز گرفتمیسرمو جلو بردم و ب...دیخندی بازم مدی خندشو گرفت اما نوي زودتر جلونیرحسیام

  که با حرص گفتکردی لپش پاك ميلباسش آثار تفمو از رو
 ...! دی خندرمیام_
 می چون برام زبونشو ندی فهمشمیخود عوض...رمی بشم و لپشو گاز بگنیرحسی امزونی آودی نوي جلوتونستمینم گهید

 ... بمونه واسه بعدهشیتنب...متر دراز کرد 
 خورده ی صبحونه درست و حسابهی ششیحاال خوبه چند ساعت پ... و شروع کردم به خوردنمی غذا نشستزی مسر

 ...بودم
 ؟يچوندی پي چجورنویمه...؟ی نداشتي امروز کاردینو_
 ...!دنی نمریبه من قد تو گ... باشگاهرمیگفتم با دوستام م_
 ...کنهی فرق میواسه پسرا همه چ! هرچند من دختر بودم!...چه خوب_
 ؟يخورینفس چرا نم_
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 بعد با خنده  کباب گذاشت ودی نوي برانیرحسیام...برداشتم و گذاشتم تو دهنم... به قاشق پر شده ام افتادچشمم
 گفت

 ؟يریکجا م... باشگاهامیمنم م_
 که وقت خوردهی مییباشگاه رفتن به درد آدما... خوب بودکلشیه... ـنه اش انداختمـی به بازو و سیی گذرانگاه

 ...اضافه و پول اضافه دارن
 زودتر دی کرد که باي عذرخوهادی نومی غذا رو جمع که کردزیم... زدلشی بهش آدرس داد و اونم تو موبادینو

  گفتمدی رفت سمتش دم گوش نونیرحسی تلفن خونه زنگ خورد و امیوقت...بره
  گفت؟ی چیگینم_
  گفتنیی اشاره کرد و با تن پالشی موبابه
 ! بفرستم واستاری بتویبرو گوش...صداشو ضبط کردم_
 ... ذوق زده شدمی حسابدی نوی زرنگاز

 ! صحبتاشونو بفرسته جون به سر شدمدیتا نو... آوردملموی رفتم تو اتاقو موباعیسر
 شدن دهی کشي خودم بودم که صداالیتو فکر و خ... ظرف شستن تو آشپزخونه سر کردمي رفت و منم به هوادینو

 پاش نگه ری زی صندلي نشسته و پاهاشو رونتی کابي روری امدمیسرچرخوندم و د... حواسمو پرت کردیصندل
 ...داشته

 ...يخوشگل شد_
 !بودم_
 ...کننی مخیدستات ...يشوریهنوزم با آب سرد ظرف م_

  افسرده ها رو به خودم گرفتم و گفتمحالت
 ...رهیگی نمیی ظرفشونیآقامون برام ماش_
 ... به خداشهیچشمام باز نم...می بخوابمی ول کن برنارویا...گمیم_

 ....رونی اومدم و از اتاق زدم بنییت آروم پا تخـ ـيمطمئن که شدم از رو... خوابش ببرهنیرحسی موندم تا اممنتظر
 ... گوشم که آوردم پخش صدارو زدمکینزد...نیی آوردم پاموی گوشي و صدادمی مبل دراز کشي روییرای پذگوشه

 افتاد که دوست نداشتم دوباره نفس به ییتو گذشته اتفاقا...میکنی از نو شروع ممی دارمونویمن و نفس زندگ "
چون ...کنهی می زنجان زندگدونستمی من فقط منیگشتی که تو و رسول دنبالش مییتو اون روزا...ا برگرده اممیزندگ

 ي برام مهم نبود چجورگهی نگرفتم چون دراغشو سال سهی...خوندیهمونجا هم دانشگاه قبول شده بود و درس م
هم من ... مردا دوست ندارم قبل ازدواج زنم با نامحرم خوش و بش داشته باشهیلیمنم مثل خ! کنهی میزندگ

من دوست نداشتم زنم اهل ... راحت بودهگهی ديپسرا... دیشا...دی هم تو که نفس با احسان و رسول و شادونمیم
روز به خودم  ماه هر ازدهیتو اون !  باشهينجورید فقط من بودم که دوست نداشتم زنم ایاصال شا... و یمهمون
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رفتم سراغ !  غلطهنمی اگفتمیاما همون شباهم بازم با خودم م... بودهمی اشتباه زندگنی که نفس بزرگترکردمی مکتهید
اما منم همون !  و دعوادی زور تهدبه...گفتن... حرفارو واسه زدن داشتننیشتری دونفر بنیا!...حامد...یال...گذشتش

 مردونه باهات یلی خشهیم...ي بزرگ شدگهیتو د....! خواستمیردم که خودم م از حرفاشونو باور کیموقع اون قسمت
به خودم !  متنفر شدمشتریب...دمی از زبون اون دوتا ادم شنشویهمه زندگ... دوست داشتمیلیمن نفسو خ...حرف زد

روز ...اما رسول! هنوزم!  ازشادیبدم م... با احسان جور نبودمیاز بچگ... بازمدمیشنی اسمشو ما وگرنه تکردمی منیتلق
 دنی جمع وادارش کنه به رقصي که دست نفسو گرفت تا جلویهمون موقع...انهی ادتهی دونمینم...يچهارشنبه سور
 نفس اون دونستمیچون م...رهی نگاهم رنگ شماتت به خودش بگخواستمی چون نمدمیبه ظاهر خند! ازش بدم اومد

االنم ...بهش اخم و تخم کنم...اون شب ... نداشت اون لحظهیلیدل...و داشتممنم تعصبات خودم...نگاهو دوست نداره
 دنی لحظه شنهی ي که براارهی مادمی به یی و روزازنهی بهم تلنگر می حسهی... ته دلمکنمی بهش اخم میی وقتاهی

 گفتمیباز به خودم م...! کردی فرق نمیلی الناز خيحرفاش با حرفا...با حامد حرف زدم...شدمی و زنده ممردمیصداش م
مدام لعنتش ... اما منزدیمامانم با مادرش حرف م...به کل حسم نسبت به نفس عوض شده بود ...گنیدروغ م

 اگه اون گفتی ممبه... وقت دوسم نداشتهچی نفس هگفتی بهم می حسهی... برم سمتشذاشتیغرورم نم...!  کردمیم
 یآخه وقت... تو فرار کنهي خونه باباشدی از خونه اش که مخواستی بود که منیزمانم اومد سمتت فقط به خاطر ا

! شهی چقدر سرد مدهی تفاوت نشون می و خودشو بکنهی اخم می وقتيدید... بازم باهام سرد شددی دشویمادرشو واقع
امروز صبح که بهش گفتم ... دوسم ندارهکنمیبازم حس م...نطورهیماالنم ه...اون لحظه ها هنوزم تو ذهنم هست

 یهنوزم وقت!  تا با محبتاش کاله سرم بذارهکنهی تقال نمیحت!  زندی انتخاب کنه حرفدی و بایکی منو تو نیب
 چقدر دوسم ای که چقدر ازم متنفره کنمی فکر منی و به اارمی جلوش کم ممی با همه مردونگشهی میعصبان

...!  کمد دراومدي از تومونی بچگي سال عکساهیبعد ...نمشی تا نبرمی خودمو بگي سال تونستم جلوهیفقط ...داره
رفتم زنجان تا به خودم ثابت کنم نفس دوستم .... الناز و محسنی عروسيعکسا...مونی دوران نامزديعکس ها

 تنهاست اما دمیزم دبا...! یلیخ...تنها بود یول.. مثل نفس تنها بمونهي دخترهی شهیمگه م... ِینداره و حتما با کس
تو ... اما تو محبت کردنیِخودخواه...با همه وجودش... نفس منو بخوادنکهیشک دارم به ا...هنوزم! من شک دارم...

 ...مثل همون روزا!  قدم ترمشیمن پ...کوتاه اومدن
بازم نرفتم ... دارهازینفس به کمک ن... نفس عوض شدهگفتنی بهم می محسن و الیهرچ... سال شد دو سالهی

اما ... وقت دوسم نداشتهچیهمه اش منتظر بودم تا به خودم بقبولونم که اون با ازدواجش ثابت کنه ه...سمتش
 ...نشد!...نشد

بعد سه ... دور و برش بپرسم يحالشو از آدما... هر روزنکهیبه ا... از راه دوري کنترل هانی عادت کردم به اگهید
 به قتهی حقنی تلخو به زبون آورد اي هاتی که اون واقعیمثل همون شب...دوستم داشتسال به خودم گفتم اگه 

اونقدر بهش ...تونستی مخواستیاون اگه م... دارهدوسم منتظر بودم برگرده و بگه که...ارهی به زبون منمیریظاهر ش
 ی حتاشیمثل بچگ! بود...د رحم شیب... زنگم نزدیحت...ومدیاما ن...محبت کرده بودم که بدونه چقدر دوسش دارم
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 نشه کی من کوچي جلونکهی ايبرا! بردمی و براش عروسکشو مشدی ممی که از ترس پدرش تو انبار قاییموقع ها
 زخم دست ي و روکنهی مهی گریواشکی دمیدیتو اون سنم م!  اومده که تنها باشهگفتیم! زدی نمکشدست به عروس
 هیفقط ...زنهی و بهم بگه باباش کتکش مادی بار بهیفقط ... بارهی ارمی نمادی یاز همون بچگ...کشهیو پاش دست م

 هربار نفس از ترس کتک گفتی مانممام... کردهی بار جلوم گرهی کرد و همون ری پاش گری که چادرش زدمیبار د
!  که خودش لباساشو بشورهکردهی وادارش منیمه... مادرتکردهی مسی لباسشو خدادشی داد و بایخوردن از باباش 

از خودم حالم بهم ...!  بازم منتظر بودم اون برگردهدونستموی منارویمن ا!  خوشبخت نبودچوقتینفس ه...
 از ذهنم چوقتی حامد هيحرفا! دمی به دلم بد راه ميخودیب! شمی مدوساله ي وقتا مثل بچه هایبعض...خورهیم

 و ي شد دورگهید...!! کمی نفس کوچي برایلی خودمم خدمیهم که باهاش حرف زدم تازه فياون روز...رهینم
 راحت الموی خکنهی بگو بخند نمیبا کس... ندارهي سر و سری راحت بود با کسالمی خنکهیاصال هم...یدوست

 هیچهار سال گذشت تا !  اهل درد و دل نبوداشی مثل بچگیلعنت...آخه!  نهای برام مهم نبود دوسم داره گهید...ردکیم
 حرفو بهم گفت هزار بار خدارو نی محسن ایاونقدر دلتنگش بودم که وقت!  گفته بود دلش برام تنگ شدهی به البار

 ذاشتمیاما نم... مادرشو مادرميبه هوا... زنجانرفتمیم  حرفنیقبل هم...همون روزا! دمیشکر کردم و به خودم بال
نفس مثل مرد ... و هربار مثل دفعه قبلش دلم بلرزهنمشی ببدمیترسیم!  بودميخودمم که فرار....نهیمامانم نفسو بب

 م با خودیی وقتاهی...کردمی عوض مموی زندگریاما من مدام مس..درس خوند...کار کرد...ستادی ادشی جدیِ زندگيپا
 ی چهره اون دختر به ذهنم نمیحت...اومدمیم... ي خواستگاررفتمیم!  ازدواج کنمگرفتمی میمی و تصمکردیلج م
 نفس گفتمی و مکردمیبا دلم لج م! فقط نفس...! دمی شنیی زدم و چه حرفایی چه حرفاکردمیبه کل فراموش م...اومد
 !...من نگفتم! خودش رفت...گشتیدوست داشت برم! مرده

 به گوش نفس برسه ي روزهی نکهی ايمثل بچه ها برا...لیفام...تو محل کار... اومدیم...ومدی نمی تو زندگی کسچیه
 می ازدواج کردم به مامانم گفتم براومدی که نفس از روز اول ازش بدش میکس...که من با دختر خاله ام

 به اشکاش یراض... ذهنمو مني جلود نفس اومي بغض کرده ي لحظه چهره هی... درياما جلو...شیخواستگار
 و به بهونه تو خودمم ششی حاضر بودم ببرمش پیگشتی دنبال نفس میی و تنهاياگه تنها بود! چوقتیه...نبودم

رسول و احسانم تو !!  همراهت بودن که من دوست نداشتم کنار نفس ببنمشونییکسا...ي اما تو تنها نبودنمشیبب
 الی خیتو ب...  جرمهنی بزرگترنیا...گرفتندی داره و جلوشو نمطنتی نفس شدونستنیم اونا... نفس مقصر بودنیِزندگ
 ...مثل من!  نفسدنی به نديتوام عادت کرد...يشد
 و مدام به دمیخوابی دوساعت میکی يروز... بودم مارستانی هفته تو بهیکل اون ... اومد تهرانو قلبشو عمل کنهتا

اونقدر احمق بودم !  از من دوسش دارهشتری بزنهی بهش سر مقهی که هر دقیاون...هی اون پسره همساگفتمیخودم م
نرفتم ...برگشت...خوب شد!... به قلبش نخورهن و دست اورهیو دلم به زبون آوردم کاش نفس بم بار تهیکه 

 ...مثل هربار قبل...اما هربار... کنمی بدون تو زندگتونمی نمگمیم...رمی مندفعهی اگفتمیهربار م...مالقاتش
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 شی خودمو آتخواستمی متیط عصباناز فر...دتمی هوا اومد تو اتاقو دی و بمی که مالقات مادرش رفته بودي روزاون
 شیبعد ش!  پاشو تو اتاق گذاشت برنگشتم نگاش کنمی دلم موند که چرا وقتي رونیحسرت ا...اماهمون شب!! بزنم

 دادم و به محسن گفتم شماره مارستانوی بنهی هزنمشیبب  دوبارهنکهی ايبرا! برام بس بود...یسال اون فاصله ده قدم
 .. خونه باهاش قرار گذاشتمنیدم هم...رمیمنو بهش بده تا اجاره خونه ازش بگ

 ی حسابگشونی دیکی رونوی بادی از قلـ ـبم بخواستی نفس مدنی دی از خوشحالشونیکی دلم دو تا بچه بودن که تو
بهش گفتم مـ ... کردمرشیتحق...حرف زدم بد باهاش یلی خدمشی دیوقت! رمی که باهاش دعوا بگزدیسرم غر م

 ...نبود...ـستحق
 ... خنجر به خودم زدم و بعد قلب اونهیاونقدر صورتش الغر شده بود که با هر جمله اول ...چکدومیه

واسه ...بهونه داد دستم واسه ادامه دادن...دادیکاش نم! اونم جوابمو داد... که به دهنم اومد گفتمی چرت و پرتهر
 باهاش برخورد کردم که از خونه زد يطور....!  خداستبیانگار نه انگار مهمون حب...اومد خونمون...دعوا کردن

 مارستانی روز بهی...شدمی موونهی دگشتیاگه با مامانم برنم! رملعنت به غرو.... شدم اما بازممونیبالفاصله پش...رونیب
 که تو يبه خاطر چنتا مرد... راه برهتونستی نمجهیخون داده بود و با سرگ... من شدریاونم تقص...حالش بد شد

 با دمیرسی رفت و اگه بهش نمجی سرش گمارستانیتو راهرو ب...رونی بادیهمون اتاق بودن سرش داد زدم و گفتم ب
 بار باعث شد قلب سنگ هیهمون ...به قلـ ـبم... که نه ـنه امـیبه س... ـنه امـیسرش خورد به س...نی زمخوردیسر م

 ادمی از ی جونش کنارش افتاده بود به کل همه چی بي ـنه ام بود دستاـی سي سرش رویوقت...شده ام بشکنه
 چقدر دمیتازه فهم!  کنمهی مرد گرهی ـلش مثل بغـ تا من بتونم توادی پرستار سمتون نکردمیخدا خدا م...رفت

اومد ...ی تو مهموندمی ِ که ديمال همون روز...ستی و امروز نروزیعالقه من به نفس مال د...دوسش داشتمو دارم
 بود و برداره و برام ي اوهی که تو جا میبی تنها سخواستی میتو عالم بچگ!!  برداره و مامانش زد پشت دستشبیس
 دهی بار دهی... پشت دستش افتاد یدعواش کرده چشمم به سرخ اومد کنارم تا بگه مامانش یوقت... مادرشه کارهیب

 نکاروی نفس همي و منم برادی دستشو بـ ـوسي دستش سوخته روي مامانم موقع آشپزنکهیبودم بابام به خاطر ا
 !زود عاشقش شدم!  فقط نه سالم بودمن... تنهاستدمیتو اون سن و کم فهم...بهم لبخند زد ...خوشحال شد! کردم

باور ...ترسهیاون ازم م! می بگمیتونی ته دل جفتمون مونده که نمیی حرفاهیانگار ...ستیوزا حال جفتمون خوب ن رنیا
 که ندازهی راه مدادیدوباره داره اون بچه غرغروئه داد و ب...کنهی وقتا از نگاه کردن بهم فرار می بعضی ولکنمینم

 نکهیاما بدون ا...کنار نفس...کنار من...ی باششهی همخوامی منچو...تو رو دعوت کردم خونه ام! نفس دوسم نداره
 از منه اما اگه شتری بیلی نفس خی زندگيسهم تو تو...نفس مال توام هست... بدجنس باشمخوامینم... بفهمهیکس
طر  خاهب...سر قولت بمون..!! شینی ببیتونی نمگهید... باز شهشی سمانه به زندگی حتای... رسولای احسان يپا...يروز

 اما شهی حالت خوب می کنارش باشدونمیم... ام هستگهی قول دهی... جونش به جونت بندهدونمیخواهرت که م
 ؟؟!قبوله...! یبه خاطر اونم شده قول بده زود خوب بش...نفس همه اش نگرانته
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 به ی زمانهی نکهیا...!  داغ دلمو تازه کردنیرحسی اميحرفا... از اشک شدهسی صورتم خدمی به خودم اومدم دتا
 شی شنی انکهیا... ازدواج کنهي اگهی هرکس دی حتای با دختر خاله اش رهیگی ممی از من متنفر بوده که تصميقدر

اما کاش ...ستی که حالم خوب ندونهیم پس... سال منتظر بوده من برگردمو خودش جربزه برگشت نداشته
 زد و دیقشنگ حرف دل من بود که نو... نداشتنیسرحی امي کم از حرفادی نويحرفا... چقدر دوسش دارمدونستیم

 ...منو راحت کرد
 
 ذهنم رد ي از جلولمی فهیچون هر شب مثل ...ادمهی زاروی چیلیمن خ... نداشتی کم سختشی تو زندگیآج"
اما االن خوب ! دمی فهمی نمروی تحقیاون موقع ها معن...شدی مرینفس هر روز تو خونمون تحق...شنیم
 ي مامانم نفسو براادی نمادمیبار  هی!  ناراحت بودخوردی و نفس مذاشتی که سر سفره مي از لقمه ایبابا حت...فهممیم

 و زدی دائم با بابام حرف مدمیدی وقتا میلیخ...زدیاصال باهاش حرف نم... صبحونه صدا زده باشهایخوردن نهار 
موقع ... بار صداشو نبرد باالهیاز ترس بابام ... نفس افتاد به جونیآخر شبم بابام م...گفتی نفسو بهش ميرفتارا

 وتری کامپي دستش بشکنه و نتونه باهام پادمیترسیم...کردمی مهی و فقط گرستادمیمیوا  درنیکتک خوردناش ب
! دادمی تو دلم بهش فحش مکردی می که مامانو بابامو عصبانیی وقتاهی! احمقانست اما راسته...!  کنهيفوتبال باز

 نفس گفتی همه اش ممامانم!  بخوابهشمی تنها بخوابمو مامانم نذاره نفس پشدمی شبش مجبور منکهی ايفقط برا
 سمت بردمی دستمو ممیکردی رو روشن منهی و هر بار که شومسوختی نفس ميدلم برا...سوزهی جهنم مشیتو آت

 !! قراره چقدر درد بکشهنمی تا ببششیآت
 

 کتکش زده ی بار بابا حسابهی ادمهی... نفسو داشتندي هواشهی احسان و رسول همیول...ادی نمادمی یلی از حامد خمن
...!  تو اتاق به زبون آوردم دست نفس زخمههوی که دی خونه خاله مهشمی رفته بودنی امایبعد واسه تولد احسان ...بود
 رسول و احسان ادمهیاما همون شب ...بفهمه چقدر تنهاست یبه قول تو دوست نداشت کس... دعوام کردیلی خیآج
! ادی خونمون رسول نمادی زن رسول مسایهربار پر! زنهیرسول به خاطر نفس با بابام حرف نم... ناراحت شدنیلیخ

که نفس ...گهیاونم م...رمی مششی درد و دل پیی جوراهی مشاوره و يفقط برا.. خودشو دارهیِاحسانم که زندگ
 ...زدهی مشکالتش باهاش حرف نمدرباره چوقتیه
 

 شی تو زندگخوامینم...خودش بهم گفته... دوست دارهیلی نفس خدونمیچون م...چکسیبه ه...زنمی نمی حرفمن
 بهم یتونستیحداقل م...ي مقصر بودیلیتو خ...اما اون روزا... خوبمنمیبی ممویهروقت اج...حالمم... کنهدایمشکل پ

 "...يدیدیتو که حال منو م!  حالش خوبهيخبر بد
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 ُ نیرحسی امي پايصدا... کوسن مبل و چشمامو بستمری انداخت زوی گوشعی و سردمی باز شدن درو شنيصدا
 !کنم؟یدلخور بود که چرا بهش محبت نم... اومدی و حرفاش تو ذهنم مدمیشنیم
 
 رهی خدارشی آشفته و صورت خواب و بيموها چشممو باز کردم و با خنده به هی ي نفساش الي صدادنی شنبا

 ...!شدم
 
 !؟ي شدداریب_
 

  باز گفتمهی ني دستاشو دور کمـ ـرم گذاشت و با چشمادوتا
 
 ؟یخوابی من نمشیچرا تو پ_
 

  انداختم باال و گفتمطنتیابروهامو با ش... صداش دلخور بودلحن
 
 !برهیخوابم نم! یکنیخرو پف م_
 

  باز کرد و به کمـ ـرم فشار آوردشتری بچشماشو
 
 ...دروغگو _
 

  دور گردنش حـ ـلقه کردم و با خنده گفتمدستامو
 
 ! باشهی ُ دوستي دورخوامی نمگهید! میشیجا م...می مبلِ بخوابنی رو همایب_
 

 حرف خودشو دینفهم... شکمم نگه داشتي و دستامو رودیاونم به پهلو خواب... و منم به پهلو شدمدی دراز کشکنارم
  ـنه اش چـ ـسبوندم و آروم گفتمـیسرمو به س... دادملیبه خودش تحو

 
 ؟يچنتا دوسم دار_
 

 ... گرفتي گردنمو به بازي موهام فرو برد و مهره هانی بدستشو
 
  بم و خواب آلودش گفتي همون ضصدابا
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 !آخرش چنتاست؟_
 
 !ستایب...ستیب_
 

  و گفتدی بـ ـوسسرمو
 
 !شمی که مامانم واسم گذاشته رد مي بخواب وگرنه از خط قرمزری بگحاال هم...ستایب_
 

 ... آسوده خوابم بردالی با خنباری هم گذاشتم و اي روچشمامو
 
 ی عروسخوادی زودتر می به مادر و پدرش گفته بود که هرچنیرحسیام... بود تا مرخص شدمارستانی هفته طال بهی

وگرنه حاال حاالها ... توسط دختر نداشتندهیزی رسم به آوردن جهری که خانواده اممیبه قول طال شانس آورد...رهیبگ
 ی مروقتی درمی و امکردمی مي روزا مهمون دارشتریب...مون خونه خودمیطال رو برد.میدادی ادامه متوی محرمنی ادیبا

خواهرش ...ستادیمیافه کار وا مهونا راحت باشن و هم اضذاشتیهم م...زدی دونشون مری تهیاومد و به قول خودش با 
 یکی...یمثل بشقاب و جا نمکدون... تو آشپزخونهلیوسا...میکردی مدی خرمیرفتی عصرها باهم میاز اهواز اومد و بعض

 ...مشی ماهم نبردگهی دمی بردی باهامون اومد اما از بس غر زد که خسته شدم و بخرریدوبارم ام
 

 واسه خودم ی بود و پولیچون دستم خال...البته با پول خودمون... خونه پرده بخرمي اصرار کرده بود که براطال
وسائلشم همونجا ... دادملی خونه رو گرفتمو خونه رو تحوشی رفتم زنجان و پول پدی روز از صبح با نوهینداشتم 

 کنم که يونستم کار تختنیبا هزار جور زبون ر... خودم دست و پا کنمي برایونیلیفروختم و تونستم دوازده م
 ...رهی نگی مرخصنیرحسیام
 
مثال همون ... بهش ندارن ي کارگفتیاما خودش م...چونهی بابارو نپنوی مهنقدری بگم که ادی به نواومدمی میی وقتاهی.

 بودم نیمنم اونجا مدام دلواپس ا... اردوئه مدرسشون که مثال قرار بود تا نه شب باشه باهام اومده بوديروز به هوا
 اراك تا می رفتیی روزم باهم دوتاهی... نبودالشی خنی خودش عاشاهللا مي وامیکه کارا زودتر انجام بشه و ما برگرد

 ...می بدی خبر خوش ُ به النیا
 
  آمادش کنهیی جوراهی که میقبلش به محسن گفته بود...رهی نمادمی از چوقتی شد که هیی همون روزااز
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خودمم تو تماس ... بهم زنگ زده و منم باهاش حرف زدمي چند بارری که امدونستی حد منی فقط در همی الالبته
 بود یال... مامانم انجام شدهوندی عمل پدی فهمیمخوصا وقت... خورده دلخور شدهی... بهش گفتمنارویآخر هم

 ...ارمی از دلش در بيبلد بودم چجور...گهید
 
آرشم از مامانش خشونت به ارث ... بودمدهی که منم ازش ترسکردی چپ چپ نگاه منیرحسی به امي خونش طورتو

 ...نیرحسی امي به پادی کوبی مشت اساسهی که گذشتی از اومدنمون نمقهیچند دق...برده بود
 
 هاشو تو اتاق هی گری اما وقترمی بگشی رو پهی رونی ام همی با الخواستمیم... بودمنی خورده سر و سنگهی محسن با
 ...رونی اومدم بهودهی بالیفکر و خ نی از ادمید
 

 ری که امکردهی هاش معلوم بود اصال فکرشم نمهیاز شدت گر... کنمفی براش تعرزوی کرد همون اول همه چوادارم
 ي اگهی همزبون دی اتفاقا و حرفارو نزنم اما من جز الیلی خخواستمیم... داشته باشهي رفتارنیباهام همچ

 و اون نیرحسیاونم به حرف اومد و از ام فقط گوش داد اما کم کم... نگفتیچی دوساعت اول هیکی یال...نداشتم
 ی سراغ النیرحسی که امیی همون روزای حتای... حرف بکشهی تا از الکردهی محسنو وادار منکهیاز ا...روزا برام گفت

 نداشته و نیرحسی با اميسال رابطه ا چند نی ام تو ای الدمیتازه فهم...دهیاومده بوده و درباره گذشته من پرس
 پاچه اون بدبختو اوردهی جلوش منویرحسیهر بارم محسن اسم ام... نامه رسون بودهیی جوراهین دوتا ی انیمحسن ب

 ...گرفتهیگاز م
 

 ری به قول اممی موندششونی که پيتو همون دو روز...ذاشتی ارش ميالبته اگه کارا... خوب بودی و اوضاع الحال
 حال می جلومون نباشن تا ماهم بتونی بود که محسن و النی شانسمون اتینها... بوکس آرش خانسهی کمیشده بود

 ...میری بچه پروئو بگنیا
 

 با اون حالش یی جوراهی و ارتشی کرد تا بی محسنو راضدنمونی هفته بعد دکی... نداشتی تمومی الي هایدلتنگ
 ری کارارو منو امشتری و بی شده بودن مامور نظارتیهرچند طال و ال...می آماده بشی عروسيکمکمون کنه تا برا

 ...می انجام بدمیمجبور بود
 

بعدم ... خوب بودیلی نفر خهی ي بود اما براکی و کوچینقل...می طال اجاره کردي خونه براهی خونه خودمونم کینزد
 بعد شاهللایقرارم شد ا...رهی خونه جدا بگمیذاشتی خودش نبود نمياگه به اصرار و قسما... تنها باشهمیذاشتیمگه ما م

 ...نهی سال بره و طبقه اول خونه جناب سرهنگ بشهی
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 خودشو دشی خري و ماهم براشدی اجرا مدی بایدستور ال!  گند چرمش عوض شدي موبلمان خونه به خاطر بوست
 ما داغون شده زدی که اون بچه ميون مشت و لگدبا ا! تنها گذاشتن آرش و طال خطرناك بود...میهمراهمون برد

 ...چارهی بي چه برسه به طالمیبود
 
 یکی....رمی قرار شد دو دست لباس بگنمی هميبرا...طبق رسومشون حنابندون نداشتند... شدنیی تعی عروسخیتار
 ...ی پاتخـ ـتي ام برایکی و ی عروسيبرا
 

 سه هفته از مرخص شدنش نکهیطال با ا... قبول نکردی کسادی تا باهامون بمی رو زدی به هرکدنی لباس خرسر
 ام قرار بود تا روز یمحسنو ال...ومدی طال نشی به خاطر موندن پرمیمادر ام. راه بره ادی زتونستی اما نمگذشتیم

 ...انی دفعه همون شب بهی برن خونه خودشون و یعروس
 

 چند وقت بابت نی تو ای طال که حسابي از دختر خاله هایکی...گذروندی مشوی آخر بارداري که ماه هارمی امخواهر
 ... مزون لباس عروسو دادبهمونهی آدرس می بهش زحمت داده بودریدوختن لباس طال و مادر ام

 
 ... لباس عروسدی خري برامی و بعد رفتمی کردی و تاالرو قطعمی رفتاولش

 
 ... زد و بعدم مارو گذاشت به امون خدای حرفهیب  لری که فروشنده زمیدی انتخاب کردن لباس اونقدر خندموقع

 
 ... پشتش آخر خنده استيبندا...میری بگنوی اایب...ری اميوا_
 
 ...میشی سوژه خنده مشهی از بندا باز میکی موقع اومدن تو تاالر میما شانس ندار...نه بابا...ن؟یا...کدوم؟_
 
 ... دارهنمیآست... چطوره؟نیا...یگیراست م_
 
 !ادیبه اندامتم م...دکلتـ ـه ام هست!  خوبهنیا...ی دار بپوشنیمگه مختلطه که آست!...نه_
 
 و کم کار فی ظریلی ـنه اش خـیلباس دکلتـ ـه ا که رو س... انداختمی که رو به روم بود نگاهی رنگی لباس نباتبه

سمت چپ لباسم دامن ... شده بوددهی اش با ساتن لباس پوشگهی طرف با تور و طرف دهی دامنش نییشده بود و پا
 ...میـر جمعشون کن  پشت کمـمیتونستی داشت که مي بلنديجمع شده بود و دنباله 

 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 886 

 شب رهنی پهی... انتخاب کردممی پاتخـ ـتي لباس براهیهمونجا هم ...ارهی که لباسو برامون بمی فروشنده خواستاز
 شده ی طراحنی شکم با نگنیی ـنه تا پاـی سي و از روشدی میاه مدل منییبلند که تا مچ پام بود و از کمـ ـر به پا

 ... باشهمی با لباس عروسوت برداشتم که متفای پشت گردنمویلباس پاتخـ ـت...بود
 

جلوش معذب بودم اما انگار که اون ...فروشنده هم باهام اومد تو اتاق پرو تا کمکم کنه... بزرگ بودیلی پروش خاتاق
 زی ساهی ـنه هام متفاوته ـی سزی تا اگه ساارمی ـرمو دربـی بهم گفت لبـ ـاس زکی شیلیخ... اش بودشهیکار هم

 ...ارهی برام بگهید
 

 يدکلتـ ـه ...می لباسش مدلش بود که اونموقع متوجش نشديِتنها بد... که آورده بود به تنم خوردینی همخدارشکر
 مده و قشنگه اما من اصال گفتیفروشنده م... شدیـنه هام مشخص م ـی سي باالیعنی... بود نیی خورده پاهیلباس 
 ...نهی صدا بزنم تا تو تنم لباسو ببروی امشدیروم نم

 
 !شمیمعذب م... ـنه هام پرِـیمنم س...ستی جلوش خوب ننیا_
 
 ...ادی بهتون میلیبه نظر منکه خ... هم مدلشادیهم رنگش به پوستتون م... ام قشنگهیلیخ... مدهگمیم...وا خانوم _
 
  برم تاالر؟ي چجوری شوهرم بپوشم بعد شب عروسي جلوشهی روم نمنویمن ا... راستشیول...ادی بهم مدونمیم_
 
 !دی داریی چه اخالقاامیشما مذهب_
 
 لبش ي که روی زد و با خنده زورکي تک سرفه اهویزل زده بود بهم که ... نگاه کردمششی اخم به صورت پر آرابا

 آورد گفت
 
 تور به یبعدم وقت.ادی لباسم قشنگ به چشم منیبا ا... خوبهیلیشما اندامتون خ...! ردیگی که سخت منهیمنظورم ا_

 شونه هاتون ي موهاتونو رودی بخواشگرتونی از آراای... شونه هاتوني رونشی بندازدیتونی مدیموهاتون بزن
 ! به خداشهیمشکل حل م...بندازه

 
  نازك کردم و گفتمی پشت چشمضی غبا
 
 د؟ی شوهرمو صدا کندیری از اتاق مدی دارشهیم_
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  تکون داد و به هول گفتيسر
 
 گمیاالن م...بله...بله _
 

 طرف خنده ام هیاز ...کردی میی خود نمای تو لباس حسابکمیکمـ ـر بار... شونه هام انداختمي باز کردم و روموهامو
 ... چشم تو چشم بشمری با امدمیکشی خجالت مگهیگرفته بود از طرف د

 
خودم ... تا برگردم طرفشدی حرف زدنش بازومو کشنیدر ح...زدی حرف ملی در اتاق پروو باز کرد داشت با موبایوقت

 لباس ری امي بارهکه من جلونی اولنی اکنهی ندونه فکر میهر ک...کردمی لباسم مثال نگاه منییکه همه اش به پا
 ...دمیپوشی نمي بازنیا  لباس بهچوقتیه...واقعا هم دفعه اول بود...پوشمیآزاد م

 
 ي از جلوویگوش...سرمو آوردم باال و به صورت خندونش نگاه کردم... چونه ام و آروم صدام زدری گذاشت زدستشو

 دهنش فاصله داد و گفت
 
 مبارکه... خوبهنیهم_
 

 و با اومدن فروشنده لباس پاتخـ دمی کشی نفس راحتهی...ت و از اتاق رفمینی بي با انگشت اشاره اش زد روبعدم
 ...زدی با تلفن حرف نمری امگهی دندفعهیا... به دلم نشستیلی خشیازیرنگ پوست پ... تنم کردمیـت
 
 چطوره؟_
 
 ...ادی میبه تو همه چ... قشنگهنمیا_
 
 ...خوشبحال تو شده...! گهی دمینیما ا_
 
موقع ظرف شستن ناغافل صدام زد و تا برگشتم ... افتادمشبشی حرکت دادی که کردی نگام مي مرموزي خنده با

 يبرا.. استفاده کنمزموی دوباره رژ لب عزدی باسهی وانجای اگهی خورده دهی بهم گفت ی حسهی...دیلبهامو بـ ـوس
  گفتمنمیهم
 
 کت شلوار شماهم مونده جناب...می کار داری برو که امروز کلگهیخب د_
 

  و گفتدی کشلپمو
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 ... از من فرار کنیتو ه...ندازمی مرتیباالخره که گ_
 

 يدایبعد خر...رونی و لبسارو بردم بدمی خودمو پوشيلباسا... و دست به کمـ ـر منتظر موندم تا از اتاق بره دمیخند
 که ی کتنی راحت با دومیلیخ... واسشون آسون و راحتهدنیچقدر مردا لباس خر... شدری اميدایتور و تاج نوبت خر

 درآومده ی چاق شده بود و از اون حالت پوست استخونخورده هی بود که ی مدتنی به اشیخوب... انتخابشو کرددیپوش
 ... اومدی کت و شلوار بهش مگهیحاال د...بود
 !! نزنه هاغی ابروهاتو تیگی مشگاهی ارايری مگمینفس م_
 
 
 !زنن؟ی مغی عروسو تيها ابرویدونیشما مگه م...یجونم پسر حاج_
 
 
اون شب که من ... گذاشته بودنتی چوب کبرکهی دوتا تشی عروسي برامی آبجنیهم! دونمی که نمیپس چ_

 ...شدی حالم دلشا بد مدمشیاما فرداش کهد.دمینفهم
 
 

  و گفتمدمی محکم کشلپشو
 
 
  راحتالتیخ... گفتنشگری خانومت به آرایآبج_
 
 
 ؟ی گذاشتینهار چ... گرممیدم آبج_
 
 
 هی!  ام خرم کنهندفعهی باز و بسته کرد تا ايچشماشو با حالت با مزه ا... حرص به صورت خندونش نگاه کردمبا

 هفت هشت نفر آدم که از شانس من همه پر خور ياونم برا... کنمي آشپزکردیهفته بود که مجبورم م
 ...دادمی رو مطال يواب غرغرا جدی باي چون اونجورری بگرونی بگم از بکردمیجرئتم نم...بودن

 
 
 ...خدا کنه طال غذا بذاره...هرچند...ذارمی می چهی خونه حاال میبر_
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  که گفتکردی در خونه پارك مي جلونویماش
 
 
 ! اومدی بهت میلی انتخاب کرد خزتی که همسر عزیی لباسانکهیفقطم به خاطر ا...رمیگی غذا مرونیامروز از ب_
 
 
 ... که بهم دادیگفتنش نه به اون اعتماد به نفس " زیعز" به اون نه
 
 
 ! نهیشیاصل جنس خوبه که لباس تو تنم خوب م...! زمیهمسر عز_
 
 

  داد باال و گفتابروهاشو
 
 
 ...ياز اولم تک بود... انتخابت کردمی چي برايپس فکر کرد...اونکه صد البته_
 
 
 يبرا!  کنهیچه برسه بخواد برام بلبل زبون...ادی هم نممیو قدم مامانمو مامانش تا دي باال جلومی اگه بردونستمیم

  دادم و گفتمهی تکنی ماشی ـنه به صندلـی دست به سنمیهم
 
 
  بود؟ی اولش کی بگشهیم...از اول؟_
 
 
  بست و گفتي با خنده مرموزنوی باز ماشمهی ندر
 
 
 ...شهیم...اولش_
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 ... خورده مکث کردهی
 
 
 به ظرف یواشکی و يدیکشی بافته شدتو مي مسخره بزرگ موهاي اون روسرری که تو زی همون مهمونشهیم_
 ! يشدی مکی نزدوهیم
 
 

 ...دی لب جفتمون ماسي رولبخند
 
 
 ؟...نیرحسیام_
 
 
 جانم؟_
 
 
 ...م؟یبر_
 
 

 ...شی که دوباره شده بودم مترجمه اصلییاز همون نگاه ها... کردنگام
 
 

 رو با کاور کتش ُ وهی مي مشمباهانیرحسیام... اومد ی گلوم مریجعبه لباسام تا ز... می شدادهی پنی از ماشجفتمون
 ...آورد

 
 
تو اتاق داشتم لبسمو عوض ...نیرحسی خونه جفت مامانا اصرار کردن که هم من لباسمو بپوشم هم اممیدی رستا
 ... هوا برهیب... ادی هوا بیب!  رفتارش عادت کرده بودمنی به اگهید... اومد داخلری که امکردمیم
 
 
 ؟يای بعد بی در بزنيخوای مریام_
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 تخـ ـت برداشتم و ي که لحافو از روکردی داشت نگاه مکلمی به هقی دقگهی جمله کارو بدتر کرد چون دنی اگفتن
 ...دمیچیدور خودم پ

 
 
 ... و مسخره کردنمدنی بلندشروع کرد به خندي صدابا
 
 
 برم به مامانت بگم؟...کنه؟ی ممیآدم خودشو از شوهرش قا... کنگاهین_
 
 
 ... لباسامو بپوشمخوامیکارتو بگو م...کنمای متی به خدا حالریام_
 
 

 ... اومده تو اتاقمی اومد که به خاطر چادشی تازه انگار
 
 
 !خسته شدم از بس جوجه و کباب خوردم...میری غذا فستفوت بگگمیم...آهان نفس_
 
 

 ...نداختی با اون خنده مرموزش داشت دستم میعوض
 
 
 ...ی بدجنسـ ـیلیخ... چند روز به تو جوجه و کباب دادم؟نیمن ا...نامرد_
 
 

 ...ادی و با دست بهش اشاره کردم جلوتر نستادمی اومد سمتم که رفتم پشت تخـ ـت وای مداشت
 
 
 ! صداتو واضح تر بشنومخواستمیفقط م... ندارمتیکار_
 
 

 ... دهنشيدستشو گرفت جلو... خندشو جمع کنهنتونست
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 ...کی...زنمی مغی جای يری مای...شمارمیتا سه م...نیحاال بب...زنمی مغی جرونی بي به دا نرنیرحسیام_
 
 
 ... دادهی کنار تخـ ـت تکی کمال آرامش دستاشو بغـ ـل کرد و به عسلدر
 
 
 ... حرص شمردمبا
 
 
 ...دو_
 
 

 ده گفت زد به چشمامو با خنزل
 
 
 ...سه_
 
 
 ... بدم دستشو گذاشت رو دهنملشی گوش کر کن تحويغای اودم دهنمو باز کنم و از اون جتا
 
 
 یشی پدمی مارمی جفت چشماتو از کاسه درمی بهم زل بزنينجوری و ای کندی منو تهدگهیدفعه د...نفس خانوم_

 ؟يدیفهم...بخوره
 
 

سرمو تکون دادم تا ... که لبهام درد گرفتدادی داشت رو دهنم فشار مي اما دستشو طورگفتی هاشو با خنده مجمله
 اما دوباره نفس قطع دمی نفس راحت کشهی نیی دهنم آورد پاي دستشو از رویوقت... بشه و ولم کنهی راضدیشا
 ...شد
 
 
 ! که چقدر عروسشو دوست دارهیدونیم...شهی متیاالن که رفتم به مامانت لـ ـبمو نشون دادم حال_
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 پرسدم رو تخـ ـت و گفتم... که دوباره اودم سمتمکردمی مي زبون درازبراش

 
 
 ...!مال شما...غلط کردم_
 
 

  اشارشو مقابلم تکون داد و گفتانگشت
 ...گذرمیمن از حقم نم...ی به بعد مال خودمنی باش که از اادتی...نیآفر_
 

 ادیبه قول طال از مامانش ...زدی و خنده حرفشو می نبود اما با شوخي لحنش جدنکهیبا ا... کردیچی زبونمو قبازم
 خوادی مگهی داره به مامانش مدمی درونیاما تا از در اتاق اودم ب...دمیمطمئن که شدم رفته لباسامو پوش...گرفته بود

رش برام کل بماند چقدر طال و ماد...دمی عروسمو پوشباس برگشتم تو اتاق و لنمی هميبرا...رهیبره دوش بگ
شعر ... و برداشت و شروع کرد به زدنیی چاینیهمون موقع ام مامانش س...مسابقه گذاشته بودن...دنیکش

 ی همه خوشبختنی اقیکاش ال... ته قلـ ـبمیخوشحال... طالسی خيچشما...اوردیخوندنشون داشت اشکمو در م
 ...باشم

 
 

 از حموم اومد و بهش اصرار کردن ری امیوقت...وششون اومدخدا روشکر از جفتشون خ... دمی پوشممی پاتخـ ـتلباسا
 با رفتارش بهم نشون شدمی ذره بهش کم توجه مهیمثل بچه ها ...لوس شده بود... بپوشه قبول نکردشویلباس دوماد

 خودمم ری تقصدیشا...ستیجمع خودمون حواسم بهش ن  که چرا توکردی ملهی وقتا مثل بچه ها بهم پیبعض...دادیم
 ...به طال...دیبه نو...شدی حواسم پرت میی وقتاهی...بود
 
 

 از زنجان دمیاما د...ارمیبهم گفته بود که وسائل همون خونه رو ب...میدی خونه طالرم چلی وسای روز قبل عروسسه
 ونیلی ده ممیدی که خریلیکل وسا... وسائل داغون خونمونياونم برا...ستی بصرفه نمی کننهی هزی کلمیبخوا
 طال میدی رو چهی اسباب و اثاثنکهیهمون شب بعد ا...  ام نبوديازیبه قول خودش ن...میدی مبل نخرگهیالبته د...شد

 قرار ریمامان و خواهر ام...اون تنها نبود... خونه کردی منو تنها راهمی زبونیبا زبون ب... تو خونش بمونهخوادیگفت م
 ... بودادی هم برام زيهمون فاصله چند کوچه ا... کردمهیتا خود خونه گر...شد شبو اونجا بمونن

 
 
 ...می و شام بخورادی بری آشپزخونه نشسته بودم تا امتو
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 !؟... خانوميبغ کرد...میما که نمازمونو خوند_
 
 

 ... سمتش گرفتمرویکالفه ابروهامو انداختم باال و کفگ... عقب و نشستدی ُ کشیصندل
 
 
 !؟يخوایکوچولو مامانتو م_
 
 

 ...خواستمیواقعا مامانمو م...هی گرری بود تا بزنم زی جمله کافهی نیهم
 
 
 ...يبچه شد...چرا آخه ؟...نوی انیبب...ي وايا_
 
 

 و بعدم رسنی که به هقهق میی هاهیاز همون گر...خواستی مهیدلم فقط گر...اوردمی نمنیی صورتم پاي از رودستامو
 ... نشنوهی هات ُ کسهی گري تا صداي خودتو بغـ ـل کرده بودنکهی اي برادی پهلو درد شدهی

 
 

 ... دستام گذاشتي رودستشو
 
 
 ... کردن پاشو حاضر شوهی گريبه جا...می با اونا بخورمی شاممونو ببرمیپاشو اصال لباس بپوش... نکنهینفس گر_
 
 
 ...  بودستادهیباال سرم ا... صورتم برداشتي زور دستامو از روبه
 
 
 ...میپاشو بر...زنهیپف چشمات داد م... نه؟ي کردهی وقته گریلیخ...ه کننگا_
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 ...هی گرری دوباره زدم زی قورت دادم و آنبغضمو
 
 
 ! شوهرتشیبمون پ...خوادیگفت نم...میایبه طال گفتم شام م_
 
 
 ... ساکت شدي با تک سرفه اعمی سریلی خنده و خری زد زهوی

 
 
 ؟يخندی میتو به چ_
 
 
  قدم رفت عقب و گفتهی

 
 
 ! به خدااستی مادر زن دننی تریدوست داشتن... مامانت چقدر ماهِنکهیا_
 
 
   پشت دستم اشکامو پاك کردمبا
 
 
  مامانم رفته؟یخوشحال_
 
 
 لمی تحوزدمی مخودی که حرف بی مواقعدای که جدییاز اون اخما...اخم کرد... اش صد و هشتاد درجه عوض شدافهیق
 ...دادیم
 
 
 !اری به زبونت نگهید... منطقهی حرفتم بنیا... مامانتو چقدر دوست دارمیدونیخودتم م_
 
 

 ... و صداش زدمرونی برفتی از آشپزخونه مداشت
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 ...نیرحسیام_
 
 

  و بهش نسبت داده بودم که درست نبودیحرف...دلخور شده بود... برگشت و نگام کردسرجاش
 
 
 ... غذاتو بخورایب...دیببخش_
 
 

 ... نشستزی و اومد پشت مدی پشت گردنش کشیدست
 
 
 همون قدر که مادر خودم برام ی بفهمخواستمیفقط م...ی کنی تو ازم عذرخواهخواستمیمن نم...خانوم مهربون _

 که يدید... انگار من به اون بنده خدا گفتم برهیزنی حرف مي جورهیتو ...مهمه و با ارزشه مادر توام برام همونطوره
چقدر باهاش حرف ... رفته؟ادتی...شدی نمیراض...اش  خونه دختر خالهمشی ببرگفتای مرخص شد متانممارسیاز ب
 ! دستت درد نکنه؟یگی مينجوریاونوقت تو االن به من ا...زدم

 
 

 ...ختمی براش اب رزی مي و از پارچ رودمی صورت داغم کشي دستامو روکف
 
 
 ... آب خنک بخور_
 
 

 ...دی نگم ببخشگهیفت داما خودش گ... حق بودحرفش
 
 
خونه مادرزنم ِ هروقت دلم بخواد ...یِ به کیک...میشی سرشون خراب ممیریبعد شام م... آب بزنهیبرو صورتتو _
 ! رمیم
 
 

 ... بلند شدم و گونه اشو محکم ماچ کردمی صندليبا خنده از رو... لبشو پهن تر کردي رولبخند
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 ...یعاشقتم پسر حاج_
 
 

 دییمنم از تو اتاق با تاک... ستمین " یپسر حاج| من زدی اون از تو آشپزخونه داد مقهیتا چند دق... شروع کرددوباره
 ..."یهست" گفتمیم
 
 
 رفتم حاضر ری طال غذامو تند تند خوردم و زودتر از امدنی دي به هوایول... شده بودادی چند روز بدجور اشتهام زنیا

...  لباسشو تنش کنهنی آستهی تا دیکشی ساعت طول مهی...کردی ممی کفردنمیوش آرامشش موقع لباس پنیا...شدم
 ...ه لنگه جورابشو پاش کنهی تا دیکشی ساعت طول ممیحداقل ن

 
 

 که کردم احساس ي تمام از کارییبا پرو... خودم جلو رفتم و جورابشو پاش کردمکنهی فس فس میلی خدمی دیوقت
 ... اونم ماجرا داشتمي بود وگرنه برادهیشانس آوردم شلوارشو پوش... لباسشم ببندمي کرد و گفت دگمه هاتیرضا

 
 

 ... نداشتنیرحسی از امیاونم دست کم... خواهرش جواب دادمیتا زنگ خونه رو زد...می رفتادهی و پاوردی ننیماش
 
 

 ! گفت باز کني با لحن دستور وفونی آي اومد پاری گفته که امی که لحظه آخر مامانم بهم چکردی ميادآوری داشت
 
 
 در ي تا جلومی قدي زنانیمنم مثل ا... اومد که مثال جربزه داره و همه جا حرف حرفه اونهی الکافهی برام قیکل

 ي گفت دلش برای زبونیبا زبون ب... سرهنگ بودبیاز همه خنده دار تر بودن جنا...خونه قربون صدقه اش رفتم
 ...بهشون زده بود ي سرهی نداره تنگ شده بود و ي از زن سعدیخانومش که دسته کم

 
 

 تا جناب سرهنگ به خاطر اومدن دومادشون از اهواز بلند شد و مارو هم تاخونه می ساعت سه اونجا بودکیتا نزد
 ...رسوند
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 اونم با زبون چرب و نرمش از پسم بر... ششی برو پادی کردم که شوهرت داره متی خواهرشو اذی همنم
 ... کردمی خوشحال و راضی طال تنها نبود حسابنکهیهم...اومدیم
 

خالصه که ... مبال بدِدمانیمدل چ...مثال خونه نامرتبه... کمهيزی چهی کردمی همه اش حس می روز قبل عروسسه
 ی ساعت ده مي شرکت و شبم حدودارفتی از صبح زود مرمیام...کردمی خونه سرگرم ميمه اش خودمو با کارا

 ...  مشهد و شمال به مشکل برنخورهمیبر میخوای که مي هفته اهی اون ي کاراشو سبک کنه که براخواستیم...اومد
 
 
 باهام ی الشگاهمی آرايقرار شد برا... و محسنم اومدم تهران و خونه مامانم رفتنی الی روز قبل مراسم عروسهی
 ...ادیب

 
 

 کرده اما ماشاهللا دارشی سرش غر زد که چرا از خواب بی ـنم به شوخـیرحسیام... ساعت پنج اومد دم خونمونصبح
 اومد تو اتاق تا اونم ریتا حاضر شدم و لباس و تاج و برداشتم ام. اوردمی که منم کم مدادی مروی جواب اميطور...یال

 ...لباسشو عوض کنه و برسونتمون
 
 

 ....  رفتمسهیاز خنده ر...شدی باز نمچشماش
 
 
 ...یشی مهوشیب ي دارریام_
 
 

  چشماشو باز کنه گفتنکهی به زور پاش کرد و بدون اجورابشو
 
 
 ...رمیمیمن دارم از خواب م...ي بدیلیخ_
 
 

  گفتياز درد صورتش جمع شد و با حالت با مزه ا... ماچ کردمصورتشو
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 !زمی به بعد آروم ماچم کن عزنیپوستم حساسه از ا...يخشن شد_
 
 
  بلند گفتي اتاق با صدارونی از بی که الکردمی گرد شده داشتم نگاش مي چشمابا
 
 
 ....زنمی مامیم...ریام_
 
 
  و گفتی با همون تن صدا اومد وسط حرف النیرحسیام
 
 
 ...!می با توام قطع رابطه کندیبا...یی که مامانش توی بشه اونيچه دختر... نکنتیخودتو اذ_
 
 
گفت و پشت سرم پناه  " ابوالفضلای" هی نیرحسیام... در اتاقو با پاش باز کردی که الدی نرسقهی چند دقبه

 ...خوردی حرص می و اونم واقعنکردی متی و اذیداشت ال...گرفت
 
 
 ؟یخونی لغوز می چي برایترسی توکه میآخه پسر حاج_
 
 
 ! دونه بخوابونه تو گوشتهی گمی به محسن می کنی بلبل زبونادیبعدم ز...! ستمی نیمن پسر حاج...ی اليهو_
 
 
 ... کردمی نگاه می خنده به صورت سرخ شده البا
 
 
مگه همه مثل نفسن که بذارن شوهرشون خط و ...!  دست منهازشمیمحسن هنوز اجازه خواب و خم...حاج آقا_

رو  نمی نبشگاهی دم سالن آراياومد...تیریکبی اشیبا اون ته ر...کنمی کبودت منوری ايایب...نشون بکشه
 ...شششیه...صورتتا

 
 



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 900 

 شتری اما بدی مشی عصبانی واقعا از دست الیی وقتاهی...نیرحسی امچارهیب... خندهری زدم زی که پقی حرکت آخر البا
 ...زدی نمی اومد و حرفی خاطر محسن کوتاه مهی

 
 
 داد و شلوارشو عوض زمی به دوست عزيزی چهی لب ری ـنم زـیرحسیام... از اتاق رفتدی شاخ و شونه اشو که کشیال

 ...کرد
 
 
  بدِ؟؟شامی ریینفس خدا_
 
 
 يبغـ ـلش کردم و صورتمو رو... به روش لبخند نزنمومدیدلم ن... عشق به صورت معصوم و سبزه اش نگاه کردمبا

 ... بودمنیرحسی امونی مدمویمن همه زندگ...دمی کششاشیته ر
 
 
 باشه؟... و تودونمی من مستی سرجاشون ننای انمی ببامیب...زی عزياقا_
 
 

  و گفتدی صورتمو بـ ـوسدمیتا خند... قلقلکم دادششیفرو رفتن ته ر... صورتم فشار دادي روصورتشو
 
 
 ... خانومم بگهیهرچ...چشم_
 
 

  سرمو گفتي رودی کشچادرمو
 
 
 ؟یچادر عروستو برداشت_
 
 
  دوستت؟شی پيری موهات مي برایتوک... برداشتمویهمه چ...آره_
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 ... آنکات کنهدی بکنه فقط باخوادی نميکار...رمی بعد مدارمی برمی از گل فروشنویماش_
 
 
  در دسترس باشهلتی موباریپس ام...باشه_
 
 
 ... فوالد زره جواب بده هانی ايزنگ زدم ند... بردارتویخودتم گوش...باشه_
 
 
 و باز خواستم نکنه زود از نهی بازمو نبشی رفتن نرونی موقع بنکهی اياما برا... خنده ام گرفته بودی الدی تخلص جداز

 ...رونیاتاق اومدم ب
 
 

 ... دلم براش سوختخورهی درآورده و داره با ولع مخچالی از ی ظرف ترشدمی دیوقت
 
 
 اون شوهرت آماده نشد؟...م؟یبر_
 
 
 ادیاالن م...غر نزن مامان کوچولو_
 
 
  خوشمزستیلیخ... بده منی دبه ترشنی نفس ايوا_
 
 
 ...ي ببردمی ام هست مگهی دیکی...مال خودت عشقم_
 
 
  گفتي اومد و با غلدرری که امکردمی نگاه می داشتم به صورت الاقی اشتبا
 
 
  شوهرش بره واسش بخرهنمیا... دوست دارمیمن ترش_
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 و موضوع به ادی نشی پنشونی بی کدورتکردمیمنم فقط دعا دعا م... ادامه داشتشگاهی تا خود آرای النویرحسی امدعوا
 ... بگذرهیشوخ

 
 
با آهنگ ...تازه گرمم شده بود...چی افتاد هیچونه امون از کار که نم...میزدی حرف می همه اش با الشگاهی آراتو

 ...دادمی به خودم میی تکوناهی قهی گذاشته بود هر چند دقشگری ام که آرايشاد
 ...ی از اول تا آخر وسط باشتی که تو عروسيخواینفس نم_
 ... خوش اخالق بودیلی خشگرمیآرا...دستامو عرض شونه ام باز کردم و تکونشون دادم_
 ... عروس نازشنیخوش بحال آقا داماد با ا...ای برقصيخوب بلد_
  دوباره گفتکردی که داشت با اخم بهم نگاه میال
 بعد نی اگنیم...ارنی واسط حرف درمتشی عفريتر خاله هااون دخ...یبه خدا اگه بذارم از اول تا آخر وسط باش_

 ... سرجاتایتمرگیم...چند سال ذوق زدست
 ...رمی منت بپذي دهی بودم غرغراشو با دمجبور

 خوبه؟...رقصمینم...چشم دوست خوب من_
  برام نازك کرد و گفتی چشمپشت

موندم ... سال قبول کنمشی شنی تونم نبودشو تو ایبه خدا هنوزم نم...شهی مارمولک صاف نمری امنیمن دلم با ا_
 ...ی داشتاجی ولت کرد که تو بهش احتیاون درست وقت...ي باهاش کنار اومديتو چجور

 نزدم تا یحرف...نمی ُ ببی التونستمیخوب نم...زدی مملی ـنه ام گذاشته بود وداشت برام رـی سي دستشو روشگرمیآرا
  ادامه نده اما دوباره گفتدیشا
 ! دوباره تنها ت بذارهترسمیم...آخه...اما...شمی نمرمیمنکر دوست داشتن ام...ي تو چقدر دوسش داردونمیمن م_
 !شگرمی اراچارهیب... از چشمم اشک اومدی حرف آننی ادنی شنبا
 .زمی باشه عزسی صورتت خنمیاومدم نب...ذارمی با دوستتون تنهات مقهیچند دق_
 ... بغـ ـل کردمختیری صدا اشک می و که مثل بچه ها بی بلند شدم و الی صندلي رواز
 ي پاذارمی سالم مشیاون ش... تموم شدهیواسه من همه چ...؟ی تمومش کنيخواینم... جونمیال...عشق من_

 دلخور گهیمن د... بکشم تا هم گناهامو ببخشه هم امتحانم کنهی خدا خواست سختنکهی اي پاذارمیم...رمیتقد
 چند نی که تو ایدونیخودتم م...رفت تموم شد...ي سالو خواب بودشی شنی فکر کن اگفمیودم ممدام به خ...ستمین

 بار هیمن ... کنمی وقتا فکر میبعض... که نشديدی برام پر کنند اما دروی امي جاخواستنی که مییسال بودن آدما
 شهیهم...ریاما ام... زود رفتیلی خمی اومد تو زندگیهرک... سوء تفاهم بودنهی آدما هیبق...ریعاشق شدم اونم عاشق ام

 ریمن با ام... به اون همه احساس پشت کنم؟تونمی ميحاال چجور...دادی می بهم جرئت زندگراتش خاطیحت...بود
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 اتمیبا همه اخالق...یاز بچگ...شناسهی منو منکهیاز همه مهمتر ا...یِ چه مرد خوبیدونیخودتم م...حالم خوبه
من دلم ... به دلت بد راه ندهمتوا...یمن کنارش حالم خوبه ال...دونهی تنمو مي تويمه درد و مرضاه...آشناست

 سال شی شنیخودش بهم گفته تو ا... باهاش بحثو جدل نکننقدری تو شکت ای نی ننیتوام به خاطر منو ا...روشنه
 ...ي از خجالتش دراومدهی و کناشیچقدر با ن

 ...دی من اونم خنديبا خنده ... دستام گرفتم نی اشکشو بسی خصورت
 م؟ی و داری هم کریمنو تو بغ...تهی آبجیِ عروسیناسالمت...بخند فدات شم... خمـ ـارت برميقربون اون چشما_

  لبش نشست و با بغض گفتي روی پهني خنده
 ...فقط به خاطر تو_

 ...دمی بـ ـوسصورتشو
 ...ی آجنیآفر_
 اد؟ی مدی نویراست_

 ... تازه کردمی بسته نفسي و با چشمانییانداختم پا سرمو
 ... و برگرده خونهرهی که چنتا عمس باهامون بگهی آتلادی فقط میعنی...نه_

  گفتی گرفت و با مهربوندستامو
 نهی ببی لباس عروسي تو رو توشهیخوشحال م... خوبهنمیهم_
 ...اوهووم_
چون وضو داشتم ... انجام دادگهی خانوم دهی هم ی صورت الشیآرا... نشستمی صندلي دوباره روشگری اومدن آرابا

 ی دو سه ساعتيکای صورتم نزدشیآرا... آهنگ گوش دادن مانع خواب رفتنم بشمای با حرف زدن کردمی میسع
 ی آن توتشخصهی شده بود هدی که پشت چشمم کشی و خط چشم پهنی مصنوعيبا اون مژه ها...دیطول کش

 ... موندممی اصلتیهو
 تو یرژ لب سرخم حساب.. کرده بودریی تغی نبود اما بازم صورتم حسابي دودي و ساده ظی غلشی از آراي خبرنکهی ابا

 ... اومده بودیچشم ال
 ... دوست دارهیگیرژ لـ ـبم که م...ی کنشی آرانقدری همکنهی از فردا مجبورت مشناسمی که من ميری امنینفس ا_
 ... نگاه کردمنهی خنده دوباره خودمو تو آئبا
 ستی خوب نادمی زیبه خدا خوشگل... چقدر عوض شدمی اليوا_
 واسه اون بدبختا ی درست و حسابي چشم غره هی یال... خندهری بودن زدن زشمی که پی حرفم دوتا خانومنی ابا

 ... برداشت و دور سرم چرخوندی ده تومنهی فشیرفت و بعد از ک
 ؟ی الیکنی مکاریچ_
 ...!ی کمـ ـرنگ تر کنیتونیخب خانوم رژگونشو که م...يدیامشب تو منو دق م...چشم بد دور باشه_
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 ... خوش اخالق بودشگرمیخوبه برعکس معمول آرا...دادی مری گی به همه چی بود که الیی امروز از اون روزااصال
الك قرمزم شده بود سوژه خنده ... دست بود فقط برام الك زدن و روش طرح دادنهی خودم بلند و ي ناخن هاچون

 ... جفتموني
 ریموقع درست کردن موهام ام... ساعت به حرف زدن و نهار خودن و نماز خوندن گذشتهی... برامون نهار آوردطال

 ...گرفتمی از درد لـ ـبمو گاز م و منمشدی مدهی نتونستم باهاش حرف بزنم چون دائم موهام کشادیز...بهم زنگ زد 
 هاشو هیمعلوم بود گر... تو اتاقمی لباس عروس با طال رفتدنی پوشي بودن که کارم تموم شد و برامی سه و نساعت

 ...دی قرمزش فهمي شد از چشمای منویا...کرده و اومده
 ... دل طالزی عزادیچقدر بهت م... نفسيماه شد... دورت برگردمیاله_
 .... زدم و خودمو تو بغـ ـلش انداختمی چرخی خوشحالبا
 ... دوست دارمیلیخ...مامان خوبم_

 ياما بازم چند قطره ا...رهی ام نگهی بود که گرنی اي ام برایهمه سع..  لروزن گذاشته بودمي شونه هاي روسرمو
  گونه ام نشستيرو
 و طال رفتن خونه که یال... اومدی منیرحسی هم با املمبرداریف...رسهی مگهی دقهی بهم زنگ زد که چند دقنیرحسیام
 ... تاالرانی بکند بعد بی استرحتهی

 هی شبيزی چهی...دلهره که نه... خورده دلهره داشتمهی... اومدلمبرداری نشسته بودم که اول فمنتظر
 ..ادی زنگ زد و گفت که بری املی به موبايلمبرداری فقهیمضطرب بودم که بعد چند دق...یسردرگم

 .. اومد داخلنیرحسی عرق شده بود که در باز شد و امسیکف دستام خ...و دلم نبود تدل
 لبرداریبه دستور ف...شی و هم کت و شلوار مشکاومدیهم مدل موهاش بهش م... خوب شده بودیلیخ... حق نگذرماز

 ...دی بـ ـوسموی ـشونـیجلو اومد و پ
 ...يخوشگل شد_
 ... نفسمرسمیبه توکه نم_

 ...  نداشتیزل زدناش به چشمام تموم...لبخند زدم ... تو دلم آب کردقند
 ...باور کن... آب شدمي مدل نگاه کردنت ادامه بدنی به اگهی دقهی چند دقهی_
  و دم گوشم گفتدی گونه امو بـ ـوسنباریا

 ...مدی چشما جونمم منی اي که من براي امروزنیتا هم... رنگ بودنیاز همون روز اول چشمات هم_
 !"یمرس " فقط تونستم بگم ری برابر ابراز احساست امدر
 چادر و کتمو درآوردم و به قول میدیاونجا که رس... رو دادهی آدرس آتلگهی بار دهی زنگ زد و دی به نونی ماشتو
 .. اومددی بود که نویموقع گرفتن عکس تک...تمی برادر عروس چنت عکس با مزه انداخومدنی تا نلمبرداریف
 ....  ذوق زده شده بود که با شوق بغـ ـلم کردنقدریا



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 905 

 ...ي شدی چی آجيوا_
  که گفتمکردی داشت بـ ـوس مصورتمو

  ادی ميچقدر بهت رنگ سورمه ا... ي کردپیتوام خوشت_
 کرد و ری که رو به امرهی ام بگهی بود گرکینزد... به چشمام نگاه کردشناختمی که من می فاصله گرفت و با بغضازم

 گفت
 ...! کوفتت بشهی خوشگلنیخواهر به ا_
سر ... شدری و دوباره نوبت منو اممی انداختییبعدم چنتا عکس سه تا... دست داددی زد و با نوي لبخندنیرحسیام

 از خدا رمیام... که دهنم باز مونده بوددادی میی مدالهی سن نیبچه به ا... کچلمون کرددیژست عکس گرفتن نو
 ي طورهی... که اونجا بودنی بردار و عکاسلمیف چارهیب...کردی منو بغـ ـل مگفتی بهش مدی نویمدلخواسته هر 

 و قرار می چهار مدل انتخاب کردی شاسي عکس رويبرا...ستنی نشی بیجی که اونا فکر کردن هومیکردیرفتار م
 ...بهتر که بود...می با خودمون برددمینو... بودی که مال خود عکاسی باغهی میشد بر

چه ..شدمی من پرو داشتم آب مگهید... از خجالتمردمی داشتم مگفتی که عکاس میی اون مدل عکس گرفتنابا
 ...هیبرسه به بق

 قول داد به محض یول... کردی ازم خدافظدی نومی تاالر بشی تو باغ که تموم شد و قرار شد راهي بردارلمیف
 نگفت و دوباره ری امدمی پرسی زد که هرچی حرفهی نیرحسیدر گوش ام... خونمونادی روز بهیاومدنمون از مسافرت 

 ... حرف مردونه قول مردونه برداشتپیریت
 ...نمی ببروی امتونستمی مگهید... خنک کولر بهم بخورهي خورده باز گذاشتم تا هواهی چادرمو نی ماشتو
 . برمبنده قربون شما...دای شدپی خوشتیلیداماد محترم امروز خ_

  به شونه هاش داد و با ناز گفتیتکون
 ... نفسمنهیبیچشمات قشنگ م_
 ...به قول خودتون اونکه صد البته_

 "یچیه " اما سرشو تکون داد و گفت دمی خندشو پرسلیدل...دی بهم نگاه کرد و خندگذرا
 ؟؟يخندی میبگو به چ...ه؟ی چیچیه_
 ...گمینم_
 ...گهیبگو د_
 بگم؟_
  که گفتکردی داشت نگام مطنتی شبا
 !! خونهمی برمیچونی بپلمبرداروی فایب_
 ...میدی بلند خندي ـنه اش زدم و جفتمون با صداـی مشت آروم تو سبا
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 !رفتنیمهمونا زود م!...قهی ساعت و چهل و پنج دقهی ذاشتمی می کاش ساعت عروسگمیم_
 ... سمتماياینذار امشبم نذارم ب...بس کن ...نیرحسیام_
  گفتی توهم کرد و با اخم ساختگروهاشواب
 ؟یتونیم_
  کنم گفتمعشی ام ضایی جوراهی نکهی ايبرا
 !ادیبخوامم دلم نم_
 
 ... گونه اش گرفتمي از رويزی رشگونی نهی تا بناگوشش باز شد و منم ششین

 ...نفس قرمز شد_
 ..ی نکنی بلبل زبونیتا توباش...بشه_

 وجود اصال نیبا ا... تو اتاق عقد نبودي اگهی پدرش و عاقد مرد دریبغ... اتاق عقدمی راست رفتهی میدی که رستاالر
 ...نمی سرم بود و کت بشي که روينذاشت چادرمو بردارم و با همون تور

 پختم از گرما... به خداکنهی عاقد نگاه نمریام_
 ... نیی پاادیچادرت ب...رهی تحمل کن االن مقهی دقهیبچه جون _

 ...  با اومدن مامانش نزد حرفشوادامه
 ... کردری حالمو متغکردمی عطرشو حس مي کنارش نشسته بودم و بونکهیهم

  دورم اما دلت بامنهازت
  دورم اما دلم روشنهازت

   تو عکس چشمامه وي چشماتو
  توي من عکس چشماي چشماتو
 
 
دلمو دادم ...کردمی که روبه روم باز شده بود نگاه می قرآني هاهی و من با همه وجودم به آشدی مي عقد جارغهیص

نگم ... گله نکنميزی از چگهی دمی کردم تو زندگیسع...فتهی اتفاق برمهی خیازش خواسته بودم هرچ...دست خودش
 ...کردمی سپرده بودم و االنم باز شکرشو مودشدست خ!  تنهامنقدرینگم چرا ا!...ستی نمیچرا بابام شب عروس

 
  که دورم ازتییظه ها لحنی اتو

  خاطره هامونو خط به خطهمه
  کنمی تو ذهنم نگاه مدوباره

  کنمی صدا می اسمتو هدارم
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 نی اي نزدم برای فکر کرده بود اگه بار اول و دوم حرفریمادر ام...بگم"بله " بار سوم منتظر بودن تا من ي براهمه
 ي و جلوم روی سنجاق قفلهی ساعت طال رو دستم کرد تو صورتم نگاه کرد و یوقت...خوامی می لفظریبوده که ز

 ...به روش لبخند زدم و چند لحظه بعد..." داره مادرنطال گفته شگو " که گفت کردمیبا تعجب داشتم نگا م...بست
  کشم؟؟ی گفته از عشق تو دست میک

  کشمی نفس مالتی با خدارم
  المی خ تو هم بای چه آرامشیبی حس عجچه
 ی کشینفس م........آه
 
 
 ...گفتم "بله " لب خدارو صدا زدم و با اجازه اول خاتون بعد طال ریز

 نویرحسی امي اون لحظه چهره تونستمیکاش م... بودی برام دوست داشتنشدی که زده می کل و سوتيصدا
 ...می گفت و ما به عقد هم در اومدیمحکم و قاطع "بله " زود یلی خدی که رسرینوبت به ام...نمیبب
 
  ي دونم تو هم مثل من دلخوریم

 ي خوری هم مثل من بغضت و متو
   پر از حرف و درد دل ِنگاهت

  فاصلهنی شه ای خوب تموم میول
 ی حسهی... بودیبی حس عجهیتو چشماش ... سرمو باال زدي تور روری سر برداشتن و امي رفتن عاقد چادرمو از روبا

 ...دی همه بـ ـوسيدستمو گرفت و جلو...کردمی دوسش داشتم و با همه وجود لمسش متی نهایکه من ب
 
 ...مبارك باشه-

 ..کردی که قند تو دلم آب مییاز همون خنده ها...دیبه روم خند... لبخند زدم بهش
 می قدي مث اون روزادوباره

 
 می زدی باهم تو بارون قدم مکه
 میکنی حظ مگهی احساس همداز
 می کنی و زمان و عوض منیزم
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 ی بکنه بعدم که راضنکاروی اکردی قبول نمریاولش که ام...می رو درآوردهی عسل گذاشتن تو دهن هم کفر بقموقع
 هی ری شد و منو امی بردار اتاق عقد خاللمیبه دستور ف...رونی از دهنش بکشم بنموی انشگت نازنکردیشد قبول نم

 ...رقصهی نمی کسي انجام شد چون گفته بود جلونیرحسیام  باز به دستورنمیالبته ا...میرقص دونفره ساده انجام داد
 بخش هی و طال برام روحیبودن ال... نموند و زود رفت قسمت مردونهشتری بقهی پنج دقری قسمت زنونه امتو

 بود ومدهیدختر خاله محترمشم ن....کردنی باز برخورد ميرو بودن اما اوناهم با ری خود اميالی مهمونا فامشتریب...بود
 ... داشتمی بابت احساس خوبنیو من از ا

 
 و گفتی به مهمونا خوشامد میی که مختص عروس و داماد بود تنها نشسته بودم و به طال که با خوشروی مبليرو
 لباس طال و خودش ریبه خواست مامان ام...کردمی نگاه مکردی نمی که با اون وضع شکمش وسطو خالی الیحت
 یچی هچارهیانداخت اما حاج خانوم ب  مامانشو دستریهمون روز چقدر ام... هم بود فقط رنگش متفاوت بودهیشب
 ... چشم بهم زدن گذشتهیدو ساعت به ...گفتینم
 به ی ووجهی آهنگا یبعض... گذاشته بودني دیقسمت زنونه ام س... شهی قسمت مردونه آهنگ پخش نمدونستمیم

 ..."نه" گفتی تو همو بهم مکردی اخماشو مکردمی نگاه می اما تا با التماس به النداختیتنم م
 ... که مامانم اومد و دستمو گرفتشدمی مدی نا اممی خودم تو شب عروسدنی داشتم از رقصگهید
 هی و یخوب بلد بودم با لباس پف... و نگام کنندستنی گوشه باهی شتری بدادنی محی کردم که همه ترجیی اون رقصااز

 ... دی چطور رقصدی بای پرنسسییجورا
 ی نزدم اما الیمنکه اصال حرف!!  خودم جالب بود ندادن شاد باش به عروس بودي برامی که تو عروسي اگهی دنکته

 ... غر زدزی رهی غرغرو شده بود دم گوشم ي خواهر زناهی شبیکه حساب
 راحت بتونن گهی دي راست اومد همونجا تا خانوماهی رمیام...م دوباره رفتم به اتاق عقد خوردن شايبرا

 ...غذاشونوبخورن
 

 ... دوتا قاشق پر گذاشتم تو دهنمرونیاما تا از اتاق رفت ب...گفتی ملمبرداری فی اول که هرچقهی دقچند
 
 ؟ينفس مگه نهار نخورده بود_
  دهن پر گفتمبا
 ...چرا...چ_

  تاسف به خودش گرفت و بعد چند دور تکون دادن سر گفتحالت
 !زنهی غر مزی رهی خورده که ی اليفکر کنم نهارو داد_

 ... نکنهری ـنه ام زدم تا وسط راه گـی و دوتا مشت تو سنیی دادم پادهی رو نجولقمه
  گفت؟يزیمگه چ_
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  قاشق گذاشت دهنش و با خنده گفتهی
 ! کردسمی سروی ولدایببخش_
از کارش خنده ام ... به نشونه احترام بلند شدی صندلي از روعی سرری اومد تو اتاق و امیمد ادامه حرفشو بزنه ال اوتا

  گفتیگرفته بود که به ال
 ن؟ی فرمودلیغذا م...خواهر زن جان...به به_
  براش اومد و گفتیی چشم و ابرویال
 د؟ی کم نداريزیشماها چ... ام خوشمزه بودیلیخ...آره_
  در تعجب بود گفتی الي خورده افاده اهی که از لحن مهربون اما ریام
 ...ي خورده مهربونتر شدهی... نه؟ي رو بردم باال خوشحال شدهیمهر_
 ... بودهی اثرات حرف زدنم با النای ادونستمیمنکه م...نیرحسی امچارهیب

 
 خوشم اومد ی از اون قسمتشتریمن ب! ستی نيزی تا سکه چصدی سیدونی خودت مگهید...اونکه دستت درد نکنه_

 !گرفتی مادیکاش محسن از تو ... نصف نصفهامیی به بعد همه دارانی از ایکه گفت
 ! من مهربون شدچارهی شوهر بنی خورده با اهی و نیی اومد پاطونی خوبه از خر شباز
 

 یلیخ... کردهی گریلیخ...می هم تشکر کنمیری دم خونه طال تا هم ازش اجازه بگمی که تموم شد اول رفتمراسم
 چند ساعته يمنو طال تحمل دور... التماس کردم تا صبح کنارش بمونهیفقط به ال... نکنمهیخودمو نگه داشتم گر

 ...می همم نداشتي
 ... نکنهی گرينجوریا...مامان جان تروخدا_
 ...ی خوشبخت بششاهللایا... دوست دارمیلی که خیدونینفسم م... فدات شمیاله_
 ... راحت برمالیبذار با خ... نکن هیجون نفس گر...منم دوست دارم... مامانیمرس_
 ...زمیباشه عز...باشه دخترم_
 
 رفتم و ازش تشکر یسراغ ال... زدیی حرفاهی و بهش نیرحسیرفت سمت ام...رونی تو بغـ ـلش اومدم باز

 ... خودشو خسته کرده بودیحساب...کردم
 تو زحمت یلی خریپدر و مادر ام...می کرده بودن تشکر کردمونی که همراهییاز مهمونا موی شدادهی در خونه پيجلو

 .. مراسمي و پاشاختی سرعقد گرفته تا رياز کادوها... کم نذاشته بودنیچیواقعا از ه...افتاده بودن
 ... شدیدوباره ازش تشکر کردم و بعد راه... تا باال باهامون اومدمادرش

  و گفتدی کشقی نفس عمهی تا در خونه رو بست ریام
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 تو یبی مامانِ منو تو تخصص عجنیا...رهی ام بگهیکم مونده بود گر... شده بوداری لحظات آخر نفسگنیواقعا ا_
 ... دارندیروضه خون

 
 موهاش نیدستمو ب... و سرشو گذاشت رو پامدی مبل دراز کشيکتشو دراورد و اونم رو... مبل ولو شدم ي خنده روبا

 ... بردم
 
 ... ام که تو سرمه پدرمو درآوردیی سنجاقانیا... پاشو برم لباسمو عوض کنمپیخوشت_
 

 ...دی بود آروم کشختهی شونه ام ري از موهامو که روکهی تهی آورد باال و دستشو
 
 ...از بس تافت زدن چوب خشک شده...ری دوشم بگهی برو يخوایم_
 

 چوب خشک هیواقعا شب...اول موهامو از شر اون سنجاقو تاج خالص کردم... اتاق شدمی بلند کرد و منم راهسرشو
 دست هیدوش گرفتنم که تموم شد ... عالمه نرم کنده زدمهی نکهی خوب نشد تا ای دوشم به راحتری زیحت...شده بود

 ... کشو برداشتم و تنم کردميلباس خواب از تو
 

  که گفترفتمیسمت آشپزخونه م...ونی تلوزياساشو عوض کرده و نشسته پا لبرمی امدمی دییرای اومدم تو پذیوقت
 
 کجا؟... باشه خانومتیعاف_
 
 .. بذارمییبرم چا_
 
 خوامی نمییچا...یِمسابقات جهان...مینی ببی کشتای دست بهم اشاره کرد و گفت ببا
 
تاق تا لباسو جمع جور کنمو بذارم تو برگشتم تو ا... نداشتمیی به چایلیخودمم م... نداشتمی به کشتي عالقه اگهید

 ...جعبه اش
 
 ! افتاد زن دارهادشی ری تو اتاق تنها بودم که باالخره امقهی دقستی بدیشا
 
 ؟یکنی مکاریچ_
 

  کمد گذاشتمي رو توجعبه



                طعم شیرین رماناما دلم روشنه                       ...رمان ازت دورم 

@donyayroman 911 

 
 ...لباسمو گذاشتم تو جعبه_
 

 ...کردی واستاده بود و موهاشو مرتب منهی آئيجلو
 
  تموم شد؟یکشت_
 
  نگام کرد و گفتنهی تو آئاز
 
 ! تو مشتش بوداروی...زدی بارنداز مي چجوريدیدی ميبود...آره_
 
 ... و به دلش گذاشتمی کردن کشتفی تعرجانیه
 
 ...يِمسخره باز... نداره کهي کاریکشت_
 

  گفتی حالتهی و با ستادی به کمـ ـر جلوم ادست
 
 ؟ي تو بلدی بگيخوای میعنی...جدا؟_
 

 و گفتم بغـ ـل کردم دستامو
 
 ... نداره کهيکار...آره_
 
  خاروند و با خنده گفتشوی ـشونـیپ

 
 م؟یری بگیکشت_
 

 ... به کمـ ـر شدمدست
 
 قبول؟!  هفته شام و نهار باهاشههی ام باخت تا یهرک...! میریبگ_
 

  بهم زد و گفتدستاشو
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 !حتما_
 
 
 
 را تمام زی عطرت همه چي لحظه بوکی مبارزه ام اما يسخت اماده ...یکنی قبول ميزی آمطنتی لبخند شبا
 ...من شروع نکرده بازنده شدم...کندیم
 

 تر کی نزدتی گرماشمی اندی فرو آمدن بر تخـ ـت مهیثان... زدن ندارمغیفرصت ج....یکنی مـ ـستو تو مرا بلند ممن
 ! دور تر؟؟ای شودیم
 

 دمیکشی و تورا کنار خودم مدیرسیاما کاش زورم م...ارم ات انقدر هست که فرصت فکر کردن به آن هم ندجاذبه
 
 یدست...ي قرار دادتی موقعنی خودت را در ارکانهی چطور زفهممی که نمشومی زن ها چنان غرق فکر مهیمثل بق...آه

 تا چسباندمی تو مي را چنان به گرمافمی ظرکریاگر مرز لباس ها وجود نداشت پ...یکشی منمانیبر تنها پوشش ب
 !!منمو اعتماد به نفس کمم...ینی ببيزی چینتوان

 
 صداهم به ی بيتا همان تپش ها...يگذاری قلـ ـبم مي سرت را بر رویکشی را رقص کنان بر دستانم مانگشتانت

و من ...بنددی آنجا نقش متی از بـ ـوسه هايگردنبند... برگردنم استنیری شی نـ ـوازشتینفس ها...گوشت برسد
 ...شومیـ ـوازشگرت مغرق وجود ن

 
 ...انیپا
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