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 شهیدردش اروم م نیزنی م نییدوکا یل

 دونه  هی کنهیکه معده تون درد م یوقت ای

 ست یاز درد ن یاثر  گهید نی خوریم  نیدیتیران

 نیدی ژلوفن به دردش خاتمه م هیبا  رهیگیبهتره بگم سرتون که درد م ای

 شهیخوب نم  یچی با ه  رهیقلبتون,قلبتون که درد بگ یول

 شهیاروم نم یچی نه ژلوفن با ه نی دیتینه ران  نییدوکا یکه نه با ل هیقلب چ نیا

 ه؟ یقلب چ نیا واقعا

http://www.romankade.com/
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چقدر   گهیکه پاشو د دیکشیرسما داشت هوار م میشدم گوش داریاز خواب ب میاالرم گوش یصدا با
  رونیبه دست و صورتم زدم و اومدم ب  یکه تو اتاقم بود اب یسیبه سمت سرو یبا کرخت   یخوابیم

  راشاخ که چقدر دلم ب نمیبا باران قرار داشتم بعد سه ماه قرار بود دوست خل چلمو بب10,امروز ساعت
د برام ببافه نبو یچون کس بافتمیخودم موهامو م شهی و موهامو بافتم هم نهیتنگ شده رفتم جلو ا
که مامانت موهاتو   ستی لذت بخش ن نیمثه ا ی چیه گنیانجام بدم اخه م نکارویخودم مجبور بودم ا

از دار   یبود چ الناگه مامانم ا یول میکفر بگ میخوایشونه بزنه و برات ببافه , کرمتو شکر خدا ما که نم
  یب نی از ا کمی تا  زنمیضد افتاب م کمی و صورتمو  شمیم االتیفکر و خ  نیا الی خیب  شدیکم م ایدن

   ادیدرب یروح 

  یگوشت ینی صورت گرد ب یبه رنگ قهوه ا  یبادوم یچشا  دهیکش یابرو ها کنمیبه خودم نگاه م  نهیا تو
 میچه کن می راض  نیو خودم ازش متنفرم و چون از عمل متنفرم به هم  ادیبه صورتت م گنیکه همه م

  دارمویکردن خودم برم  زی دست انال  ستین یکه قلوه ا کی کوچ  یخخخ و لبا می هست یکه ما ادم قانع
  یمشک یروسر   هیو  پوشمی و م دارمیبر م یاب  نیشلوار ج   هیو با   یمانتو مشک هی رمیبه سراغ کمدم م

   رونیب  رمی دوشم و از اتاق م یرو ندازمیو کوله م زنمیوموهامو فرق وسط م  ندازمیسرم م

دوست داره   یو رفته دانشگاه خوش به حالش که بابا اونو اونقدر   ستیخونه نمعمول نسترن   طبق
درسم  نکهیبهم اجازه ندادن که دانشگاهم برم با وجود ا یمن حت  یول کنهیم نشیکه از همه لحاظ تام

  ادمیکه  یاز وقت  دونمیبد بابا رو نسبت به خودم اصال نم  یرفتارا لی دل دونمیاز نسترن هم بهتر بود. نم
منو نسترن   نیب  شهیهم دیبارم دست محبت,دست پدرانه رو سر من نکش هیبابام اصال واسه  ادیم

بابام    نطوریمگه منم دخترش نبودم نسترن تنها نبود اون مادرش کنارش بود هم  شدیم  لیقا ضی تبع
مادرمم منو تنها گذاشتو رفت و من تنها تر از تنها شدم ,مادر   تنها بودم شهی من تنها بودم هم یول

  لیداشت و من اصال دل یکه به عنوان مادرم شناختمش با من پدر کشتگ ینسترن که از همون روز اول
منم  ریحتما تقد مینکردم بگذر یاحترام یبارم بهش ب هی یمنکه حت  دونمیرفتاراشون رو نم نیا
 باشه...  دیو با هینجوریا

رفتنمو   رونیو گزارش ب  نهی که مامان افسانه منو نب کنمیو خدا خدا م  کنمی تو دستم جا به جا م کولمو
  زاشتنی قطعا نم گرفتمی. اگر هم ازشون اجازه مرهییبزاره کف دست بابام که بازم منو به باد کتک بگ
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  یجا کفش توکفشامو از  نیپاورچ نیبرم پاورچ  رونیب  یبود دزدک  نیبرم پس تنها راهش ا رونیب
 مید برو که رفت  کشموی نفس راحت م هی شمیاز خونه خارج م نکهیبعد از ا پوشمی م اطیتو ح  دارمویبرم

بعد اتوبوس   قهید هیبود خداروشکر  ومدهیاتوبوس رفتم اتوبوس هنوز ن  ستگاهیبدو بدو به سمت ا
از تو   موی ,هندزفر نشستمپنجره بود  ها که کنار یاز صندل یکی  یرو  دمیکارت کش نکهیو بعد از ا دیرس

 ی هیبق ی کر کر اتوبوس و حرفا  یتو گوشم تا صدا زارمی و م کنمی وصل م میبه گوش ارمویکوله م در م
 ...کنمی م یاهنگ پل هیمسافرا رو نشنوم و 

 نکردم  دای خود پ  یلینگاهت ل  در

 خجالت  با

 کردم هیچشم تو گال از

 کند ی خود م  یخود چه ب از

 صبر مرا  بردی م یتو ه نگاه

 ن یهمنش یا مجنونتم

 ,حال مرااااا نیدم بب کیمن  یلیل

 دهمینترسانم که من در قلب تو جان م ایدر از

   شومیمن غرق نگاهت م یبایز  یبش ایدر

 نشو جانان من حاال که دل در دست توست   مغرور

 تووووو  دنیتنها به شوق د زنمی به تو رو م منکه

 ؟ یسپرد یمرا به دست ک واااانهید

 ی مرا با خود نبرد یرفت وااااانهید

 ی سپرد یمرا به دست ک واااانهههید

 یییی مرا با خود نبرد یرفت واااانهید
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 حس شد زندان من نیا

 درد شد درمان من  نیا

 ندارد  انیتو پا یایرو

 بلند پرواز شد از چشم تو اغاز شد  قلبم

 طوفان نداااارم نیاز ا یترس

 رس....... نت  ایدر از

 ( وانه یبهرام)د رضا

 

و من هر بار که   دهیرضا بهرام هستم واقعا صداش بهم ارامش م یخدا من عاااااااشق اهنگ ها یوا
 رم یگ یرضا بهرام ارامش م یاشوبم با صدا

فاصله نداشتم بعد از پنج   ادیکه باران ادرسشو داده بود ز یتا کافه ا شدمیم ادهیپ  دیبا ستگاهیا نیهم
چشم چرخوندم تا باران   کردی قهوه  ادمو مست م یوارد که شدم بو دمیمورد نظر رس  یبه کافه  نیم

  کشیبود نزد دهنشستن انتخاب کر یرو برا  یدنج یکه برام دست تکون داد واقعا باران جا نمیرو بب
کرد  یکامل منو تف مال نکهیبعد ا دکری که شدم بلند شدو سفت منو بغل کرد و منو تند و تند ماچ م

 داد. تی رضا

عجقم دلم برات   دمتیکه چند وقته ند یدون یدلم برات تنگ شده بود م یلیجونم خ نیتسک  ی:واباران
 لک زده بود 

که من از دار  یگیمعرفت نم  یمنم دلم برات تنگ شده بود ب زمی عز ری باران صب کن نفس بگ ی:هومن
 فقط تورو دارم   ایدن

چند مدت رو   نیا میبخدا بخاطر کار بابام مجبور بود یول دونمیم یحق دار  یدات بشم خواهر :فباران
 نیکن ا فی تخت خودم ور دلتم , خوب تعر التیخ  زارمی تنهات نم  گهید دیخب ببخش  میباش رازی تو ش

 ؟ یکرد کارای مدت چ
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  یزندگ   ایمحل یرو دارم همون حسرتا همون ب  یتکرار  یگفتم که من همون زندگ  دمویکش یاه هی:من
 نداره باران یف یمن تعر

 یحق نشسته جواب همه  یخدا خودش جا  گذرهیقربونت برم خواهرم ناراحت نباش م ی:الهباران
 زدلم ی عز دهیکاراشونو م

 زم؟ی عز یکرد کارایگلم ,خودت بگو چ الیخی :بمن

 ادته؟ یکه  نویارم  نیتسک ی:وااااباران

شده که انقدر    یچ نمی خب بگو حاال بب  ینباشه که عاشق و دلباخته اش ادمیپسرخاله تو  شهی:مگه ممن
 ؟یذوق کرد

 میای ب  ریامر خ یبرا میخوایتهران خاله م با مامانم تماس گرفت که م میبرگرد نکهیهفته قبل ا هی:باران
 .شهههه یال من مم نیارم شهیداره واسه هم گهیدعاهام مستجاب شد د یباران همه  نی,بب 

  یخوشحال و خوش خبر باش  شهیخوشحال شدم برات انشاهلل هم یل یبخدا خ زمی :خداروشکر عزمن
 ی خواهر 

 حرف زدم برات   زی ر کیمنکه  میسفارش بد یز یچ هی  ای. خب بنطوری:ممنونم عشقم خودتم همباران

با باران گپ   گهید کمی میتمومش کرد نکهیبعد از ا میو دوتا قهوه سفارش داد  کیمون دوتا ک  هردو
که بابا نفهمه از همه مهم تر مامان افسانه چون اگه  رفتمی زودتر م دیمن برگشتم خونه اخه با مویزد
 بود  الیواو دونستیم

انداختم و وارد خونه شدم خداروشکر هنوز برنگشته بودن بدو بدو خودمو به اتاقم رسوندم و   دیکل
   رونی عوض کردمو از اتاقم رفتم ب یمشک  یشلوار برمودا هیو  یاب  کیتون  هیلباسمو با 

ساعت از روز مامان افسانه  نیاونجا نبود واقعا تعجب داشت که ا  یشکیاشپزخونه که شدم ه وارد
 اب خوردم.  کمی و  خچالیخونه نباشه.. رفتم سراغ 

  یکارا نطوریو هم پختمینهار وشام رو خودم م یوعده ها شهیدرست کردم هم یناهار ماکارون  واسه
  گفتینسترن م کردنی مامان افسانه و نسترن اصال بهم کمک نم دادمیانجام م  ییخونه رو خودم تنها
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  بندمنو به دست کمر دادمیتو اتاقش مامان افسانه هم که اگه من انجام نم رفت ی که درس داره و م
 شده بودم خوش به حال شوهرم خخخخ  ییخودم کدبانو یالحق برا یول  سپردیبابام م

 اخه...  رهیمنو بگ ادیم یباطل ک  الیخ

در باز شد و    نیح  نیدر هم خچالی درست کردمو گذاشتم تو  میرازیساالد ش کمیاماده بود  بایتقر غذا
 نسترن اومد  

 ن یییی...تسک نی :تسکنسترن

 ی خسته نباش  ی:بله خوش اومدمن

 ؟ یاز گشنگ  م؟مردمیدار یناهار چ  ی:مرسنسترن

 ی گفتم که ماکارون منم

نزدو رفت تو اتاقش نسترنم مثه مامانش بود اونم  یحرف  نیبود بخاطر هم  ی عاشق ماکارون نسترن
 ش خوب نبود  اونم بد عنق بود هه... ونهیبا من م  ادیز

و  برنامه هارو باال  یالک ینجور ی برداشتمو هم شمیارا ز یم  یرو از رو میسمت اتاق خوابمو گوش رفتم
 کردم ی م نییپا

 .  نییگوشبم رو گذاشتم سر جاشو رفتم پا داد یمامان افسانه خبر از اومدنش رو م یصدا

جواب   یب  شهیمنم سالم دادم و مثه هم رفتیور م  شی افسانه رو مبل نشسته بود و با گوش  مامان
   ادیبابات امروز واسه ناهار نم  نیبچ زویموند رفتم تو اشپزخونه که گفت:م

 هیکنه. از پله ها باال رفتم  لینهارشو م ادیرفتم باال که نسترن رو صدا بزنم ب دمی چ زوینگفتمو م  یز یچ
رو چرخوندم و خودم وارد شدم نسترن انقدر غرق   رهیدستگ دمینشن  ییصدا چیبه در زدم که ه یتقه ا
 من نشد یبود که اصال متوجه  شیگوش

 یا نهارتو بخور گرسنه دمیچ  زویم  ای:نسترن بگفتم

 ؟ یندادن در بزن ادی:بهت نسترن
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 ی:در زدم جواب نداد من

 تو  یایب  یگاو سرتو بنداز  نیکه ع شهینم  لی:جواب ندادم که ندادم دلنسترن

 ن ییدر بستم رفتم پا رونوی اومدم ب دادمیبهونه دستش م دینگفتم نبا یچیه

 افسانه:نسترن کو؟ مامان

 اد ی:االن ممن

شروع کردم به خوردن من عاشق دست پخت خودم    زویزده نشد و منم نشستم سر م یحرف گهید
  دیمامان افسانه رو بوس ینسترن هم اومد گونه  نیخوشمزه شده بود بعد چند م  یلیبودم الحق که خ 

 گردنم درد گرفته میداشت ی سیجزوه نو یخستم امروز کل  یلی خ  یمامان یو گفت:وا

 غذاتو بخور  نیچشم بدخواهات کوربش  زمیفدات بشم عز یلم اله خوشگ  یافسانه:خسته نباش مامان

 خوادیبد خواهرشو م  یمنظورش منه اخه ک دونمیبشنوه من که م واریبدخواه؟به در گفت که د هه
 میکل زندگ  دیباشه چرا با نیحق من ا دیچرا انقدر از من متنفرن خدا جون اخه چرا با نایا دونمینم

  فمونتونستم بخورم ظر گهید نی عذاب باشه اشتهام کور شد بخاطر هم  میزندگ دیبشم با ری من تحق
  یکه اوناهم غذاشونو تموم کنن بشورم نسترن غذاشو تموم کرد ب یتا وقت  ییظرف شو یگذاشتم تو

  کلشیبود که ه میغذاشو ول کرد اخه تو رژ مهیبلند شدو رفت مامان افسانه هم نصف و ن یحرف  چیه
و   اشتد یمامان افسانه قد بلند  خورد ی قشنگ بود اصال به سنش نم یل یخ کلشی رو فرم باشه الحق ه

چرا اخالقش با من بد بود و اصال   دونمیو لب و دهن متناسب کال قشنگ بود اما نم یچشم رنگ
 .  دونمیرو نم  لشیدل

ها رو شستم و اشپزخونه رو مرتب کردم نسترن و مامان افسانه رفته بودن تو اتاقاشون منم  ظرف
 تو اتاقم  رفتم 

مامان افسانه سرجام نشستم بدو بدو از اتاقم رفتم  غیج  یشد که با صدا یکم چشام داشت گرم م کم
رفتم جلو  زدیخودشو م   کردوی و داد م غی که مامان افسانه وسط سالن افتاده بود و ج دمید رونیب

   کردیم یو زار  هیگر ینجور یاون هم یدستاشو گرفتم ول

 خبر نداشت   یچی بود و از ه دهیاومد اونم مثه من ترس  رون ی از اتاقش ب نسترن
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به سرم   یخدا چه خاک ینابود شد وا مونی رفت کل زندگ  مونیدارا میافسانه گفت بدبخت شد مامان
 کنم کاری چ ایبود خدا یبتی چه مص نیاخه ا زمیبر

 ؟ یگینم  یز یشده اخه چرا چ یخودتو چ یکن یم  ینجور یشده چرا ا یگفت مامان چ  نسترن

 لب زد:ب..ا....با.ت  یحال   یافسانه با ب مامان

 شده؟  شیزیچ  ؟بابای:بابام چنسترن

 افسانه:بابات رو بازداشت کردن  مامان

دست من نبود   ارشیرختن و اخت  یمهابا م ی اشکام.اشکام ب زشی ر یبود برا یجمله کاف نیا گفتن
از جونم   شتریمن اونو دوست داشتم ب یشدم درسته بابام منو دوست نداشت ول یداشتم خفه م

   ومدیامروز ن یخونه ول   ادی دوستش داشتم بابام سابقه نداشت که واسه نهار ن

 زد یشدم نسترن تو شوک بود مامان افسانه همچنان زجه م یخفه م داشتم

 کرده کاری من چ یهق لب زدم:چرا اخه مگه بابا با

واسه فربد)بابام(    یبده یبوده سرشو کاله گذاشته کل  کیکه باهاش شر یسانه:اون مرداف مامان
  میچون کارخونه رو  هم از دست داد میبفروش دیکه با می خونه رو دار نیا ایگداشته و رفته ما از دار دن

  نیا ممکن بود ری بابا عاشق کارخونه بود مثل نفس بود براش امکان نداشت غ د یچرخ یدور سرم م  ایدن
 بود  یبتیچه مص گهید

 نم یبابام رو بب  یغم غصه  تونستمیگرفت من نم شیات قلبم

  انی تو اف اف نما یمینع یاقا یاز جام بلند شدم که چهره   یزنگ در رو زدن با کرخت نیح  نیهم در
 شد 

 بابام  قیشف قیرف   نطوریبابام بود هم  لیوک  یمی نع یاف رو زدم اقا اف

افتاده اومد تو  که مامان افسانه هجوم   یگرفته و شونه ها یبا چهره ا  یمینع ی سالن باز شد و اقا در
چه   دیاالن من با نی تروخدا بهم بگ یم ینع یگفت: فربد کجاست ؟اقا یاشک یبرد سمتش و با چشما 

 شه؟ی م یمنو دخترم چ فیتکل  زمیبه سرم بر یخاک
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اون  فیفکر خودشو نسترن بود من به درک فکر حال و روز بابام و نداشت ح تمیموقع نیهم تو
 که بابام نسبت بهش داره  یعشق

  یکرده همه  تیکه ازمون طلب داره از فربد شکا ینداره پسر اون مرد یف ی:حال فربد تعری مینع یاقا
مال و اموال فربد  نامردش تو زرد از اب در اومد اون کثافت واسه  کی. اون شرخواد یجا م کیطلبشو 

 کرده بود   زیدندون ت

 ن یبزن یحرف  هی نیبهم بگ  یمی نع یاقا میاریهمه پول رو از کجا ب  نی افسانه:االن ما ا مامان

 مونه یفربد اون تو م میرو پرداخت نکن یبگم تا تموم بده  ی:واال چی مینع یاقا

 سرم گر گرفته بود   شدمیم ونهید داشتم

االخون  ینجور یکه مارو ا هی خبر  یاز خدا ب ه؟کدومیطلب کاره ک نیا یمی نع  یافسانه :اقا مامان
 واالخون کرده 

  یتهران  یدرصد از سهام شرکت رو با اقا 30خبرش قرار بود   یاز خدا ب کی:فربد و اون شر  یمینع یاقا
  لیانه رو هم به پول تبدگرفته با دوز کلک کارخ یخبر از فربد پول رو از تهران یبفروشند اون کثافت ب 

 رفته.  شیهمه سال نقشه داشته و با برنامه پ  نیکرده و در رفته نگو ا

  ری گرفته بود و قلبم ت شی گرفتم وارد اتاقم شدم و در رو قفل کردم مغزم ات شی حال زار راه اتاقمو پ با
 شدم  یم  ونهیداشتم د دیکشیم

پاهامو تو خودم   دمویندانه رو تختم دراز کشز یمغرور من االن گوشه  یبابام بابا  بتیهمه مص نیا
 خوابم برد    یک دونمیکه نم ختمیجمع کردم انقدر اشک ر

اه از نهادم   روزید یاتفاقا یاور  اد یصبح بود با  4انداختم ساعت   یباز کردمو به ساعت نگاه چشامو
بابامو دارم درسته   ای نداره من که فقط از دار دن یمن تموم یبلند شد اخ خدا جون اخه چرا غم غصه 

زبونم الل  خوامی من دوسش دارم من عاشقشم اصال نم یدرسته از من متنفره ول خوادیاون منو نم
 اومد   یاز دستم بر نم یغم عالم رو دلم بود و کار  ادیسرش ب  ییبال

رو سر   میگل گل  دیگرفتم وضو گرفتم سجاده ام رو انداختم چادر سف شی رو در پ یبهداشت   سیروس راه
 با خدا  ازینمازم تموم شد شروع کردم به راز و ن  نکهیکردم بعد از ا
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که من چقدر تنهام   یدونیخودت ,م  شیبازم من اومدم پ  خوامیمهربونم ازت کمک م یجونم خدا خدا
غم رو دلش باشه خدا  خوامیمن دوسش دارم نم  یاز من متنفره ول خودم   یبابا یکه حت یدونیم

بابام و   یبکشم ول  ی روم بزار کمکم کن خودت به دادم برس  من حاضرم سخت شی پ یراه هیجونم 
 نشه  شونیزیچنسترن 

نداشت من   یمن تموم یچرا اشکا دونمیشده بود نم س یخ  سی صورتم دست زدم که از اشک خ به
 شمیچرا کور نم  دونمینم  ختمیرو فقط اشک ر میکل زندگ

نسترن و   رون ی ام رو جمع کردم و چادرمم تا کردم و هردوتاشو گداشتم تو کمدم از اتاق رفتم ب سجاده
  یشد رو تاب اهن یگرفتم هوا کم کم داشت روشن م  شی رو پ  اطیمامان افسانه خواب بودن من راه ح

  یخوب حس   خوردیهوا که به پوستم م یوطه با نور چراغ روشن تر بود خنکدو نفره نشستم اون مح
 خوابم برد   یاصال ک  دونمیدادم که نم هیتاب تک یسرمو به پشت دادیبهم دست م

   دیتاب  ی شدم افتاب با شدت تمام م داریزنگ در از خواب ب یصدا با

  انیپشت در نما یبابا باشه درو باز کردم که سه جفت کفش مشک نکهیدو رفتم سمت در با فکر ا با
 پوش جلو روم بودن   کی شد سرمو باال گرفتم که سه تا مرد ش

ازش گذشته بود  یسن نکهیالحق با وجود ا یول یجو گندم یبود با موها هیتر از بق انسالیم شونیکی
 بود پیخوشت   یلیخ

 زدنت تموم شد ؟  دیمرد گفت:د همون

 گفتم بله؟ یجی گ با

 جوابمو بده منو کنار زدو وارد خونه شد  نکهیا بدون

 ارزه؟  یبه نظرتون چقدر م یاصالن  یاز اون مرد ها گفت:اقا یکی به

 خونش با ارزشه   یول دونمینم قی گفت:اقا من که دق هیاصالن  دمیاز اون ها که به حرف اومد فهم یکی

 یکه بابام عاشقش بود؟اخونه ا یا گذاشتن؟خونهیم متیما ق ی؟رو خونه  گفتنیداشتن م یچ نایا
 ذازمی نم  رممی ازش خاطره داره من بم یکه بابام کل
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 نیکه ا نیهست  یشما ک ن؟اصالیزار ی م متیما ق یرو خونه  یبه چه حق  یول دی جلو گفتم ببخش رفتم
 تو؟  نیای م نیپا نی ندازیسرتونو م یجور 

  یباش یچشاش ترس برم داشت اومد جلو  گفت:تو  ک  دنید مرد برگشت سمت من از اون
 داره؟  یدختر؟اصال به تو چه ربط

  شدمی م یجور  نیا شدمیم  یگرفته بود مطمن بودم لپام گل انداخته بود هروقت عصبان حرصم

 مگه شهر هرته؟  نیبزار  متیما ق یرو خونه  دی منه و شما حق ندار یبابا  یخونه  نجای:اگفتم

مال من اون پدر کاله بردار مفت   گهیبابات بودد االن د یبابات؟هه خونه  یپوزخند زد خونه  هی
 کردی م نجاشویفکر ا دیمن بود با چوندنیبه فکر پ  نکهیخورت قبل از ا

الحق االنصاف   زدیاز حرف م یم ینع  یاقا روزیکه د هیتهران یهمون اقا نیبود اون طلبکار ا نیا پس
 جرآت حرف زدن نداشت  دنشمیداشت ادم با د ی خاس یبه جذ

شدم خونم به جوش اومد دستام مشت شد و گفتم   ونهید زدیکه به بابام م  ییحرف ها دنیشن  با
  تی وضع نی اون از ا یکنی.سر اونم کاله گذاشتن فکر م ستیمن کاله بردار ن  یبابا   دیدرست حرف بزن

 ه؟ یراض

 خوام یهمشو م خوامی رو ندارم من فقط پولمو م  یکیتو  یبرگردوند و گفت برو کنار که حوصله   روشو

 رحم بود.  یبود خدا چرا انقدر ب یچه ادم گهید نیا

چشم به هم زدن همه   کیبابا در   نمیبب تونستمینم کردمیم  یکار  هی دیشدم من با یم ونهید داشتم
 از دست بده  شوییدارا

  گهیخونه د نینباشن ا نجایاومدم ا یوقت رونیب ینداز یتا فردا جلو پالسشونو م گفت:  یبه اصالن رو
 کاله بردار تو خونه م باشه  هی مال منه خوش ندارم 

  کیکه  ختیرفتم جلو ناخوداگاه اشکام ر میکه بر میرو داشت ییگفت؟مگه ما جا ی داشت م یچ نیا
رحم    یکه باز به همون مرد مقتدر و ب  دیطول نکش هیفقط چن ثان یان حالت چهره اش عوض شد ول 

 شد  لیتبد
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خونه مونده   نیا ایما از دار دن  کنمی ازتون خواهش م دیکارو با ما نکن نیا کنمیاقا ازتون خواش م گفتم
تون رو   یز یکن دمیانجام م نیبگ یسرپناهمون هرکار  شه یم ابونی خ  نیریازمون بگ نویواسمون اگه ا

و زجه   کردمی ازش خواهش م ینجور یهم نی بهمون مهلت بد  کمیال اقل  دیکنبهمون رحم  یول  کنمیم
 سرمو باال گرفتم نگاش کردم.   ختمیری و اشک م زدمیم

 ؟ یبود تو فکر فرو رفته بود که به حرف اومد:هرکار  ساکت

 اد یازش برم یاز اون کله گنده هاشه و هرکار  نیچون معلوم بود  ا دمیلحظه ترس کی

 بابا....  یخودم برام مهم نبود ول یمن بخاطر بابام مجبور بودم من که زندگ  یول

 ؟ یگرفت یمون چته؟الل

 دمیانجام م نیکه بگ ینه نه ..بله هرکار  گفتم

از خونه   یا گهیو بدون حرف د ری گفت شمارشو ازش بگ هیاصالن  دمیفهم گهیبه اون مرد که االن د رو
 خارج شدن و رفتن 

 کردم اگه اون... یخدا من چه غلط یمشغول بود وا فکرم 

  گهیمن د  خواستی.من بخاطر بابا مجبور بودم بابام که منو نم کردی فکر کردن بهشم حالمو بد م یحت
نسترنو ومامان   نطوریدوست داره خونش هم شویبابام زندگ یواسه از دست دادن نداشتم ول یز یچ

 افسانه رو  

نشده   داریبود نسترن و مامان افسانه هنوز از خواب ب  10افتاده  وارد خونه شدم ساعت  یشونه ها با
اب خوردمو رفتم  کمیچطور با اون همه سرو صدا هنوز خواب بودن رفتم تو اشپزخونه  دونمیبودن نم

داشتم  ی ب یج ع یبود دلشوره  خ یگرسنه مم نبود دستام  ینخورده بودم و ل یز ی چ روزیتو اتاقم از د
 وفته؟ یب یقرار بود چه اتفاق یعنی

شلوار برداشتمو رفتم حموم   هی رهنویپ هیلحظه هم ازم دور نشد رفتم سراغ کمدم و  کی  االتی و خ  فکر
دوش و اب سرد رو باز کردم از برخورد اب با پوستم به خودم   ریکل بدنم بو گند گرفته بود رفتم ز

که فقط  یباسمت بابام ,با دیدوش نشستم و پاهام رو تو خودم جمع کردم فکرم پر کش ریز   دمیلرز
 چیکه تحت ه یازم متنفر بود بابا شهینکرد هم یبرام پدر   چوقتی و ه دیکش ی م دکیاسم بابا رو 
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  کیحسرت   شهیبه اسم خودم صدا نکرد هم  یحت  ایبارم منو دختر  هیسال  19  نیتو مدت ا یط یشرا
  یلسخته و یلیخ  یکس یب کردی اون خودشو ازم محروم م یرو داشتم ول  دنشیلحظه در اغوش کش 

 کلفت باهات رفتار بشه  هیازت متنفر باشن و مثه  و یکه خانواده داشته باش نهیسخت تر از اون ا

که  نه یرفتم جلو ا  دمیلباسامو پوش رونی دوش گرفتم و اومدم ب هیاومدم  رونی ب االتیفکرو خ  از
 باعث شد میگوش جیمس یموهامو ببفام که صدا 

 بردارم سمتش   زیخ

به بابات   ییخواینوشته بود اگه م نشمیی ادرس بود پا هیرو باز کردم    امکیناشناس بود پ یشماره  هی
 ادرس  نیبه ا ا یب  4ساعت  یکمک کن

 بود پس هنوز وقت داشتم  12ساعت نگاه کردم ساعت  به

  یقرار بود چه اتفاق یعن یبود  ریداشتم فکرم درگ یبی عج  یزده بود دلشوره  خیاسترس دست و پام   از
 وفتهیبرام ب 

   شیشگیافسانه بدون در زدن وارد اتاق شد طبق عادت هم  مامان

خودتو   خونه ی که کبکت خروس م نمیب ی:مپوزخند زد و گفت  دنمیاز جام بلند شدم که با د دنشید با
اب خوش از   هی زارمیمن نم یکور خوند  یول  یخوشحال   یلی معلومه از نبود فربد خ یترگل ورگل کرد

کن   رونی فکرارو از سرت ب نیا ؟نهیخوش باش  یتون یم ستیحاال که فربد ن   یکنی بره فکر م نییگلوت پا 
 دم یاز اون عذابت م شتریچون من ب

با   نمیبود من خودم قلبم زخم خورده ا  نییسرم پا زدی هارو بم م هیو کنا شی ن نیمدت که ا تموم
 کجا   نیمن کجا بودم ا کنهی ترش م یحرفاش زخم 

سرمن    شویسمت منو دق و دل ارهی ب  ورشیکلمه حرف من ممکن بود  هینزدم چون با  یحرف  چیه
   کردیدرد م  خودشو بابام یکنه هنوزم تموم بدنم از کتک ها یبدبخت خال

 و رفت  دیبزنم در اتاق رو کوب یحرف   خوامیکه من نم  دیچشم غره بهم رفت فهم هی

بارم   کیتا حاال  یمن حت  داشتی دست از سرم برنم تمیموقع  نینداشت تو ا یمن تموم  یها یبدبخت
 نکردم یاحترام یبهش ب
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مقدار پول تو   هیسراغ کمدم همش رو از نظر گذروندم تموم لباسام واسه نسترن بود بابا فقط  رفتم
  یتازه م کردمی اگه سه ماهم ازش خرج نم یکه حت کردمی و جمع م کردمی اونم خرج نم دادیبم م یب یج

 رفتمی نم رونی نداشتم اصال از خونه ب یدر کل من خرج یباهاش ول دی جفت ساده خر هیشد 

نم داشت نبافتمش و رو سرم جمعشون   کمیموهامم  دمی پوش  یمشک نی با شلوار ج یتو سرمه امان هی
سوت و   یلی خونه خ  رونیو از اتاقم رفتم ب فمیانداختم تو ک موی انداختم رو سرم و گوش یروسر  هیکردم 

 رون ی به نفع من بود کفشامو برداشتم از خونه رفتم ب  نیکور بود و ا

ما تا اونجا   یبود از خونه  هیرو نگاه کردم ادرسش زعفران   امکی اوردم پ رونی ب فمی از تو ک مویگوش
 ساعت راه بود  میحدود ن

تو  ستادنیگرما وا نینبود اخه تو ا یاتوبوس کس  ستگاهیوقت داشتم رفتم سمت ا گهیساعت د دو
 طاقت فرسا بود  ی لیوبوس خ ات ستگاهیا

 یاتوبوس اومد سوار شدم فقط دو نفر تو اتوبوس بودن رو قهیمنتظر بودم بعد از ده دق ستگاهیا تو
 ها جا گرفتم اتوبوس حرکت کرد یاز صندل  یکی

 دم یاز عوض کردن دو اتوبوس به ادرس مورد نظر رس بعد

 هیبزنه ساختمون که چه عرض کنم  نروی بود از حدقه ب  کیساختمون روبه روم چشمام نزد دنید با
با   دیاقا با لباس فرم گفتم ببخش هی یبود رفتم سمت نگهبان  یداخلش عال  یبرج بود وارد شدم فضا 

 کار داشتم یتهران  یاقا

 6یگفت طبقه  ینگاه مین  هیجواب سالممو بده با  نهیا بدون

وارد اسانسور شدم   خورهی بهم م ییادما نیبد عنق تر بود که اه اه حالم از همچ  سشیکه از اون ر نمیا
   رونی از اسانسور رفتم ب کردی رو اعالم م 6 یکه طبقه  یزن  یرو زدم با صدا  6 یطبقه  یو دکمه 

زننده پشتش  شیارا هیدختر با   هیکه  یز یرفتم سمت م  میکنم مستق زی کل طبقه رو انال نکهیا بدون
 ته بود و سرشو کرده بود تو لپ تاپش قرار گرف

 : دییدادم گفت بفرما  سالم

 ستن یبا کلمه سالم اشنا ن   نجایا ظاهرا
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 کار داشتم  یتهران  یمن با اقا دیببخش  گفتم

 ن یداشت  ی:وقت قبلیمنش

 اطالع دارن نجایاز اومدن من به ا ینه ول گفتم

 شناسن یخودشون م یم یعظ نی اومده؟بگ یکه ک بگم

با   گرفتیداشت حرصم م شیو کند ش ی الی خ یب  نیازم گرفت باز سرشو کرد تو لپ تاپش از ا نگاهشو
و بم گفت    رونی اومد ب نیاز اتاقا و رفت داخل بعد از چند م یک ی نااااز از جاش بلند شد و رفت سمت 

 برم داخل 

هم داد وارد شدم  ورود رو ب  یکه اجازه  یتهران یبم و مقتدر اقا یصدا دنیبه در زدم که با شن یا تقه
حال چشم   نیو در ع   کیش ونیشده بود دکوراس بیترک  یبزرگ که با رنگ کرم و قهوه ا  کیاتاق ش هی
  کرد ینگاه م رونی بود و ب بشی دستش تو ج هیبود و  ستادهیپشت به من رو به پنجره ا یتهران  یاقا ریگ

 با همون حالت گفت:در رو ببند 

جا گرفت رو به من گفت که   زشیرفت و پشت م  ستادمیا یمکث در رو بستم و بدون حرف کمی با
 ها نشستم   یاز صندل یکی  یرو نمیبش

گرم   کمیبود دستام رو مشت کردم که  خینوک انگشتام  کردی ام م ونهیو دلشوره داشت د استرس
 نداشت  دهیفا یبشن ول

  هیدر باز شد و  دینکش یتا قهوه رو سفارش داد طولدو یبه خودم اومدم که تلفن  یتهران  یاقا یصدا با
بود اومد داخل چشمش که به من  کیدوتا فنجون قهوه و چند برش ک  یکه حاو یسن  هیبا  رمردیپ

 رونیگفت و رفت ب  یگذاشت و با اجازه ا زی م یرو رو  ینیزد س ی لبخند مهربون هیافتاد 

 دادم یاز خودم نشون نم یواکنش یچ یمثل مجسمه اونجا نشسته بودم و ه  یحرف چیبدون ه من

 گفت:بخور سرد نشه یتهران  یاقا

 برگشتم مینخورده بودم مخالفت نکردم همشو با ولع خوردم باز به حالت قبل  یز یکه دو روز بود چ منم



 لبم تسکین ق

17 
 

ت:خب  من نشست نگاهشو بهم دوخت و گف یبلند شد اومد روبرو زشیاز پشت م  یتهران  یاقا
 ی بودنتو بدون نجایا لیدل یخوایتوهم م دونمیسر اصل مطلب م رمیم میمستق

ارزش   ی ز یپول واسه من پش ن یرو به من بدهکاره ا ی ادیبابات پول ز یدونی که خودت م همونطور
  نکهیاز ا یکنم  ول  یازش چشم پوش تونممیو م ادیپول اصال به چشم ن نینداره من اونقدر دارم که ا

 ازش بگذرم   تونمیدار بشه و منو احمق فرض کنن نم حهی باعث شده غرورم جر

 هم هست هم به نفع منه هم تو یراه دوم هی یول

رو از من  یتمام بهش چشم دوخته بودم که چه کار  یوجودم گوش شده بود و با کنجکاو تموم
 ؟ یبخاطر بابات ازدواج کن   یگفت:حاضر  دینکش یکه طول  خواستیم

از سنتون  د؟اخهیگیم دیدار یچ نی دون یکه تو صدام بود گفتم :ازدواج؟شما م  یلرزش اشکار  ازدواج؟با
  شنهادیکه همسن دختر تونه پ   یکه به دختر  نیبه کنار انقدر پست هست نی؟ا دیکش  یخجالت نم

 ن؟ یهست یچه ادم گهید ه؟شمایچ  ستیسو استفاده ن نیاگه ا د؟ید یازدواج م

 که یشد جا زد یچ  ؟یکن ی م یبخاطر بابات هرکار  یزد و گفت تو که گفت  یشخندین هی

بابام وسط    یحرفو زده بودم پا  نیبه عواقبش فکر کنم ا نکهیمنه احمق خودم بدون ا گفتیم راست
 رو نابود کنم  میخودم زندگ  یبود و مجبور بودم بخاطر بابام مجبور بودم که با دستا

بابات برات مهمه منم پسرم از جسارتت   یبا من ازدواج کن تو زندگ دخترم من که نگفتم نی: بب یتهران 
که انقدر به باباش وفاداره انقدر باباش رو دوست داره نصفشو واسه پسر من   یخوشم اومد دختر 

با   رامدونه پسر رو دارم که از جونمم ب هی نیهم  ایمن از دار دن شهیخرج کنه پسر من خوشبخت م
من خودمم  دهیبرام مهمه پسر من تن به ازدواج نم  یلیخ  شی زندگ نظوریاش و هم ندهیارزش تره و ا

که  خوامی م ویکیندارم که فقط چشمشون دنباله پوله من  یاعتماد چیه ی امروز  یدخترا نیبه ا
 مواظبش باشه که بهش ارامش بده 

 چیو تحت ه از من دور شده  گذرونهیم یکی دورو ورش هستن و هرشبشو با  یاد یز یمن دخترا پسر
از کل طلبم مبگذرم و بابات   یکه باهاش ازدواج کن یاگه تو قبول کن دهیبه حرف من گوش نم  یط یشرا

 ؟ یکنی حاال بم بگو قبول م رونی ب ارمیرو از زندان م
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احساسات بد بهم هجوم اورده بودن و قدرت تکلم رو ازم گرفته بودن صورتم گر گرفته بود  ذهنم  تمام
واسه از  یز ی داغونه چ میبود که خودم توش قدم گذاشته بودم من که االنشم زندگ یراه  نیبود ا ریدرگ

 بابامو نجات بدم   تونسم یکارم م  نیبا ا یدست دادن نداشتم ول

 کنم یچشم دوختم بدون مکث گفتم قبول م  بهش

به  شهیفردا پدرت ازاد م نیهم زنمی حرف م  لمیبا وک  یگرفت یعاقالنه ا میزد و گفت تصم  یق یعم  لبخند
هم از جاش بلند   یتهران  یتکون دادن سر اکتفا کردم از جام بلند شدم همزمان با بلند شدن من اقا

 شد 

کنه؟فکرمو به زبون   شی راض یقراره چجور  دهیاون اصال تن به ازدواج نم خوادی پسرش که منو نم یول
 اوردم 

 دهیکه پسرم تن به ازدواج نم نیگیشما م ی:ول من

رسه پس مجبوره    یقرونم بهش نم هیاگه من نخوام  ی : اونم حل کردم اون تنها وارث منه ول یهران ت
 قبول کنه 

بود و  دهیهم بزنم.اون که واسه خودش بر  یحرف  تونستمیواسه گفتن نداشتم.اصال مگه من م یحرف 
 دوخته بود 

 تن بدم   یاجبا یزندگ  نیبابام مجبور بودم به ا بخاطر

 زل زده بودم  یتهران  یبه اقا  یحرف چی رو تو دستم فشردم بدون ه فیک ی دسته

 چرخ دارش نشست  یصندل یو رو  زشیازم گرفت و رفت سمت م نگاهشو

 شن یبرم تو خونه نگرانم م دیبا گهی گفتم:من د یتهران  یرو به اقا  دونستمینم زیموندن و جا گهید منم

نگران من بود؟بود ونبود   یشاخدارتر؟اخه ک نیکه زده بودم خودم خنده م گرفت دروغ از ا یحرف  از
  شیینداره مامان افسانه و نسترن که از خداشونه سر به تنم نباشه منم خدا یمن که براشون فرق

 رما یگیم  لیخودمو تحو یادیز
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دنبالت   فرستمی راننده رو ماماده باش   10فردا ساعت   کنمی رو اماده م ی:باشه پس من همه چیتهران 
 ی بر  یتونیمحضر االنم م ارتتیکه ب

 واسه مخالفت نزاشته بود برام   ییجا کردمیمخالفت نم  گفتیم یربات شده بودم هرچ هی مثه

 رون ی گفتم و رفتم ب یلب خداحافظ ریز

  گرفتیرو که م  یفقط پول نیبود که اصال حضور من رو احساس نکرد ا  شیانقدر تو عمق گوش یمنش
   کردی حروم م

اول بود حال نداشتم که  یرفتم جلو اسانسور که طبقه  کنم ی م یاصال به من چه که انقدر فوضول اوف
 دادم از پله ها  برم  حی ترج ادی منتظر بمونم ب

غلطا   نیاز ا گه یتا من باشمو د کردی ذوق ذوق ماول پاهام از درد  یطبقه  دمیربع بالخره رس هیاز  بعد
 ؟ یموندی منتظر اسانسور م قهید 5 یمردیم  یراه بر   یتونیبگه تو نم  ستین  یکی نکنم اخه 

نبود   یخبر   شیچند ساعت پ  ینداشت از دلشوره  یف یرفتم حالم چنان تعر رونیساختمون ب  از
 خودشو با غم و اندوه عوض کرده بود  یاسترس جا

رو نداشتم  ستگاهیبود سوار شدم حال رفتن  به ا یخال   یدست تکون دادم تاکس یتاکس هی یبرا
جهنم و ضرر   یموند ول  یواسم نم یمطمنا پول  میسهل انگار نیهرچند با ا رمیبگ  یمجبور شدم تاکس

که از  مبهونه دست مامان افسانه دادم اون یفکا یبه اندازه  دمیرس یزودتر به خونه م دیمجبور بودم با
شلوغ بود انگار کل تهران از خونه هاشون اومده بودن  ابونایدادم خ  هیتک شهیخداشه سرمو به ش 

اونام دردشون از من دردناک تره همه انسان ها  دی شا دونهیم  یک یخوش به حالشون ول رونیب
دونم  ینم یخودش درد داره ول  یبه اندازه   یهرکدوم متفاوته هرکس یمشکالت خودشون رو دارن ول
 خوادیمنو نم  زنهیپسم م زنمیصداش م یچرا خدا با من قهر کرده هرچ

که همسر  یاجبار  یزندگ هیشد.بله گفتن به  یم  شتریو ب  شترینداشت بلکه ب یمن تموم  یها یبدبخت
تا اخرشو    دیبود که خودم انتخابش کردم وبا یراه  نیحماقت محضه ا هی  خوادی ت تورو نم ندهیا
 رفتمیم

 رفت  یشدوم پولو حساب کردمو تاکس ادهیدرمون پ دم
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انداختم به محض وارد شدنم چشمم به مامان افسانه افتاد انگار منتظر اومدن من بود سالم  دیکل
که چشم و  نمیب یم طهیسل یدختره   ییمامان افسانه:کجا دیحمله کردو موهامو کش دادم که بهم

  ستیجهنم نکنم اسمم افسانه ن  تویاگه زندگ هیتو دلت عروس ستیگوشت باز شده معلومه فربد ن
بزار حداقل از رفتن بابات دوروز بگذره بعد برو دنبال   یاز صبح تا حاال کجا رفت   زی همه چ یب ی رهدخت

   ی تلل یللی

شد از شدت درد اشک تو چشام جمع شده بود هلم داد که کمرم خورد به پله   ی داشت کنده م  موهام
 ها  اخم در اومد  

بارم از دستش کتک بخورم    نیبودم بزار واسه اخر یفقط سکوت بود من که فردا رفتن نایهمه ا جواب
من خودمو واسه همه  شهیدلم واسه کتک زدناشونم تنگ م یحت نجاسیاونجا بدتر از ا نمین مطمچو
 اماده کردم.  یچ

من که  یول  دمیچ یپ یلگد محکم به شکمم وارد کردو با حرص از پله ها رفت باال از درد به خودم م هی
بود به زور خودمو به اتاقم  نبود با درد که تو شکم و پهلوم یز ی چ نیکتک خوردم ا نایاز ا شتریقبال  ب

کم اورده بودم از  عاواق گهید  زدمی علنا زار م  ختنیریمهابا م  یرسوندم و رو تختم ولو شدم اشکام ب 
تونه تحمل داشته باشه   یاد متا چه حد م هیمتنفرم  ی دورو برم از همه چ یکه دارم از ادما   یزندگ

 که خودمو شناختم تا به االن فقط درد بوده و غم اندوه  یبکشه از روز   یسخت تونهیچقدر م

شادش تو    یبه صفحه اش انداختم باران بود جواب دادم صدا ینگاه  یحال  یزنگ خورد با ب  میگوش
 عالم باران بود و بس  الیخی ب دیچ یگوشم پ

  یبگ  ستین  یاز یدلت برام تنگ شده ن یل ییییکه خ دونمیخودم م هی:سالم بر دوس جونباران

 خبر؟  ؟چی:سالم باران خوبنم

 تو چرا صدات گرفته اس.  ن؟چتهی:تسک باران

که   یانقدر دلم پر بود تمام اتفاقات ختنیتلنگر بودم که باز اشکام ر هیمنتظر  دادیگلولمو فشار م بغض
 کردم واسش بارانم معلوم بود که داغون شده فیافتاده بود رو مو به مو تعر

 ست یراهش ن نیاخه ا یکن یم  کاریچ یخودت دار  یتو با زندگ  نی:تسک باران
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که  تونمیبابامو نجات بده نم  تونهیکه م هیتنها راه  نیا هیتو بگو راهش چ هی:باران راهش چمن
 شکست بابامو نگاه کنم  نمویبش

 توش هست   ینگران نباش حتما حکمت یول  یدیروز خوش ند هیکه تو  نیتسک  رمی من بم ی:الهباران

 هیمن االن حکم  یباشه باران  اسم خودشم روشه ازدواج اجبار  تونهیم یحکمت  گفتم:چه  دمویکش یاه
  کاریبازم خدا بزرگه خودت چ ی خواهر   الیتفاوت که به خواست خودمه بخ  نیخونبس رو دارم با ا

 ؟یکرد

  گهیبهت بگم د خواستمیکه م ی انقدر حالم بخاطرت گرفته شده که خبر خوش  نی:باور کن تسک باران
 کنه ی خوشحالم نم

 ه؟ یخبرت چ  نمیحاال بگو بب زدلمی :ناراحت نباش عزمن

   مینامزد بش نی:امشب قراره با ارمباران

چون باران تنها   دمیپری م نییباالوپا  گرفتیروم قرار نم شی مشکالت پ نیشدم قطعا اگه ا خوشحال
کنارم بود خوش به حالش   شهیهم  امیبود که تو سخت ی من بود مثل خواهر بود برام باران کس قیرف

 که با عشق ازدواج کرد 

 یقطره اشک از چشما هیخان بگو   نیارزومه به ارم تی :برات خوشحالم خواهر خوشگلم خوشبختمن
 با من طرفه ادی خوشگلت ب

 محضر؟  ی ر یتو بشم من فردا ساعت چند م ی:فداباران

 10:ساعت من

 میایهم م نی:باشه پس منو ارم باران

 بخدا ستی ن  یمهم زیچ  نیوفتیتو زحمت ب خوامینم  ستی:نه باران الزم ن من

 شهیداره عروس م میابج ونهیتنها بزارم د یروز مهم  نی من تورو تو همچ شهی:چرت نگو مگه مباران
 ستا ین  یالک

  یعروس اجبار  هیبارانم واقعا دلش خوش بود کدوم عروس؟  هه
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 کنم ی م جی:باسه ادرس رو برات مسمن

 ن؟ ی:تسک باران

 :جانممن

نره من   ادتیباش  نی مطم نویافتاد من پشتتم ا ی:تورو خدا مواظب خودت باش هر اتفاق باران
 هستم کنارت  شهیهم

 رو تمام کرده بود  یشک باران در حقم خواهر   یقرار گرفتم ب  ری همه محبت تحت تاث نیا از

 رو جز تو ندارم  یمن قبال هم بهت گفتم که کس یکه هست ی:مرس من

 م یکرد یبعد خداحافظ مویهم حرف زد گهید قهیدق چند

  لینداشتم چند دست لباسو وسا یادیز لی اوردم وسا رون ی تخت ب ری شدمو رفتم چمدونم رو از ز بلند
 چمدونم رو بستم و گذاشتم سرجاش رو چپوندم اون تو  میشخص

به دست و   ی خسته بود که بالفاصله خوابم برد.اب یچشام به قدر  دمیاشفته رو تختم دراز کش یذهن  با
 صورتم زدم  

که از قبل   یوصلت نداشتم اجبار بود و اجبار نامه ا نی خوش از ا یچون دل دمیپوش  یپا مشک  سرتا
ها و درد دل هام بود   هیکه شاهد گر یاتاقم انداختم اتاقبه  یتخت گذاشتم نگاه کل ینوشته بودم رو

 که تنها پناه من بود  یاتاق

 بازم که خونه ساکت بود مامان افسانه و نسترن خواب بودن رونی رو برداشتم و از اتاق رفتم ب چمدونم

 هیمن راننده که  دنیدم در بود به محض د یالنتکروز مشک  هی رونیو از خونه زدم ب  دمیپوش  کفشهامو
چمدون رو از گرفت گذاشت صندوق عقب خودمم  یبدون حرف   نییبود اومد پا کلی مرد درشت ه

 حرکت کرد  نیسوار شدم و ماش

که در من وجود داشت گنگ بود و ناشناخته  ینداشتم تمام حس  یحس چیمرده ها شده بودم ه مثه
با من مثل دو سر ناهم نام اهن  یو خوشبخت   یمن لج کنه خوشحالبا  خوادیم  یتا ک  ی زندگ دونمینم

 کرد ی ربا بود منو دفع م
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 ... گهید نهیمنم ا سرنوشت

  شیاون امشب نامزد یول فرستمی باران خبر ندادم درسته بهش قول داده بودم که ادرسو براش م به
بهش منتقل   یمنف  یانرژ  خوامینم  شهینم بشی نص یز یبشه جز غم و غصه که چ یکه چ  نجایا ادیبود ب

  ندماومدم سرمو برگردو رونیب  االتیاز فکر و خ نیبا توقف ماش  ارمیکنم بعدا خودم ازش دلش در م
 میدفتر ثبت ازدواج بود هیجلو 

  دونمیراننده زنگ خورد نم یگوش کردمی شدم مثل خنگ ها فقط دور و برم رو نگاه م ادهیپ  نیماش از
رو قطع کرد رو به من گفت:اقا داخل منتظر   یشم اقا  و گوشپشت خط بود که راننده گفت:چ یک

 داخل میهستن بهتره بر

 اطاعت کردمو رفتم داخل  یحرف چیه بدون

که   گفتیم  یبه اصالن  ییزایچ  هینشسته بود و  یاصالن یافتاد که کنار اقا  یتهران  یبه اقا چشمم
 کردیم  دییبا تکون دادن سر حرفاشو تا  یاصالن

  

 که برگشتن سمت من سالم دادم صاف کردم گلومو

 اد یاالن رادمان م نیبش  ایگفت:سالم دخترم ب  یتهران  یاقا

 م اسمش رادمانه   ندهی شوهر ا پس

منتظر   یحاج اقا هم اومد همگ  نینشستم بعد از چن م یتهران  یرفتم و کنار اقا  یر یسر به ز با
اشفته بود انگار خودشم   یتهران  یاقا میشدم( بود یو نشناخته خودمان دهیرادمان)چقدر پرروام من ند

من همچنان   زدیو فقط خودشو گول م شهیبه ازدواج نم  یراض چوقتیکه پسرش ه دونستیم
 ضرب گرفته بودم منم دلشوره داشتم احساس حقارت داشتم  نیبودمو با پاهام رو زم کردهسکوت 

و خودشون رو   کننیم ییرو داشتم که عشق رو گدا ییاشد سرمو بلند کنم  حس ادم ه ینم روم
 کنند ی م لی تحم

 زد  خیدستام  یتهران  یاقا یصدا با
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 ؟یکرد  ریچرا انقدر د ی:پسرم خوش اومدیتهران 

بودمش جرئت نداشتم سرمو بلند کنم   دهیاونو ند یبود من حت یترسم از رادمان چ نیا لی دل دونمینم
بهم هجوم اورده بود    یحقارت استرس همگ یدیناخن هامو تو کف دستم فرو کردم حس ترس ناام

 یکه رو به روم بود خشکم زد به معنا یپسر  دنیرادمان ناخوداگاه سرمو بلند کردم با د یباصدا
پوزخند   هیمن  دنیبه محض د  یو جذاب بود نگاهش با نگاهم گره خورد ول  پیکلمه خوشت یواقع
خودش چه   شیاحمق خنگ االن پ نیانداختم اه تسک  نییداد و روشو ازم برگردوند سرمو پا  لمیتحو
 دهیند ییجا  چیرو ه  تیهمه جذاب نیحق داشتم ا شیی خدا  یول دیبد دیند یدختره  کنهی م یفکر 

 هیاز خود راض یادیمعلومه ز  یبهش ول  زدیزل م ینجور ی من بود هم یجا یا گهید کسبودم هر 
 ششششیییا

اومدم با ترس و لرز رفتم کنار رادمان نشستم حاج اقا   رونی از فکر ب یتهران  یاسمم از زبان اقا دنیشن  با
در   یرادمان تهران یبنده وکالت دارم که شمارا به عقد دائم اقا یم یعظ  نیخطبه رو خوند خانوم تسک

 اورم؟ یب

 اکتفا کردم   یمو قورت دادم به گفتن بله خشک وخالکردم اب دهن یمکث کوتاه هی

عروس شدم.عروس   یلباس عروس چیبدون ه یجشن چ یبدون حضور پدرم بدون ه  یاسون نیهم به
اتفاق افتاد که خودمم باورم   عیمثه خواب بود برام انقدر سر زیهمه چ خواستیکه منو نم یمرد
 .شهینم

  ینکن.اصالن دم یدخترم ناام نیشد و گفت:خوشبخت باش   کیبهم نزد یتهران  ی اقا میمحضر بود جلو
 پدرت رو انجام بده  یازاد یرو فرستادم که کارا

 ممنون گفتم

  ابونیکنار خ  یپورشه مشک هیاشاره کرد   ابونی :االنم برو که رادمان منتظرته به اون طرف خیتهران 
 بود  ستادهیوا

ازدواج  نیا ونهید نی سرم زنش بودم.تسک ریخ حاضر نشد خودش بهم بگه  یبد عنق حت ی پسره
فرش قرمز برات پهن کنه؟اون اصال از تو   یخوایم یازش دار  یاسمش روشه اجباره اجبار تو چه توقع

 زر نزن  یپس الک  ادی خوشش نم
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  یتهران  یاومد چمدونم رو برنداشتم برگشتم که به اقا ادمی  کهویادمان که  نیافتادم به طرف ماش  راه
 رادمان  نیلبخند گفت گذاشتمش تو ماش بگم که با

 لب تشکر کردمو رفتم ریز

من که  نیجلو بش   ایکه زودتر از من در جلو رو بازکرد گفت ب نمیدر عقب رو باز کنم و بش خواستم
 ستمی ن  تی شخص یراننده 

 جلو نشستم   ینکردم و رو صندل یمخالفت  منم

 داد یبهم م  یبود حس خوب  نیکه تو ماش  یعطر تلخ و سرد یو بو نی خنک ماش یهوا

 خاص خودشو داشت  یجذبه   یموقع رانندگ یحت  کردیم یرانندگ   یژست خاص با

 برج نگه داشت   هی یکردم که جلو  یشدم با ناخن هام باز  ری به ز سر

 شدم  یم اده یمنم پ دیبا یعنی نی شد ا ادهیپ  نیماش از

  یمیرو زد رفت داخل منم باهاش وارد شدم اهنگ مال  10یطبقه  یسمت اسانسور دکمه  رفت
 پخش شد جرءت نداشتم سرمو بلند کنم 

انداخت و رفت   دیبود کل یواحد 2 یطبقه  هی رونی ب میرو اعالم کرد رفت  10 یکه طبقه  یزن یصدا با
 کارو کردم  نیهم  تی داخل منم به طبع

 یداشت مبل ها یمنحصر به فرد یشده بود طراح  دهیچ  کیمتر بود با لوازم ش 200حدود خونه
 استفاده شده بود دیو سف یمشک بیشده بودن از ترک دهیچ یخاص  ی قهیبا سل   کیو کالس لیاست

 باال  یبه طبقه  خوردیپله م  15راست حدود  طرف

 ا یزدن بودم که رادمان گفت دنبالم ب  دیمشغول د ینجور یهم

 اتاق توئه نجایو در رو باز کرد و گفت ا یسه تا اتاق بود رفت سمت اتاق اول  میپله ها باالرفت از

هم بود   گهی در د هی دیسف یشیارا ز یم هینفره و   کیتخت  هیو  یاسی یوار یبا کاغذ د  یمتر  20اتاق هی
 مطمئن شدم که حدسم درسته دنیبود بعد از سرک کش   سیسرو نکهیمثه ا
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 نجا یلباسام رو بزارم ا تونمیبود خوبه پس م یتو اتاق بود رفتم و بازش کردم خال  دیسف یوار یکمد د هی

 بود  یقو ااااریدر من بس تی حس مالک  نیاتاقم خوشم اومد.اوه چه زود شد اتاقم ا ار

تو اتاقشه بازم از پله ها رفتم  نکهیشدم رادمان تو سالن نبود مثل ا   ریاز پله ها سراز رونی اتاقم رفتم ب از
با   دینکش یتو که انتظار طول  د یبه در زدم منتظر بودم بگه با یتقه ا دمیاتاق که رس نیباال به دوم

 ورود رو بهم داد یاجازه  راشی بم و گ یصدا

 یو خاکستر   یها مشک لهیاتاقشم مثه خودش بود کل اتاق و وس یاتاقش شوکه شدم حت دنید با
 یو خاکستر  یچرم مشک واری کاغذ د یچرم مشک  یتخت دونفره   هیبود  بای ز یلیخ  الحق یبود ول

 انداختم  ری و سر به ز دم یکش نیرادمان ه یاتاق بودم که با صدا  زیمشغول انال  ینطور یهم

 ؟ یخوایم یچ  نمیزدنت تموم شده بنال بب  دی:اگه درادمان

ادم  ن یرو با ا  میزندگ ی هیبق تونستمیاومد سراغم من چطور م  شیهمون ترس چند ساعت پ باز
 بگذرونم  

 نهیی من من کنان گفتم:من چمدونم پا با

  ستمی:خب به من چه من که حمال تو ن رادمان

 ارمش یبرم ب نیرو بد چیسوئ شهیشماست اگه م نی :نه نه اخه تو ماش من

   ارمشی:الزم نکرده خودم مرادمان

 که باصداش متوقف شدم  رونیعقب گرد کردم خواستم از اتاق برم ب :باشه ازتون ممنونم من

انجامشون   دیبا یینجایکه ا یهست که تا وقت زایچ یسر  هیباهات حرف بزنم   خوامیتو م  ی:هرادمان
 یبد

دلم  یهرکار  ادیمن سرک بکشه واضح بگم از مزاحم خوشم نم  یتو کارا یمن خوش ندارم کس اوال
ازدواج نبودم و به اصرار پدرم   نی به ا یمن اصال راض یدون یهمونطور که خودتم م دمیبخواد انجام م

 بوده 
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من   یمنه پس خوش ندارم بدون اجازه  یچه بخوام چ نخوام متاسفانه تو اسمت تو شناسنامه  دوما
 کنم ی چون قلم پاتو خورد م  یبزار  رونی پاتو از در ب

االن  یول دادیقبال الله خانوم انجام م یو بخواب  یکه بخور  نجایا اوردمتیه نخونه با توئ  یکارا سوما
   ستیبه اون ن یاج یاحت گهید یکه تو هست

 که؟ یشد  ملتفت

چه   نیا گهیبود حرفاش مثل پتک بود و رو سرم فرود اومد واقعا د  هیو کنا شی حرفاش پر از ن ی همه
  یکلفت براش فرق  هیمن با  ومدمیکنار م  هیقض نیبا ا دیو مغروره با یاز خود راض یل یبود خ یادم

 هداشته باش یادیتوقع ز دیبود پس نبا  نیکه داشتمم هم یپدرم مقام  ینداشتم هرچند خونه  

 ؟ ی:الل شدرادمان

 تته پته گفتم ب...اششه.  با

 دم ی:نشنرادمان

 نیشما بگ  ی:باشه هرچمن

 رون ی م .برو باستراحت کن خوامی م ی:خوبه االن اگه اجازه بدرادمان

  نییسرعت نور از اتاق خارج شدم و خودم رو به اتاقم رسوندم درو بستم و پشت در سر خوردم پا با
 بغض گلومو گرفته بود 

رو    یچرا من رنگ خوش ایتا به  االن بابا ازاد شده؟خدا یعن ی کردی لحظه منو ول نم هی یبغض لعنت  نیا
 اخه؟  یتا ک  نمیب  ینم

فکرا بودم با باال و   نیمامان افسانه نامه رو خونده االن خوشحاله که از دستم خالص شد غرق ا حتما
چمدون رو انداخت   شیدر از جام بلند شدم که رادمان با اون نگاه برزخ  ی رهی شدن دستگ نییپا

 پام و نگاهشو ازم گرفت و رفت.  یجلو

  کیتون هی کارم تموم شد  نکهیم  بعد از الباسا تو کمد شد دنیرو گذاشتم رو تخت مشغول چ چمدونم
  دمیلباسام  رو پوش رونی گرفتم و اومدم ب یدوش سر سر  هیحموم شدم  یشلوار برداشتمو راه هیو 
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از باران   جی مس 2پاسخ و   یتماس ب  7اوردم  رونیب فمی رو از تو ک میدور سرم  گوش  دمیچ یحوله رو پ 
 ر ینگرانتم تماس بگ یدیجواب نم ؟چرایییی کجا ن ی هارو خوندم نوشته بود تسک جیداشتم مس

 من منتظرم  یقرار بود ادرسو بفرست نی:تسکیبعد

 دیچ ی پ  یقشنگش تو گوش یتماس گرفتم بعد از چند بوق صدا باهاش 

  یمگه قرار نبود ادرسو بفرست ید یتو دختر دلم هزار راه رفت چرا جواب نم ییکجا نی:سالم تسکباران
 برام؟ 

من   ریذهنت درگ خوامینم تهیچون امشب نامزد یایباورکن نخواستم ب خوامی:سالم باران معذرت ممن
 ی خواهر   یکه به فکرم دونمیم زدلمیباشه عز

 نگرانش نباشم  شهیچطور م  ایدونه خواهر دارم تو دن هیمن فقط  ونهی:اخه دباران

   زمی:منم فقط تورو دارم عزمن

 ؟یدیشوهرتو د نی تسک ی:راستباران

 دم ی:اره دمن

 ه؟ یپسر خوب هیکن چجور فی:خب تعرباران

 گنده دماغه   یلی خ یول هی:ظاهرش که عال من

 ی ر ی کبیا یپسره  شییییی :ا باران

 حرفش خنده م گرفت   با

 عشق من کنمی م یخوشبخت  یقطع کنم بازم برات ارزو دی:باران من بامن

 هاااا یخبر نزار   یازت ممنونم مواظب خودت باش منو ب زدلمی :باشه عزباران

 :چشم چشم سالم برسونمن

 یمنه بااااا یگوگول ی:بوج بوج عشق منباران
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 ی :بامن

خوابم  یفکر  چیبدون ه دمیکنار تخت  و خودم رو تخت دراز کش هیرو گذاشتم رو عسل یگوش
شب  9ساعت نگاه کردم ساعت به بدنم دادم به  یشد کش و قوس یبرد...چشامم کم ک داشت باز م 

 من تنبل اه   دمیکه چقدر خواب  یو

رادمان  نکهیمثه ا رونی رو سرم مرتب کردم و از اتاق رفتم ب مویروسر نهیمرتب کردم و رفتم جلو ا جامو
 چه بهتر  سستیخونه ن

 سمت اشپزخونه .  رفتم

به کار   دمانشیتو چ یادیز قهیبود و سل  کیش  یلیخونه خ ی گهید یجاها ی هی هم مثل بق اشپزخونه
 بردن 

 گنجشک توش بود  ری از شاخ مار گرفته تا ش یییو بازش کردم پر بود از همه چ خچالیسمت  رفتم

من بود  ی  فهیوظ  نیچون ا پختمی غذا م دیبه هرحال با  ینه ول ا ی ادیرادمان واسه شام م  دونستمینم
 قهیدق 40 یرو گذاشتم تو فر و رو ای اوردم و دست به کار شدم الزان رونیب خچالیرو از  ایمواد الزان

 کردم ینگاه م واریمونگول ها به در و د نی سالن مثل ا یکردم خودم هم رفتم تو میتنظ

  امیداشت من عاشق الزان یاوردم اووووممم چه بو رونیرو ب   ایفر رفتم اشپزخونه و الزان  نگید یصدا با
که گفت:چه  دمیکش نیرادمان ه یرایبم و گ  یبا صدا  بارهیهنر م هیچه کردم من از هر انگشتم  یوا

بست و   ور  خچالی  دیاب رو سرکش یبطر  خچالیداد و رفت سمت  لمیپوزخند تحو هی ی از خود راض
  زیاومد سر م یمشک شرتیت هیشلوار ورزش و  هیرادمان با  ن یبعد از چند م دمیرو چ  زی م رونی رفت ب

لقمه رو قورت   یمعذب بودم با هزار زور و بدبخت  دمیواسه خودم کش  کمیمنم  دیواسه خودش کش
حدقه بزنه    ازبود  کیروبه رو شدم چشام از تعجب نزد ایالزان  یدادم سر بلند کردم که با ظرف خال 

  نیزدم ا یق یعم دور دهنشو پاک کردو از سر جاش بلند شدو رفت لبخند لکسیر  یلیرادمان خ  رونیب
 از دسپختم خوشش اومده. یعنی

تو  ختمیخوش رنگ ر ییچا ه ی.دمیرو دستمال کش ز ی م یو رو ییها رو گذاشتم تو ظرف شو ظرف
  زیم یرو رو  ییبود چا رهی خ ونیتلوز یفنجون ها و رفتم تو سالن رادمان رو مبل لم داده بود و صفحه 

  ی ول دمیرو تخت دراز کش ختیم که کل موهام دورم راز سرم کند مویاتاقم شدم روسر یگذاشتم و راه
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کار   نیکردم ا ادداشت یمدت رو  نی ا یو تموم اتفاقا دمیکش  رونیب  فمی برد دفترم رو از تو ک  یخوابم نم
گذاشتم و از  شمیارا زی نوشتم دفتر رو تو کشو م یتو دلم بود رو م یهرچ رمیاروم بگ کمی شد  یباعث م

 زد  یحرف م  یشدم داشت تلفن   خکوبیرادمان سرجام م یکه با صدا رونیاتاق رفتم ب 

   ارمیو از دلت در م  امیکار داشتم فرداشب م یامروز کل گهی:امشب خسته بودم درادمان

 ی با بوسمتی :جووونم مرادمان

  دیبود من اسم تو شناسنامه اش بود نبا  یبه قول خودش هرچ دیکشی خجالت نم  زیه ی کهی مرت
 کنه  انتیخ

انجام بده اون  خوادیم یبزار هرکار  یخور یاصال به توچه که انقدر حرص م یبازم که زر زد   نیتسک اه
 چرت نگو  گهیپس د خوادیکه تورو نم 

  ریگرد کردمو رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم خودمو انقدر محکم انداختم رو تخت که کمرم ت  عقب
که موفق هم شدم نصف شب  رهی نکردم با حرص چشامو بهم فشردم که خوابم بگ ییاعتنا یول دیکش

  ور  خچالیگرفتم  شیراه اشپزخونه رو در پ  یحال   یشدم با ب داریگلوم از خواب ب  یبا احساس خشک
 چقدر حال  داد  شی اخ دمیرو سر کش  یبازکردم و بطر 

  کلمویشدم که نگاه رادمان کل ه  خکوبیرادمان از ترس سرجام م دنیان چراغ روشن شد با د کی که
شلوارم تا زانوم تا شده بود   هیبه خودم انداختم  پاچه  ینگاه هیبرانداز کرد پسره از دست رفت خداااا 

  ری خجالت سر به ز اگذاشته بود ب  شیبود که دارو ندارمو به نما  زونیاز شونه هام او شرتمیت ی قهیو 
موهام کال   ودمیجن شده  هیبه خودم نگاه کردم شب نهیانداختم و الفرار خودمو به اتاقم  رسوندم تو ا

رو کشف کرده باشه   یدیمجود جد کهی بود مثل ا یدنید  یل یاش خ افهیرادمان ق چارهی بود ب ختهیبهم ر
 بهم زل زده بود 

 دادم یسوت  یساعت نشده کل 24خدا هنوز  یوا

اب خوردنت  رفتم رو تخت و   نیبا ا  یخنگ اصال کوفت و زهرمار بخور    نیتسک یخواستی م نویهم  ایب
صبح بود وضو گرفتم و نمازم رو خوندم    یشد خوابم ببره دم دما یمگه م یرو سرم ول دمیپتو رو کش
  نیچقدر ا  همع کردم رفتم رو تخت و چشامو بستم بماند کبا خدا جونم سجاده ام رو ج ازیبعد از راز ن

 کردم تا خوابم برد  الی طرف  و اون طرف شدمو فکر و خ
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بلند   راهنیپ هیبه دست و صورتم زدم  لباسامو با  یبه بدنم دادم جامو مرتب کردم اب  یو قوس کش
رادمان که خونه نبود رفتم سمت    رونی از پشت گردنم گره زدمو ر فتم ب مویعوض کردمو روسر ی گلبه

م به  افتاده نباشم  کاری ب نکهیرو خوردم رفتم تو ئسالن واسه ا  ریش وانیل هیاشپزخونه دوتا خرما با  
  3هالک شده بودم ساعت  یبرقش انداختم ولو شدم رو مبل از خستگ یحساب  نکه یجون خونه بعد از ا

درست کردو خوردم از پله ها رفتم باال   مروین هیرفتم تو اشپزخونه  ومدیرادمان خونه نمبود ظاهرا که 
 یو تخت دو نفره  یخاکتر  یوارای کردم د زشی گل کرده بود رفتم تو اتاق رادمان و با دقت انال میفضول

جذاب بود   یلیعکس بزرگ رادمان نصب شده بود محو عکس شدم الحق خ  هیچرم که باالش 
بود که   یمشک شیارا زی م هیداشت جلو تخت   یهمخوان یل یبود که با اتاق خ  دیو سف هایعکسش س

 نیخوشم اومد ا یل یخ  شونیکیاز  یهمه شونو بو کردم ول  یکی  یکیمختلف  یجلوش پر بود از عطرا 
 هیبه مچ دستم زدم و  کمشویرادمان شدم به مشامم خورد   نیسوار ماش  یبود که وقت  ییهمون بو

 . کشتی منو م دونستیکمم به گردنم عطرو گذاشتم سرجاشو از اتاق خارج شدم اگه رادمان م

گاز و خاموش   ری و دست به کار شدم ز نتیتو اشپزخونه مواد الز زرشک پلو رو گذاشتم رو کاب  رفتم
شتمش تو  سالد درست کردمو گذا کممی کردم که هم برنج دم بکشه هم مرغش مغز پخت بشه 

 دادیرو روشن کردم که فشن شو رو نشون م ونیبرداشتمو رفتم تو سالن تلوز  بیدونه س هی خچالی
ساعت تو همون حالت   میحدود ن کردمینگاه م ونیتلوز  یبا شوق به صفحه  زدموی م گازرو  بیس

شب هم گذشته بود.ظاهرا رادمان  9قابلمه هارو خاموش کردم ساعت از   ری بودم رفتم اشپزخونه ز
شد   11  ومدیشد ن 10ساعت   میو باهام غذا بخور ادی تا ب کنمی بازم صبر م یقصد اومدن نداشت ول 

تنها نصف شب  یاونم تنها یبزرگ نیخونه به ا نیواقعا ترس برم داشته بود تو ا  ومدیشد ن  12 ومدین
 یخنده ها یچقدر گذشته بود که با صا  دونمیتم تو اتاقم و درو از پشت بستم نم حق داشتم بترسم  رف

 هیبا  دختر هیرو نگاه کردم که رادمان رو مبل بود  نییپله ها پا  یاز باال رونیدختر از اتاقم رفتم ب  هی
ه رادمان نشسته بود و عشو یپارچه رو لباس گذاشت رو پاها کهیت هیاسم  دی باز که نبا یل یلباس خ

 واقعا   خورهیبهم م   ییزن ها  نیبراش حالم از همچ ومدیم

خود  نجایوقت خلوتشون رو بهم نزنم باز به اتاقم پناه بردم واقعا ا هینکرده  یی نرفتم که خدا نییپا
خنده  یتا صبح صدا   دیکشیم ر یکنه قلبم ت انتیچشمات بهت خ  یشوهرت جلو نکهیجهنم بود ا

 شد؟ یم ام؟مگهیادم کنار ب  نیبا ا تونستمیشد اخه مگه من م یهاشون قطع م 

 ادم بشو نبود که نبود  نیا یاز خواسته بود که پسرشو ادم کنم ول یتهران  یاقا
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و   رونیبود از اتاقم زدم ب 9فکر کردم ساعت   زیبود به همه چ  ریاصال نتونستم بخوابم ذهنم درگ امشبو
و خوش   دهیکش  یبود و پاها دهیرادمان رو پوش  راهنیکه پ دمیرفتم تو اشپزخونه که همون دختر رو د

بود   نجایالله ا هقبال ک یهست یک گهیمن گفت:ا ا ا ا تو د دنیگذاشته بود با د  شی تراشش رو به نما
 اون کرده باشه نیگزیفک کنم رادمان تو رو جا

 قدم رو بردارم هرچه بادا باد  نیبه سرم زد االن وقتش بود که اول یلحظه فکر  کی

 الله م...من همسر رادمانم نیگزیگفت من جا ی:کمن

 ؟ یگفت  یتو چ ییییییگفت:چ غوشیج  غیج  یبا اون صدا دختره

 ی دیکه شن نی:هممن

 و رفت.   نتی کاب یرو  دیکه تو دستش بود رو کوب یوانی حرص ل با

 زارهیجواب نم یکارم رو ب  نیبودم هم خوشحال مطمئنم رادمان ا مونیپش که کرده بودم هم یکار  از
 ....ودیاون بهم اخطار داده 

که با   یرادمان هم در حال   رونی از خونه رفت ب یاشک  یکه اون دختره با چشما رونیاشپزخونه رفتم ب  از
 د یدو یو دنبالش م زدی اسمشو صدا م کردیتنش م  رهنشوی عجله پ

 .گمی:سحر سحر سحر صبر کن بهت مرادمان

رگ گردنش    تیکه به من افتاد هجوم اورد سمتم و گلومو گرفت و فشار داد از شدت عصابن  چشمش
 دیقفل شده اش غر یدندون ها ری از ز شمیداشتم خفه م رونی زده بود ب

 ی عوض  یاشغال مگه من بهت اخطار نداده بودم پا رو دم من نزار  ی:دختره رادمان

  کی ینفس بکشم دستشو از رو گلوم برداشت که به سرفه افتادم حت تونسمیشدم نم یم خفه داشتم
وجودم دست  نیبا ا نیلحظه امون نداد و موهامو از پشت گرفت و پرتم کرد که محکم خوردم زم

  داورد از در یحرصشو در م شتریب  نیاخ هم نگفتم ا هی ی بردار نبود با مشت و لگد افتاد به جونم حت
 مطلق... یاهی شد و س یچ  دمینفهم گهیک تو چشام جمع شده بود انقد زد و زد که داش ادیز
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بودم به دستم نگاه کردم که سرم   د یاتاق سف هیکه تو دستم حس کردم چشامو باز کردم تو  یسوزش  با
از جلو چشام گذشت واقعا خودمم  لمیف کیکه افتاده بود مثل  ییاتفاق ها یبهش وصل بود همه  

که در باز شد و   دیاز چشام چک  یبود قطره اشک  یچه زندگ گهید نیدلم واسه خودم سوخت اخه ا
کنار   یاز صورتشه اومد داخل و رو صندل  یشک نداشتم جزئ  گهیکه د یشگی با اون اخم هم رادمان

بود اومد و سرم رو از دستم   40تا   35 یپرستار که سنش حدودا هینگاهمم نکرد  یپنجره نشست حت
  کمیخانوم خوشگله  گهیبه دلم نشست گفت:خب د  یلیداد که خ لمیلبخند مهربون تحو هیاورد  رونیب
گذاشته رو سرش   مارستانوی اقاتون انقد نگران بود که از صبح تا حاال ب نیمواظب خودت باش ا شتریب

باطل اون   ال یبخاطر من؟خ  ؟اونمی و نگرانبود رادمان  یمعن  یتو دلم بهش پوزخند زدم واقعا حرفش ب
سر تکون   هینگرانه که پدرش بفهمه اون نگرانه ارثشه ن من  نیبال رو سرم اورده بود از ا نیخودش ا

 رونی سفارشات از اتاق رفت ب کمی دادم و ازش تشکر کردم اونم بعد از 

  نجایتا حاال منو ا شبیاز جاش بلند شد اومد باالسرم وگفت تن لشتو از رو تخت بلند کن از د رادمان
  یعالف کرد

م  هیگر ک یحرف کوچ  هیروزا انقد دل نازک شده بودم که با   نیچرا ا دونمیبه قلبم ضربه زد نم  بازم
از شدت درد  دیچی تو کل بدنم پ یان درد بد کیبا هزار زور و زحمت از جام بلند شدم   گرفتیم

 چشمامو محکم بهم فشار دادم که از چشم رادمان دور نموند و با حرص نفسشو فوت کرد 

که تو سالن بودن با تمسخر و پوزخند و   یاز پرستارا و افراد یلنگان دنبالش راه افتادم بعض لنگ
الص شم از نگاهاشون خ  نیدادم تا از ا یشتر یبه قدمهام سرعت ب کردنیهم با ترحم نگاهم م یبعض

  زییکم کم داشت پا گهیبه تنم انداخت د یکه لرز  دیوز  یهوابه شدت م میاومد رونی که ب مارستانیب
رو    زیی ها پا یشده بود بعض  دهیمنم ختموم وجودم خشک  میبهم داشت یادیشباهت ز  زییشد منو پا یم

فقط ظاهرشه از درونش خبر   نیا یقشنگه ول شهیم یرنگ  یکه برگ هاش رنگ  گنیدوس دارند م
  مثل قیتو وجودش رخنه کرده دق یچه درد زییپا  دونندینم کشهیم یچه درد  زیی پا دونندیندارند نم

 من که ظاهرم با درونم تضاد داره

رو بهم   یبازم حس خوب  دیکه من دوست داشتم به مشامم رس یبازم اون عطر  میشد  نیماش سوار
 نیا هیپخش شد پشامو بستمو  میکالم مال یاهنگ ب هی دادم  هیتک یصندل  یمنتقل کرد سرمو به پشت

متوقف شد و چشامو باز کردم   ن یماش  نیکردم بعد از چند م قیبه وجودم تزر یارامشو هرچند موقت
 میشد و هردوتامون سوار اسانسور شد  ادهیشدم رادمان هم پ ادهیپ نیاز ماش  میخونه بود وجل
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رو بزنم که همزمان با من رادمان دستشو جلو اورد با برخورد دستم با دستاش    10یخواستم طبقه 
 انداختم   ری با خجالت سرمو به ز دمویزود دستمو کش

 دیدهم خوش امد یبه طبقه  نگید نگید

که دست رادمان بهش   ییجا  کردمی جلوتر از من رفت و من هنوز نوک انگشتام رو لمس م رادمان
حرکتم خودمم جا خوردم پا تند کردمو رفتم داخل و درو بستم   نیشده بودن از ا  خورده بود دستام داغ

اه و کبود یحموم شدم تموم بدنم س  یراه  یمکث چیاز پله ها باال رفتم خودمو انداختم تو اتاقم بدون ه
دوش از برخورد اب گرم با بدنم حس   ری رفتم ز کردیکل بدنم درد م دمیشده بود روشون دست کش

ربدوشامبرمو   رونی دوش بودم خودمو شستم و اومدم ب ر ی ساهعت ز 1حدود  شدیمنتقل م بهم  یخوب
لبم   دچشمم که به صورتم خورد وحشت کردم کل صورتم کبود شده بو میشیارا زی رفتم جلو م  دمیپوش

 ترک خورده بود 

که   نجایندارم که ازم دفاع کنه منو اورد ا ویکسم کس  یمن ب دونستیم شناختی پسرشو م یتهران  یاقا
 هیکنه رفتم سراغ کمدمو  یسر من خال  اشویبوکس پسرش باشم که مثل مامان افسانه دق و دل سهیک

 ... نییو رفتم پا  دمیخرس زرد رنگ بود رو با شلوار ستش پوش  هیکه روش   یبلوز قهوه ا

  ادیم ی ک  دونستمیاصال نم  یم نداشت حت به کار  یرادمان کار  گهیو د گذشتندیمثل برق و م  روزها
تو خونه له و لورده  اوردی رو ن  یدختر  چیرادمان ه گهیاز اون روز که سحر رفت د رهیم  یخونه و ک
 د یارز یشدنم م

نگاهم کنه گفت   یحت نکهیروز که تو اشپزخونه شغوا پخت و پز بودم رادمان اومد خونه بدون ا هی
 .امیمنم گفتم نم میدعوت  یواسه فرداشب خودتو اماده کن مهمون 

 داده  بیمراسم رو بخاطر من و تو ترت نیبابا ا  ستمیگفت:منم مشتاق اومدنت ن  رادمان

 کردینم  غی در زهیزهرشو بر نکهیاز ا یطی شرا چیمغرور تحت ه  ی پسره

  یحرف چی طبق معمول رادمان بدون ه میشب بعد از مدت ها بازم منو رادمان باهم غذا خورد اون
ظرف ها رو جمع کردم و رفتم تو سالن که رادمان اونجا نبود   رونی غذاشو خورد و از اشپزخونه رفت ب

  یپول  النداشتم اص یلباس چیمد من که هاز کجا دراو یمهمون  نیا دونمیرفته تو اتاقش نم نکهیمثل ا
 رمی هم نداشتم که برم بگ
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تو رفتم داخل رو تختش   ای به در زدم که گفت ب یگرفتم تقه ا شیفکر راه اتاق رادمان رو در پ نیا با
 ه؟یبود ساعدشو گذاشته بود رو چشاش گفت چ  دهیدراز کش

 ندارم    یلباس چی:من واسه فرداشب همن

 :خب رادمان

 ام یب ی :خب ندارم چجور من

 م یریگیم میری :عصر مرادمان

 ... رونیزدم و از اتاق رفتم ب   یلبخند پهن هیحرفش انگار قند تو دلم اب کرده باشن   نیا با

نرفتم بابا   چوقتی چون ه کنمیم دی خر  رونی ب رمیباره که م نیبگم اول  دیکردن بودم شا دیعاشق خر من
بود خب   4مال نسترن بود رفتم تو اتاقم به ساعت نگاه کردم   داد و کل لباسام  یاجازه رو بهم نم نیا

  دمیپوش رو  میشگیهم ینمونده بود رفتم سراغ کمدمو همون مانتو شلوار مشک یز ی چ گهیتا عصر د
زدم موهامو سفت باال سرم    یرژلب کالباس هیاخر سر هم  ملیر کمیضد افتاب زدمو  کمی نهیرفتم جلو ا

  ادیرو مبل ها نشستم که رادمانم ب  نییو رفتم پا فمیانداختم تو ک موی جمع کردم شالمم سر کردم گوش
رادمان که از پله ها  یپا یکه با صدا  کردمی م نییبرنامه هاشو باال پا  ینجور یاوردمو هم رونیب  مویگوش

کم   تیپسر معرکه بود اصال از نظر جذاب نیا اامد سرمو بلند کردم محوش شده بودم واقع یم نییپا
 هیتا ارنج تا کرده بود و  ناشویکه است یاب  نیج  رهنیپ هی  یاب نیشلوار ج هیداشت  ادمی نداشت بلکه ز

رفته بود و  ادمیفوق العاده شده بود کال زمان و مکان  دیاسپرت سف یبا کفشا  دیسف  شرتیت
 رادمان به خودم اومدم  یبهش زل زده بودم با صدا ینجور یهم

 :مورد پسند واقع شدم؟ رادمان

 نگفتم  یز یبه دندون گرفتمو چ لبمو

 ؟ یاز سر جات بلند ش یخوای:نم رادمان

رادمانو   نی چشم چرخوندم که ماش نگیتو پارک  میرفت رونی جت از جام بلند شدم باهم از خونه ب مثل
جلو پام ترمز کرد رادمان از داخل درو باز کرد گفت    کری تکروز غول پالن هیاصال نبود که  یول نمی بب

   گهیکارت دعوت برات بفرستم سوار شو د  یمنتظر 
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  کشی.االن که نزد میخارج شد نگ یتک بوق از پارک کی دهنو قورت دادمو سوار شدم رادمان با  اب
هامو از بود عطرش پر کردم   ه یر دمویکش  قینفس عم هیشد  یحس م  شتریعطرش ب  یبودم بو
 د یچی پ نیرضا بهرام تو ماش یرو زد و صدا  playرادمان 

 بارد   یاز تو باران هنوز م  بعد

 خانه هنوز مرا دارد  نیاز تو ا بعد

   گریمثل مرا د ینیب یخوابم نم  در

 مانم راحت برو بگذر یتنها نم نجاستیمن ا غرور

 دارم که طوفان را بغل کردم  یارامش

 ضرب المثل کردم  نیرا من بب ینگواید نیهم

. 

. 

. 

 دارم( ی)رضا بهرام:ارامش

 من.  یته ارامش برا یعن یبهرام صداش  رضا

راه رفتنش هم جذبه  میشد ادهی پ نینگه داشت باهم از ماش  دیمجتمع خر هیرو جلو    نیماش رادمان
خورد اون    یمان نم من به راد پی اصال ت یول رفتمیداشت واقعا نگاه همه به ما بود من کنارش راه م

 کجا و من کجا 

و منم مثل جوجه    رفتی راه م یحرف  چیبود چند طبقه بود رادمان بدون ه یو بزرگ کیش  یلی خ یجا
و  میرفت یراه م  ینجور یهم یدوم که کال لباس زنونه بود از دم مجلس  یطبقه  میدنبالش بودم رفت

بلند رو گرفت همونجا توقف کردم و محو لباس    یلباس مشک هیکه چشمم  میکردی هارو نگاه م نیتریو
  یپوش با موها کیدختر ش  هیداخل  میبودم که رادمان بازوم رو گرفتو منو دنبال خودش کشوند و رفت

 اومد استقبالمون یسانت 5یبلوند ناخن ها 
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 لطفا  دییبفرما  نی:سالم خوش اومدفروشنده 

 میخواستی:واسه خانومم لباس مرادمان

کامل  یرادمان با خونسرد یبود گردنم خورد بشه ول کی ان برگشتم طرفش که نزدحرفش چن  نیا با
 بود  ستادهیبا همون ژست مخصوص خودش ا  بشوی دستشو کرد تو ج

 مد نظرتون هست؟  یخاص  زیخانوم شما چ  دییرو به من گفت:بفرما  فروشنده

 رو امتحان کنم؟  یمشک یاون ماکس شهی اشاره کردم گفتم:بله لطفا م نیتریپشت و به

 چنده؟ زتونی دونه ازش مونده سا هیاس و فقط  هیاون کارمون برند ترک قهی:اوه چه خوش سلفروشنده 

 38:من

 دی:چشم چند لحظه صبر کن فروشنده 

لباس رو اورد و اتاق پرو رو نشونم داد منم  قهید 2بعد  ارهی رو ب یاز کارکنا گفت که بره و لبا یکی به
بود    فینرم و لط یلیخ  یبود ول  یل یاکل  یتنم بود جنس لباس لمه  تی ف دمیشرفتم داخل لباس رو پو 

 ی قهیبا سل روشو   دیرسیبود که تا مچ دستم م  پوریگ  ناشیلخت نبود است ادی ز یبود ول  یقیقا قهی
 لباس.  نی بود ا یمنجوق کار شده بود واقعا عال  یخاص 

و اتاق   دمیخودم رو پوش  یبالخره دل از لباس کندم و لباس رو در اوردم و لباس ها قهیاز چند د بعد
 ست ین دینکنه منو تنها گذاشته رفته اخه ازش بع  دمیچشم چرخوندم رادمان رو ند یهرچ رونیرفتم ب

 دختره اومد سمت من و گفت:مورد پسندتونه؟  همون

 :بله من

 شد؟  یلحظه رادمان اومد داخل بهم گفت:چ  همون

 قشنگ بود  یلی :خمن

   میبریم  نویهم دیکن  شی فروشنده گفت باشه پس بسته بند روبه
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. رادمان رفت  میتشکر از مغازه خارج شد هیگرفت پول رو حساب کرد و با  لی لباس رو تحو ی بسته
پسر خوش چهره بهمون خوش امد گفت رادمان  هیمنم دنبالش رفتم  یمانتو فروش  یسمت مغازه 

  زیچ هی نی اریخانومم باشه رو ب  زی که الزمه سا یکال هرچ  ویروبه همون پسره گفت چندتا مانتو با روسر
 باششه  کیش

مهربون بود تو دلم  ینجور یهم شهیشد هم  یم یشده بود چ  شیزیچ هیرادمان امروز   نیبابا ا نه
 بود   یعروس 

همشونو  یکی  یکی نتو اومد سمت من مانتو هارو ازش گرفتم رفتم تو اتاق پرو با چندتا ما  فروشنده
 بودن  بای و ز  کیش یل یپرو کردم همشون خ 

 مورد پسندته؟ یعن یرادمان با حالت سر اشاره کرد   رونیاتاق پرو رفتم ب از

 کردم  نییبا لبخند سرمو باال پا منم

سوار  گهید یجزئ زی چندتا چ دیخالصه بعد از خر میسمت فروشنده پولشونو حساب کردو رفت رفت
مهربون    یل یرادمان چقدر خوب بود خ  یرو نیخوشحال بودم واقعا ا  یلیاز ته دلم خ میشد نیماش

فکرا بودم که رادمان  نیبمونه تو ا  ینجور ینشه هم لیبه اون رادمان بد عنق تبد گهید چوقتی کاش ه
وران با لباس فرم اومد جلو و به ما خوش امد گفت  رستوران مجلل نگه داشت نگهبان رست  هی جلو

تا به حال   ییجا نی داخل من همچ میپارک کنه ماهم رفت نویرو بهش داد که ماش چیرادمان سوئ
 رونیب  بردیوقتا بابا مامان افسانه و نسترن رو واسه شام م یبعض  یبودم ول  ومدهین

  یو صندل زی تموم م ومدیبه چشم م یل یکه خبزرگ وسط رستوران بود  ومیاکوار هیکه مجلل بود  واقعا
ها   یو مرتب از مشتر  کیش ی گارسون ها با لباس ها یبود مدل سلطنت  ییو طال دیسف بیها ترک

 . گرفتندیو سفارش م  کردندی م ییرایپذ

 ن؟ یرزرو داشت نی از گارسون ها اومد جلو و روبه رادمان گفت:سالم خوش اومد یکی

 :بله رادمان

 :اسمتون؟ گارسون

 ی :تهران رادمان
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 20شماره    زیم  نیخوش اومد دیی بفرما دییبفرما  یتهران  یاقا دیدستپاچه شد و گفت:ببخش  گارسون

 نگاهشو ازش گرفت   یحرف چی کرد و رادمان بدون ه  یمارو همراه گارسون

 بود  یک یدنج و ش یما درست وسط رستوران بود جا زیم

 نشست منم روبه روش نشستم  رادمان

 شم داد به من  گهید یکیرو دست رادمان داد و اون  ش یکی دو تا منو رو  گارسون

نوشته ها در گردش بود رادمان   نینگاهم ب دمیفهمیرو نم  چکدومی ه یو معن  کردمی فقط نگاه م من
 ؟ یگفت:انتخاب کرد

 رو؟   ی:چمن

 گهی:من رو.خب غذا رو درادمان

 هست اصال  یچ دونمینم  ارمیسر در نم نایانداختم و به منو اشاره کردم و گفتم:من که از ا ری به ز سرمو

رش  عط یسانت بود از بو2مون فقط  نی ب یسر جاش بلند شد و اومد کنار من خم شد فاصله  از
 اون اصال حواسش نبود  یمست شدم تموم بدنم گر گرفت ول 

 ی اوردی:خب از کدومش سر در نرادمان

 ه؟یچ نیمثال ا نیاز نوشته ها اشاره کردم و گفتم ا یکیازش گرفتم به   نگاهمو

بود که تپش قلب من باال بره گفت    یکاف نیهم یلبش باال رفت ول  یگوشه  کمی زد البته فقط   لبخند
 پخته اس  یخرچنگو ماه هیایدر یغذا نیا

که خوشمزه باشه  دمیسفارش م  یز ی چ هیمن  الیخی شده بودم که گفت اصال ب ره یو واج بهش خ  هاج
 منو رو به گارسون داد ادیتوهم خوشت م

  کریغول پ ومی ز اون اکوارا  دیمنه خنگ با هیایغذاهاش در یرستوران بود که همه  هی نجایا نطوریا پس
   دونستمیم
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پر شده بود  زیشده بود کل م  نیتزئ  یپخته شده با مخلفات که به شکل قشنگ   یماه  نیاز چند م بعد
شو کندم و خوردم مزه   کهیت هیاز غذا رادمان با همون ژست مخصوصش شروع کرد به خوردن من  

  انحساب کرد و از رستور  زویمزه کردم واقعا خوشمزه بود همشو تومو کردم غذا که تموم شد رادمان م
 حرکت کرد. نی و ماش میاورد رادمان بهش انعام داد ماهم سوار شد نوینگهبان ماش میخارج شد

تجربه کردم    کیم رو از نردبود دهیکه از دور د یزایبار چ   نیاول  یبهم خوش گذشت برا یلیخ امشب
امشب رادمان باعث شد همه شونو   یمحروم بودم ول  نایمن از همه ا یمن پولدار بود ول یدرسته بابا

داخل  میرفتاوردو  رونی ب  نیاز ماش دارویزده نشد رادمان خر  یحرف چیبه خونه ه دنیتجربه کنه تا رس
به من خوش   یل یفتم:ممنونم از بابت امروز خکه برگشتمو رو به رادمان گ رفتمیداشتم به طرف اتاقم م 

 گذشت 

 رادمان عادت کردم. یخرکتها نیبه ا گهیباشه خب د نکهیا یعنی نیسرشو تکون داد ا رادمان

تختم گذاشتم    نییهمشونو پا کردمی ورو م  ری هارو ز دیها خر دیبد دیتو اتاقو در رو بستم مثل ند رفتم
عوض کردمو دست و صورتمو شستم و   یدست لباس راحت هیلباسمو با  نمشونی که فردا تو کمدم بچ

از  تمکه داش یخوابم برد.صبح با حس خوب  یک دونمی انقدر خسته بودم که نم دمیرو تختم دراز کش
به   یاب سی سروبودم رفتم تو  دهیبود اوه اوه چقدر خواب  11نگاه کردم  اعتیشدم به   داریخواب ب

در اتاق رادمان باز بود و خودش   رونی انداختم رو سرم از اتاق رفتم ب مویدست و صورتم زدم و روسر
 رفته سرکار    نکهینبود رفتم تو سالن اونجاهم نبود مثل ا

املت درست کردمو   هیکردمو   یکی نهار بود پس صبخونه و نهار رو  گهیتو اشپزخونه و االن د رفتم
 خوردم. 

  یکردم حساب زیاتاق خودمو اتاق رادمان رو هم تم  یکردم حت یر یگردگ یخونه افتادمو حساب  جون به
چه قدر کار کردم اصال متوجه گذر زمان   یبود وااا 4شده بودم ساعت فیکث  یعرق کرده بودم و کل

  دمیربدو شامبرمو پوش رونیدوش مفصل اومدم ب هینشدم خودمو چپوندم تو حموم بعد از گرفتن  
ابروهامو اصالح کردمو  نیبه خودم نگاه کردم کل صورتم کرک و پشم بود با موچ  نهیرفتم جلو ا
کرم پودر رو برداشتم و با دقت به صورتم  دزی شده بود که برق م زی کردم صورتم انقدر تم ویصورتمم ش

با   رداشتمابروهام زدم خط چشم رو ب ری ز دیسف ی هیسا کمی ثابت شه  شمیزدم روشم پودر زدم که ارا
  یداخل چشامو حساب  یواقعا محشر بود با مداد مشک  دمیخوشگل کش یخط چشم گربه ا هیدقت 

  شیرداشتمو به لبام زدم از اون جا که چشام ارارو ب یزدم رژ کالباس ییهلو یرژگونه  کمی کردم  اهیس
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که  لباسامبستمش رفتم سراغ   یو دم اسب دمیاتو کش یموهامو شالق  زدمیرژ پررنگ م دیداشت نبا
کار شده بود  زی ر ینقره که با سنگ ها سی سرو هیافتاد بازش کردم  رونیجعبه ازش ب  هیبپوشمش که 

  یافتاد رادمان وقت ادمی که به مغزم فشار اوردم  کمی دمیمن که نخر نویبا گوشواره و دستبند ستش ا
مرد انقدر جنتلمن باشه اصال مگه وجود داره؟از  هی میمگه دار یزد وا  بشیغ  هویتو اتاق پرو بودم 

و پانچوم و   فیک  دمیپوش  انداختم کفشامو سممیو سرو  دمو یته دلم غنچ رفت لباسمو پوش  یخوشحال
به خودم انداختم واثقعا محشر شده    یرادمان اومد بپوشم اخر سر نگاه یرو برداشتم که وقت  میروسر

بلند کردم که با رادمان چشم تو  سرمو رفتم   نییاز پله ها پا ی,با متانت خاص رونی بودم از اتاق رفتم ب
 چرا صدام نزد؟  خودشو حاضر کرده پس  یاومده بود؟حت ی ک نیچشم شدم عه ا

  یول نیی سرمو انداختم پا دموی که خجالت کش کردیمحو من شده بود انقدر قشنگ نگاهم م رادمان
رادمان مثل  پی ب خودش اومدو نگاهشو ازم گرفت ت  عیرو از چشماش خوندم که سر ن یبرق تحس

 راهنی و پ یجذاب بود کت و شلوار مشک  یلیبود خ  یجور خاص هی نباریا ی بود ول  یعال شهیهم
بازم با   کردی م ری رو به خودش تسخ یا نندهیبود چشم هر ب دهیکه پوش  یمشک راواتو ک  یخاکستر 

و قلبم تند    کنمی دست وپامو گم م  دنشیبا د  ایچرا تازگ دونمیشد نم   شتریشدت ضربان قلبم ب دنشید
 م؟ ی؟بر یرادمان گفت:حاضر  زنهیم

 م ی:اره اره برمن

که باز عطرش   میشد نی سوار ماش میسرم انداختم و از خونه خارج شد مویروسر دمویرو پوش  چومپان
زنگ خورد باران بود   میکه گوش کردم یم  یانداخته بودمو با ناخن هام باز  نییمنو مست کرد سرمو پا 

 کرد یم یبه رادمان نگاه کردم که اصال حواسش به من نبود و با ارامش رانندگ

 اتصال رو زدم  ی دکمه

 ی جواب منم داد ویخودم چه عجب بالخره افتخار داد  نی:سالااااام تسکباران

  یدونیم ی بودم ول ری خورده درگ ه ی رمی باهات تماس بگ تونستم ینم  دی؟ببخشیخوب  زدلمی:سالم عزمن
 نفسم  یتو ذهن و قلب من شهیکه تو هم

 چ خبر؟  نمی بگو بب گهیبسه د ی:خوبه خوبه پاچه خواردباران

 ست ین  یخبر  ی:سالمتمن
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ممکنه نکنه اقاتون)اقاتون  ریمحاله اصال غ یخبر دار  هی زنم ی من هربار که به تو زنگ م ی چ یعنی:باران
 شته؟یکنم(پ یلحن خنده دار گفت که باعث شد تک خنده ا هیرو با 

 ی:اره درست حدس زدمن

 ازش  ترسمیو نشناختع م دهی:اوپس پس من رفتم ندباران

 یسالم برسون با  زمیعز زنم ی خنده گفتم:باشه باشه فردا بهت زنگ م با

 ی :بوج بوج باباران

بود   یچه ادم گهید نیاشت جلل خالق ابه رادمان نگاه کردم که باز اخم د فمی انداختم تو ک  مویگوش
   ختیاصال تعادل نداره باز بهم ر

وارد   وفتهین یشدم که واسه لباسم اتفاق  ادهی پ نیاز ماش اطیتوقف کرد با احت الیو هیجلو   نیماش
دلباخته رو در   یعاشقا یادا دی رادمان برگشت طرفمو دستمو گرفت گفت امشب با  میکه شد اطیح
  رپوزخن زد که از چشمم دو هیپشت بندش هم  میبا عشق ازدواج کرد  کننیچون همه  فکر م میاریب

 میکه شد الینکردم وارد و ییاعتنا  یمعذب بودم ول ی لیمن خ  مینموند دستامون رو بهم حلقه کرد
پوش با لباس    کیش یمرد و زن ها یاونجا بود همه  یادی ز تی دادم  جمع لی تحو  مویپانچو وروسر

  وپسر نیبه استقبالمون اومد گفت:خوش اومد ییبا خوش رو  یتهران یاقا یانچنان یها شیاها و ار
  یکی سمت   میمنم با لبخند جوابشو دادمرفت دیمن رو هم بوس یشونیعروس خوشگلم پشت بندش پ 

رادمان  یو خوش چهره البته به پا  پی پسر خوش ت هیکه  میکردی نگاه م هیو به بق میستادیهاو ا زیاز م
 نچشمک به رادما هیو رادمان رو بغل گرفت به من اشاره کرد و  کمونیاومد نزد  دیرس  یکه نم
 ده؟ یجد سی زد:ک

 چرت نگو زنمه  انیشا گهیاخم کردو گفت:بسه د رادمان

پشه   از تعجب دهنش سه متر باز شد رادمان گفت:ببند انهیاسمش شا دمیپسره که حاال فهم همون
 رفت تو 

 خنده دار بود  یلی :زن؟اونم تو؟متاهل؟زادمان؟ حالت گفتنش خانیشا

 :اره من  رادمان



 لبم تسکین ق

43 
 

 ؟ یعن ی نمیبیدارم خواب م یدادیتن به ازدواج نم یط یشرا چی :تو که تحت هانیشا

 دم یم  حی اش مفصله بعدا واست توض هیقض یستی خواب ن  ری:نخ رادمان

 و شما؟  انمیدستشو سمت من دراز کردو گفت:من شا انیشا

 ن یباهاش دست دادمو گفتم:تسک منم

نگاه   هیبودمو به بق ستادهیکه با رادمان از اونجا دور شدن منم تنها اونجا وا  دمیدستمو کش زود
اشو   هیمن شده بود تک خیکه از بدو ورود ما نگاهش م یسرمو چرخوندمو نگاهم افتاد به پسر  کردمیم
دستشو  م جوابشو بدون سرمو برگردوند   نکهیگرفتو اومد سمت من سالم داد که من بدون ا وارید از

 گهید نیندادم ا یبازم بهش جواب   نیدیرقص رو بهم م  هی سمت من دراز کرد و گفت: مادمازل افتخار 
قفل شده    ینجاتم اومد رادمان با دندون ها یکه فرشته  گرفتیجور مردا عقم م نیکنه بود از ا یادیز

 میرفت  کمرموبهش انداخت که پسره دمشو گذاشت رو کولشو رفت دستشو گذاشت پشت  ینگاه تند
پخش شد دستمو تو دست رادمان دستشو  میاهنگ مال هی دنیرقصیکه همه م یگاهیسمت جا

  کیعطرش مستم کرده بود تا به حال انقدر به رادمان نزد  یکرد بو میگذاشت پشت کمرم و همراه
 ودکرده ب دای ستبرش مماس بود صورتم گر گرفته بود تپش قلبم بازم شدت پ  ی  نهیورتم با سنبودم ص
 هیبار بود که به  نی اول دیشنیگرومب گرومب قلبم رو م  یاهنگ نبود مطمئنم رادمان صدا یاگه صدا

که   یداشتم حس یخجالت بکشم حس خوب  ایمعذب باشم  نکهیا یبه جا یبودم ول کیمرد انقدر نزد
بلند   وبود سرم دهیفا یب  یاز اروم بشم ول کمیه حال تجربه اش نکردم چشام رو بهم فشردم که تا ب

صورتمو از نظر گذروند با حالت   اتیدوختم با چشماش جزئ  راشیجذاب و گ یکردمو نگاهمو به چشما
که اهنگ قطع شد و برق ها روشن شد همه  میکردیشده بود هردوتامون بهم نگاه م رهی بهم خ یخاص 

 وستاناومد دستمو گرفت روبه همه گفت:د یتهران  یکه اقا نمی برامون دست زدند خواستم برم بش
  کیما شر یو در شاد  نیو امشب رو  کنار ما بود نیازتون ممنونم که از دعوت من استقبال کرد زمیعز

مراسم  می نتونست یلیس گلم هستش که نابه دالو عرو  زمی بودنتون بخاطر پسر عز  نجایا لیدل نیشد
   میری گیدوتا عاشق م نیا یبا شکوه برا  یعروس هی ندهیکه در ا  رمیبگ

که در واقع اصال وجود نداشت رادمان هم از  زدی حرف م  یاز عشق  زدوی همچنان حرف م یتهران  یاقا
  میکه خودمم باورم شده بود که واقعا عاشق هم کردیچنان عاشقانه بهم نگاه م ه یماهر گریاونجا که باز

که  دمی از کارکنا پرس یکیدعوت کرد  از  یدنیحرفاشو تموم کردو همه رو به صرف نوش  یتهران  یاقا
 باال اشاره کرد  یکجاست؟اونم به طبقه  یبهداشت   سیسرو
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ناخوداگاه جلو رادمان  یصدا  دنیبود با شن یبهداشت سیدر سرو نیپله ها باال رفتم مطمئنا اخر از
 از اتاقا توقف کردم  یکی

زن رو نداره من اصال   هیاجاره به اجبار پدرم قبولش کردم واسه من نقش  هیدختره  نیا انی :شارادمان
 دونم یاون رو همسر خودم نم 

 ؟ یکن ی بلغور م یدار  هیچرتو پرتا چ  نی؟ای:اخه چه اجبار انیشا

رو که باباش اونو   یپول با من ازدواج کرده اخه دختر  ی:پدرش به بابام بدهکار بوده اونم به جا رادمان
 ن یمن نقش کلفت رو داره هم یاون تو خونه   کاریچ خوامیرو من م خوادینم

 رفتا...... نیا  دهینشو دختره گناه داره از تو بع ونهی:دانیشا

رو بشنم با دو به سمت   انیحرف شا  ینموندم که مابق گهیمن شوکه شد د دنیبرگشت با د رادمان
هم برام  یدار شده بود اصال مگه غرور  حهی غرورم جر گرفتمیم شیداغون بودم داشتم ات دمیدو اطیح

 یبه صدا زدنا ختمیریاشک م دمویدویبود م یاز هر ادم یکه خال الیبزرگ و اطی مونده بود تو ح
 دنمیرو دو یالم بد بود که تعادل نکردم انقدر ح  ییاعتنا زدی اسممو صدا م مودویرادمان که پشت سرم م

خوردم رادمانم از فرصت استفاده کردو خودشو بهم رسوند شونه هامو گرفتو   نی نداشتم که با ضرب زم
 ؟ ه یها چ یباز  ونهید نیچت شده؟ا  زدی م ادیفر

 کردم ی م نشی با اشک نفر دمیکوب یاش م نهیمشت به س با

کردم که انقدر   کارتیبه کارت دارم مگه من چ یمگه من اصال کار  یخوایاز جون من م یچ  ی:لعنتمن
  یچکسیمنو ه ییخوایمعلومه که توهم نم خوادیمنو بابامم نم یگیارررره تو راست م  یکن ی غرورمو له م

 دواجمگه دس من بوده که باهام از یپاش ی من تنها تو چرا رو زخم من نمک م کسمینخواسته من ب
 ازدواج بدم  نی من بخاطر بابام مجبور بودم تن به اخواست پدرت بود  نیا یکن

 دم یکوبیاش م  نهیبه س تمیرخیو اشک م  زدمیم زجه

که صورتمو تو حصار دستاش   ختمی ریشده بود همچنان اشک م رهیتوهم رفته بود بهم خ  اخماش 
گرفت و با آغوشش مهر سکوت به لبام زد چشام بسته بود مکان وزمان از دستم در رفته بود انگار  

تو موهاش   یافتاده بود ازش جدا شدم رادمان کالفه دست یچه اتفاق شیپ قهی رفته بود چند دق ادمی
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  یخداحافظ  رمی داخل م یای ب ستی الزم ن یکه واسه خودت درست کرد یسروضع نیگفت با ا دویشک
 ال یرفت سمت و  امیم کنمویم

کرده بود با دستم بازوهام رو   ری بودم که تموم وجودم رو تسخ یمن همچنان تو شوک آغوش  یول
که تو وجودم بود تو بازوهام جمع شده بود انقدر داغ شده بود که  یلمس کرده بود انگار تموم خون 

اون که منو  کردی با من م نکارو یرادمان چرا ا ومدی داشت سرم م ییمن چه بال کردمی حسش نم 
اش بشم کل  چهیباز خوام ینم ؟منیچ  گفتیم انیرو که به شا  شیپ قهیچند دق یخواست حرفاینم

عاشق بشم امکان   دیبتونم احساساتم رو کنترل کنم من نبا دینه نه نه من با  دمیرو زجر کش  میزندگ
و ناخوادگاه   شمیخود م  یخود ب یاز خود ب  نمشیبیم  یکه وقت هیمبهم چ یحس ها   نیا ینداره ول

 اخه؟  هیچ درد نی ا رهی ضربان قلبم باال م

 نهیاز ا میشد  نیرو از نگهبان گرفتو سوار ماش   جیسوئ دمیپانچوم رو از گرفتمو پوش فو یاومد ک رادمان
شده بود اشک هام رو صورتم خشک شده بود از چهره    اهیبه خودم نگاه کردم رو صورتم س نیماش ی
 خودم وحشت کردم  یا

بود که تو عمرم استشمام  ییبو ن یبهتر نیپروند دست خودم نبود ا یعطرش هوش از سرم م نیا اه
 زد ی به موهاش چنگ م  کردوی نفسشو با حرص فوت م قهیکردم انقدر اشفته بود که دم به د

شدمو خودمو به اتاقم رسوندم در رو از داخل قفل کردم با   ادهی پ یبدون حرف  میدیخونه که رس به
مثل خورده به جونم  کردیلحظه هم منو ول نم کیهمون لباسا رو تخت ولو شدم فکر اون آغوش  

  ولباسامو از تنم در اوردمو دست و صورتم ینصف شب بود به سخت  3افتاده بود به ساعت نگاه کردم 
منتظر   یط ی شرا  چیبرد تحت ه ی اصال خوابم نم  کردمیم  یخوابم پناه اوردم هرکار  شستم باز به تخت

اذان وضو گرفتمو   یاز اشوب درونم کم بشه  ...  با صدا  کمیشدم که اذان رو بگن نمازمو بخونم بلکه 
به  گاهمسجاده م رو وسط اتاق انداختمو و مشغول نماز خوندن شدم بعد از تموم شدن نمازم ن

در رو قفل   ادی ب ادمیکه  ییتا جا کردی داده بود و به من نگاه م هیتاد که تو پارچوب در تک رادمان اف
 که من متوجه نشدم....  نجاستیتاحاال ا یاومده بود داخل اصال از ک  یکرده بودم چجور 

 ؟ یخون یو گفت:تو نماز م  دیبه سجاده ام کش  یاومد داخل و روبه روم نشست دست رادمان

 خونم ی :اره نماز ممن

 شه؟ ی:همرادمان
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 تعجب گفتم:اره چرا؟  با

  خوندی مامانم نماز م یوقت شهیهم  امیتو بچگ یمامانم انداخت ادیمنو  دمتیکه د یحالت  نی:با ارادمان
 کردم ینشستم و با لذت به نماز خوندنش نگاه م یم

با حرفاش حال منم ادم معصوم  هیشده بود به  لیتبد شناختمینبود که من م یاون رادمان نیا
 کرد یدگرگون م

 ؟ یخونی :تو خودت چرا نماز نمگفتم

 ؟ یدیم ادی:بهم رادمان

با تعجب   دمیگونشو بوس ادیز ی از خوشحال  رمویحرفش نتونستم جلو خودمو بگ نیشوق و ذوق ا با
 خوام یانداختمو گفتم معذرت م ری بهم نگاه کرد که زود سرمو به ز

 چونمو گفت:به من نگاه کن ریگذاشت ز دستشو

شوهرتو   یکه نکرد  یکه تو چشماش بود گفت:کار بد یخاص  طنتی شرم نگاهمو بهش دوختم با ش با
 داد  لمیچمشک هم تحو هیپشت بندش   یدیبوس

 بخوابم  دی من با گهیدستپاچه شدمو زود از سرجام بلند شدم و گفتم خب د که

 گه ید یکرد  رونمیمزاحم نشو علنا ب  یعنی نی:ارادمان

 نبود نی:نه نه منظورم امن

  رمیرادمان:باشه من م ومدیکه محو صورتش شدم چقدر خنده بهش م دیانقدر قشنگ خند دیخند
 رم ی نم یکن رونممیب گهی اونوقت د امی م یخونی نماز م یبازم وقت یول

باختم  یخودمو بهش م  دیو درم پشت سرش بست زانوهام خم شدو افتادم وسط اتاق من نبا  رفت
چادرمو از    یبا کرخت   کردمی حماقت م  دیشدم که دوسم نداره که ازم متنفره نبا  یم یعاشق کس  دینبا

خوابم   یک  دونمیرادمان بود که نم  ضیضد ونق  یکارا ریسرم کندمو خودمو انداختم رو تخت فکرم درگ 
  ریبه دست و صورتم زدمو لباسامو عوض کردمو از پله ها سراز یبود اب  10شدم ساعت  دارید صبح ببر

 نیواقعا ا کردمی داشتم به عقلم شک م گهیبود د دهی شدم چشمم به رادمان افتاد که رو مبل خواب
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تم باال سر  صبحونه رو اماده کردم رف  زی ساعت از روز سابقه نداشت که خونه باشه رفتم تو اشپزخونه و م
مچ   کهوی موقع خواب هم اخم داشت دستمو جلو بردم که به موهاش دست بزنم که  یرادمان حت

.قلبم تند میکرد ی دستمو گرفت تعادلمو از رفتو افتادم رو شکمش اون با تعجب من با ترس بهم نگاه م
باز به  ن دماکه را دیکشی عطرش منو مثل اهن ربا به سمت خودش م یبو دی لرزیدستام م  زدیتند م

  کنهی با خودش م یحالت خودش برگشت منو پس زدو از جاش بلند شد.اه لعنت به من االن چه فکر 
 اگه بتونم بهش  نگاه کنم   گهیعمرا د

باهاش رو   یی اروینشسته بود و مشغول خوردن بود من تو سالن نشسته بودن قدرت رو زی سرم رادمان
و رفت باال من از  رونی بهم نگاه کنه از اشپزخونه اومد ب نکهیبدون ا نینداشتم اصال بعد از چند م

دادم   رتلقمه واسه خودم گرفتم و به زور قو کیفرصت استفاده کردمو خودمو به اشپزخونه رسوندم 
از   نیین خودش اومد پااف اف در بلند شد خواستم برم درو با کنم که رادما یجمع کرد که صدا   زویم

 که تو دستش بود اومد داخل  یشکالت یبا جعبه  انیدر نگاه کردو درو بازکرد شا یچشم

 بلند گفت سالاااام بر اهل منزل  یصدا با

ناقابله اوردم که  نمیرادمان دست داد و اومد طرف من و جعبه رو دستم داد و گفت:سالم زنداداش ا با
بدم زمونه برعکس   یرن ی بهتون ش د یو منه بخت برگشته با نیواج کردشما ازد دی کن  نیری دهنتون رو ش

 شده بخدا 

 ان یاقا شا نیکردم و گفتم:سالم خوش اومد ی حرفش تک خنده ا با

 :ممنون زنداداش انیشا

   دیبشن  دیی:بفرما من

  یمهم ن یادم به ا هیرادمان بد عنق که اصال انگار ن انگار  نیا یزنداداش که به فکرم   ی:مرسانیشا
اخه  ی کنی تحمل م نویا یتو چجور  کنمی اومده خونشون)به خودش اشاره کرد( اصال واال تعجب م

 ششش یییا

و اگه من   هیعصبان  انیحرفش ناخوداگاه نگاهم رفت سمت رادمان که معلوم بود از دست شا نیا با
خوش رنگ رم کردمو  ییچا هیانداختمو رفتم سمت اشپزخونه  ری به زکند سر  ینبودم کله اشو م 

  ور  ینیاورده بود رو گذاشتم کنارشو از اشپزخونه خارج شدم س انی که شا یو شکالت ینیگذاشتم تو س
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از فنجون ها رو برداشت و روبه رادمان  یک ی انیمبل ها نشستم شا یک یخودمم رو   زیگذاشتم رو م
 ن یایمنم اومدم که به شماهم بگم شب ب رونی ب میریگفت:امش با بچه ها م

 م یای:ما نم رادمان

 گهید ایب  گذرهیفردا جمعه است بهمون خوش م اری نه ن گهی:دانیشا

 م یاینم گمیرو مخم راه نرو م  انی :شارادمان

 برم ی م نوی من تسک ای:باشه تو نانیشا

 کنه سیبود خودشو خ کینزد انیبهش رفت که شا ی:چنان چشم غره ارادمان

رو    یمونی م یکن ی انقدر حرص نخور داداش من اخرش سکته م یزنیچرا زور م برم ی :باشه بابا نمانیشا
 دستمون ها

 نفسشو با حرص فوت کرد رادمان

 نکن  تیاذ گهی د ای:جون من ب انیشا

 نزد یحرف  رادمان

  یچ یتو دلش ه ی:سکوت عالمت رضاست قربون داداش خودم برم که درسته اخالقش سگه ولانیشا
 ست ین

  انیشا میگپ زد گهید کمی  ارهیخوب بلد بود حرص رادمانو در ب   یلیحرفاش خنده ام گرفته بود خ از
  کنمیادرسو برات اس م نیاونجا باش 8ساعت دینکن  ریبرم شب منتظرتونم د  دیبا گهیگفت:خب د

رو مرتب کردم فنجان هارو هم شستم رفتم تو اتاقم و داخل    زیم یرف رو انیو شا میکرد یظ خداحاف
  یاسی یو روسر  یمشک یو صندل ها  یبلند با ساپورت مشک یاسی یمانتو هیکمد رو از نظر گذروندم 

که مال خودم بود رو   یبار لباسا ن یاول یرو گذاشتم رو تخت که واسه شب بپوشم به لطف رادمان برا
فکر   نکهیبدون ا  دمیگرفتم ربدوشامبرمو پوش یدوش سر سر  هیبود  5 ی..... ساعت دم دمادمیپوش یم

  ینی ه رونیب  که همون لحظه رادمان از اتاقش اومد رونیکنم که ممکنه رادمان هنوز خونه باشه رفتم ب 
 ؟ یکن ی موهاتو خشک نم  چوقتی :تو چرا هنمیعقب گرد کردم که رادمان گفت صبر کن بب  دمیکش
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  ری اصال تعادل نداره بخدا سر به ز نیحضرت جن ا ایبود؟ یچ سوال  نیا دونست؟اصالیاز کجا م  نیا
 نکردم  دایانداختمو گفتم سشوارو تو اتاق پ 

  یسشوار مسافرت هیکنار تخت رو باز کرد  هیعسل یقو کشواز تعجب چهارتا شد هلم داد تو اتا پشاش
  یبودم عجباااا منو نشوند رو صندل دهیاصال ند نویکرد چون من ا بیغ نکهی اورد مثل ا رونیازش ب 

  ردی موهامو لمس مک نکهیو سشوارو به برق وصل کرد مشغول خشک کردن موهام شد از ا نهیا یجلو
دادو   تیبالخره رضا نیشد ناخوادگاه چشام بسته شد بعد از چند م یبهم منتقل م  یحس خوب

حرفم جا    نیخودمم از ا یکه هست یکه گفتم مرس رونی سشوارو خاموش کرد  خواست از اتاق بره ب
رفتارام دست خودم   ایرفت تازگ   رونیبرنگشت و از اتاق ب   یول ستادیحرفم سرجاش ا نیخوردم با ا

  یمن حت رفتیم ادمیکنارم بود زمان و مکان  یوقت دادیبهم ارامش م فقط بودن رادمان کنارم  ودنب
  الیبود؟دست از فکر و خ  یچ ؟جوابمیاالن؟االن چ یول  دمیترسیازش متنفرم نبودم و فقط ازش م 

به  نهیاز تو ا دمیبرق لب لباسامو پوش هیو ملیر کمیکرم به پوستم زدم  کمیبرداشتم و موهامو بافتم 
رادمان نبود که اونم اداشت از اتاقش    یول  نییخودم نگاه کردم واقعا خوب شده بودم از پله ها رفتم پا

اب دهنمو قورت دادم بازم اون  دنشینقص بود با د یو ب  یعال  شهی*ومد بازم مثل همیم رونیب
بود به   هدیش پو  یبا کفش کالج طوس یمشک  نیو شلوار ج  یبلوز مشک  هیحس ناشناخته اومد سراغت 

    ادیهم بپوشه بهش م  ینظر من رادمان گون

   میدستم گرفتم باهم از خونه خارج شد فمویبا اومدنش منم از سرجام بلند شدم ک همزمان

رو زدم با گوش کردن   play یجسارت به خرج دادمو خودم دکمه  نباریا میرادمان شد  یپورشه  سوار
 داشتم  یدیشد یعالقه   نیتو ماش یقیموس

 توام   شانیپر یمو  یشده  شانیپر من

 که مسلمان توام  میبگو  ستیاگر ن   کفر

 تو شدم  اهی س یگرفتار توو مو من

 سرکش به خدا   من

 و به راه تو شدم  رام

 تازه کند  یمن هر نفست معجزه ا یوا یا
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 امد که مرا با تو هم اندازه کند عشق

** 

 بهرام)اتش(  رضا

با حال و روز من مطابقت داشت    بیاهنگ عج نیسمت رادمان ا دیعشق که اومد نگاهم چرخ حرف
  نکهیا کوبهیم  واریقلبم خودشو به درو د نکهیا ارمینفس کم م دنشیبا د نکهیمن واقعا عاشق شدم؟ا 

ادم  نی من ا یحس هارو تا به حال تجربه نکردم ول  نیعشقه؟من ا نایا کنهیعطرش منو مست م 
رو دوست دارم   خیکوه  نیازم متنفره من ا هیکه از وجود من ناراض یادم نی دست دارم ا مغرور رو

دوست   نیهم دهیکه منو عذاب م یز ی چ یشده ول ن یری انقدر دوسش دارم که اخماش هم برام ش
  شنیرو که دوست دارم ازم دور م  ییکسا شهیطرفه است من هم هیداشتن 

گوشه پارک کرد باهم از  هی نویساعت ماش میبرگشت طرفم که زود نگاهمو ازش گرفتم بعد از ن رادمان
قشنگ   یل یواقعا خ میباال رفت ی ب یداشتم و از سراش  یدربند بود کنار هم قدم برم میشد ادهیپ  نیماش

برام بخره   خواستمیلواشک ها والوچه ها دهنم به اب افتاده بود و عمرا اگه از رادمان م دنیبود با د
  یبودم ول دهیاز باران شن  یل یدربند رو خ یغذا ها ف یتعر میشد  کیش یاز رستوران ها یک یوارد 

برامو   انیداخل که شا  میاومدم رفت انیکه به لطف رادمان . صد البته شا امیشد ب ینم  چوقتی+++ه
بود سالم دادم که  انی اهم به جز ش گهیتا پسر د 3تا دخترو   4نفره که  10 ز یم هیدست تکون داد 

منم تشکر کردم و گفت خب خب همه که رادمان رو   یاومد گفت سالم زنداداش خوش اومد  انیشا
  یعیزنداداش من  شونیکنم...ا ی خانم خوشگل و با وقار رو بهتون معرف نیکه ا دیصبر کن   نیشناسیم

بود به منو   تعجبکه همه با دهن باز که از  نهیدمان هستش اسمشم تسکهمسر داداش گرام را
  یاز شما نداشتم ول یدست کم  دمیمنم اول که هم نی گفت:حق دار انیکه شا کردنیرادمان نگاه م

 انیرفت وشا  یبالخره رادمان شما عقلشو از دست دادو زن گرفت که رادمان بهش چشم غره ا
 نکرد  ییاعتنا

 نگاره   نیمن نشسته بود اشاره کرد ا یرو دختر که روبه  به

بود بهش    یو لب و دهن متناسب که کال دختر خوشگل یطوس یبود چشا  یبا موها یدختر  نگار
 لبخند زدم که اونم جوابمو داد

 رو دست منم زده   نیا پمونیاک طونی ش لوفرهین نمیاشاره کرد ا شیبغل دست به
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گفت:صبر کن پاش   یو لب پروتز بود که با حالت خاص  یمشک  یدختر سبزه با چشم و ابرو هی لوفرین
 کن   لیگرم بشه بعد منو خوارو ذل

از حرفاش خنده م   شششییییا دوننیاخالق منو م گهیهمه د یمنو برد یکه جلو عالمو ادم ابرو تو
خودشون  انیشا گهیکن دکنه که رادمان گفت بس  ی رو معرف یگرفته بود منتظر بودم که نفر بعد

  شو مظلومانه سرجا  دیلباشو ورچ انیشا گهید نیاخه بش یکن ی زبون دارن تو چرا انقدر ورجه ورجه م
سفارش   کیشلیداشت همه باهم ش یبرنم  یدست از شوخ  یط یشرا چیپسر تحت ه نینشست ا

و   رونیهمه شون رفتن ب میغذاها مون رو که خورد دهی مزه م کی شلیدربند با ش انیبه قول شا میداد
  یباهم هماهنگ یل یاخه خ دمیکارشون خند  نیافتاد گردن رادمان بماند چقدر با ا زیحساب کردن م

 داشتن

 م یهست بگو ماهم بخند یخنده دار  زی گفت:چ رادمان

 عادت کردم  شونهیشگیباز گفت:کار هم  میساکت شدو حرفس نزد که

  یچپ انگار ن انگار کل  یعل یمنتظر ما بودن و خودشون رو زده بودن کوچه   یکه همگ رونیب رفتم
  تیرضا گهید یو تخته باز  ونیکرده باشن  بعد زا رفتن به سفره خونه و قل یرادمان خال  بیپول از ج

  شتاون شب بهم خوش گذ  میریرادمان رو فاکتور بگ  یخونه اگه اخم و تخم ها میدادن که برگرد
دوش گرفتم که  هیبود رفتم تو اتاقم   یاز خستگ یافتاده که ناش یبا شونه ها  میدیبه خونه رس یوقت

که اب   نییگذشته بود رفتم پا  2ساعت از  دمیحالم جا اومد موهامو خشک کردمو لباشامو پوش
کام   گاریشده بود واز س رهیکه پر از دود بود شوکه شدم رادمان به روبه روش خ   یسالن نیبخورم با د

نشستم دستمو گذاشتم رو بازوشو تکونش دادم سرشو   کشو ی تو عالم خودش نبود رفتم نزد  گرفتیم
 چرخوند طرفم گفتم حالت خوبه؟ 

 ؟یهست ی شد؟اصال تو ک داتی:تو از کجا پرادمان

  نیبا ا قی عم دیکرد و بو کش کیسرشو به گردنم نزد یکن ی فرق م شناسمیکه م ییادما یبا همه  چرا
 دگرگون شدکارش ح+الم 

استشمام کردم به چشمام نگاه کرد و   میبو رو من تو بچگ نیا یدیمامانمو م  ی:بو رادمان
با   کشهیسمتش م  شتریداره که ادمو ب یز یچ هیچشات  کنهی گفت:چشمات. چشمات ادمو مسخ م

خودمو پرت کردم تو   یفکر  چی ان بدون ه کی دیکوبیام م  نهیتاب خودشو به س  یحرفاش قلبم ب
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به خودم   می تو اون حالت بود قهیچند دق  کردیرادمان کمرمو نوازش م   ختنیریم  بامها یبغلش اشکام ب
سربار   هیکه منو فقط  یاومدمو ازش جداشدم خودمو به اتاقم رسوندم...من دلمو باخته بودم به کس

وجودم ناراحتش   نکهیبود که از ا  انقدر بد ییوقتا هیرادمان رو بشناسم  تونستمیمن اصال نم دونهیم
امشب چشاش   یول  کردمیانقدر خوب که رو ابر ها پرواز م ییوقتا هی شدمیاز خودم متنفر م  کنهیم

تاب تر کنه رادمان   یحرفاش قلبمو ب شدیبود که باعث م  یاون نفرت قبل رو نداشت چشاش جور 
عشق   کنهی ترم م  ونهیکه با حرفاش د دونستیوقته دلمو بهش باختم نم   یلیکه من از خ دونستینم
برام اشنا تره تموم وجودم بودن رادمان رو   یگر ی د ینااشنا بود که االن از هر واژه  یواژه  هی
بعد اون شب    کردی بشم رادمان خودشو از من دور ترو دور م کیبهش نزد تونستمیاما نم خواستیم
حال من هم روز به   کردینگاهمم نم یسنگ حت  کهیت هی نبود شده بود  یخبر از رادمان مهربون  گهید

  یاز ب کمیوبا بو کردن لباساش  رسوندمی شد روزها که خونه نبود خودمو به اتاقش م یروز بد و بدتر م 
پشت در اتاقش   رفتمیم داشتمیبالشتمو برم دیخوابیشب ها که رادمان م  کردمی درونم رو ارامو م یتاب
که خودشو و   یمن شده بود عشق یتو اتاقم زندگ  رفتمیشدنش م   داریو صبح قبل از ب دم یخوابیم

درخواست   چوقتیمنو تنها تر از قبل کرد کاش ه میاومدن رادمان تو زندگ کردی م غی بودنشو ازم در
  خواستی از من واسه رادمان سخت بود اون منو نم شتریازدواج ب  نیا کردمیرو قبول نم  یتهران  یاقا
 شتنش بود دا  یبازم برام نعمت بزرگ  یکه هرچند از دور ول ین عاشقش شده بودم واسه منم یول

  کردمی بودن رادمان رو کنارم تصور م ایتو عالم رو نوشتموی م امییشده بود همدم من همدم تنها نوشتن
. 

 فصل عاشقاس!  زییپا  یراست به

 نها هم هست  ت  ی؛بلکه فصل عاشق ها  ستیدوطرفه ن یفصل عاشقانه ها زفقطییپا

 بود پر از حسرت!  یمن فصل  یبرا  زییپا

که دست در دست هم از عاشقانه   ییبا لذت به عاشق و معشوق ها کنمیرا نگاه م  رونی پنجره که ب از
  ستیجارو کردن برگ ها  زییکه سهمش از پا  یرفتگر  ای.گذارندیبرگ ها قدم م  یو رو  ندیگویم شانیها

 کند   یکه او را فقط خسته م 

   کندیرا جارو م   یز ییپا یبا لذت برگ ها نگونهیرفتگر هم عاشق باشد که ا د یداند؟شایچه م یکس

 اما تنها نه   کردمی تصور م یزرد و قرمز نارنج یانبوه با برگ ها یدرختان نیخودم را ب المی در خ شهیهم
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  یباشد ول مانیشاهد عاشقانه ها  زیی تا پا یر یبگدستم را  یایب  نکهیا کردمیتورا هم تصور م المی خ در
 ! ییا یرسد و و هرگز نم   یم انی به پا زیی افسوس و صد افسوس پا

اتاق رادمان شدم مثل معتاد ها شده بودم کمدش را باز   ی روز هاا راه ی هیرا بستم و باز مثل بق دفترم
که نفس کم اوردم   یرا با لذت بو کردم طور  کندیرا که موقع خواب تنش م یراه راه  راهنی کردمو پ

که تو اتاقش   یرو بغل  گرفتم به عکس راهنیکرد رو تخت نشستم و پ یمسکن عمل م کیمانند  یول
عطرشو بو   گهید کمی دیتپ یخوشحال شده باشه چون با شدت م دنشیشدم قلبم انگار از د رهی بود خ

که زوتر از اتاق برم چون ممکن بود رادمان  دادیعقل دستور م یول  خواستی دلم نم نکهیکردم و با ا
 لو برم   ادویب

 نیدوش اب سرد گرفتم ا هیاوردم خودمو انداختم تو حموم و  رونی تو اتاقمو لباسامو از تنم ب رفتم
دادمو حولمو دور خودم   تیساعت رضا میتنم کمتر بشه بالخره بعد از ن یکه گرما شد   یباعث م

 نیا ودب ستادهیرادمان جلود روم وا  ارمی بود شاخ در ب کی روبه روم نزد یصحنه   دنیکه با د دمیچ یپ
  کردیرادمان همچنان نگاه م میهمچنان بهم زل زده بود کنه؟یم  کاریبرگشته؟اصال تو اتاق من چ یک
بودم که نفساش به صورتم   کی بردم سمتش و دستمو گذاشتم رو چشماش انقدر بهش نزد رجهیش
 از ترس اب گلومو با صدا قورت دادم  خوردیم

و   شیزد که دلمو به درد اورد حرفاش پر از ن  یکه بتونم لباسامو بپوشم پوزخند رونی : فقط برو بمن
نفسمو فوت کردم تند و   یبا اسودگ رونینگاه کنه از اتاق رفت ب  نکهیبدون ا بود عقب گرد کرد هیکنا

داشت که   یچه کار  قمندم واقعا رادمان چرا اومده بود تو اتا یکه باز دوباره سوت دمیتند لباسامو پوش 
از   اوردموی تو اتاقم موندم اخر سر هم طاقت ن یبرام سوال شده بود چند ساعت  ده؟یکش نجایاونو تا ا

 نکهیشده بود بدون ا  رهیخ ونی تلوز یبود و به صفحه   دهیرادمان رو مبل دراز کش رونی اتاقم رفتم ب
گذاشتم از اشپزخونه خارج   کی کبرش  هیو کنارش  ختمی ر ییچا هیمتوجه بشه رفتم تو اشپزخونه 

 رادمان متوقف شدم یخواستم برم که با صدا زیرو گذاشتم رو م   اتیمحتو یحاو  ینیشدمو س

 م یری م 7ساعت یخواسته توهم باش  انهیتولد شا امشب

 اتاقت گذاشتم زیکردو گفت:تو پاکته کنار م  یدست شیبگم لباس ندارم که خودش پ  خواستم

اومده ود تو اتاق جواب سوالمو  نیتشکر کردمو از پله ها رفتم باال پس بگو صبح بخاطر هم ازش
  یسرهم هی داخلش رو نگاه کردم   اتیمحتو یاسی یاپاکت بنفش بود با گل ه هیگرفتم رفتم تو اتاقم 
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و    دیهاش کال مروار نیبراق کار شده بود است یکمرش سنگ ها یبود رو بایاز حد ز  شیکه ب  یکرم
رادمان رفتم که انقدر به فکر من بوده و برام   یبود واقعا محشربود تو دلم قربون صدقه   یشیاتر نینگ

و   انیشا دم یاخه از اونجا که فهم  میکارو کرده که وقت تلف نشه وزودتر بر نی ا دمیشا دهیلباس خر
 ...  کنی بهم نزد یل یرادمان خ

چرا اصال به چشم رادمان  دونمیاومد نم یخودمم از خودم خوشم م یکه به خودم نگاه کردم حت  نهیا از
 دید یچشاش منو نم  چوقتیومدم چرا ها ینم

  نیا یچشم عرب  شیهاشو هم فر کرده بودم رژلب کرم رنگ و با ارا نییبودم و پا ختهیدورم ر موهامو
  بایرو ز کلمی قشنگ بود و ه یلیداده بود لباسا تو تنم خ ادیباران بودم که بهم  ونیرو مد  یشیشگرد ارا

و از اتاق   برداشتم فمویرو سرم انداختم ک یو روسر  دمیرو پوش  دمیسف یمجلس ی مانتو دادیتر نشون م
  یشماره  هیزنگ خورد  میاونجا هم نبود گوش نییرادمان تو اتاقش نبود از پله ها رفتم پا رونیرفتم ب

رو قطع   یو گوش   نییپا  ایگفت ب یا گهیبدون حرف د دی چی پ  یرادمان تو گوش یناشناس بود که صدا
نشسته بود رو فرمون ضرب   نش یرو زدم رادمان تو ماش  نگیپارک  یو طبقه کرد سوار اسانسور شدم 

  یمشک  نیشلوار ج هیزدم اخه لباساشو با من ست کرده بود  یلباسش لبخند گشاد دنیگرفته بود از د
بود تو دلم قربون صدقه اش رفتم   دهیهمرنگ لباس منم پوش یکت تک کرم هی ی مشک رهنی پ هیبا 

هم بهم  ینگاه میاصال ن  مانبشم سوار که شدم راد ینقص بوی ع  یادم ب نیواقع احق داشتم عاشق هم
ظاهرا  میهامو از عطر تنش پر کردم از شهر خارج شد هیر  ینکردم با سرخوش  ییباز اعتنا  یننداخت ول

  مویشد  ادهیپ  نیمجلل نگه داشت از ماش یالیو هیجلو   نیادرس لواسون و فشم بود بعد از چند م
مشروب   ی نور چراغ بود و اهنگ بو جاهمه  میکه شد ال یوارد و میقدم برداشت  الیکنار هم به سمت و

بود  ستادهیبا کنار چندتا پسر و چندتا دختر وا انیبودن شا دنیحالمو بد کردم همه مشغول رقص
ا جدا شد و اومد سمت ما رادمان رو در اغوش  درحال حرف زدن بودن چشمش که به ما افتاد از اون

بود برگشت طرف من با هم  کینزد مانحد به راد نیشد چون تا ا یم میحسود  انیبه شا یگرفت حت
  انی رادمان با شا  میاز مبل ها نشست یک یکرد و رو ییو بهم خوش امد گفت مارو راهنما میدست داد

ازم نخواست که منم باهاش برم اصال به   یبود حت ستادهیکنارشون وا انیکه شا یرفت سمت جمع
لباس کوتاه   هیاومد استقبالم  ییبا خوش رو  لوفریتا کردمو کنارم گذاشتم که ن م یدرک مانتومو با روسر

 م یرو بغل گرفت گهیبود موهاشم باال سرش  جمع کرده بود هم د دهیقرمز پوش
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خودتو خوشگل نکن به   ینجور یابا نکن ا ب یماه شد کهی ت هیمثل  یجونم خوش اومد  کنی:تس لوفر ین
   کنهی نگاهت م  یچجور  نیفکر دل رادمانم باش بب 

 که بهش نگاه کردم نگاهشو ازم گرفت  نیهم کردیسمت رادمان با اخم بهم نگاه م دیچرخ نگاهم

 نزدم  یانداختم و حرف  ری سرمو ز دمویلبخند به روش  پاش  هی لوفری حرف ن به

 بشه  یکه چ  یستادیوا نجایا  میبرقص میبر ای:ب لوفر ین

 همنجا راحتم یجان مرس  لوفری:نه نمن

 بد و بدو   ستیمن راحت ن گهید ای:بلوین

 رقص   ستیو دنبال خودش کشوند سمت پ دیکش دستمو

 دادمیمنم اروم خودمو تکون م  دنیرقص یم  ادیپخش شد همه با هم با سرعت ز کسی میر اهنگ
  یسرجا میرفت مین یبش میرو کمرم نشست برگشتم سمتش رادمان بود بهم اشاره کرد که بر یدست

  یل یکرد و لب زد امشب خ کیرادمان سرشو به گوشام نزد  کردمی همونطور که به جمع نگاه م مونیقبل
حبس شد ضربان قلبم رو هزار بود  از حرکتاش جا خوردم   میا نهیحرفش نفسم تو س   نیبا ا یشد  بایز

 انیازم فاصله گرفت شا  انی با اومدن شا  مییمن تو حال خودم نبودم اصال انگار ن انگار که کجا
 هاااا  اسیپسر دن  ن یو بهتر نیتر پیامشب تولد خوشت  یناسالمت نیینجا یگفت:عه شما که ا

 داشت   یبرنم  یخدست از شو  یط یشرا چیگرفت واقعا تحت ه خندم

 نمی بی نم  ینیو بهتر پیحالت خاص اطراف و نگاه کرد و گفت:من که پسر خوشت هیبا  رادمان

   ینیب ینم گهید یاز بس کور  شیییییبهش اخم کرد و گفت:ا انیشا

 دماااا یبود بهت حق م ن یو بهتر پی :اگهم نظورت از خوشترادمان

 اخه چندش پهی تو کجات خوشت ادی :برو کنار باد بانیشا

بود   کیرادمان زوم کرده ودم نزد ی انقدر رو ختیر یکه دلم هر  دیو جذاب خند کی ش یل یخ رادمان
از فرصت استفاده   دیرادمان بودم و با یها دنیچپش کنم محوش شده بودم عاشق خند یلقمه  هی

 شه ینم بمینص گهیاتفاق ها ناب د نیچون از ا کردمیبهش نگاه م ر یدل س هی کردمویم ی
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از  دمید ی که م یز ی همچنان مشغول کل کل بودن با خنده سرمو چرخوندم که با چ انی و شا رادمان
 بود سکته کنم هم خوشحال بودم هم متعجب  کیتعجب نزد

 یدونه  کی ی کی نسترن بود خواهر  دمیدیخودم اعتماد نداشتم واقعا درست م  یرفتم به چشا کینزد
 هیهمه پسر  نیا ونیاصال اونم م کردی م کاری چ نجایاون ا یول  دیرقص  یاز پسر ها م یکی خودم که با 

دوبار   کهبار بل کیصداش زدم نه   کویاجازه رو بهش داده بود رفتم نزد نیا یدختر مجرد بابا چجور 
ش کردم  نگا  ریدل س هیمن شوکه شده بود خودمو انداختم تو بغلش و  دنیبرگشت طرفم اونم ب د

 که به خودش اومدو منو هول داد عقب

 ؟ید یکه مثل کنه به من چسپ یهست یچته تو اصال تو ک  ی:هونسترن

اون انگار    یول میکردیم  یسال باهم زندگ 19 میشدم منو نسترن خواهر بود ونهیحرفاش د  دنیشن از
نه ؟   یکنی م یشوخ  یکه بهم وارد شده بود بهش گفتم:نسترن دار  یجلو روش باشه با شوک  بهیغر هی

 خواهرت   نیمنم تسک

 ندارم  نیبه اسم تسک ی:من خواهر نسترن

  یخواهر   چوقتی که االن تو وجودم بود گفتم:تو ه یگرفته بود دلم به درد اومده بود با جسارت بغضم
که من  نهیمهم ا یول یر بوداز من متنف شهیهم  یداشته باش یخواستیچون نم یبه اسم من نداشت

چرا   نهعوض کنه از بابا برام بگو از مامان افسا تونهینم یچکسی ه نویو ا یدوست دارم تو خواهر من
 ندارم  ویمن که به جز شما کس نیچرا فراموشم کرد نیازم نگرفت یخبر  چیه گهید

  یبا ما ندار  ی نسبت  چیتو ه اری تند گفت اسم بابا و مامان منو به زبونت ن  یجلو اومد و با حالت نسترن
همون خانواده  میشد میدیرو د یخوش زندگ  یما رو یکه گورتو گم کرد یکه از وقت یادم نحس هیتو 
 کم ندارن  شونیتو زندگ یچ یکه ه یسه نفره ا ی

از  نیخواستی ار بار بودم که فقط مسرب هیمن واستون فقط  یگیزدم و گفتم :اره راست م   یتلخ  لبخند
که   دیام کوب نهیجلو اومد دستشو به س هیمن کاف  یبرا نی که خوشبخت نیهم یول  نیشرش خالص بش

  یکرد یرادمان هجوم برد سمتشو فکشو گرفت گفت:چه غلط نیتعادلمو از دست دادمو افتادم رو زم 
 اشغال یکنیرو زن من دست بلند م   یتو به چه حق
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کامال   شی شونیبود که رگ پ یعصبان یسرجام بلند شدم رادمان از نسترن جدا کردم رادمان به حد از
  نیسوار ماش  میخارج شد الیاز و انیشا  یمعلوم بود رادمان دست منو گرفت بدون توجه به صدا زدنا

  یبود و من از ترس به صندل  ادیز یل یبا سرعت از جاش کنده شده سرعتش خ نیماش میکه شد
شدم   ادهیپ  نیاز ماش  میدیکرد به خونه که رس یسپر  قهیرو با ده د  یساعت میبودم مسافت ن دهیسبچ

داشتم رفتم تو اتاقم که رادمان هم   میوارد خونه که شد  دیکش یم  ریوجودم ت  ی همه  کردی قلبم درد م
ن  ینسترن خون بود انتظار همچ یخودمو تو بغلش انداختم دلم از حرفا  دنشیاومد داخل با د

کردم تا اروم شدم منو از خودش جدا کردو   هیرو از خواهر خودم نداشتم تو بغلش انقدر گر یبرخورد
ات   فهیتوهم بد باش بزار بفهمن که خوب بودن وظ  یشونه هامو گرفت گفت:انقدرخوب نباش لعنت

  یاروم  درچرا انق  یبهت سرکوفت بزنه تو چرا انقدر مظلوم دیاز راه رس  ی هرک توهم بد باش نزار  ستین
بشم بتونم ازت متنفر باشم بتونم از بابام متنفر باشم بخاطر   ک یبد باش که منم نتونم بهت نزد یلعنت

 ...... یول  یازدواج اجبار 

اشتم رو تخت  و منو بلند کرد گذ دیتو موهاش کش ینتونست کامل کنه کالفه بود دست حرفشو
 بره که دستشو گرفتم رونیخواست از اتاق ب 

 نجا؟یا یبمون  شهی:ممن

 برهیکه خوابم م  یکردمو گفتم:فقط تا وقت یدست ینزد باز پ  ینگاه کرد حرف  بهم

از دلهره و   نبار یکنارم دستشو بغل گرفتم ا نهی اونور تر رفتم و تا بتونه بش کمیلبخند زد و گفت باشه  بهم
داشتم چشامو بستمو با ارامش به   یبود ن رادمان بهم حس خوب  کینبود بلکه از نزد یترس خبر 

 خواب رفتم....

اش  نهی باز کردم نگاهم به صورت خوش تراش رادمان افتاد تو بغلش بودم وسرمو رو س چشامو
نرفت تو   شبید یعنیده؟یکه به خودم اومدم اصال رادمان چرا کنار من خواب  کمیگذاشته بودم 

تو بغلش خودمو فرو بردم بغلش برام ارامش  شتری رو لبم نشست و ب یفکر لبخند نیاتاقش؟با ا
موندم سرمو بلند کردمو با عشق به   یحالت م نیبود دوست داشتم تا ابد تو ا ای دن یجا  نیبخش تر

  عیکون خورد سربوسه رو گونه اش گذاشتم که چشاش ت هیبردمو   کیصورتش نگاه کردم  سرمو نزد
من همچنان   دیکش رونی سرم ب ری دستشو از ز یشده بود به اروم داریخودمو به خواب زدم ظاهرا ب

چشامو  اطی با احت دادیدر نشون از رفتنشو م یکه بفهمه صدا دمیترسیزده بودم و م وابخودمو به خ
ذت بوش کردم  تختمو  باز کردم رفته بود سرمو تو بالش فرو کردم عطر تنش رو بالش بود هنوز با ل
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طرح    هیکه روش  دیسف  شرتیت هی رونیگرفتمو اومدم ب   یدوش سرسر  هیمرتب کردمو رفتم تو حموم 
loveجلو رادمان حجاب   خواستمینم گهید دمیهم پوش  یمشک یشلوار برمودا هی دمیبود رو پوش  با یز

با تموم وجودم قبول کردم و االن از ته قلبم عاشقش بودم   نویداشته باشم اون شوهر من بود و منم ا
  یسبکنه موهامو خشک کرمو دم ا  دایکه اونم به من وابسته شه اونم به من حس پ  کردمیم یکار  دیبا

ن تو سالن مثل   دمیباال د یه طبقه رادمان رو ن رونی برق لب به لبام زدمو از اتاق رفتم ب هیبستم و 
لقمه نون  هی تدارکات نداشتم  یحوصله   خورمیم یینداره خودم صبحونه رو تنها  بیرفته سرکار ع نکهیا

  رونی گوشت چرخ کرده رو ب زرینمونده بود از تو فر یز یبود تا ناهار چ 11گرفتم و خوردم ساعت   ری و پن
سرخ کردم منتظر بودم   ین یزم بیس کمی کردم کنارشم  اوردم و دست به کار شدم چند تا کتلک درست

که رادمان بهم زنگ زده  یاوردمو شماره ا مویبه سرم زد رفتم گوش یفکر  میباهم بخور ادیکه رادمان ب
  یبه اروم دی چی کرده بودمو گرفتم بعد از چندتا بوق صداش تو گوشم پ ویسMY LOVEبود و به اسم 

 خونه؟ یا یسالم دادم و گفتم:من نهار رو اماده کردم نم 

 منتظر من نباش  میایمن امروز خونه نم رادمان؟نه

عوض   ییهوی پسر چرا متعادل نبود چرا  نیرو روم قطع کرد ا یگوش یا گهیفقط بدون حرف د نیهم
  خچالیپکر رفتم غذا رو گذاشتم تو   یخوب بود با حالت یل یخ  شیچند ساعت پ  نیشد تا هم  یم

 اشتهام کور شده بود 

به من محل بزاره رفت تو   نهیاومد بدون ا میوقت ومدینصف شب خونه ن  2شب رادمان تا ساعت  اون
خودمم  ی که حت  گرفتیم دهیبازم  رادمان شده بود همون رادمان اخمو انقدر منو ناد  دیاتاقشو خواب

گشت  یو نصف شب برم  رونی رفت ب یشد از خونه م یباورم شده بود که اصال وجود ندارم مصبح که م
شبا   یبعض  یاون انگار نه انگار حت  یزد ول  یو دلم براش له له م دمشید یشده بود که اصال نم یطور 

 الکلش از فرسنگ ها معلوم بود...  یخونه که بو مودیانقدر مست  م 

از   چکدومیکم و کسر نباشه به ه یز یچ خوادیان بود از صبح مشغول تدارکاتم دلم متولد رادم امشب
منم مانتوم رو   رونیصبح که از خونه رفت ب   مونییدوتا می تنها باش  خواستیدوستاش خبر ندادم دلم م

کنم از   داشتبار ازش بر نیاول یبرا  خواستمیبود م ختهی به حسابم ر یتهران  یکه اقا  یبا پول   دمیپوش
کنه  ادهی منو پ  دیمرکز خر هیدست تکون دادمو ازش خواستم جلو  یتاکس هی یبرا رونوی نه رفتم بخو

 پاساژ نگه داشت پولشو حساب کردمو رفت  ه یجلو   نیبعد از چند م
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ثابت موند به طرف مغازه پا تند    یساعت فروش هیپاساژ که شدم چشم چرخوندمو و نگاهم رو  داخل
ساعت ها    انیاز م ارهیرو ب   کشی مردونه و ش  یکردم وارد شدمو سالم دادم ازش خواستم ساعت ها

  کیش  یلیبود خ یاش حباب شهیو سه موتوره بود و ش لیاست یبه دلم نشست دسته   یلیخ  شونیکی
  ینیر ی از ش رونی مغازه رفتم بکردمو از  ابیکنن پولشو ح شیبا بود ازشون خواستم بسته بندیو ز

و مردونه بود    کیش  یلیروش بود خ  ی نیتزئ  لیبیس هیو فقط   دیکه کال سف ییلو یک 1  کیک هی یفروش 
 خواستمیشد نم یبگم اما نم  کیتولدشو تبر سمویکه توم دلم بود روش بنو یبا عشق  خواستیدلم م

اون منو  دونستم یچون م دمیترسیبفهمه که چه قدر دوسش دارم واقعا از عکس العملش م مانراد
 یتاکس هیو کادو تو دستم بود  کی ک یبسته  کنهی رو عوض نم  یز یموضوع چ  نیا دنیفهم  خوادینم

گذاشتم و مواد  خچالی رو داخل   کی گرفتم و ادرس خونه رو دادم پول رو حساب کردمو رفتم داخل ک
گاز رو کم کردم   یرو گذاشتم رو کابنت و دست به کار شدم کارم که تموم شد شعله  یسبز  هورمالزم ق

 هیرو صورتم نشوندم و اخر سر رژ قرمز رو برداشتمو به لبام زدم  کی ش شیارا هیو رفتم سمت اتاقم 
نقص باشه امشب شب  یب یهمه چ خواستمیامشب م دم یقرمز کوتاه رو پوش یحلقه ا  نیاست کیتون

کردمو   نیرو با شمع تزئ  ز یم یبود برق هارو خاموش کردم و تنها اباژور رو روشن گذاشتم و رو رادمان
بخاطر همبن  ادیکه نصف شب م دونستمیبود م  11 یرو روش گذاشتم ساعت طرف ها کیک

  زدینش حرف م در باز شدو رادمان اومد داخل و باتلف  12برخالف تصورم ساعت  یمنتظرش موندم ول 
 بود ی خوب   یلیخوش گذشت واقعا شب خ   یلیخوشحال بود رادمان:اره خ

رو بهم دوخت جلو رفتم و    شیخی رو قطع کرد نگاه  یکرد و گوش یکه به من افتاد خداحافظ  چشمش
به   دوارمیادو رو سمتش گرفتمو با لبخند گفتم:تولدت مبارک ام زیسمت م  دمشیدستشو گرفتمو کش

 ی س ارزوهات بر یهمه 

االنم برام جشن   یجهنم کرد مویزندگ  رونی ب یگم ش میکه تو از زندگ نهیمن ا ینگاه کرد گفت:اروز  بهم
 کیبهت گفتم به من نزد یدار یچرا دست از سر من برنم یخوایاز جون من م ی؟هان؟چیگرفت

 یبد یکه تو سالن بود با صدا یا  نهیساعت رو ازم گرفتو پرت کرد سمت ا یجعبه  چوقتی نشوووو ه
  یچ یدیفهم  دیقفل شده اش غر یدندون ها ری خوردم فکمو گرفت و از ز  یفی که تکون خف شکست

   چیمن نپ یبت گفتم؟به دستو پا

غون دا کیو ک  ختی روش بهم ر اتیمحتو یزد که همه  ز ی به م یداد و که به عقب پرت شدم لگد هلم
 شد با خشم نگاهشو ازم گرف از پله ها رفت باال
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افتادم زانو هامو بغل گرفتمو دستو  هیشوک کارش بودم که نگاهان انگار بهم شوک وارد شه به گر تو
توقعم باال بود اون  یادیبهم وارد شده بود من ز یبد یشوک عصب  شدمیم ونهیداشتم د دیلرزیپام م

  بتامشب ثا یمهربون بود باهام  حس ترحم داشت ول  کمیاون موقع هم  خواستیمنو نم  چوقتیه
  انیو ساعت رو از م  کیاون تا ابد از من متنفره رفتم نزد خوادی و هرگز منو نم چوقتیکرد که ه

  یجان یشور و ه گهیاش شکسته بود همونجا انداختمش د شهیاوردم ش رونی ب  شهیش یشکسته ها
  هرو گرفت ک  دمیکار حد و مرزم رو بهم فهموند اشک جلو د نیردبا انداشتم تموم شوق و ذوقمو کور ک 

دستمو  شهیکف پارکت رو خون گرفته بود ش  دمیتو دستم احساس کردم چشامو مال یسوزش بد هوی
که تو قلبم بود نبود با زحمت از جام بلند شدم   یدرد یبه اندازه  ی بود ول  ادیبود دردش ز  دهیبدجور بر

 مطلق.  یاه یشد و س  کیرفت و همه جا تار  جیسرم گ  یکه دستمو بشورم ول 

  یچشامو باز کردم چندبار چشامو بازو بسته کردم تا تار  زد ی حرف م  یکه تلفن انی شا یصدا دنیشن  با
 زدی حرف م تی حواسش به من نبود و مشغول حرف زدن بود و با عصبان انی چشام برطرف بشه شا

 بودم دهیند ینجور یرو ا  انیاصال شا

  ینم  یمن اتفاق شبیاگه د  یکارو باهاش بکن نیچطور دلت اومد ا یتیمسئول  ی:تو چرا انقدر ب انیشا
 ؟ یفهم یمرد م یدختر م نیاومدم ا

شده   یچی با دستم پاکش کردم دستم باند پ عیسر دیاز چشام چک یاون شب قطره اشک یاداور ی با
د و نقاب شادش رو به رو قطع کر  یگوش ینگاهش که به من افتاد بدون خداحافظ  انیبود شا

 صورتش زد  

 اخه؟  هیچه کار نیا یکل  یمارو ترسوند ی:سالم زنداداش بالخره که جشماتو باز کردانیشا

واسه همه جز   شهیشمارم تو زحمت انداختم من هم  دیانداختمو گفتم:ببخش  ری خجالت سرمو ز با
 ندارم  انمیواسه اطراف یا گهید زی دردسر چ

هاااا بار اخرت باشه   شمیحرفو ناراحت م  نینشنوم ا هی چه حرف گهید نیبهم اخم کردو گفت:ا انیشا
 ندارم  یا گهیکه زنداداش د نی من جز زنداداش تسک

 رو مثل برادر نداشته ام دوست داشتم انیازش ممنون بودم شا واقعا

 ی:واقعا ازت ممنونم داداشمن
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تا حاال   یرو بهم داد یحس خوب  یل یزد و گفت:خ   یند پهنداداش از زبونم لبخ یکلمه   دنیبا شن  انیشا
داشتنش رو داشتم توهم جدا از   یارزو شهیهم یبهم نگفته بود داداش من خواهر ندارم ول یکس

مثل کوه پشتتم  یفراموش نکن منو دار  چوقتی ه  نی,تسکیخواهرمم هست ی زنداداشم نکهیا
 زاره ی م هیکه از جونش برات ما یداداش دار  هینکن  فراموش چوقتیه

  یهمه محبتش به وجد اومدم لبخند رو لبم نشست بهش گفتم:ازت ممنونم واقعا داداش مرس  نیا از
 یکه هست

  میبه حرفامون ادامه نداد گهیاومدن پرستار د با

دوز   نیبش داریب میاورد و گفت منتظر بود رونیدادم و با محبت جوابمو داد سرمو از دستم ب سالم
خداروشکر   نیندار یانجام شده مشکل صتونیترخ یخواب اوره کارا  نیدارو ها باال بودن به خاطر هم

 ن یباز برگرد دیهاتون با هیواسه در اوردن بخ  گهیچند روز د یول

اومدم باران برام   نیی از تخت پا ان ی به کمک شا دمیتشکر کردم از جام بلند شدمو کفشامو پوش ازش
که نسبت به من داشتن واقعا به   ی و محبت یهمه مهربون  نیبرام برادر واقعا از ا  انیخواهر بود و شا

من تو   طرواقعا خجالت زده بودم چون بخا  میخارج شد مارستانیاز ب  انیبه همراه شا  ومدمیوجد م
که  یارامش بخش بود اهنگواقعا  نیگرم داخل ماش یهوا  میکه شد نیزحمت افتاده بود سوار ماش

 پخش شد واقعا با حال من جور بود    انیشا  نیتو ماش

 شده فاصله مون  ادیز چه

 عشقو گرفت ازمون  غرورمون

 ی عوض شد  ای یهنوز عاشقم یعنی

 زبون  چرخهی بپرسم نم  خخوامیم

 بام  یکه خوب بود ییروا چه

 برام  یگفت یم یقشنگ  یحرفا

 قولشه  یهمون دوست دارمات رو هنوز
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 برام  یکه گفت یرو حرف  یهست

 چهره امو  یغم تو یفهمیم  ینیبب  منو

 ادمو دهیسکوت تو دق م شهیهم

 حوصلم  رهیبا گذشته ها سر م  داره

 بده حوصلمو  دل

 که عشق بره  شهیفاصله فاصله باعث م ریمعرفت از دل من نگ یب

 گله یو کل  هیتنها با گر شهیعاشق م هیکه بره  عشق

 )غرور( ی میرح   بایز

  نیاز ا شتری ب  انیشا یمو گرفتم که جلو هیگر یاهنگ بغض تو گلومو قورت دادم به زور جلو دنیشن  با
به صفحه اش   یاومدم نگاه رونیب  الیاز عالم خ  ان یشا یزنگ گوش یغرورم خورد نشه  با صدا

من تموم واکنش   یحواسش به من نبود و ل  دیکش یزد انداختش رو داشبورد پوف  جکتیانداختو ر
و با   ومدیداخل ن دیتعارف کردم که با انی هرچقدر به شا میدینظر داشتم به خونه که رس ری ز وهاش

افتادم اه از نهادم بلند شد با    شبید ادیوضع خونه   دنیانداختمو وارد شدم با د د یعجله رفت کل
جمع کردم همه جارو دستمال  اطی رو با احت شهیش ی ها کهی همون حالت به جون خونه افتادم ت

  رونیدوش گرفتم ب  هینبوده به اتاقم رفتم و  شهیش ی از شکستگ یاثر  چیکه انگار ه یطور  دمیکش
مدت   ن یبرداشتم که به باران زنگ بزنم تو ا مویگوش  دمیرو تختم دراز کش دمویاومدم لباسامو پوش 

 زنگ زده بود جواب نداده بودم یهرچ

از قبل بود حتما نگرانم شده شمارشو گرفتم چند بوق   شتریپاسخش ب  یب یامروز تعداد تماس ها یول
 اتصال رو زدم  یزنگ خورد باران بود دکمه  میقطع که بالفاصله گوش دیخورد و جواب نداد و من ناام

 :سالم باران جان حالت خوبه؟ من

 هیاز دستم عصبان  یابصداش معلوم بود حس از
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  یشده دارم از نگران  لیمن ذل یگی نم شمیمن نگرانت م  ی گ یخواهر من نم یک یچه عل  ی:چه سالمباران
 کنم یدق م

ازت   یکه از دستم ناراحت بش  یواقعا حق دار  دمی بهت حق م هیچه حرف  نی:خدانکنه باران امن
 خوام ی معذرت م

هزار دفعه بت   نیازت دلخورم تسک کمیبشم فقط از تو ناراحت   تونمیم یمن چجور  ونهی:اخه دباران
 خبر نزار   یمنو از خودت ب یمن با ارزش تر  یبرا یز ی گفتم تو از هرچ

 من قربونت برم خواهر خوشگلم  ی:اله من

 رو به راهه؟  تی حالت چطوره زندگ نمیکن بب   فی:خدانکنه تتعرباران

 بهش نگفتم که ناراحت نشه یز ینداره اما چ یف یمن که تعر ی؟زندگیزندگ م؟کدومیزندگ

 رادمان ت ینسترن حما یکردم حرفا فیرو براش تعر  انیتولد شا اتفاقات

ازت دفاع   ینجور یکرده که ا ریگ  شتیدلش پ یپسر بدجور  نیا گمیمن که م ی خواهر  ییی:وااااباران
 کرده شک نکن 

وجود داره اصال   ایدن نید که تو ابو یز ی چ نیممکن تر  ری غ نیعشق؟اونم رادمان نسبت به من؟ا هه
 که بودن رادمان کنار من جزو محاالته ختیرو دستم ر یاب پاک شبیاون د

و دلش برام تنگ شده منم با   نهیکه منو بب ادیو گفت م  دیازم ادرس خونه مون رو پرس باران
  میکرد یخداحافظ   مویحرف زد گهید کمیازش استقبال کردم   یوصف ناشدن  یخوشحال

رادمان از   ی اثر دارو ها که به خواب رفتم...با صدا زدنا ا یبود   یاز خستگ دونمی بهم فشردم نم چشامو
وجودش له   یبود اخ که چقدر دلم براش تنگ شد دلم برا ستادهیشدم با اخم باال سرم وا  داریخواب ب

 زد   یله م

 ندارم  ینعش کش ی:پاشو با تواما داروهاتو بخور حوصله رادمان

 انی لب ازش تشکر کردم که گفت:از شا ری اب قورت دادم ز وانیشستمو قرصو گرفتم و و با لن سرجام
 رونی گفتو از اتاق رفت ب  نوی هم یتشکر کن  دیبا
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  یخوش بهم نشون نداده ول یرو ی که در حقم کرد درسته زندگ یممنونم بخاطر لطف  انی واقعا از شا اره
خدا باهام قهر کنه ساعت   خوامیبدم نم   حیکردن ترج  یمردن رو به زندگ  خوامی نم رمی بم  خوامیمن نم

چشام گود  یابه خودم انداختم پ ینگاه نهیکردم از جام بلند شدمو از تو ا یتنبل یادیشب بود ز 10
ناخواگاه   رونی نکردمو و از اتاق رفتم ب ییاعتنا زدیالغر شده بودم لباسام تو تنم زار م یلیافتاده بود خ

 مهی در اتاقش ن گرفتیعقلم جلومو م  دیکش یسمت اتاق رادمان قلبم منو به سمت اتاقش م دمیچرخ
  گاریبود وس ستادهیپنجره ا یبه اتاق انداختم رادمان پشت به من روبه رو یباز بود از همونجا نگاه 

  تموارایاز کارام دست خودم نبود کنترل پاهام دست من نبود انگار قلبم همه اخت چکدومی ه دیکشیم
عطرش مست   یاز بو میبند انگشت باهم فاصله داشت هیرو به عهده گرفته بود اروم اروم قدم برداشتم  

 حضورم شده بود  یمتوجه  نکهیشدم مثل ا

 برگرده گفت:بگو کارتو؟  نکهیکه بود بدون ا یهمون حالت  تو

تموم وجودم  خواستمیمن وجود خودشو م خواستمیمن فقط سکوت بود من خودشو م  جواب
 خواست یاغوشش رو م 

خودمو بغلش   ی سکوت گرفتم برگشت طرفم طاقتم طاق شده بود بدون معطل یکه من روضه  دید
اش فرو کردمو بو  نهیکه خودم دردم گرفت سرمو تو س دمیچی کردمو انقدر محکم دستامو دورش پ

  میتو اون حالت بود قهیاز خودش نشون ندادچند دق یعکس العمل چیه خوردینم  یتکون چیه دمیکش
نگاهش عوض   میاشک یچشا دنی منو از خودش جدا کرد به د ستمی که دست بردار ن دیرادمان فهم

نزن  کنهی صورتم گذاشتم گفتم:نزن ترو خدا نزن تموم تنم درد م یشد  دستشو باال برد  دستمو رو
هق   یکشوند که تو مرهمش باش نجایمنو ا میکشوند قلب زخم  نجایبخدا پاهام منو ا  یول د یببخش

 م زدمو حرفامو زد

  یرو رو ش ی شونیاورد پ  کیاز روصورتم برداشت به پشت انگشتاش گونمو لمس سرشو نزد دستمو
 گذاشت و لب زد:بهت گفتم انقدر مظلوم نباش نگفته بودم بهت؟  میشونیپ

شدم   یمتوجه نم یز یچ رادمان ی بود که تموم وجودم رو در بر گرفته از حرفا ی نوازش   ریفکرم درگ من
تو عالم خودم نبودم بازم خودمو تو اغوش گرمش فرو بردم منو برد سمت تخت خوابش بهم 

 بره جیدراز بکش ممکنه بازم سرت گ  نجایازت رفته ا یادیگفت:خون  ز
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و چشمامو  دمیرو تختش دراز کش  یمخالفت  چینگران حالم بود ته دلم غنچ رفت بدون ه نکهیا از
 گردمیبرم گهید قهیچند د رونیب  رمی گفت تو استراحت کن من م دیبهش دوختم پتو رو روم کش

بود که لبخند از   ادیز یدرونم به قدر  یحس خوشحال رونی بازو بسته کردم اونم رفت از اتاق ب چشامو
  گهیدلمو به رادمان باختم د یعاشق شدمو از وقت یرفت من از وقت  یلحظه هم کنار نم هیرو صورتم 

رو تخت    ودنب شیحرفا حال  نیدل که ا یول  زدیاون منو پس م نکهینداشت با وجود ا یغرور برام معن 
سرانجام با من چه  یعشق ب ن یا دمیرادمان بودم عطرش هوش از سرم پرونده بود با لذت بو کش

  ینیدر باز شد و رادمان س نیح نیمانم مثل من بود در ا کرده کاش راد ری کرده قلبمو ذهنمو تسخ یکار 
  ینیس  اتیتخت گذاشت محتو یرو رو ینیبه دست وارد اتاق شد بلند شدمو سرجام نشستم س

 یچ  دونستمیبود سوپ بود جوجه بود کباب بود رادمان قاشق رو دستم دادو گفت نم  یدن ینوش
 هر دوتاشو سفارش دادم  نیبخاطر هم یدوست دار 

 پختم یم  یز یچ هیخودم  یالزم نبود که زحمت بکش  یممنونم ازت ول :گفتم

 ؟ یغذا درست کن  یخواستیحالت م نیکرد که دلم ضعف رفت براش گفت:با ا یاخم رادمان

 نگفتم  یز یچ  نوییانداختم پا سرمو

استخون  هیتک  هیهاا  یاز سرجات بلند ش  زارمی نم  ی:زود باش شروع کن تا همه شو تموم نکنرادمان
  یشد

 هیلبخند زدمو شروع به خوردن کردم انقدر خوردمو خوردمو که در حال انفجار بودم رادمان  بهش
  دیبهم چسب یل یبخورم اما غذا خ  نیاز ا شتریب تونستمینم گهیجلو اورد که پس زدم د گهیقاشق د

 بودم که تو عمرم خورده  ییغذا نی بخاطر وجود رادمان بود که اون غذا شد خوشمزه تر

 تا برگردم  یاز جات تکون نخور  نییپا  برمی را م نیرو برداشت گفت:من ا  ینیس رادمان

رفت از جام بلند شدمو رفتم پشت   یلیو یلیته دلم ق ی لبخند چشامو بازو بسته کردم از خوشحال با
 کنمیمن عاشق بارون بودم حس م خوردیم شهیبود نم نم بارون به ش ستادهیکه رادمان وا یپنجره ا

پاک   یدقلب ادما رو از ب برهیم شورهیشهرو با خودش م  یها یف یکث یهمه  بارهی هر وقت که بارون م
 ؟ یگ یبگم نه نم یز یچ  هیدر باز شدو رادمان اومد تو با شوق رفتم سمتش و گفتم: کنهیم

 ؟ یچ یعنیچشاش بهم فهموند که  با
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 رون؟ ی ب  میبر شهی:ممن

 ؟ یشد ونهیبارون؟د نی از تعجب گرد شد و گفت:تو ا چاش رادمان

شرک کردم که  یچشامو مثل گربه  میکنم که بر یشدم من عاشق بارونم ازت خواهش م ونهی:اره دمن
 و منو ببره  ادیدلش به رحم ب

 کشمت یم یسرما بخور  یمکث کرد کردو گفت:باشه ول کمی

 زد   ینگاش کردم که لبخند محو  یحالت خاس هیکنکاش کردم مگه دسته منه سرما بخورم با  حرفشو

سرم کردم   موی روسر  دمیپوش دیبافت سف کیتون هی  دمیپوش نمویتند رفتم تو اتاقمو شلوار ج  تند
ر بود منتظر من بود ....سوا دهیرادمان لباس پوش  رونی رو برداشتم و از اتاق رفتم ب  میسرمه ا یپالتو
 م؟ی بر میخوایکجا م دمیازش پرس میشد نیماش

  گهید میاومد رونیب  میایب  یخواستیبم انداخت وگفت:مگه نم یچشم نگاه یگوشه  با

 ... ی:اره گفتم ول من

 ؟ یچ ی:ول رادمان

 ی چ ی:همن

  نی باالتر دم ینفس کش قیبوه نم بارون انقدر خوب بود که چشامو بستمو عم  میشد ادهیپ  نیماش از
اونم مثل   ستادیکل تهران مشخص بود بام تهران. رادمان اومد کنارم ا نجایاز ا میتهران بود ینقطه 

 م؟ یقدم بزن شهیشده بود من:م  رهیمن به روبه رو خ 

 :اوهوم رادمان

وسط هفته بود  دمیبام امشب خلوت بود شا  کردیاران مکه ب  یفی برخالف تعر  میهم قدم برداشت کنار
دستامو از هم باز کردمو سرم رو به اسمون گرفتم برخورد قطرات بارون با صورتم رو دوست داشتم 

 اس خخخخ  ونهیدختره د نیا کنهی االن با خودش فکر م کردیردمان با تعجب بهم نگاه م

  ریمن اصال از قدم زدن با رادمان اونم ز میخودشو داره قدم زد قیعال یدست خودم نبود هر انسان  یول
شدم بازهم با  یبازم خسته نم میاگه تا صبح قرار بود راه بر  یشدم حت  یبارون اصال خسته نم 
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  کمیمخوشش اومده بود چون اونم از  شنهادمیشدم رادمانم انگار از پ  یباهاش همراه م  یخوشحال
  کنمی اشتباه م دمیشا دونمیداره نم یصورتش معلوم بود که حس خوب

 شتر یمن! باران را دوست دارم اما با تو بودن را ب مرد

 زند یرقم م میلحظه را برا نیکنارم ارامش بخش تر بودنت

   استیدن یملود  نیتر  بای ز تیصدا

 کنارم   بمان

 را دوست دارم   بودنت

 پرستمت   ی عاشقانه

 زنم ی م ادیرا فر میپس دوستت دارم ها نیا از

 شهر منم  نیزن ا نی همه شهر بدونند که عاشق تر خواهمیم

که دو بار پشت سر هم عطسه کردم تمام بدنم   کردمیکه نقش بسته بود رو زمزمه م یذهنم شعر  تو
جذابش کرده    شتریبود ب دهیچسب شیشون یرامان که با پ یشده بود موها سی بخاطر بارش باران خ

  نی سرتق بب یمن برگشت طرفم و با اخم گفت:دختره  یبود دلم براش غ و ضعف رفت با عطسه 
 حرف حرف خودته  یردسرما خو 

 شده بودم    رهیمن با لبخند بهش خ اما

 گفت   تی عصبان با

 ام یب  ارمیب  نویجا بمون برم ماش  نی:هم

 زدم:دوووووست داااااااارمممممم  دایبهم کردو رفت هنوز چند قدم دور نشده بود که فر پشتشو

 و برگشت طرفم  ستادیصدام سرجاش ا دنیشن  با

 بازم گفتم:منننننن عااااااااااشقتمممممممم  که
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شده بود حرکت هام دست خودم نبود    خکوبی سرجاش م دادیاز خودش نشون نم  یعکس العمل چیه
 ادی تب عشقم انقدر ز دمیترسیکه از احساساتم م یبه احساستم درونم ببره من  یپ خاستمی که نم یمن

   رمی جلو خودمو بگ تونستمیبود که نم

بودنشو به   کیانداخته بودم نزد نییبا خجالت سرمو پا  ومدیسست به طرفم م یبا قدم ها رادمان
 چونه ام گذاشت و سرمو بلند کرد  ریخودم احساس کردم دستشو ز

 ن نگاه کرد :به مرادمان

 نگاه کنم جردت نگاه کردن بهش رو نداشتم تونستمینم  یول

 به من نگاه کن گمی:مرادمان

 ؟ یگفت یبهش دوختم که گفت:تو چ چشامو

 ییی چچ  یییتته پته گفتم:ه ه ه با

 تکرار کن   ؟بازمی گفت یچ گمی:مرادمان

که باز سکوت کرده   دمیلب گفتم دوست دارم د ریز نیی کردمو و باز سرمو انداختم پا یکوتاه مکث
من   یرادمان تهران  یاقا یدیکه شن  نیکه االن تو وجودم بود گفتم هم یسرمو باال گرفتم با جسارت

  یستین  یاز بودنم راض دونمیم  یخوایمنو نم  دونمیگناهه م دونمیعاشق تو شدم م یمی عظ نی تسک
همه  یکه شد دمیتا به خودم اومدم د ستیدست خودم نبود و ن ستین شی حرفا حال نیدل ا یول

)به  یشنوی حرفارو از من نم نیا رم ی از تو ندارم من نتونستم جلو خودمو بگ یتوقع  چیوجودم االن ه
   یشنویم نجایقلبم اشاره کردم(از ا

  سیباران خ یداره صورتم از اشک و قطره  یبدم که چه حال صی از چهره اش تشخ تونستمینم اصال
  کردنیکه اونجا بودن با لبخن بهمون نگاه مشده بود چند نفر 

گرمش به گوشم  یاغوش گرم فرو رفتم تو شوک کار رادمان بود نفسا هیشد تو   یچ دونمینم که
 شدم کنار گوشم لب زد   یدگرگون م خوردیم

 دارم  دوست
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 یبود برا یتموم زخماهم کاف  میترم یبود برا  یقلبم کاف ختن یفرور یبود برا یکلمه کاف کی نیا نیهم
 رو از رادمان نداشتم یحرف   نیرفتن دردام تو شوک بودم اصال انتظار همچ ادیاز 

 حس دو طرفه است؟ اونم دوسم داره؟ نیا یعنی

ازش فاصله گرفتم با تموم   ستمیثابت وا تونسمیرو پام بند نبودم نم   یبهش دوختم از خوشحال نگاهمو
و تا   کردمی نم ییرادمان اعتنا یزدنا  یبه صدا دمیام جمع شده بود دوتو پاه  یکه از خوشحال  یجون

نزدم سرمو روبه اسمون  غیدستماو جلو دهنم گرفتم که ج دمیکه رس نیبه ماش دمیدو نیکنار ماش
  زدینفس نفس م دیرادمان کنارم رس دیخوبم تشکر کردم بالخره صدام شن  یگرفتمو با چشام از خدا 

هردوتامون   نیهاااا سوار و هوا سرده بب ادهی ز یلیسرعتتم خ ونهیاما من اصال خسته نبودم رادمان:د
 میشد  سیخ

لحظه هم از رو   هیاطاعت کردمو سوار شدم اونم سوار شد لبخند رو صورتم جا خوش کرده بود  ازش
  دیت دستمو نرم بوساز صورتم شده بود رادمان دستمو گرفت و پش یرفت انگار جزئ   یصورتم کنار نم

 مانکه راد دمیکشیتو اتاقمو لباسامو عوض کردم داشتم موهامو سشوار م دمی دو میبه خونه که رسد
کارش که تموم شد منو  دی موهامو سشوار کش ییاومد داخل سشوارو ازم گرفت و با خوش رو

 م یحرف بزن  شهیبرگردوند سمت خودش م

 قبول کردم  یمعطل  بدون

 تو اتاق من میپس بر گفت

 می:برمن

و منو تو اغوشش جا   دیمنو سمت خودش کش میدیاتاقش شدم هردوتامون رو تخت دراز کش وارد
 اش گذاشتم دهیورز  یداد سرمو رو بازو

 ن ی:تسکرادمان

 :جانممن

 یدور و برم بودن دخترا یادیز ی تعجب کردم من دخترا  دمتیکه د یبار  نی کرد و گفت:اول  یمکث
معصوم  یساده و چهره  یبا اون لباس ها دمیتو رو که تو محضر د یول  یانچان   یبا لباس ها  یانچنان 
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در   امرو بر  یدختر  نیبابام که گفت همچ دمیند یشکل   نیرو ا یبرام متعجب کننده بود تا حاال دختر 
اطراف   یبلکه اخالقتم با تموم دخترا  چتی که تو نه تنها ت دمینظر گرفته جبهه گرفتم اما بعد ها فهم 

کرد   فیبرام تعر تویو بم زندگ ریبابام ک ز یدیکش ییها  یکه تو چه سخت دمیمن فرق داره از بابام شن
که من زنشم و  یگفت گمی که به اون دختره سحر رو م  یبشناسمت روز  شتر یکنجکاو بودم که ب 

شدم کامال بهم   مونیبعد ها پش ی رفت منم کتکت زدم  کنترل خودمو از دست داده بودم ول   یاونجور 
  یب هیچه ادم گهید نیبا خودم گفتم ا یاخ هم نگفت ه ی یحت ومدیدر ن  کتمیج   یبودم تو حت ختهیر

و  یکه تنها موند یداده بود وقت  بی که بابام برامون ترت یشب جشن کردمیکه بهت م ییها ییاعتنا
  ری همه نجابتت به وجد اومدم من تورو کامل ز نیاز ا یبهش نکرد   ییپسر اومد کنارت وتو اعتنا اون

دونستم که با خودم چند   ینم  یمن اون شب حت یدیکه شن انی منو با شا ینظر داشتم اون شب حرفا
منو   یلیخ یدیتو شن  نکهیقبول کنم ا میدختر رو به صورت دائم تو زندگ  هی تونستمینم  چوقتیچندم ه

که بعد از   یاون بوسه,بوسه ا ی حالتم تعجب کردم اما دست خودم نبود حت   نیخوم از ا  ختیبهم ر
  یازم متنفر باش خواستمیاز دور بشم م کردمیم یسع  کردینم  یلحظه هم منو ول هیاون فکرش 

  دمیستریکه برام ناشنا بود م یاز حس میترسد یوابسته بشم از احساساتم م نی از ا شتریب خواستمینم
قلبم   دمید یتجربه نکردم هربار که چشاتو م یچکسیرو با تو تجربه کردم که تا با حال با ه  یمن حس

 کمینزد  گهیکنم د یاگه باهات بد رفتار  کردمیفکر م  رختمیبهم م زدمیخودمو گول م  یول  دیلرزیم
  تی داشتم از عصبان یکردیم اب خط زدلمی و اونو عشقمو عز یزدیکه با تلفنت حرف م یروز   یشینم

که   یهم بشم اون روز  الیخیب تونستمینم  یغرورم بهم اجازه نداد که ازت بپرسم ول  یشدم ول   یخفه م
  یتو و حت یرو تخت بود برش داشتم تمام تماس ها  تی گوش یاومدم تو اتاقت هرجا رو گشتم نبود

 تویدختر بود گوش هی یدازدم ص  زنگکرده بود باران بهش   ویشمار هبود که س هیهات از  جیتمام مس
قلبم به   دنتیانداختم سرجاش و به خودم لعنت فرستادم که چرا بهت شک کردم شب تولدم با د

کنترلمو از دست دادمو اون کارو    یول یدیبرام تدارک د  ویانقدر به فکر من بود نکهیتپش در اومد از ا
  یتو با تموم دخترا  نیتسک دادیعذابم م  شتریببودنت کنار من باعث عذابت بود   نکهیباهات کردم از ا
  یط یتو هرشرا تونهیادم م هیکه  یبهم فهموند یهامو بهم فهموند یتو تموم بد یاطرافم فرق دار 

 ن یمن عاشقت شدم تسک یکرد ری خوب باشه تو  قلب منو تسخ

که  اش دوختم  نهیاعتراف قشنگش نگاهمو ازش گرفتم به س نیدادم با ا یلذت به حرفاش گوش م با
قند اب  لوی ک  لویمن قربون اون خجالتت بشم خانومم تو دلم با حرفاش ک یمحکم بغل گرفتو گفت اله

 شد   یم
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چشام بله رو گفتم اون شب شد  ؟بایدیاجازه رو بهم م نیبهم بود که رادمان لب زد:ا نگاهمون
بار   نیاول  یاشدم که بر یکردمو زن مرد یدهترانه ام خداحافظ یای و من با دن میشب زندگ ن یبهتر

 باعث شد طعم عشق رو بچشم.. 

چشمامو باز کردم سرمو چرخوندم رادمان کنارم نبود با زحمت از جام بلند شدم رادمان اومد  صبح
  ن؟دردیو گفت:تسک کمی اومد نزد شونیپر  یداخل اتاق چشمش که به من افتاد با حالت

 ببرمت دکتر؟  یخوای؟میدار 

 شم ینگران نباش خوب م زمیبهش زدم و گفتم نه عز یلبخند

 ؟ ی:مطمئن باشم که خوبرادمان

 چشام بهش فهموندم که اره با

 م یصبحونه بخور میبر ایب  ریدوش بگ هیو گفت:برو  د یرو بوس   میشونیدورم حلقه کرد و پ دستاشو

   هاری که باعث شد لبخند رو به لبش ب دمیپا بلند شدمو نرم گونشو بوس یپنجه  یرو

  شتریرو بچشم من بودن رادمان رو کنارم ب یخوبم ممنونم که باعث شد من طعم خوش زندگ  یخدا از
 کردیحال دلمو خوب م دادیبودنش بهم ارامش م خواستمیم یا گهید زیاز هرچ

 ن ییرفتم پا  دمویگرفتمو لباسامو پوش دوش

برگشت طرفم و گفت:به به   دیمنو که د کردیصبحونه رو اماده م زی تو اشپزخونه بود و داشت م رادمان
 د یکن  لیصبحونه تون رو م د ییخانوم خانوما بفرما

از خودم گرفتم که   شگونین هیومنم روش نشستم خودشم رو به رو نشست    دیرو عقب کش  یصندل
خواب نبود من    نینبود ا  ایرو نیا  یول  وفتهیم میداریاتفاقا داره تو ب نیا ستموی واقعا باور کنم خواب ن

 به زورم شده همشو بخورم   کردی مجبورم م گرفتویبودم رادمان برام لقمه م  داریواقعا ب

   یر یجون بگ یبخور   دی:زود باش زود باش بارادمان

شده بود  ی طور  میزندگ میشد یعاشق هم م شتریوب   شتریو منو رادمان ب  گذشتندیهم م یاز پ روزها
که عاشق رادمان شدم حس    یبار   نیممکن بود اول  ری بدون رادمان برام غ  دنینفس کش یکه حت
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رو دارم اما بعد   یحس   نیهمچ نی رو ندارم بخاطر هم یچکس یکه من چون ه نهیاز ا هییاز تنها کردمیم
 بود. انی پا یعشق ب هیعشق من به رادمان  کردمیاشتباه م  دم یفهم ها

خونه رو برق   یرو پا بند نبودم فرشته خانوم همه جا  یاز خوشحال نجایا ادیقرار بود باران ب امروز
ساله اس که رادمان استخدامشون کرده که  45زن  هیبگم فرشته خانوم  نمیا یانداخته بود اهان راست

  دمیانجام م روبهش گفتم که خودم کار ها  یخونه رو انجام بده هرچ یروزمره  یو کارا نجایا انیب
 به گوشش نرفت که نرفت  ستیالزم ن

خانوم خون گرم و   یل یتنها نبودم خ گهیکه رادمان خونه نبود فرشته خانوم شده بود همدم من د روزا
من فرشته خانوم رو   ادگرفتمیازشون  میادی ز یزایچ یمن واقعا از ته دلم دوسش دارم حت هیبا محبت

 مثل مادر نداشته ام دوست داشتم

تو بغلش انقدر   دمیباران پر دنیدر رو باز کردم با د یر و بدون معطلسمت د دم یاف اف دو یصدا با
  میدیند گرویبشه که همد یمدت نیکه جبران ا میچلوند رویهمدگ

  امیم یکه گفت  یاز روز  یخوش اومد  یلیرو به باران گفتم:خ  میداخل و رو مبل نشست  میاومد باهم
 دنت یواسه د کردمیم  یلحظه شمار  شتیپ

 خودم  یقربونت برم من دوست جون ی:الهباران

 ی پاق شد یهاااا حساب  رسهی بهت م  یلیداد و گفت:معلومه رادمان خ لمیتحو یچشمک هی

 ن ییخجالت سرمو انداختم پا با

 ؟ یکشی .تو از من خجالت مونهید کشهی م می:چه خجالتباران

 .از تو خجالت بکشم؟ نه نه اصال دمیاصال خجالت نکش رمی:نخ من

 یگ ی:اره تو راست مباران

 گمیکه راست م ی:پس چ من

کردو بهش خوش امد   یبه دست اومد داخل سالن و با باران سالم و احوالپرس ین یخانوم س فرشته
 ما  شی پ  نیایب  دینیشما هم بش نی ایگذاشت بهش گفتم:فرشته خانوم ب ز ی م یرو رو  ینی گفت س
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 انجامشون بدم  دیمن کار دارم با نیخانوم:نه دخترم شما راحت باش فرشته

 رو بهمون زد و رفت  شی شگیلبخند هم  همون

ات با   ونهیکن م فیفنجون رو برداشت و پاشو رو پا نداختو رو به من گفت:خب تعر ینیاز تو س  باران
 رادمان چطوره 

 که برام ساخته یخوب   یشنگش از زندگکنم از اعتراف ق فی براش تعر ویهمه  چ ی وصف ناشدن یذوق  با

  نمیب یباره که م نیاومد کنارم نشست اشک تو چشماش حلقه زده بود گفت:اول  یبا خوشحال  باران
  ن یبهتر قی تو ال نمیرو تو چشمات بب  یروز برق خوشحال  هیمنتظر بودم که  شهیهم  هیواقع تی خوشحال

 خواهر خوشگلم  نمیتسک ییها

که غصه هام تموم بشه رادمان  با همه  ادی روز ب هی کردمی:ازت ممنونم خواهرم من خودمم فکر نم من
 خوام یلحظه هم به نبودنش فکر کنم من فقط بودنشو م هی خوامی نم یفرق داره برام حت 

 هی فشی و از جاش بلند د و از تو ک میحرف زد گهید  کمیکرد  یو ابراز خوشحال دیگونمو بوس باران
و مجلس    دییجونم به همراه اقاتون قدم رنجه بفرما  نیاورد به دستم داد و گفت:تسک  رونی بکارت 

   دییفرما نیمارا با حوضر گرمتان مز

   میایحرفش خنده ام گرفت کارتو از گرفتم و گفتم حتما م با

 کردو رفت ...  یخداحافظ  باران

  دمشیزش گرفتم و با عشق بوسشام بود که رادمان اومد خونه رفتم استقبالش کتشو ا یها کینزد
تخت گذاشتمو  یرو دویپوش یم  دیکه با ییلباسا رهیتو اتاقش و ازش خواستم دوش بگ میباهم رفت

  یل یدستپخت فرشته خانوم خ  پروندیغذا هوش از سر ادم م  یبو دمیرو چ زی رفتم تو اشپزخونه م
جمع کردمو   زویم میمن نشست و غذامون رو خورد  یبود رادمان اومد داخل و روبه رو زهخوش م 

 و رو برداشتمو رفتم تو سالن کنار رادمان    ییو چا وهیم

 ؟یکرد کارای :خانوم من در چه حاله؟ امروز چرادمان

 اخر هفته دعوت کرده  یامرو باران هم اومدو مارو برا یخوبم حت   یلی :خمن
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 ی اسبت:به چه منرادمان

 داره با پسرخاله اش  گهید شونهی:خب عروس من

 ی:خوبه انشاهلل به سالمترادمان

 م؟ین یبب لمیف یا هی:پامن

 :اره پاشو برو انتخاب کن رادمان

 پخش رو زدمو رفتم کنار رادمان   یعاشقانه انتخاب کردمو و دکمه  لمیف هیها    لمیسمت کمد ف  رفتم

رادمان چشام داشت بسته  یخوابم گرفته بود سرمو گذاشتم رو شونه  یبود که حساب  لمیف یها وسط
بهم بگه منو مثل پر کاه رو دستاش بلند    زیچ نکهیرو خاموش کرد بدون ا ونیشد که رادمان تلوز  یم

ضربان قلب منظمش بهم   یاش گذاشتم صدا  نهیگرفت سرمو رو س شیکردو راه اتاقمون رو در پ
   کردی و با دستاش مواهمو نوازش م دیشت و خودشم کنارم دراز کشمنو رو تخت گذا دادیم رامشا

 ن ی:تسکرادمان

 :جون دلم من

 :....رادمان

 ؟ یبگ  یخوایم  یز ی:چمن

 نفسم بند اومد یکه تو جواب داد ینجور ی:ارادمان

از ته قلبم لباشو رو چشمم گذاشتو  دمیپرستیمرد رو م  نی بلند کردمو نگاهمو بهش دوختم من ا سرمو
 بهم بگه.. خواستی م یرفت که رادمان چ  ادمیاز لذت چشام بسته شد اصال  دینرم بوس

 دم یرو بوس شی شونیشدم رادمان خواب بود پ داریاذان از خواب ب یصدا با

 کردیگرفتمو چادرمو سر کردم نمازمو که خوندم چشمم به رادمان افتاد که با لذت بهم نگاه م وضو
بهت   یلی.چادر خ یاومد کنارم نشست و با دستاش صورتمو لمس کرد و لب زد:مثل فرشته ها شد

 ادیم
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ت  از  یکنارم نکهیدارمت از ا نکهیو گفت:از ا دیرو نرم بوس میشونیپ  فشیدلم غنچ رفت از تعر  ته
عشقو بفهمم تو  یمعن یتو باعث شد یمن تو ارامشو بهم برگردوند نیممنونم ازت ممنونم تسک

 ی قلب من نی تسک

 لب زمزمه کردم  ریکه تو چشام بود به چشماش نگاه کردمو ز  یعشق با

 دارم...  دوست

 من و خواهرم    قیرف  نیبهتر یباران بود عروس  یعروس  امروز

بود   بایز یل یخ میکه با رادمان گرفته بود یدنبالم لباس ادی بودم و منتظر رادمان بودم که ب شگاهیارا تو
تموم حرفه اشو رو من بکار برده بود ابروهامو برداشته   شگریارا یدنباله دار گلبه  یماکس هیمحشر بود 

رم رو س  کی ون شیشن هیخودم رنگ کرده بود و    یبود و موهامم چند درجه روشن تر از موها
  ومیبهم م یل یرو صورتم نشونده بود که خ بایحال ز نیدر ع  میمال شیارا هیجمعشون کرده بود برام 

دل تو دلم نبود دوست داشتم  دادیخبر از اومدنش رو م میگوش یافتادن عکس رادمان رو صفحه 
رفتم  شگاهیاز ارا ردموسرم انداختم و پولو حساب ک  مویروسر  نمیهرچه زودتر عکس العمل رادمان رو بب

شدم از    تشیهمه جذاب نینفسم گرفت محو ا دنشی داده بود با د هیتک  نشیرادمان بهم اش رونیب
پلک   یرادمان سرشو بلند کرد چشمش که به من افتاد حت دمیبال  یبه خودم م یمرد نیداشتن همچ

تو کل صورتم  هشوگرفت نگا نی اشو از ماش هیمنم با کرمه به سمتش قدم برداشتم تک زدیهم نم
 زادی با خودت بابا دست مر یمن چه کرد نیگه؟تسکیخانوم خوشگل مال منه د  نیچرخوند و گفت:.ا

من  ینطور یخونه؟ا میو بر میکه نر هیهاااا اصال نظرت چ ارمیکه تا اخر شب دوام ب  دمیمن قول نم
 اصال ازت چشم بردارم  تونمیامشب نم

 نفسم رفت  دنتیعشق من با د  یجذاب شد  یلیزدمو گفتم:توهم که خ  لبخند

کرد و خودشم سوار شد با عشق به   نیدستشو پشت کمرم گذاشتو منو سوار ماش دیدستمو بوس پشت
  نیکه رو کارت بود رو بهش دادم بعد از چند م یو به راه انداخت ادرس نیماش مینگاه کرد گهیهم د

که   دباغ نسبتا بزرگ بو هیدستمو تو دست رادمان حلقه کردم مراسم تو  میپارک کرد نوی ماش میدیرس
کرده بودن با پدر و مادر باران سالم  یبودن کل باغ رو چراغون دهیچ یصندل زویدور تا دورشو م 

 بهمون خوش امد گفتن   مویکرد  یواحوال پرس
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از سرم   موینچو و روسرپا میو نشست  میها رفت زیاز م یکی رادمان خرامان خرامان به سمت  همراه
لبهام   ی شیبهش لبخند زدم  با حالت نما خوردیاوردم رادمان با نگاهش رسما داشت منو م رونیب

 جواب منو داد  یبهش فهموندم که عاشقتم اونم همونطور 

باران گل از گلم شکفت مثل فرشته ها شده بود   دنیبعد عروس و داماد وارد باغ شدن با د قهیدق چند
مخصوص عروس داماد  گاهیشده بود رفتن و تو جا   بایز  یلیخ  ومدیبهش م یل یلباس عروس خ

با   میمنم دست رادمانو رگفتم و به سمتشون رفت گشتیم یز ینشستن باران با چشماش دنبال چ
داد بهشون سالم دادمو براشون   لمیلبخند دندون نما تحو هیاز کنکاش برداشت و  دستمن  دنید

 یبه چشم برادر   نیکردم بارانو محکم در اغوش گرفتم و دم گوشم زمزمه کرد تسک یخوش بخت یارزو
 کردنیبه منو باران نگاه م نیبه رادمان نگاه کردم که با ارم دمویجنتلمنو جذابه خند یادیاقاتون ز

 بهیمنو اقا رادمان که غر گهید نیشمااا؟بگ یکن یپچ پچ م نیدار یگفت:چ یطونیحالت ش  هیبا  نیمار
  ریاس ز دهی چی نازک کرد و گفت:داستانش پ یکرد که باران  پشت چشم دییرادمانم حرفشو تا میستین

 زبونشو در اورد   نینداره و پشت بندش واسه ارم سمینو

 خنده  ریز  میزد یپق  مویمنو رادمان به هم نگاه کرد که

مارو   نی بب ری بگ  لیباران خانوم تحو  ایگفت:ب نیکه ارم کردنیو باران هاج و واج به ما نگاه م نیارم
 دستت درد نکنه  یعام و خاص کرد یمضحکه 

 مااااایسرمون عروس دوماد ریگفت:همش تقصر توعه خ  باران

  ستیعروس و دوماد رو واسه رقص به پ  یج ید کردنی قشنگ باهم کل کل م یل یخ  نیارم بارانو
  میکردینگاهشون م مویبود ستاده یرقص دعوت کرد منو رادمانم کنار هم ا

 ن؟ یدیدستشو به سمت من گرفت و گفت:افتخار م رادمان

رقص دستاشو دور کمرم حلقه کرد دستامو رو شونه   ستی سمت پ میتو دستاش گذاشتمو رفت دستمو
 ددم یرقصی مردونه اش گذاشتمو با اهنگ هماهنگ م ی

 ,باتو به غم و غصه بخندم دیشده انگونه که با  وقت

 با کل جهان,شرط ببندم  نباریحاضرم ا  یمال من تو
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 ت ی...جانم به فداتیوشادم به هوا رقصمیم

 ت؟ یکن و بنگر داده چگونه افتاده به پا یرحم 

 زدم  ایدل را به در ییتو ایکه در ی وقت  ییتو ا یدن ییبایز

 عاشق منم  نیعاشق تر  یبر یکه دل م نطوریا یعالم وادم سر  از

 از ترس نبودنت نلرزم   قهیمن تو بمان که هر دق با

 لب مرزم  شهیمن بدون تو هم ستین  یمرز جنون فاصله ا تا

 یاز بس که تو ماه  یشدم من به نگاه وانهید

 .. یاز تو که ماه ی...وا یچه کنم؟!! که تا تو عاشقم بمان  دیبا

 ( یتوئ  ای )درمهراد

اهنگ که تموم شد    میدیرقصیو با هم نرم م  کردیم یبهم بود رادمان با اهنگ هم خوان  چشمامون
کفش من شکست و   یکه پاشنه  می دیرقص گهید کمیشام که خورده شد  میو نشست میمنو رادمان رفت

گفتم همرا  کیرو باران گفتم کادو رو بهش دادمو بهش تبر هیمن حالم بدجور گرفته شد رفتم و قض
فرو رفتم رادمان  یحالم بدجور گرفته شد و تو صندل میشد  نی و سوار ماش میاز باغ خارج شد رادمان

 گفت:خانومم چرا پکر شده؟

   یشب مهم   نیکفشم بود اصال اونم تو همچ یامشب چه وقت شکستن پاشنه  دونمی:نممن

 نزد   یو حرف  دیخند رادمان

 اخم کردمو گفتم:خنده نداشت اصال  بهش

 انگشتش گرفت و گفت:اخ من قربون اون اخم کردنت بشم رو با   مینیب  نوک

لنگ لنگون سوار اسانسور شدم    میدیاگاه لبخند زدم که از چشم رادمان دور نموند به خونه رس ناخود
رفتم که رو هوا معلق  یواز پله ها داشتم باال م میاوردمو دستم گرفتم وارد خونه شد رونیکفشامو ب 
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 یدار  کاری چ دمانرا نیدستامو دور گردن رادمان گره زدم و گفتم:بزارم زم  وفتمین نکهیشدم از ترس ا
 ..وفتمیاالن م یکن یم

   یشد بایز  یلیاز موهامو تو دستش گرفت و گفت:امشب خ یاتاقم منو گذاشت طره ا تو

ا لبخند ازش جدا شدم موهامو باز کردمو با  ب شدمیغرق لذت م کردی که رادمان ازم م ییها فیتعر از
  یگرم رادمان رو یکه دستا رفتمیلباسم کلنجار م پیپاک کردم داشتم با ز شمویدستمال مرطوب ارا

 لباسمو باز کردو عقب رفت  پیبدنم حس کردم و اروم ز

 بگم در مورد باباته   یز یچ هی خوامیم  نیبرگردوند سمت خودش و گفت:تسک منو

 اومد هول کردم ودستپاچه شدم و منتظر چشم به لباش دوختمبابام که  اسم

 باباتو برداشته بود و در رفته بود رو گرفتن یکه پوال ی:اون مردرادمان

 ؟ی دونیچطور م نویتو ا ی و گفتم خداروشکر ول دم یاومدم و دستامو به هم کوب رونی شوک ب از

 :بابام بهم گفت رادمان

کردن بابام   رشیخارج بودن االن دستگ یم ینع یاقا لشیبابات با وک  یبود نجایکه تو ا یمدت نیا تو
 خبرو خودم بهت بگم نیدادم ا حی ترج یبهت بگه ول   خواستیم

خوبم  یاز خدا فتادی شدم اتفاقات خوب داشت پشت سرهم اتفاق م یم ونهیداشتم د یخوشحال  از
که  یوصف ناشدن  یاز خوشحالشدمو محکم به خودم فشردمش  زونیواقعا ممنونم از گردن رادمان او

 شناختمیداشتم  سر از پا نم 

منو نداشت نسترن رک   دنیدرسته اون چشم د دیکشی پر م دنشید یدلم برا  نمیبابامو بب  خواستمیم
  یهرطور  دی با شهینم یدلم راض تونمیمن نم یول میپاک کرد مونیو پوست کنده گفت ما تورو از زندگ

 نم یشده بابامو بب

 بابام .   شیبا رادمان حرف بزنمو ازش بخوام که منو ببره پ دیبا
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چشامو باز کردم رادمان کنارم نبود تختو مرتب کردمو اب به دست وصورتم زدم از اتاق رفتم  صبح
دادمو و جلو   یصبحانه رو اماده کرده بود سالم بلند باال  زیفرشته خانوم تو اشپزخونه بود و م  رونیب

 خانوم  ری وگفت:صبحتون بخ دمیرفتمو گونه اشو بوس 

 د یصدا بزن  نی منو تسک نمیمن تسک  زدلمیخانوم عز نی:بازم که گفت 

 خانوم:اخه فرشته

 بخدا شمیخانوم ازتون دلخور م نی :اخه نداره اگه بگمن

 جونم   نیخانوم:چشم خا... تسک فرشته

 زدمو گفتم:حاال شد یلبخند

اشتهام باز شده و همش گرسنه ام   یل یروزا خ  نیرو خوردم ا  زیرو م  اتیگشنه ام بود تموم محتو یلیخ
برداشتم وبه رادمان زنگ زدم بعد از چند بوق صداش تو   مویشد صبحونه امو که خوردم گوش  یم

 شد  یم ق یارامش به بند بند وجودم تزر دنشیکه با شن  ییصدا دیچ یگوشم پ

 ی خسته نباش   زمی:سالم عزمن

 ست ین  یخبر  یاز خستگ گهیدات دص دنی:سالم خانومم با شنرادمان

 خونه؟  یایزدمو گفتم:امروز م  لبخند

   امیفکر نکنم بتونم زود ب می:امروز جلسه داررادمان

 :خب باشه مواظب خودت باش فقط... من

 ؟ ی:فقط چ رادمان

 نم یبرم و بابام رو بب  خوامی:امروز ممن

 برمت یم  امیبزار جلسه تموم بشه م زمی :خب عزرادمان

 رم ی:نه نه تو به کارت برس من خودم م من
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 یکه تنها بر  شهی:نم رادمان

 گردم یرادمان بزار برم زود برم کنمی:چرا نشه.خواهش ممن

 :اخه رادمان

 گه؟یبرم د  نی :جون تسکمن

هااا   یمواظب خودت باش یبرو ول زمیباشه عز ی:از دست تو دست رو نقطه ضعف من گذاشترادمان
 یزود برگرد

 ی :چشم بوووس بامن

 ی:بارادمان

چه  دنمیبا د نکهیاز ا دمیترسی ودلشوره کل بوجودمو دربرگرفته بود از عکس العمل بابام م  استرش
برام   نمشیشده از دور بب  یحت کردمی اماده م یز یهر چ  یخودمو برا دیبا دهینشون م  یعکس العمل

   هیکاف

و از فرشته خانوم  دمیوقتا خونه بود رفتم تو اتاقم و مانتو شلوارمو پوش  نیبود بابا ا 2  ساعت
دست تکون دادمو سوار شدم ادرس بهش   یتاکس هیواسه  رونیکردمو از خونه رفتم ب یخداحافظ 

شدم که   مونی وسط راه پش یحت  شتریدلشوره ام ب میشد   یم کیکه به خونه نزد یدادم هر لحظه ا
خونه تموم    دنیبود راننده جلو در خونه نگه داشت پولشو دادمو رفت  با د شده رید گهیاما د دمبرگر

برمو و اف    کیشد با قدم ها سستبه طرف خونه رفتمو و دستمو نزد یبرام تداع میگیخاطرات بد بچ 
 اف رو فشردم  

زبونم   کشهی پر م دنشیبا صالبت بابا باعث شد حس کنم که چقدر دلتنگشم چقدر دلم واسه د یصدا
 ه؟ ی:ک  گفتیبگم وبابا همچنان م یز ی که چ دیرخنم چ

 زحمت گفتم م..ن.م  با

باز شد وارد خونه شدم با   یک یت یگفت در با صدا ینم  یز یچ  یول  دمیشنیبابا رو م ینفس ها یصدا
کالغ و   یخونه برام خاطره بود به جز صدا نیسمت گذشته تموم ا دیذهنم پر کش اطیح دنید

نسبت به قبل    ختی بابا اشکام ر دنیشد در باز شد و با د ینم دهیشن یا گهی د ییگنجشک ها صدا
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و اما   زدیجذبه و صالبتش سرجاش بود دلم واسه بغل کردنش له له م یشده بود ول  ترشکسته 
رو    شیکه داشت روسر یاومد منم قدم برداشتم سمتش مامان افسانه در حال  کمیجرئتشو نداشتم نزد

من حرفشو کامل نکرد مامان افسانه برعکس بابام   دنی..... بادیگفت:فربد ک کردی سرش مرتب م یرو
اومد سمتم نگاهمو به بابام دوختم   یبا اخم وحشت ناک دیجون تر و خوشگل تر شده بود منو که د

 زد    خینگاهش تمام بدنم  یتو چشماش نبود از سرد یحس چیه

بود نقشه ات؟نقشه   نیا یگردی که با اون باالها م دمیشد شن  داتیافسانه:چه عجب بالخر پ مامان
  ریکرده؟نه خ یخانم فداکار  میما فکر کن  تی دنبال خوش یزندانو خودت بر  یکه فربدو بنداز  یدیکش

  تبه یتر  زمیدادم.اخه ما چه ه حی واسه فربد توض ویمن خودم همه چ ستی خبر ها ن نیخانوم از ا
 هاااان؟ یکارو با ما کرد نیکه ا میفروخت 

بابام نقشه    یکه واسه بدبخت ستمی انقدر پست ن گفت؟منیداشت م یچ نیشوک حرفاش بودم ا تو
 رو گرفته بودن زبونم قفل شده بود  دم یبکشم اشکام جلو د

 نیبابام نقشه بکشم شما چرا انقدر از من متنفر هست  یکه واسه بدبخت ستمی :من انقدر پست نمن
مو  قهی کمویمامان افسانه اومد نزد نیگیبهم م نارویبس نبود؟االنم ا نیامو تباه کرد گدشته مویبچگ

  وخونم به جوش اومد و هولش دادم که  تعادلش بهم خورد کردی بارم م کیرک  یگرفت و فحش ها
 چند قدم عقب رفت 

دستش باال رفتو رو صورتم   یکه تا اون موقع ساکت بود خون جلو چشاشو گرفت و بدون معطل  بابا
خون رو تو دهنم  یدلمم واسه کتک زدناش تنگ شده بود مزه  یحت  دیفرود اومد برق از سرم پر

نفهم   یبا خشونت گفت:دختره  وفتمی ب نیکه به شکمم زد باعث خم بشم به زم یاحساس کردم لگد
گورتو گم کن از  یکنیکه االن روش دست بلند م  دهیچشم و رو افسانه کم زحمتتو کش  یب  یدختره

مدت که سراغتو  نیتو ا یکه بود یبرگرد همون خراب شده ا نمتیبب گهی خونه م خوش ندارم د
ندارم برو   ن یبه اسم تسک یدختر  هیمن  نجایبرو گم شو از ا یدیفهمیخودتو م  فیتکل دینگرفتم با

 خودت نمک نشناس کثاف   یلتل  یللیدنبال 

اشک چشمام بند    دیکشیو موهامو م زدی م ادیکه تو وجودش بود فر ییحرفا رو با تموم صدا  نیا بابا
دلمو به   شتری بابا ب  یبهم زد که از کتک ها یمامان افسانه پوزخند رونیشد منو از خونه انداخت ب  ینم

شد نفسام به شماره افتاده بود به   یقلبم فشرده م کردیبلند شدم تموم بدنم درد م نی درد اورد از رو زم
  یدار  یبنی م یخودت دار  ایخدا ه یهمه تهمت ناحق نیهمه ظلم ا نیداشتم  ا ی زحمت قدم هامو برم 
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بهتر شد باعث بابا با کتک زدن من  یجا حماقت بود ول  نیاومدن من به ا یکنی نم  یکار  چیه وین یبیم
  یمن برا کردنی اشتباه فک م  نشه نسترن بهم گفته بود که ازشون دور باشم اونا در  مورد ماروم ب

 مامان افسانه چشم و گوش بابام رو بسته بود  یبابام بود ول یمنفعت خودم زن رادمان نشدم برا

هوا کم کم داشت   ختمی ریاشک م رفتمو یراه م  کردی راه رفته بودم که پاهام از شد درد ذوق ذوق م انقدر
به  دمویترس   زدیپرنده هم پر نم  ینبود حت ییتابلو چیکه من بودم اصال ه  ییجا  یشد ول یم  کیتار

 پا تند کردم...   یاصل ابونیسمت خ 

بهش زنگ زدم   جیپاسخ از رادمان داشتم و چندتا مس یتماس ب  20اوردم  رونی ب  مویگوش فمی تو ک از
 زنمی صبح تا حاال دارم بهت زنگ م   ن؟ازیتسک  ییییی :تو کجادیچ یتو گوشم پ شی عصب یصدا

 من سردمه نجایا ایگرفته ام لب زدم :رادمان ب یصدا با

 ؟ ییکجا ؟االنیتو خوب نیمن انگار بهش شوک وارد بشه گفت:تسک  یصدا دنیشن  با

از تابلو ها رو براش خوندم   یکی یرو یبه اطرفام نگاه کردم نوشته  دونستمیو مکان خودم رو نم  جا
هوا انقدر سرد بود که تو  ادیدادم از جام تکون نخورم تا رادمان ب حی ترج امیگفت همونجا بمون االن م
شاگرد رو   متس ی شهینکردم که ش ییجلو پام ترمز کرد اعتنا 3مزدا هیخودم جمع شده بودم که 

از دوستاش گفت دختر   یکیخدمتتم من خودم در  گهیسوار شو د ایگفت خوشگله ب دویکش نییپا
مثل کنه بهم  نامیتو دلم اشوب بود ا کردمیاز سر وضعش معلومه داشتم از ترس سکته م هیفرار

که برم   مشد که راهمو گرفت دایپ نی از ماش شونیکیفشردمم  یبودن دستامو از استرس بهم م دهیچسب
شدم خدا خدا  یم ونهیرس داشتم دت ماز یایناز نکن خوب باهم راه م گهید  ای جلومو گرفت گفت:ب

ام گرفته بود   هیکنم دستم گرفت که انگار برق بهم وصل کرده باشن گر دایهرجور شده نجات پ کردمیم
حالش اصال    دزده بو رونیشد رادمان از خشم رگ گردنش ب   نیشد پسره نقش زم  یکه چ دونمینم  یول

اومد رادمان به اونم حمله کرد جلو   نییهم پا  یکیدست خودش نبود به جون پسره افتاده بود اون 
ولشون کن سرشو چرخوند طرفم با   میبر ای ب کنمیرفتمو دستشو گرفتم گفتم:رادمان ازت خواهش م

تو دستش گرفت   ومصورتم اونارو ول کرد اون دتا هم از فرصت استفاده کردنو در رفتن شونه ها دنید
 شده؟  ینطور یشرفا بود اره؟صورتت چرا ا یکار اون ب نیسرت اومده تسک یو گفت:چه بال
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حال بشم نوازشم کرد وگفت:تموم    یبود ب کیکردم که نزد هیتو اغوشش پرت کردم انقدر گر خودمو
بهم   دیخودشم نشست سر درد شد  نیفکر نکن بلندم کردو منو گذاشت تو ماش یچی به ه زمی شد عز

 تو وجودم بود. ای بد دن یفشار اورده بود تموم حس ها

به خودم نگاه کردم   نهیتو خونه از پله ها باال رفتم تو ا میب کمک رادمان رفت  میدیخونه که رس به
 ادیز ی  هیبود از گر  دهیلبم پاره شده بود خون خشک یجمع شده بود گوشه   یخون مردگ میشونیپ

 ن یتخت و گفت:تسک  یچشام قرمز شده بود رادما وارد اتاق شد دستمو گرفت منو نشوند رو

اتفاقات امروز و رفتار بابا اشک تو چشام جمع   یاور  ادی ؟بایدیبهش دوختم گفت:باباتو د چشمامو
من بودن  ه؟یباشم؟اخه گناه من چ ینجور یمن ا دیو لب زدم:رادمان چرا باشد اه از نهادم بلند شد 

افسانه   انزندان رفتنش منم البته مام لیدل  کنهیفکر م  کنهی م غی اون خودشو ازم در خوامیبابامو م 
 قانعش کنم تونمینم  چوقتی نه من ه کنهی اونو باور م یداده بابا حرفا حی واسش توض ینطور یا

 بال رو بابات سرت اورده  نیخون نشسته گفت ابه   یبا چشما رادمان

 سر گفتم اره با

حال گفتم:من از کتک هاشون دردم   نیبا ا  دمیمشت شد  فکش منقبض شد از حالتش ترس  دستاش
   خورهیضربه م شتریکه هربار ب ینگرفت قلبم درد گرفت قلب

  زارمینم گهیبرسه د یب یبهت اس زارم ینم گهیلب زد:تا من هستم د دیتودستش گرفت و بوس دستامو
دلم گرفت   یامروز که اومدم خونه نبود  یمن یادم زندگ  نی تو با ارزش تر چکسی ناراحتت کنه ه یکس

دنت  یهربار با د یول  کنمی ش م هیبرگرده تنب  گفتمیشدم با خودم م یم ونهیداشتم د یاز شدت نگران
منو با نبودنت   نی ه قدر دوستت دارم  تسکچ یز یکه تو چه قدر برام عز وفتهیم  ادمی شهیزبونم قفل م

 خوام یرو نم  یکه تو توش نباش یامتحان نکن خونه ا

اش حبس کردم عطرش ارامشو بهم برگردوند انقدر نوازشم کرد و با حرفاش که  نهیتو س سرمو
 به خواب رفتم...  یک  دونمینم

  یرو با ساپورت مشک  میزرشک ز ی کم و کسر نباشه رفتم تو اتاقمو وشوم یز یبه غذاها زدم که چ یسر 
  انیو نگار امشب ب لوفر یو ن  انیوشا نیبستم امشب قرار بود باران و ارم  یمدل لبنان ممیروسر  دمیپوش

و دسر و    االدو س ختمیمنم امروز فرشته خانوم رو فرستادم بره خونشون و خودم دو نوع غذا پ نجایا
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نگاه کردم   ی زنگ در رفتم و از چشم یبا صدا ومدهیاضر کردم رادمان سرکار بود وهنوز نرو ح یهمه چ
  دیرو بوس می شون یپ دمیرو تو نگاهش د  نیبرق تحس دنمی در رو باز کردم با د یرادمان بود با خوشحال 

اف اف لبند شد و   یصدا نیبهش خوش امد گفتم رفت تو اتاقش که لباساشو عوض کنه بعد از چند م
 کنم ی اومد و گفت من باز م  نیی دمان از پله ها پارا

و گفت:دختر   میدر اغوش گرفت گرویهمد لوفریاز نگار نبود با ن یباهم اومده بودن وخبر  لوفر یو ن  انیشا
  انیلبخند بود شا هیپاسخ من فقط  فهی من قلبم ضع یگ یاخه نم یش یتو چرا روز به روز خوشگل تر م

 حالت چطور مطوره؟ کهیکوچ  یوگفت:سالم ابج میجلو اومد و دست داد

  دییبفرما  نیخوش اومد یل یخ ی:خوبم داداشمن

گرم    یلیبود بغلش گرفتم رادمان هم خ یکه از دلتنگ یهم اومدن با حس  نیبعد باران و ارم  کمی
خوردن به   نکهیعد از ابردم ب  ختمویازشون استقبال کرد رفتم تو اشپزخونه و براشون شربت البالو ر

  گهیکه د  مباران ه  خوردی م یدو لپ انیشا  زیسرم  میدیشام رو چ   زیو م میوباران بلند شد لوفریکمک ن
گرفت اما رادمان با ژست خاص    ینم لیتحو ویکس گهیموقع غذا خوردن د شهی چه عرض کنم مثه هم

 خوشمزه شده واقعا  یل یجونم خ  نیدستپختت تسک هی گفت:عال لوفریخودش مشغول خوردن بود ن

قاشقشو کنار گذاشتو دستمو گرفت با عشق تو چشاش بهم نگاه کرد و گفت :خانوم من نمونه   رادمان
 اس 

جمع    زویا ها خورده شد و مانداختم غذ ری همه شون برگشت سمت ما با خجالت سرمو به ز نگاه
و تخمه و تنقالت پر بود رادمان رفت و    ییو چا وهیاز م  زیو رو م  میبعد شام دور هم نشست میکرد

 مشغولو می هم کنار هم نشست لوفریمشغول باز شدن منو باران و ن نیو ارم انی تخته نرد رو اورد با شا
 ..میگپ زدن شد

  یبودن با را  یراض یل یبود و مهمون ها خ یعال  یبهمون خوش گذشت همه چ  یل یشب خ اون
به کمک رادمان خونه رو مرتب کردم و رفتم  میشمال بدرقه اشون کرد میبر یقرار شد که همگ تی اکثر

به پا بود.صبح با    یشمال و مهم تر ازاون باران هم بود تو دلم عروس میقرار بود بر نکهیتو اتاقم از ا
رادمان رفته بود  شهیشدم تختمون رو مرتب کردم مثل هم داریاز خواب ب  یوصف نشدن  یاقیااشت

هربارم که به رادمان  کنمیسرکار و من خوابم خودمو سرزنش م رهی م یوقت نکه یسر ا شهیسرکار هم 
 کنم. دارت یاز خواب قشنگت ب  ادیدلم نم گهیم گمیم
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  دمیرادمان رو چ یلباسا ام گهی طرف د هیخودم  یطرف و لباسا هیتخت گذاشتم  یرو رو چمدون
 میچه کن گهی د یول ستیلباس گرم برداشتم چون مطمئنم شمال االن سرده هرچند فصل شمال رفتن ن

  نیا کردمیفکر نم چقوتیه دادیحس ناب رو بهم م هیروزا حال دلم خوب بود بودن رادمان کنارم  نی.ا
اوردم   رونی دفترمو از تو کشو ب یدلگرم  نیپشتوانه بود بزرگتر هیرادمان برام  ادی ب  شیروزا هم واسم پ
رفتم تو اشپزخونه   یکردمو و گذاشتم سرجاش با حس سرخوش   ادداشتیمدت رو  نیتموم اتفاقات ا

بودمش   ده یکه ند روزیمشغول غذا درست کردن بود د دم یاز پشت فرشته خانوم رو بغل گرفتم وبوس 
فرشته  شمی دلتنگش م یحساب یچیه گهیکه د میکه شمال هست یدلم براش تنگ شده بود چند روز 

منو مادرانه در اغوش  میزنیحرف م  موین یشیاجاقش کوره .هربار که م مایخانم بچه نداره به قول قد
کنم  یحس م نمتی بیکه م یوقت ای رمیگیکه در اغوشت م  ی:وقتگهیم کنهیموهامو نوازش م رهیگیم

مادر برام مهربون تره از رادمان   هی حسو بهش داشتم فرشته خانم از  نیا قایدختر دارم منم دق هیواقعا 
 حسو داشته باشم    نیباعث شد ا نجایممنون باشم که با اوردن فرشته خانوم به ا دیبا

به   یشدم رادمان هنوز خواب بود رفتم اب  داریبود از خواب ب میتنظ  8االرم که رو ساعت   یبا صدا صبح
بود که دلم  دهیو رفتمو به رادمان نگاه کردم انقدر قشنگ خواب   دمیدست وصورتم زدم و و لباس پوش 
  داریب وبه صورتش زد  نیچ هیکه  دمیلپشو بوس رمیخودمو بگ یغش و ضعف رفت و نتونستم جلو

 ,نفس من  مینشد دستامو تو موهاشو فرو کردم دم گوشش لب زدم:عشق من,زندگ

 ش لب زد:جانم خواب الود یصدا با

 ها!! شهیم رمونی؟دیبش  داریب یخوای :نممن

 میریم گهید کمیبخواب حاال   ای:ب رادمان

 شههههیم رمونیرادمان د گهیپاشو د میریم گهی د کمی رو   یچ ی:چمن

غر  یمن االن بازم اگه جرئت دار  یاورد سمتم خودشو انداخت رو تخت گفت:خانوم غر غرو هجوم
 گهیبزن بزن د

اورد منم هر لحظه منتظر بودم که  کیچشماش نگاه کردمو چشماش رو چشمهام بود سرشو نزد به
رادمان حس و حالمون بهم خورد   یزنگ گوش یلبهاشو رو صورتم  حس کنم که با صدا  یگرم

 انهی نگاه کرد و گفت:شا شیهردوتامون خنده امون گرفت بلند شد و به گوش
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 محل  ی:الو بله خروس ب رادمان

 دونستم یهم م ی:بااااااشه باشه نگفترادمان

 ی:بارادمان

 ن یو گفت:تسک  دیبه دست و صورتش رد و لباساشو پوش   یچشمک بهم زدو رفت سمت حموم اب هی

 :جانممن

 من قربون جانم گفتنت بشم  ی:اله رادمان

 دمااااایکردم که گفت: نکن بالبات کار دستت م یغنچه ا لبامو

 دی که خند نییزود سرمو انداختم پا  میباز معطل نش نکهیبخاطر ا منم

 یمنو برداشت ی:لباساگفت 

 رو جمع کردم  یهمه چ روزی:اره اره دمن

 ..م یشد نی و سوار ماش می رفت  رونی چمدون رو برداشت باهم از خونه ب د یلباساشو پوش رادمان

تک بوق بهشون   کیمان با بود راد ستادهیکنار هم وا نی و ارم  انیشا نیکه ماش میرو رفت ری از مس کمی
من زنگ زد و   یکه باران به گوش می اشاره کرد که اونام حرکت کنن دو ساعت بدون توقف تو جاده بود

  م یتا صبحونه بخور میتوقف کن ییجا هیگفت 

  فیک  یحساب  یکارو کردن هوا سرد بود ول نیا تی به تبع نیو ارم  انیکنار جاده نگه داشت شا رادمان
داشتم چون رادمان کنارم بود  یخوب یحال حس  نی اومدم با ا یبار بود که شمال م نیداد اول یم

 اهنگوصل کردم  میرو گرفتم و به گوش AUXکابل  می بازم به راه افتاد میصبحونه مون رو که خورد
 کردم PLAYمهراد جم رو 

 تو راه شمال  باتو

 اروم هوا  شهیم  کیتار

 اروم چشات  شهیم بسته
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 و بارون وبادجنگ  شب

 اد یبارون م  ادیم بارون

 اون چشاشو باز  واشی کنهیم اد یدوست داره ز بارونو

 بهم بزن کنار بزن کنار  گهیم

 واش یبارون  ری ز میهوا بر نیا تو

 بشه اون صورت ناز   سیخ

 باهات.... مونمیبگه تا تهش م بم

 بمونم من تا صبح کنارت  خوامیم امشب

 داره....  یبا تو چه حال  ایدر

 جم )شمال(  مهراد

منظره رو   نی باتری ز خوندمیدستامو به دست باد سپردمو با اهنگ م دمویکش نیی رو پا  نیماش شهیش
شده   دهیپوش  یانبوه یاز درختا کردمی که دور بودن به دقت نگاه م ییداشت جاده چالوس به کوه ها

  لیشکممکن رو ت یمنظره  نیباتریزشدند   یم  ریبود ابشار ها که با رقص مخصوصشان از کوه ها سراز
رادمان  می مال ییداده بودند انقدر محو منظره بودم که چشمام گرم شد و به خواب رفتم..با تکون ها

به بدنم دادم رادمان چمدون رو از صندوق عقب   یشدم کش و قوس  داریاز خواب ب زدیکه صدام م
لبخند   ناخوداگاهبود که  نیانقدر دلنش الیداخل و میبا دخترا وارد شد میبود ال یو هیاورد جلو  رونیب

 یسه اتاق بود و طبقه  میداشت از پله ها باال رفت دید ایکه به در یا شهیبزرگ ش یزدم پنجره ها
ورادمان متوجه شدم چند  انی شا یبود اونطور که از حرفا ی تهران یواسه اقا  الیهم دو اتاق و نییپا
 نجا یهست اومدن ا ایبه در ک یچون نزد نجایا یهم دارن ول گهید ی الیو

  یم خیجوجه هارو س   انیرادمان و شا  میشد بساط شام رو بار گذاشت یم کی کم کم داشت تار هوا
 ا؟یدر میرو به منو باران گفت:بر لوفرین دندیکش

 به بدن بعد  میباران گفت:االن؟خب تو بزار جوجه رو بزن  که
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 گفتم:شکمووو  دمویخند منم

و  میو دور هم نشست ای کنار در می رفت  یهمگ دیچسب  یو حساب میخورد  یخنده و شوخ  یرو با کل شام
همه مون رو به خنده انداخته بود  انیشا یها یشوخ میحرف زد یو از هر در  میروشن کرد شیات

که کرده بودم   یکشف نیخاص بود از ا  یلی شدم طرز نگاهش خ انیبه شا لوفر ین یهامتوجه نگاه 
حاال   رونی ب کشمی م لوفریزبون ن  ریفرصت از ز هیسر  ومدنیخوشحال بودم چون واقعا بهم م  یلیخ

بود  میکه تموم زندگ یسمت مرد دیشد.نگاهم پر کش بم ینص  یوسط ثواب نیشد ومنم ا یاومدو فرج 
  یه یروبه رادمان گفت:ه  انیکه شا میکردی بهم نگاه م  یبا حالت خاص  کردیرادمان هم به من نگاه م

 نکن  کی تحر رتمویحساسم غ  میمن رو ابج نی بب یکن خواهرمو قورت داد شی درو توچشا

عشقمه خانوممه   ادی باحال بود رادمان گفت:برو کنار باد ب ی لیبه خودش گرفته بود که خ   یرتی غ حالت
 ست یمربوط ن  میدوست دارم نگاه کنم به کس

 برندارم.. رتیکه منم فاز غ  ستی بهم مربوط ن یگفتی:اها از اولم مانیشا

هم  ایدر  کینزد نکهیسرد شده بود به خصوص ا یلی هوا خ  دمیخندیوماهم م کردنیکل کل م اونا
 اتاق ... هیو پسرا هم تو  میاتاق مستقر شد  هیتو  لوفریو منو باران ون  الیتو و میرفت یهمگ میبود

خوب بودن هروقت که بحث   یل یخوب بود هردوتاشون خ  یلیبرام خ  لوفریبا باران ون ینینش هم
روز   هی کردم ی باور نم چوقتیمن ه نیگفت:تسک  لوفریزد ن  یچشاش برق م  لوفریشد ن  یم انیشا

به تو نگاه  یخاصه جور   یلیداد ام نگاهش به تو خ یدم به تله نم  چوقتیرادمان عاشق بشه اون ه
که اون  یونگار و همون جمع  انی منو رادمان شا  کنهی نگاه م ای دن زی چ نیبه با ارزش تر گاران کنهیم

دخترا به  ینگاه همه  میهم با خبر یاز زندگ شیما کم و ب میدوست دوران دانشگاه یدیشب د
کال از جنس دختر   زاشتیمحل نم  چکدومشونیادمان به هروش کراش داشتن اما ر  ایلی رادمان بود خ

بگم که قدر عشقتون   خوامیم یول   یاز حرفام ناراحت نش کردیبهشون نگاه م لهیوس هیمثل  بودمتنفر  
پاکه من  یلیقلبش خ  یول  ارهی درسته مغروره زود جوش م ستیتو دلش ن ی چ یرو بدون رادمان ه

رادمان   انویبه مشکل برخوردم شا میاونو مثل داداش نداشته ام دوسش دارم من هروقت تو زندگ
پاکه هروقت   ی لینابه خ  یلیکه رادمان به تو داره خ یبودن مواظب دلش باش عشق  پشتممثل کوه 
   نمیبی رو تو صورتش م  یو خوشحال یرنگ شاد ادیاسم تو م

 شدم    یاومد و غرق لذت م یر م دلم به تپش د لوفرین یحرفا از
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اما خواهر منم دست  کنهی دلشو رو م یرادمان زود حرفا ینگاه ها گهیراست م  لوفریگفت:اره ن باران
 بودم   دهیشاد ند ینطور یا چقوتی رو ه نی از اون نداره تسک  یکم

باران گفت:خب   دادمیو باران گوش م  لوفرین  نیواسه گفتن نداشتم فقط به حرفاش دلنشن یحرف 
 داره دنید ایدر دنیصبح زود د میبخواب گهید

خر و پف شون   ینگذشته بود که صدا قهیچند دق دیخودش کش  یاز اون تو پتو رو رو تیبه تبع   لوفرین
 بلند شد  

 دن یتعجب بهشون نگاه کردم چه زود خواب با

عقلش با   شهیدرست چند قدم اون ورتر بود ادم که عاشق م یبرد قلبم تو اتاق بغل ی من خوابم نم یول
قلبش مخالفه اما من عقلم با قلبم موافق بود رادمان ذهنم و تموم وجودم رو مال خودش کرده بود از  

 ی نهینگاه کردم سرمو رو س  میباران گرفته بود یبه عکس دو نفره مون که شب عروس میتو گوش
که   دمیعکسشو بوس کردینگاه م نی ست مخصوص به خودش به دورب رادمان گذاشته بودم رادمان با ژ

رو خوندم   امک یپ  یبدون معطل MY LOVEاز  جیمس کی  دمیتو دستم ترس می گوش  یبا لرزش ناگهان 
 ن ییپا ایب  یدار ینوشته بود:اگه ب 

رفتم با سرعت نور خودمو به سالن رسوندم رادمان رو    رونی از اتاق ب دمویاهسته بافتمو پوش اهسته
پام از سرجاش بلند بود  یصدا  دنیمبل نشسته بود و دستاشو رو زانوهاش گذاشته بود با شن 

رادمان  می رو محکم در اغوش گرفت گهیکه چند سال از هم دور بودن همد ییهردوتامون مثل ادم ها
 دلم برات تنگ شده بود  یلیزد:خ لب

 کردم یداشتم عکسمون و نگاه م یداد جی که مس یقت:منم ومن

نشوند موهامو نوازش   یرو صورتم م  کی کوچ یبا دستاش قاب گرفته بودو تند تند بوس ها صورتمو
لحظه دور بودن ازش   هیمرد رو دوست داشتم  نیاخ که چقدر من ا کردیوبه چشامم نگاه م کردیم

کوبه   یام م نهیتاب به س  یدلم خودشو ب نمشیبی اما هروقت کنارشم هروقت م ارهیقلبمو به درد م 
مردونه اش گم شده  یبودن که تو دستا کی دوتا دستام انقدر کوچ دیتو دستاش گرفت و بوس تامودس

االنم که کنارمه دلم باز   یمن حت  رهیگ یم یچرا انقدر ادمو به باز  هینجوریاخه چرا ا هیعشق چ نیبود ا
قابل   الرو که داشتم اص یحس  ختیاشکام ر شهیکنارمه بازم دلم براش تنگ م  یوقت خوادیبودنشو م

  ینکن ارامشم.هر قطره اشک هیوگفت:گر دیبازگو کنم رادمان منو به اغوش کش تونمینم ستین  فیتوص
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بلکه شدت اشک   چیروم نشدم که هاما من با حرفاش ا کنهی و تار م رهی ت اموی دن ادی که از چشمات م
 ؟ یناراحت  یز یاز چ نمی شد منو از خودش جدا کرد و به چشمام نگاه کرد:تسک شتر یهام ب

که دوسش دارنو گم کردن با هق لب زدم  یشده بودم که عروسک ییاون لحظه مثل بچه ها تو
 :رادمان 

 :جون دلم رادمان

  زنهی بازم دلم برات پر م ینم که کنارم اال یجمع کردمو گفتم من دلم برات تنگ شده حت لبهامو

تو مسکن روح   زدلمیکنارتم عز شهیمن قربونت برم خانومم من هم  یو من دلم رفت رادمان:اله  دیخند
 ازت دور باشم  تونمیچطور م یقلب من  نی تو تسک یمن

 هیکه داشت کم شده بود با انگشت شستش اشکامو پاک کردو گفت:پا یقرار  یاز ب  کمی انگار  قلبم
 ؟یا

 ؟ ی:واسه چمن

 ا ی:دررادمان

 :اخه سرده من

 سردت بشه  زارمیبعدشم من هستم نم نهیبه ا تش ی:خب جذابرادمان

خودمو به رادمان چسپوندم دستاشو دورم   میخارج شد الیاز و گهیباهم د میبا شوق بهم کوبد دستامو
رادمان بود و دستا همچنان   ی  نهیسرم رو س میشن ها نشست یرو ایو کنار در میبود رفتحلقه کرده 

وموج   ودشده ب بیدلفر ادیز ی ل یشب خ یک یتو تار ای در میشده بود رهی خ ایدورم حلقه بود و به در 
  ری رو تسخ یبود که روح هر شنونده ا نیدلنش یبه قدر   ایدر یبودن صدا ختهی هاش ارامششو بهم ر

بند انگشت صورتامون باهم فاصله داشت بدون   کی رادمان برگشتم طرفش فقط  یبا صدا کردیم
من دوست   نیدستاش رو محکم تر کرد و گفت:دوست دارم تسک ی کردحلقهیبهم نگاه م یحرف  چیه
 ت دارم اقامون دوس  شتریمن ب یکنم من:ول   یزندگ تونمیلحظه هم نم کی بدون تو  رمدا

 شتر یمن ب  رمی کردو گفت:نخ یجذاب اخم
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زدم:من دوست   یم  ادیو فر ای سمت در دمیاوردم و دو رونیجدا شدمو کفشامو ب ازش
 داااااااااااااااااااااااااااارممممممم 

موج بهمون برخورد کرد وتعادلمون از دست دادشم  دیکه به من رس  نیدنبالم هم دواومدیخند رادمان
  سیهردوتامون خ نکهیشده بود رادمان بدون توجه به ا  سیکل بدنمون خ ا یتو در میبا ضرب افتاد

که  دیرو بوس میشون یپ یبازم مال من یهرجا که فرار کن  یبازم در اغوشم گرفت و گفت:هرجا بر  میشد
  دیبا میرفت زود باش بر یسرما خود ایادمان گفت:ب  دیکش  رونی مزاحم منو از حال خوشم ب یعطسه 

 مارستان یببرمت ب

  یخوب   یللللیییییعشقم نگران نباش امشب شب خ  ستی ن میزی عطسه؟من چ هیواسه  مارستانی :بمن
 ام  زهیبود برام به گونه اش اشاره کرد و گفت:خب جا

شده  دهی ماچ ابدار رو گونه اش گذاشتم هردوتامون مثل موش اب کش هیمخالفت کنم  نکهیا بدون
وبا   دمیرو تختم دراز کش  میتو اتاق و لباسامون و عوض کرد میرفت  میگرفت شی رو در پ  لیراه و میبود

 که داشتم به خواب رفتم... یحس خوش

 یروم نبود که صدا  ییشدم نگاهم به پنجره افتاد که باز بود وپتو  داریبا شدت سرما از خواب ب صبح
برگشتم طرفشون پتوم تو دستشون بود و پنجره رو باز   دیچی تو اتاق پ  لوفریباران و ن یخنده   کیشل

 گذاشته بودن .. 

که اخم در اومد   نیرفتن با ضرب خوردم زم رونی دادنو از اتاق ب یبردم سمتشون که جاخال رجهیش
 ن ی حاال بب کنمیم  یکارشون رو تالف نیهرجور شده ا

با   دمویسرم محکم بستم وشلوار سف یبه دست و صورتم زدم موهامو باال یاب   سی داخل سرو رفتم
نشسته بودن  زی سرم یهمگ نیی سر کردمو از پله ها رفتم پا دمویسف یروسر  دم یپوش نمی سارافون ج

که  میبود  زی رو به خودش گرفت سر م یقلبم رنگ شاد دنشیسالم دادمو کنار رادمان نشستم با د
   دیخر  میگفت:امروز بر لوفرین

 اخه؟ میشد  ریبا خانوم ها مگه از جونمون س دیگفت:اوه نه خر انیشا

 

 دلتم بخواد جناب   یلیخ  ششییی:الوفر ین
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   میدیافتخار  رو م نیچشمک بهش زد و گفت:حرص نخور باشه بهتون ا هی انیشا

  میبا اخم بشون نگاه کرد  رلوفیحرفش منو بارانو ن نیا با

 براش    رمی گیدلش بخواد م میهرچ برمیگفت:من خانومم رو م نیارم

   مااااااینداااااشت گهی نکن د ینگاه چاپلوس  استوی:اوه اوه سانیشا

تو اتاقمون   میو رفت میگفت صبحونه مون رو خورد ینم ی ز ی وچ کردویبا لبخند بهشون نگاه م رادمان
 م یکه حاضر بش

ضد افتاب زدمو  کمی رو هم سرم کردم   یمشک یروسر  دمیپوش میمشک نیرو با شلوار ج میمشک بافت
من که زودتر   یبا بافت زرشک  دی پوش یاب نیج  لوفریزد و ن یسرمه ا پیباران هم ت  یرژ سرخ اب هیو 

به   نیارم ورادمان  رونیرفتم ب ال یز وتو سالن نبود ا یکس  نیی حاضر شده بودم جلو تر از اونا رفتم پا
اخم  دنمیادمان با د ستادمیکنارشون ا یجلو رفتم  بدون حرف  زدنی داده بودن و حرف م هیتک نیماش

رفت سمت    نیارم  زدیرو صدا م نی باران که ارم ینگفتم با صدا یز یباال انداختمو چ یکرد شونه ا یز یر
 گه ید  یکردیرژتو پررنگ تر م  کمی رادمان گفت: الیو

  یاوردمو به خودم نگاه کردمو گفتم:جد رونی ب فمی مو از تو ک نهیا زنهیحرف م یفکر کردم داره جد  منم
 ست؟ ی خوشگل ن نی؟ایگیم

که رادمان با خشونت دستشو  کردمیبه حرف رادمان فکر م   کردموی به خودم نگاه م نهیتو ا یهمونطور 
و  دی حد ممکن گرد شد دستشو عقب کش  نیتا اخر ییهویحرکت  نیچشمامم از ا دیرو لبام کش 

بهخودم نگاه کردم   نهیدستش رو پاک کنه از تو ا یرژم رو  یتا جا دیدستشو روپشت شلوارش کش
  یل یخ ینطور یال شد اپخش شده بود بهش اخم کردمو با دستمال لبامو پاک کردم و گفت:حا ژمتمام ر

به  شدنیخارج م الیرفتم که داشتن از و هیقشنگ تره با حالت قهر رومو ازش برگردوندم و به طرف بق 
نشست   ونپشت فرم لوفری ن نیماش هیبا   نیارم انویو رادمانو شا نیماش  هیما سه تا با  لوفرین  شنهادیپ

  واشیو   اطیبا احت یل یخ  لوفریمد ن به حرکت در او نیماش  میعقب جا گرفت  یمن جلو و باران صندل 
رو کنارمون حرکت   نشونیماش میدیکه به بازار رس ی تا وقت میپشت سر پسرا بود کردی م یرانندگ 

 حرصش گرفته بود لوفرین کردنیمسخره مون م  دادنویم
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خنده امو   یاما من به زور جلو دی خندیبلند به ما م یاورده بود با صدا رونیب ن یسرشو از ماش انیشا
کنم بالخره   یخودمو خال  یپشت هم جنسا دینبا  چوقتی ه نکهیناراحت نشه و ا لوفریگرفته بودم که ن

  کیشل ونشدنم ادهی به محض پ میششد  ادهیپ  مویپارک کرد نوی ماش میدیساعت به مقصد رس 1بعد از 
و رادمان لبخند رو لبشون بود ما سه تا  نی ارم دیخندیرو هوا رفت دلشو گرفته بود و م  انیشا یخنده 

  یکی به کنار  نیا ستنیبلد ن یگفت:دوتاشون رانندگ دهیبر  دهیبر انیکه شا میکردی باخم بهشون نگاه م
ا  ب شدی لوفر دود خارج مین یکرده از گوش ها کیکل شمال رو تراف هیانقدر عال  شیشونم که رانندگ 
هجوم برد سمت   یحرکت ناگهان کی یکه ط دیکش یخط  ونشون م انیشا یچشم هاش برا

 م قرض گرفتو الفرار  گهیدو تا پا داشت دوتا د انی,شاانیشا

ان   ونهید ی لیدوتا واقعا خ  نیاومده بود ا رونیکه اشک از چشامون ب میبود دهیچهار تا انقدر خند ما
  ستنیکتک مفصل نزنن دست بردار ن  هی گرویاونا تا کامال همد میخودمون بر  نیایرادمان گفت:ب 

  شونهیشگیعادت هم 

که   کردمیجلوتر از ما بودن داخل مغازه ها رو نگاه م نی بارانو ارم رفتمیرادمان راه م یبه شونه  شونه
  نیتریاخل وتو مغازه سالم دادم و به د دمیگردنبند رو گرفت دست رادمان رو گرفتمو کش هیچشمم 

هم بودن دوتا قلب بود که از  ی  مهیدر واقع دوتا گردنبند بود که ن ارنیاشاره کردم تا گردن بند رو ب 
  مویخوشش اومد پولشو حساب کرد  یلیبود رادمان هم خ یمحشر  یلی وسط نصف شده بود ست خ

نبودن به  هیبق نی کنار ماش میرفت  میخرت و پرت گرفت   کمی میو از مغازه خارج شد میجعبه رو گرفت
اونا هم به ما ملحق شدن  قهیشما بعد از چند دق  شیپ میایم میباران زنگ زدم گفت که ماهم دار

کرده   دیدر اورده باران انقدر خر شوی سرش تالف یناراحت معلومه بد جور  انیخوشحال بود و شا  لوفرین
 میصندوق عقب و سوار شد م یهارو گذاشت دیخر زاشتی داشت له له م یاز خستگ نیبود که ارم

گذر زمان رو   اصالکه  میبود دی انقدر مشغول خر میناهار هم نخورده بود یغروب بود حت  یکاینزد
 یبود همگ  ینسبتا شلوغ یبود  جا ا یدر کیرستوران نزد میرستوران نگه داشت هیجلو  میمتوجه نشد

خوشمزه بود   یل یخ میغذامون رو خورد میسفارش داد  یماه یهمگ مینشس ز ی م هیو سر  میوارد شد
 داره  گهید یمزه  هیشمال  یها یگفت:الحق که ماه انیشا

  نیو رادمان هرچه قدر اصرار کردن ارم انی شا میشام رو خورد میکرد دییحرفشو تا تی به تبع ماهم
رو   دهامونیو ذوق خربا شوق  لوفریمنو باران ون میدیکه رس الیرو حساب کرد به و زی اجازه نداد و م

من از  ی ازهاند لوفرمیکه عاشقش بودم رو بهشون نشون دادم باران و ن یگردنبند میدادیبهم نشون م
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 ییکه چا  ایکنار در میو بر میرو جمع کن  نایا نیگردنبند خوششون اومد باران گفت:بچه ها زود باش 
به    ایسمت در میرفت  ییسه تا موی رو اماده کرد ییبساط چا  مویلباسامون رو عوض کرد چسبهیم  یلیخ

اضافه شدن  مونبه دست اومدن سمت ما و به جمع تاریگ نیورادمان وارم  انی محض نشستنمون شا
 یروبه رادمان گفت:وقتشه هنرتو رو کن  انیشا

 نگفت  یز یکرد و چ یبهش اخم  رادمان

 رادمان گهی:زود باش دلوفر ین

   میمنتظر یهمگ  گهی:زود باش دانیشا

گرفت گلوش رو صاف و دستاشو  تارویرادمان بهم افتاد با چشمام بهش اشاره کردم که بخونه گ نگاه
 رو تار ها حرکت داد

 و نگاهش به من بود خوندیاستعدادشو رو نکرده بود .م نیا چوقتیمعرکه بود رادمان ه صداش

موج  ینگاهم قلبم تمام حواسم به رادمان بود حت صدا  کردی م یوانگیقرار بود باز داشت د یباز ب قلبم
   مییاومد انگار فقط منو رادمان اونجا یهم به گوشم نم ایدر یها

   وفتی تو م ادی یوقت

 ره یتو هر نفس بغضم بگ دمیبا

 ره ی ,نمرهینم  ادمیاون همه خاطره رو  رمیبگ  یفراموش من

 شهیواسه هم یجه با توام عشقم . همه جا کنارم همه

 شهههینم  شهیما که حسمون بهم عوض نم  میکه باش ای دن یاهرج

 ( کردنی م یباهاش همخوان  لوفریو ن انی)شا

 بازم بغضت تو صدامه یاز من اگه جداش یحت  یدوست دارم هرجا باش یدونیم

 گاهمه هیعشقت تنها تک و

 نشونه است هیحال من  نیحسم با تو عاشقونه است و ا یروبه روم  رمیهرجا م یارزوم دوستدارم
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اندازه خوندنش که تموم   یاشکام از شوق بود از عشق ب نباریا کردی بار فرق م  نیا یول  ختیر  اشکام
  انیاز من دست زدند بعد از اون شا تی هم به تبع هیبراش دست زدم بق یوصف نشدن یشد با شوق
 یبود فردا یخوب   یلیورمون جمع شده بودن درکل شب خ زد تک وتوک مردم د تاریگ نیخوندو ارم 

هرچند دوست   میبرگرد میاومد مجبور شد شیورادمان پ انیمهم واسه شا یجلسه  هیشب  ناو
شده بود وچند درصد از   کیبا رادمان شر  انی شا ایکار رادمان مهم تر بود تازگ ی ول مینداشتم برگرد
که داشت رو به رادمان واگذار کرده بود به قول خودش   ی کل ثروت یتهران  یبود اقا  دهیسهام رو خر

  یاز روز  رهیاستراحت کنه حاال نوبت رادمانه که کار هارو دست بگ خوادینفس بکشه م خوادیم گهید
که باهم وقت   ادیم ش یر پرادمان سخت مشغول کارشه کمت گذرهیماه م 1 میکه از شمال برگشت

منم از تو خونه موندن  برهیخونه انقدر خسته اس که زود خوابش م ادیکه م مییوقت ها   میبگذرون
 هیکاش   یول شهیمن محسوب م قیرف  نیگه واقعا کالفه شدم درسته فرشته خانوم بود بهترید

به حال منم   یفکر  هیکه  زدمی موضوع با رادمان حرف م  نیسر ا دیبا دادمیداشتم که انجام م یسرگرم
عطر   یبو   یبد شده بود حت یل یمن خ  یو جسم  یحال روح گذشتیمنوال م نیبکنه روزها به هم

به اصرار   شهیحالم بد م کنمی که بوشو حس م نیبرام هم استیدن یبو نی رادمان که خوش بو تر
رو گرفتم   ش یبعد دوساعت رفتم جواب ازما یبد شیازما دیودکتر گفت با مارستانیرادمان منو اورد ب 

شد   یلبخندش پررنگ تر م قهیدکتر به برگه هر دق یدکتر, با نگاه کردن ها شیپ  میهمراه با رادمان رفت
 کوچولوتون تو راهه  نیشی مامان م نیدار گمیم ک یو روبه من گفت:تبر

سمت   دمیم که چرخ تو مغزم حرفشو مزه مزه کرد کمیحرفش نشدم   یشوک بودم اصال متوجه  تو
هردوتامون با دهن   میریرو بگ شی جواب ازما نکهیاز من نداشت بدون ا یرادمان حال اونم دست کم

 ن؟ یکه رادمان لب زد:تسک  میخارج شد  مارستانیباز از ب

 :جانم؟من

 گفت؟  ی:دکتر چرادمان

 میشیبچه دار م می:گفتم دارمن

 گفت؟  ی:چرادمان

 میشی مامان بابا م  می:دارمن

 ؟ یبازم تکرار کن شهی:مرادمان
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 ی شیبابا م یطرفشو گفتم:دار  برگشتم

اطرافمون   یتوجه به ادم ها یب   دیچرخی بلندم کرد و دور خودش م نیمحکم بغل کرد واز رو زم  منو
از   کردمی انقدر بچه دوست داره زودتر اقدام م دونستمیبودم اگه م دهیرادمان رو انقدر خوشحال ند

گذاشت   نوداد و م  تی بالخره رضا قه یدستامو دور گردنش حلقه کردم بعد از چند دق وفتمین نکهیس اتر
خبر رادمان رو خوشحال کرده منم خوشحال بودم   نیانقدر ا نکهیاز ا دیبوسیدستامو تند تند م نیزم

 م یریلباس بگ می رادمان دستامو تو دستاش گرفته بود گفت:بر میشد  نیسوار ماش

   میدون یبچه رو هم نم تی جنس ی:فعال که زوده رادمان ما حتمن

 هم پسرونه میریگی:خب هم دخترونه مرادمان

کوچولو   یلباس ها دنینگه داشت خودمم از د یسمونیس هیچشمام موافقتمو اعالم کردم جلو  با
از هرکدوم دوتا در دورنگ مختلف  کردو ی ن با شوق و ذوق بهشون نگاه مخودمم ذوق زده شدم رادما

عالمه لباس و   هیبه خودم اومدم  یداد وقت یاصال به من فرصت نم  گذاشتیم دیرو تو سبد خر
من حامله ام اتاق مهمون رو واسه بچه   دیکه فهم  یرادمان از وقت میبود دهیخر  یعروسک واسباب باز 
  تی که جنس  ستیمن االن سه ماهه باردارم و دل تو دلم ن میو اونجا جا دادهار  لهیگذاشت و تموم وس

من خودم پسر دوست دارم چون پسر پشت و   یدوت داره دختر باشه ول یلیبچه روبدونم رادمان خ 
معلوم نبود و دخترم   تشیکه جنس یو بچه ا زاشتیمادره رادمان هرشب دستشو رو شکمم م پناه

 شد رو به رادمان گفتم:رادمان یم میحسود یبعض وقت ها  یحت زدیحرف م زدی صداش م

 :جون دلم خانوممرادمان

 ؟یاز من دوست دار  شتری :تو بچه مون رو بمن

 منو هردوتاتون رو دوست دارم زدلمی:نه عزرادمان

   خواااامیاخم کردمو گفتم:نم بهش

دونه است من بچه  هیفقط  نیتسک یبچه دار بشم ول  تونمیم من بازم م خانوم  زدلمی:عشقم عزرادمان
خوب   یحسا شهیو گفت:تو هم   دیرو بوس میشون یکه مال تو هست و از وجود توئه دوست دارم پ یا

   یهارو ازم دور کرد  یبد یرو بهم داد ایدن
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 شده بودم. اریاخت یب نبار یواسه گفن نداشتم زبونم بند اومده بود ا یحرف 

روزها انگار رو   نیبودم ا دهیند یی جا  چیشده بود که مانندش رو ه نیری منو رادمان  انقدر ش یزندگ
شدم عشق چشمامو کور کرده بود به جز   یعاشقش م  شتریب گذشتیکه م یهر روز  رفتمی ابرها راه م
لحظه هم تنها  هیبودن  ده یشن یاز وقت  لوفری.باران ون دمید یرو نم یا  گهید چکسیرادمان ه

  یها یتموم اتاق رو پر کرده بود از اسباب باز  شمیدارم عمو م گفتیخوشحال بود م انی شا زاشتنینم
 مختلف.

وقت از روز اومدن رادمان به  نیرادمان اومد تو اتاق ا کردمی نشسته بودم و موهامو خشک م نهیا جلو
با تعجب گفتم   دیبود از سرجام بلند شدمو بهش سالم دادم گونمو بوس زیتعجب برانگ یل یخونه خ

 شده؟  یز یرادمان چ

 نشده  یز ی:نه نه چرادمان

 خونه   یای ب یوقت از روز تو اصال سابقه نداشت  نی:اخه امن

 یدگی هست در نبود من به کار ها رس اونجا انی:خب کارمون امروز زودتر تموم شد شا رادمان
 ؟ ین یبابا تو بب یخوای.مکنهیم

 حرفش جا خوردم نیا از

به اسم  ی گفت دختر  رونی اما اون بار منو از خونه انداخت ب کشهیپر م  دنشی :بابام؟دلم واسه دمن
 برم اخه؟  ینداره چطور  نی تسک

 شش؟ی:خودش ازم خواست که ببرمت پرادمان

 ممکنه اصال  ریغ نیا نهی باور کنم که بابا خواسته منو بب  تونستمیبه رادمان نگاه کردم اصال نم ناباورانه

 ؟ یخوای:مرادمان

 شش؟ یپ  ی:بابا از تو خواست که منو ببر من

 :اره رادمان

   خوادی:چطور ممکنه اخه؟اون از من متنفره اون منو نممن
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 ممکنه رممکنهی :غرادمان

  ری مس میروبه رادمان گفتم بر دموی تند تند لباسامو پوش کردم یبه پا بود اما بازم باور نم  یدلم عروس  تو
 دونست؟ یاخه اون از کجا م  کردیمنو متعجب م  نیخونمون رو خوب بلد بود و الزم نبود ادرس بدم ا

کند   یاومد با قدم ها یشدم در باز بود رادمان هم پشت سرم م ادهیپ  نیخونه نگه داشت از ماش جلو
خونه لبخند به لبام اومد اخ که چه قدر دلم براش   دنیبا د دمیکردمو به خونه رس یرو ط   اطیراه ح

نبود   یباز کردم اما کس یک ی یک ی تو سالن نبود از پله ها باال رفتم در اتاق هارو  ی تنگ شده بود کس
 بابا بهت گفت؟  یبرگشتم طرف رادمان و گفتم:مطمئن

 دنبالت  امی خودش گفت که ب نجا یهم تعجب کرده بود:گفت اره خودم اومدم ا رادمان

که  ییبابا  نهیمنو بب  خوادیاخه چرا بابا م نجایاوردم رادان اومده بوده ا یرادمان سر در نم یحرفا از
 وجود منو تو خونه اش حس نکرد  چوقتیه

که به وضوح   دمیرادمان رو دپشت خط بود رنگ  یکه ک  دونمیرادمان زنگ خورد جواب داد نم یگوش
  ایرو قطع کرد گفت:ب   یگوش یخداحافظ  هیسمت من به خودش اومد و با  د یچشماش چرخ  دیپر
 ستن یخونه ن  میبر

 شده  یچ  یگیبه من نم یز ی چ نجا؟چرایا یاورد م؟منو یبر یچ  یعنی:من

 مارستانی حالش بد شده رفتن ب کمی :بابات رادمان

 نبود  ضیچرا؟بابا که مر مارستانی :بمن

  میبر ا ی:خب برادمان

دل تو دلم نبود رادمان  میبرس مارستانیکه به ب یاشفته دنبال رادمان به راه افتادم تا وقت یذهن  با
 د یشد فهم  یصورتش قشنگ م مکیاز م نویحاش خوب نبود ا

وگفت دنبال من   میکرد یجلو اومد باهاش سالم واحوال پرس  یمینع یاقا دمیکه رس  مارستانیب به
   نیایب
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برام گنگ بود  یانتظار نشسته بودن همه چ یبه مامان افسانه و نسترن افتاد که رو صندل چشمم
شده بابام تو اتاق    یکه چ گهیبه من نم یز ی چ یسردرگمم چرا کس نقدریچرا  ا کردی م کاری چ نجایبابام ا

icu  برخورد کردم درد  واریه ضرب به دبود مامان افسانه به سمت من هجوم اورد و هولم داد که ب
مامان افسانه رو گرفت وفشار داد  ینکردم رادمان اومد جلو بازو ییاما اعتنا د یچ یت وشکمم پ  یبد

 ی دیفهم یکنی وگفت:بار اخرت باشه رو زن من دست بلند م

چشم غره به من رفت و عقب گرد کرد  هیبود از چشماش کامال معلوم بود  دهیافسانه ترس  مامان
رادمان روشو ازشون برگردوند   کردی بود و به رادمان نگاه م ستادهیوسرجاش نشست نسترن ساکت وا

اون شب رادمان هرچقدر اصرار کرد   دمیجرعه از نوش هیکه دستش بود رو گرفت سمتم  یاب یبطر 
 ژهیو یگفتن که تحت مراقبت ها مینی و ببداخل و بابار م یاجازه ندادن که بر ینرفتم وموندم حت  هخون

زدند   یبهم نم یحرف  نجاستیبابام چرا ا نکهیاز ا چکدومی ه یم ینع ینه اقا زدیم  یاس نه رادمان حرف
که  ودنب یگذشته نبود اون مرد یبابا اون بابا کردمی بودم به بابا نگاه م شهیتا صبح پشت ش

شده بود  د یمعلوم بود شکسته شده بود موهاش مثل برف سف  شیدیدیاز فرسنگ ها که م تشیجذاب
قلبم فشرده شد اشکام به مهابا روصورتم   دنشیاون نور گذشته رو نداشت با د گهیکل صورتش د

  بهشکه من  کنهیبابا فکر م  دیمنه شا ری تقص دیبشه؟شا ینجور یمن ا یبابا دیبا  یچرا؟چرا  ختنیریم
  انینبود به اصرار رادمان با شا مارستانی ب نیسه بودن بابام تو اوا  یمنطق  یلیدل  ناینارو زدم اما ا

 دمیبابام موند رو تختم دراز کش شی من پ یاستراحت کنم و خودش به جا کمی برگشتم خونه تا 
  یهرکار  دادیداد دلم گواه بد م یاجازه رو بهم نم  نیبخوابم ا زاشتی مبهم  وذهن اشفته ام نم یفکرا

مودنو نداشت   نجایواونور شدم دلم طاقت ا  نوریساعت تو جام ا 3نتونستم بخوابم درست کردمیم
منو رسونده خودشم  یوقت نکهینبود مثل ا انی بمونم لباسامو عوض کردم رفتم تو سالن شا تونستمینم

 رو گرفتم بعد از چند بوق جواب داد انیشا یرفته با رادمان تماس گرفتم جواب نداد شماره 

 شده؟ یجانم چ یسالم ابج :انیشا

 مزاحم شدم   دی:سالم داداش ببخش من

 اومده؟  شیپ  یمشکل  هیچه حرف نی:اانیشا

 مارستان یدنبالم ببرتم ب ادی:نه نه به رادمان زنگ زدم جواب نداد خواستم بگم بمن

 دنبالت  ومدمیباشه اتفاقا من داشتم م  دهینشن  دی:شاانیشا
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 ی وفتی تو زحمت ب خوامی :نه نممن

 اونجام  گهید نیم 5  ستی ن یحمت:زانیشا

 رو قطع کرد    یمخالفت کردنو بهم نداد و گوش مهلت

سرشو رو فرمون گذاشته بود در رو باز کردم که سرشو از رو   انیشا نییبعد اومد رفتم پا نیم  5 درست
  یحرف  چیه  مارستانیحرکت داد تا ب  نویماش یا گهیفرمون برداشتو سالم داد سالم دادم بدون حرف د

شد پاهام    یم دهیشن  شتریب هیگر یشدم صدا  یم کتریرد و بدل نشد هرچقدر به اتاق بابا نزد  نمونیب
رو    یمینع  یبه پاهام وصل شده بود رادمان اشفته بود و اقا  لویصد ک یوزنه  هیسست شده بود و 

مامان   یصدا  دنیحالتو به خودشون گرفته بودن با شن نی چه خبر بود چرا ا نجایسر خورده بود ا نیزم
چرا   یتنهامون گذاشت  چرا ی:فربد چراا رفت زدیهوار م  هیافسانه که نسترن رو بغل گرفته بود و با گر

 کنم اخه  یزندگ  یسرپناهمون باشه من بدون تو چجور  ی ک  یکرد میتیدخترمو 

 

 دیشدم و رادمان بود که به سمتم دو نی زانو هام خم شد و پخش زم  دیشنیرو نم یا گهید زی چ گوشام
 مطلق...  یاهیو س

وقت   یل یبابام از خ دهیخروار ها خاک خواب   ریز  نجایمثل برق و باد گذشت و االن بابام ا  یچ همه
بابامو ازم گرفت کوه منو ازم گرفت   یلعنت  ابتیتر شده د میاواخر وخ نیداشته ا ابتید یمار یب  شیپ

  هینداشت مثل  یر ی مامان افسانه ونسترن روم تاث یها  نیتوه  یمتحرک شدم حت یمرده  هیمثل 
کار هر روز من شده بود اومدن سر خاک   زاشتی لحظه هم منو تنها نم هیسنگ شده بودم رادمان  هیتک

خوبم چرا تنهام    یبغل کردنش با من بود:بابا جونم بابا یارزو شهیبابامو بغل کردن سنگ قبرش هم
بود   یکاف ام بر یکردی بهمم نگاه نم  یکه حت  نیبود هم یبرام کاف  یدیکش ینفس م یتو که بود یگذاشت

تحمل   نیاز ا شتریبابا ب تونمیشد برام بابا من نم  لیدتب ای دن زی چ نیممکن تر ریبغل کردنت به غ  یارزو
کاش   نکه یا کنمیم  نیهمش خودمو نفر کارکنمیتو رفته بودم من بعد تو چ ی ندارم کاش من به جا

 موندم  یبازم کنارت م یکردی و طردم م یزدی اگه هزار بارم پسم م موندمیکنارت م

اما مگه   زاشتمی فکر رو دردام مرهم م نیبا ا  ینجور ینداشت بابامو بغل گرفته بودم  ا یهام تموم  هیگر
 شد  یم
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روزا انقدر کم    نیشدم ا نیشده بود سوار ماش  یبغلمو گرفت به زور بلندم کرد تموم بدنم گل  ریز رادمان
نگران  و فقط  زدی با بچه مون هم حرف نم گهید ینگران بود حت  یکه رادمان هم حساب زدمی حرف م

رو بهم   یمهم یحرفا  خوادیاز قول خودش م نجایا ادیب  یم ینع یحال و روز من بود.امروز قرار بود اقا
 بگه

امکان داشت؟اصال ممکن نبود بابا   نیخود شدم مگه ا یاز خود ب  یمینع  یاقا یحرفا دنیشن  با
رو به نام مامان افسانه و نسترن   یز ی به نام من زده بود و پش  شوییبکنه بابا تمام دارا یکار  نیهمچ

 نکرده بود 

با    یلیفربد خ یفربد داداش من بود تو برا یجان دخترم تو هم مثل دختر خودم  نی:تسکی مینع یاقا
 هاش با تو دست خودش نبود   یبد رفتار  لیاما دل  ادی ز یل یخ یارزش بود

 اومد  مثل پتک تو سرم فرود یمینع  یاقا یحرفا

همه سال بابا نسبت به من   نیا نکه یباوره ا  ریممکنه حرفاش برام گنگ و غ ریباور کردنشم برام غ یحت
 رو    یمینع یاالن اقا یحرفا ایباور کنم  نارو یبارم منو دخترم صدا نزد ا هی یحت  نکهیتفاوت بوده ا یب

 شن؟ یم یفسانه چنسترن ومامان ا  خوامیمن نم  یسرمو بلند کردمو لب زدم:ول ناباورانه

کار رو   نیبه خواستن تو نداره همش به نام تو شده اون به تو اعتماد داشته که ا  ی:بستگی مینع یاقا
 بابات پشت پا نزن تو نگران اونا نباش   تی کرده پس به وص

 ....ی:ول من

حالم    رونیبزنم چند تا امضا ازم گرفتو از خونه رفت ب  یا گهیمنتظر نموند که من حرف د یمینع یاقا
بابام   یمار یاز ب چوقتیگذاشت و رفت چرا من ه یتو سردرگم نطوریبد شده بود اخه چرا بابام منو ا

  یعنیباور نکنم  ونداره که حرفاش  یلیادم به بابام بود پس دل  نیتر کینزد یمینع  یخبر دار نشدم  اقا
 من مامان افسانه بود؟ تنها دور موندن بابام از 

ومنو تو بغلش   دیبه در زد و وارد اتاق شد کنارم دراز کش  یبودم رادمان تقه ا دهیتختم دراز کش رو
اتفاق ها نتونستم جلو خودمو   یهمه   یاور  ادیزد با  ینم  یحرف   چیو موهامو نوازش کرد ه دیکش
  زدمیم زجه کردموی م هیبلند گر یبا صدا  ختنیر یم  رمیجلوشونو بگ  نکهیاشکام بودن که بدون ا رمیبگ

کردم   هیتو بغلش انقدر گر  کردیمنو نوازش م  یحرف  چیانگار داغ دلم تازه تر شده بود رادمان بدون ه 
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که بابام فوت کرده  یشدم رادمان کنارم نبود از وقت  داریخوابم برد...از خواب که ب  ی ک دونمیکه نم
و   میبه کل از خودمو زندگ مرو نداشت  یکار  چیه یم حوصله بود اوردهیرو از تنم در ن میمشک یلباسا

بچم برم سونو. رادمان  تی جنس  صیرفته بود واسه تشخ ادمی  یاز رادمان غافل شده بودم حت یحت
حال وروزم    نیبابت ا شمیوقتها خودمم از خودم متنفر م  یگاه  کردی م یواسه خوب شدن حالم هرکار 

نکردم.   دای پ یزندگ  نیخودمو تو ا  گاهیجا  چوقتی با من سر لج داشت ه یاما دست خودم نبود زندگ
بهتر کردن حال من   یمن و رادمان بودن و برا شی همه و همه هرشب رو پ نی باران ارم   لوفرین انیشا

  زاشتمویو شکمم مکه تو خونه تنها بودم بچه م شده بود همدم من دستمو ر ییوقتا کردنی م یهرکار 
  دادیکه به خودش م یز یر یها  نوقتها باتکو یبعض گفتمیو درد دالمو بهش م   زدمیباهاش حرف م 

 کردیحس بودنشو بهم القا م

دنبالم ومنو   مودیکه رادمان نبود م یرو در حق من تمام کرده بود هر روز  یمدت برادر  نیتو ا انیشا
  یمدت حت  نیتو ا کردی م شتریارامش درونم رو ب کمی کردی بهتر م کمی کار حالمو  نیبابام ا  شیپ  بردیم
  انیبود از شا زی گبرام تعجب بران  نیبابا ا شی پ انیکه ب دمیبار هم نسترن ومامان افسانه رو ند هی

پشتوانه  چی شدم اونا ه یازش غافل م دیبابام نسترن خواهرم بود و نبا یخواستم که منو ببره خونه 
طاقت   چوقتیدوست داشت ه ی لیاونا... بابام نسترن رو خ یداشتم ول  رو نداشتن من رادمان رو یا
 نسترن رو نداشت    یناراحت دنید

شد عکس   ادهیهم با من پ انیشدم همزمان شا ادهیپ  نیاز ماش میدم خونه بود نیاز چند م بعد
  انیتو رو به شا ادی ب انیشا خواستمینم  نیبخاطر هم  دونستمیالعمل مامان افسانه و نسترن رو م 

 خودم برم  خوامیتو؟ م یا ین شهیگفتم:داداش م

 :اخه..انیشا

 کنم ی:خواهش م من

 رادمان تورو دست من سپرده   ینکن ری:باشه فقط دانیشا

 :باشهمن

به سمت خونه  یباز شد بدون معطل یکی ت یبا صدا ه؟دریبپرسه ک نکهیاف رو فشار دادم بدون ا اف
هنگ کردم   دنشیبود که با د دهیشد انقدر به خودش رس  انیروم نماباز جلو   یرفتم نسترن با لباسا

 زده بود  یحالت موهاشو چتر  یکرده بود حت  رییکل صورتش تغ
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 نسترن نگاهمو ازش گرفتم وسالم دادم یصدا با

 :سالم نسترن

  تی توپ شده تو زندگ نی ک کل زندگ ؟تویما افتاد ادی شد ک   یابروهاشو داد باال و گفت:چ یتا هی
  ی ندار  یکم وکسر  چیه

 شه؟ی دلت با من صاف نم چوقت یچرا ه ؟تویکن یفکر م  ینطور ی:چرا امن

  یباز کردنات نقش باز  لمیبا ف یکه خودتو معصوم جلوه داد یی:دلم صاف شه؟چرا اونوقت؟تونسترن
 به اسم تو زد؟هان؟ شویکه بابا کل دارا یکرد کریبابام رو چ یحت  یکن یم ر ی کردنات همه رو تسخ

 خانوم خانوما   یوقت رو دل نکن  هی ان؟یدنبال شا یاالن افتاد ستیبس ن  رادمان

  شناسهیورادمان رو م  انیانگار چند ساله شا زدی حرف م یطور  نسترن

مدت انقدر بهم شوک و استرس وارد شده بود  نیبهش زل زده بودم تو شوک حرفاش بودم ا ناباورانه
رو که بابا   ی ست و پاهاشو رو هم انداخت و گفت تموم ثروت برام نمونده بود رو مبل نش ینا گهیکه د

 به نامت زده رو بهم برگردوند همشو به نامم بزن

 خواسته   ینطور یبابا اونا رو به نام من زده خودش ا ی:ول من

 خوام ی ازت م نویندارم االن من ا یبابا کار  ی:من به خواسته نسترن

   یشد ونهید ستی :تو حالت خوب ن من

  یدونیخودت م  گمیدارم م ی چ دونمیجاش بلند شد و اومد روبه روم قرار گرفت:اتفاقا خوب م از
هارو به نامم بزن همشو واگذار   ن ی باش و کارخونه رو خونه رو زم  یپس دختر خوب ادی ازم برم یهرکار 

 کن

  گهیبسه د ی نیکرده بودم تو چشماش زل زدم و گفتم:مگه تو خوابتم بب  دایکه تو خودم پ  یجسارت
چون   نجایاومدم ا کنمی رو نم یکار  نینگفتم بابام به من اعتماد کرده وهم  یچ ی ه ویبهم گفت یهرچ

   یاز منم بهتر  یکه حالت خوبه خداروشکر حت نمیبی م یخواستم از حالت باخبر بشم ول
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  کردیرو نگاه م رونیکردم بهش و خواستم برم که با صداش برگشتم طرفش جلو اف اف بود و ب  پشتمو
از تو اف اف    یکن یهاااا خوشگل را تور م  یهست میا قهیگفت:الحق دختر خوش سل یز یبا حالت تعنه ام

ز :اگهیضرب المثل هست که م هی نگفتم که باز گفت  یز یکامال معلوم بود بهش اخم کردم و چ انیشا
 دارد  ری دارد از ان بترس که سر به ز یو هو  یان نترس که ها

 بودم دهیند ینطور ینسترن رو ا  چوقتی دادم اما تو دلم اشوب به پا بود ه لشیپوزخند تحو هی

دلم   ریشدم که ز ادهی شدم دم خونه نگه داشت وپ انیشا ن یسرعت از خونه خارج شدم و سوار ماش با
اشک تو چشمام   ادیتمو رو شکمم گذاشتمو خم شدم از درد زکه نفسم گرفت دس یطور  دیکش  ریت

بازومو گرفت خودمو   ریشد ز ادهی پ نیبا سرعت از ماش  انیگاز گرفتم شا نمویی جمع شده بود لب پا
  مارستانی کرد وبا سرعت نور به سمت ب نمی قدرت راه رفتن هم نداشتم سوار ماش  یدادم حت هیتک   هشب

 روند  

  یلیکرد و گفت خ  یادیز یها  هیتوص میاز چند ساعت سرمم که تموم شد دکتر بخاطر باردار بعد
رو   نی ا دینبا زنمیکه تو استرس دست و پا م یمواظب خودت باش و استرس برات سمه واسه من

نسترن وخواسته اش  یحرفا الیخ یهرجور شده ب  خواستمیمن رو رسوند خونه م انیشا کردیم  زیتجو
به اعتماد بابام پشت   تونستمیبکنم نم یکار  نیبه همچ  یکه خودمو راض تونستمینم  هجور چیبشم ه

 باشه ینجور یکنم حتما خودش صالح دونسته ا

رو از   میمشک  یصورتمو اصالح کردمو ولباسا یغافل شده بودم دوش گرفتم موها میاز زندگ یحساب 
غذا رو   یفرشته خانوم خونه رو برق انداخته بود حت دمیلباسم رو پوش نی باتریوز  نیتن در اوردم و بهتر

وارد  دادی در خبر از اومدن رادمان رو م  ی رهیدستگ دنی چرخ  9ساعت  یکایهم حاضر کرده بود  نزد
جلو رفتم  لکسیشد اصال حواسش به من نبود سربلند کردنش همانا و قفل شدن نگاهش همانا ر

از شوک خارج شد   دمید شدم ونرم گونه اش رو بوشدستامو دور گردنش حلقه کردم و روپاهام بلن 
  متنگ شده دستامو محکم تر کرد نیتسک  نیا یدستاشو دورم حلقه کرد وگفت:اخ چه قدر دلم برا

حد ازش دور باشم رادمان  نیتا ا خواستمینم گهیتنگ شده بود د یل یاغوشش خ یخودمم دلم برا
 میباهم نشست زی ستاشو گرفتمو بردم سرمداشته باشه د یزندگ   نیهمچ دینداشت نبا  یگناه چیه

 یشد بای ز یل یرادمان لب زد:خ

رو   زیرادمان نزاشت م میبود که رو لبم نشست غذامون روکه خورد  یجواب من لبخند شهیهم مثل
  یدون یخودت م گهید گهیگفت:د  یطونی جمع کنم منو بغلش گرفتو به سمت اتاقمون رفت با حالت ش 
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پر از   یچونه ام گذاشت. زندگ ریدستشو ز  نییخانوم با خجالت سرمو انداختم پا فهیکه قلب من ضع
باال اومده بود تپل شده بودم اما انگار من   کمی عشق منو رادمان بازم رنگ گذشته رو گرفته بود شکمم 

درست شده همه  یهمه چ کردمیکه فکر م  یمن طلسم شده بود درست زمان یطلسم شده بودم زندگ 
 و بالکل نابود شد  تخ یبهم ر یچ

  یکه در اتاق با ضرب باز شد و رادمان با ظاهر  کردمیتو اتاق بچه بودمو لباساشو مرتب م شهیهم مثل
اما رادمان به  دمیکش یبلند نیو دستامو جلو دهنم گذاشتم ه دم یوارد اتاق شد ترس یاشفته و عصبان 

 ده رادمان ؟ش ینکرد گفتم:چ  یبود که اصال به ترس من توجه ه یعصبان یقدر 

کثافت؟برات کم   یکرد نکارویزد:چرااااااا؟ا ادیچشاش سرخ شده بود فر تی از شدت عصبان رادمان
منه احمق گول  یکار رو باهام کرد نیکرده بودم که ا کارت یمگه من چ یگذاشته بودم؟اشغال عوض

  یظاهر معصومتو خوردم گفتم با همه فرق دار 

 کردم؟  کاری چ ؟منیگیم یدار  یشده تو چ ی:چمن

 :خفه شوووو  رادمان

  یحرف   چیرادمان ه  دیچیتو کمرمو وشکمم پ یدرد بد نیاز پشت گرفت و پرتم کرد رو زم موهامو
نستم پاهامو تو خودم جمع کنم که با مشت و لگد افتاد به جونم من فقط تو  زدی م ادیو فقط فر  زدینم

اومد با لگد به بدنم  ینرسه اما رادمان دست بردار نبود مشت هاش تو صورتم فورد م یبی به بچه اس
که تو صدام بود لب زدم توروخدا نزن ازت خواهش   یحرف زدن برام نمونده بود با درد   ینا دیکوب یم
 کنم یم

فقط گم  گمیکثافت گمشو برو از زند ؟یدیفهم خوامتی نم گهید دیبلند کرد تو صورتم غر  نیو زم از
  یس یبا احساس خ کردیمردم تموم تنم درد م یاز درد داشتم م نیشوووو هولم داد که باز افتادم زم

  سهخانومم نبود که به دادم بر  میمر یخون وحشت کردم حت دنیدستامو که نگاه کردم با د یز یچ
که تونستم   یز ی رو گرفتم تنها چ انی شا یرسوندم شماره  میش وخودمو به گو  دمیکش نی دستامو رو زم

 بود:کمکم کن  نیبگم ا

رادمان رو حس    یکنده شدم بو نی باز بود که از رو زم مهیبگه چشمام ن  یز یچ انیکه شا دمینشن گهید
 افتاد وچشمام بسته شد. یشد و چه اتفاق یکه چ ادینم ادمی گهید انهیمطمدنم شا کردمینم
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 میدینم یز یچ  دیاتاق سف هیکه تو دستم احساس کردم کم کم چشمام رو باز کردم جز  یسوزش  با
سرشو گذاشته بود رو دستاشو   انیسرمو چرخوندم وبه دستام نگاه کنم سرم بهش وصل بود شا

بچم دستامو رو شکمم  از جلو چشمام گذشت:بچم  لمیکه افتاده بود مثل ف یخوابش برده بود .اتفاقات
  نیح  نیدر هم دمیها از جام بلند شدم و سرم تو دستمو کش ونهیمثل د کردمی اما حسش نم تمگذاش

  یارومم کنه ول خواستیشد و با عجله هجوم اورد سمت منو شونه هامو گرفت م داریب  انیشا
نار بره تنها  که ک دمیکوبی اش م نهی بهم وارد شده بود مشتام رو به س یبد یشوک عصب  تونستینم

 بچم بچم بود  شدیکه از دهانم خارج م یحرف 

شده بود که   ادیز  یو قدرتم به حد  خواستیپرستار رو صدا زد تموم تنم وجود بچم رو م  ادیبا فر انیشا
  ریکه تو دستام وارد شد حالت خواب بهم دست داد و ز یکنترلم کنه با سوزش   تونستیهم نم انیشا

 لب :ب...چم..بچم که باز به خواب رفتم 

شد چشمامو باز کردم بازم تو همون اتاق بودم   یکه کم کم داشت برام واضح م ی گنگ یصدا ها با
  رو انی انقدر شا تونستیم یبودم چ دهیرو ند  انیشا  تیعصبان چوقتیه یاشفته بود و عصبان  انیشا

 زه؟ یبهم بر

  یگلوم خشک شده بود با ب  ارهی داشت لبخندشو رو صورتش ب یمن اومد کنارم و به زور سع دنید با
 لب زدم:داداش؟  یبحال 

 ی :جونم ابجانیشا

 نکردم   یبد  چینکردم بخدا من ه  یشد؟بخدا من کار  ینجو یکارو کرد چرا ا نی:چرا رادمان باهام ا من

شده   یکه چ میفهمیم  یجا مرخص بش نی. حاال از ا ست یالزم به گفتن تو ن دونمیم دونمی:م انیشا
 داشته  لی حتما واسه کاراش دل 

  یرو نشونم بده درس وقت   یخوش زندگ یرو خوادیم یخدا ک دونمینم دیچشمام چک  یاز گوشه  اشک
   دیرنگ گرفته بازم از هم پاش میکه حس کردم زندگ

  ایبودم  مارستانیافتادم که رادمان کتکم زد و باز ب یبار  ن ی اول ادیشدم  یمرخص م مارستانیاز ب امروز
 گذروندم   مارستانیرو تو ب میمنم کل زندگ مارستانیمنو رسوند ب  انیکه شا  ییاون شب کذا

   نیگفت:مواظب خانومتون باش انیروبه شا  پرستار
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 دادیبا حرفش اخم کرد و به حرفاش گوش م انیشا

ارام رو   طیمح  هی نیکن یبد بشه اما شما سع  یلیشون خ ی:بخاطر سقطشون ممکنه حال روحپرستار 
  یکه به شکم وپهلوشون وارد شد ممکن بود مشکل بدتر   یبد یبخاطر ضربه ها  نیبراشون فراهم کن

 خداروشکر خودشون سالم هستن یول اد یواسشون به وجود م

وسوار   م یخارج شد مارستانیبازوم رو گرفت و باهم از ب ری ز انیشا  رونی گفت و از اتاق رفت ب نارویا
 خونه؟ یمنو ببر  شهیگفتم:م انی روبه شا  میشد نیماش

مامانم هست   زارمیتنهات نم  ونهیاون د شیحال خرابت پ  نیمن با ا یخونه  میری م شهی:نمانیشا
 مواظبته

بردارم من خودمم بخوام   لمویبزار برم وسا ستیساعت از روز رادمان خونه ن نی ا کنمی:خواهش م من
 رون ی برگردم اون خونه چون رادمان رسما منو انداخت ب تونمینم

خونه رو ترک کنم  نیشدم که ا ینم  یوجه راض  چیانداختم و وارد شدم به ه دیخونه توقف کرد کل  جلو
د از پله ها باال رفتم به اتاق دونفره مون پناه بردم با  منو رادمان بو یکه شاهد عاشقانه ها یخونه ا

 چیخواد به هیقبول کنم که رادمان منو نم نویا تونستمیسمتش نم  دیعکسش بازم دلم پرکش دنید
بوش   بردم ی همراه خودم م دیبا  نویبرداشتم ا  زیشد عطرشو از رو م   ینم یدلم راض تونستمیوجه نم

 داد  نیکردم بازم وجودم رو تسک

برداشتمو چندتا از لباسام رو خواستم برم که عقب گرد کردم به سمت اتاق بچم چمدون رو   رمودفت
اتاق تموم اتفاقت اون روز از جلو چشمام رد شد لباساشو   دنیهمونجا گذاشتم و وارد اتاق شدم با د

  کردمیم  هیو بشه همدم من گر  ادی ب میکه قرار بود تو زندگ یواسه بچه ا  کردمی و بو م گرفتمیدست م
 رادمان قاتل بچم بود به مراه اون منم کشت  کنمی االن وجودشو حس نم ستیاالن ن

 به خودم اومدم انیشا یکردم با صدا هیچه قدر اونجا بودچ قدر گر دونمینم

  می:بهتره برانیشا

چمدون رو برداشت   نایکوچولم رو برداشتم شا یاز لباس ها کهی ت هیاما مجبور بودم  خواستینم دلم
 رفتم   رونی خانوم نبود از خونه ب میکه مر  بیبه خونه انداختم برام عج یدر اخر نگاه کل
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بود از   یم یقد ییالیو یخونه  هی  انیشا یبرعکس تصورم خونه  میمتوقف شد انیشا یخونه  جلو
انداخت   دی برداشت کل  ن یچمدونم رو از تو ماش انیشا رهی غنچ م دنشیکه دل ادم با د ییاون خونه ها

حوض گرد   هیکه  کیکوچ  اطیح  هیصورتم نشست  یاز لذت رو یلبخند اطیح دنیباد  میو وارد شد
  یو وارد خونه م خوردی تا پله م 6  شهیکه معلوم بود تو فصل بهار چقدر دلربا م یبود باغچه ا  طشوس
 ی ب  یب زد یصدا م  انیشا یشد

 اومده  گل پسرت ای ب یب  یب

  دیسف  یروسر   خوردیسال م 70 ای  60خانوم که سنش به  هیاز اتاقا باز شد و  یک یدر  نیح نیا در
خورده بود وخط لبخندش معلوم    نیچشاش چ یکه گوشه   دیسرش بود صورت تپل و سف یچارقد

 بود

  نییزد هول شدم و سالم کرد خجالت زده شدم و سرمو انداختم پا  یمن لبخند مهربون دنید با
گذاشت و   نیزم  یچمدونم رو رو انیشا یخوش اومد  یل یماهت دختر قشنگم خ یگفت:سالم به رو

 و بغلش کردو صورتشو بوس بارون کرد یب  یرفت سمت ب 

 ی ب ی :اخه که چقدر دلم برات لک زده بود ب انیشا

 بعد دلت تنگ بشه  دمتیه ند:بزار چند ساعت بگذره کیب  یب

 شهیدلم برات تنگ م رم یکه سرکار م مییوقتا ی من حت یب  یب  ستی:خب دست من نانیشا

  یاز اتاقا ب  یکی چمدونم رو برداشت و رفت سمت  انیشا دی به روش زد و موهاشو بوس  یلبخند یب  یب
 درسته؟ یباش نیتسک  دیرو به من گفت:تو با یب

 :بله درسته من

با اومدن   یب  یب گهیخوشحاله م یل یبا من حرف زده از بودنت خ  یلیدر موردن خ انی:شایب  یب
 خواهر دارم  هیواقعا  کنمیحس م نی تسک

 تو زحمت انداختم یلیمن شمارو خ  دیبه من لطف داشتن و دارم ببخش شهی هم انی :داداش شامن

برات سوپ   ایعوض کن ب خودته االن برو تو اتاق لباساتو  یخونه   نجایدخترم ا  هیچه حرف نی:ایب  یب
 ی ر یدرست کردم بخور جون بگ
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 گرفت  یهمه محبت خالصانه وجودم جون تازه ا نیا از

  رونیسر کردم از اتاق رفتم ب  مو یوروسر دمیبلند پوش   راهنی پ هیتو اتاق چمدونم رو باز کردمو  رفتم
تو اشپزخونه بودن و منتظر من بودن که برم و شروع کنن به غذا خوردن رفتم و  یب  یو ب انیشا

 دم یخوشمزه بود که همه شو سرکش  یلیسوپ خ  ای من گرسنه ام بود  دونمیکنارشون نشستم نم

پنجره   کی نزد یمبل ها یکی یرو   ییراینزاشت سفره جمع کنم رفتم تو پذ یتشکر کردم حت یب  یب از
رو   ییروبه روم نشست و فنجون چا انی تو کوچه نبود شا یعابر  چیود هب سی نشستم کل کوچه خ

 سمتم گرفت از تشکر کردم  

 ؟ یدیگفتم:تو رادمان رو ند انیشا روبه

  یرو شکست رفتار  نمونی سالمون گذاشت و حرمت ب نیرفاقت چند   ی:رادمان پا رودیکش یپوف  انیشا
 رفتارش   نیخودمم تعجب کردم از ا یشد حت قهیبا منم کرد با من دست به  قا یرو که باتو کرد رو دق

 گه؟یتو چرا د یچ  یعنی:من

هرجور شده   یکرد ول  رونمی بهم نگفت و فقط از شرکت ب یچی ه یحت  دونمیرو نم  لشی:منم دلانیشا
 فهممیم

برادر   هیمان از راد  یچرا؟اون برا  انیشا  یمختلف ذهنم رو احاطه کرده بودن من به کنار ول یفکرها
 تر بود  زیهم عز

و  دادیروبه رومون نشست و زانوهاش رو ماساژ م یب  یموند ب مهیحرفامون نصف و ن  یب  یاومدن ب با
 ر ی بخ  ادتیکه  ییکجا یگفت:اخ جوون 

خوشگل و تو دل برو   میلیبزنم به تخته خ  نیستین  ری شما که پ یبه روش زدم وگفتم:ول  یلبخند
 نیهست

 دختر خوشگلم دییفرمای:شکست نفس میب  یب

 ارم؟ یب یالزم ندار  یز یچ رونی ب  رمیمن م یب  یاز سرجاش بلند شد و گفت ب  انیشا

 :نه پسر برو خدا به همراهت مواظب خودتم باش یب  یب
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به وجد اومده   انی و شا  یب  یب نیهمه عشق ب  نیو رفت.از ا  دیرو بوس یب  یب یخم شد و گونه   انیشا
 خوندم وفوت کردم   یالکرس تیبودم و تو دلم براشو.ن ا

 منه   یپسر تموم زندگ نیگفت:ا  یب  یکه رفت ب  انیشا

 ن؟ یرو دار انیشما فقط شا  یب ی :بمن

 ست یپسر من ن انیکرد و گفت:شا یا خنده

 ست؟ یتعجب گفتم:پسرتون ن با

 ست ی:نه ن  یب  یب

 ؟ یچ  یعنی:من

رفتم  دیکش  یتصادف فوت کرد اه هیرادمان بود که تو  ین تنها بچم بابامنه م ینوه  انی:شا یب  یب
 گرمش  یکنارش نشستمو دستاشو گرفتم تو دستام دستا

 االن شده تموم وجودم   کردمینبود من دق م  انیشد همدم من اگه شا انیداد:بعد از رضا شا ادامه

 شمام روسرشون باشه تا ابد   ی هی:خدا حفظشون کنه واستون سامن

از   شی کم وب انی و گفت:ازت ممنونم دخترم شا دیرو مادرانه بوس میشونیبه خودش کردو پ کینزد منو
   کنمیم نی صبرت رو من تحس  نی تو برام گفته ا  یزندگ

 ممنونم ازتون  یلی :خمن

  ییط به اون باالفق دتیام دهیخدا خودش راه درست رو جلو روت قرار م  ری:پاشو ببرو وضو بگیب  یب
 باشه نمازتو بخونه که از اشوب درونت کم بشه

 :چشممن

سجاده ام وچادرم   یو رو کردم ول  ری رفتمو وضو گرفتم و رفتم تو اتاق چمدون رو ز  سیسمت سرو به
 بودمش  اوردهیافتاد که جاش گذاشتمو با خودم ن  ادمینبود 
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تخت گذاشت برام و  یرو رو  یشنگق یبود سجاده و چادر گل گل  یب یبه در زده شد ب  یا تقه
 از اون موقع نگهش داشتم و االن قسمت تو شد  مهی وااسه عروس  نیگفت:ا

 با ارزشه   یلیشما خ  یبرا  نیازتون قبول کنم ا نویا تونمیمن نم ی:واقعا ازتون ممنونم ولمن

 اد یبهت م نمیبپوش بب  انیمثل شا یمن با ارزش  ی:توهم برایب  یب

 ادی بهت م  یل یخودم افتادم خ  یها یجون ادی دنتیگفت:با د یب  یرو سرم مرتب کردم ب چادرو
 خوشگلم مبارکت باشه 

  یو ازشون تشکر کردم سجاده امو انداختم و مشغول نماز خوندن شدم ب دمی :گونه اشو نرم بوس من
  زیچ نیتر با محبوبم ارامش بخش  ازیحق داشت ارامش از دست رفته مو به دست اوردم راز و ن یب

برام با    یلیکادو خ  نیتا کردمو گذاشتم تو چمدونم ا یممکن بود چادروو سجاده رو با دقت خاص
 . رزشها

منو   شتری شد و قلبم انگار ب یبکنم دودل بودم عقلم مانع م خواستمیکه م یبرداشتم از کار  مویگوش
رو روم   یمکرر پشت سرهم گوش  یبوق بعد بوق ها 2بوق    1رادمان رو گرفتم  یشماره  کردیوادار م

 قطع کرد بازم شمارشو گرفتم که خاموش بود 

منو پس    ینطور یکه از چشاش برق عشق معلوم بود ا  یبود رادمان  یچ هیقض نیحد؟ا  نیتا ا یعنی
  دنشیرو قلبم گذاشتم تپدستمو  کرد یشکل ممکن درد م  نی قلبم,به بدتر کردیتموم وجودم درد م زنهیم

  ورتو گلوم جمع شده بود با ز  یدیبغض شد   دیکوب یام نم نهیمثل قبل  خودشو به س کردمیرو حس نم 
  نداختیرادمان م ادی بود.باران منو   یشد هوا باران یم کی وزحمت قورتش دادم هوا کم کم داشت تار

من بود اخه من  یشب زندگ   نیکه بهش اعتراف کردم که دوسش دارم اون شب بهتر یشب  ادی
 ادیمنو  یکی کوچ زیبتونم خاطرات رو از ذهنم پاک کنم هرچ  یچجور  امیبا نبودش کنار ب یچجور 

   ندازهیم انرادم

 اتو ی که به در زده شد اشکامو پاک کردم و گفتم ب یتقه ا با

سالم داد و اومد کنارم نشست منتظر بهش چشم دوختم وارد اتاق شد  ان ینشستم شا روتخت
شده امروز باز کل غرورمو لگد  ینجور یبهم نگاه هم بندازه واقعا چرا ا یحت  ستی گفت:رادمان حاضر ن

 مال کرد  
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 رادمان  شیپ  یمنو ببر  شهیو گفتم:م انیرو فوت کردم برگشتم طرف شا یسرد اه

 بلند کنه   باز روت دست ترسمیم هی :اون االن عصبان انیشا

  ستیبرام مهم ن رممی اگه بم یداداش باور کن حت  ستیواسم مهم ن گهیاگه منم بکشه د ی :حتمن
شده  هیرفتارش چ نیا لیبده که دل حی توض دیرادمان درمورد من اشتباه فکر کنه اون با خوامی فقط نم

 بگه بهم دیبا رمی هر روز م

 میشام بخور یایمنو فرستاد که ب یب  ی:پاشو حاال بهش فکر نکن بانیشا

 دهیسفره رو چ دیکل خونه رو گرفته بود هوش از سرم پر یقرمه سبز  یبو می از اتاق خارج شد باهم
  ینتونستم از ب گهیچند قاشق خوردم د میو مشغول غذا خوردن شد میسر سفره نشست یبود همگ

 دخترم  یخوردن یز یتشکر کردم که گفت:تو که چ

 بخورم  تونمیقدر م  نیخوشمزه بود من هم  یلیجان خ یب  ی:ممنونم ب من

بزنم گفت هروقت حالت بهتر شد اونوقت خودت تموم    دیو سف  ایدست به س  زاشتی اصال نم یب  یب
بود   رهیخ ونیتلوز  یرو مبل نشسته بود و به صفحه  انیشا  کردیحرف قانعم م نی کارا ور انجام بده با ا

  با رفتمویحتما م   دیاس فردا با گهید یجا هیوفکرش  فهمهی نم لمیاز موضوع ف یز یمعلوم بود چ
 نیا  لیدل  دمیفهمی م دیمجبور بودم با یداغون بود ول میو روح یحال جسم زدمی رادمان حرف م

 داره   یبرده چه حال  نی خودش از ب یتابچه اشو خودش با دس دیفهم یم  نکهیرفتارهاشو ا

که من داشتم استراحت   یحال و روز   نیشد با ا یمگه م یازم خواسته بود استراحت کنم ول دکتر
 خواب رو هم از چشمام ربوده بود   یممکن بود حت ری کردم غ

 رفتمی م دیکردم بخوابم فردا حتما با یو سع دمیرفتم تو اتاقم رو تختم دراز کش   یب  یاصرار ب به

  یصندل  یسرمو به پشت میستادیوا  نجایساعته ا 1درست  ادی منتظر بودم رادمان ب انیبا شا  نیماش تو
  دنشیقلبم شدت تپ دنشیگفت اومد نگاهمو به روبه روم دوختم با د  انی داده بودم که شا هیتک
وارد شرکت بشه   نکهیشدم قبل از ا ادهی پ نیشد اخ که چه قدر دلم براش تنگ شده بود از ماش  شتریب

برنگشت رفتم سمتش   یخودمو بهش رسوندم پشتش به من بود صداش زدم سرجاش متوقف شد ول
روح درست مثل   یتو نگاهش نبود سرد وب  یحس چیتفاوت بود ه  یو روبه روش قرار گرفت نگاهش ب
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گفتم:چرا؟فقط بهم بگو   دیخواست بره که دستشو گرفتم دستشو از دستم کش دمشیکه د یروز اول
 ؟ یکن یبا من م  رفتارو نیچرا ا

 نگفت   یچیداد و ه لمیتحو یپوزخند

پشت   ییهویشد که   یچ یزن یالم تا کام حرف نم ویداغون کرد مویزندگ نکهیا  ی:د حرف بزن لعنت من
 به عشقمون؟  یپاز زد

   هیینااشنا یه خودش گرفت ( کلمه ب ی:عشق؟ )حالت متفکر رادمان

 شکست  یبود که بازوم داشت م  یگرفت و محکم فشار داد قدرت دستش به حد بازومو

پرتم   خوامی نم میاشغال رو تو زندگ  هیمن  رونیمن گمشو ب ی:همونطور که بهت گفتم از زندگ رادمان
 بره داخل  نکهیقبل از ا نیکرد رو زم

  یوپوچ بچه اتو کشت چیکه بخاطر ه ییتو ییکه پسته تو ی:اوندمیکش هوار

 هیکردن احساسش شد برگشت طرفم و کیتنها شانس من واسه تحر نی متوقف شد ا سرجاش
   خوامی مثل تورو نم یادم یپوزخند زد و گفت:چه بهتر من بچه 

 درد و اندوه تنها گذاشت ورفت  یبا کل  الی فکر و خ یرفت و باز منو با کل   یاسون نی! به ارفت

  ینا یحت انه ی شا دمیکفشاش فهم  دنیبا د ستادینفر باال سرم ا هیب  زدمی نشسته بودم و زار م نیم ز رو
 شهیمثل هم انیشا  میشد نیبلندم کرد سوار ماش نیبازومو گرفت و از رو زم ریسر بلند کردن نداشتم ز 

   گفتینم یز یسکوت کرده بود و چ 

فکر کنم   انی پکر منو شا یچهره  دنیبا د کردینگاه م ونیرو مبل نشسته بود و تلوز   یب  یخونه, ب میرفت
شده   یبپرسه چ نکهیداده بود بدون ا حی منو واسش توض یمختصر زندگ  انیاخه شا هیقضه چ دیفهم

 چیه نداشتم بدو  ازیاغوش ن هیو سوال جواب کنه از جاش بلند شد و منو کنار خودش نشوند. به 
که به هق هق  یکردم طور  هیو به اشاکام اجازه دادم ببارن گر یب  یانداختم تو بغل ب خودمو  یحرف 

مارو تنها گذاشته بود که راحتتر   نکهینبود مثل ا انیازش جداشدم شا دیسرمو بوس یب  یافتاده بودم ب
   میباش

 ... یب ی :بمن



 لبم تسکین ق

114 
 

کن نزار بغض بشه   هیکن, گر هیبعد , االن فقط گر  یبزار اروم ش دونمینگو م یز یچ شششی:هیب  یب
 تو گلوت 

دمنوش برگشت فنجون رو گرفت   هیرفت تو اشپزخونه و با   یب  یپشت دستم اشکامو پاک کردم ب با
 طرفم وگفت بخور 

 که نبود..   شتریاز قلبم ب شی داغ یداغ بود ول  دمیرو سر کش فنجون

کنار بابام    یمن وقت یتو دلم بود رو گفتم زندگ  یباز کردمو هرچ یب  یب  شیدلمو پ یشب سفره  اون
که رو دلم بود برداشته   ینیسنگ  یکه به رادمان داشتم انگار وزنه  یازدواج کردم و عشق یبودم وقت

  یلیخ شمی چن لحظه پ یاز ناراحت دادیدوست به حرفام گوش م  هیبا درک بود مثل  ی لیخ  یب  یشد ب
 کم شده بود 

و کار هرروز من شده بود رفتن به شرکت و التماس کردن به رادمان و هربار   گذشتندیهم م یپاز  روزها
هم  یب  یوب انیشا یبه حرفا  یخونه حت گشتمیداغون برم یبا حال شهیو مثل هم زدی منو پس م

  انیمنو کنار گذاشت رادمان , شا یراحت  نیچرا به ا نکهیا خواستمیمن واقعا عشقمو م کردمینم  یتوجه 
  یکه برا  یبخاطر ارزش  گفتی تو اون شرکت سهم داشت اما م انیکرده بود شا رونی رو از شرکت ب

 شمیازش دور م کنهی حاال که بودن من ناراحتش م ستمیخواهان سهم خودمم ن یرادمان قائلم حت 
  نیشتر از ایب  گهیازم خواست د  ید حت افتاده از رادمان متنفر ش یبود چه اتفاق دهیفهم  یباران از وقت 

مثل گذشته  گهیشده بود د ن ی باهام سرسنگ  یلیخ لوفر ین  یغرورم رو له نکنم اما کو گوش شنوا.ول 
  یمشغله داشته باشه.ول  نکهیا یپا  زاشتمی وم دادمینشون نم یواکنش چیو منم ه  کردی باهام رفتار نم

هرروز واسه  یمیعن یاقا کردمی حرفا فقط خودمو اروم م نیباشه؟با ا تونهیم  یچ لوفرین یمشغله 
که برام مهم نبود   یز یاما من تنها چ  رمی که برم کارخونه و کار ها رو دست بگ ومد یکردن من م یراض

 رادمان بود وبس.   شیکارخونه بود من تموم فکر وذکرم پ

 بود.  یراض  یلیخ  ازش  یمینع یداد و اقا یکارخونه رو انجام م یکار ها انی اصرار من شا به

ساعت دو ساعت منتظر موندم   هی اومدم شرکت و منتظر اومدن رادمان شدم  شه یبازم مثل هم امروز
 یاقا دی :ببخشدم یپرس یرفتم سمت شرکت و ازنگهبان  ادیب  خواستیامروز نم نکهیمثل ا ومدین  یول

 شرکت   ارنینم فیامروز تشر یتهران 

 اومدن رفتن لندن  شی براشون پ یسفر کار  هی ی تهران ی:اقانگهبان 
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 که رفته؟ یچ ی عنیحرف  ن یبا ا  ختیر یهر  دلم

 رفتن؟   ی:کمن

 شب ی:دنگهبان 

االن که رادمان  نیرو داشتم اال ا  یز یانتظار هرچ  دیشنینم  ییصدا گهیبرام گنگ شد گوشهام د صداها
سر کنم.سرم درد  یدادم االن چجور  یم نی دردامو تسک دنشیکنم من با هر روز د کاریرفته من چ

  مشد تن یاالنه که منفجر بشه.سردم شد حس نبودن رادمان باعث م کردمیکه حس م یبه حد کردیم
 بزنه. خی

تو  یب  یداغون وارد خونه شدم ب یافتاده و حال  یانداختم و وارد خونه شدم با شونه ها دیکل
  یگفتم:ب دهیبر دهیبر هیر اغوش گرمش گرفت با گراومد سمتم و منو مادرانه د دنمیاشپزخونه بود با د

 ی ب

 :جانم یب  یب

 رفت  رهی منو در نظر بگ نکهی:رفت!بدون امن

 گردهیمطمئن باش اگه متعلق به تو باشه حتما برم گردهی:برم یب  یب

 کنم یدارم دق م  یب  یبود ب  یبود هرچند از دور اما واسه قلبم کاف دنشید می:تنها دلخوشمن

 ییبسپار به اون باال وینرمش اشکامو پاک کرد و گفت:همه چ یکرد با دستااز خودش جدا  منو
 کنهیدرست م  ویدخترم خودش همه چ 

  نکهیا کردمی مدت فکر م نیا یبودم و به اتفاقا  رهیو به سقف خ دمیتو اتاق و رو تخت دراز کش رفتم
رادمان بود درد    شینداشت و جواب همه شون پ یکه تو ذهنم بود تموم ییشد؟چرا؟..چرا ها یچ

 همکه از گوشت و استخون منو و رادمان بود  ینبودن بچه ا یبود که حت یاز رادمان به قدر  یدور 
نکنم و   الیکردم که فکر و خ  ی. سعشهیدرمان نم ییدارو چیکه با ه هیعشق چ  نیانقدر درد اور نبود ا

 که موفق هم شدم. رهی بگچشمام رو محکم بهم فشار دادم تا خوابم 

زد   یشدم لبخند داریاز خواب ب زدی شابان که درست باال سرم بود و اسممو صدا م یصدا زدنا با
 هاااا  خوامیمن خواهر تنبل نم  یخوابیچقدر م گهیگفت:پاشو د
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بخوابه   یزاشت ی م یکرد دارشیگفت:چرا ب انیاومد تو اتاق و رو به شا یب  یزدم که ب  یکم جون لبخند
 خب 

 رهی بگ نکهیاستقبالش ن ا ادیب دی با ادیداداشش م یدخر باس وقت دهیخواب  یکاف  ی:به اندازه انیشا
 بخوابه 

 نکن تی :پاشو پاشو برو اونور دخترمو اذیب  یب

نو که   یب  یاخم کرد وگفت:چشمم روشن ب  یش یاز تعجب چشماش گرد شد و به صورت نما انیشا
 ار اره؟اومد به بازار کهنه شده دل از

 :من هردوتا تون رو دوست دارم حسود خان یب  یب

 رونی گفت و از اتاق رفت ب  یشیا هیبا ناز چشاشو از مون گرفت و  انیشا

شامتو بخور نهارم   ایگفت:ب  یب  یزدم از رو تخت بلند شدم خواستم جامو مرتب کنم که ب   لبخند
طبق   میرفت رونی دستمو گرفت و باهم از اتاق ب یکن یبزار بعدا مرتب م نویدختر ا  یکنی ضعف م ینخورد

و ظرف هارو جمع   میبا دسپخت خوشمزه اش هوش از سرم پروند شام مون رو خورد یب  یمعمول ب
خواست مانع بشه که نزاشتمو بزور فرستادمشون تو سالن و اشپزخونه رو مرتب کردم   یب  یب  ردمک

اما   کردینگاه م ونیتلوز  انیو کنارشون نشستم شا  یب یوب   انیشا  شیپ برداشتم و رفتم  ییوسه تا چا
  یتکنجکاو بود بدونه که چرا پکرم من هروقت ناراحتم ح نکهیحواسش به من بود مثل ا  یچشم ریز

 دهیصورتم منو لو م  مکیاگه خودمم نخوام بروز بدم م

ا داشته )همسرشون( منو که به حاج اق یاز عشق  گفتیم ش یاز جون زدیاز گذشته حرف م یب  یب
  ینم  ریو حرف زدن باهاش س   یب  یبا ب  ینیاز همنش میدادیهم با شوق به حرفاش گوش م انیشا

خوابم   یلی بخوابم خ  رمیبه ساعت کرد و از جاش بلند شد گفت:بچه ها من م ینگاه یب  یشدم . ب
 د یرو خاموش کن ونینره تلوز ادتونی ادیم

 ی ب  ی:چشم بمن

فقط   انیو رفت تو اتاقش ربع ساعت منو شا دیروهم بوس انیو پشت بندش شا  دیرو بوس میشونیپ
سفر   هیگفت:رادمان رفته لندن  انی که شا میشده بود رهیخ  ونیتلوز یو به صفحه  میسکوت کرده بود

 اومده شیبراش پ  یکار 
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 دونمیو گفتم م دمیکش یسرد اه

 دم یعضله هاشو شن  یطرف من که صدا  دیچرخ یسرش طور  انیشا

 سراغش  یباز رفت ؟نکنهیدون یاز کجا م  ؟تو یگفت ی:تو چانیشا

 که رفتم  دیاز سکوتم فهم  نییانداختم پا سرمو

که باز    رمیاونجا گ  یر یم یشی تنها پا م یتو چطور  ستمیمن ن  یبه تو بگم وقت ی:اخه من چانیشا
 شه؟اره؟یم بتینص یا گهید  زیبه جز خورد کردنت چ  یدید ی رادمان رو م

منو تا   یلعنت نیا شهیاروم م نیبه تگاهش دوختم و گفتم:اره )به قلبم اشاره کردمو و گفتم(ا چشامو
  ادی ز  یلیدلم براش تنگ شده خ  رمیگیاروم م  دنشیبا د کشونهیاونجا م 

 د یاز چشام چک یاشک قطره

تاوان قطره قطره اشک تو رو بده   دیرادمان با نینکن تسک  هیچشماشو رو هم فشرد و گفت:گر انیشا
   کردی مجازاتت م یطور  نیا دیهم که افتاده نبا یهر اتفاق 

  اطیرفت تو ح   انیموند شا  مهیزنگ خورد و حرفامون نصف و ن  انیشا یپاک کردم گوش  اشکامو
  یعصبان  ی ل یو خ زدیبا تلفنش حرف م  انی نگاه کردم شا اطیرو خاموش کردم از پنجره به ح  ونیتلوز

 زدی که پشت خط بود حرف م  یبلند با کس یو با صدا کردی بود و اشفته.دستشو تو موهاشو فرو م
 اومده   شیبراش پ یشدم حتما مائل کار   یفوضول الی خیب

 اتاقم شدم...  یراه

حد رادمان از  نیتا ا  یعنیزد  خی قلبم  یکه تو دستم بود تمام تنم تموم وجودم حت ییبرگه ا دنید با
رسما    گهید نیرو داشتم اال ا  یز یافتادم انتظار هرچ   نیاز من متنفر شده رو زم انی من دلخوره تا 

 د؟درد بکشه اون همه عشق کو؟همش دروغ بو تونهیادم تا چه حد م هی دمیم ونهیداشتم د

  یتاوان بدم شوک  یجور  نینکردم که ا یاخه من کار  رسمی نم یا جهی نت یبه هچ کنمی فکر م یطور  هر
از پشت    انی شا یقدرت تکلم رو هم ازم گرفت صدا یبد بود که حت  یکه بهم وارد شده بود به قدر 

تموم وجودم از کار   تونستمینم دادمیاز خودم نشون نم  ی عکس العمل چیشد و منه یسرم واضح تر م 
قط چشمام بود که و ف خوردیچت شده؟ لبهام تکون نم  نیشد و گفت:تسک  کمینزد انیافتاده بود شا
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سرخ شده ببود برگه رو مچاله کرد و پرت   تی و چهره اش از عصبان دیبرگه رو از تو دستم کش  دیلرزیم
شده.  ونهیپسر رسما د  نیبلند گفت:اخه طالق؟ا یبا صدا کردی کرد وکالفه دستشو تو موهاش فرو م

 ونهیدارم د گه ی؟دییییییی طالق بخاطر چ هیدرد ومرضش چ گهیبا خودش چند چند نم  دونهینم  یحت
 شمیم

 رکدرنیم یهرکار  انیو شا ی ب یب  دمیکوبی خودم م  ی نهیو به سر و س هیگر ریبلند زدم ز یصدا با
و  ختمی ری کنم اخه فقط اشک م کاری کنم چ یزندگ  یارومم کنن من بدون رادمان چطور  تونستنینم

تو   دمیبود که ازش ترس یعصبان  یشونه هامو گرفت به قدر  انی کنترل اشکام از دستم خارج بود شا
ولش   خوادی تورو نم ؟اونی.تو اصال غرور ندار یخودتو خورد کن  یخوایم  یتا ک گهی:بسه ددیغر ورتمص

 یکرد کاریچولت کنه؟مگه  خوادیکار م  نیبچه اتو کشت بس نبود االن با ا گهیبکن بسه د تویکن زندگ 
 ادی تاوانت باشه هااااان؟.بزار خودش سرعقل ب نیکه ا

بود که زبونم قفل    یبه قدر  تشیبا من حرف نزده بود عصبان ینطور یا چوقتیه  انیگفت شا حرفاشو
 شده بود 

 ؟ یرو از کجا اورد یلعنت یبرگه  نی:تو اانیشا

  نیبود گفت:شما تسک ی.پستچهیک  نمیدر زدن رفتم بب نیهام گفتم:شما که خواب بود هیگر وسط
 گفتم بله  ن؟یهست یم یعظ

 پاکت واسه شماست  نی:اگفت 

   نمشیبب  دیقانع کننده داشته باشه با ل یدل هیکاراش  نیواسه ا  دی:رادمان باانیشا

 :مگه برگشته؟من

 گهید ادی هم خاموشه اصال با عقل جور در نم شیگوش یحت نی :نه انگار اب شده ورفته تو زمانیشا
 شمممم یم ییییدارم از دستش روان

  گهیگفت:بسه د انیروبه شا  زدینم یوحرف  کردیکه تا اون لحظه نشسته بود وبه ما نگاه م یب  یب
 داره یل یحرص نخور حتما دل 
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حق    یکن یم هیرفقط گ  یاومد نجایکه ا یاز اون روز  یو زار  هیگر گهیتوآم پاشو دخترم بسه د نی تسک
 کنه ی رو درست نم یز یکردن چ هیگر انهی با شا

 کنه یمجازاتم م ینجور یکردم که ا کاری چ دونمینم  یقبول کنم حت تونمیسخته برام نم یب ی:اخه ب من

   یتهران  یو گفتم:اقا انی لحظه به ذهنم زد برگشتم طرف شا هی

  دیبدونه شا  یز یاون چ دیشا زنمی حرف م  یتهران یمنتظر بهم چشم دوخته بود که گفتم:با اقا انیشا
 هیرفتار رادمان چ  نیا لیبدونه دل

  دونهینم یز ی و گفت:اون چ دیکش یپوف  انیشا

 ؟ یدون ی:تو از کجا م من

رفته مگه خودت خبر   رانیاز ا دمی که خودشو بازنشست کرد و من سهام شرکت رو خر ی:از وقتانیشا
 ؟یندار 

 رفته  رانی که از ا دونستمیکه خودشو بازنشست کرده اما نم دونستمی:ممن

  کنهیحرف اونو گوش نم  گهیاومد مطمئنا رادمان د ی از دست اون بر نم ی:اگر هم بود کار انیشا
 فراموش کنه  گهیممکنه د ریباشه غ یعصبان  یز یاگه از چ شناسمیکه من م یرادمان

دست و پنجه نرم   الی بسته بود و من باز با فکرو خ زدمی م یراه ها به روم بسته بود به هر در  ی همه
  یول خوادی ازش جدا بشم اون منو نم خواستمی درخواست طالق رادمان رو امضا نکردم من نم کردمیم

 خوام یمن که اونو م

  گهیچند بار د یاز رادمان ندارم حت یخبر  چیه گهید دهی که درخواست طالق به دستم رس  اون روز از
 طول بکشه اخه. تونهیچقدر م یسفر کار  هیرفتم شرکت اما نبود که نبود 

فکرشو   شهی که م یز یاز اون چ شتریدلم تنگ بود براش ب  کردمی انگار داشتم به نبودنش عادت م گهید
 .دادم یداشتم خودمو با اوضاع وقف م ی کرد ول

زنگ خورد دستامو خشک کردم و عکس باران رو   میاشپزخونه مشغول ظرف شستن بودم که گوش تو
 گرفتم یصداش انرژ  دنیافتاد اتصال رو زدم که با شن  میگوش یصفحه 
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 :سالااااام خانوووومم حالتون چطوره؟ باران

 خوبه؟  ون؟اقات یجونم من خوبم تو خوب  ی:سالم باران من

 :هم من خوبم هم اقامون خوبه هم....باران

 ؟ ی:هم چمن

 نجا یا نیایهم زنگ زدم ب  انیشب منتظرتم به شا نی.ببیچ ی:ه باران

 :چه خبره مگه؟من

 لطفا  ریبرم وقت گرانبهامو نگ دیچه خبره االنم با یفهمیم  ای:حاال تو شب ب باران

 ااااایخودت زنگ زد شییییی :امن

 یمون کرد یکه قهوه ا میری مهم رو بگ یژست ادما  میبار اومد  هیم :باشه بابا تواباران

 ی ر یژست ها نگ نیاز ا گهید  ی:حقته تا تو باشمن

 یی باااا یرو ببوس با  یب  یمطمئن باش از طرف من ب رسمی:شب به حسابت مباران

 ی :باااااشه بامن

  یب  کیکمر بار یظرف هار وشستم و تو فنجون ها یگذاشتمو و مابق نتیکاب  یرو رو  یخنده گوش با
  کردیرو مبل نشسته بود و اخبار نگاه م یب  یکنارشم نبات  گذاشتم و رفتم تو سالن ب  ختمیر ییچا یب

مهربونش قند تو دلم اب شد رفتم جلو دوتا ماچ ابدار رو گونه  یرفتمو کنارش نشستم با اون خنده 
 از طرف باران  یکی ز طرف خودم و ا شی کی برجسته اش نشوندم وگفتم: یها

 خونشون  میامشب باران دعوتمون کرده بر یب ی :بگفتم

 ن یدور هم باش دیبر  دیدخترم شما جون امی :من نمیب  یب

 یی ایکه تو ن  شهینم  یب ی:اخه ب من

 ره یگیسرم درد م ادیز  یکه تو شلوغ یدونیخودت م کنهی بعدشم من پاهام درد م  زمیعز شهی:م یب  یب
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  یب  یروش رو نیانگار ا یول  ادیشرک بلکه دلش به رحم ب یکردمو چشامو مثل گربه  یغنچه ا لبامو
که   گرفتمیحالتو به خودم م نیا خواستمی ازش م یز ی که چ ییرادمان افتادم وقتا ادی کردیکار نم  یب

 ولبهت فکر نکنم و فقط خودمو گ تونمیلحظه هم نم هی  یچرا حت  یی.رادمان کجارفتیدلش ضعف م
دور نموند دستامو تو دستاش گرفت و با چشماش ارامشو   یب یکه از چشم ب دم یکش یاه سرد زنمیم

 رو بهم داد.

  کمی گرفتم موهامو خشک کردم  یدوش سر سر  هیشدم  یاماده م دیکم کم با گهیعصر بود د 5  ساعت
بستمو  پالتو و    یرو به شکل لبان میروسر دمیپوش دیو با شلوار سف   یگلهب زیرژ زدم شوم  کمی کرم و 

رفتم از پشت بغلش   نی چاورچ  نیتو اشپزخونه بود پاورچ   یب ی ب رونیبرداشتم از اتاق رفتم ب  فمویک
کردم عطر تنشو بو کردم برگشت طرفم و گفت:ماشاهلل هزار ماشاهلل دخترم مثل ماه شب چهارده  

هم واسه    یاسفند هی یب  یبرگشتم طرفش گفت:ب انیشا  یواست اسفند دود کنم با صدا دیبا یشد
 من دود کن 

انداخته بود  میهاشم تا کرده بود و کت مشک  نیاست یمشک رهنی و پ  دهیپوش یخ ی نیشلوار ج  انیشا
  یمن باز   رتی خودتو خوشگل نکن با غ ی ابج یکرد و گفت:ه یمن اخم مصنوع دنیرو دستش با د
 بدم که  تویهبانتا اخر مجلس نگ تونمینکن من که نم 

 :من خوشگل بوووودم داداشمن

 گهید یبه داداشت رفت   ستین ی :در اون که شکانیشا

 میکرد یبغلش کردم و ازش خداحافظ خوندیلب دعا م ر یواسه هردوتامون اسفند دود کرد و ز یب  یب
باران نگه   یحرکت کرد جلو خونه  نیو ماش  میشد نی سوار ماش  میاز خونه خارج شد انیهمراه شا
 شد؟  یگفت چ انیکه شا   دمیکش ین یاومدم و ه یباران م یبارم بود که خونه  نی داشت اول

 بده  یدست خال   امیباه که م نیاول گرفتمیم یز ی چ هی دی:بامن

روبان بنفش بود با گل   هیبسته شکالت که روش  هیعقب  یاز رو صندل  یغم ندار  ی:تا منو دار انیشا
 بابونه بهم داد و گفت:چطوره؟  یها

 ی ذوق گفتم:عااااال با

 ؟ ی کنی م کاری گفت:چ انی در اوردم که به باران زنگ بزنم که شا مویگوش  میشد ادهیپ  نیماش از
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 چندم هستن یطبقه  نمی:خب زنگ بزنم ببمن

 کرده  جیرو برام مس قیادرس دق نیارم ستیالزم ن  ا ی:بانیشا

باران در رو برامون باز کرد بغلش   قهیدق 1بعد از  میسوم بود زنگ رو زد یطبقه  نایباران ا ی خونه
چرا  نویا گهید یتو خودت گل   زدمیعز نیکردم و شکالت وگل رو دستش  دادم باران: خوش اومد

 یاورد

 زم ی واسه توئه عمرت مثل گل نباشه عز نیبانو ا  دییفرما ی م ی:شکست نفس من

و   انیشا میداخل  منو باران کنار هم نشست میهمو بغل گرفتن  رفت یم یصم  یلیخ  نیو ارم انیشا
 م یزود اومد یل یما خ نکه یهم کنار هم رو به باران گفتم:مثل ا نیارم

 رو دعوت کردم  لوفری:نه من فقط شما و نباران

کرده بود   نیی تزئ یو صورت  یاب  یبود تموم خونه رو با بادکنک ها کیو کالس  کیش  یلیاش خ  خونه
 هیباد کنک ها واسه چ نیا ستیروبه باران گفتم:امشب که تولد تو ن ستیباران که امشب ن تولد

 ی فهم یم ادی ب لوفرمی:عجول نباش بزار نباران

از   لوفرین دنیاف اف به صدا در اومد باران بلند شد و رفت درو باز کرد با د یساعت صدا  میاز ن بعد
و    انینبود با شا یشاد و شوخ خبر  لوفریاما از اون ن میبغل گرفت گرویجام بلند شدم رفتم سمتش همد

  کیکوچ لبخند  هیهرچقدر سربه سرش گذاشت نبلوفر فقط به  انیکرد شا یسالم و احوال پرس نیارم
بود  دیهمه غذا بع نیاز باران پختن ا دمیرو چ زیاز جام بلند شدم و همراه باران م کردیبسنده م

  یشده بود واسه خودش سه نوع غذا سه نوع دسر ساالو ومخلفات درست کرد. جا  ییکدبانو یحساب 
  کردمیم  یباز شد کاش بود کنارم کاش اونم بود رسما داشتم با غذام  یحس م  یلیرادمان خ   یخال
 ؟ یخور ینم  یز یچرا چ نیگفت:تسک انیشا

 میخوری:چرا دارم م من

و خودشو مشغول غذا خوردن نشون داد   دیدز کرد که زود نگاهشو یتلق لوفرین  نیبا نگاه غمگ نگاهم
تو دستش اومد  کیبا ک  نیکه ارم میکنار هم نشسته بود یهمگ میجمع کرد زوی م میغذامون رو خورد

  یکه رو قسمت اب  یطرفش صورت هیبود  یطرفش اب   هی کیک زی م یو گذاشت رو کیکنارمون و ک 
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باران از جاش بلند شد و روبه ما گفت:از    MISSنوشته بود یو قسمت صورت  MRشده بود  تهنوش
 ن یدادم امشب رو با بهتر حی ازتون ممنونم ترج  یل ییییخ  نیهست نیامشب کنارمنو ارم نکهیا

 کنم  زیرو سوپرا نیخواستم ارم می ری دوستامون جشن بگ

که گفت من   میاز حرفاش متوجه نشد یز یچ میشده بود رهی هاج و واج به باران خ لوفرین انویشا منو
هجوم بردم سمتش و به روش    یلحظه از خوشحال کی کنکاش کردم که  کمیحامله محرفشو تو سرم 

بهش اخم کردمو   میگفت کی هم به طبع کار منو انجام داد بهش تبر لوفریخودش کامال چلوندمش ن
 ؟یرو از من پنهون کرد  یمهم نی:تو موضوع به امگفت

 فرصت نشد اصال  یداشت  یر ین خودت انقدر درگ:باور کباران

 دمت ینداره بخش   بی:عمن

  ختیرو سرمون ر یاب یخورد شده  یبود رو با سوزن ترکوند که کاغذ ها زونیکه او یمشک  بادکنک
با   نیبه روش زد ارم  ییدستاشو جلو دهنش گرفته بود باران با لبخند دندون نما یبا خوشحال  نیارم

   شوق باران رو بلند کرد

حامله ام و شوق ذوق رادمان اشک تو چشمام جمع شد بغض    میدیکه با رادمان فهم یروز   یاور  ادی با
برام زنده   شتریدست به دست هم داده بود که خاطرات رو ب یانگار همه چ کردی گلوم داشت خفه م م

   رمیحال بدم شد با چشماش بهم فموند که جلو خودمو بگ یمتوجه  انیکنه شا

بهمون خوش   یل یبراش .اون شب خ کردمی رو بد م یخوب نیشب به ا دیباران هم که شده نبا بخاطر
  یخوب بود همه چ  یلیخ  رمی گذشت اگه فکر کردن به رادمان رو فاکتور بگ

  یجور  هیخودمو   دیار اشنا بشم باک  طیبا مح خواستمیاومدم کارخونه م یبار م  نی واسه اول امروز
به وجود من نبود اما بازم اصرار   یاز ی برد و ن  یم شیخوب پ  یلیکار ها رو خ ان یشا  کردمیمشغول م

 که تو کارخونه باشم . کردیم

 چکدومشونیکه من از ه دادیاز پرونده ها رو نشونم م یسر  هی انیشا میتو اتاق نشسته بود انی شا با
با لباس   یخانوم  هیکه به در زده شد  یاوردم با تقه ا یرو در م  دنیفهم یادا ی و الک اوردمیسر در نم 

 دارن  کاراومدن و با شما  یخانوم هیگفت:اقا  انیوروبه شا هیفرم وارد شد معلوم بود منش

 :بفرستش داخل انیشا
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نسترن جا   دنیشد که وارد اتاق شد با د یم دهیزنونه شن  یتلق تلق کفاش یصدا  قهیاز چند دق بعد
ما نشست و گفت:سالم   یمبل روبه رو یجلو اومد بدون تعارف رو کردیم کاری چ نجایخوردم اون ا

 خوش اومدم  ی.مرسیابج

 ؟ی کنی م کاری چ نجایا یاومدم و گفتم:سالم خوش اومد رونی شوک ب از

 نی)اتی قبل ی رو بهت بدم رفتم خونه  یز یچ هیخب اومدم  یخلوتتون رو بهم زدم ول  دی:ببخش نسترن
 نجا یا امیخب مجبور شدم ب یبار رادمان بهم زد دمیشن  یگفت( نبود دییحرفشو با تاک

رو سمتم گرفت و گفت:اخر هفته جشن  یکارت دعوت  هی فش ی بود از تو ک هیو کنا شیپر از ن  حرفاش
 ی به عنوان خواهرم اونجا باش شمی خوشحال م  مهینامزد

  یخوشبخت یخوش حال شدم نسترن واست اروز  یل یشحال کننده بود گفتم:خخو  یلیخ  حرفاش
 تک خواهرم نامزد بشه و من نباشم تو جشنش   شهیمگه م امی حتما م کنمیم

  یرفتیکه دعوتمو پذ یوگفت:خوبه پس مرس  دیهاش کش یبه چتر  یاز جاش بلند شد  دست نسترن
   نمتیبیم

 قهوه بخور بعد برو  هی:خب صب کن من

 د یخر م یبر  دیدنبالم با ادینامزدم م ی:نه مرسنسترن

 :باشه سالم منو بهش برسون مواظب خودت باش من

 یبااااا رسونمی:حتمااااا منسترن

دستامو جلو صورتش تکون دادم که به  زدی نم یفقط سکوت کرده بود و حرف  انی رفت شا نسترن
 شده؟  یخودش اومد و گفت:چ 

 چت شده؟"حواست کجاست؟  یگب دی:تو بامن

 نجام یچ جا ا  یی:ه انیشا

 دید  یروز رو م نیکاش بابا بود و ا شهیخوشحالم نسترن داره عروس م  یل یخ انی شا ی:وامن
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 :اهوم انشاهلل خوشبخت باشه انیشا

ندارم که واسه   یلباس چیتا اخر هفته فقط دو روز مونده ه گهیمن برم د انیممنونم خب شا یلی :خمن
 جشن بپوشم  

 برمت ی:صب کن خودم مانیشا

 رم ی باش من خودم م نجای: نه تو امن

 :پس صب کن با راننده برو انیشا

 شدم تو دلم شور و شوق به پا بود ب  نیکردمو سوار ماش یخداحافظ  انی نکردم از شا یمخالفت 

منتظرم باشه تا   نجایگفتم ابزرگ توقف کرد به راننده   یمجتمع تجار  هیماشن جلو نیاز چند م بعد
  یخاص  زیگذروندم چ  یها و بادقت همشونو از نظر م یرفتم سمت لباس مجلس  میبرگردم مستق 

از مغازه ها شدم فروشنده بهم خوش امد  یک یشدم وارد  یداشتم کالفه م گهید گرفتیچشامو نم
  دیجد یاز کارکنا گفت:طراح یکیرو به   ارهیمن باشه رو ب   زیسا یلباس مجلس هیخواستم   زشگفت وا

کلمه  هیبود در  بای ز یل یخ دیکش رونیلباس رو از کاور ب  قه یواسه خانومبعد از چند دق  اریهفته رو ب  نیا
بود و   یهاش حلقه ا نیلباس قرمز رنگ بود است دمیمعرکه بود رفتم سمت اتاق پرو و لباس رو پوش 

دوز شده بود دل از لباس کندم و ازشون منجوف   یکه کامال با دقت خاص ری دنباله دار جنس حر
ست  هینداشتم  یا گهید دیبه عنوان خواهر عروس بدرخشم خر خواستمیکنن م یخواستم بسته بند

 خونه شدم.  یسبز دشت واسه نسترن گرفتم و راه یکه سنگ ها  انی دستبند وگردنبد برل

واقعا   نی .اارمی بود شاخ در ب کی نزد دمید یکه م یز یبه خودم نگاه کردم از چ  شگاهیارا ی نهیتو ا از
ابروهام   اد یانقدر بهم ب تیالیها  کردمیممکنه.رنگ موهام کامال عوض شده بود فکر نم  ری من بودم؟غ

کرده بود    جمعرو سرم   ونیرو صورتم نشونده بود و موهام شن حی مل کاپیم هی کامال اصالح شده بود 
  میبود  دهیکه با رادمان ستش رو خر یردنبندهاشو از بغل فر باز زده بود محشر بود رو گ کهیت هیو

کرد که اعتماد به نفسم قابل کنترل نبود ازشون تشکر کردم   فیانقدر ازم تعر شگر یارا  دمیدست کش
بود رفتم کنارش   نشی ماش اخل انیشا رونیرفتم ب شگاهیسر کردم واز ارا ممیوروسر دمیپانچوم رو پوش 

 ؟ یواقعا خودت نیبود گفت:تسک یدن یواقعا د انیشا فهای نشستم و سالم دادم سرمو بلند کردم ق

 ه؟ی :اره خودمم مگه چمن



 لبم تسکین ق

126 
 

 امشب یاز عروس خوشگل تر باش  بندمی:شرط م انیشا

ساعت جلو   میرد وبدل نشد بعد از ن نمونیب  یحرف گهیلب تشکر کردم و د ر یشد و ز  قیعم لبخندم
دستشو گرفت منم دستمو تو دستش حلقه کردم وباهم به   انیبود شا یچراغون  اطیکل ح  میخونه بود

خوش منو   ی مهمون ها تک وتوک بودن مامان افسانه اومد استقبالم و بارو میطرف خونه قدم برداشت 
نه مثل    یوقت خواب نباشم ول هیاز دستم گرفتم که  شگونین هیکارش شوکه شدم  نیبغل گرفت از ا

   دارمیب نکهیا

 جان   نیتسک یمدافسانه:خوش او  مامان

 بهت لب زدم :ممنونم با

 ؟ یکرد ؟ازدواجیکنینم یافسانه:معرف مامان

بود و  دهی سوالش واقعا احمقانه بود چون رادمان رو د  نینگفتم ا یز یانداختم و چ انی به شا ینگاه
 دوست رادمانه   انی دونست شا یم

 د ییبفرما  دیبشن  دیافسانه:بر مامان

مامان افسانه بودم که  ضیضد و نق  یتو فکر رفتارا میستادیها ا زی از م یک ی کنار  موی رفت انی شا با
 ؟ یخوایم یدنی نوش زنمیتو صدات م  یی رو دستم نشست و گفت:کجا  انیدست شا

  خوام ی نم یحواسم نبود نه مرس  دی:اه ببخشمن

خبر از اومدن عروس دوماد اومد با    یکه با دست زدن و سوت همگ کردمیچشمم اطرافو نگاه م  با
زدم   خیکه دستام خشک شد  زدمیدست م  هیمنم همراه بق نمیخنده چشم چرخوندم که نسترن رو بب 

ممکنه خون به صورتم هجوم اورده بود تموم صورتم داغ شده بود و   ریغ نیوتپش قلبم رفت رو هزار ا
قرار به   یچرا قلبم داره خودشو ب ستیاگه اون ن ی.ول  ستیاون ن نیزده بود نه نه نه ا خیوپام  دست

سمت   دی اومد نگاه چرخ ینفسم باال نم دادیاشک چشمام داشت حال بدم رو لو م  کوبهیام م نهیس
دم   ودستشو دورم حلقه کرد  انیافتادم شا یاز حال من نداشت داشتم م یحال اونم دست کم انیشا

نقش   یاگه بد یدرونت با خبر بشه حت نزار از یکشی زجر م ینزار بدونه دار  نیگوشم لب زد:نکن تسک 
خودمو خوب  ی؟چطور یفهم ی م رمیم یدارم م انی من :شا  یبتون  دیبا یسخته ول دونمیکن م یباز 

  دهیدق م وحد من   نیکردم که تا ا کارش ی اخه من چ کنهیکارا و م  نینشون بدم رادمان چرا داره با من ا
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و کمر به عذاب تو بسته توام مثل    ستی:توام مثل خودش باش حاال که اون دست بردار نانیشا
 خودش باش 

  اتیمحتو دونمینم یبود حت ز یکه رو م یوان یشد ل ینم  یعمل کنم ول  انیشا  یکردم به حرفا یسع
 و بغض گلومو قورت دادم   دمینفس سر کش کیبود  یداخلش چ

عطرشو   یشد بو   یتر که م کینزد گفتنیها خوش امد م و نسترن دوشا دوش هم به مهمون رادمان
  دنشید یداشتم دلم برا یلحظه هم چشم ازش برنم  هیو مانع شدم  دیچشام لغز کردی حس م  شتریب

اومد ناخن هامو تو  یبهش م  ی ل یخ یمشک  ی قهیبا جل دیسف  راهنیپ  یتنگ شده بود شلوار مشک
جلو اومدن رادمان  کردمی رو احساس نم یدرد چیحس بود که ه یدستام انقدر ب   کردمدستام فرو 

که تو   یبهم خوش امد گفت تموم نفرت یونسترن با خوشحال کردیبه من نگاه م یحرف چیبدون ه
هم نکردم براشون   یخوشبخت یارزو یبه هردوتاشون نگاه کردم حت  ختمویوجودم بود رو تو چشمام ر

   قیرف  یوبه رادمان گفت:خوشبخت شکمرم حلقه کرد و ر وردستاشو د انیشا

لب گفت:   ری دوخت و ز انیرو به دست شا شی عصب ی به خودش چسبوند رادمان چشا  شتریب منو
 ممنون 

تموم تنم  انی مهمون ها برگشتم سمت شا ی هیبق شیو با خودش برد پ  دیدستشو کش نسترن
  یحت دمی تو بدنم نبود جهنم رو با چشم خودم د ییروین  چینداشتن ه ستادنی پاهام تحمل ا  دیلرزیم

و نگاه پر   دنیخندیم زدنوی رادمانو نسترن حرف م دهیگناه کارش رو عذاب نم یخدا هم انقدر بنده ها 
وسط دستاشو رو کمر   دیمن بهشون دوخته شده بود رادمان دست نسترن رو گرفت کش رتحس

رفت   یهم از رو صورتشون کنار نم لحظه هینسترن گذاشت و هماهنگ مشغول رقص شدن خنده 
 لی من:با کمال م ؟یدیدستشو سمتم دراز  کرد و گفت افتخار م انیشا

اما روحم چند قدم اون  میمشغول رقص شد انیگذاشتم و همراه شا انیشا  یرو شونه ها دستامو
 گهید کردیم منگاه ری پر از تحق یزده و نسترن با نگاه خی  یطرف تر بود قلبم اونجا بود رادمان با نگاه

به   خودموزجر بکشم   ینجور ینکردم که ا یمن کار  انهیخورد بشم حق با شا  نی از ا شتریب خواستمینم
اگه شده  یکردم نگاهمو حت  یبه تمام معنا بود سع گریباز هی انیکردم الحق که شا کینزد انیشا

   ندازمیبه رادمان ن گهید یتصادف
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به همه تون  گمیکه تموم شد نسترن دست رادمان رو گرفت و روبه همه گفت:بازم خوش امد م رقص
  شیشگیهم یبا اون خنده  نیو شاهد عشقمون هست  نیکرد یکه منو عشقمو امشب همراه یمرس

 هیبا  گهیهارو نداشتم د لمیو ف  شینما نیواقعا تحمل ا دیبرگشت سمت رادمان و گونشو بوس
که در گذشته مال من بود و االن   یاز پله ها رفتم باالو خودمو انداختم تو اتاقم اتاق انی از شا د یببخش

کردم   قیهام تزر هیداشتم به تنفس پنجره رو باز کردم و هوارو تو ر ازیشده به هوا ن  لیبه کتابخونه تبد
  یاما برخالف تصورم صدا امیبرو خودم االن م انیکه برگردم گفتم:شا نیبسته شدن در بدون ا یصدا

 نسترن بود برگشتم طرفش

 خورد تو ذوقت؟   زمی عز ی؟اخیبود انی:منتظر شانسترن

 ادامه بده  اتشویبهش دوختم و منتظر شدم که چرند چشامو

که رادمان ولت کنه و با من   ینه؟انتظار نداشت یرو نداشت  یز یچ نی هم ؟انتظاری:چته؟ناراحتنسترن
 .نگفتم؟ادی ازم برم ین لج نکن گفتم هرکار باشه؟ من که بهت گفتم با م

نداشت من بهت لطف کردم   یکه کار  گهید ینیب یجلوتر و نفسشو تو صورتم فوت کردو گفت:م  اومد
  دیخب با یکردیوقت رودل م هیشوهر پولدار عاشق  هیکنارشم  یکل ثروت بابا رو داشته باش نکهیا
 یداد یاز دست م ویکشی

 ؟ی گیم  یدار  ی:تو چمن

   یتو نفهم  زنمی :دارم واضح حرف منسترن

 :حرف بزن نسترن  من

که عاشق   ییمردا یالبته همه  شناسمیخوب م  یل یمثل رادمان رو خ یمن ادما هیچ  یدونی:منسترن
فابش   قیکه از عشقش و رف یحاال خودت قضاوت کن ادم شهیم شتریاز عشقشون ب رتشونیغ شنیم

 داره؟  یه حالکردن چ انتیرو دست بخوره و بفهمه بهش خ

 ؟یچرت وپرتا رو از کجا اورد  نی؟ایچ انتی :خمن

 گهید یزدی که به نامت بود رو به نامم م یزای تموم چ ویکرد  یاگه اون روز قبول م هیچ  یدونی:منسترن
 افتادم باور کن   یمنم انقدر تو زحمت نم 
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 داره؟ یمنو رادمان چه نقش ییاوردم نسترن تو جدا ینامهفومش سر در نم یاز حرفا اصال

وارد اتاق شد نسترن   تی سرخ شده از عصبان یدر با شدت باز شد و رادمان با صورت  نیح نیا در
 ؟ یاووو...مد یتو ک  زمیبود و با تته پته گفت:عز.. دهیترس یحساب 

  یدختره  یکرد ی:تو چه غلط دی دندوناش غر ری هجوم اورد سمت نسترن و گلوشو گرفت و ز رادمان
 سرتو بوده هاااااان؟  ریها ز یکثافت کار  نیا یهمه   یثافت.اشغال عوضک

  فیرادمان رواز نسترن جدا کنم اما من حر یشد جلو رفتم که دستا یرسما داشت خفه م نینستر
 ولش کن  یکن یخفه اش م ی. من:رادمان تورو خدا ولش کن دار شدمیقدرت رادمان نم

کنترلش دست خودش نبود نسترن صورتش کبورد شده بود  دیشنیمن رو نم  یاصال حرفا رادمان
رادمان و نسترن تو اون   دنیاومد داخل به محض د انیشا کردی ناخن هاشو تو دست رادمان فرو م

بود از نسترن جدا کرد نسترن به سرفه   یحالت با عجله اومد سمتشون و رادمان رو با هر مکافات
رادمان دستشو  کردمیرادمان نگاه م یبودم وبه کارا دهستایمن هاج و واج اون وسط وا بودافتاده 

  دیبه بعد با نیاز ا ارمی سرت م یکارت رو بدجور  نیا یوار به سمت نسترن گرفت و گفت:تالف  دیتهد
 ؟ ییییددد ییییفهم  یازم بترس 

رادمان اشفته بود و به موهاش   رونیبزنه از اتاق رفت ب  ی حرف  نکهیبود بدون ا ده یترس  یحساب نسترن
  ینا سالمت  یرو بکش چارهیبود دختر ب   کیتو؟ نزد  یشد  یشده چرا جن یگفت:چ  انی شا زدیگ مچن

 نامزدته 

 م یحرف بزن دیچشاشو رو هم محکم فشار داد و گفت:با رادمان

 یواسه گفتن ندار  یحرف چیه یخودت نگفت  ؟مگهیکه حرف بزن  یماه اومد 6بعد از  ی:چه حرف انیشا

 االن هست   یبلند گفت:ول یباصدا رادمان

   فشردیمشت شده اش رو بهم م یو دستا گفتیرو م  یزایلب چ ریز رادمان

 م؟یشنویخب م میحرف بزن یگی:مگه نم انیشا

 من  یخونه  میبر   دینه با نجای:ارادمان
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 جا بگو  نی:هم انیشا

 ی نیبب   دیهست که با ییزایچ هی:رادمان

روبه رادمان   انیبگم شا یز یچ تونستمیبرام گنگ بود اصال نم  یکالفه شده بود همه چ یحساب  انیشا
 جلو مهمون ها بده   نییگفت:پاشو برو پا

منتظر   ن یتو ماش نیبود .شما بر یسور  یبهم خورده همه چ ینامزد نیا ستی:واسم مهم نرادمان
نکردم    دایوندم نسترن رو پتو سالن هرچقدر چشم چرخ میرفت  انی.همراه شاامیاالن منم م نی باش

  لو داخ می رفت رونیاز خونه ب  انیهمراه شا  میمهمونا تک و توک رفته بودن منتظر اومدن رادمان نشد
تک بوق راه  کیشد و با   نشیساعت رادمان هم اومد سوار ماش 1درست بعد از   مینشست  نیماش

رو لبم   یخونه لبخند تلخ  دنیبا د میدنبالش وارد خونه شد انیافتاد جلو خونه نگاه داشت منو شا
دست نخورده بود رادمان از پله ها باال رفت و   زیخودش بود همه چ یقبل  یسر جا ینشست همه چ

با   دیکش رونی ب  بشی رو از ج یتاپ به دست برگشت کنار ما نشست لپ تاپ رو روشن کرد وفلش پل
از عکسا   یک ی   یگرفته شده بود حتازمون  یمختلف یبود تو حالت ها انیکه از منو شا  ییعکسا دنید

  ساعک نیمنو رسوند خونه و حالم بد شد اون بغلم گرفت  ا  انی که شا یجلو خونه گرفته شده بود روز 
هست نا باورانه به عکسا   انیمنو شا نی ب یشد که رابطه ا یرسما باورش م  دید یم یا گهید یهرکس

بود به   انیشا  لی میکه از ا ییها لی م یا هم تو لحظه شکار شده بود یبعد یچشم دوخته بودم عکسا
  انیاافتضاح و عاشقانه واسه خودمم باور کردنش سخت بو ش ییصورت که با من حرف زده حرفا نیا

مشت   هی نایاصال صحت نداره ا نای و گفت ا دیکوب  زیم یرو  تی مشت شده اش رو با عصبان یدستا
که من انقدر   یدرصد با خودت فکر نکرد کی یبه کنار رادمان حت نیمثل خواهر منه ا نیدروغه تسک 

 هستم که به تو به برادرم از پشت خنجر بزنم؟  یادم عوض

 یاون موقع نارویکه ازکل صورتمو گرفته بود گفتم: چرا ا ییبلند شدمو رفتم روبه روش با اشکا  ازجام
 یگیکه م  ییتو یدیچرا از خودم نپرس یکه هزار بار پسم زد یاون موقع ینگفت کردمیکه التماستو م

نه منو با هزارتا فکرو   ای تهیواقع نیکه ا یدینپرس ی؟حت یچ  انیمن به کنار شا یبهم اعتماد داشت
 یبا رفتنت داغون م  یدونستیتو که م کردمی که با عکسات خودمو اروم م یمن  یو رفت  یگذاشت الیخ

 بخاطر گناه نکرده یشکل ممکن مجازات کرد نی شدم بازم منو با بدتر

که  یز یکه تو صداش بود گفت: نتونستم  چ یانداخته بود با غم نییکه تا اون موقع سرشو پا رادمان
برادر   یضربه بخورم که سالهاست بهش اعتماد دارم و جا  یاز کس نکهیبود ا نیهم  ختی منو بهم ر
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کنند برام   انت یبهم خ  ینطور یهم عشق رو فهموند ابار ب  نیاول یکه برا ینداشته ام گذاشتمش و کس
و شاهد بودنتون کنار هم نباشم رفتم که فراموش کنم   نمی قابل تحمل بود خودمو دور کردم که نب ریغ

  نیتسک نکهیا کردی م شتریامو ب نهیباز شد و با حرفاش ک مینسترن تو زندگ  یاما احمقانه بود کم کم پا
  کردیکه ارومم م یز یچ خودشه تنها  ینقشه  نایا یکردم همه   یوقته با همن فکر نم یل یخ  انیو شا

دلمو به درد  یها به حد لیمیعذابتون بدم چشامم کور بود گوشام کر اون عکسا و ا نکهیانتقام بود ا
  نینبود تا ا حی واسه توض یز یو ازتون بپرسم چون از نظر خودم چ  امیب تونستمینم یاورده بود که حت

 میخودم زندگ  یبا دستا مونمیپش دمخو ی.اما االن از کرده دمیبا گوش خودم شن ویکه امشب همه چ
 رو نابود کردم  

 م یاز اول شروع کن ویهمه چ میتونیاومد و دستامو تو دستاش گرفت وگفت:م  جلود

   ستیواسه شروع ن  یز یو گفتم چ دمی از دستش کش دستامو

 ن؟ یتسک  یگی م یدار  ی:تو چ رادمان

 ؟یبساز  تویبازم زندگ یکه بهش اعتماد ندار  یبا کس  یحاضر   یتو چجور  یدیکه شن نی:هممن

 ن ی:من بهت اعتماد دارم تسک رادمان

 کنم  یاعتماده زندگ یکه بهم ب یبا کس تونمیمنم نم ی:نه تو به من اعتماد ندار من

  رونی ز خونه رفت با یحرف  چیگرفت و بدون ه واریاشو از د هیرادمان داد تک لی تحو یپوزخند انیشا
 نکردم.  یرادمان اصال توجه  ی دنبالش رفتم به صدا زدنا یمنم بدون معطل 

ادم چقدر   هینسترن بودم  ی نزد سکوت کرده بود و من تو فکر کارا یحرف  چیه  انیشا  نیماش تو
به خواهرش ضربه بزنه از وقت که خودمو شناختم نسترن و مامان    ینطور یپست باشه که ا  تونهیم

داشته باشن اونا فقط   یحد با من دشمن نیکه تا ا کردمی نم نویفکر ا یافسانه از من متنفر بودن ول
 دردشون پوله و بس. 

 : رادمان

بخاطر   رو انی شا نطوریو هم  نیکه تسک ادیاز همه از خودم بدم م  شتریشدم ب  ری و زمان دلگ نیزم از
بردم   نیخودم از ب  یخودمو با دستا یبود که بچه  نیعذاب دادم بدتر از اون ا  نطورینکرده ا یگناه
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  ای مبهم ثابت کرد شک کرد شی که خودشو سالها پ انیچطور به شا دمیاخه من احمق چطور نفهم 
  یمعصومش شک کردم مقصر اصل  یکه به من پناه اورد چطور من به اون چشما ینی به تسک یحت

که اون  یاما وقت  دمیپرسیاز خودش م دیبود با  نیوسط نسترن نبود بلکه من بودم حق با تسک نیا
  مشد یم ونهیشده داشتم د انتیبهم خ  نکهیحالم دست خودم نبود از ا دمیهاررو د لیمیعکسا واون ا

شدم از    یم ونهیپرت کردم داشتم د تی بود رو با عصبان  زیرو م  یهرچ  خوردی ..حالم از خودم بهم م
رو    نیهم خودمو هم تسک میخود خواه نیخود خواه شدم ا  رفتی رو پذ  نیکه قلبم بودن تسک یوقت
رو   یدرد چیبود که ه ادیانقدر ز تمیشدت عصبان دمیکوب واریعذاب داد مشتمو محکم به د  یلیخ

قابل تحمل تر   کمی مدت نبودشو برام  نیرو که تو ا  نینکردم از پله ها رفتم باال و چادر تسک احساس
به خصوص    یکه از عطر نبود بو یداد بو  یتنش رو م یکرده بود رو محکم در اغوش گرفتم  و چادر بو 

بند بند   دیدلم براش پرکش دنش یبود برام امشب با د ایدن  یبو نیتن خودش بود که خوشبو تر
که غرورم   یگردونم من رادمان تهران  یرو برم  نی هرجور شده تسک دیکشیم ادیوجودم بودنشو رو فر

 گهیشدم که واسه بودنش کنارم حاضرم از غرورم بگذرم د یسر زبون همه بود االن عاشق دختر 
 به خواب رفتم.   یک دومیفکرا بودم که نم نیهم ازش دور باشم تو ا هی ثان کی یحت  خوامینم

  نی شلوار ج هیچهارخونه و  هنرای داشتم پ یقدم رو برم ن یو اول  انیشا شی پ رفتمی م دیبا امروز
  یدوش حساب هی میشگیواسه تولدم گرفته بود رو انداختم وبا ادکلن هم  نیکه تسک یسساعت دمیپوش

  رونیبرداشتمو از خونه رفتم ب  چمویگرفتم سود

هم که دور بودم نسترن  یمدت نینگه داشتم تو ا نی تسک یبابا یکارخونه   یجلو  نیاز چند م بعد
  انیکارخونه رو به شا نی که تسک دونستمیو م دادیروبهم گزارش م نیو تسک  انی شا یکامال امار کارا

 سپرده ...

خانوم با لباس فرم بود به رسم احترام از جاش بلند   هی که  یمنش تی ریرفتم سمت دفتر مد میمستق
  نیشد وگفت:خوش اومد 

 کار داشتم یاور ی یممنون با اقا  یلی :خمن

 ن؟ یداشت  ی:وقت قبلیمنش

  شناسنیرادمان اومده خودشون م  نی:نه بگمن
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و اومد و به سمت اتاق منو   رونیب  نیم  1بعد از   تیریاز جاش بلند شد و رفت سمت اتاق مد یمنش
جوابمو داد رو به روش    ینیبا سرسنگ انیدر بزنم وارد شدم وسالم دادم شا نکهیکرد بدون ا  ییراهنما

 یومدا یبه من نگاه کنه گفت:واسه چ  نکهیبود بدون ا ستم یهمونطور که سرش تو س انینشستم شا
 نجا؟ یا

 م ی:اومدم حرف بزنمن

 می حرفامون رو زد شبید  ستیواسه گفتن ن ی:به نظر من حرف انیشا

 ان یشا  نی:ببمن

 یدیواسه خودت بر یخبر داشته باش یز ی از چ نکهیتو بدون ا گمیم یمن چ نی :نه رادمان تو ببانیشا
  یراه ها رو به رو یهمه  یدارم اما تو حت رتی چون خودم مردم و غ دمیمن بازم بهت حق م  یو دوخت

باردار بود به لطف تو   نی که تسک ی شده اون عکسا زمان  یچ یبپرس نکهیبدون ا یبست  نیمنو تسک 
  مارستانی که حالش بد شد من گرفتمش و رسوندمش ب  ین وقتبچه اشو از دست داد جلو خونه تو

 نداره  تی اصال واقع نایا

 که همش دروغ بوده اما.... دونمینداره م تیواقع دونمیم دونمیموهامو چنگ زدمو گفتم:م کالفه

  یدیفهم رید یل ی:اما خانیشا

 ؟یدیچرا بهم حق نم  یکنی منو ببخش چرا درکم نم کنمیازت خواهش م انی :شامن

و من شاهد   یتو نبود نهی من از تو بخاطر تسک یناراحت  ستمی:من بخاطر خودم ازت ناراحت ن انیشا
  یتو هزار بار پسش زد یول نهی دم شرکت تا فقط از دور تورو بب ومدیذره ذره اب شدنش بودم هرروز م

من   یول یتو نبود  یکند نی سکاز وجود ت یرحم  یکه از گوشت و استخون خودت بود اونو با ب  یبچه ا
   یبزن   یبی بهش اس زارمینم گهیاما د دمیرو د دنشیبودم و عذاب کش

درک منو    انیو گفتم:شا دیکش شمیبه ته ر یحرفاش درونم اشوب به پا شد از جام بلند شدم دست با
حال منو درک    دیبا یتو اون لحظه گوشام کر شد و چشام کور تو خودت مرد گمی م یدیچرا بهم حق نم

  مخود ی درد داره من جهنم رو با پشما یلییییخ یو زنت خنجر بخور  قتیشف  قتیاز رف نکهیا یکن
مدت از   نیمن تو ا ستیباور کن ن  ستیمن اسونه؟ن یبرا نی دور بودن از تسک یکنیفکر م  دمید

 ومد یخواب به چشمام ن چوقتیه الیشدت فکر و خ 
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  کمیحال داغونم شد  یمتوجه   انینه و قورتش دادم شاگلومو گرفت اما نزاشتم که سرکش ک بغض
ناراحتش نکن   چوقتیه گهیکه با صداش متوقف شدم:د رونیاروومتر شده بود خواستم از اتاق برم ب 

 چوقت یه

رفتم بعد از   انیشا یبه سمت خونه   میمعطل کنم مستق نکهیرو لبم نشست بدون ا یم یمال لبخند
  نی که عکس العمل تسک دونستمینم کردنینم  میاریرو جلو در متوقف کردم پاهام  نیماش  نیچند م

هرجور شده قدم اولو بدارم از   د یبا  یول دم یاگه منو نبخشه بازم بهش حق م ی باشه  حت تونهیم یچ
 ه؟ یگفت:ک یب یشدم اف اف رو زدم که ب  ادهیپ  نیماش

 جان رادمان  یب ی :بمن

 تو   ایپسرم ب یوا ی:وایب  یب

 باز شد.  کیت یبا صدا در

 : نی تسک

 ی:خوش اومدگفت یکه م یب ی ب  یشده بودم با صدا  رهیبودم و به سقف خ   دهیتختم دراز کش یرو
 پسرم دلم برات تنگ شده بود که 

 دنیبا د   یول  رونی سرم انداختم و با عجله از اتاق رفتم ب یرو رو میباشه روسر  انیشا نکهیفکر ا با
 کرد؟ ی م کاریچ  نجایا نیرادمان سرجام خشکم زد ا

  دیان نگاهش به من افتاد و سرش چرخ کیکه  زدیحرف م   یب  یرو مبل نشسته بود و با ب رادمان
 سمت من با تته پته گفتم:س..ل...ام 

رو لبش نشست که دلم ضعف رفت براش  تاالپ تولوپ قلبم باز شروع شده  یلبخند  دنمیبا د رادمان
 ن یبش ای دخترم ب  ای برگشت سمتم و گفت:ب یب  یبود ب

با ناخن هام شدم   یگرفتم و مشغول باز  ییجا یب  یاهسته به سمتشون قدم برداشتم و کنار ب  اهسته
از   یز یو چ  خوردیکه تکون م دمیدیو من فقط لب هاشون رو م  زدنیو رادمان حرف م یب  یب

شدم من مدهوش عطر رادمان شدم بازم مثل قبل هوش از سرم پرونده بود و    یحرفاشون متوجه نم 
   کردمیم قیهام تزر هیو بوش رو به ر  کشدمیتشنه تند تند نفس م  یمثل ادما
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 رادمان به خودم اومدم  یزدنا یصدا با

 با توام   نی:تسکرادمان

 کجاست؟  یب ی :بمن

 رفت اشپزخونه  یب  ی:ب رادمان

 :اهانمن

   میمدم که حرف بزناو نی:تسکرادمان

 م یگفت شبیها رو د یگفتن ستیواسه گفتن ن یحرف ی:ول من

 من حرفامو هنوز نزدم  ی:ول رادمان

از جام بلند شدم و همزمان با من رادمان بلند شد  به سمتم قدم برداشت دستامو محکم بهم فشردم   
 تا از لرزش دستام کم بشه 

عذاب من از تو بدتر بود تو   ید یعذاب نکش ییبردم تو تنها  ی.من به اشتباه خودم پنی:تسکرادمان
بگم دردش   تونستمینم  نکهیو ا  دونستمیمن م  یاز چه قراره ول هیقض یدونستیبود که نم  نیدردت ا

 بود درد دور بودن از تو منو از پا در اورد شتریب

 حرفاش صورتم گر گرفت   با

در دلم اشوب به  ش یمشک یچشما شهیو نقصش دوختم بازم مثل هم  بیبه صورت بدون ع نگاهمو
   کنمیمرد رو عاشقانه پرستش م نیمن ا ایپا کرد خدا

 یکردی م غیکه خودتو ازم در نیهم دمت ید یکه نم نیصدام نرلرزه گفتم:هم کردمی م یکه سع یحال  در
 بود   یعمر عذاب دادن من کاف کی یبرا

که حالت نگاه رادمان عوض شد دستشو بلند کرد که اشکامو پاک کنه که  دیچشمام چکاز  یاشک قطره
 اجازه رو بهش ندادم نیا  دمویخودمو عقب کش

 از اول درست کنم  ویهمه چ دمیبهت قول م می از اول شروع کن  ویبزار همه چ  نی:تسکرادمان
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واسه گفتن نداشتم اما ته دلم دوست داشتم براش ناز کنم پشتمو بهش کردمو و راه اتاقمو در   یحرف 
   دیچسب نیگرفتم که با صداش متوقف شدم پاهام به زم شیپ

  یلیمن تورو خ نیکردم نشد من دوست دارم تسک   یسع یلیخ  نی بدون تو تسک تونمی:نم رادمان
 دوست دارم  

تم رفتم تو اتاقمو در پشت سرم بستم پشت در سر خودم نفسام تند  دلم غنچ رفت اما خودمو نباخ ته
  ینجور یخنگ توکه ا  نیبگه تسک  ستین  یکیاخه  خوادی دلم بودنشو م خوادیشده بود دلم رادمانو م 

 گههههیاز بس خل و چلم د هیناز کردنت واسه چ یزن یبراش له له م

 وم اتفاقات رو مو به مو نوشتم  کنم بازم به دفترم پناه اوردم و تم یکردم ذهنمو خال  یسع

 دومه.  یمن خدا یکنم رادمان برا یبدون رادمان زندگ  تونمینم چوقتیمن ه کنمی که فکر م حاال

داشتم  دنشیبازم دلم براش لک زده بود واسه د گذشتیبودم چند روز م دهیکه رادمان رو د  یروز  از
اون شور  ونشاط گذشته اش برگشته بود  انیشا ارمیخودم ن یکه به رو کردمیم  یاما سع زدمیله له م

 دل الکردار من اروم وقرار نداشت .  نیاما ا دی فهم  نویصورتش ا مکی شد از م  یو قشنگ م

اومد داخل اتاق برگشتم  یب  یبه در خورد و ب یمشغول خشک کردن موهام بودم که تقه ا نهیا جلو
 به روش زدم   یطرفش و لبخند

 ر ی جونم صبحت بخ یب  ی:سالم ب من

 ؟یدی:سالم دختر خوشگلم خوب خواب یب  یب

 چه جورم ی ب ی:اره ب من

برداشت ودستم رو گرفت منو نشوند رو تخت و اروم اروم شروع به شونه  زیم  یشونه رو از رو یب  یب
 زدن موهام کرد از ارامش دستاش چشمام ناخوداگاه بسته شد  

 گناه داره ی؟طفلیکن هیرادمان رو تنب  یخوای م ی:دخترم تا ک یب  یب

 ه تو وجودم رخنه کرد  یحس لجباز  هی کنمی م کاری دارم چ دونمیباور کن خودمم نم  یب ی :بمن
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 ویچشاتون همه چ یپسر واقعا تورو دوست داره همونطور که توام اونو دوسش دار  نی:دخترم ایب  یب
کرده   یهم رادمان اون اشتباه یدیهم خودتو عذاب م  نکاریبا ا زمی عز  ستیراهش ن نیاما ا دهیلو م

 کنهینم ایلجباز نیداره از ا یقلب مهربون هیمن ادم بخشنده ا نیبرده تسک ی واالن به اشتباهش پ 

 ی ب  یطرفشو به صورت قشنگش نگاه کردمو وگفتم :اخه ب برگشتم

  ادیهرروز م چارهی برو باهاش حرف بزن ب گذرهیم یکه تو اون دلت چ دونمی م ؟منی:اخه چیب  یب
   کنهی خونه رو نگاه م  رونی و از ب نجایا

 ؟ یب  یب یگیم یگرد شده نگاهش کردمو گفتم:جد  یچشا با

 دختر   هی:دروغم چیب  یب

   کنهی م میگفت:چه ذوق یب  یزدم که ب  یپهن  لبخند

  رونینشوند و از اتاق رفت ب می شونیرو پ یبوسه  میهم حرف زد گهید کمیموهام رو بافت و  یب  یب
من که  دمیخودمو عذاب م شتری ب  نکارایبود با ا یب  یکرده حق با ب ریبدجور ذهنمو درگ یب  یب  یحرفا

م خودم ی فاصله بندازم من تصم   نمونیب  ستیالزم ن گهی حاال از عشق رادمان به خودم مطمئن شدم د
  لینسترن و دل شی برم پ دیاما قبل از اون با زدمیبا رادمان حرف م  رفتمویم دی رو گرفته بودم امروز با

 تونمی ون خواهرمه نم بازم ا  وفته یهم ب یکه به من داره رو ازش بپرسم هر اتفاق  یا نهیهمه ک نیا
خواهرم بحثش    اماشدم  ینم ری دلگ چوقتیه کردیکارو م نیا یا گهیادم د هیبشم اگه   الشی خیب

 جداست 

رو هم سر کردم و رفتم سمت   میمشک  یو روسر  یمشک ن یوشلوار ج  دمیرو پوش یرنگ  یطوس یمانتو
رو تختش دراز   یب  یتو رفتم داخل ب ای که گفت ب یب یب  یبه در زدم که با صدا یو تقه ا  یب ی اتاق ب

 بود  دهیکش

زود   رونی ب  رمی اما گفتم بهتون خبر بدم من دارم م نیکردی استراحت م نیداشت دیببخش  یب ی :بمن
   گردمیبرم

 :برو دخترم مواظب خودت باش یب  یب
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  دمیرس ابونی به خ  یرو ادهیپ قهیکردم بعد  از پنج دق یواسش فرستادمو ازش خداحافظ یهوا بوس تو
دم خونه   نی بابا رو دادم بهش بعد از چند م  یدست تکون دادم و ادرس خونه  یتاکس نیاول  یوبرا

به   دباز ش  کیت یشدم اف اف رو زدم در با صدا ادهیپ  نیرو حساب کردمو از ماش هیمتوقف کرد کرا
 مامان افسانه روبه رو شدم   یبرزخ  یسمت خونه قدم برداشتم که با چهره 

 :سالم من

 شد   داتیباز که پ کیکه عل رمی افسانه: مانما

 نمی نسترن رو بب  خوامی:ممن

 یعذابش بد  یخوای باز م خوابیاز جون دختر من م یافسانه:چ مامان

 که عالقه داره منو عذاب بده اونه ن من  ی:اونمن

 نجا یچرت و پرت هاتو ندارم گورتو گم کن از ا یافسنه:حوصله   مامان

 باهاش حرف بزنم  وامخیم ادیب  نی:به نسترن بگمن

   ستیافسانه:نسترن خونه ن مامان

 اد؟ یم  ی:کمن

 نداره  یربط  چی افسانه:به تو ه  مامان

نفرتشو از خودم بدونم من  لیدل  دیکاراشو با لیبفهمم دل دیربط داره اون خواهرمه با  یلی:چرا خ من
نابود کرد؟دردتون پول بود؟من نخواستم به اعتماد بابام    موی زندگ  ینجور یدر حقش کردم که ا یچه بد

 به نام من باشه  دیکل اموالش فقط با  تشیکنم طبق وص انتیخ

افسانه هجوم اورد سمتم وموهامو محکم از پشت گرفت و گفت:اگه من اسمم افسانه باشه   مامان
 بابات ندارم  تی به وص یو کار  رمی گیحق خودمو دخترمو ازت م

شد دستشو گرفتمو هولش دادم که عقب رفت انگشت اشاره اش رو به عنوان   ی نده م داشت ک موهام
 وگرنه...  یدیرو بهش م خوادیرو که نسترن م یز یجلو روم تکون داد وگفت چ  دیتهد
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من بخاطر   یبکن  ششیمنو پ یچغل  یبر   ستیکه بابا ن ین یبی؟میعذاب بد یخوای م ؟بازی:وگرنه چمن
 به کار تو ندارم  یکه باهاش حرف بزنم و کار  نجایخواهرم اومدم ا

   ستیداد و گفت:خواهر؟نسترن خواهر تو ن  لمیتحو یپوزخند

دوست داشت اون   یلیبابام نسترن رو خ  دونمیمن که م یول  دنهی:اون منو خواهر خودش نممن
 بابامه  یامانت

شد به   یبه جون ادم از چشماش نفرت رو م  ندازیعشه مکه ر  ییاز اون خنده ها دیافسانه خند مامان
  امرزتهی خدا ب  یمثل بابا تیکه تو صداش بود گفت:الحق که خنگ یداد با تحکم صیوضوح تشخ 

 ؟یدیحاال فهم  ستینه با تو داره ن بابات اون اصال دختر فربد ن  ینسبت  چینسترن ه

 هیاحمقانه ا یچه شوخ گهید نیبهش زل زده بودم ا ناباورانه

 ؟ی گیم  یدار  ی:تو چمن

  رهیتر بگم سرش ش انهیعام دی نفهم  یز ی خنگت چ یاون بابا  یحت یدیکه شن نی افسانه:هم مامان
 با تو نداره  یخون یرابطه  چینفرت نسترن از خودت رو؟اون ه لیدل  یدیحاال فهم   دمیمال

رو داشتم  یز یانتظار هرچ یپست یل یبود:خ نیکه از دهنم خارج شد ا یبند اومده بود تنها کلمه ا زبونم
  یبد یفشار عصب دنیها شروع کردم به خند ونهیمثل د دادمیرسما داشتم عقلمو از دست م نیاال ا

 قلال یکردیم  فیجوک باحال تر تعر هیگفتم: دهی بر دهیبهم وارد شده بود وسط خنده هام بر

  یکاف یچند سال به اندازه  نیتلخه من تو مدت ا تیتوجه به حال من گفت:واقع   یافسانه ب مامان
گفتم که   نارمیرو ا یهمه چ یدی حاال که فهم ستمیزدم اما خب چه کنم که به کم قانع ن غی فربد رو ت

  خوامینم  نمیرو بب ختتیر خوامی م رونی االنم گم شو برو ب یهرررر کار  ادی ازم برم یمن هرکار  یبفهم
 حالش بد بشه   دنتیبا د نسترن

  یتحمل کنه درد و سخت تونهیم یادم تا چه حد هی گرفتو پرتم کردم و در رو محکم بست  بازومو
مامان  یرو تحمل کنه و دم نزنه گفتنش برا  بتیهمه بالو ومص نیادم چقدره که ا هی تی رو؟مگه ظرف

  ثلرو برام م میسال از زندگ نی زن چند نیمن رو نابود کرد ا دنشیاسون بود اما شن یل یافسانه خ
خودش کرد دستامو تو   ی چهی پول دخترشم باز خاطری یشد ؟ اون حت  یم  دشیعا یجهنم کرد چ

حال با   یزدم که ب  غیزدم انقدر ج  غی موهام فرو کردمو با تموم قدرتم موهامو چنگ زدم واز ته دل ج
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داشت بازم قلبم   یبی گلوم سوزش عج ختمیری ه بودم واشک مولو شد اطی خم شده وسط ح یوزانوها
داشتم  همه و همه تو مغزم   میکه تو بچگ  ییبه درد اومد بخاطرخودم بخاطر بابام بخاطر حسرت ها

  ستیبس ن  یعذابم بد ییخوایم  یباشه؟خدا جونم تا ک   ومدهیمونده که سرم ن  یینقش بسته بود بال
  یرو ط  اطیاز جام بلند شدمو راه ح یداغون بود به سخت یاخه منم ادمم حالم به طرز وحشت ناک

فکرش رو کرد برام سخت بود   شهی که م یز ی از هرچ شتری سخت بود برام ب رونی از خونه رفتم ب ردموک
که  یبعدها بفهم   یول  یو بودنشو با دل و جون باور کن یخواهر دار  هی یسال بدون  نیچند نکهیا

  کاش رفتموی اشفته راه م یها با ذهن  اببونیتو خ  دهیکشی م  دکی خواهرت نبوده وفقط اسم خواهر رو 
که نسترن   دونستیبابا نم یعنینداشت. یجواب چیکه ه ییذهنم پر سوال بود سوال ها ختمیریم

 انقدر نسترن رو دوست نداشت اما... دونستیچون اگه م دونستینم ست؟قطعایدخترش ن

تلفنم نقش بست   یرو صفحه  انیاومدم اسم شا رونی ب الی از عالم فکرو خ میردن گوش زنگ خو با
 خش دارم سال دادم یاتصال رو زدم با صدا یدکمه 

   رونی ب یگفت رفت  یب  یخونه زنگ زدم ب  ؟بهییکجا نی:تسکد یپرس  یبا نگران  انیشا

 ابونم ی:تو خ من

 شده؟چت شده تو؟ ینجور ی:صدات چرا اانیشا

 شده یکه چ دونمیخودمم نم یحت  دونمی:نممن

 دنبالت  ام یبگو ب یی:کجاانیشا

 که بودم رو بهش دادم ییحالم بد بود که مخالفت نکردم و ادرس جا انقدر

هاشون ارام   یهاشون با عجله وبعض  یبود که بعض یدادم نگاه به مردم هیکه کنارم بود تک یدرخت به
از ته دل رو دوست   یخنده ها نیمنم از ا کردمیاز ته دلشون نگاه م یخنده هاب   رفتنیارام راه م
جا   دمانرا دنینفر برگشتم طرفش با د کیشده با گرفتم بازوم توسط   ایرو هیبرام مثل   یدارم حت

 ؟ یکن یم  کاری چ نجایگفتم:تو ا اد یم رونیکه انگار از ته چاه ب ییخوردم باصدا

  گمیبهت م  میبر ای:ب رادمان
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نزد   یحال حرف زدن هم نداشتم رامان هم حرف  یدادم حت هیتک  شهیسرمو به ش میشد  نیماش سوار
وقت از روز   نی بام ا میتوقف کرد با حالت گنگ به اطراف نگاه کردم اومده بود نی ماش نیبعد از چن م

 اخه؟  نجایا میچرا اومد

رادمان هم از  دمینفس کش  قی شدمو عم ادهیپ  نیداشتم از ماش ازیبه شدت گرفته بود به هوا ن دلم
 تو؟  یشد ی نجور یشده؟چرا ا یچ  نیشد و اومد کنارم وگفت:تسک ادهیپ  نیماش

نتونستم کنترلش گوله  یکه حت ی مامان افسانه اشک تو چشامم جمع شد به طور  یحرفا  یاور  ادی با
 با هق لب زدم:رادمان   ختیگوله از چشمام ر

 :جانم  رادمان

مامان   یتموم حرفا دهیبر دهی و بر هیو خودمو انداختم تو اغوش با گر رمیبگجلو خودمو   نتونستم
 تعجب هم نکرد انقدر خونسرد بود که جا خوردم   یافسانه رو گفتم براش همه شو اما حت

 دونستمی:مرادمان

 نو؟ یا یدونستیتو از کجا م ؟اصالی بهم نگفت   ویدونستیم نو یا ؟تویدونستی:ممن

بار شوکه شدم   نیمنم اول وینسترن خودش گفت همه چ دونمیکه م ستین یادیز ی:مدت زمان رادمان
  شتریراستش اگه خواهرت بود ب  ستین  دیاز نسترن و مادرش بع یز یچ چی ه دمیاما بعد ها فهم 

 فرق داره   نیبا تو اسمون تا زم  ستی قلبش مثل تو ن یچون نسترن نه اخالقش نه حت کردمی تعجب م

بابام که بدون   یخودم نه برا یبه درد اومده برا  یلیو گفتم:قلبم خ با پشت دست پاک کردمو  اشکامو
 کرد  یدروغ بزرگ زندگ نیمتوجه بشه رفت چند سال تو ا نکهیا

 بوده باشه  نیا لش یدل  دیبه نام نسترن نزده شا یز یپش دونستهیم دهمی:شارادمان

سکوت کردمو    دونستهیدوست داشت حتما م یلیحق با رادمان باشه چون اون نسترن رو خ  دیشا اره
خودمو  یچجور  دونمیبهت زنگ زد و گفت حالت بده نم   انیشا  ینگفتم که رادمان گفت:وقت یز یچ

  وربا  شمیاز خودم متنفر م یحت ترسمیم نمیرو بب تی بازم ناراحت نکهی.از انی تسک  دمیترس  یلیرسوندم خ 
 کنم ی به بودن خودم شک م  یکنیم هی که تو گر ییکن وقتها



 لبم تسکین ق

142 
 

مسکن   ه ی رهیگیسردرد م  یوقت  یبند اومده بود نه بخاطر حرفاش بلکه بخاطر وجودش هر ادم زبونم
  دنشیبا د  یمخصوص به خودش رو داره که با اون دردش کم بشه مسکن من رادمان بود که حت

 .  شهیحالم دگرگون م

 :من....  رادمان

   ستیش ننگو االن وقت یچ یه شی با دستاش قاب گرفت و گفت:ه صورتمو

حالم بهتر شده بود بودن رادمان منو کامال سرحال    کمیمنو رسوند خونه و خودش رفت شرکت  رادمان
 رادمان درمون تموم دردامه.   امی کنار ب هیبا قض  کمیتونستم   یاورده بود حت

رفتم سالم دادم نگاهش که   یتو اشپزخونه بود و مشغول اشپز   یب  یانداختم و وارد خونه شدم ب دیکل
 ؟ یکرد هیگر نیشده تسک یگفت:چ  یبهم افتاد با نگران

 برات   کنمیم  فیبعدا تعر یب  ی ب ستین  یز ی:چمن

  زنهیحال و روزت زار م  ستین ی ز یچ  یچ یعن ی:یب  یب

 کنم ی م فی:باور کن بعدا واستون تعرمن

 میزن ی استراحت کن حالت که خوب شد حرف م کمی :باشه باشه دخترم برو تو اتاقت یب  یب

لباسامو در   نکهیو ازش تشکر کردم رفتم تو اتاقم درو قفل کردم و رفتم تو حموم بدون ا دمیبوس گونشو
ود که  از التهاب درونم رو کم کنه اب انقدر سرد ب کمیدوش اب سرد رو تا اخر باز کردم تا  ری رفتم ز ارمیب

سرما خوردنم   ئنمدوش بودم کل بدنم خشک شده بودم مطم ری ساعت ز مین  دمدرستیبه خودم لرز
 دمویرو تختم دارز کش  دمیولباسامو پوش رونی گرفتمو از حموم اومدم ب یدوش سرسر  هی هیحتم
 پتو و کم کم چشمام گرم شد و به خواب رفتم. ریز  دمیخز

رادمان کنارم سرجام نشستم  دنی کم چشمامو باز کردم با د که رو صورتم بود کم یدست ینوازش ها با
 ؟ یکن ی م کاریچ  نجای با تعجب لب زدم:تو ا

 گه یکنم د دارتی:اومدم ب رادمان

 ؟ یاومد ی:کمن
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 . شیساعت پ  هی ی:خب راستشو بخوارادمان

 ؟یی نجایساعته ا کیگرد شده گفتم: یچشما با

 نگات کردم   ریدل س هی:اره خب رادمان

 بگم یز ینتونستم چ گهید انی اومدن شا با

  الیبا خ  نجا ینشستن ا نا یمنتظرم ا رونی دو ساعته اون ب ن؟منی:دو تا کفتر عاشق خلوت کردانیشا
 کنن یهم نگاه م یراحت به چشم و ابرو 

 م؟ی بر یی:مگه قراره جامن

 :عه مگه رادمان نگفته بهت؟ انیشا

خدا من اخرش   ی؟وااااینگفت  نیبه تسک  میچی ه یتکاش  رونی ساعته منو اون ب ه یرادمان گفت:تو  روبه
خانم افتخار    نیکه تسک  میمنتظر بمون دیهم با گهیساعت د هیدوتا االن  نیاز دست ا شمیم ونهید

 بدنو خودشونو حاضر کنن

  ستنیثالثا اونا هم اونقدرام وقت شناس ن شهیزود حاضر م نی دوما تسک یبود ونهی:اوال تو درادمان
 انی که زود ب

 اد؟ یب  ی:مگه قراره کمن

 رون یب میرو هم دعوت کرده واسه شام بر  لوفریون  نویبارانو ارم  انی :شارادمان

کردم رفتم سمت   رونی از اتاق ب انویزدم از جام بلند شدمو رادمانو وشا میشون یکف دست به پ با
  یرژ گلبه  هی با   ملیر  کمیکرم پودر زدمو  کمینشستمو  نهی زدم جلو ا به دست و صورتم  یو اب  سیسرو

 وهم ر ی اب  نیوشلوار ج دمیپوش دیسف  شترتیت هیجلو موهامو فرق وسط زدم رفتم سراغ کمدم و 
  رونیبرداشتمو از اتاق رفتم ب فموی رو سرکردم ک  میو روسر دمیجلو بازم رو پوش ی کرم  یمانتو  دمیپوش

 من حاضرم  میبر  میتونیچشمش به ساعتش بود من: م  انیرو مبل نشسته بود اما شا لکسیرادمان ر
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  یگفتیکه م یروبه رادمان گفت:تو بود انیمن همزمان هردوتاشون برگشتن سمت من شا یصدا با
رو   یکدوم زن  کردمی دنش شک مشد به زن بو یاگه زود اماده م گه؟واقعایشد د  یزود اماده م نی تسک

 که زود حاضر شه اخه یدید

 زنت  چارهی تو ب ی زنی :چقدر غر مرادمان

 تا بنا گوش باز شد ششین انیزن که اومد شا اسم

 کجاست؟   یب ی :بگفتم

   شیخواهر گرام ی:رفت خونه انیشا

 شد ریکه د  می :اهان باشه پس برمن

 هیرادمان سکوت کرده بود اما   ریرادمان شدم تو کل مس   نی خودش و من سوار ماش نیبا ماش  انیشا
  هیجلو  نیبعد از چند م  کردی نم یلبخند کوچولو رو صورتش جا خوش کرده بود مثل قبال با اخم رانندگ 

  باهم منو رادمان جلو تر دیهم از راه رس انیهمزمان با ما شا میشد ادهیپ  نیرستوران توقف کرد از ماش
  یا گهید  یکس  لوفریو باران و ن  نیکل رستوران خلوت بود و به جز ارم میوارد رستوران شد انیاز شا

قلمبه شده بود خودشم   یمن از جاشون بلند شدن باران شکمش حساب  دنیبا د   لوفرینبود باران و ن 
رو بغل گرفتم   لوفرینخنده م گرفت بغلش گرفتم پشت بندش هم   دنشیشده بود با د رهیدا هیشکل 
 طرفش میبرگشت یهمگ انی شا یکردمو کنار باران نشستم با صدا یسالم و احوال پرس نی با ارم

   نیرو رزرو کردم که راحت باش  نجایا نی:خب خوش اومدانیشا

کرده   جیکه مارو کامال گ یز یا چنشست ام لوفریکرد و کنار ن یسالم و احوال پرس   هیو با بق  کینزد اومد
 زه یسوپرا گفتی م میدیپرس یهم که م  انیاز شا هیچ نجایاومدن ما به ا لیبود که دل

که بالخره از جاش بلند شد و    انی شا زیخورده شد اما همچنان دل تو دلمون نبود واسه سوپرا شام
 شروع کرد به حرف زدن

البته دست خودتون نبود چون با زور و لگد   نیو اومد  دیرفتی :ممنونم که امشب دعوتم رو پذانیشا
 هیگفت که  شهیو االن واقعا م میشش نفره تو اتفاقات خاص کنار هم بود پ یاک  نیا اوردمتونیم
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 مشبهفت نفر ا میشیم گهیاشاره کرد( البته چند ماه د نی )به باران وارم میشش نفره ا یخانواده 
 ازدواج کنم. خوامیکه بهتون بگم من م نهیبودنتون ا  نجایا لیخب دل  هیخاص یل یمن شب خ یبرا

  لوفریشد حال ن یم دهیلرزش چشماش به وضوح د لوفریناخوداگاه نگاه افتاد به ن انی حرف شا نیا با
  انیبلند شدن و شا یبا خوشحال  نیمن چون واسه خودم اتفاق افتاده  رادمان و ارم کردمیرو درک م 

 حرفم تموم شه بعد  دیبزار د ی:صبر کنان یدر اغوش گرفتن شا مانهیرو صم

گفت:با من ازدواج  لوفریاورد و رو به ن رونیب  بشیرو از تو ج یکه گرفته بود جعبه ا یهمونژست با
 ؟ یکن یم

  یز یچ  نیبهت زده به ما نگاه کرد انتظار همچن  لوفری بزنم ن  غی بود ج  کینزد  یلحرفش از خوشحا نیا با
 ؟ یش یبازم تکرار کرد:خانوم خونه ام م انیبهش وارد شده بود شا یرو اصال نداشت شوک بد

  انیکرد اشک تو چشماش جمع شده بود اما اشک شوق بود شا نییبهت زده سرشو باالو پا   لوفرین
با لذت بهشون زل زده بودم که نگاهم  دیو اروم پشت دستشو بوس لوفریحلقه رو انداخت تو دست ن

  دمیاز جا پر انیشا یداد که با صدا لمیتحو یبا نگاه رادمان گره خورد بهش لبخند زدم و که چشمک
که انقدر چشمت   یکن اقا مگه خودت خواهر ندار  شی تو دروچشا یییروبه رادمان گفت:هووووو

 دنبال خواهر منه 

 یکه دلم براش ضعف رفت با خنده ا دیمون رفت رو هوا رادمان خند یهمگ ی حرفش خنده  نیا با
 به؟یع  رسهیکه تو صداش بود گفت:به ما که م

 خانوممه نوکرشم هستم  گهیمن از االن د گهی:خب من فرق دارم دانیشا

به وضوح تو چشماش معلوم بود که باز   یو لبشو به دندون گرفت اما برق شاد   دیخجالت کش  لوفرین
 دوست دارم نگاش کنم گهیرادمان گفت:خب منم خانوممه د

 ی خواستگار   یایب  دی:خانوم خانوم نکن واسه من باانیشا

  یرتیغ یداداشا پیری بعد به رادمان نگاه کردم که رادمان گفت :باشه ت  نیگرد شده به شا یچشما با
 م؟یمزاحم بش ری واسه امر خ  نیحاال...فرداشب خونه ا یرو به خودت گرفت

 شهیم یچ نمی :بزار فکر کنم ببانیشا
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دلمون رو گرفته  نیارم لوفرویپا گذاشت به فرار منو بارانو ن  انیبرداشت سمتش که شا زی خ رادمان
رو دوست داره من خودم اصال باور    لوفریداد که ن یاصال بروز نم انیششا میزد یو علنا قهقه م میبود
که  فهممی م االطرفه باشه اما ح  کی لوفریعشق ن  کردمی رو بخواد فکر م  لوفیحد ن نیکه تا ا کردمینم
 کردن و رفتن  یجلوتر از ما خداحافظ  لوفر یو ن انیاون شب شا کردمی اشتباه م یلیخ

  نیرادمان من رو رسوند خونه تو ماش میکرد یو ازشون خداحافظ  میگپ زد نی با باران وارم گهید کمی
بهش  انیکه شا یلحظه ا لوفری ن یچهره  یاداور ی قشنگ بود با  یلیحس خوب امشب برام خ

 ؟یخند ی م یزدم که رادمان گفت:به چ  ییداد لبخند دندون نما شنهادیپ

 حد جنتلمن باشه هااا  نیتا ا انیشا  کردم ی :واقعا فکر نممن

 هاااا یرو دست کم گرفت انی :شارادمان

 داشته باشه  یحس  لوفرینسبت به ن انی که شا کردی درصد هم به ذهنم خطور نم کی:من که اصال من

 رو حس کردم  ییزای چ هی:اما من رادمان

 خودش بهت گفت؟  انی:واقعا؟شامن

   میفهمی رو زود م گهی:نه حس کردم ما مردا حس هم درادمان

   نیست ین ین یب  شی:شما مردا اصال قابل پمن

   گهید نهیبه ا تمونی:خب جذابرادمان

   ییجذاب باشه تو تونهیکه م یحرفش سکوت کردمو تو دلم گفتم:تنها مرد نیا با

 میشیکه رادمان گفت:فردا شب مزاحم م  در ی رهیخونه متوقف کرد دستم رفت سمت دستگ جلو

 ؟ یگرفت یکرد تو چرا جد یشوخ  انیسمتش و گفتم:شا برگشتم

 ندارم   ی:اما من شوخرادمان

 انداختمو وارد خونه شدم... دیکردم کل یزدمو ازش خداحافظ  یلبخند



 لبم تسکین ق

147 
 

رو صورتم نشونده بودم از صبح تا االن شور   حی مل شیارا  هیموهام بودم  دنیاتاقم مشغول اتو کش تو
وارد شد و   یب  یبه در خورد و ب  یبزنم تقه ا غی ج  یتو وجودمه دوست دارم از خوشحال  یبی وشوق عج

 ؟یگفت:دخترم حاضر شد 

 اماده شدم  گهید یب  ی:چرا ب من

 ادی االن شا دوماد م زمی عز  ای:بیب  یب

 حرفش لپام گل انداخت  نیا با

 االن نی:چشم هممن

بود اما من بازم وسواس داشتم با   یعال یبه خودم انداختم همه چ ینگاه کل هی ستادمویا نهیا لوج
 ششونیتو اشپزخونه بودن رفتم  پ  یب یو ب  انی شا رونیگرفتمو از اتاق رفتم ب یدوش حساب  هیادکلنم 

 نسبتا بلند گفتم :چطور شدم؟  یو با صدا

 دخترم  ی:هزار ماشاهلل دخترم چشم بد ازت دور بشه مثل قرص ماه شد یب  یب

بهتر   کمی نسبت به قبل  یستیکنم به هرحال بد ن  دتی ناام  خوامینم ی:چون قراره عروس بشانیشا
 یشد

دخترم به حرفاش   کنهیم یحسود  نی:اگفت یب یخنده اش رفت رو هوا ب یاخم کردم که صدا بهش
 گوش نده 

 هاااا میمون یفقط منو تو م رهیم شهیعروس م  گهیروز د  ..دو؟یب  ی:عه بانیشا

 کنمیم یفکر  هی:حاال تا اون موقه یب  یب

 شهیپسرم داره دوماد م نکهیگفت:خوشحالم ااز ا یب  یرو محکم تو بغلم گرفتم ب  یب  یرفتمو ب دمیخند
 و دخترم عروس 

خودم   یدوماد بش یانقدر دوست دار  دونستمیگفتم:اگه م  انیتا بناگوش باز شد روبه شا انیشا شین
 باال زده بودم  نیبرات است نایزودتر از ا
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روبه من گفت:منم   یب  یب  رونینتونست جوابمو بده و از اشپزخونه رفت ب  ان یاف اف شا یصدا با
 ار یرو ب   ییصدات زدم چا یاستقبال رادمان وقت رمیم

بود   یرن یش   یلیا رادمانه اما ته دلم حس خب  دارمید نیزده بود.انگار که اول  خیاسترس دست و پام   از
  رونیرو برداشتمو از اشپزخونه رفتم ب  ییچا ینیس  یب یب  یلذت بخش بود با صدا زدنا یلیکه برام خ 

واسه رادمان   ور  ینیس  ارمی خودم ن  یکردم به رو یاما سع ختیر یرادمان دلم هر  دنیسالم دادم با د
 نشستم  یب  یرو برداشت رفتم کنار ب  ییرو لبم نشست چا  یگرفتم با نگاه کردن به چشماش لبخند

خوش حالتش رو روبه باال زده بود نگاهم  یبود موها دهیپوش  ی با شلوار مشک دی سف رهنیپ هی رادمان
نگاهمو به صورت خوش   رادمان یبا صدا  دیرز قرمز و سف یبود گل ها زیم یافتاد که رو یبه دسته گل

 تراشش دوختم  

من   دیدونیبودن من رو م   نجایا لی سر اصل مطلب خودتون که دل رمیم میجان من مست یب  ی:ب رادمان
 کنم  یخانوم رو از شما خواستگار  نی که تسک نجایامشب اومدم ا

 بخواد همونه  یهرچ نی نگاه مهربونشو بهم دوخت وگفت:خود تسک یب  یب

 دم یاجازه رو نم نیهنوز بچه اس من ا نی کرد وگفت:تسک یانیپا در م انیشا

  کنمیگفت:حاال که فکر م انیرفت شا  انیبه شا یکه رادمان چشم غره ا دمی خند  زیحرفش ر نیا با
 بزرگ شده وقت ازدواجشه

ج خانوم با من ازدوا نیخنده رادمان روبه من گفت:تسک   ریز میحرفش زد نیو رادمان با ا یب  یب منو
 ؟ یکن یم

 که تو صدام بود گفتم:بله  یانداختم و با ذوق اشکار   ینگاه انیو شا یب  یب به

 مبارکه  گهی:خب دیب  یب

که  یبار عروس بشم و با کس  نیواسه اول خواستمیبود انگار م ریوصف ناپذ  یخوشحال  کیدلم  تو
رو   میشونیپ یب  یکه ب  دمیرو بوس یب  یپرستمش ازدواج کنم از جام بلند شدمو دست ب  یعاشقانه م

 کرد   یخوشبخت  یو برامون ارزو دیبوس

 زود برش گردونم  دمیقول م رونیب میبر نی با تسک نیاگه اجازه بد یب  ی:ب رادمان
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 با خودته پسرم ارشمی:خانوم خودته اختیب  یب

 زارم ی کرده من نم یه خواستگار رو خانوم خودشه؟فعال ک  یچ ی:چ انیشا

 نمت یب یگفت:فردا تو شرکت م  انیبه شا  دیبا حالت تهد رادمان

 بود بردار ببر خانومتو  یجنبه داشته باش شوخ   کمی:بابا انیشا

کردم و   ی خداحافظ  یب  یو ب انیاز شا دمیمانتو رو لباسام پوش هیرفتم تو اتاقمو   یب  یب یاشاره  با
بعد اون  شهی باورم نم  یدستم تو دست رادمان بود حت ریتو کل مس  میشد نیهمراه رادمان سوار ماش

  میهمه اتفاق باز منو رادمان باهم هست

  میکه به عشقمون اعتراف کرد ه ییپاتوق ماست جا نجایبه قول خودش ا رفتی به طرف بام م رادمان
رادمان حلقه کردمو باهم  یدستمو تو دستا میشد ادهی پ نیو باهم از ماش  می دیرس  نیبعد از چند م

 م یرفتیدوشا دوش هم راه م یحرف   چیبدون ه  میقدم زد

 ن ی:تسکرادمان

 :جانممن

 ستاد یسمت من و روبه روم ا برگشت

بار عاشقت شدم من   نیدوم یبازم برا  دمتیکه د یامشب وقت یخوشحالم که هست  یلی:خ رادمان
  یوقتا حت  یگاه رهی ناپذ انیپا یکه تو به من داد یاالن وجودم قلبم ذهنم همه به نام تو شده عشق

  یاصال حس کردمیفکر نم  دمتیکه د یمن اورد روز اول  ی که تورو تو زندگ دونمی بابام م ونیخودمو مد
   یشد زمیهمه چ دمی که به خود اومدمو فهم نیکنم تا ا دایبهت پ

  نیاول یکه گرفتم دست تو بود حت یدست  نیمن با تو بود اول یها زندگ  تی:رادمان تموم اولونی کتس
لحظه  هی ستمیمن حاضر ن  یمن هست نیمن بلکه اخر  نیمن هم با تو بود اما تو نه تنها اول یبوسه 

منو با نبودنت مجازات نکن چون من  چوقتیییی ه چوقتی قسمت کنم ه گهید یکی نبودنت رو با 
 شم یداغون م شناسمی من خودمو م  تونمینم

تموم وجودم پر شد   دیگذاشت و نرم بوس میشونیپ یتو قاب دستاش گرفت و لباهشو اروم رو صورتمو
 از لذت بودنش  
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 دورش حلقه کردمو و اروم لب زدم:دوست دارم  دستامو

اورد دستمو گرفت   رونیب  نیتک نگ  یحلقه  هیش بود که تو دست یرنگ یسرمه   یمخمل یتو جعبه  از
 نیاما ا مینداشت  یازدواج یحلقه  چیه میکه ازدواج کرد یگفت:وقت نداخت یکه تو دستم م یو درحال

 با تو قسمت کنم   زموی همه چ خوامیم یتو االن مالک تموم احساس من  کنهی بار فرق م

  یقشنگش رو رو یکه رادمان از اون خنده ها دمشی تو دستم نگاه کردمو بوس یشوق به حلقه  با
 صورتش نشوند 

 رم ی رو جشن بگ دنمونیبهم رس رمیجشن بگ خوامی:مرادمان

پس از واجباته فردا   مینگرفت یماکه اصال عروس نمتیتو لباس عروس بب خوامی م خوادی :چرا مرادمان
 طاقت دور بودن ازت رو ندارم  گهید  میجشن رو انجام بد یدنبالت که کارا امیم

شدم نگاهمو به سمت اسمون گرفتم تو دلم  زونیو از گردنش او  دمیدستامو بهم کوب یخوشحال با
 ازت ممنونم   یگفتم:خدا جونم بابت همه چ

  عیشدمو سر داریکه تو دلم جا خوش کرده بود از خواب ب یو شوق یاون شب با خوشحال  یفردا
بوس ابدار رو   هیرفتم و   کردیداشت صبحونه رو اماده م  یب  یب رونیخودمو اماده کردمو از اتاق رفتم ب 

 اااایدن  یب  یب  نیبرجسته اش گذاشتممن:سالم بر خوشگل تر یگونه 

اگه  زننیم ادی چشمات فر یاگه بروز ند یحت  نمیبیم  توی:سالم دخترم خداروشکر که خوشحالیب  یب
 شت یپ  اوردمتیم نایخودم زودتر از ا اره یان انقدر سرحالت مبودن رادم دونستمیم

 کرد شهینم  شیکار گهیعشقه د یب  ی:خب بمن

 اد یبدو صبحونه اتو بخور االن رادمان م ایکرد ب  شهینم ش ی وگفت:واقعا که کار  دیکش یاه سرد یب  یب

  رونیکردم و از خونه رفتم ب یخداحافظ یب  یبرداشتم از ب فمویاف اف ک  یتا لقمه خوردم با صدا چند
بود دلم براش غنچ  دهیپوش یرو با شلوار خاکستر  یمشک  رهنیپ هیداده بود  هیتک  نشی رادمان به ماش

   دیگرفت پشت دستمو بوس نی اشو از ماش هیتک دنمیرفت رفتم سمتش با د

 :دلم برات تنگ شده بود عروس خانوم رادمان
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 شا دوماد شتری:من بمن

 خنده هات  نیربونت برم دلم لک زده بود واسه امن ق ی:اله رادمان

 میرو انجام داد دامونیپاساژ نگه داشت تموم خر هیرادمان جلو  میو به راه افتاد میشد  نیماش سوار
  کردی انقدر راه رفته بودم که پاهام ذوق ذوق م میرو از قلم ننداخت  یچی لباس  عروس و کت و شلوار ه

روز ها رو   ی هیق انگار ب میخورد  رونی راه رفتن هم نداشتم نهار و شام رو همراه رادمان ب ینا گید
 .میدادیامروز همه اشو انجام م نیهم دیازمون گرفته بودن و با 

  یب یدل کندم شور وشوق عج  هنیخودم تو ا دنیاز د دادی که اومدن رادمان رو خبر م شگریارا یصدا با
 یرادمان تو کت وشلوار داماد دنیخارج شدم با د شگاهیداشتم دامن لباسمو تو دستم گرفتم و از ارا

بود رو به  تش که تو دس ییبایقند اب شد رادمان به سمتم قدم برداشت ودسته گل ز لویک لویتو دلم ک
 خانومم یشد بای ز یل یرادمان:خ دمیبو کش  قیسمتم گرفت گل رو ازش گرفتمو عم

 قرار کردن قلب عاشق من   یب یبود برا یکلمه کاف  کی نیهم

رادمان  یتاالر مجلل نگه داشت دستامو تو دستا  هیجلو   هیو بعد از رفتن به اتل میشد  نیماش سوار
  یب یب کردنی نگاه مون م نیهمه با تحس میحلقه کردم و خرامان خرامان به سمت داخل قدم برداشت

بهمون   نی س هم بود و با تح یتهران یاقا یحت   نیبودن باران وارم ستادهیکنارهم وا لوفریون  انیو شا
اومدن سمتمون به  رلوف یو ن ان یو شا نیبارانو ارم  می گرفت یعروس دوماد جا گاهیتو جا کردینگاه م

 رو هم تو اغوشم گرفتم  لوفریباران رو در اغوشم گرفتمدپشت بندش ن میرسم احترام از جامون بلند شد

 ا یعروس دن  نیمن فدات بشم خوشگل تر یال یماه شد  کهی ت هیمثل  یخواهر  یشد  بای ز یل ی:خباران

 اخه؟ اد یم  یخاله ک یجو جو  نیا یشد بای ز یل یتوام خ زدلمی:ممنونم عزمن

  ادی م ایزود نیبه ا کنهیورجه ورجه م یل ی:خباران

 گفتن   کیبهمون تبر نیوارم  انیشا

 داد جهیرو به رادمان گفت:اخرش تالش هات نت انیشا
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رادمان دستمو تو دستاش گرفت و با هم به سمت   یج ید ینگفت با صدا ی ز یو چ  دیخند رادمان
من   یچراغ ها خاموش بود و چشما یمهمونا دورمون جمع شدن همه  یهمه  میرقص رفت  ستیپ

 دی د یفقط رادمان رو م

 کردم   شیدور گردنش حلقه کردم و همراه دستامو

 کشهی رو سمت خودش م ایدر هیساحل ارامشه,   چشات

 که دل خوشه که قلبشو به تو داده  یبرسه به من چه

 ی تو از حرص من با همه مهربون  ؛یکشون یشهرو دنبال خودت م هی

 ادهینشه, مگه طاقتم ز  میحسود  یمن چجور  اخه

 شهر  نیا یادما نیاز ا یبر ی,دلبر تو که دل مدلبر

 جنگ نا برابر    نیتو ا ینداز یم منو

 اخر  ارمیبه دستت م یتهش چجور  ین یبی م حاال

 منو همه فرق بزاره   نی کن که دلت,ب یکار  هی

 نداره  دهینگو برو که فا  یازخودت نرون ه منو

 عاشقت شه  شتریب یبد کن  یمثل من کمه هرچ  یکی

 شهر  نیا یادما نیاز ا یبر ینداره دلبر,دلبر تو که دل م یکه زندگ  یمن یمثل تو کمه واسه   یکی

 جنگ نا برابر    نیتو ا ینداز یم منو

 اخر  ارمیبه دستت م یتهش چجور  ین یبی م حاال

رفت رو نوک پام بلند شدمو لبامو رو   ادمی که زمان ومکان  یان شده بودم جور رادم یمحو چشما 
که شاعر ها به احترامت کاله از سر بر   یبای لب زمزمه کردم:انقدر ز ری ز دمیش گذاشتمو نرم بوسگونه

 !دارندیم
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گوشم اورد   کیازش فاصله گرفتم رادمان سرشو نزد کمیدست زدن جمع به خودم اومدم  یصدا با
 , یش یتر م  یخوردن  یکشی ولب زد:خجالت که م

  یوسط و تا اخرا ختنی که پخش شد تک توک مهمونا ر ی نگفتم با اهنگ یز یبه دندون گرفتم و چ لبمو
  یان تهر یمهمون اقا یشده بودم اخرا ری ناپذ  یرو پام بند نبود انگار خستگ  یاز خوشحال میدیشب رقص

:ممنونم ت و گف دیرو پدرانه بوس میشون یاومد کنارمون و رادمان رو توبغلش گرفت برگشت سمت منو پ
مدت درسته عقب  نیمن تو ا  یرادمان راه اومد یپا به پا یچشم داشت چیازت دخترم که بدون ه 

تو با   مثل یبالم به خاطر داشتن عروس ینظرم داشتم به خودم م  ریز ویدورا دور همه چ ی ول دمیکش
مان دارم  یتو رادمان ا نیمن به عشق ب یدیاما باز پا پس نکش یدیکه کش ییها یوجود تموم سخت

واسه من  یفرق چیو با رادمان ه یدختر من گهیتو االن د کنمی م یخوشبخت  ییبراتون از ته قلبم ارزو
 یندار 

 و گفتم:ازتون ممنونم بابا جون   دمیرو بوس دستاشون

  یسمتش و تو بغلم گرفتمش ب دمیپر کش یب  یگفت با اومدن ب یز یبهم زد و چ  یمهربون لبخند
 دختر خوشگلم   ی :خوشبخت باشیب

 کردم  تتونیاذ یلیمدت خ  نیمن تو ا دیجونم ببخش  یب   ی:ممنونم ازتون بمن

   یخودته تو دختر خودم یدخترم خونه   هیچه حرف نی:ایب  یب

  نیاز ا رمیگیازت م  گهیجون دخترت و د  یب  یگفت:ب یب  یدستشو دور کمرم حلقه کرد وروبه ب رادمان
 به بعد خودم نوکرشم هستم

  دمی رو بوس ی ب یب یدستا

به خونه که  میبه سمت خونه راه افتاد  مویکرد یدر دست هم همراه رادمان از همه خداحافظ  دست
منو به خودش  نیرد و تو اتاق خوابمون منو گذاشت رو زمرادمان منو رو دستاش بلند ک  میدیرس

داغش با پوستم   یگردنم اورد با برخورد نفس ها کیچسبوند ب ارامش چشمامو بستم سرشو نزد
با تموم وجودم خودمو به دستش  خوامی شد تموم تنم گر گرفت من بودن رادمان رو م  رممور مو

  میشد  یکی سپردم و امشب بازم 
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 کند.. یچشمانت مرا اشفته م نمکی که م نگاهت

 ؟یکه هست تو

 ؟ یا لهیکدام قب از

 ست؟ یچشمانت چ راز

 کند... یدر  خود غرق م   یانوسیمرا چون اق که

 شود   ی م کیروشن من تار یایدن یبندیرا که م تیها چشم

 ؟یاز کجا امده ا تو

 ام... دهیند نیسرزم نیا یکجا  چی, مانند چشمانت را هبهیام غر دهیند

 کنند ی م شانمیپر نگونهیقصد جانم را کرده باشند که ا یمشک یها  لهیت  نیگمانم ا به

 ... ستی گریکه چشمانت جهان د میگویمن باز م  اما

از   یخواهی انچه را که م شنیممکن ها برات ممکن م ریتموم غ  ی ممکن وجود نداره عاشق که بش ریغ
انتظار   چوقتیکه ه ادیم  یعشق زمان یرسی اعماق قلبت باور کن ان را حس کن مطمئن باش بهش م

 یادیز یها  نییباال و پا  یزندگ گتینفر شده تموم زند هی  ین یبی م یایبه خودت که م یامدنش را ندار 
 یروز  اهیشب س  انیپا گهیخودشو داره اما به قول شاعر که م یها یسخت شیتو زندگ  ی داره هر انسان

 حال دلتون خوش..  کنمی ناب رو ارزو م یاست براتون عشق دیسپ

 ان یپا

 کردن  یار یرمان من را  نیکه در نوشتن ا  یاز تموم کسان  ممنونم

 د یرس  انیبه پا 16:25رمان ساعت نیا
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