
 [21:18 05.02.19] ,چشات سگ داره

 ��پارت اول

 «رز»

تو  یبود ومنم  از شوق قبول وریاواخر شهر نیپا میبا عجله از رو تخت پر

  دمیگنجیتو پوست خودم نم یدانشگاه علوم پزشک

  آرزوش بود« گمیبابامو م»حاج نصرت  آخه

  ا بودموشروع کالس ییثبت نام رو انجام دادم ومنتظر بازگشا یوکارا مراحل

 شدم ساعتو کوک کرده بودم داریزود ب کمیروز جمعه بود  صبح

 نکهیوا یصاف بود ومهتاب یادیبودم منتها پوست صورتم ز یدختر معول هی

من  یچشما ادیبود که منو جذاب نشون م نیبود ا یچشمام ، چشمام درشت ومشک

 « شدم فتهیاز خود ش» گنیهمه م گمیمن نم نویا شونیایبودن با حالت رو بیعج

 میبودم اما من معمول بایز ایلیتو چشم خ دیشا دونمیدختر حاج نصرا بودم م تک

قشنگ  یابروها یبلند ومشک یمنه با مژه ها یبارز من چشما یفقط تنها نقطه 

  وکمونم

  گهیخواستگار داشتم دختر حاج نصرت بودم د میکل

  سالمه ۱۹خودش شخصا مخالف ازدواج بود چون هنوز  بابا

  سه تا برادر دارم نم

شرکت  هیکرده هرسه تاشون باهم  لی،حامد احسان همشونم مهندس وتحص حسام

  وکار وبارشون خوب بود خدارو شکر کننینرم افزاروسخت افزار رو ادره م

بد  یبود وکه تاجر  فرش بود ووضع بابام ا ینصرت بابام هم حاج بازار حاج

بامن  یاشق منه از همون بچگهست درواقع،حاج نصرت ع یعال«خخخ»نبود 

 « کنمیذوق م ییییآ» کنهیهنوز مث دختر بچه ها برخورد م



 تونمیوتو خونه تا م کنمیاز محبت حاج نصرت نسبت به خودم سو استفاده م منم

  کنمیم طنتیش

  رهیفقط قربون صدقه ام م میحاج

از  شیپاون سالها  کنهیم یعمه عفتم هستم که با ما زندگ یمن نور چشم یهاراست

حساسه  کمیو یرتیمفصله حاج نصرت مرد غ انشیشوهرش جدا شده که جر

عاشق  یبا ما ست  همگ نیکنه و واسه هم یاجازه نداد تنها خواهرش تنها زندگ

  میدر دونه مون هست  یعمه 

 رستانهیدب ریستان دخترانه هست وعمه عفت هم دب ریدب ریخانم ،مامانم مد نیوپرو

 نیدوتا دوست جون جون میقد دوتا از روزگار نیوا

  خوب من که عاشقشونم یخانواده  یاعضا نمیا 

  شدم داریاز خواب ب خالصه

  اتاقم دست صورتمو شستم یبهداشت سیسرو رفتم

موهامو شونه کردم  دمیلباس خوابمو عوض کردم ،لباس ست بلوز شلوار پوش...

 کردمیکه بادش م یلآوردم و در حا رونیبادکنک ب هیبستم از تو کشو  یودم اسب

 .سرو صدا سمت اتاق حسام رفتم یمهمون لبام کردم وب یولبخند

 

 ... دارد ادامه

 

 [14:59 06.02.19] ,سگ داره چشات

 �� پارت_دوم#

 

  رفتم اتاق حسام نیرو که باد کردم همون ح بادکنک

  کردم یرو پشت سرم مخف بادکنک



بود باال تنشم  دهیبامزه خواب یلیسرو صدا داخل اتاقش شدم دمر خواب بود خ یب

  لخت

 یطونیجلو رفتم وبادکنک رو با لبخند ش یزدم در رو باز گذاشتم وچند قدم لبخند

  ترکوندم

 که زل زده بود بهم هاج واج دیحسام چنان از خواب وحشت زده پر چارهیب

 تیوگفت با عصبان دمیشن ادشویفر یخنده از اتاق پا به فرار گذاشتم وتازه صدا با

: 

  ،اگه دستم بهت نرسه ونهید کشمتیم-

هنوز آثار  ستادمیپشت در اتاق ا ادیحوصله نداره دنبالم ب دونستمیروکه بستم م در

  زدمیخنده رو لبام بود نفس نفس م

دادم اونم  نیرو پا رهیآروم دست گ یلیوسمت اتاق حامد رفتم خ دمیکش یقیعم نفس

 تره نیخوابش سنگ کمی یکی نیهنوز خواب بود به پهلو وخوشبختانه ا

آب رو پر کردم  وانیوشلوارک تنش بود پشت بهش بودم که ل یکردم رکاب نگاش

  یبه آروم

خورد لبخندم  یتکون هی ختمیحامد ر یپاها نیآب رو ب یبه نرم واشی واشیو

  دیدفه از خواب پر هیکه  ختمیریتر شد همون طور آب م قیعم

 دمیشن ادشویفر یخنده خارج شدم  صداهم به سرعت نور از اتاقش با ترس و من

 « کردم سیفکر کردم خ  یعوض»وگفت 

  کردم من یخدا چه ذوق یآ

 : تو چار چوب در بودم زبونمو واسش در آوردم با خنده گفتم برگشتم

 ؟ یحال کرد-

 : کنه با اخم گفت یکرد لبخندشو مخف یسع

  رز ،دارم برات یخر یلیخ-



  ر اتاقو بستمد یکردم وبا شکلک یدهن کج براش

  جون حاال نوبت احسان بود اون اغلب محتاط بود آخ

 شیحال یشوخ ترسمیم کمیاز احسان  دمیکش یقی. در اتاقش بودم نفس عمپشت

  رسهیحسابمو بد م ستین

چه عجب بود »لب گفتم  ریکه باز شد ز یقیدادم با نفس عم نیرو پا رهیگ دست

 « باز بود

قدم  هیاحسان رو تخت نبود تعجب کردم  دمیکشدر رو باز کردم سرک  یآروم به

  داخل شدم

پشت در بود با پارچ پر  آب  یشد عوض سیشدم وسر تا پام خ ریدفه غافلگ هی که

 :زدم غیروم ج ختیکه ر

  یعوض-

 : من گفت یریخوشحال از غافلگ احسان

  حسام بهم خبر داد یکور خوند-

 ارهیمستانه حرص منو در ب دیخند

 : گفتم یبودم وعصب سیخ

  یبد یلیخ-

 : دفه واحساساتش قلبمه شد وگفت هیبغلم کرد  و منو

  نازم یقربونت برم خواهر کوچولو-

 : لبخند گفتم با

  ونهید یکرد سمیخ-

 : گفت یگونمو ازم جدا شد با لبخند دیبوس

  یبار رو دست خورد نیا یگرفت هیهمه حال بق نیحقته ،ا-



 : جمع کردم وبا اخم گفتم غنچه کردم اخم کردم دماغمو لبامو

  بد جنس-

 : خنده گفت با

 ؟ یصبحونه خورد-

  دارهیفک کنم عمه ب یهنوز خوابه ول مامان

  میبرو لباس عوض کن صبحونه بخور-

 

 ... دارد ادامه

 

 [15:52 07.02.19] ,سگ داره چشات

 ��پارت_سوم#

 

  از حسام ترسمیلوس کردم با خنده گفتم نه م خودمو

 :زد دلمو قرص کرد وگفت که یلبخند با

  دمتید یحسام با من ،دلم لک زده برات بعد چند روز امروز درست وحساب-

 : خنده گفتم با

  نیواسه پرنسس خونه ندار یبس که سرتون شلوغه وقت-

 : وگفت دیبوس مویشونیخنده پ با

  رهیگیم لیچه خودشو تحو-

 : در آورد وگفت ادامو



  پرنسس ، نه بابا-

 : وگفت دمیخند

  خانوم کوچولو شهیدانشگاه ،سرت گرم م یریم شهیتو هم فردا سرت شلوغ م-

تو هوام  حسام منو رو دستاش بلند کرد  دمید هویکه  زدمیبا احسان حرف م داشتم

  زدم پاهامو هم حامد گرفت غیشدم وح ریدفه از ترس غافلگ هیو

  قهقهش کل خونه رو برداشته بود یبد جنس هم صدا احسان

  زدمیزدن وبابامو صدا م غیشروع کردم ج دارنیدست از سرم بر نم دونستمیم منم

  یی، بابا یییبابا-

تاشون غش کرده بودن از خنده رو دستاشون بودم  دوسه بار هماهنگ با هم  سه

 زدم وسمت پله ها رفتن غیج شتریکردن که ب نیمنو باال پا

 یسرمو دادم باالتر وعصبهمون طور که پاهامو گرفته بود سمتم نگاه کرد  حامد

 : بودم اما پر خنده بود لبام و گفت

  کردم سیبودم فکر کردم خودمو خ یچه حال یدونیاحمق کوچولو  نم-

  بابارو صدا زدم ادیبا داد وب بازم

 ؟ یییبابا ..بابا- من

  بردن منو از پله ها نیدست بردار بودن پا مگه

  مخلک یملخلک دوبار جست یبار جست هی- احسان

 : گفتم تیعصبان با

  یخرک خودت-

  رونیاز اتاقشون اومد ب شونیدفه بابا آشفته وپر هیکه  میپله ها بود نیپا

 باز شد ینگرانش به لبخند یبابا شد که  رفته رفته چهره  یحواله  میعصب نگاه

 : به ابرو داد ومحکم وبا جذبه گفت یاخمم اخم دنید با



 چه خبره ؟ نجایا-

وبا داد  کردنیبودم مگه ولم م ریا زدن کردم تو دستاشون اسبه دست وپ شروع

 : گفتم یمصنوع هیوگر دادیوب

 بابا ؟-

 : گفت یکنترل شده ا یبا خنده  بابا

 ؟ یسوزوند یشیباز چه آت-

 : واخم گفتم یمصنوع یا هیگر با

  ییبابا یچیه-

 : معترضانه گفت حامد

  میراحت باش ذارهیمگه م میجمعه خونه ا هی-

اما  کیش یبا لباسا نیمت شهیلحظه مامان از اتاق خارج شد مثل هم نیهم تو

  وبالغش دیوموقر وفاخر با وجود سه تا پسر جوان ورش دهیپوش

 پشت سرش جمع کرده بود پسیداشت فقط موهاشو با کل ییبایز حجاب

 : پسراش با خنده گفت یمن رو دستا دنیبا د مامان

  نیزم نشیبذار-

 : ندهبا هم با خ هرسه

 عمرا-

 رفت باال وشروع کردم دست وپازدن محکم تر منو گرفتند غمیج من

 : با اخم گفت بابا

 چرا ؟ گهیحسام تو د-

  میکه شاک یکیاتفاقا من - حسام



  امیمنم که اصال کوتاه نم- حامد

داده بود  هیعفت که تمام مدت با خنده ولبخند به چهار چوب در آشدزخونه تک عمه

 : با لبخند گفت

  رسمیبه من، من حسابشو م نشیبسپار نیولش کن-

 

 ... دارد ادامه

 

 [16:05 08.02.19] ,سگ داره چشات

 ��پارت_چهارم#

 

  ،عمرا تونهیپاره نور چشم شیآت نیدست شما ،ا میعه بسپار- احسان

  نداره یا دهیفا یجور نی،ا میریخودمون حقمونو بگ میخوایما م- حسام

  کردن غیج غیدم جتر شدم شروع کر یعصب بازم

  حاج نصرت یته تغار نیمختل کرده ا شمونویآسا ییخدا- حامد

  زشته بخدا نیکنیکل کل م دیمگه بچه ا- مامان

 : با لبخند گفت بابا

  کنمیم هشیمن شخصا تنب نیزم نشیبذار-

  نییرفت هوا وبا خنده منو گذاشتن پا غمیهماهنگ منو بردن باال که باز ج پسرا

 : بازشو گرفتم وملتمسانه گفتم ستادمیر بابا اوبا سرعت کنا

  نایا ستنیبگو ول کنن ن یچ هی یجون من حاج-

 : بابا واسش چشم غره رفت وگفت عیکرد که سر دمیبا انگشت اشاره تهد حسام



  دهیحسام از تو بع-

شدم  داریاز خواب ب یبا چه حال نیدونینم یس،حاجین میحرفا حال نیمن ا- حسام

  دیزهلم ترک

 : آروم وخون سرد گفت بابا

  باشه حسام جان صبور باش-

  ما میراحت ش رتشیبگ شهینم دایپ میکس- حسام

 : اخم گفتم با

  عه بابا-

 : وگفت دیخند یحاج

  نیبه فکر خودتون باش دیدخترکم حاال حاالها مهمون منه شما با-

  کردم واسه حسام یذوق کردم دهن کج یآ

  نکنه هتیتنب یرز اگه حاج رسمیمن حسابتو م به جون خودم از فردا- احسان

 : با خنده گفت عمه

 یجمعه ا هی نیوسر کار رونیب شهیکار هر رزوشه شما که هم گهید نیایکوتاه ب-

  بچم شاد باشه نیبذار نیهست

  میآورد یدر م مارستانیوگرنه سراز ب ستمیخوبه واال هر روز ن- حامد

   حاج نصرته یته تغار- احسان

  حاج نصرت یومسخره گفت سوگول ادا با

  صبحونه رفت منم بازشو ول کردم یشده  دهیچش زیسمت م دیخند بابا

  حاج نصرته یسوگول گهی:آره دوگفت

  به سه تاشون رفت با لبخند که واسم اخمو چش غره رفتن نگام



  گلم ایبرو لباساتو عوض کن ب- مامان

  کردم واسشون یکج دهن

 : معترضانه گفت احسان

  کنهیم یدهن کج یحاج نیرو بده ، بب دیچش سف نیبه ا یبابا حاال ه-

 : وگفت دیرو جلو  کش یبه بابا بود صندل نگاهم

  یقربونش بشم اله-

 : با ذوق گفتم من

  مرگتونم شیخودم پ یخدا نکنه حاج-

 : وبا خنده گفت دیلپمو کش ستادیکنارم ا حسام

  یکنیرو آب م یدل حاج یجور نیزبون باز ا-

 : وگفت دیزدم که خم شد گونمو بوس لبخند

  خواهر گلم برم من یفدا-

 : معترض شد وگفت حامد

  که آدم فروش یتشنه به خون بود-

 : وگفتم دمشیشدم چند بار پشت سر هم بوس زونیاز گردن حسام آو دمیخند

  تک تکتون بشم من یفدا یاله-

 : وحامد گفت دنیتاشون باهم خند سه

  یسوگل شمینمتو  فیما که حر-

 : گفت رفتیم زیبا خنده سمت م مامان

حاج نصرت که پشتشه شما کالتون  هی نیاینم ریصبحونه که شما از پسش  نیایب-

  پس معرکست



 

 ...دارد ادامه

 

 [16:05 08.02.19] ,سگ داره چشات

 ��پارت_پنجم#

 

  قرار داشتن رونیعقد شام ب یجمعه بود همون رور حسام وحامد برا روز

دورسفره ومنتظر  مینشسته بود اطیرو تخت تو ح یعمه مامان  واحسان همگ منو

  خوندیکه نماز م یاومدن حاج

 : گوشش بردم وگفتم کیکنارم نشسته بود سرمو نزد احسان

  یداداش یکرد ینامرد یلیخ-

 داشتیبر م  یترپچه نقل هیخوردن  یکه از سبد سبز یباخنده در حال احسان

 : وگفت

  یطونیش نقدهیگلم چرا تو ا خودته ریتقص-

  اومد یهنگام حاج نیهم

 : نشست وگفت روتخت

  مث خودش قشنگه طنتاشمیقربون دخترکم برم ش-

 : با پوزخند گفت احسان

  گرمیروز بل اخره خودم حالشو م هی-

  فقط لبخند زدم من

  نهی،حسابت با کرام الکاتب یاون وخ با من طرف- یحاج



 : با حسرت گفت حسام

  میپرنسسو گرفته بود نیحال ا یماحساب نیاگه شما نبود یحاج-

 : گفت یبا لبخند عمه

  نیاما با من طرف-

 : نگام کرد وگفت قشیعم یخنده  با

  تا جفت چشاتونو بذارم کف دستتون-

  از دهن افتاد یبفرما حاج- مامان

 : سفره کردوگفت اتیبه محتو ینگاه یحاج

  ازهیپ یبازم ب-

  هم داره یگوشت چرخ شینداره  بق ازیال رز پنه فقط م- مامان

 : نگام کرد وگفت بابام

  بچم دوست نداره-

 : گفت یزیآم هیبا لحن گال مامان

  دخترت نذار یبه الال یل یل نقدهیا زمنیعز یحاج-

 : که درست کرده بود سمت مامان گرفت وگفت یلقمه ل یحاج

  دختر عمر منه نیا نیدرکم کن پرو-

 : گفت با اخم احسان

  میهست یما هم فکر کنم سر راه-

 : به مامان ادامه داد رو

  میجان ُرز مامان ما بجه هاتون هست-



 : احسان کرد وگفت یحواله  یپس گردن هیعفت که کنار احسان نشسته بود  عمه

  تو درست حرف بزن یگیم یچ-

ُرز دختره  دیخونه ا نیشما سه تا ستون ا هیچه فکر نیاستغفر هللا پسرم  ا- یحاج

  نازشو بکشم دیفرق داره با

 :حواله بابا کردم وگفت م یبوسه ا یکه تمام مدت ساکت بودم با لبخند منم

  خودم یدونه  هی یبابا  یقربونت بشم من حاج یاله-

 : نوازش کرد وگفت مویدم اسب یموها یحاج

  بابا داداشاتم ستون خونه یتو عمر من-

 چرخهیمن مگه م یچرخ زندگ نیمانباشپسرم ش زمیبه احسان گفت :عز رو

 : شرمنده گفت احسان

  یحاج خوامیمعذرت م-

  نیکنیبه رز محبت م نیدار یادیشما ز یاما حاج- مامان

 ؟ یکنیم یبانو نکنه حسود نیپرو- یحاج

 

 .... دارد ادامه
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 : آروم گفت یکرد حاج یاخم ناز مامان

  بچه هامن اما شما خانومم همه کسم نهیبانو ا نیپرو



 : با لبخند گفت عمه

  به به خدا بده شانس-

 : گفت یبا لحن شوخ بابا

 غفت خانوم؟ نیگیم یشما چ-

 : انداخت وگفت نیعمه سرشو پا 

  ناز مارو بکشه سین یکس-

 : رو به عمه عفت گفت بابا

 ؟ گمیم یچ یفهمیعفت من ،م یتو هم مادرم-

 : عمه گذاشت وگفت یبه محبت رو شونه  یدست حسانا

  یخوشگلم برم من اله یقربون عمه -

 : وگفت دیدست احسان رو گرفت وبوس عمه

  دلم زیخدا نکنه عز-

 : زد من گفتم یقیلبخند عم احسان

  عفت خانوم نیما یدونه  یکی یشما عمه -

 : وگفت دیخن عمه

  عمه جونم اتیزبون نیریش یفدا-

  دنیوقته برام نخوند یلیرز برام بخونه خ اریب تارتویرو اون گب- یحاج

 : با سرعت بلند شد وگفت اقیبا ذوق اشت احسان

  میندازیامشب واستون کنسرت را م یبه چشم جون بخوا حاج یا-

  اون دوتا  ستنین فیح-من -



  زمیعز یتو که هست- مامان

 ؟ییبخونم بابا یگفتم چ یرو به حاج من

 : مامان با لبخند گفترو به  یحاج

  ناز یاله -

  انداخت نیبه مامان بود که سرخ شد گونه هاش وسرشو پا نگاهم

 ه*********★

منو برسونه دانشگاه  نکهیروز دانشگاهم بود احسان کار داشت و از ا نیاول امروز

مجبور شد منو برسونه سر راهش  یحاج یبا چشم غره ها یطفره رفت ول یکل

 چیمنو رسوند کل راهو با سرعت اومد از تو پ نکهیضر نبود تا ابازم حا یبود ول

  دیچیبود که با سرعت تمام پ ابونیخ

زدم واحسان  غیتصادف کرد من با تمام وجودم ج نیماش هیبا سرعت تمام با که

 : بود وگفت یترمز کرد وکالفه وعصب

  خدا به دادم برسه-

 : گفتم تیبا عصبان من

  یبس که عجله کرد-

 : مدل باال بود کرد وگفت دمیکه تازه د نیاشاره به ماش ناحسا

  خر پولم هست طرف دیگاومون زا-

  وکالفه یاحسان عصب میبود نیتو ماش ما

زد احسان نفسشو  شهیبود که چند ضربه به ش یشده بود عصب ادهیهم که پ طرف

  شد ادهیداد پ رونیبا حرص ب

 : گفت یکه عصبنگاهم بهشون بود  یعصب یلیبود وخ یجون پسر

  نیداغون کرد نمویماش-



 : کرد آروم باشه ومثال خون سرد گفت یسع احسان

  متاسفم-

 : زد وگفت یپوزخند تیوبا عصبان یعصب پسر

  خورهیداغون شد تاسفتون به چه دردم م نمی؟ ماش نیمتاسف-

 : پسر شد وگفت نیماش یمشغول بررس احسان

  باهم میایکنار م-

 بود چنان گره به ابرو انداخته بود که نگو یچقد عصب شدیمگه آروم م پسر

 : خشم گفت با

  یزنگ بزنن کروک-

  دمیخسارتشو م میزنی، با هم حرف م ستین مهیب نمیمن ماش- احسان
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 : گفت یعصب یبود وبا لحن یباز عصب پسر

 رویکی یزدی، اگه م میایکنار م یگیم یستیهم ن مهیب ین کردداغو یزد نمویماش-

 ؟یکردیاون وقت چکار م  یچ یزدیرو م

 :دسشتو سمت احسان تکون داد وگفت یوعصب

  برو آقا جمعش کن-

 : شدم ورو به احسان گفتم ادهیحوصلم از جر وبحثشون طاق شد  پ گهید من



  ادیزنگ بزن حسام ب-

 : ومضطرب گفت یبا نگران احسان

  نکردم مهیهنوز ب نویماش-

 « دهیتازه خر نویماش نیا احسان»

 : گفتم یزد پسر که آروم سمت پسر عصب یپوزخند

  میدیهست خسارت م یهرچ میگفت نیآروم باش شهیم-

 : پرو پرو چشم تو چشمم شد وگفت پسره

  یبد یتونیخانوم  خسارتمو نم یبفروش کلتویکل ه-

حواله  یلیاز کف دادم و س اریکه بهم زد اخت یشدم از حرف یدفه چنان عصب هی

 « خوب شد دستکش دستم بود عادتم بود»صورتش کردم 

نگاش کردم وبا نفرت وخشن  رونیب زدیاز چشام م شیتمام آت یلیخ تیعصبان با

 : وبا خشم

  لطفا نیحرف دهنتونو مزه کن-

 : گفت یزیآم ریوبا لحن تحق یلیبود خ یعصب پسر

  هزبونتم دراز یوحش-

 : اومد جلو بازومو گرفت وگفت احسان

  شهیم رتیتو برو دانشگاهت د ادیحسام ب زنمیتو دهن به دهن نشو االن زنگ م-

رو بهش  یعصب یبا لحن هویپسره به خودم بودم که  ی رهیمتوجه نگاه خ تازه

 : گفتم

 ؟ نیدیند یوحش نیچتونه زل زد-

  و روشو با اکراه بر گر دوند یزد یپوز خند پسر



  سمتمون اومد ابونیازاون  طرف خ میمیدوست صم الیدفه ل هی که

  ، من وقتم با ارزشه نیریوقت منو هم نگ ادیب سیپل نیرنگ بزن- پسره

  :ودست پاچه گفت یسمت پسره بود با لبخند الیل نگاه

 حال شما ؟ یریام یسالم آقا-

  بود لبخند رو لباش بود متعحب بودم الیبه ل نگاهم

   که حالم بدهفعال- پسره

 : به من با پوزخند گفت ورو

  اگه بذارن-

 : رو به من آروم گفت الیل

 شده ؟ یچ-

 : گفت آروم

  مگه شیشناسیم-

  باز با لبخند نگاه پسره کرد الیل

  حالم گرفته شد یاول صبح- احسان

  سیپل نیخشک خشن گفتم :خودتون زنگ بزن منم

 : با عجله گفت احسان

  خوابوننیم نویماش سیزنگ بزن پلرو  یچ یعه ُرز چ-

 : گفت یزیآم ریباز با لحن تحق پسره

  شهیپول خسارتم نم نیدارو دارتونو بد-

 : رو به پسره گفتم دمیکشیگرفتم وم الرویل یبازو یکه عصب یحال در

  را انداخته نمی،ماش نمی، ماش دهی، تازه به دوران رس نمی،ماش نمیبرو بابا ماش-



 : از تو دستم وگفت دیاومدن نداشت بازوشو کش الیکه انگار خ الیل

  یعه دستمو کند-

  میرو رد کرد ابونیخ عرض
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  میکه رد شد ابونیخ از

 : گفت یعصب کمیبا خنده و  ایل

 ؟ یچته تو باز سگ شد-

 : بودم گفتم یکه هنوز عصب یلحن با

  چه حرفا که بارمون نکرد یدیند-

 : نگام کرد وبا لبخند گفت الیل

 ؟ یشناخت-

 : کردم نگاش کردم که لبخند به لب داشت  وگفتم زیاومد چشامو ر ادمی تازه

 آشناتون بود ؟ یکرد یبود که با هاش احوال پرس یک-

 : لبخند گفت با

 ؟ یجدا نشناخت-



 : زدم وگفتم یپوزخند

  نشناختمش دیدوست پسرم بود ببخش-

 : وگفت میرفتیسمت دانشگاه م میداشت

  یریام وسفیبود  وسفیبابا ُرز چته تو  ، یا-

 : گفتم متفکرانه

 ؟ یریام وسفی-

  یریام وسفیبله -

 : وگفتم دمیشناختم لب گز تازه

  خوانندهه نیهم یریام وسفی یوا-

 : با ذوق گفت الیل

  رضا یوعل نیآره خره خودش بود دوست شاه-

 زدنیبوق م شدیرد م نیماش یچرا هرچ گمی؟ م نی؟دوست شاه یگیم یجد-

تصادفه بود که متوجهش  ریذهنم در گ نقدیا شناختنینگو م کردنیوباهاش سالم م

  نشدم اصال

 ؟ یباهاش حرف زد ینطوریچرا ا-

 : افتادم ووگفتم زشیآم نیرفتارتوه ادیحرصم گرفت  باز

  شعورهیب یلیتو گوشش خ خوابوندم یکیتازه  تهیشخص یب یلیخ یول-

 : نگام کرد وگفت الیل

 ؟ یزد-

 : دلم خنک شده بود گفتم یهم کم منم

  احسان نذاشت فیآره چرا دروغ بگم حالشو گرفتم ح-



  تو یدار یدختر چه جرات-

  حقش بود-

  آخرشونه یتو دانشگاه خودمونه ترما یریام وسفی-

  میبه کارش ندار یما که کار الیخیبابا ... ب یا-

  کنهیتره هم خورد نم یبرا کس وسفهی نیتو پوزش ا یزد یحساب-

 : گفت الیکه ل میبود دهیرس میمحوطه بود روبه

 ؟ هیساعت کالسام چطور نمیمن برم بب-

  به خودم اومدم  کردمیرفت با عجله هاج واج رفتنشو نگاه م الیل

  هیبه چ یچ نمیداخل شدم ورفتم بب منم

  حسان بودمگذشت نگران ا یساعت....

  پر بود مکتایبه اطراف بود کل ن نگاهم

  دوتا جون نشسته بودن گشیرفتم که طرف د یمکتین سمت

  اونا پشت به من داشتن جلو رفتم وونشستم خوبه

  شدم لمیگشتن موبا ومشغول

 

 ...... دارد ادامه
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اراده جلب کرد وتمام  یپسره وحرفاش نظرمو ب یبودم که صدا لمیموبا دنبال

  حواسم گوش شد

  کایرفت آمر شبیبابام د ختهیچقد اعصابم بهم ر یدونیپسر نم- پسره

 ؟ گردهیبر م یک- دوستش

  سمسیکر التیفک کنم تعط ی،ول دونمینم- پسره

  رهیگیجاشو م یک دونمینم ستیبابا ن-

 ؟ یچکار کرد یراست- دوستش

  رو؟ یچ- پسره

،  وسفهی نیآشنا بود. موشکوفانه گوش دادم آره هم یلیپسره صداش برام خ نیا»

 « گهید نهیحتما شاه نمی، اه اه نکبت ا یریام وسفی

  گمیم نتویماش- نیشاه

 : وگفت وسفیشاد بود  لحنش

بابا رو  نیخودم دست ُدرسا هنوز ، از شانس گندم ماش نی، ماش یآخ پسر گفت-

  شد ، داغونبرداشتم امروز داغون 

 : با خنده گفت نیشاه

 ؟ یا ونهی؟ د یخوشحال یداغون کرد یزد نویماش-

 : باز لحنش شاد بود وگفت وسفی

نگام  نیهمچ شهیداشت باورت نم ییرو شدم بخدا امروز ،چشا رویپسر ز یوا-

  ریسگ هار تو چشاشه پاچه گ هی دمیکرد ترس

 : سر زد  وبا خنده گفت یچنان قهقه ا نیشاه

  ی،پاک عقلت رو از دست داد یشد ونهید-



چکارش بود ؟داداشش،  دونمی،نم نمیزدن به ماش یسر صبح- وسفی

هوا  نیمژه داشت ا بیداشت عج ییچشا یول دونمیشوهرش،دوست پسرش ، نم

زد تو گوشم ،  نیپر ستاره ،  همچ زدنیخدا برق م یرنگ چشاش پوست شبه وا

  ینگاهش وحش نیع

 : وگفت دیخند نیشاه

 ؟ یخورد میلیتازه س نتی؟زدن به ماش یخودت وسفی گمیم-

  ارداده لبخند زدم یکه منم ب دیخن چنان

 : بود وگفت یطور خاص هیانگار تو فکر بود لحنش  وسفی

 یکس یشناسیتو که منو م شمیم یدختر یباره جذب چشما نیبه جان مامان اول-

  شهیت مبود باور یبرام مهم نبوده تاحاال ، تازه محجبه وچادر

 ! تو یتا حاال هالک دختر بود یخداخفت کنه از ک- نیشاه

 کنمیتره هم خورد نم یدختر چیچته تو من ودختر ؟ من واسه ه نیاه شاه-

  سوال ریز رهیم تمیشخص

 : با خنده گفت نیشاه

  تیبا شخص یآقا حیصح-

جذب جور  نیبگو تو کل عمرم ا نویسرم ،ا یبابام داغون شد اما فدا نیپسر ماش-

  آدمو کنهیم یینشدم هوا ییچشما

  دستم بود که شماره احسانو گرفتم میزدم گوش یپوزخند»

 « تماس شدم یبرقرا منتظر

  ...احسان سالم الو

  یسالم خواهر-

  نگرانت بودم-



و نگاه متعجب دوتاشون سمتم  بود  دنیبلند شدم دوتاشون با هم سمنم چرخ که

  اختمباال اند ییزدم وتک ابرو یپوزخند

  زد رو شونش نیبهم بود که شاه وسفی ی رهیمتعجب وخ نگاه

 «الو ُرز چت شد ؟»پشت خط  احسان

  جونم احسان-

  ازشون دور شدم وباپوزخند

 « وسفی»

  برده بود خودش بود ماتم

جونم احسان :»زد به شونم به خودم اومدم که به مخاطب پشت خط گفت  نیشاه

  د پوزخند بود هم جذاب بودپوزخند زد ورفت لبخندش با وجو«

 : با خنده گفت نیشاه

 حواست کجاست ؟-

 : وگفتم دمیکش یوپوف برگشتم

 ؟ شیدید-

 خودش بود ؟-

  آره-

  تازه وارده نکهیمث ا-

که وضعشون   ادیاومد ظاهرش نشون م یکیصبح که رفت با دوستش زنگ زد -

  که باهاش تصادف کردم هیدوست دختر اون نکهیتوپه مث ا

  هیصاب داره سگه قالدش هم طال الیخیب رونیب ایپس از فکرش ب- نیشاه

  بد زد تو پرم-



 : دادم و گفتم رونیحسرت نفسمو ب با

  که باهاش تصادف کردم هیاحسان همون-

 معامله کن  نتیپول وخسارت ماش یقهقه زد وگفت جا نیشاه

  باتعجب گره به ابرو دادم 

 : خودش ادامه داد که

  خوامیت مال من خسارت نمبگو دوست دختر-

 : گفتم یوعصب یکردم وجد اخم

  یزهرمار عوض-

 : سر داد که با اخم گفتم یچنان قهقه ا نیشاه

 ؟ یفکر کرد یتو راجب من چ-
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  رم نشدداره ، چقدم خوشگل بود پسر جدا باو یدختره چه حجاب قشنگ هیچادر-

 : اخم گفتم با

  زهر مار-

  صد در صد هیترم اول-



 هیبه چ یچ دمیواال نفهم یهمراهش خون سرد خودش وحش یپسره  یهرچ-

قرار  هیبه ک یک دمیکه اومد بنز مدل باال نفهم یال نود بود اما اون نشیاحسانه ماش

  نبود مهیب نشیباهم پسره ماش میایشد کنار ب

  نیتمر میکالسا که تق ولقه بر-

 ؟ یگرفت یشد ترانه ها رو از قاسم یچ-

   قراره برسونه دستم-

 : پوزخند ادامه داد وگفت با

  اگه وعده سر خرمن نده قالمون بذاره باز-

 خونمون میبر ستیبه بچه ها بگو بابا ن ادیرضا هم خبر بده ب یبه عل-

  نیسر تمر میکه بر میشد بلند

 : گفت نیشاه

 ؟ یرضا هست یخونه عل میریامشب م-

  مارستانمینه بابا من امشب ب-

  پدرم در اومد یقانون یبرم پزشک دی، منم ساعت دو با یآخ گفت-

  تا وقت هست نیتمر میخب بر-

 «رز»-

  حسام شیشرکت پ میمبل نشستم حامد اومد دنبالم رفت رو

  دیمنو بوس بابا

  شهیخسارتش چقد م مینیبب دیبا - حسام

رو مبل کز کرده بود نشسته بود  نیو به احسان که غمگبود ر یلحنش عصب یوکم

 : وگفت



 تو حواست کجاست ؟-

 : سرشو برداره مغموم وناراحت گفت نکهیبدون ا احسان

  گهیشده بود د رمید-

  میاریب میوخب سخته هم ُرز رو ببر یادمه داد حاج یمکث بعد

 ؟

 : نگام کرد وگفت یحاج

جورشو  دیبا دیبره در ضمن سه نفرو ادیب سیوسرو یدوست ندارم با تاکس-

  دیبکش

 : که حامد گفت میاز نگاه سرزنش بار پسرا دزد نگاهم

 ؟ یحاج گهید میشد یرانندن شخص-

  امروز بس که عجله کردم گند زدم- احسان

  مدل باال بود طرف نشمیماش- حسام

  میدیکل خسارتو م ستیمهم ن- یحاج

 : به احسان ادامه داد رو

  نتیماش ی مهیب یرابرو دنبال کا-

 : نگام کرد وگفت احسان

  .یچشم حاج-

 : غضب آلود یکم کردیکه نگام م یداد در حال وادمه

  کار ما هم سبک بشه یحاج رنیگینم نیواسه ُرز ماش چرا

 : با لبخند نگام کرد وگفت یحاج

  شمینگران م ستیبلد ن میُرزکم هنوز بچست رانندگ-



 :دور بود وگفت یسم که از نگاه حاجکرد وا ینگام کرد دهن کج حامد

  رهیگیم ادی رهیخب م-

 : آروم گفتم من

 نکنه تصادف احسان مقصر  منم ؟-

 : گفت یبا کالفگ یحاج

  کنمیفکر نم یا گهید زیمن به چ نیشما هست یتا وقت-

 : گفت یدستور یلیوخ

  نیبحث رو تموم کن نیا-

  چشم یچشم حاج- حسام

 : گفتو زیبلند شد از پشت م یحاج

  من خستم میپاشو دخترم بر-

 : رفتم که حامد گفت یشدم وپشت سر حاج بلند

 دخترتون خان زاده ؟ تیمارع یحاج-

 : برگشت نگاش کرد وگفت یحاج

  خودتون نی ایخونه شماهم ب میبر-

  میخونه بود......

  دنیبعد پسرا هم رس یساعت

  خسته وکالفه بودن همه

  زنهیصدام م یر اومد وگفت حاجکه رفتم اتاقم ...خدمتکا منم

  رو پله ها بودم رونیتموم از اتاق زدم ب یحوصلگ یب با



 : حامد وبود گفت یصدا که

  کنهیم ینیسوال که رو دلم سنگ نیا-

نازشو  دیبا فهیلط نهینازشو بکشم ،جنس دختر هم دیدختره با نکهیواسه ا- یحاج

  نشه دهیکش گهید یکیبکشم تا احساس کبود نکنه تا طرف 

محبت کنم تک دخترمه بعد سه تا شاخ شمشاد خدا بهم داده ،دختر که  تونمیتا م دیبا

  ینیغمشو بب یتونینم یداشته باش

 « دادمیبابا گوش م یبودم وبه حرفا وارید پشت»

 هیمردش اسطورش نه که  یوبش یدختر رو سمت خودت بکشون یتونیتا م دیبا

  رهیاونو ازت بگ بهیغر

  ازدواج کنه دیزود با ای ریروز د هیبابا  یرهر دخت- حسام

 

 

 .... دارد ادامه

 

 [21:20 09.02.19] ,سگ داره چشات

 �� ازدهمیپارت_#

 

هواسمت  یبا دخترش بر خورد کنه دختر ب یطور دیآره درسته اما پدر با- یحاج

  محبت نشه یشه گدا رابیس دینشه از محبت با دهیکش یکس

 درسته ؟ ستین نیها اعالقتون تن لیاما دل- حسام



عمو قدرت چقد رز  ینیبیبرابر اصل مامانمونه م یرز کپ نکهیواسه ا-عفت  عمه

بودنش  یوجد طنتایش نیبوده با هم یشکل نیهم امرزمیرو دوست داره مادر خدا ب

  نبوده فشیحر یشکیه

  میاز مامان بزرگ ندار یآخه عکس دونستمینم- حامد

 : با حسرت گفت عمه

  سوخت یآتش سوز همش تو فیح-

 : وادامه داد دیخند عمه

  میزنده دار ریتصو هیاما در عوض -

  ُرز به مامان بزرگه یعمو قدرت هم شباهت ظاهر ادیمحبت ز لیپس دل- حسام

  خدا بده شانس کاش منم دختر بودم- احسان

  دنیهم به حرف احسان خند همه

 ه★****

خلوت بود نشسته بودم  بایه که تقردانشگا اطیگذشت نشسته بودم تو ح یهفته ا چند

مورد نظرم  یکه به صفه  زدمیرو ورق م یتا کالسم شروع بشه تند تند داشتم کتاب

سرمو  یرو حس کردم که به آروم ینگاه ینیروم افتاد وسنگ یا هیبرسم که سا

  کرد دایپ یتالق وسفیبرداشتم که نگاهم به نگاه مشتاق 

 : م وگفتمسرمو انداخت دموینگاهمو دزد عیسر

 ؟ نیبله بفرما-

 ؟ نمیبش شهیم-

 : وخشن وگفتم محکم

  نه-

 : اعتنا با مخالفت من نشست وآروم گفت یب



 ؟ نیکالس ندار-

 : وخصمانه گفتم شیهمه پرو نیتر کردم حرصم گرفت از ا لب

  سیبه شما مربوط ن-

 : از لحن خشنم گفت عاریشاد وب لحنش

  نیکالس دار گهیساعت د هی-

 : بهش حواله کردم اما لبخند به لب داشت پر وو وگفت زمویوت تند نگاه

 سلف ؟ میدعوتتون کنم بر شهیم-

 : زدم وگفتم یپوزخند

خانوم  هیآدم سرشناس ومشهور به نظرتون درسته در انظار وتو عموم با  هیشما -

 باهتون نداره ؟ ینسبت چیکه ه نیبش دهید

  اما من که خالف شرع نکردم-

  شهیم یساز هیاتون حاشبه هر حال بر-

وارد  یکه به شهرتم لطمه ا کنمینم یمن کار دیشناسیتا چه حد منو م دونمینم-

  بشه

  با شما ندارم یبه گفتگو یلیدر کل منم م-

 ؟ نیوتند خو هست یعصب نقدیا شهیشما هم-

  که تو وجودمه یبه سگ گردهیبر م ییتند خو نیا-

 : گفت یداد وبا لحن سرمشار رونیب نفسشو

  رمیگیحرفمو پس م خوامیمن معذرت م-

 : بلند شدم وگفتم فمویگذاشتم تو ک کتابمو

  خورهیتاسفتون به دردم نم-



رو که حاال متوجهش شدم صد  تشیکه جذاب یبا لبخند ستادیبلند شد مقابلم ا اونم

 : نگام کرد وگفت رهیچنداش کرد  خ

  نه واقعا چشمات سگ داره-

  زدم وگفتم یپوزخند

  هاره رهیست باشه گازت نگحوا-

 : که ادامه دادم کردینگام م یقیلبخند عم با

  ستینوع حرف زدن در شان شما ن نیا یریام یآقا-

 : تر کرد با همون لبخند گفت لب

  شهینم بشینص امیباهاش حرف بزنم مهربون نمیبینم قیرو  ال یآخه هرکس-

 : زدم وگفتم پوزخند

  باهاش هم کالم بشم نمیبینم قیال یمنم هرکس قایدق-

 ... منتظر بشم رفتم نکهیسرعت بدون ا وبا

 

 ...دارد ادامه

 

 [07:52 10.02.19] ,سگ داره چشات

  ��پارت_دوازدهم#

 

 «وسفی»

 «اههیروزگارم س»لب گفتم  ریز یکالفه وعصب کردمیرفتنشو نگاه م رفت

  نشستم مکتیدادم ورو ن رونیب نفسمو



به  دست  فیک نیشاه دمیفکر کردم که د یلعنت یچقد نشستم به اون چشا دمینفهم

  ادیداره م

 : شد وگفت کینزد

 ؟ یومدیتو چرا سر کالس ن ییکجا-

 « اون رشتش با من فرق داره میچند کالس مشترک داشت نیشاه منو»

 : در رفت وآمد تو محوطه بود وگفتم یونگام به دانشجوا دمیکش یقیعم آه

  حوصله نداشتم-

 : رو زانوهاش گذاشت وگفت وفشیکنارم ک نشست

  یوخودتو واسه تخصصت آماده کن یاز قبل درس بخون شتریب دیتو با-

 : گفتم یعصب یگرفت باز ولحن حرصم

  اصال یهمش مقصر بابامه منو چه به پزشک-

 : دلگرم کننده بود وگفت لحنش

  نمونده پسر یزیچ یکه اومد نجایحاال تا ا-

 : دادم که ادامه داد رونیب یقیفقط با حسرت عم نفسمو

 ؟ یخوریحرص م نقدیحاال چته ا-

  یچیه-

 : خنده گفت با

  ؟یکنیفکر م هیبه چش سگ-

 : پرخشممو حوالش کردم با غضب وگفتم نگاه

  درست حرف بزن-

 : داد وگفت ریحرفشو تغ ریمس  دید تمویعصبان



 رضا اومد ؟ یامروز عل-

  دمشیمن ند-

  شناسهیاومد ، اون ُرز رو م-

 : گفتم اقیزده سمتش نگاه کردم وبا اشت ذوق

 !واقعا ؟-

 : خنده نگام کرد وگفت با

  گل از گلت شکفت دکتر-

 : کردم رو مو برگردوندموگفتم اخم

  اه ، برو گم شو حوصلتو ندارم-

  گفتیم ییزایچ هی-

 : اخم اما ته دلم نبود وگفتم با

  بشنوم خوامینم گهید-

 ؟ یشناسیرو که م الیل-

 :تمگف متعجب

 ؟ الیکدوم ل-

  گهیدختر عموم د-

  نه من از کجا بشناسم-

 :خنده گفت با

  رضا یخواهر عل -

 : گفتم متفکرانه



  ستین ادمیبه جون خودم -

  ُرزه کیفابر قیرف الیل-

 : کردم  وگفتم نگاش

  دمیرو ند الیپس چرا من تا حاال ل-

  تو جمع ما باشه خواهرش دهیاخالقشو اجازه نم یشناسیخو تو م کمیرضا  یعل-

  بشناسم یچطور دمینم الرویل یمگه ما چمونه ؟ در ضمن من وقت-

 : لبخند گفت با

رضاست  یباشه عل شهیدختر نم ییجوا نیکه  تو ا هیاونا طور یخانوادگ تیترب-

  سین ادتیرضا ، من ، بوده  یتو تولد عل یچند بار یدید المی، حساسه ، ل گهید

  ت دخترشم حساسهرضا رو دوس یخب درست عل-

 : زد وگفت یلبخند نیشاه

از ثروت  یکیدختره باباش تاجر فرشه واگه بهت بگم  گفتیم الیاون طور که ل-

  شهیباورت نم رانهیا یمردا نیمندتر

 :تعجب نگاش کردم ادمه داد با

  پشت له شه بیج ذارهیباباتو م-

  گرفته ؟ تیدرست حرف بزن شوخ نیشاه-

 : خنده گفت با

 ؟ یکنینمباور -

 : نگاش کردم ادمه داد فقط

  هیهم به در ثروتشون نجوم اردریلیپسر باباش از م-

 : تعجب گفتم با



 بود ؟ یال نود چ نیپس اون ماش-

 : خنده گفت با

 ستندیخودشون وا یپسراش رو پا دیحاج نصرت معتقده با نیا-

 : با خنده ادامه داد 

  هد ، دالرت بده ک یبگ ستیتو که ن یمث بابا-

 : زدم وگفتم لبخند

  ستمین ینگو عدد کنهینگام هم نم گمیدختره م گهید یچیه-

 : وگفت دیخند نیشاه

  خط قرمز پر رنگ هی یدختره رو خط بکش نیبهت گفتم دور ا نارویمنم ا-

 

 

 ... دارد ادامه

 

 [16:09 10.02.19] ,سگ داره چشات

 �� زدهمیپارت_س#

 

 : گفتم متعجب

 چرا ؟-

 که من متوجه شدم اصال قصد شوهر دادنش رو ندارن خصوصا طور نیچون ا-

... 



 : تمام گذاشت که گفتم مهین حرفشو

 ؟ یخصوصا چ-

  خصوصا طرف خواننده هم باشه-

 : تشر گفتم با

 مگه خواننده چشه ؟-

 : خنده گفت با

  ابروه ستیچش ن-

 : گفتم یوعصب یجد

  زهر مار-

تا آسمون با اونا  نیاعتقادات شما زم یاز شوخ یاماجدا ریکردم به دل نگ یشوخ-

  فرق داره

  داره یچه ربط-

 نداره ؟-

 : کردم وگفت نگاش

  شهینمازش قضا نم بندمیشرط م یدختر محجبه چادر هیاون -

  من بد باشم شهینم لیدل نیا-

دختر رنگا  یبا کل بیوغر بیعج یاونا تو خواننده با زندگ دگاهیخب از د-

 وارنگ دور رو برت

 : زخند گفتمپو با

 آره جون عمت منو دختر ؟-



تا آسمون فرق دارن فاصله  نیبا شما زم گهیم الیاون طور که ل یینخدا-

  کنهیم دادیب تونیفرهنگ

 : گفتم یعصب

  آخه دوننیم ی، اونا راجب من چ شهینم لیکه دل نایاه ، ا-

 نیفکارشون زماونا ا دونمیم نویاما ا دونمینم نویا دوننیم یاونا راجت تو چ نکهیا-

دوستانه وشبانه وخالصه  یمهمونا یتا آسمون با تو فرق داره تو کنسرت وپارت

 یارتیز یوسفرا هیریو مراکز خ ئتیبگم اونا نماز شب مارمضون  وحجاب وه

... 

 : خشم گفتم با

  دمیفهم یادمه بد خوادینم-

 : باال انداخت که ادامه دادم ییشد تک ابرو ساکت

 ؟ نمیبب تونمیدختر عموتو کجا م الیل نمیحاال بگو بب-

 : کردو گفت زیور زیکرد با دقت چشماشو ت نگام

 ؟ یقصد ازدواج دار یجد یتو جد-

 : نگاش کردم وکه ادامه داد فقط

 ؟ یدیند شتریکه دوسه بار ب یاونم با اون دختر:

 ؟ انهی یگیم-

 : ازم گرفت وگفت روشو

  هکالسش تموم گهیساعت د هیدانشگاه  نیتو هم-

  شمارشو بهم بده-

 ؟ یعجله دار نقدیغرور داشته باش چته ا کمیپسر -



شب  دمشیهم د یاز وقت سیغرور تو. ذاتم ن یدونیخودت که م نیشاه تونمینم-

  روزمو گم کردم

با افکار  ادهیبا تو ز شیاون دختر اختالف فرهنگ سین تیچرا حال وسفی-

  یشیم مونیبعد خودت پش ستیتو جور ن یوخواسته ها

  یگیوچرت وپرت م یزنیساز مخالف م نقدیچراا-

 ؟ گمیدروغ م-

  یگینه تو راست  م-

  با هاتون نداره یتیسنخ چیکه ه یرو دختر یدست گذاشت-

 : کنندش گفتم دینا ام یوکالفه از حرفا یعصب

  چرند نگو حوصلتو ندارم-

ن وخ تو از تا حاال تو عمرش رژ لبم نزده او کهیفابر کیدختره فابر نیبابا ا-

؟چرا موهاش بلنده  هیرنگ نیچرا رژش ا یریگیم رادیصدتا ا ینیبیکه م ییدخترا

 ؟رنگ موهاش فالنه بسانه،بهمانه ؟

  کنمیخواهش م نیبس کن شاه-

 ؟ یچکار کرد یبا مون ادتهی-

 : پوزخند گفتم با

که بزور  یجلف یمتنفرم واز دخترا زونیآو یمقصر خودش بود من از دخترا-

اهل دختر  یدونیخودت بهتر م نیبچسبونن متنفرم، شاه یخودشونوبه کسبخوان 

  باشه یافتنیودست ن یخواست دیدختر با ستمین یباز

 :کردم وگفتم نگاش

  هالک خودش کنه نه اون هالک من دیدختر منو با -

  حرفات درست اما گمیم یکه تو حاال چ ستیمهم ن-



 ؟ یاما چ-

 

 ..... دارد ادامه

 

 [16:09 10.02.19] ,رهسگ دا چشات

 �� پارت_چهاردهم#

 

  ادیاما دختره هر چقدرم خوشگل باشه دلتو برده بهت نم-

 : زدم وگفتم پوزخند

 شدم ؟ شیبایمن جذب ز یتو فکر کرد-

 : خنده گفت با

  لطفا شعار نده وسفی-

 : پوزخند گفتم با

 فیردرنگا وارنگ لب تر کنم  یدورو برم پره از دخترا یدونیخودت خوب م-

  واسم شنیم

  با تو فرق داره دشیحرفت درست اما اون دختر عقا-

  بسه لطفا دیعقا دیعقا نیبا ا یاه حالمو بهم زد-

تا آسمون باهات  نی؟ بابا برادر من اون دختر از زم یچته تو چرا چشتاتو بست-

  فرق داره

 : کردم وادمه داد سکوت

 ؟ یسالت چند رکعت نماز خوند۲۹تو، تو کل عمر -



 : ادمه داد دید سکوتمو

 ؟ وسفی تهیحال دنهیپسر اون دختر نماز شبش مثل نفس کش-

 : وادامه داد نییبا اون بود سرمو انداختم پا حق

 ؟ هیتو هدفت چ نمیبب خوامیاصالم-

  داشته باشمش خوامیم-

 : گفت یبا ناباور نیشاه

  خونمیساعت دارم  روضه م هیتو  یگیم یچ-

 : گفتم عیسر

دلبستم دست  خوامیمن اون دخترو م نیشاه یبرم خواستگار نهیه منظورم انه ، ن-

من عشق رو تا حاال  یشناسیحس نشدم تو که منو م نیتاحاالدچار ا ستیخودم هم ن

 فرق داره هیتجربه نکردم اما حاال قض

 : خنده گفت با

 آره جون خودت ، عشق ؟-

 : دادم وگفتم رونیبا حسرت ب نفسمو

حسو حالم  فرق  تپهیبه جون خودت  دلم داره م گمین راست منه به جان ماما-

  یلیکرده خ

 بذار چرا من ؟ هیاز خودت ما-

 : کردم وملتمسانه گفتم نگاش

  شمیم ونهیکن واسم دارم د یکار هی-

  خورده تو دار باش هی؟  یشد ونهید شیدید سیماه ن هی-

 : وبا آه وگفتم دمیکش قیعم نفسمو



 ! بهیعج نیگاه عاشق بشه ؟ ان هیآدم با  یدینشن-

 ؟ یدل نه صددل عاشقش شد هینگاه ؟ اونم  هیبا -

 دیخلوت دانشگاه بود اگه االن شلوغ بود که در امان نبودم با یبه محوطه  نگاهم

 : و گفتم میدادیامضا م یکل

  حاال که شده-

 : وگفت یبود لحنش وجد یعصب

 نویداره  ا یسال اختالف سن۹اون دختر باتو  ایبه خودت ب وسفیحاال ومرض ، -

 ؟ تهیحال گهیکه د

  نه-

  درمون، نه و کوفت ینه وحناق ،نه زهرمار، نه ودرد ب-

 : گفتم یاز حرفاش دلم گرفت وعصب 

 ! یخفه ش شهیم-

  تو یفکر یب نقدهیمن چرا ا زیداداش من عز-

 ؟ یزنینمک به زخمام م یبد میدلدار نکهیبرو راحتم بذار عوض ا-

 

 .... ددار ادمه

 

 [16:09 10.02.19] ,سگ داره چشات

 �� پارت_پانزدهم#

 

 ؟ یخواستیرو نم الیمگه شماره ل-



 : کردم وگفتم نگاش

  یستیخواه من ن ریتو خ-

 : سر داد که گفتم یوچنان قهقه ا دیخند

  یبخند خیحناق رو -

 : هنوز اثرش بود گفت خندش

  بذار اول بهش بگم بعد-

 : لبخند گفتم با

  ز خداشم باشهتازه ا-

 : گفت یپوزخند مسخره ا با

  یخودتو دست باال گرفت یلیخ-

  زنهیافتخار داده بهش زنگ م یریام وسفیچرا کنه داداش من -

 : خنده گفت با

طور  نی، حاال که ا رهیگ ششیندونه چه خبره ؟ خوبه کارت پ یهر ک یخر خودت-

  ریشد خودت برو ازش بگ

  کار دارم یکل مارستانیبرم ب دیبا ریو هم نگوقتم گه،ینکن د تیجون من اذ-

  لحظه صبر بده هی-

  در آورد ومشغول شماره گرفتن شد و تماسش که وصل شد فشیاز تو ک شویوگوش

 یلحظه  ، قطع نکن گوش کن چ هی؟ یگلم ؟ سر کالس یالو ...سالم خوب- نیشاه

  یریام وسفی؟ جان ،  وسفیشمارتو بدم  شهیم رمیعز یلی؟ ل گمیم

 چته آرومتر ذوق نکن ،  بابا



بهت کارت داره  زنهیچکارت داره زنگ م دونمیباشه ، نم« اومد رو لبام  لبخند

  باشه ؟ ... روز خوش گلم

 : قطع کرد وگفت تماس

  االن سر کالسه بعد بهش زنگ بزن-

 ؟ نیتمر میبر ی، ک یلطف کرد یمرس-

 ؟ یریبگ یازقاسم یشعرارو نتونست ی، راست میایبعد شام م-

  خوادیم شترینه بابا دبه در آورد ، دندون گرده وپول ب-

 زنمیبعد باهاش حرف م-

 : بلند شد ادامه داد نیشاه

  شد رمیمن برم د-

  کجا شماره رو بده-

 : رفتیکه م یدر حال باخنده

   بمان تا صبح دولتت بدمد-

  یعوض-

 : نگام کرد وگفت برگشت

  یطاقتت طاق شه االن زنگ بزن ترسمیم-

 « یکن روان امکیپ»لب با خنده گفتم  ریتکون دادم ز یسر

  با خنده رفت

  شدم مارستانیب یدادم منم بلند شدم وبا سرعت راه رونیب نفسمو

  قرار گذاشتم الیتاب بودم که با ل یب نقدیا عصرش

 : گذاشت وگفت زیفنجون قهوش رو م الیل



 بگم آخه ؟ یچ یریام یآقا-

 : گفتم یلبخند با

  وسفی  نیبه من بگ نیت باشراح-

 : منو من گفت با

 ... سخته آخه شما کمی-

  یآدم عاد هی میفکر نکن من ک-

 رو بهم گفت یهمه چ یعصر نیشاه-

 ؟ نیشما هم به دوستتون گفت-

 : بود نگاهش وگفت متجب

 تونمیرو نم زایجور چ نیاما ا هیمینه نه من جرات ندارم ، درسته دوست صم-

  رهیسخت گ کمیبهش بگم اون 

 : لبخند گفتم با

 ؟ کمی-

 : کرد وگفت نگام

  مسائل حرف زد نیباهاش کنار اومد وراجب ا شهیخب نه نم-

 ؟ یلیبد اخالقه خ-

 : گفت باخنده

  داره اخالق خاص خودشو نیکنینه اون طور که فکر م-

 گفت ؟ یبهتون چ قایدق نیشاه-

 

 ... دارد ادامه



 

 [07:35 11.02.19] ,سگ داره چشات

 �� پارت_شانزدهم#

 

 : تته پته گفت با

 ...گفت، گفت-

  نیراحت باش-

 ُرز یخواستگار نیبر نیخوای، بهم گفت که م زهیچ-

  درسته-

 : برداشت نگام کرد وگفت سرشو

 من چکار کنم ؟-

 : لبخند گفتم با

  نیکه باهاش حرف بزن خوامیازتون م-

  ... اما-

 : شدم وگفت حرفش یساکت سرشو انداخت منتظر ادمه -

 ؟ نیزنیچرا خودتون باهاش حرف نم-

 : گفتم یلبخند با

که بشه  ستین یسر سخته ، دختر یلیاون خ دیشناسیشما دوستتون رو خوب م-

شدن  کیبد اخالقه نزد کمی  شناسمیباهاش راحت حرف زد من اونو درست نم

  . بهش سخته



فقط نسبت به جنس مهربونه  یلیدرسته سر سخته ، اما خ نیکن ینه اشتباه م-

  دهیواکنش نشون م  یکمیمخالف 

 : لبخند گفتم با

 ؟ یکم هی-

 : کرد با لبخند گفت نگام

  ادیخب ز-

  نیزنیشما باهاش حرف نم-

  دوستشم برام سخته نکهیمن با ا-

 : دادم وگفتم یبه صندل هیدادم تک رونیب نفسمو

 ؟ نیدیازتون بخوام انجام م   یکار هی-

 : صورتش پر سوال شد وگفتنگام کرد  متعجب

 ؟ یچکار-

  نیشمارشونو بهم بد-

 : سرشو انداخت وآروم گفت دیلبشو گز ی گوشه

  کشهیمنو م-

 : وگفتم دمیخند

 بد اخالقه ؟ نقدیچه خبره ا-

 : کرد ادمه دادم سکوت

  « پر تمنا بود لحنم»ن؟یدیم-

 : بود گفت نییطور سرش پا همون

  ساله ام نیت چندبه دوس انتیخ یعنیکار  نیاما ا-



  کنمیمن ازتون خواهش م-

 : کرد وگفت نگام

 بهتون بدم تونمینه متاسفم نم-

 : وگفتم اوردمیخودم ن یگرفته شد اما به رو یحساب حالم

با برادرشون سر صحبت  تونمی، اما من شماره برادرشونو دارم م دمیبهتون حق م-

  رو باز کنم

 ؟ نیکنیکارو نم نیخب چرا ا-

  وبهتر بشناسمشون شتریاول با خودشون صحبت کنم ، ب خوامیم-

ُرز رو ندارم  یحوصله  فتمیتو دردسر ب خوامیمن نم یکار خب بهتره ، ول نیا-

  جدا

  کنمیم دایپ یجور هیخودم  ستیمهم ن-

 : گفت ریداد منم سکوت کردم بعد چند لحظه سکوت نفس گ رونیب نفسشو

 ... اما دمیمن بهتون م-

 : گفتم عیسر یبه نامم زدم واز شاد ارویر دنخدا انگا یوا

 ؟ یاما چ-

  دارم یشرط هیاما -

 : لبخند با ذوق گفتم با

 ! نینگم شما بهم داد نکهیا-

 : نگام کرد نگاهش پر خواهش شد والتماس که گفتم ملتمسانه

  ، قول مردونه دمیقول م-

  دارم مانیوبه قولتون ا دمیمن بهتون م-



 : لبخند ادمه داد با

پسر  نیشاه دونهیمن دادم اون م فهمهیحرفاست وم نیهرچند اون باهوش تر از ا-

  تونیمیعمومه ودوست صم

 : گفتم یبخش نانیلحن اطم با

  برداشته تونیرضا از گوش یعل میگیم تاینها نینگران نباش-

  نگفت یچیشد ه ساکت

  مهلش داد سمت زیدر آورد نوشت واز رو م فشیکه از ک یرو کاغذ شماره

 : گفتم یکاغذ رو برداشتم وبا لبخند اقیاشت با

 سوال بپرسم ؟ هی شهیم-

  

 ....... دارد ادامه

 

 [07:34 12.02.19] ,سگ داره چشات

 �� پارت_هفدهم#

 

 

 : گفت یلبخند با

  نیبفرما-

 ... نیهم مطلع هست یواز رازها نیهست یمیصم یشما که دوستا-

 : گفت الیکوت کردم که لبگم س یچطور دونستمیانداختم ونم سرمو

 خب ؟-



 یبرداشتم  نگاش کردم نگاه پرسشگرش سمت من بود با لبخند مصنوع سرمو

 : گفتم

 هست ؟ شیتو زندگ یدوستتون کس-

 : لبخند زد وگفت-

 ؟ نیبگ نیخواستیم نویهم-

 : لبخند گفتم با

 هست ؟-

خاص هم باشه چون ُرز اعتقادات  تونهینم یعنی،  ستین شیتو زندگ ینه کس-

 . خودشو داره  ومنم برا اعتقاداتش ارزش قائلم

 بهتون نگفته ؟ یزیاون راجب من چ-

  انداخت سکوت کرد سرشو

 : گفتم یلبخند با

 : سرشو برداره گفت نکهیپس گفته بدون ا-

 ؟ نیبشنو نیخوایم یچ-

  قتویحق-

 ؟ نیناراحت بش دنشیممکنه از شن--

بهتر بشناسم و نظرشو راجب خودم دوستتون رو  شهی، اما باعث م ستیمهم ن-

  بدونم

 بگم ؟ یکه تا حاال ..... چطور نیستین یشما آدم گهیاون م-

 : گفتم یلبخند با

 نبوده ؟ گمیتو زند یکه تا حاال کس-



  ادهیدورو برت ز یدخترا گهیُرز م-

 . کنهیکه فکر م یدوربرم شلوغه اما نه اونطور گهیاون راست م-

 چرا ُرز؟-

 : گفتمزدم و یلبخند

  اراده کنم هیدرسته من دور وبرم شلوغه فقط کاف-

 پس چرا ؟-

 . میقلب یبه خواسته  گردهیبر م نیا-

 ُرزه ؟ تونیقلب یخواسته -

 : وگفتم دمیخند

  قایعم-

 : ساکت شد وادامه دادم الیل-

تو کل دانشگاه تکه ،  دمشیمدت کوتاه که د نی،تو ا بیدختر گستاخ اما نج هی-

فرق نگاه  کنهیم لیکه تو دانشگاه تحص یآدم عاد هیانندم  اما آدمم درسته من خو

 . . من جذب متانتش شدم ونگاه گستاخش کنمیورفتار رو خوب درک م

 : کرد وگفت نگام

 بهتون بگم ؟ یزیچ هی-

  با دل و جون شنومیم-

  چه برسه بخواد باهاتون حرف بزنه نهیبب تونویسا ستیحاضر ن یاون حت-

 : حرفاش بودم لب تر کرد وگفت یادمه  دنیم با لبخند مشتاق شنکرد من نگام

  نیچون ممکنه از بر خوردش ناراحت بش نیبه نظرم اصال باهاش حرف نزن-



نگام  رهیخ الیاطرافم نبودم و ل یآدما یبا تمام وجودم واصال مالحضه  دمیخند

  ومتعجب کردیم

 : خنده هام گفتم ونیوم

  م زود تر باهاش حرف بزنم مصرانهمشتاق شد نطورهیحاال که ا-

 عجب ؟-

 بهش زنگ بزنم ؟ تونمیم-

 : با تعجب گفت-

 !؟ نیزنگ بزن-

 : باال انداختم وگفتم ییابرو یجلو خم شدم کم سمت

  نگه دارم؟ یادگاری خوامیشمارشو م یپس واسه چ-

 : وپاشو گم کرد وبا منو من گفت دست

  دهیجواب نده ، خب ناشناس جواب نم دیشا-

  تا خسته بشن جواب بدن زنمیزنگ م نقدیا-

 نره ؟ ادتونیقولتون -

 نیمطمئن باش-

 

 [07:20 13.02.19] ,سگ داره چشات

 �� پارت_هجدهم#

 

  خواستمیازتون م یزیچ هی یریام یآقا دیببخش-

 : گفتم یلبخند با



  نیبفرما-

 امیب دهیرضا اجازه نم ی، عل نیمنو هم دعوت کن نیهروقت کنسرت داشت-

  دونهیم یزیچ هیحتما برادرتون -

 : التماسو تو نگاهش خوندم وگفت لحن

  گهینم یزیچ نیاگه خود شما دعوتم کن-

 : گفتم طنتیش با

 فقط شما رو دعوت کنم ؟-

  نیخب پس دوستامو هم دعوت کن-

 : لبخند گفتم با

 نگفته ؟ نیشاه میکنسرت دار گهیدوماه د یکی هیعال-

  رضا گفت یعل شبید-

 : ده گفتمخن با

  نیپس بگو قول کنسرت ازم گرفت-

 !من ندونم ؟ شهیداداشم جز گروهتونه م-

  . ، باشه قبول حیصح-ٔ  

  برم دیبا گهیخب من د-

 بمونن ؟ خبریاز مالقات امروزمون دوستتون ب شهیم-

  دمیم نانیبهتون اطم-

 : گفت شدیکه بلند م یحال در

  باعث افتخاره دنتونیخوش حال شدم از د-



 :لبخند گفتم با

  خوشحال بشه دنمیکاش دستتون هم از د-

 : زد وگفت یلبخند

  نیباش نیخوشب-

  دوارمیام-

 : گفتم طنتیزد  که با ش لبخند

 ؟ نیبامن داشته باش یعکس سلف هی یخواینم-

 : اخم گفت با

  نیخود خواه هست یلیحق داره ُرز شما خ-

 : وگفتم دمیخند

  نداشتم یمزاح کردم قصد بد-

 : با ته لبخند نگام کرد ادامه دادم طفق

  رسونمتونیم-

  میریسر کالسه با هم م نوینه ممنون دوستم م-

 ه*********★

بود  برهیکه کنار دستم بود و زنگ خورد و میتو کتاب بود که نگام به گوش سرم

 «؟ هیک یعنی»نگاه کردم ناشناس بود 

؟تا  داشتیمگه دست بر منکردم وهمچنان مشغول درس خوندن شدم  اما  ییاعتنا

 : مجبور شدم جواب بدم وبا شک گفتم نکهیا

 بله ؟-

  سالم-



 : گفتم متعجب

 شما ؟-

 ؟ نیشناسینم-

  بشناسم دیبا-

 ؟ نیکنیفکر م یچ-

 : خشم گفتم با

  آقا نیمزاحم نش-

 ؟ یبیخانوم حب-

 : گفتم یلحن عصب کمیبا شک و بازم

  شناسمیاما من شما رو نم-

  دیشناسیم-

 : سکوت کردم  که خودش گفت ختمششنا

 ؟ نیشنویالو صدامو م-

 : خشم گفتم با

  شناختم-

 مزاحمتون شدم ؟-

  صد البته-

  خوامیمن ازتون عذر م-

 : گفتم تیعصبان با

 ؟ نیمزاحم نش شهیم-



 ؟ نیبه حرفام گوش بد شهیم-

 : گفتم یوعصب یخشک وجد یلیخ

  نه-

 ؟ نیخشن هست نقدهیشما چرا ا-

 

 [20:16 13.02.19] ,ارهسگ د چشات

 �� پارت_نوزدهم#

 

 ؟ نیاالن خوشحال باشم  مزاحم شد نیانتظار دار-

  اما من قصد مزاحمت ندارم-

 ؟ نیشیم هیوپر از حاش رهیسوال م ریشهرتتون ز نیکنیفکر نم  نیحاال که شد-

  سوال برم رینکردم که ز یمن کار-

که  کردمیاصال فکر نم نی، شما حسن شهرت داشت  نیمزاحم من شد گهیچرا د-

 داشته باشن ؟ یتیطور شخص نیا یریام یآقا

 ؟ یچطور-

 ...باشن که هیارداه و  دنبال حاش یب نقدیا-

 ؟ یکه چ-

  دختر بشن دور از شان شماست هیکه  مزاحم -

  ستمیهم ن یباشه من دنبال هر دختر ادتونی، اما  ستیدرسته در شان من ن-

 منظور ؟-



  نیمتوجه منظورم شد نیهست یشما دختر باهوش-

  نیکنینگاه م ییشما به دخترا  ابزار-

به  طرفش هم داره اما  یندارم ، در ضمن بستگ یتیطور شخص نیمن هر گز ا-

 . نیستین یشما اون طور دختر

 : کردم ادامه داد سکوت

تا  کننیم یبچسبونن همه کار یکه بخوان خودشونو به کس یزونیآو یاز دخترا-

  مطمئنم نیستین نیکنجلب توجه 

 ؟ نیبهم بگ نارویا نیزنگ زد-

  باهاتون حرف بزنم خواستمینه م-

  واسه گفتن ندارم یاما من با شما حرف-

  اما من دارم-

  لطفا نیمزاحمم نش-

  زنمیحرف م یپس من با خود حاج-

 : گفتم متعجب

 ؟ یحاج-

  کرد داشیکه نشه راحت پ ستین یهم کس یحاج گمیآقاتونو م-

  نیدونیم یما راجب من چش-

 باهات حرف بزنم ؟ شهیکه الزمه ، حاال م یهرچ-

  نه-

 حسام ؟ ای زنمیمن با حاج نصرت حرف م ستیخب مهم ن-

 : زدم وگفتم یپوزخند



  نیهر جور راحت-

 ؟ نمتونیبب نیایازتون درخواست کنم ب شهیم-

 ؟ نیراحتم بذار شهیم-

 شهینه نم-

 : حرص گفتم با

  نییپر رو یلیخ-

 : کم نذاشت خون سرد گفت اونم

 : تا حاال بهت گفتن-

 ؟ یگستاخ یلیخ-

  آره-

 : وگفت  دیخند

 گفته ؟ یبهت کس یراجب اون سگا چ -

 : پوزخند زدموگفتم بازم

  یلیخ نارویا دمیشن نیبگ دیجد زیچ هی-

 : وگفت دیخند

  تو چشمات یبه اون سگا گردهیاونم بر م یخود خواه مغرور یلیخ-

 : گفتم حرص با

  احمق شوت هی  ییادب واحمق وپر رو یب یلیتاحاال بهت نگفتن فکنم  ،که خ-

  ذاشتمیگستاخ نم یاحمقم اگه احمق نبودم دست رو شما دونمیخودم م-

  میندار یوجه اشتراک جیمن و شما ه نیپس مطمئن باش-



  میداشته باش شهیاما م-

 : هزار در صد وگفتم دیکه ند یلبخند با

 ؟ نیغرور داشته باش مکی شهیم-
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 چرا ؟-

، در ضمن شما همش دو بار  زارمیمث شما ب یمن از مردا نیاراده ا یب یلیخ-

  نیدیند شترمنویب

 که ازتون خوردم وادارم کرد بهتون فکر کنم یلیون سهم-

 شما چند سالتونه ؟- 

 ؟ نیپرسیچرا م-

  خورهیبهتون نم نیاحمق یادیآحه ز-

 : خنده گفت با

  ستیحماقت به سن وسال ن-

 : خنده ادامه داد با

  باهوش یادیاما ز نیشما کوچکتر-

  دورو برتون عروسکاتون دلتونو زدن؟ نیگردیم دیدنبال عروسک جد-

  نیکنینه .. نه اشتباه فکر م-



  کنهیبه ذهنم خطور نم یفکر چیه نیفکر کنم ؟من جزا یپس چطور-

  نیعاقالنه ، عاقالنه فکر کن-

 سراغ من ؟ نیکه اومد نیشمامگه عاقالنه فکر کرد-

  بله من مصمم هستم فکرامو کردم-

  دمیبهتون قول م نویا نیبش کیهرگز به من نزد دهیاجازه نم یاما حاج-

 ؟ نیزنیحرف م نانیبا اطم نقدیچرا ا-

  شناسمیپدرمو خوب م-

 ؟ یکردم چ شونیاگه راض-

  باشم یراض دیمن با ستنین رندهیگ میپدرم که تصم نیدونیخودتون خوب م-

 ؟ نیشما منو قبول ندار-

 : گفتم دیبدون ترد محکم

  نه-

 : وآروم گفت دیترد با

 چون خواننده هستم ؟-

  شهینم لیدل نینه ا-

  بدونم خوامیم هیپس مشکل چ-

  من درس دارم نیتمومش کن شهیم-

  نیقانعم کن خوامینه م-

  بهتون ندارم یعالقه ا چیمحکم تر که ه نیاز ا لیدل-

  کنمیخودمو بهتون ثابت م نیخب اجازه بد-



  نیاز نظر من رد شد نینه شما ثابت شده ا-

  نمتونیبب خوامیفردا م-

  نیمن فردا کالس دارم اصال حرفش رو هم نزن-

  نیکه تقاضامو رد نکن کنمیازتون درخواست م  نینه فردا کالس ندار-

 ؟ یآمارمو که خوب دار-

  نیکه درخواستمو رد نکن کنمیبله من تمام حواسم به شماست وازتون خواهش م-

 : گفتم یعصب

  نیجدا حوصلمو سر برد-ٔ  

  نیندارم باورم کن یبد تیاما من ن-

  ستمیمن اصال مطمئن ن-

  نیدودل هست نکهیا یعنیحرفتون  نیا-

 : گفتم تیعصبان با

  گفتن ندارم یباشما برا یمن حرف نیاصرار نک نقدیگفتم که ا شما  نیاه چقد سمج-

  نیحد اقل به حرفام گوش کن کنمیازتون خواهش م-

 : نزدم که آروم گفت یشدم حرف ساکت

 ُرز ؟-

سخت بود تا حاال از  یلیبرام خ بهیغر هیاسمم از زبون  دنیسکوت گردم شن فقط

منظمش رو  ینفسها یقط صدابودم اونم ساکت بود وف دهینامحرم نشن هیزبون 

 . قطع کردم عیکه سر دمیشنیم

 « یلعنت»لب گفتم  ریرو پرت کردم رو تخت وز یشدم وگوش یعصب
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 «وسفی»

لب  ریرو تخت انداختم وگفتم ز یگوش تیشدم وبا عصبان یکرد عصب قطع

 « چقد لجبازه یلعنت»

رو تخت  یطوالن یقیدقا رهیم ادمیو انداختم مگه  حالت چشماش تخت خودم رو

  محاله نی؟ ا رونیب امیب تونمیبودم ،مگه از فکرش م دهیدراز کش

  ارسال کردم امکیرو برداشتم وبراش پ  یدفه زد به سرم و گوش هی که

 ......... شاپ ِ ...منتظرتم آدرس هم یفردا  تو کاف من

  یایتا ب شنمیم نقدیا من

 : فرستادم نوشتم گهید امیپ هیدادم وبراش  رونیب نفسمو

 « ادیبهت م یلیخ چادر»ٔ  

نخورد وحرص خوردم  کیت دیاما.... ند یطوالن یتو دستم موند مدت  یگوش

  . رو تخت مویوانداختم گوش یحساب

 

 «ُرز»

شدم   آخه تا خود اذون صبح من خوابم نبرد .  داریاز خواب ب یصبح عصب نقدیا

  نییصبحونه نه حال داشتم نه حوصله که برم پا یبودم برا یوعصبکالفه 

  باز شد یتقه ا یدر با صدا که

 : گفت یعفت بود ، با لبخند عمه

  در چه حاله پرنسس خونه-



 : تمام  گفتم یحوصلگ یبودم با ب دهیرو تخت دراز کش منم

 ... بده یلیبده خ-

 دلم ؟ زیچشه عز-

 عمه ؟-

 : وگفتتخت نشست  یلبه  اومد

 جونم ، جون عمه-

  ستیعمه حالم خوب ن-

 : وگفت دیخند زیر عمه

 شده گلم ؟ یچ-

 : کردم وگفتم بغ

  اصال خوابم نبرد شبید-

 : گفت طنتیباش عمه

 کرده ؟ یطور نیمنو ا یآقاهه حال برادر زاده  نیا هیک-

 : نگاهم ، چشمام منو لو بدن که گفت دمیترس دمیعمه دزد نگاهمواز

 شده ؟ یچ یگینم-

 : لوس کردم وگفتم خودمو

  نوچ-

  چرا گلم-

 : وگفتم دمیکش یقینفس عم-

 !شدم ؟ یجور هی-



 هست ؟ ی، حاال ک اتیدلنگرون یفدا-

، نه  شناسمشینه م نمش،ینه حاضرم بب کنم،یعمه نه دوسش دارم، نه بهش فکر م-

   ادیازش خوشم م

 ؟ هیچ انیگلم جر یواضح بگ شهیم-

 : دادم و گفتم ونریبا حسرت ب نفسمو

  یریام وسفی-

 : با تعجب گفت عمه

 ؟ هیتشابه اسم یریام وسفی-

 : صورتم کردم وگفتم یاخم چاشن هیکردم لبامو غنچه کردم و بغ

 نه خودشه-

 : گفتم« چنان با تعجب گفت که  منم تعجب کردم از لحنش»همون خوانندهه -

 چرا ؟-

 خواننده ؟-

 : گفتم یناراحت با

  آخراشه خونهیهم داره م یواننده تازه پزشکآره همونه خ-

  همون ترانه معروفه رو خونده-

 : گفت متفکرانه

 بود اسمش ؟ یچ-

 گرم ؟ یسرما-

 .درسته-

 : نگام کرد وگفت یلبخند با



  قشنگه یلیخ-

 : گفتم متعجب

 ؟ یک-

 : گفت طنتیبا ش عمه

  خودش هم که جذابه اما صداش قشنگه آهنگاشم جالبن-

  که با احسان تصادف کرده هیمونعمه اون ه-

 اون ؟ عجبا ؟-

  رهیگیتو دانشگاهه داره تخصصشو م-

 اونم پس پزشکه ؟-

  آره-

 : سکوت کرد ورفت تو فکر منم دلم بد جور گرفته بود که گفتم عمه

 عمه ؟-

 جونم گلم ؟-

  عمه بغلم کن-

 : بغلم کرد وبا بغض گفتم عمه

  حرف بزنه یبا حاج خوادیم-

 : خند گفتبا لب عمه

 دلم ؟ زیعز هینظر خودت چ-

  با هم فاصله داره یلیما خ یایدن کنمیمن که اصال بهش فکر نم-

 ؟ یخب پس چته نگران-
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  وجود که بهشم گفتم نی، با ا ستیعمه آخه ول کن ن-

مخالف ازدواج توعه  یاجدرضمن ح دهیخودش جوابشو م ینگران نباش گلم حاج-

  سالت هم نشده ستی، تو هنوز ب

،  یصبحونه بخور ، تا بر ایگفت حاال پاشو ب کردیموهامو که نوازش م عمه

 ؟ یساعت چند کالس دار

  کالس دارم۱۲-

 ؟ نیریم یعمه شما ک-

  شهیمث هم رمیمنم م-

  دانشگاه نیرسونیعمه منو م-ٔ  

  برتتیم ادیاحسان م شهیم رمینه گلم د-

 ؟ ینیرو بب رادشیا ینوشتم بدم بخون دیشعر جد هی یراست-

  خونمیم امیم زتیبذار رو م باشه

ساعت از ده گذشته  میزدم ن یلبخند مهیده ون دمیکردم د واریبه ساعت رو د ینگاه

  خوبه پس

 : لب زمزمه کرده ریز

  شد یعال-

 : کنجکاوانه نگام کرد وگفت عمه



 شد ؟ یعال یچ-

 : مشدم وگفت بلند

  ستین یزیچ-

 : گفت رفتیکه م یهم بلند شد. سمت در خروج عمه

  منتظرتم ایب-

خاموش کرده بودم  شبشید یامایکه بعد پ لمیرفت در رو بست منم سمت موبا عمه

  اومد امیپ یرفتم وروشن کردم به محض  روشن کردن برام کل

مه رو پاک دادم باز نکنم وباز نکرده ه حیبود ترج وسفیهم از طرف  همشمون

 . کردم

شماره منو از کجا  نیشاه نیچکار کنم ا دونستمیبودم ، دلم گرفته بود نم دانشگاه

 ؟ وسفیآورده بود داده بود به 

 : لب گفتم ریدادم و ز رونیب نفسمو

کف دست  ذارمیاگه بفهمم کار تو باشه جفت چشماتو م یکار توعه ؟ وا الیل آخ»

 «حال کنه ؟ یریام

 که با خنده گفت رونیب دمیاز عالم افکارم پر الیل یودم که با صدافکرا ب نیهم تو

: 

 خوش گذشت ؟-

 : تعجب گفتم با

 کجا ؟-

 : اشاره به سرم کرد وگفت-

  اون تو-

 : دادم وگفتم رونیب نفسمو



 امروز اومده ؟ نیشاه-

 : گفت متعجب

 ؟ هیک نی؟شاه نیشاه-

 : اخم گفتم بزنم تو سرش خلقتش عوض شه که با یکی خواستیم دلم

  شوهر گرام بنده نی، آقا شاه گهید نیخانوم شاه الیل دیببخش-

 : وگفت دیخند

 ؟ یچکارش دار-

 : اخم گفتم با

 جواب پس بدم ؟ دیشوهرمه با-

 : اخم گفت با

  فکر کنم هیقانون یپزشک ادیسه م ومدهینه ن-

 ؟ یاون خوانندهه چ-

 : گفت متعجب

 ؟ هیخبر-

 : کردم وگفتم نگاش

 باشه ؟ یخبر دیبا-

 : خنده گفت با

  بانو یتو دوتا دوتا شوهر دار میموند شیکیما تو -

 : تشر گفتم با

  زهرمار-



 : کرد وگفت اخم

  خوبه حاال-

 : شدم اما اخم کردم جدا که خودش گفت ساکت

 ؟ یگریتا حاال سراغ اونا رو م یآخه از ک-

 :زدم وگفتم یموز یلبخند

 ؟ هیمشکل رمیبگ یسلف هیباهاشون  خوامیم -

 : نشست وگفت یخال مکتیرو ن  الیل

 حالت خوبه ُرز ؟-

 : به اطرافم کردم وگفتم ینگاه

 بد باشم ؟ دیبا-

 : باال انداخت و گفتم ینف یبه نشانه  ییابرو

 ؟ شیدید دمیپرس-

 : گفت ضیغ با

  باشه مارستانی، در ضمن ممکنه ب دهیم یآخه مگه محل کس دمینه من کجا د-

  نطوریکه ا-

 افتاده ؟ یاتفاق-

 افتاده باشه ؟ یاتفاق دیبا-

 ؟ خبرمیشده من ب یزی؟چیریگیتا حاال سراغ اونا رو م یبرام از ک بهیآخه عج-

  ، بهش فکر نکن یطور نیهم-

 : که گفتم کنهیم ییفکرا هیوحتما با خودش  کنهیباور نم دونستمیکرد م سکوت



 خونمون ؟ میعصر بر-

 ادیب میهم بگ نویبه م امیامروز که نه اما  فردا م-
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  عصر اومدن خونمون هممون جمع شدم اتاقم الیول نویبعد م روز

  کرد ییرایپذ خدتمکارازشون

  میدیخندیوم میگفتیم یاز هرد مینشسته بود چهیرو قال نیزم کف

برداشتم  مویبام بود که بلند شدم گوشبود خنده رو ل لمیزنگ موبا یدفه صدا هی که

  رو لبام دیبه ابرو دادم خندم ماس ینیبود چ« وسفی»اما 

 : گفت الیبود که ل لیهنوز به صفه موبا نگاهم

 ؟ یدیچرا جواب نم-

 : کردم وگفتم نگاش

  الیخیب-

 مزاحمه ؟- الیل

 : اخم گفتم با

 به تو ؟-

 : اخم کرد وگفت الیل

 ؟ میخانوم داشت یگل-

 : لبخند گفتم با



   ریبرو سر  کوچه بگ مینه نداشت-

 : اخم کرد وگفت بازم

  مزه یب-

 : لبخند گفتم با

  توزیچ یمزمز خودت-

 : به لب گرفت وگفت لبخند

  باهات بحث کرد شهیمگه م-

 : وگفتم دمیخند

  نگو یچیسرجات ه نیپس بش-

  هنوز دستم بود یگوش

  بدبخت کشت خودشو- الیل

  نکردم الیبه حرف ل یتوجه

  بالشتم ریکردم وگذاشتم ز لنتیوسا

  به لب گرفتم وبرگشتم نشستم یلبخند مصنوع هی 

 : رو سمتم گرفت وگفت تاریگ نویم

  بخون-

  رو گرفتم تاریگ

 ؟ ینوشت یزیچ دیشعر جد-الیل

  درستشون کنه یچرا دادم عمه بخونه وببره استاد ادب- من

  یقناردهن چه چه کن  هیخوبه ، حاال - نویم

 :اخم گفتم با



  یزهرمار قنار- 

 : با خنده گفت نویم

  خب بد گفتم ؟بگم عر عر کن-

 : وگفت دیخند الیل

   یحالم جا اومد حساب-

  نمیبب نیزر نزن- من

کردم وآروم آروم شروع کردم نواختن وآهنگ محبوب  میتو دستام تنظ تارویوگ

 ..... سلطان قلبها رو خوندم

  من بودن یند محو تماشاساکت با لبخ دوتاشون

  دست زدند جانیبرام با شور وه دمیاز خوندن که کش دست

  ییبود هنجره طال یدست خوش عال- نویم

 : پاکت پفک رو بارز کرد وگفت الیل

 ؟ دیتصادف احسان به کجا رس انیجر یراست-

 : نگاش کنم گفتم نکهیا بدون

 نشینکرد ماش  تیشکا احسان شانس آورد طرف ییخدا یبابا خسارتشو داد ول-

  داغون شد

   زدیبا دهن پر همش حرف م خوردیتند تند پفک م الیل

  وخ هی یخفه نش- نویم

  فقط باال انداخت ییابرو

  آخه یخوریم هیآشغاال چ نیا- من

 : باز با دهن پر گفت الیل



  خب دوست دارم-

عمه خانوم اومد وگفت که  ژهیکه من میدیوخند میبس که گفت میدیگذشت نفهم چقد

  نییپا  نیاریب فیگفته شام آمادست تشر

 : بودم گفتم ستادهیدر ا یکه تو ورود ژهیرو به من من

 ؟ نییهست پا یک-

  ،مادرتون ، عمه خانوم وآقا حامد یحاج- ژهیمن

  یبر یتونیم- من

  گفت ورفت یچشم ژهیمن

 ؟ میشام بخور نجایا نیخوایم نهیبچه ها حامد پا- من

 : گفت طنتیوشبا خنده  الیل

  داره گهید یصفا هی یدر جوار حاج-

 : وگفت الیزد به ل یچشمک نویم

  نییپا میبر-

 ؟ نیپا نیریعه حامد هست م- من

 : گفت طنتیبا ش الیل

  میهست یخوب یما دخترا-

  میکنینترس گلم داداشتو اغفال نم- نویم

 خانوم ؟ نیفکر کرد یدر ضمن توراجب ما چ الیل

 :شدم وگفتم بلند

  دوتاتون نیگم ش نیبر -

 نییپا میرفت نیبا خنده بلند شدن وآماده شدن وآراسته مرتب ومت دوتاشون
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  نییپا میرفت

  بودن زیوعمه  و مامان دور م بابا

  وعمه به احترام دخترا بلند شدن مامان

  کردند وسالم کردنبر خورد  نیهم مودبانه ومت دخترا

  دخترا نیخوش اومد یلیخ- مامان

  خاله جون نیلطف کرد- نویم

  میمزاحم شد-

  که از دهن افتاد نینی، بش نیخوش اومد- یحاج

 : گفت ینگذشت حامد اومد با لبخند قهینشستن چند دق یهمگ

  رنگا رنگ یبه به شاپرکا-

رفت که حامد ساکت  رفت که واسش چنان چشم غره یزدم نگاهم به حاج لبخند

  ذوقش کور شد یشد لبخندش محو شد طفلک

 : که در حال سرو غذا بود گفت ژهیرو به من یحاج

  شامشو ببر اتاقش ژهیمن-

 : معترضانه آروم گفت حامد

  خوامیمعذرت م-

  بود گفتم نییبه حامد  زدم  به بابا که سرش پا یلبخند چشمک با



  خب سخته ییبابا بذار باشه تنها-

 : سرشو برداشت نگام کرد وگفت یاجح

  دخترم  نیشما وساطتت کرد -

از وجنات  کمیخون سرد باشن  کردنیم یسع یلیدوتا هم کنارم دستم خ نیا

  خدا رو شکر بردنیحساب م یحضور حاج

  ییبابا نیببخش تونیبه بزرگ- من

  سکوت کرد یحاج

 : نشست وآروم گفت حامد

  یخواهر یگل یلیخ-

 : ردمزمزمه ک آروم

  داداش من یکنیم شیچشماتو درو-

کال از  سیتا م۵۰بالشتم در آوردم  ریاز ز مویرفتن دخترا با سرعت گوش بعد

  کوتاه امیپ یداشتم دروغ نگفتم وکل وسفی

  شدم که باز کنم وسوسه

 «؟ نیدیچرا جواب نم»رو باز کردم  نیاول یدودل با

 « که کارتون دارم گفتم»یبعد

 « لطفا نیواب بدمن ج زیعز» یبعد-

 « نینک تمیاذ نقدهیا شهیم»یبعد

نکن تا حاالنشده التماس  یدست رو احساساتم نذار با دلم باز کنمیخواهش م ُرز»

 « کنم یکس

 « نتونیبب خوامیمن هر طور شده م» یبعد



 « نیکنیندارم چرا باور نم یمن قصد بد گهید نیایدختر خوب کوتاه ب» یبعد

 «؟ نیتسر سخ نقدهیچرا ا» یبعد

 «۳تا ۱۲ نیآدرس کالس ندار نیبه ا نیایفرداب»رو هم باز کردم  امیپ نیآخر

 ونهیقصد د»لب گفتم  ریکنار تختم گذاشتم وز زیخاموش کردم رو م رویگوش

 « کردن منو داره

  رو برداشتم یبرداشتم گوش زیزنگش بلند شد خ  یصدا که

 یارداه وسمج وب یب نقدیا من آدم داشتیکنه بود مگه دست از سرم برم نیا بازم

  نوبر بخدا دمیند یغرور مردانه ا چیه

  رو رد کردم که باز زنگ زد تماسش

 : عصبانبت جواب دادم وگفتم با

 بله ؟-

 ؟ یبل اخره جواب داد-

 : وگفتم دمیتوپ تیباعصبان

 آخه ؟ یندار یتو کارو زندگ-

  نیروزا شما نیمهمم ا یکار و زندگ-

 :گفتم تیعصبان با

 یریام یآقا ستیغرور بد ن کمی-

 : خنده گفت با

 ؟ نیهست یبازرم که عصب-

 : کردم وادامه داد سکوت

 ؟ یغرور بردارم الک پیخب چکار کنم. تر ستمیمغرور ن-



 : داشتم وگفتم یعصب یلحن بازم

  نیتو رو خدا دست از سرم بردار-

 : تفاوت به التماسم گفت یب

  امروز با پدرتون حرف زدم-

دروغ که  سکوت  کردم  ای گهیراست م دونستمیحرف رو نداشتم نم نیانتظارا

 : ادامه داد

 ؟ نیدیشن-

  دمیشن ستمیکر ن-

 نیلطافت زنانه داشته باش کمی دیاوف چقد شما خشن-
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 ؟ هیحرف حسابتون چ میمن کال آدم خشن-

  حرف حساب جواب نداره-

 :ادامه داد عیسر

 پدرتون باهاتون صحبت نکرد ؟-

 : گفتم باپوزخند

  گهیبراش مهم نباشه بهم نم یزیبابام چ-

  گفتن گهید زیچ هیاما حاج نصرت -



 : گفتم عیحرفش نگرانم کرد وسر کمی

 گفتن ؟ یمگه بابام چ-

 : خنده گفت با

 ؟ نیچرا نگران شد-

نو دست بندازه من موندم چرا دارم کنه وم یبا روان آدم باز یپسر بلده چطور نیا

 ؟ زنمیباهاش حرف م

 : گفتم یعصب

  ستمینگران ن-

  گهینم نویاما لحنتون ا-

 : کردم که ادامه داد سکوت

  هستن یا دههید ایودن دهیحاج نصرت مرد فهم-

  دونمیخودم م نویا-

 رهیبگبه ازدواج  میروز تصم هیباباتون گفتم من مخالف ازدواج ُرز هستم اما اگه -

  اشتباه باشه مشیمانع بشم مگه تصم تونمیمن نم

 : آروم وگفتم دمیخند

اگه  نهیردتون کردن   منظور حاج نصرت ا یزبون یآقاهه بابام با  زبون ب یه-

  دنیمن خودم بخوام شمارو انتخاب کنم اجازه نم

 : اما باباتون تهش حرفاشون گفت-

  در کل نظر شما مهمه-

 : اومد گفت یکه شاد به نظر م یکردم که با لحن سکوت

 ؟ نیحرف رو نداشت نیا دنی؟ انتظار شن نیچرا سکوت کرد-



که  می، من نه از شما خوشم اومده هرکس یریام یراحت کنم آقا التونویبذار خ-

 . من قصد ازدواج دارم نکهیبرام و نه ا ستیمهم ن نیباش نیخوایم

به  کنمین عاجزانه درخواست مندارم ازتو یبد تیگفتم من ن یبیاما خانوم حب-

  نیعاقالنه تر فکر کن نهادمییپ

  نیمزاحم من نش نیاز ا شیخستم لطفا ب کنهیمن سرم درد م-

رو  لمویبشنوم حرفشو خاموش کردم به طور کامل وپرت کردم موبا نکهیا وبدون

 . کنه رو ندارم نیا یتخت من حوصله 

 : در بود بلند گفتم ینشد که صدا یقیدقا

  داخل نیایب-

  داخل شد یباز شد حاج در

 : بابا بلند شدم از رو تخت وگفتم دنیاز د قیزدم عم یلبخند

 نی،منت گذاشت نیشد ابیحضورتون ، خودتون شرف  میاومد یم نیگفتیبابا م-

 . حاج نصرت اتاقمو نی،منور کرد نیحاج نصرت قدم رنجه فرمود

 : وجلو اومد با خنده گفت دیخند بابا

  بسه بسه نیریخود ش-

 : زدم وگفتم لبخند

  میچکار کن مینینک یپاچه خوار-

دست که به کنارش اشاره کرد دعوت  یتخت نشست منو هم با اشاره  یلبه  بابا

 : به نشستن کرد وگفت

 بابا ؟ زیمزاحمت که نشدم عز یکنیچکار م-

 : نشستم وگفتم کنارش

  نی، راحت باش هیچه حرف نینه ا-



  نییاختم پاکردم سرمو اند سکوت

بابا  دونستمیبودم انگار م یبیحال عج هیبود نفسم گرفته بود  یسکوت بد یقیدقا

نزد که از سکوتش متعجب شدم  یطور ساکت بود حرف نیاومده هم یواسه چ

 : سرمو برداشتم نگاش کردم اون هم نگام کرد وهمزمان گفت

 ؟ شیشناسیم-

بگم  یچ دونستمینم نیداختم پاحرف رو نداشتم سکوت کردم وسرمو ان نیا انتظار

  دادم سکوت کنم حیترج

ساعت  میکردن ون یکارگرها چه ذوق یدونینم دنشیکارخونه د یبچه ها - بابا

  دادیوامضا م گرفتنیتموم فقط ازش عکس م

 : دهنمو قورت دادم وادامه داد آب

  خونهیم میپزشک گفتیگفتن خوانندست ، خودش م-

واسه  دیچرخی. وزبونم  نمشدیر از ته چاه بلند مکه انگا ییآروم با صدا یلیخ

 : گفتنش گفتم

 بابا ؟ گفتیم یچ-

  کرد یتورو ازم خواستگار-

 : نگاش کردم وگفتم-

 ؟ نیبهش گفت یچ-

 : موهامو نوازش کرد وگفت دیبه سرم کش یدست یحاج

 : من بهش گفتم-

  بدن تیرضا دیدخترم با ستین یحرف من سند معتبر-

 : بود ادامه داد یبابا منطق حرف

 ؟ یدوسش دار-
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 : انداختم آروم گفتم سرم

 ؟ نیازدواج کنم شما مخالف رمیبگ میبابا اگه من تصم-

 : وگفت ادیناراحت به نظر ن کردیم یبود سع یطور هیلحنش  بابا

 ؟ هینظرت راجب اون پسره چ-

 : ارم گفتمسرمو برد نکهیا بدون

 لطفا ؟ نیبابا اول جواب منو بد-

 شهیزوده ، م یلی، برات خ یبش یزندگ ریمن دوست ندارم فعال در گ قتشیحق-

 . گفت مخالفم

 ؟ نیومانع هست  نیپس مخالف-

 : و گفت دمیتو چشاش د یبه پدر رفت غم نگاهم

 ؟ نمیمنظورتو واضحتر بگو بب-

 : اما پر غم شد وادامه داد لحنش آروم  دیکردم بابا سکوتمو د سکوت

که بدونم خوشبخت  یدخترم من حق ندارم مانع ازدواج تو بشم خصوصا موقع-

  . نمیبب توی، دوست ندارم ناراحت ینگرفت یاشتباه میوتصم یبش

 : برداشتم لبخند زدم وگفتم سرمو

  زیممنون بابا  ، بابت همه چ-

 : بود  وگفت نیسرش پا یحاج



 ؟ مزیعز یگرفت متویتصم-

 : زدم وگفتم یلبخند

 نیوا نیشما مخالف دونمیمن م رهیکه دلتون بگ رمیگینم یمیبابا تصم دیمطمئن باش-

گرفتم که بهش فکر نکنم و حاال  می، درسته من تصم نیحرفا رو به خاطر من زد

آخرش  نیو که در داشتنم کنارتون عاجز بش  خونمیحاال کنارتونم درسمو م

  رونیب نیازخودتون منو از خونه بند

 : بغلم کرد وگفت دیخند بابا

  پدر سوخته-

 : نگاهم بهش بود وگفت میزدم و  بابا رو با عشق بوس لبخند

  مصمم بود یلیخ ادیاما اون پسر فکر نکنم کوتاه ب-

 : گفتم یببخش نانیلبخند اطم با

تا آسمون فرقشه با  نی،دختر حاج نصرت ، در ضمن اون زم ییمنم سرسختم بابا-

  . بهش فکر کنم تونمیواعتقادات ما باهم فرق داره من نم دیا ، عقام

 یزیتو االن مهم تر از هر چ یریاشتباه نگ میاالن اومدم فقط مطمئن شم که تصم-

  یواز درسات عقب  بمون یفکر کن گهید یزایبه چ خوامیفقط درساته نم

  کنمیبابا سر شکستتون نم نیباش نیمطم-

  دختر خوشگلم یفدا-

 : ادامه داد قیزدم عم بخندل

دوست دارم عاقالنه ودرست  یلحاظ کن یخواست یماتیتصم یزمان هیاما اگه -

 . یفکر کن تا خوشبخت باش ینباشه ، منطق رندهیگ میباشه ، و احساست تصم

 : وگفتم دمیرو بوس بابا

  ییچشم بابا-



 : گذاشت وگفت میشونیرو پ یبابا بوسه ا 

  شمیخب مزاحم نم-

  شد منم بلند شدم بلند

 : وگفتم

  بابا ریشب بخ-

 با لبخند اتاقمو ترک کرد بابا
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رفت ، چراغو خاموش کردم، چراغ خواب کنارتختمو روشن کردم لباسامو  یحاج

  پتو ریز دمیلباس خواب عوض کردم ورفتم رو تخت وخز هیبا 

زنگ خورش بلند  یبود هنوز چشامو نبسته بودم که صدا میتختهم روکنار  میگوش

 . شد

رو رها کردم به حال  یکردم ، بازم خودش بود ، گوش یبرداشتم نگاه گوش زیخ .

  ... کردم ، اما لنتی. بلند شدم سا کردیخودش اما مگه قطع م

  . قصد قطع کردن نداشت انگار

  برداشتم و جواب دادم تیشدم با عصبان بلند

  ی؟روان یکرد ونمیچته د- من

 ؟ نیبد دهن نقدهیشما چرا ا-

 ؟ نیکنیم فیخودتونو خار وخف نقدهی، چرا ا نیبابا ولم کن یا-



 « نداشت یمتیمال چیه لحنم»

 :اون لحنش آروم بود وگفت اما

 ؟ ییاعتنا یبهم ب نقدهیچرا ا-

 : گفتم یعصب

از  شتریب لیدل  شناسمتونیبهتون ندارم ، اصال نم ی، عالقه ا خوامتونیچون نم-

 ؟ نیا

  باهم میشیخب آشنا م-

 بهتون بگم ؟ ی، من به چه زبون ستین تونی، چرا حال خوامینم-

حرف بزنم ، حاضرم  نیدیاصال فرصت نم نیتند خو هست نقدیآخه شما چرا ا-

شروع  ییجا هیاز  دیبا یی، آشنا مینیرو بب گهی؟ هم د میکه با هم حرف بزن نیستین

 . بشه خب

 .... گفتن یمرد ی، نا سالمت نیغرور داشته باش کمی-

 : صداش پر خنده بود وگفت لحن

 . کالتو بنداز هوا من ازتون درخواست ازدواج کردم-

 :تمسخر گفتم با

 ؟ نیزم نیخودتونو به پا نخور نیچه دست باال گرفت- 

 : خنده گفت با

  جز مادرم دمیبها ندادم نم نقدیا یمن به هر کس-

 : وزخند گفتمپ با

؟ آه چند نفر  نیتا حاال دل چند نفر رو شکوند دونهی، خدا م نیگیآره شما راست م-

 تونه؟ ریدامنگ



نبوده که بخوام دلش رو  میتو زندگ یهرگز من کس ستیطور ن نینه ... نه ... ا-

  نیبشکنم باور کن

 « اومد یصادقانه به نظر م یلیخ لحنش»

  دل من ناسازگار اما

 : گفتم که

 ! نیدوست دختر داشت یشما کل گهیاحساسم م یول-

 یزندگ تی؟شما واقع نیکشیبه رخم م نویکه که مدام ا نیدونیم یشما راجب من چ-

  یبیخانوم حب ستنیمن مطلع ن

  ندارم دنشیبه شن یاجیاحت-

 دیبا ستیکارتون اصال درست ن نی؟ا نیکنیچرا قضاوت م نیدونینم یزیچ یوقت-

که   نیکه تو ذهن خودتون از من ساخت ستمین یمن اون دیمن باش یجواب گو

  نسبت به من متنفر کردن دگاهتونوید

 : پوزخند گفتم با

افتاده  یخودش به التماس دختر ینداره وخودش با پا یمث شما که غرور یآدم-

  داشته باشه یصاف یمحاله گذشته 

 گمیکه بهتون م، من اونقدر از خودم مطمئن هستم  ستین یحرف شما منطق نیا-

پنهون کردن ندارم بهتون  یبرا یزیچ نیو رو کن ریمنو ز یوگذشته  دیبر

 یساز هیدنبال حاش کنهیم جابیمن ا ی، در ضمن شغل وحرفه  دمیم نانیاطم

  . نباشم ندمیواسه خودم وآ

 :انداخت با حرص گفتم یکه آدم رو به شک م زدیحرف م نانیبا اطم نقدیا

 نیمزاحم نش هگیلطفا د  ن،یقطع کن-
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 ؟ نمتونیمن بب نیایفردا م-

 : گفتم یعصب

چرا  نموتونیبب خوامی؟ بابا من نم دیزنیمن بگم باز شما حرف خودتونو م یهرچ-

 شما ؟ نیسمج نقدریا

 ... من ازتون درخواست کردم لطفا-

 : تر گفتم یعصب

  نی، آرامشمو بهم زد نیردست از سرم ور دا:

ذهنم که کارام  رهیدرگ نقدریکنسرت دارم وا گهیمدت د هیلطفا من  نینکن تمیاذ-

  عقب افتاده

 مقصر منم ؟-

پا گذاشتم که فقط بتونم باهاتون حرف بزنم  ریدختر خانوم من غرورمو ز نیبب-

  نیحرفامو گوش کن نیستیاصال حاضر ن دیانصاف یب یلیشما خ

، االنم خستم سر درد گرفتم  نیکنیم یپافشار نیودار نیدیکه گوش نم دیشما نیا -

  هزار بار نیا دستیفا ی، حرف زدن با شما ب

  نظرتون عوض شد دیشا نیذره به من فکر کن هیقلبتون  یاون گوشه -

 . نیهم وقت منو هدر ند یخودیب نیتو ذهنم وقلبم ندار ییجا چیشما ه-

که  خوادی، عشق جرات م میرو بشناس گهیهم د مینکه بتو نیفرصت به من بد هی-

  نیکه به دلم نشست نیهست یکه شما تنها کس گمیمن دارم وبه جرات م

 : حرص گفتم با

  هوسه هیاز نظرم تب تنده  ستیعشق ن نیبذار راحتتون کنم ا-



واسه  ییجا گهیهستن دورو برم لب تر کنم که د نقدریمنم رک بگم ، ا دیبذار-

  ستمیمن اهلش ن نیمطمئن باشهوس نمونه 

 : شد و ادامه داد هیپر گال لحنش

  یمونیکوه قاف م نیع  نیهر چه من احمق وساده شما مغرور خود خواه-

آزادانه به  نیکه بتون ذارمیراحتتون م یمدت هی کشم،یبدون دست ازتون نم اما

  شمیمزاحمتون نم گهی، د نیحرفام فکر کن

 ... قطع کرد وخودش

 ....رو تخت و دمیدراز کش میرو گذاشتم رو کنار تخت یو گوش رونددادمیب نفسمو

 « وسفی»

رهاش کردم به  دامیم امینه پ زدمیبه کارش نداشتم نه زنگ م یبود که  کار یمدت

 . حال خودش که بتونه راحت فکر کنه

از دور  دمشیدیم یبودم ، تو دانشگاه گه گدار الیحالش از ل یایجو شهیهم اما

  . وصداش بودم دارید تابیلم طاقت نداشت وبهرچند د

خدا خواست ومهرمو تو دلش  دیکنه وشا یزدم که صبور بیبه خودم نه اما

 . گذاشت

کادو  هیواسه خواهرش  خوادیوم الستیکه تولد ل دمیرضا شن یاز عل یاتفاق یلیخ

  بخره

....  نیشاه منو میگذاشت الیبا ل یقرار مالقات هیبه ذهنم زد و یجرقه ا هیباز  که

 : من با لبخند گفتم

 ؟ میستیما دعوت ن یعنیخانوم  الیل-

 : هم با لبخند گفت الیل

 دعوت کنم ؟ یشما رو واسه چ-



 : کرد وگفت نیبه شاه یبه  ونگاه ینگاه بعد

 تولدمه ؟ نیدونی؟ شما دوتا از کجا م هیچ هیقض-

 : با اخم گفت نیشاه

 ؟ هیدختر عموم کتولد  دونمیمن نم یعنیدستت درد نکنه -

 : غنچه کرد وگفت لباشو

  خب درست-

 : سرشو برداشت وادامه داد وبعد

  نجایا نیهست که منو کشوند یزیچ هیشما دوتا -

 : کردم وگفتم نیزدم نگاه شاه یلبخند من

 ی، بد کار میبگ کیتبر میخانوم تولدتونه گفت الیل نیچرا شک دار ستین یزیچ-

 ؟ میکرد
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  بود نیهمچنان پا سرش

 : منومن گفت با

  ممنونم نینه خب شما لطف دار-

 : نیشاه

 ؟ میخب حاال ما هم دعوت-

 : کرد وگفت نیبرداشت متعجب نگاه شاه سرشو



 کجا ؟-

 : با لبخند  گفت نیشاه

  گهیجشن تولدت د-

  تولد سادست هیجشن کجا بوده -الیل

 ؟ ی؟ دور هم یو لد معمولت هی- من

  آره فقط خودمون- الیل

  میماهم هست- نیشاه

 : نیبه شاه رو

دوستام فقط هستن ، دخترونست در  ستیجشن که ن  میرو ماهست یچ ینه چ-الیل

  ستنیهم ن نایواقع ، تازه مامانم ا

 : لبخند مظلومانه گفتم با

 خانوم ؟ الیل-

 : کوچولو جا به جا شد وگفت هی یصندل رو

  بله-

  نیبد رینظرتونو تغ شهیم-من

 چکار کنم ؟-

  میهمه رو دعوت کن که ما هم باش ریجشن بگ هی- من

  همه هستن ستیاون وقت که تولدم دوستا ن-

 چرا ؟-

  رو دعوت کنم ایلیمجبورم خ چون

  خب دعوت کن-



  انداخت رفت تو فکر سرشو

  رمیبگ یمدل نیا یممهمون دهیبابا هم اجازه نم شهینه نم-

 : ادامه داد نیبه شاه رو

 ؟ یشناسیتو که بابا رو م نیشاه-

  کنهیدعوام م شهینه نم -

  کن یکار هیخب پس - من

 : کرد پرسشگرانه وگفت نگام

 چکار کنم ؟-

  تو دوستاتو دعوت کن  اما-

 ؟ یاما چ- الیل

 ادیکه ب ادیاصال کوتاه نم دهیاجازه نم یعنیوقته با ُرز حرف نزدم  یلیمن خ- من

  نمشیبب رونیب

  هیخب بهتون گفتم دختر سر سخت- الیل

  رمیبتونم باهاش حرف بزنم بعد م قهیفقط ده دق خوامیازتون م-

  میریگی، ما خونمون م شهیاما آخه نم-

دوستت جمع  یبگو خونه  نایدوستاتو دعوت کن آپارتمان من به مادرت ا - من

  یدور هم نیکه تنها باش نیشیم

 : ش داد وگفتبه چشما یچرخ

  شهینوچ نم-

 : گفتم کالفه

  چرا ؟ گهید-



  رسهیاگه ُرز بفهمه بعد حسابمو م- الیل

 ؟ یآخرش که چ فهمهیاون که م- نیشاه

 ؟ شهیبخدا برام درد سر م- الیل

التماس کردم تا  یمن کل گمیفوقش م مونمینم شتریب قهینگران نباش  من ده دق- من

  نیبش یشما راض

 : گفت عاجزانه

 گهید نهیوشمارو بب ادی، اگه ب اههیواال روز گارم س نیشناسیشما اونو درست نم-

  زنهیباهام حرف نم

قبول  یومجبور شد یستیکه تو مقصر ن زنمیخودم بعد باهاش حرف م الیل- نیشاه

  میریم یزود میمونی، بعدش ما نم یکن

 : کج کرد وگفت لبشو

  بذار فکرامو بکنم-

 : گفتم صبرانهیب من

 نیرو بکن هیقال قض نیریبگ میحاال تصم نیمه-
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 : گفت یزیبا خنده ر الیل

  شرط دارم یباشه ول-

 : با لبخند من



 ؟ نیریباج نگ نیواسه من انجام بد یکار هینشد -

  هیخب پس منتف- الیل

 : گفتم عیسر

  قبول دهیباشه باشه نشن-

  نیقبول کن نیمجبور-الیل

  گفتم که قبول-

 : زد وگفت یطونیش لبخند

 ؟ نیریگیم یبرام کادو چ-

  گهید یپرو شد- نیشاه

 : باال انداخت وگفت ابرو

  هست نکهیهم-

  گهید رمیگیم یزیچ هی دونمیچه م- من

 نیدعوتم کن نیکنسرت داشته باش شیهروقت ک خوامینه من کادو م- الیل

  چکار دختر مجرد میتو رو ببر ینساز یبابا اومد یا- نیشاه

  امیرضا م یخو من با عل- الیل

  ارتتیرضا بخواد خودش م یاگه عل-من

  امیمنم بتونم ب نیکن یکار هی دونمینم- الیل

  امکانش صفره یدونینکن  خودت هم خوب م تیجان من اذ الیل- نیشاه

  گهینم یزیاون چ یاریرو ب  لوفریاگه تو ن- الیل

 : وگفت دیکش یپوف نیشاه

 ؟ یفکر همه جاشو کرد-



  گهیخوبه د- من

 : به من گفت رو

  گهید گهیرضا هم نه نم یعل ارهیخواهرشو ب نیاگه شاه-

  میکنیحلش م نمیا- من

 : رو به من نیشاه

 ؟ یدیتو چرا از طرف خودت قول م-

 : خنده گفتم با

 ... که ادیخب چکار کنم  کوتاه نم-

 ؟ هست یباشه حاال تولدت ک- نیشاه

 : اخم کرد وگفت الیل

  تولدم ؟ نیعه شاه-

  جمعه شهیآذر م۱۲؟  یذاری، مگه حواس واسه آدم م دیآخخ ببخش- نیشاه

 : کردم وگفتم نیشاه نگاه

  امیب شهینم کمیمن جمعه شب کش-

 پنج شنبه شب ؟ یبذار شهینم الیل- نیشاه

  نوچ- الیل

  گهیلوس نشو د- نیشاه

  همون جعمه رمینخ- الیل

  نیکنیم تیاذ نیدار ییخدا-من

 : با خنده گفت الیل



کالسم  گهی، خب من برم د دمیکردم باشه همون پنج شنبه ، خبرتون م یشوخ-

  شهیم ریداره د

 ؟ دمیامروز دوستتونو ند- من

  رفته یانجام بده با رضو قشویداشت رفت دنبال کاراش  تحق قیتحق- الیل

 : گفتم متعجب

 ؟ یرضو-

 : وگفت دیخند الیل

  دختره هم گروهشه یرضو-

  زدم یمصنوع لبخند

 رفت یبلند شد با گفتن  خداحافظ الیل
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  ومدیکرد ون ریکه چرا د زدیبا ُرز حرف م یبود که داشت تلفن الیبه ل نگاهم

 ریکن فقط ....دن ریخانوم .... باشه د یایوقت سر وقت ن هیتو ؟ یکجا موند -الیل

دنبالت  ادی... آره هستن ... زنگ بزن ب گهینکن دخترا همه اومدن منتظر توأن د

اومد  یم نویم یگفتیم یکرد ونمی... د ایمنو بخدا ... با آژانس ب یخب ... کشت

  میخب ... عه اومد خب خب باشه منتظر

 : تو دستش موند نگاهم بهش بود وگفت یگوش

  ادیداره م -

 : مگفت آروم



 تنها آره ؟-

  آره-

 : داد وگفت رونیب نفسشو

  بزرگم گوشمه کهیمواجه بشه ت ادینگرانم ، دلشوره دارم ب ترسمیم-

  بهتون دمیحق  م- من

 رفتیمدام طول  اتاق  رو م الیتخت   ل یرو لبه  میتو اتاق نشسته بود نیشاه منو

 اومد یو م

 : خودم هم نگران بودم که گفتم من

  ،استرس گرفتم جدا نیمنم نگران کرد نیراه نر نقدیا شهیمخانوم  الیل-

 : وگفت ستادیبا فاصله ا مقابلم

 ؟ نیدوسش دار یلیشما خ یریام یآقا-

 : با اخم گفتم عیکه سر  دیخند نیشاه

 ؟ یخندیم یحناق به چ-

 : گفت الیبا لبخند اشاره به من کرد به ل نیشاه

  وچل شدهدختره رو خل  دهید یاز وقت ونهید نیا -

 : اخم گفتم با

 ؟ میداشت نیشاه-

 : با خنده گفت نیشاه

  دهیزورش گرفته دختره محلش نم نیاز ا-

  کشهیخنده ادامه داد فکرکرده حاال دختره منتشو م با

  دیُرز بود شا یجا یا گهید یخب  ، خب هرکس- الیل



 نگفته ؟ یزیتا حاال راجب من چ- من

  رهتو دا یلیخ گهینم یزینه اصال چ-

  هم بد اخالق کمی،  هیدختر عجب- من

 : با لبخند گفت الیل

مهربون وشوخه اون نسبت به نامحرم و جنس مخالف  یلیاون خ نینه اشتباه نک-

  هیجور نیا

 : سرمو انداختم وگفتم من

 ؟ ادنهیازمن خوشش نم-

  عاشق صداتون بود انایجر نینگفته ، اما قبل ا یزیتا حاال که چ-

 : ه گفتبا خند نیشاه

  زنهیم ریبا ت تویاالن سا-

 : وگفت دیالخندیل

  گنیم راهیاالن بد وب-

 : گفتم کنهیم یشوخ دونستمیم-

 ؟ یجد-

  کردم ینه بابا شوخ- الیل

 . زد بمیکجا غ گنیداد خب من برم  بچه ها هستن حاال نم ادامه

 .... دمیزنگ در رو شن یساعت گذشت که صدا میرفت .... ن الیل

 « ُرز »

در رو باز کرد  الیلبخند پشت در آپارتمان بودم در که زدم چند لحظه بعد خود ل با

  من لبخند زدم



  زد  احساس کردم نگرانه یبود لبخند مصنوع یطور هی اون

بود اما بلند  یقیموس یبه داخل دعوت کرد و داخل شدم در رو بستم صدا منو

  نبود

 ؟ هیک یخونه  نجایا- من

  رضا یعل دوست یخونه - الیل

 : از سرم درآوردم چادرمو ازم گرفت واشاره به اتاق کرد وگفت چادرمو

  برو لباساتو عوض کن-

 به هم نداشتن یدیود یمجزا بودن ودست رس یلیاتاق ها با سالن خ یفضا

 

- 
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 : لبخند گفتم با

  کار داشت حامد منو رسوند یلیشد احسان خ رید خوامیمعذرت م-

  ، حاال برو تو اتاق لباستو عوض کن یاومد نهی، مهم ا سیمهم ن- الیل

  اتاق کار بود هیبه اتاق کردم  شب یداخل اتاق شدم نگاه یحرف بدون

 مطاله بود با لب تاب ، زیم

به کتابا نکردم و ومشغول لباس عوض   یقفسه کتاب پر بود از کتاب توجه چند

 . دیطول کش یقیم دقاکردن شد



  دمیپوش یدکلته ا یجز دخترا نبود لباس کوتاه مشک یجو دخترونه بود وکس چون

بود  دهیسشوار کش یوموهامو واکردم موهام شونه زدم ، عمه برام حساب پسیکل

  بود ریلخت وحر یادیوهرچند خودشون ز

 دمینازک کش یخط چشم هی،  دمیرژ براق کننده لبمو در آوردم به لبام کش فمیک از

رو داخل  نهیزدم . آ یام  کردم لبخند یبیکوچولو ج ی نهیبه خودم با آ ی، نگاه

 زیاتاق که مانتو شلوار دخترا آو یگذاشتم ومانتو شلوار ومقنه ام رو جا لباس فمیک

 بود   گذاشتم  و

 هی ییاز اتاق خارج شدم و اصال حواسم نبود در اتاق رو به رو  نکهیمحض ا به

 . ز شد و هنگ کردم ، خشکم زد سرجامدفه با

  . چکار کنم دونستمیبند اومد نم نفسم

بود زل زده بود بهم ومنم سرو ضعم افتضاح بود و دستم  ستادهیروبه روم ا وسفی

 : دفه  بلند داد زدم هیدر خشک شده بود که  ی رهیرو دست گ

  الی، ل الیل-

  اومد هیسراسم الیل

  همچنان زل زده بود وسفی

 دست پاشو گم کرده بود الیل که

 : گفتم ادیداخل اتاق شدم با فر تیبه خودم اومدم با عصبان 

 چه خبره ؟ نجایا-

 : به خودش با تته پته گفت دیلرزیبود م دهیبد جور ترس الیل

 ....یری، ام ی، آقا زهیچ-

وبغض  تیبودم که با عصبان  یبود خون جلو چشام گرفته بود عصب یعصب یلیخ 

 : گفتم

  برات متاسفم الیل-



 : منو منو گفت با

  دمیم حیبرات توض-

 : که گفتم کردیکرده بودم داشت ، خفم م بغض

  ؟ یبد حیتوض یخوایرو م یچ-

 : دهنمو قورت دادم که بغصمو خفه کنم وگفتم آب

  بخشمت هر گز ینم-

 : هم بغض کرد ملتمسانه گفت الیل

  برات دمیم حیتو رو خدا ُرز  ، توض-

  ازت توقع نداشتماصال -

  با حرص شدم دنیلباس پوش ومشغول

 : گفتم تیعصبان با

  سرو وضعم افتضاح بود-

 : گفتم تیشدن و با عصبان ریدفه اشکام سراز هی

 ؟ یفکر کرد یبرات جدا متاسفم   تو راجب من چ-

 : گفتم هیهقم گرفت و با گر هق

  بخشمتی، بخدا نم دید یمنو چطور ایخدا-

 : گفت هیهم با گر الیل

  نهیبهم اصرار کرد تو رو ب یلیُرز بخدا مجبور شدم خ-

 : گفتم تیعصبان با

 ؟ نهیمنو بب ینطوریانصاف ا یب-



 ... تو رو خدا من-

 : گفتم تیعصبان با

  نمتیبب خوامینم رونیبرو ب-

 : گفت هیبود ملتمسانه و با گر ستادهیجلوم ا الیل

  کنمیخواهش م-

 : زدم داد

  رونیبرو ب-

 رونیب الیبه در بو وحواسم به در نبود باز شدن در  رو متوجه شدم که ل تمپش

  . رفت

  به شدت مقنعه ام  دستم بود کردمیم هیوگر ختمیریم اشک

 زدمیبا خودم حرف م هیگر با

 

 [10:32 21.02.19] ,سگ داره چشات

 ��_سهیپارت_س#

 

 «  خدا بگم چکارت کنه آخه چرا ؟ چرا ؟ الیل»

  گرفت یکیز پشت  منو دفه ا هیکه  

  وحواسم پرت بود متوجه اومدنش نشدم جیگ نقدیا

  نزنم غیدست دهنمو گرفت که ج با

  نداشت دهیوپازدم ازش جدا شم فا دست



دست دهنمو گرفته بود با دست حصار تنم بود که تکون  هیبهش بود وبا  پشتم

  نخورم

 : تو گوشم زمزمه کرد آروم

  ندارم تینترس کار-

  حرف بزنم شدینم

 : گفت آروم

  رهیتقص یب الیل-

 : که باز تو گوشم گفت زدمیم پر اشک شد  نفس نفس چشام

  باهات حرف بزنم یدیخودته اجازه نم ریتقص-

  از ترس اما کردمیداشتم سکته م  دمیسمتش چرخ یجداشد به آروم ازم

  عقب رفتم اون جلو عقب

  بودم بهش نفسم بند اومده بود رهیخ

  ک الوداش چشام

خطا ازم  نیچشماته وادارم کرده ا نینگام نکن با چشمات ، هم یطور نیا- وسفی

  سر بزنه ، قربون چشات برم

 : خودم اومدم وگفتم به

  یعوض-

  رونگرتیو ینگام نکن با چشما ینجوریا-

 : گفتم تیعصبان با

  آشغال یتو عوض-

 « بلند بود یلیکه خ یقیموس یصدا ونیودادم گم شد م تیعصبان یصدا»



  واریبه د دمیعقب رفتم چسب عقب

 : جلو اومد  وگفت وسفی

  یخودت وادارم کرد-

  آ زنمیم غیج ایجلو ن-

  یفقط به حرفام گوش بد خوامیتو رو خدا م-

  واریبودم به د دهیچسب

قدر  نیتا حاالا کردمیم ینبود فاصله رو کم کرد داشتم قالب ته نمونیب یا فاصله

 سروضع نیطور با ا نیشده بودم اونم ا کینزد یبه نامحرم

  .نشد مقنعمو سرم کنم فرصت

  موهام یبرد ال دست

 : گفتم تیاعصابم خورد شد با عصبان یلیخ

  یدستتو بکش عوض-

  شدیم نیباال وپا نمیس زدمیبودم نفس نفس م دهیجور ترس بد

 : گفت یکه  با ته لبخند یخوشحال بود روان یکینزد نیاز ا ایگو

 ؟ یدیرسچته ت-

  بودن یدهنمو قورت دادم  چشام تند تند بارون آب

  حد نیتا به ا کردمی. اما فکر نم یرینظ یتو ب- 

چشمامو به وضوح حس  یسیبود ، خ سیخ سیباز وبسته کردم وخ پالکامو

  کردمیم

 ... اما در عوض لجباز وگستاخ-
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  از اشک یکردم با ترس از پشت هاله ا نگاش فقط

هدفه  هی  گهیخواسته وآرزو بود االن د هی دنیساعت قبل به تو رس هیاگه تا -

با تمام  یزن من بش دی، تو با  ستمین وسفی یمعلوم ومشخصه ، اگه مال من نش

 امیم گهیدوهزار بار د یردم کن گهیهزار باز د خوامتی، من م اتیسر سخت

 . یخواستگار

 یکنم حرکت انگشتاش تو موهام حس وحشتناک یکار تونستمیبستم از ترس نم شمچ

 . بود

طور باشم  نیتونم ا ی، نم ستمی، اما نامرد ن یحدو مرز چیبدون ه نجامیمن ا نیبب-

  بد بشم یبا دلم کرد ی، اما تو کار

باره هلش دادم ازم جدا شد  کیبود رو کم کرد که  نمونیکه ب یفاصله ا اندک

که کل تنم  یدر حال تیوبا عصبان جونمیب یزدم  به صورتش با دستا یلیوس

 : گفتم دیلرزیم

  یآشغال یعوض هیتو -

 : تو چشام نگاه کرد وگفت تیعصبان با

  هوس باز آشغاله هی یریام وسفی، حاال برو جار بزن  یگیآره تو راست م-

 زدم یهام پوزخند هیگر ونیم

 : داد ادامه

چکار کنم برات  ثابت   دیم بهت عالقه مند شدم بابگ یمن به چه زبون-

ندارم که نشونت بدم مغرورم ،  یبرام نمونده بشکنم ، اصال غرور یشه؟غرور

 ؟ یفهمیم نویمن بهت عالقه دارم ا



 : دندونام گفتم یحرص از ال با

حالمو  یخودتو سبک کرد نقدهینه ا ای یفهمیم نویمث تو متنفرم ا ییمن از آدما-

  یبهم زد

 : پوزخند گفت با

  آشغال که دل بستم بهت صاف وساده هی یعوض هیاحمقم  هیآره من -

 : با پوزخند گفتم-

 رو من ؟ یهمه عالم وآدم دست گذاشت نیا تیبرو دنبال کارت ، خودت ،زندگ-

   یکه بهم نگفت یتنها دختر ییبایز یمغرور یخوایدست گذاشتم چون تو نم-

افتاده بود رفتم   زانو زدم برداشتم وبدون  نیرو زم تر کردم سمت مقنعه ام که لب

 : نگاش کنم گفتم نکهیا

 متاسفم براتون-

 : و ادامه دادم شونمیپر یسرم کردم مقنعمو رو موها 

  میخوریما به درد هم نم میندار یوجه اشتراک چیمنو شما ه-

  نگاهش کنم با سرعت از اتاق خارج شدم نکهیبرداشتم بدون ا فمویوک

  راهو جمع شده بودن یاتاق که خارج شدم  کل بچه ها تو انتها از

 : گفتم تیبه اونا بودم با عصبان پشت

  برم خوامیبده م چادرم-

 : اومد چادرمو بهم داد وگفت نویم

  رسونمتیم-

 : چادر رو از دستش گرفتم و گفتم تیعصبان با

  الزم نکرده-



 دمیردم وخارج شدم و در رو کوبدر رو باز ک تیوبا عصبان دمیرو سرم کش چادر

  بهم

 « وسفی»

  کردنیاتاق خارج شدم کل دخترا بودن با تعجب نگام م از

 : گفت  هیبا گر نیرو به شاه الیل

  نیبد بخت شدم شاه -

لباس عوض کرده بود   رونیاومد ب دینکش یبا سرعت داخل اتاق شد لحظات نویم

 : وگفت

  دنبالش رمیمن م-

رفتن ، بغض  یکل بچه ها رو فرستاد وبا عذر خواه نی، شاه مشدیم ونهیداشتم د 

  نبود یچکار کنم حال درست دونستمیکرده بودم نم یبد

 کیرو واژگون کردم که ک زیوسط سالن رفتم و م زیبودم که سمت م یعصب نقدیا

 : داد  زدم ادیوخشم ز ادیروش بود با فر

  بگم دوست دارم ی، چطور یلعنت-

 : آروم گفت نیشاه

  دهیکه به آخر نرس ایخودتو کنترل کن پسر دن-

 : رو مبل رها کردم وگفتم با بغض خودمو

نابود  تیثیشدم بخدا ، نه غرور برام مونده نه ح ی، روان شهیسرم داره منفجر م-

 نابود نیشدم شاه

 : مقابلم رو مبل نشست وگفت نیشاه

  صبور باش شهیدرست م یهمه چ-

 ... یدست خودم گند زدم به همه چ آخه گند زدم ، با یجور چه
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 : داد وگفت رونینفسشو ب نیشاه

  خورده خودتو جمع وجور کن هیبابا  یریتند م یلیبگم آخه توهم خ یچ-

داشته باش جذبه  یغرور یمرد یطرفت ناسالمت ادیخودش بخواد تو رو ب بذار

  سوال نبر پسر ریت زداشته باش، شهرت

 : حرص گفتم با

 شهرت نیلعنت به ا یزندگ نیلعنت به ا-

مردشون مغرور باشه ، اون وقت  خوانیروزا م نیبابا دخترا ا یتو غرور ندار-

فکر  یخودتو واسه خاطرش کشت نهیبیم یوقت  زننیواسه بودن باهات له له م

  هیخبر کنهیم

 : تر کردم وگفتم لب

  مازدستش بد ترسمیم-

چه به  تهیحال یتو از دست بر ترسمی، واال من م یدینگران نباش از دستش نم-

 ؟ یروز خودت آورد

 :دادم وگفتم رونیبا حرص ب نفسمو

  بودمش دهیماه بود ند کی رمیمیاگه از آن من نشه م- 

 : کردم وگفتم نیشاه نگاه

  که دست تو موهاش برده منم یمرد نیحاضرم شرط ببندم اول-



 : با خنده گفت نیشاه

 ؟ یبازم خل شد-

  یکرد یغلط هیگند زدم گند -

  یدرستش کرد ، کارو بدتر کرد شهیکه نم یگند زد-

نداره از چشش افتادم  ، ازم  دنمویچشم د گهیباهم حرف بزنه د خواستیاگه نم-

  گهیمتنفر شده د

سرد دوش آب  هیبا خودت حاال پاشو پاشو  یکرد ونهیبخدا مارو هم د یا ونهید-

 . یآروم بش کمی ریبگ

 ،  نهیبرم حالم هم خمیتو استخر -

 : کردم وگفتم نیشاه نگاه

 رفت ؟ یبا ک-

  بود یعصب میلیبردش ، خ نویم-

 : دادم وگفتم رونیب نفسمو

  حق داره-

 ؟ یبهش گفت یچ-

  بهم زد یلیس-

 : خنده گفت با

  حقته-

  دادم هیمبل تک یبه پشت سرمو

 : گفت روشن کرد یگاریس نیشاه

  روشن کنم-



  الیل چارهینه .... ب-

افتضاح رو جمع.  نیقانعش کرد  وا شهیکه ُرز داره چطور م یبا اخالق ییخدا-

  وجور کرد

 ؟ خورهیبهم م شونیدوست-

  زنمیبا ُرز حرف م هیقض نیا شیدوروز سرد بشه آت یکی-

 : وگفتم دمیمبل سه نفره که نشسته بودم دراز کش رو

ندارم ، لعنت به اون روز ، اون  دنیکه جرات نفس کش یندگز نیلعنت به ا-

 ودلم در آورد ؟ یسر از زندگ یبودمش ، چطور دهیتصادف کاش ند

 : خنده گفت با

  اما از راه درستش شیاریبدستش ب دیحاال که شده ، با-

  رمیم گهیهزار بار د رمیردم کنه بازم م یخواستگار رمیم گهیشده صد بار د-

 ؟ یشد یطور نیا یدیتوش د یدختره چ نیا دونمیمن نم-

  خوامشیهوا م یکه ب دونمیم نویاما هم دونمینم-

 : کردم وگفتم نیبه شاه یبرداشتم نگاه سرمو

 !!؟ یچ یعنیدختر  فهممیتازه االن م-

  کنهیم یچه فرق گهیدختر دختره د ه؟یمنظورت چ فهممیمن که نم-

وناب باشه فرق داره ، آفتاب مهتاب  یافتنیکه دست ن ی، دحتر گهید ستین تیحال-

باشه چرا فرق  بیپاک ونج نهیمحرومه هم دنشینور ماه از د گهید نهیهم دهیند

 نداشته باشه ؟
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  واال دونمینم-

 شیبخوا دیبا نهیبخدا اون دختر پاک ومعصومه فرقش ا دیلحظه که ... تنم لرز هی-

  بخوادت نه

 : وگفت دیخند نیشاه

 ؟ یکرد یتو چه غلط-

 : دادم وگفتم رونیب نفسمو

  ... حماقت محض گهیکردم د یغلط هی-

 یآراسته شد ، بد بخت فاتحتو خودت خوند زیگل بود و به سبزه ن گهید یچیه-

  ارهیاسمتو هم ب ستیحاضر ن گهید

  بخاطرشرو بذارم کنار  یحاضرم همه چ کشمیاما من ازش دست نم-

  داره یقشنگ یُرز صدا  گفتیم الیل-

 : برداشتم متعجب نگاهش کردم که با خنده گفت سرمو

 ایب یدر و تخته رو خدا خوب با هم جور کرده ، خودتم که خواننده ا گهیآره د-

  یخوایم یچ گهید

 : خودمو محکم رها کردم رو مبل وگفتم باز

 آخرش ؟ شهیم یچ ایخدا-

  وقته مامان هم تهاست رید گهیمن برم د- نیشاه

 پس کو خواهرت ؟-

  الیرفتن خونه عمو به خاطر ل-



  ارمیاز دلش در ب الیزنگ بزنم ل دی، با یآخ گفت-

  بده لتیتحو راهیبد ب یامشب نه بذار بعدا . به ُرز هم زنگ نزن-

  ستیقصر ن الیکنم ل هشیتو ج ی؟با یبل اخره که چ-

 : شد و گفت بلند

 .... ادیم شیپ یچ نمیتابب فعال عجله نکن-

رو از رو  یبرداشتم وگوش زیخ اوردمیطاقت ن گذشت   یرفت ساعت نیشاه....

 برداشتم ونوشتم ،،، زیم

  سالم-. نوشتم

  نکردم نگاه هم نکرد باز کنه افتیکه در جواب

 ؟ دارمیمگه من دست برم اما

که  یلیفشار بود خ تحت ستیهم واقعا اون مقصر ن الیمن  متاسفم ، بابت ل- نوشتم

  مجبور به قبول کردن شد

  ، لبخند زدم امارویکردپ ،باز

 ؟ یوجوابمو بد یلطف کن شهیم یخونیم یدار دونمیم- نوشتم

  انگا نه انگار اصال

  جوابمو بده لطفا نوشتم

دختر کله شق کنار  نیبا ا شهیدندست ؟آخ جدا م هیدادم چقد سمج و رونیب نفسمو

 اومد ؟

 ؟ یدیبزنم جواب مزنگ - نوشتم

  نکردم افتیدر یجوا

بدست آوردنت   یجا زدم تازه مصر تر شدم برا یفکر کن نکهینه ا:»لب گفتم  ریز

 از قبل ؟ شتریب یلیخ گهید خوادیمن دلم تو رو م یرینظ یب یتو تک



 زم وزنگ زدم آخرش ایبه در دلمو

بغض  یه صداک شدمیم دیبوق ، دو بوق ، سه بوق ، چهار بوق داشتم نا ام هی

 : تو گوشم گفت دیچیآلودش پ

 « کرد ونمیچنان با خشم گفت که پش»بله -

 : گفتم ینگران با

 ؟ یکنیم هیگر  یدار-

  اش بود هیپر گر ینفس ها یصدا

  اصرار کردم یادیمن ز ستیاون اصال قصر ن یرو ببخش الیل شهیُرز ؟ م- من

  بود نیف نیف یصدا فقط

 ؟ یدیعذابم م یدار ینجوری؟ ا یگینم یچیچرا ه یشنویصدامو م- من

  بود هیکه پر گر یینفس ها یسکوت بود وصدا بازم

  کنمیمن ازت خواهش م - من

  : گفت هیگر با

 نی. اگه االنم جواابت دادم به خاطر ا یکرد ونمی؟ ولم کن د یذاریچرا راحتم نم-

  بود که ...که

 ؟ یکه چ- من

  سکوت

  یخوایم نویآره تو هم یام کن ومیصداتو بشنوم د یکه جواب بد-

  سکوت بازم

 : گفتم تیگرفته بود که با عصبان حرصم

؟پس چرا باهام حرف  ادی؟  مگه تو از من بدت نم یحرصم بد یکه جوابم بد-

 ؟ یدیچرا جوابمو م ستمی؟مگه من نا محرم ن یزنیم
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  تماس قطع شدحرف  رو زدم  نیا تا

 : گفتم ادیوفر تیقطع کردم با عصبان دمید تا

 « یکنیتر از قبلم م ونهید یروز به روز دار یلعنت»

 یچند روز   قدم از قدم بر نداشتم تو خونه بودم ، گوش نیچند روز گذشت  ا.....

 . مارستانیچند روز نه دانشگاه رفتم نه ب نیرو هم خاموش کردم ، ا

در رو باز  گشتیاومد دست از پا در دراز تر بر م یمدر  خونه  میکس هر

  . کردمینم

  . نداشتم یدرست حال

محل ندادم  و در رو باز نکر دم،  یرضا بار ها  در خونه اومدن ول یعل نیشاه

آپارتمانو داشت  دیمامان  بود که کل بتمیرو نداشتم بعد چند روز غ یکس یحوصله 

 اومد تو ، 

پخش بود گند  نیهنوز رو زم شیچند شب پ کیب بود کهم آشفته ونا مرت خونه

 یکم خواستیاز رو مبل بلند شم نداشتم دلم م نکهیزده بودم به خونه .حال ا

  کنم هیگر ریدل س هینوازشم کنه منو بغلم کنه وسرمو بذارم تو بغلش 

آپارتمانو  دیجز مامان هم کل یشکیمامان که داخل شد اصال تکون نخوردم ، ه 

  نداشت

تو کل   دیچیپر مهرش پ یمبل زانو زد و آروم صدا یاومد داخل کنار پا که

  وجودم

 مامان ؟ ی؟ پسرم خواب وسفمی،  وسفی-مامان



 یآشفته ام ونوازش کرد با سر انگشتاش البه ال شونیپر یبرد تو موها دست

  موهامو

 : زمزمه کرد 

  زمی، عز وسفمی-

  صدام کنه نوازشم کنه شتریب خواستیم دلم

، 

  دل مامان تاب نداره یگیدل مامان ، نم زیپسر قشنگم عز- مامان

 : بلند شدم خودمو تو تو آغوشش رها کردم با بغض گفتم که

  مامان ستیحالم خوب ن-

 : بغلم کرد نوازشم کرد وگفت مامان

 رنگ به رو ندارم پسرم ، چه به روزش اومده؟-

 : مادر چسبوندم با بغض گفتم ی نهیبه س سرمو

  لم تنگه ماماند-

 : نوازش کرد وگفت سرمو

 ؟ گهیم یچ نیشاه-

 : بغض گفتم با

  چرت وپرت-

  که پسرمو از   پا انداخته هیک نیا-

 : شکست وگفتم بغضم

  امیبغلم کن مث بچگ-

 : بغل کرد وگفت شتریمنو ب مامان



  زمیمامان به فدات عز-

غرورم  نکهید واز اکه مادرم بو یدر آغوش زن ختمیریداشتم اشک م گهید رسما

دلتنگ بودم دلم   کردیبغلم م یکه وقت ینداشتم تنها کس ییمادر بشکنه ابا یپا شیپ

  داشت هیگر یهوا

 : واشک تو چشام وسر تو آغوش مامان گفتم هیگر با

  مامان اون دوسم نداره-

  کرده تیکه پسرمو اذ ارمیخودم چشاشو در م -

 : به لب داشت وگفتم یبخش نانیاطمبرداشتم نگاه مامان کردم لبخند  سرمو

  ماهه جواهره کهیت هی شینیمامان اگه بب-

 عکسشو آورد ...؟ یعکاس روزیکه د یهمون-
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  اشک بود یتر کردم شور لب

 : وگفتم

 مامان خوشگله ؟-

 : لبخند گفت با

  عروسکه-

 : حسرت گفتم با

  هیاما ، مغروره از خود راض یلیخآره نازه -



 : واشک غلتون رو گونه هام گفتم شتریبا بغض ب 

 احمقم مامان ؟ آره که عاشق اون شدم ؟ یلیخ-

 : بغلم کرد وبا حالت نوازش گفت مامان

  ؟ یچکار خودت کرد نیغرورت کجا رفته پسرم خودتو جمع کن  بب-

 : که  ادامه داد کردمیم هیمامان گر نهیتو س سرم

؟خودتو ثابت کن پسرم  مغرور باش دخترا  یاریبدستش ب یخوایم یجور نیا-

  خوانتیم شتریب یکن یعاشق مرد مغرورن ، کم محل

 : سرمو بردارم  گفتم نکهیا بدون

 نیا دی، بهت عالقه دارم ، غرورم شکسته ؟ با خوامتیاگه بگم دوست دارم م-

 ؟ خوامشیبگم م یمنو برنجونه ؟ پس چطور یجور

 زمیمحکم باش عز یاریرو دلته به زبون م ی، هرچ وسفمی یمهربون یادیتو ز-

  دوست دارم گفتن هم اصول وروش خاص خودشو داره

 شمیم ونهیاعتناست دارم د یبهم ب  دهینم تیبهم اهم نکهیاز ا نمیتونم مامان بب ینم-

  زنهیپسم م

 : وگفت دیخند مامان

  ستیراهش ن نیدل مامان ا زیعز-

 نم بخواد منو ؟ک چکار

  یمحجبه، چادر هیفرق داره  یلیاون دختر با ما خ دمیعکساشو د-

، ناب وبکر  هیافتنی، دست ن استیرو هی، مامان داشتن اون دختر  هیآره چادر-

   کنهیدردمو  درک نم ی، کس ستین یباشه الک

 : و گفت دیخند مامان

  خانوم کوچولو نیکرده ا ونهیپسرمو د-



  دلمو کنهیم یطوفان زنهی، پلک که م  دنیجور دارن عذابم ممامان چشاش نا-

 : با خنده گفت مامان

 یوب  یفیاعتناست بهت ، چون ضع یب یگیپاشوپاشو خودتو جمع کن ، مگه نم-

داشتن  ی؟ برا یکه چ یغم بغل کرد یپست زده زانو خوادیاراده حاال گفت نم

  نهمحکم ومغرور تا باورت ک یخودتو باور کن دیاون با

 : مامان گذاشتم وگفتم ی نهیباز تو س سرمو

  نگرانم مال من نشه ترسمیم-

 هی یکه بشناستت  هر آدم شیخوایم یواسه چ هیخواست چ نیخودتو بشناس بب-

 یبرس یکه بتون یراه اونو هم بدون دیبه اون ،با دنیداره واسه رس یخاص ریمس

  به خواستت

 : مامان برداشتم وگفتم ی نهیسرمو از س-

  داغون داغونم کنهیحرفارو درک نم نیدلم ا-

به وقتش  زمیعز یدست بکش شهیکه نم یپاشو فعال خودت باش از کارو زندگ-

  زمیعز کنمیخودم هم کمکت م شهیدرست م یهمه چ

 ؟ یزنیمامان باهاش حرف م-

که رد کرده شاخ  هیدختره ک نیا نمیبب خوامیم یاز فردا ، ول هیلینه فعال که تعط-

 ؟ هیپسرم ک دونهینم یعنیادمو وپا رو دلش گذاشته شمش

  زدو با لبخند یحرف چشمک نیبا گفتن ا مامان

  میمن ک ستیبراش مهم ن یاون حت-

  مغروره یادیدختر ز نی؟ ا گهید  نیهم-

 : زدم وگفتم یلبخند

 ؟ یمونیم شمیامشب پ-



  مونمیم شتیعمل دارم اما پ مارستانیب رمیسه م-

 : گفت یمصنوع یه با اخمک دمیبوس مادرمو

  نمیبش لهیطو نیکه تو ا یخوایرو مرتب کن نم نجایپاشو پاشو ا-

 ....... شدم یکار زیزدم بلند شدم ومشغول جمع کردن وتم لبخند
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 : خودشو رو مبل رها کرد وگفت نویم

 ؟ یدید نهی؟چته تو خودتو تو آ یا ونهیتو د-

 : رو زانوهام بود وگفتم سرم

  نکن تمیتو رو خدا اذ نویحوصله ندارم م-

  بود مونیناراحت  وپش یلیخ الیل چارهیب-

 : گفتم یکه تو ذاتم نبود امابه خاطر دلخور یوبد جنس یتفاوت یب با

  بچه ها رفت شیچه به روزم اومده  آبروم پ یدونی، نم ستیبرام مهم ن-

  نباش یا نهیک نقدیخودش اصرار کرده ، حاال تو ا وسفینبوده  خب اون مقصر-

 : شد وگفتم ریگلو گ یبغض لعنت نیا باز

  یعوض دید یمنو با چه وضع یدونینم-

  اومده شیکه پ هیاتفاق-

  کاش فقط بهم گفته بود-



  یاومد یاگه گفته بود خب مسلما نم-

  خدا یبرهنه بودم. موهام وا مهیزورم گرفته ن  نیاز ا-

 : وگفتم با بغض دمیگز لبمو

  صشیحر یبا اون چشا کردینگام م یچطور رهیم ادمی گهیمگه د-

  کردم با هق هق هیرو زانوهام وگر سرم

  که نبوده یعمد ینکن تو که نخواست هیگر-

 : برداشتم وگفتم سرمو

  نه ومدیدانشگاه ن-

 نیانگار ، شاهازش خبر نداره تلفنشم که خاموشه  یاز اون شب تا حاال کس-

واسش  یرفتن دم آپارتمانش درو باز نکرده  همه نگرانشن اتفاق یرضا کل یوعل

 !باشه ؟ فتادهین

 : حرص گفتم با

  زارمی، ازش ب یعوض یبدرک بره گم بشه پسره -

 ؟ یکنیم تشیهمه دوست داره چرا اذ نیاون که ا-

 : گفتم تیعصبان با

 ؟ نمیرو بب یک دیبا نمشیمن نخوام بب-

 : خنده گفت اب

  ییسرش مقصر تو ادیب ییاز من گفتن بود اگه بال-

 : گفتم تیعصبان با

 به من داره ؟ یعه به من چه ؟ چه ربط-

  ی، روز وشبش تو شد خوادیخاطرتو م یلیگفته خ الیکه به ل نیشاه-



 : انداختم باال وگفتم یتفاوت یبا ب یا شونه

  اما من دوسش ندارم-

  شیبشناس شتریب یباهاش حرف بزن یدیچرا بهش فرصت نم-

 : گفتم تیحرص وعصبان با

 بس نبود حاال نوبت توعه ؟ الی؟ ل یکن یاز اون طرفدار یخانوم اومد نویم گمیم-

 : باال انداخت وگفت ییابرو

  من غلط بکنم ، اما گفتم که گفته باشم فکراتو بکن-

 نیت از سرم بردار، دس کنمیدارم چکار  م دونمیالزم نکرده فکر کنم ،خودم م-

بهش بگو کمتر سنگشو به  یدید نوی،  اگه شاه نیمن شد هیهمه به جانب اون عل

 میشاک یلیبزنه که از دست اونم خ نهیس

 « گفتم تیحرفامو با عصبان کل»

  یسکوت کرد لحظات نویم

  باز کرد فشوی،  در ک  خوردمیفقط حرص م منم

 : گذاشت وگفت یتخت در آورد رو  کنار یکیکوچ چیکادو پ یجعبه  

ناراحت  یلیخ شیبهت بده گفت که ببخش ادیخودش روش نشد ب الیل  نیا-

 . مونهیوپش

دلم براش  دمشیچند روز ند نیا الیدوستمه ل نیاز دل نازک  پر احساسم بهتر آخ

  تنگ شده بود

 : دادم وگفتم رونیب نفسمو

کارو از سر  نیا دیدلش نازکه وشا یادیهم ز الیل دونمیچون م بخشمشیم-

تکرار نشه که  گهیکه د یوبه خاطر من انجام داده اما بش بگو به شرط یدلسوز

 ..... ستیدر کار ن یبخشش گهیدفه د
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  دانشگاه باز شروع شد ، با احسان رفتم منو رسوند التیتعط بعد

منو  شدیبعد که کالسمون شروع م ساعت کیبود تا   یلیتعط ۱۲از ساعت  بعد

که ، مادر  دیطول نکش یقیدقا میزدیوگپ م یمکتیرو ن مینشسته بود نویوم الیل

 ستادیجلومون ا میشناختیهم م یدانشگاه بود وبه خوب دیاز اسات یکیکه  وسفی

  میهمه به احترامش بلند شد میاصال انتظارشو نداشت

  ازندهوبر یکامال رسم یپیبا ت نیموقر ومت یزن

  میبهش سالم داد عیسر همه

  جوابمونو داد نیمت یلبخند با

 : لبخند نگام کرد وگفت با

 ؟ دیشما یبیخانم حب-

 : خون سر گفتم یلیتر کردم خ لب

  بله من هستم:

 : بهم کرد با لبخند گفت یا دارانهیخر نگاه

  که باهاتون حرف بزنم خوامی، م ستین یمناسب یجا نحایا-

 رد؟در چه مو- من

  شاپ ، بهتره  یکاف هی میبر رونیب-

  کالس دارم گهیساعت د هیاالن ؟ من -



  گلم رمیگیوقتتونو نم ادیکالس دارم ز گهیساعت د هی، منم  زمیعز دونمیم-

 .... اما- من

  گلم گرمینم ادیوقتونو ز-

 : دادم چادرمو محکم گرفتم از جلو وگفتم رونیب نفسمو

  اپ هستش یکاف هی رونیب نیباشه هم-

  گهید یجا هی میبر دمیم حیدانشگاه نباشه ، ترج کیکه نزد ییجا هینه ،  نجایا-

  کردم سکوت

 : گفت یلبخند با

 ؟ زمیعز یموافق-

  نیکه شما بگ ییباشه استاد هر جا-

 : گفت نویوم الیرو به ل استاد

  نیایخودتون ب دیتونیشما هم م  رمیم  یبیمن با خانم حب-

  امیدوستام بمن با  شهیم- من

  میواسه حرف زدن واختالط دار یشتریفرصت ب ینطورینه ا-

 شدمیمتوجه م دیهمون اول با نیحرف بزن نیخوایم یحدس بزنم راجب چ تونمیم-

  ستیالبته دور از ذهن ن

 : گفت یلبخند با

  یکرد تشیبهم گفت که چقد اذ وسفی-

  تصور پسرتونه نینکردم ا تشیاما من اذ- من

 : گفت یلبخند با

  دهیدر صدد آزار عاشقه و اونو عذاب م شهیمعشوق هم-



 : کنترل شده گفتم یحرص با

  ستمیآقا زادتون ن یاما من معشوقه -

 هیدختر ک نیا گفتمیبود وهمش م گهید زیچ هیتصورم  نمیشما رو بب نکهیقبل از ا-

  که پسرمو از پا انداخته

 : باال انداختم وگفتم ییابرو

  اراده هستن یاز غرور  نبردن اون فوق العاده ب یپسرتون بو ستمیمقصر من ن-

 .... کرده تیکه پسرمو اذ ستیقدرت کالم ونه گفتن شما  ن نیا-

   ناقص گذاشت منم فقط نگاش کردم حرفشو

 : کوتاه گفت یلحظه ا بعد

 ... میبر-
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 .دحرکت کر میسوار شد ....

 : گفت بستمیبندمو که م کمر

داره که آدمو مسخ  یبیعج ییرایگ هیقدرته چشماته ... چشمات  نیدرسته ا-

  کنهیخودش م

 : رو به رو بود نگاهم وگفتم به

  گهید یاز دخترا یلی، مثل خ یدختر عاد هی میاما من عاد-



 جور خاص بودنه ، خودت استداللت از هیبودن خودش  یاشتباه نکن ، عاد-

 ؟ هیبودن چ یعاد

  یدختر معمول هی گهید می؟ عاد یعاد-

التماسا فقط  نی، اگه با تمام ا نیجور خاص هی، شما  نیستیشما مثل تمام دخترا ن-

  نبود نیاالن حال وروز پسرم ا کردیم یا گهیسوم رو صرف کس د کی

 : وگفت عیکرد وتندو سر نگام

 ؟ نیخبر دار وسفمیشما از -

  ته باشمکه داش خوامینم-

 درسته ؟ ستیاصال برات مهم ن-

 : گفتم یدادم ودر کمال خون سرد رونیب نفسمو

  میندار یتیوجه اشتراک وسنخ جیشما ه وسفیمن با آقا -

  پا بذراه ریدل ببنده وبخواد غرورشو ز یکه به هر کس ستین یپسرم آدم-

 از کجا معلوم ؟-

 : لبخند گفت با

من واون جدا از مادر وپسر  شناسمیخوب م ؟ من پسرمو نیپس پسرمو نشناخت-

، اون تمام احساس ومشکالتش و همه  میهست یمیبودن دوتا دوست خوب وصم

  گهیاتفاقاتشو بهم م

 : لبخند گفتم با

 ؟ یپسر لوس مامان هیپس -

 : انداخت وگفت عیبا لبخند نگاه سر بازم

  ییدختر لوس بابا هیمث شما -



 : که با خنده گفت دوننیجب من مرا زیهمه چ نایانداختم ا سرمو

 یدختر مغرور خود خواه اما کوچولو هی، مزاح کردم  ادیصفت لوس بهت نم-

  باباشه

 : گفتم یخون سرد با

  اون بابامه ودوست من-

  داشت وسفیاز غرور شما رو  کمیکاش -

 : کرد وگفت ونگام

  دهینشون م متیحد مال نیالبته در برابر شما تا ا-

  اومدن نویم نیهم با ماش الیول نویشاپ توقف کرد . م یکاف کیمقابل  که

  میشاپ شد ی، وداخل کاف میشد ادهیکه پارک کرد پ نویماش

  . نشستن ییدوتا یجا هیرفتن  الیل نویم

  ییتنها میدنج وخلوت برد و نشست یگوشه  هی منو

 : گفت یلبخند با

  اومدم باهات حرف بزنم دونهینم وسفی-

  باورش برام سخته خودش فرستاده مادرشو یعنیم نگاش کرد فقط

 : لبخند ادامه داد با

 ؟ نیخورینم یزیشما که چ-

 : که با لبخند گفت کردمیچه مدل تعارف کردنه متعجب نگاش م گهید نیا

چقد  دونهیکرده م قیتحق یلیرو بهم گفته اون راجبتون خ زیهمه چ وسفیگفتم که -

 نیحساس و بد دل
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 : که گفت کنمیحس م یبه خوب شویانداختم که نگاه سنگ سرمو

 رونیح یطور نیا  وسفموی، که  نیشما فوق العاده هست دمیحق م وسفیبه -

  خودش کرده

 : برداشتم وگفتم سرمو

حرف اولتونو که قراره آخر  نیوبگ میمالقات برس نیا یبه انتها  شهیاستاد م-

  بشنوم

 : لبخند گفت با

  وباهاتون حرف بزنم نمتونیخواستم فقط بب زمیعز ستین یخاص زیچ-

نگفتم که بعد چند لحظه سکوت که دوست داشتم زود تر  یزیکردم چ سکوت

 : راحت شم گفت

  نیندار ییوبهش اعتنا نیزنیپس م وسفمویبدونم چرا  شهیم-

 : تر کردم وگفتم لب

  گفتم یریام یمن به آقا-

  ستیقانع کننده ن گهیم وسفیکه  یزیبشنوم ، آخه چ خوامیمنم م-

سخت  یمسائل کم نیکردم آروم باشم حرف زدن جلو استاد واونم راجب ا یسع

 : بود که گفتم

بهم بگه دوسم داره خودمو گم کنم هول کنم  یپسر هیتا  ستمین یاستاد من دختر-

 یبهم محبت کردن که کبود کرده اونقدر تیترب یبشه  منو مرد یکیوشب وروزم 

  حس نکنم که زود سمت جنس مخالف برم



 : گفت ینیلبخند جذاب ودلنش با

  ستیاما ازدواج کردن که کمبود محبت ن-

با خودتون فکر  دیشا نکهیندارم فعال ، وا یازیآرامش مطلقه  ، اما من ن دونمیم-

 یبالبخند مرد ستمین ی، اما در کل دختر ستیامان میمغرور واز خور راض نیکن

کمبود رو تا حاال حس نکردم  نیکنم من ا ریس ایبشم و تو رو خودیاز خود ب بهیغر

 یبذاره نه نشنوه اما من هرکس یدست رو هرک دیشا هی.، پسرتون فرد مشهور

  ستمین

اما به  کردیبود نگاهش معذبم م رهینگاهش بهم خ دادیدقت به حرفام گوش م با

  حرفام ادامه دادم

دست گذاشت نه نشنوه  یرو هرک کنهیکه داره فکر م یتیما به خاطر موقعپسر ش- 

پسرتون بکنم چون من از  ریخودمو درگ خوامیرو اشتباه کرد ، من نم نجایاما ا

از محبت  یتا آسمون با اون فرق دارم ، من مرد مغرور دوست دارم ، ک نیزم

 دیبشکنه شا ینجوریا روشوغرو نهیآ نکهیبه وقتش  نه ا یزیاما هرچ ادیبدش م

  من بود از خداشم بود یهر کس جا

مردم فقط مال من باشه ، مشهور نباشه ،  خوامیمن م نهیفرق من با همه ا اما

 . من سخته یسوال رفتن نداشته باشه ، کنار اون بودن برا ریوز هیحاش یدغدغه 

من مرد محکم با  ستیبراش مهم ن یراحت  دل  داده که غرور یلیخ پسرتون

بزنه همه رو نگران خودش  بشیکه نه بشنوه چند روز غ ینه به کس خوامیرداه ما

  کنه

 : خنده گفت با

 ؟ یخبر دار وسفیپس از حال روز -

  دادم سکوت کنم حیترج

 : لبخند گفت با

 ؟ نهیرد کردن پسرم هم  لیدل-



  هم دارم یا گهیمحکم د یلید-

 ؟ یاونو هم هم بهم بگ شهیم-

 : قاطعانه گفتم یلیخ

 ... نه-

 سوال ازتون بپرسم ؟ هی شهیم-

 : کمال ادب واحترام گفتم با

 . استاد نیبفرما-

 آره ؟ ادیخوانندست بدتون م وسفی نکهیاز ا-
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مشکل دارم ، من  شیدوست دارم ، من با خود زندگ یلیشخصا صداشونو خ-

 میبه سه بخش تقس شویه شباش متعلق به من باشه اگه زندگباشم ک یبا کس خوامیم

کارش، درسش  شیقسمت رو حتما به من تعلق داشته باشه تمام وکمال وبق کیکنم 

 مارستانیفقط کار و دانشگاه و ب شهیشما م یریام ی،خانوادش وبچه هاش اما آقا

  وشهرتش

 : لبخند گفت با

 ؟ یخودتون چ-

 : جب گفتمناقص بود که متع یلیخ سوالش

 ؟ یمن چ-



 ؟ یچ نیشوهرت گفت سر کار نرو درس نخون یزمان هیاگه -

 : داشتم اما گفتم دیجواب دادن ترد یتر کردم. ، برا لب

  برطرف کنه چرا کنه ازمویتمام ن تونهیاگه بدونم که حق با اونه. و م رمینم-

 باشه ؟  شرفتتونیمانع پ یعنی-

 ؟ یچ یعنی شرفتیاز نظر شما پ-

  نیخونیم یپزشک نیکه االن دار نیهم

  داره دهیزن خوب نباشم چه فا هی یاما وقت-

  زن موفق هی رستانهیدب ریمادرتون مد-

 ضهیشهر که در مق نیپا یبچه ها یبا کارش نداشت. ومادرم برا یبابام مخالفت-

است در  هیری، وموسسه خ یلیخ کنهی، بابام هم کمکش م کنهیهستن تالششو م

  مامان انرستیواقع دب

  کرد با لبخند وادامه دادم نگام

  هرگز دمیاونا ند نیب یمن اختالف نکهیوا -

 ؟ نیحرف دلتونو بهش بزن نیحرف بزن وسفیبا  نیخواینم-

 بهشون بگم ؟ یچ-

  نیکه به من گفت ویزیهر چ-

بشم ، صد در صد عالقه دارن به  شونیا شرفتیمانع شهرت وپ تونمیمن که نم-

طور  نیبشه که اونو هم دایپ یکس دیازشون بخوام شا نویا هیانصاف یب نیکارش . ا

  شهیم دایکه هست قبول کنه ومطمئنن پ

 : لبخند گفت با



اون  ستین یراحت نیکردن که به ا گزنیدل به شما داده. جا وسفمیاما -

 ستیاحساس ن یخب اونم ب نی، اگه باهاش حرف بزن دهیدر شما د شویخوشبخت

  را خاطرتون انجام بدهب یحاضره هر کار

 یکه کس هیرحم یب تینها نی، ا رهیرو ازش بگ گهید یکی قیعال تونهینم یکس-

  یدور کن شیدرون یرو از خواسته ها

 : با لبخند گفت-

  یرحم یشما ب-

 : گفتم متعجب

 چرا ؟-

، اون مطمئنم حاضره از  نیبهتون عالقه داره وشما مانع شد تینها یب وسفمیآخه -

  نیدوسش دار تینها یهاش بگذره فقط حس کنه که شما تا ب یوشدلخ یلیخ

 یروز کیحسرت تو دلشون و  شهیبعد ها م نیاستاد شک نک یبگذره ول دیشا-

االن  ده،یآزارشون م شتریواون وقت ب  کنهیعقده سر باز م نیا  نیمطمئن باش

  بود یخواه یاما مطمئنم مقطع گنیبگم نه نم یکلش اش داغه هر چ

 : گفت دادیکه سرشو تکون م یدر حال یقیخند عملب با

 بهتون بگم ؟ یزیچ هیاجازه هست -

 : متقابال لبخند زدم وگفتم منم

  نیبفرما-

 ییبایحق داره که به خاطرتون غرورشو کنار بذاره  شما عالوه بر ز وسفی-

  نیهست یا دهیو دختر فوق العاده فهم یظاهر

  لبخند زدم سرمو انداختم فقط

 هیاگه تا  یازم خواست که باهاتون حرف بزنم خودم هم مشتاق بودم  ول وسفی -

منم که  نیدخالت کنم  تو انتخابش و عالقش بهتون اما حاال ا خواستمیساعت قبل نم



نخواهم کرد ،... پسرم دل نازک  غیدر یزیچ چیبه شما از ه وسفی دنیرس یبرا

در   دمیبهش حق م لیتفاص نیا تمام، اما با   شهیداره زود ناراحت م یوزود رنج

 بره ادشیبرابر شما غرور و مرد بودن 
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سرسخت مغرور و خود   نیستین بایوز تیتنها جذاب کنمیبودم اما باز تکرار م گفته

 یقوکنه که که  هیتک یبه زن دیخوبه  اون با نیمن هم وسفی ی، اتفاقا برا نیخواه

رو با تمام  یحال خوشبخت نیمحکم باشه  آخه اون حساس و دل نازکه اما در ع

وجود شما ودر کنار شما مرد کامل و  اب تونهیبده  ، اون م هیهد وسفمیوجود به 

  بشه یخود ساخته ا

 : خاطر نشان کرد یبخش نانیلبخند اطم با

  کردنخواهم  یپسرم به شما  کوتاه دنیرس یمن برا نیمطمئن باش-

 : به ساعتش کرد وگفت یونگاه

  دانشگاه میبرگرد دیبا شهیم رمونیخب داره د-

  هم خرسندم استاد تونیدرسته ، از آشنا-

 شتریکه ب خوامیم گم،ینم وسفیبه  یزیرد وبدل شد چ نمونیکه ب ییمن از حرفها-

 ی، شک نکن در انتخابتون اشتبان نخواه رهیانعطاف پذ یلی، پسر من خ نیفکر کن

  کرد

 : شدم وبا لبخند گفتم بلند

  وارونه شه من با پسرتون ازدواج کنم ایدن دیشا-

 : لبخند گفت با



 خاص اگه وارونه نبود یلیخ دیداده به عقا یوارونست که پسرم دل به دختر ایدن-

... 

  کرد سکوت

افتاد من فرسنگها با پسرتون فاصله دارم  یاتفاق نم نیاگه وارونه نبود که ا- من

  میعکس ومخالف همه راهمون ، ما از هم جدا قایدقو

کرد که دوست نداره وگرنه قسمت هر آنچه باشه  یرو مجبور به کار یکس شهینم-

  هرگز دیجنگ شهینم ریافته ، واال با تقد ینوشته شده اتفاق م رتونیوتقد

  کردم سکوت

 : کرد وگفت نگام

 بروسنمتون تونمیم-

  رمیممنون استاد با دوستام م-

 : آروم گفت الیل دمیکردم وسمت بچه ها رفتم ... تا رس یحافظ خدا

  استاد گفتیم یچ-

 : وگفتم دمیکش یپوف

 ..... شد رید میفعال بر-

 «وسفی»

دلم بد جور تنگشه مدتهاست  گذرهیطور تندتند پشت سر هم م نیهم روزها

از  یدزدک هگایگاه وب یداراید نیاما دورا دور ، وبه ا دمشیم یعنی...  دمشیند

  صداشو کرده بود یدور خوش بود دلم ، بد جور دلم هوا

  شب بود مهین یاومده بودم .حوال مارستانیاز ب تازه

  یلیبودم خ خسته



 ایاگه داد بزنه سرم ، اخم کنه. اخمش هم به کل دن یحت خواستیصداشو م دلم

  سره

  شدم از رو مبل بلند

شال  هیبا حجاب جادر   بایز یعکس قد هی ستادمیعکسش ا یرفتم ومقابل تابلو 

  بود ستادهیتو پارک ا  کردیو رو م ریز امویسرش بود ولبخندش دن یخردل

 . کردم از ُرز بهم عکس بده الیاون  روز افتادم چقد التماس ل ادی

 : لبخند خسته گفتم هیو با  ستادمیتابلو ا مقابل

  یسالم خانوم-

  ه منب دادیم یلبخندش انرژ دیخندیم انگار

 : دادم ادامه

  هام سره یبخند که خندت به تمام   خوش شهیچشمات بخند هم یفدا-

افسونگرش  یباز نصب بود اونم از چشما واریازش که رو د یعکس کوچتر قاب

 : نگاه کردم وگفتم

 داره که خواب رو از چشام گرفته ؟ یچشمات چ-

 : ثابت بود وگفتم واریبه عکس رو د نگاهم

  کنمیبده خواهش م امشب جوابمو-

که دستم بود شمارشو  لیدادم وخودمو رو مبل رها کردم و موبا رونیب نفسمو

  گرفتم

  صداش بودم دنیوبا تمام وجودم منتظر شن دمیکش یقیبستم نفس عم چشمامو

اراده لبخند زدم چشمامو باز کردمو  یب دیچیچند بوق مکرر صداش تو گوشم پ بعد

 : که گفت دمیلبمو گز یگوشه 

 ؟ یزنگ زد یواسه چ-



 : وگفتم دمیکش یقیعم نفس

  زنگ زدم که صداتو بشنوم-

 نه من یتو خواننده ا-

 : لبخندزدم متلک هم خوب بلده بزنه گفتم 

  تو آرام بخش تره یاما صدا-

  کن زیآرام بخش تجو هیواسه خودت  یتو که پزشک-

زبونت درد  شی، ن واسه درد ال عالجم  یمسکن قو هی؟  یتو باش بمیطب  شهینم-

  داره اما بازم واسم آرام بخشه

  کرد سکوت

  نگفت یچیه

  شهی؟ آخه چطور م یباهام مهربون باش شهینم- من

  خوادیچون دل من  تو رو نم-

  یکنیم یانصاف ی، چرا در حقم ب ادیخدا چرا دلت با دل من را نم-

 محضه قتهیحق نیا کنمینم یانصاف یب-
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 ؟ یجوابمو بد دیسوال ازت بپرسم با-

 : شد وگفت کمی یعصب

 ؟ دیبا-



  دیآره با-

  دمینه جواب نم-

  ی.... ول پرسمیخب نم-

 : گفت متعجب

 ؟ یچ-

 : وگفتم دمیخند

 ... پرسمیبپرسم باشه ، م یمشتاق بود:

 : حس کردم گفت یکه زد وبه خوب یپوز خند با

 ؟ یتو خوب-

  بد تر شدم دمیاما صداتو که شن  یلیبد بودم خ-

 ؟ ستیحالت خوب ن یستیتوجدا نرمال ن وسفی-

 « وسفیاون به من گفت »زدم  یلبخند

 : با لبخند گفتم متعجب

 ؟ وسفی یتو بهم گفت-

 ؟ یدار یا گهیاسم د-

  بود بیاسمم از تو برام عج دنینه  شن-

 : کرد که گفتم سکوت

  پرسمیسوالمو م-

  جوابتونو یممکنه جوابتونو ندم سوال ب-

 : خنده گفتم با



 ؟ هیمعن یب یگیبپرسم که م خوامیم یچ یدونیمگه م-

  حدس بزنم تونمیم-

  خب پس بگو-

 : که گفتم دمیشنیم یمنظمش رو به خوب ینفس ها یصدا یکرد باز لحظات سکوت

  منتظرم-

  زنمیچرا دارم باهات حرف م یبدون یخوایم-

  ، حاال جوابمو بده اقیآره دق-

 راستشو بگم ؟-

  یتو که حساس هیچ لتیآره مشتاقم بدونم دل-

  حوصله ام سر رفته بود قتشیحق-

 قانع کننده نبود که گفتم ؟ نیشدم ا متعجب

 ؟ نیهم-

  ندارم یا گهید لیخب دل-

 زنهیحرف م بهیغر هینصف شب داره با  ستیخانوم ن هیبرازنده  یکنیاما فکر نم-

  حالل وحرامه یکه ادعا یکس ، اونم

 : بزنه گفت یسکوت که منتظر بودم حرف یلحظه ا بعد

  ها حرف نزدم برام جالبه بهیتا حاال با غر-

 :سرد گفتم خون

  یفکر کن یطور نیکه ا یطور دختر باش نیا کردمیفکر نم-

 ؟ یچه طور دختر-

 یها حرف بزن بهیبا غر نیکه بخوا-



  آره ستیست نکار از نظرتون بده ؟در نیا-

  داره یبد یجلوه -

 نظرت راجب من عوض شده ؟  ستین حیکارم صح نیخب اکه من بدم وا-
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حوصلش سرفته و  نکهیدختره قصد کرده از سر  ا نیخنده گفتم حاال که ا با

  نم ومخشو بزنمکه باهام حرف بزنه ، پس منم از فرصت استفاده ک خوادیم

 : بروز نده وگفت کردیم یسع کردمیرو تو صداش حس م خنده

 خواننده ؟ هیبه عنوان -

  ناشناس هینه -

  خورهیبه شهرتت لطمه م یکنیحس نم-

 . به قلبم ؟سیشهرت برام مهم ن-

 : گفت متعجب

 قلبت ؟چرا ؟-

  ممکنه دل بدم عاشقش بشم-

 : پوزخند گفت با

 ؟! خنده داره ؟یعاشق بش-

  یوابستگ ذارمی، خب اسمشو م گهیآره د-

 ؟ یاراده ا یب نقدهیا یعنی-



 هی میکرد متاسفانه در ضمن هرکس شهینم شمیبه ارداه نداره ، کار دله کار یربط-

  هیجور

 ؟ یبازم برات مهمه که عاشق بش هیدختر بد یخب اگه متوجه بش-

هاش گذشته مال  آره اکه بدونم منو بخواد با دل وجون  و خوب بشه گذشته-

  گذشتست

 اعتماد کرد ؟ یدختر یطور نیبه ا شهیم-

 ؟ شهینم-

 یکه بش ییتو نیکنه ، وا انتیروز بهت خ هینظر منه ممکنه  نی، البته ا شهینه نم-

  یشب باز مهیعروسک خ هیبراش 

  به دل پر رحمم وحماقتم گردهیاون وقت باز بر م-

 یمحکم وقو یپر اراده وصبور باش ین، اعتماد نک یکن اطیاحت یلیخ دیپس با-

  یکنغرورتو حفظ دیبا یزیافسار دلت دست عقلت باشه ، والبته قبل از هر چ

 : لبخند گفتم با

  حرف زدن با تو آرامش مطلقه-

 : کرد وگفتم سکوت

 ؟ استیداشتن تو رو-

  حرف رو زدم تماس قطع شد نیا تا

زدم  یبود لبخند یود عالباهام حرف زده وصداش آرومم کرده ب یکم نکهیهم

 « یمال من بش دیتو با:»وگفتم 

 «ُرز»

  گذشتنیباد م نیبود   روزها ع ریت لیاو



اواخر  نیا  رفتمیم رونیبهم زنگ زد حال و حوصله نداشتم کمتر از خونه ب نویم

  چم شده بود دونمینم

 : ملتمسانه گفت نویم

 ؟ دمتیوزه ندچند ر یدونی، م کنمیخواهش م ایب گهیُرز ناز نکن د-

 رونیکه من ب یدونیم رونیب یجدا دلو دماغ ندارم ، در ضمن تو دعوتم کرد-

  خورمینم یزیچ

، قاشق چنگالتو هم وردار  الیل یمال عمو هی، بابا رستوران سنت یکرد ونمیاه د-

  اریب

  حاال چرا ظهر ، ناهار-

  ذره شده هی دلم برات نمتیمجبورم برم ، گفتم بب هیمن شب خونه دائم مهمون-

  خونمون ایخب پاشو ب-

  مینرفت رونیوقته ب یلی، خ رونیدعوتت کنم ب خوامیم ستین تیتو جدا حال گمیم-

 : لبخند گفتم با

  امیباشه م-

  دادن تیعه چه عجب خانوم بل اخره رضا-

  دمیخند

  ینکن ریمنتظرم د فرستمیپس آدرس رو برات م- نویم

  باشه-

  لتدنبا امیپس آماده شو ب-

 امیبا آژانس م یایهمه را ب نیا خوادینم-
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  نمتیبیعه چه خوب ، پس اونجا م-

  رو رو تخت گذاشتم یکرد گوش قطع

 نیگرما ا نیکجا پاشم برم ؟ با ا ییخدا»لب گفتم  ریز  ستادمیا نهیشدم مقابل آ بلند

 « م ناهاراون یدختر جدا خل شده، آ

  گرفته بودم یمشغول لباس عوض کردن شدم  خوبه تازه دوش اساس...

 یمیمال یلیعطر خ هیکوچولو برق لب زدم  هیآراسته. ومرتب لباس پوشدم  کیش

 ی، کفش ها رمیدوش عطر بگ نکهیبه مقدار الزم نه ا یهم زدم گم به قول گفتن

برداشتم وزنگ   لموی، موبا چادرمو از داخل کمد در آوردم دمیپاشنه بلندمو پوش

از اتمام مکالمه ام داخل  بعد لمویکردم وموبا سیسرو هیزدم آژانس. ودرخواست 

  نیگذاشتم و رفتم طبقه پا یکوچک یدست فیک

 یزیبر انگ نیلبخند زد وبا لبخند تحس دنمیبا د رونیاز آشپز خونه اومد ب عمه

 : گفت

 به به ، کجا گلم ؟-

  رونیر بدعوتم کرده ناها نویم-

 : متعجب شد چشاش چهار تا شد وگفت یلیحرف رو زدم خ نیا تا

 ؟ رونیناهار ؟ب-

 : وگفتم دمیرو بوس عمه

  برمیولذت م خورمیم هی شمیهالک م یاز گشنگ ای-

 : وگفت دیخند



 ؟ یخوریم رونیب یتا حاال غذا یاز ک-

  از امروز-

 : کرد نگاهش پر خنده وتعجب بود که گفتم نگام

  نیقاشق چنگال بد هیطفا حاال ل-

 : که در حال پخت وپز بود گفت ژهیرو کرد سمت من عمه

  قاشق چنگال  بده هی ژهیمن-

  گذاشت و دست عمه داد زیفر سهیداخل ک یقاشق چنگال ژهیمن

  ینکن رید میامشب خونه عمو دعوت- عمه

 : گفتم ذاشتمیکه م فمیچنگال را از دست عمه گرفتم داخل ک قاشق

  و تا شبحاال ک-

 : عمه کردم وگفتم نگاه

  نمیبیخانم وحاج نصرت رو نم نیپرو-

  رستانهیمامانت دب-

 : گفتم متعجب

  امروز پنج شنبه  است-

 رفته برا جهازشون  کننیدارن ازدواج م رستانیدب یآره ، اما دوتا از شاگراد-

  شده ریهم دست به خ یتو کاره ،حاج ریآهان پس باز امر خ-

 : تلبخند گف با

  ،دوتا عروس جهاز ندارن زمیبله عز-

  هیعال-



 : وگفت ستادیلحظه باقر داخل عمارت شد ودم در ا نیهم تو

  خانوم آژانس اومدن-

 : وگفتم عیسر دمیعمه رو بوس صورت

 ؟ یندار یعمه جون کار گهیمن برم د-

  عمه مراقب خودت باش زینه عز-

 : زدم وگفتم یچشمک

  رفتمنگو با آژانس  ییبه بابا-

  دیخند عمه

فرستاده بودم  نویکه م یامیبه پ یدر آوردم نگاه لمویسوار آژانس شدم وموبا....

 ... معروف یلیخ یرستوران سنت هیانداختم ، آدرس خارج شهر بود  

هم  یلیرود خونه بود خ هیبا صفا بود ، کنار  یلیبر خالف تصورم خ دمیرس ....

سر سبز ،  یبود ،  پر درخت ها یعال هواش یظهر بود ول نکهیخنک بود با ا

بود کف محوطه سنگ  یرینظیب یوارد محوطه شدم به اطرافم نگاه کردم جا

 میبزرگ، نس اندرخت هیسا ری. زیبزرگ به سبک کامال سنت یفرش بود تخت ها

  دیوزیم یخنک یلیخ

وچشمامو بستم و نفس  زدمیقدم م نجایا کیخوشم اومد از فضا وسبک کالس یلیخ

  ییکه نفسم پر شد از عطر آشانا دمیکش یقیعم

 کردیبود با لبخند نگام م ستادهیپشت سرم ا وسفی دمیکه د دمیباره چرخ کی به
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 : چشامو باز کردم با لبخند گفت تا

  سالم-

 : به ابرو دادم وگفتم ینیاخم کردم چ 

 ؟ یکنیچکار م نجایتو ا-

 : لبخند گفت با

  یباره اومد نیفکر کنم تو اول ی، ول  نجامیا شهیمن هم-

 : اخم گفتم با

 ؟ یکرد یکی؟ با اون دست به  نوهیبس نبود نوبته م الیل

 : لبخند گفت با

  هیخوش شانس تینها نی. و ادمتید یتصادف یلینه اتفاقا خ-

  نمیجولش خواستم رد بشم که برم گفتم برو کنار بب از

 : لوم سد شد وگفتج-

  لطفا-

  رفتم لبه اش نشتم که اونم اومد نشست یسمت تخت تیعصبان با

 : گفتم تیعصبان با

  من که تعارف نکردم ینیگفته بش یک-

 ؟ یهست یمنتظر کس-

  به تو چه-

 : با لبخند گفت-

  مودب باش گستاخ نشو-



 : غضب نگاش کردم که ادامه داد با

  نکن هم نگام یجور نیآروم باش ا-

  کردم سکوت

  یلیقشنگه خ نجایا-

  خوشم اومد کوفتم شد ییبار از جا هیاوف -

 : آروم وگفت دیخند

  محشره-

 : به اطرافم کردم وگفتم ینگاه

  ، بکر وناب هیجدا عال-

 مث خودت ؟-

 : شدم از حرفش وگفتم یعصب

  یدرست حرف بزن شهیم-

  نزدم یمن که حرف بد-

  ل بودکردم ونگاهم به مقاب سکوت

 ؟ یهست یمنتظر کس ینگفت-

 : گفتم یدهن کج با

  نه به خاطر تو اومدم-

 : خنده گفت با

  نمیشانسا ندارم مگه تو خواب بب نیمن از ا-

  نپرس گهید  گمیپس نم یدونیخودت خوب م-



  فهممیباشه بل اخره که م-

  کردم سکوت

  باال ایب اری؟کفشاتو در ب ینیراحت تر بش شهیم-

  من راحتم-

  نشه فیباال تر چادرت هم کث ای، ب ستمیمن راحت ن-

 : کنارم گذاشتم و گفتم فمویدر آوردم ورفتم رو تخت ک کفشامو

 ؟ یخوبه ؟ راحت شد-

 :خنده گفت با

 بخورمت ؟ یترسیم یهمه فاصله گرفت نیباالتر ، ا ایب کمینه -

  آره-

 : خنده گفت ونینگاهم بهش بود که م دیخند

  نترس خورمتینم-

  کنمیم رینه تو رو خدا تعارف نکن ، البته تو گلوت گ-

  خوردن تو اصول داره یکنینم رینه تو گلوم گ-

 : گفتم تیعصبان با

  زهرمار-

 : خنده گفتم با

  یکنیکردم چرا اخم وتخم م یشوخ-

جذاب اسپرت داشت ، تا حاال دقت نکرده  پیت هیکردم نگاهم بهش بود که  سکوت

  هبودم موهاش چقد لخت

  دادم و سرمو انداختم رونیب نفسمو



 : گذشت که گفت یقیدقا

 ؟ ومدین یکه منتظرش یکس-

تنها  ونهید نیمنو با ا دهیدختره نکنه باز برام نقشه کش نیدلم گفتم :کجا موند ا تو»

 « گذاشته

 رو گرفتم نویم یدر آوردم وشماره  لمویموبا
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  که گرفتم جواب نداد شمارشو

 : گذاشتم وگفت فمیرو تخت کنار ک لمویموبا

 حتما تو راهه ؟-

  مانتال یکرده. سانت شیو آرا یگولینزده بودم که دوتا خانم ژ یحرف هنوز

 : گفت شونیکیکه  وسفینگاهم بهشون بود  نگاه اونا به   ستادنیدفه مقابلمون ا هی

  یریام یسالم آقا-

  المس- وسفی

 حالتون خوبه ؟- شگونید یکی

 : خون سرد گفت یلیکردم خ وسفی نگاه

  یممنون مرس-

 : نگام کرد وگفت شونیکی خانما

 ؟ میریعکس بگ هیباهاتون  شهیم-



  نه متاسفم- وسفی

  زننیکه حال آدمو به هم م زدنیوبا عشوه حرف م کردنیخودشونو لوس م چنان

  نگاشون نکردم وسرمو انداختم گهیکه د

 : گفت شونیکی

 چرا ؟-

  نیندارم اصرار نک یلیدل- وسفی

 : پر عشوه بود وگفت صداشون

 همسرتونه؟-

 : زد وگفت یکردم اونم نگام کرد پر رو لبخند وسفیحرف رو که زد نگاه  نیا

  میهمسرم که نه اما قراره ازدواج کن-

 : تنگاهشونو حس کردم که گف ینیلحظه سرمو انداختم که سنگ هیکردم  هنگ

 راجب ازدواجتون ؟ میبود دهینشن یزیمبارکه ، چ-

  نیدیحاال که شن- وسفی

  رفتن وسفی... وتشکر  نیبا گفتن خوشبخت بش دخترا

 : گفتم یمحض رفتنشون عصب به

 ؟ یبود زد یچه حرف نیا-

 :آروم گفت-

  نمیذره ب رهیز نجایلطفا آروم باش اخم نکن من ا -

  نامزدتم یبگ یحق نداشت-

  لطفا دلخور نشو من اشتباه کردم باشه-

 : گفت یمو بر گردوندم اخم کردم که با لحن مهربون رو



  خوامیگفتم که معذرت م-

 : مهربون وآروم بخش بود که ادامه داد صداش

 ....  دندون ریاولش  اما مزش که رفت ز یمونیتلخ م تونیز نیتو ع-

 : کوتاه ادامه داد یمکث بعد

  ندازت دل ک شهینم گهید-

 : من نگاش کنم گفتم نکهیا بدون

  زارمیکه من ازش ب یازیتو هم خود خوده پ-

 : خنده گفت با

  تمیدرعوض پر خاص ستیمهم ن-

 : کردم با حرص گفتم نگاش

  یتیخاص یب یلیاتفاقا تو خ-

  گرفت وسفیلحظه گارسون اومد سفارش از  نیهم تو

 : رو به من گفت وسفی

 ؟ یخورینم ،یتو چ-

 : مونمیم نویظر  منه منت-

 :گفت وسفیرفتن  گارسون  بعد
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 ؟ یهست نویپس منتظر م-

  نگفتم سکوت کردم یزیچ

 : دوست داشت حرف بزنه وگفت خودش

  دوست دارم یلیخ نجاروی، ا نجایا امیم شهیمن پنج شنبه ها هم-

  نیستین مارستانیمگه پنج شنبه ها ب-

  ده شب ای۹تا  رمیم۴ظهر  وبعدش ۱۲تا   رمیچرا صبح م-

  سرمو تکون دادم فقط

 ؟ یخونیتابستونم درس م-

  دوست داشت یلی، بابم خ هیکاریبله بهتر از ب-

  دوست ندارم یمث من ، من خودم اصال پزشک قیدق-

 ؟ نیدوست دار شتریخواننده بودن رو ب-

  رفتم حیاز سر تفر ینه خوانندگ-

 : کرد با لبخند گفت نگام

  دوست داشتم معلم باشم وبا بچه ها سرو کله بزنم-

  زارمیکه من ازش ب یزیچ-

  تو که هم عمه وهم مامانت هستن-

  دارم اتیبه ادب یادیز یدرسته اما من عالقه ا-

  دوست داشتم معلم باشم بابام اجازه نداد-

 : خنده گفت با

  کردم اما موفق نشدم یلج باز یلیخ مرمیم یاز گشنگ گهیبابام م-



  منتها استاد دانشگاه یباش یتونیاالنم م-

 :خنده گفت با

  منو خورنیم گهید یچیه یناز ولوس مامان ییبه به چه بچه ها- 

 : به حرفش که آروم گفت اریاخت یب دمیخند

  جوووون .... آروم-

 : وخودمو جمع وجور کردم وگفتم دمیگز لب

  تو رو خدا دیببخش-

  یستی؟ فکر کردم بلد ن یخوش خنده ا نقدیا شهیتو هم-

  تو بود ، زشت شد ریتقص-

 . گذاشت وسفیغذارو  جلو  ینیاومد س گارسون

  یخندیم یاما عجب پر انرژ- وسفی

 : کردم مشغول خوردن شد و ادامه داد نگاش

 ؟ یخورینم یزیوقت چ چیه رونیتو ب-

  نه-

 ؟ یپس چرا اومد-

  خونه رمیرد ، ومطئنن گشنه ماصرار ک یلیخ نویم-

  افتادم نویم ادی

 نیکجا موند ا:»لب گفتم  ریکه کنارم بود وبرداشتم وشمارشو گرفتم وز ویگوش

 «دختر ؟

  نویم نیا زنهیچرا مشکوک م دونمیجواب نداد ، نم بازم



ظرف با  اتیکردم که مشغول له کردن  محتو وسفیکردم نگاه  زیچشامو ر که

 : گفتم کردیلبخند به لب داشت ونگام م گوشت کوب بود اما

  نیدینکنه بازم برام نقشه کش-

 : طور مشغول کارش بود وگفت نیهم

  نجامی، من کال پنج شنبه ها ا رمیتقص ینه باور کن من ب-

 : متفکرانه گفتم-

 ؟ یینجایا شهیهم-

  باال انداخت ییابرو

دنبالم ، وتا حاال  ادیرد باز خدا خواسته اصرار نک رمیتو فکر ، گفتم خودم م رفتم

 کرده نکنه ؟ رید

 « خدا خفت کنه نویم یآ» زدمیبلند با خودم حرف م بلند

 : خنده گفت با

  هییهم بال نویم-

 : گفتم یعصب

  آره تو هم از خدا خواسته-

 : که ادامه دادم دیفقط خند بازم

  که منو با تو تنها بذاره؟ نیدیراستشو بگو باهم نقشه کش-

  نه گفتم که-

  یدیکردم با اخم شد نگاش

 : شد لحنش وگفت یجد

  یایمن اصال روحم هم خبر نداشت م رمیتقص یبه جان مادرم ب-



 : لبخند ادامه داد با

 اومدم یوگرنه زود تر م-
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  گفتم :زهر مار باحرص

 : وگفتم دمیپوشیکفشامو ماومدم و یم نییکه از رو تخت پا یحال در

  رمیمن م لهیدل یموندن من ب داستیطور که پ نیا-

پا برهنه دنبالم اومد  دمیاعتنا بهش راه افتادم که د یومن ب دیجاش پراز سر عیسر

 :و ملتمسانه گفت

  نیریزود از کوره در م نقدیخون سرد باش چرا ا کنمیخواهش م-

  کنار دیبر-

 گفتم تیکه با عصبان شدیبرم جلوم سد م کردمیم یسع یبود هر طرف ستادهیا جلوم

: 

  نداره یلیدل چیه نجایموندم ا-

 : گرفت وآرم گفت چادرمو

  کنمیخواهش م-

 : آروم گفتم ییاما  با صدا تیعصبان با

  اه چادرمو ول کن-

 ... بمون لطفا-



  که  محکم گرفته بود دمیکش تیبا عصبان چادرمو

 ؟ یمونیبگو که م-

  یکنیم میبعص یدار-

  فرانسه دوره چند ماه دارم رمیمسافرم دارم م گهید یمن هفته -

 : پوزخند نگاش کردم وگفتم با

 نقشه بود ؟ هیبازم  نجایپس اومدنم ا-

  خورمینه باور کن قسم م-

 : و ادامه داد  زدیبهم بود التماس تو نگاهش موج م نگاهمون

 بدم ؟ حیبذار برات توض-

 : گفتم تیعصبان با

  باشه چادرمو ول کن-

  یریول کنم م یگیدروغ م-

 : لب تر کرد وآروم زمزمه کرد 

  ایکوتاه ب کنمیخواهش م کننیهمه دارن نگامون م نیبب-

تخت نشستم  یواومد ولبه  دیوبرگشتم خودش هم باهام چرخ دمیوچرخ دمیکش یپوف

 : بود و با اخم گفتم ستادهیوبا اخم  مقابلم ا

 ! شنومیخب م-

  نیباال درست بش اینه ب-

  حوصله ندارم-

 ... لطفا-

  با حرص در آوردم ورفتم نشستم خودشم اومد نشست کفشامو



 : وگفت

بود باور  یقبل تیبدون ن نجایپرواز دارم ، البته امروز  اومدنم ا گهید یمن هفته -

 نیاز شاه نجایا دمیتو رو د یاما راستش وقت  امیگفت م نیکن ،  بعدش شاه

 الیپس زنگ زدم ل یایکه تنها ن زدمیکه باهات تنها باشم ، حدس م ادیخواستم ن

   متاسفانه جواب نداد یول نویگفت که مسافرته ، بعدش  زنگ زدم م

 : نگاش کردم که ادامه داد یعصب

  ستیمن ن ریتقص نویم ومدنیباور کن ن-

  نداره یرنگ شمیحنات پ گهی، د کنمیچرا حرفاتو باور نم دونمینم-

  دمتید یکن من کامال تصادف باور-

 : دادم وگفتم رونیب نفسمو

  ستیواسه موندم ن یلیبرم دل دیمن با یباشه قبول ... ول-

 : گفت عیسر

  نمتی، بذار بب ستمیوتا مدت ها ن رمیبمون لطفا ... من دارم م-

 : پوزخند گفتم با

  گهیبسته د یدید-

 ؟ یکنیم تیاذ نقدیچرا ا-

 : دم وگفتمدا رونیبا حرص ب نفسمو

 ؟ یهماهنگ نکرد نویجدا با م-

 : لبخند گفت با

 که قسم بخورم ؟ یخوایم یکنیچرا باور نم-

  ستینه الزم ن-



 : نون سنگک برداشت وگفت یا تکه

 ؟ یخوریکرد ، ....نم خی-

  ندارم لیم-

  ادیخوشت م یبخور خوشمزست ، بخور ایب-

 ... دوست ندارم-

 : لبخند گفت با

  نیمن بخورم شما نگاه کن رهینم نیاز گلوم پا-

  شدم که برم  چنان با سرعت چادرمو گرفت بلند

  تعجب نگاش کردم با

 : خودش دستش ثابت موند رو چادرم وآروم زمزمه کرد که

 .... تمنا دارم لطفا-

  بر گردوندم طرف مقابلش رمو

 : سمت خودش وگفت دیکش چادرمو

 .... نگات کنم خوامینه م-
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 : نگاش کنم وگفتم نکهیبودم وبدون ا یکردم صدام نره باال اما عصب یسع

  یپر رو شد یلیخ گمیبهت نم یچیه-



 : خنده گفت با

 . نگفتم یزیمن که چ-

 : غذا خوردن بود وگفت مشغول

 دستکش دستته ؟ شهیچرا هم-

 : وگفتم دمیکش یپوف

  بخوره یزیدستم به چ شهیندشم مچ ستیدست خودم ن-

 ؟ یوسواس دار-

 فرانسه؟ یریم یچ ی......برا دیشا-

 برات مهمه ؟-

  گفتم یجور نینه هم-

  اجباره نمیا رفتمیدوره دارم وگرنه نم-

 ؟ یریم یبا ک-

  دانشگاه .... از طرف دانشگاه یدوسه تا از بچه ها-

  یموفق باش-

 «ردم ؟ک تیموفق  یچرا براش آرزو دونمینم»

  دوست ندارم برم-

 : نگاش کردم وگفتم برگشتم

 چرا ؟-

 : اونم نگام کرد لقمشو قورت داد وگفت-

 ؟ یکنیفکر م یتو چ-



 : رو مو بر گر دوندم وگفتم 

 به خاطر من ؟-

  آره-

  من نکن ریبرو ... برو به کارات برس خودتو در گ-

  سخته-

 سخته ؟ یچ-

 : کردم وگفت نگاش

  ر نکنمبه تو فک نکهیا-

  سمتم گرفت وگفت: بخور یکه لقمه ا کردمیطور نگاش م نیکردم هم سکوت

  خوامینم-

 : لبخند گفت با

  بار هی نیهم-

 : از دستم در آوردم ولقمه رو گرفتم وگفتم دستکشمو

  کنمیضعف م ادیکه فکر نکنم ب ادیب نویتا م-

 : لبخند گفت با

 ؟ یدوست دار یزید-

  خوشمزه باشه آره-

 : دستم کردم وگفتم یبه لقمه  یهونگا

  بزرگه نقدیاوف چه خبره ا-

  خودت بخور نویگرفتم وگفتم ا سمتش



کوچلو گرفت سمتم گرفت  هی عیگذاشت وسر ینیرو ازم گرفت داخل س لقمه

 :وگفت

 خوبه ؟ نیا-

 :  رو گرفتم وگفتم لقمه

  خوبه-

 : رو به دهن گذاشتم بعد خوردنش گفتم لقمه

  هیاممم ... عال-

که  بردیشگفت زده ولذت م یصحنه ا دنیزده بود با لبخند بهم  انگار از د زل

 : متعجب گفتم

 ؟ یکنینگام م یجور نیچرا ا-

 : خنده گفت با

 ... بر خالف دخترا  یستیعشوه که اصال بلد ن-

 : انداختم وگفتم سرمو

 چکار کنم ؟ گهید نمیمن هم-

 ؟ ینداشتم ...نارا حت شد یمنظور-

 : برداشتم وگفتم سرمو

  ستمیبلد ن ایلوس باز نیاز ا-

 : گفت گرفتیلقمه کوچلو که م هی

 ؟ یخوریم-

 : رو که سمتم گرفته بود رو گرفتم وگفتم لقمه

 ؟ یخوریچرا خودت نم-



 : لبخند گفت با

 . برمیتو لذت م دنیدارم از د-

 :رو برداشتم سمتش گرفتم وگفتم ینیتو س ی لقمه

  ستمیلذت بخش ن تو هم بخور من ایب -

 : لبخند ازم گرفت وگفت با

  از دست تو گرفتن خوردن داره نیا:

 : به دستم بود که گفت نگاهش

 ؟ فهیچقد دستات ظر-

 : به دستم کردم وگفتم ینگاه

  نزدم دیوسف اهیتا حاال دست به س-

  یبزن دمینبا-

  نگفتم یزیچ

 زیز کرده بود وسوسه انگاشتهامو با یبود که بد جور  تهیل ینگاهم به ظرف ترش 

  ازش رو. خوردم یکمیبار مصرف  هیبود با قاشق 

  مردم وزنده شدم افتادم به سرفه کردن نهیروز بد نب چشتون

 دادمیودستمو جلو دهنمو تکون   م کردمیکه به زبونم ها م یدهن سوخته در حال با

 : گفتم

  ... یسوختم ... وا ی.... وا یوا -

 « ول کنم نبود  کردمیشدت سرفه م به»
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  دمید یپاچه شدنشو به خوب دست

  سوختیگلوم وزبون تا ته درونم م کردمیکه به شدت سرفه م منم

 : وتند تند گفتم کردمیها م مدام

 ؟ یخوریم یبود ؟ چطور یچ نیسوختم خدا ... ا یوا-

 دادیتو صورتش ب یگرفت نگاش کردم نگران دوغ رو دست پاچه سمتم وانیل

 : وگفت کردیم

  بخور-

  دستش گرفتم وخوردم از

 : گذاشتم وگفتم ینیرو داخل س وانیو ل دمیکش یقیعم نفس

 یییییسوختم بخدا ، وا-

 : لبخند گفت با

  ستیاصال تند ن-

 : گفتم متعجب

  ؟ کل وجودم سوخت ستین-

  سمتم گرفت گرفتیلقمه م داشت

  دهنت بره یخور تندب- وسفی

 : اول  وگفتم یاومد لحظه  ادمیداشتم وباز  یاحساس سوخت یکم هنوز

  شدت نیتا ا کردمی، فکر نم سوزهیچقد تند بود هنوز گلوم م یول-

  ستیاصال تند ن نیدوست دارم ا یلیمن تند خ-



 : وتند قورت دادم وگفتم دمیام رو جو لقمه

 ؟ یریم یک-

  شب کیواز دارم ،ساعت دوشنبه پر گهید یهفته -

  خوردیداشت م خودشم

 ؟ مارستانیب یریاالن م-

  نه-

 : آن کرد وگفت اتیومحتو ینیبه س واشاره

 خوشت اومد ؟-

 ؟ یگیرو م یترش یچ-

  گمیرو م یزینه د-

 : لبخند گفتم با

  خورمیم یزیچ رونیباره ب نیاول شهیخوشمزه بود ، باورت م یلیآره خ-

  خوشحالم-

 ؟ یچ یبرا-

 : سمتم داد وگفت یلبخند لقمه ا با

  یینجایا نکهیبرا ا-

  کردم ودر سکوت لقمه رو خوردم وسرمو انداختم سکوت

  خوبه زیهمه چ یتو که باش- وسفی

 : ، نگاش کنم گفتم نکهیا بدون

 ؟ یبحث رو باز نکن نیا شهیم-



 ملیم گهینگفت وسکوت کرد ، و در سکوت مطلق غذاشو خورد منم د یچیه گهید

  خوردم ادیز دینکش

  رو جمع کرد وبرد ینیخوردن غذا گارسون اومد و س بعد

  دستش برگشت تاریبا گ دمید یقی... بعد دقا یحرف چیه یبلند شد رفت ب خودشم

 یبهش بود نشست وچند کاغذ جلوش گذاشت شعر ونت بود که کاغذ نگاهم

 : برداشت نگاش کرد وگفت

  زونهینا م مکنی، حس م کنهیم تمیاذ یلیخ نیا-

 : رو از دستش گرفتم وگفتم کاغذ

 ؟ نمیبب شهیم-

  چرا که نه-

 : گفتموزنش  یرو گرفتم وبا دقت مشغول خوندن شدم وبا بررس کاغذ

  نداره یوزن درست-

  کنم درست یآهنگ گذار شهیآخه نم نهیمنم فک کنم هم-

 ؟ شیبخون شهیم-

 : خنده گفت با

 از روش بخونم ؟-

 ؟ ینکرد یشو گفتم ، مگه آهنگ گذار...  لحن رینخ-

  تر کرد لب

کرد و با لبخند نگاهش به من بود وشروع  میدستاش تنظ نیبرداشت ب تارشویوگ

  کرد خوندن

  سکوتو رد کرد شهیم



  تو سد کرد یجاده رو پ شهیم          

  دیدرونتو با قلب من د شهیم                   

  دینخند یبا وجود تو لحظه ا شهیم                                 

  کرد توخوندن ری.... گ دیکش دست

  شدیم یوقاط کردیاز اول خوند اما مدام اشتباه م دوباره

 کردیومدام اشتباه م تونستینم یول کردیخنده باز شروع به وخوندن م با
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 : لبخند گفتم با

 نظر بدم ؟ هی شهیم-

 : باال انداخت وگفت ییابرو تک

  شنومیبله ...م-

  لحظه صبر کن هیاز رو کاغذها برداشتم و گفتم  خودکارشو

که  دیطول کش یا قهیکردم چند دق نیگزیجا یدیکردم نوشتم ... کلمات جد شروع

 : کاغذ رو جلوش گرفتم وگفتم

  حاال بخون-

 :راه بود که گفتمرو ازم گرفت نگاهش با تعجب هم کاغذ

  بخون-

  شده رو خوند یحرف شروع کرد خوندن و شعر باز ساز بدون



 : گفت

  عوض شده یکل-

  یخوندیکه م یتمیحاال بخون با همون ر-

  کرد وکاغذ رو مقابل گذاشت وشروع کرد به خوندن میباز تنظ تارشویگ وسفی

  سوت رد کرد شهی، م شهیم

  رددلم جاده رو سد ک یتو           

  شهینشد نه نم ادیفر شهینم

  نشد اد،یاز غصه هام نه کم نه ز          

  دیاحساسم جنگ ی نهیبا آ شهیم

  دید یچوب ی نهیدلم رو تو آ ریتصو شهیم            

  پلک تو سنگ شد کدوم

  دیاحساسم جنگ ی شهیبا ش              

 :دفه گفتم  هیبده که  تمشیر خونهیدرست نم دمید

  گه دار ،،،،، صبر کنن -

 : وگفت دیاز خوندن کش دست

 ؟ شدهیچ-

  شهیم یجور هی یخوندیبد م نجاشویا-

 : نگام کرد وگفتم فقط

  بخون یطور نیگوش کن ا-

 : چنان باال داد که با لبخند گفت ییابرو تک

  یبخون یخواینکنه م-



 : تر کردم وگفتم لب

  بهتره یبخون یطور نینه . اما ا-

 : گفتم آروم

-۱.  ۲.   ۳ 

 : لبخند گفت با

  نشنوه یآروم که صدات رو کس-

 : لبخند گفتم با

  حواسم هست-

  شروع کرد نواختن وسفی

دفه  هیداشت رو خوندم که  رادیکه ا یتیشروع کردم خوندم چند ب۱۲۳آروم با  منم

 : وبا لبخند گفت دیدست کش

  یتو معرکه ا-

  شهیجالب م یبخون یجور نیممنون.... ا-

  صدات محشره یخونیم یعال-

 : کردم که گفت سکوت

 ؟ یخونیم شهیهم-

  واسه بابام یگه گدار-

 ؟ یزنیم ی؟ ساز خاص یبلد یقیموس-

 : خنده گفتم با

  زنهیم تاریاحسان گ خونمی، من م یچند آهنگ معمول یاونم مبتد تاریفقط گ-

 : گفت یلبخند با



  یتو خوب بلد یبهم بگ تمشویر شهیم-

 : گفتم لبخند با

 ؟ هیشاعر ترانه هات ک-

  رضاست یدوست عل دیشاعر جد هی میباهم مشکل دار هیمدت هی-

  مشکل داشت کمیشعر  نیا-

  دیطول کش یقیکاغذ برداشتم بر گردوندم و شروع کردم نوشتن ، دقا هی

 :گرفتم وگفتمجلوش  ورقو

  ترانه نمیا ایب-

 : خنده گفت با

 ؟ یکنیمسخرم م-

 : تمکردم وگف یاخم

  ومدهیبه تو ن یخوب-

 : رو انداختم خودش برداشت و که گفتم کاغذ

 ؟ دهیکه  شاعرتون بهتون م ییاونا ایترانه است  نیا نیبخون بب-

 

 [20:26 24.02.19] ,سگ داره چشات

 ��پارت_پنجاه_پنج#

 

 : نگاهش به ترانه بود با تعجب گفت تمام

 ؟ هیمال ک-



  شعر مال منه-

 : داشت وگفترو از کاغذ بر سرش

  کنمیباور نم-

 : اخم وتعجب گفتم با

 چرا ؟-

 خوندیآروم م یول تمیهم با ر ینگاه کاغذ کرد ومشغول خوندن شد گه گدار دوباره

 : نگام کرد وگفت یقیبعد دقا

  زنهیبا آدم حرف م رهینظ یب نیا-

 : زدم و ادامه داد لبخند

 یقشنگه  ...چه جور یلیداره ، خ یمشخص تمیشده بس که ر یانگار آهنگ گذار-

  نقصه خودش لحن داره یبگم کامله ... ب

 جدا ؟-

  واقعا هیعال-

 ؟ شیبخون یبار دکلمه کن هی شهیرو سمتم گرفت وگفت م کاغذ

 :رو هل دادم وگفتم کاغذ

  ستین یاجیاحت گهیخوبه ؟ خوبه د یگیول کن مگه نم-

 : مقابلم گرفت وگفت بازم

  لطفا-

 : وشد وگفت دمیتم متوجه تردگرف یدیرو با تر کاغذ

  نمیاستخاره نکن بخون بب-

  گرفتم وشروع کردم خوندن یقیتر کردم نفس عم لب



  احساسم یکاغذ قیقا

  شده تو بارون چشمات له

  نهیگناهم ا آخه

  دوست دارم ، دوست دارم که

  نهیمن ا عاقبت

  یکاغذ قیقا نیمنو ا میبش غرق

  رود خونه پر خروش گونه هات تو

  ستیحقم ن نیا

  چشمات لیبارون س تو

  تو بارون تگرگ پلکات میبشکن

  زجونمینکن عز هیگر

  یدوسم ندار دونمیم

  نحایاز ا رمیم  رم،یم من

  دارمیبارمو بر م کوله

  تارمیترانه وگ نیا منو

  دمیآخر خط رس به

  آبشاره هیپرتگاه  هی

  ساده یلیخ کشنمیم

  دوست دارم اما

  ادهار یاراده ، ب یب

  دهیتلخ تو رو م یبو آغوشم



 آخه ؟ یچطور دلم

 ؟ دهیم یرو دست ک تو

  نهیخواهشم ا تنها

  ازم که لحظه هام داغون داغونه اتویرو رینگ

  شمیم ادیخود شب فر تا

  خونه نیسکوت سرد ا تو

  یایرو هرشب

  وبرق چشمات رعد

  سوزونهیم شمیبه آت منو

  ستیدلم غصه کم ن نیا

 مونهیبارون اشکم تنها م ابد دلم با تا
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 : رو ازم گرفت وگفت کاغذ

  برم وبر گردم دی، با رینظ یترانه ب نیبشه ا یآهنگ هی-

  جدا-

  گفتم ی، جد هیعال-

 ؟ یعروس یایفردا م-

 ؟ یتو چ امیآره حتما م--



  امیم یحوصله ندارم ول من

 ختلطه ؟چرا ؟ چون م-

  با مختلط بودنش ندارم ینه من مشکل-

 ؟ هیپس مشکل چ-

  ادیباهام ب ستین یآخه تنهام کس-

  ؟یعروس انیخانوادت نم-

  برن دیدعوتن اجباره با یبرن مهمون دیاومد خوب بود اما اونا هم با یاگه عمه م-

 ؟ یریتو نم-

  داداششه  یقول دادم عروس الیمن به ل-

  درسته-

 ؟ یخونیم یتو عروس-

 : لبخند گفت با

 کلنه ؟ ایرضاست  یعل  یمنظورت عروس-

 ؟ یخونینه منظورم کلن ،م-

دوبار فقط اونم با  یکی،  خونمیاما نم رمیاقوام وآشناها م ی، عروس خونمینه نم-

 ادیاصرار ز

 : خنده گفت با

  یستیتحت فشار قرار گرفتم ورودربا-

کرد که بد تر از اون   ریذهنمو در گ وهیو دیسوال چطور به ذهنم رس نیا دونمینم

  دمیسوال چرا اومد تو نظرم اما پرس نینه ؟ اصال ا ایدرسته  دنشیپرس دونستمینم

 سوال بپرسم ؟ هی شهیم-



 : خنده گفت با

  رو نه یاول دمیرو جواب م یدونه دوم هیفقط -

  پرسمیرو م یبمونه بعد،  دوم یلبخند گفتم پس اول با

 : خنده گفت با

  رو بپرس ینجکاو شدم همون اولک-

 : انداختم وگفتم سرمو

 ؟ یخوریتو مشروب هم م-

  سوال رو نداشت که سکوت کرد نیا دنیدر صد انتظار شن صد

 : چند لحظه گفت بعد

  سوال رو نداشتم نیا دنیاصال انتظار شن-

 ؟ یناراحت شد-

 ... ناراحت که نه-

  دفه اومد ذهنم هیفراموش کنم  الیخ یب-

 جواب بدم ؟ دیبا-

 : برداشتم وگفتم سرمو

  یستیمجبور ن-

 ؟ یبدون یدوست دار-

  کردم سکوت

 : گفت خودش

  یدیپرسیسوال رو نم نیوگرنه ا گهید یکنجکاو-



 :دادم وگفت رونیب نفسمو

 راستشو بگم ؟-

 : کردم که گفتم نگاش

  دونمینم-

 تشوین من ظرفکام چو هیکم در حد  یلیاما خ خورمی، آره م گمینه راستشو م-

اونم  نیکم رو با درصد الکل پا هی، اگه هم بخورم اون   شهیندارم حالم داغون م

  ایتو مهمون

 ؟ یخوریکم م یلیخ-

  کم یلیآره خ-

  رو هم ترک کن کمی نیخب هم-

خراب خراب اما حاال  شدیبد م یلیحالم خ خوردمیسالم بود م۱۹، ۱۸قبلنا که -

  خورمیبه ندرت م یلیه ندرت ، خگذاشتم کنار ب ییجورا هی گهید

 : بهش بود که ادامه داد نگاهم

  بذارم کنار دیهم با نیهم-

  نهیکار درست هم-

 :تکون داد وگفت سرشو

  کنم یعمل دیبا میگرفتم تو زندگ یدیجد ماتیتصم- 

 : بشنوه یدادم سرمو انداختم وآروم زمزمه کردم ول رونیب نفسکو

 ؟ یدوسم دار یگیچرا من ؟ چرا م-
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 : لبخند گفت با

 ؟ یپرسیچرا م-

  دوست دارم بدونم-

 داره ؟ یتیدونستنش چه اهم یتو دوسم ندار یوقت-

 ؟ یاز دستم ناراحت-

  اگه بگم نه دروغ گفتم-

  خب منم دلخورم-

  دمیاصرار ورز یادیمن ز یتو واقعا حق دار-

 : ه ادامه دادکردم ک سکوت

 ؟ یدیتو چرا جواب تلفنامو م لیهمه تفاص نیبا ا-

  نگم یزیچ دمیم حیترج-

 آخه ؟ هیمن مشکلم چ یهست یتو چرا از من فرار-

  ترسمیم-

 : گفت متعجب

 از من ؟ یترسیم-

  نه-

 باعث ترست شده ؟ ی؟چ یپس چ-

  ترسمیاز ازدواج م-



 :گفت باخنده

  که ترس نداره نیاز ازدواج ؟ ا -

من  نکهیاونچه که فکر کنم نباشه ، وا ترسمیباهامه ، م شهیهم نیوا ترسمیمن م-

  نباشم دیاون طور که با

  یتموم یاما تو که همه چ-

نباشه  یطرف مقابلت اون ای،  یهست یچطور آدم یدونینم ینکن یزندگ یتا با کس-

 هی ریز ینر یتا با کس گهیبه قول بابام  م سیمعلوم ن یچیکه تو تصورت بوده ، ه

 زیچ هیوباطن ظاهر  دنیکه نشون م ستنین ی، آدما اون ستیمعلوم ن یچیسقف ه

  گستید

  یرو قبول کن سکیر نیا دیبا یول سکهیر هیدرسته ازدواج -

 : تر کردم وگفتم لب

  ستمین یریپذ سکیاما من آدم ر-

 از ازدواج کال ؟ ای یترسیتو از  ازدواج با من م-

  کال نگرانم-

نگاهشو  ینیتکون داد وسکوت کرد منم سرم انداختم بعد چند لحظه سنگ وسرش

لب تر  کنهینگام م یقیداره با لذت با لبخند عم دمیروم حس کردم سرمو برداشتم د

 : کرد وگفت

 ؟ یشالتو چقد قشنگ بست-

 : زدم به زور که ادامه داد لبخند

 ؟ یسرت انداخت یچادر از ک-

  سالم بود۹که  یاز وقت-

 ؟ ستیت نسخ-



  خاص خودشو داره اما اگه نباشه سخته برام یایسخت-

 ؟ یمجبور بود-

ما  یجو خانوادگ نکهیکس منو محبور نکرد منم خودم دوست داشتم وا چینه ه-

  نهیا

 بگم ؟ یزیچ هی،  هیعال-

  بگو-

  یدوستات هم محجبه ا یایمن فکر کردم تو مهمون-

 : گفت دیدم سکوتمو که داون شب افتا ادیسرمو انداختم  دمیگز لب

 ؟ یناراحت شد-

شلوغ و  ی اینه ... بعد اون شب من فکر کردم جو دخترونست ، وگرنه تو مهمون-

  مختلط من محجبه ام

 : خنده گفت با

  یهست یمذهب یادیز  یستیجور جمع ها ن نیوا یمن فکر کردم کال اهل مهمون-

  اما محجبه رمی، م ستمیمگه من آدم ن-

  یتک یت تو همه جورخنده گف با

 : زدم وگفتم لبخند

  دیشا دونمینم-

  یندار شمیآرا یآخه حت-

  بهش ندارم یاجیاحت-

 : خنده گفت با

  ییبایتو نگاه من فوق العاده ز-



 : کردم وگفتم لمیبه ساعت موبا یکردم نگاه سکوت

  برم دیبا شهیم رمیداره د-

  برسونمت یخوایبرم  ، م دیمنم با-

  کار دارم رونی، من ب ستین یاجینه احت-

  رسونمتیم کنمیتعارف که نم-

 شمینه .. نه .. مزاحمت نم-
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 : خنده گفت با

واسه من بد  رونیب یبر نجایاز ا  ییکه تنها شهیآخه نم یایبا من ب یمجبور-

  شهیم

 : خنده گفتم با

 عهیوشا یمجاز یایسر به دن هیامشب  هیروار خروار حاشخ ریز یریم گهیآره د-

  هاش

  داره  زبونت شین یادیز ادیخوشم م-

  گهید مینیما ا-

  میخب پس بر-

 : جمع کردن کاغذها شدم که گفت مشغول

 ؟ یبهمون بد یتونیم میترانه کم دار هی-



  بهت برسونم امشب کنمیم یسع-

  میرفت نیبرداشت وسمت ماش تارشویپول راحساب کرد گ وسفی میشد بلند

 : وگفتم

  یبد یقول هیبهم  دیاما با-

 ؟ یچه قول-

  یبدونه از من گرفت یدوست ندارم کس-

  چرا-

 .... حاال-

 :کرد منم نگاش کردم وگفت نگام

  دمیقول م-

  نیبه شاه یحت-

 : باال انداخت وگفت ییلبخند ابرو با

  امر امر شماست بانو-

 : اخم گفتم با

  حرف نزن ، دوست ندارم ینجوریابا من -

 : خنده گفت با

  یگل یتو چقد بد اخالق-

 ؟ گهید هیچ یگل گهیاه تو د-

 : خنده گفت با

 گهیگل روته د هیاسم -



 : اخم گفتم با

  مزه یب-

  نگفت یزیچ دیخند

 : وگفت بستمیداشتم کمر بندمو م میحرکت کرد میشد سوار

  ونمترسیبگو که همون جا م یبر یخوایم یکجا-

 : کردم وگفتم ابانینگاه خ 

  رمیلباس مناسب بگ هیفردا  یبرم واسه عروس خوامیم-

 مد نظرته ؟ یخاص یجا-

 : بود وگفتم یکردم حواسش به رانندگ نگاش

 .........پاساژِ  ِابونی... خیکنیو  لطف م یریم یحاال که دار-

 : کرد وگفت نگام

  یمهربون باش نقدهیبا من ا شهیهم شهیم یچ-

  مهربونم شهیمن هم-

 : خنده گفت با

 ؟ شهیما م بیمختص منه ، اخم وتخمت نص اتیفقط بد اخالق-

 : بگم که ادامه داد یچ دونستمیانداختم نم سرمو

 ؟ یچکار کنم  که باهام مهربون بش-

 : گفتم ینگاش کنم کامال جد نکهیا بدون

  ریازم فاصله بگ-

  نگفت یریکت بود چمورد نظر سا ابونیخ میدیکردم تارس سکوت



  در سکوت مطلق نشسته بودم منم

  شدم ادهیتوقف کرد پ 

  شدم ادهیتشکر کردم پ ازش

 « وسفی»

 یفرشته گذروندم داشتم بال در م نیباتریروزمو ونهارمو در کنار ز نیتر بایز

  آوردم

  کرد ورفت یحافظ خد

  ختنیر نیدختر پسر جون دور ماش ینبود که کل یقیدقا 

  شم و جواب محبت  طرفداروهوادارمو بدم ادهیرکت کنم مجبور شدم پکه ح نشد

 چمیسوال پ یامضا گرفت کل یکی خواستیم  یسلف یکی گرفتیعکس م یکی

 یقیشهرت هم دردسره ؟!دقا ابمی ییمحال بود  رها نایاز دست ا یکردن  خالص

  یها پله عیرز سر دمیکه د  داشتنیوهنوز دست از سرم بر نم دیطول کش یطوالن

  اومد نییپاساژ رو پا

 کردنینگامون م سادنیزور از جمع هوادارا خارج شدم سمتش رفتم همه هم وا به

 : عکس گرفتن برام مهم نبود که با لبخند گفتم یحت الیخ

 ؟ یشد برگشت یچ-
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 : شهالش وگفت  یاطرافش کرد با چشما نگاه

 رمیاالن گفتم بگ دمیاومدم د شیدو روز پ یکی-



 : بهش بود که ادامه داد نگاهم

  بر گردم خونه فعال خوامی، م اوردمیکارتمو ن-

 ؟ یبرگرد-

  گرمشیم امیفردا م-

  ستیباز ن نجایا لهیفردا تعط-

  اشکال نداره-

  کنمیبرو من حساب م-

 ؟ یچ-

  دمیمن پولشو م میبر-

 ؟ مارستانیب یبر یخوایو نممگه ت ستین یاجینه احت-

  گرفتم ینه من مرخص-

 : وگفت دیچادرمو گرفت دنبال خودش  کش پر

  کننیهمه دارن  نگاه م میبر-

  رفتیرفتم که تند تند راه م دنبالش

 : وگفتم ستادمیبا فاصله ا کنارش

  آروم لطفا-

 ... نکهیا ای؟  یوگفت :پسند کرد میپاساژ شد داخل

  ادرمو گرفته بود که گفتموهنوز چ میرفت جلوتر

  نهیهم-

 میستادیمغازه ا مقابل



 ؟ یچادرمو ول کن شهیم - من

  لبخند چادرمو. ول کرد که چند تا جون باز دورمون گرفتن با

 : گفت یکی

 ؟ یریام یآقا-

 : گفت یلبخند با

  بله-

  کردن وعکس گرفتن یاحوال پرس یکل

بو وساکت  بعد  نییسرش پا به رز انداختم که یدور برم شلوغ شد نگاه یکل

  تشکر کردن رفتن

 ؟ ابدیشهرت خوبه -رز

  یکنیفکر م یتو چ-

 سوال منو با سوال جواب نده ؟-

 ؟ هیبدونم تو نظرت چ خوامیخب منم م-

 : مقدمه گفت یرک پوس کنده ب یلیخ

  بده یلیخ-

 : وگفتم دمیکش یحسرت بار آه

 ..... وقتا عذاب آوره یبعض-

 ..... میمغازه شد داخل

  اصرار کردم که برسونمش هواهم گرم بود قبول کرد یلیخ میشد نیماش سوار

  میشد سوار

  تشنم بود یلیگرم  خ هواهم



 : بست وگفت کمربندشو

  چقد گرمه هوا-

  روشن کردم نیماش

  شهیم رمید تونمینه نم-

  آب رو در آوردم سمتش گرفتم وگفتم یبطر نیماش کیکوچ خچالی از

 تشنته ؟-

 : رو گرفت با لبخند گفت یبطر

 چه خنکه ؟-

  نگفتم یزیچ

 : کرد گفت نگام

 ؟ هیدهن-

 : گفتم بادخنده

 ؟ هیدهن-

  خورمیآره من نم-

 : خنده گفتم با

 ؟ ادتهی یمن دوغ خورد وانیتو رستوران از ل-

 : گفت متعجب

 تو ؟ وانیل-

  رفت ادتی گهیآره د-

 زده گفت شوک



 .....نــــــه-

 : خده گفتم با

  آررررررره-

  حالت شوخ ومسخره  اوق زد با

  خوامیاووووق ....نم-

آب  یرو اتومات بود باز کردم وومقدار نیرو سمتم گرفت گرفتم ماش یبطر

  خنک خوردم وگفتم

  یمونیتشنه م-

  اووووق زد باز-

  خنده گفتم با

  یرنیاوق م نقدهیچرا ا-

  خورهیحالم بهم م ادیکه م ادمی-

  خنده گفتم با

 ؟ یعادت کن دیول وآخر باا-

 داره ؟ یچه ربط-

 گهیربط داره د-

  من فعال قصد ازدواج ندارم-

  داره یازت انتظارات یازدواج کن  یاول وآخر که چ-

 : بهش کردم وگفتم ینگاه میکرد ن سکوت

  خوادیازت م ییکارا هیاون وقت شوهرت -

 : گفت یعصب



 ؟ ینگ یچیه شهیم-

 ؟ یبد گفتم ؟ناراحت شد-

 : بود وگفت یناراحت وعصب نشلح

  الیخیب-

  تهیواقع نیا ستی، دروغ که ن گمیخب راست م-

 : وگفت نیماش یسمت مخالف من کرد سمت پنجره  روشو
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  یزنیحرف م زایچ نی....دوست ندارم راجب ا یگیآره تو راست م-

کوت کنم که اخم تخم نکنه وحضورش برام دادم س حیسکوت کردم  ترج بازم

  گذرونمیلحظه هاو م نیباتریآرام بخشه دارم ز یلیکنارم خ

  میجلو خونشون  بود یطوالن یقیکه بعد دقا.....

که منو محو تماشاش  یشد  وبا لبخند جذاب ادهیپ نیبرداشت  از ماش دمویخر سهیک

  ازم تشکر کرد کنهیم

  یرو باهام بود که امروز یمرس-لبخند گفتم  با

  کرد سکوت

 :ادامه دادم  که

  نمتیبیفردا م -

  نکرد وچقد خوشحالم کرد غیازم در لبخندشو



 روز عمرم رو گذروندم نیرو زد گاز دادم ورفتم ....بهتر فونیدر رفت آ سمت

 «ُرز»

  رضا یعل یعروس شب

  دوستام بودن همه

  می، شهال ، ارغوان   ، مر نویم

 : سته بود  خم شد سمتم و تو گوشم زمزمه کردکنار دستم نش نویم

  هم اومده وسفی-

نشسته بود  یهم جور وسفهی نیبودن  ا وسفی پیاونا افتاد گروه اک زیبه م نگاهم

  من بود یکه رو به رو

 : گفتم یتفاوت یب با

  ستمیکور ن دمید-

   شده یچه جگر نیچاکت بب نهیعاشق س- نویم

 : گه در امانم وگفتمم وسفیانداختم از نگاه  سرمو

  مبارک دوست دختراش-

 : با خنده گفت-

  ییدوست دختراش کال تو-

 : اخم گفتم با

  زهرمار-

  تو بود االن بچه  هم داشت یجا ی، هرک یزنیلگد به بختت م نقدیچرا ا-

 : پوزخند گفتم با

  آره رفتیمدرسه م-



 ؟ یکنیم تشیچرا اذ ییخدا-

  ستیآل من ن دهیخب مرد ا-

  یقیتندوبلند موس یصدا ونیخندش گم شد م یوصدا  دیخند نویم

 : با خنده گفت نویم

  رهینظ یب وسفیچرند نگو -

  ی! چه زود پسر خاله شد وسفیزهر مار -

 : اونا کرد وگفت زینگاه م نویم

  با نگاهش خوردتیاالن م کنهینگات م یجون من نگاه کن چطور-

 : با حرص زدم که با خنده گفت یگاز بیس به

  یخوریحرص م یحساب یدار یعنی یزنیگاز م بیس یجور نیا یدار یوقت-

 : حرص گفتم با

  نگاش به منه زیر هی ندازهیمگه سرشو م-

 : نویم

 ؟ یلباستو از کجا گرفت-

 : زدم وبا دهن پر گفتم بیبه س یگاز

 قشنگه ؟-

  یماه شد کهیت هیمحشره  دختر ، -

 : لبخند گفتم با

 . است هیرده ، هدتو بگو ماه شب چها-

 کلک ...؟ یاز طرف ک-



 : گفتم یلبخند مرموز با

  بماند گهیاونش د-

 : زد وگفت یچشمک

  گهیزود باش بگو د یمنو کشت خاله قز یجان من کنجکاو-

  یاز فضول یبذار بترک-

 :با حرص که گفت زدمیگاز م بمیکرد منم مدام س نگام

 وسفی یزنیگاز م بیزده ها س یقحط نیچه خبرته ع  یناز یذره عشوه ا هی - 

  تو خوشش اومده موندم بخدا یاز چ

 : نازک کردم وگفتم یچشم پشت

  خوردن به گاز زدنشه بیهست در ضمن لطف س نکهیهم-

  ششیا-

  در آورد ادامو

 شهیچاقو بزنم طعمش خراب م بیدوست ندارم س یدونیخودت خوب م-

  نگفت سکوت کرد  یچیه

 .... گذشت یساعت
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  چقد جذاب شده بود زیبا ذوق  اومد کنار م الیل

 ؟ یریاز ما نگ یوخ سراغ هی- من

 : وگفت دیخند



  نیشما که تاج سر-

 ؟ یقر  داد نقدیکمرت خشک نشد ا-من

 : اخم کرد و گفت مثال

  داداشمه یخو عروس-

زد به  یخبریخر از خدا ب هیشد واست  یفرج دیموقر ، شا نیمت کمیبابا - نویم

صدتا  نی، عه دختر بب یتو که ندار  هیخوب زیکلش وعاشقت شد  بابا متانت چ

خودتو نگه دار چه خبرت جان من خسته  کمی کننیدارن نگات م صیچش حر

 نفست نگرفت ؟ ینشد

شانسا  نیتو ... در ضمن ما از ا یزنیچقد فک م یحالمو بهم زد شششیا- الیل

  خر عاشقم بشن یگله ا  ستمیعاشقم بشه ، رز که ن یکی میندار

 : لبخند گفتم با

 چته باز حسادت گل کرد ؟-

 بخورم زینه بابا حسادت ؟ من چ- الیل

 : گفت یلبخند با

 ؟ ستیکم وکسر ن یزیچ-

  نداره ییتو صفا یدلم برو به رقصت برس که سن ب زینه عز- نویم

 ؟ ؟دارم برات یزنیم کهیبه من ت-الیل

بزرگوار چشمشان دنبال رقص  یها یبرو. برو خواهر من که اخو- نویم

  شماست

 : با حرص گفت الیل

 ! یبد جنس یلیخ نویعه م-

  میالزم  ندار یزیچ گهیبرو د- من



  قطع شد یقیموس یدفه کال صدا هی که

  یعروس یقیسمت  گروه موس دیهمه چرخ نگاه

 .... نشسته بود رفت و وسفیکه  یزیرضا بود وسمت م یبه عل نگاهم

 ی... معلوم نبود چ کردنینگاه م سادنیحرف زدن شدن کل مهمونا هم وا مشغول

 ....؟ گفتنیبهم م

  رو بهش داد کروفنیرضا م یبلند شد عل وسفی که

  شناختنی. جوونها سر از پا نمنیوبب ایبه  پا شد که ب یولوله ا چنان

  هیبهش بود منم مث بق نگاهم

 .... خصوص رفت لبخند به لب داشت وم گاهیجا سمت

  یمیسالم وگرم وصم هی زیاول قبل از هرچ- وسفی

  وهورا غیدست وج یصدا

  لبخند داشت بعد از ساکت شدن مهمونا هنوز

 : گفت

  ترانه هامه یکه شاد یکنم به کس میتقد خوامیترانه رو م نیا-

  چم شده بود نفسم بند اومد دونمینم من

 : ه پهلوم وگفتبا آرنج زد ب نویم

  ُرز با توعه ها-

 : وگفتم دمیکش یقیعم نفس

 به من ؟ یکیتو  یداد ریاوف چرا من طرف ننه بابا داره چرا گ-

 ! حسرت گفت البایل

  ما کن مگه ما چمونه بینص یپیت نیخر ا هی ایخدا-



 : با خنده گفت نویم

  یزنیجفتک م یادیز یتو چموش-

 : با اخم گفت الیل

  خودم گذشتم ریکن از خ نیا بیهم نص یر خر وحشگو هی ایخدا-

 : با خنده گفت نویم

  میرامش کن میکن ما بلد بیتو نص ایخدا-

 : لبخند گفتم با

  نیانشاال حاجت روا بش رهیدعاهاتون گ-

 : با حرص گفت الیل

  ینامرد یلی، خ نهیواسه ما ا یاومد با صوت داوود رتیگ یبهشت یتو حور-

نطقمون خفه شد  گهیوع شد ....وشروع کرد خوندن ما هم دشر یقیموس یصدا که

ذهنمو در  دونمیروزا نم نیکه ا یشده بودن به خواننده  رهیوهمه چشاشون باز خ

 مزاحم قلبم هم شده ...؟ ایکرده فقط  ریگ

 یسن باال یکه حت خوندیشاد بود اما چنان با متانت م یلیکه خوند خ یا ترانه

  کردنیمنگاش  اقیمجلس هم با اشت

اتفاق  شیجون ها خودشونو کشتن اون وسط ...منم تمام حواسم فکرم وذکرم پ اما

اما  دمیدیم کردنیچشام گوشام کار م هیاصال متن آهنگش چ دونستمیبود نم روزید

  ترانه رو  یاما نه صدا دمیشنیرو م یعروس تینه جمع

 : گفت نویحواسم به متن ترانه نبود که م اصال

 ه متنش مال توعه ؟تران نیُرز ا-

 : کردم با تعجب وگفتم نگاش

 ؟ یچ-



 کجاست ؟ حواست

  لحظه به خودم اومدم دقت کردم هی

 : لب گفتم ریز تیعصبان با

  بخدا کشمتیخودته م یخونت پا الیل-

 : وگفت دیخند نویم

 چت شد ؟-
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 : شمبا خنده اومد وگفتم با خ ایل

نگو خانم داده شعر  هیهمه اصرار واسه چ نیبگو ا یپ  یمن دادم که بخون الیل-

  ینامرد یلیرو؟! خ

 : به غبغب داد وبا افتخار گفت یباد الیل

  یهم شده دختر تو محشر یچه ترانه ا نیبب-

  دیشد گونمو بوس خم

 : پاک کردم وگفتم گونمو

  یکرد سمینکن خ یاه اه حالمو بهم زد-

 : وادامه دادم دیخندیرص گونمو پاک کردم  واون مح با

  بهم یدیرژ لبه مال یهرچ-

  که پاک کردم یبا دستمال کاغذ صورتمو

 چته ؟- الیل



 : اخم گفتم با

  کنمیبهت اعتماد نم گهید یچیه-

 : باخنده گفت الیل

تو رو  یشعرا یریام وسفی ادیشده تو خوابتم نم یچه ترانه ا نیبب یخر یلیخ-

  بخونه

 : پوز خند گفتم با

  از خداشونم باشه-

 ؟ هیهمه  اخم وتخم واسه چ نیپس ا- نویم

  یدادیم دیاجازه نبا یب- من

  داد وهورا بود غیتموم شد همه جوونها ج ترانه

  با تشکر سر جاش نشست وسفی

  دو به دو مشغول رقص شدن ایلیپخش شد ... خ یمیآهنگ مال که

 یقیبلند موس یکه بود به خاطر صدا زیرو م میشب بود که گوش۱۱ساعت  ....

  دمیصفحه اش روشن شد د یول دمیشنیصداشو نم

 : رو بر داشتم وگفتم یگوش

  بشنوم شهیسرو صدا م نیمگه با ا یوا-

 ... برو ته باغ اونجا- نویم

 مامانمه ،،،-

 .... برو اونجا-

  ترسمیم کهیتار-

  ترس نداره زود بر گرد-



 . بودم دهیترس یلیگذشتم وته باغ رفتم خ تیجمع یشلوغ رو برداشتم واز یگوش

 گهینداشت  تماس د دیهم د ییجا جیدنج وکامال خلوت رفتم که به ه یگوشه  هی

  ستادمیا یقطور یلیقطع شد پشت درخت خ

  مامان رو گرفتم ..، زود وصل شد شماره

 ... الو

  الو ُرز سالم گلم- مامان

 ؟ یسالم مامان خوب-

 ؟ گذرهی، خوش م یو خوبمن خوبم ت-

  یآره مامان جات خال-

 دلم ؟ زیعز یراحت-

  ستین یآره مامان مشکل-

 دنبالت ؟ انیب یک-

  زنمیزنگ م دمیخبر م-

  زنگ بزن زمیباشه عز-

 ؟ یبخواد منو برسونه  چ نویاگه م-

  ، مراقب خودت باش زمیباشه عز-

  قیولع وعمارداه  چند بار پشت سر هم ، با  یب دمیکش یقیعم نفس

  چشم مامان-

  یعطر یپر شد از بو مشامم

  دمیلحظه ترس به جونم افتاد وبا سرعت چرخ هی

 ُرر ؟-نگران از سکوتم گفت  مامان



  مامان فعال باشه

 : ... با لبخند گفت کردیکردم  با لبخند نگام م قطع

 ؟ یدینفس کش یطور نیعطرم ؟که ا یبو-

 : خودم اومدم با خشم گفتم به

  عطرت گنده حال بهم زنه یکه بوبس -

 اوووق زدم یحالت مسخره ا وبه

 : به کارم گفت تیاهم یب-

 ؟ یچقد خوشگل شد-

 : خشم گفتم با

  نکردم یریتغ چیکه بودم ه نیهم-

 « کم یلینداشتم خ  شیآرا»

 : باال انداخت وگفت ییابرو تک

 ! یشالتو چقد قشنگ بست-

 : کردم وگفت سکوت

 قد جالب باشه نیلباس محجبه ا کردمیه شده فکر نملباست رو تنت معرک-

 : پوزخند گفتم با

  نهیچیم السیچشات آلبالو گ-

  فاصلشو کم کرد-

  عقب پا نهادم یارداه قدم یب دمیرفتم ترس عقب

 : وگفتم دمینبود ترس روزیبود نگاهش مث د یطور هیارداه بود انگار  یب



 .... لطفا ایجلو ن-
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  دمیخودمو تو آغوشش د که

 : گفتم تیکردم ازش جدا بشم با عصبان یسع

 ... ولم کن ... ولم کن-

 روزیباهاش برخورد نداشتم اصال مث د ادینبود البته ز شهیبود مث هم یطور هی

  هیعاد ریامشب غ یآروم بود ول روزینبود د

 : گفتم یبود که ملتمسانه اما عصبحس کرد که نرمال ن شهیراحت م یول 

 ؟ ستیولم کن.  ...تو حالت خوب ن-

  ستین یزیمن خوبم چ-

  درخت یچسبوند به  تنه  منو

  نداشت دهیچه تقال کردم فا هر

به ذهنم هجوم  یبد یبودم ... فکرها دهیترس یلیبود؟ ... خ یاردا ریغ حرکاتش

هاش حالمو بهم زد راحت نفس  یآوردن دست خودم نبود که ....  خم شد   بو

 چیحس کردم و ه ینفسهاش رو به خوب یکه ..... وخم شد وگرم دیفهم شدیم

  نبود یفاصله ا

جداشدم  یشدم انتظار نداشتم که منو ب*بو*سه که ازش به سخت یعصب چنان

از دست دادم وچنان.  اریبودم اخت یچنان عصب ستیخوب ن یلیمعلوم بود حالش خ



کار  نیبود زل زده بود بهم انتظار ا ستادهیم درد گرفت اکه دست خود یلیزدم س

  رو اصال نداشت انگار دست برد رو گونه اش

 : گفتم یبا نفرت نگاش کردم وحرص کنترل شده ا که

  ... یکرد دیتو منو از خودت نا ام:

بود انگار خودشم دچار شوک شده بود که با نفرت نگاش کردم و  ستادهیا فقط

 : ادامه دادم

  زت متنفرما-

کردم به خودم  یسع یلیبا دست  کنار زدم وبا سرعت اونجا رو ترک کردم خ و

  مسلط باشم آروم باشم

وآشفته بودم هنوز که تند تند شروع کردم    یعصب یکم زمونیبه م دمیرس

حالم تا چه حد افتضاح بود که  دونمیبودم نم یمانتومو بپوشم دست  پاچه وعصب

 : متعجب گفت نویم

 ؟ دهیه چرا رنگت پرچت-

 : اما موفق نشدم وگفتم ستین یزیکردم تظاهر کنم  که چ یسع یلیخ

  ستین یزیچ-

 ؟ یریم یهست .. چرا دار تیزیچ هیچرا  -

  با سرعت چادرمو سرم کردم دمیکه پوش مانتمو

 : گفت نویم که

 ؟ یریم یکجا ؟ با ک-

  گهید رمیم-

 : دنبالم اومد وگفت نویکه م برداشتم وبا سرعت مجلس رو ترک کردم فمویک

  یشده نگرانم کرد یبگو خب چ-



  بگو مامانش زنگ زد مجبور شد بره دیپرس الیاگه ل-

 : گفت یاومد که با نگران یم دنبالم

 شده ؟ شیطور یافتاده کس یشده چه اتفاق یچ-

  ... نه نگران نباش-

 : کردم وگفتم نگاش

  ... تو برو داخل زشته گمیبعدا بهت م-

 :سکوت کرد که گفتم نویم

  تو برو داخل ... برو-

  باغ رو ترک کردم یداخل شد منم بدون حرف نویم

...  کیبود باغ خارج شهر بود ... ساکت و خلوت اطراف باغ و تار یطور هی

آخه  رونیتک وتنها زدم ب ایکردم خدا ی... چه غلط کردمیداشتم از ترس سکته م

  وقت شب نیاونم ا یا ونهیبگو د

محل ندادم  ادیداره م ینیاحساس کردم ماش رفتمیخلوت راه م ابونیکنار خ  اشتمد

  فتهین ینشه اتفاق یزیچ کردمیخدا خدا م

  از ترس مردمیداشتم م اما

بود  وسفی یکردم که صدا یاومد محل ندادم قالب ته یآروم کنارم م نیماش که

 : ملتمسانه گفت

  وقت شب نیا یریصبر کن کجا م کنمیُرز خواهش م-

  .... صداش آروم شدم و ته دلم راحت شد اما محل ندادم دنیچرا با شن دونمینم

  رو حس کردم نیماش توقف

اما کجا رو داشتم که برم مث  دنیویبه دفه سرعت تند کردم وشروع کردم د که

پشت سرم حس کردم هرچه سرعت تند  دنشویدو یها بود کارام که صدا ونهید



از شدت  زدمیه دنبالم اومد جلوم سد کرد نفس نفس منداشت ک یریکردم تاث

  یخستگ

 : به نفس نفس گفت اونم

 ؟ یریم یکجا سرتو انداخت-

 : گفتم یاما عصب زدمینفس نفس م هنوز

  به تو چه-

  کجا آخه نجایساعت شب تنها ا نیا-

 : دادم زدم وگفتم بایتقر تیعصبان با

 قبرستون رمیم-
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  رسونمتیسوار شو م-

 : گفتم تیعصبان با

  ستیتو حالت خوب ن امینم ییمن با تو جا-

 : شد وگفت یعصب کمی لحنش

  آبروم رفت رونیزدم ب میجور نی، ا ستین میزیمن چ-

 : گفتم تیعصبان با

  دهیگند م یدهنت بو ستین میزیچ یگیم یبجهم .،  تا خرخره خورد-

  وسوارش-



 : گفتم تیعصبان با

  یبرو گم شو عوض-

 : گفت یعصب

  درست حرف بزن-

کردم از سرم ول شد وهلش دادم بود چادرم  که گرفته بودم ول ستادهیا جلوم

 : وگفتم یوعصب

  یعوض یمنو ببوس یتو حق نداشت-

  کنترل کرد خودشو

 : گفت ادیو با فر نینخوره زم  که

  حال خودم نبودم-

 یعصب یلیخ زدمیبه سرو صورتش م فیدر از سرم افتاد با کترشدم چا یعصب

  زدمیبودم دست خودم نبود و با حرص حرف م

  ندارم یفهمیدوست ندارم ، م-

 : دفه مچ دستمو گرفتو گفت هیبود که  یعصب

  بسه لطفا-

 : گفتم تیاز تو دستش خواستم بکشم نتونستم که با عصبان ادیز تیبا عصبان دستمو

  کثافت دستمو ول کن-

 : گفت تیطور که دستمو گرفته بود خم شد چادرکه  برداشت با عصبان همون

  احمق یدختره -

 : زدم داد

  کثافت یاحمق خودت-



 : وگفت تیبا عصبان دیدنبال خودش کش منو

  احمق یترسی؟ تو نم یکنیم یوقت شب تنها چه غلط نیا-

  ادیز تیبا عصبان دیکشیدنبال خودش م منو

 : تمگف یعصب منم

  ولم کن یبه تو چه ... ولم کن دستمو شکوند-

 : گفت تریعصب

  رسونمتیمن م ای یبرگرد عروس ای-

  یتو منو برسون خوامینم-

  زنهیپرنده پر نم نجای؟ ا یبر یخوایم یبا ک-

 ... جز تو یبا هر کثافت-

 : خشم گفت با

  گفتم درست حرف بزن-

  به تو چه کثافت  آشغال خوادیدلم م-

 : گفت یعصب

  یکرد ونمینگو به تو چه د یه-

 نیدر کنار راننده رو باز کرد چادر مو داخل ماش تیبا عصبان  میدیرس نیماش به

حالش  تونستمیپرت کرد  منو هم به زور سوار کرد هر چه مقاومت کردم مگه م

. بودم اما با دهیبهش اعتماد کرد دست خودم نبود کال ترس شدیخوب نبود اصال نم

  کرده بودم یمخف متیعصبان

 : بهم و گفت دیدر رو کوب که

  دختر خوب هیسر جات مث  نیبش-



  و زدر یخواستم در رو باز کنم با سرعت قفل مرکز تا

از حرصم  شهیباز نم دونستمیکه نداشت م دهیکردم در رو باز کنم فا یسع هرچه

 : وگفت دمینشیبود که صداشو م نیپا  شهیش کمی  نیداد به ماش هیکه تک گهیبود د

  کنمیدر رو باز نم یتا آروم نش-

 : باز داد زدم ی شهیتو ش از

  یباز کن روان-

 : گفت یبرگشت نگام کرد با لبخند حرص در آر 

  ی... تا آروم نش کنمیباز نم-

  گفتم باز کن-

 : با ال انداخت وگفت ییابرو

  که یدیشن-

  ییبه تمام معنا یعوض هیتو -

 : لبخند گفت با

  یادب یگستاخ ب هیم نو ه-

 : فحش بلد بودم گفتم یهرچ تیعصبان با

  ی، ......ازت متنفرم روان ی، آشغال ، نکبت ، الش یمن کثافت ، عوض-

 تکون داد و یشد  سر نهیدست به س 

 : گفت 

   چشم حاج نصرت روشن ی. ... چه دختر خوش  زبونیآ یآ-

  حقته-،

  سین یالیبده خ یشیاگه با فحش دادن آروم م-



 : که با حرص گفتم یفرع ابونیخلوت خ یکیبهش بود تو تار نگاهم

 ... آ دمیفحش بد م-

 : خنده گفت با

 ؟ یمگه بلد-

 امتحان کنم ؟ یخوایآره بلدم م-
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 نگفت یزیزد چ لبخند

حرص  یکه حساب ینطوال یقیتفاوت که بعد دقا یب نیداد به ماش هیتک برگشت

 : گفتم یخوردم  عصب

  در رو باز کن ایب یعوض یه-

 : گفت تیبود و با عصبان یبود عصب یطور هی دیبا سرعت سمتم چرخ دمید که

  رو نشونت بدم یعوض یخوای؟ ....م یعوض-

 کردمیم سیسمت در راننده اومد رسما داشتم خودمو از ترس خ دیسرعت چرخ با

بهم  دیکردم که با سرعت سوار شد در رو کوب یقالب ته نفسم بند اومد از ترس

  شیاز نگاه برزخ دیباریوروشن کرد خون م

 دهیآروم نبود اصال بد جور ترس نیبا سرعت گاز داد که کز کردم گوشه ماش چنان

رو دست انداز  نیکه ماش کردمیکه از ترس داشتم سکته م دادیبودم چنان گاز م

زدم دست خودم  غیم اما همزمان با تمام وجودم جرفت و از ترس مردم وزنده شد

 : نبود وگفتم



 ؟ یکنیکثافت چکار م-

 : زد ادیخشم فر با

  رو نشونت بدم یعوض خوامیم-

 : بودم گفتم دهیچسب نیکه گوشه ماش یدر حال تیعصبان با

  ییتو یعوض-

 : زد داد

 ... دمیآره منم حاال نشونت م-

 : زد ادیفر تیکه نگام کرد با عجله با عصبانبودم کز کرده بودم  دهیجور ترس بد

  ببند کمر بندتو-

قصد نگه داشتن نداره   دهیتر شده و گاز م یباز که باز عصب دمیخودم اومدم د به

که از  یلرزونم در حال یباهاش جرو بحث کنم  جونمون در خطره با  دستا دینبا

 : گفتم مبستیم یکمر بندمو که با دست پاچگ  شدمیمنفجر م تیعصبان

 ؟ یچکار کن یخوایم-

 یورانندگ دادیوار گاز م وانهیود دنیکه ترمز بر ییاونا نینگفت فقط ع  یچیه

  کردیم

 ! گفتم تیکه با عصبان کردیسرعت کم م مگه

  سین تیحال ی... تو مست یدیاالن به کشتنمون م یآشغال روان-

 : گفت ادیدفه با فر هیکرد که  شیحرفم عصب نیا

  اتوخفه کن صد-

 : گفتم یبود و که عصب ختهیتر شدم اعصابم ر یجر منم

  ونیح یآرومتر روان-



 : گفت ادیسمتم آورد وبا فر شیبدون توجه به رانندگ سرشو

  گفتم خفه شو-

وآبرومون بره  ادین شیپ یوتصادف فتهیب یکردم از شدت ترس مبادا اتفاق اخم

مست  یلیمعلوم بود خنداشت  یحال درست یروان نیدادم سکوت کنم ا حیترج

  کرده

 : بود که گفتم یسرعت رانندگ ستیکرد انگار تو پ یرانندگ یطوالن یقیدقا

 ؟ یریم یکجا دار-

چند طبقه   یمقابل ساختمان یقیکه بعد دقا کردینداد کم کم داشت سرعت کم م جوابم

 : توقف کرد ...پارک کرد وگفت با خشم گفت

  شو ادهیپ-

شجاعت به  یکردم م یودم نبود اما بروز ندادم سعبودم دست خ دهیترس یلیخ

تا چه  دونمیکه نم ییآب دهنمو قورت دادم  وبا صدا تونمیخرج بدم  مثال اما مگه م

 : کنم گفتم یحد تونسته بودم ترسمو مخف

 کجاست ؟ نجایا-

 : نگام کنه گفت نکهیتر بدون ا یتوجه به سوالم کمربندشو باز کرد وعصب بدون

   ادشویگفتم پ-

 دهیرو که خلوت وسوت و کور بود رو نگاه کردم بد جور ترس رونیب  نیماش از

 دیبودم دست خودم نبود وحشت کل تنمو احاطه کرده بود که آروم با ترس زا

 : گفتم یالوصف

 ؟ یچکار کن یخوایم-

 : با خشم گفت نسبتا

 ؟ یدیچته ترس-



 : لرزون ییرس وصداسمت در تو خودم جمع شدم وگفتم با لرز وت دمیچسب شتریب

  منو برسون خونه-

 : زد وگفت یپوزخند

  یفحشم داد یلیخ یبد دهن یلیخ-

کم از شدت ترس جرات  یلیدهنمو قورت دادم زل زده بود بهم فاصله اش خ آب

که من سوار  یشد سمت قسمت ادهیخودش پ یپلک زدن هم نداشتم که بعد لحظات

 یرسما، بدون کالم دمیلرزیه خودم مبودم اومد در باز کرد داشتم از شدت ترس ب

  خم شد کمر بند رو باز کرد

 : پر دستور وخشونت بود وگفت لحنش

  نداره یریتاث ادی، صدات در ن ایدختر خوب ب هیمث -

 : برداشتم نگاش کردم هنوز روم خم بود ادامه داد سرمو

م مست که سر به سر گذاشتن آد یدونیپس رو دمم پا نذار م سیمستم حالم خوش ن-

  نداره یعاقبت خوش

 : تو نگاهش پر التماس بود لحنم بد تر که ملتمسانه گفتم نگاهم

 ؟ یچکار کن یخوایم-

 : تر کرد هنوز زل زده بود بهم وگفت لب

 ؟ یدیچرا ترس یچیه-

 : چرا گفتم دونمینم رمینگاهم ازش بگ تونستمینم یشدت ترس حت از

 کجاست ؟ نجایا-

 ؟ یخونمه قبال اومد-

رو بست ودنبال خودش  نیکرد ودر ماش ادهیپ نیگرفت ومنو از ماش زمووبا

  دیکشیم



 : گفتم تیمحکم گرفته بود که جدا از احساس دردش با عصبان بازموچنان

  دستم درد گرفت آروتر-

  به شدت آروم وخلوت بود ساختمون

 : با خشم اما آروم گفت کشبدیدنبال خودش م منو

  ...زر نزن ایرا ب-

 : دیگفتم اما شن لب ریز

  یآشغال عوض-

 : زد وگفت یپوزخند

 .... کردنش تیواسه دختر ترب دهیاز حاج آقا بع یتیترب یبد دهن و ب یلیخ-
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 : منو هلم داد داخل آسانسور درش بسته شد که با خشم گفتم یوحش نیع

  ینبرد تینساناز ا یی. که بویونیح هیتو هم -

به شعله  یسانت کمتر که با چشما کینبود  یفاصله ا چیبود  ه ستادهیا جلوم

 : نشسته اش نگام کرد وگفت

  خفه شو-

نداشتم از شدت ترس داشتم  دنیقورت دادم جرات نفس کش یدهنمو به سخت آب

 ستادیطور نگاهمون طوفان به پا کرد که آسانسور ا نیهم کردمیم سیخودمو خ

بخورم بازوم هنوز دستش بود دنبال خودش  یبود. بهم تا خواستم تکون رهیخهنوز 

خودش  دنبالمنودر واقع  میودر آسانسور رو هل داد و خارج شد دیکش



از  یخوش ینبود وخاطره  بهیفضا غر نیبرام ا میدر خونش بود دمقابلیکشیم

  میل شددر آورد ودر رو با کارت  باز کرد داخ بیاز ج ینداشتم کارت نجایا

 : خودم جرات دادم وگفتم به

  برات متاسفم-

 : دوگفتیمحکم منو دنبالش کش میکه شد داخل

  نمیبب ایب-

 : گفت تیدر رو بست منو به در چسبوند  با عصبان میکه شد داخل

  یکرد ونهیتو منو د-

 : گفتم تیکه  با عصبان نمونینبود ب یبودم به در فاصله ا دهیچسب

  کثافت یچکار کن یخوایم-

دفه  هیکرد حرکاتشو که  ینیب شیپ شدیتر شد جدا نم یدفه عصب هیحرفم   نیا با

 : دندونش با حرص گفت یدست برد گردم وبا نفرقت از ال

  یکن نیبهم توه یتو حق ندار-

که  شدمیداشتم خفه م شدیدستش دور گردنم تنگ تر وتنگ تر م یلحظه حلقه  هر

 : گفتم یبه سخت

  یکنیخفم م یدار-

بادوتا دستام دستشو گرفتم که مثال از رو    دیچرخینگاهش تو صورتم م تمام

  تونستمیگردنم جدا کنم اما نم

 : گفتم یپر خشم بود که ملتمسانه با سخت نگاهش

  یخفم ... کرد-

 :کردم دستشو جدا کنم نتونستم ... که باز گفتم یچکار کنم هرچه سع دونستمینم

  خ. فه .. شد.. م-



بود دوتا دستاشو  ستادهیکه بود مقابلم ا یفه ولم کرد هنوز با اندک فاصله اد هی که

رو  در ستون کرد که جرات حرکت کردن نداشتم به شدت به سرفه افتادم و نفس 

چونم و سرمو برداشت نگاهش تو صورتم  ریچند بار که دست برد ز دمیکش قیعم

 : وگفت دیچرخیکنجکاوانه م

 ؟ ینکرد شیچرا چشماتو آرا-

 : زد با حرص و ادامه داد یلبخند کردمیسرفه م هنوز

  ... یهم ندار یاجیاحت-

لمس نکرده بود  منو که  یپر ترس بود وخواهش تا بکنون دست نامحرم نگاهم

 : ادامه داد

 ؟ هیمژه هات مصنوع-

به شماره افتاده  یکیهمه نزد نیاز ا یبه سخت گهینفسم د کردمیم یقالب ته داشتم

رو داشتم که با انگشت شصت  یبد یتب کردم به شدت احساس گرمابود انگار 

  شروع کرد لمس کردن چشمام

 یوترس خشک خشک بود، به سخت جانیخشک خشک بود  گلوم از شدت ه لبم

 : وگفتم دیزبونم چرخ

  یپست یلیخ-

 : بود وآروم زمزمه کرد رهیخ نگاهش

  نمیموهاتو بب خوامیم-

 : مسرعت موضع گرفتم باز وگفت به

  یتو غلط کرد-

  وار ونهیو د یریستکیه دیدفه خند هی

 : خنده. گفت ونیم



  خوامیمن اجازه نم-

 : زدم غیاز سرم که ج دیبرد وشالمو کش ودست

  ینکن روان-

دفه اشکام رو گونه هام حرارتشون سوزنده  هینداد تمام نگاهش بهم بود که  محل

  عذاب امشبم بود نیتر

موهامو  باز کرد  و  پسیچشمام بود اما دست بردو کلبه  رهیتمام. وخ نگاهش

  موهام رها شدن و رو شونه هام

 : تر کرد وگفت لب

  هیآبشار وحش هیموهات -

  ختمیریاشک م فقط

 : دستش تو موهام بود وآروم زمزمه کرد حرکت

  یکنیدل بهت بستم  اما تو باور نم دمتیکه د یاز روز-

بودم به  دهیبودم دوتا کف دستم چسب ستادهیا اپ یدهنمو قورت دادم رو پنجه  آب

 : تو در حل بشم که ادامه  داد خواستمیدر انگار م

  یتو معرکه ا-

 کردم فقط اشکام هزرتا حرف واسه گفتن داشتن سکوت

 : زمزمه کرد که

  ، لعنت به چشمات ختهیبهم ر مویچشمات زندگ-

 تیص وعصبانانگشت شصت شروع کرد اشک چشمامو پاک کردم وبا حر وبا

 : گفت

  ینکن لعنت هیگر-

  دادمیانگار قلوه سنگ بد تره قورت م هیدهنم مگه چ آب



 : باز ادامه داد که

  یاریهات بند م هینفسمو با گر ی... سگ داره ،دار یچشمات سگ داره لعنت-

تو دلم بود  منو سر جام  یبیعج یشد .... جرات هل دادنش رو نداشتم ترس وخم

. هیچشمام گر یول دمیلرزیشده بودم به خودم م خی کهیت هی نیود عکرده ب خکوبمیم

و با انگشت شصت  دنمیاز ب*و*س دیامون هالک شدن که خودش دست کش یاز ب

 : لبشو پاک کرد وگفت یگوشه 

  اوف چقد شوره-

 : حرص گفتم با

  ازت متنفرم-

 : پوزخند گفت با

  دونم یم-

 : جدا  شد و ادامه داد ازم

  رسونمتیش مشالتو بپو-

 نیکه رو زم پسمویبه هق هق افتادم که خم شدم  کل گهیبود د ستادهیفاصله ازم ا با

  بود برداشتم وموهامو جمع کردم وبستم

از اشک  یهم شالمو برداشتم و سرم کردم  نگاهم بهش رفت پشت هاله ا هیباگر

  بود یکه  کالفه عصب

 :کرد وگفت نگام

  وست دارماما د دونمی، آشغالم د میعوض-

 : هام وگفتم هیگر ونیزدم م یپوزخند

  کثافت زارمی... ازت ب ریبرو بم-

 : داد  وگفت لمیتحو یپوخند اونم



 .... نخورده تا حاال یحرفا راحته چون به پستت کثافت وعوض نیگفتن  ا-
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  خودم متاسفم یبرا-

 : وگفت دی. ودستمو گرفت و با خشونت تمام منو دنبالش کشرو باز کرد در

  یعطر بزن نیاز ا یحق ندار گهید-

 : گفتم دادکهیفشار م نقدیبد جور درد گرفت ا دستم

  دستمو ول کن-

 یکه دکمه کف رو زد با خشونت میسوار شد میاعتنا به حرفم سمت آسانسور رفت یب

 : که قابل درک نبود برام وگفت

  باش کارت دارم نیآن ال-

 : زدم وگفتم یپوزخند

 ... االن نیآره هم-

 : منو تا عمق وجودمو سوزوند که گفتکرد آتش چشاش نگام

  .... خونه یدیرس یاالن نه وقت نیهم-

 :دهنمو قورت دادم ادامه داد آب

 ؟ یخر فهم شد-



 : خشم گفتم با

  یخر خودت-

 : پوزخندگفت با

 ستین تیحال یچیه گهید یخر-

 : وحرص گفتم تیگرفت از حرفش که با عصبان حرصم

  تو یلی، گور مونیاصال گاو ، خر ، گورخر ، قاطر ، م-

  بد دهن زبون نفهم شدم یآره خودمم که عاشق تو-

 : بود جلومو با خنده ادامه داد ستادهیا

  ترسو هیاصافه کنم و دیبا-

 : گفتم تیعصبان با

   ترسو عمته-

بازمو محکم گرفت ومحکم با تمام  تیدشم با عصبانبود که خو ستادهیا آسانسور

 : بهم فشار داده اش گفت یدندونا یقدرت فشار  داد و ازال

  یکن نیبه خانواده  ام توه یکن اما حق ندار نیبه خودم توه-

  داشت سکوت کردم فقط نگاش کردم حق

  میول کرد آسانسور رو باز کرد و خارج شد دستمو

شدم وجلو  مونیزد که پش ادیستم پشت سوار شم چنان فرتا خوا میرفت نیماش سمت

 تیبهم که خودشم سوار شد وبا عصبان دمیدر رو کوب تیسوار شدم وبا عصبان

 : گفت

داره داغون  ی، اون چه گناه یکنیم یحرصتو سرش خال ستمیاون دره من که ن-

  نویماش یکرد



زم گاز داد با میروشن کرد حرکت کرد نیکردم کمر بندشو بست وماش سکوت

 ونهید نیوع دیزدم که خند غیارداه دست رو گوشام گذاشتم وج یچنان گاز داد که ب

 : گفت دیخند یها م

  ببند کمر بندتو-

 : زدم وگفتم غیباز ج دادیهمچنان که گاز م ومدیکوتاه ن اصال

  تو رو خدا آروم وسفی-

 : وگفت دیخند

 ،  وسفیسرعت رو دوست دارم بازم بهم بگو -

 : فه داد زدد هی

  بگو  بگو بوسف-

 یمتعادلم کمر بندمو بستم بد جور ریلررزون غ یبودم با دستا دهیترس یلیخ

دفه احساس کردم چشم راستم شروع کردخارش. مدام چشممو  هیبودم که  دهیترس

  دیخاریوم زدیم شیتوش بود ن یزیانگار چ کردیم تمیاذ یلیخ دمیمال

 : شو کم کرد حواسش بهم بود وگفتسرعت یکم کردیم یکه رانندگ وسفی

  نمال چشمتو نقدهیا-

 : دادم وگفتنم رونیب نفسمو

  کنهیم تمیتو چشممه اذ یزیچ هی-

 : وگفت دیپارک کرد سمتم چرخ ابونیخ یرو گوشه  نیماش که

 : گفتم دمیمال ینگاش کنم وهنوز چشمم رو م نکهیا بدون

  ستین یاجیاحت-

 : آروم بود وگفت لحنش



  ستیماساژ نده خوب ن نقدیب ... اخ نمیبب-

  دمیوسمتش چرخ دمیکش قیعم ینفس

 : سقف رو روشن کرد وگفت یچراغ ها وسفی

  نمیجلوتر بب ایب-

  شد کترینزد یخودشم سمنم کم  دمیخودمو کش جلوتر

 : دقت تو چشمم نگاه کرد وگفت با

  ستیمعلوم ن-

و باز نگاه کرد  باز کرد شتریبا انگشت شصت واشاره دو پلک چشممو ب که

 : وگفت

 یبرگ دستمال کاغذ هیداشبورد  یرو یدستمال کاغذ یمژه است واز جعبه  هی-

 : وگفت دیکش

  ... مردمک چشمتو بده باال-

  گفتیدادم هر چه که م انجام

 .... ... آروم نترس نیباالتر .. نترس ... خب ... آفر-

 : کرد وگفت زیتم چشممو

  خورنیمبس که مژه هات بلندن گره -

  رو در آورد دستمال تو دستش موند مژه

 : ازش آروم گفت دمیدزد نگاهمو

 ؟ زمیعطر نزن باشه عز نیاز ا گهید-

 : وگفتم دمیکش یپوف

  گهی... عطر عطر د یخوب نی... درضمن چشه عطر به ا دمیفهم یبار گفت هی-



 : پوزخند گفت با

  گهیآره عطر عطر د-

  بهم داد نویتولدمه م یعطر کادو نیا. سنتمیمن که بلد ن یتو بلد-

 ؟ سین تیحال یچیتو ه-

 : به جانب گفتم حق

  حواست به حرف زدنت باشه-

 : گفت یلبخند با

  ینگفتم .... تو کم بارم نکرد یزیمن که چ-

 : حرص گفتم با

  ندادم کیبود ، کم گفتم  تازه فحش رک قتیبود ال یهر چ-

  ییپر رو یلینه بفرما بگو....... خ-

  زدم یپوزخند

بردم  زیعقب بود  سمتش خ یرو صندل فمیبلند شد ک لمیموبا یدفه صدا هی که

 .... وبرداشتم
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 دمیکش یقیدر آوردم مامان بود نفس عم لمویکه برداشتم  باسرعت موبا فمویک

  جواب دادم عیوسر

  یجونم مامان- من



 : که گفت یصداش پر دلهره بود ونگران مامان

 ؟ یدیچرا جواب نم ییدلم کجا زیعز-

 « چقد زنگ زده من جواب ندادم دونهیم خدا»

 : گفتم عیوسر

  دمیشلوغه مامان نشن-

 ؟ یایم یدار-

  برو بخواب دلواپس نباش رسمیم گهید کمینگران نباش ... نویمامان با م آره

  مراقب خودت باش-

  چشم مامان چشم-

نگفت که روشن کرد  یزیچ وسفیگذاشتم  فمیرو داخل ک یقطع کردم گوش .....

 .... وباز گاز داد

  بده راژیآرومتر کمتر و کمیبابا چه خبرته - من

نداشتم   که خودش  یروان نیگفتن با ا یبرا یکرد تمام راهو منم حرف سکوت

 : ترو شکست وگف  شدمیرو که تازه داشتم آروم م نمونیسکوت خوب ب

  باش کارت دارم نیآن ال-

 : گفتم یتفاوت یب با

 دیبرم دانشگاه با دیبخوام حوصله هم ندارم ... در ضمن فردا با خوامیمن خستم م-

  بخوام

 : گفت یپوزخند کش دار با

  لهیفردا تعط یخر خودت-



نا متعادل قصر در رفت ؟ اصال مجبور  نیاز دست ا شهیدادم باز مگه م یسوت

 یدوسش ندارم وبهش عالقه ا  یداره وقت یفاش گوش بدم چه معنبه حر ستمین

 : گوش بدم  و گفتم فشیندارم من به اراج

  ، من خستم ادیبه هر حال خوابم م-

 : کرد وگفت نگام

  ؟یدیمن منتظرتم فهم-

 : ادامه داد تیعصبان با

  کنم تیحال گهیجور د هی ای-

 : نازک کردم وگفتم یچشم پشت

 ؟یچکار کن یخوایمثال م ستین میمن حال-

 غیترمز گذاشت وچنان وحشتناک ترمز کرد منم با تمام وجودم ج یدفه پا رو هی

  از دست کاراش کردمیداشتم سکته م گهیزدم د

  بود ابونیخ ی گوشه

 : کرد وبا تمام خشونت تو لحنش گفت نگام

مرد مغرور وخشن  هیکه  یخودت بود نینکن در ضمن ا یبا من لج باز-

  بد اخالق یمرد عوض هی  یاستخویم

 : که ادامه داد هیروان نیدوست ندارم ا یطور نینگاش کردم اما من ا فقط

  یکه دوست دار شمیم یعوض هی..  شمیم یونگیلحظه به بعد من پر از د نیاز ا-

 : سمت خودش چرخوند وگفت یسمت مخالف بودکه منو عصب روم

 ؟ یاردوست د یطور نیکه ا یستیخودت ن نیمگه ا-

  کردم سکوت

 : هلش دادم وداد زدم تیبرد که با عصبان نیباز اندک فاصله رو از ب که



  یوحش-

  زد پوزخند

 : گفتم تیعصبان با

  یازت متنفرم وحش-

دفه اوق زدم  هیگند دهنش حالت تهوع بهم دست داد من دست خودم نبود  یبو از

 .... چند بار پشت سر هم

 : خنده گفت با

  یعادت کن دیبا ینزیچرا اوق م:

 : گفتم  تیعصبان با

  یوحش ونی... ح دهیگند م یدهنت بو-

 : رو شن کرد وگفت نیماش دیخند

  دختر بد اخالق هیاحمق زبون نفهم شدم  یکه عاشق تو دختره  ونمیح هیآره -

  یبخشمت آشغال عوض ینم-

 : گفت ادیشد با فر یعصب باز

  ادیباال ب سگم یحرفاتو مزه کن قبل گفتن نذار رو-

 : کرد وادامه داد نگام

  یگیم خوادیدلت م یتحملت کردم هر چ یلیخ-

 : کردم وگفتم نیماش یسمت پنجره  رومو

  برو بدرک بدبخت-

از  گهینبود د یآثار مست نیا زدیم ادیفر یعصب ای دیخندیم ایبشر نرمال نبود  نیا

 : گفت بود پس چش بود ؟ اصال نرمال  نبود که با خنده دهیسرش پر



  یریاز رو نم ادیخوشم م-

 : کردم براش که با همون خنده گفت یکج دهن

  یخودت کرد یکه منو روان یادب یجذاب ب هیاما  ییپر رو یلیخ-

 : با لبخند گفت شیتوجه به رانندگ یکردم با خشم اونم نگام کرد ب نگاش

 ... یسگ وحش هیالمصب چشات سگ داره ... -

سه تا  یبگ یهر چ ستین زیجا یروان نیهن گذاشتن اکردم ... دهن به د سکوت

 ساکت بشم گهیدادم د حیترج دهیجواب م
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 : که توقف کرد و خشن گفت میمقابل در خونه بود.....

  یدیمنتظرم فهم گهیساعت د می، ن نیبرو پا-

 : م وگفتمعقب برداشت یپوزخند چادرمو از صندل با

  آقا خوشگله یکور خوند-

 : بود وگفت یکامال جد لحنش

  خونتون زنمیزنگ م ینباش نیحواست باشه آن ال-

 : گفتم تیعصبان با

  یتو غلط کرد-

  ، در ضمن مودب باش یدیشن نکهیهم-

 : شدم که گفت ادهیپ



 ... برو تو-

 : وگفتم رمیمگه از رو م منم

  تو هم گورتو گم کن-

 : که لبخند زد  با خنده گفت ارهیمنو در ب حرص خوادیم

  ادب یب یتشکر کن یستیبلد ن-

  ات بود فهیوظ-

 : انداخت باال که ادامه دادم ابرو

  گهیبرو گم شو د-

 : خنده گفت با

  شهیدلم برات تنگ م-

  در آوردم سمت در رفتم ودر باز کردم فمیرو از ک دمینگفتم کل یزیچ

 : داد وبا خنده گفت ونریب نیماش شهیسرشو از ش که

 ... یخودم یوحش یآهو-

  نگفتم که گاز داد رفت یزیچ

داخل عمارت شدم  رفتیمطلق به سر م یکیشدم درو بستم... خونه در تار داخل

  اومد هویمامان  یکه  صدا رفتمیپله هارو باال م یرو

 : گفت آروم

  سالم-

 : و گفتم دمیچرخ سمتش

  سالم مامان-

 :بود وگفت ستادهیا پله ها یپا مامان



 ؟ یاومد رید نقدهیچرا ا-

 : تر کردم وگفتم لب

  میایهم نذاشت ب الی، ل گهیشد د ریخب د-

 دنبالت ؟ ادیحسام ب یچرا زنگ نزد-

 ... گهیمنو رسوند د نویخب م-

 : چطور بود حال روزم که گفت دونمینم

 گلم ؟ یگرفته ا نقدیچرا ا-

 : وگفتم نگاهمو از نگاه کنجکاو مامان گرفتم

  خستم فقط یلیمامان خ ستین یزیچ-

  زمیبرو بخواب عز-

 : زدم سرمو برداشتم وگفتم یلبخند

  شب خوش مامان-

  دلم زیشبت ناز عز-

  داخل اتاقشون شد منم پله ها رو باال رفتم مامان

 نهیمقابل آ یبهداشت سیرفتم سرو دمیسرعت لباس عوض کردم لباس راحت پوش با

  ستادمیا

 هیافتادم که  یاون روان یبو*س*ه ها ادیشدم ...  یطور هیه لبام بود .... ب نگام

با حرص آب رو باز کردم وچند بار آب زدم به  ییرو شو نکیدفه خم  شدم رو س

 .... رفتیم ادمیصورتم ...مگه 

هم قبلش خاموش کردم وپتو رو خودم  مویگوش دمیاتاق رو تخت دراز کش برگشتم

 .... فکر کنم. خوابم برد یزیبه چ نکهیبدون ا یواز فرط خستگ دمیکش



مهربون عمه  یبرام مهم نبود که با صدا میچینفس خواب بودم ه هیروز بعد  تا

کرد  من خواب آلود  بودم   دارمیساعت چنده عمه اومد تو اتاقم ب دمیشدم نفهم داریب

 : وگفتم دمیپتو رو سرم کش

  هنوز ادیخوابم م-

 : وگفت دیرو سرم کشمهربون پتو رو از  عمه

  زنگ زده باهات کار داره وسفیپاشو گلم -

و مات ومبهوت به عمه  دیبرق گرفته ها از سر جام پر نیحرف ع نیا نیشند با

 : زل زدم که عمه با خنده گفت

 چته ؟-

 : مبهوت گفتم ییباز و صدا یبا چشا که

 زنگ زده ؟ یک-

 : لبخند گفت با

  وسفی-

 : بودم  وگفتمومنگ  جیزدم هنوز گ پلک

 ؟ هیک وسفی-

 : دست برد  موهامو مرتب کرد وگفت عمه

  گهید وسفی-

  : اخم گفتم با

 ! خدا یزنگ زده خونه .... وا-

 : لبخند گفت با

  یبهم زنگ زد گفتم خواب یصبح-



 : گفتم متعجب

 !مگه شمارتونو داره ؟-

  وقته اومد مدرسه ازم گرفت یلیآره خ-

 : مزده بودم به عمه وگفت زل

 ؟ یذاریعمه سر به سرم م-

  گفتم قابشو بزنم هیجوون برازنده ا دمیدلم ، اومد. مدرسه منم د زینه عز-

 : گفتم  خانهیخنده وتعجب توب با

 عمه ؟-

 : خنده گفت با

 جون عمه ؟-

 !؟ گهید یکنیم یشوخ-

 : اخم کرد وگفت عمه

 مگه من چمه ؟-

 : وگفتم دمیدراز کش دوباره

  کرده ونهیپرو عه منو د یلیبهش رو نده خ-

  کردیم تتویشکا-

 عمه ؟ یگفت یکرده .... حاال چ خودیب -

قبلنا اصرار کرد که باهات   یلیبهش گفتم که بهت فرصت بده ... البته خ یچیه-

  حرف بزنم

 ؟ یگیرو م نایاالن ا یخو چرا دار-

  یکنیم یاگه بهت بگم. قاط دونستمیم-



 : داشت روشن کرد وگفتبر یعسل زیرو از رو م یگوش عمه

  یهزارباز زنگ زده طفلک نیبب-

 : وگفتم دمیکش یا ازهیخم

  زبون نفهم افتادم هی ریبسوزه گ یدلت واسه من طفلک-

 : گفت شدیکه خارج م یکنار تختم گذاشت  در حال زیرو روم یگوش عمه

 .... اگه زنگ زد جواب بده-

 ..... عمرا-
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جواب دادم صدام هم  یبرداشتم عصب زیزنگ خورد خ میعمه در رو بست گوش تا

 : که خواب آلود بود وگفتم

  بر خر مگس معرکه لعنت-

 : خنده گفت با

 ؟ یریگیچته پاچه م-

 : حرص گفتم با

  به خاطر سگ  تو چشمامه-

  سگ چشمات دمار از روزگارم در آورده یفدا-

  ادیخوابم م یچکه  یمزاحم شد-



 : بود لحنش وگفت یجد

  مگه نگفتم منتظرتم-

  خوابم برد-

  با هم فرق داره یلیدوتا خ نی؟ ا یدیخواب ایخوابت برد -

 ؟ کنهیم یچه فرق-

 ؟ یفرق داره ، هنوزم که خواب یلیخ-

 : گفتم یبه جانب وعصب حق

 عمه ؟ یچرا زنگ زد-

 : گفت یلحن شاد وخوشحال با

  با مرامه یلیاون خ میوقته  باهم رفق یلیخمنو عمه خانوم -

  زهرمار-

 : خنده گفت با

  با حاله یلیبا معرفته ، خ یلینگفتم ، عمت خ یزیمن که چ-

 : گفتم یادیبا خشم ز یعصب

 ؟ یکه چ یاول صبح یزنگ زد-

  شده کیتنبل ساعت  گهی؟پاشو د یصبح چ-

 : اتاقم کردم  گفتم یوارید نگاه ساعت ینگاه ساعت نکرده بودم که با ناباور اصال

 ؟ یگیم یجد-

  کارت دارم نجایا ای، پاشو ب گمیآره راست م-

 : بود که گفتم قهیوپنج دق کیبه ساعت بود  نگاهم



  امیجا نم جیمن ه یبازم زر زد-

  رمیپروازم جلو افتاده امشب دارم م-

  حرص گفتم با

  یکه بر نگرد یبهتر ، هر چه زودتر بهتر بر-

تو قع  ادیدلت م یانصاف یب یلی؟ خ یکرد یوسالمت تیموفق یام آرزوبر یعنی-

 ... نداشتم اصال

  ندارم ختتویر دنیچرا که نه ... چش د-

 : بود برام گفت بیکه عج یبا لحن خاص آروم

  کنمیدق م نمتیروز نب هیاما من اگه -

  کنهیبخوام سرم درد م خوامی... حاال هم قطع کن م یکنیم جایتو ب-

 : نده گفتخ با

 ؟ ینیمنو بب یایب یخواینم رمیگفتم دارم امشب م-

  «خودش قهقه زد دیچنان با تعحب گفتم که خند»بله ؟-

 :منو دست انداخته بود حرصم گرفت وبا خشم گفتم نکهیاز ا تیبا عصبان من

 برو گم شو حوصلتو ندارم-

 : بود باز وگفت یجد

  مودب باش کمیُرز -

ام بردم وسرمو که ماساژ  ختهیآشفته وبهم ر یوهاتو م یدست یحوصلگ یب با

 : گفتم دادمیم

  واقعا حوصلتو ندارم-

  نمتیبب خوامیکه هم کارت دارم هم  م ایدل بکن از اون تخت خواب ، ب-



  بدوش یگینره م گمی؟؟ با با م یا ونهیتو د-

  لطفا-

  با خشونت تمام جوابشو دادم بازم

 چکار کنم ؟ امیبگم ، اصال ب یزبونبه چه  امیب خوامینم گمیبابا م-

قبل رفتن  نمتیبب خوامی، م رمی، دارم م من  زیعز یقده جوش آورد نیچرا ا-

 ؟ تهیحال

  سیهست تو ن میمن حال-

  دختر مودب باش-

  کردم سکوت

 : با خنده گفت که

  منتظرتم ایعوض کن ، آماده شو  ب تویپاشو .. پاشون اون لباس خواب مشک-

  که زد نگاه خودم کردم حرف رو نیا

بود که گفت حرصم گرفت  یدادم لباس خواب تنم همون رونیبا حرص ب نفسمو

  شتریب

 : به در بود که گفتم یتقه ا یدفه صدا هی که

  بله-

  نیرو آوردم پا یگوش

 : گفت یباز شد عمه اومد تو با لبخند در

  صبحونه بخور نیپا ایب-

  عمه دادم لیتحو یمصنوع لبخند

 : بود وگفتم ستادهیدر ا یهنوز آستانه  عمه



  گهید خورمیناهار م امیوقت ناهاره م گهیاالن د-

  رونیب میریم میما دار میستیناهار ن-

 کجا ؟-

  حاج نصرت یاز  دوستا یکیمراسم ختم -

 : گفتم یلبخند با

 خورمیناهار م نیپا امیباشه خودم م-
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  دتتیتا حاال ند شبیگفت از د نتتیبب خوادیم نیپا ایب گهیم یحاج-

  نمشیبی، به بابا بگو شام م شهیم رید نیپا امیب رمیتا برم دوش برم بگ-

 : گفت تیعصبان یچاشن کمیبا اخم  عمه

 ؟ هیشام چ نتیبب خوادیُرز بابات م-

  رمیبرم دوش بگ دی؟با امیب یختیر نیخو عمه جون ا-

 : کرده بودم وگفت یرو مثال مخف یاشاره به دستم کرد  که گوش هعم

 جاشو گرفته ؟ یکیبگم  یپس من به حاج-

 : روپشتم بردم و با منو من گفتم یپاچه شدم و گوش دست

  من غلط بکنم عمه ... اومدم-

 : زد وگفت یچشمک دیخند عمه

  یحموم گمیراحت باش گلم  م-



  نه .. نه عمه او مدم ، اومدم-

  با لبخند رفت در رو بست عمه

 : رو گرفتم رو گوشم وگفتم یگوش

  بابام شی.. من برم پ دیببخش-

 : گفت ملتمسانه

  ایب کنمیناهار دعوتت م-

  نه ... متاسفم-

  ییتو که تنها-

  امیداره که پاشم ب یلیاصال اصرار نکن چه دل-

 ؟ یترسینکنه ازم م-

 ترسمینم-

 پس چته ؟-

  ندارم یعالقه ا چی، بهت هدوست ندارم یچیه-

دوست دارم   نقدیگرفتم باهات ازدواج کنم ، ا میدوست دارم  تصم خوامیاما من م-

 مونهیادیدوست دارم که ز  ی، به حد هیجفتمون کاف یکه برا

 : اومدم وگفتم نیرو تخت پا از

  ... بابام شیمن برم پ-

  قطع کردم عیمنتظر حرفش باشم سر  نکهیا بدون

رو انداختم رو تخت داخل حموم شدم به سرعت نور تنمو شستمو  یشگو عیسر

  بستم ی، موهامو شونه کردم  دم اسب دمیخارج شدم ولباس پوش

  رو مبل نشسته بود یحاج رفتم



  نگاهش دیپام سمتم چرخ یصدا دنیشن با

 : و وگفتم دمیجلو رو پاهاش نشستم و با لبخند گونشو بوس رفتم

 ؟ یوب، خ ییسالم حاج بابا-

 : وگفت دیهم گونمو بوس یحاج

  ماهت گلم یسالم به رو-

 : لوس کردم وگفتم یحساب خودمو

 ؟ یشده احضارم کرد یچ-

  زمیخوش گذشت عز شبید-

 ، مامان کجاست ؟ یلیآره خ-

 میبر شنیدارن آماده م-

 : مقدمه گفت یکردم که ب نگاش

 ... شمیاومد پ یریام یآقا روزید-

 : گفتم متعجب

 !؟ یریام یآقا-

  یریام یآقا یدیبله درست شن-

و با انگشت اشاره روش خطوط  کردمیم یکتش باز قهیانداختم و داشتم با  سرموو

 : وگفتم کشدمینا منظم م

 خب ؟-

 ... کرد یوباز تو رو خواستگار دنمیاومد د روزید-

 : برداشتم و نگاه بابا کردم وگفتم سرمو

  دارهیدست از سر من بر نم نیا-



 : با خنده گفت یحاج

  خب حق داره-

 :  اخم وحق به جانب گفتم با

 ... عه بابا-

  یمسافرت ازم خواست که مطمئن شه دستم امانت رهیاومد گفت داره م-

  باشه الیخ نیآره به هم-

  هیپسر خوب ومحترم یکنیراجبش فکر نم شتریُرز قشنگم چرا ب-

 ؟ نیگفت یهش چ، چکار کنم ... شما ب  ستیبابا دلم باهاش صاف ن-

  رهیگیم میخودش تصم ستینگفتم ، گفتم دخترم بچه ن یخاص زیچ-

  قبولش کنم تونمیمنم فکرامو کردم نم-

 ؟ یدیچرا ؟..... چرا جوابشو نم-

  ندارم یمن فعال عجله ا-

  هیاصرار داشت . .... اون پسر محجوب یلیاون خ-

 « یلیخ هیآره پسر محجوب»کردم وتو دلم وگفتم  اخم

 : چونم سرمو برداشت وگفت ریدست برد ز بابا

  فکراتو بکن-

  سیخوب باشه من برام مهم ن میهر چ-

 : اومدم وگفتم نیپاهاش پا یرو از

 ... رو حرفاش و خواستش  و خالص زیبر یاومد آب پاک گهیاگه دفه د-
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 نقدیدانشگاه و مدارس بود ا ییبود فصل باز گشاتند تند گذشت اول مهر  روزها

روزها تند تند گذشت که اصال گذشت زمان رو حس نکردم تمام مدت سرم تو  نیا

 . کردمیکس فکر نم چیوه زیچ چیدرس وکتاب بود وبد جور مشغول بودم وبه ه

 یفرستاد وب ملیهزار بار زنگ زد وجواب ندادم ، هرار تا ا وسفیمدت  نیا تمام

  ... نکهیگذاشتم تا ا جواب

واسه  دونمیتو دانشگاه رو قبول کرده وم سیکه برگشته وتدر دمیمهر بود شن لیاوا

  قبول کرده یچ

که  شتناختنیبودن دانشجوها سر از پا نم دیهم منتظر اومدن استاد جد امروز

  استاد شونه یریام وسفی

 ... همه منتظر اومدنش بودن میکالس بود تو

 : با ذوق گفت شناختیذوق سر از پا نمهم که از  نویم

 ... خدا ی، وا یریدرس وکالس با استاد ام نیا شهیچه م-

 : هم با خنده گفت الیل

  گرمونیاستاد ج نیبا ا کنمیحال م-

 : دادم وگفتم رونیب نفسمو

 ... ستیواسه من که اصال مهم ن-

  واسه تو مهم نباشه ؟!... تو که خودش کشته مردته- نویم

 « ملشو آروم گفتج نیا»

  سیبرام مهم ن ییخدا- من



داخل شد همه به احترامش بلند شدن و  وسفیهمون  ای یریلحظه استاد ام نیهم

 اما لبا خندون وذوق زد

کرد  یبود سالم خشک رسم یارداه ،نگاهش کامال جد یبهش رفت ب نگاهم

  واجازه نشستن داد

ز تک تک بچه ها خواست ا یقیگذاشت بعد دقا ززشیدفتر دستکشو رو م .....

  کنن یخودشونو معرف

 زد و یچرخ میچرخ دارش زد ن یبه صندل هیتک دیکه به من رس نوبت

 : لبخند گفت با

 شاگرد اول دانشگاه ؟-

 : گفت طنتیبود که با ش نویم

  معرف حضورتون که هستن استاد-

 : با لبخند نگاهش به من بود وگفت وسفیبود  ستادهیهنوز ا من

  ناسمشیبله م-

  نشستم یبا گفتن اجازه ا منم

 : گفت یاستاد جد که

  من که اجازه ندادم هنوز-

 ... اما- من

  خانوم نینکرد یاما خودتونو معرف - استاد

 : شدم وگفتم یکامال جد منم

  ستین یاستاد الزم به معرف دیشناسیم-

 : کالس گفت طونیش یاز پسرا یکی



  معروف به ُرز مغرور -

 : شد وگفت یصبلحنش ع استاد

  خفه-

 « گفت ینطوریکنم بدش اومد ناراحت شد که ا فکر»

  با حرف استادمنفجر شد از خنده کالس

 : استاد بودنش که بلند گفت بتیوبا جذبه بود تو  ه یرسم یلیخ

  سکوت لطفا-

  که  ساکت شدن بردنیها ازش حساب م بچه

 : وروبه من ادامه داد 

  نیبفرما-

 : گل کرد وگفتم تمطنیشدم منم ش بلند

  ساله از تهران۱۹ یبیُرز حب-

که گفتم بازم کالس منفجر شد از خنده منم لبخند  یبا لحن خاص« برنامه کودک » 

  به لب گرفتم

  لبخند زد خودشم

 سیکردن شروع کرد تدر یهم خودشونو معرف هیبق نکهیشد و  بعد از ا بلند

با دقت و تمام  دادیم حیو ضمباحث رو ت یبود به خوب یعال سشیوانصافا تدر

 ... یلیداشت که به دلم نشست خ یخاص یجذبه  ی...والبته  اتیجز

  طنتیباز بچه ها شروع کردن ش یا قهیداد چند دق استراحت

 : دیاز دخترا پرس یکیاستاد جوانن که  نیا یکه کشته مرده  دخترا

 ؟ یپزشک ایبهتره  یاستاد خوانندگ-



 : وگفت زدیها قدم م بچه یصندل نیال انیم وسفی

  کدوم چیه-

  نیاستاد شما که هر دو رو با هم دار-از پسرا  یکی

 وسفیبچه ها واستاد بود که  یاما گوشم به حرفا نینگاهم به دفترم بود وسرم پا 

 : گفت

 ... کنمیهم م سیالبته االن سه تا تدر-

 : کوتاه ادامه داد یمکث بعد

  ول کردمقب یزیعز هی شنهادیبه نظر وپ نمیا-

 نیبه من ا یکینزد یبرا نیا یکن سیتدر یتونیبخدا من فقط بهش گفتم م ونستید»

 « کار رو قبول کرده باور کن خودش رفته در خواست داده

  دادم رونیبا حرص اما نا محسوس ب نفسمو

  ادیم یک دتونیاستاد آلبوم جد-از دخترا  یکی

االن هم منتظر ترانه هستم که فرانسه بودم کارام عقب افتاده ..  یمدت- وسفی

  مواجه شدم یمتاسفانه با بد قول

 یبه حرف کس دیادامه داد :متاسفانه نبا« نگاهشو رو خودم حس کردم ینیسنگ»

  دل خوش کرد یالک

با من بود ؟ آره من قول داده بودم که بهش چندتا  نیمنظورش من بودم ؟ ا نیا»

 چارهیب یکن تشیاذ دهیکه چقد حال م یآ ندادم یندادم ... نوشتم ول یترانه بدم ول

 لیمیچقد التماس کرد بهش بدم فرانسه که بود هزار بار درخواست داد که واسش ا

گل کرد وندادم  میکنه اما من لجباز یآهنگ گذار کارهیکه ب ییکنم تا اونجاست وقتا

 «  جواب گذاشتم یخوندم اما ب الشیمیوکل ا

تو  یطرش مشاممو نوازش کرد وحس تازه اع یبود بو ستادهیباال سرم ا وسفی

  فکر ها بودم نیوجودم زنده کرد تو ا



 : شد وباز وگفت یجد وسفی

  خب بحث آزاد ممنوع-

تو جودم  یاحساسم که حس نا شناخته ا یآزار دهنده بود برا یعطرش کم یبو

 : کوتاه ادامه داد یجون گرفت ،  که بعد مکث

 ! مبحث یخب ادمه -

 : دفترم زد وگفت یروو با خودکارش  

  کننیرو کامل م حیوتوض شنیبلند م یبیخانوم حب-

 : خون سرد گفتم یلیسرم رو بردام ونگاش کنم خ نکهیا بدون
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  کنهیعطرتون حالمو بد م یاستاد بو دیببخش

 بچه ها ینده وشلوغحرفم کالس رفت روهوا استاد بدون توجه به خ نیا با

 : بود آروم گفت ستادهیسرم که ا یباال

  نیگرفته شما رادیکه از عطرم ا یتنها کس-

  کنمیها متفاوته ، من با عطرتون حال نم قهیاستاد  سل-

 : وخشن خشک شد وگفت یجد لحنش

  یبیخانوم حب ستیشما ن ینوع حرف زدن برازنده  نیا-

 ؟ نیعطر واسه دوست دخترتون آورد نیااستاد از فرانسه از  -از پسرا  یکی



استاد اسم تک تک بچه ها رو از بر شده  نیچقد با هوشه ا دیسمت اون چرخ استاد

 : روز اول که گفت نیبود هم

  نیدرس رو افتاد نیوگرنه ترم اول ا نیباش ی؟ جد یاضیف-

  گهیدم نزد د یشکیساکت شدن ه همه

 : فتگ یوبه زبان فرانسو دیاستاد سمتم چرخ که

 ؟ یکنیم یتالف ی... دار ییپر رو یلیخ-

 : گفتم یزدم که ازش دور نماند و منم به فرانسو یپوزخند

  بوش تنده من دوست ندارم یلینه خب خ-

 ... کانال اون ور ها میاستاد نداشت-از پسرا  یکی

 : حسود کالس یاز دخترا یکی

  میآدمما هم  ی... نا سالمت میحد اقل ماهم متوجه بش یسیانگل-

 : ادامه داد یاونا به فرانسو یتوجه به حرف ها یب استاد

  جواب بود یب لهامیمیچرا تمام ا-

فکر  یبچه ها با خودشون چ دونستمیبهم دست داد نم یانداختم احساس بد سرمو

 : گفتم یاما در کمال خون سرگرد کردنیم

  دوست نداشتم جواب بدم-

  چقد دلم برات تنگ شده بود یدونیم-

 : دهنمو قورت دادم وگفتم بآ

  میزنیبذار بعدا حرف م ستیحرف ها ن نیا یاالن جا-

  بهم یمنتظر شدم برسون یلیخ یترانه  ها موند وبهم نداد-



خواهش  ارنیبهت بدم ، لطفا تمومش کن االن برامون حرف در م دمیقول م-

 . کنمیم

  نگفت یزیکرد چ سکوت

  مسلطن یفرانسو یبیبح نیدونیاستاد از کجا م-از دخترا یکی

  :داخل پروندشون ذکر شده استاد

 : گفتم یفرانوس من

 ؟ یقبول کرد سویچرا تدر-

 : گفت یلبخند با

  یداد شنهادیخودت پ-

  گفتم یزیچ هیمن -

  نمتیبیهر روز م گهید یجور نیاما ا-

  شهیم نیسنگ یلیاما کارت خ-

 : لبخند گفت با

 ؟ ینگران من-

 : گفتم طنتیبا ش-

  شهیران دوست دخترات وقتت محدود منگ-

 : گفت طنتیلبخند وش با

  ییدوست دخترم تو-

  کوتاه ادمه داد یمکث وبعد

 ؟ یباهات حرف بزنم موافق خوامیهمون رستوران م ایبعد کالسات ب-

  نه امروز همش کالس دارم-



  تمومه کالسات۲ ینه ندار-

 ؟ یکرد قیبازم که  تحق-

  شدمیم ونهیمدت داشتم د نیتو ا ، رتمیگی، پ گهیعاشقتم د-

  بچه ها بد جور کنجکاو شدن گهیبسه د- 

 : گفت یو به فارس شیشد از رو صندل بلند

 ... میادامه مبحث وقت ندار نیبلند ش یبیخانم حب-

  زنگ خورد میبعد اتمام کالسام بود که  گوش قیتموم شد دق میکالس ساعات

  وسفی دمیدر آوردم د فمیاز تو کرو با سرعت  میکردم احسانه که گوش فکر

ازم برم اون  خوادیم دونستمیاما دلم هوس سر به سر گذاشتنشو کرد م دمیکش یپوف

  رستورانه که جواب دادم

 : بود وگفت یپر شاد یصدا

  من یبایسالم ُرز ز-

 : باال انداختم وگفتم یابرو تک

 ... بگو-

  گهید یایمنتظرتم م-

  امیم نویتو خودت برو من با م-

 : وگفت دیدعوتشو قبول کرده بود با شک وترد نکهیتعجب از ا با

 !؟ یایجدا م-

 : گفتم یبخش نانیلحن اطم با

  دمیترانه ها رو هم بهت م امیآره م-

  پس من منتظرتم-



 : گفتم دیکه ند یا انهیلبخند موز با

  باشه-

زدم وسمت  یلبخند دمینشودیحسام ماش رونیکرد تماسو ... تا از در زدم ب قطع

 « پات ریبمون تا درخت کاج سبز شه ز:»لب  ریگفتم ز رفتمیکه م نیماش

در آوردم ونوشتم  مویخاموش کردم ورفتم اتاقم ودفتر جلد چرم مویخونه گوش رفتم

 ... اون دنبالم میشده من فرار یروان نیمنو ا ریکه دامنگ یار عشق

وبا تک تقه  شناختمیم یدر زدنش رو به خوب یگذشت که عمه بود صدا یساعت مین

 : گفت تیداخل شد وبا عصبان مهیسراس عیبه در زد سر یا

 ؟ ییجایتو ا-

 : گفتم شیبستم و منم متعجب از کارش ولحنش و آشفتگ دفترمو

 شده ؟ یچ-

تو ام با  یهم تازه از مدرسه اومده بود هنوز چادرش رو سرش بود وبا لحن عمه

 : و خشم گفت ینگران

 چارهیب ،یناراحت وگله مند بود مگه باهاش قرار نذاشت یلیزنگ زد خ وسفی-

 نگرانت بود یلیخ
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 : گفتم یانداختم وبا کمال خون سرد سرمو

 ...... یقرار داشتم اما الک-

 : گفت تیو با عصبان دیحرفم پر ونیم



  یکرد جایتو ب-

کردم  خمیتو ب یجور نیعمه ا نکهینگاه عمه کر دم  ازا برداشتم نگاه  ، سرمو

 : ناراحت شدم اما سکوت کردم  که ادامه داد

 خاموشه ؟ تیچرا گوش -

در آورد ومشغول  شویحق با عمه بود کارم درست نبود عمه داخل شد گوش گهید

  کنار گوشش گذاشت یگرفتن شماره شد  نگاهش سرشار از گله بودکه گوش

هش بود که  ملتمسانه نگاهش کردم اون سرزنش پر بود نگاهش  من نگاهم ب تمام

 . وسفیجز سکوت نداشتم  حدسم درست بود زنگ زد  یچاره ا

بگم واال  یجاست...چ نیهم نی..... بله نگران نباش یریام یالو  سالم آقا- عمه

حضورتون .... از طرف من خدا  ی... باشه گوش خوامی... من ازتون معذرت م

 دی... به ام ی... مرس نی... شما لطف دار هیچه حرف نیا دی.. نه نفرماحافظ .

 . دارید

 : رو سمتم گرفت وگفت یاومد گوش جلو

  منتظرته ایب-

 : انداختم وگفتم سرمو

  ندارم یحرف خوامینم-

 : سمتم گرفته بود که ادامه دادم ینگاهش پر خشم بود وهنوز گوش عمه

  قطع کنهخوبم بگو  ستین میزیکه چ دیشن-

من برادر زادش بودم   دونمیتو  کالم عمه که برام قابل درک نبود، نم تیعصبان با

 : اون ؟ وگفت ای

  جوابشو بده-

 : رو با اکراه گرفتم وگفتم یگوش



  زنگ بزن نمیکیروشن م-

  رو سمت عمه گرفتم یکردم تماسو گوش وخاموش

 : بغض گفتم با

  یو داراون یعمه گناهم گردنت بخدا ، تو هوا-

 : گفت یگرفت از دستم وبا لحن دلگرم کننده ا شویگوش عمه

  انصاف دوست داره یب-

 : چرا وگفتم دونمیبغض داشتم نم هنوز

  خب من دوسش ندارم-

 : گفت شدیکه از در خارج م یدر حال عمه

  روز روشنه نیع یگیدر وغ م-

 : حرص گفتم با

  ستین یندارم  عشق که زور-

 : در حال بستن در گفت یطونیا لبخند شب دیسمتم چرخ عمه

  یشیمنکر م یچرا دار دونمیاما نم یدوسش دار-

  عمه در رو بست دمیکش یپوف

بود برداشتم روشن کردم هزار بار زنگ  زیکه گوشه م لمیبرداشتم سمت موبا زیخ

لمس رو  یدادم و دکمه  رونیزنگش بلند شد و نفسمو ب یزده بود که باز صدا

  تو گوشم دیچیکه صداش پ یحرف  چیم رو گوشم بدون هوگذاشت دمیکش

 ؟ سهم من از عشق تو شده حسرت وتمنا وخواهش ؟ یدیچرا عذابم م- وسفی

 : کردم وادامه  داد سکوت

 ؟ ی؟ مگه من چکار کردم باهام سرد یانصاف چرا دوسم ندار یب-



  راحت بودم یمدت ینبود-

 شتری،  اونجا که بودم ب یه برمحال بادمیاز   یشیوقت فراموشم نم چیتو ه-

  عاشقت شدم

 یکاش فراموشم کن-

 ؟ یدی، چرا بهم فرصت نم تونمینم-

 آزموده را دوباره آزمودن خطاست-

که حرف زدن  با نا محرم  دونمیخوب م نویا  یخاص خودتو دار دیُرز تو عقا-

دن منو تو قصد عذاب دا  یکنیکار  رو م نیا  یچرا تو دار دونمیگناهه ،  اما نم

 ادیخوشت م یحرصم بد ادیکه احمقم دوست دارم خوشت م یدونیوم   یدار

 التماست کنم ؟

 حرفات تموم شد ؟:

وقت مزاحمت  چیه گهی، د یدونیدارم اما تو منو قابل نم ادیمن با تو حرف ز-

ازت  یجواب دل شکستمو بد دیبا ایاما بدون گناهم گردنته تو اون دن شمینم

  گذرمینم

 هم نداشتم که قطع کرد یبزنم البته حرف یرو که زد نذاشت حرفحرف  نیا

 ....  دادم و سرمو رو دفترم گذاشتم رونیبا حرص ب نفسمو
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 یداد نه زنگ زد سر کالس هم عاد امیپ گهیها پشت سرم هم گذشت نه د ماه

 می.... منم دفتر  چرم کردیاهام بر خورد مب گهید یدانشجوها نیع یمعمول

 ... کردیم ینیروزا رو دلم سنگ نیکه ا ییحرفا نوشتمیحرفامو م

  یکیوقت بود و رو به تار ریبود د یسرد وبارون هوا

منتظر احسان شدم  یشده بودم هر چ سیخ سیبودم خ ستادهیدم در دانشگاه ا 

  .... نبود یخبر

در آوردم  شمارشو گرفتم  مویهم خلوت گوش ابونایاعصابم خورد شده بود خ یلیخ

 وبرم خونه رمیبگ یتاکس دیافتاده و با ریپنچر شده وگ نشیکه گفت متاسفانه ماش

.... 

  بودم دهیترس کمیشده بود  کیبودم چترم نداشتم ، هوا هم نار ستادهیبارون ا ریز

بود پرتاپ  ابونیآب بارون تو خ یکه هر چ شدنیها چنان با سرعت رد م نیماش

  به شدت سمتم شدیم

جلوتر  یبا سرعت رد شد ، کم ینیشالق بارون بودم که ماش ریز یطوالن یقیدقا

داد  صیرو تشخ یزیچ شدیبا رون نم ریترمز گرفت وعقب عقب برگشت ... ز

 ... درست ددیرو نم ییبارون که جا ری.... چشمام ز

رو عقب  ابونیخ یم وقدممواجه شدم ... محل نداد نیممتد ماش یبا بوق ها که

 .... تو رعد وبرق بارون دیچیپ ییآشنا یرفتم که صدا

  باال ایُرز ب-

 : که گفتم زدمیم خینگاه کنم داشتم از سرما  شدینم درست

  رمیگیم نی، ماش ستین یاجیاحت-

 : داد وگفت رونیب شهیسرشو از ش   نیرو داده بود پا شهیش

  ، سوار شو لطفا یشد سیخ سیخ-

 : رو باز کرد و ادامه داد  ودر 



  زنمی... به کلمه هم حرف نم  رسونمتیفک کن دوستتم ،،، م-

وقبل سوار شدن   ازدمیو دلو به در زدمیم خیبودم که سوار شم  وداشتم  مردد

   شده بود سیخ سیچادرمو از سرم در آوردم که خ

  بستم سوار شدم  و در رو عیعقب وسر یاز دستم گرفت وانداخت صندل چادرو

  دیچکیآب ازش م گهیبود مقنعه ام که د سیتنم هم خ یاز سرما لباسا دمیلرزیم

 : گفت یکردن بخار ادیلبخند در حال ز با

  سردته-

  میکرد حرکت

  زدم خیاوف -

 تموم شد ؟ یکالست ک-

  بارون ریپنچر شده موندم ز نشی... احسان ماش شهیم یساعت مین-

  هست میعجب بارون-

 اصال دوست ندارمبارون رو -

 با لبخند گفت به خاطر چادرت ؟ 

  شمیم تیاذ یلیآره خ-

 آره ؟ یراحت ینیبیمنو نم هیمدت-

  نگفتم یزیکردم چ سکوت

 : چند لحظه سکوت گفت بعد

ناراحتت  یراحت باش خوامیوگرنه من دلم برات لک زده ... م یخودت خواست-

 بشم ؟ زونتینکنم ، آو

 : گرم تر شدم که ادامه  داد یدادم کم رونیفقط ب نفسمو



بابات  شیپ روزی، د کشمیباش خانوم کوچولو من ازت دست نم الیخ نیاما به هم-

  بودم

 : تر کردم وگفتم لب

  تو رو داره یدرسته کاش فقط بابام ، عمه هم خوب هوا-

  یتنهات بذارم که بهتر وراحتر بهم فک کن یبازم به معرفت عمه ، خواستم مدت-

 : گفتم یدخون سر با

  افکارم ونظرم نسبت بهت عوض نشده چیکه نبودت حالمو بد نکرد ه یدید-

 : داد وگفت رونیب نفسشو

  یمن حاضرم قسم بخورم تو دوسم دار یکنیتو تظاهر م-

 : زدم وگفتم یپوزخند

  یلیخ یخودخواه-

 : بهم کرد وگفت ینگاه مین

 ؟ گمیدروغ م-

 : گفتم محکم

  لطفا به افکار پوچت دامن نزن-

 : کرد بعد چند لحظه گفت تسکو

  معرکن  یممنون که شعراتو دستم رسوند-

  گهیقول داده بودم د-

کردم مقابل  ابونیتوقف کرد نگاه خ دمیکه د رهیمتوجه نشدم کجا داره م اصال

 : ساختمونش بود  هنوز هنگ بودم که گفت

 ؟ یدونیمنو قابل م-



 : نگاهم به ساختمون بود وگفتم-

  چرا ؟-

 ؟ یچرا چ-

  رمیبگ نیماش هیکن  ادهیمنو ببر خونه ، اگه نه، منو پ نجایچرا ا-

 : منو من گفت یدست دست کرد بعد کل 

 ؟ یکنیکمکم م-

 : گفتم متعجب

 ؟ یدیبرام د یچه خواب-

 : مظلوم بود وصادقانه  و ملتمس گفت لحنش

 ؟ یکمکم کن خوامیم کمی زهی... چ دمیخواب که ند-

 : گفتم متجب

 ؟ نیخوایآخه که از من م یچه کمک-

 میکن یآهنگ گذار  یکمک کن کمیترانه هات -
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 مگه من آهنگ سازم ؟-

 : گفت یبا لبخند  دیمن چرخ سمت

  یخودت رو خوب بلد یاما ترانه ها یستین-



  بود یدفه شانس هیاون -

 : اجبار آخرش با لبخند گفتم نگام کرد که بل ملتمسانه

 ؟ یکنینگام م ینجوریچته چرا ا-

  داره یچشات برق خاص-

 یبودم اما در واقع الک ستادهیا رشیبرق کردم که ز رکیلبخند ونگاه اشاره به ت با

 : وگفتم

  به خاطر نور چراغ برقه-

 : وگفت دیبر گردوند خند روشو

  ... منو چونیبپ یباشه مهم ن-

 : رد ولب تر کرد وگفتنگام ک برگشت

  تنگ شده یلیدلم برات خ یایم-

  ینیبیتو هر روز منو م-

  نمیبیکالسمو م یاما دانشجو نمیبیآره م-

 : دهنمو قورت دادم وگفتم آب

  خب پس زنگ بزنم به عمه-

 : ذوق گفت با

  گمیخودم بهش م-

 : گفتم متعجب

 ؟ یگمیتو م-

 داره ؟ یرادی... ا شهینم-

 ؟ یبگ یخوایم یچ-



  تویواقع-

 : بشم گفتم ادهیپ نکهیبرداشتم قبل از ا فمویک

  اریخب پس چادرمو ب-

 .... بارون ریز دمیشدم در بستم وسمت ساختمون دو ادهیپ

  دیکه قفل کرد سمتم دو نویماش

 .... میباسرعت سوار آسانسور شد .....

داخل آپارتمانش اما  سمیخ ی... سردم بود به خاطر لباسا میداخل  آپارتمانش شد ...

  ومطبوع بود یهواش عال

  خشک بشه سمیخ یتا لباسا ستادمیا نهیشوم کنار

  بعد با حوله دستش اومد قهیرفت وچند دق یسمت اتاق دمید

 : بهش بود که گفت نگاهم

  موهاتو خشک کن اریمقنعتو در ب ایب-

 : دهنمو قورت دادم نگاش کردم که گفت آب

  برو تو اتاق-

  رفتمیزدم و سمت اتاقش که م یوعلبخند مصن هی

 .... ختسیاتاقم بهم ر زهیسرعت جلوم سد شد وگفت اون اتاق ... چ با

  رفتم یا گهینگفتم و به اتاق د یزیچ

چادرمو باز کرده  دمید رونیحوله موهامو خشک کردم و بستم واز اتاق اومدم ب با

  گذاشت گهید صندل هیگذاشته مقنعمو از دستم گرفت و  رو  یرو دوتا صندل

 ؟ یبه عمه زنگ زد- من

 : اتاقش رفت وگفت سمت



 ..... زنمیاالن زنگ م-

 : وگفت رونیکه از اتاق اومد ب ستادمیا نهیمقابل شوم یقیدقا

  و خودم برسونمت یطولش ند ادیعمه گفت ز-

 : بودم گفتم دهیکه چرخ سمتش

  باشه-

 ؟ ینسکافه چطور هیبا -

  ادیچرا که نه بدم نم-

 : گفت رفتیشپز خونه که مآ سمت

  یبدم بپوش رهنمیپ سهیمانتوت خ-

  شهیخشک م ستمیوا نهیکنار شوم-

 :گذشت که گفتم یبعد خوردن نسکافه ربع ساعت ............

 منو ؟ یرسونیم -

 ؟ یمونینم شام

  شهیم رمینه داره د-

 : وگفت دیکش یپوف

  رسونمتیآماده شو م-

دلم گرفت ، منو  کمیداد  امیه زنگ زد نه پن وسفیاو از اون شب گذشت  دوروز

  ... خواستیمثالگذاشته به حال خودم دلم سر به سر گذاشتناشو م

کنم منتمو بکشه ...من تا  یزنگ بزنه وباهاش حرف بزنم بد اخالق خواستیم دلم

 ... جدبد رو تجربه نکرده بودم یحسها نیحاال ا

  برم دانشگاه خواستمیبود تازه  م یتو فکر بودم ... که هوا به شدت بارون نقدیا



برن  نیمنتظر شدم چند ماش یکرد وبا سرعت گاز داد رفت لحظات ادمیپ احسان

 نیکه ا یکشدم اما تمام فکرو ذکرم شده اون خواننده ا یچترم دستم بود  پوف

 ... روزها شده باعث اغتشاش افکارم

و  شمیشلوغ رد م نابویغرق افکارم بودم که متوجه نشدم دارم از تو خ نقدیا

خودم و پرتاب  شدنم به  غیج یبود و صدا نیوحشتناک ترمز ماش غیج یصدا

 ادیهم ز نیسرعت ماش ادمهیجوب  یوبرخورد سرم به لبه  ابونیشدت گوشه خ

 .. ستین ادمی یچیه گهیبود  ... ود
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 نیوعجله داشتم تمام فکر وذکرم شده ا یوهوا بارون ادیسرعتم ز نقدیا« وسفی»

دوروزه بعد اون شب بهش زنگ نزدم دلم    شیوحش یدختره اون دختر با چشما

اون اگه  ادیتنهاش بذارم تا خودش سمتم ب یاما عقلم حکم کرد فعال کم خواستیم

الش ح یایاز عمه جو کنهینم روکا نیقد مغروره ا نیاما ا شهیدلش با منه معلوم م

اومد ؟ اون  نمیجلو ماش یاون خانوم چطور دمیکه ... اصال نفهم شهیهستم هم

بود به شدت وکنترل کردن  یرد شد هوا بارون ابونیهوا از تو خ یحواسش نبود ب

 سخت بود تا به خودم اومدم و ادیبا سرعت ز نیماش

 که پرتاب شد دمی، د دمیکردم  د یبود قالب ته رید گهید یگرفتم ول ترمز

 خودت کمکم کن ایخدا» گذاشتم وبا عجز و البه گفتم نیسرمو رو فرمون ماش که

...» 

، جاده رو به خلوت بود وباران  نیاومدم پا نیاز ماش  مهیخودم اومدم و سراس به

  دیباریبه شدت م



جون لرزونم  نگاهم بهش بود  یب یشدم با پا کیافتاده بود نزد هوشیب چارهیب زن

  افتاده بودکه چادر رو صورتش 

... دلشوره داشتم ضربان قلبم از شدت ترس  دیلرزیزانو زدم ... دستام م گنارش

رو از رو صورتش کنار زدم ...  سیبه شماره افتاده بود که با ترس چادر  خ

  شدم سیخ سیخ دیباریباران به شدت رو سرو صورتم م

م به صورت غرق زل زد یبا نا باور هیدچار شوک شدم چند ثان دمیاونچه که م از

  خونش

شد و رو کردم سمت آسمون وبا تمام  ادیدفه به خودم اومدم وتمام وجودم فر هی

  زدم ادیوجودم اسمشو فر

اشکام گم شده  زدمیزجه م زدمیم ادیزانو زده بودم و با تمام  وجودم فر کنارش

ن آمبوالنس خبر داد م یشد ؟ک یافتاد چ یچه اتفاق دمیبودن تو بارون ... نفهم

واسمشو  کردمیم هیها گر ونهید نیدر آوردم تمام مدت ع مارستانیچطور سر از ب

صورت غرق به خون گلکم  ریتصوجز  دمیشنینه م دمیدیآوردم نه م یبه زبون م

  ُرز

 در آوردم ؟ نجایسر لز ا ی... چطور میخودمون بود مارستانیب

دم ودستگاه وشلنگ هزار تا  ریبود ...ز ویس یبه خودم اومدم  روز  اتاق آ تا

  ... بود میحالش وخ ژنیواکس

حاج  نصرت و مادر ُرز رو خبر کرده بود ...مادرش مدادم  یک دمینفهم یحت من

  بلند یبا صدا مردیودعا م  ختیریاشک م

  انگار نه انگار دادیم شونیدلدار یهرچ بابام

م کرد خبر کمر خ نیا دنینصرت اون حاج نصرت چند روز قبل نبود از  شن حاج

 ... بود رهیخ یو ساکت   وبه نقطه ا

بود و  نینشسته بودم سرم پا مارستانیب مکتیحادثه بودم  رو ن نیکه مقصر ا من

 ... کردمی... هق هق م ختمیریمادر مرده اشک م یپنج ساله  یمث بچه ها



  اومدن مهیکه سه تا داداشاش وعمه هم سراس دیطول نکش یلیخ

  کردیعمه هق هق م  ختن،یریاشک م یعلندوتاشون  یکیبهشون  نگاهم

وزجه  دنیهق هق به آغوش کش هیرو با گر گهیرفت و همه د نیسمت پرو عمه

  زدنیم

خودشو کنترل کنه  اما  کردیم یسع یلیخ یحاج ستادنیرو به روش ا پسراش

که غم تو  ییآروم با صدا ی.حاج ختنیریپسرا خصوصا حامد واحسان اشک م

 : گفت زدیصداش موج م

  کمرم شکست-

  بودن ساکت

 و   من نیهق هق عمه و پرو یپر بود از صدا مارستانیب

  بود وهق هق کردم نیپا سرم

  به خودم اومدم  که

  شدن قهیبا خشم سمتم حمله کردن باهام دست به  پسرا

قابل کنترل  حق داشتن من تاب تحمل نداشتم اما تمام مدت  ریبودن و غ یعصب

  دم نزدم خوردم ... اما دمیشن

 یتقال کرد از دستشون  خالص بشم انگار نه انگار عصب یپدرم و حاج یهرچ

من  دمیبهشون حق م دمیبودن سه تاشون مشت بود که خوردم ... فحش بود که شن

  تک گل خونشونو پر پر کردم

  بود مارستانیها جمع شدن حراست ب پرستار

  یخواهرمو کشت یعوض- ادیبا فر حامد

  رشون نبودجلو دا یچکیه

 یاز ال تیبد جور گرفته بود با عصبان قمویبود که از احسان خوردم و  مشت

 : دندوناش گفت



  کنمیدستام خفت م نیبا هم ادیسرش ب ییبال-

 : والتماس گفت هیکرد وبا گر یگریانجیوالتماس م هیبا گر عمه

 ... دعا کن عمه دعا ستیراهش ن نیا-

 : حاج نصرت کرد وگفت اشاره به تیبا بغض با عصبان حسام

  حال رو  روز بابامو  داغونه بابام نیعمه بب-

 : گفت هیعمه با گر 

 ... که نبوده ... نبوده یعمد-
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 : بهم فشرده اش گفت یدندونا یول کرد از ال قموینفرت وانزجار بود حامد  پر

  دمیدومانتوبه باد م یعوض-

رو پاهامو نداشتم نه به خاطر حرف ها وخشونت اونا  ستادنیکردن توان ا ولم

باد خزون  کردیگل قشنگم داشت با مرگ دست وپنجه م شدمیبلکه داشتم داغون م

 زییو من بودم که خبر شوم پا دادیوجودش جوالن م یمرگ رو لطافت برگ ها

رو   یرو زندگ هارنوز بهنوز نو شکفته است ه ستیرو بهش دادم  و اون حقش ن

 . درست دهیند

  یخجالت چیه یرو زانو افتادم و هق هق کردم ب  

 : بده گفتم میدلدار کردیم یکرد بلندم کنه با اشک رو به بابا که سع یسع بابا

  رهیمیبابا من زدم .. من ... اون م-



بود که هراسون خودشو رسوند تا اون لحظه اتاق عمل بود خبر دار شد  مامان

شد که کنارم زانو زد  یطور نیافتاد وحالو روزم ا هیبه گر دنمیبا د دونمیاومد نم

هام  هیگر ونیوم ستمیگر یها یبغلم کرد خودمو تو بغلش رها کردم وها هیوبا گر

  گفتمیم ونیهذ

 ... ... کمکم کن .. ُرز تو اون اتاقه رهیمیمامان داره م- من

 : با نوازشم گفت هیهم با گر مامان

  زمینکن عز نیگر شهی.. اون خوب م ذارهیبات نمبا-

  ُرزم ... ُرز قشنگم-من

 : گفت تیبود که با عصبان حامد

  یخفه شو عوض-

 : بهش رفت پر التماس بود که عمه بازوشو گرفت وگفت سمیخ نگاهم

  زمیآروم باش عز-

تو  یمیکه تمام مدت ساکت بود وغم عظ یمامان ُرز بود که رو به حاج یصدا

 : گفت هیتش بود  با گرسکو

 !همون خواستگار ُرزه ؟ یریام-

  نگفت یزیداد چ رونینفسشو ب یحاج

  نشوند مکتیکمک مامان وبابا بلند شدم مامان منو رو ن به

 : رو به مامان گفت بابا

 ... تونمینم ییزنگ بزنم دکتر رافائل  من به  تنها دیمهناز با-

 : اشکاشو پاک کرد. وآروم گفت مامان

 ؟ یتونیو نمت-

 : داد وگفت رونیکالفه بود  ونفسشو ب بابام



هرچه زودتر  دیعملش کنم اون با تونمینم ییبه تنها تونمینم لرزهیدست ودلم م-

  هیبحران یلیخ طشیشرا ییبه تنها ستیعمل بشه ، کار من ن

 : گفت عیسر مامان

  گهیزود باش د یهست یمعطل چ-

 ..... و زنگ زد دکتر رافائلدر آورد  لشویموبا یبدون معطل بابا

وبغرنج بود ... وتو کما بود  یبحران طشیروز گذشت ُرز عمل شد اما شرا چند

نداشتم داشتم  یمن اصال حال درست دنشید مارستانیاومدن ب یدوستاش هر روز م

دعا کردم از خدا  نقدی... همه دست به دامن خدا بودن منم هم که ا شدمیم یروان

. ،صدامو  دادیخدا محلم نم هبزرگ بود ک یادیخواسته ام ز شرمنده بودم انگار

 اصال ؟ دیشنیم

بودم  ختهیاشک ر نقدیمدت ا نیا نیمنو شاه مینشسته بود مارستانیب مکتیرو ن....

بودن عادت  سیبودن انگار به خ سینداشتن وفقط خ یعیچشمام حالت طب  گهید

 یم ادمیتصادف که  ینکرده بودن دست خودم هم نبود چهره اش تو روز  بارو

اون گلکمه گل قشنگم  آخهخجالت ...  یوقفه و ب یب ختمیریاومد ساعت ها اشک م

 . ُرز

و تو دلم دعا  ختمیریصدا اشک م یوب نیکنارم نشسته بود منم سرم پا نیشاه

 : داد وگفت رونیکه نفسشو ب کردمیم

  .. اون تو کماست ینجوریا یبریم نیآروم باش خودتو از ب-

هنمو قورت دادم انگار آب داغ بود گلوم بد جور سوزش داشت که با اشک د آب

 : تو چشام وبغض تو صدام گفتم

 ؟ یچ یعنی یدونیکما ؟کما م-

 : برداشتم نگاش کردم نگاهش به رو به رو بود ادامه دادم سرمو

  قشنگشو باز نکنه یوقت اون چشما چیه گهیممکنه د-

  مینشسته بود وی یس یآ یومد که روبه روا یداشت سمت ما م دمیرو د یحاج که



  مرد نابوده نیاز درون ا دونستمیم داشتیواستوار قدم بر مد محکم

  شدم سمتش رفتم بلند

  نداشتم ییابا نهیبب ونیمنو گر نکهیاز ا ستادمیروش ا روبه

 ... من یحاج - من

تا ته که  یتلخ یلیبه شونه ام زد و با لبخند خ یحرفمو کامل کنم دست نذاشت

 : وجودمو سوزوند وگفت

  شهیخدا بخواد همون م یآروم باش پسرم هرچ-

 : امونم گفتم یو بغض ب هیگر با

  اون چشماشو نمینب گهیقشنگش بستن ، نکنه د یچشما یحاج-

 دیبهش پس نبا یبهش عالقه دار یلیتو خ دونمیبه خدا باشه پسرم من م دتیام-

  ل روزتحا نیبا ا نهیبب یجور نیاون تو رو  ا

  یکالم حاج دیرو هم گذاشتم  ونم اشک بود فقط تو چشمام در تا چشم

به ُرز اومده بود  یسرکش یدکتر رافائل برا میبود ستادهیاتاق ا یرو به رو ......

نگاهمون هزار تا  میکه با بابا از اتاق خارج شدن  ما هم با سرعت سمتش رفت

  سوال بود

 : با لبخند گفت رافائل

  کنهیبه فرشته ها کمک م خدا وند-

 : با لبخند تلخش گفت یحاج

  . فرشته است هیگل قشنگم -

 : گرفت و مکحم فشار داد  وبابا آروم گفت نیشاه دستمو

 

 ... دعا وسفیفقط دعا کن 
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 یوشب ها گاهمدت هر روز  نی. من تمام اگذشتمنیطور تند تند م نیروزها هم

 موندمیاز برادراش نبود م یکنارش تو اتاق اگه کس یمتوال یوقت ها ساعت ها

از خدا   کردمیودعا م ختمیریوساعت ها اشک م کردمیوبا هاش درد ودل م

روزا ،  نیا ردهک اهیس امویرو که دن رونگرشیو یباز کنه اون چشما خواستمیم

قشنگم . اما  یایدن دیباز بشه خورشچشماشو،   کنهیباز م یمنه ک یایدختر دن نیا

  ُرز هنوز تو کما بود

  وشلنگ ودم ودستگاه بهش وصل بود میتختش نشسته بودم هزار س مقابل

 یادیدادم با حسرت ز رونیدورتر نشسته بود نفسمو ب یکم یهم رو صندل عمه

 : گفت

 آره ؟ یدوسش دار یلیخ- عمه

 : وگفتم دمیکش یقیعم نفس

  ه جانعم کنمیدارم دق م-

   به ُرز بود نگاهم

  دفتر خاطراتشو خوندم شبید- عمه

 : اشکبارمو به عمه دوختم وگفتم نگاه

  نوشته ، اون دوسم نداشت یزیاز منم چ-

 ؟ یبدون یدوست دار-

 : دادم وگفتم رونینفسمو با حسرت ب بازم

 . اون اصال دوسم نداشت-



 : با لبخند گفت عمه

  ادیهم ز یلیداشت خ. اون دوست  شدیعشقتو منکر م-

 : از حرف عمه گفتم متعجب

 اما چرا ...؟-

 ؟ یبدون یخوایم نوی؟ا کردیم یاما چرا لجباز-

  کردیم تمیاذ یلیخ-

 : با لبخند که جون نداشت وگفت عمه

  لحبازه یکم هیقربونش برم -

 یرو یدستشو که سرم بهش وصل بود رو بردارم بوسه ا نکهیخم شدم و بدون ا 

 : گذاشتم وگفتم فشیرظ یانگشتا

  لجبازه یلی؟ خ یکم هی-

  ترسهیدوست داره اما م یلیتو نوشته هاش متوجه شدم خ-

 ترسه ؟ یم یاز چ-

نگاش نکن که گستاخه ، دل نازکه زود  یجور نیازدواج کنه ، ا نکهیاز ا-

  رنجهیم شهیناراحت م

 : وگفتم یدادم به حالت آه حسرت بار رونیب نفسمو

  داشت ین سر ناسازگاراون فقط با م-

  یکه نشون بد ینباش یاون ترسهی، م ترسهی، از ازدواج م دیترسیچون ازت م-

 نیا قایاز نوشته هاش دق یکیوادمه داد تو  دیکش یقیبه عمه بود نفس عم نگاهم

  نوشته یطور

 : ادامه داد یحرف عمه بودم که چشماشو بست و به حالت قشنگ یادامه   منتظر



بهش بگم که منم  یچطور دونمیدلتنشگه ، نم یزه رفته ... دلم حسابچند رو امروز

 طونشمیبا اون لبخند ش یاون عطر تلخ فرانسو یدلتنگشم ودوسش دارم ، و تشنه 

. 

نابه ...  یلیکه خ کنمیرو حس م یحس هیاما  نمیبیتو لبخندش نم یغرور نکهیا با

به داشته هاش  الهبینم ستیکه چرا مغرور ن کنمیوقتابه شهرتش شک م یگاه

دلم آخه اون از  یروزا نیا یکرده  زیعز دونمیچرا؟  ، خودم جوابشو م دونمیم

  . جنس فرشته هاست

اون  یایفرقه ... دن ایدن هیاون قد دل بزرگش  یایمن با دن یای...اما دن اما

 یآب هیآب دمیشا ای،  هیمن صورت یایپر پرواز . اما دن یالهایرنگارنگه پر از خ

  . شیمث دل پاک آسمون یآسمون روشن

بشه  یخاکستر میآب یصورت یایدن ترسمیبهش بگم چقد دوسش دارم آخه م تونمینم

 . خوامیکه من م یرنگا رنگش و نباشه اون آدم یایرنگا با دن نیبشن ا یقاط

چون بال پر واز ندارم  اون تو اوجه من او قفس کوچک  رمیفاصله بگ دیبا از

 ... ایدن کیگوشه کوچ هی نیومن  پا الدهیم آرزوهام ...  تو برج

 :زدم که عمه با لبخند گفت لبخند

 ادامه بدم ؟ -

 : وگفتم دمیگز لب

 اگه امکانش هست ؟-

 ... با لبخند که نگاهش بهم بود ادامه داد عمه

 یب وسفیومن  خاستی... او زل ستمین خاینخواهد بود ومن زل وسفیمن  وسفی-

 یقصه را که طوفان نیا انیمنتظر باشم پا دیچه وقت با تا دانمیگناه قصه ... نم

  . را میها ولحظه ها هیدلم را تمام ثان کندیم

  . است گانهیب خایزل نیدل من با ا وسفیندارد اما  یمن گناه  یقصه  یخایزل



 وسفی پرستمیوار م خایحرف دلم را که زل دهدیتمام عقلم که گوش نم  چارهیوب

که دلم وعقلم بر پا کرده اند من  یراف کنم به خودم به داد گاهاعت دیرا...با گانهیب

گناه  را که فقط  یب وسفی خوامیم خاواریشده ام که زل یا گانهیخطا کارم عاشق ب

 ... وار مرا دوست دارد خایزل

 : لب گفتم ریزدم وز یلبخند

 ... یقشنگم اله یحوا یفدا-

 : به لب گرفت  وگفت یهم لبخند تلخ عمه

  خانوادست نیجان داغون  ُرز واقعا تنها گل ا وسفیم داغون-

 : تخت وگفتم یگذاشتم رو لبه  سرمو

  ، از خودم متنفرم کشهیسکوت مسموش منو م نیا-

  اتفاق بود هینگو عمه جان  یجور نیا-

  دهیعذابم م شتریب نیا گهیبهم نم یچیآرومه ه یلیخ یحاج-

 ؟ گردهیبر مکنه ُرز  دادیدر ضمن داد وب  شه،یاز آقا-

 : کردم که خودش ادامه داد سکوت

 .. به خدا میتوکل کن میدعا کن دیفقط با-

- 
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  نگام نگنه یجور نیبشه اما ا قهیکاش مثل پسرا سرم داد بزنه دست به -



 یده سا یاز رابطه  شتریسکوتش هزار تا حرفه ، اون عالقش به دخترش ب-

  هیدختر وپدر

حرف زدم متوجه شدم... که چقد عاشق  یکه اومدم راجب ُرز با حاج یچند بار-

گفت اگه خودش   رهیبگ میُرز تصم ینداره بخواد برا یحق چیدخترشه وگفت بهم ه

آقاست. نگفت دست از  یلیاون خ کنمینداره اما گفت مجبورش نم یبخواد مانع

دوست داشتن ُرز رو  ستراه در دیبا هیقیحقسرش بردارم،  بهم گفت اگه عشقم 

  یاریدل ُرز رو بدست ب یبلد بش دیکنم. با دایپ

  کنهیعمل م دهیو سنج دهیفهم شهیهم یحاج-

  کم نداره ییدرسته از آقا-

 ؟ یکنینم سیتدر گهید-

  رو دوست ندارم سیتدر ستیشاگردم ُرز ن ینه وقت-

  داره یحستو خاطره هاش نوشته که سر کالس با تو چه -

 منم بخونم ؟ نیازتون بخوام دفترشو بد شهیم-

 : قاطعانه گفت عمه

بعد ناراحت بشه منم خوندم وبهت گفتم اشتباه کردم ،  ترسمینه متاسفانه ... م-

بودم واشک  داریکه خوندم طاقتم طاق شد تو اتاقش موندم تا خود صب ب شبید

 . ختمیر

 یوحشتناک عصب یستام بود که با صداخواستم حرف بزنم البته دست ُرز تو د تا

 : حامد بود که گفت

 ... یول کن دستشو لعنت-

  عمه خون سر گفت دمیحامد از سرجام پر یصدا دنیشن با

  نیپا اریصداتو ب-

 ... اما- حامد



 : داشت و لحنش پر جذبه واقتدار بود وگفت یجذبه ا ایعمه گو نیا

  ودتو کنترل کن... خ یزنیکه سرش داد م ستین یهر کس وسفی-

 :با خشم گفت حامد

  حال روز انداخته نیآقا خواهرمو به ا نیاما هم-

  بود یم  گهی.. ممکنه کار هر کس د رهیتقد هی نیا-

 : بود که گفت نیحامد محزون وغمگ لحن

  بسته ایُرز گلمون چشاشو به دن-

  شهیخدا بخوادهمون م یدعا کن پسرم ... هر چ-

نشست  یداغون بود حالش ورو صندل یلیکنار زد خ تنه زد با دست منو بهم

 : وگفت

  یچ یعنیُرز  فهممیتنگ شده حاال م طنتاشیدلم برا ش-

 : و رو به حامد گفت رومینگام کرد اشاره کرد که برم ب عمه

  ذارمیتنهات م رونیباهاش خلوت کن من برم ب زمیحامد عز-

 یبا فاصله از در اتاق آ یکم رونیعمه هم اومد ب رونیاومدم  ب یحرف چیه بدون

  بودم ستادهیا وی یس

 : در رو بست وگفت عمه

  لطفا نینش ریاز دست حامد دلگ-

 : وگفتم دمیکش یقیبا  آه حسرت بار عم نفسمو

تو  رزهیریهمه رو م گهینم یچیه یناراحتم حاج نیفقط از ا ستمین ریمن دلگ-

  خودش

  میکنیکه افتاده ما هم فقط دعا م هیغصه نخور اتفاق-



 : کردم وگفتم نگاش

  گفتنش به زبون راحته-

  توکل کرد برخدا دیبا ستین یعمه جان چاره ا دونمیم-

  صدا زدن چیاسممو تو پ که

 : زدم وگفتم یتلخ لبخند

 ... احضار شدم-

  برس ماراتیبرو به ب یانداخت یبروعمه جان خودتو از کارو زندگ-

  رهینم یکار چیدست ودلم به ه-

  مو صدا زدناسم باز

  کنهیم کنیبرو پسرم توکلت به خود خودش باشه که اگه بخواد کن ف-

  انشاال-

 .... رفتم عیسر یگفتن اجازه ا با
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  دختر نیدوماه گلم هنوز چشاشو باز نکرده شب روزم شده ا االن

  رفتمیشبها هم خونه نم یو حت گذروندمیم مارستانیوقتمو تو ب شتریب

و از  موندمیم داریکنارش  تا خود صبح ب رفتمیمن م ششیپ موندیکه عمه م ییشبها

، از سکوتش  طنتاشی، از ش اشی، از لجباز کردمیخودش درد دل م یخودش برا

  کردیم تمیچقد اذ نکهیبراش از ا گفتمی، از ترانه هاش  از غرورش، از بوسه ها م

 . ودوسم نداشت



کنارش بودم تا خود صبح  گهید یاز شبها یلیشب جمعه بود اون شب هم مث خ 

  . تو دستم فشیتخت بود و دست ظر یسرم لبه 

 من شده ؟ ریکه دامنگ هیچه تقدر نیاز دست خدا ا کمیبودم  ریدلگ

اما نه  نمیبیتکون خوردن فکر کردم دارم خواب م یحس کردم انگشتاش به نرم که

 دستش شدم درسته تکون خورد ی رهیسرعت سرمو برداشتم و ختوهم نبود  و با 

پلکاشو  تکون  یشدم که نگاهم رفت سمت پلکاش به آروم یطور هی دیتنم لرز کل

 : زمزمه کردم یداد که به آروم

  چشماتو واکن زمیُرز عز-

شدم نم اشک رو گونه هام  دیطور زل زده بودم بهش دچار ترد نیلحظه هم چند

 . که از شوق رو لبام اومد یندحس کردم و لبخ

  ... واکرد چشاشو

مقابل که آروم با لکنت زمزمه  یبرام سخت بود  زل زده بود به نقطه  باورش

 : کردم

  گلم یخوش اومد-

بودم دست خودم نبود قطرات اشک رو گونه  رهینگاهش خ یبه آروم دیچرخ سمتم

  دمیبوس شویشونیارداه خم شدم وپ یام مسابقه راه انداختن که ب

 : بود با لبخند واشک گفتم یبغض نداشت اما چشام بارون صدام

 گلم ؟ یبل اخره چشماتو وا کرد-

 : لب به حرف زدن وا کرد وآروم گفت یسخت به

 کجاست ؟ نجایا-

 شیبعد باز کردم چشما یرنیطعم ش  نیناب تر نیتر کردم چه شور بود ا لب

 : وگفتم



  دلم زیحالت خوب نبود عز-

 : کرد وگفت یچپ وراست چرخوند نگاه به سرو

 ؟ میمن ک-

 : گفتم یسوالش باورم نشد که با با ناباور نیشوک شدم از ا دچار

  ... ُرز قشنگم ، بهار من یتو گل من-

 ؟ کنمیچکار م نجای؟ ا میمن ک-

 : تو دست گرفتم وگفتم یبه نرم دستشو

  حالت شهیآروم باش گلم ... خوبه م-

 : افش انداخت وگفتبه اطر ینگاه بازهم

 ؟ یهست یتو ک-

باشه ... باور  یاز دست دادن حافظه مقطع  نیدهنمو قورت دادم ، ممکنه ا آب

 .... کردنش برام سخته

 : رمزمه کردم آروم

  یدل من زیتو عز-

 :تو لحنش گفت یو نا باور دیترد با

 ؟ کجام ؟ میشده من ک ی، چ ادینم ادمی یچیمن ه-

اتاق رو  یحرف چیکردم وبدون ه دشیبه نگاه پر ترد یددستشو  ول کردم لبخن 

  ترک کردم با سرعت

تو نماز خونه بود وبه سرعت  رفتم ،خبر دار کردم همه بابام خودشو رسوند  عمه

 ... مارستانیب

  نیو شاه الیل نویم یبه هوش اومدن ُرز همه اومدن   ، حت با



  من و عمه یاتاق بودن جز حاج رونیب همه

همه  کردیم نهینازشو معا ی... با چراغ قوه چشما کردیاش م نهیت معاداش بابا

باز کرد اما ... دلها مضطرب  ایخوشحال ودست به دعا که ُرز چشماشو به دن

 ... وپر دلهره که شونیوپر

خبر اومد داخل اتاق شد و آروم رو به بابا که در  دنیبا شن مهیهم سراس مامان

 : بود گفت نهیحال معا

 داره ؟ تیاقعکمال و-

 : داد و گفت رونینفسشو ب بابا

  ستیاتفاق نادر ن نیبگم ا یچ دونمینم-

 : گفت یبا ناباور مامان

  کمال درست حرف بزن-

 : گفت یرو به حاج بابا

 ... میزنیحرف م رونیب میبدم ، بر موینظر قطع تونمینم-

  خارج شدن همه

  ُرز شیمامان ُرز داخل اتاق شد پ ن،یپرو

افتاد نفسم  یکه بودن دور بابام جمع شدن ضربان قلبم داشت از کار م ونریب همه

 ..... بند اومد بود
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 : دمیپرس عیسر من

 شده ؟ یبابا چ-

 ... یدکتر مردم از نگران یآقا - حامد

 ... یمشکل چیندارن ه یمشکل یاون از لحاظ جسم- بابا

 ؟ هیچ یشما برا یهمه نگران نی؟ ا ستین ادشی یزیچرا چ هیپس چ- من

  اون حافظه اش رو ازدست داده نیاون طور که متوجه شد- بابا

 : وگفتم یبا نا باور من

  امکان نداره-

 گهیساعت د هیحادثه بودم هر لحظه ... ممکنه حافظشو االن  نیمن منتظر ا- بابا

 ... ای،  گهیهفته د هی، فردا ، 

 : با بغض گفت امدح

  ممکنه هم برنگرده-

  نزد یحرف چیه بابا

 ؟ شناسهیمارو نم گهیاون د- احسان

 دکتر ؟ نیکن یکار هیبرام ...  ستیقابل هضم ن  نیا- حسام

که بهش وارد  یکه شده شوک هیاز تصادف یاتفاق ناش نی... ا ستیکار من ن-بابا

  خورده حساس یمحکم بوده وبه جا یلیشده ... شدت ضربه خ

  بودم یدادم کالفه وعصب رونیبا حرص ب نفسمو

 : ادامه داد بابا

  اتفاق ممکنه باعث بشه حافظه اش برگرده هیحادثه  هیفقط -

 : سکوتش آزار دهنده بود وآروم گفت نیتمام مدت ساکت بود ا یحاج



  شناسهیاصال مارو نم یعنی-

 : بغض گفتم با

  شناسبمیما که م شناسهیاون ما رو نم-

  مرور خاطرات ممکنه کمکش کنه- بابا

حامد گذاشت و  یحفظ تعادلش  دست رو شانه  یرفت که  برا یبه حاج نگاهم

 : گفت

  کمکم کن ایدخترم ... دختر قشنگم ، خدا-

  داد شیرو گرفت دلدار یحاج یبازو حامد

مث روز  شهیحاال که برگشته م شهیدرست م یبابا همه چ شهیدرست م- حسام

 ..... اولش

  ُرز بودن شیهمه تو اتاق پ ......

  بودم دلم پر دلهره بود آروم قرار نداشتم دل تو دلم نبود ستادهیا منم

 : رو به من گفت انیبدون مالحضه اطراف تیبا عصبان حامد

 ... رونیبرو ب-

 : گفت عیسر یحاج

  صبور باش پسرم-

 : ن کرد وگفتم یاز حامد نداشت با خشم نگاهشو حواله  یهم دست کم حسام

 ؟ یحالو روزمونو نگاه کن یسادی.. وا یعوض رونیبرو ب-

  اتفاق بود هیهمش  نیلطفا ... ا نیآروم باش- نیپرو

  جدا درست نبود که تا خواستم از اتاق خارج بشم شونیتو جو خانوادگ حضورم

 : شدم وگفت خکوبیُرز بود که سر جام م یآروم اما گرفته ا یصدا با



 .... سایوا-

 : که عمه گفت ستادمیا

  جان ُرز با شماست وسفی-

 : ساکت بودن نگاهم به نگاه منتظر ُرز بود که گفت همه

 ؟ نیهست یشما ک-

 : بگم که حامد با خشم گفت یچ دونستمیتو وجودم بود نم یبد ترس

 کنم ؟ تیحال ای یچ یعنی رونیبرو ب یفهمینم نوی...ا رونیبرو ب-

  و چشم بست یننده بود نگاه حاجبود دلگرم ک یبه حاج نگاهم

 : رو به ُرز گفت عمه

 ... آقا نیعمه قشنگم ا-

زمزمه  یادیبود فاصلشو با من کم کرد و تو گوشم با نفرت  ز ستادهیکه ا حسام

 : کرد

 ... رونیگم شو برو ب-

 : رو به عمه گفت ُرز

 ... شناسمیآقا رو م نیا کنمیمن حس م-

 یاومد به لبم  بدون مالحظه  یف شاد شدم لبخندحر نیا نیتمام وجودم از شند با

 : و آروم گفتم انمیاطراف

 .... همون .. من همونم که-

بگم جراتمو از دست دادم که ساکت شدم نگاهش  یچ دونستمیناتمام موند نم حرفم

 : به من بود وگفت

 ؟ یکه چ-



 : با لبخند گفت عمه

  دوست داره یلیکه خ-

 : رو به عمه گفت ُرز

  ستین ادمی یچیاما ه-

  یمی...تو کل زندگ ادیم ادمیاما من که - من

 : حامد بود که از کوره در رفت وگفت بازم

  یخفه شو عوض-

 : گفت خانهیمحکم وتوب یبا لحن یحاج

 حاااامد ؟-

 : طلب کارانه گفت یبود رو به حاج یهم عصب احسان

  ...اما بابا-

 : گفت شدیم یکه دستور تلق یرو به پسراش با لحن یحاج

 .... رونیب دیشما بر-
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 : گفت یحرف رو نداشتن حامد با اعتراض وناباور نیاصال انتظار ا پسرا

  اما بابا-

 : گفت یحرف حاج دیدر تا عمه



 ... نیدیشن-

 : اشاره به من کرد وگفت احسان

 ..... آقا نیا یاما حاج-

 : کرد وگفت اخم یحاج

  نیما  رو تنها بذار قهیلطفا ... چند دق-

  تنه زدن حامد بهم  اتاق رو ترک کردن یبا نگاه غضب و حت هرسه

  حضور شما کنار دخترم ُرز  ممکنه بهش کمک کنه- یحاج

 : ُرز تمام مدت ساکت بود وگفت 

 اسم من ُرزه ؟-

 : وگفت دیُرز رو بوس یشونیپ نیپرو

  مونینگم ، تک گل ناز قشنگ زندگگل قش یتو ُرز من-

 : رو به مادرش گفت ُرز

 ؟ دیشما مامان من-

 : گوشه چشمشو پاک کرد وگفت نیپرو

  قشنگم زیآره عز-

 : رو کرد سمت عمه وگفت برگشت

 ؟ نیهست ی؟ شما ک یشما چ-

 : با لبخند گفت عمه

  دلم رمیشمام عز یمن عمه -

 : گفت یبا آرامش خاص یحاج



  چشمات گلم یستاره ها ی، فدا یشیتو خوب م-

  رو دوست ندارم نجایبرم خونه ، ا خوامیم- ُرز

 :شدم وگفتم کترینزد یقدم من

  گلم حالت بهتر بشه یباش نجایا دیبا- 

 : نگام کرد وگفت ملتمسانه

 ... برم خوامیاما من م-

 : کوتاه ادامه داد یمکث بعد

 ؟ یایتو هم با هام م-

  بگم یچ دونستمینم انداختم منو من کردم سرمو

 : وگفت دیبه دادم رس یحاج

  بهت سر بزنه ادی، هر روز م ادیم-

 هر روز ؟  شمیپ ادیم میرو دوست داش گهیما هم د-

  اما اون هنوز نامحرمه نیدوست داشت زمیآره عز- یحاج

 : متعجب گفت ُرز

 نامحرم ؟-

  کرد  یاستگاردوست داشت  و داره،  ازت خو یلیتو رو خ وسفی- عمه

 : تر کرد ونگاه من کرد وگفت لب

 منم قبول کردم ؟-

 

 : بودند همه که عمه گفت ساکت



  یتو هم دوسش دار یآره عمه تو هم قبول کرد-

  دمیرو به عمه د یمتعجب  حاج نگاه

 : گفت یرو به حاج عمه

 ؟ میبکن شهیمرخصش م نیبا دکترش حرف بزن بب-

 : ُرز به من بود وگفت نگاه

  از رو تخت نیپا امیب خوامیم یکنیکمکم م-

 : داره رو دخترش که گفت رتیغ یحاج

  رمیعز کنمیکمکت م-

 شمیپ شهیصداش برام آشناست هم کنمی، حس م کنهیکمکم م وسفی خوامیم- ُرز

  بوده

 : گفت یبود که حاج یملتمسم سمت حاج نگاه

  حالت بد بود یجا وقت نیکنارت بود هم شهیهم-

  باشه شمیپ شهیهم خوامیبره م خوامینم-

  شتیپ ادیم یباشه دخترم باشه ... هر وقت بخوا- یحاج

تو حالش نبود وهمچنان حافظه  یبهبود چیمدت ها گذشت اما ُرز همون بود ه......

ممکنه حافظه اش بازگرده ...  نکهیوار ا دیاش رو از دست داده بود و همچنان ام

هوامو  یلیبرادراش نبودن عمه هم خکه  ییالبته وقتا دنشید رفتمیم بایهر روز تقر

رابطه و  نیا دیگردش ... شا رونیب میرفتیآورد باهم م یاونو م یداشت وحت

تو  یشرفتیگذار باشه ...که متاسفانه پ ریهر روز تو روند بهبود تاث یدارهاید

 .... حالش حاصل نبود یبهبود
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  برسم  ازدواج با ُرز که میقلب یبه آرزو دیگرفتم ، من با موینها میتصم منم

  خواسته ام بود تینها نیتمام وجودم ا با

 : که تو لحنم بود گفتم یبا التماس شد....

  من دوسش دارم یحاج-

 : لب  تر کرد حرفش آشوب به جونم زدکه گفت یحاج

  بفهمت پسرم تونمیقبول کنم نم تونمیمن نم-

 : التماس بازم خواهش بازم تمنا وگفتم مباز

  رمیمیمن بدون ُرز م یحاج کنمیالتماس م-

  مدت با بودنت مخالفت نکردم فقط به خاطر ر:ُز بود نیتمام ا یدیاگه د- یحاج

 : تر کردم نگاهم هزار تمنا توش بود وگفتم لب

  یاما اونم منو دوست داره حاج-

  ردت کرد یلیخ یوندیاتفاق خود ت هم م نیاما نه قبل ا-

 : که تمام مدت ساکت بود گفت عمه

  اما ُرز دوسش داشت-:

 : سمت عمه نشانه رفت که عمه خون سر ادامه داد یمتعجب حاج نگاه

نگفت از  یاتفاق اماربه کس نیقبل از ا یدوست داشت حت یلیرو خ وسفیُرز -

  ازدواج واهمه داشت

 : فتم وملتمسانه گفتمنگام کرد و به پاش افتادم دستاشو گر یحاج

  ودوسش دارم خوامیمن دخترتونو م نیعمر دعاگوتونم کمکم کن هی-



 : بلندم کرد وگفت دیدستاشو از تو دستام کش یحاج

 ؟ یچ ادیب شی؟ بعد مشکل پ یاگه حافظه اش برگرده چ-

 : لحنش آروم خون سرد ودلگرم کننده بود وگفت عمه

 یدونی، خودتم خوب م گمیکه م دونمیم یزیچ هیخان داداش من  یشینم مونیپش-

تو وجودش هست که  یحس هی، حتما  زنهیحرف نم یبا کس وسفیاز  ریکه ُرز بغ

  کنهیم بیترغ وسفیکه  اونو به  خبرمیما ازش ب

 : داد وگفت رونیمتفکرانه  نفسشو ب یحاج

  ستیعفتم رضا ن ستیدلم رضا ن-

 : وگفتم گرفتیغضم مداشت ب گهید یحاج یهمه سماجت و سر سخت نیا از

  ستمین یچیبخدا بدون ُرز من ه-

 : نگام کرد و با لبخند ته نگاهش گفت یحاج

  با کس وکارت ایامشب ب-

 : انداختم  گفتم یکه به حاج یو با نگاه سپاس گذارانه ا دمیکش یراحت نفس

 . شمام ونیعشق رو مد نی، سرانجام خوش ا ایدن هیممنون -

 : خانوم گفت نیرو به پرو یمامان  با لبخند.....

   .خوشحالم ، کو عروس گلم-

  دستش رو دست من داد یمشماها مامان

 : دست پاچه شد نگرانم کرد که گفت یکم نیپرو

  خوابه-

 خوابن ؟ میایما م دونستیمگه نم  - مامان



 دیسر درد داشت گفتم بخوابه استراحت کنه شا کمیاما ُرز  نیچرا شما بزرگوار-

  بهتر شه

 : رو به من گفت مانما

  نباشه یعیطب رینکرده غ یی، خدا یگفتیبه بابات م وسفمی-

 : با لبخند گفت عمه

  ستین ینگران کننده ا زیگفتن چ میبا دکتر حرف زد-

 ؟ هینظر تو چ وسفیمنه ،  ی طهیخارج از ح نیا- مامان

  دارو هاشه ریمامان تاث ستین  یزیچ- من

 :سرشو تکون داد وگفت مامان

  شکر یاله -

 : خانم گفتم نیرو به پرو من

 ؟ ششیبرم پ شهیم-

  شه داریوقتشه ب زمیبرو عز- نیپرو

  بلند شدم و مشماها رو برداشتم وسمت پله ها رفتم یگفتن اجازه ا با

در اتاقش بودم خواستم در بزنم  اما داخل شدم ، اما آروم در رو باز کردم  پشت

  ... داخل شدم هنوز خواب بود

سرو صدا بستم و  جلو رفتم مشماها رو  مبل گذاشتم جلو  یکه شدم در رو ب داخل

، انگار خداوند  یطوالن یقیتخت نشستم ، محو تماشاش بودم ...دقا یرفتم لبه 

 یفرشته نشسته بودم... خم شدم و بوسه ا نیمعجزه کرده که کنار آرام بخش تر

رو بدست آورد با لبخند که  تشیموقعمنگ بود تا  جیگ دیاز خواب پر نکارمی... با ا

 : محو تماشاش بودم گفتم

 چته ؟-



 : وگفت دیچیرو دست پاچه دور تنش که لباس خواب تنش بود پ مالفه

 ؟ یکنینگام م یجور نیچرا ا-

 : با لبخند گفتم-

 حق ندارم زنمو نگاه کنم ؟-

 : اخم گفت با

  هنوز ستمین-

 : گفتم لجوجانه

  یهست-

 ؟ یاومد یک-

 ؟ ی، ..... منتظرم نموند ستیقت نو یلیخ-

  کردیسرم درد م کمی-

 ؟ زمیعز یاالن بهتر-

 : پشت گوش انداخت وگفت موهاشو

  بهترم-

  کارت دارم ادیبزن به دست و صورتت حالت جا ب یپاشو آب-

  لباسامو عوض کنم رونیپس برو ب-

 ؟ یکنیم یجور نیچرا ا-

 : گفت قاطعانه

 رون  ی... برو ب وسفیلطفا -
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 : با مالفه دور تنش بلند شد وگفت ُرز

  یبد جنس یلیخ-

 : خنده گفتم با

  عاشقتم-

حموم اتاقش شد و بلند شدم لباس رو از تو مشما در آوردم پشت در حموم  داخل

 : وگفتم ستادمیا

 بپوش نویا ایب-

 : نداد بلند تر گفتم یجواب

 ؟ یدیشن زمیز عزرُ -

 : داد وگفت رونیدر ب یرو باز کرد وسرشو از ال در

  نمیبده بب-

 : رو گرفت نگاهم بهش بود وگفتم لباس

 ؟ یکشیهنوز ازم خجالت م-

  دادم رونیب ینگفت و در بست  نفسمو با پوف کش دار  یزیزد چ یلبخند

ولش داد مگه ط یلیتخت نشسته بودم نگرانش شدم خ یگذشت لبه  یطوالن یقیدقا

لباس بود فقط بپوشه که بلند شدم پشت در حموم رفتم تا  هیچکار کنه  خ،استیم

  بگم یزیخواستم چ

 : دوش آب بود که باز بود و که گفتم یصدا



  حموم یرفت-

  دیشنیصدامو نم مسلما

نشستم که  چند برگه بود همه رو نگاه کردم شعر وترانه بود  زشیپشت م برگشتم

 « دلم زیتو عز یمعرکه ا»لب گفتم  ریرو معرکه بود ز ییخوندم چندتا

جمع کرده بود ولباس تنش  یکیکوچ یموهاشو با حوله  رونیبعد اومد ب یقیدقا

کار شده بود و با  پوریوگ ریحر پیک ی قهیرنگ با  یا روزهیلباس بلند ف هیبود 

  بلند رو تنش محشر بود یها نیجلوش وآست یسنگ دوز

 : جلو اومد وگفت بهش بود وکه نگاهم

  یفکر کردم رفت-

 : گفتم یزیبر انگ نیلبخند تحس با

  نمینفر باشم شاهکار خلقت رو بب نیمنتظرت بودم ، خواستم خودم اول-

 : حال خشک کردن موهاش گفت در

 ؟ ادیم یعاقد چه ساعت-

  گهیشب با حضور مهمونا د ۹ساعت -

 : لبخند گفت با

 ؟ یزود اومد نقدیپس چرا ا-

 : بخند که محوتماشاش بودم گفتمل با

  نمتیاومدم بب-

  دراور رفت از تو کشو سشوار رو در آورد زیم سمت

 : وگفت دیچرخ سمتم

  قشنگه یلیخ-



  مامانه ی قهیسل-

  یخوب بلد زمویسا-

 سمتش رفتم و زیبلند شدم از پشت م دمیخند

  بلد نباشم شهی:مگه م گفتم

 ؟ یگرفت یامروز مرخص-

  جمعست ایروز عقدمه ثانام نکهیاول ا-

 : زد که گفتم لبخند

  مارستانهیسکانسش ب هی مونیعروس پیواسه کل-

 : روشن کردن سشوار گفت قبل

 ؟ مارستانیچرا ب-

خودم مشغول خشک کردن موهاش  یرو از دستش گرفتم نشست رو صندل سشوار

 : داشت موهاش در سکوت که گفت یبیشدم   لطافت عج

 ؟ مارستانیچرا ب ینگفت-

  یفهمیبعد م-

 نکنه با لباس عروس ؟-

 : لبخند در حال خشک کردن موهاش گفتم با

 ... مارشهیعاشق ب وانهیدکتر د هینه ... یکمیآره  یکمی-

 : نگام کرد با لبخند وگفت برگشت

  شهیجالب م-

  دانشگاه پیکل هی... یلیخ-

 : خنده گفت با



 ؟ شهیاستاده عاشق شاگردش م-

 :زدم وگفتمموهاشو بهم  دمیخند

  استاده خلو چله-

 : کرد وگفت اخم

 بد جنس-
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 ... ماه گذشت هی

 کردمیکه فکرشوهم نم یها پیکل نیباتری. ز میگرفت مونویعروس یها پیکل

  کرده بودن درست کردن یزیخودشو دوستاش برنامه ر

سختم  یلیمعذب بودم خ یلی، من خ مونیوسشب بود وامشب شب عر یها مهین

  شناختمیرو نم یشکیبودن  که ه مونیتو عروس ایلیبود خ

 یکردن بودن که حس بد یبود ومهمونا در حال خدا حافظ یعروس یآخرا ....

و استرس  تیداشتم ... امکان نداشت االن وقتش نبود ، فکر کنم به خاطر حساس

  بود ادیز

  و به خودم کشوندم اونجارفتم وعمه ر یگوشه ا به

 :گفت یرو چشمام خوندمگن وآروم وبا نگران ینگران عمه

 شده ؟ یچ -

 : دیدست و اون دستم که عمه دوباره پرس نیمن کردم ا منو



  شده گلم یچ دیپرس-

  بد جور استر سم رو باال برده بود باال یدهنمو قورت دادم نگران آب

 : آروم گفتم 

  ادهماهانم فک کنم جلو افت-

 : وگفت دیلب گز عمه

 ؟ یمطمئن-

  دیتاک یتکون دادم به نشونه  سرمو

 : وگفتم دمیچرخ

 ؟ زهیلباسم تم-

 : لباسم گفت یدر حال وارس عمه

  زهیتم-

 : وگفتم دمیسمت عمه چرخ دوباره

 . ترسمیحاال چکار کنم نگرانم م-

د که کردن از مهمونا سمت ما اوم یفراغ از خدا حافظ وسفیلحظه  نیهم تو

  ضربان قلبم به سرعت افتاد دست خودم نبود

 : و بهمون برسه گفتم ادیسمت ما ب نکهیاز ا قبل

  قربونت برم عمه خودت بهش بگو من رفتم-

  اومد من رفتم یداشت م وسفی

 « وسفی»

  رفت دمیسمتشون که ُرز ول کرد با د رفتم



م بر خورد که عمه به یلیاز کنارم رد شد رفت خ یحرف چیبدون ه ستادمیا متعجب

  کردمیبودم و رفتنشو نگاه م ستادهیطور ا نیخودش اومد سمتم هم

 : بود که نگاهمو سمت خودش چرخوند بود وگفت عمه

  بهش حق  بده-

 : کتم بردم وگفتم بیباال انداختم دست تو ج یابرو

  بر خورد کرد یطور  نیاما چرا ا هیعیطب دونمینگرانه ؟ خب م-

 : کشوند اون طرف تر که نگران شدم وگفتمگرفت منو  بازومو

 واقعا ؟ نیشده نگرانم کرد یچ-

  جان نگران نباش وسفیچته -

  شونهیپر یلیشده آخه ُرز هم مه معلوم بود خ یچ-

 : تر کرد تمام نگاهم بهش بود که ادامه داد لب

  مراقب زنت باش-

 منه ی فهیوظ نیا-

 : انتقال داد که گفتمبهم  ینگران شتریفقط نگام کرد نگاهش ب عمه

  کنمیم یجدا دارم قالب ته-

  هیعیطب نیا-

 ؟ هیعیکنم طب یقالب ته نکهیا-

 : لبخندگفت با

  داره یادیُرز استرس ز نکهینه ا-

 : زدم وگفتم یلبخند

  که متوجه نشم ودرکش نکنم  ستین نیانقدر درکم پا دونمیخب م-



  ُرز ماهانش جلو افتاده نهیآخه مشکل ا-

 : نگاش کردم که گفت متعجب

 دکتر ؟-

 : حادثه رو نداشتم که گفتم نیا دنیانتظار شن جدا

 ... اما-

خودت   ادیب شیپ ادیاز شدت استرس  ز یهر کس یکرد ممکنه برا شهیچکار م-

  یبهتر درک کن دیبا گهید

 : زدم وگفتم یجون یب یمصنوع یلیلبخند خ هی

  آخه میکرد نیزمان تا نیمرو ه یعروس خیاصال انتظار نداشتم ، ما ترا-

  اون دختر تمام کمال مال خودته گهی.... چند رورز د گهیشده د-

 : کردم که با خنده گفت سکوت

 آره ؟ یقرار یب-

 : نگفتم که گفت یزیانداختم چ سرمو

  هیخبر کننیبرو حاال فک م-

 .... به شانه ام زد ورفت یکردم باز که عمه دست سکوت
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 یسع یلینمه بد اخالق شدم اما خ هیکالفه بودم و کمی میبه اتاق خواب رفت......

  بروز ندم کردمیم



  زمیعز ایب- من

بود وسط اتاق کتمو در آوردم وانداختم رو تخت وگفتم تو  ستادهیکردم ا نگاش

  خستم یلیخ رمیدوش بگ رمیلباس عوض کن من م

 : بود وآروم زمزمه کرد نیپا سرش

  من متاسفم-

 : گفتم رفتمیحموم که م سمت

  ستین یکه عمد نیا ستیمهم ن-

 ریورفتم زدر آوردم نگفت داخل حموم شدم ودر رو گذاشتم رو هم  لباسامو یزیچ

 ... طیشرا نیآب سرد بهتر بود برام تو ا

من ... داشتم  یبرااما نه  گذشتنیروزها که تابستون بود روزها هم که  م نیا....

 ... گذشته بود اما هنوز مونیبود از شب عروس یمدت شدمیتر م یکالفه تر و عصب

تا  خوابمیمدت رو کاناپه م نیکه جمعه بود ، منم به انتخاب خودم تمام ا امروزم

 کمیخانومم که هنوز خوابه ...  دمیصبحونه رو چ زیشدم م داری...صبح زود تر ب

بهم  یلیهنوز و م هی. اون ازم فرارنمونیز فاصله انداخته بمن و ترس رُ  یبد اخالق

مجبور به  تونستمی؟منم که نم هیاز چ یو ترسش ناش یسرد نیتمام ا دونمینداره نم

  کنم که دوست نداره یکار

که  یمدت نینگاش کردم مث تمام ا یچشم ریآشپز خونه بودم که اومد ز تو

که  دهیپوش ی دهیپوش یبرهنگ چیهبود و بدون  دهیتوخونمه بلوز شلوار پوش

من  لیزنم طبق م خواستمیدوست نداشتم م یطور نیبهم ، من ا ختیریاعصابمو م

و ازم  کردیمنو درکم نم ایلذت ببرم اما ُرز گو دنشیلباس بپوشه و من از د

.  کردمیرفتارشو درک نم نیانگار هنوز ، ومن اصال ا دیترسیوحشت داشت و م

دوست ندارم   یمن زن خجالت هیمه خجالت وشرم واسه چه نیا گهیزنمه د یوقت

 . گهید میمحرم میوازدواج کرد میعقد  کرد یپس واسه چ



 گهیبکنم من د یکار هی دیبا رونیاومدم ب الیفکر وخ نیدادم  از ا رونیب نفسمو

 . صبرم سر اومده گهیمنتظر موندم د یلیخسته شدم  خ

  نشست زیگفتن سالم پشت م با

  و دادم کهجوابش آروم

 : چند لحظه که نگاهم بهش بود گفتم بعد

 ؟ یهم سرت کن یروسر هی یخواست-

 : نگام کرد وگفت متعجب

 ؟ هیمنظورت چ-

  زمیمنظورم واضحه عز-

 شده ؟ ی؟چ یبد اخالق شد نقدیچرا ا-

 : بخوام باهاش بحث کنم نداشتم وگفتم نکهیشدم ، جدا حوصله ا مونیپش  نیپا سرم

 ...یچیه-

 : ماجت تمام گفتس با

  هست تیزیچ هیچرا -

 : کردم وگفتم نگاش

 انگار نه انگار شوهرتم ، نامحرمم ؟ یجلوم نشست چیبقچه پ نیهست آره ، همچ-

 : تر کرد وگفت لب

  من راحتم-

 : شدم وگفتم ینسبتا عصب شیتفاوت یجواب وب از

  اما من ناراحتم-

 : اجازه ندادم وگفتم رو برداره نذاشتم یبهش بود تا خواست قور نگاهم



  ایبرو لباساتو عوض کن ب-

 : قبل گفت یتفاوت تر  از لحظه  یب

  گفتم که من راحتم-

 : گفتم تیعصبان با

  منم ناراحتم یدیشن-

 : گفتم تیکه با عصبان رهینکرد وخواست لقمه بگ ییاعتنا

 ؟ یستیمگه زنم ن-

  من چشم رو هم گذاشت تیکرد از عصبان سکوت

 : ه دادمخشم ادام با

  یهست یاما ازم فرار یزنم شد هیمدت-

 : بود که با خشم ادامه دادم ساکت

 ؟ یشب ازدواجمون که حالت بد شد االنم که خوب-

 : کردم نگام کرد چشم تو چشم وگفتم نگاش

 االن ؟ گهید یاتفاق افتاد .،خوب شد نیخونم دوبار ا یاومد یاز وقت -

 : زدم ادیکه فر دادیبود داشت با سکوتش حرصم م ساکت

 ... با تو أم-
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 : آروم بود وگفت لحنش

 چته تو ؟-

 چمه من ؟-

 : کردم و ادامه دادم یبد اخم

 ... دلم ریزده ز یخوش-

 : تر  شد و گفتم یلحنم عصب هوینگام کرد  فقط

  دو ماهه دق کردم ... برو لباساتو عوض کن-

 دفه بلند شدم هیزل زده بود بهم که  شیوحش یبا اون چشا یجور نیهم

  دمیبازوشو گرفتم و بلندش کردم و  کشون کشون دنبال خودم کش ستادمیا کنارش

 : که گفت

 ؟ یشد ونهید-

ادامه  تیکه با عصبان دمیکشینگفتم فقط با خشم دنبال خودم م یزیبودم چ یعصب

 : داد

  ن؟ دستمو ول ک یکنیچکار م-

که  هلش دادم رو تخت تعادلشو حفظ کرد که با خشم تو  میاتاق خواب شد داخل

 : صدام گفتم

  زن شوهر دار هیلباساتو عوض کن مث -

 : دفه داد زدم هیو

 دلم خوشه زن گرفتم ؟-

کمد رفتم  یتر شدم و سمت کشو یهمه سکوتش جر نیدهنشو قورت داد از ا آب

  که یدر حال رونیب کردمیپرت م تیعصبان لباس توش بود با یزانو زدم و هر چ

 آخه ...؟ یچ یبرا یکرد میپس ... قا هیواسه چ یهمه لباس لخت نیا- من



   رونیلباس توش بود ب یو هرچ کردمیطور تک تک کشوها رو باز م نیهم

  کردمیپرت م

  خورهیم ی؟ به چه درد هیلباسا واسه ک نیزن گرفتم ؟ آره ...  ا-من

  میو لحنم خشن نا مالبودم  یعصب یلیخ

بلند شدم تمام  تیکوتاه برداشتم و با عصبا ن یدامن ل هیتاپ کوتاه با  هیتو لباس  از

دستمو سمتش پرت کردم  یکه لباسا یحرف چیتخت نشسته بود بدون ه یمدت لبه 

 : وگفتم

 تنت کنم ؟ ای یپوشیخودت م-

 : تفاوت گفت ینگام کنه کامال ب نکهیا بدون

 ... خوامینم-

 : گفتم ادیفر با

  یپوشیم-

 : بر گردوند با اخم گفت روشو

  اه ولم کن-

 : دندونام گفتم یاز ال تیجلو گذاشتم با عصبان قدم

  یخودت خواست-

از تنش در آوردم  عیحرکت سر هیو با  تیشدم  وبا قدرت بلوزشو با عصبان وخم

 : و با خشم گفتم

 ... حقته-

 : خودشو از نگاهم بدزده گفت کردیم یکه سع یدر حال تیعصبان با

 ... یروان-

 : انگشت اشاره گفتم دیبهش بود با تهد نگاهم



  سراغم یایکه خودت ب دمیهر چقد تحمل کردم بسمه ... بهت فرصت  م-

  یمونیگل م یغنچه  هیمثل  تو

 : نکرد که ادامه دادم یریتغ میانداختم اما لحن عصب دستمو

 یایخودت ب چهیعطرت خواستنت بپ مشی... منتظرت م ستین یدنیغنچه چ-

  سراغم

 : بهش بود که ادامه دادم نگاهم

   زنم تو خونم خوامیم-

 : به لباسا کردم وگفتم واشاره

 ... بپوشه یجور نیا-

 : زمزمه کرد آروم

  یعوض-

 : پوزخند گفتم با

 ؟ به خاطر  خواسته ام از زنم ؟ میمن عوض-

 : انداخت و گفت سرشو

  رونیگم شو برو ب-

 : پوزخند گفتم با

 ... خونمه اتاقمه تو هم زنم-

 : وگفت شیوحش یکرد با چشما نگاهم

  یروان-

  موهاتو ببند شلخته نیتوالت برداشتم وگفتم با ا زیرو م پسیکل

 : ادامه دادم شدمیکه از اتاق خارج م یرو تخت انداختم در حال پسیوکل



 صبحونه منتظرتم-
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 « ُرر»

  رونیاز اتاق رفت ب یروان

رو برداشتم ومحکم پرت کردم خورد به در وداد زدم که  پسیشدم که کل یعصب

 : بشنوه

 « ونهید»

و بلند شدم و با اکراه لباس عوض کردم و اونطور که  دمیکش یکشدار نفس

  به لبام دمیبرق لب برداشتم کش هیو بستم ... خواست موهام

  رونیادکلن زدم و از اتاق زدم ب کمی

 : سر تا پام انداخت و گفت یزیبر انگ نیتو آشپز خونه که نگاه تحس رفتم

  یباش یجور نیتو خونه هم شهیهم خوامیم-

  نشستم زینگفتم و پشت م یزیچ

 : تو فنجونم وگفت ختیتازه دم که انگار دوباره درست کرده ر یچا برام

 کنمینم نیتضم ی، ول دمیفرصت م یمدت هیاما بهت   ستمین یآدم صبور یلیمن خ-

  کنم یتا چه حد صبور

 : رو نون تستش وادامه داد دیبهش رفت که کره مال نگاهم

 ...پس بهتره خودت-

 : گفتم یعصب یکم یولحن دمیحرفش پر ونیم



 ... گهیبس کن د دمیفهم-

 : کرد با خنده گفت نگام

 . ادیز ستمین یزیدم مسالمت آمفکراتو بکن . من آ یخوبه پس حساب-

 : در سکوت گذشت به زور چند لقمه خوردم که گفت یقیکردم دقا سکوت

  یاز دستم ناراحت-

  زدم یپوزخند فقط

 : انداخت وگفت نیپا سرش

  یخواستیمغرور وخود خواه م وسفی هیکه  یخود توبود نیاما ا ستین ادتیتو -

بحث و دعوا نداشتم تا خواستم بلند منم حوصله  ختیریداشت اعصابمو بهم م جدا

 : گفت تیشم با عصبان

 نیبش-

 : دادم و گفتم لشیتحو ینگاه غضب آلود هی

  رمیمن س-

  ستمیمن ن -

  تو دارمخب بخور من چکار-

 : کرد نگاهش وحشتناک غضب آلود بود که گفت نگام

  ستمین ریتو س دنیاز د-

 : گفت ادیبودم که با فر ستادهیدهنمو قورت دادم سکوت کردم هنوز ا آب

 ؟ یدیشن-

  نه-

 : داد زد یعصب



  ُرز یگستاخ شد-

 : گفتم کردمیوآشپز خونه رو ترک م زیکه م یدر حال تشیتفاوت به عصبان یب

  ستیفک کنم  بودم ،چون دست خودم ن-

 : داد زد یرفتنم عصب با

  داره یصبر منم حد یلعنت-

 ... منگفتم و داخل اتاقم شدم و در رو بست یزیچ

 «وسفی»

 « داره یصبر منم حد یلعنت»آشپز خونه رفت پشت سرش داد زدم  از

  تفاوت رفت یو ب ساکت

به آرامش برسم  دیبهم امروز که خونه بودم مثال در کنار زنم با ختیر اعصابمو

  .  بهم ختمی. ریروزا بد جور نیا

ر گرم بودم س نقدیشدم ا قیول کردم رفتم اتاق مطالعه و مشغول درس وتحق منم

 . وسخت مشغول درس خوندن که گذشت زمان رو اصال  متوجه نشدم

کشش نداشت و گشنم شد خونه در آرامش مطلق  گهیها  گذشت ... مغزم د ساعت

 کردینم یدوماه هم  ُرز آشپز نیا نکهیبا ا ومدیاز آشپز خونه هم ن ییصدا جیبود ه

 ییابتدا یزایچ ایوردن نبود قابل خ ای سوختیم ای کردیخراب م ای کردیاگه هم م

 .... عمه اش ای فرستادیم مامان ایو اکثرا  میخوردیوآماده م یوراحت وحاضر

 ادی مونهیکنار اومده بودم تازه اول زندگ زایچ نیبا همه ا لیتفاص نیتمام ا با

 . سخت نگرفتم ز،یهمه چ شهیدرست م رهیگیم

  ... آشپز خونه همون بود جمع نشده بود داخل

 زیچ  نیکه نبود نگاه کردم ... راحتر یآماده ا یرو باز کردم ... غذا خچالی در

  مواقع املت بود نیتو همچ



که  زیرو م اتی. و محتوخچالیگوجه ها رو در آوردم از تو  کیسبد کوچ 

رو خلوت کردم و  زیخم شدم وبا ساعد دستم هل دادم و م یصبحانه بود رو کم

 . زیسبد گوجه رو گذاشتم رو م

و  کیکوچ یدر آوردم و با چاقو نتیاز داخل کاب تابهیرو بستم ماه خچالی رد

 .  خورد کردم ینیتابه نگ یتو ماه میو گوجه هارو مستق زینشستم پشت م
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روشن کردم وداخلش روغن  رشیتابه رو گذاشتم رو اجاق و  ز یشدم وماه بلند

  تابه رو گذاشتم یکم کردم و  در ماه رشویز ختمینمک ر کمیو

  بود لمیزنگ موبا یصدا که

  بود نیبرداشتم وجواب دادم شاه لویاپن آشپز خانه بود رفتم وموبا رو

  نیجونم شاه -من

 : گفت یلحن شاد با

  مضاعف شد میانرژ یکه داد یجواب نیبا ا یبه به پسر شنگول-

 : زدم  وگفتم یپوزخند

  نباشم فدات شم چرا-

 خوبه ؟ یمتأهل یایبر وفق مراده دن یزندگ-

 « با حرص گفتم»چجورم -

 : خنده گفت با

 چته ؟-



  ...بگویچیه-

 ؟ نیتمر یایم یک-

 هستن ؟ ایناهار بخورم ، ک امیم گهیساعت د هی-

  طبق معمول همه هستن-

 ؟ یترانه هارو ازش گرفت-

 ... نه-

 چرا ؟-

  گهیفعال نه وقت د-

  بابا ی، ا چرا-

  حوصله ندارم الیخ یب-

 چتونه نکنه دعواتون شده ...؟-

  دلو دماغ ندارم جون خودت نینپرس شاه یچیه-

 : خنده گفت با

  نیجون من همش دوماهه ازدواج کرد نیرکورد شکوند-

  شلوغش نکن من حالم خوب نبود ، کم حوصله شدم  یخودیب-

چه  یدونیتو که م ستیخوب ن  یلینکن تو رو خدا خودش حالش خ تشیاذ وسفی-

  داره یطیشرا

  رفت به گوجه ها مشغول هم زدن گوجه ها شدم حواسم

 : گفتم

  نمتیبیم امیجان م نیباشه شاه-

 ؟ یریترانه ها رو ازش بگ یتونیم نیبب-



  گمیخودت زنگ بزن بش بگو من نم-

 : سر داد که با حرص گفتم یقهقه ا چنان

  زهرمار-

 : باخنده گفت-

  نمتیبیاشه مب-

آشپز خونه و تخم مرغ  در آوردم از تو  زیرو گذاشتم رو م یکرد گوش قطع

 تلبه رو گذاشتم یهم زدم و در ماه کمیو سه تا دونه رو گوجه ها شکوندم  خچالی

نون در آوردم و گذاشتم داخل ماکرو  زیخشک شده بودن از تو فر  زیرو م ینونا

  خاموش کردم رشویتابه انداختم ز یبه ماه ی. نگاهویو

  زیتابه رو برداشتم وگذاشتم رو م یماه

سراغ ُرز اونم صبحونه درست نخورده بود حرصم گرفته بود ولج باز شده  رفتم

  در بزنم داخل شدم نکهیبودم امروز ، بدون ا

 تخت نشسته بود وچند کتاب دور  و برش و لبتابش جلوش روشن وسط

 : برداشت ومتعجب گفت سرشو

 ؟ یزنینم در گهید-

 : پوزخند گفتم با

  رمیاجازه بگ دیخونم با یورود به اتاقا یبرا:

  اتاق منه نیاما ا-

 : گفتم متعجب

 اتاق تو ؟-

   یخودت اتاقتو جدا کرد-



 : گفتم قاطعانه

  یداشته باش شویتا تو آمادگ خوامیمن جدا نکردم فعال رو کاناپه م-

 : بحث کش بره که گفت نیا ذارهینم

 ؟ یدار خب کارم-

  ناهار آمادست-

  ندارم لیم-

  بودم که لپتابشو بستم ستادهیدر ا یرفتم تمام مدت در آستانه  جلو

 : گفت غیج با

  نکن-

 : محکم گفتم یلحن با

  یناهار بخور یایب خوامی، االنم ازت م یدوست ندارم باهام قهر کن-

 ... ستمیمن قهر ن-
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  یباهام قهر یعنیرفتارت  نیبا ا-

 : کرد وگفت نگام

  یتو سرم داد زد-

 : تر کردم وگفتم لب



 خوامیباشه معذرت م-

 ... اما-

 : گفتم عیادامه بده. وسر نذاشتم

  شمیباهام بد اخالق تر م یکه قهر کن یدونیاما نداره ... خوب م-

 : پشت کرد بهم  وگفترو تخت و  دیتخت دراز کش یهل داد گوشه  کتاباشو

  ادیخوابم م رونیبرو ب-

 : گفتم یدست به موهام بردم و عصب یادیز یکالفگ با

 ؟ گهید یقهر-

  فکر کن یجور نیحاال تو ا-

 حواست هست ؟  یکنیم تمیرفتارت اذ نیبا ا یُرز دار-

  نیهم ادیمن خستمه خوابم م کنمینم تینه اذ-

  بخواب ریباشه پس راحت بگ -

 : ت که ادامه دادمنگف یچیه

  امیدارم قبل از شام م نیتمر رونیب رمیمن دارم م-

 : شدم آروم گفت دنیسمت کمد رفتم مشغول لباس پوش و

 ؟ یخوریناهار نم-

 : نگاش کردم وگفتم-

 ؟ یمگه ناهار آماده کرد-

 : تفاوت گفتم یبرام کرد که ب یکج دهن

  خونه امیاما شام م-



 شام آماده کنم ؟ یعنی-

 : زدم وگفتم یندپوزخ

 ؟ یبلد میمگه آشپز-

 : کرده بود که ادامه دادم یبد اخم

  پخته منتظرم باش یچ یچ نتیز نمیخونه بب رمیسر راه م-

 « ُرز»

 ادیکردن رو  یبه خودم و کم کم آشپز یتکون هیگرفتم  میهمون روز تصم شب

  شروع کنم ییجا هیاز  دیبل اخره با رمیبگ

 زیکردم خونه رو تم دیخر یمقدار هیمنم رفتم  رونیرفت ب وسفیکه  عصرش

 دونستمیاصال نم شستمیکار داشتم ، بعد شام بود که داشتم ظرف ها رو م یکردم کل

چرا حرصم گرفته بود من تو آشپز خونه بودم و با حرص و سرو صدا ظرف 

 : بود که با خنده گفت وسفی یکه صدا شستمیهارو م

 ؟ یخوریحرص م نقدهیچرا ا-

 : نکردم محلشم ندادم  که ادامه داد نگاش

  یاریسر خودت ن ییبال  یچیحاال ظرفها ه-

 : حرص گفتم با

  بجهنم-

 : خنده گفت با

  یریبگ ادی یآشپز دیبا یآخرش که چ-

 : گفتم تیکردم و با عصبان نگاش

 ؟ هی، مگه چ رمیگیم ادی-



 : خنده گفت با

  نگفتم یزیمن که چ زمیباشه عز-

  هنوز بهش بود که باز مشغول لب تابش شد کردم نگاهم سکوت

 . ظرف ها رو شستم منم

« کنن  کهیکردم ندادم برام ت یعجب اشتباه»بودم  دهیرو که عصر خر یمرغ

استرس  کمیرو برداشتم  یزیت یساتور یمرغ رو تخته گوشت گذاشتم چاقو

م چه من تا حاال تو کل عمرم چاقو دست نگرفت» زدمیداشتم،  باخودم داشتم غر م

 «چکارش کنم ؟ نویبرسه بخوام مرغ تکه کنم  اوف حاال ا

داغون شد گوشتاش له شد اصال. با  چارهی. مشغول شدم مرغ بدمیکش یقیعم نفس

رون مرغ زدم که دست گرفته بود  البته چاقو رو  ی کهیت نیحرص رو آخر

دن . زارمیدر ب چارهیحرصمو سر مرغ ب خواستمیبرداشتم و با قدرت زدم مثال م

دستم  یبود که انگشتا ادیشدت ضربه ز نقدیمن همان. ا غیج یضربه همان و صدا

  دید بیبه شدت آس

دستمو گرفتم ، اما بد زده بودم تا مغز  یپرت کردم و انگشتا غیرو با ج چاقو

  زدیاستخوانم درد گرفت وخون فواره م

  دیهم نکش هیثان۲۰اتفاق به  نیا  ختیدفه بغضم شکست و اشکم ر هیو

  خودشو به آشپز خونه رسوند غمیج یبا صدا مهیهم سراس وسفی

  نهیدستمو بب کردیم یسع

 : زدیتو صداش موج م ترس

 با خودت؟ یچکار کرد- وسفی

و بند هم  زدیبود بس که خون م یهم خون وسفی ی، دستا کردمیم هیشدت گر به

  اومد ینم



کردن  و اثبات عشقش  نانیبه دوست داشتنش و اطم کردیدلگرمم م شینگران نیا

با تمام وجودش نگرانته   یکی یحس کن یداره وقت ینگاش کردم چه لذت هی، با  گر

 . و دوست داره

  درد داشت انگشتام یلیخ  دادمیدستمو باز کنه اجازه نم کردیم یسع وسفی

 ... خوادیم هیخودتو ...اوف بد زخم شده بخ یداغون کرد- وسفی
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 : دست پاچه بود در حال باز کردن گفت دیها دو نتیکاب سمت

 ؟ هیاول یکمک ها یکجاست جعبه -

 : گفتم هیبود که با گر شونیمضطرب وپر نگاهش

 ... یکیاون -

و  یچیبود دستمو باند پ یآورد و با هرمکافات عیسر دیباز کرد وجعبه رو د عیسر

  اومد یمپانسمان کرد خونش بند ن

ناخود آگاه از شدت سوزش  ختیر نیبرام پتاد یمحکم گرفته بودم وقت دستمو

  ودرد

 : نگاهش کرد و گفتم هیگر با

  .آخ...نکن-

 : گفتم هیکرد با گر نگام

  ادیخونش بند نم-



  بخوره هیبخ دیبا-

 : گفتم هیعاشقش بود و با گر ینگاهم به چشما تمام

  ترسمیم-

 : فتوگ دیشد گونمو بوس خم

  زنهیم یحسیدلم ب زیترس نداره عز-

 : دور انگشتام وگفت دیچیپ گهید لیکردم که باز چند گاز استر نگاش

  میبپوش بر-

  میته سالن رفت سیسرو سمت

و  یشست  آب زد تو صورتم به آروم گمویشست  وکمک کرد ودست د دستاشو

 : اشکامو شست  با حوله خشک کرد و گفت

  یآب نزن ریمراقب باش گلم ز یچند روز تا زخم دستت خوب بشه-

  زمیمن خونه باشم بهم بگو عز یداشت یکار هر

داره با محبت کردناش بهم منتقل  یرنینگفتم چه احساس ش یزیزدم چ لبخند

  کردیم قیوذره ذره به وجودم تزر کردهیم

 : گفتم یدیبغض شد با

 ... نگرانم وسفی-

 : کرد وگفت تیسمت اتاق هدا ومنو

 ... قربونت برم ترس نداره که یاله-

  سوزهیم ادیدردم م-

 : ...وگفت میاتاق شد داخل

  تحمل کن فدات شم-



 : وگفت کردیدر آورد مانتو رو تنم م ییکمد رفت مانتو سمت

 آخه حواست کجا بود گلم ؟-

 : بغض گفتم با

  ستمیبلد ن یکار چیمن ه-

  من زیعز یریگیم ادی-

 : مانتو سرشو برداشت و نگام کرد وگفت یهاکردم در حال بستن دکمه  نگاش

 ؟ یخودتو داغون کن گهیچند بار د دیبا-

 : گفتم هیانداختم با گر سرمو

 کنم خو یخواستم واست آشپز-

 : دکمه ها شد  وگفت یانداخت وباز مشغول بستن مابق سرشو

  یبرام مهمتر یزی، تو از هر چ خوامیمن نم یاگه قراره خودتو داغون کن-

 : به تخت کرد وگفت اشاره

  شلوار پات کنم نیبش-

  و دکمشو بست پیو جلو پام زانو زد و .....شلوار پام کرد بلند شدم ز نشستم

حرف گوش کن اطاعت  یدختر بچه  هیسرم کرد وگفت بهتره راحتره منم  مقنعه

 یزدم چه لذت یدرد دستم لبخند ونیمقنعمو برام مرتب کرد با وسواس م کردمیم

 ... همه هواتو داره نیکه ا یر مردداشت کنا

 : که تا خواست از در بره ببرون گفت دیو تندلباس پوش عیسر خودشم

  میبر-

 : بودم که گفتم ستادهیهنوز ا من

  چادرم-



 : کرد وگفت نگام

  مارستانیب میریم خوادینم-

  بدون چادر باشم ستمیمن بلد ن-

 ...احــ میهست نیبا ماش-

 : تمو گف دمیحرفش پر ونیم

  یلطفا بهم بد شهیم-

 میبرداشت سرم کرد  ودستمو گرفت و از خونه زد زیکمد برگشت از رو آو سمت

 .... کردیم تمیدرد دستم بد جور اذ رونیب
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  مارستانیب میدیکه رس دیطول کش یقیدقا

  یعیطب نیواشب بود  مهیبخش خلوت بود ... ن میشد داخل

  دیطول کش یطوالن یقیدقا

 ... نبود که یدر به در دنبال پرستار کس وسفی

  بود نیکه سرش پا یبه متصد تیرفت وبا عصبان رشیسمت پذ یعصب

 : گفت

 پرستارا؟ نیا نیکدوم گور-

با تنه  وسفی دنیخودش رو با ترس ولرز از د دیوعقب کش دیاز جاش پر دختره

 : پته گفت



 ...لطفا ... پرستارا  نیباش دکتر آروم -

  تموم موند مهین یوحرف متصد دیسر پرستار با عجله رس که

 : پرستار سر

 ... یریام یسالم آقا-

 : گفت یحق به جانب وعصب وسفی

  میساعت معطل هیما  نیکنیم یچه غلط نیبگ شهیم-

 : پرستار با ترس گفت سر

 .... دکتر آخه نیببخش-

 : نشسته بودم  کرد وگفت مکتین یتمام مدت رو اشاره به دستم که من وسفی

بر خوردتون با  شهیانگار نه انگار ... شما هم گردمیم یکیساعت دارم دنبال  هی-

 ؟ نیکنی؟ معطل م نهیهم مارایب

 : انداختم از نگاه کردن به پرستار اما گفت سرمو

  میداشت یآخه اورژانس-

 : گفت ادیفر با

  نیخراب شده همه گرفتار نیتو ا-

  شب پرستارا کمترن فتیش روقتهیخب شبه د یریدکتر ام-

 : حق به جانب گفت وسفی

  بدون اتالف وقت عیکن به خانومم ، سر یدگیرس-

 : گفت یپرستار سمتم نگاه کرد سرمو برداشتم با لبخند سر

  لطفا نیاریب فیتشر-

  شدم همراهش رفتم بلند



  بود اما پشت سرمون اومد یهم عصب وسفی

پرستار اومد با بغض  هیبعد  قهیتخت نشستم چند دق یلبه  یاتاق شدم رو داخل

 : کردم ،پرستار   سرنگ آماده دستش بود ومنتظر بود که گفتم وسفینگاه 

 ؟ وسفی-

 : نگام کرد و آروم گفت وسفی

  جونم-

 :بغض گفتم با

  خودت برام انجام بده ترسمیمن م -

 : تر کردم و جلو اومد وگفت لب

  زمیعز دهیگلم ... پرستار انجام م ادینم من دلم-

  ترسمیآخه م-

  ستین شتریکه ب هینترس گلم ترس نداره ، دوتا بخ-

کرد و بعد از  یزیباند دستم رو باز کرد که متاسفانه باز خون ر پرستار

  زدم غیاراده با سوزش سوزنش ج یکرد که ب قیبرام تزر عیکردن سر یضدعفون

  بستکنارم بود که چشم  وسفی

  ... گرفت بغضم

  رفت یبدون حرف پرستار

  شکهیطول م قهیبشه ....چند دق حسیآروم گفت ب وسفی 

  گذشت در سکوت یطوالن یقیدقا

رو آماده کرد چنان استرس گرفته بودم که  لیکنه وسا هیپرستار برگشت تا بخ که

بودم  کنارم بود با دست سالمم دستشو گرفتم وفشار دادم چشم بستم منتظر وسفی

  کنه هیکه بخ



نشده بود که به  حسیزدم از درد  اصال ب غیسوزن رو زد چنان ج نیتا اول که

 افتادم هیگر

 :با پرستار گفت ادیبا فر  وسفی

 ؟ یکنیم یچه غلط -

 : گفتم هیگر با

  ستین حسیب وسفیخدا ُمردم ،  یوا -

  بود دهیمتعجب نگاه پرستار کرد که از نگاه غضب آلودش ترس وسفی

 : گفت تیعصبان با

 ؟ ینزد یحسیمگه ب-

 : گفتم هیبا گر من

  نشده حسیب یلیدرد  دارم خ-

 : با منو من گفت پرستار

 ... زدم یحسیب-

 : گفت ادیکرده بود که با فر یقاط وسفی

 ؟ یزد ینشده ...چ حسیب-

 : گفتم هیگر با

 ... آروم باش تو رو خدا-

 : باز داد زد وگفت وسفی

  ونریگم شو  برو ب-

دست خودم نبود که سر پرستار  ختمیریبه شدت اشک م یزیاز درد. وخون ر من

 ... اومد مهیسراس
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 : داد زد تیاون با عصبان دنیبا د وسفی

 کرد ؟ قیتزر یاون پرستار احمق به خانومم چ-

 : پرستار با ترس گفت سر

 ... ی... اشتباه یاهاشتب-

 : رو لرزوند وگفت مارستانیبود که ب وسفی ادیفر نیا

 بود  ؟ یچ-

 : که گفت زدیسر پرستار موج م یتو صدا ترس

 ....... نگر نینگران نباش-

 لیوسا یچرخ دار حاو زیم ادیبود که قابل کنترل نبود که با فر یعصب نقدیا

 : شد وگفت نیپانسمان رو لگد زد که نقش زم

  کنمیرو سرتون خراب م مارستانیب-

 : از ترس با تته پته تمام گفت دیترسیپرستار جدا م چارهیب

 ... یخواب ... آور ... بود آرام بخش قو-

دفه  هیبودم که  دهیند یجور نیرو ا وسفیبرام قابل درک نبود تا به حال  واقعا

با خشم از  روایسمت سر پرستار حمله کرد و چنان گردنشو گرفت وچسبوند به د

 : دندوناش گفت یال

 .... یتو اون  احمق حسابدار نیریاالن م نیهم-

 : گفتم هیتمام مدت نگاهم بهش بود با گر من



  داره یزی... دستم خون ر کنمیخواهش م وسفی-

  به سرفه افتاد شدیپرستار داشت خفه  م چارهیسرعت ولش کرد اومد سمتم . ب با

 : گفت ادیبا فر وسفی

  بزنم براش اریب یحس یب هی-

 : گفتم هیبود که با گر وسفیبا حالت دو رفت  نگاهم به  پرستار

  زمیخودتو کنترل کن چته عزز-

برگشت و  وسفینگام کرد که پرستار اومد داخل  زمیعز گفتمیباره بهش م نیاول

اما  دیلرزیسرنگ آماده شده رو از دستش گرفت و خودش برام زد دستش م عیسر

 ...... هام که خودشم لبخند زد هیگر ونیداشتم اما لبخند زدم م زد ... درد

کرد و  یزد شست وشو داد ضد عفون هیبعد خودش با وسواس برام بخ یقیدقا

  به خاطر آمپول خواب آور بردیپانسمان کرد داشت کم کم خوابم م

 یمیمال ریبود با لحن غ ستادهیبعد اتمام کارش به پرستار که کنار دستش ا وسفی

 : گفت

  کشهیچشه  اربده م ماریب نیا-

 ... کردن قیتزر نیبد حاله تازه براش مورف- پرستار

 : گفت عیسر وسفیداخل شد که  سرپرستار

  حساب هیشما واون خانم فردا تسو-

  اما دکتر-پرستار  سر

نوع اشتباهات تو.  نیا ستیشما اصال قابل جبران ن یسهل انگار نیا- وسفی

  بشه ماریممکنه منجر به مرگ ب یپزشک

  کنهیشلوغ م یلیدست وپاشو گم کرده بود خ ماریب نیا-پرستار  سر

  با من بحث نکن پرستار-



  من واقعا متاسفم-پرستار  سر

 : همزمان گفت نیکمک کرد از تخت اومدم پا وسفی

 خورهیتاسفتون به درد من نم-

 : مرتب کرد که گفتم چادرمو

  رهیگیداره خوابم م-

  زمیعز میبر- وسفی

 میدیرس یاصال چطور دمینفهم رونیب میپرستار اومد یاعتنا به التماسا وبدون

 .... دادم خوابم برد هیسرمو تک نیتا نشستم تو ماش نیماش

 « وسفی»

 بود لبخند زدم دهیرنگش پر یخوابش برد نکاش کردم کم میحرکت کرد تا

  خونه دمیبود که رس نیسکوت مطلق ماش ودر

کردم وبردمش باال .... رو تخت که گذاشتمش مگه تکون خورد گلم خواب  بغلش

و خودم هم لباس عوض  دمیبود .... لباساشو در آوردم مالفه روش کش یآورش قو

.... تا ساعت ها  دمیکنار همسرم رو تخت دراز کشبار  نیاول یکردم و برا

 خوابیب خوابیب دکنارش بودم و غرق تماشاش مگه خوابم برد دست خودم نبو

  . از داشتنش محروم بودم یبودم ، کنار همسرم بودم ول

  .....من ، تیرسما همسرم بود اما هنوز مالک اون

صبورم گلم تا تو »و زمزمه کردم  دمیبوس یبه آروم شویشونیدادم پ رونیب نفسمو

 « یداشته باش یآمادگ

خودمو  دیبکنم که منو بخواد  با یکار هیخودم  دیطاق باز شدم و رفتم تو فکر با  

معلومه که .... نه  خوابمیشبا جدا م یخودمه وقت ریکنم ، تقص کیبهش نزد

 . ببرم نیفاصله ها رو خودم  از ب دیگرفتم  با مویتصم
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 «ُرز»

  ومنگ بودم جیگ کمیشدم  داریخواب ب از

 شبیخاطرات د یآور ادیکنارم بود ...  دمر خواب بود . با  وسفیشدم که  بلند

  اومد ادمی یهمه چ

تو صورتش بود لبخند زدم و دست بردم تو موهاش خم  یاخم هیبهش بود  نگاهم

 : شدم و   آروم تو گوشش زمزمه کردم

 ؟ یشینم داریب وسفی؟  .....  وسفی-

  ه تکرار کردمانگار نه انگار دستم تو موهاش بود  دوبار اصال

  مارستانیب یبر دیبا زمی... عز وسفی-

که دست بردم کتف برهنشو  نهیحد خوابش سنگ نیتا ا دونستمیخواب ، نم خواب

  محکم تکون دادم

 : خورد و خواب آلود گفت یتکون هی که

  لطفا ... بذار بخوابم-

  شهیم رتیپاشو د-

 : بسته اما خواب آلود گفت چشاش

  ادیامروز ... خوابم م رمینم-

  منتظرن زمیاالن عز یدار ماریب یکل-

  محل نداد همچنان خواب خواب بود اصال



  نیرو تخت بلند شدم اومدم پا از

بود  دستکش دست سالمم کردم  نکیهنوز رو  س شبیآشپز خونه رفتم ، مرغ د به

 و  جمع کردم  وانداختم تو سطل  دستکش رو از دستم در آوردم و

دست  هیحاال با  ستمیبلد ن یچالق شدم رفت  من با دو تا  دست کار»لب گفتم  ریز

 « چکار کنم ؟

  رو پر کردم و گذاشتم رو اجاق یکتر

  کنم داریرو ب وسفیاتاق خواب که   برگشتم

 یجور نیتا حاال شوهرمو ا دمیکه .... لب گز دمیرو از روش محکم کش مالفه

  تخت نشستم یبودم  دوباره انداختم روش ولبه  دهیند

  زمیعز شهیم رتیجان بلند شو د وسفی-من

 : آلود گفت خواب

  رمیم رتریزنگ بزن بگو دوساعت د-

 : دادمو گفتم رونیب نفسمو

 ... آخه-

 : چشاشو باز کنه گفت نکهیا بدون

  دمیاصال نخواب شبید-

 : مچ دستمو گرفت وگفت هویشد و طونیخواستم بلند شم که ش تا

  بخواب شمیپ-

 : دستش که گفت یشدم از گرما یطور هی

 ... لطفا-

 : تر کردم نگاهم بهش بود  اون چشاش بسته که آروم گفتم لب



  رو خاموش کنم یکتر ریبرم ز-

 ؟ گهید  یایم-

 : دادم وگفتم رونیب نفسمو

  امیم-

سرعت اتاق رو ترک  ول کرد نگاهم بهش بود خواب بود هنوز، که با دستمو

  کردم

دادم منتظرم  نتیبه کاب هیرو خاموش نکردم تک یکتر ریداشتم ز یبیعج احساس

 . موندم بجوشه

 هیخوردم  اما  یی. درست کردم و صبحونمو در تنهایی... چا دیبعد جوش یقیدقا

 . بودم مث هر روز نبودم یطور

در اتاق بود که باز شد ...  یساعت بود که صدا هیمدت تو آشپز خونه بودم  تمام

از راه رافتنش معلوم بود که  یخستگ دیکشیپاهاش بودم که صندالشو م یصدا

  . ... خواب آلود خواب آلود بود دیرس

  کردم فقط شلوارک پاش کرده بود نگاش

 : در بود. ومعترضانه گفت یآستانه  در

 ؟ یومدیچرا ن-

 : انداختم وگفتم سرمو

  یم راحت تر بخوابوخسته گفت یخواب بود-

 : اومد پشت مبز نشست وگفت 

 بودم تا خود صبح داری، من ب یخواب بود شبویتو کل د-

 : توجه به حرفش گفتم بدون

 ؟ یخوریصبحونه م-



 : طرفم و گفت هیبازمو آورد  یآورد موها دست

  خوابمیشبا کنارت نم نهیواسه هم-

  کردم سکوت

 : بلند شد وگفت که

  رمیبرم دوش بگ-

 : نگاش کنم گفتم نکهیا بدون

 ریدوش نگ خیلطفا با آب -

  بود هنوز که سرمو برداشتم ستادهیا

  پر لبخند بود نگاهش

 : تر کردم وگفتم لب

  یخوریخب سرما م-

شدم از نگاهش که سرمو انداختم  یطور هیکه معذب شدم  رهیخ کردیفقط نگام م 

  دیسکوتمو که د

 . آشپز خونه رو ترک کرد یحرف بدون
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تنها تو سالن بود رو   وسفی رونیدو روز گذشت که تو اتاق بودم اومدم ب یکی

پام سرشو با  یصدا دنیکه جلو رفتم با شن کردیمبل نشسته بود داشت مطالعه م

  که کردیم میطور هیبرداشت و با لبخند نگام کرد لبخنداش 



 : بودم که گفت ستادهیسرمو انداختم و جلوش ا من

  جان-

  برم حموم خوامیم-

 خب ؟-

 ؟ شهیم-

 ؟ یچ شهیم-

  برداشتم نگاش کردم که گفتم سرمو

 ؟ یدستمو با مشما ببند شهیم-

آورد ومنم   زیفر سهیبلند شد سمت آشپز خونه رفت و از داخل کشو ک خودش

 یجلوم دستمو گرفت و بدون حرف ستادیدر بودم که ا یپشت سرش رفتم تو آستانه 

 : بست که محکم بود آروم گفتم

  محکمه یلیدردم گرفت خ-

 : برداشتم نگاش کردم با لبخند گفت سرمو

  یتو چقد لوس-

 : اخم گفتم با

  خب محکمه-

 ... آب بره دیخب نبا-

 : اتداختم وگفتم سرمو

 حموم کنم ؟ یحاال چطور-

 حمومت بدم ؟ یخوایم-

 :استقبال کردم و با لبخند گفتم شنهادشیبرداشتم از پ سرمو



 ؟ یکنی؟...کمکم م یجد-

 : پر چشاش وگفت لبخند

  چرا که نه-

 : به نگاه مشتاقش بود که گفتم نگاهم

 فقط سرمو کف بزن باشه ؟-

 : باال انداخت وگفت ییابرو تک

  باشه-

 .... سمت حموم رفتم یزدم وبدون حرف لبخند

  دمیچیحموم شدم ... لباس در آوردم و حوله رو دور تنم محکم پ داخل

 : متعجب گفت دنمیاومد با د وسفی

 با حوله ؟-

 : نگاش کنم گفتم نکهیا بدون

  من راحتم-

  شدم مونیقبول کردم پش شنهادشویپ نکهیا از

  رو از جاش برداشتم و آب سرد وگرم باز کردم یتلفن دوش

 : که گفتبود  ستادهیا کنارم

  برات باشه زنمیکف م عیمن سر-

 

 : حموم رو گذاشت وگفت هیپا چهار

  راحتره نجایا نیبش-



  رو از دستم گرفت دوش

  شدم سینشستم ... شامپو رو برداشت و آب  رو سرم گرفت خ هیچهار پا رو

 ... دست مشغول کف زدن سرم شد در سکوت هیشامپو رو سرم گذاشت با  یکم

 : کنه که گفت یسرمو آب کش خواست

 ... حوله رو در آر تنتو آب بکشم-

 : سرمو بردارم گفتم نکهیشد بدون ا یخشن وعصب یکم لحنم

  گهیتو برو د خوادینم-

 .... زدم غیاعتنا به من خواست حوله رو بمشه که ج یب

 : خنده بود گفت لحنش

 چته ؟-
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  زدم  غیحوله رو بکشه ج خواست

  نکن  ...نکن -

 :گفت ادیبا فر واریتو د دیشد دوش رو کوب یدفه عصب هی

  یلعنت یتو زنم -

 : گفتم غی. وجدادیداد و ب هیگر با

  رونی...برو ...ب رونیبرو ب -



 : گفت ادیکنه و با فر یپرتاب کرد که حرصشو خال ییهوا یلگد تیباعصبان

  نوی...بفهم ا یتو زنم شد -

  یکه تو اکو یهق هق یحموم رو ترک کرد و من موندم و صدا تیوبا عصبان 

 ... دیچیحموم پ

 وسفیچراغ سالن روشن بود نگاهم به  رونیوقت بود از اتاق اومدم ب رید شب

رفت که رو مبل خوابش برده بود برگشتم به اتاقم و ملحفه از اتاقم  آوردم و روش 

آب بخورم ...امشب   وانیل هیتشنم بود که  یلیپزخونه خو برگشتم آش دمیکش

  آب رفتم اتاقم وردنلباس خواب تنم بود ...بعد خ هیشبا  یبرخالف بعض

  ( وسفی )

  اوردمیخودم ن یاما اصال به رو دمیاز خواب پر دیکه روم کش مالفه

 ختهیو ر خچالیباز شدن در  یرفت تو آشپز خونه و صدا دمیقدم هاشو شن یصدا

مطمن  یقدم هاشو که برگشت سمت اتاقش وقت یبعد صدا یقیدقا وانیشدن آب تو ل

شدم پشت به من داره چشمامو باز کردم با حرص نگاش کردم .. چنان ببا حرص 

لب زمزمه  ریبود وز نشلباس خواب ....ت هیدادم   رونینگاش کردم که نفسمو ب

... تو  یستیاما ن یمنتظرت بمونم ...مال من دیبا یتا ک شمیم ونهیکردم ) دارم د

  ( مویزندگ دهیکش شیآت یحس لعنت نی؟ا یدوستم ندار

 ... مبل جابه جا شدم و غرق افکارم شدم رو

...رز باز دانشگاه  دیزمستان هم از راه رس شدیهوا هم کم کم داشت سرد م....

 یرام صبرب گهید سوختمیودرسش شروع شد من همچنان تو تب نداشتن زنم م

 ... گرفتم مینمونده بود که تصم

 : بود و حالم داغون که عمه گفت نیپا سرم

 ؟ هیچ متیتصم یبکن یخوایچکار م-

 : سرمو بردارم گفتم نکهیبودم و بدون ا ریبا انگشتان دستم درگ 

 ... ... بعد گذشت شش ماه انگار نه انگار نیبکن یکار هیشما برام  -



 : برداشتم وگفتم سرمو

  دوستم نداره -

 : خاطر نشان کرد و با لبخند گفت نانیاطم با

 ... نه اشتباه نکن ...دوست داره ..اما -

 : دمیپرس عیو نگران سر مضطرب

 ؟ یاما چ -

  کرد سکوت

 : دادم وگفتم رونیب نفسمو

  بخوام ششیشبا تو اتاق پ دهیاجازه نم یاون حت -

  یخواست نویاما خودت ا -

  حالم بد تره دارمیخوابم تا خود صبح بب ششیخب اگه پ -

 : گفت بالبخند

 ... پسر اریطاقت ب -

- 
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 ترسهیام ازم وحشت داره م بهیمرد غر ی...انگار ذارهیعمه محلم نم کمکم

 .... بود  طاقتم طاق شد مجبورش کردم که دهیکه لباساش پوش لی...اوا



که باورت کنه باهات راحت باشه  یکردیقانع م یجور دیاونو با یاشتباه کرد -

دوست خوب قبول کنه بعد شوهر ..نه  هیدوستانه باشه وتو رو اول به عنوان 

  یکردیمجبورش م نکهیا

  کنم اون زنمه یآور ادیکارم  نیحق با شماست اما خواستم با ا دیشا دونمینم -

  داره یخاص طیآره حق با توعه.... اون  اما شرا -

 صبر کنم ؟ دیبا یتا ک -

...هنوز خودشو قبول نداره برا  هیک دونهیبهش فرصت بده اون سر در گمه . نم -

 ... تورو با شک دوست داره نیهم

کم کم عمه  شهیم زیاگه دوسم داره چرا شک؟ ...صبرم دار ه لبر نهیمنم دردم هم -

 : فتو گ دیخند

 ... صبور باش یطاقت یب نقدریچرا ا -

 : لبخند ادامه داد با

  انهیهم که ..ناش شیآشپز -

 : آروم وگفتم دمیخند- 

  شهیاگه بگم افتضاحه کمه ...باورتون نم -

 : وگفت دیباز خند عمه

  هیحاج ینازپرورده  ستیبلد ن یچیه میبهت که گفت -

 : دادم وگفتم رونینفسمو ب.

 یغذا نجاستیبا هم ...مشکل ا میخوریباشه م یهرچ ستیاما من دردم غذا ن -

 ... زنهیمطلقا لب نم رونیب

 : با خنده گفت عمه

  عروسک نیا یلیبد دله خ -



  دهیاجازه نم ارمیخدمتکار هم نم یحت -

 چرا ؟ -

 مونیسر از زندگ یکس خوادی...اما به نظرم نم ادیز میندار یما که کار گهیم -

  ارهیدرب

 ... طور بود نیهم شهیهم -

 : گفت یقیلبخند عم با

  راپورتشو بده یکس ترسهیم -

 : خنده گفتم با

  خدا به داد برسه -

 ؟ نهیباهات سر سنگ یلیخ -

  محتاطه یلیخ ستیهم ن یمینه ...اما صم نیسر سنگ نکهینه ا -

  بذار خدا بزرگه گریعجله نکن دندون رو ج -

  یآخه تا ک -

 : دادم و ادامه دادم رونیفقط نگام کرد که نفسمو با حسرت ب عمه

  دارم زنمه اجیبهش احت ستمیکه ن غمبریداره پ یصبرم حد -

 : داد و گفت لمیتحو نباریکوتاه ا یخنده   عمه

  دوست داشته باشه یاما نخوادت ول شتیپسرم ...جدا سخته زنت پ یحق دار -

 : لبخند گفتم با

 نیرو تضم یزیمن چ نینکن یا هیگال شتونیکرد پ یتیز ازم شکاوقت اگه ر هی -

... زن گرفتم که به  خوامیندارم ... خب زنمو م یاراده ا نکهی...نه ا کنمینم

  رهیگیآرامش برسم گناه که نکردم ...زورم م



  از امشب برو تو اتاقت کنار زنت و راحت بخواب -

  شهینم -

 : گفت متعجب

 چرا ؟ -

کنه  یراحت بشه بد عنق بشه اتاق رو ترک کنه و چه بسا بد اخالقنا ترسمیم -

  اوقات منو هم تلخ کنه

  مطمئنم ادیباهات کنار م -

 .... شمیم خوابیب شهیاون وقت من برام سخت م -
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  شهیتحمل کن ... درست م یمدت -

 : دادم وگفتم رونیب یقیبا حسرت عم نفسمو

  سخته عمه ...گفتنش راحته یلیخ -

  زنمیباهاش حرف م -

  کنه یبا من بد اخالق ادینه عمه ممکنه ناراحت بشه ...ب -

 : گفت یلبخند با

  یگفت یزیکه متوجه نشه تو به من چ زنمیباهاش حرف م یجور -

 : زد عمه که لبخند رو مهمون لبام کرد و گفت یلبخند چشمک با



  میا شگرد خاص خودمو تو دارما زن -

...رز  رمیگیم شیاگه قهر کنه باهام ...آت یوا شهیمتوجه م زهیاون باهوشه ت -

 ... مشکل خودمون به خودمون مربوطه گهیم شهیهم

 هیعال ارهیدرب تونیسر از زندگ یهر چه کمتر کس گهیکه راست م نویخب ا -

  حل بشه دیمسئله با نیمسلما ...اما ا شهیروابط شما هم بهتر م

 نکنه واقعا دوسم نداره ؟ -

 : اخم گفت با

...اونقدر دوست داره  خورمیتکرار نکن ...اون دوست داره من قسم م یه نویا -

  هم هست ادتیز

 : اخم گفتم با

 عه عمه جون ؟ -

 : داد وگفت رییبا خنده حرف رو تغ عمه

 . ژهیمهمان و امیکنسرت منم ب یحاال ک -

 : گفتملبخند  با

 یبچه ها یزمستون برا میحضور شما باعث افتخاره عمه جان ...کنسرت دار -

  میدر نظر گرفت نشویهز یسرطان

  گهیاووووف کو تا سال د -

  بشه یط دیهفت خان رستم با میریآخه تا مجوزشو بگ -

  زنمیباهاش حرف م یتوپ دم کلفت دارم ارشاد اسالم یآشنا هیمن  -

 : گفت یلبخند با

  زنهیرو حرفم حرف نم -



 ... خوب میلیخ -

 : دادم وگفتم رونیب نفسمو

  ودرد دل کردن باهات لذت بردم یخب عمه از هم صحبت -

 : گفتم شدمیم بلند

  شمیخوشحال م نیدارم افتخار بد شیکنسرت ک هینوروز  دیع -

 : با اخم گفت عمه

 ؟ یکنیدعوت م گهیاون وقت منو سال د یبرنامه دار دیتو ع -

 : لبخند گفتم با

  کنم عمه جون تتونیاذ یخواستم کم -

 : گفت شدیبلند م زیاونم از پشت م یدر حال یاخم با مزه ا با

  یکنیم جایتو ب -

 ؟ گهید نیاریم فیتشر -

 خدا بزرگه میچکاره ا نمیبب دیتا ع -

  عمه جان نیکه سالم و سرزنده باش انشاال

 : گفت یبالبخند

که  کشمیواز زبونش حرف م زنمیباهاش حرف م ین جورممنون پسرم ...م -

  متوجه نشه

 : ملتمسانه نگاه عمه کردم وگفتم -

  شتونیمتوجه نشه من اومدم پ کنمیخواهش م -

داره اما باهات  یخاص طیراحت پسرم ...قلقش دستمه ...درسته اون شرا التیخ -

  نکنه یانجام بده و کوتاه فشویوظا دیازدواج کرده و با



 : وگفتم دمیکش یآه

برگرده ...من در کنار رز فقط آرامش  یزود به حالت عاد یخدا کنه همه چ -

 .... نیهم خوامیم
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 (وسفی )

 : گفتم یکردم با لبخند میرو برداشتم رو دستام تنظ تاریگ

  نمیبخون برام بب -

 : گفت یبالبخند رز

 ۳...۲....۱و.... -

 ( میعشق قد کی یبا عشق شروع کردم نواختن آهنگ) داغ منم

 

  شروع کرد خوندن یبعد لحظات اونم

  یزنده کرد یو اومد میعشق قد کی یداغ

  یخاموش دام رو تو پر آوازه کرد شهر

  یدوباره زنده کرد ی...تو منو کشت یداشتم ، دوسم داشت دوست

 دیکه رز هم با تعجب دست از خوندن کش دمیدفه دست از آهنگ زدن کش هی

 : وگفت

 ؟ ییهویچتدشد  -



 : گفتم طنتیلب خندان وش با

 ؟ میباهم بر یایم -

 : که گفت دمیتعجب رو تو نگاه پرسش گرش د کامال

 کجا ؟ -

  یزوج هنر هی میاون ور بش میهم دوتامون بر با

آورد با خنده هاش  یاش شدم منو جدا به وجد مقهقهه سر داد که محو تماش چنان

 : خنده هاش گفت ونیم

 ؟ یا ونهید -

  شمیم ونهیبا تو که باشم د ینه ول -

 : خنده گفت با

تو هم به  ینه ول ی...ول دونمیتو رو نم کنهیحکم اعداممو صادر م یحاج ونهید -

  ..البته زود تر از من یشیقصاص م یرتیغیجرم ب

 : خنده گفتم با

  میشیم یاما زوج موفق -

 : لبخند گفت با

  آره زوج جوان مرگ -

 ...صدات نگات خنده هات یکردم تو فقط مال من یشوخ -

محو تماشاش  کنهیام م ونهیکه داره د شیایشرم وح یفدا نییانداخت پا سرشو

 : بودم با لذت و گفتم

..لمس کل وجودت متقعلق به . کنمیحق نداره صداتو بشنوم نگات کنه دق م یکس -

 ... کنه  فقط



بهش انداختم که فرصت رو  ینگاه میبه موهاش برد پشت گوش انداخت  ن یدست

 : شمردم وگفتم متیغن

 ؟ یکشیهنوز ازم خجالت م -

 : منو من و کتمان گفت با

 ... نه-

 ؟ یترسیازم م کنمیاما حس م -

 ؟ یکنیفکر م یجور نیچرا ا -

  نمیبیدارم م کنمیفکر نم -

 : سکوت کرد ادامه دادم فقط

  یآخه باورم ندار -

  مشکل خودمم که هنوز خودمو باور ندارم یستیمشکل تو ن -

 ؟ یپس چرا باهام ازدواج کرد -

 : داد و آروم گفت رونیب نفسشو

 ...دونمینم -

 : نگاه مشتاقم بهش و گفتم تمام

 ؟ یشیمتوجه م نوی...ا یزنم گهیاما د -
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 : بغض گرفت دلمنو لرزوند و گفت صداش

  بهم فرصت بده کمی -

 : دادم وگفتم رونیگذاشتم و نفسمو ب زیرو م تاریگ

 اجیخسته شدم رز ...من بهت احت گهیهم شد ...اما د یلیمن بهت فرصت دادم خ -

  .شبا آرامش ندارم.. ادهیاما فاصله است ز یشمیدارم درکم کن ...پ

  انگار که با حرفام دنبال بهونه شد که بلند شد با سرعت سمت اتاق رفت 

رو برداشتم و شروع کردم نواختن  تاریدادم بازم گ رونیبا حرص ب نفسمو

  کردیخوندن آرومم نم نیاما ...ا ادی...خوندم نواختم حرف دلم ز

  ار نداشتمگذشت ...کالفه بودم و سر در گم آروم و قر یساعت

بود جا رفتم  دهیروشن بود ...رو تخت دراز کش یشدم رفتم اتاقش چراغ خواب بلند

  در رو قبلش بستم

  تخت نشستم یشرتمو از تنم در آوردم و لبه  یت

 : رو تخت که آروم زمزمه کرد دمینبود اما پشت بهم داشت منم دراز کش خواب

 ؟ یبخوب یخوایم نجایا -

  زمیآره عز -

  ..نه نجایلطفا ا -

 ؟ ستیمن ن یجا یعنی یگندگ نیتخت به ا -

 : گفت آروم

  نه -

  یلعنت یخسته شدم داغون شدم رو مبل ...کمر درد گرفتم رو اون کاناپه  -

  ...خب برو تو اون اتاق تختم داره یخودت خواست -



  نفره دوست ندارم ...اصال من اون اتاق رو دوست ندارم هیمن تخت  -

  اون اتاق رمیپس من م خب -

 : شدم با خشم گفتم یدفه عصب هی

  یکنیم خودیتو ب -

 : صداش بره باال گفت نکهیاما آروم بدون ا یعصب اونم

  وسفیدرست حرف بزن  -

 ... طور زل زده بودم بهش نینگفتم هم یچیکردم ه سکوت

 ؟ یکنیطور نگام م نیچته چرا ا -

 : لبخند گفتم با

 ؟ یاب دارتو چقد لباس خو -

 : به خودش کرد وگفت نگاه

  به تو چه -

 : لبخند گفتم با

  خانوم گل یشد یدختر بد -

 : وگفت دیرو خودش کش مالفه

 ... ادیخوابم م رونیبرو ب -

 : وگفتم دمیرو تخت دراز کش منم

  رمینم -

  نشو نچسب کیپس پشت کن و بهم هم نزد -

 : لبخند گفت با



  خب چه اشکال داره -

 ریکه تمام نگاهم بهش بود اون ز یداد که با لبخند در حال رونیبا حرص ب نفسشو

 : مالفه گفتم

  نکنم تتیاذ دمیقول م -

 : بود وگفت یکامال جد لحنش

  ترسمیازت م ینه تو خطر ناک -.

منتظره بود حرفش با  ریسر دادم که واقعا غ یحرف رو زد چنان قهقهه ا نیا تا

 : خنده گفتم

  نداشتم تا حاال  تیمن که کار -

 : و خشک وخشن گفت یخشم و جد با

 بخواب حوصله ندارم ریبگ -
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 : خنده گفت با

 ... یایب شهیم -

مالفه در  ریسرشو از ز تیبا عصبان دیحرفمو کامل نکرده بودم که چرخ هنوز

 : آورد و گفت

 رونی...برو ب وسفی -

 : ده گفتمخن با



 بخوابم ؟ شتیپ یباشه قبول اما اجازه داد -

رفت دنبالش رفتم با  یو سمت در خروج نیاز رو تخت اومد پا تیعصبان با

  نگفت یچیسرعت بازوشو و گرفتم سر جاش متوقف شد ه

 کردنیم ونمیزل زده بودم به چشماش که داشتن د منم

 : که زل زده بودم به چشماش گفتم یدندونام در حال یخشم از ال با

  ی...تو مال من یازم فرار کن یحق ندار -

 : کرده بود که با اخم و خشن گفت یفشار دستم به بازوش اخم بد از

  دستمو ول کن دردم گرفت -

 یکنیم یکم لطف یدر حقم من  دار -

با ترس بود از لحنم از نگاه پر خشمم که فقط نگام کرد  دهیترس یلینگفت خ یچیه

 : و لرز وآب دهنشو قورت داد که ادامه دادم

  کشمینم گهید یخسته ام ...خسته ام کرد -

اراده ....فاصله رو کم  یداد بازم سکوت اما زل زده بود بهم که ب رونیب نفسشو

کردم و با خشونت تمام ...که هلم داد محل ندادم به تقالهاش م بازوشو بدتر گرفتم 

 : تمام تو صدام گفتم تیداختم رو تخت با عصبانو سمت تخت رفتم و ان

 : با بغض و ترس گفت ستمیمگه من شوهرت ن -

 وسفیتو رو خدا  -

 : گفتم ادیفر با

  جواب منو بده -

 : گفتم تینگام کرد که با عصبان  هیفقط گر باز

 ؟ یزنم شد یواسه چ -

 : گفت دهیبر دهیو ترس و بر هیگر با



  ...دو...نمینم -

 : پوزخند گفتم با

  ...محض عذاب من بود دونمیمن م -

 : پر ترس و اشکش زل زدم و گفتم یتو چشا ادیبا فر و

 آره ؟ -

 : هق هق گفت با

  نه ...نه-

 : با آرامش یو گفتم کم دمیبوس شویشونیشدم پ خم

 ... عذابم نده لطفا یجور نیا -

  بود و هق هق هیفقط گر بازم

 : و گفتمروش که نشسته بودم  روبه

 ... نداره یبرام کار -
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 : گفت هیگر با

  وسفیتو رو خدا  -

 : و گفتم کردمیکه اتاق رو ترک م یدر حال تیاومدم با عصبان نیرو تخت پا از

 ... خودت منو بخواه -



بهش فکر کردم که  نقدیرو مبل ا دمیدر رو محکم بهم رفتم تو سالن دارز کش و

 دمیخواب بهم غالب شد و خواب یخستگ تاینها

 

 ( رز )

با رفتنش  رو تخت به پهلو شدم با هق هق ...تو  رونیاز اتاق رفت ب تیعصبان با

آخر  دیچقد طول کش دونمیو فقط هق هق کردم نم نیجن هیخودم جمع شدم مث 

 ... خواب مهمون چشمام شد

هنوز خواب بود رو مبل صبحونه رو آماده  وسفیشدم  داریکه از خواب ب صبح

نشستم به  زیکه صبحونه رو آماده کردم ...پشت م دیطول کش یا قهیکردم چند دق

  شد داریب دمیصبحونه بخورم که د خواستمیو م ییتنها

به آشپز خونه اومد سرمو انداختم سکوت کردم نگاش هم  میطور مستق همون

 : گفت کردیز مو با خچالیکه در  ینکردم در حال

 ؟ ینکرد دارمیچرا ب-

  یهنوز کسل ریدوش بگ هیبرو  -

  شده رمید -

 : برداشت پر آب پرتقال کرد و گفت زیاز رو م وانیل هی

 دانشگاه ؟ یریم -

 : ام رو قورت دادم و گفتم لقمه

  رمیدوازده م -

 : و بعدش گفت دینفس آب پرتقالو سر کش هیمتوجه شدم  یبهش نبود ول نگاهم

  با آژانس برو -

  پول نقد ندارم ...برام بذار -



  رمیبرات بگ نی...تا ماش یکالس رانندگ یکم کم بر دیبا گهیباشه ...د -

  االن وقت ندارم رمیتابستون م -

 : گفت کردیکه آشپز خونه رو ترک م یحال در

  رونیب میدنبالت ...بر امیعصر م -

 کجا ؟ -

 یفهمیبعد م -

  میشام خونه ا -

  مامانم یخونه  میرینه م -

 ؟ یریمگه عصر مطب نم -

  بعد مطب -

 : در که گفتم یبود تو آستانه  ستادهیا

 ؟ یرینم نیمگه تمر -

  رمینه ...امروز نم -

  مارستانیکردم که رفت باال ... و آماده شد رفت ب سکوت

 کردم یریگرد گ دمیبه خونه کش یبعد خوردن صبحونه بلند شدم دست منم
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هم با خودم  یرفتن شدم ظرف غذاخور یکارهارو انجام دادم کم کم آماده  ی همه

در آپارتمان رو قفل کردم .. جلو  رونیبردم ...مرتب و آراسته از خونه زدم ب



 نکهیمث ا ومدینداشت اصال باال ن یا دهی...هرچه زدم دکمه رو فا ستادمیآسانسور ا

حدود  یپسر بچه  هیهمون موقع  رفتمو سمت پله ها  دمیکش یداشت پوف ریبازم گ

باال  یاومد از پله ها یم نیده دوازده ساله که تپل مل هم بود داشت با سرعت پا

که از کنارم که چه عرض کنم  رفتمیم نییپله پا نیو منم داشتم از اول دیکه بهم رس

شدم  ریبهم زد که واقعا غافلگ یچنان تنه ا ...رد شد با سرعت عجله هم داشت و

و  تعادلم رو از دست دادم .کفشام هم پاشنه بلند بود و متاسفانه سقوط کردم از پله 

زدم  غیو ج دمیچیخوردار شدت دردش بود که به خودم پ چیها و البته پام بد جور پ

شد پسره هم و چه بسا چندتا پله هم غلط خوردم و استخونام نابود  نی...خوردم زم

خوردن  نیکه عجله داشت اصال متوجه زم بسفک کنم  نیانگار نه انگار رفت پا

 . من نشد

بلند شدم چادر تازه ام هم  داغون شد .بلند شدم اما از درد پام داشتم  یسخت به

 . شدمیهالک م

 .لنگان تا دم آپارتمان برگشتم لنگان

 . و به زحمت در رو باز کردم دمیجیپیاز شدت درد پام به خودم م جدا

  داخل شدم کفشامو پرت کردم و  چادرم همون دم در انداختم تا

چه برسه راه  سمیرو پام وا تونستمیخودمو رسوندم اتاق خواب .مگه م یسخت به

 . برم

کنارم بود رو کتفم که گذاشتم  فمیگرفته بود ک میتخت نشستم از شدت درد گر ی لبه

رو گرفتم ...منتظر شدم  وسفی یدر آوردم و شماره  فمیاز ک لمویرو پاهام و موبا

رو رو تخت  یگوش تیاما جواب نداد ...دو باره گرفتم بازم جواب نداد با عصبان

 . انداختم

شال از تو کمد در آوردم و دوباره   هیزور بلندشدم و لباس عوض کردم   به

 . تخت و پامو  رو با شال بستم ینشستم لبه 

قرص مسکن خوردم و بدون آب قورت دادم و به  هیکمد  یتو کشو شدم از بلند

 . دردش کمتر شده و قابل تحمل دیتا شا نیزحمت از گلوم رفت پا



در آوردم و با  یگذشت . گرسنه ام شد ظرف غذاخور ادیساعت با تحمل درد ز هی

 ... خوردم یچه جون کند

 وسفی یازم شماره رو از رو تخت برداشتم و ب یخوردن غذا دوباره گوش بعد

  گرفته بود دردش که کمتر نشد تازه بد تر هم شد میرو گرفتم ...جدا گر

 ( دهیخدا چرا جواب نم یوا )

بود که سه  ییکه بند اومد خوابم برد ...به خاطر مسکنا میگر دمیتخت دراز کش رو

 . خوردم و خوابم برد یزمان یفاصله  نیتا تو ا
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پام  دیشدم که با درد شد داریاز خواب ب یبودن که وقت یقرصا خواب آور قو نقدیا

 . شد ریاراده اشکم سراز یمواجه شدم که ب یبود ...با چنان درد

 هیگر ونیشدم م یکنارم بود و شمارشو باز گرفتم . جواب نداد. باز عصب میگوش

نگاه  هیپرت کنم رو تخت که  تو دستم بود زنگ خورد با گر رویاستم گوشهام خو

هام و جواب دادم با  هیگر ونیلبخند زدم م هیکردم خودش بود  یگوش یصفحه 

 : گفتم هیگر

 ... الو -

 : وگفت  دمینفس نفس زدنش رو شن یصدا

  الو -

 : معترضانه گفتم هیبا گر کردمیم هیکه دلم پر بود داشتم گر منم



 ؟ یکجا بود -

 : متعجب و لحن نگران صداش گفت 

جواب بدم فدات  دمی؟ خب نرس یکنیم هی... اتاق عمل بودم . گر زمیچته عز -

  بشم

 : هق هق گفتم با

  وسفی -

 : دینگرانتر شد و پرس ریخ نه

 ؟ یکنیم هیچته گر -

 ... پام ...پام -

 : دیکه نگران پرس هیو گر کردمیهق هق م داشتم

  نمیمنو ...درست حرف بزن بب یکشت -

 : گفتم یدیشد یگربه  با

  فک کنم  پام شکسته، مردم از درد دونمیاز پله ها افتادم ...نم -

  ؟یییییچ-

 : گفتم هیگر با

 ... کمکم کن -

 ... جواب ندادم یدید مارستانیب یومدیخب چرا ن -

  انسورم خرابهآسن ادیز ادیدردم م امینتونستم ب -

 : تو صداش گفت یو نگران ادیدلهره و ترس ز با

  اومدگلم ...اومدم -

  قطع کرد عیسر



  ( وسفی )

 . خونه با آسانسور رفتم باال  درستش کرده بودن دمیو زنده شدم تا رس مردم

 مهیدر رو با عجله باز کردم و. سراس زدمیکه نفس نفس م رفتمیبا عجله راه م نقدیا

  خودمو رسوندم داخل اتاقش

  تنش بود یکوتاه یتخت نشسته بود و لباس راحت ی لبه

  شدم داخل

 . تخت زانو زدم مقابلش یسمتش رفتم و پا عیکرد سر نگام

 : کردم شال دور مچشو باز کردن که گفتم شروع

 شد ؟ یطور نیا یاز ک -

 : اما با بغض گفت کردینم هیگر گهید

 . م برم دانشگاههمون موقع که خواست -
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 : پاش بودم ورم هم کرده بود که گفتم یحال وارس در

 ؟ یچرا زودتر خبرم نداد -

 صد بار بهت زنگ زدم ....آخخخخخ -

 : زد که مضطرب گفتم غیکردن پاش چنان ج یبه خاطر وارس 

  در رفته یهم که کرده به احتمال قو یورم نیفک نکنم شکسته باشه با ا -

 : شدم و ادامه دادم بلند



  نیشاه زنمیزنگ م -

در  بمیاز تو ج مویبهم بود که گوش سشیجور ملتمسانه نگاه قشنگ و خ نیهم

 ... یبود و شکستگ یرو گرفتم که متخصص ارتوپد نیشاه یآوردم و شماره 

  بودم جواب بدن و تماس برقرار شد منتظر

  وسفیجونم  - نیشاه

  سالم -

  سالم از بنده -

  ؟ ییکجا - -

  چطور ؟ مارستانمونیب -

 : نفس زدم که گفت نفس

 شده ؟ یچ -

  فک کنم در رفته شیرز مچ پا نیشاه -

  یمطمئن -

  آره -

 ؟ یک -

  ادهیدردش ز یلی...خ شهیم یچند ساعت یظهر -

  ارشیپاشو ب یهست یمعطل چ -

 ... نکنه دستت درد میباشه اومد -

  گذاشتم بمیرو تو ج یبود ...گوش سیمدت نگاهم به رز بود که چشاش خ تمام

  کمد رفتم که لباس بدم بپوشه سمت



و دامن در آوردم از تو کمد گفتم  دیدر آوردم و ...دادم پوش ینسبتا کوتاه یمانتو

کمکش کردم مرتبط  دیو. ازم گرفت و از باال پوش شهیبهتره شلوار سختت م نیا

  . نیکرد و آورد پا

تخت که نشسته بود زانو زدم  و کمک  یشلوراک در آوردم  پا هیسراغ کمد  رفتم

  دیکردم اونم وپوش

 : و گفت ستادیپا ا هیسرش کردم خودش مرتب کرد و بلندشد و رو  مقنعه

  چادرمو بده -

 ... خوادینم -

  تونمینم ستمیمن راحت ن -

تخت نشست و  یتازده از تو کمدش دادم سرش کرد  لبه  یو چادر دمیکش یپوف

 : باز پاشو رو با شال بستم و گفتم

 آره ؟ ادهیدردت ز -

 یلی...خ ییییوا -

...با آسانسور  رونیب میپاش کرد و باهم از خونه زد یگرفتم صندل راحت دستشو

 مارستانیب میو رفت می....سوار شد نیپا میرفت
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 : گفت نیپاش شاه ی نهیو معا یاز عکس بردار بعد

  ناجور هم در رفته یلیدر رفته ...خ -

 : تخت نشسته بود یکه لبه  رز



 ؟ رمیگچ بگ دیبا -

  جابندازم دینه اول با - نیشاه

 : و گفتم دمیگز لب

  ادیدرد داره ز -

 : رز گفت یپا یدر حال وارس نیشاه

رز  زد و شروع کرد ماساژ دادن  یبه پا یورم کرده و شروع کرد پماد یلیخ -

زنمو لمس کرد  در   یپا نیبهم منتقل شد که دست شاه یحس بد کمیزنم  یپا

 یبردم و شروع کردم ماساژ دادن پا شیکمال احترام و نا محسوس خودم دست پ

 : شد و گفت تمیمتوجه حساس یبا لبخند نیزنم شاه

 ترم ؟من دک -

زنمو خودم ماساژ دادم و مدام از پماد به پاش  ینگفتم فقط لبخند زدم ...و پا یچیه

  دیچیپیرز از هم از شدت درد به خودش م زدمیم

 : اومد وگفت نیکه گذشت شاه یطوالن یقیدقا

  ستیکار تو ن -

 : مشغول کارش شد و گفت نیرفتم شاه کنار

 ... یبود خانم یعال دتیجد یترانه  -

  زد یلبخند مصنوع یبه سخت رز

اما  کردیتحمل م یو به سخت شدیکه آه از نهاد رز بلند م دادیمحکم ماساژ م یلیخ

 :که معترضانه گفتم دیچیپیاز درد به خودش م

 ... لطفا نیشاه -

  به اعتراضم نکرد ییاصال اعتنا نیشاه

 : وگفت



  شمونیاختتام کنرست ک ی...برا یسیبنو یمل یترانه  هیازت بخوام  شهیم -

خجالت  دیو شا کردیم یصبور یلیخ کردینم هیگر کردیرو تحمل م یادیز درد

 : تو ابروش گفت دیکه با اخم شد

  کنمیم یسع -

  هرچه زودتر بهتر - نیشاه

 : که باز طاقتم کم شد و گفتم دادیماساژ م پاشو

  شیجون من پسر آرومتر ...کشت -

 : به من با اعتراض خشم خشن گفت رو

 ... بفرما یخودت بلد -

 : کردم ادامه داد سکوت

  نه؟ ایکارمو انجام  بدم  یذاریم -

 : خنده گفتم با

  خوامینزن بابا ...معذرت م -

ام که از درد به خودش  چارهیازم گرفت و باز مشغول کارش شد زن ب نگاهشو

 دیچیپیم

 : و گفتباز زنمو به حرف گرفت  نیشاه

 ؟ گهید یایم شیک -

  اگه قسمت باشه حتما -رز

  هیهم عال تیروح یسفر برا نیا نیماه عسل که نشد بر - نیشاه

 : درد باز لبخند زد وگفت ونیم

 .... ماه عسل که قراره منو ببره -
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 زدمیزد که قلبم از کار افتاد و بال بال م غیحرفش کامل نکرده که چنان ج هنوز

 هیپاشو جا انداخت رز هم که از شدت تحمل درد اشکش در اومد به گر نیشاه

  افتاد

 : گفت یواسه حال خراب من زد و با لبخند یچشمک نیشاه

  تموم شد -

  کنار رفت از کنار تخت نی.جلو رفتم شاه کردیبه رز رفت که هق هق م نگام

 شد رز و بغلش کردم و آروم زمزمه  کردم ) تموم شد ...تموم شد ( زیخ مین

 : گفت هیگر با

 ...؟ وسفی -

 : و گفتم کردمیم نوازشش

  نکن هیگر وسفیجان  -

 : با خنده گفت نیگونه اش رو که شاه دمیبوس

  رمیگچ بگ خوامیم یبسه عشق باز -

 : گفت نیرو به شاه هیبا گر رز

  اگه برات ترانه نوشتم -

 : و گفت دیهمزمان  اخم کرد و خند نیشاه

 ؟ یری...خانوم ام گهیدستت درد نکنه است د یبه جا ایب -



 : م زنم رو که گفتم کردینوازش م هنوز

  یدستت بشکه اله نیشاه -

 : کالفه شد هلم داد و گفت نیشاه

  نمیبرو کنار بب -

  رمیگیآ ...خودم گچ م ینزد یدست زد - من

  ... ستیپاره کن ...کار هر کس ن کهیمردم رو ت یتو برو قلبا - نیشاه

 یکه واسه اره و چکش و شکستن مناسب تر یدار یخشن ی هیتو رو ح - من

 : زنم شد و گفت یمشغول گچ گرفتن پا نیشاه

شما نبودم ...امشب که  قینازکه .وگرنه رف یلیدکتر اما در عوض دلم خ الیخیب -

  عشقم شیپ رفتمیداشتم م یانداخت یزندگمنو از کار و  ینیبیم

 : با خنده گفتم 

  یافت یراه م یتا حاال دار یبه به از ک -

 با خنده گفت ؛ نیشاه

  شیسال پ یرا که افتادم س -

  ینه بابا زبون در آورد - من

 ندارم قشویفک کنم ..آمار دق شهیم یسال یس هیاونم  نیشاه

 : خنده گفتم با

 رفت ؟ یعاشق شد -

 : با خنده گفت بازم

 ستیوقت ن یلیقلم خ هی نیا -
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 : سرشو تکون دادم به حالت تاسف گفت رز

  سوزهیدلم براش م -

 : بهش بود و گفتم نگاهم

 ؟ یدونستیتو هم م -

 : گفت عیرو به رز سر نیشاه

 ... آ یگینم نیبه ا  یچیه -

 : و حق به جانب گفتم معترضانه

 ؟ میشد بهیغر گهی...پسر مودب باش ...حاال ما د گنیبه درخت م نیا -

  بعد میکن شیبشه رسم یگفتم قطع هیچ بهینه بابا غر - نیشاه

 : لبخند گفتم با

 ؟ شناسمیمن م -

 یخودیب گهیخونه مبدون که زنت بهت م یرا ننداز ...رفت یسوال ستیب - نیشاه

  خودتو هم خسته نکن از منم حرف نکش

 : زد واسم و گفت یرزچشمک

  بذار گریدندون رو ج گهیراست م -

 : گفتم نیبه شاه رو

 ... دهنشون قرصه اون به رز گفته رز هم که نقدیزنا ا یهمه  -

 : هاشو ماساژ داد و گفت قهیکنار شق دمیبه رز بود که د نگاهم



  یلیخ کنهیسرم درد م -

  زمیبهت مسکن بدم عز یخوایم - من

 ستیخوب ن ادشمیچند تا خوردم ز یدونینه م - رز

 : که رز ادامه داد دمیکش یپوف

 پاک تو گچ باشه ؟ دیچند روز با -

...داروها تو هم سروقت مرتب بخور دردت به ندرت کم  هیدوهفته کاف - نیشاه

  شهیم

 : رز آروم گفت روبه

  رفت یچالغ شد -

 : اخم گفت با

 ؟ یتو چرا خوشحال -

 ارتمیدربست در اخت گهیکه همه جور د یدونیچرا که نه م -

 : اخم آروم گفت با

  خواب باشه یدیعمرا ...مث اون دفه بشه خواب د -

 : گذاشتم و گفتم شیشونیبوسه رو پ هیبودم و  خم شدم  ستادهیا جلوش

  چه نه من هستم یتو چه بخوا -

 :بود با خنده گفت شلیدر حال جمع کردم وسا نیشاه

خب  خوادیمنم دلم م نیگی...نم نیجون دوستاتون مراعات  حال من مجرد هم بکن -

 ؟

 : خنده رو کردم سمتش و گفتم با

 ؟ خوادی...حاال دلت م یریم یعشق باز  شهیهم دمیجور که فهم نیبچه پر رو ا -



  میکیهر روز با  کنهیغلط کردم ... هرکس بشنوه فک م یچته بابا آبروم برد -

 : رز کرد با خنده ادامه داد نگاه

و  ای...اون وقت ب شهیکالغ چهل کالغ م هی دهیراپرت مارو م رهیحاال زنت م -

مارو داشته باش خدا  یحفظ ظاهر کن هوا کمیدرستش کن ...جون من داداشم 

 ..... بده رتونیخ
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 : گفتم طنتینده و شخ با

  برو خوش باش ما دهنمو قرصه -

 هنوز میا زهیما پاستور چسبهیوصله ها به ما نم نیا زمینه عز - نیشاه

 : و گفتم نیزدم واسه شاه یچشمک

 ... یخودم کیفابر قیبابا رف دونمیم -

 : بهم داد که ادامه دادم یلبخند

  تموم شد -

  بله تموم شد - نیشاه

 : به رز گفتم رو

 ؟ یدرد که ندار -

  شده نیچقد پام سنگ یادولیدرد دارم اما نه ز -

 : با خنده گفت نیشاه



  یکنیعادت م -

 ... میبر گهیخب ما د -

 میشد نیسوار ماش میخارج شد مارستانی... از ب نیکردم رز از تخت اومد پا کمک

 . خونه میو رفت

 : تخت نشسته بود رز و گفتم یلبه ....

 گلم ؟ یالزم ندار یزیچ -

  نه -

 : بهش بود که سرشو برداشت و گفت نگاهم

 ؟ وسفی -

 : لبخند گفتم با

  جونم -

  کردم امشب تتیاذ -

  یدیدرد کش یهمه کسم تو کل یتیچه اذ -

 ؟ یاز دستم ناراحت -

 : تخت زانو زدم نگاهم هنوز تو چشماش بود اونم نگاهش تو چشمام و گفتم یپا -

 عشقم ؟ یواسه چ -

  شبیبابت د -

 ... اما یلیآره خ  شبیآهان ... د -

 ؟ یاما چ -

ناراحت  یلیخب خ ادیاز دستم برم یمن چکار کنم ...چکار یاما تو تو نخوا -

  گهید کنمیاما تحمل م شمیم



 ؟ وسفی -

  وسفیجان  -

  منو یبخشیم -

 : دادم و گفتم رونیشدم و نفسمو ب بلند

هم نداره هم تو ناراحت  یا دهیفا دونمیبحث رو ادامه بدم آخه م نیا خوامینم -

 بهم زهیری...منو م یکنیهم اعصاب منو خراب م یشیم

 : حال خارج شدن از اتاق ادامه دادم در

امشب ...که بدتر از  تموم  میفکر نکن ...خصوصا به من که چه حال یچیبه ه -

 ... که گذشت ییشبا نیا
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 یو چندتا از دوستامون عل الیل نویم یحت شیرفتن ک یقینوروز کل گروه موس دیع

 ... منو عمه میرضا وزنش ما هم رفت

  دادم تو هتل بمونم حیشب پشت سر هم اجرا داشتن  من که اصال نرفتم ترج دو

  سوم قبل اجرا شب

 : آروم ملتمسانه گفت وسفی میاتاق هتل بود تو

  اما انگار نه انگار میچند روزه اومد -

 : تفاوت به التماسش گفتم یب

 من برو راحت به اجرات  برس الیخیامشب ب یتو که دو شبه اجرا دشت -



  یایمن دو شبه اجرا دارم اما تو نم -

اومدنم هم به  شیک امیاصال دوست ندارم ب یدونیخودت خوب م وسفی نیبب -

  خودت بود نه کنسرت خاطر

 : اخم گفت با

 ؟ یذاریمنت سرم م یدار -

نشه  رتریهم شلوغش نکن برو به اجرات برس د یخودی...ب زمیعز ینه چه منت -

  جام نیمنم هم

 : بود که گفت دایتو لحن و حرفاش پ یکالفگ جدا

  یکنیم تیاذ یبخدا دار -

شب کنسرت  هیاصفهان  یبر میبرگرد دیفرداشم با یامشب اجرا دار زمیعز نیبب -

  یکنیبهم خراب م زیاعصابتو نر یخودیب یدار

  رمیامشب منم نم یایاگه تو نم -

  مشکل خودته -

 ... به در خورد یضربه  هیموقع  نیهم

  اوففف- وسفی

  برو اومدن دنبالت منتظرتن -

 : بهش زده شد و گفت یاعتنا به در که باز تقه ا یب

  ...بدامشب  یبخدا بد کرد -.

 : گفت یعصب وحال

 ؟ یخودت خواست -

 : و اما آروم گفتم یعصب -



 ؟ یکنیم  دمیچته تو چرا تهد -

 تو ؟ ایمن چمه  -

 : نگاهش به من بود و گفتم دمیتفاوت دراز کش یرو تخت ب رفتم

 زننیبرو  در م -

رو شناختم که  نیشاه یراس نگاهم نبود اما صدا دیسمت در رفت تو د یعصب

 : گفت وسفی

  اومدم ...برو -

شد اومد لباس عوض کرد در سکوت کل وجودم چشم بود دوخته بودم  دربسته

  اسپرت جالب زد پیت هیبهش تمام مدت هم پشت بهم داشت 

 : و واسه بار آخر گفت برگشت

 ستین قشیجز تو ال یشکیکه ه ی...عشق خونمیامشب به عشق تو م -
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بوسه گذاشت رو موهام و رفت  هینگفتم سکوت کردم که اومد خم شد  یچیه

 ... رونیب

مث  یرسم پیبودم که بلند شدم و لباس عوض کردم ت دهیطور دراز کش نیهم کمی

بود از  رو تخت برداشتم و  لمیزنگ موبا یاما چادر سرم کردم ...که صدا شهیهم

 ... جواب دادم

 . امیمدارم  الو



 یجالب یتاالر نشسته بود ... فضا ینقطه  نیکتریتاالر کنسرت ...عمهتو تار رفتم

  و شوهرم امشب غوغا کرده بودن نیبود شاه ییبود ...رققص نور تماشا

  عمه نشستم کنار

 : اما   نگاهم بهش بود ...عمه گفت دیدیغرق کارش بود  منو نم وسفی

 ؟ یاومد رید -

  تازه گذاشتن بازم باور نکردن وسفمیتو ...گفتم زن  امیرام ندادن ب -

  یاومد یاز اون در م دیبا دنیخب معلومه رات نم -

  دیدیخب منو م -

  ترانشون تموم شد دیرسیبه صدا نم صدا

  سالن یو شاد رو به مهمون یبود پر انرژ وسفی یصدا

 ( ماهتون یسالم به رو )

  زدم یقیعم لبخند

گوش فلک رو به وجد آورده  شونیشاد ادیت و هورا ...فرو دس غیج ایچ تماشا

 . بود

 بود که گفت )سالم به خنده هاتون ( نیشاه نباریا

به  کنمیم میترانه تقد نیکارش گفت )ا یتو اجرا یبا ذوق و تبحر خاص وسفی

).....  

شد  و  قیشد لبخندم عم تیسمت من دارز کرد و نور بود که سمت من هدا دستشو

  رو من افتاد

 : با ذوق ادامه داد 

 ( به زنم که اون باال نشسته کنمیم میتقد)



منو  کردمیشدم از کارش فکر نم زیمردم بود من سورپرا جانیو ه غیج یصدا

  نهیبب

 : با خنده گفت عمه

  بخدا ونستید -

 : خنده رو به همه گفتم با

و  یشلوغ نیتو ا دیدیم نجایوگرنه کجا منو ا یتو بهش گفت یبد جنس یلیخ -

  یکیتار

  دیعمه فقط خند 

  کردم سمت من تیکجا نشستم که نور و هدا قیدق دونهیم -

 ...دوست دارم ( زمیو گفت :) عز دمیبود که  واقعا خجالت کش وسفی یصدا

  و دست و هورا غیج یصدا بازم

 ...( ونهیلب گفتم :) د ریو ز دمیگز لب

 ) و آروم گفت یقیدستش بود رو کرد سمت گروه موس کرفنیبهش بود م نگاهم

۱....۲....۳) 
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  یقیگروه موس یشروع کرد با همون وا و

 

 ... کن ...باورم کن باورم



  نور نگاهت رو رقص

  کن ...باورم کن باورم

 رو اهتیس یچشما یباز شیآت

  کن کن ... باورم باورم

  اون لحن  نوازشت رو رهینم ادمی

 : گفتم متعجب

 ؟ خونهیم هیچ نیا -

 توعه ؟ یترانه  -

 : و گفتم دمیلب گز 

 ... ترانه فقط نیا -

 یی...اعتنا نیرد شدم و سکوها رو رفتم پا تیجمع نیبلند شدم و باعجله از ب عیسر

  به عمه هم که صدام زد نکردم

تو خونه براش  میتنها  یترانه وقت نیمن ا خوندیجور داشت م نیهم وسفی

  خوندمیم

  از خوندن زل زد بود بهم دیدست کش دنمیرفتم باال که با د دید منو

مردم ساکت بودن و زده بودن بهمون  یهمه  فیبال تکل ستادیبا فاصله از ا نیشاه

  عاشقانه اکران شده بود و محو تماشا بودن لمیانگار ف

  شد مونیبزنه که انگشت اشارمو رو لبام گذاشتم که پش یحرف خواست

 دنیهم دست از نواختن کش یقیگروه موس یقدم جلو  رفتم اونم جلو اومد ...حت هی

 : که گفتم نمونیکم بود ب یلیفاصله خ

 ؟ یترانه رو نخون نیقرار بود ا -

 ( بود  ما حواسمون نبود دهیچیپ وسفیدست  کروفنیصدا به خاطر م )



 ؟ زمیعز یاومد یک -

  امیم یدونستیتو م -

  عاشقتم -

 ؟ یخوند نویچرا ا -

  یدوسش دار یلیخ دونمیچون م -

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

  رو دوست ندارم یچیجز تو ه یدونیتو که م -

  ززززمیعززززز -

 با خنده وسفیرو از دست  گرفت کروفنیبود که اومد و م نیشاه

  دیخند وسفی دمیشد که لب گز یچ دمیفهم تازه

  بود انیتماشاچ یو هورا غیج یبود که باز صدا نجایا

 : و دست دور کمرم حلقه کرد و تو گوشم زمزمه کرد ستادمیا کنارش

  یکه خودت نفس من خوادیاعتراف کردن به عشق تو نفس م -

 : گفت کرفنیبود که تو م نیشاه یصدا

 ... یریام یمسر آقاآهنگامون ه یخانوم ترانه سرا نیا -

 : رو به وجد آورد وگفت انیکه تماشاچ یخنده و ذوق خاص با

  یریام یآقا یالبته عشق ابد -

  قیبود که لبخند رو لبام آورد عم غیو ج قیتشو بازم

ازشون  یقیداد و با حرکت دستش به گروه موس وسفی. رو دست کروفنیم نیشاه

  خواست شروع کنم

 : با ذوق و گفت وسفی



 ... غیعاشقا ...دلشکسته ها .....ج -

 : کرفنیتو م وسفی

  ....دوسش دارم قد خدا میچشم مشک یفرشته  نیمن عاشق ا -

و  دمینتونستم رو سن بمونم بد جور خجالت کش گهید  دمیبخدا لبمو گز ونستید

 . ...کال تاالر رو ترک کردم نیرفتم به سرعت پا
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 بود ریگذشت  تابستون بود اواخر ت یماه چند

  خونه دمیبود رس ریداشتم د یاورژانس ماریاومدم خونه ب رید امشب

دم در جا گذاشتم . جلو  فمویبود . ک ونیزیتلو یشدم خونه آروم بود اما صدا داخل

 . رفتم رو مبل خوابش برده بود

 . لباس خواب با

بوسه گذاشتم رو موهاش زمزمه کردم  هیزدم خم شدم  یلبخند ستادمیا کنارش

 دوست دارم ( یلی)خ

دادم و دست بردم و بلندش کنم که ببرمش اتاق تا بلندش کردم خواب  رونیب نفسمو

 : بهم و گفت دیآلود چسب

 ؟ یاومد رید نقدهیچرا ا -

  اومد شیکار پ خوامیمعذرت م -

 : عوض کنم پشتم بهش بود بعد چند لحظه گفت رو تخت . خواستم لباس گذاشتمش



  بخواب شمیپ -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  برهیهم خوابم نم نجای...ا زمیخستم عز یلیخ -

 : گفت آروم

 ... که یمگه منتظرم نبود -

سمتش   نکهیبدون ا خوامیکه من م ی؟ اون گفتیم یلحظه بند اومد چ هی نفسم

 :بچرخم ادامه داد

  یخواستینم نویمگه هم -

 ... سمتش نگاش کردم ... اونم فقط نگام کرد برگشتم

 : شرتمو تنم نکرده بودم که آب دهنمو قورت دادم و گفتم یت هنوز

 کننیم ونمینگام نکن ...چشات د یطور نیا -

 : تر کرد و گفت لب

  یمنتظرم بود یلیخ -

  گذاشت یزنانگ یاینتونستم تحمل کنم و....رز پا به دن گهید

 : تو خودش جمع شد که با التماس گفتم هیگر با

  خوامیبهم ...معذرت م زیتو رو خدا اعصابمو نر -

 : هق هق گفت با

 ... درد دارم -

  یشیخوب م هیعینکن طب هیباشه گر -

 : گفت یو عصب هیشدم چراغ رو شن کردم با گر بلند

  خاموش کن -



  خاموش کردم عیسر

 : مزانو زدم و گفت کنارش

  خب یدار یزیخون ر -

 : تا خواستم مالفه رو جمع کنم نذاشت  و گفت -

 ... ولش کن -

  پاشو لباس بپوش -

  ...حالم بده رهیم جیسرم گ -

 : و گفتم دمیشدم و لباس پوش بلند

  امیاالن م رمیبرات آب پرتقال بگ -

کردم هم دست پاچه بودم هم  یکار فیهم کث یرفتم براش گرفتم کل عیسر

 . خوشحال

  بلند شد نشست دنمیاتاق که با د برگشتم

  کردیجدا درد داشت که نشست و آه و ناله م ای کردیخودشو لوس م دونمینم

 : گفتم شویشونیپ دمیدستش دادم کنارش نشستم بوس وانویل

  یتو محشر -

 : اخم گفت با

 ... یاما تو وحش -
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 : خنده دستمو دور شونه هاشو حلقه کردم و گفتم با



  یگیم یطور نیآخ ...چرا ا -

 ؟ یدکتر یناسالمت -

 ... بهم حق بده خب کمی -

 : از شربت پرتقال خورد و گفت کمی

 ارم؟یحافظمو بدست ب شهیم -

 : گفتم دیکه پرس یسوال نیباورانه از ا نا

 به ذهنت خطور کرد ؟ نیچرا ا -

  ارمیخب دوست دارم حافظمو بدست ب -

 :لبخند نگاش کردم و ادامه داد با

 حادثه من چقد دوست داشتم ؟ نیدوست دارم بدونم قبل ا - 

 : دهنمو قورت دادم وگفتم آب

 ؟ یکه حاال زنم شد یمونیپش-

  نه اصال -

 : زدم و گفتم یلبخند

  ؟ یچ  ینداشتکه  مثال  دوستم  ادیب ادتیاگه  -

 : کرد و با لبخند گفت نگام

 کنمیناخودآگاهمه که حس م  ریته ضم یزیاگه دوست نداشتم خب ؟...نه به چ  

  دوست داشتم

 : لبخند گفتم با

  یزنم بش ذاشتینم یاگه دوست نداشتم حاج - 

 : زد و گفت لبخند



 دوارمیام -

  (رز ).

  مونیزناش  یشب زندگ نیماه گذشت از اول هی

 نویداشتم تا عصر کالس داشتم ، بعد اتمام درس با م یهم کالس تابستون ابستونت

 دهیتنگ شد بود امروز اصال ند یلیضبط  ...دلم واسه شوهرم خ ویاستود میرفت

 ... دمشیبودمش و مطمئن بودم تا شب هم نم

  موند داخل نشد رونیب نویم ییشدم به تنها داخل

  بود میرضا در حال تنظ یعل

  نبود که سالم کردم حواسش

اما  دیمخصوص رو گوشش بود و سرشو برگردوند صدامو نشن یرضا  گوش یعل

 . نگام کرد یاحساس کردم متوجه حضورم شد که برگشت و با لبخند

سالم  یسرشو به نشونه  یلبخند دیمنو د نیداخل اتاقک ضبط کردم شاه ینگاه

  تکون داد  منم لبخند زدم

  رفت چشاشو بسته بود  و غرق خوندن ...محو تماشاش بودم وسفیبه  نگاهم

  چشاشو باز کرد قهیچند دق بعد

  رو از رو گوشش برداشت یدفه قطع کرد و گوش هیلبخند زد  قیعم

 : گفت یرضا عصب یعل گه

  یخرابش کرد وسفیاه  -

 : رضا و گفت ینگاه من کرد عل و

 وقت اومدنت بود ؟ -

 چیبرق اتاق رو بدون ه نیکرد و ع لشینگاه موبا نیشاه دمیفقط که د  دمیخند

 . ترک کرد یحرف



 : رضا متعجب گفت یعل

 رفت ؟ یکدوم گور -

 : لبخند گفتم با

  اری دنیبه د -

 . از دست رفت نمیا -رضا  یعل

 : گفت یبا لبخند رونیهم از اتاق اومد ب وسفی

 ورا ؟ نیعشقم ؟از ا خبریچه ب -
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 : و گفتم دمیگزد لب

  دلم برات تنگ شده بود -

 ؟ یاومد یبا ک -

 : زدم و گفتم یچشمک

  نویم -

  رونیمث جت رفت ب ونهید نیآهان پس بگو ا -

 : که سر گرم بود از پشت کارش بلند شد و گفت یعل

  امیمنم برم داروخانه االن م -

  رضا هم رفت یکردم که عل سکوت



 : گفت وسفیرضا  یرفتن عل با

  اهیرفت دنبال نخود س نمیا -

 : دفه بغلم کرد و با لبخند گفت هیزد که  یلبخند

 گلم ؟ یمنم دلم برات تنگ شده بود ...خوب -

 خوبم ؟ ) متعجب گفتم ( چطور ؟ -

  کال گفتم -

  بهتر شدم گهیآره خوبم ...د -

 : لبخند گفت با

 ؟ یشگیرستوران هم میامشب بر -

  نه -

 چرا؟ -

  تنها میتو خونه باش خوامینه م -

  رونیشام ب میبر خوادیخب منم دلم م -

  به خاطر توعه امیدوست ندارم اگه هم م یدونیتو که م -

  میخب باشه شام خونه اما سفارش بد -

 : اخم گفتم با

  باهم میخوریم کنمیدرست م یزیچ هی، خورنیم رونیرو ب رونینه شام ب -

 :کرد و گفت اخم

 خوادی...املت دلم نم رونیب میبر خوادینه دلم م -

 : اخم گفتم با



  دلت بخواد -

 : خنده گفت با

  یدرست کن یستیبلد ن یچیساله هنوز ه هی -

  خونه مارستانیوقت ندارم درس دانشگاه ب رسمیخب نم -

  یرانندگ یخب ...قرار شد بر یگرفتینم یترم تابستون -

  ترسمینه م -

  یریبگ ادی دیترس نداره ...با -

 : لوس کردم ....و گفتم خودمو

 ... باشه بعد -

 : آغوشش بودم که گفت تو

  رونیامشب ب میشد نظرت عوضت نشد بر  یچ -

  نوچ ....خونه -

 : با خنده گفت -

 ؟ چه خبره خونه ؟ یزنیمشکوک م -

  من بخونم ینزد تاریوقته گ یلی...خ می...خونه باش ستین یخبر -

 : گفت طنتیش با

 ؟ نیفقط هم -

 : اخم گفتم با

  نیآره ...هم -

 ؟یاتاق خوابمون چ -



  دینگاش کردم و اخم کردم که خند 

  نییازم جدا شد سرمو انداختم پا وسفیداخل شد که  نیلحظه شاه نیهم تو

 : گفت یبا لبخند نیشاه

  مزاحم بزم عاشقانه شدم وامخیمعذرت م-

  بر خر مگس معرکه لهجعنت - وسفی 

 : دادن جو گفتم رییتغ یاخم کرد منم برا نیشاه

 رفت ؟ نویم -
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 : دلخور بود گفت نویداد و انگار از رفتن م رونینفسشو ب نیشاه

 .. بله -

 : گفت عیرضا هم که داخل شد سر یعل

  نکن ی...وقت کش میوقت ندار وسفی -

 : آهنگ هارو پشت دستگاه بود و گفت دادیکه داشت گوش م نیرو به شاه وسفی

  برو من اومدم -

 : رضا گفتم یروبه عل من

  مزاحم شدم شرمنده -



 هیتو  دنیبا د دیکرده شا یشوهرت چند روزه قاط نینه اصال ...اما ا -رضا  یعل 

کرده چند  سمونیسرجاش و امروز رو خراب نکنه که سرو ادیخورده عقلش ب

  روزه

 : با لبخند گفت وسفی

 کشه یطول نم ادیکه ...کارم ز یهست -

زد و داخل شد و در رو  یهم واسم چشمک جذاب وسفیکه زود تر رفت ... نیشاه

  بست

..بعد  دمیشنیکه نم یزیو چ کردمیمشغول شدن منم که فقط نگاشون م یقیدقا بعد

 : که اونا مخاطبش بودن گفت تیرضا با عصبان یعل یطوالن یقیاز دقا

  من زیعز ی...خرابش کرد ی...چه خبرته ... بازم گند زد وسفی -

هدفم رو به  هیرضا  یرضا ازش خواستم هدفن رو بده به من عل یاشاره به عل با

 : روش بود بهم داد و گفت

 ... کرده ونمید -

 : نگام کرد که گفتم   وسفیرو گوشم  ذاشتمگ

  بخون -

  شروع کرد خوندن وسفیرضا  یعل یاشاره  با

 : چند لحظه گفتم بعد

  یخونی؟ چرا اشتباه م ینکرد نیدست نگه دار ...مگه خونه تمر -

 ... گهیبود د نیچکار کنم ؟ هم - وسفی

  یداد رییو آهنگ رو تغ تمینه ر - من

 : تازه کردم و گفتم ینفس

 ... بخون یجور نیا -



 ... منو شوکه کردم وسفی یعصب ادیفر یهم نشد که صدا تیخوندم ....دوتا ب و

 : گفت ادیبا فر وسفی

  بسه -

 . شد یعصب یواسه چ دونستمیم میگزد لبمو

  بگم یزیچ دمیبود که ترس یعصب نقدیا رونیعجله از اتاق اومد ب با

 : گفت عیمد و سرهم پشت سرش او نیشاه

 یکرد یچته باز قاط -

 : ادامه داد نینگاش کرد شاه یعصب وسفی

 بدت اومد .؟ خونهیچته ... ؟  زنت ازت بهتر م -

  تو دخالت نکن نیشاه -رضا  یعل

 : گفت یهمزمان برداشت و عصب یسمت در رفت کتش رو از رو جا لباس وسفی

  میبر -

 : رضا بلند شد و گفت یعل

  تموم کن نویا سایکجا ؟ وا یروان یه -

 : تر گفت یعصب شدیاز در خارج م داشت

 ... بخونه شویبق نیبده شاه -
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  بودم ستادهیا هنوز



  اریدر ن ی: بچه باز نیشاه

 : رضا گفت یکه عل ستادیا وسفی

  میکنسرت دار گهید یپسر هفته  -

 ؟ هیچ ایمسخره باز نیا - نیشاه 

 : گفت یعصب وسفی

 ستمین گهیمن د -

 : حواله ام کرد و گفت ینگاه کرد و چنان نگاه عصب یبه من عصب رو

 میبر -

کردم و با سرعت  یعجله ا یرضا خدا حافظ یو عل نیرو به شاه رونیب رفت

پارک کرده بود منم سوار شدم    ابونیخ یشد که گوشه  نشیسوار ماش  رونیرفتم ب

 : و آروم گفتم

 ؟ وسفی -

 : دیغر یعصب

  بشنوم خوامینم یچیه -

 ؟ یآروم باش کمی شهیم -

 : گفت تیرو که با عصبان نیکرد ماش روشن

 ؟ یبس کن حوصله ندارم ...مگه تو واسم آرامش گذاشت -

 : ناراحت شدم اما آروم گفتم منم

 ؟ یردشلوغش ک نقدریچته ؟ چرا ا -

 تیکه با عصبان رهیحرف بزنم از کوره در م شتریب دونستمیبود م یعصب یلیخ

 : گفت



..بذار ساکت  یشیناراحت م شهیبدتر م گمیم یزیچ هیرز گفتم تمومش کن ... -

  باشم

 دمیترس کمی... کردیم یو با سرعت رانندگ یعصب یلیساکت شدم ...اما خ منم

خونه من  میدیرس وسفیبستم و در سکوت مطلق و عصبانبت  عیکمربندمو هم سر

زود تر رفم باال ...از آسانسور خارج شدم داخل شدم تا خواست داخل بشم در رو 

  محکم بستم

بعد اومد داخل ، داخل اتاق ، داشت لباس عوض   قهیاتاق رفتم ...چند دق سمت

 : گفت یو عصب کردیم

 ؟یچرا در روبست -

 . ...رفتم تو آشپزخونه رونیاق اومدم بنگفتم از ات یزیچ

 رو روشن کرد ونیلم داد رو مبل و تلوز ونیرفت مقابل تلوز رونیاومد ب اونم

 ریو کفگ دیزد و زهلم ترک ادیچش شد که فر دونمینم هویشدم  یمشغول آشپز منم

 : دیغر تیاز دستم افتاد خودم وحشت کردم که با عصبان

 ... ق نداره صداتو بشنوهح یمگه هزار  بار نگفتم کس -

 ینداشتم فقط خواستم کم یمن که منظور نهیهم شیتمام علت ناراحت دونستمیم

 نیکمکش کنم هم

 : زد مگه نگفتم ادیفر تیباز هل کردم   و با عصبان ادشیبا فر که

  حق ندارد صداتو بشنوه یکس -

و ساکت  نکیرو برداشتم و گذاشتم تو س ریدهنمو قورت دادم خم شدم کفگ آب

 : گفت ادیبودم که با فر

 با توام ؟ -

 : دهنمو قورت دادم  گفتم آب

  نداشتم یاما من که منظور -



 : و گفت شدیم میمگه لحنش مال شدیبود مگه آروم م یعصب

  یاما بهت گفته بودم تو مال من -

 : و گفتم رونیقابلمه رو کم کردم و از آشپز خونه رفتم ب ریز

  نداشتم یه منظوراما گفتم ...منم ک -

 : نگام نکرد و با پوزخند گفت اصال

 ؟ یکار رو کرد نیا یاما عمد -

 : چش بود اصال که با حرص گفتم دونمینم

  بگن صدام از تو بهتره یدیچته ترس -

 زد :خفه شو داد
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 : زدم و گفتم یپوزخند منم

  هم نبود ی...خو کسکنمیفکر م یرجو نیاما من ا -

 : دیغر تیتر شد با عصبان یدفه عصب هیبج

  یبذار رتمیدست رو غ یتو حق ندار -

  کنمیخودم حواسم هست دارم چکار م یتو بهم بگ خوادینم :

  کارت اشتباهه یدونیو م یخونینماز م یآره تو حواست هست ...نا سالمت -

 : گفتم یمنم عصب -

  ندارم یگفتم که منظور -



  ....مال من ،حد و حدودت رو بدون یتو زن من -

 زد : افتاد ؟ ادیفر

 ؟ یکنیم یطور نیچرا ا وسفیچته تو  -

 ... مال من ی، تو فقط مال من کنهیم ونهیکارات منو د نینکن رز ، ا تمیاذ -

 ؟ تهیزد : مال من حال ادیفر

 : مبل نشستم با حرص گفت رو

  بودم یانگار بغل کس یزنیحرف م یطور هی -

روم  تیدفه سمتم حمله کرده با عصبان هیکار رو ازش نداشتم  نیانتظار ا اصال

مبل  یدسته  یبه پشت دمیپاهاش بودم و چسب نیپاشو رو مبل زانو زد ب هیزد  مهیخ

مبل کز کردم با ترس نگاش کردم که موهامو از پشت تو چنگش گرفت  یگوشه 

 : دیچنگش بود و غر توکه موهام  یدر حال ادیرفت باال و با فر غمیکه ج

 ؟ یخورد یتو چه گوه -

 : زدم غیدستشو گرفت که نکشه موهامو ج دستم

  ادینکن ...دردم م -

 :. زد ادیفر تی. ول کرد و با عصبانموهام

 ... شمیم ونهید یزنیحرف م یطور نیا -

 : تمگف هیگرفت و با گر میچم شد که گر دونمینم

 ؟ یا ونهیتو د -

هم نداشتم که ...با  یروم خم بود ...جرات تکون خوردن نداشتم مجال هنوز

 منفجر بشه نیازا  شتریب خواستینگام کرد و انگار م تیعصبان

 : گفتم هیپاهاش بودم با گر نیب

  یستی؟ نرمال ن یتو مشکل دار -



دفه چشم بست ...مشت کرد دستشو  هیبود ...اومد باال اما  یلیبود که س دستش

  نییآورد پا

  جمع شدم شتریتو خودم ب هیتو خودم جمع شده بودم و از ترس گر منم

  کردمیم هیگر داشتم

  (وسفی )

رابطمون تا حاال به ماه  نیبود بعد اول ختهیر یبود کم هیچم شده بود مدت دونمینم

 زمیباعث شد بود بر نیه همبشم ک کشینزد دادیباز رز اجازه نم یگذشته بود ول

 . بهم و منو بد اخالقم کرده بود

دفه هلم داد و با  هیآب  دهنمو قورت دادم   که  کردیم هیچشاشو بسته بود و گر 

  بلند شد با حالت دو رفت سمت اتاق. و در رو محکم بست هیگر

  دنبالش دمیشدم و  دو مونیحالش انگار پش دنید با

 . رو قفل کرد در

 : هینگفتم که دادزد با گر یچیدر زدم هنوز ه به

  برو راحتم بذار -

هق هقش اعصابمو  یدر زدم هر چه التماس کردم مگه محل داد فقط صدا هرچه

 . بهم ختیر

 ( رز )

 . کردیشدم سرم به شدت درد م داریبعد صبح از خواب ب رو

 سابقه بود ، یداشتم که واقعا ب یبد ی جهیتهوع و سرگ حالت
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حالت تهوع  نینخوردم ممکنه به خاطر هم یزیتا حاال چ شبیلب گفتم ) از د ریز

 گرفتم (

و دست صورتمو با آب خنک شستم .لباس عوض کردم و  سیداخل سرو رفتم

 . رونیموهام شونه زدم و از اتاق رفتم ب

 دیبود .نگاهم بهش بود که اونم از خواب پر هنوز خواب بود رو مبل افتاده وسفی

 . نگاهم و ازش گرفتم

  دهنمو قورت دادم و آب

رو پر آب کنم  یبودم تا خواستم کتر نکیس یآشپز خونه رفتم ...رو به رو سمت

 .که از پشت بغلم کرد

 : دستش دلخور بودم که با اخم گفتم از

  ولم کن -

 ؟ یمنو ببخش شهیم -

 ؟ ینگ یچیفعال ه شهیم -

 ؟ یاز دستم دلخور -

  یلیآره خ -

  یکنم قبول کن یعذر خواه شهیم -

  کنهی...سرم درد م یولم کن شهیم -

  همسرم بودم یحصار دستها تو

 : با حرص گفتم که

  اه ولم کن -

 : زور ازش جدا شدم و گفتم به



 بابام یخونه   رمیامروز م -

 دنبالت برسونمت ؟ امیب -

  ..دونمینم -

  رو پر کردم از آب رو اجاق گذاشتم یکتر

 : گفت که

 ؟ دونمینم یچ یعنی -

 بمونم یخودم برم چند روز خوامیم نکهیا یعنی -

 : بود که متعجب گفت دایاز لحنش پ کامال

 ؟ یری؟ نکنه قهر م یبمون یداره بر یلیچه دل -

  فکر کن ینجوریتو ا -

 ؟ تونمی...من نم یذاریتنهام م یچ یفکرش  برام سخته ...برا یحت  نیا -

  برات الزمه -

  برام هیتنب نیبدتر نیا -

  یایسر عقل ب دیشا ینجوریدرسته ا -

  بشم یمن عصب یاما تو باعث شد -

 ... اما توهم -

 : حرفم اومد و گفت ونیم

 ... بودم اما یمن عصب -

 : و گفتم دمیبه حرفش پر یعصب منم

 ... تمومش کن -



داشتم فاصله اش باهم کم بود که  یبود حس بد کمینزد یلیده خچم ش دونمینم 

 برم یبهداشت سیحالت تهوع باز بهم دست داد و باعث شد و با عجله سمت سرو

... 

 : باعجله پشت سرم اومدو گفت دمید

 چت شد ؟ -

 : زور خودمو کنترل کرده بودم که گفتم به

  کنهیسرم درد م -

ود بستم ...پشت در بود صداش هم نگران و شدم و در رو ز نیپا سیسرو داخل

 : گفت

 ؟ یکنینگرانم م یچته ؟ دار -
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شدم چند بار اووق زدم  تیاذ یلیبود ...خ یآوردم معدم هم خال یباال م داشتم

  ...آب رو باز کردم

 : از پشت در گفت دمیشنیرو م صداش

 نکنه فشارت افتاده ؟ -

 : به صورتم زدم و گفتم یزور خودمو کنترل کردم آب به

  شمیبخورم خوب م یزیچ هی -

 ستین یاصال عاد نیلب گفتم ) اما ا ریدادم و ز رونیکردم نفسمو ب نهیبه آ ینگاه

) 



لب ناباورانه گفتم ) نه  ری...حساب کردم ز نهیجور زل زده بودم تو آ نیهم

 من ( ی...خدا

 بار ( هیماهه ، اونم  هی) تازه  دمیمحکم گز لبمو

 ؟ ی؟...بهتر یکنیرز چکار م - وسفی یصدا

 : آب زدم به صورتم و گفتم بازم

  دم بده ییچا دهیآب جوش نیاومدم ...برو بب -

 ؟ یخوب یگلم ؟ مطمئن -

 : و گفتم دمیکش یقیعم نفس

  نگران نباش -

بهت بگم ؟ خودم هم تا انتطارشو نداشتم ،  یلب گفتم ) خوبم ...آره ، چطور ریز

 منتظره بود ( ریغ یلیخ

 . دیچیصبحونه رو م زیداشت م رونیب رفتم

 : که نشستم گفت زیم پشت

 ؟ یخوب -

 : بود و گفتم نینون برداشتم سرم پا یا تکه

  خوبم .

که چند لحظه بعد  کردیجلزولز روغن بود و داشت تخم مرغ درست م یصدا

رو به   یفلز یمخصوص ی هیتخم مرغ ها  گذاشت  رو پا یحاو یتابه  یماه

 : من گفت یرو

  یاما اصال رنگ به رو ندار -

دفه  هیدماغم و باز حالت تهوع گرفتم  ریبه تخم مرغ ها بود که بوش زد ز نگاهم

  اووقم  گرفت



 : گفت متعجب

 چته ؟ -

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

  اووف ورش دار حالت تهوع گرفتم -

 : گفت متعجب

 ؟ یتو که دوست داشت - 

  خورمیبرش دار نم -

 : به رو نشست و گفت رو

 ؟ چته ؟ یات کنم ؟ سرما که نخورد نهیمعا یخوای؟م یتو خوب یمطمئن- 

 : اخم گفتم با

 : تو فنجونم شد و گفت ییچا ختنیندارم خوبم در حال ر یمشکل -

 کنه ناتیبرو مامان معا -

تابه رو  ینگام کنه ماه نکهیخون سردبدون ا یلیبرداشتم و نگاش کردم خ سرمو

 : جلو خودش که گفتم دیکش

 چرا مامانت ؟ -

 : خون سرد بود که گفت یلیخ

  یتو حامله ا -

دستم بود ثابت موند که خون سرد تر از  یلحظه دستم که جا شکر هیکردم  هنگ

 : دقبل  ادامه دا

 ؟ ی..عقب انداخت ینشد یشدیم دیماه که با نیا -

 : خودم اومدم و گفتم به



 ؟ یگیم یواسه خودت چ یالک -
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 : زد و گفت یپوزخند

  ی؟ حامله ا یبا هالو طرف ی؟ فکر کرد گمیم یالک -

 : بلند شدم و گفتم یعصب زیپشت م از

  اه ...راحتم بذار -

 : گفت یعصب اونم

  با توام ؟ -

 : بود که پشت سرم و گفت شیعصب یقدم ها یاتاق رفتم که صدا سمت

 آره ؟ گمیدرست م -

در و نتونستم  یتند کردم داخل اتاق شدم تا خواستم در رو ببندم پاشو گذاشت ال پا

  در رو ببندم

  : گفتم یعصب من

  رونیبرو ب -

 : گفت تیدر ببندم هر چه تقال کردم نتونستم داخل شد و با عصبان نذاشت

  همون موقع مگه نگفتم قرص بخور -

  ستمین -

 : گفت تیعصبان با



 مهیمطمئنم ...من خودم پزشکم حال یهست -

 : و گفتم دمیرو تخت دراز کش رفتم

  راحتم بذار -

 : داد نگاهش بهم بود و گفت رونیب نفسشو

  ماهه هیتازه  -

 : گفتم یکردم و با بغض و ناراحت بغض

 شهیم یطور نیا دونستمیمن چه م -

 : گفت تیعصبان با

  مزخرف نگو ...خوبه من بهت همون موقع گفتم -

 : گفتم هیگر با

  راحتم بذار رونیبرو ب -

 ؟ یپس حامله ا -

 : گفتم هیگر با

  بدم ...ممطمئن شم شیآزما دیبا -

 : بود و گفت یکالفه عصب یلیبه موهاش برد خ یدست

  زوده  اصال انتظار نداشتم یلیاه... مگه من بهت نگفتم ..؟ اوف خ -

 : گفتم یو عصب هیشد و با گر شتریام ب هیخودم جمع شدم و گر تو

  رونیراحتم بذار ...برو ب رونیبرو ب -

 . بهم دیدر اتاق رو کوب رونیکه بود با خشم نگام کرد و رفت ب یعصب

 ... یحرف چیبدون ه رونیآماده شد رفت ب دیرگشت لباس پوشبعد ب کمی



  سر درد داشتم کمی منم

خوابم  یکردم که از شدت خستگ هیقبلش گر نقدیرو خودم و  ا دمیرو کش مالفه

 . برد

 . راست رفتم اتاقم هینبود جز عمه . یبابام کس یبلند شدم رفتم خونه  بعدش

  ماتم زده ها تو اتاقم بودم نیبابا بودم . و ع یتا شب خونه  

پام  اتاقم ....ناراحتم که بودم  هیبود   سیپام  سرو هینداشتم ... یاصال حال درست 

شدن  یبه خاطر عصب میداشتم و نارحت یبد یحالمو بد تر کرده بود . دلشوره 

 . ام بود یاز حاملگ وسفی

  .مشکوک نگام کرد عمه

 : گفت و

 ؟ یشد یطور نیچته تو ...چرا ا -

 کنهیسرم درد م ستین میزیچ -
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چه  نی؟ ا ینبود یطور نیمال سر درده؟ تو که ا یهمه حالت تهوع و بد حال نیا -

 آخه ؟ هیسر درد

  : و گفتم دمیتخت دراز کش رو

  آره مال سردره -

 : بود که گفت ستادهیدر ا ی آستانه



 ؟ یقهر وسفیتو با  -

 ... اما ستمیقهر که ن -

 ؟ یاما چ -

 : نگفتم که گفت یزیکردم و چ سکوت

 باهم دعواتون شده ؟ -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 ؟ ینگ یبگ -

 قهر ؟ یو اومد یپس قهر -

 : زدم و گفتم یزور لبخند به

  قربونت برم ینگو عمه ، اله یزیچ یبه حاج -

 . فتن مسافرت با حامدر یحاال خوبه حاج -

  ول کن نبود که بابا کردیم چمیبازم شانس آوردم ، وگرنه سوال پ -

و اصال انتظار نداشتم باعث شد زل بزنم بهش  دیکه پرس یمنتظره ا ریغ سوال

 : مات و مبهوت که گفت

 ؟ یتو حامله ا -

 : جور ساکت هاج و واج زل زده بودم بهش که ادامه داد نیهم

 درسته ؟ -

 : به خودم اومدم و گفتم -

 عمه ؟ یگیم یچ -

 : تکون داد و گفت سرشو

 آره ؟ -



 : نگاهش کردم و با التماس گفتم ملتمسانه

  کنمیعمه خواهش م -.

 ناراحته ؟ نیواسه هم وسفی -

 : و گفتم دمیرو خودم کش مالفه

  زوده گهیم -

  یبکن یخوایچکار م -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  یچیبکنم آ ...ه تونمیچکار م -.

  یداد شیآزما -

 هنوز نه اما مطمئنم -

 زنگت زده ؟ یاومد یاز وقت -

  هزار بار -

 : لبخند گفت با

  یهزار بار هم رد کرد -

  حوصلشو ندارم -

  یکه دار یحال و روز نیخب نگرانته گناه داره ...خصوصا با ا -

 : لبخند گفتم با

 یدیبسشه...شما که خوب آمار منو م زنمیم با شما حرف نکهیشما شور نزن هم -

  بخدا گناه داره االن هم که زنگ زد بغض کرده بود -

 : پوزخند گفتم با



 حقشه -

 نگو اون شوهرته دوست داره گناهه یجور نیا -
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  از دستش دلخورم خوادیبچه رو نم نیآخه اون ا-

  گفته زوده خوادینگفته نم -

چقدر ناراحت شدم اصال انتظار نداشتم و گفتم  یدونیداره ...عمه نم یچه فرق -

 یعصب ینکردم ...کل داشیاونو پ یبچه  نیبه هر حال ا شهیاگه بفهمه خوشحال م

  شد

  حق داره ییجورا هیخب  -

 : کنه که حق به جانب گفتم یانتظار نداشتم عمه ازش طرفدار اصال

 چرا ؟ -

 ... آخه شما تازه -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  گهیبهتون م ادیرو که م یزیهمه چ -

  زود بود ...عشق نکرده باهات نیخب حق داره ...تازه ازدواج کرد -

 بچه مزاحمه؟ نیا -

 : لب تر کرد و گفت عمه

  یکرد یاطیاحت یبهت گفت چرا ب یوقت -



  بشه یطور نیا کردمینم فکر -

 : داد و گفت رونینفسشو ب عمه

 ؟ یباال آورد نقدیا یشام بخور از حال نر نیپا ایحاال شور نزن ب -

 : دمیدهنمو قورت دادم و آروم پرس آب

  ادینگفت که امشب م -.

 : لبخند گفت با

  ادیب یدوست دار -

  تنها باشم خوامینه م -

  هم تو هم اون  یایبه خودت ب کمیرو تنهات بذاره امشب  ادیاتفاقا بهش گفتم ن -

 . کردم که عمه رفت سکوت

  ستشیگفتم گرفتاره امشب ن دیپرس وسفیشام مامان از  زیم سر

گشنم بود اما  نتونستم  نکهیخوردم با ا کمینه . به زور  ایباور کرد  دونمینم

 یزنگ زده بود کل گهینگاه کردم بازم هزار بار د میبخورم . شب اتاقم رفتم گوش

 . زیداده بود که اصال باز نکردم خاموش کردم و انداختم رو م امیپ

بودم بلند شدم به  داریرو تخت مگه خوابم برد تا خود صبح ب زدمیشب غلت م تمام

و حال اون روز صبحش فکر کردم باز که  وسفیبه  نقدینماز خوندم ا یسخت

وابم برد ...هر چند قبلش ده بار اشک مهمون چشمام شد ...ساعت هشت بود که خ

 . آوردم یو مدام باال م سیرفتم سرو

به در بود  یتقه ا یاصال نا نداشتم که بلند شدم که صدا گهیبودم ظهر بود د خواب

 : بود که گفت وسفی یصدا عیکه پشت بندش سر

 ؟ یخواب زمیرز عز -

  تخت نشستم که در باز شد داخل شد رنگ به رو نداشتم یبلند شدم لبه  



  داخل و در رو بست اومد

  نداشتم که جلو اومد ...بازم حالت تهوع داشتم یتوان اصال

 : نگاهش بهم بود و گفت ستادیروبه روم ا که

 ؟ زدلمیحالت خوبه عز -

دفعه حالم  هیداشتم که  تیعطرش حساس یشدم انگار به بو یطور هیشد  کمینزد

بد تر شد و بلند شدم و اوق زدم که با سرعت دستمو جلو دهنم گرفتم و سمت 

باال  ییرفتم داخل شدم و با سرعت در رو قفل کردم . و تو روشو یدست شو

 نگرانش یآوردم. پشت در بود که آروم در زد و صدا

 یباال م داشتم یجور نیهم مارستانی؟ اگه حالت بده ببرمت ب یرز  گلم ...خوب - 

 آوردم
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و رو باال  رهیرو باز کرده بودم که دست و صورتمو شستم ...چند بار دستگ آب

  کرد اما در قفل بود نیپا

 : بود با ترس و لرز گفت یپر نگران صداش

  چته ؟ نمی؟ رز در رو باز کن بب یچرا در رو بست -

 ... محل ندادم ...هر چه در زد اصال انگار نه انگار اصال

به در زد و التماس کرد اما در رو باز نکردم که ...آخرش با التماس  یا قهیدق چند

 : گفت

  در رو باز کن رهیبم وسفی -



 زمیلب گفتم ) خدا نکنه عز ریو ز دیبود. اشکم رو گونه هام غلت نهیتو آ نگاهم

 ( رهیمی...رز هم م

 ... التماس کرد اما نقدیدر زد ا نقدیا

نداشتم  ستمیسرپا به ا نکهیرو بستم نشستم روش اصال حال ا یتوالت فرنگ در

  ختیریاشکم م یجور نی...هم

  ( وسفی )

 : به در زدم و گفتم تیدر زدم مگه محل داد که آخرش با عصبان نقدیا

 فقط بگو حالت خوبه ؟ -

 : گفتم تیم و با عصبانبه در زد یکه لگد دمینشن یجواب بازم

  د حرف بزن یلعنت -

شدم و از اتاق رفتنم  دیکه ناام مارستانیب رفتمیحتما م دیکار داشتم با رونیب منم

  رونیب

 : دیخانم جلوم سبز شد و نگران پرس نیکه پرو نیپا رفتمیاز پله ها کالفه م داشتم

  هیچ انیجان ؟ جر وسفیشده  یچ -

 دادم ...سمت مبل ها رفتم رونیب نفسمو

 : عمه نشستم که عمه گفت یهم نشسته بود رو به رو عمه

  خوبه -

 : اومد رو مبل کنار عمه نشست و گفت نیپرو

 شده بحثتون شده ؟ یچ -

 : به عمه گفتم رو

در رو بست هر چه التماس کردم باز  سینداشت رفت تو سرو یحال درست -

  نکرد



 : گفت یبا نگران نیپرو

 بحثتون شده ؟ یچتونه ...واسه چ -.

نگرانش  زیدلم شورشو م دمشیتا حاال هم ند روزیاز د کردیبه شدت درد م سرم

 : ماساژ دادم و گفتم شمیبود بهم کنار شق ختهیبودم اعصابمو ر

  رز حامله است -

 : با ذوق و تعجب گفت نیپرو

 جدا ...؟ -

 ستینگرانشم حالش خوب ن - من

  ارمیبمسکن  هیواست  - عمه

  خورمیدارم م نیتو ماش ستین یاجینه احت -

  دنبالش ایحالش بهتره بشه بعد ب کمیدو روز تنهاش بذار  تا  یکی - نیپرو

 حالو روزش نیندارم خصوصا با ا شویاصال طاقت دور - من

  حواسمون بهش هست میاشکال نداره ما هست -

 : شدم و گفتم بلند

  کار دارم ی...االن کل امیفردا عصر م رمیپس من م -

  راحت التیبرو پسرم ...خ - عمه

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 نگرانشم آروم و قرار ندارم یلیبخدا خ -
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  (رز )

چه خبره  نمی...رفتم اتاق عمه بب رونیبودم که اومدم ب سیتو سرو  یطوالن یقیدقا

  ..در اتاقش باز بود صداش زدم

دادم  عمه داخل اتاقش نبود خواستم  رونیبه اتاق کردم ...نفسمو ب ینگاه دمشیند

دفتر جلد  هیکار عمه ...که چشمم افتاد به  زیخارج بشم که چشمم افتاد رو م

  آشناست یلیچرا احساس کردم خ دونستمینم یچرم

و دفتر رو نگاه  ستادمیا زی...جلو رفتم ... کنار مکه  میبنداز ینگاه هیشدم  وسوسه

  کردم ... باز کردم ،ورق زدم  ، با دقت نگاه کردم احساس کردم خط خودمه

  دفتر رو برداشتم ادیشدم که ...پشت سرمو نگاه کردم که عمه ن متعجب

اول رو باز کردم ...خط خودم بود نوشته بود ) چشمات سگ داره (  یصفحه  

 . برام آشنا بود یلیجمله خ نیا

جواب تلفن  کندیوادارم م یچه حس دانمی. نم دانمیخط ) نم هیزدم و خوندم  ورق

که   یمن دل باخته ام به ممنوعه ا یرا بدهم ، نکند دل باخته ام ؟ آر شیها

  حجم دلم را ندارد ( شیگنجا

  کردم میتابم قا ریز عیرو بستم و سر دفتر

 ؟ کنهیعمه چکار م شیدفتر مال منه پ نیا

عمه بود به در  یکه صدا زدمیبا عجله رفتم اتاقم رو تخت نشستم داشتم ورق م 

 .کردم میبالشت قا دیز عیزد ... سر

 : در رد باز کرد و گفت عمه

  شوهرت رفت -

 : کردم که گفت نگاهش

  نگرانت بود یچرا باهاش حرف نزد -



 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  گردهیره بر مدوبا ستیمهم ن -

 . نگرانت بود یلیخ یطفل -

 ستیالزم ن یمن خوبم ...نگران -

 ؟ یبخور ارمیب یزیچ هی... یرنگ به رو ندار -

 : و گفتم دمیرو تخت دراز کش -

  امیخودم م گهید کمی -

 : زد و گفت یعمه لبخند -

 باشه -

  رفت در رو بست عمه

عمه رفت بلند شدم و دفتر رو در آوردم و مشغول خوندن شدم ...چقد گذشت  تا

 . بس که غرق خواندن بودم دونمینم

  اشک رو گونه هام حس کردم سیو خ یبستم ...گرم چشم

 . اومد ادمی زیرو بستم ...تازه همه چ دفتر

  . باهاش ازدواج کنم خواستمیدوست داشتم اما ...اما نم یلیرو خ وسفی من

روز که شب بود و تصادف کردم ، و هوا  دیحافظه ام رو بدست آوردم آ خر تمام

بودم  .اشکم  یبود ، تمام خاطراتم بازم دوباره جون گرفتن ، که ک یبه شدت باران

  که بلند شدم دیباریامون م یب

 بودم یعصب کمیدفتر رو دست گرفتم و از اتاق خارج شدم  

همون  دیشا دادیکنه اگه همون موقع بهم م یدفتر رو ازم مخف نیحق نداشت ا عمه

هم  یلیخ نکهینبودم با ا وسفیآوردم ... و االن زن  یموقع حافظمو به دست م

 . دوسش داشتم



دفه عمه جلوم اومد با لبخند بود اما  هیشدم که  یعصب یلیخ رفتمیم نییپله ها پا از

 تیمتعجب نگام کرد که با عصبان و ستادیاونم رو به روم ا ستادمیا یمن عصب

 : دفتر رو جلوش گرفتم و گفتم

 عمه ؟ هیچ نیا -

کرد با تعجب اونو ازم گرفت و  رییبه دفتر کرد رنگ نگاهش تغ ینگاه عمه

 : گفت

 کنه؟یتو چکار م شیپ نیا -

 : زدم و گفتم یپوزخند یعصب
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  سوال رو ازتون بپرسم نیا دیامن ب -

 : دستش بود که گفت دفتر

 ؟ یهمه رو خوند -

  آره خوندم -

 : کرد آب دهنش رو قورت داد و ادامه دادم نگام

 ؟ شیچرا بهم نداد -

 : ساکت بود که گفتم بازم

  اومد ادتی یهمه چ -چرا ؟ -

 : گفتم یعصب



  آره -

 : زد و گفت یلبخند عمه

  شکرت ایخدا 

 : بودم و حال خودم نبودم که گفتم یعصب منم

  عمه با شمام -

 : بلند و گفت یو صدا یبا خوشحال عمه

  که چشم دلت روشن ایجان ...ب نی...پرو نیپرو -

 : گفت یکه عمه با خوشحال رونیاز اتاقش اومد ب مامان

بودم که دفتر رو از دست عمه  یعصب نقدیرز  حافظه اش رو بدست آورد ا -

 : و گفتم دمیقاپ

 ؟ یکن یازم مخف نویا نیشما حق نداشت-

 : گفت یسمت ما اومد و با خوشحال یبا خوشحال هیچ هیقض دونستیکه نم مامان

  یگیم تیرا 

 : گفت یکه عمه با خوشحال ینگاشون کردم و عصب فقط

  می...نماز شکر بد میبد یقربون دیبا 

دادم و  رونینفسمو ب ختیمنو اشک شوق ر دیبا خنده اومد بغلم کرد که بوس مامان

 : رو به عمه گفتم تیبا عصبان

رفتم تو اتاقم و در اتاقم در رو قفل  تی...و با عصبان یلیدلخورم عمه خ یلیخ -

 ... کردم

  ( وسفی )



 ی...حس خوب خوندمیضبط بودم اصال حالم خوب نبود ...داشتم م ویاستود تو

 و قهرش یحاملگ نیبود ا ختهیاعصابم ر  یلیخ رمینداشتم نتونستم درست حس بگ

. 

بار هشتم بود که  دیبار تو د نیرضا ا یکه باز خراب کردم عل خوندمیم داشتم

 : گفت تیخراب کردم با عصبان

  بهم یختی...اعصابمو ر وسفیچه مرگته  -

 : گفت یهم عصب نیشاه

 ... ؟ ستین یحالت خوب وسفی -

و  دمیاز رو گوشم کش تیرو گوشم رو با عصبان یبودم گوش یکه واقعا عصب منم

 : گفتم ادیبا فر واریتو د دمیبا تمام قدرتمو کوب

  یلعنت -

رضا بلند شد و با  یعل رونیزدم ب تیو با عصبان کردیهاج و واج نگام م نیشاه

 : خشم و تعجب گفت

  یشد ونهیچته د -

م از خوب نبود چند حال رونیزدم ب ویبه کنم و از استود دمیمحل دادم قاپ مگه

 گفتیحالش عمه م نکهیبود و ا ختهیبودمش بدت اعصابم ر دهیروزه درست ند

 . ببرنش دکتر دهیو اجازه نم ستیخوب ن

 . عمه رو گرفتم ینشستم و شماره  نیماش داخل

  چند بوق جواب داد بعد

 دیچیعمه تو گوشم پ یگرفته بود اصال آرامش نداشتم که صدا یلیخ حالم
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  جان وسفیجانم ... -

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 سالم عمه خانم ...حال شما ؟ -

  شکر یممنون پسرم خوبم اله -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  خانومم لجبازم خوبه؟ -

 : دمینگفت که نگران پرس یزیساکت بود چ عمه

 عمه ؟ -

  جان -

  خوبه ؟ -

 ؟ هیهمون طور -

 ؟ امیب شهیم -

 ... که آروم بشه اینه اصال ...تازه باهم بحثمون شد بذار فردا ب -

 : از بغض و گفتم شدمیچه مرگم بود که جدا داشتم خفه م دونمینم

  ندارم شویبخدا طاقت دور -

 ازت بپرسم ؟ یسوال هی -

  عمه خانم در خدمتم نیبفرما -

 ؟ یبچه مخالف نیبا اتو جدا  -



بار که سکوت کردم عمه هم صبورانه منتظر بود بعد چند لحظه  نیمن بودم ا نیا 

 : سکوت گفتم

باشم اما انتطارشو نداشتم ...من اصال با رز وقت نگذروندم  تونمیمخالف که نم -

شب تا صبح باهاش وقت نگذروندم اون جور که  هی...مسافرت نرفتم درست ... 

شب باهاش بودم ...حق ندارم  هیمدت  نیساله ازدواج کردم تمام ا هی،  خوادیدلم م

 ناراحت بشم ؟

  اما حاال که شده -

  کرد یاطیاحت یاما بهش گفتم ...ب -

  بچه رو سقط کنه یخوایم -

 : و ترس گفتم باعجله

واسه زنم جبران  فتهین ینکرده اتفاق ی...خدا نهیبیم بینه ...نه هرگز ...رز آس -

بخواد همون  یحسرت بخورم ، نه خدا هر چ دیاون وقت کل عمرم رو با ریناپذ

  شهیم

 دلت قرص باشه به خواست خدا -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

بچه مال  نیناراحت باشم ا تونمیاما ...حاال که نم یلیدرسته اولش ناراحت شدم خ -

  بچمو خوامیمنه ...از خون من با دل و جون م

 : د شد و گفتعمه  شا یصدا

  حرف دلته نیا -

  نیآره عمه خانم مطمئن باش -

  فعال که تو اتاقه در رو هم بسته -

درست از حال نره  خورهینم یزیچ نیعمه جون شما جون زنم ... مراقبش باش -

 ... وخ هی



  بخوره برمیم یزیچ هیو براش  زنمیبهش  سر م رمینگران نباش االن م -

  اون خانمممنونم عمه ...جونمه  -

 

  راحت التیخ -

  ستین یبرم مطب ...امر دیبا-

 شهیآروم م شهیدرست م یتو هم مراقب خودت باش شور نزن فعال ...همه چ -

  اونم

  شمیم ونهیآروم باشم ...دارم د تونمیمگه م -

  توکل بر خدا -

 دادم و گفتم ؛ رونیب نفسمو

  دلمو سپردم به خدا -

  مزاحم نباشم یعل ایدلت به خودش قرص باشه ... -

 ... حق ای -
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  کردم و رفتم مطب قطع

 ( رز )

اصال حالم خوب نبود .  دمیداخل اتاقم شدم و در رو بستم ...رو تخت دراز کش 

 . بالشت گذاشتم  ریداشتم دفتر رو ز جهیسر گ



 رفتیم یاهیضعف داشتم و جلو چشام سو  جهیگذشت احساس سر گ یساعت ربع

. 

 . نداشتم اصال یهم نخورده بودم توان درست یزیچ

 باز شد و عمه بود داخل شد یکه گذشت ...در بود که با تقه ا یساعت ربع

  بود و آب پرتقال کیبود و توش ک ینیس هی دستش

 . اومد جلو یلبخند با

رفتن  نی،چشمامو بستم احساس کردم جلو اومد با پا یلیدستش دلخور بودم خ از

 . تخت نشست یتخت حس کردم لبه 

 : گفت آروم

 ... یبخور از حال نر یزیگل قشنگم پاشو به چ-

که  کردیصدام م یاومد ...منو چطور ادمیتازه  گفتیالقاب که عمه  بهم م نیا

  بغضم گرفت و چشامو بسته بودم

 : گفت یعمه با لحن مهربون که

  رز  کهسرخ گونه ها و چشماش نیشبنم نشسته رو  ا -

 : باز کردم و با بغض گفتم چشمامو

  عمه یبد یلیخ -

 : داد و گفت رونینفسشو ب عمه

 ؟یمونیپش -

 . حقم نبود نی؟ ا یچرا بهم نداد -

اون پسر هم.  یدوسش دار دونستمی...من م یرو رد کن وسفیبدم و  دمیترس-

 . یلیدوست داره خ

 : با اشک نگاه کردم که باز گفت فقط



 وسفی یکه باهاش راحت بود یتنها کس ادتهی یحافظتو از دست داد نکهیبعد ا -

اون تعلق خاطر  وسفیهم  ینیهم تو لطمه بب شدیحالت خوب  م دمیبود ترس

  بهت داره یدیشد

 : گفتم هیگر با

  خوادیدرست ... اما بچشو نم نایحاال ا -

دستمو  گهیرو گرفته بود با دست د ینیس یدست لبه  هیرو پاهاش بود با  ینیس

 : و گفت دیگرفت و کش

 رنگ و رو برات نمونده ادیحالت جا ب کمیبخور فعال ... یزیچ هیپاشو  -

  شدم نشستم بلند

رو رو پاهام  ینیکوچولو خوردم ...و عمه س هیبرداشتم  ینیرو از داخل س وانیل

 : گذاشت و گفت

  شهیم یچ نمیبخور فعال ...تا بب -

 : تو دهنم بذارم گفتم نکهیبرداشتم با چنگال و قبل ا کیک کهیت هی

  زنگ زد وسفی -

 : داد و گفت رونیعمه نفسشو ب -

 ... از ظهر تا حاال که رفت نه -

 : کردم و گفتم نگاش

  جدا -

 : زد و گفت یلبخند عمه

 زنگ بزنه ؟ خوادیدلت م -

  ادیب شیپ یتا فرصت زنهی...صد بار زنگ م بهیخب عج -



 : داد و گفت رونینفسشو ب بازم

  ینه پس دلتنگش -

و قورت  دنیرو گذاشتم تو دهنم بعد جو  کیک کهیزدم به اون راه و ت خودمو

 : دادنش گفتم

  یراحت نیبه ا ادیدلخورم ...فک نکم دلم را ب یلیخب نه ...اتفاقا خ -

 : گفت شدیکه بلند م عمه

  یدی...خودت جواب م دمیجواب نم گهیاگه زنگ زد د -

 ... خوردم کمویو آب پرتقال و ک دمیکش ی...آه بلند رونینگفتم که رفت ب یچیه

به  یبلند شدم و رفتم پشت پنجره نگاه یکنار تخت زیرو گذاشتم رو م یخال ینیس

 ... نبود یشکیعمارت کردم ه اطیح

 مایو مث قد کردمیبابا تنگ شده بود اگه االن بود باهاش درد دل م یدلم برا چقد

نشستم و باز هم  زیپشت م یبالشتم در آوردم رو صندل ری... دفتر رو از ز

 دمیکه گذشت باز دچار حالت تهوع شدم و دو یخاطراتم رو مرور کردم .... ساعت

باباش مخله  نیع...  ارهیب ربچه قراره دمار از روزگارم د نی...ا سیسمت سرو

 . کردم نهیتو خودم به آ یبه لبم اومد . نگاه یفکر لبخند نیبا ا شهیآسا
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 وسفیهمون موقع  رفتمیم نییبرام مونده بود داشتم از پله ها پا یمگه جون اصال

 دمشی،تا د شدنیالن  مداخل س کردندیم یکه با عمه داشت اونو همراه دمیرو د

پا تند کردم و  برگشتم با حالت  دو رفتم تو اتاقم و در  عیسرشو برداشت و منم سر

 . رو بستم



نگذشته بود  قهیبه در دادم ... چند دق هیپشت در موندم و در رو قفل کردم و  تک و

 : به در بود و آرام پشت اون گفت یتقه ا یکه صدا

 ... نمتیبب خوامیدر باز کن م زمیرز عز -

  محل ندادم اصال

  زدیکه به در م وسفی یصدا

 یباهات حرف بزنم ...فدات بشم اله خوامیقشنگم ،گلم باز کن. در رو ... م -

نکن  همیتنب یجور نیباشه! گفتم که من اشتباه کردم حق با توعه ...تو رو خدا ا

 . رمآرامش ندا ستی. حالت خوب ن دمتیچند روزه ند کنمیدارم دق م

 : که گفت دنیکم کم رو گونه هام غلت  اشکم

نکن . باشه اشتباه کردم .  یلجباز نقدیباز کن در رو ...ا کنمیازت خواهش م -

  نمیبب خوامیو نم ایاگه مامانش نباشه دن خوامیاون بچه رو بدون مامانش نم

 : گفتم هیگر با

  دروغ نگو یخواینم نویتو ا -

  نگو درسته اصال انتطارشو نداشتم یجور نی...ا زمیعز -

 : گفتم هیگر با

  خواستمیمن تو رو نم وسفی -

حرف  رو  نیاصال انتظار ا نکهینبود ...مث ا ییصدا چیچش شد که ه دونمینم

 : گفتم هیاز من نداشت که با گر

تو رو هزار بار رد  یمن تصادف کنم با خودت ... اون شب بارون نکهیقبل ا -

  کردم

 : گفت تیانعصب با

  چرند نگو -



 : گفتم هیدهنمو قورت دادم و با گر آب

  ....من دوست نداشتم گمیچرند نم -

 : گفت یبغض و عصب با

  یجونم یتو همه  -

  بود تموم حرفام هیگر با

  ادتهیتورو  خواستمینم -من

  نکن ونمی؟ د یگیم یچ یرز ... دار هیحرفا چ نیا -

  خواستمتینم ادتهی... ادتهی -

  یکردی...وگرنه باهام ازدواج نم خواستمیمن م اما

 نبود ادمی یزیاون موقع من چ -

 گفت( ادیچرته ) با فر -

 : هق هق گفت با

  من بعدا عاشقت شدم -

 ... نکن ونهیدختر منو د -

 : بغض گفت با

  نکن تمی...اذ ونتمیکه  چقد عاشقتم ..د یدونیم -

 : گفتم هیبا گر -

  دوست ندارم گهید یخواینم بچه رو نیتو ا -

 : گفت زدیکه محکم به در م یبغض و التماس در حال با

 خوامینگفتم نم -



 : که هق هقم گرفته بود گفتم یدر حال هیگر با

 ؟یکنیم یچه فرق -

 . من غلط کردم ...غلط کردم خوبه ...فقط بر گرد خونه غلط کردم ،گوه خوردم -

اومد التماس  یدر بود که م یردم صداسر خو ینگفتم رو در به آروم یچیه

 . کرده بود شتری...که هق هقم رو ب وسفی
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  ( وسفی )

دادم هر چه اصرار کردم افاقه نکرد اون حافظشو بدست آورده  بود  رونیب نفسمو

 . هاش عذابم داد هیو چقد من خوشحال بودم اما حرفاش هق هقش گر

 تیزیو  مارامویب یچطور دمینداشت . نفهم یفیمطب، حالم که اصال تعر  رفتم

 . هم داشتم یکردم .سر درد بد

  ( رز )

 . هام که رفت هیگر ونیم دمیپاشو شن یصدا

مگه بلند شدم در رو  دمیرفتنش مامان بود که اومد باال هر چه در زد مگه شن بعد

 باز کنم ؟

طور پشت  در نشسته بودم که ...بلند شدم تا بلند شدم .عمه بود  نیهم یساعت مین...

 : که پشت در بود و آروم گفت

 ؟ یخوب  زدلمیرز عز -



رفتم که دست صورتمو  سیشدم در رو باز کردم و  داخل شد و سمت سرو بلند

 : بشورم پست سرم اومدو گفت

  قد عذابش نده نیا -

 : گفتم شدمیکه  م سیسرو داخل

 اون ؟ ایمن در عجبم من  برادر زادتم  -

در بود که نگاش کردم و ادامه  یآب رو باز کردم ، در آستانه  رینگام کرد ش فقط

 : دادم

 ؟ یهواشو دار نقدیا -

  دارم چون اون پسر  نفسش به نفس تو بندههواشو-

 : رو با حرص گفتم یلعنت یحاملگ نیاومد ا ادمیبازم  

  ستین -.

 ... هست-

 : تو صورتم و گفتم ختمیر آب

 عاشقمه ؟ یبچشو رد کرد چطور ی...اون  وقت ستین -

 : داد. و گفت رونیب نفسشو

بهش  کمی،  یازدواج کرد ستیماه ن هیبذار رک و پوسکنده بهت بگم ، همش  -.

، در  ستین تیباهات وقت بگذرونه چرا حال شتریب خوادیحق بده ، شوهرت م

زود  نکهیعشق کنن نه ا شونیچند سال اولشون دوتا کننیها ازدواج م یلیضمن خ

  گرفتار خودشون کنن

 : آب رو بستم و گفتم ریش

درسته به نظرت ...به خاطر  نیحاال که شده  چکار کنم برم سقطش کنم ؟ ا -

 ؟ رمیآدمم بگ هیآقا ، جون  یها یخوش



 : داد و گفت رونیب نفسشو

نبرده ...قرار  یبود شوهرتم هنوز ازت لذت یاون موقع انتطارشو نداشت عصب -

  بهش حق بده کمیبشه ازت پس  ریس ستیهم ن

 : گفتم رونیبرم ب خواستمیکه م سیسرو از

  نیبگ یدار یچکار کنم ؟ راه حل -

 هی یداره ...حاال هم حافظتو بدست آورد اجیبر گرد خونه ...شوهرت بهت احت -

  یو عذابش بد یوقت فک نکنه دوسش ندار

 : دهنمو قورت دادم که ادامه داد آب

  یتصادف و چه بعدش عاشقش بود نیبذار باور کنه چه قبل ا -

 : تر کردم و گفتم لب

  نگرانم -

همونو  یتونیم یکه تو چقد دوسش داشت نهینگران نباش اون دفتر شاهد بر ا -.

 نیا،،، شیخوایکه خودش بعد بخونتش و بفهمه چقد م فشی... بذار تو ک یبهش بد

 نشه براتون مشکل ساز ، یبچه هم الک
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 :فقط نگاش کردم که ادامه داد بازم

خونه چشمش به  ادیمرتب و منظم برو خونت شب شوهرت م ریدوش بگ هیبرو  -

 . و پوچ چیلبخند تو باز شه ، دامن به مشکالت نزن سر ه

 : تخت نشستم و گفتم ی لبه

  ترسمیم -



  خونت یریباره م نیمگه اول هیچ ترسمیبابا م یا -

 : کردم و گفتم نگاش

  شمیباره باهاش رو به رو م نیانگار اول -

 : زد و گفت یلبخند عمه

  یازش بچه دار -

 : رو شکمم گذاشتم و آروم گفتم دستمو

  دوستمون داره یعنی -

  ستین ادتیدختر مگه  بفهم نویآره اون عاشقته ا -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  ادمهیآره  -

که  ذارمی؟ االن رفته مطب منم برات غذا و مخلفات م یهست یپس مععطل چ -

به  کمیبپوش  کمیلباس ش هی ادیشوهرت ب نیبچ قهیشام رو با سل زیخونه م یببر

  خودت برس ،از دلش در آر

  کردم ، که عمه اتاق رو بست سکوت

؟ آره ؟ من دلم  ییبابا شیپ میرفتن عمه دستمو  هنوز رو شکمم بود و گفتم ) بر با

 . خودم یتنگ شده ( بلند شدم و آماده شدم که برم خونه  یلیبراش خ

بود جز رو  ختهیبهم نر یلیانداختم خ یخونه ... چادرمو در آوردم و نگاه دمیرس

 تارشیگ تزاویپ یقهوه بود صد در صد و چند پاکت خال وانیوسط سالن چند ل زیم

 یچیه یناراحته بود حوصله  نقدیلباس که انداخته بود رو مبل ...ا کهیو چند ت

 .نداشته

دستمو گذاشتم رو اپن آشپز خونه و رفتم اتاق خوابمون که چقد  یو غذاها لیوسا 

هام از  عطر  هیشد ر پر  دمیکش قیدادم. و به نفس عم رونیشلخته بود ...نفسمو ب

حساس  وسفیعطر  یبود که حالت تهوع گرفتم ، درسته به بو نجایو ا  وسفی



و هر چه خوردم بودم  سیروسمت س دمیبودم  و چادرمو انداختم رو تخت و دو

  . بازم باال آوردم

 . مامانش شیو برم پ رمیتحت مراقبت قرار بگ  دیبا رونیاومدم ب سیسرو از

تاب دامن کوتاه عوض  کردم و دست بکار شدم و  اول از  هیشلوارمو با  مانتو

 . مرتب کردم ارمیبه خودم فشار ب نکهیرو بدون ا یاتاق شروع کردم و همه چ

 . رفت یاهیگرفتم و جلو چشام س جهیکه تو اتاق تموم شد احساس سرگ کارم

 یردم . ربع ساعتشربت  پرتقال درست کردم و کم کم خو هیبه آشپز خونه و  رفتم

تو آشپز خونه نشستم حالم که جا اومد ...سالن و آشپز خونه رو هم مرتب کردم 

 . هم برد یادی، که زمان ز  یبار  به آرام نی...ا

 . غذا ها رو گذاشتم رو اجاق نگاه ساعت کردم 

کم  یلیغذا ها رو روشن کردم خ ری...ساالد آماده کردم و ز دمیچ قهیرو با سل زیم

گرفتم و تن پوش  حوله تنم بود موهامو خشک  یدوش عجله ا هیو رفتم  کردم

 . دوست داشته باشه وسفیکردم از تو کمد به لباس مناسب انتخاب کردم که 

 . کردم شیآرا کمیبستم .  پسیشلخته با کل موهام

رو برداشتم و  مونیعروس یها پیکه دوتا بود و با فلش  کل  مونیعروس آلبوم

 . رونیب رفتم از اتاق
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 پی. کلیمحو تماشا یقیرو روشن کردم ...دقا ونیرو گذاشتم و تلوز فلش

که پهن   چهیبه لب گرفتم همون جا وسط سالن رو قال یشدم و لبخند مونیعروس

به  یهم روشن بود گه گدار ونیآلبوم رو . تلوز زدمیبود نشستم و داشتم ورق م

  که تگذش یطوالن یقیبه آلبوم دقا یگه گدار کردمینگاه م لمیف



زدم و نگاهم رفت سمت در باز شد  یلبخند دمیرو تو در شن دیچرخش کل یصدا

...تو خودش بود تا خواست در  یلیبود خ نیبود اومد داخل ...سرش پا وسفی...

روشن خونه  یو چراغ ها ونیزیتلو یرو ببنده سرشو برداشت فک کنم صدا

خشک شد .  رهیتگتوجهشو جلب کرد لبخند رو لبام بود که بلند شدم .دستش رو دس

 . که جلو رفتم رهیونگاهش به من خ

 : به خودش اومد .کتشو ازش گرفتم هنوز ماتش برده بود که گفتم دمیگز لبمو

 یخوش اومد -

 : جا گرفت و گفت یرو لباش به قشنگ لبخند

  زمیعز یتو خوش اومد  -

و  دمشیافتادم که تازه د ییروزها ادیاومد همسرم ... بایلحظه تو چشمم ز نیا چقد

...من عاشق  کنمیاما ... حاال با همون چشم نگاهش م کردمیدقت نم یلیبهش خ

 . مرد هستم نیا

بوسه اش رو گونه ام منو به  یتماشاش بودم زل زده بودم با لبخند که گرم محو

 . دم آوردخو

 : تر کردم و گفتم لب

  زمیعز یخوش اومد -

 : گوشم زمزمه کرد ریرو کم کرد و ...تو آغوش همسرم بودم  وز فاصله

 ... دوست دارم بخدا -

عطر تندش حالمو بد که دستاشو باز کردم و  و اوق  یباز چه مرگم بو دونمینم

سمت  دمیو دو نیم رو زمزدم ...حالم بد شد  دست جلو دهنم گذاشتم و کتشو انداخت

 ... سیسرو

 ... باال آوردم یباز بود کل مهیلحظه بعد اومد در ن چند

 : در بود و آروم گفت یآستانه  تو



 ؟ یبه من حساس -.

 : به صورتم گفتم زدمیکه م آب

  خوامیمن معذرت م -

در  یتو آستانه  شدمینگفت فقط نگام کرد که باز باال آوردم مگه آروم م یزیچ

 تونمی...قراره چند ماه باردار باشم نم نستهیوا نجایتونستم بهش بگم  ا یبودکه ...نم

 . آقاهه شدم با تمام وجودم دوسش دارم نی...من عاشق ا رمیکه ازش فاصله بگ

 : جور زل زده بود بهم که آروم گفت نیهم

  مامان شیببرمت پ یخوایم -

 : آب رو بستم و گفتم 

   رمیفردا م خوادینم -

 ( وسفی )

 دنیدو یاومدم ...در رو که باز کردم ...داخل خونه شدم صدا مارستانیتازه از ب 

دختر کوچولوم بود که سمتم اومد در بستم زانو زدم و با خنده از دور اومد و 

  ... با ذوق دیلبخند به لب گرفتم ... دختر کوچولوم سمتم دو

ونشو که با ذوق اون زبون کودکانش که گ دمیخنده بغلش کردم و بلند شدم و بوس با

 : حاال تازه دوسالش شده بود گفت

 داره ( ی؟)کامال لحن بچگونه ا یاومد رید نقدری( چرا ا وسفیاوفس ، ) -

 : و گفتم دمیگونه اش رو بوس بازم
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  یگفتند برم من اله وسفیقربون  -



 : و گفت دیبوس گونمو

  تو بشم بابا اوفس یمن فدا یاله -

  اوفس گهیبهم م یوقت رهیبراش غش و ضعف م دلم

 : گفتم میرفتیطور که جلو م نیهم

 مامان کو ؟ -

  کنهی...همش داره اسقراف م ستیحالش خوب ن یمامان

 : خنده گفتم با

 ؟ یچ -

 : تکون دادم گفت دستشو

  ییتو دستشو زنهی....اووق م کنهیاسقراف ...اسقراف م -

   به ابرو دادم منظورشو متوجه شدم ینیچ

  نیو خم شدم گذاشتم  رو زم دمیبوس گونشو

 ... سیسمت سرو رفتم

  هم رفت رو مبل نشست و که کار تون نگاه کنه ارغوان

  . رفتم ، نبود نیپا  سیسرو سمت

 . اتاق خوابمون ... داخل شدم ، درسته داخل اتاق بود رفتم

 . رنگ به رو نداشت زنهیداره آب به صورتش م دمیباز بود که د مهین سیسرو در

 :کرد لبخند بزنه و گفت یسع دنمید با

 ؟ یخوش اومد زمیسالم عز -

 ... سالم -



 : به ابرو دادم و گفتم ینینگاش کردم و چ مشکوفانه

 سالم ...چته گلم ؟ -.

 : گفت کردیرو برداشت دستاشو که خشک م حوله

 ستین یزیچ -

 : که دستمو جلو در گذاشتم و گفتم رونیاز در بزنه ب خواست

 چند وقتته؟ -

 : نگام کرد مات ....که تکرار کردم فقط

 ... قیچند وقتته دق -

 : دادم لب تر کردم و گفتم رونینگفت که نفسمو ب یزیداد و  چ رونیب نفسشو

  قیروز دق ۵۰ -

 : باال انداختم و گفتم ییواج ماتش برد بهم که ابرو هاج

  یگی؟ چرا خودت بهم نم دونمینم یفک کرد -

 : دادم و گفتم رونیب نفسشو

قرص  ارهیم ادمی یدونی...خودت م یکنینم اطیخودته ...چرا احت ریتقص -.

 ... بخورم

 : و گفتم دمیکش یپوف

 ...؟ یاالن خوب -

 : و سمت تخت که رفت گفت رونیاز در اومد ب -

  از ارغوان بد تره نیا -

 : بشم که باز بهم حساس بشه وگفتم کشینزد دمیترس



 منتظره ؟ یخونه بابات، حاج میبر یتونینم -

 : و گفت دیرو تخت دراز کش -

  خودمو کنترل کردم یچند روز به سخت نی....ا تونمیاصال نم -.

 خنده گفتم که من متوجه نشم؟ با

 : کرد و گفت نگام

 چکار کنم ؟ -

  ریبگ یترم هم مرخص نیقب خودت باش ...  امرا -

 : داد و گفت رونیب نفسشو

 : از درسام عقبم یلیخ -

  زمیاشکال نداره عز -

 : شدم و گفتم کشینزد

 اجازه هست ببوسمت ؟ -

زد . جلو رفتم خواستم خم بشم گونشو ببوسم که ارغوان با حالت دو در  یلبخند

 : دخترم اومد بغلم و گفتبا خنده  ستادمیباز کرد ... که راست ا

  عمه شیبرم پ خوادیحاج بابا دام م شیپ میبر ییبابا -.

 : زدم گفت یلبخند رز

  میریحالم بهتر بشه م کمی -

 : گفتم طنتیبغلم بود که با ش دخترم

  برمتیم وسفیاول بگو  -

 : با زبون قشنگش گفت دیمحکم گونمو بوس ارغوان

  اوفس -



 : رو به رز گفتم دمیخند

  میریبعد م زمیاستراحت کن عز کمی -

 : سر به سرش بذارم و گفتم خواستیبا دختر و دلم م شدمیاتاق خارج م از

  وسفینه بگو  -

 : مامانش بود و گفت هیبه صورت نوازش که شب نگاهم

  اوفس -

 : خنده گفتم با

  بازم بگو درست بگو -.

 : شمرده گفتمثال شمرده   شدیم نیریچقدر ش یلوس کرد که وا خودشو

 ا...و...فس -

 : مبلها رفتم رو مبل که نشستم رو پاهام نشوندم و گفتم سمت

  گهیبار د هی -.

 کرد و گفت ؛ اخم

  خوامینم -.

 : و گفتم دمیخند

  بار فقط هی نیهم -.

 : که گفت دمشیمنم همزمان بوس دیبوس گونمو

  اوفس -

 : و با خنده گفتم  دمیخند منم

 . تو بشم من یفداتو ... یعشق من -.



 : من با دخترم که گفت کنمیم ی؟چه عشق دیبوس گونمو

. 

  برام بخون ...همون ترانه قشنگه -

 : لبخند گفتم با

 کدوم ؟ -

  شروع کرد خوندن ش:ذوق کودکانه اش گفت با

دندونام  ی. کردم ...بغلش کردم و چلوندمش و با حرص از الیو من من چه عشق 

 : گفتم

 ... دونه دختر هی نیجونمه ا -

 . با تمام وجودم عاشقشم

 . رازیش حهیمس ۹۸ بهشتی...ارد انیپا


