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  ....خبري بی هم وجودم از حتی تو دارمو دوستت اینکه بدیست حسه"

  !نمیکنه نگاهم بودنم همه کنم چه اما...اما میکنم زندگی تو نبوده با من 

  !میجنگم بودن تو با براي انداختمو خدا پنجه در پنجه 

  ....میبینی را پیراهنم پرش میکنم حس گاهی که میزند تند انقدر تو نگاه مقابله در من قلبه 

  !!!نمیزند دیگر بخواهی تو اگر اصال.... اصال 

  )موسیقی...(دارم دوستت ریشه اعماق از من اما میبینی منو باال از تو 

  باشه تو براي بهترین بایدم پس بهترینی تو چون:  میگفت دوستم دیروز 

  چیم؟؟ تو براي من...بهترین....شدم ناامید خودم از قبل از بیشتر 

  ...بود نخواهم من وقت هیچ بهترین اون.. مطلوب ادمه اون که معلومه 

  ....زیبایی هنوزم و زیبایی بازهم.. و زیبایی تو 

  شدم؟؟؟ عاشقت اینگونه من که داري ویژگی چه زیبایی جز تو واقعا 

   بار هزارمین براي افتادم اره....افتادم گروه توي تو با من...میکردیم بازي 

  ...افتادم صیادم دام در زخمی اي پرنده مثله 

  !روزگارم پاي گریز ماهی من باشد هرچه...باشی من صیاد روزي تو اینکه.. است خام خیال 
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  ... من و خودتی هواي و درحال تو کنی اخم من به نکه نه...میریزد بهم دنیایم میکنی که اخم 

  !!!تو درهواي...عاشق منه 

  ..بودن گذاشته جدا را سهمت اما نبودي ما پیشه هنوز تو...شد من نصیب هم قاچ یک...بود اورده سیب محمدرضا 

  !!!کند تعرض تو حقه به کسی نکنه...میافتاد هم من قلبه میافتاد تو سیب برش به چشمش هرکه 

  .....ترسید نگاهم...خورد تورا سهمه و نیاورد طاقت خودش رضا محمد باالخره...من جز خوردند همه 

  چی؟؟ تو..پس 

 تو براي من سهمه اینکه از خوشنود من...برداشتی خنده با..گذاشتم بشقاب در صدا بی را خودم سهمه...امدي تو 

  !!!!!من از گذشتی راحت تو اره...گذشتم تو براي خودم از من نفهمیدي اما...شد

 نکن نگاهم نه نه.. کن نگاهم خدا رضاي محضه!!!! میگرفت تورا بهانه بدجور ناارامم قلبه اما ردشدم ارام کنارت از 

  !میشود رو برایت دلم دسته که است انوقت...بخوانی را خودت چشمانم از میترسم

  !نبود من سهم وقت هیچ که مینویسم هایی نگاه از و تو از و پنجره کناره مینشینم بغض با و تنها که دیوونم یه من 

  :میگم ارام میزنمو مهربونی لبخند اما..میزند چنگ حسادت از دلم میگوید تو خیره هاي نگاه از شراره وقتی 

  !!!!!!داره دوست اره - 

  !دلم حال به واي....اما میخنده صورتم! میکند درد که لبخندي پشتی شدم قایم من 

  !وابستتم باز اما...خستم...ناامیدم نمیشی من براي وقت هیچ اینکه از... خستم ازت 

  "....تفاوتی بی که ببینم و بیام ندارم طاقت.. اتاقم به اوردم پناه من اما نشستن همه با حال تو االن 

  حیدري فاطمه 

 از بیشتر دیگران تا میخندید بلند همیشه..لرزوند بدنمو...بود شراره خنده صداي...پنجره به چسبوندم سرمو بستم دفترو 

 دلم حاله از کسی که شکر خدارو... ندارم تو به خاطري تعلق من که نداره شک کس هیچ...اما من... ببیننش همیشه

 احمقانه لبخنده یه با ساکت اما من....توئه ي درباره دخترونمون هاي دورهمی حرفهاي تمام همیشه...نداره خبر

  !!!میکنه داغونم منه از بیشتر خیلی شانسشون که دخترهستی همه این دله تو اینکه فکره!!! نمیزنم دم میشنومم

 از سرزنش عالمه یه شنیدن منتظره باید وگرنا...قفس این از بیرون بري که باید ؟ چی که باالخره.. ایینه جلو رفتم 

  !دارم ارامش به نیاز هرچیز از بیشتر االن! بشی مامان
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 تاي سه که میکرد پوف اینقدر موهام بزنم ها گنده کیلیپس این از نبود الزم....سرم باالي بستم فرفریمو موهاي 

 هاي نگاه از کم یه کاش میگفتم دلم تو منم...بود اینجوري منم موهاي کاش میگفت همیشه شراره....میشد کیلیپس

  .داره فرق باهم ما هاي کاش چقدر... میشد من سهمه "امید"

  : گفت و کرد باز درو الي مامان 

  !زشته بیرون بیا طناز...بیخودي ایینه جلو وایسادي براچی - 

  : گفتم اروم دادمو تکون سري 

  !میام االن - 

 فراي از تا یه...کردم نگاه ایینه تو دیگه باره یه سرمو رو انداختم یاسیمم شاله پوشیدم بنفش چارخونه نخی تونیک یه 

 وقتی مخصوصا میگرفت سخت خیلیم بود گیر سخت مامانم...تو دادمش دوباره گزیدمو لبمو...بیرون انداختم موهامو

  ... باشه جایی امید

 بی ژسته اینقدر ولی...میکنه نگاه زیاد دخترارو ي همه منو نه..میکنه نگاه خیلی امید ندارم تعارف که خودم دله با اره 

 تنهایی انگار میکنه نگاه جوري... میشه پشیمون بودنش از کال... هست االن اینکه از ادم که میگیره خودش به تفاوتی

  !تیزه خیلی... من مامانه جز نمیفهمه کسم هیچ واقعا اره...نسیت متوجهش کسیم هیچ و میبره لذت دلش تو داره

  ...زدم عطرم پیس یه...کردم صاف شالمو و باال دادم ابروهامو...کردم کمرنگش زبونم با زدمو لب رژه یه 

 مگه...باشه دلم ته از میشه مگه اما... نباشه اصال کاش خواستم خدا از... میلرزید دستم... بیرون رفتم اروم کردمو باز درو 

  شدم؟؟؟ پسر این چیه عاشق نمیدونم من واقعا... نمیزنه حرف سال تا سال!!! شنیدم صداشو وقتی نباشه میشه

 بود دستش قلیون میشد رد کنارم از داشت خالم داماد محمد...بودن ما خونه امشب دایم و هاشون بچه با هام خاله دوتا 

  !!! مردا پیشه باغ تو ببره تا

  بیدارشدي؟؟....سالم به به - 

  ....کردم سالم اروم زدمو لبخندي...من سمته برگشتن همه محمد صداي با 

  ! برد خوابم بودم خسته اومدم باشگاه از ببخشید اره - 

  ...بودم چشم سراپا میدونم اینو اما کردم علیک سالم بقیه با چیجوري نمیدونم میگشتم دنبالت چشمام با...بیرون رفت 

  !نامردیه که خدا به...دیگري دنبال تو..تو دنبال من...ترکید قلبم...دیدم شراره روي نگاهتو وقتی 
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 هفت سره دادن تکون یعنی....داد تکون سرشو و زد لبخندي بود داده لم مبل رو...دادم سالم اروم شدمو رد کنارش از 

  زبونته؟؟؟؟ از تر سخت کیلویی

  زیادیه؟ چیزه!  همین.. بشنوم صداتو کمی بذار حداقل 

 کنارمو اومد مامان...کردم جا جابه شستمو و بود کرده کثیف که ظرفایی...داشت کار عالمه یه مامان اشپزخونه تو رفتم 

  : گفت اروم

  ....زشته سهیال و شراره پیشه برو شدي؟؟ کاري اومدن اینا که حاال اشپزخونه تو نمیاي سال تا سال - 

 و امید هیزگریاي یا ببینم رو) هام خاله دختر(  سهیال و شراره هاي عشوه که چی که برم.. بیرون برم نمیخواست دلم 

  ؟؟؟

  !برو یعنی داد تکون سري اروم و گرفت ازم ظرفارو) داییم دختر( مونا بخورم؟ حرص و برم چی براي 

  :زد داد سریع سهیال بیرون رفتم تا 

  ....میکنیم سوت پسرارو داریم چیجوري ببین بیا...  اینجا بیا طناز - 

  ....دوتا این با میکردن کلکل و بودن نشسته جلومون داییم پسر و ها خاله پسر...کنارش نشستم لبخند با 

 خنده با شراره....مینشست وجودم به استرس جور یه...بدم رو کسی جواب یا کنم دعوا کسی با نمیتونستم اصال من 

  : گفت

  ...نداره مبون زبون بچه که میدونین داره نخودي نقشه اینجا طناز البته...میشود شروع کلکل - 

 داشت تمسخر طعمه نگاهت اما....میکردي نگاهم داشتی...کردم نگاهت چشمی زیر و اروم زدمو کمرنگی لبخنده 

  ...تره قوي این احتمال..کردي نگاهم شوخی رو از شایدم

 دلش نیست معلوم که بست دل اینجوري کسی به باید چرا نمیدونم! مهمی برام که نفهمی تا دزدیدم چشمامو 

   کجاست؟؟؟

 اول میزدن حرف و بودن نشسته سالن تو هام خاله شوهر و بابا....بیارم چایی برم کرد صدام مامان گذشت کمی یه 

 امید جلو رسیدم وقتی...کردم شروع ها خاله دختر هاو خاله از اول ریختمو دیگه سري یه رفتم...  اونجا بردم رو چایی

  :گفت لب زیره و انداخت بهم تفاوتی بی نگاهه

  ..نمیخورم - 
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 برداشتمو خودم بود مونده چایی یه... کنار رفتم نشدم دیدزنیش مزاحمه.... ببینه هارو بچه بتونه تا کرد کج سرشو بعد 

  ....قبلیم جاي نشستم

 عشوه و زبونیاشو بلبل اون با شراره اتفاقا چرا چرا...نبود نبرد این پیروز کس هیچ و میکردن کلکل داشتن ساعت یک 

  !میگرفت خودش سمته و امید نگاهه اي ثانیه حداقل چون...بود هرکسی از تر پیروز مستانش هاي قهقه و هاي

 متعادل همه با فامیل تو نه مدرسه تو نه نداشتم صمیمی دوسته....حتی.... نداشت خبر دلم بزرگ رازه از هیچکس 

  ....میزدم حرف کم چون میخوردم جوش کسی با دیر خیلی...بودم دوست

 شنونده شاید نمیدونن...نمیزنی کسی هیچ به حرفتو که خودراضی از میگن... حرفه کم شاید نمیگن اما.. مغروري میگن 

 وقت هیچ من...بپاشه هم از غرورم و بگن بد ازم میترسم کنن مسخرم میترسم! بزنم دلمو حرفه که نداشتم خوبی ي

 ام همیشه و میده نظر جا همه...مجلسه گله جا همه.. شراره برعکس درست... ندارم استینم تو شکن دندون جواب

  !میشه خونده حرفش

  !نرسه بهشون کس هیچ دست تا دفترم توي بنویسم باید دلمو هاي غمنامه اما من 

  : گفت خنده با علی 

 ایناها ؟؟؟ نه...سرش میریزیم گروه دوتا میگیریم سوژه یه بابا میکنیم دعوا باهم اینجا نشستیم چی براي میگم من - 

  طناز؟؟؟ سره بریزیم...خوبه هست که طنازم

  : گفت سریع محمدرضا 

  ...!میکنیا مسخره منو خواهره باشه بارت اخرین علی اوهوي - 

  !داشتم دوسشون متقابال منم چون دارن دوسم خیلی میدونستم..میکردن طرفداري ازم همیشه مونا و محمدرضا 

  : گفتم زدمو لبخندي 

  ...محمدرضا نداره عیب - 

 ...  

  : گفت اشپزخونه سمته رفت خنده با و شد بلند شراره و نگفت چیزي کسی 

  !کنیم پهن سفررو بیان پشین بازیارو بچه این بابا کنید ول - 

 چه میدونستم بازي؟؟ بچه شد رسید من به بحث که حاال درمیورد بازي مسخره داشت االن تا این..کردم تعجب 

  ! کنه جلوه خوب خودش اما پایین بیاره همرو حاضره داره اخالقی
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 امید... نگفتم کس هیچ به اما میگرفت سرشو یکی باید بود بزرگ سفره کنم پهن تا اوردم سفررو رفتم شدم ناراحت 

  ....شادي از دراوردم بال... گرفت سرشو و شد بلند

 شارژ شب اخره تا منو حرکت یه همین!  قانعم همینم به من خدا به...شد نقاشی لبام رو یواشی لبخنده ناخداگاه 

 رفتم...روش بود ریخته شیر مدرسه تو امروز...کثیفه مقنعم اومد یادم....بردارم موبایلمو اتاقم تو رفتم....بود نگهداشته

  ..بودم دستشویی تو فقط ساعت یه خالصه...بودم وسواس میکشیدم اب زیاد... شستن به کردم شروع و دستشویی

 بقیه و خاله..بودن کرده پهن قلیونو بساط دوباره.. بیرون میومدن داشتن مردا! بند رو کردم پهن بیرونو بردم مقنعرو 

 قلیون شیلنگ ازش خواستم تا....بابا کناره رفتم...ایستادم همونجا منم..ایستادن مردا کناره حیاط تو بودن اومده دخترام

  ....امید به داد بگیرم

  میکنی؟؟ چیکار من دله با امشب داري تو لعنتی....سمتم گرفت اروم و خندید امید 

 میشه مگه اما..بکشه نمیذاشت وقت هیچ خاله اما میخواست شرارم...زدم پک دوتا گرفتمو ازش...خیلی بودم خوشحال 

 عکس تو شرارم و خونه قهوه بودن رفته پسراشون دوست با که بود داده نشونم عکسشو چندتا..باشه نکشیده شراره

  !میکرد فوت دودشو داشت

  :گفت و کشید شیلنگو پایین خنده با زدم که چهارمو پک! میکرد نگام اي قیافه یه با گرفت خندم 

  ...میشی پررو دیگه بسته - 

 قلیون بهم..گرفتی سفررو سره خندیدي اینهمه...دادي حال بهم امروز کافی اندازه به...بسه خوب اره:  گفتم دلم تو 

  !میشم پررو که معلومه...دادي

 حرف باهاش حتی راحت اینقدر که شراره حال به خوش...کنم نگاهش خوب تونستم و نبود حواسش چندباري یه 

  !میزنه

  ! کنه غافلگیرم مبادا که بلرزه تنم چقدر باید کردن نگاه یه براي اما من 

 خاله کاش...امیداینا همه از اخر داییمو پشتشون رفتن که بود شب 3 یا و 2 ساعت حدودا اینا خاله و گذشت شبم اون 

  ....میموند اینجا

 کرد درقفل و کرد خاموش برقارو بابام...کردم تمیز خونرو تنهایی خودم بود خسته مامان...تو اومدیم کردیمو خداحافظی 

 اونقدر نمیزد شور دلم اما...نبودم بلد هیچی داشتمو کنفرانس فردا کردم حاضر وسایلمو کردمو اتو مقنعمو....خوابید رفت و

 بود شده کنکور فکره بودمو دانشگاهی پیش...باشم داشته فردارو دلشوره برسه چه نمیبرد خوابم که بودم خوشحال

 کنکور فکره به کنارام گوشه اون خوب اما بود ذکرم و فکر تمام امید که فعال بگم دروغ چرا نه نه...خوراکم و خواب

  !بودم
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.... میشی رد جهنم از گاهی که مرسی...کرد پا و دست برام و بهشت ترین داغ تو نگاه امروز ": نوشتم کردمو باز دفترمو 

   "ح.ف

  !!!رفتم خواب به امید نگاه رویاي و لبخند با.... همینه دل زیره میزنه میگن که خوشی....پتو زیره رفتم و بستم دفترو 

 نمیکرد ترك لبامو که اي خنده خوبمو حاله از خوب اما...بود دستیم بغل...بگم یاسمن براي دیشب اتفاقات از نمیشد روم

 کنه فک یا کنه مسخرم بگمو امید توجه از میترسیدم) دلم زیره زده خوشی(شده عملی قبلی مثال همون که فهمید

 بود دیده امیدو دوبارم..میشناخت فامیالمونو بندازه؟؟ ام نگاهی تو به ممکنه سهیال و شراره وجود با بگه... میگم دوروغ

  ....پدري طرف از اونم دور خیلی اما بودیم فامیل باهم

 نفهمید معلممون حال این با اما.. میگفتم خودم دانشه از میکردمو مالی ماس همرو کنفرانسی؟؟ چه اما دادم کنفرانسو 

  .... خوندم کم میکرد فکر نخوندم که

 اتاقم تو رفتم حرف بدون نگفتمو چیزي.. غذا این از بودم متنفر منم..داشتیم بادمجون خورشت ناهار اومدم مدرسه از 

  ..ندادم جواب کرد صدام مامان هرچقدر

 میکنم فرار حادثه محل از غیض با و نمیگفتم چیزي... نمینداختم راه قال و داد اما میشدم عصبانی اینکه با بود اخالقم 

  !!!!نمیدم جواب کنن صدام هرچقدرم

  :زد داد همونجا از..نشد پاپیچم میدونست اخالقمو مامانم 

  ..بخور کن درست خودت واسه چیزي نیمرویی یه بیا خوب - 

 بستمو چشمامو کشیدمو عمیقی نفس..نگاهاش یاد به افتادمو امید یاد به! گوشم تو گذاشتم هندزفریرو ندادمو جوابی 

  !کردم باز دوباره

  !میبرم قلم به دست نمیدونست کس هیچ اما مینوشتم متن.زدم نت تو دوري یه 

 خیلی.. کنم تمیز کمدمو برم بود گرفته ویرم...نبود خونه اونم اما کنم صحبت یاسمن با زدم زنگ..بود رفته سر حوصلم 

  ...بود کثیف

 اخراشو.... پوشه تو گذاشتم همرو کردم پیدا بودمو نوشته کنکوري نکته کالس سره که هایی ورقه تمام بیرون ریختم 

  ...کمد تو چپوندم همیشه مثله

 بودم گرفته کتاب تا چند علی از...  نداشتم هامو جزوه از کودوم هیچ صفر حد در اما عربی...کردم مرتب درسارو همه 

  ..... سن هم بودیمو رشته هم
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 دلهره...نیست خونه روز موقع این امید میدونستم!!  کنه کار عربی باهام تا اینجا بیاد بگم تا خونشون زدم زنگ 

  برمیداشت؟ گوشیرو االن و بود میشد چی..نداشتم

  :گوشی تو پیچید امید صداي دفعه یه که میرفتم ور کاغذ ي گوشه با داشتم 

  بله؟؟ - 

  بود؟ خونه چرا این..بودم کرده هول....دهنم تو افتاد قلبم 

  !!سالم الو - 

  :داد جواب تاخیر با 

  تویی؟ طناز سالم - 

 مخصوص عشوه با چون شاید...نمیزنم حرف زیاد چون شاید نمیشناسی؟؟ صداشم حتی دخترخالتو یعنی...شدم ناراحت 

  ! نمیکنم صحبت خودم به

  ...بله - 

  :داد جواب سریع 

  خوبی؟ - 

  خوبی؟ تو ممنون بله - 

  داشتی؟؟ کار علی با - 

  :گرفت بغضم بزنی؟ حرف باهام نمیخواي حتی چرا اخه 

  بدي؟ بهش گوشیرو میشه اره - 

  !!!بگم بهش بگو میخواي بنده دستش داري چیکارش - 

 چی براي امید کیو؟ بدي؟؟ حرص خندیدم بچگونم افکاره به...بودم خورده حرص چون..بدم حرصش میخواست دلم 

  !شه راحت خیرم نگاهاي زیره از باشمو علی با اگه میشه خوشحالم تازه بشه؟؟ ناراحت باید

  : گفتم بدجنسانه 

  !منتظرشم شیش ساعت امروز بگو بهش - 
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  کجا؟ - 

  !!!میدونه خودش - 

  خدافظ... باشه آهان ا؟ - 

 نمیخواستم خونمون بیاد 6 ساعت که دادم مسیج علی به سریع کردم قطع گوشیو گریه با دادمو فحشی حرص رو از 

  !!!شم ضایع امید جلو

  :زدم داد اتاق تو از کردمو پاك اشکمو مچم استینه با...خرید میرفت داشت کرد صدام مامان 

  !!!نمیام من مامان - 

  !!نده جواب بخونه نداره امکان نخونده؟ مسیجم یعنی...نداد جواب علی بود گوشیم به چشمم 

  !!! نمیشه حالیم هیچی نچ دیدن اما زدم کله سرو.... بخونم بشینم بیادیکم علی اینکه از قبل گفتم 

  : برداشتم ایفونو... اومد در زنگ صداي بود نیم و 5 حدود ساعت 

  کیه؟؟ - 

  !! کن باز - 

 تو از تونیک یه کردم جمع سرم باالي موهامو ایینه جلو پریدم سریع میکرد؟؟ چیکار اینجا این...میزد چی مثه قلبم 

  ....زد درو زنگ....سرم رو انداختم شالو ببندم هامو دکمه اینکه بدون برداشتمو کمدم

 باز درو زدمو اي مسخره لبخند... داغم هاي گونه رو گذاشتم سردمو دستاي...کشیدم عمیقی نفس درو پشته رفتم 

  ...کردم

  !!سالم - 

  : گفت بود وایساده که همونجوري!!!! وااااا...داخل اومد و داد تکون سري 

  ! بود من دسته علی موبایل - 

  :داد ادامه تمسخر با 

   منتظرشی؟؟ - 

  :گفت و کرد دیوار و در به نگاهی 
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  !نیستم خونه که کسیم - 

 خراب خودمو خودم دسته با کنم؟؟ چیکار نمیدونستم...کرد یخ بدنم تموم..سرم رو ریختن یخ ابه پارچ یه انگار 

  : گفتم اروم شد جمع چشمام تو اشک....کردم

  !همین کنیم کار عربی کم یه باهم تا اینجا بیاد میخواستم فقط من - 

  :ایستاد روم روبه اومد و زد پوزخندي 

  ...هه درس؟؟ - 

  :شه سرازیر اشکام بود نزدیک هرآن چون میزدم حرف بد جلوتر رفتم حرص با 

  دراري؟؟ کارم از سر چی؟ که اینجا اومدي - 

  : گفت انگیزي تنفر نگاه با و اروم زد پوزخندي بعد و انداخت بهم جدي نگاه 

  !نشه گندکشیده به برادرم تا اومدم - 

  ...میکنی اشتباه بفهمونم بهش میخواستم گنگی نگاه با! ریخت باالخره سمجم اشکه 

  : گفتم شمرده شمرده دوباره 

  میزنی؟ تهمت من به داري تو - 

  ....نه دیدم ولی تویی خانواده تو حسابی درست و پاك دختره تنها میکردم فک طناز ؟ تهمت...هه - 

  ...اینکه مثه 

  ...کوبید بهم محکم و در و خورد کتفم به محکم کتفش شد رد کنارم از حرص با و نداد ادامه حرفشو دیگه 

  ... بود کم من حاله براي گریه...زمین رو نشستم همونجا ضعیف و جون بی 

 دریغ ازم داشت بهم که خوبیم نگاه همون که کردم کاري احمقم من چقدر...کرد تحقیرم راحت چه..بودم شده خورد 

  !!!فرستادم لعنت بدم شانس به گرفتمو گاز سبابمو انگشت!!! کنه

 منو مرگه حکمه تولد این!  میکنه دیوونم بگذري ازم تفاوت بی کنمو نگاهت اینکه ، نیاي کاش...بود شراره تولد فردا 

  !!!کنی ناامید همیشه از بیشتر امیدمو تمام و بیاي تو...  داره
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 ظاهر داره دوست که هرجور خانوادش چشم از دور هردختري حاال کرده دعوت فامیلو پسراي دختر فقط که بد چقدر 

 که خدا به امید!!! تحمل قابله غیر درده یه!!!  درده برام توجهیت بی که خدا به...بکشم درد باید من قبل از بیشتر و میشه

  ....عزیز زخمه!!! داشتنی دوست زخمه یه اما...زخمی یه مثه احساسم تنه رو تو

 یه و...داشت طالیی طرحاي نمیشم بلند جام از اصال گفتم...جذب کامال و بود رونم تا....ربع سه استین یشمی لباس یه 

 دستی کیف کردمو تنم بلندمو مانتوي کردم سرم براقم و ساده مشکیه شاله یه...پوشیدم کلفتم مشکی شلواري جوراب

  ! بغلم زیره زدم کوچیکمو

 اگر حساسه ارایش رو اینقدر چرا نمیدونم!!! نمیداد اجازه مامانم میکنم ارایش اینا خاله خونه میرم...پوشیدم کفشمم 

 به میکردم ارایش وقتی چون گفت میشه ورم این از....درمیاورد پدرمو ارایش اما نمیکرد اینجوري بود بیرون موهام

  !!!میشدم جذاب خیلی ارایش با اما نداشتم زیبایی چهره اینکه با....دیگه طنازه یه میشدم اصال میکرد تغییر چهرم شدت

 برنداشتم شراررو کادوي اومد یادم که میکردم پام کفشمو داشتم....ریمل کم یه زدمو پوستم رنگه برنزه کرم یه فقط 

 مامان با بیرون رفتم پاکتشو تو گذاشتم..خرید میشه که اي هدیه ترین گشادانه و راحتترین خریدم براش عطر...

 دیدم اگه جوریه چه خونشون شرایطه ببینم بذار گفتم منم بمون اونجا شب داري دوست اگه گفت کردم خداحافظی

  ....رفتم کردمو خدافظی منم داد تکون سري....دنبالم بیاد بابا میزنم زنگ بمونم نباید

 کره هره..درنیارینا بازي سبک میگفت اونا جلو همیشه مامانم میرفتیم بیرون سهیال و شراره منو هروقت بود جالب 

  : میگفتم بلندي صداي با من اما میخندیدن شراره و سهیال...زشته نکنید

  جوریم؟؟ چه من میدونی که شما مامان وا - 

  ..باشه حواست که گفتم - 

 اینجوري نیستم خوشگلم خوبه حاال...درمیاورد چشمامو داشت راننده چشمه کردم نگاه ایینه تو از...شدم اژانس سواره 

 شرارشو تولده امشب معلومه ؟؟؟ اگه چرا... شراره بیادو امید امشب اگه که اخ..ریخت دلم لحظه یه... میده قورتم داره

 هیچ چرا که بخورم غبطه امید گرفتناي تحویل و نگاهها به باید فقط من و... داره ارایشو بهترین و لباس بهترین مطمئنا

  ....نمیشه من سهه وقت

 دیگه دختراي به که نگاههایی میدونم نمیکنه نگاهم بهتر چه که میفهمم میزنم حرف منطقی خودم با که گاهی 

 باز اما..نیستم گناهکارانش نگاههاي براي اي طعمه که خوبه چه و... دیدن همین حده در فقط و هوسه سره از میندازه

  !!!!میکنه خراب منو تئوریاي ي همه امید وجود تمام

  !همین امیدم عاشقه فقط لحظه اون من...نیست طناز من اسمه...نیستم من تو مقابل در من 

  ...داشت سفید 206 یه نبود امید ماشین کردم نگاه اونورو اینور...اینا زهره خاله خونه دمه رسیدم 
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 االن از یعنی میومد صدا البیم تو از..کردن باز درو کیه بپرسن اینکه بدونه... شکر خدارو نبود خونه خودش خاله 

  سرصدا؟؟؟

  ...:اومد علی صداي.... کنم درست موهامو تا ایینه سمته برگشتم سریع داخل رفتم زدم اسانسورو دکمه 

 - وایسا طناز!!  ا!!!  

 جلوتر کشیدم شالمو توئو دادم فرمو موهاي...شدم هول.. چشمام تو افتاد امید عکسه علی جاي به اما..سمتش برگشتم 

!!!  

  ...شد بسته در اسانسورو تو پریدن دوتاشون 

  : گفتم علی به رو لبخند با 

  اومدین؟ زود چه خوبی؟؟... سالم - 

  : گفت گشاد نیشه با اونم 

  ....شیشه ساعت خوبه دیگه نه چطوري؟؟ - 

  : گفت و کرد دستم تو جعبه به اي اشاره خنده با 

  کلک؟؟ گرفتی چی - 

  : گفتم انداختمو باال اي شونه قیدي بی با 

  !میگرفتم؟عطر چی باید نطرت به - 

  ...عطره منبع که شراره بابا - 

  : گفتم اروم امیدو به دادم نگامو 

  !عطراش کلکسیونه کناره بذاره اینم - 

  !  بیرون رفتم اي مسخره خنده با منم و کرد کرد تعظیمی خنده با علی...شد باز اسانسور دره و زد نیشخندي امید 

 اینا اومد یادم آن یه..کردي ناپرهیزي خیلی شراره اخ اخ.. پاشونو همه نه دیدم دربیارم کفشمو میخواستم داخل رفتیم 

  نمیخونن؟؟ ناز یعنی

 که تو با میگه کارش این توجیه براي همیشه..نمیومد جلویی نمیدید کنارم امیدو اگه مطمئنا... استقبالمون اومد شراره 

  !!!خودمونیم
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  : گفت خنده با و جلو اومد سهیال 

  ...اومدي روح مثه باز که تو - 

  : گفتم شونشو رو زدم خنده با 

  ..میدونی اخالقشو که تو.. کنم ارایش اینجا بیام گفت مامانم - 

 تو رفتیم...بودیم خودي چون مام نمیومد اونجا لباس تعویض براي کسی شراره اتاقه برد منو دادو تکون سري 

  !!توئه اون سفید کاخ مدارك انگار که بود زده قفل و چفت همچین...اتاقش

  ...:طرفم سینه به دست برگشت و کرد تجدید رژشو سهیال.... گرفت خندم فکرم از 

  پوشیدي؟ چی ببینم - 

 خوش همیشه من اما نیست توجه قابل که خصوصیاتی همه این بینه...دیدم نگاهش تو تحسینو برق...دراوردم مانتومو 

 از من موضوع این تو دفعه این..میپوشیدم لباسارو ترین قشنگ پوشیدگی و سادگی عین در...بودم خوشپوش و تیپ

  ...بودم تر سر سهیال و شراره

  : گفت و جلو اومد کوله و کج لبه با اما 

  ..میپوشیدي بازتر لباسه یه!! ها بهاره بابا اینجوریه؟؟؟ استینش چرا اینجوري؟؟؟ چرا -

  : گفتم همونجوري... ایینه سمته برگشتم 

  ...نزن حرف بیخودي پس...سهیال نمیپوشم باز لباسه وقت هیچ من...ندارم دوست میدونی که تو - 

 شکلی این خودمو خودمم تاحاال...روش زرشکی کمم یه زدمو کالباسی زیرش اول..بود زرشکی رژه یه دراوردم لبمو رژه 

  : گفت خنده با سهیال...بودم ندیده

  !!داریا اي قیافه یه توام - 

  ...بودم شده نمک با...کشیدم چشمم تو و زد گونه رژ کم یه...نیومد خوشم حرفش از اما خندیدم 

  ...صورتم طرف دو انداختم موهامو فراي از چندتا یه...سرم رو انداختم شالمم کردمو پام طالییمو کفشه 

  : گفت اخم با سهیال 

  بیرون؟؟ بیاي شال با میخواي - 

  : گفتم اروم کردمو باز درو ازش جلوتز انداختمو باال اي شونه 
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  !خوبه خیلیم اره - 

 طرف از نمیشناختم خیلیاشونو...بود کرده پیدا کجا از دوست همه این شراره گرفت خندم..بود شده شلوغ اول از بیشتر 

  ....بودن پدریش خانواده

  ...کنارش رفتم....کرد اشاره بود خالی کنارش که صندلی دادوبه تکون برام دستشو افتاد علی به نگام 

 خوب اما....داره فکري چه نیست مهم عاشقشم که کسی بگم اینکه احمقانست... میکنه فکر چی امید بود مهم بارم 

  !!کنم رفتار بد علیم با نمیتونستم

  !!داشت خواهد باهام رفتاري چه بشینمو برم اینکه میلرزید دلم و دست...  گرفت جا برام امید خودشو بین علی 

 کال..میدیدن اینطوري منو که بود باري اولین.. سمتم برگشت....میزد حرف دوستش با داشت امید روشون روبه رسیدم 

  ...برم که نذاشت مامانم قبلیم تولداي از چندتا تو چون بودن ندیده ارایش با منو حال به تا فامیل پسراي

  : گفتم و علی سمته برگشتم...پاهام به بعد و انداخت صورتم به نگاهی امید 

  ....اینا سهیال پیشه میرم من جان علی - 

  : گفت و کشید شالمو خنده با 

  ..نیخوري اونا به تو میدونم که من بابا بشین بیا - 

 شاید بد فکرا چرا طناز نداره یعنی یعنی..یعنی..شدم ناراحت..رفت تر اونور شدو جا جابه امید.. نشستم معذبی نگاه با 

  !!!بشینم تر راحت من یخواست

  : گفت گوشم زیر جدي لحنه با علی 

  ...کردي سرت یه کردي خوب - 

  ...برداشتم میزو رو شربته زدمو لبخندي...میکرد نگاه دیگرو جا یه داشت کردم نگاش 

 بود شده باعث لبم پشت عرق! بدنم بود کرده عرق..بودم کالفه نزدیکی همه این از...میز رو گذاشتم خوردمو قلپ یه 

  ...برداشتم شربتو دوباره لرزون دسته با کردمو پاکشون دستم با...بشه دون دون کرمم

 نگاه نداشتم دوست..بودم زده طالیی الکه...کردم قایم ناخونامو...انداخت دستم لیوان به نگاهی سمتموو برگشت امید 

  ...کنه

  :گفت بلند که دوستش سمته برمیگشت داشت اي مسخره نگاه با 
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  بیاري؟ واسم شربت یه میشه جان سهیال - 

 بلندشدمو غیض با..میزد حرف دوستش با داشت هنوز سهیال... پسر بدي تو چقدر...نامرد...بود امید شربته فهمیدم تازه 

 تو طناز...شدم خیره چشماش تو رومیزو کوبیدم تقریبا برگشتم برداشتمو دونه یه بود شربت روش که میزي سمته رفتم

  !شدي گستاخ چقدر

  !نیمخوردم وگرنا شماست شربت نمیدونستم - 

 امید با که هست باریم اخرین این طناز زدم نهیب خودم به...درمیام درمقابلش اینجوري باریه اولین..کرد تعجب 

  ....زدي حرف اینجوري

  : گفت علی...نشستم 

  رفتی؟ چرا تو - 

  ...نمیخوردم وگرنا امیده شربته نمیدونستم - 

  !!شده سگ امروز بابا کن ولش - 

 باشن اینجوري همیشه البته!! بودن تو مثه همه کاش! میکرد صحبت خودمونی باهام چقدر...بود شده خوب علی چقدر 

  !تنهان که زمانایی فقط نه

 من جلو خنده با و بود رفته علیم وسط بودم ریخته همه...  میگرفتم سردرد زود منم..بودن کرده بلندتر اهنگو صداي 

  ...میمردم خنده از من که درمیاورد بازي مسخره بیشتر...میرقصید

  ...بود کرده درست موهاشم و بود کرده عوض لباسشو دیدم تازه بیرون اومد جمعیت بینه از شراره 

 نخم یه با..بود پولک کلش که کوتاه اي نقره لباسه یه...گزیدم لبمو...پسرا چشماي به نگاه یه و کردم لباسش به نگاه 

 مثه منم و بود شده زیبا همیشه از بیشتر..بود قشنگ ارایشش...بود لخت همه کمرش و...میشد بسته گردنش پشته

  ...باشم سرخورده و مغموم باید همیشه

 قر کی براي فقط بود معلوم میدادو قر شراره...میکرد نگاس داشت انداختم امید به نگاهی اروم عدالته؟ این اخه چرا؟ 

  ...میده

 سرمو و! بستمو چشمامو!! بود تر زننده چیز همه از رفتارش خوب اما بود تر پوشیده سهیال لباسه سهیال به دادم نگامو 

  !!!مینوشتم جمله دلتنگی سره از بیخودي دراوردمو کیفم از گوشیمو...پایین انداختم

  : گفت گوشم زیره امید 
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  بدي؟ نگاهاشو جوابه نمیخواي میکنه نگاه تو به داره علی - 

  :گفتم اروم سمتش برگشتم...ترسیدم 

 درهمین رابطمون میخونیم درس باهم فقط علی و من کن باور....ندادي مهلت اما میدادم توضیح باید من امید - 

  ..بپرس خودش از...حده

 و شلوغی بینه از گرفتم و علی لباسه شدم بلند...نمیکنه باور حرفمو چرا که گرفت حرصم..برگشت و زد نیشخندي 

  :بود گرفته بغضم میکرد نگامون داشت دوستشم ایستادم روش روبه امید سمته کشیدمش جمعیت

  بود؟ کی دسته تو گوشیه پریرزو علی - 

  : گفت من به رو متعجبی نگاه با 

  چی؟ که خوب...بود امید دسته - 

  نه؟ ضعیفه عربیم بودم گفته بهت من - 

  ... اره - 

  کنیم؟ کار باهم خونمون بیاي روز یه نبود قرار مگه - 

  : گفت کالفه 

  چیه؟؟ مگه حاال...چرا بابا چرا - 

 اي رابطه تو منو..میکرد فکر..میکرد فکر..بود امید اقا دسته گوشیت اما خونمون بیاي که دادم مسیج تو به پریروز من - 

  ..داریم چیزا جور این و درس از غیر

  : گفت اروم و انداخت امید به نگاهی علی 

  !!!همین کنم کار عربی باهاش برم میخواستم فقط من امید؟؟؟ خوبی - 

  : گفت و باال انداخت شونشو تفاوت بی امید 

  ...میگید من واسه اینارو چرا حاال خو - 

  !میکرد نگام داشت نگرانی نگاه با دوستش اما دوستش سمته برگشت راحت بعد 

  ....علی جاي نشستم سنگینم بغضه با منم 
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  ....من قبلی جاي نشست متفکر و متعجب علی.... میاري سرم بالیی یه روز یه تو لعنتی آخ 

  : گفت گوشم زیره اروم 

  ...چیزي تو.. نیست خوش حالش امروز که گفتم - 

  .. نداره عیبی نه - 

  : گفتم کردمو نگاه چشماش تو تلخی خنده با 

  !!!بخندم فقط بشنومو احمقمونو فامیالي این زبوناي زخمه که کردم عادت من - 

  ... نگفت چیزي دیگه و برگشت کالفه 

  :کردن صحبت به کرد شوروع زبونیش بلبل اون با و شراره سمته برگشتن همه...بود کیک بریدن موقع 

  !دادین بهم اساسی حاله یه و اومدین که مرسی ازهمتون مرسی - 

  ...باشه کرده فوت منم امیداي تمام اینکه مثه...کرد فوت شمعهارو عشوه با بعد 

 کلکالي به و بودن ساکت همه..شد جمع چشمام تو اشک بازم!!! ندارم سردتم نگاههاي به امیدي هیچ دیگه من امید 

 یه..بزنه الس شراره با و بیاره گیر فرصتی میخواست سینا فقط که مسخره موضوع یه سره..میکردن گوش شراره و سینا

 به دادم تکیه بستمو دستشویی دره.شدم رد جمعیت میون از باالیی سرعت با شدمو بلند....بودن کرده عالف ملتو

  ...میشد خراب ارایشم...شه سرازیر اشکام نذاشتم....در

  !!نمیافتادم بین ظاهر احمق و فکر کوته ادماي این گیر اونموقع..بودن اینجا مونا و محمدرضا کاش اخ 

 من به ذهنتم هاي کناره اون حتی میدونم که تویی بدم؟؟؟به تو به دل ادم همه این بینه باید چرا اخه....ایینه جلو رفتم 

  !باشم داشته جایی قلب توي برسه چه نمیکنی فکر

  ! بیرون رفتم کردمو دروباز...دادم قورت بغضمو صدا با کشیدمو عمیقی نفس 

 اینکه داشتم نگه خودمو خیلی. رسید من هدیه به نوبت...مینداخت عکس یه هرکسم با میکردن باز کادوهارو داشتن 

 روبه خنده با..کرد بو و کرد باز کادوشو گفتم تبریک بهش کردمو روبوسی سریع بود اور عذاب برام کنن نگاهم همه

  : گفت جمع

  ..جونم طناز مرسی!! تکه خدایی یکی این اما دارم عطر خاور یه من - 

  : گفتم اروم زدمو لبخندي 
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  !باشه مبارکت!!! داري لطف تو عزیزم مرسی - 

 نشست اومد حرف بدون بازم و گرفت عکس ایستاد کنارش و نگفت چیزي داد کادوشو کنارشو رفت امید من از بعد 

 منفذاي تمام بشمو غرق وجودت توي دارم دوست گاهی که اونقدر عجیبی چقدر تو امید...نشد این از بدتر شد خوب..

  ...کنم کشف تورو غریب

 عالمه یه پذیراي فقط االن نداشتم میل هیچی به که میکرد درد سرم و بود خورد اعصابم اینقدر!!!نزدم لب اصال شام 

  بخورم حرص شراره الکیه تعریفاي از و بمونم اینجا نداشت امکان خونه میرفتم...بود گرفته دلم...بودم اشک

  ...دنبالم بیاد تا گفتم بابا به زدم زنگ

  : گفت و شد بلند علی برگشتم شدمو حاضر رفتم 

 - بابا اولشه هنوز شدي؟ حاضر چرا کجا؟! ا..  

  !میرم زود صبح باشگاه برم میخوام فردا برم باید دیگه نه - 

  ...نرو روز یه حاال اوووو - 

  ...میریزه بهم برنامم نرم اینبارم اگه نمیشه نه - 

  ...میرسونمت بگیرم امید از سوییچو بذار..باوش - 

  .....روم روبه اومد و شد بلند دوسش اینبار....سمتم برگشت اسمش شنیدن با 

  ...رفت نگفت چیزي دیگه...اومده حتما االن بابام زدم زنگ جان علی نه - 

  : گفت مهربونی لبخنده با 

  ...امید دوسته میالدم من...سالم - 

  : گفتم زدمو عجولی لبخنده 

  کیم؟ که میدونین طنازم منم... خوشبختم..سالم - 

  حقمه؟؟ عذاب این واقعا...نمیکرد نگاهمونم حتی امید...داد تکون و امید سمته برگردوند سرشو و زد لبخندي 

  زودي؟ این به میرین دارین - 

  ...نیست خوب حالم کم یه... بله - 
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  برسونمتون؟ میخواین - 

  !دنبالم میان دارن پدرم ممنون نه - 

 شربتشو داشت که درحالی کنه نگاهش اینکه بدون امید...نبود گفتن براي حرفی کرد نگاهم دوباره و داد تکون سرشو 

  :گفت میخورد

  بشینی؟ بیاي نمیخواي میالد - 

  : گفت و زد لبخندي میالد 

  ... نه - 

  :پرسید ازم اروم 

  دارید؟ مشکلی باهم شما - 

  کی؟ با - 

  دیگه؟ امید و شما - 

  : لرزید تنم 

  چطور؟ نه - 

  !میزدین حرف چیجوري باهم داشتین دیدم من ناسالمتی نه نگین دیگه بابا - 

  : گفتم کالفه 

  !چرا اون اما ندارم مشکلی باهاش من نمیپرسین؟ امید از چرا - 

  !داشته رفتارو این اونم که کردي حرکتی شما حتما که نمیشه اخه - 

  :گفتم پوزخند با...بینه سطحی همینطور و بین ظاهر خیلی...خیلی امید میالد اقا ببینید - 

 بزرگترشم موضوعو تازه کرده کارو این طناز بگن اگه اما نمیکنه قبول کشته ادم شراره بگن بهش االن اگه - 

  ادمیه؟ جور چه میدونین...میکنه

 تمام من گفت بهم امید نشه باورتون شاید!! نیست اینجوري اصال امید میکنید اشتباه شما میکنم فکر من حاال - 

 بعده...بشناسم خالمو دختر نتونستم هنوزه که هنوزم اما دارم خبر باطنشون و اخالقی خصوصیاته از میشناسم خانوادمو

  !!!نشناختمت هنوز نمیگفت باش مطمئن بود بین سطحی اگه...گفت شما از کیه پرسیدم که این
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  : گفتم تلخی لبخند با 

 این و...نیومد کوتاه هنوزم واقعیت شنیدن از بعد و زد تهمت من به اون....نشناخته منو هنوز ام واقعا بگین بهش پس - 

  !!!بشناسه منو نمیتونه دیگم وقت هیچ حاال نه که معلومه

  ...اما باشه - 

  ...بود پایین بابا داشتم برش... گرفت خندم ترسوندم موبایلم ویبره 

  !میکنیم حل مشکالتمونو بعدي دفعه ایشاال...برم باید من اومده بابام اما ببخشید - 

  ...باشیم درتماس باهم...بدین شمارتونو میشه خانم طناز - 

  : گفتم لبخند با 

  !نیستم دوستی اهله من....نه - 

  !کنی حل مشکلمو میخوام...همین بزنم حرف باهات میخوام فقط..نیستم منم - 

  : گفتم اروم دادمو تکون سري 

  !داره واقعیت تخیالتش کنه فک نمیخوام... نگین امید به فقط - 

 دوستاش و شراره و سیهال سمته رفتم کردمو خداحافظی سري انداختم تک براش گفت شمارشو...داد تکون سري 

  ...بیرون اومدم کردمو خدافظی باهمشون

  :بود خوشحال..داد سالممو جواب و زد لبخندي دیدنم با..بودن مذهبی بابام خانواده و بابام 

  ...نمیمونی اینا شباي اخره تو میدونستم - 

  : گفت رورونمو کشید دستشو 

  ...خودمی دختر - 

  ....نموندم که باباس اعتقاداته خاطره به کنه فک بذار پنجره سمته برگشتم زدمو لبخندي 

  !شیکست چیجوري دلم امشب نفهمه کس هیچ بذار 

  ...اتاقش تو رفت کردمو بیدارش بود برده خوابش تلوزیون جلو مبل رو مامان برگشتیم وقتی 

  !اتاقم تو رفتم گفتمو بابا به خیر شبه یه منم 
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 پوشیدم؟؟؟ رنگی این امشب کی شوقه به...کی براي من گرفت بغضم...کنم اویزون تا میکردم تا داشتم دراوردم شالمو 

 رنگی چه لباسم امشب بدونی اگه خدا به..نمیکنی نگاهمم حتی که تویی..تو خاطره به گذشتم خودم عالیق از چی براي

  !!!!بود

 به چرا...نشد من براي نگاهت بازم چرا اما پوشیدم همینم خاطره یه...میاد خوشش یشمی و مشکی رنگه از میدونستم 

  !!ظواهرم به نه کنی نگاه درونم به کم یه فقط کم یه نمیدي زحمت خودت

  !کنی بررسی عمیقمو عشقه... اخالقیاتمو بخواي برسه چه نمیندازي چشم همونم اگرچه 

 عاشقی تو میله به وقت هیچ دیگه که خدا به کردم پاك واشک نفرت با ارایشمو ایینه جلو رفتم کردمو اویزون لباسامو 

 تغییر این از شدت به من و میکنی عوض داري منو تو...باشم عاشقت خودم شیوه به بذار حداقل لعنتی....نمیکنم

 تو چیه؟؟ گوشه حیف اما..باشی قلبم کوچیک گوشه همون باید همیشه تو...بیزارم امید بشه چیزم همه اینکه..ناراضیم

  !!!کردي تسخیر منو تمومه

  :نوشتم تمام خطی بد با کردمو باز دفترمو 

 شکستم بزنه؟؟؟بدجور بند میخواد دوباره کی منو قلبه اما میگذره امشب...ناامیده من امیده هنوز اما گذشت امشبم " 

  "ح.ف...همین برسه دلم فریاد به خدا کاش فقط....شکستیم بدجور

 یه شکسته قلبه یه..بمونه یادگاري بذار..بستم دفترو همونجوري...شد پخش جوهرش...ها واژه رو ریخت اشک قطره 

 اشکتو که همونی بزنم نهیب خودم به بنویسم تو از خواستم هروقت بذار..بمونه تازه همیشه زخم این بذار...خیس دفتره

  ....دراورد

 منو دله تمام مردونت مشکی چشماي اون...بکشم توصیف به تورو جز ببرمو قلم به دست نمیتونم...بدم ادامه نمیتونم نه 

  !میشدم رود خدا به...بود راهی دلت دریاي به کاش!!! برده تاراج به

 بدتر الکیه اخرش بدونی.. تباهیه اخرش بدونی و بریزي اشک امید براي بخواي اینکه اما...اسونه خوابیدن اشک با 

  !درد... سردرده با گریش اما داره گریه امید به کردن فک...میاره در اشکتو

 بدنم کنمو اب همونم میخواستم داشتم شکم کمی یه اما بود خوب هیکلم...بدنسازي میرفتم بود ماهی پنج چاهار یه

  !!!برد تحلیل انرژیمو و حال تمام دیشب قضیه اما..بودم انرژي پر همیشه...بشه سفت

 ورزشه هرچی از بار اولین براي دلم تو...بده جدید دونه یه کنه قطع غذاییمو رژیم میخواد دیگه میگفت مربیم 

  ..!میکنی مجبور بهش منو داري تو که تغیراییه همون از دیگه یکی این میبینی..بیزارشدم

 من براي کاغذ روي حداقل مینویسم ازت وقتی بذار زیادیه؟؟ خواسته...باشی باهام رویاهام تو بذار حداقل امید 

  !!!خودم به کنم حسادت بذار..باشی
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  ....نمیکرد یاري واقعا ذهنم اما درس پاي نشستم!!! خونه برگشتم پیاده 

  ...کردي تنگ قلبمم جاي حتی تو جاشین؟؟؟ من مغزه تو باهم دیفرانسیل سخته مسایل و تو میشه مگه 

 که میدي هشدار بهم شایدم یا..میشی دور ازم همیشه از بیشتر داري تو میکشه تیر قلبم وقتی میکنم احساس گاهی 

  !!!طناز سینه چپ سمته همینجاست تو جاي قلبمی تو همیشه تو امید نه...کن ازاد منو

  !!!!کنم فکر تو به تا بستم چشمامو دستمو رو گذاشتم سرمو بودم کشیده دراز زمین رو که همونجور کردمو جمع کتابامو 

 دختر یه ذکر و فکر تمام اینجا وقتی داري حسی چه...داره حسی چه شدن داشته دوست بفهمم دارم دوست خیلی 

 چه...بیارم خاطر به تر شفاف چشماتو تا ببندم چشمامو میکنی مجبورم بیداري موقعه وقتی داري حسی چه شدي؟؟؟

 دفعه یه...نیستی موقع به وقت هیچ تو میبینی..بنویسم تو از بمونمو بیدار تا کلم به میزنی خواب موقع وقتی داري حسی

  !!!شدم اتفاقیت هاي لحظه همین عاشق میکنم فکر من و...غیرمنتظره و اي

  !!!کاش....نبودي کاش امید 

 از کندن دل نباش انصاف بی...کن قبول...کنم فراموشت که نمیخوام نبودي کاش میگم و خدامیخواد از که اینقدر چرا 

  !حرفام این از تر ضعیف من..نیست طناز دله کاره تو نگاه مردانه جذبه

 اونقدر و دارم دوستت اونقدر.. نمیشه جا دلم تو تو داشتن دوست عظمت...ضعیفم خیلی..بچم خیلی عشق این براي من 

 من چی؟؟؟...من عاقب. اشکه تو عاقبت امید؟؟ میبینی..میچکد چشمانم از اش اضافی گاهی که میکنم تکرارش خودم با

  "عاشق" چیزم یه فقط کنم هرکاري باشمو هرچی

 ××××  

 گفتم بهش برم باهاش تا خواست ازم نمیره باهاش اما بود گرفته مامانش واسه بلیط یه کنسرت بره میخواست یاسمن 

  !بپرسم مامان از باید

 با گفتم بهش شد ناراحت اون اما گفتم یاسمن به...نشدم ناراحت پس برم که نداشتم شوقیم چنان..نداد اجازه مامان 

  !کنه قبول شاید میزنم زنگ بهش گفت بره همکالسیامون از یکی سمیرا

  !!!نرفتم دوستام تولده عمرم تو حال به تا..برم جایی مدرسم دوستاي با نمیذاشت وقت هیچ مامان 

  ...میشدم خسته داشتم واقعا دیگه..میشد چی میشد تموم اگه که واي...بودن داده امتحانیمو برنامه 

  ... بودیم تعطیل امروزم از و میشد شروع فردا پس از امتاحانام 
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 به حتی تو...کنم حساب خودم رو نمیتونستم و اینبار اما... بود بهتر ازش درسم من...کنیم رقابت باهم بیا گفت یاسمن 

  !بخورم شکست دلم و نگاه رقابت تو میترسم که نگرانم عشقت از اینقدر میبینی....نمکینی رحم ایندمم

  !میکنم دوره یه صبحشم میخونم فردا بقیشو گفتم...بود گرفته بازیم دوباره خوندمو درسمو نصفه 

 خودمو همیشه..کرد نگاهم بدجور مامان...مبل رو انداختم خودمو تلوزیون جلو رفتم برداشتمو شلیل یه اشپزخونه رفتم 

  !مبل رو میکردمو پرت

  !واال...میگیرین ماهواره چرا میگم بعد ندارن حسابی درست برنامه یه واااااي. کردم عوض کانالو خندیدمو 

 دلشوره. نمیداد ارامش بهم موسیقیم حتی بودم کالفه.. گذاشتم اهنگ کردمو روشن و لبتاپ...اتاقم تو رفتم پاشدم 

  !ندادم انجام میکردمو باید کاري یه انگار داشتم

  ....باشه من براي نقطش سردترین اگه حتی میخواد نگاهاتو دلم چقدر...تنگه برات دلم چقدر 

  !شراره بازم...برداشتم... بود موبایلم صداي! میشه داغ من تمام اما میکنی نگاهم سرد تو 

  چطوري؟ سالم - 

  خوبی؟ تو ممنون سالم - 

  اي؟ خونه امروز طناز...عزیزم مرسی - 

  چطور؟ اره - 

  !کنم مشورت باهات میخوام که؟؟ شده چی نمیدونی اخه.... پیشت بیام میخوام - 

  : گفتم ارومی لحنه با اما بود شده غصم 

  نداري؟ امتاحان... بیاي میتونی....هستم اره - 

  !زیاده وقت میخونم حاال بابا چرا - 

  .. باشه - 

  !میام االن پس - 

  االن؟ - 

  ؟..نیام - 
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  خدافظ منتظرم چرا چرا - 

  !!!باي - 

  !!!شده چی میدونم کسی هر از بهتر شد چی نمیدونی اخ اخ میگه وقتی..تخت رو انداختم موبایلو 

 این که این از میرسه بهت چی اخه...کنه تعریف من واسه بیاد میخواد کرده عالقه ابرازه بهش یکی دوباره حتما 

   کنی؟؟؟ تعریف من واسه داستانایمسخرتو

  !نمیشنیدم که ها چه باید نبود معلوم وگرنا دارم امید به اي عالقه که نمیدونه شکر خدارو 

  !کنه رابطه قطع خواهرش با نمیتونست خوب اما نمیومد خوشش ازشراره زیاد.. گفتم مامان به کردمو تمیز اتاقمو 

  !!!زد زنگ من به و بود توراه کنم فک هه...بود در پشته شراره 

  : تو پرید 

  ..جونم طناز سالم سالم - 

  :دادم بغلشو جواب زدمو لبخندي 

  !تو بیا...سالم - 

  :تخت رو انداختم شوق با و کشید دستمو... اتاقم تو پرید سریع و کرد احوالپرسی و سالم مامان با 

  شد؟؟؟ چی میدونی...میمیرم شوق از دارم طناز واي واي واي - 

  !!بعد بشینی بذار حاال شد؟؟ چی - 

  ...بابا بگم بذار - 

  ...خوب - 

   بود؟؟ امید دوسته - 

  !خدا به برسه چه...نیست خودم دسته قلبم تپش اختیار دیگه میشنوم کسی زبونه از تو اسمه وقتی...تو بازم...لرزید قلبم 

  میالد؟ ؟؟ کودوم - 

  میشناسیش؟ کجا از اره اره - 

  داده؟؟؟ پیشنهاد بهت خوب؟؟...دیدمش - 
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 لونده اینقدر دارم خاله دختره یه گفته بهش امید...گفته برام ازت خیلی امید گفت گفت؟؟ چی میالد میدونی...بابا نه - 

  ...شده عاشقم امید که شدم مطمئن دیگه واقعا من طناز واي.....میشی عاشقش ببینیش که

  !حرفام این از تر قوي نه نه.. داشتن جنگ نگاهم دیواره با که میدادم فحش اشکایی به دلم تو من و میگفت شراره 

 مطمئن میگفت سهیال میکرد نگام چیجوري نمیدونی...  میدونه خدا که رقصید باهام اونقدر.... رفتی زود شد حیف - 

  !!!!بود فرد به منحصر و خاص خیلی کادومو که دیدي...میکنه نگات ایجوري که عاشقته باش

 بد اینقدر کاش...امید مثه میالدم...هه کردي؟؟ کی معطل دلتو طناز..خندیدم خودم به ازاون بیشتر....زدم لبخند بهش 

  میشه؟؟؟ اول روزه مثه مگه ؟؟؟ بگیرم پسش چیجوري حاال امید! دادم بهت که دلی از نمیسوخت دلم تا نبودي

  :گفت ذوق با و گرفت دستامو 

 کنم؟؟؟ چیکار نمیدونم حاال....بزنم زنگ بهش که کرد التماسم اینقدر داد شماره بهم سینا دیشب تازه طناز واااااااي - 

 نظرت به هان....گذشت ازش راحت نمیشه خودش واسه اي تیکه سینام میدونی اخه... یا باشم امید منتظر نمیدونم

  بزنم؟ زنگ بهش

  :زدم الکی لبخند دادمو تکون سري

  ...اینه من نظره...دوستیم مخالفه من....  میدونی موارد این تو منم جوابه میشناسی منو که تو شراره - 

  !!!میدم دست از هردوتاشونو اونوقت چی؟ جلو نیاد وقت هیچ امید بعد کنم ول سینارو اگه ظناز اخه - 

  : گفتم لب زیره و تخت روي پتوي به دوختم نگامو 

  !!!جلو میاد...میاد - 

  : گفت اروم و خندید 

  مطمئنی؟؟ - 

 از حتی من ولی...بود تمجید و تعریف تشنه شراره... مهمه براش بشنوه من زبونه از میخواست که اي اره این چقدر 

  !!!متنفرم چیدن قاب دور بادمجون از!!! نمیکنم تعریف مادرمم

  :شدم بلند ندادمو جوابشو 

  !بخوري بیارم چیزي یه برم من - 

  :پرسید اروم دادو تکون سرشو کردو تنگ چشماشو مامان که اتاق تو میرفتم داشتم کردم درست شربت یه 
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  میمونه؟؟ شام - 

  !نمیدونم - 

 ایم شکسته کشتی همون من اره..میشدم غرق داشتم منم میرفت ور موبایلش با داشت! نشستم جلوشو گذاشتم شربتو 

  !میشم غرق تو مهریاي بی تو دارم هرروز که

  .شکوندي ام ذره یه همون تو... دله خورده اش همه نیست دل دیگه دل این امید بدونی کاش 

  : گفت بود گوشیش تو سرش که همونجوري 

  ...طناز - 

  بله؟ - 

 سیامکه اسمش نفره یه...میدادم نشون بهت تولد تو کاش کنم؟؟ جور رو یکی برات میخواي تنهایی؟؟ از نپوشیدي تو - 

  ...تنهاست تو مثه اونم...نیست مهم براش قیافه به اصال...خوبیه پسره اینقدر..

  :گفتم همیشه از تر بلند..گرفت گلومو بغض 

  !!!که واقعا.حرفاس ین ازا باالتر خیلی شخصیتم من شراره - 

  : گفت خنده با و باال گرفت سرشو 

  !نداشتم منظوري شدي؟؟ ناراحت - 

  ...گرفتم خوب منم داشتی منظور اتفاقا چرا - 

  :گفتم که میداد جوابمو داشت 

  ...بیرون رفتم شدم بلند..دیگه بسه - 

  ...چکید قرار بی اشک...بودم شده سرخ...کوبیدم تقریبا رو دستشویی دره 

 مهري بی اخرم میکارمو داشتن دوست اینهمه...میکنم درو اشک اینهمه میکارمو عشق اینهمه اینکه از خستم...خستم 

  !!!میکنم سهممه

  ....خستم 
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 رو انداخت کیفشو و شد بلند...بیرون رفتم زدمو اب صورتمو...بریزن اشکام بازم نذاشتم کرد سبکم قطره یه همون 

 همیچن اون کنم رفتار سنگین و سرد باهاش من اینکه جاي به پرروان بعضیا چقدر..کرد برخورد سرد... دوشش

  !داره برخوردي

  ...زدم زار سیر دله یه تختو رو انداختم خودمو....نکردم اصرارش... رفت و کرد خداحافظی 

  .... کوچیکم دله بدبختی چقدر...دلم حاله به کردم گریه 

  :بودم کرده سیو و میالد شماره دیشب...ترسیدم وباز لرزید بود زیرم موبایلم 

  شناختی؟ خوبی؟؟ سالم - 

  !ندادم جوابشو! مسخره متملقه...میکنه پادرمیونی من واسه اومده بعد....اومد بدم ازش چقدر که آخ 

  :داد دوباره 

  بزنید؟ حرف میتونید!!!  خانوم طناز - 

  !!!!امید و من رابطه براي میزنه دل دل چی براي بپرسم ازش بدمو جواب میخواست دلم...ندادم جواب زد زنگ چندبار 

  :دادم اس 

  !بزنم حرف نمیتونم نه - 

  شده؟ چیزي خوبین؟؟ - 

  !نشده چیزي نه - 

  بزنید؟ حرف نمیتونید - 

  !نه که گفتم - 

  !بودین تر مهربون تولد شبه...ندارینا اعصاب - 

  دارین؟ کاري - 

  ...میشم مزاحم بعدا ندارین حوصله چون نه االن - 

  !بگین االن دارین کاري اگه لطفا نه - 

  !!!نیست مساعد شرایط االن اما...همین بزنم حرف باهاتون میخواستم فقط - 
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  !باشه نداشته اي بهانه زدن حرف واسه بعدي دفه که بگه داره کاري بذار زدم زنگ بهش 

  ..میزنم کن قطع سالم - 

  !بزنید حرفتونو نه - 

  خوبی؟ - 

  !ممنون بله - 

  !بگم باید چی نمیدونم اصال که میزنی حرف بد اینقدر وااااي - 

  ....کشیدم خجالت 

  بزنم؟ حرف باید چیجوري - 

  !همین پره چی از دلت بگو اروم بعد باش مسلط خودت به کم یه - 

  !!!میخوادم که کنم کاري اون میکرد وادار منو جوري یه حرفاش 

  ...نیست پر چیزي از دلم من - 

  !!!که بگو دوروغ نگفتم پره چی از دلت بگو گفتم..نشد دیگه نه - 

  :کرد کالقم 

  کنم؟؟؟ گوش حرفتون به بزنمو حرف شمار با باید چی براي اصال من میالد اقا - 

  !درمیاره ادمو پدره زدن حرف تو با....خاصی خیلی تو خدا به میگه راست امید طناز وااااي - 

 تقدیر ازت باید...ناپذیر نفوذ و خاص منم و لونده شراره...نخورم چشم میکنه تعریف ازم امید چقدر...هه...شد خالی قلبم 

  !برام مکنی تبلیغ اینقدر که کنم

  : گفتم غمگینی صداي با ناخداگاه 

  نداري؟؟؟ کاري..باشه ترمیتونه بخش لذت خیلی شراره با مصاحبت...سختم...خاصم اره - 

  داره؟ اون به ربطی چه االن شراره؟؟ هه میگی؟؟ چی - 

  !!!نمیگه نه کس هیچ به اون بدم؟ شمارشو میخواي....میشنیدي اونو صداي من جاي به میخواست دلت بیشتر قطعا - 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢٩ 

 منو که کسی...این یعنی عشق تب..این یعنی هذیون...بود بریده امونمو بغض و بود کرده عرق دستم کفه میزد تند قلبم 

 نمیکنه نگاهم حتی تو باشی رقصیده شراره با اینکه کنم باور نمیتونستم!! بود شراره حرفاي میکرد نابود امید از بیشتر

  ...اه...هیبتت اون با برسه چه

  میکنی؟؟ حسودي بهش تو چیه؟؟؟ حرفا این!!! نمیاد خوشم شراره از اصال من میگی؟؟ چی طناز طناز طناز - 

  :بود نیاورده روم به واقعیمو حسه صریح اینقدر کس هیچ حال تابه 

  میاد؟؟ بدتون ازش میگید االن و میکنید تعریفشو جلوروش جالبه هه...میکنم حسودي اره - 

  ندارم؟؟ خبر کردمو تعریف ازش کی من طناز - 

 ظاهرا شمام بهتره خودم واسه اینجوري بدم محل حتی اوردیگران عذاب حرفاي به ندارم دوست دیگه ببینید... هه - 

  ...ندارین کاري

  :گفت طنزي لحنه با...بکش عمیق نفسه یه ببند چشماتو...باش اروم طناز - 

  ریخته؟؟؟ بهمت اینقدر که چیه ببینم بگو حاال... بده قورت بغضتم - 

 اروم بودم شده تر اروم اما شد جاري اشکام...بود گلوم از بزرگتر خیلی ندادم قورت بغضمو اما کردم گوش حرفاش به

  : گفتم

  !همین....خستم - 

  چی؟ از - 

 از براش که نباشه گوشی اما..بیفتم خودم هاي خالء یاد کنمو گوش دیگران دلخواه حرفاي به همیشه باید اینکه از - 

  !!!بگم غمم

  : گفت بخشی ارامش صداي با 

 به داشت نشدنیت پاك لبخند اون با ظاهرت ارامش اون...روزگاري دغدغه بی اداماي اون از یکی تو میکردم فکر - 

  ....میذاشت صحه فکرام

  ...اماتو میشه؟؟؟ خالی و میگه برات که کیه چیه؟؟ حاال 

  ..:شه تموم حرفش نذاشتم 

 زکرش فکرو تا بزنتم اونقدر یکی میخواد دلم... خستم خیلی... میکنن ناراحتی از پر منو اما میشن خالی خودشون اره - 

  !بپره سرم از
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  میزنه؟؟ حرف باهات که کیه- 

  میکنه؟؟ فرقی چه - 

  ..بگو تو - 

  کنی؟ چیکار میخواي تو گفتم فرض به.. کنی حل منو مشکله نمیتونی که تو میالد - 

  ...بگو طناز - 

  : گفتم اروم و باال کشیدم دماغمو 

  ...همکالسیام تا گرفته هام خاله دختر همین از...اطرافیانم تمام - 

  نه؟؟؟ بیشتر همشون از شرارم حتما و - 

  !!! اره!!!  اره - 

  خوب؟؟ - 

  چی؟؟ که خوب - 

  میگه؟؟ چی - 

  !!!بیرون میکشی حرف زبونم زیره از داري میکنم احساس - 

  !!همین کنم کمکت میخوام فقط من ؟؟ حرفیه چه این - 

  میرسه؟؟؟ بهت چی - 

 از میده که چیزي ازاي در دکتر یه هیچوقت و...روانشناسم من...میگیرم مدرکمو من دیگه چندوقت تا طناز ببین - 

  میخواد؟؟.. نمیخواد چیزي کنندش رجوع

  !نیستم مریض من اما - 

  کنیم؟؟ صحبت باهم بیرون بیاي میتونی طناز اصن..بگو بهم فقط... نباش حاشیه تو اینقدر - 

 واقعا که بپرسم ازش برمو میتونستم تازه...بزنم حرف پسري با میخواست دلم که بود باري اولین این و نبودم میل بی 

  ...مستقیم غیر خیلی البته...نه یا رقصیدن باهم شراره و امید شب اون
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 بگه اینکه..داشت بستگی کلمه یه همین به چیز همه انگار..باشه مهم برات اینقدر نباید دیگه...شدي بچه چقدر طناز اخ 

  !!!نشد بلند جاش از اصال امید شب اون بگه...نه

  !!بده اجازه مامانم اگه نمیدونم - 

 هیچ حرفم از نمیکرد استقبالم حتی اگه..کردم راضیش زور به شده که بارم یه خوب اما نبود مایل پرسیدم مامان از 

 ندادیمو اجازه ما اینکه میکردن سرزنشم خیلی میشد چیزي میرفتمو اگه میدونم اخالقشو نمیرفتم بیرون وقت

  ...میشه اینطوري میدونستیم

  کجا؟ میام اره - 

  میده؟؟ خوبی حسه بهت کجا - 

  !!خاصه قراراي براي اون اما شاپ کافی بگم داشتم دوست 

  !ندارم سراغ رو جایی من!! بریم بخواي تو هرجا نمیدونم - 

  ..دنبالت میام طناز ببین - 

  ....شمارو ندارم دوست اصال نه نه نه - 

  ...وایمیسم کوچتون سره طناز نه - 

  ....باشه...خو - 

  !!فعال پس - 

  ..کردم قطع ندادمو جوابی 

 تا اروم اروم! بیرون رفتم کردمو خدافظی مامان با کردمو پام کتونیمو... رفتم ارایش بی و ساده همیشه مثه شدم حاضر 

  !!نه واي باشه گرفته امید از نکنه بود بلد کجا از مارو خونه ادرسه این... ایستادم اي دقیقه چند یه رفتم کوچه سره

  ...توماشینش سریع نشستم خیابونو اونوره رفتم..داد تکون دستی و زد بوقی خنده با 

  بودي؟؟ منتظر خیلی - 

  ...شدم مزاحمتون ببخشید..نه - 

  بریم؟؟ کجا حاال خوب حرفیه؟؟ چه این - 

  ...بزنیم حرف همینجا میخواین نمیدونم - 
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  شاپ کافی بریم! نیست خوبی جاي اصال ماشین نه نه - 

  ...راسی!! باش - 

  هوم؟ - 

  نگرفتین؟؟ که امید از کجااوردین؟؟؟ از مارو خونه ادرسه شما - 

  !!بودم بلد خونتون بودم رسونده امیدو بار یه نه - 

  : گفت و خندید کشیدم راحتی نفس 

  میترسی؟ ازش چیه هه - 

  بترسم؟؟؟ باید چی براي نه ؟؟ ترس - 

  نه؟؟ بشه بیشتر قبلش اشتباه و بد نگاهه همون که میترسی..کردم استفاده اشتباهی کلمه از - 

  !!!تو رفتیم شدمو پیاده رسیدیم...شاپ کافی تا نگفتم چیزي...اره یعنی دادم تکون سري 

 میل چیزي داد سفارش سریع..بشینم تا کرد اشاره دست با و نشست بخشی ارامش لبخند با... بود تیپ خوش چقدر 

  ..نداشتم

  !!!شکالتی بستنی دوتا - 

  :شد خم رومیز و کرد مشت دستاشو 

  ..خوب - 

  : گفتم زدمو تلخی لبخند 

  بگم؟؟ باید چی - 

  میریزه؟ بهم اینقدر رو تو که میگن چی اینکه - 

  : گفتم اروم پایین انداختم سرمو 

 دوروغ گاهی چرا که میشم خسته فقط من...نه دارما کمبودي که براینه دلیل میکنه ناراحتم حرفا این اگه نکنی فک - 

 بیارم روش به حتی بزنمو حرفی نمیتونم چون خرم واقعانم اما...میکنم باور من میکنن فک میکنن فرض خر منو میگنو

 حد از زیادي سادم حد از زیادي میکنم احساس گاهی...ببینم ناراحت کسیرو نمیتونم...میگی دوروغ داري فهمیدم که

  ...دلسوزم و مهربون
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  :گفتم درموندگی با کردمو فوت شدمو حبس نفس گرفتم سرمو 

  !سادم زیادي من - 

  !ارودن بستنیمونو 

  : گفت و زد لبخندي 

  !!هستی نظري بلند دختره تو میدونم... نمیکنم فکري هیچ من نه - 

  : گفتم خنده با 

  !داره دوستایی همچین چطوري دوستین؟؟ امید با چطور موندم من - 

  چشه؟ امید مگه - 

  !عیبه بزرگترین بینی ظاهر - 

  ...مهمه براش خیلی بودن سالم! نیست اینجوري امید اصال ولی - 

  !داره شخصیتی چه که میده نشون رفتاراش کامال پسرخالمه اون میشناسمش من.. نه - 

  داشتی؟ برخورد باهاش تعارف تا چاهار و علیک و سالم یه از بیشتر تاحاال تو - 

  !!اما نه..خوب - 

  ..نکن قضاوت زود پس نمیشناسیش طناز - 

  ...میگن چیزي الکی که زنی مفت حرف ادماي حسه داد دست بهم بدي حسه یه 

  چه؟؟ من به امید اصن - 

  : گفت معنی بی لبخنده با 

  کرده؟؟ جوشی تورو اینقدر که میزنن حرف چی درمورده که نگفتی هنوز..خوب! شدیم دور خودمون بحثه از اره - 

 حالم من که میزنه حرف چیزي از ازکسی دقیقا اما حساسم چی رو من نمیدونه ببین...که میزنه حرفایی شراره ببین - 

  !!!میشه خراب

 باال از منو همیشه!! سهیال چه شراره چه پایین بیارن منو میخوان همیشه میشینم جمع تویه باهاشون وقتی ببین 

 وقتی لحظه اون اما!!! میدونم اونا از تر پاك خیلی خودمو من مهمتر همه از و بهتر خیلی خودمو من کن باور اما...میبینن
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 اما گسیختم افسار و گستاخ نکنه فکر که نمیدم جواب کسی به...ندارم خوردن غصه جز کاري میکنن خوردم جمع تو

  !میکنه دیوونه منو یکی این

   کیه؟ حساسی روش که کسی اون طناز - 

  : گفتم کردمو اخم 

  ..کنی کمک من به نیست این قصدت اصلنم و....بود همون کردي گوش که چیزي تنها به تو - 

  : گفت سفیهی اندر عاقل نگاه با 

 تورو اطرافیان و شراره هی و حساسی روش که کسی همون نفره یه همون تو مشکله تمام میدونی خوب خودتم - 

  اینه؟؟ از غیر..بدي قورتش مجبوري تو اما! میکنن عصبی

  !شرارس مخصوصا دیگه دختراي به الکیش توجه و من به امید توجه عدم من مشکل تنها میگفت راست 

  ...نمیرسم بهش وقت هیچ که کسیه اون بیین اما...نه - 

  چرا؟ - 

  !نداره دوست منو اون چون....چون - 

  میدونی؟ کجا از - 

  !!نمیکنه نگاهم من به حتی اون..میکنم حس رفتاراش از... میدونم - 

  !فامیله پس - 

  زدم؟ حرفی همچین من - 

  ...میبینیش زیاد اینکه یعنی میکنی حس رفتاراش از میگی وقتی اما نه - 

  !حسمه مهم منم مهم نیستا مهم این اصال..اه - 

  !!مهمه خیلی امید وجوده اتفاقا نه - 

  : گفتم متعجب چشماي با چی؟؟امید؟...کردم کپ 

  داره؟؟؟ ربطی چه امید چی؟؟؟ - 

  ...امیده داري دوسش که کسی اون... حساسی روش که شخصی اون میدونم من طناز - 
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  : گفتم اروم دادمو فشار روهم چشمامو... نه نه نه...نه وا 

  فهمیده؟ امیدم یعنی فهمیدي؟؟ توام که ضایعم اونقدر یعنی - 

  !!! نه که معلومه - 

  ؟؟؟ تو پس - 

  !!ماست فناي از اینام دیگه خوب - 

 واي..نمیدوسنت منو دله رازه تااالن کس هیچ... میکنم شنا بدبختی دریاي تو اما من..خورد بستنیشو قید بی و خندید 

  !!زدي گند طناز

 اروم بودم شده تر اروم اما شد جاري اشکام...بود گلوم از بزرگتر خیلی ندادم قورت بغضمو اما کردم گوش حرفاش به

  : گفتم

  !همین....خستم - 

  چی؟ از - 

 از براش که نباشه گوشی اما..بیفتم خودم هاي خالء یاد کنمو گوش دیگران دلخواه حرفاي به همیشه باید اینکه از - 

  !!!بگم غمم

  : گفت بخشی ارامش صداي با 

 به داشت نشدنیت پاك لبخند اون با ظاهرت ارامش اون...روزگاري دغدغه بی اداماي اون از یکی تو میکردم فکر - 

  ....میذاشت صحه فکرام

  ...اماتو میشه؟؟؟ خالی و میگه برات که کیه چیه؟؟ حاال 

  ..:شه تموم حرفش نذاشتم 

 زکرش فکرو تا بزنتم اونقدر یکی میخواد دلم... خستم خیلی... میکنن ناراحتی از پر منو اما میشن خالی خودشون اره - 

  !بپره سرم از

  میزنه؟؟ حرف باهات که کیه- 

  میکنه؟؟ فرقی چه - 

  ..بگو تو - 
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  کنی؟ چیکار میخواي تو گفتم فرض به.. کنی حل منو مشکله نمیتونی که تو میالد - 

  ...بگو طناز - 

  : گفتم اروم و باال کشیدم دماغمو 

  ...همکالسیام تا گرفته هام خاله دختر همین از...اطرافیانم تمام - 

  نه؟؟؟ بیشتر همشون از شرارم حتما و - 

  !!! اره!!!  اره - 

  خوب؟؟ - 

  چی؟؟ که خوب - 

  میگه؟؟ چی - 

  !!!بیرون میکشی حرف زبونم زیره از داري میکنم احساس - 

  !!همین کنم کمکت میخوام فقط من ؟؟ حرفیه چه این - 

  میرسه؟؟؟ بهت چی - 

 از میده که چیزي ازاي در دکتر یه هیچوقت و...روانشناسم من...میگیرم مدرکمو من دیگه چندوقت تا طناز ببین - 

  میخواد؟؟.. نمیخواد چیزي کنندش رجوع

  !نیستم مریض من اما - 

  کنیم؟؟ صحبت باهم بیرون بیاي میتونی طناز اصن..بگو بهم فقط... نباش حاشیه تو اینقدر - 

 واقعا که بپرسم ازش برمو میتونستم تازه...بزنم حرف پسري با میخواست دلم که بود باري اولین این و نبودم میل بی 

  ...مستقیم غیر خیلی البته...نه یا رقصیدن باهم شراره و امید شب اون

 بگه اینکه..داشت بستگی کلمه یه همین به چیز همه انگار..باشه مهم برات اینقدر نباید دیگه...شدي بچه چقدر طناز اخ 

  !!!نشد بلند جاش از اصال امید شب اون بگه...نه

  !!بده اجازه مامانم اگه نمیدونم - 
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 هیچ حرفم از نمیکرد استقبالم حتی اگه..کردم راضیش زور به شده که بارم یه خوب اما نبود مایل پرسیدم مامان از 

 ندادیمو اجازه ما اینکه میکردن سرزنشم خیلی میشد چیزي میرفتمو اگه میدونم اخالقشو نمیرفتم بیرون وقت

  ...میشه اینطوري میدونستیم

  کجا؟ میام اره - 

  میده؟؟ خوبی حسه بهت کجا - 

  !!خاصه قراراي براي اون اما شاپ کافی بگم داشتم دوست 

  !ندارم سراغ رو جایی من!! بریم بخواي تو هرجا نمیدونم - 

  ..دنبالت میام طناز ببین - 

  ....شمارو ندارم دوست اصال نه نه نه - 

  ...وایمیسم کوچتون سره طناز نه - 

  ....باشه...خو - 

  !!فعال پس - 

  ..کردم قطع ندادمو جوابی 

 تا اروم اروم! بیرون رفتم کردمو خدافظی مامان با کردمو پام کتونیمو... رفتم ارایش بی و ساده همیشه مثه شدم حاضر 

  !!نه واي باشه گرفته امید از نکنه بود بلد کجا از مارو خونه ادرسه این... ایستادم اي دقیقه چند یه رفتم کوچه سره

  ...توماشینش سریع نشستم خیابونو اونوره رفتم..داد تکون دستی و زد بوقی خنده با 

  بودي؟؟ منتظر خیلی - 

  ...شدم مزاحمتون ببخشید..نه - 

  بریم؟؟ کجا حاال خوب حرفیه؟؟ چه این - 

  ...بزنیم حرف همینجا میخواین نمیدونم - 

  شاپ کافی بریم! نیست خوبی جاي اصال ماشین نه نه - 

  ...راسی!! باش - 
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  هوم؟ - 

  نگرفتین؟؟ که امید از کجااوردین؟؟؟ از مارو خونه ادرسه شما - 

  !!بودم بلد خونتون بودم رسونده امیدو بار یه نه - 

  : گفت و خندید کشیدم راحتی نفس 

  میترسی؟ ازش چیه هه - 

  بترسم؟؟؟ باید چی براي نه ؟؟ ترس - 

  نه؟؟ بشه بیشتر قبلش اشتباه و بد نگاهه همون که میترسی..کردم استفاده اشتباهی کلمه از - 

  !!!تو رفتیم شدمو پیاده رسیدیم...شاپ کافی تا نگفتم چیزي...اره یعنی دادم تکون سري 

 میل چیزي داد سفارش سریع..بشینم تا کرد اشاره دست با و نشست بخشی ارامش لبخند با... بود تیپ خوش چقدر 

  ..نداشتم

  !!!شکالتی بستنی دوتا - 

  :شد خم رومیز و کرد مشت دستاشو 

  ..خوب - 

  : گفتم زدمو تلخی لبخند 

  بگم؟؟ باید چی - 

  میریزه؟ بهم اینقدر رو تو که میگن چی اینکه - 

  : گفتم اروم پایین انداختم سرمو 

 دوروغ گاهی چرا که میشم خسته فقط من...نه دارما کمبودي که براینه دلیل میکنه ناراحتم حرفا این اگه نکنی فک - 

 بیارم روش به حتی بزنمو حرفی نمیتونم چون خرم واقعانم اما...میکنم باور من میکنن فک میکنن فرض خر منو میگنو

 حد از زیادي سادم حد از زیادي میکنم احساس گاهی...ببینم ناراحت کسیرو نمیتونم...میگی دوروغ داري فهمیدم که

  ...دلسوزم و مهربون

  :گفتم درموندگی با کردمو فوت شدمو حبس نفس گرفتم سرمو 

  !سادم زیادي من - 
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  !ارودن بستنیمونو 

  : گفت و زد لبخندي 

  !!هستی نظري بلند دختره تو میدونم... نمیکنم فکري هیچ من نه - 

  : گفتم خنده با 

  !داره دوستایی همچین چطوري دوستین؟؟ امید با چطور موندم من - 

  چشه؟ امید مگه - 

  !عیبه بزرگترین بینی ظاهر - 

  ...مهمه براش خیلی بودن سالم! نیست اینجوري امید اصال ولی - 

  !داره شخصیتی چه که میده نشون رفتاراش کامال پسرخالمه اون میشناسمش من.. نه - 

  داشتی؟ برخورد باهاش تعارف تا چاهار و علیک و سالم یه از بیشتر تاحاال تو - 

  !!اما نه..خوب - 

  ..نکن قضاوت زود پس نمیشناسیش طناز - 

  ...میگن چیزي الکی که زنی مفت حرف ادماي حسه داد دست بهم بدي حسه یه 

  چه؟؟ من به امید اصن - 

  : گفت معنی بی لبخنده با 

  کرده؟؟ جوشی تورو اینقدر که میزنن حرف چی درمورده که نگفتی هنوز..خوب! شدیم دور خودمون بحثه از اره - 

 حالم من که میزنه حرف چیزي از ازکسی دقیقا اما حساسم چی رو من نمیدونه ببین...که میزنه حرفایی شراره ببین - 

  !!!میشه خراب

 باال از منو همیشه!! سهیال چه شراره چه پایین بیارن منو میخوان همیشه میشینم جمع تویه باهاشون وقتی ببین 

 وقتی لحظه اون اما!!! میدونم اونا از تر پاك خیلی خودمو من مهمتر همه از و بهتر خیلی خودمو من کن باور اما...میبینن

 اما گسیختم افسار و گستاخ نکنه فکر که نمیدم جواب کسی به...ندارم خوردن غصه جز کاري میکنن خوردم جمع تو

  !میکنه دیوونه منو یکی این

   کیه؟ حساسی روش که کسی اون طناز - 
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  : گفتم کردمو اخم 

  ..کنی کمک من به نیست این قصدت اصلنم و....بود همون کردي گوش که چیزي تنها به تو - 

  : گفت سفیهی اندر عاقل نگاه با 

 تورو اطرافیان و شراره هی و حساسی روش که کسی همون نفره یه همون تو مشکله تمام میدونی خوب خودتم - 

  اینه؟؟ از غیر..بدي قورتش مجبوري تو اما! میکنن عصبی

  !شرارس مخصوصا دیگه دختراي به الکیش توجه و من به امید توجه عدم من مشکل تنها میگفت راست 

  ...نمیرسم بهش وقت هیچ که کسیه اون بیین اما...نه - 

  چرا؟ - 

  !نداره دوست منو اون چون....چون - 

  میدونی؟ کجا از - 

  !!نمیکنه نگاهم من به حتی اون..میکنم حس رفتاراش از... میدونم - 

  !فامیله پس - 

  زدم؟ حرفی همچین من - 

  ...میبینیش زیاد اینکه یعنی میکنی حس رفتاراش از میگی وقتی اما نه - 

  !حسمه مهم منم مهم نیستا مهم این اصال..اه - 

  !!مهمه خیلی امید وجوده اتفاقا نه - 

  : گفتم متعجب چشماي با چی؟؟امید؟...کردم کپ 

  داره؟؟؟ ربطی چه امید چی؟؟؟ - 

  ...امیده داري دوسش که کسی اون... حساسی روش که شخصی اون میدونم من طناز - 

  : گفتم اروم دادمو فشار روهم چشمامو... نه نه نه...نه وا 

  فهمیده؟ امیدم یعنی فهمیدي؟؟ توام که ضایعم اونقدر یعنی - 

  !!! نه که معلومه - 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴١ 

  ؟؟؟ تو پس - 

  !!ماست فناي از اینام دیگه خوب - 

 واي..نمیدوسنت منو دله رازه تااالن کس هیچ... میکنم شنا بدبختی دریاي تو اما من..خورد بستنیشو قید بی و خندید 

  !! زدي گند طناز

 ×××  

 گفتم میالد به مکرر چندبار...بدم ادامه دیگه نمیخواستم واقعا من خاطره به فقطم شد تموم نیمه نصفه اومروزمون بحث

 خیلی تازه.... نمیبرم دیگه کسه پیشه کسیرو حرفاي وقت هیچ من گفت اونم...نگه چیزي امید به که دادم قسمش

  نه؟؟ یا رقصیدن باهم شراره و امید شب اون که پرسیدم ازش قبل از تر راحت

 و تعجب عالمه یه بمونه اخرش تا نداشت حوصله...رفتیم امیدم منو بعدش ربع یه رفتی تو اینکه از بعد نه گفت اونم 

  ! رفت فرو فکر تو عالمه یه میالدم و شد من نصیب خوشحالی

  .....میزنیم حرف باهم بازم گفت و خونه رسوندم 

 کسی تا نگهداشتم خودم تو عمر یه که حرفایی بودم شده سبک واقعا داشتم اي دیگه حاله یه خونه رسیدم وقتی 

 فهمیده امید اگه اینکه فکره از میلرزه تنم هنوزم!!! فهمید نگاهم از چیزو همه من دیدن دوبار با میالد نبره بو ازشون

  .....!!!بگه چیزي بهش میالد یا باشه

 شور دلم گفت....کردم تعجب رفتی؟؟؟ چرا بودین؟ باکی... رفتی کجا...کرد پیچم سوال همیشه برعکس اینبار مامان 

  ....میزد

  !!بردم پی مادرانش قوي حسه به بار هزارمین براي من و 

 مجبور خوب اما نمیومد خوشش ازشون مامانم..کرد دعوت ناهار فردا واسه مارو..عجب چه.. بود زده زنگ عمم امروز 

  !کنه قبول که بود

 مهمونیاشون تو وقتم هیچ و نمیومد خوشم جمعهاشون از اصال...اي افاده و فیس و بودن پولدار العاده فوق بابام خانواده 

  ...نمیکردم شرکت

 تو همیشه اما هستن مذهبی ادماي!!! عجیبه!!!میان فیس هم براي تخیلی و الکی حرفاي و لباسا و طالها با مدت تمام 

  !!!!گناهه بزرگترین دیگران دله رو گذاشتن حسرت که خدا به... نمیدارن نگه حرمتشو اصال اما میپوشن چادر...تجمالتن

 زندگیت خونه قیافت پوشیدنت لباس به که یکی...نکشه رو و زیر برات که یکی....تکلفم بی و ساده ادماي عاشقه من 

  !بخواد افکارت خودتو خاطره به فقط و فقط تورو و نده اهمیت کودوم هیچ به زندگیت محله
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  !صورت با نه ببینه سیرتت با تورو 

 نمیتونن ظاهرت روي از یا میکنه اقتضاء شخصیش منافع یا نمیخواد خودش واسه تورو کسی هیچ دیگه االن افسوس 

  "نه" بگن بهت

  ... نه بابا اما نکرد اصرار میکنن خورد اعصابمو میدونست چون مامان....کرد مخالفت بابا اما بیام نداشتم دوست 

  !!! نداشتم گاهانم هاي عقلی بی به جوابی من اما رفتم پر شکمه با چرا که کرد دعوام مامانم حمام رفتم شام از بعد 

 حسه اصال چرا نمیدونم..خوندم چندتارو یه نشستم...شد اشغال فردامم که بخونم فردا تا بودم گذاشته درسامو نصفه 

  !!!!نبود من تو خوندن درس

 مسافرت....اوردم خوانوادگیمونو عکساي بکنم باهاش نداشتم کاري گذشتم اهنگ کردمو روشن لبتاپمو دوباره 

 حرص کس هیچ از...اینا امید و بود ما خانواده فقط..اونروزا بود خوب چقدر...توجهاش گاهی و....امید هاي خنده...اصفهان

 دوسش نفهمیده که اون...کرده فرق امید چقدر...پیش سال سه..شد زده من عشقه جرقه تازه اونموقع البته....نمیخوردم

  شده؟؟ عوض اینقدر چرا پس دارم

  ...میشه دگرگون من وجوده تمام میاد اسمت فقط که عاشقم چقدر نمیدونی امید 

 اومدي دوبار...دارم بهت حسی چه فهمیدم که اوایلی اون حسیه؟؟؟ چی میبینمت وقتی که حسی بگم نمیتونم 

 نیومدم اتاقم از اصال...بود بسته پام و دست عشق درمقابله من...باشم داشته باید رفتاري چه نمیدونستم من...خونمون

  !!!کردم قناعت در الي از دیدنت به و بیرون

 غرقه همیشه عمق اینهمه با من میفهمی میکنی؟؟؟ درك عشقمو عمقه...بشنوم صداتو اگر حتی قانعم من امیدم 

  توام؟؟؟

  بودم؟؟؟ نکرده دقت بهش حال تابه چرا واي اي...بودي ایستاده کنارم تو بعدي عکسه زدم 

 گم کجا تو اما کردم رو و زیر عکسارو این هزاربار من نمیدونستم؟ من و بودي نزدیک بهم انقدر...طناز کناره...اینجا تو 

  بودي؟؟ شده

  ....بخشه لذت برام خیالیت هاي گونه لمسه چقدر...کردم مهمونت بوسه اشک با میشد که جایی تا کردمو زوم عکسو 

 تمام که میفهمی...داره حالی چه طناز کنارمی وقتی ببین بردم لذت خیالت با من.. دادم رضایت خیالت به من امید 

  شدي؟؟؟ من دنیاي

  !نیست اعتمادي دنیا به میگه راست شاعر... اما منی دنیاي تو..اره 
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 ×××××  

  !!! بودن شوهراشم خواهر..بود دیده تدارك عالمه یه انسی عمه 

  !!!نمیومد خوشم خرید از اصال منم...بودن اورده مباس لباس...میدیدن جنس و بودن شده جمع ناهار بعده 

  !!!بود بدتر فحشم صدتا از که میزد لبخندي اما میخورد حرص کاراشون و حرفا از مامانم 

  ...جورشه زودتر غیبتشون تاموضوعه رفتیم زودتر.. رفتیم همه از زودتر ما 

 سریع بود اور عذاب برام واقعا بابا معنی بی جواباي و مامان کلکالي..کردن دعوا باهم ماشین تو همون از بابا و مامان 

  ....نبود گوشم تو زانیار جز کس هیچ صداي که جایی تا..کردم بلند صداشو گوشمو تو گذاشتم هندزفري

  ساده زندگیه توي غرق شدم 

  زیاده تنهاییش که تو از خالی قلبه یه با 

  تو با خاطرات میون حبس شدم 

  نگاتو یادمه همیشه اما ندي همیشگی 

   ارزوهارو مسیره دادي نشونم خودت 

  روزارو همون میکنم ارزو حاال 

  میندازم چشات تو چشم باز باالخره جایی یه که میرسه روز یه دارم امید 

  میسازم.میسازم رو خوشبختی راحت تو کناره و میاي دوباره هنوز دارم امید 

 احساس هنوز دارم امید میگه اینکه..میدادم گوش امید عشقه به فقط اهنگو این...کردم فرو صندلی به بیشتر خودمو 

  !!!میبینه عشق اینهمه با منو نفر اولین و میشه باز چشماش روزي یه که دارم امید!! منه دستاي تو همیشه امید میکنم

  میشمو تر دلتنگ دیروز میشه که هرروزي 

  خواب و خیال تو میشم غرق باز 

  چترمو میبندم بارون میزنه که هربار 

   اب هاي قطره از میشم خیس یادت به 

  ...................روز یه دارم امید 
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 کی تو!!! نبود خونه درس جز ندارم علی با کاري بفهمه امید میخواستم که حاال...پرسیدم سوال چندتا علی از زدمو زنگ 

  اره؟؟ بود ازاد وقتت اونروز من حال گرفتن براي فقط اي؟؟؟ خونه

 اما چرا نمیدونم نبود نزدیک از اونم که امید گاه به گاه دیدن جز نمیکرد خوب حالمو هیچی...بودم شده روزمرگی دچار 

  ....جلوش برم میترسم

 ش هم...نمیشم خوب زیاد مطمئنم.. بگم معدلمو علی به چیجوري نمیدونم فقط...نمونده امتاحانام از بیشتر دیگه یکی 

  میگیري؟؟ چیزمو همه ذره ذره داري که هست حواست..امید توئه چشماي سره زیره

  ...توئه رفتاراي تقصیر همه اینها و کرده؟؟ افت چیجوري کالس زرنگ شاگرد هست حواست 

 یه زدم زنگ بهش چندبار یه....مسافرته احتماال اما چرا نمیدونم....کنم صحبت میالد با مدتی یه نمیتونم..شدم افسرده 

  !!!خدافظ کنم صحبت نمیتونم االن طناز: کرد قطع و داد کوتاه جواب

  !رفت دست از اونم...کنم دل و درد باهاش کنمو اعتماد بهش میتونستم که بود مونده برام نفر یه همین...هه 

 هامو شونه...درام فکرت از میتونم چندروزي حداقل بودم خوشحال...تبریز بریم زنونه همه امتحان اخرین بعده شد قرار 

  : گفتم لب زیره پایینو انداختم خستگی با

  !!!نمیتونم..نه - 

 تو حیف اما...ذهنمه نگاتیو توي تو عکسه میکنم هرکاري میرم هرجا که اونقدر...کردي رخنه من وجوده تمام در تو 

  ! میذاري نشدت چاپ هاي نگاه تمام حسرت در منو و میسوزي همیشه

  !!!!گرفتم کتونی یه با تابستونی نخی مانتو تا دو یه خرید رفتیم مامان با 

  !مدرسه میرفتم ازادي براي فردا بودمو خونده درسامو 

 میکنم نگاه خودم به وقتی...بود گستاخش چشماي تو چشمام هرلحظه دیگه... موبایلم تو بودم ریخته امیدو عکسه 

 با کس هیچ به..تو..جز حال به تا...کنه نگاهم لذت با مردي هیچ نذاشتم حال به تا من... پاکم چقدر...نجیبم چقدر میبینم

  ؟؟!!!من دل سنگ عشقه کنم نگاه کی به نکنم نگاه توام به..نشدم خیره لذت

 از میالد بزنم حرف کسی با بخوام اگر..نکردم قبول من اما مشاوره بري میگیرم وقت برگشتیم مسافرت از گفت مامان 

  !!!بهتره هرکسی

 و دخترا ما اما...میرفتن هواپیما با زهرم خاله مادربزرگمو...بیفتیم راه تیر سوم شد قرار گذشت خیر به امتاحانم اخرین 

  !!!!میرفتیم قطار با من مامانه و) امید مامان( طیبه خاله
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  ...جلوم گرفت کارنامشو تمام پیروزي با یاسمن اوردي؟؟ من سره چی تو امید 18/ 73...گرفتم کارناممو دلهره و ترس با 

  شدم؟؟؟ باالتر من دیدي - 

  : گفتم لب زیره دادمو تکون سري 

  !!!!بخونم همیشه مثه نتونستم ترم این..بودم گفته که من - 

  : گفت شونمو به زد 

  دارین؟ خانوادگی ؟؟مشکله مشغوله فکرت چی واسه شده؟؟؟ چت... نگرانتم طناز - 

  !!!رفتم کردمو خداحافظی لب زیره... نه معناي دادموبه تکون سرمو 

  !!!!بهتري معدل با کاش اما گرفتم دیپلممو 

 ماهتو رویه بار اخرین واسه بذار....کنه بدرقه مارو و اهن راه بیاد امید میخواستم خدا از فقط....کردیم جمع ساکامونو

  !شه شاد غمگینم دله این بذار!!! ببینم

 یه و باشه قلبم تو امید میشه پس...کردم افتخار خودم به...معدل ترین افتضاح با گرفتن نمراتشونو سهیالم و شراره 

  !!!!باشم داشته دیگران به نسبت برتري

 زمین روي شدنش کشیده صداي این همیشه.....گرفتم مامان از چمدونو و شدم پیاده.... خدافظی کردیمو روبوسی بابا با 

 قبول من اما بکشش زمین بذار میگفت هی مامان...کردم بلندش سختی هزار با گرفتمو دستش از....بود اعصابم رو

  ....بودن وایساده اینا خاله..نکردم

  ...بود ایستاده خاصی ژسته یه با خاله کناره.. تو خواستنی چقدر که واي...کرد تپش به شوروع قلبم 

 پایین و باال جذبش ساپرت و مانتو اون تو هیکلش تموم شد شرمم...میداد تکون دست و میومد بدو بدو اونور از شرارم 

  ...میشد

  !!!میپسندن بودنم سنگین و من از بیشتر رفتارو پسرااین تمام میدونم اینو البته 

 امید به کوتاهیم سالم...دادم دست خاله به زمینو رو گذاشتم چمدونو....تر جلو رفتم سختی به دادمو تکون براش دستی 

  عشقم؟؟ میکنی نگاه اینجوري چرا..لرزید قلبم...کرد نگاهم خیره خیره که دادم

   بکشی؟؟؟؟ منو میخواي 
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 امید منو فقط میزدن حرف باهم داشتن همه...رفت ناچار بابام برگرده اینکه اصرار و میکرد خدافظی بابا با داشت مامان 

 این...من به امید میکردمو نگاه میکرد ادا داري خنده لحنه با که زهره خاله حرفاي به لروزنی لبخند با من...بودیم ساکت

  میخواست؟؟؟ چی بود؟؟ شده چش امروز

 خیلی اوردن دووم تو خیره هاي نگاه زیره کنی توجه بهم که نمیخوام خدا از دیگه امید نه..میکرد نگام اینجوري چرا 

  ...میکنی بازي داري من قلبه با تو...نیست تحمل قابله اصال من براي این و دردناکه

  .... گرفتم دلشوره میکنه؟؟؟ نگاه اینجوري این که باشه گفته چیزي امید به میالد نکنه کردم شک ان یه 

  !!!!روم به رو قامتش این با امیدم انتظارو هاي صندلی رو بودیم نشسته همه بود ظهر از بعد 6 ساعت 

  !!!برداشت زود باالخره!!! میالد به زدم زنگ 

  بله؟؟ - 

  !!سالم الو - 

  خوبی؟؟ سالم - 

  نمیدادي؟؟؟ جوابمو چرا بهتري شما ممنون - 

  ؟ داشتی کاري - 

  ...دیگه زدم زنگ که داشتم کاري حتما - 

  عصبانی؟؟؟ چقدر حاال خوب - 

  : گتم قبل از ارومتر تر اونور رفتم شدمو بلند 

  گفتی؟ چیزي امید به تو میالد - 

  ؟ گفته چیزي چطور!!  نه ؟؟؟ هان - 

 نگام گرایانه کاوش اینجوري چرا نمیدونم برسونه مامانشو اومده..تبریز میریم داریم اهنیم راه ایستگاه تو االن ما...نه - 

  ....میکنه

  چی؟ یعنی - 

  !!!میکنه نگاه بهم بد خیلیم.. شده خیره بهم همش اینکه یعنی - 

  ...نگفتم بهش چیزي من طناز کن باور - 
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  مامانت جونه بخور قسم میالد - 

  ....درگیره ندیدمش هست هم چندوقتی یه االن نگفتم بهش چیزي مامانم جونه به..میگم راست بابا خدا به - 

  : گفتم کشیدمو اهی 

  شدم مزاحمت ببخشید باشه - 

  بکشم؟؟ زبونش زیره از میخواي طناز.. نداره عیبی نه - 

  :خندیدم 

  کشیدي؟؟؟ من زبونه زیره از که همونطوري - 

  : گفت و خنیدید اونم 

  ..درازت زبونه اون نه بیرون کشیدم نگاهت زیره از من - 

  : گفتم خندیدمو قبل از بیشتر 

  ندارم؟؟ خبر درازمو زبون واقعا من... دراز زبون میگی من به که هستی نفري اولین تو - 

  ...درنمیاد جیکم تو از دربیاد صدا دیوار از..کردم شوخی بابا نه - 

  :صدام مامان 

  !!!میریم داریم بیا طناز - 

  ...بودم رفته جلوتر همه... میدم اس بهت بده انتن قطار تو اگه گفتم کردمو سرسري خداحافظی 

 اومد....شد وجودم مهمون خشنش نگاه همون باز...عقب برگشت امید..میکرد خرکش داشتم بزور و برداشتم چمدونو 

  ...رفت من جلوتراز بزنم حرفی نمتونستم...بود دستش اون تو خالم ساکه..گرفت دستام از چمدونو حرکت تویه کنارمو

  : گفتم دلم تو لبخند با 

  !میکنم بارون بوسه چمدونو این دسته همیشه دیگه - 

 چقدر که نخونه نگام از کاش...دستم داد چمدونو و برگردوند نگاهشو سریع....  انداختم بهش غمگینی نگاه اخر لحظه 

  !!میشم دلتنگش
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 تورو من..میگشتم گنگت نگاههاي و تو دنبال پنجره پشته هنوزم اما من قطار تو رفتیم کردیمو خدافظی همگی 

  !!طنازي چیزه همه تو...بداخالق چه مهربون چه میخوام

 و دست تو نگاه خمه و پیچ تو تنها من اما...میخندیدن میگفتنو و جا یه میشدن جمع همه....مابود اختیار در کوپه تا سه

  ....میزدم پا

  میکنی؟ نگاه من به چشمی چه به ندونم باید چی براي ؟؟ چرا 

  هستی؟ چی هستی؟ کی نمیدي نشون چرا 

 بهش نداشتم دوست دیگه...نشست کنارم...کردم جوابش بیرونو به دادم نگامو بهش توجه بی...کرد صدام و اومد شراره 

  ...بده عذابم تا میگه همیشه شایدم یا..گفت دروغ بهم اون...شم نزدیک

  :گفت اروم پامو رو گذاشت دستشو 

  ناراحتی؟ شده؟؟ چی طناز - 

  ...میکنه درد سرم فقط نه - 

  :گفت شادي صداي با 

  طناز - 

  :سمتش برگشتم کالفه 

  چیه؟ - 

  ....ندادم محلش اصال که من میکرد؟ نیگام چیجوري امید امروز دیدي - 

  :شدم منفجر دفعه یه انگار 

 کی تا...کنی توجه جلب که میکردي رفتاري داشتی فقط ام تو....نمیکرد نگاهم تو به اصال اون ولی... دیدم اره - 

 دست از کوچولوام رابطه یه همین وگرنا کن تمومش کنی؟؟ سرایی داستان اي دیگه دختره هر و من براي میخواي

  !!!میدي

  : گفت و کرد جور و جمع خوشو...بود کرده هول...بود شده تا چاهار چشماش 

  ...شان در اصال اون کنم؟ جلب خودم به امیدو مثه ادمی توجه بخوام من ؟ من میگی؟؟ پرت و چرت چرا - 

  ....تویی نیست امید شان و حد در که کسی اون ضمن در...کنی جلب توجهشو میخواي تو... اره شراره اره - 
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  میکنی؟ حسودي نکنه میزنه؟ امیدو شوره دلت اینقدر چرا تو - 

 داشته دوست نمیتونم امیدو وقت هیچ من جان شراره نه امید؟؟ نگاههاي به یا تو به کی به..هه ؟ حسودي - 

  ...میکنی وز وز من گوشه زیره میاي و میکنی خطر احساس بیخودي توام...باشم

  ....نشستم بستمو کوپرو دره شدم بلند...رفت و شد بلند غیض با و نگفت چیزي 

  .... گفتم بهش واقعیتو راحت چقدر..میدادم شرارو جوابه اینجوري داشتم که بود باري اولین این....میلرزید تنم 

  ... خودم دله به لعنت نه....به لعنت امید اه 

  !کنه پاك دلم شیشه رو از یادتو نمیتونه لحظم یک که خودم دله به لعنت 

 بد بگن بذار...کوپه تو برگشتم و گرفتم ساندویچو رفتم..بودیم اورده مرغ ساندویچ ما...میاورد خودش براي هرکس شام 

  !همین خودمم فقط من سفره

  ...زندگیش سره میریزن میارنو پیر بدبختیو یه...ندارم پرتاشونو و چرت این حوصله 

 "امید" من براي مگه اینا اصن...میزنه حرف اینجوري....میپوشه لباس تیپ این زهره خاله شوهر خواهر که چه من به 

  ..میشه

  !خودش حتی نمیکنه پر و امید جاي من براي هیچی.. خندیدم فکرم به 

  ....دیگه دنیاي تو رفتم گوشمو تو گذاشتم رو هندزفري....دراوردم فورم پی ام خوردمو ساندویچمو 

  .....اونجاست دلم دنیایی هرجاي 

  .....میسازم تو دوره کعبمو من 

  .... بود میالد شماره...لرزید بود شلوارم جیبه تو گوشیم 

  پیشم بود اومده امید امروز طناز...سالم - 

  :نوشتم براش 

  !!!خوب...سالم - 

  بیرون بکشم چیزي زبونش زیره از نتونستم درواقع یعنی...نگفت چیزي پرسیدم ازش هرچی - 

  !نیست مهم - 
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  برمیگردین؟ کی - 

  جمعه میشه..دیگه روز چاهار - 

  سالمتی به - 

  !نداشتم حتی میالدم حوصله واقعا 

  !بزن زنگ بهم رسیدین - 

  !فعال باشه - 

 -   

 داره روزمرگی چقدر اي کننده کسل زندگی چه...کردم گریه پر دله یه با اینبار گوشمو تو گذاشتم رو هندزفري دوباره 

 فکر بهم فقط لحظه یه براي الاقل کاش...داشتم یخیت قلب اون تو جایی یه کاش! امید........هی.... میاره فشار بهم

  !کاش...کنی

 ****  

 با نمیتونم که منه از اشکال اره.. میشه خورد اعصابم دیروز از بیشتر هرروز و میگذره مسخره مسافرت این از روز سه 

  ...بدم وقف بازیاشون لوس با خودمو نمیتونم...بسازم کس هیچ

  !قریبم هم ادم ترین غریبه به حتی میکنم نزدیکی احساس هستی تو جمع توي که همین بدونی اگه امید اخ 

 میخواد روز یه دستا این که میخورم حسرت...مردونت و قوي دستاي به میدوزم چشممو میشمو جدا همه از گاهی 

  بشه؟؟؟ کی زخمه مرهم

  ...کنه نوازش و کی موي میخواد...نگهداره کیو دستاي میخواد 

  ...تنها میشم امید بدون روزي یه....تموم....پایان میشم منم....من عاقبت شد اخرش خورد سر گونم رو از اشک قطره 

  ... نمیگیره سراغمو نفرم یک حتی که غریبم چقدر متفاوتم چقدر ببین 

  ...دیگست یکی توجهی بی خاطره به نامعقول رفتاراي این از خیلی شاید 

 که دیگه چندجاي و مشروطه موزه و شهریار خونه رفتیم کردیم گردشی یه تبریز رایگان توره با و شدیم بیدار زود صبح 

  ....نگذشت خوش بهم اصال

  !!!!بشم خالی کم یه شاید تا زدم جیغ ترن رو اینقدر و بازي شهر رفتیم....گلی ائل پارك رفتیم شب 
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  !نمیکنه جدا من از رو تو فریادي هیچ تو از شدم پر من امید نشد که نشد اما 

  !!!بزنه لب من به نمیخواد کسی هیچ.. شکستم فنجونه یه... تلخم اتفاقه یه من 

  میشی؟؟؟ دور ازم داري یا میاي داري باالخره...ردپاست یه جایه من فاالي همه تو که بساطیه چه این امید 

  ....شده عوض کرده ازدواج که وقتی از...بودي شده دور ازم بزنم حرفامو نمیتونستم مونام به دیگه 

  !!! مهمه من براي تو نگاههاي فقط االن... نیست مهم برام هیچی.. نیست مهم برام 

  !کردي پر منو زندگیه همه که مسخرست چقدر 

  !شی عذاب جور یه ام تو سختیا این تو که نیست رسمش 

  !بود علی...خورد زنگ موبایلم 

  سالم - 

  !!!نمیگیري سراغی تو کجایی!!!  خانوم طنـــــاز سالم - 

  تو؟ یا بزنم زنگ باید من پررویی چقدر تو - 

  بیارم؟؟؟ برات نمیخواي چیزي جونم علی بگی بزنی زنگ باید...تو - 

  پررووووو بچه - 

  میکنی؟ چیکار دیگه خوب - 

  بیکاري بابا هیچی - 

  میگذره؟ خوش - 

  : گفتم ارومی صداي با 

  ! اصال علی اصال - 

  ...میدونم - 

  کجا؟ از - 

  کجا؟ اونا و کجا تو... میدونم - 
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  :گفتم راست و رك خیلی...علی حداقل...کرد حس افرادو بقیه با من بودن متمایز که شدم خوشحال چقدر 

  !شدي فکر روشن....نمیزدي حرفم باهام قبلنا..کردي فرق اینقدر چرا تو علی - 

  ...میومد خوشم ازت اولم از من - 

  : گفتم خنده با شدم جوري یه 

  میگم دارم جدي - 

  !نکردم شوخی منم - 

  : گفت تاخیر با....نگفتم چیزي 

  نداري؟ کاري.....باوووووش - 

  !زدي زنگ نکنه درد دستت نه - 

  خدافظ برسون سالم همه به میکنم خواهش - 

  خدافظ - 

  ....کن تلف وقت و محتوا بی روزه 6 5 مسافرت یه نمیرفتیم اصال کاش..میفتیم راه صبح 6 ساعت امروز

  !!!!نمیگیره سراغی هفته یه دفعه یه اینجوریه چرا نمیدونم اونم... بزنه زنگ میالد که بود موبایلم به نگاهم فقطم 

 باهم بگیرمو چمدونشو شدم مجبور شد پیاده تر دیر طیبه خاله ببرن چمدونامونو تا گرفتیم چرخ! شدیم پیاده قطار از 

  ....بیایم

  : گفت ناله با خاله...زمین گذاشتم چمدونو...زد زنگ موبایلش...بود خاله خوده دسته ساکا از یکی 

  ...کوچیکس زیپ اون تو موبایلموبگیر جان طناز - 

  !!!!افتاد قلبم بود امید شماره برداشتم 

  کجاست؟؟ بگو بده جوابشو امیده حتما جان خاله - 

  :کردم سالم اروم دادمو فشار دکمرو لرزون دسته با 

  ....سالم - 

  :اومد تاخیر با صداش 
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  خوبی؟ سالم - 

  .. ممنونم - 

  کو؟ مامانم - 

  !بدم جواب من گفت بود اساسا به دستش خاله - 

  کجایین؟ - 

  ... اهن راه - 

  رسیدین؟ - 

  !!!اره - 

  ..دنبالش میام وایسه بگو مامان به باشه - 

  خدافظ باشه - 

  !!!!خواهش خواهش خواهش....ببینم امیدو تا بریم دیر ما میشه خدا اي....کرد قطع و نداد جواب 

  : گفت طیبه خاله به رو.... میزد حرف بابا با داشت مامان 

  میاد؟ که امید - 

  : گفت بابا به مامانم....داد تکون اره عالمت به سري ام خاله 

  !!!میام امید با بیاي نمیخواد - 

 از که کاشتن لبام رو عمیق خنده یه!!! کنم ماچ مامانو دهن بپرمو میخواست دلم.....درمیاوردم بال داشتم واقعا یعنی 

  ....نموند دور شراره چشمه

  : گفت زهره خاله به رو اي مسخره خنده با 

  !برن امید با میخوان همه دیگه بریم بگیریم اژانس یه مام جون مامان - 

  : گفت و داد تکون سري خالم 

  !!!هستن تاکسیا در دمه همین میریم - 

  !نکرد نگاهم من به اصن....رفت و کرد خدافظی همه از و برداشت چمدونو غیض با شراره 
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  ...زندایینا و مونا دنبال اومد ام مهدي 

  !بود نیومده امید هنوز..بودیم مونده خاله و مامان و من 

  !کنم رفتار باید چیجوري اصال نمیدونستم که میلرزید دلم و دست اینقدر 

  :دادم جواب گوشیرو و بود سالن دره به چشمم لرزید خودم موبایل اینبار 

  بله؟ - 

  !منتظرم ماشین تو بیرون بیاین طناز - 

  :بیرون رفتیم دادمو جوابشو چیجوري نمیدونم...پام کفه افتاد قلبم 

  ...باشه باشه - 

 عمر اخره تا لبخند این کاش...زد کمرنگی خنده و دید مارو امید...کشیدمش ماشین دمه تا بزور کردمو بلند چمدونو 

  !بود من به متعلق

 گرفت ازم چمدونو و داد تکون سرشو...بود من روي روبه و کرد روبوسی خاله و مامان بابا.... سمتمون اومد و شد پیاده 

  !شکوند دلمو بیشتر و نگفت چیزي...

  :میزد حرف و میگرفت عقب دننده داشت امید...راننده صندلی پشته نشستم 

  گذشت؟؟ خوش - 

  :داد جواب خاله 

  کردین؟؟؟ چیکا شما...نبود بد اره - 

  ..رسیدن دیشب تازه...نیومد جابر اقا شد خوب!  خاله...اومدیم پریشب میالد و من... دماوند رفتیم مردا با - 

  :گفت و داد نشون گردنی و سر مامان 

  نگفت چیزي من به جابر - 

  ..نمیکرد حسابم ادمم حتی...میزدن حرف امید و خاله فقط خونه تا...داد ادامه رانندگیش به و نگفت چیزي امیدم 

  نه... اما امید با کردم خدافظی خاله با شدمو پیاده دلخور 
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 کار عربی یکم باهم تا خونشون علی پیشه برم فردا شد قرار..بودم ندیده امیدو هنوز میگذشت برگشتمون از هفته یه

  .درس هواي به خونمون بیاد نمیذاشتم عمرمم اخره تا دیگه... بده جزوه بهم و کنیم

  !باشه میخواست دلم طرفم یه از ولی...نباشه امید میکردم خدا خدا 

  !!!برسونه راه سره منم شد قرار و داشت کار جایی بابا شدم ماشین سوار پوشیدمو لباسامو 

  : گفت دلخوري تقریبا لحنه با اعتقاداتش همون خاطره به.. علی پیشه برم نبود مایل زیاد بابام 

  برمیگردي؟ کی - 

  : گفتم اروم نکردمو نگاش 

  !!برگردم هشت تا کنم فک نمیدونم - 

  !خونست ها چارشنبه که امیدم تازه..باشی اونجا اینقدر نیست الزم برو دیگم روز یه اما بیا زود ؟ خبره چه هشت؟؟؟ - 

  چی؟ واسه ؟ خونست امید چی؟؟ - 

  !!!مغازه وایمیسه دوستش چون - 

  ....!داشتن مارکدار کفش و کیف مغازه یه 

  : گفتم اروم فقط میشدم پیاده داشتم ندادم بابارو جواب دیگه!! بودم گرفته قلب تپش همونجا از 

  خدافظ... برمیگردم زود - 

 به خدا نمیدونم...بودم همیشه مثله!  انداختم خودم به نگاهی ماشین شیشه تو از...کردم فوت عمیقمو نفس من رفت بابا 

  بوده؟؟ خودش خواست یا داده گوش دلم حرفه

  داره؟ وجود باالترم من براي دیگه امید جز به مگه....میخواستم دیگه چیزه خدا از کاش بگم نمیتونستم دیگه االن 

  : ایفون تو پیچید خاله صداي...زدم در...لبم به زدم کم یه دراوردمو لبمو برقه 

  کیه؟؟ - 

  !خاله منم - 

  !کرد باز درو 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵۶ 

 ماشینه....خندیدم احساسم خودمو به...بود سرد عادي غیر دستام انداختم خودم به در رفلکس شیشه تو از نگاهی دوباره 

  ... نبود در دمه امید

  ...شد نمایان چشمام جلو امید قامت و باز در..میکردم باز کتونیمو بنده داشتم کنن دروباز تا زدم درو زنگ 

  !میزد چنگ دلمو چرا تو نگاههاي اما...نمیزد دل به چنگی قلبم تپش 

 رفتم کنم نگاه بهش اینکه بدون برداشتمو زمین رو از کیفمو! درارم کامل کتونیمو تا شد منتظر و کرد کوتاهی سالم 

  ...تو

 بشنوي احساسمو صداي میترسیدم...ندارم قلبمو کوبش طاقت.... نه... باشه تکبر روي از نکردنم نگاه کنی فکر نکه.. نه 

  !خدا به همین..

 چه که کار سره..بود کار سره همیشه مثله سجاد عمو...مبل رو نشستم کردمو علیکی سالم... بود اشپزخونه تو خاله 

 حسابی و درست هنوز که من شهر اون به شهر این از بود ماموریت تو سجاد عمو زندگیشون تمومه کنم عرض

  !ندیدمش

  !میزد حرف باهام همونجورم و میشست ظرف داشت.... اشپزخونه تو رفت دوباره و اورد شربت برام خاله 

  خبر؟؟؟ چه - 

  ..خیر خبر - 

  .....بودیم خریده که باقلواهایی اون برسرا خاك - 

  :بود من تایید منتظر 

  ...خوب - 

 باز...دادیم پولشو اینهمه بیخودي..بود شده الستیک مثه..اصن بود اشغال!!!نخورد اصال که سجاد...بود مزه بی چقدر - 

  شما؟؟؟ کردین

  !!!ندارم دوست اخه نخوردم من باشن کرده باز اگرم.... نکنم فک نه - 

  ....شد زودپز سابیدن مشغول و داد تکون سرشو 

  ...نمیکرد نگامم!!! کانال اون به کانال این از هی دستشو کنترل و بود داده لم راحتی مبل به روم به رو امید 

 گاهی بدي؟؟ پس شکستمو دله تقاص میخواي کی امید کنی؟؟ محلی بی میخواي کی تا..بود غوغایی دلمه تو اما 

  ...سنگه نیست قلب سینته چپه سمته که اینی میکنم احساس
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 توجه بی اینقدر درونم التهابه به سینمه تو که عشقی به میتونی چطور...الکین همه نگاها این میکنم احساس حتی 

  باشی؟

  بگذري؟ راحت انقدر قلبیم هاي درگیري کناره از میتونی چطور 

  ....زانیار بازم....سی ام پی بود زده....شد بلند اهنگ صداي که...بودم خودم حال تو 

  ...بود عالقم مورد تیکه همین دقیقانم 

  .........میندازم چشات تو چشم باز باالخره جایی یه که میرسه روز یه دارم امید 

  میشه؟؟؟ عوض نگاهت رنگه زود به زود اینقدر چرا 

  : گفت امید به خاله 

  !!گوششه تو صاحاب بی اون حتما کوش؟؟؟ علی ببین برو امید - 

  :گفتم خاله به خنده با شدم بلند زدمو لبخندي داد تکون سرشو 

  اتاقه؟ تو میکنم صداش میرم خودم خاله نمیخواد - 

  ....جان طناز اره - 

  ...کردم صاف مانتومو...میکنه نگاهم کردم احساس شدم بلند و مبل رو گذاشتم کیفمو 

  .... در به زدم همونجوري بار چند کردمو باز درو الي...نداد جواب زدم در به اي تقه اروم 

  !بکنه ما به التفاطی یه نمیخواد اینکه مثه نه...بود گوشش رو هدفون 

  :برگشت و ترسید...میز روي زدم اروم و رفتم 

  !!!ترسیدم طناز.....واي - 

  : گفتم زدمو لبخندي 

 غرق شما اما میکنم صدات میزنم در متعارف هاي شیوه با دارم ساعته یه شدم مجبور دیگه ببخشید...سالم - 

  بودي؟؟ غرق کجا بگو راسشو....بودي

  : گفت و زد جدي لبخنده مکثی با 

  !عربی تو - 
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  !کرد شوخی فهمیدم..خندیدم 

  !میام االن دستشویی برم من - 

  ...باشه - 

 کم صداشو و کندمو اسپیکر از هدفونو سیمه...میکرد بازي ورق و میکرد گوش اهنگ داشت...سیستمش پشته نشستم 

  !!!کردم

  !بهتر چه که بود سنتیم بدم گوش پاپ میدادم ترجیح بیشتر اما اهنگاشو داشتم دوست...بود ارمین 

  : گفت صندلی به زد پشت از خنده با 

  ...بدي گوش بسطامیتو ایرج همون بري باید...نیست سازگار من اهنگاي با روحیت تو جان بچه - 

  !بودم بسطامی عاشقه واقعا 

 رو کرد پرتشون ایستاده همونطوري و دراورد جزوه چندتا و کرد باز کمدشو دره...شدم بلند صندلی رو از زدمو لبخندي 

  ...میکرد پرت چیزو همه کال...زمین

  : گفتم داري خنده لحنه و اروم صداي با گرفتمو هارو ورقه خنده با 

  متمدنانست؟؟ چقدر رفتارات میدونستی - 

  : گفت و دراورد ادامو بلندي خنده با

  ....متمددانه - 

 حالت اون از دیگه..بود شده عاقل چقدر...بودم راضی کارش از! نشست زمین رو کنارم اومد و گذاشت باز اتاقو دره 

  بود؟ کرده متحول علیرو چی..بود دراومده بچگیش و مسخره

 قید بی و مبل رو داده لم دغدغه بی امید که جایی....بود دیوار این پشت به ذکرم و فکر تمام من و میداد توضیح علی 

  میکنه نقل و حمل شبکه

  ....بپرسم برم کن یادداشت نیستم بلد اصال خودم اینجارو طناز - 

  ...جزء به جزء نیست مهم اونقدرم حاال - 

  ...شیم قبول باهم کنه خدا طناز....مهمه خیلی اتقافا چرا - 
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 لبتاپ خودش که این...کامپیوتر پاي رفت کنارمونو گذاشت چایی سینی و تو اومد ما به توجه بی امید..دادم تکون سري 

  : گفت و داد سرش به تکونی...ما به دوخت نگاشو منتظر کرد روشن مدمو! داشت

  هوم؟؟ - 

  : گفت خنده با علی 

  راحتی؟ جان امید - 

  : گفت و برگشت تفاوت بی 

  ...بدیم سفارش میخوایم ببینم مدل چندتا یه برم باید االنم اینترنت تو برم نمیتونم بریزن ویندوز دادم لبتاپمو - 

 تفریق بود جمع که حواسیم کم یه همون کلهم دیگه من اما...داد ادامه توضیحاش به و انداخت باال اي شونه علی 

  !خاصه داشتنت چقدر و عجیبی تو چقدر..امید مساوي میشه اینام همه اخره!! شد

  !باشی من مخصوص شده که بارم یه کاش 

  !!!!برد خودش با منم حواسه و رفت...بیرون رفت حرف بدون و برداشت فلششو....نکشید طول ربعم یه شاید کارش 

 خونشون بیام داشتم دوست اما....بخونم درس کنکور براي بود زود خیلی میدونم....میخوندیم درس داشتیم دوساعتی یه 

  !!!اینجا میام من فقط خونمونو نمیاد علی دیگه شد بهتر که حاالم

  !!!میگیرم درسو بهانه و باشم کنارش دارم دوست شاید که بکنه فکري دلش تو علی نکنه ترسیدم 

 شروع االن همین از خودش نمیومدم منم! کتابه و درس تو سرش فقط و فقط نیست اینجوري اصن علی بابا نه 

  !!!میکرد

 هوا پنجره دمه رفتم پریدم جام از فشنگ مثه...بود نیم و 8 دیواري ساعت به افتاد نگام دادمو بدنم به قوسی و کش 

  !بود شده تاریک تقریبا

  : گفتم علی به تشر با 

  شده؟ تاریک هوا بگی نباید - 

  پرسیدي؟ تو مگه چه؟؟ من به - 

  : گفتم بوسیدمو خالرو عجله با بیرون رفتم...کردم صاف شالمو ایینه جلو برداشتمو کیفمو 

  برم من دیگه ببخشید...بخدا بشه دیر اینقدر نبود قرار...دادم زحمت خاله ببخشید - 
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  !تنهاییم پیشمون بمون نمیاد سجاد امشبم کردم درست شام طناز خدا به...شام باش کجا؟ - 

  ...کندست پوستم.... خونه زودبرم گفت بهم باشه نیومده خونه بابام خداکنه فقط اصال خاله نه - 

  : گفت و کرد اي خنده 

  !میرسونتت امید پس باشه - 

  ....خیلی خیلی نوکرتم خدا اي برسونه؟؟؟ منو امید واي...پرید رنگم 

  نداره کاري میگیرم دربست دریه دمه میرم االن میرم خودم خدا به خاله نه - 

  : گفت امید به رو 

  !!!برسون طنازو پاشو امید..نیست اعتبار تاریکه هوا جان خاله نه - 

  !!!بیرون رفت و برداشت سوییچو..کرد عوض شلوارشو رفت شد بلند میل بی و نزد حرفی امید 

 یه باید منم خوب اما نکنم رودربایستی و بیام دوباره که کردن اصرار خیلی خاله هم علی هم.. کردم خدافظی ام علی با 

  !میکردم نازي

 کنارش امید ماشینه تو که بود باري اولین این و...جلو شدم سوار....پس بود پارکینگ تو ماشینش بیرون رفتم بستمو درو 

  خوبی؟ حسه چه...میشینم

 سه که بودم شنیده شراره دهنه از خیلی اخه...سهیال شایدم! بود کرده تجربه حسو این شراره بار چند از بیشتر شاید 

  !بیرون رفتن تایی

  !!!اره گفته دروغ اینم حتما کرده هم سره دروغ برام خیلی شراره که بره یادم نباید البته 

  ....پیچید ماشین تو داریوش صداي که بودم خودم هواي و حال تو 

   نیست باز کعبه به دري میکنم جسده تو به رو 

  !!!!نیست نیاز حج به مرا کردمت طواف که بس 

  ....بودم متنفر سیاسیش عقایده و صداش از که منی میکردم گوش داریوشو اهنگاي لذت با 

 یه بدنش فقط که میزد عطر کم اینقدر همیشه امید...بودم نکرده دقت تاحاال چرا...کشیدم عمیقی نفس بستمو چشمامو 

  ....کنی حس بوشو میشینه کنارت یا میگذره کنارت از که نبود جوري اصال میگرفت خوش بوي
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 بخصوص همین عاشق میکنم حس من و خاصی تو چقدر... متفاوتی تو چقدر! بده خوبی بوي یه که حدي در فقط 

  !شدم بودنت

 زیاد صداشو کردمو دراز دستمو بیهوا...رفتم فرو طوالنی خلسه تویه انگار که داشتم خوبی حس اونقدر...اومد بدي اهنگ 

  بودم؟؟ شده دار رو اینقدر کی از من..کردم

  ...........شده تنپوشم قد هم من روزاي این دنیاي 

 لبخند با سرمو زدمو مزاحمم افکار به محکمی مشته دارم؟؟ خسی جه کنارش االن میدونی نکنه نکرد نگاهمم حتی 

  !کاش!!! نري کنارم از وقت هیچ کاش...نرسیم وقت هیچ کاش...صندلی پشتیه به دادم تکیه نامحسوسی

 تو چیجوري که ندارم قرار!! امید....ایم خونه نزدیک....میشه تموم همشون من کاشاي اي که میدونم خوب اینو اما 

  !!!کنم تشکر ازت کنمو نگاه چشمات

  :گفت اروم بشم پیاده اینکه قبله...کردم دروباز برداشتمو کیفمو!! میرفتم ور شالم لبه با نااروم اما من نگهداشتی اروم 

  !خوبیه بچه میالد - 

  :گفتم بستمو درو اروم سمتش برگشتم تعجب با 

  چی؟؟ - 

  !همین! خوبیه پسره میالد که گفتم - 

  چه؟؟ من به این خوب. خوب - 

  : گفت زدو پوزخندي 

  ..دیدم...کرده سیو خودت اسمه با شمارتو نیست زبل اونقدرام میالد - 

  .... میکنی فکر که اونجورري رابطمون ما اما اره - 

  : گفت فرمون رو کشید دستشو کالفه 

  ....همین خوبیه پسره گفتم فقز من نیست مهم من واسه هست که هرچی - 

  : گفتم دوباره میلرزید دستم 
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 مشکل یه گفت بهم تولد تو اونروز میالد....  بشه خراب بهم نسبت کسی ذهنیت ندارم دوست بدي گوش باید نه - 

 باهم اگر االنم..کنه حل منو مشکل و بشه نزدیک من به میخواست گفت دروغ درواقع اما...بگه من به میخواد که داره

  ...همین کنه کمک من به میخواد اون اینکه و دله و درد محضه فقط میزنیم حرف

  ..کنه کمک بهت میخواد منت بی.. چی واسه بعداونوقت - 

  !باشم نامش پایان موضوعه من بخواد شاید...روانشناسه یه اون - 

  : گفت اروم و داد تکون سرشوو نگفت چیزي 

  خوبیه مورده کنی فک روش خاصی هرصورت در - 

  :گفتم حرص با 

  کردین؟؟ باز ازدواج و پیوند خیریه شما تاحاال کی از - 

  ...بودم شده خودي باهاش حد از زیادي اومد دستم کار حساب که کرد نگام اخمالویی نگاه با 

  : گفتم پنجره از شدمو پیاده حرف بی 

  خدافظ....رسوندیم که مرسی - 

  :گفتم برگشتمو هوایی سربه با دوباره که میرفتم داشتم 

  تو؟ نمیاي...کنم تعارف رفت یادم ببخشید - 

  ...تو رفتم نگفتمو چیزي منم کرد روشن دادو تکون سري 

 خالم خونه که نمیفهمیدن اینا اما....بیرونم شب موقع این تا اخرمه باره که فهموند بهم سردش نگاه با و بود خونه بابا 

  ...نبود هرجایی و بیرون

 اما اونجام میدونستن....نزدم زنگم بهشون حتی من بود اونا با حق خوب اره..کرد ماخذم عالمه یه اتاقو تو اومد مامان 

  ....باشی بیخیال نباید میگفت مامان

 دانلود داریوشو اهنگاي ي همه سریع...جوان رادیو سایته تو رفتم کردمو لبتاپموروشن سریع بیرون رفت که مامان 

  ....کردم

  ... ماشین تو..امیدم کناره میکنم حس واقعا...داره حسی چه که واي...تخت رو خودموانداختم کردمو پلی 

  ...نرسیدم تفاوتیهاش بی جز هیچی به اما..کردم مرور ذهنم تو امروزشو رفتاراي همه بار هزار 
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  ..خوبه تو براي میالد که میگی عاشقم قلبه مقابل در راحت اینقدر بدي چقدر...چکید چشمم گوشه از اروم اشک 

  بدم؟ چی دلمو جواب من 

  : گفتم لب زیره اروم دادم فشار چشمامو! نره بیرون گریم صداي تا زدم گاز ملحفرو زدمو تخت به مشتی حرص با 

  !دارم دوست....دارم دوست تفاوتیت بی باهمه باز من - 

  :نوشتن به کردم شروع دوباره کردمو باز دفترمو 

  !!!کنه رحم دلم به میخوام خدا از فقط من میگی نبودن از بیرحمانه تو " 

  !تو به گرمم دل اره....دلمی گرماي تمام سردیات تموم با هنوزم تو امید 

 و تو اسمه از پره قلبم سطح...دارم حسی همچین چرا نمیدونم خدا به...میشی من مال شده که روزم یه میکنم احساس 

 نفس تو....من واسه میشی باالخره روزي یه که میزنه فریاد خودته خوده جاي که تهتهاش اون اما نمیرسم بهت میدونم

  !نامرد زندگی این براي اي دوباره

  ...کنم لمس دستاتو باالخره که میرسه روزي یه میگم دستمو روي میکشم دستمو 

 پرخاشگرانتو و مردونه روحه اون من نشدم جسمت عاشق من معنوي عشقه یه...افالطونیه عشقه یه من عشق نه نه 

  ...دارم دوست

 خوب اینو اما نمیدونم درست عشقو معنی هنوز شایدم نمیدونم...میشم عاشقت قبل از بیشر هرلحظه میکنم احساس 

 عشقو معنی هنوزم اگر حتی..جاودانه و ناپذیر فنا عشقه یه به میشه منتهی دارم که قلبی شدید عالقه این که میدونم

  !باشم نفهمیده درست

  "شدم عاشقت وار دیوونه من... کالم ختم امید 

 رو ماه اسمونو تا کنار میزدم بودو تختم پایین که اي پرده پام با کشیدمو دراز...کردم پاك اشکامو بستمو دفترمو 

  ...زدم قلت کردمو بیشتر موزیکو صداي کالفه و خسته.. نشد...اما..ببینم

  ...میبینم امیدي یه چیزي همه تو من...تختم کناره اباژور به شدم خیره گنگ نگاهی با و اروم شدمو دمر 

  !میبینم چیز همه تو تورو من اره 

  افتادم وحشیت و مشکی چشماي اون و تو یاده بازم...بود یشمی اباژور رنگه 

 بفهمم میخوام...طعمیه چه عشق ببینم میخوام فقط من...کم هرچند کوتاه هرچند...داشتی دوستم شده که بارم یه کاش 

  حسیه؟؟؟ چه شدن داشته دوست حسه
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  عاشقته؟ مرگ حده در نمیکنی فکرشم اصال که رو دختري بفهمی وقتی داري حالی چه 

  ؟........حسی چه 

***  

  نه؟ یا داره قلبی اصال امید نمیدونم هنوزم..بودم عاشق طناز همون هنوز من میگذشت روزا 

 اونور بزنه اینا و درس حده از میخواد علی همیشه اما میکنیم بازي اس زیاد باهم...میشه بیشتر علی پیاماي روزم به روز 

  ....تر

  ...داره بهم احساسی یه میکنم احساس نمیگم دروغ که خودم به...میفرسته عاشقانه و قشنگ هاي جمله 

 سریع منم که گرفت دستمو چندبار...  میشه نزدیک بهم خیلی....کرده تغییر رفتاراش خیلی خونشون رفتم چندبار یه 

  ....کشیدم دستمو

 قیافش و تیپ با که پسریه اون علی از میکنم تعجب...میکنه تلقین خودش به فقط شایدم یا...داره دوسن میکنم فک 

  ....خوب اما بچست اینکه با..بیاره بدست رو هردختري دله میتونه

 از بهتر خیلی بگم میتونم..اصال اجتماعیش رفتار و اخالق اما امیده شبیه ظاهري لحاظ از خیلی! ها امیده برادره باالخره 

  !شدم همتا بی و تک ادم همون عاشق من خوب اما امیده

 کدوممون هیچ الکی تمریناي همشم...تمرین واسه خونتون بیام میخوام امروز که فهموندم علی به جوري یه باالخره 

  !امید کناره من دله منو پیشه علی حواس شاید...نیست درس به حواسمون

  ....باشم خونه 6 سره که دادم قول مامان به اینبار شدمو حاضر!! خونه امید حتمانم و بود چارشنبه امروز اخه 

  ! کردم قبول خداخواسته از منم برمو ناهار کرد اصرار علی 

 با منو ببینه خودم با منو بذار..بودم یاسی و بنفش رنگه عاشقه پوشیدم خودمو عالقه مورده رنگه اینبار شدمو حاضر 

  !!!ببینه خودم فکره و سلیقه

 صندالي...بیرون پریدم کردمو خدافظی همونجا از بود اشپزخونه تو مامان کرد رحم خدا.کردم ارایش همیشه از بیشتر 

  !زدم دید خودمو جیبیم ایینه تو از دیگه بار یه پیشیدمو بلندمو

 نفر اولین اینکه از میبرم لذت کنه؟ باز درو امید بازم میشه خدا اي..خاله خونه سمته رفتم سریع گرفتمو دربست یه 

  !میفته اون چشم به چشمم

  : گفت همیشه از تر اروم لبخند با....خوابید بادم..کرد باز درو علی که درمیاوردم صندلمو داشتم بودم در پشته 
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  !!بیاتو.....سالم - 

  : گفتم اروم پایینو اوردم صدامو منم 

  ...میزنی حرف اروم چرا سالم - 

  : گفت اروم و داد تکون سرشو 

  !میگم بهت تو بیا - 

  :نبود خونه خاله 

  کجاست؟ خاله - 

  !داشتن دوره عمم خونه رفته - 

  :نشست اونم مبل رو نشستم 

  ....کرد تصادف امید دیشب - 

 نگاهش زده وحشت چشماي با کردمو دروباز وقفه بی... اتاقش سمته رفتم سریع شدمو بلند جام از...لرزید قلبم 

  ...بود خوابیده..کردم

 تو نشست اروم..میکردم نگاهش اشکی چشماي با در جلوي هنوز منم....برگشت و پرید خواب از...بود دستگیره به دستم 

  : گفتم اروم جاش

  خوبی؟ - 

 و کرد فوت نفسشو..تختش کناره نشستم ترو نزدیک رفتم...بود سرم پشت علی...داد تکون سرش فقط اروم بود گیج 

 بدم فشارش اونقدر بغلمو توي بگیرم میخواست دلم..کردم صداش لحن ترین احساس با! متکا رو کرد پرت سرشو تقریبا

  ....نشه جدا ازم دیگه که

  ...امید - 

  : گفتم اروم دوباره سمتم برگشت دفعه یه 

  خوبه؟ حالت مطمئنی - 

  : گفت کالفه 

  چته؟ تو!!! اره..خوبم طناز اره - 
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  : گفت اروم که میبستم و در داشتم...بود رفته علی...در سمته رفتم اروم شدمو بلند...بریزه اشکم نذاشتم 

  بیاري؟ قرصامو - 

  :برگشتم بستمو چشمامو دل و جون با 

  کجان؟ اره - 

  خونه اشپز تو کنم فک - 

 لیاون یه و دستی پیش تو گذاشتم قرصشو...صورتم به زدم اب کم یه و باال کشیدم و بینی..بیرون رفتم و تکون سري 

  !کنارش ابم

  :زد داد همونجا از علی 

  اتاق تو بیا دادي و امید قرصه طناز - 

 با...دیدم تر نزدیک بهش کمی خودمو....نشست.... اتاقش سمته رفتم خاصم هواي و حال همون با نگفتمو چیزي 

 دستم از قرصو و انداخت بهم خاصی نگاه..میترسیدم العملش عکس از... تر نزدیک همیشه از نشستم کنارش احتیاط

  :پرسیدم اروم..کشید دراز دوباره...سرکشید و برداشت ابم گرفت

  

  نشد؟ که چیزیت - 

  : گفت اروم چشماشو رو گذاشت مچشو 

  ....شده کوفته پهلوهام کم یه...خوبم که گفتم - 

  ...بود اتاقش تو علی! بیرون رفتم اروم دادمو تکون سري 

  ..نیست که خالم اینجا؟؟ بیام ناهار گفتی من به وضعیت این تو تازه تو علی - 

  کنی؟؟ خانومی ما خونه بیاي روز یه تو داره عیب حاال.. گذاشته غذا مامانم - 

  :گفتم زدمو الکس لبخند..نبود خوبی حسه بود هرچی..شدم جوري یه 

  ....غذارو کنم اماده برم من پس - 

  ...توش گذاشتم چنگالم قاشق و دراوردمو ماشین از ظرفارو...اشپزخونه تو رفتم دادمو تکون سري 

  !نشه اذیت امید ا ندم صدا میکردم سعی 
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  ..داشت نظرم زیره خاصی نگاه و لبخند با و بود ایستاده سینه به دست اپن اونور بود وقت خیلی علی 

  :گفتم نکردمو نگاه بهش میکردم خورد گوجرو و خیار داشتم که همونجوري 

  علی؟ شدي اینجوري جدیدا تو چرا - 

  چیجوري؟ من؟ - 

  : گفتم اروم انداختمو بهش سردي نگاه 

  شدي؟ عاشق - 

 بازشون و زد لبخندي و گذاشت هم رو طوالنی چشماشو...میکشید دندوناش به زبونش با تعجب با و بود باز دهنش 

  :کرد

  !کنم فک - 

  :کردم تعجب صداقتش از بیشتر من 

  ....خوب - 

  خوب؟؟ - 

  کیه؟ - 

  بگم نمیتونم فعال - 

  چرا؟ - 

  ...نپرس - 

  ...کنه صداش تا امید اتاقه تو رفت و کشید موهاش به دستی کالفه 

  .. نشستم خودم چیدمو میزو...بود کرده درست سوپم امید واسه خاله 

  !که بود تر سالم منم از این واال اومدن علیم و امید 

  !روم روبه نشست 
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 بود فکر تو علی.. ریختم سوپ عالمه یه بارش لرزون دستاي با خواسته خدا از منم...دستم داد ظرفشو تعجب کمال در 

 دار خبر دلم رازه از کسی اینک! بودم کرده تجربه رو حسی همچین خودم...میکشه چی میدونستم..مصنوعی رفتارش و

  !!!!میالد وجود با میکنم سبکی احساس االن اما داشتم هراس بشه

  ... رفت و شد بلند حرف بدون امید خوردیم غذارو سکوت تو 

  ! بیرون همش منم حواسه و بود باز اتاق دره...اتاق تو رفتیم و کردیم جمع میزو علی با 

 رو زد مداد با علی..کردم تعقیبش نگام با....شد رد اتاق دره جلو از و بود گردنش پشته به دستش امید به افتاد چشمم 

  : گفت دستمو

  کجایی؟؟ - 

  :گفتم سمتشو برگشتم لبخند با 

  خوبه؟ امید مطمئنی...همینجا - 

  !نیست چیزیش اره - 

  ...نمیزد پلک چشمامو تو بود انداخته نگاشو همینطوري علی..کردم نگاش دادمو تکون سري 

  :گفتم پایینو انداختم سرمو 

  تو؟؟؟ چته علی - 

  :گفت و کرد تنگ چشماشو 

  نمیدونی؟ - 

  ! میدونستم کسی هر از بهتر میدونستم چرا 

  بدونم؟ باید - 

  بدونی باید اره - 

  ...بزن حرفتو..نکن اینجوري خدا تورو علی - 

  .... روم روبه نشست درست و کرد کم باهام فاصلشو 

  ....طناز - 
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  ...دادم تکون سري 

  !!!دارم دوست من طناز - 

  شد متعجب بودنم ریلکس از علی اما...کردم تعجب نه شدم شوکه نه 

  ....تو طناز - 

  :گفتم اروم بستمو چشمامو 

  علی کن فراموش - 

  چیو؟ - 

  !منو - 

  :گفت و کرد اي مسخره خنده 

  چی؟ واسه اونوقت - 

  :گفتم بیرحمانه 

  !نمیرسه جایی به وقت هیچ طرفه یه عشقه - 

  :گفت اروم و بست چشماشو 

  ...من که میدونی..نیستم کنش ول دیگه کنم پیله کسی به ادمیم جور چه من میدونی تو طناز - 

  :حرفش پرید وسطم 

  میفهمی؟... ایم بچه خیلی تو هم من هم علی...بتونی باید اینبار علی - 

 داشت دوست بذاري...باشیم باهم میخوام فقط من کنیم؟؟ ازدواج باهم گفتم... گفتم مگه میخوام؟؟ چی من مگه - 

  ! کن باور...میشی مند عالقه بهم روزي یه باالخره طناز...باشم

  :گفتم اروم 

  !دیگست جا یه دلم من علی...من علی - 

  : گفت من از ارومتر 

  !کن فراموش تو خوب - 
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  !بودم اي دیگه جواب منتظر...کنم فراموش امیدو که میخواد ازم راحت چه..راحت چقدر 

  !نمیتونم تو مثه منم - 

  .....طناز - 

 هم به درو بیرون رفت اتاق از حرف بدون علی...میکردم خطی خط سفید صفحه رو بیخودي دستمو گرفتم الکی مدادو 

  !کوبید

  !بود ندیده امیدو که میبستی کسی به دل کاش علی...!  بفهمه منو که میشد پیدا خانوادم تو یکی داشت تازه...  پریدم 

  :گفتم کنارشو رفتم اروم... میرفت راه کالفه امید.... بیرون رفتم کردمو باز درو الي اروم 

  بده؟ حالت ؟ چیه - 

  :گفتم بلند صداي با مبل رو نشستم...نبود اما علی...شد رد کنارم از و باال انداخت نه عالمت به سرشو 

  ؟؟.رفت کجا علی - 

  :زدم داد تقریبا نداد جواب 

  شنیدي؟ امید - 

  دادك جواب من از تر بلند 

  بیرون رفت میدونم چه - 

 اخماش...کرد دروباز و اومد که میکرد پام کفشمو داشتم در دمه رفتم برداشتمو کیفمو رفتم حرف بی...شدم ناراحت 

  ...بود توهم

  :گفتم شونمو رو گذاشتم کیففمو 

  ...خونمون بیاد فردا بگو... بگو علی به خدافظ - 

  !میدیدمش باید واقعا هم گفتم قصد از هم 

  کنید؟ تموم بازیتونو خاله این نمیخواین - 

  :گفتم کردمو تنگ چشمامو 

  بازي؟ خاله میگین خوندن درس به شما بازي؟ خاله - 
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  :گفت خشن و خشک و جلوتر اومد 

  نبینید؟؟ همدیگرو دوروز میتونید ببینم - 

  ...نتوینیم چی براي اره - 

  ...نیست اینجوري که علی - 

  چیه؟ منظورت - 

  ...میگم چی میدونی خوب - 

  : گفت بلندي صداي با که پایین رفتم پله از توجه بی 

  ...همدیگرو نمیتونین که میشه ثابت دلت به اونوقت.... بیاد که نمیذارم یعنی...نمیاد - 

  :گفتم دادمو فشار روهم دندونامو صورتش تو رفتم برگشتمو اومدرو راه حرص با 

  کنی؟ دخالت کارامون تو میخواي کی تا - 

  !کوبید بهم درو داخلو رفت حرف بی و زد نیشخندي 

  !!!خونه رفتم سریع گرفتمو تاکسی یه در دمه....خوردم حرص ازش چقدر 

 علی با رابطم که مهمه برات چرا میکنی؟ سرکشی کارام تو اینقدر چرا نیستم مهم برات اگه..بود بریده امونمو گریه 

  چیه؟

 که طناز سرت بر خاك یعنی...بگم دوروغ نمیتونستم..کرد پیچم سوال اومد شب فقط نزد حرفی و دید حالمو مامان 

  ...نداري گفتنم دروغ شهامت

  !!!نیاوردم شانس هیچی تو چرا نمیدونم 

  !گذاشتم جا گوشیمو واي..سرم تو زدم دستی دو....نبود گوشیم اما گشتم کفمو...میزدم حرف علی با باید 

 رو گوشی اون کاش بود علیم شاید...نیومده خاله هنوز و خونست امید االن میدونستم...خونشون زدم زنگ 

  !!علی و میالد مسیجاي خدا واي...نگردن گوشیمو کنه رحم خدا واي...برمیداشت

  ...شد بیشتر گریم 

  بله؟ - 
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  بدم؟؟ جواب صدا این به چیجوري بگو...بود تو صداي 

  ...سالم - 

  :گفتم مکثی با 

  اونجاست؟ گوشیم - 

  اره - 

  :گفتم اروم! پیشونیم رو زدم 

  !!بگیره شب بیاد بگم بابام به تا کنی خاموشش میشه... میشه - 

  ... اره - 

  خدافظ مرسی - 

  نخونه مسیجامو میکنم خواهش ازت خدایا خدایا...کرد قطع و نداد جوابی 

  

  "امید"

  ....تختم رو انداختمش تفاوت بی...بود علی اتاق زمین رو...برداشتم گوشیشو 

  ....بود موبایلم صداي....تلوزیون پاي نشستم خوردمو قرصامو 

  بله؟؟ - 

  میالد 

  چطوري؟ سالم - 

  تو؟ کجایی...خوبم...سالم - 

  امروز؟ نمیاي..مغازم - 

  کردم تصادف دیشب - 

  االن؟ خوبی جدي؟؟ - 
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  ...نشد چیزیم بابا اره - 

  خونتونه؟ کسی - 

  ...نه - 

  ...خونتون میام پس - 

   باشه - 

  !بود شلوغ سرمون خیلی امروز..نمیشه که االن میام شب - 

  :گفتم کالفه 

  نداري؟ کاري باشه باشه - 

  ...خدافظ میبینمت نه... نداریا اعصاب - 

 سفارش دیدمو مکس عکس دیگه سري یه دوباره...لبتاپ پاي رفتم..نداشتم کردن نگاه تلوزیون جز کاري! کردم قطع 

  ...دادم کاتولوگ

  مخورد؟ درد چه به همه از دور فضولی حسه این باالخره خوب اما بدم جواب نمیخواستم خورد زنگ طناز گوشیه 

 میکنه؟؟ چیکار زندگیش و خودش با داره طناز....دارن اي رابطه یه باهم میدونستم...بود میالد اسمه خوندم شماررو 

  ....میالد...علی

  :داد مسیج...ندادم جواب چی؟؟ اخرش 

  کجایی؟ طناز - 

 علی با فقط که شرطی به نیست حرفی میخوادش علی اگه....حده چه در رابطشون ببینم بذار اما بدم جواب نمیخواستم 

  !نفر یه با لحظه هر نه باشه

  !خونمون - 

  دختر؟ نمیدي جواب چرا پس - 

  بزنم حرف نمیتونستم - 

  خوبی؟ خوب - 
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   اره - 

  خوبم منم - 

  !میدونم - 

  شده؟ چیزي - 

  باشه؟ شده چیزي باید نه - 

  دلخوري انگار....جوریه یه لحنت میکنم احساس اخه - 

  !نه - 

  !امید پیشه میرم دارم من - 

  سالمتی به - 

  شدي؟ اینجوري چرا طناز وااااااي - 

  گفتنمی؟ عزیزم منتظر چیه - 

  میگی؟ چی طناز - 

  :میکردم خراب کمکم داشتم 

  نداري؟ کاري - 

  ناراحتی؟؟ که گفته چیزي امید - 

  چه؟؟؟ من به 

  ....داره امید به ربطی چه من حاله نه - 

  نداره؟ - 

  !!!نه - 

  جدي؟ خودتی طناز وااااي - 

  ! اره - 
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  !بزنیم حرف میزنم زنگ بعدا نداري حوصله باشه - 

 دختري همچین طناز نمیکردم فکر اصال..میزدن حرف باهم راحتم چه! کنار کردم پرت گوشیشو حرص با ندادمو جواب 

  !میشه عوض داره دیگه طناز که میشه ثابت بهم بیشتر داره هرروز اما کنم فراموش میخوام هرچی... باشه

  !!!نداره فرقی دخترام بقیه با میبینم حاال اما!!! میکردم حساب دختر این رو دیگه جور یه 

  :اومد مسیج برام که میشد گرم چشام داشت تازه...بود شده بهتر خیلی تنم درد 

  سالم - 

  :نمیشناختم شماررو 

  شما؟؟؟ سالم - 

  !داره دوست که یکی - 

  :داد دوباره ندادم جوابشو دیگه میبرد خوابم داشت تازه نفهم..بابا برو 

  عزیزم؟ بدي جوابمو نمیخواي - 

  !!کرده خودش درگیر منو اینقدر چرا نمیدونم... طناز فکره تو میرفتم هم رو میذاشتم چشمامو 

  ....نیست معلوم اما داده نشون خوب خودشو ظاهره راحت خیلی باشه مهم برام تا میگیره حرصم ازش بیشتر 

  :برداشتم گوشیرو کالفه...ریخت بهم افکارمو گوشی صداي دوباره 

  !بده جواب جان امید - 

  !ندارم کنحوصله ولم ببین - 

  !!!برداشتم طنازو گوشیه دوباره! تخت رو انداختم کلمو بستمو چشمامو منم...نداد مسیج دیگه 

  !بود عاشقونه هاي ممله جمله این از همش کجا؟؟ طناز و کجا تو افتادم شراره یاده...هه...مسیجاش تو رفتم دوباره 

  !!!!من عکسه.......... و والپیپر چندتا یه فقط نداشت هیچی عکساش تو رفتم 

  !بودیم اصفهان باهم که عکسی همون...موبایلشه تو من عکسه چی واسه...درمیوردم شاخ تعجب از داشتم 
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 فامیل دختراي بیشتر تقریبا میدونم نیست بعیدم!!! مهمم براش شاید..داره دوسم شاید...داد دست بهم اي مسخره حسه 

 منو بدي نگاه با میکنم احساس گاهی تازه نمیده نشون اصال نه طناز اما.میفهمم رفتاراشون از اینو.دارن عالقه بهم

  !!!میبینه

  ..گمه توشون طناز که هست من اطراف دختر اونقدر...نبود مهم برام باال انداختم شونمو 

 بی... خوشگله شراره...داره اخالق باشه نداشته هرچی خدایی ولی....نه داره قیافه نه باشه مهم برام باید چی براي واقعا 

  !ببینم میتونم راحت خیلی اینو نداره شعور اصال اما قشنگه حدم

  !!!!اسمونه و زمین تفاوت طناز و شراره تفاوت 

  !!!نریخت اما بریزه پول برام بود قرار بودم شکار دستش از! عجب چه... اومد بابا شبم... خونه اومد مامان 

  !دادم و....کردم خاموشش سریع طناز گوشیه دنبال بود اومده جابر عمو 

!! بزنه حرفی من روي به رو نمیتونه اصال طناز! نبود مهم برام بازم...نکردم پاك مسیجارو فهمیدم تازه رفتا که عمو 

  ...وقت هیچ

 عکس فقط عکس همه این بینه باید طناز چی براي ؟ چی یعنی اخه..بود عکسم پیشه فکرم....خوابیدم نخورده شام 

  عالقشه؟؟ دادن نشون جز این..باشه داشته مارو دوتایی

  .بفهمم طرفمو میتونم راحت تیزم ادم من..نیست درکار اي عالقه میفهمم که جوریه رفتارش اما 

  !!!نه طناز اما میدن وا من جلو چیجوري دیگه دختر تا هزار و سهیال و شراره میفهمم 

 ***   

  !بود اومده من از زودتر میالد... مغازه رفتم صبح

 من از و داره رابطه خالم دختر با صمیمیم دوسته اینکه بودم ناراحت اما چرا نمیدونم!!! بودم شده سرد باهاش ناخداگاه 

  : گفت خنده با کتفمو به زد!!! کرده مخفی

  نمیگیري؟؟ تحویل چیه - 

  : سمتموگفت اومد دوباره انداخت را رو مشتري تا دوسه یه کار! نیست چیزي یعنی باال انداختم سرمو 

  تو؟؟ چته امید - 

  :گفتم و دریا به زدم دلو..یانه کنم حفظ صفتمو باید مورد این تو نمیدونم اما بودم رکی ادم 
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  !!!کنه پر وقتتو میخواي فقط یا داري دوسش طنازو واقعا تو - 

 اروم لبشو رو کشید دستشو چندبار...جوابش منتظر کردم کج سرمو و باال دادم ابروهامو شد گرد تعجب از چشماش 

  :گفت

  !!ندارم طناز به اي عالقه هیچ من امید - 

  :شدم بلند جام از پیشخونو رو زدم ناخداگاه 

  !میگیریش بازي به میکنی غلط پس - 

  :گفت دوباره بود یخی نگاهش 

  !!!بزرگه خیلی مشکلشم داره مشکل یه اون.. میکنم کمکش دارم فقط من ندارم کاري طناز با من ببین - 

  !!!باشه نامم پایان موضوع میخوام....کنم کمکش میخوام 

  کنی؟؟؟ نامت پایان موضوع بگیریش تو که دیوانست و روانی طناز کردي فک تو - 

 تعادل روحی نظر از چون...باشی کیس یه میتونی حتی توام من نظره به ببین اصن.....هرکی مگه امید میگی چی - 

  امید؟ میگم اشتباه! میخواي چی نمیدونی...نداري

  !بابا برو - 

  !!! پرو بچه 

 درگیر تو میکنم فک من! هستی شکاکی ادم شدت به تو....کنی ردش که نکن سعی میگم چیزي یه امید ببین - 

  !شدي پارانویا

  میکنی؟؟ مصرف چیزي امید.... تو امید!!!! شده اینجوري حالت هست چندماهی یه االن اما چته نمیدونم 

  :سمتش برگشتم ها گرفته برق مثه 

  میگی؟؟ چرت چرا هان؟؟ تو؟؟ میگی چی - 

 انگار که میکنی عرق اینقدر ان یه دیدم خودم!!! میره باال دفعه یه قلبت ضربان گفتی من به چندبار خودت تو امید - 

  !!!خشکه دهنت خدا همیشه....شده کم غذات میبینم بودي دوش زیره
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 یه امید...زیادي این به نه حداقل نبودي اینجوري اصال تو بودنت شکاك این امید!! میبینم روانیشم اثار حتی من امید 

 شدت این به تاحاال که حسی میکنی قدرت احساس!!! میکنم شک شخصیتت به که سرخوشی و شاد اینقدر موقعایی

  ....داري خلقی نوسانات...اي براشفته اوقات بعضی! بودم ندیده ازت

  :گفتم فریاد با حرفشو وسطه پریدم 

 بررسیم و من دنبال افتادي بیکاري اونقدر فهمیدي؟؟....کنی دخالت من کاراي تو نکرده الزم میالد شو خفه - 

  !!!بابا برو میکنی؟؟؟؟

  :گفت گوشم زیره ارومی صداي با کشید دستمو و جلوتر اومد 

  میکنی؟؟؟ استفاده آمفتامین تو امید - 

  !!! بود حرفا این از زرنگتر میالد...اما بدم وا نمیخواستم..شد شل دستم 

  :نذاشت بیرون برم میخواستم کشیدم دستمو 

 تورو شده؟؟؟ چت حاال میکردي ورزش..میرفتی باشگاه تو امید نمیکنی؟؟ رحم خودت به چرا امید میکنم خواهش - 

  کنار بذارش و بیا خدا

  :دادم تکون سرمو کردمو تنگ چشمامو 

  !!!نیستم معتاد من خودت؟؟ واسه تو میگی چی - 

 مصرف یه فقط نمیدونی معتاد خودتو تو.. میشه وابستگی موجب اما باشه داشته ازادي مصرف شاید امفتامین امید - 

  !!!شدي معتادش االن تو کن باور اما..میدونی عادي کننده

  :گفت ارومتري صداي با 

  تزریق؟؟؟؟ یا....یا میکنی دودش.. میخوري امید - 

  !!!نیستم معتاد من میگم...بابا کن ولم - 

  !بودم شده ضعیف چقدر.. پیچید بدنم ي همه تو درد احساس که داد فشار و کشید دستمو چنان 

  میکنی؟ مصرف چیجوري بگو حاال میفهمی؟؟..کنم کمکت میخوام من امید - 

  !!!بدم جواب بهش نمیخواستم...کنار رفتم کشیدمو حرص با دستمو 

  !!!بزن حرف...ازت میکنم خواهش....بگو امید - 
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  :سمتش برگشتم عصبانیت با 

  حرفیه؟ شدم معتاد اره جان اقا اره..کنم ولش که ندارم دوسم میخورم اره ببین - 

  :گفت و کشید عمیقی نفس نکرد تعجب 

 اندازه به حاال اما... میشد سخت خیلی ترکش میکردي تزریق اون از بدتر با میکردي دود اگه ببین امید...شکر خدارو - 

  !!!مسمومیته یه

 دارم..امید نشده تر سنگین تا...نداري نیازي بهش دیگه بدي انجام نرم ورزشاي.. غذابخوري بخوري اب مکررا اگه 

  !کن ترکش و بیا نشدي وابستش این از بیشتر تا میکنم تاکید

  !!ندادم نشون ظاهر تو اما چی؟؟؟ من اما میدونه و داناست اینقدر که خوردم غبطه بهش دلم تو 

 زندگی این و مشکالت از شده دقیقم یه حداقلش تازه...کنار بذارمش بخوام که ندیدم بدي اثر هیچ من.....بابا برو - 

  !!!میشم دور نکبتی

 حاله میفهمی میدونی؟؟ شدي افسرده تو..اومده سرت به چی میدونی...میدونی خودتم کن تمومش خدا تورو امید - 

  خودتو؟؟؟

 ازت سال نه که دختري با که کن درست خودتو برو تو! کنی دخالت نکرده الزم توام میدونم خودمو حاله من اره اره - 

  ....شدي دوست کوچیکتره

  :گفت حرص با و گرفت یقمو داد دست بهش جنون انگار 

 حاالم!!! همین میکنم کمکش دارم فقط ندارم بدي رابطه هیچ طناز با من...میزنی حرفی همچین باشه اخرت بار امید - 

  !!!میشی کشیده گند به داري که باش خودت روزه و حال فکره به و ببند دهنتو

  :زدم داد همونجا از اونورتر رفت و کشید دستشو....بودم شده ضعیف چقدر 

 و من مشکالت حله دنبال افتادي حاال که چیه میشی غرق زندگیت مشکالي تو داري خودت که تو نمیدونم - 

  میفهمی؟؟؟!! کنم باور حتی نمیخوام...کنم ترك نمیخوام جان اقا...طناز

  :جلوتر اومد اروم و زد نیشخندي 

  !ندارم بدي ارتباط باهاش منم نکرده کاري طناز که کنی باور نمیخواي میگی خودتم.... بگو پس اهان - 

  !!شدي عوضی که الحقم...شدي عوض که کنی باور نمیخواي 

  !!شو خفه میالد شو خفه - 
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  کنی؟؟ چیکار زندگیت با سکوت تو میخواي تو میشم خفه من - 

  !داره ربط خودم به - 

  ....نکنه...مهمه برات طناز اینقدر را تو..تو امید - 

 مخفی و داشتی رابطه اینکه از شدم دلخور فقط من..نیست مهم برام سوزنم سره طناز...نگو پرت و چرت..بابا بمیر - 

 اونقدر کاش..ببندم دل بهش بخوام من به که داره چی اون چه؟؟ من به بکنه هرغلطی میخواد طناز اصن...ازم کردي

  !!بشناسی دیگرانم میتونستی بدي علمی توضیحات بلدي که

  :گفت شونمو رو گذاشت دستشو اورد ازکجا نمیدونم که ارامشی با 

  ....میدونی خودتم تو..خوبیه دختره طناز میدونی خودتم تو امید...امید - 

 اروم سمتشو رفت میالد.... داخل اومد برافروخته چهره با و داد هل مغازرو دره طناز که بود نشده تموم هنوز حرفش 

  :گفت

  خوبه؟؟ حالت...اینجا تو طناز...سالم - 

 که بغضی و نداشتم توقع طناز از اصال که بلندي صداي با پیشخون رو کوبید سمتمو اومد..بود من به نگاهش حرص با 

  :زد فریاد بود گلوش تو

  کنی؟؟؟ دخالت زندگیم تو داري دوست چرا میکنی؟؟؟ کارارو این چرا هان؟؟؟ میخواي چی من از - 

 خودت به باید یکی داره؟؟؟ ربطی چه تو به دارم میالد و علی با هارو رابطه بدترین میکنم فرض اصن.. اره اقاجون اره 

  !!!نداري خودتو اختیاره دیگه میبینی دختر دوتا وقتی کن درویش چشماتو بگه

  :شد یرازیر اشکش...بهم زد دستشو کالفگی و حرص با...بگه خودت به باید یکی 

  !!مربوطه خودم به فقط دیگران با رابطم بفهمی نمیخواي چرا...کن فراموش زندگیمو و من اصن... کن ولم - 

  ...خودم به 

  ....راحت اینقدر نمیکردم فک...وایسه جلوم اینجوري طناز روزي یه نمیکردم فک..میگفتم چی باید نمیدونم 

  :میشد دار خدشه مردونگیم میالد جلوي حداقل بیام کوتاه نمیتونستم 

  فهمیدي؟؟؟...باشی ارتباط در علی با نداري حق دیگه....هستی اي تیکه چه فهمیدي خودتم خوبه...هه - 

  :گفت اروم و زد نیشخندي 
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 جا جایی دلمو یادمه که جایی تا من ؟.بکنه دل ازم میتونه اون ببین...داداشت اون نه و تو نه.. نیست مهم برام - 

  !چرا علی اما نذاشتم

  :عقب کشیدم و جلو اومد میالد 

  باز؟؟؟ شده چی..باشین اروم - 

  :گفت و میالد سمته برگشت پوزخند با 

  !!!دادن بهت خان امید مسیجارو اون همه دیروز!! میکنه تلخ زندگیمو بازیاش بچه با این - 

  : داد ادامه امیزي تمسخر لحنه با 

  !!!!میکنم بازي اس ام اس کی با میزنم حرف کی با من که داره ربطی چه تو به اصن... گفتنمی؟؟ عزیزم منتظر چیه 

  :گفت منو سمته برگشت تعجب با میالد 

  میگه؟؟ راس امید - 

  ...چمه نمیدونم!! میاره درم پا از داره... خودم مسخره رفتاراي این...نداشتم حرفی یعنی نگفتم چیزي 

  !درام حال این از تا بیرون رفتم حرص با 

 ** *  

  "طناز"

  چه؟؟؟ من به اینا اصن...نداره خوبی شرایط...بده حالش..بدم گوش میالدو هاي طرفداري واینسادم دیگه 

  نداره؟؟؟ عیبی بشم خراب بشم خورد من 

 شب گفتم مامان به...نرفتم منم بودیم دعوت اینا خاله خونه شب میگذشت کذایی اتفاق اون از اي هفته یه حدوده 

  !!نبود اینجوري که صورتی در خونمون میاد یاسمن

 به کردن فکر جز بکنم نداشتم کاري..پام رو گذاشتم سرمو کردمو بغل زانوهامو... مبل رو نشستم منم و رفتن اینا مامان 

  ...امید

 مگه روانی طناز اخه...نمیکردم احمقانو کاره این کاش نمیزدم حرف باهاش اونجوري کاش..بودم پشیمون کارم از 

  !!!میگذشتی اینبارم بود؟؟ جدیدي چیزه دادنت بازي و تحقیر
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 برام بخواد که باشم ذهنش تو من نمیکنم فک اصن البته...باشه ناراحت دستم از امید اینکه کنم تحمل نمیتونستم 

  !!باشه ناراحت

!! نه امید مقابل در اما کنم حفظ غرورمو باید که هست جاها خیلی اره..کنم خواهی عذر ازش بزنم زنگ میخواستم 

  !!بیام راه وجدانم با نمیتونم...نمیشه

  !!اومد خوب خیلی اما بود عجیب....بودم گرفته یاد بزرگم مادر از..کردم استخاره برداشتمو تسبیح یه 

  !!!گرفتم موبایلشو شماره برداشتمو خونرو گوشیه لحظه همون 

 که میفهمه و شناخته شماررو که حاال کشیدم خجالت خودم کاره از. گذاشتم گوشیرو شدمو هل شنیدم صداشو تا 

  :داد جواب خشکی و سرد صداي با برداشت زود اینبار زدم زنگ دوباره!! بشنوم صداشو خواستم

  !بفرمایید - 

  !سالم - 

  داري؟ چیکار - 

   میخواستم من ببین امید...امید - 

  !برم میخوام بگو زودتر - 

 اما نبود من تقصیر همشم البته..رفتم در کوره از شد چی نفهمیدم راسش....کنم خواهی معذرت میخواستم....باشه - 

  ...نبود جالب توام کاره باالخره...خوب

  کنم؟ خواهی معذرت تو از داري توقع االن - 

 اینو میشه ندارم بدي رابطه کس هیچ با من امید ببین.... ادم بگم خواستم فقط ندارم توقعی هیچ تو از من..هه.. نه - 

  کنی؟ باور

  کنم؟ باور که مهمه برات چرا - 

  :دادم جواب من من با 

  !میکنیم زندگی هم کناره ما باشی داشته من به بدي نگاه که نیست خوب اصال پسرخالمی تو باالخره خوب - 

  ...خوب - 

  !نیستم میکنی فک که ادمی اون من که بفهم بگم میخواستم ؟؟ چی که خوب - 
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  چی؟؟ اخرش فهمیدم که گیریم - 

  !بدي جوابمو باید توام.. ببخشید میگم دارم چی؟؟؟ اخرش میگی چی - 

  ..نیست مهم برام اصال ببین - 

  :گفت ارومی و تر نرم صداي با 

  !!!نیستم مهمی ادم نگیر سخت خودت به اینقدر - 

  برمیداري؟؟؟ رات سره از منو راحت اینقدر چرا بشه؟؟ چی میخواد اخرش میکنی؟؟ اینجوري من دله با چرا!!! کرد قطع 

  !!زدم زار خودم روزه حال به کردمو بلند اهنگو صداي.... نداشتم گریه جز کاري 

  خورده؟؟؟ صدمه روحی لحاظ از من اندازه به کی دلش؟؟ درگیره اینقدر من سنه تو اونم دختري کودوم 

  !بود ضمیرت تو من نقشه همیشه کاش...میداد قرار راهم سره همیشه براي تورو که بود دستی کاش 

  !نیست ات همیشگی صداي صدا این که اومد دستم گوشی برداشتی که گوشیرو " 

  !توست حال به وابسته زندگیم لحظه لحظه که میفهمیدي کاش 

  !!معناست بی برایم چقدر زندگی تو لبخندهاي بدون که میکردي درك کاش 

  ....میدانم خود براي رویام در تورا من که مبفهمیدي کاش و 

  اي فرشته سرده لب همچون ارزوهایم 

  میزنند فراموشی دست به اي بوسه 

  میدانم اري رسید نخواهم تو به من 

  ح.ف! میزنند دار تو دست به مرا شهر همه 

  "ح.ف!! شدي طناز زندگیه تمام هات تفاوتی بی تمام با تو و..میزنه برات بدجور طناز قلبه 

 اما زد زنگ چندبار یاسمن...ندادم جواب میالد مسیجاي به....کردم گریه بلند صداي با و اتاق گوشه کردم پرتاب دفترو 

  !نداشتم براش جوابی بازم

  کجا؟؟ دوست بود؟؟ کجا شام هه....رفت شام بعده دوستم که گفتم بهش زد زنگ مامان! نداشتم دلم براي جوابی 

  :بود داده مسیج میالد دوباره! بس میخورمو غصه دارم فقط من فعال 
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  !خواهش دارم کارت بدي؟ جواب میشه طناز - 

  :بهش زدم زنگ 

  بله؟؟ - 

  خوبی؟ سالم - 

  !مرسی - 

  .... طناز - 

  چیه؟ - 

  خالت؟ خونه نرفتی - 

  ! نه - 

  چرا؟ - 

  !!!دعوا اون بعده نداشت سوال جاي...بشم رو روبه امید با نمیتونستم چون - 

  !نکن ناراحت خودتو - 

  !کردم خواهی معذرت ازش - 

  چــــــــــــــــــی؟؟ - 

  چیه؟؟ مگه کردم خواهی معذرت ازش گفتم - 

  !!ببخشی اونو باید تو چی؟ غرورت پس..پس طناز - 

  !دارم دوسش من... نیست مهم برام - 

  اروده؟؟ دخترونت غروره سره به چی عشق طناز - 

  !ندارم غروري امید براره در من - 

  داره؟ ارزششو امید که مطمدنی طناز - 

  !داره که معلومه چیه؟؟ منطورت - 
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  !نداره تورو پاك عشقه لیاقت میکنم احساس گاهی ولی - 

  .. نمیتونم....همین! شدم خوبیاش عاشق من من میالد - 

  :گفتم بغض با 

  !نمیتونم... بگیرم نادیدش نمیتونه.... ببینم بدیاشو نمیتونم شدم کور من میالد - 

  دیدي؟ چیزي تحقیر و غرور جز تو خوبی؟؟ کودوم - 

  .. من امید ببین... من اره - 

  :گفتم کردمو فوت نفسمو خسته 

  !همین!! میزنه چنگ وجودم به رفتاراش تکتک میدونم اینو ولی...شدم چیش عاشقه نمیدونم واقعا... نه - 

  !حرفاست این از باالتر تو ارزش که خدا به! طناز دیدي مهري بی ازش فقط تو - 

  :گفتم کالفه 

  میزنی؟ حرفارو این چی واسه میالد - 

 بداخالق شده؟؟ جوري یه جدیدا امید رفتاراي نمیکنی احساس!! طناز.. که بگم بهت اینو..کن ولش اینارو اصن - 

  ...شکاك

  چی؟ که خوب.. اره...چرا - 

 حل کنمو کمکش میخوام که داره مشکلی یه... بگیر جدیش کمتر بذار سرش به سر کمتر مدتی یه بگم اینو میخوام - 

  !بشه

  کنی؟ کمک دیگران به بلدي فقط تو - 

  بده؟ - 

  !دارم مشکل یه منم گفتی بگیري شمارمو میخواستی که اونروزي تو..اما نه - 

  :گفت و کرد اي خنده 

  !بیارم بهانه میخواستم بابا نه هه - 

  چیه؟ امید مشکله بگی میشه حاال - 
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  !نه - 

  چرا؟ - 

  !نمیتونم.. دیگه نمیتونم چون - 

  !نگو باشه - 

  !باش تر مهربون...کنی رفتار بهتر باهاش کن سعی... طناز - 

  !بچسبونم پسرا به خودمو نمیاد خوشم من ؟؟ چی یعنی - 

  !امیده خوده حرفه این میگیري خودتو جلوش خیلی تو...باش تر مهربون باهاش میگم بچسبون؟؟ گفتم من طناز - 

  ..نیست مهم برام! هستم که همینم من - 

  !شقی کله خیلی طناز - 

  فهمیدي؟ تازه - 

  !میشناسمت دارم تازه - 

  !بشناسی منو نمیتونی عمرت اخره تا توام...بشناسیش نمیتونی نکنی زندگی کسی با تا - 

  !تونست روزي یه امید شاید...خوب اره - 

 یه اگه نیست مهم برام انگار! باشم داشته دوسش دور از که کردم عادت میالد کن باور! نزن دار خنده حرفاي هه - 

  !دارم دوسش قلبم تو عمر اخره تا من...نرسم بهش روزي

  :گفت طوالنی مکثه بعده خندید 

  میکنی؟ ازدواج بعدش توام.... کرد ازدواج امید روزي یه اگه! طناز - 

 بتونم وقت هیچ نکنم فک ولی! نیستم مهم براش که کسی براي بسوزونم زندگیمو نمیتونم.. اره..باشی منطق با - 

  !کنم فراموشش

  !کردي خیانت شوهرت به اینجوري بعد - 

  !میپذیره اونو قلبم ایشاال - 

  نشدي؟ خسته...میکنی زندگی..کنه خدا و اگر و شاید با مدت تمام تو - 
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 حاله در همیشه...ترسم و تزلزل تو همیشه شده مثلث مثه من زندگی! میگفت درست نداشتم جوابی.. زدم تلخی لبخند 

  !برسه دلم داده به خدا باید فقط... سقوطم

  نداري؟ کاري...برم باید من طناز..دیگه خوب - 

  زدي زنگ که مرسی نه - 

  میکنی؟؟ خالی چرا من رو دلخوري امید از!!! ندادي جواب من تلفناي به بیخودي اما خواهش - 

  ! ببخشید - 

  خدافظ فعال نداره عیبی - 

  خدافظ - 

 خودمم اینجوري! گفت میالد که همونطوري.. کردم برخورد باهاش بهتر خیلی...دیدم و امید چندباري شب اون از بعد

  !دارم بهتري احساس

  !میکنم احساس کنجکاوشو نگاههاي گاهی ولی!! میخواد امید که کسی اون نه خودمم میکنم احساس جمعم تو وقتی 

  ...گذاشتم پا زیره نداشتمو غروره تو خاطره به من داره؟ تعجب نامرد!! شدم اینجوري دفعه یه چرا که کرده تعجب حتما 

  !میدادم انجام لرز و ترس با همیشه که کاري...کردم علیک سالم باهاش راحت 

  !شدم دور چشماش جلو از اوردمو بهونه اما بزنه حرف خواست چندبار..میچرخم علی با کمتر خیلی 

  !ببینم میتونم امیدم اخالق تو رو آنی و سریع تغییر این حتی که میدونم خوب اینو اما...چیه تکلیفم نمیدونم 

  !زده حرف باهاش میالد شاید.. شده عوض 

  !شد گرفته سر از رابطمون دوباره که شکر خدارو هست هرچی 

  !میالد ممنونم 

 ***  

  "امید" 

  !!کنم زندگی بوشهر برم نمیتونم من....میکنه خستم داره مامان 

  !!بکنه دل خانومش طناز از میخواد چیجوري نمیدونم...نیست مخالف علیم... کرده کاراشم همه بابا 
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  !همینجاست کارمم حتی من...اه اه...دربیاریم بیشتري پول نمیخوایم برم؟؟ باید چی براي اصال 

  !کنه زندگی غریب شهره تو اونم دیگه جایی بتونه نداره امکان کرده زندگی تهران تو که کسی تازه 

  !!بده گوش حرفتون به که کیه بابا برو!بمونی تنها نمیشه بیاي باید میگه اما کردم بحث و جر مامان با 

 وقتی...کنار بذارمش بتونم عمرن من اما بده ترك منو مثال میخواد.. دوتایی اونم مسافرت مدت یه بریم داده گیر میالد 

  کنار؟ بذارمش باید چی براي اصال میکنم حال باهاش برعکس تازه نداره اسیبی وقتی نیست معلوم قیافم از چیزي

  :گفت شونمو به زد میالد 

  قبوله؟؟ امید - 

  !ندارم مسافرتو حوصله اصال میالد ببین - 

  یانه؟ بوشهر بري میخواي! کن روشن تکلیفتو امید - 

  موضوع؟ این به داره ربطی چه - 

  !بمونی همینجا و کنی ازدواج میتونی! بکنی کاري یه میتونی! داره ربط خیلی - 

  :دل ته از خندیدم 

  داري؟ بازم!! بود اي بامزه جوك - 

  !!!میزنم حرف جدي دارم امید - 

  :گفتم خوردمو خندمو 

  خوبی؟ ازدواج؟؟ - 

  !!طبیعیه حالم اینکه حداقل اره - 

  :گفتم سرد و خشک فهمیدم تیکشو 

  منظور؟ - 

 سر یه هم کنی ازدواج اگه احمق...میمونم همینجا و میکنم ازدواج بگو... بگو اینا مامانت به خونه برو امروز امید ببین - 

  !!میمونی همینجا هم میگیري سامونی و

  میخونی؟ زیاد رمان - 
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  ....امید - 

  الکیه؟ مگه میکنی؟؟ فک تخیلی چرا چیه؟؟؟بابا - 

  !قدیمم روزاي همون به برگردم باید بعد میشم بیکار من هان؟؟ کنیم؟؟ چیکار مغازرو بري تو امید!!! نیست الکی ن - 

  !خودتی فکره به بگو پس آهان - 

  ...خودمم فکره به کن فک تو اصن - 

  :گفت ارومی صداي با روشونم زد و جلو اومد 

  ..!کنم جبران جوري یه باید..کن فک داري دوست هرجوري حاال..توام مدیونه زندگیمو من امید اما - 

 انجام خودش نفع به و باشه ضررکسی به بده انجام رو کاري بخواد اگه حتی بود خوبی پسره میالد...شدم جوري یه 

  !میشناسمش!! نمیده

  !بود اومده دوستاش از دوتا با شراره چشماي تو افتاد چشمام که کردم بلند سرمو 

  !سالم - 

  :من سمته اومد و کرد علیک سالم میالد با 

  خوبی؟ - 

  خوبی؟ تو! مرسی - 

  !! پرسیات احوال از!! ممنونم - 

  ....میالد سمته رفتن اومدنو گردنی و سر دوستاشم 

  :گفت اي دلبرانه لحنه با و پیشخون رو شد دراز 

  .... میخوام ست کفش و کیف یه - 

  :گفتم دادمو تکون سري 

  !بیارم بگو میخواي هرکودوم..کنی انتخاب باید خوب - 

  !باشه تو سلیقه با دارم دوست - 

  !نیست خوب سلیقم من - 
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  !امید دیگه بدو..دارم قبولش من اتفاقا نه - 

  ....نیومده خوشش فهمیدم قیافش از...بود شکیل و ساده...بود چرم و جیر اي سرمه کفشه و کیف یه 

  :گفت و کرد کوله و کج لبشو! میپسندید بیریخت و جلف کال 

  !تر باکالس!! بیاري تر دخترونه.. شادتر دونه یه میخوام اما!! خوبه خیلی سلیقت - 

  !میومد خوشم اخالقش این از بود خالی و خشک نگاهش! میداد بهشون کتونی داشت میالد!! برگشتم کردمو پوفی 

  !!!داشت کار گلدار هاي پارچه روش و بود قرمز یکی این اوردم دیگه یکی 

  :گفت اروم و زد برقی چشماش 

  !!انگیزه هوس خیلی رنگش..عالیه - 

  !بود همین لحنش همیشه شراره نداشت تعجبی البته انگیزه؟ هوس جان؟؟!! باال رفت ابروهام ناخداگاه 

  !نذاشتم من و بکنه من با میخواست که کاري! میزد الس بود راهش سره که هرپسري با همیشه 

 باالخره..کرد امتاحان دیگرو چندتا یه! بود تنگ واسش!! کنه امتحان کفشو تا صندلی رو نشست ناز با و زد لبخندي 

  !!دلکند

  !!بغلشون جیب میذاشتن شراررو خوده که بودن دراز زبون دوستاش اینقدر

  : کنه حساب پولشو میخواست! کفشو و کیف همون شرارم! گرفتن هم مثه کتونی یه هردوتاشون 

  !حاال باشه - 

  تو؟؟ طرفه از یعنی ؟ چی یعنی - 

  :گفت خنده با و داد کارتشو نگفتم چیزي زدمو کجکی لبخنده پروئه؟؟ اینقدر این چرا وااااي 

  !جون امید نبودي خسیس اینقدر تو - 

  :گفت عجیبی لبخنده با و اروم!! نبود رفتنی شراره اما بیرون رفتن دوستاش! بکشه میالد دادم کارتو 

  خونمون؟ میاي که امشب - 

  چی؟ واسه امشب؟؟ - 

  !دعوتن ما خونه همه امشب نمیدونستی؟ واقعا - 
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  مناسبتش؟؟ - 

  !دیگه سهیال برونه بله شام - 

  میکنه؟ ازدواج داره سهیال...شد تا چاهار چشمام 

  !نمیدونستم مبارکه ا؟؟ - 

  کنم؟ باور - 

  :گفتم سردي لحنه با 

  چی؟ یعنی - 

  :گفت و کرد جمع خودشو 

  !ندونی میشه مگه اخه نه - 

  !شده که حاال - 

  !شدي بداخالق چقدر امید - 

  تو؟؟ میگی چی..کردم نگاهش فقط 

  دیگه؟ که نداري کاري - 

  :گفت من روي تو پرو پرو و داد تکون میالد براي سري حرف بدون 

  !!منتظرتم شب - 

 بهم شون یکی چندبار و خنده زیره زدن باهم همشون دفعه یه!! بودن منتظرش ویترین پشته دوستاش بیرون رفت 

  !رفتن و کرد نگاه

  :گفت مقدمه بی میالد که بودم خودم هواي و حال تو! مسخره 

  !تکه طناز خدایی - 

  چی؟ - 

  !نیست ساالش و سن هم مثه اصن!! نیست اینا مثه اصال اما ازادتره طناز دیدي؟؟ اینارو رفتاراي - 

  چه؟ من به - 
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  میکنی؟ شک شراره به میکنی شک طناز به که درصدي یه میگم بهت دارم فقط - 

  .... دیدم چشم با من - 

  چیو؟؟ - 

  !خالی خونه اونم داشت قرار خونشون تو علی با اینکه - 

 باهات چیجوري شراره نمیگی! نیست باغا این تو اصال طناز... ندارن قصدي دوتا این میدونی خودتم امید نگو چرت - 

  !!اتاقش تو میذاره مسر پسر اینهمه با چیه عکساش اون نمیگی ؟....میزنه الس

  ندیدي؟؟!! تولدش شبه دیدي چشم با اونم 

  !نیست مهم برام اصال شراره ببین - 

  :گفت سریع لبخند با 

  !!مهمه برات طناز پس - 

  بچسبونی؟ من به دختررو این اینقدر میخواي چرا نه نه نه - 

  !کن اقرار اشتباهت به بار یه خدا رضاي محضه!!  همین میکنی قضاوت زود همیشه میگم دارم فقط من - 

  !نیست میکردم فک که ادمی اون طناز میدونم میدونم.. نمیتونستم 

  !!هرچی حاال - 

  :میگفت خنده با 

  !!داره فرق طناز که بگو امید بگو بگو بگو - 

  :گفتم زدمو زورکی خنده 

  میرسه؟؟ چی تو و من به اخرش جداست راهش طناز چی؟؟؟ که حاال اره...اره - 

  !شدي درگیرش که چیزیه همون اثره همش که میفهمی کم کم - 

  :گفت شونمو رو گذاشت دستشو!! لبتاپ سمته برگشتم رفتمو اي غره چشم 

  !!طناز از بهتر کی!!  امید - 

  :سمتش برگشتم سریع 
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  تو؟؟؟ میگی چی - 

 میخواي نفرو یه تو امید! بگیري زن میتونی راحت که همونطوري نداره برات کاري هیچ بمونی بخواي اگه تو امید - 

 میفهمی!! ایه دیگه دختره هر از بهتر طناز امید!! بشناسیش که صورتی در ولی کنی انتخابش کوتاهی زمان تو که

  حرفمو؟؟؟

  :گفتم تعجب با 

  !طناز جز هرکسی با.. کنم ازدواج حاضرم اصن من میگی؟؟؟ چی میفهمی تو - 

  میاد؟ بدت ازش چرا - 

  !نمیخوره من به اصال اون..اون اما نمیاد بدم نه - 

  میخوره؟ شراره - 

  !نگو ور و شر دیگه - 

 بگم میتونم واقعا!! دختریه جور چه میدونی میشناسی طنازو تو بابا!! منطقیه غیره کجاش بگو خودت تو... خوب - 

!!! نیست جلف و سبک اینقدر ساالش و همسن و شراره مثه! داره خوبی باطنه مهتر همه از داره چی همه.. کاملیه دختره

  !!نیست هست شراره که چیزي اون دنبال! امید میمونه باهات باش مطمئن مهمتر همه از

  میفهمی؟!! نمیکنم ازدواج من میالد - 

  !درك به! بپوس اونجا اصن برو بوشهر همیشه براي برو پس - 

  !نخواد اصال طناز شاید شاید الکیه؟؟ مگه ازدواج میالد - 

  میخواي؟؟ تو یعنی - 

  !بده منو جواب میالد واي - 

  !! میکنه قبول باش مطمئن اره - 

  !میدونی تو مگه - 

  بهتر؟ تو از کی اما نه - 

  !بیاد خوشم ازش حداقل...حداقل که کنم ازدواج کسی با میخوام من امید - 

  !نمیاد بدت طناز از گفتی که تو - 
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  !میاد خوشم نگفتم...نمیاد بدم گفتم - 

  :گفت خنده با!! میکنی عادت بهش خدا به...میشی وابستش زندگی تو برین امید - 

  میخونی؟ رمان تو - 

  :گفتم غره چشم با 

  !بیکارم تو مثه من مگه - 

  !!که تنهاییه از بهتر... چیه بیکار بیشعور - 

  چی؟ که حاال خوب - 

 اخرش خوب اما ندارن بهم اي عالقه هیچ میکنن ازدواج باهم زور به پسره و دختر..همخونست اسمش رمانه یه - 

  ...بشین هم عاشقه شمام شاید دیدي چه خدارو..میمونن هم کناره اخرم تا..میشن هم عاشقه

  :گفتم زدمو نیشخندي 

  !نمیشم دختري همچین عاشقه من میالد - 

  :گفت تمام زرنگی با 

 همه خوشگله دختره یه عاشقه میخواي تو...هوسه نیست عشق میگی تو که عشقی اون امید اما..نمیشی چرا میدونم - 

 باشی کسی با که خودتی فکره به نیستی عشق فکره به تو نیست عشق این میگم بهت من داداشه اره...بشی تموم چی

 میبینم دارم اما نیست چیزي همچین گفتم من...بینیه ظاهر ادمه گفت..گفت تو درمورده نفر یه!! باشه داشته قیافه که

  !!هستی خیلیم هستی چرا که

  ... میخوام اصن اره جان اقا اره - 

  !!بیرون رفت و بزنم حرفمو نذاشت 

 میبینی هه..زدم اي مسخره لبخند و توالت میز لبه به گرفتم دستمو..بیفتم بود نزدیگ که کشید تیر چنان قلبم دفعه یه

  !میکوبه سینم به اینجوري که توئه دیدار ذوق از خدا به.. ارودي سرم بالیی چه

  کجا؟؟ شیطنتها این و کجا من قلب وگرنا 

 امید مغازه بریم سر یه غروب بود گفته مامان!! بود ابی و اي نقره و اي سرمه رنگاي ترکیب با خمره و کوتا دامن یه 

  !!بگیریم کفش یه اینا
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 تو پام خیلی بود بلند تقریبا مانتوم اما!!! کردم پام ام یشمی ساپورت یه.. سرم انداختم شالمم مانتوو! لباس همین سته 

  !نمیخورد ذوق

  !!!بیرون رفتم کردمو کمرنگ لبمو رژ زدمو عطر پیس دوتا یه...میکرد داد داد و بود منتظر در دمه ساعت یک مامان 

  :گفتم باخنده اومدم حرف به اخر! میکرد نگاه سرتاپامو و برمیگردوند سرشو هی مامان... بودیم ماشین تو 

  !!کن نگاه جلوتو خدا تورو ؟.. بدي کشتن به مارو میخواي جان مامان - 

  :گفت حرفم به توجه بی 

  !خریدا بریم میخوایم کردي؟؟ مانتال سانتی اینقدر چی واسه - 

  باشه؟ اراسته جا همه بدهادم مامان - 

  !واال نه - 

  !! نگهداشت پاساژ یه جلو دیدم اینکه تا....نکرد نگام دیگه 

  ...امید مغازه نیست اینجا مامان - 

  :گفت و کرد نگام مشکوك 

  !امید پیشه میریم نکردیم پیدا اگه میبینیم مغازرو چارتا یه میریم اول چی؟؟ که خوب - 

  !اونجا برم دارم دوست که فهمید مامان کنم فک!!! میاوردم بهوه یه چی همه برا...خوابید بادم 

  !که نمیشد! خوب اما بود گرفته چشممو.. بود قشنگ خیلی خدایی بود کفش و کیف ست یه 

  : گفت عصبانی و خسته مامان 

 به برم میخوام که دارم کار اینقدر.. طناز ندارم اضافه وقته که من.... نمیاي امشب نگیري امید مغازه.. بریم شو سوار - 

  !کنم کمک خاله

  !!!دیدم خودمو ماشین شیشه تو شدمو پیاده زودتر من بود پاساژ همون نزدیک مغازه 

  !رفت جلوجلو من به توجه بی و شد پیاده مامان! میزد گنجیشک مثه قلبم! کردم صاف مانتومو همو رو مالیدم لبامو 

  !بهش رسیدم لبخند با تند تند منم 
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 رو دستش رو بود گذاشته سرشو که بود امید به حواسم ي همه اما من...میکرد نگاه داشت و ایستاد ویترین پشت 

  !!!پیشخون

 چرم خطاي کناراش و بود جیر....بود اي سرمه ست کفش و کیف یه! درنیار بازي ضایع لحظه یه فقط لحظه یه طناز 

  !نبود خوب من سن براي کم یه کیفش اما..بود ست کیفش با! بود شیک خدایی..داشت

  ...بود نشده بلند هنوز پشتش منم تو رفت صدا بی مامان!! بگیرم کوچیک دستی ست کیفه یه گفتم جاش به 

  !شد بلند و زد لخندي دید مامانو که بعد بود عصبانی اول! پرید ترس با امید که پیشخون رو زد خنده با مامانم 

  !! بیرون اومد زبونش از سالم کلمه بار اولین براي من به طوالنی نگاه یه با و دست مامان با! جذابه هات خنده چقدر 

  !میدي قرار خطاب پرسی احوال توي خصوصی خیلی منو داري باره اولین تو امید... نیست گفتنی من حال 

 بیشتر میخواستم خوب اما بگیرم کودومو باید میدونستم! دادم سالم همیشگیم لبخند همون با و دادم تکون سري منم 

  ...باشم پیشش

 گهگاه امید میزد حرف امید با فقط نبود من به حواسش اصن مامان کردم امتحان من و اورد برام کفشو چندتا یه 

  !مینداخت بود من پاي توي که کفشی به نگاهی

  :گفتم شهامت با جلو رفتم...کنه توجه ما به نمیخواد هیچکی... نه دیدم 

  بیاري؟؟؟ رو اي سرمه ست اون میشه امید - 

  :گفت و انداخت طوالنی نگاه 

  جیره؟؟ همون - 

  !ببینه ویترین پشت دیگه بار یه رفت مامان دادم تکون سري 

  نمیخواي؟؟ شادتر چیزي به - 

  !کنه انتخاب مامان میذاشتم کاش اه.. میپسنده پیرزنونه چقدر میگه االن...هه 

  :گفت و تو اومد مامان! بیاره رفت و نگفت چیزي 

  !لباسته رنگه پات به میاد ببین بپوش قشنگه خیلی طناز اره - 

  !همینطور مامانم..ایستاد جلوم امید خودش و داد راستو پاي کفش امید 

  ...بزور باید اما پوشیدم! نداریم کوچیکتر ازین اي دیگه گفت اورد دیگه یکی! بود گشاد کم یه...کردم پام 
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  ...شد خشک دهنم تو حرف که...میزدم غر تقریبا میکشیدمو پشتشو داشتم 

  !!دستش گرفت و بود پام تو که کفشی و زد زانو پام جلو امید 

  :گفتم کشیدمو ناخداگاه من که گرفت پامو ساقه حرکت یه با...میکردم چیکار باید نمیدونم... نداشت توصیف واقعا حالم 

  ! میکنم درسش خودم مرسی نه نه - 

  !همینطور صدامم میلرزید دستم!!! همینطور هم اونیکی کردم فرو پامو بزور شدمو بلند 

  !میده انجام مشتریاش همه براي که کاریه انگار! بود تفاوت بی همچنان اما امید 

  :گفتم لکنت با گرفتمو کیفشو 

  ! بهتره کوچیک دستی دونه یه نمیخوام کیفشو مامان - 

 اتاقک یه..باال رفت... بگردم باید گفت بیاره ایشو سرمه رنگه امید تا کرد اشاره کیفا از یکی به و داد تکون سري 

  !بود کوچیک

  ..بغلم زیره گذاشتم و رفتم ایینه جلو دستم داد! برگشت باالخره کشید طول ربعی یک یه 

  !!بود قشنگ 

  :گفت مامان

  میخوایش؟ - 

  :گفت و امید سمته برگشت مامان! اره یعنی دادم تکون سري 

  بدم؟ باید چقدر جان خاله خوب - 

  :گفت و خندید امید 

  !میشم ناراحت نزن حرفارو این خاله برو برو - 

  !خرید اومده غریبه کن فک میگم دارم جدي نشو لوس امید - 

  :گفت مامان به رو بعد و کرد بهم نگاهی 

  !بگیرم پول خالم از من...هرچی میدونم چه...هدیست یه کن فک جان خاله... نمیتونم - 

  !!!!!!امید - 
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  میان؟ که امشب! کن ول جان خاله - 

  چی؟ تو! خرید هل هل اومدیم امشب واسه اصن بابا اره - 

  !احتماال نمیدونم - 

  !تنوعه یه خاله بیا - 

 با کیفش تو گذاشت پولشو کیفه و شد راضی مامان باالخره انکار امید از و اصرار مامان از وسطو اومد پول بحثه دوباره 

  :گفت خنده

  !مغازتا نمیام اصال کنی اینجوري بخواي بعدي دفعه امید - 

  !ببخش شما ایندفعه حاال باشه - 

  :گفت و کرد اي خنده مامان 

  !فعال!! دیگه میبینیمت شب...نکنه درد دستت خاله باشه - 

  :من به داد نگاهشو و داد تکون سري امید 

  !خدافظ - 

  :گفتم دادمو تکون سري اومدمو خودم به 

  !خدافظ..کردي لطف... مرسی - 

  !کردم فرار سنگینش نگاههاي زیره از منم و نگفت چیزي 

  !!!سلیقست خوش خیلی اینکه از و میگفت امید از همش مامان ماشین تو 

  :نبود مغازه تو که نبود حواسم اصال...میالد به دادم مسیج سریع 

  کجایی؟ سالم - 

  چطور؟ بیرون سالم - 

  !نبودي مغازه بودم اومده - 

  میگی؟ داري جدي چی؟؟؟ - 

  چطور؟ اره - 
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  اومدي؟ تنها! همینطوري هیچی هیچی - 

  !مامانم با نه - 

  خریدي؟ چیزي - 

  !گرفتم کفش و کیف یه اره - 

   نکردین؟؟؟ حساب که پولشو...بودم کاشکی اخ - 

  "مهربون " گفتم دلم تو زدمو لبخندي 

  ! نذاشت امید اتفاقا نه - 

  طناز؟ میگی داري واقعا - 

 نگرفت پولشو کرد مامانم هرکاري گرفتم همونو بود؟ اي سرمه ست کفش و کیف یه...دارم شوخی مگه من بابا اره - 

  !بود گرون خیلیم بهتون زدم ضرر...هه...

  ....هه ایه؟؟؟ سرمه - 

  مگه؟ چیه...ایه سرمه اره - 

  ! بود داده سفارش کاتولوگ تو از خودش! بود امید عالقه مورده ست اون - 

  !نموند دور مامان تیزبین چشماي از که زدم لبخندي ناخداگاه! کردم فکر اشتباه پس..شد جوري یه دلم تو 

  !عالمه یه خوشحالم میالد....پس خوب - 

  !کن دعا فقط... همینطور منم - 

  شده؟ چیزي ؟ چی واسه - 

  !بشم موفق بکنم میخوام که کاري تو کن دعا فقط نشده چیزي - 

  !!! ایشاال - 

 ****  

  !!رسیدیم شوهرش و مونا با همزمان ما 
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 سهیال و خاله به تبریک و روبوسی از بعد و داخل رفتیم!! بودن رسیده اینا طیبه خاله!!!! تو رفتیم احوالپرسی و سالم با 

  !کنیم عوض لباسامونو تا اتاق تو رفتیم

  ! مامان از ترس با اما کردم ارایش همیشه از بیشتر اینبار 

  :گفتم جلوشو رفتم باالخره 

  خوبه؟ - 

  :گفت و کرد اخمی 

  !!!پررنگه رژت چقدر طناز - 

  ...:کردم کمرنگترش کشیدمو دستی 

  خوبه؟ - 

  !شد بهتر - 

  !بیرون رفتم دستمو گرفتم دستیمو کیف کردمو مرتب شالمو منم رفت و نگفت چیزي 

  !بود امیدم سلیقه به چون.. داشتم دوسش چقدر...میومد بهش ست این چقدر 

  !بود شده شلوغ خیلی دفعه یه! کنارشون رفتم خواسته خدا از منم بود نشسته خاله کناره بود رفته مامان 

  !بعدي گروه واسه میشدي بلند باید میشستی تا!!  که میومد بدم کردنا علیک و سالم این از اینقدر که منم 

  !بود؟؟ کجا روز این تو اینم ، اینموقع نمیدونم...اومد شراره باالخره! صندلی رو انداختم تقریبا خودمو 

 سرش چیزي...بیرون اومدن خاله با که نکشید طول زیاد! اتاق تو پرید و کرد مفصلی پرسی احوال و سالم شراره 

  !بود کرده رنگ موهاشو...کردم تعجب..نبود

  !!!!فر پشتشم و بود کرده عسلی موهاشو....بود شده زیبا واقعا 

  !!!بود باز تقریبا لباسشم..میکرد نگاهش خاصی جوره یه که کردم نگاه امید به غم با 

 شرایط این تو من معلومه.. میکنه مقایشه اون با منو داره حتما هه! دزدیدم نگامو کرد نگاه من به امید لحظه همون 

  !مقلوبم همیشه

  !اومدن پسرم خانواده باالخره 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٠١ 

  !باشن داشته دوست همدیگرو ایشاال نیست مهم قیافه...نبود بد بود خوب...بود شهروز اسمش 

  !!همه روي روبه صندلی روي نشستن باهم 

 معلومه میدونه خدا که بود شده زیبا اونقدر..کرد جمعش نمیشد که شرارم...وسط جوونا بودنو گذاشته ماهنگ اهنگ 

  !میکنه توجه جلب

 یه رفتم کنم سرگرم خودمو میخواستم...هوا رفت شد دود امید مسخره نگاههاي با ظهر خوشی تمام نداشتم خوبی حال 

  :گرفتم میالدو شماره و اي گوشه

  سالم - 

  خوبی؟ سالم - 

  خوبی؟ تو مرسی - 

  سرصداس چقدر اره - 

  اینام خاله خونه -

  میگذره؟ خوش...راسی اهان - 

  نه - 

  شراره؟ بازم امید؟ بازم - 

  !اوهوم - 

  ...طناز - 

  بله؟ - 

  زدم حرف امید با من - 

  !خوب - 

  !تو درمورده - 

  گفتی؟ چیزو همه نکنه چـــی؟؟ - 

  دادم پیشنهاد یه بهش بابا نه - 
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  چی؟ درمورده - 

  بوشهر برن میخوان اینا خاله که میدونی - 

  مخالفه امید اما اره - 

  میکنم راضیش جوري یه دارم منم حاال - 

  بره؟؟؟؟؟ که میکنه راضیش داري تو!!!! ؟ میالد - 

  !کنه شاد تورو دله که میکنم راضیش دارم بابا نه - 

  بزنی؟ حرف واضح میشه - 

  کنه ازدواج که دادم پیشنهاد بهش من - 

  :گفتم اي خفه صداي با افتاد قلبم 

  میالد؟ میگی چی - 

  ...با اونم...بمونه و کنه ازوداج کنم راضیش میخوام - 

  :گفت مکثی با 

  !!!!!!تو با اونم - 

  !محاله...امید... من...بود اومده بند زبونم میالد؟ میگه چی... نداشتم گفتن براي حرفی 

  میکنی؟ چیکار داري تو میالد - 

  !من به بسپرش...طناز - 

  هان؟ میکنی؟ کارارو این چی توبراي - 

  امیدم مدیونه من - 

  مدیون؟ - 

  !حرفاس ازاین تر مرد خیلی امید! نبودم اینجا منم نبود امید اگه شاید اره - 

  داده؟ خرج به مردونگی برات کی بگی برام میشه - 
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  !مفصله داستانش - 

  :گفتم کشیدمو پیشونیم به دستی کالفه 

  !!!میکنی کالفم داري تو میالد - 

  !بشه درست امید هم دربیاي حال این از تو هم میخوام!! همین کنم کمکتون میخوام من...طناز چرا کالفه - 

  ...میالد - 

  چیه؟؟ - 

  گفت؟ چی دادي پیشنهاد وقتی میالد - 

 فک بهت داره که میدوم هست هرچی حاال.. کردم مشغول فکرشو میدونم اما نکرده قبول هنوز طناز ببین - 

  !کن صب...حاال مخش رو میرم باز منم میگیره تصمیم داره...میکنه

  :گفتم اروم کردمو پوفی 

  نه؟ شراره چرا طناز؟؟ چرا نمیگه..میالد خوب - 

 این از اصن امیدم...پسربازه خیلی...دارم امارشو.. میشناسم خوب شراررو گفتم منم...میشناسه تورو اون طناز ببین - 

  نمیاد خوشش دخترا

  :گفتم زدمو تلخی لبخند 

  !نمیده نشون که اینجوري.. هه - 

  !!طناز درنیار بازي لوس - 

  !نکن خراب میالد فقط.. بکن میخواي هرکاري... باشه.. باشه - 

  خرابکاري؟؟ و من - 

  !میدونم چه - 

  !!پیششون برم تا کرد صدام مامانم 

  !برم باید صدامیکنه مامانم میالد - 

  خدافظ فعال پس باشه - 
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  خدافظ - 

 ماستکی لبخنده یه منم..میخندیدن بودنو جمع جا یه مامان با اینا شراره سمتشون رفتم کیفمو تو انداختم موبایلو سریع 

 ابروشو کفشمو به افتاد چشمش...میکرد براندازم خاصی نگاه با شراره که سمتشون میرفتم داشتم...لبام رو نشوندم

  :گفت امیزي تحقیر خنده با..بودم کنارشون درست حاال! باال انداخت

 من خوب اما هدیه...بدتش بهم میخواست امید بودم اونجا صبح امروز من گرفتین؟؟ امید مغازه از اینو خاله اخی - 

 خنده با اما شد ناراحت وضوح به مامان..نمیپوشم که ساله شصت زناي مسه شاده روحیم من..عاقلونست کم یه گفتم

  :گفت

  ...نگرفت پول مام از اتفاقا - 

  !اتاقش سمته رفت و ما روي روبه میزه رو گذاشت لیوانو شراره 

  :گفتم امیزي سرزنش نگاه با مامانو کناره نشستم 

  کنه؟؟ تحقیرم و بیام که کردي؟؟ صدام مامان چی براي - 

  !نکن لوس خودتو من واسه حاال توام... خوبه خوبه - 

  میکنی؟ لوس خودتو میگی کرد تحقیر منو میگم چیه؟ لوس من مادره - 

  :گفت پهلومو به زد مامان بود موبایلمم تو سرم...برگشت و نگفت چیزي 

  !دادن بهم دلی یه امید و شراره این نکنم غلط - 

  :گفتم زدمو اي مسخره لبخند..افتاد قلبم 

  چی؟ یعنی - 

  !میبینی رفتارشو اخالقو که شرارم میکنه نگاش بدجور امید اینکه یعنی - 

  :گفتم لب زیره دادمو تکون سرمو اروم 

  !اره اره - 

  ...جزگریه نداشتم کاري هیچ.. موبایل تو کردم کلمو دوباره 

  !من سراغه میان غما خوشیا همه تو...میشم تنها..جمعیت انبوه تو همیشه چرا؟؟...بود گرفته دلم 

  باشم؟ تفاوت بی نمیتونم چرا 
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  بخندم؟ ببینمو فقط خودم ساالي و همسن همه مثه باشمو بیخیال نمیتونم چرا 

  چرا؟ 

  !میشم شرمنده بودن از بیخودم چقدر ارزشم بی چقدر میبینم وقتی! نمیتونستم..نمیشد اما نبود ناراحتی موقع اصال االن 

  !میشم کشیده نیستی مرز به ببینم خودم متوجه و امید نمیتونم هستمو اینکه از 

  !میکنه دیوونه منو ببینم خودم رو جز به نگاهتو نمیتونم اینکه 

  !!!تو نگاه پی افتاده عالف و بیکار! میسوزه دلم براي بینهایت دلم اما چقدر نمیدونم 

  ..پایین انداختم سرمو حرص با...میکردي نگاهم داشتی با اوردم سرمو 

  !میکنی نگاهم تبعیض و تفاوت سر از میدونم... میدونم نگاهتو جنس حاال 

 ناراحتی چرا حاال..باشم من توجهش مرکز همیشه نمیخواستم مگه نمیخواستم؟؟ نگاهو همین من مگه...نیست مهم اما 

  ! دیوونه دله

  میکنی؟ اینکارو خودت با داري چرا 

 ازش رفتم..میکرد درست شربت داشت حالش این با و داشت زایمان دیگه دوماه....بود درگیر اونم مونا سمته رفتم 

  !نداد اما بگیرم

 براي.. دیدنم براي نبود بس مدت همه این! دزدیدي نگاهتو سریع اینبار اما میکردي نگاهم داشتی و برگشتم دوباره 

  ؟؟..کردنم نگاه

  !میدیدي درونمو و میدادي زحمت خودت به کم یه فقط کم یه کاش شکلیم؟ چی بفهمی تا نبود بس 

  ..میتپه تو زیبایی براي که عاشقه قلبه یه مازیبایی این پشت میدید 

  !میتپه زیبام چه 

 مسئول همه از اخر تو و میگم خودت به چیزو همه دلم تو....دارم اي دیگه حاله یه روزا اما بیدارم شبا تو هواي به 

  !قلبی این ارامش

  ایه دیگه چیزه دنبال نگاهت تو میگمو تو از هی من وقتی داره فایده چه داره؟ فایده چه 

  !درده بزرگترین این و نمیبینی قلبمو تو 

  !بشینم تا داد هولم خنده با و گرفت ازم رو لیوانا و اومد خاله خوده 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٠۶ 

 بودن ازتو سرتر خیلیاشون شاید..کردم نگاه همشون به...میزدي حرف بودي ایستاده پسرا از چندتا با مامان کناره رفتم 

  !نمپذیره تورو جز من دله که کنم چه اما

  !توئه براي فقط پاك پاکه.. نیست الوده نگاهم اینکه از خوشحالم 

  ..نمیشه سرش جوونی و شادي دیگه...بود شده پیر دلم واقعا من اما رقصیدن زدنو یکم دوباره شام بعده 

  !دادم دست از چیزمو همه تو عشقه سره من 

  ! اسانسور تو پریدم کردمو خدافظی پلکی الکی...رفتیم ما همه از زودتر 

  !کنه پیدا راهشو طاقت بی اشک گذاشتم تختو رو کردم پرت خودمو اتاق تو رسیدم تا 

  !بودم شده افتضاح ایینه جلو رفتم! دستام تو اومد ریمل سیاهی صورتمو به کشیدم دستی 

  ...  گرفت خندم 

  !خوندم قدیممو خاطرات ننوشتم اینبار تختم رو نشستم کردمو عوض لباسامو 

  !سینم رو گذاشتم دفترو و کشیدم دراز...بود پر مهریات بی و تو از ها صفحه همه....امید جا همه 

 خاموش چراغو اینکه بدون و تختی پا رو گذاشتمش سریع!! پریدم خواب از صورتمو رو افتاد دفتر.... شد بسته چشمام 

  !بیاره سرم بود قرار بالیی چه فرداش نبود معلوم که سپردم زندگیی به خودمو پتو زیره رفتم کنم

 ***  

  "امید"

  :گفتم کشیدمو موهام به دستی کالفه 

  !نمیتونم.... من میالد - 

  چی؟ یعنی - 

  ...شان در طناز میکنم فکر هرجور اینکه یعنی - 

  :زد داد تقریبا شه تموم حرفم نذاشت 

 و میبینی رو لعنتی شراره اون چیه؟؟ دردت میدونم که من امید طناز؟ کی نیست؟ تو شان در....امید بفهم دهنتو حرفه - 

  !میدونم که من!! میشی دل دو



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٠٧ 

 غیر چقدر؟ میرسه؟ بهت چی هان؟؟ میکنی من واسه اینکارارو داري چی براي تو میالد اصن..اصن! نزن مفت حرف - 

  نشه؟ قطع نونت توام و نره دست از مغازه که کنی تالش میخواي اینکه از

  :گفت و زد نیشخندي 

  ...نشم پول بی و کار بی من و نري تو که باشه اي بهانه میخوام کن فک! کن فک اینجوري تو - 

  !بمونم میتونم دیگه راه هزار با من مسخرست پیشنهادت واقعا میالد - 

  راه؟ کودوم...بگو چی؟ - 

  ...ازدواج از غیر بکنم کاري یه میتون کنم فک بیشتر و بشینم اما ندارم ذهن حضوره االن...میرم....میدونم چه - 

  !میکنم عوض اسممو من میکنی؟؟ پیدا راهی ببینم....کن فک بشین فردا تا االن همین از اصن تو باشه باشه - 

  ...کنه عاقم مامانم اگه حتی ببین - 

  :گفت امیزي تمسخر خنده با و شه تموم حرفم نذاشت 

 بگم راحت بذار میزنی؟؟ اینچیزا و عاق و شدن طرد از حرف بعد نزدي دادم تاحاال مامانت سره تو امید نگو چرت - 

  !دیگه نقشه یه رو برو...نداري همونم عرضه تو اقاجون

  !میگیرم زن اونجا میرم اصن برمیگردم مدت یه بعده شه بسته دهنشون تا میمونم اونجا مدتی یه میرم ببین - 

  :گفت من من با شد جوري یه قیافش 

  چی؟ من امید چی؟ مغازه بشه میکنیم فرض اصن - 

  بزنه؟ تورم شوره دلم باید وسط این حاال - 

 به حال تابه که اي خاله دختر ؟ طناز و من چی؟؟ یعنی اخه..دادم فشار دستمو تو گرفتم سرمو...بیرون رفت حرف بدون 

  !بودم نکرده نگاه بهش داشتنی دوست ادمه یه چشمه

 ***  

  !میکرد نزدیک خودش عقاید سمته به بیشتر منو هرلحظه میالد و میگذشت من بیهوده فکراي از روز سه 

  ...بود کشیده پیش مسخررم مسافرته اون بحثه دوباره 

  !نیست میالد پیشنهاد بهتراز کودوم هیچ...نه میدیدم میکردم فک هرچی 
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  اما..شدم عالقمند بهش بعدا شاید 

  !بشناسیش کوتاه مدت توبایدتوي میگه میالد طناز؟ چرا کنم زندگی باهاش میتونم که دختر اینهمه...نمیتونم نه نه نه 

  !بود مطمئنی ادم لحاظ این از حداقل طناز اما! باال کشید زندگیمو تمام اومد یکی اومدیمو میگه راستم 

  !نه...فوقش فوق 

  نکنم؟ عادت بهش حداقل نه که عشق کنمو زندگی کنارش میشه مگه میشه مگه! نمیرفت کتم تو یکی این 

  !!مجبورم که بگم بهش میشد چیه؟کاش طناز تقصیر! داره افت برام طالقم اسمه 

 موضوعی بفهمه اگه میدونم اما لحاظ همه از نه.. بود مناسب طناز...بودم گرفته خودمو تصمیمه...میگفتم مامان به باید 

   نمیاره در پدرمو....نمیکنه شولغ...نمیگه چیزي بوده ازدواج پشته

 این و من شرایط با بتونه که نیست دختري اون نه دیدم اما کردم فک شرارم رو...برمیاد شراره از کاري همچین اما 

  !بیاد راه اینطوري ازدواج

  !بود جدول به چشمش یه تلوزیون چشمش یه...میکرد حل جدول داشت بود نشسته تلوزیون جلو مامان 

  !شده بداخالق هست هرچی..گرفتست حالش چشه؟ نمیدونم...نمیومد بیرون اتاقش از کال اصن....بود اتاقش تو علی 

  :نشنوه صدامو علی که زدن حرف به کردم شروع اروم مامان کناره نشستم 

  بریم؟ قراره کی مامان - 

  کجا؟ - 

  دیگه بوشهر - 

  !دیگه ماه سه دو شاید نمیدونم! کرده کارارو بیشتره بابات که فعال - 

  ....بشناسمش خوب باشمو کسی با مدت این تو میتونم فکر تو رفتم لحظه یه...خیلیه اینکه اووووو 

  :گفتم فکرم برخالف و دادم تکون سرمو 

  !کنم ازدواج میخوام من راسش...من مامان - 

  :سمتم برگشت سریع 

  چی؟ - 
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  !کنم ازدواج میخوام - 

  :گفت کشیدتوهمو ابروهاشو 

  نظرته؟ مده کسی چی؟ یعنی - 

  ...دیگه دارم حتما خوب دارم قصدشو فقط همینجوري نه 

  !اره - 

  کی؟ - 

  :کردم باز لب باالخره طوالنی مکثه با 

  !طناز - 

  :گفت لکنت با!نمیشد باورش....افتاد دستش از خودکار 

  میگی؟ طناز؟؟؟چی... امید...امید - 

 مایه کاش طناز... اه اه!.شدم خجل انتخابم از واقع در. کشیدم خجالت تصمیم خودمو از باوره؟؟ قابله غیر اینقدر یعنی 

  !نباشی سرکستگیم

  داره؟ مگهاشکالی - 

  :گفت و زد ناگهانی لبخندي 

  طناز؟ از بهتر کی چی؟ براي اشکال نه - 

  :خندونش نگاه به دادم نگامو کردم پوفی 

  !دیگه من واسه نفروشیم خونرو این!! میریم داریم که حاال میگم...راسش مامان - 

  باش خونه فکره به بعد میده جواب بهت اصن ببینیم بذار نگنه؟ گیر گلوت تو اوهوع - 

 حرف این پس... سرترم اون از من معلومه چی؟ یعنی بده؟ جواب من به طناز...شد تموم سنگین برام خیلی حرفش 

  !کرد فرض ضعیفتر و تر پایین خیلی منو..داشت معنی چه مامان

  میخوایش؟ جدي جدي حاال - 

  دارم؟ شوخی شما با من...مامان - 
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  :گفت جدي نگاه با 

  !میجنبه گوشت سرو خیلی اما نه که شوخی - 

 رفتنو بگو بابا به حداقل کن ولش اینارو اصن میجنبه؟ گوشت سرو میگی شما بگیرم زن میخوام میگم من مامان - 

  !بریم بعد گرفتم سامون سرو من اینکه بعده... عقب بندازه

  کنیم؟ صبر ما ازدواجت تا یعنی چی؟ یعنی - 

  چیه؟ مگه اره - 

  بابا برو - 

  بود میکردم فک که چیزي از بهتر رفتارش شکر خدارو کشیدم راحتی نفس... رفت شد بلند 

  ...گفتم چیزو همه زدمو زنگ میالد به 

  باورنمیکرد میکردم هرکاري حاال 

  

  "طناز"

  کنه؟؟ ازدواج من با که موافقه امید امید؟...میکرد سنگینی دلم رو زیادي کم یه میالد حرف 

  !باشه پشتش خاصی قصده و نیت اینکه بدون کنم تصورش نمیتونم اصال... کنم هضمش نمیتونم اصن 

 انتخاب منو چرا میاد خوشش شراره از که اون ؟ چرا من؟ چرا اما میکنه اینکارو نره اینکه براي میدونم چی؟ براي اخه 

  کرد؟

  ببینم؟ تورو غیره به میتونم بگم؟ نه تو به میتونم میشه؟؟ چی من جواب 

  !من اندازه به نه نکرد تعجب بابا...بود شده شوکه من مثه تقریبا مامان... بود زده زنگ خاله دیروز 

  !فقط امید خودشو اونم...بیان چارشنبه شد قرار 

  ... میکوبه قلبم دیدنت لحظه تا حاال همین از 

  میگفتم؟ چی اما من چیه؟؟ نظرت پرسید ازم چندبار...میکرد نگاهم خاصی لبخند با مامان 

  ! نیست ساخته من دله پس از اما.. میشه که البته گذاشت؟؟ عیبی میشه تو روي 
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  که؟ متوجهی ببینم بدیاتو نمیتونم من 

  :گفتم اروم زدمو لبخندي...کشیدم چشمام به دستی!!! اینه روي به رو رفتم 

  :گفتم ارومتر گذاشتمو روهم چشمامو میکرد؟؟؟ فکرشو کی - 

 ارامش به فاصله همه این از همینجا از من اما بگیري خو هام نداشته به..کنی عادت بهم تا منتظري میدونم..میدونم - 

  !ام نکرده لمسشان هم یکبار حتی که گرفتم خو دستایی

  !ندارم تو نگاه مقابله در اي حربه اصن من..ندارم دخترونه حربه که من...کرد نرم دلتو شد شاید 

  !ظاهرم سنگینی یا وجودم مخفیه هاي عشوه! کن انتخاب داري دوست هرکودومو! مختاري تو 

  !بدم قولی یه ازاش در و بگیرم خدا از قولی یه میخواستم!! بود کرده خوندن نماز هواي دلم یهو اما چرا نمیدونم 

  !باشه من مال روحش تمام میخوام...نه جسمش نه...باشه من براي امید که بده قول 

  !درمیونه زندگی عمر یه پاي اما بچگانست نه؟ خوبیه ي معامله هان؟..بخونم همیشه نمازمو میدم قول منم ازاش در 

  !نمیدونم... کنم تقسیم تو با حدمو از بیش شادیه میخواستم شاید..گرفتم سجاده یه مامانم از 

  !بودم ممنون ازش چقدر..بودم میالد مدیون چقدر 

 ***  

  !سرم رو انداختم سفیدمم شاله 

  !میشم حاضر دارم حالی چه با نمیدونی امید...میلرزید بدنم تمام 

 بار هزاران انگار نه انگار بیتابه دلم چقدر میبینی! گرفت خندم خودم که میلرزید چنان دستم کنم ارایش میخواستم حتی 

  !دیدمت

  !میکنم گوشزد دلم به عشقتو دارم هرروز انگار نه انگار 

  ..نمیومد امروز بابا..میچید میورو داشت مامان!! اشپزخونه تو رفتم کردمو پام کفشمو 

  :گفت لبخند با و کرد نگام 

  !نداره عیبی امروزو حاال بمال چیزي یه لبت به برو - 

  !زدم زرشکی لبه رژ روش کمم یه برگشتمو دوباره خوشحال..بودم زده کالباسی رژ کم یه نفهمید 
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  !بود شده همیشه از بیشتر صورتم نمک اون 

  !در سمته رفت اي خنده ته با مامان که پریدم چنان....اومد در زنگ صداي 

  !خاله هم بود خوشحال مامان هم...میومد خاله صداي...انداختم ایینه تو دیگه نگاه یه و اتاق تو رفتم دوباره منم 

 اما نمیرسه نظر به راضی چنان میدونم که امیدم! بود وجودم تو هنوز استرسه اون اما نباشم خوشحال چرا...اما من 

  ...براش اجبارم یه مثه من هه..خوب

  !بیرون رفتم لب زیره صلوات یه با منم و کرد صدام مامان 

 تکون سري یه امیدم کردمو روبوسی خاله با مسخره اي خنده و لرز با!  شد بلند پشتش ناچار به امیدم و شد بلند خاله 

  !نشست و داد

  ! کردم تعارف.. اوردم ریختمو چایی منم گذاشت میوه کنارشونو نشست مامان 

 حرف باهم روزمره مسایل درمورده خاله و مامان.. نبود خواستگاري مجلس مثه..مامان کناره نشستم! هردوبرداشتن 

  !میزدن

 امید اسمه... شده عجین تفاوت بی کلمه با همیشه امیدم..هه...امید.. نیستن فکر به اصال چرا که میخوردم حرص منم 

  ...بیارم یاد به خودشم به مختص صفت باید بیاد

  ..تفاوت بی 

  : گفت خاله 

 غریبه باهم ماکه... بشناسید همدیگرو بخوان اونقدر نمیکنم فک البته...بزنید حرفاتونو برین پشین.... دیگه خوب - 

  !!نیستیم

  !منم..شد بلند و نشد من منتظر امید 

  !داخل ررفت دادمو تکون سرمو منم کنم؟ باز درو یعنی که کرد نگاهی... اتاقم سمته رفت جلوتر 

  !تخت روي منم تختم کناره صندلی رو نشست! بود صاحبخونه اون انگار 

  :گفتم اروم زانوهامو بینه گذاشتم دستمو 

  !!!امید - 

  :سمتم برگشت سریع 
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  !خواستگاري اومدي چی واسه میدونم من راسش.... من...من - 

  :جابجاشد زد پلک چندبار 

  میدونی؟ چیو خوب؟؟ - 

  ..که ایه بهانه اینم و نري میخواي اینکه - 

  :گفت و زد نیشخندي....شه کامل حرفم نذاشت 

  بمونه؟ دهنش تو حرف میالد میشه مگه میزدم حدس باید - 

  :گفت ارومتري صداي با پایین انداختم سرمو نگفتمو چیزي 

  بدي؟ رد جواي میخواي حاال - 

  :گفتم دروغ به شدم خیره چشماش تو و باال گرفتم سرمو 

  میتونی؟! کنم عادت بهت میتونم میکنم فک - 

  :گفت و جلو اورد سرشو قبل از تر اروم...شد پاك سریعم که نشست لباش روي اي مسخره خنده 

  !!میکنیم عادتم - 

  :گفت دوباره!! عقبتر رفتم کشیدمو عمیقی نفس 

  !!!!!علی..... پس - 

  :گفتم سریع ریخت قلبم 

  چی؟ علی - 

  چی؟ علی پس همینه سوالم منم - 

  !ندارم علی به خاطري تعلق هیچ من! نمیفهمم منظورتو - 

  مطمئنی؟ - 

  !چرا..اون...اون اما اره - 

  : من به داد نگاشو من از سریعتر 
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  چی؟ - 

 بزنم حرف باهاش زدم زنگ هرچی! ندارم بهش احساسی هیچ گفتم بهش منم!!! داره دوسم که گفت من به علی - 

  !نکردم پیله دیگه منم...نداد جواب

  :گفت حرص با 

  باشید؟ هم کناره هی مسخره درس یه براي بود مهم خیلی - 

  :پایین انداختم سرمو 

  شد؟ چی مگه حاال - 

  شده؟ چی مگه میگی بد خطخطیه من داداشه اعصاب شد؟ چی - 

  !نبود من تقصیر - 

  :گفتم مظلومی صداي با! بود سکوت ربعی یه یه بگم جرئت به میتونم....نزدم حرفی منم... نگفت چیزي 

  !برگردم نمیخوام من - 

  کجا؟ ؟ برگردي - 

  :گفتم اما جرئتی چه با نمیدونم 

  بابام خونه - 

  :گفت و زد نیشخندي 

  چی؟ یعنی - 

  چیه؟ من تکلیف..نکردي عادتم..اومیدیمو بمونی؟ باهام میتونی تو..بخورم شکست زندگیم تو نمیخوام اینکه یعنی - 

  :گفت امیزي تمسخر لحنه با در سمته رفت شد بلند 

  !!کنم زندگی تو با میخوام چیجوري نمیدونم من - 

  !بیرون رفت 

  !شکوندم بد چقدر...گفت بد چقدر...شکوند قلبمو بدجور اخرش جمله این 
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 دلم با تکلیفم که من! سنگینت حرفاي با روحم به میزنی بزرگی سیلی! میزنی داري منو تو اما!! زدم چیزم همه از من 

 جوابم من!  کن باور باشی داشته دوسم میکنم کاري یه...  میخوامت دل و جون با من نخواي منو حتی تو..بود مشخص

 خونتو میام دارم راحت خیلی نکنی فکر که گفتم اینو! مهمی برام تو... بابام خونه برگردم اگه حتی...بود اماده قبل از

  !بمونم عاشقت همیشه براي

  !بینیم رو زدم پنکک کم یه کشیدمو عمیق نفس...بود سرخ دماغم نوکه..بود شده جمع چشمام تو اشک 

 هیچ با حرفاش تلخیه اما...دهنم تو گذاشتم کم یه و کنارش نشستم...بود اورده بستنی مامان!! بیرون رفتم لبخند با 

  !نمیرفت بین از شیرینی

 من اي مرحله هر تو...گفتن واسه نمیمونه حرفی...اینجوري اما...کنیم صحبت دیگه جلسه چند یه میگفتم نبود امید اگه 

  !شدم ساخته تحقیر واسه

  !مادر از زودتر منم!! شد بلند خاله از زودتر امید 

  !رفت باالخره و زد حرف مامان با عالمه یه و کرد بوسم خالم...در جلو رفت من به توجه بی تقریبا داد و دست مامان با 

 ***  

  !ندارم حرفاشو طاقت دیگه من اما بزنیم حرف باهم ببینیمو همدیگرو بازم که داشت اصرار مامان

 اما.. ندم ادامه که میشه بیشتر حس این میکنه نگام حتی اکراه روي از و میخواد اجبار به منو که کنم تحمل نمیتونم 

  !دارم دوسش خیلیم دارم دوسش من

 از همیشه از بیشتر منو دختري نه اي شراره نه نیست کسی هیچ که خوبه چقدر...بود کرده دعوتمون شام واسه خاله 

  !بندازه مردونت چشماي

  !همین کن عادت بهم حداقل هیچ که داشتن دوست و باش مرد 

  !خوبه خدایی تیپم باشم نداشته هرچی حداقل میدونم....بیام بد چشمش به نیخواستم... رسیدم خودم به خیلی 

  :کردم صداش بلندي تقریبا صداي با.....بود اتاق تو اما مامان مبل رو بودیم نشسته حاضر بابا و من 

  بریم؟ بیاي داري دوست مامان - 

  :گفت سریع و کرد سفت روسریشو 

  !بریم اره اره - 
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 زندگیم که کنم تصور حتی نمیتونستم! ناله بود شده قیافم... استرس خداي خودم منم...میزد بهم حالمو ماشین تکوناي 

  کنی؟ چیکار باهام میخواي امید خدا واي میشه؟؟ چیجوري

  :گوشی تو پیچید علی صداي اومدن بابام و مامان... زدم زنگو خودم...در جلو رفتم شدم پیاده 

  کیه؟ - 

  :لرزید قلبم 

  ! منم - 

 علیرو....کن کمکم... خدایا..وایسادم همونجا و بستم درو دلهره با اما من بابا بعدشم داخل رفت و خندید مامان...کرد باز 

  کنم؟ چیکار

 و سجاد اقا با....کردم روبوسی خاله با..بودم نفر اخرین من داخل رفتن بابام و مامان....بودن منتظر در دمه اینا خاله 

  !میکرد نگاهم خنده با...احوالپرسی و سالم

  ....من سمته اومد تعجب کمال ودر داد دست مامان و بابا با لبخند با بیرون اومد اتاقش از امید 

  خوبی؟ سالم - 

  :دادم جوابشو متعجبی لبخند با....کردم تعجب 

  ممنون سالم - 

 رفتم کردمو دروباز خودم..نداد جوابی زدم در.... علی اتاق دمه رفتم بشینم اینکه جاي به منم.... بشینم که کرد اشاره 

  ...داخل

  !گرفته دستش عریضه نبودن خالی براي کتابم همین میدونستم که من...بود دستش کتاب یه تختو بود نشسته 

  روش روبه ایستادم...نکرد نگاهم 

  !علی - 

  :باال گرفت سرشو 

  !مجبورم... اما ببخشید - 

  :گفت و زد نیشخندي 

  کرده؟ مجبورت کی - 
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  :گفتم اروم پاشو جلو نشستم 

  .... !نمیدونم..نپرس - 

  : گفت حرص با 

  کردي؟ بازیچت منو چی براي - 

  ندارم؟ خبر خودم که کردم چیکار تو با من من؟؟...علی - 

  .... احساسم تو زدي گند فقط هیچی - 

  !میشم پاك زندگیت از هرچیزي تراز راحت من کن باور....کن فراموش علی - 

  !کن حال داداشم با برو!! میشی پاك اره - 

  !!!!!!علی - 

  :کرد نگام غضب با 

  داري؟؟؟ دوسش نه؟ داري دوسش میگم؟؟ دروغ دارم چیه؟؟؟ هان؟؟ - 

 ندارم؟ دوسش میگفتم میگفتم؟؟ چی..میگه امید به بفهمه علی اگه میدونم ولی روشه امید واسه دلم دسته نمیخواستم 

  میکنی؟ ازدواج داري چی براي پس میگفت طرف یه از

  !میشه له غرورمم ذره یه همون و میگه امید به دارم دوسش میگفتم اگرم 

  :گفت اي خصمانه نگاه با داخل اومد و کرد باز و اتاق دره امید 

  دوتا؟ شما میگین چی - 

  !خودش رو کشید ملحفرم کشید دراز و زد نیشخندي علی 

  !!اونشب نیفتاد اتفاقی هیچ!! روم روبه اومد امیدم! نشستم خاله کناره...بیرون رفتم حرف بی منم 

 اینام اصن... بزنیم حرف تا اتاقش تو ببره منو و بیاد اینکه مثال بودم العملی عکس یه منتظره هنوزم من خوردیم شام 

  ....میگفت چیزي و میشست کنارم میومد نه

  : گفتم خندیدمو دلم به 

  !بعیده ازش کارا این میدونی که تو کنه؟ باز صحبتو سره و کنارت بیاد امید دیدي کی...طناز سرخوشی چه - 
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 ادم این عاشقه چیجوري نمیدونم من و یخه کوهه...احساسه بی واقعا! شد کور ذوقم ي همه..بود اي مسخره شبه چقدر 

  ....شدم

  !ادبانه بی چقدر! اتاقش تو رفت بعدش و بیرون اومد شام موقعه علی 

  !پدرش مادرو خانوادمو جلو حتی نداشت حسابی و درست رفتار هیچ! برخورد بهم خیلی 

  !شد بلند سریع بابام و کردیم تماشا بام همه و سریال یه 

  !!نکردم خدافظی درست باهاش حتی...بیرون رفتم بابا پشته سریع که بودم دلخور اینقدر...همینطور ماهم 

 نشست خنده با و دلکند مامان باالخره تا زد بوق چندبار بابا..میکرد صحبت داشت باال مامان هنوز و بودیم توماشین ما 

  ..ماشین تو

  !میکشیش راحت که احساسیم عزادار.... بدیم اینهمه عزادار دلم تو اما من 

  بود؟ کرده دعوت مارو بیشتر شناخت و صحبت واسه خاله که اینه از غیر مگه...امشبش کاره بود مسخره 

  !شکوند دلمو همه از بیشتر واین! نزد حرف تفاوتیش بی مسخره چارچوب از بیشتر کلمم یه حتی اما 

  ...میکرد خفم داشت بغض 

 خودم دسته از اونقدر میکنمو مقایسه باهم گنگتو نگاه با خودمو هاي نداشته که خلم چقدر میکنم فک اوقات بعضی 

 همیشه از بیشتر فقط نمیکنه ارومم هم حقیقتن..کنه سبکم میتونه اشک اسمه به چیزي یه اخرشم میخورم حرص

  !همین ضعیفم چقدر میده نشونم

  !کنم فراموشت نمیتونم که ضعیفم اره 

  !بشم مردونگیت اسیر اینجوري تا دخترم یه چرا اخه! شاکیم هم جنسیتم از گاهی...بري خاطرم از نمیشه چرا 

  !!!میشکنه..هه...هم زن اما میشکنه مرد...بشکنن باید زنا همیشه چرا 

  میگم؟؟؟ چی میفهمی 

 به نمیتونم دارمو دوسش چقدر اینکه میکنی؟ درك تفاوتو! اسمون و زمین معنیشون اما باشن هم مثل ها واژه شاید 

 عشق ابراز اونم..دختر یه خالصانه ابراز گاهی که میفهمونم همه به...بودم سنتها ي همه سازنده من کاش بیارم؟؟؟ زبون

  ...هست خوبم تازه..نیست بد خدا به

  !!!!بشی حسادتها از خیلی قربانی نمیذاره.. بمیره دلت تو حس عالمه یه نمیذاره 
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  !بشی احساست قربانی نمیذاره 

  !سخته براش چقدر کوچیک منه تحمل که میاره زبون به امید که اونقدر...دنیام این جز ترین کوچک من که حیف اما 

  !بریزه اشکام گذاشتم کردمو تکرار لب زیره حرفشو اروم 

 اجباره با....شادم دنیا یه تو اجباره با من کن باور...مجبوري میدونم "کنم زندگی تو با میخوام چیجوري نمیدونم من " 

  !میکنم زندگی تو

  !قبلی روزه از تر تفاوت بی هرروز تو دارمو دوست میگم اینقدر فایده چه 

  :گفت اروم و برگشت مامان 

  !طناز - 

  :گفتم اروم و پنجره سمته برگردوندم سرمو 

  بله؟ - 

  !ببینمت - 

  :دادم جواب همونجوري 

  توروخدا کن ول مامان - 

  میکنی؟ گریه داري - 

  :گفتم کشیدمو عمیقی نفس کردم پاك اشکامو سمتشو برگشتم کالفه 

  !میکنم گریه دارم اره - 

  باز؟ شده چی - 

  !گرفته دلم هیچی - 

  !کرد عوض دندرو و گفت ي اهللا اال اله ال لب زیره...انداخت بهم نگاهی ایینه از بابا...برگشت و نگفت چیزي 

  !بودم خودم عالمه تو اما من 

  !تختم رو..بود اشکام همیشگی جایگاه دومم پرش اتاقو تو پریدم خونه رسیدیم 

  !بشه غرق دفترم میترسیدم که بود پر دلم اونقدر نشد اما بنویسم چیزي تا دراوردم دفترمو 
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  نمیگرفتی نادیده چشمامو التماس کاش 

  !کردن دستم نشونو خونمونو اومدن کذایی نخورده شام اون بعده روزي چند یه اینا خاله

  ! نبود خوش دلم که حیف اما بود قشنگ چقدر 

 شاد درون از من اما....ناراحت نه بود خوشحال نه نداشت خاصی حالت هیچ امید...داشت نگهشون شام بزور مامان 

  !غمگین طرفی از..بودم

 عادت ازسره روزي یه باالخره نه عاشق حداقل که میدونم... باهاش میکنم زندگی همیشه براي کنارشم اینه حداقلش 

  !داشت خواهد دوسم

  !میدونم 

  !نکرد اب تورو لباي یخ عقدم پیشنهاده حتی.... همیشست از تر سرد یخیت نگاهه چقدر غمگینم 

  !یکطرفه عشقه یه درگیره.درگیرم..عاشقم هنوز من و...احساسی بی تو هنوز و بستست هنوز 

 خاله..کردن اعالم ازدواجمونو شدنه رسمی خبره تازه...میلرزم بار هزارمین براي و میفته انگشترم به نگاهم لحظه هر 

 مگه دیگه معلومه.نبودم صمیمی باهاشون مدرسه تو که دوستایی حتی همه!! دایی...ها عمه...گفت تبریک و زد زنگ

 نداشتم دوست! بشم تحقیر نداشتم دوست.. نداره تمایل امید که نگفتم یاسمنم به حتی...میمونه یاسمن دهنه تو حرف

  !کرده تعجب چقدر که میدونه خدا...بکوبه سرم تو بار هزارمین براي بودنو پایین اون

 جواب که خوشحالم اما نیستم بدجنس...اومده کنار خبر این با چیجوري نمیدونم..خبرم بی ازش هنوز... شراره حاله اما و 

  !میشنوه خبر این با و دروغ و تحقیر اینهمه

  ...پیازي پوست پیرهنه یه بدوزن تا بودیم کرده انتخاب لباسو مامان با! باشه عقدمون جشنه رمضان ماه اول شد قرار 

  !بود شیک خیلی...دکلته روي اسلیمی باطرحهاي شده کوب نقره دار طرح حریر ویه بود زیر رنگتر پر کوتاه دکلته یه 

 بگه نه اون بیاد خوشم چیزي از اگه حتی میده نظر مامان همیشه میخرم خودم کامل سلیقه با که بود پیرهنی اولین و 

 گوش من حرف به بخري خواستی خودت میگه شه اویزون ازش نخ یه اگه میدونم اخالقشو...میشم بیخیال منم

  !درمیاره بیشتر منم حرصه....نکردي

  !بود پیچیده اي نقره فلز خاص اشکال با پام دوره باال تا بود جالب گرفتیم ام اي نقره صندل یه 

 برام انگار..ندارم دلهره چرا نمیدونم چرا نمیدونم... همیشه از تر ریلکس من میشدیمو تر نزدیک عقد جشنه به هرروز 

  ....دادم انجام تمام ارامش با کارامو همه نداره اهمیتی
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 فکرش به وقتی اما نیستم راضی ازش و درنمیاد خوب اصال لباس همین مثال...میزنه شور دلم هرچی واسه هروقت 

  !شده همین وحاالم...میاد گیرم چیزا بهترین نیستم

  !نیست استرس پر عاشقه ترسوئه طناز همون طناز این انگار 

  ! خداروشکر 

 شکلی چه قراره من میکنی فک اصن میکنی؟؟ چیکار داري ها فاصله سوي ان تو نمیدونم ارایشگرمو دسته زیره حاال 

  باشم؟؟؟

  داري؟ هیجان اصال شکلیه؟ چه ندیدي حجاب بی حجابه بی تاحاال که رو طنازي که مهمه برات 

  ... نباش وار امید زیاد خبر بی دله سرخوشی چه! نیست مهم برات که معلومه 

  !شاید! فکرشه تو کسی شایدم.. باشی داشته دوسش و باشه نداشته دوست که کنی عادت باید اره 

  !نیست بعید هیچی تو از 

 سینم رو از رو سفیدي پارچه اروم خیلی...نکرد استفاده شدي ماه مثه واااي اي کلیشه جمله از....شد تموم ارایشگر کاره 

  :گفت و برداشت

  !شد تموم مبارکه - 

 نگاهم لحظه یه فقط لحظه یه امید که بود خوب اونقدر...بود خوب! کردم برانداز خودمو باز چشماي همون با شدمو بلند 

  !کنه

  ...بود کشیده اتو کلمم رو...بود صورتم تو فراشم از چندتا و بود کرده جمع سرم باال فرمو موهاي 

 فکرم به!! بودم شده هالیوود کالسیک هاي چهره مثه! لباسم با ست و شیک ارایش یه اومد خوشم خودم از خودم 

  :گفت اروم و متین همیشه مثله و گرفت دستمو پشت از مونا خندیدم

  جان طناز شدي خشگل خیلی....خانوم عروس باشه مبارك - 

  ... کردم نگاهش مهربونی با برگشتمو 

  !برم قربونت مرسی - 

  :گفتم دلم تو...زدم لبخندي کشیدمو شکمش به دستی 

  !نشی عاشق و باشی خوب کاش...باشی خوب و بیایی کاش - 
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  :گفتم اروم 

  اخر؟ شد چی اسمش - 

  !نگار - 

  : خوندم اروم عمیقی خنده با باال گرفتم سرمو زدمو لبخندي 

  ....کجایی آي کجایی من خیزه نازه نگاره - 

  :گفت و کرد بلندي خنده مونام 

  !منتظرن اینا خاله بیرون بریم - 

  !بود نکرده تنش لباسشو هنوز اما بود شده تمو صورتش و مو ارایش مامان کرد دروباز 

 بیام...میومد بدم کار این از همیشه.. بغلم تو انداخت خودشو خنده با و کشد کل ام خاله..روم به رو اومد و زد لبخندي 

  !بکشن کل گوشم کناره و ارایشگاه از بیرون

  :گفت خاصی لبخند با مامانم....بودن اماده و کشیده اتو همه...داد فشارم و کرد بغلم 

  !مبارکه! شی رفتنی زود اینقدر نمیکردم فک طناز - 

  :گفتم اروم دادمو فشار دستشو 

  ! فکرمین تو ابد تا اینه مهم نیست بودن هم کناره مهم! برم قربونت مرسی - 

  :گفتم خنده با 

  عروسی؟ کوتا! نیستم رفتنی که حاال حاال ضمن در - 

  :گفت اومدو سریع مونا...کنار رفت و خندید 

  ....اومد امید - 

  ! بود منتظرم ارامش از بعد که طوفانی این بودي تو خوده...بودي تو پس هه... میلرزید دستم.....افتاد قلبم 

  ...بیرون رفتیم اطرافیان صداي و سر با انداختمو شنلمو 

 باز چشمامو و فرستادم صلوات لب زیره بستم چشمامو کشیدمو عمیقی نفس....کردي دود همرو تو بودم ریلکس اینهمه 

  !!!جیبش تو کرد دستاشو و برداشت تکیشو و باال اورد سرشو سرصدا با داد تکیه در کناره سینه به دست امید....کردم
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  !بود نزده کروات..سفید پیرهن با جذب مشکی ساده شلوار و کت یه....بود شده خوشتیپ چقدر 

  !خودش مدله و اراسته همیشه مثه موهاشم 

 معلوم شنل زیره که منم..دستم داد و گل دسته و جلو اومد تفاوت بی چهره همون با بازم و کرد بوس خالرو و مامان 

  ....نبودم

 واسه تازه..عروسیه ماله اون نبود حواسم اما...میکنن تزیین ماشینو میکردم فک....شدم کشیده ماشین سمته به دنبالش 

  !اسنثنایی و بود پسرخالم این حاال عروس دنبال نمیره دوماد که عقد جشنه

  !میخندیدن میگفتنو خاله و مامان و میگرفت فیلم داشت مونا! اسنثناییه چیمون همه ما 

  رفتم وا....نشست ماشین تو و رفت امید دیدم تعجب درکمال 

  :گفت جلو اومد خنده با مونا نکرد؟؟؟ باز برام درو چرا 

  !نکرده عادت هنوز عزیزم بشین......هه - 

 لحنه از..کنه مالی ماس امیدو نکرده وظیفه میخواست بود معلوم مونا لبخند جنس حتی....نشستم کردمو الکی خنده 

  ....کرده تعجب بود معلوم خودشم

  !نیستی خوددار حداقل چرا االن؟؟ همین از مهري بی امید؟؟ چی یعنی اخه 

  !سر پشت اینا مامان و رفتیم مام زد بوق براش و رسید محمدرضام کرد روشن ماشینو امید تا 

  !بود دایی تاالره تو جشنمون 

 بفهمه...کنه باز برام درو تا منتظرم نکنه فک که کردم دروباز سریع منم نگهداشت ماشینو! نشد بدل و رد بینمون حرفی 

  ندارم جنگ باهاش....ندارم توقعی من که

  !همین محبت کم یه...میخوام نرمش کم یه فقط 

 دیدمش باالخره کنم پیدا علیرو تا باال دادم شنلو لبه کمی....بودن در دمه مسرا پسر اکثر.... اومدن پشتمون اینام مامان 

 داغش شاید نیومد دلم اما جلویی برم میخواست دلم میرفت ور موبایلش با دیوارو به بود داده تکیه ورودي دره کناره

  !  تازشه

 بهم احساسی هیچ من و داره دوسم گفت علی.... کنم تجربه شدنو داشته دوست حسه داشتم دوست همیشه یادمه 

  ...مزست بی میخواد دلت که بیموقعی هوساي این چقدر گاهی...نداد دست

  !کشیدم عذابم تازه..نبود خاصی تجربه واقعا 
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  !ها صندلی رو نشستیم! عقد اتاقه تو رفتیم امید همراهه بود سرصداشده 

 خوش سر همیشه مثه سالن تو جوونام..بودن ایستاده در دمه اکثرا و نبود جا واقعا...بودن اومده بزرگام همه و اینا مامان 

  ...میرقصیدن بقیه و میز رو میزد یکی اهنگ بدون

 طعمه مطمئنم و! نچشیدم دورانو این طعمه من واقعا..نکردي استفاده جوونیتم نوجونیو از حتی تو خندیدم خودم به هه 

  !! نمیکنم تجربه دیگرم خوبه حسه یه

  !طالیی میگن بهش که خاطراتی...دارن خاطره ازش همه که نابی حسه...نامزدي شیرینه دوران 

  طالیی! نیست مسیم من واسه هه 

  !خندیدم تشبیهم به

 و سنتی نکاح ان...اهللا رسول قال..الرحیم الرحمان اهللا بسم..خوندن به کرد شروع روحانیه و بودن حاضر همه 

  ............من

  :گفتم ارام 

  !قبلت - 

  !بلندتر و رساتر صدایی با اما کرد تکرار رو قبلت کلمه جمالت همون دنباله در ام امید 

  ! میومد سمتمون که بود هدیه و سکه سیل! بیرون رفت اقا حاج 

  ....برداشت آنی و کرد باز کوتاهمو شنله بنده اروم داد انجام و امید وظیفه دوباره مامان 

 چشمات کار سراز اما میکردي نگاهم....انداختم ایینه به نگاهی! شد امید توجه مرکز بار اولین براي لختم تنه باال 

  !درنیاوردم

 برام چقدر و کنم چیکار میدونستم...جولوم گرفت و اورد عسلو جام مونا! پایین انداختی سرتو....ازجونم میخواي چی تو 

  !کنم لمس و امید بخوام بار اولین براي بود شیرین

 دستم...بود دیگه سمته صورتش امید... چرخوندم انگوشتمو چندبار اومد کش کم یه....دراوردم توشو زدم انگشتمو 

 نگاهی..... دهنش جلوي بردم انگشتمو برگشت تا کشیدم اروم کتشو یقه...نمیکرد نگاهم عمد از که خدا به..میلرزید

  !دهنش تو دادم جا انگشتمو دل و جون با منم و کرد باز دهنشو صورتم به طوالنی نگاه و انداخت بهش
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 گرفت جامو مونا! خودم دهن تو کردم انگشتمو نگاهش از دور... زدن دست همه و عقب کشید صورتشو زود خیلی 

 گرفتمو دستشو....میشدم دوال باید که اونقدر اما جلو اورد انگشتشو...داد تکون سرشو چندبار و کرد فوت نفسشو...سمتش

  !بستم چشمامو ناخداگاه....دهنم توي گذاشتم انگشتشو

 سوادت اگه...میخونی نگاهم لحظه لحظه تو عشقو باشی داشته سواد اگه میدونم اما ؟...یانه هستی باهوشی ادم نمیدونم 

  !بده قد عشقم به

  !دراوردي کاغذي دستمال جیبت از و کشیدي زود دستتو....بودي شیرین حسه این کننده ختم تو بازم 

  ....تو اما میچشم طعمشو دل و جون با من! شیکست دلم...کردي پاکشون 

 مبل روي نشستیم کردیمو علیک سالم و رفتیم جمعیت بعده مام....بیرون رفتن همه و انداختیم عکس چندتا 

  !!!!!دونفري

 این تشنه اینجوري و کنارتم من....میکردي نگاهشون گستاخت چشماي با تو وسطو بودن ریخته دخترا همه دوباره 

  رقاصایی؟

  !بود کرده فر موهاشو....جمعیت تو اومد و بود لبش رو خنده بود عجیب.....دیدم شراررو باالخره 

  ! میخواست دلش که همونی هه 

 ایستاد و کنار رفت و خورد تکون چارتا یه مامان....وسط کشوندش بزرو خاله اما...نمیرقصید وقت هیچ نمیرقصید مامان 

  ...کشید و گرفت هردوتامونو دست سمتمون اومد و رقصید خاله..زد دست و

  ....شد بلند امیدم.... شدم بلند 

  ...میکرد تماشام و بود ایستاده فقط نمیرقصید امید وسط رفتیم... میزدن دست بودنو ایستاده دور همه 

  !مروسیا عروسی تو کم خیلی اما میرقصیدم خوب..ظاهرشم خوب تا وسط ریختم هنرمو تمام 

 بهتري العمل عکس ببینی جنازمو اگه کنم فک...نبود نگاهت تو چیزي هیچ...کردم نگاهش اومدمو ام عشوه چندتا یه 

  !باشی داشته

 دوباره دستمو داد جلو اومد و دراورد جیبش تو از تراول یه امید...میزدن دست میرقصیدنو بودنو زده حلقه دورم دخترا 

  ...عقب رفت

  ....امید به هم و داد من به هم زهره خاله...رفتن دادنو پولی یه وسطو اومدن اکثرا 
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 برگشتم..میکردم نگاه و ایستادم می باید شراره هاي عشوه درمقابل اما من....رقصید حلقه وسطه باهام اومد شرارم 

  !میکرد نگاه شراره به خاصی قیافه یه با امید سمته

 رفتم خواسته خدا از منم و شد تموم اهنگ...نبود دیگه شراره! دادم ادامه رقصم به برگردوندمو صورتمو حرص با 

  !مردونه رفت امیدم نشستم

 ها بچه و میگفت پرت و چرت زیاد یاسمن...بندازیم عکس تا اومدن دخترا دوباره...امشب بود کرده ناراحتم چقدر 

  ....نمیگرفت خندم واقعا اما میخندیدن

  !بودم خورده حرص کافی اندازه به...نداشتم میل.....اوردن شامو 

 گرفتم دراوردمو و بلند پاشنه صندالي اون منم...شد خالی زود سالن!!!! شه تموم چیز همه سریعتر میکردم خدا خدا 

  !برهنه پا همونجوري بیرون رفتم دورمو انداخت مامان شنلو....دستم

  ....یا خودمون ماشین تو بشینم نمیدونستم تکلیفمو...نبود کسی زیاد سالنم دمه تقریبا 

  :گفت باالو زد شنلو اروم کنارمو اومد امید 

  برسونمت؟ باید من - 

  :گفتم اروم 

  ...نمیدونم - 

  : گفت و داد تکون سري 

  ! میرسونمت بشین - 

 نشد کسی منتظر امید..ماشین تو نشستم سریع کردمو بوس هارو عمه و دایی زن....اینا خاله مونا بیرون اومدن همه 

  !!!پشت انداخت کتشو و جابجاشد....نشست دراورد کتشو ماشین سمته اومد و زد بوقی

  !نزدم حرف باهاش تاحاال پریروز از...بود مامان دسته موبایلم...ندیدم میالدو کردم هرکاري 

  ! داشتم میالد از امیدو من 

 بودم غمگین که وقتایی من برعکسه میذاشت بود خوش حالش که وقتایی...نمیکرد گوش اهنگ ماشین تو زیاد 

  !میرسید دادم به موسیقی

 توم اي روحیه همچین....تنفر به بشه تبدیل عشق این میترسم....بیارم کم میترسم... نمیدونم.....داشتیم فرق باهم چقدر 

  ....اه........ممکنه کنی تا باهام اینجوري اگه اما نیست
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  ..... رفتی تهش تا یعنی اومدي اینجا تا تو... طناز نداري برگشتی دیگه 

  تو مسیره از برنگردم که نمیکنم نگا سر پشته به 

  کمه تو عشقه براي ولی میپرستمت مرگ حده به 

  !جهنمه اینهمه کجاي تو بهشته بگو من به خودت 

 ****  

 جلو جلو افتاده راه زود اینقدر بیخودي امید ندارمو کلید من اومد یادم در دمه رفتم شدم پیاده خونه دمه رسیدیم 

  ...ماشین تو نشستم کشیدمو اهی..که میزنن حرف اینقدر حاال مامانینا...اومده

  !برداشت و سفید کوچیک شیشه یه و کرد داشبوردوباز دره باالخره! بود کالفه...نگفت چیزي فهمید خودش 

  !!!باال انداخت و برداشت دونرو یه....میلرزید دستش 

  !دستش به داد تکیه سرشو و داد تکیه ارنجشو پایینو داد شیشرو! عقب انداخت و بست درشو 

 حرکات به بشینمو کنارت زنت عنوانه به نزدیک اینقدر روزي یه نمیکردم فکرشم اصن....میکشید عمیق نفساي 

  :گفتی سمتمو برگشتی یهو! شم خیره عجیبت

  اونجا؟؟ میکنن غلطی چه دارن اینا - 

  :گفتی تر اروم...نگفتم چیزي برگشتمو....شدم ناراحت 

  ....مسافرت برم مدتی یه قراره من - 

  :سمتت برگشتم 

  مسافرت؟ - 

  :نکردي نگام 

  عقب؟ بدي مسخررو شنله اون میشه - 

  :گفتی و شدي خیره چشمام تو کردم همینکارو 

  ....بریم ام تفریحی میخوایم میمونیم همیشه از بیشتر اما... بیاریم جنس میخوایم ترکیه بریم میالد با باید - 

  طوالنی؟ مسافرته بري میخواي بعد کردي نامزد تازه تو...مسخره چه هه 
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  برمیگردین؟ کی میري؟ کی - 

  !نیستم روزي چهل ماهی یه یه....فردا پس احتماال نمیدونم - 

  :گفتم لب زیره اروم تفریح؟ واسه مدت اینهمه ماه؟؟ یک....افتاد قلبم 

  ...خوشبگذره - 

  :گفت لب زیره و پنجره سمته برگردوند سرشو 

  !!میگذره - 

  :گفتم حرص با 

  میکنی؟ اینجوري چرا داریم؟ دعوا باهم مگه - 

  : گفتی لب زیره 

  بابا برو - 

 سري یه کردمنم خدافظی شدو پیاده امید برداشتم ماشین تو از کیفمو شدمو پیاده زود رسیدن اینا مامان....گرفت بغضم 

  !!!!!!!تو رفتم زود دادمو تکون

  نامرد! حقم در میکرد بد چقدر...بودم عصبی چقدر 

 راضی سحري همون به بابا و من و خوابید خواسته خدا از مامانم..تاالر از خونمون اورد غذا عالمه یه دایی شب همون

  .....شدیم

  !بندازه دلم به نگاهی..بکنه بهم نگاهی خدا شاید! بخونم وقت اول نمازامو همه گرفتم تصمیم و بود رمضون ماه 

  ...نمیرفت مخم تو چیزي واقعا ولی میخوندم درس...گرفتم دفترچه کنکور واسه رفتم 

  چشه؟؟؟ این نمیدونم...نمیداد جواب زدم زنگ میالد به 

 هیچی واقعا دیدم..کردم بازي موبایلم با کم یه..کردم جمع شکمم تو پاهامو و بودم نشسته مبل رو تلویزیون روي روبه 

  ....نچ...کردم کانال اون کانال این کم یه....اونور کردم پرتش...نمیخوره روزم و حال درد به

  !!برشداشتم سریع....بود موبایلم مسیج صداي 

  :بود میالد 
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  فراوان تبریک خانوم؟؟ عروس میکنی چیکارا خوبی؟؟ سالم - 

  ...میزدم زنگ هرچی نمیدادي جواب چرا..ممنون سالم - 

  ..نبود دستم گوشیم ببخشید - 

  بود؟ کی دسته - 

  !میدیا گیر....طناز - 

  میکنی؟ چیکارا خوب - 

  اي؟ روزه میکنی؟ چیکار تو هیچی - 

  چی؟ تو! اوهوم - 

  !گرمه هوام المصب تشنگی از میمیرم دارم بابا اره - 

  !کنید نصف امید با رو ساعتا رمضون ماه حاال خوب...اي مغازه.....اخی - 

  !موافقه ببینم بگم امید به نمیدونم...مغازم اره - 

  بودي؟ نیومده عقدمون شب - 

  !طناز بودم گرفتار خیلی نه - 

  :شدم عصبانی 

  ندیدمت من میکردم فک هه میالد؟؟ بودي نیومده واقعا تو یعنی گرفتار؟؟؟ - 

  !بود شلوغ سرم خیلی ببخشید - 

  !اي مسخره خیلی - 

  !نمیموند یادت حتی باش مطمئن بودي من شرایط تو اگه ام تو - 

  شرایطی؟ چه بگی میشه - 

  !نه - 

  میکنی؟ چیکار تو میالد اه - 
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  .... زندگی همه مثه طناز خدا به هیچی - 

  ندیدي؟ و امید - 

  ...بپرسم باید تو از من... دکی - 

  !میشدم پشیمون داشتم واقعا که کرد تا بد باهام اونقدر شب اون هه - 

  جدي؟ - 

  ....اره - 

  !ها پروئه خیلی - 

  نه؟ میرین دارین فردا چیه؟ مسافرته این قضیه امید راسی - 

  !نیست دوري راه شماله...بریم باید طوالنی مدت یه میریم فردا اره - 

  ..ترکیه گفت که امید...شدم شوکه 

  میالد - 

  بله؟ - 

  چیکار؟ شمال میرین دارین..بیارین جنس تا ترکیه میرین دارین گفت امید - 

  :داد جواب تاخیر با 

 هنوزم میفهمه بگی بهش اگه طناز...ترکیه میگه بهت که نمیدونستم من...نیار روش به طناز اما شمال میریم اره - 

  !داریم رابطه باهم

  دروغ؟ چرا بود گرفته بغضم 

  گفت؟ دروغ بهم چی واسه میالد - 

  بگه دروغ میدم حق بهش داره استثنا مورد این تو - 

  بگه بهم تو میشه حاال - 

  !گفت دروغ بهت که کرد خوب و بگم نمیتونم منم اینکه یعنی قبلیم حرفه طناز - 

  :گفت و شد رد جلوم از خنده با مامان 
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  ...میکنی بازي اس ام اس داري هی تاحاال صبح از بسه - 

 دارم مسیج حاال کردمو بازي یه دستمه این تاحاال صبح از من کی خدایی....بدم مامانو جواب نداشتم وقت اصال االن 

  !!!میدم

  دوتا شما کنین خورد منو اعصاب دارین دوست چرا ها مسخره اه - 

  !هست نفعتم به تازه...نیست ضررت به باش مطمئن بگم اینم بگم بهت نمیتونم طناز - 

  :گفت و در دمه اومد مامان....اتاق تو رفتم شدم بلند کشیدمو عمیقی نفس 

  ....اینجا میاد افطار امید شو حاضر پاشو - 

  :گفتم کنارشو پریدم 

  نگفتید من به چرا کرده؟؟ دعوتش کی - 

 سر به برو بدو حاال...کردم دعوتش خودمم.....اینجا افطار بیاد گفتم...نیست ماه اخره تا احتماال مسافرت میره داره...وا - 

  !نکنه وحشت پسره برس ریختت و

  !خوشیام همه به میزد گند رفتاراش با که حیف اما میاد داره که بودم خوشحال...رفت و کرد ادا خنده با اخرشو جمله 

  ....بستم میتونستم که اي نقطه باالترین موهامو....رنگ یاسی تیشرت یه با پوشیدم بنفش شلوارك یه 

  ....صورتم دوسمته ریختم چندتارو یه کردمو باز وسط فرق 

 قشنگ دیشب خیلی... کشیدم چشممو پشت بار اولین براي! زدم صورتی گونه رژ و ماتیک یه...بود دخترونه ارایشم 

  !چشمام بود شده

  ...پوشیدم چرمم فرشی رو جوراب یه زدمو اسپري...میومد بهم 

 دستم باهم همرو..بود بافت دستبند چارتا سه...کردم پیدا دستبند عالمه یه و بیرون ریختم کشمو...بودم نشسته بیکار 

  ...بود شده قشنگ!! کردم

  :کرد کج لباشو و گرفت دستمو...اومد خوشش پوشیدنم لباس طرزه از مامان...اشپزخونه تو رفتم 

  ...مینداختی چیزي طالیی اي نقره یه کردي؟؟ دستت چیه اینا - 

  :گفتم لبخند با 

  ..نمیخوره بهش اینچیزا اسپرته تیپم که اوال - 
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  :دادم ادامه عمیقتري خنده با کمرمو به زدم دستمو 

  ...بندازم کودومو نمیدونم میگیره منو ها طالمال این برقه میکنم باز کشومو دره مامان...دوما - 

  دارم؟؟؟ مال طال کجا من... من مادره 

  :داد هلم کتفمو به زد دستشو 

  ....میخري میري پاشغال اشغال همه اون....نشو پرو برو برو - 

 و ارزون همشون اما.. انگشتر و دستبند ساعت بودم چیزا همین خرید عاشق..میخریدم مدل بدل خیلی اره...خندیدم 

 عاقالنه....شه داغون بیفته و نباشه حواسم دفعه یه بعد بخرم ساعت یه بدم تومن هزار چندصد بود مسخره...بدل

  !نمیسوزه دلت بشه چیزیش اگر هم میخري بیشتر هم باشه ارزون وقتی اما...نبود

  ..نداشتم حوصله اصن کنیم پذیرایی نیست نیاز و رمضونه ماه که کردم خداروشکر 

 آن یه...اومد باالخره..بود امید پیشه فکرم همش... که نمیفهمیدم چیزي ولی..دستم گرفتم کتابو الکی تختمو رو نشستم 

  ..پریدم

  :گفت اتاقو دمه اومد مامان

  ...اومد امید بیا - 

  :گفتم زیرلب 

  !فهمیدم - 

 کارام تکتک تو روکه عشقی نبینی اگه کوري..نبینی جذابیتو اینهمه اگه نامردي....ایینه جلو رفتم پایینو پریدم تخت از 

  !میزنه موج

 خندش ولی..خندید چرا امید نمیدونم....زدم لبخند ناخداگاه..اومد باالخره تا کردم در اویزونه خودمو دادمو تکیه در کناره 

  !کنم عادت بهش میتونم که کنه تلقین خودش به میخواست انگار بود اجباري خیلی....نبود خنده

  !بود سلیقه با واقعا بودن زده پاپیون کنفی نخه یه با فقط دورش...بود اورده سفید رز گله دسته یه 

 دستمو من که میرفت داشت و... دستم داد و گل دسته داد جواب....کردم سالم من اول...داخل اومد و دراورد کالجشو 

  ...بده دست تا کردم دراز

  !!!!!!!بهم سپرد دستاشو احتیاط با و کرد نگاهی دستم به امید...اومد مامان 
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  ..یانه کنی حس داشتنو دوست اینهمه میتونی نمیدونم....داري حسی چه تو نمیدونم 

  ...بهت کنم متنقل عالقست هرچی میخوام میدم فشار دستتو وقتی میفهمی 

  امید؟ میکنی چیکار.....بالتکلیف ذهنه یه موندمو من حاال...کردي رها دستمو مامانو به دادي نگاهتو مهري بی با تو 

  !کنارش اي فاصله با من روش روبه مامانم! نشست سالن تو امید....بود نیومده هنوز بابا 

  ...نبودم دنیا این تو اصن من اما میزدن حرف امید و مامان 

  ...کنی قبولم نمیکنی سعی تو اما کنم جا دلت تو خودمو که میکنم تالش دارم من... میکنم فکر این به دارم 

  !نخواد هرچند..منو بپذیره باید که بفهمون قلبت به امید 

  :گفت و اشپزخونه تو رفت خنده با مامان 

  !شده دیر سوپم میام زود...مغازه از بگیرم قارچ برم باید من... خواستین اگه اتاقت برین امید با! طناز - 

 بهم و کثیف همیشه برعکس ببینا منو شانسه حاال.. اتاقم تو رفت من از جلوتر امید..رفت مامان دادم تکون سري 

  ...بود ریخته

  !روش روبه تخت رو متهما مثه منم همیشگیش جاي صندلی رو نشست....کشیدم خجالت 

  !ریخت بهم موهاشو چندبار زانوهاشو رو گذاشت دوتادستشو ارنجه و شد دوال 

  ....بود کرده درگیرم ورودش موقع از که فکري...گفتم ولی جراتی چه با نمیدونم 

 که نمیخواي اصال بگم میتونم حتی و...نمیکنی تالشی هیچ تو میبینم من اما...کنیم عادت بهم باید گفتی تو امید - 

  ...تورو بپذیره قلبم که میکنم کاري دارم اما من! کنی عادت

  ! توئه مهریاي بی پذیراي که مدتهاست من قلبه...بزرگی دروغ چه هه 

  :گفت و انداخت بهم تندي نگاه 

  !کردیم عقد دیروز تازه ما هان؟؟ من از میخواي چی تو - 

  :گفتم ارومی لحنه با کردمو جمع خودمو شد عصبانی 

  ...بداخالقی خیلی تو - 

  :گفت و میز زیره زباله سطل به زد پاش با 
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  ...کنی عادت مدلیم این به بهتره....بودم همین همیشه من - 

  :گفتم اروم لب زیره...میزد چنگ گلومو بغض 

  !نمیشناسمت واقعا - 

  .....دارم فرق زدي صابون دلتو و دیدي که چیزي اون با من طناز اره - 

 دلمو من....بود ظاهر در که بودم شده چیزي عاشقه من...میگفت راست طرفیم از اما..زدم صابون دلمو.. کرد توهین بهم 

  !حرفاست این از تر سرسخت امید میبینم حاال اما بودم زده صابون راحت خیاله با عاشقی یه براي

  :گفتم مظلومانه اما بغض با 

  زدم؟؟ صابون - 

  !!نشست دوباره و زد اتاق تو دوري....شد بلند جاش از و زد نیشخندي 

  !نیاد دلت سره فقط....امید نیاد سرت کنه خدا...میکرد تا بد دلم با چقدر 

  :گفت غضب با داد فحش لب زیره و کرد تنگ چشماشو میکرد کار باهاش حرص با و دراورد موبایلشو 

  ...خوند و میشناسی؟؟ شماررو این - 

  :گفتم 

  !موبایلم تو بزنم کن صبر - 

  ....میذاشت کارشون سره پسرارو به میزد زنگ که خطش همون..بود شراره خطه.....زدم 

  :گفت لب زیره و کشید دستم از گوشیرو ان یه 

  !ببینم بده - 

  !میز رو گذاشت گوشیمو و زد نیشخندي...بودم کرده سیو 2 شراره نامه به اسمشو 

  :گفت اروم! کنارم نشست 

  داري؟ رابطه علی با هنوز - 

  :گفتم لب زیره 

  !نه - 
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  :گفت حرص با 

  چی؟ میالد - 

 اومد غر با..بود مامان رسید دادم به در زنگ صداي موقع همون خداروشکر..ندادم جوابی...بگم دروغ بهش نمیخواستم 

  :لباسی جا سمته کرد پرت رو روسري بیرون

 میپرسی قیمت دوبار یه...بزنی حرف دوکلوم نمیذاره اصن...بدعنق مردست پیره یه...؟؟؟ شده باز که سوپریه این اه اه - 

  ...بندازتت میخواد

  !روچشماش بود گذاشته وارنجشو روتختم بود کشیده دراز! اتاق تو رفتم و نشنیدم حرفاشو بقیه دیگه 

  دارم؟ دوست اینهمه مهري بی اینهمه با چرا! کردم نگاهش و در کناره وایسادم همونجا 

  ...میدونم کرده شلوغش بیخودي من دله نیست اي تازه موضوع عشق 

  :گفتم هیسی یه سریع بینیمو رو گذاشتم انگشتمو سمتشو رفتم که اتاقم طرفه میومد سرصدا با داشت مامان 

  !خوابه امید مامان اروم - 

  :گفت و داد تکون سري 

  ...میام زود گفت االن؟ تا نیومده چرا کجاست بگو بزن بابات به زنگی یه - 

 رفتم برداشتم گوشیمو روشو انداختم پتو یه بود شده تر عمیق خوابش امید... بگیرم موبایلمو که رفتم دادمو تکون سري 

  !بیرون

  !!بودا اومده امید شب یه حاال شدم ناراحت..بیاد نمیتونه امشب گفت...زدم زنگ بابا به 

  :داد مسیج میالد کردم قطع گوشیرو تا 

  جون؟؟ نامزد با میگذره خوش خانوما خانوم سالم - 

  !خوابه االنم..میزنه کنایه و نیش فقط اینجا میاد خوشی؟ چه نه..سالم - 

  ...بود گذاشته خنده یه 

  !شدیا اي عتیقه چه عاشقه -

 تا بستم و اتاق دره...بیداد و داد به کرد شروع و برداشت خونرو گوشیه عصبانی اونم..گفتم مامان به..بود عتیقه واقعانم 

  !خوابید دوباره و خورد تکونی امید نیاد صداش



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٣۶ 

  بود؟ خوابیدن موقعه چه االن 

  ...میکردم تماشاش بودمو نشسته روش روبه...داشتیم اذان تا چارساعت 

 اروم و خورد تکونی امید..نشد اما! نشه بیدار امید تا بلندگوش رو گذاشتم دستمو سریع...بود موبایلم صداي دوباره 

  ...شد بلند زودم...کرد باز چشماشو

  "...شدم هول 

  شدي؟ بیدار چرا ا - 

  :گفت اروم دادو تکون سرشو 

  میاري؟ اب لیوان یه - 

  نبود؟ روزه چرا راسی..براش اوردم اب و اشپزخونه تو پریدم سریع 

  ....خورد و دراورد قرص دوتا قوطیه همون از دوباره تخت کناره گذاشتم لیوانو 

  نیستی؟ روزه - 

  روزم؟ میخورم اب وقتی نظرت به - 

 نگاهم داشت لبش گوشه اي خنده ته با بهش دادم که نگامو...پایین انداختم سرمو خندیدمو نیارم کم میخواستم 

  !رفت یادم از میالد... مسیجو... موبایلو دیگه اصن...میکرد

  !میشه جالب براش داره رفتارام یعنی این...رفت ویلی قیلی دلم 

  :گفت چهره همون با 

  .؟.اومد خوشت - 

  ...کردي توجه بهم کم یه فقط کم یه که خوشحالم دل ته از یعنی این....افتاد چین چشمام گوشه که اونقدر خندیدم 

  !میکنم چه برات باشی داشته دوسم اگر کن فکر امید 

  ..شدم عاشقش که امیدي همون...شد همیشه مثه دوباره...نمیخندید دیگه اما..کردم نگاهش کنارو زدم موهامو 

  !میکنی خوشبختم اینبار پیش چندثانیه امیده همین بشی اگه میدونم اما 
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 برسونه خودشو شب اخره تا میکنه سعی گفت.....بیام امشب نمیتونم گفت اومد پیش براش گرفتاري یه بابام راسش - 

  ...کرد خواهی معذرت عالمه یه

  :گفت پایینو داد لباشو و داد تکون سري..کردم اضافه الکی خودم اخرشم تیکه 

  !نداره عیب - 

  ...بود تنش جذب اي سرمه ساده پیرهن یه...کرد صاف لباسشو و توالت میز جلو رفت....شد بلند 

  !!زرشکی جذب تفنگی لوله شلوار یه با باال بود زده استیناشم 

  !طناز دله عزیزه چقدر و! خوشتیپی تو چقدر 

  :گفت کردو باالپایین ابروهاشو دار خنده ژسته یه با....کردم نگاهش لذت با 

  عمو؟؟؟ کجایی - 

 عشقمو باید چیجوري آلم ایده میشه که زمانی نمیدونم واقعا...در سمته رفتم جلوتر ندادمو جوابی...گرفت خندم دوباره 

  بدم؟؟؟ چی باید تو آنی تلنگرهاي جواب نمیدونم کنم ابراز

  !نمیسوزونی دلمو رفتن دمه حداقل....خوبی اینقدر امروز که خوبه چقدر..خوشی تو میشم غرق فقط 

  ....بودم پاقرصش و پر بیننده همیشه...بود شده شوروع عسل ماه 

  !بود قشنگ تیتراژش چقدر! کردم زیادش گرفتمو کنترلو! کنارش منم مبل رو نشست 

  بهتره من حاله وقتیه چند یه میکشم نفس هواتو نشستم 

  !میبره کجا تا هوا این منو ببینم میفتم راه دارم 

  شدي راهی عمره یه که رو تویی تورو ببینم میفتم راه دارم 

  شدي ماهی چه ایینه توي ببین نکرد نگاهت شد رد میشه مگه 

 کم فاصله یه با کنارمی وقتی کنی درکم میتونی ؟؟ چیجوریه دلم حاله بفهمی میتونی شدم عاشقت وار دیوونه من امید 

  چیجوریه؟؟؟ حالم

   میکنم بغل میرم راه دارم میکشی نفس تو که رو هوایی 

  !میکنم عسل ماهه و ماه این من سفر این ته تا بمون من با تو 
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 پشتی رو کرد دراز دستشو!!! برام نشه تکرار مدتها تا شاید!! بسپرم خاطرم به عطرتو میتونم که جایی تا میکنم سعی 

 امید بار اولین براي که بودم شده دیوونه حاال....نبود عاشق ادمه یه حسه حسم....بود گردنم روي دستش ساعده اما مبل

  !!!کرده لمس منو بدنه نقطه ترین جالب

 مرزه به من تا مونده راه خیلی یعنی واین نکرده لمس صورتمو امید هنوز..کردم گذاري نشونه تنمو وجب به وجب شاید 

  !برسم جنون

  وامیسم تو عشقه پاي بازم ازم بگیري زندگیمو همه 

  نیستم عاشقت بگه بتونه بده نشونم دنیا تو ادم یه 

  خالیم تو غیره حسرته از من تو به کردم سجده من عمر همه 

  کیم نداره فرقی هیچ برام پرستیدنه زمانه هنوزم 

  !نفهمی رفتارامو دلیل تو شاید اما....کردم تکیه تو دستاي به بدم نشون که مبل به دادم تکیه سرمو 

  : گفت خنده با....کنارمون نشست اومد مامان 

  ....پروئه مجري این دوباره - 

  :علیخانی احسان عشقه منم 

  پروئه؟؟؟ کجاش این مامان ا - 

 گفته بلرو کامال ازاینکه بعد دختره و نداشت پا مرده بودن شوهر و زن دوتا مهمونشون! داد تکون سرشو و نگفت چیزي 

  !نداره پا دوتا پسره فهمیده بود

  !میکنه ممکن ناممکنیو هر عشق...میکردم قبول بودم منم....کرد قبول ولی بود جالب 

  :گفت مامان بود گذشته برنامه از ساعتی نیم یه 

  !کرده فداکاري دختره خدایی ولی - 

  :سمتش برگشتم 

 وقتی نداره فداکاري به ربطی...کرده قبولش داشته دوسش...داده خودشو دله جواب فقط نکرده فداکاري مامان نه - 

  میداد؟ چی دلشو جواب.. نداشت این جز اي چاره عاشقشه

  میکردي؟ ازدواج بودي تو - 
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  !دارم دوسش چون نقصانش تمام با میکنم قبول باشه کچلم و کور باشم عاشق اگه معلومه - 

  : گفت خنده با 

  میکردي؟ قبول بودي تو چی؟ تو امید - 

  :گفت و انداخت باال اي شونه 

  ...نمیکنم فک....نمیدونم - 

  :گفتم چشماشو تو زدم ذول بود باالتر من از کمی سمتش برگشتم سریع 

  میجنگیدي؟ دلت با نمیکردي؟؟ قبول ظاهرش خاطره به فیزیکیش وضعیت خاطره به بودي عاشقش اگه یعنی - 

  !نمیشدم ایراد همه این با ادمی همچین عاشقه مطمئنا چون نمیکردم ازدواج اره - 

 روراست خودش با چرا داري؟؟ دعوا دلتم با تو تو؟؟؟ میگی چی! تلوزیون سمته برگردوندم صورتمو رنجش با 

 حالیش حرفا این که دل اما نخواي حتی که بشی کسی عاشق که میشه ولی انتظار از دور هرچند دله کاره..نیست

  !!!نیست

  !!!میشه فلج کمر از کال و میشه پرت ماشین از زنه ازدواجشون بعده که بودن شوهري و زن بعدیشون مهمون 

  :گفت خنده با امید خوده اینبار 

  !میدادم طالق بعدش کال که اینم - 

  ... چقدر و! بینه سطحی چقدر...فکره کوته امید چقدر....نه من اما خندیدن مامان و امید 

 حوصله و حال اصال االن غمگینه اخرش اهنگه همیشه میدونستم شد تموم برنامه! ببینم بدیاشو ندارم دوست دیگه 

  ...دیگه شبکه زدم... گریه زیره میزنم پقی بشنوم دار گریه اهنگ میشناختم خودمو نداشتم غصرو

  .... بخونم وقت اول نمازمو که بودم داده قول خدا و خودم به اما من نشستن امید و مامان...میگفتن رو ربنا داشتن 

  : گفتم 

  نریز چایی من واسه مامان میخونم نماز اول من - 

 بوشو تازه اتاق تو میومدي بیرون میرفتی وقتی میداد عطرشو بوي اتاقم! میز سمته رفت چاي سینی با و گفت اي باشه

  !بینیت زیره میزنه تلخ بوي یه دفعه یه..میکردي احساس

  ..کنم ارایش داشتم حوصله نه کردم جمع جانمازو نه خوندم که نماز...گرفتم وضو کردمو پاك ارایشمو 
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  !!نشستم رفتم عجله با اینبار کردمو بسته و باز دیگه بار یه موهامو 

  :گفت و کرد اي خنده مامان 

  !خانوم طناز شد پاك آپتون میک - 

  ...دهنم گذاشتم خرمارو خنده با 

  :گفتم سرخوشی با کشیدمو سر رو میخندیدچایی چشماش امیدم 

  !مامان نگو چیزي بخوریم باید فقط االن فعال بابا میدونم - 

  :گفت گونشو رو زد خنده با دفعه یه مامان..کامل سوکوته تو کردیم افطار 

  !!!بیارم و مرغ تخم رفت یادم دوباره شد؟ چی دیدي آخ آخ - 

  : زدم داد همونجا از اشپزخونه سمته رفتم شدم بلند خنده با 

  !میره یادت همیشه..جمع حواس قربونه - 

 جلو گذاشتم حرف بی مرغو تختم....میخوردم خالی نون هی اما خوردن امید و مامان! نشستم رومیزو گذاشتم بشقابو 

  :گفتم کرد نگام...امید

  ....بخور تو ندارم دوست - 

  !!!داشت برش و نگفت چیزي.... میخواست دلش بازم شاید... میخورد ولعی چه با دیدم اما مرغ تخم داشتم دوست 

 و میکنه اقایی که خوب چه..کردم جمع میزو من و اشپزخونه تو رفت مامان....مبل رو نشست رفت و کرد تشکري امید 

  !!!کنه مردونگی باید مرد...کنن کمک خونه کاره تو مردا ندارم دوست....کنار میره غذا بعده

  !!! خوبیه حسه دوشته رو بزرگ مسئولیته یه و تو با کاراش و خونه کنی احساس اینکه و خونه کاره حسه این 

  !باشن مفید محدودیت تو میتونن زنام که میفهمی 

  :) ) نمیخواستم هیچی خدا از دیگه من والیبال تماشاي واسه ورزشگاه برن زنا میذاشتن اگه فقط: نویسنده( 

  :زد داد اشپزخونه همون از مامان 

  خاله؟؟ گشنته اگه بیارم سوپو االن جان امید - 

  :گفت و نگرفت تلوزیون از امیدنگاشو 
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  !زیاده وقت حاال خاله نه - 

  ....نشستم کنارش بردمو براش میوه بشقاب یه! پیشمی هنوزم یعنی خوب چه 

 مثه کردن زشت دختررو این ابروي چقدر که میکردم فک خودم با داشتم....مادرانه..میکرد پخش سریال داشت 

  ...جلوم گرفت شلیلو از تیکه یه امید که...سرطانیا

  .... خندید لبامم اینبار!!!! بود مزه خوش چقدر دهنم تو گذاشتم دل و جون با...گرفتم ازش...خندید دلم 

  !ببرم غذارو بیام تا کرد صدام مامان!!! خندیدم فکرم به...عجیبه شده؟؟ قشنگ تیتراژا امسال چقدر.... شد تموم فیلمم 

 دوست رفتاراشو چقدر...بلندشد و زد پاش رونه رو ضربه دوتا و جلو برداشت خیز!! کردم صدا امیدو چیدمو رو وسایال 

  !داشتم

  ...گرفت ظرفو فقط نگفت چیزي..ریختم سوپ براش برداشتمو طرفشو نشست تا 

 میکنه؟؟ مزه دهنم به چی همه که خوشمه حاله خاطره به شایدم یا...بود تر خوشمزه همیشه از سوپش..اومد مامانم 

  هان؟؟

 کم و اروم همیشه من...نبود سنگین خونمون جوه اینقدر تا بود پرحرف و شولوغ کم یه کاش...اروم و ساکته هنوزم امید 

  !شود چه... طور همین امیدم حرفم

  !بودم شیر سوپه دیوونه....نداشتم جا واقعا که بودم خورده سوپ اینقدر 

  !پرخوره چقدر میگه امید حتما هه 

  :گفت خنده با خوند فکرمو مامان 

  !نکنید درست دردسر برام بعدا بگم االن همین از ها میخوره خیلی این امید - 

  :گفت مامان به رو و انداخت بهم کوتاهی نگاه و زد لبخند امید 

  !!!!!!!خودمه مثه هه - 

  بودم شده عاشقش امشب چقدر...بود غوغا دلم تو اما...زدم لبخندي!!!! همیم مثله که بخش لذت چقدر..خوب چقدر 

  !میکنی اسیر خودت دربند بیشتر منو هرلحظه تو خوب اره هه...شدم عاشقت امشب چقدر....گرفت خندم تمثیلم از 

  ...جیباش رو زد دسشو چندبار یه....شد بلند امید دیدیم و دو شبکه سریال اینکه بعده و شد تموم شام 

  :گفت و کرد نگا و راست و چپ 
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  کو؟؟ سوییچم - 

  :زد داد همونجا از اتاقش تو رفتم بدو 

  !بیار موبایلمم طناز - 

  !خودت کاره براي حتی بزنی صدا اسممو رسا و بلند همینطور همیشه کاش 

  !کرد خواهی معذرت بابا نبود خاطره به بار هزارمین براي مامان کردو تشکر مامان از... دستش دادم 

  !بود شلوغ سرشون بود ماه اول شبه چون امشب شاید....بود شعبه رئیس بابام 

  :گفتم سمتشو کردم دراز دستمو لبخند با کشیدمو لباسشو..... برمیگشت داشت دوباره پوشید کفششو 

  !نیستم تیغی جوجه من - 

  ....رفت و کرد خدافظی لب زیره داد دست تامل با باز نگفت چیزي 

 به کرد گیر کوچیکم انگشت پریدمو مامان صداي با..میکردم نگاه رفتنشو بودمو داده تکیه در به سرمو هنوز اما من 

 با بدتر صورتم تو نخوره که شم بلند اومدم میشد بسته داشت سرعت با در دوباره که میشدم دوال داشتم در کناره

  ....پاگرد تو رفتم صورت

  !!میخندیدم میمالیدمو پپیشونیمو من....برگشت رفترو راه صدا شنیدن با امید....بود گرفته خندم 

  :کرد بلندم و گرفت دستمو کنارمو نشست امید.... در جلو اومد مامان 

  میکنی؟؟ چیکار - 

  ....صحنرو ندید شد خوب زمین خوردم ضایع خیلی نمیومد بند خندم 

  :گفتم عقبو کشیدم خودمو 

  !نیست چیزي بابا نشد هیچی - 

  ...بود پام شلوارك چون بود رفته پوستش کم یه زانوم سره 

  :گفت امید 

  برم؟ من - 

  :گفتم لبخند با 
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  خدافظ برو شدي معطل ببخشید اره - 

  !!میخندیدم اما من زد غر و تو رفت سرزنش با مامان....کرد خدافظی مامان با دوباره دادو تکون سري 

  ...تو هاي خنده به یا خوبم روزه و حال به میخندیدم چی براي واقعا نمیدونم 

  !!بود تو توجه مرکز خوبه چقدر...بود متوجهش امید وقتی میبرد لذت چقدر شراره 

  ... اتاقم تو رفتم کردمو تمیز خونرو 

  ...بسیار داره برنامه بابا براي بود معلوم و بود بیدار مامان میومد تلوزیون صداي هنوز 

  !بودم کرده عادت دیگه منم میکردن دعوا زیاد 

  : نوشتم مدتها بعده کردمو باز دفترمو 

 که مینویسم روزي از حاال اما نداشته خوش خاطره یه دل این حتی دستا این دفتر این قلم این که است وقت خیلی " 

  بود کنارم امیدم

 من...بود تو چشمان به حواسم همه من اخر...یانه میتپید اصال حتی نمیدونم... اروم تند.. میتپید چیجوري قلبم نمیدونم 

 چقدر بودن تو کناره که میزد فریاد هرتپشی با میدانم خوب اینو اما! بود عجیبت نگاههاي به دلم حواسه تمامه

  !لذتبخشه

  !!اجباري هرچند لذتبخشه بازهم مردانه هم ان دادن دست تو با!!! لذتبخشه کشیدن سوپ تو براي 

  !ام واله من امید..نمیدهد تغییر مهري بی هیچ را این دارمو دوستت 

  که اي اورده دلم سره بر چه نظرت به....نیست ناالن عشقش هاي نداشته از اي واله هیچ و... تو شیداي 

  !شده عسل از تر شیرین من براي هم بدیهایت 

 میگفتی شنیدم خودت دهنه از که میبینی را اي برنامه پام پابه و مینشینی کنارم که وقتی از بنویسم چه از نمیدانم 

  !!! مسخرست و لوسه

  !میکنی تحمل من براي که خوب چه..میکنی تحمل کنارم که خوب چه 

  "شود من سهمه طالیی ناب روزهاي این از کمتر شاید...نرود خاطرم از تا کنم مرورش بار هزار بهتره ننویسم بهتره 

 گله دسته به چشمام...پتو زیره خزیرم دارم برش نداشتم حال..میز زیره رفت افتاد و خورد لیز دفتر رو گذاشتم قلمو 

 به چشمام...شم بلند نداشتم حال و حس اصال..نخوندم و میالد مسیجاي که اومد یادم!! لبام رو لبخندم...بود تخت کناره
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 براي و! منی روزهاي تمام سازه خاطره تو!! بود جاري تختم روي حاال که عطري بوي از پر مشامم و بود گلت دسته

  ...رفتم خواب به خوش خاطره یه با اولین

 ***  

  ....بود کافی من اي هفته یه مرور براي شب یک خاطره

 زودتر کاش!! میبست نقش خاطرم توي ماه اول شب خاطره که بود کامل هفته یک االن و بود رفته امید 

  !!!شدم دلتنگت ببیشتر هرزمانی از میکنم اعتراف..برگردي

  : میگفت کرد مخالفت مامان اما برم روزه زبون با رمضون ماه نمیخواستم داشتم نقاشی کالس امروز 

  ...دیگه برمگیردي ورقه رو میندازي خط چارتا میگیري دستت قلم یه میري کنی ورزش میخواي مگه - 

  :گفتم خنده با 

  ...برگه رو میندازم خونه تو خطو چارتا همین من مامان خوب - 

  !!رفتم برداشتمو وسایالمو و شاسی تخته..شدم حاضر...اتاق تو رفت خودش و داد هولم 

 منو موندن اینهمه رفتن یهویی این و دوروغ این...بود امید پیشه فکرم فقط من اما داشت لذت نقاشی اره بود لذتبخش 

  !!شمال میگفت ادم مثه خو میکردم فک بهش زیادي...بود کرده خودش درگیر

 باالخره تا زد بوق عالمه یه بهش زدم زنگ دراوردمو موبایلمو... میزدم قدم رو پیاده تو داشتم شد تموم کالس 

  ..برداشت

  :گفتم کشیدمو عمیقی نفس..میکرد فرق خیلی تلفن پشته صداش 

  !!!!سالم - 

  خوبی؟..سالم - 

  خوبی؟ تو مرسی - 

  !!نیستم بد - 

 وایسادمو همونجا پیچید گوشم تو اشغال بوق.....نیومد دیگه صداش...میکشید درد داشت انگار..بود ناراحت صداش 

  ...نداد جواب اما کردم الو الو چندبار

  !بود خاموش اما...زدم زنگ دوباره 
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  :زدم زنگ میالد موبایله به میکرد؟ اینجوري چرا گرفت دلم 

  بله؟ - 

  میالد؟ خوبی سالم... الو - 

  خوبی؟ تو... مرسی سالم - 

  کرده؟ خاموش گوشیشو چرا نمیده؟ جواب امید چرا بگی میشه - 

  :گفت من من با 

  ....شده تموم شارژش - 

  بزنه زنگ بهم کرد شارژ گوشیشو هروقت بگو بهش - 

  :داد جواب سریع 

  !بیاره رفته یادش شارژر - 

  :گفتم اروم 

  میکنید؟ چیکار دارین دوتا شما هست معلوم - 

  :زد داد تقریبا شد عصبی میالد 

  !میکنی سوال خیلی طناز بسه اه - 

 با سریع...نداد مجال اما اشکم...کنم گریه خیابون تو نمیخواستم...کردم قطع گوشیرو...گرفت بغضم....لرزید تنم آن یه 

  !!!میدویدم تقریبا پایینو انداختم سرمو کردمو پاك اشکمو شالم لبه

 گریه با خودمو میزمو رو انداختم تختمو همونجا..نکردم سالمم که بودم گرفته اینقدر...بود گرفته حالم خونه رسیدم 

  ...تخت رو انداختم

  !نمیومد دلمم حیف اما...بشم خالی تا بدم فحش بهش اینقدر میخواست دلم 

  :گفتم بلند....زد در چندبار مامان بودم کرده قفل درو 

  !کن ولم مامان - 

  کردي؟ دعوا امید با باز؟ شده چی - 
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  !کن ول مامان نه... نه - 

  !بودم شده وحشی بود پر دلم که اینقدر بزنم همرو االن میخواست دلم!! رفته اینکه یعنی پاش صداي نگفت چیزي 

  !!!میریختم اشک زمینو رو زدم زانو همونجا! زمین رو کوبیدم حرص با برداشتمو گلشو 

  :گفتم کنارشونو زدم حرص با...صورتم تو بود ریخته موهام...شدم دوال زمینو رو گذاشتم دستمو کفه تا دو 

  میگی؟؟ چی تو اه - 

  !نمیومد بند گریم ام لحظه یک هم کناره گذاشتم برداشتمو دونه دونه و بود شده باز هم از که گالیی 

  !زد داد سرم که میالدي به نه کرد قطع روم گوشیرو اونجوري اونکه به نه اومد فشار بهم چقدر 

 نمیکنه اینکارو که میدونم...بزنه زنگ خودش که زمانی تا بشنوم صداشو نمیخوام دیگه! نمیزنم زنگ بهش دیگه 

  !!!میدونم

  !!!شدم بلند...کردم پاك اشکمو دست پشته با و باال کشیدم دماغمو میکردمو بازي گل دوره کنفی نخه با 

  ...بود نشسته مبل رو..بود ناراحت دستم از مامان 

  !!!نداد نشون العملی عکس هیچ... گرفتم دستشو....نکرد نگاهم کنارش رفتم 

 اشک قطره....میشد بیشتر هام غصه تازه میفتادم بدبختیام یاده به بودمو مامانم کناره وقتی.....پاش رو گذاشتم سرمو 

 دستشو...نمیدید صورتمو...دستام لرزش از عمیقم نفساي از..میکنم گریه دارم بازم که فهمید کنم فک!! بینیم رو چکید

  !!کرد احساس خیسیشو چشمام رو کشید

 زیره میبرن علمو واقعا که هستن درمونا از بعضی...بخش ارامش و اروم میزد حرف و میکرد بازي فرفریم موهاي با 

  !نکرده تجویزش دکتري هیچ حال به تا که مسکنیه تو اغوشه...سوال

 فقط که داري هایی دلتنگی گاهی....مونی می دهان به انگشت خودت که گیره می هایی بهانه دلت گاهی - 

 یاد به را دیروز خواد نمی دلت گاهی...ت ناکرده و کرده از پشیمانی..!گاهی... کنی می سکوت اما بزنی بایدفریادشون

  ...که حاالم و نداري فردا براي اي انگیزه بیاري

 دوسم که میپیچم خودم به کسی درد از میدونم خوبم چمه میدونم من.....میریختم اشک وفقه بی من و میگفت 

  !!میشه بارونی هرلحظه چشمام چی براي کی براي میدونم...نداره

  اي گوشه بگیریو آغوشت تو تنگ هاتو زانو میخواد دلت فقط گاهی 

  راحت خیال یک براي دلت چقدر گاهی...کنی نگاه "فقط"و بشینی شناسی می که...! اي گوشه ترین گوشه 
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  ... !شه می تنگ 

  : گفتم اروم بود کرده بغض مامان....نشستم کنارش شدم بلند 

 که قشنگی لبخندایه این زیره بفهمه تونه نمی هیچکی خبره چه تودلم بفهمه تونه نمی هیچکی نیست خوب حالم - 

  !چته تو نفهمن کدومشون هیچ ولی باشن تودنیا آدم همه این بده چقد بغضیه چه میزنم

  !مرگته چه 

  ...نمیدي محل خودتم به دیگه حتی کنی قهر خودتم با حتی بده چقد 

  ...!!چی خودت ولی بیاري رولباشون رو خنده که باشه دیگرون به حواست فقط 

   نیست هیچکی تو از شادتر ترو خوشبخت میکنه خیال ببینتت هرکسی که طوري میخندي همه با 

  ...افته می آسمون به نگات وقتی تنهامیشی اتاقت تو وقتی اما 

  : دادم ادامه دادمو قورت بغضمو صدا با 

  ...کن ولش هیچی - 

  : گفت اروم و داد فشار دستمو

 به ادما دیگه روزا این..باش نداشته شدن داشته دوست توقع و باش داشته دوست....طناز کن زندگی خودت براي - 

 این کن تمومش طناز...باشی داشته زندگیرو بهترین میتونی چیجوري ببین...باش دلت فکره طناز...میزنن نارو خودشونم

 درك بهتر و بیشتر میفهمی بیشتر خودت همسن دختراي همه از که نگفتم بهت وقت هیچ..عاقلی تو... رو ناامیدي

  .... بفهم نگیر کم دسته خودتو....تري سر خیلیا از تو میگم بهت االن اما نمیکنم تعریف ازت وقت هیچ میکنی

  :گفت تري اروم صداي با!! باش خودت فکره به 

 دوست اگه اما میجنگه داشتنت براي میمونه تو با باشه داشته دوست تورو که کسی..طناز کن زندگی خودت برا - 

  ...!کنی پاگیرش مهمه برات که رو کسی که کن کاري یه طناز!! میره اي بهانه هر به باشه نداشته

 حرفاست این از تر تیز مامان..میکردم فکر اخرش جمله به مونده مات من...رفت و شد بلند مامان...بود اف اف صداي 

  !بود میکردم فکر که چیزي از تر باهوش مامان

  !بشه پابندم که اونقدر..بشه عالقمند بهم که میکنم تالش اونقدر...نمیذارم.. بره امید نمیذارم من!! میره اي بهونه هر به 

  :کرد بسته و باز چندبار چشماشو و کرد نچی....بود قرمز صورتم...دادم دست باهاش جلو رفتم بود اومده بابا 
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  ببینم؟ کرده گریه تورو باید همیشه من شده؟ چی باز - 

  ....:بشه شاد دلش که خندیدم 

  !!خوبم بابا نیست چیزي - 

 با...دیگه وره یه یکی بود اینور یکی کفششم...جالباسی به کردم اویزون برداشتمو کتشو و کیف مبل رو انداخت خودشو 

  ...کردم صافشون خنده

  : زد داد همونجا از... داشت معده زخمه بگیره روزه نمیتونست بابام 

  !میمیرم گرما و تشنگی از دارم...کن درست خونک شربت یه بابا طناز - 

  !بابا دسته دادم شربتو...میکند پوست داشت و بود پاهاش رو بادمجونم سینی.. نشست بابا کناره غیض با مامان 

  :گفت مامان به رو خنده با! کشید سر شربتو نفس یه 

  !میکنیم دعوتش دیگه شب یه!! نبود غریبه که امید حاال خوب اوووو - 

  :گفت سینی تو کرد پرت چاقورو مامان 

 بریم باهمم بود قرار... فکري به خیلیم...هه..خونه بود اومده دامادت عنوان به بار اولین براي امید...جابر پرویی خیلی - 

 مهم هیچی برات اصن... میدادي مردرو چکه میومدي باید دخترت براي بودم دیده یخچال رفته؟؟ یادت خرید

  ..خودت فقط...نیست

  :گفت مامانو حرفه وسطه پرید بابا 

  ...بود شده تلنبار روهم همه نامزدي کاراي خاطره به..بود زیاد کارم کنم؟؟ کار چی خو - 

 شب روزمون بحث و جر و دعوا بدون روز یه بود این من ارزوهاي از یکی...هه...باال میرفت صداشون داشت کم کم 

  !شه

  !شه خورد اعصابم این از بیشتر نمیخواستم!! گوشم تو گذاشتم رو هندزفیري! اتاقم به بردم پناه 

  ...کشیدم دراز کردمو بلند صداشو 

  رویاشم درگیر من که هست نگاهت تو دریا یه 

  !!!باشم تو درگیره میخوام کن نگاهم همینجوري 

 ***  
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  نیستی؟؟؟ چرا میدونی تو امید 

  !!بده تنهایی چقدر....تنهام نبینم که میکنم سرگرم خودمو هروز 

  ...مرغ تخم به افتاد چشمم..افطاري بودیم دعوت اینا عمه خونه.... نیست خبري هیچ ازت و رفتی که روزه شونزده 

  :دادم مسیج بهش موقع همون...شکوندمش زدمو تلخی لبخند 

  خوبی؟...بودي خونمون که شبی اون یاده.. افتادم یادت..میخوردم تخممرغ داشتم امید - 

  !میشدم بیقرارتر هرروز من و میگذشت کندي به روزام... نداشتم ام توقعی...نداد جوابی 

  نمیري؟؟ خاطرم از چرا چشمامی؟؟ جلو هرزمان و هرلحظه چرا!! شدي زیاد چقدر میبینم تورو میکنم نگاه هرکی به 

  تر؟ محکم و واضحتر این از دلیل "عشق" 

 براي هوا گاهی که اونقدر!! سنگینه خیلی نبودنت!! رفته نیومده که حضوري مبهم حسه....میده دودلی طعم انتظار 

  ...میاورم کم تنفس

  !!!!!!!دور راهه از حتی دارم دوست یعنی دلتنگی 

 ***  

  "امید" 

 نه..نبود قیاص قابل دردي هیچ با میکشیدم که دردي...بود کابوس مثه برام اول هفته درواقع....بود سخت اولش روزاي 

  ...نبود کودوم هیچ نه..شده کوفته پهلوي حسه نه شکسته پاي حسه

  ...کنی باز سرشو هی عمیقو زخمه یه انگار..میکشیدن میگرفتنو پامو و دست انگار 

 نه اما بود درد چرا نداشتم و تحمل غیرقابل درد اون دیگه کردم احساس کامال شدم بلند خواب از وقتی بود نهم روزه 

  ...اونقدر

 بود ابکی هرچی و نوشابه و دلستر و ابمیوه میتونست تا کرد خرید و ایستاد چندجا یه میالد میفتادیم راه داشتیم وقتی 

  !ما جیبه تو کرد

  :گفتم لحن همون با ماشین عقبه انداختم و برداشتم و طناب تمسخر با....بود خریده طنابم دوتا 

  طناب؟ چیه؟؟ بازیا لوس این - 

  میگیره ازت رو انرژي بیشترین اما میکنه خستت کمتر زدنه طناب ورزش بهترین...بازي لوس بگو تو - 
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  کنم؟ الغر میخوام مگه - 

  ...اللیا نمیگن ببندي دهنتو دقیقه یه خدا به - 

 رو میداد سور و طناب...میکرد بلندم بزور میالد اما نداشتم رفتن راه ناي اوالش...خورد دردم به چقدر که میفهمم حاال 

 حس خودم کمکم دیگه بعدش از...بود همین اول هفته ورزش تمومه..میپریدم نخوره پام به اینکه ترسه از منم زمین

  !الزمه بیشتري تحرك یه میخورم که ابی اینهمه دفع براي کردم

 صورتم پوسته میکنم حس حتی..شدم تر شاداب بگم میتونم یقین به....میبست من خیک به میوه میتونست تا میالد 

  ! بودم بدعنق کال! بود ذاتی اخالق یه اون خوب اما نیست حد دراون دیگه بداخالقیام...منظم خوابم...شده روشنتر

 تمام باید اما باشم مصنوعی نداشتم دوست میگفتم؟ چی میزدم زنگ...  نمیتونستم واقعا...بودم نزده زنگ طناز به هنوز 

  !باشه مصنوعی هام خنده حتی رفتارام طناز کناره لحظات

  ...نبودم طناز فکره تو اصن روز هجده این تمومه تو بگم میتونم جرات به...بدم اهمیت کسی به نمیتونم 

 روزي دوسه یه اما...کرد خاموش و گرفت ازم گوشیرو میزنم حرف باهاش دارم که دید میالد و زد زنگ طناز وقتی 

  ..اومد مسیج عالمه یه کردم که روشنش...گرفتمش که هست

 نفهمیده هنوز یعنی میرقصید من عقده جشنه تو اون میخواست؟ چی نمیفهمیدم واقعا من و میداد مسیج هنوز شراره 

  شدم؟ متاهل واقعا من که

  ...نمیدادم جوابشو 

 باهام تا بود بهانه یه این و شده تنگ دلت برام اینکه کنم؟؟ تعبیرش چی چی؟؟ یعنی نمیدونم...بود داده مسیج طنازم 

 با ازدواج براي نداره غمی هیچ انگار که میده نشون جوري یه میاد کنار چیز باهمه داره راحت چه کنی؟ برقرار رابطه

  !نداره بهش خاصی عالقه که مردي

  ...نمیبینم خودم تو اي انگیزه واقعا..یانه کنم عادت بهش میتونم نمیدونم... دادم فشار دستمو تو گرفتم سرمو 

 من آل ایده نمیتونه..طناز اما...میخواستم بیشتر خودم شاید... بود اي دیگه دختره اگه ندارم رودربایستی که خودم با 

  !باشه

 همین از بهتره پس کنم زندگی باهاش عادت با عمر یه میخوام اگه نگیرم ازش سراغی نمیشه باالخره..زدم زنگ بهش 

  ...کنم عادت بهش االن

  :برداشت که نرسید سوم بوق به 
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  الو؟ - 

  ...سالم الو - 

  تویی؟ امید - 

  ...اره - 

  خوبی؟ - 

  خوبی؟ تو مرسی - 

  موبایلتو؟ بودي کرده خاموش چرا نمیدادي؟ جواب چرا - 

  :گفتم اروم زدمو نیشخندي 

  شدي؟ نگران - 

  ..ترسیدم....کردي قطع بد خیلی اونموقع... اره - 

  "طناز":گفتم لب حرکات با اروم کیه؟؟ یعنی که داد تکون سرشو....بود پرت و خرت عالمه یه دستش تو اومد میالد 

  ...نداشتم گفتن براي حرفی واقع در یعنی.. منم...نمیزد حرفی

  !ببرن اثباب فطر عیده قراره اینا خاله راسی - 

  :کردم تعجب 

  نگفتن؟ من به چرا - 

  !نمیدونم - 

  ....سکوت بازم 

  ...خوب - 

  خوب؟؟؟ - 

  نداري؟ کاري - 

  :گفت اهسته 
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  برمیگردي؟ کی..نه - 

  ...فردا پس احتماال - 

  ...شنید خودش کنم فک..نگفتم چیزي من...برسون سالم که زد داد میالد 

  نداري؟ کاري باشه - 

  ....نه - 

  خدافظ - 

  ...کردم قطع نشدمو جوابش منتظر 

 نکرده هماهنگ میالد با هنوز فردا؟؟؟ پس گفتم چی براي اصال من! بري فرو بهتر ادمه یه جلده تو سخته چقدر 

  ...بودم

  ....کرد باز درشو میزو رو گذاشت جعبرو...بود گرفته پیتزا روم روبه نشست اومد 

 و که بود پیتزاش برشه به نگاهش..داد ادامه و خندید...برداشتم منم..بود شده زیاد اشتهام خیلی...خوردن به کرد شروع 

  :گفت

  فردا؟ پس گفتی براچی - 

  :گفت خاصی نگاه و خنده با 

  شده؟ تنگ برا دلت - 

  :گفتم انداختمو بهش اي خسته نگاه...بابا خوشه دلت...هه 

 این تو میالد...من...شدن عاشق براي کمه خیلی دوهقته یکی....نکردم عادتم بهش حتی..حتی هنوز من...میالد - 

 یه ارامشه همونه تو اما نکردم تجربه تاحاال که داره ارامشی یه..بودن طناز کناره...نکردم فکرم بهش حتی چندروز

  ..ترسه

 روزمرگی دچار میترسم..باشم داشته دوسش نمیتونم وقت هیچ میکنم احساس من.. من... روزمرگی از ترس 

  !ندارم بهش اي عالقه هیچ که کنم پا و دست خودم براي زندگی...بشم

  بزنی؟ بهم میخواي - 

  ...رك چه 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۵٣ 

! میدونه چیزو همه بهانمو میدونه اون ضمن در! کنه درك شرایطمو و من نمیتونه طناز مثه کس هیچ...نه که معلومه - 

  !نمیاره فشار بهم نداره کارم به کاري

  :گفت اروم چسبوند بهم دستشو دوتا کفه زانوشو رو گذاشت دستاشو نشست مبل لبه اومد و کرد پاك دستمال با لبشو 

 میبینی اونو وساالي سن هم و شراره وقتی....نمیخواي.. اما باشی داشته دوسش میتونی تو....باش بین واقع امید ببین - 

 و آنی حس همچین درگیره ببینی و طناز غیره به اگه باش مطمئن...آنی فقط اما میشی پشیمون..میشه عوض حست

  .. داشنتیه دوست خیلی اتفاقا طناز..هه سختیه؟؟ کاره نمیدونم واقعا...بهش کنی عادت که بخوا امید...میشی گذرام

  :گفتم توهمو کشیدم ابروهامو 

  میگرفتیش؟؟ خودت داري دوسش خیلی - 

 این راحت اینقدر چطوري... زنته االن اون ؟ خودت واسه میگی چی..میزنم حرف باهات جنس درمورده دارم مگه - 

  شدي؟ غیرت بی خیلی شدي؟؟ عوض اینقدر چرا تو امید میزنی؟؟ حرفو

  ..جعبش تو کردم پرت پیتزارو برشه رفتمو اي غره چشم! زنمه بگم نداشتم دوست حتی بود واقعیتی یه 

  میفهمی؟؟؟ نمیاد خوشم طناز امثاله از من.. بخوره بهم که میخواستم دختري یه من میالد - 

  :گفت و زد نیشخندي 

  قماشی؟ اون از تو نه؟؟ میخورن بهت هرجایی لشه دختراي اهان - 

 خوشم امیزش اغراق خانومی و سنگینی این از..نمیپسندم لشم دختره یه نیستم لش من...نکن نوهینم....نگو چرت - 

  میفهمی؟...بشناسمش نمیتونم من خودشه تو همش جمع تو نمیزنه حرف یه نمیکنه شوخی یه...نمیاد

 معرض تو خودشو که کسی...بیاد گیرشون خوب و سنگین زنه یه دارن دوست همه...امید هستی عجیبی ادم تو واقعا - 

  ...نه نگو میخواي شراررو خوده تو جان امید ببین...نذاره همه دید

  !نذار من دهنه تو حرف اینقدر نمیاد خوشم ام شراره از من ببین - 

 باشه توجه مرکز نداره دوست..نداره عقده...سیرابه سیراب طناز...داره توجه عقده که میخواي رو کسی تو امید - 

  ...شراره هستی؟ چی دنبال تو..امید خواري نه افتخاره اینا...باشه بقیه لذت وسیله نمیخواد...شراره برعکس

  :گفتم عصبانیت با شه تموم حرفش نذاشتم 

  .....بیرون بکش بدبخت این از اصن بابا نکنه؟؟؟ شراره شراره اینقدر میشه - 

  :گفت کتفمو رو زد دستشو چندبار....وایساد روم روبه اومد 
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  ...کنی عادت بهش مجبوري... مجبوري...نداري برگشتیم اومدي که راهیه امید ببین - 

  ...کنه مجبور منو نمیتونه هیچی - 

  :گفت عجیبی خنده با 

  !!امید میکنه.. میکنه - 

  ....بیرون رفت 

  

  "طناز"

 بیاد میشه یعنی واي! اونجا برم منم خونه میاد اومد که امید گفت خاله..میدونه خدا که دارم ذوق اونقدر و میاد داره امید 

  باشه؟؟ داشته دوستم بیاد باشه؟ کرده تغییر و

 کاش...نمیومد چشمم به هیچی دیگه که بودم داده خرج به وسواس لباس انتخاب براي اونقدر..بیرون ریختم لباسامو 

  ....بگردم داري دوست تیپی چه میدونستم

  ..بود لباس طرف دو...طالیی بزرگ هاي دکمه با بود کت مثه تقریبا...بود اي قهوه بلند استین لباس یه 

  !کرم جین شلوار بایه پوشیدم 

 برم یا کنه تمیز برام بگم مامان به نمیشد روم..بود دراومده بدجورم..بود دراومده ابروهام... ایینه جلو رفتم 

  !کردم تمیزشون کم یه خودم...ارایشگاه

  ...بود شده بازتر صورتم کم یه فقط! کردم اصالح وقتی بودم نکرده تغییري زیاد 

  :گفت درهم ابروهاي با اتاق تو اومد مامان 

  وضعیه؟ چه این خالتا خونه بري افطاري یه میخواي کردي؟؟ چیکار - 

  خوبه؟ این مامان - 

  ..بپوش طالییتم کفش اون..اره - 

  ...دادم نشون رو معینی میزانه دستم با و..داره پاشنه هوا این اون مامان نه واي - 

  :گفتم خنده با 
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  ..داره طالیی خطاي دورش..داري فرشی رو دمپایی یه شما مامان - 

  ..نمیخوره سنت درده به اصن نه نه ؟ اون - 

  .. چیجوریه ببین میپوشم من... قشنگی اون به مامان وا - 

  ...برداشتم کمدش تو از رفتمو سریع 

  ...میخوره بهش خیلی...ببین - 

  :زد داد بیرون همون از..بیرون رفت و داد تکون سري 

  ببرتت؟ گفتی بابات به - 

  !میرم تاکسی با خودم..بیاد کی نیست معلوم..پیششون برم سحري واسه باید باشم منتظرش بخوام....بابا نه - 

  .....نداد جواب دیگه 

  !افتادم راه که بود سه به ربع یه نیم و سه ساعت تقریبا شدم حاضر باالخره 

  : پرسید مامان اخر لحظه 

  بیاد؟ بابات بگم یا میرسونتت امید - 

  ...اه....میموندم ندونسته من و نمیپرسید کاش 

  نداري؟ کاري...یانه میارتم امید خوده ببینم نمیدونم - 

  ....سالمت به نه - 

  ...ایستگاه سمته رفتم 

  : گفتم وایساد تاکسیه یه 

  ....تا میبرین دربست اقا - 

  ...میگیرم 15 - 

  ؟؟...خبره چه - 

  :اومد دیگه مرده یه صداي 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۵۶ 

  میري؟؟ کجا خانوم - 

  ....یارو سمته رفتم نمیکنه صرف تومن 15 دیدم که من 

  ...میزدشا چیجوري ببین مسافر یه خاطره به...شد یقه به دست یکی این با و پیاده هه راننده بزنم حرف اومدم تا 

 تومن 16 ازم مردك این تازه.... دیگه من شانسم بد چه....رفتم و گرفتم دربست یه سریع همونجا...مردم خلن 

  میزنی چونه بیخودي دیگه خودت برسره خاك خو...گرفت

  ...میخورن مفت پوله!! که کردم دعوا باهاش اینقدم...شدم پیاده 

  !کردم بوسش سمتشو رفتم لبخند با..بود منتظر در دمه خاله...داخل رفتم...کرد باز و داد جواب خاله زدم در 

  نمیاي؟ طرفی این خوبی؟..عزیزم بیاتو - 

  !بودیم اونور اینور همش! دیگه نشد وقت دیگه... مرسی - 

  :گفتم اروم انداختمو اطراف به نگاهی داخل رفتم 

  نیومده؟؟ امید....نیست خبري - 

  ..نزدیکیم گفت زدم زنگ بهش بابا نه - 

  کو؟ علی - 

  ...کنم فک کتابخونه بود رفته بیرونه اونم - 

  ....ایفن سمته پریدم امیده اینکه امیده به..اومد در زنگ صداي بود درنیومده خاله دهنه از حرف 

  کیه؟ - 

  :داد جواب تاخیر با 

  !منم - 

  :گفتم خاله به رو..شدم پکر...بود علی 

  ...اومد علی - 

  !نشستم مبل رو برگشتم کردمو باز خونرو دره! اشپزخونه تو رفت و داد تکون سري 
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 خاله که بود موزیایی کارتون به حواسم...جدابود ورودي در راهروي از سالن چون..ندید منو اول...داخل اومد علی 

 صداي...بود کرده جمع دکوریارم...بودن کرده جمع کامال و سجاد عمو و خاله خوده اتاق...داهلش بود گذاشته وسایالشو

  !کرد پرت حواسمو علی

  ..!مامان....مامان - 

  ...میکرد باز کتونیشو بنده داشت و بود شده دوال....کجاست ببینم تا کردم دوال مبل رو خودمو 

  ...سالم عیک بله؟؟ - 

  نیومد؟؟؟ طناز سالم - 

  : گفت و در دمه رفت خنده با خاله 

  نمیبینی؟ کفششو - 

  :گفت و خاله سمته برگشت دید کفشمو تا...کرد نگاه پشتشو برگشت و شد بلند سریع علی 

  ...بودم ندیده نه...آهان - 

  ...اتاق تو رفت و داد کوتاه سالمه یه..نکرد نگاهم..داخل اومد علی...اشپزخونه تو برگشت نگفت چیزي خاله 

  !نمیکنه نگاهم که االن به نه یانه؟؟ اومدم من میپرسه نرسیده هنوز اونکه به نه 

  :گفت جلوشو گرفت لباسشو سریع دید منو تا...میکرد عوض لباسشو داشت اتاقش تو رفتم 

  ..بیرون برو..ا - 

  :گفتم مقدمه بی..برگشتم منم...پوشید...دیوار سمته کردم رومو زدمو لبخندي 

  شوهرم؟؟؟ برادر یا بگیرم عاشقیت به ورود لحظه اونم..تو صدا بیقراریه اون - 

 توجهیه بی...کنه فراموشش اصن کاش...بودم پشیمون..احمقانه زدم؟چه حرفی همچین اصن چرا...کرد نگام تعجب با 

 به رد دسته بار چندمین براي من و داره دوسم که علی از بشنوم بازم میخواست دلم..بود کرده کمبود دچاره منو امید

  !!خرم چقدر..بزنم سینش

  :گفت و نزدیک اومد 

  تو؟ میگی چی - 
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 به چشماش امید اما..تیره ابیه....بود ابی...بود رفته سجاد عمو به چشماش...بود شده جذاب چقدر...کردم نگاش خوب 

  ...بود روشن خیلی عسلیه چشماش بود رفته خاله

  ...بود شده عینکی جدیدا..نمیرفت باشگاه...نبود هیکل بد اما الغره خیلی گفت میشد تقریبا 

  ..داري شوهر تو...گزیدم لبامو پایینو انداختم سرمو 

  ...که اینه منظورم - 

  ....حرفم وسطه پرید 

  داداش؟؟؟ زن گرفتی خوب منظورمو توام... گرفتم خوب منظورتو - 

  ...بیاد دستم کار حسابه که گفت تاکید با داداشو زن کلمه 

  !برسه که االناست شوهرت بیرون بري میتونی حاالم - 

  کنی؟؟ دشمنی باهاش باید نه گفت بهت هرکی مگه میکنی؟؟ لجبازي چرا علی - 

  ....سینش تخته میکوبید حرص با اشارشو انگشته و نزدیکتر اومد حرص با 

 خر منه پیشه میومدي خوندن درس جاي به که کردي نامردي تو باشه؟ قلبیت عشقه داداشم و نه بگی من به من؟؟ - 

  ....اه...شدم عاشق بار اولین براي..شدم احساساتی تو با خر منه اما...میکردي پر احساستو و

 که گذاشتم منم.. چیزو همه بیرون ریخت هوا بی بود پر دلش چون اما من سواله به نداشت ربطی..بود پر دلش

  :گفتم اروم بینیمو جلو گرفتم دستمو...بگه

  ..هیشش..علی!! میشنوه خاله توروخدا ارومتر علی - 

  :داد ادامه 

 بیخودي میفهمی؟؟؟ نداره دوست امید طناز...نداره دوست میدونم من...تو سراغه اومد امید چی براي نمیدونم من..هه - 

  ...همین بوشهر بیاد نمیخواست باما احمق این میدونم بهونشو من نبند دل بهش

  ..شدم عاشقت که میفهمید میکرد زندگی بامن که ام دیگه هرخره..دارم دوست من که میدونست امید 

  ....میگرفت جلوشو باید مامان!!! احساسم به کشید گند...کرد بد امیدبهم.هه 

  :گفت اروم تخت رو نشست عقبو رفت خستگی با!!! خداا بود بچه چقدر...بود کرده بغض 

  میفهمی؟.. کن پاك تورو نتونستم هنوزم من طناز...طناز - 
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  :گفتم قبل از تر اروم کنارش نشستم..کردم باز زخمشو سره احمقم خوده میگفتم؟ باید چی 

  خو؟؟ نگو چیزي امید به طناز جونه علی....من علی - 

  :دادم ادامه...نزد حرفی 

  ..باشم باهاش مجبورم من علی - 

 - ؟...المصب کرده مجبورت کی د  

  :دادم فرو بغضمو بستمو چشمامو 

  ...دارم دوسش و امید من...من....میکنه مجبورم دلم علی...دلم - 

  ...بود خشم از پر نگاهش..کردم باز چشمامو 

  :گفت حرص با..میکند شصتشو ناخونه...بود در زنگ صداي 

 استقبال بري میتونی حاال...تمام..کنه خوشبختت نمیتونه امید...میگم تبریک بهت بدبختیتو...میزدم حدس....هه - 

  .....شوهرت

  !داخل اومدن میالد و امید و بود کرده دروباز خاله در سمته رفتم غمگین نزدمو حرفی 

  ...نمیشد اما کنم پنهان لبخندمو کردم سعی...تو اومد و دراورد کفششو امید....سمتشون رفتم 

  :گفتم اروم...روم روبه اومد 

  ...سالم - 

 کور اینقدر چرا دارم؟ دوست من بازم و میکنی بد من با چرا! دستاش ارامش به سپردم دستامو طالتم...کرد دراز دستشو 

  شدم؟

  خوبی؟ - 

  خوبی؟ تو ممنون - 

  ..بود میالد صداي..کرد رها دستمو و داد تکون سري 

  ....دیدیم شمارو ما عجب چه...خانوم طناز سالم به به - 

  :گفتم زدمو لبخندي 
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  ..نمیکنی شرکت دوستتم عقده جشنه و نمیدونی قابل شما واال..عجبه...سالم - 

  ...میکشیدم خجالت میالد از چرا نمیدونم...نشستم امید کناره رفتم...نشست و رفت باخنده و نداد جوابی 

  ... نکرد نگاهم اما..بازوم دور انداخت دستشو امید تصورم برخالف 

  ..میکرد نگام بد...نشست و داد دست باهردو و بیرون اومد علی 

  :گفت میالد به رو و داد تکیه اپن به خاله 

  !بیارم نمیتونم که چیزیم و رمضونه ماه میالد اقا ببخشید دیگه - 

  ..برم باید االن دیگه منم... حرفیه چه این بابا نه - 

  :گفت سریع امید 

  ..بري نمیذارم...شام باش اینجا کجا؟ - 

  :شد بلند همونموقع میالد 

  ...دارم کار برم باید....داداش قربونت نه - 

  ...شلوارش تو میداد پیرهنشو میزد حرف داشت که همونجوري و شد بلند امید 

  ..برو شام بعده حاال باش که نمیشه دیر کارت حاال بابا - 

  ...اجازه با شدیم مزاحم ببخشبد خانم طیبه...نکن اصرار برم باید دیگه نه - 

  :گفت و بیرون پرید خاله 

  بري؟ میخواي کجا اخه ؟ میالد نمیمونی - 

  ..دیگه ببخشید دیگه... برم باید گفتم امیدم به خانم طیبه نه - 

  ..نشستی خالی خالی ببخشید شما نه - 

  ...همراهش پایین تا رفت امید..رفت و کرد خدافظی منم با و داد دست علی با میالد 

  !نبود حال بی و توهم اونقدر چهرش...بود شده روشن انگار...بود شده جوري یه امید قیافه 

  !بودم معذب حضورش از بدجور من و بود نشسته روم روبه علی 
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  ..بیرون رفتم دوباره...کردم درست شالمو دراوردمو مانتومو..امید اتاق تو رفتم لباس تعویض بهانه به 

  !نشسته اینجا اومده شده بلند من واسه بودا اتاقش تو خدا همیشه این حاال اه اه 

  :گفت خاله.. اشپزخونه تو رفت...باال اومد امید 

  امید؟ اي روزه - 

  ... اره - 

  !خداروشکر - 

 رو روبه میزه رو کرد دراز پاشو...مبل به داد لم گردنمو پشته انداخت دستشو دوباره! نشست کنارم اومد و نزد حرفی امید 

  !!!دستش گرفت کنترلو و

  :گفت کنه نگاه رو علی اینکه بدون امید 

  ...شد دعوامون باهاش کردي تصادف...بود پسره اون علی - 

  خوب؟ - 

  ...دیدمش توراه - 

  شد؟؟ چی ا - 

 این نه گفتم...بود یقه به دست سوپریه یه جلو بایکی دوباره بودم ماشین تو من بگیري چیزي رفت میالد... هیچی - 

  ...داره مشکالت کال

 بی منم... نداشت من با کاري هیچ واقعا..نشست دوباره و کرد عوض و لباسش اتاق تو رفت و نشد علی جواب منتظر 

  ....خاله کمک اشپزخونه تو رفتم ناراحت و حوصله

 تا میز پشته نشستم و سبد تو گذاشتم خیارم گوجه و کاهو کردمو اماده افطارو وسایل من...میکرد درست حلیم داشت 

  ..کنم درست ساالد

  ! راحت چقدر..بود نامرد امید این پیشه فکرم...نمیفهمیدم واقعا ولی میزد حرف بند یه خاله 

  ....اما کنم بغلش میذاشت حداقل داشتم توقع...کرد رفتار ماست مثه و دید منو مدتها بعده 

  ... اشپزخونه تو اومد امید 

  !بدم انجام کارمو تمرکز با نمیتونستم...میکردم احساس سنگینشو نگاه...میکردم کارمو داشتم پایین انداختم سرمو 
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  ....دستشویی سمته رفتم سریع بلندشدمو....دراومد دهنم از مانند ناله صدایی...بریدم دستمو لحظه همون....کرد صدام 

  :گفت و پایین پرید...بود نشسته اپن روي بیرون اومدم که دستشویی دره از شد؟ چی نپرسید حتی اما امید 

  ؟..اومد بند - 

  !بیخیالی تو چقدر! اره یعنی دادم تکون سري...بودم دلخور ازش چقدر 

  !!یخیش چهره همون با...بود دستش زخم چسب... سمتم اومد علی 

  !اتاقش تو رفت حرف بی...چسبوند و چسب و جلو بردم انگشتمو دستم جلو گرفت کند چسبشو...ابکشیدم دستمو دوباره 

  !نشست تلوزیون روي روبه جاش سره دوباره رفت و باال انداخت ابروشو و کرد خاصی نگاه امید 

  :گفت گوشم زیره هوا بی! نشستم بغلش رفتم کردمو ردیف رو کارا منم 

  !بزنه سرش به عاشقی هواي که بپلکی جلوش اینقدر نیست الزم - 

  گفتم انداختمو بهش تندي نگاه 

  ...حساسیتاي این نیست الزم نشسته؟؟ ما کناره و اینجاست اونم وقتی نباشم جلوش چیجوري چی؟؟ یعنی بگی میشه -

  !اینجام من انگار نه انگار اصن شکست واقعادلم!!! اتاقش تو رفت شد بلند تفاوت بی بزنمو حرفمو نذاشت 

 خواب..امید اتاق سمته رفتم..کردم صداش جا همون از رو علی کردیمو پهن سفررو...نداشتم بهش کاري اذان تا دیگه 

  !کنم بیدارت میتونستم عاشقا ي همه مثه کاش...کنارش رفتم کردم باز بیشتر درو...بود

  !بود توهم خوابم تو اخماش... همه خالف بر...نبود معصوم خواب تو اصلنم...کنارش نشستم 

  ...کرد باز چشماشو سریع....بود سبک خوابش....دادم تکونش اروم شونشو رو گذاشتم دستمو 

  : اتاقش دکور به حواسم منم بود دستاش تو سرش! تخت لبه نشست و کشید دست موهاشو 

  نیستی؟ پشیمون - 

  ..هه پشیمون؟..سمتش برگشتم 

  :گفت روباره ندادم جوابی 

  کردي؟ قبول براچی.. علی مثه داره دوست که باشی کسی با میتونی تو طناز میکنم تعجب ازت اوقات بعضی - 

  .....! بودن نشسته خاله و علی..بیرون رفتم حرف بی بگم؟؟ داشتم چی 
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  ..میخوردن غذا زمین رو همیشه اما داشتن میز اینا خاله اینکه با 

  نمیاد؟ سجاد عمو خاله - 

  !میکنه درست کارامونو داره بوشهر رفته سجاد جان خاله - 

  :گفتم خاله روبه 

  !!میخونم نماز!! نریز چایی من واسه خاله - 

  !!گرفتم وضو رفتم من و داد تکون سري 

  :گفت ننشسته هنوز امید...میگفتن ربنا داشتن... اومد امیدم 

  ببرین؟ اثاث فطر عید قراره مامان - 

  ... اره - 

  ....بودم هل که اینقدر باشه نکشیده طول دقیقم سه نمازم جمع سر شاید.... نشست و نگفت چیزي 

 پایان....امید عالقه و عشق....امید بود شده روزم همه افطار از قبل دعاي...کردیم افطار امید و علی سرده سکوته تو 

  !تهش و بیسر بازي این به دادن

  :گفت داري خنده قیافه با بخورم مرغمو تخمه میخواستم...بود شده تموم چاییش امید 

  میخوري؟ مرغرو تخمه این...طناز - 

 پررو خیلی که اونجا از اما بزنه حرف من با حتی بشه روش نباید اصن االن!!! خداااا پرویی تو چقدر..گرفت خندم 

  ...میدونه خودش حقه چیزو همه داره تشریف

  :گفت خاله...جلوش گذاشتم حرف بدون....کردم کج گردنمو زدمو لبخندي 

  نمیخوري دوتا دوتا وقت هیچ تو بذارم واست دوتا میگفتی بود کم اگه امید وا - 

  :گفت و زد نیشخندي علی 

  !داره دیگه مزه یه بخوري زنت دست از خوب نه - 

 خوشیه کوچیک هاي لحظه کشیدنه گند مسئول علی حاال! بدم قورت تا نداشتم کاري منم و رفت اي غره چشم امید 

  !منه
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  : گفت کالفه خاله....میکرد کانال اون کانال این و تلوزیون رو روبه رفت نخورد شام علی...اورد شامم وقفه بدون خاله 

  !داره مادرانه االن سه بزن میکنی؟؟؟ اینجوري چرا علی بابا اي - 

  !اتاقش تو رفت و کناري مبل رو کرد پرت رو کنترل و سه شبکه زد و انداخت خاله به نگاهی علی 

 و یخ اینقدر اما باشم تو کناره...نمیکردم تجسم اینجوري رو اینده وقت هیچ..نمیکردم فک وقت هیچ..بود بیمزه چقدر 

  ...سرد

 دارم امید..سمتم میاد خواستن از موجی نخواستنها ي همه پشته میدونم....بود خدا حکمت قطعا...شد سرنوشتم این چرا 

  !هنوز

 اوقا گاهی کردي دقت...کنم گریه داشتم دوست... نداشتم حوصله اصن اما من سریال پاي نشستن سریع امید و خاله 

  کنی؟؟؟ بازش نمیتونی جوره هیچ و میشه تنگ دلت چیجوري

  !!!کنم گریه میخواست دلم بود گرفته دلم بدجور 

  :گفت اول همون خاله 

  ..میکنیم جمع باهم بعد ببینیم فیلمو بیا نزنیا دست خدا تورو طناز - 

  ...امید کناره نشستم بود فیلم اخره...کردم پاك سفررو بردمو ظرفارو سرصدا بدون..ندادم جوابی 

  ....چکید چشمم گوشه از اشک اروم و مبل پشتیه به دادم تکیه سرمو بیارمو طاقت نتونستم شد شروع که تیتراژش 

  ...بود هاله یه مثه برام صداها همه اما...میکرد تشکر ازم داشت همونجا از اشپزخونه تو رفت خاله 

  ....نکن رها من حال به منو 

  :سمتم برگشت و داد تکیه سرشو امیدم 

  طناز؟ چیه - 

  ... بدونی من از بهتر باید خودت تو دارم؟؟؟ گفتن واسه حرفیم یعنی بگم؟ چی 

  :گفتم غریبی و اروم صداي با دادم قورت صدا با بغضمو نگفتمو چیزي 

  !هیچی - 

  !!!نگاهش شدم مجبور...چونم زیره کشید دستشو 
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  :گفت و داد تکون سرشو و کرد تنگ چشماشو 

  شده؟ چی - 

  :گفتم زدمو نیشخندي 

  خونه؟ میبري منو....نیست چیزي هیچی - 

  : گفت طوالنی مکثه با 

  االن؟!!! اره - 

  !داشتی دوست هرموقع - 

  :گفتم اروم 

  ...میشی اروم گاهی که خوبه - 

  !!!اونور کرد روشو و نگفت چیزي 

  :گفت بیرونو پرید خاله که میشدم حاضر داشتم 

  طناز؟؟ کجا - 

  !شبه ده ساعت دیگه برم باید جون خاله - 

  ! حاال شب یه که نداره عیبی! بمون امشبو یه خاله نه - 

  :کنارم اومد و پوشید سویشرتشو امید....میکردم قبول راحت نباید باالخره اما! نبودم میل بی خودمم 

  حاضري؟ - 

  میمونه امشب طناز امید درار لباستو برو - 

  :گفت و باال انداخت ابروهاشو از یکی منو سمته کرد روشو امید 

  میمونی؟ - 

  :گفتم خاله به رو انداختمو باال اي شونه 

  ...مزاحم خاله - 
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  :گفت همونجوري اتاقشو سمته رفت خاله 

  ...میارم جاتونو االن...درار مانتوتو برو.... جان خاله چیه مزاحم - 

  ....گفتم دادمو مسیج مامانم به! اتاقش سمته داد تکون سرشو اونم...انداختم امید به نگاهی 

 در پشته جالباسی به کنم اویزون تا نمیرسید قدم! در دستگیره به کردم اویزون دراوردم مانتومو اتاقش تو رفتیم باهم 

  !لرزیدم آن یه..کرد اویزون اونم سرمو رو از برداشت شالمو بخواد ازم اینکه بدون...کرد اویزون و برداشت مانتومو

 متکام و پتو...میکردیم نگاش فقط و بودیم ایستاده امید و من....بود تشک دوتا دستش...داخل اومد و زد در پا با خاله 

 دادمو تکیه پشت از دستمو منم...میزش به بود داده تکیه جیبشو تو بود کرده دستشو امید...بیرون رفت و بست درو...اورد

  !میکردم نگاه جاهامون به

  :گفت اروم و کرد اي سرفه و سمتم برگشت امید 

  ! میخوابم همینجا من تخت رو برو - 

  !سرم رو کشیدم پتورو گفتمگو شبخیري....روم انداختم رو پتو و کشیدم دراز نکردمو گوش حرفشو 

  !کشیده دراز که بود معلوم تخت صداي...کرد خاموش چراغو.رفت مکث با امید 

  !بیرون اومدم پتو زیره از اروم 

  !امید - 

  هوم؟ - 

  میخواي؟ عروسی تو - 

  :گفت و کرد روشن تختشو کناره اباژوره...سمتم برگشت 

  چی؟ - 

  نگیریم؟ عروسی اصن میخواي میگم - 

  نگیریم؟ عروسی طناز؟ میگی چی - 

  نمیشه؟ اره - 

  !سقف به داد نگاشو سرشو زیره زد دستشو 
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  !نمیدونم - 

  !امید - 

  :گفت کالفه 

  !بخوابم میخوام....نکنی امید امید اینقدر میشه - 

  رفت گذاشت سرشو تا اما امید....نبرد خوابم سحر خوده تا... نگفتم چیزي 

  !میبردم لذت میکشم نفس دارم تو نزدیکه بار اولین براي اینکه..داشتم خاصی حس

  !میخوابیدي کنارم کاش! بودي کنارم کاش! میکرد دیوونه منو نزدیکی اینهمه نمیبرد خوابم بودمو کالفه 

  !بخشه ارامش کردنت نگاه چقدر...بهش سپردم نگامو سرمو زیره زدم دستمو 

  !نکن نگاهم میشم خیره بهت 

  !دستهایم..دارم که چیزیست تنها این...میخوابم و را خودم میگیرم اغوش در....میگیرم دراغوش را خودم 

 ***  

  ! شدم بیدار خاله صداي با که بود شده گرم چشمام تازه 

  !کن بیدار امیدم...سحره بیدارشو...جان طناز - 

 رو گذاشتم دستمو..کنارت اومدم!! شدم بلند بستمو موهامو...مالیدم صورتمو بار چند جامو تو نشستم بیرون رفت 

 هیچی...میکشیدي که نفس! بودي خوابیده شکمت روي...کمرت رو گذاشتم سرمو...بیدارشی نمیخواست دلم... شونت

  !امید نیست گفتنی تو کناره من حاله...کن ولش

  !امید - 

  ! نمیشد بلند اما میداد جواب میکردم صداش هرچی....خورد تکون کردم صداش دیگه چندبار 

  !سحره پاشو امید - 

 خنده با که میخوابید داشت دوباره..شدم منتظرش پوشیدمو شالمو و مانتو شدم بلند من...نشست و شد بلند دفعه یه 

  :گفتم گرفتمو بازوشو زیره رفتم صداداري

  !نداریم وقت پاشو دیگه بسه امید هه - 
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  !!اصن نمیخورم بابا ااااااي - 

  :گفتم کردمو بلندش خنده با دوباره 

  !ها میشه اذان من جون پاشو امید میشه گشنت - 

 هلش صداداري خنده با منم و میزد غر خودش با خودش...میدادم هلش کمرشو رو گذاشتم دستمو کف... ایستاد بزور 

  ....دستشویی سمته بره تا میداد

  :گفت خنده با خاله سفره سره بردم و کردم پر و اب پارچ کنارش رفتم بود گرفته خندش خاله 

  !!اصن میپره خواب از شکم هواش به میکنی صاش تا این..ها میکنه لوس واست داره خودشو - 

  !بود اینطور هم واقعا کاش خندیدم خیالیش خوش به دلم تو 

  :زد غر دوباره و نشست خاله 

  !که نمیشه بیدار..میکشم عذاب کنم صداش میخوام سحر اصن...علی این درمیاره پدرمو - 

  :گفتم سریع بیرون اومد دستشویی از امید 

  !کن بیدار علیم برو امید - 

  !شد اضافه بهمون علی بعدشم دقیقه چند یه نشست امیدم...رفت و داد تکون سري 

  ....دستشویی سمته رفتم کردمو تموم زود....شده هرجور خوردم اینبار اما نداشتم دوست قیمه خورشت وقت هیچ من 

  !!میشد اینجوري میخوردم قیمه هرموقع بیرون میریزه چونم زیره همه حاال میدونستم 

  ....خوردم اب لیوان یه سریع...بود گرفته وضو اشپزخونه تو امید...بیرون اومدم گرفتمو وضو 

  ...میخوند نماز روم روبه داشت دیدم و امید شدم بلند اول رکعت سجده از...ایستادم گرفتمو چادر خاله از...گفتن اذانو 

 مهم براشم میخونه درمیون یکی همیشه میدونستم....بودم ندیده خوندنشو نماز حال به تا داد دست بهم حسی یه 

  !میخونه چرا رمضون ماه خوب اما نیست

  !اومدي من قلبه تو بدجور اما نیاي خیلیا چشم به شاید....کردم نگاهش نشستمو سجاده پاي شد تموم نمازم 

  !!میخوند نماز و بود بیدار خاله..جاش سره گذاشتم کردمو تا چادرو سریع منم.... شد تموم نمازش امید 

  !!رفتم من بعدش اتاق تو رفت امید 
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 اینجوري بود عادتش بیداره میدونم..بود اویزون تخت از دستشم و بود کشیده دراز امیدم!!! کشیدم دراز دراوردمو لباسامو 

  !میخوابید

 بتونه شاید...کنه درك احساساتمو بتونه شاید کنم نوازشش که همین....خوابه شاید نخورد تکونی..گرفتم انگشتاشو 

  ....باشه داشته دوسم اینکه براي کنه اماده خودشو

  !!!کنم جا دلش تو خودمو میتونم که رفتاراست همین با 

 نگاه یه...اما بکشم دستمو میخواستم...طرفم برگردوند سرشو اروم...میدادم قلقلکش...دستش رو کشیدم انگشتامو سر 

  ...بست چشماشو و انداخت بهم کوتاهی

 یه فقط امید که حیف اما کنم تکیه دستا این به همیشه براي میخواست دلم...دادم فشار!!! دستش تو گذاشتم دستمو 

  !!میدونتش ساده برخورد

  !بخدا خیلیه باشی دستام تو تو اینکه..نیست کم من براي این...برد خوابم و بود دستش تو دستم 

  !!!میکنم نوازشت غریب چقدر اینکه میکنم نگاهت بیقرار چقدر اینکه یانه؟؟ میفهمی و عجیبم حاله و حس 

 ***  

  ...بود خواب هنوزم اما امید...شدم بیدار خواب از امید موبایل سرصداي با صبح 

  :دادم جواب...بود میالد...برداشتم موبایلشو سریع 

  بله؟ - 

  تویی؟ طناز.. سالم - 

   اره - 

  موندي؟ دیشب اونجا تو - 

  ..اره - 

  :گفت مکث با 

  کو؟ امید - 

  !خوابه - 

  نمیکنی؟ بیدارش - 
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  خوابه خیلی اخه - 

  :گفت صداداري خنده با 

  بودي؟ خواب کم تو چی؟؟ یعنی خوابه خیلی االن - 

  !سنگینه خیلی خوابش االن اینه منظورم مسخره نه - 

  !وایمیسه غروب دمه میاد اقا وایسم باید من گرما تو دوباره مغازه اومدم من بگو بهش - 

  :نگفتم چیزي خندیدمو 

   بیاد زود بگو بهش باشه - 

  ... باشه - 

  نداري؟ کاري - 

  خدافظ قربانت نه - 

  !فعال - 

  !!خوابیدم تختش نزدیک میشد که جایی تا..کشیدم دراز سرشو باال گذاشتم موبایلو 

  :کردم صداش موقع همون..خورد تکون...گرفتم دستشو 

  !!امید - 

  !بخوابم کنارش همینجا میخواست دلم چقدر!!! نشستم کنارش شدم بلند..نداد جوابی 

  !!!کتفش رو درواقع....کمرش رو گذاشتم سرمو بازم 

  !کنم چیکار دیگه بازیه بچه!! کردم تنظیم امید با نفسامو منم...بود عمیق نفساش 

  !!نشد بیدار ولی رفتم ور موهاش با!!! شونش رو گذاشتم دستامو 

  !دادم تکونش اینبار 

  !دهه ساعت امید... پاشو امید - 

  :کرد باز و مالید چندبار چشماشو.... سمتم برگشت سستی با 
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  چیه؟ - 

  ...پاشو - 

   خوابم خوب چی؟ که - 

  مغازه؟؟ بري نمیخواي مگه - 

  :گفت میبست چشماشو که همونجوري و برگشت غره چشم با 

  ....هست میالد نه - 

  ...زد زنگ میال االن - 

  گفت؟ چی - 

  !!مغازه بیاد بگو شد بیدار هروقت گفت - 

  :گفت مقدمه بی...بود سکوت! توجاش نشست و کرد نچی 

  میکنی؟ بیدار اینجوري رو همه تو - 

  : لرزید دلم 

  چی؟ یعنی - 

  :گفت اروم و شد بلند 

  !هیچی - 

 لباسی جا از شلوارشو...داخل اومد!!! کردم جمع جامم کردمو درست تختشو منم..برگشت شسته صورت با و بیرون رفت 

  ..برداشت

  :گفت لب زیره 

  ...برگرد - 

 لختشو تنه که نبود باري اولین این...دراورد پیرهنشو!! پوشیده که فهمیدم خودم نزد حرفی! برگشتم نگفتمو چیزي منم 

  !بودیم رفته دریا زیاد...میدیدم

  !!برداشتم بود صندلی دسته رو لباسام 
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  !!بیرون بود ریخته چونم زیره دون دون همه....میدونستم که شد همونطور...روش روبه شدم دوال و ایینه جلو رفتم 

 حالت به ابروهاشو و باال گرفت سرمو...خودش سمته کشید چونمو حرکت یه با!!! میدید رو نیمرخم تر جلو اومد امید 

  :گفت توهمو کشید کنجکاوانه

  شده؟ چی - 

  :گفتم کشیدمو دستمو 

  !حساسیته هیچی - 

  نبود؟ دیشب چرا پس چی؟؟ به - 

  :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون پوشیدمو مانتومو دادم ادامه کارم به 

 میریزه چونم زیره میخورم غذارو این تا دارم حساسیت لپه به اصن شاید نمیدونم!! دارم حساسیت قیمه خورش به - 

  !بیرون

  میخوري؟ داري مرض پس - 

  :گفتم سمتشو برگشتم 

  ..بودم مجبور - 

  چیه؟؟ داري مرض ادب بی....بیرون رفت طوالنی نگاه یه با نگفت چیزي 

  :گفتم گوششو کناره رفتم...میکرد درست موهاشو حال تو ایینه جلو داشت امید 

  میرسونی؟ منم میري داري - 

  : نکرد نگاهم 

  بري؟ میخواي االن مگه - 

  ...دیگه اره - 

  : سمتم برگشت 

  ...علی پیشه اونم!!! بهتره نباشی خونه این تو تو هرچقدر اره - 

  :گفتم دادمو فشار هم روي دندونمو...میزد حرف بودن اون کناره و علی از اینکه از میشد خورد عصابم 
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  نه؟ یا میبري - 

  حاضري؟!! اره یعنی حرفم معنی - 

 نماز تا خونی قران جلسه میرفت رمضونا ماه همیشه طیبه خاله...جلسه میرفت داشت خاله سمته رفتم ندادمو جوابشو 

  ....برنمیگشت ظهر

  ..بود بیخود علی باوجود خونه اون تو من حضور هم واقعا اما کرد اصرار خیلی...کردم خدافظی باهاش رفتم 

  ...بود منتظر ماشین تو امید..رفتم برداشتمو کیفمو 

  !!!دیدم هم رو خوابالو امیده قیافه که دختریم تنها من...کردم نگاهش 

 محسوب امتیاز یه حساسه اینقدر موهاش دکور نخوردن بهم و قیافه روي که امیدي براي اما نداشت فرقیم زیاد البته 

  !میشه

  ...کرد گیرم غافل آنیش نگاه با امید 

  میکنی؟ نگا چیه؟ - 

  بکنم؟ نباید نگاهتم بابا اي!! برگشتم انداختمو باال اي شونه 

  :گفت مقدمه بی خیلی! میشدم هالك داشتم گرما از من و بودیم قرمز چراغ پشت 

  کنیم؟ چیکار باید جاش به نگیریم عروسی - 

  :گفتم لبخند با 

  ...مسافرت میریم هیچی - 

  :گفت و کرد جمع قیافشو 

  دوتایی؟ - 

  چیه؟ مگه اره - 

  :گفت لب زیره و زد فرمون به اروم و کوتاه اي ضربه و برگشت 

  !هیچی - 

  !!!تو رفتم و کردم تشکر نگفتم چیزي منم!! نه یعنی داد تکون سري تو بیاد که کردم تعارف...خونه دمه رسیدیم 
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 هر...کنم گله مامان از میخواست دلم....نداشتم جوابی من..بودن خوب.. گفتین چی شد چی اینکه از پرسید خیلی مامان 

 خاله نکرد اینکارو مامان وقتی اما...میذارن جلوش چیزي یه زنش مادر یا شوهر مادر خونه میره تازه که دامادي عروس

  !گرفت من از رو گلگی فرصت من کیف توي خاله کادو خالی جاي اما...دیگه نداد انجام طبیعتا هم

 یه باالخره اینکه امیده...امید با همش...میکردیم استفاده طالییمون دوران از مدلی این امید و من و میگذشت روزها 

  !عالمه خدا کی اما! میشه عاشقم امید روزي

 احیارو یکی محرم یکی مذهبی مراسماي همه از کال...بودم احیا عاشق من....بود رمضون ماه یکم و بیست روز حدود 

  ...میگرفت احیا تلوزیون با همیشه مامانم...داشتم دوست

  ...دراوردم مشکیمو چادر کمد تو از! محلمون مسجد بریم گرفتیم تصمیم من اصرارهاي با اما امسال 

  ...بودم پوشیده مشکی سراسر...بودیم پوشیده چادر هردومون بود حاضر مامان 

  !باشم راحت نظر یه از که پوشیدم مقنعه کنم کنترل رو چادر راحت نمیتونستم چون 

  ! میدید فیلم و بود نشسته تلوزیون جلو بابا...کرد نگاهم لبخند با مامان 

  !!!کیفم تو گذاشتمشون بوسیدمو قرانو بار یه...برداشتم میز کشوي تو از و مفاتیح و قران 

 پسر عالمه یه....مسجد دمه رسیدیم....خیابون تو میومدم ایام این تو اونم شب موقع این بود باري اولین...رفتیم پیاده

  ...میشناختم بعضیاشونو...بودن ایستاده اونجا

  ...بود کتونیام به چشمام... گرفتم مامانو چادره ناخداگاه بچگیم دوران یاده به و پایین انداختم سرمو دیدنشون با 

 من داشتن دوست محلمون پسراي از خیلی شاید...نداره دوست که شدي ادمی عاشقه گذاشتی عد حاال گفتم خودم با 

 خوشش من از بود وقت خیلی سامان داداشش...شنیدم هامون همسایه از یکی صدیقه از بکنم بهشون نگاهی یه

  ....میومد

  !بود کار پاي یه مذهبی مراسماي تواین ام همیشه و بود زیري به سر پسره 

  ....اینکه دارم و امید مثه ادمی لیاقت من واقعا شایدم...  نمیدونستم سامان الیق خودمو اما من 

  ....کنی زندگی باشن داشته دوست اینکه بدونه باشی کالغ مثله کنی عادت باید که..میگم اینو فقط...کن ولش....هه 

  !میخوندیم کبیر جوشن مامان کناره اما من...میزدن حرف و بودن نشسته سمت یه باهم همه محلمون دختراي 

 میتونست که خاطراتی تداعی و امید مهریاي بی اما چرا نمیدونم...گلوم تو افتاد بغض هوا بی...کردن خاموش چراغارو 

  !میکرد سنگینتر بغضمو نباشه تلخی این به
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 قرمز چشماش مامان...بود بریده امونمو گریه....بخونم رو خطی که نمیذاشت اشک پرده نمیدیدم چیزي...کردم باز قرانو 

  ....برگشت دوباره و کرد نگاه منو تعجب با اي لحظه بود

  !!!قران از اي صفحه رو چکید اشک درشت قطره یه بستم چشمامو 

 لبخندي اشک بینه! میکردن پنهان نوجوونیرو هاي خنده گاهی میزدنو حرف هنوز دخترا..کردم چپم سمته به نگاهی 

  : گفتم زدمو

 هر از که نجیبی نگاههاي...اراده بی لبخنداي برسم؟ بهش مونده هنوز یا شدم رد بود؟؟؟ کجا من روزاي این پس - 

 دوري پسر یه چشماي به مستقیم نگاه از همیشه...بود من امثال و من براي این البته....میدزدیدن پسري

  !!!بخونه چشمام از رو چیزي..نمیخواستم... نمیتونستم..کردم

  !!نمیخوره رقم برام امید مثه ادمی کناره قطعا کجاست؟؟ بیبهانه شادیهاي این پس 

  ....میکردیم تکرار ماهم میگفت هرچی اقا...سرم رو گذاشتم قرانو...برگشتم هرزمانی از تر غمگین 

  ...دارم تو از و عجیب صبره این شاید..گرفت بیشتر دلم همیشه از.....اومد که فاطمه حضرت اسمه 

 حضرت به کرد حوالم و فاطمه گرفت شناسناممو اسمه باشه نشده چیزیم اینکه نیت به مادرم افتادمو پله از بودم بچه 

 از من اینارو شاید...بود او وجود تو همه و همه.. دادن قورت گاهی.... صبر و تحمل...بودم خودش بیمه حاال...زهرا

  !!!دارم خودش

 بیام هرشب میتونستم کاش..بود مراسما این از همیشه کاش بشم دور مکان اون از نمیخواست دلم...بود مراسم اخراي 

  !!کنم خالی خودمو..کنم گریه اینجا

 خداکنه! ببخشه عشق با اما ببخشه!! خودتو خوده خوده..تورو...ببخشتت من به کردم دعا!! هرزمان از بیشتر کردم دعا 

  !شه تبدیل تنفر به عشق اینهمه که روزي نخوامت که نرسه روزي

 کال اصن..نمیرم نمازعید براي وقت هیچ من...بود فطر عیده فردا...داشت ادامه همیشه کاش گذشت تندي به احیام ایام 

  !نمیاد خوشم

 روزه که بود رفته یادم تلوزیون جلو نشستم بیکار منم...بود رفته که مامان نبود خونه کسی شدم بلند که صبح 

  ...کردم حلقه لیوان گرماي به دستمو...میز پشته نشستم ریختمو یکی بود روشن چایی...نیستم

 حرفا این و عاشقانه هاي جمله همشم...بودم فرستاده مسیج امید براي چندروز این تو..شدم خیره نامعلومی نقطه به 

  !ندادم بهش دیگه منم..گرفت حرصم...نداد جواب یکبارم

  !بخریم جهاز و بریم گرونی این تو اونم تابستون گرماي تو مامان با باید که فردا وبه زندگیم به..میکردم فکر امید به 
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  !نمیره کتم تو سیسمونی اما شوهرش خونه تو بره باید اي پشتوانه بایه دختر..طبیعیه امره یه جهاز حاال چی؟؟؟ که واقعا 

  !!نمیفهمم..مرید خرید برن باید دختر خانواده میشه بابا... پسره واال 

  ...پرید قلبم...امیدبود...امد اف اف صداي...کنم عوض نداشتم حوصله دیگه..بود کرده یخ چایی اومدم خودم به 

  .بود..خوب لباسمم... قیافم بود خوب ایینه جلو رفتم 

  میکرد؟؟ چیکار اینجا االن 

  !!تو اومد و کرد سالمی لب زیر...کردم سالم لبخند با جلو رفتم!!! باال اومد!!! ایستادم منتظرش در کناره 

  !!وا 

  :گفت اروم!!! مبل رو نشست حرف بی 

  !!بریم بپوش لباستو - 

  کجا؟؟ - 

  :کنارش نشستم!!! نداد جواب 

  شده؟؟ چیزي کجا؟ امید - 

  !!امروز تهران اوردنش...کرده فوت مامانی - 

  :گفتم اروم...بگم چیزي نمیتونستم.....چرا االن؟؟؟ چرا...شدم شوکه 

  میگی؟ راس - 

  :گفت و داد تکون سري 

  ...بپوش لباستو بدو - 

 منو دورادورم خونی حسه این باالخره خوب اما نمیدیدم مامانیو زیاد اینکه با...اتاق تو رفتم دادمو تکون سري 

  !!!میکشونه

 با وقت هیچ من اما بیشتر دایی... بار یه ماهی شاید دیدنش میرفتن زیاد هامون خانواده میکرد زندگی شمال مامانی 

  !!!نمیرفتم مامانینا
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 حتی..بود مریض خیلی مامانی..خوب اره...بود ازدواجمون اومد یادم که چیزي اولین شاید...داد دست بهم بدي حسه 

  !!بمیره موقع بد اینقدر نمیکرد فک هیچکی باالخره خوب اما!! شه بلند جاش از حتی یا دستشویی بره نمیتونست

  ...سرم انداختم سادمم مشکی چروك شال!! مشکی جین شلوار با...پوشیدم اسپرت مشکی مانتو 

  ...امید جلوي رفتم کتونی یا برداشتم کالجمو کنم چیکار... بپوشم کتونی نمیدونستم 

  بپوشم؟ کودومو امید - 

  :گفت امیزي سرزنش نگاه با 

  !!کنه نگا تو پاي به نمیاد کسی االن - 

  :گفت امید که بیرون میرفتیم داشتم... پوشیدم زمینو رو انداختم کالجمو....ام شدم ناراحت 

  ... بیار چیزي لباسی مشکی روسري یه خاله واسه.. رفت یادم آخ - 

  .... کولم تو چپوندم مامانو وسایالي...برگشتم دادمو تکون سري 

 گندش زیادي امید شایدم یا...خرم چقدر...احمقانم حرکت خاطره به میکردم سرزنش خودمو...پایین بود رفته امید 

  ...میکنه

 چشمامو کشیدم عمیق نفس یه ایستادمو راهرو توي....انگار نه انگار اما..باشی ناراحت...کنی گریه باید االن چیه؟؟ گنده 

  :گفتم دلم تو بستمو

  !!!دیگه یکی میشم..نمیشناسم خودمو اصن نمیدونم خودمو احوال کنارتم وقتی من اره...کنم اعتراف بذار - 

  ...نداره معنی تو کناره برام هم عالم غمه بزرگترین انگار 

  ...باز چشمامم کردمو ازاد شدمو حبس نفس 

  ... راهرو دیوار به میکشیدم دستامو..پایین رفتم اروم 

 نگاه قیافشون و تیپ به بیري هیري این تو میفتم کارم یاده وقتی میگرفت حرصم خودم چقدراز...زد بوق چندبار امید 

  !فکرم بی چقدر که نکنه فکر کاش..کنم جلوه بچه و احمق امید جلو نداشتم دوست میکنن؟

  !!!جین مشکی شلوار یه با بود تنش مشکی مردونه پیرهن...کنارش نشستم 

  !سمتت میکشونه شکلی این منو که وجودته تو خاصی چیزه یه تو...خوشتیپ حال عین در اما ساده چقدر

  :گفت اروم 
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  نه؟ میفته عقب مام عروسیه - 

  ...نگفتی مگه...دیگه حتما - 

  :گفت بشه تموم حرفم نذاشت 

  !بگیریم فعال نمیتونیم همونم زندگیمون خونه سره بریم بگیریم مهمونی یه میخوایم باالخره که ما داره فرقی چه - 

  ...نگفتم چیزي 

  میکنی؟؟ تلقی ساده و بیان مقدمه بی اینقدر و مسایل ي همه همیشه تو - 

  :گفت و نشست لباش رو اي مسخره خنده 

  !!!!!میزنم حرفمو روراست و رك...میاد بدم کردن من من از من - 

  ...اور عذاب چه - 

  !!!!!  مردا و زن همه مثه باشم داشته باهاش عادي صحبت یه نمیتونم چرا نمیدونم...نگفت چیزي 

  ؟ کجان اینا مامان االن - 

  !میشورنش دارن... زهرا بهشه رفتن مامانتم و زهره خاله...شد بد حالش..هنوز بیمارستانه من مامان - 

  خوبه؟ خاله حاله حاال - 

  ...خوبه اره - 

  !!!میکردم پاك دستمال با و میکرد عرق هی لبم پشت....ترافیک هم... افتاب هم بود گرم هم 

  ...باشه عالم مکث زیباترین میتونه ترافیک تو با امید 

  !نکنه کورم افتاب این از بیشتر تا کردم صورتم حائل دستمو..زدم لبخند افکارم به 

 رو بود انداخته و هیکلش تمام...باال میپرید هی داشت قلق دراورد سرمو باال افتابگیر طرفمو شد خم حرف بدون امید 

  ...بودم دوخته چشم صورتش به لحظات این ي همه توي من و بود نزدیکم....پام

  ...باال پرید افتابگیرم دوباره و عقب برگشت حرف بدون...کرد نگاهم و برگردوند صورتشو ایستاد دستاش 

  کنم؟ نگاهت داره عیبی مگه چیه؟ 
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 چیزي و کرد نگاهم امید برنگشت دیگه..کردم ولش بعدم نگهداشتم ثانیه چند یه و باال زدم افتابگیرو اروم و حوصله با 

  .....نگفت

  :زد غر امید...بود شده روون ترافیک 

  !شلوغ جام همه و فطر عید امروزا هست روزیم چه - 

 به امید...بود دراومده ماشینا بوق صداي...سوپریه یه تو رفت....شد پیاده سریع و کنار زد...پسر نبودي بداخالق اینقدر تو 

  !دستش معدنی اب یه با بیرون اومد دو

  !!! من بغله انداخت معدنی اب و نشست...خواهی معذرت نشونه به باال گرفت یکیم اون سینش رو گذاشت دستشو یکی 

  :خیابون به نگاهی و انداخت بهم نگاهی یه...کرد حرکت 

  ....درشو کن باز - 

  :گفت دستشو گرفت...جلوش گرفتم 

  نمیخوري؟؟ - 

  ....حاال بخور - 

  ..:سمتم برگشت عجیبی لبخنده با...خندیدم...گردنش تو ریخت ذرم یه خورد 

  ..دیگه گرمه چیه؟؟ - 

 نبودم اینجوري اصن من...میخوردم تورو دهنی اینکه بود دلچسب چقدر...سمتم گرفت شیشرو و زدم لبخندي بازم 

  ....نه هرکسیم دهنی خوب اما....  میخوردم دهنی

  : گفتم سمتشو گرفتم شیشرو 

  کیفم؟ تو بذارم یا میخوري - 

  :گفت خنده با 

  ....بابا کیفت تو بذار بودي همین همیشه - 

  :گفتم مقطعی خنده با منم 

  چیه؟ مگه بودم؟؟ چیجوري - 
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  ....باشه دستت این نمیشه ریخته بهم که ماشین حاال...کنی جور و جمع و چیز همه میخواي سریع همیشه - 

  ...میکردم جمع باید سریع چیزو همه داشتم وسواس مثه حالتی یه بچگی از من میگه راست خندیدم 

  !!اشغالی تو مینداختم برمیداشتم میپریدم ها فرسنگ از میدیدم زمین رو برنج دونه یه 

  :گفتم عقبو صندلی کردم پرت شیشرو صداداري خنده با 

  داري؟ دوست اینجوري - 

  :گفت و کرد اي خنده عقبو گرفت سرشو 

  ...میاد خوشم شلخته ادماي از من اره - 

  !باشه دروغ اگه حتی کنه شوخی بذار خوب اما میکرد شوخی داشت میدونستم 

 کنارش امید خوبه اخالق همین با هم به نزدیک فضاي همین تو کنارش ابد تا داشتم دوست من ولی رسیدیم 

  !بهتره اخالقش باشه دپرس و ناراحت باید که االن برعکسه...باشم

  : گفتم امیدو جلو ایستادم...کنارم اومد و کرد قفل ماشینو امیدم...دوشم رو انداختم دوتایی کولمو! شدم پیاده 

  !جلوییس زیپ این تو بدي عینکمو میشه - 

  ....برگرد - 

  ....میرسید اینجام تا گریشون صداي افتادم راه کنارش کردمو تشکر بست کیفمو زیپ دستمو داد 

  :گفتم اروم گرفتمو پشت از دستشو...برسم بهش تا کردم زیاد سرعتمو میرفت من از جلوتر امید 

  ....خوب وایسا - 

 دستامو هواي که خوبه چقدر...افتادیم راه دادمو فشار دستشو محکمتر....دستم به نگاهی و کرد بهم نگاهی 

  !زن مفت حرف فامیل دوتا جلوي حداقل منی مال تو که لذتبخشه چقدر....داري

  ...بگیر ازم کیفمو حداقل.... خشکی اینقدر چرا....گرفتم بازوتو...میشدیم رد قبرا این الي البه از داشتیم 

  کجا؟؟ من رویاهاي امید و کجا تو! مغایره امید عجیب هاي ویژگی تموم با من رویاي که واقعا 

  !دارم دوست بیشتر رو خیالت من 
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 با! نمیرسه من موي پاي به رقمه هیچ که میدونم اینو اما..میومد بهش فر موهاي چقدر!!! دیدم شراررو دور همون از 

  !داشتم زیبایی موهاي نداشته اینهمه

  ....میریخت اشک اروم اروم.. سرش رو بود گذاشته دستشو و بود نشسته زمین روي مامان 

 کناره چینه از اما نمیلرزید سرصداها این با دلم من...میزد حرف و میکرد گریه بود زاري و شیون اهله خیلی زهره خاله 

 رفتم....امید دسته دادم دراوردم کولمو دور همون از کنمو کنترل خودمو نتونستم....ترکید دلم نه که لرزش مادرم چشم

  !!!میدونه خدا که دادم فشارش اونقدر...بغلش تو

  ..بود سوزناك و بیصدا هاش گریه که مامانم میلرزیدم اروم 

 شماله تو کوچیک ستون یه همون که میشه باورم داره تازه انگار...ریختم اشک عالمه یه کردمو بغل زهرم خاله و مونا 

  ...شد خراب و ریخت هم مادر دله

  ...میریخت اشک و میخوند قران و بود نشسته....اوردم براش سریع خواست قران یه مامان 

 رو بود انداخته کولمو...کنارم اومد امید...خوندم سوررو همون کنارش نشستم گرفتمو خانومه یه از قران یه منم 

  ..پام جلو گذاشت کولرم.... نشست...دوشش

  :گفت اروم گوشم زیره امید...خوندم قرانمو ندادمو اهمیتی 

  ..اومد میالد - 

  !!شدم بلند مکثی با منم شد بلند امید.. جلو اومد نگرانی چهره با..کردم نگاهش و باال گرفتم سرمو قرمز چشماي با 

  ...میکرد احوالپرسی میتکوند پشتشو که همونطور امید 

  ...میگم تسلیت - 

  ...اومدي کشیدي زحمت..مرسی ممنون - 

  ...بشین بشین...وظیفس - 

  ...گفت تسلیت و کرد احوالپرسی مامانم و خاله با میالد.... مامان کناره نشستم بازم 

 ور باهاش همش پایین سرش و بود دستش درختی برگ امید...میزدن حرف و تر عقب رفتن امید و میالد 

  ...میزد حرف خودش واسه میالدم...میرفت

  !اینجا گذاشتمش که کردم اشاره نمیشناختمش که خانومه همون به...بغلی قبر سنگه رو گذاشتم بوسیدمو..بستم قرانو 
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 از بدتر باید االن وگرنا بود پیر و مردنی مامانی واقعاهم که شکر خدارو...میکرد ناله...میمالیدم پشتشو کردمو بغل مامانو 

  !میدیدیم خواهر تا سه ازاین اینارو

  :گفت شدم بلند منم جلوتر اومد میالد 

  !مغازه برم باید کن خدافظی مامانت از دیگه جلو نمیام... میرم دارم من نداري؟؟ کاري - 

  :گفتم زدمو لبخندي 

  !!خدا به بیاي نداشت توقع کسی کشیدي زحمت ممنونم - 

  :گفت سینشو رو گذاشت دستشو 

  !!زنگه یه کارش..بگو نکن تعارف داري کاري خودمی خواهر - 

  !!حتما..مرسی - 

  :گفت اروم 

  چطوره؟؟ امید با رابطت - 

  !کنه عادت که میخواد یکم اونم که میبینم! شده بهتر... خوبه - 

  داري؟ دوسش تند اونقدر اول مثه هنوزم - 

 درست من بگی و بگیري بل توام که بود زودگذر تنده تبه یه بگم اینکه..بشنوي میخواي چیو تو میدونم من میالد - 

  ....همین... بده که میبینم بیشتر االن فقط... فقط... اندازه همون به... عاشقشم هنوزم من میالد خدا به نه ولی... گفتم

  :گفت اروم..پایین انداختم سرمو کردمو بغض 

  میگه؟ چی امید...راسی! ..بشه تو براي نمیذاشتم بود بد اگه...باش مطمئن... نیست بد امید - 

  میده؟ اس و میزنه زنگ بهش شراره چی براي 

  :ریخت قلبم 

  !نمیگه رو چیزي من به امید...نمیدونم - 

  : داد تکون سري 

  نداري؟ کاري....برم باید من دیگه خوب - 
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  : گفتم گوشش زیره... امید کناره رفتم منم...رفت...کردم تشکر ازش 

  بیاري ماشین از ابو میشه - 

  ...هست اب اونجا...رفته شده تبخیر اون دیگه االن - 

  :گفتم حرص با 

  ..نمیگفتم تو به مرد همه اون بینه برم میخواستم اگه..دیدم نبودم کور - 

  :گفت غره چشم با و گرفت بازومو محکم پشت از کن ابسرد سمته رفتم خودسرانه 

  ...میارم خودم وایسا - 

  :گفتم نیومدمو کوتاه غیرت؟؟ بی و تفاوت بی اینقدر ادم یعنی.... بود گرفته حرصم 

  ...میرم خودم.. منتظرته زنی دید شریف شغله نکن ترك پستتو.. نمیخوام نه - 

  !رفتم کشیدمو دستمو که بده جوابمو میخواست روهمو کشید دندوناشو حرص با 

 حاضر اینکه از تفاوتیش بی از.... بود خوردن اب یه بکنم نمیخواستم کاري نبود مهم برام مردا بینه برم که این دراصل 

  !خوردم حرص و شکست دلم بده انجام کاري من براي نیست

 رفته امید....میزدن حرف باهم شهروز و شراره...میکرد نگاهم اخم و غضب با امید نشستم و مامان سمته برگشتم دوباره 

  ...شد همکالم باهاشون و ایستاد شهروز کناره

 دستمو دور همون از منم..انداخت راه زاري و گریه سمتشو پرید کنم کنترل نمیتونستم دیگه مامانو... اوردن رو مامانی 

  !!کردم قناعت ریختن اشک به بغلمو زیره زدم

  !اورده در هم رو اشکم دلم درد صداي که رهایم کسی نیست تو دوریه براي اشکهام اینبار ببخش مامانی 

  ...میکوبید تر محکم من قلبه میشد تر نزدیک بهش که قدمی هر...نزدیکتر اینبار شراره و شهروز کناره امید 

 طناز...دریغ اما..اما..بترسی نباید کسی هیچ از نیست اي کاره دیگه شراره...شده تو ماله امید طناز؟؟ میترسی چی واسه 

  !نیست تو ماله روحش...نه دلش اما شد تو ماله امید

 ارام فقط...ندادم صدایی نکردم ناله...نزدم حرفی...میشه بیشتر اشکهایم جرم و بزرگتر من تنهایی حجم یعنی این و 

  گریستم
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 اون به اینو... بشکنم نمیخوام من میالد...سادگیه جواب این...میشکنه عاقبت باشه بااحساس هرکی..میگن راس...هه

  !میکنه ناامید منو بدجور داره اما باشم امید بدون نمیخوام...بفهمون خرت کله دوسته

 احساس و دل با که کسی...میگه دوروغ خودشم دله به اون اما..اما میکنم صحبت باهاش خیلی من طناز...باشه..باشه - 

  هان؟ داري توقعی چه ازش میجنگه خودشم

  ...بخدا همین داره وجود طنازیم بدونه..باشه یادم گاهی اینکه فقط...ندارم توقعی هیچ امید از من - 

 همه که شده تربیت خودکار طور به انگار امید...امیده مثه مغروري و تفاوت بی ادم از توقع بزرگترین از یکی این - 

 فکر اینکه بدونه امید به دادم پیشنهاد وقتی..کنیم ایجاد تغیراتی یه مغازه تو میخواستیم مدت یه ما طناز...بزنه پس چیزو

 درست تصمیم نمیده اجازه خودگیریش حسه این عجیبیه ادم امید.... اره گفت اومد فرداش خودش اما....نه گفت بکنه

  ...میدي پیشنهادو این بهش تو که داره دوست میفهمه روزي یه باش مطمئن بگیره

  میگم؟ چی میفهمی 

  :گفتم اروم...نفهمیدم اخریرو جمله این معنی حقیقتا 

  کنم؟ خالی خودمو بزنم حرف باکی دیگه من بري توام...میالد - 

 پایان بیام باید که فعالنه...پیشت میام باش مطمئن بعدشم تلفن پشته از حاالم...میدیدیم همدیگرو همیشه ما مگه - 

  ...کنم جمع وسایالمو با بدم تحویل ناممو

  شد؟ تموم نامت پایان راسی ا - 

  !ندارم حوصلشو اصن که برام نزنه تکرار کن دعا..ابکی موضوع یه با اونم بابا اره - 

  ....نمیزنه که ایشاال - 

  ..عتیقن خودش مثه دوستاشم میکردم فک...امیده مثه میکردم فک...بودم میالد فکره تو همش شب اخره تا 

  !خونه بودیم برگشته که بود اي هفته یه...میخوند قران داشت مبل رو بود نشسته مامان...خندیدم فکرم به 

  ...بکنم کاري گرفتم تصمیم خودم..نمیزد حرفم باهاش حتی مامان و میومد درمیون شب یه بابا 

  ...خواب براي اتاق تو رفت و بست قرانو سریع مدت این عادت طبق مامان زدن خونرو زنگ 

  ...بود شده جوري یه. باشه داشته مامان با تري قوي رابطه تا نمیکرد تالشی هیچ انگار نه انگار که بابام 

  ...بوده اجباري ازدواجشون تقریبا که میدونستم اینو مادرم و پدر گذشته از.. نداشت قدیمو صفاي اون دیگه 
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 اعتنایی بهش بود وحید اسمشم که پسرعموش اما کرد اعتراف عشقشم به مادرم حتی... میخواست عموشو پسر مامانم 

 بابام که بود شده سالش دو و سی باال بود رفته تقریبا منم مامان سن...کرد ازدواج داشت دوسش که دختري با و نکرد

  ...کرد قبول بدیهاش تموم با بابارو بره دستش از که اینم شانسش اخرین ترسه از مامانم گفت میشه خواستگاریش اومد

 حتی و موندن مجرد عمر اخره تا بودم مامان بجاي من اگر..داره تعجب جاي من براي واین...نمیزد دم و میشد اذیت 

  !نمیرفتم عالقه بدون ازدواج بار زیره اما میکردم تحمل مردمم مزه بی پرونیاي تیکه

  ..دختر یه وجوده با اونم...میکنی عادت زندگیت مرده به نخواهی خواهی..کرده فرق قضیه حاال خوب اما 

 هنوز میکنم حس سردي اینهمه با..هست بینشون اي عالقه حال این با نکنه تپتپ بابا براي مامانم قلبه میدونم حاالم 

  !نشده قطع محبتشون و مهر هاي پایه اون

  ...بشنوم زدناشو غر باید من میشه بیدار مامان که صبا اما میخوابه مامان پیشه میره شبا بابا 

  !کنارش نشستم اوردمو شربت یه بابا واسه 

  خبر؟ چه - 

  :گفتم انداختمو باال اي شونه 

  !نیست خبري هیچی - 

  چطوره؟ امید - 

  ....شدم غمگین 

  !خوبه اونم اره - 

  :گفتم اروم منم و نگفت چیزي بابا 

  ...بابا - 

  ...داد تکون سري 

  .. خیلی وقته چند این راسش - 

  :گفت حرفم وسطه کالفه و بست چشماشو 

  کنید؟ خورد منو اعصاب مادرت مثه دوباره اومدي توام طناز - 

  !باهات میزنم حرف دقیقه یه دارم میکنی؟؟ اینجوري چرا بابا - 
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  !نداري مادرت از طرفداري جز کاري تو - 

 مامان با نمیکنی تالش چرا...خونه میاي درمیون شب یه جدیدا چرا چی؟ شما....بد مامان اصن شما؟ میگی چی بابا - 

  شدي؟ اینجوري چرا بابا کنی؟ برقرار ارتباط

  !ندارم مادرتو این حوصله دیگه فقط جون بابا نشدم جوري من - 

  ...لرزید قلبم 

  نداري؟ مامانو حوصله چی؟ - 

 به خونه میام کوفته و خسته! ندارم اعصابشو من..میزنه غر همش میشینم کنارش دقیقه یه کرده خستم ندارم نه نه - 

  !سمتم برنمیگرده صبم تا اتاق اون تو میچپه کنه استقبال ازم اینکه جاي

  !بود شده بدخلق و اخالق بد مامان میگفت راست بابا لحاظاییم یه از 

 باید که عمیقی عشقه اون چون شاید نمیدونم...بود همین حرفاش اونم اما بودم کرده صسحبت مامان با نداشتم جوابی 

  !بگیرن دیده نا همو بدیهاي نمیتونن..بیان کنار باهم موارد از خیلی تو نمیتونن ندارن باشنو داشته

  !نمیاد چشم به خصلتهاشم بدترین حتی که دارم دوسش اونقدر...امید به من حس برعکس دقیقا 

  ....اتاق تو رفتم شدم بلند کردمو پوفی 

  ! میزنه پرپر صداش براي دلم! خیلی..شده تنگ امید براي دلم 

  !اومد صداش تاخیر با! گرفتم شمارشم برداشتم موبایلمو و دریا به زدم دلو 

  بله؟ - 

  ...پوشوند چهرمو لبخندي ناخداگاه کشیدمو عمیقی نفس 

  خوبی؟..سالم - 

  !!!بذاري تو اگه خوبم اره - 

  ... شدم ناراحت 

  گفتم؟ چی مگه - 

  !میشه منتهی دعوا به اخرش میزنم حرف تو با که هردفعه... نمیگم االنو - 
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  :گفت و کشید عمیقی نفس....نگفتم چیزي 

  شدي؟ ناراحت - 

  !نیس مهم.. نه - 

  کجایی؟ - 

  !خونمون - 

  ....حلقه خریده واسه بریم فردا داره اصرار مامانم - 

  ..میدم خبر بهت...بگم مامانم به باید - 

  !دیگه برگردیم بگیریم حلقه یه دوتایی بریم میخوایم نمیخواد که اجازه دیگه - 

  کی؟...باشه - 

  !دنبالت میام خوم فردا که گفتم - 

  میاد؟ ام خاله - 

  !نه - 

  !باشه اهان - 

  نداري؟ کاري - 

  !خدافظ نه - 

  !میکرد ناراحتم که واقعا! میزد حرف بد و تلخ ر چقد. بودم ناراحت ازش هنوز 

 مغازه امروز....چجوریه زندگیش بفهمم نمیتونستم...بود اي پیچیده ادمه خیلی...بودم میالد درگیر زیادي بود چندوقتی یه

  !میکنه ول و مغازه و میره داره همیشه براي اونم میره داره که نگفته امید به هنوز بود

  ...بود تنها میالد...مغازه رفتم 

  !کردم سالم بلند صداي با و داخل رفتم لبخند با 

  ..جلو اومد و زد هم موهاشوبه....بود خسته نه ناراحت.. بود جوري یه قیافش 

  چطوري؟ - 
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  !میري خبر بی میاي خبر بی..هست اینجا طنازیم یه نمیگی...اقا بهتري شما - 

  !زد اي حوصله بی لبخند و نگفت چیزي 

  :گفتم اروم پشخونو رو شدم دراز 

  شده؟ چیزي میالد - 

  !میدیدم نیمرخشو...اي دیگه سمته داد نگاشو 

  نیست چیزي..نه - 

  !هست خوبم هست اتفاقا چرا - 

  :گفت اي خسته صداي با سمتمو برگشت کالفه 

  ...خیلی خستم خیلی طناز - 

  شده؟ چی میالد بگو من به - 

  :گفت و داد تکون سري 

  !حرف همه این باره زیره میشم خفه دارم چون بگم باید میکنم فک اره - 

  !میرسیدي نتیجه این به زودتر باید - 

  ...واینسا اینجا پاساژ بغله شاپه کافی همین...بیرون بریم بیا - 

  ...باشه مغازه تو کی - 

 خوشگلم چه برادري چشمه به گفتم دلم تو...مغازه تو وایساد اومد و کرد صدا پسررو یه بیرون ورفت داد تکون سري 

  ...نکرد نگاهمم اما دادم تکون سري..هست

  چیکار؟ میخوام تورو نگاه من درك به 

  ! میالدم...صندلی پشته نشستم 

  :گفتم روهمو کردم قفل دستمو 

  !کن شوروع خوب - 

  بگم؟ چی از - 
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  میالد؟ اي اشفته چرا - 

  !نمیاوردي طاقت میومد پیش برات مسایل این تو اگه شاید نمیدونم.... حالم سره تازه من طناز - 

  !دراوردي پدرمو بابا بگو - 

  !نمیزد پدرم درمورد حرفی اصن مادرم یعنی...مرده پدرم میکردم فکر بچگی از من ببین...راسش - 

  !پدر دست با نه شدم بزرگ خودم پاي روي من میفهمی؟؟..طناز رسیدم سن این به تا بدبختی با 

  !میکنه چیکار و کجاست من پدره فهمیده حاال!!! کرده پیداش مامانم حاال 

  !میفهمم ولی.. نفهمیدم مامانمو فراره بابامو کردن ول دلیل هنوز 

  !!کرده هندستون یاده فیلش سال همه این بعده... شده حریص...هه...بگیري ازش حقتو و بري باید میگه مامانم حاال 

  ..میکردم گوش حرفاش به باز دهنه با 

  داري؟ ازش چیزي نشونی میکنه؟؟ چیکار پدرت االن - 

  کنم؟؟ گدایی و میداد بهم بچگی از باید که حقی ازش برم بعد ببینمش حتی نمیخوام یعنی...نه - 

  !همین بود محبت کم یه فقط کم یه من حق نبود پول من حق 

  ....فامیلت و اسم از یعنی خوب..میالد خوب - 

  :گفت و کرد قطع حرفمو 

  !نرسه ما به دستش اینکه براي شاید...کرد کارو این مامانم بچگی همون یعنی...رومه مادرم فامیلی من - 

  میکنه؟ زندگی شکلی چه کجاست؟؟؟ پدرت میدونی االن اصن کنی؟؟ چیکار میخواي حاال - 

  !داره بچم و زن...کال بانکه تو نمیدونم یا..بانکه کارمنده میگه - 

  : گفتم دادمو تکون سري 

  میري؟ داري چی براي حاال میالد - 

 که بچاپه مردي از میخواد و اورده کم االن مامانم.... برم میخوام..بدم انجام میخواد مامانم که کاري نمیخوام چون - 

  !داره وجود میالدیم نمدونست اصن میکنه زندگیشو راحت خیاله با داره

  !شده پاپیچش مامانم 
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  : گفت دستشو تو گرفت سرشو 

 که شبی دوسه همون دقیقا..رفته و اومده که فهمیدم فقط...ندیدمش من البته خونمون بود اومده دوشب یکی یه - 

  !!گفت همسایمون...بودم تبریز

  !نمیکنه درست رو چیزي تو رفتنه میالد - 

 براي همونجا برم...مادربزرگم پیشه برم میخوام...کنم زندگی مادري همچین کناره دیگه نیمخوام طناز - 

  !نیست درستی و راست ادمه همچینم من مامانه...راسش...طناز...همیشه

  چی؟ یعنی - 

  :گفت کالفه 

  ...هیچی هیچی - 

  :گفتم اروم....نخواست چیزي میالدم دادم سفارش اب یه... شد ساکت 

  بپرسم؟ چیزي یه میشه... شده کشیده اینجا به بحث که حاال - 

  :داد تکون سري 

  کرد؟ چیکار برات اون ؟...مدیونی امید به میگی چی براي میالد - 

  ....زد ذل چشمام تو...باال گرفت سرشو 

  ...راهی همچین به کشوند منو سرم باالي پدر همین نبوده - 

  راه؟ کودوم - 

 قسمته این همیشه براي میخواستم من...طناز بودم احمق..بودم شده معتاد بدبختی از..بودم شده هروئینی من - 

 امید طناز خوب؟؟...میشنوي رو حرفی همچین من دهنه از داري که هستی نفري اخرین تو طناز! کنم حذف زندگیمو

 یه من براي باشه بدم امید.. میخوره قسم حرفم رو حاال که بشم ادمی شد باعث خودش امید...کنم ترك من شد باعث

  ... همین!!! دهندس نجات

  :گفتم مقطع کلمات با..موند باز واقعا دهنم 

  نگفتی؟ چیزي اینا از زودتر چرا واقعا؟...تو میالد - 

  میگفتم؟ باید چی براي - 
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  بگم؟ چی باید نمیدونم! شوك تو بردي منو تو واقعا...میالد...اخه - 

  خوب؟...کنم زندگی گذشته با نمیخوام دیگه من! کن فراموشش..نکن مرورش خودتم با دیگه یعنی..نگو چیزي - 

  میري؟ داري که گفتی امید به..تو - 

  ...کامل نه اما گفتم چیزایی یه البته.هنوز نه - 

  :گفت اروم میزو رو گذاشت سرشو میالد!!! بینمون بود سکوت 

  !اصال! بینمش نمیخواد دلم کنم؟؟ چیکار باید نمیدونم..متالشیه روحم واقعا - 

  ...ببینیش باید میالد ولی - 

  :باال گرفت سرشو 

  طناز نیست کار در بایدي - 

 به بود باالسرت اگه شاید بگی باید کشیدي؟ چی نبودش تو که بگی بهش ببینیشو باید پدرته اون..هست چرا - 

  !بگی بهش ببینیشو باید! نمیرفت هدر زندگیت از مدت اینهمه..نمیشدي کشیده راهی همچین

  هان؟ میرسه بهم چی بکنه؟ برام میتونه چیکار - 

  نمیشی؟..میشی خالی... میکنه پیدا تسکین روحت که اینه حداقلش - 

  ...نداد جوابی 

  ...همینطور اونم شدم بلند 

   میري؟ کجا - 

 خونه سره برین زودتر بهتره میگه خاله...حلقه خریده واسه بریم امید با میخوایم ظهر از بعد...زودتر خونه برم باید - 

  !زندگیتون

  ...بیام کنم حساب برم من وایسا - 

  ....نگفتم چیزي 

  ...داشتیم حسابی و درست نچندان خدافظی یه....بود درگیرش ذهنم....بود شده خورد خیلی اعصابم 

  .... نشستم دراوردمو لباسمو سریع...بود چیده میزو مامان خونه رسیدم تا 
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 باید که نبودم معتقد زندگیم تو وقت هیچ اما من...دربیاره مشکیشو که نشده راضی هنوزم! بود کرده گریه بازم مامان 

  میده؟ تغییر چیو واقعا پوشید مشکی

  :گفتم اروم...اه...بازم....قیمه بازم 

  میکنی؟ درست چرا اخه ندارم دوست قیمه من میدونی که شما مامان - 

  ...بود عصبانی 

  نخوري میتونی -

  میکنی؟ اینجوري چرا مامان وا - 

  میکنم؟ چیجوري - 

  کردم؟ چیکار من مگه - 

  ....ندارم اعصابتو برو پاشو نمیخوریم بخور غذاتو طناز - 

  ...میکرد خالیم گریه کم یه! کرده خورد اعصابشو بابا باز حتما..اتاق تو چپیدم...کردم بغض 

 تفاوت اسمون تا زمین واقعا میکنم مقایسه حاال با اولیمو کاراي....کردم کامل بودمو عقب که نقاشیایی نشستم 

  !دستم بود شده قوي چقدر...داره

  ...بود کیفم تو هنوز...بود موبالیم زنگ صداي 

  بله؟ - 

  اي؟ اماده سالم - 

  !دنبالت میام گفتی که تو...سالم - 

  ..منتظرم در دمه..کردم کارم همین - 

  !میکشه طول کم یه بشم حاضر من تا باال بیا خوب - 

  ...زدم مسواك و شستم صورتمو دستشویی تو پریدم سریع منم...نداد جوابی 

 میکنه باز مامان دادم ادامه شدنم حاضر به...امیده میدونستم..دراومد زنگ صداي که میپوشیدم شلوارمو داشتم عجله با 

  !دیگه
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 رفتم برداشتمو کیفمو سریع...مالیدمو مایم رژ یه...کنم ارایش رفت یادم...سرم رو انداختم شالمو بستمو باال موهامو 

  ..بیرون

 شده تنگ گرمت دستاي براي دلم چقدر...کردم دراز دستمو زود و جلو رفتم...میزد حرف مامان با داشت در دمه امید 

  !کرده کم زمستونه هرچی روي دستات دماي... نمیگیري دستمو گرما با که میدونم البته..بود

  بریم؟ سالم - 

  :پرسید بلند صداي با مامان...کرد خدافظی مامان با داد تکون سري 

   میاین؟ که شب تا - 

  :گفت و داد تکون سري بود من از جلوتر امید 

  ...میخوریم بیرون شامو کشید طول اگه نمیدونم - 

  ...بود غوغا دلم تو 

  :گفت گوشم زیره اروم صداي با...برگشتم رفترو راه من و ایستاد امید...سمتش برم که کرد اشاره مامان 

  هیچی؟..نبریم ببریم پول باید اصن نمیگی - 

  بدیم؟ پول باید مام مگه - 

  ...تو ماله اونم بگیري دومادو براي باید تو.. بگیره باید امید همرو پس نه - 

  کنم؟ چیکار حاال خو - 

  : گفت کشید دستمو دوباره میرفتم داشتم کردم تشکر...گفت رمزشم و داد کارتشو 

  ...ساده و شیک..!! نگیریا مینگیل جینگیل طناز - 

  بریم؟ میدي اجازه مامان خودم میدونم - 

  ..خدافظ برو - 

  خو؟ کنم چیکار..بگیرم نادیده تورو که نمیرفت کتم تو یعنی باشم دلخور ازش نمیتونستم...امید سمته برگشتم لبخند با 

  !بدي خیلی که خدا به...بیاري روم به احمقانمو رفتار ترین کوچیک بلدي خوب تو ولی 
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 به قلبتو تفاوتی بی صداي و کنی سکوت مسیر اخره تا میخواي ساکتی؟ اینقدر چرا...نمیزدي حرفی...ماشین تو نشستم 

  بکشی؟؟؟ رخم

  میکنه؟ تولوپ تاالپ قرار بی اینجوري برات که رو قلبی صداي بشنوي خوب میخواي اینکه یا 

  :کردم باز زبون ناچار به اما نداشتم گفتم براي حرفی 

  نه؟ میره داره میالد - 

  !اره - 

  ؟ برنمیگرده دیگه - 

  ! نمیدونم - 

  چی؟ مغازه پس - 

  ... انداخت بهم نگاهی 

  :گفتم بکنم نگاهش اینکه بدون سریع منم و نداد جوابی 

  نه؟ میکنی سوال زیادي میگی حتما - 

  :گفت و کشید عمیقی نفس..میکرد بازي موهاش با و پنجره دمه گذاشت چپشو دسته...گرم هوام....بود قرمز چراغ 

  !قویه گیراییت اینقدر که خوبه..اره - 

   نامرد؟ نمیکنی نگاهم....کردم نگاهش...زد یخ قلبم 

  کردم؟ خواهی عذرت که من دلخوري؟ چی براي - 

  :گفت و زد نیشخندي 

  میکنی؟ خواهی معذرت مدلی این پس - 

  سردیم؟ این به متهم چی براي بگی میشه حاال..اره - 

  ....نداد جوابی 

  !نمیدي جواب میدمو که سالمایی تمام مثه درست نمیدي جواب سواالم به وقت هیچ تو - 

  :گفت جدي خیلی و نکرد نگام 
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  ..سالم خو - 

  :گفتم همونطوري شدم خیره روم روبه به دادمو تکون سري...گرفت خندم اما بودم جدي 

  !عجیبی واقعا تو - 

  !بشناسمت نمیتونم پیچیده و عجیب...همینی توام - 

  !چیم و کیم میدونی که خوشحالم! درموردم میکنی فکر اینکه از خوشحالم 

  ..پنجره سمته برگشتم زدمو لبخندي 

  بذاري؟ اهنگ یه میشه - 

  !بردار داشبورده تو فلش یه - 

 جلل..نداشتیم تفاهم سوزنم سره ما کال....نمیخورد بهم هامون سلیقه واقعا..بود اهنگ چندتا یه کردم نصبش برداشتمو 

  !خالق

 شروورا این میگفتم...میکردم نچ نچ میدادمو تکون سر میخورد گوشم به صداش تا همیشه که میداد گوش اهنگایی 

  ملت؟ میکنن گوش چیه

 پوچ محتواو بی میشم منم!! من زندگیه هرروز موضوع میشه دنیام موسیقی ترین محتوا بی تو با میگم حاال اما 

  ...داري دوست اینجوري تو چون..چون

  !میدونم قشنگه اره..داري دوسش که کسی خاطره به کنی خارج خودت قانون و چارچوب از زندگیتو اینکه نه؟؟ قشنگه 

 و کرد باز خودشو سمته دره...داره کار جایی کردم فک شم پیاده باید منم که نبود حواسم..شد پیاده زودتر...کرد پارك 

  :شد دوال

  کنم؟ باز درو برات بیام منتظري - 

  :گفتم لب زیره شدمو خیره چشماش به غمگین 

  ....ندارم توقعی هیچ تو از من - 

 تا چون بود دوستش اینکه مثه..فروشی طال یه داخله رفتیم...اومد کوتاه کم یه دادم خرج به که نرمشی با...شدم پیاده 

  !داد دست امید با و شد بلند صندلی رو از دید مارو
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 خنده با و امید شونه به زد دستی دوسش! نمیکرد حساب ادمم منو امید..میکردن شوخی داشتن تمام ساعت یک 

  !اورد زنونه حلقه قاب یه و دوالشد

  !کنم انتخاب کودومو باید نمیدونستم..بود قشنگ شدت به 

 تشکیل تا میکردي دستت و نازك حلقه تا سه باید یعنی بود تایی سه....گرفت سفیدچشممو حلقه یه اول همون از 

  !میاد خوشش مامانم میدونستم بود ساده و شیک خیلی.... داشتم قیمتشو ترسه...میشد

  ...بود تنگ برام کم یه...دستم انداختم گرفتم اونو من من عالمه یه از بعد 

  :گفتم اروم 

  چطوره؟ این - 

  : داد تکون سري 

  !نی بد...خوبه - 

  نیومد؟ خوشت کودوم هیچ از تو - 

  ...بقیست از بهتر این - 

  ببینیم؟ چارجارو یه بریم میخواي خوب - 

  :گفت تر اروم 

 میخواي نیومده خوشت اگرم! بهتره بگیریم همینجا.... کنه حساب من واسه تر ارزون میتونه رفیقمه این طناز - 

  ....درمیاد تر ارزون ببینیم اینجا میگم اما..بریم

  :گفتم دادمو تکون موافقت نشونه به سري 

  !اومده خوشم خیلی این از من....کن انتخاب یکی توام...بخریم گرون نمیخوام منم اره - 

  !کنه انتخاب دونرو یه تا میکشت ادمو...بود پسند سخت خیلی امید...انداخت مردونه قاب به نگاهیم و داد تکون سري 

 خوشم بیشتر بابت این از!بود نزدیک خودم حلقه به خیلی... کار کم تقریبا و ساده خیلی حلقه یه...برداشتم خودم یکیرو 

  !اومد

  ....دیگه جاي به حواسش و بود جیبش تو دستش

  نزن اتیشم..بود بند نگاهم به نگاهش هنوز...دستش انداختم حلقرو...کرد نگاهم....گرفتم دستشو احتیاط با 
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  !مرد 

  ...لبش گوشه نشست خاصی لبخند...دستش به داد نگاهشو 

 مهم کردمو انتخاب من هارو حلقه هردوي وقتی داد دست بهم خوبی حسه چه...اومد خوشش که فهمیدم حرف بی 

  !قائله احترام برام و داره قبول منو سلیقه زندگیم ادمه ترین

  :دستش دادم کارتمو 

  ....داد کارتشو مامانم!! که میدونی شرایطشونو خوب اما بودن مامانینا باید میدونم - 

  :گفت و کرد قطع حرفمو 

  !کیفت تو بذار کارتم! بدي کنمو دستم قراره من که اي حلقه پول تو که میدونم بیخود خیلی من - 

  ..شدم خیره داره طناز براي صالبتو همون ام پشت از که مردونت هاي شونه به لبخند با فقط و نزدم حرفی 

  !بدم پول من نمیذاري و میکنی خرج مردونگی که خوبه چقدر 

  ! کشیدم خجالت کم یه....بود تر گرون منم براي رفت باال ها حلقه هزینه 

  !دستم داد جعبرو دوتا کوچیک پالستیکی طوالنی خدافظی یه بعده امید 

  !ببینم دیگه بار یه کنمو بازش میخواست دلم کنم مبارزه دلم با نمیتونستم...کرد حرکت...ماشین تو نشستم 

 ندیده کسی هیچ دسته حال به تا بود متفاوت خیلی..زدم لبخند حلقم دیدن با کردمو باز جعبرو دره...دریا به زدم دلو 

  !بودم

 کافیه....خندیدم منم اما خندید چی به نمیدونم.... خنده زیره زد امید...کردم نگاه دور از دستمو چندبار کردمو انگشتم 

  !میزنم لبخند ناخداگاه...واسش میکشه پر من روحه..بشه کج کم یه تو لباي منحنی

  چیه؟ - 

  داري؟ ذوق - 

  ..دارم دوسش که میدونم اینو فقط.. نمیدونم...هه ذوق؟؟؟ - 

  !دستام به سپردم نگاهمو 

  ! نمیخندیدي دیگه... نگفت چیزي 
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  میري؟ کجا - 

  !ببینیم شمعدونم ایینه یه بریم بیرونیم تا گفتم - 

  : گفتم لبخند با 

  داري؟ سراغ اشنا یکیم این - 

  :خندیدي توام 

  !نه یکیرو این اسنثناعن دیگه نه - 

  !نه یا بزنم حرفی باید نمیدونستم اصن...بگم کودومشو باید نمیدونستم اما زیاد من حرفاي و بود طوالنی مسافت 

  کردي؟ اقدامی خونه براي تو - 

  !داره نظر مده جارو یه بابام...اره - 

  حاال؟ کجاست - 

 جورایی یه...داره حوض...داره حیاط...باالس مالیش ارزش خوب ولی!  قدیمیه کم یه البته! خودمونه خونه نزدیک - 

  !!ویالییه

  ... نیاد خوشت تو شاید نمیدونم.. بزرگه خیلی حیاطش 

 لحاظ از میدونی خودت خوب چیمیگم؟ میدونی شده کاري منبت چوبی دراي و بلند سقف....قدیمیاس این از دراش 

  !همین دیگه سنتیه... بزنه ذوقت تو شاید بودنش قدیمی این خوب اما شهره شماله گفت میشه خوب جاش

  :گفتم زدمو لبخندي..مشترك زندگی واي شد جوري یه دلم 

  ...دار حوض حیاط مخصوصا... قدیمیم هاي خونه عاشقه من - 

  ؟ ببینیم بریم امروز میخواي پس خوبه - 

  !حتما اره اره - 

  ...شدم پیاده! نگهداشت امید 

 یه از..نیومد چشمم به کودوم هیچ...اینچیزا شمعدونو و ایینه مخصوص کال بود خیابونی یه اخه... گشتیم خیابونو کله 

  !بود باال واقعا قیمتشون طرف
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 باشه شکلی اون خونمون قراره اگه...سنتی کاراي و حاشیه با ایینه یه اونم..بگیریم ایینه یه فقط دادم پیشنهاد امید به 

  ...نداره قشنگی جلوه شکلی این شمعدون و ایینه پس

  !کرده قبول یعنی واین نگفت چیزي 

 جوان خانه میزدي تهمو و سر منم..بود چیزا جور این منبع خوب اما نبود عروس ایینه خرید جاي...جوان خانه رفتیم 

  ...بودم

 کرده کار دورشو قدیمی چوباي و رنگی ریز هاي شیشه با داشت کلفتی حاشیه...بلند خیلی خیلی بود قدي بلند ایینه یه 

 دیوونه چرا اما من..نمیومد خوشش سنتی وسایالي از امید.... داشت باکسم چندتا یه خودش ست بود قشنگ واقعا...بود

  !داشتم دوست وار

 اي انگیزه بی ادمه همچین واقعابراي!  ببینه اي ایینه چه تو خودشو بره میخواد که صبحا نداره اهمیتی براش میدونم 

  ؟ داره فرقی چه

  !نشه کشدار این از بیشتر که میکنه موافقت 

 عالف خیلی گرفتنه ماشین این سره...نمیشد جا ماشین تو ایینه.. گرفت وانت یه همونجا و کرد حساب امید بازم 

  ...میزد کله و سر هه راننده با داشت امید.... نشستم پشتو گذاشتم باکسارو...شدیم

  !!!بود عرق خیسه کمرش بزرگ بیضی یه....بود تنش نازك تقریبا طوسی مردونه پیرهن یه 

  ...ماشین تو نشست 

  خیسه؟؟ لباست کردي؟ عرق چقدر - 

  ! داد تکون حرفم تایید نشونه به سري و کشید رو دستی 

 که مردي کناره!کنم زندگی توش عمري قراره که اي خونه...بسپرم خاطر به کامال میره داره که رو مسیري کردم سعی 

  !میپرستمش مرگ حد به

  ...ایینه از نیومد خوشت تو - 

  !برام نداره فرقی - 

  !نمیاد خوشت سنتی ازچیزاي کال تو - 

  !نمیاد خوشم اره - 

  !رسیدیم میکردم فک که اونچیزي زودتراز! نزدم حرفی 
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 تقریبا ببینیم میخواستیم ما که اي خونه اما بود بزرگ و ویالیی ها خونه همه...بود کالس با بود خوبی محله شدم پیاده 

  !تر ساده بیرونی نماي با و تر کوچیک..بود تر پایین کم یه محل اون براي

  !میشه نصیبم اي خونه همچین که بودم خوشحال 

  !ببینیم خونرو اومدیم که گفت امید داد جواب خانومی یه...زد در 

  !کرد علیک سالم خوشرویی با بیرون اومد سر به چادر خانومه یه داخل رفتیم 

  ..بود ساده و قشنگ اینقدر میبلعیدم اطرافو تقریبا...دادم جوابشو خوب بود مراد وفقه بر اوضاع چون منم 

  .گیلیمی هاي پرده...سنتی هاي رویه سنتی گرد پشتی چارتا سه با..بودن گذاشته تخت تا دو حیاط تو 

  ..بود اي خونه همچین ارزوم..بود قشنگ چقدر 

  ...:بودنش حسابی و درست از هم میگفت بدیاش از هم میدیدیم که خونرو هرجاي...بود شکوهی خانومه اسمه 

 کم یه...میشه پر چاها زود...داریم زیاد مشکل فاضالب کشی لوله لحاظ از کم یه اینجا بگم اول همین از خوب ولی - 

  !!داره مشکلیو همچین..میشه جمع اب سینک تو بشورین ظرف زیاد

  ....شه درست کنید خرجش میتونین دارین دوست اگه خودتون 

  ...باشی نداشته کاري شمام اگه البته ندارن هم کاره به کاري هام همسایه...مناسبیه جاي واقعا اینام و محله لحاظ از 

 صوتی لحاظ از هنوز خونم این تو من که امروز تا...درامانین هاشم خونه و ماشینا دولومب داالم صداي از و ارامش 

  !نشدم اذیت

  :گفت جیبشو تو کرد دستشو خنده به امید 

 پائه نو تازه بکنید مام مراعات حاال کم یه بود باال خدایی گفتین که رقمی شما شکوهی خانوم خدایی خوب ولی - 

  !زندگیمون

  !میزنی حرف خوبم اینقدر خوب ادماي با خوبه چقدر! کردم نگاه زدنش حرف به لبخند با 

  !میشی خوب زیاد اوقات بعضی تو 

  ! پایین انداخت سرشو و زد لبخندي شکوهی خانوم 
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 خوب اما تهران از میرم دارم من راسش.. بازم چشم حاال خوب ولی..کردم صحبت پدرتون با من بگم؟؟؟ چی واال - 

 از بخورم چیزي باشمو داشته درامدي بخوام اگه من!! خدابیامرزمه شوهر یادگاره بفروشم خونرو این نمیاد دلم وقت هیچ

  !خونه این اجاره بخواد خدا اگه و شوهرمه بازنشستگی حقوق

  !داد تکون سري لبخند با و نگفت چیزي امید 

 خودم از و میکرد بیداد رفتارم از شوق و ذوق! خندیدم افکارم به..شدم خونمونم عاشقه امید عالوه به من دیدیمو خونرو 

  ..کنم پنهان خوشحالیمو نمیتونم چرا که میخوردم حرص

 خوشحالی از کنم فک بمونی؟ زنده اصن میخواي چیجوري بشه عالقمند بهت امید روزي یه کن فک...  آي آي آي 

  !بشم منفجر

 همینم به گرفتنت تحویل اوج یعنی این میدونم..میکرد کج لبشو و میکرد نگاه لبهام نشدنیه پاك لبخند قیافمو به امید 

  !راضیم

  :انداخت تیکه بهم خنده با 

 نشون اشتیاقتو این میخواستی چیجوري میترشیدي اصن یا میرفتی دیرتر اگه میکنی ازدواج زود داري شد خوب - 

  ندي؟

  !نداد ازارم تلخیش که بود شیرینی روزه امروز اینقدر اما بود تلخ حرفش 

  میندازي؟ تیکه من به بیخودي رفته سر حوصلت - 

  !سررفته حوصلم بدجورم... اره - 

  !نامرد کردم زندگی تو با حوصلگیام بی تو من...نکن بازي دلم با میره سر که حوصلت 

 ***  

  !نرسید شام به و خونه رسیدیم زود من بده اقبال از و گذشت روزم اون

  :گفت و کرد کج اي لوچه و لب اما میاد خوشش میکردم فک برعکس دید حلقرو مامان خونه رفتم 

  !میپسندیدي تر زنونه تر، شیک اسپرته کم یه.. ولی...خوبه - 

  !دارن دوست زنونه که زنان میپسندن اسپرت دخترام.. دخترم من مامان - 

  .نیاوردم روش به اما گرفت دلم... نگفت چیزي 
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 اومده خوشم همشون از..خرید برام میز چیز خیلی.... بیرون و بازار رفتن زهره خاله با مامان...ما خرید روزه بعده 

  ...بود خسته واقعا..بود

 فضاي اخه گفت و کرد باز دهن امید تا اما نمیکرد قبول مامان باشه سنتی چیم همه میخوام که بودم گفته مامانم به 

  !شد بسته دهنش مامان اینجوریه خونمون

 حرفه از ام کمی یه باید مامان که اونجا از اما..داشت اسلیمی طرحهاي...خاص سنتی هاي پارچه با شیک مبل یه 

  :گفت مینشوند کرسی به خودشو

  ...کوتاه پایه ولی بدم اونجوري مدلشو میخوام...اومده خوشم عسل ماه تو مبله این از ماهه یه االن من - 

 فرقی من موافقت البته..کردم قبول حال هر به خونه مدل اون و فضا اون براي نه خوب اما بود اومده خوشم منم 

 اخه...میکرد غش خنده از داشت امید زد حرفیو همچین امید جلو مامان وقتی میکنه داره دوست هرکاري مامان نداشت

  ....عسل ماه مبله....هه...بود بچگانه خیلی مامان لحنه

  

  !رسیدن توافق به مناسب قیمت یه با شکوهی خانم و امید باالخره 

  !ها پرده گیري اندازه براي رفت سریع مامانم 

  !بود تکمیل چی همه اشپزخونه لوازماي از بگم میتونم بود کرده تهیه وسایالمو از خیلی مدت این تو 

 به و اتاق اون مامان اما داشت خواب اتاق دوتا...امید و من خواب اتاق با! تزئینی و دکوري وسایالي این بود مونده فقط 

  ...بود اتاق اون تو همش اینا و لباسا کمد و برقی جارو و اتو میز مثه.... بود گذاشته اینچیزا و کار اتاق عنوان

  !! کنفی نخ و گیلیم با همشم...میکردم درست تکیه اتاق واسه تزئینی وسایل عالمه به بیکاري تو خودم 

 طوفان از قبل ارامشه اینکه مثه اما نمیکردن کلکل زیاد باهم مامان و بابا...بود ساکت خونمون بود روزي دوسه یه 

  ...بود

 بیرون میره بود داده مسیج بهم مامان! کوفته و خسته بودمو برگشته باشگاه از تازه ظهر از بعد خوابه..بودم خواب روز یه 

  ... برمیگرده دیر احتماال و

  !!!شدیدا میکرد گریه داشت...شد بلند مامانم بیداد و داد صداي 

 شدمو بلند سریع اما زمین خوردم شدن هول و ترس زوره از پایین میپریدم تخت از داشتم...خواب از پریدم ترس با من 

  ...بیرون رفتم
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  ...میکشید هوار و میکرد گریه بلند بلند مامان و بود شده جوري یه قیافش بابا 

  کرده؟؟؟اره؟ هندستون یاده فیلت....جابر نمیبخشمت که خدا به - 

  :گفتم ترس با مامان کناره رفتم 

  شده؟؟ چی مامان - 

  !بود ریخته بهم موهام و الو خواب چشمام هنوز 

  :گرفت گریم مامان بدنه لرزش با ناخداگاه منم! بغلم تو کرد پنهون سرشو و کرد گریه فقط 

  !!که میشد درست چی همه داشت بودین خوب دیروز همین تا که شما شده؟ چی بگو قران تورو مامان - 

  :گفت حرص با 

  !دیدم اطمینان با که حاال..نمیکردم باور چون بودم خوب دیروز تا اره - 

  !نداشت گفتن براي حرفی...سرش به گرفت دستشو مبلو رو بود نشسته بابا برید امونشو گریه 

  شده؟ چی نمیگی مامان - 

  :گفت تر اروم و زد نیشخندي 

 که زنی...داشته دیگه زن یه من با ازدواج از قبل غیرت بی این...هه... کامله ایمونشون و دین دارن ادعا که اینا هه - 

  ....نداده طالقش

  !کشیدم نفس...بمونم زنده تا بکنم کاري کردم سعی بستمو چشمامو....ایستاد قلبم..شد شل دستم 

  داشته؟ دیگه زن یه بابا.. من باباي! نداره گفتن حالم 

  .... ساخته منو زندگیه بزور پا و دست بی این اره...هه...بسازه زندگی دوباره میخواد و برگشته خانوم حاال...هه - 

  :گفت دوباره بیداد و داد با 

 که هرکسی روحه تو تف...من مثه.....بدبختیه اجباري ازدواج یه اخره.... وقت هیچ جابر نداشتم دوست وقت هیچ من - 

  ...شد عاشق میشه...کرد عادت میشه ازدواج بعده میگه

 نفرته حسه این میبینم حاال اما..شد اثبات دلم به مهرت کم یه طناز اومدن دنیا به با..نبودي من قلبه تو وقت هیچ تو 

  !کنم تحملت نمیتونم دقیقم یک که میاد بدم ازت اونقدر...شدست ثابت بهم



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢٠۴ 

  :گفت و شد بلند جاش از عصبانیت با بابا 

 این نه باشه ارامش که جایی میرم کنم؟؟ تحمل اخالقیاتو سگ این میتونم من میکنی فک...درك به..درك به - 

  ..طویله

  ....بست توانش اخرین با درو و رفت 

  ...میچکید صدا بی اما من اشکاي....اشکاي و مامان هاي گریه صداي...بود سکوت حاال 

 هیچ نشد عاشق مامان...باشه دروغ ظهر از بعد این تمام کاش بگم و بزنم دري چه به کنم؟ چیکار باید نمیدونم 

  ...نکرد عادت مامان....وقت

  بودن؟؟ باهم غریزه روي از فقط که مادري و پدر کاردستیه بودم؟ چی من پس...میگه اشتباهش از مامان 

  میکردم؟؟؟ چیکار زندگی این با باید من..شدم مبهم اینقدر چرا چیم؟؟ من 

 منی...من و... مادرم رفته دست از حسه...پدرم نامردي...عشقم مهري بی..طرفه یه عشقه... نمیذاشت تنهام ناراحتی چرا 

  !!!میکنم عاشقی اینقدر دارم هدفی چه با چی براي نمیدونم که

  .......امید! نکرد و میکنه عادت میکرد فک مامان 

  :گفتم اروم گرفتمو مامانو دسته 

  کنیم؟ چیکار باید حاال.. مامان - 

 نمیخوام که کنم ثابت دلم خودمو به میتونم حاال..میکنم تحمل دارم عمره یه... کنم زندگی باهاش نیمخوام دیگه - 

  ...نبوده عشق نبوده عادت اول از حسم..

  :گفت اروم منو به داد خیرشو نگاهه 

  ...باشی داشته دوسش باید و شوهرته که میزدم داد دلم سره...میگفتم زور خودم به من...طناز - 

  ...اما 

  ...بغلش تو رفتم و باال کشیدم بینیمو...شد نگاهش مهمون که بود اشک دوباره 

 پس بودي بهونه یه منتظره و نمیخواستی بودي؟اگه منتظرش که اتفاقی براي میریزي؟ اشک داري چی براي مامان - 

  دادي؟ دست از چیو میکنی؟؟ گریه داري چی براي شدي؟ عزادار براش چرا

  ..بودي احمق کاش...طناز میفهمی حد از زیادي تو - 
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  :داد ادامه تاخیر با 

 تو تا اومدم اینجا تا...باختم دلم به زندگیمو..طناز باختم من.. اومدم تو براي اومدم تو خاطره به اینجاشم تا من طناز - 

  ..!نبازي

  :گفت گوشم زیره و کرد نوازش صورتمو گونم رو چکید اشکش 

 مشغول و زندگی تو میري نداري اي غصه که تو..تکمیله که جاهازتم خداروشکر...کنم تمومش زودتر هرچه باید - 

  ...شمال برم میخوام...صدیقم خاله پیشه میرم منم... من...میشی داري شوهر

  :کردم نگاهش و باال پریدم سریع 

 بخواي جاییم که بگیري طالق نمیذارم اصن من چیه؟؟ گذاشتن... مامان...بري بذارم من مامان نداره امکان - 

  !میکنم خواهش مامان...بري

 عشقه برگشته که حاالم... داشت دوسش بابات اما..اره رفته کرده ولش زنه!!! بنده دیگه جاي دلش دیگه بابات..طناز - 

  ! بیرون برم عزت با میخوام بشم دوریخته ؟؟؟نمیخوام..اضافم من که میفهمی! کرده گل جوونیش

  :گفتم گرفتمو مامانو یقه اي گونه التماس حالت 

  ؟ داري دختریم یه که میفهمی اصن کنم؟؟ چیکار من بري تو مامان - 

  ....میکنم چیکار دارم میدونم خوب من طناز - 

 التماس پیشم از نره که کردم التماس..زدم داد..زدم زار بغلش تو میتونستم تا..گریه زیره زدم بلند صداي با کردم بغلش 

  !  داره پا یه مرغش مامان اما طالق بچه نشم که کردم

 نداشته دوست اگه اما میجنگه داشتنت براي میمونه تو با باشه داشته دوست تورو که کسی. کن زندگی خودت براي - 

  !!میره اي بهانه هر به باشه

 من بگیر نادیده بابارو مامان!! این از بهتر اي بهانه چه حاال و نداشتی دوست بابارو شما نه؟ بود خودت حرفه این مامان 

  کنم؟؟ چه تو بدونه

 بریزم اشک فقط دادم ترجیح شیکممو تو کردم جمع پاهامو بدبختی با من...بست درو اتاقشو تو رفت شد بلند حرف بی 

  همین

  ! برداشت رو کیفش و شد حاضر سرعت به مامان روز همون فرداي
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 زدم دستامو دوتا...کردم سد رو راهش و در سمته دویدم سریع...بود برده خوابم مبل همون رو من...بیرون میرفت داشت 

  :گفتم بغض با و بلند صداي با درو چاهارچوب به

  !ببر منم میري هرجا خدا ترو مامان آخه؟ بري میخواي کجا ؟؟؟ مامان کجا - 

 اتمام میخوام! شد پیدا برات ام ناتنی برادر یه...هه!ببینم بچشو میخوام... دارم کارش...کنم صحبت زنه با میرم دارم - 

  ....کنم حجت

  چی؟ براي حجت؟؟؟ اتمام - 

  نکن کالفم طناز نپرس اینقدر - 

  !خدا تورو بیام منم بذار مامان - 

  !کردم پام تابستونیمم کفش سرمو رو انداختم شالو...شدم اماده چیجوري نمیدونم اتاق تو رفتم سریع منم نزد حرفی 

  !!!!خدا اي! نیفته بدي اتفاق که میکردم دعا دعا فقط دلم تو..شدم سوار!  بیرون رفت من از زودتر مامان 

  ... بود باالیی منطقه تقریبا و بودیم شهر شرقی شمال تو ما..بود زیاد تقریبا ما با خونشون فاصله 

 خونه یه...  نه. نبود خبري میزنن حرف ازش جا همه که شلوغ محله و ترش و تنگ هاي کوچه اون از رسیدیم وقتی 

  . معمولی منطقه یه تو معمولی

  !بود شده جوري یه قیافش...بگم نمیتونم اما مامانو حاله میلرزید پاهام...شدم پیاده 

  !!!زد زنگرو...کرد نگاه و بود دستش که کاغذي 

  ...بود خانوم یه صداي 

  کیه؟ - 

  کنید؟ دروباز میشه.... من - 

  !خونشون بود سوم طبقه...داخل رفتیم ما کردو دروباز حرف بدون 

  :گفت حرفی هیچ بدون و انداخت باال ابرویی مامان و من دیدن با! بود ایستاده در دمه 

  اینجا؟ اومدین چی براي - 

  !ایستاد روش روبه مامان! چرا اما..بشناسه نمیکردم فک 
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  !سالم - 

  :گفت و داد تکون سري 

  دارین؟ کاري - 

  !بود نگهداشته خیلی خودشو اما میلرزید مامان دسته 

  بزنم حرف زندگیم درمورده میخواستم.. ببینمتون میخواستم - 

  !کنید اختالط زندگیتون درمورده شوهرتون با برین بهتره نداره من به ربطی - 

 شوهرش که ببینه میخواد اینو باشه نداشته دوسش هرچقدر زنانه حسادت بود؟ چی اومدن اینجا از مامان قصده میدونم 

  !بهانس همش اینا و حجت اتمام این و..... بود بسته کی به دل ساال این تمامه تو

 سن واقع در اما میرسید نظر به جوونتر مامان از..سفید و گرد صورت و رنگی چشماي..بود قشنگ خیلیم...بود زیبایی زن 

  !داشت بیشتري

  کنم تموم چیزو همه اومدم فقط! دعوا و جنگ اینجا نیومدم من - 

  !شدست تموم چیز همه من براي - 

 نداره بساط در آه بگیره حقشو ازش پسرتون تا بفرستینش میخواین که مردي این کنید؟؟ باز سرتون از میخواین چرا - 

  !میاره افسوس همش ما براي و داره شاید البته) نیشخند با(

  !میدادم خودم شخصیه درامد و پول از امروز به تا کالساشو خرجه دخترمو وسایل خونمو خرجه تمام من 

  بشه گرم مرد این از ابی که نبندین الکی امید پس 

  :گفت باري شرارت نگاه با 

 دوستداره اون.... میده پسرشو حقه گفته خودش که ؟حاال...میدي بچتو خرجه و داري دراود که کنم چیکار من خوب - 

  !پاگیره دیگه جایی از بدبختانه اما باشه ما کناره

  ...اومد خونه زنگ صداي بدم جوابشو که کردم باز دهن...نبود خوش حالش گرفتم بغلشو زیره سریع میفتاد داشت مامان 

  !کوبید بهم محکم درو مام برگشت از بعد! رفت پایین ها پله از اروم اروم و برگشت حرفی بدون مامانم 

 برنمیداشت چشم ازم میالد...سمتش رفتم مانندي ناله صداي با!!!!!!موند باز دهنم میالد دیدن با که بودم اخر پاگرد رو 

  ...میکشید عمیق نفس و بود کرده باز چشاشو حد اخرین تا...بود کرده تعجب
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  :نالید لب زیره 

  !طناز - 

  ...عقب برگشت تعجب با مامان 

  منه؟ پدره پسره این یعنی میالده؟؟؟... ناتنی برادره این یعنی چی؟؟ یعنی....نداشت گفتن حالم 

  ...شد جمع چشمام تو اشک...کردم نگاهش! میالد روي روبه رفتم کردمو ول مامانو دسته خداگاه نا 

  ....اتفاقاتو این همه کنم باور من فقط بگو چیزي یه میالد نداشتی؟؟ دیدنشو چشم که خواهري اون منم میالد - 

  :گفت فریاد با تقریبا و کشید پشت از بازومو مامان 

  میشناسی؟؟ اینو تو - 

  :گفت و میالد سمته رفت حرص با مامان...دادم تکون سري آه و اشک با 

  ....برو و بگیر مادرتو دسته اون از بعد ولی بگیر و بیا....بیا...بگیري حقتو بیاي میخواي پس چیه؟؟؟ - 

 فکره تو و بود من کناره ساال این همه تو.... چی یعنی تنهایی مفهوم بفهمه پدرتون تا میرم دخترم با میرم منم هه 

  .... عدالته مهري بی اینهمه بعده اونم پدرت غارت بعد نه؟؟ ناعادالنست....تو مادره

 خونه سره بره و بگیره!! بگیره پدرش از ارثشو که میخوام و میکنه ازدواج داره من دختره... بگم کلمه یه فقط 

 کاري دخترم منو با دیگه ولی بکنید زندگیتون با دارین دوست هرکاري..دروغگو مرده این و باشین شمام...زندگیش

  ..بود دیدارما اخرین این..باشین نداشته

  ...خدانگهدار 

  :گفت ارومی صداي با.. نزدیکتر اومدم!!!! میکردم نگاه میالد به مونده مات اما من... بیرون رفت مامان 

 پدرم از چیزي که گفتم بهت من...داشتم تقصیري من نمیکنی فک که تو ؟؟..نمیدونی مقصر منو که تو...طناز - 

 کاري زندگیتون به من خدا به منو؟ داري باور..توئی ناشناس خواهر این نمیدونستم من! برم میخوام و نمیخوام

  خوب؟؟؟..کنم گم گورمو همیشه براي برمو میخوام..جدام مادرم از من...ندارم

 دستشو داشت...لرزید بدنم..کرد پاك اشکمو اشارش انگشت پشت با و اورد دست اروم میالد...غلتید گونهام رو از اشک 

  ....داشتم نگهش نذاشتمو که میکشید

 غیره خیلی شدم بزرگ برادر نام به حامی بدون و تنها سن این به تا که من براي...بود باوري قابل غیر کلمه...برادر 

  !بود ملموس
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  ...رفت باال یکی دوتا هارو پله حرف بدون و کشید دستشو 

 همه گریش صداي...ماشین تو نشستم! فرمون رو سرش و بود نشسته ماشین تو مامان بیرون اومدم درموندگی با 

  ...پیچید ماشین فضاي تو موسیقی مالیم صداي... کردم پلی ضبط...بود کرده پر فضارو

 شده؟؟ چی...نبود باور قابل برام هنوز...بشن خیس گوناهم که گذاشتم و اهنگ به سپردم گوشامو عقبو دادم و صندلی 

  ...شد خراب چی همه و اومد طوفان دفعه یه چرا

 همه یاده ناخداگاه میدادم که گوش.)...مادرانه ابتداي تیتراژ..(.بخوره حاالم روزه حال به که داشتم احتیاج چیزي به 

  !!!!میفتادم بدبختیام

 انگار.. زمین رو انداخت همونجا جون بی کیفشو و کرد باز خونرو دره گرفته حاله با...کرد روشن ماشینو صدا بی مامان 

  !!بشه سبک تا...بشه خالی تا بود اتفاق همین منتظر

  ...سینش رو گذاشتم سرمو کنارش منم تختو رو انداخت خودشو لباس همون با مامان 

  ...میکرد بازي گوشم دوره موهاي با فقط نمیزد حرفی مامان...چکید چشمام گوشه از اشک 

  ..بشی مادرت مثه نذار...کن فکر توام طناز!! برگردم روزي به نمیکردم فک!!!بشه این اخرش نمیکردم فکر... طناز - 

 بذارم دوباره بگیرمو گیر غلط یه اسمتورو بیارمو درش میخواست دلم... قلبم رو گذاشتم دستمو...ترسید دلم..لرزید تنم 

 طالق که اینه تهش....کردم تصور هم راهو اخرین و بدترین من...شه عاشقم امید شاید... دارم امید من...جاش سره

  !همین! میگیرم

  !من جونه مامان..کن زنگی امید منو پیشه بیا...نرو طناز جونه....تنهایی مامان....شمام نگران من مامان - 

 برم میتونم منت بدونه دارم سهم صدیقم خاله خونه تو من...رام مشخصه االنم از من شما؟ پیشه طناز؟ میگی چی - 

  !بدم ادامه مردم بده نگاه با نمیخوام کنم زندگی اونجا

  چی؟ من پس مامان - 

  !بگیرم طالقمو عروسیت بعده میخوام! طناز میبینمت برمیگردمو...بمیرم برم نمیخوام - 

  ...اخه مامان - 

  !هیـــــش - 

  :دادم جواب کردمو صاف صدامو..بود امید..بود موبایلم صداي کنارش از بلندشدم 

  بله؟ - 
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  خوبی؟...سالم - 

  خوبی؟ تو..ممنون سالم - 

  .دنبالت میام باش حاضر امشب...گفتن منم به بیرون برن میخوان...متاهلم دوستاي ریختن برنامه ها بچه طناز اره - 

 حالم..نمیتونستم وضعیت این تو اما داده پیشنهاد خودش امید که حاال مخصوصا برم میخواست دلم خیلی اینکه با 

  !کنم حفظ ظاهرمو بتونم نداشت امکان و بود گرفته

  ... بیام نمیتونم من امید - 

  چی؟ - 

  !بشنوه نه من از نداره عادت انگار 

  !نیام من میشه اگه نیست خوش حالم اصال راسش - 

  باز؟ شده چی - 

  :گرفت بغضم 

  !بگذره خوش...هیچی..هیچی - 

  !قوز باال قوز شده اینم...کرد قطع حرف بدون 

 سگ تمومه با بودم پیشش االن میخواست دلم! نره من بدونه کاش...نره کاش...بود امید پیشه دلم همش شب تا 

 بار هزارمین براي گردنمو دوره مینداخت دستشو دوباره..بود کنارم االن داشتم دوست مهریاش بی تمومه با اخالقیاش

  !میکرد حالی به حالی منو

  عاشقم؟؟؟ چقدر میبینی...باشه تو از نشون فقط..اخم یا زخم با حاال امید دلمو کن اروم 

 ببال خودت به میکنم فک بهت دارم بدبختی و غصه اوج تو من.. داشتن دوست اوج یعنی میخوام بدي تو از که همین

  !شدي من روزاي دغدغه که

  : گفت اروم..میزد حرف خودش با مامان کناره برگشتم 

 بود هرچی سرپناهمو حاالم مادرمو اول...دادم دست از چیزمو همه حاال من مردست؟ دل طرف میگن شنیدي..طناز - 

  ... مرده قلبم دیگه من طناز من براي بود مرد یه
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 جابر مثه ادمی وجوده با این و..میداد تکون دلمو پرده میگذشت که بادي هر....نبودي تو اوردن که وحیدو مرگه خبر 

  ...بود تنگ بدیاش و وحید براي دلم هنوزم یعنی من کناره

  !برمیگردم دارم حاال زندگیو این تو اومدم من..برنگشت و رفت اون 

 راحت خیلی داري دوست که رو کسی که بده خیلی...بودم شده تفاوت همین جذبه من! نمیخوردیم بهم وقت هیچ ما 

  !!نمیخوادت و نداره دوست که بگه بهت

 کسی هیچ به وحید از بعد میدونستم چون..دارم دوسش گفتم بهش زندگیم بقاي براي من لحظه اون تو شکستم من 

  !نمیبندم دل

 که میفهمم...نیست خالیم و خشک خیلی رفتاراش اما نباشه عاشقت شاید امید....کن انتخاب زندگیتو و ببین منو...طناز 

 هیچ اما امید..عاشقشی که بگی بهش میخواي و میزنی پر پر دیدنش با اینکه میبینم تورم رفتاراي..میده اهمیت بهت

  !نمیده رو کسی به وقت

 وقتم هیچ پس نداره دوست امید اگه...کنی ازدواج نمیذارم خالیه احساس از که بفهمم اي لحظه فقط اي لحظه طناز 

  نکن بازي خودت ابروي با! داشت نخواهد دوست

 با... نداره سر زیره رو کسی چون میکنه ازدواج امید..بودم بیهوش تو عشقه از من نمیرفت من گوشه تو مامان حرفاي 

 وابستش همیشه براي منم... امانت به من پیشه بذاره دلشو میتونه پس..نیست جایی دلش چون میکنه ازدواج من

  ..میکنم...میکنم

 تنم به چیزو همه پیه من..میدادم گوش دلم احمقانه نداي به فقط اما من بود تجربه عمر یه حاصله مامان حرفاي 

  ...بودم مالیده

  ...همینطور ام خاله..نبود مخالف زیادم اتفاق اینهمه بعده اما بگیریم عروسی ما داشت دوست مامان 

 ***  

 شاد مامانو دله میخواستم مدت این تمام تو.. بودیم چیده خونرو کامل مام و میگذشت مادربزرگ مرگه از ماهی سه یه 

  !!میکردم شوخی باهاش میزدم دار خنده حرفاي....کنم

 برادره امید صمیمیه دوسته میالد نمیدونست کسی هنوز خوب اما بودن فهمیده چیزو همه مادرم خانواده کم کم دیگه 

  !منه

  ....گذاشت تنهام حرف بی!!! بگه چی باید نمیدونست..بود کرده قفل واقعا فهمید که روزي اما امید 

  !نداشتم جراتشو نبود دلخوري و غرور روي از...ندادم جواب اما من زد زنگ بار چند میالد 
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  ...میکردم چیکار میگفتم چی 

  !زندگیمون خونه سره بریم بگیریمو کوچیک مراسمه یه دیگه دوهفته چارشنبه قراره 

 خودم که رو وسایالیی برداشتمو کارتن یه اینبار...بودم امد و رفت در امید خونه و خودمون خونه مسیره تو چندبار هرروز 

  ...توش ریختم بودمو کرده درست

 گفتن براي حرفی من اما کرد خواهی معذرت ازم...توك و تک خیلی البته..نمیاد خونه که ماهه یک بابا االن 

 مسافر یه رفته...بگیرم نادیدش نمیتونم من و پدرمه اون هست هرچی حاال...ببخشم بخوام که باشم کی من...نداشتم

  !نمیدونه اما مامان..میزنم سر بهش میرم دوبار اي هفته منم خونه

  !میلرزه تنم میاد اسمش هروقت اما من! بگیره طالق زودتر تا کاراشه پیگیر...نیست خوب اونم اوضاع 

  ! بهم برگردن کننو فراموش چیزو همه بابا و مامان و برسه روز یه کاش 

  !فشار تو گذاشتتش میالد مامانه! میفهمم نگاهش و حرفاش از اینو پشیمونه بابا 

 خالی خودمو. نمیبینه منو شبونه هاي گریه کس هیچ اما ندارم اي غصه و خوبه حالم میکنه فکر میبینه منو هرکی 

  !خیسه دلم چشماي...نبینید لبخندمو آهاي! پرم خوشی از میکنن فکر همه میکنمو

  ...پام کفه افتاد قلبم دارم برش که برگشتم کردم باز درو زمینو گذاشتم کارتونو 

  ....داد سالم معتبري نچندان لبخند با دستشو بود گرفته کارتونو میالد 

 با نمیدونستم میلرزید دستم...انداخت اطراف به نگاهی..داخل رفت من از زودتر...کردم باز براش درو دادمو تکون سر 

  !کنم رفتار بایدچیجوري رسیده راه از تازه که پسري یه اونم محرمم

  !تر نزدیک اومد! خونه داخل به میخورد که بود پله تا پنج چار یه...پله لبه گذاشت کارتنو 

  :جلو اورد سرشو جیباشو تو کرد دستشو دوتا! انداخت بهم مهربونی نگاه.. باال کشید چونمو!! بود پایین سرم 

  هان؟؟ ببینم کیو باید.. باشم خواهرم با میخوام من - 

  .... باال گرفتم سرمو 

  !!!تو...میالد - 

  : زد لبخند و داد تکون سرشو 

  کردي؟ فرق چرا تو چیه؟ - 
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  باشم؟ کرده فرق نباید - 

  !دارم چیز همه انگار تو وجوده با حاال و تنهام من! نیست تفاوتا مهم... دارمت که خوشحالم - 

  نرفتی؟ چرا پس - 

  بذارم؟ تنهاش کجا دارم خواهر یه من حاال...برم نیمخواستم دیگه تو دیدنه از بعد... برم نمیتونستم - 

  :گفت و شد خم جلوم لبخند با 

  میکنید؟ قبول برادري به بندرو - 

  !بودم نخندیده دل ته از ماه چند این تو... خندیدم 

 بابام و مامان بغل تو حتی که ارامشی یه...داد دست بهم خاصی حس!!! بغلش تو کشید محکم منو و گرفت شونمو 

  !طرفته خوده وجودیه ارامش مهم نیست حسه مهم شاید...نداشتم

  !نمیکنم تجربه اونا با ارامشو اون مطمئنا دارنو متالطمی درون حاال بابا و مامان.... انرژیه کوه میالد 

  ..کردم نگاهش 

  !افتادي من دله تو اي دفعه یه اینقدر چیجوري تو نمیدونم من طناز - 

  !میکشه دیگه خونه باالخره خوب - 

  !!نمیدیدم تورو وقت هیچ من شاید نبود امید اگه..امیدم مدیون من که بگم میتونم اینبارم - 

  :گفتم گوشش زیره اروم 

  !دارم تو از و امید من..توام مدیون منم - 

  !!چقدر..خوبه چقدر...داد فشارم بیشتر اینبار 

  !خیلی...بخشه لذت خیلی باشه داشته دوست پدرت مادر از غیر یکی اینکه...کنم وصفش نمیتونم که ناشناخته حسه یه 

  ...میالد - 

  جونم؟ - 

  !میسوزه براش دلم من... من..نیاره فشار بابا به بگو مامانت به خدا تورو - 

  : گفت و باال داد ابروشو 
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  میسوزه؟ دلت - 

  : گفتم شونشو رو گذاشتم دستمو 

  حاال؟ شده چی...بودي حرفا این از رحمتر دل و تر مهربون خیلی تو میالد - 

  شدم رو و چشم بی کرده محبت بهم زیادي شاید نمیدونم - 

  میندازي؟ تیکه - 

  : گفت و زد لبخندي 

  نکنیم؟ قرقره بدبختیارو امروزرو میشه - 

  ...دادم تکون سري 

  !تو بریم - 

  ...برم میخوام نه - 

  !ببین خونمونو بیا دیگه تو بریم بیا اومدي تازه کجا؟؟ وا - 

  . همین بشه اروم دلم که اومدم فقط برم میخوام عزیزم نه - 

  ارومی؟ حاال - 

  نباشم؟ میشه - 

  :داد تکون دست.. در سمته رفت دراورد سوئیچشو...زدم لبخندي 

  ...برسون امیدسالم به - 

  !بیایا بازم میالد...چشم - 

  :گفت چشمشو رو گذاشت دستشو 

  !!کوچیکه ابجی چشم روي به - 

 با...بده تذکر چیزیو میخواست انگار...باال گرفت عمیقی لبخند با اشارشو انگشت!! سمتم برگشت مکث با کرد باز که درو 

  : گفت و باال داد ابروشو سمتم اومد داري خنده قدماي

  !رفت یادم چیزي یه - 
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  ...عقب کشید و نشوند لپم به اي بوسه سریع و شد دوال معطلی بی چی؟؟ یعنی دادم تکون سري 

  !فعال...ارومم کامال حاال - 

  !خوبی تو چقدر...گونم رو گذاشتم دستمو کردمو بازشون در صداي با...بستم چشمامو...نزدم حرفی 

  ؟!دارم دوست بیخودي اینقدر چرا اي دفعه یه اینقدر چرا 

  !قرمز ماهی عالمه یه حوض تو بندازم بخرمو ماهی عالمه یه میخواستم...آب به زدم دستمو 

  !کردم اویزونشون نامرئی نخ با سقف به زدم دستیمو کاراي چندتا همون 

  !بود خوبی روزه چقدر امروز خدایا وااااااي! تختمون رو انداختم خودمو صداداري خنده با کردمو اطراف به نگاهی 

  ....نباشه ناراحت و غمگین باز مامان خونه برمیگردم وقتی کاش 

  نمیرم بابات منت و دین زیره من میگه...بمونه جا همین نمیکنه قبول اما مامانه نام به خونه 

  !میشه متفاوت خیلی تفاوتی بی اوجه تو نمیزنه دل به چنگی توجهاش...همونجوره هنوزم امید با رابطم

  !بدي گوش منم دله حرفه به گاهی میتونی پس 

  :گفتم و مبل رو انداختم کیفمو زد لبخند و کرد پاك اشکاشو دیدنم با میکرد گریه داشت مامان باز! خونه برگشتم 

 بدون تو و خوبه زندگی بگی میخواي نداري؟؟ مشکلی زندگی بدقواره لباساي با هستی؟ قوي زنه بگی میخواي مثال - 

  تري؟ خوشبخت بابا

  !نمیتونه اما بکنه خواهی معذرت بیاد میخواد. پشیمونه بابا که بخدا مامان...میگی زور دلت به بازم و میخوایش مامان 

 ادمه چشم به نمیتونم دیگه! نمیده تغییر احساسمو نمیده تغییر منو رفتاره.. نمیده تغییر رو هیچی اون خواهی معذرت - 

  !میدونی خودتم نمیتونی دیگه توام..کنم نگاه بهش قبل

  :گفتم کنم نگاه بهش اینکه بدون...کنارش نشستم نداشتم جوابی 

   سراغم اومد میالد ها مدت بعده باالخره - 

  :سمتم برگشت سریع 

   زدي؟؟ حرف باهاش چی؟؟ - 
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 معمولی و خوب دوسته دوتا باهم اون و من مسائل این همه از قبل درضمن!! برادرمه میالد..باش اروم مامان - 

  ...باهاش من...بودیم

  : گفت و کرد تنگ چشماشو پرید حرفم وسطه مامان 

  بودین؟ دوست هم با چی؟؟ - 

 امید واسطه به من امیده صمیمیه دوسته میالد..بزرگتره من از خیلی میالد نه میکنی فک شما که اونجوري مامان نه - 

 بگیره پیداشدش پدره از حقشو و بره که گفت بهش مادرش تا خوبیه ادم واقعا اون درضمن داشتم نزدیک رابطه باهاش

  بذاره تنهاش میخواست و کرد مخالفت

  !وکنارشه نرفته که حاال - 

  :گفتم سینمو رو گذاشتم دستمو 

  مونده من خاطره به اون مامان - 

  !!اینجا بیان شام خاله و امید بود قرار! اشپزخونه تو رفت و نگفت چیزي 

  ! نداشت کاري تمیز به نیازي اتاقم سمته رفتم کردمو تمیز خونرو تمام کردم کمک مامان به 

 کردمو باز کج فرق کوچیک کیلیپس یه با... بشه قشنگ و براق تا زدم موس موهام به...گرفتم دوش یه و حمام رفتم 

 قیافم واقعا..میکردم درست مدلی این داشتم که بود باري اولین این..بود فر همه بقیش کردم اتو موهامو جلوي همون

  ...بود کرده فرق

  !پوشیدم خانومونه قشنگ لباس یه کردمو ارایش 

 انداخت بهم طوالنی نگاه خاله..کردم بوسش و کرد بغلم خاله...داخل اومدن خاله و امید...کردم باز خودم...دراومد صداي 

  :گفت و

  ..میاد بهت مدل این چه - 

 منم! گرفت جا لبش گوشه کجی لبخند و باال انداخت ابروشو! کرد نگاهم و گرفت باال سرشو امید تازه خاله حرفه با 

  :گفت خاصی لحنه با دادم دست بهش کردمو دراز دستمو..زدم لبخند

  رسیدي؟ خودت به خبره چه - 

  :گفتم رودربایستی بی 

  ...برسم خودم به باید میاي تو وقتی - 
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  !نداشتم توقع خودم از خودمم..نداشت رو جوابی همچین توقع 

  ...داخل رفت و باال انداخت ابروشو بازم 

 خوب امروز حالم که اینقدر..بزنم جیغ کنم خالی خودمو و باال پایین بپرم چندبار میخواست دلم.. گرفت خندم 

  !بود کرده خوب حالمو همه و همه!! امید متفاوت احوالپرسی و مامان خوبه حاله ، میالد وجوده...بود

 دلم..بودیم ساکت اما امید و من...میزدن حرف باهم داشتن خاله و مامان.. کنارش نشستم! اوردم شربت و میوه براشون 

  ...بود کرده مزه بهم خیلی میالد بغله...بهش بچسبم میخواست

 شیطنت با....شونم روي انداخت دستشو مکثی با انداخت بهم نگاهی... پاش رونه رو گذاشتم دستمو و تر نزدیک نشستم 

  :گفتم گوشش زیره

  !!دیگه اره خیلی یعنی شونم دوره میندازي دستتو یه.. همینه عالقت ابراز ته یعنی - 

  !!پاش رو گذاشتم که دستی رو گذاشت دستشو و کرد صداداري خنده 

  !کردم نگاهش زدمو لبخندي 

  :گفت تشر با خاله!! میکرد نگاه لبخندم به لذت با مامان 

  میدي؟ گوش - 

  !رفتم پشتش تعجب درکماله منم! اتاقم سمته رفت و شد بلند... گرفت خندش امید 

  :گفت مقدمه بی خیلی! کنارش نشستم بستمو درو 

  .....کنیم برگزار خودمون خونه تو رو مهمونی میخواد مامانم ببین - 

  چی؟؟؟ - 

  !تریم راحت داره حیاط...بزرگه خیلی شما خونه میگه - 

  !بگیرم مهمونی نو وسائل با جدید خونه تو من - 

  داریم کار حیاط با فقط ما نه - 

  بیان؟ یکمون درجه هاي خانواده فقط نبود قرار مگه امید - 

  داره؟ عیبی شد بیشتر کمم یه حاال - 
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  ..خوب اما نه - 

  ...نگفتم چیزي 

  !نرفت تو خاطره به عزیزي خیلی داداشت واسه..هه - 

  ...نگفتم چیزي زدمو لبخندي 

  !مغازه واسه باشم فروشنده یه فکره به باید... اورده گیر همینجا وقتم نیمه کاره یه - 

  نمیکنی؟ کار میالد با دیگه یعنی - 

  !کارش سره میره بقیشم میاد روزو نصفه...نمیکنیم کار باهم نگفتم..وقت نیمه کاره چی؟؟ گفتم - 

  !اهان - 

  :گفت من و من با 

  ..بگم چیزي یه میخواستم راسش - 

  ؟؟ چی - 

  !!کردم گم حلقمو..من - 

  ... توهم کشیدم اخمامو 

  کردي؟ گمش که اهمیته بی برات اینقدر یعنی - 

  !بود گشاد برام کم یه افتاد دستم از...نبود من تقصیره دیگه شد گم طناز؟؟ تو میگی چی - 

  کردي؟ دستت چی براي اصال - 

  نمیکردم؟ - 

 شد من واسه کشید جایی همچین به کار که حاال ببین ولی منظمیه ادمه امید....شدم ناراحت چقدر..دادم تکون سري 

  !عالم شلخته

  کنم؟ چیکار من حاال خوب - 

  بخرم شکلی همون برم میخوام - 

  بدي؟ پول دوباره اینهمه - 
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  !میگیرم بدلشو میرم نه - 

  !بیرون رفت و شد بلند حرف بدون...بود خوبی فکره.. دادم تکون سري 

  !بیرون رفتم خیال و فکر عالمه یه با منم 

 میخواست رو چیزي دلم...بودم کالفه درون از من اما میکردن تماشا داشتن سکوت تو همه تلوزیون روي روبه نشستم

  :گفتم گوشش زیره باهاش بزنم حرف داشتم دوست.. نداشت اهمیتی براش امید که

  کردي؟ جمع وسایالتو - 

  :نکرد نگاهم 

  چی؟ واسه - 

  !کمد تو بذاریم کنی جا جابه وسایالتو بیاي باید خوب - 

  !که نمیشه دیر حاال میکنم - 

  !بود اماده همشون خوب اما بودم نبرده هامو وسیله هنوز خودم... نگفتم چیزي 

  ...کردیم صدا اینارم خاله چیدیمو و میز مامان با 

  ...رفتن و شد بلند زود خیلی امید شام بعده 

  !دارم دوست حد از زیادي من شاید نمیدونم...میکنه کور بودن باهم براي منو ذوق تمام...هیجانه بی چقدر 

  !میپره سرم از داره نویسیم خاطره عادت این تو وروده با انگار..بودم ننوشته چیزي که بود وقت خیلی 

 کال! نمیکنه یاري قلمم...خالیه ذهنم شدي من ماله که حاال چرا نمیدونم!!! کردم باز دفترمو تختو رو انداختم خودمو 

  !بنویسم نبودن از نمیتونم دیگه

  !!برنمیگرده خالی دست دیگه نگاهم و هستی تو...ناراحتیه از خالی طناز تمام هستی که حاال " 

 تو به من عشقه یخیت؟ نگاههاي از بگم چی و داشتنت دوست از بگم چی الکیه همش بنویسم هرچی بگم هرچی 

  "!هنوز دارم امید میگم فقط ننویسم چیزي بهتر پس....رنگها به کوریه عشقه

  ....کن باورم فقط! میزنه تو براي ابد تا قلب این امید...بستم چشمامو قلبمو روي گذاشتم دستمو 

  ...کرد پاره احساسمو رشته مامان صداي 
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  !کن جابجا ظرفارو این بیا طناز - 

 ***  

 خوب اما...نبود نمک با و تپل ها بچه همه مثه...الغر تقریبا و بود ریز....خانوم نگار...اومد دنیا به مونام بچه باالخره 

  !!!بود عزیزم ي دخترخاله ي بچه چون داشتم دوسش

  ! میشد بیشتر من استرس و گذشت باد مثه ام هفته یه 

  !کنه تکیه میالد مثه مردي به بابا بعده میتونه مامان...شه خوب میالد و مامان رابطه که بکنم کاري یه میخوام 

  ....پسرشه مثه اون 

  کوچیکه؟ ابجی جـــــــــونم - 

  :گفتم خنده با 

  بزرگه؟ داداش خوبی.... سالم - 

  !توپ توپه...خوبم االن - 

  کجایی؟ - 

  !جدیدم کاره سره من - 

  کجا؟ - 

  !مغازه میرم غروبم...میشم مستقل کم کم خوب اما کارآموزیه مثه حالتی یه فعال - 

  ...آهان - 

  چطور؟ - 

  !اینجا بیاي کنم دعوت میخواستم راسش - 

  !شهیدم شما خونه من طناز چی؟؟ - 

 میگم بیاي اگه تازه! اینجا بیاي تو که موقعیته بهترین امشب! میزنم حرف باهاش....دیوونه... بابا نکن لوس خودتو - 

  !نباشی تنها که بیاد امیدم

  !دیگه نمیام خوب نذاشت اگرم میام که گذاشت مامانت اگه پروام خیلیم ندارم تعارف کسی با میدونی که من - 
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  !بود دستش بافتنی میل... مامان کناره نشستم 

  !مامان - 

  هوم؟ - 

  داریم مهمون یه امشب - 

  خود؟ سره کردي دعوت تو مهمون؟ - 

  !عزیزه خیلیم برام تازه! داره فرق یکی این اما اره - 

  بودن اینجا تازه اینا امید - 

  !هست دیگم یکی اما هست امیدم چرا یعنی.. نه نه - 

  کی؟ - 

 - میالد....ا!  

  :کج سرشو و کرد تنگ چشماشو 

  چی؟؟ - 

 باشه برادر یه برام میخواد فقط کن باور نداره باما کاري هیچ اون بفهمی..خوبه چقدر بفهمی و بیاد میخوام مامان - 

  ...همین

  طناز خوشبینی زیادي تو...هه - 

  ...میکنی قضاوت اشتباه داري و نمیشناسی و میالد شما نداره من دید به ربطی مامان - 

  بمونم؟ اشتباهم تو بذاري میشه - 

 حرف باهاش و بیاد بذارین کنید؟؟ اعتماد بهم میشه!  نیست میکنید فکر شما که اونی میالد بخدا... نه مامان نه - 

  !باشه کنارت پسر یه مثه میتونه اون بزنید

  !کنه اقایی من واسه بیاد کنه ول مامانشو هه - 

  میگم؟ چی میفهمی نیست درستی ادمه مادرش که گفته خودش... بریده مامانش از میالد - 

  :شد بلند حرص با و نگفت چیزي 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢٢٢ 

  !بکن داري دوست هرکاري - 

  !برگشتم مامان غره چشم با... باال انداختم کردمو مشت دستامو موفقیت یک رشده با فیلما تموم عادته به 

  :دادم مسیج میالد به سریع گرفت خندم 

  میذارین؟ ما سره منت شد انجام خوبی به عملیات - 

  :امید به زدم زنگ منم نداد جوابی 

  بله؟ - 

  خوبی؟ سالم - 

  خوبی؟ تو مرسی سالم - 

  اینجا؟ میاي امشب امید....قربونت - 

  میشه تنگ برام دلت زود به زود - 

  :خندیدم 

  !بیاي توام گفتم اینجا میاد داره دوستت نشده تنگ واست دلم نخیر - 

  افتادي؟ منم یاده کردي دعوت داداشتو اهان - 

  ...دیگه اره - 

  ...میکنن خطاب برادرم و میالد که میشنیدم وقتی میبردم لذت 

  نمیتونم امشبو راسش - 

   شد خالی بادم تمام 

  چرا؟ - 

  ....دیگه نشد خوب بیرون برم متاهلم دوستاي با داشتم دوست خیلی منم - 

  ...ست بچه چقدر...موند باز دهنم 

  میکنه؟ تالفی داري امید - 
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  داره؟ ایم دیگه اسمه - 

  ....که واقعا - 

  .... بشی ادب باید اره - 

  گفت؟ نه بهت نباید وقت هیچ که چی؟؟ که بشم ادب - 

  !نه بگی من به نباید..اره - 

  ...خودخواهی خیلی - 

  هست که همین - 

  میخواي؟ چی.... جنگجو موقع یه خوبی موقع یه میکنی؟ اینجوري چرا تو - 

  ندارم حوصله طناز خدا تورو کن ولم - 

  !شدم پاپیچش اما اینبار 

  نداري؟ حوصله چرا - 

  بگم؟ باید - 

  بگی باید... اره - 

  :داد جواب تاخیر با 

  !ندارم رو علی پرونیاي تیکه و گرفتن قیافه تحمل - 

  !ریخت قلبم 

  ..یعنی - 

  :گفت بلندي تقریبا صداي با و پرید حرفم وسط 

  میفهمی؟....بخورم بچه فسقل از باید من تو بخاطره یعنی... اره اره - 

  !بخیلی چقدر....تو اما دادم دست از چیزامو خیلی تو خاطره به من امید....گرفت بغضم 

  :گفتم گلوگیر بغض همون با 
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  نداري؟ کاري - 

  !کرد قطع و نداد جوابمو 

  .....آه!!! دادم سر گریه و تخت رو انداختم خودمو 

  !افسوس تا بهتره درد...آي...بشم مبتال نداشتنت به نمیخوام نمیکشم آه نه 

 ***  

  !یانه باشم راحت مامان کناره اونم میالد جلوي میتونم نمیدونستم...شدم حاضر 

  !قرمز فانتزي طرحهاي با مشکی بلند استین لباس یه با پوشیدم البالویی جین شلوار یه 

  !مالیدم قرمزم کمرنگ لبه رژه یه...صورتم کناره انداختم فرامو از چندتا بستمو سرم باالي ساده موهامم 

  !بده نظر و ببینه تا رفتم رژه مامان جلوي رفتم 

 اما امید خراب ذات خاطره به بودم غمگین درون از! کردم تر پررنگ رژمو...شدم خوشحال. نگفت چیزي و کرد نگاهم 

  !همین بزنم لبخند باید من و میگیره حالمو امید که روزایی تمام مثه...باشم شاد باید امشبرو یه

  !میکردم قبول دل و جون با منم میسپرد خودم به کارارو قصد از مامان 

  !اشپزخونه تو بیام نشم بلند هی میخواستم... اپن رو شامو وسیله حتی کردم اماده میز رو رو پذیرایی وسایل 

  ..گفتم اپنو رو گذاشتم مامان براي روسري و مانتو یه 

  بپوش میادا االن مامان - 

  ! برداشت حرف بدون 

  !نمیاد امید مامان راسی - 

  چرا؟؟ چی؟ - 

  !بیاد نمیتونه اومده پیش براش کاري گفت - 

  !اتاق تو رفت و رفت اي غره چشم 

  ...اومد در زنگ صداي که بود درنیومده دهنم از حرف هنوز....شو روشن! تلوزیون روي روبه نشستم منم 

  :ایفون سمته پریدم خوشحالی با 
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  کیه؟ - 

  باشه؟ باید کی نظرت به - 

  :گفتم خوردمو خندمو 

  !نداریم اشغال اقا - 

  !!زده اشتباه واقعا کرد فک 

  نیکان؟ اقاي منزل ببخشید...ا - 

  !بدم شناسنامم شماره میخواین میپرسن؟ فامیلی ببرن اشغال میان جدیدا - 

  :گفت و خنده زیره زد قهقه میالد 

  ! سوپوره کی بدم نشون بهت تا کن باز - 

  ! ایستادم منتظرش در کناره فشردمو دکمرو خنده با 

  ...!بود دستش شیرینی و گل دسته...شد باز اسانسور دره 

  !!ابی مردونه پیرهن یه نفتی ابی جین شلوار یه با بود تنش مشکی اسپرت تک کت یه 

  :گفتم بلندي نسبتا صداي با که میگشت واحد دنبال داشت ندید منو 

  سوپور؟؟ اقاي خواستگاري اومدي - 

  :گفت سمتمو برگشت.... خندید...گرفت برعکس و گل و ایستاد شکلی همون...بود من به پشتش 

  !!ندارن؟؟ دل سوپورا - 

  !!کنم بغلش میخواست دلم...سمتش رفتم کردمو بسته نیمه درو بود اتاق تو هنوز مامان انداختم خونه داخل به نگاهی 

  :گفتم اروم سینشو به چسبوندم سرمو!! اغوشش تو رفتم 

  هستی که خوبه چقدر - 

  :گفت و زد اي بوسه موهام رو

  !نره یادت منو اگه کنارتم همیشه من - 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢٢۶ 

  :کردم نگاهش خنده با 

  !عمرا ؟؟...بره یادم تورو - 

  !بیرون اومدم بغلش از سریع اومد مامان صداي 

  !مامان سمته رفت سریع و گرفت نادیده منو میالد 

  سالم - 

  :گفت غمگینی چشماي با و باال گرفت سرشو مامان...سمتش گرفت و گل 

  !اومدین خوش - 

  !اپن رو گذاشت شیرینیم...گرفتم دستش از و گل و جلو رفتم خنده با خودم...کنار رفت 

 و انداخت اطراف به نگاهی...نشست و دراورد کتشو..بده دست از روحیشو که نبود ادمی میالد اما...شد گرفته حالش 

  :گفت

  نیومده؟ هنوز امید - 

  :نشستم کنارش 

  ...نمیاد - 

  چرا؟ - 

  :گفتم اي اهسته صداي با 

  !بچست واقعا - 

  دوباره؟ شده چی - 

  !مثال میکنه تالفی داره - 

  تالفی؟ - 

 دوستاي با بیرون باهاش برم خواست ازم...رو اینچیزا و بابا قضیه بود فهمیده تازه مامانم که روزایی همون... اره - 

 اون تالفی به میگه ها بچه مثه حاال..بذارم تنها مامانو که اونم.. شرایط اون با برم نمیتونستم من واقعا ولی..متاهلش

  !نمیام منم شب
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  :گفت و داد تکون تاسف نشونه به سري 

  !کن باور میشه بچه تو مقابل در اون طناز - 

  :گفتم نیشخندي با 

  نه؟ بزرگشم ننه من اخه بخرم؟ نازشو میخواد حتما هه - 

  !داره رفتارارو این باتو چرا نمیدونم من... نیست اینجوري اصال امید... طناز میگم دارم جدي - 

  :بودم خسته 

  !نمیدونم....نمیدونم - 

  !نشست دوباره و شد بلند مامان اومدن با..اوردم میوه براش رفتم..کرد صدام مامان 

  !کنارم نشست مامانم 

  !برسون منو سالمه یا چطوره؟ مادرت میگفت میگفت؟ باید چی 

 خالی خودمو نمیتونستم میالد اندازه به کسی هیچ پیشه واقعا...بودم دل و درد از کوهی اما من نداشت حرفی 

  !نمیکنه سرزنشت اشتباهتم رفتار خاطره به حتی خوبه خیلی...کنم

  :گفت میالد میشد بلند داشت که مامان....میاد کنار خودش با داره میدونم...میومد و میرفت کالفه مامان 

 زندگیتون به کاري من...اشتباهه بدبینیتون این خدا به که میدونم اینو...دلخورید من از چرا نمیدونم من ببینید - 

  :پایین انداخت سرشو! خواهر یه به منم داره احتیاج برادر یه به طناز میدونم...ندارم

 هرچی.نیست کار در جنگی...همین شمام کناره من..نیستم مقابلتون من بگم میخوام فقط...پسر یه به شاید شمام - 

  !تره راحت اینجوري! بمونیم حاشیه همون تو بیاین! میدونن تو نیکان اقاي و مامانم هست

 انداختم دستشو....نشست نفره سه مبل رو کنارم اومد میالد...رفت و شد بلند حرف بدون! چکید مامان چشماي از اشک 

  ! شونش یه دادم تکیه سرمو...افتادم امید یاده..گردنم دوره

  !میالد - 

  ؟ جانم - 

  !بده خیلی امید...امید - 

  :برمگردوند 
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  پشیمونی؟ طناز - 

  !باشم نمیتونم - 

  !میشه تموم چی همه نمیخواي که کن تر لب...نیست درکار نمیتونم - 

  ! نمیتونه قلبم... میالد - 

  ...داد تکیه و کرد فوت نفسشو خستگی با 

  !بزرگه برات زیادي بازي این و عشق این! اي بچه خیلی تو طناز - 

  : غلتید چشمام گوشه از اشک 

  !میدونم - 

  !اتاق تو بود رفته مامان...چیدم میزو...طور همین منم نزد حرفی دیگه 

  بیرون؟ بیاي نمیخواي مامان - 

  !برو تو میام چرا چرا - 

  !مامان منتظر نشستیم هردومون...میز رو گذاشت و برداشت رواپن از غذاهارو میالد...شکر خدارو 

  ..کشیدم میالد براي...اومد باالخره 

  !میداد دست بهم خوبی خیلی حس! کردنش نگاه از میبردم لذت...بودم ندیده خوردنشو حال به تا 

  ! نداشتم میل ولی زدم نوك چارتا یه منم 

  ...بخوابه تا رفت درد سر خاطره به کرد خواهی معذرت میالد از مامان...کردم جمع و میز 

  :گرفت دستمو ارنجه دوتا و داخل اومد خنده با میالد..بیرون بیام اشپزخونه از میخواستم 

  جون؟ بچه کجا - 

  !دیگه هال تو بریم - 

  ...کرد حال میشه اینجام - 

  :خندیدم 
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  .... منظورم - 

  : حرفم وسطه پرید 

  ....میدونم عزیزم میدونم - 

  :گفت و باال زد استینشو 

  ؟.بشورم تنها - 

  :کنارش وایسادم خنده با 

  !میالد ماشین تو میچینم - 

  !بدو ابکش...نمیاد خوشمون بازیا لوس این از ما - 

  !بودم شده میالد مثه ادمی عاشقه کاش...بود گرفته خندم 

  .... میالد - 

  بله؟ - 

  !میکنه اذیت و امید خیلی علی - 

  میدونم - 

  میدونی؟ - 

  !کن ولش....هه....علی طناز! گفته بهم امید اره - 

  هان؟ کنم چیکار - 

  بکنی؟ باید کاري - 

  ....اما خوب نه - 

  : حرفم وسطه پرید 

  !نکن دخالت تو - 

  !اتاقم تو بردمش کشیدمو دستشو نذاشتم اما بره میخواست میالد ظرفا بعده...دادم تکون سري 
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  ببینی؟ خواهرتو اتاقه نمیخواي یعنی - 

  :گفت و انداخت اطراف به نگاهی...داخل اومد 

  !افتادم جهالت و بچگی دوران یاده اخی - 

  :گفت اخم و خنده با....زدم کمرش به محکمی مشت خنده با 

  یاغی؟ میکنی کار چی - 

  ...داشت برش سریع میالد....بود موبایلم صداي! روش روبه صندلی رو منم....نشست...تخت رو افتاد دادم هلش

  !:میخوند اسمشو داشت بلندي صداي با 

  اینطوریاس؟؟ ا؟ امیدم؟؟ - 

  ....کرد قطعش 

  کردي؟؟؟ قطع چرا میالد..ا - 

  داره؟ عیبی باش داداشت با روز یه حاال - 

  :گفتم زدمو لبخندي استرس با 

  !خوب نه - 

 تکیمو عکساي از چندتا...دادم نشونش عکسامو از عالمه یه میدونه خدا که زدیم حرف اینقدر...کردم روشن لبتاپمو 

  ...کردم بولوتوث براش

  !میخندیدم معنیش بی هاي خنده به منم! میکرد نگاه عکسامو میخندید چرا نمیدونم 

  :گفت میالد....گذاشتم عالقمو مورد اهنگه 

  ! کن گوش افتادي یادم هرموقع میذارم اهنگ یه منم - 

  دستامی سهمه که تویی دنیارو سهمه نمیخوام 

  !همرامی که اینه واسه دارم ارامشی اگه 

  !میالد دل حرفاي به دادم گوش زدمو لبخندي 

  شدي؟ عاشق تاحاال...میالد - 
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  :گفت و زد لبخندي 

  !هنوز نه - 

  میشی؟ داري یعنی - 

  !نمیدونم - 

  ...عجیبی چقدر تو...هه - 

  !خواهرمم مثه - 

  دستم شده خالی چقدر توست با خوبیا تمام 

  !!!!!هستم عاشقت که بگم تو از قبل یکبار بذار 

  ***  

  !کنن اماده وسایالرو کم کم تا خونه میرن هرروز تقریبا خاله و امید...سرنوشتم تعیین به نمونده بیشتر دیگه دوروز 

 بود گرفته تنگ سینشو دوره اینقدر میدونه خدا که داد حرصمون خیاطه این که اینقدرم!  گرفتم خیاط از لباسمو دیروز 

  !بود شده قرمز مینم سینه همه واقعا که

  !میده حرص اسوالش ادا با منو بیشتر حساسه اینقدر نگو دیگه که مامان 

  !!درشت سنگاي همراهه ریز توري هاي شکوفه از بود پر باالتنش کله!! دکلته بلند سفیده پیرهنه یه 

  !کنم دستم بلندا دستکش این از که بودم این عاشقه همیشه....شیک و ساده.... باشه مفیا پفی این از نداشتم دوست 

  !!! رسیدم ارزوم به 

  !نمیشم اذیت زیاد بلنده پاهام چون اما...بودم نپوشیده پاشنه این با حال به تا...گرفتم بلندم العاده فوق کفش یه 

  !کردیم انتخاب مدلشم و گرفتیم وقت ارایشگاه رفتیم مامانم با 

  !!بزارن باز و بشه لخت موهام میخواستم...باشه اروپایی لباسم مثه داشتم دوست 

  !که نمیدن گوش حرفت به اصن که ارایشگرا این خوب اما 

  ...کردیم صحبت باهم کوتاه خیلی اونم بار دوسه یه شاید بچگانش و احمقانه تالفی اون بعده 

  ..کنم زندگی نمیتونم...نمیتونم تو بدون من که واقعیته 
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 تموم اینه.دارم دوست هست هرچی اما درمیارم شورشو دارم زیادي شاید..میگیرم سخت خودم به زیادي شایدم نمیدونم 

  !منه حرفه

  :بهش زدم زنگ 

  بله؟ - 

  :گفتم خوشحالی صداي با 

  ؟ خوبی.. سالم - 

  خوبی؟ تو مرسی سالم - 

  میکنی؟ چیکار...مرسی اره - 

  !مغازم هیچی - 

  کردي؟ اماده شلوارتو کت!! اوهوم - 

  !اره - 

  همینطور منم - 

  !میدونم - 

  !!میکنی ضایع ادمو قشنگ چقدر - 

  !میخندي شده که منم شدنه ضایع به حتی که خوبه... خنده زیره زد بلند صداي با 

  !!! خندیدم منم 

  !بخندي چیزا این به اینکه مگه...هه - 

  !نخندم؟ دیگه داري دوست - 

  ...نگیر مسلمانان ما دل از دلخوشیم کوچولو یه همین خدایا..کردم غلط منم نه نه - 

  ...میکردم ضبط کمیابتو هاي خنده صداي کاش....خندید بازم 

  !هستی کمی ادمه کال...میزنی حرف کم..میخندي کم....اندك آقا حاج میذاشتن اسمتورو باید امید - 

  :گفتم اي خسته صداي با خواسته نا..میذاري سرم رو منتی چه!! خندیدي بازم و کردي شاد قلبمو بار سومین براي 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢٣٣ 

  !نخند - 

  !حرفایی این از عجیبتر تو اما کنم مالی ماس دلمو حرفه تا بودم چرا یه منتظر 

  :گفتی جدي صداي با...نمیومد دیگه خندت صداي 

  نداري؟؟؟ برگشتی راه دیگه میدونستی - 

  :لرزید تنم 

   میشد؟؟ باورت...میشی زنم داري طناز.... نیست کار در پشیمونی دیگه یعنی - 

 تو تو نمیکردم فکر وقت هیچ... نمیکردم فک طناز...میگه بهت داره اندك ادم همین...میزنم حرف باهات دارم 

  !!!تقدیرمی

  میفهمی؟ زنم میشی داري...هه 

  :گفتم غمگینی صداي با 

  !باشه یادم بگو دلت به! بگو خودت دله به اینارو..دارم باورش من... میفهمم من - 

  !باورکنه خداکنه - 

  !باورم زود خیلی من - 

  کنم؟؟ تلقی چیجوري حرفتو این - 

  !داري دوست که هرجوري - 

  !میومد نفساش صداي...نزدم حرفی 

  طناز؟؟ - 

  :گفتم و میکرد خفم داشت که رو اي کلمه ابا بی 

  جانم؟؟؟ - 

  !دادم ادامه خودم…نداد جوابی 

  !میکنی صدام اینجوري داري باره اولین - 

  !میدي جواب اینجوري داره باره اولین توام - 
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  بزنم حرف مدلی این بعد به این از باید - 

  ! نمیتونی و باشی میخواي که اونی نه باش میگه دلت هرجور...نیست درکار بایدي - 

  بشی؟ بد یا باشی خوب میتونی بخواي که هرموقعی تو تو؟؟ مثه هه - 

  ...اره - 

  ! نکن امتحانشون من روي...کنی تغییر که بخواه فقط خواهشا پس - 

  باشم؟ چیجوري همیشه داري دوست - 

  ...نباش جور یه هرلحظه میگم فقط...باش چیجوري نمیگم - 

  نداره؟ تاثیري حرفات میدونی - 

  ...ادمه تو میدونم اره - 

  مضخرفم؟؟...بگو چیه؟؟ - 

  ..بود خورد اعصابم 

 متشنجم درون از اما ارومه صدات...ارومه لحنت..میري راه اعصابم رو اروم اروم.. مخملی انقالب یه مثه تو امید - 

  !نباش اینطوري...میکنی

  :گفت تاخیر با 

  نداري؟ کاري - 

  !تونه با اما دارم زیاد..هه کار؟؟ - 

  !کرد تعبیر بد..حرفام این از تر بدشانس من اما نیست کار در جنگی بفهمه که بکنم شوخی یه اخرش میخواستم 

  !خدافظ...نزن زنگ من به داري کار وقتی...بده شفات خدا....داري مشکل عمقی پس - 

  ...کردم مرور حرفاشو دیگه باره یه...شدم خیره دستام لرزش به گذاشتمو گوشیرو 

  :کردم تکرار خودم با زدمو پیشونیم به اي ضربه حرص با 

  "نیست درکار بایدي" 

  !اره...میکنی تغیر میداد امید بهم میالد
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  !باشه داشته واقعیت خداکنه اما...دارم حسی همچین منم 

 وقتی بکنی میخواي چیکار بگی؟؟ میخواي چی...میکنم فکر العملت عکس به دارم و ارایشگر دست زیره نشستم 

  ببینیم؟

  میشی؟؟ رد کنارم از تفاوت بی همیشه مثه.....  نه یا میشی کردم ارایش چهره مونده مات عاشق مرداي همه مثه 

  !!بودم ندیده شکلی این خودمو حال به تا..بود کرده صاف سشوار با موهامو 

  ...نیومدن خیلیاشون چرا میدونم البته....ارایشگاه اومد باهام مامان فقط...میمردم گرسنگی از داشتم 

 فردین اینقدر نمیخواستن منم دلباز و دست فامیل میگرفت خوبیم پول خوب که بود ارایششگاها بهترین از یکی این 

  !اورد بهونه به هرکی درارن بازي

  ! باشم تنها جا همه که دارم عادت من نداره عیبی 

  !رختکن تو بود کرده اماده لباسامو مامان...بود شده تموم صورتمم ارایش 

 نتونم مجلس اخره تا دیگه و نده نشون خوبی العمل و عکس امید نداشتم دوست...نداشتم استرس االن مثه وقت هیچ 

  !کنم ظاهر حفظ

  !بشی خوب کم یه فقط کم یه امروز کاش 

  :گفت لبخند با و شد بلند ارایشگر 

  !شدي دیگه یکی انگار - 

  نمیتونم؟! کنم جلب خودم به و امید کوتاهه نگاه یه میتونم که حداقل...کردم فرق خیلی اره...انداختم چشم 

  !!بود کرده قشنگ و بزرگ لبامم...بود دراومده همیشه روح بی حالت اون از چشمام 

  !شدن معلوم صورتم اجزاي اینجوري انگار تازه 

  ؟ دربیاد اب از بد میشه مگه باشه ارایشگري همچین زیردسته هرکسیم خوب اما درسته نبودم زیبا 

  :گفت اروم و گرفت دستمو....سمتم اومد نمکی با لبخند و متعجب چشماي مامان بیرون رفتم 

  !!!طناز شدي قشنگ چقدر - 

  !مامان مرسی - 
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  !!داشتم ارایش نمیشد خوب اما ببوسمش میخواستم 

  ...کنم گریه میخواست دلم.. بده جواب نمیخواد نه دیدم زدم دوبار یه...برنمیداشت اما امید موبایل به زدم زنگ 

  ! نه ادم اینهمه دربرابر اما کن ضایعم میخواي هرچقدر کن تالفی میواي هرچقدر تنهاییمون تو مادرت جونه امید 

  !خاله موبایل به زدم زنگ 

  جانم؟ - 

  !نمیده جواب گوشیشو چرا امید خاله سالم - 

  جان خاله عاقد دنبال رفته...گوشیشو گذاشته جا اینجا اخ اخ - 

  :گفتم غم با و صندلی رو نشستم 

  من؟؟ دنبال بیاد میخواد کی... حاضره خاله من - 

  !!میاد خاله میاد - 

  خدافظ....باشه - 

  !بزنه امید فکریه بی به حرفی و بشه کفري میترسم نگفتم مامان به! کردم قطع و نشدم منتظرش 

  !کردم دستم دستکشمو آخرم لحظه....پوشیدم پیرهنمو مامان کمک با 

  ....کرد هدایتم سرمو روي انداخت پشت از شنلو مامان 

 امید به نخواد و بشه گرم مامان سره تا میزدم ربط بی حرفاي منم..بودیم ایستاده ساعتی نیم که کنم فک در دمه رفتم 

  !شد معلوم خیابون انتهاي از امید ماشین! بگه وري دري

  دنبالم؟ بیاد شوهرم برادر عروسیم روزه باید علی؟! شدم خیره علی به مبهوت...شد متوقف ماشین وقتی 

  :گفت تعجب با مامان...شد پیاده علی کو؟؟ خودش پس شانسیه؟ و تقدیر چه این 

  کو؟ امید خوده پس - 

  :گفت مامان به خطاب و بود من به نگاهش علی 

 رفت امید عاقد راه بود دور چون! میشه تموم کارتون زود اینقدر نمیدونست...شد مامانم تقصیر خاله - 

  ...گرفتم گلفروشی از ماشینو رفتم من! بود گذاشته جا خونه که موبایلشم...دنبالش
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  : گفت و دراورد رو گل دست همزمان ماشینو تو شد دوال 

  !گرفتم بود داده سفارش امید اینم - 

  !دستم داد و گل دسته بود شده خیره چهرم به که همونطوري و جلو اومد 

  شد؟ چی میکردم فک چی..گرفتم ازش و گل دسته غم با و نکردم نگاهش 

  :نشست ما زودتراز میزد غر لب زیره مامان 

 بري میتونستی توام...عاقد نه زنش دنباله میومد میکرد تعطیل کاراشو همه باید امید کاریه؟؟ چه این...فکر بی چه - 

  !عاقد دنباله

  :بعدش منم و نشست علی 

  ! نداره عیبی دیگه شده که کاریه خاله دیگه - 

 اونم که باشه نداشته امید با بدي رفتار مامان میکردم خدا خدا فقط...مامان بیگاه گاه زدناي غر جز نزدیم حرفی خونه تا 

  !بشه مامان امیز سرزنش هاي نگاه و بداخالقیا جبران که کنم رفتار خوب امید با مجبورم! دربیاره من سره بعدا

  ...کرد باز منو سمته دره اومد سریع علیم و شد پیاده مامان کرد پارك خونمون جلویه ماشینو علی 

  !شد مواجه من دلخوره نگاه با نگاهش کرد بلند که سرشو!! شد پیاده عاقد با سجاد عمو ماشینه با امید همزمان 

  :سمتم اومد و کشید خشم با علیو کتفه پشت از..نزدیک اومد توهمو کشید اخماشو 

  دنبالت؟ بیام من واینسادي چرا - 

  ...بیرون به شدم کشیده منم و کشید دستمو حرص با که میشدم پیاده داشتم 

  ...نبینه رفتاراشو کسی که انداختم اطراف به نگاهی بدم جوابشو اینکه از قبل گرفتمو دندون به لبمو گوشه 

  : گفت و زد نیشخندي علی 

  !نخوردمش نترس - 

  :کشید و گرفت شو بازو حرص با امید میشد رد کنارش از داشت 

  فهمیدي؟! بچرخه دیگه دهنت تو زبون دیگه نمیذارم کنی زر زر این از بیشتر بخوي واهللا به علی - 

  !نبینه خشمگینشو رفتاراي و دندونی زیر حرفاي کسی که میخورم حرص بیشتر منم و بود ترسیده علی 
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  !دادم قرار روشون روبه خودمو 

  !میکرد وراندازم امیزي سرزنش نگاه با و کشید موهاش به دستی! تو رفت و کشید دستشو علی 

  :گفتم دادمو تکون سري 

  !داد انجام تورو وظیفه علی میکردم؟ چیکار باید میکنی؟ نگاه اینجوري چرا چیه؟؟ - 

  !کرد پوفی و نزد حرفی 

  !بریم - 

  !یخ ذوقه بی..نداد نشون العملی عکس چرا شد دقیق چهرم به بیشتر که حاال 

  !رفتم همراهش منم گرفتمو دستشو میرفت جلوتر داشت 

  !!کردم علیک سالم همه با! بخندم که بودم مجبور اما بود غمگین چشمام

 اهنگ سریع ما ورود با و میخندیدن خاله و مامان خونه تو رفتیم! میکرد بیداد چهرش از این و بود ناراحت امیدم 

  !کردن شروع کذاشتنو

  ...بود عکس خاطره به فقط ارایشم و لباس این! باشه اینا از تر ساده خیلی مراسم بود قرار 

 داشتم دوست..بگیره عکس ازمون مهمونا رفتن از بعد تا بیاد بودم گفته بهش...بود عکاس دوستام از یکی خواهر راحله 

  !بودم منزجر چیز همه از االن اما بمونه یادگاري

  :گفت گوشم زیره کنه نگاهم اینکه بدون امید! مبل رو نشستیم 

  ناراحتی؟ که میدي نشون داري افتضاح خیلی میدونستی - 

  :گفتم منم مکث بدون ابا بی 

  !طور همین توام - 

  :کردم بغلش شدمو بلند رومون روبه اومد یاسمن...میکرد صحبت داشت یاسمن با دیدم شراررو!! نزد حرفی 

  .. خانوم طناز بکشی پر زودي این به نمیکردم فک اصن - 

  زدم لبخندي 

  کردي ازدواج نگیریا من واسه خودتو کنیم؟ کار کنکور واسه باهم همش خونمون بیاي بعد به این از باید طناز - 
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  !دیگري سمته برگشت خنده با که زدم شونش به اي ضربه 

  ...میومد بهش لباسش چقدر...بود شده زیبا چقدر...میرفت رژه جلومون همش شراره 

  ...بود شده خیره عقد سفره به و بود فکر تو انداختم امید به نگاهی 

  :گفت ابرو و چشم با سمتمو برگشت امیدم گرفتن حجاب خانوما...داخل بیاد میخواست..اومد اقا حاج صداي 

  !سرت بنداز - 

  ...سرم رو انداختم شنلو زدمو لبخندي ناخداگاه 

  ...خمیده قامت یه به خورد چشمام باال گرفتم سرمو...بود شده ساکت مجلس 

  ...بود ایستاده در چارچوب تو میدادن دلداري همدیگرو که دستایی و غمگین نگاه با بابا..ریخت قلبم 

 تحویلم الکی لبخنده کردم که نگاهش...بود شده خیره من به و بود ایستاده اتاق سره اون...انداختم مامان به نگاهی 

  !داد

 شربت یه براش و بگیرم ازش کتشو هنوزم میخواست دلم! ببینمش شرمنده اینقدر نمیتونستم...زدم بابا به لبخندي 

  !ریخت بهم چیزو همه ناگفته حرفاي و خراب گذشته حیف اما! کنم درست ابلیمو خونک

 این از تر ماست ما فامیالي اما بچینه گل رفته بگه کسی تا بودم منتظر...گفتم بلرو منم اول باره همون عاقد صداي با 

  !بودن حرفا

 یه میکشیدم ورقه رو که خطی هر..میکردم امضا دونه دونه و میلرزید دستم....امضا عالمه یه! شد بلند و گفت بلرو امیدم 

  !میکرد تر محکم زندگیو عمر

  :گفت و بوسید پیشونیمو...بچکه اشکام نذاشتم اما گرفت گریم...بغلش تو رفتم...سمتم اومد بابا 

  !کن زندگی شریف اما تو زندگیت به کردم بد من طناز - 

  !دادن هدیه عنوان به چیزي اومدنو یک درجه فامیالي همه مامان ها خاله! بیرون رفت دستمو داد کوچولویی جعبه 

 قیافشو نمیتونستم حال اون تو که طال گردنبند یه! داد لفظیشو زیر باالخره امیدم! کنارم گذاشتم دراوردمو شنلمو بنده 

  !میومد قشنگ من چشمه به قطعا و بود امید ماله بود هرچی! بگیرم جدي زیادي

  : گفت اروم و کرد باز قفلشو 

  !برگرد - 
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 دست یه تو من خداي واي...زدم لباسم به چنگی....شد سیخ بدنم موي....کنار داد سرانگشتاش با موهامو...برگرشتم منم 

  !بگو امشبو...میشم غرق دارم اینجوري من و زدي من به

 انچنان یکی گاهی...بمونه جاش نیست که زخم فقط! سمتش برگشتم لبخند با! برگردوند دوباره موهامو و بست قفلشو 

  !میمونه پوستت رو ابد تا جاش که میکشه دست بدنت به نرم

  مرسی - 

  ! داد تکون سري 

  !دادم تکون دوبار یه خودمو شدمو بلند فقط نرقصیدم اصال من شب اون...میرقصیدن وسطو بودن ریخته دوباره 

 میتونستم و داخل میومد میالد االن نبودن زد مفت حرف اینقدر فامیالمون این اگه! ببینم و میالد تا میزد پرپر دلم 

  !ببینمش

  !بیاد که کردم اشاره مامان به!! مردونه رفت زود امید 

  میخواي؟ چیزي - 

  کنی؟ پیدا و میالد میشه مامان - 

  میخواي؟ چی واسه - 

  ببینمش میخوام - 

  اینجا؟ - 

  !اتاق یکی اون تو میریم نه - 

  !دیگه بیا! زمین رو نشستم..اتاق تو رفتم ربع یه بعده منم...رفت و داد تکون سري 

  !کردم باز درو..اومد در صدا 

  :گفت و برگردوند سرشو سریع دیدنم با میالد 

  ...کردم فک ببخشید - 

  :گفتم و بزنه حرفشو ادامه نذاشتم 

  ببینم؟ داداشمو نباید چرا - 
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  :گفت و برگشت تعجب با 

  .....طناز - 

  :گفتم خنده با منم 

  جانم؟؟؟ - 

  : بست درو و داخل اومد 

  شدي؟ عوض چقدر واي - 

  ...شدي خوشگل میگفتی کاش - 

  : گفت خنده با و کرد بغلم 

  !بودي که اونو - 

  :گفتم گوشش زیره اروم که بودم بغلش تو! خندیدم منم 

  دیدي؟ بابارو - 

  :گفت خشکی صداي با 

  !اره - 

  : بیرون اومدم بغلش از 

  خوب؟ - 

  چی؟ که خوب - 

  گفتی؟ چی - 

  !رفته حاال... همینطور منم کرد نگاهم نگفتم چیزي من - 

  میزدي حرف باهاش کاش میالد - 

   نیست؟ حرفا این موقع االن اصن میدونی طناز - 

  :انداخت پام سرتا به نگاهی و عقبتر رفت 
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  !نمیکردم فک!! داریا چیزایی یه نه - 

  !تر بسته معمول حده از چشمام و میفتاد چین دماغم روي که کردم اي خنده 

  :گفت و زد لپم به محکمی بوسه و کشید دستمو و خندید دفعه یه 

  !بیارم طاقت نمیتونستم دیگه - 

  :گفتم خندیدمو منم 

  !کنم کبودت تا دارم زیاد وقا - 

  !کردن بوس با این میکنن کبود همدیگرو کتک با همه!  ما خواهره از اینم بیا - 

  ...بخواد دلت خیلیم چیه - 

  :گفت تري اروم صداي با 

  ...میخواد خیلی که دلم - 

  ...برم باید دیگه کنم فک - 

 و نشوند لختم شونه به محکمی بوسه و گردوند برم دوباره که بیرون میرفتم داشتم! داد تکون سرشو و زد لبخندي 

  :گفت

  ...نگفتم قضیرو جاي مهمترین - 

  :گفت و بست چشماشو 

  !باشه مبارکت - 

  !باشه مبارك که کنه خدا فقط 

 کشیده پر انگار ش پروگی اون..بود جوري یه امید....انداخت عکس ازمون عالمه یه راحله شد تر خالی که خونه

  !گرفت خندم! میداد انجام میگفت راحله که هرکاري...بود

  !کرد خدافظی دلواپسی با مامان... بود خالی خالیه خونه 

  !نشستم کنارش مکث با منم.. مبل رو انداخت خودشو و دراورد کتشو امید 

  :سمتم برگردوند سرشو! بسته چشماشم و بود داده تکیه سرشو 
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  !دارم دوست بیشتر فرتو موهاي - 

  ! بگم چی باید نمیدونستم نکردم نگاهش! ریخت قلبم 

  !کردم نگاهش..شد حبس نفسم! دستم رو کشید دستشو مکثی با...مبل رو گذاشتم دستمو دوتا 

  ..نبود معلوم نگاهش تو هیچی 

 بهش نگاهی اینه از..داخل اومد که میکردم باز موهامو سنجاقاي داشتم! دربیارم لباسمو تا اتاق تو رفتم! شدم بلند 

  !پشتم اومد! انداختم

  ...بود باز چون بود نبرده کار موهام اونقدي..کنم باز سنجاقارم بقیه تا کرد کمکم حرف بدون 

  !دستش تو کرد جمع همشو موهامو دور انداخت دستشو مقدمه بی امید دستم تو کردم جمع سنجاقارو 

  !ریخت دستم از سنجاقا..کرد بغلم پشت از 

  !میشم زنت دارم اروم اروم چه! بزنه ارومتر بدم دلداري قلبم به اینکه جز نداشتم کاري من..کرد باز پیراهنمو زیپ 

  !تخت رو افتادیم بوسیدمو چونشو! دستاش تو کردم قفل دستمو 

  ...نداره عیبی!شد یکی هم با عالقه بدون گاهی که نداره عیبی 

 ***  

 باورش! بخوابم نمیتونستم اندازه از بیش هیجان و شوق از...خوابیدي خوب تو اما نذاشتم هم روي پلک صبح تا من 

  !شد تموم چیز همه سریع اینقدر که بود سخت برام

  !افتاب طلوع خوده تا کردم نگاهت.... کنارت کشیدم دراز دوباره و حمام رفتم که بود صبح هفت حدودا ساعت 

  ...نشوندم لبات به اي بوسه و جلو اومدم لرز با! باال دادم موهاتو بردمو دستی! خوابیدي دوباره و پریدي 

  ...نشه بیدار که داشتم برش سریع..بود موبایلم صداي...گرفتم دستشو!!! لرزید پیش از بیشتر تنم 

  !اشغال رو گذاشتم...بود یاسمن 

  !سقف به شدم خیره سریع و نکردم نگاهش!کرد باز چشماشو بعد دقیقه چند..کشیدم دراز دوباره 

  ...کنم نگاهش شدم مجبور...کرد نگاهم 

  ....لبخندي نه اخمی نه...نگفت چیزي 
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  ...گرفتم دستشو...میکردم کاري یه باید...بستم چشمامو 

  ..بودم سست و کرخت! بود شده قرمز چشمام! حموم تو رفت و شد بلند حرف بدون 

  !زدم کمرنگم لب رژه یه بستمو سرم باال موهامو..بیرون بود نیومده هنوز...کردم درست صبحونرو 

  ..میز پشته نشستم خواب لباس همون با 

 اروم و در سمته پریدم مغازه میرفت داشت و شد حاضر...خورد صبحونشو حرف بی! بود کرده عوض لباسشو بیرون اومد 

  :گفتم

  میاي؟ ناهار - 

  :گفت میکشید کتونیشو پشته که همونطوري 

  ...نمیام ناهارا من نه - 

  !رفت و کرد خدافظی لب زیره و انداخت بهم اي خیره نگاه شد بلند 

  !نگیرم وقتشو زیاد دادم ترجیح منم نبود فرم رو یعنی...نبود خوب حالش...میالد به زدم زنگ

  :زدم داد بلندي صداي با!!!!تموم...مبل رو انداختم خودمو 

 - نــــــــــــــد دا!!!!!!!  

  !!مایی امید تو!! امید اقا داریم دوست بدیاتم نداره عیبی گفتم دلم تو...شدم بلند خنده با 

 تنهام وقتی... بیارن چیزي برام بیرون زدم زنگ کردمو صوف و صاف تختیو رو....بود تمیز جا همه نداشتم کاري 

  !!!ندارم رو اینچیزا و اشپزي حوصله

  !برداشتم تلفنو حوصله بی زد زنگ مامان...خوردن به کردم شروع و مبل رو نشستم اوردن غذارو 

  بله؟ - 

  خوبی؟ مادر سالم - 

  خوبی؟ شما مامان سالم - 

  تنهایی؟... نیستم بد - 

  !مغازه رفته امید اره - 
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  کردي؟ درست ناهار - 

  :گفتم خنده با 

  !خونه نمیاد ناهار امید نه - 

  میخوري؟ چی خودت - 

  گرفتم بیرون از پیتزا یه - 

  تنبلی؟؟ و اول روزه همین از طناز وا - 

  ...تنهام امروزو یه گفتم حاال جان مامان نه - 

  :گفت داري خنده لحنه با و پرید حرفم وسطه 

  ...نمیاد ناهارا کال امید میگی که تو واال - 

  :گفتم خنیدمو منم 

  !نمیشه تکرار دیگه چشم..میکنیا کلید خیلی مامان واي - 

  کیش؟ میرین کی راسی - 

  !دیگه فردا پس - 

  صبح؟ - 

  !هفت شیش طرفاي کنم فک زود صبحه اره - 

  ...باشه - 

  شما؟ کجایی - 

  ! خونم - 

  ...مامان - 

  هوم؟ - 

  بشی؟ بیخیال نمیشه - 
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  نداري؟ کاري - 

  .میکنم خواهش مامان - 

  خدافظ - 

  !زدم چنگشون چندبار موهامو تو کردم دستمو! فشردم خاموشو دکمه امید نا..کرد قطع 

  :گفتم بلندي نچندان صداي با 

  ...پایین بیاي شیطون خره از کاش - 

  ...خوندن کتاب به نشستم خوندمو ظهرمو نمازه... اپن رو گذاشتم بخورم کامل نتونستم پیتزارو 

  !میکردم دوره داشتم بار هزارمین براي هبوطو اما بودم خونده همشونو..بودم شریعتی دکتر کتاباي عاشق 

  !بود عجیب نمیومد خوابم اگر...بود خسته چشمام 

  ...میزد اتیشم امید دیشبه حرفاي یاده! گزیدم لبمو گوشه...افتادم دیشب یاده....تخت رو کشیدم دراز 

  :گفتم خماري صداي با...خودش سمته کشید دستمو 

  ...بخواي نمیکردم فک من - 

  :گفت اي بسته چشماي با بزنم کامل حرفمو نذاشت 

  !!طناز گفته چرت نکنه کاري و بخوابه محرمش کناره شبم یه میتونه گفته خري هر - 

  ..طناز نیست عجیبم خیلی..نیست درکار عشقی پس! خندیدم شرایط اون تو اونم عجیبش حرفاي به 

  !میکرد برقرار ارتباط زنش با اي عالقه هیچ بدون بود ایم دیگه پسره هر 

  !!میکشید چنگ به مردونگیتو ظریف دستاي همین دیشب تا...کردم نگاه دور از انگشتامو 

  :گفتم لب زیره اي اهسته صداي با بستمو چشمامو...کشیدم لبم به دستی 

  !!باشم تو ماله همیشه کاش - 

 تلفن صداي به توجه بی بیارم طاقت این از بیشتر نمیتونستم دیگه....شد بلند تلفن صداي که بود شده گرم چشمام 

  ....بستم چشمامو
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 نگاهش...بود ایستاده برهنه پاي با اشپزخونه تو امید...پایین اومدم تخت از پریدم خواب از چیزي شکستن صداي با

  :بود عصبانی...کردم

 - میاد خون داره پام بده چی یه میکنی؟؟ نگا منو وایسادي چرا د!  

 کاغذي دستمال تا سه و برگشتم حواسپرتی با بردارم دستمال رفت یادم اشپزخونه تو رفتم پوشیدمو دمپایی دستپاچه 

  ...نشستم زانو رو... کندم پی در پی

  !بود فوفول کم یه امید خوب اما بود نشده چیزیم! زخمش رو گذاشتم دستمالو...اپن به داد تکیه و باال گرفتم پاشو 

  :گفت و کرد نگام خندونی چشماي با...گرفت خندم دستم از بیرون بکشه پاشو میخواست و میکرد فیس فیس هی 

  میخندي؟ چی به - 

 امید پاي جلوي گذاشتم دراوردمو رو دمپایی کردم تمیز اونجارو برداشتمو رو جارو کنم نگاهش اینکه بدون.. شدم بلند 

  ...گرفتم بغلشو زیره تري بلند خنده با...بیرون میرفت داشت لنگون لنگ....

  :گفتم بخورم خندمو داشتم سعی که درحالی 

  !!اصوالت ادا این منو کشته - 

  :گفت توهمو کشید اخماشو 

  !!میکنی من از بدتر بشه خورد پات رو گندگی این به لیوان یه توام - 

  :برمیگشتم داشتم...مبل رو نشست 

  !کنم ناقص جهازمو اول روزه همین نمیام من که فعال - 

  :زدم داد همونجا از!!اشپزخونه تو رفتم خنده با 

  بیارم؟ شربت - 

  ...بیار چایی نه - 

  !نمونده چیزي اي شیشه دیگه بشم مطمئن تا کابینتا زیره تا کردم جارو اشپزخونرو کفه دیگه باره یه...کردم دم چایی 

 پوشیدمو تیشرت یه کردم عوض لباسمو رفتم! دیگه شکستنه واسه شکستنی...خونه هاي وسیله به نبودم حساسی ادمه 

  !بلند ورزشی شلوار یه

  ..بودم رفته کش خونه از بزور که قدیمی مسی سینی تو گذاشتم بیسکوییت چندتا با ریختمو چایی 
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  !میکرد تمیز زخمشو اصول ادا با دستشو به بود گرفته پاشو امید 

  :گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون..کنارش نشستم! جلوش گذاشتم رو چایی 

  !میریما فردا پس - 

  !میدونم - 

  :گفت همونجوري و شد بلند 

  دیگه؟ کنی جمع وسایالتو باید که میدونی اینم..میدونی که آفرین - 

  :زدم داد همونجا از اتاق تو رفت 

  !میشه سرد چی؟؟ چاییت....زوده.. اره - 

  !االن میام - 

  ...حیاط سمته رفت راس یه اومد مشکی شلوارك یه با و کرد عوض تیشرتشو 

  ...بیار چاییرم...بیرون بیا - 

  ...کنارش نشستم باالو زدم پاچمو منم....آب تو بود کرده پاشو و بود نشسته حوض کناره 

 پاشید آب عالمه یه که زدم قسمت همون به پا با اي ضربه ناخداگاه بود افتاده اب روي ماه تصویر! دستش دادم لیوانو 

  ... امید لباس روي

  ...نگهداشت نصفه رو لبش سمته میبرد داشت که لیوانی... کرد نگاهم عصبانیت با 

  :گفت جلو کشید لباسشو 

  نه؟ داري مرض - 

 و کرد پرش حرکت یه تو حوض کناره باریکه جوي توي کرد خالی لیوانو...گرفت حرصش خندم از بیشتر...گرفت خندم 

  ...یقم تو کرد خالی ابو تموم...خودش سمته کشید یقمو

  :گفتم داري خنده لحنه با همو رو گذاشتم چشمامو....همونجوري دستام و بود مونده باز دهنم 

  !!!!!!رفت زدم یخ...امید - 

  : شد بلند و زد اي مندانه پیروز خنده 
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  !هویه هاي جواب هه - 

 باز ابو شیره شدمو بلند اروم...کرده تالفی حداقل که بودم خوشحال...کرد خشک شلوارکش مخالف پاچه با پاشو 

  !سمتش رفتم اروم اروم و گرفتم شیلنگو....کردم

... کلش رو ریختم ابو فاصله همون از نزدم دست بهش!!!!!!! میداد فشار دستمال با زخمشو رو داشت و بود شده دوال 

  :هوا رفت امید داد که بود اونجا

   میکنی؟؟ چیکار روانی - 

 دو به...بودم خیس خیسه میداد فشار اب به کم یه اگه اما نمیرسید اونجا تا اب شیلنگ.. تخت باالي پریدم خنده با 

 عشق تبه من اما...بود سرد بستم چشمامم ایستادم روش به رو اومدم خاصی لبخنده با...کرد زیاد ابو و شیر سمته رفت

  !بگیره انتقام ازت شیرینی این به شوهرت لذتبخشه...داشتم

  ...کردم باز هم از دستامو بستمو چشمامو 

  !مجازاتم اماده من - 

  !بود روم به رو..میکردم احساسش تر نزدیک!!! نمیدیدم العملشو عکس..روم به رو اومد 

  !میکردم احساس پاهام روي ابو خنکی انداخت و شیلنگ 

  ...میلرزید تنم!!! هاش شونه رو انداخت و گرفت هوا تو دستامو دوتا! نکردم باز چشمامو 

  !انگیز دل تضاد یه بودن شده من درون اتیش و اب خنکی این! ایستادم پاهاش رو رفتم...چسبید بهم کامال 

  :گفت خاصی صداي با..کردم احساس گوشم زیره نفسشو گرماي 

  بوییدنت؟؟...بودنت به کنم عادت میخوام که میبینی میبینی؟ تالشمو - 

  !مخمور چشم دو به خورد گره نگاهم..کردم باز چشمامو 

  میبینی؟ گرفتن بوسه براي تابیمو بی....جلوتر بیاد خودش که میزدم دل دل...نزدم حرفی 

  ...کنار گذاشم خجالتو و دربایستی رو.. نبود حرکت مرده امید اما...اوردم بازوش به فشاري راسم دسته با 

  !داخل رفتم برداشتمو و سینی..شدم دور ازش سریع نشوندمو لباش به کوچکی بوسه 

 لبم به لبخندي خداگاه نا کشیدم بهشون دستی لرز با! بود نمدار تیکه تیکه موهام...کردم تازه نفسی بستمو داخلو دره 

  !میکرد ترکم زود میومدو
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  ...اتاق تو رفت اپنو رو گذاشت لیوانو داخلو اومد حرف بدون امید...اشپزخونه تو رفتم کردمو دروباز...میومد پاش صداي 

 خودمو دزدیمو نگاهمو سریع بیرون اومد جدید لباس یه با که بودم خیره اتاق دره به هنوز...بود رفتنش به چشمم 

  !کردم لیوان دونه یه شستن مشغول

  :گفت بلندي نچندان صداي با امید که میکردم خشک داشتم سینکو 

  نیست؟؟ خبري شام از - 

  ...کشیدم خجالت 

  ...برد خوابم ظهر دیگه....نخوابیدم دیشب من اخه - 

  !انداخت بهم عجیبی نگاه و باال داد ابروشو یه برگشت سریع حرفم با 

  !پام رو گذاشتم جعبرو... نشستم کنارش رفتم...برداشتم اپن رو از پیتزارو 

  ..مونده ظهر از این بیا - 

  :رفت شد بلند و انداخت بهم دلخوري نگاه

  .... نشی خسته... که واقعا - 

  !مبل پشتیه به دادم تکیه حرص با جعبشو تو انداختم پیتزارو برشه نگفتم چیزي 

  ....امیدم اي بچه و لوس چقدر...خوابید گرفت و کرد خاموش چراغو راحت چه 

 لباس میخواستم...بیداره که میداد نشون میشد منعکس چشماش رو پنجره از که نوري...اتاق تو رفتم خوندمو نمازمو 

  !کنم عوض نمدارمو

  !نکرد نگام سوزنم سره یه امید...کردم عوض لباسامو.نبود بازیا لوس این موقع االن اما میکشیدم خجالت 

  :گفتم گوشش زیره اروم کتفشو رو گذاشتم دستمو...نزدکیتر رفتم..اونور کرد روشو..پتو زیره رفتم 

  هان؟؟ کنی مردونگی طناز واسه نمیتونی چرا... میدونم میشی بچه من براي فقط تو - 

  :گفت ارومی لحنه با دیدم نگاهش تو تعجبو برقه سمتم برگشت 

  !بچم هیکلم این با من نظرت بچگی؟؟به - 
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 تاحاال چی؟؟یعنی براي بگی میشه...میدي نشون العمل عکس اینجوري من رفتاراي برابر در فقط نیستی بچه نه هه - 

  باشید؟ نداشته ناهار یا شام مادرت خونه روزم یه نشده

  ...میخوندي رمان حداقل کم یه کاش همیشه برعکس اتفاقا..نکردي نه اصن؟؟ کردي درك منو وضعیت تو 

  ....امید...میکنن اماده صبحونه.. میشن بلند عروسشون از قبل صبحا رویاییش شخصیتاي 

  !رفتارت رو کن فک کم یه....داري توقع اینهمم تفاوت اینهمه با...داري فرق همه با تو امید 

  بشناسه؟؟ کی نشناسمت من دیگه نیست کشی منت ادمه امیدم!! برگشتم حرف بدون...بودم کرده پیدا اي بزه جر چه 

  ..خوابیدم کم یه اما شدم اونور اینور سردرد با صبح خوده تا 

 ***  

 یه باید.. زوده میکنم احساس اما دارم دوسش بگم بهش میخوام!! بکنم نمیتونم کاري اما میمیرم توجهیش بی از 

  !میگم بهش میگم!! کنم تکیه بهش من که کنه پیدا بهم احساسی

  !داریم پرواز هفت ساعت فردا... اتاق توي گذاشتم چمدونو 

  ...میگرفت قیافه عالمه یه برام و میومد وگرنا میکردم درست شامی یه باید 

 کتلت...نبود خبري برنج از و میخوردیم حاضري اکثرا شام...نبود بد دستپختم خوب و کنم درست نبودم بلد غذا زیاد 

  ...کردم درست

 حیاط تو رفتم..بود زود هنوز.. یخچال تو گذاشتم کردمو درس کتلتو مایع....کردم بلند صداشم گذاشتمو اهنگ یه 

  !بدم اب باغچرو داشتم تصمیم..

  ...بیاد بیرون بیشتري قدرت با اب تا گرفتم شلنگ دمه فشار با شصتمو انگشته کردمو باز شلنگو 

  ...قدیمی هاي خونه تو دختر مثه..بود پام ابی ریز گالي با سفید بلند دامن یه 

 به کامال ها همسایه خونه فهمیدم کردم ابپاشی حیاط تو امید با که شبی اون از...بود تنم سفیدم کوتاه استین لباس یه 

  ...بود تر بلند اونا ویالیی هاي خونه خوب اخه مشرفه ما حیاط

 با داستانا همه معروف جوونک میومد بدم بودم دار شوهر زنه یه من...سرم رو میخنداختم بزرگم گنبدي روسري یه 

  ...بزنه دیدم خونش تراس از ژولیده موهاي و سفید رکابی

  !بگیر تحویل کم خودتو...بودي زدن دید قابل تو که چقدم...خندیدم فکرم از 
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 امید سرده رفتاراي میداشت نگه شاد منو که داشت فضایی خونه این یعنی بودم خوشحال..کردم جارو و اب حیاطم 

  !نمیکرد کم وجودمو گرماي

   نه؟؟ عادالنست....کنه مقابله دلش با امید تا میکردم مقابله باهاش باید 

  ...میبنده لجن داره کردم احساس... شه خالی حوض ابه و بکشم حوضو سوراخ زنجیره تا حوض لبه نشستم 

  !کنم تمیز خونرو میخواستم رفتن از قبل 

  ....کشیدم زنجیرو بزور بغلمو زیره زدمش حرص با..اب توي میفتاد هی روسریم..اب تو کردم ارنج تا دستم شدم دوال 

  بیفتم؟؟ علی یاده شد باعث چی..افتادم علی یاده ناخداگاه زدمو لبخندي...بودم شده خیره اب تخلیه به 

 حوض نظافت واسه دیگه وسیله چندتا و طی و پودر خونه تو از...شدم بلند و کشیدم دامن به خیسمو دسته 

  !بشنوم زد زنگ کسی اگه تا برداشتم هم رو تلفن اخر لحظه..برداشتم

 با احدي هیچ خندیدم کارم به...حوض تو ریختم و پودر داخل رفتم خودمم و باال دادم دامنو حوض تو انداختم وسایلو 

  ..چرا من اما نمیشوره حوض پودر

  ...بود من واسه عالم هاي دیوونگی تمام 

 طی و میکردم زمزمه خودم براي نمیشد شنیده وضوح به خونه داخل از اهنگ دستم تو گرفتم و طی و ریختم اب کمی 

  ....میکشیدم

  ....میکردم اونور اینور خودم واسه برهنه پا منم و بود شده لیز حوض کفه اخه بیفتم بود نزدکی دوبار 

  ...لرزیدم ترس از...گرفتم حوضو لبه شدمو دوال که زمین میخوردم داشتم باز...ترسیدم خداگه نا اومد تلفن زنگ صداي 

 خوشبختمو میگفتم تر سرخوشانه من..سرخوشی با اونم میزد حرف...بود مونا...برداشتم تخت رو از تلفنو گرفتمو اب پامو 

 حوضو دارم پودر با اونم پامو الي زدم دامنو که گفتم به گرفت خندش کارم از..میکنم تمیز خونمو حوض عشق با دارم

  ...مونا خونه بریم باید رو مهمونی اولین مسافرت بعده گفت...میکشم طی

 دیگه مامان..میزدیم حرف باهم باري سه دو روزي...زد زنگ مامان اونم از بعد سریع کردم قطع...حتما گفتم خندیدمو 

 قلبم ته از..نداد جواب نه اما کردم اصرار زیاد من...میداد نتیجه زودتر روز به روز کاراش تقریبا و بود کرده اقدام

 نکنمو فک بابا و مامان احتمالی دعواها به خودم زندگی تو استرس اینهمه با من بشه تموم تر سریع که میخواستم

  ..بشن راحت هردوشون

  :گفتم حوضو تو انداختم و طی کالفگی با..اومد در صداي...دادم ادامه کارم به 
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  برسم؟؟ حمالیم به من گذاشتین اگه - 

 بیرون سرم اما پشتش تنم کردمو باز درو..کردم صاف دامنمم و جلو کشیدم روسریمو کردم خشک لباسم با دستمو 

  ....آش سینی یه با چادري دختره یه...بود

  :گفت و زد لبخندي 

  ...نذري بفرمایی...سالم - 

  :گفتم کرفتمو ازش ظرفو کردم تشکر 

  ...برگردونم کنیدظرفشو صبر لحظه چند - 

 این با فقط گفتم دلم تو گرفتم ظرفو ابه دامنم با و باال کشیدم دامنو خنده با شستمو و ظرف کردم خالی اشو و رفتم 

  !خندیدم فکرم به خودم...نگرفتم دماغ دامن

  !ظرف تو انداختم کندمو سرخم گله دوتا حیاط تو... ظرف تو گذاشتم اي شاخه نبات دوتا 

  :گفتم زدمو لبخندي...دیوار به بود داده تکیه چرخوندم سرمو..نبود در دمه رفتم 

  ...رفتین کردم فک - 

  گفت که میبستم درو داشتم...گرفت کاسرو و داد تکون نه نشونه به سري 

  !!! محیام من -

  : گفتم لبخند با 

  !طنازم منم - 

  :کرد دراز دستشو 

  درسته؟ کردي عروسی تازه...میومد زیاد صدا عروسیتون شب - 

  :گفت و داد تکون سري اونم دادم تکون تایید نشونه به سرمو 

  !ببینی اتاقمو پنجره راحت میتونی حیاط تو بري...هستیم بغلیتون همسایه ما - 

  :گفتم زدمو لبخندي 

  ...تنهام اینجا من - 
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  !کن صدام حیاط تو بیا بودي تنها هروقت..ندارم رابطه کسی با زیاد منم - 

  :گفتم زدمو لبخندي 

  !!عسل ماه میریم...نیستم روز چاهار یه تا فردا از من راسی...کردي خوشحالم.ممنون - 

  :گفت و زد لبخندي 

  ..کنیم پخش نذریارو بقیه بریم باید منتظرمه کوچه سره محمد...برم باید ببخشید بگذره خوش 

 فاصله اون از نمیتونستم ایستاد پسره یه کناره...بیرون کردم کج سرمو! رفت زود که بود چی نذره بپرسم میخواستم 

  ..بود محمد اسمش میدونستم بود هرچی داشت اي پخته چهره محیا.. شوهرشه حتما کیه؟؟ ببینم

  !قشنگ چه! محیا..بودم نکرده فکر اسم این به تاحاال...بستم درو 

  !بخوریم آش که میکرد مجبور همرو امید خاطره به فقط خاله مسافرتا تو... میدونستم... بود آش عاشقه امید 

  !بره کفش تا گرفتم سرسري اب یه کنم تمیز حوضو نداشتم حوصله دیگه! اوردن بارش خودخواه چقدر 

 سرخ کتلتو...بود شب هشت یا هفت حدودا ساعت..اشپزخونه تو رفتم کردمو عوض لباسامو..برداشتم تلفنم داخل رفتم 

  !بشه گرم تا سالردم تو گذاشتم آشم کردمو

 پولشو خوب اما بود نبرده تختتاشو شکوهی خانوم...بندازم تخت روي حیاط تو سفررو میخواستم...بود نیومده هنوز امید 

  !گرفت قشنگ

  !برگشتم سریع گرفتمو نون دوتا بود بربري نونوایی کوچه سره 

  !کردم باز وسطشم فواره...بشه پر پمپ اب با حوض گذاشتم 

  :بس و میخورد فضا این به سنتی اهنگ یه...کناري تخت رو گذاشتم و بیرون اوردم لبتاپو 

  یادگار شب زان دارم..انتظار و عشق دل در - 

  میکردي سفر پاییزاهنگه سرده شب ان در 

  ....کردم پهن سفررو 

  میکردي گذر که دیدم میکردي عبور رهگذري از 

  شد اتشین آه ندیده شد غمین دلم و رفتی تو 
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  !کردم پوردش نگهداشتمو دستام بین نعنارو...کردم درست دوغ خودم 

  !سفره تو گذاشتم کردمو تزئین رنگی هاي ترب با خوردنو سبزي 

  بود افرین شادي چه جهان برنگشته که شبی ازآن 

  برنگشتی که شبی ان از شد افرین غم من چشم به 

  !سبد تو گذاشتم دادمو برش نونهارو...برگشتم کردمو بیشتر اهنگو صداي 

  گذشته مینا و باده داستانه گذشته شبها خزان سرد شبه ان از 

  !گذشته تنها منه بر روزگاري 

  .......... شد غمین دلم و رفتی تو 

  نشان بی "امید" اي.....بیکران سراب اي ارزو ارزو 

  ... زدم فریاد بلندتر و امید اسمه میبردم لذت میخوندمو بسطامی ایرج با 

  من گناهه بود من عشقه جان به زند اتشم تو هاي شعله که اي 

 اتاق مال کودوم سلطنتی و بلند پنجره همه این نمیدونستم واقع در... اینا محیا خونه به انداختم نگاهمو و حیاط تو رفتم 

  ! محیاست

  اي نشسته دل به غم باره رسوا منم عاشق منم 

  !اي شکسته پر و بال مرغه شیدا منم عاشق منم 

 زندگی غنی اینقدر نداشتم دوست وقت هیچ...باشن پولدار باید چقدر! خونه به انداختم دقیقتري نگاه زدمو سوتی 

 گاهی میکنه عوض ادمارو پول میکنم احساس اما باشه رفاه تو میاد بدش کی باشم نداشته دوست که نه یعنی..کنم

  !ندارم رو بودن باال ظرفیت منم شایدم ندارن شدن بزرگ جنبه خیلیا....عوضی هم گاهی میکنم تاکید

 بهم نگاهی شد ظاهر باشه محیا شوهره میکنم فکر که پسري همون و رفت کنار اي پرده که بود خونه به نگاهم هنوز 

  ...انداخت پردرو و زد کوچکی اخمه و انداخت

 بلند در قفل صداي که بودم ننشسته هنوز درواقع تخت رو نشستم رفتم و باال انداختم اي شونه ؟ کرد اینجوري چرا!! وا 

  !بود دستش مشکی کوچیک دستی ساکه یه با امید! در دمه رفتم و شدم بلند خوشحال شد
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 دستشو کردم استقبال ازش شادابی با و جلو رفتم!  بشه امید نصیبه خوبم حاله این میخواستم و بود خوب حالم امروز 

  :بستم درو گرفتمو

  ...نباشی خسته سالم - 

   گذاشت کوچیکو ساك بشینه امید تا عقبتر کشیدم سفررو رفتمو جلوتر! کرد سالم و زد زورکی لبخنده 

  :سمتم گرفت نشست تخت به کنارشو 

  ...بیاد خوشت شاید گفتم گرفتیم تازه اینو بیا - 

 هاش کناره که مشکی ست کفش و کیف یه کردم بازش قاپیدومو دستش از ساکو میدادم جون داشتم خوشی از

 روبه شدم بلند...کنم ابراز بودنو راضی چیجوري نمیدونستم که بود زیبا اونقدر...داشت مخمل جنس از اسلیمی طرحهاي

 نگاهش لبخند با کردمو پام کفشو...سبز تیشرت یه با بود پام مشکی شلوار... زمین انداختم و کفش ایستادم روش

  :گفت و زد کجب لبخند...کردم

  ....پاست خوش - 

  ...فروشا کفش اصطالحات اون از 

  :گفتم خنده با 

  .. فرمه خوش خیلی من پاهاي - 

 گرفتمش پشت از که میکرد باز درو داشت باال رفت شد بلند نیاوردم ورم به اما شدم ناراحت...نداد جوابی و زد پوزخندي 

  :گفتم نشوندمو گونش به اي بوسه سریع و

  !قشنگه خیلی مرسی - 

 و کرد عوض لباسشو امیدم بشه گرم تا سالردم تو گذاشتم کتلتارو...تو رفتم خوشحالی با زودتر من و انداخت نگاهی 

  !نشست اومد

  !تخت دیگه سمته نشستم خودمم روش روبه گذاشتم غذارو دیس 

  !!بریزه مخلفاتشم تا سمتش گرفتم دیسو گذاشتمو براش کتلت تا چاهار 

  !بود کرده خالی همشو تقریبا! ریخت زمینی سیب عالمه یه و گوجه دوتا مکث با و انداخت نگاهی 

 غذامو میومدمو خودم به بعد میشدم خوردنش محو نبود خودم دسته خوردن به کرد شروع سمتشو گرفت و نون 

  ! میخوردم
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  :گفت میداد جا دهنش تو رو سبزي داشت که درحالی و نکرد نگاهم 

  ! وسایالرو کردي جمع - 

  !برداشتم توام واسه!اره - 

 تو ریختم همرو و جلو بردم بشقابمو تعلل بدون..بود شده تموم زمینیش سیب...داد ادامه خوردن به و داد تکون سري 

  :گفت اهسته!!داد ادامه خوردن به بعد شد خیره بشقابش به لحظه چند...بشقابش

  !باشم خوب باید که میره یادم درواقع...کنی عادت باید میفهمم اما توجهات از میکنم تعجب اوقات بعضی - 

 تو گذاشتمش.. کردم بود کثیف کردم احساس که) سبزي( شاهی اي تکه مشغول خودمو منم بگم چی باید نمیدونستم 

  :گفتم اروم دهنمو

  ..بدم جوابتو بایدچی نمیدونم که میگی چیزایی اوقات بعضی توام - 

  :بشقابم تو گذاشتم قاشقو کردمو نگاهش 

  ! االن مثله دقیقا - 

  :دادم ادامه مکثی با 

  امید؟ بگم چی باید - 

  ... بگی نیست الزم چیزي - 

  !برگشتم سینی و چاقو و هندونه یه با کردمو جمع همرو شد تموم غذامون 

  ...کنارش نشستم! بود بسته چشماشم سرش پشت بود گذاشته دستشو و بود کرده دراز پاشو امید 

  ....بود درنیاورده هنوز اما جورابشو...بود پاش شلوارك...تر نزدیک نشتسم...نبود حضورم متوجه انگار 

  ...خورد خفیفی تکونه یه اما نکرد باز چشماشو! پاش رو گذاشتم دستمو اهسته 

  !بود شده عوض نگاهش رنگه چقدر...میکرد نگاهم و بود کرده باز چشماشو...دراوردم جورابو و تر باال گرفتم پاشو 

  !کنارش نشستم دوباره!  شده پر که بود وقت خیلی حاال که حوض تو انداختم هندونرو حرف بدون 

  :گفتم اي اهسته صداي با 

  ...رفت یادم آشو راسی اهان!! بود اورده نذري دخترش امروز هست؟؟ بغلیمون همسایه این - 
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  :دادم ادامه حرفم به ظرفو کناره گذاشتم قاشقو!! کنارش نشستم و بیرون اوردم آش داخل رفتم سریع 

  ...میشینن جا همین!  داره شوهر کنم فک...تنهاس گفت..بود محیا اسمش - 

  :گفت و پرید حرفم وسطه 

  !میاد بدم بازي همسایه و همسایه از - 

  ...میومد خوبی دختره نظر به..ولی - 

  !نظر به میگی - 

  !ادمیه جور که طرف وضع و سر از میفهمه ادم خوب - 

  :گفت کالفگی با 

  چی؟ که خوب - 

  !همین دیگه شدم اشنا باهاش بگم میخواستم هیچی - 

  ! تو رفت شد بلند! داد تکیه آَش ظرف به قاشقشو و داد تکون سري 

 بود من به پشتش...پتو زیره رفتم منم بخوابه تا بود رفته امید..کردم تمیز اشپزخونرو خوندمو نمازمو... پشتش منم 

  :گفتم گوشش زیره اروم کردمو بازي گردنش موهاي با...نخورد تکونی...چسبوندم بهش پشت از خودمو...

  نمیخونی؟ نماز چرا - 

  :گفت اما بده جواب که بودم شده امید نا 

  میخونی؟ چرا تو - 

  !ارامشه حقم منم... دارن نیاز ارامش به همه - 

  ...سمتم برگشت 

  ارامش؟ - 

 دوست واقعا منو میکنم حس که نفره یه فقط...تنهام میکنم احساس وقتی میبینم مهري بی تو از وقتی...ارامش! اره - 

  ....اجبار روي از نه داره دوسم واقعا امید...داره

  !لرزیدم خودم به...کمرم روي گذاشت دستشو...کرد نگاه چشمام تو 
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 لمسه از هنوزم که نفهمه کاش... درون از میلرزیدم!!! چسبوند خودش به منو کامال...خودش سمته کشیدم بیشتر 

  ....بیخود خو از و میشم هول اغوشش

  :گفت گوشم زیره امید! کردم پنهان اغوشش تو خودمو دورشو به پیچیدم پامو 

  .... طاقت نمیتونه مردي هیچ یعنی....نمیشد اما...این بشی که نمیخواستم...نمیخواستم طناز - 

  :گفتم لبشو رو گذاشتم دستامو 

  ..شده که حاال - 

 مورد دراین مردهم سنگترین....شناختم جهان موجود ترین ازار بی از یکی خودم اغوشه تو احساسو بی مرد یک من و 

  ...غریضست یه این...میشه نرم

***  

  !چرا نمیدونم..بودم کسل!! حمام رفتم...شدیم بیدار خواب از شیش ساعت 

 نمیدونم ایم؟ غریبه باهم مگه! میدیدم رفتاراشو این که بود بار دومین این بود اینجوري چرا نمیدونم..نمیزد حرفی امید 

  !خجالته نبود پسر این وجود تو که چیزي تنها بابا نه...خجالت شاید

  :گفتم گوشش دره...گرفتیم پیش هتلو راهه تاکسی یه با کیش فرودگاه تو 

  ...می کنی ولخرجی اینقدر نبود الزم امید - 

  :گفت بزنمو کامل حرفمو نذاشت 

  ...ندارم مگه - 

  ...خوب اما نه - 

  !دوختم چشم کیش خلوت و تمیز خیابوناي به نگفتمو چیزي 

 رفتاراشو باید روز دو یکی تا.. نداشته امید از ام خاصی رفتاراي توقع یعنی.. گذشت هیجان بی و اروم خیلی اول شب 

  !میکردم تحمل

  !عجیبیه ادمه واقعا....عقب میکشید خودشو میکشیدم دراز که کنارش 

  :گفت اي گرفته صداي با امید..میخوردیم ناهار داشتیم و بود دوم روزه 

  !سخته برام نیست میالد وقتی بیارم فروشنده یه باید جدي دیگه - 
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  :دادم تکون سري 

  !بیار خوب - 

  !کنه کار مغازه تو بیاد کرده پیشناهاد خاله و دانشگاه بره نیمخواد شراره - 

  ..:افتاد دستم از چاقو 

  بکنه؟ کار اي مغازه همچین تو دختر یه چی؟؟ - 

  چیه؟ مشکلش اره - 

  ..اما هیچی - 

  ! نمونه خونه تو و شه سرگرم شراره میخواد نبود نبود حقوقم حاال گفته خاله اینه خوبیش - 

 داشته..بکنه مقایسه اجباریش زنه با اونو دلش تو امید و بیاد هروز شراره خوبه حاال...بدي حسه چه...دادم تکون سري 

  !طناز هاي نداشته و شراره هاي

  !نفهمیدم میبردم باید که لذتهایی از چیزي شب تا.. شد گرفته حالم 

  !میکنم رد سیبیلی زیر بدیاتو عاشقانه که اینه مهم..حسمه مهم.. االنه مهم... نداره عیبی 

  ..نداره عیب 

  ***  

  !!میکنی بازي احساسمم با داري امید...نشه کاش...نیاد کاش...شرارس مشغوله تماما فکرم 

 نگیره کردم اصرار امید به...اي شیشه کف قایق...کیش جذاب هاي جاذبه از یکی به بریم بود قرار و بود سوم روزه 

 بیجاش غروره این روزي یه! نداره کم لحاظی هیچ از که بده نشون میخواد همیشه اما بود گرون کمی بلیطش خوب

  !میده دستش کار

  ...بود دریا انگار پام زیره....بودم شده خیره زمین به همش...بود زیبا عجیبی چیز یه شدیم سوار 

  :گفتم کشیدمو پیرهنشو کرد نگاه امید به لذت با...میومد ها خواننده گروه و دست صداي 

  خسرویه؟؟؟ سیروان صداي...کن گوش.... امید امید - 

  :گفت و انداخت باال اي شونه 
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  خوانندس؟ ؟؟ اصن کیه - 

  !!! بابا اره - 

 فداي...نداشت خبر و بود گرفته بلیط بود رفته امید...کنسرته کابینه داخل که گفت پرسیدمو مسئولش از رفتم ذوق با 

  .. حواست

  !میکردم زمزمه باهاش لب زیره ارومی صداي با من و میخوند!! کنارم امیدم و صندلی رو نشستم خوشحالی با 

 شادي کی دنیام؟ این کجاي من نداشتم؟ دورانو این چرا من..شدم غمگین....میخندیدن میزدنو جیغ میشدنو بلند دخترا 

  کردم؟

  ...باتو گذشته از...خاطراتو تکتک مینویسم دیوارا روي 

 همرو کابینه داخل صداي بیرون رفتم..نداد طاقت دلم اما نشستم اهنگ این اخره تا...بیرون رفت و شد بلند کالفه امید 

  ....تو بود کشیده

  ...میکرد خرابشون و میزد باد که میدیدم موهاشو حرکت و بود جیبش تو دستش...ها میله نزدیک بود ایستاده 

  :گفت اروم و ندادي نشون العملی عکس...راستت سمته کتفه رو گذاشتم سرمو..ایستادم پشتت 

  ...اما کنم امیدت نا نمیخوام.. گذروندي من کردن بزرگ براي بیهوده که عمري براي بزن ناله....مامان بخور افسوس - 

  میگفت؟؟؟ داشت چی لرزید تنم 

  :شد خیره چشمام تو سمتم برگشت 

  .نشدم میخواستی که خوشحالی و خوشبخت جوون اون - 

 نگاهش...کرد پر چشمامو اشک...بدحال و بودم خورد...بیرون بکشم سینه از قلبمو و بندازم چنگ میخواست دلم 

  !!!!هام گونه رو ریخت اشک...نزدم پلک...کردم

  !خورد چنگ هم من دله...زدي چنگ موهاتو پایینو انداختی کالفگی با سرتو 

  :گفتم پایینو انداختم خفت با سرمو...گرفتم یقشو گوشه انگشتم با...کنم باز زبون نمیتونستم..نزدیکتر رفتم 

 تو میبینی؟ پایننه سرم اما چیزم همه اوجه تو من...خواري و خفت اوجه حاال و...کردم تجربه هارو اوج همه تو با من - 

  ....امید...میکنی پشیمونی ابراز داري راحت خیلی

  :گفتم و باال گرفتم سرشو حرص با 
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  زدي؟ جا - 

  :گفت پایینو انداخت نگاهشو سرد و خشک 

  !نمیزنم جا وقت هیچ من - 

  ...حرفا این پس - 

  ازم؟ میخواي چی طناز - 

  :گفتم سینمو رو گذاشتم دستمو اه و اشک با 

 نه میدونم...نمیکنم درك حرفاتو نمیفهمم جواباتو..احمقم نفهمه ادمه یه من کن فک تو امید....من میخوام؟؟ چی من - 

  ...بخندي کنارم که...میکنم سعی دارم من میکنم تالش دارم من..خوشحال نه خوشبختی

  زندگیم؟ منو با داري کاري تلخی جز تو میکنی؟ چیکار تو.. تو

!!! نکنه خدائه خوده همون..نه میگه دلش ته بازم اما کنه بیرون دلش از عشقو میخواد خدا از عاشق یه ببین....طناز - 

  ...کنم زندگی بتونم که میخوام خدا از دارم حالو همین االن من

  :گفت اي اهسته صداي با تر نزدیک اومد 

  ...میگه قلبم ته بازم اما اما..ببرم لذت ازت که میخوام - 

  !قلبمی تو...چنگمی تو تازه بدم دستش از راحت نمیتونستم...خورد حرفشو 

  :گفتم کردمو پاك دست پشته با اشکمو...جلوتر رفتم من...گرفت فاصله ازم 

  !! میکنم پر هارو فاصله این همیشه که منم... من و میگیري فاصله تو میبینی؟؟ - 

  :گفتم عجیبی لحنه با 

 دارم امید" بگو دلت به ناخواسته و خواسته...کن باز اغوشتو ناخواسته و خواسته گاهی..امید کم یه...بگو زور خودت به - 

  ...نیست چیزي...میکنی کابوسش زندگیرو اینقدر چرا! منه هرشبه و هرروز جمله این "هنوز

  !نمیدونم...نیست بزرگ اینقدر من براي شاید 

  !هتل رفتیم... رسیدیم اسکله به...گرفت دستمو و نزد حرفی جلوتر اومد اونم 

  ...نکنم گریه تا گرفتم گاز دستمو....سرم رو کشیدم پتورو تخت رو انداختم خودمو کردمو عوض لباسامو شام بدون 
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  ...کشید دراز کنارم و کرد خاموش چراغو امیدم 

  !بود نبرده خوابش اما بود کنارم که بود اي دقیقه پنج چهلو حدوده شاید 

  ..بود فکر تو! بیرون اومدم پتو زیره از 

  !طناز - 

  :گفت کنه نگاهم اینکه بدون...کردم نگاهش 

  بود؟؟ فیلم کودوم واسه دیالوگه این - 

  "!پایانه بی تلخیه یه از بهتر تلخ پایانه یه" 

  ....سمتم برگشت جوابم منتظر امید...کشیدم عمیق نفس..چکید چشمام گوشه از اشک...لرزید چونم 

  !کردم پنهان زندگی تلخ هاي واقعیت از خودم صورتمو رو کشیدم پتورو اروم 

  !نمیشم..نمیشم دچار مامان سرنوشت به من...نمیدم تلخ پایان یه به تن اما میکشم تلخی پایان بی من 

 ****  

 خودشو و حال تو گذاشت چمدونو...داخل اومد و کرد حساب تاکسیو پوله امید داخل رفتم کردمو باز درو خستگی با 

  ...حوض لبه نشتم و باال زدم دامنمو...حیاط تو رفتم کردمو تعویض سرعت به لباسامو..مبل رو انداخت

 دوسش واقعا اما اینجام که نیست زیادي مدت عجیبه خیلی..بود شده تنگ خونه این حوضو این براي دلم چقدر 

  ...بود گرفته عجیبی شکل اب توي دامنم روي صورتی و سبز ریز گالي...اب رو افتاد و کردم رها دامنو...داشتم

  :کرد صدام و پنجره لبه اومد امید 

  ...طناز - 

  :گفت لب اشاره با و بغلی ویالي به کرد اشاره دستش حرکته با.. طرفم کرد پرت و بزرگ روسري یه.. برگشتم 

  ...معلومه - 

  :گفتم دلم تو زدمو تلخی لبخنده 

  !دلبستم هات نداشته و هات داشته به... تو به من...بستم دل اجباریتم غیرتاي به حتی من - 

  !بري فرو یخی جلد تویه باید فقط تو...سخته ها نقش همه براش که نده نشون نمیتونه و باشه مهربون میخواد امید 
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  !زود خیلی خیلی سخته براش قبولم اینکه اعتراف براي االن...زد دلشو حرفه و شد خسته زود چقدر 

  !باشی خوددرا کم به کاش 

 میالد... کیفم سمته رفتم دستمو تو کردم جمع دامنو سریع.... داخل رفتم شدمو بلند سریع میخورد زنگ موبایلم 

  :قلب قوت یعنی موبایلم روي اسمت حتی...ارامشه صدات چقدر.. وجودت چقدر...بود

  :گفتم لذت با بستمو چشمامو 

  جونم؟؟ - 

  خوبی؟؟..عزیــــزم سالم - 

  :گفتم نمیکردم پیداش وجودم تو االن که اي روحیه با منم گفت کشداري و نمک با لحنه با عزیزمو 

  میالد میالد میالد خوبی؟؟؟ تو...خوبم... مرسی سالم - 

  جونم؟ جونم جونم - 

  :گفتم کردمو باز چشمامو 

  !شده تنگ خیلی برات دلم - 

  ....این خسته رسیدین راه از تازه گفتم اما پیشت بیام میخواستم امشب - 

  چطوره؟؟ امید 

  !نیستیم خسته خدا به..بیا طناز جونه میالد..خوبه اونم - 

  ...اخه - 

  !!!توروخدا - 

  ... بعده پس...باشه - 

  :پریدم حرفش وسطه 

  !داداشی منتظرم شام - 

  :خندید و کرد پوفی 

  !دخترم این صداي تسلیم من - 
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 و انداخت بهم نگاهی چشمی زیر سبد توي مینداخت چرکشو رختاي داشت امید... کردیم خداحافظی زود و خندیدم 

  :گفت

  بیاد؟ میخواد امشب میالد - 

  :اتاق تو رفتم شدمو رد کنارش از 

  !شده تنگ براش دلم...بیاد شام گفتم اره - 

  ...میکشیدم عمیق نفس کردمو باز دهنمو..کردم باز یکدفعه و سرد ابه... دوشه زیره رفتم 

 لبم به دستمو مچ کردمو جمع شکمم تو پامو..حمام پاگرد رو نشستم بستمو و سرد ابه... دادم فشار هم رو چشمامو 

 اخره تا نمیکنم فکر یعنی...نمیرفت یادم از کشتی توي اونم حرفاش یاده هنوز...چکید چشمام گوشه از اشک...چسبوندم

 تمومه با..هات نبودن تمام با من..عجیبی تقدیره چه....نشدم خوشحال و خوشبخت ادم اون...کنم فراموشش بتونم عمرم

 دلت به سرشکستگی با مهربونیو اینهمه جواب..توجهام جواب میتونی چطور تو.. میکنم احساس خوشبختیرو نامهربونیات

  کنی؟؟ دیکته

 تموم انرژیاي وصله تمومم و بریدم دنیا همه از انگار میزدم حرف باهاش وقتی...بود عجیب نعمته یه من براي میالد 

  ...دلم تو میریزه ناراحتیه هرچ میزنه حرف که امید...نیست دردي دیگه انگار...میالده نشدنیه

  :گفتم لب زیره کردمو پاك اشکمو...زیرش رفتم کردمو باز گرمو ابه 

  ...هنوز دارم امید - 

  ...سرم باالي بستم کش با موهامو...بلند ورزشی شلوار بایه پوشیدم کوتاه استین ساده لباس یه

  ...نداشتم دیگه کردن ارایش حوصله 

  !!کنم درست مرغ میخواستم! کردم خیس برنج تا چاهار 

 نمایش اما باش خوب..باشه همراهم میخواستم کنارم اومد امید....میپختم غذا بیشتري باانگیزه میفتادم میالد یاده وقتی 

  !نکن بازي

  ...کنی درست غذا بلید میاد داره دادشت اهان - 

  :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون جدي اما من گفت خنده با اینو 

 که حسی...درمیشه خستگیم و بود خوشمزه میگه..نمیزنی تو که حرفی...نکنه درد دستت میگه اخرش میدونم حداقل - 

  !نمیدي توبهم
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  ...بودم دلخور ازش 

  :گفت و باال کشید چونمو حرص با 

  !!!!!میشما تلخ منم...نباش تلخ طناز - 

 خورد نامعلومی هاي تکه به من دست زیره که هایی هویج به سپردم نگاهمو کردمو بسته و باز باغم بینیمو هاي پره 

  :گفتم بغض با...میشدن

  ...بدم نشون ناراحتیمو نمیذاري حتی تو..ازت باشم دلخور حداقل بذار - 

 بیرون تخت رو سفررو...بگیرم ارامش میالد به کردن فکر با کردم سعی...نشست تلوزیون روي روبه و رفت حرف بی 

  ...چیدم

  ... میالد بغله پریدم احوالپرسی و سالم بی!! کردم دروباز و رفتم همونجا..اومد در زنگ صداي 

  ...بود گرفته بغضم 

  ؟؟؟ تو چطوري - 

  :سمتش برگشتم دادمو قورت بغضمو.. نخوردم تکونی و بود شونش رو سرم درواقع... کردم مخفی سرمو 

  ..بود تنگ خیلی برات دلم - 

  ...همینطور منم - 

  :گفتم غمگینی نگاه با گرفتمو دستشو 

  ...خوشه بودنت به فقط من دله - 

  :گفت و پرید میالد لباي رو از خنده 

  میکنه؟ اذیتت - 

  :گفتم تلخی لبخند با 

  ...بی...میکنم اذیت بیخودي خودمو من... نه - 

  ...برگردوند ازم روشو فقط و نکرد فرار و نکشید پردرو اینبار... دیدم پنجره پشته محمدو دوباره برگردوندم که رومو 

  !ها پله باالي پریدم سریع و نبود سرم روسري 
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  :سمتم میومد داشت میالد 

  شد؟؟ چی - 

 برخورد امید با همیشه از سردتر میالد که میدیدم اشکارا...کردن بغل همدیگرو و میالد سمته رفت بیرون اومد امید 

  !کرد

  :گفت و انداخت اطراف به نگاهی اما داخل تابریم کردم دعوت میالدو 

  !عالیه که هوام تو؟؟ بریم بدیم دست از صفارو با اینجاي نه - 

  :گفت اروم امید 

  ..طناز کردي پهن سفررو زود - 

  :برگشتم 

  ..باشم اشپزخونه تو همش نشم مجبور میخواستم - 

 نبود کسی...نباشه پنجره پشته پسره این بازم تا انداختم بغلی ساختمون به نگاهی...بودم انداخته حوض تو هندونه یه 

  ....میالد کناره نشستم ارودم چاقورم و سینی داخل از...برگشتم و برداشتم هندونرو پریدمو سریع...

  : گفت و نشست چارزانو میالد 

  !نیست تو کاره من بده..من بده - 

  !خودش طرفه کشید سینیم...دستش دادم چاقورو خنده با 

  :گفت خنده با و نکرد گوش منو حرفه زد قاچ 

  امید؟؟ نه مگه..میخوریم شتري همیشه امید و من - 

  ...امید دسته داد و زد برشی میالد...پشتی به داد تکیه و زد لبخندي امید 

 اما نداره خنده اصال یا مسخره چه میگفت میشنید حرفاشو دیگم هرکسه اگه شاید..میخندوند منو و میکرد شوخی میالد 

 خندیدن!کنم استفاده ازش میخواستم تامیتونستم که بود نعمتی یه من براي امید کناره اونم میالد خوده وجوده

  ....میگرفتم تهم و سر بی هاي خنده با هامو نداشته انتقام داشتم من و...معروفیه گفته...روزگاره از انتقام بزرگترین

  : گفت و زد موهام به اي بوسه میالد! خونه داخل بود رفته امید..میالد باوزئه به دام تکیه سرمو 

  ...زدم سر مامانت به - 
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  :کردم نگاش 

  مهربونی؟ اینقدر چرا تو - 

  :گفت و زد لبخندي 

  ..بودا دلخور کم یه ازت...بود وظیفم کنار بذار و مهربونی - 

  :گفتم برداشتمو سرمو 

  چرا؟؟ - 

  ...نزده سر بهم هنوز رفته که روزي از گفت - 

  ...بودم درتماس باهاش همش اما...کیش رفتیم سریع ما که ازدواجم از بعد نبود وقت اصن..خوب - 

  ...برم باید حتما فردا...خوب 

  دنبالت؟ بیام میخواي - 

  !میام امید با نه - 

  :گفت گوشم زیره اي اهسته صداي با 

  ..گردن وبال شده دوباره شراره - 

  :گفت و زد چشمکی...کردم نگاهش نگرانی با 

  ...نخور غصه تو! بره کولشو رو بذاره دمشو میکنم کاري یه خودم - 

  میداد جوابشو کوتاه امید میکرد سوال و میزد حرف میالد...نشست اومد دست به موبایل امید....چسبوندم بهش خودمو 

  ...سرم باالي بستم کش با موهامو...بلند ورزشی شلوار بایه پوشیدم کوتاه استین ساده لباس یه

  ...نداشتم دیگه کردن ارایش حوصله 

  !!کنم درست مرغ میخواستم! کردم خیس برنج تا چاهار 

 نمایش اما باش خوب..باشه همراهم میخواستم کنارم اومد امید....میپختم غذا بیشتري باانگیزه میفتادم میالد یاده وقتی 

  !نکن بازي

  ...کنی درست غذا بلید میاد داره دادشت اهان - 
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  :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون جدي اما من گفت خنده با اینو 

 که حسی...درمیشه خستگیم و بود خوشمزه میگه..نمیزنی تو که حرفی...نکنه درد دستت میگه اخرش میدونم حداقل - 

  !نمیدي توبهم

  ...بودم دلخور ازش 

  :گفت و باال کشید چونمو حرص با 

  !!!!!میشما تلخ منم...نباش تلخ طناز - 

 خورد نامعلومی هاي تکه به من دست زیره که هایی هویج به سپردم نگاهمو کردمو بسته و باز باغم بینیمو هاي پره 

  :گفتم بغض با...میشدن

  ...بدم نشون ناراحتیمو نمیذاري حتی تو..ازت باشم دلخور حداقل بذار - 

 بیرون تخت رو سفررو...بگیرم ارامش میالد به کردن فکر با کردم سعی...نشست تلوزیون روي روبه و رفت حرف بی 

  ...چیدم

  ... میالد بغله پریدم احوالپرسی و سالم بی!! کردم دروباز و رفتم همونجا..اومد در زنگ صداي 

  ...بود گرفته بغضم 

  ؟؟؟ تو چطوري - 

  :سمتش برگشتم دادمو قورت بغضمو.. نخوردم تکونی و بود شونش رو سرم درواقع... کردم مخفی سرمو 

  ..بود تنگ خیلی برات دلم - 

  ...همینطور منم - 

  :گفتم غمگینی نگاه با گرفتمو دستشو 

  ...خوشه بودنت به فقط من دله - 

  :گفت و پرید میالد لباي رو از خنده 

  میکنه؟ اذیتت - 

  :گفتم تلخی لبخند با 
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  ...بی...میکنم اذیت بیخودي خودمو من... نه - 

  ...برگردوند ازم روشو فقط و نکرد فرار و نکشید پردرو اینبار... دیدم پنجره پشته محمدو دوباره برگردوندم که رومو 

  !ها پله باالي پریدم سریع و نبود سرم روسري 

  :سمتم میومد داشت میالد 

  شد؟؟ چی - 

 برخورد امید با همیشه از سردتر میالد که میدیدم اشکارا...کردن بغل همدیگرو و میالد سمته رفت بیرون اومد امید 

  !کرد

  :گفت و انداخت اطراف به نگاهی اما داخل تابریم کردم دعوت میالدو 

  !عالیه که هوام تو؟؟ بریم بدیم دست از صفارو با اینجاي نه - 

  :گفت اروم امید 

  ..طناز کردي پهن سفررو زود - 

  :برگشتم 

  ..باشم اشپزخونه تو همش نشم مجبور میخواستم - 

 نبود کسی...نباشه پنجره پشته پسره این بازم تا انداختم بغلی ساختمون به نگاهی...بودم انداخته حوض تو هندونه یه 

  ....میالد کناره نشستم ارودم چاقورم و سینی داخل از...برگشتم و برداشتم هندونرو پریدمو سریع...

  : گفت و نشست چارزانو میالد 

  !نیست تو کاره من بده..من بده - 

  !خودش طرفه کشید سینیم...دستش دادم چاقورو خنده با 

  :گفت خنده با و نکرد گوش منو حرفه زد قاچ 

  امید؟؟ نه مگه..میخوریم شتري همیشه امید و من - 

  ...امید دسته داد و زد برشی میالد...پشتی به داد تکیه و زد لبخندي امید 
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 اما نداره خنده اصال یا مسخره چه میگفت میشنید حرفاشو دیگم هرکسه اگه شاید..میخندوند منو و میکرد شوخی میالد 

 خندیدن!کنم استفاده ازش میخواستم تامیتونستم که بود نعمتی یه من براي امید کناره اونم میالد خوده وجوده

  ....میگرفتم تهم و سر بی هاي خنده با هامو نداشته انتقام داشتم من و...معروفیه گفته...روزگاره از انتقام بزرگترین

  : گفت و زد موهام به اي بوسه میالد! خونه داخل بود رفته امید..میالد باوزئه به دام تکیه سرمو 

  ...زدم سر مامانت به - 

  :کردم نگاش 

  مهربونی؟ اینقدر چرا تو - 

  :گفت و زد لبخندي 

  ..بودا دلخور کم یه ازت...بود وظیفم کنار بذار و مهربونی - 

  :گفتم برداشتمو سرمو 

  چرا؟؟ - 

  ...نزده سر بهم هنوز رفته که روزي از گفت - 

  ...بودم درتماس باهاش همش اما...کیش رفتیم سریع ما که ازدواجم از بعد نبود وقت اصن..خوب - 

  ...برم باید حتما فردا...خوب 

  دنبالت؟ بیام میخواي - 

  !میام امید با نه - 

  :گفت گوشم زیره اي اهسته صداي با 

  ..گردن وبال شده دوباره شراره - 

  :گفت و زد چشمکی...کردم نگاهش نگرانی با 

  ...نخور غصه تو! بره کولشو رو بذاره دمشو میکنم کاري یه خودم - 

  میداد جوابشو کوتاه امید میکرد سوال و میزد حرف میالد...نشست اومد دست به موبایل امید....چسبوندم بهش خودمو 

  :گفت و کرد نگاهم امید
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  !گشنمونه بیاري؟؟ شامو نمیخواي - 

  :گفت سمتمو پرید میالد پله دمه..کردم بلند سختی به و بزرگی سینی تو گذاشتم وسایالرو...تو رفتم دادمو تکون سري 

  !!سنگینه عزیزم من بده - 

 فک بده اهمیت تو به اینجوري بخواد امید روز یه کن فکر...میکرد توجه بهم میالد اینقدر که میکردن اب دلم تو قند 

  !میشم نابود کنم

 میبینمو رو محبتی و توجه من...جداست بحثه یه اون...نه بشم زده ذوق میالد شخصه خاطره به نکه مهمتر همه از و 

  !نداده بهم مخالفی جنس هیچ تاحاال میکنم احساس که میبرم لذت ازش

  :گفت و خونه داخل رفت فضولی با میالد..کردیم صرف غذارو میالد داره خنده تعریفاي با 

  !ببینیم ما خواهرو ماهاز جاهاز باید باالخره - 

  ..دیدي که عروسی شبه - 

  !که نبود دیدن اون - 

  !اقایی تو چقدر...نرفت خواب اتاقه سمته اما بیرون اومد و کرد نگاه متفرقرو اتاق 

  !کالفست میالد وجود از میکردم احساس و بود حوصله بی امید 

 بازومو..کردیم همراهیش در دمه تا سرمو انداختم چادري..کرد خداحافظی میکردم فکر که چیزي اون از زودتر میالد 

  :گفت گوشم زیره...بغلش تو کشید محکم و گرفت

  ...میکنم تمومش خودم میشی اذیت داري کنی فک لحظم یک طناز - 

  !رفت و کرد خداحافظی امید با دادن دست از بعد و کرد بلند سرشو لبخند با 

 ***  

 که گفت صدیق خاله به میگه...داشت گفتن براي حرف چقدم..بود دلخور اره... مامان پیشه رفتم روز همون فرداي 

  ...نیست شدنی راضی مامان میدونم کنه صحبت هردوشون با و بیاد میخواد خودش صدیق خاله حاال اونجا بیاد میخواد

 وقته خیلی که گفت اونجا صاحاب ببینم بابارو تا مسافرخونه همون رفتم روز همون...تهران میان دیگه هفته اینا خاله 

  : داد جواب تاخیر با...تلفنش به زدم زنگ...رفته

  بله؟ - 
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  ...بابا سالم - 

  بابا؟ تویی طناز - 

  ...اینجا از رفتین گفتن ببینمتون شما؟اومدم کجایی ؟ خوبی... بابا بله - 

  !بهتره اینجا...عموم پسر خونه اومدم اره - 

  !ببینمتون میخواستم.... بابا - 

  شده؟ چیزي - 

   کجایین؟ االن...باشه شده چیزي باید مگه نه - 

  ...بانک - 

  ...همونجا میام خوب - 

 و مامان یاده ولی ببخشمش میتونستم و...کنم درکش میتونستم حدودي تا نگاهش تو اومد غم دیدنم با....سرزدم بهش 

  !میکشه زبونه من در تنفر خفیف حسه اون میفتم که رفتش دست از جوونیه

  !داره ادامه من هاي دلشوره هنوزم...هه!! شده کار مشغول شراره دیگه حاال...کردم خرید خونه براي کم یه رفتم 

  !خیلی تنده خیلی شراره هواي...بشه هوایی امید ازاینکه میترسم 

 با امیدم میشدمو امید خاص هاي رفتار دلبسته هرروز من و.... میگذشت مشترکمون زندگی از سرعت به ماه یک 

 مدته یه براي فقط اونم...نمیداد نشون اینجوري رفتارش اما باشه من با دلش که میکرد تالش مدتی تا من تلنگرهاي

  !بود کوتاه

  ...میدونم اینو و نیست من با دلش...امید همون میشد دوباره 

 من اما داره درد هم جدایی.... میخواد توان نداشتنش دوست.....دلخورم اما دارم دوسش...پیش راهه نه دارم پس راهه نه 

  !!!!!!ندارم درد توان...

  :نوشتن به کردم شروع دراوردمو مدتها از بعد دفترمو بودم تنها خونه 

  ....امید دردم نامه لغت خود من...لرزش تنم...داره غم صدام... داره درد نگاهم " 

 فاصله بامن برابر هزاران تو حاال... نشسته قلبم روي سنگینتر دردي پرشده ها فاصله که حاال...بود درد یه تو از دوري 

  ...دوري ازم دنیا دنیا و کنارمی...گرفتی
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  ..کاش!!!!میشدي نبودنام نگران توام کاش...میکنه فریاد من در استرس و دلشوره لحظات تمام 

  ...کردم سقوط خواستن اوجه تو من..کردم تجربه باهم عجیبو حسهاي تمام من 

 عاقبت این...میکنم درو اشک میکارمو عشق روزامو تک تک... نگاهشم تلخی کردمو لمس رو امید اغوشه شیرینی من 

  ...دلبستگیه

 عشقی ، احساسم ، زندگیم تکلیف..موندم در هرلحاظی از من...میکنه کش نخ زندگیتو همه میکنه گیر جایی دلت وقتی 

  ....نیست روشن کودوم هیچ تکلیف...گرفته شکل قلبم تو که

 سوسو هنوز امید کورسوي اون هنوز دارم امید میگم لب زیره...روشنه هنوز چیزایی یه لبمه زیره هنوز اما چیزي یه 

  !میزنه

 اي هفته چند که میرسم هایی سبزي به حیاط در گاهیم...میکنم نگاه خانه دیوار و در به بیکار..میکنم سپري روزهارو 

  ...کاشتم که میشه

  ...نشستم دیدنت انتظاره در وقتی نمیگذره زمان 

  ...باشی نداشته منم حوصله قضا از اتفاقات همه از بیشتر باشیو حوصله بی هرچند 

 نره یادم تا میارم زبون به اما...زن یک براي واژه سختترین.. تحمیل...شوهرم به...میکنم تحمیل خودمو اما من 

  ...میکنم عاشقی چیجوري

  ...بود امید من رابطه اخرین...عسل ماه از قبل شبه 

  ...تو هواي در اي پرنده همچون شدم گم....شدم گم تو طرفه یک عشق در من..عاشقم من 

  ...میکند هوایی مرا بد تو هواي 

  ...شد ما پذیراي هم مونا خانه باالخره...شدم افسرده میکنم احساس 

 کش نخ زنانگیتم تمام که گفتم کنه گیر که دل اما....نداشتم رو همسري همچین توقع وقت هیچ من و خشکه امید 

  .میشه

  !!استقامت کوه شدم من....میپزم شام برات امید با..میکنم بغلت امید با...میکشم دراز کنارت امید با

  ...روز یه...میکنه ریزش روز یه کوهم.... گذشت کوه 

  ...منه شبهاي موضوع ترین درداور این و....میخوابه منو به میکنه پشتشو شبا 
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 ذوب مرا علی هاي نگاه...بودن مامان کناره بقیش و ما خونه رو روزش دو سجاد عمو مرخصی هفته یک از اینا خاله 

  ...میکرد

  ."..نبود غوغا اینقدر دلم تو و اینجا جام االن شاید! نه تو به اما میدادم رد جواب دلم به کاش 

  ...بازداشت نوشتن ادامه از منو گوشیم االرم صداي 

 تاثیر امید عجیب رفتاراي روي راهی هیچ نمیشد اما...بگیرم مشاوره تا رفتم...دکتر بودم رفته..میخوردم باید قرصامو 

  ...نداشت

  ...بودم دوخته چشم راحتی کفشهاي به پایین سرم و بودم فکر تو...گرفتم نون رفتم 

  !!!تنهایی بدتره هم جذام از..جداست ها اي دونه یه صفه نونواییم تو...هه گفتم تلخی لبخند با...صف در ایستادم 

 و ها بچه هاي شوخی به...افتادم فرهنگ دبیرستان خوب روزاي یاده...برمیداشتم قدم اهسته اهسته برگشت راه در 

  ...برشون روده هاي خنده

 زیادي...فکرکرد نمیشه ها خاطره از خیلی به رفتن راه هنگام که فهمیدم...فهمیدم چیزایی یه..قدیم به برمیگشتم کاش 

  !سنگینن حد از

  :شنیدم رو محیا صداي...قفل تو انداختم و کلید..نشست لبم گوشه تلخ لبخنده یه بازم 

  ...خانوم طناز - 

  !!سمتم اومد دو حالته با نشه باز جلوش تا بود گرفته محکم مشکیشو چادره که درحالی..سمتش برگشتم 

  :دادم دست باهاش تر نزدیک رفتم زدمو لبخندي...میزد نفس نفس 

  خوبی؟...سالم - 

  ..کردم صدا بلند اسمتو ببخشید... ممنون سالم - 

  :گفتم و انداختم باال اي شونه..نبود مهم برام چیزا این 

  !نیست مهم - 

  ..نکرد قبول...داخل بریم که کردم تعارف کردمو باز درو 

  پاکت اون رسوندن بابت کنم تشکر میخواستم فقط ممنون نه - 

  :گفتم زدمو لبخندي 
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  نکردم کاري...میکنم خواهش - 

 اونم و بغلی همسایه به بدین بود گفته محیا زدن مارو زنگه نبودن چون خونشون بودن اورده پاکت یه پیش روز چند 

  !بهشون برسونم تا من به داد

  ...شد زحمت ممنون درهرصورت - 

  ...بابا نه - 

 یه بهم رفت سر حوصلت و بودي تنها هروقت یا..داشتی دوست اگه..اشناشیم باهم بیشتر دارم دوست خیلی راسی - 

  !نیست که دور رامون..بزن سر

  ...کردیم خداحافظی زدمو لبخندي 

 لذت...دادم سازم دست کوچیکه باغچه به ابیم یه و کندم جعفري کم یه حیاط تو رفتم... سفره الي البه گذاشتم نونارو 

  !میکردم نگاه رشدشونو که این از میبردم

  ...دراوردم کردمو فرو حوض ابه تو چندبار سبدو تو ریختم جعفریارو 

  ..کردم پهن بودم کشیده تازه که بندي رو و بیرون رفتم و دراوردم شویی لباس ماشین تو از لباسارو 

  ...کوچکمونه حوضه ابیه و ها سبزي تماشاي من روزاي این سرگرمیه تنها... حیاط به رو نشستم برداشتمو صندلی یه 

  ..شه گرمم بیشتر تا باالتر زدم و دامنم..خورد پایم به افتاب...کردم دراز پامو 

  :گفتم لب زیره حسرت با 

  ...میکردي طلوع خونه این حیاط به تو افتاب بجاي اگر برمیخوره جهان این کجاي به - 

  !منه ارزوهاي غروبه امید...زدم نیشخند افکارم به 

  :گفتم بلندي تقریبا صداي با افتادم نجد پیژن از جمله یک یاده دیدم رخت بند روي و امید لباسهاي 

  ...تو ابیه چتره بر میبارد که اگر... را باران....رخت طناب روي پیراهنت خاطره به دارم دوست را افتاب - 

  !ام شده خداپرست من میخوانی نماز تو چون و 

 و میرفت ور موبایلش با یکسره و میخورد شام...اشتیاقی هیچ بی اي عالقه ابراز هیچ بی همیشه مثله خونه اومد امید 

  ...میخوابید اخر دست
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 تر نزدیک بهش میکردمو بغلش پشت از خواب موقع...کنارش نشستم کردمو نزدکیتر خودمو..بود نشسته تخت روي 

  ...بودم

 حضور هاي لحظه ترین کوچیک خوشبختی...رفتن راه تو با بیشتر قدم چند.. نشتسن تو به نزدیکتر صندلی یک...اره 

  !توئه

  ....همین 

  !میکنه بهونه کارو امید اما پیششون بوشهر بریم که میکنه اصرار زیاد خاله 

 زندگیش از همیشه براي و کرد مامان نامه به خونرو ناباوري کمال در بابا...بود شده تمام که بود وقت خیلی مامان کاره 

  ....بیرون رفت

 جرئت امید از اما خونمون بیاد که کنم دعوتش میخوام...میبینم بار دوسه اي هفته بابارو....میموند بایدم..میمونه مامان 

  ...باشه داشته غلطی رفتار میترسم نمیکنم

  !جدیدشه هاي ورژن از یکی بداخالقی جدیدا نداره گفتن امید هاي رفتار 

  ..بود کرده باز سر زخمش دوباره...نداشتم زاریشو گریه و مامان حوصله...خونه این تو پوسید دلم...پارك بودم رفته امروز 

  ...تبریز رفت و گرفت مرخصی کوتاهی مدته براي میالد 

 که نمیشد راضی من سرسخت دله اما بود بد امید رفتاراي...میشدم قبل از تنهاتر من و میگذشت پی در پی روزها 

  !منه شوهره امید کنار بذارم که داشت دلیلی چه اصن...کنار بذارمش

  ...بیخیال...شدم غمگین...بود دونفره ها نیمکت همه 

  :کردم زمزمه لب زیره بستمو چشمامو...درخت به دادم تکیه 

 دوست مرگ...شدن محو ناگهان نه بازگشته بی سفري نه مرگ...میمیرم میکشمو دراز باشی نداشته دوست منو اگه - 

  ...باشی داشته دوست باید که زمانی درست منه نداشتن

 جوابی بهم بپرسم دلیلشو حتی اگه که میدونستم خوب اینو اما چرا نمیدونستم..بود دیگه روزاي از تر شنگول امروز امید 

  ...نمیده

  ....زد افو اف و شد بلند سریع امید...اومد پی در پی در زنگ صداي که بودیم نشسته تلوزیون روي به رو شام بعده 

  :میزد داد گریه با و حیاط تو پرید ترس با محیا 

  ...طناز...طناز - 
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  :گرفتم دستشو سمتش رفتم ترس با 

  شده؟؟ چی محیا - 

  :بود بریده امونشو گریه 

  ...کنید کمک بیمارستان ببریمش باید نیست خونه محمد خدا تورو..مامانم مامانم - 

 کناره مادرش گذاشتم پا خونشون به بار اولین براي محیا همراه به... بیرون پرید و برداشت رو سوئیچ معطلی بی امید 

  ...بود احوال مریض کال انگار...کنارش هم واکرش... زمین روي بود افتاده ها پله

 به میخواست ائمه از و میکرد گریه محیا...نشستیم و کرد باز درو امید!! در سمته رفتیم کردیمو بلندش محیا کمک به 

  ....کنه کمک مادرش

  ....کنه کمک مادرش به میخواست

  :سمتش برگشتم 

  بدي؟ خبر بهش نمیتونی االن؟؟ کجاست شوهرت - 

  ...برادرمه محمد....من شوهرم؟؟ - 

  :گفتم انداختمو باال ابرویی 

  .... افتاده براش اتفاق این مادرش که بدي خبر بهش باید حتما بدتر دیگه...شوهرته کردم فک من - 

  !مسئولیت بی چه....خونه میذاره تنها تنهاشو مادره راحت چه 

 با محیا....بردن مادرشو و اومدن برانکارد با...کرد انتخاب بیمارستانو نزدیکترین امید....کنه بیشتر سرعتشو گفتم امید به 

  ....میدادم امیدوارانه هاي زمزمه گوشش زیره میکردمو نوازش سرشو...بغلم تو اومد گریه

  ....میرفت ور سوئیچش با و صندلی رو نشست امید...بیمارستان داخله رفتیم 

  ...رو روبه ساعت به خورد چشمم...میپرسید حالشو مرستارا پرستار از همش و میکرد گریه محیا 

  ...سمتم برگشت امید کردم بلندي هین ناخداگاه...بود اي خورده و دوازده 

  شد؟؟ چی - 

  :گفتم همونطوري دستشویی سمته برم تا شدم بلند 
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  ...قضاشد نمازم - 

 سرعت به خوندمو نمازمو قضاي خونه نماز رفتم گرفتمو وضو...شد بلند جاش از و انداخت بهم تفاوتی بی نگاه امید 

  ....برگشتم

  :گفت کنارمو اومد امید..بودیم نشسته ساعتی دو حدود 

  ...میاد داداشش االن که اینم دیگه بریم - 

  ...باشه تنها حال این تو نیست درست...بیاد نخواد فکرش بی داداشه این اصن شایدم تنهاس داره گناه نه - 

  :گفت کالفه 

  ؟؟...بخوابم اینجا مغازه برم میخوام فردا من - 

  :ایستادم روش روبه 

  ...خونه برو تو نه.. نه - 

  :جلوش گرفتم دراوردمو جیبم از کلیدو 

  !میام شد راه روبه اوضاشون دیدم منم برو.. بیا - 

  : نالید شونمو رو گذاشت سرشو..محیا کناره نشستم...رفت و کرد خدافظی محیا با و داد تکون سري 

  ...طناز میمیرم...میمیرم میکنم دغ کنم؟؟ چیکار من بشه چیزیش مامانم اگه - 

  ....نالید گردنمو تو کرد مخفی سرشو 

  ...ریختم اشک محیا با همراه افتادمو خودم بدبختیاي یاده به 

 شده گرم چشمام تازه...شد بلند محیا صداي که گذشت ساعتی نیم یه...میومد خوابم..بستم چشمامو دادمو تکیه سرمو 

  !شدم بلند جام از ناخداگاه...زدن زار به کرد شروع و برادرش بغله تو پرید گریه با محیا..برگردوندم سرمو....بود

 هول!! من به افتاد چشماش...بود اخمو نگاهش..میزد حرف کوتاه کوتاه گوشش زیره و میبوسید محیارو سره هی محمد 

  ...کردم سالمی سر با و نزدیکتر رفتم شدم

 پا رو کم یه دستاشو تو گرفت محیارو صورت...میکرد صحبت محیا با من به توجه بی و داد تکون سري ابرو چشم با 

  ...کرد بغلش باز و نشوند محیا پیشونی به اي بوسه سر اخر...میزد حرف باهاش و شد خم

  ...سمتشون رفتم...داد نشون منو دست با و بیرون اومد اغوشش از محیا 
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  ...سالم - 

  :داد جوابمو کنه نگاه چشمام تو اینکه بدون و داد تکون سري محمد 

  ...اوردین مادرمو که ممنون...سالم - 

  :گفت و کرد نگام اینبار 

  ...میومد سرمون چی االن نبود معلوم نبودین شما اگه - 

  :گفتم پایینو کشیدم نگاهمو مینداخت چنگ وجودت به نجابت حسه این دیدنش با ناخداگاه 

  ...قبال در داره اي وظیفه هرکسی باالخره میکنم خواهش نه - 

 بگه و بزنه ذول چشمام تو میخواست انگار که پایین اورد صورتشو و شد خم جلوم جوري..بزنم کامل حرفمو نذاشت 

  :که

  ...نداشتین من مادر قبال در اي وظیفه شما ببخشید - 

  ...میکرد خورد اعصابمو ادمایی همچین با زدن کله و سر عجیبیه ادمه چقدر اه 

  :گفتم کردمو نگاه چشماش تو گستاخی با 

 انسانی وظیفه یه این میشدم بالیی همچین درگیر منم اگر مطمئنا...بکنه کمک همسایش به باید همسایه محمد اقا - 

  ...کنید کمک منو که بود

  ...مادرش دکتره سمته رفت و کرد کج راهشو حرف بی 

  :کردم بغلش و محیا کناره رفتم...خورده بهم حالش فقط و بهتره حالش که گفت دکتر...برم بود وقتش دیگه 

  ...خونه میاین میشه خوب مامان زودتر که ایشاال - 

  :گفتم کردمو نگاه بهش 

  ...میزنم سر بهتون بازم - 

  :گفت محمد به سریع محیا...کنارمون اومد محمد...کرد شرمندم تشکر عالمه یه با و زد لبخندي 

  ..میشه اگه مونده االن تا کشیده زحمت برسونی؟ خانومو طناز میشه محمد - 

  :گفتم پریدمو حرفش وسطه 
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  ...بشم مزاحمتون نمیخوام ممنونم نه نه - 

  :خروجی سمته کرد حرکت و غرید محمد 

  !بفرمایید نیست زحمتی - 

 ***  

  ...بودم نشده رد ماشینیم همچین کناره از حال به تا...باالش مدل ماشین تو نشستم 

  :گفت و نکرد نگاهم..دراومد ونگش ونگ صداي 

  ..نشد بسته در - 

  ..کرد حرکت بستمو محکمتر 

  :گفت طوالنی سکوته یه بعده 

  ...مشترکه خونمون بین دیواره..این...بگم قضیرو این میخواستم بود مدت یه...راسش - 

  ...نباشه مشرف شما حیاط به اینقدر...خوب که پلتیکی یه یا بکنیم تر بلند دیوارو بکنم اقدامی یه میخواستم 

 حجاب کردنشو کج نگاه این با خوب ما میخوره سوسوال بچه به تیپش و سر...بود ناراحت اونجا از...بگو پس اوووووو 

  !هستن مذهبی ادماي معلومه خواهرش سخته و سفت

  :گفتم نکردمو نگاهش 

  ...خوبه خیلیم تازه نداریم مشکلی که ما...درسته بله - 

  :گفت کالفه دوباره...داد تکون سري 

 چند شمارم...کنم تماشا باغو سبزي اینکه از میگیرم ارامش یعنی...میایستم پنجره پشته زیاد اخه من.... روز اون من - 

  ...همین خاطره به...کردم معضب وقته

  :گفت و بیرون داد نفسشو 

  ...ببخشید باید نبود دیدزنی قصدم - 

  ...:کشیدم خجالت 
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 اینکه میکردمو نگاه خونتون به داشتم فقط من روزم اون راسش کنم خواهی معذرت باید منم....میکنم خواهش نه - 

  !ببینم اتاقشو پنجره میتونم بندازم نگاهی حیاط از اگه بود گفته محیا

  !میداد تعجب طعمه نگاهش...برگشت و انداخت بهم طوالنی نگاه سمتم برگشت 

  ...نرفته امید هنوز... بود صبح شش انداختم ساعتم به نگاهی... خونه رسیدیم 

  :پایین داد شیشرو..شدم پیاده 

  ...کردین بزرگی لطف خانوم ممنونم - 

  ...خدانگهدار رسوندین منو که ممنون...نکردم کاري...میکنم خواهش - 

  :گفتم دلم تو.. انداختم ماشینش پشته به نگاهی...دراورد حرکت به ماشینو و داد تکون سري 

  !ماشینا این پشته میکنن کیفی چه - 

  ...هم پشته بار چند...دادم فشار دکمرو...دریا به زدم دلو!! بپره خواب از امید بزنمو در..بزنم در میترسیدم 

  ..داخل رفتم...کرد باز باالخره 

  :گفت بلند صداي با مبلو رو انداخت خودشو امید 

  نه؟ نداشتی کلید - 

  :نزدیکش رفتم 

  ....توا به دام دیشب - 

  ..کشید دراز کنارم و اومد امیدم...پتو زیره رفتم خوندمو نمازمو..کردم عوض لباسامو 

  ...میکنی دور خودتو که بد چقدر اما...بگیرم ارامش کم یه بغلشو تو برم میخواست دلم چقدر 

  :گفتم ارومی صداي با شدم بلند روش تقریبا سینشو رو گذاشتم دستمو 

  !امید - 

  :نکرد باز چشماشو 

  هوم؟ - 

  شدي؟؟ اینجوري چرا... امید - 
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  : گفت بالشو به کوبید سرشو ها دیوونه مثه ساختگی گریه با 

  ...میکنه شروع داره باز...باز میکنه شورع داره...اه - 

  ...عقبتر رفتم ترسیدمو رفتارش از 

  !راحتتر خیلی....میروند خودش از منو قبل راحتتراز دیگه حاال 

 ***  

  "امید"

  ...رفتن اومدنو مشتري چندتا یه...کردم نگاه ساعت به کالفه...بود کرده دیر امروز شراره 

  ...خونه برم باید و میشه شب که میشد غصم...بستم چشمامو و پیشخون روي گذاشتم سرمو 

 خونه طناز حتی ندارم دوست اصن... اصال که االن اما میبردم تاهل خاطر به شده که کوچیکم لذته یه اوایل شاید 

  !باشه

 باشه نداشته من به اي عالقه اونم شاید...نیستم راضی شرایط این از اصن من و بچسبه بهم میخواد... ندارم حوصلشو 

  !!!! نمیخوام منم.... منم و کنه عادت بهم میخواد خوب اما

  :بود شراره صداي 

  خوابیدي؟...امید - 

  :شدم بلند زدمو لبخند ناخداگاه 

  ..نه سالم - 

  ...:کنام نشست و خندید اونم 

  اومدي؟ دیر چرا - 

  ..داشتم کار ببخشید - 

  ..میرسه خودش به بازم و زیبائه شراره.!!!! متفاوتن باهم چقدر..طناز....شراره...کردم نگاهش 

  !نمیکنه ارایش حسابی و درست اصال حال این با نیست مهم هیچی براش انگار اما طناز 

  !دارم زن من باالخره هست هرچی...دزدیدم ازش نگامو 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢٨۴ 

 فقط نکشید خجالت اصال...میدادي مسیج و میزدي زنگ بهم تو فهمیدم که اوردم شراره روي به اول هاي هفته همون 

  :گفت لب زیره و زد لبخندي

  !نیست عجیب اصال شدن عاشق - 

 بهم زیاد خودشو شراره...نشد بدل و رد ما بینه مورد این در حرفی دیگه روزم همون از خوب اما...کردم تعجب 

  !میکرد کالفم زنبور وز وز مثه طناز...داشتم دوست بیشتر اینجوریشو من و نمیچسبوند

  !بود بلد خوب کارشو.. میکردم نگاه ها مشتري با صحبتش به بودمو نشسته کنار من 

  !نمیکنه عوض فرشم موهاي این مدله حتی طناز برعکسه...میکرد رنگ یه موهاشو هروز 

  ..نبود خودم دسته..میکردم مقایسه طناز با ناخداگاه میدیدم دختر این از که هرچیزي 

 میومد که بود اي خورده و دوماه االن..بود خلوت خیلی سرمون همیشه برعکس امروز میرفت ور موبایلش با شراره 

  !نکرد حقوق از صحبتی اصلنم اینجا

  :گفت و بود موبایل به چشش 

  نیست؟ گشنت تو امید - 

  ...بگیره پیتزا یه بغلیه رستوران همین از سینا گفتم چرا - 

  :باال گرفت سرشو 

  !ندارم دوست پیتزا من - 

  ...بیاره دیگه چیزه بگو بهش خوب - 

  برم؟ من - 

  !بیرون رفتم انداختمو بهش طوالنی نگاه 

  !مغازه تو رفتم برداشتمو خودمم پیتزاي گفتمو بهش 

  :گفت بانمکی خنده با...نشست جفتم به جفت اومد خنده با شراره نشستم 

  ...دارم دوست تو غذاي از برشو یه حاال - 

 شروع و گرفت دستم از خنده با همونو...برداشتم برش یه! داره رفتارو همین همه با همیشه نمیکنم تعجب رفتارش از 

  ...خوردن به کرد
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 چرا نمیدونم نمیگیره تحویلم که روزایی و..نمیکنه نگاتم اصن روز یه میگیره تحویل روز یه غریبه عجیب رفتاراش 

  ...نمیدونم..سمتش برم که مجبورم

  !نمیفهمم جدیدمو احساسات این مفهوم بازم..دارم خوبی حسه منم خوشحاله وقتی 

  :گفتم رسوندمو بهش خودمو بیرون میرفت در از داشت....کرد جمع وسایلشو شراره که بود هشت حدودا ساعت 

  برسونمت؟ میخواي - 

  :گفت و برگشت مکث با 

  ...تنهاست خونه طناز - 

  :گفتم پایینو انداختم سرمو 

  !داره عادت چیزه...اون.نه - 

  : گفت بیرون رفت 

  !راحتی هرجور - 

  !بیرون رفتم کردمو خاموش مراغارو چراغ سریع 

 وقتی نه مدت این تو...سمتم کرد دراز دستشو اون از قبل میشد پیاده داشت....نشد بدل و رد بینمون حرفی خاله خونه تا 

  ...نمیداد دست میرفت که وقتیم نه میومد

  ...سرد هواي این تو! داغ خیلی...بود داغ..دستش تو گذاشتم دستمو انداختمو صورتش به نگاهی...لرزید بدنم دفعه یه 

  !بیرون رفت حرف بی...کردم ول باالخره...من اما میکشید دستشو داشت 

 توي دستی کردمو فوت نفسمو...کنار زدم نمیتونستم دیگه رفتم راه چاهار دوتا...دادم گاز کردمو روشن سریع ماشینو 

  !چمه نمیفهمیدم واقعا و بود بود حالم...کشیدم موهام

  ...بود چشمام جلو همش طناز چهره..شراره دستاي و طناز صداي 

 نه نه...دادن دست یه خاطره به یعنی...بودم خراب واقعا...کشیدم عمیق نفسه تا چند و دادم تکیه ماشین به...شدم پیاده 

  ....باهاش که دختریه اولین مگه...نبودم جنبه بی اینقدر من

  !اره ازدواج بعده اره 
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 دستم تو موبایلو کردمو جمع چهرمو...طناز...بود موبایلم صداي...کوبیدم بهم ماشینو دره شدمو سوار خورد اعصاب با 

  !!!!نمیشی داشتنی دوست برام که کنم چیکار طناز...دادم فشار

  بله؟ - 

  کجایی؟ امید...الو - 

  :گفتم کردمو بسته و باز چشمامو کالفگی با 

  ...میام دارم - 

  !بغل صندلی رو انداختم کردمو قطع ندادمو ادامه دیگه 

  !نافرم بود داغون اعصابم...میکرد همراهیم که بود خیال و فکر فقط خونه تا 

  :گفتم نگهداشتمو جلوش دستمو جا همون از...سمتم پرید.. بود نشسته حوض کناره نگران طناز...کردم باز درو 

  ...ندارم حوصله اصال و امروز طناز - 

  :گفتم همونجا از و خونه داخل رفتم 

  !!!!!خیر شب - 

***  

  "طناز" 

 از که میشنیدم و امید صداي اما...شدم بلند همیشه از تر دیر صبح!! نخوابیدم کنارش دیشب بودم دلخور ازش که اینقدر 

  ...بودم ننداخته زیرم هیچی اخه..بود گرفته درد بدنم...بودم خوابیده تکی اتاق توي...مغازه میرفت داشت زودتر همیشه

 تو کردمو سرمو دفعه یه حوضو دمه نشستم....حیاط سمته رفتم راست یک برداشتمو مبل دسته روي از رو روسري 

  !!بود یخه یخه ابه....سرد شدت به هوا و بود ماه اذر....اب

 احساسم...میکرد درد افکار...میکرد درد بدنم....زمین روي نشستم همونجا..بودم خسته...بیرون اومدم و شد قطع نفسم 

  ...میکرد درد

  !تفاوتیش بی از داشتم درد 

  :اومد محیا صداي 

  ...طناز - 
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  :گفتم بلندي صداي با و کناره زدم موهاهمو....شدم بلند...صورتم رو بود چسبیده خیسم موهاي....سمتش برگشتم 

  ...سالم - 

  :گفت تعجب با 

  سرما؟ این تو میکنی چیکار داري - 

  :گفت نشد منتظر اونم...نداشتم جوابی..زدم الکی لبخند 

  تنهایی؟ - 

  دادم تکون اره عالمت به سرمو 

  اینجا؟؟؟ میاي - 

  :گفتم دفعه یه...نبود مادرش به حواسم اصن 

  بهتره؟ مامانت محیا راسی - 

  : گفت و زد لبخندي 

  میاي؟...خوبه شکر خدارو اره - 

  ...اینجا بیا تو تنهام من - 

  !!که میدونی...بذارم تنها نمیتونم مامانمو اما بیام دارم دوست - 

  : گفتم دادمو تکون سري 

  ...نباشه زحمت اگه...باشه - 

  ..زحمتی چه بابا نه - 

  :برگشت دوباره که تو میرفت داشت 

  ...بخوریم باهم صبحونرو بیا...طناز... طناز - 

  ....مزاحم نمیخوام ممنون خیلی نه نه - 

  :گفت بزنمو حرفمو نذاشت 
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  ..دیگه بکنیم معافات جبران باید جور یه باالخره...منتظریم....کنار بذار تعارفو طناز - 

  !داخل رفتم زدمو لبخندي 

  ...زدم کمرنگم لبه رژه یه کشیدمو چشمم توي خط یه... ایینه جلو رفتم 

  ..پوشیدم مشکیم گشاد مانتوي یه...بود پام مشکی ورزشیه شلوار یه...کنم عوض شلوارمو نداشتم حوصله 

  ...بود چروك زرشکیه شاله یه..سرم انداختم دستیمم دمه شاله 

  .!بشه معلوم گردنم نمیخواستم...کردم سفت شالمم...داخل دادم کامل موهامو 

 خونرو برمیگردمو گفتم نداشتم حوصله...بودم نکرده جمع پتومو...میشدم رد تکیه اتاق کناره از داشتم...زدم اسپریم یه 

  !میکنم تمیز

  !بستم درو برداشتمو موبایلمو و کیلید 

  ....دادم فشار اولیو همون...بزنم کودومو باید نمیدونستم بود دکمه تا سه 

  ...:گوشم تو پیچید محیا صداي 

  ...عزیزم بیاتو - 

 طی خونه خوده تا طوالنیو راه...بودم دیده فیلما توي فقط هاییرو خونه همچین زندگیم از لحظه همین تا...داخل رفتم 

  ...میپوشید لباس ساده چقدر...بود داده تکیه ورودي در هاي نرده به محیا...کردم

  ...سرش رو بود انداخته روسریم یه!!!  بلند استین لباس یه با گلگلی بلند دامن یه 

  :گفت و کشید اغوشش تو منو سریع جاش به اما دادم دست بهش کرد دراز دستشو شدم که نزدیکش 

  ...عزیزم چطوري - 

 رفتار همینطوري بودن خارج ما ذوق بی و ماست فامیالي چارچوب از که ادمایی همه...نبود عجیب برام رفتاراش 

 مالقات باهاشون دیروز که میکنن علیک سالم شکلی همون بازم ببینم قرنیم از بعد هامو دخترخاله حتی...میکردن

  ...کردم

  !بودن اینجوري هم اطرافیانم و خانواده کاش...دادم فشارش ناخداگاه زدمو لبخندي 

  :کرد همراهیم کمرو رو گذاشت دستشو بیرون اومدم بغلش از 

  ...بفرمایید - 
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 ربط بهم چیزش هیچ..بود نشده چیده خوب اصال بگم باید اما بود بزرگ خونه داخل عجیبی چیزه یه داخل رفتم 

  ...بود خلوت خیلی...نداشت

 این از وقت هیچ ما...خوب اما بمونه باز همه دهنه که میکردم دیزاینش چنان بود من دسته اي خونه همچین اگه 

  !نداریم شانسا

  ...ببینمش میخوام کجاست؟؟ مامانت جان محیا - 

  صبحانه صرف براي میان االن...شدن بیدار تازه - 

  :گفتم تعجب با 

  افتادن؟؟ راه یعنی...زودي این به میتونن یعنی - 

  :گفت و زد لبخندي 

  !واکره از بهتر میگه محمد.... گرفتیم ویلچر براش نه - 

  ...میخوردن حیاط تو هاشونو صبحانه اخه..حیاط تو برم منم...بریزه چایی میره گفت محیا...دادم تکون سري 

  ...شد باز بدي باضربه که میکردم باز درو داشتم...میترسیدي هیبتش از که بود بزرگ دره اونقدر... در سمته رفتم 

 میچکیدبا روش و سر از عرق که درحالی محمد..کردم بلند سرمو...نیاوردم رو به....شدید گرفت درد...پام به خورد در 

  ...میکرد نگاهم زنون نفس نفس و بود ایستاده روم روبه ورزشی لباس

  :گفتم ارومی صداي با و جلو کشیدم شالمو سریع 

  ...من ببخشید...سالم - 

  ..!اینجایین نمیدونستم...راسش ببخشید شما میکنم خواهش نه... نه - 

  میخورن؟ صبحانه میشینن سرد هواي این تو..حیاط تو رفتم...بود عجیبی ادمه چقدر...شد رد کنارم از سریع 

  ...برگشتم سنگ روي چیزي شدن کشیده صداي با...زدم باغ توي گشتی یه 

 سالم و جلو رفتم سریع...نزدیک رسیدن...میز سمته میومد میداد هل مادرشو ویلچر داشت که درحالی محمد 

  :گرفت دستمو و زد لبخندي مادرش گفت چیزي مادرش گوشه زیره محمد نشناخت مادرش...کردم

  ....تویی نجات فرشته این پس...دخترم سالم - 

  :گفتم پایینو انداختم سرمو شرمنده 
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  ...بود وظیفم شما دارین لطف - 

  :گفت خنده با و بیرون اومد چایی سینی یه با محیا 

  ....بشینید کنما گرم رو چایی نمیرم راهو همه این دوباره من...بابا دیگه بشینین - 

  :گفت و کشید پیرهنشو مادرش میرفت داشت کرد مستقر مادرشو محمد 

  .... نداره عیبی محمدم بشین - 

 روبه مادرشونم...چپ محیام و بود نشته راسم سمته محمد...نشستم زدمو لبخندي ناخداگاه...قشنگ چه... محمدم 

  .... خوب اما بودم معذب...روم

 مدل هزار و میوه اب و نیمرو نه اشرافی نه...ما مثه ساده صبحونه یه....میکرد تعارف جلومو میذاشت ظرفارو هی محیا 

  !مربا

 بور تقریبا محمد اما داشت شرقی و مشکی ابروي و چشم محیا..نبود محیا شبیه زیاد...کردم نگاه محمد به چشمی زیر 

  ...بود

 که االن اما بود مشکی طوسی بیمارستان تو شب اون انگار...بود ابی و طوسی مثه حالتی یه چشماش! ریشش ته حتی 

  !چشماشه تو ابی هاي رگه یه میکنم دقت

 اما بود متناسب چیزش همه داشت اي مردونه قیافه محمد...بود محمد چشماي مثه تقریبا...کردم نگاه مادرش به 

  ....رفت ضعف دلم یادش با...بود زیباتر خیلی امید..بود زیاد اش جذبه اما نداشت انچنانی زیبایی...مردونه

  !ندارم تعارف که خودم با! بود زیباتر و جذابتر خیلی من از بگم میتونم..داشت اي پخته اما ملوس چهره محیا

  ...زیرش طوسی مردونه پیرهن یه و بود تنش مشکی ژیله یه...شد بلند سریع و کشید سر چاییشو محمد 

  !بپوشه لباس اینجوري امید ندیدم حال به تا....اي مردونه تیپ چه 

  :گفت کوتاهی نگاه با و داد تکون برام سري 

  ....خدافظ...برم باید - 

  :زد داد فاصله همون از مادرش و شد دور محمد 

  ... خونشون ببر پارسارم میاي داري که رات سره محمدم - 

  : گفت میشد دور که همونجوري و برنگشت محمد 
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  !چشم - 

  :گفت مهربونی لحنه با.. بود شده تموم صبحونمون..سمتم برگشت و زد لبخندي 

  چندسالته؟ شما - 

  !بیست تو میرم اسفند من - 

  :گفت و انداخت باال ابرویی 

  کردي؟ ازدواج زود اینقدر چرا - 

  ...شد محو لبام رو از لبخند 

  ...دیگه بود تقدیر...خوب راسش - 

  ...شد بلند و زد لبخندي محیا...میشد باز محمد ماشین براي که ورودي دره به شد کشیده نگاهم 

  !بدم نشون بهت اتاقمو میخوام کنیم جمع میزو این فعال حاال - 

  :گفت و گرفت ازم پنیرو ظرف راه وسطه محیا...کردم کمکش شدمو بلند لبخندي با منم 

  ...بیاري مادرمو میشه میبرم من - 

  :مادر سمته رفتم انداختمو باال ابرویی 

  !حتما - 

  :گرفتم ویلچرو دسته 

  میکشی؟؟ زحمت چرا شما - 

  !هایین خونه این نعمت شماها! چیه؟ زحمت خانوم حاج نه - 

  :گفت خنده با....در دمه رسیدیم 

 اسنثنا شما مورده در اما نیست جوشی زود دختر درواقع نشده اشنا کسی با بودیم اینجا که مدتی این تمام تو محیا - 

  ...داره

  :گفتم دادمو محکمتري هل لبخند با 

  !دربیاره تنهایی از منم محیا که بود قسمت حتما - 
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  : گفت دستمو رو گذاشت دستشو...بردم اتاقش دمه تا 

  ...میتونم خودم دیگه عزیزم مرسی - 

  :گفت پایینو اومد ها پله از محیا عقب رفتم نزدمو حرفی 

  ...بیادیگه طناز - 

 انتهاي تا دیوارها به که بود خطاطی بزرگ تابلوهاي و ها لوح خونه این قشنگ و مثبت نکته تنها! باال رفتم ها پله از 

  ..داشت ادامه هاي پله

 دادن نشون قدیمی و کردن سنتی در سعی شاید...داشت خاصی فضاي یه! قدیمی غزلهاي و بود قرانی هاي ایه اکثرا 

  !میکرد القا بهتر و حس این ما خونه کنم فک بود هرچی اما بود مکان

  ...بخش ارامش اما ساده خیلی اتاق یه! اتاقش توي رفتیم و کشید دستمو محیا 

 رو..بود شده تزئین بود دست کاره کنم فک که خاص کارهاي با اتاقش دیوار و در و بود چوب رنگه کمدش و تخت 

  !بود ابی رنگهسبز به همه هاشم پرده و تختی

  ...میداد بهم رو رومی قدیمی فیلماي حس بلند هاي پرده و قدي هاي پنجره!! کامپیوترش میز صندلی رو نشستم 

  :گفت لبخند با! روم به رو نشست! داخل زد نور کنار زد هارو پرده 

  ...اومدي خوش - 

  :گفتم دادمو تکون سري 

  شدم مزاحمتونم.... ممنون - 

  ! کنم برقرار ارتباط کسی با تونستم مدتها بعده چیه؟؟ مزاحمت - 

  :گفتم کردمو ریز چشمامو 

  ....مشکلی مگه - 

  :گفت صادقانه و رك خیلی لبخند همون با بزنمو کامل حرفمو نذاشت 

  !خوب خوبه خوبم خیلی میکنم حس حاال اما.. بودم شده افسردگی دچار من - 

  :گفتم زدمو متعجبی لبخند 
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  میاي؟ شادي دختره که ظاهر به چی؟؟ براي افسردگی - 

  ..گرفتم طالق حاال و..داشتم نامزد..من راسش..من - 

  :گفتم نگرانی نگاه با 

  چی؟ براي واي اي - 

  :گفت و گرفت دستمو بده نشون شاد خودشو میخواست لبخندي با 

  !!بدم نشون بهت چیزایی یه بریم بیا حاال...میکنم تعریف برات بعدا طوالنیه قصش - 

  :گفت و باال سال وسطه کشید خودش با منو 

  ...میام االن من بشین - 

  :کفتم زدمو در به اي تقه بود باز در الي...داد طول خیلی...میداد صدا توق و تق و اي دیگه اتاق سمته رفت 

  کجایی؟..جان محیا - 

  :گفت بودو شده خم کمد تو لبخند با 

  ...البومارو گذاشته کجا گرفته محمد این نمیدونم...میام االن - 

  : گفت اوردو در البومو! میگشت کردن غرغر با همراه و بود کمد تو کمر تا بود گرفته خندم 

  ...کردم پیداش بیا... بیا..اهان - 

 خندم بازیاش مت و پت از ببنده کمدو دره زور و پا با داشت سعی و تخت رو انداخت البومو...بود ریخته بهم کامال کمد 

  ...میگرفت

  !کن مرتبش میکنی ابینطوري چرا خوب - 

  :گفت میزد زور که همونطوري 

  ....نکنه قایم اسرارش کمده این تو چیزو همه که بیاد دسش کار حساب محمد این باید نخیر - 

  :داد جواب و کرد ول و در محیا...میکرد صداش...میومد مادرش صداي 

  ...مامان میام االن - 

  :گفت و زد شونم به دستی 
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  ...میگه چی مامانم ببینم من ببند دررو این طنازي - 

  ...رفت محیا کردمو اي خنده 

 اویزون چندتارو یه...بود لبم رو خنده هنوز...بود لباساش طبقه بود ریخته بهم اونجارم محیا که کمدش باالئه طبقه 

 دلم تو..تاکنم تا بود مونده همون فقط بود یشمی تیشرت یه...میکردم تا بود تاکردنی که بقیشم لباسیو چوب به کردم

  : گفتم

  ...باید حاال اشرافی خونه اومدیم اوله روزه...هه....افریدن کردن تمیز واسه منو کال خدا تورو ببین - 

  ...میکردم نگاهش شده خشک من و بود دستم لباسش...پرید قلبم...نمایان محمد چهره و شد باز شدت به در 

  :گفت توهمو کشید ابروهاشو.بود نوسان در چهرم دستمو توي لباس بینه چشماش 

  میکردین؟؟ چیکار - 

  :گفتم پته تته با کردم هول

  ...گفت من به بود ریخته بهم اینجارو محیا راسش.. من ببخشید - 

  :گفتم کردمو فوت نفسمو خسته 

  ...میکردم درست محیارو خرابکاري داشتم - 

  :گفت و داد تکون سرشو...کشید دستم از لباسو تقریبا اخمو قیافه همون با نزدیکتر اومد 

  ...برید میتونید حاال..ممنون - 

  :برگشتم سریع که بیرون میرفتم داشتم در از 

  !بپرسید محیا از نداشتم قصدي من... نشه تفاهم سوء - 

  !پنجره سمته برگشت جیبشو تو زد دستشو و داد تکون سري 

  ...بیرون رفتم سریع منم 

  :گفتم مضطربی لبخند با سمتشو رفتم باال اومد محیا 

  ..میشه سوءتفاهم دچار حتما و دید کمدش سره منو... میاد داره برادرت نفگتی چرا محیا - 

  ..میدم توضیح بهش خودم...ببخشید! گذاشته جا چیزي حتما خونه نمیاد موقه این محمد ببخشید - 
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  :گفت محیا به رو..دستش پرونده یه با بیرون اومد جذاب اخم همون با محمد 

  من؟ کمده سره رفتی دوباره - 

  !کمدت تو نذاري رو عمومی وسایله که باشی تو تا - 

  ...رفت و شد تر غلیظ اخمش 

  :گفتم اروم کردمو تازه نفسی 

  ...ترسناکه چقدر - 

  :گفت و کرد اي خنده محیا 

  !حساسه زیادي کم یه فقط داداشم نه - 

  :گرفت دستش البومو و مبل رو نشست 

  !شده سرد خیلی هوا بخوریم غذا داخل دیگه امروز از گفت مامانم - 

 دوچرخه روي بچه دختر و پسر یه...انداختم عکس به نگاهی..رفتن صدقه قربون من به توجه بی و کرد باز البومو 

  ....بودن

  ...شده عوض خیلی اما محمد...دادن کش همونجوري انگاري منو.محمد اینم... منم این - 

  !ننداختن من هاي بچگی از حسابی و درست عکس دونه یه من ذوق بی باباي مامان...بود بامزه عکساشون چقدر 

  :گفتم کشیدمو دستشو مچه بیاره میوه بره میخواست محیا...کردیم نگاه البومو کله 

  ... عزیزم نمیخواد - 

  :گفتم شدمو بلند خودمم 

  ...اینجا اومدم نکردم جمع پتورو صبح حتی....دیگه برم باید - 

  ...طناز یازدهه ساعت تازه - 

  ..نرسم دیگه کنم فک که سربزنم مامانم به امروز میخواستم! کنم تمیز خونرو برم باید دیگه نه - 

  :گفت و زد لبخندي 

  ...کردم پیدات تازه برنمیدارما سرت از دست من جون طناز...اما مایلی هرجور - 
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  :گفتم زدمو لبخندي 

  ..تنهام خیلی منم چون برنداري بهتره - 

  خونه؟ نمیاد ضهرا شوهرت - 

  ...مغازس نه - 

  :انداخت باال ابرویی 

  دارن؟ چی مغازه..اهان - 

  ...فروشی مفش و کیف - 

  ...ست یه با هرروز دیگه میکنی حال - 

  ...کرد سرباز ها نداشته تموم بزرگی به غمی داخل از اما..زدم لبخندي 

  ...دیگه اره - 

  بود؟ چی امسش - 

  کی؟ - 

  ..میگم شوهرتو - 

  ...امید...اها - 

 براي بازم که کرد اصرار خیلی کردم خدافظی هم مادرش از رفتیم پایین طبقه تا محیا همراهه...بود نمونده کاري دیگه 

  بودن غریبه برام خیلی هنوز میکشیدم خجالت خوب اما اونجا برم چیزي ناهاري شامی

  ...کردم درست سبزي قرمه شامم کردمو تمیز خونرو حوصله و میل بی

 دوباره که نشدم بلند جام از..داخل اومد...حیاط تخت رو بودم نشسته...بود ده حدودا ساعت...خونه اومد دیر بازم امید 

  !کنه تکرار روزشو اون زشته رفتار

  :شدم بلند جام از جلوتر اومد 

  ..سالم - 

  .... کنم گریه میتونم تا زمینو رو بشینم همونجا میخواست دلم...اتاق توي رفت راست یک و داد تکون سري 
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  :کردم صداش و انداختم سفررو 

  ..میشه سرد..شام بیا امید - 

  ...خوردن به کرد شروع حرف بدون و تخت رو نشست بود دستش حوله 

  ..امید - 

  بله؟ - 

  ...باشی اینجوري نمیکردم فک - 

  :کرد نگام 

  اونوقت؟ چیجوري - 

  میبینی؟ منو اصن - 

  :گفت و زد نیشخندي...کردم بغض 

  ...کورم نظرت به - 

  :گفتم دادمو تکون تاسف نشونه به سرمو 

  میفهمی؟؟ منو - 

  :گفت و انداخت قاشقشو کالفه 

  بزنم؟ دلمو حرفه بگم؟؟ چی عاشقتم؟؟ بگم دارم؟؟ دوست بگم طناز؟ بشنوي میخواي چی - 

  ...کن تمومش حاال...نیست من دله حرفه اینا 

 بست چشماشو و پشتی به داد تکیه سرشو و داد هل بشقابو عصبانی امید...زمین گذاشتم قاشقو... بچکن اشکام گذاشتم 

  :گفت ارومتري صداي با

  ...شه روشن خودم با تکلیفم بذار نشو پاپیچم توام...کنم درکش نمیتونم که دارم حسی - 

  :باال بردم صدامو فریاد با کردمو گریه..شدم بلند خودمم کشیدمو لباسشو.. میشد بلند داشت 

 جاشو بیشتر تنفر حسه هیچ که عادت بري اینجوري و بیاي اینجوري بخواي عمرتم اخره تا اگه...امید نمیذارم - 

  ...کنی نابود نوپارو زندگیه یه اینجوري نمیذارم..بودن اضافه حسه...میگیره
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  ...کنی محبت باید امید کن محبت توام...میکنم محبت بهت 

  :گفت خستگی با عقبو کشید سرمو...کردم بغلش گریه با لبشو رو کوبیدم لبامو حرص با 

  ...میدي عذابم داري - 

  :گفتم کشیدمو دستشو بره میخواست دوباره 

  هان؟ میده؟؟ عذابت من اغوشه که میکنی در کی بغل تو تو خستگیا - 

  :داد جواب تاخیر با..سمتم برگشت 

  میگی؟ چی چیه؟؟ چرندیات این - 

  ..بودم نکرده فکر بهش حال تابه که حرفی... رفت در دهنم از اما نمیدونم 

  میذاري؟؟ خونت پاتوي احساس بی اینقدر که گذاشتی جایی دلتو - 

 چون..بشم نمیخوامم..نشدم پر هنوز..داره حدي منم تحمل...کنی نگاه زنتو حتی نمیخواد دلت که گذاشتی جاش کجا 

  ...میگیره توام دامان ترکشاش که میشم منفجر روزي یه

  :گفت و کرد اي غروچه دندون... داد فشار و گرفت محکم دستمو مچه 

  ...میاري زبون به ذهنتو چرندیاته این که باشه بارت اخریت - 

  ....تو رفت و کرد پرت دستمو محکم 

  ...نشستم حوضو کناره رسوندم خودمو...کوبیدم زمین به محکمی ضربه زمینو رو نشستم بدبختی با 

  ...اب تو بود افتاده ماه تصویر بازم...اب تو چکید اشکم 

  ...شد قفل محمد نگاهه تو نگاهم...برگشتم...شد متالشی اب که زدم اي ضربه حرص با 

  ...ندیدمش دیگه و کشید پردرو حرص با 

  ...دراورد اشکمو بیشتر کارش...میکنه نگاه من به تغیر با ام همسایه پسر که رسیده کجا به کارم ببین..هه 

  ...کاشتم چی عشق جز مگه روندم؟؟ دیگه جایی از و مونده ینجا ازا که کردم کاري مگه 

  !دارم دوسش چون..نمیکنم باز لبم...میکنم درو مهري بی و ناراحتی دارم فقط من 
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 حیف اما..بدم محکم مشت یه با مهریهاشو بی و تحقیرها جواب بتونم کاش...بره دلم از مسخره عشقه این کاش 

  ...بشه حوالش مشتهام ممکنه محاله احساسمه بروز جاي که لبی...روئه دلم دست که حیف..که

  ...میکرد کانال اون کانال این و بود نشسته تلوزیون روي روبه...داخل رفتم کردمو جمع سفررو 

 زیره رفتم...کردم پالي غمگینمو اهنگاي سلکشن گوشمو تو گذاشتم رو هندزفري...تخت رو رفتم خوندمو نمازمو 

  ..بودم غمگین امروز چقدر...میریختم اشک میدادمو گوش...پتو

 بی دریا یه بریزي کسی پاي به محبت از کوهی وقتی نمیکردم فکر...نمیدیدم..نمیدیدم رو روزا این من که خدا به 

  ...میگیري پس مهري

 هرچی...اي داشته من براي دنیا دنیا تو باشی داشته دوستم که ندارم چیزي که بد چه.. عزیزي قلبم براي که بد چقدر 

  ...کنه پاك زندگیشو شریک نمیتونه لعنتی قلب این دارمو دوست هست

 نبود درمیون مشترك زندگی حرف هنوز که قدیما مثه گفت نمیشه...ببینم بدیاشم میتونم...جلوش نیستم پا و دست بی 

  ..ببینم خودم به نزدگیتر و تر درست بدیاشو میتونم حاال... نه..کورم

  ...شوهرته چون..کنی متهم نمیتونی شوهرتو وقت هیچ..باشه کرده هرکاري.. باشه هرچی اما 

 ؟؟حاال...برسی بهش نمیتونستی اون بدون عمرتم اخره تا که میبره دنیایی به بچگی دنیاي از تورو که باالتر این از سند 

  ..بگم بذار دنیا همون تو گذاشتم پا که

  ..بگم اروم بذار 

  ...بگم گوشت دره 

  ...نیست قشنگی دنیاي... نیا 

  ...نشنوه گریمو صداي تا گرفتم گاز اشارمو انگشت..متکا روي چکید بینیم روي از اشک...روهم دادم فشار چشمامو 

  ...بیرون کشید رو هندزفري سیم و کنار زد پتورو خشن غافلگیرانه حرکت یه با امید که شد چی نمیدونم 

  :زد عربده تقریبا..خودش سمته کشید بازومو 

  نمیدي؟؟؟ جواب مگه کري - 

  ...صورتم روي کشید پتورو بیشتري حرص با بودمو که سمتی داد هل شونمو...کردم نگاهش ترسیده چشماي با 

  !!!بودم " مرده" لحظه اون من...فقط..نبودم خشمگینم...نبودم ناراحت 
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  ..مجبورم اما نیسم دروغگویی ادم من و میپرسه زندگیم از... مامان پیشه رفتم کذایی روزه اون فرداي

  ..کشیدم زجر چقدر که نخونه چشمام از کاش! میکنه خوبم که امیده خوبمو که میگم 

 مثه زمان حاال میزنمو پا و دست ناامیدي و خستگی اوجه تو من...میگذره زودتر برات زمان و روزا ، خوشی وقتی میگن 

  ...نیست کردن عادت براي وقتی دیگه بگی زمان همین گذر تو اینه از ترسم...میگذره باد

  !نمیاد بدست مرگم با که اي تجربه! نزن دار خنده حرفاي هه...باتو اونم داشتن دوست...طناز معکوسی حسه تویه 

  ...نمیره یادم وقت هیچ خونمون دیدن با اولیش العمل عکس.. خونمون میاد زیاد...شده خوب خیلی محیا با رابطم 

  :گفت دهنشو جلو گذاشت دستشو 

  نمایشگاه؟؟؟ یا خونس اینجا...قشنگه اینجا چقدر...طناز واي - 

 دوبار.. کرده تجویز برام زندگی اینو اره..سمه من براي خنده.. خنده گفتم...شونش به زدم دستی کردمو اي خنده 

  ...من اصرار با البته خونمون اورد مامانشو

  ....بدم دلدادگیمو تاوان تا بکشم زجر باید چقدر نمیدونم 

  ..نداره رغبتی و میل چنان میداد نشون رفتاراش با اونم...محمد وجوده خاطره به اونم برم خونشون زیاد نداشتم دوست 

 که دفعه هر میشم اذیت واقعا..دیوار ترمیم براي کنه اقدام زودتر کاش...دیدم محمد چشماي تو زمستونو برفه اولین 

  ...دراوردنشون ادااصول یا میبینم اخموشو نگاه یا حیاط توي میرم

 سوء نگاه یه پرحرفش نگاهاي این و بدبینی خداکنه...من درمورده میکنه فکر چی نمیدونم دارم شوهر زنه یه من 

  !نباشه

  : گفت بداخالقی با امید...بودن دعوت دایینا خونه همه دیشب 

  ..برو میخواي تو نمیرم جایی من - 

 که بود وقت خیلی برم میخواست دلم خیلیم...نرفتم منم....هري گفت و گذاشت تنها منو امید که بگم برمو نمیتونستم 

  ...نشد..دیگه نشد اما..بودم شده مرده دل و افسرده واقعا منم...بودیم نشده جمع هم دوره همه

 دوره! شم پیاده من وایسین بگم نمیتونستم..نه بگم نمیتونستم حاال..بودم کرده درست خودم واسه خودم که بود زندگیی 

  .... یا جبر و صبر یا...بدبیاري دوره رو بود افتاده من زندگیه

  ..نمیشم دچار مادرم سرنوشت به من... بار هزارمین براي...نداره وجود من براي یایی نه نه 
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 ****  

  موافقه؟؟؟ شوهرت ببین کردم درست شام من...جون طناز کرد پیشنهاد مامانم - 

  ...میدونم...نمیاد امید میدونم منگنه تو بودن گذاشته بدتر منو حاال و...نه بگم نبودم بلد..بودم معذب 

  !نمیشه..ببرم بین از خودمو امید افکاره با نمیتونم میرم خودم نه بگه اگه گفتم خودم با 

  :میکنم حس تنفرشو شدت حوصلش بی گفتن بله این از..داد جواب تاخیر با..موبایلش به زدم زنگ 

  بله؟ - 

  !سالم - 

  ؟...داري چیکار.. سالم - 

  بریم؟؟ میاي پارك بریم کنیم درس شام امشب گفته مادرش گفت بود اومده محیا - 

  :گفت عصبانیت با 

  ...دیگه بازیارو این کن ولش..محیا محیا محیا بازم واي - 

  :گفتم غمگین 

  نمیاي؟ - 

  ...نه - 

  :گفتم حرص با 

  ..میرم من پس - 

  ...سالمت به - 

 به..میام که بگم محیا به میخواستم..جاش سره بیاد حالم تا کشیدم دراز...اپن رو انداختمش فشردمو خاموشو دکمه 

  :زدم فریاد وجودم تمام با کردم باز دستامو بستمو چشمامو...حیاط تو رفتم..میکنم تفریح چشمت کوریه

  ...امیــــــــــد...میکنم شادي...میکنم شادي چشمت کوریه به - 
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 داشتم...بودم داغ...چشمام روي گذاشتم برداشتمو برف مشتی تخت کناره سکوي روي از...شد جمع چشمام تو اشک 

 زمستونی منم دله سرد هواي این..بود زده یخ حوضم ابه.!!!!!! نداري حصلمو چرا.. نداري وقت من براي چرا...میسوختم

  !میکنه منزجر داشتن دوست اوجه تو منو رفتاراش..زندگیم ادامه از بودم دلسرد چقدر..بود کرده

  :زدم داد دهانمو کناره گذاشتم دستامو دوتا نشنید...کردم صدا محیارو 

  ....محیا!!! محیا - 

 انداختم وضعم و سر به نگاهی...بود دستش فنجونم یه اتاقش هاي نرده دمه اومد و کرد باز جثرو و عظیم پنجره محمد 

  :گفت بلندي صداي با..بودم پوشیده

  دارین؟ کاري... بنده دستش محیا - 

  !!میام امشب... میام بگین بهش - 

  :تنگ چشماشو و کرد دست به دست فنجونو مکث با 

  کجا؟ - 

  ..بیرون بریم شام بود قرار امشب میدونه خودش - 

  ...بود خوبی و راحت غذاي الویه...میکردم درست چیزي یه باید...تو رفتم نشدمو جوابش منتظر

 مخالفتهاي تمام و امید و دلم به لب زیره..میکردم ردیف کارامو حرص با...میچسبید خیلی سوپ سرما این تو طرفیم از 

  ...میگفتم بیراه و بد دنیا این

  :دادم جواب خوشحالی با...بود میالد ي شماره..بود موبایلم صداي 

  جانم؟ - 

  ...وفا بی سالم - 

  میگذره؟ خوش..تو یا وفام بی من..عزیزم سالم - 

  میکنی؟؟ چیکار تو...نه تو بدون - 

  ..زندگی هیچی - 

  ...زندگی گذاشت اسمشو بشه اگه البته 

  ...بود شده تنگ برات دلم - 
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  االن؟ کجایی..بیشتر من - 

  میکنی؟ تق تق اینقدر میکنی چیکار داري! خونم - 

  ...امشب اخه..میکردم خالی ظرفارو این داشتم هه - 

  :افتادم امشب یاده 

  بیرون؟ بیاي میتونی امشب...میالد میالد - 

  سرما؟ این تو کجا؟ - 

  ...همسایمون با بیرون بریم میخوایم کردیم درست غذا...بهتره هوا امشب اتفاقا - 

  بیام؟؟ من نداره اشکالی - 

  !خدامه از..میالد چیه اشکال - 

  ...میام باامید مغازه میرم...پس - 

  :شدم غمگین 

  نمیاد خان امید - 

  چرا؟ - 

  ..دیگه نمیکنن عمل باشن نداشته میل چیزي به اقا وقتی - 

  :گفت اي اهسته صداي با و کرد فوت نفسشو 

  بیام؟ کی باوش..اهللا اال اله ال - 

  ... اینجا بیا االن اصن...اوممم...تو شیشه ساعت که االن - 

  !فعال باشه - 

  !یخچال تو گذاشتم زدمو سسشم...الویه همزدن به کردم شروع زمینو گذاشتم رو گوشی 

 جلو کردم احساس خوب اما دیگه بود ساده تفریح یه میومد حساب به تجمل اینکه با..کنم درس شیر سوپه میخواستم 

  ....نیست خوب و دارم رودربایستی کم یه جدید دوسته

  ...قابلمه تو ریختم خامرم و قارچ 
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  :داد مسیج میالد 

  ...گیرم کم یه..بیام نمیتونم امشب ببخشید طناز - 

  :گفتم لب زیره و مبل رو افتادم.. شد خالی بادم 

  ....شانسی عجب...هه - 

  ..نبود درست وضعم و سر..بود محیا...کردم باز درو..بود نیم و هفت کردم نگاه و ساعت..بود در زنگه صدا 

  :گفت داخلو اومد...کشیدم خجالت..بود شده افتضاح سوپ کثیفیهاي و سس خاطره به لباسم 

  ...هست غذات به حواسم من حمام برو تو طناز - 

 طول دقیقم بیست هم سره شاید حموم تو چپیدم سریع کردمو خواهی معذرت ازش...کشیدم خجالت بیشتر اینبار 

  ...پوشیدم لباسامو و بیرون اومدم زود...نکشید

  !تَکیه اتاق دیوار به بودم زده..میدید عروسیمونو عکساي داشت محیا 

  اومدي؟ - 

  !خدا تورو ببخشید... اره - 

  !افتاده جا خوب کنم فک..کردم خاموش و سوپ زیره من..عزیزم نداره عیبی تو؟ خلی - 

  ..کنارش الویرم....اپن رو گذاشتم برداشتم قابلمرو گذاشتمو درشو...گاز سمته رفتم زدمو لبخندي 

  :گفت محیا که بردارم شور خیار و فرنگی گوجه میخواستم 

  ...نمیخواد...برگردیم بزنیم دور یه بریم میخوایم طناز خدا تورو کن ول - 

  :گفت محیا... محیا الویرم برداشتمو من و قابلمه...دادم گوش حرفش به 

  !سنگینه... ببره بیاد محمد میگم جا همین بذار طناز - 

  ....مییبرم بابا نه - 

  هستی؟ تعارفی تو چقدر چه وااااااي - 

  !تخت رو گذاشتم زدمو لبخندي 
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 خیلی دیدم کردم نگاه ایینه تو وقتی اما پوشیدم داشتم البالویی پالتوي یه...همینطور منم..بشه حاضر تا رفت محیا 

  ..پوشیدم.. میومد زانوم زیره تا بود کاربنی ابی پالتوي یه...اوردم درش کوتاهه

 من البته..برم راه بد اینا جلوي میکشیدم خجالت چرا نمیدونم...ریمل و زدم رژاجري یه...سرم انداختم زمستونی شاله یه 

  ...همین بیرون بیفته موهام فراي از چندتا یه درحده..نبودم حجاب بی خیلیم میخوندم نمازمو و بودم معتقدي ادمه خودم

 داداشش دیدم... بیرون رفتم بود باز نیمه کوچه در!دوشم رو انداختم کج کوچیکم کیف شلوارمو رو انداختم چکممو 

  :اومد در صداي که میکردم بلند داشتم گرفت قابلمرو خودم نیومد

  ...اهللا یا - 

  ...تر نزدیک اومد و بود پایین سرش 

  ..بفرمایید - 

  ..برمیداشت قابلمرو داشت 

  ...شدم زحمت باعثه خدا تورو ببخشید - 

  :گفت و برداشت قابلرو نکرد نگام 

  ..روش بذارین ظرفو این میشه...نیست زحمتی - 

  :گفتم برداشتمو الویرو ظرفه 

  ..اینو میارم خودم نه نه - 

  ...میبرم بذارین نه - 

  ...نکنه شرمندم این از بیشتر تا رفتم جلو جلو 

 و بیرون رفت کردم باز براش درو... در سمته اومد و داد تکون سري حرف بی در سمته رفتم..میشه سنگین بخدا نه - 

  !رفتم من سرشم پشته

 به و مادرش کمکه رفت...گرفت ازم الویرم و عقب گذاشت قابلمرو محمد...بودم ایستاده مهدوي خانم مادرش و محیا 

 سمته کشید و گرفت و محمد گوشه مهدوي خانم که میبست درو داشت محمد...ماشین تو گذاشت و کرد بغلش راحتی

  ...گرفت گونش از محکم ماچه یه..خودش

 لبخندي بود پایین سرش که درحالی و بست مادرشو سمته دره محمد...خندیدیم صدا با صحنه این دیدن از محیا و من 

  ...شد رد رومون روبه از و زد
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  ...مینداخت خنده به مارو و میپروند تیکه محمد به محیا اخر تا اول از! نشستیم محیام و من 

  !نباشه عریضه از خالی تا میزد الکی لبخند اما..نمیداد حرفاش به جوابی من وجود خاطره به انگار محمد 

  :کردم باز دهن راه بینه 

  !!بگیرم باگت نون میخوام نگهدارین؟ میشه سوپریه یه جلوتر محمد اقا ببخشید - 

  :گفت لب زیره و انداخت اینه از گذرا نگاهی 

  !چشم - 

  : گفت و نذاشت میشدم پیاده داشتم..نگهداشت جلوتر...دادم تکیه 

  ...بشینید خانوم میرم - 

  ..برگشت سریع و رفت...میومد بدم کلمه این ازا کال..گفتنش خانوم این از میومد بدم 

  : گفت سمتمو گرفت موبایلشو محیا 

  ؟؟نه؟؟ خوشگله چقدر میبینی.. ببین اینو طناز - 

  :گفتم گرفتمو ازش موبایلو...بود ساله یازده ده شاید بچه یه عکسه 

  سرطانیه؟...نازه چقدر... اره - 

  ....پارساست اسمش..براش بمیرم اره - 

  ...داره چشماییم چه - 

  !ریخته موهاش همه و مبرو ابرو که حیف خوب اما اره - 

  فامیلتونه؟ - 

  :گفت لبخند با مهدوي خانم 

  !!دله عزیزه هه..فامیل - 

  !پاچید روش به داشتنی دوست لبخند و انداخت مادرش به نگاهی محمد 

  : گفت محیا 
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  ..من کوچیکه برادراي خواهر البته و!! مامانن هاي بچه کوچولوا این همه - 

  :بودن ایستاده هم کناره بیمارستان لباساي با سرطانی پسر و دختر عالمه یه بعدي عکسه زد 

  کین؟ اینا میگی باالخره - 

   انجمنن هاي بچه اینا - 

  انجمن؟ - 

  :کرد کامل محیارو حرفه خودش و انداخت اینه از نگاهی محمد

  ازکودکان حمایت خیریه موسسه...خیریست موسسه یه...انجمن گذاشت اسمشو نمیشه - 

 بچه همون اینام بدیم پوشش اونجارو تونستیم دوستام از یکی و مامان سرمایه با خوب... محک سرطان به مبتال 

  ...هان

 خونده درموردش مجالت و اینترنت توي بار هزاران بود نامی به خیلی موسسه..کردم نگاه عکس به باز دهنه با 

  !میزنن سر ها بچه به اونجا میرفتن که خوانندگانی و بازیگران از خیلی عکسه...بودم

  :گفت لبخندي نیمچه و عجیب لحنه با 

  کین؟ فهمیدین حاال - 

  :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون 

  !فهمیدم بله بله - 

  :گفتم انداختمو محیا به بار حسرت نگاهی 

  ...میکنین ثواب چقدر پس - 

  :گفت دستمو رو گذاشت دستشو 

  ...باشی شریک میتونی توام - 

  ...و بیام بخوام که ندارم خودم از اي سرمایه من..من - 

  :گفت حرفمو وسطه پرید میکرد گوش ما حرفاي به انگار محمد 

  !نیست سختی کاره...ببخشین دیگران به تواناییهاتونو بیاي میتونی شما نمیخواد اي سرمایه - 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٣٠٨ 

  :گفت محیا 

 کار سنتور دارن عالقه موسیقی به که ها بچه از معدودي عده با..میدم یاد دستی کارهاي ها بچه به من مثال...اره - 

  !!نمیخوره دردشون به زیاد خطاطی خوب ولی...بزرگتراشون یکم به خوب اما خطاطی گاهی محمد خوده...میکنیم

  :گفت و زد لبخندي محمد 

  نه؟؟ میخوره بدرد تو مفهموم بی دستیاي کار اون - 

  :گفت و زد شونش به اي ضربه محیا 

  !مفهوم بی نگو راحت خوابیده عشق دنیا دنیا دستیا کار اون تو - 

 بگن شاید گفتم خوب اما بدونم کاراشون مورده در بیشتر داشتم دوست...دوخت چشم جاده به و داد تکون سري محمد 

  !فضولیم ادمه

 اندازه میومد برف پیش ساعت یه تا... میبارید شدن اب براي فقط برف دیگه انگار.شدیم پیاده و کرد پارك محمد 

 بشه که بود اي اندازه...بود کاج درختاي رو و االچیق هاي ستون سر به کم یه فقط! ابه چلپ چلپ همش حاال نارگیل

  ..کرد بازي

 مهدوي خانم پاي روي گذاشت هم و ما دسته داد هم وسایالرو و قابلمه و بست قیمتشو گرون کاپشن زیپه محمد 

  ...نشستیم االچیقا از یکی زیره پارك سمته رفتیم...

  : گفت اي بامزه لحنه با محمد نرسیده هنوز 

  ...نزدم یخ تا بریز چایی یه محیا - 

  !بهم میمالید دستشو و میرفت راه همش نمیشست محمد...نبود سرد هوا میگفت که اونقدرا 

  ...بود دار خنده مزش با لحنه اون با محیا حرفاي واقعا...ریخت چایی تا تا چهار و برداشت فالسکو محیا 

  !!میداد محیارو جواباي و بود شده اب یخش کم کم محمد 

  ..!چاییش تو انداخت برف بزرگ تیکه یه چشمش از دور محمد کنه درست چادرشو تا شد بلند محیا 

  ...باال انداخت ابروشو اونم بینیشو رو گذاشت انگشتشو اي خنده ته با محمد که انداختم باال ابرویی 

  ...میزد لبخند و میکرد نگاه محمد به تر عاشقانه اینبار میخندید همیشه که مهدوي خانم 
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 و کرد وکوله کج لبشو...خورد قلپ یه محیا..کنم کنترل خندمو نمیتونستم...برداشت لیوانو دهنشو تو گذاشت قندي محیا 

  ....کرد نگاه چاي به و باال گرفت لیوانو

  :گفت داري خنده قیافه با 

  ...تازه من..میده آب مزه - 

 تکون تفاوتی بی قیافه با محمد خنده زیره بلندزدم صداي با من...انداخت محمد به شکاکی نگاه کردو قطع حرفشو 

  ...میکشید سر چاییشو و میخورد

  ...که نگو...محمد - 

  :گفت جدي نگاه با محمد 

  خوبی؟؟ میگی؟ چی - 

  ...شد منکرش راحت چه... بود رفته فرو درش محمد که نقشی از متعجب میخندیدمو همینطور من 

  ...باش خودت مراقبه شب اخره تا ببین...باشه باشه..میدونم که من محمد - 

  :گفت و میز رو گذاشت وخونسرد کرد تموم چاییشو 

  ...کرد دوستون بابا چه من به - 

  :گفتم لبخند با انداختمو باال ابرویی من 

  !!میگه دروغ...محیا - 

  میخندي؟؟ چرا میگه دروغ اگه - 

  ...بابا اي - 

  :گفت و انداخت من به نگاهی محمد 

  ..!منو نه کنی تنبیه دوستو باید - 

  ! میخندید هنوز مهدوي خانم..میکردم نگاه کردنش بازي فیلم به متحیر من 

  ! برگردونه من به نسبت محیارو نظره تونست راحت چه 

  :گفت و شد بلند محیا 
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  ...میکنیم تنبیهم چشم - 

 دور ازش شدمو بلند خنده با من.. میکشید شونه و شاخ واسم میکرد سفتش که درحالی و برداشت برف مشتی 

  ...میکرد نگاهمون خنده با محمد...میشدم

 خوردن و زدن دار و گیر همون تو...دادم جوابشو منم خندیدمو...دلم تو خورد...کرد پرتاب برفو محکم نکردو نامردي

  :میزدم داد محمد به خطاب

  !!محیا اخ.. اخ...نکردم من بگو خواهرت به) باخنده..(دروغگویی خیلی محمد اقا- 

  :گفت و داد سر بلندي خنده محمد 

  ...دربیار رو بازي برف نرفتی که چندوقتی این تالفی! بده انجام کارتو خواهري محیا - 

 تو کوبوند زارت و کرد عوض دستشو زاویه اما دراورد زدنو اداي...کرد درست بزرگتري گلوله و داد سر بلندي خنده محیا 

  ..محمد صورت

 پشته اومد خنده با محیا...انداخت محیا به غریبی عجیب نگاه و کرد پاك صورتش از رو برف...بود ایستاده متحیر محمد 

  : گفت سرمو

  ..درمیاره پدرمو االن..کردم غلط اوه اوه - 

  :زدم داد محمد به رو گرفتمو پشت از دستشو دوتا میزد محیا که محکمی هاي ضربه تالفی به 

  !!کنید بارونش برف...دربیار سرش از منم تالفی...گرفتمش بزن بزنش محمد اقا - 

  :کنه فرار میخواست و میخورد وول محیا...کرد درست اي گولوله زد کجی لبخند محمد 

  !!میکنه فرار االن دیگه بزنید بابا اي - 

  : زد گاز برفو نفس به اعتماد با و داد تکیه االچیق ستون به و کرد مکثی محمد 

  ..نمیکنن بلند دست که ضعیفه رو - 

 مونده هنوز میپیچوند دستمو حرص با که امید انگشتاي جاي..کردم نگاه دستم به...رفت در محیا...شد شل دستام 

 رفت محمد..داد تکون هاشو شونه و صندلی رو نشست خسته محیا..کنم حفظ ظاهرمو نمیتونستم..گرفت دلم..بود

  !کرد پاك سرشم روي برف هاي دونه کنارشو

  :گفت و انداخت محمد به نگاهی مهدوي خانم 
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  !رفت یادمون بگیر معدنی اب یه برو محمدم - 

  :گفت شونمو به زد دستی محیا...دوید خیابون سمته اون که اي مغازه خوده تا و گفت چشمی 

  ..میداد کیف بیشتر بازي برف تو با خوب اما بود کرده دیوونه این ؟؟فهمیدم.. نشدي که ناراحت - 

  :گفتم زدمو لبخندي 

  !گذشت خوش خیلیم بابا نه - 

  ..ماشاال چیه؟؟ جنسش...گرفته قابلمهرو این چشمم شدیدا االن من..طنازجون میدونی - 

  :دستش دادم..ریختم سوپ مصرف بار یه هاي کاسه تو کردمو باز درشو حرفت بی..خندیدم مهدوي خانوم و من 

  ..شکمو خانوم جنسش تفلونه - 

  !ریختم محمدم خودمو و مهدوي خانوم براي..اومد امیدم..دستم از گرفت و کرد اي خنده 

  ...بود داغ کاش..بود ولرم اما..بود شده خوشمزه 

  ..میچسبید بیشتر نیست داغ که حیف بشه بلند بخار این از باید االن - 

  ...تلپاتی چه..انداختم بهش نگاهی...بود محمد صداي 

  :گفت و کرد تموم محیا 

  ..بود عالی..جون طناز مرسی - 

  ...جان نوشه - 

  :دراورد رو ظرفی سبدشون تو از محیا 

  ...نیستیما بلد کارا این از ما نکنی فک البته - 

  !!من سوپه از تر خوشمزه بود خوشمزه خیلی خوردم دوتا من...بود اورده گوشتی پیراشکی..کرد باز کردرو بخار ظرفه دره 

 میزدنو حرف موسسه همون از محیا و محمد...میزدیم حرف هم دوره و بودیم نشسته هنوز ما...بود یازده حدودا ساعت 

  !!صمیمیشون دوستاي از دوتا از

  !درنمیاوردم سر میچیدن که هایی برنامه از من خوب 

  :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی محمد 
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  ..میشن نگران خانومم طناز همسر...دیگه بریم - 

  ..کنم گریه میخواست دلم و بود گرفته دلم...شب موقع این کجایی بگه نزد زنگ حتی امید..کشیدم خجالت 

  :زد داد پنجره از محیا...صندوق تو کرد جا جابه وسایالرو محمد 

  ..بخوریم اینجا بیار طنازو الویه محمد - 

  :گفت امیز سرزنش مهدوي خانم 

  ...زشته...محیا - 

   چیه؟ زشت بابا اي - 

  :نشست محمد موقع همون 

  !موسسه میره زودتر خودش میذاره قال منو دوروزه االن که پسرته این زشت - 

  :گفت و کرد روشن ماشینو محمد 

  تو؟ میگی چی - 

 رو خوشبختی این به اي خونواده وقتی..کنم گریه میخواست دلم واقعا... شیشه به دادم تکیه سرمو...نداد جوابی محیا 

  !!میسوخت بابام حاله به به حتی مامان حاله به خودم حاله به دلم..میسوخت دلم میدیدم

  !نباشه این فقط زندگی از من سهمه کاش 

  : گفت و کرد پلی ضبطو محمد 

  کیه؟ دسته دنیا ببینیم - 

  :کرد اعتراض محیا 

  ...درنیار مخبارو اخبار این ونگ ونگ صداي خدا تورو بابا اي - 

  !بابا میگه چی هواشناسی ببینم میخوام - 

 االن اوه اوه...میاد ورش اون از اي مدینترانه کمم یه موسمی بادهاي با همراه ابري نیمه.. میگم خودم ببینی نمیخواد - 

  ...میشه قاطی باهم هممون نول و فاز میزنه برق و رعد یه فردام صبح هفت ساعت....میاد بارون االنم همین

  ..گرفت خندم 
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  ...بذار چیزي یه اهنگی یه مادرت جونه - 

  :گفت سریع محیام... محیا به انداخت جدي نگاه محمد 

  ...خوب مجاز اهنگه - 

  !پنجره سمته به برگشتم دوباره زدمو لبخندي 

 محبتاي بدونه..تو بدونه نمیدونه مامان..هه...سخت هرچند میگذره زندگی...ببر لذت زندگی از گستاخانه میگفت مامان 

  ..سخت حتی... نمیگذره اصن تو

 فکر نبودن به گذاشتمو پنجره به سر شادي از کوهی کناره غمگین باز...؟؟ عاقبتشو دیدي..کردم شادي گستاخانه حاال 

 گستاخی ادمه وقت هیچ من نمیشه اما...بندازم بیرون قلبم از رو کسی گستاخانه گاهی بگیرم یاد باید.. نمیشه...میکنم

  ...نبودم

  میزنم خط هام خاطره از اونو برسه جدایی به دستم اگه 

  ...میزنم خط خدا روزه و شب از ادما تموم تنگه دله از 

  میکنم قیامت ها ستاره با اسمون به برسه دستم اگه 

  !!میکنم قسمت همه بینه و ماه نباشه عاشق کسی نمیذارم 

  :گفت دستمو داد الویرو محیا 

  ...افتادي دپرس که توام میکنم دل دل هی من بابا - 

  ...خوردن به کرد شروع توجه بی مادرش به بده دادم...دستش دادم داخلشو ریختم الویرو دستم داد و کرد باز نونارو 

  ...میورزه عشق لقمش به داره انگار که میخود ولع با اونقدر...شکموئه محیا چقدر فهمیدم امروز 

 جاده به چشمش..نکرد نگاهم...محمد سمته گرفتم کردمو دراز دستمو پشت از...مهدوي خانم به دادم ساندویچم یه 

 انداخت سرشو سریع و انداخت اینه از تندي نگاه...کرد برخورد دستم با دستش میگرفت ازم داشت که اي لحظه..بود

  ...دادم نشون عادي غیر رفتار نه ارودم روش به نه منم...پایین

  !داد نشون العمل عکس اینجوري محمد که نبود عجیب برام زیاد بخوره نامحرم به دستم حاال که این 

  !میکرد فرق باهم خیلی فرهنگامو خوب 

  :گفت کنه نگام اینکه بدون بردارم هارو قابلمه میخواستم شدیم پیاده نگهداشت محمد 
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  !میارم براتون خودم فردا ببرین نمیخواد - 

  !!خونه رفتم کردمو تشکر ازشون...میود خوابمم..نکردم کشدارش 

 روي که میومد خوابم اونقدر...پتو زیره رفتم حرف بدون کردمو عوض لباسامو...خوابه فهمیدم...بود تاریک تاریک خونه 

  ..کردم کم هرشبمم هاي دلمشغولی و ها دغدغه

  ..بود بسته زبون کال دیگه امید...میگذشت روز اون از هفته یه

  ...شد روشن برام چیزا خیلی مهمونی تواین من و...بودیم دعوت اینا زهره خاله خونه 

  !!!شکستم شدم خورد کامال بگم میتونم 

 خیره ابا بی...چهرش به زدنش حرف به رفتنش راه به ابا بی... نبود سخت فهمیدنش...بود شراره دنباله امید نگاه هنوزم 

  ...بود

 سبک اشک قطره چند با و دستشویی تو رفتم نگهدارمو خودمو نتونستم...میتپید گنجشک مثله اما من دله 

  ...خونه رسیدیم...شدم

  :گفتم خستتو چشماي تو شدم خیره رودربایستی بی کنارت نشستم 

  دروغ به حتی...داري دوسم بگو بهم امید - 

 از شخصه به بنده: نویسنده..( میکردم مست بودن تو با صداقت براي نبودمو معتقدي ادم کاش...کرد نگاهم تعجب با 

 وقت هیچ رمانام توي خاطر همین به میاد بدم ممکن حال بدترین به میکنه مصرف که کسی اونو استفاده و مشروب

  ..)نکرد پیدا مشروب مایند اپن هاي خانوداه توي نمیشه نگین پس...نکردم استفاده ازش

  :گفت و کرد باز سختی با دهنشو...بود بعید من از پروایی بی این...بگی چی نمیدونی..میفهمم حالتو 

  !نیستم دروغگویی ادم من - 

  :دادم تکیه سرمو بستمو چشمامو...زدم تلخی لبخند 

 همونم من...کنی باور که میکنه التماس عقلت به احساست...اما..دروغه میدونی...هست ام دارمایی دوست یه...هه - 

  !ندارم

  :میکرد نگام تعجب با سمتش برگشتم 

  -نه؟ میشه...بده سواري قلبم به منطقم میخوام 
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  ::گفت سمتمو برگشت مبل روي چارزانو بیشتري تعجب با امید 

  خوبی؟ ؟ میگی چی طناز - 

  :گفتم زدمو تلخی لبخند 

 نشون رو کوچیکی مقدار شصتم و اشاره انگشت با(  یه شنیدن داره الکی حرفاي و ترفند اینهمه به نیاز نمیکردم فک - 

  ...خیلی هستی دروغگویی ادمه تو که بگم...بگم بهت میخوام...شوهرم زبون از اونم دارم دوست) دادم

  ...میگی دروغ قلبت به دلت به خودت به 

  :دادم ادامه ریختم اشک کردمو نگاهش 

 هاي اي دونفره تمام حسرت باید زنت نامحرمو دختره به میدي نگاهتو داده؟ تکیه قلبت کرسی روي شراره کی از - 

 رخم به نبودنتو عالم هاي اي دونفره تمام و امید نیستی کنارم..نیستی...دونفره تختاي... دونفره میزاي.؟؟..بخوره دنیارو

  !!میشکن

  ...کردي خالی پشتمو همیشه تو.نمیگیره سراغمو کسی هیچ چرا که بکشم خجالت...تفریح برم باید تنها 

  ..باش فقط...راضیم بیگاهت و گاه بودناي به من!! میمیرم،نمیفتم من امید میکنی خالی پشتمو 

 همین...نباشه نیست؟ من براي..خوبه..میخري گل میکنه؟؟ فرقی چه...من بدونه.. من از دور...کافیه هستی که همین 

  !!شیرین حماقت این به دلخوشم...کافیه میشه پهن افتاب یه زیره رختمون که

 اینهمه که میکنی آب کی دله تو قنداتو روزا این..شدي تلخ تو اما امید نکردم تلخی من...میشم تلخ باشی تلخ گفتی 

  !!!!تلخی اینهمه..زهري

  :کشید سرك هام مژه الي البه از اشک قطره بستمو چشمامو 

 خدا به سخته..کاش!!! بود تر نزدیک قدم یک نگاهت کاش...افتاده ذهنم نبض...خستست چشمام...امید خستم - 

  ...سخته

 اما نباش مهربون نمیخوام بذارم؟ دلم کجاي جانمو... گذشتم من!! جانم نمیگی تو میخونمتو وقتی میشه فلج ذهنم 

  !!کن کنترل من کناره اونم نگاهتو! همین!! نکن بازي احساسم با...نکن نامهربونیم

  :گفتم گرفتمو یقشو 

  !!مادرم بشم من نذار..."نمیشم دچار مامانم سرنوشت به من"!...زبونمه زیره هرروز که رو وردي... میگم بهت - 
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 هامو عقده اونقدر...کاه پره مثه بودم شده سبک..گذاشتم تنها تعجب و بهت دنیا یه با و امید و رفتم کنارش از حرف بی 

  !بیرون پاچید االن تا کردم حرف گلوم تو

  !خوابیدم تر راحت که بود شبی تنها 

 اروم..نمیکرد نامهربونی فقط بود نشده مهربون گفتم که همونجوري خیلی نه..کرد تغییر رفتارش روز اون فرداي از امید

 بحثی و جر یه گفتم کرد تعجب امید رفتاراي از خونمون اومد دیروز مامان..میکردم رفتار سنگین باهاش منم..بود شده

  !داشتیم باهم

  ...نیشخنداش حرفاش با نمیداد ازارم دیگه 

  : میخوندم شعر لب زیره میکردمو جارو خونرو داشتم 

 تو سمته که منم..جداشی من از اگه میدونی تو...همیشه سرازیرم تو سمته به...ندارم برگشتی راهه تـــــــو از من - 

  !ندارم برگشتی راهه تو از من....همیشه میرم

  ...بود اینا محیا خونه شماره..بود تلفن صداي!! کردم مختصري گردگیري یه کردمو جمع رو جارو 

  جانم؟؟ - 

  خوبی؟؟..جونم طناز سالم - 

  چطوري؟؟؟ شما خانومی مرسی - 

  !!شدت به رفته سر حوصلم ولی نیستم بد - 

  ..اینجا بیا پاشو خوب اخی - 

  ...بیا تو تنهام خونه من اخه - 

  ...محیا بیا..تنهام منم خوب - 

  نباشم؟؟ مزاحم - 

  !منتظرم..نشو لوس - 

  ...کردم باز درو!! پوشیدم حسابی و درست لباسه یه شستمو صورتمو و دست 

  ..کردم بغلش... داخل اومد محیا 

  !!عزیزم بشین - 
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  ...بیارم چایی براش رفتم 

  ...تلپم اینجا همش من..میشین ورشکست که بیاري چی یه میام من هربار باشه قرار اگه..نیاریا چیزي بشین بیا طناز - 

  :گفتم کنایه به کنارشو نشستم دست به سینی 

  ...اینجا میاي تو چقدم اره - 

  ..بخوابم شبا همینجام بیارم دستی ساك یه مونده فقط پس نه - 

  :گفت و کشید سر چاییشو...روشونش زدم خنده با 

  میکنی؟ چیکار تنهایی تو حوصلگی بی از میپکم هستن خونه مامانم و محمد که من بابا - 

  !دیگه میکنم سرگرم خودمو..خونه کاره - 

  :گفت و نعلبکی رو گذاشت فنجونو 

  زندگیت؟؟؟ از راضی طناز - 

  :گفتم زدمو کجی لبخند 

  ...خوبه اره...خوب بگم؟؟ چی واال - 

 منزوي و افسرده اي روحیه همچین با نمیکنم باور...بدونم محیا گذشته از میخواست دلم..بود حاکم طوالنی سکوته 

  !باشه بوده

  گرفتی؟ طالق چی براي تو محیا - 

  :گفت لبشو رو کشید انگشتشو..کرد نگاهم 

 - نمیخواستم من...من...ا!!!  

  چی؟ یعنی - 

  ...باشم داشته دوسش بعدا میتونم میدونستم میومد خوشم ازش..نه بودم عاشقش بگم نکنه من اینکه یعنی - 

  ...پس خوب - 

  ..نداشت دوسم اون - 

  !همه شبیه زندگیا چقدر..شدم شوکه 
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  خواستگاریت؟ اومد اصن چرا پس نداشت؟؟ دوست - 

  ..پول خاطره به - 

  ...دادم تکون تاسف نشونه به سري 

 خاطره به حمید نمیکردم باور مدت یه! بهم ریخت چیزو همه تعلل بی اومده جلو نیتی همچین با فهمید وقتی محمد - 

  ...نبود درکار اي عالقه هیچ..چرا فهمیدم کم کم اما..بودم شده منزجر محمد از و جلو باشه اومده پولم

  :گفتم گرفتمو دستشو 

  اومدي؟؟ کنار دلت با چیجوري تو - 

 به بود روم که فشاري و افسردگی بیشتر راحت خیلی نه البته...کردم حذفش راحت خیلی من طناز نمیکنی باور - 

 نمیخواي خودت..میره بیرون دلت از زودم باشی داشته دوست طرفه یه وقتی طناز!! دادنش دست از نه بود نیتش خاطره

 االن من!! نمیکنه تاپ تاپ براش دلت دیگه که میبینی و میاي خودت به..نخواهی خواهی!! میره چرا اما کنی قبول

 فهمونده بهم که کرده لطف بهم خدا..باشم داشته پیشو دوسال شادابیه میتونم هنوزم میکنم فکر و سالمه پنج و بیست

  !!نبندم دل اشتباهی..نشم عاشق اشتباهی

  ..میخنده حماقتم به.. میخنده بهم..بگم براش زندگیم بزرگ رازه از کنمو باز دهن نمیتونستم... فکر تو بودم رفته 

  :گفت و گرفت دستمو 

  ...کرد صاف میکردم فکر که چیزي از تر راحت دلمو....نگفت نه اونم...گرفتم کمک جدم از من - 

  سیدي؟؟ تو مگه - 

  :گفت روهمو گذاشت چشماشو 

  !!جعفر بن موسی سیده...اره - 

  ...بزرگ پناه و پشت یه...اعتقاد... حجاب...داده چی همه اي دفعه یه شما به خدا هه - 

 کردن استفاده از نگهداشتن درست..کنیم مراقبت ازش خوب اینکه..دوشمون رو گذاشته بزرگم مسئولیت یه جاش به - 

  ...باشه داشته باهم چیزو همه میتونی توام ضمن در..سختتره

  :خندیدم 

 اونا...باشی داشته بزرگ پناه و پشت یه میتونی...بشی معتقد میتونی...باشی داشته حجاب میتونی..میگم جدي نخند - 

  !!پناهت و پشت میشه خودش..داري خدارو واسطه بی تو...واسطن یه ما براي
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  ...بود بخش ارامش حرفاش چقدر 

  میخونی؟؟ نماز تو طناز - 

  !معلومه - 

  بپوشی؟؟ چادر نداشتی دوست وقت هیچ....خوبه خیلی.. خوبه - 

  :بودم نکرده فکر بهش تاحاال واقعا..انداختم باال اي شونه 

  ...نکردم فکر بهش تاحاال - 

  .؟..باشی متفاوت ادما باهمه داري دوست - 

  ...باشم متفاوت دارم دوست اره باشه درست تمایز یه اگه ولی...نه باشه بد اگه تفاوت...خوب - 

  !!میده نشونش تر ارزشمند و زیباتر!! میگیره قاب نجاببتو حجاب!! قشنگه همه..خوبه هم..تفاوته یه چادر - 

 خاص عده بایه باید فقط که هایی زیبایی...هاست زیبایی پوشوندنه براي..برعکس... نیست نواقص پوشوندن براي چادر 

 پنهان رو هایی زیبا باید چرا نپرس...رفتنت راه از..کردنت نگاه از...ببرن لذت تو از خاص عده یه فقط باید...شی شریک

  ...کرد

 کسی عاشقه وقتی..نمیگه خودشو خدا...باش زیبا خودت خداي براي میگه اما داره دوست هارو زیبایی و زیباست خدا 

 همه به تیکه تیکه وجودتو لذتهاي...ببره لذت ازت اون بذار...خدات میشه اینده تو تو محرم....خدات میشه اون باشی

  میپرستیش که کسی به!! شریکت به...زندگیت خداي به کن تقدیم کن پیچش کادو جا یه...نده

 جذابیتت قاب این با که زیبایی اونقدر میفهمی تازه میتابه سیاه چادره یه پس از چهرت روشنایی ، نگاهت خورشید وقتی

  !شده نمایان هم

  :گفت و زد چونم به دستی 

  نداره؟؟... داره احتیاج قاب یه به ماه این قرص - 

  !باتوئه حق یعنی کردم پایین باال سرمو ناخداگاه..بخشش ارامش صداي مسخ..بودم شده حرفاش مسخ 

 چی براي ندونی وقتی باشی نداشته واقعی اعتقاد وقتی اما... پوشیدي چادر تو که گیریم...میزنم من رو حرفا این طناز - 

  !!نمیارزه خدام لعنت به..سرت رو میندازي پارچرو تیکه یه این

 موئم تاره دوتا همین چرا که شد شرمم...نداشتم ظاهرم خودمو به خوبی حسه...حرفاش با بود داده دست بهم حالی یه 

  !!بمونه بیرون که میذارم
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  !!میکشیدم دوش به سنگینیرو تحول من و میگذشت محیا صحبتاي از دوروزي 

 تحلیل...میکردم سنگین سبک محیارو حرفاي هنوزم بودمو نشسته چرمشون مبالي روي...اینا محیا خونه بودم رفته 

  !!بقاپش...نیست نیاز فکر به خوبیها گرفتن براي....نمیخواد

  کنی؟ سرت چادر داري دوست بگو دلت ته از - 

  !!دارم دوست میکنم فک یعنی..نمیدونم..اره - 

 زیره آهسته و بوسید صورتمو لبخند با محیا...بود االنم حاله از فراتر دنیایی به گذاشتن پا و من شروع و سراغاز این و 

  :گفت گوشم

  !بخند توام!!میزنه لبخند داره خدا - 

 دله دستماله انگار دادم بادش هوا تو کردمو بازش وقتی...دستم داد کردرو تا چادره...بودم ایستاده قدي ایینه روي روبه 

!! کردم درست کششو سرمو رو انداختم چادرو...بود داده مقنعه یه بهم محیا...شد راست تنم به مو...میخورد تکون منم

  کجا؟؟؟ مخلوقم پرتره این و کجا قدیم طنازه... بود تفاوتی چه...شدم خیره خدا عکسه قاب به...کردم بلند سرمو

  :گفت مادرانش لحن و همیشگی ارامش باهمون کردم نگاهش مهدوي خانم صداي با 

  ....میاد بهت نجابت چقدر - 

 تمجیدم باعث نیومده هنوز... قدمی پا چه...هه...کرد خطاب نجیب دختره یه منو اینکه داشت خوبی حسه چه 

  !!شدي زیبا که بود نگفته من به شده ارایش موي با حال به تا کسی...شدي

  :گفت سمتم میومد ویلچر با که همونطور 

  ...درنیاري سرت از وقت هیچ تا االن از...بده قول خودت به...نه خداهم به... نه من به - 

 بهت کامال وقتی اما...میاد بهت محیا از بیشتر حتی نمیگم دروغ...زودگذر اما ببر لذت قدیم مثله یا نجابت و چادر یا 

 سختی تو تا ننشستن بیکار هاش فرشته و خدا...سخت و گرمه اینبار نگو...برات باشه همیشگی یار مثه که میاد

 انگیز دل!! خنکتر تو بهشته...میشه تر دلنواز بده تاب زیباتو موهاي بهشت توي قراره که نسیمی هرلحظه...بکشی

  !باش مطمئن..نمیکنی سرت هدف بدون...تر

  : کرد فوت و خوند لب زیره بست چشماشو دستشو گرفت چادرمو...گرفت قرار کنارم 

 شرار عن والغنی العافیۀ علی والشکر البالء جمیع من والعافیۀ بنبیک والتصدیق بک واالیمان االمن اسئلک انی اللهم - 

  )آن شدن تر قوي و ایمان حفظ براي دعا(الناس
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  :شد وارد صدا و سر با محمد و اومد در صداي 

  ...این باالخره... برات دارم خوب خبره که بیا مامان - 

  !پایین انداختم سرمو....محو لبش روي از لبخند و شد خشک دهنش تو حرف 

  :گفت محمد به رو خودش خاصه ارامش با مهدوي خانم 

  !داشته چادرو معرفی سعادت بهش محیا که دختریه یازدهمین طناز!! برده؟ ماتت چرا محمدم بیا - 

  ...باشی کرده عادت صحنه این به باید دیگه 

 با و درمیاورد بازي جلف دیروز تا میگه دلش تو شاید نمیدونم...نمیخورد تکون اما محمد...کردم نگاه محیا به تعجب با 

  میکنه؟؟ چکه چهرت از نجابت میگن بهش حاال میکرد بازي برف و میخندید بلند صداي

  !یانه داره الرژي چادر به نگاهش برقه میفهمیدم کاش...میدید منو امید محمد جاي به کاش..نکردم بهش توجهی 

  :گفت و زد لبخندي محیا 

  ...داد یاد بهم اینارو همه کرانه با اشنایی...چیه منکر از نهی و معروف به امر نمیدونستم پارسال تا من - 

 امره به چه منو بوده ائمه و حسین امام زمان واسه اینا خدا تورو کنید ول میگفتم میزدم حرفو این که مدرسم دوران تو 

  !!شدم تبلیغگر یه ناخداگاه من دیدم اما معروف؟ به

  ...نفهمدیم معنیشو که انداختن بهم خاصی نگاه مهدوي خانم و محیا!! باال رفت هارو پله سرعت به محمد 

  !بشم آفتابی کمتر میکنم سعی...نمیاد خوشش ازم یا میبره رنج من حضوره از محمد شاید نمیدونم 

 ***  

  "محمد" 

 نفس اینجوري هیجانی چه از نمیدونم...تخت رو کردم پرت خودمو مکث بی کردمو باز اتاقو دره...باال رفتم سرعت با 

  ...بستم چشمامو گردنمو به کشیدم دستمو...نبوده دلیل بی و ربط بی حس این که میدونم اینو اما....میزدم نفس

  ...نمیاد باال نفسم میکردم احساس چی؟؟ واسه ؟؟؟ چرا...کشیدم عمیق نفسه چندتا 

  ...میزد اروم کمی فقط کمی...شد اروم قلبم...بستم چشمامو...صندلی رو نشستم!!! کردم باز و در و کنار زدم پردرو 

  ! سردربیارم احساسم از میتونستم کاش...باشن کرده فرو چاقو قلبم تو انگار نمیدوم 
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  :گفتم لب زیره دادم فشار و قلبم رو گذاشتم دستمو 

  چیه؟؟ حرفت میگی؟؟ چی - 

  ...جام از پریدم ناخداگاه داخل اومد و زد در محیا...میلرزید دستم 

  چته؟؟ اروم - 

  داري؟ چیکار - 

  :تخت رو نشست 

 باهاش تو...دادي نشون خودت از رفتارو این طناز وجوده خاطره به میکنه فک حاال کردي؟؟ اینجوري چرا محمد - 

  داره؟؟ وجود مشکلی طناز مورده در میکردي تا بد باهاش اوایل همون از تقریبا امروز نه داري؟؟ مشکلی

  ...نداره وجود مشکلیم نخیر...دیگه باال اومدم کردم؟ چیکار مگه - 

  ...داره چرا - 

  : گفتم برداره سرم از دست اینکه براي کالفه 

 داشت حیازشونو تو بود وایساده حجاب بی بار یه بود نشده صمیمی باهات هنوز که اوایل اون...نه االن اما داشت اره - 

 راحت دختراي از من میدونی که تو...رفتارش از اومد بدم...میکنه نگاه منو داره کردم فکر من یعنی...میکرد نگاه اینجارو

  ...دیگه نداشته قصدیم و داره شوهر فهمیدم وقتی دختراس بقیه مثه کردم فک اولش..میاد بدم اپن و

  :حرفم وسطه پرید 

  ...میکردي اینجوري نباید تو کرد نگاه قصدم با اگه حتی هرچی حاال - 

  ...بیرون رفت 

 چادره تو پیچیده ظرافت اون یاده..کرده خونه چشماش نی نی تو که نگاهش مظلومیت اون یاده..چهرش یاده 

  ...کنم هضمش که بود سخت برام..نمیکردم درك حسمو...میکرد خالی هربار قلبمو...سیاه

 همشون االنم تا...دیدم وجنات این با رو زیادي دختراي باشم کرده عادت صحنه این به باید دیگه میگه راس مامان 

  .... یکی این اما...بودن مجرد

  ......داره شوهر طناز 

***  
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   "طناز" 

  کنی کنترل چادرو بتونی راحتتر اینکه براي میگفت محیا...شناختم و حجاب و چادر حاال که بود روزي دوسه 

  !!بهتره بپوش مقنعه 

 هی پوشیدنش براي حاال...میکردم نگاه خودمو لذت با میکردمو امتحان ایینه روي به رو میکردمو بازش چندبار روزي 

 و ایینه جلو میاستادم یکساعت بگیرم نون میرفتم میشدم بلند که صبحها...بیرون برم کنمو جور اي بهونه میخواست دلم

  ...میشد ناهار موقع دیگه که میدادم طول اونقدر وایسه قشنگ تا میکردم صوف و صاف مقنعمو جلوي

 تعجب با دیدن چادر با اول باره براي منو وقتی بودن شناخته منو محلیا هم باالخره خوب! میگرفت خندم کارم از خودم 

  !!!میکردن نگاهم

 بعد به این از که خوشحالم چه..برمیگرده خالی دسته نگاهی هرزه هر نگاه اما میشه هم توجه جلبه باعث چادر گاهی 

  ...متمایزم

  ....میخندید و میچرخید دورم هی....درمیاورد شاخ داشت تعجب از پوشیدمو چادر براش...خونمون اومد دوبار میالد 

  بشی؟؟ چادري تو شده باعث چی...طناز واي - 

  !!کی نه چی - 

  کی؟ خوب - 

  !دوستم...محیا - 

  سختی؟؟؟ تحمل به دادي تن و گذشتی راحتی از تو که گفته چی - 

 اراده بی خودت بندازي خانواده این به نگاه تو!! بگم کودومشو باید نمیدونم که بردم لذت من و زده حرف برام اونقدر - 

  ...خوبیا سمته میري...میشی دور خودت از

  ؟؟...زمین رو شدن نازل کلس فرست پرواز با اینا اوووووو - 

  ! زدم میالد شونه به اي ضربه خندیدمو 

  !بودم امید فکره تو همش نمیخوندم واقعا و بود دستم کتاب...بودم نشسته امید منتظر کردمو درست شام 

  داري؟؟؟ الزم تلنگر چقدر..امید همون بود شده دوباره هه...بود شب ده حدودا ساعت 

  ! مبل رو کنارم انداخت خودشم..اپن روي کرد پرت کیلیدشو و تو اومد 
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  :سمتش برگشتم 

  کنم؟؟؟ چیکار اینجا تنهایی باید من میاي؟؟؟ دیر شبا اینقدر چرا بگی میشه - 

  :گفت و زد نیشخندي 

  !!خانومت محیا پیشه برو هه - 

  میکنی؟؟ دیر تاحاال کی از - 

  !خونه میاي شب دوازده شما موقعی همون از - 

  من؟؟ - 

  ...تفریح بودین رفته خانومتون محیا همین با اره - 

  تو؟؟ خوبی میگی؟؟ چی - 

  !!!بهم میریزم میکنی وز وز گوشم تو مگس مثه وقتی اما خوبم اره - 

  :گفتم بغض با....شدم خشک 

  میکنم؟ وز وز مگس مثه من...من...امید - 

  !!نداره سودي برام حرفات...اره اره - 

  میکنی؟؟ برداري نت تو که میگه چی شراره هه - 

  :کشید عربده 

  ...باشه خودسر تو مثه نه دارم دوست من که میکنه کاري!!! نمیزنه غر میزنه حرف اینه حداقلش - 

  :ترکید بغضم 

 که میکنی نگاهم اصن تو زدن؟؟ غر به بشه تبدیل اونم که...بزنم حرف باهات بخوام که میبینیم همدیگرو چقدر ما - 

  کنم؟؟ رفتار میلت بابه بخوام

  ...نیستی کردنی نگاه - 

  :گفت و کشید محکم دستمو مچه..شدم بلند...امید رحمی بی چقدر...کشید تیر قلبم 

  ...بزن حرف ادم مثه بشین...نکن فرار - 
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  ...کنم وز وز نمیخوام چیه؟ حرف.. نه - 

 گرفتم ژاکتمو..پوشیدم روسریم یه برداشتمو جالباسی روي از ایمو خونه تو چادر...شدم بلند ناراحتی با کشیدمو دستمو 

  :جلو اومد...در سمته رفتم دستمو

  کجا؟؟ - 

  :کشید عربده..حیاط تو رفتم ندادمو جوابشو 

  ....خونه تو گمشو برو طناز - 

  :گفت و کشید پشت از دستمو....بشنون چیزي که ترسیدم بود روشن خونشون برقاي 

  بري؟؟ میخواي گوري کودوم - 

  !!کن ول..بگیرم ارامش کم یه که جایی میرم - 

  :گفت و کشید پیشونیش به دستی کالفه 

  !نزن طناب من اعصابه رو طناز تو برو...قاطیم بدجور امشب... موقعی بد... پام به پیچیدي بدموقعی طناز - 

  کرده؟؟ ناراحتت که گفته چیزي یا رفته شراره هه - 

  ...نکن شراره شراره اینقدر - 

  ..محیا پیشه برم میخوام...کن ول - 

  ...میبري ابرومونو تو برو...محیا میاد چپ میره راس..ببینم تو برو - 

  :گفتم بیشتري ارامشه با 

  !!برمیگردم...میام...میکنم خواهش...پیشش برم میخوام کن ول امید - 

 زمین رو از ژاکتمو که برگشتم کردم باز درو...کردم فرار دستش از سریع! برمیگردم که شه مطمئن میخواست انگار 

  !!جیبش تو دستشم یه و بود ایستاده تراس توي...محمد اتاق پنجره به خورد چشمم.. شدم بلند..بردارم

  !!!بفهمن همه میفته که اتفاقی هر نداشتم دوست.. گرفت حرصم 

 فشار دکمرو که بردم دستمو..کشیدم عمیق نفسه چندتا کردمو پاك اشکامو... خونشون سمته رفتم کوبیدمو بهم و در 

  ....شد باز در بدم
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  باشه؟؟؟ شوهرم و من دعواي شاهده خونش تو از غریبه یه باید چی براي... لعنتی محمده 

  :گفتم اهسته کردم نگاهش غم با...در دمه اومد نگران محیا 

  !!!!!!!دارم گریه ابر ابر..کن بغلم...بپوش بارونیتو - 

  :میزد حرف گوشم زیره اروم و میمالید کمرمو محیا...شکوندم بغضمو اغوششو تو پریدم 

  !!نخور حرص اما...کن خالی خودتو کن گریه...نیست چیزي....هیش... اروم..عزیزم باش اروم - 

  :کرد پاك اشکامو عقبو گرفت سرمو 

  طناز؟ شده چی - 

  :غلتید چشمم گوشه از اشک 

  ...شد دعوام امید با - 

  :کرد زمزمه...میکشه اغوش به رو اي بچه انگار لبخند با 

 دعوا..نخور غصه..نباش نگران.!! میشه فراموش زودم...میره میشه تموم...کنن باور ابلهان..کنن دعوا شوهر و زن - 

  ...زندگیه نمکه

  کی؟؟ تا...زندگیم گیره نمک من هه - 

  :گفت و کشید دستمو 

  ..خندید و داره خواصی چه نمک میگم بهت...تو بریم بیا - 

  !ببینن اینجوري منو نمیخوام...تو نمیام نه نه - 

  !بود اتاقش تو محمدم خوابیده رفته مامان نیست تو کسی - 

  کرد؟ باز درو کی پس - 

  !بریم بیا..بعد اتاقش توي رفت ولی کرد باز محمد - 

  !!پشتم محیام باال رفتم ها پله از سریع! نبینه ریختی این منو کسی کردم خدا خدا..تو رفتم 

  ...بیرون پرید و شد باز محمد اتاق دره کنم باز خواستم درو تا...پیچید سالن تو محیا دمپاییاي صداي 
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 و نزدیکتر رفتم...میکنی تماشا رو کسی خونوادگیه مسائل وایمیسی میکنی غلط بگم میخواست دلم داشتم حرص ازش 

  :گفتم پنهانی خشم با

  نه؟؟ بکنید لعنتی دیواراي این براي اقدامی یه بود قرار - 

  :گفت خاصی مظلومیت با..بگیره گریم داشت احتمال هرآن 

  !!سالم - 

  !!دستام تو گرفتم سرمو و تخت رو نشستم... اتاق تو رفتم گرفتمو رو ازش گرفت حرصم بیشتر 

  ...کنارم نشست محیا 

  !آروم...باش آروم - 

  :گفتم صورتمو رو گذاشتم دستمو 

  !!محیا کرد تحقیرم - 

  :گفت گوشم زیره ارامش همون با 

 و سعادت برات.... هه..خدا غیر براي اگر... باشه خدا براي اگر میخواد سعادت و لیاقت شدن تحقیر و افتادن خاك به - 

 کردن عمل کج..میکنی عمل کج داري که میده هشدار بهت...هشداره نیست تحقیر این طناز....میکنم ارزو لیاقت

 تو اشتباهه فکرت اما میکنی درست راهو داري میکنی فکر بگه بهت میخواد شاید...نیست رفتن اشتباه معناي به همیشه

  !!میبندي داري مسیرارو تمام

  .. برو یا بمون یا...بلنده تو تحمل آستانه میدونم من 

  :کردم ناله

  !محیا داره درد هردوش - 

 صداش باران من باشه هست هرچی اسمش...باران میگم بهش میزنم؟؟ صدا چی خدارو من میدونی طناز - 

  ..باش داشته امید...امید هجی یعنی این چی؟؟ یعنی این میدونی و...خشکسالیه دلم تو که زیادیه سالهاي..میزنم

 فوت یه انتظارم شباي این تمام خاموشی براي کو؟؟ پس! هنوز دارم امید میگم دارم که ماهه پنج محیا امید نگو - 

  !خستم...محیا کن خاموشم...کافیه

  :گفتم اه با نگفت چیزي 
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 براي اغوششو تو برم فقط...بازي عشق براي نه اغوشش تو برم بار یه میخوام فقط...افتادم هوس از دیگه محیا - 

  ..همین کنم گریه هردومون

  :میبافتم شعر خودم براي داشتم انگار 

 به راهی شده که بزورم باید! فایدست بی امید داشتن دوست میگه بازم بکنم استخاره که مقدسی کتابه هر به من هه - 

  ...!بشنوه حرفامو که کنم وادارش باید...کنم باز قلبش

  !میزدم امید از حرف ناامیدي اوجه تو میگفتم هذیون 

  :گفت احتیاط با 

  !!بشه درست شاید بشید دار بچه... خوب - 

  :بشیم دار بچه بخواد که نداره رابطه من با حتی اون هه..زدم نیشخندي 

 هام گونه خیسه نسله یواشکی دلبستناي نسل...چشمهام غمگین نسله بشه منقرض بذار...نمیارم دنیا به فرزندي من - 

  !!شکسته دله این و کشیده فلک به سر درداي این بشه منقرض بذار

  ! ببین...خودم به میلرزم حاال..بلرزه بادا این با نمیکرد فکر که شکسته بیدي حاال بغض این پشته...محیا 

  :گفت لب زیره و کرد بغلم 

  !!نمیکنم تجویز خدا جز رو مسکنی هیچ دردت پر دله کردن اروم براي من و طناز عجیبی تو - 

  :گفت کمرمو به زد 

  خوندي؟؟ نماز - 

  !!هنوز نه - 

  !!پاشو...شو بلند خوب - 

  ...بود گرفته دستش به سرشو بود نشسته سالن وسطه مبل روي محمد...بیرون رفتم کردمو سرم چادرمو 

  ...جلو اومد و شد بلند سریع دیدنم با 

  خوبه؟..کنن درس دیوارو تا میارم کارگر فردا.. ا...چیزه...من - 

  :دستشویی سمته میرفتم داشتم دادمو تکون سري غمگین و خراب 
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  !خانوم طناز - 

  ...میومد سرم پشته از صداش برنگشتم 

  خوبین؟؟ - 

  :بود عرق هاي دونه از پر پیشونیش روي...کردم نگاهش 

  !ببینید میخواستین چی دیگه هه خوب؟ - 

  ...اکثرا من نداشتم بدي قصده خدا به من نه - 

  :گفتم حرفشو وسطه پریدم 

  ..بدین باغ سبزي به دل بایستینو اتاقتون تراس تو اکثرا داري عادت شما بله - 

  :گفتم جدي لحنه با 

  !بکشه سرك زندگیم تو کسی میاد بدم...کنید نگاه مستقیم فقط ولی - 

  !!دستشویی تو پریدم سریع 

 نبود خبري گریه از دیگه بودم اروم...کشید دراز اونم کنارمو اومد محیا...کشیدم دراز سجاده سره همون خوندمو نمازمو 

  :شدم خیره ارومش چهره به

  !خوشبختی اینقدر که حالت به خوش - 

  :گفت و زد لبخندي 

  ! خداروشکر..خوشبختم اره - 

 کوچک کمی اغراقه البته...بود اتاقش اندازه ما سالن کله شاید کردم بزرگش اتاق به نگاهی!! شد بلند محیام...نشستم 

  ...تر

  نمیگیرین؟ کارگر یه خونتون براي چرا - 

  کنم؟؟ عوض بحث بلدم بگی میخواي االن - 

  :نداشتم خندیدن حاله 

  !!کنم دلخوش بذار آره - 
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 براي باید فقط پدر یه میگه! نیست جلودارش کسی خوب که داره عجیبی اعتقادات..نمیذاره یعنی..نداره دوست محمد - 

 بچش کفشه بنده بستن براي فقط مادر یه میگه...کنه تعظیم باید شوهرش براي فقط زن یه...کنه خم کمر خانوادش

  !بشه راست و خم جلوش کسی نداره دوست!میگه درست..دارم قبولش!! بشه دوال باید

  !دادم تکون سري 

 داریم البته..کنم تمیز خونرو این نمیتونم تنهایی من خوب... فقط من کمکه اونم میگیریم بار یه ماهی خوب ولی 

  ..میفروشیم اینجارو

  :ترسید دلم 

  برین؟؟ اینجا از میخواین یعنی چی؟ - 

 که کرد اشتباه محمد اینم...نداریم تعلق خونه این به مامان و محمد و من! میریم روز یه باالخره چرا ولی نه که هنوز - 

  !نداره مخالفتی مامانم داره فروش به اصرار حاال خوب اما! باشه داشته سرمایه میخواست خرید

  :گفتم بغلشو تو رفتم 

  کنم؟؟ کار چی من بري تو اگه محیا واي - 

  !محجبه خانوم نخور غصه!! بزرگه خدا - 

  ..بود قدیمی عکس بود میزش روي جوون مرده یه عکسه 

  کیه؟؟ این محیا - 

  !شده شهید..پدرم - 

  :گفتم لب زیره زدمو اوري درد لبخند 

  ! نمیزنه دل به چنگیم همچین دنیا! شد راحت - 

   ؟؟...برن راحت کننو ول خانوادرو و بچه و زن میومد دلشون چیجوري واقعا ولی 

 کف جونت و باشی داشته آرزو یک و هزار حرفه خیلی باشه داشته گلوله هواي سرت و باشی جوون حرفه خیلی - 

  باشه جیبت ي گوشه ات نامه وصیت و باشی عاشق حرفه خیلی باشه دستت

  "دیگه نبینمت شاید":  بگی همبسترت همسرت، به و بدهی قورت یکجا هاتو بغض ي همه حرفه خیلی 

   حرفه خیلی 
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  سخته خیلی 

  !! سخته خیلی طناز راحت نگو 

  ...میکرد تعریف مادرم اینو البته گفت؟ چی مادرم به میرفت داشت که اخري روزه میدونی 

 تورو":  گفت و برگشت رفترو راه بابا پاچید اب مادر و رفت پدرم وقتی..میریزن اب مسافري هر سره پشته رسوم طبق 

 محمد و من به راحت خیلی حاال و جبهه رفت عشق با پدرم "شم شهید من نمیذاره همین شاید نریز اب سرم پشت خدا

  !بریزه غرورت تا بشی تحقیر باید..برمیخوره دنیا کجاي به نداره عیبی...دانشگاه رفتین سهمیه با که میپرونن تیکه

 به کمک بنیاد همین بابام شهادت از بعد..بود انقالب دوره ثروتمنداي از یکی قدیم از من پدربزرگ بگم بهت اینو حاال 

  !!دیدن بزرگمو پدر ثروت چون نبودن ما با اولم از...نکردن کمک ما خانواده به قرون یک اینا همه و شهید خانواده

 بزرگ قوام پره تو همچین ما!! مامان نامه به زده همرو محمدم و محمد به رسید ثروتش تمام بزرگم پدر از بعد حاالم 

 همین اندازه ما خونه کله شاید اون از قبل وگرنا محمد به رسید چیز همه و کرد فوت پیش ساله پنج اقاجونم نشدیم

  ..بود اتاق

  !بیخود خود از میشنو حریص میبینن پولو که ادما.. محیا ندارن شدن بزرگ ظرفیت که هستن خیلیا - 

  :خندید 

  ...ادمیم توام و من ادما؟؟ هه - 

  :گفتم زدمو تلخی لبخند 

  ...اي فرشته تو..اما تو ادمم من اره - 

  ؟؟!کنم تعبیرش چی باید نمیدونم که داشتم کنارش عجیبی ارامش..اغوشش تو رفتم 

  ..نبودم میلم بی البته خوابیدم همونجا شب محیا زیاد اصرار با 

 وقتی خوابید زمین روي من کناره اومد...میرفت ور موبایلش با خوابشو رخته تو بود نشسته محیا شدم بیدار که صبح 

  :گفت و زد گونم به اي بوسه محبت با..متکا رو انداخت موبایلشو و خندید دید بازمو چشماي

  !بخوریم صبحانه بریم پاشو پاشو..شی بیدار تا منتظرم تاحال کی میدونی - 

  !پایین رفتیم محیا با زدمو صورتم و سر به ابی!! سرم رو انداختم چادرمو کردمو جمع جامو شدمو بلند حرف بی 

 احترام به دیدنمون با محمد! بودم معذب جدیدش غریب و عجیب نگاههاي و حضورش از واقعا بود رفته محمد کاش 

  ...نشست و بلند ازجاش دفعه یه
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 دیشب که نمیدونست کرد نگاهم تعجب با مادرش...کردم سالم محیا بعده منم گفت صبخیر و بوسید مادرشو محیا 

  ..اینجام

  !شدم مهدوي خانم تعجب متوجه!! هم روي گذاشت پلک لبخند با محیام و انداخت محیا به سوالی نگاه 

  :گفت و زد محمد بازوي به اي ضربه محیا 

  )مونده مات=کنایه!!(میکنتما کیش پنبه پهلوون - 

  !محمد به بعد و انداخت محیا به ابهتی پر نگاه مهدوي خانم...خنده زیره زدم الکی ولی نفهمیدم حرفشو منظوره 

 خیلی برام واین! دارن مکالمه باهم پوستی زیر خیلی!! نمیفهمم میندازنو بهم که رو نگاههایی مفهوم و معنا واقعا گاهی

  !بود عجیب

  :گفت و شد بلند سریعتر محمد بریزه چایی دوتامون براي بره میخواست محیا 

  ..میریزم من بشین نه نه - 

  میکرد؟ نگاه اینجوري میشد محمد از حرکتی هر چرا! کرد مشغول منو فکره مهدوي خانم عجیبه نگاه بازم 

  !محیا به داد رو سینی منو جلوي گذاشت و فنجون و نشست 

  :گفت مهدوي خانم 

  !موسسه بري میخواي امروز - 

  :داد جواب محیا 

  مامان؟ منی با - 

  !شمام با محمدم...نه - 

  :گفت و برگشت سریع 

  !نمیرم داري کاري شما اگه میرم چرا یعنی.. چی؟؟نه - 

  ها بچه از یکی مادره... عباسی خانم خونه برم میخوام اره - 

  :گفت محیا 

  سالهه؟ چاهار دختر سوگند؟؟ مامانه اهان - 
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  ...اره - 

  چی؟؟ واسه اونجا - 

  :گفت ناراحتی صداي با 

  ...بگم تسلیت برم باید - 

  :افتاد محیا دسته از چاقو 

  مامان؟؟ چی - 

 رفت سریع و گرفت دهانشو جلوي..شد اشک از پر چشماش محیا!! اتاقش سمته رفت و نداد جوابشو مهدوي خانم 

  !!پله سمته

  :گفتم انداختمو محمد به اي پرسشگرانه نگاه 

  بود؟؟؟ سرطانی هاي بچه همین جزوه سوگندم - 

  !بود موسسه تو بله..بله - 

 خوشی حاله منم بود اینجوري محیا حاله وقتی بود گرفته حالم خیلی نداشتم خوردن به میلی دیگه...بیامرزدش خدا 

  :گفتم لب زیره شدمو بلند..نداشتم

  ...محیا ببینم برم - 

  :شد خیز نیم بزنمو کامل حرفمو نذاشت 

  ..بشین نه - 

  بله؟؟ - 

  !بهتره باشه تنها بخورید صبحونتونو شما یعنی - 

  :اشپزخونه سمته رفتم برداشتم هارم کاسه گذاشتمو سینی تو فنجونارو نکردم نگاهش 

  ...میرم میکنم جمع میزو من پس - 

  :گفت و گرفت دستم از فنجونو که بشورم ظرفارو میخواستم..کرد جمع میزو و شد بلند سریع محمدم 

  ..ماشین تو میچینم - 
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  :گفتم سمتشو برگشتم...اومد محمدم اشپزخونه از بیرون رفتم...ندادم کشش دیگه 

  ... پیششون برم نمیتونم...کنید خدافظی مادرتون و محیا از - 

  ..چشم - 

  ....خدانگهدار...شدم مزاحم ببخشید - 

  : گفت سرعت به محمد برگشتم 

  ...برسونـ میخواین - 

 پشته جیبه تو کرد دستشو دوتا پایینو انداخت سرشو کجی لبخنده با...خندیدم صدا با...کرده اشتباهی چه فهمید خودش 

  :شلوارش

  ..نکه نبود حواسم ببخشید - 

  : بگه چیزي دیگه نذاشتم 

  !خدافظ نداره عیبی - 

 ***  

  "محمد" 

  !!کردم بلند پوفی مبلو رو انداختم خودمو رفتنش از بعد 

  :گفت بیرون اومد اتاق از اماده و حاضر مامان 

  بریم؟ محمدم - 

  :شدم بلند 

  نمیاد؟؟ محیا - 

  !حساسه چقدر که میدونی میشه خراب روحیش...نیاد که بهتره - 

 میدادم هل مامانو ویلچره داشتم که درحالی... بیرون رفتیم در از... کنم عوض لباسمو تا باال رفتم دادمو تکون سري 

  : گفت

  دیوار؟؟ این براي کردي اقدام - 
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  .. اره اره - 

 مشکی چادر این با چقدر...پایین دادم شیشرو...دیدیم و طناز دوباره در دمه...نشستم خودمم ماشینو تو گذاشتم مامانو 

  : میشه خانوم

  میرین؟ جایی دارین - 

  !!مادرم پیشه میرم دارم - 

  !برسونمتون بیاین - 

  ...نمیشم مزاحم ممنون خیلی نه - 

  !میرسونم چیه؟ مزاحم - 

  : گفت و زد پام به اي ضربه مامان 

  ...برو - 

  ...خدافظ...راحتید هرجور باسه - 

  : مامان سمته برگشتم و باال دادم شیشرو 

  کردي؟؟ اینجوري چرا مامان - 

  !که نداره اصرار..نمیام گفت اونم گفتی بار یه دیگه برو میگم چیجوري؟ - 

  ...بودا خیر کاره اینم - 

  ..بشی کباب اخرش خودت که خیري کاره نه - 

 بستمو چشمامو..نداشتم رو زاري و گریه و عزا حوصله اصن نشدم پیاده خودم رسوندمو و مامان!! نفهمیدم منظورشو

 لحظه یه تا...وقته چند شدم چرااینجوري نمیدونم...چشمام جلو میومد طناز ناخداگاه...صندلی پشتیه به دادم تکیه سرمو

  !جونم به میفته دختره این ذکر و فکر میشم تنها

  !بشه بلند دیوار این نمیخواست دلم نمیدونم...بزنم زنگ بودم کرده سفارش دیوار براي که بنایی به نمیخواست دلم 

  :افتاد اراد شماره...بود موبایلم صدا 

  بله؟؟ - 
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  !بیاد دومشو کالسه حداقل بگو محیا به..خودت نه اومد امروز خواهرت نه کجایی؟؟ تو بگی میشه - 

  ...همینا خونه رسوندم مامانمو اومدم منم...نیومد شد بد حالش شنید سوگندو این خبره محیا بابا؟ خبرته چه - 

  ... چقدر این که میدونی کردین ایجاد اختالل هاش برنامه تو خیلیه نکنه پارم االن عصبانیه حسابی کرانه - 

  :حرفش وسطه پریدم 

  !عمرا کنه؟؟ پاره تورو کرانه)  خنده با...(خوب بابا خوب - 

  :گفت و کرد اي خنده 

  ....نکن وزوز پشت اون من واسه اینجا برسون خودتو زودتر شما - 

  :گفتم کردمو اي خنده 

  !فعال باشه - 

 با...بود نشسته میز پشته عصبانی کرانه کردم باز که درو مدیریت اتاقه تو رفتم...موسسه رفتم و خونه رسوندم مامانو 

  :گفت جدیش و عبوس چهره اون با و کرد باز دور که میبستم فلنگو داشتم بستمو درو سریع دیدنش

  ..موسوي اقاي - 

 حتی موهرم شوهر کار توي کرانه اما بودیم صمیمی دوستاي باهم...میزد حرف رسمی و جدي اینجوري میگرفت خندم 

  !نبود حالیش

  :سمتش برگشتم خوردمو بزور خندمو 

  ...رئیس بله - 

 غیره کمکهاي جابجایی براي بودي نداده قول شما مگه نیومد؟؟ محیا چی براي االن؟؟ تا بودي کجا سید نشو لوس - 

  ...کردین کنسل دوتا شما امروزمونو کاره کله ؟؟...کنی اقدام نقدي

 میاورد فشار بهم داشت اصن زدنش حرف اینطوري حاال بیرونشو بازیاي مسخره یاده..نخندم نمیتونستم خدا واي 

  ...گرفت خندش خودشم...شدید

  :گرفت کرانرو دسته کنارمونو اومد اراد 

  نگیري؟؟ پاچه میشه امروز خانومم - 

  :من سمته برگشت اراد...بخندم راحت میتونستم حاال اراد وجوده با 
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  ...مرگ - 

  ...:خوردم خندمو 

 کمکارو امروز همین صبح خوده تا کمکی نیروي ویه خواهرت با باید کردي خراب امروزو کاراي اینجوري که حاال - 

  فهمیدي؟؟؟...کنید بندي بسته

 وقتم هیچ..نیستم گر کاره اینجا که من..نمیکرد فرقی میومدم زودم صبحه من...بابا شوهر و زن شما میگین چی - 

  ...دارما سهم منم سرم خیره که نیستم خدماتی من..کنم بندي بسته میدونم چه نشستم

  :گفت بده تذکر کرانرو بودنه عصبانی میخواست که داري خنده لحنه با اراد شد جدي و خورد خندشو کرانه 

  !کن اماده شب هاي بندي بسته واسه خودتو.... کن نرمش...برو سید برو برو - 

 رد نباید یعنی کنم رد نمیتونستم جدي یا شوخی قالب تو چه حاال میزد حرفی کرانه وقتی....بیرون رفتم گرفت خندم 

  ...میکردم

 لج باهاش که هربار و بیسته مدیرتش میفهمم حاال اما میومد بدم ازش اینا و اجرایی کار تو بود اومده که اوایلش 

  !شده خراب کار جاي یه ندادم گوش کردمو

  ...میزدم زنگ محیا به باید 

  بله؟؟ - 

  !موسسه بیاي باید محیا..سالم - 

  ..محمد ندارم حال اصن و امروز - 

  !کنم بندي بسته کمکارو وایسم باید حاال شد خراب کار کردم دیر من... بابا میگی چی - 

  :خندید 

  !نکن شوخی برو کنی؟؟ بندي بسته کمکارو تو تو؟ - 

  !تنها نمیشه کنن کمک بهم نگهداري اینجا دوستاتو این از چندتا یه باید..ببینم بیا پاشو دارم؟؟ شوخی باتو من - 

  ..بشم اواره منم تو نظمی بی خاطره به باید همش اَه - 

  !!منتظرم نزن حرف اینقدم بیا - 

  ..میکردم نگاه باشن پوشش تحته میخواستن که هایی کننده مراجعه به... صندلی رو نشستم 
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  !میکنه پیر ادمو مریض فرزند...قیافهاشون بود خسته چقدر 

  ... لعنتی اه اه تو؟؟ بازم...بستم چشمامو 

 مهمه برام...نیست خودم دسته حالم نمیدونم...میکنه غلیان احساساتم...میکنم عرق...میشم دستپاچه دیدنش با من 

  ...ببینه سختی ندارم دوست.. میدم اهمیت بهش...

 گیر داره دلم یعنی این...نمیگفتم دروغ خودم به وقت هیچ نداشتم رودربایستی دلم با وقت هیچ من چی؟؟ یعنی اینا 

  میدي؟؟ دل کی به داري ندادي ندادي دل خر محمد..میکنه

  !!پام رونه رو کوبیدم حرص با!! اوره شرم...دار شوهر زنه یه به کردن فک...بهش کردن فک حتی احمقانست 

 هروقت یعنی...بود خورد اعصابم چیه؟؟ براي میکنه بیداد توت که حسی این نمیدونی هنوز و سالته هشت و بیست 

  ...بهم میریخت اعصابم اینجوري میکردم فکر بهش

 هم از که کنم حمله بهش چنان میخواست دلم باال بود برده صداشو وقتی حیاط توي روز اون... افتادم شوهرش یاده 

  !!نیستم اي کاره که من..اما...بشه متالشی

 خود بی همچینم چی براي میدونم اونم..چیدم بهانه براش دلیل بی و خود بی..بود زده زنگ خونه خریدار دوباره دیروز 

  ...!!نبود

 و ابهت شاید...بود ایستاده ورودي دره روي روبه چادر با که شد شروع روزي همون از غریبم احساسات همه چیز همه 

 منو که بودنشه متفاوت خاطره به فقط سطحیه و زودگذر شاید..کرد احساسات غلیان دچار منو چادر اون توي نجابتش

  ...کرده دچارش

  ...نداره عجیبی تفاوت وگرنا...احساساتمه درگیره چون متفاوته من براي طناز...خندیدم دلم به هه 

  !!!!!نمیکردم نگاهت بودمو کور روز اون کاش....نمیپوشیدي چادر وقت هیچ کاش 

 ***  

  "طناز"

  :روم به رو اومد و زد عجیبی لبخند دید منو هیبت اون با وقتی مامان 

  ....طناز - 

  :گفتم بالبخند 

  میکنی؟؟ فک چی شما میاد بهم نجابت میگن - 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٣٣٩ 

  !!خونه رفتم...زدم سر بابام به 

  ..بیرون اومد در از آماده و حاضر محیا که میکردم باز و در قفله داشتم 

  مامانت؟ پیشه رفتی - 

  :بیرون کشیدم کلیدو 

  میري؟؟؟ کجا داري تو!!! زدم سر بابامم به آره - 

  ! بودم گفته محیا به طالقم قضیه 

  :گفت و کرد کله و کج لوچشو و لب 

  بیکاري؟ االن طناز....عذابه من واسه همش ما داداشه این - 

  چطور؟ ندارم کاري اره...که بیکار - 

  !!موسسه بریم باهم میاي - 

  میشه؟ من؟؟ - 

  !!!کمکمون بیاي توام گفتم داریم زیاد کار امروز آخه نشه؟ چرا آره - 

  :گفتم زدمو لبخندي 

  ...کنم عوض لباسامو برم وایسا پس - 

  ...طناز خوبه - 

  :گذاشتم باز و در و داخله رفتم 

  !!شم حاضر من تا تو بیا کردم عرق خیلی نه نه - 

 خوده مثه میخواستم...روش انداختم شلوارمو..بلند پاشنه چکمه یه و مشکی شلوار با پوشیدم ساده مشکی مانتوي یه 

  ...کردم سرم مشکیم مقنعه یه...بپوشم لباس رسمی محیا

 اشنا چادر این با که روزي از...میبردم لذت میدیدم ایینه تو خودمو که خودم.. کردن سر چادر به بودم شده وارد دیگه 

  ...خونه توي فقط اما...میزدم رژي یه خونه تو همیشه خوب اما.. کنار گذاشتم اینارم و ارایش دیگه شدم

  !!میکنم اشتباه من شایدم نمیدونم...زیباتري نمیکنی ارایش و میکنه سرم چادر وقتی میکردم احساس 
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  ...میرفت ور موبایلش با و بود نشسته تخت رو محیا...برداشتم کیفمو زدمو عطریم یه 

  بریم؟؟ - 

  !شد شاکی محمد اره اره - 

  اونجاست؟ داداشتم مگه - 

  ..دیگه اره - 

  !نبود کاش 

  ...میگیره تاکسی یه یا اژانس به میزنه زنگ االن میکردم فک...تی آر بی صفه تو رفت دیدم ناباوري کمال در 

  ! بود درست و راست و پیله شیله بی چقدر 

 اونجا هرکی میکردم فکر من بود جالب!!! میکرد صحبت چیزا جور این خودشو وظیفه فضاشو مورد در اونجا تا 

  !!!مانتویین وکرانه من جز به همه گفت محیا اما باشه محجبه و چادري باید خودشون مثه داره مسئولیتی

 مانتویی دختره یه اما بکنن هرکاري چادر زیره میتونن ادما میگه...نیست ادما بدي و خوبی دهنده نشون چادر معتقده 

  !!!!نده انجام خطایی کاره پوشش بدون

  :کرد تعریف برام رو جالبی خاطره مهدوي خانم 

 حجابش اما نبود بد خوب اعتقادي لحاظ از... داشتن رفت و امد باهم و بود محیا دوسته خوب که بود خانومی دختر - 

 گفتم بهش من...بگیرم وضو کنمو پاك الکمو لحظه هر سختمه نمیتونم گفت اما گفتم نماز درمورده...نبود درست اصال

  ...بخونه نماز الك با

  :گفتم تعجب با 

  الك؟؟؟ با - 

 گذشت ماهی یه...الك با اما میخوند نمازشو رفت و اومد اي هفته چند دختر این...بخونه نماز الك با گفتم اره - 

 دارم که من گفتم خودم با..کردم پاك الکمو...بهتره حالمم میخونم نماز که وقتی از واقعیتیه"گفت پیشمو اومد خودش

 عاشق رو کسی بزور نمیشه...نمیشه عاشق زور با کس هیچ "!!!نباشه قبول که کنم کاري حاال چرا میخونم نمازمو

  ....بشه خدا عاشقه بزور نمیتونه نخواد که کسیم...کرد

  ....کرد عاشق بزور رو کسی نمیشه....لرزید تنم 

  ....محک سرطان به مبتال کودکان از حمایت موسسه...شدیم پیاده 
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 زنشم کارکناي همه..بود سفید و زرشکی جا همه..گرفت خندم...میومد نویی بوي داشت جالبی فضاي... داخل رفتیم 

  ....مشکی مانتوهاي و بود سرشون زرشکی شاالي

 ادامه از مارو زن یه صداي که باال طبقه میرفتیم داشتیم...میداد جوابشونو باز روي با اونم میکردنو سالم محیا به همه 

  :گفت و گرفت محیارو چادره..میزد حرف مانند ناله..بازداشت راه

   شمایین؟؟؟ موسوي خانم - 

  شده؟؟؟ چیزي بله - 

  ...بگین خدا تورو - 

  :گفت من به رو بشه کامل حرفش نذاشت 

  !!میام من برو...چپ دسته اتاق اولین برو شما جان طناز - 

 باز درو نیست داخل کسی اینکه تصور با...بدونم من مسائلو از خیلی نمیخواست دلش شاید..رفتم و دادم تکون سري 

  !داخل رفتم اجازه بدون و کردم

 ***  

  "محمد"

 دوست مدیریتو و اجرایی کاراي خوب اما..نمیومد خوشم باهاشون زدن کله و سر از..نداشتم دوست هارو بچه وقت هیچ 

  ....باشه کودکان براي اگه حتی داشتم

  ..... و شد باز دفعه یه در که بودم نشسته هنوز...لباسی چوب به کردم اوزون اوردمو در کاپشنمو...اتاقم تو رفتم 

  ...بشنوه صداشو ترسیدم...میکوبید سینم به چی مثه...هزار رو رفت من قلبه ضربان....شد باز در 

  :من به نگاهی و انداخت بیرون به نگاهی سردرگمی با... شدم بلند جام از کامل 

  ...بیام گفت محیا...اینجایین شما نمیدونستم نزدم در ببخشید - 

 کردمو دراز تعارف نشونه به دستمو!! میدادم وا اینجوري زن این جلوي من چرا..میکردم نگاهش فقط نمیشد باز دهنم 

  :گفتم

  ...بفرمایید - 
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 لبه که میبردم لذت چقدر...کنم نگاهش همش میخواست دلم اما من....زیر سربه و بود ساکت...همینطور منم نشست 

  !داشتنیی دوست حیاي چه...جلو میداد چادرشو

 بینیشو نوکه و ها مژه اونم نیمرخشو که اونقدري... جلو کشید بیشتر چادرشو هاي کناره بود زیر سرش که همونطوري 

  :گفت کرد نگام...میداد انرژي بهم کردنش نگاه انگار....میدیدم

 اینجام وگرنا هستین شمام نمیدونستم من....بیام خواست محیا خوب اما نمیاد خوشتون ازم میدونم... ببخشید - 

  ...که خونم!! نمیشدم مزاحتون

  :ریخت دلم...انداخت بهم نگاهی و باال گرفت سرشو 

  ....نشین اذیت شما که بیام خونتون کمتر که میکنم سعی بگم میخواستم ولی...تنهام خیلی خونم من آخه - 

  ..میخواستم چی تو روي روبه ، اینجا ، االن..بودم کالفه...ایستادم روش به رو رفتم شدمو بلند متعجب 

  :کنم پاك عرقمو تا پیشونیم روي کشیدم دیگمو دسته شلوارمو جیبه تو زدم دستمو یه 

  گفته؟؟ کی میبینم؟؟ آزار من... من مزاحم؟؟؟ - 

  : باالتر گرفت گردنشو 

  !میفهمم رفتارتون از من خوب نگفته کسی - 

 بود هرجوري..میزدم پا و دست داشتم...میکنی فکري همچین تو که نکردم حرکتی خر منه...نکردم کاري من 

  !!!!نه که برسونم بهش میخواستم

  ....نیاز بهت من...خوشحالم..راضیم وجودت از من 

 ناراضی بودنش از بشه ثابت بهش که میکردم تالش داشتم بود هرچی نیاز؟؟....گرفتم پام رونه از محکمی نیشگونه 

  !!نیستم

  : عقبتر رفتم 

  ...نداشتم قصدي همچین اصن من ببخشید بود هرچی حاال..شما که نکردم رفتاري من - 

  :ببینم صورتشو تا پایین گرفتم سرمو...بشم مطمئن بخشش از میخواستم 

  ...ببخشید باشه؟؟..میخوام معذرت - 

  ...کردم سرزنش خودمو بازم...خوبی بوي چه....شد بلند.. میریخت هري قلبم مینداخت که هرنگاهی با 
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 عطرش بوي از که همین نه دیگست؟؟ راههاي از لذت همیشه مگه....میکنی گناه داري راحت اینقدر که برسرت خاك 

 لذت دارم یعنی میلرزونه تنمو صداش تنه که همین..میشه حالی به حالی دلم نگاهش از که همین.. میشم مست

  :نمیرسید خودم به زورم اما..پیغمبر اوالد سیده میکنی گناه داري...میبرم

  !!نداره عیبی...ببخشین باید شما...هه - 

  :برداشتم جلو به قدمی در سمته میرفت داشت 

  میرین؟؟ کجا - 

  : کرد باز و در 

  ....کجاست محیا ببینم برم - 

 بشینم میخواست دلم...کردم نگاه خالیش جاي به...صندلی سمته برگشتم...بست درو و رفت که بگم چیزي خواستم 

  ...بستم چشمامو...بود گرم هنوز..صندلی رو نشستم...آره گفتم دلم به...جاش

 از چرا میرم؟؟ کجا به دارم من.... دار شوهر زنه یه حضوره با اونم اي دفعه یه تحوالي و تغییر این میشه؟؟ چم داره من 

  ....متاهل زنه یه اونم بردم؟؟ لذت نامحرم زنه یه بوي

  ....بیرون رفتم کالفه شدمو بلند صندلی رو از سریع..میکشونه سمت این به منو که شیطونه این 

 شرمم که میره ضعف براش قلبم چنان میزنه لبخند وقتی....نیست خودم دسته که خدا به اما ببرم لذت ازش نمیخوام 

  بگیرم؟؟ فاصله طناز از باید..یعنی این اما بگیرم فاصله گناه از احترامت به میخوام خدایا... کنم نگاه خودم روي تو میشه

  !نگو دروغ خودت به بشه تر دار ریشه که میخواي نه میگفت دلم ته اما....بشه این از قویتر حس این نمیخوام 

 گرفتم سرمم کردمو روشویی حایل دستمو کفه دوتا....کردم باز سردو ابه....توش چپیدم کردمو باز و دستشویی دره 

  ...صورتم رو پاشیدم و سرد ابه...میزد دو دو چشمام! کردم نگاه ایینه تو....پایین

  !!!!!نمیگذرم ایش تیکه هیچ از....میشه تیکه هزار هزار تو اشتیاق در قلب این 

  !!ایمانم قیمت به حتی بفهمم بیشتر میخوام...میگذرن...میگذرن ها ساعت 

 حرف باهم داشتن اتاق توي طناز و محیا بود باز در...بیرون رفتم کردمو خشک صورتمو و دست کاغذي دستمال با 

  ...میزدن

  ...دادم جوابشو سر با و کرد سالم محیا..تو رفتم 

  تنهاست؟؟ االن مامان محیا - 
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  ...پیشش بیاد خانوم عالیه گفتم نه - 

 که خوب چه...نبود من به حواسشون میزدنو حرف باهم...کنارش محیام نشست طناز...نشستم دوباره...شد راحت خیالم 

  ...کنم نگاهش میتونستم خوب حاال..نبود حواسشون

  !نشو بچه...بسه محمد....گرفتم ازش نگامو کالفه 

  :گفت محیا...میکردم چیکار باید نمیدونم.. بودم دستپاچه...شدن بلند 

  دیگه؟ اتاقه همون تو کمکا...میزنیم ها بچه به سریم یه...کار اتاق میریم طناز و من - 

  !!همونجاست...آره - 

  !همین! نبود خودم دسته حالم بگم کلمه یه فقط...حالم....میز رو گذاشتم سرمو!! بیرون رفت و داد تکون سري طنازم 

  

   "طناز"

  ...میزدیم حرف باهمم بودیم کادوشده هاي بسه به بستن ربان مشغول که همونطوري 

  ...نداره کششی من به اصن امید...آخه محیا - 

  !!شده باعث خودت رفتار قطعا خوب - 

  ...داره دعوا باهام همیشه امید بکنم؟؟ باید چیکار من اخه - 

 داري مشکل تو که قدري همون..نیست طرفه یک وقت هیچ شوهر و زن بین چی اونم مشکلی هیچ طناز ببین - 

  !مقصره اونم باش مطمئن

  :گفت اي اهسته صداي با 

  نمیکنی؟؟ استفاده ازش و داري نمیدونم...نداري زنونه هاي عشوه تو...طناز نشو ناراحت میگم رو چیزي یه - 

  !! شدم جوري یه 

 عطشا این!! من مثه باشه داشته دوسم میخوام فقط من نیست مهم چیزا این من براي.. نمیتونم یعنی.. اره...خوب - 

  ...محیا گذره زود

  ..بند پا اینجوري مردا از خیلی گفته؟؟ کی - 
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  !نشه سیاه صدساله میخوام بشه پابندم چیزي همچین بخاطر بخواد که مردي - 

 ارایش...میپوشی لباس ها خونه دختر مثه هنوزم تو..میبینم نیستم دور که من خوب..جاش بذار خودتو ببین طناز - 

  !!نمیکنی درست خودتو...نمیکنی

 کنه درك احساساتمو همه از اول میخواستم همیشه من...ببینه منو نداره امکان باشه دیگه جاي فکرش وقتی محیا - 

  ...اینطوري نه باشم پذیراش عالقه و عشق با بعد

 مجبوري زندگیت بقاي براي تو...داري توقعی همچین که نیست درستم انچنان شرایطزندگیت اما ببخشید..طناز - 

  ...بري راه این از باید.. عجیبیه ادمه امید اما..بود بعد مراحل براي خودت ریزي برنامه تو شاید که بکنی رو کاري

  ..نداد جواب اگه - 

  ...بزرگه خدا - 

  بدي؟؟ رو قیچی اون میشه - 

  ...چسبی جا لبه زدم کردمو جدا چسبارو 

  بدي؟؟ کنکور نمیخواي تو...طناز - 

  کنکور؟؟؟ - 

  داشنگاه؟؟ بري نمیخواي اره - 

  :دلم تو نشست غم 

  ...نشدم حاضر کنکور براي که بود مشکالتم اوجه تو اما خوندم یعنی!! نمیتونم...بخونم درس چیجوري اوضاع این تو - 

  بکنی؟؟ اقدامی دوباره نمیخواي یعنی....بد چه - 

  !!کنم متمرکز ذهنمو نمیتونم...بخونم درس مغشوش ذهنه این با نمیتونم من... نمیتونم محیا راسش - 

  !! انداخت باال اي شونه 

  چیجوریه؟؟ کارت حده؟؟؟؟ چه در نقاشیت تو - 

  :کردم باز هارو جعبه پالستیک گره دندون با 

  ...نبردم قلم به دست ماهیه چند خوب اما بود راضی استادم..خوب کارم... مسلطم واال - 
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  بدي؟؟ اموزش ها بچه به اینجا و اینجا بیاي میتونی - 

  من؟؟؟ - 

  چیه؟؟ مگه اره - 

  میشه؟؟ واقعا...من!! اخه - 

  .!میخوري غصه نشستی خونه اون تو همش.. میشی سرگرم کمم یه تازه..نشه چرا عزیزم آره - 

  !!خدامه از - 

 یه اما... گرفت ازشون رو سالمتی خدا دارن بزرگ درد یه... طناز داشتنین دوست واقعا...شدي اشنا که ها بچه با - 

  !نیست؟ اینطور! عزیزن و داشتنی دوست!! داده بزرگتربهشون نعمته

  ..... خیلی اره - 

  !موسسه بیا من با فردا همین از داري دوست اگه - 

 تا بشم غرق اطرافم تو اینقدر میشه کنم؟؟ فراموش خودمو میشه...بودم خوشحال!! دادم تکون سري زدمو لبخندي 

  !بري یادم از تو تا کنم فراموش کنم؟؟ فراموش خودمو

  :گفت محیا..بود شیش حدودا ساعت...میکنه رفتار ها بچه مثه...میرفت و میومد کالفه محمد 

 شوهرت میدیم انجام بقیشو خدمات خانوماي این از چندتا یه با من دردنکنه دست دیگه برو پاشو پاشو جان طناز - 

  ..باشی خونه بهتره خونه میاد

  :گفت و شد بلند محمد...بودم خسته خیلیم چون نکردم مخالفتی 

  میرسونمتون خانوم طناز - 

  :گفت و انداخت محمد به نگاهی محیا 

  کنی؟؟ کمک نمیخواي - 

  !!خانومو طناز برسونم خوب - 

  !!میگیرم اژانس یه خودم میرم ممنون نه - 

  :گفت و برداشت کاپشنشو 
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  ...منتظرم در دمه.. نه نه - 

  ...گفتم که باش همونجوري خونه رفتی که کرد تاکید باز گوشم زیره کردمو خدافظی محیا با 

  !شدم جدا ازش زدمو لبخندي 

  !!کرد باز داخل از ماشینو دره و شد خم سریع دیدنم با...ماشین تو بود نشسته محمد 

  ...:مالیدم بهم دستمو چندبار..نشستم 

  سردتونه؟؟ - 

  ...خوبه نه - 

 بخاري االن..میکردم تعجب کاراش از پایین داد پنجررو که شدیم دور موسسه از کمی یه....کرد روشن رو بخاري 

  !پایین میده شیشرو حاال کرد روشن

  : میرفت ور لبش با نمیکرد نگاهم 

  فامیلن؟؟ شوهرتون - 

  :خوردم جا ناگهانیش سواله از 

  بله؟؟ - 

  ؟ بودن فامیل همسرتون میگم - 

  .... پسرخالم بله - 

  ...داد تکون سري و کرد فوت نفسشو 

  :کرد روشن ضبطو 

  باش هستی که جایی همین 

  نیست کم رفتنت عذابه 

  میشی کسی حواي تو 

  !!نیست ادم میدونم من که 

  ...گفت اسمشو بهم که کیه خوانندش پرسیدم ازش... قشنگ چه 
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  ازش؟؟ اومد خوشتون - 

  !خوبه صداش...قشنگه خیلی بله - 

  ...شد پیاده...خونه رسیدیم دیگه...داد تکون سري 

  ...کشیدین زحمت واقعا ممنون - 

  !!وظیفمه - 

  ...ندارین اي وظیفه من قبال در شما - 

  :گفت و زد کجی لبخند 

  برمیگردونید خودم به خودمو حرفه دارین - 

  :خندیدم 

  میاد نظر به اینطوري - 

  !!!!!وظیفمه خوب اره - 

  ...کردم حرکت سریعتر...دیدم کوچه پس از و امید ماشین که برمیگشتم داشتم کردم تشکر بازم

 ماشینه میزد صدام محمد کنمو باز و در قفله داشتم سعی استرس با من...نزدیکم اومد و شد پیاده سرم پشته اما محمد 

  ...شد نزدیکتر هرلحظه امیدم

  ..رفت و کرد حرکت محمد ایستاد امید اي لحظه همون..شد ماشین سوار کیفمو تو انداخت رو دي سی 

  ...شد پیاده. میدادم گوش محیا حرفه به باید دور ریختم نامردیهاشو همه..سمتش رفتم لبخند با...کشیدم راحتی نفس 

  ...نباشی خسته سالم - 

  ..مرسی..سالم - 

  :دستش گرفت چادرمو و نزدیکتر اومد....کرد نگام تعجب با و باال کشید نگاهشو 

  چیه؟ این - 

  :گفتم لبخند با 

  !!چادره اسمش - 
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  بودي؟ صالح امامزاده - 

  ... نه - 

  ...پس - 

  ..شدم چادري من... من - 

  :گفت و انداخت صورتم به نگاهی شد شوکه 

  شدي؟ چادري چی؟ - 

  میاد؟؟ بهم...اره - 

  ..بست درو...خونه سمته رفتیم باهم..اره یعنی داد تکون سري و کرد قفل ماشینو..بود بهت تو هنوز 

  بودي؟ کجا - 

   خیریه موسسه - 

  چی؟؟ واسه - 

  کنم؟ کار اونجا برم میخوام - 

  ...میگیري تصمیمم چه خودت واسه هه - 

  داره؟ عیبی مگه خیره کاره...اخه - 

  ...مبل رو نشست و کرد عوض لباساشو!! دراوردم چادرمو منم و کرد روشن چراغارو امید 

  ..دادم مدل بهش کیلیپس با کردمو شونه موهامو... میزد شور دلم 

 سرخ رژه از بار اولین براي..کردم ارایش بعد گرفتمو وضو اول...پوشیدم مشکی زانوئه باالي دامن یه با قرمز تاپه یه 

  ...کردم استفاده رنگم

  .... اشپزخونه سمته رفتم شدمو رد کنارش از نکرد نگاهم امید...بیرون رفتم کشیدمو عمیقی نفسه 

  ...کنارش کیکم یه سینی تو گذاشتم کردمو درست چایی براش 

  ...داشت تعجب رنگه نگاهش بازم...کنارش نشستم 

  ...میکنه یخ بخور - 
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  ...تفاوته بی بده نشون میخواست...بدنم و تن به دوخت نگاهشو و گرفت دستم از فنجونو 

  :گفت و تلوزیون صفحه به داد نگاشو 

   ؟ خبره چه - 

  چی؟؟ براي خبر ؟؟ خبر - 

  :گفت پامو رونه رو گذاشت دستشو 

  ...زدي تیپ - 

  :گفتم زدمو لبخندي 

  نزنم؟ - 

  !!بزن چرا...چرا - 

  ...اشپزخونه تو رفتم شدم بلند...کرد کانال اون کانال این...برداشت کنترلو و کرد فوت نفسشو 

  ...کردم ماکارونی ابکشی به شروع و کردم درست مایعشو!! کنم درست ماکارونی میخواستم 

  :خنده زیره زدم اما..پریدم ترس از...کرد کمرم قفله پشت از دستاشو دوتا....بودم سینک دمه 

  ...امید ترسیدم واي - 

  :گفت گوشم زیره 

  ...هه ترس؟؟ - 

  ...میخورد گردنم به نفساش هرم 

  ...تح منو میخواي..طناز شناختمت دیگه..شدي عوض یهو چرا میدونم - 

  !!بوسیدمش محکم برگشتمو سرعت به بشنوم دهنش از کلمرو این نمیخواستم 

  :گفتم گوشش زیره گردنم توي کرد سرشو 

  ..باشی من ماله میخواستم... نه تحریک... میخواستم اره - 

  :گفت عقبو کشید صورتشو 
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  نمیشی؟ عادت برام که کنم چیکار من حاال...حاال - 

  !شکستم..امید شکستم تو براي من بلرزم؟؟ بادا این با که نیستم بیدي بگی میخواستی...زد خشکم 

  ...بایست محکم تو نیستم بادم حتی من 

 زیره پیچید سوختنی بوي...سینک پاي نشستم همونجا...نمیخورد حالم درده به ام گریه دیگه حتی...رفت 

 خودمو خیلی..پوشیدم ایمو سرمه خواب لباس هه...خوندنم نمازمو سرسري و حوصله بی..کردم خاموشش...دماغم

  ...پتو زیره رفتم کردمو خالصه

  :گفت بیرحمی با و خورد تکونی کتفش رو گذاشتم سرمو...نزدیکتر رفتم...بود خوابیده شکمش روي...بود من به پشتش 

  ...طناز نکن شروع - 

  :گفتم بغض با میلرزید صدام 

  ...امید!!! نکنم شروع که میدم قول نمیکنم شروع نه - 

  ...گردنش روي چکید اشکم...کردم صداش غم با 

  متنفري؟؟ ازم چرا... تو امید 

  :برنگشت 

  ...تنفر حسه به برسه چه ندارم احساسی بهت من طناز - 

  ...امید میبازم تو به دارم...میبازم دارم راحت چه - 

  ...نیست کار در بازي - 

  ...احساسم با قلبم با تو بازیه چرا - 

  ...طناز بخوابم میخوام...بشه بازي وارد که نداده دلی اینجا کسی - 

  :گفتم بهش توجه بی 

  ...کردي می گمان که میشه اونی از تر راحت شدنت تموم...چیزي به... کسی به.... جایی به... باشی نداشته که تعلق - 

 تو از کردم اشتباه من...اي شکوه هیچ بی...میکنه تحمل صبورانه رو نبودنت که دلگیرم دلم از..نیستم دلگیر تو از امید 

 و بقیه..هه...دستن دو ادما ي همه میکردم فکر که بودم احمق...بزرگ اشتباهه یه ساختم خطا یه شلوغم ذهنه توي
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 شدنی پاك تو میبینی...تو بازم....دال سنگ...بقیه دستن سه ادما میفهمم حاال اما...بود بچگانه افکاره...بود اشتباه..تو

  !من تقدیره از نیستی

 کج راهتو میبینی منو وقتی تا بخوونم المستقیم صراط اهدنا تسبیح دوره صد میکنم نذز که شدم بدبخت اونقدر 

  !بدي گوش دلم حرفه به فقط کم یه..کم یه که بگیر یاد..پایین نندازي سرتو...نکنی

 میشی خسته زودتر من وزوزاي با فقط نمیکنی تغییري هیچ تو...برات میبافم داستان هرشب...گو قصه شهرزاد شدم..هه 

  !!خوابیدنه براي که هم واقعا قصه این هه... نده گوش حرفم به...میخوابی و

 از اشک...دادم فشار چشمامو...زدم گونش به محکمی بوسه شدم دوال...نه یا بودم خواب نمیدونم...کردم پاك اشکامو 

 گوشش زیره...بشه پاك تا کشیدم دستی کردمو نگاهی محبت با...امید گونه روي چکید اخرم و کشید سرك الش البه

  :گفتم

  !من رحمه بی شوالیه شببخیر - 

 ***  

  "امید"

 من بگم دروغ نمیخوام دلمم به نبود خودم دستمه...شراره دیدنه اشتیاق و زود هاي صبح به بودم کرده عادت دیگه 

 نداشت برام رو شیرینی و دلبري اون طناز واقعا....خاصش رفتاراي هاشو عشوه همین شیفته...شدم رفتاراش این شیفته

  ...بده بهم میتونست رفتاراش با شراره که

 عادي رفتاره نمیتونم میکنم احساس کنارش حتی اره...نمیگم دروغ بهش...خوبه حالم کنارش که کنم تلقین نمیتونم 

  !میشم تلخ ناخداگاه یعنی..باشم تلخ باید...باشم داشته

 اشتباه اولم از بفهمم اخرش کلنجار و راه هزار با کنمو زندگی باهاش سال یه نصفه اینکه...اجباریه توفیق یه این 

  ...کردم

 با بمونم بذار..بد من اصن اره..میکنه خوبم خوبیش میکردم فکر...نبودیم هم براي طناز و من...کردم اشتباه من آره 

  ...بدیام

  ...میخوام من که میکنه کاري... دارم دوست منم که میخواد چیزي... میخندونه.. میخنده... شوره و شر پر شراره 

 و اخالق تا گرفته پوشیدنش لباس طرزه از باید و خونست تو دختر میکنه فکر هنوز..نمیکنه من براي حرکتی هیچ طناز 

  !باشه همونجوري هنوزم رفتارش

  !!باشه ام نمیتونه...نیست میخوام که اونی طناز بگم کالم یه 
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  ...کردم غلط بگم بذار....کردم اشتباه بگم میتونم صراحت به 

 اما نه یا درسته نمیدونم...نیستم راضی زندگیم از که بگم...دارم حسی چه بهش که بگم...بگم شراره به میخوام امروز 

  ...نگهدارم خودمو این از بیشتر نمیتونم من و میکنه دیوونه منو رفتاراش با این بگم میخوام

  ...کردم درست زدمو ژل موهامو 

  ...داشت ماشینی عجب...شد باز بغلیام دره این بیرون رفتم درکه از.... کارواش بودم برده دیروز ماشینو 

  ....رفت گرفت گازشو و انداخت بهم عجیبی نگاه...مهمیه ادمه میگن 

 حرفه باید من ولی نه یا میشه ناراحت نمیدونم...بگم بهش باید چیجوري که میکردم فکر مغازه خوده تا..شدم سوار 

  ...بزنم دلمو

  ...همیشگیم جاي نشتسم کردمو مرتب ویترینو پشته کم یه...روشن چراغارم کردمو باز قفلو 

 با...شدم بلند...میداد دست بهم دیدنش با عجیبی حسه...تو اومد همیشگی نازه همون با شراره که گذشت ربعی یه یه 

  :کنارم اومد خنده

  ..سالم - 

  :گفتم لبخند با دستش تو گذاشتم دستامو...کرد دراز دستشو 

  ..عزیزم سالم - 

  :گفت لبخند با و انداخت باال ابرویی..نکردم ول دستشو 

  ...شدم عزیز من دراومده طرف کودوم از افتاب شده؟؟ چی....اُ - 

  ...:شدم خیره چشماش تو خودم سمته کشیدم دستشو...شد محمو لبام رو از خنده 

  ...بودي عزیز همیشه تو - 

  :بکشه حرف زبونم زیره از میخواست 

  کی؟؟؟ عزیزه - 

  ....من - 

  هان؟ کنم تعبیرش باید چی خوب...هی..متاهل مرده یه عالقه ابراز اوومممم - 
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  :کرد تر اسون برام کارو خودش 

  مهمه؟؟ برات تاهل؟؟ - 

  ...خوب اره - 

  میکنی؟ تعبیر چیجوري متاهلو مرده یه شدنه عاشق - 

  :نذاشتم بکشه دستشو میخواست...پرید لباش رو از لبخند 

  ...شراره - 

  ...دیر خیلی.. فهمیدي دیر خیلی...هه - 

 کنارمیو که حاال اومده وجود به بیشتر شناخته از حس این میبینم حاال و...نداشتم بهت احساسی قبلم از من فهمیدن؟ - 

  !!بشناسمت خوب میتونم

  !زنته اون...میشناسم خوب طنازم من - 

  طناز؟؟..هه - 

  :گفت و کشید دستشو 

  !زنت اره - 

  داري؟ چیکار اون به تو - 

  :گفت و زد هیستیریکی قهقه 

 زن تو که میکنم یاداوري بهت دارم من و میکنی عالقه ابراز من به داري تو چرا؟ میزنی الکی حرفاي هه - 

  ...نزنی زور این از بیشتر بهتر امید...میگی بعد....داري

  نزن؟ زور میگی راحت خیلی حاال و کردي وابسته خودت به منو تو لعنتی...هه - 

  ....نیست مهم برام...کلمست یک جوابم عزیزشم بگه بهم و باشه داشته زن که مردي به من...نکن تالش میگم اره - 

  دارم؟ دوست که نیست مهم برات - 

  ...نه متاهلی که جایی تا...نه - 

  چی؟؟ یعنی االن - 
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  ...نداره یعنی - 

  :خودم سمته کشیدمش 

  ...بدم طالقش که میخواي توازم شراره - 

  ...مجبوره که چیزي نه دلش سمته بره باید ادم باالخره..نزدم حرفی همچین من - 

  ... تویی من دله - 

  ..بده انجام میگه دلت هرکاري پس - 

  میگه؟؟ چی من دله - 

  !!مزاحم و خر سره بایه نه دلت و باشی خودت باید موندن من با براي میگه - 

 هنوز ما...سخته یکم خودم براي هضمش... اما میخواد چی و میگه چی میفهمم..میکرد گیجم...بود دوپهلو حرفاش 

  ...نکشیده سالم یک به زندگیمون

  بگیرم؟؟ طالق اي بهونه چه به 

  ...کردم ازدواج چرا پس ندارم؟؟؟ دوسش بگم 

 بزنه که حرفی هر میکردم احساس بودمو باخته دل بهش من...میکرد تحریک منو که میزد حرفایی شراره شب خوده تا 

 به تصمیم و بشه زده ازم طناز خوده که کنم رفتاري باید...بگذره باید اما بکنم میگه که رو کاري میخواد دلم...درسته

  ...بگیره جدایی

  ...بربیام پسش از نتوسنتم من که کاري..کرده عادت بهم..داره دوسم طناز میگه بهم حسم 

  ...بزنیم حرف باهم بیشتر میخوام گفت شراره! عدالته زنجیره این کجاي نمیدونم!!! من به طناز دادمو دل شراره به من 

 در شاید...باشیم باهم میخواد چی براي میدونم...نه بگم بهش نمیتونم که منم و کرد اصرار اما امشب نمیتونم گفتم 

  ...خونه برم امشب نمیتونم که دادم مسیج براش....اما باشه نداشته حرفیم اصل

  !بشنوم غرغراشو دوباره بزنمو حرف باهاش نمیخواستم 

  

  "طناز"

  :خوندم اسشو ام اس وقتی بمیرم میخواست دلم 
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  !فعال نزن زنگم.. دارم مهمی کاره بیام خونه نمیتونم امشب من - 

 به زد زنگ گوشیم به دوبار میالد...میذاره تنها شبا منو راحت که میرسه جایی به کارش دیگه حاال...بود گرفته حرصم 

  ...ندادم جوابشو خرابم حاله خاطره

 تنها که نبود درست ولی نیستم ترسویی ادمه من...که میدونه..نمیمونم تنها خونه وقت هیچ من که میدونه امید 

  !!!باشم کنارش روز و شب میخواست دلم...محیا پیشه برم که اومد دستم خوبی بهونه...بمونم

  ....زدم کننده مرطوب کرمه یه....بود قرمز چشمامم بودمو کرده گریه زیاد...گرفتم دوش حمام رفتم 

 تا زدم کیلیپس جلوشو نگهشدارم خوب نمیتونستم چون..بستم اي فیروزه ابی ساده شاله یه..پوشیدم مشکی ژاکت یه 

  ...بیرون رفتم برداشتمو موبایلمو و کیلید..پوشیدم ایمم توخونه چادر...نره عقب چادر زیره

 و امید با مشکلم نمیخوام...تو میرم و در همین پشته میذارم غممامو گفتم دلم تو کشیدمو عمیقی نفسه درشون پشت 

  !بدم نشون

  !!کردن باز و زدم در 

  :کردم بغلش...استقبالم بیرون بود اومده بازم محیا 

  ...شدم مزاحم ببخشید - 

  !!میاد بهت رنگ این چقدر..عزیزم مراحمی - 

  ...که منم خونه بیاد نمیتونست امید امشب ببخشید...ممنونم - 

  :حرفم وسطه پرید 

  !بمونی تنها نبود درست کردي خوبی کاره - 

  ...اشپزخونه تو رفتیم محیا با....میخورد میوه و بود نشسته تلوزیون روي روبه مهدوي خانم داخل رفتیم 

  ...صندلی رو نشستم 

  نخوردي؟؟ که شام... میکردم درست قیمه داشتم - 

  !!نه - 

  ..کردم درست عالقشو مورده غذاي و محمده شبه امشب...خوبه - 

  ..بودم متنفر ازش که غذایی.. قیمه غذایی چه اونم..زدم تصنعی لبخند 
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  خبریه؟ ؟ چطور - 

  ..نمیده زن بهش کسی اخرم میشه پسر پیر من داداشه کنم فک هه..بابا نه - 

  :خندیدم 

  چشه؟ مگه بیچاره - 

  !!نمیپسنده پسرو اینجوري کسی دیگه تلخه گوشت...گوشه نیست چش - 

  ... نگفتی حاال - 

  !!ها دادشه خان تولده - 

  :شدم بلند خداگاه نا کشیدم خجالت 

  ... میومدم نباید من ببخشید...پس آخ - 

  !!برادرته تولده کن فک داره فرقی چه...من مثه توام..طناز چیه حرفا این - 

  !!شدم مزاحم من حاال و بگیرن خانوادگی جشنه یه میخواستن شاید..بودم معذب 

 ***  

  "محمد" 

  ...نمیکردم حس سرمایی من اما بود سرد کردم باز درو...پنجره سمته رفتم شدم بلند دراوردمو گوشم از هدفونو 

 بیخود خود از دورم راهه از ببینم و بیاي کاش...شی رد و بیاي کاش!! حیاطشون به دوختم چشم...تراس تو ایستادم 

  میشم؟؟

 و زنه یه طناز...متاهل طناز یعنی..من...نیست عاشقی هست هرچی اسمش میکنم فک کجاست؟؟ از حسه این ببینم 

  دلبست؟؟ دار شوهر زنه یه به میشه نمیدونم من

  !!!شنیدم صداشو کردم حس شدم اویزون پله هاي نرده از...در سمته پریدم...کردم تیز گوشمو 

  !!شد جا جابه صداش با وجودم پوده و تار بار هزارمین براي که اتاق سمته برمیگشتم داشتم ناامید 

 تو اشتیاقو اینهمه که کنم نگاش چیجوري باید نمیدونم..باشم داشته رفتاري چه باید نمیدونستم...پایین برم میخواستم 

 که حساسیتایی از میترسم!! میکنم هیزي دارم دار شوهر زن یه براي کردمو غیرتی بی نکنه فک و نبینه!! نبینه نگاهم

  !بمونه کاله بی من دله سره اونوقت و بشه باخبر دارم روش
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 حرکاتم و رفتار کنترل روي حد چه تا نمیدونم اما من نمیره انتظار ازش اینم غیره یعنی میکنه رفتار معمولی خیلی طناز 

  ...میکنم نگاهش گنگ که بزنه حدس میتونه ناخداگاهم میکنم احساس...بودم موفق

 اونقدر حاال اما نبود زیبایی دختر طناز...کردنش نگاه از نمیشم سیر...چیم دنبال چهره این تو واقعانمیدونم.. نمیدونم 

  !نمیاد چشمم به هم بهترینا میکنم احساس که زیباشده من براي

 بیاد نظر به کشتر دختر خیلی من از شاید اره...کنم تجسمش نمیتونم...پیشونیم رو کوبیدم محکم... شوهرش چهره یاده 

  ...کنه تکیه بهش نمیتونه طناز..نکردم پیدا ها نگاه اون بینه مردونگی اما

  :زد در اتاق تو رفتم گرفتمو فاصله ها نرده از سریع باال میومد داشت محیا 

  ...میخوریم شام داریم بیا...جان محمد - 

  ...میام االن - 

  : بیرون میرفت داشت 

  اومد؟ کی دوستت - 

  ...هست ساعتی نیم یه - 

  االن؟ چی براي - 

  ..بفرمایید لطفا کشید ته سواالتون... اینجا اومد طنازم خونه نمیومد شب داشت کار جایی شوهرش - 

  !منم میام برو - 

  ....باشی خودت حاله به نمیذاشتم اي ثانیه بودي من مال اگه...گذاشته تنهاش راحت چه 

  ...داره؟ مالک یه خودش که داري مالکیت حسه کسی درمورده... رذالته اوجه این فکریه؟ چه این...ایستادم جام سره 

  !بودم بزرگ اتفاقه یه منتظره...بود اشوب دلم تو لحظه هر...بود بدي حسه چه 

 حسی چه ببینمش که االن میدونم...گرم و بود خیس بدنم تمام داشتم من که روانی اوضاع این با...کردم عوض لباسمو 

  ..طناز مخصوصه فقط بود حسایی یه..بود عالئمی یه...میده دست بهم

  ..مشکی ورزشی شلوار یه با...کشیدم دستش از اونروز که تیشرتی همون 

  ...بود خورده بهش طناز دسته چون بود شده عزیز برام لباس این حاال
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 ضعیف اینقدر زن این مقابل در چرا نمیدونم من...زدم استرسی پر لبخند...زدم عطر کمم یه کردم درست موهامو 

  !کردم اشتباه..میشدم عصبی زن کلمه تکرار از میشم؟ بچه اینقدر چرا..میشم

  :برگشت مامان...ببینمش نمیتونستم و بود من به پشتش میز دوره بودن نشسته 

  ..بیادیگه میکنی؟ ناز تولدته چون محمدم - 

 لبخندي دیدنم با..برگشت میگذاشت دهان به رو زمینی سیب داشت که درحالی مادر حرفه با طناز... زدم الکی لبخنده 

 برام شد نیمخیز...میز سره رسوندم خودمو سریع..باشم سوژه اینقدر نمیخواستم...ایستادم جام سره لحظه یک من و زد

  !!!اوردم هم تهشو و سر کوتاهی احوالپرسی و سالم با ومنم

 اینقدر منه عالقه مورد غذاي چون اما نشده خوشمزه شاید نمیدونم...ماست قاشق یه میخورد برنج لقمه یه همش طناز 

  ...میچسبه بهم اینجوري که بودنته هیجانه از شاید یا..میاد خوب دهنم به

 کم یه نمیکنی فک...سالگی نه و بیست تو میرم دارم!!! میکنی تسخیر زندگیمو بزرگ اتفاقاي تمام داري تو...تولدي چه 

  !میشم پیر دارم زود من شایدم یا کوچکتري؟؟ ازم زیادي

  :گفت دلخور محیا 

  نه؟؟ نداري دوست قیمه طناز - 

  :گفت معذب 

 هرچی اخه دارم حساسیت لپه به میکنم فک من...باشه حساسیت دلیلش شاید ندارم دوست اره..من ؟؟ بگم دروغ چرا - 

 دوست درکلم خوب ولی چرا نمیدونم...بگیره خارش و بیرون بریزه چونم زیره میشه باعث میخورم داره لپه توش که

  !!!ندارم

  ...تفاهمی چه..هه 

 تو میزنن زل که عالفی پسراي...بگذرم کنارش از اهمیت بی نمیتونم.. نکنم نگاهش نمیتونم..بود نشسته روم روبه 

 سیراب چی براي میکنم؟؟ نگاهش چی براي ندارم کارش به کاري که من....بدن نخ اخرش که چی؟؟ که دختره صورته

  ...نمیشم

 هول من کنم؟؟ چیکار باید نمیدونستم...بود شده کبود که کرد سرفه اونقدر...گرفت سرفش دهنش گذاشت که لقمرو 

 نفسه...اومد باال نفسش... دستش دادم اب لیوانه یه سریع..بودن شده خیره من دستپاچگی به محیا و مامان بودمو شده

  !!نشستم کشیدمو اي اسوده

  :گفت و زد تصنعی لبخند مامان 
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  میدي؟؟ اب لیوان یه محمدم - 

  !کردم رفتار چیجوري نمیدونم که بودم شده هول اینقدر میلرزید دستم...ریختم اب براش دادمو تکون سري کالفه 

  : خندید محیا 

  دهنم؟ تو میومد قلبم داشت دختر؟؟ شدي چی - 

  :گفت و زد لبخندي بود گلوش رو دستش که حالی در 

  !که نبود چیزي.... هیچی - 

  :گفت و خندید گوشم زیره مبل رو نشستم... کنارش برم که کرد اشاره مامان...اشپزخونه تو میبردن ظرفارو طناز و محیا 

  اره؟؟ ؟؟ بگیره تحویل مسدوم خانومشو و بیاد شوهرش ترسیدي - 

  ...نمیکنه سوال دلیل بی میشناسم مامانو من..هه...معنی بی سوال چه 

  چی؟؟ یعنی - 

  ..هستی پذیري مسئولیت ادم تو....خوب گفتم شدي هول دیدم اخه - 

 بکنه تعبیر دوستی انسان و مسئولیت حس روي از منو رفتار شده هرجور میخواد....زد رو حرفی همچین چرا بگو اهان 

  :میکنه فکري همچین خودش با که خوب چقدرم و...

  ...مامان معلومه - 

  ...تلوزیون سمته برگشت و زد لبخندي 

 این اومدم خودم به...کردم نگاهشون شدمو دوال اپن از...ظرفشویی ماشین تو میچید محیا و میکرد تمیز ظرفارو طناز 

  ...بهش بشی خیره و وایسی دلیل بی که نیست خواهرت دیگه

  !ونه بیست هه..برداشتم...بود میز رو بود خریده محیا که شمعی 

 چه باشم تر بزرگ ازت سال بیست اصن چی که خوب گفتم اخرش!!!  چادري دختر بزرگترم ازت سال نه خدا به خیلیه 

  ؟؟!میکنه من حاله به فرقی

  !!گرفتم دستشو منم...گرفت دستمو..بود تلوزیون صفحه به چشماش...مامان کناره نشستم میزو رو انداختم شمعو 

  !موسسه بیاد میخواد طنازم - 
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  :سمتش برگشتم سریع 

  چی؟؟ - 

  :نمیکرد نگاهم 

  ...بده اموزش نقاشی ها بچه به و موسسه بیاد میخواد طناز - 

  :گفتم زدمو لبخندي...بود نزدیکتر بهم همیشه از انگار...کنم تصور حالمو نمیتونم 

  !اومده خوش - 

  ..بره زوج روزاي گفتم محیا به ولی - 

 و کرده تنظیم مامان که بود خاصی برنامه....میرفتم فرد روزاي اکثرا من چون اخم با اینبار اما سمتش برگشتم دوباره 

  ...میکنه اجرا همرو... خوب داره امانت یه کرانم

  ...باشن داشته کالس میتونن و خالیه ها یکشنبه االن فقط..مامان نمیذارن کالس اصن که زوج روزاي چی؟؟ براي - 

  :گفت و کرد اخم سمتم برگشت 

  ...کردم صحبت کرانه با خودم من داري؟؟ کار چی چیزا این به شما محمدم - 

  ....میدادم تکون هی پامو...پایین انداختم سرمو...باشه معناي به دادم تکون سري خورد اعصاب با 

  !!نه و بیست روشن شمع یه با دستش کیک و اشپزخونه از اومد صدا و سر با محیا 

 کیک من واسه رفته امسال حاال میخرم شیرینی تولدم همیشه ندارم دوست بازیا لوس این از من میدونه محیا خدا آخ 

  !گرفته

  :گفت مامان به رو 

  ...چیزي اهنگی یه ما میدید اجازه امروزو یه حاال خانوم مامان - 

  : گفت لبخند با و انداخت باال اي شونه مامان 

  !!!!جوونیم تسلیم من.. بذار - 

 و میز رو گذاشت و کیک...زدم لبخند بهش ناخداگاه..کرد نگاهم... تلوزیون سمته رفت و طناز دسته داد و کیک 

  .... اشپزخونه تو رفت و کرد روشن اهنگو محیا....نشست
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  !ببینمش میتونستم تر راحت حاال و میزد حرف مامان با

  عادته من واسه انگار دیدن هرروز تورو 

  اهمیته بی واسم تو غیره چی همه 

 داشت که هایی فشفشه به دادم گرفتمو ازش نگاهمو سختی به...بود دسش فشفشه تا سه بیرون اومد فشفشه با محیا 

 صنعت!!( میاد بهت لبخند چقدر که میگم حاال اما نمیومد خوشم بازیا لوس این از وقت هیچ من...میسوخت

  )اومدن.نیومدن=ایهام

  بگذرم صدات شنیدن از نمیتونم 

  بگذرم هات خنده قشنگه تصویره از 

 تا جنگیدم بیهوده کردي غافلگیر نگاهمو و بود محیا به حواست وقتی...میده طول چیزو همه محیا که خوبه چقدر 

 پی برن که بده حق دلم به ولی...میکنم کالفت میدونم الکیم هاي نگاه با نه؟؟ میکنم کالفت...نبینی نگاهمو

  !بده حق...احساسشون

  : گفتم نگرفتمو دستم بده میخواست هارو فشفشه از یکی محیا 

  !مامان به بده - 

  زندکی تو که خوبی اتفاقه تویه 

  همیشگیمی عشقه داري خبر خودتم 

  ...میخواست دلم...بود لبات رو همیشگی قشنگ لبخند همون و میخوندي لب زیره...کنارش نشست محیا 

 پلک که همین..بخنده و باشه روم به رو فقط که همین هیچی نمیخواست دلم هیچی من..کشیدم خجالت خودم از 

  ...بزرگیه داراییاي..بسه برام میپره من قلبه اشارتش هر با هربار و میزنه

  نیست مهم نداره دوسم منو هیشکی اگه 

  نیست مهم بذاره تنها منو دنیا اگه 

 نگاه یه غرض بدون حتی... بار یه طناز....اما تو نیست مهم نکنن نگاهم اگه حتی... نیست مهم دیگه.. نیست مهم اره 

 با میخواد که هردختري جاي به..بخند همه جاي به.... نیاد زمین به که میدارم نگه اسمونو من..بنداز بهم اي ثانیه چند

  "بخند تو گلها همه جاي به تو فداي اي"...کنه جلب نگاهمو هاش قهقه

  قرارمی بی خیلی کنارمی تو اینه مهم 
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  روزا این کنارمی لحظه هر 

  .....دیده رو تو چون میسوزه ؟؟...میسوزه احساسم خودمو براي دلم وجودم اعماق از بفهمی که بگم باید چی 

  گلم شدي تو اینه مهم 

  روزا این خودم از بیشتر حتی شدم عاشقت خیلی 

 باز داري...محمد دله غنچه تک شدي...هام لحظه تمام شدي که اینه مهم..همینه مهم...اره نیستم دروغگویی ادمه 

  !مهمی برام خودم از بیشتر حتی خیلی مهمی برام میگم راست...میکنی تسخیر منو کم کم..میشی باز کم کم...میشی

  :بگم خالصه 

   یادم از تورو ببرم نمیتونم 

  !!دادم تو به دل که این از خوشحالم خیلی 

  ...خوشحالم اره 

  :زد داد محیا 

  ....دیگه کن فوت - 

  ..محمدم کن فوت - 

 چشم که دنیارو همه میکردم خاموش....میکردم فوت رو شب ي همه میخواستی اگه...میخواستی ازم توام کاش 

  ..منن ارزوهاي دزده دنیا این مردمه! نبینه لبخنداتو هیچکسی

 لحظه این تو... نداشتم اعتقاد ارزو به...کردم نگاهت...سال و سن این تو اونم میکنم فوت شمع دارم که باریه اولین این 

  ...بود گوشم تو هاله یه مثه اطرافم صداي..بستم چشمامو..کنم ارزو تو نگاه یه نیته به اینبار میگفت دلم اما

 سیاهی تو انداختی کیلیدشم کردي قفل مغزمو...نیست چشمام جلوي هیچی تو جز میخواستم؟؟؟ چی باید واقعا 

  میخواستم؟؟ باید چی... چشمات

  : کردم ارزو اما.. نه قلبم ته از 

  !همین کن خوبم...نداره تهی میدونم..اما میبرم لذت دارم که حالی این از...محمد همون بشم دوباره کاش - 

  ..تو فقط...نفر اولین...دید تورو چشمام...شده متولد تازه که نوزادي مثه...کردم باز چشمامو...کردم فوت 
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 شیرینی از چنگال یه...بود شیرین برام لحظه این چقدر...ظرف تو ریخت محیا و کرد تقسیم و کیک مامان 

  !میکنه تلخ نگاهم کامه به چیزو همه که مردي یه جز نیست بینمون چیزي..و...لبخندهات شیرینی...کیک

  ..نبودي کاش...نبود کاش 

 نگاهه مگه...میکردن بحث درموردش داشتن تایی سه اما شد شروع کجا از بحث این که نبودم جریان تو من نمیدونم 

  ...خندیدم فکرم به ؟؟.بود خبردار جاییم از میذاره تو

  :گفت محیا روبه مامان 

 باعث همین کرد باز حساب روش نمیشه اصال که مسئله این تو.. نمیبره پیش رو کاري زور همیشم..محیا میدونی نه - 

  ...بشن گریز دین جوونا از خیلی شده

  : گفت لبخند با کرد نگاهم 

  محمدم؟؟ نه مگه - 

  :گفتم زدمو لبخندي 

  ...ندارم نظري بنده - 

  ...صورتم رو کشید و بوسید دستشو و کرد خنده مامان 

  ..نبود طبیعی غیره لرزشه اون دیگه اما.. میزد خوبم..میزد قلبم...جونم تو اومده ارامش کم یه...بود خوب حالم 

  ... اما شدید مخالفم میدونی که شما..ها درسته نمیگم من مامان - 

 درست میریم تو منو شاید که راهی...جان مامان کن قبول..بدونی شده حل خودت براي فکرو این نکن سعی محیا - 

 با بعد دفعه تو بگیرن جریمه ازت خداتومن و ون تو بکننت بزور وقتی اما..میکنی متقاعد رو کسی اي ریشه تو...تره

  کرد؟؟ گونی تو جوونارو باید مگه بیرون؟؟ میاي اسالمی حجاب

 اما...داره امادگیشو کردي احساس چون بود چادر به اوردن روي مستقیما دادي طناز به که پیشنهادي اولین خودت تو 

  سرش؟؟ بکشم حجاب بال و بزور غریبرو یه چیجوري من

  :شد قانع و داد تکون سرشو محیا 

  ...  درسته اره - 

  :گفت و زد لبخندي طناز 
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 بخاطره نه...بود مخالف همیشه من خوده مادره...اي مسئله همچین اینم میاد؟ راه به زور با کی درسته که معلومه - 

 حرف باهات ارامش با کسی وقتی... نمیشه میخواي که اونی زور با کس هیچ میگفت نه بودیم مانتویی ما خوب اینکه

 میزنه دیگه طرفی از بگیر جلوشو هرجا از بزنی؟؟ پس رو خوبی که داري مشکل مگه کنه راهنماییت و بزنه

 درمورده نتونن که پسري و دختر..زیرشه خرابی هزارتا خودش میکنن ایجاد جوونا تو که ترسی حسه همین...بیرون

 وا چه اونم خوب..میکنن وا سنگاشونو باهم خالی خونه توي میرن فرداش بزنن حرف ازادانه خیابون توي خودشون

  )زد لبخندي!! (کندنی

  ...نیست و نبود اعتدال رو ما جامعه هیچیه 

  ....تو حرفاي به دادن گوش داره لذتی چه 

  :گفت محیا 

  داري؟ قبول رو دوستی تو - 

  مخالف؟ جنس دوستی - 

  ...اره - 

  !!نه...خوب - 

  چرا؟؟؟ - 

  ندارم؟ قبول چرا - 

  ..نیست خوب میگی چرا اره - 

  ! دیگه بده خوب میارن؟؟ دلیل بد چیزاي منع براي مگه نداره چرا اخه...خوب - 

  :گفت و داد تکون سري 

 مثه میدونم چه...داداشمه مثه میگه میکنی بازي اس باهاش چرا میگی دختره به شده مد که چیزایی این دیدین - 

  !!خواهرمه

  ...متنفرم حرف این از من - 

  :سمتش برگشتم 

  چرا؟؟ - 
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  :گفت چشمامو تو انداخت نگاشو 

  میگم؟؟؟ اشتباه...باشه نمیتونه برادري خواهر حسه وقت هیچ دارن بهم غریبه دوتا که حسی..غریبه دوتا رابطه چون - 

  ...درسته بگی تو هرچی...یعنی نداشتم جوابی 

  :گفت و زد بهم کفی خنده با محیا 

  ...کنیم باز کادوهارو بیا کن ول اینارو - 

 من یعنی...بود خوب..کردم بو...دستم داد.. دراورد عطر کوچکتره جعبه یه و کرد باز جعبرو دره خودم به بده اینکه بدون 

  ...میزدم تلخ همیشه اما میومد خوشم خنک عطراي از کال

  ...بود گرفته برام زیرش لباس با اي سرمه پلیوره یه مامانم...کردم تشکر و زدم پیشونیش به اي بوسه 

  !دستش بوسیدنه جز بکنم کاري نمیتونستم محبتم ابراز براي کردمو بغل مامانم 

  ...بودم تو فکره به منم... من و میزدن حرف جدیدشو تصمیماته و کرانه از محیا و مامان...نشستیم کم یه 

  :گفت مامان 

  ..بودم خسته خیلی امروز اتاق؟؟ توي میبري منو.... محمدم - 

  ...بخوابه میره داره که کرد خواهی معذرت طناز از و گفت شبخیر مامان..شدم بلند گفتمو چشمی لب زیره 

  :گرفت دستمو مچه که میبستم درو داشتم.. اتاق توي گذاشتم مامانو 

  !بشینی کنارشون نیست درست اتاقت تو توام برو محمدم - 

  مجرده؟ دختره مگه نیست؟؟ درست چی - 

  ... نداد جوابی 

  : گفت که میرفتم داشتم 

  ..کن خاموش چراغم - 

  !!دارم دستم بزرگ بهونه یه که خوبه...هه مجرده؟؟؟ مگه...بستم درو و زدم کیلیدو دلخور 

  ...بود شده خیره فرش گالي به و بود نشسته طناز.. اشپزخونه تو برد و کرد جمع بشقابارو محیا 

  غنچه؟؟؟ کجایی..کردم نگاهش...روش روبه نشستم منم..نشد متوجه حضورمو 
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  :گفت و زد گنگی لبخنده...کرد غافلگیرم نگاهش با 

  شنبست؟ چند فردا - 

  ..چارشنبه ااا - 

  نه؟ موسسه بیام فردا میتونم پس - 

  !بیاین میتونین خواست دلت هرموقع شما - 

 قصد با کم یه کاش!!!!!!! طناز...میدي قرار خودت مخاطب منو گاهی که خوب چه...فکر توي رفت دوباره زدو لبخندي 

  ...باشه داشته سوئی نگاه مجرد مرده یه به باید چی براي...هه..بزنی حرف باهام غرض و

  ..شیرینه گناه چقدر میفهمم تازه...میکنمت تماشا اما من....نکن نگاه نامحرمو میگن همیشه 

  گناهه؟؟ نگاهت گناهی؟ تو پس..شیرینه همیشه گناه میگفت راس مامان 

  :گفت و ایستاد روم روبه لبخند با..شد بلند و کرد صداش محیا...دنیایی زنه ترین معصوم تو نه نه 

  ...اومدم خبر بی راسش بودم خالی دسته که ببخشید مبارك تولدتونم - 

  ...روش به رو شدم بلند 

  ...بودین که مرسی حرفیه؟؟؟ چه این میکنم خواهش - 

 رو انداختم خودمو میزو رو گذاشتم هامو هدیه..اتاقم تو رفتم منم...اتاق تو باال رفتن محیا همراه و داد تکون سري 

  ...شدم خیره اسمون به پنجره از سرمو زیره زدم دستمو...تخت

  :  گفتم بهش غم با قلبمو رو گذاشتم دستمو 

  ....شدي عاشقش کنار بذار تعارفو...هیس - 

  "طناز"

  ...ببینمش تا اومدم زود خیلی.. مسخره...بود رفته امید بشم حاضر تا خونه رفتم که صبح 

  !درك به برو اصن 

  رفتی؟؟ کجا بدونم کاش...باشه اومده شب نصفه شاید گفتم بود درست تخت رو 

  ....داشت سنتی آبی هاي پارچه تیکه استیناش سر که مشکی رسمی مانتوئه یه با مشکی شلوار یه...زدم رسمی تیپ 
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  ...برداشتم کیفمم سرمو انداختم چادرمو...کردم پام بلندم پاشنه کفشه! کردم سرم نفتیم ابی مقنعه یه 

  : باز برام عقبو در سمته رفت سریع دیدنم با ماشین کناره بود ایستاده محمد بیرون رفتم در از 

  ..بفرمایید - 

  !میکردم فکر اینجوري من شاید میشد قائل برام خاصی احترام... میکرد برام که کارایی از میکشیدم خجالت 

  : گفت و انداخت سرتاپام به نگاهی.. اومد محیام 

  ...معلما خانوم عینه شدي...خوشتیپ چه به به - 

 صداي همش..بذاره اهنگ ماشین تو نداشت عادت کال!! نشست جلو رفت محیام و بست و در!! باال رفتم زدمو لبخندي 

  ..!بود بلند رادیو این

 جوابه نمیخواست دلم باشم نداشته حوصله نکه..نداشتم کسو هیچ حوصله...بود متن مسیج...بود داده مسیج بهم یاسمن 

 هروقت... چیزي ناهاري شامی براي نکنه دعوت مارو گفتم مامان به حتی!! دراره زندگیم از سر اخرش که بدم رو کسی

 میام مامانم پیشه من نیاد و کنه لج امید و کنه دعوت میدونم چون..بریم نشده قسمت هنوزم اما میایم سرزده خواستیم

  !پایین

  ...دلنگرانشم منم بفهمه باید...باشه پیگیرم که میدادم یاد بهش باید امید به بزنم زنگ میخواست دلم 

  بله؟ - 

  خوبی؟ سالم - 

  ...اره - 

  کجایی؟ - 

  باشم؟؟ کجا باید - 

  ...نشم ضایع محمد و محیا جلوي زدم الکی لبخندي 

  ...اي مغازه پس - 

  ...اوهوم - 

  کنم؟ درست چی شام...اوممم - 

  کنی؟ درست چی شام بپرسی االن از زدي زنگ - 
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  داره؟ عیبی مگه اره - 

  !داري دوست هرچی نمیدونم - 

  ...باشه - 

  نداري؟ کاري - 

  :گفتم ارومی صداي با 

  بودي؟ کجا دیشب - 

  :باال رفت صداش 

  ..بدم جواب باید - 

  ...اره - 

  تو؟ میگی چی - 

  ...بودم دلخور خیلی دستش از.. میکردم وگرنا کنم قال و داد نمیتونستم 

  خوابیدي؟ کجا...دیشب بودي کجا میگم - 

  خدافظ - 

 میکرد تا بد باهام داشت زیادي میگفتم بهش چیزي یه باید کنم کنترل خودمو نمیتونستم شکست دلم!! کرد قطع 

  :نوشتم براش

  هستی؟ مزخرفی ادمه خیلی میدونستی - 

 اما..بشه ادم امید هم بپره خودم سره از عاشقی هواي هم که میزدمش اینقدر و بود اینجا میخواست دلم!! نداد جوابی 

  شدم؟ بداخالق عتیقه این چیه عاشق نمیدونم من...میکنم خم سر عشق جلوي من حیف

  :گفت گوشم زیره گرفت دستمو محیا! شدم پیاده نگهداشت محمد 

  ...اینجاست...کنم اشنات کرانه با باید امروز - 

  ...بود شلوغ صبح موقع این چقدر...داخل رفتیم و کرد قفل ماشینشو محمدم دادیم تکون سري 

  : گفت خنده با محیا...میومد ویق و جیغ و تولد موزیک صداي...باال طبقه رفتیم 
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  !!گرفتن جشن براش اینجا هاست بچه از یکی تولده - 

  :گفت محیا که میومد سرمون پشته داشت محمد...مدیریت اتاق تو رفتیم و زدیم در... پیششون برم میخواست دلم 

  کجا؟ تو - 

  ...دیگه اتاق تو بیام - 

  ..نیست اینجا اراد اقا - 

  :گفت و کرد باز درو زور با 

  ...هست چرا - 

  :گفت و زد لبخندي دید و اراد وقتی 

   دیدي؟ - 

  ...میشناسن همدیگرو خودشون برادرنو خواهر خوب اما چرا نمیدونم.. شد ناراحت محیا..تو رفت و 

  ...داد دست باهام و جلو اومد..بود جوون و چادري دختره یه کرانم...کین کرانه و اراد فهمیدم باالخره 

  ...ما خانوم طناز اینم - 

  :گفت کرانه زدمو لبخندي 

  ...اومدین خوش - 

  !!ممنون - 

  :سمتمون اومد و شد بلند اراد 

  !گرفتم...گرفتم...معلم خانم حاالم داشتنی دوست همسایه شدن بعد نجات فرشته شدن اول ایشون اهان - 

 به دست اراد کناره اومد و کرد نگاهم لبخند با محمد...نداشتم دیگرانو داره خنده حرفاي جواب وقت هیچ...خندیدم 

  !!ایستاد سینه

  :گفت کرانه 

  کنیم؟؟ اشناتون فضاش با و بزنیم سري یه بریم میخواین - 

  :گفتم انداختمو باال ابرویی 
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  !!معلومه - 

  ...بیرون رفتیم نفري سه 

 عکسشو که رو پارسایی همون محیا.... بودن قشنگ چقدر....سمتشون اومدن داد و جیغ با کرانه و محیا دیدن با ها بچه 

  ...کنارم اورد و بود داده نشون بهم

  ...سالم -

  :گفتم کشیدمو موش بی سره به دستی زانو رو نشستم 

  خوبی؟.. عزیزم سالم - 

  :گفت و زد سرش به دستی 

  خوبم؟؟ یعنی این - 

  :گفتم کردمو بغلش...زبونی عجب...خودش به چسبوند پارسارو خنده با محیا 

  هستی؟؟ دیدم که مردایی ترین جذبه با و ترین جنتلمن... ترین خوشتیپ از یکی تو میدونستی - 

  :گرفتم دستشو خندیدمو منم... خنده زیره زد پقی...کردم نگاهش 

  میخندي؟؟ چی براي - 

  ...بود نگفته چیزي همچین بهم هیچکی اخه - 

  :کشیدم بینیشو کردمو جمع قیافمو 

  ...میگم من حاال - 

  بدم؟؟ نشون بهت نقاشیامو میخواي - 

  !!حتما اره - 

 تخت تا سه با اتاق یه...ها بچه بقیه سمته رفت محیا...اتاق سمته کشوندرفت خودش با و گرفت دستمو صمیمانه خیلی 

 کمده از...تجهیزات عالمه یه با اونم تخت تا سه.. باشه باید دیگه اتاقاي بقیه به نسبت تري ویژه جاي حتما اینجا..خواب

  ...دراورد جعبه یه تختش کناره کوچیکه

  ...بود کرده تا نقاشیاشو..عـــزیزم..تخت روي گردوند برش و کرد باز درشو 
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  ...کنارش نشستم منم 

  ...قشنگه چقدر...برم قربونت - 

  ....داشت بیشتري تاکید نقاشی از قسمتی روي واقع در...داشت مفهوم یه نقاشیاش اکثره 

 روي داده فشار رو شمعی مداد خوب بود معلوم... رنگی هر به حاال بود کشیده پررنگ نقاشیاشو هاي بچه همه موي 

  ...بدم فشارش میتونم تا کنمو بغلش میخواست دلم...کاغذ

  :گفتم کردمو بهش غمگینی نگاه 

  نیست؟؟ خوب زیادم داشتن مو میدونی - 

  :گفت تعجب با 

  چرا؟؟ - 

 گرمت خیلیم تازه...حمام بري موهات خاطره به زود به زود باید...کنی شونش همش باید صبح هرروز خوب..چون - 

  ...بودم تو مثه داشتم دوست منکه..میشه

  میگی؟؟ راس - 

  بگم؟ دوروغ میخوره قیافم به - 

  !ببینم مو با خودمو شده روزم یه بوده ارزوم همیشه من...اما خوب نه - 

  :کردم زمزمه گوشش زیره کردم بغلش 

  !!!میبینی میبینی - 

  :گفت خنده و خجالت با 

  ببینم؟ تورو موهاي میتونم - 

  ....اره یعنی هم رو گذاشتم پلکامو میخواست؟؟؟ چی هه..خندیدم 

  گفتم جک براش انگار..دل ته از خندید...بیرون انداختم مقنعه از موهامو فراي از تیکه یه دراوردمو چادرمو 

  :موهام به کشید دستشو 

  پیچیه؟؟؟ پیچ چقدر...آآآآآآآ - 
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  ...گرفت خندم 

  ...پیچپیچی نه فرفري میگن بهش.. هه پیچی؟؟؟ پیچ - 

  ...ندیده فر موهاي تاحاال انگار...خندید بازم 

  تو؟؟ بذارمشون میدین اجازه - 

  :گفت خجالت با...کرد ولشون و خندید بازم 

  ...خوشگله خیلی - 

  : سوخت براش دلم 

 دارم دوست اصن..پالست و پخش برم دورو همش کنم شونش نمیتونم...بده اینقدر...نیست خوشگل اصنم اتفاقا - 

  خوبه؟؟..کنم تو مثه موهامو

  :ترسید چشماش 

  ... میشی پشیمون...نکنیا نه نه - 

  ...نمیکنم چشم - 

   چیه؟؟ اسمت خاله - 

  .... کن صدام داري دوست هرچی..طنازه اسمم...اوممممم - 

  اینجا؟ میاي بازم - 

  ....میام زیادم زیاد اره - 

  ..واقعا - 

  :روهم گذاشتم پلک 

  ....نمیکشی مو فقط دیگه بعد به این از...بدم یاد نقاشی بهت بعد به این از قراره چون..آره - 

  ..بکشم فرفري تو موهاي مثه همش میخوام تازه چرا - 

  ...میکرد نگاه ما به و در چارچوب به بود زده تکیه سینه به لبخند،دست با محمد...سرم پشته رفت نگاهش...گرفت خندم 

  :گفت همونطوري سمتشو دوید دیدنش با پارسا 
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  ....محمد عمو - 

  ...میداد شکل بهمون جوابشو وارد خیلی محمد که دراورد رو حرکاتی دستش با بهش رسید وقتی پارسا 

  :گفت سرشو به کشید دستی...قدش میزنن اینکه مثه 

  قهرمان؟ چطوري - 

  ....خونه برم شاید پایین اومده خونم پالسماي... خوبم - 

  دادي؟؟ نشون نقاشیاتو....خوب چه - 

  :گفت باشه افتاده چیزي یاده انگار محمد سواله به توجه بی پارسا 

  ....فر میگه بهش....پیچیه پیچ همش....که چجوریه خاله موي نمیدونی عمو واااي - 

 انداخت میداد تکون سرشو که ودرحالی گرفت دندون به لب خنده با...کردم نگاه محمد به کشیدم خجالت 

  :گفت پارسا به ارومی صداي با کنه کنترل لبخندشو داشت سعی که همونطوري...پایین

  ...!!نگیا کسی جلو دیگه عمو - 

  چرا؟؟ - 

  :گفت بیشتري خنده با و باال انداخت ابروشو 

  !!زشته - 

  :گفت پارسا...بیرون رفتم خجالت با...بشم رد بتونم تا رفت کنار...بیرون برم میخواستم 

  ...رفت فرفري خاله هه - 

 خندم کاراش از خوب اما بود سرتقی پسره عجب..واینسادم دیگه...کندش زمین از و زد قهقه بلندي صداي با محمد 

  !!میگرفت

  :گفت سمتمو اومد کرانه 

  رفتی؟؟ کجا - 

  ..بودم پارسا با - 

  ...شدي اشنا ترینشون باز زبون و ترین سرتق با نیومده هنوز اوووو - 
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  ...بامزست خیلی - 

  ...خیلی اره - 

  ..بدم نشون بهت دیگم اتاقا بریم بیا - 

 دیدنت با بعضیاشون میشدن اخت باهات زیادي بعضیاشون بودن عجیبی هاي بچه...بودم شده اشنا جا همه با تقریبا 

 کنده وجودم غمه اون از چندساعتی یه حداقل بود شادي فضاي! میخوابیدن تختشون رو میپریدن میکشیدنو خجالت

  !میشم

 محک تو سال همون از همین خاطره به گرفت شفا و داشت سرطان اراد همین شوهرش میگفت...بود جالبی زنه کرانه 

  !شدن شناخته زوجها سهامدارترین از یکی

  :خانومش کناره اومد و شد بلند اراد! قبلی اتاق همون توي رفتیم باهم و شد ملحق بهمون محیا 

  ..کارتم جذبه این روانیه اصن - 

  ...زد بازوش به مشتی خنده با کرانه 

  ...بود ها جلسه واسه میز....زیاد طوله با بزرگ تقریبا میزه یه دوره نشستیم 

 و میکردن بحث نیست مناسب خونوادشون مالی وضعه که هاي بچه درمورده محیا و کرانه...تو اومد ما بعده محمد 

 میزدنو حرف باهم اهسته محمدم و اراد..بشن متقبل درمانو هزینه از بخشی خودشون مردمی کمکهاي با باید اینکه

  ....میکردم نگاه محیا و کرانه به..بود نشده اب یخم هنوز من..محمد خندیدناي گاهی

  :گفت و محمد به کرد رو مقدمه بی کرانه 

  خبریه؟؟...حالی سره میخندي؟؟ اینقدر امروز سید؟؟ چیه - 

 بقیه کنه بخیر خدا...سید میگن که اینجا محمدم میگفت که مامانش...میکردن صداش چیزي یه هرجا جالب چه 

  ..میزنن صداش چی دوستاش

  :گفت و خندید باز محمد 

  !!خوشحالم اره.. شده معلوم خودم با تکلیفم - 

  بودي؟ بالتکلیف مگه ؟؟ تکلیفت - 

  پرمون؟؟ تو بزنید باید فرمیم رو روز یه ما حاال بابا اي - 
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  :گفت و اورد باال تسلیم حالت به دستشو کرانه 

  ..شادیم مام بخند بخند....میخندي داري تو که روکرده بهمون خدا نه نه - 

  :گفت محیا 

  ..نیست اخالق خوش نمیخنده؟؟؟ محمد...کرانه نشو بدجنس - 

  :گفت اروم و زد محیا شونه به اي ضربه کرانه 

  ...میکنم شوخی - 

  :گفت اراد طوالنی سکوت ي بعده 

  کارتون؟ سره برین امروز از میخواین شما خانوم طناز - 

  امروز؟ از - 

  ...اشناشید باهاشون میدونم چه...کنن اماده چی بگین ها بچه به برین...جلو میفتین جلسم یه اره - 

  ...بیکارن امروز اخه 

  :کردم کج سرمو زدمو لبخندي 

  ....خدامه از - 

  : گفت محیا 

  کجاست؟؟ میدونی که خودت....بازي اتاقه...سالنن ته اتاق تو همشون االن..برو پس - 

  ..اره اره - 

 طرزه به شدن من حضوره متوجه تا..کردم نگاشون داخلو کردم سرمو!! میکرد بیداد سالن ته از صدا و سر...بیرون رفتم

  ...اتاق تویه برد خودش با و کشید دستمو سمتمو اومد پارسا..ایستادن جاشون سره و شدن ساکت داري خنده

  ..خودمونه از کنید شیطونی ها بچه - 

  ....باال بود رفته صداشون میکردنو شیطونی همه داري خنده طرزه به بازم...میمردم خنده از داشتم 

 دستشو بیل مثه پاستلو...هه...میکردن نقاشی میزو پشته بودن نشسته بعضیا سرشون باال ایستادم 

  :کرد اخم و کرد نگاه بهم..گرفتم دستاشو و بچه دختر یه کناره شدم خم...خندیدم...میگرفتن
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  ...بکشم میخوام - 

 پر و عصبانی صداش تا بگیره بکار تالششو تمامه میخواست اما کنه ادا درست نمیتونست..بود چیزي یه اصن لهجش 

  :گفتم زدمو لبخندي...باشه جذبه

  ...ببین دستت بگیر اینجوري پاستلو...بکشی بهتر که کنم کاري میخوام منم - 

  ...بدخالق چه...گرفت یاد تا کردم امتحان دستش رو خودم...گرفت همونجوري دوباره..دادم نشونش و 

 و گل لبخنده دیدنم با..بود دار خنده کاراشون واقعا... دستش بود گرفته همونجوري دیدم که دوباره...شدم رد کنارش از 

  ...میکنی لج و بلدي پس...دستش تو گرفت درست پاستلو و زد گشادي

  :گفتم پارسا به 

  باشه؟؟ من به حواسشون کنن؟؟ نگاه من به تا کنی جمع همشونو میتونی - 

  ...نمیکنن نگات خودمونی از گفتم دیگه نه - 

  :گفتم خنده با 

  نمیشه؟؟ اینبار یه حاال - 

  !داره شرطی یه - 

  چی؟ - 

  ..ببینم موهاتو کله بذاري بار یه - 

  ...شکلین چه نگی کسی پیشه دیگه که شرطی به - 

  ...داد تکون باشه نشونه به سري 

  ....موفرفري...بگین بهش....میده یاد نقاشی....فرفریه مو اسمش) خنده با( هست؟؟ خانومه این...کنید نگا منو - 

 نگاه من به شدنو ساکت..داشتن اعتماد دیگه بهم فقط ها بچه انگار..بود لذتبخش درازیاش زبون و کاراش واقعا 

  :نزدیکتر رفتم دراوردمو چادرمو...کردن

 و بشیم اشنا باهم میخوام االن بعدشم..طناز خاله بگید میتونید طنازه اسمم...نیست فرفري مو اسمم همه از اول - 

  باشه؟؟ بدونم اسماتونو
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 نمیسپردم حافظم به سرعت این به من چون فایدست بی میدونستم البته..پرسیدم اسماشونو یکی یکی جلو همون از 

  ...که

 روزاي به فقط این اما..بود پارسا حرفه حرف....میشدن ساکت شین ساکت میگفت میخندیدن بخندین میگفت پارسا 

 براي انتظار همه اون با واقعا..داشتم حسی همچین متقابال منم و شدن دلبسته بهم زود خیلی ها بچه....میشد ختم اول

  !میکندم دل سختی به باشمو کنارشون داشتم دوست بازم امید دیدن

 به اینا از کودوم هیچ اما..میکردم ارایش میگشتم خوب خونه تو....بودم گرفته عجیبی روحیه من و شد تموم روزم اون 

 میذارم اختیارش در که زنانگی اینهمه از راحت اینقدر که مشغوله دیگه جاي سرش میکردم حس..نمیومد امید چشمه

  ....میگذره راحت

 زود دلم هم چون موسسه میرفتم اوقات بیشتر اما برم درمیون روز یه بود قرار یعنی..میرفتم درمیون روز یه تقریبا من 

  .... نداشتم خونه توي کاري هم میشد تنگ زود به

  ...خرید بریم بگم امید به تا میزدم دل دل من عیدو به بود مونده هفته یه 

  ....میدید فیلم داشت و بود نشسته شام بعده 

  ...امید - 

  هوم؟؟ - 

  خرید؟؟ بریم فردا میاي - 

  چی؟ واسه خرید - 

  !!دیگه عید خریده - 

  ....بیام نمیتونم...شلوغه سرمون عیده نزدیکه نمیتونم - 

  ...شدم ناراحت 

  ...مغازست که شرارم بیار رو کسی نداره عیب که روز یه حاال خوب - 

  ...برو دوستت باهمین اصن....گیرنده نمیشه طناز که گفتم - 

 میگه...نشدم پاپیچش دیگه خرید؟؟ بري دوستت با گذاشته تنها تورو که گوریه کودوم شوهرت نمیپرسه محیا بعد هه 

  !بگیرم نتیجه تا میکنم کارو همین.. میکنم کارو همین دارم منم نمیپچه پام و پر به...نمیزنه غر هی شراره

  :تخت رو بود نشسته محیام و میکردم پهن رختارو داشتم....خونمون بود اومده محیا 
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  نمیزنه؟؟ یخ طناز - 

  موسسه؟ نرفتی تو چطور...افتابه که امروز نمیبینه مگه...شده خوب هوا بابا نه - 

  ... خونشون میبرن هارو بچه اکثره عیده نزدیکه دیگه اخه - 

  ...باشه شلوغ سرتون باید االن میکردم خیال - 

 تحته مستقیما سرپرستنو بی که هایی بچه باید خوب شلوغه سرمون اره....مایی از جزئی توام سرمون بگی باید دیگه - 

 تو خدماتی قسمتاي اکثرا...نمیشه مربوط داخلی و اجرایی بخشه به خیلی دیگه این خوب اما کنیم نونوار پوشش

  !نمیرم فردام نه وگرنا چیزا اینجور و کمکا تحویل براي گیره پاش محمدم...تکاپوان

  ...دیگه نرم منم پس - 

  !نمیام من اما میره هرروز کرانه..برو داري دوست اگه - 

  ...محیا راسی...نمیرم منم نیستی تو دیگه نه - 

  جان؟؟ - 

 نمیتونست دارن زیاد کار مغازه ایناس و عید شب که میدونی خوب خرید بریم باهم بیاد گفتم امید به من راسش - 

 مجبور...خرید بریم باهم بیاي بودي مایل و داري دوست اگه گفتم...بگو رك نکنیا رودربایستی البته...گفتم....بیاد باهام

  ....نشیا

  !دیگه شد اضافه بهمون یکیم حاال امسال خوب....میرم محمد با تنها هرسال منم خدامه از چیه؟؟ مجبور بابا نه - 

  !نشوندم گونش به اي بوسه شادي از زدمو لبخندي 

  ...نمیزنی سینم به رد دسته که مرسی - 

  ...شد بلند و زد لبخندي 

  ....کنم اماده ناهارو باید...برم دیگه من - 

  ...همینجا بمون محیا - 

  ...میاد االن محمدم بذارم تنها نمیتونم که مامانو که میدونی - 

  ...شی راحت تو میگیره زن محمدتون این کی اوووف - 

  ....واال نمیدونم - 
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  :گفت و خندید 

  دیگه؟؟ فردا شد قرارمون پس نداري؟؟ کاري - 

  ...ندارم مشکلی باشه فردا؟؟ - 

  ...فعال پس - 

  !!خدافظ - 

 غذاهارو اینجور که کیه اما نه یا داره دوست امید نمیدونم...کردم درست الزانیا شام....تو رفتم کردمو پهن لباسارو 

  ..باشه نداشته دوست

  ...داشت اي فیروزه ابرنگی گالي روش کردم تنم ساتن کوتاهه پیرهن یه کردمو عوض لباسمو 

  !میشد صاف موهام وقتی میکرد تغییر قیافم چقدر...گذاشتم باز کردمو اتو موهامو 

  ...امید منتظره بودم نشسته...بود نیم و هشت هشت حدودا ساعت....زدم صورتیم رژه یه 

 دیدم که و میالد شماره..گوشی رو پریدم امیده اینکه هواي به بود تلفن صداي...طرفی از میزد شور دلم..بودم کالفه 

  :خوابید بادم

  ...سالم - 

  ...چادري دختر چطوري سالم - 

  : گرفت خندم 

  کجایی؟..مرسی خوبم - 

  ...کار سره - 

  نمیري؟ مغازه دیگه تو - 

  نمیدونی؟ مگه وقته خیلی نه - 

  بودن؟؟ تنها باهم میالد و شراره روزا این تمامه یعنی...ایستاد قلبم 

  ...میالد تاحاال کی - 

  ...اینجا کاره میکرد خستم...نداشتم کشش واقعا...نرفتم دیگه منم اومد دختره این اینکه بعده روز چند یه - 
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  ...میالد - 

  شده؟ چیزي - 

  تنهابودن؟؟ باهم امید و شراره مدت تمام یعنی - 

  :داد جواب تاخیر با 

  همونجوریه؟؟ رابطتون هنوز مگه - 

  :کردم بغض

  ...میالد نمیکنه بهم نگاهم یه همون دیگه حاال همونجوریه؟ هه - 

  :ترکید بغضم 

  !داده دستم کاري یه شراره میدونم من میالد - 

  ..نمیکنه خیانت باشه هرچی امید...طناز میکی چی - 

  ......دیگه حاال...میالد مرده شناختی که حسابی و درست امیده اون دیگه...ساختس هرکاري حاال امید این از چرا چرا - 

  ...برید امونمو گریه 

  شده؟؟ چی بگو...باش اروم ببینم نکن گریه خدا تورو طناز - 

 بهش توجهی و میکنه نگاهش هنوزم امید میکردم فک...میبازم دیگه دارم میکنم احساس فقط....فقط هیچی هیچی - 

 فکرم کن دعا میالد...بود کجا نیومد خونه که شبایی اون مطمئنم حاال...میالد واي...باشن تنها نمیکردم فک اما..داره

  ...کن دعا..باشه اشتباه

  ... همین کنه ارومم کم یه میتونست که بود راهی تنها گریه... در به دادم تکیه زمینو رو نشستم 

 مثه برداشتمو لیفو حموم سمته رفتم گریه با..اتاق گوشه انداختمش پیرهنو کردمو عوض لباسمو...بلندشدم حرص با 

  ....لبم رو میکشیدم ها دیوونه

  ...میبینی چیجوري منو که نیست مهم برام دیگه..نمیکنم قشنگ واست خودمو دیگه - 

  :میکردم فریاد میزدمو ضربه حموم دیوار به بدبختی با 

  ......تو به لعنت شراره به لعنت...نمیام چشت به ذرم یه همون دیگه میدونم - 
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 زبرو لیفه وحشیانه که اینقدر بود قرمز لبم دوره....بودم متالشی....بودم زده زنگ درون از من...هه....اما میزد زنگ تلفن 

 و نمیومد باال نفسم....دوش زیره رفتم همونجوري کردمو باز و سرد ابه... شده پاك اریشم تا صورتم به میکشیدم

  ...نداره فریادهامو تحمل صدام تارهاي دیگه میکردم احساس

 از بفهمه نمیخواستم...ببینه کرده گریه منو نمیخواستم حموم تو برگشتم دوباره...اومد در قفل صداي....بیرون اومدم 

  ...زدم چنگ زمان و زمین به حسادت

  :کرد صدام...بود در پشت...بفهمه نمیخواستم 

  ...طناز - 

  :گلوم تو نشست بغض بیشتر صداش شنیدن با اما کردم صاف صدامو 

  بله؟ - 

  بیرون؟ میاي کی - 

  ....اومدم تازه - 

  نداریم؟ شام - 

  ..اومدم تازه من بخور....سالردمه تو چرا - 

 اما دارم دوسش هنوزم...نه شدم متنفر ازش بگم نمیتونستم...که....که بود گرفته حرصم ازش اونقدر...رفت و نداد جوابی 

  !میکرد خاکسترم احتمالیش هاي عشوه و شراره قیافه یاده..میکشیدم عذاب صداش شنیدن با

 یا و...آب پارچ سرکشیدن مثه...خوردن غذا دست با مثله....ارزه می لذتش به اما داد انجام نباید کارارو بعضی اینکه با 

 "نده شفا خدا.... نمیبینی خوبیامو نمیکنی فکر بهم میدون وقتی...نیستی من معشوقه میدونم وقتی تو به کردن فکر

  !رو عاشقی هیچ نده شفا خدا..شده مرض نوع یه عاشقی اینروزا وقتی

  ....اما داشتنیه دوست چهره این الیقه عشق میکردم فک...داري داشتنو دوست ارزشه میکردم فکر 

 "هیچکس" گاهی....کن باور...بست همه روي درهارو ، کرد تف پنجره از هارو عاشقانه ، داد قورت رو بغضا باید گاهی 

  ...هیچکس...نداره شدن دچار ارزشه

 منم عشقه بشه درست امید اگه اره...داره مرمت به نیاز شده زخمی عشقم میکنم احساس....میشه خوب میگه محیا 

  ...داره فرق شدن اول روزه با شدن خوب...اما میشه خوب
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 نمیتونم میکنه ظلم بهم اینقدر وقتی...کم یه فقط خدا به..نمیمیرم براش ازدواج از قبل اندازه به دیگه...روراستم خودم با 

  ...هستم منم باالخره...بگیرم نادیده خودمو

 بایستمو رودرروش میتونم حاال میکنم اقرار اما..نمیشه...هوا بره نمیشه دود یهو عشق اینهمه...دارم دوسش بازم اما 

  !!نبینه ضعیف منو که...نگیره گریم که بکنم سرکوب بغضمو میتونم جلوش دیگه حاال...بزنم حرفمو

  ...کنه خیانت...سرش تو بکوبم راستشو میتونم بگه دروغ...بزنم داد میتونم..بزنه داد حاال 

  ...نمیکنی نه نه نه..خیانت 

 خودم به تو داشتن دوست و انتخاب با که منم نکردي خیانت تو...اما نداري منو پاك عشقه لیاقته که کنم باور نمیخوام 

  ...میکنم خیانت دارم

 من و بیاي...سمتم به بیاي گامی یه توام شاید...میکنم طی یکطرفرو عشقه این هروز دارم من میگفتم خودم با 

  تو؟؟؟ دله از انتظاریه چه...ننداختی راهم نشونی به نگاهی حتی تو.... اما بدم جریمشو

 میشکنه بار هزارمین براي بیده همون..میشکنم ببینم زندگیم تو شراره از اي دیگه کوچک نشونه اگر که میکنم اعتراف 

  ...تر سنگین تر عمیق اینبار اما

 ارزوي چه...هه...تو عشقه تو بودم لشکر سیاه..میخندم احمقانم حماقته به اختیار بی میکنم فک که تو به که جدیدا 

  .....افسوس...اولم نقشه بازیگر میکردم فک.. محالی

  ...باشه دیگه کسی سهمه نگاهت اگه نمیبخشمت..کنی جفا عشقم به اگه امید نمیبخشمت 

 بد تو نگو..کردم خیانت بگی که باش ادم انقدر...میکنی خیانت..بخونم رفتارات تک تک تو اینو میتونم و بدجنسی تو 

 این...کردم شک خودم به خودمم که میگی بدبودنم از اینقدر...میکنی ناامید خودم از منو ذره به ذره میبینم...اما بودي

 محکم اینقدر خودم سره تو بکوبی خودمو اینکه..کثیفیه شگرده هست هرچی.. ببازونی خودم به خودمو...توئه شگرده

  ...برم دستت از که بزنی

 براي...میشه تنگ بودنم کنه همه براي دلت روز یه که خدا به....رفتم چیجوري بفهمی تازه برمو دستت از 

  !کن باور..میشی تنگ دل بودنم نچسب براي حتی...غرغرام

  !!!!خیانت.... محبت اما..میاره پول پول...میاره خواب خواب میبینی؟؟؟ دنیارو کاره 

  ..!نیستی هم..میدي دردم هستی هم تو...نبودشون با گاهی....بودنشون با گاهی دیگرانه از درد همیشه 

 میخوندم شهرزادو هاي قصه کسی براي...میزدم حرف کسی با مدت تمام...تو نه بود من از اشتباه... امید بزنم فریاد بذار 

  !!!!!!منه کجه سرنوشته دزده اون... میدونم بود؟؟؟ کی اون...بود گذاشته جا دیگه یکی پیشه سمعکشو که
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  ...م ر ي م ب میخواد دلم..بخون شکسته پس....میخوره بهم نبودنت سرماي از دندونام...بمیرم میخوام 

 میفهمی؟؟ حالمو...کنی سقوط ها خاطره از....بیفتی خاطره یه ایوون از کافیه ، مردن براي بزرگیه الف طبقه بیست 

  ...نمیخوره دردم به مرگم دیگه که شدم ضعیف اونقدر

  ....مردن ندیده عیدو هنوز ها ماهی....حوض کناره نشستم 

  !!!!!!میمونه باز ماهیا دهن که اونقدر...زیباست خیلی مرگم گاهی 

  نفهمم وقت هیچ کاش....کردي چه من بی مهتاب شبه بدونم نمیخوام...بمونه ابر پشته همیشه ماه کاش 

 نزدم زنگ دیگه... در دمه رفتم پوشیدمو چادرمو! نمیرفتیم و میشد کنسل کاش....پوشیدم لباس حوصله و حال بی

  ...بیرون اومد محمد ماشین و شد باز اتومات در هردوتا...موندم منتظر همونجا

  :موهاش رو گذاشت افتابیشو عینک پایینو داد شیشیرو دیدنم با 

  منتظرین؟؟ وقته خیلی...سالم - 

  ...سالمی نه لبخندي نه 

  ... نه - 

  :بیرون اومد میکرد پاك عینکشو شیشه داشت که درحالی محیا...شد دلخور کمم یه و کرد تعجب لحنم از 

  !میره ور خودش به وایمیسه ساعت یه دخترا مثه بگو محمد این به شدي؟ معطل خیلی خدا تورو ببخشید - 

  :گفتم زدمو کوتاهی لبخنده 

  ...اومدم تازه نه - 

  شده؟ چی یعنی داد تکون سرشو و کرد تنگ چشماشو...رفت وا قیافم دیدنه از محیام 

  ...هیچی یعنی کردم پایین باال سرمو منم 

 تمام...میدونه خدا که بودم کرده گریه اینقدر بود تابلو چشمام میدونم..میکرد نگا ایینه تو از محمد هی حاال..نشستیم 

  !میکردم گریه میخوندمو قران نشستمو ظهر

  :گفتم کالفه 

  افتاده؟؟ اتفاقی محمد آقا- 
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  :گفت و زد لبخندي 

  چطور؟؟؟ نه - 

  میکنید؟؟ نگاه اینقدر چرا پس - 

  :گفت سریع محمدم...کرد اخمی محمد به محیا 

  ...نیست خوب حالتون کردم فک...دیدم آخه - 

  ..نیست چیزي نه - 

 چیزیم یه تازه میکنه بازي واسم رانندرم نقشه داره نشستم ماشینش تو...بودم شده پرو چه...پنجره سمته روموکردم 

  !میخوام دستی

  ...میزد قیمت گرون...بودم نکرده خرید جاهایی همچین از حال تابه..کردم نگاه بیرونو...نگهداشت 

  :گفت گوشم زیره محیا...شدیم پیاده 

  کردي؟ پیدا مشکل امید با بازم - 

  ...نه - 

  چی؟؟ پس - 

  ....هیچی محیا هیچی - 

  !نمیگم نه..خیانت به مشکوکم..ریخته روهم خالم دختر با که مشکوکم..مشکوکم شوهرم به بگم نمیخواستم 

  ...بود قشنگ خیلی پولشم خوب...بود قشنگ و شیک واقعا مانتواش...بزرگ فروشی مانتو تویه رفتیم 

  ..سمتش برم که کرد اشاره... میداد نشون محمد به و میکرد نگاه مانتوارو ذوق با محیا 

  نه؟ قشنگه این - 

  ...خیلی اره - 

  بگیرم؟ - 

  ..بعد چیجوریه ببین...کن پروش اول..خوب - 

  نه؟؟ قشنگه کرم بگیرم؟؟ رنگیشو چه - 
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  :انداختم باال اي شونه...نمیومد خوشم کرم رنگه از وقت هیچ من 

  ...داره همخونی روشم کاراي...تره خوشرنگ ایش قهوه..نمیدونم - 

  !اومدي باهامون شد خوب... میگی راس - 

  :گفت لبخند با....بود دستش اي سرمه مانتوي یه کنارم اومد محمد...پرو اتاق تو رفت 

  نه؟؟ قشنگه این - 

  :دادم تکون سري 

  ...خوبه اره - 

  :گفتم بره که برمیگشت داشت حرف بی...بود قشنگ چقدر 

  گرفتین؟ کسی برا - 

  ...همینطوري..نه - 

  ببینم؟ میشه - 

 سرمه و ابی خانواده هم دوزیاي تیکه کال مانتو طرفه یه...بود ساده و شیک خیلی خوب اما...بود گنده خیلی!! دستم داد 

  ...بود حالتی یه...داشت اي

  گرفین؟؟ کجا از - 

  اومد؟ خوشتون - 

  ...داره سایزایی چه ببینم اره - 

  :گفــت و رفت جلوتر 

  ...اینجاست بیا - 

 و اندازه داشتم...گرفتم کوچیکترشو دوسایز یه... بود خوشرنگ ایش سرمه فقطم..رگالش به زدم دیدي یه...دنبالش رفتم 

  :گفت لب اروم حرکت با...میکرد نگاهم داشت.. باال گرفتم سرمو..میدیدم قیمتشو

  خوبین؟؟ - 

  ...بله - 
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  :گفتم زدمو لبخندي...بود قشنگ تنش تو خیلی...کرد صدام و کرد باز درو محیا...شدم رد کنارش از 

  ...خوبه - 

  واقعا؟ - 

  ..اره - 

  نیست؟ تنگه سینش رو کم یه میکنم فک - 

  ...اندازش خوبه خیلی.. نه - 

  ...میگیرم همینو پس - 

 از میخواستم فقط...بگیرم ایراد ببینمو خودمو ساعت یه نداشتم حوصله منم و بود اتاق تو محیا..کردم پرو رفتم منم 

 اشتباه...شد تا چاهار چشمام...دیدم قیمتشو دیگه باره یه...دستم گرفتم مانتورو کردمو سرم چادرمو...بشم مطمئن اندازش

  تومن؟ سی دیویستو جــــــــــان؟؟..بودم خونده

 رو گذاشت مانتوشو محیا...ندید محمد...جاش سره گذاشتم رفتم....حاال ندیدم نزدیک از تومنی 230 لباسه عمرم تو من 

  :گفت محمد..کنارشون رفتم منم...بود ایستاده کنارش محمد...کنن حساب تا پیشخون

  پس؟؟ کو - 

  ..نبود اندازم - 

 سره پشته منم..گرفت پالستیکو محمدم بیرون رفت جلو جلو محیا...کرد حساب محیارو پوله...داد تکون سري 

  ...نمیکنم فک بهت کن ولش نه... کاش...شد تازه دلم داغه...فروشی کفش توي رفت دوباره...محیا

  !بگیرم تا نداشتم نیازي داشتم و بود اورده برام امید که همونی منم...اومد محمدم گرفت کفش دوتا محیا 

 شاید تا میدیدیم چارجارو یه مامان با اکثرا..نمیکردم خرید اول مغازه وقت هیچ من....میکرد خرید تند و تند اما محیا 

  !!بیاد گیرمون تر مناسب قیمت با و بهتر

  !!کردم اکتفا تیره مشکی شلوار یه و ساتن طرحدار روسري یه خریدن به اما من خرید چیز همه تقریبا محیا 

  !!دستی ساك و کیسه تو بود رفته خرتناق تا محمد...بود کرده روي زیاده خیلی...خرید عطرم حتی محیا 

  :گفت ناله با 

  !!کن تمومش مامان جونه محیا - 
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  ..نگرفتم براش هچی... مامان گفتی اخ - 

  : گفت و رفت اي غره چشم محمد 

  !!کیف یه و گرفتم مانتو یه... مخودم گرفت - 

  داري؟؟ سلیقه تو اخه - 

  :گفت و رفت جلو جلو محمد 

  ...نشو پرو بیادیگه - 

  ...شدیم کشیده دنبالش... رستوران توي رفت بخواد نظري ما از اینکه بدون 

  !سمتمون برگشت میکرد خشک دستشو که درحالی دستشویی رفت میزو رو گذاشت وسایالرو محمد 

  :گفت و گرفت رو منو 

  میخورین؟ چی خوب - 

  :گفت محیا

  ...سخاري بال...اوووووم...مـــن - 

  چی؟؟ شما - 

  ..میخورم پیتزا...من - 

 نیومده رستوران امید با تاحاال...اما من...میزد حرف کفشا قیمته درمورده محیا...برگشت و داد سفارش محمد 

  !نشد عایدم تو احساسه از هیچی من و گذشت باد مثه ماهم هفت...بده چقدر...بودم نرفته خرید باهاش تاحاال...بودم

 نوشابه بزوره برش تا سه...نداشتم میل اصال....محیا واسه سوخاري بال یکیم و داد سفارش پیتزا دوتا محمد 

  !!داشتم تهوع حالت...خوردم

  !میمونه غذا بی امشب که نمیزد و امید شوره دلم دیگم...ماشین تو نشستیم خوردیمو زود شامو 

  !!!!باال برمیگرده داره معدمه تو هرچی میکردم احساس میخورد تکون که ماشین 

  :گفتم بلند صداي با و شیشه به زدم...نمیشد دیگه دیدم اما...میدادم قورت دهانمو ابه هی 

  !!!!!نگهدار محمد....نگهدار - 
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 ***  

  "محمد" 

 رو دستش....سمتش دویدم پایینو رفتم! پایین انداخت خودشو سرفه با کردو باز درو طناز ترمزو رو زدم پامو سریع 

  :بزنه حرف میخواست بزور..میاورد باال و بود سینش

  ....اونور برو - 

 بگو" که سرش بزنم داد گوششو زیره بزنم برم میخواست دلم...میمردم داشتم...گرفت بازوشو زیره سمتشو رفت محیا 

  "چته؟؟

  !!درمونگاه بریم...کن کمکش محیا - 

  :کرد بینی اندك بازم 

  .. خوبم..نه نه - 

  :گفتم کالفه.... کشیدم خجالت خودم از.... عشقم نکن تعارف دیگه بامن 

  ...کن کمکش محیا...دکتر برین باید...هیــــس - 

  ...خوبه حالم بگه میخواست هی حاال داخل رفتیم... درمانگاه سمته روندم سریع و نشست 

  کرده؟؟؟ ازدواج پرسید دکتر...کردن وصل سرم بهش 

  :موم به میزدم چنگ میرفتمو راه کالفه...اتاق از بیرون رفتم....فهمیدم منظورشو...ریخت وجودم تمام 

  ....نباشه باردار...نباشه حامله خدایا نه نه نه - 

 واي...باشه طناز وجوده تو مرده اون از اي نشونه نمیخواستم.. نمیدونم..نمیدونم....احمق داره تو حال به فرقی چه اخه 

  ؟!دومیشم من که میشه عالقمند متاهل زنه یه به خري کودوم چیه؟؟ دلبستگی این حکمته چیه؟؟ حکمتش بگو خدا

  :دکتره سمته رفتم 

  باشه؟؟ باردار ممکنه...ببخشید - 

  .باشه شده مسموم شایدم..بده ازمایش باید نیست معلوم - 

  : گفتم لب زیره 
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  ...خداکنه - 

  :سمتم برگشت 

  شوهرشین؟ شما - 

  !!نه - 

 باشه باردار اگه خوردم قسم جدم به....بیاد جوابش تا کشید طول ساعت دو یه و گرفتن ازمایش! رفت و داد تکون سري 

  !!!!نرسه بهم کسی دسته که جایی برم...کنم گم گورمو دیگه

  !!!جعفر بن موسی یا - 

  :بیرون اومد محیا 

  شد؟؟ چی - 

  ...فقط شده مسموم هیچی - 

  :گفت بدي لحنه با کنارم نشست محیا...صندلی رو انداتم خودمو بستمو چشمامو 

   چته؟؟ کن جمع خودتو - 

 ولی...کنم فراموشش که نیستی راضی خودتم میبینی..ممنونتم وااااااي!! دیگه سمته کردم رومو دادمو تکون سري 

  بود؟؟ حامله حتی اگه میکرد فرقی چه..دارم سوال یه خودم از هنوزم

  ...میخوام چی نمیدونم واقعا!!!! نمیدونم نمیدونم..... و میشد بچش سرگرم دیگه اونجوري اما نمیدونم 

  کنم؟؟ چیکار...نمیشه تو براي وقت هیچ میدونی...نیس بهت متعلق میدونی که باشی داشته دوست رو کسی بده خیلی 

 کودکه کنارتمو که... لحظم اون عاشق..بودم نکرده تجربش سن این به تا که حسی...میبرم لذت داشتنش دوست از من 

  !بریزه بهم و زمان و زمین میخواد بودن تو با اشتیاق از درونم

 دوسش دور راهه از من...نباشه دور ازم...اما باشه خوشبخت..باشه دیگه کسه ماله ابد تا...باشه....خدا نگیر ازم عشقو این 

  ..دارم

 دوست تنها...اي بوسه هیچ بی...میگم اما میاد شرمم...حتی یا و...لمسی...اغوشی...عطري هیچ بی دارم دوست دور از 

  !!!!همین..منی بودنه دلیله فقط تو طناز.. تو...پدرت کاردستی نه خدا اختراع نه منی کشف نه تو...دارم
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 بودي ایستاده که صحنه اون یاده هنوزم..قلبم تو نشستی زود چه...شدم عاشقت اینقدر مدت این تو چیجوري نمیدونم 

 من ماله اما بمیرم میخواست دلم میگم فقط....بگم دلم حاله از نمیتونم واي...بود سرت چادر بار اولین و مامان کناره

  ...بودي

 کنده براش داشت قلبم...ماشین توي نشستن...کردم پرداخت بیمارستانم حسابه گرفتمو داروهاشو...کردن مرخصش 

  ...میزد سفیدي به لباش و بود پریده رنگش...میشد

  :گفت و کرد نگام اینه از 

  شد؟؟ چقدر بیمارستان حسابه محمد اقا - 

  :شدم عصبی 

  ..هیچی - 

  ..میکنم خواهش - 

  :حرفش وسطه پریدم 

  ...خدا تورو کن ول - 

  : گفت محیا...شد پیاده...نگفت چیزي دیگه 

  ...شد بد حالت بازم شاید پیشت بیام میخواي طناز - 

  ...هست امید ممنون نه نه - 

  ...نبود وقت هیچ کاش 

  :سمتم اومد...بست و در 

 معذبم اینجوري بدم بهتون شد چقدر بیمارستان و داروها پوله بگین خواهشا...شدم سر درده براتون خدا تورو ببخشید - 

  ..میکنید

  :پایین انداختم سرمو..کنم نگاش نمیتونستم میکرد نگام که حاال 

  !!!!خدا تورو برو..برو - 

  ....میکنیم حساب بعدا باشه...آخه - 

  ...رفت و گفت خدافظی لب زیره 
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  ..گرفتم خودم... گرفتم...نخرید مانتورو قیمتش خاطره به میدونستم...شدم پیاده کردمو پارك ماشینو 

  :گفتم دروغ به و شد پیاده محیا 

  ...بدم برم...گذاشت جا ساکشو این آخ - 

 با...تو باشه رسیده االن میرفت راه که سرعتی اون با نکنم فک...زدم در کشیدمو عمیقی نفس... در سمته دویدم سریع 

  :سمتش گرفتم....شد باز در تاخیر

  ...بودین گذاشته جا - 

  :گفت پرتی حواس با 

  ...شبخیر...ممنون.. پرته حواسم خیلی... ببخشید آخ - 

  ...نداشتی دستی ساك اصال تو که پرته حواست چقدر نمیدونی حاال...بست درو 

  !نده نشون بدي العمل عکس خدا اي...اسمون سمته گرفتم گردنمو جیبمو تو زدم دستمو 

  ...تراس تو رفتم بازم. کردم عوض لباسمو اتاقمو تو رفتم یکراست...بود خواب مامان...تو رفتم 

  دیدنش؟؟؟ دور از کردي دلخوش حاال بود کنارت اینهمه...صاحاب بی دله خواهی زیاده خیلی...میزد براش قلبم هنوزم 

 کاش...بود گوشم تو هنوز گفتنش محمد لذت! تخت رو کشیدم دراز بستمو پنجررو دره...تو رفتم مالیدمو صورتمو 

 تخت به اي ضربه...نخوندم نماز اومد یادم انداختم ساعت به نگاهی.... بد شرایط تو حتی کنی صدام اینجوري همیشه

  ...دستشویی سمته رفتم زدمو

 به بعد...بودي غریب حضوره یه همیشه تو..خالی جاي... کردم نگاه امید خالیه جاي به بار اولین شدم بیدار که صبح

 همین خاطره به...بود کرده باد و بود دیده ضرب انگشتم...بودم نکرده دستم حلقمو که بود روزي چند....چپم دسته

  !کنم دستم نمیتونستم

  : شده تنگ نوشتن براي دلم لحظه همین.... تخت رو خوابیدم دمر....بیرون کشیدم تختو کناره کشوي 

 زندگی که شدم یتیمی بچه مثه...نمیخوانش که گذاشتم جا جایی دلمو چرا که دارم گله....خدا خودم از دارم گله " 

  ....انتهاش به کردم دلخوش و داره تکرار یه حکمه براش

 و عشق...نمگیم داستانو این کله نه..کلیشه شده من زندگیه همه...تکراریه اتفاقی نفس وقتی نیست زندگی از گله 

  ...نیست طرفه یه عشقه از بزرگتر ضعفی نقطه هیچ.... تاکی...داشتن دوست تاکی...میگم

  ....میذاري دست نقطه این روي بیشتر و بیشتر اعتناییت بی با هرروز تو و 
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 از بعد چاي با مینوشم تلخ رو زندگی و...میبینم بارون جارو همه تو بی...زمینه نقطه ترین بیحوصله تو بی خونه 

  باشه؟ داشته زندگی به میتونی حسی چه....دلم سوخته شهره تو متروك عمارتی! عزیزم...ظهر

 تو دلدادگی اصرارِ اونهمه پشته...نگرانی و اضطراب اونهمه..تردیدهام همه پشت ، من تاریک ذهنه نقطه ترین روشن 

  ...ترکید کنارت غرور بی که بغضایی و بودي شاهدشون که اشکهایی...بود تو خواستن تمناي همش

 عشقه تو که کن قبول...بود گانه بچه کردنت قبول و خواستن...بود دلم بچگانه هاي پاکوبی و اصرار از همش اینها 

  !من زندگیه دهان از بزرگتر لقمه یه مثه....بودي قلبم از بزرگتر

  ...زدم فریاد احساسم سره...گذاشتم دست داشتنت دوست روي مصرانه من و بودي اشتباهی تو 

 به نمیخوام...مادرم نشم من میخوام فقط نه دلم خاطره به...دارم دوست فقط...نیستم لیلی شیداي اون دیگه.... اره که 

 تو....تو حیف اما..میگرفتم گیر غلط بدیهاتو و بودم عاشق و واله قدیم مثه هنوزم کاش...کنن نگاه بهم مطلقه یه چشمه

 که...میپاشم نمکی یه اوقاتم گاهی...میمونه باز همیشه که زخمی مثله..نیستی رفتنی بین از...کردم حکاکی دلم رو رو

  "!همین....بودي زندگیم اضافه غلط تو باشه یادم همیشه

  ....لباسی چوب به کردم اویزون کردمو امتحان مو روسري....شدم بلند....خریدم دستیِ ساك و کیسه به افتاد چشمم 

  ...نخریدم مانتو که من...کردم توجه بیشتر توهمو کشیدم ابروهامو...کردم باز دستیمم ساك 

 باالش قیمته خاطره به که فهمید یعنی این...محمده کاره میدونم..واي! کردم نگاه شرمندگی با و بیرون اوردمش 

  ...نخریدم

 منظوري چه میفهمی ببینی قضیرو کله خوب اما کرد ترحم بهم بگم اینکه داوریه پیش....نه عصبانی اما شدم ناراحت 

  ؟...فداکاریه این پشته ترحم جز میتونه

 درست رو تختی رو... موسسه میره اینطورا نه اکثرا محمد...بود اي خورده و هشت هشت...انداختم ساعت به نگاهی 

 ساکو دورومو کشیدم و چادر..سرم انداختم روسریمم...کردم تنم ژاکت یه...بستم موهامو شستمو صورتمو...کردم

  ...بیرون رفتم...برداشتم

  ...بشه متوجه دادنش پس براي کسی و داخل برم نمیخواست دلم 

 غریب عجیب مدل اون با محمد و شد باز در...ایستادم فاصله با ما در جلوي...اومد ماشینش صداي...ایستادم ربعی یه یه 

  ....بیرون اومد نداشت ثابتی شکله وقت هیچ که موهاش

  ...پایین بیا یعنی که دادم تکون دستمو و سر....کرد بسته و باز چشماشو چندبار دیدنم با محمد و شد بسته در 

  :کنارم اومد 
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  ...افتاده اتفاقی خوبین؟...سالم - 

  !دربیارم بازي پررو نمیخواستم...دیشب بودم وجودش مدیون اینکه حداقل بزنم اي دوستانه لبخنده کردم سعی 

  :گفتم سمتشو گرفتم ساکو 

  !دادین اشتباهی...نیست من براي - 

  :کشید پیشونیش به دستی و کرد فوت نفسشو 

  ...خودتونه براي این اتفاقا - 

 میکنن کاري بزرگیشون باهمه گاهی ادما اما...بیارم زبون به صدقرو کلمه اسمه نمیخوام خواهشا بگیرین محمد اقا - 

  !لطفا بگیرین حاالم...میشن کوچیک و سوال زیره میرن دیگران که

  !نزن حرفی و بگیر پس... خوابیده ترحمی پشتش نه صدقست نه این - 

  ! میکنم خالی محمد سره دارم حاال داشتم حرص زندگیم و امید از..بود کرده ضعیف منو خیلی امید با زندگی 

  ...شم خفه من که میخوان دنیا همه کال نزنم حرفی که میخواي شمام... هه - 

  :دادم ادامه بغض با 

 شرمنده من..میشم گرفته جدي اینقدر که مرسی واقعا...بگم چیزي نمیتونم احساسمم خودمو مورده در حتی - 

  ....زندگیم

  ...کردم پاك اشکمو و قفل رو انداختم و کیلید...کنار رفتم ماشینو کاپوته رو گذاشتم و دستی ساك 

  :کرد صدام محمد 

  !خانوم....طناز - 

  ...ایستاد روم به رو اومد...برگشتم 

 شرمنده من کنم ثابت تا میگیرم پسش باشه ولی...ولی...شمارو مخصوصا نگرفتم نادیده رو کسی وقت هیچ من - 

 داد با حرفتو سرمو تو بکوبی کیسرو اینکه..بودم بدتري العمل عکس منتظره..خودتونه حرفه حرفه بگم تا... شمام بزرگیه

  خانومیتم؟ ممنونه بگم میشه حاال...بگی قال و

 لب زیره عقبتر رفتم.....شدم هل..چادرم به گرفت دستشو....بود نزدیکم چقدر...باال گرفتم سرمو...کشیدم خجالت کارم از 

  :گفتم
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  !ندید خجالتم...نکنید - 

  !بزنید داد سرش میخواد دلتون هرموقع تا نگهداشتم خفه دنیارو من حاال...بزنید حرفتونو میخوام فقط خجالت؟ - 

  :گفتم زدمو اوري درد لبخند 

  ....کردم صحبت بد میخوام معذرت - 

  :گفت و کشید صورتش به دستی کالفه 

  خانوم؟؟؟؟ چیه معذرت - 

  ...میشه دیرتون برید...گرفتم وقتتونو ببخشید - 

  !نمیشه دیرم نه...نه - 

  ...بود نمونده حرفی...کردم نگاهش 

  :گفت تاکید با صورتش کناره باال گرفت و داشت برش کاپوت رو از ماشین سمته رفت و.... خدانگهدار...ببخشید - 

  !نکنید شک... میمونه شما ماله همیشه این - 

  :گفتم لب زیره کشیدم دستش از بشه سوار اینکه از قبل زدمو لبخندي 

  !باشه خودش پیشه خانوم یه داراییه بهتره - 

  ...انداختم بهش نگاهی...رفت و زد برام بوقی....نشست و زد لبخندي و انداخت باال ابرویی 

  ...باشه مرد یه پیشه متاهل زنه یه دارایی که کشیدم خجالت منه ماله همیشه این گفت وقتی...گرفتمش چرا 

  ! دیگه گرفتم ازش اما بهونست شاید نمیدونم 

***  

  "محمد" 

 و کارکنا همه که کردي شارژم صبی اول اونقدر! بودم نکرده امتحان لذتشو عمرم به تا که داره حسی خریدن تورو نازه 

  !توان مدیون امروزمو خلقیه خوش ها بچه

 پارك هم کناره...داشت زیاد کار و بود دوستاشون از یکی عروسی...نمیومد کرانه امروز...رسیدم اراد با همزمان 

  : سمتش رفتم و شدم پیاده..کردیم
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  ...سالم - 

  :گفت و کشید راننده طرفه بدنه به دستی گرفته حاله با اراد و دادیم دست 

  نه؟ دارن مرض نظرت به - 

  :گفتم خندیدمو...بودن انداخته خط 

  :دادم ادامه و گرفت شدت خندم... موافقم باهات - 

  !!بره اصن عمرا دیگه که روش کشیده چی یه جیگرش ته از یکی انگار - 

  ...  زد پشتم به اي ضربه و خندید 

  :میز پشته نشست و دراورد کتشو 

  امروز؟ نمیاد طناز - 

  :نشستم زدمو لبخندي... میشدم خوشحال وسط میومد صحبتش 

  !شنبست سه که امروز..دیگه نه - 

  ! داد تکون سري 

  نه؟ حسابیه درست ادم - 

  چی؟ یعنی - 

  !عجیبه میگه اما بود اومده خوشش ازش کرانه - 

  !نیست عجیبی ادمه اصالنم - 

  : گفت خنده با و انداخت باال ابرویی 

   سید؟ نیست - 

  عجیبه؟ کجاش نه - 

  مذهبین؟ خانوادش - 

  ...بود مانتویی پیش ماه یه تا طناز خوده...نه - 
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  میگی؟ جدي - 

  !بشه چادري شد باعث محیا...اره - 

  !!عجیبه همینه بخاطره...پس خوب - 

  ..!!چیه عجیب...داري مشکل کال تو بابا برو - 

  دیدیشون؟ چطورین خانوادش - 

  ...نه - 

  هستین؟؟ اي همسایه چطور - 

  !اراد کن ول بابا اي - 

  هست؟ حسابداره این.... میدونی - 

  ...خوب - 

  !!دیدش خونه ابدار تو بود؟؟ تولد بعده روزه اون - 

  ...خوب - 

 حرفا این جاي اینجا گفتم بهش من البته..حرفا این و بشیم مزاحم خیر عمر واسه بگیرم ادرسشو میخواستم میگه - 

  ...بازه رفیق خیلی..باشه نکنم فک زندگی و زن اهله اما نیست بدي ادمه...کرد اصرار خیلی خوب اما نیست

  :گفتم..شدم بلند خشم با احمق؟ مردتیکه ندید دستش حلقرو اون و بود کور یعنی چی؟؟؟...کردم کپ 

  فهمیدي؟ داره شوهر طناز... اراد...ندید دستش تو حلقرو اون خر؟؟ مردتیکه بود کور مگه - 

  :داشت تعجب رنگه نگاهش 

  داره؟ شوهر - 

  بودي؟ نفهمیده االن تا داره شوهر اره..اره - 

  میکنی؟ داد داد چرا! توام باش اروم حاال خوب - 

  ....نفهم....باشم عصبانی بایدم - 

 - دادن؟؟ فحش و بیخود...ا  
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  ...نیست بیخودم همچین - 

 به این از باید دیگه حاال واي...اضطراب از میمردم داشتم...صندلی رو انداختم خودمو کشیدمو لبم به محکم انگشتمو 

  !!!نمیکنه نگاش کی میکنه نگاش کی که بخورم حرص بعد

  :کفت بیشتري تعجب با اراد 

  !ندیدم دستش تو حلقه من سید.. ولی - 

  ...کوري توام خوب - 

  :گفت و خندید 

  ...نبود دسش حلقه جدي نه - 

  ...کنه نگاهش نمیتونه پاپتی حسابداره اون و داره شوهر اینه مهم اراد هرچی حاال...بابا اي - 

  :شد عصبانی 

  میگی؟؟ چی دار میفهمی - 

  :گفتم زدمو میز روي اي ضربه...بهم بود ریخته حسابی اعصابمو 

  !!!!!کرد خراب روزمو - 

  ... متاهله چون نکنه پیگیري که میگم بهش منم! کن بس...دیگه رفت شد تموم داره تو به ربطی چه اخه...سید - 

  ..میگم خودم نه - 

 از شد بلند...میزش سمته رفتم و کردم نگاهش...تو رفتم نزدمو در...حسابداري بخشه رفتم نشدمو جوابش منتظره 

  ...جاش

  ...نکنید فک نیکان خانومه به دیگه بهتره - 

  ...موسوي اقاي - 

 گوششون به نمیخوام....میکنی تمومش بحثو این همینجا پس...داره شوهر خودش اون...گفتم که همینی...هیس - 

  .....باشه امن زنا واسه کار محله حداقل بذارین...نکردیم باز ازدواج بنگاه اینجا.شن ناراحت و برسه

  ...اخه مجردن ایشون میکردم فک من - 
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 خودش به چطور...شد خالی حرصم حداقل..شدم اروم...بهم کوبیدم درو بیرونو رفتم کنم گوش حرفش به اینکه بدون 

 نه بده جر یقه براش باید دیگه یکی..بدبختی نیست توام ماله طناز...زدم نهیب خودم به ؟؟.کنه نگاه طناز به داد جرات

  !من

 دور از باید همیشه و نمیشه من ماله وقت هیچ طناز که میرفت یادم داشت...میکردم فراموش درونمو غمه داشتم تازه 

  !!لعنتی....باشم داشته دوسش

  ...حوصلگیم بی براي یا دیدنت اشتیاق براي نمیدونم..خونه برگشتم زود اونروز 

 هاشون بچه از نه خودشون از نه...ما خونه قطعا ایرانو میان نوروز تعطیالت براي دارن هام عمه دوتا و عمو گفت مامان 

  ...نمیومد خوشم هیچ

 اون جورایی یه هرسشون ایران عمه و اذر عمه و حسن عمو میگفت مامانم اما نبودم که من...داشت روشنی دلیله اونم 

  ... مخفیانه میکرد کار دربار واسه عمومم حتی...بودن درباریا و شاه طرفدار دوران

  !اروپایی جذاب مرداي و امریکایی مستشاراي سمته میرفتن بود معلوم پولدار بودنو جوون خوب هامم عمه 

 عالمه یه با و مجرد اما ایران عمه و حسن عمو...رفت ایران از همیشه براي و کرد ازدواج المانی مرده یه با اذرم عمه 

  ....آلمان اذرم عمه پیشه رفتن پله و پول

 غلط داشت که اطالعاتی این شایدم....نمیدونه مسایلو از خیلی هنوزه که هنوزم مامانم نبودنو درستی ادماي کال 

  ...بودن عجیبی ادماي...بود

 براي که بود فرزندي تنها چون و جبهه رفت بابام...بزرگ پدر حرفه و ولی به احترام و موند من پدره وسط این و 

 و غرض بدون مطمئنا حاالم منو نامه به زد بزرگ پدر بابا شهادته بعده اما...کرد نامش به چیزشو همه بود مونده اقاجون

 اولم از...بود اومده دنیا به شهادت براي فقط انگار...داشت فرق باهمشون من پدره اولم از! نمیان اینجا خاصی هدف

  ..بود اسمونی

  ...نمیدادم نشون اما طبع به منم و نبود راضی اومدنشون از محیا

 منتظره همیشه مثه بودم ایستاده تراس تو!!! کنه دستش مسخررو حلقه اون بگم بهش خودم و بیاد طناز کاش 

  ...میخوامش که امروز حاال ها میچرخه حیاط تو میاد بار شصت روزي خدا هرروزه حاال...طناز

  ...طنازو.. میخوام چیزو یه فقط دنیا دنیا تا...نیست امروز کاره من خواستن هه 

  :زدم داد و شدم هول دیدنش با...بیرون اومد باالخره 

  ...خانوم طناز - 
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  :کرد پیشونیش حائل دستاشو..بود چشماش تو افتاب.. سمتم برگشت 

  بله؟؟؟ - 

  میگفتم؟ چی 

  خوبین؟...سالم - - 

  چطوره؟ محیا خوبین؟؟ شما.. ممنون...سالم - 

  ...خوبه اونم..مرسی - 

  !میکشید خط مغزم رو میداد حرصم مرده این نگاه یاده!!!! نه..بگم نمیتونستم...بود منتظرم 

  داشتین؟ کاري - 

  !نمیکردم صداش اصن کاش...اه..بود مسخره..بگم نمیتونستم..پایین انداختم سرمو ندادم جوابی 

  ....دیواره این واسه.... بگید شوهرتون به میخواستم..راسش - 

 ایستادن نشونه به انگشتمو...مسخررو دیواره این قضیه میندازم یادش دارم بدتر چیه؟؟ دیوار میگفتم؟؟ چی داشتم...واي 

  ...کرد باز...زدم در دست با....بیرون رفتم...نمیشد اینجوري...تو رفتم نگهداشتمو

  اومدین؟ راه اینهمه چرا امید به میگفتم من..باشه - 

  :گفتم همو رو کشیدم دندونمو...باال گرفتم سرمو 

  نمیکنید؟؟ دستون حلقتونو چی براي بگید میشه - 

  :گفت و کرد باز حد اخرین تا چشماشو 

  اومده؟ پیش مشکلی... ببخشید - 

  ...دارن شوهر ایشون گفتم بنده....هه..خیر امره براي بیان خواستن مجردین شما کردن فک کارکنانمون از یکی... اره - 

  :گفت ارامش با..کردم ادا اي مسخره لحنه با و خیر امره 

  ...کنید ناراحت خودتونو شما نبود نیاز متاهلم که میگفتم بهشون میومدم خودم..نیست مشکلی که این خوب - 

  :گفتم کشیدمو پیشونیم به دستی...کرد برخورد راحت چه...وااااي 

  نه؟ بود عادي براتون خیلی - 
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  :شد جدي 

 شما بود اشتباه یه نداشت عیبی میگم من چیه؟؟ شده عادي افتاده؟ ایم دیگه اتفاق میکنید؟؟ اینجوري چرا محمد اقا - 

  عادیه؟ میگین

 ندارمو زبونمو کنترله باشم عصبانی وقتی....میکردم درسش عقبو برمیگشتم کاش...کردم خراب خودمو چقدر که واي 

  !میزنی حرف من ضعف نقطه درمورد ارامش با اینقدر که بد چه..میزنم حرف الکی

  :گفتم دادمو تکون سري 

  خدافظ...کردم اشتباه من اصن - 

 بادم..میکرد درد دید ضرب دستم...نبود دلیل بی اما..گفتین که ممنونم...نیست الزم خواهی معذرت چیه؟؟ اشتباه - 

  !!!!!همین....کنم دستم انگشتر نمیتونستم بود کرده

  ...کردم خداحافظی دادمو تکون سري 

  !استقبالشون فرودگاه میرفتیم باید غروب امروز...بود نمونده تحویل سال به بیشتر دیگه دوروز 

 اه اه... اه..اینجا نمیاد باشه شلوغ خونه وقتی قطعا..میکردم فکر طناز به ایام این توي راحت خیال با نبودنو کاش 

  !!!!مزاحما

 توام دامن روي گله مثه گلیم کاش...مینداخت طناز یاده منو هرچیزي....بگیرم گل دسته یه وایسمو گفت راه بینه مامان 

 نیستی میخوامتو وقتی...کنم مخفیش نمیتونستم و میکرد بیداد توم خواستن این...میخواستش دلم چقدر!!!! داشت وجود

  ...متالشی ذهنم و خورده اعصابم

 انتظار خیلیم ما البته...انتظار سالن سمته رفتیم کردمو پیاده مامانو...نشستم گرفتمو و گل!!!! شکلیم همون حاالم 

  !شدن خارج تاخیر بدون کردنو اعالم پروازو شماره شدیم وارد تا چون نکشیدیم

  ...!کردن فرق خیلی قطعا خوب اما بودیم دیده ازشون عکسایی به محیا و من 

 که تولدم...زندگیم همه شدي حاال که تویی به..میکردم فکر تو به و بود پایین سرم و مامان ویلچره به بودم داده تکیه 

  ...سال تحویل....باشی کنارم دیگم بزرگه اتفاق توي کاش بودي

 با مامان و میداد تکون دست مسنی خانوم....برقی پله سمته رفت حواسم من و کشید استینمو مامان....بیجاییه ارزوي 

  ...دادم تکون سر براشون عریضه نبودنه خالی براي منم...هه...میداد جوابشو لبخند

  :کرد بغلم و ایستاد روم روبه اومد..همین بود شده سفید موهاش فقط....عمو...نمیزد مو عکس با که مردي...جلوتر رفتیم 
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  ...تویی میگن که محمدي این پس - 

 آي آي...زدم نهیب خودم به...والمللی بین هاي رسانه پام یه و اتاقمه پام یه انگار گفت همچین محمد؟ میگه کی....وا 

  !میکنی تا بد داري نشده هیچی هنوز و بستی رو از شمشیرو محمد...آي

  :کنم رفتار صمیمی کردم سعی 

  جان؟ عمو خوبین - 

  ..نشناختم فهمید که انداختم گنگی نگاه اما باهاش دادم دست....خدایی نشناختم دیگه رو یکی این 

  ....اذر عمه...اذرم جان محمد - 

 تعجب اندامش الغري از...بود ایران عمه بعدیم نفره قطعا...داشتم بهش خوبی حسه...کردم بغلش زدمو لبخندي 

  ... نحیف چه...کردم

  ...نبود ایران عمه شوهر اما کردم خم عمو زن براي سریم و دادم دست اذر عمه شوهره با 

 بزرگتر طناز از کنم فک...بود اي خورده و بیست بیست کنم فک دخترش...پسر یه و داشت دختر یه اذر عمه 

  !میزنم تخمین باتو دیگه ادمارم سنه حتی چیزو همه...هه....بود

 و بور ابرو و چشم اروپایی کامال بود قشنگ دخترش.... بلوغ دوران تو و بود کال هنوز قیافش...داشت ساله 17 پسره یه 

  ..!بود شرقی شرقیه..بود رفته عمه به اما پسرش...ابی

 رو بود نذاشته مو تاره یه خدا رضاي محضه! میزد بزرگتر نه..اما...بود خودم سال و همسن انگار ایران عمه پسره 

  !زنا عینه میشه صورتشون اه اه...میکردن تیغه شیشصد که اونایی از میومد بدم بمونه صورتش

 تحت رو هرکسی... بود زیبا شدت به...بود بچه فیسش..بود طناز ساله و همسن کنم فک...داشت دختر یه حسنم عمو 

  ....گرفت خندم حرفم از..بود اي دیگه جاي تحته تاثیرم خودم من خوب اما میداد قرار تاثیر

 ساکت حد از زیادي حسن عمو دختره مایا....گرفتم تاکسی بقیشونم براي نشستن ما ماشینه تو دخترش و عمو همسره 

 ادمه..بکشه رخ به زبونشو هنره هست فرصتی تا میخواست انگار و بود بلد فارسی...میزد حرف یکسره اما مامانش...بود

 و چرت این و هواپیما تاخیر و راه خستگی درمورده محیا با و میخندید بلند بلند ابا بی!!! میزد اي پیله شیله بی و ساده

 و ببینمت کاش..باشی در دمه تو رسیدیم وقتی کاش...هه..بود خونمون کناره دره به حواسم همه اما من..میزد حرف پرتا

  !کنی شارژم کم یه
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 پرت و خرت از پر دستش و بود کرده خرید عالمه یه آیا؟؟ هست چیزي اینم از زیباتر...تو لبخنده...داره دوسم واقعا خدا 

 تو میکنه چیکار مرده این واقعا میکنم فک اوقات گاهی..کنم اقایی برات بگیرمو ازت همرو بیام میتونستم کاش..بود

  ....طناز زندگیه

 شاید ضمیرم تو بشه انداز پس چهرت نقشه شاید..بکنم نگاهت خیلی باید گفتم خودم با و پایین دادم شیشرو نگهداشتم 

  ...شکلیم این تو کناره فقط من میخوریم داري نگاه با نگو....نبینمت دیگه شب تا

 خوب...محیا و بود مامان به چشمش...من براي فقط ولی...برام بزنی لبخند همیشه کاش...غنچه سالم... زد لبخند 

  !!بسپرم حافظم به نگاهتو طعمه میخوام...کن نگاهم کم یه المصب

  : گفت محیا

  ....اومدن تازه دخترشون اینم هستن عموم زن ایشون جون طناز - 

  ....خوشبختم - 

  :گفت سریع شد هول بود زدن بوق موقع چه حاال..اه...اومد سر پشت از بوق صداي 

  ..داخل بردم ماشینو دادمو تکون سري...مردم منتظرن... گرفتم وقتتونو ببخشید...برین برین - 

 دمه هاشم کیسه از چندتا باز درم و نبود خودش...در سمته رفتم سریع...کنه کمک مامانو که گفتم محیا به و شدم پیاده 

  ...داخل میبرد داشت.... در

 رفت قدم یه قلبشو رو گذاشت دستشو و ترسید دیدنم با بیرون اومد خونه از...بستم پام با درو تو رفتم برداشتمو همشونو 

  ...عقب

  ترسیدین؟... ببخشید - 

  :گفت و خندید 

  میکرد؟ القا رو اي دیگه حسه میکردم سکته داشتم و قلبم رو دستم اینکه - 

 میرم صدقت قربون وقتی چرا نمیدونم....زبونی شیرین نه دازي زبون....درازیت زبون این فداي به محمد اي....نکنه خدا 

  !میکشم خجالت خودم از اینقدر

  ..نذاشتم بگیره دستم از میخواست...خندیدم دادمو تکون سري 

  ..براتون میارم خودم نه نه - 

  ..داد دست بهم بدي حسه...تو رفتم و کرد باز برام درو...بود سنگین براش کافی اندازه به..نکرد مخالفتی 
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 همه اینا نمیدونی که تو اخه...کرد تشکر عالمه یه..اشپزخونه اپن رو گذاشتم همرو...میزد سیخ قلبم به چیزي یه انگار 

  ...وظیفمه

  ...میام االن وایسید لحظه یه..راسی اهان - 

 بیشتر...اینجاست کذایی خواب اتاق این پس...کشید تیر قلبم...انداختم نگاهی کشیدمو گردن...اتاق توي رفت ایستادم 

  ...نمیخوابیدن هم کناره کاش...بود خراب سمتش یه فقط کاش...کردم دقت

  ...بود دستش پول...بیرون اومد..باشه دومیش یکی این که میخوابن جدا هم از شوهري و زن کودوم.. احمقانه چه هه 

 قابلتونو که زیاده اگرم روش بذارم کمه اگه حاال..شمردم احتمالی اما بود چقدر دقیقا نمیدونم...بیمارستان حسابه اینم - 

  ...نداره

  ... جیبت بذار....کمه کنم خرج هرچی تو براي من ي غنچه اخه....انداختم بهش باري سرزنش نگاه 

  قدي؟؟ شما اینقدر چرا - 

  ...دیگه بدم باید کردین خرج که پولی باالخره چیه؟؟؟ قد - 

  :زدم خاصی لبخنده کردمو کج سرمو 

  صاحبشه؟؟ به متعلق همیشه پول این بگم که الزمه - 

  !!!!نمیرم هاش خنده با که بده بهم دوباره عمره یه... خدا آخ...خندید صدا با 

 رفتم حرف بی زدمو لبخندي...اپن رو گذاشتم بقیشم جیبم تو گذاشتم برداشتمو روش از تومنی دو یه...گرفتم دستش از 

  ...بیرون

  :گفت سریع و شد هول..کردم دستش به نگاهی...در دمه تا اومد 

  ...میکنه درد انگشتم هنوز اخه دراوردم تازه کردم دستم - 

  ...روش پاچیدم اي عاشقانه لبخنده ابا بی 

  خدافظ - 

  خدافظ - 

 باهام...میزنی حرف خوب باهام که خوبه چقدر..بزنم فریاد خوشی از میتونستم تا تنهابودمو میخواستم اما من..بست درو 

  "دارم دوست طنــاز"...بکشم عربده میخواست دلم...میخندي
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 با محیا...زدم گاز برداشتمو خیاري سرخوشی با...اشپزخونه تو رفتم...میکرد پذیرایی محیا بودنو نشسته...داخل رفتم 

  :گفت طرفمو اومد عصبانیت

  رفتی؟ گذاشتی کجا بگی میشه - 

  ...کنم کمک دوست به رفتم - 

  :کج سرشم و کرد تنگ چشماشو 

  محمد؟ میکنی چیکار داري معلومه - 

  نبود؟؟ معلوم گفتم که اینی االن - 

  ...گرفت برام قیافه عالمه یه مامان...نیومده ما به شادي کال...کتفم به خورد شونش شد رد کنارم از حرص با 

  !میکنن؟ کنترل منو اینجوري که سالم هیجده پسربچه من مگه...اه...گفت بهش لق دهن محیاي این کنم فک 

 بچه این...طناز کردي دیوونم خدا به...بودي نشسته تولد شبه که همونجایی نشستم...کنارشون رفتم دادمو تکون سري 

  !بود بعید من از بازیا

  :گفت و زد پام به اي ضربه عمو 

  میکنی؟ چیکارا...عمو خبرا چه - 

  :گفتم زدمو زورکی لبخند 

  ...امانه و امن در چی همه..نیست خبري واال - 

  االن؟ داري خاصی کاره - 

  !!!!کار و مرده...عالفم پ نه 

 بیرون که خانومی همون و محیا با خودمم..میکنن کار برامون خوب...دادم اجاره مغازرو چندتایی یه واال که کار - 

  ...موسسه میریم دیدین

  ...بگم توام از داشتم دوست اما چرا نمیدونم 

  ؟ موسسه - 

 بچه از حمایت براي..زدیم خیریه موسسه یه دیگه شرکاي از چندتا و صمیمیم دوستاي از یکی و مامان سرمایه با اره - 

  :گفت و کشید آهی اذر عمه... سرطانی هاي
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  ..خوبی کاره چه - 

  ! گرفت دستشو و زد لبخندي مامان 

  میکنید؟ چیکار اونجا خوب - 

 سرپرست بی هاي بچه از هم که هست موسسه خوده.. خیریه بیمارستان از غیر..داره بخش چند خودش خیریه واال - 

 بخش..بگیرن اي نتیجه یه باالخره خوب تا میان و میرن دارنو سرپرست خوب که هایی بچه از هم میکنه نگهداري

  ...نقدي کمکاي واسه دیگم بخشه و نقدیه غیر کمکاي واسه بزرگیم

 البته..برسونیم ها بچه دسته به تا میدن مردم که کمکایی یا عیدیا توزیع به رسیدگی براي که خدماتم بخشه خوب 

  ...میگیره تعلق سرپرست بی هاي بچه به بیشترش

  :پرسید کنکاوانه اذر عمه 

  میکنید؟ چیکار اونجا شماها بعد - 

 اونجا همسایمونم همین...داره اموزشی کاراي محیا مثال..خوب ولی...داریم عهده به و مدیریت دوستام از یکی و من - 

  !!!اجراییم امور همون بیشتر ندارم هارو بچه حوصله زیاد چون...خط اوقات گاهی خودم منم...ها بچه به میده یاد نقاشی

  ...جالب چه - 

  ...کردم تعارف گرفتمو ازش رو سینی... اورد چایی دیگه سري یه محیا...دادم تکون سري 

  ...بود ته و سر بی برام حرفاشون واقعا اما من...میخندیدن میزدنو حرف حسن عمو و ایران عمه 

 لبخندي...کردم نگاهش...دراوردم جیبم تو از پولو!!! بیارم یاد به بودمو کنارت که رو هایی لحظه تما میخواست دلم 

  ...بیاد یادم لبخندت داشتم سعی میرفتمو ور هی باهاش..پام رو گذاشتم زدمو

 بودمو گرفته قاب جدیدا که پدرمو خطاطی تابلوي تا سالن سمته اون رفتن مامان همراهه و شدن بلند عمو و عمه 

  !!!ببینن گذاشتم خودم خطاطیاي کناره

 ازش تعجب که داري خنده نگاه با مایا...کردم بلند سرمو...کردم نگاهش دوبار بوسیدمو پول زدمو لبخندي ناخداگاه 

  ....زدم لبخند پایینو انداختم سرمو...گرفت خندم کارم از خودم..میکرد نگاهم میبارید

 نهایت بی توئه به متعلق که هرچیزي چرا نمیدونم واقعا...نمیدونم...دنیاست داشتنه دوست زیباترین تو داشتن دوست 

 باره زیره از و نمیداد رو محیا اما کنه باز محیا با صحبتو سره میخواست بود هرجوري ایران عمه پسره ارسالن...زیباست

  ...نده فرصتی بهش تا بود کرده سرگرم دخترا با خودشو....میکرد خالی شونه زدن حرف
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 بودم مجبور اجبارا خوب ولی.بود بچه که اونم...نمیومد خوشم اصن که ارسالنم این از...خدایی نداشتم حوصلشو اصن 

  :گفت انگلیسی به کنارمو نشست...بود باحالی ادمه اذر عمه شوهره...بشینم کنارشون

  بلدید؟؟ انگلیسی شما - 

  :بفهمم میتونستم...بودم بلد بیش و کم 

  بلدید؟ فارسی چی؟؟ شما! بله - 

  :گفتم فارسی به زدمو لبخندي..صغیله خیلی شما زبان....بزنم حرف میتونم سخت اما میفهمم...اره - 

  ....سالم - 

  :گفت افتضاحی لهجه با و خندید بلند صداي با 

  !!!سالم - 

  

  "طناز"

  !بود هدیه خوب.. بود خریده محمد هم بود باال قیمتش هم چون کنم مراقبت ازش باید چقدر...کردم اویزون مانتومو 

 ساعت...نباشه کنارم لحظه این تو امید میدم احتمال!!! میسوخت دلم تنهاییم براي چقدر من و...بود تحویل سال امشب 

  ...بود تحویل ساله شب نصفه سه

 اَنَر من حاال دیدنشون اومدن سال همه این بعده ادم اینهمه...نمیشد روم اصال اما خونشون برم که زد زنگ چندبار محیا 

  ...اونجا برم پشم اَنَر

....  زنونه اونم مسافرت برن میخوان عید براي بازم گفت زدیم حرف باهم یکم...مامان به زدم زنگ کردمو تمیز خونرو 

 این به گرفتم خو من..برم نمیخواد دلم اصلنم...برم نمیخواد دلم اما برم که خداشه از امید میدونم... میتونستم

  !!!زخممه التیام تنها...محیا و...کنم زندگی تنها..بکشم درد تنها...باشم تنها که میکنم عادت دارم...روزمرگی

 داشتنو مهمون فعال االن نباشه کسی میزدم حدس البته...نبود کسی انداختم خونشون پنجره به نگاهی حیاط تو رفتم 

 عادت بهش اونقدر...گرفت دلم محیا شلوغه سره و تنهاییم از امید مهریاي بی از بیشتر حتی...گرفت دلم...بودن درگیر

  !!!!!گریه زیره میزنم باشم دور ازش این از بیشتر اگه میکنم حس واقعا که بودم کرده
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 میکنم احساس برادرمه مثه محمد.... خانواده این کله به محیا تنها نه..کردم عادت بودنش به بدجور اما چرا نمیدونم 

 مادرانه....عالیه راهنماي هم و مشوق هم مهدوي خانم...داره بهم که محبتایی با مخصوصا کنم تکیه بهش میتونم

  ...میکنه راهنمایی

 االن امید..نداشتم حوصله واقعا اما بزنم حیاط به ابی یه میخواست دلم...کردم تعویض تازه ابشو...حوض کناره نشستم 

  !!!!بگم بهت زندگیمو حدس ترین درست شده که بارم یه براي بذار میکنی؟؟ چیکار داري کجایی؟

 عمل یویو مثه زندگیم تو شراره نه؟؟؟ گفتم درست...میدونم...کنی فکر من به که محاله...لحظه همین..االن 

  ...نگیره زندگیمو و من دامنه نحسیش خدایا...بود بدشگون و نحس همیشه امد و رفت این اما...میومد و میرفت....میکرد

 دست توشون چندبار کردمو باز موهامو....ایستادم...اب تو رفتم... نیست مهم اما بود سرد هوا کم یه...زدم اب به دستی 

 میزدم یخ داشتم!!! آب تو نشستم احتیاط با همونجا...بپیچه موهام زیره باد تا دادم تکون راست و چپ به سرمو....کشیدم

  ...انداختم اسمون به نگاهی...بودم شده سر سرما از... بود کرده باد لباسم...داشت لذتبخشی سرماي اما

 اصن انگار...بشم دلتنگش باید هروزو و شوهرمه...امید حتی حتی...پارسا...میالد...بود شده تنگ خیلیا براي دلم 

  !!!زندگیه ترین عجیب من زندگیه که بخدا!! میره حرفم بی و میاد صدا بی...نمیبینیم همدیگرو

 شلوارم...بود چسبیده بدنم به و بود نازك لباسم...میخورد بهم دندونام..بود گرفته درد استخونم سرما از...شدم بلند 

 اتاق پنجره به خورد نگام که ببندم موهامو میخواستم برداشتمو کلیپسمو...میچکید استینام از اب...بیرون اومدم...هم

 ندید که شد خدایی واقعا!!! تخت رو پریدم خیس لباسه همون با...بود نشده من متوجه اما...میکرد باز و در داشت...محمد

  !بود معلوم زیرم لباس تمام و بود باز موهامم...بود افتضاح ریختم و سر...منو

  !هوا این تو اونم سرد ابه تو میشینه میره احمقی کودوم..بودم شده خل که بخدا..حموم تو پریدم مستقیم 

  !طناز.... هیشکی 

  ... شدم بیخیالش...کنم شونشون نمیتونستم اصال...کردم خشک موهامو پوشیدمو لباسمو 

  ...بودم خریده تجردم زمان که قدیمی ابی سفالی ظرفاي تو ریختم کردمو اماده سینو هفت سفره وسایله 

  ...وسطش گذاشتم قرانم چیدمو سفررو 

  چیدم اینه کناره و امسال سینه هفت 

  !ببینم خالیتو جاي لحظه لحظه تا 

   برگرد بسه شد تموم امسالم تقویم 
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  !بشینم سفره این پاي محاله تنها 

 این نمیدونم...گریست سمتت میاره هجوم که تنهاچیزي تنهایی وقتی....تخت رو انداختم خودمو خوندمو نمازظهرمو 

  ...میشی سبک باهاش انقدر که حسیه چه لعنتی

 بندازه زندگیش از منو بودم منتظر لحظه هر...کنم ضعیف خودمو بیشتر چیزا این با نمیخواستم..نمیخواستم اما 

 بیرون اون نمیدونم...بیرون کنه پرت زندگی هاي عاشقانه همه از منو و بگیره دممو تا بودم منتظر هرلحظه...بیرون

  !بدونم نمیخوام وقتم هیچ...خبره چه تو بدونه

 کارو همون البته...میخورم باشه هرچی... ندارم کردن درست غذا حوصله خودمم وقتی خوردم پنیر و نون کم یه ناهار 

  !اون و این گردن وباله شدم شدمو مسموم که کردم

 حاال راحت چه....هه...میکردم نگاه رو سال تحویل هاي برنامه و تلوزیون روي به رو بودم نشسته شب یازده ساعت تا 

  ...همیشه مثه تنهام بازم....نمیاد و نمیده خبرم دیگه

 ارایش اماده و حاضر...بودم پوشیده نومم لباساي چه...هه...چکید هام گونه از اشک...بگیرم خودمو جلو نمیتونستم دیگه 

 فردارو شوره دلم...میذاري تنها شرایط خاصترین تو منو همیشه تو.. انتظار بود بیجا اما... تلوزیون جلو بودم نشسته کرده

 کنم فک...نرفتیم خونهاشون اصال کردیم ازدواج که زمانی از زندگیم؟؟ درمورده میگفتن چی داییم...ها خاله یعنی..میزد

  !میکنه صادر جداییرو حکمه داره اینجوري دقیقا...نامرده خیلی نیاد اگر دیدنی عید براي خونشون بریم نشه

  :برداشتم...بود تلفن زنگ صداي..ناامید اومدنش از کامال دیگه و بود اي خورده و دو ساعت 

  ...طنازي سالم - 

  :میکشید پر صداش براي دلم 

  ...عزیزم سالم - 

  ... نمیده حال اصن تنهایی شوهرت با ما پیشه بیاین خوب طناز - 

  :گفتم زدمو تلخی لبخنده 

  ...تنهام نیست پیشم امید...نداشت اي نتیجه برسمم خودم به اینکه محیا - 

  ...طناز میگی؟؟؟؟؟؟؟ داري واقعا طناز چی؟؟؟؟ - 

  ...گرفت بغضم 

  ...میگیره گریم میزنی حرف...روضست برام صدات که بخدا محیا - 
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  ...طناز - 

  ..میومد چاه ته از صداش..انگار بود شوك تو

  میکنه؟؟ رفتار اینجوري وقتی خواستت چی براي واقعا؟؟ شوهرته این..اصن طناز - 

 نمیخواد...نگیا امید و من اختالف از چیزي محمد جلو مامانت به قران تورو.. هستم خورد کافی اندازه به خودم واي - 

  !بدونه تو جز کس هیچ

  .!!طناز اینجا بیا پاشو میکنم خواهش... نمگیم که معلومه - 

  ......خدا به میکشم خجالت محیا نه نه نه - 

  نظرت؟ به داره خجالت ؟؟ خجالت - 

  ...اوره خجالت برام خیلی نیست شوهرت چرا شبی همچین تو بگن اینکه.. داره خجالت اره - 

  ...بزنه حرف باهات مامان میگم اصن..دنبالتا میام خودم - 

  !زشته بخدا... من جونه محیا..نه نه - 

  ...نباش لوس..میکنم خواهش طناز - 

  ...محیا آخه - 

  !فعال منتظرم نداره آخه - 

  .... کرد قطع و نشد منتظرم 

 طرحهاي روش که سفید شاله یه با..پوشیدم استینک یه... بود ارنجم تا استینش...بود تنم زرشکی جذب تونیک یه 

  ...کنم عوض نداشتم حوصله دیگه..بود پام شلواري جوراب...داشت قرمز و زرشکی و مشکی

 ضایع... کردم کمرنگ یکم لبمو...برداشتم موبایلمم و کیلید...کردم سرم چادرمو...جلوش زدم کلیپسم یه..بستم شالمو 

  !!!بیرون رفتم پوشیدمو دمپاییمو...بود

  !!!کنم القا دیگران به رو حسی همچین نمیخواست دلم اصال..داشتم اضافرو ادمه یه حسه..میکشیدم خجالت واقعا 

 خانم کردمو پرسی احوال و سالم همه با سمتم اومد محیا..بودن نشسته همه....داخل رفتم...کرد باز محیا..زدم در 

  !موقعم بی مزاحمتاي خاطره به خواستم معذرت ازش بوسیدمو مهدویرو

  !!!!داشت کم سیب یه فقط انداختم سینشون هفت سفره به نگاهی 
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 ***  

  "محمد" 

 که بودم خریده زرشکیم شلوار هه...دادن بهم تولدم واسه اراد و کرانه بود مشکی و زرشکی چارخونه مردونه پیرهن یه 

  داره؟ عیب بشیم سبک بار یه مام حاال...سبکه و سوسولی میگفت...میومد بدش ازش شدت به مامان

 این جووناي این چقدر..میومد بهم...میکردم درست موهامو اینجوري بود بار اولین..زدم تافت کردمو درست موهامو 

 بیچارم....ببینه محیا...میاد خودم به و قشنگه دیدم حاال اما میکنن درست مو اینجوري که میکردم سرزنش دوررو

 شده اجبارم به محیارو سال تحویل بعده میخوام...بود باحال...زدم تافت چپ منو موهامو همه کردمو باز کج فرق...میکنه

 توجهت کاش...بیاد خوشش کاش...ببینه تیپ این با منو اونم میخوام مهمتر همه از..ببینمش میخوام... خونشون ببرم

  !!!بشه جلب

  :تو پرید و کرد باز و اتاق دره محیا 

  نه؟ بزنی در نیستی بلد - 

  کنی؟ کمک بهم بیا سریعتر میشه - 

  مگه؟ داري چیکار ؟ کمک - 

  :گفت مقطعی خنده با و خورد حرفشو 

  بذارم؟؟؟ دلم کجاي موهاتو این جان؟؟؟؟؟ هه - 

  !!!!!آره!! سینت چپه سمته - 

  :گفت خنده با و زد موهام به دستی روم روبه اومد 

  ...افرین افرین میادا بهت خدایی ولی - 

  :گرفتم خودمو 

  داشتی؟؟ چیکار حاال نیاد؟؟ من به چیزي میشه اصن میپرسم شما از من - 

  ...ساله تحویله دیگه ساعت نیم...میچینم سفررو دارم که حاالم تنهام دست..میکنم پذیرایی اینا از دارم - 

  !میام..برو میام میام - 

  :گفتم خنده زیره زدم بلندي صداي با پایین میرفتم ها پله از سرعت با که همونجوري...بیرون رفتم زدمو عطریم یه 
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  ....سو هم بدیش عیدي هم شه تحویل سال وایسادي میدونم من....ندیا مارو سوغاتیاي این قران تورو جون عمو - 

  میکنی؟؟ چیکار اینجا تو من غنچه...ایستادم اخر پله رو حرف بی که بود نرسیده فعل به جملم 

 کردم دستامو بیرونو دادم نفسمو...روش روبه رفتم... شد بلند جاش از دیدنم با کنی؟؟؟ چیکار محمد دله با میخواي تو 

  ...جیبم تو

  ...همیشگیم مزاحم...دیگه ببخشید - 

  !نزن دار خنده حرفاي هه مزاحم؟؟...منی دله همیشگیه گله تک تو...نه 

  !!!اینجایین که خوشحالم خیلی حرفیه؟؟؟ چه این - 

  :گفت و خندید صدا با عمو...میخندیدم ناخداگاه اما بودم کالفه....اشپزخونه تو رفت... شد رد کنارم از و زد لبخندي 

  ....بدم عیدیم جا به بخوام که نیوردم سوغاتی اصن من - 

  :گفت و انداخت بهم عجیبی نگاه مامان...کردم نگاه رفتنت راه به کشیدمو موهام به دستی زدمو لبخندي 

  ..بشه کامل...سفره پاي بذاریم بیار بردار سیب یه محمدم - 

 و کرد قطع حرفشو رسیدنم با...میزد حرف طنازم و میکرد دم چایی داشت محیا! اشپزخونه سمته رفتم زدمو لبخندي

   کنم؟؟ چیکار نگاه این زیره من...کرد نگاهم

 کنم نگاهش اینکه بدون خنده با...دراوردم سبدي...یخچال سمته رفتم بود شده نگاه سراپا وجودم تماما که درحالی 

  :گفتم

 و درست و خوشگل سیب یه بگرد بیا محیا...نداریم خصوصی حرفه فعالنه اما موند تموم نیمه حرفاتون که ببخشید - 

  !سفره پاي بذارم میخوام کن پیدا حسابی

 بیشتر اینجوري..بود غنچه اسمت کاش..غنچه...غنچه..غنچه کنم؟؟ چیکار دیگه میشم هول خوب میلرزید دستم 

 تویی تنها من دله براي...طنازي و دلبر که هم واقعا...طناز.. بودم نکرده دقت اسمش معنی به تاحاال...بودي من دلخواه

 یکدفعه چرا کردین؟؟؟ دقت حال به تا عشقه نکته ترین عجیب این و...بلرزونی وجودمو تمومه نگاهات با میتونی که

  !عجیبه چیزه عشق که واقعا..عجیبه...رفتارش تمام یکدفعه اونم.. بشه شیرین برات میتونه ادم یه اینهمه

 سخته چقدر... میکنم فکر نداشتنت و نبودن به کاشتم قلبم تو تو از که عشقی از بیشتر بار هزار روزي هرروز من 

 دیدنه با باز اما...میکنه داغونم آنیم..میکنه داغونم...نمیشی من ماله وقت هیچ اما هستی کنارمم... هستی تو....دلبرم

  ..کیه محمد میره یادم اصن لبخندا این غنچه
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  !!!!من برم پوشیدنت لباس این قربونه... باهم بودیم شده ستم چه گرفت خندم 

 قلبمو که ظریف دستاي این..شد کنده جاش از بار هزارمین براي قلبم...سمتم گرفت دمش از براقیو و سرخ سیب دستی 

  تو؟؟؟ جز کیه دست میکنه مچاله

  میخواست؟ چی من جونه از لعنتی این....خدااااااااااااا واي....کردم نگاهت زدمو مطمئنی نا لبخند 

  ...گرفتم سیبو لرز با 

  هیچ که سیب یک چیدنه خوبم حواي 

  میرم اتیش دله تو رده پشته من 

  تا اومدم دنیا به آدم میکنم حس 

  ...بگیرم عیدي تو دستاي از و سیب این 

  حوا؟؟ کردي چه آدم منه دله با تو...بکنم میتونم که تشبیهی زیباترین تو دستاي شاخه از حوا سیبه اونم عیدي چیدن 

  نیست؟؟ قشنگتره همشون از این - 

 هرچیزي...قشنگه که معلومه...بودم پرپر االن که میکردي صحبت دلم براي اگه...میزنی حرف غرض بی که خوبه چه 

  !!!قشنگه توئه به متعلق که

  :گفت و برداشت من از زودتر.... بردارم میخواستم سبدو...گرفتم ازش 

  ...میکنم جمعش خودم برین شما نه - 

  ..چشم..چشم...کنم کم شرو باید منم مونده تموم نیمه حرفاتو االن اهان - 

  :کرد کج سرشو و زد لبخندي 

  ...صاحبخونه نکردم جسارتی همچین من - 

  ...خالی ظرف تو گذاشتم کردمو بو عمیقا و سیب...بیرون رفتم...بگم که نداشتم چیزي 

  .....شد تکمیل امسالم سینه هفت 

  :گفت گوشم زیره ارسالن..میزدن حرفن داشتن...ارسالن کناره نشستم 

  همسایتونن؟ خانوم این - 
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  :گفتم و باال انداختم ابرومو 

  چطور؟؟ بله - 

  نه؟ متاهله - 

  ....شدم عصبانی 

   چی؟؟ که حاال اره اره - 

  ...همینجوري - 

 میپرسه حاال اونوري وارنگ رنگ دختراي دیدن با ارسالن که نداره جذابی و خاص چهره طناز نمیفهمم واقعا من 

  ...بکشن نابودي به منو تا دادن هم دسته به دست همه من بعده انگار...یانه متاهله

 دندون به لبشو گوشه که گفت گوشش زیره چیزي محیا...شکر خدارو...بود روم روبه دقیقا...نشستن اومدن محیا با 

  ...داد دست بهم عجیبی حسه یه...بکنه اینکارو بودم ندیده تاحاال...زیر انداخت سرشو و گرفت

 محیا...داد تکیه مبل پشتیه به خودمو بیشتر بود لبم رو طناز دیدنه با بیخودي که الکی لبخنده با کشیدمو عمیقی نفسه 

  ...کرد بلند تلوزیونو صداي

  !!میبینم تو نگاه تو دارم بهارو هاي ثانیه اولین هم زمستون برفه اولین هم...بود نمونده بیشتر دقیقه دو 

 بسته چشماتو و میخوندي و تحویل ساله دعاي داشتی لب زیره...کردم نگاه بهت.... پاییزو تابستونو کنه بخیر خدا 

 شادم..کنی زندگی شوهرت کناره خرم و خوش دراز سالیان اینکه حتما میکنی؟؟ دعا داري چی برا ؟؟ کی براي..بودي

  ...نه واااااي....خدا از میخواي بچه یه

 باشم هرچی من نه نه بزنه؟؟؟ شوهرشو قیده و بشه عاشقم بگم باید واقعا؟ چیه اخرش چیه؟؟ عذب منه ارزوي حاال 

  !نمیخوام بدي تو براي... نیستم پستی ادمه

 خدا فقط و...میکنم ارزو خوشبختیتو دارم شک بودنش احساسی به که مردي کناره یا قلبم توي...هستی هرکسی پیشه 

  .....بانو بریده امونمو حسودي که میدونه

  !!!!ابد تا... منی براي تو...بانو..بانو 

  !!!میتپه برات عاشقانه هنوزم..نکرد نو منو دله نو ساله...دارم دوست هنوز اما من....شد تحویل سال 

 ماچ تاالپ تاالپ بودن شده بلند همه حاال..گفت تبریک بقیم به... گفت تبریک بهشون و بوسید مامانو و محیا 

  :گفتی لب حرکت با و دادي تکون برام سري دور همون از..ببینمت تا کردم کج سرمو..هم لپه به میچسبوندن
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  ...مبارك عیدتون - 

  :گفتم روهمو گذاشتم طوالنی چشمامو 

  ....مبارك توام عیده - 

  شدن؟؟؟ داشته دوست داره حسی چه بگو...میکنم خطابت "تو" وقتی داره حسی چه بگو بار یه طناز 

  هان؟؟ محمد؟؟ قلب تمام شدي بفهمی اگه میده دست بهت حسی چه 

  

  "طناز"

 بخوري مرغ تخم تحویل سال لحظه بعده اگه...بودم پرسیده ازش فلسفشو...بیرون اومد ابپز مرغ تخم سینیه با محیا 

  !چیزا چه...میشه زیاد روزیت هم میفته غلتک رو زندگیت هم

  : گفت...برداشتم منم گرفت دور...محمد دسته داد 

  میگیرین؟؟ منم واسه - 

 گذاشت بود اورده زیردستی یه نشست بیشتري فاصله با کنارم اومد و اشپزخونه تو گذاشت رو سینی....دادم تکون سري 

  ...بهش دادم مرغو تخم منم...پام رو

 برداشت منم واسه بشقابم تو گذاشت و کند پوست خودشو براي محمد...میشد سرد تا میموندم منتظر باید بود داغ خیلی 

  :کند پوست و

  ...میکنم پوست خودم نکشید زحمت...مرسی - 

  .....داغه نه - 

 دلخوري طعمه نگاهش..میکنه نگاه اینجوري پسرم ادم اخه گرفت خندم....میکرد نگاه و محمد شکلی یه مهدوي خانم 

  !!!!!!میکنم اشتباه دارم من شاید نمیدونم میداد

 زدمو گاز مرغ تخم نصفه...گرفت دلم...افتادم امید یاده...چسبید خیلی...زدم نمک کردمو نصف مرغو تخم چاقو با 

 رو اونروزا یادته؟؟... میخوردي منم سهمه و بودي کاش...هه!!!میکنه کود دیگه اشتهامم تو یاده...ظرف تو گذاشتم

 متوجهم اولم همون از تو....برداري تو تا ظرف تو گذاشتم سیبمو سهمه...بود بازي بچه عشقم که اونروزایی...میگم

  !!!بد چه.....نبودي
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 شدن تو مثه اشکامم...نمیومد صاحاب بی اشکه اما..بودم کرده بغض....دستشویی تو رفتم کنارمو گذاشتم بشقابو 

  ....نمیان..نمیان

  ایستادي؟؟؟ من منتظر راهرو انتهاي تو و بود دروغ امشب تمامه ببینم بشم بیدار ظهر از بعد خوبه از میشه 

  ؟؟؟...عقب برگردم جوري یه میشه 

 نگاهی...نشستم...بیرون رفتم....زدم صورتم به اب کم یه.... قورت بغضمو...پریدم آنی ترس از...اومد برق و رعد صداي 

  :گفت سرتقا بچه مثه خنده با محمد..نبود... انداختم بشقاب

  ...خوردم من ببخشید - 

  ...خندیدم 

  ...بود دهنی اخه... نداره عیبی - 

 دلم...بیرون برم میخواست دلم...میزد حرف باهاش داشت که عمش سمته برگشت و زد لبخندي نگفت چیزي 

  :گفتم محیا گوشه زیره...بارون زیره برم میخواست

  بارون؟ زیره بریم میاي - 

  دیوونه؟ االن - 

  ...گرفته دلم اره اره - 

  ...االن زشته میام برو تو...اما باشه - 

 روبه گرفتم سرمو بستم چشمامو....میزد کج و شدید....میزد بدجور بارون...حیاط تو رفتم...دادم تکون سري 

 صدام مطمئنا که بودم شده دور خونه خوده از اونقدر..گریه زیره زدم بلند صداي با بشکونم بغضمو میتونم حاال....اسمون

  ....نمیشنیدن

  ندیدمت من گذشت امشبم 

  رسیدنت تا راهتم به چشم 

  بده من حاله گذشت امشبم 

  !نده من یاده بریدنو دل 
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 حل دلم تو نمیخوام من..میکنن حلت راحت بشی که راحت...بشی راحت برام این از بیشتر...بشم دلسرد ازت نکن کاري 

 داري نمیدونم...  پاست رده یه جاي خدا همیشه که اي قهوه فاله مثه...ریاضی سخته مسایل مثه.... جدول یه مثه...بشی

  ....میاي یا میري

  خیس چتره یه با میام دنبالت 

  نیست جاده روي تو ردپاي 

  گلم شدي رد مسیر کودوم از 

  میخورم غصه نفس هر تو بی 

  جدام ازت من راحتی که تو 

  بخوام؟ ازت چی چیزمی همه 

   ازم دلخوري بگو شده چی 

  نزن حرفشم بگذرم تو از 

  ...نبودن تو کناره...نبودن تو فکره سخته خیلی...کنم فراموشت که نخوا ازم..نباشم فکرت که نخوا ازم 

 با من زندگیه هاي یواشکی تمام...بود چسبیده تنم به لباسم..بود سرد....میچکید اب شالم لبه از... بغلم زیره زدم دستامو 

  !!!بدبختیم خونه حوضه کناره غصه...بارون زیره گریه...بود اب هاي قطره

  ......خیس چتره یه با..... میام دنبالت 

 اب کردش درست موهاي از...نبود درکار بارونی دیگه..سرم روي گرفت چترو...ایستاد کنارم زنون نفس نفس محمد 

  : گفت غریبی و اهسته صداي با میشد پایین باال سینش که درحالی..بارون زیره خودش و بود من سره رو چتر...میچکید

  میکنی؟؟ داري چیکار - 

  خدا؟؟ بارونه سرماي به سپردم داغمو تنه میپیچمو خودم به معتاد یه مثه شوهرم نبوده از میگفتم میگفتم؟؟ چی 

  ...نیستی دارمو دوست...چیزه یه ، همه به من ،جوابه تو مورده در 

  ...سادگی همین به...نداري دوستم دارمو دوست..نیست سخت من زندگیه قصه 

  :کرد صدام اروم...نداشت اي فایده هرچند..کردم پاك صورتمو برگردوندم رومو 

  .....!طناز - 
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  ...بگم نمیتونم تو پیشه..بگم دردم از نمیتونم 

  برگردین؟؟ میشه - 

  ...نافرم بود شده سردم...نمیشد باز دهنم 

  ...سردمه - 

  :گفت نگرانی چشماي با روم روبه اومد 

  ...میلرزي داري تو بریم بیان.. بیاین - 

  :میزد حرف و میرفت راه کنارم...در سمته رفتم 

  ....حالتون این با نیست خوب..محیا پیشه برین..ما خونه بریم بیاین - 

  :در رو گذاشت دستشو...کردم باز درو...کشید موهاش به دستی کالفه 

  برین؟؟ میخواین کجا - 

 کلید نمیتونستم که میلرزید دستم اونقدر...اومد پشتم...کردم باز بیشتري قدرت با درو...یخی و سرد خیلی..کردم نگاهش 

 و در و داخل اومد تعارف بدون...تو رفتم...داد هول و کرد باز درو..کنارم اومد و کشید دستم از حرص با...قفل تو بندازم و

 نمیتونی اما میکنی فکرشو...بزنی حرف نمیتونی میکنی حس گاهی...اما باشی اینجا نیست درست بگم میخواستم..بست

  ...کنی باز زبون

  ...میکرد نگام جوري یه...سمتش برگشتم...کرد باز برام درو 

  شده؟؟ چی - 

  ...ببندم میخواستم درو...هیچی یعنی باال انداختم سرمو 

  ...طناز - 

  :گفت لب زیره پایینو انداخت سرشو...بندازم یادش حواسیشو بی تا انداختم بهش بدي نگاه 

  ..شدم نگرانتون...ببخشید - 

  ...خوبم ولی... مرسی - 

 جیبش تو دستش...بود نرفته هنوز.. کردم نگاه پنجره از..اشپزخونه تو رفتم...تو رفتم کردمو خدافظی لب زیره...کرد نگام 

  ... دیگه برو...بود ایستاده بارون این زیره و بود
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  :شدم دوال کردمو باز پنججرو...میشم شرمنده من دوباره میخوره سرما بودم نگران 

  ...محمد اقا - 

  ...نشنیدم اما داد جواب لب زیره... برگشت 

  ...میخورین سرما برین - 

  ...کوبید بهم محکم درو... رفت و انداخت بهم اي خسته نگاه 

 خواب به دغدغه و غصه دنیا یه با خوندمو صبحمو نماز...گرفتم الکی دوشه یه...حموم تو رفتم سرمو رو گذاشتم دستمو 

  !!!رفتم

  "محمد"

 برگشتن همه بازشد که سالن دره...میچکید روم و سر از اب...بود خورد اعصابم..داخل برگشتم کوبیدمو بهم در 

  ...کنم گریه غصه و حرص از میخواست دلم که بود باري اولین این...نداشتم حوصله واقعا..سمتم

  :گفت عمو...کردن صدام همزمان مامان و محیا 

  عمو؟؟؟ خودت با کردي چیکار - 

  ...بود اینا از بدتر حالم...ها پله سمته دویدم حرف بدون 

 طناز بگم بزنمو داد همینجا از..بزنم داد میتونستم تا و پنجره لبه برم میخواست دلم...کندم لباسمو بهمو کوبیدم درو 

 نیست درست میدونم..میسوزم عشقت تو دارم...نه یا درسته نمیدونم که میزنم پا و دست برزخی تو...میشم دیوونه دارم

  ..نمیخواد دلیل که سوختن...اما

  ....میکشه اتیش به زندگیتو همه دل روي داغ یه...کوچیک کبریت یه گاهی 

 تورو جواب عشق با میخواستم...کنم امتحان شده بارم یه میخواستم...گفتنمو "جانم" باشی نشنیده کاش طناز واي 

  ....باشی نشنیده کاش..کنم تجربه دادنو

 سینم تو که داغی از تا میکردم بغلت انچنان همونجا و بودي محرمم کاش...چشمامه جلو زدت بارون چهره هنوزم 

  ...!کنم گرمت گذاشتی

  محمد؟ میري کجا به داري فکرا؟؟ این منو!!! پیچیدم خودم به شرم از!!!! میکردم باز دندونارو اون قفله خودم کاش 

  ...کردن فکر تو به بخشه لذت...بستم چمدون براش دل و جون با که هست هرراهی نمیدونم...نمیدونم 
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 لذت زندگی از اینجوري دارم باره اولین کنم فراموشت نمیخوام...رکم خودم با...بدم دست از حسمو نمیخوام 

  ....بري یادم از نمیخوام...بدمش دست از نمیخوام..میکنم عاشقی دارم که باره اولین...میبرم

!!!! میگم بهت جملرو همین که میرسه طناز روزي یه..میگم بهت روزي یه...باشی من ماله باید...هه....نیست که زور 

  ...نیست سخت مرگ من براي...میمیرم میکشمو دراز...بزنی پسم اگه...باش منتظر

  ... سخته نبینم تورو خوابه بخوابمو عمر یه که این 

 خوبه...منی خوبه تو و میخواد خوب یه دلم...باشه بهترین اینکه نه... نه..عالی عالیه نه...میخواد خوب یه دلم..بگم ساده 

  میفهمی؟ میخوادت دلم!!! من

 هستی زنی اولین تو...طناز...کنی گریه بتونی تا باشی مرد باید گاهی....نمیکنه گریه مرد میگن که ربطیه بی حرفه چه 

  ....شکستی مردونمو بغضه تو...کردي تسلیم اشکم به منو که

 بی تو کشیدنه عذاب با که شدم دیوونه و عاشق اینقدر شاید نمیدونم...میکنم گریه وایسادمو اینجا چی براي نمیدونم 

  ...تویی من دلیله تمام...نیست دلیل بی گفتم اشتباه نه نه..میکشم عذاب منم دلیل

  ...برداشتم یواشکی اتاقش از و بودي گرفته خواب براي محیا از تو که لباسی 

 بغضمو نفس هر با و...عمیق عمیقِ بوییدمش..مونده پیراهن روي عطرت...کردم پاك زبرمو هاي گونه لباس همون با 

  !! من سهمه غمت و دیگست کسی سهمه تنت میارم یاد به هزارمین براي...کردم سنگیتر

 به دیگه که رفت یادم...رفت یادم مدارام قرار تمام...رفت تحلیل انرژیم تمام انگار...بیقرار و کردي تشنم امشب تو طناز 

  ...نشم حیا بی دیگه بودم گذاشته قرار...نکنم فکر تو مورده در چیزا خیلی

  ...زندم هنوز بیاره یادم که عاشقانه بوسه یه مثه اما ببخشید...مثله...زندگی ادامه براي میخواد اي بهونه دلم خدا به اما 

  ....دنیایی حسه ترین گرم برام اما سردیت همه با..شم حل اغوشت تو میکنم هوس گاهی 

  ...بکن من درمورده میخواي فکري هر...غریب و عجیب میخوادت دلم نیستم دروغگویی ادم اما ببخشید 

 ادم...عاشقیه جرمم تنها من...اما ممنوعه میوه یه داشتن دوست جرمه به... بدونه گناهکار منو میخواد هرکسی 

  ...باشم روراست دلم با حداقل دلم با بذار...میزنم پرپر اغوشت یه انتظار تو دارم اما نیستم دروغگویی

  ...کاش..بودي من ماله کاش...اره بگم باید و متاهلی میپرسه کسی وقتی میخوره چنگ بهم حسادت از وجودم اره 

  !!!! ارزوهام ي همه مثه میشی محال چون...نمیکنم ارزو تورو دیگه طناز 
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 دوباره تنفسی شبیه حسی... بیشتر خیلی...سادست دلبستنه یه از بیشتر چیزي یه این دارمو دوست..طناز دارم دوست 

  ...بودم بریده نفس که منی براي

 که فکرتم تو اونقدر لعنتی...کردي متحول منو زود اینقدر دادي تغییر منو چیزه همه تو اما..نه یا میکنی باور نمیدونم 

  ...میکنم پرستش تورو دارم ذهنم توي هرلحظه من...میره یادم از خوندنم نماز گاهی

  ...باشه درمیون تو اغوش پاي وقتی میشم سرمایی....اما...بمونه خودمون بین ولی...بودم گرمایی 

  ...دادي تغییر منو هم وجودا حتی تو میبینی 

  چی؟؟ براي....خدا چیه؟؟ سنگین اینقدر اونم طرفه یه عشقه این حکمته نمیدونم واقعا نمیدونم 

  ....سیره دلدادگی و عشق از دلش که بشم کسی اسیره باید چی براي چرا؟؟؟ اما تو خواسته و توئه دسته همش میدونم 

  ....حکمتیست شاید کن تحمل...بالست رفعه شکستگی میگن 

 میشد رو ادما بغضی صداي کاش...بزنی صدام خودت مخصوصه لحنه با شده که بارم یه...بزنی صدام کاش 

  ... محمد بگی احساس با روزي یه اگه که خدا به..بزنی صدا منو اسمه تو اگه مخصوصا...بوسید

  ..مردم بودن تو با شادي از اونموقع من..بکنم نمیتونم کاري...هه 

 واقع در میدونم اما...میکنه کمک و موسسه میاد گاهی دنبالمه داشنگاهم همکالسیاي از یکی مهتا چشمه هنوز میدونم 

  ...میکنه کمک خودش دله به داره

  !!!! نمیکنم خرج کسی هیچ براي ، تو جز به الکی دارمامو دوست من...نه نیستم خسیس 

  ...نمیزنن حرف پر دهنه با اما حیف..حرفه از پر دهانم 

  .....میشم روراست دلم با کمکم دارم...خوابیدم خراب حاله با.. گرفتم بغل زدمو چنگ لباستو... خوندم نمازمو 

  :بگم تلخ. 

  "!!!!نیست کار در رسیدنی اما داري دوستش اره"

  

  "محمد"

  ...دیدنی عید جایی میره میدونم چه...مادرش خونه میره داره حتما...  بیرون میره داره که دیدم...دیدمش صبح 

  ؟؟!نیست کنارش وقت هیچ چرا کجاست؟؟ لعنتیش شوهر این پس 
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  !!!!!خدا رو تو نورو لباسه...هه....بود تخت کناره بودم دراورده دیشب که لباسی...تو رفتم 

 سریع و دید منو تازه برگشتم حموم تو از...بود نشسته مبل رو باال سالن تو مایا...چرك رخت تو انداختمش بیرون رفتم 

  ....شد بلند جاش از

  ...سالم - 

 منظورشو ادم حداقل...نمیزد حرف بدك اي و بود بلد فارسی...نذاشت که اتاق تو برم میخواستم دادم تکون سري 

  ...میزد حرف بهتر عمو زن از حداقل میفهمید

  ...محمد - 

  میزنه؟؟ صدا صمیمی اینقدر منو حقی چه به محمد؟؟ چی؟...سمتش برگشتم و باال انداختم ابرومو 

  :گفت و زد لبخندي...دادم تکون سرمو 

  ...خوبه خیلی هوا بزنیم؟ قدم یکم بیرون بریم میاي..اااا - 

 حاال خدایی نه... گرفت خندم خودم حرفه از...بزنیم قدم بریم بیا میگه داره دخترمو سن... بود شده پررو خیلی دیگه 

  ....میزنه کوچولو خیلی خوب اما نداره دخترمم سنه

  !زنه یه.. اون..داره فرق اون خوب اما سنشه هم منم طنازه..لرزید قلبم....همین طنازم 

  !!!!دلم تو فقط!!!! بدونمش خودم ماله دلم تو حداقل بذار نکن مسخرم.منه ماله طناز اره 

  :توهم کشیدم ابروهامو کردمو کج سرمو 

   بزنیم؟؟ قدم چی؟؟ - 

  ...اوهوم - 

  !!!!!!!کنن یاداوري بهت فرهنگمونم دادن یادت مارو زبونه که همونجوري بگی مادرت پدر به بهتره - 

  :گفت بلندي نسبتا صداي با که میکردم باز درو داشتم 

  ...رفتی دختره اون با دیشب چرا پس - 

  ...سمتش برگشتم متعجب چشماي با 

  دختره؟؟؟ - 
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  !بیرون رفتی باهاش دیشب... همسایتون همون - 

  ...میشد بسته و باز بینیم هاي پره بودمو عصبی..میکرد تر دراز گلیمش از پاشو داشت زیادي دیگه..نزدیکتر رفتم 

 براي کارامو من نداره لزومی و نداره ربطی کسی به ضمن در...بزنم قدم باهاش نرفتم...داره شوهر طناز که اوال - 

  ..نکنی دخالت من کاراي تو دیگه بهتره...کنم توجیه کسی

  ...هه...داره کارت پایین عموم زن...فهمیدن دیشب همه کنم فک نمیکنم دخالتی من..نه دخالت - 

 باال همین از بکنمو دونه دونه موهاشو میخواست دلم که بودم خورده حرص ازش اونقدر..رفت و زد نیشخندي 

  !!!!دختره میگه طناز به....پایین بندازمش

 که مامان خصوصی حرفاي پاي کنم؟؟ هم سره دروغی چه اینبار خدا واي...بود منتظرم اتاقش تو مامان...پایین رفتم 

 حساب بی که نه...میبریم حساب ازش بدجور محیا و من هردومون که داره اي جذبه!!!! میشه سست پاهام ، وسط میاد

 باشه منطق و عقل روي از کاراشون همه نمیتونن که همه...خوب اما میدونم درسته همش بزنه حرف منطقی و

  !شدم احساسی اینقدر طناز با که منی مخصوصا..

  ....روش به رو ایستادم...تخت رو بود نشسته...تو رفتم زدم در 

  !!!بخیر صبح سالم - 

  :بود سرد نگاهشم هیچ که لحنش 

  ...بشین...سالم - 

  :گفتم دادمو قورت دهنمو اب 

  مامان؟ شده چیزي - 

  :نکرد نگاهم 

  دنبالش؟ رفتی چی براي بودي؟؟ کجا دیشب - 

  ...بدي پس جواب مادرت به بخواي سخته چقدر مردمو من...میزد چی مثه قلبم 

 منم...بود وایساده بارون زیره که...نیاره خودش سره بالیی ببینم بیرون رفتم بده حالش کردم حس فقط من....من - 

  !!!!!همین...دادم چتر بهش

  ...نمیتونستی...بره بگی محیا به میتونستی - 
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  :پایین انداختم سرمو 

  ...گف دیگه..داشت زیاد کار محیا اخه - 

  :گفت امیزي تهدید لحنه با حرفم وسطه پرید 

  ...است ترکستان به میروي تو که ره این...باشه خودت به حواست..محمد باشه حواست - 

  ...باش مطمئن... نذاشتم قدم راهیم تو...نمیکنم کاري من..من..مامان - 

 روم به رو اومد دخترم این..نشستم گفتمو سالمی میز سره رفتم کردمو تازه نفسی..بیرون اومدم منم...نگفت چیزي 

  :گفتم لب زیره کردمو فوتی..نشست

  ....اهللا اال اله ال - 

 اینکه از قبل حرص با بهشو رسیدم بود ایستاده سالن کناره...پیشش برم کرد اشاره محیا...خوردم چی نفهمیدم اصن 

  :گفتم بزنه حرف

  ...کنی تالش نمیخواد کردم تف جوابارو همه من کنی؟؟ جوابم سوال میخواي توام چیه؟ - 

  :داد فشار هم روي دندوناشو 

  ....محمد - 

  هان؟؟؟؟ -

  ...دیشب - 

  :زدم پام رونه بغله به اي ضربه کردمو عصبی خنده 

 چتر براش میشه چیزي یه میخوري سرما گفتم بارون زیره بود رفته ، من عزیزه...دیشب میگه داره دوباره بیا هه - 

  !!!!کن ولم حاالم....تموم..بردم

  ...موسسه سمته رفتم کردمو عوض لباسمو باال رفتم 

  !!!موسسه میزدم سري یه باید...نمیریم جایی عید اول هفته وقت هیچ که مام...مسافرت رفتن اراد و کرانه 

 هاشونو بچه از خیلی زندگیه که پدرایی مادر خوب اما بزنیم سر بهش که نداریم رو کسی که خوشحالم طرف یه از 

  ...خودشون وسعه حده در میارن چیزي یه میزننو سر بهمون عیدیا همیشه مامانن مدیون
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 حداقل.. خوشحالم بابت این از چقدر و بود بچه تک...کرد فوت پارسال اونم که...داشت خاله یه دنیا داره از مادرم 

  !!!!ببینمش نمیتونستم و بیرون میرفتیم اونجوري...االن

  :گفتم و جلو رفتم تعجب با بود نشسته اراد کردم باز که درو..اتاق تو رفتم 

 - ؟؟ نرفتین مگه اینجایی چرا تو!!! ا  

  : شد بلند 

  ...دیشب کرد تصادف زنم برادر...کامیار بابا نه - 

  خوبه؟ حالش - 

  ... نیست بد اره - 

  کردین؟ چیکار بلیطو حاال بابا اي - 

  ...خوبه بریم بیاد که کنم راضی کرانرو بتونم اگه نمیدونم داریم پرواز امشب - 

  اینجا؟؟ اومدي چطور - 

  !!!!!دیگه اومدم اونجاست که کرانم زدم سر بهش نداشتم کاري همینطوري - 

  :روش به رو صندلی رو نشستم 

  گرفتست؟؟؟ حالت چیه؟ خبر؟؟ چه - 

  ..خوبم نیست چیزي نه - 

  دوباره؟ چته بگو راسشو.. نیستی نه - 

  ...خورده اعصابم..اراد مادرت جونه کن ول - 

  :گرفت دردم میمالید گردنمو محکم و ایستاد سرم باال اومد خنده با 

  میگی؟ چی کن ول بابا..اراد نکن اخ - 

  خبره؟ چه...سگی روز یه خوشی روز یه شده چیزیت یه..نمیشی ادم تو نه - 

  :کنم عوض بحثو مخواستم 

  دیروز؟ باز اومد مهتائه این - 
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  باز؟؟؟ شده چی ببینم بنال..میکنی عوص بحثو چرا دوما نبودم دیروز من که اوال - 

 نمیدونم...اما داري العملی عکس چه نمیدونم..اراد واي... بگم بهت میتونستم کاش...انداختم بهش اي خسته نگاه 

  !!!!نه یا بگم باید نمیدونم...بگیرم مشاوره ازت میخوام

  :گفت جدي 

  بزنی؟؟؟ حرفی نمیخواي ماه چند این تو شدي عوض خیلی سید - 

  :انداختم بهش مطمئنی نا نگاه 

  ....بده قول...ببین....اراد - 

  چی؟ که - 

  خوب؟؟ نگو کسی به - 

  ..اول بگو تو - 

  ...نمیگی کسی به که بخور قسم دوستیمون سره...میگم دارم جدي...بگی نباید کسی به نه نه - 

  ...دیگه بگو نکن کالفم سید - 

  ......خدا به نمیتونم - 

  چرا؟ نمیتونی؟ - 

  ..ندي نشون بدي العمل عکس بده قول...اراد - 

  ....کنارم نشت 

  کردي؟ چیکار تو سید - 

  :زد کتفم به اي ضربه...صندلی پشتیه به دادم تکیه سرمو...بستم چشمامو زدمو موهام به چنگی 

  ...میکنی نگرانم داري نه؟؟ یا کردي چیکار میگی سید - 

  :گفتم کشیدمو عمیقی نفس..کردم نگاهش 

  ....شدم عاشق من....من - 

  :گفت مقطعی خنده با بست نقش لباش رو لبخند کم کم 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴٢٧ 

  ...زودتر که من...مبارکه تو؟؟ میکنی اینجوري چرا چیه؟ مگه خوب..هه...خوب - 

  :گفتم حرفشو وسطه پریدم 

  !!!!اراد نیست این مسئله - 

  ....بزن حرف ادم مثه...خوب چیه - 

  ...نمیتونم..بگم نمیتونم المصب خو دهنم توي میاد داره قلبم واي واي واي 

  میفهمی؟؟...برسم بهش نمیتونم وقت هیچ - 

  ...ها بزنه حرف باهاش کرانه بگم میتونم مخالفه؟ مامانت... یا داره؟ مشکلی مگه - 

  .... نه نه نه نه - 

  :گفتم اروم چشماشو تو دوختم خستمو نگاه 

  ....داره شوهر...اون..اراد - 

  ...ایستاد روم روبه اومد...شد بلند جاش از..توهم کشید ابروهاشو و شد درشت چشماش اروم اروم 

  :گفت ترسناکی چهره با 

  گفتی؟ چی تو - 

  :زد فریاد 

  کردي؟؟؟ غلطی چه تو محمد هان؟؟؟؟ - 

   داري؟ چشم مردم ناموسه به..مردم زنه به هه 

  :شدم بلند ترس با 

  ...من اراد - 

  :زد فریاد کردم نگاهش...پرید سرم از عاشقیم برقه کنم فک که زد سیلی چنان..خشکید دهنم تو حرف 

 چشمام جلو از فقط.. فقط محمد....هوووووووف.... که بیرون میکردم پرتت چنان نبودي قدیمیم دوسته اگه خدا به - 

  ...همین گمشو

  :نمیذاشت اما کنم درسش تا تر نزدیک رفتم گلوم تو نشست بغض که بود اومده فشار بهم اونقدر 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴٢٨ 

  ..کاریش من اراد - 

  داري؟ چشم متاهل زنه یه به کثافت...شدي که ناپاکم چشم هه..باشی داشته نمیتونی توجیهی هیچ - 

  زندگیت؟؟ با میکنی چیکار داري میفهمی اصن کی؟؟؟ عاشق شدي؟؟؟؟؟ عاشق هه 

  !!ببینمت نمیخوام..سید بیرون برو 

  : شدم دور ازش قدم یک 

  ...ببینم وایسا - 

  ..برگشتم 

  ...اون که نگو - 

  ....پایین انداختم سرمو 

  ...بفهم خودت نمیگم - 

  طناز؟؟؟؟؟؟.... محمد - 

  .....چکید گونم رو از اشک اسمش شنیدن با 

  :سمتش برگشتم کردمو پاك گونمو..برگردوندم رومو...در سمته رفتم 

 دل نمیخوامم..بکنم دل نمیتونم اما شد اشتباهی میدونم..کنی کمکم که گفتم...تا اومدم من ؟ هستی رفیقی چه تو - 

  ...کردي خرابم بدتر االن..بکنی برام کاري که گفتم...بکنم

  :سمتم دوید مهتا...بیرون رفتم 

  ...مبارك عیدتون خوبین موسوي اقاي سالم - 

  :گفتم اي اهسته صداي با کشیدمو دندون به زبونمو...نشدم روانی این از بیشتر تا برو برو برو 

  ....بردار سرم از دست - 

  .. رو مهتا من و کرد مات منو اراد 

  

  "طناز"



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴٢٩ 

 بینمون چندوقتیه و شد دعوامون باهم که گفتم...گفتم ابا بی منم و پرسید امید از مامان پیشه رفتم صبح 

  ....نقصه سراپا که میکنم زندگی کسی کناره بگم نمیتونستم من و میکرد نصیحتم...شکرابه

 عاشقانه دیگه..نمیکنم نگاهش عاشقانه دیگه...پشیمونم توش اومدم که دنیایی از سگ مثه حاال.... روراستم دلم با 

  ...ندارم دوسش عاشقانه دیگه چون..چون...بشم سرکوب نمیخوام دیگه...نمیکنم سکوت

 مرده هنوزم...متعهد میدونمو زنش خودمو هنوزم..برسه اسیبی کوچیکترین بهش نمیخواد دلم هنوزم...دارم دوسش فقط 

  ....نمیمیرم براش ها گذشته مثه دیگه که کرده کاري اما...زندگیمه

 یه واسم زندگی حاال..میدیدم تار و امید تماما من...خجولم خودم گذشته از... شفافتر..میبینم بهتر بدیاشو حاال..میدونم 

  !!!!ببینم نداشتتم خوبیاي بی؟ خو...هه...خوبی...بدیاتو...خریده عینک

  ...خوبه!!! ببینمت میتونم بهتر حاال میفهمم وقتی خوشحالم..خوشحالم چرا نمیدونم 

  ...بزنه حرف باید...بزنه حرف امید با گفتم....رفتم خالم خونه 

  !بگیرم چیزي عیدي یه پارسا براي گرفتم تصمیم برگشت راهه تو...داد بهم عیدي تومن دویست سرزدم بابام به 

 بدم وقتی بفهمم داشتم دوست خیلی...گرفت خندم..بلند و فر موهاي عالمه بایه سیبیلو مرده یه.. بزرگ عروسک یه 

  ...میده نشون العملی عکس چه بهش

  :دادم مسیج محیا به...پوشیدم راحتی لباس و مبل رو کردم پرت عروسکو...خونه رفتم 

  میاي؟ موسسه برم فردا میخوام من... عزیزم سالم - 

  ...خوردم سرد و خالی همونطوري بود یخچال تو سرد کتلت دوتا...بود گشنم 

  .نمیتونم فردا...برو تو...عزیزم نه سالم - 

  !!!!فعال...عزیزم باش - 

  ...نکنم پهن سفرم براش حتی بخورمو خودم گرفتم تصمیم میومد دیر جدیدا جون..کردم درست ماکارونی 

 میاد اونموقع چرا میدونم.. خونمون میاد ظهر فردا که داد مسیج بهم میالد...تلوزیون جلوي نشستم خوردمو شاممو 

  ...نبینه و امید میخواد..

  چجوریه؟؟ اونجا ببینه بیاد داشت دوست..بریم باهم تا میام گفت.... موسسه برم میخوام که گفتم 

  ...تو اومد عصبانی و کند کفششو..کردم در به نگاهی...نشدم بلند جام از بهم؟؟؟؟ کوبید درو چرا...اومد حیاط دره صداي 
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  :گفت سمتمو اومد فریاد با 

  ...احمق خبرچینی میري میکنی غلط تو هان؟؟ گفتی مامانم به چی رفتی - 

  :زدم فریاد سرت بار اولین براي و باال اوردم دستامو بزنتم میخواست وایسادم 

  :گفتم تري بلند صداي با فهمیدي؟؟...بزنی دست من به نداري حق - 

 یاد باید امید...میگیرم اجازه نه میخوام نظر ازت نه بعد به این از میکنمو بخوام هرکاري زندگیم بقاي براي من - 

  ..کنی رفتار چیجوري زنت با بگیري یاد باید..کنی زندگی چیجوري که بگیري

  ...میرفت اینام محیا خونه صدام کنم فک که میزدم داد اونقدر...میشد پاره داشت حنجرم 

  ....بدهکاري بهم گرفتی ازم رو خوشی که روزایی تمام اندازه به امید - 

  :کشیدم داد میدادم تکونش که درحالی جلو بردم دستمو 

  ...بده پس احساسمو...هه...دادي پس تنفر جاش به و گرفتی ازم که احساسی همه...یاال...بده پس بهم همرو - 

  :تنگ چشماشو و کرد کج سرشو... داد..قورت دهنشو اب..کرد تعجب 

  کرده؟؟ پرت کی هه - 

  ...کنه پرم که ندارم رو کسی...وایساده روم به رو غیرتی بی کپسول که میبینم اما...باشی من شارژر باید تو...هه - 

  :زدم جیغ صورتم تو بزنه میخواست 

  ...میکنم شکایت ازت بزنی - 

  ...شد خشک هوا تو دستش 

 داري هم کردي تلخ روزگارمو هم زندگیم تو اومدي تا که هستی کی تو..نخوردم مادرم و پدر از عمرم به تا هه - 

  امید؟؟ هستی کی کردي فکر تو هان؟؟ میکنی؟؟ بلند دست رومن

  ..روانی بازیه یه...میکنی بازي باهام داري االنم تو ایه؟؟ احمقانه حرف البته کنی؟؟ بازي باهام میتونی میکنی فک 

  ..میخورم دست رو ازت دارم وایسادمو چرا خر منه... نمیدونم..نمیدونم اما 

 متورم که غیرتی هم غم هم التماس هم داشت تهدید هم صدام طعمه... کردم وارد بهش خفیفی فشار..گرفتم دستشو 

  :هشدار هم شده
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 اهمیت سوزن سره حتی..داشتن دوست...عشق..محبت دیگه من...هه...من کناره اونم یادبگیر کردنو زندگی امید - 

 زندگی عالقه بدون..نمیشم مامانم مثه من..بگم بار هزارمین براي بذار...همین.. نزنی گند زندگیم به کن سعی...نمیخوام

  ...میکنم کم جداییرو روي اما میکنم

 من..زدم لبخند اما..بودم کرده بغض.بیرون دادم نفسمو...بستم درو... شویی دست تو رفتم...بگه چیزي دیگه نذاشتم 

 میفهمی روزي یه خودت خدا به امید...برگرده بهم اینجوري شاید..افرین..طناز افرین...وایساد جلوش بار اولین براي

  ...شدي گسیخته افسار خودت حاال کردي خودت رام منو...میکردي سرکشی بیخودي

 شده خیره روش به رو به و بود نشسته تخت رو..کردم نگاه اتاقو تو و شدم دوال...نبود...گرفتم وضو دادمو قورت بغضمو 

  ..کنی فکر گذشته جبرانه به کنه خدا اما..میکنی فک چی به داري االن... نمیدونم.. بود

   اتاق اون تو رفتم برداشتمو در پشته از خوابمو لباس...شدم رد کنارش از بنفس اعتماد با خوندمو نمازمو 

 اومد کردو خاموش و چراغ خودش...نشد بدل و رد بینمون حرفی...زیرش رفتم کنارو زدم پتورو....برگشتم پوشیدمو 

  ..خوابید

  ..مقابله براي مقابلمی همیشه تو..نیستی کنارم وقت هیچ..نبود کنارم کسی...کردم باز چشمامو

  ...داشتی دوسم اگه برمیخوره دنیا این کجاي یه نمیدونم 

  ..بیارن پارسارو امروز کنه خدا...میخوردم سرما داشتم کنم فک...دیشب بیرون انداختم خودمو..میکرد درد بدنم 

 برم ماکسی تاکسی با عروسکه این با میومد گشادیم واقعا...کنم عوض هوا کم یه حیاط تو رفتم..خوردم تلخ چایی یه 

  ...میبرد منم بره میخواست محمد کاش...موسسه

 کارش که امروز یه اینجاها وایساده خدا همیشه حاال...ها منه شانسه..نبود تراس تو کسی انداختم خونشون به نگاهی 

  ...نیست دارم

 محمدو شاید هم که کنم باز درو هم که حیاط تو رفتم...زد در میالد میشدم حاضر داشتم....بود اینطورا نه ساعت حدودا 

  ...دیدم

  :کردم بغلش...تو اومد میالد کردمو باز درو 

  ...عزیزم مبارك توام عیده - 

  :کرد نگاهم 

  خوبی؟ - 
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  ...میکنه غوغا بودنش تکراري تمومه با گاهی خوبی؟..هه 

  خوبی؟ تو اره - 

 و بود محمد...برگشتم..کرد اشاره سرم پشته به دست با و کرد اخمی..بود دیگه جاي نگاهش....روهم گذاشت پلک 

  :گفتم زدمو لبخندي..میکرد نگامون داشت

  ...محیا داداشه محمده اقا - 

  :گفتم بلند صداي با دادمو تکون دستی محمد براي 

  خوبین؟؟ سالم - 

  ... داد تکون سرشو گنگی نگاه با...نشنیدم صداشو 

  موسسه؟؟ میرین امروز - 

  :گفت بود میالد به نگاهش 

  چطور؟..بله - 

  ...نمیتو..گرفتم چیزي پارسا واسه اخه باهاتون بیام منم میشه - 

  ...روانی...میالد جلو کشیدم خجالت...بست پنجررم تو رفت...بود تموم نیمه حرفم 

  ..:خونه سمته دادم هلش 

  ...نشدم حاضر هنوز من بریم بریم - 

  :زدم داد همونجا از..بشم حاضر تا اتاق تو رفتم خودمم..اوردم چایی براش نشست میالد...داخل رفتیم 

  دادي؟ نشون رخ شما عجب چه خبر؟؟ چه - 

  :گفت و خندید صدا با 

  ....درمیارم خستگی از دلی یه دارم حاالم...خستم...بابا هیچی - 

  :دستم داد برداشت اپن رو از تلفونو میالد...خورد زنگ تلفن..میکردم سرم مقنعمو داشتم...خندیدم 

  بله؟؟؟ - 

  ..درم دمه میرم دارم من... سالم - 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴٣٣ 

  ...میایم االن باشه باشه - 

  ...تخت رو انداختم کردمو گوشی به نگاهش...کرد قطع 

  : برگشتم سرمو انداختم چادرمو 

  ..منتظره در دمه محمد بریم؟؟؟ - 

  :گفت مقطعی خنده با...عروسکو منم...برداشت تخت رو از کیفمو و داد تکون سري 

  چیه؟ این..بودي سلیقه با تو..هه - 

  ...پسربچست یه ارزوي این...قشنگه خیلیم - 

  :کرد ولش و زد موهاش به دستی 

  ...سیبیال این با موها این حتما - 

  :گفتم زدمو کتفش به اي ضربه..کردم باز و در 

  ...دقیقا اره - 

  ...بود نیاورده ماشین میالد...بود منتظر ماشینش کناره محمد 

  :جلو رفتم 

  ...شدم مزاحم خدا تورو ببخشید...سالم - 

  :کرد دراز دستشو جلو اومد میالد...کرد سالمی لب زیره 

  خوبین؟ سالم - 

  :داد دست و باال انداخت ابروهاشو 

  ...بفرمایید..ممنون سالم - 

  :گفتم میشد سوار داشت...نمیشناسدش کردم احساس 

  نشناختین؟ میالدو محمد اقا - 

  :گفت و باال انداخت ابروهاشو بازم..برگشت 
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  بشناسم؟ باید...نه - 

  :بود نگفته بهش محیا مگه...بکنه بدي فکره نکنه

  ..برادرمه میالد - 

  :گفت و انداخت میالد به نگاهی..سمتم برگشت کامل 

  ..این بچه تک گفتین که شما - 

  :گفت جلوترو اومد میالد 

  ...هستیم ناتنی برادر خواهر - 

  : گفت و زد کجی لبخند اروم اروم....داد تکون سري 

  ...بفرمایین - 

  ...کن منقرض مرد این ماشینه تو از رادیورو این نسله خدا اي...رادیو دوباره... جلو نشست میالد 

 بلندي صداي با...صندلیا دوتا بینه برداشتم خیز...نمیشنیدم من میزدنو حرف اروم اروم میالد با...بود کرده زیاد صداشم 

  :گفتم

  میگی؟؟ چی بفهمم منم کنید کمش یکم میشه محمد اقا - 

  شده؟؟ چی...داشت درد...بود تلخ لبخندش..نه غمگین...کرد خاموشش و زد غمگینی لبخند... انداخت ایینه به نگاهی 

  :داد ادامه حرفشو میالد 

  ..داره ثواب..میشم خوشحالم..بدم انجام گذري میتونم داشتین کاري اگه خوب... اما میکنم کار خودم راسش من - 

  :گرفت نگاشو زودم و انداخت بهم نگاهی ایینه تو از...داد تکون سري محمد 

  پارسائه؟؟ ماله عروسکه این - 

  :کردم نگاه عروسک به زدمو لبخندي 

  ...بله - 

  :زد داد میالد..رفتم جلو جلو من...شدیم پیاده و پارکینگ تو رفت 

  ...بریم باهم طناز وایسا - 
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  :نگهداشت درو خودش محمد و رفت میالد تو برن تا کردم باز درو...اومد اسانسورم بیان تا زدم اسانسورو دکمه 

  ..برو - 

  :گفتم و میالد دسته دادم عروسکو...تو رفتم 

  ...نگهدار دقیقه یه - 

  ...شدیم پیاده...گرفتم ازش کردمو صاف مقنعمو جلوي..کردم نگاه ایینه تو خودمو 

  :پارسا اتاق سمته میرفتیم داشتیم 

  اومدم؟؟ راه اینهمه بیخودي یا اوردن پارسارو امروز حاال محمد اقا - 

 از نگاها این دارم شوهر من بابا..نمیکنه نگاه مذهب خشکه پسراي مثه...شده تلخ اوال اون مثه دوباره اه اه...نکرد نگاهم 

  ..ساقطه ما

  ...نبود خوب زیاد حالش...نبردنش اصن اره - 

  :سمتش برگشتم 

  نبود؟ خوب حالش چی؟؟ - 

  :کرد نگام 

  ...خوبه االن نه - 

 دلم...چرا حاال اما نمیکردم درکش..گفتن بهش بچرو اون مرگه خبره وقتی...داشت حالی چه محیا میفهمم حاال 

 نگاه سریع کردمو باز در...اتاقش سمته رفتم بلندتر قدماي با...نیست خوب حالش گفت وقتی کنم گریه میخواست

 میدم بار یه گفت فقط پرو بچه...هه...بود محمد ماله....میکرد بازي ایپد با داشت و بود نشسته رو..تختش به انداختم

  !!!نمیده پسشم و گرفت حاال..کنی بازي

 بغلش و زانو رو نشستم...نره راه زیاد تا جلوتر رفتم..سمتم اومد تختو رو انداخت ایپدو و شد خوشحال دیدنم با 

 معلوم خالیت جاي و میسوزه دلم عمیقا نبودنت فکره با که پاکی تو چقدر اخــــی...میداد فشار گلومو بغض....کردم

  !!!!میشه

  :گفت و برداشت عروسکو بگم بهش اینکه بدون 

  ...بهم دادي قول..خودته موهاي عینه...هه....باحاله چقدر این....وااااااااي - 
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 وایساده میالدم و محمد...برگشتم باال داد ابروشم دهنشو رو گذاشت دستشو دوتا...سرم پشته داد نگاشو و خورد حرفشو 

  ...بودن

  :کردم بغلش عشق با 

  !!!من نمکه با ســـوتی خداي تو....فهمیدن ادم و عالم همه دیگه.....اخخخخ - 

 با بود زمین رو پاش....تخت روي نشست نصفه...تخت کناره اومد محمد...تخت رو گذاشت...برداشت عروسکو و خندید 

  :کرد نگاه پارسا به و برداشت و ایپد مخفی خنده

  .... قهرمان اشناس چقدر این - 

  :گفت و خندید بازم پارسا 

  ...دادي خودت - 

  :گفـت و باال انداخت ابروشو محمد 

   خودت؟؟ ماله بگیر گفتم من پرو بچه اخه - 

  :گفت طرفشو داد هل ایپدو گرفت جدي پارسا 

  ...اصن نمیخوام...بیا خو - 

  :گفت اي مزه با لحنه با و زد خیمه روش....کرد بغلش و زد اي قهقه محمد 

  ...برنمیداره تو سره از دست چرا سرطان این نمیدونم من - 

  :گفت محمد به خاصی اداي با و انداخت میالد به نگاهی...خندید اما... نه یا فهمید و محمد عمیقه حرفه پارسا نمیدونم 

  کیه؟؟ این - 

  :گفت و شد بلند محمد 

  ...طناز خاله...طناز برادره...میالدن اقا ایشون - 

  :گفت و زد گشادي و گل خنده پارسا 

  فرفریه؟؟ توام موهاي....هه - 

  :گفت پایین گرفت کلشو میالد 
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  فرفریه؟ نظرت به گربه موي این - 

  :گفتم کشیدمو سرش به دستی بغلش رفتم.کنارش گذاشت عروسکم..کشید دراز و خندید پارسا 

  تو؟ یا قشنگه قلدر موفرفریه این نظرت به حاال - 

  ..این - 

  خوشگله؟؟ کجاش این این؟؟ - 

  ...داره مو حداقل - 

  ...میکنم متقاعد تورو روزي یه من - 

  :گفتم زدمو لبخندي..نگرفت منظورمو 

  ؟؟ اوردن نرگسم - 

  ...خوبه حالش...نیومده هنوز نه - 

  بدم؟ نشونت...کردم درست براش چیزیم یه تازه.. شده تنگ براش دلم ؟؟.نمیاد چرا محیا خاله - 

  ...بده نشون خودش به اول نه...شلوغه سرش االن...عزیزم میاد - 

  :گفتم نشوندمو سرش به اي بوسه منم..رفتن میالد و محمد 

  ..میام...بزنم سري یه ها بچه به برم - 

  :گرفت دستمو 

  شده؟؟ بداخالق اینقدر محمد عمو چرا - 

  ...بود پارسا میزد قهقهه و میخندید که کسی تنها با واال دراوردم شاخ درواقع...کردم تعجب 

  ...میخندید داشت که االن بداخالقه کجا نه - 

 من که زد حرفایی یه بغلم اومد فقط...میدونه خدا که بود بداخالق اینقدر...پیشم بود اومده دیروز نه االن.. نه - 

  ...رفت بعد...نفهمیدم

  :بگم چی نمیدونستم 

  ...بود دلخور جایی از حتما - 
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  ..بود دلخور تو از کنم فک - 

  :گفتم خندیدمو 

  ...بخواب بگیر هه - 

  !!!!!!!دیووونه.هه..بود دلخور تو از گفت اصلی چه رو..بیرون رفتم 

 اتاق سمته رفتم کالس بعده زدمو سر پارسا به بار اخرین براي نداشتم کاري..بود خلوت خیلی سرزدم ها بچه به 

  ...محمد پیشه برگشت بعد....زد بهمون سري یه ها بچه نقاشی موقع..بود پیشش میالد...محمد

  ...میزدن حرف داشتن...زدم در 

  :گفتم زدمو لبخندي 

  بریم؟؟ میالد - 

  :شد بلند محمد 

  ... میرسونمتون - 

  ...میرم خودم ممنون اصال نه نه - 

  : گفت و کرد صاف لباسشو...بلندشد میالدم 

  ...طناز خونه میرم اینجا از من...بریم - 

  ..ندیدمت اصن من چی؟؟ واسه خونه خونه؟ - 

  ...دیدم که بود دیدنت همین مهم..برم باید دیگه نه - 

  : گفتم کردمو کج لوچمو و لب 

  ...راحتی هرجور - 

  ...:برداشت جالباسی رو از تکشو کت محمد 

  ..بریم - 

  ..برگردین و برین دوباره نمیشه..نمیشم مزاحمتون میرم خودم من که گفتم محمد اقا نه - 

  :در سمته رفت 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴٣٩ 

  ...اومدم منم بیاي میخواستی شما دیگه..بیام امروز نمیخواستم اصن من - 

  :گفتم گرفتمو گاز لبمو 

  ...میگفتین خوب من خاطره به بشین معذب نمیخواستم...خدا تورو ببخشید - 

  :کنارش رفت میالدم... داد تکون سري 

  ...بیا شمام در دمه میریم - 

 و اولیاء دعوت کارته براي...بودم نداده انجام هنوز من بود داده عید از قبل کرانه..میکردم طراحی باید کار چندتا یه 

  ...ها بچه وضعیت بررسی

 بزرگش دور راه از و کنی انتخاب ها بچه از کودوم یه میتونی خودت اختیاره به..بودم فهمیده جالبیم و جدید چیزه یه 

 سرپرست خوده به گزارششو هم ماهانه..جالبه..کنی کمکش میتونی معنوي هم مادي لحاظه از هم یعنی کنی

  ..نداشتم خودم از درامدي من خوب اما بکنم اینکارو داشتم دوست...میدن

  ..!دیگه است خیریه...نمیکردم دریافت بابتش پولی میومدم که اینجام 

 حداقل سوال یه بودم ماشینش تو هربار...منو بعد و رسوند میالدو اول...نشستم...بودن منتظرم پارکینگ بیرون 

  ...جوره یه هرلحظه خاصیه ادمه چه...نکرد نگاهمم حتی اینبار...میکرد

 پایینو داد شیشرو...میکردم دروباز داشتم منم.. خونه تو میرفت داشت...شدم پیاده اینا و تشکر از بعد و ایستاد ماشین 

  :گفت

  ...سر یه خونمون بیاین امشب - 

  ..تو بود رفته سمتش برگشتم 

  

  "محمد"

 شدم رو روبه اراد مدلیه اون العمل عکس با که روزي همون از... نه نه نه...کاش...بیاي کاش... باال رفتم و رسوندمش 

  ...نکنم فک بهش دیگه گرفتم تصمیم

 به اما موسسه برم نمیخواستم من اصال...نیست خودم دسته جلوش رفتارام...نمیشه اما میخوام...المصب نمیشه خو... اما 

  ...نیست خودم دسته...رسوندم اما برسونمش نمیخواستم...رفتم طناز خاطره

  !!!!برنمیاد کاري نیوتونم دسته از دیگه باشی داشته کشش کسی سمته به وقتی 
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  ...نمیرسم بهش وقت هیچ که میزنم پا و دست عشقی تو دارم...کنم چیکار باید نمیدونم واقعا 

 عاشق همینجوري میخواي کی تا ندونی که اینه از تر راحت میمیري روزي چه دقیقا بفهمی اگه میگم؟ چی میفهمی 

  ....باشی بالتکلیف و ندونی...نرسی بهش و بمونی

 بازم دختره این از میاد خوشم خیلی.. بیان تابستون دوباره که گرفت قول ازشون مامان اما...رفتن ها عمه و عمو دیروز 

 که اومدن نیومدن مسائال این و پول خاطره به و کردي قضاوت زود که کرد سرزنشم مامان رفتنشون از بعد...اینجا بیان

 تو اما..گفتم اینو نشم ضایع چون خوب اما..برگردن بعد ببینو وضعیتو االن اومدن ببین حاال گفتم منم...ببینن خودمونو

  ...میزدن حرفشو اول روزه همون بود چیزا این قضیه اگه مامانه با حق میدونستم دلم

  ...من مضخرفیم ادمه کال 

   میبینم عشقمو نابودي دارم 

  میمیره میشه اب داره چشمام پیشه 

  ..روحه بی و غمگین برام دنیا دیگه 

  نمیگیره اروم دلم تو بدون 

   عشقو رفتنه دست از میبینم دارم 

  میبینم رویارو شبو مرگه دارم 

  عشقم منو نبضه بود تو دستاي تو 

  میبینم فرداتو دلتنگیه دارم 

  ...درمیاره پا از ادمو عشق...دادم فشار گرفتمو دستم به سرمو...تخت رو نشستم 

  :اسمون به رو گرفتم سرمو 

 ازمایش این مستحق که کردم چیکار من...هه...دادي قرار وجودشون تو عشقو که کنی امتحان رو ادما میخواستی تو - 

 خودمو ترقیم با حتی....اومدم بار درست....نشدم دزد....نشدم ناخلف پولی بی با...شدم بزرگ مرد ، پدري بی درد با..بزرگم

 نامحرم به چپ نگاه...کردم حفظ ایمانمو جامعه تو فساد اینهمه با....نبودم بدجنس...داشتم مادرمو احترام...نکردم گم

 از کودوم هیچ میدونم...شکلی این اینم چی؟؟ براي...میکنی امتحان منو داري گناه کدوم خاطره به...حاال اما...ننداختم

 حتی... حتی که باشم داشته دوست رو کسی باید چی براي حکمتیه؟؟ چه این اما...نیست تو اراده و حکمت بی اتفاقات

  ...نداره اهمیتی براش من وجوده
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  ...بگیریش ازم اگر....اون بدون نمیتونم من... اما من کنه زندگی من بدونه میتونه طناز 

 ایمان رحمتتم به فلسفه و حکمت این تمام با که بزرگی اونقدر تو...بکنم نمیتونم کاري هیچ من.. هیچی...هه 

  ...کن رحم دلم به..کن رحم بهم...دارم

  ..کاش....نلرزه دلم نگاهت با یادت با دیگه االن همین از کاش 

  ..نداره دوست طناز هه.. داشتیم قیمه...ناهار براي پایین رفتم 

 میبینی میبینی؟..میخورد طناز که بود ماستی و برنج به حواسم اما من میزدن حرف محیا و مامان...میز پشته نشستم 

   شدي؟ واقعی رویاهام تو چقدر

   کرد؟ پاك واقعیتو میشه چیجوري 

  ....خداااا واي...طناز بود خوشمزه چقدر...برنج رو ریختم ماست یکم ناخداگاه 

  :گفت اخم با مامان 

  نمیریزي؟؟ خورشت چرا - 

 یه هایی موقع یه کردي دقت...بخورم نمیخواست دلم...ریختم دادمو تکون سري...جلوم گرفت رو خوري خورشت محیا 

 به....بشه ترین مضخرف برات چیزي اون میتونه بخواي اگه اما نداري توش ضعفی میدونی اینکه مثه داري؟؟؟ حسایی

 خورد خودم از اعصابم...بود عالقم مورد غذاي قیمه که صورتی در...بخورم ندارم دوست که میکردم تلقین خودم

  ...باشم خودم حاله به بذار...کن ول وذهنمو فکر...کن ولم طناز....اه....بود

 هرلحظه تو اما...کنم فکر بهت نمیخوام دیگه خدا به نمیخوام...صندلی به دادم تکیه بشقابو تو انداختم چنگالو و قاشق 

  ..نمیشدي صمیمی باهامون اینقدر وقت هیچ کاش...هست تو از نشونی یه خاطرم جاي جاي تو

  : گفت محیا 

  خوبی؟ چیه؟؟ - 

  ....اره یعنی دادم تکون سري 

  ...ناراحتی شده؟؟ چیزي چیه؟؟ محمدم - 

  :میز روي سفره به دوختم چشم 

  ...خوبم.. نه - 
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  :گفت مامان روبه محیا 

  ...اینجا بابا شدیم خسته دیگه وري یه بریم کنیم ریزي برنامه بیاین هست محمدم که حاال مامان - 

  "ببینم؟؟ طنازو مدت یه تا نمیتونم بریم اگه یعنی " رسید ذهنم به که فکري اولین...کرد من به نگاهی مامان 

  ..بزنم تورم...بزنم خودمو میخواست دلم که واي 

 اما!!!! میدونه مغزم رو عیبه درشترین رو تو که...کنم الک کم یه خودمو عقله باید..قشنگه رویاتم تو میاد؟؟ دلم آخه 

 و عقل تمام میشی دوباره و دوباره و دوباره باز و میري در قسر ذهنم هاي ریخته دور الي البه از هربار تو اینه بدبختی

  ..هوشم

  :گفت من روبه و انداخت محیا به نگاهی مامان 

  نداري؟ سراغ رو جایی تو - 

  :گفتم و کردم جمع قیافمو 

  بریم؟ جایی امسال الزمه واقعا - 

  :شد براق محیا 

  ..خونه این تو پوسیدم من...معلومه - 

  :مامان جویانه معنوي روحیه اون بازم

  ...سیاحت هم زیارتیه یه هم مشهد بریم خوب - 

  :زد نق محیا 

  ....جایی تبریزي اصفهانی شیرازي یه میدونم چه..نرفتیم تاحاال که بریم جایی یه بابا..مشهد همش...  مامان نه - 

  :گفتم انداختمو باال اي شونه...کردن نگاه من به بازم 

  بگم؟؟ من چیه؟؟ - 

  :گفت غیظ با محیا 

  ...کن نگاه منو نه - 

  :گفتم مامان به رو رفتمو اي غره چشم 
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  ..من دوستاي از یکی ویالي...شمال بریم - 

  ...نیست بد حاال خوبه شمالم - 

  :گفتم لب زیره و رفتم محیا براي اي غره چشم بازم 

  ..پررو - 

  : گفت خنده با 

  ...خودتی - 

  :گفت و انداخت باال اي شونه مامان 

  هست؟؟ کجا حاال...خوبه - 

  ..قو متل - 

  :گفت و کشید سوتی محیا 

  مجردن؟؟ حاال...پولدار دوستاي این از دارین زیاد شما...بده شانس خدا...بریم حتما..خوب نه - 

 جمع خودشو اومدو دستش کار حسابه که کردم بهش بدي اخمه نمیومد خوشم شوخیا این از اصال اما گفت خنده با 

  :شدم بلند....کرد

  برین؟ میخواین کی حاال ؟؟؟ نمیرفتین جایی اول هفته وقت هیچ که شما مامان - 

  :گفت و وسط پرید محیا 

  بریم؟؟؟ فردا پس..بریم نمیتونیم که فردام...نیستین افتادن راه زود اهله که شما - 

  شدي؟؟؟ پررو دوباره تو - 

  :کرد صدا و کرد نگاهم لبخند با مامان 

  ؟؟؟..خوبه فردا پس..! اروم... محمدم - 

  :گفت مامان به رو محیا...ها پله سمته رفتم دادمو تکون سري 

  چی؟؟ باهم اصن...بره جایی شوهرش با نیست قرار اگه البته بیاد باهامون طنازم بگیم مامان - 

  ...میکرد نگاهم مامان سمتشون برگشتم...وایسادم 
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  محمدم؟؟؟ وایسادي چرا - 

  ...همینجوري - 

  :گفت محیا روبه 

  ...نداره لزومیم ولی...بگو بهش میخواي نمیدونم...اخه..نمیدونم - 

  .مامان دیگه میگم بهش پس - 

 ققهقه با کلم پسه زد و شد رد کنارم از دو حالته به محیا...باال رفتم خوردمو ابی و اشپزخونه رفتم...بودم ضایع شدت به 

  :گفت

  ...چته بود معلوم قشنگ - 

 رفتم دادمو تکون سري...اتاق تو پرید خنده و جیغ با بگیرم دستشو تا برداشتم خیز بگیرم ازش حالی یه میخواستم 

  ...اتاقم تو رفتم گرفتمو وضو دستشویی

 ازش سادگی این به نمیتونم...میریزه بهم باخودم مدارام قرار همه بیاد اگه واي..بیاد اگه...خدا اي...بود پهن سجادم 

 و رفتارا شمردن دلمو تو رفتن صدقه قربون هواي قطعا نباشه نزدیکم اگه...نکنم نگاهش نگیرمو تحویلش اگه.. بگذرم

  ....چشمامه جلو همش که حیف...اما میفته سرم از قشنگش حرکات

  : خدا به چشمکم یه اسمون به رو زدمو لبخندي...ببندم قامت تا ایستادم 

  "...نوکرتم....بیاد فقط....نمیکنم فک بهش دیگه مسافرت این بعده خوب؟؟ مسافرت این بعده " 

  اکــــبر اهللا - 

***  

  :دادم تکون چندبار و محیا سمته گرفتم گوشیرو 

  ! یانه باهامون میاد ببین بزن زنگ بگیر میگم - 

  ....بابا حاال میگم - 

  ...بگو االن نه - 

  ...زانوهام رو گذاشتم دستمو کنارشو نشستم خوشحالی با گرفت تلفنو...داشتم عجله 

  .... الو - 
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  خوبی؟...عزیزم سالم - 

  ... بزنم زنگ بهت کرد پیله محمد راسش.... قربونت - 

  ...نگه که دادم نشون دهنم و دست تکون با زدمو پیشونیم به اي ضربه 

  ...اره...خودش دوستاي از یکی ویالي... شمال...بریم فردا پس میخوایم ما...اره..اره - 

  

  : گفت و خندید 

  ... اره...بگم همینو میخواستم دقیقا اره - 

  :گفت و کرد اي خنده تک 

  ...نکن استفاده مزاحم و زحمت کلمه از مادرت جونه - 

  ...چرا اخه - 

  میگه؟ چی یعنی دادمو تکون هوا تو دستمو با...نشستم صاف 

  ...نمیاي که نگو واي واي...باال انداخت ابروهاشو 

  خوب؟ بده خبر بهم مونده خیلی فردا پس تا حاال...بیاي کن کاري یه قران تورو ولی..باشه...اخه - 

  اینور؟ نمیاي فدات - 

  خدافظ قربونت باشه - 

  . کرد قطع رو گوشی 

  نه؟ نمیاد - 

  :باال انداخت کلشو 

  ...دیگه بیام نمیتونم منم نمیاد امید گفت...نچ - 

  :گفتم لب زیره حرص با دادمو فشار روهم لبمو 

  .. مضحک پسره - 
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  ...تخت کناره شد پرت زدم زمین رو سجاده به محکمی ضربه پام با بهمو کوبیدم و در....باال رفتم شدمو بلند و 

 دوال سریع لرزید تنم...بود پام کناره قران...لعنتی ؟؟ برن میخواستن گوري کودوم...نفهم احمقه...تخت لبه نشستم 

  ...لعنتی طنازه اه...بودم سرخورده و بود بد حالم...روقلبم گذاشتم بوسیدمو...داشتم برش شدمو

  ....دادم فشار چنگم تو بیشتر قرانو...میاد که بودم زده صابون دلمو...بزنم داد میخواست دلم 

  ...میکنم خواهش 

  من؟ براي بودي کی تو میکنم؟؟ التماس خدا به تو خاطره به دارم که هستی کی تو 

 دراز..کنار انداختم دراوردمو تیشرتم حرکت یه با...میفهمیدم بودنو اورده جوش مصداقه حاال..بیخودي.. بود گرمم 

  ...کشیدم

   بود؟؟؟؟؟ قسمتی چه این چرا؟؟؟ 

  ...بیرون رفتم کردمو تنم پیرهنمو...داشتم رو حسی همچین واقعا کنم خفه نفرو یه میخواست دلم 

 باید بیرون برم میخوام رسیده کجا به کارم ببین...بیرون رفتم یواشکی...میخوند نماز داشت مامانم و بود اتاقش تو محیا 

  ...برم یواشکی بترسمو

  ...زدم در کشیدمو عمیقی نفس..برگشت براي گذاشتم باز نیمه درو...بشه صاف تا موهام تو زدم دستمو 

  بله؟ - 

  ... منم...سالم - 

  : زد درو 

  ...تو بفرمایید - 

  در؟ دمه میاین مرسی نه - 

  ..لحظه چند یه چشم - 

 بغلو زیره زد چادرشو...کردم سالم سریع جلوتر رفتم قدم یه.اومد...ایستادم حیاط تو رفتم...داشتم دیدنشو اشتیاق چقدر

  :کنارم اومد

  اینجا؟ چرا..تو بیایین هستین؟؟ خوب سالم - 

  خونن؟ شوهرتون مگه دیگه نه... میکنم خواهش - 
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  :گرفت گاز لبشو گوشه پایینو انداخت سرشو 

  .ببخشید نبود حواسم راسش نه - 

  !بده من به صبري یه خدا اي...بودم حرکتش این روانی..کارش این با میشد رو و زیر قلبم تمام 

  یهو؟؟؟ شدي داشتنی دوست اینقدر تو چرا من دله غنچه اخه...انداختم نجیبش چشماي به نگاهی 

  :گفتم مقدمه بی خیلی 

  ؟ نمیاین چرا - 

  :باال گرفت سرشو 

  کجا؟ چی؟ - 

  نمیاین؟ ما با چرا...شمال - 

  ...راسش - 

  ...غنچ ببین - 

  :کرد نگام متعجبی چشماي با...خوردم حرفمو 

  غنچه؟؟ - 

  ! اوردم زبون به حاالم و میکردم فکر صفتش این به داشتم همزمان اخه.. دادم سوتی خدا اخ 

  ...گفتم اشتباه - 

  :گفت نمکی با خنده با 

  کیه؟ غنچه سالمتی به - 

  ...منی ي غنچه فقط تو تنها..نزن دار خنده حرفاي...هه سالمتی؟؟ به...کردم نگاهش 

  :گفت مقطعی خنده با 

  ...بودم نشنیده تاحاال اسمه؟ غنچه مزه با چه - 

  :کردم نگاهش بازم زدمو زورکی لبخند 
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  ..نیست خبري...میکردم فکر دیگه چیزي به داشتم نه - 

  ...اهان - 

  ..نگفتین - 

  نمیام؟ چرا اینکه چیو؟ - 

  !!!بیا.... نمیاین چرا نمیگم یعنی..اره - 

  :گرفت تعجب رنگه نگاهش 

  ...باهامون بیاد میالدم بگم میخواستم...که منم..نیست تنها محیام اونجوري...خوب - 

  :گرفت تردید رنگه نگاهش هم لحنش هم اما اینبار 

  ...نمیاد امید میدونم من...واال - 

  !بیاین دوتایی شما خوب - 

  ...که نمیشه خوب - 

  :در سمته برگشتم 

  ...بزن میالد به زنگی یه بکن فکري یه شما حاال.. میشه چرا - 

  بگم؟ خودم میخواي اصن 

  :انداخت باال اي شونه 

  !دارین دوس هرجور باشه - 

  ..نمیاین نگین فقط...شما از خبر پس - 

  :گفت و کرد اي خنده 

  !!خودخواهن مردا همه پس - 

  :گفتم کردمو کج سرمو...سمتش برگشتم 

  خودخواه؟ - 
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  :کرد جمع خودشو 

  ...نداشتم منظوري ببخشید نه - 

 لبخنده...حرفاش از میشم ناراحت من میکنه فکر...باشه داشته رودربایستی بامن باید میکنه فکر چرا نمیدونم...بابا اي 

  :گفتم زدمو اي طلبانه صلح

 یه مثه دارن دوست...میدونن خودشون براي دارن خاطر تعلق بهش که رو هرچیزي چون...خودخواهن همه مردا...اره - 

  ...دارن دوست..باشه خودشون با همیشه گرانبها شی

  :گفتم لب زیره کشیدمو پیشونیم به دستی کالفه...کمکم میدم لو خودمو حرفا این با میگفتم؟؟ چی داشتم من 

  ...خدافظ - 

 تنم به هوا تا کردم رها کشیدمو چندبار لباسمو یقه! در دوتا بینه دیوار به دادم تکیه کشیدمو راحتی نفس..بستم درو و 

  !بخوره

  ..تلوزیون روي روبه بود نشسته و تموم نمازش مامان...تو رفتم زدمو گنگی لبخنده 

  :گفت غریبی صداي با...زدم گونش به محکمی بوسه پشت از 

  بودي؟ کجا شدي؟ شارژ چی واسه دوباره - 

  :کنارش نشستم 

  ...حیاط تو بودم رفتم...شارژم همیشه من شدم؟ شارژ - 

  :شدم نزدیک بهش پاشو رونه رو گذاشتم دستمو...نکرد نگاهم 

  بریم؟ زود صبحه - 

  ...داد تکون سري 

  خوبه؟ صبح پنچ - 

  ؟..حاال زود اینقدر چرا - 

  !!!!!!مامان سختمه...نباشم افتاب تو میرم جوري یه من که میدونی - 

  :گفت و کشید دستم از کنترلو مامان...کردم بلند صداشو داشت اخبار یک شبکه...داد تکون سري 
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  ..دارم نماز بایست بگویی کار به..دارم کار بایست نگویید نماز به - 

 و... شده شل میکردم احساس... دستشویی سمته رفتم کردمو محکمی ماچه گرفتم دستشو گرفت خندم ادبیش لحنه از 

  !میاد میکنم فکر یعنی این

 که میشه شروع جا این از بودن احمق چیه میدونی مسافرت؟ بیاد من با میخواد طناز که باالتر این از خوشبختی 

  ...داري دوست خودت از بیشتر رو کسی میفهمی

  …عزیزتري...مهمتري برام خودمم از که اونقدر...دلمی تو بدجور االن طناز 

  

  "طناز"

 دلم...نمیکرد توجه بهم... امید اما...میدادم جولون خونه تو بازم و ولنگ خوابه لباس با من و بود نشسته مبل رو امید 

  ..تفاوتی بی اینقدر وقتی بکنم کلتو میخواد

  :گفتم بغلمو زیره زدم دستمو...روش روبه رفتم 

 باهاشون ماهم میشن خوشحال که گفتن شمال برن میخوان اینا محیا... میپوسم اینجا دارم اما من نمیدونم تورو - 

  میاي؟ بگم؟؟ چی...بریم

  :گفت تلوزیونو صفحه به داد نگاهشو 

  ...دارم برنامه جایی خودم من بري میتونی داري دوست هرجا - 

  :کنارم افتاد دستم 

  مسافرت؟ بري میخواي من بدون داري؟ برنامه چی؟ - 

  :گفت و زد پلکی تفاوت بی 

  !!!میبینم فیلم دارم اونور برو حاالم..اره.. گفتم واضح - 

  :گفتم زدمو نیشخندي 

  ..خوشگذرونی بري میخواي باکی - 

  : گفت و انداخت ترسناکی نگاه 

  !نداره ربطی کسی به - 
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  :گفتم فریاد با 

 من که اهی هر...میگیره دامنتو بدجوري...بخوري احمقانت رفتاراي این خاطره به بدجوري روزي یه امیدوارم فقط - 

  ...باش مطمئن...امید میگیره دامنتو میکشم

  :گفتم سمتشو برگشتم میبستم درو داشتم اتاق سمته رفتم حرص با 

  !!!میرم تنها خودم منم...میرم منم شد اینطور که حاال - 

  : گفت بلندي صداي با...کوبیدم محکم و در 

  !سالمت به - 

 میدونم..میدونم...درمیاره شورشو داره واقعا...مسخره احمقه..نگیره گریم تا کشیدم عمیقی نفس...تکی مبله رو نشستم 

  بیرونو برم زندگیش از خودم من که کنه کاري میخواد میدونم..میکنه کار چی داره

  !!مطلقه بشه سربلند اون 

  :میالد به دادم مسیج...بزنم حرف نمیتونستم...برداشتم تلفنو 

 بهت شد قرار محمد خوده...بیاي توام دارن دوست گفت برادرش شمال برم میخوام اینا محیا با من جان میالد سالم - 

  !!!!!من خاطره به... میاي بگو بهش...بگم زودتر میخواستم اما بزنه زنگ

  :داد جواب که گذشت ربعی یه یه 

  !بده خبر بهش..ندارم مشکلی.. میام منم بیاي تو اگه گفتم..زد زنگ بهم... چشم باشه... عزیزم سالم - 

  ...باشه...مرسی - 

  :اومد محمد صداي...خونشون به زدم زنگ...نیومدم بیرون اتاق از 

  بله؟ - 

  خوبین؟ سالم - 

  دیگه؟ میاین...ممنون سالم - 

  ...میایم میالد و من اره.... راسش - 

  :گفت و کشید نفسی 
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  ...شکر خدارو خوب - 

  برین؟ میخواین کی گفتین - 

  ...بریم - 

  ...همون - 

 - زود صبحه فردا پس ا...  

  ببخشیددیگ...مرسی..باشه..آهان - 

  ...بیا تو..دیگه نه -

  !فعال باشه - 

  !منتظرم - 

  ...سرم انداختم چادرم یه و روسري کردمو ول لباسامو اتاق وسطه همون 

  ...بود باال محمدم... خوابید زود و داشت سردرد مهدوي خانمو... داخل رفتم...بود درباز 

  ... بزنیم حرف اروم بودیم مجبور اورد خودکار و کاغذ یه محیا...هال مبله رو نشتسیم 

  !!کسره و کم چی ببین تو نوشتم میخوایمو که رو وسایالیی از چندتا یه من...ببین - 

 داشت.. نشست روم روبه...کنارمون اومد و زد لبخندي...شدم خیز نیم کردمو سالمی سر با...پایین اومد ها پله از محمد 

  ...خواست دلم آن یه...میخورد شلیل

  :گفت مقطعی خنده با و بود کاغذ به چشمش...خودش سمته داد سر و بود کرده تهیه محیا که لیستی و شد دوال محمد 

  مارپله؟؟؟ و منچ جــــان؟؟ - 

  :رفت ریسه خنده از عقبو کرد پرت سرشو 

  ...خدا اي...مارپله هه - 

  ...بود گرفته خندم محمد هاي خنده از منم..میکرد نگاهش و باال بود انداخته ابروشو یه محیا 

  :گفت و گرفت محمد پهلوي از محکم نیشگون یه 

  ...میشکنم دستتو جلو بیاي کنیم بازي خواستیم اونجا محمد قران به...بخندي اب رو - 
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  :گفتم محیا به رو...دوخت چشم من به و خندید باز محمد 

  پارسا؟ خانواده به زدي زنگ راسی - 

  ..نکردن قبول خوب ولی... اره - 

  چرا؟ - 

  ..غریبه عده یه به بسپرم وضعیتیو همچین با بچم نمیذاشتم بودم منم بابا - 

  نیستین؟ صمیمی باهاشون مگه چیه؟ غریبه بابا - 

  !!شمال بیاد ما با بسپرن پسرشونو که حد اون در نه اما خوب چرا - 

  ...پام رو انداختم پامو دادمو تکون سري 

  :گفت و کشید محمد دسته از لیستو محیا 

  خوب؟ بگو بهم رسید ذهنت به چیزي - 

  ...باشه - 

  ...میشم دیوونه حسودي از که خدا به...داره برنامه شراره جز کی با امید یعنی...بودم فکر تو 

  :پرسید مقدمه بی خیلی محمد 

  نیاره؟ ماشین گفتین میالد به - 

  :گفتم همیشه عادت به حرفش به نبود حواسم 

   جان؟؟ - 

  :گفت مکث با و انداخت بهم طوالنی نگاه 

  نیاره؟ ماشین که گفتین میالد به میگم - 

  ...همه که نمیشه اخه نه... آهان - 

  :حرفم وسطه پرید 

  ...میگم بهش خودم...میشه...نمیشه چرا - 
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  ...راحتین هرجور - 

  :گفتم جا همون از تر پایین بیارم صدامو کردم سعی...بیاره میوه تا رفت محیا 

  چیکار؟ میخوام میوه خدا تورو بیا محیا - 

  :گفت ارومتر و شد دوال اپن از 

  ...نزن دادم بشین...هیـــس - 

 چون شایدم نمیدونم..بود مردونه زیادي..انداختم چهرش به نگاهی...بود فکر تو محمد...مبل به دادم تکیه..خندیدم 

  !میکرد القا بهم رو حسی همچین بود جذبه با و مردونه خیلی اخالقاش

 امید...بود تر هیکلی خیلی امید..انداختم بازوهاش به نگاهی...بود تنش طوسی تیشرت یه با اي سرمه ورزشی شلوار یه 

  ...مردونه محمد و بود زیبا

 بد چه باشه زشت چه حاال...میدم ترجیح هرچیزي به خوبو اخالقه یه...نداره اهمیت برام زیبایی هیچ دیگه حاال 

  ...میره دستم از داره که امیدیه مهم.... سیرته ادما؟؟مهم صورت داره اهمیتی چه اصن..هیکل

 یه نیست ممکن کسی هیچ..  بگم چیزي یه.؟..بدن تن هوس به که کردن عادت همه چرا...عالقست مهم عشقه مهم 

  ...باشه داشته زیبا خیلی پسره یا دختر یه به واقعی حسه

 به میتونی بشه عوض اسید مقدار یه با اي افسانه زیبایی همین اگه کن تصور ذهنت تو بار یه...هوسه صد در صد چون 

  باشی؟؟ داشته دوسش اندازه همین

 ظاهر ادمه نخواهی خواهی...نگاهمون بنده....چشمیم بنده همه ما...کنی تحمل رو نازیبایی و زشتی نمیتونی میبینی 

   نیستی؟؟...هستی بینی

  ...میخوام امیدو بدبختم و علیل حتی میکنم فکر هرچقدم من ولی 

  ...قیافست خوش چون تیپه خوش چون استایله خوش چون داري دوسش 

 چون دارم دوسش گفتی خودت با تاحاال!!! فکره خوش چون دارم دوسش...دور بریز همرو بگی خودت با شده تاحاال 

  پاکه؟ و سالمت چون دارم دوسش گفتی صادقیه؟؟ و صاف ادمه

  !نمیمونه باقی زدن براي حرفی که میشی ظواهرش شیفته و واله اونقدر نگفتی نه 

  :میگم بار چندمین براي 
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 این درگیر بیاین...بشناسیم درونی ادمارو و بدیم زحمت خودمون به مقدار یه...بکنیم تغییر بیاین "چشمیم بنده ماهمه " 

  !!نداري شک بودنش اشتباه به که حسی درگیر..نشیم اشتباهی حسیه

 مزه بی و رنگ بی درون از میتونه...باشه رنگ و اب خوش و زیبا هندونه یه هرچقدر..کنیم نگاه درون از ادمارو بیاین 

  ...باشه

 بعدو به این از اما چیزامو خیلی دادم دست از من..کنم فکر دارم امید به که عشقی به بیشتر..کنم فکر بیشتر میخوام من 

  ...بدم دست از نمیخوام!! بدم دست از نمیخوام

 بد میشناسم... میدونم...نشده جمع امید ظاهره تو چیز همه که میفهمم...میام کنار خودم با کم کم دارم 

  ...ادمیه جور چه میدونم..میریزه ازش خورده شیشه عالمه یه بدي تکونش اگه میدونم...جنسیاشو

  داره؟؟ خبر درونش از کی اما رنگه و اب خوش...هه هندونه همون مصداق شده امید 

 رقم خودش تقدیرم دفتر بذارم میخوام..ندارم قبولش اما داشتم پیشنهاد اینکه با... نشدم دوست کسی با وقت هیچ من 

  ...بخوره

 و دربیاد حالت این از که میکنم تالش...همین هنوزم..بودم متنفر هدف بی زندگیه از من...اساس بی و پایه بی دوستیاي 

  ...مقصدي یه سمته برم منم

 ساالي و همسن مثه میدیدم رو پسري یه وقتی..ندادم نشون ازخودم اي زننده رفتار مخالفم جنسه مقابل در وقت هیچ 

  ....نمیکردم تغییر درجه هشتاد و صد و نمیکردم گم پامو و دست خودم

 برن خودشون که بکوبن حتی رو تو حاضرن...میشد رد کنارمون از پسر یه نکنه خدا... میرفتیم بیرون دوستام با وقتی 

  !داره رونق بدجور بساز و بکوب چنین این رفاقتاي توي...باال

  ...داره وجود ها شراره این از خیلیا زندگی تو...برسن مقصدشون به شده هرجور تا میدن نشونت بد 

  ...دیگه زندگیاي جونه بالي شدي خودت تو شایدم...کن فکر کم یه 

 مثه من بفهمه طرفم خوده که میکردم برخورد نفس عزت با و نفس به اعتماد با اونقدر میداد شماره بهم پسر یه وقتی 

  ..سمتم میاد و میده اجازه خودش به که نیستم برش و دور دختراي ي همه

 کلکالي که هستن جا بی غروراي همین...زندگیت و عشق مقابله در غرور چی اونم... ندارم قبول رو الکی غروراي من

  ...میاد بندشون پشت موردم بی

 باال اونقدر....بدونه خودش سرگرمیه وسیله منو پسر یه نمیدم اجازه خودم به..نه بکشم خجالت نکه نمیکنم بحث و جر 

  ...ببینه پایین منو عقایده کسی هیچ نمیذارم که هستم
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  ... باشه داشته بیجایی توقع من از که پسري مقابل در..دارم غرور موارد این در فقط من 

  :بیرون اومدم نصیحت و پند هواي و حال از محمد صداي با 

  شوهرتون؟ با برین جایی نمیخواستین ما از قبل شما - 

  ....خوشه دلت...هه 

  ...راسش نه - 

  ...محمد سمته انداخت خیارم یه جلومو گذاشت رو خوري میوه اومد محیا 

  : گفت خنده با روپاشو انداخت پاشو محیا 

  نمیاد؟؟ خوابت شما جان محمد - 

  :کرد روشن تلوزیونو و گرفت کنترلو محمد 

  ...کردم دیدن فیلم هوسه االن نه - 

  ...ببینی فیلم اتاقت تو بري بهتره - 

  ...ترم راحت اینجا نه - 

  :شد خندم باعث که زد محمد پاي به پاش با اي ضربه 

  ...داریم خصوصی حرفاي باال برو! کن جمع خودتو..ناراحتیم ما...بابا پاشو - 

  :گفت و باال انداخت ابروشو 

  اینجوریاس؟ ا؟؟ - 

  : گفت خنده با 

  ... برو پاشو حاالم...اونجوریاس نه - 

 دور ازمون تقریبا و گفت شبخیري من به رو...شد بلند کجی لبخنده با و زد پاش به اي ضربه و برداشت تکیشو محمد 

  : گفت اي غره چشم با محیا که بود شده

  ...کم شرت - 

  : گفت خنده با اما ترس از محیام...  حالته به برگشت محمد 
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  ..کردم غلط - 

  ...رفت و انداخت باال ابرویی 

  : گفت سمتمو پرید شد مطمئن که محمد رفتن از محیا 

  ...شد چی طناز نمیدونی واي - 

  شد؟ چی - 

  ..بود کرده دعوتم خوب ولی نیستیم صمیمی خیلی باهم البته... دوستم خونه بودم رفته امروز - 

  !خوب - 

  ...سالشه 27 داره داداش یه - 

  ...فهمیدم تهشو تا دیگه خوب - 

  : گفت و خندید 

  شد؟ چی میدونی البته - 

  هوم؟ - 

  ...بشناسیم همدیگرو مدت یه تا باشیم دوست باهم میشه گفت- 

  نکردي؟؟ قبول که تو - 

  ... نگفت چیزي دیگه هیچی..بکنید بهتري اقدام میتونید دارین قصدي اگه گفتم بهش...نه که معلومه - 

  ...بیاد جلویی دیگه نکنم فک 

  ...بخواد دلش خیلیم نیاد؟ چرا - 

  : گفت و زد کتفم به اي ضربه 

  !نیستم ایم تحفه همچین حاال اوووو - 

  ...هستی چرا - 

  ...بیشعــور - 
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  ...خندیدم 

  ... محیا برم من دیگه خوب - 

  !زوده بابا کجا؟ - 

  ...شبه دهه ساعت بابا نه - 

  ..میبینمت فردا - 

  ...بودیم زنده اگه - 

  ...کردیم خدافظی دادمو دست 

  ...نیومدي که نیستم ناراحت زیادم اره...نیستم ناراحت و نگران اینقدر که بدیه حسه...نبود امید خونه رفتم 

  ...باشی مهم برام همونقدر هنوزم باید..میخورم حرص حسم از 

  

  "محمد"

 درو شدمو دوال..انداختم بیرون به نگاهی در الي از...چمدون روي گذاشتم یشمیرو تیشرت...کردم جمع وسایالمو 

  !تختم زیره گذاشتم زدمو لباس به شرمگینی و کوتاه بوسه...نمیگیره لباسش از سراغی محیا چرا نمیدونم...بستم

  اي؟ زده ذوق اینقدر فردا واسه حاال که میبینیش کم مگه خر محمده آخه...نمیبرد خوابم فردا هیجان از 

  !مطمئنم...نمیکنم فکر روش جدي جدي دیگه مسافرت بعده..کنم فراموشش کم کم کنم سعی باید...نمیفهمم..نمیدونم 

  :نالیدم لب زیره..تو بازم... بستم چشمامو...پتو زیره رفتم کردمو خاموش چراغو 

  ....طناز - 

 حواس روي از فهمدیم..حرفت این با لرزید بدجوري دلم هان؟؟ بذارم دلم کجاي گفتنتو جان این اخه جان؟؟؟ جان؟ 

  ...باشم داشته دوست کنمو عقلی بی بذار...دارم دوست پرت حواس با خانومم..اما بود پرتی

 موعدش..بشه تموم زمانم میترسم...بشی فراموش باید که بقبولونم خودم به و بگذره زمان ندارم دوست دارم اضطراب 

  ..باشم نداشته دوست که مجبورم...مجبورم اما طناز کنم فراموشت نمیخوام من!! سربرسه

  !نمیدیدمت کاش...نبودي وقت هیچ کاش...هستی چی براش تو نیست معلوم که لعنتی همون خاطره به 
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  ...بود تو از خالی دستام که بفهمن همه و بشه باز مشتم روز یه که...اینه من دلهره تمام..کنار به استرسا این همه 

  !نمیمونه زنده غرور بدون که مردم..غرورمه مرگه روزه..منه مرگه روزه روز اون 

  ..نیست پاك که میشن حسی عاشقه..میشن جذبت محلی کم با...دارن عجیبی شخصیتاي دخترا 

 بیش و الکی غروره و بگیري خودتو وقتی...باشی داشته کرده درست و انکارد موهاي...باشی داشته انچنانی هیکل وقتی 

  ...شیدات و عاشق میشن اینجوري تازه..باشی داشته حد از

  ..طناز نیستی اینجوري تو میکنم فکر ولی...خیلی عجیبن...نگیري تحویلشون دارن دوست 

 نشون دارم که پولی لباسامو با!! ساده و مردونست همیشه موهام..ندارم انچنانی استیله ندارم اضافی و الکی غروره من 

  ...سوسولم و پولدار بچه که نمیدم

 خاطره به مردونگیم؟ خاطره به بخواد؟ خودم خاطره به منو که هست دنیا این تو کسی ببینم...خودم خوده...خودمم من 

  نداره؟؟ ادبی بی توش که شوخیایی تمام

 میتونم که میفهمه.میچشه واقعیرو عشقه یه طعمه...میچشه حمایتو طعمه تازه باشه من با کسی هر اگر که خدا به 

  ... بیاد داشته چشمش به هامم نداشته همه که کنم مردونگی براش قشنگ اونقدر

  ...میاد بدت ازم نگو اما نداري دوسم بگو... بگو..طناز نیستی دخترا دسته این از تو بگو خدا رضاي محضه 

  ...نمیفهمی عاشقانمو نگاههاي معنی تو مطمئنم...بیاد بدت من از که نداره دلیلی 

  ...میبافم داستان خودم براي دارم بیخودي...میبري لذت دیگه یکی نگاهاي از شوهرت از تو 

 حاال...شدم مبتال تو به من... ایه فایده بی کاره نکنم تصورشون اینکه..افتادم موهات یاده...میبافم گفتم...هه...راسی 

  ...نیست فراموشی جز درمانی هست هرجوري

 موهات پیچشه به عشق با بشینمو دارم عمر تا ببافمو..کنم جمع موهاتو اون خودم دستاي همین با میشد روزي کاش 

  !لیستم بِلَک تو رفتی توام..طناز نرسیدم ارزوهام از خیلی به من...کنم نگاه

  !من خوده خوده من قلبه فقط..قلبم تو بري راست یک اینبار اما بیفتی منم چشمه از کاش... بیفتی همه چشمه از کاش 

 نیست تلخ حقیقتا بعضی...میاره یادم ترو خالی جاي این بشی فراموش باید که میزنم زخم خودم به هرچقدر من 

  ...کنم تکرار اونارو خودم با نمیترسم دیگه که سخت اونقدر کنم انکار نمیشه که اونقدر! تلخه نهایت بی...زهره

  بگم چیزي کسی با اگر که خرابه حالم اونقده 

   خواسته خودم اینکه بدونه رازم از 
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  !!!میندازم همه چشمه از تورو باشم 

 تو براي داره که میزنه فریاد کوبشی هر با...کرده تغییر قلبمم تپشه جنسه که قسم جدم به طناز قلبم رو گذاشتم دستمو 

  ...میزنه

 کسی براي دلت شدت این به.. شکلی این.. اینجوري نمیکردي فکر پیش دوروز تا..عجیبیه عشق چقدر که واي 

 زندگی اون براي داري فقط میکنی احساس حاال....نه میکردي؟ فکرشو...بشه مهم برات اینقدر نفر یه..بلرزه

  ..میکنی تنظیم دیدنش براي هاتو برنامه تمام..میکنی

 تو نگاهه قشنگه حسه از اینقدر احساس بی محمده اینکه زیبایه حسه... بیدارم تو فکره با شب هر که خوبیه حسه چه 

  نیست؟ قشنگه!! میکنه شکایت قلبش به

 باید کنم؟ گله خودت از خودت پیشه باید من..شدي من خداي تو طناز خدات؟ پیشه ببري شکاییتو باید نمیگن مگه 

  اره؟..برو ذهنم از و کن جمع و عاشقیه بساطه بگم

  ...بگو تو میاد؟؟ دلم اخه 

  ...درنمیاد جیکشم که اوردي دلم سره به چی نمیدونم اما میشم دیوونه نبودنت از من 

  :گفتم لب کشیدموزیره افسوسی پر آه 

  ...تر لعنتی تنهاییه و من...لعنتی اون و تو...پیرزن و پیرمرد....ویس و رامین...مجنون و لیلی... شیرین و خسرو 

  ؟؟ تو جسمه با اون بکشمو آه اینجا تو فکره با من عدالته؟...بگو منی خداي که تو 

 روي به قسم عشقم جانه به تورو اما..باشه نداشته دوست شوهرشو که کیه... میدونم داري اره...داري دوسش که نگو 

  ...نیار دلم

 تو ولی ناراحتم...بریزم دور فراموشیتو فکره همیشه براي تا... مهمم برات بگو لب زیره بار یه خودت رضاي محضه 

 و سخته... نمیشه..انتظارمه در بدي روزاي...نمیرسم بهت که گفتم بار هزاران دیدم بدترم این از روزاي...باش راحت

  ... معمولی ادمه یه بشی تو اینکه.. کشنده

  ...نیست گو جواب جایی هر سکوت..بگو من به احساست از توام 

  نیست رو تو غیره کس هیچ براي قلبم ولی نمیدونی شاید 

  میمیرم تو از دور من بااینکه..بودي زندگیم عشقه اینکه با 

  ...میرم تو دنیاي از "مردونه" نخواي منو روز یه اگه اما 
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 اما میزنه چنگم حسادت که میدونی خودت...بانو بشی خوشبخت بازم...هزارم ارزوي از اینم...دیگه شبه یه اینم 

  ...ارزومه خوشبختیت

  ...نباشی من با حتی 

 فراموش کسو همه و چیز همه اون با که کسی کردن فراموش سخته خیلی سخته...افتادم قدیمی جمله یه یاده 

  ...میفهمم حاال اما نمیکردم درکش حال به تا..خدا به سخته...میکنی

  ..کنم فراموشت اگه بیاد سرم قراره بالیی چه نمیدونم...میگم هذیون و میگردم خودم دوره الکی 

 دهان به انگشت تماما که میکنه باورت چنان نکنی باور تنهاییرو اگه نصیحت مخاطب همیشه توئه به من از 

  ...کرد هضم تلخیهارم باید گاهی...نمیزنه تو براي قلبش که کن باور...میمونی

  ..گرفت سرفم...کنم تف رو فراموشی نمیتونم هیچجوره کرده گیر گلوم تو چنان یکی این المصب اما 

  ...نیستی برگشتنی که دلم تو افتادي جوري یه تو 

  میمونم تو با که من عزیزم عشقم من با شو عاشق 

  ...میدونم تورو قدره هستم تو با من ، من با شو عاشق 

  ..بخواب پسر نشو بچه...محاله من ارزوهاي همیشه که میره یادم 

  

***  

  "طناز" 

  !صبح وقته این بود سرد هوام...شدید میومد خوابم زود؟؟ اینقدر چرا حاال...در دمه گذاشتم چمدونو 

 داشت کاري حتما خوب اما شدم ناراحت...میاد ما بعده خودش میفته راه شب و داره کاري بود گفته محمد به میالد 

  !میشد تنگ جامون خیلی اونجوري شد بهترم البته!!! دیگه

  ...بود خواب امید...پوشیدم چادرمو 

 میس گوشیم به محمد..نشوندم گونش به اي بوسه کوتاه شدمو دوال...خوابه که شدم مطمئن...سرش باالي رفتم 

  ..!باشم دور اعصاب جنگ این از تا رفتم مدتی براي بستمو و در... برم که انداخت

  ...بوسیدم مهدویو خانم صورت شدمو خم..اومد مادرش با محیا...پشت گذاشت و گرفت ازم چمدونمو کردمو سالمی 
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 چشمامو و صندلی به دادم تکیه سرمو کاري اوله همون...نشستیم محیام منو و کرد کمک مادرش به محمد 

  : گفت و زد پام به اي ضربه محیا...بستم

  خوابیدي؟ گرفتی طنـــــــاز؟؟ - 

  :گفتم نکردمو باز چشمامو 

  !!میاد خوابم بدجوري محیا خدا تورو کن ول - 

  !!!نمیده امون خیال و فکر بخوابم میخوام و بستم چشمامو که حاال...نگفت چیزي اونم 

 داره واقعا میره دستت از داره که اونی میفهمی تازه...میکنی درك فاجعرو عمق تازه هست ها موقع بعضی کردین دقت 

  ...میره

 منو میتونی بشی خوب اگر که هستی کسی تنها تو..هستی زندگی تو دلیلم تنها تو خستگیم تو هامو لحظه بدترین تو 

  ....سادگی به کنی اروم

 دلم تو بی که شبایی چه... درگیره میري یا میمونی اینکه فکره با روزام...میکنی فرار من از و نمیخواي منو حیف...حیف 

  میبینی؟ کردي پر منو ساعات تمام تو..میگیره دنیا این از

  ...باشم مرد باید موندن براي میکنم فکر اما زنم من!! میگذره تو دادنه دست از فکره با دقایقم تک تک میبینی 

  ....رو مردونگی رفته یادشون مرداهم وقتی زنانگیت کردن فراموش تلخه چه و 

 موهام انتهاي نمیدونست اما...بزن بهشون چیزي رنگی یه...برس خودت به...کن کوتاه موهاتو برو میگفت مامانم..هه 

  !کنم اراسته تو براي خودمو اینکه برسه چه نداري بودن من کناره براي ذوقی تو نمیدونست...میشه ختم تو انگشتاي به

 به هرگز زنانگیم تمام با...بکنم اعترافی یه بذار...نبینه و باشه خواب محیا کاش چکید چشمم گوشه از اشک قطره 

  ...  مردم لحظه اون من...نکردم حسادت شراره کناره بودنت

 شراره با بگن اگه کن باور اما...بچسبونم بهم هامو تکه بتونم ها بعد شاید و میشکنم کردي خیانت بگن بهم اگر خدا به 

  ...نره پات تو دلم هاي خورده باش مواظب...خوردم کردي خیانت بهم

  ...میدم فشار روهم چشمامو بیشتر میکنمو ول هامو شونه خسته...شراره با که میکنم تلقین خودم به 

  !من زندگیه براي اتیشه یه شراره...شراره سراغ بره و ببنده روم چشماشو که باورم نمیشه... اره 

 نداشتم دوست وقت هیچ کاش شراره نبودي وقت هیچ کاش... میرسه خودمم دامان به داره هاش شعله میکنم احساس 

  ...امید
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 نشدنی تموم کابوس یه من براي...بشه کابوس بقیه براي عشق نیمخوام...کردي چیکار زندگیم و من با نمیگم کسی به 

  !میخوره بهم حسم از حالم...بود

  ...زد لبخند و انداخت بهم نگاهی اینه از محمد.. بودن خواب مهدوي خانم و محیا...کردم باز چشمامو 

 مرده یه ماشینه تاتو باشم امید بغله تو باید من اونموقع..بودن مرد تو مثه همه کاش...دادم تحویلش بیجونی لبخند 

  !غریبه

  نه؟ موسسه رفتین دیروز - 

  !!زدم سري یه ها بچه به رفتم...بله - 

  :داد تکون سري 

  دیدید؟ پارسارم - 

  !اتفاقا بود پدرش با...بود..اره - 

  :گفت و انداخت تیزي نگاه 

  گرفتن؟ طالق مادرش و پدر میدونستین - 

  چی؟ براي...واي اي - 

  : گفت بیشتري حرصه با 

  نمیدونستی؟ یعنی - 

  میخوري؟ حرص چرا شما حاال بدونم؟ باید چی براي نه - 

  !!!داد تنش به قوسی و کش و کرد باز چشم موقع همون محیا! نداد جوابمو و داد تکون سري 

  محمد؟ کجاییم - 

  ...پلور - 

  ...ماشین با مسافرت از متنفرم ؟..اینجاییم تازه...اَه - 

 خوراکی کیسه تا عقب شد دوال محیا...خندید اونم...گرفت خندم قیافش از...رفت بهش ایینه تو از اي غره چشم محمد 

  ...شد بیدار مهدویم خانم محیا صداي سر با... محمد دسته داد و کرد باز پفک یه...برداره رو ها
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 غمه از دارم که بودم خوشحال...بود خوبی فضاي خیلی...میداد جوابشو اون از بدتر محیام و میکرد زبونی بلبل محمد 

  !کم یه فقط اما..میشم دور همیشگیم

  : گفت و انداخت بهم نگاهی دنده اون رو بود افتاده محمد 

 فکر هرچی میداد پا اگه یعنی بود دهن و چاك بی خیلی داشتیم استاد یه بودم شور و شر خیلی دانشگاه تو کال من - 

  :کرد صدام میکرد غیاب حضور داشت...نمیشناختمش بود ترم اوله...میداد جوابتو میکنی

  : گفتم انداختمو غبغبم تو باد یه منم...موسوي - 

  ....موسوي اقاي - 

  !!اقایی کنی ثابت وسط همین باید کنی کلکل من با بعد دفعه اقایی؟؟ مطمئنی:  گفت کرد نگاهی یه عینکش باال از 

  :داد ادامه و خندید خودشم...گرفت خندم 

  ...میشه بدتر کن ول گفتم بدم جوابشو میخواستم زمین تو رفتم شدم اب میگی؟ منو - 

  : گفت خنده با محیا 

  بدم جوابشم میخواستم میگه پررویی چقدر دیگه تو - 

  : داد ادامه

 دخترا به کالس سره میومد سري هر داشتیم استاد یه بگو مارو.. مینداختین تیکه استاد به دانشجوا شما خوبه حاال - 

 گوشه به قضیه...بیرون برن کالس از انداخت استاد که اي تیکه اولین با گرفتن تصمیم دخترا بار یه مینداخت تیکه

 دخترا از طوالنی صف یه دیدم میومدم داشتم انقالب از:  میگه کالس سره میاد دیر کم یه بعد جلسه میرسه استاد

 کجا؟؟:  گفت استاد بیرون برن پاشدن دخترا...میدن شوهر دانشجویی کارت با گفتن پرسیدم جلو رفتم شده تشکیل

  ...بود 10 ساعت تا شد تموم وقتش

 و زد کجی لبخنده نمیخندید زیاد کسی حرفاي به کال محمد...زدم اي قهقه منم.... میخندید دل ته از مهدوي خانم 

  !دیگه مدلشه یه اینم هه!!! داره خنده خودش واسه خودش حرفاي فقط انگار...کرد عوض دنده

  : گفت من به رو محیا 

  !!!میخندیدیم دستشون از خیلی داشنگاه تو خدایی...بخورن بدرد جاهایی یه اما ندارم دوست پسرارو اینکه با میدونی - 

  : گفت و باال انداخت ابروشو سریع محمد 

  ...نبودن پسرا اگه بدبخت.!بدي نشون پسرا به چشمی گوشه یه تو وایسادن پا لنگه یه همه خدا تورو نه...اوهوع - 
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  :گفت حرفشو وسطه پرید سریع محیا 

  ...کوچه توي میومد میپوشید کردي شلوار کی دیگه نبودن پسرا اگه - 

  : گفت محمدم...گرفت خندمون بیشتر ربطش بی حرفه از 

  ...میزد تیغ پسرارو کی دیگه نبودن دخترا اگه - 

  : گفت فریاد و داد با محیا و کشیدیم هوییی خنده با محیا منو 

  !!!نشده کشیده که کجاها به پسرت اقا این ببین..بیا خانوم مامان - 

  ...کشید محمد گردنه پشته به دستی و زد لبخندي مهدوي خانم 

  ...میکنه خرج کجا میبره پوالرو ببین - 

  :برگشت و نتوسنت اما...بزنه محیارو میخواست خنده با عقبو کشید دستشو زور به محمد 

  ...کردي غلط - 

  : گفت و خندید محیام 

  ...میبینیم حاال - 

  ...میدم کادو یه بهت کنی پیدا من زندگیه کله تو آتو یه بتونی اگه تو - 

  میدي؟ چی - 

  ...ماشین یه! حاال کن پیدا تو - 

  !موقع یه ندي سوتی....باش خودت مواظب پس... چشم باشه...اووووووع - 

  !!خواهر باش تالش در تو..بدم که ندارم سوتی بنده - 

  ...جلوش گرفتم دراوردمو و بود داده بهم محمد خوده که رو اي دي سی 

  بذارین؟؟ اینو میشه - 

  : گفت و انداخت باال ابرویی 

  !!!حتما - 
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  !!!بدم گوش بتونم که بزنه فک کمتر محیا خداکنه... گذاشت رو دي سی 

  بشه؟؟ تنگ خودت واسه دلت شده تاحاال 

  ...شده تاحاال...بشه اهنگ یه دردت هر 

  بشه کم ازت چیزي یه شده تاحاال 

  ...بشه غم تهش میخونی هرچی 

  شده؟ تاحاال 

 دست از دلشوره...نباشه مهم براش کسی دیگه که طنازي دلتنگه..خودمم دلتنگه لحظه هر من...سوالیه چه این....هه 

  !شده تنگ خودم واسه دلم...باشه نداشته دادن

  ....شده تنگ خودم واسه دلم 

  شده اهنگ بی صدام چقدر 

  ..شده رنگ بی تو بی زندگیم 

  شده سنگ تو قلبه وقتی از 

   کن رها قفس این از منو 

  کن صدا اسممو دوباره 

  کن نگاه من چشمه تو بار یه 

  !کن ما حال به فکري خدا 

 دارم امید نمیگم که وقته خیلی...ندارم ادامش به امیدي دلم ته...اما...بکن زندگیم منو حاله به فکري یه خدایا 

  !میشه تموم داره زندگیم یعنی این و...ندارم امیدي واقعا که وقته خیلی..هنوز

  ...! ندارم اي حوصله و حال دیگه...جلو صندلی به دادم تکیه سرمو 

  تنهایی از نه,  تو نداشتن از نه,  تو دوري از نه 

  رفتم دست از غـــرور بخاطر 
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 خودم دنبال که بیماریه روي از یا بیکاري روي از نمیدونم..کردم گم خودمو...تــــو وفایی بی همه این براي 

 زمانی یه کنم اعتراف بذار... یعنی....بمونم گم میخوام...خوبه تو فکره تو شدن غرق... بشم پیدا که نمیخوام..نمیگردم

  ..میشم خوشحال دربیاره منو بتونه کسی اکه...االن اما..بمونم گم میخواستم

 دست از هراس نه دارم اوردن بدست حرصه نه دیگه... باشم خودم دارم دوست...مردم آهاي...کرد کودتا دلم دفعه یه 

  ! همین..کرده خودمو هواي دلم...بخواد خودم خاطره به میخواد منو هرکس...دادن

 چی میدونی...بشکنی خودتم تو..بشکنی بیصدا باید فقط...بزنی فریاد حتی نه کنی گریه میتونی نه دردا بعضی براي 

  ...شکستم که وقته خیلی من حاال میگم؟؟

  !میکنم یاد ازت اشتباه یه اندازه به فقط عشق از که کردي چیکار..امید تو به لعنت...کردم بلند سرمو کالفگی با 

  : گفتم و محیا سمته برگشتم بغض با گاه خدا نا 

  !!بدن خیلی مردا محیا - 

 ازم تعادلو تو...میکنم ناله اینجوري حاال خوشحالی و خنده همه این بعده بود دیوانگی...کرد نگاهم تعجب با محیا

  !میزنه موج تعادل عدمه...همینه اشتباهی عشقه...گرفتی

  : گفت محمد محیا جاي به 

 اي دیگه جاي درگیره تو اما.... میخوانت...میزنن غر....میزنن نق...میشن خسته گاهی ولی...نیستن بد نه - 

 چاهار دیگه کسی با داره بدون نمیاد راه باهات میبینی اگه...میخواد ضعفی هیچ بی تورو مرد یه و داري دغدغه...هستی

  ...مرداست خاصیت این...میتازه نعل

  ...محمد نگو...لرزید دلم 

  ...ندارم اعتماد سایمم به حتی من...میکنن اعتماد دیر خیلی فقط اونا...اشتباهه.... اما نیستن بد مردا - 

  ...فقط...بدي دست از رو کسی میخواي اگه...کرده ثابت تجربه... میذاره تنهام تاریکی تو روز یه اونم 

  :کرد نگاه چشمام تو و کرد بلند سرشو 

  !همین..باشی داشته دوسش کافیه فقط - 

  : نالیدم...دارم دوسش چون..میدم دستش از که نگو اما محمد دارم اعتماد بهت...کردم نگاهش منم 

  ...شی عاشق اشتباهی بده خیلی - 

  :گفت و انداخت عجیبی نگاه محمد 
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  !میگردن خیابون احساس بی چراغاي دوره شمع جاي به...میشن عاشق اشتباهی هام پروانه گاهی - 

 خیلی! داري جواب خیلی تو بخورم شکست عقایدم مورده در بدمو جوابتو میخواد دلم انگار...میزنی حرف قشنگ چقدر 

   پره؟؟ کجا از دلت...داري حرف

  : گفت و گرفت دستمو محیا 

  .داره دوست که دلی به میذاري حسرتی وگرنه میمونه تو با میدونی که بده کسی به مهربونیتو - 

  : گفت و زد عمیقی لبخنده محمد 

  ...محیا..هه - 

  چیه؟ - 

  :داد تکون سرشو چندبار 

  ...هیچی.. هیچی - 

  :بازکرد لب باالخره مهدوي خانم 

   نه؟؟؟.. اشتباهی عشق.... هـــــی - 

  :گفت و انداخت مادرش به نگاهی محمد 

  بدي؟؟ ربطش خدا به جوري یه میتونی - 

  : گفت و زد عجیبی لبخنده مهدوي خانم 

 وقتی تا...بدي ادامه باید یعنی!! بده ادامه تهش تا رفتیو که رو راهی...بشه پشیمون عشق از کسی نداره لزومی طناز - 

 تازه تو پشیمونم بودن تو با از گفت طرفت هروقت... بگی تنهایی نداري حق...بده خیلی اشتباهی عشقه اره...بگه طرفت

  ...میشی زده پس بد جایی یه از اینجوري...نزن پس...فکرم این تو وقته خیلی من که بگی..بگی میتونی

 تو!! نشدم باید که خوشبختی و خوشحال جوونه اون... تو مثه منم امید...هیچی! من؟؟ زندگیه از میدونید چی...هه 

  ..کردم انتخاب اشتباه من...نذاشتم خودم شایدم نه..نه...برسم جاها خیلی به من نذاشتی

 طرف یه از و...دارم دوست...همینه مسئله..شدم همین درگیره من و.. عجیبی تو...بستم چشمامو و صندلی به دادم تکیه 

  .!خیلی امید کشیدم عذاب خیلی..بزنم پست دارم دوست

 ***  



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴۶٩ 

  "محمد" 

 پشیمونی؟؟ نیستی؟؟ عاشق نداري؟؟ دوسش یعنی... شنیدم درست بگو طناز اشتباهی؟؟ عشقه چی؟؟ یعنی حرفا این 

  ...میگفتی این از واضحتر کاش

 هوا بی و اي دفعه یه اینقدر میخوام حاال...چسبید بهم عجیب...گفتنت جان یه دلتنگه میشه باورت...طناز تنگم دل 

  !!!بدم جون همونجا منم...جان بگی هوا بی توام تا بدم قرارت مخاطب

 عاشق نگاه به حواسش که کنارته کسی حضور خاطره به وقتا گاهی...نیست شخصی نبودن خاطره به دلتنگی همیشه 

  ...نیست تو

 دوست صداشو بگو...میتپه تو رضایت براي قلبم نمیفهمی که داره دردي چه...طناز داره دردي چه نمیدونی آخ 

  .....دور میندازمش...ندارم

  فهمیدي؟ چیزي حرفام از..کردم نگاهت...میکنم خفش.. ناراضیم بگو... بنده تو نگاهه یه به من زندگیه 

  داره؟ دلشو کی کنه؟ خیانت میتونه تو به کی...نترس...محمد غنچه نترس ترسیدي؟؟ مردا خیانت از 

  ..بود من ماله بهشتش نصفه االن بودم خدا یاده توام یاده که اونقدر اگه من 

 من...میره و میاد که نفسایی اون فداي به من اي...میمونه تنها نگام میبندي چشماتو وقتی...بود خواب...کردم نگاهش 

  !!من نشکفته غنچه میکنی ناله کی واسه...نبینم غمگین اینجوري تورو نباشمو

 عمقه تو...دلم به توجهیت بی روي روبه درست..داشتنت دوست کناره... تو کناره جا همین من..بره راهشو سرنوشت بذار 

  ...بکن میخواي که هرکاري تو...ایستادم محکمم...ایستادم نبودنت

 عشق با همیم کناره که لحظاتی همین بذار...نزن حرفی فعال یعنی...نزن حرفی فراموشی از عشقم جونه به تورو فقط 

  ...بذارم کنارت

  !کن تمومش خوب مادرت جونه...اما بشه چی میخواد تهش نمیدونم...برسه میخواد کجا به اخرش نمیدونم 

  ...کنار بذارمت باید که بگو رو روزي! دیدن لحظه هر تورو یعنی عشق...کردم نگاهت بازم 

 من اما خریته تو داشتنه دوست! نمیکنم گمون..بیرون بري همینطوریم میشه نمیدونم قلبم رو نشستی یهویی خیلی تو 

  ! میبرم لذت خریت این از...

  !!وایمیسادیم همینجا همیشه...آمل جنگلیه پارك...بودیم نخورده صبحونم تازه..بودم خسته کنار زدم 
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 از بري اگر ندارم تو تماشاي جز کاري من..کردنت نگاه به کردم شروع دادمو تکیه سرمو...دادم بدنم به قوسی و کش 

  ...میشم بیکار کار

 نگاهم...دربیارم وسایالرو تا کرد کمکم کنارمو اومد! پایین پرید... شد بیدار محیا...کردم اماده وسایالرو..شدم پیاده 

  .:نکرد

  ...شدي احساساتی - 

  :گفتم ابکی خنده با ایستاد حرکت از دستم 

  ...نکردي کشف منو...بودم - 

  ...کرد کشفت طناز حتما..هه - 

  ...سمتش برگشتم 

  تو؟ خوبی - 

  ...نیستم مطمئن تو از اما...اره - 

  :صورتش تو رفتم پایینو اوردم صدامو 

  ...کنی تمومش بهتره حاال! بهترم خیلی تو از..باش مطمئن - 

 مامان به..میومدن داشتن محیا و طناز...روش گذاشتم وسایلم کردمو پهن و زیرانداز...رفت و انداخت بهم غریبی نگاه 

  ...نشستیم کردمو کمک

  گفتم انداختمو هامو شونه خسته...که نزدم حرفی من نه نه نه..محیا یعنی...بودم عصبی و متشنج درون از 

 همین یعنی عشق اره..میشی تابلو خیلیم..میکنه تابلوت عشق ناخداگاه ندارم رودربایستی...زدي زیاد که حرف...هه -

 از چون مردم از کنم پنهون حسو این نمیتونم..کنی تابلو خودتو و بزنی لبخند یه ناخداگاه میکنی فکر بهش وقتی یعنی...

  ! لبریزم تو

  ...بود دل عزیزه..بود داشتنی دوست کردم پف چشماي اون با حتی...سرد و بود ساکت طناز 

  ...باشی اي قصه هر پایان تو اگه...میرزه سختیش به زندگی و عشق خدایا گفتم دلم تو 

  ....میکنه عوض رنگ جهانم میکنم فکر که تو به 
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 ها خیلی...اسمونی چشم جفت یک... اي قهوه چشمه جفت یه...میکشی سر داغتو چاي داري و نداري توجهی بهم 

 دسته عاشقیت تمام...میدونم من تنها تورو شعره که اي ساده سیاهه چشاي اون صاحب تو اما....مینویسن شعر اینا براي

  ...طناز منه

  بشم؟ عاشق این از بیشتر میخواي...میکنی نگاه زیرکانه چه... ساده نه اما...کردي غافلگیرم ساده چشماي همین با 

 خدا کنی نگاه که هرجا به..افتابگردونه گل تو چشماي.! بخونی چشمام تو عاشقیرو ترسیدم...دزدیم نگاهمو 

  !!!بده نشونم راه...اونجاست

  !!! تو عشقه سرگرمه منم اما حیاییه بی... منم..بود سرگرم طناز با محیام...نمیزد حرف زیاد مامان... نداشتم میل 

  ...میفتی اخرش میدونم میزنم روپایی خودي بی توپه یه مثه داشتنت دوست 

  ...دیروزي "خوبه" همون هنوز تو اما میرن روزا و میان شبا... اما کنم فراموشت میخوام طناز 

  !بده یاد رو وفایی بی بهش تو...باشه داشته دوست نباید که بفهمونم چیجوري نفهم زبون دله این به بگو 

 تنظیم دستم رو سکرو..گرفت خندم کارم از...بدم باد به بچگانه زندگیمو سره بارم یه بذار...دراوردم جبیم از سکرو یه 

  : گفت محیا..کردم

  بندازي؟؟ خط یا شیر میخواي - 

  :اره یعنی دادم تکون سري 

  چی؟ براي - 

  ...همینطوري - 

 اون اینه مهم...خط یا بیفته شیر نیست مهم...میندازم خط یا شیر میشم مردد انتخاب دوتا بینه هروقت.. همینم منم - 

  ...خط یا بیفته شیر میخواد بیشتر دلت بفهمی دفعه یه میچرخه هوا تو داره سکه که لحظه

 فراموشت نمیخوام که میدونم ام سکه این پرتاب بدون من لعنتی...بود تو صداي صدا..بستم چشمامو...شد خشک دستم 

  ...بیارم بهانه باید...اما میخواد تورو بودنه فقط دلم که میدونم..کنم بازي نقش خودم براي باید اما...کنم

  ...نزن گول خودتو...جیبم تو گذاشتم سکرو 

   گفتم دیدم که روز ان تو خال گندم 

  ...رود دانه این سر بر ما طاعت خرمن 
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 شدم من...کشید پر منم مردونه نجابت سرت انداختی نجابتو تو که نحسی روزه همون از یعنی چی؟؟ یعنی میدونی 

  ...میدي دستم کار روزي یه میدونستم... تو براي

 و بکر باز بشن تکرار هرچقدر...نمیشن عادت بدي گوش هرچقدر...نمیشی خسته بخونی هرچقدر بعضیارو... میدونی 

  ...نهایتن بی بعضیا شنیدي؟؟ دیدي؟؟؟......نخوردن دست

  ...طناز نهایتی بی تو یعنی این و 

 یه....میزدن حرف محیا و مامان...بود مونده ساعتی چند یه...کردیم حرکت...صندوق وسایلم ماشینو تو گذاشتم مامانو 

  ...بشم سبز باتو بذار...بانو کن صحبت تو کمی

  ...پایین دادن شیشرو هردوتاشون...گرفت باریدن نم نم بارون...دوشت رو انداختی چادرو 

  ...میکنه لمس هاتو گونه که باد حاله به خوش...عقب بره تو روسري وزشی هر با میترسیدم من و میوزید باد 

 باد و برگ بازیه عشق...درخت برگ توام..بودم باد من کاش...دارید باهم نسبتی چه نمیپرسه...چرا نمیپرسه ازش کسی 

  !نمیشیم ما وقت هیچ... تو و من حیف...میشن عاشقتر میپیچنو دیدي؟؟درهم و

   وحشی مرغه چو غمت دامه در 

  دام میشود سخت میپیچمو 

  .... بهم میرسونه شعره فرت و فرت سعدي حاال...هه 

 چشماشو...تو دادش سریع...زن نکن بازي من قلبه با...ریخت همیشه از بیشتر منم قلبه و بیرون افتاد موهات از طره یه 

  ...بشه اون سهمه هاش گونه نوازش که داد اجازه باد به باز و بست

 بارون همین مثه.. خوبه دلیل بی داشتناي دوست این چقدر...بود من نداره و دار تمام حسرته باد به سپردي که اون...هه 

  ..میباره هی سوال بی که

 گذشت محیا صداهاي تک با ساعات این تمام...میپیچید ماشین تو که بود صدایی تنها کن پاك شیشه صداي

  ...رسیدیم...

  :گفت و کشید سوتی محیا..بودن ویال زدنه دید مشغوله طناز و محیا...کردم خالی وسایالرو 

  ملیاردره؟ دوستت این...اوووف - 

  :گفتم پایین میذاشتم احتیاط با و طناز چمدونه که درحالی 

  ...جورایی یه - 
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  :گفت خنده با و برگشت 

  حاال؟ کردي پیداش کجا از - 

  :گفتم شدمو رد کنارش از 

  ....اسراره از دیگه اون - 

 دست با کردمو باز شیرو...اشپزخونه تو رفتم! راحتی مبالي رو کردن ولو خودشونو محیا و طناز... تو بردم مامانو 

  ...نیست لیوان بدون خوردن اب لذتبخشیه به هیچی...ابخوردم

  :کردم تعجب..بود داده مسیج اراد...اومد موبایلم صداي...کنارشون نشستم 

  اي؟ موسسه کجایی؟؟ سالم - 

  ...شمال اومدم..نه سالم - 

  باکی؟ شمال؟ - 

   و محیا مامانو - 

  ...دریا به زدم دلو....کنم چیکار باید نمیدونم...یانه طنازو بنویسم نمیدونستم 

  ...طناز با - 

  :بیرون رفتم شدم بلند...کرد شروع سالم بدون...زد زنگ 

 کودوم کل عقله اخه مسافرت؟؟ خودتون با بردیش میکنی؟ چیکار داري..سید شده چیزیت یه واقعا تو اینکه مثه - 

  !سید میکنی خودت با اینکارارو چرا....دومیشی که میشه متاهل زنه یه عاشقه خري

  :گفتم کالفه کشیدمو پیشونیم به دستی 

  .!کنم فراموش میخوام دیگه ببین...این...آراد - 

 یه با بري تو محمد...نداره عاقبت و اخر میدونی خودتم...نکنم گمون میکنی تو که کارایی این با..کنی فراموش..هه - 

  ...کنی نگاه عشقت..هه..چشمه به دار شوهر زن یه به تا بهتره کنی برقرار رابطه خراب دختره

  ..اما میدونم کشیدي بدبختی خیلی کرانه اوردن بدست سره خودت تو اراد ببین - 

  :گفتم ارومتري صداي با 
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  ...باشم داشته دوسش دلم تو بذارین حداقل لعنتی - 

  ...سید - 

  :حرفش وسطه پریدم 

  !بشه اگه البته..نمیکنم فکر بهش دیگه..میکنم تمومش مسافرت این بعده دادم قول خودم به اراد ببین - 

  ..میشی وابسته بهش بیشتر داري کارات این با..میکنی بدتر داري خودت تو...نمیشه سید میگم بهت من - 

  :گفتم غیظ با 

  بپاشی؟ نمک من زخمه رو زدي زنگ فقط اراد - 

  ...بهمون میدادي خبري یه بري اینکه قبله بود بهتر...نخیر - 

  ..میکردم خواهیم عذر میزدم زنگ باید حاالم گوشم تو زدي نبود یادم اهان - 

  ....داري زن یه به چشم که کن توبه...خدا از نه من از کنی خواهی عذر بایدم - 

  گناهه؟ داشتن دوست...دارم دوسش فقط نمیکنم گناهی من...اراد نگو چرت - 

  ... اره..داره فرق یکی این - 

  !نزن ناحسابی حرفه..بابا برو - 

  ...کنی فراموشش االن همین از کن سعی...میرسی من حرفه به اخرشم بدون ولی حسابی نا بگو تو - 

  !میکنم بدبختیم حاله به فکري یه بعدش...نشه کوفتم مسافرت این بذار اراد ببین - 

 بدون اینو اما...اما تر متفاوت موضوعه با...بودم تو جاي روزي یه خودم من سید...کردم فکرشو االن همین از من - 

  ...نیست شدنی اصال دیگه تو واسه

  نداري؟ کاري - 

  ...پرو بچه - 

  نداري؟ کاري - 

  ...نکن هیزیم گمشو برو نه - 

  :گرفت خندم 
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  کنی؟ خواهی معذرت نمیخواي - 

 چیزي یه تا گمشو برو حاال...نمیگرفتم ازت سراغی عمر اخره تا نبودي قدیمی رفیقه اگه اخه نفهم...صورتتا تو میزنم - 

  ...بیاد شرمت نگفتم

  ...خدافظ...بابا بمیر - 

 کتونیمم...حیاط وسطه میزه روي گذاشتم موبایلمم...دراوردم ساعتمو... مالیدم چشمامو...کردم قطع نشدمو منتظر 

 در و بود دراورده چادرشو طناز...حیاط تو کشوند و طناز و محیا افتادنم صداي...استخر تو پریدم لباسا همون با..دراوردم

  ...استخر سمته دویدن عقب نره که بود چسبیده روسریشو محکم که حالی

  :زد داد محیا 

  شد؟؟ چی محمد - 

  :خندیدم بلند صداي با 

  ...بودم کرده شنا هوسه هیچی...هه - 

  :گفت اي مسخره نگاه با نزدیکتر اومدن 

  ...ترسیدم کاریه؟ چه این..بیمزه لوسه - 

  : گفت و شد دوال پنجره از مامان 

  شد؟ چی محمدم - 

  : گفت و برگشت لبخند با طناز 

  !افتادن بچگیاشون یاده محمد اقا... مهدوي خانم نیست چیزي - 

  : گفت سمتمو برگشت 

  ...اب تو کردم سرمو کامل و حیاط تو رفتم دفعه یه نبود خوب حالم بار یه منم - 

 با که برگرده میخواست بود حرصی محیا...بود شده افتاب خوب اما تقریبا بود سرد اب...نزدیکتر رفتم و بیرون اومدم 

 جانه اي..میدادم گوش هاش خنده صداي به لذت با من و خندید دل ته از طناز...اب تو انداختمش گرفتمو بازوشو خنده

  :گفتم الودي طنز لحنه با سمتشو برگشتم!! دلم

  بندازمت؟؟...اومدا خوشت شمام - 
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  : گفت پایینو انداخت سرشو خجالت با 

  ...کنی پرتم نمیخواد میرم خودم من نه - 

  ...بودیم ایستاده ما که سمتی رسوند خودشو...بود مونده باز دهنش...اب روي اومد محیا 

  ...نامرد میزنم یخ دارم... بیشعوري خیلی..محمد - 

  ...اب رو افتاد جیغ با طناز...کشید دستشو و نکرد نامردي اونم... گرفت رو محیا دستاي و شد دوال طناز 

  کردي؟؟ چیکار احمق...نزدیکتر رفتم قدم یه..ریخت قلبم 

  ...بیرون پرید سریع و اب روي اومد عصبانیت با طناز 

  کردي؟؟ چیکار دیوونه محیاي - 

  :بیرون اومد و کرد اي خنده محیا 

  طناز مامان تو بري تمیز و تر تو بشیم اب خیسه چلغوز این منو بود نامردي خدایی دیگه نه - 

  ...گفت چیزي گوشش تو خودشو سمته کشید محکم محیارو لباسه...بود عصبانی هنوزم

  : گفت مظلومیت با و گرفت دندون به لبشو محیا 

  ...نمیدونستم خو..ببخشید - 

  :نزدیکتر رفتم 

  شد؟ چی - 

  : گفت و کرد اي خنده محیا 

  ...نبود بلد شنا طناز هیچی - 

 تو بره نمیتونست که داشت شرایطی طناز... فکره بی واقعا محیا...بود قرار چه از قضیه فهمیدم و...میگه دروغ فهمیدم 

 اوووو...بود عصبانی کماکان طناز...میکرد نگامون خنده با مامان..ویال سمته رفتیم همه.. میچکید رومون و سر از اب..اب

  ...که نشده چیزي بداخالق ي غنچه خوب

  بدونه؟ کی ندونم من...محمدي عشقه تو...نداره عیبی من جلوي 
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 همش...خانومی تو چقدر که اخ...طور همین منم اتاقا از یکی توي رفتن طناز و محیا...گرفت خندم خودم حرفاي از 

  ...نکنم نگاهش چسبیده تنش به وقتی که میکرد جدا تنش از لباسشو

 این و محرمه بهم طناز میکردم احساس..میکنه محرمم ادمارو قلبی عالقه و عشق میکنم احساس اما..چرا نمیدونم 

  !نداره مشکلی من براي اي مسئله همچین دونستن میکنم حس اما اشتباهه میدونم...نداره موردي من براي چیزا

! نمیکنم عوضش دنیام با که یشمیه تیشرت همون...هه...پوشیدم تیشرتمو اولین...کردم باز چمدونمو دراوردمو لباسامو 

  ...کردم پام مشکیم ورزشیه شلوار یه

  !!میومد بهم چقدر مدل این و بود شلخته...زدم توش دستی یه..نداشتم کردن خشک مو حوصله 

  :گفتم بهش لب حرکته با...بود کرانه کنم فک...میزد حرف تلفن با مامان... نشست و اومد من بعداز محیا بیرون رفتم 

  ...برسون سالم - 

  :زد داد همونجا طنازاز...کرد صدا طنازم..اورد رو چایی سینی محیا...باشه یعنی زد پلکی 

  ...نمیخورم حمام میرم من جان محیا - 

  !کردم فوت برداشتمو رو چایی! نمیارم خودم روي به بابا بیا...کشیدي خجالت که برات بمیرم آخ 

  :گرفتم شمارشو...بود میز رو گوشیم... حیاط سمته رفتم انداختمو باال ابرویی افتادم میالد یاده 

  جانم؟ - 

  خوبی؟؟..سالم - 

  میگذره؟ خوبی؟؟خوش..گل محمد اقا سالم - 

  میفتی؟ راه کی..هه...بود خوب خیلی اره که اینجا تا..قربونت...سالم - 

  ...میفتم راه ده نه - 

  !ها تاریکه نیست؟ دیر - 

  .... ترم راحت شب دارم عادت کال من بابا نه - 

  ...بیاي زودتر کن سعی...باش مواظب..باشه..آها - 

  نداري؟ کاري قربانت باشه - 
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  !فعال نه - 

  داره؟؟ تاثیر جغرافیا اینقدر یعنی..مختلف جاهاي تو احساست داره فرق چقدر...نشستم همونجا...کردم قطع نشدمو منتظر 

 تو کنم اراده...دیدنت براي ندارم اي دلهره هیچ حاال اما بودم زدن پرپر حال در تراس جلوي همش بودم خونه االن اگه 

  ..هستی که شکر خدارو...شکر خدارو..چشمامی تیرس

  بدي؟ جواب سوالم به میتونی دقیقا خدا...شدم خیره نااروم اب به...کشیدم سر تلخ چاییمو 

 کنم ناکار شوهرشو برم نمیتونم..نیست درکار رسیدنی وقتی باشم داشته دوسش باید چی براي چی؟؟ یعنی قسمت این 

 تفرقه ادم من..بربخورن مشکل به اختالفی یه سره تا وایسم منتظر نمیتونم..باشم داشته مرگشو ارزوي اینکه یا

  !کنم نگاه دیگران شکسته به نمیتونم...نیستم

  ! همین..بندازي دلش به مهرمو کاش..کاش...میمونه راه یه فقط!!! بشکنه طناز نمیذارم اما میشکنم خودمو من 

  :گفتم بلندي تقریبا صداي با لب زیره...شدم بلند زدمو پام به اي ضربه کردمو باز همیشه از بیش چشمامو 

  !!!کردي چه محمد با ببین...هــــِی - 

  ...همینطور محیام...بود خسته.. بخوابه تا بود رفته مامان...داخل رفتم دستمو به بستم ساعتمو 

 خواب همش که اینا..میکنم رانندگی بند یه دارم اینجا تا تهران از باشم خسته باید من بابا.. نمیفهمیدم کاراشونو این 

  ...بودن

 موضوع ترین مسخره سره تا بودي کنارم کاش..نداشتم دیدنم فیلم حوصله...تلوزیون روي روبه نشستم!! زنا لوسن کال 

  !مخاطبم میشدي

  :کردم صداش اهسته دستشویی سمته میرفت داشت بیرون اومد اتاق از..کردم روئت ماهتو روي باالخره 

  ...خانوم طناز - 

  ...:برگشت 

  خوابه؟ محیا - 

  ..بله - 

  :کردم صداش دوباره میرفت داشت 

  نخوابیدي؟ چرا شما - 
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  ..ببخشید...کافی اندازه به خوابیدم ماشین تو من - 

 راحت حداقل نیستن که محیام و مامان!! بشینی کنارم همینجا و بیاي کاش...بیاي دوباره تا بود در به چشمم...رفت 

  !تر ازاد وجدان با...باشم داشته دوست میتونم

 طناز...میکردم دنبال پرسپولیسو بازیاي خوب اما..نبودم فوتبال اهله خیلی...میداد نشون فوتبال داشت...سه شبکه زدم 

  ...میزدم حرف باهاش جوري یه باید باالخره...اتاق تو میرفت داشت..بیرون اومد

  بریم؟ میاي بخرم وسیله چندتا یه شهر مرکزه برم میخوام من..من خانوم طناز - 

  :گفت و انداخت باال ابرویی...برگشت 

  ..کنم بیدار محیارو بذارین - 

  :شدم نیمخیز 

  ..بریم باهم بیاین...خوابیده تازه نمیخواد نه نه نه - 

  :اتاق سمته رفت و داد تکون سري..داشت تردید 

  !کنم عوض لباسمو برم - 

 لباسمو نبود الزم..دستم گرفتم پولمم کیف برداشتم سوئیچو...کرد قبول طنازم گفتم چیزي یه الکی من چه..خندیدم 

  :گفتم اروم زدمو اي تقه...اتاق در پشته رفتم..کنم عوض

  ...بیا درم دمه من - 

 ناله اهنگاش این ي همه بهتر اهنگه یه زدم...کردم روشن ضبطو...کردم روشن ماشینو... رفتم سریع منم..نداد جوابی 

  ... بود

  ...میگیا چیزي یه 

  ..بیا کن تمومش 

 دارم باره اولین کنم چیکار خوب داشتم ذوق...کرد تشکر لب زیره...نشست...کردم باز براش درو تو از شدمو دوال...اومد 

  !میکشه پر نگاهش یه براي فقط وجودم تموم ندونه هرچند..خرید میرم دلم انتخاب با تنهایی

  :گفتم کردمو عوض دندورو 

  بخریم؟؟ اماده رستوران بریم..نخوردیم هیچی هنوز سه ساعت -
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  :انداخت باال اي شونه 

  !دارین دوست هرجور - 

  :انداختم باال اي شونه منم زدمو لبخندي...دارم دوست تورو من 

  ..میاد شب میالد...میگم - 

  ...میدونم اره - 

  ..اوهوم - 

  ...کردم بلند ضبطو صداي 

  ...بیخودي عشقه و عادت دیگه بسه دیگه بسه 

  !مسافرت همین اخره تا حداقل دارم دوست من!! بشنوم چیزي ناامیدي و نبودن از نمیخوام...کردم عوض اهنگو سریع 

 صمیمی و نزدیک اینقدر که نمیاد پیش فرصتا این از دیگه لعنتی بگو چیزي یه...بود راه شهر مرکزه تا ساعتی نیم یه 

  ...نیست سکوت من سکوته معنیه....طوفانه من خاکستره زیره...باشی کنارم

  ...خوب بگو چیزي یه - 

  :سمتم برگشت 

  چی؟؟ - 

  دقیقا؟ ندارم شانس من چرا صمیمیتم؟؟ از کنی تعجب میشد چی جان؟؟ میگفتی میشد چی..خدا اي 

  ...بگو چیزي یه میگم - 

  : گفتم سریعتر 

  کنم؟ صدات اینجوري نداره عیب - 

  چیجوري؟ - 

  ...بگو...محمد بگو بهم توام..کنم شما شما هی سخته..اخه - 

  : گفت و زد صمیمی لبخند 

  ...باش راحت...داره فرقی چه محیا جاي منم... داره عیبی چه نه - 
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 پیچیدم و زدم الکی لبخنده...باشی خواهرم نمیتونی وقت هیچ تو..فکر این از متنفرم محیا؟ جاي چی؟؟... ماسید خندم 

  کجایی؟ تو و کجام من..هه..فرعی یه تو

 لبخند بایه صمیمی تصویر بایه...بري ذهنم از قشنگ بذار...باهات باشم راحت بذار....اما جلو اومدم حد از زیادي میدونم 

  ...داشتنی دوست

  :گفتم کردمو باز کمربندو...نگهداشتم هایپر کناره 

  بریم؟ میاي - 

 روغنا ردیف به نگاهی...میرفتی راه کنارم...برداشتم چرخ یه...دنبالت منم و داخل رفتی اول...شد پیاده و داد تکون سري 

  :گفتم انداختمو

  ..کردنی سرخ.. بردار روغن یه - 

  :گفتم گوشش زیره ارومی صداي با...سبد تو انداخت و داد تکون سري 

  ...بردار میخواي هرچی.. نمیدونم من..داریم احتیاج چی ببینی خودت میشه - 

 صبحانه شکالت یه...مینداخت قیمتش به نگاهی یه اول ولی...برمیداشت داریم الزم میدید هرچی...داد تکون سري 

  :کشیدم دسش از کردم کج لبمو.. جاش سره میذاشت داشت و انداخت درش به نگاهی... برداشت

  ..میخواي هرچی بنداز تو...نکن نگاه قیمتش به... بابا اي - 

  ...اخه - 

  ..:دیگه سمته به دادم نگامو 

  ...بیا...هــــیس - 

 بستنی تا هشت شدمو دوال...سمتش رفتم خنده با...بستنیا یخچال سمته رفت طناز...بود شده پر سبد تقریبا 

  :کرد اعتراض....برداشتم

  ...کنید خرج الکی دارین عادت شماها کال خبره؟ چه - 

  :گفتم انداختمو باال ابرویی 

  ...گرفتم دوتا نفري بودي تو حاال بخوریم تایی دوسه یه باید...نمیچسبه که بستنی دونه یه...نیست الکی..نخیر - 

  : گفتم دستشو دادم ماشینو سوئیچه... برگشت و زد رنجوري خنده 
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  !!میام میکنم حساب من ماشین تو برو - 

 دوست..نمیشد روم...اما کردن مردونگی تو براي خوبه چقدر...بهداشتی لوازم به خورد چشم...رفت و گرفت سوئیچو 

  !حیام بی و فوضولیم ادمه کنه فکر نداشتم دوست..بریزه چیزا خیلی قبحه نداشتم

 تو گذاشتم رو وسایال...بود کبابی...بغل رستوران همین به خورد چشمم....بیرون رفتم کردمو حساب گذشتم خیرش از 

  : شیشه به زدم..ماشین

  بله؟ - 

  داري؟ دوست کباب - 

  ..میخورم چی همه نداره فرقی من براي اره ؟؟ کباب چی؟ - 

  : گفتم و پنجره به دادم تکیه دستامو میشد معلوم دندونام که اي خنده با 

  !قیمه جز میخوري چی همه - 

 یه وقت هیچ... میخورم زیاد کال من...گرفتم کوبیده پرس پنج و کبابی سمته رفتم! داد تکون سرشو و زد لبخندي 

 زیره گذاشت اونم..طناز دسته دادم... رفتم برداشتمو غذاهارو...نمیکرد سیرم ژیگولی مصرفاي بار یه ظرف این از پرس

  ...پاش

  ...قلقله االنم...بود معروف کال...اي ابمیوه یه به خورد چشمم برگشت راه تو... نمیخواستیم چیزي دیگه 

  :شدم پیاده کشیدمو دستیرو...کردم پارك 

  کجا؟؟؟ - 

  :تو به دادن پس جواب خوبه چقدر برگشتم لبخند با 

  !میام االن - 

 باالخره..بودم شیکمویی ادمه شدت من دیگه نمیشد خوب اما شدم معطل خیلی...اساسی میخواست زرشک اب دلم 

 خندم...خرید رفت این دوباره معناي به کرد کج سري دیدنم با..ماشین سمته رفتم دو به گرفتمو بزرگ زرشک اب دوتا

  !کنم تعبیر میتونم کردنتم کج سر و کردن نگاه دیگه طناز هه.. گرفت

  :گفت و کرد کج لبی...نشستم دستشو دادم 

  ..نگرفتین میخریدین محیا براي باید که اینبار...میخرین هرچیزي از تا شیش تا شیش خدا همیشه حاال وااااي - 
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  : گفتم خندیدمو 

  ...میخوریم بازم میام بعدا...خیال بی - 

  !!میکنن مس مس دخترا چقدر که واي...باال کشیدم زرشکو اب پیچ فیتیله حرکت دو تو من.... نگفت چیزي 

  :گفت همونطوري نکرد نگاهم...بود من به نیمرخش...کردم نگاهش 

  ... اینه به چشمتون میدونم - 

 که بدم فشارت اینقدر بغلمو بگیرم میخواد دلم...خدا واي...زدم قهقه خنده از کردمو پرت سرمو...برگشت لبخند با 

  !کجاست از عشق همه این منبعه نفهمی

  :کرد نگاه بهش و باال گرفت لیوانو و خورد دیگه قلپ یه....کردم روشن ماشینو 

  ...ترشه خیلی..رفت ضعف دلم...میریزن تو این چی واي - 

  :گفتم امیزي شیطنت خنده با 

  ...نیست خوب براتو اره نه؟؟ نمیخوري - 

  : گفت طرفمو گرفت 

  ...نخواستیم - 

  ...خوردم نی با دستشو از کشیدم...تو دهنیه براي من دله و میرفت ضعف ترشی از تو دله.. کنار گذاشتم تعارفو 

 - من...ا....  

  :گفتم خنده با دستشو دادم خالیو لیوانه 

  .!مرسی...بود عالی خیلی یکی این...بود عالی - 

  !خیلیه نشم دیوونه...خدا واي...کرد نگام....میزنن بهم پلک میخوانو چیزي فیلما تو که ها گربه این مثه 

  :نکردم نگاهش...گرفتم دندون به لبمو زدمو نمایی دندون لبخنده 

  چیه؟ - 

  ...کردین کم اورانگوتانم روي معذرت عرضه با... خیلی شما - 

  ...محاله خوش؟؟ حاله اینهمه و محمد صمیمیت؟؟ اینهمه و طناز...خوردم جا حرفش از 
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  :انداختم بهش نگاهی کردمو مقطعی خنده 

  ...ندارم حرفی دیگه من...ممنون...اورانگوتان جــــان؟ - 

  ...خونه رسیدیم که بود نیم و چاهار ساعت..پنجره سمته برگشت و نگفت چیزي..خندید صدا با 

 رفتم خنده با...حیاط کناره فرغونه به خورد چشمام...تو رفت دستشو دادم کبابارو همون نذاشتم اما کنه کمک میخواست 

  ...کرد نگام خنده با طناز...جلوش کردم پارك فرغونم کردمو باز و در...ویال سمته رفتم توشو ریختم وسایالرو..سمتش

  ..هه - 

  :دادم تکون سري خندیدمو منم 

  ...طناز خانوادم ذلیل من - 

 باهات ذهنم تو همش نیست الزم دیگه...کنم صدات راحت اینقدر میتونم که خوبه چه...اشپزخونه تو رفت و زد لبخندي 

 به میکنی احساس وقتی..ایه منطقیه حرفه...شدم صمیمی باهاش زود... پررویم ادمه بگذریم چیز همه از...بزنم حرف

 انتظار از دور زیاد کنی صمیمت احساسه زودم اینکه پس بدونی هرچیزو که مجازي و محرمی داري، خاطر تعلق کسی

  ...نیست خودمونی زیاد طناز میدونم خوب اما...نیست

 خودم براي فقط تورو...خودخواهم من میبینی! دارمت بیشتر اینجور میکنم حس که خودمم مهم.. نیست مهم برام 

  ...ابد تا.. میخوام

 دله جانه..بگم ناخداگاه لبخند با ببندمو چشمامو که لذتبخشه اینقدر توام لحنه ببینم...کن صدا اسممو بار یه محمد جونه 

  محمد؟؟

 شعره شدم زندگیم نو تو اومدن با حاال بود؟؟ کجا من وجوده تو لطافت و احساس اینهمه..عجبم در خودم دسته از 

  !نمیکنه که ها چه ادما با عشق..احساسمه روي از حرفام تمام...نو

  !همین..برسه دلم داده به ؟؟خدا!!کجا ظریف صداي یه شنیدن براي عطش همه این و کجا من 

 زیره کنم نگاش اینکه بدون...میاورد در ها کیسه تو از رو غذایی مواد داشت طناز...نشدن بیدار مامانینا که خوب چقدر 

  : گفتم لب

  ...رفتیم باهم بگی نمیخواد - 

  : گفت و کرد اخمی 

  داره؟ مشکلی چی؟؟ واسه - 
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  ...دیگه حساسه...نبردیمش که بشه ناراحت محیا شاید..اخه..نداره مشکلی نه نه - 

 صدا محیارم و مامان رفتم...طناز به سپردم اوردم؟؟کارارو کجا از دروغارو این..کردم فوت نفسمو...انداخت باال ابرویی 

  .لذتبخش زرشک اب این از بعد مخصوصا بود گشنم....بخوریم غذا پشن تا کردم

 واسه گذاشتم دونه یه...گرفت خندم...کردم بندي سهمیه و مبل رو نشستم...بیرون بردم غذاهارو کیسه زدمو لبخندي

 غذاي به نگاهی..بیرون اومد طنازم و نشست محیا... روهم گذاشتم ظرفم دوتا...مامان واسه یکیم طناز واسه یکی محیا

  ....اومد مامانم...انداخت باال ابرویی و انداخت من جلوي

  :کشید سر و کرد باز نوشابشو محیا 

  ...کن صدا رو بترکی - 

  : گفتم خنده با 

  ...!عمو بیا...بترکی - 

  ...پروو بچه - 

  گفتین؟ چیزي شما ؟؟ جـــون - 

  : گفت و اومد ابرویی و چشم 

  ...میمونی عقب بخور بخور - 

 یا فیسن و تیس با خیلی اینا یا میخورم تند زیادي من شاید نمیدونم...خوردن به کردیم شروع...ها پررویه بچه عجب 

 نصفه تازه که طناز بعدي پرسه سره رفتم بنده!..دارم اشتها چیز همه براي هولمو اینقدر تو وجوده خاطره به شایدم

  ..بود خورده کبابشو

  ...سومالی هاي زده قحطی تباره از من و اي زنونه خیلی تو..نداریم تفاهم باهم هیچ تو و من..نچ 

  : گفت اي مسخره لحنه با محیا....خندیدم 

  محمد؟ شدي خل میخندي؟ چی به....وا - 

  :گرفتم خودم به خشکی قیافه خوردمو خندمو 

  ...محیا میزنیا حرف خیلی - 

  هان؟ ؟؟!من ي غنچه میخندي چی به تو..دهنش تو گذاشت قاشقو و خندید طناز 
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  !بخندي باید که واقعام! بخند دلم به بخند بخند 

  : گفت مامان...اشپزخونه تو رفتن و کردن جمع چیزو همه طناز و محیا 

  ..محمدم نزدیکتر بیا - 

  !!!نشنون صدامونو تا کرد زیاد تلوزینو کنارش رفتم 

  میاد؟ امشب برادرش - 

  ...اره میالد؟ - 

  :داد تکون سري 

  بودي؟ رفته طناز با - 

  :کردم نگاهش 

  کجا؟ - 

  ...خرید - 

  ...خودم من...نه - 

  :کرد نگاه چشمام تو 

  مطمئنی؟ - 

  :گفتم نگرونی نگاه با... نمیشد...بگم دروغ بهش نمیتونستم 

  ...بخرم چی باید نمیدونستم من...بود خواب محیام اخه... اره - 

  :داد خفیفی فشار و گرفت دستمو 

  ترسیدي؟؟ چرا - 

  چی؟ براي ترس بابا نه ترس؟؟؟ - 

  گفتی؟ دروغ اول چی براي پس - 

  ...فقط... نگفتم که دروغ - 
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  ...میپیچه احساسم پاي پرو به داره بدجور مامان که واي..بودم فکر تو کشیدم، راحتی نفس..اومدن طنازم و محیا 

  !!ضایعم خیلی بنده...بفهمه که روزیه از ترسم 

 بود زده مامان...نداشتم حوصله... دریا لبه بریم بود کرده پیله محیا! کشیدم سر داغ داغ طوري همون برداشتمو رو چایی 

  !داشتم حسی همچین االن دقیقا ؟من...میشه تخلیه انرژیت همه دفعه یه کسی حرفه با اوقات بعضی دیدي..پرم تو

 سواالي زیره از میخواستم چون منم بشن حاضر رفتن طناز و محیا...کرد موافقت مامانم خوب اما بریم نمیخواست دلم 

  ...اتاق تو رفتم پاشدم برم در مامان

 یه که انتظاره از نگودور...بریدن بداقبالی با منو ناف...نداشتی عاشقی جنبه اولم از تو محمد...انداختم اینه تو نگاهی 

  ...نیست اینجوري مردي هیچ نگو...بده لو خودشو اینشکلی پسري

 تند دارم زیادي..دارم غرور این به نیازي منم میکنم احساس حاال...گرفتتش بیجا غروره که عشقشو نمیده نشون اونی 

  ...میزنه زنگ گوشم تو داره اراد حرفاي از چیزایی یه تازه...میگیرمش اسون میرمو

  ...بزرگ بدبختی و مانع یه خودش یعنی این و حساسه، حد از بیش مامان 

  :میکرد صدام داشت که بود محیا صداي 

  بیاي؟ نمیخواي حاضریما ما محمد - 

  !اورد مامانو محیاهم ماشینو سمته رفتم جلوتر...در دمه بودن ایستاده! پایین رفتم برداشتمو پولمو کیفه سوئیچو 

  !میرفتیم ماشین با باید مامان خاطره به خوب ولی نبود راه دریا تا بیشتر ساعت نیم 

  !!!اوردن هارو وسیله محیا و طناز و دریا سمته بردم مامانو 

  !!دریا از بگراند یه و طناز!! ببینمت بهتر تا باال زدم عینکو! نشستیم و کردیم پهن اندازو زیر 

  !کردي خودت کوچیکه عمر اخره تا محمدو بزرگیت همه با تو...بزرگ و زیبایین هردوتون...میاین بهم چقدر 

 میخندید...میخندید اینقدر طناز که میزد حرف موضوعی چه از نمیدونم محیا!! میخوند سمات دعاي و بود نشسته مامان 

  !میکرد بازي من دله با و

  ..بخندم منم بگو بلند خوب - 

  :سمتم برگشت محیا

  !!نمیگم نچ...اي بیگانه جنبه واژه با تو - 
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   جنبم؟؟ بی من....اوهوع - 

  ...پ نه - 

  ... من پررو بچه...باالها بگیري سرتو نتونی بگم چی یه نذار - 

  :گفت و جلو گرفت ایست حالت به دستشو خنده با طناز 

  !!مادرت جونه کن ول!! نبود مهمیم چیزه...میگه دروغ محیا محمد اقا...بابا اي - 

 نداشته دوسم نگو اما..نمیشنوم عمر اخره تا..شو کر بگو اصن...غنچه بگی تو هرچی...دادم تکون سرمو زدمو لبخندي 

  !!سخته...باش

  نه؟ باشیم صمیمی نمیخواي کنی؟؟؟ صدام نمیخواي نه؟ محمد بگی بهم نمیخواي 

 من... نباش صمیمی...خوبه اینم نداره عیبی.. "ببین" بگو فقط اسم جاي به...سید بگو میدونم چه...بگو حداقل باشه 

  !نخواد چه بخواد دلت چه...صمیمیم من... میشم

  : گفت و شکوند دستشو قلنجه محیا 

  !!چیزي پفکی یه....بخوریم بگیر چیزي یه برو پاشو محمد - 

  !!برگشتم خریدمو رو پاشغاال اشغال این و چیپس و پفک چندتا یه و ساحل کنار بوفه سمته رفتم حرف بی 

  !ما به طنازیم یه..هه... یه بده این به عقلی یه خدایا...کرد شروع و باز پفکو ها زده قحطی مثه محیا 

 حرف هیچکی...میدونه خدا که میاد بدم سکوت از اینقدر! خوردن به کرد شروع ما با و بست و مفاتیح مامان 

  ...کلکل یا بود تیکه یا محیام صحبتاي...نمیزد حرف وقت هیچ که طنازم.... میشد چیزیش یه کال که مامان...نمیزد

  ....میشد تاریک کمکم داشت هوا...جلو جلوي...دریا سمته رفت حرف بی و شد بلند طناز...بودم کالفه 

  ...اومد محیام...ماشین سمته بردم وسایالرو و مامان....بریم و کنیم جمع وسایلو که گفت مامان 

 خورشید..ایستادم پشتش...سمتش رفتم دو به بغلمو زیره زدم زیراندازو!! کنم صدا طنازم و کنم جمع اندازو زیر برگشتم 

  !!!!! من غیرتم خوش چه... هه...نسیم دسته به موهاتو...سپردي دریا بوسه به پاهاتو....گرفتی اغوشت تو و

  ...طناز - 

  !میشی پژمرده غنچه؟؟ چی براي گریه...کشید تیر قلبم...بود قرمز بینیش نوك...برگشت طوالنی مکث با 

 !  
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  شده؟ چیزي - 

  : گفت و داد تکون چندبار سرشو 

  ...نه نه - 

  ... چرا پس - 

  : گفت و زد لبخندي...حرفم وسطه پرید 

  بریم؟...بود گرفته دلم..دیگه دارن یواشکیایی سري یه ادما... نیست چیزي...هه - 

  :گفتم کنارو رفتم راهش سره از 

  !بریم... اره اره - 

  :پرسید بودیم ماشین نزدیک...رفت من از جلوتر 

  اومد؟ میشه پیاده اینجا تا ویال از محمد اقا - 

  !اومدم ماشین با مامان خاطره به من خوب ولی.. اره - 

 چشماشم و صندلی پشتیه به بود داده تکیه سرشو!! کردیم حرکت و کردم روشن ماشینو...نشست و داد تکون سري 

  :کرد غافلگیرم و کرد باز چشماشو که میکردم نگاهش داشتم...بود بسته

  زدین؟ حرف میالد با محمد اقا - 

  ...میفته راه شب گفت...اره...اره چی؟ - 

  :گفت و کرد جمع چهرشو 

  ...خطرناکه که شب..بابا اي - 

  :گفتم باالانداختمو اي شونه 

  !راحتترم شب گفت نمیدونم - 

 باهات کردي؟؟؟ چیکار من با میبینی...دادم تکون سري لبخند با کردمو فوت نفسمو... داد تکیه و بست چشماشو دوباره 

  !دارم نیاز اکسیژن کپسوله یه میزنم حرف که
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 خوند نمازشو...دستشویی سمته رفت...داشت اخم مامان...مبل رو شدم ولو و اشپزخونه دمه گذاشتم رو وسایال... رسیدیم 

  : گفت لب زیره

  !!خستم خیلی بخوابم میرم من ها بچه - 

  :گفت محیا...بود شب هشت ساعت تازه 

  ...زود چقدر مامان - 

  : گفت و برگردوند سرشو مامان 

  ...خستم که گفتم - 

  ! نمیدونم که انداختمو باال ابرویی منم شده؟؟ چی یعنی...داد تکون سرشو منو به داد نگاهشو محیا 

  !غنچه محمد دله کناره بشین بیا...بکنه کاري یه میخواد همش که واي...میکرد جا به جا وسایالرو داشت طناز 

  :زد دلمو حرفه محیا 

  ... ببینیم بذارم فیلم یه میام بیا...خدا تورو بشین بیا طناز - 

  ... میام االن - 

 کشیدش اشپزونه از بزور و شد بلند خودش رسید که تیتراژ به و جلو زد تبلیغارو...کرد پلی و گذاشت رو و دي سی محیا 

  !بیرون

  ....بابا بشین بیا - 

 چقدر....تکی مبله رو کنارش رفت محیا...پاش رو انداخت پاشو و کرد بیشتر فاصلشو...کنه رحم بهم خدا...کنارم نشست 

  !کنارمی که خوشبختم

  ...رفتاراش تکتک به.. بود طناز به حواسم همه...."تو" جز نفهمیدم چیزي اولش همون از...بود جالب...نقاشی حوض 

  ؟؟؟ بودي چی تو هان؟؟ من؟؟ توبه میشکنه تو با باز که اي گمشد بهشته کودوم سرخ سیبه تو...طناز 

  گرمی؟؟ اینقدر که افتابی فامیله تو..خانومم..هی...بود گرمم زندگیم؟؟ به اومدي چی براي 

  :گفتم دلم تو دستمو رو کشیدمو دستمو 

 من قلبه!! بایسته همیشه براي من قلبه بغلتو زیره بزنی بچتو کذایی مرده اون کناره...تو که برسه روزي یه کن فک - 

  !نبودنت از اینبار اما میایسته تو احترامه به همیشه
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 خوبه لذتبخشو چقدر اینکه...کنم توصیف احساسمو عمقه نمیتونم نمیتونم....کردي چه من با بگم میتونستم کاش اي

  !عشقت براي فقط بزنی خودت از اینکه.... باشه داشته دوست بیشتر خودتم از رو کسی

  .!باشه شیرین اینقدر عاشقی نمیکردم فکر 

  !کن باور...نمیگه دارم دوستت تو من لحنه زیبایی به کس هیچ کن باور..کن قبولم...طناز 

 بشی میشه من زندگیه اتفاق...بشم دور بگیرمو دستتو باید بزرگی اتفاق یه تو...تو نگاه حادثه...حادثه به زدم رو دلم 

  نه؟؟ نمیشه محمد؟ دله پدیده

  ... واقفم خودم ته و سر بی سواالي پاسخ ي همه من....میدونم 

  ...میکرد گریه داشت محیام چی؟؟ براي گریه....قران به حیفه چشات میکنی؟؟ گریه داري...کردم نگاهت 

  !من عیاره تمام عزیزه کن پاك اشکاتو...نبینم اشکاتو باشمو کور کاش 

  : گفت لبخند با و کرد پاك اشکاشو محیا شد تموم فیلم 

  ...بود عالی خیلی وااااي - 

  : گفت زانومو به دادم تکیه ارنجمو... کرد پاك اشکاشو و داد تکون سري طناز 

  میگیرین؟ ابغوره نشستین شماها داره گریه اخه - 

  : گفت محیا خندید طناز 

  ....بود غمگین خیلی...احساسی بی تو - 

 براش تابانه بی قلب این که نمیدونه و نشسته کنارم که زنی همین به...عشق حسه از پرم من...نگو ؟؟.احساسم بی من 

  !داره وجود محمدیم نمیدونه که شده متمرکز کسی رو حسم تمام فقط نیستم احساس بی من!!! میتپه

  : گفت طناز...  برگشت بستنیا با و اشپزخونه تو رفت شد بلند محیا 

  !!مامانت با... محیا میخوریم فردا بذار خوب - 

  هستی؟ همه فکره چرا تو بشم فدات 

  : گفت طناز به رو سمتمو کرد پرت رو بستنی محیا 

  ...میخوریم زیاد ما...ابجی اره... میخوریم فردام - 
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  ...کردم بازش... بهش دادم خودمو ماله گرفتمو ازش حرف بی...نمیشد...کنه باز بستنیشو میخواست و خندید 

  ...کنم بازش نمیتونستم چربه زدم کرم دستمو - 

  ...میدونم - 

  : گفت و انداخت ساعت به نگاهی 

  نه؟؟ میکشه طول بیاد میالد تا...تازه نیه و نه - 

  :دادم تکون سري 

  !!میمونم بیدار من بخوابین شما...خوب اره - 

  !میمونم بیدار...نه - 

  !که نمیشد....خوب اما برم کنارت از نمیخواست دلم...خوند نمازشو و شد بلند محیا 

  .... سالن تو برگشتم خوندمو نمازمو منم 

  !کنه متقاعدش میخواد محیا!! میداد تردید بوي حرفاش اما رسیدم کجاش از نمیدونم...میکردن صحبت داشتن 

 مشکل هست اوقات گاهی خوب...محیا..میخونم رو خدا دارم نیتی و قصد چه با نمیدونم اوقات بعضی من.. من - 

 بگم نمیخوام عادت روي از اسون و غمی بی وقتی...بشه تغذیه روحت تا میکنی عبادت میخونی نماز گرفته دلت..داري

  بخونمش؟ باید نیتی چه با جوري چی...نمیشینه من دله به خوندن جوري این اما..میخونی خدارو وظیفه روي از...نه

  :کردم باز لب زودتر من بده جوابشو میخواست محیا 

 جوابی اگه حتی میخونه اونو.بگیره پاسخی تا میخونه اونو میخونه؟ خودشو معشوق چرا عاشق.دوستی و عشق سره از - 

 عاشق. برسه حضورش به تا.کنه دریافتش تا بشه نزدیک بهش تا میخونه اونو.نشنوه چه بشنوه چه میخونه اونو.نگیره

 با..بخون رو خدا اینجوري توام...منظور بدون یا و منظور با.میخونه رو معشوقش ارادي غیر و ارادي ، اگاهانه نا و اگاهانه

  !! نیت اینهمه

  : گفت و انداخت بهم گنگی نگاه 

  شد؟ خدا عاشق باید چیجوري...میلرزه هاش بنده براي دلت وقتی شد؟؟ خدا عاشق میشه چیجوري - 

  :گفتم طوالنی مکث با بگم؟ چی دلم به من..عاشقی نگو...لرزید قلبم 
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 مقابلش در.نکنیم انکار عشقو این باید فقط.بودیم عاشق دنیام از پیش.اومدیم دنیا به عاشق.هستیم عاشق - 

  !بشه اشکار بذاریم.نشیم مانعش.واینسیم

  میشه؟ اشکار چیجوري - 

  :داد جواب محیا من جاي به 

 و اون فضاي تو کردن زندگی با....اون انتشار با...اون نگاه به نگاه با...اون با زدن حرف... اون اساس به کردن عمل با - 

  .! وجود تمامه با تسلیمی...بودن تسلیمش

  پنهانه؟ چرا...نمیده نشون خودشو چرا - 

  :میدم جواب بهت دل و جون با من طناز؟ داري عجیبی سواالي چه 

  !میفته اون در جستجو فکر به بشر که جاییه اخرین چون....انسانه قلبه اونجا باشه کرده پنهان جایی خودشو خدا اگه - 

 و عجیب ذهناي تهش ته و العاده خارق هاي طبیعت همین خلق خدا هنره میگفت میزد جالبی حرفه دوستم - 

  ....حاال...بزرگ

  :گفتم لبخند با بشه تموم حرفش نذاشتم 

  ...همین ارومه قلبه یه میخواد ادما از خدا که چیزي تمام!! خداست هنر ترین برجسته راستگو ادمه - 

 جواب براي!! باشه ازش سرپیچی نمیکنم فکر ولی...ناارومی طناز براي قلبم من..نکردم عمل اما داشتم اعتقاد حرفم به 

  !شدم الزم مامان تردید این

  : گفت غمگینی نگاه با...فکر تو رفت 

 و عادت حسه همون یا هست واقعا.. انسانها به عشقه...ها خدا به عشق نه داره؟ وجود واقعی عشقه ببینم اصن..اصن - 

  میکنی؟ تلقین خودت به که دلبستگیه

 نمیدونم داره؟ وجود عشق...کردم نگاهش فقط کردمو سکوت سوالیه؟ چه این طناز اُه... خودم من میگفتم؟؟ باید چی 

 من...باشه داشته میخواد اسمی هر...عشق گذاشتم اسمشم دارمو خاطر تعلق تو به شدت به که میدونم خوب اینو ولی

  ...عشق میگم بهش

  ...عشق میذارم اسمشو من...بگه خودش حسه مورده در باید هرکس...من - 

  : گفت محیا کردن نگاهم تعجب با هردوشون 

  میگی؟ داري جدي تو؟...محمد - 
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  :گفتم انداختمو بهش اي کالفه نگاه 

  !نمیمونه زنده که امید و عشق بدونه انسان داره حسی یه هرکسی خوب میگم؟؟ جدي چیو - 

  : گفت و زد گنگی لبخند محیا 

  کی؟ به عشق - 

  :گفتم انداختمو بهش اي خیره نگاه 

  ...نداره ربطی فوضولش به - 

  !بدونه کسی اراد جز به نمیخوام..پنهانه خیلی خیلی دلم تو تو عشقه...گفتم جدي من اما خندیدن 

  !طنازم خودت حتی...حتی! محیا حتی 

 که میزنم حرفایی اوقات گاهی واقعا..تخت رو انداختم خودمو..اتاق تو رفتم حرف بی گفتمو ببخشیدي....بودم کالفه 

 خودم به میخندم!! کنه حس وجودمو بزرگ درد نمیتونه کس هیچ! نمیکنه درکش کسی که میگم حسی از!! بزنم نباید

 کردنت فراموش با که سینمه رو داغی که قلبمه رو بزرگی زخمه یه اما میکنم فراموشت که میگم..میدم الکی امیداي

  !میشه تازه

  ! تخت رو شدم دمر روشو دادمو فشار انگشتمو...گرفت درد معدم که بود اومده فشار روانم به ثانیه چند همین تو اونقدر 

 شده که ام لحظه یه میخواد دلم خیلی...لذتبخشه خیلی خوبه خیلی ولی داشتنت دوست بده اینکه با!! بستم چشمامو 

  !همین!! چیجوریم تو دنیاي تو من منی دنیاي هم که تو ببینم میخوام...کنیم عوض باهم دنیامونو

  :گفتم لب زیره 

  ......بگیر دستمو میگی راست اگه...بردار خوابم سره از دست! شدم خسته کردم بغل تورو پاکه توهمه بس از - 

  

  "طناز"

 قانع حرفاي به...داشتم احتیاج بیشتري نظرات به من...دادیم ادامه صحبتمون به کمی محیام و من محمد رفتنه از بعد 

  ...داشتم نیاز بیشتري کننده

  : گفتم و پشتی به دادم تکیه سرمو 

  ...دیگه هستم... نمون بیدار من براي بخواب برو محیا - 
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  ...خوابیدم سیر دله یه ظهر نمیاد خوابم..بابا نه - 

  !!!ریخت قلبم صداي شنیدن با.... بشه پیدا خوب برنامه یه شاید تا میکرد عوض کناالرو محیا...بستم چشمامو 

  بوده؟ قسمتم چیزي چه بیهوده تصمیم این از 

  بوده همدمم حسرت که خواستن این از من با نگو 

  !میکردم گریه باهاش بودمو گذاشته اهنگو این!! اي غریبانه تولد چه...افتادم تولدم یاده 

  ...داشت باید رو زندگی چه توقع دیگه باره یه سال چاهار هر تولدش که کسی...اسفند ام سی..هه 

  !بود من کسه همه که نفر یه همون یعنی گفتم که کسی هیچ این...بگه تبریک بهم که نبود کس هیچ 

  ! نیست عزیز من براي اول مثه چون بود میگم 

 یه... بود خریده کادو برام...خونمون اومد محیام...زد زنگ مونا...بود خریده دستبند یه برام خونمون اومد سر یه مامان 

  !!مهدوي خانم و محمد طرفه از...مشکی سفید خوشگل پیرهن یه با خوشبو عطر

 کاش...بود امید من براي نفر یه اون و...باشی نفر یه یاده تو فقط میخواد دلت گاهی...خوب اما..طرف یک اینها همه 

  !میگم حاال اما نخوردم که افسوسها چه...بود یادم

 داره بدون نمیاد راه باهات اگه پیچید گوشم تو محمد حرفه....خوردم که افسوسایی...کشیدم که هایی آه بود اشتباه چه 

 خودت تو...میکنی تر تنها لحظه هر منو که همونی تو...میسوخت تنهاییم واسه دلم نباید اره...میتازه نعل چاهار کسی با

  ...سختمی هاي لحظه تمام مقصر

 هراس بشم مطلقه اینکه از همیشه...ندارم برگشت براي راهی.. نمیتونم من... میدم هشدار دلم به رو چیزي یه باز اما 

 تو جدایی.... اما میکنم زندگی سختی با...جایگاهی همچین به برسم حداقل نمیخوام هراس همین خاطره به و...داشتم

  !نمیره من کته

  !ندانست را خودش ارزش که کسی شد نابود: میفرمایند علی حضرت 

  ! رسوندم زندگی نقطه ترین پایین به خودمو چون...شدم نابود من 

  ....ربود مرا خواب...موند نیمه نصفه افکارم......من 

 ***  

  :پریدم خواب از محیا صداي با 
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  ....اومد برادرت پاشو جان طناز - 

  :کشیدم لبم کناره به دستی 

  خوابیدم؟ - 

  :خندید 

  خوابیدي؟ ساعتی دو یه بابا اره - 

  : شدم بلند 

  نکردي؟ صدام چرا وا - 

 تو بریم...برده خوابش محمد دیدم رفتم... کردم باز براشون درو االن...نخوابیدي ظهرم بودي خسته دیگه گفتم - 

  ...حیاط

  :کردم صداش...میکرد خالی وسایالشو داشت...حیاط تو رفتیم محیا همراه زدمو لبخندي 

  ...میالد - 

 براي دلم چقدر..بود تنگ مهربون اغوش براي دلم چقدر...کردم بغلش... سمتم اومد قدمی و زد لبخندي... برگشت 

  هستی؟ اي خانواده همچین بینه که باالتر این از محبت زدم تشر خودم به..بود تنگ خوبی

  : گفت و نشوند سرم روي اي بوسه 

  خوبی؟ عزیزم؟؟؟ چطوري - 

  خوبی؟؟ تو..مرسی - 

  :گفت و انداخت محیا به نگاهی هم رو گذاشت پلکشو 

  ...کردیم بدخواب شمارم ببخشید - 

  : گفت و انداخت میالد به نجیبی نگاه محیا 

  ...بودم بیدار من.. نه - 

  : گفت و داد تکون سري میالد 

  کو؟ محمد - 
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  :داد جواب من جاي به محیا 

  ...دیگه ببخشید...برده خوابش دیدم اتاقش تو رفت - 

  :داخل رفتیم و گرفتیم وسایالشو از چندتا 

  !!!شدم مزاحم موقع این ببخشید شما نداره عیبی...بابا نه - 

 که میکرد تعارف هی میالدم...بیاره چایی تا اشپزخونه تو رفت محیا..زمین گذاشتم وسایالشو منم و نشست میالد 

  : گفت من به اشاره با محیا...نمیخوره چیزي

  ...کن صدا محمدو برو - 

  :گفتم خودش مثه منم 

  ...فردا...محیا نمیخواد - 

  :بزنم حرفمو نذاشت 

  ...میگم من برو - 

 افتاده دمپاییاش هم بود دستش ساعت هم چون بخوابه نمیخواست بود معلوم...اتاقش تو رفتم انداختمو باال اي شونه 

  ...بود ننداخته روش چیزیم..تخت رو بود

  ..میخوابه اخمم با چه اوووو...باالسرش رفتم اروم 

  ...محمد اقا...محمد اقا -

  هوم؟؟ - 

  ...اومده میالد...پاشو - 

  ..کردم نچی دادمو متکاش به تکونی...خوابید دوباره و خورد تکونی 

  ...محمد... محمد...بابا اي...محمد اقا - 

  : گفت اروم چشماشو از یکی رو گذاشت دستشو 

  ....طناز - 

  :گفتم دادمو متکاش به تکونی دوباره...میبینه خواب داره انگار گرفت خندم 
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  ...بخواب میخواي اگه... گفت محیا... کنم بیدارت نمیخواستم من - 

  : گفت ارومی العاده فوق صداي با و زد لبخند...بود بسته چشماش 

  ...نمیدیدم خواب پس - 

  :گفتم زدمو عمیقی لبخند 

  ...پاشو...نمیدیدي نه...هه - 

  : گفت و زد عجیبی لبخند...کرد نگاهم و کرد باز چشماشو 

  اومده؟ میالد - 

  :کرد صدام بیرون میرفتم داشتم...شد بلند...روهم گذاشتم پلک 

  ...طناز - 

  : برگشتم 

  بله؟ - 

  : گفت اي زده خجالت لبخند با و کشید پیشونیش به دستی 

  !! هیچی هیچی - 

 بوسه و میالد جفته نشستم...میخورد چاي داشت میالدم و بود نشسته معذب محیا...بیرون رفتم انداختمو باال اي شونه 

  : گفت اروم گوشم زیره و انداخت باال ابرویی..نشوندم گونش به خواهرانه اي

  امید؟ بدونِ مسافرت...هه - 

  :گفتم زدمو نیشخندي 

  !!برام لذتبخشه و مهیج وجودش چقدرم...هه - 

  : گفت اروم صداي با میالد نشتسن دادنو دست هم با..شد بلند محمد احترامه به و فشرد دستمو 

  ...شدم ازارم مردم... شرمندم خیلی ببشخید خدا تورو - 

  :کشید صورتش به دستی و زد لبخندي محمد 

  ...بابا چیه حرفا این - 
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  نه؟ بودي خواب - 

  : گفت و زد عمیقی لبخند محمد 

  اومدي؟؟ هراز از...خوب! بودم خواب...اره - 

  ... بود شلوغ خیلی....اره - 

  افتادي؟ راه کی... شلوغه همیشه... معلومه - 

  : گفت و انداخت ساعتش به نگاهی میالد 

  ....بودم راه تو ساعت پنج...یکه االن...بود نیم و هشت هشت - 

  !!کرد تشکري و شد نیمخیز میالد...برگشت میوه ظرفه با محیا 

  : گفت و کشید پام به دستی 

  ...زدم سر مامانت به رفتم - 

  :گفتم زدمو لبخندي 

  ...کردي لطف - 

  ..وظیفست - 

 و خستگی و جاده درمورد دوتایی...ظرف تو گذاشتم کندمو پوست براش خیار یه... گذاشت میوه میالد براي محمد 

  ...میومد خوابم واقعا منم...میزدن حرف اینچیزا

  : گفت و اپن کناره بود ایستاده محیا 

  !!زیاده نشینی هم دوره و صحبت براي وقت حاال کنید استراحت برین میخواین... باشن خسته میالد اقا شاید خوب - 

  ...همینطور میالدم شد بلند و داد تکون سري محمدي 

  ...اتاق همین تو بریم - 

 الود خواب و خسته محیام و من رفتن گفتنو شبخیر محمد و میالد...بود کرده انتخاب خودش که کرد اشاره اتاقی به و 

  !اتاق سمته رفتیم

 ***  
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  "امید" 

 بخوام نه... نداشتم خوبی حسه...اینجا بود اومده شراره دیشب...بگیره ازم سراغی و بزنه زنگ یه حداقل داشتم توقع 

 نه که من براي..میکنه زندگی توش طناز که اوردم شرارو اي خونه تو اینکه به!! نه نداشتم خوبی حسه شراره به بگم

  !میکنه خانومی خودش براي حداقل

 همه و کردم ازدواج که حاال داره دلیلی چه نمیدونم...کردم پیدا عالقه شراره به که مطمئنم حاال...داشتم وجدان عذاب 

  !!عاشقی و عشق به برسه چه نمیومد خوشمم ازش اینا از قبل که دادم دل دختري به شده تموم چیز

! میبرم لذت من و میزنه حرفم حرفم رو شیطنت با گاهی حتی...میزنه حرف که اینه حداقل....میاد خوشم زدنش حرف از 

  ...باشه داشته درست زنه یه میاد بدش کی خوب... خرم...مطیعه زیادي طناز

 من...بیاد راه باهام شراره مثه که میخوام رو کسی من! نه من توقع پر دله براي اما... اما هست خوبم..بده طناز نمیگم 

  ...میخوام شراررو خوده جورایی یه...

  غریبه؟ خانواده یه اونجا؟؟با میکنی چیکار داري تو؟؟ فکره تو رفتم چرا اصال..زدم موهام به چنگی کالفه 

  :برداشت تازه بوق عالمه یه بعده...زدم زنگ دراوردمو موبایلمو 

  بله؟ - 

  ...سالم - 

  :داد جواب مکث با 

  نگرفتی؟ اشتباه..هه...سالم - 

  ...بشنوم پرونیتو تیکه نزدم زنگ - 

  ...خوبم - 

  بزنه؟ حرف ادم میذاري تو - 

  خوبی؟...کردم راحتتر کارتو - 

  میگذره؟ خوش شنگولی؟ چیه - 

  کردي؟؟ پیداه شنوایی مشکل شنگول؟؟ میگی خوابالود صداي این به تو - 

  !شده باز زبونت ساخته بهت شرجی هواي اینکه مثه نه - 
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  !میخوانت بیشتر اینجوري...باشم باز زبون باید زندگیم نگهداشتن براي نمیدونستم...شده باز اره - 

  ...بگم نداشتم چیزي 

  !زد حرف تو با ادم مثه نمیشه وقت هیچ - 

  ...نگفت چیزي 

  هستی؟...الو - 

  :گفت غمگینی صداي با 

  نشده؟ تنگ برام دلت - 

   بگم؟ باید چی...میکنی غافلگیرم ناگهانیت سواالي با واقعا تو...هه...ایستادم کامل برداشتمو پیشخون از تکیمو 

  ...نمیگم دروغ میدونی - 

  عریضه؟ نبودنه خالی زدي؟؟ زنگ چی براي...نشدي پس - 

  زنته؟؟ اینکه از تر واضح دلیل احمق...کردم یادش چی براي زدم؟؟ زنگ چی براي واقعا 

  ...زندم بفهمی میخواستم - 

  : گفت و زد نیشخندي 

  بزنم؟ زنگ بهت داشتم وظیفه من میندازي؟ تیکه...هه - 

  :گفتم مالیدمو صورتمو کالفه 

  ...کنی خورد اعصابمو بلدي فقط تو...خدا واي - 

  ....کنی خورد اعصابمو بلدي فقط تو...خدا واي -

  کنم؟ خورد اعصابتو بیخودي دیوونم مگه باشی خوب اگه - 

  کردي؟؟ باز زبون شدي؟ رو و زیر دفعه یه چیه شده؟ چت دقیقا بگی میشه - 

 همچین تو شده؟؟ چت تو...امید نیست چیزیم من!! دارن خود جاي که ادما میکنن جیک جیک روزي یه گنجیشکام - 

  ....شدي رو و زیر نم نم خیلی تو... نه ایم دفعه یه

  ...طناز میزنی حرف تلخ - 
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 کنم فک...زهري سراپا میرسی که من به... نه که حرفات تو...حرفتو یادمه هنوز...میشنوي تلخ بگی تلخ گفتی توام - 

  ....میکنی اب کی دله تو قنداتو بدونم

  :گفتم خشک و سرد خیلی دادمو فشار روهم لبامو تو؟؟ میگی چی...میزد حرف عجیب چقدر...بستم چشمامو 

  خوشحالم؟ باکی که مهمه برات ؟ مهمه برات - 

  ...باشی داشته دوسش باید مثال که کسی اون..هه...زنتم من مهمه اره...اره - 

   داشت؟ دوست میشه تلخو ادمه یه...بگو من به تو - 

 که میکنه کاري طناز میگفتم درست اینبار! میدادم حق خودم به که بود باري اولین این!! نداد جوابی...کرد سکوت 

  !جاییه بی توقع عادتم... اي دیگه جاي دلم من...االن من...سخته داشتنش دوست

  :میومد چاه ته از صداش 

  نداري؟ کاري - 

  ...میزنی گند احوالم و حال به که مرسی...هه - 

  ...مسخره...کردم قطع 

  :زد زنگ شراره کردم قطع تا...بیاد نمیخواست امروز شراره 

  جانم؟ - 

  میزدي؟ حرف کی با داشتی ؟؟ بودي اشغال اینقدر چرا..سالم - 

  :گفتم کردمو پوفی 

  ...طناز با - 

  بودن؟ چطور هه - 

  کجایی؟....بابا کن ولش - 

  ...خونه - 

  میکنی؟ چیکار - 

  !امید..بیکاري هیچی - 
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  جانم؟ - 

  بگی؟ بهش نمیخواي - 

  کی؟؟ به - 

  ...طناز - 

  چیو؟؟ - 

  ...جدابشین باید اینکه کنم؟؟ یاداوري همیشه باید چرا امید وااااي - 

  ... اما بود چی قلبم ته نمیدونم...جدایی و طالق...بود عجیب...بود ملموس غیر یکم حرفش 

  ...شراره ببین - 

  : حرفم وسطه پرید 

 میدونی خودتم..دارم دوست من...امید خستم...اینا و بده وقت بهم میدمو توضیح برات بشه میخواد که ببینایی این از - 

  ...باهاشی ببینم نمیتونم...خوب اما فشار تحته بذارمت نمیخوام...کمه طاقتم که

  ...ازدواجمون نشده یکسال هنوز کنم؟؟ یاداوري همیشه باید منم...چیجوریه ما رابطه که میدونی خودتم تو - 

  جداشین؟؟ تا بکشه سال به باید حتما مگه...وا - 

  ...میشدم جوري یه میاورد که اسمشو 

  ..بگم بهش اروم اروم باید زوده باالخره خوب...که اینه منظورم نه - 

 فقط اونوقت بابا توام میشمو دختر پیر من دیگه سال شیش کنم فک... هه....میري پیش داري تو که اینجوري واال - 

  ...میمونه کال بی من سره

 و ترشیده حاال مگه...بمونه کاله بی سرم...نیومد خوشم زدنش حرف نوعه از..داد دست بهم نقیض و ضد حسه دو 

  شدن؟ دار بچه و من...هه...داد دست بهم بابا کلمه شنیدن از خوبی حسه ولی موندي؟؟ بدبخت

  :گفتم کردمو اخمی 

  ...کیه پیشه معلومه که منه دله مهم هستی؟؟ چی نگران تو شراره - 

  کیه؟ پیشه - 
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  :کنم تکرارش بار هزارمین براي میخواست و میدونست 

  !!!بازیات زبون و تو پیشه - 

  .... خندید 

 سیاست اصال..بده پا جدایی به خودش و ببره ازت که کنی کاري بود قرار تو...بجنبون دست خدا تورو امید - 

  ...بیاد تنگ به بداخالقیات از تا فشار تو میذاشتیش باید..بره میذاشتی نباید...نداري

  میفهمی؟ 

  !میزنی حرف شیطونا مثه - 

  ...نگهداره زندگیشو دندون و چنگ با میخواد که عاشقی..میزنم حرف عاشقا مثه من شیطون؟؟ - 

  ...نگهداره زندگیشو..گرفت خندم 

  ...دربیاري طناز دندون و چنگ از کنی سعی باید توام..طنازه کنه حفظ دندون و چنگ با زندگیشو باید که کسی اون - 

  !نمیادا خوشم زدنت حرف اینجوري از اصن - 

  نداري؟ کاري - 

  تنهایی؟ امشب..چرا - 

  ...اره - 

  ...پس - 

  :بزنه حرفشو نذاشتم 

  ...نه من خونه شراره نه - 

  چرا؟ - 

  !ندارم دوست اونجا - 

  براچی؟ - 

  ...دیگه نه گفتم میدي گیر چقدر بابا اي - 

  ....اینا سهیال خونه میریم..خوب میزنی؟ چرا خوب باشه - 
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  سهیال؟؟ - 

  ...کامله کامله چیدن اسباباشو اره - 

  ؟ شراره عروس تازه خونه - 

  ...چیه مگه اره - 

  ..واال بگم چی 

  ...میدم خبر بهت... نمیدونم - 

  ...باي..عزیزم فعال.. دنبالم بیا منتظرم...میاي دیگه نه - 

 تباره یه از طناز! دارن فرق باهم چقدر...پیشخون رو گذاشتمش انداختمو موبایلم به نگاهی...کرد قطع و نشد منتظر 

  دیگه تباري از شراره و دیگست

 **  

  "محمد"

  ...طناز تورو فقط..میخواد تورو..میکوبه پا زمین به بچه پسر یه مثه م دل...نیمخوام..نمیخوام...عجیبه فراموشیت یاده 

 خونده اینجوري طعمه چشیدم باالخره..شنیدم باالخره..بود گفتنش محمد یاده داد تکون دلمو دستماله که نسیمی اولین 

  ....شدنو

 بهم اینقدر زندگیم فرشته که بود عجیب برام...زیادي منم تصوره سره از تو..رویامی تو کنم باور تا نمیکردم باز چشمامو 

  !!میکنه صدام اسم به داره و نزدیکه بهم...نزدیکه

 دوست هرجوري...متکام دادنه تکون با...تشر با حتی...کنی بیدار اینطوري منو فقط کاش... داشت حالی چه...لذتی چه 

  !!ببین بستمو چشماي التماس حداقل نمیبینی که نگاهمو...سرم باال بیاي و بزنه سرت به گاهی فقط..اصال داري

 عالمه تو چه محمد ذهنه تو چه...ماندگاري تو!! نمیره بین از حاال حاال شیرینیش و حالوت که بود اي خاطره خالصه 

  !واقعیت

  ....ذره یه همین!!! دیگه دقیقه پنج فقط میگم خودم با همش...صبحگاهیه چرت مثه خیالت 

 فراموشت میگم...چرتست همین مثه فراموشیتم.... بسته دلم به عجیب!! برنمیداره من سره از دست تو خیاله نمیشه اما 

  ...دیگه نگاه چند فقط...دیگه رویاي یه فقط...دیگه روز یه فقط میکنم
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  ...دیگه کلمه یه فقط 

  ."..بمونی تازه همیشه دارم دوست که هستی داغی تو": بگم کلمه یه طناز 

 دیوار یه فاصله به تو...میشه مگه اما بخوابم این از بیشتر داشتم توقع...بود خواب عمیقا میالد...زدم غلت خواب رخته تو 

  !!!!عمرا ببره؟؟خواب؟؟ منو تو خیاله جز بذارم و باشی خوابیده ازمن

 کناره هیبت اون تو تورو اما میکردم تصادف راه تو کاش...میومدم موسسه از تر دیر دقیقه پنج کاش...جام تو نشستم 

  !!نمیدیدم سالن اینه

 دوست براي دیگم روزه یه که میفهمم میشمو بیدار خواب از وقتی میشه بزرگتر غمم هرروز...میگم جدي دلم به دارم 

  !!نره تو در از که بشه بزرگ اونقدر غم و دلتنگی این میترسم... خورد خط داشتنت

 هشت به دقیقه بیست...انداختم ساعت به نگاهی..بود ساکت جا همه...بیرون رفتم...سخته خیلی!سخته فراموشی 

  ...باشه بیدار باید االن که مامان...بود

  ...داخل رفتم زدمو در...بود قران خوندن حاله در مامان و بود باز اتاق دره...بود درست حدسم 

  :کرد نگاهم 

  ...بخیر صب - 

  : گفت و داد تکون سري 

  ...میزدي صورتت به آبی یه - 

  ...کنارش نشستم خندیدمو 

  بیدارشدین؟ کی...حاال میزنم - 

  !هست ساعتی نیم یه - 

 تو عکسه نفر یه نگارگري همه این جاي به کاش...معنا بی چه..کردم نگاه دیوار رو نقاشی تابلوئه به...دادم تکون سري 

 به عجیب چیزت همه که عجیبی خودت تو نه عجیبه؟ بودن فر مگه عجیب؟؟ چرا...میکشید عجیبتو موهاي و اون و

  !!میاد نظر

  : گفت و انداخت نگاهی بهم عینک باالي از مامان 

   بود؟؟ خونه مشتریه اون محمدم - 
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  ...پام کفه افتاد قلبم 

  ...خوب - 

  ببینه؟ خونرو دوباره بیاد نبود قرار مگه نکردي؟ حرکتی پس چرا نگرفتی؟ ازش خبري - 

  !نفرسته رو کسی دیگه که کردم سفارش بنگاهیم به...کردم کنسلش خودم میگفتم؟؟ باید چی 

  ...میخرید قیمت زیره داشت مامان...راسش - 

  ..حاال...میگیره عالی داره گفتی..داشتی اصرار خیلی خودت تو محمدم - 

  :گفتم کشیدمو موهام به دستی کالفه 

  !میخرن اونم از باالتر که میگم...مامان - 

  ...نور سوره هاي ایه به دوخت نگاهشو دوباره و داد تکون سري 

  ...دیگه. کن اقدام زودتر تهران برگشتیم حال هر در - 

 باشه؟ بگم..بریم بفروشیمو اینجارو که میکردي پاره خودتو داشتی خودت تو میگه نه؟ بگم بگم؟ چی باید نمیدونستم 

  چی؟ دلم پس

  : گفت محکم صداي همون با مامان میبستم درو داشتم..شدم بلند 

  محمدم؟ باشه - 

  ...روهم دادم فشار چشمامو..برنگشتم 

  ...چشم - 

  !!انداختم ایینه به نگاهی زدمو روشویی اهرمی شیره به محکمی ضربه...دستشویی سمته رفتم بستمو درو 

  !خودته گله دسته...میکنی پیله چی یه به جهت بی و خود بی که خودت سره بر خاك 

 حواسم...اشپزخونه تو رفتم...دستشویی سمته رفت و کرد سالمی..بود شده بیدار محیا...بیرون اومدن شستمو صورتمو 

 پیشه طناز...برگشتم گرفتمو خاشخاشی بربریه نون تا سه... بیرون رفتم برداشتمو سوئیچو پریدم...نبود نون به اصال

  نخوره؟؟ تازه نون و باشه محمد

 خالی دسته نگاهمو همیشه چرا...تو جز بودن شده بیدار همه!!! تو رفتم زدمو دزدگیرو...خنده زیره زدم بلند صداي با 

  میذاري؟
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 میالد سمته رفتم و میز رو گذاشتم نون! میدیدن همدیگرو بود بار اولین! میکردن بش و خوش باهم میالد و مامان 

  :گفتم زدمو کتفش به محکمی ضربه

  ...رو شب اقاي بخیر صبح - 

 مامان دیدن با...بست نقش لبم رو همیشگی تابلوئه لبخنده همون...شد پیدا کلت و سر باالخره...داد جوابمو و خندید 

  !!براق پارکتاي به دوختم نگامو خوردمشو

  :گفتم و میالد پاي روي زدم...کردن اماده صبحانرو..محیا کمکه اشپزخونه تو رفت راست یه و گفت بخیري صبح 

  اومممم...تازس...بدن به بزنیم بربري بریم دادش پاشو - 

  :گفتم اخم با پاش رو گذاشت و اورد جدا سینی یه براش محیا بود نشسته همونجا مامان 

  میز؟ سره نمیاي چرا مامان وا - 

  :داد جواب جاش به محیا 

  ...بخوره اینرو نمیتونه مامان بلنده زیادي میزه این محمد - 

  ..بنداز سفره زمین رو دیگه میخوریم پایین بعد به این از مام خوب - 

  !!نشستیم همه و داد تکون سري محیا 

 فرقی هیچ اما من میشن؟ بلند دنده یه از هرروز که ازاونایی توام چیه؟...نیستی حال سره زیاد امروز...بود بهت حواسم 

  ...همیشگی معشوقه همین توام..دیروزم عاشقه همون بشم بلند که اي دنده هر از نداره

  ...شد نصیب اینم که بودم نساخته عاشقانه تو خواباي دنده با فقط...گرفت خندم هام عاشقانه از 

  :گفتم میالد به رو کشیدمو سر چاییمو 

  خوردي؟ منو هاي کوبیده تاحاال اصن تو - 

  : گفت و انداخت باال ابرویی لبخند با 

  ...واال نه - 

  : گفت محیا 

  ...چیزي یه اصن..العادس فوق واااي - 
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  :گفتم میالد به رو 

  ...کنید حال میدم بهتون کوبیده یه امروز - 

  : زد داد همونجا از مامان 

  نخوردیم؟ دیروز مگه - 

  :داد جواب سریعتر محیا

  ...کنه بیمارستان روونه شکلی چه مارو قراره ببینیم بذار محمده اقا دستپخته...داره فرق یکی این مامان - 

  !شیم راحت دستش از کنه شوهر زودتر روانی دختره این خدا اي...حاال فوقالعادسا میگفت داشت تااالن پروو بچه 

  !! بده تکون سري...کن اخم...بخند..بکن کاري یه من غنچه..داد تکون سري و خندید میالد 

  !دارم دوست بداخالقتم که کنم چه هه!! بداخالق چه 

 دله و بپرسه تو گرفته حاله از یکی کاش!!!میزدیم حرف و بودیم نشسته میز دوره هنوز اما بود شده تموم صبحانمون 

  :کرد شاد دلمو محیا...بشه شاد من

  شده؟ چی...ناراحتی..طناز - 

  : گفت و زد الکی لبخند 

  ...خوبم بابا نه - 

  : گفت میالد 

  ...فهمیدیم بودنم خوب معنی - 

 خرابش خونه برم بگو...گرفته کی از دلت گلم؟ پره پرغوغا دنیاي این کجاي از دلت...شد ساکت و زد لبخندي طناز 

  !کنم

  ... میرفت ور دستی فوتبال میزه با میالد...حیاط تو رفتیم میالد منو.. کردیم جمع میزو 

  ...باحاله چه - 

  ...بریم دست یه بیا - 

  ..نکردم بازي تاحاال من...بابا نه - 
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  ..نداریم دوشواري...میگیري یاد حاال - 

  ....هه!!! باختم خدام همیشه! کردم بازي اراد با مسافرتا همین تو خوب اما نبودم وارد زیاد منم...داد تکون سري و خندید 

 دادیم یه دسته چرخوندن هر و اي ضربه هر با...کنه بازي ساکت نمیتونه ادم داره که ویژگی یه فوتبالدستی اصن 

 دیدنه با میشم پاچه دست کم یه هنوزم چرا نمیدونم... بیرون اومد کرده چرخ گوشت ظرفه با طناز...میزدیم باهاش

  : گفت ظرفو جلوم گرفت...نداري دیدار توقع که زمانی..ناگهانیت

  بسه؟؟ اینقدر گفت محیا - 

  :شدم خیره چشماش به گوشت جاي به 

  !بریزه دیگه کم یه بگو نه - 

  منو؟؟ میکنه دستپاچه هنوزم که چیه ساده نگاه اون رازه...برگردم تا کرد صدام میالد 

  :گفتم میکردیم بازي که همونطوري...رفت و داد تکون سري 

  امروز؟ چشه - 

  :نکرد نگام میالد 

  محمد؟؟ اقا خوردي...اهان...نمیدونم - 

  ...شکسته غولو شاخه انگار زد ضربه یه حاال خوب - 

 به رو... میدادم ورز گوشتو زمینو رو بودم نشسته..کنم اماده کبابو مایه و برم تا زد صدام محیا...داد تکون سرشو و خندید 

  :گفتم طناز

  ...بیار نمکو اون - 

  ...نبود محیا...انداختم اطراف به نگاهی...سمتم گرفت و اورد نمکو ظرفه 

  ...بریز خودت کثیفه دستم - 

  :پرسیدم همونجوري نکردم نگاش...میدادم ورز من و میریخت نمک طناز 

  شده؟ چیزي - 

  :گفتم که کنه باز لب خواست 
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  ...بگو کرده ناراحتت و افتاده اتفاقی اگه واقعا...میز سره هاي نشده چیزي اون از نه - 

  : گفت و انداخت بهم غمگینی نگاه 

  ...نگم میدم ترجیح اما شده چیزي اره - 

  ...شاکیه جدي اینکه مثه نه..بیرون رفت و اپن رو گذاشت نمکو...کردم نگاهش.. کشید تیر قلبم 

 بود گذاشته اهنگ ماشینش ضبط با میالد...میز رو گذاشتم و بیرون بردم سیخارو با گوشتو! نبود اینجوري وقت هیچ 

 بود کبابا به دستم که من...کنیم بازي که پیله پیله و وسطه بود اورده منچ محیا...حیاط تو اومدن مامانم و محیا و طناز...

  ...کنم بازي نمیتونستم و

  : گفت مامان 

  ..هست کبابا به حواسم من بکن بازیتو بشین محمدم - 

  ...میسوزه نمیشه..بزنم باد باید مامان نه - 

  ...برو مادر نمیسوزه - 

  ... من براي بود مونده سبزم و بودن کرده انتخاب هاشونو مهره همه..طناز روي روبه صندلی رو نشستم 

 عاشقت محمد اینجوري که نداشتی شانس اگه دیگه همین...شیش...شانس جونم اي...انداخت طناز و تاس اولین 

  ...بگیر تحویل خودتو کم یه گفتم دلم تو خنده با...نمیشد

 مهرشو یه و چرخید کامل دوره یه که طناز...بودم شانس بد و بدبخت ازل از من...من جز بودن تو تاشون سه هر 

 خوششانست چشماي تو اینبار...میز کناره پام یه بود باربیکیو کناره پام یه..میومد شیش مگه حاال....خونش تو انداخت

  ...اومد شیش...انداختم تاسو..اوردم ایمان عشق معجزه به کردمو نگاه

  ...بود من ورود خونه رو طناز مهره دقیقا ؟؟؟ باالتر این از شانس انداختم منچ صفحه به نگاهی 

 به متعلق که هرچیزي..بزنم نمیومد دلم اخه...نه میگین باال اومدم همینجوري اقبالی بد با طفولیت همون از میگم من 

  میشد رفتار نرم باهاش باید بود تو

  : گفت محیا...کبابا سره رفتم...بندازه تا میالد دسته دادم تاسو راهو اون به زدم خودمو

  !!اوردیا شیش تو؟؟؟ نیومدي چرا محمد - 

  !میسوزه کبابا... نمیکنم بازي دیگه من - 
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  : گفت خنده با میالد 

  ...میکردي بازي داشتی االن تا نکه - 

 نوك از مامان...ها بچه سمته رفتم برداشتمو سیخ یه...بخورم داغ داغ غذارو اتیش پاي داشتم دوست همیشه..خندیدم 

  : گفت شده جمع قیافه با..بود متنفر خوردن جلوجلو و زدن

  ...اینکارو نکن محمدم - 

 خودم مخصوص اداي با بستمو چشمامو..دهنم گذاشتم...کندم سیخ از داغو کبابه از تیکه یه دادمو تکون سري خنده با 

  :کردم تعریف

 دستش..کند تیکه یه خنده با...دادم ورزش خوب اینقدر میشه آّب اصن دهنت بذار تیکه یه داداش جونه میالد...عالی - 

  : گفت دهنشو تو گذاشت سوخت

  ...این داغه چقد المصب - 

  ..خوشمزست داغ بخور بخور - 

  : گفت و انداخت باال ابرویی میالد 

  ...بلدي چیزایی یه بابا نه - 

  :گفتم زدمو شونش به اي ضربه 

  میگم؟؟ چاخان من - 

  :جلوش گرفتم کندمو براش تیکه یه خودم..نمیکرد نگاهم حتی طناز...کند تیکه یه محیام...خندید 

  کنی؟؟ امتحان نمیخواي - 

  :گفت و زد بیجونی لبخند..کرد نگاهم و شد جمع من به حواسش 

  ...مرسی چرا - 

 اما میشد برنده داشت طناز...کردم اونور اینور سیخارو کباباو سمته رفتم!! مهربونم تنت به بشه گوشت...گرفت دستم از 

 خنده و هیجان با محیا و میالد میشد برنده داشت و جلو بود افتاده میالدم حاال...خونش تو بره تا بود دو یه لنگه فقط

 درك به خودش قوله به و میالده هاي مهره دونه دونه محیا هی میزد محیارو هاي مهره میالد هی میکردن بازي

  !نمیخندید ظاهرم حفظ براي حتی اما طناز... میکرد واصل
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  :گفتم ایستادمو طناز صندلی کناره 

  ...بیاد دو بندازم تاس یه خانوم طناز واسه میتونم کنم فک ندارم خوبی میونه باال اعداد با کال من که اونجایی از - 

  ...اومد دو دقیقا...کردم پرت انداختمو بهش نگاهی...بهم داد و تاس و خندید میالد 

  : گفتم زدمو عمیقی لبخنده...بکنم حرکتی طناز براي تونستم اینکه از خوشحال 

   کردي؟ حال محمد جونه کردي؟؟ حال - 

  : گفت صداداري خنده با میالد 

  ...بیاره دو میتونه بداقبال یه فقط - 

  ...اتیش رو گذاشتم هاروهم گوجه نون الي گذاتشم برداشتمو سیخارو...باربیکیو سمته رفتم کلشو پسه زدم 

 اینکه میبردم لذت اما...نبود قدرتم نمایشه حتی یا...کنه خوشحال طنازو بتونه که نبود چیزي این...فکرم بود گانه بچه 

  !ببینه درستیمو و موفقیت طناز

 چاشنیه سیر دله یه و کباب لقمه یه...بودي نشسته روم روبه تو چون چسبید خیلی...خوردیم ناهار حیاط تو اینبار 

  !تند تنده..تندي...داري مزه بدجور من براي اما مرج و هرج هرچند...امید نا چند هر...غمگین چند هر..نگاهت

  میچسبید بیشتر قطعا که میخندیدي و بودي شاد اگه 

  :گفتم خنده با انداختم اسمون به نگاهی چکید دستم رو اب قطره یه

  ....اومد صاحابش اوه اوه - 

  : خندید میالد 

  باز؟ شده چی - 

  شد؟؟ ابر یهو چه هوا...میگیره بارون داره - 

  !!!میشدیم خیس باهم همه میدادن طول کم یه کاش...کردن جمع مرفارو ظرف شدنو بلند سریع طناز و محیا 

  !!وایسم هنوز داشتم دوست ،من داخل رفتیم همه...میگیري انرژیمو تمام...طناز اي گرفته چقدر که اه 

 نمازشو رفت مامان...اومدن محیام و طناز...نشستم مبل رو میالد کناره تو رفتم منم....بود داخل میالدم بود زشت اما 

  !!بخونه
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  : گفت و برداشت تکیشو میالد 

  ...تبریز برم باید دیگه هفته - 

  :داد جوابشو سریع طناز 

  چی؟ واسه - 

  !مامانمه عموي چهلم - 

  : گفت سمتمو برگشت محیا.. میکردن پچ پچ باهم!! محیا سمته کرد روشو و انداخت باال ابرویی 

  خرید؟؟ بریم غروب محمد - 

  ؟کجا؟.خرید - 

  ..هست اطراف این...جایی فیالیی ادیداسی - 

  ..نیست حسابی درست اونم که نایکه یه..نیست ادیداس - 

  ...داره اباد محمود بابا - 

  ....بیکارم مگه بریم؟ اونجا تا اوووو - 

  : گفت طناز 

  اینجا؟؟ از دوره خیلی - 

  :گفتم زدمو لبخندي 

  !میریم غروب...زیاد نه...که دور - 

 تو که میاد پیش کم فرصتا این از دیگه...بابا اي... میکردن سکوت همشون!!! داد تکون سري و زد کمرنگی لبخند 

  :گفتم خنده با...زدن براي حرف عالمه یه من و باشی من به نزدیک اینقدر

  میدونی؟ نیتتو و قصد دیگه االن خانوم طناز - 

  : گفت و داد تکون سري...کرد نگام 

  ...خوب اره - 

  ...یکم یعنی... نه یعنی خوب اره این دیگه نه - 
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  !غنچه میشناسم تورو من...داد تکون سري 

  :گفتم بهمو زدم دستمو کفه 

  ...بشی متقاعد میتونی باشی داشته ایمان و کنی اعتماد میگن بهت که کسی حرفاي به وقتی - 

  ...دارم ایمان بهتون من - 

  ...هه...داري؟ ایمان من به تو...شد جوري یه دلم 

  ...نداري ایمان نه - 

  ...گفته کی... دارم چرا - 

  :گفتم زدمو داري معنی لبخند 

 اونو از غیر تو اما داشتی ایمان اون به و...میکردي قبول منو حرف نداري ایمان گفتم وقتی داشتی ایمان واقعا اگر - 

  ....نیست ایمان این...نکنم حرکتی و..نگم چیزي باورهات خالف بر که که داري قبول مادامی منو...گفتی

  :زد عجیبی لبخند و انداخت گنگی نگاه 

  ...حرف با اونم فریب یعنی این - 

  :خندیدم 

  ...ندادم فریب رو کسی من - 

  ...میرسوند اینجوري که منطورتون - 

  ...نرسه بگین منطورتون به - 

  :زد طناز زانوي به اي ضربه لبخند با محیام و خندید بلند میالد 

  !!!نمیشی محمد عقاید حریفه تو نکن تالش برم قربونت - 

 یه..شده عقلم حریفه...شده اینا از باالتر چیزي یه حریفه طناز... شده که فعال...باال انداختم ابرومو زدمو کجی لبخند 

  ....غدر حریفه

  ...:داد فشار روهم لباشو و کرد تنگ چشماشو 

  ...بده جواب سواالم به اینجوریه که حاال..خوب - 
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  !!!بدم پس جواب بهت کنمو گوش حرفات به میخوام دارم عمر تا من..مبل لبه نشستم زدمو کفی 

  !میکنم گوش - 

  ...ببینم بگو..پیشته جوابا ي همه که شما - 

  :گفتم جلوشو گرفتم اشارمو انگشت 

 نداشته ایمان کسی به تا میگم میدونم چیزو همه نگفتم که من..اشتباه به رفتی هم میندازي تیکه داري هم آ آ آ - 

  ...کنی باور حرفاشو نمیتونی باشی

  رسید؟؟ سکون و ارامش به میشه چیجوري...بگو حاال..خوب - 

  :گفتم زدمو بخشی ارامش لبخنئ 

  ...هستی که همونجا.. بایست - 

  ...نه طناز منو اما خندیدن میالد و محیا 

  ...:تنگ چشماشو و کرد کج سرشو 

  کنم؟ حرکت الهی مسیر تو چطور پس - 

  ..نمیذارم بزنی؟؟ دستی یه من به میخواي 

 هماهنگ و موزون جهان با تو حرکته اینجوري...حرکته حاله در همیشه جهان چون...حرکته مهمترین ایستادن این 

  ...میشه

 این نمیدونم خودمم...کرد نگام تعجب با...نبود لبهاش روي امیز تمسخر لبخند و خنده به منتظر چشماي اون دیگه 

  !!بشم شاعرهم میتونم توام کناره وقتی که میدونم خوب اینو اما..میومد کجام از جوابا

  : گفت بیشتري کنجکاوي با 

 این...نیست خدا میگن مثال..میکنن اعتراف خدا نداشتن وجود به اگاهانه نا و اگاهانه موجوادت همه بودي گفته قبال - 

  اعترافیه؟؟ جور چه

  نه؟ شنیدي میزدم حرف داشتم مامانم با وقتی - 

  ...اره یعنی داد تکون سري 

  :گفتم زدمو لبخندي 
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  بشنوي؟؟ جوابشو واینسادي - 

  ...:من فوضوله هات خنده اون فداي به من آخ...خندید و پایینو انداخت سرشو خجالت با 

 این...کن دقت "نداري وجود اصال خدایاتو " اینکه با "نیستی تو خدایا" میگه خودش کفر تو کننده کفر کن فرض - 

 نخستین این و "خدایا" میگه...میده قرار خطاب مورد ندونسته و اگاهانه نا رو حقیقتی خودش جمله اول در فرد

  ...خداست وجوده به اعترافش

 صداي به اگه...میکنن تکرار خدارو نامهاي اگاهانه نا و اگاهانه بازدم و دم هر تو و میکشن دونفس هر کافر و مومن 

  ...میشید خدا ذکر متوجه بدید گوش خودتون تنفس

 گوش بیشتري ولع با طناز...بود جاخورده حرفام از...میکرد نگاهم عجیب چشمهاي با...کردم نگاه میالد به 

  داشت عادت من صحبتاي به محیا...واداره بحث به منو میخواست...میداد

  : گفت میالد

 چه بد و خوب انساناي بینه اونموقع..پروردگارن فرمانبردار و تسلیم همه مگه...برمیگردن من سوي به همه میگه خدا - 

  داره؟؟ فرقی

  :کرد اي سرفه و بیرون اومد اتاق از مامان 

  بدم؟ جوابشونو من میشه محمدم - 

  ...مایی سرور شما یعنی انداختم باال ابرویی 

 دیگیري و برمیگرده خداوند شادیبخش و خالق حضور به یکی جریان...هستن خدا از دو هر خدا روح و شیطان روح - 

 و خالق جریان از یا میکنن پیروي ویرانگر و مخرب جریان از یا ادما..اون اور رنج و مخرب حضور به) شیطانی روحه(

 عده پس...اون منشا به شدن نزدیکتر یعنی جریانی هر از تبعیت..خداست ي اراده جریان واقع در دو این و شکوفاکننده

  !!بهشت نام به جایی او خالق حضور در اي عده و..داره نام جهنم که میکنن استقرار خدا ویرانگر جریان تو اي

  : گفت و کشید لبش به دستی طناز 

 سمتی به مارو زور با گایه..بشیم نزدیک بهش عشق با نذاشتن...ترسوندن خدا از مارو تحصیلی دوران تمام تو همیشه - 

 پیدا حضور چادري دختراي مدرسه مهم مسایل ي همه تو ها راهپیمایی توي باید همیشه چرا..نمیخواستیم که کشیدن

 خدا از ترسه به اینهمه و بترسیم ازش باید چرا متعالی صفات اینهمه با بزرگی و خوبی و زیابیی اینهمه با خدا میکردن؟

  کردن؟؟ تاکید

  :مالید هم روي به دستیشو زد و لبخندي مامان 
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 از اونو مبادا بمونه دور ازش مبادا..بشه ناراحت و ناراضی مبادا که مراقبه دایما میورزه عشق معشوق به عاشقی وقتی - 

  ...میترسه که دلیله همین به بده دست

  ...باشم دور ازش ام لحظه یه نمیتونم که بفهمی میتونی...خبره چه پسرت دله تو بفهمی میتونی مامان پس...هه 

  :داد ادامه 

 نارضایتی و خشم از ترس...خداست دوري از ترس درواقع خدا از ترس...شیرینه و مقدس ترس یه ترس این منتها - 

  میترسه؟ معشوق از عاشق ایا اما...معشوق از عاشق ترس اون

  : گفت ارومی صداي با غمگین و خسته طناز 

  اختیار؟؟ یا جبره زندگی این واقعا - 

 سکه اما...شیر دیگه سمته از و خطه سمت یه از...سکن یک روي دو مثه اختیار و جبر...اختیار هم جبره همه - 

  ..اینا وراي مفهومیه اختیار نه جبره نه همینه اصل در زندگیم جریان...سکست فقط بلکه خط نه شیره نه سرنوشت

  دارن؟ باهم فرقی چه چی؟؟ اطاعت و تسلیم - 

  : گفت و زد لبخندي 

  ..معشوق به عاشق دادنه گوش...عشقه از ناشی دریافت و پذیرش ، تسلیم - 

  طناز؟؟ میگم چی میفهمی...پاداش به امید یا مجازات از ترس انگیزه به فرمانبرداي ، اطاعت 

 که خورده کجا از نیست معلوم که زخمیت نگاه اون کاوش داره لذتی چه...اره یعنی.... داد تکون سري حیرت با 

  !!افتاده اي گوشه غمگین اینجوري

  : گفت ارومی صداي با محیا 

  بپرسم؟ چیزي یه... مامان - 

  ...داد تکون سري 

  ...بخونه دیگرانو ذهنه میتونست داشت ادعا دوستام از یکی - 

  : گفت و خنده زیره زدم پقی 

  ....باووو کرد اسگلت - 

  : گفت و انداخت داري خنده نگاه مامان 
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  ...بزنه حرفشو خواهرت بذار...محمدم - 

  :داد ادامه و رفت اي غره چشم محیا 

  ...بدم یاد توام به میتونم گفت - 

  : گفت و انداخت بهش اخمالویی نگاه مامان 

  ...نده بها دیگران تخیالت به جان محیا کن ولش - 

  : گفت میالد...نگفت چیزي و بست لب محیا 

   چی؟ یعنی خدا کلمه معنیه میدونی خودتون شما مهدویی خانومه ببخشید - 

  : گفت و کشید عمیقی نفسه مامان 

  ....بیاي خودت بذار...شو بیدار....آ خود به "خودآ" یعنی - 

  کجاست؟؟ - 

  ...همینجاست االن همین خدا - 

  کنم؟ پیداش جوري چی - 

  "آیی یافته " باید که تویی این...شه پیدا که نیست گمشده خدا - 

  چطور؟؟ دین - 

  : گفتم و باال گرفتم دستمو 

  ...کن برعکس و دین...گرفتم غریب عجیب جواب یه کردمو مامان از سوالو همین من..بگم من بذار - 

  : گفت محیا 

  چی؟ که خوب "نید" - 

  )اهللا رام ایلیا الهی هدایت جریان کتاب از...( نیاز و احتیاج یعنی دینم و...نیاز احتیاج میشه انگلیسی زبان به نید اهان - 

  :کنه بیانش میخواست اول از کنم فکر که پرسید رو ساولی طناز 

  بخونم؟ نماز کنمو عبادت قلب حضور با چیجوري - 
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  !!!!!هستی کی حضور در که بفهم - 

  : گفت حوصله بی محیا 

  ..که پاسخ و پرسش جلسه نیومدیم مسافرتا اومدیم بابا دیگه؟؟ موقع یه واسه بذارین سواالتتونو میشه - 

  : گفت و داد تکون سري طناز 

  ...بود من تقصیره ببخشید - 

  !دارمش قلبم توي...دارمش که هستی موجودي ترین اشتباه بی و ترین نقص بی تو نزن دار خنده حرفاي تقصیر؟؟..هه 

  ...خودت خوده..توئه تقصیر من شدنه عاشق بندازن من تقصیر که رو چیزي هر البته 

 داشت دستشو بود گرفته کتاب مامان....دیدن تلوزیون به بودیم نشسته میالدم و من... حیاط تو رفتن محیا و طناز 

  :گفتم انداختمو جلدش به نگاهی..میکرد مطالعه

  کتابه؟؟ این مامان چیه - 

  !!!بخونم شدم بیکار اوردم بود؟ اورده برام کرانه پیش چندوقت که کتابی همون - 

 مامان که اي اهسته صداي با و زد پام رونه به اي ضربه میالد...شدم خیره تلوزیون صفحه به انداختمو باال ابرویی 

  : گفت نشنوه

  بزنی؟ باال استینی نمیخواي - 

  ...خندیدم 

  میگی؟ چی...هه - 

  ...باال میره داره سنت بابا...میگم دارم جدي - 

  ..... ماشاال که تو میگی؟؟ چی خودتو - 

  !!میده زن ما به کی..هه - 

  داري؟ و کسی - 

  : کشید پیشونیش به دستی و خندید 

  میاد؟ من قیافه به - 
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 زندگی دختر یه فکره بدون پسري میشه مگه...میاد همه قیافه به جان میالد اصن..میاد منم قیافه به...نیاد چرا اره - 

  ...کنه

  !!نمیشه چرا اره - 

  ...داري مشکالت تو خوب - 

  داري؟ رو کسی تو مگه -

  :نکردم نگاهش 

  ... ندارمش - 

  .مرگ حده در...دارم دوسش اما ندارم اره.. گفتم دلم تو 

  :گفت و برداشت تکیشو 

  !نمیخوره اصن که یکی تو مثبت قیافه به جدي؟؟ - 

  ...خندیدم 

  هست؟ کی حاال - 

  : گفت و خندید..نداره ربطی تو به یعنی انداختم بهش نگاهی 

  ...فهمیدم بـــــعله - 

  :گفتم بود تلوزیون صفحه به چشمم که همونطوري...اتاق تو رفت مامان...بود سکوت 

   ادمیه؟؟ جور چه امیده این - 

  ...برگردونم سرمو نمیکردم جرائت چرا نمیدونستم اما...کرد نگاهم 

  چطور؟ - 

  !مثال عیده نمیرن؟؟ مسافرت باهم اصن اینا...همینجوري - 

  : گفت کالفه 

  ..نیست بد خوبه - 

  :سمتش برگشتم 
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  ...نیست خوب همون یعنی نیست؟؟؟ بد - 

  سید؟ بشنوي میخواي چی - 

  :گفتم کردمو جور و جمع خودمو 

  ...پرسیدم همینجوري بابا هیچی - 

 نمیخوام...باشه سختی توي طناز نیمخواد دلم...بود شده خورد اعصابم...اتاق تو رفت و کرد خواهی معذرت...نداد جوابمو 

  ...نبودم بخیل وقت هیچ من...باشه داشته بدي زندگیه

 دغدغه بی و خوب زندگی یه میخوام حداقل اما..نیست من ماله که حاال..ندارمش که حاال...میگم بار هزارمین براي 

  چرا؟؟...ناراحته و گرفته اکثرا...باشه داشته

 عذابش اینقدر که میکنه تداعی خودش واسه چیو...ریخت اشک روهمو گذاشت چشماشو ماشین تو بیخودي چی براي 

  ...طناز بزن حرفی یه...میده

 هردوشون...در سمته دویدم سریع....بیرون رفتن باورن تو یعنی..نبود بهشون حواسم اصن...بود اومده بند تازه بارون 

  ...میخوري سرما دیوووونه...صندلی رو بودن نشسته خیس

  ....دماغت قرمزه نوکه قربونه به محمد...میره جدید چیزیه یه قربونه دوباره محمد اونوقت 

 از محیا...دادم تکون تاسف نشونه به سرمو کمرمو به زدم دستمو...نشست لبم کنجه کجی لبخنده..گرفت خندم فکرم از 

  :زد داد دور

  ...استخر تو پریدي بیرون لباس با نشده وارد در از هنوز که توییم از بهتر ما؟ واسه میاي قیافه چیه؟؟ - 

 حالته به شلوارمو جیبه تو زدم دستمو دوتا...کردم تنم برداشتمو جالباسی رو از سوییشرتمو...دیوونگیه جور یه اینم...هه 

  ...سمتشون رفتم دو

  ..تو برین بابا سرده - 

  : گفت و شد بلند سرخوشی با محیا 

  ....سرما تو میچسبه خیلی بخوریم بیارم چایی یه برم...خوبه خیلیم نه - 

 و سفید زیاد پوستش طناز البته...بود شده کبود دستش سرما از میمالید بهم دستشو...روش روبه نشستم و رفت محیا 

  ...سرما از بود شده شکلی این همین خاطره به بود گندمی کم یه نبود بلوري

  ...بود پایین سرش 
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  ...ها شده سرد - 

  :شدم نیمخیز 

  ...میخورین سرما...تو بریم خوب - 

  ...باال انداخت سرشو نه عالمت به 

 شونه رو انداختم پشت از...نیومده محیا تا انداختم ویال دره به نگاهی...سمتش رفتم لرزون دسته با دراوردمو سوییشرتمو 

  ..برگشت...هاش

  ...سرد زیادم...محمد اقا نمیخواد نه - 

  :گفتم لبمو رو گذاشتم انگشتمو لبخند با...بگه چیزي دیگه نذاشتم 

  ...سرده گفتی االن همین...هیـــس - 

  ... نشستم 

  ... کوتاهین استین اخه - 

  :باال انداختم سرمو کردمو بسته و باز چشممو 

  ...خوبه نه - 

 لوس کردنیه؟ باور طنازه؟ تنه محمد لباسه خدا واي...کرد دسش استینشو و پیچید خودش دوره به تر محکم سوییشرتو 

  ...محمد نشو

  ...برگشت شکالت ظرف و فالسک با محیا 

  !نشه سرد زودتر بخورین....بفرمایــــــید - 

  : گفت و انداخت ویال به نگاهی طناز...نشست 

  کو؟ میالد - 

  ...خوابید کنم فک اتاق تو رفت - 

  : گفت کنه نگاه بهمون اینکه بدون محیا 

  ...بیچاره نبود روش چیزیم...بود خوابیده زمین رو دیدم بود باز نیمه اتاق دره... اره - 
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  ...بهش میدادي خوب - 

  ...روش انداختم - 

  :گفتم خنده با...نبود گفتن براي حرفی و خوردیم چاییمونو...کرد تشکر و زد لبخندي طناز 

  ....دارید خصوصی حرفه که نگید مادرتون جونه - 

  :گفت محیا 

  گفت؟ چیزي کسی مگه... وا - 

  ...اضافیه میکنه حس ادم ساکتین جوري یه اخه نه - 

  : گفت و خندید محیا 

  !همینه واقعانم خوب - 

  :گفتم زدمو پاش به اي ضربه 

  ...پررو بچه - 

  ...میخندید من به گاهی از هر محیام و بود شده خیره نامعلومی نقطه به طناز اینجورین؟؟ چرا اینا بابا اي..سکوت بازم 

  :شدم بلند کالفه 

  ..دیگه بریم پاشین - 

  کجا؟؟ - 

  بندازین؟ نگاهی یه برندا این برین نمیخواستین مگه - 

  : گفت و انداخت موبایلش ساعت به نگاهی محیا 

  ...چاهاره تازه نیست؟؟ زود - 

  : گفت و شد بلند طناز 

  ...برگردیم زودتر که بریم...تاریکه هوا بخوري تکون بابا نه - 

  ...کردي باز لب خانوم عجب چه..افتاد راه سرش پشته...کرد تعجب محیا 
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 کثیف شلوارم همین خاطره به بود خیس بودم نشسته روش که صندلی...درنیاري تنت از سوییشرتو این وقت هیچ کاش 

  ...زدم موهام به اي شونه کردمو عوض لباسامو...بود شده

  : عقبتر رفتم شد بلند دفعه یه...زدم صدا میالدو 

  میشی؟ بیدار اینجوري چرا حسین امام یا - 

   میکنه؟ چیکار برا و دور این تو خنده صداي 

  ...همینه مدلش این...هه - 

  : گفت و کرد جمع پتورو...شد بلند و زد لبخندي میالد 

  ..برد خوابم کی نفهمیدم اصن انداخت؟ پتو من رو کی - 

  ...در چاهارچوب به بودي داده تکیه خوشگلت ژسته اون با سمتت برگشتم 

  ..نخوري سرما روت انداخت برده خوابت دید... محیا - 

  : گفت و داد تکون سري لبخند با 

  میرین؟؟ دارین االن - 

  ...منتظریم شو حاضر بدو..میریم - 

  :گفتم زدمو لبخندي...در سمته رفتم 

  هست؟؟ اجازه - 

  : گفت و کنار رفت دفعه یه..نبود بهم حواسش 

  .... ببخشید - 

  ...نیمخوره من درد به اینجاها گفت...نیومد کردیم اصرار مامانو هرچی...اومدن میالدم و محیام 

  ...رفتیم اون ماشینه با میالد اصراره با 

  :زد طناز زانوي به اي ضربه لبخند با محیام و خندید بلند میالد

  !!!نمیشی محمد عقاید حریفه تو نکن تالش برم قربونت - 
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 یه..شده عقلم حریفه...شده اینا از باالتر چیزي یه حریفه طناز... شده که فعال...باال انداختم ابرومو زدمو کجی لبخند 

  ....غدر حریفه

  ...:داد فشار روهم لباشو و کرد تنگ چشماشو 

  ...بده جواب سواالم به اینجوریه که حاال..خوب - 

  !!!بدم پس جواب بهت کنمو گوش حرفات به میخوام دارم عمر تا من..مبل لبه نشستم زدمو کفی 

  !میکنم گوش - 

  ...ببینم بگو..پیشته جوابا ي همه که شما - 

  :گفتم جلوشو گرفتم اشارمو انگشت 

 نداشته ایمان کسی به تا میگم میدونم چیزو همه نگفتم که من..اشتباه به رفتی هم میندازي تیکه داري هم آ آ آ - 

  ...کنی باور حرفاشو نمیتونی باشی

  رسید؟؟ سکون و ارامش به میشه چیجوري...بگو حاال..خوب - 

  :گفتم زدمو بخشی ارامش لبخنئ 

  ...هستی که همونجا.. بایست - 

  ...نه طناز منو اما خندیدن میالد و محیا 

  ...:تنگ چشماشو و کرد کج سرشو 

  کنم؟ حرکت الهی مسیر تو چطور پس - 

  ..نمیذارم بزنی؟؟ دستی یه من به میخواي 

 هماهنگ و موزون جهان با تو حرکته اینجوري...حرکته حاله در همیشه جهان چون...حرکته مهمترین ایستادن این 

  ...میشه

 این نمیدونم خودمم...کرد نگام تعجب با...نبود لبهاش روي امیز تمسخر لبخند و خنده به منتظر چشماي اون دیگه 

  !!بشم شاعرهم میتونم توام کناره وقتی که میدونم خوب اینو اما..میومد کجام از جوابا

  : گفت بیشتري کنجکاوي با 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵٢٧ 

 این...نیست خدا میگن مثال..میکنن اعتراف خدا نداشتن وجود به اگاهانه نا و اگاهانه موجوادت همه بودي گفته قبال - 

  اعترافیه؟؟ جور چه

  نه؟ شنیدي میزدم حرف داشتم مامانم با وقتی - 

  ...اره یعنی داد تکون سري 

  :گفتم زدمو لبخندي 

  بشنوي؟؟ جوابشو واینسادي - 

  ...:من فوضوله هات خنده اون فداي به من آخ...خندید و پایینو انداخت سرشو خجالت با 

 این...کن دقت "نداري وجود اصال خدایاتو " اینکه با "نیستی تو خدایا" میگه خودش کفر تو کننده کفر کن فرض - 

 نخستین این و "خدایا" میگه...میده قرار خطاب مورد ندونسته و اگاهانه نا رو حقیقتی خودش جمله اول در فرد

  ...خداست وجوده به اعترافش

 صداي به اگه...میکنن تکرار خدارو نامهاي اگاهانه نا و اگاهانه بازدم و دم هر تو و میکشن دونفس هر کافر و مومن 

  ...میشید خدا ذکر متوجه بدید گوش خودتون تنفس

 گوش بیشتري ولع با طناز...بود جاخورده حرفام از...میکرد نگاهم عجیب چشمهاي با...کردم نگاه میالد به 

  !داشت عادت من صحبتاي به محیا...واداره بحث به منو میخواست...میداد

  : گفت میالد 

 چه بد و خوب انساناي بینه اونموقع..پروردگارن فرمانبردار و تسلیم همه مگه...برمیگردن من سوي به همه میگه خدا - 

  داره؟؟ فرقی

  :کرد اي سرفه و بیرون اومد اتاق از مامان 

  بدم؟ جوابشونو من میشه محمدم - 

  ...مایی سرور شما یعنی انداختم باال ابرویی 

 دیگیري و برمیگرده خداوند شادیبخش و خالق حضور به یکی جریان...هستن خدا از دو هر خدا روح و شیطان روح - 

 و خالق جریان از یا میکنن پیروي ویرانگر و مخرب جریان از یا ادما..اون اور رنج و مخرب حضور به) شیطانی روحه(

 عده پس...اون منشا به شدن نزدیکتر یعنی جریانی هر از تبعیت..خداست ي اراده جریان واقع در دو این و شکوفاکننده

  !!بهشت نام به جایی او خالق حضور در اي عده و..داره نام جهنم که میکنن استقرار خدا ویرانگر جریان تو اي
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  : گفت و کشید لبش به دستی طناز 

 سمتی به مارو زور با گایه..بشیم نزدیک بهش عشق با نذاشتن...ترسوندن خدا از مارو تحصیلی دوران تمام تو همیشه - 

 پیدا حضور چادري دختراي مدرسه مهم مسایل ي همه تو ها راهپیمایی توي باید همیشه چرا..نمیخواستیم که کشیدن

 خدا از ترسه به اینهمه و بترسیم ازش باید چرا متعالی صفات اینهمه با بزرگی و خوبی و زیابیی اینهمه با خدا میکردن؟

  کردن؟؟ تاکید

  :مالید هم روي به دستیشو زد و لبخندي مامان 

 از اونو مبادا بمونه دور ازش مبادا..بشه ناراحت و ناراضی مبادا که مراقبه دایما میورزه عشق معشوق به عاشقی وقتی - 

  ...میترسه که دلیله همین به بده دست

  ...باشم دور ازش ام لحظه یه نمیتونم که بفهمی میتونی...خبره چه پسرت دله تو بفهمی میتونی مامان پس...هه 

  :داد ادامه 

 نارضایتی و خشم از ترس...خداست دوري از ترس درواقع خدا از ترس...شیرینه و مقدس ترس یه ترس این منتها - 

  میترسه؟ معشوق از عاشق ایا اما...معشوق از عاشق ترس اون

  : گفت ارومی صداي با غمگین و خسته طناز 

  اختیار؟؟ یا جبره زندگی این واقعا - 

 سکه اما...شیر دیگه سمته از و خطه سمت یه از...سکن یک روي دو مثه اختیار و جبر...اختیار هم جبره همه - 

  ..اینا وراي مفهومیه اختیار نه جبره نه همینه اصل در زندگیم جریان...سکست فقط بلکه خط نه شیره نه سرنوشت

  دارن؟ باهم فرقی چه چی؟؟ اطاعت و تسلیم - 

  : گفت و زد لبخندي 

  ..معشوق به عاشق دادنه گوش...عشقه از ناشی دریافت و پذیرش ، تسلیم - 

  طناز؟؟ میگم چی میفهمی...پاداش به امید یا مجازات از ترس انگیزه به فرمانبرداي ، اطاعت 

 که خورده کجا از نیست معلوم که زخمیت نگاه اون کاوش داره لذتی چه...اره یعنی.... داد تکون سري حیرت با 

  !!افتاده اي گوشه غمگین اینجوري

  : گفت ارومی صداي با محیا 

  بپرسم؟ چیزي یه... مامان - 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵٢٩ 

  ...داد تکون سري 

  ...بخونه دیگرانو ذهنه میتونست داشت ادعا دوستام از یکی - 

  : گفت و خنده زیره زدم پقی 

  ....باووو کرد اسگلت - 

  : گفت و انداخت داري خنده نگاه مامان 

  ...بزنه حرفشو خواهرت بذار...محمدم - 

  :داد ادامه و رفت اي غره چشم محیا 

  ...بدم یاد توام به میتونم گفت - 

  : گفت و انداخت بهش اخمالویی نگاه مامان 

  ...نده بها دیگران تخیالت به جان محیا کن ولش - 

  : گفت میالد...نگفت چیزي و بست لب محیا 

   چی؟ یعنی خدا کلمه معنیه میدونی خودتون شما مهدویی خانومه ببخشید - 

  : گفت و کشید عمیقی نفسه مامان 

  ....بیاي خودت بذار...شو بیدار....آ خود به "خودآ" یعنی - 

  کجاست؟؟ - 

  ...همینجاست االن همین خدا - 

  کنم؟ پیداش جوري چی - 

  "آیی یافته " باید که تویی این...شه پیدا که نیست گمشده خدا - 

  چطور؟؟ دین - 

  : گفتم و باال گرفتم دستمو 

  ...کن برعکس و دین...گرفتم غریب عجیب جواب یه کردمو مامان از سوالو همین من..بگم من بذار - 
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  : گفت محیا 

  چی؟ که خوب "نید" - 

  )اهللا رام ایلیا الهی هدایت جریان کتاب از...( نیاز و احتیاج یعنی دینم و...نیاز احتیاج میشه انگلیسی زبان به نید اهان - 

  :کنه بیانش میخواست اول از کنم فکر که پرسید رو ساولی طناز 

  بخونم؟ نماز کنمو عبادت قلب حضور با چیجوري - 

  !!!!!هستی کی حضور در که بفهم - 

  : گفت حوصله بی محیا 

  ..که پاسخ و پرسش جلسه نیومدیم مسافرتا اومدیم بابا دیگه؟؟ موقع یه واسه بذارین سواالتتونو میشه - 

  : گفت و داد تکون سري طناز 

  ...بود من تقصیره ببخشید - 

  !دارمش قلبم توي...دارمش که هستی موجودي ترین اشتباه بی و ترین نقص بی تو نزن دار خنده حرفاي تقصیر؟؟..هه

  ...خودت خوده..توئه تقصیر من شدنه عاشق بندازن من تقصیر که رو چیزي هر البته 

 داشت دستشو بود گرفته کتاب مامان....دیدن تلوزیون به بودیم نشسته میالدم و من... حیاط تو رفتن محیا و طناز 

  :گفتم انداختمو جلدش به نگاهی..میکرد مطالعه

  کتابه؟؟ این مامان چیه - 

  !!!بخونم شدم بیکار اوردم بود؟ اورده برام کرانه پیش چندوقت که کتابی همون - 

 مامان که اي اهسته صداي با و زد پام رونه به اي ضربه میالد...شدم خیره تلوزیون صفحه به انداختمو باال ابرویی 

  : گفت نشنوه

  بزنی؟ باال استینی نمیخواي - 

  ...خندیدم 

  میگی؟ چی...هه - 

  ...باال میره داره سنت بابا...میگم دارم جدي - 
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  ..... ماشاال که تو میگی؟؟ چی خودتو - 

  !!میده زن ما به کی..هه - 

  داري؟ و کسی - 

  : کشید پیشونیش به دستی و خندید 

  میاد؟ من قیافه به - 

 زندگی دختر یه فکره بدون پسري میشه مگه...میاد همه قیافه به جان میالد اصن..میاد منم قیافه به...نیاد چرا اره - 

  ...کنه

  !!نمیشه چرا اره - 

  ...داري مشکالت تو خوب - 

  داري؟ رو کسی تو مگه - 

  :نکردم نگاهش 

  ... ندارمش - 

  .مرگ حده در...دارم دوسش اما ندارم اره.. گفتم دلم تو 

  :گفت و برداشت تکیشو 

  !نمیخوره اصن که یکی تو مثبت قیافه به جدي؟؟ - 

  ...خندیدم 

  هست؟ کی حاال - 

  : گفت و خندید..نداره ربطی تو به یعنی انداختم بهش نگاهی 

  ...فهمیدم بـــــعله - 

  :گفتم بود تلوزیون صفحه به چشمم که همونطوري...اتاق تو رفت مامان...بود سکوت 

   ادمیه؟؟ جور چه امیده این - 

  ...برگردونم سرمو نمیکردم جرائت چرا نمیدونستم اما...کرد نگاهم 
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  چطور؟ - 

  !مثال عیده نمیرن؟؟ مسافرت باهم اصن اینا...همینجوري - 

  : گفت کالفه 

  ..نیست بد خوبه - 

  :سمتش برگشتم 

  ...نیست خوب همون یعنی نیست؟؟؟ بد - 

  سید؟ بشنوي میخواي چی - 

  :گفتم کردمو جور و جمع خودمو 

  ...پرسیدم همینجوري بابا هیچی - 

 نمیخوام...باشه سختی توي طناز نیمخواد دلم...بود شده خورد اعصابم...اتاق تو رفت و کرد خواهی معذرت...نداد جوابمو 

  ...نبودم بخیل وقت هیچ من...باشه داشته بدي زندگیه

 دغدغه بی و خوب زندگی یه میخوام حداقل اما..نیست من ماله که حاال..ندارمش که حاال...میگم بار هزارمین براي 

  چرا؟؟...ناراحته و گرفته اکثرا...باشه داشته

 عذابش اینقدر که میکنه تداعی خودش واسه چیو...ریخت اشک روهمو گذاشت چشماشو ماشین تو بیخودي چی براي 

  ...طناز بزن حرفی یه...میده

 هردوشون...در سمته دویدم سریع....بیرون رفتن باورن تو یعنی..نبود بهشون حواسم اصن...بود اومده بند تازه بارون 

  ...میخوري سرما دیوووونه...صندلی رو بودن نشسته خیس

  ....دماغت قرمزه نوکه قربونه به محمد...میره جدید چیزیه یه قربونه دوباره محمد اونوقت 

 از محیا...دادم تکون تاسف نشونه به سرمو کمرمو به زدم دستمو...نشست لبم کنجه کجی لبخنده..گرفت خندم فکرم از 

  :زد داد دور

  ...استخر تو پریدي بیرون لباس با نشده وارد در از هنوز که توییم از بهتر ما؟ واسه میاي قیافه چیه؟؟ - 

 حالته به شلوارمو جیبه تو زدم دستمو دوتا...کردم تنم برداشتمو جالباسی رو از سوییشرتمو...دیوونگیه جور یه اینم...هه 

  ...سمتشون رفتم دو



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵٣٣ 

  ..تو برین بابا سرده - 

  : گفت و شد بلند سرخوشی با محیا 

  ....سرما تو میچسبه خیلی بخوریم بیارم چایی یه برم...خوبه خیلیم نه - 

 و سفید زیاد پوستش طناز البته...بود شده کبود دستش سرما از میمالید بهم دستشو...روش روبه نشستم و رفت محیا 

  ...سرما از بود شده شکلی این همین خاطره به بود گندمی کم یه نبود بلوري

  ...بود پایین سرش 

  ...ها شده سرد - 

  :شدم نیمخیز 

  ...میخورین سرما...تو بریم خوب - 

  ...باال انداخت سرشو نه عالمت به 

 شونه رو انداختم پشت از...نیومده محیا تا انداختم ویال دره به نگاهی...سمتش رفتم لرزون دسته با دراوردمو سوییشرتمو 

  ..برگشت...هاش

  ...سرد زیادم...محمد اقا نمیخواد نه - 

  :گفتم لبمو رو گذاشتم انگشتمو لبخند با...بگه چیزي دیگه نذاشتم 

  ...سرده گفتی االن همین...هیـــس - 

  ... نشستم 

  ... کوتاهین استین اخه - 

  :باال انداختم سرمو کردمو بسته و باز چشممو 

  ...خوبه نه - 

 لوس کردنیه؟ باور طنازه؟ تنه محمد لباسه خدا واي...کرد دسش استینشو و پیچید خودش دوره به تر محکم سوییشرتو 

  ...محمد نشو

  ...برگشت شکالت ظرف و فالسک با محیا 
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  !نشه سرد زودتر بخورین....بفرمایــــــید - 

  : گفت و انداخت ویال به نگاهی طناز...نشست 

  کو؟ میالد - 

  ...خوابید کنم فک اتاق تو رفت - 

  : گفت کنه نگاه بهمون اینکه بدون محیا 

  ...بیچاره نبود روش چیزیم...بود خوابیده زمین رو دیدم بود باز نیمه اتاق دره... اره - 

  ...بهش میدادي خوب - 

  ...روش انداختم - 

  :گفتم خنده با...نبود گفتن براي حرفی و خوردیم چاییمونو...کرد تشکر و زد لبخندي طناز 

  ....دارید خصوصی حرفه که نگید مادرتون جونه - 

  :گفت محیا 

  گفت؟ چیزي کسی مگه... وا - 

  ...اضافیه میکنه حس ادم ساکتین جوري یه اخه نه - 

  : گفت و خندید محیا 

  !همینه واقعانم خوب - 

  :گفتم زدمو پاش به اي ضربه 

  ...پررو بچه - 

  ...میخندید من به گاهی از هر محیام و بود شده خیره نامعلومی نقطه به طناز اینجورین؟؟ چرا اینا بابا اي..سکوت بازم 

  :شدم بلند کالفه 

  ..دیگه بریم پاشین - 

  کجا؟؟ - 
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  بندازین؟ نگاهی یه برندا این برین نمیخواستین مگه - 

  : گفت و انداخت موبایلش ساعت به نگاهی محیا 

  ...چاهاره تازه نیست؟؟ زود - 

  : گفت و شد بلند طناز 

  ...برگردیم زودتر که بریم...تاریکه هوا بخوري تکون بابا نه - 

  ...کردي باز لب خانوم عجب چه..افتاد راه سرش پشته...کرد تعجب محیا 

 کثیف شلوارم همین خاطره به بود خیس بودم نشسته روش که صندلی...درنیاري تنت از سوییشرتو این وقت هیچ کاش 

  ...زدم موهام به اي شونه کردمو عوض لباسامو...بود شده

  : عقبتر رفتم شد بلند دفعه یه...زدم صدا میالدو 

  میشی؟ بیدار اینجوري چرا حسین امام یا - 

   میکنه؟ چیکار برا و دور این تو خنده صداي 

  ...همینه مدلش این...هه - 

  : گفت و کرد جمع پتورو...شد بلند و زد لبخندي میالد 

  ..برد خوابم کی نفهمیدم اصن انداخت؟ پتو من رو کی - 

  ...در چاهارچوب به بودي داده تکیه خوشگلت ژسته اون با سمتت برگشتم 

  ..نخوري سرما روت انداخت برده خوابت دید... محیا - 

  : گفت و داد تکون سري لبخند با 

  میرین؟؟ دارین االن - 

  ...منتظریم شو حاضر بدو..میریم - 

  :گفتم زدمو لبخندي...در سمته رفتم 

  هست؟؟ اجازه - 

  : گفت و کنار رفت دفعه یه..نبود بهم حواسش 
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  .... ببخشید - 

  ...نیمخوره من درد به اینجاها گفت...نیومد کردیم اصرار مامانو هرچی...اومدن میالدم و محیام 

  ...رفتیم اون ماشینه با میالد اصراره با 

 تو اکثرا...نبودم موسیقی اهله زیاد...کرد پلی اهنگو سریع میالد...کردیم حرکت...بود نشسته امید صندلیه پشته طناز

  !باشه اخبار رو باید ماشین تو یا خونه تو یا بود مرضی چه نمیدونم اما نمیکردما گوشم...بود روشن رادیو ماشین

  : گفتم الکی اخمه با 

  ...این میگه چی ببینم بذار چیه؟؟ پرتا و چرت این - 

  :میکشید خجالت حتما و بود میالد ماشینه چون نزد حرفی محیا...دراومد طناز صداي که رادیو رو زدم 

 - کردین؟ قعطش چی براي...ا  

  :برگشتم 

  ... ببخشید خو - 

  ...کردم زیاد صداشم کردمو پلیش سریع...پنجره سمته برگردوند روشو حرص با 

  

   تو رفتاراهاي عاشقه من 

  شیرینم اندازه بی ترسه این 

 یه خوب ولی نبود اینجوري...شدم تحقیر کردم احساس زد بهم که تشري از....نمیشد اما کنم نگاهش میخواست دلم 

  ... بودم رنجیده ازش.بود بدي حسه

   پنهونه که چیزي عاشقه تو 

  میبینم که چیزي عاششقه من 

 به دستی کالفه...میشکونیم اینجوري این خاطره به ناراحتی؟؟ اینجوري دیگه عشقه یه خاطره به تو عاشقتم من نامرد 

  ؟.دلبستگی این میشه تموم کی خدایا آه.بودم کالفه... کشیدم پیشونیم
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  شد عاشق میشه اسمی هیچ بی 

   نیست کم دلدادگی این جادوي 

  کن مدارا تابی بی و عشق با 

  نیست ادم تقصیر من حواي 

  

 وجودت خاطره به..خودته نگاهه سره زیره همش همش..نیست ادم این تقصیر دلدادگی اینهمه کن باور من حواي 

  !نبودم پابندت اینجوري االن بودي زندگیم تو کمرنگ اگه.. نبودي اگه...

  هرشب ولی افتادم ازتو دور 

   نزدیکی بسیار میکنم حس 

  کاش اي من فانوس شد خاموش 

  تاریکی به نمیکردم عادت 

  )یزدانی رضا( 

  ...دلم تو افتادي صاف نه زمین رو....افتادي زمین رو اسمون از تو طناز 

  ...جذابی و تک محمد دله براي اونم نظیرت بی لبخنداي با همیشه تو نه...میشی جذابتر نمیگم هستی عصبانی وقتی 

 میشی...طنازي جوره همه...طنازي تو نه...ملوس و وحشی گربه یه مثه میشی نمیگم رمانا لوس شخصیتاي ي همه مثه 

  ...سوگواره جوري این دردش کودوم براي نمیدونم که ایستاده و محکم زنه یه

  !بخدا کم یه فقط...نیستی خودت کم یه ناراحتی وقتی فقط 

  !میکنه گریه داره حتما نمیدیدم چهرشو...شیشه به بود داده تکیه سرشو...کردم نگاهش برگشتمو دوباره 

  ...بیاد شادتر اهنگ یه زدم 

  )سیروان.....(میگه گوشم توي صدایی یه ، دیگه صبحه یه 

  :گفت میالد...نداشت العملی عکس...کردم نگاهش لبخند با 

  ...نیستم بلد من سید؟ برم باید کجا - 
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  :گفتم کردمو اشاره جلو به دست با 

  ...میگم بهت...برو مستقیم همینطوري فعال - 

 از اینبار...میشم داغ گرمت نگاهه و لبخندات با همیشه من عجیبه...بود گرمم...پایین داد شیشرو و داد تکون سري 

  گرفتم؟ گرما خورشید کودوم

  ..دادم فشار لبمو چندبار اشارم انگشت با و پنجره به دادم تکیه آرنجمو...گرفت خندم فکرم از 

  زندگیرو دارم دوست

  بد یا خوب 

   یا اسون اگه 

  سخت 

   نمیشم ناامید 

  چون 

  ...زندگیرو دارم دوست 

  !!باشی تو اصلی نقش زندگی این تو اگه ولی... رو زندگی دارم دوست واقعا آره...هه 

  میدونی؟!!! خوردم شکست لشگره یه تنهایی به من تو عشقه تو...لشکرم سیاهی که من 

  ...پارکینگ تو برد ماشینو میالد شدیم پیاده ما...رسیدیم من راهنمایی با 

  ...بچاپه منو و کنه خرید میخواست محیا که بود روزایی اون از اوه اوه...داخل رفتیم و نشدیم میالد منتظر 

 بهش خونوادست ي همه به متعلق که رو پولی نمیخوام میکنه فکر اونوقت بعد...نه بگم بهش لحاظا این تو نمیتونستم 

  ...بدم

 اي سرمه چرم دستی ساك همون یا بزرگ خیلی کیف یه کردم نگاهش...دیگه سمتی طناز و بود سمت یه محیا 

 چادرش...بگیرم براش داشتم دوست میخواست هرچی خوب ولی...بود دیگه برنداي از تر قیمت گرون فیال...بود دستش

  .زدم لبخند ناخداگاه...دیدم مانتوشو..کنار رفت

  ...بود نصب اینه روش که ستونی به دادم تکیه رو یکی اون و بود جیبم تو دستم یه...کنارش رفتم 

  اومد؟ خوشت - 
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  : گفت و پایین انداخت سرشو بود سرد 

  ...شیکه آره - 

  !من غنچه باشی دلخور من از نکنه...ترسید نگاهم...خوردم لبخندمو 

  :کنم نگاهش تا پایین گرفتم سرمو 

  من؟ از ناراحتی - 

  : گفت و کرد نگاهم کالفه 

  کردین؟ کاري شما مگه - 

  : گفتم زدمو الکی لبخند 

  ...ناراحتی چرا ولی نه - 

  :کرد زمزمه لب زیره و گذاشت و کیف 

  ...خدا تورو کن ولم - 

  !نامرد...میزنه حرف باهام اینجوري بدیه حسه چقدر...باشی بد اینقدر بودم ندیده تاحاال...ستون به دادم تکیه کامال...رفت 

  :دستم رو گذاشت ورزشی تاپ دوتا سمتمو اومد محیا...بودم عصبی 

  !دارم الزم...میگیرم دوتارم این من محمد - 

  :گفتم حرص با انداختمو لباسا به نگاهی 

  ...بپوشی چیزا این از تو ندیدم تاحاال من واال کنی؟؟ چیکار میخواي اینا با بگی دقیقا میشه - 

  :دادم ادامه کردمو اشاره طناز به دست با 

  گرفتی؟ یاد این از - 

  : گفت اروم میکرد نگاه منو باز دهن با محیا 

  !! گرفتم اینارو ورزش برم میخوام چیه؟ این - 

  :گفتم کردمو باز بینیمو هاي پره 
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  ...بریم بکن کارتو تر سریع - 

  : گفت غیظ با 

  جوري؟ یه لحظه هر تو چته - 

  :کردم کج رومو کشیدمو موهام به دستی 

  !!!توام کن ولم - 

 یه...انداختم نگاهی...بود کتونی دیوار یه کنارم...میکردن نگاه و میزدن حرف باهم...طناز سمته رفت و شد رد کنارم از 

  ...بود سفید و قرمز رنگه به که کنارش فیال کشیده آرم یه با اي سرمه کتونی

  ....بخرم میخواستم بود مدتی یه نبود بد...تومن هشتاد و صد...دیدم قیمتشو...بود سایزم...داشتم برش 

 حال در گوشه یه میالدم...جلویی برم االن نمیتونستم بودمو زده حرف بد باهاش خوب که بپرسم محیا از میخواستم 

  :گفتم جلوشو گرفتم...سمتش رفتم...بود کنا گرم شلوار زدنه دید

  این؟ چطوره - 

  میخوایش؟...قشنگه خیلی - 

  ...اره - 

  !!ببینم - 

  ..بود نگرفته هیچی...در کناره چرم صندلی رو بود نشسته انداختم طناز به نگاهی... دستش دادم 

  .... بخواد دلت تا محیام و گرفت کن گرم شلوار یه میالدم و کتونی یه من خالصه 

  ...بود نایک یه کنارشم..بیرون رفت همه از زودتر طناز...نذاشت که کنم حساب میالدم ماله میخواستم رفتم 

 چیزي یه دلم و بود خورد اعصابم...وایسادیم منتظرشون ماشین کناره و نرفتیم میالد و من...تو رفت همه از زودتر بازم 

  :گفتم میالد به لب زیره...بشم اروم تا میخواست

  داري؟ سیگار - 

  :نکرد نگاهم 

  ...نمیکشم - 
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  ...میالد کناره رفتم کردمو فوت دودو حرص با...کردم روشن همونجا خریدمو نخ یه...مغازه یه سمته رفتم 

  .. سیگاري نمیدونستم - 

  :نکردم نگاش

  !!میشکم اوقات بعضی - 

  ...جونت نوشه - 

  ....گرفت خندم 

  میندازي؟ تیکه چیه؟ - 

  :بشینه تا در سمته رفت و زد شونم به اي ضربه 

  ...هات ریه به بشه گوشت بکش... بکش داداش نه - 

  :نشستم منم 

  نه؟ نمیکشی قلیونم! نمیشه چیزي تا دوسه ماهی یه حاال - 

  ...سیگاره از بدتر بابا نه - 

  :گفتم تلخی لبخند با!! نمیاد خوشم منم... اره - 

  ...میکنم عمل بروز و مدرن کال من - 

  : گفت طوالنی سکوته یه بعده 

  بود؟؟ چی رشتت تو - 

  چطور؟... فلسفه - 

  : گفت و انداخت باال ابرویی 

  ...میزنی حرف جوري این... همون - 

  :گفتم زدمو لبخندي 

  چی؟ تو - 
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  ...روانشناسی ؟؟ من - 

  چی؟؟ خواهرت - 

  ...دستی صنایع - 

  ... جالب چه - 

  جالبه؟ کجاش - 

  ..گفتم همینجوري - 

  ...کرده خرید پس...بود دستش پالستیک یه طناز... شد پیدا کلشون و سر باالخره 

  :گفتم حوصله بی من 

  ...تنهاست مامان..خونه بریم - 

  !خونه سمته رفتیم...نکرد اعتراضی کسی 

 ****  

 بودي مهم خیلی براش اگه هه...کردم نگاه بهش دادمو فشار دستم تو مبلو دسته..بود کرده خرید شوهرش واسه..هه 

  ...جلوم میزه رو کوبیدم محکم و بود دستم تو که رو بشقابی ناخداگاه..خریده کتونی براش رفته..مسافرت میومد باهات

 که بفهمین نمیتونید..کنید درکم نمیتونین شما...نکنید نگاه اینجوري چیه؟؟ هان؟....میکرد نگام تعجب با مامان 

  !میسوزم چیجوري

  :گفتم سردي لحنه با منم...بخندي نمیگی ور و شر چرا...نمیزنی حرف چرا میپرسیدن هی میالد و محیا 

  !دنیاست نمایشنامه ترین دار خنده این...نمیزنی حرف چرا میپرسن هی بعد...میکنن اللت ادما هه - 

  !نبود راهی..خوب اما بودم پشیمون...برگردوندم رومو غیظ با نبود عمد روي از خدا به... ناخداگاه...کرد نگاهم سریع طناز 

 حال تابه بود ریخته بهم اعصابم واقعا...جام تو افتادم خودنمو نمازمو اتاق سمته رفتم زودتر همه از من و خوردیم شام 

 خیلی منو اینش بود نکرده برخورد خشک سردو من با حال به تا کنار به اینا اصن....بود برنگشته توروم اینجوري طناز

  !ازارمیداد

  !نمیگرفتم قرار طناز مقابل در اینجوري ولی بمیرم میخواد دلم... میفتادم یخیش چهره یاده 
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 بده من سرنوشت که کنم گله نمیخوام! شده من زندگیه موضوع دردناکترین این و نمیبینه منو ام ذره یه حتی اون واقعا 

  ...اما

  :گفتم دادمو فشار روهم چشمامو خسته 

 اتفاقاي همه چیکار؟؟وقتی میخوام اصن..نباشه زندگیم تیتراي از کودوم هیچ تو طناز وقتی!!! بده خیلیم!! بده ولی - 

 از من.... بعضیا همون براي باشه خوباش و بد تموم و زندگی همه...میکنن حال دارن بدجور بعضیا...بقیس واسه خوبش

  ...میدونم..زیادیه ي خواسته...میخوام تورو فقط دنیا دار

   تناقض؟؟؟ چقدر...باشه شده پرنده عاشقه سالخی اینکه مثه 

  منه؟؟ گلوگیر کی تا معرکه این..بانو چینت پر دامن فداي به محمد اي 

 با کنم چه!!!دارم عادت تو خیابون درختاي به من...خوب اما...زیاده گنجشک منه براي جا...بزرگ اعتراف یه طناز 

  هان؟ مسخرم عادتاي

 شب اصن...وگرنا اینجا به اوردم پناه... نمیشه من سهمه که نگاههایی از بودم کالفه... نبود کار در خوابی... خوابیدم دمر 

  داره؟ خواب به ربطی چه

  !میکنه فرق چیز همه شب اما باشه اعتنا بی چیز همه به روز ادم که راحته خیلی 

  !میکنه فرق خیلیم 

 همین به..میارن هجوم بهت گذاشتن باقی برات تو ذهنه پس در اونچه ي همه با شب نیمه ادما نمیشن تموم آدما 

  !تو افکاره خوراکه میشم راحتی

  !!!!نیستی من طالع تو جوره هیچ تو اینکه مثه 

 من براي خدا رو تو....کسی با تو خاص رابطه نه...باشه تو خاصیت "عشق" بذار...باش بامن..شو من براي طناز 

  !نمیدونه نگاهتو قدره که کذایی اون براي نه...باش

 توام اینکه یاد به..بیفتم مهربونیات یاد به کنمو گوشم نامهربونی وقتی تا...بانو بنویسم تورو صداي میتونستم کاش 

  ...میگه بد که شده گزیده دیده بدي بگم...باشی خوب میتونی

  !!!!!شدت به نیازمندم دادن رخ جهت خوب اتفاق یه به روزا این تو طناز 

 ولی...زدم لبخند ناخداگاه..اومدنت به مشکوکم بارون هاي قطره اولین مثه....اینجایی کردم احساس..بود بسته چشمام 

  :نبود من کالفه هاي نوشته صدا این
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  !محمد اقا - 

  : گفت و تخت لبه نشست فاصله با..دادم تکون سرمو ندادمو جوابشو...نشستم...بهت دادم نگاهمو 

  ...حالم اماخوب..پرروگیه...خدا تورو ببخشید - 

 نادم و شرمنده طنازه افکارم نگاتیوهاي تمام تو ذهنم لغتنامه تو اصن شرمندگی؟ و تو...بگه چیزي دیگه نمیخواستم 

  !نداره جایی

  !بیرون میزنه حرفام درون از عشق...اما..نخونی توشون از عشقو که پایین میندازم سرمو 

  ..نیست مهم...نداره عیبی - 

  ...نمیزدین حرف اونجوري نبود مهم اگه - 

  چیجوري؟ - 

  :شد بلند کالفه 

  .. بهم ریختم حالتونو که ببخشید کنم خواهی معذرت اومدم فقط... اصن - 

  :داد ادامه نیشخند با 

  ...دیگران حاله زدن گند به متخصصم من چرا نمیدونم - 

  :گفتم اهسته...برنگشت..گرفتم چادرشو...میرفت داشت 

  میکشی؟ دست داري تو...میکشه دست هست که چیزي از تنها نمیره هرگز زن - 

  : گفت لب حرکت با...بود نگران نگاهش...برگشت 

 عاشقی تنهایی دارم من..میمونه تنها عشق با تنها...نمیکشه دست هست که ام چیزي از...نمیره وقت هیچ زن - 

  بود؟ عاشق تنها نمیشه...میکنم

 رو کردم پرت خودمو دادمو قورت دهانمو اب...بود شده خشک لبم...کرد عبور کنارم از نسیم مثه...شد ول دستم 

  !!!!!!تخت

 قطره یه عشق درده از بار اولین براي... بار اولین براي...تلنگر کودوم خاطره به... چی سر از نمیدونم...بستم چشمامو 

  .... چکید مردونه و ناقابل اشک

  ....و..... و...میشه داده فشار روهم بغض از که لبام...تختیو رو میزنه چنگ که حریصم دسته 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵۴۵ 

  !!!!میاره فراموشی که...که...طناز چشمهاي 

  ...میزنه حرف نه...میره راه نه... میبینه نه تو بی منِ....بزنم حرف دهانت با...برم راه پاهات با..ببینم تو چشمهاي با بذار 

  ...نمیگیره جدي بودنشو که دنیایی با..میکنه مدارا تنها تو بی من 

  : گفتم "خود با" خیس چشمه یه با مونده مات لب زیره 

  ...میکنم فراموشش - 

  ...گفتم "خود بی" 

  

  "طناز"

 محمد از که روزي اون فرداي درواقع...بود شده خوب حالم...میگذشت شمال تو اقامتمون از سرعت به روز چاهار 

  !!!ببره پی خرابم حاله به این از بیشتر کسی نذاشتم کردمو ظاهر حفظ دیگه کردم خواهی معذرت

 و دریا لبه غروب میخوردیم ناهار میکردیم چیزي بازي یه حیاط تو میرفتیم میخوردیم صبحانه...بود هروزمون برنامه 

  !میذاشتیم بالش رو سر دغدغه عالمه یه با و میخوردیم شبم شامه

 شده آب میالدم یخه تازه...میداد جوابشو میالد یکی و میگفت اون یکی...بودن داري خنده زوجه واقعا میالد و محمد 

  !میکرد صحبت راحتتر محیام با و بود

 به بودنو حیاط تو میالد و محمد و محیا...حمام سمته رفتم برداشتمو حولمو...میکردم غسل و حمام میرفتم باید امروز 

  !! سمتشون رفتم و ها نرده رو گذاشتم حولرو!! میکردن بازي فوتبالدستی داد و جیغ با چندروز این عادت

  :گفت بلندي تقریبا صداي با و کرد نگاه فوتبالدستی به و زد لبخندي محمد 

  !!ها داداشتو این میکنم چیکار دارم ببین طناز بیا...بیا - 

 اینجوري بودم مجرد دختر اگه مطمئنم و...میشد صمیمی و اخت زود خیلی داشت که نچسبی ظاهر برخالف محمد 

  : گفتم زدمو میالد شونه به دستی لبخند با....نمیگرفت تحویلم

  میکنی؟؟ چیکارش - 

  واقعا؟؟ داشت تعجب گرفت دندون به لبشو لبخند با و انداخت باال ابرویی کرد تعجب حرفم از 

  اصال؟ بکنم کاري میتونم من ؟؟ من - 
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 و میکشید دسترو همینجوري که نمیکرد نگاه اصن میالد... بازي به داد نگاهشو...کردم کج سرمو نفهمیدمو منظورشو 

  : گفت و کرد بلندي خنده محیا...میزد داد

  ...نمیکنه نگاه اصن میزنی؟؟ کجا بگی دقیقا میشه میالد اقا - 

  : گفت و کرد بلندي خنده محمد 

  ....نیستی بلد بازي اصن تو فهمید مام خنگه ابجی بیا - 

 نگاهش لبخند با میالدم و خنده زیره زد پق محیا..میمردم خنده از داشتم...کرد نگاه محمدو فقط و بست لب میالد 

  ...کرد

  : گفت بلند صداي با محمد برداشتم حولرو...داخل برم تا در سمته رفتم حرف بی من 

  ...چاهارتایی کنیم بازي میخوایم تازه بیا کجا؟؟؟؟؟ - 

  :گفتم کردمو بلند دستی لبخند با 

  !!برمیگردم کنید بازي شما... میام - 

  ...داد تکون سري و انداخت طوالنی نگاه 

 موهام به دستی... زیرش رفتم و کردم باز و داغ اب دوش...کردم اویزون دراوردمو لباسامو و حموم داخل رفتم 

  ...شدم خیره روم روبه گرفته بخار ایینه به...کشیدم

  میري؟؟؟ داري کجا به...انداختم دختر به اي خسته نگاه...کشیدم روش دستی 

 براش کاش...نیستم مهم براش وقتی خریدم؟؟ براش چی براي اصن بدم؟ بهش سوغاتیشو چیجوري برگشتم وقتی 

  ...نمیگرفتم

  !!کنه اشتی سمتمو بیاد خودش حسه با بذار...ندم بهش کتونیو گرفتم تصمیم 

 کشیدمو سرسري سشوار یه...بذارم خیس موهامو نمیتونستم سینوزیت خاطره به...بیرون رفتم کردمو تمومش سریع 

 جلوشو.... سرم انداختم اي قهوه درشت گلهاي با کرم بزرگ گنبدیه روسري یه با و اي قهوه مانتوي یه...بافتمشون

 کنارش لبخند با...بود فکر تو و مبل رو بود نشسته مهدوي خانم بیرون رفتم...سینم برامدگی رو انداختم و زدمو سنجاق

  ...نشستم

  : گفت و زد عجیبی لبخند 

  بودي؟ حمام - 
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  نشده؟ اذان ؟؟ چنده ساعت راسی...بله - 

  ... مونده اي دقیقه بیست یه... نه - 

  :پرسید اروم نکرد نگاهم...دادم تکیه دادمو تکون سري 

  طناز؟ داري مشکلی شوهرت با - 

  :گفتم زدمو تلخی لبخند 

  ...زیاد نه - 

  ...میکنن بازي والیبال دارن دیدم در دمه رفتم..ها بچه پیشه برم شم بلند دادم ترجیح...نگفت چیزي 

  ...چراغ سرستوناي از دوتا بینه بودن کشیده بند یه نداشت تور اینجا 

 لبخند با منم...وایمیساد محمد کناره و طناب اونور میرفت خنده با گاهی محیا....باهم محیا و میالد و بود تنها محمد 

  ... سمتشون رفتم

  :گفت میداد میالدو سرویسه جواب داشت که درحالی و انداخت نگاهی نیم محمد 

  ...اینجا بیا بیا - 

  : گفتم اروم...ایستادم کنارش 

  ...نیستما بلد زیاد من - 

  : گفت و زد اي ضربه خنده با 

  ....سرت فدا - 

  ...بود شده راحت چقدر اما..نه نیومد بدم..شدم جوري یه صحبتش لحنه از 

  :گفت و خندید اونور از محیا...بهم نخوره تا صورتم جلو گرفتم دستمو...نبود حواسم من و زد اسپک محکم میالد 

  این؟؟ بلده بازي خدا تورو ببین...بیا - 

  : گفت و سرویس منطقه سمته رفت محمد 

  ...نباشه حرف - 

  ...میخوند کري محمد براي که دوختم میالد به نگامو خندیدمو 
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  ....بگیري نمیتونی و توپ یه که طناز سرت بر خاك...داد جواب محیا اینبار و زد محکمی ضربه محمد 

 اونور اینور خودشو میالد همش نمیکردم کاري زمین تو واقعا من... میالد سمته داد هولم و طناب اینوره اومد محیا 

  ...مینداخت

 میدوده میالد االن گفتم خنگم منه..نسوخت خودش دسته چرا موندم که توپ تو کوبید چنان محمد دسته افتاد توپ 

  ...زمین بیفتم بود نزدیک که صورتم به خورد توپ چنان..دیگه توپ دنباله

 حرارت ازش گرما از انگار...صورتم راسته سمته گذاشتم دستمو زدمو لبخندي...شد جمع چشمام تو درد اشکه 

  ...سمتم اومد کندشو خشونت با که بهش کرد گیر طناب...سمتم اومد سریع محمد...میومد

  :گفتم کردمو بلند دستمو...میزد حرف محمد به میالدم میخندید محیا 

  ...نداره عیبی نشد چیزي - 

  !!! ببینتم بتونه کامال تا پایین گرفت سرشو روم به رو اومد...پایین گرفتم صورتمو 

  !!بشه اینجوري نمیخواستم... ببخشید..نزدم قصد از خدا به طناز - 

  ....بدیم ادامه برین برین....نشد چیزي که میگم - 

  :زد داد و محمد باسن به کوبوند ومحکم توپ میالد 

  ...خوردي کجا از نفهمی که صورتت تو بزنم همچین.. ببینم اونور برو - 

 خودشو و بیرون انداخت و توپ محمد که کردیم بازي کمی...تور اونوره رفت بود من به نگاهش...نزد لبخند محمد 

  ...صندلی رو انداخت

  ...نیست بازي حسه دیگه کن ول - 

  : گفت و کشید موهاش به کالفه دستی 

  میکنه؟ درد - 

  ...خوبه بابا نه - 

  :نشست پاش رو و گرفت ابو...سمتم اومد و کرد بازش بود اونجا اب شلنگ یه شد بلد 

  ...شده سرخ...بزن اب یه بیا بیا - 

  ...اب زیره گرفتم صورتمو جلوشو زدم زانو!! بشه سرخ و بندازه جا بخواد که نبود سفیدم همچین پوستم 
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  ...میکردن مسخره و محمد خنده با محیا و میالد...شدم بلند کردمو خشک روسریم با 

  کنه؟ چیکار میخواد خودش زنه واسه میکنه اینجوري مردم زنه واسه محمد کن فک..فکر تو بودم رفته اما من 

  ...کنه تکیه کسی همچین به اینده تو بخواد که کسی حال به خوش...شد حوصله بی و نگران چقدر 

 چهره این پشته جذبه و مردونگی اونقدر ولی حرفا این و نیست نابی تیکه محمد بگن دیگران که نیست مهم...هه 

  ...میاد شرمت اوردنشم زبون به از که خوابیده معمولی

 اما...میشه من مثه دختري یه لرزش باعث و میرسه خودش ریخته و سر به که کسی...چشمه تمام... ظاهره فقط امید 

  ...نمیکنه باطنیش اراستگی براي تالش اي ذره

  شدن؟؟ چشم یه عاشق نیست؟ کردن تلف وقت این 

 انتظارم در خونه تو که اعصابی جنگ از طرفی از اما..بود شده تنگ امید براي دلم...گذشت تفاوتی هیچ بی پنجم روزه

  ....ندارم نیازي هیچ انگار خانواده این کناره..اینجا واقعا...داشتم وحشت بود

 مسافرت بودن رفته زنونه... تلفن پشته میکرد غر غر همش...ناله جدید ورژن بود شده جدیدا....مامان به زدم زنگ 

  ...میکردم فکرشو که اتفاقی براي فقط شد گرفته حالم اون از بیشتر...نیستم همراهش من چرا که بود ناراحت...

  ...خوابیده ي"امید" یه شراره نرفتن تو بودم مطمئن و...بود نرفته باهاشون شراره 

  ...میدیدن فوتبال بودن نشسته میالدم و محمد و اتاق تو بود خواب محیا بیرون رفتم کردمو قطع گوشیرو 

  ... میگفت ذکر دست به تسبیح و بود کشیده دراز تکی اتاقه تو مهدوي خانم 

  ...بودم کرده گیر توش که تاریکی و تنگ قفسه این جز به میخواست چیزي یه و بود گرفته شدت به دلم 

  :گفتم میالد گوشه دره پشت از رفتم 

  ...برمیگردم زود دریا لبه میرم من - 

  :سمتم برگشت 

  ..طناز میشه شب االن دیگه میریم فردا خوب چی؟ براي - 

  ...بزنم دوري یه برم میخوام گرفته دلم... نه - 

  :شه بلند میخواست و داد تکون سري 

  ..برسونمت میام پس خوب - 
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  :نشه بلند تا شونش رو گذاشتم دستمو 

  ...میالد برم تنها میخوام نه نه - 

  ...شده شب برسی تو تا پیاده اونم نمیشه که تنها میگی چی - 

  ...نیست راه بیشتر ساعت نیم بابا - 

  : شد بلند محمد 

  ...میبرمش من بشین میالد - 

  : گفت میالدم 

  ...کن تماشا فوتبالتو تو بشین...میرم خودم...واال نه - 

  !!بزنم بنزینم برم میخوام...دیگه میرسونم میگم بابا دارم؟؟ تعارف تو با من - 

  :گفتم سریع منم 

  ...بشم مزاحم نمیخوام محمد اقا بخدا نه نه - 

  : گفت من به توجه بی 

  ...منتظرم ماشین تو بیا بیا - 

  :گفتم میالد به رو دادمو تکون سري 

  ...پس رفتم من - 

  .... رفتم سرمو انداختم چادرمو...نشست 

  ..شده تقلب انتخابات تو....کنه حمله سوریه به امریکا قراره..کشتن بچه اینهمه سوریه واي واي واي 

  محمد؟؟ داره تو و من به ربطی چه اینا آخه خداااااااااا اي....اینجوریه هوا وضعیت 

   اخرش؟؟؟ بشی چی میخواي 

  میکنید؟ گوش رادیو میبرید لذت واقعا - 

  :گفت مقطعش ها خنده بینه واقعا؟؟ داشت خنده...بلند صداي با خندید 
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  ...مرضیه چه نمیدونم....باشه گوشم تو رادیو صداي جوري یه باید باشه هرچی ولی نمیدونم واقعا..نمیدونم - 

  :گفتم زدمو بیجونی لبخند 

  !!کنم گوش اهنگ باید همش دارم مرضی یه منم - 

  ....گذاشت و برداشت دي سی یه... در سمته کشیدم خودمو..کرد باز داشبورتو دره سمتمو شد خم 

  ...میرسیدم خونه به میخوندمو باهاش سرخوشانه که اهنگی همون....بسطامی ایرج...ریخت دلم شنیدنش با 

  کران بی سرابه اي آرزو آرزو 

  .....نشان بی امیده اي 

 چشمام گوشه از اشک قطره...دوختم چشم بیرون به دادمو تکیه سرمو...کردي ناامیدم...امید بهت داشتم امیدي چه..هه 

  !چکید

 ساله فقط اونم البته..میکردم خوشی قید بی که دورانی یاده افتادم دبیرستان شیرینه دوران یاده...کردم پاکشون سریع 

  ...بودي نشده پررنگ ذهنم تو اونقدر هنوز تو چون...بود اولش

  !!کرده روزارو اون هواي دلم اینروزا چقدر...هـــی 

  ...شدیم پیاده... ایستاد ماشین 

  ... خودم میرم دیگه...نکنه درد دستون - 

 و برگشت جیبشو تو زد دستاشو دوتا... برمیداشتم قدم اهسته اهسته...رفت من از جلوتر سر تکون با و نزد حرفی 

  ...ایستاد منتظرم

  :گفتم ارومی صداي با.. رفتم راه کنارش 

  ..برین میخواین.. نیست خطرناکم یا نمیترسما من - 

  :کرد نگاهم و ایستاد 

  ...دیگه برم نمیخوام حتما - 

 با اما..کنم فکر تو به..کنم فکر بدبختیام به هیایو از بدور تنهایی اینجا میخواستم من...افتادم راه زدمو زورکی لبخند 

  ..سمتش میرفت همشحواسم...کنم تمرکز نمیتونستم محمد وجوده

  ...من زندگیه مثه..بود طوفانی دریا...بودم ایستاده جلوتر قدمی چند من و بود نشسته محمد 
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  !!میگرفت قرار پشتم صفحه یه مثه و میزد باد و چادرم...بغلم زیره زدم دستامو 

  ...کنم فکر نمیتونستم چیزي هیچ به...پاهات زیره کردي له نه چیدن...چیدي تک تک ارزوهامو ي همه امید 

  ...اومدي کجا از دیگه تو...آه..بود محمد سمته تماما فکرم و حواس 

  :گفتم اما چرا نمیدونم... کنارش نشستم 

  ...خوبیه دختره خیلی مهتا - 

  ...بود زده زانو شنا رو روم روبه حاال تقریبا...دیدم حرکاتش تو اندازرو از بیش تعجبه 

  چی؟ - 

  :گفتم زدمو الکی لبخند 

  ...بخـــ هست ایم عالقه یه اون طرفه از..خوب...خوبیه دختر مهتا..میگم - 

  :فشار روهم چشماشو جلومو گرفت دستشو عصبی..بدم ادامه دیگه نذاشت 

  گفته؟؟؟ بهت اینارو کی - 

  : داد ادامه و کرد باز چشماشو

  هان؟ - 

  داشت؟؟ ربطی چه من به اصن..کردما اشتباهی عجب شدم هول بدم جوابشو چی نمیدونستم 

  ..نگفتم چیزي که من حاال؟ چیه مگه - 

  : گفت و کشید روهم دندوناشو 

  کنم؟ چیکار باید من...باشه خوبی دختره و بیاد خوششم من از مهتا چی؟؟ که خوب؟؟ - 

  :گفتم انداختمو بهش نگرانی نگاهه 

 میخواستم فقط..میاد نظر به خوبی دختره چرا؟ ببینم میخواستم...نمیاد خوشتون مهتا از گفت محیا اخه...میخواستم - 

  ...همین کنم عوض بهش نسبت نظرتونو

  :کرد حلقه پاش دوره دستاشم شکمشو تو کرد جمع پاشو...نکرد نگاهم...نشست کنارم و برگشت دوباره و زد پوزخندي 

  ...بگو خر کله محیاي اون به...نمیخوامش من - 
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  ...اخه - 

  :بزنم کامل حرفمو نذاشت 

  ...نمیاد خوشم نجابت با اونم کنه پنهون حسشو نتونه که دختري از من طناز..نداره آخه - 

  ...شده چادري خانوادت و تو خاطره به حتی اون - 

  : گفت و زد پوزخندي 

  ...ایه دیگه چیزه بحثه...حتی نیست اینام و فرهنگ سره بحث... میگرفتمش حجابم همون با حتی داشتم دوسش اگه - 

  چیه؟؟..خوب - 

 چشماشو کالفگی با اما چندبار...میکرد باز لب داشت هان؟ پري؟؟ چی از...داشت زجر..داشت درد نگاهش...کرد نگام 

  ...مالید صورتشو چندبار و بست

  :گفت و داد تگون پشتشو...شد بلند 

  ...بریم - 

  :ببینمش تا کردم بلند سرمو 

  ...شمــ...نمیام فعال من نه - 

  : گفت ماشینو سمته رفت من به توجه بی 

  !منتظرم - 

 مثال هه..نشد بدل و رد بینمون حرفی...ماشین سمته رفتم تکوندمو چادرمو...شدم بلند کردمو پوفی زدمو زمین به مشتی 

  :گفتم اي اهسته صداي با...بودیم خونه نزدیک... شد بدتر...کنم خالی دلی یه بزنم قدمی یه تنهایی برم میخواستم

  ...نداشتم منظوري من...کردم ناراحتتون اگه ببخشید - 

  : نکرد نگام 

  ...نمیفهمم عجیبتو نگاههاي منظوره وقت هیچ من منظور؟؟ - 

  ..کردم سکوت..نمیفهمم تورو حرفاي کال من...هه 

  !نزنم حرفی دادم ترجیح اما چی؟؟ پس بنزین بگم میخواستم شدیم رد بنزین پمپ کناره از 
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  !خونه سمته رفتم دو به کردمو تشکري لب زیره...شدم پیاده زودتر و نگهداشت 

  ...محمد سمته رفت شدو بلند قیافه عالمه یه با محیا ما ورود با که میکردن صحبت داشتن میالد و محیا 

 ***  

  "محمد" 

 نگاه بیرونو و ویلچر رو بود نشسته مامان....مامان اتاق تو بردتم و کشید لباسمو رومو روبه اومد عصبانیت با محیا 

  :سمتمون برگشت من بلند تقریبا صداي با...میکرد

  میکنی؟ اینجوري چرا ؟؟ چته - 

  ...چته تو نیست معلوم که فعال - 

  ...نزدیکم اومد...بود گرفته بدجور مامان...بهم کوبید درو بیرونو رفت حرص با 

  میکرد؟ اینجوري محیا چرا مامان؟؟ شده چیزي - 

  دریا؟ لبه بودید رفته دوتایی - 

  ...لرزید تنم 

  ...رسوندمش بردم بزنم بنزین برم میخواستم منم...نبود خوب حالش اینکه مثه...بره میخواست طناز - 

  ...برگرده تا شدي منتظر بعد - 

  ...بره تنها نیست خوب امانته ما دسته گفتم داره؟ عیبی مگه خوب اره - 

  : گفت و انداخت بهم غریبی عجیب نگاه 

  فهمیدي؟... میري تنها جایی طناز با که بارته اخرین این محمدم - 

  ...:کردم نگاهش زدم بهت نگاه با فقط نگفتم چیزي...زایید گاوم 

  شما؟ میگی چی مامان - 

  ...گفتم که همین - 

  ...متاهله زنه یه اون... اون شده؟؟ چیزي مگه مامان آخه - 
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 اونم بزنی حرف باهاش و بچرخی دورش نبینم دیگه محمد بود اخرم حرفه...همینه منم مشکله تماه - 

  !!خودته براي حرفا این که میفهمی توام میریمو فردا خداروشکر...صمیمی

  ...مامان - 

  ...محمد چشم بگو - 

  نشدم بیدار شامم براي حتی..خوابیدم و خوندم نمازمو...بیرون رفتم حرف بی دادمو تکون سري 

 بدونه کنم؟ چه...طناز...بود فرصتم اخرین و روز اخرین این و میریم داریم...نمیشدم باز لبخندي هیچ با و بودم گرفته

  بریزه؟ سرش به خاکی چه محمد...نگاهت بدونه...فکرت بدونه خیالت

 که واي...میشد شروع حاال همین از من معکوس شمارشه...اومد میالد ماشین با طناز اینبار...نشستم بستمو و صندق 

 محیا خوب اما..بودن گرفته هردو..بودن همین محیام و مامان...نمیشد باز یکبارم ابروهام گره...محمد شدي بچه چقدر

  ....طناز و میالد روي به اونم میزد لبخند عریضه نبودنه خالی براي

  ...بره فکرم دسته از زندگیم قراره قراره...بود ترسیده نگاهم 

 خوب بخشم لذت نگاههاي اخرین براي....کنم نگاهش و وایسما میالد ماشین کناره تا میکردم بیشتر سرعتمو 

  !کنم براندازش

 که بشنوم بار اخرین براي بذار...برم خوابالودت چشماي صدقه قربون بار اخرین براي بذار...ایستادیم صبحانه براي 

  ...غیرمنتظره و یهویی کامال اونم..جان میگی

 فکر نمیتونم باشم صمیمی باهات دیگه نمیتونم...کنم سرپیچی نمیتونم و چشم گفتم مامان به...طناز نمیگم بهت دیگه 

  ...طناز نمیتونم...منی براي کنم

 داشت محیا..نشستن کردنو جمع وسایالرو...ماشین سمته اومدم و انداختم بودمو گرفته که پنیري لقمه...بودم کالفه 

  معشوق؟ داري کار چی عاشق این با یعنی... باال رفت قلبم ضربان..سمتم اومدي..میاورد مامانو

 از دلخورم...دلخور و خسته نگاهه یه کردم نگاهش فقط...جلوم گرفت بودمو انداخته که اي لقمه و زد گنگی لبخند 

  ...بشی فراموش همینجوري نیستی راضی که بگو...طناز دستت

  نمیگیري؟ - 

  :نالیدم 

  ...طناز - 
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 از لقمرو کنم نگاهش اینکه بدون کردمو روشن ماشینو...انداخت بهم ناکی غضب نگاه...نشست مامان...کرد کج سرشو 

  ....دادم گاز سریع محیا نشستنه از بعد گرفتمو دستش

 طنازو وسایله میالد..بودیم در دمه...بودي من براي کم چقدر..کم چقدر دیدي؟؟...گذشت باد مثه روز هفت این تمام 

  ...گریه زیره میزدم میکردمو خالی مردونمو حرصه تمومه میخواست دلم...کرد خالی

  ...بزنم فریاد میخواست دلم واقعا...میزدم داد 

 بوقی میالدم..بود دنده به چشمم مدت تمام...کنم نگاهش نمیتونستم...تشکر عالمه یه کردو خداحافظی..شد پیاده طناز 

  شد؟ تموم طناز ؟ شد تموم یعنی...کرد خشکم خونشون در صداي...تو رفتی...رفت و زد

 دیگه حاال اما..اومد خالی دسته و تنها..میکرد فرق مهمونه این..رفت حاال و بود ذهنم تو چندماهی و بود مهمونی یه 

  ...برد خودش با دلمو تمام

 قراره عمریه که دیواري به نگاهی و انداختم دلم کوتاه دیواره به نگاهی یه غصه و غم با..داخل رفتن محیا و مامان 

  !بشه درست

 رو انداختم خودمو کوبیدمو بهم محکم درو....باال رفتم دو به و سالن وسطه انداختم همونجا داخلو بردم وسایالرم 

  ....تخت

 دیوونم داره که فراموشیه فکره فقط این..بکن فکرشو..کنم تحمل نمیتونستم....دادم قورت بغضمو و زدم متکا به چنگی 

  کنم؟ چیکار ایستادنو منتظرم باتوم با که روزایی این...میکنه

  ...دلبستگیام از عشق از بگذرم چیجوري....بادم قسمته تو از بعد پاییزي برگه شبیه 

  ...دله اسمش...داره اسم میتپه سینم تو که اي قراضه اهن این..بگم بذار اما کنم فراموشت میخوام طناز 

  میکنی؟؟ درکم 

  ...کافیه حادثه یه ثانیه یه فقط گاهی نفرت براي اما...الزمه وقت داشتن دوست براي میگن 

 وقت عمري فراموشی و نفرت براي...باختم دل دیدمتو حادثه تویه لحظه یه من...دروغه همش...ندیدن منو زندگیه پس 

  ...وقت هیچ شایدم...الزمه

  ...ندیدن تورو چشماي حتما...اسونه فراموشی که میگن دروغ..میگن دروغ همه 

 نگاهت نتونستم و کردي خدافظی که اي لحظه شد تموم امروز همین من براي دنیا...بود دروغی پیشبینی...دسامبر 21 

  !!کنم
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 از من..نه باشم نداشته دوست اینکه نه..میرم...خوب اما نبود کار در اومدنی البته..میرم زندگیت از...طناز میکنم فراموشت 

  ...متنفر...متنفرم بودن نخودي

 دلم روي بزرگی این به داغه که گناهه مگه تو عشقه...میذاشتن پیشونیش روي داغ میکرد گناه هرکی که میاد یادم 

  میذاري؟

  !من فکره طرزه و واقعیت بینه تفاوته چقدر...بودم دونفر بینه من دارم یقین حاال...ماست بین کسی که بودم کرده شک 

  ...کردم پاکش کینه و حرص با چکید چشمم گوشه از اشک 

 به محکمی چنگه بدبختی سره از..تخت رو نشستم...اتاق در سمته کردم پرت حرص با کردمو گوله دراوردمو پیرهنمو 

  ...افتاد میز روي لبتاپه به چشمم...زدم موهام

  ...برگشتم جاشو سره گذاشتم دوربینو...کردم کپی عکسارو تمامه برداشتم دوربینو پایینو پریدم سریع 

  ...اوردم عکستو پامو رو گذاشتم لبتاپو...تخت رو نشستم دوباره 

  :کردم زمزمه لب زیره...کشیدم صفحه روي دستی 

  امیدم؟ میري داري کجا...بودي امیدم تمومه تو - 

  ...تو نزدیکه تو کناره اونم...شادي محمد چه...بعدي عکسه زدم کردمو پاکش... بچکه اشکم نذاشتم 

  شد؟؟ تموم نگفتی مگه نمیکنی؟ فکر بهش دیگه نگفتی مگه...متکا رو کردم پرت سرمو بستمو حرص با درشو 

 تو همیشه عبادت مثله...نمازي مثله...عادتی مثله تو..بشی فراموش باید میره یادم گاهی خدا به...بود خودم از کرم 

  !!بیارمت جا به باید همش...فکرمی

  !کنم یاداوري خودم به باید مسواکه مثه فراموشیت 

  ....طنازه پیشه من جواباي تمام...نداشت سوال جاي این و..بودم کالفه 

  

  "طناز"

  ...بود شده تنگ اینجا براي دلم چقدر...کردم عوض لباسامو و تخت رو گذاشتم وسایالرو 

  ...بود نیم دو ساعت...تو بیاد نور تا کنار زدم هارو پرده...بود خاموش چراغا 
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 خودنمو نمازمو...گرفتم دوش یه...میداد بهش میشستمو باید بود دستم هنوز محمد سوییشرت کردم جابجا وسایالرو 

 براي باشم شام فکره باید خوب اما نبود گرسنم..شستم ظرفارو...بود زیاد نشسته ظرفه سینک تو...اشپزخونه سراغ رفتم

  ...امید

 و سرد نه اما میکنم برخورد محکم باهاش...کنم جلوه ضعیف قبل مثه نمیخوام...باشم داشته متفاوت رفتار یه میخوام 

  ...نیست صمیمی غیره رفتاراي معنی همیشه بودن محکم...جدي

  ...بدم سامونی سرو یه تختا این به تا حیاط تو فتم..تاشب بخوره خیس گذاشتم گرفتم برنج پیمونه دوتا 

 زودتر تا افتاب تو کشیدمشون سختی به...بشه تمیز تا روشون گرفتم شیلنگ...اومده بارون تهرانم پس...بودن خیس 

  ...بشن خشک

  ...امید اغوشه تو حتی نکردم تجربش تابحال که دارم ارامشی..خوبه بودن باشما چقدر...انداختم اینا محیا خونه به نگاهی 

  نیومده؟ خونه تواین کسی امید جز که باشم امیدوار یعنی...کردم ام گردگیري یه و برقی جارو متو اومد 

 از یکی این و...پشیمونم خریدش از هنوزم...کردم پنهون تخت زیره امیدو کتونی...بده تنهایی چقدر.. نداشتم کاري 

 یه سره ایشاال..میشه نزدم که زنگایی تالفی ندم چیزي بهش اگه...میکنم حسابش بودنم محکم جزئه که رفتارایی

  ...میدم بهش مناسب فرصت

 کوتاه استین حریر لباس بایه برداشتم مشکی کوتاه دامنه یه...کمدم سراغه رفتم...بود سررفته حوصلمم...بود پنج ساعت 

  ...پوشیدمشون...بود تنگ همیشه از بیشتر کمی و بود شل یقش....زرشکی

  ...کردم پام مشکیم تخت کفه فرشی رو دمپایی یه...باشم متفاوت براش کم یه بذار 

  ...بود برنزه تقریبا...زدم پوستم رنگه پودر کرم کم یه...بودم نکرده ارایش که بود وقت خیلی ایینه جلو رفتم 

  ...مالیدم گونه رژ همیشه از بیشتر....زدم ریملم یه...کشیدم چشمم پشته نازکی چشم خط 

 تکون چندبار کردمو باز موهامو....نبینی تالشو اینهمه اگه نامردي....میومد لباسم به چقدر... لبم رو زدم زرشکی رژه یه 

  ...اما داره دوست بیشتر فرمو موهاي بود گفته امید...افتاد اتو به چشمم...کرد نمیشد کار هیچ مو این با..دادم

 و بود نیاز یه این...بود شده تنگ اغوشش براي دلم شدت به...باشم متفاوت امشبرو میخوام خوب انداختم باال اي شونه 

  ...میشه بیدار هرزنی توي حسه این باالخره...نبود منم دسته

 دامنو سریع دادم فشار هم روي حرص از لبمو....کردم نگاه لختم پاهاي به...کردم جمع گلیپس یه با..کردم اتو موهامو 

 پشته دادم موهامو پوشیدمو لباسامو دوباره...بیرون اومدم و زدم دستامو و پا ژیلت با سریع حموم تو رفتم دراوردمو

  ...گوشم
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  ...بیرون رفتم زدمو مضطربی لبخند!! زدم عطر کمم یه 

 سریع...بردارم حموم تو از حلقمو رفت یادم... دستم رو کشیدم دستمو.. مبل رو نشستم..بود اي خورده و شیش ساعت 

  ....ریخت قلبم ناخداگاه..اومد ورودي دره شدنه بسته صداي بستم که و حمام دره...کردم دستم رفتمو

 خواست تا در پشته رفتم..داشتم هیجان دیدنش با اما نمیزد همیشه مثله قلبم...پنجره پشته رفتم و زدم عجولی لبخند 

  ....دادم سالم متعجبش چشماي مقابل در زدمو لبخندي...کردم اینکارو من کنه باز درو

  :داد جوابمو ارومی خیلی صداي با...ایستاد روم روبه و تو اومد...بود بهم نگاهش هنوز....داخل بیاد تا کنار رفتم 

  ....سالم - 

 از نرمشیم یه باید...کنم ابرازش نبودم بلد....کنه درك کوچیکو دلتنگیه این تا کنم چیکار باید نمیدونستم... جلوتر رفتم 

  ...نبود وقت هیچ که بود امید طرفه

  ....اشتیاق با نه...گرم خیلی نه اما کرد بغلم اونم...اومد خودش به کم کم اما...بود باز هم از دستاش...کردم بغلش 

  :گفتم لطیفی و اروم صداي با مونده باز دهنت چرا...کردم نگاهش 

  کنه؟ بغل شوهرشو مدتی از بعد زن یه که باوره قابله غیره خیلی - 

  ...وجودم از بود متعجب هنوزم...زد پلک چندبار و نگفت چیزي 

  :دادم خودمو جواب خودم 

 امید اما...بشه متعجب خونست تو اینکه از...کنه تعجب زنش اغوشه از مرد یه که اینه باورتر قابل غیره اینکه مثه اما - 

  نیست؟؟ هست خودش خونه تو نباشه مردشم قلبه تو هرزنی جاي

  مرد؟ برده ماتت چرا...داد تکون سري اروم و داد قورت دهنشو اب 

 و داره دوست چی شوهرم نمیدونم هنوز...هه... نه یا داره دوست نمیدونم...کردم درست ابلیمو شربت...اشپزخونه تو رفت 

  !!نداره دوست چی

 با کنم چیکار..بزنم حرف باهاش عشوه با و بیام راه ناز با نمیتونستم...نشست تلوزیون روي روبه و کرد عوض لباسشو 

  ...ندارم زنیت اصال من....میخوره تاریخ دونه زباله درد به تو نه خونتم تو خودم؟

  ...ندارم سیرمونی میخورمو دلسوز مادر یه مثه زندگیمو غصه بخواد دلت تا اما ندارم شوهرکش هاي عشوه 

  ...زد هم و کرد تشکري لب زیره..دسش دادم شربتو...انداخت بهم طوالنی نگاه کردو روشن تلوزیونو...کنارش نشست 
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  :گفتم اروم و پاهاش رو گذاشتم دستمو 

  نزدي؟ زنگ بهشون خبر؟؟ چه مامانتینا از - 

  :نگاهم تو دوخت چشماشو و انداخت دستم به نگاهی 

  ...تایی سه شیراز رفتن...زدم موبایلش به ولی...نشده درست کامل خطشون هنوز - 

  ...چسبیدم بهش بیشتر...نداشت توفیري برام نبودش و بود بود وقت خیلی دیگه که علی...افتادم علی یاده 

  :زد صدا اسممو 

  ..طناز - 

  ...شد کنده قلبم 

  جانم؟ - 

  : گفت لب زیره کرد نگاهم بیشتري تعجب با 

  شده؟ چی - 

  :گفتم زدمو بیجونی لبخند 

  !همین..برگشتم من باشه؟ شده چیزي باید مگه - 

  :کردم پیشدستی من که بزنه حرفی میخواست!! سمتم برگشت کامل و زد پلک چندبار بازم 

  بذارم؟ مرغ میخوري؟ چی شام - 

 تو کردم فرار سریع نشوندمو گونش به کوتاهی ي بوسه...داد تکون آره نشونه به سریه و داد فشار روهم چشماشو 

  ...اشپزخونه

 گمون محکمم؟؟ االن...کشیدم نفس چندبار بیجونی لبخند با سینمو قفسه رو گذاشتم دستمو...نکرد نگاهم..برنگشت 

  نکنم

  نکرده؟ فرق امید...میکردم اماده غذارو خاصی حسه با... دراوردم مرغم گاز رو گذاشتم و برنج

 رفتم...میشد سرخ داشت مرغم کردم دم برنجو!! میبینم اون تو تفاوتو کردمو فرق من شاید..نکرده شایدم 

  :گفتم هاشو شونه رو گذاشتم دستمو..باالسرش
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  ...جاش سره ببرم تختارو میخوام کنی؟؟ کمکم بیرون میاي - 

  !برم راه نقص بی میکردم سعی...میکردم احساس نگاهشو..رفتم راه جلوتر...شد بلند و داد تکون سري 

 دقیقه به دم دیگه محمد چرا..نبود تراس تو کسی انداختم بغلی خونه به نگاهی...همینطور امیدم گرفتمو تختو سره 

  وایسه؟ تراس تو نمیاد

  !گذاشت امید پشتیارم..انداختیم روشو قالیچه امید همراه انداختمو باال اي شونه 

  !تو رفت من از زودتر 

 تر راحت تا عقبتر کشیدم رو پشتی...حیاط تو بردم همرو کردمو اماده پاسفرم...دیس تو برگردوندم برنجم کشیدمو مرغو 

  !! بشینیم

  :زدم صداش لبخند با شدمو دراویزون از 

  ...شام بیا امید - 

 یه میشه یعنی...اومد بند نفسم...انداخت پاهام به نگاهی...کنارش نشستم اوردمو برنجم...بیرون اومد و کرد کم تلوزینو 

  کنم؟ احساس زنونگیو دیگم شبه یه باتو دیگه باره

  :کردم نگاهش دهنش گذاشت قاشق یه...جلوش گذاشتم غذاکشیدمو براش 

  خوشمزست؟ - 

  :نکرد نگام 

  ...خیلی... اره - 

  : گفت اي گرفته صداي با...دادم ادامه خوردن به بیشتري اشتهاي با زدمو لبخند 

  گذشت؟ خوش - 

  :نکرد نگاهم اما کردم نگاهش 

  ...میگذره خوش خیلی اینا با..خیلی اره - 

  : گفت و انداخت باال ابرویی 

  جدا؟؟ - 
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  .... اره - 

  :گفتم طعنه با 

  ! خوشگذشته حتما که تو به - 

  : گفت و حوض به داد نگاهشو 

  !نبود بد - 

  رفتی؟ کجا - 

  : گفت طوالنی مکث با 

  ...نرفتم جایی - 

  :کردم نگاش تعجب با 

  خودت؟ داري برنامه نگفتی مگه چی؟ یعنی - 

  : گفت و کرد نگاهم کالفه 

  ..نده گیر نرفتم جاییم... بودم همینجا طناز - 

  ...دادم ادامه دادمو تکون سري...پرسید سوال نباید اصال تو از هه 

  !!تو رفت بشقابمو تو ریخت غذاشو بقیه...کرد تموم من از زودتر امید 

 پهن خودمون اتاق تو سجادمو...داشتم وضو...نداشتم شستن حوصله...تو رفتم کردمو جمع سفررو...  نداشتم میلی دیگه 

 جلومو...بست درو اتاق تو اومد و کرد خاموش و بیرون چراغاي من به توجه بی امید....خوندن نماز به ایستادم کردمو

  !تخت رو زد شیرجه..پاش پایین کرد پرت و دراورد لباسشو...بود ایستاده

  "میخونم نماز کی محضر در دارم" باشه حواسم که نبود یادم اما...نماز وسطه میگرفت خندم داشت 

 اي دیگه فکره تو بود معلوم اما..میکرد نگاهم سرشو زیره بود زده دستشو امید..کردم جمع سجادرو دادمو سالم 

  ...کنار گذاشتم رو رودربایستی...میکرد تغییر روانمم باید شدمو متفاوت امشب...برداشتم در پشته از خوابمو لباس...بود

  ...دراوردم دامنمو دادمو قورت دهنمو اب..بود متوجهم حاال امید...دراوردم لباسمو ارومی به 
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 دستی...دادم تکونشون چندبار کندمو موهام از کلیپسو...نکرد اما...کنه کج میخواست نگاشو و کشید موهاش به دستی 

 چراغو کردمو روشن و تخت کناره آباژور...کردم اویزون برداشتمو و امید تیشرت با لباسمو و دامن...کشیدم سرم کفه به

  ...همینطور امیدم...پتو زیره رفتم...نمیخورد تکون....خاموش

 همه من! کنم جا قلبت تو میخوام بزور که خودم مثه....دادم جا انگشتاش بین ما انگشتامو...نزدیک خیلی بودم نزدیکش 

  ...تحمیله زندگیم ي

  :گفت اهسته اما مضطرب صداي با سمتم برگشت و داد فشار دستمو 

  طناز؟ میکنی داري چیکار - 

 کرد ول دستمو عصبی حرکت یه با...اما ببوسمش میخواستم...بوسیدم گوششو زیره...چسبیدم بهش بیشتر ندادمو جوابی 

  ...سرش رو کشید پتورم منو به کرد پشتشو و

  :زدم داد بازوشو به زدم محکمی مشته با گرفت حرصم منم 

  لعنتی؟ نیستم زنت من مگه میکنی؟؟ اینجوري چرا هان؟؟ چیه؟ براي مسخرت رفتاراي این - 

  :کشید داد و برگشت من از بدتر 

  ...ندارم حوصلتو...کن ولم طناز کن ولم - 

  :گفتم اما فکري چه با نمیدونم 

  میفهمی؟؟ میخوام من بچه من اصال - 

  : گفت لب زیره...میکرد نگاهم تعجب با و بود باز نیمه دهنش...نمیومد صدایی هیچ..کردم سکوت منم..شد ساکت 

  تو؟ میگی چی - 

  :گفتم بغض با 

  عجیبه؟؟ خیلی چیه؟؟ - 

  : گفت و باال کشید گردنش تا پتورو...کشید دراز اروم اروم 

  ...میزنیم حرف موردش در بعدا...طناز - 

  :درارم دستش از میخواستم پتورو 

  بگی؟ میخواي چی..بگو االن همین نه بعدا نه - 
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  :شد عصبانی 

  ...دور بریز مسخرم فکراي این ضمن در...طناز بعدا گفتم - 

  مسخره؟ فکره کودوم - 

  ...پرتا و چرت این و بچه همین - 

  ...خوابیدم بهشو کردم پشتمو پتو زیره رفتم کردمو پاك اشکمو...بست چشماشو 

 جلوي که بکنم کاري و وایسم جلوت میتونستم کاش...باشم نیستم که اونی نمیتونم..باشم قوي ادمه نمیتونم من

  ...خیلی سرسختی خیلی تو اما...کنی سرخم زنانگیم

 باهاش....زدم زنگ مونا به...نیومده هنوز مامان...گرفتم سوخاري مرغ بیرون از براش...زدم سر بابا به رفتم سر یه صبح 

  ..بزرگ مشکله یه...داریم مشکل گفتم اما چیه اصلیمون مشکله نگفتم...کردم دل و درد

 موسسه برم میخواستم فردا...میدادم بهش باید...انداختم محمدم سوییشرت...کردم روشن رو لباسشویی ماشین 

  ...بود شده تنگ پارسا براي دلم چقدر...کردم بهشون نگاهی لبخند با...دراوردم کمد از هارو بچه نقاشیاي...

 تو رفتم سرمو انداختم چادري...بود شده تموم ماشین کاره...کیسه تو گذاشتم کردمو پاسپارتو اصالح بعده نقاشیاشونو 

 تو رفت طوالنی مکث با..زد موش به چنگی و کرد غلیظی اخمه دیدنم با بود تراس تو محمد...کردم پهن لباسارو...حیاط

  ...کنم سالم بهش نذاشت حتی..باشه شده چیزي نکنه..ترسیدم..ریخت قلبم...کوبید بهم درو و

  :برداشت باالخره زدم چندبار...نمیداد جواب...زدم زنگ بهش.... برداشتم موبایلمو و تو رفتم 

  بله؟ - 

  ...سالم...الو - 

  :داد جوابمو اي گرفته صداي با 

  ...سالم - 

  شده؟ چیزي محمد اقا...اخه...شدما مزاحم ببخشید - 

  : گفت طوالنی نچندان سکوت بعده 

  شده؟؟؟ چیزي گفته کی - 

  ..ناراحتین کردم حس بودین تراس تو...اخه نگفته کسی - 
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  :نالید 

  ...طناز - 

  :میزد صدا ادمو اینجوري چرا این...خدا واي...لرزید قلبم 

  خوبین؟ محمد اقا - 

  ...نه - 

  دلخورین؟؟ من از - 

  هان؟؟ چی؟؟ براي تو از - 

  ...:بود اینجوري این چرا نچ 

  محمد؟؟ افتاده اتفاقی واي.... مادرتون شده؟؟ چی بگین نمیخواین - 

  نداري؟ کاري درگیرم خودم با من نشده چیزي طناز نه نه نه - 

  :گفتم سردي لحنه با برخورد بهم 

  خدافظ...نشم دیگم میکنم سعی... شدم مزاحم ببخشید - 

 که نبودم ادمی من...بود گرفته حالمو بدجوري...مبل رو نشستم خورد اعصابه با و میز رو کردم پرت موبایلو...کردم قطع 

  ...محمد اما بریزم بهم اینجوري ندارن زندگیم تو خاصی نقشه که ادمایی رفتاراي خاطره به

  ...مسخره...نمیگیرم تحویلش دیگه...بود خوردم اعصاب براي کنم فک.... میلرزید دستم 

  ...بود کثیف خدا همیشه اشپزخونه خوب اما نداشت کاریم زیاد...خونه کردنه تمیز به کردم شروع و گذاشتم اهنگی یه 

  :دادم مسیج محیا به 

  موسسه؟ میاي فردا جونم محیا عزیزم سالم - 

  توچی؟...میام اره..عزیزم سالم - 

  ..بریم باهم صبح پس...میام اره - 

  ..باشه - 

  ...سوال یه - 
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  جان؟ - 

  :بگیرم خودمو جلو نمیتونستم...بودم شده فوضول واقعا 

  شده؟ چیزي خوبه؟؟ حالش محمد - 

  چطور؟ - 

 پیش مشکلی شاید گفتم...کوبید درم تو رفت...تراس تو بود عصبانی دیدم حیاط تو کنم پهن لباس بودم رفته اخه - 

  ...اومده

  :داد جواب تاخیر با 

  ...نیست مهمی چیز نه - 

  ..فعال میبینمت صبح فردا پس....کردما فضولی ببخشید - 

 درست شام براي چیزي یه باید... نمیخوردم ناهار که خودم...میزنن مشکوك اینا چقدر..نداد جوابمو دیگه 

 گفت که اول...اینجا میان اینا خاله با امشب گفت...بود مامان...زد زنگ تلفن که میکردم خیس برنج داشتم...میکردم

  ...پر شکم مرغ و گذاشتم شیر سوپ! شد راحت خیالم امید پدره مادر فهمیدم اینکه بعد..ریخت دلم خاله

  :بیاد میالدم زدم زنگ 

  ..اونجا بیام خالتینا جلو مونده کارم یه همین بابا نه - 

  ..بودي امید صمیمه دوسته من داداشه از قبل تو...نکن لوس خودتو میالد واي - 

  ...بشه چی یه بیام میترسم..نمیدونم...نچ - 

  ...بیا شما نمیشه هیچی - 

  ...طناز راسی..میشه چی ببینم - 

  جان؟ - 

  چندسالشه؟ دوستت این - 

  :گفتم لبخند با 

  ؟ دوستم کودوم - 
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  ..دیگه محیا - 

  چطور؟...پنج و بیست - 

  ...اینطور که..اهان - 

  کلک؟؟ چی واسه - 

  :خندید صدا با 

  ؟ نداره ازدواج قصده - 

  :زدم جیغ خنده با..باشه اینجوري میالد نمیکردم فک...راحت چه..موند باز دهنم 

  .....مـــیالد - 

  بابا؟ چیه - 

  میگی؟ چی - 

  ...اومده خوشم ازش خوب - 

  :بلند صداي با زدم قهقه..خندیدم 

  شدي؟؟ عاشق - 

  ...میخوریم بهم میکنم حس..اومده خوشم ازش...طناز نه عاشق - 

  کنی؟ چیکار میخواي بعد...اوهوم - 

  ...چیرو - 

  جلویی؟ بري نمیخواي...دیگه موضورو همین - 

  ..زوده بابا نه...که االن - 

 و داري دوسش میکنی حس واقعا اگه همینطور اونم...میاد خوشش دوستاش از یکی برادر از محیا داداشی ببین - 

  ...کن اقدام زود میخوایش

  میگی؟ داري جدي - 

  دارم؟؟ دروغ من - 
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  ... سریع مسافرت یه با بگن میترسم زوده خیلی..اخه ولی - 

  :بزنه حرفشو نذاشتم 

  نداري؟ کاري...میگیره ته سوپم برم باید...فکرات این با میالد گمشو برو - 

  ..میزنیما حرف درموردش بعدا ولی نه - 

  نداري؟ کاري..باشه - 

  ...فعال نه - 

  خدافظ منتظرم - 

  ... گاز سمته رفتم سریع و مبل رو انداختم گوشیرو 

  ...زدم محکم همه یه برداشتمو مالقرو 

  

  "محمد"

  : زد داد اشپزخونه از محیا 

  نداریم؟ یخ مامان بابا اي - 

  :داد جوابشو سالن از مامان 

  ..ها بیچاره بودن تشنه..رو به رو اینکارگراي به دادم ریختم اب جان محیا - 

  ...میذاشتم دوباره من میگفتین خوب - 

  : گفت سرشو انداخت چادرشو 

  ..بگیرم یخ یه طناز از برم - 

  :گفتم نشنوه مامان که جوري..سمتش رفتم شدمو بلند ناخداگاه 

  ..میرم من برو - 

  : گفت و انداخت اي خصمانه نگاه 
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  ..میرم خودم نمیخواد - 

  :گفتم کشیدمو چونم به دستمو...ایستاد..کشیدم محکم چادرشو 

  ...نکن اذیت...محیا محمد جونه - 

  :گفتم ارومتر کرد اشاره مامان به چشم با 

  ..محمد جونه..نمیفهمه - 

 فراموشش نیمخواي مگه خر نفهمه اخه..شدم پشیمون...اما بزنم زنگ میخواستم...بیرون رفتم منم باال رفت خسته 

  چیه؟ براي کارا این پس کنی؟

  ... ببینمش اینبارم یه 

  ...پیچید خودش به برابر هزار من قلبه و پیچید ایفون تو صداش...زدم زنگ 

  بله؟ - 

  ...طناز - 

  :گفتم کشیدمو صورتم به دستی کالفه 

  ... میشه میخواست یخ محیا...سالم - 

  :بگم چیزي دیگه نذاشت 

  ...تو بفرمایید.. میارم االن - 

  ...داخل رفتم زدمو در بغله دیوار به مشتی..کشیدم عمیقی نفسه..زد و در 

  قسمتیه؟ چه این خدا واي....جلوتر رفتم قدم یه... اومد بدست یخ میکرد جمع چادرشو داشت که درحالی 

  ...بود سرد هردو لحنش ، نگاهش 

  ...بفرمایید - 

  :گرفتم بود صورتش به نگاهم 

  ...مرسی - 

  ..میکنم خواهش - 
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  :سمتش برگشتم... نمیتونستم در سمته رفتم 

  ...ببخشید - 

  ...میشه عوض نگاهت نجیبه لحنه زود چقدر..باال گرفت سرشو 

  چی؟ واسه - 

  ..نبود مساعد حالم...تلفن پشت زدم حرف بد - 

  : گفت و انداخت نگرانی نگاه 

  اومده؟ پیش مشکلی - 

  :گفتم کردمو نگاهش خاصی امیده با کنم؟ باور ترسید؟؟ نگاهت اینجوري محمد بخاطره تو شد رو و زیر دلم 

  ...نیست مهم...نه - 

  .!برم که نمیخواستم نمیتونستم..بیرون نمیکشید پام...پایین انداخت دوباره سرشو 

 فلزي لیوانه...بود زده یخ دستم...نشستم حیاط تو در پشته کوبیدمو بهم و در بیرون رفتم سریع گفتم ببخشیدي لب زیره 

  ...بود دار تب همه ذهنم فکرم یادم...بود بد حالم....صورتم رو گذاشتم یخو

  ...تو رفتم دستشو تو انداختم یخو حرف بی سمتش رفتم شدمو بلند جام از سریع...بیرون اومد محیا 

 میرفتم نباید فردا...بدم جواب نداشتم حوصله...بود زده زنگ اراد...اتاق تو رفتم...نفهمیدم عالقم مورد قیمه از چیزي 

  !!برم که نمیخواستم خودم طرفیم از..بود کرده تعیین مامان که قوانینی همون...موسسه

  ..بیرون کشیدمش..بود بیرون تخت از محیا لباس گوشه...دادم تکیه بهش و تخت پایینه نشستم 

 یه همگامش که کشیدم عمیقی نفس..توش کردم فرو سرمو زانومو رو گذاشتم لباسشو...شکمم تو کردم جمع پاهامو 

  !ببینه که نمیذارمم ندیده محمدو اشکه کس هیچ..کردم پاکش سریع...چکید ناقابل اشک

 درو اینکه بدون.!! نمیرم دیگه..نه دیگه...بودم بسته عهد خودم با اما کردم باز درو تراس سمته برم میخواستم شدم بلند 

  ...برگشتم رفترو راه ببندم

  :گفتم لب زیره کشیدمو چهرش به دستی...عکساش بازم کردمو روشن لبتاپو 

  میخواي؟ چی من از تو - 

  ...میکردم نگاه و طناز داشتم دوربین به کردن نگاه جاي به منم...بود کنارم...میالد و عشقم و من... تایی سه عکس یه 
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  ..هی!! میکنی خراب عکسارو میگفت محیا همیشه 

  : گفت و انداخت نگاهی محیا...بستم لبتاپو دره شدت همون به منم و شد باز شدت به در 

  ...داره کارت پایین بیا میگه مامان - 

  :شدم بلند تخت روي از ترس با 

  ؟؟ رفتم من گفتی بهش محیا؟؟ گفتی بهش - 

  :پایین انداخت سرشو 

  ...کرد مجبورم..شدم مجبور بخدا - 

  :رسید گوشم به بود شده بلند شکلی این بار اولین براي که مامان عصبیه صداي...واي...زدم پیشونیم به محکمی ضربه 

  کردي؟ صداش رفتی؟؟ کجا محیا - 

  : بیرون شد دوال بود کرده بغض محیا 

  ....میاد االن مامان اره - 

  : یقم به گرفت دستشو 

  ...بگو من به حداقل..بگو من به هان؟؟ شده؟؟ چت محمد - 

  ..:بود توهم استرس از اخمام....میلرزید دلم و دست...میترسیدم شه برمال چیزم همه اینکه از..بودم ترسیده 

  ...محیا - 

  ...بگو من به محمد جونم؟ - 

 عشقه سره مردونگیمو تمامه دارم من طناز..میگرفت گریم دیگه راحت چه..بودم شده دخترا مثه...هه....بود گرفته بغضم 

  !!!!من به لعنت..میدم باد به تو

  :نالیدم 

  ... من...محیا - 

  ...بگو - 

  :برهنم پاهاي به دادم نگامو و پایینو انداختم شونمو خسته 
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  ...دارم دوسش من - 

  :کردم نگاهش 

  ....همین - 

  :گونم رو گذاشت راستشو دسته اروم اروم....بود مونده باز دهنش 

  میگی؟ چی...محمد - 

  ...دستش رو گذاشتم دستمو...دادم فشار چشممو انگشتم با 

  ...بود مامان صداي بازم 

  کنم؟ چیکار محیا...محیا...اینجوري نمیخواستم...بخدا..نبود خودم دسته...محیا - 

  :گرفت دستمو چکید اشکش اما نزد پلک 

   بگم؟ باید چی - 

 غضبناکشو نگاهه...بود عصبانی شدت به...پایین رفتم کشیدمو دستش تو از دستمو بهش توجه بی... بود عصبانی مامان 

  ..روم انداخت

  :کردم پاك چشمامو 

  ...بشین - 

  :کردم صداش لب زیره کردم نگاهش...پایین اومد اروم اروم محیا...نشستم 

  ...مامان - 

  کردم؟ سرشکستتون اینکه بگی؟؟ میخواي هان؟چی چیه؟ - 

  چیه؟؟ حرفا این..هه سرشکستگی؟؟ 

  شده؟؟ چیزي مامان - 

  :پریدم ناگاه به من و زد داد 

  ...کرده گیر بیراه پسرم دله فقط نشده چیزي نه - 
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 شده خشک لبم..شد رو دلم دسته باالخره...دادم فشار روهم چشمامو عقبو کردم پرت سرمو...خالص تیره اینم 

 رسوا راحت محمد چیه؟؟ استرس و ترس دیگه کوچولو خواهر...میریخت اشک و میمالید بهم دسشو ترس از محیا...بود

  ...تردیدي و ترس چه دیگه...شد

  ...من مامان - 

  ...محمد نگو هیچی...هیـــس - 

  ...لرزید قلبم... برداشت اسمم اخره از مالکیتو "م" اوم که بود باري اولین این 

  :مصمم تصمیمش و بود محکم صداش 

 اینجا دیگه ما...میریم زود خیلیم...میریم اینجا از...خودتو کن جمع سریعتر...محمد میفروشیم خونرو هفته همین توي - 

  ...نداریم کاري

  ...افتاد پام رو از دستم..بود پسرش حاله از شدن مطع از بدتر حتی یکی این پام کفه افتاد قلبم 

  ..دید اشکمو مامانم...نکرد توجهی مامان اما نالیدم اسمشو لب زیره...بود ترسیده چشمام 

  !!نمیتونم...مامان - 

  : گفت قبل از محکمتر اما شد باز اخماش 

 خالی اینجارو ماه سره تا ما محمد فهمیدي؟..باش مشتري یه دنباله امروز همین از...نمیکنم تکرار دیگه محمد - 

  شد؟ حالیت.. میکنیم

 اتیش حاله در گذاشتن سینم رو که بزرگی داغه از من...من و بود سرد سالن سنگ...زمین رو نشستم..خوردم سر 

  :نالیدم بازم...کردم نگاهش همیشه از ضعیفتر...دستم به گرفتم سرمو...بودم

  ...مامان نمیتونم من... من...نکن خدا تورو مامان - 

 ملتمسم چشماي به دوباره و محیا به داد نگاهشو...میشه داغون داره درون از خودشم میدونستم..داد فشار روهم لبشو 

  :شد خیره

  ...نکن اینجوري خودت با..محمد - 

  :گرفتم دستشو سمتش رفتم چاهارزانو همونطوري 

  ...کنم تمومش مسافرت این بعده بودم داده قول خودم به مامان..میکنم فراموشش بخدا..نکن... محمدت جونه مامان - 
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   اینجوري؟ - 

  ...مامان...خدا تورو... مامان - 

   میفهمی؟...داري شوهر که داري چشم کسی به تو...بفهم...محمد - 

  :دادم فشار دامنشو 

 نکن مامان..نیست سکوت التماس اینهمه جوابه خدا به!!! دادم دل بهش من.. من...ندارم چشم بهش من مامان - 

  ...من با اینکارو

  :کشید موهام رو دستی...داشت درد چشماش...میکشید عذاب 

  ...بابا دله عزیزه خودته براي میکنم هرکاري - 

  ...کرد هدایت اتاق سمته ویلچرشو و کشید دستشو...اتاقش تو رفت گریه با و نیاورد طاقت محیا 

 روز و حال این به خودمو حال به تا...میلرزید هام شونه...دستم تو گرفتم گردنمو...شدم مچاله خودم تو بدبختا مثله 

 اینکارو من با چرا...نامرد کردم التماست من مامان...میشد خیس صورتم همینطوري اما کجا از نمیدونم...بودم ندیده

  میکنید؟؟

  میکرد؟؟ کارو همین بود بابا اگه میکنی؟ تموم حقم بهم رو پدري داري...هه ؟؟...بابا 

 اشک...اما صورتم...زمین به دادم تکیه دستمو...زدم زانو...همین...بذارید تنها دلم با منو..نمیخوام هیچی نمیخوام 

  :کشیدم عربده وجودم تمام با نمیتونستم دیگه...سالن سرده سنگه رو میچکید

  ...طنـــــاز - 

  

  "طناز"

 صدا منو اسمه....ندارم شک بود محمد صداي....حیاط تو پریدم پابرهنه سرمو انداختم چادرو هراس و ترس با 

 زنگ در سمته پریدم وار دیوانه بیرون میفتاد هی پاهام و بود پام دامن...میزد قلبم بودم ترسیده...کرد

 پرواز اسمون توي اي دسته که کالغایی صداي...باشه افتاده اتفاقی بودم نگران دل..کوبیدم در به محکم...چندبار..زدم

 اما چرا نمیدونم...کردم صداش....محکم میزدم در دستم کفه با....میکرد اضافه استرسم به میکردن غار غار و میکردنو

  ...نبود خوب حالش...میزد شور محمد براي همه از بیشتر دلم

  ...محیا....محمد - 
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 نفس نفس....شد باز در....زدم در قدرتم تموم با....نمیکردن باز لعنتیم دره این بودمو نگران...بود گرفته گریم 

 زدم داد...صورتش تو بود ریخته کج موهاش و بود خیس صورتش....کردم نگاهش...صورتم تو بود ریخته موهام...میزدم

:  

  هـــان؟؟ شده چی...نگرانی از میمیرم دارم نمیکنی؟؟ باز لعنتیو دره این چی براي - 

 روم از نگاشو..بود شده سرخ میکنه؟؟ گریه داره محمد..گرفت گاز راستشو دسته اشاره انگشته...نداد جواب 

  :زدم فریاد...میلرزید شکمش...برنمیداشت

  شده؟؟؟ چی...محــــمد - 

 شد کشیده سریع که بود جون بی اونقدر...کشیدم لباسشو...نمیزد حرفی و میکرد نگام فقط..میکرد روانیم داشت 

 لحظه اون...پام جلو کشیدم چادرمو ازادم دسته با...بود چسبیده لباسشو یقه سفت که دستی..بود دستم به نگاهش...طرفم

  ....باشه افتاده اتفاقی کسی واسه ترسیدم...نبود حالیم هیچی

  :زدم فریاد بازم 

  ....زدي صدا منو اسمه چرا المصب؟؟؟ نمیدي جواب چرا شده؟؟ چیزیش کسی...کن نگاه من به - 

  ...کشید سرك مردونش و زمخت هاي مژه الي البه از اشک..بست چشماشو...تر درداور...تر خسته...کرد نگام 

  ...برو - 

  ...گذاشت جا منگ و مات ومنو بست درو حرفی هیچ بی...شد ول دستم... عقبتر رفت 

 با و شده بد حالش کسی کردم فکر آن یه...زد صدا منو اسمه زدچرا داد چرا نمیفهمیدم...بازم اما...بود گرفته اروم دلم 

  ...حاال اما..میخواد کمک اسمم کردنه صدا

 انجام کارامو فرز و تر...میریختم اشک میرفتمو راه بیخودي...بودم درگیر...بود شده تموم برنج ابه...تو رفتم نذار حاله با 

  ....بود بریده امونمو خیال و فکر اما میدادم

  ...بود قرمز چشمام..کردم خشک موهامو...حمام رفتم کردمو خاموش زیرشونو شد اماده که غذاهام 

 از بود قرمز و طالیی کمربندي طرحهاي با مشکی روسري... ساده مشکی تونیک یه با پوشیدم مشکی ساپورت یه 

  ...بودم خریده تبریز

  ...میشن سورپرایز حتما...شدم چادري دیگه من بدونن اینا خاله هنوز نکنم فک...صورتم به زدم کنندم مرطوب کرمه یه 

  ...گذاشتم اماده شربتم لیواناي کردمو تزیین رو خوري میوه 
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 جوابمو محیام.. نمیشد...حیاط تو برم میخواستم هی...بود کرده مشغول فکرمو تمام محمد...نداشتم حوصله واقعا 

  ....نمیداد

 بود گرفته بود محیا صداي...برداشت باالخره...گرفتم خونشونو شماره...راحتی مبل دسته رو نشستم...بودم کرده کارامو 

  :شدید

  بله؟؟ - 

  :خوندمش نگران 

  ..شده چیزي..میشدم دیوونه داشتم دختر؟؟ نمیدي جواب چرا خوبی؟...محیا الو - 

  :خشک و بود سرد لحنش 

  ..نباش نگران..نه - 

  ...محیا - 

  : گفت کالفه 

  ...شد دعواشون محمد و مامان طناز - 

  :کردم تعجب 

  ...محمد..اخه واقعا؟ - 

  طناز؟ چی اخه - 

  ...ترسیدم همین خاطره به...کرد صدا منو اسمه کردم احساس زد داد محمد اخه - 

  : گفت تاخیر با 

  ...شنیدي اشتباه میکرد صدا داشت منو نه - 

 گوشم به واضح کامال صدا میکردم تمیز جاکفشیرو جلوي سنگه داشتم..ندارم شک گوشام به من بودم مطمئن نه 

  :گفتم حال این با اما...رسید

  ...شنیدم اشتباه من شاید - 

  طناز؟؟ نداري کاري - 
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  من؟ پیشه بیاي میخواي...نکن ناراحت خودتو... عزیزم نه - 

  خدافظ ممنون... نه - 

  داشتن؟ مشکل من با مگه ؟؟ میکردن اینجوري اینا چرا..موندم مات 

  ... ایفون سمته دویدم سریع محمده کردم حس..اومد در صداي لحظه همون.. انداختم ساعت به نگاهی 

  کیه؟؟ - 

  : بود امید صداي 

  ..کن باز - 

  نداشتی؟ کلید مگه - 

  ...مامانینام با -

 نشون نداشتمونو صمیمت اول همین از میخواست حتما اهان داشت؟ فرقی چه خوب..کردم باز انداختمو باال ابرویی 

  ...موزي اي...بده

 دندونمو..گرفت حرصم..نبود انداختم محمد اتاق تراس به نگاهی کار اوله همون... حیاط تو رفتم سرمو انداختم چادرو 

  : گفت و زد عجیبی لبخنده دیدنم با خاله سراغه رفتم کردمو بغلش... مامان سمته رفتم دادمو فشار هم روي

  پوشیدي؟؟ چادر خاله...طناز - 

  :کردم بغلش زدمو یخی لبخند 

  داره؟ عیبی...شدم چادري دیگه... جون خاله اره - 

  : گفت و شد عمیقتر لبخندش 

  عیبی؟؟ چه عزیزم نه عیب؟ - 

  ...کردم باز دروبراش...اومد علیم که میبستم درو داشتم داخل رفتن...بود نیومده علی داخل رفتیم همه 

  :گفتم زدمو لبخندي منم...میکردم جمع قیافشو باید االن گفتم کردم تعجب...کرد سالم لبخند با 

  ...اومدي خوش سالم - 

  : گفت و انداخت بهم اجمالی نگاه 
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  ...شدي خانوم چقدر - 

  ...بود دراومده خام و کال قیافه اون از دیگه بود گذاشته ریش ته زمانا اون خالف بر بود کرده فرق خیلی علیم 

  :گفتم پایینو انداختم سرمو 

  ...شدي اقاتر توام - 

 علیم حتما...هه..بود محمد اتاق چراغه به نگاهم..دادم تکیه در به کردمو فوت نفسمو...تو رفت و کرد صداداري خنده 

  ...خداروشکر..کرده فراموشم دیگه

  ...میخوره چایی گفت سجاد عمو...اوردم شربت براشون...داخل رفتم 

  ...کرد صدام...اتاق تو بود رفته امید 

  :گفتم سردي لحنه با...پیشش رفتم 

  چیه؟؟ - 

  ...اینجا اومدن قرنی بعده نگیر قیافه حاال اینا جلو - 

  :گفتم انداختمو بهش گستاخی نگاه 

  ....هستی پررویی ادم واقعا - 

  : گفت و انداخت باال ابرویی 

  کن؟؟ ظاهر حفظ میگم چون اهان - 

  :گفتم اي کننده منزجر لحنه با کردمو جمع چهرمو 

  ..میزنی بهم حالمو - 

 زدم پردرو ناخداگاه...کردم تازه نفسی..اشپزخونه تو رفتم زدمو خاله به لبخندي..بیرون رفتم...بگه چیزي نذاشتم 

  ..لعنتی نبود...کنار

  : گفت و پیچوند مچمو محکم...بود ایستاده پشتم عصبانی امید برگشتم...کردم تعجب کارام و خودم از 

  شد؟ حالیت...میزنی حرف اینجوري من با باشه اخرت باره - 

  :گفتم شدمو خیره چشمام گستاخی تو تمام پرروگی با منم 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵٧٩ 

  ...نمیشینم ساکت منم بدي ادامه همینجوري بخواي..میکنی حقم در که بدیایی جواب این - 

  :کرد بیشتر دستمو فشاره 

  بتازونی؟؟ میخواي اهان - 

  :گفتم زدمو عصبی لبخند 

  ...تو عینه بشم تازه مخیوام...اره - 

  :میداد تکون صورتم رو به رو انگشتشو و کرد پرت دستمو 

  ..داره بدي عواقب کردن بازي من با بگم بهت بذار ولی...  خانوم طناز باشه باشه - 

  زندگی؟؟ این از بدتر - 

  ..میبینی اینارو از بدتر کنی بازي من دمه با اره - 

  میکنی؟ تهدیدم - 

  ..میرسه نظر به اینجور - 

  : گفتم حرص با میرفت داشت 

  ...بشی گرفتار کاش...امید دیره خیلی که کردي چیکار باهام میفهمی روزي یه - 

  میکنی؟؟ نفرین - 

  ...همین میکشم آه شکستم دله با نه - 

  ...نداره ته و سر که شکستم دله میخواد دل ته نفرین نیست گیرا بکنن نفرینم ها شکسته راحت خیالت..هه - 

  ...داشتم حرص ازش که اینقدر بزنمش برم میخواست دلم...بیرون رفت و زد پوزخندي 

  ...بزنی حرف یادگرفتی توام هه 

 تخته رو شامو که داشتن اصرار علی و سجاد عمو...کشیدم شامو فامیل دوري از خاله هاي ناله و میوه صرفه بعده 

  ...اینا محیا خونه نره صدامون تا بیرون بریم نمیخواستم منم...بخوریم بیرون

  ...نشستیم بردیمو سفررو اسباس اینا خاله کمک با..شدم مجبور خوب اما 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵٨٠ 

 روشن چراغش..ببینم اتاقشو بتونم تا کردم کج سر...میخندیدن قهقه مامان و علی و میبافت چرند سجاد عمو هی حاال 

  ...نبود خبري خودش از اما...بود

  

  "محمد"

 کردنه رد بعده منم...نیومد بیرون اتاقش از اصال محیا نبود خبري خنده و شام از...ناراحتی شدت از میشدم مچاله داشتم 

  ...نرفتم پایین دیگه و اتاق تو رفتم طناز

 کناره گرفتم دستمو و باال کشیدم بینیمو..کردم پهن سجادمو...نماز حتی نداشتم هیچی حاله...گرفتم وضو پاشدم 

  ...وفا بی افتادم تو یاده...گوشم

 یک و....رفته باد بر عشق براي قراري بی سجده دو...یادت براي سکوت قنوت یک..هام خاطره براي گریه رکعت دو 

  ...تموم...دلــــم مرگه براي تشهد

 انداختمو دستمو حرص با....دادم فشار روهم چشمامو...ببندم قامت کنمو تمرکز کردم سعی...شد جمع چشمام تو اشک 

  ...گوشمه تو مسخرشون هاي خنده صداي...نمیشه نمیشه...تخت لبه نشستم

  ...میموند نباید که مونده جایی که منه دله این لعنتی...نکنه خدا گرفتم گاز لبمو...کنه لعنتت خدا 

  ...میومد تهشون و سر بی هاي خنده صداي...کردم باز درو..نمیشد اما ببینم حیاطشونو کردم سعی پنجره دمه رفتم 

 باز چشمامو!... کنم تجسم نگاهتو جنسه بتونم لحظه یه شاید تا بستم نگاهمو شیشه سرماي به چسبوندم پیشونیمو 

 دقیقتر داشت سعی شدش تنگ چشمه با...بود دیده منو نمیشد اما عقب برم میخواستم...ریخت دلم...بود طناز...کردم

  ...کنه نگاهم

 دسته از...کنه گریه خط اینسوي بشنوه خط اونسوي میخواد عشق کمی وقتی عاشق بگیره تماس شماره کودوم با 

  ...باشه گرفته دلت وقتی برنمیاد کاري اورژانستم

 حداقل..ازادي براي ایه دنجه جاي اتاقم کنجه...کن قفل درو...ببند پنجررو...نداشتم نگاهشو تحمل دیگه عقب رفتم 

 چه حاال...تخت رو افتادم و خوندم نماز قلب حضور بدون...دیواري چاهار این توي فقط اونم..باشمت داشته ازادانه میتونم

  بکنم؟؟ غلطی

 دیگه...دادم فشار چشمامو زدمو تخت به مشتی...کردم غلطی عجب...کنم سفارش دوباره بنگاه به برم فردا باید 

  ...تو رفتن حتما...هه...نمیومد صداشون

  ....میکنه حال داره عشقش دسته در دست نشسته خونش اونم میزنم پر پر خانوم این عشقه از دارم اینجا بگو خرو منه 
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 خدا اي...کنم جبران احمقانمو رفتاراي همه عقبو برگردم میخواد دلم واي...بفهمه تا مامان جلو نبودم ضایع اینقدر کاش 

  عاشقه؟ اینقدر وقتی کرد پنهان رو قلبی میشه چطور اخه....عقب به برگشت میشد کاش

 یادت به وقتی که شاهده خدا اما...نافرم داشتم سردرد ؟؟؟ داشتنی دوس اینهمه وقتی کرد پنهان تورو میشه چطور 

  ...جسمانی درده به برسه چه..میره بین از ذهنیمم درد دیگه میفتم

 دست از دارم عاشیو فرصت یعنی کنم؟ نگاهت لحظه هر اتاقم از نمیتونم دیگه یعنی....تخت رو نشستم...نداشتم خواب 

  ...باش متوجهم لحظه یه فقط تو...نمیکنم برات که کارا چه ببین بشین دلم کناره بیا لعنتی طناز میدم؟؟

 کوچیکترین دنبال فقط عاشق منه اما کننده قانع دلیل تا هزار..هست فراموشیت براي...کردن ترك براي دلیل تا هزار 

  ! موندن کنارش براي بهونم

 رفتم..بود باز مامان اتاق دره الي...تاریک خونه و بود خاموش چراغا...پایین رفتم...میگرفتم ارامش باید... بیرون رفتم 

  ...میخوند کتاب و تختش رو بود نشسته..تو

  :گفت ارومی صداي با...پایین انداختم سرمو...کرد نگام 

  شده؟ چی - 

  :کردم نگاهش...افتاد دستگیره از دستم 

  ...مامان - 

  :کنارش نشستم احتیاط با...بشین بیا یعنی تخت به زد دست...تر کنار رفت 

  ...مامان - 

  ...بودم شده بچه...داد تکون سرشو 

  ...محمد جانه...مامان..بگذر خیرش از و بیا - 

  :داد فشار روهم چشماشو 

  !خودته صالحه به میکنم هرکاري...مادر خودت با نکن اینجوري...جان محمد نکن - 

  ...بکشم هوار...کنم گریه...بزنم داد میخواست دلم...میلرزید دلم 

  :کشید گونم به دستی بغض با مامان....چکید اشکم 

  ...نبینم اینجوري پسرمو بمیرمو من - 
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  :کردم ناله...خورد چنگ بیشتر دلم 

  !!بشم قول بد نذار... بودم داده قول دلم به و طناز من مامان - 

  :زد چنگ موهامو...پاش رو گذاشتم سرمو 

  ...دلت خودتو با نکن محمدم - 

  ...زدم دامنش به چنگی 

  ...میسوزه بیشتر بدوئه اگه..میسوزه وایسه اگه...گرفته اتیش که شدم ادمی مثه - 

  ...محمدم...میکنی فراموشش...میکنی دل توام...میریم اینجا از..میریم - 

  :کردم نگاهش 

  ..شدم گرفتارش بدجوري... نمیتونم مامان - 

  :عقب انداخت سرشو 

  ...بدي کسی همچین به دل نمیکردم فکرشم...نبودي عشقی همچین اهله اما بودي..نبودي دل اهله تو محمد - 

  ...نبود خودم دسته حالم دیگه دیدمش چادر اون تو که وقتی از مامان..بکنم نمیتونم کاریم و دادم - 

  ...خدا تورو کن درکم 

  ...میکنی فراموش بخدا میکنی فراموش باشی دور ازش و بریم... محمدم میگم خودت براي من - 

 یعنی من براي طناز و همیشست از بحث نیست فردا و امروز از صحبت مامان...نمیشه جدم به...نمیشه...اما میخوام - 

  .. مامان...همیشه

  :دستاش تو گرفت سرمو 

 بریم میخواي دیگه؟؟ شهره یه بریم میخواي اصن...خودتو میدي عذاب...میکنی تداعی خودت براي خودت محمد - 

  هات؟ عمه پیشه

 تقدیر درختاي پشته پیشنهاداتت و شما.. هست ته و سر بی هندیاي فیلم شبیه کافی اندازه به من زندگیه دلم عزیزه - 

  ...خدا تورو نشین پنهان حادثه و

  ...اما...میشناسمش...خوبیه زنه واقعانم...خوبه میدونم - 
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  :بده ادامه نذاشتم 

 جوره مردا میکنن نگاه همجنساشون به دیگه دیده یه با زنا...خوبه میکنی فکرشو که چیزي اون از بیشتر مامان - 

  ...خوبه خیلی بدون...خوبه میگه مرد یه وقتی مامان...دیگه

  : گفت و زد لبخندي مامان 

  ...بودم ندیده سن این تو اونم پسرمو اشکه تاحاال - 

  : زدم غمگینی لبخنده 

 که اونی دیگه..کرده عوض منو طناز عشقه مامان...عمرم کله تو...بودم ندیده اینجوري خودمو تاحاال من هه گریه؟ - 

  ...کنه درك عشقمو عمقه نمیتونه هیچکی..نیستم بودم

  :گفتم بوسیدمو صورتشو...شدم بلند 

 چه دلم با سرنوشت ببینم بذار فروش واسه میذارم اینجارم و خونه دنبال میرم فردا از...میگید خودم براي میدونم - 

  ...میکنه

  : گفت گوشم زیره..نشوند پیشونیم روي محکمی بوسه و نگهداشت سرمو دستش دوتا با که باال میاوردم سرمو داشتم 

  ...بگیره ارامش اونم تا ارومی که بگو...کن ارومش برو باشه بال و هول تو محیا کنیم پیدا ارامش تو و من عیبه - 

  ...نداري دلم از خبر اما.. ارومه ظاهرم.. هه 

 رفتم...نشوندم گونش به اي بوسه روشو انداختم پتورو...بود خواب...کردم باز اتاقشو دره...بیرون رفتم دادمو تکون سري 

 یا..میکرد نگاه اتاقم تراس به داشت طناز....نشم معلوم که ایستادم جوري...میرفتن داشتن...میومد بازم صداشون...اتاق تو

  میدیدم؟؟ اشتباه من

  !!بکنم بدبختیم خودمو حاله به فکري یه باید..نمیشه زندگی من براي اینا...کنار رفتم 

 و شعرا همون وسط گذاشت و نوشت باید تورو..نمیخوري زندگی درد به تو...میکنم قایمش و دارم دوستت مینویسم 

  همین..اومدي ازش که هایی قصه

  

  "طناز"

 و کاناپه رو انداخت خودشو دیدم ناباوري کمال در برداشت کمد از پتو یه و اتاق سمته رفت تشکر و حرف بی امید 

  ...خوابید همونجا
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 محمد چهره مدت تمام گذاشت هم روي چشم میشد مگه اما...بخوام تا رفتم کردمو مختصر وجور جمع یه...درك به 

  ...بود چشمام جلو

  !میشه حالی یه براش دلم میکنم مقایسه شمال تو بشاشش چشماي و چهره با که و پژمردش نگاه اون 

 داشت امید وقتی حتی...نذاشتم روهم پلک صبح خوده تا میدونه خدا...بهم ریختن اینقدر که شد چی دفعه یه نمیدونم 

 احساس..سست بدنم بودمو کسل...پایین پریدم تخت از رفتنش از بعد...نکردم نگاهشم حتی اما...بودم بیدار میرفت

  !!!بودم گرفته درد بدن الکی زدن غلت از میکردم

  ...کمد تو گذاشتم کردمو جمعش...بود نکرده جمع پتوشم حتی امید.کردم درست رو تختی رو 

  ...شستم سینکو و ماشین تو چیدم رو ظرفا...البته اشپزخونه بیشتر بود ریخته بهم تاحاال دیشب از خونه 

  ...باشه بیدار نداره امکان صبح موقع این گفتم خودم با...دیدم محمدو شاید حیاط تو برم که میکردم دل دل همش 

  ...کردم اتو مقنعمو و شلوار مانتو...بود زود خیلی االن اما موسسه برم میخواستم...بیرون رفتم زدمو جارو اشپزخونرو کف 

 هارم بچه کاراي کیسه انداختم چادرو کش پوشیدمو کفشمم...بود شده نه حدودا ساعت که دادم طولش اونقدر 

  ...برداشتم

 حدس...نیومد محیا وایسادم چی هر در دمه...برگشت مغلوب نگاهم..باشه شاید تا انداختم چشم حیاط تو...کردم دروقفل 

  ...برم مترو با گرفتم تصمیم...افتادم راه پیاده خودم نداشتم کارش به کاري منم....نمیاد امروز میزدم

  ...تو کردم کلمو کردمو باز درو...باشه اومده من از زودتر محمد شاید گفتم..زدم در اروم 

 و شد نیمخیز جاش از کردم سالم لبخند با کردمو باز کامل درو تو رفتم...نبود محمد از خبري اما بود نشسته اراد 

  : نشست

  ...عجب چه..سالم - 

  :صندلی رو نشستم 

  ...تاخیر عالمه یه با البته...مبارك نوتون سال - 

  :داد تکون سري و زد لبخندي 

  کجاس؟ کرانه - 

  چی؟ وسید محیا...بیاد نمیتونه امروز - 
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  :کردم جمع لبخندمو...دادم تکون سري منم 

  ....نیومد شدم منتظرش هرچی اما میاد گفت من به دیروز محیا نمیدونم - 

  : گفت نگرانی نگاه با و کرد پهن میز رو دستاشو 

  شده؟ چیزي - 

  ...واال نمیدونم - 

  چی؟ یعنی - 

  ...داشتن بد دعواي یه اینکه مثه...مادرش و محمد دیروز...اخه - 

  :شد بلند جاش از 

  ...نمیشه اصال مهدوي؟ خانم و محمد...نداره امکان - 

  ... بیرون رفت و برداشت موبیلشو اراد...دادم تکون سري 

  ...گونش به چسبوندم گونمو نشوندمو گونش رو محکمی بوسه....بود خواب...پارسا اتاق سمته رفتم منم 

  ...بیداره پس...بود بسته چشماش...لباش رو اومد لبخند اروم اروم...شدم خیره بهش کردمو بلند سرمو 

  :گفتم گوشش زیره 

  ...دستت بدم کامل فرفریمو موهاي اومدم امروز... وفا الوعده - 

  : گفت گوشم زیره...بغلم تو پرید لحظه همون و کرد باز چشماشو 

  ...بود شده تنگ برات دلم - 

  :گفتم و دادم بیشتري فشار 

  ...طناز عزیزه همینطور منم - 

  :گفتم قبل ارومتراز انداختم بود خواب که اي بچه به نگاهی...برداشت سرم رو از چادرو اروم...کرد نگام 

  ....هست کسی اینجا میبینم باره اولین تنهایی اتاق تواین همیشه چرا... کنی لخت مارو سره اینکه از قبل راسی - 

  :شد پژمرده نگاهش 
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  ...مردن همشون..دیگه تاي سه اون - 

  ...کرد اي احمقانه کاره همچین کی..مردن که میگفتن پارسا به نباید...موندم مات 

  هان؟ گفته؟ بهت کی - 

  ...گرفتن مراسم براشون خوب - 

  : گفت خنده با بازم دادم تکون سري کردمو فوت نفسمو 

  ...درار مقنعتو...نکن پرت منو حواسه دیگه خوب - 

  ...بود مونده باز دهنش...دادم تکون موهامو چندبار کردمو باز کلیپسمو...دراوردم مقنعمو بستمو و اتاق در...زدم لبخند 

  ...بودم دیده ذرشو یه من....داري مو چقدر واي - 

  : گفت خنده با.کشید دست موها تو چندبار و شد بلند زانو رو..کنارش نشستم 

  ...داره دوست...هه...میگم محمد عمو به اینبارم - 

  :کردم کج سرمو کردمو گنگیم اخمه اما خندیدم 

  داره؟ دوست - 

  ...بلندبلند...میخنده میگم تو موهاي از...میزدم حرف وقتی نمیخندید اینجوري وقت هیچ اخه اره - 

  : گفتم انداختمو تخت کناره کیسه به نگاهی بودم؟ شده اینجوري چرا...کردم فوت نفسمو..اهان 

  ....دیوار به بزنیم باید....اوردم کردمو درست نقاشیارو همه - 

  ..کشوند خودش دنبال منم شد بلند و زد لبخندي 

  

  "محمد"

 همیشه از تر شلخته کشیدمو موهام تو دستی...بودم نذاشته روهم پلک صبح الهه خوده تا و روتخت بودم نشستم 

  ...کردمش

  :بود آراد..خالمه خیاله هه...برداشتم و گوشی رو پرید اما امیدي چه به نمیدونم....بود موبایلم صداي 

  بله؟ - 
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  هان؟ نمیدي؟ جواب تاحاال دیروز از چرا خر مردتیکه - 

  :گفتم تاخیر با دادمو فشار روهم چشمامو 

  اراد؟ میخواي چی - 

  میگه؟؟ چی طناز - 

  : شد باز خستم چماي اسمش شنیدنه با 

  اونجاست؟ مگه ؟ گفت چی چی؟ - 

  ...کردي فرق درجه هشتاد و صد یعنی سید... واااااااي - 

  : پنجره پشته رفتم کالفه 

  یانه؟ میگی - 

  ...شده دعوات مادرت با گفت - 

  :دادم جواب قبل از ارومتر کشیدمو پیشونیم به عصبی دستی...دادم فشار روهم بیشتر چشمامو...شد منقبض فکم 

  چی؟ که خوب - 

  باشین؟؟ کرده دعوا مادرت و تو نمیکنم باور اصن ؟؟ تو سید - 

  ..خونه واسه کنی؟ سارش میتونی دوستت همون به دوباره....اراد...شده که حاال - 

  میفرشین؟ دارین - 

  ...اره - 

  شدي؟ منصرف گفتی توکه - 

  ...اراد فهمیده مامان - 

  :داد جواب تاخیر با 

  ....طنازو قضیه نگو سید چیو؟؟؟ - 

  ...طنازو خوده اتفاقا چرا - 
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  بعدش؟ شد چی..خوب واي اي - 

 امروز...کنیم رد خونرو سریعتر هرچه که کرده حکم مامان...بتونم اگه البته هه...کنم فکر بهش نمیخوام دیگه هیچی - 

  ...خونه دنبال برم باید

  :کرد صدام ناباوري با 

  ...سید - 

  :پرسیدم اهسته و خجول 

  اونجاست؟ - 

  ...اومده تازه...اره - 

  ...داد تکیه پنجره به کشیدمو اهی 

  ...اراد - 

  چیه؟ - 

  بیام؟ امروز - 

  ....نداره کاري کس هیچ اینجا تو با...نکرده الزم...نخیر - 

  ...اخه - 

  نداري؟ کاري...نداره اخه - 

  ...نه - 

  ..فعال - 

 لیلی مردنگی اینهمه با من هه..نزدیک از اونم...دیدنش لحظه یک براي میزد پرپر براش دلم...کردم قطع ندادمو جوابی 

  ...شدم ت

 لعنتی...مثال...محمد لبخنداي مثال...محمد روحه مثال... قلبم مثال..چیزاست خیلی نبودنه... نیست تو نبوده فقط تو نبوده 

  !!من ماله بشو و بیا قران تورو...داري خودت با چیزمو همه تو

 اسپرتم تک کت یه...اي سورمه جذب تقریبا شلوار یه با مردونه و ساده پیرهن یه...کردم عوض لباسمو 

  ...ماشین سمته رفتم کردمو پام کالجمو...پوشیدم
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  !برمیداشتم چشم ازت غره چشم با ها موقع اون که داشتم دلی چه من..کذایی دیوار سمته رفتم کردمو کج رامو 

  ...ماشین تو نشستم...نبود کسی..انداختم کوتاهی نگاه یه باال بکش خودمو کردم سعی دیوارو لبه به زدم دستمو 

  ...کنی خودت مسخ منو این از بیشتر تو نمیخوام..نذاستم اهنگم..نبود رادیو از خبري دیگه 

 پیدا منطقه همون تو خونه یه ماهم ببیننو خونرو دیرتر که بود این تالشم همه...دادم سفارش زدمو سر بنگاهی اولین به 

  ...کنیم

  ...بشی من قسمت تو که...نبود قسمت واقعا انگار اما 

 خونرو ما دنباله و انداخت سرش رو شالی یه کوتاه استین با خوابالود زنه...خونه دیدن براي میرفتیم داشتیم بنگاهی با 

  ....میکرد دوره

 خونه اون تو خاطراتمو همه دلمو تمامه من کنم چه خوب اما ساخت نو و بود خوب...نه یا بخریم نبود مهم برام 

  !!جاگذاشتم

  ...شدم پسند سخت االن حاال هه.... من اما رفتیم دیگم خونه تا دوسه 

  چی؟ برسه مامان گوشه به برمو اگه...بود موسسه دلم همش اما خونه سمته میرفتم داشتم...زدم پاساژ به سر یه رفتم 

 داشت وقتی شاید...کردم پارك موسسه روي روبه....نمیتونستم این از بیشتر...اما موسسه سمته رفتم دریا به زدم دلو 

  !!میدیدمش برمیگشت

  

  ...کنار انداختم دراوردمو کتمو... فرمون رو گذاشتم سرمو 

 بکنم غلطی چه من بریم اینجا از اگه اینکه به..نگاهت به... تو به...میکردم فکر بودمو نشسته ماشین تو ساعتی یک یه 

  دوریت؟ از

 خوده تو... اما تو...سرشون بودن گذاشته کیسه متریا...نداشتن چتر چون میدویدن مردم بعضی. نم نم..زد بارون 

  ...میکنه بازي عشق بارون با بارون...بارونی

  ...کردي تعجب بارون از که بود معلوم چهرت از..بیرون اومدي دیدمت باالخره 

 قدم یه...روش ریخت بود اب هرچی و شد رد کنارش از ماشین....بود ایستاده تاکسی منتظره...ندید و من...شدم پیاده 

 چشماي به کاپوتو رو زدم دستمو...کاش منو ببینی کاش...کردم راننده نصیبه مادر و خوار فحش لب زیره و جلو اومدم

  ...میکردم نگاه نگرونت
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  ...خودتی خوده محمد غنچه میفگتم روز همون کاش...محمد عشقه میاد بهت بارون چقدر 

 بغلش برم...کنارش برم میخواست دلم...کشیدم موهام به دستی...صورتم تو بود ریخته....میچکید موهام از اب 

 قسمت یه باشی کسی عاشق چقدر هر...بود رویا پایه بر زندگیم من.... اما کنم گرمش سینم رو داغ با..کنم گرمش..کنم

 بذار...اما حیاییه بی.... شده یکبارم که بیقرارم...اغوششم یه قراره بی...میکشونه غریزتم سمته تورو عشقت از

 که باکسی.. عاشقشم که باشه کسی با تجربم اولین بود ارزوم!!! ببوسمش شده که بارم یه دارم دوست...بگم

  ...طناز مثه ادمی..دیوونشم

  !!! میکنه دیوونه منو که حیاشه همین 

  ....برد خودش با منو قلبه و شد سوار...اومد تاکسی یه باالخره 

  :جمع خودشو ترس با کردم باز که درو..میز رو بود انداخته پاشو و صندلی رو بود داده لم...تو رفتم 

  ....خو بزن در یه..ترسیدم..روانی - 

  !!سینه به دست ایستاد روم روبه...مبل رو انداختم خودمو حوصله بی 

  خوب؟؟ - 

  چی؟ که خوب -

  نه؟ دیدیش - 

  :کردم نگاهش 

  !ببینه منو نذاشتم اما...اره - 

  نه؟ یا ببینتت که داره توفیري اون حاله به کردي فکر اهان - 

  :گفتم اي اهسته صداي با 

  ...نامردي خیلی - 

  میگم؟ بهت حقیقتو دارم اینکه براي چی؟ واسه بگی میشه - 

  !دیوونه اراد دیوونم نپاشی؟؟ زخمم رو نمک میشه - 

  کردي؟ پیدا خونه - 

  ...دنبالشم - 
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  :گفتم لب زیره دادم فشار دستم تو موبایلو...بود بنگاهی....خورد زنگ موبایلم 

  ...میکشم خودمو کردم پیدا مشتري بگه اگه قران به - 

  میکشتم؟؟؟ خودمو باید حاال...دادم جواب 

  : گفت و خندید اراد 

  خودتو؟ بکشی میخواي شکلی چه حاال - 

  !!!اراد دقیقه یه شو خفه عزیزت جونه - 

  ..کردي فراموشش زودتر شاید خونه این از میرین شمام بهتر چته؟؟ بابا خوب - 

  :گفتم دادمو فشار پایینم لبه به انگشتمو 

  !نمیشه!! نمیتونم - 

  :گفتم نیشخند با نگفت چیزي 

 من به روزگار زندگیم از دورانی هیچ تو بدم؟؟ دل کسی همچین یه باید چی براي تقدیریه؟؟ چه این نمیدونم واقعا - 

  ..که نبود روش زن اسمه که بود مرد دنیا اگه...نکرد رحم

  : گفت خنده با اراد 

  میکنه؟ حالت به فرقی ببینم.... جهان بگو بهش شما خوب - 

  : کردم دراز دستمو! شدم بلند دادمو تکون سري! بودم حرفا این از تر خورد اما میخندم میکرد فکر 

  ..برم من - 

  ...بیاره مشتري میخواد گفت مرتیکه این - 

  زدنه؟ حرف طرزه چه این - 

  !!!موال به تورو کن ولمون - 

  :کرد دراز دستشو..ماشین تو نشست سرد نفس یه با... بنگاهی دنبال رفتم!  بیرون اومدم سریع و داد و دست 

  ...شدین معطل ببخشید...موسوي اقا سالم - 

  ...دادم تکون سري 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵٩٢ 

  کو؟؟ ببینن خونرو میخواستن که اونایی پس - 

  ...میاد پشتمون ماشینش با - 

  :گفتم پوزخند با 

 مشتري نگفته هنوز شده چی حاال بود نیومده کسی هنوز گذشت ماه یه کردم سفارش بهتون که پیش دفعه واال - 

  ....اومده

 سفارش که اونموقعم...باشن نزدیک که بگیره اي خونه یه میخواست اولم از..کوچست همین تو زنش خواهر خونه - 

 سریع گفتی تا... کردن دس دس خودشون کردم فک اینام نداري فروش قصده گفتی که شما میخواستن بودي کرده

  ...نره دستم از که میام گفت بهشون زدم زنگ

 سره اگه..دارم اعتقاد تقصیر به میگم حاال اما داشتم اعتقاد تقدیر به ازتو قبل تا...زدم موهام به چنگی زدمو نیشخندي 

  ...بودي نیفتاده گیر من دله تو االن نمیزدم چونه اولیه مشتري همون

 چینی وسایالي بودن نشسته محیا و مامان و بود در جلو خالی کارتن عالمه یه... موندم مات کردم باز که درو...رسیدیم 

 اومد و پوشید چادر رفت سریع محیا... نشستم مبل اولین رو...شد شل پام...میپیچیدن روزنامه الي به ال رو

  ...بود قرمز و کرده پف چشمام..میمردم داشتم سردرد از....دادم فشار چشمامو و مبل پشتیه به دادم تکیه سرمو...جلویی

  بگذرن؟ خونه این خیره از میشه یعنی خدایا...میکرد راهنمایی و مرد و زن خودش محیا 

 از استخونام میکردم احساس..بودم داغون..بودم خسته...نکردم باز چشمامو... کشید سرم به دستی کنارم اومد مامان 

  !بشم نزدیک واقعیت به کنمو باز چشمامو نمیخواست دلم...شکسته درون

  :گفت گوشم زیره مامان 

  ...ازش ببري دل شاید اینجوري...پولت کیفه تو بذار مادر نوشتم برات دعا یه...کن توکل خدا به - 

 بین از قشنگی این به حس نمیاد دلم.کنم فراموشش نمیخوام طرف یه از...اینه من بدبختیه اخه....بود گرفته بغضم 

  ...باشی داشته دوست بیشتر جونتم از اونو و بدي دل کسی به که خوبه خیلی...بره

 انداختم کردمو باز کمربندمو...نبود تنم زیرش هیچی...دراوردم لباسمو...بود ریخته بهم اتاقم...باال رفتم شدم بلند کالفه 

 گوشیم روي تو عکسه...بشه روشن صفحه تا زدم موبایلو باالي دکمه...نبود.. انداختم پنجره به کوچیکی نگاه...زمین رو

 کمرنگو نوره...شدم خیره گوشیم صفحه به دوباره کردمو بوسش محکم عجیبی خشونت با...قشنگت لبخند عکسه..بود

  ...کردم بیشترش
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 عوض حالمو تختی رو خنکی..تخت رو خوابیدم دمر...همیشه سرازیزم تو سمته به.....ندارم برگشتی راه تو از من لعنتی 

 این اما کنم زندگی عکست با همینطوري عمر اخره تا میشد کاش....شدم خیره بهت دوباره کردمو کج سرمو....میکرد

  .... نمیاره طاقت مرده صاحب دله

 نیست تو نبودنه فقط تو نبوده که بفهمی میتونی اینو طناز....نیست نزدیک من به توچیزي دوریه جز به اینجا..هه 

  ....چیزاست خیلی نبوده...

 دقیقه یک من دیوونه دله...چی یعنی میگیره چشم و از خواب عشق که میفهمم حاال واقعا... نشستم کالفه....هی 

 ندارم اعتمادي خودم به!! ندارم اعتمادي دنیا به من نیست اعتمادي بی سره بحث عزیزکم...بذاره تنها خیالتو نمیتونه

  !!!نکردم باز چشم عمر اخره تا تو عشقه با بستمو چشم دیدي

  ...نشد تنت اندازه کودوم هیچ بافتم رویا همه این هه 

 من یا میشی زیباتر دفعه هر تو نمیدونم...بودي شده زیبا خیلی دیدمت که ایندفعه... میبینن زیبا عشقشونو عاشقا میگن 

  .....عاشقتر هرلحظه

 از خاطره و رفته رو و رنگ...قدیمی شدت به و بود اي قهوه چرم....دراوردم تخت زیره از بابارو قدیمیه چمدونه شدم بلند

 کاش...جنگ لباسه تو بود بابا بزرگ عکس قاب یه کاره اول همون...کردم باز درشو..میچکید هاش سنبه سوارخ

 قدیمیشو مردونه پیرهن! گردنم انداختم زدمو بهش اي بوسه...پالکش...بودم نیفتاده گیر اینجا من االن شاید...بودي

  :کردم زمزمه لب زیره...میدادم قروتش باید...اما..بود گرفته بغضم..بغلم تو گرفتم

 بعد...بابا کرده تسخیر وجودمو تموم که هست کسی حاال اما..بودي پسرت دله عزیزه...نبودي اولم از...رفتی زندگیم از - 

 تهدید خودمو خودم شده که بارم یه بچسبمو سفت خودمو یقه باید حاال اما..میشم یقه به دست خالی صندلیاي با تو از

  !نیستین هم براي طناز و تو...دور بریز فکرشو...کن ولش خر محمده...کنم

  

   گرفته گلمو بغضی یه باز 

  جدایی درده حسه همون باز 

  کجایی؟ توامروز کجامو امروز من 

  

  ...نمیاري چشمامم روي به حتی تو میشمو دیوونه دوریت از دارم فکري؟؟ چه تو و فکریم چه تو من طنازم؟ کجایی 
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   نیست من حاله از بدتر تو حاله 

   نیست شدن خالی گریه این پشته 

  نیست من درد شب یه دنیا درد همه 

  

 دارم ارزو دوتا االن...محمد دله خانومه...خانومم نمیرسه من دلتنگیه سقفه به دستت بازم کنی نردبون درداتو هرچقدر 

  ....شد تازه دلم داغه...محمد دله غنچه بگم بهت... بار یه داشتنت از بعد

  

  خدارو گرفتی من قبله از تو 

  مارو حاله شب یه ببینی کجایی 

   عذابه غرقه که نیست من حال فقط 

  خرابه من مثه مردم حاله ببین 

  کجــــــــــــــایی؟؟ 

  

 چمدونه تو چپوندم کردمو تا خراب حاله با زدم پیرهنم به چنگی...باشم ضعیف این از بیشتر نمیخواستم نکردم گریه 

 خر..کشیدم دستت از غیظ با که همونی... عزیزم پاره شده االن که همونی هست؟؟ یادت..یشمیه تیشرت اون..اما...خودم

  بود کمد تو هنوز لباس دست چند یه.. مینشست دستات لطافت به بیشتر میذاشتم باید من غنچه بودم

 رفتم...کارتن تو میریخت لوازمشو داشت و بود باز در...اتاقش سمته رفتم..دادم فشار دستم تو محیارو لباسه...شدم بلند 

  ...پاش جلو کردم ول لباسو...کنه نگاهم تا کرد بلند سرشو... جلوتر

  : گفت لب حرکته با و زد تلخی لبخند... انداخت بهم غمگینی نگاه 

  ...الهی بمیرم - 

  بشی؟؟ من هرجایی دله فداي چرا تو خواهرکم؟ چرا تو...هه 

  هان؟ لباس؟؟ این میخورد بدردم چه دیگه...برگشتم حرف بی 

  !!میکرد دیوونم که بود صدایی این و میشنیدم زنرو راضیه صداي..شدست تموم میدونستم...کردم جمع عکسامو قاب 
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 بذار...حسابی و درست اونم کنم فکر نمیتونستم چیزي هیچ به االن...دادم تکیه تخت پایین به نداشتم کردنم جمع حال 

  ....درموندم...بگم بهت کلمه یه تو

 به بگیرمو سرم به دستمو بشینم دارم عمر تا میخواد دلم فقط االن..نبود کالفگیه اون دیگه...کنم چیکار باید نمیدونم 

  ...نکنم فکر هیچی

  ....میرسم کجا به اخرش ببینم و دنیا نقطه ترین نامعلوم به بشم خیره بشینمو ساکت فقط 

  ...بود در صداي!! رسیدم جایی بد به من میدونم تهش ولی 

  ....تو بیا - 

  : گفت ولوم ترین اهسته با کنه نگاه بهم اینکه بدون...تخت به داد تکیه...من عینه...نشست کنارم اومد بود محیا 

  ...نگفتی که بهش - 

  کی؟ به - 

  :کردم نگاهش سمتم برگشت 

  ...طناز به - 

  ...:کردم تقدیمش دودستی که دلی به برسه چه میرفت ضعف پام و دست اسمشم شنیدن با 

  ...خودت از نده نشون رفتاري لطفا شمام... نمیگم بهش وقت هیچ... نه - 

  : شونم به داد تکیه سرشو 

  ...میشه تنگ براش دلم - 

  ...قبل لحظه چند دیوونه همون میشدم داشتم دوباره 

  بگم؟ چی باید من پس - 

  :داد ادامه نگفت چیی 

  ...ببینیش میتونی موسسه تو حداقل - 

  ...باشم هست طناز که روزایی نمیخوام دیگه - 

  :سمتش برگشتم 
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  ...نداره کاري که باتو برده داداشتو دله چی؟؟؟ واسه چی؟؟ - 

  :شد جمع چشماش تو اشک 

  ...دارم دوسش که کسی...بود تو ماله طناز کاش اي..کردم ارزو بار اولین براي دیشب - 

  ...بشر خوبی تو که میدونن همه...هه...ریخت قلبم 

  ..میزدي سینه به مهتارو سنگ که تو - 

  ...محمد داره دوستت اون.... نداده کسی به دل و تنهاست برادرم میکردم فک - 

  :شدم بلند 

  ...میبینی حاالروزمو که حاال - 

  ...شام بریم - 

  ...میکرد پخش ترانه هفت داشت شما شبکه...میومد تلوزیون صداي... بیرون رفت من از زودتر...دادم تکون سري 

  ...کنم نگاه مامان چشم تو نمیتونستم چرا نمیدونم...میز سره رفتم 

  ...بودي نشده محمد قلبه گله تک هنوز تو...افتادم برفی روزه اون یاده...داشتیم شیر سوپ 

  ...محمدم نمیخوري چرا که نمیذاشت الالم به لیلی گذشته مثه دیگه مامان...میکردم بازي غذا با 

  تنهایی همه این نیست حقم این 

  بریدم میبینی وقتی اینجایی تو وقتی 

  ...نیست عاشقم دله حقه این قسم خدا به طناز...دادم فشار روهم دندونامو 

  ...نشست دلم تو غم بیشتر...میکرد پخش اخبار داشت..یک زدم...کردم عوض شبکرو... شدم بلند غیض با 

  "میکنید؟ گوش رادیو میبرید لذت واقعا" 

 اونروزي بودم بدجنس چه...سازم خاطره غذاي...شیر سوپ....چی اونم نداشتم میل... میز سمته برگشتم....انداختم کنترلو 

  ...بزنش میخواد دلت هرچقدر گفتم محیا به که

  میشه؟؟؟ برداشت عشق تنفر ازکاشت اغلب چرا..میومد بدم ازش چقدر اول روزاي اون هه 
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 خاطره به میخورم افسوس من و میشه تموم داره عاشقیم روزاي....بوده نبرده پی پاکت وجوده به که بودم خر چقدر 

  !!نداشتم دوستت که هایی لحظه

  : گفت کنه نگاهم اینکه بدون...میکرد نصف رو نون از اي تکه داشت که حالی در مامان 

 جا همین قضیه این ایشاال..میزنیم باال استینی یه توام واسه میریم رفتیم اینجا از وقتی مناسب فرصته یه سره ایشاال - 

  ....میکنی فراموش توام میشه تموم

  :انداختم بهش تیزي نگاه افتاد دستم از قاشق 

  ... کردین فک واقعا اینکه مثه...هه چی؟؟ - 

  :شدم جابجا صندلی رو زدمو عصبی پلک 

  ....اما میکنم فراموشش دارم میگم...نمیکنم نگاه دختري هیچ به دیگه عمر اخره تا من - 

  :گفتم زدمو سینم به محکمی ضربه 

 از که کردم قبول کردمو اقایی..کردم گوش حرفتون به مامان کنار بذارید خیالو و فکر...همینجاست ابد تا طناز جاي - 

  ...نخوا من از دیگه رو یکی این...اما...برم خونه این

  بمونی؟ عذب عمر اخره تا میخواي یعنی اهان - 

  !میده رو معنی همین حرفم میکنم فک - 

 کسی میتونه تو از بعد میکنن فک...زن هه...کوبیدم بهم اتاقو در و باال رفتم سرعت به بگه چیزي مامان دیگه نذاشتم 

  !خامه خیاله.. بشه جا من قلبه توي

  ...میکشم فریاد اینو تویی اخرم و اول عشق 

 زندگیمو نگاه همیشه براي! میکردم ترك اینجارو همیشه براي باید که روزي همون... رسید کذایی روزه اون باالخره

  ...لعنتی اون به میدادم

  ...باش مراقبش خوب خدا تورو 

 بود پایین محیا...برداشتم بابارم چمدونه...کردیم خالیش کارگر عالمه یه با دیروز میکرد حمل رو ها وسیله که خاوري 

  ...بیرون میرفت داشت

  ...اتاقم دره دمه گذاشتم چمدونو 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵٩٨ 

   است من چشمان به ترس و تو دست چمدان 

  ...!است من غمگین حالت ترین انگیز غم این 

  ....دادم تکیه ها نرده به دستمو...بیرون رفتم کردمو دروباز..تراس سمته رفتم بار اخرین براي...بود شده چروك قلبم 

 که بود مدتی...هه...مینداختم باغ سبزیه به نگاهی و میومدم ارامش براي روزي یه...هه...انداختم حیاطشون به نگاهی 

  !!ببینم دردمو تموم دواي شاید تا میکشیدم سرك قرارم بی دله این قراره براي

  ..کنم زندگی راحت بذار...بکش پر خیالم از!! باتوام دردم دواي 

  :بود محیا صداي 

  ...معطلیم ما...دیگه بیا جان محمد - 

 رفت محیا ماشین تو گذاشتم مامانو...در سمته رفتم دست به چمدون...میپیچید جا همه قدمام صداي و بود خالی خونه 

  :نکردم نگاهش مامان طرفه شدم دوال...خونشون سمته

  ...کنم خدافظی باهاش میرم - 

  :گرفت دستمو 

  ...جون مادر - 

  :گفتم خشم با بگه چیزي نذاشتم 

  نه؟ ببینمش؟ اخر باره براي نمیتونم - 

  :گفتم انداختمو بهش ملتمسی نگاه...باشم مسلط خودم به کردم سعی...نگفت چیزي 

  !!!میکنم خواهش.... بار اخرین واسه - 

 پاکه لحنه یاداوري با هنوزم میبینی... زدم لبخند ناخداگاه...کشیدم عمیقی نفس..بود در دمه...دیگه سمته به داد نگاهشو 

  !!!میشه مهمون محمد لباي رو لبخند نگاهت

  :پایین انداختم سرمو 

  ...سالم - 

  !!میریخت اشک بودن هم بغله تو که درحالی کردم نگاهت..بود گرفته گریش محیا 
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  : گفت لب زیره محیا 

  ...دادیم زحمتی شکستیم دلی همسایگی عالمه تو اگه کن حالل - 

  ...بار هزارمین براي..ریخت دلم...گزید لبشو گوشه...کرد پاك اشکشو 

 تنها این از بیشتر... نمیتونم من...ما خونه بیاد باید محیا خدا تورو..کنیم حالل مارو باید شما...چیه حرفا این - 

  ...بده خونتونو ادرسه راسی...میشم

  :گفتم لب زیره...داشت تردید انداخت بهم خاصی نگاه محیا 

  ...میکنم مسیج برات - 

  :انداخت نگاهی بیرون به و شد دوال...داد تکون سري 

  ..نکردم خدافظی مهدوي خانم با راسی - 

 اینجا چی براي نمیدونم اما من..ماشین تو نشست بوسه و ماچ عالمه یه از بعد دنبالش محیام..مامان سمته دوید سریع 

  ...ایستادم

 به...میکردم نگاه رفتاراش به...میکرد دیوونم داشت نباشه اینکه فکره..نبود درست واقعا حالم....میلرزید دلم و دست 

  ...میکرد بیداد گلوم تو کور جوشش یه و میلرزید دلم...غشش و غل بی هاي خنده به...لباش تکون

 بگم؟ چی باید نمیدونستم...برمیگشت داشت... زدم چنگ اسپرتمو کت لبه...بود شده قرمز چشمام بودمو کرده بغض 

  !!من دوم خونه خداحافظ.......من غنچه بگم چی بهت باید اخر لحظه براي

  :بزنم حرف باهاش نمیتونستم...بگیرم بغضمو جلو نمیتونستم... زد بیجونی لبخند...برگشت 

  ...کن حاللم - 

  :گفت و زد لبخندي 

  ...میدادیم زحمت بهت وقت بی و وقت که کنی حالل باید شما حالل؟ - 

  : گفت لبخند با...کشیدم پیشونیم به دستی کالفه 

  بریزم؟؟ پا پشته اشک..نیست خوب اشپزیم - 

  ...میزدي حرفو این تري عاشقانه شرایط تو کاش... برد ماتم 
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 از بعد لبخند...کرد گریه ارامش نهایت تا باید گاهی...خندید اجبار به نباید وقت هیچ...دروغ به حتی..بخندم نمیتونستم 

  ...تره قشنگ بارونم بعده کمان رنگین از گریه

  !!بایستم کنارت همونجا دنیاست دنیا تا میخواست دلم اما بگم چی نمیدونستم 

  !کن تصور خدارو میخواي؟؟ حجمشو...میشم دلتنگت من هاي قصه خوبه ادم..هی 

  :گفت ارومی صداي با 

: میگم چیزي یه فقط...باشی سالمت...بشی پیر..ببینی خیر...باش خودت واظب ي جمله جاي به بعد به این از من - 

  ...معناست بی این بدون همشون چون.. نشکنه دلت

 برات پیش از بیش فهمیدم وقتی...شکستی درهم بار هزاران وجودمو تو میگی؟؟ شکستن دل از داري...کردم نگاهت 

  !اهمیتم بی

 طناز...نشسته کمین به چشماشون گوشه سکوت یه بزرگی به اشکی که معلومه چشماشون از اما..نمیکنن گریه بعضیا 

 گونه وقت هر اما غرور بی شاید کودکانه شاید...باشه ضعف زبونه شاید گریه...محمدته دله براي اشک این کنم باور بذار

  !!احساسم از لبریز که مفهمم میشه تر تو عشقه از هام

  ...خدافظ نمیگی؟ چیزي چرا - 

  : گفت خنده با...نرو نه ترسیدم 

  بدم؟؟ خرج به هنر حاالباید...سکوته صداي شنیدنه واقعی هنر.. میشنون همه و فریاد - 

 پاکشون سریع..بستم چشمامو..بهش کردم پشتمو...بود بند پلک یه به احساسم بود چشمام لبه لبه لبه اشک قطره 

  ...برگشتم کردمو

  !!کنم انداز پس ماهتو روي مدت یه براي بذار گلکم نگو چیزي 

  ..نمونده باقی فریاد براي گلویی دیگه..نیست دردي اینکه نه هه..میکنم سکوت - 

  :شد جمع لبخندش 

  کردي؟؟ کودتا چرا افتاده؟ اتفاقی چه بگین میشه - 

 و ازاد..بمیره چیجوري باید نمیدونه که اي پرنده مثه غمگینم..یانه کنم باز لب باید نمیدونم...طناز غمگینم... غمگینم 

  ..نمیشی پاك دیگه حاال..نوشتمت پررنگ زیادي بود من از اشتباه....اسیر و سیر یا گرسنه

  """""دارم دوستت ، اما غمگینم...غمگینم طناز""""" 
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 اما نداري دوسم که میبینن..المروته چشماي همین بدن عضوه ترین منطق بی...بودم کور کاش..بستم چشمامو کالفه 

  ...میندازن کل شعورم و منم با عشقت سره باز

  ...!نشدیم ما طناز و من..نکن عاشقونش...بارون نیا...انداختیم اسمون به نگاهی هردو اومد برق و رعد صداي 

  ...کنم سکوت بلدم فقط...میکنم نگاه نه..میزنم حرف نه...عروسک شدم..هه 

  ...کردم خاکش...بودي تو اخرش دلخوشی بشینه بوم اون و بوم این روي که ندارم اي هرزه دله طناز نه؟؟ اي کالفه 

 لمس رو دلتنگی این جرمه رخم نیم از میشه مگه اما...نبینه اشکمو تا کردم کج صورتمو...گرفتم چادرشو... جلوتر رفتم 

  نکنه؟؟

  ...نشه این از بیشتر که میاوردم فشار خودم به درون از...نمیتونستم...صورتم رو کشیدم....بوسیدم چادرشو 

  :گفت لب زیره...بود نگران چشماش....شد ول دستم از چادرشم..عقب رفت 

  شده؟ چت - 

  :گفتم لب زیره....کردم پاك چشمامو 

  ....خداحافظ - 

   عاشقانه قصه اي خداحافظ 

   عشق روشن آبی اي حافظ خدا 

   شبانه شعر عطر اي خداحافظ 

   همیشه همنشین اي خداحافظ 

   نشسته دل بر داغ اي خداحافظ 

   من بی مانده اي مانی نمی تنها تو 

   خسته دلهاي به سپارم می را تو 

  !!همین...رفتم من...بود کوتاه...شد تموم همینجا من عشقه قصه...شد تموم دیگه...نکردم نگاه سرم پشته به دیگه 

   من دل بار و برگ اي خداحافظ 

   همیشه سار سایه اي حافظ خدا 
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   ماندم زرد اگر رفتی سبز اگر 

  همیشه نوبهار اي خداحافظ 

 اب...کردم نگاهت ایینه از....کوچه تو زدم دور...بود پنهون چادرش زیره محیا...نمیگفتن چیزي کودوم هیچ...نشستم 

  !!!برگردم دیگه نتونم شاید نریز خدا تورو...ریخت

  !!!خدا به داره خرج کشیدن دوش به تورو خیاله...برم باید... بیدارشم بذار..بانو برو 

 رفتن اهله که من وگرنا...بگیري دستمو تا زدم رفتن به خودمو نامرد...لعنتی دارم دوست...دارم دوست.. دارم دوست 

  ...نبودم

  :گفتم لب حرکته با...انداختم اخري نگاه...نمیتونستم دیگه..شد جمع پیشونیم 

  ...دارم دوست مادریم زبانه به ابـــد تا - 

  

  "طناز"

  ...بود شده بارونی جهت بی و خود بی نگاهم...درگیر فکرم و بود حس بی پاهام...بستم و در 

 تنهایی حس چقدر...کنارم گذاشتم بودمو ریخته اب توش که چینی ظرفه! تخت روي نشستم سست پاهاي با 

  :کرد زمزمه لب زیره... دارم بودن براي اي بهونه چه دیگه! نرفته هنوز..میکنم

 خود خوشبختی ساده هاي بهانه به است عشق یک ي اندازه به که من دل..ست تنهایی اندازه به که اتاقی در - 

  ...مینگرد

  اونا؟ به چه و من...نبود محیا خانواده خوشبختی ساده بهونه این قطعا..کردم نگاه خونشون به 

 چند امروز نمیدونه که منه مثه یکی شبیه تنهایی... عجیب اصلنم تنهایی...هی...اب تو کردم پاهامو حوض لبه نشستم 

  !!شنبست

  !!نیست کافی دردا از بعضی براي گریه گاهی...کردم پاك خیسمو صورته...حالم بی...حوصلم بی. 

  !نمیکنه دوا رو دردي هیچ که زمانایی گذر و روزا تکرار از خستم چقدر 

 تر گرفته دل اسمون از بگم بهت بارونی هواي همین تو...میبارید کم و نمنم نبود شدید بارون..بودم شده خیس 

  !!!نیست جاش سره چی هیچ انگار...نیست جاش سره عشق وقتی...منم
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  ...کجاست نمیدونم درمونش هنوز که میکنم فکر دردي به چتر بدون مدت تمام من و میباره بارون 

  ... تو رفتم...شدم بلند کشیدمو عمیقی نفس 

 تلنبار هم روي درد اونقدر شاید...نمیرفت اصال اما دستم بنویسم چیزي تا اوردم دفترمو...نداشتم هیچی حوصله و حال 

  :خوندم جملمو اولین و کردم بازش!! بنویسم نمیتونم دیگه که شده

 پوزخند....""نداره بیشتر ماه یک من اسمونه... میکنم خاموش رو ماه باال میرم اسمون صفحه روي میذارم نردبونو""" 

  ....تخت زیره رفت... کردم پرت دفترو..بودم شیدایی چه...زدم

  ...نقطه یه به شدم خیره جهت بی و خود بی برداشتمو کار از دست کالفه... ماشین توي میچیندم ظرفارو داشتم 

 اصال نمیدونم و...میکنه درد چرا نمیدونم...چیه نمیدونم...کردم گمش جایی میکنم فکر که ازوجودم قسمتی میکنه درد 

  ...کردم گمش اي کوچه کودوم تو

 چی درگیره نمیدونی که حسی از یا کنارته که کسی محلی بی از...کسی دوري از حاال...کنه درد احساست شده تاحاال 

  !!شده

  ...گرفتم جدي عجیب طوري تورو اتفاق همه این بینه چرا نمیدونم...افتادم محمد یاده بازم 

 همینطوري... سرم انداختم چادرمو پوشیدمو لباسامو شدم بلند..بود بریده امونمو کالفگی اما...کشیدم دراز خوندمو نمازمو 

  ...گرفته دلم بهانه بی و دلیل بی که میدونم اینو اما میرم دارم کجا نمیدونم..میکردم فکر و میرفتم راه پیاده

 بود؟؟ ماشین کودوم منتظر بارون زیره کرده االگارسون دختره.... دادم بهش تابی هوا تو بودم اورده خودم با که چتري 

  ...زدم لبخند فکرم از...میکنه پاك رو ارایشت اروم اروم که غیرتیه مرده بارو شایدم...بود ریخته ارایشش..هه

 میخورم؟ چی..هه...بگیره سفارش تا اومد گارسون...نشستم...داخل رفتم...خیابون سمته اون شاپ کافی به افتاد نگاهم 

  قهوه؟ یا چاي

  :همشون...تلخه نوشیدنیا ي همه باشی که تنها نمیدونه چی کافه..هه 

  !قهوه یه - 

 روي و سر اما...نه یا هستن بدبخت من اندازه به نمیدونم که زوجی....شد دوخته رو روبه به نگاهم...نشستم منتظر 

  ...تنفر با یا میده گوش عشق با داره نیست معلوم داره که اخمی کرده ارایش که صورتی و اراسته که مویی و دختره

 عاشق...نکرد تورم کسی..نکردم تور رو کسی...رو و سر همین با بودم تو مثله من.. هه...شدن پیچیده همه چقدر 

 تورو فقط باش مطمئن...میدي نشون خودتو عروسکا مثه وقتی نصیحت تو به من از...نشد عاشقم احدیم هیچ...نشدم
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 کجا به تو شد این زندگیم نبودمو راه این تو من...بازي شب خیمه شاید عروسک میشی تو...میخوان بازیاشون خاله براي

 میکشه عذابی چه... عمر پاي به میشه تلف احساس گاهی...احساس یه پاي به میشه تلف عمر گاهی بري؟ میخواي

  ....احساسش هم میشه تلف عمرش هم که کسی

  ... ریختم شکر قاشق دوتا...اوردن قهومو 

 بعد..هات خنده دلیله میشن یهو....دلخوشیت همه میشن یهو...میکنن قشنگ زندگیتو یهو....میان یهویی ادما از بعضی 

  ...هات غصه دلیل میشن یهو...ارزوهات به میزنن گند یهو میرن یهو همینجوري

  ....یهوییا این دردیه بد چه 

  ..نداشتی هوامو وقت هیچ که تویی هواي...امید کرده هواتو دلم بازم مهري بی اینهمه با 

 هنوزم و شوهرمی تو نه نمیشم داشتن دوست منکره...میکرد نگاهت عاشق و واله روزي که نداشتی نگاهمو هواي 

  !!نمیدم جون برات اول مثه میکنم حس که کردي فاش درونتو راحت اونقدر اما دارم دوستت

 و بگیم میخوایم که حرفایی از مملو...زندگین دقایق ترین پرهیایو سکوت هاي لحظه میکنم فکر و...میکنم سکوت 

  ...نمیتونیم

  ...کردي چیکار دلم با نمیگم..نمیگم چیزي..میکنم مومیایی زبونمو....ها دارم دوستت همه بین شده پیش کفن 

  ...تنهایین چقدر...هه..کشیدمشون هم روي...بود سرد دستام...خوردم قهوم از قولپ یه 

 دسته از میکشم هرچی کن بس خدا تورو...بزنم داد سرش قدرت تموم با بگیرمو احساسمو یقه میخواد دلم وقتا گاهی 

  !!توئه

  نه..باشم نداشته دوست یا باشم کرده فراموش نکه...نیا سراغم بگم بهت میخواد دلم! میشد کاش 

  !!میکنه دلتنگترمم... هیچ نمیکنه حل رو مشکلی که بودنت نیست من با دلت وقتی فهمیدم فقط من 

  !افریدن شکستن براي تورو..دلم نباش غمگین...  نمیکنه رعایتش کس هیچ که قانونیه مثه من دله...هه 

 هنوز من... یکبار..شد خلق امید...میشن خلق ذهنمون تو همیشه براي یکبار فقط ادما از بعضی..برام بود جالبی فلسفه 

 کسی هیچ خداي من حیف اما!! من قلبه چراغ به رو اونم..کنم روشن احساسشو کلیده و کنم مرمتش میخواد دلم

  !نیستم

 اي استفاده ازش که بدم رو چیزي پوله نیومد دلم..سرکشیدم ته تا فنجونو ایستاده...خوردم نصفه امو قهوه...شدم بلند 

  ...جوي تو بریزم امیدو پوله نمیخوام...نکردم
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 هنوزمعلوم که فکرایی شایدم یا ساده؟ روي پیاده یه قهوه؟ یه...بودم شده اروم خیلی..بود اومده بند بارون..بیرون رفتم 

  !!چندم چند دلم با نمیکنه

 طول روز یک از بیشتر روز یه شدنه تمام وقتا بعضی نمیگذره؟ کذایی روزه این چرا.....میخورد بهم داشت حالم اه اه 

  !!میکشه

 من براي و داشت دوست...کردم درست کتلت شام... کننده ناامید همیشه مثه...یخی و سرد همیشه مثه خونه اومد امید 

  ...بود سري درد کم غذاي بودم حوصله بی که

  ؟...میکنی رفتار غرور با خودتم خداي با هیچ که من...خوابید و خورد شام 

 اینکه بابا نه یخم؟؟ زندگی براي چی؟ براي نمیدونم...کردم گریه...بودم سجاده سره همیشه از بیشتر خوندم نمازمو 

  ...باشه شده عادي برام باید دیگه

  !کنم پرش خودم دستاي همین با خودم روزي یه داشتم دوست که اي فاصله با اما کنارش منم...خوابید تخت رو 

  : فرستادم شعر براش دادم مسیج محیا به خواب از قبل 

  ...مانند خدا تاریک تنها تنهایی این در هرشب بیا دیدارم به - 

  !خوابیدم منم...نداد جواب 

***  

 چرا نمیدونم...رفتم کننده غافلگیر نگفتمو بهش...میاد حتما و داره کالس محیا میدونم موسسه برم امروز گرفتم تصمیم 

 خاصی حسه یه...نبودم مایل طرفی از ببینمشو داشتم دوست طرف یه از...میگرفتم خاصی دلشوره یه میفتادم محمد یاده

  !شد سبز مشکلم بی زندگی کجاي از دیگه این نمیدونم و میدادم اهمیت بهش من...داشتم محمد به

 رویی و بیرنگ این از تا زدم ریمل کم یه...میومد بهم خیلی...میبستم لبنانی روسریمو بودمو گرفته یاد محیا از 

  ...زدم کمرنگم اجري لب رژ یه...دربیام

  !میکرد اذیتم افتاب... چشام به زدم عینکمو...بیرون رفتم در قفله از بعد دستمو رو انداختم کیفمو 

 ابی دهکده..هه...برداشتم خاصی ذوقه با...بود موبایلم مسیج صداي! بودم شده ولخرج هه...موسسه تا گرفتم دربست یه 

  ...بازي اب بیاین بگه بنویسه فحشم یه مونده کم..این اورد در پدرمو..پارس

 کرد گیر پام زیره چادرم میرفتم باال ها پله از دو به...تو رفتم...کیفم تو انداختم موبایلو کردمو پاك اسو ام اس حرص با 

  طناز؟ خبرته چه اوووو..زمین میخوردم داشتم
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 راهرو انتهاي از داشت پایین سرشم و بود جیبش تو دستش..بود محمد...باال گرفتم سرمو..کردم صاف چادرمو 

 من چشمه جلو لحظه همون...شد عصبی...بود متعجب...ایستاد دیدنم با..باال گرفت سرشو..زدم لبخند خداگاه نا...میومد

 یه جسارت با...نمیفهمیدم بازیارو مسخره این دلیله.... اومده بیرون ازش اتاقی تو بره میخواست قبل از تندتر و برگشت

  :کردم صداش برداشتمو قدم

  ...موسوي اقاي - 

 خودمو... داد مالش گردنشو عقبو کرد پرت سرشو...برنگشت...ایستاد... نمیگفتم محمدم اقا بهش حتی کار محل تو 

  :دادم سالم کردمو تازه نفسی ایستادم جلوش بهش رسوندم

  شده؟ چی بگین منم به میشه - 

  :کرد نگام درموندگی با 

  داشتین؟ کاري اینجا امروز مگه - 

  :گفتم زدمو نیشخندي کردم تعجب 

  میکنید؟ بیرونم دارین هه - 

  ...نبود کاري اینجا امروز میگم فقط... نه - 

  :گرفت حرصم 

 ماباهم روز اخرین بابا افتاده؟ اتفاقی چه بگین میشه اخه؟ یعنی...نمیده مسیجمم جوابه که محیا از اینم شما از این - 

  شده؟؟؟ چی حاال..ندیدم همدیگرو دیگه و کردیم خدافظی

  : گفت لب زیره...داد فشار روهم دندوناشو 

  !!!برم باید - 

  !پایین رفت ها پله از بیشتري سرعت با و کرد کج راهشو 

  ...مسخره..کوبیدم زمین به پا 

 ***  

  "محمد" 

  :کشیدم عربده زدمو فرمون به اي ضربه دودستی توانم تمام با...ماشین صندلی رو کردم پرت خودمو 
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  میخواي؟؟؟ جونم از چی - 

  :میکردم زمزمه لب زیره...مالیدم چندبار صورتمو...دادم تکیه 

  میخواي؟ چی من از هان؟ لعنتی؟ اخه میخواي چی اینجا...نمیذاري خودت...کنم ولت نمیتونم... نمیتونم..نمیتونم - 

  :بود اراد شماره 

  هان؟ - 

  تو؟ رفتی کجا خبرته؟ چه - 

  ...ماشین تو..بیرونم - 

  چی؟ واسه - 

  ..اومده طناز - 

  داره؟ کاري اینجا مگه ؟ چی واسه ا؟؟ - 

  !خدا تورو کن ولمون...اراد میدونم چه اه - 

  ...تو سگی چقدر بابا اي - 

  نداري؟ کاري - 

  ... گمشو برو - 

  خدافظ - 

 لیوانه.افتاد قلبم...بردارم موبایلمو تا شدم دوال کردمو پوفی...صندلی زیره افتاد...کنار صندلی کردم پرت گوشیو 

  ....باال اومدم اروم اروم...داشتم برش...ابزرشک

 دارمو دوست اینقدر اینکه براي میخوره بهم خودم از حالم داره دیگه...پیشونیم رو زدم لیانو حرص با...کردم نگاهش 

  !مهمی برام

 پایین و میتونست که اونایی البته میچید اشپزخونرو کابینتاي وسایل داشت مامان... خونه رفتم...کردم روشن ماشینو 

  ...بود نشده چیده وسایالم از خیلی هنوز..اتاقم تو رفتم کردمو سالمی یه در دمه همون از...بود

 راهروي توي...بود محیا اتاقه بغله اتاقم..نبود دوبلم تازه و بود کوچیکتر خیلی..خونه اون با میکرد فرق خیلی اینجا 

  ...پهن
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 فقط مدت این تو بار هزارمین براي..کردم روشن موبایلمو....ندارم کردن تمیز حسه واقعا میدیدم میکردم سعی چی هر 

  !میرم صدقت قربون میکنمو نگاه عکستو

  :بود مامان صداي 

  ...جان محمد...محمدم - 

  ....:بیرون رفتم حوصله بی کردمو نچی 

  مامان؟ بله - 

  ...زیر این بذار اینو بیا جان مادر -

  !! کابینت زیره طبقه گذاشتمش و زانو رو نشستم...گرفتم دستش از ظرفو 

  !کن کم غذارم این زیره لطفا محمدم - 

  ..بیرون میرفتم داشتم...کردم کمش 

  میري؟؟ کجا - 

  :گفتم پرخاش با 

  نمیشه؟؟ تواتاقم میرم - 

  :گفت رفتم اي غره چشم زمین به پشیمون...کرد نگاهم فقط 

  ...ببخشید - 

  !!بیرون رفتم 

  ...میخورد بهم چی همه از حالم...نداشتم میل واقعا نخوردم چیزي منم...برنگشت ناهار براي محیا 

 و وایسی بري عشق سره از شبا که نبود تراسی دیگه..هه..بود رفته فرو ظلمات تو خونه و بود تخت کناره گوشیم 

  ...براش میره غنج دلم غنچه یاداوري با هنوزم..بزنی دید غنچتو

 چشمامو اما بودم متنفر صدا این از...تختم کناره میزه روي لرزشی...ضعیف نوري با میشه شکسته اتاق تاریکی 

  !بود جایی بی ارزوي..میکنم سکوت...باشی تو کاش اي میکنم ارزو شه لود تا...مسیج نیو...میمالم

  ...بود که همونجایی میکنم پرتش 
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 ***  

 ، باید که وقتی...میرسونم انجام به کارامو...میذارم سر پشت رو روزا تک تک تنگه برایت دلم قدر چه که دونی نمی 

 طول روز یک ساعت یک و ساعت یک دقیقه هر..تنهام تنهاي قلب ته از ولی...میزنم قهقه گاهی حتی..میزنم لبخند

  !بودم تو کناره کاش اي که...توئه به فکر میکنه یاري روزا این گذروندن تو منو که چیزي اون....میکشه

 خودت از بفهمی اگه که شده تنگ برات دلم اونقدر طناز...پارك نیمکت به دادم تکیه سرمو...کردم فوت سیگارو دوده 

  ...میکشی خجالت

 گریه...نکنی شکایت ولی بشی شاکی...نکنی دلگیري ولی بگیره دلت بخندي بغضت فضاي تو مجبوري وقتا بعضی 

 نشنیدش ولی بشنوي حرفارو خیلی...بگیري ندیدش اما ببینی رو چیزا خیلی...پیداشن اشکات نذاري اما کنی

  ...کنه ارومم شاید سیگارم...کنی سکوت فقط تو و بشکنن دلتو خیلی..بگیري

  ..!پارك نیمکته به دادم تکیه سرمو شلوارمو جیبه تو کردم دستمو!! کردم لگدش و زمین رو انداختم فیلترشو 

 ترین خاص تو صداي و الو؟؟...بدم جواب تمام میلیی بی با..گوشیم روي ناشناس شماره یه مثال میخواد اتفاق یه دلم 

  ... زندگیم اتفاق

 همیشه از تر تند قلبم...بودم حفظ از شمارشو...شدم بلند تردید با!! افتاد تلفن باجه به چشمم...میشد اگر میداد حالی چه 

  :پیچید گوشی تو خداییت صداي تاالخره. خورد بوق چندبار...میزد

  بله؟؟ - 

  :کردم بسنده غمگین لبخند یه به بستمو چشمامو..بکشی نفس عمیقتر کاش..بزنی حرف بیشتر کاش...نزدم حرفی 

  ...بفرمایید بله؟؟ - 

  ...طنازم داشتنیت دوست صداي وعده یه...بود بس امروزم براي...کرد قطع 

  !کردم روشن دیگه سیگاره یه...بود کرده کودتا دلم کوتاه صداي همین با که بخدا 

 براي بشنوم تو از کوچیک صداي یه که همین...بسه برام برسونه بهم نفساتو عطره و کنی فوت رو قاصدکی که همین 

  ...کافیه توقعم کم دله

  ...داشتم نقل و حمل وظیفه فقط خر دسته اونجا منم و بود موافق مامان بیرون بریم شام امشب بود داده گیر محیا 

  : برگشتم دوباره شستمو دستامو رفتم 

  ...امشب شلوغه...بدم سفارش سریعتر بگین میخورین؟ چی - 
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  : گفت و اومد اي لوچه و لب محیا 

  !! میخورم برگر چیکن یه...اومممم...مـــــن - 

  : گفت و داد تکون سري مامانم 

  !!تیکه دو مرغ یه منم - 

 تو که چیزي ترین اهمیت بی حاال شکمو منه...هه...بخوریم باهم که دادم سفارش تیکه سه مامان واسه... بلندشدم 

  ...خوردنه زندگیمه

 رویاي تو واقع در که میکردم نگاه تلوزیون به منم..نمیزدیم حرفی کودوم هیچ..بودیم نشسته فقط اي دقیقه بیست یه 

  !بودم خودم

  : گفت دستمو به زد محیا 

  برم؟؟ من میخواي میخونن؟ شمارمونو دارن محمد - 

  ...بیرون اومدم فکر از 

  ...میرم نه...چی - 

  !!برگشتم سینی با...داد تکون سرشو چندبار و انداخت دلخوري نگاه مامان 

 کم خودت براي چرا گفت مامان...بردارم حتی نمیرفت دستم واقعا...اما نداشت حرف سی اف اس سوخاریاي مرغ 

  ...ندم جواب دادم ترجیح که گرفتی

  بریم؟ غذابخوریم بشینیم همین؟ داشت؟ لذتی چه واقعا بپرسم هردوشون از میخواست دلم 

  !کردم روشن چراغارم میکردم باز مردونمو پیرهنم دکمه که حالی در..خونه برگشتیم 

  !!سیگاره خاطره به حتما... هه..بودم شده سیاه...انداختم اینه تو نگاهی...دستشویی رفتم 

 درباره...چی درباره دارن معلومه..میکردن پچ پچ داشتن و مبل رو بودن نشسته محیا و مامان..اتاقم تو رفتم گرفتمو وضو 

  ..میزنن حرف کی

  !!!!احساسم مرگه.. طرفمو یک عشقه..دلمو عزیزه و من 

 میخوام که کنم تلقین چقدر هر میدونم و!! میمونم تو عشقه سره من بدن تشکیل سنا دارن دوست هرچقدر بذار 

  !نیستی شدنی فراموش تو کنم فراموشت
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 هرشبم کاره...خاطراته مروره موقع حاال فهمیدم زدم پام روي که ضرباتی با...خوندم چی نفهمیدم اصال..بستم قامت 

 دلم که هستی واقعی اونقدر اوقات بعضی....میکنم دوره بودنمونو باهم لحظات تکتک... نگاهات دونه دونه...بود شده

  !کنم بغلت محکم و بیرون بکشمت رویا از و بگیرم دستتو میخواد

 شمارشو تا برمیداري گوشیتو...داري نیاز خاصی ادماي یه به... شبایی یه روزایی یه....حرفایی این از تر واقعی تو 

 صفحه به شدي خیره میبینی و میاي خودت به یهو که دلتنگی و دلگیر اینقدر! نیست درست کارت میدونی اما...بگیري

  "شد؟ اینجوري چرا اخرش داشتن دوست اونهمه":  میگی خودت با بعد.. شدن سرازیر اشکات...گوشیت خالی

  !همین باشم قانع نفساتم صداي به حتی یعنی چی؟؟ یعنی میدونی دلتنگی...طناز دلتنگتم... هی... هی 

  !کردم زندگیش لحظه هر باشه اینکه بدونه مدتهاست که کسی براي دلتنگم 

 همه میدونم اما..طناز میدادم فحش بهت که بود رسیده جایی به کارم دلگیري و حرص سره از دیروز میگیره خندم..هه 

  ... تظاهره اینا ي

 نصیبش دنیارو فحشهاي تمومه وقتی...ندارم احتیاجی هیچ بهش! میکنم فراموشش همیشه براي دیگه میگی وقتی 

  !کن قبول عاشق منه از اینو..شده تنگ براش دلت همیشه از بیشتر که زمانیه درست...میکنی

 رفتم وقت هر..برسیم داریم دوست که چیزایی به نداره دوست وقتایی یه خدا نخواد چه بخواد دلمون چه حاال هه 

  محاله؟ ارزوي یه برام طناز چی براي...میپرسم سوالو این حتما پیشش

 خیلی محیا سنگین رفتاراي...نیاوردن وسیله هنوز جاشون به چرا که عجیبه برام..میگذره محیااینا رفتن از ماهی یک

  !نمیارم روش به منم شده بهتر

 سپري باهم رو زیادي مدت باالخره شده تنگ براش دلم بگم دروغ چرا...ندیدم محمدو دیگه موسسه قضیه از بعد دقیقا 

 خونه شماره...نمیتونم وضع این با اما من حرفا این کنمو اقدام زودتر میخوام...بگو محیا به که کرده پیله میالد...کردیم

  ....بزنه زنگ مامانت تا بگو گفتم بهشو دادم جدیدشونو

 حرف و زد زنگ بهم خاصی حال با محیا خونشون زد زنگ میالد مامانه که شبی...برن شب فردا پس قراره 

  ..نبود میل بی خودشم که میدونم...میزد

 مامانی مامانش با چی اونم..برم نداره امکان اما بیاي خواستگاري براي باید حتما تو که میکشت خودشو داشت میالد 

  ....نداره منو دیدنه چشمه که

  !!نمیشد...نمیتونستم اما شد ناراحت 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۶١٢ 

 بود خوشحال میالد...گفت مراسم از بعد دوروز اینو البته..بود مثبت جوابش محیا و رفت میالد...میگذشت زود زود روزام 

  !میفهمیدم رفتاراش و حرفا تکتک از اینو و

 این واسه هست هرچی میدونم اما..قدیم محیاي همون بشه دوباره تا بود اتفاق این منتظر فقط انگار...همینطور محیام 

  ...نبود

 قبول اما.میخواستم چیزایی یه منم..بکنیم خونه براي کلی خریده یه...خرید دوتایی بریم بیاد گفتم امید به دیشب 

  ....نکردم پیله..بذارم خالی مغازرو نمیتونم گفت درهمش اخماي با...نکرد

  !!میرم خودم جهنم به...نبود مهم برام اونقدرام 

  ...بار تره برم اونور از بعد بگیرم چیزي لباسی دست چند یه برم میخواستم اول...حوض هفت سمته رفتم بستمو درو 

 مانتو خرجه اي فیروزه ابی ریز گل طرحهاي که مشکی سنتی مانتو یه جز بخوره دردم به که نکردم پیدا هیچی اما 

 شده کهنه کم یه اون هم داشتم دوست هم چون خوب اما رنگ این از داشتم..خریدم فیروزیم شاله یه! بودن کرده

  !بودم

  !شدم خیالش بی اما برم میخواستم...بود دور اینجا از خیلی امید مغازه 

 تر ارزون بار تره از قطعا...بود مناسب قیمتش...قرمز سیبه...بودن زده بار نیسان با داشت خوبی سیباي ایه ابمیوه کناره 

  :گفتم فروشنده به خنده با...بود

  !بشه گرون بار تره تا اینجا فاصله به ترسیدم اما بخرم بار تره از میخواستم - 

  ...داد پولمو بقیه و زد پوزخندي 

 کرده شلوغ اونقدرم...جلو رفتم....داشت خوشرنگ شاالي و روسري عالمه یه و بود ایستاده خیابون کناره دستفروش یه 

  .... که بودن

  !!! ایستاد قلبم که چنده قیمتش بپرسم تا گرفتم باال سرمو لبخند با...ببینم جنسشو تا برداشتم روسري یه 

  !!نمیشندیم هیچی!! دادم تکیه کناریم زنه شونه به...بیفتم خودمم بود نزدیک...افتاد دستم از روسري 

  ...بود یخ دستام...شد جمع چشمام تو اشک...گلوم راهه تو بودن گذاشته کاغذ گوله یه انگار 

 بعضیاشون و میخوردن قل زمین رو دونه دونه سرخ سیباي...پام کناره ها کیسه...نشستم جدوال رو خیابون کناره 

  ...نبود حالیم چیزي.. اما من...جوي تو میپریدن



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۶١٣ 

 برزخ این به میشناسید پناهی... موندم جا به حقیقت سوگوار میکنم باز چشم...شدم خاطرات پوش سیاه..میبندم چشمامو 

  پایان؟ بی

 ***  

 رو انداختم خودمو چادر با...بایستم نتونستم حتی ناراحتی شدت از و بود خیس هام گونه...خونه برگشتم خراب حاله با 

  ..شراره دسته تو دست...امید...زدم زار بلند صداي با و تخت

  !!جیگرم ته از...کشیدم جیغ بالشتو تو کردم فرو سرمو....بذارم خالی مغازرو نمیتونم...هه 

 عشقم به..امید بهم کردي خیانت...نداره ته و سر که خیانت...نیست تردید و شک جاي دیگه حاال...میسوختم داشتم 

  ...کردي خیانت

 لکه یه عمرت تمام روي سحر تا شب یک خاطره نباش انصاف بی... بازم اما...نشناسمت دیگه میخواد دلم 

  ..کنی پاکش نمیتونی بخواي هرچقدم نمیتونی...میشه

 تو جاي میکنم احساس حتی...میزنم زار خیانتت از که امروز همین تا دبیرستان از...بودي من روزاي تک تک تو تو 

  !!!دنیا نقطه ترین پست عنوان به...بود خالی جغرافیم کتاب توي هام اونوموقع

  !!تلخه سخته...بسازم معمولی انسان یه منی دنیاي همه که تو از باید که تلخی فرداهاي...انتظارمه در بدي فرداهاي 

 لحظه یک...مبل رو نشستم...دیده ستم بودم شده...اتاق گوشه کردم پرت خریدمو هاي کیسه...کردم عوض لباسامو 

  !!!میزدم زار...میزدم داد بلند صداي با نداشتم چیزي از ابایی دیگه...نمیذاشت تنهام اشک ام لحظه یک فقط

  !!کردم پاك اشکامو..شدم بلند...کوبشش بعد و اومد در قفل صداي 

  !!بود دستگیره به دستش...کردم دروباز!! اشک پشته اشک...نمیداد امون نمیشد اما 

 دلم...لحظه همون اونم بگم حسمو لحظه یک بذارین...برنمیداشت ازم چشم اما بست درو تو اومد شد شوکه دیدنم با 

  !!بزنمش داشت جا تا شکمشو تو برم درد و حرص از میخواست

  : زد داد همونجا از اتاق سمته رفت 

   ؟؟ دوباره چیه - 

  : گفت میکرد تنش مشکیشو رکابیه داشت که حالی در بیرون اومد 

  شده؟ چت - 
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 خونه تو کینه صداي..هام عقده تموم صداي...سیلی صداي...اما نه حرف...میگفتم چی باید نمیدونم..ایستادم روش روبه 

  :شد نزدیک بهم بیشتر ترسناکی نگاه با..کرد بلند سرشو...پیچید

  کردي؟ غلطی چه - 

  :گفت کردمو پاك دستم پشته با بینیمو 

  ...کنی عوضشون شدن تکراي دلت کالغاي واسه وقتی که نیستن سرجالیز مترسک آدما - 

  :دادم ادامه دادمو قورت صدا با دهنمو اب 

  !نشی دیگه یکی مترسک باش مواظب...باش منصف ادما مورد در کم یه پس - 

  تو؟؟ میگی چی - 

  : زد داد 

  هان؟؟ - 

  :دادم قورت بغضمو 

  !!!شدي سیر...نشدي اسیر اماتو کردم رو داشتم چه هر - 

  :کشید عربده 

   هان؟؟...شی کالم هم باهام که تراشیدي اي بهونه چه دیگه اره؟؟ دراوردي دیگه بامبول یه دوباره هان؟ چته - 

  :کردم خالی خودمو زدم داد 

  ! من نه تویی بشه ماخذه باید که کسی..من سره نزن داد - 

  : باالتر بردم صدامو سینشو تخته زدم محکم اشاره باانگشت 

 هات پنجه تو رو کذایی حرومه اون دسته اما میزنی پس حالله بهت کسی...زنتو که تویی...میکنی خیانت که تویی - 

  ...قلدر اقاي نمیگنجه کالم تو تو صفتیاي بی بگم؟؟ باید چی..غیرتی بی...نامردي...میکنی قایم

  :کشیدم عربده صورتش تو 

  ....قـــلدر - 

  : گفت و زد نیشخندي بود حرفا این از پرروتر امید نیاورد دووم زیاد اما..بود مونده مات
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 روز یه کنم؟ خوش دل چی به هان؟ تکش؟؟ اخالقه به ؟؟ قیافش به کنم؟؟؟ خوش حاللم زنه چیه به دلمو..بگو تو - 

 چه و میخوندي نماز پچ پچ داشتی یا بود اشپزخونه اون سرت یا همش..نه...باشی باهام بشینی کنارم اومدي ادم مثه

  !!بود دستت قران این میدونم

  :گفتم تر اروم..کردم پاك اشکمو 

 عادت داشتی اوایل اون تو...رفتارتو.. حرفاتو..میشناسم نگاهتو لحنه من...تویی میاره بهونه که کسی امید - 

 فرتو موهاي گفتی..هه یادته؟؟؟ عروسیمون شبه جملرو اون هنوز نرفته یادم.. میگرفتی خو بهم کمکم داشتی..میکردي

 دلت تو...میکردي عادت داشتی تو..نشو منکرش..نگو دروغ خدا رضاي محضه بود؟ چی سره از این...دارم دوست بیشتر

 اما بودي دور..ازم شدي دور اروم اروم تو امید...ریخت بهم چی همه کذایی اون اومدن با اما بودم کاشته اي جوونه یه

  !گرفت زندگی از تورو کامال شراره حاال

 وقتی نه میکنم حس شیرینو زندگیه عشقو طعمه دارم حاال..برگشتم زندگی به تازه من..نگرفت زندگی از منو کسی - 

  ...که

  :بگه چیزي نذاشتم 

 نمیدونم که زیاده دردام اونقدر... حاال اما... فریاد براي داشتم زیاد حرف...نسوزون دلمو این از بیشتر..نگو چیزي..هه - 

  ...کنم اعتراف خودم به تو جلوي بذار اما بگم؟؟ کودومو

 انسان اینکه براي..شکستم و غرورم اینکه براي..بودم احساساتی اینکه براي...بدهکارم خودم به عذرخواهی یه من 

  ...هه...امید انسان..بودم

  :گفتم همیشه از تر مظلوم سینم رو گذاشتم دستمو 

  !!ببخش منو... جان خودم - 

  :کرد کج سرشو و تنگ چشماشو 

  برداشتی؟ نزدیکمون براي قدم یه تو...بگو من به تو...طناز احساس کودوم - 

  :زدم تلخی لبخند 

  ..عقب رفتی قدم به قدم تو... برنداشتم قدمی من - 

  !!هم به مالید چشماشو چندبار یکی اون با کمرشو به زد دستشو از یکی...داد فشار روهم چشماشو 

  ...نمیخوردیم هم درد به اولم از ما طناز - 
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  :کردم نگاهش ملتمسی چشماي با 

  ...امید نمیخوام دردام واسه تورو من - 

  :بود کالفه 

 عالقت از..میدونم... میدونم...نه تو ولی...بخوره بهم که بتپه کسی واسه تا کنم ارومش تونستم..نگهداشتم دلمو من - 

  !!دارم خبر

  :نباختم خودمو...ماسید لبام رو لبخند 

 کسی اون!! نمیکنم کاري مخفی شوهرم به عالقم دادنه نشون براي من...نبود مهمی کشفه...نباش خوشحال زیاد - 

  ...امید تویی....تویی نیست روراست خودشم با که

  : گفت و پوزخندزد 

  ....نیاوردي لب به بارم یه اما نکردي کاري مخفی - 

... میزنه پس تورو مدام که عشقی پاي موندن میخواد مردونگی چرا؟؟ میدونی...بود مرد زلیخا نفهمید کس هیچ...هه - 

  ...میکردم عالقه ابراز حس کودوم به...شدي دور... زدي پس فقط تو اما...دادم خرج به مردونگی من

  :بهش کردم پشتمو 

  ...هستی چی و کی بفهمم که اونی از قبل..بود ازدواج قبله از شیدایی و عشق اون...نکن فکرا این از خودت پیشه - 

  :دادم ادامه بود مونده باز دهنش...برگشتم 

  :پایین اوردم صدامو..کردم تنگ چشمامو...بگم بذار شناختمت که حاال - 

  !!تفاوتت بی نگاهاي از نمیسوزم دیگه....نمیکنم نگاهت عاشقانه دیگه...نمیدم جون برات دیگه - 

  :نالید لب زیره 

  ...طناز - 

  ...نزدیکتر رفتم 

 کنارم شده قیمتی هر به میکنم عاشقت شده قیمتی هر به میگفتم اوایل...کردم قبول که بودم خر..امید بودم خر - 

  ...شدي خلق رفتن براي اولم از تو نبودي موندن ادمه تو...نه اما..میدارم نگهت

  یادته؟..بودي تلخ اولم از تو 
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  ...ازدواج قبله از تو - 

  :حرفش وسطه پریدم 

 تمیز هم از نمیتونی کسو هیچ نگاه جنسه تو حیف اما...هرکس و هرچیز از قبل... شراره از قبل...ازدواج قبله از اره - 

  ...شراره...بدي

  : گفت سمتمو گرفت اشارشو انگشته وسط بپره که بود اون نوبت حاال 

  ...دارم اطمینان...داره دوسم شراره - 

  نه؟؟ زنت احساسه به داري اعتماد اون عشقه به...سوختم قبل از بیشتر 

  ...چکید گونم رو از اشک 

 فشار دستمو...اما...برمیگرده زودم میره زود میرنجه زود که اونی میفهمی رسیدي که زندگی از جایی یه به - 

  !برنمیگرده دیگه و میره.... و میره دیر میرنجه دیر که اونی...دادم

  : دادم فشار روهم دندونامو 

  خب؟؟...نباش اشغال اما...اما باش مغرور....مرد ببین...نصیحت تو به من از - 

  :توش بچپونم حرفامو دونه دونه که بودم کرده پیدا گوشی انگار منم نداد جوابی 

 پاره پاره روحمو که نماییه گرگ ادماي از ترسم تموم...کنن حمله جسمم به اگه نمیترسم گرگام از دیگه امید - 

  کردي؟ چیکار باهام میبینی....کنن

  میزدم؟ حرف چی از میگفتم؟ کجا از میگفتم؟ چی..شدم خیره چشماش تو فقط 

 یه همون میخواستی کنی قطع ریشه از رو میکردي پیدا بهم داشتی که احساسیم ذره یه همون میخواستی تو امید - 

 براي...بده خیلی...دیگه شخصه بازیچه بشی احساست کردن فراموش براي بیشرمانست خیلی...اما...بترکونی ریزم قلبه

  !!عار..عاره...مردي میگی که تویی

  :زدم نیشخند 

 میگم؟؟ چی میفهمی...میکشتت صدا بی...میگم خیانتو...تیر هفت سره میذارن که میمونه کنه خفه صدا این مثه...هه - 

 اما دارمت وقته خیلی میکردم فک... ناخداگاه خیلی اونم میزنم لبخند حماقتم به میکنم فکر بهت که جدیدا...هه

  !بودم عشقت نخودي نمیدونستم
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 صورتم به که غمایی تمام خاطر به...گرفتی صورتم از که هایی خنده تمام خاطره به نمیبخشمت...نمیبخشمت امید 

 خاطره به نمیبخشمت...کردي پرپر برام که احساسی خاطره به...شکستی برام که دلی خاطر به نمیبخشمت...نشوندي

  ...زدي وجودم به ابد تا خیانت با که زخمی

  !!نمیبخشمت 

  ...بیرون زد خونه از و پوشید لباسشو!!من وزاي وز از میره سر حوصلش زود میبینی..هه...نذاشت اما بگم بازم میخواستم 

  ...میگم دردو..کردم زمزه لب زیره....شدم مچاله خودم تو نشستم همونجا 

  سردم و تلخ نباشی که بفهمی میخواست دلم 

  کردم اشتباه میفهمم حاال ولی دیره شاید 

  دادم دل تو چشماي به گفتم بهت که روزي اون از 

  !!افتادم تو چشم از که شد جوري چه نمیدونم 

 پشیمون هات گفته از سگ مثه اما...میکنی خالی خودتو...میکنی داد داد..میکنی سخنرانی...کردي دقت تاحاال 

  ...میگفتم چیزي نباید...میشی

  اشفتم تو بی چقدر که نیست مهم اصال واست 

  میگفتم چیزي نباید دارم بهت که حسی این از 

 شدنو دیر مفهومه حاال....دادم دل بهت ازدواج از قبل از نمیگفتم کاش اما فهمید اره..میگفتم عشقم از نباید اره 

  !!میفهمم

   هستم روت روبه اینکه با نمیبینی اصال منو 

  دستم از میري پاك داري یادت از میرم پاك دارم 

  مشتم میشد وا نباید دستم میشد رو نباید 

  کشتم دلت تو رو خودم تو عشقه به اغرام با 

  گفتم بهت اینکه جرمه به میدونی اینکه جرمه به 

  روبرمیگردونی ازم روبرمیگردونی ازم میگیري نادیده منو 
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  "محمد"

 اي بهونه هیچ...دور از حتی..بودمش ندیده که بود وقت خیلی..بود شده تنگ براش اندازه بی دلم نمیتونستم دیگه 

  !زیریه اون به خورد دستم...میکردم رو و زیر هامو خاطره داشتم...نداشتم

  ...میداد گیر دیوار به بیخودي و بود عصبانی که موقعی همون...هه 

 نداشت شوهر طناز مگه هه...داره زن اون...کنه نگاه من طناز به بیاد بعدیه همسایه این نکنه..دیوار..تخت رو نشست 

  من؟؟ دله تو افتاد که

 دیدنه مین دارم ناسالمتی..کردم درست موهامو...زدم ریشمو...میشدم کار به دست خودم باید..شدم بلند 

  ...بیرون پریدم سریع منم نبود هال تو کسی...کردم عوض لباسامو..یار..هه...یارم

  :گفتم لب زیره..زدم دور راه وسطه...کارگر دنباله برم میخواستم 

  !!ببنتت کسی نمیخوام..میکنن چرونی چش کارگرا..نه نه - 

 تو خاطره به من خوب اما بودم نکرده کارا این از عمرم به تا...گرفتم کارم لباس یه...خریدم استفادرو مورده هاي وسیله 

  ...بود دستم خونه کلیده هنوز..کردن خالی اجر کامیون یه!! میکنم هرکاري

  ....جابجایی براي میومدن مسافرتش بعده خارج بود رفته پسره 

 دیوار واسه گذاشته داربست جاي به نردبون تاحاال خري کودوم...گذاشتم بلندو نردبونه...ببنمش که میزدم دل دل 

  !!چیدن

  !!نیاد ایا بیرون بیاد ایا تا بیارم طاقت نمیتونستم 

  :اومد صداش باالخره!! بیرون دادم کردمو حبس نفسمو.زدم در!! خونشون دمه رفتم خودم 

  کیه؟ - 

  :کشیدم موهام به دستی...خدایا....بودم صدا این دیوونه...کشید پر قلبم 

  !منم طناز - 

  :داشت تعجب صداش 

  شمایی؟ محمد اقا - 

  :زدم لبخند 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۶٢٠ 

  ..اره - 

  ...زد و در 

 چشمامو....بیرون اومد دو به...جیبم تو زدم دستمو...قشنگن صاحبش و خونه این چقدر...میزد دهنم تو قلبم...تو رفتم 

  :گفتم لب زیره..بستم

  !!بده بهم طاقتشو خدایا - 

  ...کامال...رومه روبه میکنم حسش حاال! ببینی خودتو لحظه لحظه تو کنمو باز چشم میترسیدم 

  :کردم باز چشم 

  ...سالم - 

  ....شده نصیبم سعادتی چه من غنچه...نمیشد باز دهنم 

  ...سالم - 

  : گفت و زد جونی بی لبخند 

  ...گرفتین تحویل عجب چه...هه...اومدین خوش - 

  باشم؟؟ کی من...بگیري تحویل منو دله توباید...زدم ابکی لبخند 

  :کردم دیوار به اي اشاره 

  ...بچینم دیوارو اومدم - 

  :کرد تعجب 

  بچینی؟ شما ؟ کی - 

  :دادم تکون اره نشونه به سرمو 

  ...بکنن اینکارو باید خودشون نیست شما وظیفه ضمن در..میگیریم کارگر یه خوب...وا - 

  :داد ادامه و ایستاد کنارم 

  ..نیست خوب اینجا تو بریم بیاین - 

  ! باشم کنارش بیشتري مدت و برم...برم میخواست دلم 
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  ...فقط بگم بهتون خواستم نمیدم زحمت نه - 

  ...بفرمایید چیه زحمت - 

  ...گذاشت باز درو هه..مبل رو نشستم...داخل رفتم سرش پشته کشیدمو عمیقی نفس...رفت جلوتر خودش 

  !درك به تنت فاصله کن درك روحمو تو...دارم چیکار باجسمت من...من زندگیه دارم کار چی تو به من اخه 

  ...:اورد شربت 

  ..!نکش زحمت - 

  !!باشه مبارك راسی...چیه حرفا این بابا نه - 

  چی؟؟ واسه - 

  ...دیگه محیا - 

  ...بگم تبریک شمام به باید...ممنون اهان - 

  ..بود گرفته بود ناراحت...زد کجی لبخند 

  ...نیومدي چرا - 

  : گفت یکدفعه...نبود حواسش 

  جــــان؟ - 

 غافلگیرم بدجور کنم غافلگیرت نمیخواستم که حاال..هه...گرفتم گر درون از...بگم باید چی نبود یادم دیگه 

  :کشیدم پیشونیم به دستی...کردي

  ...نیومدي چرا...خواستگاري - 

  !نباشم دادم ترجیح منم نداره منو دیدنه چشمه همچین میالد مادره راسش خوب...دیگه...اهان - 

  ...انداختم باال ابرویی 

  ...نیومد خوشم زیاد مادرش از شخصه به خودم اما من.... خوبه میالد خوده - 

  :نگفت چیزي 

  ...که پدرشم - 
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  ....باال گرفت سرشو 

  ...پدرِ تو مثه خانمی از خوب - 

  : گفت همونجا از اشپزخونه سمته شدرفت بلند...بدم ادامه نذاشت 

  ..خونتون تبریک عرضه براي بیام حتما باید - 

  !محمد غنچه تو تماشاي داره لذتی چه...کردم نگاهش و دادم تکیه اپن به...شدم بلند! فهمیدم بودنشو نمایشی...خندید 

  میشدم نزدیک بهش بیشتر بیخودي که بود حسی... تو رفتم ناخداگاه...نشد حضورم متوجه..میشست میوه داشت 

 برش تا شد دوال افتاد دستش از سیب...بود پاش اي فیروزه ابی ریزه گالي با بلند دامن یه...بغلش زیره زد چادرشو

  ...شد معلوم پاش ساق...داره

  دلم؟؟ شد طوفانی اینجوري پاش ساقه دیدنه با چی براي...میفهمم چیزارو این حکمت حاال!! ریخت دلم 

 نزدیک کسی به اینقدر مادرم و خواهرم جز حال به تا...بدیدیم ندید ادم من اره..ندارم تعارف که خودم با 

  !نشدم دیوونه زنونگیش از اي گوشه دیدنه با اینجوري...نشدم

 نزدیک بهم بیشتر داره اسمی چه میدونم که حسایی جلوتر میرفتم که قدم هر...میکرد بازي باهام داشت شیطون 

  !!!دارم بهش که حسی خاطره به..میخوام خودش براي فقط طنازو من...دادم تکون سرمو...شد

 بگم..سینم به بچسبونمش پشت از..کنم بغلش همونجا از میخواست دلم... بودم ایستاده پشتش دقیقا...نزدیکتر رفتم 

 دوست..نبود وقیح حسم اینقدر حال به تا ولی بار اولین نه....بار اولین براي...میتپه تو براي داره..صدارو این کن گوش

 عشق موقع تو...گرفتم گاز لبمو ناخداگاه اي صحنه همچین یاداوري با..ببوسمش داشتم دوست..بگیرم دستشو داشتم

  هان؟ باشی؟ شکلی چه باید بازي

  ...برگشت ناگاه 

  ...دستم داد میورو ظرفه...عقبتر رفتم همیشه مثله نزد لبخند!! من نگاره نترس...ترسید..شدم هول 

 بودم کرده عرق..بود شده گرمم...اپن رو گذاشتم میورو! میشم دیوونه دارم...واااي بردارم چشم ازش نمیتونستم 

  !بود فرار راه بهترین کنم چیکار نمیدونستم...نافرم

  :اومد صداش..کشیدم عمیق نفس چندبار عقب کردم پرت سرمو...حیاط تو رفتم 

  یکدفعه؟ شد چی - 

  :برگشتم کشیدمو عمیقی نفس 
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  ...سرش برم زودتر بهتر شده دیر دیگه..هیچی - 

  : گفت میرفتم داشتم 

  ...بخواد زیاد نکنم فک داره؟ الزم ردیف چند - 

 دید دیگه روش بیاد ردیفم چند یه!! زیاده طولش اما کمه عرض دیوار این...بسه ردیف پونزده یه کردم حساب نه - 

  !!نداره

  ...بیرون اومد شلوار و مانتو یه با طناز...بون نرده باالي رفتم..اونور رفتم و بستم و در...داد تکون سري 

  !!باشه یکی باید که نمیشه..کمک بیام منم بذارید - 

  ...ایستاد کنارم...بود باز در...اینور اومد و کرد باز درو بدي؟ کشتن به منو میخواي نه واي 

  ؟!کنارمی تو وقتی بزنم چیزي به دست چیجوري من لعنتی...میزد قلبم 

  !عشقم حیفه دستات... دستش دادم دراوردمو دستکشامو سریع...کرد بلند اجرو یه 

  اخه؟ نیاد سرم بالیی امروز اخره تا میشه...میلرزید پام باال رفتم...کردي دستت 

  :گفتم خنده با...بودیم کرده درست و سیمان 

  بندازي؟ اجر میتونی - 

  ...هات خنده فداي به محمد اخ...خندید اما پکري اوجه تو..گرفت خندش 

  !!میکنم فک اره - 

  ...رودیوار بودم گذاشته استنبلیرو...گرفتم باال انداخت... برداشت اجرو به 

 تذکراي بدون..مقاومتی هیچ بدون کنارمه؟ که کنم باور...بودم خوشحال اینقدر نمیگنجیدم خودم پوسته تو من خالصه 

  ...مامان

  : گفت و دراورد دستکششو..بود نیم و دو ساعت...چیدیم ردیف دو 

  !!دوباره میریم ناهاربخوریم بیا... پایین بیا محمد - 

  !من داشتنیه دوست عشقه توام...بودم تو ماله میشد چی واي محمد؟ 

  !نشستیم تخت رو همونجا ننداخت سفره...اماده الویه...داشت الویه...اونور رفتم!! نکردم عوض لباسامو پایین اومدم 
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   کنم؟ باور میخوریم؟ ناهار باهم داریم هم روي روبه نشستم تنهایی که کنم باور طناز...بودم روش روبه 

 دوباره بعد فردا فوقشم بگذره امروزم میدونم چون چرا؟..خودم غمه فازه تو رفتم باز..نمیاره دووم وقت هیچ من شادیاي 

  !!تو بدونه زندگی به برمیگردم

  : زدم غر...بلندشم نداشتم حوصله...بود کثیف دستم 

  ... بابا اي - 

  :شدم بلند 

  میخواي؟ چیزي کجا؟ - 

  !!بشورم دستمو - 

  : گفت جلومو گرفت مهربونی با دهنش میذاشت لقمشو داشت نشستم...کردم پاك دستمو بال و بزور حوض لبه رفتم 

  ...بیا - 

  ...میکنی دیوونم کمکم داري میده؟ معنی چه کارا این طناز واي.. تو..ایستاد قلبم 

  بایستن؟ دقایق تمام طناز جلوي همینجا میشه ؟ نگذره ها لحظه این میشه خدایا 

  ...بردم لذت..تنم به بشه گوشت شاید میخورمو روزا این که اي تکه تنها...دهنم گذاشتم...گرفتم لرزون دسته با 

  :بزنم حرف باهاش داشتم دوست..نمیخورد زیاد خودشم.. نمیزد حرفی طناز 

  میاد؟ کی شوهرت - 

  :نکرد نگام ایستاد دستاش 

  !میاد غروب احتماال نمیدونم - 

  ! نیاد وقت هیچ کاش.. دادم تکون سري 

 نمتونم... خوب اما باشه کنارم داشتم دوست اینکه با..بشه خسته نمیخواستم..نذاشتم... بیاد میخواست طنازم...شدم بلند 

  !ببینم خستگیشو

  !عاشقم زیادي من هه 
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 سنگی دیواره یه دارم میکردم حس میذاشتم که اجري هر! پایین برم باال نیام هی که باال بودم چیده اجرارو باال رفتم 

  !میکنم ایجاد بینمون

 غروب تا نمیرفت کار به دستم واقعا..حاال اما بود کردنم کار شوقه بود که االن تا...شدم دچارش من..شدم معتادش من 

  ...زندگی ببینمت بیرون بیا خدا رضاي محضه...میزدم حرف خودم با

  !تو خوده شدي باعث تو..زن نبودم کارا این اهله من..هه..بودم خسته.. گذاشتم اجرو یه...نامرد..نیومد 

 انرژي یه مثه...ببینمت طوالنی مدت یه تا نمیتونم باز..افتادم دیگه روزاي یاده...دستم رو سرمو و اجر رو گذاشتم دستمو 

  !!!عشق دیدنه میام و میشه طاق طاقتم اما..میکنم تنبیه خودمو میکنم تحمل دوریتو مدتی یه...

  نمیاد؟ کذایی مرده این چرا پس...کشیدم عمیق نفس...گرفت گلومو بغض 

  !!میذاشتی جا دستاتو گرماي کاش..کردم دستم عشق با...گرفتم دستکشو 

 گریم زود..لوسیم پسره رسیدم نتیجه این یه خودم زنام؟ مثه نمیگه ببینه قرمزمو چشماي و بیاد کن فک...هه 

  !هست که همینی...میگیره

  هان؟؟ کنم؟ چه دیگرو روزاي من بگذره که فردام.. گذشت امروز...پایین اومدم....کردم پاك اشکمو 

  !!تو رفتم بود باز خونشون در...زدم صورتم به ابی یه پوشیدم لباسمو..کردم جور و جمع رو وسایال 

  :زدم صداش 

  ...طناز - 

  !جان غنچه من برم قربونت...گرفت خندم...سرش دوره بود کشیده پردرو اشپزخونرو پنجره پشت اومد 

  :باال اوردم دستمو 

  !میرم دارم من - 

  ...تو بخور چیزي یه بیا کجا - 

  خدافظ...نکنه درد دست نه - 

  : گفت اي عجله صداي با میبستم درو دشتم..گرفتم ازش نگامو سختی به 

  میاي؟ فردام - 

  مهمه؟ برات یعنی..لبام رو نشست نامحسوسی لبخند...بستم چشمامو 
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  : برگشتم 

  !شه تموم فردا کنم فک اره - 

  ...داد تکون سري 

  !!خدافظ باشه - 

  

  "طناز"

  ...رفت محمدم و بود شده تموم دیوار کاره...نزدم زنگ بهش...نیومد خونه امید کذایی روزه اون از بعد روز دو 

  ..میسوختم بودم خورده که خیانتی زهره از هنوز...بود گرفته حالم 

  !جام تو نشستم سریع بود در صداي..بود برده منو خیال و فکر و مبل رو بودم داده لم 

  میشد؟؟ مگه اما گرفتم خودم به تفاوتی بی قیافه...بود امید 

 لب زیره...مبل رو انداخت کنارم خودشو..میز رو انداخت کلیدو..شد رد جلوم از..نکردم نگاهش..بود جوري یه...داخل اومد 

  ...داد جوابشو همونجوري منم کرد سالم

  ...طناز - 

  ...هه...داد پا...نداد دست...میداد دست بهم همیشه که حالی اون دیگه 

  :سمتش برگشتم 

  ..بله - 

  ...بود اروم چقدر 

  !بزنیم حرف باهم باید - 

  :کامال..سمتش برگشتم 

  !میشنوم - 

  :گذاشت هم روي طوالنی چشماشو 

  !!!ببین...طناز - 
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  میکنی؟ دست دست چرا..بودم منتظر 

  :پایین انداخت سرشو 

  ..کنیم تمومش که میخوام ازت...طناز - 

  چی؟ یعنی میدونی شدن تهی..شدم خالی 

  ...کنیم تموم چیو چی؟ - 

  :کرد نگاهم کالفه 

  !بگیریم طالق زودتر بهتره...گرفتم خودمو تصمیمه من.. من...من هم میکشی عذاب داري تو هم...طناز - 

 فراري ازش که صدایی همون!! میترسیدم ازش که چیزي همون...درنمیومد صدام...پام کناره افتاد دستم 

  .......همون..بودم

  :دهنم روي گذاشتم ناباوري با دستمو دوتا 

  امید؟ میگی داري چی - 

  : گفت قبل از ارومتر گرفت دستمو دوتا مچ 

  !کنیم تمومش دعوا و جنگ بی بیا... بیا..ندیم ازار همدیگرو بیا..طناز - 

  جدایی؟ طالق؟.نمیکرد...خطور مغزم به درصدم یک..باشم کرده چیزو همه فکره 

  :گفتم لب زیره ارودم فشاري جون بی..گرفتم اشارشو انگشته 

  میکنی؟ شوخی داري..امید - 

  :کرد جمع پیشونیشو درد با 

 و همیم کناره که ساله یک نزدیک االن!!! نمیتونم دیگه من.. نمیتونم دیگه...میکنم صحبت جدي دارم...نه... طناز نه - 

  !اذیت و ازاد جز لذتی هیچ...نبردیم هم وجوده از لذتی هیچ...

  ...چکید اشک قطره 

 داریم امید... من میدونستی تو... نمیخوام...مامانم مثه یکی بشم نمیخوام گفتم بهت من.. من میدونستی تو امید..امید - 

  هان؟ میکنی چیکار باهام
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  :کشید گردنش پشته به دستی 

  !همین طالق...نکنیم بحث بیا...طناز - 

 دستم از زندگیم داشت...گرفتم دستاشو دوتا...نزدیک خیلی.. نزدیک..بودم روش روبه..سریعتر منم...شد بلند 

  :انداختم ملتمسی نگاه!! میشدم نابود داشتم..میرفت

  ...بخونی چشمام تو داشتنو دوست باید بده قد سوادت اگه امید..امید - 

  !غرورم شدنه خورد قیمته به حتی شم وارد راه این از زندگیم بقاي براي بودم مجبور بودم مجبور 

  :پایین انداخت سرشو 

  ..ندارم سواد من - 

  :کشیدم استینشو لبه... بره تا کشید دستشو 

  ...بخونم برات خودم وایسا - 

  :کرد ناله...کرد نگاهم 

  ...طناز نکن - 

  !نره دستم از زندگیم تا میکنم کاري هر - 

  ...نگفت چیزي 

  ...تو...تویی نمیگم اونچه حرفام از...منی حرفاي الي به ال سکوته تو.. امید - 

  ...شد خیره چشمام به..دستام تو گرفتم گونشو 

 پیدام داشتنم دوست الي البه از میکردم گمون...میکنی پیدام میکردم گمون..شدم قایم من..گذاشتی چشم تو..امید - 

  !!همبازیت شد دیگه کسی هیچ که نکردي پیدام...اما تو...میکردي

  ...مرد و بود خوب که بزرگ مامان مثله..هه....خوبم بگم همه به باید بیرون برم در این از.. امید 

  ..بگذر جدایی خیري از...بگذر خیرش از و بیا...بشه خوش حالم واقعا بذار امید 

  :کشیدم اه...ریختم اشک...گونش رو کشیدم شصتمو 

  !!گذاشتی جا پیشش سمعکتو یا میشنوي؟!! طنازه التماسه صداي این امید - 
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 باید مرد...کنه مردونگی باید مرد دادن یادم بچگی از..!! بشم نمیتونم.. نشدم.. نبودم میخواستی که اونی من امید هه - 

  !بخره نداشتتم هاي عشوه!! کنه نازت... بخره نازتو مرد....سمتت بیاد

 بهمون!.. میمونه مبهم همچنان سرزمین این کنی فتح هم رو مرد یه تنه هاي قله تمام..خوندن گوشمون تو اروم اروم 

  !!ممنوع شهوت...باشه حواست دخترك خوندن گوشم تو..هست گفتن براي زیادي حرفاي هنوز گفتن

 براي احساس براي من!! نیومدم ریختن عشوه براي من...نیستم سرزنده و شیطون من..نشدم میخواستی که اونی امید 

  !اومدم بودن عاشق

 خاطره به...توئه پایانه زن یک سکوته....باش خوشحال میزنه حرف باهات وار دیوانه زن یه وقتی بودم شنیده جایی 

  !میارم هیجان و شور برات بعد به امروز از میخوام عذر سکوتم تمام

  ...بگذري افکارت خیره از اگه میشه ضمیر قشنگترین ما..امید 

  ...بود شده مسخ نگاهش 

 دلم دیگه میزنه صدام که وقتی حدش از بیش تلخی از..گفتم خودم با بار یه که اونقدر...شدي بد...بگم راستشو بذار - 

  !!الزمه زمان...بشیم عاشق مزاحمتی هیچ بدون بیا... کنیم زندگی بیا...نمیلرزه

  من..نمیخوام عاشقانه حرفاي من...طناز - 

  :بده ادامه نذاشتم 

  ...هه...بودم صحنه یه عاشقه نوجوونی اوله اون از - 

  ....میبارید وقفه بی اشکم 

  ..:دادم ادامه 

 میشی مرد عالمه یه تو که هایی لحظه همون..میبوسم عشقمو لباي و...وایمیسم پام پنجه رو من که اي لحظه اون - 

  !زن عالمه یه من و

  ...دادم بال و پر نوجونی ارزوي به.. گریه با...دریدم هارو پرده همه 

 زندگیم براي باید که بود دندونایی و چنگ اون از یکی این...نبود لذتی...لبات رو گذاشتم لبامو...بکنی نمیتونستی کاري 

  !!میکردم تیز

  ...نمیداد اجازه بهش غریزه نه که عالقه..هه...عقب بره نمیتونست... نمیتونست 

  :داد تکون چندبار سرشو کرد پاك لبشو دست پشته با...عقب رفت کند دل باالخره 
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  ...طناز کن تمومش - 

  !!مطمئنم داشت...داشت غم نگاهش برگشت...در سمته رفت 

  ...گرفتم وقت محضر 10 ساعته فردا - 

  !!!دویدم سرش پشته وار دیوانه..بست درو...سخنرانی همه این جوابه بود این 

  ..امید....بود شوخی چی همه اصن..کردم اشتباه..برگرد امید امید - 

  

  :انداخت بهم ترسناکی نگاه برگشت 

  !!میخوري سرما...واینسا باد تو...تو برو - 

  !! داره خنده حالم که...نگم حالم از بذار...زمین رو سرخوردم...راهرو ستونه به گرفتم دستمو...بست و در 

  .» نمیخوریم هم درد به دیگه ما«  

  ...یکطرفه عشقاي پایانی جمله 

  !! بوده بسترت هم که کسی! کانال یک دادن تغییر سادگی به درست 

  ! سادگی همین به... میشه محو 

  

 خبره زوي به باید اما نگفتم مامان به...پوشیدم چی نفهمیدم اصال..پوشیدم لباس اه و اشک با...نبود کار در خوابی

 خانواده تو شدن سرخورده اینکه مثه هه...محیا به حتی..بگم چیزي نمیخوام کس هیچ به....بدم بهش دخترشو شکسته

  !!موروثیه ما

 فکر بدبختیم به..میرفتم راه پیاده...وقفه بی بارونه این نمیشه تموم این چرا..بستم درو..سرم رو انداختم چادرمو 

  ...اما بکشم خودمو میخواست دلم..میکردیم

 دیگه..رسیدم کجا به من...خدایا واي.. طالق محضر...باال گرفتم سرمو..کردم پاك چشمامو چادرم گوشه با...هه 

  !!بریزم اشک نمیخواستم

  :گرفتم یقتو گوشه..شدم بلند..بودي ایستاده جلوم...اومدي ها پله لبه نشستم 

  ...میش امید!! میکنم خواهش ازت دارم... امید - 
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  : کردم مشت یقشو... هنوز که کنم باور..هه...شراره..خشکید دهنم تو حرف 

  ...نشده هیچی هنوز امید - 

  :حرفم وسطه پرید 

  بزنی؟ زنگ میالد به میتونی...اوردم دوستمو و شراره...داشتیم نیاز شاهد به - 

  :بود بریده امونمو هق هق...باال رفتم...دادم قورت دهنمو اب 

  جانم؟؟ - 

  ...الو - 

  ..بزنم حرف درست نمیتونستم...میزدم نفس نفس 

  عزیزم؟ میکنی گریه چرا خوبی؟؟ طناز شده؟ چی..طناز - 

  ...میالد - 

  !!بزن حرف طناز - 

  !!میگم که ادرسی این به بیا - 

 ***  

  : گفت و کشید موهاش به دستی خشم با میالد 

  میکنی؟ چیکار داري...کن تمومش امید - 

  : گفت میالدو سینه به زد اشارشو انگشته امید 

  ..ندارم احتیاج کسی کمک به من بیرون بیام خودم بذار چاه تواین افتادم تو طنابه با من - 

  :میکرد زمزمه گوشم زیره...بغلش تو کشیدم دفعه یه...گرفتم پشت از میالدو دسته 

 منو خدا تورو میکردم؟ باید کار چی طناز..شدم ازدواج این باعث من طناز..بود من تقصیره همش...طناز ببخش منو - 

  !!ببخش

  :کردم نگاهش 
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 پایین من قسمته گلوي از ارزوم..بودم احمق من...رسوندي ارزوم به منو...برسونی ارزوشون به ادمارو داري دوست تو - 

  ...بودم پرواز بلند زیادي من! نمیرفت

 چشمی زیر گاهی و بود سینه به دست...میزد زمین رو پاش با...بود روم به رو امید.. صندلی رو نشستم..شدم جدا ازش 

  ...کنارم نشست شراره...میکرد نگاهم

  :گرفت چادرمو 

  ...طناز - 

  :سمتش برگشتم 

  ...ببخشید...من...طناز - 

  :زدم تلخی لبخند 

  ...تو به بخشیدمش...بخشیدمش وقته خیلی امیدو؟ ببخشم؟ چیو - 

  ...عاشقشم واقعا من طناز...بشه اینجوري نمیخواستم...طناز - 

  :قدیمی لبخند همون بازم 

 جز نداره راهی پاییزي برگ...نرسی ارزوت به اشتباهی باش مواظب تو...بود اشتباه ارزوم..رسیدم ارزوم به بار یه من - 

  !!!!داره دلش تو تازه برگه عشق درخت میدونه وقتی...سقوط

  ....شدم بلند لرزون پاهاي با...کردن صدامون 

 ***  

  ...خودم مثه شد عاقبتش و سرخورد اشک...بستم چشمامو...کرد امضا و انداخت بهم طوالنی نگاه...کرد امضا امید 

 اشکم...متاسفم خودم براي..دادم تکون سرمو چندبار...کردم نگاهش...میز به دادم تکیه...گرفتم خودکارو...میلرزید دستم 

  ....صفحه رو چکید

  :کردم صداش لب زیره 

  ...امید - 

  :سمتم اومد سریع 

  ...طناز - 
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  !!کردم امضاء...نگفت اما...فهمیدم داشت حرف نداد ادامه دیگه 

 روبه اومد...بود عصبی..بود خورد اعصابش امید...بخونید طالقم صیغه باید گفت اقا حاج.. صندلی رو انداختم خودمو 

  ...روم

  ...بریم بلندشو - 

  ! خورد اعصابه با... حرص با اما رفت میالدم...رفت تاکسی با شراره...شدم بلند 

 دست از براي دیگه..نبود مهم هیچی نبود مهم من براي...میرفت سرعت با...بار اخرین براي شاید..ماشین تو نشستم 

 فردات عاشق...رسوندي منو چرا....رسیدیم! میکردم گریه خودم رفتنه دست ازد براي نمیخوردم غصه امید خوده دادنه

  ...میرفتی باهاش بود اونجا

  ...نبود بینمون حرفی نداشتیم کاري...کنارم امیدم...مبل رو نشستم یخی ادمکاي مثه...دراوردم لباسامو 

  !! میکنم گریه تو شونه رو نبودنت تصوره از من... هاش شونه به دادم تکیه سرمو...کنم کنترل خودمو نمیتونستم 

  بکنی؟؟ رحمی یه کرده التماست که کسی به میخواي کنی؟ ترحم بهم میخواي بود؟ چی کارا این معنی...گرفت دستمو 

  : بود گرفته صداش 

  میکنی؟ چیکار من بعده کنی؟ چیکار میخواي - 

  !کردن عادت دادن دست از به من به دستاي نباش نگران - 

  :نگفت چیزي 

  ...نبودي وقت هیچ تو...نداري بعد و قبل تو - 

  گفت گوشم زیره...فرفریم موهاي تو کرد سرشو 

  !!!نبودم که ببخشید -

  !مهربون گاهی..باشی اروم بلدي پس...تپید همیشه از تر تند قلبم 

 خدا از تورو من...بدي پس خودتو شده مستجاب دعاهاي تاوان باید که میاد پیش موقعیتایی زندگی تو اوقا بعضی - 

  !!بدم خواستمو تاوان باید حاال...خواستم

  .غمگینی؟ چرا هه...کرد نگام 

  !!بودم بد که ببخشید - 
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  بودنم؟ راضی مهمه برات پشیمونی؟ اینقدر چرا - 

  :زد زل چشمام تو 

  ....نمیدونم - 

  ؟...میدونی چیو تو - 

  ...باشیم هم کناره نباید اینکه - 

 با داد تکیه سینش به سرمو...دید خودش به خونه این عاشقانه صحنه یه تازه و اخره روزه..بودم پاهاش بینه کامال حاال 

  : گفتم گریه

  کردم نگاهش...نرو میگفتم هربار...میکنم سازش تو با من بمون میتونی هرجور - 

  !!میکنم خواهش اینبار - 

  ...داد فشار روهم چشماشو 

  !! میکنه بزرگم خیلی.. اخرم التماس این میکنه کم تو چشمه تو منو خواهش این گفته کی - 

  :کرد نجوا گوشم زیره...کشید دست بازوم رو نرم 

  !نکن منصرفم - 

  :بودم شوهرم حرفه به..بودم شوهرم فکره به همیشه من..چکید چشمام گوشه از اشک 

  !چشم - 

  !بمون مدتی یه...بمون اینجا - 

  :کردم نگاهش 

  !مامانم پیشه میرم....میرم نه - 

  ...طناز - 

  !کن گوش دلم به تو بار یه - 

  !گس خنده یه اما...میزد لبخند من حرفه به که بود باري اولین این و..زد لبخند 

  :نبود عالم این تو انگار روسرم گذاشت چونشو 
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  ...باشی شیرین میتونی بخواي اگه تو - 

  !نمیتونم...نه...هه - 

  ...بودي شیرین برام خیلی دیروز...چرا - 

  !!کردم نگاهش اشک از حریري پشته...شد کدر نگاهم...کردم نگاهش 

  چی؟ یعنی حرفا این....نکن گیجم - 

  ...هیچی - 

 چی نمیگم..میزدیم حرف..بودم بغلش غروب تا..نخوردیم ناهار..بودم نشسته حال تو هنوز من...تخت رو رفت 

  ...نمیخورد شما شیرین زندگیاي درد به... بود تلخ بگم اما...میگفتیم

  : گفت لب حرکته با...کرد نگاهم شد دوال 

  !!بیا - 

 یه یا زندگیه زندگیه؟ چ این بودنه؟؟ هم کناره اخره شبه که حاال سمتت؟ نمیکشم پر عشق با که حاال امید....زدم لبخند 

  ...کرد خاموش چراغو شکنجه؟ براي دیواري چاهار

 نفس نفس دیگه نمیشدم زده هیجان دیگه..برداشت خیز روم..تخت رو خوابوند و گرفت کمرمو وقفه بی...کنارش رفتم 

  :بود صورتم تو نفساش هرمه..کنار زد موهامو...نمیزدم

 ها قصه بده ادم اون من..میگم دارم اما امشب چرا نمیدونم.. چرا نمیدونم!! کردم اذیتت اول روزه از که ببخشید - 

  !ببخش....نیست خودم دسته اما باشم تلخ نمیخوام...طناز نیستم

  شدم؟؟ جذاب برات...امید...هه..امشب - 

 قفسه رو گذاشت دستشو....لبام..بینیم رو...پایین کشید گونم رو از دستشو! طور همون پیشونیشم چینه! موند باز دهنش 

  :سینم

  چمه؟ امشب من بگی میتونی - 

  :خورد قل چشمام گوشه از اشک 

  ...بپرس دلت از - 

  !!نمیگه چیزي!! نمیده جوابی - 
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  !میشه نزدیکم بیشتر لحظه هر امید نمیکنمو حرکتی هیچ من حاال..هه...کنارم خوابید 

 منم براي رومو میکشه پتورو که بود باري اولین این و..روش کشید پتورو...کرد قفل ضعیفم هاي پنجه تو هاشو پنجه 

  !میده خرج به زحمت

  ...کردم نگاهش خوب بار اخرین براي من و... بود بسته چشاش که بود ساعت نیم...همینطور منم...بست چشماشو 

  !!!من به پشت اینبار خوابید دوباره و بوسید پیشونیمو...شد بلند یکدفعه 

  یانه؟؟ میرقصی من سازاي به بعد به ازاین ببینم!! دنیا از پاسخی انتظار بدونه..زدم لبخند 

 ***  

 ارامشه با دیشب..نمیکردم گریه دیگه...بود محکم "مرده" یه نبود اهنی ادم دیگه اما...محکم امید همون شد صبح از 

  !!خوابیدم خاصی

 اشک که فکره همین با...ایندم نگرانه...ابرومم نگرانه طرفی از میشم خالص چیز همه از دارم میکنم حس طرفی یه از 

  !!میشه جمع چشمام تو

  :گرفتم دستشو...انتظار راهروي تو بودیم نشسته 

  ..امید - 

  :گفتم بخشی ارامش لبخند با اما بود شده جمع اشک چشمام تو..کرد نگام 

 دوسم که دادم دست از رو تویی چون بردم من... امید...داشت دوست که دادي دست از رو کسی چون...باختی تو - 

  !نداشتی

  :داد فشار دستمو 

  بگم؟ بازم ببخشی؟؟ تا کنم کار چی....طناز - 

 ادمه اون هیچوقت دیگه...نداره فایده دیگه بدي انجام براش اون از بعد که کاریم هر میشکونی رو کسی دله وقتی - 

  !وقـــت هیچ..برام نمیشی سابق

  کنم؟؟ نصیحتت کم یه میذاري 

  :جلو اورد سرشو...زد غمگینی لبخند 
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 تو..کردم بزرگ حد از زیادي تورو من... میگم که دیدم...پایین میاد کیفیتشون کنی بزرگشون زیادي..عکسن مثه ادما - 

  !!خوبه اغراقم من...نبودي خاصی موضوع

  :گفتم گوشش زیره خودم...کرد نگاهم 

  !میگم که کردم تجربش...بلدن بهتر نبودنو ادما...زود نبودنا به...کن عادت دیر بودنا به - 

  :باال اوردم سرمو..کردي نگاهم بازم 

 یا داشت انقضاء من عشقه نمیدونم هه! میشه سیراب روزي یه تشنه...تشنه نه... اونه الیق که بده کسی به عشقتو - 

  ...تو لیاقته

  :کشیدم یقشو لبه چشماش تو نشست غم 

 اولین براي..میخندم اما میدم گوش حرفات به...میشم ساکت من روز یه...نمیشنوي دلمو حرفاي میکنی سکوت - 

  !میفهمی دیرشدنو مفهموم

  نکردم زندگیش..شنیدمش فقط من که چیزي.. هه..عاشقانس رابطه یه قسمت ترین لذتبخش وفاداري - 

  ...!بگی بهم اینو تو داشتم انتظار...نیست کننده خسته طرفه یه رابطه یه اندازه به هیچی -

  :بگم حرفم اخرین براي بذار 

  !شه کابوس ادما براي عشق نمیخوام...نکن تعریف کس هیچ براي جداییمونو و عشق قصه - 

  !شد خیره چشمام تو اخرم جمله از مونده مات 

  ...کرد ول دستمو امید...بودم شده سبک چقدر...کردن صدامون 

  شکلیم؟ چه تو دیده از...مطلقه زنه یه...رومه من اسمه 

 وسایالشو...لباساش کمده سراغه رفت راست یه خونه رفتیم هم با...بود تر ناراحت منم از که کن باور در دمه رفتیم 

  !!میشمرد منو نفساي و بود ایستاده مرگ میبستی چمدونتو...چپوند

  : ایستاد روم روبه 

  ....خدا - 

  :بگه چیزي نذاشتم 

  ...امید - 
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  :باال گرفتم سرمو....برید امونمو اشک 

 هم کناره که هایی لحظه براي..خندیدنم...نگاهام براي...نمیشه تنگ من اندازه به کس هیچ براي دلت کن باور - 

  ...ندارم شک.. میشه تنگ اینا همه براي دلت..نیستم روزي یه.... کوتاه هرچند داشتیم

  ...پایین انداخت سرشو 

  !نه.. غرورمو میدم دست از تورو! نمکنم تکرار امروزمو اشتباه من... اونموقع اما..رسیدیم بهم روزي یه شاید - 

  ... رفتم منم...حیاط تو رفت... برداشت چمدونشو 

  !!میدم تکون دل...نه دست سرت پشته من...برو - 

  :زد نیشخند 

  کنم؟ گوش دردات به بمونمو میخواي...طناز پره دلت - 

  :زدم پوزخند 

  ...میشه دیر شراره جشنه... نیست درد موقع االن نه - 

 رو گذاشت چمدنشو...جلو اومد... نداد اما.. میده جوابمو میخوره حرص...میده فشار هم روي دندناشو االن میکردم فکر 

  !!زمین

  : گفت ارومی صداي با 

  نه؟ محرمیم هنوز ما.... طناز - 

  :باال انداختم ابروهامو 

  محرم؟؟ - 

  ....تازه ساعت چاهار و بیست بعده اره - 

  ...جلوش گرفتم دستمو 

  ...امید کن بس - 

  ....کشیدم عمیقی نفس...بستم چشمامو...لبش رو گذاشت...پایین اورد...گرفت دستمو 

  :کردم صداش لب زیره 
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  ....امید - 

  :کرد زمزمه گوشم زیره بغلش تو رفتم...خودش سمته کشیدم...نبوسید دستمو 

  !!میدم انجام اختیار بی و دلیل بی کارامو از بعضی که باره اولین این... من...طناز - 

  ....داد فشارم 

  منو؟ بخشیدي - 

  :کردم پاك اشکمو 

 خودم واسه تورو دیگه االن...نیست تملک حس...دارم غریبگی حسه که کردي باز برام اغوشتو االنی چرا نمیدونم - 

  :گفتم سینشو به زدم انگشتمو!! نمیدونم

  !! نیست من قلمرو دیگه اینجا - 

  :تنگ چشمامو کردم کج سرمو...بغلش از بیرون اومدم....کرد نگاهم 

  بري؟ها؟ کجامیخواي - 

  :داد تکون سرشو 

  ...دوستم پیشه میرم فعال - 

  ...کردم اواره تورم که ببخشید - 

  : زد تلخی لبخند 

  خوب؟...کنی عذرخواهی من از نیست نیازي داري عمر تا دیگه تو - 

  : گفت و هام گونه رو داد فشار بیشتر دستشو دوتا کشید صورتم به دستی....ریخت قلبم 

  خدافظ - 

  ...روهم گذاشتم چشمامو 

  ...رفت و کرد نگاهم همیشه از تر مظلوم!!! من هاي قصه بده ادم خدافظ - 

 ***  

  !داشتم ازادو پرنده یه حسه نکنی باور شاید اما بود گرفته دلم...گذشته زندگیم تلخ شکسته از هفته یه 
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  !!شدم خیالش بی... نبود گشتم هرچی...کنم ثبت شکستمو روزه هه...کنم ثبت مهمو روزاي باید..بودم دفترم دنبال 

 محرم هم به میالد و محیا...ازدواج براي بار یه طالق براي بار یه هفته این تو بار دومین براي هه..محضر رفتیم دیروز 

  ...همین...بشناسن بهتر همدیگرو اینکه براي فقط...شدن

  !میکردم حس اینجوري من یا بود شده عوض نگاهش رنگه... خاص خیلی اما بود محمد 

  !نگفتم مامان به هنوز..بگه چیزي نباید کس هیچ به..نزنه جیک بودم گفته میالد به 

  !نمیمونم خودمم حرفه سره حتی من...هه...بود چی بمونم اینجا من اینکه از امید قصده نمیدونم 

 زیاد میالد به نشده هیچی هنوز میگفت.. داشت خاصی هواي و حال پیشم اومد دوبار محیا!  نمیشد اما میرم گفتم 

 اي شبهه هیچ میالد گذشته تو میدونم اما من بدونه گذشتش و میالد از داره دوست زرنگیه ادم...زود خیلی...شده وابسته

  ...نداره وجود

 طعمه من میدونن اینام که رسیده کجا به کارم..شدن جمع ماهیا هه...اب تو کردم پامو بار هزارمین براي حیاط تو رفتم 

  !شدم روزگار

  هه... میتونم نه..بگم مامان به میتونم نه...حس این بده چقدر...یار بی...تنها..بود گرفته دلم....انداختم خونشون به نگاهی 

  !!داده شکستم که میکنم زندگی اي خونه تو...این یعنی سرشکستگی....نمونده برام راهی هیچ 

  ...نمیزنم دم میمونمو تنها...نیست هیچی حاال اما. نبود امنیت...نبود ترس..شبا نمیموندم تنها...هه 

 تکیه شده آوار سرم رو بارها که بعضیا وجود دیوار به اما بخوابم و بذارم سنگ تیکه روي سرمو حاضرم که خستم اونقدر 

  !!ندم

 کالفم دوري که نشدم وابسته اینقدر کس هیچ به تاحاال من چی؟؟ براي..انداختم محمد اتاقه تراس به نگاهی بازم 

  !! شده تنگ دارشون خنده شوخیاي حتی مادرشو و محمد و محیا براي شدت به دلم...کنه

 حوصله و حال...نرفتم موسسه که میشد اي هفته یه...برنمیداشتن!  خونشون به زدم زنگ برداشتم تلفنو...تو رفتم 

  !!بود کرده خونه چهرم رو جدایی غمه هنوز.نداشتم

  :زدم حرف بلند بلند محیاست اینکه فکره با...برداشتن تاخیر با...زدم زنگ دوباره 

 بگو داداشتم اون به... باشه باشه نه؟ میگیري امار ما پیش میاي فقط... معرفت بی بزنی من به زنگ یه نباید یعنی - 

  ...محیا چنده چند واقعا...چنده چند خودش با نیست معلوم...نگیرها قیافه من واسه

  ....تو نفعه به عالمه یه هیچ من - 
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  :افتادم پته تته به! ماسید بودم زده نداشتم روحیه براي که الکی لبخند 

  ...ببخشید خدا تورو...محیاست کردم فک من.. راسش محمد اقا ببخشید - 

  ...نمیومد صداش 

  !!شدم متوجه - 

  !! شد ناراحت کردم حس 

  ....محمد - 

  بله؟ - 

  محیا؟؟ به بدین گوشیرو میشه - 

  ..نیست -

  رفته؟ کجا..ا - 

  ..بیرون رفتن میالد با - 

  ...زدم لبخند ناخداگاه 

  ...بزنه زنگ بهم بگین اومد..باشه اهان - 

  ...چشم - 

  !میکردم دست دست کردن قطع براي...بگم چی باید نمیدونستم...همینطور اونم... نگفتم چیزي 

  :زد صدام غریبی صداي با 

  ...طناز - 

  :داد دست بهم عجیبی حی 

  بله؟ - 

  موسسه؟ نیومدي چرا - 

  میگفتم؟؟ چی 
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  !نشد دیگه مدت این تو داشتم کار..راسش..خوب - 

  ...بود مهم اونقدر - 

  !!  خیلی...اره - 

  ..نبود ما بینه حرفی...شدم مجبور دیگه...بود خند زهر مثه اما خندید 

  !!شدم مزاحم ببخشید - 

  مزاحم؟ - 

  !!بدم جواب حسابی و درست نمیتونستم سواالش از کودوم هیچ به...هستی عجیبی ادمه تو چقدر واااااي 

  نداري؟ کاري - 

  .. نه - 

 باال قوز شده محمدم حاال شدنم خورد واگیر هاگیر این تو..هه...اومد بدم رفتارش ار پیش از بیش...گذاشت رو گوشی 

  !قوز

 ***  

  "امید" 

  ...پام رو نشست لبخند با شراره 

  هان؟ شدي؟ اینجوري چرا امید - 

  :گفتم بودم شده خیره اي نقطه به که درحالی 

  ؟ چیجوري - 

  : گفت خودشو سمته کشید چونمو 

!! میفهمم خرابتو حاله این.. امید میفهمم من..گرفتی طالق که شد شروع روزي اون از همشم...فکري تو همش - 

  داري؟ وجدان عذاب

  ...کردم نگاهش 

  چی؟ واسه هه وجدان؟؟ عذاب - 
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  !طناز بخاطره - 

  !نداره وجدان عذاب جدایی - 

  ...امید شدي بد خیلی ولی - 

  :کردم نگاهش کالفه 

  میکنی؟ فکري همچین که کردم رفتاري چه بگی میشه شدم؟ بد - 

  ...نیستی راضی االن میده نشون حرکاتت تمام... نه رفتار...امید - 

  !!مادرت جونه کن بس - 

  ....امید بگو بگو..بگو!  میکنم کارو همین منم... بهت کنم پیله داشتی دوست اولم از تو... نخیر - 

  !!شد بلند پام روي از اجبارن شرارم...شدم بلند چرا نمیدونم..نداشتم حوصله واقعا 

  ...اما من!! چهره تغییر تکاپوي در شراره و بود سهیال عروسی دیگه هفته دو 

  !!بخریم لباس بریم میخواستیم داشتم قرار شراره با...نبود خودم دسته حالم 

  !!! دوستام از یکی خونه بودم رفته فعال 

  !!شوخیاش از نمیگرفت خندم واقعا من و میزد حرف شادي و خنده با...داد دست!! ماشین سمته دوید شراره زدم بوق 

  !!شده تنگ زندگی پاییناي باال براي دلم 

 انداختی دور و طناز تو...درنیار بازي لوس من واسه امید... اما کنه خرید من سلیقه به داشت دوست شراره!! شدیم پیاده 

  ..نگهداري شراررو که

  !!دادم تکون سري...بود سنگین و شیک...اي خمره تنه پایین با دار استین حریر مشکی پیرهن یه به 

  !!کنه انتخاب جلف و عوري و لخت لباساي این از االن میکردم فک 

  :گفتم لب زیره...بود موهاش گرفت چشممو که چیزي اولین....کرد باز و در!! ببینم برم تا کرد صدام...پوشید داخل رفتیم 

  ....نمیاد بهت اصال فر موهاي - 

  !  گفت زن یه به میشه که اي جمله بدترین...خوردم حرص خودم ازدسته خودم..بود رفته وا...کردم نگاهش 

  ...کشیدم صورتم به دستی کالفه 



 
 

 
 

 فاطمھ حیدری غمگینم، اما دوستت دارم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۶۴۴ 

  میگی؟ چی.... امید - 

  !!ببخشید هیچی هیچی - 

  :گفتم کردمو اي اشاره دست با 

  ...بگیرش قشنگه خیلی - 

 و کردم حساب لباسو پوله!! نمیداد جوابمو...بود کرده لج باهام....صندلی رو نشستم سرخورده منم و بست درو حرص با 

  :کشید...گرفتم دستشو!! شه پیاده میخواست خونه در دمه رسیدیم...نداد جوابمو اما میارم کفش براش گفتم...برگشتیم

  ...کن ولم - 

  !ببینم وایسا - 

  ...نمیخوام - 

  .... ببخشید خوب بابا اي - 

  :برگشت غیظ با 

  زدي؟؟ و حرفیه همچین چی براي میکنی؟ مقایسه طناز با منو چی براي امید ببخشم؟؟ - 

  ..نکردم قیاس من - 

  ... اون قیاسم؟ قابله نگهداره شوهرشو نبود بلد که املی اون با من..کردي چرا - 

  :کشیدم عربده ناخداگاه نمیتونستم 

  !!!شراره شو خفه - 

  ...کرد نگاهم مبهوت و مات...شد ساکت

  اره؟ میزنی؟؟ داد من سره اون بخاطره تو.. تو...امید - 

  ..خالت دختر...طناز...داشت اسم اون اون؟؟ - 

  ...ندارم اشنایی هیچ میدزده ازم عشقمو که کسی با من...هه - 

  :گفتم کردمو عصبی خنده 
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 راس میفهمی؟؟..بود عاشقم ازدواج از قبل از..بود عاشقم..داشت دوست منو طناز شراره دزدیده؟ عشقشو کی دزد؟..هه - 

 اومدي تو که وقتی از ولی باشم داشته دوسش میتونستم...میکردم عادت داشتم من...دارم قبول حرفشو میگفت

 کی ببین کن فک کم یه...نداشت بهم حسو اون دیگه دید من از که بدرفتاریایی از اما بود عاشقم طناز شراره...مغازه

  !!دزده

  :کشید جیغ..توهم کشید ابروهاشو قبل از تر بیش 

 پناه بهت که بودم من...کن فکر..کن فکر فقط میذارم تنهات...بشی پشیمون روزي که نزنی حرف دیگه بهتره...امید - 

 امید داشتم دوست....داشتم دوست ازدواجت از قبل از منم...وایسادم عشقت پاي من...بودي درمونده طناز از وقتی...دادم

  ...بدي تن احمقتر اون به شد باعث احمقی کودوم نمیدونم اما

  ...بیرون برو...شراره برو - 

  ...رفت و کوبید بهم درو..شد پیاده 

 چیز همه که ماهه یک..نمیبینمش دیگه که ماهه یک...  گذشته که ماهه یک االن...زدم فرمون به محکمی مشت 

  ...بري اینجا از بهتره بگم و خونه برم نمیاد دلم اما چرا نمیدونم..شده تموم

  ...زدم دریا به دلمو امروز اما 

 نامحرم ما کنم معذبش نمیخواستم..خوب اما داشتم کلید...کردم پارك...خاص خیلی...داشتم عجیبی حسه...خونه رفتم 

  ...زدم زنگ...بودیم

  کیه؟ - 

  :کردم باز زبون بزور..شد خالی دلم تو انگار شنیدم صداشو وقتی 

  !! منم - 

  ...بود خشک... انداختم خالی حوضه به نگاهی...تو رفتم...زد و در تاخیر با 

  ...روم روبه اومد بود گرفته رو که درحالی سر به چادر...بود گذاشته باز و در تو رفتم 

  !سالم - 

  ...در کناره موزیاي کارتن به خورد چشمم اومدم؟ چی براي میگفتم حاال...داد جوابمو لب زیره 

  چیه؟ براي اینا - 

  ...کم کم میکنم جمع دارم - 
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  میکنی؟ جمع - 

  ....بخوري بیارم چیزي یه بشین! برم باید باالخره.. اره - 

  :نشستم 

  ناراحتی؟ اینجا بري؟ میخواي چی براي - 

  :برگشت تعجب با 

  اینجام؟؟ هنوزم که نیست ناراضی ایندت خانومه - 

  .کردم نگاهش...کنارم نشست...جلوم گذاشت میورو ظرفه...کینه و حرص با نه گفت عادي خیلی جملشو 

 زیره بزنم نمیخوام دیگه...نه حاال اما داشتم رودربایستی دلم با مدت تمام من....شده تنگ براش دلم میکردم احساس 

  !احساسم

 ور گوشیش با و نمیزد حرفی...نیست کم..کردیم زندگی باهم ماهی چند باالخره خوب...بود شده تنگ واسش دلم اره 

  ..یاده..افتادم زندگیمون اول شب یاده...بود خراب تختی رو...  خوابمون اتاق به افتاد چشمم..میرفت

  !!نفهمیدم داشتم وقتی! داشت لذت چقدر اولمون اغوشی هم شب اون میکنم احساس حاال 

 گونمو...نبود مهم اما میکرد نگاهم..چاهارچوب به داد تکیه اتاق در دمه اومد...تخت رو کشیدم دراز...اتاق سمته رفتم 

  ...میخوابیدم تخت صبح تا میکردمو پشت بهت که افتادم شبایی یاده...زدم چنگ رو پتو...تختی رو به کشیدم بیشتر

 و...نمیگذره شراره دیدنه شوقه با روزام دیگه...دارم کم زندگیم تو عجیبی چیزي یه...نمیفهمم دارمو که حسی...حاال اما 

 ناله ملتمسش چشماي با و کنه امضاء برگرو اون میخواست طناز که شد شروع اي لحظه همون از دقیقا حس این

 چیز همه خیره از باشه بگم تا کردم صداش..بودم پشیمون لحظه یک فقط...آن یک...سریع سمتش رفتم...امید...کرد

  !!شد تموم راحت چیز همه و نشد...نشد اما میگذرم

  :کردم باز چشمامو ارومش صداي با 

  !!میدم تحویل خالی خالیه خونرو هفته اخره تا ایشاال - 

  ...نبودم شنوا هنوز اما من...کرد صدا قلبم تو چیزي یه 

  ! بمونی میتونی..طناز نسیت اي عجله - 

  ...گفتم مامانم به...نداره لزومی بمونم؟ چی براي - 
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  :نشستم 

  گفت؟ چی - 

 زود به زود داره دوست طلبیه تنوع ادمه امید گفتم بهش منم...نداریم مشکلی باهم میکرد فکر هه میگفت؟ باید چی - 

  ...کنه عوض همبسترشو

 حرفا این همه میکردم حس بدم جوابشو نمیتونستم...بود چشمام تو غم همون هنوز اما دادم فشار روهم دندونامو 

  !!میدم فکریمو بی تاوان من...حقمه

 حسی یه حداقل.. دستپاچگی حسه یه مقابلم در همیشه..نیست قدیم طنازه اون دیگه میکردم حس...تخت لبه نشست 

  !!کنم کوچیکش بخوام بشمو شیر بیخودي من میشد باعث که حسی...داشت بودنو محکم این جز

  :دادم فشار روهم چشمامو 

  باشم؟ اینجا من هفته اخره تا پس میشه - 

  :میزنه حرف چیزي همه از راحت اینقدر که میخوردم حرص..مهم برام قبل مثه چرا نمیدونم و... بود تفاوت بی 

  ... خونمون میرم من بمونی میتونی اره - 

  ...بري نمیخوام نه نه - 

  :باال انداخت ابروهاشو 

  ...باشیم هم کناره نیست درست اصال..نامحرمیم ما - 

  :گفتم هیستریکی خنده با 

  ...و زن باهم ما طناز؟؟ میگی چی - 

  : گفت و جلو اورد اشارشو انگشته خودش خاص اخم با بگم چیزي نذاشت 

  کنم؟ یاداوري باید..بودیم شوهر و زن امید...بودیم - 

  !روم روبه طنازم...پایین رفتم تخت رو از شدم بلند 

  ...طناز - 

 بی و راحت میرمو هفته اخره تا اومدي؟ چی براي داشتی؟ چیکار اما خونته اینجا ببخشید بگی؟؟ میخواي چی چیه؟ - 

  ...اینجا بیاي میتونی دلیل
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  :باال برد صداشو عقب کشید سریع..گرفتم بازوشو خداگاه نا برگرده خواست 

  !!نامحرمیم ما میگم نمیشه حالیت اینکه مثه نزن دست من به - 

  !نمیشد..نمیشد اما..میزنی حرف اینجوري من با که میکنی غلط تو بزنم داد...بزنم داد صورتشو تو برگردم نمیتونم چرا 

 حرف شب خوده تا و بود اغوشم تو شب اخرین که همونجایی...راحتی مبل رو نشست...دیوار به دادم تکیه سرمو 

  !!بردم پی خودم بدیاي به همیشه از بیشتر من و میگفت واقعیتو طناز..میزدیم حرف تلخم..میزدیم

  ...کردم نگاهش!! موند هوا تو دستم..کشید... گرفتم چادرشو فاصله با اما کنارش نشستم 

  ...شدي جسور...شدي سرکش چقدر - 

  : گفت نیشخندي با 

 که خوشحالم... خودمم من...مرده دیگه میکوبیدیش حوصلگی بی سره از که احمقی و مطیع طناز...شد تموم دیگه - 

  !خودمم

  ...زدم تلخی لبخند 

  کنی؟؟ هجی رو پشیمونی حسه برام میشه - 

  :سمتش برگردوندم گردنمو و مبل پشتیه به دادم تکیه سرمو...نمیدونستم حرفا این از قصدمو واقعا... کرد نگام تعجب با 

  کنی؟ معنی برام میتونی پشیمونی؟ یعنی حالم این بدونم میخوام...بیگانم ندامت حسه با من...طناز - 

  :سینه به دست...ایستاد جلوم..نفهمیدم معنیشو که انداخت بهم عجیبی نگاه 

  ...امید کنی تمومش بهتره - 

  :نبود خودم دسته حالم...ایستادم روش روبه 

  برسی؟؟؟ نوجوونیت ارزوي به داري دوست هنوزم - 

  !!!بستم چشمامو...مبل رو شدم پرت ناخداگاه که خوابوند گوشم زیره سیلی چنان...جلوتر رفتم مست ادماي مثه 

  : گفت گریه با 

  امید؟ برم خودم یا میري - 

  بدم؟ بدیمو تقاصه باید که روزیه همون این...هه 
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  کنم؟؟ نزدیکی بهش داشتم دوست چی براي..بود گرفته منو نگاهش برقه...شدم بلند 

  ..شدم دور جلوچشماش از حرف بدون 

 کننده تداعی برام همش و همه...سیلیش صداي....الودش خشم چهره...طناز جانب از اونم...بشی زده پس بود بدي حسه

  !!!بود خودم بدیاي

  ....اجبار سره از اما کردم معذرت شراره از رفتم دیروز.... داشت تري سنگین تاوان شاید کردم حقش در من که کارایی 

 خواهی عذر کسی از نکردي که خطایی خاطره به اجبار به حتی که میرسی جاهایی یه به اوقات بعضی میدونی 

  ....اوردم ایمان بیشتر میگیري پس دست همون از بدي دستی هر از معروف المثل ضرب و تقدیر به حاال و....کنی

  ...میکنی باز گوشمو و چشم داري حاال چرا 

 مدت تمام...دیگه...نیست لذتبخش براي هاش عشوه دیگه!! شد عادي ماه یک این تمامه تو شده عادي برام شراره 

 که میفهمه و حرفاست این از تر زرنگ شراره و!! میکنم قیاس بدش و خوب و طناز با ناخواسته خیلی چیزیشو همه

  !!!شده عوض نگاهم لحنه

 کسی هر و اي مسئله هر اصال روزا این طناز؟ چیه میدونی...گفت بهم دراومد دهنش از چی هر...زد زنگ دیروز مامان 

  ...بگم نمیتونستم چیزي...میبنده منو دهنه میشه مربوط تو به که

  !میخورن من به راست و چپ بدبختیا و مشکالت اینکه مثه اما هه!!! نمیخوردیم بهم...بسازیم نمیتونستیم... گفتم فقط 

 کالفه داره طناز به اي عالقه علی اینکه فکره با...که نمیشه داره؟ دوسش هنوز یعنی...لرزید تنم..شد باخبر علی وقتی 

  !!!ازمون دوره که خوبه نیست که خوبه! میشدم

 و خاله...میپوشید لباسشو داشت قدي ایینه روي روبه شراره و مبل رو بودم داده لم!! ببینمش نمیشد رومم...ندیدم خالرو 

 از برشگردوندم که بود ساعتی نیم یه.....دیگه ارایشگاه رفت جدا خودش شراره و ارایشگاه یه بودن رفته سهیال

 به ذهنم تو...بخرم نازشو...کنم بوسش کنم بغلش برم پشم اینکه حوصله...اما...خیلی بود شده خوشگل...ارایشگاه

  !!نداشتم کودومو هیچ حوصله..بفروشیم فخر طناز به خوشبختیم

  احمق؟؟ بیاد چی براي.. پیشونیم رو زدم ناخداگاه...و بیاد....بیاد کاش... اما...یانه میاد طناز نمیدونم 

  : کرد نگام ایینه از شراره 

  ببندي؟؟ زیپمو بیاي میشه جان امید - 

  :گرفت دستمو مچه برگردم میخواستم بستم زیپشو...شدم بلند حالی بی با 
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  ...اي حوصله بی...نمیشی حاضر چرا امیدم - 

  :دادم تکون سري 

  ...بگیرم دوش برم باید - 

  ..امادما من زودتر برو پس - 

 خواب تخت رو زنانش ظرافت اون با وقتی....افتادم اول شبه گرمه حمامه اون یاده هه..گرفتم الکی دوش یه حمام رفتم 

  !!!گذاشتم جاش بود جاگذاشته شو دخترانگی تمام که صبحی تمام بیرحمی با من و بود

  !!میکشید چی طناز میفهمم حاال...بشی زده پس اینکه بدیه حسه 

 دار خنده دونشم یه خدا رضاي محضه که میکرد بیمزه شوخاي مومو به میزد تافت خنده با شراره...کردم اتو هامو موه 

  !نبود

  !!روزگارم مثه...ساده مشکیه...بود عروسیم شلوار کت...پوشیدم شلوارمو کت 

 ساعتمو!!! کذاشتم باز بیشتر باالرو دکمه...میومد خوشم نه داشتم حوصلشو نه منم..بزنم پاپیون داشت اصرار شراره 

  :کردم صداش...نبود اماده شراره هنوز...بستم

  ...طناز - 

  : گفت و بیرون اومد اخم با شراره...تو به لعنت اه...دادم فشار روهم چشمامو 

  ...میفهمی امید دور بریز گذشتتو...کنی فراموش تا میدم وقت بهت نداره عیبی - 

  :گفتم دادمو تکون سري اما دور بریزم نمیخوام نمیخوام بگم داشتم دوست 

  !منتظرم پایین - 

 و من به دیدي چه با اینکه...بودم اطرافیان العمالي عکس و رفتارا فکره تو توراه! اومد باالخره معطلی ساعت یه بعده 

  !!باشم داشته باهاش رفتاري چه باید نمیدونستم و میشد حالی یه دلم میفتادم یادش به...میکنن نگاه طناز

 از منم و بچسبه من به همه چشمه جلو شراره و بیاد طناز که...بود لحاظ همین از من دلهره تمام و بود مختلط مراسم 

  !!!نیاد اصال طناز قاطیه مراسم چون میترسم طرف یه از...بگیرم خون خفه دادنش دست از ترسه

 شدن پیچ سوال از باشم رها و قید بی میخواد دلم جورایی یه اره میخواد دلم کنم ول شرارو نمیتونم...کنم اعتراف بذار 

  .... اما درام فشارا این از و
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  !!!مونده اونجا از و رونده جا این از میشم 

  !!ممتنعه دلم...اما!!! باشم داشته شرارو تا دادم دست از طنازو من 

 طالقشون از بیشتر ماه یه هنوز بگن فامیال که بودم این نگران...برم راه شراره از فاصله با کردم سعی....شدیم پیاده 

  !خالش دختر با رفته نگذشته

 میدونن که االنی مخصوصا..نداشتم دخترارو خرکی عشوه و صدا و سر حوصله اصال منم...میومد دیمبل دامبالو صداي 

  !مطلقم من

 شده بد باهام...جلو اومد مامان...نبینمش تا پایین انداختم سرمو سرعت به...کرد نگام...افتاد خاله به چشمم نفر اولین 

  میکرد نگاهم امیز سرزنش...بود

 با اما من...دیگه سمتی برد و کشید کتمو یقه...کردم بوسش اکراه با...مامان بغله تو انداخت خوشدو لوندي با شراره 

  !میکردي یاریش تو چقدرم...یار هه..بودم قدیمیم یاره دنباله چشم

  : گفت چشمام تو گستاخی نگاه با 

  ...با رفتی نگذشته طالقتون از بیشتر ماه یه هنوز...امید میدم داغت بچسبی دختره این به اگه قران به - 

  :گفتم کشیدمو صورتم به دستی کالفه 

  !باشم کنارش که نیستم مشتاقم همچین من..بگو شراره به - 

  :گفت طوالنی مکث با 

  !!!کنم درکش نمیتونم بود؟ چی طناز با ازدواج از انگیزت واقعا - 

  !!  امید....که زنی...هه هان؟ دادي؟ بازیش چی براي 

 پا اون پا این بود زمین رو که رو اشغالی...پایین انداختم سرمو جیبمو تو کردم دستموفرو تا تو...شد دور ازم حرص با 

  !!چمه که بگه..بگه بهم روزمو و حال بتونه تا کنم مراجعه دکتر کودوم به!! بزنم داد کجا برم کنم؟ کار چی!! میکردم

  چته؟ حاال پس نبودي؟ ازادي همیت منتظره مگه 

 مخصوص لبخد با...نبودي اي کینه ادمه وقت هیچ تو هه...اومدي پس.. دیدمت باالخره....دیدمت...باال گرفتم سرمو 

  میکرد صحبت بود کنارش که خانومی با داشت خودش

 لبخندي...نشست لبم رو بیجونی لبخند...کردم سالم سر با شدمو هول بهم افتاد نگاش تا!! ببینتم تا جلو رفتم جوري یه

  ...برگشت دوباره و داد تکون سرشو...نزد
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 اطرافش غریبه چندتا جز کس هیچ...نبود پیشش خاله! مینداخت چنگ درونم به وحشتناکی حس..بود شده خالی وجودم 

  :نمیکرد نگاهم...رومیز گذاشتم دراوردمو جیبم از دستامو از یکی....نبود

  ..سالم - 

  :برگشت 

  ...سالم - 

  :گفتم لب حرکته با 

  خوبی؟ - 

 بسته محکم زخیمی شاله با...نبود بیرون فرش موي از تار یه! بود کرده رنگ ابروهاشو هه...داد تکون چندبار سرشو 

  !بود شده قشنگ چقدر!! بود

  شده؟؟ چیزي - 

  :دادم تکون طرف دو به سرمو کالفه 

  !! نه... نه - 

  : گفت کنه نگاهم اینکه بدون 

  !!کنم جمع هامم خورده وسایل فردا تا میکنم سعی رفتم امشبم!! مامانم خونه برد بارو گرفتم ماشین امروز - 

  ؟؟؟ تعجب چرا...اما داد دست بهم بهت حسه 

  ! بره میخواد روزي یه میدونستی 

  میکنی؟ عجله اینقدر چی براي - 

  !خالیه که بغلم خونه... نیست امن شبا!! کنم سر تنها نمیتونم خونه اون از برم باید باالخره نیست اي عجله - 

 جلو منگال مثه هنوز اما من...بودن گذاشته تندي اهنگ!! اونجا از رفته دوستش نمیدونستم حتی..دادم تکون سرمو 

  !!نمیکردي نگاهم تنفر روي از یا نجابت روي از نمیدونم میکردمو نگاهش!! بودم نشسته میزشون

  ...جلوش ایستادم نداشتم فراري راه..اومد خاله..بودن رقص حاله در اکثرا 

  ..سالم - 
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 سرد کم یه فقط همیشه مثه نه اما میده نشون خودش از بدي العمل عکس میکردم فکر...داد جوابمو بیجونی لبخند با 

  !!بود کم دخترش کردن مطلقه و جدایی براي این و! همین! تر

 محکمی زناي اداي نمیخواست طناز! بود مهربون طناز با چه هه... سرم باال اومد شراره!! روش به رو صندلی رو نشستم 

  !!بود درست و جا به خودداریشم حتی...کرده هضم مسائلو همه راحت خیلی طالقم از بعد که دربیاره رو

 عشقش از خوردن زخم از بعد که زنی نه واقعیه و درست این و... میگرفت نبایدم...نگرفت تحویل شراررم همچین 

  ...نبود زمونه این جنسه از طناز نه...نشده هیچی مثال و میده نشون ایستاده و خندون خودشو

  !ادمایی این همه ماوراي تو! زن 

  : گفت روشونمو گذاشت دستشو 

  برقصیم؟ میاي - 

  :انداختم نگاه اطراف به چندباري و برداشتم دستشو 

  ...کنم ظاهر حفظ بهتره گرفتم طالق که نیست زیادي مدت من...باشی خوددار کم یه فامیالمون جلو بهتره شراره - 

  : گفت سرد و خشک 

  ؟ نمیاي یعنی - 

  نفهمیدي؟ منظورمو - 

  !! رفت!! داد فشار روهم دندوناشو 

  ! نشست لبام رو الکی لبخند کشیدمو عمیقی نفس 

 نگاه دستم به چشمی زیر..زدم میز رو اي ضربه میشنید؟ شلوغی این تو مگه اما..کردم صداش لب زیره تر نزدیک رفتم 

  : گفت مقدمه بی خیلی...کرد

  نشستی؟ اینجا اومدي چی براي - 

  :بود سوال خودمم براي 

  !شم بلند ناراحتی اگه - 

  : گفت بیرحمی با و شد خیره چشمام تو 

  !!!نه یا شدن جدا باالخره نیست معلوم بگن خودشون با ندارم دوست..کنن مسخرمون مردم نمیخوام...ناراحتم اره - 
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  :گفتم گذاشتمو روهم پلکی! شدم بلند..میزد تند قلبم 

  ..کردم اذیتت ببخشید... باشه - 

  !!شدم دور خودمم از وقته خیلی من...شدم دور ازش 

  !!دادم فشار گرفتم دست به سرمو! نگرفت ازم سراغی شراره..برنگشتم شامم براي حتی...بیرون رفتم 

 این دیگه که چیزي یه...میاورد درم حال این از که بود چیزي یه میخواست دلم..کشیدم عمیق نفس زندگییه؟ چه این 

  !شم کنده اطرافم دنیاي از مدتی یه واسه فقط... نشه حالیم سختیا

  !کوبیدم زمین به اي ضربه! لعنتی قرصاي اون دوباره..میکردم تابی بی چی براي میدونم میخواست چی دلم میدونم 

! انداختم خاله ماشینه به نگاهی!! شدم بلند سریع!! تاالر از بیرون میان دارن که معلومه میومد دادشون و جیغ صداي 

! نباشم خودم براي دلیل دنبال بهتره میکردم احساس اما بود معنی بی شدت به خودم واسه کارام... ایستادم کنارش رفتم

  !!میکنم کارامو بهانه بی که بهتر چه

  !میکرد صحبت موبایل با داشت دیدمش باالخره نمیاي؟ تو چرا رفتن و اومدن ادم اینهمه 

 پیرزنه یه با داشت خاله...زد رو دزدگیر و بیرون داد نفسشو حرص با....باال گرفت سرشو...جلوتر رفم قدم یه ناخداگاه 

  ... نشست بهم توجه بی...میزد حرف

  :پایین داد شیشرو و رفت اي غره چشم!! زدم شیشه به اي ضربه 

  چیه؟ - 

  طناز؟ میکنی اینجوري چرا - 

  بیاد؟ خوشتون شما که کنم رفتار چیجوري باید - 

 االن حاله مثه...کنی پیله میخواد دلت که اونچیزي به میخواستی بیخودي نداشت دم و شاخ به کالفگی میگفتم؟ چی 

  :گفتم و پنجره لب زدم حرص با...بود موبایل تو سرش دوباره برگشتم...مالیدم صوتمو برگشتم کمرم به زدم دستمو! من

  کردي؟ پیدا کیو...هه - 

  :کرد نگام غضب با 

 که کسایی و تنهایی دسته از خالصی براي نیستم تو مثه من...هه...دوما نیست مربوط تو به من کاراي همه از اول - 

  ...کنم "پیدا" ادم برم ندارم دوسشون
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  ... گفت بیشتري تاکید با رو پیدا 

  !کنه پیدام الیقمه که اونی بذارم نیفتمو کسی دنبال که دارم نجابت اونقدر - 

  !!بشم دور دادم ترجیح و میشد نزدیک داشت خاله..بودم متشنج...باال داد شیشرو 

  

  "طناز"

  !!!کنم جمع هارم مورده خورده همین صبح تا امشب خونه برم میخوام مامان - 

  کردن؟ دنبالت مگه برو فردا حاال نیمخواد - 

  !!خونه اون از بیرون بزنم کنم جور و جمع...بکنم کارامو برم زودتر دارم دوست مامان نه - 

  !میریم باهم پس - 

 منو شما خدا تورو کن ول....میدویدي خاله واسه داشتی تاحاال صبح از اي خسته شمام میدونم االن مامان نه نه نه - 

  ...نمونده اونقدرم میکنم کارامو خودم برسون

  !!!باشم تنها داشتم دوست بهتر چه..نمیاد پس... نگفت چیزي خونه تا 

 چرا نمیدونم...نمیزد زنگم یه محیا نمیرفتم موسسه اگه...بود شده کمرنگ رابطمون خیلی!! موسسه برم میخواستم فردا 

  !!شدن میل بی بهم اینقدر

 من باشه هرچی شدم ناراحت رفتارشون از خوب اما نیستم توقعی پر ادم.. نکردن دعوتم محرمیتشون بعده بارم یه حتی 

  !میالدم خواهره

  !تنهام خیلیم..شدم تنها کنم خالصش برات بذار..هه...نمیزد زنگ زیاد میالدم جدیدا 

  !زد بوقی دادمو تکون دستی براش!! تو برم تا شد منتظر..کردم تشکر مامان از شدم پیاده 

  !تاریک تاریکه! بود رفته فرو ظلمات تو...بود خونشون کردم نگاه که جایی اولین 

 بود مختلط که حاال..نمیرفتم ارایشگاه کال عروسیا من...دراوردم مم مانتو...مبل رو انداختم ماشین تو از بود دستم چادرم 

  !بودم کرده اتو پرتا و چرت این و عکس و عقد سره براي فقط...بود سرم شال همش و

  !! بره اخر باره با بود قرار که تکی مبل رو انداختم شالمم 

  !در دستگیره به کردم اوزون وسواس با کتمو!! زیرش تاپه با بود پام شلوارش بود تنم شلوار کت.. دراوردم لباسمو 
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 نمیدونم...میکردم فکر میکردمو پیچ روزنامه وسایالرو...داشتم هم باطله روزنامه عالمه یه..نزدیکم اوردم کارتنا 

 تنهام چقدر میدونستن که منی با چرا...بود رفتاراشون و محیااینا ذکردم و فکر تمام اما چی؟؟ براي نمیدونم...چرا

  کردن؟ رفتار اینجوري

   بزنه؟ زنگ بهم نگفت بهش محمد چرا 

  !!!پریدم جا از اف اف صداي با...روهم میذاشتم هارو پرشده دونه دونه... در سمته کشیدم زورم تمام با کارتنو شدم بلند 

  :برداشتم....دادم فشار روهم چشمامو سینمو قفسه رو گذاشتم ناخداگاه دستمو 

  کیه؟ - 

  :داد جواب تاخیر با 

  !!!منم طناز - 

  :توهم رفت اخمام 

  داري؟ کاري - 

  ...کن باز - 

  داري؟ کاري گفتم - 

  : گفت باالنره صداش میخواست که درحالی 

 - تو بیام میخوام میکنی؟ اینجوري چرا لعنتی د...  

 نمیکنم گم پامو و دست نمیشمو هول صداش شنیدنه دیدنش با دیگه که خوشحالم!! دادم فشار دکمرو حرص با 

  !!!خوشحالم..

  !!گرفتم حجاب بپوشم چیزي چادر زیره اینکه بدون 

 اینقدر چرا هه..کرد نگام...بود شونش رو کتش...شدم منتظرش سینه به دست کردمو کج لوچمو و لب...کردم باز و در 

  خستست؟ نگاهت

  ...کنم کمکت اومدم - 

  :گذاشتم باز و در داخل اومد 

  خواستم؟ کمک من - 
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  :گفتم تشر با سمتش رفتم سریع....مبل رو انداخت خودشو 

  ...میشه چروك شالم ببینم بلندشو - 

  :انداخت اطراف به نگاهی!! دستم داد و شد بلند سریعتر 

  ....باشی برده چیزو همه نمیکردم فک - 

  :دادم ادامه کارم به 

  دارم؟ شوخی باهات من - 

  :صدا با خندید 

  بزنی؟ حرف نبودي بلد بودي کنارم وقتی چرا...طناز...هه - 

  :کردم نگاهش نیز و تیر..کردم نگاهش...ایستاد دستم 

 بد باهات نمیتونستم...بزنم حرف حرفت رو نمیتونستم داشتمو دوست چون..داشتم دوست چرا؟؟چون میدونی - 

  میفهمی؟...بودم کور چون..باشم

  : شد جوري یه چهرش 

  ....دلبسته بگیره خودشو جلو کنارش نتونه...بزنه حرف حرفش رو نتونه ببینه رو کسی بدیاي نتونه کس هر یعنی - 

  !!اینجوري بودمو احمق من... نمیدونم - 

  :مبل پایینه نشست 

  ....طناز 

  :سمتش برنگشتم 

  هوم؟ - 

  کیه؟ ازدواجمون سالگرد - 

  :کردم براندازش گستاخ نگاهی و غیظ با چی؟ یعنی حرفا این االن لعنتی...شد جمع چشمام تو اشک 

  هان؟ کنی؟ ثابت چیو میخواي میده؟؟ معنی چه حرفا این - 

  :گرفت بدست سرشو 
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  !!نمیدونم - 

  :گفتم اما جراتی چه با نمیدونم 

  شدي؟ پشیمون - 

  :بود من از تر تیز نگاهش 

  چی؟ - 

  اره؟...شدي پشیمون - 

  :داد تکون چندبار سرشو 

  ...فقط من..طناز نه من - 

  : گفت پایینو انداخت هاشو شونه خسته 

  !!نمیدونم - 

  :گوشم کناره از اروم خیلی میومد صداش!!! دادم ادامه کارم به برگشتم زدمو پوزخندي 

  ...طناز - 

  !االن اونم نمیخوام رو نزدیکی این االن من هه..بود نزدیکم چقدر...کردم نگاهش فقط...برگشتم دادمو قورت دهنمو اب 

  ...بار یه میخواي...میخواي طناز - 

  :برگشتم 

  ...امید بري بهتره - 

  ...نمیخوام - 

  :شدم بلند 

  !میرم من پس - 

 بلند جاش از در سمته رفتم...برداشتم کیفمو..بود نشسته هنوز... کردم باز درو...پوشیدم لباسامو اتاق تو رفتم 

  :در دویدسمته...شد

  ...بري نمیذارم کجا؟؟..طناز - 
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  :گفتم کالفه 

  هان؟؟ ازم میخواي چی...بابا اونور برو - 

  :باال میرفت داشت صدام 

  نه؟؟ یا میفهمی نداریم؟؟ باهم نسبتی هیچ و نامحرمیم دیگه ما بفهمی میتونی امید - 

  :ببندم چشمامو شدم مجبور که اونقدر کشید فریاد 

  شد؟ حالیت بري نمیذارم!!! بفهمم نمیخوامم...نمیفهمم نه نه - 

  :دادم دست از کنترلمو منم 

  حالیته؟ تو... ازت شدم زده چون...ندارم بهت حسی هیچ دیگه چون...میاد بدم ازت چون ببینمت نمیخوام ببین - 

  !!!بیرون رفت حرص با و کشید درو دستگیره...میشد بسته و باز بینیش هاي پره 

  ...ندارم رودربایستی کی هیچ با نه دلم با نه من...افتاد سرم از چادر کشیدمو پیشونیم به دستی 

 فکر که قویه حسه یه این...باخت منو واقعا اون..کرده اشتباهی چه فهمیده حاال میکنم حس پشیمونه امید میکنم حس 

  :میکنم

  "کرده پیدا عالقه بهم" 

  

  "محمد"

  دیدي؟ قیافتو....نمیخوري چرا محمدم - 

  :شد مامان جمع حواسم 

  ...ندارم مل اصال..جان مامان نمیخورم - 

  .!ندادم گوش حرفاشون به دیگه شدم بلند 

  ! حالشون به خوش 

 طاقت دوریشو نمیتونم نمیتونم اما.... چرا نمیدونم!! راضیه شرایط این از چقدر مامان نمیرمو موسسه وقته خیلی 

  !!!همین شدم دیوونه شنیدم صداشو زدمو تلفن بهش دیگه باره دو فقط...بیارم
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 سبکتر میتونم بفهمه اگه میکنم حس..خبره چه دلم تو بدونه میخواد دلم...بگم بهش میخواد دلم!! نمیتونم دیگه...اما 

  !!بشم

 نمیخوام...ضروري خیلی اما دوستم براي گفتم!! بگیره برام مشهد براي بلیط یه گفتم بهش زدم زنگ اراد به دیروز 

  ....بفهمه کسی نمیخوام..رفتم کجا بدونه کسی

  !!!داشتم پرواز یازده ساعت امشب 

 انتقال بهش نامه همین تو دارم احساس هرچی بذار...نوشتن به کردم شروع ناراحتی و غم با... برداشتم کاغذ قلم یه 

  :لعنتیشه خوده محمد دله عزیزه بفهمه...خودشه غنچه اون بفهمه شده که بارم یه براي بذار رودربایستی بی بدم

  !محمد دل عزیزه سالم - 

 بی چه نگو...حیا بی چه نگو کاري اوله همین...بودي من دله عزیره اولم از نکن اشتباه...تو خوده خوده باتوام آره 

 از میکردم فریاد باید نفهمیدم بودي کنارم وقتی که کن گوش سکوتم صداي به...کن گوش...نکن پاره را ام نامه...فکر

  !!عشقت

 به گویی پاسخ براي را نازنینت لبهاي نکند...نیبینم را پاسخش براي لبهایت گشودن زحمت که مینویسم را سالمم 

  ...اجبار روي از اما کنی باز هم از سالمم

  !ست کافی برایم بخورد تکان پاسخ مثل چیزي دلت ته که همین! شوم فدایت 

 این...را ام نامه نه خودم نه نداري دوستم که فرض به...غمگینی بشنوم که است این از بهتر ندارد عیبی سرسنگینی 

  ..دنیاست دلیل ترین کننده قانع خودش

 جزیره تمام به تبریکت اما انداخت یادت کسی هم شاید...ماند یادت مرا تولد اسایی معجزه شکل به که ممنون راسی 

  ..کردم ذوق کلی! میارزید دنیا نشده کشف و شده کشف هاي

  ..کنی باور را چیز یک دارم دوست ببین 

  !زیبا 

 در عشقی چون شاید میگویم! میمیري برایش شاید که شوهري حتی...ندارد دوست من اندازه به کس هیچ خدا به 

 که "کن باور" بار این و بشنو بشنو عاشق منه از را این..ندیدم التهابی و هیجان...ندیدم شوري چون...ندیدم نگاهت

  !!میکند غوغا بینمون که هایی پرده همه با شد عاشقش و اورد ایمان.... اورد ایمان زن یک نگاه به میشود

 که هستی کسی تنها تو میشنوي؟ دلمو صداي میشنوي؟...محمد دله گله تک!!!  من دله غنچه بگو!! شد باورت بگو 

  !!خودت خوده خوده دادي صیغل را من احساس که هستی کسی تنها تو!!! بیرون ریختی را محمد ذهنه تراوشات
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 خودم با اغلب که من خالفه بر...دورند که که نوشت انهایی براي باید را نامه همیشه میکنند تصور بعضی چرا نمیدانم 

  !!است بیشتر دوریشان احتمال ترند نزدیک نزدیکی بهانه به که انهایی میگوم

  :بزنم صدایت خودم دله براي راحت بگذار...طناز...نمیکنم دوري حسه اي ذره که مینویسم نامه تویی براي پس 

  !طنازم 

 جلد پرنده تنها تو..دهم پرت قلبم حصار از نیستم حاضر...کردي گیر محمد دله چپه سمته مهري بی همه با هنوزم تو 

  !!منی خیاله اسیره تو باشم که هم دنیا نقطه دورترین اگر حتی نیست مهم جغرافیا...محمدي

  !من نازنین 

 هاي مهربانی شمع نیلوفري دین زیر هنوز نگاهم پریشان پروانه که بگویم لحنی چه با..زبانی چه با بگویی میشود 

 تقصیرم بی هاي واژه حقارت پاي به را صورتیش هاي شمعدانی لطافت که بکنم را گلدان کدام التماس من...توست

  !بریزد؟؟

 از تورا و آمد رحم به دلش هم خودش بود کرده خطی خط را زندگیم هاي اتفاق خودش سرنوشت نگذار آسمان تقصیر 

  .گرفت امانت برایم خدا

 مثل چگونه تو که میپرسم خود از وجدان شب نیمه هاي سرزنش و جواب و سوال در گذشته شب از چکه یک همیشه 

  !نیستی کس هیچ

  منی؟؟ قلب دهنده تکان تو تنها چرا ؟...طنازي تنها چرا 

  !نارنجم بهار عطر 

 کوه پسره یک که میکنی درکم.. میلرزاند بدجور مرا دله است هنوز که هنوزم چشمانت گستاخی یاده..اخرت نگاه یاده 

  دارد؟؟ سینه در دیگري عشقه که زنی براي میشود اي دره چگونه پدر داغه هم ان...دیده داغ که مانندي

 باال ضعیفمو صداي خیالتم سره هیچ که خودت سره من نه نه!! زن که بکشم نعره...بزنم فریاد میخواستم چندباري 

  :بگم اهسته اهسته بذار فقط!!! نمیبرم

 ختم تو نجیبه چشمان به اخرش... کردو دنبال را زندگیم نخ....بازي سرمنشا دنبال به من...دادي قلقلک مرا احساسه تو 

  !!!شد

  !!نمیلرزاند مرا نگاهی هیچ دیگر تو از بعد!!! احساس هر کننده ختم...منی دله خاتم تو 

  !!!میگیرد مادر نگاه از را عشق هزاران و فرزند نگاه از را پدر هزاران که اي زلزله حتی 
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 تو....است کم من براي جبر میدانم...نکنی حسابم دیگر نکند شود؟؟ عوض نگاهت رنگه نکند نامه این خواندن از بعد 

 احساسم فقط..نخورد تکان مولکولی از مولکولی که زدي برهم را دلم تغییرات چنان که انجایی...هستی هم شیمی در

  !!شدي عاشق زد داد

  ! من نگاه نجابت شدي و انداختی سر چادر که روزي اون به لعنت طناز...عاشقی به لعنت 

  !!! نیستند خواهانش که میکند گیر جایی همیشه که دلم به لعنت و من به لعنت 

 سر عکست با را شبم و روز که هستی راضی راستی کنم؟؟؟ نگاهت شده که یکبارم میگذاري نامه این از بعد طناز 

  میکنم؟؟

  .میبوسم؟؟؟ را عکست ثانیه به ثانیه یا میکنم بغل را خیالت ندار که عیبی... خجالت با بگویم لب زیره 

 لرزانده را پسر یه دله بگو..بداند را قدرت بدجور بگو شوهرت به من طرفه از...نیست اسان گذشتن تو از نشو ناراحت 

  !!کنی ترش دیوانه میتوانی بگو...اي

  دارد؟ دوستت کمتر نه که من اندازه به که باشم مطمئن هست؟ عاشقت وار دیوانه که باشم مطمئن 

  !!گریه زیره میزنم گاهی میفشارمو ام سینه به تورا راست و چپ اینکه از باشد راضی بگو 

  !!من دله گله تک شده زنت که باشد راضی بگو 

  ؟؟؟ مینویسم برایت اشک با که میشود باورت 

 شکر اشک هربارت دیدار شوق از...شدي وحی قلبم به...خدا طرفه از اي معجزه تو نیست عجیب هم زیاد که من براي 

  !!میریزم

 حاال و بود کذایی روزي که کذایی دیوار ان... نه نمیگویم را ات خانومی حصاره و دیوار هست؟ یادت را دیوار طناز 

  ...برکتم امروز

  !برکتیست خودش میکوبید قفس به ام سینه پرنده بودمو کنارت کامل دوروز که همین چی؟ برکت 

  !! تو نگاه برکته 

  !درمیاید روزگارم از دمار تو دماي بدون من...نکند رها را دستهایت گرمی که میکنم التماس ها دستکش به زاري با 

 ام وجوري لرزش با که روزي همان میاید؟ یادت بارانی روزیه...میکنم اما من کنی؟؟ حسودي لباست به شده حال به تا 

  ...انداختم نحیفت هاي شونه روي را سوییشرت

  یادشی؟؟ که باشم امیدوار...داریش هم هنوز..توست کناره هنوزم که میشود حسودیم 
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 یک میشود چگونه بگویی؟؟ میشود...هستی قرارم لحظه هر که تویی.! کردي قبل از تر بیقرار را من دله و گفتی مهتا از 

  !!قراریت بی همه باشد قرارت هم نفر

  !محمدي دله اتفاقات ترین عجیب عامل تو 

  !غنچه 

 شایدم یا حرفاست این از تر پا و دست بی احساسم! نشد اما دهم سر عاشقانه نجواي روزي یک گوشت دره میخواستم 

  !! خجالتی

 به دل که میکنی تنبیهم و میاندازي احساسم صورته به تفی برسد دلتنگی به دستت اگر نامه این خواندن از بعد میدانم 

  ...بداند را قدرت که ببند کسی

  !نمیدانی را احساسم قدره...نمیدانی را قدرم که میفهمم را این باشم کور هرچقدر ، عاشق هرچقدر طناز 

  ....ابد تا بدان را این اما... مکدر را افکارت ، نمیکنم تلخ را اوقاتت این از بیشتر 

  ....اما حرفی همچین گفتن پرروییست اره...پرروي نگو...حیایی بی نگو بدي نگو...میتپد زنانگیت تمام براي دلم 

 روزي که دارم دوست میکشد پر قلبت براي دلم وقتی...میشود پر غریضه با اي رابطه هر نصفه اما عاشق هرچقدر 

  !!پیراهنت روي از حتی...کنم لمسش

 هم خودم با..شدم بیخود خود از پایت ساق از اي گوشه دیدنه با بودم ات خانه که روزي همان نمیگویم دروغ طناز 

  !!دید تورا فقط سال همه این بعده چشمانم چون ؟؟ چرا...بدیدم ندیدو من گفتم

 براي فقط اینها اما شود منتقل توهم به ام درونی انرژي شاید تا دهم فشارت میخواستم...کنم لمست میخواستم 

  ...فیلمهاست

  ...دارم دوستت چقدر بفهمی نمیتوانی کنی فکر هرچقدرم اما هه نه؟؟ میبینی زیاد فیلم 

  :کن گوش پس اي ندیده اخرش تا فیلمهارا اینکه مثله 

 با را تو میزنم فریاد من....تو خوده... تو براي....احساسم،طناز اجزاي تک تک محمد، وجوده محمد، دله محمد، من، - 

  :تر احساس با بخوان خودت با تو... احساس

  "دارم دوستت" 

  ....همین 
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 میتوانی حال هر به ، نمیدهی میدانم اینکه یا دهی جواب تو ام دلخوشی براي فقط مثال تا میگذارم سفید را اخر صفحه 

  ...کنی اش خطی خط سرگرمی براي

  : میکنم تمامش شده متولد شاعر کدام ذهن در نمیدانم که شعر بیت یک با فعال نیست حرفی دیگر 

  است دروغ مردم تو بهره:  گفت کس هر 

  !ام زنده تو براي که ام گفته راست من 

  ...علی یا 

  !! میخواستم.....شدم بلند... نامرو...محمد بود بچگی از جزیی اینم....کردم پاك چشمامو 

  !نباشم که میدم بهش زمانی نه نه..شدم پشیمون 

 نمیتونستم مامان اتاق طرفه...بوسیدم محیارو...گرفتم ساکمو...بود خاموش چراغا بیرون رفتم....متکام زیره گذاشتم نامرو 

  !!!نره اتاق تو صدام تا گرفتم گاز اشارمو انگشته....برم

  !!!بستم و در..انداختم خونه به نگاهی بار اخرین براي...کردم باز و در 

  ...الرضــــــــا موسی ابن علی یا ابالحسن یا موالنا و سیدنا یا علیک السالم -

  !!! دادم قورت بغضمو شرم با افتاد رضا اما چشم تو که چشمم کردم بلند سرمو 

  !!!ببرم پناه کجا به باید نمیدونم که کرده زخمیم کسی عشق...آقا نکن نگاهم اینجوري - 

  میدي؟ پناهم 

 گریه دلم حاله به فریاد با لرز با... صدا با صورتم رو گذاشتم دستامو...کنارم انداختم ساکمو...نشستم..زدم زانو همونجا 

  ....کردم

  ....غالمی عمري منم...کنی پدري نداشته پدره جاي به..بکشی سرم به دست که میکنم گریه 

 خرابه دلم... اواره من دله!! کن رو و زیر چیزو همه و ببکش دست یه روزم و حال به نزن لبخند...کردم نگاهت اشک با 

  !کن ریسش و راست تو

   من؟؟ یا ترن محتاج اینا...منتظر دستاي هیجان... مردم شوره....شدم بلند 

 ناکام باید من...نیست قسمت حتما!!! نیست صالح حتما...برسه ضریحت به دستم که نشد...جلوتر بیام نتونستم 

  !!منه کج سرنوشته این! نمیرسم دلمم احتیاجه به...نرسیدم طناز به....بمونم
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 طالییت گنبده به میکردمو بازي پام شصته با....کردم نگاه نشستمو فقط...نشستم!!! خوندم زیارت نماز حرم روي روبه 

 قلبمم....میکردم تکرار و اسم یه فقط دلم تو میریختمو اشک فقط..نمیکردم دل دل...نیمزدم حرف..بودم دوخته چشم

  !خسته...طناز اسمت تکراره از شده خسته

  ....بیصبري از شدم پر گالیه از شدم پر بیشتر نشدم خالی!!!! کنم خالی خودمو بتونم راحتتر شاید..رفتم سجده 

 گذاشته کسی رو دست دلم اینکه خاطره به عاشقی؟؟ خاطره به بشم؟؟ مجازات باید نکرده گناه کدوم به چی؟ براي - 

  ....اینکه یا نشدنیه؟ داشتنش که

 اینو اما میشم ازمایش دارم چی براي نمیدونم کودوم؟...کردم تصور خودم اغوشه تو طنازو شدمو رویاي دلم تو اینکه یا 

  !باشه بزرگی این به نمیتونه... باشه سنگینی این به نباید من امتحان من جوابه که میدونم خوب

 عمیقا بدونم میخوام که رو هرچیزي تا خوندم حکمت..کنم حفظ گناه از خودمو تا خوندم حکمت..خوندم فلسفه من 

  !!بفهممش بدونمو

 مگه نمیفهمم...اما خطاست کودوم خاطره به میشم که مجازاتایی فهمیدم حتی...فهمیدم عمیقو عشقه معنیه من 

  بدم؟؟ پس اینجوري باید که گناهه عاشقی

 که چشماش از نخوندم....میخواست چی زندگی از نفهمیدم..نفهمیدم و طناز نگاههاي معنیه باز اما دانش اینهمه با 

  چجوریه؟ زندگیش شیوه

  اره؟ میگیره ازم چیزمو همه داري 

  !!نه یا بگیریش بخواي که نیست من براي اومد یادم نگیر ازم طنازو بگم میخواستم بگیر هیچی بگیر...اما بگیر 

 ***  

  "طناز" 

 مسخره به اونم خونمون دره دمه میاد یا میزنه زنگ یا خدا هرروز...شه پاك من زندگیه از نمیخواد امید شوم سایه...هه 

  ...میدونه قدرمو حاال که میدونم پشیمونه که میدونم...ها بهانه ترین

 دل ته نفرین گفتی...گرفتی نادیده دلمو تمناي اما تو...بشی گرفتار کاش گفتم که روزي همون....گرفتت قلبم آه امید 

  ...نداره ته و سر دلش باشه شکسته دلش که ادمی میخواد

  !!کنم کردنت رد مشغوله فکرمو نمیبینم لزومی که شدي ارزش بی برام اونقدر....نه بگیرم انتقام نمیخوام یادته؟؟ 
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 قبولش میتونستم که میاوردي زمانی باید اینارو...هه...هدیه با...اومد کادو با عجیبه...بود ازدواجمون سالگرد دیروز 

  ... زد لبخند...باال اومد... نبود خونه مامان...کنم

 دستشو تا..کردم دراز دستمو در همین جلوي که افتادم روزي یاده..قدیم به رفتم اما چرا نمیدونم...سمتم گرفت جعبرو 

  :نمیره یادم چشمامو التماسه...بذاره دستم تو

  !!نیستم تیغی جوجه من - 

  ! شد جمع چشمام تو اشک 

 چیزي براش که اشپزخونه رفتم!  نشست...میز رو گذاشت جعبرو و داد فشار روهم لبشو...جلوتر بیاد که ایستادم جوري 

 بهت دیگه که ببخشید...نمیلرزونه دلمو نگاهات دیگه ولی متاسفم...میکرد نگاهم لبخند با...جلوش گذاشتم شربتو... بیارم

  !ندارم خاطر تعلق

  !پام رو انداختم پامو و جلو کشیدم روسریمو!! نشستم 

  ...طناز - 

 بی اهنگه به که بودم خر چقدر اما میدادم جون صدات با بودي مهم برام هنوزم اگه میدونم...غریبونست صدات چقدر 

  :داشتم احساس صداتم احساس

  بله؟ - 

  ...کنیم تمومش چیزو همه اومدم امروز طناز...که اومدم طناز - 

  !!بودم خبردار تدریجیش عالقه از بیگاهش و گاه رفتناي و اومدن از نشدم اما میشدم شوکه باید 

  :نفس به اعتماد با اما سرد و خشک 

  !شدست تموم بوده هرچی نشده شروع ما بینه چیزي کنیم؟ تموم چیو - 

  :بهم زد دستاشو مبل لبه نشست 

  کردم رد شرارو من.... من...طناز - 

  :گفتم انداخمو باال اي شونه 

 تورت تو دیگه یکی بزنی بهم چشم... چشم بنده که توام! میشه پیدا زیاد شیدا تو براي البته...زدي بختت به لگد - 

  ....صیاد... میفته
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  ...گفتم خاصی تاکید با صیاد 

  :غرید بود عصبی 

  ....طناز - 

  ....ندادم جوابشو

  ، کن بغل اشتباهاتم تمام ي اندازه به منو و باش آغوشی - 

  بشه، بدل و رد بینمون حرفی اینکه بدون 

  ، نفس و باشه نگاه فقط 

  نمیاره، دوام اونقدرام زندگی 

  دیره حاالم همین 

  :زدم الودي غم لبخند 

 نامه واژه تو! نیست اونا تو تو از عکسی....میکنم جستجو المعارفا دایره تو...نداري اونا تو جایی...ها خاطره تو میگردم - 

  میبینی؟... نمونده برات جایی من جز... میندازم خودم به نگاهی..نیست تو از اسمی!! میکنم نگاه ها

  :گفت ناالن 

  ....میدونم من طناز - 

  :برگشتم خودش از تر عصبی منم 

  !!نمیشه سرت چیزي شدن شکسته از...شدن خورد از تو....نمیدونی هیچی تو - 

  : گفت اي خسته لحنه با 

  !!بشم رسوا میخوام...طناز - 

  :گفتم خودش لحنه با 

  ...نمیخورم دردت به من یعنی... یعنی...نمیخوره دردت به...نچ االن؟ اونم ؟؟ رسوایی...نکن دیوونگی - 

  !نمیخوام دردام واسه تورو من - 

  ...داري خوبی حافظه...هه - 
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  ...اره تو حرفاي براي - 

  :گفتم زدمو نیشخندي 

  !بودي مهم برام که میزدي روزي رو حرفا این کاش - 

  ؟...کنی انکارش میخواي چرا.... طناز - 

  :گفتم کردمو عصبی خنده تک 

  کنم؟ انکار چیو امید؟؟ انکار کودوم - 

  ...من طناز...طناز - 

   امید؟ چی تو هان؟ چی تو - 

  :داد فشار دستاش تو مبلو دسته 

 طعمی چه بگوببین...بگو....بگو توام ؟؟...اوردم زبون به عالقمو راحت چقدر من یادته...گفتنش سخته اینقدر چرا - 

  ...داره

  !دارم دوست من طناز...میکنم حس... من طناز...طناز - 

  ..نه بدجنسی سره از نه...زدم لبخند 

   زبونت زیره میاد دیگم طعمه یه االن حاال کردي؟؟ حس و عشق ابراز طعمه ؟ طعمشو کردي حس - 

  :گفتم ارومتر 

  !!نمیاد کارم به دیگه دارمت دوست..نداره خریدار دیگه - 

  ...طناز میاد....میاد - 

  ...نمیاد نچ - 

  ...کرد نگاهم 

  !نمیکنم احساس دلم تو اي عالقه دیگه...ندارم دوست دیگه من - 

  ...طناز - 

  :گفتم تاخیر با...دادم تکون سرمو 
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 اگه...بود تلخ خیلی که من براي چجوریه؟؟ غرور شکسته طعمه...هیچی که این.. کردي ابراز طعمیه؟؟ چه یکی این - 

  ... حقیقته بدون تلخه

  :دادزد 

  !!مطمئنم...داري دوسم هنوزم تو - 

  :دادم تکون سرمو لبخند با 

  ...ندارم نه..نه - 

  ... هیچیرو....نپرسیدي موقع به رو هیچی تو میبینی؟؟...دارم دوست بگم دروغ باید...ندارم دوست بگم دروغ باید 

  !!نمیترسم صدات از دیگه...میکشید عربده...بیرون بود زده گردنش رگه...بود شده قرمز صورتش 

  :میزد فریاد صورتم تو...بستم چشممو صورتم رو میکرد سقوط دهنش اب میکشید که فریاد... روم روبه اومد 

  ...داري دوسم بگو بازم...طناز...داري دوسم هنوزم لعنتی توئه...داري دوسم چرا - 

  :زدم فریاد خودش از تر بلند...شد طاق طاقتم 

  ...امید ندارم دوست دیگه...ندارم دوستت نه - 

  ...بود شده جمع پیشونیش!! میشد پایین باال سینش...خونه تو نشست عجیبی سکوت 

  :نالید...مبل رو نشست مبهوت و مات....داد قورت دهنشو اب 

  ...طناز - 

  :کنارش نشستم گریه با 

 نمیخوام دشمنمم واسه دردو من...ببینی بدي نمیخوام..اما کردي بدي...نیستم انتقام ادمه من...بدم عذابت نمیخوام - 

  ...بودي شوهرم روزي که تو به برسه چه

 از...نمیخوریم هم درد به واقعا ما...میگفتی راست تو..بمونیم هم کناره نمیتونیم دیگه ما...کن فراموشم و برو... برو...امید 

  ...نمیخوردیم هم درد به اولم

  ...که حاال..بخونم و عشق میتونم دیگه که حاال...که حاال...طناز - 

  :خورد سر چشمم گوشه از اشک 
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 و نبودن تلخه حقیقته نمیتونستم که بودم بیسواد من..بودم هرکسی از تر بیسواد من موقع اون...نگو چیزي هیسسس - 

  ...کنی تحمل دوریمو مجبوري که ببخشید...کردم گرفتارت که ببخشید... بخونم نگاهت تو

  ...میده پس تقاصشو هم و میشه ظلم هم هه...تقاصه محله دنیا...کردم فکر ریختمو اشک فقط... منم...نگفت چیزي 

  باال؟ میاریم عذرخواهیو سپره چیز همه براي چرا ؟؟.رحمیم دل اینقدر زنا ما چرا باشه؟ خوب میتونه زن یه چقدر 

  !!میدارم تر دوست را عشق رنجه من..نداره عیبی کوتاه دلم دیواره که نداره عیبی...بودنم کوتاه از میبرم لذت من 

  :کردم زمزمه زدم تلخی لبخند 

 میخواستی که اونجوري که میخوام معذرت...سکوتم ي همه براي میخوام عذر گفتم میکردي ولم داشتی...امید - 

  !!کردم اسیرت دیر که میخوام معذرت بگم باید برگشتی که حاالم... حاال اما...نبودم

 باطنه من و گذشته کار از کار که حاالیی نشدم میلت بابه میشدم تا میزدم حرف باید که اونموقعی..کردم باز زبون دیر 

  چرا؟؟ میدونی نمیکردم قبولت بودم عاشقت هنوزم اگه امید...بستی بهم دل دیدم تورو

  ...وقت هیچ... بدم تکیه نمیتونم تو مثه مردي به وقت هیچ من 

 تو اخر شبه رو پشیمونی...دیدمش زدم صدات ناله با میکردمو امضاء داشتم که وقتی درست رو پشیمونی من...امید 

 اونموقع چرا؟؟ میدونی... برمیگشتم برگردیم زندگی به بیا میگفتی اونموقع اگه اما بود شده خورد غرورم...دیدم چشمات

  شدمو خورد غروره مرهمه دارم میدونستم

  ...برگشتی خودت دله بخاطره تو... نه من غروره خاطره به تو...االن اما میگیرم پس 

 هرچقدر اما خودت واسه که میدونم خودت؟؟ دله یا برگشتی من هاي رفته دست از خاطره به..امید بگو میگم؟ دروغ 

 که همینه...همینه هنوزم...نبودي من فکره به وقت هیچ چون..نمیخوره دردم به نمیاد کارم به باشی داشته دوسم

  .کنم تکیه بهت نمیتونم

  ... نیست من دسته...بکش عذاب برو برو

  :کردم اشاره باال به و هوا گرفتم اشارمو انگشته 

 چی من فهمیدي که اینه مهم...نمیخواستم برات دردي بودم خدا من اگه...میخواد اون چون بکشی عذاب باید - 

 گوش داشتمو که حرفایی تمام تقاص...امید بدي پس نفستو تقاصه... تو بدي تقاصه میخواد که خودشه اما...کشیدم

  ...نکردي

  :گفتم اشک با سینم رو دادم فشار دستمو 
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  !ببخش! نمیاد کارم به که ببخشید اما...شدي پشیمون که مرسی...شدي عاشقم که مرسی - 

 از نه ببینمت که اینبار بودم مطمئن اما...نذاشتی تو..نشد اما میبینمت دیر به دیر میکردم فکر....داد فشار روهم چشماشو 

  :گفتم لب زیره کردم نگاهت اینبار...دیدنت براي کودکانم خوشحالیه از خبریه قلبم طپش

  ...نبودي زندگی از سهمم تو که شکر خدایا... لعنتی - 

  ! باشی نشنیده خداکنه اما نه یا شنیدي نمیدونم 

  !!شدم بلند...کردم پاك اشکمو...اومد در زنگ صداي 

  ...در سمته رفت...اي دیگه حاله با اما... شد بلند امیدم 

  !!توهم رفت اخمش و کرد تعجب امید دیدنه با...بیرون اومد اسانسور از مامان... زدم و پایین دره 

  !!شد رد...حرفی هیچ بدونه شد رد مامان کناره از نبود دنیا این تو اما امید 

 و امید ارزوي و عشقه تمام که اتاقی به...بردم پناه اتاقم به... نداشتم حرفی اما من شد؟ چی که داد تکون سري مامان 

  !!کردم فراموشت که منم پیروز...شدم من بازي این پیروزه حاال..میکردم تداعی هرروز خودم با

 ***  

  "محمد" 

 که جایی یه اومدم..نباشن نگرانم بگه مامانم به گفتم بهش..زد زنگ بیرون زدم خونه از که اي هفته یک این تو محیا 

 نگران گفتم فقط...پیشم بیاد میخواد اونجوري مامانم میدونم اقام پیشه نگفتم مشهدم نگفتم..بگیرم ارامش

  !!همین فقط...همین بیام کنار خودم با میخوام...نباشن

 بده نامرو اون بره گفتم...نامست متکام زیره گفتم طناز به..بمیرم میخواستم استرس از... داشتم دلشوره امروزو کله 

  همین برسم ارامش به اومدم...نمیدم جواب رو کسی هیچ تلفن دیگه...بهش

  !!!ندادم ارادم جواب حتی!! شه خبردار حالم از تا دادم محیارو جواب 

  !!خیلی...بود شده بهتر خیلی روزم و حال!! بودم حرم تو روز شبانه 

  ...بود خوبی االنموقع و بزنم دست ضریح به برم میخواستم..بود شب نصفه سه ساعت 

  ..!داخل رفتم 
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 و سر که دلتنگی..دادم تکیه سرمو...زدم ضریح فلز به اي بوسه و زمین رو نشستم اي گوشه یه.... لبم رو نشست لبخند 

  ...بود تنگ خیلی.. خیلی...بود شده تنگ براش دلم...نداشت ته

  ...میکردم زمزمه لب زیره 

  الرضا موسی علی یا قضا ملک حاکم حق حجت 

  الرضا موسی علی یا مرتضی علی و زهرا جان 

  مبتال تو به دل وال و نور شمس 

  کربال و کعبه ما بهر مشهدت 

  رضا یا سیدي 

  نبود گفتنی که میزد چنگ وجودم به آرامشی...بده جواب دلم نیازه به تا میخوندم...میخوندم میریختمو اشک 

  الرضا موسی علی یا کین و ازظلم لعین مامون زهر 

   شده گریانت دیده کبریا و ماسوي و کائنات 

  پا به شد محشیري شما عزاي در 

  پا و دست میزدي چرا حجره بین 

  رضا یا سیدي 

 خودم واسه بلند بلند خونه تو...نمیگرفت جدي منو کس هیچ وقت هیچ اما بودم مداحی عاشق بچگی از 

  ...ندید منو خوبیاي کس هیچ...نیاوردم شانس چیزي هیچ تو من طناز میبینی...اما...میخوندم

  کشید اغوشت در خوش و امد مدینه از چشمت نور 

  ندید را قاتل روي دگر دادن جان وقت تو ي دیده 

   امان بی کشته ان از مصیبت وا 

  کوفیان خنده ستان و شمر تیغ 
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 باال صدام اینقدر کی نفهمیدم...میکردن گریه بودنو نشسته پشتم ردیفی پشتم همه...رویبرگردوندم کردمو پاك اشکمو 

 میخواست...کشید گیرهنمو کنارم پیرزنه...زدم لبخندي..اوردم شانس یکی این از فهمیدم اما شنیدن دیگرانم که رفت

  ...اما بدبود حالم بدجور... نمیتونستم... گریه زیره زدم...بخونم بازم

  !!!!خوندم فریاد با.. ریختم اشک و خوندم...خوندم دلم غمه از...خوندم..ایستادم...کردم شروع 

 ***  

  "طناز" 

  ....بود بریده امونمو هق هق...نمیومد باال نفسم...خوندم...خودنم اشک با... خوندم بار صد نامرو 

 فریاد میخواست دلم..بیارم طاقت نمیتونستم... نمیتونستم! بود گرفته...بود بد حالم!!! سینم به دادم فشار کاغذو 

 خاطره به بمیرم... نجابتت خاطره به بمیرم بفهمی؟؟ رفتارش از عشقو نتونستی چرا احمق...طناز برسرت خاك...بزنم

  ...دادي خرج به که مردونگی

  :سینش تو گرفت سرمو...کنارم نشست اتاق تو کشوند مامانو هام گریه صداي 

 چرا مادر... باشه داشته بهتري فرصت میتونی...جوونی هنوز تو...طنازم!! نبینم روز این به تور بمیرمو.. مامان بمیرم - 

  میدي عذاب خودتو

  :کردم نگاهش 

  ...مامان - 

  !بگو چیه؟ ؟؟ جانم - 

  ...من مامان - 

  :کشیدم عمیقی نفسه 

  ...محمد مامان - 

  :کرد شک 

  همسایتون؟ همون ؟؟ محمد - 

  :داد تکون سري 

  افتاده؟ اتفاقی ؟ مادر شده چی - 
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  :شد تر سنگین بغضم 

  ...محمد بودم نشسته امید پاي به من که مدتی تمام مامان...اون مامان - 

  ... مامان...نکرد باز لب و داشت دوسم محمد...داشت دوسم محمد 

  ...بود بهت تو مامان 

  ...بودي متاهل اونموقع تو یعنی؟؟ ؟؟ عاشق میگی؟ چی طناز - 

  کنم؟؟ چیکار حاال مامان...بودم اره اره - 

  ..بکنی نباید کاري تو...اون...طناز - 

  ...مامان - 

  ...شد بلند 

  فهمیدي؟...بکنی کاري نیست الزم فعال - 

  !!میدونست خدا که بودم گرفته قلبی طپشه چنان..میداد امونمو اشک مگه اما...بیرون رفت...دادم تکون سري 

 دوست ژسته همون با هنوزم تو میخواست دلم چی براي...زدنا دید اون بود؟؟ تو خاطره به قلبم تابی بی این پس هه 

 دوست و امید اشتباه که میفهمیدم زودتر کاش...میتپه برام قلبی که میفهمیدم زودتر کاش!! تراس تو وایسی داشتنیت

  ... محمد رفتنشون از قبل داشتمو

  ....محمد واي 

 روال رو زندگیم اصال اینروزا بود اتفاقی هر بود هرچی..نداشتم خوشی روزاي...بود شده ملتهب زندگیم چقدر 

  ...میخوره بهم حالم داره دیگه انداز دست همش...نبود

  !!!نمیافتن اصال که گرفته منو زندگیه خوبه اتفاقاي دسته کی نمدونم 

 بودق عالمه یه از بعد...بود خورد خودم از اعصابم...حیا به زدم زنگ...کنم چیکار باید نمیدونم.... کالفه کالفه... کالفم 

  :زدم داد تقریبا... برداشت باالخره

  ....نیستی خونه که خدام وقته ؟هیچ گوشیرو این برنمیداري چرا محیا - 

  شده؟؟؟ چیزي سالم - 

  !فهمیدم چیزو همه..کنی برخورد باهام سرد و خشک اینجوري نیست الزم دیگه طناز - 
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  ...طناز - 

  :نگهدارم خودمو نمیتونستم...میریختم اشک 

  هان؟ نگفتین من به زودتر چرا - 

  !!نذاشت محمد...میخواست خودش...طناز - 

 تند اتیشمه بیشتر میکرد دیوووونم بیشتر مظلومیتش این کنار حسا این همه...میرفت ضعف دلم میومد که اسمش 

  !!!بگیرم ناسازگاري سره خودم با که میکرد

  ..گرفتم طالق وقتی حتی...کرد ترکم امید وقتی... وقتی حتی... نبودم اینجوري وقت هیچ محیا - 

  : شد وارد بهش بزرگی شوك 

  .......طناز میگی؟ داري چی.....طنازززز - 

  :کردم پاك اشکمو 

 اونی امید محیا....اومدم همیشه براي درواقعیت اما... مدت یه مامانم خونه اومدم گفتم..گرفتیم طالق که چندماه االن - 

  !!نبود میکردم فکرشو که

 االن محمدم بودي گفته زودتر اگه کردي؟؟ اینکارو چرا..نره محمد که نگفتی زودتر چرا...نگفتی هیچی چرا طناز - 

  ...کردي بزرگی اشتباه چه...طناز...بود پیشمون

  داشتی؟ توقعی چه...شدم باخبر محمد روزه حال از امروز همین من....هه - 

  ..کرده خاموش گوشیشو یعنی...نمیده جواب دیگه محمد...طناز - 

   چی؟؟؟ -

  ...اوردي داداشم روزه به چه نمیدونی طناز...باشم تنها میخوام گفت - 

  هان؟ کنم؟؟ چیکار باید حاال محیا... محیا - 

  !واقعا نمیدونم... نمیدونم - 

  :گفتم طوالنی سکوته یه بعده 

  نداري؟ کاري - 
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  ...طناز - 

  ...خدافظ - 

 محبت که کسی..داره محبت عقده که دیدم رو ادمی حسه چیه؟؟ حسم میدونی...گذاشتم رو گوشی درمونده و گرفته 

 میدونم...واقعیه عشقش میدونم و...داره دوسم که کسی تنها...داره نگهش دستی دو میخواد شدنش پیدا با حاال و ندیده

 اونم خوب که مهتا مثه دختري...داشت انچنانی زیبایی که بشه دختري خواهان میتونست وگرنا عمیقیه عشقش که

  !داشت اي عالقه

  :شریعتی دکنر از کوتاه اي نوشته دست..افتادم چیز یه یاده فقط لحظه اون تو.....من عاشقه پاکه حست میدونم 

  نبود دیگر که وقتی 

  شدم نیازمند بودنش به من 

  رفت دیگر که وقتی 

  نشستم آمدنش انتظار به من 

  بدارد دوست مرا توانست نمی دیگر که وقتی 

  داشتم دوست را او من 

  کرد تمام او که وقتی 

  کردم شروع من 

  شد تمام او که وقتی 

  کردم آغاز من 

  شدن متولد تنها است سخت چه 

  است کردن زندگی تنها مثل 

  مردن تنها مثل 

 ***  

  "محمد" 
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 درمورده االن نیستم؟ میکرد فکر که پاکی چشم پسره اون که ؟فهمیده حسمو فهمیده کیم؟ فهمیده یعنی خونده؟ یعنی 

  هان؟؟ میکنه؟ فکر چی من

 حاجته که بستم دخیل هه...بستم دخیل...نیست کار در خوابی ونم تازه... میرم خواب براي فقط...حرمم که روزه سه 

 غروب هر...برمیومد دستم از که کاري تنها..میکردم گریه فقط نه دعا مدت این تمام تو میکنی باور...بده نداشتمو

  ...میکنم جیک جیک خودم بدبخت دله واسه...میخونم مردم دله واسه و ضریح کناره میشینم

  !اقا واسه کردن نوکري داره عالمی...میشه هرروزم کاره داره دیگه....کردم عادت دیگه 

 طنازه از و میاد مهر بوي جا همه از هه..بود ماه مهر اوایل...بود شده سرد هوا..پوشیدم مشکی پلیور یه...هتل رفتم امروز 

  ...مهري بی بوي هنوز من

   گذاشتم؟ اقا سره به سر عشقت از من که داري خبر االن طناز واقعا؟؟ نه 

 دختراي تمام سراغم نیاي اگه گفتم خودم با...خوابه اسمش فقط که خوابایی همون از بودم کشیده دراز دیشب...طناز 

  ...میبینم خواب زیبارو

  !ببینم خواب به اینکه مگه نه؟ ترسیدي...اي جانانه تهدیده چه هه 

 کسی گذاشتم جا دلمو من...کردن دنبالش ادم لشگر یه گذاشت جا کفششو لنگه...ها قصه سیندرالي حاله به خوش هه 

  ...نمیگیره سراغیم ازم

 میشه که نفر یه همون یعنی کس هیچ میگم اینکه.... سراغ نمیگن دوستام و اراد و محیا و مامان زنگاي به که سراغ 

  !!!کسم همه

 چشمات تو من شده؟؟بعد چی... بشه دروغ بگی و کنی بغلم....خوبم بگم چطوري؟؟ بپرسی ازم... میخواد "تو" یه دلم 

 براي نه که خودم براي هاي هاي و شونتو رو بذارم سرمو آخرشم...بگم لعنتی روزاي این از برات چشام با و کنم نگاه

  !!کنم گریه هردومون

  ...فایدست بی... الکیه تو از گریز تویی؟؟ لحظهام لحظه که میکنی درك تویی؟؟؟ امروزهام تموم که میفهمی طناز 

 تعلق یه...حرم میرم هرچقدر نیست بسم انگار روزا این شدم حریص...بود اقا پیشه اما دلم...تخت رو بودم کشیده دراز 

  !!کردم پیدا خاصی خاطره

  :گفتم لب زیره...شدم بلند بازور اوردیم سرویس گفت...دادم جواب همونجا از...دهنم تو پرید قلبم... زدن در 

   اه اه.. تق تق تق میاین بس از کردین سرویس منو خودتون...چیکار میخوام سرویس..هه - 
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 اتاقتون از صداهایی یه گفتن رویی روبه خانومه گفت نیستمو هتل زیاد...نمیخوام چیزي که گفتم بهش تشر با 

  چیه؟؟ واسه صدا حرمم همش و اینجا میام خواب واسه قط من..گفتم عصبانیت با منم....میاد

  !رفت و کرد بسنده کوتاهی خواهی معذرت به بود ترسیده...کرد تعجب رفتارم از 

  .:کوبیدم بهم و در 

   اه اه... اینجا ریختن اسکل مشت یه - 

  ...میري نه میاي نه که تویی مهم میچرخه پاشنه کودوم رو در این نیست مهم...هی...تخت رو انداختم خودمو دوباره 

  هان؟ نفر؟؟ یه به نفر چند نامرد...اشکت لبخندت، ، دستات ، چشمات و خاطراتت و تو اخه...بیرحمی خیلی...طناز 

 همه با..داري فرق همه با طو چون مینویسمت طو یانه؟ شدي متوجه نمیدونم...نوشتم دار دسته ط با رو "تو" نامه تو 

...  

  ...نبودنتو حسرته یا میکشم سیگار نمیدونم...کردم روشن سیگاري...حرم به رو... صندلی رو نشستم 

 من و نیستی میکنه؟؟تو فرقی چه اصال....خاطراتو یا میکنم دود توور نمیدونم...آه از پر یا میکنم دود از پر هامو ریه 

  !میکشم باهم و آه و حسرتو و سیگار

 باشه داشته میتونه من براي فرقی چه نبودنت و بود میگم خودم با اوقات گاهی! میکشم چی ببین و بیا نبودنت از...طناز 

  !من تنفرات جزوه شده که اي غریبه...غریبست یه با دلت تو باشه حالی هر...

  ...هی هی 

  !!کردم اتیش سیگار با سیگارو...شدم جا به جا صندلی روي 

  !موندم تنها داشتمو دوست وقتی...شدم تنها و کردم محبت وقتی... فهمیدم تازه تنهاییمو دلیل طناز 

  !دراورد تنهایی از خدارو تا..کرد پیدا خدارو تا موند تنها و شد تنها باید فهمیدم تازه 

  !نشم این از تنهاتر تا میشدم عاشق نباید..میشدم عاشق نباید... خودم...بودم خودم تنها من تنهاییه دلیله طناز 

  نمیکنی؟؟ مهربونی برام نه؟؟ طنازم؟؟ نمیخونی صبر ایه برام... دنیام شاعر ترین دلتنگ تو از بعد 

 مبتال تو به دارم... تو دیوونه من نه... میبینی که هایی دیوونه این از نه..میشم دیوونه کم کم دارم دیگه طناز 

  !تره ناك درد موندنم عاشق از شدن مبتال....میشم

  !حرفاست این از بدتر گذاشتی دلم رو که داغی...نبود پاسخگو تنها پنجره... گذاشتم باز و در...بود گرم هوا 
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 تو که بودي من دله مهم ببره نمیتونه مهمی چیزیه بیاد که ام دزد...محمد دله کناره بیاي شاید!! گذاشتم باز درو هه 

  !!بردیش

 دور اما...بیاره خاطر به بودنتو نبودنت شاید...نباشی که الزمه گاهی بودن براي اما نباشه درست شاید نمیدونم 

  میگم؟ اشتباه دلکم بگو تو...نزدیکیاست همین فراموشی...نمیاره دلتنگی همیشه دوري...نباش

 تموم کابوسا همه بگی... هیـــــس بگی کنم گله بخوام...بگیري اغوشت تو منو بیاي که برسه روزي یه میشه یعنی

  !کنم دیوانت صبح تا امشب میخوام.... شد

  ! غنچه کجا محمد گرمه اغوشه و کجا تو....خیاالته...رویاس همه اینا...نمیشه نه هه 

 و جواب و سوال و حرف هیچ بدون کنم؟؟ گریه سیر دله یه تا بده قرض من به هاشو شونه... اغوششو هست کس 

  نصیحتی؟؟ و دلداري

 وطیفه حسه...میتپه همیشه از بیشتر حرف تو اونم چشماش نبضه کسی یعنی این میخواست گریه بدجور دلم 

  !وظیفمه کردن جمع اشک و خوندن میکردم احساس...بود

  !!دلدادگی سمته رفتم...حرم سمته رفتم! دوشم رو انداختم ژاکتمو...شدم بلند 

 ***  

 براي خونه تو تاشب صبح کجاست؟؟ نمیدونم...ندارم خبر ازش...بکنم کاري نمیذاره مامان...میشه تموم تحملم دارم 

  !!نمیشه احساسم اندازه کودوم هیچ اما...میکنم بافی خیال خودم

 نه..میخوامش منم بخواد منو هنوزم اگه..باشه اگه.. حرفام این تر رك دلم با من میکنی؟؟ چیکار باهام داري محمد 

  ...نیست اینا از کودوم هیچ نه. باشم شده کور اینکه نه...باشم شده شیفتش نکنه!!  نه..باشم شده عاشقش اینکه

 عاشق..بشم عاشق و سقف زیره برم...نکردم امید با که کنم تجربه رو حسی و زندگی تو برم که میخوامش...میخوامش 

  ...نکرد باز لب و داشت دوسم که نجیبی مرد...داره دوست منو مردونگیش تموم با که مردي

  !! شدنو داشته دوست طعمه بچم نزدیک از میخوام...میکنه رو و زیر قلبمو بار هر کردناش سکوت این...تواضع این 

 مرده یه اون...محمد...اما نبود بیش هوسی و کرده فراموشم االن اینکه با... داشت دوسم اون...گفتم نه علی به من 

 زنی عاشقه نیست کم...بکشه عذاب ناچیز منه...ارزش بی منه خاطره به محمد نمیخوام..نیست ساله هیجده پسره...

 دنده یه داشتن دوست سره باز و باشی داشته ایمان بودنش طرفه یه به که عشقی عذابه نیست کم...داره شوهر که شدن

  !دربیاري بازي

  !برگرد گذاشتم جا سینت تو قلبمو من...برگرد هستی هرجا....برگرد محمد 
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 و اوضاع کله خالصه این میشه دیوونه دارم... گوشیشو کرده خاموش بهش زده زنگ دیروز محیا...نمیده جواب میدونم 

  !منه احوال

 که واقعا...عمد غیر قتله یعنی این و!! بود زده تورو عطره که شد رد کنارم از مردي...میزدم قدم پارك تو داشتم دیروز 

 هضمشون باید چیجوري نمیدونی که خاطراتی قعر به میبرنت بخواي اینکه بدون...دنیان عناصر ترین رحم بی عطرا

  ....کنی

 درك بیشتر ادمارو احساس....ببینم بهتر تا میدادم زحمت خودم به کاش...گذروندیش بسته چشم که خاطراتی 

  ...محمد نکردم درکت که افسوس! بودم تر دقیق کاش..کنم

  :کنارش نشستم...میدید فیلم داشت مامان...بیرون رفتم 

  موسسه؟؟ دیگه نمیري چرا - 

   چیکار؟؟ برم - 

  ...اونجاستا کارت چیکار؟؟ بري وا - 

 میدادم یاد نقاشی بهشون رفتم مدت یه منم ها بچه پیشه میري داري دوست هروقت فقط نیست که کار اون مامان - 

  !رفتم فردا شاید! نیست درست روزم و حال اصال االن...همین

  :ریخت دلم کرد صدا التماس با که دختره..فیلم تو رفتم...انداخت باال اي شونه 

  ....رضا محمد - 

 از داره قلبت که کنی احساس دقیقا میشه باعث لحظه چند براي همینا فقط گاهی...اسم تشابه...عطر بوي میبینی؟ هه 

  !نیست خاصی اتفاقه!همین...میشه کنده سینت تو

 **  

  : گفت شونمو رو گذاشت دستشو کرانه 

  ...نگفت من به چیزي موضوع این از محیام حتی - 

  ....که اراد اقا..خوب ولی - 

  ...خودش صالحدید به البته...نمیگه من به محمده خودشو بینه که رو مسایلی اراد - 

  :دادم تکون سري 
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  ...برنگرده وقت هیچ شاید...بذارم دست رو دست بشینم همینجوري نمیتونم کنم؟ چیکار حاال - 

  !!!واقعا نمیدونم نمیدونم - 

 اراد...بود معلوم چهرم از بود گرفته حالم...نشستیم و کردیم پرسی احوال و سالم...شدم بلند احترامش به... تو اومد اراد 

  : گفت اروم

  شده؟؟ چیزي - 

  :گفتم مقدمه بی 

  کجاست؟؟ محمد نمیدونی شما - 

  :شد باز معمول حده از بیشتر چشماش 

  میخواین؟ چی براي - 

  میدونین؟؟...میکنم خواهش..میخوام - 

  ...چی واسه نپرسین...بیاد کنار دلش و خودش با که رفته...باشه تنها که رفته محمد... محمد - 

  ...میدونم... رفته من بخاطره که میدونم - 

  :شد بلند 

  گفته؟ بهتون اینارو کی - 

  ...خودش - 

  خودش؟؟ - 

  :کشید پیشونیش به دستی کالفه 

  ...احمق - 

  :گفتم خجالت با شدم بلند منم شد چروك قلبم 

  ....دنبالش برم میخوام - 

  :کرد تنگ چشماشو 

  باشه؟؟ داشته دوستون نباید و دارین شوهر که کنید یاداوري بهش برین بگین؟ چی برین میخواین ؟ ببخشید - 
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  :کردم بازي چادرم لبه با 

  !!شدم جدا شوهرم از که میشه ماهی چند من...من - 

  وایییییی - 

  :کرد فوت نفسشو...عقب کشید موهاشو دستش دوتا با تعجب و حرص با 

  نگفتی؟ بهش و گرفتی طالق که چندماهه چندماه؟؟ - 

  :باال میرفت صداش داشت 

 اونو رفتنش از بعد بود گفته...بهم داد نامشو محیا...فهمیدم که میشه مدتی....نداشتم خبر احساسش از من... من - 

  ...دنبالش برم میخوام...پشیمونم من!! من به برسونه

  ....کجاست بگین خدا تورو 

 گرفتم رفته بیخبر فهمیدم که فرداش....مشهد واسه اونم ضروري خیلی میخواد بلیط یه دوسش گفت زد زنگ من به - 

  !!میخواست خودش واسه که

  :در سمته رفتم کشیدمو عمیقی نفس..زدم لبخند 

  !ممنونم واقعا...مرسی..مرسی - 

  : طرفم اومد کرانه 

  کجا؟؟ - 

  :گفتم لبخند با 

  !دلم دنباله - 

 ***  

  :اتاق تو اومد مامان...کردم جمع وسایالمو 

  میکنی؟؟ عمل درست داري که مطمئنی...طناز - 

  : گفتم لبخند با 

  !نبودم مصمم و مطمئن اینقدر امروز به تا - 
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  !!!واال میدونم چه - 

  :روش به رو ایستادم 

  ...مامان - 

  :داد تکون سري 

  ...کن دعا مامان - 

  ...صالحه هرچی - 

  ...منه دله صالح مامان - 

  ...بود تو دله قبلم دفعه - 

  ..بود کور چشمم اما....بود دل - 

  ...برمیدارم قدم دارم داشتن دوست با من... جلو نمیرم عشق با من مامان...بینام حاال - 

  نمیدم کس هیچ به و محمد...نمیدم اینبار....دادم اشتباهو عشقه تاوان بار یه من 

  ...بود هوس نبود عشق اون..نکنی خراب و عشق واژه بهتره...طناز - 

  ...درسته اره اره - 

  ...برداري نره یادت ظرف تو گذاشتم شامی چندتام گذاشتم موراکی خوراکی چندتا یه برات - 

  گرفتی؟؟ قطار بیلیط 

  ...اینا محیا خونه رفتم مامان... نه - 

  نگفتی؟ چرا خوب؟؟ - 

  ...رفت یادم - 

  ...نکردنا درك این همه جبران...ندیدنا این همه جبرانه برم..دنبالش برم میخوام گفتم..گفتم مهدوي خانم به - 

  ....خوب - 

  ...کرد شرمندم...میگیرم بلیط برات خودم گفت - 
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  :زد شونم به دستی 

   کنی؟؟ پیداش میخواي چیجوري حاال...برسی سالمت به ایشاال - 

  ....اونجا میرن مشهدن هروقت که هتلی... همیشگیشون هتل برم گفت محیا - 

  ...داشتم وقت ساعتی یک یه...برداشتم چمدونمو...کرد فوت بهم و خودن دعایی بوسید پیشونیمو 

  ...منتظرم در دمه گفت...پوشید مانتوشو مامان 

 پیچوندم خودمو بیشتر...بود محمد سوییشرته همون گرم لباسه اون...پوشیدم گرم چیزیه یه منم کنه گرم ماشینو تا 

  ...میبردم لذت...بهش

 از میزنه زنگ هی شرمندسو خاله میگه نبود مهم برام میزد حرف رفتاراشون و اینا خاله از مامان...ماشین تو نشستم 

  !!بود مشهد ذکرم و فکر تمام من نداشت ارزشی من براي اینا...میپرسه من روزه و حال

  :گفتم لب زیره 

 از اما..دربیاره چنگم از و امید بدجنسی با میخواست اولش...شد عاشق شراره...دارن فرق باهم ادما چقدر مامان - 

  ...داره دوسش واقعا لحظه اون فهمیدم نگاهش

  ..بشم احساسش متوجه من که نکرد رفتاري حتی نزدیکی عینه در.. داشت دوست منو محمد...محمد 

 لذت ازش و کرد عاشقی محمد مطمئنم اما...نکرد عاشقی شراره...شراره اما اورد بدست منو صبر با محمد مامان 

  ...صبوریشه پاداش... پاکیشه چشم پاداش من رفته حاال...برد

  :گرفت دستمو زد لبخندي 

  !کن شکر خدارو - 

  :گفتم لب زیره فقط...بگم چی نمیدونستم.... صدا با خندیدم 

  !شکرت خدایا - 

  

  "محمد"

 فراموش داره تورو نکنه ترسیدم آن یه...بود اروم دلم امروز چقدر...صف تو ایستادم وضوگرفتمو...بود مغرب نمازه وقته 

  میکنه؟؟
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  ...سوز استخون...بود بد خیلی پاییز تو اونم مشهد سوزه...بود سرد بدجور هوا....کرد فراموش رو عمري میشه مگه نه نه 

  ...بود نزدیک...هتل سمته برم پیاده داشتم دوست اما سرما همه با 

 ادمه چقدر میکردم حس برمیداشتمو قدم اروم اروم...نبود کنم ول بازم خیال و فکر...شلوارم جیبه تو کردم فرو دستمو 

  ...حرم بازم..صبح تا شب و حرم شب تا صبح از...فایده بی چقدر...شدم هدفی بی

 پس خیالی اگر خیالی؟؟؟ رویایی؟ تو...بود افتاده کار از مغزم....ماسید مخیلم تو فکر...باال گرفتم سرمو...بودم رسیده 

  میکنی؟؟؟ چیکار اینجا

 من؟؟ غنچه تویی العادت؟؟؟ فوق نگاه اون و تویی طنازم؟؟ تویی...گرفتم نیشگون پامو رونه چندبار...نبود گفتنی حالم 

  کنم؟؟ باور تا کنی کاري یه میشه

  !!!میرفتم راه که نبودم من این کنم؟ چیکار نمیدونستم 

  !بهشتی از تیکه یه خودت تو.. تو...منی تصوره مافوقه تو 

 نگاهش باز دهنه با فقط...جلوتر رفتم!!! شیشه رو گذاشت دستشو کفه....شیشه پشته فردت به منحصر لبخنده اون و تو 

  ...کنم باورت نمیتونم چرا....میریخت اشک...میکردم

 از اشک...داد فشار روهم چشماشو...کرد مشت دستشو...بوسیدم شیشه پشت از انگشتاشو سر.... شدم دوال اختیار بی 

  :گفتم لب حرکته با....کشید سرك هاش مژه الي البه

  خوابم؟؟ من - 

  : گفتی لب حرکته با صدا بی خودم مثله...زدي لبخند اشک اینهمه بینه...زدي لبخند 

  ...اومده تو براي...اومده غنچت....نه - 

  :کردم زمزمه لب زیره... دادم فشار روهم چشمامو!!! شیشه به دادم تکیه پیشونیمو...رفت ضعف بدنم تمام 

  ....امامرضا یا - 

 هیچ که اونجایی ورودي دره به رسیدیم...کردیم طی شیشرو عرضه باهم همگام...چکید مبهوتم چشماي از اشک 

  ...نبود بینمون مرزي

  :گفتی داري صدا خنده با عقب کشیدي خودتو واقعی؟؟ ببینم میخواستم...بزنم دست بهت تا جلو اوردم انگشتمو 

  ...خودم خوده...محمد خودمم - 
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 طناز مشغوله فکرم دیگه االن...عقب کردم پرت سرمو حالی بی و ضعف از....دادم جون که خدا به خندش صداي با 

  !!خودت خوده!!! دارم تو از همرو عشقمو دلمو من...بزرگی چقدر میفهمم دارم تازه...میکردم فکر اقام به فقط االن نبود

  :نالیدم لب زیره 

  ...طناز - 

  ...جانم - 

  !!!!کنم باور طناز!! جانم گفتی دل و جون از تو نکردمو غافلگیرت...طناز خودتی اینبار جانم؟؟...شیشه به دادم تکیه 

  : گفت گوشم زیره اي اهسته صداي با..جلو اورد سرشو!نمیتونم 

 باید حاال اما...نبود حقشون که کسایی از...کردم خواهی عذر خیلیا از...کردم تشکر خیلیا از اضافه خیلی روزا این من - 

  ...حقشه که کسی به..بگم

  ...وایسادي پام که مرسی..داري دوسم که مرسی 

  : کردم نگاهش 

  ....بودم تنگ دل اشکاتم براي حتی - 

  !!زد لبخند 

  بود؟ عاشقش باید که مردي یه ؟؟.غرور بدونه مرده یه عیاري؟؟ تمام مرده یه تو که گفته بهت کسی - 

  ...واقعیتی بگو...میدم جون حرفات اواره زیره دارم من - 

  ...دربیاي اوار زیره از نتونی که واقعیم بگم جوري یه نذار - 

  :داد ادامه 

  ....خودمم من محمدم - 

 تو ؟؟ شکلی چه کنم؟؟ هضمش چیحوري محمدم؟؟...درمیاورد ازپا منو داشت صدا این...اما...دادم قورت دهنمو اب 

  ...بگو

  :گفتم اي خسته نگاه با نکردم مخفی احساسمو...صدا با خندید 

  !!هات خنده فداي به محمد اي - 
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  !کردم پاك باهاش اشکامو...بوسیدم...گرفتم چادرتو....پایین انداختی سرتو دادي خرج به نجابت 

  ...طناز - 

  جانم؟؟ - 

  :بستم لذت با چشمامو 

  ...طناز - 

  دلم؟؟ جانه - 

  ...بشنوم صداتو دل و جون با صبح تا میخوام..کنم صدات صبح تا میخوام - 

  :کردم باز چشمامو 

  !!بدم خودمو دله جوابه چیجوري باید نمیدونم که اونقدر!!! میکنه دیوونم نبودنت از بیشتر بودنت - 

  ...داره ضرر من ضعیفه قلبه براي سورپرایز اینهمه...هیجان همه این 

  ...کردي رو و زیر و محمد دله بازم...خندید بازم 

  ...خستم من - 

  !میکنم در خستگیتو خودم - 

  !!!میرفتم راه جلوش... خاصیت بی و منگ..اما من...دراورد چادرشو..تخت رو نشست...باال رفتیم باهم 

  :کشید خودش دوره به بیشتر سوییشرتو.. لبخندم دیدنه با..زدم لبخند بار اولین براي....افتاد سوییشرتم به نگاهم 

  ...سرده - 

  !میکنم گرمت خودم - 

  کنم؟؟ چیکار برات من...میکنی گرمم...میکنی در خستگیمو - 

  :نزدیکتر رفتم 

  !دارم دوست یعنی این...کن صدام فقط - 

  شنیدي؟؟...گفتم....محمد محمد محمد - 
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  :گفتم لبخند با.... بسته چشمام قلبم رو گذاشتم دستمو 

  لعنتی؟؟ میفهمی..میزنه وار دیوونه داره این - 

  : گفت لب زیره روم روبه ایستاد 

  ...محمد - 

  محمد؟ دله جانه - 

  ...کنم صدات میخوام - 

  : گفت لبخند با 

  !دارم دوست - 

  :کردم تر لبمو....دادم فشار روهم چشمامو 

  ...سکوت ثانیه چند قلبیم ایست احترامه به - 

  : گفت لب زیره...شد سست پاهام...بلندخندید...خندید 

  ...اي دیوونه تو - 

  !همین! عاشقم فقط من - 

  : گفت امیزي شیطنت خنده با...کنارش منم نشست 

  ...بود شوخی اینا همه کن فرض - 

  :دارم باورت دیگه هه 

  ...باشی من ماله "باید" تو... نیست که زور - 

  :کند جا از منو قلبه بار هزارمین براي...خندید بازم... خندید 

  نه؟ شدي جدا - 

  ...روهم گذاشت پلک 

  ...میگم تبریک - 
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  ...داري شانس زیادي...میگم.تبریک تو دله به منم - 

  ...صدا با...خندیدم من اینبار 

  میره؟ ضعف من هاي خنده براي توام دله ببینم - 

 دوست این...کنی خودت شیداي و عاشق منو باید...اقاهه هی.. اما...نمیره ضعف هنوز نه..نیستم دروغگویی ادمه من - 

  !!!نمیخوره من درده به ساده داشتنه

  ... من...بمیر بگو تو - 

  :گفتم خنده با 

  ...اي زنده هنوز تو چون...نمیمیرم میگم من - 

  ..بودي غمگین...شدي عاشق ناراحتی با تو - 

  : حرفش وسطه پریدم 

 اما...داشتم دوست بودمو غمگین مدت تمام..بودم غمگین...نمیکنه کم منو عشقه از اي ذره غمگینی..نباش نگران - 

  ! دارمت که خوشحالم...حاال

  : گفت اي اهسته صداي با....کردم روشن سیگاري...کردیم سکوت 

  ...نبستن دل اشتباه براي...نبستن دل دیگه براي باشه نشون یه این بذار...کن خاموش من دسته پشته سیگارتو - 

  :روش روبه ایستادم...پنجره از بیرون انداخت سیگارو 

  !!من غنچه دستت پشته نه.... عشق از بسوزونتت قلبته تو که اتیشی که میکنم کاري - 

  !!کن جدا هویتم از منو....غنچه بگو بهم همیشه... دارم دوست - 

  ...طناز...چشم..محمد دله غنچه چشم - 

  :داد تکون سري 

  ....بیاد چشمت به بعدها و بیفته قلم از چیزي مبادا...کن نگام خوب شی عاشقم اینکه از قبل - 

  :زد لبخند 

  ببینم؟ چی من...احساسی پا و سر تو - 
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  !برمیگشتیم حرم از داشتیم...بره دستم از میترسیدم...عمر اخره تا...ابدي اونم... محرمیت صیغه

 غریبونه چقدر..هتل رسیدیم...میکرد روانیم داشت لمسشون شوقه اما...نگرفتم دستشو حتی...میرفتیم راه هم کناره 

  !من زندگیه شدي

  ...محرمش کنم احساس تا دربیاره...دربیاره رنگشو سفید روسریه تا بودم منتظر فقط سینه به دست... دراورد چادرشو 

  : گفت و کرد کج سرشو لبخند با 

  میدي؟ وقت بهم زنونگی ساعت نیم یه - 

  ...میشم دیوونه من دیگه ساعت نیم تا ساعت؟؟ نیم - 

  ...محمد - 

  ...نامرد نمیتونم من 

  :در سمته رفتم 

  ...نکن معطلم - 

  !!چشم - 

 ساعت به...چیزا اینجور و خوراکی میدونم چه...گرفتم وسیله چندتا یه رفتم...خرید براي بود خوبی موقع...بیرون رفتم 

  ...دقیقه پنج و چهل...هه...بود شده ساعتم نیم از بیشتر...کردم نگاه

  ..دادم قورت دهنمو اب...در بغله میزه رو گذاشتم هارو کیسه اروم اروم...تو رفتم 

  :گفتم احساسم تمومه با.. تر جلو رفتم 

  منه؟؟ خانومه... نشسته تخت رو که فرفري مو پریه این - 

  ...کرد دراز سمتم دستشو... نزدیک خیلی...نزدیک..روم روبه ایستاد..روهم گذاشت پلکشو 

  ..میزد اتیشم داشت هیجان این...گرفتم دستشو..بستم چشمامو...بودم زده زل چشماش تو....باال بردم دستمو سختی به 

  !!!نتونستم که بودم ضعیف اینقدر اما من...داد فشار دستمو 

 اسمشو لب زیره...نمیزد اصال...نمیزد تندم دیگه که قلبم...هام سینه رو گذاشت دستاشو تا دو...خودش سمته کشیدم 

  !!نالیدم
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  میذاري؟..برسم نوجوونیم ارزوي به میخوام - 

 چیکار باید نمیدونستم..بودم شده هول..جلو اورد سرشو...شد بلند هاش پنجه نوکه رو...بود چی منظورش نمیدونم 

  !!میخوام چی خودم از نیست معلوم که منم....شکلی چه بازي عشق موقع میفهمم حاال...طناز...کنم

  :عقب بردم صورتمو...جلوتر اومد..صورتم رو گرمش نفساي 

  ...نمیشه باورم هنوزم...من..طناز - 

  : گفت خنده با کشید یقمو 

  ...نذار منتظرم - 

  ...شیرینی تو چقدر که میشه باورم کم کم داره...میزد اتیشم وقفه بی...کشید اتیشم به 

 زیره دادم فشارش سینم به حرص با...نشوندم پیشونیش به محکمی بوسه...عقب گرفتم سرشو...بوسیدمش عشق با 

  :گفت گوشش

  !!ممنونم....معجزست تو آغوشه - 

  ...محمد میتپه مردونگیت براي قلبم - 

  :گفتم گوشت زیره...میکنم حلقه دورت وار دایره دستمو 

  !کن تعبیر خواستنت زیاد به حکایتو این..عزیزکم اسارته داستانه کنی فکر مبادا - 

 من با طبیعی و قشنگ اینقدر خیاالتم که کنم هضم نمیتونم هنوز من و...داد فشارم..کرد حلقه کمرم دوره دستشو 

  !میکنه بازي عشق

  :کرد زمزمه نگاهم تو...زدم فرش موهاي خرمنه به چنگی...کردم باز کلیپسشو 

  ...دستات میشه سر گله قشنگترین میکنی جمع که موهامو - 

  :گفتم بوسیدمو گوششو...طناز سره گله به..کردم نگاه دستام به 

  دارم؟ دوست که بزنم داد میذاري - 

  :بوسید گوشمو زیره...کرد بلند قدشو 

  ...داري دوسم بگو اهسته..بیزارم هیایو از من...نمیذارم.. نه - 
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  !دارم دوست پس - 

  : گفتم گوشش زیره درد با 

  ...نیست طرفه یک عشقه از بدتر ضعفی نقطه هیچ طناز - 

  ..میکنم درکت کامال - 

  داشت؟؟ خاصیت اینقدر خالی و خشک بغله یه...امروز شدي شیرین چه - 

  !کرد تعارفم بوسه..جواب جاي به 

 سرخوشی با...انداخت توشون نگاهی برداشت هارو کیسه رفت....شد جدا ازم...میکرد دیوانم که زد چونم به اي بوسه 

  ...تخت رو انداختم خودمو

  :کردم صدا 

  !کنارم بیا... طنازم - 

  : گفت و کرد حرم به اي اشاره 

  ...رضا بهشته برم میخوام - 

  :گفتم کردمو باز دستمو لبخند با 

  گفته؟؟ چی پیامبر میدونی - 

  هوم؟ - 

 و جنسی وري بهره از را خود شوهر نیست روا شماست بهشت همانجا بخواند خلوت به را شما شوهرتان که هرجا - 

  ...کنید منع حالل لذت

  :گفتم بلند صداي با زدمو تخت به مشتی...گرفت گاز لبشو گوشه 

  ...من با اینکارو نکن....اوففففففففف - 

  !بودم پذیراش باز اغوشه با منم...سمتم اومد لبخند با 

  : گفت گوشم زیره 

  ...محمدم...کنم دیوونت صبح تا میخوام - 
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  :دادم فشار روهم چشمامو 

  !میرسم هام کاش اي تک تک به دارم - 

 ***  

  "طناز" 

  ....رضا امام غالمه بود شده محمد...کردیم زندگی مشهد عاشقانه همیشه براي...موندیم مشهد همیشه براي ما 

 تمومه نه که دلم دیگه حاال...میچشم عشقو طعمه دارم بار اولین براي من و...اروم ارومه ارومه... ارومه زندگیمون 

  !ازدواج از بعد عشقه خاصیت است این و...میره ضعف محمد هاي خنده از وجودم

 براي که شدم کسی عاشق حاال اما...خوردم شکست پس...شدم ادم یه صورته عاشقه من...خوردم شکست هوس با من 

  !شد زنده و مرد بار هزاران اوردنم بدست

  ...خیانته تقاصه این... غروره تقاصه این...نموند زندگیم رو اش سایه خدا خواسته به...اما...موند عاشقم همیشه براي امید 

  !دارم دوست غروري و کبر هیچ بدون محمدمو من...داشتنیه دوست گفته کی..خوبه مغروره هرکی گفته کی 

  :فرمودن علی حضرت 

  ...ست وفاداري خدا نزد کاران خیانت به خیانت و خیانت نوعی خدا نزده کاران خیانت با وفاداري 

  ...بودي من زندگیه برکته تو...محمد وجودت از ممنوم 

 هرکاري احساسم و دلم با من با که رو کسانی ببخشم گرفتم یاد...گرفتم یاد چیزا خیلی اشتباهم و کج احساسه از من 

  ...گذاشتن تنها خودم دوردست در منو و کردن خواستن که

 که زندگیه این. بدم دست از هم بهترینارو اگر حتی...کردنو زندگی چیجوري دادن یادم که که سپاسگزارم ازشون 

  !میسازه برام بهترینارو

  ..زندگی حتی نباشه الوده التماس به که میخوام رو اونی دادن یادم 

  ...شکستن دلمو کسایی براي نکشم آهی عمرم طوله تو بیاموز من به...خدایا 

  !!!!!شوم بخشیده تا ببخشم...ببخشم بده یادم خدایا 

  !!علی یا 
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