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 يکه رفته ا ییتو

 من نگاه کن  به

 نور ماه  ریز که

 مانده ام هنوز

 قصه ها  يبرا

 ستیعشق تازگ نه

 ستیاشک تازگ نه

  ستیمرگ تازگ نه

 ماجرا  شهیهم

 است  یشگیهم همان

 نفس  هی حضور

 یبستگ قرار

 نفس  هی عبور

 یخستگ کی فرار

 قدر فاصله؟  چه

 تو در دو قطب  منو

  میشویم جمود

 تکه جدا  دو

 تکه کبود  دو

 تکه از نبود  دو

 من نگاه کن به

 يکه رفته ا ییتو

 مغرور من  مرد

 و گفت:  خوردمیم ییبا اضطراب رو کرد به من که داشتم چا سویگ

داره  - - یدختر کش ي... ال مصب چشم ها دمی... من که از رو به رو شدن باهاش ترس پهیچه قدر با کالس و خوشت یدونینم

 شعور که غش کرد  یب وایاون ش

 ...  یکنیم ادیداغش را ز ازیپ يبرو بابا تو هم دار -

 ...  دهیکدام از دختر ها نم چیاما محل سگم به ه پهیخوشت یلیبه خدا پارسا خ نه
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 ...  هیمثل بق یکی نمیا ستیتحفه که ن کردیرا م فشیتعر یلیهم خ ییایخانم ض -

 ...  يکاره ا یپسره امروز چ نیا الیخ یحاال ببا اون اخالق نچسبش  گمشه

 منتظر ام است یام استاد دباغ یکنم واسه نقاش دایطرح خوشمل پ هی دیفعال که با -

  ؟ينداد لشیهنوز تحو وانهید

 ...  ينداد لیتحو یگینکردم تو م دایطرح پ گمیم -

  ؟یکار کن یچ یخواهیتو روحت خوب م يا

 کنمیکارش م هی میفعال پاشو بر دونمینم -

تا شد دستش را گرفتم و  شیچشم هاش ش سویو بوق زد گ دیکنارمون کش يسوناتا نقره ا هی کهویکه  میامد رونیب یکاف از

 مزاحم است  میبر ایگفتم: ب

 خودم تورش کنم  خواهمیبکن م گرشیج نیماش نینگاه به ا هی يشد وانهید

 خواهدیدنبالمون هست ما را که واسه چشم ابرومون نم یچ واسه يفکر کرد ارهیسرت ب ییبال هی یترسیتو نم -

  کنمیو بعدم ولش م میگردیباهاش م کمی اه

 اره ارواح عمه ات اونم ولت کرد -

و مخ طرف را  شنیاز راهش وارد م نیکه به زور طرف را بکشن تو ماش ستنیدوره زمونه دنبال درد سر ن نیا يبابا پسر ها برو

و بهم  ستین ینگران يکاره است کار بلده پس جا نایه استادت و با دست به خودش اشاره کرد اک ییو از اون جا زننیم

 کن نانیاطم

  کنمیم نانیاطم فمیمن فقط به پنجه بکس تو ک -

اش را برداشت و  يدود نکیلبخند مسخره ع هیبا  پیپسر به ظاهرخوشت هیو  نییامد پا نیماش يدود يها شهیموقعه ش همان

 برسونمتون ...  نیدیم گفت: اجازه

 کارت ...  یبرو پ یشیمزاحم ما م تیترب یب يبلند گفتم: خواهر مادر ندار بایتقر يبگه با صدا يزیچ سویکه گ نیاز ا قبل

 ...  میدار فکرده ما از اوناش هیطرز حرف زدنم شوکه شده بود بچه سوسول ما نیاز ا سویو گ کردیبا دهن باز من را نگاه م پسره

 خانوم کوچولو ...  یباش یدانیچاله م خورهیات نم افهیو ق پیش را باز کرد و گفت: به تدهن در

 مزخرف  کهیشد و گفتم: تو روح جد و ابادت ... مرت یتشنج اعصابم

پسره  میشد یو باهم سوار تاکس دمیشده بود کش رهیرا که داشت با چشم غره بهم خ سویرا عوض کردم و محکم دست گ راهم

 کردیما را نگاه م زدیم رونیکه از گردنش ب ییقرمز و رگ ها یبود و با صورت ادهسیهنوز وا

  م؟یاش کن سهیسر ک یپسره خر پول بود چرا نذاشت وانهید

  اورد؟یسرت م ییبال هی ي... دوست دار سویتو هم دلت خوشه گ -

 از خوداشون است که ...  گهید يدختر ها یکنیم نیچرا همچ دانمی... نم 
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 همه مثل تو اند ... اره  -

 ...  یکج اخالق یلیخ

و مجنون بود و بس  یلیفقط مال ل یبهت بگم عشق و عاشق کنهیم ریپرنسس کجا ها س نیو فکر ا کنمیفکر م یمن به چ -

 ... 

 ...  رمینخ

 بدم ...  لیتحو دیکه با یطرح نیا ری... االنم تمام فکرم درگ رهیجوب نم هی يمن ابم با تو تو -

واسه کار تو  دادیکرد جون م دایپ یلیچهره تخ ياون حرف ها را زد یبزن وقت یطرح هیپسره  نیاز هم میطوره برگردچ گمیم

 ... 

 باش ...  نیمت کمیکارات ...  نیبا ا يبریحوصله ام را سر م -

 بخونه تا سالم برسه ...  یکرسال تیصد تا ا دیاز بغلم رد بشه با خواهدیپسر م هیواال خوبه مثل تو باشم اون موقعه هر وقت  اره

 کردم دایاون جا طرح مد نظرم را پ دیسمت پارك ملت شا رمیازش گرفتم و گفتم: م یشگونین

 کجان؟  يو دد یمام

 من درست صحبت کن يصد بار بهت گفتم درباره ننه و بابا -

 یکنیصحبت م بهروز وثوق نیکالس خانواده ات تو ع نیصد بار تا حاال بهت گفتم که چرا با ا منم

 ستیبه تو مربوط ن گهید نشیاخم بهش تشر زدم و گفتم: ع با

 را قشنگ تر بگو ...  الوگشید کمیادب  یب

 کجان؟  ینگفت خوب

 حال ندار بود رفتن ازش سر بزنن ...  کمیمادر جان  -

 ...  ایح یب یکشیخجالت نم ؟یدلگ يریم يدار يدیچشم ننه بابات دور د نیپس واسه هم خوبه

  کنهیخفه راننده داره چپ چپ نگاه م سویگ -

  نم؟یبب ااکو

 ...  میریم ادهیرا پ هیتا پارك نمانده بق يزیچ میش ادهیحساب کن پ فهمهیم عیبرنگرد ضا -

 ...  يبر یخواهیم انگفتم

 !ـسویگ -

 را قطع کرده میبیاخه شهال جونم پول تو ج یحساب کن دیتو با گهیدفعه د یبنده غالم حلقه به گوش شمام ول چشم

 ها با خبر شده؟ تینکنه از گند کار -

 ان قدر که فضول است ...  تیترب یب
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 هیبیزن خانوم و نج یلیواسه شما بابا و دختر خ شدینم دایدرباره زن بابات درست صحبت کن به نظر من که از اون بهتر پ -

 !دمیند يمن که تا حاال ازش بد

کلفت جونم کلفت  گهیبهم م رنیم هیبق یاما وقت زمیعز زمیعز گهیبهم م هیبق يجلو یناسشیتو اون مارموز را نم م؟یداشت اره؟

 مادر؟  ییجونم کجا

 ادمیرا  شونیحقته هنوز اون روز نامزد ارهیبه سرت ب ییروشش کامال موافقم هر بال نیگفتم: من که با ا میاش خند هیتشب از

کردو به روت  یخانوم یکار تو است ول دیفهم خاروندیودش را مساعت خ شیبدبخت تا ش یختینرفته که تو لباسش کک ر

 اوردین

 نکنه ...  زیبابام ت يبود که دندان واسه پول ها حقش

 نیزحمت نگه دار یجا ب نیداره ... رو کردم به راننده و گفتم: اقا ممنون هم لهیت هیما یلیاون که خودش خ وانهیبرود -

 عوض کرده تهیبابام تو را با چه عفر ینیبب یستی... ن امرزتتیواال ... مامان جونم خدا ب دونمینم

 ...  سویگ یتیترب یب یلیخ -

 ...  يتو تازه کشف کرد دونمیم خودم

 زبانت ...  نیبا ا يریحناق بگ -

 میدو تا بخر میبر ایپشمک من عاشقشم ب يوا

 ...  خورمیمن نم يالحق که هنوزم بچه ا -

  رمیگیفتون ممامان بزرگ برات نون تا باشه

 ایرفت تا برامون پشمک بخره خدا سوینشستم و گ یصندل يکنم رو یباهاش فضول کمیرا در اوردم تا  نمیندادم و دورب محلش

 طرح بزنم؟  یحاال از چ

و مامان جونش از جلوم رد شدن نگاهم به مرده خورد که برگشت و بهم نگاه کرد خجالتم خوب  يدخمل بچه ناز با دد هی

 زل زده به من محلش ندادم  شعوریب نین و بچه اش کنارش هستن اون وقت از هیزیچ

 کردیباز بهم نگاه م یبا دهن خورهیکه داره شکالت م يمن و انگار يهم درست اومده بود رو به رو یغیجوجه ت هی...  

  کردیبود و به حساب خودش داشت ورزش م دهیپوش یکه لباس اسپورت ورزش رزنمیپ هی

کنارو قنبل مبارکشون را  دمیبه سمتم کش ادیو داره م دهیعقل دو تا پشمک خر یب سویاون گ دمیراستم که د سمت برگشتم

 پرت کرد رو من و پشمک را فرو کرد تو حلقم و گفت: بخور دخملم ... دلت اب نشه ... 

  میدیخند یو م میگفت یدرباره اش م يزیچ هی شدیرد م یوهر ک میخورد یرا ارام م پشمک

ام سرو  قهیتوجهمون را جلب کرد بعد چند دق ینیماش يبد چرخ ها يصدا کهویکه  میپارك نشسته بود کینزد یصندل يرو

 که شد  ییصدا

 زدنش نیایمردم ب ي: زدنش اگفتیامد که م یمرد م هی يصدا
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 ...  شهیرامون شر مروژا ب يریو ازش دور شدم با عجله به طرفم امد و گفت کجا م سویرا انداختم تو بغل گ فمیک عیسر

رفتم  عیسر نیهم يبودم برا دهیرا د هیاول يدوره کامل کمک ها هیدورش جمع شدن  يادیباال سرش مردم ز دمیعجله رس با

 جلو و مرده را دادم کنار

 کنار نیبر زنهینبض پسره را گرفتم و گفتم: نبضش نم عیشد سر رهیتعجب بهم خ با

که محرمش باشم اما مجبورم واسه  ستمیخودت ببخش من دکتر ن ایرا پاره کردم خدا راهنشیپ يکنارش را و دکمه ها نشستم

 کار را بکنم  نینجات جونش ا

 یملک ياش فشار دادم همان جور که اقا نهیس يحرکت رو هیقفل کردم و با  دمیرا تو هم همان جور که اموزش د دستام

 ... ... هزار و دو ... هزار سه  کی... هزار و دادیم حیتوض

 همان کارو تکرار کردم نبضشم گرفتم  دوباره

 نیا شهیزنده است؟ صداش رو اعصابم بود با تشر گفتم: م ةشد یکه چ کردیازم سوال م یسرم بودو با استرس ه يباال سویگ

 به کارم برسم  يو بذار یقدر حرف نزن

به همه خبر دادم  زدیرا گرفتم خدا را شکر داشت م کار را انجام دادم و نبضش نیا گهیبار د هیبلندم خفه خون گرفت  يصدا با

 و خوشحال شدن

لحظه خشکم زد و  هی کنهیچشم هاش را باز کرده و داره نگاهم م دمیدستم گرم شد برگشتم و د کدفعهی دیامبوالنس رس یوقت

ونم صداش ان قدر ارام بود رفتارش نگاه کردم ارام گفت: ممن نیزد و دستم را فشار داد با بهت به ا يمات نگاهش شدم لبخند

 متوجه نشد يا گهیکس د چیکه ه

 کشان رفتن ریتو امبوالنس و اژ گذاشتنش

 به خودم امدم سویگ يبودم که با صدا سادهیوا خیمن همان جا س اما

  میدار يهزار تا کار و گرفتار میبر ایبدو ب يعوض کرد تینکنه جات را با اون م ؟یکنیکار م یاون جا چ روژا

  شه؟یاما برگشت و ازم تشکر کرد باورت م مردیاون داشت م يدیو گفتم: تو هم شن مبرگشت

 شد و گفت: روژا تو حالت خوبه؟  رهیبا تعجب بهم خ سویگ

 نزدم ینشستم و حرف مکتین يرو یجیرفتار اون پسره بودم با گ جیگ هنوز

 دهیپر یبه دست و روت بزن رنگت حساب یاب هی میامد کنارم نشست و گفت: اون االن حالش خوب شده پاشو بر يزود سویگ

 دختر جون 

لحظه  هی يازم تشکر کرد برا طیبا اون چهره کبود شده و درد مندش بهم نگاه کرد و تو همان شرا یبود وقت سویبا گ حق

 بهم دست داد  یبیعج یاحساس

 بود دهیچیغذا همه جا خانه پ يرا تو در انداختم بو دیکل

  زدمیتصادف را م جیغذا درست بکنه هنوزم گ نیمن و روژ يبرده و اومده برا یمادر پ بتیه حتما از غخانم امد ینازل بازم
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ضعف رفت اما محلش  یمبل ولو شدم دلم از گرسنگ يگوشه پرت کردم و رو هیکه من تصادف کرده باشم کوله ام را  انگار

 ندادم

  دمیمان جا خوابخسته بودم و نتونستم در برابرش مقاومت کنم و ه یلیخ چون

  دمیلحظه ترس هی يبود برا کیچشم هام را باز کردم همه جا تار یوقت

کردم تا بالخره دستم  یسع گهید کمی دیرسیکنار مبل رفتم که اباژور را روشن کنم اما دستم بهش نم یعسل زیبه سمت م ارام

 ...  دیبهش رس

 خورد زیپس چرا چراغ خواب از دستم ل يوا يا

 واز ترس شوکه شدم دیرنگم پر یگ کدفعهیاباژور سکوت خانه را شکست بلند شدم تا چراغ را روشن کنم که شکستن  يصدا

 بود دهیروش کش يدیبود و پارچه سف ستادهینفر ا هیپله ها  يباال

 زدمیم غیو ج دمیکش ادیاحتماال روح است ... اره روح است با تمام وجودم فر نیا نیا کنهیم يکار نیهمچ یروژا ک نه

اون  دمینه که د ایهنوزم دنبالم است  نمیامد به سمتم اما من فرار کردم برگشتم تا بب دیرا شن غمیج يروح هم تا صدا اون

 ...  نییخورد و مثل توپ از پله ها غل خورد پا زیل یدست و پاچلفت

 گفتمیبسم اهللا م یعجله چراغ را روشن کردم و ه با

 تم و منتظره روح شدم را برداش نهیشوم ياز انبر ها یکی

 کردن ...  شرفتی... نکنه پ یاونم مارك گوچ پوشنیمارك دار م يمگه روح ها کفش ها نمیصبر کن بب نه

  ؟یکنیکار م یجا چ نیا ؟یهست یبلند گفتم: تو ک يکه تکان خورد و بلند شد با صدا رفتمیبا خودم کلنجار م داشتم

 ...  ياره؟ کور خوند ؟یو بفروش يرایهام را درب هیو کل يمن را بدزد یخواهیم

شدم  رهینشسته بود خ نیزم يکه روبه روم رو يمرد چهار شانه ا نیبه ا رتیانداختن پارچه از رو سرش دهنم باز ماند و با ح با

 روژا ... پس حتما دزده؟ ! يبچه ا یلی... پس روح نبود خ

 ...  یانپ ن پ اومدم خونتان مهم گهیاالن م ؟يگفتم: تو دزد تیجد با

کار  یجا چ نیتو ا نمیزود باش بگو بب سیبه پل زنمی... با اخم رفتم جلو و گفتم: االن زنگ م گهیم یچ دمیکرد که نفهم يا ناله

  ؟یکنیم

 ستمیمن دزد ن دی: لطفا زنگ نزنگهیکه م نمیشدم که سرش را باال اورد و تونستم اخم هاشم را از دور بب دهیکش یطرف گوش به

 ... 

  ؟يکار دار یشر گفتم: پس تو خانه ما چت با

جا ... شما در  نیا امیزحمت گفت: من ارسام هستم پسر اقا کامرانم تازه از خارج کشور برگشتم عمو خبر داشته ... قرار بود ب به

  ن؟ینبود انیجر

 تو کارتون ها انداخت یبرف يغول ها ادیبلند شد من را  یوقت کردمیدهن باز بهش نگاه م با
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 يداشت و با چشم ها دیکش یو صورت یمشک يافتادم موها ریگ یکشت نیا ادی...  یکلیهم داره چه ه يقد و قواره ا چه

 خفن پیت هیو  یدرشت عسل

 دستم بود  نهیهنوز اون انبر شوم خوردمیطور که داشتم اقا را نگاه که چه عرض کنم م نیهم

 متیدیپس چطوره که تا حاال ند ؟یمن يمن خبر نداشتم ... تو پسر عمو به خودم امدم و دوباره گارد گرفتم و گفتم: اما عیسر

 ان جا بزرگ شدم و درس خونم و حاال هم برگشتم  یو گفت: من از پنج سالگ دیکش یبهم انداخت و اه نیغمگ ینگاه

 رفت و برگشت و گفت: اجازه هست؟  یسمت صندل به

 اخم سرم تکان دادم با

 ...  نیدار یخونه قشنگ چه

  ؟يرا نداد وابمج

 تعجب کردم ...  یلیراستش خ دانمینم

 طور ...  نیهم منم

  ؟یچ از

 ...  یجناب العال از

 من چمه؟  مگه

  ؟يامد واریتو؟ از باال د ياصال چه طور اومد نمی! بب ستیچتون ن بگو

 بنده باز کردن. يدر را برا نیخانم محترم اقا روژ رمینخ

 ودل بود جور بهش نگاه کردم هنوزدم د هی

 ...  ينکنه به من اعتماد ندار ه؟یو نگاهم را خوند و گفت: چ برگشت

 ...  يخود دار يجا گهیخودم تو که د يبابا یاعتماد ندارم حت يمرد چیام گرفت و پوزخند زدم و گفتم: من به ه خنده

 برات افتاده؟  یمگه اتفاق ؟یچ ي: برادیموشکافانه بهم انداخت و پرس ینگاه

 پسر عمو  ياقا ستیم: به شما مربوط نگفت یعصب

 ات را حفظ کن ...  يخونسرد یشیچرا ناراحت م حاال

 به گفتن نبود  يازیارامم ن یلیو چپ چپ بهش نگاه کردم و گفتم: من خ برگشتم

  ن؟یزم ياون انبر را بذار شهیخوب باشه م یلیهاش را باال اورد و گفت: خ دست

 کجاست؟  نیاخم گفتم: روژ با

 !دیشما از امدن من خبر داشته باش کردمیبه من نگفت ... من فکر م يزیچ رونیمالفه را برداشت و گفت: رفت ب ارام

هم که  ییزود با خبر بشم از ان جا یتا از همه چ ستمین یس یب یمن ب دیبه مالفه تو دستش کردم و گفتم: ببخش ینگاه

 ...  دمینپرس يزیچ ینداره ... از کس تیمهم اهم میبرا
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 نگفتن؟  ای...  نیدیزد و گفت: نپرس انهیموز يلبخند

 پسر عمو ...  ستیبه شما مربوط ن گهید نشیمحکم گفتم: ا یبا لحن کردیم رمیتحق داشت

 ...  نیدار فیادب تشر یب کمیبهم انداخت و گفت: شما  يسر سر ینگاه

 ...  رمینخ

  ن؟یرفتار را دار نیبا همه مهمان هاتون ا شما

  رمینخ

  ن؟یدیمن ترس از

  رمینخ

  ن؟یخورد رمینخ قرص

 ...  رمینخ

... که  فمیگذاشتم و رفتم سمت ک نیزم يبه لحن مسخره اش نکرده ام و با غرور از کنارش رد شدم و انبر را رو يا توجه

  دمیکش یکیکوچ غیو ج دمیجلوم ترس دیپر کهوی

 خنده  ریغش زد ز غش

 شده بودم يو کفر حرص رنگم از لبو هم قرمز تر شده بود از

 نیزم يشد و افتاد رو ریرا برداشتم و محکم زدم تو سرش ... غافلگ فمیمنفجر شدم و ک تیعصبان از

 مون  یغول برف نیکرده ا یاوه چه اخم اوه

  یخوردش حقته تا تو باشه رژا خانم را بترسون شهیکارخانه عسلم نم هی با

و با عجله  دمیکش غیو امد به طرفم ج دیرفتم طرف پله فهم اطیرداشتم و با احترا ب فمیبهم نگاه کرد ک تیشد و با عصبان بلند

 نیو هوا معلق ماندم از تصور ا نیزم نیبازم دنبالم که تعادلم را از دست دادم و ب نمیباال وبرگشتم بب رفتمیم یکیپله ها را دو تا 

 زدم  غیج شمیم ریوخاکش خوردافتم و  یکه االن م

 يوا ي... چشم هام را باز کردم ... ا نییپا افتمیتا ب دیول کشقدر ط نیچرا ا پس

 شدم و هولش دادم عقب ...  یتو بغل ارسام جا خوش کردم عصب دمی... به خودم که امدم د 

  ؟يدیکرد و با خشم گفت: چته دختر چرا هولم م تعجب

  ؟يبهم دست زد یچه جرعت به

 اگه نگرفته بودمت که االن ...  ییپرو یلیدهن باز گفت: تو خ تعجب چشم هاش شد اندازه توپ بسکتبال و با از

 بود ...  نیبهتر از ا نیزم خوردمی... من م يکرد یغلط نیگفتم: دفعه اخرت باشه همچ یحالت عصب با

  ؟يبود یگفت: با ک تیعصبان با

 ...  گهیدفعه د کیو گفتم: با تو نره غول بودم  اوردمیتنم را لرزاند اما کم ن صداش
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 ! امدیحالت جا م یگرفتمت اون وقت حساب یو نم شکستیکاش دستم م ي... ا یهست یک يبابا فکرکرد برو

 بهش کردم ... ادامه ندادم و روم را برگردوندم  ينگاه تند هی

مون  یغول برف نیداشت ا یکلیزدم و با خودم گفتم چه ه يشخندیاخم هام را باز کردم و ن نییرفت پا تیپله ها با عصبان از

 و روانه اتاقم شدم دمی... هه هه خند

از  یکیخونمون ... اما در اصل محل کار  ذاشتمیباهاش قرار م دمیکشیتو چت م ياز پسر ها یکی يبرا يدینقشه پل کی داشتم

 امدیدوست هام بود که اونم مثل من از پسر جماعت خوشش نم

 سر کارش بذارم  خواستمیم

 خواننده همراه شدم  يداتو گوش هام بود و با ص يهندزفز

 گمیم ونیهز دارم

 گمیاز اون م همش

 گمیم ونیهز دارم

  گمیاز اون م همش

 . گمیم ونیهز

 گمی.از اون م

حال ارسام را  ياون جور یحال کردم وقت یلیخ زدمیواسه دل خودم شنگول م دادمیو قر م دادمیدست هام را تکان م همراهش

 گرفته بودم 

  دیازم بر باز

 م نکردنگاه باز

 دیمن را ند باز

 صدام نکرد  باز

 من را نخواست باز

 چرا نماند  باز

 بهتر که رفت باز

 من را سوزوند  باز

 من را سوزوند  باز

 ... من را سوزوند  

  گمیم ونیهز دارم

  گمیاز اون م همش
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 گمیم ونیهز دارم

 گمیاز اون م همش

 . گمیم ونیهز

 ... من  گمیاون م از

 خم شده بودم یصندل يدستم رو هوا بود و رو هیبرگشتم و خشکم زد ... همان جور  دادمیا تکان مکه خودم ر یحال در

 یرا انداختم دور گردنم عصب يلبش بود هندزفر يرو يو لبخند مسخره ا کردیبود و نگاهم م ستادهیتو چارچوب در ا ارسام

 دمیکش غیشدم و ج

  ؟ییجا نیا یاز ک ؟یکنیکار م یجا چ نی... ا 

 کنسرت مدونا ...  ومدمیوقته اما مسلما ن یلیبهم زد و گفت: خ يکرد و بعدش پوزخند ماخ

 پسر عمو يگذاشتن اقا نیهم يکله ام دود بلند شد ... و گفتم: در را برا از

بودن و هواسشون به  باشونیخانوم سرشون مشغول کنسرت ز ایبهم زنگ زده بود گو نیرا برگردوند و گفت: روژ روش

 قدر در زدم ...  نینبوده بعدم من دستم درد گرفت ا شونیگوش

 شده؟  یکردم و روم را برگردوندم گفتم: خوب حاال مثال چ اخم

 بمانه ...  مارستانیشب را ب خواهدیبرگشت سمتم و گفت: دوستش تصادف کرده و اونم م ارسام

  ؟یچ یعنی...  اد؟ینم ؟یبهت گفتم: چ با

 به ارسام کردم يبد نگاه

  ؟یکنیبه من نگاه م يطور نی... چرا ا هیتر شد و گفت: چ دیو اخمش شد دیفهم

  ؟یچ يجا برا نیا يو گفتم: خوب حاال تو امد دمیترس کمی

  ؟يدیزد و گفت: نکنه ترس يپوزخند

 بترسم یکیکه از تو  ینیمن؟ تو خواب شبت بب ؟یخودش پوزخند زدم و گفتم: ک نیع منم

 که من ازشون متنفر بودم  ییهازد از اون  يزیام طنتیش يلبخند

 داخل و در را بست امد

  ؟یکنیم يکار دار یگفتم: چ تیتو دلم تکان نخورد و با جد اب

 کردیبود و بهم نگاه م ستادهیهمان لبخند مسخره اش ا با

 زنگ زدم  نیرا برداشتم و به روژ لمیشدم ... برگشتم و موبا ی... عصب 

 بد کردعاشقانه اش حالم را  شوازیپ اهنگ

  ؟یبه خواهر گرام خوب به

  ن؟یروژ ییکجا
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  ؟يرا جواب نداد تیچرا گوش مارستانمیب

 نشدم  متوجه

 ...  يشد ریجو گ یاهنگ گذاشت باز

 ...  نیروژ ینش خفه

  ؟يباهاش اشنا شد ؟يدیارسام را د یخنده و گفت: راست ریز زد

 زنهیم دیو دور اطراف اتاقم را د ستادهیا يهمان جور دمیو د برگشتم

 متاسفانه بله

 یپسر جوان که سال ها خارج زندگ هیخوب  یتر شد و گفت: مراقب خودت باش من به ارسام اعتماد دارم ول شیب نیروژ خنده

 ان جا ...  طیمح دیکردم شا

 نداره؟  يا گهیشما کس و کار د قیرف نیا یشب اون جا بمان یخواهیم نمیرا قطع کردم و گفتم: واسه هم حرفش

 کننیاست ... مامان و بابا فردا صبح حرکت م یدانشگاهم است بچه شهرستان ياز دوست ها یکیشد و گفت: نه  يجد نیژرو

  میکن ییرایپذ یمامان بهم زنگ زد و بابا هم گفت که از ارسام به خوب گردنیو برم

 شم من هستم نگران نبا یگفتیگفتم: باشه ... بهشان م یبا لحن خشن خوردمیخشم خون خودم را م از

 ...  یو باهاش مهربون رفتار کن یخودت را حفظ کن يگفت: اتفاقا مامان گفت که بهت بگم خونسرد عیسر نیروژ

  ؟یگفتم: چ غیج با

 يبا نمتیبیکردم مراقب خودت باش فردا م یبابا شوخ یچیه

 را قطع کرد  یگوش

  ستادهیارسام همان جا ا دمیشتم و دکمد برگ نهیرفتم طرف ا زدمیکه با خودم حرف م یو در حال برگشتم

  ؟ییجا نیهنوز ا چرا

 برم؟  یعنی

نگران نباش و  انیخانم شام درست کرده بخور و مثل بچه ها برو ال ال کن مامان و بابا فردا م یخوب برو تو اشپزخانه نازل اره

 نکن باشه پسرم؟  یبگیاحساس غر

  دمیبرگشتم د یداشتم بره اما وقت توقع

 ...  يبشنو یتونستیقلبش را م يشده بود که صدا کمیاخم نزد قدر با ان

 دمیمثل خودش اخم هام را تو هم کش منم

 به لب هام بود  میقدم رفتم عقب نگاهش مستق هیو  دمیجلو ترس امد

 . دمیترس کردیبهم نگاه م تیسرد بود و با جد خیتکه  کیمثل  صورتش

 بکنه بزنم تو صورتش ...  یا مشت کرده بودم که اگه خواست غلط اضافگوش هام داغ شد دست هام ر ختی.اعصابم بهم ر
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 بود و بهم زل زده بود ستادهیهمان جور ا اما

  کردمینگاه م دادیشد که اخم هام باز شد و با بهت به ارسام که داشت با نگاهش عزابم م یچ دونمینم

 ورتم ... ص يتو زهیامد و باعث شد موهام بر ي... پنجره باز بود باد تند 

  ؟يدیخوشگل ند ؟یکنیمن را نگاه م يسادیچرا بر بر وا ه؟یصبرم تمام شد و گفتم: چ بالخره

 یچیه دمی... اما د يناز یقدر به خودت م نیکه ا يدار یتو چ نمیبب خواستمیدر امد و گفت: م یتفاوت یارسام از ب صورت

قدر خودت را  نیمثل همه دختر ها ا يدار یمعمول یخوشگل هی ... اما یغرور کاذب ... درسته تو خوشگل هی... فقط  يندار

مثل تو سواستفاده کنم فقط  ی... ان قدر کوچک نشدم که بخواهم از ادم رونیب زیمنحرفتم بر ي... فکر ها ریدست باال نگ

 ! نیاومدم بهت خبر را بدم هم

 رونیو از اتاقم رفت ب دیبهم زد و راهش را کش يپوزخند

 دمیکش یکیکوچ غیج نهیخودم تو ا دنیگوشه و برگشتم و با د هیس را پرت کردم بر تیعصبان از

 بودم؟  یشکل نیا قهیام ... تمام مدت کنار اون عت یختیر نیمن چرا ا وا

 بود ختهیشانه هام ر يتنم بود موهام را رو يخاکستر یشلوار ورزش هیبا  یتاپ دو بنده صورت هی

افتاده ...  شیگرگ و م لمیف ادیخون اشام هام شده بودم  نیا هیچشم هام و شب ریبود ز تهخیچشم هامم ر اهیاز مداد س کمی و

  دمیکش یاه

مشت  هیقدر درباره من حرف مفت بزنه چرا  نیپسر ا نیچرا گذاشتم ا يوا ي... االن منظور حرف هاش را درك کردم ... ا 

 پاکشون کردم  عیچشم هام جمع شد ... اما سر يتو دهنش روژا ... اشک تو ينزد

 .يدیحرف هات را پس م نیمتنفرم ارسام ...  ... تقاص تمام ا ازت

 خورد بود  یارسام عوض نیاز دست ا اعصابم

 ام زنگ خورد یگوش

 ندادم دوباره زنگ خورد  جواب

را  یو گوشدوال شدم  یبه سخت نیهم يتخت بود برا نییپا فمیک دیشدم و با خشم دستم را دراز کردم نرس يصداش کفر از

 برداشتم و به صفحه اش نگاه کردم 

 بود  نیشاه

  دمیکش یگوش یلمس يرا رو دستم

  الو

  ؟يدیرا جواب نم تی... چرا گوش زمیعز سالم

 نداشتم  حال

  ؟يحوصله من را ندار یعنی ؟يجد
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 شده؟  یکال حوصله نداشتم چ زمیگفتم: نه عز يزاریب با

 درك ...  بهش برخورد ... خوب به نیکردم شاه حس

 ...  يقدر بد اخالق شد نیچرا ا زمیوگفت: اخ عز اوردیخودش ن يرو به

 نکره اش را گوش بدم  يهم صدا هیثان هی یحت شدمینبود حاظر نم هیخرم کنه اما کور خونده اگه به خاطر سا خواستیم

  یزنیبهم زنگ م ریبه د ریگرفت و گفتم: چون د لجم

راستش  یدوست بش یبا کس یکه دوست نداشت دونمیطور ... م نی... فدات بشم منم هم یاله یگفت: اخ یبا مهربون نیشاه

از دوست  یکیکردنم شرمنده با  ریبابت د دمیرسی... چون داشتم به ارزوم م شدی... باورم نم يمن را قبول کرد شنهادیپ یوقت

 ...  نگیسالون بول میهام رفته بود

 ازم خواسته بود دوست پسرش را امتحان کنم هیا نداشتم ساحوصله چرت و پرت هاش ر زدیم يادیز زر

بهش ثابت کنم همه پسر  خواستمیقبول کردم م کنهیم انتیکه بهش ثابت کنم که دوست پسرش داره بهش خ نیا يبرا منم

 مانن ...  یها مثل هم م

 حتما ارسام است  دمینفر را شن کیپا  ي... صدا دمیخند

  دمیچه قدرم بلند خند خنده ... ریزدم ز نیهم يبرا

  رون؟یب يایامشب ب یتونیخنده هات بشم م يفدا یاله

 ...  شهیگفتم: نه نم عیسر نیهم يخندم را خوردم پسره احمق جنبه نداشت برا عیسر

 ...  گهید میبر ایدوستم ب روزیبرم جشن تولد پ خواهمیبد شد م چه

 ...  تونمی... نم نه

  زمیشد عز فیح

 قطع کنم يندار يگفتم: اگه باهام کار عیسر اوردمیداشتم جوش م گهید

 ...  يبر یخواهیکجا م ؟یچ يبرا

 فعال ...  ادیو گفتم: خوابم م دمیکش یمصنوع ازهیخم

 ...  ي... بوس بوس با نمتیبیبرو بخواب فردا م گرمیج باشه

اما بازم بهش  کردیداشت ضعف م یشنگخسته بودم و شامم نخوردم ... دلم از گ یلیتخت افتادم خ يرا قطع کردم و رو یگوش

 را ندارم يریکبیاست بعدشم حوصله اون ا گهید زیچ هیمن  يتوجه نکردم خواب برا

 امروز را تو ذهنم مرور کردم يدادم و تمام اتفاق ها یبدنم کش و قوس به

کاش  يبود ... ا فیوشگل بود ... حو تصادف اون پسره ... چه قدر خ شیری... مزاحم شدن اون پسره س ی... دعوا با استاد دباغ 

 من توهم زدم که ازم تشکر کرد ...  دمیشا دونمیحالش خوب بشه ... نم
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با اون نطق  ختیرا بهم ر میخبر ... که زندگان یارسام از خدا ب نیدفعه دلم را با اون چشم هاش قلقلــکم داد ... و ا کی چرا

 ...  یتم غول برف... اگه حال تو را نگرف سایمزخرفش ... حاال وا

 داشتم  ي... عجب روز پر درد سر 

 و چشم هام را بستم ...  دمیجنگل امازون را شانه بکشم رو شکمم خواب نیتو دستم بود اصال حال نداشتم ا شانه

  دمیاز خواب پر يزیچ هی يصدا با

 افتاده باشه حتما کار ارسام خل و چل است نیزم يرو يزیچ هی... انگار که  

  دمیتر شن کیبعد دوباره همان صدا را از فاصله نزد قهیچند دق هینکردم ...  یتوجه

پسره حتما خودش خوابش نبرده  نیخواب کنه ... ا یکاراش من را از خواب ب نیبا ا خواستیم اوردیداشت شورش را در م گهید

 است  يکنه عجب مارموز داری... خواسته منم ب

گشنه ام بود از ظهر تا  یلی... خ دمیام را پوش يابر يها ییکن رو دوشم انداختم دمپاگرم  هیانداختم رو سرم و  يروسر هی

 نخورده بودم  يزیاالن چ

  دمید نییدو نفر پا هیکه سا نییرا باز کردم و خواستم از پله ها برم پا در

دا جون نکنه دزد باشن ... االن خ يو برگشتم عقب وا دمی... ترس دمیقدم رفتم جلو تر و سرك کش هی...  ختیقلبم فرو ر کهوی

 بکنم ...  یچه غلط دیبا

و دررا باز کردم و سرم را بردم تو اتاق  نیارسام افتادم با عجله رفتم سمت اتاق روژ ادی زدمیجور که داشتم تو سر خودم م همان

 ... 

 اتاق ارام رفتم سمت تخت یکیدر را بستم و تو تار یدرست بود به ارام حدسم

  دمیخودم را کنار تختش کش يکه بهم زد حرف بزنم مجبور ییبعد از اون حرفا ختیر یب نیوش نداشتم با ا... اصال خ 

 لخت بخوابه؟  دیکه دختر جوان دارن با يتو خانه ا یرفته مهمان یشعور باشه اخه ادم وقت یب تونهیپسر چه قدر م نیا

ختر جوان خونه بخواد ساعت سه نصفه شب بره تو اتاق پسر مردم که د کننیفکرنم نیدختر خوب ... به ا يا وانهی... تو هم د 

 رژا یزنیم یلیتخ يلباس تنش کنه ... اه ... دار يریشگیپ يبخواهد برا شونمی... که ا

 ...  میکن دایزود تر نجات پ یکمک کن هر چ ای... اه خدا 

 نوك انگشت هام بهش بخوره  یتح خواستمیبود رو صورتش اصال دلم نم ختهیبود و موهاش ر دهیشکم خواب رو

 مجبور بودم ... ارام تکانش دادم و هم زمان صداشم کردم ...  ی... ول 

 دارم اقا خوش خوابم هستن ...  ینشد ... چه شانس داریخورد اما ب یتکان

 شدم محکم تر تکانش بدم و بلند تر داد زدم ... ارسام ... پاشو ... ارسام ...  مجبور

 طرف خودش ... هولش دادم ...  دیتم را گرفت و من را محکم کشمچ دس یگ کدفعهی

 اش را انداخت تو چشم هام ... لبش تکان خورد ... انگار تازه متوجه من شده باشه  رهیهاش را باز کرد و نگاه خ چشم
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 عقب ...  دمیتر شد و خودم را کش شیب اخمم

 . اعصابم خورد شد سمت خودش .. دیکه بلند بشم دوباره من را کش نیاز ا قبل

 کنم سیداده بود بزنم دهنش را سرو ادیکه استاد بهم  ياز فن ها یکیبا  خواستیم دلم

 دارم  اجیکه بهت احت فیح یپسره عوض کردیتحمل کردم همان جور بر بر داشت بهم نگاه م اما

  ؟یکنیکار م یجا چ نیباز گفت: سالم عروسک کوچولو ... ا مهین يزد و با چشم ها يلبخند

 دستم را ول کن. یکشی.دهنم را باز کردم و گفتم: خجالت نمزیه کهی... مرت ختیفرو ر دلم

  ؟یخواستیرا نم نیرا برد عقب تر و نگاهش را روم انداخت و گفت: مگه خودت هم سرش

 ... فکر کرده که ...  گهیداره م یچ شعوریب نیا دادمیداشتم عقلم را از دست م گهید

 جا شازده ...  نیا امدمیمن از قصد ن هیزیصدامون را بشنوه گفتم: خجالتم خوب چ یکس دمیترس یکه م نیا با

  ؟يامد یچ يشد و گفت: پس برا يجد ارسام

 ...  الیخوش خ يتخت بلند شدم و گفتم: دزد امده اقا يو از رو دمیکش رونیرا ب دستم

 بهم کرد  يمسخره ا يو ... اره؟ و خنده ا یبخواب تنها یترسی... حتما بعدشم م یهست یخوب گریو گفت: تو باز دیخند

 کرده بزنم داغونش کنم ... دهن مبارك را که باز کردم. يبشر با خودش چه فکر نیبکشم ا غیسرش ج خواستمیم

 ... سکوت را شکست ...  يزیشکستن چ يصدا

 بلند شد روم را برگردوندم  عیسر دمیسمت ارسام د برگشتم

 دهیرا پوش شزیبل دمیبرگشتم د یوقت

 جا منتظر باش خوب؟  نیسمتم و ارام گفت: هم برگشت

  امیب خواهمیمنم م رمینخ

 ... خوب؟  یزنیزنگ م سیو به پل یمانیجا م نیرا بذار کنار رژا هم يباز بچه

 گفتم: باشه عیسر نیهم يحق با ارسام است برا دمید

 ادیتر ازت خوشم م شیب يجور نی... ا یحرف گوش باش شهیکن هم یبهم زد و گفت: سع يو لبخند برگشت

  گه؟یم یعقب افتاده داره چ نیباز ماند ا دهنم

رو اعصابم چهار  يارسام نازل کن داره بد جور نیسر ا ییبال هی...  ای... خدا ادیکنم تا تو ازم خوشت ب يکار خواهمی.مگه من م

 .رهینعل م

پله ها دوباه سرك  يو از باال رونیامدم ب دمیق صداشون را شندر اتا يمن را ترسانده بود از ال يبد جور يریدرگ يصدا

  دمیکش

 يمورد رهیدزد ها را بکشه ... بعد اگه خواست بم نیدارم ... ا اجی... بهش احت رهیکجاست؟ نکنه ... کشتنش ... اخ ... نم ارسام

  زنه؟یبا خودش حرف م يم نخاله ا... کدا يمزمن دار يریدونم ... خود درگ یروژا ... اوِِم ییپرو یلینداره ... خ



  

 

یانودهشت کتابخانه کاربر انجمن نودهشتیا atefeh-jon  –مرد مغرور من                               

wWw.98iA.Com ١٨ 

 ات اثر بذاره  یتو روابط اجتماع گهیچهار روز د ترسمیتو را سننم؟ اخه خوب م حرفهیعشقش بکشه با خودش م یک هر

با  گهیکه د بشیپول قلمبه ام به ج هیعقل روژا بده  نیبه ا ییفهم باال هی ایاخه به تو چه؟ ... خدا یبس که گند دماغ اه

 زنه خودش حرف ن

 تو  دیبه ام یاله

 امد من را قبض روح کرد  یکه داشت به سمت باال م ییپا ییصدا

 بدو رفتم تو اتاق و در از پشت قفل کردم  بدو

 لیخودت را تحو کمینه ...  ي... وا نیایمثل من باخبر شدن و حاال هم دارن م یدخمل ناناس هیارسام را کشتن و از بودن  نکنه

 . ها .. يریمینم يریبگ

 بکشم که فقط خودم تونستم بشنوم ...  یفیخف غیدر باعث شد ج يصدا

 ... رژا ... در باز کن رژا

 تو ... و. انیب خواهنیوحاال هم م رونیب دنینکنه به زور اسم من را از حلقوم ارسام کش يوا

 خودت رحم کن ایبسه رژا خاك تو سر بکنن با اون افکار به شدت منحرفت ... خدا اه

 ... رژا منم ارسام  کن باز

 لرزان گفتم: از کجا معلوم؟  ییصدا با

 ...  یبابا دختر تو چه قدر خنگ يا

 ...  يریکبیعمه ات پسر ا خنگ

 دمیکش یقیارسام نفس عم دنیباز کردم و با د اطیرا با احت در

 و با خودم اوردمش تو اتاق ...  دمیرا کش راهنشیپ قهیشدم و  یاما عصب دیخند بهم

 خنگ؟  یگیم یتو به ک نمیبب

 تو  به

  نیمستر ب ییپرو یلیخ

  ؟ينداد صیمن را تشخ يتو صدا یعنی

  ؟ی... اون وقت چ یو من را صدا کن يایتا ب کردنیو به زور مجبورت م گرفتنیاما اگه تو را گروگان م چرا

  ؟ینیبیم یسیپل يها لمیف یلیکه خ نیدختر جون مثل ا يدار یلی... چه تخ اوه

 دم و روم را برگردوندم کر یشیا

  ؟یکجا رفت تو

 ها در نرن  نیبدم ا کیخاله ام ... خوب رفتم کش خونه

  ؟ییجا نیچرا االن چرا ا پس
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  دنیاالن سر رس نیها هم سیپوزخند زد و گفت: چون پل هیبه سر تاپام کرد و بعدم  ینگاه

  دمیرا نشن رشونیاژ يچرا صدا پس

 ها در نرن نیصدا اومدن تا ا یب شتنیان خوب

  اهان

 عجب ...  چه

  ؟یگفت يزیچ

  رمینخ

 بشه  خیس کنمیترسناك نگاه م لمیکه ف یموج از وحشت باعث شد تمام تنم مثل وقت هیباعث شد بترسم ...  يریدرگ يصدا

 کم کنه جانیتا از شدت ه دمیرا به بازو هام کش دستام

 برگشت سمتم و گفت: سردته؟  ارسام

 نوچ

  ؟يدینه ترسنک يلرزیچرا م پس

  رمینخ

 کنهیرم م یگ کدفعهیپسر  نیچرا ا غمبریپ ایزد و امد به سمت ...  يلبخند

 بشم  یدر رابطه ام کرد و باعث شدعصب يافتادم همان موقعه که فکر بد شیپ قهیده دق ادیگارد گرفتم  شهیهم مثل

 !یتمامش کن شهیکردم و گفت: من خوبم م اخم

 مون  یشد همان غول برف رفت تو هم ... دوباره اخمهاش

 امدهین یتو خوب به

 نخواسته بودم  ازت

 روژا ییبچه پرو یلیخ

 .مگه واست دعوت نامه فرستادم  یخودت

  رمیجا ... من که دارم م نیهم نیحقته ... بش اصال

  ؟يریگفتم: جا م کهوی

 شده؟  یچ نمیبب رمیم

 بذار اون ها کار خودشون را بکنن  يکاره ا یچ تو

 ...  شهینم میزینه؟ نترس من چ ؟یکه نگران من نیا ینعی االن

 خشم گفتم: برو به درك  با

 را برگردوندم  روم
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 گز کن  ییجا تنها نیتو هم هم باشه

 اما برنگشتم  دمیدر اتاق را شن يصدا

 ها  نیو ا يپرونده ساز يبرا میدزد ها را گرفتم و ازما خواستن که فردا صبح بر خالصه

 تا گرم بشه  وویو نا بگت را برداشتم و شوتش کرم تو ماکرو خچالیسمت  دمیکه رفتن پر نیام بود به محض اگشنه  یلی... خ 

مانده بود  قهیدق هیهنوز  مریگذاشتم و رفتم و زل زدم به تا زیشور و گوجه و کاهو برداشتم و رو م اریکم کالباس و خ هی بعدشم

 تا گرم بشه

 گفتم: بر خر مگس معرکه لعنت یامو به ار دمیارسام را شن يپا يصدا

  یخودت

  یادب یب یلیخشم گفتم: خ با

 تو؟  ای من

 شما ...  رمینخ

 شما؟  ایخودت را مشخص کن تو  فیتکل

 کدام  چیبابا ه برو

  زمیعز یبه بعد بهم بگ نیبهتره از ا پس

 کنمیودم کوتاهش مزبان درازه ... مطمئن باش خ یلیعق زدن در اوردم که با خشم امد جلو گفت: خ ادا

 پنبه دانه ندی! درخوب بشتــر

  رونیخوشمل ام را اوردم ب يدر امد و برگشتم و نان ها مریتا يصدا

 را دراز کرد و سه چهار تا برداشت  دستش

  ؟یزنیمن م يدست به نان ها ي... به چه اجازه ا هو

  ادیم ریج ریج يرفت و گفت: صدا زیسمت م به

  کنمیضعف م یکه دارم از گشنگ فید به خودن حنشت و شروع کر یصندل رو

 رو به روش نشستم و شروع کردم یلیم یو با ب رفتم

 زی... عز ياوردیتو تا ده سال مگه دووم م ویک ينخوردم اخه ا یچیکه انگار ده ساله ه خوردمیم نیبخور همچ ینخور ک حاال

 اصطالح است  هی نیدل خواهر ا

 کنم  یتالف يجور هی دیبهش انداختم با ینگاه خوردیمثل من غذا م ارسامم

 کار کنم؟  یکار کنم؟ چ یچ ایخدا

 ها بود يافتاد از اون فشار رهیسس هزار جز یبه قوط نگاهم
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باگت برداشتم و الش کالباس و همه مخلفات را گذاشتم نگاهم به  کهیت هی يلقمه ام گذاشتم دهنم و با صحنه ساز نیاخر

  گرفتیم یشتارسام افتاد داشت با خودش ک

 سس گذاشتم و سرش سمت لباس خوشملش و صورتش گرفتم  يدستم را رو لکسیر یلیخ

همانا و  دنمیرو سس ... کوب دمیو با دستم محکم کوب ادیاش در نم یچیه نیبب يسس را تمام کرد نیغر غر گفتم: اه همه ا با

 رو لباس نو خوشملش همانا ...  ختیشدن صورت ارسام و ر یسس

 است  ی.گرنه ... مرگت حتم يکه کرد يفرار کرد گهید هیرژا اگه تا سه ثان یعنیشد  یعصبان گایحد الل در گهید

  افتهیبا شدت بلند شدم و باعث شد ب یو از رو صندل دمیکش غیج

  شمیادمم نم خندمیوسطم دارم غش غش م نی... حال ا 

 کار کنم ! یباهات چ دونمیسه مکه دستم بهت نر نیکه گفت: مگه ا دمیعربده ارسام را شن يصدا

 زبانم را براش در اوردم  دمیدویو همان جور که م برگشتم

 را بکن رژا تتیارسام امد ... وص يصدا

 نجاتم بده  ای... خدا دمیکش غیج

 ي. واپشت تخت .. دمیازش فاصله گرفتم و پر غیتو اتاقم در را بستم خواستم قفلش کنم که در با شدت باز شد و من با ج رفتم

 است  یامروز چه روز نحس ایخدا

 غلط کردن افتادم ...  به

 ... ن ارسا ... م ... من ... راستش ...  یبب

 ...  رفتیم نییباال و پا تیخوش فرمش از عصبان نهیخشم امد طرفم س با

 نبود  يعمد دیرو تخت و بالشت و رو صورتم گرفتم و گفتم: ببخش افتادم

 را از دستم گرفت  بالشت

 شده ...  کمینزد یلیکه خ دمیچشم هام را باز کردم ارسام را د یقتو

 و با بهت بهش نگاه کردم  دمیبه خودم امدم و خودم را عقب کش عیداشتم سر یحس خوب هیشدم ... اما  شوکه

 نبود يعمد نمیبهم زد و گفت: ا يلبخند

گزشته اشک  ياور ادیودن تمام وجودم را فرا گرفت با ب تیاهم یهمان حس تلخ گزشته ... دوباره احساس خار شدن و ب دوباره

 به ارسام زدم  یمحکم یلیتو چشم هام جمع شد و با خشم دستم را باال بردم و س

 ...  نییشد و بعد اخم کرد و سرش را انداخت پا جیگ اولش

 ...  نمتیبب خواهمی... نم رونیجا گمشو ب نیو گفتم: از ا دمیکش ادیفر

  ختمیریو ارام اشک م را برگردوندم روم

 شدم و خوابم برد  جیکردم که گ هیقدر گر ان
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 رو صورتم تا ادامه خوابم را برم  دمیرو اعصابم بود پتو را کش يافتاب بد جور نور

ام زنگ  یچشم هام بسته بود اما خواب نبودم که گوش يا قهیده دق هیجور  نینتونستم بخوابم هم گهیکرد و د تمیناجور اذ یول

  خورد

 جواب دادم  یحوصلگ یکردم با ب نگاه

  الو

  ؟ییدخترم کجا سالم

  ؟یکنیشده که لقب دخترم بهم اضافه م یجون ... چ وایتختم خواب بودم ش تو

 بنیزار یکه دختر جون ادم اگه بخواهد خوب باشه هم شما ها نم واقعا

  نیشکر ... دعوا نکرد مسافرت بهتون خوش گذشته ... خدا را نیجالب باز با هم دو روز رفت چه

  ن؟یکرد ییرایاز ارسام خوب پذ نمی... بگو بب مینکرد رمینخ

 شدم و دا زدم و گفتم: به من چه؟ مگه من کلفتشم ...  یعصبان شبید ياور ادی با

 چته رژا  تو

  ن؟یرسیم ی... ک یچیگفتم: ه یتو چشم هام جمع شد امابا همان لحن عصب اشک

  میگردیبرم گهیدو ساعت د تا

 تا شب برنگردم  دیکار دارم شا یلیمن امروز خ باشه

  ؟یچ يبرا

 دیام را بزنم بازم با ینقاش هیطرح اول دیبرم کتاب بخرم بعد از ظهرم با دی... مادر من ... دانشگاه دارم از ان طرفم با ایخدا اخ

 بدم  حیتوض

  یگفتیخوب از اول م یلیخ

 یزندگ نیروزانه ام را همه بدونن گند بزنن تو ا يجدول کار ها دیکه با نینگفتم مثل ا مگه

  نیستیتر ن شیب زیچ هیرا قطع کردم ازت متنفرم ارسام ... از همه مرد ها متنفرم ... شما ها فقط دنبال  یگوش

  خورهیازتون بهم م حالم

 ...  ام یعسل زیو صورتم را شستم و نشستم پشت م ییکه تخت را مرتب کنم رفتم سمت دستشو نیا بدون

 هم زدم  یرژ کم رنگ نارنج هی...  دمیبه مژه هام کش یرا برداشتم و کل ملیر

 دمیاسپرت سف يو کفش ها دمیها هماهنگ کردم مقنعه ام را پوش نیو کفش و کوله ام را که با ا يسورمه ا نیسبز و ج مانتو

  رونیرا داشت پام کردم و از اتاق زدم ب یخوشگل صورت يکه نوار ها

 نان باگت در اوردم تا گرم کنم  کمینکردم و  یاشپز خانه ظرف ها جمع شده بود و شسته شده بودن ... توجه تو رفتم

 دم کردم  ییچا هیاوردم و  رونیعسل و کره را ب خچالیتو  از
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ر با حرص طو نیجا بمانه ... هم نیا یتا ک خواهدیم شعوریب نیکار کنم ا یحاال من چ ایخدا خوردمیبودم و صبحانه م نشسته

 دمیو تا ته سر کش ییتو گلوم به سرفه افتادم دستم را بردم سمت چا دیکه پر خوردمیم

من چند لحظه مکث کرد با اخم بلند شدم و کوله ام رابرداشتم و خواستم از کنارش رد بشم  دنیوارد اشپز خانه شد و با د ارسام

 که دستم را گرفت

 غضب برگشتم سمتش و هولش دادم  با

 فت: رژا ... گ عیسر

 یدونیخودت م یبکن یغلط نیهمچ گهیبار د هیبچه سوسول ...  ستیجا خارج ن نیهان؟ ا ؟یزنیبه من دست م یچه جرعت به

  رونیگفتم و نفسم را با خشم دادم ب تی... همه را با عصبان

 اسم پرت شدلحظه حو هی يبرا شبی... واقعا متاسفام د یهست یازم عصبان دونمیو گفت: باشه م دیکش یاه

  یبه من دست بزن يهم حق ندار گهیاقا ارسام د ریازم فاصله بگ یتونیکه م ییجا تا

 ...  يفکر کرد یبا خودت چ ؟یچ یعنی

 ...  یکنیبهش فکر م يکه دار همان

 داشته باشم  يکه بخواهم بازم باهات کار یمهم یلیخ يفکرد

  ادیطور به نظر م نیا

 ...  يتو درباره من اشتباه فکر کرد و گفت: دیهاش را تو هم کش اخم

 کنمینم ي... من اصال درباره تو فکر هیچ یدونیم

 ...  يکردیفکر م تمیرا به من و جذاب شبیرا انداخت باال و گفت: دروغ نگو ... تو تمام د ابروش

و از خود  يمشت ادم عقده ا هی رمزایو الخلقه نگاه کردم و با خشم داد زدم: از تو و امثال تو ب بیموجود عج نیدهن باز به ا با

 خورهیمتشکر ... حالم از همتون بهم م

 خودت را حفظ کن دختر جون  ارامش

 ... که امد جلوم رونیرد شدم و خواستم برم ب یعصب

  شمینم کمیبهت نزد یحت گهیتر کردم که گفت: مطمئن باش د شیرا ب اخمم

 زد و برگشت داخل اشپزخانه ...  يپوزخند

 ...  رونیبه مبل از خانه زدم ب دمیم را محکم کوبحرص پا از

  دمیرا شن زشینفرت انگ يسمت در که بازم صدا رفتمیبودم و داشتم م اطیح تو

  رژا

 مار ... برگشتم سمتش زهر

  يکالنتر میبر دیبهم و گفت: با دیرس
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  تونمیکار دارم نم من

 يایب دیتو هم با شهینم گفتن یکنم ول یباش منم اصال دوست دارم تو را همراه مطمئن

 خوداتم باشه . از

  ریبگ اینکرد و گفت: ب یتوجه

 را به دستم داد  چییسو

  ه؟یچ نیا

 است  يزیچ ینیماش چییسو مسلما

  ؟يدار نیعمه ات را مسخره کن مگه ماش برو

 مگه نه؟  يخوب ذوق زده شد اره

 سم به کالسم بر دیچون من با ایزود ب ارمیدارم باال م یاالتیخ چه

 زد و ازم دور شد  يلبخند مسخره ا هی

  یکوپه خردل وندایه هیرفت سمت  رونیب میامد امد قهیاز ده دق بعد

لحظه  هیتو دره به درك واصل شه ...  افتهیب نشیماش نیبارش است ... اه به من چه؟ با هم ییها زیچ هی مونی... نه غول برف 

 نه ... تو دلم گفتم خدانک عیو سر دمیترس نمیاز نفر

... پخشش را روشن کرد ... اعصابم داغون شد چه اهنگ  نمیمزخرفش را نب افهیتو راه اصال به سمتش برنگشتم تا ق میافتاد راه

  دهیگوش م يخز ویمزخرف يها

صحرا  هی يدوستش داشتم ... تو یلیخ دمیاشم د يرا برداشتم و کردم تو گوشم و با اهنگ سلنا حال کردم تصور يهندزفر

 هم جذاب است  پیو پسره تو کل ادی... که بارون م خونهیم

گفت:  کردیم يباز چشییسو ایکه  یشدم خواستم برم داخل که ارسام امد طرفم و درحال ادهیپ عیسر میدیرس قهیده دق بعد

 ...  دنیم ریمقنعه ات را درست کن بهت گ

  دونمیم خودم

 بدن  ریبهت گ يدوست دار پس

 . .. ياصال شعور ندار تو

 به تو خورده ...  تنم

 و اتاق را بهمون نشان داد  میاز مسئول ها سوال کرد یکیرا ندادم و داخل شدم پشت سرم امد از  جوابش

 تا خبرمون کنن ...  مینشست یو رو صندل میرفت

پروندشون  مهیمحرف و چرت و پرت که ض یکه در باز شد و ما را خواست داخل شدم و بعد از کل نیگذشت تا ا قهیپنج دق هی.

 ...  رنیب میکردن امد
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 بود  سویام زنگ خورد نگاه کردم گ یگوش

  ؟یگیم يزیبرگشتم و گفتم: چ یکه ارسام دوباره صدام زد عصب ابانیزدم خواستم برم سمت خ يرد

 برسونمت  يریم کجا

 ...  رمینکرده خودم م الزم

  يندار اقتیتر شد و گفت: واقعا که ل شیب اخمش

  يدار یلیکه تو خ نه

که از دور تو  دمیارسام را د ینشستم تو تاکس یبلند کرد وقت یتاکس يزدم و روم را برگدوندم و دستم را برا ي... پوزخند 

  کنهیبا غضب بهم نگاه م نشیماش

 را گرفتم. سویام را برداشتم و شماره گ ینکردم گازش را گرفت و رفت گوش یشد اما بهش توجه یدلم خال تو

 ...  یمگول یولگوگ سالم

 ...  يدیم يو زهر مار چرا رد سالم

 ادب ...  یب چه

  ؟یچرا من را منتظر گذاشت یول يداد يسرت که رد يدلم فدا زیعز يوا

 بدك نبود  يا

 روژا  ییپرو یلیخ

 نداره  یقابل

 یرو به مت نشده باشمثل اون پسره  نمیمن بدبخت زنگ زده بودم حالت را بپرسم بب خونهیکه کبکبت خروس م نیمثل ا نه

 هم خوبه  یلیکه نه حالت خ نمیب یم ی... ول

 را زدم به خاك  یکیدماغ  اخه

  ؟یگیرا م یک

 نگاه داره؟  هیبا اخم گفت: چ کردینگاه م نهیداشت از تو ا راندده

 ...  نمیبکه که نذاشتم و گفتم: بزن کنار بب يزیخواست چ یخورد و با دست پاچگ جا

 ... من ابرو دارم!  ؟يبریخانم چرا سر م چته

 ...  گهیبزن کنار د گمیم يکردیزل زل به ناموس مردم نگاه نم یداشت ابرو

 رمیم يشدم ... جهنم و ضرر با قطار شهر ادهیپ نیپرت کردم طرفش و از ماش یپنج تومان هیگوشه نگه داشت  هیزد و  راهنما

 ... 

 گهیام که د ینبود با شخص يچاره ا یحوصله اتوبوس را نداشتم ول ردمکیگز م دیراه بود که با یکالهدوز بود هنوز کل اول

 حرفش را نزن ... 
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 روژا ...  الو

  ؟ییهنوز اون جا تو

 که ...  يخوب ... باز رم کرد اره

  تیترب یب

  ؟یرا گرفت یحال ک یگفتیم یداشت یخودت

 ! کنمیم فیتعر دمتید مفصله

  سیخس

  سو؟یگ ییکجا

 انشگاه د رمیسرم م ریخ دارم

  ؟يدار نیماش

  ؟یچ يبرا

 دنبالم  ایب يادامه داستان را زود تر بشنو یخواهیم اگه

  ؟ییمارموز ... کجا يا

 کالهدوزم  تو

 سه سوته اون جام  باشه

  ادیب سویتا گ ستادمیکنار ا هیرا قطع کردم و منتظر  یگوش

کنه ...  تیمن را اذ خواهدیکار ها م نیده باشه .نکنه با ااش بو یهمه اش نقشه قبل دیارسام فکر کردم شا يو کار ها شبید به

 ازم سو استفاده کنه  ای

  ؟يقدم برگشتم عقب و گفتم: هو مگه کور هیکنار پام زد رو ترمز  قیامددق يمگان نقره ا هیداغون شد  اعصابم

 بهم انداخت ارام گفت: متاسفام خانم محترم ...  یسرش را با اورد و نگاه پسره

 زود رفت  یلیرا پارك کرد و خ نیماش

  ن؟یتو زم يبر ياب نشد ییباهات صحبت کرد خدا يچطور يدیرژا د یادب یب یلیخ

 ...  نهیتا من را بب کردیکورش را باز م يهر جور صحبت کرده چشم ها ستیمهم ن میبرا رمینخ

 کجا مانده ...  دهیند ریخ سویگ نیا اه

 امد رو لبم  ينا خود اگاه پوزخند زدیش را شسته بود و برق مبرگشتم اون لگن قراضه ا یبوق يصدا با

  ؟یکنیرا مسخره م یچ يو گفت: اوهو رونیسرش را کرد ب نیو با اخم از ماش دید سویگ

  ادیکنه و داد بزنه ... سوما ... اخم نکن بهت نم رونیسرش را از پنجره ب تیخانم با شخص هی ستیسالم ... دوما خوب ن اوال

  ؟يبد ادیبه من ادب  یخواهی... بعد م يدیسر اون پسرداد کش يچطور دمیند یکنیتنم به تو خورده فکر م بابا برو
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  ؟يدیکه د يبود يتو کدام گور شاهللایا یش خفه

 میتر نکن سووار شو بر فیکث نیدنبال پسر بودم؛ حاال خونت را از ا دمیچرخ یدور و اطراف م نیزد و گفت: هم یطانیش لبخند

 شده!  رید یلیکه خ

اصرار کرد اما نم پس ندادم تا دم دانشگاه نگه داشت و گفت: خدا خفت کنه حداقال  یلیخ میگذاشت راه افتاد یخوشگل اهنگ

 زود باش بگو  گهید میدیجا رس نیا

  گمیکالسمون االنه که شروع بشه بعد م شهینم

 دختر  يدیم دقم

 را پار کرد  نیرفت تو و ماش دمیخند

  ؟ياورد نیکه ماش شده یچ حاال

 نداره  یشده بود گفت اگه بازم خراب بشه به من ربط یشاک یبابام حساب رونیگاه اومده ب ریاز تعم تازه

 ...  یشینم نیماش یب یادم اگه برون نیع

 که؟  یدونیم دنمیکش یکه ... من عشق دست ياون جور دهیبابا حال نم برو

 در اورد  يدم کالس مسخره بازو کوله را انداختم رو دوشم تا  دمیکش یاه

  میو با لذت مشغول خوردن شد میسرد از بوفه گرفت چیدو بود که ساندو ساعت

 نصف روز گزشت ها ...  یکن فیتعر یخواهیرو کرد به من و گفت: نم سویگ

 بره  نییبذار لقمه از گلوم پا گمیسرم را تکان دادم و گفتم: چرا االن م يخونسرد با

  يه من را منتظر نذارک يکوفت بخور يا

 ها گمینم یچیمودب باش وگرنه ه يهـو

 یبگ یچیه خواهمیاصال نم يدیکه من را دق م نهیننه ات به عزات نش یاله

  گمیبرات م اریو گفتم: خوب بابا جوش ن دمیرا سر کش دلستر

 شد برگردم باعث  یگوش خراش يکنم که با صدا فیتعر سویگ يرا برا هیمبارکم را باز کردم که قض دهن

 کامال مزحک امد به سمتمان وبا ذوق اسمم را صدا زد  پیت هیکه با  دمیرا د نیشاه

 بهم نگاه کردن  شخندیاز بچه ها با تعجب و ن چند

 ...  يبریچته سر م يرفتم سمتش و گفتم: هو یعصب

 !زمیمن فقط صدات زدم عز برم؟یرژا جون سالمت کو؟ ... من سر م وا

 خودت را بند من نکن  یخوشگل پسر حوصله ات راندارم الک نیهوا تکان دادم و گفتم: بب خشم دستم را رو با

  ؟يشد يجور نیتا شد و با دهن باز گفت: رژا تو چته؟ چرا ا شیهاش ش چشم

 راستش را بگم ...  یخواهیم
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  ؟یچ که

 هوم؟  يندار تیجذاب میبرا گهیخسته شدم د ازت

 تمام باشه؟  گهیرا تکان دادم و گفتم: پس د سرم

 مگه نه؟  يداد يگفت: تو من را باز تیبا عصبان نیشاه

 قایگفتم: دق شخندین با

 دمیتو ند نیتا حاال ع یهست یدختر سنگدل تو

  رسونمیم هیسالمت را به سا یرا ما را به سالمت راست ریکه هست شما را به خ نهیهم

 تو! اون؟  ؟یو بهت گفت: چ یناراحت با

همه رو شد حاال  يدستت برا نی... اقا شاه هیک یکار واقع انتیحرفم را باور کرده ... بهش ثابت کردم خ گهیگفتم: د طنتیش با

 بازم برو دنبال دخترا!

 که منت شما عجوزه ها را نکشم  ختهیان قدر دختر ر ستیمهم ن مینداره برا یو گفت: اشکال دیخند

  يریکبیو گفتم: عجوزه عمه ات ا دمیکش غیج

  سادهیاش جلو روم وا یکیکه  فعال

  شکنهینگاه نکن م نهیقدر تو ا نیا

 ازم دورشد  تیشد و با عصبان يکفر

  دیشون ام سوت کش یکیو  زننیدست م میدارن برا هیو دو تا از بچه ها همراه سا سویگ دمید برگشتم

 مثال؟  یچ یعنیاخم گفتم:  با

 ها قهرمان مون است مگه نه بچه  يگفت: برا يبا شاد سویگ

 ...  اره

 و ماسکم کو؟  شنل

 ...  میسفارش داد برات

 کردن همه رفتن  یوراج یزدم و بعد کل يپوزخند

 ...  هیو سا سویمن و گ دمیمون

  یحالش را گرفت ياون جور یباهات حال کردم وقت یلیبرگشت سمتم و گفت: دمت گرم رژا خ هیسا

 ...  مینوکر ما

 کن  فیرا تعر یبگ یخواستیکه م يریحال گ هیضو گفت رژا زود باش ق دیکش غیج سویگ

 ...  يریبا تعجب گفت: حال گ هیسا
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 میاسکولش کن کمیکنم  فیبراش تعر یالیداستان خ هیسر به سرش بذارم و  خواستمیکه درستش کنم گفتم: م نیا يبرا

  میبخند

 يبه من بهکار یتو به خاطرش از صبح کل یکشیبا خشم گفت: خجالت نم سویگ

 يها قیرف قمیواقعه که رف رهیازم پولم بگ خواهیجا اونم از رو رفاقت حاال م نیتو را خدا من را از کالهدوز اورده ا ینیبیم ااا

  فمونیضع نیجو معرفت نداره ا هی میقد

 برم بچه ها کار دارم به هر حال بابت امروز ممنون دیو گفت: من با دیخند هیسا

  کنمیم خواهش

  ؟یاسگولم کن یخواستیبا خشم امد طرفم و گفت: واقعا که ازت انتظار نداشتم م وسیکرد گ یخداحافظ هیسا

 ...  يبابا باور کرد نه

 یگفت هیبود به سا یچ نایا پس

 بفهمه  يزیاون چ خواستممینم

  ؟یچ يبرا

 هم داره  یخصوص يها زیاش چ يریحال گ چون

 تا شد  شیچشم هاش ش سویگ

 که با ارسام داشتم ییم ماجراکردنم تما فیشروع کردم به تعر من

 جاهاش را ...  یکوچولو سانسور کردم بعض هی البته

  ؟یگیم ي... جد شهینم باورم

  ؟يدیتاحاال از من دروغ شن تو

 نه! یاون شونصد بار قبل ریغ به

 گفت دوست؟  شهیبه تو هم م سویگ يخر یلیخ

 خوشگله؟  نمیشما را نداره بگو بب قابل

 ...  شعوری... اره بگفتم: اه اه  لیم یب

 باز کرد  میرا برا ششیو ن دیخند

 اخم گفت: هو چته؟  با

  رونیاز دهنت امد ب یحرف نیباره همچ نیرا باال انداخت و گفت: اول ابروش

 دروغ نگفتم ...  خوب

  ستمیات ن یدگینگران ترش گهیو گفت: اخ جون د دیهاش را به هم کوب دست

 را ...  شعوریتکه پاره اش کنم ب خواهدینگفتم ازش خوشم اومده دلم م یولگفتم خوشگله  سویگ یمزخرف یلیخ
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  فه؟یچرا ح اوا

 ها  زنمتیم سویگ

 ...  ومیکرد غلط

 ام گرفت  خنده

 هان؟  نیکار کرد یچ ينکرد فیرا تعر هیروژا اون صحنه که اومد تو اتاقت و بق یراست

 کار  چیه یخفه ش یاله

 ...  ينکرد فیچرا تعر پس

  خورهیتو نم یبه رده سن چون

 يکردیم فیشده وگرنه تعر يزیچ هی پس

 ...  ياما هنرش را ندار رونیب یزبانم بکش ریاز ز یخواهیگفتم: م تیعصبان با

 باال ...  ادیمرگم بده رژا فردا پس فردا شکمت ن خدا

 ها ...  يادب شد یب یلیخفه شو خ شعوریب

  ... دمیادامه م يجور نیمن هم یحرف نزن تا

 بگو من رفتم  خواهدیدلت م یچ هر

 را در اوردم نیشدم مانتو امد را تکان دادم و ازش دور شدم دورب بلند

 پسر؟  ایداد بچه دختره  صیتشخ شهیم یامد و گفت: از چند ماهگ دنبالم

برات  یشیه مخست ياون جور ارمیب نیگفت: اوا روژا جونم صبر کن ماش عیمحل ندادم ورفتم سمت در دانشگاه که سر بهش

  ستیخوب ن

  دارهیتا نفهمه دست از سر ادم بر نم گهیاست د نیهم سویبود اخالق گ ختهیرا بهم ر اعصابم

  ذاشتیسر به سر من م یو ه اوردیدر م يادا باز نیتو ماش سویگ

دار نشه و  حهیکه دلت نشکنه و احساساتت جر نیا يجون برا سویاخر حوصله ام سر رفت وبرگشتم طرفش و گفتم: گ از

و شب خواب  يرینگ هیو سوء تغذ ینکن دایپ ازیو به روآن پزشک و روان کاو و مشاور ن ینش ریو گوشه گ يرینگ یافسردگ

 گمیافته رو دست ننه و بابات بهت م یب یکندق ن يو کال روانت سآلمت باشه و از حسود یداشته بش

 

 ...  يشعوریب یلیو گفت: خ دیکش غیشد و ج قرمز

 ...  گمیبهت نم یچیشدم ه مانیو گفتم: پش دمیخند

 نگو ...  یخواهیبگو ... م یخواهیجهنم ... م به
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سرم رار  غیارسام ... من را سر شبیحرص خوردنش لذت بردم و با دست زدم پس کله اش و گفتم: غصه نخور ... راستش د از

 بردم سمت گوشش و گفتم! ... 

  ؟یگفت یچ ؟یبرگشت طرفم و گفت: چـ هیده بعد دو ثان... فکر کهیبا تشر گفت: به درك مرت سویگ

 ...  يدیزل زدم و گفتم: همان که شن رونیکردم و به ب اخم

 امدینزنه چشم هاش داشت از کاسه در م غیهاش را گرفت جلو دهنش تا ج دست

 ...  شهیبهت گفت: باورم نم با

 ...  سویزدم و گفتم: گ غیج امدیداشت از جلومون م یمشک مایماکس هی

 ابولفضل خودت کمکان کن . ای...  ردیتند م جانیفرمان را گرفت چشم هام را بستم قلبم از ه عیخودش امد و سر به

و درد  شهیکه سرم محکم خورد به ش نمیرا بب دیبار چشم هام را باز کنم و نور خورش نیاخر ي.دستم رو قلبم بود خواستم برا

 بزنم  غیباعث شد ج يدیشد

 شده و با دو تا دست هاش فرمان را گرفته  رهیمات و مبهوت به جلو خ دمید سویگسمت  برگشتم

 به اطراف کردم مردم جمع شدن  ینگاه

  ؟ی... خوب سویبلند گفتم: گ بایتقر يصدا با

 ردش کردم شهی... باورم نم میتر باهاش فاصله نداشت شیمورچه ب هیسمتم و گفتم: اندازه  برگشت

 حوصله ندارم  میکه بر ریگازش را بگ ینینب ریخ یدم و گفتم: الهرا با دستم مالون سرم

  ؟یسمتم و گفت: خوب برگشت

 بود کینزد يدیبه ذهنت د ادیمنحرف م ياخم گفتم: همش فکر ها با

 ...  يتامون را به کشتن بد هردو

 را روشن کرد و راه افتاد  نینزد و ماش یحرف

 پارك کرد سرم بد جور درد گرفته بود ...  اطیرا با احت نیپارك و ماش نگیتو پارک میرفت

  میتوپارك و ارام قدم زد میو رفت میرا زد از کنار نرده ها رد شد ریدزدگ سویگ

 برو صدقه بنداز ...  اینشد ب مونیچی... خدا شکر کن ه یبلند گفتم: چته زانو غم بغل گرفت بایتقر ییبا صدا زدیم جیگ هنوز

 گرفت نه؟ زد و گفت: سرت درد  يلبخند

 زهیاون همه استرس باعث شد کرك و پرمون بر میبخر بخور چیسرت دخمل بابا االن خوبم فقط گشنمه بپر دو تا ساندو يفدا

 ... 

 وگفت: پشمک بخرم؟  دیخند

  میبخر بخور چیکار ساندو یچ خواهمیخانوم پشمک م سیخشم گفتم: خس با

 تا شد  شیش سویگ ی... چشم ه نیمهمان من باش نیخواهیاز پشت سرمان گفت: م ییصدا
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 ارسام خشکم زد ! دنیو با د برگشتم

  ؟يکردیم بمیتعق ؟یکنیکار م یجا چ نیرا به کمرم زدمو با اخم گفتم: تو ا دستم

 ورزش کنم  کمیخانم محترم ... اومده بودم پارك  رمیزد و گفت: نخ يپوزخند

  سو؟یمگه نه گ میرفتیم میتما دو تا داش یگفتم: ممنون از دعوتتون ول تیعصبان با

 گفت: نه  کهوی کردیکه با دهن باز به ارسام نگاه م سویگ

  سو؟یگفتم: گ ظیو من با غ دیخند ارسام

  میرفتیم میا داشت ینه راستش ممنون از دعوتتون ول دیخودش امد و گفت: اخ ببخش به

  نیادامه بد نتونیریبحث شتا به  زارمیبه من زد و گفت: باشه خانوم ها تنهاتون م یچشمک ارسام

 خنده ازمون دور شد  با

 مسخره اش انداختم افهیبه ق ینگاه

 اشم تو گوشاش بود  يهمرنگش هندزفر یبود با شلوار ورزش دهیپوش داسیکالهدار با مارك اد يحلقه ا نیاست هی

 بود؟  یک نیبا ذوق گفت: ا سویگ

 وم شاخ و د یب یغول برف هیاخم برگشتم سمتشو گفتم:  با

  ه؟یامد و گفت: چه خوشگله ... اسمش چ ییچشم وابرو سویگ

 بود  شعوریارسام ب نیببند دهنت را ا سویگفتم: گ ظیغ با

  ؟یگی... راست م نـه

 ...  شمیم وانهیپسر و مزاحمت هاش د نی... کمک کن دارم از دست ا ایرا ندادم و ازش دور شدم خدا جوابش

 است؟  ریگ یشما کشت يپسخر عمو نیها گفت: واو رژا جونم ا يبد دیند نیمثل ا امدیجور که دنبالم م نیهم سویگ

 فضول خانم؟  يکار دار یاست ... چ ی... نمک رمیگفتم: نخ يزاریب با

  ؟يگفت: مگه دنبال طرح نبود خاروندیکه سرش را م یحال در

  خوب؟

 یلیلباس چسب بپوشه خ هیه ... بهش بگو حتما ات بش یپسر عموت و ازش بخواه مدل نقاش شینداره که برو پ يکار خوب

 شهیم گریج

 خل وضع طرح بزنم اما از ارسام اصال فکرشم نکن ! نیبکنم حاظرم از اون شاه يکار نیعمرا حاظر بشم همچ من؟

 است ...  چراخوشمل

  ؟یکنیم فیاون وقت ازش تعر شهیحالم ازش بد م گمیم يخر یلیخ سویگ

 ن ... نک یبابا اب روغن قاط باشه

 عکس گرفتن  نمیو شروع کردم با دورب یرو صندل مینشست
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دختره  نیبا ا ایگفت: سجاد ب کشونی کهویکه  شدنیبه سمت مان امدن داشتن از کنارمون رد م یرستانیدور چند تا پسر دب از

 ... خوشگله نه؟  میعکس بنداز

 جوجه برو با ننه بزرگت عکس بنداز  دهیم ریش ينت بوبرداشتم و با خشم برگشتم طرفش و گفتم: ده نیهام را از دورب چشم

 خنده و دور شدن  ریکپ کرد دوست هاش زدن ز نیهمچ

  کنهیبرامون نطق هم م مانهیکوزت م هیبلند بلند گفت: شب یعصب خودشم

 تیاند ... اهمدختر جون چند تا جوجه  نیبش ریبا تشر گفت: بگ سویکه گ رمیبلند شدم برم طرفش که حالش را بگ تیعصبان با

 واسه کل کل و دعوا ها ...  کنهینده ... سرت درد م

 عکس گرفتم ...  یکردم و الک یخال نمیو جوابش ندادم و خشمم را سر دورب برگشتم

 سرش ...  ریبخره خ چیرفت تا برامون ساندو سویگ

 ریام را د یاگه کالس نقاش کشمتیدختر م ینینب ریخ یو گفتم: اله دمیکش یغیساعت سه ج دنیرا بردشتم و با د ی.گوش

 برسم 

 مگه نه؟  يدار يریاز پشت سرم گفت: خود درگ ییصدا

 رو به رو شدم  دیخندیکه داشت م سویگ دنیو با د برگشتم

 ...  میکنیتو راه کوفت م میپاشو بر رمینخ

 ساعت چنده؟  مگه

 ...  میکالس دار گهیساعت د میسرمون ن ریخ

ساعت  میبا دهن پر گفت: اوه کو ... تا ن زدیکه گاز م یو در حال ختیر شیفه اش را رو لقمه اولسس اش را باز کردم نص سویگ

 ...  يشد یقدر ... عصب نیدانش اموز ... ا ابانی... خ نی... حاال ... خوبه ... تو ... هم گهید

  ادیت زود تر مساع مین شهیکه پارسا هم دمیاز مونا شن روزیزوده؟ خوب راستش د ؟يگفتم: جد طنتیش با

 میپاشو بر يمن را عالف خودت کرد ینیبینده رژا م رتیبرگشت سمتم وبا همان دهن پرش گفت: خدا خ سویرا گفتم گ نیا تا

 ... 

پاساژ افتاب  میبر يایبعد از ظهر م زمیعز یگفتم: خفه نش شدمیبلند م مکتیکه از رو ن یزد و در حال يروزیاز سر پ يلبخند

 رم کتاب بخ کمی دیبا

 ...  میبخور رونیشام را ب میبر میخواهی... راستش امشب با شهال جون و بابام م شهیم یچ نمیناز گفت: حاالبب با

 خنده گفتم: چه خوب ...  با

 بمونم تو خانه ...  خواهمیباهاشون برم م ادیطرفم و لب هاش را غنچه کردو با اخم گفت: خوشم نم برگشت

  ؟یاهش کردم و گفتم: واسه چاندازه هندونه نگ يچشم ها با

  شمیمزاحم خلوتشون م خو
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  ؟يامشب باهاشون بر یخواهیشده که نم یچ يدو تا بود نیا زونیاو شهیمن ر رنگ نکن تو هم سویگ

محفل  خواهدیامشب سالگرد ازدواجشون است و من دلم نم يپسر عموت است ... اخه خو راستش را اگه بخوا زونیادب او یب

  زمیبهم بر عشقوالنشون را

 هام را دادم باال و گفت: چه عجب ...  ابرو

 شد . رمونیو گفت: بدو د دیدستم کش سویگ

 کنهیمحترمش لگد مال م يسم ها ریارسام لنگر انداخته تو خانمان و روح و روان و اعصابم را بدجور ز شهیم يهفته ا کی

 یشیم یدماغت بشه از اخر عصبان ير و برت بپلکه و مومگس چند بار دو هی یباشم اما خوب وقت یبچه خوب کنمیم یسع من

 ...  يریگیم یو حالش را اساس

 بود سکته ناقص کنه ...  کیخانه دزد امده نزد دیفهم یوقت مامان

گرم اتاقم  رابیرفتم وش عیو سر دمیببرن حمام من فهم فیجناب ارسام خان خواستن تشر یوقت روزیاهان ... د گفتمیم داشتم

 ...  رونیاب نره ب ياهنگ توپ گذاشتم و صداش را بلند کردم تا صدا هیدم و بعدش را باز کر

 ...  کردیبود ... همش عطسه م یدنید یلیزده ارسام بعد حمام خ خی افهیق اخ

ه را روشن کرد يکولر گاز یشد اخه بابا به خاطر هوا گرم خیتنش س يو کناربابا نشست موها ییرایامد تو پذ یان طرفم وقت از

 ...  کردیو فوتبال نگاه م خوردیم ییراحت چا الیبود و نشسته بود با خ

 با اب داغ حال کردم ...  یرفتم حمام و کل ی... منم بعدش از دست 

رو مخ من کار کنه تا  خواستهیشده بوده و م يزیاز قبل برنامه ر شونیباز قیرف نیا ایبالخره با پارسا دوست شد ... گو سویگ

 ناراحت نشم 

... دلش خوشه  کردهیم يداشته اماده ساز نیهم يبرا شمیمن ناراحت م کردهیدخملمون فکر م نیاما ا ستین لیکه بخ من

 بابا ... 

 دمیبرداشتم و پوش يجور نیدست لباس هم هیحوصله رفتم سرکمدم و  ی... (مامان بابام)ب نایخونه مامان شهرزاد ا میبر قراره

 ... 

 .زارمیه و کسل کننده کال از جمعه ها بجمعه است روز مسخر امروز

 ...  یاون و دوست دخترش رفتن کوهسنگ ياز دوست ها یکیبا پارسا و  شعوریب سوی.گ

 کار کنم؟  ی... چ ستمیخوشحال ن اصال

 ...  شمیم رهیخ نهیصورتم تو ا به

 کممیگونه هام!  يم و روچشم ریز زنمیو م دارمیبهش ... کرم را بر م کشمیخشک شده دست م کمیبدون کرم  صورتم

 تمام شد برم سر وقت اون ...  هیتا کارم با بق یشانیرو پ زارمیم ينخود

 به لب هام . کشمیم حیمل یلیخ یرژ صورت هیروح شدم ...  یلب هام افتاد چه قدر ب يرو نگاهم
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 من همشون رنگ لب است و اصال رنگ نداره ...  يرژ ها سوی.به قول گ

 است ... اه هوس باز ...  غیاورده قرمز ج میکه ارسام برا افتهیم یطر سوغات.نگاهم به رژ لب و ع

 یاصل يبورم را از بابا به ارث برده ام البته بابا يانداختم ... موها نهیو نگاهم را دوباره به ا دمیسبزم کش يچشم ها ریز يمداد

 سخته ...  یلیخ یخوشبخت یلیارومه و خ یهمه چ یسخته وانمود کن یلیام ... اه خ

 بود بهم از ان طرفم مامان نشست کنارم ...  دهیچسب نیشدم روژ نیماش سوار

 و من جام تنگ باشه ...  نهیجلو بش دیچرا ارسام با اه

 گذاشتم  لیاز اور he wasn"tام را در اوردم و اهنگ  يهندزفر

 ...  کردمیعشق م یخارج يبا اهنگ ها کال

 ان جا چشم هام را بستم . تا

 منم چشم هام را باز کردم و اهنگ را قطع کردم سادیوا نیماش یوقت

 ...  گهیروز مزخرف د هی میدیرس بالخره

کنه که جشن مسخره را  یو نظر خواه هیاز عمع عط خواهدیحاال اومده و م رهیبه خاطر برگشت ارسام جشن بگ خواهدیم مامان

 جا ...  نیا ای رنیاون جا بگ

 شعوریارسام ب نیخاطر ا يبرا یخواهیحاال م یدخترت دو ساله جشن تفلدت نگرفت يبگه برا ستین یکی شهی.اه اه حالم بد م

 ...  يریجشن بگ

 يرا نداشته.برا ی... و ارسامم جز عمو کاوه اش(بابا خودمون) کس کننیفوت م خیتصادف تو مون هی يبابا اقا کامران تو برادر

 ...  شهیسر ما خراب م نیهم

  شهیاش قطع نخاع م نییو از کمر به پا کنهیسکته م شنوهیپارسال خبر مرگ پسر و عروسش را م یشهرزادم وقت مامان

 ام زنگ خورد شماره ناشناس بود. یشدم که گوش ادهیپ نیماش از

 ام نگاه کردم  ی... با شک به صفحه گوش 

 کردیرا پارك م نیداشت ماش نیجلو رفته بودن و روژ هی... بق 

 و گفتم: الو. . دمیرا رو صفحه کش دستم

  سالم

 ... شما؟  دییشک گفتم: سالم بفرما با

 درسته؟  دیرژا سعادت باش دی... شما با رمیگیبا شما تماس م یپورم هستم از طرف استاد دباغ دیسع ایعرش من

 عجله گفتم: بله بله خودمم ...  با

 شمارتون را گم کرده ام ...  کردمیو گفت: خداراشکر فکر م دیخند

  ن؟یداشت يتون بوده ... با بنده امر یزدم و گفتم: خوب از خوش شانس یکوچک ندلبخ
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 ) يبزن ... چه باکالس حرف زد خی(اوه روژا برو تار

 تون . ینقاش يبرا نیگرد یطرح م هیگفتن دنبال  یراستش استاد دباغ بله

 ! ...  درسته

 براتون داشتم رژا خانوم ...  شنهادیپ هیمن  راستش

 ...  هیکه ک دیکنارم و با ادا پرس دیرس نیاز تعجب رفت باال روژ ابروهام

 صحبت کنم  تونمیمن االن نم دیگفتم: ببخش عی.محلش ندادم و سر

و و اون جا با هم صحبت  میجا قراربذار هی...  نیشیبدم ... اگه ناراحت نم حیاز پشت تلفن براتون توض تونمینداره منم نم يرادیا

 ...  میکن

بهش بدم تا دمش را بذاره  یجواب هی گهیم طانهیانگار دختر خاله اشم ... ش شهیم یمیپسر پرو چه زود صم ختیهم رب اعصابم

 رو کولش و بذاره بره .

 ...  يرا از دست بد یخوب نیفرصت به ا یخواهیم يوقت ندار شی... تو فقط چند روز ب يشد وانهی.نه رژا د

 ...  دیاس کن میو کجاش را برا یپور فقط ک دی... سع يگفتم: باشه اقا یحوصلگ یب با

 رژا خانم ... فعال خداحافظ ممنون

 ...  خدانگهدار

 طرح مسخره هم تمام شه  نیقدر لفظ قلم حرف نزده بودم ... خداکنه زود تر ا نی... من تاحاال تو عمرم ا دمیترک اوف

خم شدومچ دستم را گرفت ...  افتمیبود ب کیارسام و نزد و خواستم برم تو که محکم خوردم به فمیام را انداختم تو ک یگوش

 بود ...  دهیبار واقعا ترس نیا

  ؟یکنیکار م یجا چ نیاخم گفتم: تو ا با

 نکردم ... قابل شما را نداشت  يمن کار کنمیرا تکان داد و با غضب گفت: خواهش م سرش

 گذاشتم یدر اوردم و تو جا کفشپاشنه بلند سبزم را  يندادم واز کنارش رد شدم و کفش ها محلش

 چه قدر پرو بودم ها ...  من

 ...  یها بپوش نیبازم از ا یقد بلندت الزم باشه که بخواه نیبا ا کنمیفکر نم ییبرم تو که گفت: اوه اوه چه پاشنه ها خواستم

 ...  ؟یگه مفتشگفتم: خو اخه به تو چه ... م تیبا عصبان دیرسیقدم تا سر شونه اش م کردیمسخره ام م داشت

 تو در ...  يسرم حواسم بهت است که با کله نر ریخ رمینخ

... بعدش هم همش  یطرفش و گفتم: الزم نکرده تو مراقبم باش دمیتوچرخ رفتمیکه از در م یو در حال میرا از ش دزد نگاهم

 ...  یتو گفته زک شیتو بود دستم را باال بردم و گفتم: . نردبون پ ریتقص

 بپوشم ...  یباشه و به جاش کفش ده سانت نیزم ریر اورد و گفت: بهتر از تو که نصفم زرا د ادام

 ! ستمیقرمز شد برگشتم و رفتم تو ... اگه حالت را نگرفتم ... رژا ن صورتم
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  میکرد یباهم روبوس تیو شکا هیگال یام امد جلو و با کل هیکردم و عمه عط یمامان شهرزاد رو بوس با

 ...  کننیم یجا زندگ نیشده با بچه هاش اومدن و ا ریگ نیکه مامان شهرزاد زم یقتاز و هیعط عمه

 تهران ...  ادیم ریبه د ریو د کنهیام ... تو شرکت نفت بوشهر کار م هیشوهر عمه عط اخه

هم سن من  يلودعمران است . و م یدو سال از من بزرگتر و سال اخر رشته مهندس اری... ماز يو ملود اریتا بچه داره ماز دو

 دارن ...  فیتنبل تشر یکیکرده ...  ریاست و البته پشت کنکور گ

 دلم برات تنگ شده بود  یلیرژا خ ییبغلم کرد و گفت: کجا يملود

 ...  زارهیوقت م میبابا مگه دانشگاه برا يو گفتم: ا دمیخند

  دمیفهم یرا از طرز نگاهش م نیشد ... ا طونیبه پشت سرم نگاه کرد ش یگ کدفعهی

 مگه نه؟  يخودت تور زد يما را برا یگرام ییپسر دا نیلبخند گفت: ناقال خوش به حالت ا با

 .؟یشناسیام داغ کرد و گفت: واقعا که ... ! تو مگه من را نم کله

 است مگه نه؟  يبد تکه ا ی... ول کردمیم یبابا داشتم باهات شوخ چرا

 ول داد  تیپاراز اریماز نیابدم که  يجوابش را با سالح هسته ا خواستم

 ...  نیدی!به کلبه ما رونق بخش نیصفا اورد نیرژا خانم خوش اومد سالم

مهربون و اقا بود مثل  یلیبود خ اریماز نیکه واقعا دوسش داشتم هم يپسر زدتنهایم پیبهش کردم المصب بد خوشپت ینگاه

 داداشم دوسش داشتم ...  ... 

 ...  کردیلباس را پاره م يتنش کرده بود البته عضله هاش داشت دکمه ها ینفت یبمردونه ا هیبا  یمشک نیج هی.

 خودمون ...  پیخوشت يگفت: سالم پسر عمه  دمیخند بهش

 دستش را گاز گرفت و گفت: رژا؟  مامان

 ! جون ییدا يشد پیدخترم ماشاهللا خوشت گهیگفت: خوب راست م اریبه شانه ماز زدیکه م یو در حال دیخند بابا

به  شهیشده ... رژا هم یعیطب گهیجون ... د ییگفت: ممنون دا شدیما سرخ و بنفش م یالک يها فیهمه تعر نیکه ازا اریماز

 من لطف داشته ... 

 کردینگاهم م یتفاوت یمبل نشسته بود و با ب يمن رو يرو به رو ارسام

  کردیلب نوچ نوچ م ریسرش را به چپ و راست تکان داد و ز کنمیدارم نگاهش م دید یوقت

 کردم بهش و زبانم را براش دراوردم اصال به تو چه؟  اخم

 ...  یلیرژا خ يلوس شد یلیرا کم کنم ... خ يریکبیتو ا يتا رو رمیگیگرم م اریهم که شده با ماز ی... از دست 

 و درش اوردم از همان شماره بود بازش کردم ...  فمیدست کردم تو ک دیام لرز یگوش

 منتظرتون هستم ...  ییاول راهنما 5.. ساعت . سالم

 ... اخه من حال و حوصله رفتن را ندارم دیکشیام داشت سوت م کله
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 ...  يبر دیات که شده با یرژا به خاطر طرح نقاس يمجبور

 کردیو حال من را بد تر م رفتیقربون صدقه ارسام م یشهرزاد ه مامان

 باال حوصله ندارم  میگفتم: پاشو بر يرو به ملود یحوصلگ یب با

 برگشت سمتم و زل زد بهم دیباال بردم و ارسام شن یرا ازدست صدام

 است ...  یکردن فیکجاش تعر نی... مثال ا يریکبیو با غرور از کنارش رد شدم ا نییرا انداختم پا سرم

اتاق چتش به راه است  دمیلب تابش و د يجواب بده نشستم پا رونیزنگ خورد رفت ب شیکه گوش میشد ياتاق ملود وارد

 چت کردم ...  کمیپس شروع کردم و 

 باز شد برگشتم و گفتم: عاشق دل خسته ات بود؟  در

به خاطر  یتونیتا اخر عمر که نم ریبگ ادیاز من  یکیکرد وگفت:  یباز بود با حرفم اخم کوچول ششیکه تا اون موقعه ن يملود

  يریاز همشون فاصله بگ يجور نیاون پست فطرت ا

 حوصله ندارم  ينکن ملود شروع

گفت: همه  کردیم يفرش باز يکه با پاهاش با خز ها یو در حال دیخز یگذاشت و رو صندل ششیارا زیرا رو م شیو گوش امد

 رژا باور کن ...  ستنیمرد ها مثل هم ن

 شی... برا کردیود اون فرق ممقدس ب میرا داشتم ... عشق سپهر برا دهیعق نیمنم هم يروز هیو گفتم:  دمیکش یقیعم نفس

 ...  کردمیهمه کار م

 و نجابتم بذارم من را ول کرد و رفت طرف سها ...  یخواست ومن نتونستم پا رو پاک يزیازم چ یوقت اما

 ...  دونستمیرا نم نیهرزه بود و من ا هی یمن را به اون فروخت چون اون عوض يچطور ادتهی

 ...  ي... هنوزم تو شوکم ملود شهیتوهم ... باورم نم ختیکرد و با سپهر ر انتیدوست من بود اما بهم خ نیبهتر سها

 دوستم را ازم گرفت . نی... اون تخت خواب شوم عشقم و بهتر یروز ... اون خونه لعنت اون

 ...  ایدن يتو يادم ها نیشدن پست تر می.برا

 ...  یکن دایرا پ یخواهیرا که واقعا م یکس یدفعه بتون نیا دیرژا شا یبازم عاشق بش دیبرگشت سمتم و گفت: تو با يملود

... سرش  یکنیم کتهید میرا برا زننیکه همه م يحرف ها يکه دار یدونیمال تو قصه هاست ... م نایو گفتم: ا دمیخند بهش

 بگم ...  تونمیم یرا تکان داد و گفت: اره خوب چ

 شیبه مرور زمان پ ینگو ... بذار همچ یچیگفتم: ه هی... بعد چند ثان دمیکش یکردم و اه يو با موس باز نییرا انداختم پا سرم

 تر است  نیریش یاز هر همدم میبرا ییبره ... تنها

نسل شوم  نیا ایهاش ... افسرده و غم زده ... اه خدا ییبا تنها يزد و گفت: باشه ... مثل وبالگت شو ... دختر يلبخند يملود

 به نام مرد خالص کن ...  یمارا از شر موجودات ایخدا ببر ... اه نیمردان را از ب

 خنده  ریز میهم زد با
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 متنفرم  کنهیم کیکه خودش را بهم نزد یاز پسر جماعت ستیمن که منظورم به همه ن ي... ملود یبد جنس یلیخ

 کنه  یتونه بدون اون زندگکم بکشه اما قلبا ن یلیزنش غش و ضعف نره ... نازش را خ يبرا یغرور داشته باشه الک دیبا مرد

 ! یخور شوهرت يسره تو سر هیکه  ياون جور یشیخوب خاك برسر م يدار ییبایرژا جون نطق ز واو

  ستیکه دسته بزن داشته باشه مرد ن يمرد رمیادا گفتم: نخ با

 ...  يرا در اورد یبابا ات يغش کرد از خنده و گفت: تو باز ادا يملود

  ؟ییتو ي... عاشقشم ... با دستم ابروم را دادم باالو کشدار گفتم: ااااملود یات واسه بابا رمیمیمن م اره

 ـه؟  ــی... ک ــهی... ک هیداد زد و گفت: ک یگ کدفعهی يملود

 جا؟  نیامد تو و گفت: چه خبرا ا شدیکه داشت ازخنده منفجر م يبا چهره ا اریاتاق باز شد و ماز در

 ...  یکن ينقش بابا شاه را باز یخواهیدلت م میکن یتلخ اجرا م قهوه میبابا من و رژا دار یچیه

 نازگل خاتون چطوره؟  شهیمستشار و رژا هم م شمینداره من م یبیحاال ع یشد رفت ... ول یمیو گفت: اوههه قد دیخند

 است؟ ها! میوقته منتظر یلیخ ؟يارشدت را بهمون بد ینیریش یخواهینم یشدم و گفتم: برو بابا. ... راست بلند

 بده؟  ینیریش خواهدیم یک

 خود به خود اخم هام رفت تو هم و روم را برگردوندم  ستادهیارسام تو چارچوب در ا میدیود میبرگشت

 ...  چارهیو گفت: من ب دمیخند اریماز

  چاره؟یچرا ب حاال

دو تا  نیبدم ... و قرار شد ا ینیریگفت: قول دادم اگه ارشد قبول بشم بهشون ش تیبه من انداخت و با مظلوم ینگاه اریماز

کار داشتم وقت نداشتم بهشون  یاول ارشد قبول شدم ... خوب اون موقعه کل يزد و من جزونفر ها کهویدعا بکنن ...  میبرا

 نیتو بلبل شما بگ خواهداونمیبودم ... خانم ازم شام م دهیحاال صد دفعه براشون خر تابود که  ینیریبدم حاال اگه ش ینیریش

 ...  دهیدانشجوام و حقوقم کفاف نم هیمن بدبخت  ست؟یسخت ن ییخدا

  ار؟یگفتم: ماز ظیغ با

 بابا غلط کردم اقا امشب همه مهمان من! باشه

 ...  یجلو همه بگ دیبا ستیقبول ن رمیگفت: نخ یبا زرنگ يملود

 چرا؟  اخه

  رشیز یبزن ترسنیوگفت: م دیخند ارسام

 به؟ خو گمیبابا جلو همه م باشه

 باز شد  یو باز سر شوخ میدیخند

قرارا  میخونه شد یو راه رونیب میزد نایاز درخانه مامان شهرزاد ا یحرف ها و خداحافظ نیتشکر و ا یاز خوردن نهار و کل بعد

 انیهمراهمون ب توننیچون بزرگتر ها بهانه اوردن و گفنت نم رونیب میبا هم بر ییشد شب چهار تا
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 گذاشت برم ...  حتینص یبرسون مامانم بعد کل ییت وقت داشتم ... از بابا خواستم من را تا جاساع هیقرار  هنوزتا

 برم و چند تا کتاب بخرم . یتاکتاب فروش خواستمیم

 برم پاساژ مهتاب ...  خواستمیرفت که م ادمیمنم  کردیم فیبد جور هواسم را با پارسا پرت کرد وهمش ازش تعر سوی.اون روز گ

 بکشم غیبود ج کینگاهم رفت رو ساعت نزد یرق کتاب ها شده بودم که وقتقدر غ ان

 ربع به پنج بود هی

من حساب باز  يرو گهیکال د یکارم ساخته است و استاد دباغ گهیهستم د یاالن نشان بدم ادم وقت نشناس نیاگه از هم يوا

 ...  کنهینم

نداره و اگه بخواهم  یکس شوخ چیشتم چون خشک است وبا همن اخالقش را دوست دا یبود ول يریادم سختگ یدباغ استاد

  دمیدستش م يکار هیحتما  افتمیپسره از چشمش ب نیبه خاطر ا

 دربست گرفتم یو تاکس ابانیعجله رفتم سمت خ با

  ؟یچ يبرا دونمیاسترس داشتم و ضربان قلبم رفته بود باال خودمم نم یلیخ

 ادساعت افت يرا حساب کردم نگاهم رو هیکرا

  ستادمیا یکنار پله برق يکرد ریبود ... اوف د قهیو پنج دق پنج

 منتظر دوست پسرم هستم ...  کننیفکر م ـشیچ کردنیو بدجور بهم نگاه م شدنیاز کنارم رد م یلیخ

 من را گذاشته سر کار ... اخم هام خود به خود رفت تو هم .  يمردك چجور نیا نیام سر رفت بب حوصله

 اهم کردم ... .به اطرافم نگ

 بدم؟  صیهمه ادم تشخ نیا نیرا از ب قهیتو ات يمن چطور یعنی خوب

 سعادت؟  خانم

 مرد جوان که پشت سرم قرار داشت خشکم زد دهنم باز مانده بود ...  دنیو با د برگشتم

 شوکه شده بود ...  اونم

 دهن باز گفتم: شما ... شما؟  با

 تکان بخورم اون زنده است ! نستمتویشده بود ... نم رهیجور بهم خ نیهم

 انگار که برگشته باشم به اون روز ...  دمشید یتعجب کردم وقت یلیخ

  ن؟یشناسیگفت: شما من را م یجیبهم زد و با گ يلبخند

 کار کنم؟  یچ ست؟ین ادشیمن را  یعنی

  ؟يزود نیگفتم: حالتون خوب شد؟ به ا یمنگ با

  ؟یخانم سعادت دیکنیصحبت م یچکه شک کرده باشه گفت: درباره  انگار

  ؟يتصادف نکرد شیگفتم: مگه تو هفته پ عیسر
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 رژا ... ) يشد ی(واو چه خودمان

 یجیو روش را ازم گرفت و دوباره برگشت سمتم و با گ دیبه سرش کش یتا شد دست شیدفعه اون بود که چشم هاش ش نیا

  ؟یدونیتو از کجا م نمیگفت: بب

 !يهوا گفتم: من فکر کردم تو مرد یسرم گذاشتم و ب يدستم را رو مطمئن شدم خودش بود گهید

 نگاهم کرد و گفت: دور از جون ...  يجور هی

 اره دور از جونتون ! دیببخش اخ

  ن؟یدونستیشما از کجا م نیشک بهم نگاه کرد و گفت: نگفت با

 و گفتم: اخه من اون روز اون جا بودم  دیدهنم پر از

 بدنم کوفته شده بود و شوکه شده بودم که رفع شد کمینبود  يزیت: چرا تکان داد و گف سرش

 دادم و گفتم: خداراشکر ...  رونینفسم را ب یاسودگ با

 را بهش دوختم و منتظرش بودم تا حرف بزنه  نگاهم

 ون بدم تا کافه و من اون جا طرح را نشونت میبر نیهست لیاشاره کرد و گفت: اگه ما یمنتظرشم به سمت دیو د برگشت

اش را در اورد و  یانگار که عجله داشت گوش داشتیرا به نشانه مثبت تکان دادم و باهاش راه افتادم قدم هاش را بلند برم سرم

 شروع به صحبت کرد  یکیبا 

 میایما االم م گهیکه م دمیکردم و جمله اخرش را شن زیکنجکاو بودم گوش هام را ت یلیاما چون خ گهیم یچ دمینفهم قیدق

 شد رهیجور بروبر بهش خ نیاون جا ... هم

دارم  دیکردم و فهم طیفکنم خ ینگاهم را دوختم به جدول ول عیخوشگل و ناز بود برگشت سمتم سر يادیپسر ز هی يبرا

 کنمینگاهش م

 که من داشتم  يچه حس مسخره ا نی... چه مرگت شده رژا !چرا هول برت داشته؟ ا ختیبهم زد دلم ر يلبخند

 کنم  يخودم به اون حس را پر پر الیدم تا به خکر اخم

  نیامروز خراب شده بود شرمنده اگه خسته شد نمیرژا خانم ماش دیگفت: ببخش میکافه شد کینزد

 دوست دارم یلیرا خ يرو ادهینبود تازشم من پ یباز شد و گفتم: نه اصال راه شمیشد که ن یچ دونمینم

 ودت بهش تشر زدم و گفتم خفه شو ... وجدانم از اون ته گفت اره جون خ يصدا

 ...  دییجلو رفت و در کافه را باز کرد و گفت: بفرما ایعرش

  میکوفت کن يزیچ هی مینیبش میسرمون بر ری... بابا بذار خ کنهیچه قدر ادم را مجبور به تشکر م اه

 ...  شخونیپ از جاش بلند شد ورفت سمت دیببخش هیبعد با  هیچند ثان مینشست زیم هیسر  میرفت

 است ...  اریماز دمیام زنگ خورد نگاه کردم د یگوش

 هام و براش اس زدم که زنگ نزن ...  امیدادم و رفتم تو پ يرد عی.سر
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 اومد با سرعت نور بازش کردم  اریاس از ماز هیارسالم امد و پشت سرش  دییبعد تا هیثان چند

  میزود تر بر میخواهیرژا م ییکجا

 خانه  رمیم گهیساعت د هی دادم که: تا اس

 بعد اس داد  هیثان چند

  میزار یجا قرار م هی ایتو هم با ارسام ب میریبا هم م يمن و ملود باشه

 هام رفت تو هم ... با عجله نوشتم ...  اخم

 شما که جا نداره؟  نیمگه ماش ام؟یمن با ارسام ب چرا

 باز کردم  عیسرزنگش را کامل بزنه  ياس امد نذاشتم صدا قهیدو دق بعد

  ادیاز دوست هاهم با خانومش ب یکیچون قراره  نه

 تند نوشتم  کالفه

  اد؟یبا ارسام ب يملود شهیبابا حاال نم يا

 بخورتت؟ ادمک خنده گذاشت بود  خواهدیدختر مگه ارسام م يداد يریچه گ تو

 شدم و دستم را مشت کردم یعصب

  شهیم کیما نزد زیمبه  يپسره ا هیکه با  دمیرا د ایدور عرش از

 ام بلند شدم  یدر اوردم و از صندل يقدر با ادب باز ان

 بهم کرد  یفشن کرده بود و قد بلند و الغر بود نگاه پسره

 کنارم را انتخواب کرد و دوستش رو به روم نشست ! یخودشم صندل نمیبهم تعارف کرد دوباره بش ایعرش

 گل ...  انیدوستم اقا ک کنمیم یرو به من گفت: رژا خانم معرف ایعرش

 گفتم: خوشبختم! يزاریزدم دستش را دراز کرد و باهاش دست دادم و با ب یزورک لبخند

 نیکارت بکنه که من را تو ا یخدا بگم چ یاستاد دباغ يباهاشون دست بدم ... ا دیمرد ها متنفرم چرا با نیخدا من از ا يا

 !یدردسر انداخت

 ورباعث افتخواره ط نیباز شد و گفت منم هم ششین

 برام! رهیجون لفظ قلم م یمام او

 گل است ...  انیاقا ک نیکافه مال هم نیبا خنده گفت: ا ایعرش

بگم براتون  نیدار لیم یجان ... چ ایعرش یکنی... شرمنده م نیدار اریگفت: اخت داشتیچندش که نگاهش را از روم بر نم انیک

  ارن؟یب

  خورمیفتم: ممنون من قهوه مپوزخند بهش زدم و گ هیشب لبخند

 براتون اماده کنن  گمیگفت: االن م شدیکه از جاش بلند م یدر حال انیهم سفارشش را داد و ک ایعرش
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 يراحت برا الیاقا هم داشت با خ نیمن وقت نداشتم و ا ایگفت نگاهم خورد به عرش يزیپسره و در گوشش چ هیسمت  رفت

 کردیمن ورقه هاش را جا به جا م

 ام را در اوردم و تند نوشتم:  یرا بدم گوش اریرفت جواب ماز ادمی يافتاد ... وا ینگاهم رو گوش یکالفگ با

 يمرد چیتو و بابا کاوه از ه ریکال به غ اریماز یشناسی... تو که من را م نیزاریغول دو سر تنها م نیاخره که من را با ا دفعه

 ارسال کردم و يبا رمیگیم دهی.اون حرفتم نشن ادیخوشم نم

 رژا ... از همان ته بهش تشر زدم که خفه خون گرفت یگیداد زد: دروغ م یکی.ته دلم 

 سرم را باال بردم و نگاهش کردم  امیباعث شد به خودم ب ایعرش يصدا

 ... که بهتون قولش را داده بودم  ییهام طرح ها نیام رژا خانم ا یجلوم گذاشت و گفت: راستش من دانشجو عکاس يا برگه

 گرفته شده بود نگاه کردم چه خوشگل بودن  قیدق یلیهمه عکس که خ نیبودن با تعجب به ا ادیهارابرداشتم چه قدر ز عکس

 ان  یزدم و گفتم: چه قدر عال يلبخند

  نیقرار نشد شرمنده کن گهیرا خم کرد و گفت: د سرش

ام و اخم کردم و سرم را انداختم  یشگیتو جلد هم مدیپر عیرنگش به دلم نشست اما سر یاب يکرد ... عمق چشم ها نگاهش

  نییپا

  ؟یکنیم یچه غلط يقلبت را رژا تو دار يخفه کن اون صدا زدیسرش را برگرداند و مشغول عکس ها کرد قلبم تند م اونم

 ها بکشم؟  نیاز ا یکیطرحم را از رو کدام  دیگفتم: خوب من با یحالت عصب با

وبعد از  يهمه اش را ببر یتونی... اصال م يکوچک گفت: هر کدام را که دوست دار يخنده ا شد و با طنتیپر از ش نگاهش

  ياریب میاش برا هیانتخوابت بق

 اش تعجب کردم با سرم ازش تشکر کردم  يدست و دلباز از

برامون سه تا قهوه  کنهیمعلوم بود اون جا کار م گهیپسر د هیبعد  هیبا عجله نشست و چند ثان هیامد کنارمون و با گفتن  انیک

 اورد 

 ها را برداشتم  یکردم و نقاش تشکر

 اوردیخودش ن ياما به رو دید انیبهم زد و ک يلبخند ایعرش

 و منتظر شدم  فمیاندختم تو ک طنتیاش را فعال کردم و با ش يرا دراوردم و تماس مجاز یگوش یشد الک نیسنگ میبرا فضا

را  ینفهمن گوش هیکه بق يام زنگ خورد جور یکه گوش کردیم فیتعر ایرا با عرش داستان رفاقتش جانیداشت با ه انیک

 به حرف زدن یاون ور تر و شروع کردم الک کمیبلند شدم و رفتم  زیاز سر م دیببخش هیبرداشتم وبا 

 ...  يجور نیبهت کمک کنه اون وقت تو ا خواهدیم ایرژا ... عرش یکه نمک نشناس واقعا

 زود تر از دستشون راحت بشم ...  خواهمیم گهی.اه خفه شو د
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مودبانه)براشون چند تا کالس  یلیازش خوردم(البته خ کمینشستم دستم رابردم جلو و فنجان را برداشتم و  زیسر م برگشتم

 هم گذاشتم  گهید

 برم ...  دیبا گهیاالن بهم زنگ زدن د دیگفتم: ببخش ایربع گزشت که رو کردم به عرش هی

 حاال؟  نیگفت: کجا ... بود يلخوربا د ارنیک

 برم مهم است  دیگرفت اما نشان ندادم و گفتم: ممنون اما با حرصم

 اش . یشانیامد رو پ یکرد و اخم کم رنگ انیوا افتاده ک شیبه ن ینگاه ایعرش

 برسونمتون ...  تونمی.برگشت سمت من و گفت: ... شرمنده اگه نم

 ره ندا يرادیبهش زدم و گفتم: ا يلبخند

 من برسونشون ...  نیبا عجله گفت: خوب با ماش انیک

را باز کرد ... اعصابم را  ششیبهم زد و ن یچشمک انیبرگشت سمتم و تو همان فاصله ک ایاز تعجب رفت باال ... عرش ابروهام

 ختیبهم ر يبد جور

 را دوست دارم  يرو ادهیمن پ ستیکردم و گفتم: ممنون الزم ن اخم

 ...  کنمیم یجان من رژا خانم را همراه انیو گفت: ممنون ک انیک برگشت سمت ایعرش

 بلند شد  زیاز سر م نیلینگاه کرد اونم محلش نداد و با گفتن: هر جور ما انیالود به ک اخم

 کردم یرا رو شانه انداختم باهاش خداحافظ فمیک

 ! ؟یکه چ ادیمن چشم و ابرو م يپرو برا پسره

 قدم هاش را باهام هماهنگ کنه کردیم یسع ایعرش میجور که راه افتاد نیهمو میامد رونیدر کافه ب از

 !نیامد بهم زنگ بزن شیپ یاگه مشکل نیسمتم و گفت: شماره من را که دار برگشت

 مقاومت کنم تونستمیچرا در برابر نگاهش نم دونمینم

 گفتم: باشه ممنونم  عینگاه سر میرا گرم کردم وبا ن سرم

 !نیبرسون یداد و گفت: سالم من را به استاد دباغ تکان یرا کم سرش

 حتما ... اما مگه خودتون ...  باشه

 ...  ستمیبرم شمال ن خواهمیرا قطع کرد و گفت: نه م حرفم

 باشه بازم ممنون از لطفتان ...  اهان

 ...  کنمیم خواهش

 تکان دادم  و دستم را دمیدست تکان داد منم مجبور شدم بهش خند میشد و برا یسوارتاکس

 حوصله اش را نداشتم  کردمیاخم کنار ارسام نشستم نگاهش نم با

 خوشرنگش ...  يبا اون چشم ها رهیرو مخم راه م ایمزخرف عرش فکر
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 شدم؟  يجور نیا یچ يمن برا اه

 به من ...  زدیشبش را زد و ضبطش را روشن کرد باز ضد حال م نکیع ارسام

 باز شد ...  شمیناخود اگاه ن ایشماره عرش دنیاس امد با د میحال و هوا بودم که برا نیهم تو

 کنه) يفکر نیام(غلط کرده همچ وانهید کنهیمن تعجب کرده بود فکر م افهیبهم کرد حتما از ق ینگاه مین ارسام

 یلیز شد صحنه تخبا شمیامد ن میبرا امیبرج زهر مار بودم بعد تا پ هیمثل  سویتا اون موقعه اخم هام توهم بود به قول گ چون

 را باز کردم  اممیارسام تعجب کرد محلش ندادم و پ نیهم يبود برا

نه روز ها نه رنگ ها نه  ستیمثل سابق ن زیچ چیه گرینفر به بعد د هیجا از  کیروز از  کیاز  یهر ادم يبرا ی(در زندگ

 ... ) یدلتنگ شهیم زشیها همه چ ابانیخ

 بوده؟  یمنظورش چ ؟یچ یعنیشدم  رهیخ رونیبکردم و به  یتند زد اخم کمرنگ قلبم

 اس به من بده؟ نکنه قصد داره باهام دوست بشه ...  نیهمچ ایعرش دیبا چرا

 يخامت کنه! گول نخور تونهی!فکرده با چهار تا عکس که بهت داده و کارت را راه انداخته م شهیداره پرو م ریجلوش را بگ رژا

 دادیهشدار معقلم بود که بهم  يصدا نیدختر ! ا

 ! یونینشده باهاش دعوا نکن بهش مد ياس بهت داده طور هینشده  يزیکه هنوز که چ گفتیبهم م ییصدا هی اما

بهم دست  یچند تا از قطره هاش خورد تو صورتم حس و حال خوب دیبار یدادم باران م نییرا پا شهیو ش دمیکش یقیعم نفس

 هام فرو کردم ...  هیبا ولع تو ر باران را يداد ... فکرم را ازاد کردم و بو

  زهیریهاش بهم م تیپاراز نیباال رفت ... اه.اعصابم را با ا شهیش يدفعه ا کی

 سمت ارسام و با اخم نگاهش کردم برگشتم

... اما به سمت منم  کنهیداره به کجا نگاه م یبفهم شدیمسخره که به صورتش زده بود نم نکیسمتم با اون ع برنگشت

 . برنگشت ..

 را از رو چشم هاش برداشتم  نکیخشم دستم را بدم جلو و ع با

 با بهت بهم نگاه کرد  برگشت

 شم گفتم: معلوم هست چت شده؟  با

 تو؟  ایدرشت کرد و گفت: من  میهاش را برا چشم

 باال؟  يرا داد شهیش چرا

 ... دوست داشتم! يجور نیهم

بهم کرد دستش را دراز کرد و برداشتش  یازش در امد نگاه عصب ییاصد هیرا پرت کردم رو داشبورد  نکشیع تیعصبان با

  ؟یمارك دار بود مرض داشت نکیاون ع ؟يکرد نیوگفت: چرا همچ

 ...  ه؟یدلم خواست ... دوست داشتم ... حرف تیترب یب رمیمثل خودش گفتم: نخ منم
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 شد  رهیخ رونیکرد و به ب اخم

 خونهیم یداره چ دمیکرد نفهم ادیضبط را ز يصدارا گذاشت و  فریاز جن dance again اهنگ

فقط  خونهیداره م یچ ارویو اون  فریجن فهممیو من نم دهیداره با لذت گوش م وانهید نی... ا امدیمن چرا از زبان بدم م اخه

 عشق و رقصش را بفهمم  يکلمه ها تونستمیم

اعصابم را بهم  کردیه چند تا دختر توش نشسته بودن نگاه مک مونیکنار نیارسام انداختم که باز بود و به ماش شیبه ن ینگاه

 ...  یاون هام که غش کرده بودن از خوش دادیم راژیکنارشون و رفتیم یبود ه ختهیر

 کنم ...  یسیاموزشگاه زبان اسم نو هیکه تو  نیکارم ا نیاول

 ...  ختیبهم ر میاون روز باز اعصا ياور ادیرنگ لبم افتاد ... با  يبغل نگاهم رو شهیش از

 دادم نییرا پا شهیشده بود دوباره ش نیسنگ میبرا زشیبا عطر ت نیفضا ماش میدیرس یدوراه به

اهنگش  يگشت از کنارمون رد شد صدا نیماش یدخترها راه افتاد و ارسام سرعتش را کم کرد وقت نیگشت دنبال ماش کدفعهی

 بود يبرگشت طرف من !عجب مارموز یرا کم کرد و کم

 کرد ...  ادیرا نگه داشت و دوباره اهنگ را ز نیگشت از ما گزشت و راه افتاد ماش یتوق

 شدم  ادهیپ نیاز ماش اریاخت یام زنگ خورد ازش خواستم صداش را کم کنه اما محل نداد ب یگوش

 افتاد با عجله جواب دادم  اریو نگاهم رو شماره ماز ستادمیکنار ا کی

 رژا ...  الو

 ا؟ شم نییکجا الو

  مینیب یرا دم رستوران م گهیهمد نیای... شما هم ب میرا رد کرد یدوراه ما

  باشه

  ه؟یبلند مال چ يصدا نیا

 پز بده  خواهدیکرده م ادیضبطش را ز يخبر صدا یاز خدا ب ارسام

 جمعتون کنن  نیاین نیبابا مراقب باش باشه

  مییایگفتم: باشه االن م عیتو دلم افتاد اما سر یترس هی

  يبا

 و از شرش راحت بشم  میهر چه زودتر برس خواستیرا قطع کردم دلم م یگوش

 شد برگشتم نگاهش کردم ادهیپ افتهیراه ب نیا يبه جا نینشستم توماش یوقت

 ...  دنیدر اورد و روشن کرد و شروع کرد به کش يزیچ هی بشیداد و از تو ج هیتک نیماش به

 معلوم نبود ... اه اصال به من چه؟  بوده باشه ... گاریس دیشا دونمی.نم

 و اسپورت مد روز داشت  کیش يو کفش ها رهیت نیچرم با شلوار ج یکت مشک کی
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 را دوباره خوندم  ایعرش امیام و پ یگوش inboxنبود رفتم تو  يام انداختم خبر یو نگاهم را به گوش برگشتم

 رژا . ؟یاز من خوشش امده؟ تو چ یعنیتند زد ...  قلبم

  ؟يپا رو تمام اصولت بذار یخواهی... م یباهاش دوست بش یخواهی... م يدوباره شکست بخور یخواهی.م

کرد  انتیبهت خ ادتهیخواست؟  یرفت سپهر ازت چ ادتی خواهن؟یم يزیچ هیپسر ها فقط از ما  یگفتیرفته به همه م ادتی

 کنه! يهم با قلبت باز ایعرش يو بذار یسیوا یخواهی... خوب م

 را که تو وجودم شکل گرفته  يحس مسخره ا نیتمام کنم ا دیدلبسته بشم ... با یدوبار به کس خواهمیوج نم چیه هب نه

 کنم  رونیب

 نشست و راه افتاد و دوباره اهنگش را گذاشت  نیامد و تو ماش ارسام

 مغروره ...  یلیبدون ان که ازم ادرس بپرسه ... خ رفتیم يجور نیهم

 برو  میطور مستق نیرخسته شدم و گفتم: از راست همدور زد از اخ یلیخ

 شد ...  رهیدوباره به جلو خ یتفاوت یبهم کرد و با ب یو نگاه برگشت

  میکرد یاش م ییکه راهنما نیاز ا ریغ میزد ینم یهمان جا ساکت بودم و حرف تا

 ...  میپالس بود جا ها نیا اریبا بچه ها و ماز شهیجا ها را بلد بودم اخه هم نیکف دستم ا مثل

 دمیجلومون ترس دیچیپ یسانتافه مشک هیهمان موقعه  میشد ادهیو پ میگوشه نگه داشت هیو  میدیساعت رس شیبعد ش بالخره

 هستن که دنبالمون بودن ...  ییهمان چهار تا دختر ها دمیو برگشتم و د

 زنگ زدم اریم را دراوردم و به مازا یجور که جلو جلو راه افتادم گوش نیکردم و روم را برگردوندم هم اخم

 شما؟  نییکجا اریماز الو

  ن؟ییتو شما کجا میامد ما

 شد؟  یپس چ میمانیمنتظر م یها تو که گفت ضیدست مر بابا

 که مهم نبود میحاال اگه خودمون بود میداشتیدوستم و باخانومش سر و پا نگه م شدیرژا نم شرمنده

 استقبال! ایال بتو حداق میایم میبابا ما دار باشه

 و گفت: باشه اومدم  دیخند

اه هوس باز  زدیحرف م يریکبیبود و داشت با اون دختره ا ستادیارسام کجا مانده ... دم در ا نمیرا قطع کردم برگشتم بب یگوش

 ! دارهیجا هم دست بر نم نیا

 ...  میبر ایب یعنیچشم ابرو بهش اشاره کردم که  با

گفت . من را با دستش به دختره نشان داد اون هم برگشت سمت  يزیچ هیرف دختره و با خنده را دوباره برگرداند ط سرش

 اون ارسام را خفه اش کنم  خواستیدلم م یبهم انداخت عوض رانهیتحق یمن و نگاه

 خانم خانم ها  سالم
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 پیانداختم و گفتم: چه خوشت پشیبه ت یاخم هام باز شد و گفتم سالم به پهلوان خودمون ... نگاه اریماز دنیو با د برگشتم

 ...  يداغونم کرد اریماز يشد

  دیغش خند غش

قدر نخند االن  نیرا گرفتم و گفتم: ا اریدست ماز نیهم يبرا شهیمان م کیکه ارسام از دختره جدا شد و داره نزد دمیدور د از

 بابا ...  میبر ایب کننیم یهمه خودکش

 باورم بشه و اعتماد به سقفم باال بزنه  ترسمیم یکنیرا م فمیقدر تعر نیخوبه ا یام نکن وانهیرژا د یماه یلیگفت: خ طنتیش با

داره مگه؟ خوبه مثل  یبود با طعنه گفتم: چه اشکال دیمان شده بود و حرف هامون را شن کیارسام که نزد دنیو با د برگشتم

 یستیو مغرور.ن یها از خود راض یبعض

 متواضع باشن  رنیبگ ادیها  یخوبه همان بعض اریاست مازو گفت: حق با رژا  دیشن ارسام

 بهم زد يخشم بهش نگاه کردم اونم پوزخند با

بچه ها تنهان ... بعدا دعوا  میبر ممیکرد و گفت: باشه بابا بسه من تسل یانیپا درم اریبهش بگن که ماز يزیچ هی خواستم

  میکنیم

 کس دعوا ندارم  چیهمن با  رمیو گفتم: نخ دمیرا رو سنگ ها کوب پام

 حرصش گرفته  ییجا هیبهم انداخت و گفت: بله کامال مشخص است ... معلومه از  ینگاه ارسام

  نیمون یهو بچه ها م نیع گهیگفت: بسه د یبا کالفگ اریماز

 نگفت یچیداشت هم قدم ما باشه ساکت شد و ه یکرد و همان جورکه سع یرا گرفت ارسام اخم کمرنگ دستم

بودن و بعد از اتمام درسشان  يه بچه ها و باهاشون اشنا شدم مهرداد و الله هردوتاشون دانشجو سال اخر حسابدارب میدیرس

 قراره ازدواج کنن 

تو لحظه  کردیبهش نگاه م یداشت که هر کس یجذاب یمشک يو چشم ها یبودو صورت بانمک یدختر خون گرم و مهربان الله

  امدیاول خوشش م

تر خوشم  شیمتاهل ب يجنتلمن بود کال ازاخالق مرد ها یلیخ يقهواه ا يبود و چشم ها يبود با موها یبپسر جذا مهردادم

من ارسام  یباشه ... از بدشانس ی... البته اگه ادم خوب دوننیتر و باوقار تر هستن و حد خودشون را م ریتا مجرد چون سربز ادیم

و به  میاورده بود ریگ یخوب زیهم سمت راستم کنار ارسام نشسته بود م يملودسمت چپم و  اریزرو به روم قرار گرفت و ما قایدق

 داشت دیهمه جا د

 مگه نه؟  کشنیم ونیهمه که قل نمیشام؟ بب ای ونیگفتم: خوب اول قل ییرابرداشتم وبا پرو منو

 ...  میتون هیراحت باشه ما پا التونینداره بعد هم از لحاظ ما خ یبرگشت سمتم و گفت: فرق مهرداد

 ! میبد ونیسفارش قل میپاشو بر اری... خو ماز یهام را به هم زدم و با ذوق گفتم: چه عال دست

 ...  نیریتر نگ شیو گفت: دو تا ب دیخند الله
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 اخم گفتم: اوا چرا ...  با

 گناه داره  اریارام گفت: اقا ماز الله

سر  تونهیهست که م یکیکرده بذار حاال که  ادهیما را پ یکلحقشه تا حاال  نیا یدونیگفت: بابا تو نم یبا سر خوش مهرداد

  میبرس یفرج هیاش ما هم به  سهیک

 ...  یمن قیمهراد تو مثال رف یادم فروش یلیگفت: خ يبا دلخور اریماز

 ...  يدر بر یتونینم گهیجا د نیا اریو گفتم: بحث را عوض نکن ماز دمیخند زیر

  م؟یریبگ یطعمو گفتم: چه  هیرو کردم به بق بعد

  میگرفت بیهم دوس يخودش و ارسام و من و ملود يخوانسار برا هی اریو الله هلو پرتغال خواستن و ماز مهرداد

 من محلش ندادم و کار خودم را کردم  یحرف ها ول نیو از ا نیسنگ بیشما دو تا دختر دو س يکه برا زدیهمش غر م اریماز

 موجود تو جمع ما بود  نیاس تراحس یتکه چوب خشک و ب هیمثل  ارسام

اش و  ياز دوران مجرد ارهیکه لج مهرداد را در ب نیا يبرا اریماز میکرد تیرا اذ اریو ماز میکرد یکیبا مهرداد دست به  یکل

 به هم بزنه  یدو تا رابا شوخ نیا نیب خواستیو م کردیم فیتعر کردنیکه با هم م ییکار ها

 ...  میو خنده خورد یو با شوخ میهم سفارش داد شام

 یماه کیبودم  دهیکه کش يبار نیاز اخر ونیقل يلک زده بود برا يهامون را اوردن اخ من دلم بد جور ونیاز شام قل بعد

 ...  گزشتیم

هم اومده بودن تخت رو به  يریکبیا ياون دختر ها خوردمیاخ من حرص م کردینگاه م رونیکنار نشسته بود و به ب کی ارسام

 شسته بودن ما ن يرو

بهت  یلیخ ییاون جا نشسته خدا ینیبیاون دختره را م اریگفت: اقا ماز یامد مهرداد با شوخ شیکه پ اریزن گرفتن ماز حرف

  ادیم

اعصابم را  امدیارسام عشوه م يکه اون دختره شال قرمزه داره برا دمیسمت دخترها و د میبرگشت کدفعهیحرفش  نیبا ا همه

است و اون  یما بچه پاک اریمثل خودش ماز خواهدیم یکیگفتم: اه اه اون  ظیسمت مهرداد و با غ کرد بعد برگشتم یتشنج

 را ندارن  اقتشیجور ادم ها ل

 بهش زد اونم برگشت و به من نگاه کرد يشد و برگشت سمت زنش و لبخند يجور هیحرفم مهرداد  نیا با

 زدم يبهش لبخند کنهیبهم نگاه م يرجو هیداره  اریماز دمیبرگشتم و د دمیرا نفهم منظورشون

 و رفت ...  دیبلند شد و کفش هاش را پوش تیارسام با عصبان يدفعه ا کی

 دیمثل جت پر شهیکه داره از ما جدا م دیتا ارسام را د يدیبا غصه گفت: اون دختره را د يکرد ملود نیچرا همچ وانهید نیا اوا

  اقتیل یدنبالش ... اه ب

 گفت: به ما چه؟ اخم کرد و  اریماز
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 زغال ها را جا به جا کنم کمیرا برداشتم تا  اریماز چییسو نیهم يشد برا نیسنگ ونیقل دود

بزنم اما  غیبود ج کیسوزوند نزد ياز زغل ها افتاد رو دستم و بد جور یکی يدفعه ا کیبا من  اریبلند شدن همزمان ماز با

 کردم و فقط اخ و اوخ کردم  یخانوم

 شد؟ شرمنده  ی!چ نیببخش گفتیفقط م کسرهیهول کرده بود  نیچکه هم اریماز

 را جمع کنه نیا ادیب یکیبابا  يا

 دارم  فمیرا تو ک نیجوروقت ها ا نیا يبرا شهیپماد در اورد و گفت: هم هی فشیاخر هم الله از تو ک سر

 به خانمش کرد یه قشنگدردش را ارام تر کرد مهرداد هماز سر تشکر نگا کمیو به دستم زدم  میش گرفت از

 نشده همش ادا است ...  شیبابا طور نیکه جمع کن زدیهمش غر م يوسط ملود نیتشکر کرد ا یهم کل اریماز

 وقته  رید میرفع زحمت کن گهینباشه د یادب یبه ما کرد و گفت: خوب اگه ب ینگاه قهیبعد پنج دق مهرداد

 گفتم: کجا بابا تازه سر شبه ! يا دلخورهنوز دوازده است ب دمیبه ساعت انداختم و د ینگاه

 ما ...  يو گفت: نه برا دیخند الله

برگشت سمت من و گفت: ارسام  اریاز ما دورشدن ماز کمیکه کردن و  یبهش زدم خداحافظ يمنظورش شدم و لبخند متوجه

 تا درمانگاه هم ببرتت دیبا میدم در منتظره پاشو بر

 ...  یکنیبزرگش م یلینشده که خ يزیکردم و گفتم: الزم نکرده چ اخخم

 ...  يبر دیبا مانهیخانم خانم ها ردش م مینخر

  رونیب امیبا تو ن گهید يتا دفعه بعد مانهیم ادمینداره بابا  اشکال

  ؟يعذابم بد یخواهیشد و گفت: م يجد

 گفتم  یمن به شوخ وانهیو گفتم: برو د دمیترس

 گفتم  يمن جد اما

 ربانش را دوست داشتم و گفتم: باشه بابا ... مه يکردم چشم ها نگاهش

که سنگ فرش است چرا کفش  ییجاها نیهمچ هی امیب میخواهیم یدانیم یام را گرفت و گفت: خوب وقت گهیو دست د دیخند

  ؟یپوشیپاشنه بلند م

 باالست  یلی... نازم خ یداداش یمراقبم باش يجور نیکه ا نیو گفتم: واسه ا دمیخند طنتیش با

  میزد وگفت: باشه بابا تسل یتلخ ندلبخ

هم کنارش که نه خودش را پرت کرده تو بغل ارسام ...  يریکبیوا شده ارسام لجم گرفت اون دختره ا شین دنیو با د برگشتم

 اتوبوس از رو هردوتاشون رد بشه ! هیاالن  نیهم یلیتخ يها لمیف نیاز هم یکیمثل  شهیم یاه چ

 لب گفتم: خدا نکنه! ریو ز دمیکشخودم خجالت  یطانیفکر ش از
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 یکنم حس دایان ها پ يدوست داشتم با تمام وجود عطرش را ال به ال ختمیبالشت گذاشتم و عکس ها را دورم ر يرا رو سرم

 داغون بشم ...  شهیشک باعث م یکردم ب دایکه پ

 دهیروزه رفته شمال و فقط بهم اس ام اس م ده

  زنهیقلبم تند م ایاز عرش new message دنیو با د انممیخنده داره که منم منتظر م یلیخ

 منم؟ !  نیا یعنی...  شهینم باورم

 شون از همه قشنگ تر بود یکیعکس ها  نیب از

 يرو گهیهمد يکه رو یسبز و زرد و قرمز و نارنج يهم اندازه که به رنگ ها يها زیدر سا يزییپا يپر از برگ ها همش

 شده بود ختهیبرگ ها ر

 را کنار پنجره گذاشته بودم  یقاشن بوم

 اش را شروع کردم هیشدم سر ذوق امدم و طرح اول بلند

  ادیهواسم را جکع کردم که خوب از اب در ب یلیخ

 فرستاده بود را باز کردم  میبرا روزیکه د یامیام برداشتمش پ یگوش يرفت رو نگاهم

من  دانمیشکستن را ... ! نم يشمارم و باختن ها وصدا یا را مها حسرت ه یشوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـ ی(گاه دلتنـگ م

 دلتنگــتــم) نیکه چن دمیخند یوبه کدام دلتنگ دمیکردم وکدام خواهش را نشن دیرا ناام دیام نیکدام

 به اس ام اس هاش عادت کردم  گهیشدم د رهیرو تختم خ يو به عکس ها دمیکش یاه

 ...  يندار میبرا يزیردسر چبشه ... تو جز د يطور نیا دینبا یول

  ... 

 نشست ...  یامد کنارم رو صندل سویگ شیاز ش بعد

  ؟یگفت: ها ... سالم خوب یجیبهش کردم ... جوابم رانداد ... دوباره صداش زدم برگشت و با گ یسالم هی

  ؟یاخم گفتم: چته دختر خودت را جمع کن ... نکنه هنوز تو بغلش با

 ادب حالم گرفته است  یب رمینخ و گفت: ندیهاش را چ لب

 جلو با خشم برگشت سمتم ...  دیمتر پر شیزدم پس کله اش و ش یکیدستم  با

 ...  يگفتم: خوچرا االن گرفته ا یعیطب یلیخ

 دلم گرفته ییجا هیولش کن ... از  یچی... ه راستش

 رو بوم و گفتم: از کجا؟  دمیام را زدم به رنگ و ارام کش قلم

 با گفتنش ناراحتت کنم ...  خواهمی.. نمراستش . خوب

  ه؟یتعجب برگشتم سمتش و گفتم: منظورت چ با

 امده بود دم خونه ما ...  مانی... اقا پ شبیشک بهم نگاه کرد و گفت: د با
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  ؟یلحظه متوجه منظورش نشدم و دوباره گفتم: چ هی يبرا

 ...  خواستیدرس خونه شما را مو دوباره با دلهره گفت: ازبابام ا نیسرش را انداخت پا سویگ

  ن؟یشما هم ادرس را بهش داد یعنی سویگ هیترس گفتم: منظورت چ با

 رژا ...  گردهی... مخصوصا دنبال تو م گردهیگفته که داره در به در دنبالت م ینه مطمئن باش بابام ادرس را بهش نداد ول نه

 چرا من ! ؟یچ يبرا فهممینم

 خوب نبوده ...  ادیکه حالشم ز نیجمله را به بابام گفته ... مثل ا نیهم قایدق ی... رژا ول دونمیرا تکان داد و گفت: نم سرش

 ...  شیبرگشتم به سه سال پ يدفعه ا کی(

تولدش  ياست ... دوست داشتم برا پیبود زل زدم ... بابا عاشق پ یفروش قهیکه تو ات یخوشگل پیبا ذوق به پ شهیپشت ش از

 ست اون را بخرم ا گهیکه دو روز د

 ام کنارگذاشتم بخرمش؟  یبیکه چهار ماهه از پول توج یپول کم نی... با ا شهیم یعنی...  

 بهم بده ...  یبرم و از فروشنده بخواهم اون را قسط شهیکار کنم ... نم یچ دی... با 

  دمشیخریاالن م نیو هم داشتم يتر شیپول ب خواستیدلم م یلی... خ دمیکش ی... اما خجالت م تونستمیکاش م يا

 دهیو بهم م کنهینم غیبده .اونم در یپول نیکه اگه از بابا بخواهم بهم همچ نی... با ا 

مزه  میبرا گهید يبخرم نه با پول که اسان به دستش اورده باشم اون جور شیرا با زحمت برا پیخودم اون پ خواستیدلم م اما

 نداشت ... 

 . رمیگیم نیاشم هم از روژ هیبق دهی.. اون حتما بهم ماز مامان بخواهم؟ . کمی چطوره

کادو  نیبابا بهتر يذوق داره که برا یلی... مامانم خ رهیبگ هیهد خواهدی... اونم م کنهیاونم داره پول هاش را جمع م ی.نه راست

 کنه ... ) دایرا پ هیهد نیبازار تا براش بهتر رهیمختلف م يبه بهانه ها شهیم يهفته ا هی...  رهیرا بگ

 دختر؟  ییرژا ... کجا رژا

 به دستم وارد شد  ياشک تو چشم هام جمع شده بود فشار یک دونمیزدم نم پلک

 مهم نبود  می... برا کردنیتر بچه ها با تعجب بهم نگاه م شیبود ... ب سیاونم چشم هاش خ سویسمت گ برگشتم

 تو گوشم ...  دیچی... صداش پ 

 کنه ...  داتیپ میزار ینکن ... مطمئن باش نم تیا اذنکن رژا ... خودت ر هیگر

 بازم اس ام اس داشتم  دیام لرز یانداختم گوش نییرا پا سرم

 ام ...  ینگاهش افتاد رو گوش يو درش اورد و با کنجکاو فمیرفت طرف ک سویگ

 گفته بودم را بهش ن ایعرش هیقض نی... چرا زود تراز ا کنهیفکر م ی... االن با خودش چ دیلرز دلم

 ...  يشد یباهاش خودمان يزد و ارام گفت: کلک نگفته بود يلبخند

  ه؟یگفتم: منظورت چ یجیخوردم و با گ جا
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 نازتونن ... ! يرا اورد و جلو صورتم گرفت و گفت: پسخر عمو یگوش طنتیش با

 درد خورد  جا به هیحداقال  دمیکش یاز سر اسودگ یاسم ارسام نفس دنیرا ازش گرفتم و با د یگوش

 اس کن  میدنبالت ادرس را برا امیم گهیساعت د هی

  ام؟یهمراهتون ب شهیباز شد و گفت: اوخ جون منم م ششین سویدنبالم اخم کردم گ ادیب خواهدیم یچ يشدم برا جیگ

 و چپ چپ بهش نگاه کردم  برگشتم

 ...  ومیو گفت: غلط کرد دیخند

 دنبالم؟  ادیب خواهدیم یچ يارسام اس دادم که برا به

 افتاده ...  یکس يشده؟ نکنه اتفاق برا یچ یعنی

 اس اومد ...  میبرا

 دنبالت ...  امیعمو گفت ب زن

 ...  شمیم وانهیبشر د نیبابا من از دست ا يشدم ... ا یعصب

  ؟يباهاش بر یخواهیشد رژا م یچ

 جون است ...  وایاره دستور ش اه

 ه ... شد يزیچ هیحتما  امیاوه پس من نم اوه

خونتون اما منم  زنهی... مامان زنگ م نیخونمون همتون دعوت ایب دیفردا شب با مامانت و بابات با یولش کن ... راست سویگ

 بهت نگفتم ...  يزیمن چ یخودم خواستم بهت بگم ... باز نگ

  ؟یچ يبرا

چون  یول میگرفتیها م نیزود تر از ا دیه باالبت رهیجشن بگ خواهدیهمه سال م نیبرگشت ارسام اونم بعد ا يمامان برا راستش

جا ... قراره خود بابا بره  نیا ادیب تونهیکه خوب شده و م میهم خوب نبود رفتن تا ازش سر بزنن حاال خبر دار شد یحال مامان

 ما بمانه ...  شیپ ین جا و مدتیا ارشیفردا ب يدنبالش و برا

و اون را از چنگ  کنهیغش م نهیارسام را بب ایس تون ... من مطمئنم تا درمجل نیسرش را تکان داد و گفت: چه شود ا سویگ

  ارهیتو در ب

 جون من از اون بهترش را دارم  ایدر یسرم ارزون يگفتم: فدا يزار یب با

 زدم  يچه گند دمیفهم کدفعهیجمع شد و  هواسم

 ...  يرا دار یگه کبود هان؟ تو م یتا شد و برگشت طرفم و گفت: منظورت چ شیچشم هاش ش سویگ

 کردم  یگفتم: نه شوخ یدستپاچگ با

 هان؟  يپس چرا هول شد ستین يزیها اگه چ یکنیم میرا ازم قا يزیچ هی يدار رژا

  ؟یشناسیامدم درستش کنم گفتم: نه بابا ... تو مگه من را نم عیجمع کن چفت و بست دهنت را سر يوا
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هست بهم بگو تو که  يزی... رژا اگه چ کننیم میرا قا يزیچ هیات دارن کرد و گفت: راستش چرا اما چشم ه یکمرنگ اخم

 نکن ...  مشی... پس ازم قا شناسمتیم یمن از بچگ یدونیم

 ...  گفتمیزود تر بهت م دیبا میباشه بابا تسل خواهمیو گفتم: معذرت م دمیکش یاه

 تو ...  یعنیدهن باز بهم نگاه کرد و گفت: واقعا ...  با

 به اون تصادف ...  گردهیمفصله ... راستش برم یلیاش خ هیگفتم: نه قضعجله  با

 کدام تصادف؟  ه؟یبرگشت سمتم و گفت: منظورت چ قیقلمو را گذاشت و دق یجیگ با

 پارك ...  يجلو يتصادف اون روز  همان

  نم؟یماش شهیسرت خورد به ش که

 ...  شینه قبل نه

 کدام است ...  شیقبل

 پارك ملت! میکه رفته بود ي... همان روز یگخدا چه قدر خن يوا

  ؟یگی... کدام مورد را م میاون جا پالس شهیرا انداخت باال و گفت: ما که هم ابروهاش

  ؟یکنیکنم من را اسکول م سیبزنم دهنش را سرو خواهدیخدا مصبت را شکر دلم م يا

 اش ...  هیو گفت: اره ... .خوب بق دیخند زیر زیر

 ونش را نجات دادم پسره که ج همان

 الال ... خوب؟ چشمم روشن . اوه

 زنگ زد ...  بهم

 هاش را گرد کرد و گفت: از تو قبر؟  چشم

  رمی... نخ يشعوریب یلیخ

  شناستت؟یاورده ... اصال از کجا م ریبگوکه از کجا شماره تو را گ یدونیتو که خودت را عاقل م خوب

 ...  شناسهیهنوزم نم شناختیمن را نم اون

اما  يدادیجونش را نجات م یتشکر کنه چون داشت دهیارواح بهت زنگ يای... نکنه از دن شهیبد تر.مگه م گهیالخالق .د جل

 !شیکشت يبرعکس زد

  رونیاز کنارش رد شدم وامدم ب داشتمیام را بر م یکه تخته شاس یو در حال فمیتو ک ختمیرا ر لمیرا ندادم وسا جوابش

  زارهیکار ممن را سر وانهید دختره

 ...  گهیبگو د ومیبلند داد زد: رژا ... رژا صبر کن ... باشه بابا غلط کرد امدیکه دنبالم م یحال در

 را بزن  ریگفتم: دزدگ نشیسمت ماش رفتمیکه م یندادم و در حال محلش

  ؟یارنداشتامد نشست کنارم و گفت: مگه با ارسام قر نیرا انداختم عقب و نشستم تو ماش لمیزد و وسا عیسر
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 ...  چارهیاخم برگشتم طرفش کپ کرد ب با

 منم پر جذبه است ها ...  اخم

  دمیو ادرس را بهش م زنمیبعد به ارسام زنگ م میتازه کن ییشاپ گلو یکاف هی میشدم و گفتم: بر رهیهمان اخم به جلو خ با

 گفت؟  یچروح شما از پشت تلفن بهت  نیکن ... ا فیو گفت: باشه ... خوب تعر دیخند

 و جوابش را ندادم  برنگشتم

 دادیاس ام اس م میموقعه ها برا نیهم شهیاس نداد هم می.رفتم تو فکرش چرا امروز برا

که حالش خوب شده و تازشم  شهیم يهفته چطور هیجالبه ها ... اونم بعد  یلیاش را تمام کرد و با تعجب گفت: خ وهیابم

 است؟  یاستاد دباغ يچه کاره  یگفت یسرعت برگشته و اه راست نیبه ا يچطور

برگشت و  دمیاز دانشجو هاشم بعد هم راجب تصادف پرس یکیبپرس ... راستش گفت  یکی یکیدختر  ی: اوه خفه نشگفت

 اش نشده بوده ... من که باور نکردم  يزیگفت که چ

 خوشگله؟  نمیرا تکان داد و گفت: اهــان ... خوب بگو بب سرش

 ! سو؟یاعتراض گفتم: گ با

 بابا خواستم بدونم  هیچ

 است  یخواستن یلیاست خ یاسمون ی.مخصوصا چشمهاش اب یلیخ یرا بخواه راستش

 امده بهم نگاه کرد رونیاز حدقه ب يبا دهن باز و چشم ها سویگ

 دادم  یخفن یچه سوت دمیلحظه فهم کی

مطمئنم که عاشق  يدیم ينظر نیدرباره اش همچ ياست که تو دار يپسر نی... اون اول شهیبا تته پته گفت: باورم نم سویگ

 ...  يشد

  کنهیم تمیداره اذ سویاست گ یرا برگردوندم و گفتم: حس مزخرف سرم

  ؟یکه به سپهر داشت یحس مثل

  ؟يعذابم بد یخواهیم سویگ اریگفتم: اسم اون را ن ضیغ با

 ...  خواستمیفقط م دینه ببخش نه

وابسته بشم اما  یمن بتونم بعد اون نامرد بازم به کس شهیباورش م یک يو هم تعجب کردرا قطع کردم و گفتم: اره ت حرفش

 سویفرق داره گ نیا

... اما  کنمیم يادرویدارم ز کنمیعوض شد ... فکر م امیچشم هاش دن دنیبا د دینگاهش ... درست همان روز دلم لرز نیاول با

 کار کنم؟  یچ دی... با سویگ تسیدست خودم ن رمیدوست داشتنش را بگ يجلو تونمینم

خودم درست  يبرا ییایاما با اسم ام اس هاش دارم رو دمیبار اون را د هینشدم ... من فقط  یقدر احساسات نیوقت ا چیه من

  ترسمیاش م ندهیکه از ا کنمیم
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 به خودش داد یتکان هیخوشحالم که بازم قلبت  یمراقب باش رژا ... من نگرانتم ... ول یلیو گفت: خ دیکش یاه سویگ

 زنهیارسام داره زنگ م دمیزدم که د يلبخند

 ! یتو ترش مشیبنداز دیبچمون با یطفل یگفت: اخ عیو سر دید سویگ

 به حرفش نکردم واخم کردم  یتوجه

 الو

  سالم

  ؟ییکجا

 راسته اول سجاد من اون جام ...  ای... ب 

 قطع کرد  باشه

  ادیبرم االن م دیبرو حساب کن من با بهم کرد بلند شدم و گفتم: ینگاه سویگ

  اوردمینم نیمن امروز ماش یگفت: اه کاشک یکالفگ یب

  سادمیوا سویشدم و منتظر گ نیماش کی... نزد رونیرا برداشتم و از در رفتم ب فمیندادم و ک محلش

 باز بود  ششمیشد و ن دایسرو کله اش پ قهیدو دق بعد

 ام زنگ خورد ارسام بود  یگوش

  الو

  ؟يسجاد ییکجا

 هم معلوم بود  يتابلوشم از صد متر نی... اون ماش دمشیانداختم د ابانیبه خ ینگاه

 جلوترم ...  ایب

  باشه

 ... هنوز شعور نداره ...  تیترب یرا قطع کرد ب یگوش

 شد  کیو برگشت ارسام از دور بهمان نزد نیرا شوت کردتو ماش فشیک سویگ تا

 ... دو قدم مانده به ما زد رو ترمز. دیبازوم را چسب سویکرد گ ادیرا ز سرعتش

 شد و وحشت کردم ی.ته دلم خال

 نه ...  گهیم دهیند ریسوخیگ نیا شعورهیب يا گمیمن م یه

 بود  دهیرنگش پر سویگ

 . مونیزده غول برف یپی... منم کپ کردم چه ت نییخفن امد پا پیت هیرا باز کرد و با  نیدر ماش ارسام

 دنبال من! ...  ادیول داده و گفته ب تیکه مامان جونم پاراز يبره دختر باز استهخوی.حتما م

 بار منتش باشم ریدوست نداشتم ز اه
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 دنبال ما؟  يایازت خواست ب یچ يشدم و گفتم: مامان برا کشیرا با غرور باال گرفتم و نزد سرم

 خانوم حالتون خوبه؟  سویسالم گ و گفت: سویتو هم بدون توجه به من رو کرد سمت گ دیهاش را کش اخم

 گفت: سالم از ماست اقا ارسام ممنون خوبم  عیباز شد و سر ششین سویگ

 کردیم یمحل یبه ب یاااا عوض رمیازت بگ یحال هی خوردمینه انگارمنم اون جا وجود دارم از خشم خون خودم را داشتم م انگار

 ... 

 تا منزل برسونمتان ...  نینداخت و بعد برگشت و گفت: اگه قابل بدونا سویبه من و گ یرا برگردوندم ارسام نگاه روم

 اوردم نیاخه خودم ماش امیب تونمیگفت: متاسفانه نم یبا ناراحت رفتیکه داشت غش و ضعف م سویگ

 ...  میایفردا از خجالتتون در م شاهللای... ا فیخودش را ناراحت نشان داد و گفت: چه ح یالک ارسام

 را دوباره مثل گاراژ باز کرد و گفت: بله بله حتما  ششیفردا ن يورا ادیبا  سویگ

 ...  میبر گهیسرش را خم کرد و گفت: با اجازتون ما د ارسام

  دییبفرما کنمیم خواهش

 نشست  نیو بدون توجه به من تو ماش رفت

 . نشیو رفت سمت ماش دیاونم بهم خند دمیخط و نشان کش سویگ يدستم برا با

 ...  دمیکه خودمم ترس دمشیرا باز کردم و چنان محکم کوب .با اخم در

 را زد و راه افتاد  نکشیع خیتکه کوه  هیتفاوت مثل  یبکنم اما اون ب تشیهمان جور که حرصم را دراورد اذ خواستمیم

 مسخره مگه نشکست؟ ...  نکیع نیع اه

 اشتم ... دوختم و ساکت شدم حوصله جر و بحث باهاش را ند رونیرا به ب نگاهم

 طرفم ...  دیلحظه چرخ هی ياس ام اس ان قدر بلند بود که ارسامم برا يصدا دیلرز میگوش

 را باز کردم  ایعرش امیبه حضورش نکردم و پ یتوجه

کردم  یازتون نم یدرخواست نینبود همچ ياما اگه ضرور دیمن را ببخش دوارمی(سالم رژا خانم ... من از شمال برگشتم ... ام

 عکس ها را الزم دارم ... ) یمن مابق دیحتون را انتخاب کرداگه طر

 بگه ...  خواهدیم یمن فکردم چ ي... وا رونیب زدیداشت از تو دهنم م قلبم

 بود؟  یک

 از دوست هام ...  یکیباز بود گفتم:  شمیطور که ن نیسمت ارسام و هم برگشتم

 که دوباره گفت: دوست پسرت؟  یرا کردم تو گوش سرم

 هام درشت شد و دوباره برگشتم به طرفش . چشم

 بشر چه قدر پرو است ... اصال به تو چه هان؟  نی.ا

  دیدخالت نکن ستیکه به شما مربوط ن ی... بعدش هم به مسائل رمیبهم کرد روم را برگردوندم و اخم کردم و گفتم: نخ ینگاه



  

 

یانودهشت کتابخانه کاربر انجمن نودهشتیا atefeh-jon  –مرد مغرور من                               

wWw.98iA.Com ٥٨ 

 باش  ادب داشته کمی...  دمیپرس يشد و گفت: از رو کنجکاو ادیز اخمش

 ... ! يابروم را برد سویگ يتو ... جلو ایکردم و با تشر گفتم: من ادب داشته باشم  داغ

 ... اون کارمم جواب رفتارت بود  یمودب تر باش یخواستیخودت بود م ریتقص

 ! ه؟یخواهم با تو مودب باشم حرف یاقا جون نم اصال

 ...  یباش دی... منتظر عواقبشم با یتار کنرف يطور نیا یبه بعد بهت بگم رژا بخواه نیبابا از ا نه

 دنبالم؟  يایتو ب خواستیم یچ يندادم و گفتم: مامانم برا محلش

 دونمیاشم نم هیعابر بانک هم داد که بدم به تو ... بق هی يگفت: چون ببرمت لباس بخر رفتیطور که با پنلش ور م نیهم

  امد؟یچرا نبه عابر تو دستش انداختم وگفتم: خود مامانم  ینگاه

 شد! يجور نیچرا ا نیزنگ بزن خودت بپرس ... اه ا دونمیشد و گفت: من نم یعصب

 را برداشتم به مامان زنگ زدم  یداشتم ... گوش شیاسا کمیو من  کردیراباز کردم ضبطش کار نم شمین

 الو

 مامان  سالم

 رژا؟  ییکجا

  ؟يایلباس بخرم مگه شما نم رمیارسامم ... م با

 ...  خواهمیاس نممن لب نه

  ؟یچ يبرا ا

چون  یکت و دامن برداشتم ول هیاورده بود منم  شیاز ک یخوشگل يجا و چمدانش را اورد لباس ها نیامروز امده بود ا مایس

 ...  يلباس بخر يتا بر ادیاز ارسام جان خواستم همراهت ب یخواهینم ارهیکه خاله ات م ییاز لباس ها یچیه دونستمیم

 اشه خوب ب یلیخ

 ...  نیبشم شب زود برگرد قربونت

 قطع کنم  شهیمامان م باشه

 اره خداحافظ اره

  يبا

 . دینپرس یچیرا قطع کردم ارسام ه یگوش

 ... ! نی... هم یکالس نقاش ارمیهاتون را م یاس دادم که فردا ظهر نقاش ایعرش به

  ؟يکجا بر يرو کردم سمت ارسام و گفتم: تو مگه بلد ی.با کالفگ

 ...  نیو ادرس بد دییاگه شما مرحمت بفرما رمیتو هم و گفت: نخ دیهاش را کش ماخ

 رمیگی.فردا شب حالت را مسای.حاال وا ندازهیم کهیادب ت یب
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داشتن با چشم  دنیچند تا دختر از دور تا ارسام را د میشد ادهیکه پ نیرا بهش دادم و دم چند تا پاساژ نگه داشت از ماش ادرس

 کردیم يهاش باز دیارسام اصال هواسش نبود و با کل یول دادنین مهاشون قورتشو

 يبر یتونیتمام شد م دمیخر یگفتم: نگران نباش وقت دمشیکش یطور که با خودم م نیجلو و لبه کتش را گرفتم و هم رفتم

 ...  یبه کارت برس

 نگفت یچیبهم زد و ه يلبخند ارسام

 ... چه خوش خنده است ...  

 نکردم ...  دایاما لباس مد نظرم را پ میچند تامغازه را رد کرد میپاساژ شد وارد

 زدیاز دور داشت چشمم را م کیش یلیخ يکت شلوار سورمه ا هیمغازه مردانه  کی تو

 ...  دمیلباسش را گرفتم و کش نیبازم لبه است اریاخت یب

  ادیبهت م یلیظرم خارسام به ن نیقشنگه بب یکی نیبا ذوق گفتم: ا میستادیکه ا نیتریو يجلو

اون شب  ادینگاهش من را به  کردیبهم نگاه م يجور هیلحظه هنگ کردم ... زل زده بود بهم و  هی يسمتش برا برگشتم

 انداخت

دستم را گرفت و من را همراه خودش برد داخل مغازه ... با تعجب  عیکه سر گهیمغازه د هیکردم و خواستم برم طرف  اخم

 ازم در جواب نگاهم بهم لبحند زد ... ب یبهش نگاه کردم ول

 شده؟  ی... حاال چ شیبخور شدیعسلم نم شهیش هیبا  شیپ قهی.جل الخالق تا پنج دق

 ...  نیبه ما کرد و گفت: سالم خوش امد ینگاه فروشنده

 زیمردانه سا اهنریپ هیزحمت  یب میخواهیتن مانکن م یاقا از اون کت شلوار اول دیکرد به فروشنده و گفت: سالم ببخش رو

 ! نیاریب میالرج همرنگش راهم برا کسیا

 ...  ارهیب شیلب گفت . و رفت تا برا ریز یچشم هیبه من کرد روم را برگرداندم  ینگاه پسره

 .ارسام کتش را دراورد و داد دستم و خودش رفت سمت پرو ... 

 ...  شهیم جیداره ادم.گ ییچه عطر خوش بو يدست من ... وا شیداد یچ يرا برا نیبابا خوب ا يا

 و کرواتش همرنگشم بهش داد  یمردانه مشک راهنیپ هیامد و رفت سمت پرو  پسره

 . رونیهو کارتون بچه ها از حدقه زد ب نیع دنشی... چشم هام با د رونیامد ب قهیچند دق بعد

 بپر تو گلو ...  يهلو ... زود هیشده ... مثل  پی.المصب چه خوش ت

 ...  یذاشتیننه بابات نم يکه ابرو برا يوواگه پسر بود يتو مثال دختر بکش رژا خجالت

 بهم زد و گفت: چطوره؟  يلبخند

 ...  یارسام يبرات ... ناناس شد رنیمرگت ها ... بم شیپ یبشم اله پتیبگم: قربون ت خواستمیم

  ادیخودم را گرفتم و گفتم: خوبه ... بهت م يجلو اما
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  برمیرا م نی... بعد رو کرد سمت فروشنده و گفت: هم ادین شهیت: مگه مباال انداخت و گف ییابرو

 ...  ـشیقدر مغرور ... چ نی... اه اه ... مرد هم ا یکن از خود راض فیاز خودت تعر کمی يریکبیا پسره

جا منتظرم بمان  نیهم نیلباس را بذارم تو ماش رمیکه گفت: من م رونیب میبه من کرد از مغازه رفت یرا برداشت و نگاه لباس

  امیزود م

 کردم و رفت ...  دشییسرم تا با

 خوشگل بود ...  یلیلباس افتاد خ هیو نگاهم رو  گهیمغازه د کیجلو  رفتم

 يزانو ساتن زرد بود با گل ها يبود و از ان جا به بعد تا رو دیحالت دکلته مانند سف نهیس ریتا ز امدیسر شانه م يطرف رو هیاز

 ناناس بود  یلیرنگ بزرگم جلوش زده بودن ... خ یاب ونیپاپ هیگ ... رن یخوشگل اب

 ...  خوشگله

 بود  ستادهیپشت سرم ا قیو خوردم به ارسام دق برگشتم

 مگه نه؟  شهیروزت شب نم یروز با من برخورد نکن هیو گفت: تو اگه  دیخند

 . .. یشیمن ظاهر م يجلو قهی... تو دم به دق رمیکردم و گفتم: نخ اخم

 ...  ادیترشد و گفت: تو هم که بدت نم شیب لبخندش

 ارسام ...  ییپرو یلیبلند گفتم: خ يبا صدا ختیرا بهم ر اعصابم

  ؟يبه لباس انداخت و گفت: پسند کرد ینکرد و نگاه یتوجه بهم

 ...  هیچه رفتار نی... ا وانهی... اه پسره د دیرا تکان دادم ... جلو رفت و من را دنبال خودش کش سرم

 تا بنا گوشش باز شد  ششیفروشنده تا چشمش به ارسام افتاد ن يریکبیدختره ا اون

 ...  میخواستیرا م نیتریاون لباس پشت و دیخشک گفت: سالم ببخش یلیبه دختره نکرد و خ یتوجه ارسام

 خواهرتون چنده؟  زیاورد و کش دار گفت: سا يناز دختره

 لباست چند بود؟  زیسا زمیکه ارسام گفت: عز بهش بگم يزیچ هیرا باز کردم  دهنم

 ...  میرفته لباس عروس را که با هم گرفته بود ادتیکردم و گفتم: ارسام جون مگه  ينقش باز یتالف يبرا عیسر

 ...  ارمیتو پرو برات م ياومد تا تو بر ادمیاالن  زمیعز دیکرد و گفت: ببخش یاخ هی ارسام

خودش  يبه من انداخت محلش ندادم هه فکرده من خواهرشم ... برا ظینگاه پر از غ هیود به سنگ خورده ب رشیکه ت دختره

 بافته ...  ایرو یکل

 بهم زد  یبه در خورد باز کرد و ارسام لباس را بهم داد چشمک ي.تقه ا

 ...  دمیهمان اخم خنده ام گرفت در را بستم و لباس را با هزار زحمت پوش با

 هستم ها ... اعتماد به سقفم رفت باال ...  يگری... منم ج ختمیکردم ... موهام راباز کردم و دورم ر به خودم نهیتو ا ینگاه

 من شده بود  خیزدم که در پرو باز شد ... با وحشت برگشتم و نگاهم به ارسام افتاد که م دید نهیخودم را تو ا کمی
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 بهم زد  یقشنگ ياش برق زد و لبخند یعسل يها چشم

  اد؟یگفتم: چطوره بهم م شدم و سرخ

 ...  ادیگفت: اره خوبه .بهت م یسرش را برگردوند و با دستپاچگ عیخودش امد و سر به

 ...  یاسفند دود کن میبرا ییکجا یکنم ... اوه مامان فیاز خودم تعر کمی...  رهیم پمیداره قربون صدقه ت یاونم تو دلش کل حتما

  ادیبپوشم بهم م یو با اعتماد به نفس گفتم: من هر چجور مثل خودش سرم را باال بردم  نیهم

  کردیجور مات و مبهوت بهم نگاه م نیداشتم بازم جوابم را بده اما هم توقع

 لب گفت: بر منکرش لعنت ...  ریکه ز دمیتا در را ببندم که شن دمیچرخ

  ؟یگفت يزیتعجب برگشتم و گفتم: چ با

 ! را باال داد و گفت: من ... نه ابروهاش

 ... ! دمیبستم گفتم: اما من شن یکه در م یرا باز کردم و در حال شمین

تا  خواستیودلم م شدیتر م شیمنم ب جانیه میشدیتر م کیبه اموزشگاه نزد سویبا گ یتمام وجودم را گرفته بود هر چ دلهره

 اون تا پرواز کنم .

 نیدیرانت هیو  میکرد دایداروخانه پ هی... سر راه  کردیدرد مبود و ناجور  دهیچی.ان قدر استرس داشتم دل و روده ام به هم پ

 رفتم باال ...  وهیگرفتم و با ابم

  ستیحالم خوب ن دید یاما بعد وقت کردیاولش مسخره ام م سویشده بود گ دیسف رنگم

 دکتر؟  میبر یخواهیرا نگه داشت و گفت: رژا م نی... ماش 

 خواستم راهش را بره ...  تکان دادم و ازش یرا به عالمت منف سرم

 ...  يروز افتاد نیپسر به ا هی... خودت را جمع کن دختر .به خاطر  ينبود يجور نیمرگت زده رژا تو که ا چه

 رژا؟  یرا پارك کرد و برگشت طرفم و گفت: خوب نیماش

 را باز کردم و گفتم: نگران نباش خوبم ...  در

 میدستایا نیرا زد و همانجا کنار ماش ریدزدگ

 بوق جواب داد  نیرا گرفتم دوم ایرا برداشتم و شماره عرش یگوش

  الو

 رژا خانم  سالم

  ن؟یخوب هست ایاقا عرش سالم

 ...  نیممنون شما چطور یلیخ

  ریبخ دنیخوبم ... رس یمرس

 انداختم  یشما را هم از کار و زندگ دی... ببخش ممنون
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 ...  نیی... شما االن کجا هیحرف هاچ نیا نمکیبگم من از خدا اما گفتم: خواهش م خواستمیم

 ... االن دم اموزشگاه منتظر شما هستم ...  

 به اطراف کردم سر ظهر بود ...  ینگاه

 نمیب یشما را نم یاموزشگاه ول کیخلوت بود با چشم همه جا را گشتم و گفتم: اتفاقا منم نزد کوچه

 رفتیطور که نگاهم به هر طرف م نیهم

 ...  رونیامد ازش امد ب ایها باز شد و عرش نیاز ماش یکیدر  دمید يدفعه ا کی

 یشانیپ يخوشرنگش را رو يزده بود و موها کمیش یلیخ نکیع هیمارك دار و  يو کفش ها نیبا شلوار ج يچرم قهوه ا کت

 مانکن شدن. يبرا دهیجون م کلتیبود ... اوخ ه ختهیاش ر

 مان .و امد به سمت  دیرا د سویو من و گ برگشت

 داره ... خوش به حالت  یبا ذوق گفت: چه سوناتا خوشگل سوی.گ

 ...  یگیم یاون موقعه چ نمی... بعد بب ینیاخم گفتم: خفه بابا بذار خودش را بب با

 ...  گرهیج یلی... اون خ شهیمثل پسخر عموت نم یچکیه یگفت: ول یبا شوخ سویگ

 گفتم: منظورت ارسام است؟  یناراحت با

 شد  کمانینزد ایبزنم که عرش غیتکان داد خواستم سرش ج دییبا تارا  سرش

  نمیبب تونستمیهاش را نم چشم

 رژا ...  يشد زیه یلیمسخره را اختراع کرد ... خ نکیع نیا یک اه

 زد و گفت: سالم خانم ها ...  يلبخند

 ...  نیگفتم: سالم خوب عیباز شد و سر شمین

 معذب شده  سویحضور گاز  دیتفاوت بود شا یب کمی نگاهش

 ...  نییزد و گفت: پس فرشته نجات رژا شما يلبخند سویگ

 سرخ شدم و با اخم نگاهش کردم سویحرف گ از

 نکردم  يکار نیو گفت: شرمنده نکن دیابروهاش را باال داد و خند ایعرش

هم با استاد حرفشون شده بود  یطرحش حساس بود ... کل يبرا یلی... راستش خ هیسرش را خم کرد و گفت: شرمنده چ سویگ

 ...  نیدیکه شما از راه رس نیکار کنه ... تا ا یچ دونستینم گهی... د

 ...  دمیرا در اورد و برگشت سمتم و نگاه مهربونش را بهم انداخت ودر همان حالت گفت: و چه خوبم رس نکشیع ایعرش

 بخورن ... قهوه با من  هی دنیو دوباره با مکث گفت: افتخوار م دیکش یاه

 بگه  يزیدهنش باز ماند و نتونست چ ایعرش دنیبا د سویگ

  میردش کن دیبه خودم امد و گفتم: ممنون اما با عیسر کردمیکه تا اون موقع ساکت بودم و فقط نگاهش م منم
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 علتش را بپرسم ...  شهیم ستین یادب یاش افتاد و گفت: اگه ب یشانیپ يرو یکوچک نیچ

  میکار عقب افتاده دار یو کل میدار یمون مهمانما امشب خون راستش

 ... انشاهللا دفعه بعد  کنمیو گفت: باشه درك م دیکش یاه

 عکس هاتون  یاز باق نمیا دییگفتم: بفرما داشتمیبر م فمیکه عکس را از تو ک یدوباره با حرفش باز شد ودر حال شمین

 گفت: شرمنده ام رژا خانم ...  عیده ... سرام یچ يافتاده بود برا ادشیعکس ها انگار تازش  دنیباد

 ...  نینداره من عکس ام را انتخواب کردم خودتون را ناراحت نکن يرادیبهش زدم و گفتم: ا يلبخند

 ...  دییرا بردم جلو و پاکت را رو به روش گرفتم و گفتم: بفرما دستم

فت دستم را لمس کرد ... قلبم تند زد ... نگاهش کردم ... که پاکت را ازم گر یبهم کرد و دستش را جلو اورد و در حال ینگاه

 ...  کردیبود که داشت ذوبم م يزیتو عمق چشم هاش چ

خوشحال شدم  یلیباهاتون خ ییاز اشنا میبر گهیما د ایو گفت: با اجازتون اقا عرش دیرا د تیوضع سویگ دمیرا عقب کش دستم

 ... خداحافظ 

 طور خدانگهدار  نینداره منم هم يرادیاشه ... اتکان داد و گفت: ب شیرا برا سرش

 گرم کردم و گفتم: فعال خاحافظ ...  فمیجلو جلو رفت سرم را با بند ک سویگ

 قدم که برداشتم صداش قلبم را لرزاند ...  هیجوابش نشدم پشتم رابهش کردم  منتظر

 رژا؟

من چم شده ...  ایاه کردن تو چشمهاش را نداشتم خداطاقت نگ امدیتمام وجودم را گرفته بود نفسم به زور باال م استرس

 یباهاش مست بش شدیفاصله هم م نیعطرش تمام وجودم را گرفته بود از هم

... اخه  ادیبپوشه بهش م ی... اصال فکنم هر چ ادیلباس بهش م نی... برگشتم و نگاهم به برق چشم هاش افتاد ... چه قدر ا 

 گله ... ... خوش اندامه ... خوش پهیخوشت

 چشم دوختم به چشم هاش ...  کنمی... لبخندم را قطع نم کنمیاره نگاش م کنمینگاش م يجور نیهم

 به اسم عشق وجود نداره يزیگفته بودم چ قبال

جلو چشمم و  ادیم یزد ه یکه ازم به خاطر نجات جونش تشکر کرد و چشم هام برق يچرا اون صحنه ا دونمینم تشیواقع یول

 ...  دهی... و قلبم به خاطرش لرز افتهیم ادمی

 ...  می. ... عاشقش شدمیکه تو اون حالت بود قهیاون چند دق يچطور دمی... فقط نفهم 

 و گفتم: بله؟  دمیدرونم جنگ جانیه با

 ام بردم نگاهش کردم  نهیس يعطرش را با تمام وجودم تو يو بو کمینزد امد

 مال تو است  نیرا اورد جلو و گفت: ا دستش

 که تو دستشه نگاه کنم ...  يزینداشتم نگاهم را از چشم هاش بردارم اما مجبورم کرد به چ دوست
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 روش زده بود ...  یبزرگ ونیبود که پاپ یرنگ يکادو

 منه؟  ي.با تعجب گفتم: برا

 ناقابل است ...  یسوغات هیارمش بخش گفت: اره  ییصدا با

  نیکرد يکار نیهمچ یچ يبرا یول ممنون

 ...  نیاز من داشته باش يادگاری هیوست داشتم د چون

 کردیام م وانهیرنگ چشم هاش داشت د یکردم عمش اب نگاهش

... و  لرزمیدارم م دیفهم یکردم دستم باهاش برخورد نکنه .چون م یدفعه سع نیانداختم و دستم را جلو بردم و ا نییرا پا سرم

  خواستمیرا نم نیمن ا

 مراقب خودت باش.کادو را بهم داد و گفت: 

 کردم و با گفتن با اجازه ازش دور شدم یکوتاه تشکر

 باشم  فیضع خواستمینداشتم برگردم نم دوست

انگار  رونینفسم رابه زور دادم ب کردیبهش کردم هنوز داشت نگاهم م ینگاه نهیحرکت کرد از تو ا سویو گ نیتو ماش نشستم

  میزه ... ازش دور شدمن را از پابندا خواستیم رونیب ادیب خواستینم

 ...  یشده بود ول اهیس کمیبرگشت سمتم و نگاهم کرد برگشتم و گفتم:  سویگ

 ...  ستیوسط درست ن نیا يزیچ هی... راستش  یول يدوسش دار دونمیگفت: بسه رژا ... م تیکرد و با جد یاخم سویگ

  ه؟یاخم گفتم: منظورت چ با

 شد بچمون فیمثل تو شده ... ح يخر هیعاشق  یچ يباز شد و گفت: اخه برا ششین يدفعه ا کی

  يسکته ام داد يشعوریب یلیخشم قرمز شدم و گفتم: خ از

 است ...  یپسر خوشگل ییخدا

 بهت گفته بودم که ...  يدیغرور سرم راباال بردم و گفتم: د با

فقط خوشگله و نازه ... جذبه که  ایعرش ی. ولجذابه و با نمکه .. یلیارسام خ رسهیارسام نم يبازم به پا یبا ذوق گفت: ول سویگ

 قربونش بشم  يکنه ... وا سیادم خودش را خ شهیارسام داره را نداره ... نگاه ارسام باعث م

  یکن سهیمقا ایاون را با عرش خواهدیارسام شو دلم نم الیخ ی. بيدیگفتم: اوهو چشم پارسا دورد یحوصلگ یب با

 مگه نه؟  یچون با من موافق ؟یچ يگفت: برا طنتیبا ش سویگ

 کردم و جوابش را ندادم نگاهم را به کادو دوختم اخم

قلب تو دستاشون است و رو  هیکه  ییاورده از اونا یهست اقاتون حتما برات عروسک خرس کمیو گفت: چه رومانت دید سویگ

 قلبه نوشته ... من را ببوس ... 

 کنن يعروسک باز ستنیبچه ن دستم زدم تو سرش و گفتم: همه که مثل پارسا با
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 ...  تیترب یکرد و گفت: ب یاخم سویگ

 را باز کردم بعد هم در جعبه را باز کردم ونیرا ندادم و با وسواس ارام پاپ جوابش

 تا شد ...  شیجعبه بود چشم هام ش يبه تو رهیخ نگاهم

 وشگله ... و گفت: نه بابا ... چه خ دیکش یزدن سوت دیسرش را بلند کرد و بعد د سویگ

 . میاز تو جعبه برداشتمش و نگاهش کرد ارام

 خوشگل و کوچک ... قرمز ...  يها نیبود با نگ یفیدستبند ظر هی.

 نازه  یلیگفتم: خ ارام

  ؟یاش را گفت هی... اگه بق تییسویجعد گ مینس داردی... مدامم مست م یو گفت: به قول شاعر گفتن دیخند سویگ

  تییچشم جادو بیهر دم فر کندیابم مباز شد و گفتم: خر شمین

 ... رفت! ي... عاشق شد يو گفت: بدبخت شد دیکش ییهورا سویگ

 بودن نییضبط بلند بود و همه پا يانداختم صدا نهیرا تو ا نگاهم

 چند ساعت دلم براش تنگ شده بود ...  نیتو چشم هام جمع شد چه قدرتو ا اشک

را دوست دارم و  اری... اخه خو ماز اریماز يبه جا یگیدختره بد جنس چرا نم ي... اارسام اون پسر عمو بود  يکاش به جا يا

 ...  مانهیم نیمثل روژ میاون برا ادیبه جاش ب یکس خواهمینم

 يچشم ها شهیکه باعث ارامشم م يزیو تنها چ زهیریاعصابم را بهم م افتمیقبل که م ادی ادیازش خو.شم نم ادیاز ارسام ز یول

 ...  است ایعرش

 نشدم  سویدستبند تو دستم ان قدر نگاه کردم که متوجه امدن گ به

  يریاز دست م يجور نیجمعش کن دختر ا اوه

 فرستاد ...  میبرا شیپ قهیپنج دق نیهم نیرا بب امیپ نیا ایم و گفتم: ب دیخند

 ...  میو باهم اس ام اس را خوند میشد خم

 دوست تو را غرق تماشا سازد ) کی ادیاست که در خلوت خود  ی(و چه احساس قشنگ

 زل زد تو چشم هام  یاما اون لبخندش محو شد و با نگران دمیبرگشت و بهم نگاه کرد بهش خند سویگ

 شده؟  ی: چدمیتعجب پرس با

را  قدر خودتر نیو ا یبکن ریی... من دوست داشتم تو تغ ينبود يجور نی... تو که ا يعوض شد یلیو گفت: رژا تو خ دیکش یاه

رابطه کوچکتون شاخ و  نیبه ا يادیز ي... تو دار یفهم یخودت نم يکرد رییتغ يادیاما تو ... ز یبه خاطر گذشته سرزنش نکن

 ...  يدیبرگ م

 بهمش بزنم  یچی... من االن خوشحالم و دوست ندارم به خاطر ه ینگران باش ستیکردم و گفتم: الزم ن اخم

  يوابسته شد ایاز اندازه به عرش شی... تو ب گمیم نیهم يبا سماجت گفت: خوب منم برا سویگ
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پسر  هیاز طرف  زیچ چیرژا ... ه ينبود يطور نی! ... تو قبال ا کنهیزده م جانیاس از طرف از اون چه قدر تو را ه هی ینیب یم

 ...  یچیبذاره ... ه ریروت تاث تونستینم

 خودتر را جمع و جور کن . يشد ای... محتاج محبت عرش نیحاال خودت را بب اما

 یاون سپهر عوض يها تیوازار و اذ خواهمی... حاال که م یکنیخودمه چرا دخالت م یزندگ سویگ گهیگفتم: بسه د تیعصبان با

 ...  یمانع بش یخواهیرا فراموش کنم و دوباره عاشق بشم م

 کنم  من فقط نگرانتم ... نخواستم دخالت خوامیو گفت: نه معذرت م دیکش یاه سویگ

  دمیکه بازوش را گرفتم و سمت خودم کش رونیناراحت شده بود خواست از در بره ب سویگ

 . یدوست ندارم ازمن ناراحت بش ی... تو مثل خواهرم هست ینگران دونمیکردم و با ارامش گفتم: من را ببخش ... م بغلش

درست کرده بود فراموش  میکه سپهر برا یاهیشته سبا اون گذ خواهمیرا دوست دارم ... و م ایمن عرش سویگ یکن بفهم ی.سع

 کنم 

 ...  ي... باشه هر جور تو دوست دار نمیات را بب یزد و گفت: منم دوست دارم خوشبخت يلبخد

 کنم بهش فکر نکنم ...  یسع دیباشه ... با سویحق با گ دیگرفت ... شا دلم

  میفقط شاد باش واهمخیم میمجلس را بتروکون میزدم و گفتم: بر سویبه گ يلبخند

 منتظرمونن ...  هیکه بق میگفت: حاال شد ... بدو بر یبا خوشحال سویگ

 مهمان ها توخونمان شوکه شدم ...  دنیبا د میرفت نییو به هم از پله ها پا میامد رونیدر اتاق ب از

 را دعوت کرده بود هر سه تا عمه هام بودن ...  لهیو قب لیا هی مامان

  میدیکدامشان را ند چی.اما ه گشتیم اریدنبال ارسام و ماز اریاخت یب تی.نگاهم تو جمع

تعجب کردم  گهیچند تا خانم مسن د دنیرفتم و با د کینزد یکم خوردیم وهیشهرزاد رو مبل وسط هال نشسته بود و م مامان

 بودمشان دهیوقت تا حاال ند چیه

  ن؟یگوشم و گفت: اون خانم ها ک ریدستم را گرفتم و ز سویگ

 اون ور ترهم را خبر کردن هیها تا ده تا همسا نیا دمشونیتا حاال ند دونمیهام را باال انداختم و گفتم: چه م شانه

  میدیبابا را د يها ییکنم ... سر راه پسر دا دایرا کج کردم تا مامان و عمه هام را پ راهم

 کردم . یل پرسهم با اون ها احوا یبودن کل ستادهیخانم هاشون و دخترشون ا با

 ...  امدهیهنوز ن دمیکجاست ... شا ستیهم معلوم ن هیدیند ریخ يملود نی.ا

  ست؟ین ایاون در رژا

 بود  ستادهیکه کنار ارسام ا ایدر دنیو با د برگشتم

 اش است ...  قهیزدم و گفتم: چرا خود ات يپوزخند

 کرده ...  زشیت چارهیارسام ب يابر ي... بد جور نمیبیبهت نگفتم ... دندون هاش را دارم م يدید
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 اند  یجفت مناسب ایگفتم: به درك ارسام و در یتفاوت یب با

 دختره ...  نیارسام گناه داره با ا ينبود دیپل نیتو که ا رژا؟

 ...  ستین یبفهمه اون دختر مناسب دیبابا به من چه ...  ... عقل داره خودش با يا

  ؟يرا دستت کرد دستبند

 ستم افتاد و گفتم: اره خوشگله؟ مگه نه!د يرو نگاهم

 ارسام؟  ؟یک

 ...  ياریرا ن يریکبیقدر اسم اون ا نیا شهیم اه

 خانم ها ...  سالم

 زانو بود  يبود قدمش هم تا باال دهیدکلته چسب قرمز پوش هی ای... در میدیرا پشت سرمون د ایوارسام و در میبرگشت

 ...  يجون خوش امد ایو با اخم گفتم: سالم .در و بعد به ارسام انداختم ایبه در ینگاه

  ؟ی... تو خوب یو افاده گفت: سالم رژا جون مرس سیبا ف ایدر

 ... وقت طالست مگه نه! يبا ارسام اشنا شد نمیبیخوبم م یلیبه ارسام انداختم و گفتم: خ ینگاه

 گفت: سالم اقا ارسام ...  عیسر سویگ

 را با ارامش داد  سویا جواب گکرده بودام یبا حرف من اخم ارسام

  زنمیکه دارم با ارسام جون حرف م يبا غرور گفت: اره خوب ... ناراحت نشد امدینم رونیخونش ب يزدیکه کار م ایدر

 صاحبش ...  شیر خیگفتم: من؟ عمرا ... مال بد ب ياریب با

  خوردیاون داشت حرص م یبه لب زدم ول يروزیبه ارسام کردم لبخند پ ینگاه

 سمت اشپز خانه  میرا گرفتم و با هم رفت سوینجاتم داد با گفتن با اجازه دست گ مامان

 يحرصش داد يگناه داشت اون جور طفلک

 باال انداختم و گفتم: به درك ! يا شانه

 رژا ...  يادب شد یب یلیخ

 قر بدم ...  کمیبرم وسط  میخواهیاهنگ ضبط را عوض کن م برو

 و گفت: باشه  دیخند

 شده؟  یسمت مامان و گفتم: چ رفتم

  ؟يکرد یبهم زد و گفت: با همه احوال پرس يلبخند

 مامان مگه بچه ام ...  اره

 نداشته باشن  يکم و کسر يزیحواست به همه باشه چ باشه

 نمشونیب یکجان نم يو ملود اریماز نیمامن ا ی... راست ستیبرم برقصم ... حالش ن خواهمیم ستمیمن ن اوه
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 رفته دنبالش ...  اریماز نیهم يکالس داشته برا يبشه ملود داشونیت که پن هاس اال

 خوب یلیخ

 هاش اومدن  نایا

 ذوق کردم و گفتم: من رفتم ...  يو ملود اریماز دنیو باد برگشتم

 رد شدم و خودم را رساندم بهشان نیجمع يال از

 ...  يشد  يگریبهم زد و گفت: سالم خانم خوشگله چه ج يلبخند اریماز

 رژا  يبغلم کرد و گفت: ماه شد کهوی يملود

 تا حاال ...  نیکجا بود نیشد یو گفتم: شما دو تا هم عال دمیخند

 ...  يو گفت: از دست شما خانم ها ... برو زود تر اماده شو ملود دیکش یاه اریماز

 بهم زد و رفت باال تا اماده بشه یچشمک يملود

  ؟ياورد ياریب يد یقرار بود س یسترا گرفتم و گفتم: را اریماز دست

 اهنگ هاش خوراك خودمون است  یول ستین دیگفت: اره بابا جد دویخند

 که بهتره  یچیگرفتم و گفتم: از ه ازش

 را گذاشتم توش ...  يد یرا ازش گرفتم و رفتم طرف ضبط و س يد یس

 نه؟  گزرهیبهت خوش م یلیخ

  کنهیم بهم نگاه ظیبا غ دمیطرف ارسام و د برگشتم

  ؟یکردم و گفتم: خوب اره تو چ ادیضبط را ز يندادم و صدا محلش

  ؟یبرقص یخواهیبه پشت سرش انداخت و گفت: م ینگاه

 داره؟  یبیع

 راحت باش ...  نه

  ؟یجونت دل بکن ایاز در کمی یخواهینم یچ تو

 است  شیریس يادیو گفت: چرا اتفاقا ز دیخند

 . نیط و شروع کردن به رقصها امد وس يتر شیام گرفت ب خنده

  کردنیم قمانیو تشو زدنی.بزرگتر هم دست م

 برقصم ...  یرانیا ستمیبهم کرد و گفت: من بلد ن ینگاه ارسام

 برقص؟  یاهنگ برامون امس نیبا ا ایپس ب نایهام را باال دادم و گفتم: اوهو مامان ا ابرو

 تعجب گفت: واقعا؟  با

  وانهیو گفتم: د تیوسط جمع کردم و با دعوا هولش دادم اخم
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  ستمیاش گرفت و گفت: باور کن بلد ن خنده

  دمیم ادتینداره که خودم  يکار

 ...  ایدختر بدو ب ییگفت: کجا ختیریکه عرق از سر و روش م یاز عقب امد جلو و در حال اریماز

  میایکرد و گفت: االن م یاخم ارسام

 کردیم ارنگاهیجور بااخم به ماز نیکرد و دور شد اما ارسام هم يخنده ا ایماز

 امشب را بد اخالق نباش  هی... اخم هات را باز کن و  يسادیگفتم: چرا وا دمشیکش یکه با خودم م یرا گرفتم و در حال دستش

 برقصه يطفلک را چرا مجبورش کرد نیگفت: ا کردیکه با خنده ارسام را نگاه م یو در حال کمانیامد نزد سویگ

 به من چه ... خودش خواست _

 که ...  شهیم عیضا االن

  دیرقصیقشنگ م یلی... داشت با اعتماد به نفس کامل داشت خ نییفکم هردوتامون افتاد پا يدفعه ا کیبه ارسام کردم  ینگاه

  کردنیم قشیهم تشو لیفام يتر دختر ها شیب

 که بلد نبود  نیغولمون ... ا نیا کنهیم یجونم اوه چه رقص يباز شد و گفت: ا ششین سویگ

 ...  شیکردم و گفتم: چ اخم

  دنیرقصیکه وسط تنها بودن و م اریارسام و ماز قیشروع کردن به تشو لیفام همه

 پیه کمیارسام  یبا حرکاتش رو ارسام را کم کنه ... ول خواستیکه م کردمینگاه م اریبودم و به ماز سادهیوا کاریجور ب نیهم

  اوردیش کم نمرقصش کرده بود و از یهاپم قاط

 ...  دادمیخودم را تکان م سویو گ يملود با

 شد و رفتم وسط ...  دهیدستم کش دمید يدفعه ا کی...  یمیاهنگ مشهور قد هیعوض شد  اهنگ

 اهنگ خوراك خودم بود نی... ا دیکه دست هام را گرفته بود بهم خند یدر حال اریماز

 . نیزدم و شروع کردم به رقص يلبخند

 ...  دمیرقص یو ارسام م اریماز نیو من ماب زدنیه دور ما جمع شده بود و دست م.حاال هم

  رختنیو رو سر ها مون پول م دنیکشیسوت و هورا م همه

راه انداخته بودن ... بابا هم من  یو به به چه چه کردیم فیاز ارسام تعر یو مامان شهرزادم ه رفتیم اریقربون صدقه ماز عمه

  کردیم قیراتشو

 من را داره يتر هوا شیخودم بشم که از همه ب يقربون بابا يا

که سه تا تراول تو دهنم  یشاباش داد و در حال اریهم با ما داد به ارسام و ماز يقر هیو امد وسط و  دمیبابا را کش دست

  سادیبا خنده رفت و کنار مامان وا ذاشتیم

  دیم رقصباها کمیو  دیخند اریبا خنده رفتم سمت ماز يجور نیهم
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 ...  دیدستش بازوم را گرفت و سمت خودش کش هیکرد و با  یبرگشتم و خواستم برم وسط دو تاشون که ... ارسام اخم بعد

بود که داشت با  سویگ ينگاهم رو  طنتیو با ش دمیخندیبرقصم م کردمیم یجور که سع نیسمتش پرت شدم و هم جانیه با

  کردیچشم و برو بهم اشاره م

 ...  زدیشل م کمیباهام هماهنگ بشه ...  کردیم یبهم زد و سع يندلبخ ارسام

 هستم  وانهیعاشق و مستم ... اگه د اگه

  پرستمیدستم ... اگه بت م یخال اگه

 که هستم  نمیخوبم ... بدم ... ا اگه

  پرستمیبدون تو را م یدونینم

  پرستمی... دل به تو بستم ... فقط تو را م اره

  پرستمیبستم ... فقط تو را م ... دل به تو اره

دوباره دستم را  شدمیازعقب خم شدم و همان جور که با ناز از جام بلند م يدفعه ا کیتو چشم هام ارسام انداختم  ینگاه

 گرفت و من را کشاند سمت خودش ... 

 ...  رقصهیباحال م چه

  میاز من و تو ... ما بساز ایب

  میبساز ایاز قطره ها در ایب

 دستم  يت هات را بگذار تودس ایب

 جز تو از همه خسته خستم ...  که

  میاز من و تو ... ما بساز ایب

  میبساز ایاز قطره ها در ایب

 دستم  يدست هات را بگزار تو ایب

 جز تو از همه خسته خستم ...  که

 خمارش ...  يرفت تو چشم ها میمستق نگاهم

 گفت: اندامت حرف نداره ...  دویخند میرفتیرا گرفت همان جور که چپ و راست م کمرم

 ...  یکن فیتعر يجور نیخانم ا هیاز  دیادب نبا یو گفتم: ب دمیکش خجالت

 بگم؟  دیبا یگفت: پس چ زدیو نفس نفس م اوردیکرد و همان جور که دستم را باال م تعجب

 ...  يشد گریچه قدر خوشگل و ج یبگ دیام خوردم وروش خم شدم و گفتم: با خنده

 ...  یو گفت: همان که تو گفت يخند

  پرستمی... دل به تو بستم ... فقط تو را م اره
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 پرستمی... دل به تو بستم ... فقط تو را م اره

 خوردم  یچرخ هیو  رونیب دمیرا از اغوشش کش خودم

  کنهیو داره به ما دو تا نگاه م ستادهیعقب ا اریماز دمید

 ن ... مات ما شده بود يجور نی... همه هم 

 هستم  وانهیعاشق و مستم ... اگه د اگه

  پرستمیدستم ... اگه بت م یخال اگه

 که هستم  نمیخوبم ... بدم ... ا اگه

  پرستمیبدون تو را م یدونینم

  پرستمی... دل به تو بستم ... فقط تو را م اره

  پرستمی... دل به تو بستم ... فقط تو را م اره

  اوردمیو با ناز ادا در م دمیچرخ یم را جو گرفت و دور ارسام من

  ستین یجز تو در دلم عشق کس به

  ستین یجز تو درسر من هوس به

 لحظه که من دل به تو بستم  همان

 عهد تو هزار تا عهد شکستم  با

  دیچرخیهمه م نیونگاهم ب دمیرقص یکمرم شل شد سرم را خم کم و سفتش کردم و همان جور که م يروسر

  ستین یدلم عشق کسجز تو در  به

  ستین یجز تو درسر من هوس به

 لحظه که من دل به تو بستم  همان

 عهد تو هزار تا عهد شکستم  با

 ازش جدا کردم  یکمرم را گرفت خودم را کم يجد یلیشد امد جلو و خ يجور هینگاهش  ارسام

 چه مرگش شد . نیکردم ا هنگ

 کردم و گفتم: ارسام ولم کن زشته ...  یاخم

  پرستمی... دل به تو بستم ... فقط تو را م هار

  پرستمی... دل به تو بستم ... فقط تو را م اره

  پرستمی... دل به تو بستم ... فقط تو را م اره

 پرستمی... دل به تو بستم ... فقط تو را م اره

 ...  دنیتمام شد ... همه برامون سوت وهورا کش اهنگ
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.بهش توجه نکردم و برگشتم  کنهیاز دور داره نگاهم م دمینفس تازه کنم د کردمیم یسمتش و همان جور که سع برگشتم

 جو گرفتش ...  دمیباهاش رقص کمیجنبه  یپسر ب سویسمت گ

  میات بترکون یعروس شاهللایماچم کردو گفت: ا سویگ

 مبل ولو شدم و گفتم: خداکنه ...  يرو

رژا االن  يندار ایجا بود تکه بزرگت گوشت بود ح نیمامان شهرزاد ا و با دستش زد تو سرم و گفت: اگه االن دیخند يملود

  یهزار تا رنگ بش دیبا

 بابا ...  برو

  کنهیمامان امد که همه را به صرف شام دعوت م يصدا

 نیادب نش یب نیکنار ا زمیعز میبر ایو گفت: ب دیرا کش سویدست گ يملود

 ات من را از راه بدر کرد ...  ییدختر دا نیرا باز کرد و گفت: هم ششین سویگ

 ! يشد فیح یطلفک یاخـ

 جون  سویگ میکرد و گفت: بر یساختگ یاخم يملود

 رفت ... اا بچه پرو ها  يدر اورد و با ملود میزبانش را برا سویگ

 خانم دنسر  یجلوم ظاهر شد و گفت: خسته نباش اریبرم که ماز خواستم

 ... ها  میبهش زدم و گفتم: امشب ترکوند يلبخند

 ها ...  رقصهیخوب م یلیواال ... ارسامم خ اره

 ...  رسهیتو نم ياما به پا ستیبدك ن اره

 ستیزد حرف را عوض کرد و گفت: گرسنه ات ن يشخندین

 ...  یکه مردم از گشنگ میبر ایاتفاقا ب چرا

 ! چش شده؟ ... یچ یعنی...  شدمینگاه ارسام داشتم ذوب م ریمدت ز تمام

  کشهیبه من و خجالتم نم زنهیمزل  کسرهی.

 صداش زد و برگشت سمتش تا جوابش را بده ...  اریاخر ماز از

 ام را جا گذاشته بودم  یگوش يوا يا دمیو د بمیام رفت سمت ج یشگیمثل عادت هم دستم

 نکردم ینگاه ارسام بودم توجه ریجور تا باال ز نیبا عجله از پله ها رفتم باال هم دیببخش هیشدم و با  بلند

 برداشتم شمیارا زیم يام را از رو ی... در اتاق را باز کردم و گوش 

 ...  دیقلبم لرز ایکال از عرش سیدو تا م دنید با

  دمیبهش دو تا بوق خورد جواب نداد ... بوق چهارم صداش را شن دمیزنگ عیسر

 ...  الو
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 دستپاچه گفتم: سالم  زدیم رونیداشت از تو دهنم ب قلبم

  ؟یژا خوبر سالم

 شد ... دلم تاالپ تاالپ زد  یخودمان چه

  ن؟یداشت يممنون با من کار یلیاسترس گفتم: خ با

  ؟یحرف نزن یقدر رسم نیا شهیم

  ؟یچ يبرا

 ما باشه ...  نیقدر فاصله ب نیدوست ندارم ا چون

  ؟یچ ياون وقت برا دیم: ببخشگفت دادمیخودم را هول م یکه کم یتاب وسط اتاقم نشستم و در حال يباز شد و رو شمین

  دهیبهم دست م یحس خوب دونمیباهات حرف بزنم ... نم يجور نیدوست دارم ا چون

 ...  یحس چه

 حس خواستن ...  هی

 باشم  يجور نیمنم با تو هم یخواهیم ازم

 ...  ستیهم سخت ن یلیخ نیو گفت: اره بب دیخند

  ؟یداشت يبا من کار ی... راست کنمیم یسع یول سخته

 قشنگه دوست داشتم گوش بدم  یلیخ شوازتیخوب اهنگ پ ینه ... ول راستش

  کنمیدسته تاب گذاشتم و گفتم: پس قطع م يرا رو سرم

 نه قطع نکن رژا ...  نه

 و گفتم: چرا؟  رونیرا دادم ب نفسم

 چرا بهت زنگ زدم  یبدون خواستمیراستش م خوب

 اون وقت ...  چرا

 برات تنگ شد  کهودلمی.ی. ول یتش ... دوست ندارم فکر بد در موردم بکنبهت بگم ... راس يطور چه

 بزنم و بگم منم دلم برات تنگ شده اما خودم را کنترل کردم  غیج خواستمیو م دمیکش یاه

 : واقعا؟ گفتم

  نمتیبب شهیکن م باور

  به ساعت کنار تختم انداختم و گفتم: االن؟ یو نگاه نییپا دمیتعجب از تاب پر با

 داره؟  یو گفت: اشکال دیخند

 ...  يگفتم: عقلت را از دست داد کهوی

  ییجورا هی
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 و گفتم: فکر نکنم ...  دمیخند

 و برم ...  نمتیو بب امی... ادرس خونتون را بده تا ب رونمیب من

 نه؟!  گهید یکنیم یشوخ

 اصال ...  نه

  مینیبیم یرا کالس نقاش گهیباشه همد ایعرش شهینم

  ؟یحرف بزن یرسم نشد قرار

 بود  یگفتم: کجاش رسم یعصب

 از ته دلم نبود  یکجاش ول چیه

 ...  یکنیعجله م يادیز يدار یکنینم فکر

 اصال  نه

  يهم دار ییبه نفس باال اعتماد

  ست؟ین خوب

 نه ! ادشیز

 خوبه؟  کنمیکمش م باشه

 بود  يچه بحث مسخره ا دمیخند

 ازت بپرسم  يزیچ هی شهیم

 خوب  اره

  م؟یباهم دوست باش میتونیم

 کار کنم  یچ دیکردم با سکوت

  دونمینم

 اسونش کنم کلمه اش برات سخت است ...  بذار

 ...  يجور چه

  يایباهاش کنار ب یتونیاون وقت راحت تر م میستیتر ن شیب یدوتا همکالس میفکن ایب

  ام؟یباهاش کنار ب تونمینم یدونیکجا م از

 گفتم  يجور نیت: همشد و گف یپر از نگران صداش

 من قبول نکنم؟  واگه

 زنمیهم بهت زنگ نم گهیکار م و د یپ رمیم

 گفتم: باشه  اریاخت یکار کنم ب یچ دیدل بودم با دو
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 نه ...  ایقبوله  ؟یچ باشه

  یکنیاش م دهیچیپ یلیو گفتم: خ دمیخند

 صبح باهات حرف بزنم تا  خواهی... دلم م یبگ یچ ستیدارم همش ازت حرف بکشم حاال مهم ن دوست

 بود یبه دستبند تو دستم انداختم و گفتم: کادوت عال ینگاه

 يدوستت بهت بدم فردا که اومد يچون روم نشد جلو یاز شمال برات کلوچه هم اوردم ول یتو را نداشت ... شرمنده راست قابل

  دمیبهت م

 ممنون

 ...  یخانوم شودیم خواهش

 ...  رنیمهمان هامون دارن م...  يندار يبا من کار گهید خوب

 مراقب خودت باش ...  نه

  يبا ممنون

  يبا

 باز شد ...  شمیتخت انداختم و ن يرا قطع کردم وخودم را رو یگوش

 دوستم داره . ایاره عرش ره؟یم شیپ یو خوش یبه خوب یهم چ یعنی

 . رهیرا ازم بگ شیپ قهیدو دق یخوشبخت نیا تونهینم یچی... ه دونمی.م

  ن؟یبر نیخواهیم یچ يبرا

 ! نیهم میاب و هوا عوض کن کمیمطالعه اش بهم کرد و گفت:  نکیازپشت ع یو نگاه نییروزنامه اش را اورد پا بابا

اگه به موقعه  کشهیمن را م ی... استا دباغ شهیبر پا م ینقاش شگاهینما گهیمن کالس دارم ... دانشگاه دارم ... دو هفته د اخه

  ام؟یمن ن شهی... مندم  لیطرح را تحو

 یجا تنها بمان نیا شهی... نم يایبا ما ب دیکرد و گفت: نه تو هم با یاخم مامان

 مگه دانشگاه نداره؟  ؟یچ نیروژ

 ...  رهیگ یم یمرخص

 کار کنم ...  یها چ نیاز دست ا دیخدا من با يا

  نیشیبمانم عمو جان البته اگه شما ناراحت نم نمتویو گفت: من م رونیارسام از اشپزخانه امد ب دمیکه د زدمیجور غر م نیهم

  میریم میما به خاطر شما ها دار نیتنها بمون شهینم ادیب دیخوب رژا هم با یجا خورد و گفت: نه ارسام جان ول یکم مامان

 هفته تنها بمانم هیکه با ارسام تو خانه اونم  نیمن را دار بزنه بهتر از ا امدنمیبه خاطر ن یاگه استاد دباغ یکردم حت اخم

 بشه  یهامون مردن تا راض لیاز فام يننه قمر هی گمیم کنمیگفتم: امروز با استادم صحبت م یناراحت با

 گهیم یچ ینیبیبا دستش زد تو صورتش و گفت: خاك به سرم کاوه م مامان
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 ...  گهیکاوه از خنده غش کرده بود گفت: خدا نکنه خانومم خوب دخترخودته د بابا

 را از ظرف برداشتم کنار بابا کاوه نشستم  اریکه خ یزدم و در حال يلبخند

 بچه ها خودم را لوس کردم  مثل

 خانه به صدا در امد زنگ

 ...  هیک نمیبب رمیگفت: من م ارسام

 بهم کرد و از هال رفت سمت در ینگاه

 ارسام؟  ایشمال  نیریبه خاطر من م نیباز شد و رو به مامان گفتم: دار اخمم

  ژا؟ر

 زدم مگه؟  ي... حرف بد هیچ

 کرد بلند شد و رفت تو اشپزخانه . یاخم مامان

 ندهیکه چه قدر نگران ا یدونیدخترم م خواهدی.بابا کاوه دستش را اورد جلو وپشت گردنم انداخت و گفت: مامانت صالحت را م

 ات است 

  دونمیمحو شدم و گفتم: م لبخندم

 روش و به طرف بابا کاوه تعارف کردم  دمینمک را برداشتم و پاش کردمیه حلقه مرا حلق اریجور که با چاقو خ نیهم

 دنبالم ...  ادیم سویساعت افتاد ... چشم هام برق زد االن گ ينگاهم رو خواهدیرا تکان داد و گفت نم سرش

 کرد  خکوبمیارسام م يبرم باال که صدا خواستم

 است ...  مانیاسمش پ گهیم دم در به باهاتون کار داره ییاقا هیجان  عمو

 تعادلم را از دست دادم و افتادم رو پله ها ...  دیشدم اشک تو چشم هام جمع شد دست هام لرز رهیو به ارسام خ برگشتم

 کاوه با عجله امد به سمتم و گفت: رژا ... دخترم ...  بابا

 شده؟  یگفت: چ یجیو با گ ستادیامد کنارم ا ارسام

 رژا درست کن ...  ياب قند برا هی عیبودم رو به ارسام گفت: سر جیم کرد گبه یکاوه نگاه بابا

  م؟یکار کن یکرد ... حاال چ دامونیرو به بابا گفتم: پ هیپخش پله ها شدم و با گر یحال یب با

 نه؟  ایخودش باشه  میدون یباش دخترم ما که هنوز نم ارام

همه سال هم دست از  نی... بعد ا نایا سویرفته بوده دم خونه گ دونمیمو گفتم: چرا خودشه . نییگلوم رادادم پا يتو بغض

 ...  دارهیسرمون بر نم

 بشه مطمئن باش  کینزد نیبه تو و روژ میزارینم ما

 را تو بغل گرفت و ارام موهام را ناز کرد ...  سرم

  شده؟ ی... رژا مامان چ ایما گفت: ... خدا دنیامد تو هال و با د مهیسراس مامان
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 را داد دستم  وانیاز کنار مامان رد شد و ل ارسام

  زدیموج م یو نگران جانیچهره اش پر از ه يتو

 شدم رهیاما سرجام خشکم زد و با وحشت به رو روبه ام خ رمیاب را ازش بگ وانیکه ل برگشتم

  ؟یخواهیم یاز جون ما چ ؟يباز بود با لکنت گفتم: چرا ... اومد دهنم

 برگشتن و به سمت در نگاه کردن ... حرفم همه  نیا با

 گفت ارسام با عجله رفت سمت مامان ...  ییها زیچ هیلب با خودش  ریز دیمامان پر رنگ

 و قبل از افتادنش اون را گرفت . دی.به موقعه رس

  رونیمن گمشو ببرگشت و با خشم داد زد: از خونه  زدیکه صداش م یسر مامان رساند و در حال ي.بابا با عجله خودش را باال

 نکرد یاون بهش توجه اما

 اش من را نشانه گرفته بود یسبز وحش يها چشم

 از اون ابهتش نمانده بود یچیداشت اما ه يگنده ا یلیخ کلیه ادمهیالغر شده بود ...  یلیشده بود و خ یجو گندم موهاش

 چشم هاش اون را شناختم  دنیباد تنها

 دخترم  يبزرگ و خانوم شد به من بود ارام گفت: چه قدر نگاهش

 جا برو ...  نیاز ا ستمیتر کردم و گفتم: من دختر تو ن شیر ا ب اخمم

 اورد  رونیب هیو بعد چند ثان راهنشیپ بیرا برد سمتش ج دستش

 تو دستش بود ... اون را طرف من گرفت يزیچ هی

  دهیرس یبه سن قانون ستیبچه ن گهیرژا د میتو نداربا  يکار چیما ه رونیجا برو ب نیکاوه با خشم بلندشد و گفت: از ا بابا

  دونمیبهش زد و گفت: م يشخندین

 برگشت سمت من و دستش را باز کرد  بعد

 کهنه دوباره اشک تو چشم هام جمع شد یمیقد پیاون پ دنید با

 خواهمینم ستیمهم ن میابر یهم که بگ يزی... هر چ یهم بکن يرا برگردوندم و رفتم طرف مامان و گفتم: ... هر کار روم

  نمتیبب

 کجاست؟  نیرا جبران کنم ... روژ میکه داشت یجام تا گذشته تلخ نیهاش تکان خورد و گفت: دخترم من ا لب

 ...  یبش کیکدامشون نزد چیبه ه يمنفجر شد و گفت: حق ندار نیکه تا اون موقعه ساکت بود با اسم روژ مامان

با  زمی... رژا عز گشتمیاز زندان ازاد شدم در به در دنبالتون م یال دنبال تونم ... از وقتتر شد و گفت: دو س شیب مانیپ اخم

 کار را نکن ... من عوض شدم ... باور کن ...  نیپدرت ا

 که ارسام از پشت من را گرفت  افتمیبود ب کیرفت دستم را به نرده ها گرفتم نزد جیسرم گ زدیتند م قلبم

 ژا صبر کن زدم برگشت و گفت: ر پسش
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  دیترکی... دلم داشت م افتهیب یسبز رنگ ينگام تو اون چشم ها خواستمیحرفشون گوش نکردم ... نم به

 رونیرساندم ب عیعجله از کنارش رد شدم وخودم را سر با

تم را دنبالم هستن و با ترس و دلهره سرع کردمیتلنگر بودم فکر م هینکردم منتظر  یاماتوجه دیچیهمه تو گوشم پ ي.صدا

 تر کردم شیب

 رونیراباز کردم و با عجله رفتم ب اطینشستم و در ح نیماش تو

 نکردم ...  یتوجه دادیپشتم بود و چراغ م قینگاه کردم ارسام دق نهیتو ا از

 فرار کنم . خواستمیمهم نبود فقط م میبرا یچی... ه یتو بزرگراه امام عل انداختم

 اش ...  یرتیغ یشبانه مامانم ... از ب يها هیکه تو اغوشش بود ... از گر ین زن.از اون مرد ... از گذشته ... از او

 فکر کنم . خواهمینجاتم بده نم ایخدا

 ببخشمش ...  تونمیوقت نم چیکار کنم ه یچ دی.چشم هام پر از اشک شد ... با

 ...  دیاومدنش از هم پاشبا  یقدر به خاطرش قرص خورم چه قدر رفتم دکتر تا حالم خوب بشه ... اما همه چ چه

  دمیارسام را ند گهید رفتمیو با سرعت صد تا م ثاقیجور انداختم تو م نیهم

 مهم نبود میدستم را بردم جلو و تا ته بلندش کردم برا خوندیخودش م يجور برا نیهم ضبط

 ...  دمیکشیم ادیو فر ختمیریم اشک

 چاره کاره  یواسه من سخــته ول رفــتن

 نداره  دهیواسه من فا نــجایا گهید موندن

 کرد یدوباره زندگ شهیخاطره ها م با

 از دفتر درد  خــورمیو خط م رمیمــ من

  رهیگــینفــس م نینـکن که ا هیگر

  رهیمیمن از دست غمــت م قــلب

 بود  نیمن از اولــش غمگ قصــه

 بود  نیقسمـت ا گهینخور که د غصـه

  دهیبه اخر نرس ایرفتن من دنـ با

  دهیفــردا را ند یسخته اما کس غربــت

 ســازه  ینم ییکه دل تو با جدا ـدیشا

 بازه  شهیراه قــلب من و تو هم اما

  رهیــگینــفس م نینکن که ا ــهیگر

  رهیمــیمن از دســت غمت م قلــب
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 بود  نیمن از اولــش غمگ قــصه

 بود  نیقسمت ا گهینخور که د غــصه

 بغل نگه داشتم استرس همه وجودم را گرفته بود هیدم امدم راهنما زدم و به خو ریاژ يصدا با

  نیماش شهیشد و خودش را رساند سمت من . با دستش زد به ش ادهیگشت پ نیاز ماش يافسر

  دییگفتم: سالم بفرما یدادم و با نگران نییرا پا شهیش

  ن؟یچرا توجه نکرد میدیبهتون اخطار م میاخم گفت: دو دفعه دار با

 گفتم: متوجه نشدم ! ارام

  مدارك؟

  ن؟یخواهیم یچ يبه اطرافم کردم و با تعجب گفتم: برا ینگاه

  ن؟یدار نامهیگفت: واقعا متاسفام براتون شما اصال گواه سوزوننیدل م یکس يکه برا ییها نیزل زد و مثل ا بهم

 گفتم: پارسال گرفتم  عیسر

 درخشانتون؟  نامهیگواه نیکو ا خوب

 ...  ستین همهمرا

  نیش ادهیپ

  ؟یچ يبرا

  گنیرا بهتون م یاون جا همه چ يکالنتر میبر نیش ادهیپ شما

 نکردم  يکه کار من

 ...  نیواقعا ... بفرما خانم وقت ما را تلف نکن اا

 کار کردم؟  یمگه چ اخه

 ... بازم بگم یصوت یباال ... سبقت ... الودگ سرعت

 باز نشده ...  يتاحاال پام تو کالنتر را انداختم و گفتم: اخه من سرم

  نیش ادهینداره پ یاشکال

 ...  گهی... دفعه د دمیبرم قول م نیبذار کنمیم خواهش

  گم؟یم یچ یفهمیشو نم ادهیپ گمیم خانم

  اوردیخودش ن يبه رو دامایافسره حالم را د هیگر ریبود بزنم ز کیتو گلوم نشست نزد بغض

 نکردم یزنگ خورد ... توجه میشدم گوش ادهیپ نیماش از

 شدیم نمیافسره سوارماش دیسوت کش هیچند ثان ي... چشم هام سوخت و گوش هام برا رفتیم جیگ سرم

 برخورد کرد يسرم با جسم سرد نینتونستم و افتادم رو زم یول سمیکردم سر و پا وا یتلو خوردم و سع تلو
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 بستم  حال بشم ... چشم هام را یتو مغر سرم باعث شد ب يریت

 بود . نیماش يبه هم خوردن درها دمیکه تو اون لحظه شن یی... تنها صدا 

دستهام  تونستمینم یرا منحرف کنم ول زدیکه چشم هام را م يدیکردم نور خورش یگنگ و نامفهوم بودن ... سع میها برا صدا

به خودش داده بود  یلب هام لرزش کوچک بود تنها جهینت یتالش کردم ب یرا صدا بزنم هر چ یرا تکان بدم ... خواستم کس

 نداشت ...  یچندان ریکه اونم تاث

 وضع افتادم ...  نیمن کجام؟ چرا به ا ایشدم ... خدا يجور نیمن چرا ا یچ یعنی

 را لمس کنم  يزیبود که بتونم چ یاز روم رد شده انگشت هام خسته تر از اون یلیتر هی کرمیکوفته بود و حس م بدنم

 افتاده ...  یچه اتفاق قایدق امدینم ادمی...  دیکشیم ریرو اعصابم بود ... سرمم ت دیخورشنور  هنوز

 ...  امدینم ادمی یچیبازم ه یبه مغزم فشار اوردم ول کمیهستم ...  یکه ک ادینم ادمی ی... حت ادینم ادمی یچیمن ه نمیبب سایوا

جا کجاست؟ اصال  نیام؟ ا ی... پس من ک شهینداشت ... باورم نمتو ذهنم وجود  ییاسم و صورت اشنا چی... ه يخاطره ا چیه

 جا سر در اوردم؟  نیاز ا يچطور

 ام جدا افتاده بودم ...  یروح سرگردون که از بدنش جدا شده باشه منم از زندگ هی مثل

که تو وجودم بود  یم قدرتاز خودم نشان بدم چشم هام را محکم فشار دادم .با تما یتر شد خواستم عکس و العمل قیها دق صدا

خودت کمکم  ایخدا خورمینم یتکان چی... چرا ه ستمیمن ن کنهیکار ها را م نیکه ا ینه انگار اون یدست هام را باالاوردم ... ول

 افتاده؟  یجام؟ چه اتفاق نی... من چرا ا دارمرا ن یکن ... من که جز تو کس

 براشون نداشتم  یجواب چیو من ه رفتیه مپادگان تو مغزم رژ يتا سوال مثل سرباز ها هزار

 خواب باش ...  هی تونهیفقط م نیشم ... اره ا داریخواب مزخرف ب نیکردم از ا یشدم و سع کالفه

 شم ...  داریب دیبا االن

 ...  دیبه گوشم رس یفیضع يصدا هی

 االن ده رز گذشته  شه؟ینم داریچرا پس ب میمنتظر باش دیبا یدکتر تا ک ياقا

  ام؟یبه هوش ب دی... پس چرا االن با شهیباورم نم دم؟یجا تمرگ نیروز؟ من ده روزه ا ده

اسم خود به خود  نیچرا ا ه؟یک گهیارسام د نمیصبر کن بب ؟ياندازیگردن اون م شهیم یکار ارسام است ... اه تو چرا هر چ حتما

 امد رو زبانم؟ 

 زدم ... ولم کن ...  غیشد ... ج دهیکش دستم

  کنم؟یکار م یجا چ نیشد ... چشم هام را باز کردم ... جل الخالق من ا یسر زانو ام زخم نیرو زم مافتاد

 بود  ایرو هیشده بود مثل  دهیبزرگ بود که درخت هاش سر به اسمان کش یلیباغ خ خی

... تنها تو عالم خواب کجاست  دونستمیکه نم یجوب اب يو صدا میمال میاست ... نس یقشنگ يهنوز خوابم ... اما چه جا من

 ...  دیرا د ییجاها نیهمچ شهیاست که م
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  کردمیدر م یجا ها بود تا خستگ نیا يزیچ یصندل هیکاش  يکه چقدر حالم خوب است اماا يوا

 یو اه یوسط اون درخت ها گذاشته بودن رفتم جلو و نشستم رو صندل یرنگ دیفرفوزه سف یصندل هیکه رفتم جلوتر ...  کمی

 جا ...  نیامدم ا يجا کجاست؟ من چطور نی... حاال ا دمیکش

خونم زده باال ... قلبم  نیبه اطرافم نگاه کردم فکنم ادنال یو ه سادمیوا خینفر باعث شد از جا بپرم ... با ترس س هی غیج يصدا

 خودت نجاتم بده ایبود؟ خدا یک ي... صدا زدیتند تند م

 بود ...  یک يجور به اطرافم نگاه کردم ... صدا نیهم

 ...  نمشیبب قیدق تونستمیاما نم ستادهینفر جلوم ا هیشد نگاهم پر از ترس شد ...  کیتار هوا

  ترسوندیتر م شیمن را ب نمینکرد و ساکت بود ... هم ی... حرکت نمشیقدم جلو گذاشتم تا بتونم بب هی یبا کدام جرعت دانمینم

 ... هنوز مجردم ...  يزود نی. چرا به اهنوز جوان ام .. ؟يمن مردم؟ اخه چطور ایخدا

  اد؟یم ادتی يزی... مگه تو چ یدانیکجا م از

 گفتم . یبابا حدس نه

 ...  زد؟یبود که باهام داشت حرف م یلحظه هنگ کردم ک هی يبرا

 ان جا نبود . يا گهید یرا به اطراف انداختم به جز اون کس نگاهم

  ؟یشدم و گفتم: با من رهی.با بهت بهش خ

 را باال اورد و گفت: اره ...  سرش

  ؟یهست یاصال تو ک نمیجام ... بب نیا یچ يجا کجاست؟ من برا نیکردم و گفتم: ا دایپ جرئت

 نزد در عوض ... دو قدم برداشت و.ارام امد به سمت  یحرف

 تمام وجودم را فرا گرفت يترس بد کهوی

 ...  دیچسب نیپاهام به زم یفرار کنم ول خواستم

 ...  فتهیبود از کار ب کیسرم قلبم نزد يباال يا هیسا دنیبکشم که با د رونیدم و خواستم پام را بش خم

  شهینم تیکار چیندارم ... ه يمن باهات کار نترس

 ذهنم را بخونه؟  تونستیم مگه

 ...  یتونیجا م نیخوب ا اره

  شدینم دهیراباال بردم و نگاهش کردم بازم صورتش د سرم

 جا کجاست؟  نی: اترس گفتم با

 ندارم بهت بگم ...  اجازه

 وحشت گفتم: من مرده؟  با

 ...  نه
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  ؟یهست یتو ک اد؟ینم ادمی یچیجا کجاست؟ چرا ه نیا پس

 اش دلم را لرزاند ...  یسبز وحش يماند چشم ها رهیشنلش را برداشت ... نگاهم با بهت بهش خ کاله

  ؟یمن هی... تو چرا شبامکان نداره  نی.با لکنت گفتم: تو تو ... ا

 کرد و گفت: من تو هستم ...  اخم

 خبر نداشتم  یداشتم ول دمینداشتم ... شا ییگفتم: چطور ممکنه ... من خواهر دو قلو یجیگ با

 زد و گفت: ... من گذشته تو ام  یروح یب لبخند

 وابم ... احتماال خ شمیگفتم: دارم خل م یجیبزنه با گ رونیبود از حدقه ب کیهام نزد چشم

 ...  يبر دیبا گهیاما د یستیخواب ن نه

 ...  يتو چطور نمیکن بب صبر

  ...  نمشیقشنگ بب شدیتو چشم هام انداخت از ان فاصله م یجلو و نگاه امد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

و چشم  دیسف يمرده ها بود لب ها هیتر شب شیکه باعث شده بود ب دشیصورت سف دهیپر یو رنگ ییطال يبا موها ي.دختر

 هم تنش بود  يروح ... شنل خاکستر یب يها

پر  ی... خدا دوستت داشته که نذاشته دوباره تو زندگ يدار یسرنوشت نیبه خاطر گذشته ات همچ دیرا گرفت و گفت: شا دستم

 را بدون و پسش نزن ...  شهیم بتینص ندهیکه تو ا ی... قدر عشق یکن یغم و درد زندگ از

 ...  شمیمتوجه منظورت نم من

همرات  گهید ییاما حاال تنها ادیب ادتی زیبرسه که همه چ يروز دیاستفاده کن ... شا یبه خوب تتیموقع نیاز ا یفهمیم بعدا

 که تازه متولد شده  ي... مثل نوزاد یکن یزندگ یتونیم يغم و درد چیبدون ه ستمین

  ارمینم ادیاز گذشته ام به  یچیه گهید یعنی ؟یتو گذشته من یعنی

خودت درست کن ...  يبرا دیجد یزندگ هیوقت رفتن است ... برو  گهیبه خودت داره د یبستگ دانمیرا تکان داد و گفت: نم سر

 مانه ینم ادتیجا  نیاز ا یچیه يایبه هوش ب ی... در ضمن وقت یکن اشتباه نکن یسع

 صبر کن ...  ؟یچ يبرا

 را جدا کرد و ازم دور شد صداش زدم جوابم را نداد  دستش

 برم دنبالش اما نتونستم تکان بخورم  خواستم

 ...  شهینم باورم

 شد  یپام نرم شد ... ته دلم از ترس خال ریز نیزم دمیکه د کردمیجور داشتم فکر م نیشدم هم جیگ
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 رفتمیتر فرو م شیب یکردم تکان بخورم وخودم را نجات بدم ... ول یسع

 ...  کنمیو داد چه کارها م ریگ نیبابا منم وسط ا يکمک کنه ... ا ادیو خواستم گذشته ام را خبر کنم ب دمیکش غیج

 . خواستمیو کمک م رفتمیفرو م يطور نیهم

دست از تالش  گهیبودم و د دهیترس یول کردینم تمیخنک بود و اذ بود نرم و دهیپام که حاال تا سر شانه هام رس ریز نیزم

 برداشتم 

 است؟  یبدم که ک صی... نتونستم تشخ دمیرا شن يمرد ادیفر يصدا

 ... کمک ...  دمیکش ادیبلند فر يهام سوخت و با صدا چشم

  اد؟یبه هوش ب یکنیکاوه لب هاش تکان خورد ... فکرم نیبب

 ...  شهیخترمان خوب منگران نباش د زمیعز اره

 ...  يباز حرف زد نیشتی... اوف ان گهیمنن؟ خو اره د ياون ها ننه بابا یعنی دخترمون؟

داشت با ننه  زدیدفعه داد نم نیا دمیاون مرد را شن يباهاشون حرف بزنم دوباره صدا دادیبا داد و ب کردمیم یطور که سع نیهم

 ...  زدیمن حرف م يبابا

 ...  مانمیم ششی.من امشب پ نینکن تیقدر خودتون را اذ نیا ... نیعمو پاش زن

 ... خداراشکر پسر نشدم! زمیه یلیهستم خ یبمانه ... هر ک خواهدیپس پسر عمو هم دارم ... امشبم که م او

 گفت که فردا دانشگاه نداره  ششیپ ادیصبح م نیروژ زمیگفت: دستت در نکنه عز هیام با گر ننه

من را  یعنی...  یبا پسخر عموت تنها باش دادنیکه اجازه نم یاگه شوهر داشت رمی.. نکنه شوهرم است؟ نخ. ه؟یک گهید نیروژ

 بندازن به اون؟ خنده ام گرفت  خواهنیم

حالت  نیها تو ا ماریتر ب شی... گفت ب می... دلگرمش کن میباهاش حرف بزن دیبابا هم در امد و گفت: دکتر گفته با يصدا

 دو رو اطرافشون را بشنون ...  يصداها توننیم

 خانه ...  دیعمو جان من مراقب رژا هستم شما بر باشه

 بودم ...  تیترب یبودم ... چه قدر هم ب یاسم منه؟ پ نه پ ... اسم ننه ام است ... هر ک رژا؟

 ام سوخت نهیزدم ودوباره کمک خواستم چشم هام و قفسه س داد

 شدم ...  هوشیو دوباره ب دمیکش غیج

*** 

 صدا اشناست ...  نیمن را به خودم اورد ... چه قدر ا يدختر يصدا

 را پس نزن  دتیرا عوض کن و عشق جد تیرا فراموش کن ... زندگ یرژا ... همه چ برو

 قرارم؟  یقدرب نیشدم ... چرا ا يجور نیمن چرا ا ایبود؟ ... خدا یک يصدا

  کردیکه اطرافم را گرفته بود را کم کم داشت روشن م یهایس يایدن ینور کمرنگ هیقطع شد و بعد دو ثان صدا
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همه حواسم را دادم به اون  يجور نیبود ... هم نیدلنش می... چه قدر برا دمیشن ینجوا گونه اون مرد را دوباره داشتم م يصدا

  شناسم؟ی... قلبم تند زد نکنه من اون را م

 ...  یحس خوب هی... تو برام  دهیبهم دست م یبیحس عج کنارتم یرژا ... وقت یچه قدر تو خواب قشنگ و ارام_

ازم  دونمیچون م زدمیحرف ها را بهت نم نیوقت تو عمرم ا چیه يبود داریشدم ... مطمئنم اگه ب يطور نیا یاز ک دانمینم

 به خاطر کار اون شبم سر به تنم نباشه ...  يدوست دار دونمی... م ادیخوشت نم

  زد؟یحرف م یبود؟ داشت از چ یحس بود ... من کجام؟ اون ک یم را گرفت .بدنم بو دست ها دیکش یقیعم نفس

 کمی... لب هام را باز کردم تا ازش بخواهم  خواستیاب م کمیچشم هام را زد گلوم خشک بود دلم  ينور ییزدم روشنا پلک

 اب بهم بده ... 

خوردم ... خواستم صداش بزنم ... اما فقط  یبود ... تکان جلوم روم یمشک ياز موها یمیحجم عظ هیجا برام مات بود ...  همه

 امد  رونیکلمه از تو دهنم ب هی

 چشم هاش برق زد ی... عسل نمشیرابلند کردم و تونستم بب سرش

 دستش را اورد جلو و گونه ام را نوازش کرد وگفت: رژا؟  يگوشه لبش امد و با شاد يلبخند

 بگم يزیچ هی دیبا زدیصدام م داشت

 ... خوا ... هم  یبود گفتم: ا ... ب ... م یهام را باز کرم وبه هر سخت لب

 ...  رونیبلند شدو از اتاق رفت ب یو از رو صندل دیو با عجله خند ختیر نییاز چشم هاش پا اشک

 شد هیام تخل يقدر زور زده بودم تا حرف بزنم تمام انرژ ان

 بستم خواب ... چشم هام را  جیحال شدم و دوباره گ یب

*** 

 ...  ارمیشد و ازم خواست براش اب ب داریب گمیخانم پرستار دارم بهتون م -

 امکان نداره نیتو حالت کماست ... ا مارتونی.ب

 بگم  یاخه به چه زبون -

ن با بود و داشت ستادهیچهار شانه هم روبه روش ا يبود و مرد ستادهیپشت به من ا دیبا رپوش سف یکیهام را بازکردم ...  چشم

 ...  زدنیهم حرف م

 نگاهش به من افتاد  زدیجور که داشت با پرستار حرف م نیهم

 شوق گفت: رژا ...  با

 دیچشم هام انداخت ... نورش شد يتو دیبرگشت و با تعجب بهم نگاه کرد و امد جلو و چشم هام را باز کرد و نور شد پرستار

 فشار داد چشم هام را بستم و  نیهم يبرا کردیم تمیبود و اذ

 زدیپرستار بود که داشت باهاش حرف م يصدا
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 ...  میتر دکترش را خبر کن عیهر چه سر دیبرگشته با مارتونیب درسته

 تا دکتر را خبر کنه رونیاز اتاق رفت ب عیسر و

 که گفت: رژا ...  دمیقشنگش را شن يصدا

 زد و دستم را گرفت  يپر از شوقش افتاد لبخند يتو چشم ها نگاهم

 مطمئن باش ...  شهیخوب م لتحا

 خورده بهتر شده بود ارام گفتم: ا ... ب ...  هی حالم

  ارمیم تیاگه اجازه داد برا ادیاالن دکترت م -

 گفتم: م ... ن ... کجا ... م؟ . یجیگ با

 ...  یمارستانیب

 ... کنه ...  ی: س ... رم درد میحال یرا به اطرافم دوختم و گفتم و با ب نگاهم

 ...  یهوشیماه ب هیعجله نکن تو  دایز

 ماه؟  هی

  يهمه ما را نگران کرد کردیرژا ... مامانت داشت سکته م یاگه بدون زنمیبهم زد و گفت: االن به عمو زنگ م يلبخند

  ؟ی... هست یبهت گفتم: تو ... ک با

  ؟یتو دستش برگشت طرفم و گفت: چ یگوش

  ستین ادمی...  یچیشده ... ه ی... سرم خال ادینم ادمی من

شده ...  يجور نیچرا ا ایخدا کنم؟یکار م یجا چ نیهستم؟ ا یمن ک شهی... باورم نم زهیبود اشکهام بر کیکردم و نزد بغض

 کمک کن ... 

 نداره باشه ... ارام باش ...  یاشکال رژا

 ن بود ستادهیباز شد و دکتر امد داخل همراهشم دو تا پرستار بودن که چپ و راستش ا در

 به دستگاه سمت راستم انداخت یو نگاه گرفتیکه نبض را م یزد در حال يبهم کرد و لبخند ی... نگاه 

 ...  یبرگشت ی: سالم دخترم ... خوشحالم به زندگگفت

 به دکتر کردم و برگشتم گفتم: ... ممنون  ینگاه

  مرخصت کنم يزود تونمی... پس حالت خوبه م یزنیگفت: ا تو حرفم م طنتیش با

 بخندم که صورتم را از درد جمع کردم  خواستم

  نیدختر خوشگلمون بزن نیمسکن به ا هینکن خانم پرستار  تی... خودت را اذ یخوشحال دمیگفت: باشه فهم عیسر

 به دکتر گفت ...  ییها زیچ هیام را چک کرد و  یاتیح میامد جلو و عال پرستار

 ممکنه؟  يزیچ نی... مگه همچ ستین ادشی یچیکه ه گهیدکتر رژا م ياقا دیببخش
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 شنیم یمشکالت نیها بعد از بهوش امدن دچا رهمچ ماریاز ب یتعجب نکردم ... چون بعض ادیبرگشت سمتم و گفتم: ... ز دکتر

 ...  گردهیحافظه اش برم يو به زود شهیحالش خوب م نی... اما نگران نباش

 بهش اب دم؟  تونمیگفت: م اش را بهم دوخت ورو به دکتر یعسل يو چشم ها برگشت

 نداشته باشه  ادیمخلفات ز دیغذاش از سوپ شروع کن ي... برا میکم کم شروع کن دیکم ... با یلیخ

 هست غدا نخوردم . یاسم غذا را اوردن گشنه ام شد و دلم به قار و قور افتاد .انگار صد سال تا

  رونیر ها رفت بسفارشات به پرستا یدهنم را قورت دادم ... دکتر بعد کل اب

  ه؟یبهش کردم و گفتم: اس ... مت ... چ ینگاه

 بهم زد و گفت: ارسام ...  يلبخند

 گشنمه ...  من

  میبه حرفش گوش کن دیگفت با یکه دکتر چ يدیاب دستش بود گفت: د وانیکه ل یسمتم و در حال امد

 ی... اما اگه االن به عمو و زن عمو بگم از خوشحال اوردمیصداش را در ن نیهم يبرا نمیب یدارم خواب م کردمیفکر م شبید

 بشه  دایهم پ نیاالناست که سر و کله روژپ گهی... د ارهیبال در م

را داشت  یکه خوردم.برام حکم زندگ یذره اب هیاز اب را بخورم . اون  کمیکرد کمک کنه که  یسرم و سع ریرا برد ز دستش

  گذاشتزیرا رو م وانیگرفتم ... ل يجون تازه ا

 دیدر اورد وامد گذاشت پشتم و بعد مالفه را روم کش یسمت کمد و از توش بالشت رفت

 جوجو  ي: سرما نخورگفت

 صورتم درد گرفت يعضله ها یکردم بخندم ول یسع

 ...  يبا مزه شد یلیو گفت: خ رخندهیارسام زد ز دوباره

 کردم و اون متوجه نشد  یاخم کمرنگ یدلم خوشحال شدم ول ته

 خوشحالش همه جا را برداشت  ي.صدا کردیصحبت م یکی.داشت با  رونیبلندشد و رفت ب یرو صندل زا

 دوباره درد گرفت چشم ها را بستم و خوابم برد  بدنم

 به اصطالح خودم اشنا شدم واالن هم تو راه برگشت به خانه بودم. يهفته گذشت و من با مامان و بابا هی

 . افتهین میبرا یمراقبم بود که اتفاق یذوق داشت و ه یلی.مامانم خ

 پام خون کنن ...  يوارد خانه بشم جلو خواهمیم یسفارش کرده بود که گوسفند بخرن و وقت ی.تو راه کل

 کنم داینجات پ یسردرگم نیکه از ا خواستیرا م ییجا هی... فقطدلم  اوردمیسر در نم چیکار ها ه نیا از

 شناختم ...  یکس را نم چیه اورد یبه ذهنم فشار م ی... هر چ 

 ها امده بودن ...  یلیاز روز اول منتقل شدم به بخش ... خ بعد

 به وجد امدم  اقیهمه شور و اشت نیا از
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 ام خوشحال شدن ...  یهمه از سالمت نیبودم که ا یخودم گفتم حتما تو گذشته ادم باحال با

 جا بزرگ شدم ...  نیا یبچگ به خانه ... خانه که به گفته مامانم از میدیرس خالصه

طاق  هیدر  يشده بود و جلو دهیکش وارید يباال يخاردار فانتز يها میقشنگ بود ... س یلیداشت و به نظرم خ يدیسف ي.نما

 نبود تعجب کردم  یمیقد ادیبود ز زونیازشون او اهیبزرگ بود گل و گ

 زدم  يبه خود لبخند خود

 ه دخترم؟ ام کنار گوشم گفت: خوشت اومد مامان

 ...  ستیساز ن یمیقد ادیقشنگه ... اما به نظرم ز یلیجا خ نیا اره

 مامان رفت تو هم و نگران شد چهره

 يجا هیرا به  یمیتا خانه قد میخرج کرد یما کل ادیبه نظر م يطور نیگفت: نه دخترم ا عیدهن باز کنه که بابا سر خواست

 ...  میاریلوکس و قشنگ در ب

 جا محشر شده ...  نیدرسته ... ا و گفتم: دمیخند

که خدا تو را  میکن ی... خدارا شکر م ستین یچیتو ه یها در برابر سالمت نیدستم را گرفت برگشتم سمتش و گفت: ا مامان

 دوباره به ما داد 

 خوشحالم که شما ها را از دست ندادم  یلیشانه مامان گذاشتم و گفتم: منم خ يرا رو سرم

 يزیکه سر گوسفند چاق و زرد رنگ را گرفته بود چ یکیبود و داشت به  ستادهیعقب تر افتاد ارسام ا به چند قدم نگاهم

 ...  گفتیم

وجود داره و من فقط دوست داشتم  یی... تو چشم هاش حس اشنا یچ يبرا دانمی... نم دیدلم لرز دمشیکه د یهمان روز اول از

 نگاهش کنم 

 کردنیم یو کوچه شلوغ شد ... همه با هم احوال پرس دنیهم از راه رس گهید نیچند تا ماش قهیچند دق بعد

 دیسف يکمر نیکرده بود از ماش یدوستم معرف نیبهتر سویو خودش را گ مارستانیکه روز دوم امده بود ب يگندم گونه ا دختر

 شد  ادهیپ یرنگ

 بوق رفت . هیراننده اش دست تکان داد و اونم بعد زدن  يبرا

تو همان  رونیهامون بکشه ب لیفام يخودش را از ال به ال کردیم یکه لبخند به لب داشت سع یو در حال.برگشت سمتم 

 چه قدر فعال بود! کردیاش را سفت م يو گره روسر کردیم یحالت هم داشت احوال پرس

به خدا داشتم بدون  يخوشحالم که خوب شد یلیبا شوق بغلم کرد و گفت: رژا خ دیبهم رس یحالتش خنده ام گرفت وقت نیا از

  کردمیتو دق م

 هینکردم اخه رژا  یجون ان قدر ذوق کرده بودم که اول با شما احوال پرس وایش دیبرگشت سمت مامان و گفت: ببخش بعد

 بغلش نکنم  کنهیبهم نگاه م يجور نیا یوقت ومدیتو صورتش داشت و من دلم ن یحس ارامش
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ارامش همه  هیدخترم اون ما یگیجون راست م سویگ يهم خوش امد یلیاره خند يرادیا زمیبا خنده گفت: نه عز مامان

 ماهاست 

همه منتظر بودن که اون قصاب گردن اون گوسفند طفل معصوم را بزنه و من از  میو برگشت میبابا به خودمون امد يصدا با

 روش رد بشم ... 

و اشک تو چشم هام جمع شد ودست  دنیوع کرد به تپرا به طرف دهن گوسفنده برد قلبم شر یاب معدن یارسام قوط ی.وقت

 خودم نبود 

 خودش را نجات بده کردیم یو سع زدیزبانم همش دست و پا م یکرد اون ب نیجلو رفت وگوسفند را نقش زم قصاب

  ختیر نییکس بهم کمک نکنه اشک از چشم هام پا چیمن را ببره و ه يهم بخواهد گلو یکیکه  نیتصور ا از

 رفت جیهم دست هام را گرفت ... سرم گ سوین با امد جلوو گ... ماما 

 شده؟ ...  یرژا؟ چ یخوب کردنی... همش ازم سوال م 

 اون هواسش بهم نبود  یول دمیاش را د یعسل يرا چرخوندم طرف ارسام ... چشم ها سرم

 ...  نینشستم رو زم هیمامان و بق يها یاون همه حرف ها و نگران نیب ي.مجبور

 با عجله امد به طرفم چشم هام را بستم ...  بابا

تو بغل بابام  دمیصلوات فرستادن و متقابلش چشم هام را باز کردم و د يو هوا معلق شدم ... صدا نیلحظه رو زم هی يبرا

 یحرکت گهیجان شد و د یو سر اخر هم ب زنهیتو خون خودش داره غلت م چارهیگوسفند ب دمیهستم ... سرم را کج کردم و د

 نکرد 

 ...  ختیاز کنار چشمم فرو ر اریاخت یدرد گرفت و اشک هام ب سرم

  دادیتو ذهن بود و ازارم م چارهیجون دادن اون ب ری.همش تصو

 نینگاهش کنم ... تا ا دادیو نور افتاب اجازه نم دیچیام پ ینیب يتو اهیگل و گ يکردم بخوابم ... بو یهام را بستم و سع چشم

 چشم هام را باز کردم يو ال افتاد يا هیکه سا

 دمیسرم د يبودن راباال دهیروش کش بایز یلیخ یکه طرح یرنگ یاب سقف

 ... بهم ارامش داد و ارام خوابم کرد  

 داشت یتازگ میبرا يهمه جا نییباعث شد از خواب بپرم ارام از تختم امدم پا ییصدا

اتاق نگاه  يو کمدم و همه جا شمیارا زیلذت بخش بود به م میبرا به رنگ اسمان که واقعا يها واریو د دیاتاق با نور سف هی

 کردم 

 شده بود  زانیتاب کوچک هم وسط اتاق او هی

 شدم الشیخ یب یشدم ... هنوزم ناراحت بودم ول يجور نیا یچ يافتاد برا ادمیشدم  بلند

 ام بدنبود افهیانداختم ق نهیبه خودم تو ا یتخت بود را پام کردم و نگاه نییکه پا يسبز يها يابر ییدمپا
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زود تر اون ها  یهر چ دیابروهام دو سه تا مو کوچولو در اورده بود با ریحال بود ز یسبزم ب يبود دورم و چشم ها ختهیر موهام

 من حساس بودم  یو بور بود ول شدینم دهیکه اصال د نیرا بردارم ... با ا

 بوده باشم ...  يطور نیقبال هم ا دیشا ؟یچ يبرا دونمی... خودمم نم 

 باشم ... حتما کار مامانم است ! دهیکه خودم اون ها را پوش امدینم ادمیتنم بود  دیشلوار سف هیو  یصورت شرتیت هی

چون همه  میخونه هست يانداخت ... معلوم بود طبقه باال رونیبه ب یدر نگاه يسمت اتاق و در را ارام باز کردم و از ال رفتم

 رونی... شجاع شدم وارام رفتم ب امدیم نییصدا ها از پا

 و با دقت نگاه کنم  ستیجاش خبردار ن چیو االن روحم از ه کردمیم یخونه که قبال توش زندگ خواستمیم

 ...  ادینم ی... رفتم سمت پله ها تا مطمئن بشم کس 

و دستگاه  يد یال س هیسپرت قرمز . دست مبلمان چرم ا هیبه همراه  ییرایبه طبقه باال انداختم سه خوابه پذ ینگاه بعد

 ...  خچالیظرف شور و  هی... و  باشیو اپن ز یمشک يها نتیاشپز خانه کوچک با کاب هیو  زیو م لیتردم

 قشنگ و هم پر از امکانات است . یلیخودش هم خ يجا برا نی.ا

 دیکه حتما با دمیکه داخل اتاقم هم دو تا در د نیا ریبود به غ یبهداشت سیسرو هیاز اتاق ها را باز کردم  یکی.رفتم جلو و در 

 دختر به تو چه ...  یدرست کردن ... اخه مگه تو فضول گهید یکیو حمام باشه بازم  سیسرو

بود ...  ختهیدرهم وبرهم و شلوغ دور واطرافم ر زیتر بود و درش را باز کردم ... همه چ کیدر که به اتاقم نزد هی يجلو رفتم

 شدم ...  يرا بستم و داخل اتاق اخردر  امدیخوشم ن

کنار  یدراور نقل هیو  داسیکمد اسپرت اد کیاتاق ست شده بود  لیاش ناز بود و با وسا ییمویبه اطراف افتاد رنگ ل نگاهم

 اش را برداشتم عطرش فوقالده بود باهاش دوش گرفتم یکیعطر مختلف بود  يا شهیپر از ش زشیتخت هم ان جا بود و رو م

 کردمیم یجور که داشتم با لذت فضول نیجلو رفتم ... هم کردیم ییخودنما یمشک تاریگ هیتخت هم  يلکن هم باز بود روبا در

 است؟  يجور نیا یچ ي.برا دانمی.نم شمیزود خسته م یلیخسته شدم ... خ

 دادم  احساس کردم مالفه را کنار رمیز يتخت ولو شدم ... جسم سرد يرا کنار تخت گذاشتم و رو تاریگ

 اش گوش داد  یقیموس يهدفون هام را کردم تو گوشم و ارام به صدا دمید یمشک کیش ریپل يریت یام پ هی

 يبه شانه ا ياز شانه ا شدی... چشم هام تازه داشت گرم م دمیفهم ینم یچیبود و ه یهمش خارج یبخش بود ول ارامش

 کردم یبود قالب ته تادهسیسرم ا يارسام که باال دنیزدم برگشتم و با د یغلط گهید

 جا ...  نی... ا دونستمیارام بلند شدم و گفتم: ارسام ... من ... من نم کردیتعجب بهم نگاه م با

 عصرش سرد و خنک بود يصورتم اورد بو کیرا خم کرد و نزد سرش

 رژا ... حالت خوبه؟  یگیم يدار یزد و گفت: چ یحیمل لبخند

 اجازه وارد اتاقت شدم ...  یب دیشدم ببخش کنجکاو کمی: اره خوبم راستش گفتم

 نداره خودت را ناراحت نکن  یاندختم و گفت: اشکال نییسرم را پا دمیخجالت کش یبه سر تا پام کرد کم ینگاه
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 هنوز ضعف داشتم هدفون را از گوش هام در اوردم یتخت بلند شدم ول يسمت کمدش از رو رفت

 است  یخون دمیش کردم و دبه لباس تن یدستش بود ... نگاه يزیبل

 حالت خوبه؟  ؟يشد يجور نیشده؟ چرا ا یگفتم: چ ستادمیجلوش ا قیشد و با عجله رفتم سمت و دق یدلم خال ته

 سمتم ونگاهش دلم را لرزاند . برگشت

 وانهیدارم د دانمی... نم یگیم يدار ی... چ کردمیکار م یچ دیبا امدیسرش م ییبوداگه بال دنیبغضم در حال ترک دی.چونه ام لرز

است ... نه! نه!.نه ... چرا  يا گهید زیچ هیپسر عمو ... برات  ری... خودت را به اون راه نزن رژا ... قبول کن که ارسام به غ شمیم

 چرا درسته ... 

 چشم هاش ینگاهم افتاد به عسل انیگر يصورتم راباال اورد با چشم ها یدست

 ...  يکه ناجور من را گرفته بود چه حس بد یخاص برق هیپر از جذبه  کردیفرق م نگاهش

 بهم دست بزنه خواستیدلم نم دمیرا عقب کش خودم

 خون اون گوسفنده بود نگران نباش من خوبم  نیا ؟يدیشد ارام گفت: ترس خکوبیبهم م نگاهش

 را تکان دادم و گفتم: خداراشکر  سرم

  ؟يکردیگوش م یکرد و گفت: چ یتو دستم نگاه يهندزفر به

 تخت برداشتم مال تو است؟  يرا از رو نیبکنم ا یخسته شدم و خواستم استراحت دونمیرا به طرفش گرفتم و گفتم: نم هدفون

  اره

 ...  خونهیم یچ دمیداره نفهم یخارج ياهنگ ها همش

 اش را برات ترجمه کنم  یکی یخواهیم

  ؟يتو بلد مگه

 ان جا بزرگ شدم  یکه از بچگ نیخوب مثل ا اره

  ؟يهم لهجه دار نیهم يبرا

 اونم من! لهجه؟

 نداره  هیداره که مال بق یتن خاص هیخوب صدات  اره

  ن؟ییپا يبر یخواهینم ی... راست شنومیم يزیچ نیباره همچ نیجالب اول چه

 ...  یاز گذشته ام بگ میبرا کمی خواهمیشلوغ است راستش م یلیان جا خ نه

 که  یکن یفکر نم رژا

 بدونم  دیه باوقتش گهید نه

 اهنگ گذاشت  کیو  دیرا کش يهندزفر باشه

 صداش معرکه است  لورمیطرفم و گفت: من عاشق ت برگشت
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 هست؟  یام شد اخم کردم و گفتم: خوب حاال ک يحسود گفتیبه خود به اون دختره که م خود

 ...  یخواننده اون طرف هی

 شک گفتم: خوشگله؟  با

 ...  یپرسیم یچ يخوب برا اره

  ش؟یدیباال انداختم و گفتم: تا حاال د يا انهش

 نه بابا ...  من؟

بعد که صدام زد بازم تو همان حالت  هیبدنش افتاد .دو ثان يعضله ها يرا در اورد خود به خود نگاهم رو زشیبل يدفعه ا کی

 بودم

 انداختم  نییسرم را پا عیخودم امدم و سر به

 که بازوم را تو دست هاش حس کردم  نیبود بخورم زم کیکرد و نزد ریگ تاریبرم سمت تخت که پام به گ خواستم

 رفت  رونیاز ذهنم ب عیکوتاه ... اما سر یلیتصور خ هیتو سرم زده شد ...  يتند زد جرقه ا قلبم

لباسش هم بد  ریقلبش از ز يبمانم ... صدا يجور نیتا ابد هم خواستی... را دوست داشتم دلم م قشیدق ينفس ها يصدا

بود سرم را  یبازم بهشون نگاه کنم ... با هر جون کندن خواستیشد ... دلم نم يجور هینگاهش  دیکوبیم نهیداشت تو س يجور

 باال بردم 

 يرگه ها يچشم ها یعسل ری... ز شهیگشاد شده نگاهش کردم ... باورم نم يخمارش را بهم دوخته بود ... با چشم ها نگاه

 زدم يبخندل اریاخت یب شدیم دهید يسبز

 ...  يبود دوباره کار دست خودت بد کیزد و ارام نشاندم رو تخت و گفت: هواست کجاست رژا ... نزد يلبخند

 بکشه  قیعم ينفس ها کردیم یوارسام سع زدیکردم و امد کنارم نشست هنوز هم قلبم تند م یکوچک تشکر

کردم  ینگاهش نکردم و سع گهید کردیسرش را گرم م کار ها نیو هدفونش را جدا کرد داشت با ا يبرد طرف هندزفر دست

 اهنگ شروع شد  هیکنم و بعد چند ثان ادیفاصله ام را باهاش ز

 خوب اونم حق داشت ...  یناراحت شدم ول یکمیام ...  یبود که دست و پا چلفت نیشدم منظورش ا رهیخ نهیبا اخم به ا من

با لدت به  نیهم يبفهمم ... برا تونستمیداشت که فقط من م یش لرزششروع کرد به ترجمه اهنگش صدا میارام برا ارسام

 صداش گوش کردم ... 

Once upon time 

 يروزگار يروز

A few mistakes ago 

 کیاز چند اشتباه کوچ قبل

I was in your sights 
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 تو بودم دیدر معرض د من

You got me alone 

 يکرد دایتنها پ منو

You found me 

 يدکر دایپ منو

You found me 

 يکرد دایپ منو

You bound me 

 يوابسته کرد منو

I guess you didn’t care 

 ينداد یتیاهم کنمیم فکر

And I guess I liked that 

 کار خوشم اومد نیاز ا کنمیفکر م و

And when I fell hard 

 که سخت عاشق شدم یوقت و

You took a step back 

 یبه عقب برداشت یقدم

Without me, without me, without me 

 من،بدون من،بدون من بدون

And he’s long gone 

 و عاشقه فتهیاو ش و

When he’s next to me 

 که کنارمه یوقت

And I realize the blame is on me 

 منه يکه سرزنش رو فهممیمن م و

Cause I knew you were trouble when you walked in 

 يکه دردسر دانستمیم يوارد شد یوقت چون

So shame on me now 

 منه يسرزنش رو یکل حاال

Flew me to places i’d never been 

 منو برد که تا حاال نرفته ام ییجاها به
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So you put me down oh 

 ،آهیرو)گردن من انداخت زیتو (همه چ پس

I knew you were trouble when you walked in 

 يکه دردسر دانستمیم يوارد شد یوقت

So shame on me now 

 منه يسرزنش رو یکل حاال

Flew me to places i’d never been 

 منو برد که تا حاال نرفته ام ییجاها

Now i’m lying on the cold hard ground 

 کشمیسخت و سرد دراز م نیزم يرو حاال

Oh, oh, trouble, trouble, trouble 

 اوه،اوه،دردسر،دردسر،دردسر

Oh, oh, trouble, trouble, trouble 

 اوه،اوه،دردسر،دردسر،دردسر

No apologies 

 ستیدرکار ن يا یعذرخواه چیه

He’ll never see you cry 

 نهیب یکردنت رو نم هیگر چوقتیه

Pretend he doesn’t know 

 دونهیکه نم کنهیم وانمود

That he’s the reason why 

 لیاون دل که

You’re drowning, you’re drowning, you’re drowning 

 شدن توئه،گرفتار شدنت،گرفتار شدنت گرفتار

And I heard you moved on 

 يکه گذشته ا دمیشن

From whispers on the street 

 ابانیخ يتو يهمه زمزمه ها از

A new notch in your belt 

 جانتیه يرو دیجد یشکاف

Is all I’ll ever be 
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 خواهم بود شهیهم يکه برا هیزیچ

And now I see, now I see, now I see 

 نمیب یم نم،حاالیب یم نم،حاالیب یحاال م و

He was long gone 

 و عاشق بود فتهیاو ش که

When he met me 

 دیکه منو د یوقت

And I realize the joke is on me 

 خنده منم هیکه ما دمیمن فهم و

I knew you were trouble when you walked in 

 يکه دردسر دانستمیم يوارد شد یوقت چون

So shame on me now 

 منه يسرزنش رو یکل حاال

Flew me to places i’d never been 

 منو برد که تا حاال نرفته ام ییجاها به

So you put me down oh 

 ،آهیرو)گردن من انداخت زیتو (همه چ پس

I knew you were trouble when you walked in 

 يکه دردسر دانستمیم يوارد شد یوقت

So shame on me now 

 منه يسرزنش رو یکل حاال

Flew me to places i’d never been 

 منو برد که تا حاال نرفته ام ییجاها

Now i’m lying on the cold hard ground 

 کشمیسخت و سرد دراز م نیزم يرو حاال

Oh, oh, trouble, trouble, trouble 

 اوه،دردسر،دردسر،دردسراوه،

Oh, oh, trouble, trouble, trouble 

 اوه،اوه،دردسر،دردسر،دردسر

When your sadest fear comes creeping in 

 شهیوارد م دنیترست درحال خز نیتر گنیکه غم یوقت
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That you never loved me or her or anyone or anything Yeah 

 آره یرو دوست نداشت يا گهید زیکس و هرچهر ایاونو  ایمنو  چوقتیتو ه که

I knew you were trouble when you walked in 

 يکه دردسر دانستمیم يوارد شد یوقت چون

So shame on me now 

 منه يسرزنش رو یکل حاال

Flew me to places i’d never been 

 منو برد که تا حاال نرفته ام ییجاها به

So you put me down oh 

 ،آهیرو)گردن من انداخت زیتو (همه چ پس

I knew you were trouble when you walked in 

 يکه دردسر دانستمیم يوارد شد یوقت

So shame on me now 

 منه يسرزنش رو یکل حاال

Flew me to places i’d never been 

 منو برد که تا حاال نرفته ام ییجاها

Now i’m lying on the cold hard ground 

 کشمیسخت و سرد دراز م نیزم يرو حاال

Oh, oh, trouble, trouble, trouble 

 اوه،اوه،دردسر،دردسر،دردسر

Oh, oh, trouble, trouble, trouble 

 اوه،اوه،دردسر،دردسر،دردسر

I knew you were trouble when you walked in 

 يکه دردسر دانستمیم يوارد شد یوقت

Trouble, trouble, trouble 

 دردسر،دردسر،دردسر

I knew you were trouble when you walked in 

 يکه دردرسر دانستمیم يوارد شد یوقت

Trouble, trouble, trouble! 

 دردسر،دردسر،دردسر
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 به ارسام انداختم و گفتم: قشنگ بود  ینگاه

  ؟یستیزد و گفت: گرسنه ن يلبخند

دوست ندارم برم تو  یامد کردم و گفتم: چرا اتفاقا ول یداشت صداشون در م به دل و روده ام که یرا کج کردم و نگاه سرم

  تیجمع

 .! يبخور ارمیب يزیچ هیبرات  رمینداره م يرادیو گفت: ا نهیرفت جلو ا دیبه موهاش کش یشد و دست بلند

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: از کجا؟  با

 توش باشه  ییها زیچ هیباال فکنم  خچالیسمتمو گفت: از  برگشت

 ...  امیو گفتم: باشه ممنون پس منم همرات م دمیخند

  باشه

 و من رفتم سمت پله ها و ارسام رفت تو اشپزخانه ...  میهم از اتاق خارج شد با

  ؟ی... حداقال اون خوشحاله ... اما من چ شدیحالم خوب م دمیشن یمامان را که م اقیپر اشت ي.صدا

 ...  ارنیب ادمیاون را به  خواهدینم یافتاده که کس ییگذشته ام چه اتفاق هابال سرم اومد؟ تو  نیا چرا

 . شمیم وانهید یو سر درگم يخبر یب نیدارم از ا ارمیب ادیرا به  یکمکم کن زود تر همه چ ایخدا

و گفتن چند تا  لشیفام و هیاشنا کردن من با بق ریبگه .اما اون به غ میبرا ییها زیچ هیاز مامان خواهش کردم تا  ی.تاحاال کل

کنن  یرا ازم مخف ییها يزیدارن چ یبودن ... سع يطور نیهم که هم هیبق گفتیبهم نم يا گهید زیربط چ یب يحرف ها

 ...  چاندیارسام موضوع را پ نی... مثال هم کنمیحس م یرا بخوب نی.ا

 ام با خبربشم ...  یاز همه چ دیمن با یول

  ؟يبلد ينشستم و گفتم: تو اشپز یتو اشپز خانه و رو صندل رفتم

 ...  نیفقط شما خانم ها بلد نیفکرد ؟یسمتم و گفت: پس چ برگشت

 ...  ادینم ادمیاالن  دمیشا ستمیبلد ن یچیراستش من ه یباال انداختم و گفتم: خوبه ول يشانه ا یتفاوت ی.با ب

  یدرست کن ینداشت ادی يزیقبال هم چ پر از خوراك گوشت جلوم گذاشت و گفت: نه تو یبشقاب طنتیبا ش ارسام

 ارسام  یبد جنس یلیکردم و گفتم: خ اخم

  نیکرد وگفت: لطف دار میسرش گذاشته بود خم شد و تعظ يکه رو یو کاله شبندیاون پ با

  خورمیگوسفنده افتادم وقاشق را نرفته برگردوندم تو ظرف و گفتم: نم ادی کدفعهی

  ستین یکنیکه تو فکر م ياون بد مطمئن باش دست پختم به ؟یچ يبرا

 از گوشتش بخورم  تونمینم شهیحالم بد م افتمیاون گوسفند م ادمی یانداختم و گفتم: نه راستش وقت نییرا پا سرم

 خنده  ریبود بعد هم زد ز دهیهنگ يا قهیدو دق ارسام

  ستیزدم اره؟ خوب دوست ندارم زور که ن يکردم و گفتم: حرف خنده دار یاخم
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 زده بود ...  خیگوشت  ستیکه گوسفنده ن نیکه از خنده سرخ شده بود گفت: بابا ا یالح در

 ,واقعا؟ 

 گم  یباش بهت دروغ نم مطمئن

 خوب باشه  یلیمنظورم ... خ نه

بهش  یلذت بخش بود نگاه میبرا یلیخ خوردمیرا که ارسام برام درست کرده بود را م يرا تو دهنم گذاشتم و ارام غذا قاشق

 ...  کردیخودش قهوه درست م يم داشت براکرد

 کار کنم ... من به ارسام عالقه دارم . یچ دیکه تو دلم هست با یحس نیبا ا حاال

 ... چرا؟  کنمیاشتباه م دمیبودم و اون را دوست داشتم ... شا يطور نیتو گذشته هم هم گهیهم بهم م یحس هی.

 بکنم یاشتباه نیهمچ دیبا چرا

است و  تیباشه اون جذاب و مهربان و با مسئول امدهی.. نه امکان نداره که من تو گذشته از ارسام خوشم ن. ستیممکن ن نیا

  رهیگیاون شکل م يکه داره تو قلبم و ذهنم و روحم برا یقشنگ یحس نیا

 ...  شمیکلمه نابود م یواقع يباشه به معنا نیاز ا ریکنه اونم من را دوست داشته باشه اگه که غ خدا

*** 

 کنم هیگر ریدل س هی خواستیدلم م کردیزانو مامان گذاشتم و ارام نازم م يرا رو سرم

 ...  رهیدر م رشیاز ز پرسمیوقت ازش سوال م هر

و دو  یعالقه داشت یاتفاق برات افتاده به نقاش نیکه ا يخوندیکه دانشگاه حقوق درس م گهیم دمیبابا در مورد درسم پرس از

 هم شرکتت داده شده  شگاهیتو نماهات  یسه تا از نقاش

به  دیشا نمیرا بب دمیکه تاحاال کش ییها یهمه نقاش خواستیبهم گفتن ... دلم م يدیجد يها زیچ هیذوق کردم بالخره  یکل

 ستیمعلوم ن ارمیبه خاطر ب يزیچ دنشونید

و برگردونمشون و البته  میکه بر دیاموزشگاه و با يگفت که اون ها تو یکردم قبول کرد ول ییتقاضا نیاز مامان همچ یوقت

 هاشونم فروخته شده  یبعض

بهم اجازه داد  یبابا در صورت نمیاون جا را هم ببب طیاصرار و خواهش ازشون خواستم که اجازه بدن من هم برم و مح یکل با

 ادیهم همراه من ب سویکه گ

قبول کرد وقرار شد هر چه زود تر خودش را برسونه تا حرف هام  دنیرا گرفتم اونم بعد شن سویکله قبول کردم و شماره گ با

 ...  میبر

  زدنیمبل کناربابا نشسته بودن و با هم حرف م ارسام

 پول متوجه منظورشان نشدم ییاز فورش سهام و جابه جا دمیشن ییها زیچ هی

 رفتم باال تا حاظر بشم  الیخ یب نیهم يبرا



  

 

یانودهشت کتابخانه کاربر انجمن نودهشتیا atefeh-jon  –مرد مغرور من                               

wWw.98iA.Com ٩٨ 

 به لباس هام انداختم.خوب بودن  یداشتم نگاه اجیتنوع احت کمی...  دیپوس یخانه م نیداشت کم کم تو ا دلم

 بود را باز کردم و ساعت را دستم کردم  زیجعبم را که رو م در

 زنهیهمه انگشتر هام و دستبند هام داره برق م ریز يزیچ هی دمیدرش راببندم که د خواستم

 ...  دمیخوشگل قرمز د يها نیرنگ با نگ دیسف فیدستبند ظر هیو رو شون کردم بالخره ته جعبه  ریشدم و ز کنجکاو

 منتظرمه سویگ گفتیکه م دمیمامان را شن يکه صدا کردمیجور داشتم نگاهش م نیهم

ام را سفت کردم و با عجله امدم  يرابرداشتم روسر فمیبود بستمش ک یام و با هر سخت گهیعجله انداختمش رو دست د با

 خارج شدم خداحافظ گنده از خانه هیبا  نییپا

نشسته  نیکه تو ماش دمیرا د سویامد گ رونیاز در خانه که ب بردیو حوصله ام را سر م کردیسفارش م يجور نیمامان هم البته

 دستم را بلند کردم و براش دست تکان دادم ...  دادیچراغ م میبود و از دور برا

  میهم داخل اموزشگاه شد با

مدت  نیام را تو ا امدنیو علت ن کردنیم یها هم باهام احوال پرس یو بعض کردنیاز بچه ها با تعجب بهم نگاه م بعضی•

 دنیپرسیم

همه  ينداشتم که بگم ... دوست داشتم راستشو بگم ... اما سرتاپا يزیچون چ زدیم سوحرفیمن گ يساکت بودم و به جا •

 بره ب ییاز ماجرا بو یکس خواهنیچرا نم دونمیمون را دروغ پر کرده بود ... نم

 از اتاق ها شدم یکیرفتم جلو و داخل  دادیم حیاز دوست هام توض یکی يداشت برا سویکه گ يجور نیهم

 بودن . دهیکش قهیقشنگ و با سل یلی... خ یاز تابلو نقاش پر

 تابلو هام مال من باشه نیاز ا یکیممکنه  یعنینظر گرفتم ...  ری.محوشون شدم و تک تک همه را ز•

  دمیاش دست کش یکی يلو و رورابردم ج دستم•

 امد ...  ینم ادمی یچیبه مخ اکبندم فشار اوردم ه یهر چ •

 ادیبه  ياون وقت چطور ؟یباشم چ دهیها را کش ینقاش نی... حالم بد شد ... اگه من ا يارین ادیبه  یچیه یقدر بده وقت چه•

  ارم؟یب

 ...  گهینم یچیه چکسیبمانم چرا هتا اخر عمرم تو حسرت  دیبا ؟یچ ادین ادمیوقت  چیاگه ه •

 خلوت و اشک تو چشم هام را پاك کردم  اطیاتاق خودم را رسوندم به ح از•

 افتاد  یمرد مسن يونگاهم رو برگشتم•

 کرده بود. یبود اخم ترسناک نیسنگ میبرا نگاهش•

 را باال داده بود  شیجوگندم يبود و موها دهیطرح دار پوش یکت مشک هی.•

 اهش کردم ترس نگ با•

 جا؟  نیا نیامد ییدر امد ... با چه رو صداش•
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 را باز کردم و ارام گفتم: سالم  دهنم•

 نگاهش پر از خشم بود  ستادیجلوم ا قیبگم به سمتم و امد و دق يا گهید زیخواستم چ تا•

باشن  ستادهیقاتل جلوشون ا هیبود که انگار  یاخه نگاهش مثل کس ارهیسرم ب ییبال هیدهنم را قورت دادم و منتظر بودم  اب•

 را خفه کنه ...  خواهدطرفیو اون م

 شما تمام شده ...  يبرا یدختر خانم؟ همه چ يامد یچ ياش اورد و گفت: برا یشانیپ يرو ینچی•

 بگم ...  دیبا یچ دونستمیاشک تو چشم هام جمع شده بود نم کردمیبهت نگاهش م با•

 ...  نیکنیصحبت م یدرباره چ دونمیمهام تکان دادم و گفتم: من ... ن لب•

 ندارم  يبا شما کار گهیمن د یخانم سعادت نیجا بر نیگفت: از ا يزیام يو با لحن تهد شتشیرا برد پ دستش•

 لرزان گفتم: من ...  ییرا قورت دادم و با صدا بغض•

  نیزنیا به اون راه مخودتون ر نیباش مانیکه پش نیا يسمتم و گفت: مگه با شما نبودم ... به جا برگشت•

 رونیرا فشار دادم و با عجله از در خارج شدم و رفتم ب فمیدستم محکم بند ک با•

 شده؟  یو گفت: رژا ... صبر کن چ دیمن را د سویسر راه گ •

 اشک تو چشم هام را پاك کنم جوابش را ندادم کردمیم یجور که سع نهمی•

... دارم  گهیهم نم يزیچ چکسیبرخورد کرد ... چرا ه يجور نیچرا باهام ا کار کردم یمگه من چ نییسرم را انداختم پا •

 ...  شمیم وانهید

قدر  نیچرا ا اروی نیبهم بگه ا ستین یکیشد ... حداقال  يطور نیرسمش نبود چرا ا نیا ایمال منه ... خدا یبدبخت یچ هر•

 ...  رونیمن را انداخت ب پایازم متنفر است که بات

 کار کنم چرا ...  یچ دیبا من•

  امدیپشت سرم م سویشدم گ نینفر ... و تعادلم را از دست دادم و پخش زم هیشدت خورم به  با•

 ماتش برده دمیبعد صداش قطع شد برگشتم سمتش و د هی... اما دو ثان دمی... صداش را شن •

ش را بهم دوخت دستش را طرفم گرفت ا یسبز وحش يبود با شک بهش نگاه کردم چشم ها ستادهیسرم ا يباال یمرد مسن •

 با تعجب بهش نگاه کردم 

 هاش باز شد و گفت: سالم دخترم ...  اخم•

  میو گفتم: بر سویتفاوت رفتم سمت گ یرا پس زدم و از جام بلند شدم و ب دستش•

 ... صبر کن رژا باهات کار دارم  دمیرا شن صداش•

 .نگاهش کردم  دونستیتعجب برگشتم سمتش .اون اسم من را از کجام با•

 محلش نده میبر ایو گفتم: ب دیدستم را کش سوگی•

 محترم  ياقا نیاخم کردم و گفتم: مزاحم نش ستادیعجله خودش را بهمان رساند و جلومون ا با•
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 باهات حرف بزنم  دیگفت: دخترم با عسری•

  نینداره ولمون کن یحرف چیگفتم: اون با شما ه یعصب سوگی•

از گذشته ام  يزی... نکنه چ شناسه؟یمن را م ي... چطور دونستی... اره اونم اسم من را م شناختیاون را م سویگ چرا ه؟یک اون•

 .!. دونهیم

  میدوباره بازوم را گرفت و گفت: بر سوگی•

اره ... اون حق د نیکنیم یرا ازش مخف یهمه چ نیبا دخترم حرف بزنم؟ چرا دار يزاری: چرا نمدمیرا از پشت شن صداش•

 بدونه 

  ؟یهست یعجله برگشتم و گفتم: تو ک با•

 ...  گهیو گفت: رژا ولش کن داره چرت و پرت م دیدستم را کش سوگی•

 کمکم کنه ...  ...  خواهدیاون م سویاخم بهش نگاه کرم و گفتم: ولم کن گ با•

  ؟یهست یتر کردم و گفتم: تو ک شیزد اخمم را ب يطرفش لبخند رفتم•

 تو ام ...  یان داد و گفت: من پدر واقعرا تک لبهاش•

 ...  ياز کجا اورد گهیرا د اتیچرند نی... ا یهام گرد شد و گفتم: چ چشم•

 ...  نیمادرت هستم ... پدر تو و روژ یرا خم کرد و گفت: همشون راسته دخترم من شوهر قبل سرش•

  يگولش را بخور دیبه شما ها ظلم کرده نبا یلیشته خاون تو گذ میبر ایبلند شد: دست از سرمون بردار رژا ب سویگ صداي•

 ...  نیحرف هاتون را ثابت کن نیتونیم يچطور ن؟یدونیم یبه حرفش نکردم و گفتم: شما از گذشته من چ توجهی•

 شناسنامه بود  هیکردم ...  یکرد و بعد به طرفم گرفت نگاه بشیرا تو ج دستش•

 ...  کنهیرا ثابت م زیهمه چ نیتو جواب بدم ا يوال هابه همه س تونمیزد و گفت: من م لبخندي•

 با خشم اون را ازدستم چنگ زد پرتش کرد طرف همان مرده سویرا ازش گرفتم گ شناسنامه•

 شناسنامه را تو دستش گرفت و با خشم بهش نگاه کرد  اونم•

اون را  زارمیمن نم نیکن یم يرژا باز یبا زندگ نیدار مانیاقا پ نیرا گرفت طرفش و گفت: تمامش کن دشیتهد سوانگشتگی•

  نیوارد کن فتانیکث يتو نقشه ها

 يزیزاره من چ یکرده ... چرا نم یرا اون قدر عصبان سویگ ی... چ دونهیاسم طرف هم م یبهت بهش نگاه کردم .اون حت با•

 کنم یگزند يخبر یب نیتو ا دیافتاده ... نبا میبرا یبدونم چه اتفاق دیبفهمم ... نه !من با

 ...  یگفتیرا بهم م یهمه چ ياگه واقعا به فکر من بود گهیگفتم: بسه د سویبا اخم رو به گ •

  گمیرا بهت م یمن همه چ میبر ایبا خواهش گفت: رژا ب سوگی•

 ...  دمیبهت گوش نم گهیخشم گفتم: نه من د با•
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لرزان  يشناسنامه را طرفم گرفت ... با دست ها همان اقاهه برگشت طرفم و دوباره کردیمات و مبهوت بهم نگاه م سوگی•

 گرفتمش و ارام بازش کردم 

 مانیرفت ... پ جیو تار شد ... سرم گ رهیت میبرا ایاسمش دن دنیعکس خودش بود و بعد اسمش ... با د دمیکه د يزیچ ناولی•

 جور ارام صفحه را ورق زدم  نی... هم یسعادت

... سرش را تکان داد و روش را برگردوند  سویچشم هام پر از اشک شد برگشتم طرف گ دمیمامان را تو شناسنامه اش د اسم•

 افتاد ...  نیاسم خودم و روژ ي... از اخر هم نگاهم رو

  دمیرا از اول نفهم نیاون بودم چرا ا هیشب یلیبهش کردم چه قدر خنگم من خ نگاهی•

 ...  شدیاش و صورت سف ییو طال یجو گندم يسبزش موها يها چشم•

 رمیجلوشون را بگ تونستمینم یکنم ول هیگر خواستیپاکشون کردم دلم نم عیصورتم سر يرو ختیهام دونه دونه ر اشک•

 پسش زدم  عیدستم را گرفت سر سویگ •

 کردم وگفت: رژا ...  اعتراض•

 را بدونم  یهمه چ خواهمیو. گفتم: م مانیطرف پ رفتم•

  کنمیم فیرابرات تعر یهمه چ میابرینکن ب کار را نیبا استرس گفت: رژا ا سوگی•

 من اون جاست ...  نیماش میبر ایگفت: ب عی... اون هم سر مانینکردم ورفتم طرف پ یتوجه بهش•

 نشیسمت ماش میصداش بزنم باهم رفت يجور نیا تونستمیسخت بود نم میچرا کلمه بابا برا دونمنمی•

  زنهیحرف م شیبا گوش یداره با نگران يجور نیهم سویگ دمیبرگشتم د •

افتاد دررا باز کردم و خواستم  دشینگاهم به بنز سف رمیبگ میدرست تصم تونمیم يجور نیرا بدونم ... ا یهمه چ دیبا من•

 ...  ینیعقب بش ستیخوب ن نیجلو بش ایکه گفت: ب نمیعقب بش

 م کوچک به حرفش گوش کردم و در را بستم و جلو نشست يچرا مثل بچه ا دونمنمی•

 زد  يو برگشت سمت و بهم لبخند دیرخش نگاه کردم فهم میبه ن میافتاد و از ان جا دور شد راه•

  نیبه صورتم زدم و گفتم: خوب شروع کن یزورک لبخند•

 میهم نهار بخور میبر یموافق ستیجا جاش ن نیاما ا گمیرا بهت م یبه جلو انداخت و گفت: عجله نکن همه چ نگاهی•

  م؟یبزنوکنارش حرف هم 

 دوختم رونیقبول کردم پخشش را روشن کرد نگاهم رابه ب نیهم يبرا رفتیداشت ضعف م دلم•

 ازتون بپرسم؟  يزیچ هی تونمیچهره شکسته اش انداختم گفتم: م ينگاهم رو زیانداخت سمت شاند یجور که م نیهم

 بپرس ...  يدوست دار یسمتم و گفت: اره دخترم هر چ برگشت•

 از شما جدا شد؟  یگفتم: مامانم کو  دمیکش اهی•

 ...  شیپنج سال پ بایگفت: تقر زدیکه راهنما م یحال در•
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  ؟یچ يعجله گفتم: برا با•

 . دمیم حیدر باغ نگه داشت ... گفت: مفصله برات توض هی يرا جلو نماشی•

برگشتم طرفش  میبود امدهیه ها نبار هم با بچ کی یحت یول شناختمیجا را م نیرستوران افتاد ا يشدم و نگاهم رو ادهپی•

 به شانه اش زد یپسر جون و دست هیرا داد دست  نیماش يها دیکل دمید

 کرد؟  نیهمچ یچ يجور مات رفتارش بودم برا نیهم •

 هیممکنه  نیبهش اعتماد کرد یچ يامدم و رفتم سمتش و گفتم: برا رونیصدام زد از توهم ب دید فیو من را بالتکل برگشت•

 ... 

 تر بهش اعتماد دارم  شیاز چشم هاهم ب هیبهم زد و گفت: نگران نباش دخترم اقا سجاد پسر خوب بخنديل•

 بهیغر هیباشه فکر نکنم درست باشه ... به  یهر چ یول دیهام گرد شد و گفتم: ببخش چشم•

 ...  شناسمیمن اون را از بچگش م ستین بهیرا قطع کرد و گفت: اون غر حرفم•

 دیپرسیو احوال م کردیسالم م شدیاز کنارمون رد م یبود ... هر ک ی... باغ خوشگل میو با هم داخل رستوران شدرا تکان  سرم•

 کردیم یهم با سر باهمه احوال رس مانیو اقا پ

ختن اندا یبهم م یبینگاه عج هیاقا ... حالتون چطوره اقا ... و بعد  میخوب گفتنیم یو ه شناختنیچه قدر جالب همه اون را م •

 ...  رفتنیوم دنیخندیو با هم م

 اش پرت شده بود  یهواسش نبود چون هواسش به گوش مانیو اقا پ میدید یها را فقط من م نای•

 اش جا خوردم  عیام زنگ خورد برگشت سمتم ازعکس العملش سر یگوش کدفعهی•

نگاهش پر از خواهش بود  يهاش افتاد توعمق چشم  يمامان است ... برگشتم و نگاهم تو دمیام کردم و د یبه گوش نگاهی•

 دیکه گفت: با دمی... صداش را شن بمیرا خاموش کردم و اندختم تو ج یدادم و بعد گوش يرد نیهم يدلم به حالش سوخت برا

 حتما نگرانت شدن  يدادیجواب م

 بزرگ شدم  گهیکه نگرانم باشن د ستمیکردم و گفتم: من بچه ن اخم•

 به صورتش زد  یتفاوت یدوباره چهره ب عیگوشه لبش امد اما سر يردم که لبخندلحظه احساس ک هی براي•

که خودشون درست کرده بودن خنک  یان جا به خاطر ابشار مصنوع يتخت نشستم و نگاهم را به اطراف دوختم هوا روي•

  تر سوال هام را ازش بپرسم عیهر چه سر خواستیهام کردم دلم م هیبود با لذت هوا را وارد ر

  گردمیشد و گفت: االن بر م بلند•

و  سویگ يحرف ها دی... شا کنمیتعجب م يزیچ هیاز  یرا بهم بگه ... ول یهمه چ دوارمیرا تکان دادم و سکوت کردم ام سرم•

 ی... ک کننیبه نفعه خودشون استفاده م تیموقع نیدارن از ا دهمی... شا یدروغ باشه ... اگه من را گول زده باشن چ هیبق

... پنج سال از طالقشون گذشته و  ستین يطور نیام بدونم ... نه ا یاز پدر واقع يزیچ... حتما مامان نخواسته من  دونه؟یم
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کار کنم  یچ دیشدم ... با جیگ ایخدا يداشته باشم ... وا یمدت باهاش ارتباط نینکردم تو ا یمن حتما خبر داشتم پس چرا سع

 ... 

  ؟يفکرخانوم کوچولو چرا تو  هچی•

  نیبد حیتوض میبرا دیاالن با نیرا هم يزیچ هیکردم و برگشتم سمتش و گفتم:  اخم•

 باشه؟ . کنمیبعد شروع م میبخور ارنیب ییچا هیزد ونشست رو به روم وگفت: باشه اول اخم هات را باز کن ...  لبخندي•

 علتش را بدونم؟  شهیم م؟یباهم نداشت یمالقات چیپنج سال چرا ه نیبه حرفش گفتم: تو ا یتوجه بی•

 کرد و گفت: چون مادرت نخواست ...  یاخم مانپی•

 دایمن را پ نیجور که االن تونست نیشما هم رهیمن را بگ يتونسته جلو ی... اون نم ستیقابل قبول ن نیسماجت گفتم: نه ا با•

 پس چرا حاال ...  نیتونستیاون موقعه هم م نیکن

 کنهیات م وانهیسوال ها تو ذهنت داره د یلیو خ یجیتو االن گ دونمیدخترم م نیند گفت: بببل يشد و با صدا شتریب اخمش•

  کنمیاز تو سواستفاده م هیمنم مثل بق یاما دوست ندارم فکن دمیبهت حق م

 نکنم  يفکر نیتا همچ نیگفتم: پس به سوالم جواب بد عصبی•

وکاوه  کردیوسط بود که ماجرا بد تر م نیا ییه بود سو تفاهم هاو گفت: مادرت ذهن تو را درباره من خراب کرد دیکش اهی•

 من استفاده کنه هیتونست از اون ها بر عل

بشم اما  کیکردم به شما دو تا نزد یسع یلیمن بعد اون روزخ نیکن یکه با مادرتون زندگ نیخواست نیتو دادگاه تو و روژ •

من را از  ییها یمحل یهاتون و ب هیامدن با حرف هاو کنا یشما م .هر وقت هم که دنبال دادنیاجازه را نم نیاون ها ا

  نیروندیخودتون م

درباره  يزیمدت چ نیا يتو نمیرا ازم گرفتن ... اصال بگو بب نیام که شما ها بود یدروغشون زندگ يبا حرف ها وایو ش کاوه•

 من به تو گفتن؟ 

 مانیکاررا کردن پ نیچرا مامان و بابا بامن ا شدیرده بود باورم نمک ریگلوم گ يتکان دادم بغض تو یرا به عالمت منف سرم•

  ختیریصورتم م يرو اریاخت یبهم نگفتن اشک هام ب یچی... چرا ه گهیراست م

جام تا همه  نیبهم انداخت و گفت: من ا یچشم هام را باز کردم نگاه مهربان کنهیاشک هام را پاك م یکردم دست احساس•

 ذشته را جبران کنم را بهت بگم و گ یچ

 کنم ! یزندگ يخبر یب نیتو ا خواهمینم گهی... د نیرا بهم بگ یبه چشم هاش انداختم گفتم: همه چ نگاهی•

 اش را که خورد ارام شروع کرد ...  ییچا

و خاطرات  میداشت یخوب ي... روزها میبا هم اشنا شد میکرد یکه تازه ها اسباب کش دمونیمحله جد يو مادرت تو من

 شدم دختر خوشگل و خون گرم محله مون ...  وایمانده بود ... من عاشق ش ادگاریهردوتامون به  يبرا یقشنگ
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 يندار يپشتوانه ا چیات ه ندهیا يبهم گفت که تو برا دمیعلتش را پرس یازدواج دادم اما اون قبول نکرد وقت شنهادیپ بهش

با تو  یه که پدر و مادرم فوت شدن و من پشتوانه ندارم اما زندگ... بهش گفتم درست یمن را خوشبخت کن یخواهیم يچطور

 را براتون درست کنم  یوبخ ندهیکه بتونم ا دهیرا بهم م دیام نیا

تو پر قو بزرگ شده  ی... اخه خودش از بچگ شهیبا عشق درست نم زیهنوز حرف هام را قبول نکرد و گفت که همه چ وایش اما

 بود

بشم ... دنبال کار  خواهدیکه م يزیتونستم اون چ یشبه نم کیانجام بدم اما  شیم همه کار براعاشقش بودم حاظر بود من

از  یکیکه  نیکم شده بود تا ا دمیام کردنیتر جا ها من را رد م شینداشتم ب يو مدرك ا خوندمیرفتم ... چون هنوز درس م

 با هم درد و دل کردم  یکل دمیام را د یمیقد يها یهم محل

کار داد.منم  شنهادیعوض شده بود بهم پ یلیاست ... خ اردیلیم یمولت یاز بچگ يکردیفکر م يکردیه به وضعش که منگا هی

 رو به اون رو شد ...  نیام از ا یخام و جوان بودم قبول کردم و زندگ

  میبنگاه بساز بفروش راه انداخته بود هی گهیو از طرف د میاورد یطرف از سر مرز جنس م هی از

 خونه بخرم ...  اوردمیکه در م یعرض سه ماه تونستم با پول در

پس انداز داشتم را تو کار بساز بفروش  یموضوع را گفتم اول خوشحال شد اما بعد شک کرد منم گفتم هر چ وایبه ش یوقت

 ...  کنمیکار م یاز دوستام دارم شراکت یکیانداختم و با 

شدن و خود  یخونه دارم راض دنی... مادر وپدرش تا فهم وایش يخوستگار میفت... خالصه من همراه تنها عمو ر گهید یچیه

 یلیسال بعدش خ کی يام برگزار شد .کارم رونق گرفته بود و وضعمون تو یماه مجلس عروس هیهم قبول کرد ... بعد  وایش

 خوب شد ... 

 یمدت هی...  میکن یتو رفاه و ارامش زندگ وایش من و خواستمیمهم نبود فقط م میتعجب کرده بودن اما برا تیوضع نیاز ا همه

اما  یچ يبرا دانمیاما اون نارحت بود نم دمیگنج یتو پوست خودمم نم یحامله است از خوشحال وایش دمیکه گذشت فهم

 نگران میایدادم و گفتم ما از پس مشکالت بچه مون بر م ي... بازم بهش دل دار میبچه دار ش خواستیزوده ... نم گفتیم

 نباش ... 

 دمیرس یم وایبه ش یلی... خ میامدنش بود ایومنتظر به دن میبچمون فراهم کرد يرا برا یمدت همه چ نیا يتو خالصه

 يبشه ... تو شیزیتو پاش بره.و چ يکم داشته باشه سر تا پاش را طال گرفته بودم ... دوست نداشتم خار یچیه خواستمینم

 .. اش کردم . يبستر مارستانیب نیبهتر

 نیباهاش صحبت کردم و گفتم که اوضاع من ا یرفتم سر مرز ... کل یبه خاطر مادرت نم یسراغم را گرفت اخه مدت دیجمش

 جدا کرد  وایزنم باشم اما اون قبول نکرد و به زور من را از ش شیاست بذار پ يجور
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ازم استفاده کنه  خواستیم هر دفعه که منگفت وایدونست من راستش را به ش یحرف ها چون م نیو ا دیبه زور تهد البته

سخت  ياون را تو لحظه ها خواستیبود و دلش نم یاز رفتنم ناراض یلیخ وای... ش کردمیو من احمقم قبول م کردیم دمیتهد

 دروغ و قسم خوردم تا حرفم را باور کرد  یکار را کردم ... کل نیمجبور بودم به خاطر خودش ا یتنها بذارم ول

.همان جا به ضرب گلوگه کشته شد  دیمن تونستم با محموله فرار کنم اما جمش میمحمولمون شک کردن و ولو رفتمرز به  سر

کار نزنم محموله اخر را  نیوقت دست به ا چیه گهیموضوع با خبر شدم همان جا با خودم قرار گذاشتم که د نیاز ا ی... وقت

تونستم بدون ترس بچرخونم ترس  یام را م یخودم و زندگ يودم اقاشده ب حاالدست هام اب کردم  ریبا کمک ز شهیمثل هم

 و بچه هام ...  وایاز دست دادن ش

من نامرد نبودم  انیبراشون در نظر گرفته بودم تا از اون وضع در ب انهیحقوق ماه هیافتاده بودن  یبدبخت يتو دیجمش خانواده

 نداشتن ...  ی... چون اون ها که گناه رمیانتقام بگ يریباج گ و دیاز خانوادهاش به خاطر اون همه سال تهد خواستمینم

...  دمیگنج یتو پوست خودم نم يخوشحال بود و من از شاد وایدو قولو است ... ش شدیمادرت وضع حمل کرد باورم نم یوقت

 کردم ...  یگذشت و برگشتم سر کارم و بنگاه را اداره م یمدت

خوشحال بودم  شرفتشیهم درسش را ادامه داد و دانشگا حقوق قبول شد ... از پ وایوش...  نیشد یها به سرعت بزرگ م شما

 کردم ینم غیبراش در یچیبرسه ... از ه خواستیم یدوست داشتم به هر چ

شما دو تا هم پرستار گرفتم تا مادرتون را  يتا بتونه راحت تر بره دانشگاه ... برا دمیخر نیاش را گرفت براش ماش نامهیگواه

دوام  ادیمون ز یکنار شما ها ... اما خوشحال میبا هم داشت يفوق العاده ا ي... ده سال گذشت من و مادرت روز ها نینکن تیاذ

  اوردین

ها از من و  زیچ یلیخ گفتیکرد ... م دامیاز خودش بد تر ... اومد سراغم و پ یکیداشته ...  لیبه اسم جل يبرادر دیجمش

به برادرش  يهفت خط چطور دیجمش نیا دونمینم گهیرا به زنم م زیو همه چ رهینکنم م شکیو اگه شر دونهیم دیجمش

 سو استفاده کنه ازم تونهیموضوع حساسم و م میرسونده بود که من رو ا

 کنمیم تیازت شکا یو گفتم که اگه مزاحم خانواده ام بش اوردمیخم به ابرو ن نیهم يباج بدم برا یبه کس خواستمینم گهید

 هیبعد  ارنیدر ب میتو گوشه کنار ها به بچه ها سپرده بودم امارشو برا یازش نداشتم ول يخبر گهیه اون روز رفت و دخالص

 راحت شد  يتا حدود المی... خ نهفته بهم خبر دادن که افتاده تو زندا

 یم دمیپرس یقت ازش علتش را مباز کرده بود وهر و یدفتر حقوق هیامد خانه  یتر از حد معمول م رید وایبود که ش یوقت چند

 مختلف ...  يگفت که جلسه داشتم با همکارم بودم و هزار جور بهانه ها

 امدهیهنوز مادرت ن رفتیپرستار بچه م ازدهیساعت  یخانه وقت امدیوقت م ریو د رفتیگذاشتمش به حال خودش م یمدت هی

 بود خانه .

 کردم  یناجور م يهر شب فکر ها دشیبود اعصابم خورد م يحس بد هیته دلم  دمیترسی.م

 شب نحس شروع شد هیاز  یهمه چ ی... ول افتهیب یاتفاق شیعنوان برا چیبودم دوست نداشتم به ه نگرانش



  

 

یانودهشت کتابخانه کاربر انجمن نودهشتیا atefeh-jon  –مرد مغرور من                               

wWw.98iA.Com ١٠٦ 

و تب داره ساعت هفت بود که خودم را رسوندم خانه و تو و  ستیخوب ن نیشب پرستار بچه بهم زنگ زد و گفت حال روژ اون

و پرستارهم  يکردیم هیگر شیبرا یتو چشم هات پر از اشک بود و داشت نیبود ستادهیا نیخت روژت يکه باال دمیپرستار را د

 ذاشتیاش م یشانیپ يرو یسیدستمال خ

از خانه باشه و  رونیموقعه شب ب نیزنم تا ا دمیگفتم که چرا اجازه م راهیبه خودم بد و ب یشما ها تو دلم کل تیوضع دنید با

ر ا  نیساعت نه شده بود ماش بایتقر میدرمانگاه و برگشت میرابرد نیکه روژ نیش نباشه ... بعد از ااصال به فکر من و بچه ها

گذاشتمش  یحالش بد بشه ... وقت نیتر از ا شیب خواستمیتو چون هوا سرد بود و نم میبرد عیرا سر نیو روژ نگیبردم تو پارک

  ه؟شیخوب م نی... بابا روژ یو کنارم و گفت يتو تخت تو امد

  شهیوگفتم: اره که خوب م دمیو گونهات را بوس دمیبهت خند منم

 ...  امدهی: مامان کجاست؟ چرا نینگران بهم کرد و گفت ینگاه

 بشه داشیبوده االن هاست که پ ادیحرف تو داغ دلم تازه شد با ارامش گفتم: حتما کارش ز با

کنار اون قلبم فشره شد با هم دست دادن و بعد اون  وایش دنی.. با دپنجره . يمن را کشاند پا ینیدر ماش ییصدا قهیچند دق بعد

ان قدر با مشت بزنم تو صورتش که  خواستیرا بجوم دلم م اروی... دوست داشتم همان جا خرخره اون  دیرابوس وایگونه ش

 بهش نگاه نکنه ...  وایش گهید

 جنگ ...  دانیم هیما شد  یگکردم از اون روز زند یدعوا حساب هی وایاز رفتن اون با ش بعد

 اون ها داغون شدم دخترم ... رو کردم به الکل و مشروب ... هر شب مست بودم  يبود با رفتار ها وایپشت ش کاوه

 داد بهش دست بزنم ...  یاجازه نم یحت زدیمن را از خودش پس م وایش

 تیواقع نیکدارم از ا چی... ه شدی.باورم نم نییپااز کنار چشمش افتاد  یقطره اشک دمیبه چهره شکسته اش کردم و د ینگاه

گران تمام  میبرا یلیکرده بود خ فیتعر میبرا مانیکه پ یتینداشتم اما حاال واقع ادیرا به  یچینداشت چون ه ییمعنا میها برا

 شده بود 

 و ادامه داد ...  دیکش یقیعم نفس

 ...  دمیمن طالقت نم یهم بکن يرتو هر کا وایدادگاه و درخواست طالق داد بهش گفتم ش رفت

 صیادم مثل تو بگزرونم که دست چپش را از راتش تشخ يعمرم را پا خواهمیمطمئن باش نم رمیگیاخم کرد و گفت: م بهم

 امدیخبر م یاون کاوه از خدا ب ریاز دتسش ناراحت شدم کنترلم را ازدست دادم و شروع کردم به زدنش همش تصو یلیخ دهینم

به خودم امدم و  ددمیرا  نینگاه بهت زده تو و روژ یکار کردم وقت یچ دمیتازه فهم غشیج يبا صدا زدمیادرت را متو ذهنم و م

 غرق تو خون وسط اتاق افتاده  وایکه ش دمید

 نیبا داشتن همچ وایکرد من را انداختن تو زندان و ش تیاز من شکا وایو کاوه از طرف ش مارستانیاون را رساندن ب خالصه

 ...  رهیبگ یابیتونست طالق غ یصتفر

 و ادامه داد ...  دیکش یاه
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 دمیترسیکه ازش م يزیمتم شناخته شدم ... شدم چ نیهم ينبود برا میحال یچیکه مادرتون را زدم مست بودم وه يروز اون

 مادرتون بود ...  ریها تقص نیمالحظه ... اما همه ا یکه شوهر پرخاشگر و پدر ب

...  میبود یمیصم یلیبا معرفتم که توکار بساز و بفروش با هم خ يها قیاز رف یکی یشدم رفتم سراغ همتزندان که ازاد  از

تا  تونستمیاورده بود که از کنارش م ریکار پر درامد گ هی يبار یتو دب استمیخودم ب يکمکم کرد و تونستم دوباره رو پا یکل

تا بتونم با  ین داشتم من را مجبور کرد که پا رو خواستم بذارم و برم دبکه م یتیو موقع نعمر دارم ازش استفاده کنم سود کال

 داشتن شما ها بجنگم  يبرا وایدست پر برگردم و بتونم با کاوه و ش

 فاصله من  نیشما دنبال کنه تو هم یسرپرست يکار کشته گرفتم و بهش گفتم همه کار ها لیوک هیمدت  نیا تو

که مادرت  ییاون صحنه ها دنیشما را درباره من خراب کرده بودن و د تیا مادرت و کاوه ذهنهواس به شما ها بود ام دورادور

کرده بود و  دایرا پ ایانتقام نشانس شو ياز زندان ازاد شده و برا لیمن جل یشما را قانع کرده بود ... از بد شانس زدمیرا کتک م

تر از من متنفر  شیگذاشته بودن تا ب انیشما ها را هم در جر ایکرده بود گو فیبراش تعر ازیتا پ ریرا از س هیقض یهمه چ

نداشتن تا تو دادگاه بتونن ثابتش کنن اما  یمن مدرک یبدشانس ای یاز خوشانس دونمیداد اما نم لیبه جل یکاوه پول خوب نیباش

فرشته است که ان ها را از  و مادرشون نیپدرشون بدتر کردنیکه من توش باخته بودن ذهنت بچه هام بود که فکر م یدادگاه

 دست من نجات داده ... 

  رمیجلوشون را بگ تونستمیو نم امدیهام تند تند م اشک

خسته اش قلبم را به درد  يچشمش و چشم ها ریز يها نیارام امد سمت و دستم را گرفت قلبم تند زد نگاهش کردم چ مانیپ

 شانه اش گذاشتم . ياورد سرم را رو

کس  چیبود پس چرا ه نیاز ا ریدرسته ... اگه غ مانیپ يحرف ها گفتیبهم م یحس هیبودم  جیرم کنم گباو خواستی.دلم نم

 ...  کردنیمن از گذشته ام خبر داشته باشم ... چرا پنهانش م خواستینم

 گرفت وگفت: متاسفام دخترم  یرا با ارام دستم

 ...  یچ يگفتم: برا ارام

 پر ازغم بود  صداش

 که به شما ها رساندم حاال چه خواسته و چه ناخواسته ... اگه من ...  ییکه کردم و ازار ها ییخاطر کار ها به

 را قطع کردم  حرفش

 ...  دمی... من شما را بخش ستمیناراحت ن دونمیرا م یها گذشته حاال که همه چ گذشته

 بکنم؟  یخواهش هیازت  شهیزد و گفت: ممنونم دخترم ... م يلبخند

 و گفتم: البته  تکان داد سرم

  ؟یبه بعد من را بابا صدا بزن نیاز ا شهیو گفت: م دیکش یقیعم نفس
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باورم  یهنوز کوچک یسخت بود اما حاال خ.دمم دوست دارم بابا صداش بزنم ... ول میفشرد شد چه خواسته اولش برا قلبم

 در حقش بکنه  یظلم نیچطور مامانم تونست همچ شهینم

 و گفتم: باشه بابا دمیبهش خندطرفش منتظر بود  برگشتم

  يکارت چه قدر خوشحالم کرد نیبا ا یدونیهاش برق زد و گفت: ممنون دخترم نم چشم

  دمیکش یقیو چشم هام را بستم و با ارامش نفس عم نییرا انداختم پا سرم

 یکل قیامان نبود بعد چند دقتر از م شیشماره ب هیکال ها بود  سیم يام را روشن کردم نگاهم رو یکه گوش میبود ابانیخ تو

 دفعه بهم زنگ زده بود ...  یس بایبار و از کاوه خان ده بار و ارسام هم تقر ستیاومد همه را باز کردم از مامان ب میبرا امکیپ

 خونه؟  نیمن را ببر شهیبه بابا انداختم و گفتم: من خسته ام م ینگاه

  ؟يقول بد هیکه بهم  یگفت: به شرط بود سرش را تکان داد و کیبهم زد هوا تار يلبخند

 را دادم و باال  ابروم

  ؟یقول چه

 طرفم و از نگاهم خند اش گرفت  برگشت

  يحرف هام را باور نکرد یبه همه بگ که

  ؟یچ يزده نگاهش کردم و گفتم: برا رونیاز حدقه ب يچشم ها با

 دوخت  رونیرا به ب نگاهش

  يواون ها را هم بشن يحرف ها خواهمیم چون

 کنن  یدروغ هاشون را ال پوشون خواهنیاون ها م ستیمهم ن میکردم و گفتم: برا اخم

 باشه؟  يحتما بهم خبر بد يبرخورد یبرگشت سمتم و گفت: اگه به مشکل بابا

 کردم سرم را تکان دادم  نگاهش

  ارسام بود میام نگاه کرد یام زنگ خوردهر دو با عجله به صفحه گوش یگوش قهیدو دق بعد

 کار کنم ...  یچ دیبودم با دودل

 بده  جواب

 و جواب دادم  دمیکش یاه

  الو

  ییرژا کجا الو

 نداشتم  يانتظار نیدوست نداشتم ارسام سرم داد بزنه حداقال از اون همچ دیدلم لرز دیکشیسرم داد م داشت

 خونه امیارام گفتم: دارم م ییصدا با

 دنبالت ...  ایب ییکجا
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  امیدارم م خودم

 دنبالت  امیخودم م یینکرده بگو کجا الزم

 شدم و گفتم: مگه من بچه ام  یعصبان

  ؟ییکجا گمیم اریمن را باال ن ياون رو رژا

  ستیخشم گفتم: به تو مربوط ن با

 است  شعوریب یلیرا قطع کردم و با خشم داد زدم خ یگوش

 ؟ خونه من يایامشب را ب یخواهیبا اخم گفت: حرص نخور دخترم م بابا

 قبول کردم نیهم يرا ندادم برا هیکردم حوصله جواب پس دادن به بق نگاهش

  ه؟یگفت: ارسام ک قهیچند دق بعد

 و گفتم: پسر برادر اقا کاوه ...  دمیکش یقیافتادم نفس عم ادشیسوالش دوباره  نیا با

 يبه اسم ارسام ندار يو پسر عموااست  بهیغر هیو  ستیبابات ن کردیکه ادا م يمرد یفهمیجالب در عرض چند ساعت م چه

 خانه افتاد يو نگاهم رو رونیسرم را کردم ب نینگه داشت از تو ماش ییالیخانه و هی يکوچه شد و جلو هی داخل

 جا مال شماست؟  نیو گفتم: ا دمیکش یخوداگاه سوت نا

 و گفت: نه دخترم مال تو است  دیکارم خند نیا با

 واقعا مال من است؟  یعنی...  ی... چه خونه بزرگ و خوشگل دمیرقصیم یدلم عرببهت بهش نگاه کردم داشتم تو  با

 یافتاد چه ابهت يانداختم و بعد نگاهم رو اصل کار قیو استخر و االچ اطیبه ح یبرابار خونه خودمون بود با دهن باز نگاه ده

 یپارس سگ يصدا کهویسمت خونه  میافتادساختمان من را برق گرفت بود که بابا دستم را گرفت و با هم راه  نیداشت ا

  ستادمیا پشتششد و  خیتنم س يبکشم موها غیباعث شد ج

 گفت: نترس دخترم سگ ها بسته ان ...  عیسر

  ن؟یترس گفتم: چند تا سگ دار با

 ندارن ...  يمطمئن باش باهات کار یزد و گفت: دو تا ول يلبخند

 گفتم: خداکنه  یجیگ با

 گفتن  دیامدن جلو خسته نباش میشون شد کیو تا ما نزد ستادنیدر ا يجلو خانم هیتا اقا و دو

 قصر ...  ياسمش را بذار دیخونه که نه با ییرایتو پذ میکرد و بعد با هم رفت یبهشون من رامعرف بابا

دوست داشتم تو  سال ها چه قدر نیتو ا یدونینم ییجا نیخوشحالم که ا یلیخ یلیو گفت: خ دیخواب بود ... بهم خند هی مثل

 را متقاعدکنم اما ...  نیو روژ

 که کجا باشم  رمیرا بگ میتصم تونمیم دونمیرا م یحاال که همه چ نیناراحت نباش گهینداره د یگفتم: اشکال عیسر

  ییهمراه من و شکوه ... سه تا یکن یو با من زندگ يایب یتونیم یشد و گفت: تو هر وقت بخواه یباران نگاهش
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 خانومتون ... است؟  هیک گهیفتم: شکوه ... اون دتعجب گ با

 دخترم ...  دیاز خنده خوب که خنده هاش را کرد و گفت: ببخش دیحرفم ترک نیا با

 است؟  وونهیکرد اوا د يطور نیچرا ا کهوی نینگاهش کرد ا یجیگ با

  ارهیرا صدا زدو گفت که بره و شکوه را ب نیاز مستخدم یکی

قفس گذاشتن و  هیکنار مبل ها  دمیبابا صدام زد برگشتم سمتش و د يدفعه ا کی کردمیاطراف نگاه مجور که به دورو  نیهم

 سبز خوشگل توش است  یطوط هی

 شکوه خانم ما  نمیزد و گفت: ا يبه بابا کردم لبخند ینگاه یخنگ با

  شه؟ی... مگه م ییهمه دارا نیا ااست ... اونم ب یطوط نیهم شیزندگ کیشر یعنی...  زنهیشنگول م یکیما هم  يبابا نیا

  نه؟ی.شکوه خانم ا دمیام گرفت پرس خنده

 خوب  اره

 فکرکردم شکوه خانم زن تون است  من

 ادیب ینذاشتم اسم کس گهید وایاش اوردو گفت: بعد ش یشانیپ يرو یخنده اما اخم کوچک ریداشتم مثل اون موقعه بزنه ز توقه

 تو شناسنامه ام ... 

  ارهیرا به جاش ب یمادرم هم نتونست بازم کس انتیقدر بود که بعد خ نی.عالقه اش تا ایعنیشدم ...  رهیبهت بهش خ با

  شه؟یگنجه مگه م یقابل قبول است ... تو مخم نم ریسخته و غ باورش

 يخبر هی دیبا یکرده بودم ول لنتشینگاه کردم ارسام بود اون موقعه سا دیلرز بمیام تو ج یگوش کرمیجور که نگاهش م نیهم

 بهشون بدم 

 بخوابم؟  کمی شهیخسته ام م یلیکردم سمت بابا و گفتم: من خ رو

شام  یخواهیمگه نم یرا بده ول بشیترت گمیخانم م يجا خونه خودته االن به زر نیراتکان داد و گفت: البته دخترم ا سرش

  ؟يبخور

 ...  رمیبهش کردم و گفتم: نه ممنون س ینگاه

 نگف یچید و هرا تکان دا سرش

و در را باز کرد و  ستادیاز اتاق ها ا یکی يخانم رفتم باال ... جلو يگفتن به بابا همراه زر ریخانم امد و بعد از شب بخ يزر

 خانم  دییگفت: بفرما

 ام گرفت ... خانم ! خنده

 صدا بزنه لطفا رژا صدام بزن يجور نیمن را ا یکردم سمتش و گفتم: دوست ندارم کس رو

 خانم ...  یگفت: ول عیسر

  ستیبهم بگو رژا باشه سخت ن رژا
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 رژا خانم  دییرا تکان داد و گفت باشه بفرما سرش

 جرو بحث کردن باهاش را نداشتم داخل اتاق شدم همه اتاق را بر انداز کردم حوصله

ارامش  هی عتیاز طب يلو هاو تاب ییمویل یروتخت هیو  یعسل زیو م شیارا زیهمرنگش و م يواریگرد کنار پنجره کمد د تخت

 خوردیتو اتاق به چشم م یخاص

 و در کمد را باز کردم رونیاست امدم ب یسروس بهداشت دمیکنار بود نگاه کردم د کیهم  گهیدرد هی

برداشتم و لباس هام را عوض  دیشلوار سف هی هیو  یسارافون نارنج هیزدم ...  يمن بود لبخند زیهم سا يپراز لباس ها کمد

 تخت ولو شدم يو رو کردم

 را در اوردم یبلند شدم و رفتم سمت مانتوام و گوش خوردیمانتو ام داشت زنگ م بیاز تو ج یگوش

 کردم ارسام بود جواب دادم  نگاه

  الو

  ؟يرا خاموش کرد تیگوش چرا

  ؟يکار دار یکردم و گفتم: چ اخم

  ؟یرفت یجا گذاشتموقعه شب ک نیبدونم تا ا خواهمی... نه واقعا م یکشینم خجالت

  رمیگیم میرا بفهم خودم تصم نیا ستمیارسام من بچه ن نیرا بلند کرد مو گفتم: بب صدام

  ستیفقط برگرد خانه زن عمو حالش خوب ن يریگیم میچه تصم ستیمن مهم ن يجالب برا چه

 را راه انداخته ...  يباز نیخوب نباشه چون دستش رو شده ا دمیزدم و گفتم: با پوزخند

 . ه؟یچ منظورت

  ختهیاون ها را به هم ر یو کاوه خان زندگ هیام ک یپدر واقع دونمیارسام م دمیرا فهم یمن همه چ دونهیمنظورم را م خودش

 دنبالت ...  امیب ییخبر ندارم بگو کجا يزیمن از چ رژا

 دنبالم جام خوبه  يایب ستین الزم

  یکن بفم یشد و گفت: رژا من نگرانتم سع میمال لحنش

  میبا هم ندار ی... من و تو نسبت ینگران من باش دیتو نبا یکنیم اشتباه

  یزنیرژا همش حرف خودت را م بسه

  گمیدروغ م مگه

  ؟یکنیبازم روم حساب نم ؟یباشه به عنوان دوست چ باشه

 اما ...  چرا

  رسونمینداره ادرس خونه را بده خودم را زود م گهید اما

 دم برگر خواهمیمن نم ارسام
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 رژا ...  یگیم يدار یچ ؟یچ یعنی

 کنمیرا جمع م لمیو وسا امیرا بگو فردا م نیهم ا هیام کنم به بق یبا بابام زندگ خواهمیم

 رژا  یکنیاشتباه م يتو دار شهینم باورم

 من است  یعیحق طب نیا نه

  ؟يراز ما بگز یخواهی... م ی... من چ یچ نیروژ ؟یستی... به فکر اون ن یمامانت چ پس

 تو ...  یبهم نگفت حت یچیکس ه چیاما ه نیرا بهم بگ قتیکردم و گفتم: چه قدر ازتون خواهش کردم حق اخم

 من ...  رژا

 خودم را گرفتم  میاست من تصم دهیفا یبحث ب نیادامه دادن به ا گهی... د 

  ؟یکرده باش رییهمه تغ نیتو نصف روز ا شهیم مگه

 تو ...  یکس بهم کمک نکرد حت چیبود و ه يخبر یکرده بودم پر از ب ریگ که من توش يایچون دن شهیم اره

 یدرك کن یتونی... نم یبفه یتونی... تو نم يخاطره ا چیبود بدون ه یمن محتاج دونستن بودم سرم خال يکمکم نکرد توهم

من و برگشتم به خانه  یمن خوب شدم خوب شدن از نظر اون ها سالمت جسم کردنیبودم همه فکر م یسخت طیتو چه شرا

 تونم برگردم یمن نبود من نم یکس به فکر اوضاع روح چیه یبود ول

 شی... تا فردا فکرهات را بکن ... ب زارمیمن نم یرژا همه حرف هات درست ول نیگفت: بب تیوبا عصبان دیپشت تلفن کش یاه

 دم ...  یبهت وقت نم نیتر از ا

خودش باز کرد محلش ندادم و چشم هام را بستم و  يبرا یگونه ام راه يرو یرمتخت افتادم اشک گ يرا قطع کرد رو یگوش

 خوابم برد  یاز خستگ

 همش خواب بود یاومد اه کاشک ادمی یتا تونستم بفهمم کجام ... همه چ دیطول کش هیهام را باز کردم دوثان چشم

از  یکیزدن خونه بودم که  دیجور مشغول د نیهم رونیجام بلند شدم لباس عوض کردم صورتم را شستم و از اتاق رفتم ب از

 منتظرم است  نییپا مانیو گفت اقا پ دیخدمتکار ها من را د

  اطیام کرد و من را برد سمت ح ییراهنما

 بخورم  يزیباز چ يبابا چرا اون جا؟ جا قحط است ... نه من دوست دارم تو فضا يا

 شده؟  يزیکه خدمتکار گفت: چ کردمیبا وحشت به دور و ر نگاه م ترسمیاز سگ ها م یول

 گفتم: نه خوبم  عیسر نیهم يبرا دمیبفهمه ترس نخواستم

  دمیلرزیمثل سگ داشتم م راستش

 ...  ترسمیاز مار نم ترسمیها م نیان قدر که از ا دی... شا یچ يبرا دونمینم دمیترسیازشون م یلیخ

 گرام خدمت بابا  دمیو سوره سالم رس هیبا هزار جور ا بالخره

 دخترم  ریو گفت: صبحت بخ دیخند بهم
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  ریزدم و گفتم: صبح شما هم بخ یحیدر جوابش لبخند مل منم

 نیهم يگشنه ام بود چون شام هم نخورده بودم برا یتوش بود حساب یبودن کردم همه چ ندهیکه برامون چ زیبه م ینگاه

 از خجالت معده ام در امدم  یشروع کردم به خوردن و حساب

 دمیکش رونیرا ب یو گوش بمینگاهشم دستم را بردم سمت ج ریز دمیبرگشت و بهم نگاه کرد منم د مانیام زنگ خورد پ یگوش

 کار کنم ...  یچ دیبا دونستمیاسم مامانم افتاد بغض نذاشت تا جوابش را بدم نم ينگاهم رو

 اون را هم بشنوم ...  يحرف ها دیبا

 سابق ...  ي... بابا یسابقم است خنده ام گرفت چه لقب يبابا دمیدام زنگ خورد نگاه کردم  یگوش دوباره

 من قفل شده بود  يرو مانیپ زیرا بلند کردم نگاه ت سرم

 جواب بدم  دیگفتم: با یارام يصدا با

 پا شدم و به سمت باغ رفتم تا خواستم جواب بدم قطع شد  زیبا اجازه از سر م هیرا تکان داد با  سرش

جواب بدم نگاهم رفت  ریام زنگ خورد کرم داشتم دوست داشتم د یبعد دوباره گوش هیدم زنگ بزنم چند ثاننداشتم خو دوست

 رو اسم ارسام ... 

و منتظر داد و  دمیکش یگوش یلمس ياخرش بود که دستم را رو يداره حداقال اون را جواب بده زنگ ها یاون چه گناه اخه

 شدم ادشیفر

 و گفتم: الو ...  ایبه در... دل را زدم  امدین ییصدا

 خالف انتظارم صداش ارام بود ...  بر

 رژا ...  الو

 بگو خودمم

  ؟يدیجواب نم چرا

 شده؟  یچ

 دنبالت ادرس بده  امیب خواهمیم

 حرف هام را زدم  شبید

 قانع نشدم  من

 ماجرا مربوط به منه  نیا

 که دخالت نکنم؟ نه! نهیا منظورت

 نزدم  یحرف نیهمچ

  ؟یچ پس

 که قراره خط بخورن  یباش ییتو جزو اون ها خواهدی... دلم نم رمیبگ میام تصم یزندگ يارسام دوست دارم خودم برا نیبب
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 که ...  یگرفت میپس تصم يجد

 نده لطفا  ادامه

 نرو ...  یطرفه به قاض هیاون را هم گوش کن و  ي... حداقال حرف ها یچ يبرا

 را داشتم  میصمت نینزدم دودل بودم چون خودمم ا یحرف

 دنبالت  امیرا بده ب ادرس

 مونم  یو گفتم: باشه اما من اون جا نم دمیکش یاه

 اس کن  میدنبالت ادرس را برا امیباش م اماده

 را بفهمم از کجا معلوم که بهم دروغ نگفته باشه ...  یماجرا اصل دیبود با مانیپ يرا قطع کرد برگشتم و نگاهم رو یگوش

 دییداد و .حرف هام را تا یبرم خونه و باهاشون صحبت کنم.سرش را تکان خواهمیبهش گفتم م زیم سر مجلو و نشست رفتم

 مادرم را نخورم ...  يکرد و گفت که گول اشک ها

 شدم  يجور نیا یچ يبرا دونمیشد نم یدلم خال ته

 نشسته بودم و منتظر ارسام بودم  تخت يوتو اتاق رو دمیرا پوش روزمید يتو ساختمان و داخل اتاقم شدم لباس ها رفتم

  نییرا رو شانه انداختم و از پله ها رفتم پا فمیبلند شد ارسام بود ک میگوش يصدا شه؟یم یچ یعنی ایخدا

 به دست در هال را باز کردم  یگوش

 تو  ییرژا کجا الو

 ...  ییتو کجا رونیب امیم دارم

 خونه ام  يرو به رو يجور که ادرس داده بود همان

 صبر کن اومدم  اشهب

 باش  زود

 نکردم  یرا قطع کردم چه قدر لحن صداش خشن بود توجه یگوش

  دمیبود دلم گرفت امد جلو و خواستم گونه ام ببوسه به ناچار من گونه اش را بوس سینگاهش خ مانیسمت پ رفتم

  يگرد یدخترم قول بده بر م مانمیداد و گفت: من منتظرت م یرا فشار کم دستم

 داره  یبه امشب بستگ یبرگردم همه چ کنمیم یسع یدم ول یانداختم و گفتم: قول نم نییرا پا سرم

من داره اشک  يجلو يهمه دم و دستگاه چطور نیبا ا یادم نیرا نداشتم همچ مانیپ هیطاقت گر گهیتر شد د سیخ نگاهش

 ... باورش برام سخته ...  زهیریم

 کرده؟  انتیقلب داره چطور مادرم تو گذشته بهش خ نقشه و کلک باشه اخه اونم تونهینم نیا

 کار کنم؟  یچ دیبگو من با ایخدا

 حرکت در را باز کردم وبا شدت بستمش ...  هیبلند به سمت در رفتم و با  يقدم ها با



  

 

یانودهشت کتابخانه کاربر انجمن نودهشتیا atefeh-jon  –مرد مغرور من                               

wWw.98iA.Com ١١٥ 

 بوق من را به خودم اورد يتو چشم هام را پاك کردم صدا اشک

 داده بود قلبم تند زد صورتم گر گرفت  هیتک نیماش که به دمیرا باال بردم و ارسام را از دور د سرم

 شدینم یرا پنهان کنم ول یاون خوشحال کردمیم یسع یلبخند زدم جلو رفتم هر چ اریاخت یقدر دلم براش تنگ شده بود ب چه

 دست خودم نبود 

  کردینگاه مقرمز بود و داشت با خشم بهم  شدمینگاهش تلف م ریاون بر عکس من اخم کرده بود داشتم ز اما

 خواست من را خفه کنه  یاش انگار م یعصب يدهنم را قورت دادم با چشم ها اب

 و ارام سالم کردم ستادمیانداختم و جلوش ا نییرا پا سرم

جا  نیتو بودم همه را به ا ي... منم جا یدورگه گفت: چه خونه قشنگ ییو با صدا دیکش یکه جواب من را بده اه نیا يجا به

  فروختمیم

 کرده باشن  یسطل اب سرد رو تنم خال هیکه  نیرفتم مثل ا وا

 بزنه یحرف نیبهت به ارسام نگاه کردم اون حق نداشت در مورد من همچ با

  افتیپس لطفا راه ب یستیمن ن يگفتم: حاال که جا یعصب

 کنارش رد شدم بازوم را محکم تو دستش گرفت و فشار داد  از

 و گفتم: ولم کن  برگشتم

 يمدت عوض شد نیتو ا کردمیمن احمق را بگو که فکر م يندار اقتیکه ل یشدو گفت: حق دیشد اخمش

 روت اثر گذاشته  کهیاون مرت يبرات متاسفام که حرف ها یسابق یتو همان دختر از خودراض کردمیاشتباه م یول

 و گفتم: خفه شو  دمیکش رونیکنم دستم را ب نیتحمل نداشتم بهم توه گهید

 ... ارسام؟  شهیبه سر کوچه باورم نم دمیزش فاصله گرفتم و رسعجله ا با

پشت من است ... چطور دلش اومد من را  شهیدوستم داره .و هم کردمیکه فکر م یکه انتظار نداشتم ... از کس یتنها کس از

 خرد کنه چرا درکم نکرد ... 

 حرف بزنه ...  يطور نیکه با من ا دهیه خودش اجازه مبودم .چرا ب يچرا اون حرف هارابهم زد مگه من تو گذشته چه طور چرا

 پام ترمز زد را باز کردم و نشستم توش ...  يکه جلو ینیماش نیاول کردیم ینیام سنگ نهیبغض تو س هی

  کردینگاهم م نهیاز تو ا یبلند بود و ه کشیموز يخونه را بهش دادم صدا ادرس

 نه؟  ایکار کنم؟ برم خونه  یچ دیخسته بودم حاال با یلیخدوختم  رونیرا پرت کرد نگاهم را به ب هواسم

 مقاوم باشم  دیبشه با زیاشک تو چشم هام اجازه ندادم سرر به

 ارسام هم ندارم ... تنها شدم  گهی.حاال د

 ام زنگ خورد  یداشتم ارام بشم گوش یجور که سع نیهم

 ...  سویگ الو
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 دختر دلم هزار راه رفت  ییکجا

  سویگ دمیرا فهم یچ همه

  ؟یرفت چرا

 کنم  یزندگ يخبر یتو ب تونستمینم

  يماجرا را از زبان مادرت بشنو یذاشتیم دیبا

 گفت  یبهم نم يزیچ یکس

 اما به موقعش ...  چرا

  زدنینم یو اون ها حرف کردمیهرروز ازشون خواهش م ي... تو شاهد بود سویبود گ یک موقعش

  يمامانتم بشنو يها حرف دیبا یها هم اشتباه کردن ول اون

  ششیپ رمیم دارم

  ام؟یهمرات ب یخواهیم

 ...  دونمینم

 خوبه رژا ...  حالت

 ...  ستمیخوب ن نه

  ؟يکرد هی... گر هیجور هیشده؟ چرا صدات  یچ

 نفهمه  يزیچ سویتا گ دمیبترکه اما لبم را گز خواستیم بغضم

  سویرا ببخش گ من

  زم؟یعز یچ يبرا

 . شدم .. جیگ دونمینم

  ؟ییکجا االن

 ...  یتاکس تو

 خونه تون؟  يبر يارام شد یجا وقت نیا يایاول ب یخواهیم

  اره

 دنبالت ...  امیاز اون جا خودم م یسمت فرامرز عباس ادیراننده بگو ب به

  باشه

 يزیچ کنمیب ماش را حسا هیگفتم کرا یوقت یعوض شده اولش غر زد ول رمیدادم مس حیرا قطع کردم و به راننده توض یگوش

 نگفت 
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از  خواهمیم مانیمن به خاطر ثروت پ کنهیاون واقعا فکر م یعنی...  زنهیحرف م یارسام از چ دونستمیبدجور گرفته بود نم حالم

 اون خونه برم؟ ... 

 و دنبال سوال بود کردیبه سرعت تو سرم جا باز م یچ همه

 يناخود اگاه از کنار چشم هام برا یمم براش بدم ... قطره اشککه حاظرم جون یاز اون ؟یشده بود اونم از ک یزخم غرورم

 پاکش کردم  عیباز کرد ... سر یخودش راه

 بهم کرد و منتظر بود  یدر اوردم و دادم بهش نگاه یپنج تومان هیپولم  فینگه داشت از تو ک یکه گذشت تاکس کمی

 : درسته؟ دمیپرس ارام

 هفت هزار تومان  هشیبهم کرد و گفت: نه خانوم م ینگاه هی

  سادمیوا یمغازه گل فروش هیپول را دادم برگشتم و کنار  هیو بق فمیکردم تو ک دست

 را گرفتم  سویام را در اوردم و شماره گ یگوش

  سویگ الو

 دختر؟  ییکجا

  ؟ییتو کجا دمیتازه رس من

  امیاولم فرامرزم صبر کن االن م منم

 شد سیشدم دوباره چشم هام خ يجور هی... مغازه دلم گرفت  يرفت رو گل ها نگاهم

 ام . یندارم .از خودراض اقتیبود ... بهم گفت ل نیسنگ میبرا هیگر ریداشتم بزنم ز دوست

 شد؟ ! يجور نیچرا ا ای.خدا

 تنه زدم  یکیکه محکم به  نیرد شدم و خواستم برم سمت ماش تیجمع يمن را به خودم اورد از ال نیماش بوق

 اقا ...  دیببخشعجله گفتم:  با

 نداره  یگفت: اشکال ستادیو همان جور که صاف ا برگشت

 نگاهش بهم افتاد چشم هاش چهار تا شد و با دهن باز گفت: رژا ...  تا

  ارمیبرگشتم و بهش زل زدم جلوترکه امد ارام گفتم: به جا نم دیتنم لرز بهیاسمم از زبان اون غر دنیباشن

  يچه زود فراموشم کرد ادینم ادتیبرداشت و گفت: من را  نیا از زمشده بود ر یکه حاال خاک فشیک

  شناسمیاقا من شما را نم نیگفتم: فکنم اشتباه گرفت یتاب یرنگش افتاد با ب یاب يبه چشم ها نگاهم

 زدیکه داشت اسم من را صدا م دمیو با عجله ازش دور شدم صداش را از پشت سرم شن برگشتم

  افتیدستم را گرفت با عجله گفتم: راه ب سویشدم گ نیشسوار ما عیو سر دمیترس

 شده رژا حالت خوبه؟  یچ

 ...  یافتیراه ب شهیم اره
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  باشه

 بود؟  ی... اصال اون ک شناختیاون من را م یعنی...  دمیکش ینبود اه يعقب را نگاه کردم خبر نهی.از تو ا

  ؟يدیقدر خودت را زجر م نیا يچته رژا چرا دار تو

  میزنیبهتر شدم حرف م یکه ارام بشم وقت ییجا هیاالن شروع نکن من را ببر  ویگس کنمیم خواهش

 ...  یهر جور راحت باشه

 گفتم: نه بذار بخونه  عیپخش را خاموش کنه که سر خواست

 م را بستمکولر را گرفتم سمت خودم و چشم ها چهیدادم به پنجره هوا گرم بود با دستم در هیسرم را تک دیرا عقب کش دستش

 از هم  میکن ي... دور ـایب

 کم کم  می... تنها بش ـآیب

 با من تو بد تر شو  ـایب

 از من تو رد شو رد شو  ــایب

  ییوقت ها هی یگاه نیبب

 از احساس  رهیسر م دلم

 دارمینه ب خوابمیم نه

  داتیمن پ يچشم ها نیا از

 محتاج گرماته  تنم

 دل به تو بستم  يادیز

  ستیحد ن نیادر  يدرد چیه

 خسته ام  یزندگ نیاز ا من

 ازحد شیب شهیتنگ م دلم

 از حد  شیب شهیتنگ م دلم

 از حد شیب شهیتنگ م دلم

 از حد  شیب شهیتنگ م دلم

 از هم  میکن ي... دور ـایب

 کم کم  می... تنها بش ـآیب

 با من تو بد تر شو  ـایب

 از من تو رد شو رد شو  ــایب

 نبود  یاتفاق ها واقع نیکدام از ا چیه یکاشک شدمیم داریخواب بودم و االن ب یر دادم کاشکهم فشا يهام را رو چشم
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 ...  یام کن وانهید یخواهینکن ... م يجور نیا رژا

بپرسم اما قسم بخور که  خواهمیازت م يزیچ هی سویبا بغض گفتم: گ رونیرا دادم ب کردیم ینیام سنگ نهیس يکه رو ینفس

 ...  یراستشو بگ

 رژا ... مطمئن باش دمیرا نگه داشت و کامل برگشت سمت من و با دلهره گفت: قول م نیماش سویگ

 ...  یبهم بگ یدونیم یدرباره گذشته ام هر چ خواهمیرا ازش گرفتم و گفتم: م نگاهم

  گمیکه بهت م یدونیکه قسم دادن نداره م نیجونم ا رژا

 یکن فیتعر میاتفاق ها برا نیدرباره قبل از ا خواهمی... م 0.یبگ میارسام برا درباره خواهمی... م يمنظورم را متوجه نشد نه

 بدونم ...  خواهمیم سویگ

 ...  یرا بدون یهمچ یخواهیکه م یمطمئن یول گمیبهت م باشه

 شک نداشته باش گهید اره

 ياز همشون متنفر بود ينبود خوب يپسر چیالبته با ه يبا ارسام خوب نبود ادیو گفت: راستش تو قبال ز دیکش یاه سویگ

 ...  يشدیافسرده م یداشت ییجورا هیبه جرعت بگم  تونمیم یحت

 بودم  يجور نیچرا ا ؟یچ يبرا

 که سپهر باهات کرد ...  يخاطر کار به

  ه؟یک گهیسپهر د ه؟یدهن باز بهش نگاه کردم و گفتم: منظورت چ با

...  کنهیم تتیاذ تیواقع نیا دونمی... م تونمی... راستش رژا من نم يدکه باهاش دوست ش يپسر نیعشق اولت بود ... اول اون

 ...  یول

 بدونم  دیبا سویسماجت گفتم: بهم بگو گ با

 هیتو  میبا هم افتاد شهیمون من و تو مثل هم ی... ماجرا از سال اول دانشگاه شروع شد ... از خوش شانس یخودت خواست باشه

 بود روزمونیهر روزمان بهتر از د میخوش بود یلی.. خرشته . هیدانشگاه و  هیشهر و 

ار  یکیو پولدار دانشگاه باباش  پی... پسرخوشت يکه با اون سپهر نامرد اشنا شد نی... تا ا میکردیرا م ایعشق دن خالصه

 بزرگ تهران بود  يدار ها هیسرما

تر  شیب میاز حق نگزر یبه امان خدا ... ول کردیم و از اخر و ولشون دیمالیم رهیسر همه را ش شدیبا همه دوست م یعوض اون

 برتشیهفته م هیبعد  شهیدوست م یبودم سپهر با هر ک دهیشن یکیمن از  یهاش از خداشون بود باهاش باشن حت یهمکالس

 خونشون ... 

اون  يهوس باز یبانقر هیماه با سپهر دوست شده بود اونم مثل بق هیاز دوست هامون بود که فقط  یکیخواهر  يجواد مهی.فه

هم از چشم اقا افتاده  یمدت هیاش را تباه کرده بود .بعد  یکرده بود و رفته بوده اون جا و زندگ یعقل یاشغال شده بود اونم ب

 با هم بهم زدن ...  گهیدختر د هی.خالصه سر  گهید یکیبود و اونم رفته بود سراغ 
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 یقرص بخوره و خودکش خواهدیروز متوجه شدن م هیکرد که  فیتعر میبرا ... فتانه کردیم يزار هیشب و روز گر مهیفه طفلک

 جلوش را گرفتن و نجاتش دادن  عیسر یکنه ول

  کردیکار را نم نیوقت ا چیکاش ه ينگرانش بود اومدو با ما درد و دل کرد ... که ا یلیخ فتانه

 یول یازت خواستم دخالت نکن یلیخ ياریهر در ماش را سر سپ یکه تالف یبه فتانه گفت نیهم يبرا يناراحت شد یلیخ تو

 يحرف ها نبود کار خودت را کرد نیگوشت بدهکار ا

 سمتم اولش جا خوردم يایم يوا شده دار شیبا ن دمید یاون لحظه وقت یربع برگشت هیو در عرض  یرفت

  يتو شماره سپهر را با غرور بهم نشان داد یول

... تو  یبکن يکار هی یتونیو م يتو حتما جنم اش دار دمیازت خوشم اومد و فهم ياورددر  يقدر زبل باز نیا دمید یوقت یول

 ات با همه فرق داشت ...  تیرژا ... تو قصد و ن یبا همه فرق داشت

 یلیکه همه مات و مبهوتت شده بودن اونم خ يچرخوند یانگشتت م يسپهر را رو يجور تونیاز دوست يچند روز هیاز  بعد

 شده بود بهت وابسته 

شده و تونسته سپهر را مثل موم تو دستش  دایپ یکیکرده بود که بالخره  خی... همه دلشون  ي... کال تو دانشگاه معروف شد 

 بشن ...  کیکدام حق نداشتن بهت نزد چیدانشگاه ه يپسر ها کردنیهام بهت حسادت م یلیخو خ یول رهیبگ

 یکل يکردیم یمحل یهفته بهش ب هیو حدود  يخونشون تو باهاش قهر کرد نیکرد که باهم بر شنهادیبهت پ یوقت ادمهی...  

رژا  کردیبرات پول خرج م یچشم داشت چیه ی... ب یلیخالصه اون شده بود مجنون و تو ل نیکرد یرو مخت راه رفت تا اشت

خوب کرم از خود درخت  ی.. ول. يجا نبود نیتو االن ا شدینم دایکله اش پ وسر  یبه جرعت بگم اگه اون دختره عوض تونمیم

 است

 بود؟  یات چ يحرف اخر نیتعجب گفتم: کدام دختره منظورت از ا با

 اخم کرد و ادامه داد  سویگ

 ات را به باد باد رژا ...  یزندگ اون

 ...  نییرا انداخت پا سرش

 . سویبزن گ حرف

 چیصادقانه سپهر و دوست داشتن اش بدون ه یود دوستب یناراض امدیشما دو تا داشت به وجود م نیکه ب یات یمیاز صم فتانه

 . ي... کم کم تو را وابسته اون کرد ... اره تو هم بهش عالقه مند شد یتوقع

 ! هی.درست مثل بق

 بود  نشانیخانم هم ب تهیاومدن و اون سل دیاز دانشگاه نگزشته بود که چند تا دانشجو جد ادیز

 یول یدوباره شد همان ادم قبل یبهش دلبست دیتا د یه کم کم مغرور شد اون خر عوضعالقه تو به خودش دوبار دنیبا د سپر

 بود دهیاز دستت بده چون هنوز به هدفش نرس خواستیکنه چون هنوز دوستت داشت و نم ادشیخوب جرعت نداشت ز
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 یو گوشت خونده بود که هر چت ییورد و جادو دونمیچشم و گوش تو بسته بود ... نم یول میاورد یو فتانه امارش را در م من

 ...  يکردیگوش نم گفتمیبهت م

اون تو را هم گول  یبهت گوشزد کردم ول یلیتا چشمش به اون دختره سها افتاد اب از چک و چونه اش راه افتاده بود خ سپهر

گذاشته بود  ریاثان قدر روت ت کردیروت شده بود فرشته و پشت سرت همه کار م يباهات جور شده بود جلو یلیسها خ زدیم

 در حقت بکنه  يبد ستیدوستت است و ممکن ن نیاون بهتر یگفت...  يهم دعوا کرد يکه سرش با من و ملود

 يشده سکوت کرد یچ دمیازت پرس دیلرزیشده بود و دست هات م دیحالت خوب نبود رنگت سف شمیپ يروز امد هیکه  نیا تا

گول  ي... مثل اون دختر ها مهیدرست مثل فه ياحمق قرص خورده بود تو یول يو مسموم شد يخورد يبد زیگفتم حتما چ

 خورده 

ات را به  یزندگ دمیترسی... م يسپهر را خورد یفوحش ات دادم فکردم تو هم گول اون صورت به ظاهر ناز و دوس داشتن لیخ

دکتر که  یول يو مسموم شد يخورد يکه غذا بد میگفت یدرمانگاه و الک متیاز بچه ها برد یکیبا کمک  یباد داده باش

  اوردیما ن يبه رو یول دیگوش هاش بلند نبود فهم

فوحش هات هم اسم  يال به ال يدادیفقط فوحش م ينزد یحرف کردمیبهت التماس م یخونه و هرچ متیشب برد خالصه

 اوضاع از چه قراره میدیفهم میدیتا اسمشون را شن ياوردیسها و سپهر م

خوب کار  یول میارومت کن میکردیم یسع يهواسم بهت بود همش با ملود یلیدانشگاه خ یرفتیم که اون روز ها یمدت هی

 شدیاون دو تا حالت بد تر م دنینبود ... تو با د یاسون

 ...  یو دور همشون خط بکش ياریرا ن يپسر چیاسم ه گهیکه د ياون روز به بعد تو قسم خورد از

 گلوم خشک شد بس که فک زدم  رمیبگ يزیچ هی رمیو گفت منگه داشت  یفروش وهیابم هیکنار  سویگ

خبرم ...  یهمه بال سرم امده و من ازشون ب نیدرکش کنم ... ا تونستمیبزرگ بود نم میشدم ... حجش برا رهیرو به رو خ به

 از اون نزد؟  یحرف سوی... چرا گ یخودم ... پس ارسام چ هیاز قض نیمامان و بابا ... ا هیاون از قض

 ...  یشگیاش را داد دستم و گفت: همان هم یکیامد و  وهیبا دو تا ابم سویگ قهیدو سه دق عدب

 افتاد و بغض گلوم را گرفت ...  یاب طالب يرو نگاهم

 ...  خواستمیو گفت: من را ببخش رژا پاك فراموش کردم ... باور کن نم دیفهم عیسر سویگ

 ...  يادامه بد یتونینداره م یزدم و گفتم: اشکال يلبخند بهش

 اول بذار گلوم را تازه بکنم دهنم خشک شد  یخوب ول اره

 ...  باشه

ام  یبودم که گوش وانیل يمورد عالقه ام نبود ... نصفه ها یازش خوردم به نظرم خوب بود ول یرا تو دهنم گذاشتم و کم ین

  ه؟یگفت: ک سویقلبم تند زد گ نمیارسام است استرس و دلهره چنگ زد به س دمیزنگ خورد نگاه که کردم د

 است . ارسام
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 .خوب جواب بده ... 

 ...  خواهمینم

  ؟یچ يبرا

 ... اون من را شکست ... خردم کرد ...  سویگ تونمینسبتا بلند گفتم: نم يبا صدا دیترک بغضم

 نگرانت بود ...  یلیرژا ... اون که خ یزنیحرف م يدار یچ از

 ندارم  اقتیام و ل یبهم گفت مثل سابق از خود را ض کرد: نیبهم توه کردهیم يباز نقش

 ...  شهینم باورم

 را بدونم  یهمه چ خواستمیچرا م يدیفهم حاال

 اون که ...  اما

 کار کردم؟  یارسام اون حرف ها را بهم زد مگه قبال باهاش چ چرا

  یبدون دیهم هست که با گهید زیچ هیو گفت: رژا  نییسرش را انداخت پا سویگ

 ... بهم بگو ...  یچ

 ...  ياتفاق ها دوباره عاشق شد نیتو قبل ا رژا

 بود ... نکنه ارسام  ی... اون ک یگیشدم؟ راست م عاشق

  یرا دوست داشت گهید یکیتو  نه

  ستیدرست ن نی... نه ... ا ؟یچ

 یخواستیرا م گهید یکیتو  يکنه متنفر بود کیخودش را بهت نزد خواستیکه م نیاز ا يتو از ارسام متنفر بود چرا

  ؟یگ یم یتو چ سویگ

رو به رو  تیبا واقع دیبا یول يشد جیگ دونمیناراحتم ... م یلیدستم را گرفت و گفت: ارام باش رژا ... باورم کن منم خ سویگ

 ...  یخواستیرا نم نی... مگه خودت هم یبش

 ...  یرا بگ نیاما ... راستش انتظار نداشتم ا چرا

  ياریکن به دستش ب ینشده سع ریخوب حاال هم د خواستیم یدلت چ دونمیفت: مو گ دیخند سویگ

 و رو کرد  ریارسام با اون حرف هاش من را ز شهیرا برگردوندم و با اخم گفتم: نم روم

بهت  تیکه از سر عصبان ییمطمئن باش اونم از حرف ها یباف یقدر منف نیبا سماجت دستم را فشار داد و گفت: چرا ا سویگ

 است ...  مانیزده پش

 کار کنم ...  یچ دیکشش ندارم ... با گهید سویگ دونمینم

 را از دستم گرفت و جواب داد یگوش سویبدم که گ يام زنگ خورد اخم کردم خواستم رد یگوش دوباره

 سالم  الو
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مکالمه اون  نیحواسم بهمه  یاعتراض کنم که دستش را جلوم گرفت حرصم گرفت اخم کردم و روم را برگردوندم ول خواستم

 دو تا بود 

-  

  ستیخوب ن ادیز یممنون اره با من است ول یلیخ

-  

 ...  نیبه من بگ نیدار ينکنم بتونه صحبت کنه اگه کار فکر

-  

  مارستان؟یباشه باشه کدام ب ؟یچ

 امده؟  یسر کس ییشده ... نکنه بال یچ یعنی...  سویبرگشتم سمت گ ینگران با

 اون جا میرسونیرا م خودمون عیسر ما

-  

 خدانگهدار  باشه

 شده؟  یچ سویاسترس گفتم: گ با

 بهم کرد و گفت: ارام باش رژا ... راستش مامانت ...  یو نگاه برگشت

  ي... زود باش بگو نصف جونم کرد یعجله گفتم: مامانم چ با

 ستانماریبردنش ب نیهم يخورده حالش بد شده برا هیخوب باشه تو نگران نشو  یلیخ

 ...  سویرا بگو گ راستش

 را داد  مارستانیزنگ زد و ادرس ب نیهم ياالن هم ارسام برا گمیبابا دارم راستش را م يا

 زنگ زد ...  نیلب گفتم: پس فقط به خاطر هم ریز ارام

  ؟یچ

 ...  افتیراه ب یچیه

 افتهیب یاتفاق شی. نذار براخودت مراقب مامانم باش .. ایخدا مارستانیسمت ب میرا روشن کرد و رفت نیماش

 افتاد مارستانیسر در ب ياسترس نگاهم رو با

 نشده  يزیکه چ شااهللایدستم را گرفت و گفت: ارام باش دختر ا سویهام پر از اشک شد گ چشم

 چرا سردرد مزخرف دونستمیمخم بود نم يرو سویگ يتق تق کفش ها يشدم صدا ادهیرا ندادم و در را باز کردم و پ جوابش

 به ساختمان اورژانس ...  میدیرس سویمحلش ندادم ... با گ کنهیم تیداره من را اذ

نشون بدم همش تو فکر مامان بودم اگه  دیاز خودم با یالعمل یارسام چه عکس دنیبا د دونستمیکرده بود نم ریتو گلوم گ بغض

  بخشمیوقت خودمم را نم چیاش بشه ه يزیبه خاطر من چ
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 هیخانم مسن انداختم دخترش کنارش نشسته بود و ارام تو بغلش گر هی يزد به ارسام نگاهم را روزنگ  شیبا گوش سویگ

 مامان افتادم  ياز سر دلسوز يمهربان و نوازش ها يدست ها ادی کردیم

  هیگر ریو زدم ز دیترک بغضم

 یچ دی... اگه تنهام بذاره با یچ رهیبم ... اگه مامانم شدیارام باشم اما مگه م خواستیازم م یه سویدست خودم نبود گ کنترلم

 ...  خواهمیمن مامانم را از تو م ایکار کنم؟ ... خدا

 جا چه خبره ...  نیا

 امد جلومون و گفت: رژا  ختمیریاشک م سویصدا تو بغل گ یخودش بود ... بدون توجهه اش ب يصدا ایخدا

 کردم  میقا سویرا ندادم و سرم را تو بغل گ جوابش

 ...  یو بهم نگاه کن يلطفا برگرد شهیرژا خانم ... مشمام  با

 خانم چطوره؟  وایگفت: حال ش عیسر سویمحلش ندادم گ بازم

  نهیرژا را بب خواهدیرا بگم حالش خوبه و م نیهم خواستمیم اتفاقا

  میسرم را بلند کردم و گفتم: بر دمیشن تا

 رو به ارسام گفت: کدام اتاق است؟  سویشدم و گ بلند

  نیایگفت: دنبالم ب سویاخم کرد و رو به گ کردیداشت با چشم هاش من را له م سامار

من حرف  يهست تا به جا سویو خدارا شکر که گ میکرد یمحل یبازم بهم ب میدو تا بچه کوچک دنبال ارسام راه افتاد مثل

  زدیوج متوش م تینکرده بود همان خشم و عصبان شیبا چند ساعت پ یفرق چیبزنه ... نگاهش ه

تنش کرده  يمردانه سورمه ا راهنیپ هیو  یمشک نیج هی رونیبزنه ب نهیبود از تو س کیقلبم نزد کردمیپشت بهش نگاه م از

 بهش نگاه نکردم  گهیقلبم را خفه کردم و د يبود ... اون موقعه خوب نگاهش نکردم صدا

پشت در نشستن ... با عجله از کنار ارسام رد شدم و  یکه رو صندل دمیرا د نی... اقا کاوه و روژ وی یس یبخش س میدیرس

صدا اشک  یامد به سمت و با عجله بغلم کرد بغضم را تو بغل داداشم شکستم و ارام و ب دیتا من را د نیبهشان روژ دمیرس

 ...  ختمیر

 نشده که حالش خوبه  يزی... چ نی: بچه ها ارام باشگفتیکه م دمیاقا کاوه را شن يصدا

 بلند کردم و نگاهش کردم را  سرم

 يچه قدر ما را نگران کرد یدونیگفت: رژا دخترم حالت خوبه؟ نم ارام

  نمیمامان را بب خواهمیگفتم: م نیاخم روم را برگردوندم و به روژ با

  ششیپ يریشد م داریصبر کن هر وقت ب دهیرا گرفت گفت: االن خواب دستم

ابغوره  گهیشد دستم را گرفت و گفت: چته دختر د کینزد سوهمیش گفت گدم گوش يزیچ هیرفت سمت کاوه خان و  ارسام

 خدارا شکر مامانت حالش خوبه  رینگ
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تخت و دست  کیشدم و همه برگشت و بهم نگاه کردن بدون توجهشون رفتم سمت در و وارد اتاق شدم ارام رفتم نزد بلند

 و گفت: رژا دخترم  چشم هاش را باز کرد دمیاش را بوس یشانیمامانم را گرفتم و پ

 جام ...  نیمن ا یبهش زدم و گفتم: جانم مامان يلبخند

 مامان قربونت بشه فکر کردم تو را از دست دادم دخترم  یاله

 جاست  نیمن ا يلرزان گفتم: نگران نباش مامان جون جا ییو با صدا ختمیاش گذاشتم و ارام اشک ر نهیس يرا رو سرم

 چشم هام را بستم  یبیارامش عج هیکرد بغضم را فرو دادم ... و با دستش ارام موهام را ناز  با

 به ارسام انداختم رگ گردنش باال زده بود با خشم گفت: واقعا؟  ینگاه

 بگم  هیبه بق خواهمیرا گرفتم حاال هم م میرا تکان دادم و گفتم: تصم سرم

 مامانت حالش بده؟  ینیب ینم یفقط به فکر خودت چرا

 ...  ستیمهم ن میاش و گفتم: نه برا یعسل يلند شدم و زل زدم تو چشم هامبل ب يرو از

 در امد و با خشم گفت: واقعا ...  حرصش

 کن نذار اون تو بمانه ...  یمانده بهم بگو خودت را خال يزی... اگه تو دلت بازم چ یگرفتم و گفتم: واقعا چ شیدست پ عیسر

 ادیز زیات چ یناراحت نیا کنمیفکر نم یام بود ول یاون روزم نظر شخص يرژا حرف ها نیبگو خانم از کجا ناراحته ... بب اهان

  یکن یخال هیسر بق یباشه که بخواه یمهم

 ستیمهم ن میاصال برا گهیکس د چیبعدش هم نه تو و نه ه ستیبه خاطر اون روز ن رمیخشم گفتم: نخ با

که  يکار قایرا به مامان گفتم و اون قبول کرده چون ... دق یچ بهش احترام بذارن من همه دیمن است و همه با میتصم نیا

 بکنن هیبق دیبا

 با بهت بهم نگاه کرد ...  ارسام

 با تو حرف بزنم گهیکلمه د کی ستمیحاظر ن گهیرفتار کن د يتر شد و گفت: باشه هر جور دوست دار دیشد اخمش

 شد کنارم رد شد و از پله ها رفت باال اشک تو چشم هم جمع از

 مبل ولو شدم و سرم را تو دست هام گرفتم  يرو

 کار کرد ...  یچ دیبا ایخدا

  دونهیکه م دونستمیبود دو.باره سکته کنه م کیاولش نزد دونمیرا م یبا مامان صحبت کردم و گفتم همه چ یوقت

 خان مامان و کاوه يحرف ها ایدرسته  مانیپ يکه بدونم حرفها ارمینم ادیاز گذشته ام به  يزیچ

 بهم کمک کنه ...  تونستیکس نم چیبودم و ه جیگ

کرده بود هم از نظر  فیتعر میکه مامان برا ییها زیکرده بود از نظر مامانم دروغ بوده و چ فیتعر میبرا مانیکه پ ییها زیچ

 بوده ... همش دروغ  يهمان جور مانیپ

 کردیو رو م ریما را داشت ز یدروغ ها زندگ نیداشت ا گهید



  

 

یانودهشت کتابخانه کاربر انجمن نودهشتیا atefeh-jon  –مرد مغرور من                               

wWw.98iA.Com ١٢٦ 

  ستادمیاتاق ارسام شدم پشت در ا کینزد رونیر اتاق رفتم بد از

 دادیغرورم بهم اجازه نم دمیکش یاه

ارسام درست شده و سهامش را  يکارها دمیبرم ... اون جور که از مامان فهم یذاشت بدون خداحافظ یقلبم هم نم ی... ول 

 . کنهیانتقال پول را درست م يفروخته و دارن کارها

 ستیجا ن نیا گهیها دست و پا کنه و د زیجور چ نیخودش خونه و شرکت و از ا يجا بره و برا نیاز ا يزودبه  خواهدی.م

بود  یگفتم اون هم راض مانیرا به پ انیجر ینکنه وقت ییخونه تا احساس تنها امیبارب هی يمامان قول داده بودم هر دو روز به

 است ...  یله خوبجا ... معام نیو قبول کرد دو روز اون و دو روز ا

 به در اتاق زدم وارد شدم  يا تقه

کس تو اتاق  چیکردم و ه یافتاده بود و کج شده بود به اطراف نگاه نیزم ياش بود رو یمشک تاریگ دمیکه د يزیچ نیاول

 نبود 

 دمیدست کشتختش  ياش و رو یعسل زیهام فرو کردم ... رفتم سمت م هیر ياتاقش را با تمام وجودم تو يجلو وبو رفتم

 دوباره اون روز برگرده یکاشک دمیتخت دراز کش يرا برداشتم و دوباره رو دمیکه اون روز د يهمان هندزفر

و با عجله بلند شدم رفتم سمت در و خواستم برم  بمیرا برداشتم و کردم تو ج يزد به سرم و هندزفر طانیلحظه ش هی يبرا

 که در باز شد  رونیب

  دمیکش یبزرگ نیو ه ختیر ارسام قلبم فرو نید با

 بهم زل زده بود بعد دوباره رفت تو جلد خودش و اخم کرد  هیچشم هاش از تعجب دو تا شد و مات من شده بود چند ثان اونم

 رفتم کنار امد تو و در اتاق را بست ارام

 من افتاد  ادی برداشت خواست عوض کنه که شرتیت هیکردم رفت سمت کمد لباسش و  يا یشدم عجب کاربچگان جیگ

 جا؟  نیا ياومد یداشت يسمتم و گفت: کار برگشت

 دختره خل و چله خوبه از دستش راحت شدم  نیا گهیهمان جا هنک کرده بودم حتما با خودش م قهیدو دق هیرا بگو  وانهید من

 کنم  یباهات خداحافظ خواستمیگفتم: راستش م عیسر

  يایجا ب نیالزم نبود تا ا یدش را به خشم داد و گفت: ممنون ولخو يچهره اش جا يحرف را زدم خونسرد نیا تا

من را باش که اومده بودم  يمغرور یلیخ یلیتو خ هیچ یدونیداغون انگشت اشاره م را به طرفش گرفتم و گفتم: م یاعصاب با

 برات متاسفام  واقعا یهست يتو هنوزم همان جور یول یکن رونیب يتو دلت دار نهیک یکنم تا هر چ یازت خداحافظ

 شدم  دهیسمت اتاقم که کش رفتمیداشتم م دمیبهم خوردن در را شن يصدا رونیسمت در و رفتم ب دمیرا کش راهم

 شد خکوبیچشم هاش م یرا برگردوندم و نگاهم تو عسل سرم

 بدم  صیبود که نتونستم تشخ يزیتو عمق چشم هاش چ یسرد و خشک ... ول ینگاه
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بچگانه را  يباز نیتو ا دونمینم یکنیم الیتو؟ خ ایام  يا نهیتو؟ ... من ک ایو با خشم گفت: من مغرورم  هام را گرفته بود بازوم

  ياریبه زبان ب خوهدیدلت م یهر چ يحق ندار یول ادیازم بدت م دونمیم يتا من را ازار بد یراه انداخت

 تاق و بدون توجه بهش رفتم سمت ا دمیکش رونیدست هاش ب نیرااز ب بازوهام

 باز شد يادیدر اتاق را ببندم که در با شدت ز خواستم

 دی... گوش هام سوت کش يجور نیچشم هام ... درست هم يامد جلو یکمرنگ يخورد تصور يذهنم جرقه ا تو

 مامان را برده بود دکتر و کاوه خان رفته بود دفتر کارش نیکس خونه نبود روژ چیه

 دست از سرم بردار ولم کن  گوش هام گذاشتم و گفتم: يرا رو دستم

  نمتیبب گهید خواهمینم رونیانداختم و گفتم: ارسام برو ب نیزم يرا رو خودم

 توجه به من امد جلو و باز هم من گرفت و بلندم کرد  یاون ب اما

همه  ياریب ادیبه  کنمیم ينه؟ ... اشکال نداره من کار اد؟ینم ادتی یچیخشم تو چشم هام زل زد و گفت: به من نگاه کن ه با

 من بدونم يکردیاره فکر نم یکنیازش فرار م يکه دار ياون گذشته ا

... و.از موقعه که عاشق  نیکردیم یسقف زندگ هی ریکه با پدرتون ز ي... از اون موقعه ا دمیتو را فهم یزندگ زی... من همه چ 

 ! دونمیکرد همه را م انتیو بهت خ يسپهر شد

  دونستیها را م نیا دیخون تو تنم به جوش اومد اون نبا شدم رهیبهت به ارسام خ با

جا برو  نیازت متنفرم ... ازت متنفرم از ا ستیمهم ن میبلند شدم و رفتم طرفش وبا حرص گفتم: ساکت شو برا تیعصبان با

 نمتینمخواهم بب گهید رونیب

از چشم هات همه  ياریبه زبان ب ستیالزم ن يتنفرکه ازم م دونمیرا هم م نیارام امد جلو و گفت: ا یلیتوجه به حرفم خ بدون

  فهممیرا م زیچ

 هیگر ریبودم که بزنم ز گهیتلنگر د هیو منتظر  رفتیم نییام باال پا نهیخشم س از

بود  دهیفهم کردمیجور با خشم بهش نگاه م نیداد هم یخودش را به مهربان يجا واشی واشیسرد و خشن ارسام  يها چشم

 خودش دراز تر کرده میو پاش و از گل تند رفته یلیکه خ

  دیرا فهم نیو اون ا دیصورتم را گرفت تنم لرز متیجور که امد جلو اول دستم راتو دست هاش گرفت و بعد با مال همان

  رونیدست هاش جدا کردم و منتظر بودم که از اتاقم بره ب نیعقب دست هام را از ب دمیخودم را کش عیسر

 رمیجا م نینداره من از ا يرادیباشه ا یمن را تحمل کن یتونیرژا ... اگه نم یکنیاشتباه م يفت: تو دارخورد و گ یتکان ارسام

از دست  شهیهم ياون را برا شهینکرده باعث م ییخدا گهیسکته د هیداره  اجیتو بمان و کنار مادرت باش اون بهت احت یول

  نیو خانواده ات تو ارمش باشتا ت رمیپس اگه حضور من باعث ازار تو است پس من م يبد

 ...  هینه بق کنمیم یخودم زندگ يمن برا یهاش است ول لیاز دل یکیخونه هم  نیا يخشم گفتم: بودن تو تو با
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اون مرد  شیپ يبازم برگرد یخواهی... پس چرا م یدونیرا م یهان؟ تو که همه چ ه؟یتو چ لیشد و گفت: دل یعصب ارسام

 اون بوده  ریتو کما رفتنت تقص اتفاق ها و نیاصال تمام ا

  ه؟یگفتم: منظورت چ یجیگ با

  ستین ادتی يزیهنوزم چ یبگ یخواهی... م یدونیتو نم یعنی

 ادینم ادمی یحت یفهمیم ادینم ادمی یچیمن ه گمیمن دارم بهت دروغ م یکنیچرا فکر م گهیو گفتم: بسه د دمیکش غیج کالفه

 نه ... ! ایتو را دوست داشتم 

 رفت با التماس تو چشم هاش نگاه کردم  رونیله از دهنم بجم نیا

 رژا یگفت ی... تو چ یو گفت: چ دیلرز تنش

 شانه ام گذاشت و من را برگردوند  يرا ازش گرفتم و رفتم عقب تر دستش را رو روم

  ارمی.ر نگاه کردنش کم منجویچشم هاش و ا يجلو واقعا

 بازم چشم هام پر اشک شد  یول دمیگلوم بود جنگ يه توک ینتونستم خودم را نگه داشم با بغض گهید

 صورتم را باال گرفت بهش زل زدم  ارسام

االن تو دلم چه خبره شده اخه  یدونیم یختیمن را چه قدر بهم ر يکه زد یحرف نیبا ا یدونیشد و گفت: م قیعم نگاهش

  ؟یکنیکار ها را م نیبا خودت و من ا يدختر خوب چرا دار

 نگفتم ادامه داد نگاهش کردم  یچیفت و هشدت گر قلبم

 انجامش بدم خواهمیفقط م افتهیم یچه اتفاق ستیمهم ن میبرا ترسمیبکنم رژا از بعدش هم نم يکار خواهمیم -

 را با عجله اورد جلو و گفت: بزن تو گوشم؟  صورتش

  ؟یترس گفتم: چ با

 ...  یبزن لعنت گمیم

  دیکش ریچشم هام جمع شد سرم ت ياز اشک تو يله ارا بردم باال و زدم تو صورتش ها دستم

اون روز افتادم که زدم  ادی...  رفتنیچشم هام داشتن رژه م يجلو یچشم هام را باز کردم همه چ یوقت یهام بسته بود ول چشم

 تو صورتش

  شدیچشم هام رد م ياز جلو لمیف هیداشت مثل  ی.همه چ

را  یام همه چ ندهیرشته ام ا ی... ارسام ... استاد دباغ ایو پارسا ... عرش سویه خان ... گ... مامان و کاو مانی... سها ... پ سپهر

 که باهاشون داشتم  یهمه اون لحظه ها و خاطرات شمیم وانهیدارم د ای... خدا ادمهی

 يکه سپهر چطور ادمهی...  ادمهیرا هم  هیفهم يها و زجه ها هیگر یحت میکه با فتانه گذاشته بود يشدنم با سپهر ... قرار اشنا

 عاشقم شده بود و کم کم من را وابسته خودش کرد ... 

 که دوستش داشتم از جمله سپهر . یو گند زدن به هر چ میبود ... وارد شدن سها به زندگ فیکث يباز هیهمش  اما
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  ؟یاما به خاطر چ زدیباهامون کرد ... مامانم را کتک م مانیکه پ ییکارها

به خاطر رابطه بود که با کاوه  خوردیکه مامانم م یی... کتک ها دمیکه ماجرا را از زبان اون هم شن نیتا ا نستمدویوقت نم چیه

 داشت

 يبد دیبا مانیجا حق را به پ نیزن من بوده با کاوه بوده پس ا یوقت وایگفت ش مانیپ

 ...  کردیم يکار نیهمچ دیاون نبا اما

  میبابامون بد هیه کاوه مجبورمان کرده بود بر علک ییماها به خاطر شهادت ها ترسوندن

 کاوه را باور کردم يحرف ها شهینم باورم

 ...  مانیبود اون شب تو بغل پ یاون زن ... اون ک پس

 ...  یچ یعنی ای... خدا گهیزن د هیبود ... اون با کاوه رابطه داشته و بابا هم با  وایش انتیاون بعد خ اره

 کردم ...  دایکه بهش پ یرا نجات دادم ... حس ایجون عرش یدف وقتاون تصا شهینم باورم

 کار کردم ... من به ارسام عالقه مند شدم . یمن ... من چ اه

 .باورش سخته 

 ... چرا  

 بود که به سرم اومد من از ارسام متنفر بودم  ییچه بال نیا ایرا دوست داشتم خدا ای... من که عرش 

 بشه  يجور نیا دیال چرا بارا نداشتم حا دنشید چشم

 غرورم بذارم يپا رو تونمینم نه

 هام را باز کردم و سرم را عقب بردم  چشم

 بهت به ارسام نگاه کردم  با

 زدو گفت: رژا من دوستت دارم ...  يلبخند کردینگاهم م ارام

 ...  ادمهی یکار کنم حاال که همه چ یچ دیحاال با کردمینگاهش م يجور نیهم گفتیداشت م یچ نیا

 هم هست  گهید یکیام  یتو زندگ دونمی... حاال که م 

 بشم؟  الشیخ یب دیبا یعنیکار کنم ...  یچ دی... اون را با ایعرش

 بگو  يزیچ هی یبهم کرد و گفت: چرا ساکت ینگاه

 يو قلبم را به بازفقط ازم سواستفاده کرد یرا بهم بگه ول زیهمه چ تونستیاش بهم خورد اون م یهمه دورنگ نیاز ا حالم

 گرفت 

 خواهمینم رونیجا گمشو ب نیدوباره بهت بگم از ا يبهت بگم دوست دار دیبا یام را بهش دوختم وگفتم: چ یعصب نگاه

 بهت بزنم ...  یلیس هی يکه دوست دار نیا ای نمتیبب
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دروغ  یمدت داشت نید نه؟ تمام ابو يباز هیها  نیپس همه ا ایتو ... اه خدا یعنی...  ؟یشد و گفت: چ دیاخمش شد ارسام

  یگفتیم

  ؟يرا تکان دادم وگفتم: باز سرم

 ...  يبذار واقعا برات متاسفام که من را باور نکرد يدوست دار یزدم و ادامه دادم: تو اسمش را هر چ يپوزخند

 ...  یگیم یچ نمیرژا درست حرف بزن بب هیچ منظورت

 دارم که بگم؟  یاست خوب پس من چ يباز هیو کار هام دروغ است و همش به قول تو همه حرف هام  یبهت بگم وقت یچ

 شد و گفت: من باورت نکردم؟ ... من! مانیتو موهاش کرد و رفت سمت در اما دوباره پش یدست ارسام

  يدیام را به باد م یبچگانه ات زندگ يبا رفتارت با کارها يرژا دار یکنیام م وانهید يدار

حافظه ام برگشته  يدی... اما حاال که فهم یگفتیم يا گهید زیچ شیپ قهیطور! تو که تا چند دق نی... که ا بغض گفتم: واقعا با

  ؟يدوستم دار یمگه نگفت یمان یحرفت نم يمرد پا هی... چرا مثل  یکنیم يکار نیهمچ ي... دار

 ...  یگفت: چرا چرا گفتم ول تیبا عصبان ارسام

 یدست خودت کن چهیمن را باز یاز گذشته ام بدونم تا راحت بتون يزیمن چ ی... حتما دوست نداشت یچ یول

 داد زد: خفه شو  تیامد جلو وبا عصبان ارسام

مگه  يداد يمدت من را باز نیتو تمام ا یهم سرم داد بکش دمیو گفتم: اره با امدمیبود اما منم کوتاه ن یعصبان یلیخ

که زجرم  يچرا من را وابسته خودت کرد يشد کیپس چرا بهم نزد يراف کرد... خودت اعت ادیمن ازتو خوشم نم یدونستینم

  ؟يرا دوست داشتم تو چرا ازم سو استفاده کرد گهید یمن تو گذشته ام کس که یدر حال ياریاون روز ها را در ب یو تالف يبد

بود  یها چ نیو سرت کنن رژا اخاك ت دمیلحظه ازش ترس هی يمردمک چشم هاش گشاد شده بود برا کردیبهت بهم نگاه م با

 گولم زد کمکم کن ...  طانیغلط کردم ش ایخدا یکه بهش گفت

 حرکت خودش را بهم رساند  هیبا  کردمیجور که بهش نگاه م نیهم

 گوشم يرا بلند کرد و محکم زد تو دستش

 ...  نیزم صورتم بود خم شدم و افتام يکه تو يدیو چشم هام را بستم از درد شد دیاز صورتم پر برق

  شدیصورتم نبود که درد داشت دلم بود که داشت از درد تکه تکه م نیا یول

 بود  ستادهیسرم ا يکه باال دمیرا شن ادشیفر يصدا

را دوست داشتم  یمثل قبل بشه اره؟ من احمق خر را بگو که چه ادم يبازم همان جور یدوست داشت ؟یخواستیرا م نیهم -

 یاقتیل یواقعا ب يریمن را تو مشتت بگ ی... دوست داشت امدیتو هم بدت نم یشدم اره ول کیتو نزددختره هوس باز ... من به 

  نمینحس ات را بب افهیق ستمیحاظر ن یحت گهی... د تمیتنها مرد تو زندگ کردمیرژا فکر م

 شدن در اتاقم امد  دهیکوب يصدا هیچند ثان بعد

  دمید یرا باال کردم و اتاق را خال سرم
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 . میکه به هم نزد ییسخته ... من و ارسام چه حرف ها رشباو

 و انتقام داد ...  نهیخودش را به ک يمدت ... تو دل هامون بودجا نیکه تو ا یچند وقت ... و ... عشق نی.حرمت ا

 داشته باشم شهیهم ياون را برا تونستمیکه چه قدر احمقانه رفتار کردم م واقعا

هاش داره قلبم  نیتوه یکه نوش جان کردم ... حقم بود ... ول یلیکه لعنت بر خودم باد اون سخودم کردم  گنیم میاز قد یول

  زنهیرا اتش م

  کردمیم هیکه تونستم زجه زدم .و ... گر ییرو تخت و تا جا افتادم

 رهیداره م ایخدا يوا دمیرا شن نشیموتور ماش يلحظه صدا هی يبرا

 هعجله باهمان سر وضع رفتم پشت پنجر با

 هم بسته شد ...  اطیح يگاز کوچک از جا کنده شد و متقابلش در ها هیکه با  دمیرا د نیاخر ماش لحظه

 . يکرد يکار نیرژا خودت همچ ی... خودت خواست شهی... ارسام رفت ... نه باورم نم رفت

 باور کنم  تونمی.نه نم

 خوابم برد یک دمیکردم که نفهم هیدر گر... ان ق هیگر ریرو تخت و کوسن را به بغل گرفتم و زدم ز نشستم

سرم از شدت  سوختیبود دستم را بردم سمت اباژور و چراغ را روشن کردم چشم هام م کیهام را باز کردم همه جا تار چشم

 ام گرفته بود ینیباد کرده بود و ب ادیز هیگر

 .. داغون بود . بیرا نداشت حالم عج ینیهمه سنگ نیتر از همه قلبم طاقت ا شیب

 است ...  یسخت همه وجودم پر از سردرگم طیشرا نیاومده اونم تو ا ادمی یکه همه چ حاال

 بشه؟  یقراره چ یعنی ایکنم ... خدا هیهمش گر خواهدیم دلم

*** 

 ...  امدیبعدش هم ن يروز بعدش و روز ها یخانه ... حت امدی.ارسام اون شب ن

 ...  کردمینگاه م اطیو به در ح نشستمیپشت پنجره اتاقم م شهیانتظار بودم و هم چشم

 همان جا بود  دمشیکه د يبار نیاخر

مامان  یچون اون با ورودش به زندگ ادیازش خوشم نم گهید نمی... با کاوه خان سر سنگ شهیجون روز به روز داره بهتر م وایش

 را خراب کرده ...  زیو بابا همه چ

 شده نیبا ههمون سر سنگ دهیرا فهم تیواقع یز وقت... اونم ا زنهیباهام کم حرف م یلیخ نیروژ

 يکار شهینه م ای...  یزمان را به عقب برگردون شهیم زدمیاون حرف ها را بهش م دیدلتنگشم ... من غلط کردم نبا یلیخ ایخدا

 بره و برگرده ...  ادشی یهمه چ یکن

 بدماز دستش  خواهمیمن را ببخش ومهر من را به دل ارسام بنداز نم ایخد
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 یاش زنگ زدم ول یکنم ... چند دفعه به گوش یماهه که نشستم تو خانه و منتظر ارسامم که برگرده و ازش عذر خواه هی

 دهیم يهم که رد ای دهیجوابم را نم

 از اقا کاوه خواسته که بفهمه ارسام کجاست  واجونمیداره ارامم کنه ... ش یبا حرف هاش سع سویگ

 نه؟  ای دمیکه بهش حق م دیو ازم پرس دیاومده اما نترس ادمی یگ زد بهش گفتم همه چهفته بهم زن نیتو ا مانیپ

 را قطع کردم  یکردم و بعد گوش یبودم که اصال فکر نکردم و تمام دق و دل ام را سرش خال یمن ان قدر عصبان ی... ول 

 مسر ... حوصله اون جا را ندارم ... را میاخر هفته همه را مجبور کرده بر يشهرزاد به همه زنگ زده و برا  مامان

قدر بهم  نیهم قصد داشتن که برن ... حاال هم که اوضامون ا مانیچون قبل تصادفم و امدن پ میکه بر میخوب مجبور یول

  کنهیمون خوبه و حالمون را عوض م هیعوض کردن روح يبرا گنیشده م ختهیر

 و زنگ و تلفن به دوست و اشنا هاش  يباز یپارت یبا کل کاوه خان نیمثل ا دهیفهم ییها زیچ هیجون  وایش از

 نگاهش کنم گهیمثل قبل به چشم د تونمیهم بکنه نم يهر کار ستیمهم ن يمن را برگردونن دانشگاه .برا خواهدیم

 نیا نستمتوینبودن بازم م يوملود سویاگه گ دونمیدرست مثل قبال نم پرسهیو حالم را م زنهیدوبار بهم زنگ م يهفته ا يملود

 از ارسام نداره ... ! يخبر چینه؟ اونم ه ایقدر مقاوم باشم 

از دوست هاش صحبت کرده و اون جا  یکیاست با  وانهیتهران ... اونم د رهیاش درست شده و داره م یانتقال يکارها اریماز

بره تهران تا  خواهدیحاال م م کرده و يگزار هیپسنداز داشته را اون جا سرما یهم هر چ اریماز زننیم یدارن شرکت خصوص

 ! رهیخودش درگ يبرا نمیهم درسش را بخونه و هم تو شرکت کار کنه ا

 هاش تنگ شده یو بد اخالق یاستاد دباغ ي.دلم برا

دوستم بشه ... که من زدم تو  دهیمال من و سپ شگاهینما يها یتر نقاش شیناجور حالش را گرفتم ... مثال قرار بود ب یلی... خ 

 داشته  یگذاشتن و براشون سود کم شیام را به نما یمیقد يو فقط چند تا تابلو ها پرش

خداکنه من را دوباره قبول کنه چون  دونمیکرده ... نم فیاستاد تعر يکار نبوده رفته و ماجرا ر ا برا یمدت ب نیتو ا سویگ

 تنگ شده  دنیکش ینقاش يدلم برا یحساب

 م را بکشم ... چهره از ارسا هی خوهدی... دلم م 

 اموزشگاه ...  میدنبالم و با هم بر ادیقراه ب سویگ گهیساعت د هی حاال

عکس باهاش انداختم  هیرا با حسرت نگاه کردم ... فقط  یاون شب مهمان يام و دوباره عکس ها یرفت سمت گوش دستم

 دمیاز حسرت کش ی... اه یاونم دسته جمع

 باشم ...  دنشیتاب د یقدر ب نیبودم حاال با تمام وجود دوستش داشته باشم و ا زاریمن که از ارسام ب شدیباورش م یک

  دم؟یهاش را ند یبودم چرا خوب ایرفتارش بودم و همش تو فکر عرش الیخ یقدر اون شب ب چه

 گرفتم ! دهیچشم هاش را ناد یاون همه نگران ي... چرا قدر ش را ندونستم؟ ... چطور 

 تفاوت رفتار کردم .! یقدر ب نین مجلس رقص تو بغلش بودم اتو او یوقت ي... چه طور 
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 ...  شمیم وانهیاش د يدارم از دور ؟يکار کرد یبا من چ ای... باورش سخته ... خدا 

 . دمیکه ان قدر مغرور بودم و عشق قشنگ ارسام را ند من

 هاش را نداشتم . یمهربون اقتی.من ل

... من بدون اون  یارسام را بهم برگردون کنمیصدام را خداجون ... ازت تمنا م يشنویخدا ... م يچه حال و روز نی.حاال ا

 ! رمیمیم

 شدم  نیو سوار ماش دمیکش یقیرفتم نفس عم رونیدر خانه که ب از

 ...  يبا ذوق گفت: سالم خانم بد اخالق امروز از کدام دنده پا شد سویگ

 ...  یشگیهم همان

 زدم وسط خال ...  يدیپس د اها

  سو؟یگ

 دلم ! جون

 دینگاه بهش کردم و خند هی

 پارك ملت؟  يقبل اموزشگاه من را ببر شهیم

  ؟یچ يبرا

 زنهیهم شور م کمیدلم گرفته و  يجور نیهم

  يکه بهم پشمک بد نیتو چه قدر فعال است ... باشه خانم خوشگله اما به شرط ا يدار یچه دل اوه

 کردم و گفتم: باشه بابا  یقبال افتادم و خنده کوچک ادی اریاخت یب

 دختر خوب ...  نیافر

 نزدم  ینگاه کردم و تا خود پارك حرف رونیب به

 نزد  یهم دنبالم اومد و حرف سویشدم و رفتم سمت در پارك ... گ ادهیرا پارك کرد با عجله پ نیماش یوقت

  میو با هم چرت و پرت گفت مینشست مونیشگیهم یساعت رو صتدل کی

  امیم يبرم پشمک بخرم زود گفت: من سویگ

 من حساب کنم؟  یخواستیبابا مگه نم نیو گفتم: بش دمیخند

  میایگفت: نظرم عوض شد االن پشمک را مهمان من باش بعد از خجالت شما هم در م طنتیش با

 شماره نا شناس است دمیام زنگ خورد نگاه کردم د یکه گذشت گوش کمی

 جواب دادم  دیترد با

  الو

  سالم
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 ارسام بود!  شهیباورم نم نهیتو س دیکوب جانیاز ه بمقل

  ؟یلرزان گفتم: سالم خوب ییصدا با

 شده؟  يزی... چ فهممیهمه زنگ هات را نم نیا لیدل

 کرده باشن چه قدر لحنش سرد بود ... با دلهره اب دهنم را قورت دادم  یتنم خال يرو ياب سرد انگار

  ؟ییخانه ... کجا يگردیبهت زدم چرا برنم يبد  ییکنم ... من حرف ها یاهازت عذر خو خواستمی: ارسام من مگفتم

 کردمیوقت فکر نم چیه يکرد رمیقافل گ یلی... خ کنمیاز تو تعجب م گردمیهم برنم گهیکجام د ستیگفت: مهم ن يسرد با

 ! شهی... باورم نم یاز تو بشنوم ... با پوزخند ادامه داد عذر خواه یحرف نیهمچ

 رحم نباش  یقدر ب نیباورت بشه من اشتباه کردم ارسام ا دیبازم با اصرار گفتم: چرا با یول اوردیشت اشکم را در مدا گهید

رژا  دمیدورت تو را خط کش گهید نیعاطفه ام ... من مغرورم ... اما بب یرحمم ... من ب یگفت: اره من ب تیدفعه با عصبان نیا

 شته ات برس ... بهم زنگ نزن و برو به عشق گذ گهیپس د

 را قطع کرد  یگوش

صورتم گذاشتم  يشدم اشک تو چشم هام جمع شد بغضم را نتونستم نگه دارم دست هام را رو رهیبهت به روبه روم خ با

 نکردم یتوجه نییخورد و افتاد پا زیانگشت هام ل نیام از ب یگوش

  ؟یکنیم هیشده ... چرا گر یچ رژا

 حق من نبود  گهید نیا ای... خدا گرفتیدلم داشت اتش م زدمیام فقط زار م نهیس يبغض تو با

 حقم نبود ...  گهید نیا ی... ول نیکردم بازم من گفتم ببخش ی... بازم من عذر خواه یها ول نی... اون توه یلیس اون

 با تو ام چشم هات را باز کن  رژا

  دیکردم که از اخر سرم داد کش یمحل ین قدر بهش با دادیشانه ام تکان م یکردو ه یصورتم خال يرا تو یاب معدن سویگ

 ... ! ی... همه چ سویتمام شد گ یخودم اومدم و ارام سرم را باال اروم و تو نگاه نگرانش با بغض گفتم: همه چ به

 کردم و ارام گفتم: بله؟  یام زنگ خورد نگاه یگوش

 خبر توپ برات دارم ...  هیدختر  یخوب سالم

  ه؟یصدا گفت: ک یبهم کرد و ب ینگاه از گوشه چشم سویگ

 ...  شنومیم يرا برگرداندم و گفتم: بگو ملود سرم

 شمال ...  میکه اخر هفته قراره بر یدونیبا ذوق گفت: م يملود

 گفتم: خوب منظور؟  یحال یب با

ام هم اون جاست ... ان دونسته که ارس یهفته هست رفتن اون جا و نم هیبهم زنگ زد و گفت  ایدر روزیرژا د شهینم باورت

 قدر ذوق زده بچمون ... گفت که با هم ... 

 اون جاست؟  یدوباره بگو ... ک ؟یشد وبا عجله حرفش را قطع کردم و گفتم: ک زیهام ت گوش
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 چرا یارسام رفته اون جا ... راست گمیرژا ... م يبابا تو هم چه قدر خنگ شد ينداشت گفت: ا يارسام خبر هیکه از قض يملود

  ؟یگشتیدنبالش م

 از خونمون رفت ...  يدفعه ا کیاخه  يجور نیبغض گفتم: هم با

 رفت؟  یبدون خداحافظ یعنی.

 را قطع کردم و انداختمش رو داشبوت یدعوامون افتادم و اشک تو چشم هام جمع شد و گوش ادی

 لعنتت کنه ...  خدا

  خت؟یقدر تو را بهم ر نیه اگفت ک یچ ي... ملود گهینگه داشت و گفت: رژا بس کن د سویگ

 همه بفهمن زود باش تا شک نکرد جواب بده ...  خواهدیرا برداشت و گفت: دلت م یگوش عیسر سویام زنگ خورد گ یگوش

 بفهمه  یکس گهید خواستیبود دلم نم سویبا گ حق

 ...  يرا گرفتم و جوب دادم: الو ملود ینمانده که بخواهد شکسته بشه گوش میهم برا يغرور یول

  ؟يشد چرا قطع کرد یچ

  ؟یگفتیم یچ یدستم خورد داشت یچیه

 رو هم ... ! ختهیبا ارسام ر دیبد دین ایاون در گفتمیداشتم م یچیه

  ؟یگیم يلکنت گفتم: جد با

 ستین دیها بع زیچ نیمارموز هم ا يایدر نیشدن ... از ا یمیصم یمثل که با هم کل گفتیجور م نیاش که ا قهیخود ات اره

 به ارسام ...  چسبونهیاز اخر خودش را م دونستمیکه م یکیانگار نامزدشه ... من  کردیم فیبا شوق تعر نی.همچ

انتخواب کرد ...  نیگزیمن و عشقمون جا ي... چه قدر زود برا خوردیرا نداشتم حالم داشت بهم م یکی نیا دنیطاقت شن گهید

 !ای... در یاون ک

 جان  يبعدا بهت زنگ بزنم ملود شهیمعجله گفتم: چه قدر جالب  با

  يبابا برو راحت باش با اره

تو معده ام بود را باال  یشدم ورفتم کنار بزرگراه خم شدم و گالب به روتون هر چ ادهیپ نیرا قطع کردم و از در ماش یگوش

 اوردم 

 کرده بود  خیم جوابشو بدم دست و پا تونستمیاما نم دمیشن یرا م سویگ يبد بود ... صدا یلیخ حالم

 کرد یصورتم خال يتو دستش را رو یمعدن اب

 هام را باز کردم چشم

 شد و شالم را در اورد و باهاش من را باد زد  دیشد اخمش

 متنفرم ! يمن از دلسوز ی... ول کردنیبهمون نگاه م يبا تعجب و دلسوز شدنیکه از اون جا رد م یمردم

 و هم شال به دست همراهم اومد ...  سویگ نیسمت ماشبود بلند شدم و رفتم  یهر جون کندن با
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 شده بود ...  دیبود تو صورتم و رنگم مثل گچ سف ختهیهام ر ملیشده بود ر سیخ کمی.مانتو هم 

 پرت کردم و چشم هام را بستم . نیماش یصندل ي.خودم را رو

 کردم  یا خودم را خالصد ینکردم و ارام بغضم را شکستم و ب یامد توجه نیبسته شدن در ماش ي.صدا

اش  یمیقد ياز اهنگ ها یکیرا اوردم و  نیدستم را گرفت بهش توجه نکردم و دستم را بردم سمت پخش و پوشه ارم سویگ

 را اوردم

  کردمیکه به خاطر سپهر هم گوش م همان

 دلم شکسته بشه؟  دیبا گهیدفعه چندم است؟ ... چند بار د نیا ای خدا

 کردم ...  یحقم نبود ... من که عذر خواه نیا یموقه باز کردم ول ی.. دهنم را بمن خر مقصر بودم . اره

 باهام دعوا کنه ... منم بزنم و داغونش کنم یکی خواستیخوب نبود فقط دلم م حالم

ادم  هیرا دوست داشتم اونم مثل سپهر  یارسام را بزنم اون ازم سواستفاده کرد ... من احمق را بگو که چه ادم خواستیم دلم

 دورو است ... 

  شمیم وانهیبال را سرم اورد اخ دارم د نیفکر ها بود که ا نیا همه

 کار را با خودت نکن  نیگفت: رژا ... تو را خدا ا یبا نگران سویگ

 باد به صورتم بخوره  کمیکردم پنجره را باز کردم تا  ادیرا ندادم و ولوم ضبط را ز جوابش

 ...  رژا

 ...  سوینگو گ یچیه کنمیم خواهش

 قراره عوض بشه؟  یها چ زیچ نیگوش دادن ا با

 نه به خاطر ارسام و نه خودم ...  یگوش کنم ول خواهمیاهنگ را دوست دارم ... م نیبشه ... ا ستیقرار ن يزیچ

 چشم هام را بستم و برگشتم به گذشته ...  نیخوش ارم ينگفت با صدا یچیه گهید سویگ

  یرو به راه یلیحالت خوبه و خ دومیم

  يو دلشوره دار يدغدغه فکر یب دونمیم

 ما الیخ یب يو شد یکنیم يها را سپر روز

 ها  ادهیز یلیامثا ل من دور وبرت خ یگیم

  شدیدل ازت خسته م نیاز همان اول ا کاش

 را  شیدست پ يریتو روم بگ یحاال نتون که

  شدیکه زدم روم بهم بسته م يهر در به

  شدیتو شکسته م قدر دلم به دست چه

 به حالت چه قدره دلت قرصه خوش
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 اصال بهت قصه  زنهیصدمه نم و

 باز شه  شتین شهیبا بغض من باعث م و

 باشه  شتیپ گهید یکیکه  يدوست دار تو

 پادو باشه  هیمثل  تیکه تو زندگ یکی

 کادوهاشه  شیکه فکر تو فقط پ یکی

 بده  سیکنه و بهت سرو يکه هر کار یکی

 که فقط با تو باشه  نیا ستیهم ن مهم

 برد  ادمیهات را از  یهات خوب يبد

 تو خوابم برد  يکه از دور ییشبا چه

 عالم برد  يزشتش ابروم راجلو يکارها

 دل ساده ام خورد  نیاز تو ا ییضربه ها چه

 برد  ادمیهات را از  یهات خوب يبد

 تو خوابم برد  يکه از دور ییشبا چه

 عالم برد  يلوزشتش ابروم راج يکارها

 دل ساده ام خورد  نیاز تو ا ییضربه ها چه

کرد اونم من را مثل  ي... ارسام هم باهام باز لرزوندیدلم را م شینگاه اخر ادیهام پر از اشک بود ارام پاکشون کردم  چشم

 ...  ایکرد و رفت با در انتیسپهر شکست ... حاال که خورد شدم ... بهم خ

  ین بود کاشکذره دل تنگ م هیهم  تو

  یمن را دوست داشت يکردیکه ادعا م ییتو

 پاره  شهیمن م یقلبت ب یگفتیکه م تو

 اشاره  یواسه من ب يمردیکه م تو

 طاقت یخودم بهم بگ يسخته تو رو یلیخ حاال

 ات راحته  یمن زندگ یو ب يرا ندار دنمید

 دو ماه  یکیقدره سرت شلوغه بعد  نیا دونمیم

 شما یبله بگ يزنم جااالن بهت زنگ ب اگه

 قدره به درد بخوره  نیا اروی نیا یعنی

 باعث شده حال تو ازم بهم بخوره  که

 که همه جوره با تو بودم  یمن از
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 و اتو بودم  هیکه به دور از حاش یمن

 را نداشتم  ریمس نیا میوقت تو زندگ چیه یکاشک

 را نداشتم  یکس چیبدبخت که جز تو ه من

  یکاشک نیغمگ دلم یرفت یگذاشت تو

  یداشت زهیمون انگ یهم واسه ادامه دوست تو

 برد  ادمیهات را از  یهات خوب يبد

 تو خوابم برد  يکه از دور ییشبا چه

 عالم برد  يزشتش ابروم راجلو يکارها

 دل ساده ام خورد  نیاز تو ا ییضربه ها چه

 برد  ادمیهات را از  یهات خوب يبد

 بم برد تو خوا يکه از دور ییشبا چه

 عالم برد  يزشتش ابروم راجلو يکارها

 دل ساده ام خورد  نیاز تو ا ییضربه ها چه

 قدر تو را دور نگه داشتم از دشمن ها  چه

 انگشت نما  هیادم خوب ساختم از  هی

  میتب زده بود گهیها از عشق هم د ما

  میها واسه ماه ها بعدمون حرف زده بود ما

  گذشتیزود م زود یخوب بود همه چ یچ همه

 روز بود  نیغم من غم ا تنها

 و من گله کنم از دست تو  يتو بر که

 برعکس تو  قایعاشقت بودم دق من

  يا گهیتو را پر کنه واسم چه ادم د يجا

  يا گهیعالم د هیکه تو هم تو  خواهمیتو را م من

 هست  تیتو زندگ يا گهیادم د هی تو

 داشتم  یمن چه نقش تیزندگ تو

 داشتم یهات چه فرق يبا دور وبر تو واسه

 داشتم  یوقت هیدوستت ندارم و  اره

  خواستمیام دست م یخال يکه واسه دست ها یوقت
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  خواستمیام دست م یخال يواسه دست ها اره

 برد  ادمیهات را از  یهات خوب يبد

 عالم برد  يزشتش ابروم راجلو يکارها

 برد  ادمیهات را از  یهات خوب يبد

 تو خوابم برد  يکه از دور ییشبا چه

 عالم برد  يزشتش ابروم راجلو يکارها

 دل ساده ام خورد نیاز تو ا ییضربه ها چه

  يریکنم سختگ یالک خواهمینم گهید

  يریوقت گ یمثل باق یکیتو  یول

 يدینخ م گهید یبه کس یبا اون یو وقت يدوسش دار یگیو م یزنیاز عشق م دم

 ر ژا؟  یشت طرفم و گفت: خوبضبط را خاموش کرد و برگ سویگ

 اموزشگاه میسرم را تکان دادم و گفتم: بر ارام

 ...  میرا قفل کرد و با هم داخل شد نیدر ماش موتیبا ر میشد ادهیاموزشگاه نگه داشت و پ يجلو

 ...  گفتیداشت بهم م یکه استاد دباغ خواستیرا م يزیهمان چ دلم

 تمام را تمام کنم  مهین يازش تشکر کردم و ازم قول گرفت که کارها یبکشم کل یدوباره برگردم و نقاش تونمیم

  میدیرا از دور د ایعرش يدفعه ا کی میامد رونیاتاق که ب از

 بود  ای... عرش شیدیارام گفت: رژا تو هم د سویگ دیلرز تنم

  میبر ایب یول دمشید اره

  ؟یباهاش حرف بزن يبر یخواهیکن نم صبر

 کار کنم  یچ دیبا دونمینم رمیهنوز با خودم درگ...  سویزوده گ هنوز

 چیه ایدر ي... برا یچ یعنی یفهمیم استی... اون االن با در ؟یچ تیپس زندگ یبازم به اون ادم فکرکن یخواهیم یچ یعنی

 وجود نداره احتماال تااالن ...  يحد

 نگو ! سویکن گ بس

شما دو  يبرا یهمه چ یعنینباش اگه ارسام اون حرف ها را بهت زده  الیقدر خوش خ نی... پس ا یشناسیرا م ایکه در دونمیم

 تا تمام شده 

 نیوقت ا چیاون ه شناسمی... من ارسام را م کنهیکار را م نیبا من ا يداره به خاطر لجباز دونمیبشم ... م دیناام خواهمینم نه

 ...  کنهیکار را نم

  ؟يدار نانیهنوز بهش اطم ي... چطور استیکه با در... اون ... حاال شیشناسیکه م یکنیچطور ادا م تو
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 ...  ؟یفهمیباشه اون من را دوست داره ... م ایبا در تونهی... ارسم نم یزنیم شمیحرف هات ات نیبا ا يولم کن دار سویگ

 فقط تو فکر ارسام بودم  زدمیجور که نفس نفس م نیبرگشتم و از فاصله گرفتم ... هم یعصبان

 خواهدیم کنهیم ي... اره داره لجباز شناسمشی... من م کنهیم يکار را با من بکنه اون فقط داره لجبا نیا تونهی... نه اون نم 

  ارهیحرصم را در ب

 ام زنگ خورد  یگوش

 بود با خشم جواب دادم  مانیپ

  الو

 دخترم  رژا

  ن؟یداشت يو ارام تر گفتم: بله؟ کار دمیمظلومانه بود که از خودم خجالت کش يبه قدر صداش

 ! نمتیبب دیبا ایب کنمیخواهش م یول یاز دستم ناراحت دونمیم

 ...  سویگ یکس را نداشتم که حرف دلم را بفهمه حت چیه مردیم یکس یب نیداشت از ا دلم

 دیشااون درکم کنه ...  دی... شا مانیمن را بفهمه ... اما پ تونهینکرده پس نم انتیکس بهش خ چیه شیتا حاال تو زندگ اون

 بتونه کمکم کنه که ارسام را برگردونم 

 بهم و محلش ندادم  دیرس سویگ

 اون جا  امیو گفتم: باشه م برگشتم

 ...  يحرفت چه قدر خوشحالم کرد نیبا ا یدونیدخترم نم رژا

  نمتونیب یم

 خدانگهدار

 بود؟  یارام گفت: ک سویتو دستم را فشار دادم گ یگوش

  ؟یرسونیجا م هی: من راتا سوالش را ندادم و گفتم يجوا

  ؟يبر یخواهیم کجا

 ...  مانیپ خونه

  میبر ایب باشه

 بشم  خکوبیپارس سگ ها باعث شد ازترس همان جا م يتکان داد زنگ دررا زدم و داخل خونه شدم صدا میرا برا دستش

 نگاهش کردم  رهیجور خ نیهم زدیامد که داشت سوت م یپسر جوان يصدا

 کجان؟  مانیبود اخم کردم و گفتم: اقا پ هستادیرو ام ا روبه

 خانم محترم  سالم

 بهش کردم  ینگاه هی
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 هی خوردیدور هم به مشام م نیزده بود عطرش از هم یسی... مدل موهاش هم انگل یصورت گندم گونه و چشم و ابرو مشک هی

 هم تنش کرده بود  نیج هیو  یکت مشک

 نکردم و ارام از کنارش رد شدم  یتوجه

 است  مانیراننده پ احتم

 بد اخالق  یوحش سویمثل سابق به قول گ شمیکارم ناراحت شد ... به جهنم ! واقعا که دارم م نیکه از ا مثل

  ؟یرا از که اموخت تیگفت: ادب و شخص شدمیجور که داشتم دور م نیهم

 ادبان  یبا همان لحن برگشتم و جوابش را دادم: ازب منم

 شما را راه داده؟  یک نمیمحترم اصال بگو ببشما خانم  ایادب منم  یب

  یتو چه؟ مگه مفتش به

  دیچشم سف یتیترب یکه ب واقعا

 مستر! یکن تیهاست بهتره خودت را اپگر رزنیمال پ يدار ادیکه  ییکه هست بعدشم لقب ها نیهم

  ؟يکار دار یچ مانیکرد و گفت: با اقا پ اخم

 به تو چه ...  گمیم بازم

 ...  رونیبندازنت ب پایبا ت دمیم درست صحبت کن مدختر خان نیبب

  رونیجا بندازن ب نیمن را از ا توننیهم که باشن نم گهیزدم و گفتم: ده نفر د يپوزخند

  د؟یباش یشما مگه ک دیببخش

 قصر است  نیا پرنسس

 ...  ییجا نیشحالم که ا... خو يبهم زد و گفت: خوش اومد ي... لبخند میبود ... هر تامون برگشت مانیگرفته پ يصدا

 به همان اقا سوسوله انداختم  ثینگاه خب هیبعد هم برگشتم و  دمیارام گونه اش را بوس کیجلو رفتم نزد امد

داشت  یخودش را به زور نگه م مانیپ يداشت جلو یاومد ول ینم رونیخونش ب يزدیبود که کار م یعصبان یهمچ اونم

 . ! بد تر .. گهیهم که شده بود د عی.ضا

  ن؟ینکرد یکرد سمت من و گفت: چرا از اول خودتون را معرف رو

 نه؟  دنیشما جد ایگو شناسنیو م دنیخونه من را قبال د نیا يدرجوابش گفتم: همه ادم ها منم

 من است  کیاست دوست و شر ریگفت: نه دخترم اقا بهروز پسراقا اردش عیسر مانیبزنه که پ یخواست حرف پسره

 دم و گفتم: چه قدر جالب بهش کر ینگاه

 جالب است؟  شیبا اخم گفت: چ پسره

  خوردیم پتیاخه به ت يدیمن فکردم تو راننده جد اخه

  کردیزد و بهروز با چشم هاش داشت من را نصف م يحرفم لبخند نیاز ا مانیپ
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  کنهیها م یشوخ نیگفت: ناراحت نشو پسرم دخترم با همه از ا میبا لحن مال مانیپ

 من برم؟  دیندار يبا من امر گهیاگه د ستیبهم کرد و گفت: مهم ن ینگاه هیبه بهروز زدم  يلبخند

 ممنون پسرم به بابات سالم برسان  یلیخ

 نیپشت سرش زبانم را براش ر اوردم اخ همچ یکردم ول یبا ادب ازش عذر خواه مانیپ يکردمنم جلو یمنم خداحافظ از

 ...  کردمیم فیمن ک خوردیحرص م

 ...  ینیتو اون فضا بش دادیبود و جون م ی... هوا خنک قیو سمت االچ میرفت مانیبهروز رفت و من و پ هخالص

 تو دلم ...  ختیارسام ... دوباره غم عالم ر هیروز صبح افتادم و بعدش هم قض اداونیتازه  مینشست زیپشت م یوقت

 بود و گفت: رژا حالت خوبه ...  زیکه ت مانیپ

 باهاتون حرف بزنم  خواهمینه ... م ادیتم: زو گف دمیکش یاه

 زده؟  یاست ... مادرت دوباره حرف یاول بهم بگو درباره ک یبزن من سراپاگوشم ول خوب

 غصه گفتم: نه ...  با

  ؟یچ پس

 درباره ارسام باهاتون حرف بزنم  خواستمی... راستش م راستش

 ...  ارسام

 برادر زاده اقا کاوه  اره

 کرده؟  تتید و گفت: اذرا تکان دا سرش

 مفصله  یلی... خ 

 تو دلت بمانه ...  يزیکن دخترم نذار چ فیتعر میبرا

 من و ارسام اتفاق افتاده بود ! نیکه ب ییکردن همه ماجرا فیانداختم و ارام شروع کردم به تعر مانیبه چهره شکسته پ ینگاه

 طور ! نیا که

چون شما هم طعم  نیباهاش درد دل کنم شمابود دیکه به فکرم رس یها کسبه چهره شکسته اش انداختم و گفتم: تن ینگاه

 ...  نیدیرا چش انتیخ

که سال ها نتونستم در قبال تو  يکنم ... کار تیپشت تو باشم و ازت حما شهیهم دیشک من با ی... و ب یرژا تو دختر من نیبب

 يکرد فیکه تو تعر ییها زی... اما باتوجه به چ شناسمیرا نم است ... من ارسام يا گهید زیحرف من چ یانجام بدم .ول نیو روژ

 بگم ... اون حق داره ...  تونمیم

 ... شما هم ...  یگرد شده بهش نگاه کردم ... و گفتم: ... چ يچشم ها با

هنوز  یلبدونم به اون شخص قب خواهمی... م یرا دوست داشت گهید یکیو  يتصادف ازش متنفر بود نیکه قبل از ا یگفت تو

  ؟يعالقه مند
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 نه ...  گهیگفتم: االن د عیانداختم و سر مانیپ يتو چشم ها ینگاه

 از تو گرفته؟  یمدت سراغ نیپسر تو ا اون

  دمشیهنوز ند یچند بار از اون سراغم را گرفته ... ول گفتیم سویگفتم: ... اره گ یجیگ با

که هم اون اتفاق افتاد به  یوقت ي... اگه تو قبال از ارسام متنفر بودبهت بگم رژا  دیبا یچ دونمیو گفت: نم دیکش یاه مانیپ

مدت و عوض  نیبه خاطر ا ی... ول يرا دوست دار ای... تو هنوزم عرش یرفته ... پس اگه نظر من را بخواه ادتی یکل همه چ

  ؟يعاشق ارسام شد هک یکنیشما فکر م يبرا طیشدن شرا

 من را به فکر فرو برد  مانیپ ي... حرف ها شدیداشت منفجر م سرم

تصورش هم برام درد ناك است نه ...  یحت رمیمیحق با اون باشه ... نه نه من به ارسام عالقه مندم .من بدون او ن م دی... شا 

 ... ! ستیدرست ن نیا

نسبت  يتر ي. من حس قورا دوست داشتم ... اما حاال اوضاع فرق کرده .. ایمن تو گذشته عرش دیوگفتم: شا مانیکردم به پ رو

 هاش یبه ارسام دارم من عاشقشم ... اون من را عوض کرد ... با رفتارش و مهربون

شد که ...  یدونم چ ینم یبدون اون باشم ... ول گهیها باعث شد نتنونم د نی... اون بهم اعتماد کرد ... مراقبم بود ... همه ا 

  شهیمباهاش رفتار کردم ... هنوزم باورم ن ياون طور

 ...  ياریو به دستش ب يبر دیپس با يدست هام را گرفت و فشار داد و گفت: اگه واقعا دوسش دار مانیپ

  کنهیفکر کردن بهش هم داغونم م ی... با اون دختره ... اخ حت استیاون االن با در ؟يبغض گفتم: چطور با

 را محکم با دست هام گرفتم و چشم ام را فشار دادم  سرم

 نکن  تیقدر خودت را اذ نیعجله گفت: ارام باش رژا ... ا با مانیپ

 بهش ثابت کنم دوسش دارم؟  يدوباره اون را برگردونم ... چطور يکار کنم؟ ... چه طور یچ

 ...  یکن یسع دیصبر دخترم ... با با

و دلم  رید کرد ازش دلگکه ازم خور يام به خاطر غرور گهیو دل د ارمیبه دستش ب خوامیکه دوسش دارم و م گهیدلم م هی

 دوباره منتش را بکشم  خواهدینم

 واشیو خوددار ... بذار  یباش يقو دی... با یبکن يکار نیهمچ دیوقتم نبا چیگفت: نه من نگفتم منت بکش ... ه عیسر مانیپ

 ...  دهینشان ماز خودش  یرا بهش بگو و صبر کن ... اون حتما عکس العمل تیبه سمتت ... واقع ادیاون دوباره ب واشی

 یقدر به کس نیبتونم ا کردمیوقت فکرش را نم چیسخته ... ه یلیخ شمیدارم خسته م گهید نیوگفتم: باور کن دمیکش یاه

 وابسته بشم 

  رژا؟

  بله؟

  ؟یبهش گفت یاون بهت گفت دوستت داره تو چ یوقت یعنی...  ؟يتاحاال بهش ابراز عالقه کرد تو
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 برعکس زدم تو ذوقش ...  نیانگفتم ... راستش را بخو نه

اگه بازم بهت  يخودت نگه دار تیکن شخص یو گفت: به نظر من برو و حرف دلت را بهش بزن ... اما سع دیکش یاه مانیپ

  ستیشما دو تا ن يبرا یراه چیه گهیکرد ... اون موقعه د ییاعتنا یب

 نمیخو.دم بب يابا چشم ه دی... با شهیو ساکت شدم ... هنوزم باورم نم دمیکش یاه

 باشه ! يدیهنوز ام دیقهاره شا يدروغ گو هی ای... در 

 چه خبر ... حالش خوبه؟  نیروژ از

 را بهش گفتم چون حق داشت بدونه ...  تیاست ... من واقع ياز همه مون فرار ستیخوب ن اونم

 با من ...  یشد ... حت نیهمان روزاول با همه سر سنگ از

... دو سه دفعه خواستم درباره شما باهاش حرف  خورهیبا ماغذا نم زیم هیهم سر  گهی... د ادیوقت م ریو شب د رهی.صبح زود م

کار هاش هم خودش را زجر  نیبا ا خواهدیو م دونهیبگم انگار اون خودش را مقصر م يزیچ ذاشتیو نم شدیم یبزنم اما عصبان

 بده و هم ما ها را ... 

و اونم اگه  زنمی... فقط من دو کلمه باهاش حرف م نی... کاوه خان هم که اصال نپرس زنهینممتنفر شده . باهاش حرف  وایش از

  دهیجوابم را م یحوصلگ یبا ب ستیتوش ن هیقض نهیبب

 ...  ...  بخشهیمن را م يروز هیدارم که  دیصحبت ها هنوز ام نیگفت: با همه ا دیکش یاه مانیپ

 روح زدم و گفتم: خداکنه  یب يلبخند

  ایشانه ام زد و گفت: دنبالم ب يبلند شد با تعجب بهش نگاه کردم دستش رو مانیپ

 نیا يچطور دمیو نفهم میهنوز هم ان جا بود مانیشده بود اما من پ کیهشت بود ... هوا تار کیبه ساعت کردم نزد ینگاه

 چند ساعت گذشته بود !

 شده ...  ریبرم د دیبا گهیشدم و گفتم: من د بلند

 برو  یرا بهت نشان بدم بعد هر جا خواست يزیچ هی دیبا ایگفت: باشه اول ب عیرس مانیپ

 کردیزمزمه م يزیچ هیلبش  ریو ز داشتیباال انداخم و دنبالش رفتم ... ارام قدم برم يا شانه

 ارام بود  یلیمتوجه نشدم اخه خ درست

 ...  یاصل اطیبه طرف ح میو رفت میپشت ساختمان رد شد از

 من و خودش را شکست ! نیکه ارسام حرمت ب ياون روز نحس افتادم ... روز ادیساختمان افتاد ... و يور نگاهم رود نیهم از

 گفت: چشم هات را ببند ...  مانیپ میجلو رفت میکه رفت کمی

 کار کنم؟  یگفتم: چ یخنگ با

 دارم ...  زیسورپرا هیهات را ببند برات  چشم

 تعجب گفتم: واقعا ...  با
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 خوب زود باش من منتظرم  اره

  باشه

 ...  یافتیجلو من مراقبم که ن ایهام را بستم دستم را گرفت و گفت: اروم ب چشم

 دلش خوشه ها ...  نمیبابا ا يبود ... ا یکار ها چ نیحرف گوش کردم منظورش از ا به

  م؟یدینرس

 ...  نییپا ایاز پله ها ب چرا

 ... حاال باز کن ! خوب

 مانیشدم ... بعد هم برگشتم سمت پ رهیرنگ جلو روم بود با بهت بهش خ اهیو س دیکردم ... دو تا اسپورتج سف هام را باز چشم

 و نگاش کردم 

 بهم زد و گفت: چطوره؟  يلبخند

  دنیرقصیم یام را پنهان کنم ... داشتن تو دلم عرب یخوشحال نتونستم

 ...  هیگفتم: عال ي... با شاد 

 نیماش نیسالها را براتون پر کنم ا نیخال ا تونمیکه نم دونمید و گفت: خوشحالم که خوشت اومده ... مش ینگاهش باران مانیپ

 ! شمیخوشحال م ی... اگه قبولش کن نیتو روژ يتار مو هی يهام فدا

 ممنونم یازتون نداشتم ... ول يانتظار نیو گفت: همچ دمیکش یاه

 سندش را برات انجام بدم  يتا کارها اریت: فردا شناسنامه ات را برا تو دستم گذاشت و گف چییرا گرفت و سو دستم

 و گفتم: ممنونم .! دمیکش یاه

 نیام را بدم تا خوشحال باش یحاظرم همه زندگ نیتو و روژ ي... من برا ستین يزیکه هنوز چ نیزد و گفت: ا يلبخند مانیپ

 ... 

  کردمیم يفردا لحظه شمار يبرا

 را به نامم کرد  نیو ماش میرفت مانیبا پ روزی... د میافتیزود تر فردا بشه و راه ب کنمین دعا دعا م.چند روز گذشته بود و م

 ام زدم  یبوم نقاش يصورت ارسام رارو هیهم طرح اول امروز

 تر تمامش کنم . عیهرچه سر خواستیدلم م یلیخ

 نیا یچ يبرا دونمیقبول کردم ... نم مانیرا از پ نیماشناراحت شده بود ... بهم گفت اشتباه کردم اون  یلیجون از کارم خ وایش

 قدر ناراحته

 حق من است نینکرده و اون ماش يکار بد مانی.بهش گفتم که پ

 ...  کنمیم یبانیپشت مانیاگه باهام مخالفت کنه از پ دونستیچون م اوردیخودش نم يخان هم ناراحت شده بود اما به رو کاوه

 ! فیح
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 به خاطر عذاب وجدان خودش بوده کردیکه کاوه به من م یمحبت دمیمن نفهم گذشت و ییروز ها چه

 ما بوده ...  یزندگ ختنی... عذاب وجدانشم هم به خاطر بهم ر 

و اون را  میهمه سال از اون متنفر شده بود نیما را نسبت به بابا عوض کرده و ما ا تیکه کاوه خان ذهن شهیباورم نم هنوزم

 . میتدونسیدشمن خودمون م

 ! دهی.حاال هم که سنش باال رفته و به قول ما ترس میکردیم یزندگ يخبر یمرد با ب نیسقف ا ریکه ز ی.درحال

و  داشتمیدوسش م دیترساند که با یکه من را سال ها از کس ياست که ازش متنفرم ... اره از اون مرد نیخاطر هم به

 کنن ...  مالیحقش را پا ذاشتمینم

 ... اما حاال وقت جبران است 

 دور کنه مانیرا از پ نیکاوه من و روژ يها نهیمادرم و ک يبذارم هوس ها دینبا

 طور ...  نیهم هم نیداره روژ اجیهم احت نیبه محبت روژ مانیصحبت کنم ... پ نیبا روژ دیبا

 من هم به ارسام ! و

*** 

 ت: مبارك باشه ... گف يکنجکاو یانداخت و با کم نیبه ماش ینگاه نیروژ

 بهم داده ...  مانیرا پ نیکه ا یدانیتو م نیبهش زدم و گفتم: روژ يلبخند

 هاش رفت تو هم و گفت: منظور؟  اخم

تو در  یکردم ول فیرا برات تعر یتا حاال چند دفعه باهات حرف بزنم اما قسمت نشده ... من همه چ خواستمیخوب م راستش

 ... که یم نگفتبه ی... حت يمقابلش سکوت کرد

 نیایجون و کاوه خان دارن م وایش دمیکردم و د یرژا ... وبا چشم هاش به پشت سرم اشاره کرد نگاه ستیموقعه اش ن االن

 سمت ما ... 

  میو برگشت میشد ساکت

  میبر نیماش هیهممون با  ستیو گفت: بهتر ن سادیخان جلومون وا کاوه

 ...  میری... من و رژا با هم م ستمیگفت: نه من راحت ن عیسر نیخواستم دهن باز کنم که روژ تا

 بهت بهش نگاه کردم با

 نییجون هم سرش را انداخت پا وایکاوه خان قرمز شد و ش صورت

 نه؟  ایراه افتادن  نمیتا بب زنمیزنگ م هیگفتم: به عمه عط عیبه پا نشه سر يا گهیکه مقلته د نیا يبرا

 ...  نیخودتون باش گفت: باشه مراقب عیجون سر وایش

 جون شد  وایخودش ومنتظر ش نی... کاوه خان هم رفت تو ماش نینگفت و رفت سمت ماش يا گهید زیچ نیروژ

 را تکان دادم و گفتم: باشه فعال خداحافظ  سرم
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  نیکمربند هاتون را حتما ببند خداحافظ

  باشه

  رونیه امدم باز در خان کردینگاه م رونیبا اخم به ب نیشدم روژ نیماش سوار

  ؟یاخم کن یخواهیو گفتم: تا خود اون جا هم م برگشتم

 ندارم رژا سر به سرم نذار  حوصله

 باهات حرف بزنم  خواهمیم

  ستیاالن وقتش ن گفتم

*** 

 دیکوبیو دلم داشت رو هزار م میبود الیو يجلو نییپا میاومد نیاز ماش یخستگ یکل با

 ام معلوم بوداز چشم ه یذوق داشتم و خوشحال یلیخ

 طرف هم ترس داشتم . هیاز  یول

 باشن  یکه واقع کردمیو من هنوز باور نم زدیم ایکه در یدروغ ي.ترس از حرف ها

  دنیهم رس هیو عمه عط اریو ماز يملود همزمان

  دنیانداختم و گفتم: اون هام رس ینگاه

 برامون چراغ داد دکریپارك م نیکه داشت ماش یدرحال اریشد و ماز ادهیباغرغر پ يملود

 را براشون تکان دادم  دستم

 را زد از استرس در حال مرگ بودم  الیرفت جلو و زنگ و نیروژ

 سرجام خشکم زده بود  گفتیم یداشت چ دونمینم

 تو ... جا هست ...  اریرا ب نیبرگشت طرفم و گفت: رژا بپر باال ماش نیروژ

هم  اریزحمت در را باز کن بگم ماز یگفتم: باشه تو ب نیو در جواب روژکردم  شدیم کمیکه داشت نزد هیبه عمه عط ینگاه

 تو ...  ارهیرا ب نشیماش

 سویگ خواستیدلم م شدمیم وانهی... بعد هم رفت تو ... داشتم د میکرد یو با هم احوال پرس دیرس يزود تر از ملود هیعط عمه

  کردیجا بود تا من را درك م نیهم ا

  ؟ییرژا یو گفت: خوب دیامد و گونه ام را بوسوا شده  شیبا ن يملود

 ...  يتو چطور یمرس

 خسته کننده بود  یلی... راه خ گزرهیم يا

 ...  مینشست ییهم بود ما دوتا نیواال من که مردم و زنده شدم حاال خوبه روژ اره

  کردیم ینندگتمام شب را را اریماز یطفل یول ستمیبلد ن یاوضاع شما که خوب بوده من که رانندگ اوه
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  ارمیرا ب نیزد و گفتم: تو برو تو من ماش يلبخند

 ها  يبهمون بد دیتپل با ینیریش هیکرد و گفت: مبارکت باشه  نیبه ماش ینگاه

  دمیهم م ینیریبابا ش باشه

 رفت تو ومنم رفتم سوار شدم . يملود

 را ...  ایدر يبابا نیو بعد ماش دمیاقا کاوه را د نی.ارام رفتم تو همه چراغ ها روشن بود اول از همه ماش

 ارسام نبود ...  نیاز ماش ياثر ی... ول 

 جا رفته ...  نیواز ا امیما قراره ب دونستهیحتما م دمیاز ته دل کش یاه

 حداقال تنهاست ...  ستیباهاش ن ای.چه خوب که در

 شدم  از تنها بودنش خوشحال گهیطرف د هیطرف از نبودنش ناراحت شدم و از  هی از

 را پارك کرد نشیهم ماش اریمن ماز بعد

 تو ...  میبرد نیها را با کمک روژ چمدان

 بهم کرد ... تو نگاهش هزار تا حرف بود ...  ینگاه هیکردم مامان شهرزاد  ی.با همه احوال پرس

 و روم را برگردوندم دمیخند بهش

 ردیجون داشت با کاوه خان و احمد اقا صحبت م وایبردن باال چشم گردوندم ش یرا م لیداشتن وسا هیوعمه عط يملود

 ...  کردیاخم م یحرف اشون کم نیبود مامان شهرزادم ب نشانیب یموضوع هی

  بنمش؟یکجاست نم ایرو کردم سمت مامانش و گفتم: پس در دمیرا ند قهیات اینگاه کردم اون در یچ هر

 ...  رونیببهم کرد و با اخم گفت: با ارسام رفتن  ینگاه هی مامانش

 ایحرص دادن من با در يبرا نیهم يبرا میرسیما امشب م دونستهی... اون م شهیچند کلمه باعث شد بشکنم ... باورم نم نیهم

 ...  رونیرفته ب

 ...  رونیرا باز کردم و زدم ب شدیباز م ایکه رو به در يبرام اسون نبود بلند شدم و در گهیگلوم را گرفته بود تحمل فضا د بغض

 تحمل کنم ...  دیکه با يچه زجر نیا ایکنم ... خدا هیگر خواستمینم دمیکش یقیعم نفس

 بود ...  کیماسه ها انداختم هوا تار يرا رو خودم

 . شدیو رد م امدنیچند نفر م ي.گه گدار

ساختن تا  يهانه اخودشون ب يعاشقانه برا يهوا نیکه از ا ییدخترو پسر ها ایدختر و پسر بودن  یدسته جمع يگروه ها ای.

 دمیاز حسرت کش یکنن ... و خوش باشن ... اه يعشق باز

 گرفته بود دوست داشتم زار بزنم  یلیانداختم ... دلم خ ایدر اهیبه رنگ س ینگاه

... ماسه ها دراز کردم  يام را در اوردم و کنارم گذاشتم و پاهام را رو یانگشت يها یینکردم دم پا یامد توجه ه ي... باد سرد 

 ارومم کرد  کمیماسه ها  یسرد و خنک بود نرم



  

 

یانودهشت کتابخانه کاربر انجمن نودهشتیا atefeh-jon  –مرد مغرور من                               

wWw.98iA.Com ١٤٩ 

  دیطول نکش ادیموج بزرگ بودم تا به انگشت هام برسه ... انتظارم ز هی منتظر

 کردن ...  تیشد و چشم هام ازشون تبع سی... پاهام خ 

  شمیم انهوید تی... ارسام دارم از دور يرحم نبود یقدر ب نی... تو که ا يمعرفت نبود یقد ر ب نیکه ا تو

  رژا؟

 برگشتم ...  ونیگر يخودم امدم و با چشم ها به

 بود ...  وانیبود تو دستش هم دو تا ل سادهیسرم نگران وا يباال اریماز

  میرا برگردوندم امد و کنارم نشست ... ساکت بود روم

 بخور  ریرا گرفت طرفم و گفت: بگ وانیل

  یسبار مصرف را گرفتم و ارام گفتم: مر هی وانیل

  ؟يکرد هیگر

 گفتم: اره  الیخ یب یداره ول یبگم پ نه پ چشم هام نشت خواستمیم

  ؟یک يبرا

 مهمه ... ؟!  یلیخ

 روز انداخته ...  نیتو را به ا یبدونم ک خواهمیم

 و رفتار ابلهانه ام ... ! خودم

  ؟یچ یعنی

  اریماز الیخ یب

 کن ...  یحرف بزن خودت را خال باهام

 گهید یخال یام خال ی... من خال گنیرا م نیشدم و گفتم: چرا همه هم رهیشتم طرفش و تو چشم هاش خشدم وبرگ یعصب

 کنم  فیندارم تعر يزیتمام شدم من مرده ام ... چ یفهمیندارم م یچیه

 نگو  یچیه ي... باشه اگه دوست ندار يشد يجور نیباش رژا تو چرا ا ارام

  ؟يتنهام بذار شهیم یول دیببخش

 ...  یتنها باش یخواهیم یمطمئن

 کنمیم یکیکه من واقعا دوسش دارم و بهش احساس نزد يبهش کردم اون تنها مرد یو نگاه برگشتم

 برادر ...  هی... و  یحام هیحس متفاوت ... مثل  هی

 االن نه ...  یبتونم بعدا باهاش درمورد ارسام حرف بزنم ول دیشا

 رم و گفتم: اره واقعا الزمش دا دمیکش یاه
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مطمئن باشه همه کار  یکه بگ هیفقط کاف يدار ازیبهم ن يکنارتم رژا ... هر وقت احساس کرد شهیشدو گفت: من هم بلند

  کنمیبرات م

  دونمیرا م نیخودم ا ممنون

 ...  الیو رفت تو و دیرا کش راهش

 که شده ! یمتیهر ق ... حاال به ارمیارسام را به دست ب دیهمان جا نشستم و فکر کردم ... با گهید کمی

  ؟يریگفت: کجا م اریشدم که ماز بلند

 بخوابم  کمی خواهمیخسته ام ... م الیتو و رمیم

 ...  میتا با هم بر سایوا

 شده بود رفتم کنارش نشستم  رهیخ ایگوشه نشسته بود و به در هیکردم  نیبه روژ ینگاه

 گذاشتم و چشم هام را بستم ...  نیروژ يهاشانه  يسرم رارو کردیرا خاموش م شیبا ماسه ها ات اریماز

  ؟يدار دوسش

  ؟یبه خودم امدم ... سرم را بلند کردم و گفتم: چ نیروژ يصدا با

 تو چشم هات است؟  یچ دونمیمن م یعنیبهم نگاه کرد که  يجور هیو  برگشت

 مگه نه؟  ي... تو ارسام را دوست دار دیپرس دوباره

 و گفتم: نه! دمیکش خجالت

 ...  زننی... چشم هات دارن داد م یگیوگفت: دروغ م تبرگش

  ستیمهم ن میبرا گهید االن

 شده؟  یچ

 ...  سادهیسرمون وا يباال اریماز دمیو د میبرگشت

 ...  یچیبهش زدم و گفتم: ه يلبخند

 ... هوا سرد شده! الیتو و میبر ایو گفتم: ب نیسمت روژ برگشتم

 شد نظرت عوض شد؟  ی... پس چ یقدم بزن يبر یخواستیو گفت: مگه نم اریمازکرد و بعد رو کرد سمت  یاخم نیروژ

 ...  میهر سه تامون با هم بر نیگفتم: اصال پاش عیبگه سر يزیکه چ نیبهمون کردقبل از ا ینگاه اریماز

 میدستم را گرفت تا بلند شم ... مانتوم را تکان داد و راه افتاد اریقبول کرد و ماز نیروژ

 ...  رفتمیراه م اریو ماز نیروژوسط  نیب

 بود  دهیپوش یحلقه ست مشک هیشلوارك و  هیانداختم  اریبه ماز ینگاه

 ... چه قدر قشنگ شده بود ...  دیشلوارك سف هیتنش بود و  يتاب سورمه ا هیارسام افتادم اونم  ادی

 ...  میشدیهمه رد م يو از کنار ساحل از جلو میرفتیجور م نیهم یربع هی...  دمیکش اه
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 هم گذشته بود  کیبه ساعت کردم ... از  ی... نگاه رونیاون هام زدن ب یمرد هم دلشون مثل ما خوش است نصفه شب نیا

  م؟ینیکه اون جلو اب گذاشتن بش یاون صندل يرو میبر نیخواهیکه معلوم بود خسته شده برگشت و گفت: م اریماز

 گفت: اره  عیسر نی.ژر

 روش ...  میستنش ییو سه تا میرفت

 االن بپرم برم تو اب ...  نیهم خواستیدلم م کردیام م وانهیموج اب داشت د ي.صدا

 تو اب؟  يبر يبهم کرد و گفت: دوست دار یارنگاهیماز

 ...  یلیزدم و گفتم: اره خ ي... لبخند دیفهمیکه چه قدر حال و روزم را خوب م اخ

  میپاشو بر خوب

است نگو تو هم حال و روزت بد تر از اون  وانهیخواهرمون د نیا دیشا می... ما گفت دهیبع گهیز تو دا اریبا اخم گفت: ماز نیروژ

 است 

 ...  کنهینم یفرق میشنا کنم روز و شبش برا ایبرم تو در خواهمیمن م يکار دار یغرغر گفتم: اصال تو چ با

 نشو هواسرده ...  وانهیبا خشم گفت: رژا د نیروژ

 بذار بره من هواش را دارم  يریگیگفت: تو هم سخت مبا خنده  اریماز

 ياریدرن يباز بنیباز ننه من غر يگفت: واقعا که ... از ما گفتن بود اگه سرما خورد يبا دلخور نیروژ

 ...  نییرفتم پا یزدم و گونه اش را دندان کردم و با عجله از رو صندل يلبخند

 و امد به سمتم ... کنده شد  یمثل فنر با خشم از رو صندل روپبن

 داد زد ... بدو رژا ...  اری.ماز

 هم دنبالم بود نیهام را در اوردم و رفتم تو اب ... روژ ییجور دمپا نیو فرارا کردم هم دمیغکشیج

 هیکنه و من را بندازه تو اب که پام را دراز کردم و  یبازوم را گرفت خواست تالف دمیبرگشتم د دمیکشیم غیو ج دمیخندی... م 

 جانانه بهش دادم و افتاد تو اب ...  یلنگ ریز

 غش کرده بود ازخنده اریماز

 که دستم بهت نرسه رژا  نیبا حرص گفت: مگه ا نیروژ

 در اوردم  نیروژ يزبانم را برا ادیهم داره پشت سرش م اریماز دمیبا خنده برگشتم و د منم

 تر شد ...  یعصبان

 زد . ادیفر میدوئیجور که م نیهم

  کنمیم کارتیچ یافتیکه اگه به چنگم ب یدونیرا بکن ... م تتیا خانوم وص.رژ

 لحظه هنگ کردم هی يبرا

 اشپزخانه ... همان کلمه ها ... التماس من ... و بوسه ارسام ...  ي... برگشتم به گذشته ... همان شب ... تو 
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 و بغضم شکست  ستادمیا

 ...  رسهیبدو االن م يسادیا واکه گفت: رژا چر دمیرا از دور شن اریماز يصدا

موج  يهام تو هیگر يتحمل کنم ... بغضم شکست و صدا گهید تونستمیماسه ها زانو زدم ... نم ينکرده و به جاش رو یتوجه

 گم شد ...  ایدر يها

 کن ...  هینگو ... فقط گر یچی... ه سیگفت: ه نیبگم که روژ يزینفر بغلم کرد چشم هام را باز کردم و خواستم چ هی

 هام سوز ناك تر ...  هیتر شد و گر شیحرفش داغ دلم ب نیا با

 ام گرفته بود ینیو ب سوختیرا بلند کردم چشم هام م سرم

چرا اون  دنیهمه فهم ایبود من عاشق شدم ... خدا دهی... اونم فهم دونستیاونم م کردیم تمیاز دور با نگاهش داشت اذ اریماز

 ...  فهمهینم

 ...  الیو میو ... پر از شن رفت سیخ يها همان لباس با

 بخوابه ...  هیو پف چشم هام به خاطر گر يتا قرمز میلفتش داد کمیراه  تو

 برام از صد تا حرف و سوال هاشون بدتر بود نی... و ا دنیازم نپرس یچیه نیو نه روژ اریماز نه

 ...  دادیعذابم م نی... سکوت روژ 

 ...  کشهیکه مامان کرده هر روز داره زجر م يکه به خاطر کار دونمیتو خودش ... م زهیر یرا م زیاست همه چ يپسر تو دار اون

  ؟يو گفت: بهتر دیاش را داد کنار و بهم خند ییخرما يرا گرفتم وفشار دادم موها دستش

  ؟یچ يبرا دونمیماند ... نم رونیب اریداخل ... ماز میرا تکان دادم و با هم رفت سرم

  ؟يالزم ندار يزیبرگشت و گفت: چ نیخاموش بود روژ ها چراغ

 ممنونم ... تو برو استراحت کن  نه

  ریبهم زد و گفت: شبت بخ يلبخند

  ریتو هم بخ شب

 زدیشد رفتم جلو قلبم تند م زیگوش هام ت دمیارسام را شن ياز اتاق ها باز بود صدا یکیپله ها باال رفتم که ... در  از

  مسادیدر اتاق وا پشت

  ؟یرا به هم بزن یهمه چ یخواهیتو م میکه با هم داشت يهفته ا هی نی... بعد ا یچ یعنی

نا  يتر ... پس ازم انتظار ها شی... نه ب یدوست کیمن مثل  ي... من از همان اول هم بهت گفتم تو فقط و فقط برا ایدر نیبب

 به جا نکن !

 .. نه . ؟یعنیبود ...  ی... منظورش چ ختیفرو ر قلبم

 بهشان کردم ارسام فقط شلوارکش پاش بود ...  یدر نگاه يجلو تر و از ال رفتم

 شد ...  یارسام را گرفت ته دلم خال يجلو رفت بازو ایدر
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  میکه باهم باش خواهمیدلم من دوستت دارم ... باورکن ... عاشقت شدم ... من فقط م زیعز ارسام

  ؟يازم دار يا گهیقط دوست تو هستم ... نکنه تو انتظار دمن ف ایکرد و گفت: در یبرگشت و اخم ارسام

 بهش زد وجوابش را نداد در عوض صورت ارسام را با تو دستش گرفت ...  يلبخند ایدر

 ...  کردیشد ... ارسام مات و مبهوت بهش نگاه م ادیجلو چشم هام س ایدن

 ...  تونمیصحنه ها را نگاه کنم ... نم نیا تونمینه ... نم نه

 ...  دادیاز خودش نشان نم یمقاومت چیهم ه اون

 ! ... هیمن کاف يبرا یکه کنارم نیلحظه خودش را جدا کرد و گفت: هم هی ایدر

 را گرفت  ایدر يهم ارسام دستش را باال اورد و بازو هیچند ثان بعد

 ...  ی.با عجله از در اتاق فاصله گرفتم و خودم را انداختم تواتاق بغل

 ...  نمیبیباشه من خوابم ... من دارم خواب م یواقع تونهینم نیباورم کنم ... نه ... ا خواهمیه ... نم... نه ن نه

  ؟يکار را با من کرد نی... چرا چرا ا ارسام

 تمام شد ...  یهمه چ گهیبه چمدانم انداختم ... تمام شد ... د ینگاه

 از در اتاق خارج شدم ...  یارام شدم و لباسم را عوض کردم و چمدان را برداشتم و به بلند

 کشت یداشت من را م ایدر يخنده ها ي.صدا

 ...  نییکه اماده کرده بودم را تو دستم هام فشار دادم و از پله ها رفتم پا یادداشتی

 خارج شدم ...  الیو یدر اصل از

 باشه ... که درش باز  کردمیانداختم ... همش دعا دعا م نیداخل ماش ی... رفتم جلو و نگاه 

 بود ...  اریبار باهام  نیاول يدر راباز کردم شانس برا عیرا بردم جلو و سر دستم

 خکوبمینفر م هی يبخونه ... خواستم برگردم که صدا تونستیکه فقط خودش م یی... جا نکشیع فیرا گذاشتم تو ک ادداشتی

 کرد ... 

 ...  رژا

 را نداشت  همه درد نیطاقت ا گهیخودش بود ... قلبم د يصدا

  کردی... با بهت به من و چمدان تو دستم نگاه م اطیامده بود تو ح تیاخم برگشتم ... با همان وضع با

  ؟يریم يوقت شب کجا دار نیعجله گفت: ا با

  ستیپر شد و گفتم: به تو مربوط ن دهنم

 و داد زدم  رونیب دمیت هاش کششد ... با خشم دستم را از دس دهیکه بازوم کش نمیو رفتم سمت ماش دمیرا کش راهم

 من دست نزن  به

 ...  یکن داریهمه را ب یخواهیساکت باش م ؟یکنیم نی... چرا همچ چته
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 از سرم بردار ...  دست

 ...  يریم يگفتم کجا دار بهت

 جوابت را دادم  منم

 رژا با من درست صحبت کن  نیبب

  خوره؟یبرم بهتون

 .. برو تو . ایب یکنیام م یعصبان يدار

  ؟يدیکه بهم دستور م یکاره من یبرم ... اصال تو چ خواهمینم

 گفتم برو تو ...  بهت

  رمینم يام را به باد بد یکه با دروغ هات زندگ یی... جا یکنیکه نفس م یی... جا رمینم یکه تو باش ییجا گهی... د رمینم

 م ... تو را به باد داد یگرد شده نگاهم کرد و گفت: من زندگ يچشم ها با

 ...  يدردسر بود میمن فقط برا یتو زندگ یپات را گذاشت یاز وقت یتو لعنت اره

 کردمیجور با خشم نگاهش م نیباخشم امد جلو و دستش را برد باال ... هم ارسام

 بود ...  ری... دستش همان جور باال مانده بود و با خودش درگ 

 خودم و احساسم تمام کنم يرا برا یهمه چ مخواهیچون م گهی.د.بزن د یگفتم: بزن لعنت غیج با

 ارسام خان؟  ي... از مرد بودنت فقط زور و بازوش را دار يکه نشانم بد يرا دار نی... از مرد بودن فقط هم یکنینگاهم م چرا

 و به جاش دوتا بازو هام را محکم گرفت نییشده بود دستش را اورد پا قرمز

  وردمایصدام را در ن یول شدمیله م داشتم

 بودن خودم حالم بد شد بغض به سراغم امد  فیبکنه ... از ضع يرفتار نیحق نداشت با من همچ اون

 تو صورتم ...  ختیام شکست و اشک هام ر یبغض لعنت نیا یکردم که نذارم ول ي... هر کار 

 رژا ...  یکنیم يجور نیبا من ا ي... چرا دار چرا

... تو هم مثل  یعوض ای... تو بغل اون در یامشب ... تو اون اتاق لعنت نیارسام ... هم يمن مرد يبرا گهیگفتم: تو د هیگر با

 کار  انتی... مغرور و خ نیهم نیکرد ... همه شما مرد ها ع انتیارسام ... اونم بهم خ يمرد میسپهر برا

 وحشت بهم نگاه کرد و سکوت کرد  با

 درسته ...  هیبق يمطمئن شدم حرف ها گهی... االن د دمیتم شن... همه حرف ها دمتونیارامش گفتم: اره من د با

پشت  دمیو پر نمیباز بود رفتم سمت ماش يجور نیهم اطیدر ح دمیکش رونیدست هاش ب نیهاش شل شد خودم را از ب دست

 فرمان ... 

 کرد ! انتی... ارسام هم بهم خ شهینم باورم

  ... 
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تو  یکرد ... اون من را له کرد ... اون عوض انتیحرف ها درست بود ... ارسام بهم خگفتم: همه  هیبغلم کرد و من با گر مانیپ

سخته ... اون من را  میبرا یلی... به خدا خ رمیمیبابا دارم م شمیم وانهیدارم د دمیدو تا چشم هام خودم د نیبود با هم ایبغل در

 ح داد ... یهرزه ترج ایبه اون در

 ارام باش دخترم 

  شهیوقت هم خوب نم چیسخته ... ه یلیخ انتیدخترم زخم خ دونمیپاك کرد و گفت: ماشک هام را 

و  افتهیکه اون به دست و پام ب کنمیم ي... در عوض کار کنمیبهش فکر نم گهی... د دمی... قول م کنمی: من فراموشش مگفتم

 ! دمیرا بهش نشان م انتیاون جاست که منم طعم خ

*** 

 رژا ...  يشد وانهیو گفت: تو د تا شد شیچشم هاش ش سویگ

 ...  رمینخ

 ...  یبکن يکار نیهمچ یخواهیم شهی.باورم نم

 ...  شهیانجام دادم باورت م یوقت

 حاال چرا اون؟  گهیهمه ادم د نیاون شو ... ا الیخ یب رژا

 ...  یبحث را تمام کن نیا شهیم

 ...  يودت را تو درد سر بندازدوباره خ یخواهی... چرا م ایعرش شیپ يگردیدوباره برنم چرا

 ...  شهیم تیتر اذ شیکارم ارسام ب نیا با

 باورم کنم  تونمینم

 ... گذشته ها گذشته  ستیبه تکرارش ن یاجیاحت گهید سویگ دونمیم

 خسته شدم  گهید من

  امیهم از پسش بر م یینداره من تنها یاشکال

  خورهینم شیراخ دو بار نسو هیاز  یادم عاقل چیرژا ... ه یکنیاشتباه م يدار

  کنهیفرق م میبار برا نیکار را بکنم ... اما ا نیا خواهمیمن دوباره م سویگ نیبب

 ...  کنهیم یچه فرق نییبفرما شهیم

 یرا دوست داشته باشم ... حت گهید یتصورشم بکنم که کس یتونم حت یکه قلب من متعلق به ارسام است ... نم نیا فرقش

 باشه  اگه اون عشق اولم

 ...  دیکش یاه سویگ

 ام را اوردم  ینکردم و دفتر چه تلفن گوش یتوجه

 ... بهش توجه نکردم ...  کردیدرونم داشت فوران م جانیه خورهیخاك م میهمه مدت شماره اش تو گوش نیبعد ا هنوزم
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 ام ... ! ارس دمیزدم و تو دلم گفتم ... حاال بهت نشان م يلبخند دمی.به قسمت س دفترچه تلفنم رس

  دهینگاه کردم و گفتم: جواب نم سویوا شده به گ شین با

 خودت را کوچک نکن ...  پس

 تو شوك است  هنوز

 نکنم ...  فکر

 ...  ینیبیحاال م چرا

  ادشه؟یکجا معلوم که شماره ات را هنوز  از

 رفته باشه ...  ادشی شهیم مگه

 .اره خوب 

 ... حاظرم باهات شرط ببندم ...  نه

  الو

 اشاره کردم  سویو با چشم هام به گ برگشتم

  سالم

 شما  دییبفرما

 ! ...  یسپهر شناخت یدلم گفتم خر خودت تو

  ؟ینشناخت

 ...  نه

 انتظار را ازت داشتم  نیهم

 ...  يایبه نظر م اشنا

  ؟يدی... از کجا فهم يااجد

 لحن حرف زدنت  از

 اومد ...  ادتی نی... فکن بب خوب

 رژا؟  ییتو

 مکث کردم و گفتم: اره خودمم  کمیندادم  ابجو

 ...  يبهم زنگ زد شهینم باورم

 که کردم ...  يکار گهید

  ؟یمانیپش

  ؟یچ يبرا نه
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 ...  يجور نیهم

 باهات کار داشتم ...  راستش

 خوبه ...  ارمی... شاخ در ن شنومیم يزیچ نیبار که همچ نیاول يقدر جالب ... برا چه

 اون وقت؟  چرا

  دهیز تو بعا اخه

 من چمه؟  مگه

  ؟یکنیچه م یخوب نمیولش کن حاال بگو بب الیخ ی... ب یول یچیه

 خوبم ...  اره

 ...  یکارم داشت یچ خوب

 ...  نمتیبب خواهمیم

 رژا؟  یگیم يجد ؟یچ

 ...  يخوب ... ناراحت شد اره

 ...  هیحرف ها چ نیا نه

 . ستین ادتینگو که فقط  مونیشگیهم يهمان جا ایب گهیربع د هیتا  پس

 اون جام  گهید نی... تا دو م ادمهی.چرا خوبم 

 ...  يبا فعال

  يبا

 زدم  سویبه گ يشخندیرا قطع کردم و ن یگوش

 تو هم بود  يهاش بد جور اخم

 ...  یکن یبود خودکش کیکه تو به خاطرش نزد یهمان سپهر است همون نیا يشد یروان تو

 نشست تو گلوم و گفتم:  بغض

 تیکارم هم ارسام را اذ نیبا ا خواهمی... م ستمیاون ادم سابق ن گهیمن د یادم هنوز عوض نشده ... ول نیا یگیتو راست م اره

  رمیرا از سپهر بگ شمیکنم و هم انتقام چند سال پ

  ؟یزنیساز مخالف م شهی... چرا هم یمتیچه ق به

 ستیمهم ن میبکنم و نکردم ... حاال برا يکار کی تونستمیمن متو دلم و بعد همش حسرت بخورم که  زمیهمه را بر خواهمینم

 بد؟ ! ایکه کارم خوب باشه 

 ...  یکنیم يبا خودت وارسام لجباز يدار تو

 دروغ گو  هیاز دست دادن ندارم ... ارسام هم مثل سپهر است ...  يبرا یچیه گهیمن د سویگ نه
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 دادم  هیهشون تکبلند شدم و رفتم سمت نرده ها ... ب مکتین يرو از

  نمیسپهر را بب خواهدیدلم نم رمیدارم م گهیمن د یرفتار کن ول يشد و گفت: باشه هر جور دوست دار کمینزد سویگ

 با اون باشم  خواهمیبه بعد م نیا از

 کنه دختر  ریاخر و عاقبتت را به خ خدا

 ...  سویموعظه نکن گ میبرا

 خودت باش  مراقب

 زنگ بزن  بهم

  يبا

  کردیمن را به حال خودم ول م شیوقت پ یلیاون بود خ يجا گهید یرا نگاه کردم ... حق داره هر ک سویورفتن گ مبرگشت

 و عکس ارسام را نگاه کردم ...  میگوش يبه حرف هاش نکردم و دوباره رفتم تو گالر یتوجه

 سخت بود میقدر برا چه

  . اون اشک ها . ... ... اون لحظه ها ... اون بوسه ها ... اون دعوا ها .. 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 جواب دادم  دیاشنا بود با ترد میبرا یلیام زنگ خورد شماره ناشناس بود با تعجب نگاه کردم خ یگوش

  الو

 رژا خانم؟  سالم

 انه اش تنم را لرزاند ... مرد يصدا

 و لرزان گفتم: سالم خودمم شما؟  ارام

 نبوده  ادتیاون موقعه من را  دیخوب شا یهم گفته بودم ... ول گهیبار د هی ادمهی -

 اقا ...  شمیو گفتم: متوجه منظورتون نم رونیرا به زور دادم ب نفسم

  ای... منم عرش يچه قدر زود فراموشم کرد -

 ... ) اورمیخودم ن يما به روا دونستمی(م

  يرا زد دمیق گهیفکر کردم د یخودت باش شهینم باروم

 چرا اون وقت؟  -

 ...  ي... فکردم فراموشم کرد یچی... ه ينه خبر ینه زنگ چون

 ... ! گهیرا م نیداره ا یک نیبب -
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 ...  يرا فراموش کرد ایرژا ... تو خودت عرش گهیراست م واقعا

 ؟ فکر کردم اشتباه

 چه قدر دنبالت بودم ... از همه سراغت را گرفتم ...  یدونیواقعا که ... رژا م -

 شد پس؟  ی... چ خوب

چند  رفتیبار نم ریاون ز یخانم خواهش کردم ادرس خونتون را بده ول سویدو سه بار از گ یازت نداشت حت یکس ادرس چیه -

  زدمیم حرف نممن داشتیبر م يپسر هیهر دفعه  یدفعه بهت زنگ زدم ول

برات افتاده بعد هم که  یکرده گفت که چه اتفاق فیتعر میرا برا یخانم خسته شد و همه چ سویرفت و امد از اخر گ یکل بعد

 از دستت دلخورم  یلیخ یاز طرف یاومده ول ادتی ی... و همه چ يخوشحال شدم که خوب شد

  ؟یچ يتعجب گفتم: برا با

 اشتباه فکردم  یخبر دادن به من باشه ول یکنیکه م يکار نیاول ادیب تادی یهمه چ یوقت کردمیفکر م -

  ؟یمن را ببخش شهی... م رمیبگ میدرست تصم تونستمیبودم .نم جیگ یلیمن اون موقعه خ یرا بخواه راستش

 ...  نمتیدوست دارم دوباره بب یلی... خ شهیمعلومه که م -

 که؟ ! یدونیعوض کردن اب و هوا م يشمال برا برم دیرا با يفعال چند روز یطور ول نیهم منم

 ...  فهممیاره م -

  دمیرا هنوز دارم و رو بوم کش يکه بهم داد یاون عکس یراست

 ...  نمشیتر بب عیچه خوب دوست دارم هر چه سر ؟يجد -

 گفتم:  نیهم يشد برا جادیا نمانیسکون ب یکم

 ...  ایعرش

 جانم  -

 راقب خودت باش برم م دیبا گهی: من ددیلرز دلم

 طور ...  نیباشه تو هم هم -

 ...  يبا

 يبا -

 دمیکش یکه قطع شد اه یگوش

 دواریرا ام ایعرش گهیو از طرف د زارمیبه سپهر و قرار م زنمی... از ان طرف زنگ م کنمیکار م یمن دارم چ شهی... باورم نم 

 ...  کنمیم

  شمیم وانهیدارم د واقعا

 ...  ینیبیجام من را م نیا من هنوز ایگفتم: خدا بلند
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 هاش ...  امکیو پ ایاز همان شماره اس ... بازم عرش دمیکردم د ینگاه دیام لرز یگوش

 )شدیم ییچه غوغا ياگر خودت بود نی... بب باستیز ادتی(

 اومد رو لبم ...  يکج و کوله ا لبخند

 کارم ... درست مثل تو .! انتیومحبت ... را ... اره منم خ ذره توجه هی یی.گدا کنمیم ییدارم از همه گدا نیتنگه ارسام بب دلم

تو اب انداختم و  يها یبه مرغاب یکردم ... بعد هم نگاه یبه گوش یرادر اوردم ونگاه يتو چشم هام جمع شد ممور اشک

 سرم را محکم تکان دادم 

 فراموشت کنم ... ! خواهمی.. فقط مرا بشکنم . چکسیدل ه گهید خوامیمثل تو باشم ارسام ... نم خواهمیمن نم نــه

 را پرت کردم تو اب ...  یتمام قدرتم گوش با

 ...  دمیکش غیج زدمینفس نفس م تیجور که با عصبان نیهم

 متنفرم ارسام ... متنفرم ! ازت

 دروغ بگم ...  تونمیدروغ بگم به قلبم نم یام من ... به هر ک يماهر يدروغ گو چه

 م را برداشتم ... خواستم راهم را بکشم و برم که ... و کوله ا یسمت صندل رفتم

 ...  سالم

 و نگاهش کردم ... اومد! برگشتم

 زده بود . پیمثل گذشته ... ت درست

 شدم و اخم هام رفت تو هم ...  رهی.بهش خ

 رهیخ رهیاما حاال صاف خ دمیکشیاز نگاه کردن به چشم هاش خجالت م شهینافذش را بهم دوخته بود ... هم يها چشم

  کردمینگاهش م

 هم تو گردنش بود ریزنج هی.یاسپورت مشک قهیجل هیبودو روش  دهیپوش دیسف شرتیت هی

ها باعث نشد قلبم بلرزه  نیاما همه ا امدیگذاشته بود که بهش م یشیقشنگ باال داده بود و ته ر یلیاش را خ یمشک ي.موها

 مهم نبود  میبرا یچیه گهیدست پاچه بشم د ای

 رژا يبه سمتم برداشت و گفت: چه قدر عوض شد یقدم ارام

 سالم ... جدا؟  کیگفتم: عل یعصبان

 خوب اره

 نه؟  ایخوب شدم  حاال

  يقشنگ تر از سابق شد یلیخ یرا بخواه راستش

 . بستمی... زود دل م خوردمی... ساده تر بودم ... زود گول م زدمینمه بچه تر م هیاون موقعه  اخه
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طرز اخم کردنش را هم دوست  نیبه ا يروز هیرفت تو هم ... اخ که من  ياش بدجور افهیو اخم کرد و ق دیرا فهم منظورم

 داشتم .

  ؟يزدم و گفتم: ناراحت شد ي.پوزحند

 اصال حق با تو است  نه

  ؟يجد

 اره  خوب

  ؟یزنیعطر م نیاز هم زدم وگفتم: هنوزم يعطر سابقش را استشمام کردم لبخند يبو ستادمیکنارش ا قیطرفش و دق رفتم

 شد تو چشم هام وگفت: رژا ...  رهیو خ برگشت

  دمیکش یقیهام را بستم و نفس عم چشم

  بله؟

  ؟یبهم نگاه کن شهیم

 هام را باز کردم وگفتم: اره چشم

 یلیه خ... راستش من به خاطر گذشت یکه تو باش شدیباورم نم يبهم زنگ زد یگفت: وقت هیزد تو چشم هام بعد چند ثان زل

کار کردم من  یچ دمیبعد از دست دادن تو فهم یبود ... ول ي... من بهت بد کردم ... سها دختر هرزه ا کنمیخودم را سرزنش م

 یعنی...  ستیمن ن يبرا يدیام چیه نمیبب خواستمیرا ندونستم ... راستش م ستقدر عشق و احسا یواقعا عاشقت بودم ول

 بگم ...  خواهمیم

 ...  يجا نبود نیتو االن ا نبود يزیچ اگه

 ...  يدیلبخند مردانه زد و گفت: خوشحالم که من را بخش هی

 نزدم  یحرف نیهمچ من

 اش افتادوگفت: پس ...  یشانیپ يرو ینیچ

 سپهر ...  یکمکم کن دیبا

  ه؟یچ منظورت

 دارم  اجیبکنم ... و به کمک تو احت يکار خواهمیخواهش دارم م هی ازت

  ؟يکار چه

 انتخواب کردم  نشانیادم مد نظرم بود اما تو را از ب یبکنم کل يکار نیگرفتم همچ میتصم یوقت شراست

 بپرسم از چه لحاظ؟  شهیم

 ...  یشیبگم ناراحت نم اگه

 و با اخم گفت: نه بگو سادیبهم کرد و امد روبه روم وا ینگاه
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وقت تو را ببخشم اما اگه  چینتونم ه دیو من شا يارتو چشم هاش زل زدم وگفتم: تو به خاطر گذشته به من بدهک تیجد با

 گذشته هار ا فراموش کنم  تونمیببرم م شینقشه ام را اون جور که دوست دارم پ یکمک کن

 کار بکنم؟  یچ دیبه من داره؟ اصال با یچه ربط نیحاال ا جدا؟

 ! ؟یبا من ازدواج کن دیربط داره ... تو با یلیخ

 ابروهاش از تعجب رفت باال ...  کردیود با دهن باز بهم نگاه مسپهر شش تا شده ب يها چشم

 . . . . کار. . . کنم؟  یلکنت گفت: چ با

 !نیمثل خودش گفتم: ا.ز.د. و.ا.ج ... هم منم

  ؟یخواهیم یکه از من چ یفهمیم چیتو ه ن؟یهم

 !یمانیپس بهم ثابت کن که به خاطر گذشته پش ؟يکه هنوزم دوستم دار یکنیتو ادعا نم مگه

 نیا ی.ول کنمیرا فراموش م یو همه چ يکه بهم کرد ییها يتمام بد يرو خورهیم یازدواج از طرف تو خط نی.قبول کردن ا

 ازدواجمون با همه ازدواج ها فرق داره ... !

  کنه؟یم یبپرسم چه فرق تونمیم دیببخش

 بودنش است  يتو سور فرقش

  ؟یالک یعنی

 خوب ...  اره

  ؟یبکن يکار نیهمچ هی یخواهیم یچ يوقت برا اون

به  خواهمیرا اونم با تمام وجود بکشه م دمیکه من کش يزجر خواهمی... م نمیخبر بب نیا دنیارسام را بعد از شن افهیق خواهمیم

 ...  افتهیپام ب

  ه؟یک گهی! اون د ارسام

 خانه خود! رهیم یو نخود نخود هر ک میشیمدت از هم جدا م هی... بعد  یفهمیاخم نگاهش کردم وگفتم: خودت بعدا م با

  ؟یکن اهیشناسنامه ات را س يتو به خاطر اون ادم حاظر یعنی

  ؟يا هیپا نمیحاال بگو بب ستین يزیچ گهیکه د نیکنم ا اهیام را س یبه خاطر اون ادم حاظرم همه زندگ من

 ...  يبهم بد یقول هی دیبا یزد و گفت: اره خوب هستم ول يلبخند

  ؟یقول چه

 ...  یمن را ببخش يقول بد دیبا

 بدم  یبهت قول تونمیزدم و گفتم: االن نم یروح یب لبخند

  ست؟یتو گرسنه ات ن میحرف زد ادیاون روز ... خوب ز دیکرد و گفت: باشه به ام اخم

 اتفاقا چرا
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 البته به حساب من ! میبخور يزیچ هی میبر ایب خوب

 ...  يزدم و گفتم: دست و دل باز شد يلبخند

 قبال نبودم؟  یعنیکه  واقعا

 ...  یهست یسیهنوزم به نظرم ادم خس یگفتم: چرا ول یبا مسخرگ میدیدر پارك رس به

 ممنون  واقعا

 نداشت  یقابل

 اول خانم ها ...  دییزد و گفت: بفرما يلبخند

 کار کنم؟  یرا چ نمیانداختم و گفتم: ماش نمیبه ماش ینگاه

را از اون بپرسم تا  یهمه چ دی... بازم مثل سابق شدم با دادیم گهید هیروح هیبا سپهر بودن به من  ... انگار شهیمثل هم بازم

 نبردم ...  نیعادتم را از ب نیکنه! ... هنوزم ا دمییتا

  دیرا فهم نیزد وانگار اونم ا يلبخند

 جا ...  نیهم رسونمتیم میبرگرد میخنده گفت: باشه هر وقت خواست با

  یمرس

 ...  يات را عوض نکرد نیزدم و گفتم: تو هنوز ماش يشخندیباز کرد ن میاش را برا یسوس مشکلک در

 مگه چشه؟  نه

 گفتم ...  يطور نیهم

 شدم ...  رهیخ رونیگذاشت به ب یمیمال اهنگ

 ب دادرا جوا یبهم کرد و گوش یاش زنگ خورد کنجکاو برگشتم نگاهش کردم ... نگاه یکه گوش میاباد بود لیوک راسته

 ...  الو

 زدم و روم را برگردوندم ياز پشت تلفن امد پوزخند يزنانه ا يصدا

دادم تا با  نییرا پا شهی... ش یسر دوراه میدی... رس رفتیتند م کمی...  اوردیخودش ن يبه رو یول دیعکس العمل ام را د سپهر

 بخوره تو صورتم .

 خاطره هاش سوهان روحم شدن ...  بازم

 ...  شیمثل دوسال پ قای... دق افتمیم ادشی کنمیم يار... هر ک چرا

 باشه؟ ...  يجور نی... نکنه احساسم به ارسام هم هم ستیمهم ن میتاب سپهر بودم ... االن برا یقدر که ب ان

 ریز یشده ول رهیکه به جلو خ دمیدیسمتش و صورت اخم الودش را م گشتمیو من با اخم برم رفتیباال م شهیکاش االن ش يا

 . کنهیداره من را نگاه م یچشم

  ياریم ادمیاون را به  ی... بذار فراموشش کنم ... چرا ه ای... اه خدا 
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 خوبه؟  حالت

 لب گفتم: اره خوبم رینکردم و ارام ز نگاهش

جا  نی: همرو کردم بهش و گفتم دمیرا د نمی... از دور ماش می... داخل امامت شد میو تو راه برگشت بود میرا خورد نهارمون

  شمیم ادهیپ

 برسونتم  بذار

 بخرم  گهید یگوش هیبرم  دیام گم کردم خطمم توش بوده با یبرم ... گوش ییتا جا دیممنون با نه

 ...  يبهم کرد و گفت: شماره من را که بلد ینگاه هی

 زدم و گفتم: اره نگران نباش  يپوزخند

 گفت: رژا ...  یلحن ارام با

 نگاهش و گفتم: بله؟  شدم تو رهیو خ برگشتم

 هاش تکان خورد  لب

  ؟یباهام حرف بزن یخواهیم یک

 جلو  میمون را بنداز ينامزد دیراستش با کنمیم فیرا برات تعر یهمه چ يو گفتم: نگران نباش به زود دمیکش یاه

 که ...  نیبرسه به ا چه نمیتو را بب شمیامروز که از خواب پا م کردمیوقت فکرشم نم چیو گفت: ه دیتو موهاش کش یدست

 گفتم: ول کن سپهر حوصله ندارم فقط زودتر اقدام کن  اریاخت یشدم و ب یعصب

 پنجشنبه جمعه خوبه؟  نیو راهنما زد تو همان حال گفت: هم ابانیرا برگردوند طرف خ سرش

 است پس منتظرتم  یپارك نگه داشت سرم را تکان دادم و گفتم: اره عال راسته

 م و گفت: باشه مراقب خودت باش برگشت طرف عیسر

 ...  نمیو رفتم سمت ماش دمیشدم و جوابش را ندادم راهم را کش ادهیپ نیماش از

*** 

 از جاش بلند شد و گفت:  تیعصبان با

  دمیاجازه نم من

 شما اجازه نخواستم ...  از

 مهم نبود  میکس برا چیه گهیبرگشت و با اخم بهم نگاه کرد ... د مامان

 که ...  یپسر همان نینرم شد و گفت: اخه دخترم ا دیصورت مصمم را د يم هااخ یوقت

 عوض شده و من هنوزم دوسش دارم ...  یول هیاون ک دونمیگفتم: اره خودم م یکدندگی با

 رژا  یکنیاشتباه م يبه سمتم و گفت: دار دیبا ناله خودش را کش مامان
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نه ... مهم  ای نیباش یشما راض ستیمهم ن میرا انتخواب کردم حاال برا میگوگفتم: من مرد زند دمیخودم را عقب کش تیجد با

 دهیاجازه بهم م نیا مانیاجازه پدر که مطمئم پ

اون  ریاز اون مرد هم فاصله بگ خواهمیکاررا نکن من صالحت را م نیحرکتم ناراحت شد و دوباره با اصرار گفت: رژا دخترم ا از

 بهمون صدمه زده  یلیخ

 ! مانی... نه پ نییکه بهم صدمه زده شما یتحمل دروغ هاتون را ندارم ... اون گهی... د گهیگفتم: نه بسه دخشم  با

  يتو اون را ترك کرد يکرد انتی... تو بهش خ 

راز  هیهمه مدت  نی... ا یچی... ه یدونینم یچیتو ه يدیکار را با دخترت کرده و توهنوزم نفهم نیا گهید یکی... حاال هم  

 کس بفهمه  چیکردم نذاشتم ه یام مخف نهیزرگ را تو سب

و  يکرد انتیکه تو به بابامون خ نی... از ا یاز چ یدونی... م شهی.!.اون داره داغون م نینه به فکر رو.ژ ی... تو نه به فکر من 

مرد ...  نیسقف هم ریست زکجا؟ در ماونمیدیتو پس م يو دروغ ها انتیتاوان خ می... حاال هم ما دار گهیمرد د هیبا  یرفت

 ن خونه بمانم ... یتو ا ستمیحاظر ن گهید یول

 ندادم ... در اتاقم را باز کردم و رفتم داخل و در از تو قفل کردم  تیاما اهم دمیمامان را شن يو زجه ها هیگر يصدا

هم بد  گهیباه کردم ... قبول دارم ... دگفت: رژا تو را خدا تنهام نذار ... اره من اشت وایدر تکان خورد و متقابلش ش رهیدستگ

 تنهام نذار  یازدواج کن ... ول یهم خواست یجا نرو ... با هر ک نیرا نکنم ... فقط از ا مانیپ ییگو

از دلم  هیرا با گر یهمه چ تونمیمن م ؟يخونه نگه دار نیرا تو ا نیبا اشک هات من و روژ یخواهیم یبا غصه گفتم: تا ک -

 اش را ندارم ...  یناراحت دنیاون را ندارم ... طاقت د هیمرده ... من طاقت گر هی...  ... اون  ؟یچ نیروژ یلو زمیبر رونیب

 در را باز کن دخترم  کنمیباهاش حرف بزنم رژا ... خواهش م دمیم قول

 ... قفل را باز کردم  رهیبه حالش سوخت دستم رفت سمت دستگ دلم

نکن  هیرفتم جلو ارام بغلش کردم و گفتم: گر زهیریصورت اشک م يافتاده و داره به پهنا نیزم يرو وایکه ش دمیدر باز شد د تا

 نکن باشه؟  هی... غلط کردم ... گر

اشک مامانتم در  یحت نیرژا؟ بب یکار هات به همه صدمه بزن نیبا ا یخواه یم ی... تا ک کردیم هیجور تو بغلم ارام گر نیهم

 ...  يدیازار م يرا دار انتیاطرافهمه دور و  نی... بب ياورد

 و چشم هام پر اشک شد ...  دمیکش یاه

*** 

  ه؟یچ گهید نیروش بود انداختم گفتم: ا دیروبان سف هیکه  یبه جعبه کوچک ینگاه

  مونیاز طرف من به خاطر کادو نامزد هیهد هیرا باز کرد و گفت:  ششین

 یما واقع يتازشم نامزد ادیها خوشم نم يجور سوسول باز نیکه از ا یدونینگاهش کردم و گفتم: سپهر خودتم م يدلخور با

 نست 
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  یتکرار کن یه ستیالزم ن دونمیاش رفت تو هم و گفت: م چهره

 اش بر طرف بشه يبه بازوش زدم تا دلخور یهام را گرد کردم و با اعتراض مشت چشم

 که ...  یکنیم ییکار ها هی يهمان حال هم گفتم: اخه دار تو

است باشه؟ ... حاال اخم هات را  شیاخر نیا دمیزد وبعد با ذوق گفت: باشه بابا فهم یروح یلبخند ب هیموفق شدم چون  گاران

 است ...  يام چطور قهیسل نیباز کن و بب

 . .. یصورت يها نیبود با نگ دیخوشگل طال سف زیر نهیس هیباز کردم ... نگاهم رفت ته جعبه ...  یحوصلگ یرا با ب کادو

 دوست دارم ...  یمن چ یدونیو گفت: تو خوب م دمیکش یگذشته افتادم اه ادیزدم و  يلبخند اریاخت یب

 ...  يدیگفت: خوشحالم که پسند طنتیبهم زد و با ش یچشمک

 واقعا الزم نبود  یول ممنون

اصرار کردم  یلیاما چون خ رانیادایب تونهینم گهیماه د هیحرف ها را ول کن امروز با خانواده ام حرف زدم ... راستش بابا تا  نیا

 کنه  یماها را همراه تونهیبه جاش خان عموم م

 نداره بابا ...  یاشکال

  واقعا؟

 کوچولو نگرانم ...  هیطرف من  هیاز  یول اره

  ؟یچ يبرا

 باشه ...  ندیخوش ا ادیاونم تو خانه ما ز مانیفکنم امدن پ اخه

 طرف من نگران نباش  از

  واقعا؟

 تو اوضاع تو خونتون را درست کن  اره

  باشه

 هست؟  يبود ... اهان ... ارسام اونم تو جلسه خواستگار ی... اسمش چ یپسره که گفت نیرژا ا یراست

  رسهیحتما خبر به گوشش م یول ستیکردم و گفتم: نه ن اخم

 بد شد ...  چه

 اون هم حضور داشت  شدیم یکاشک یگیم راست

 ! دمیگفتم: فهم یرد با خوشحالتو ذهنم خو يا جرقه

 را؟  یبرگشت طرفم و گفت: چ سپهر

... بعد  ادین تونهینم گهیواون جا د میها را دعوت کن لیاز فام یجمع هیکه بزرگ تر ها حرف هاشون را زدن  نیبعد از ا میتونیم

 میمون را به همه اطالع بد ينامزد
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و هم  میدی... هم به همه خبر م زنمیدو تا نشان م ریت هیبا  يجور نیا هیزد و گفت: دمت گرم رژا ... فکر خوب يلبخند سپهر

 ! مینیب یاون عاشق دلسوختت را م افهیق

 نه؟!  ای کنمیم یدارم کار درست دونمینم ایحرف سپهر رفتم تو فکر ... خدا نیا با

ا درست کردم با اعتماد به نفس و شالم ر دمیکش یقیبه رنگ قرمزشان انداختم نفس عم یو نگاه ختمیر ینیرا تو س ییچا

تمام جونم  يتو ختیاسترس ر يدفعه ا کیبهم دست داده بود  يحال بد رونیرا برداشتم و از اشپزخانه رفتم ب ینیس یبیعج

 نتونستم ارام باشم  کردمیهم که م يو هر کار

 امد و به سمت هال رفتم  نییدو تا پله اشپزخانه پا از

 کردمیم اطیاحت دیخوب با ینبود ول یواقع زشیچ چیازدواج ه نیو ابروم بره ... گرچه ا زهیبر دستم يتو ییچا دمیترسیم همش

 بفهمه  يزیچ یبذارم کس دینبا

 یمتیق چینداره وگرنه به ه یاز موضوع سپهر اطالع اری... ماز دهیخشک جوابم تلفن هام را م یلیخ یعنیباهام قهر کرده  سویگ

 بهش نگه ...  يزیخواهش کردم که چ ياز ملود...  دادیاجازه را بهم نم نیا

 ...  شدینم يطور نیوقت ا چیکاش ه يا

 کاش ...  يا

 يکارها خواهمیکه م نیبه خاطر ا شیخوشحال نیا لیدل دیشا دونمینم شکنهیخوشحال و داره بادمش گردو م یلیخ سپهر

 زشت گذشته اش را ببخشم ... 

 فقط گفته هر طور که من دوست دارم ... نزده ...  یخان درباره ازدواجم حرف کاوه

جون نشسته  وایکنار کاوه خان و ش کیمرتب و ش یلیافتاد که خ یمسن يشدم چشمم به خانم و اقا ییرایکه وارد پذ نیهم

 بودن ... 

 اعالم کردم  ییجورا هیکردم وحضورم را  یسالم

 کردم  ی. منم رفتم جلو و احوال پرسبا لخند از جاش بلند شد و سالم کرد .. دیخانمه تا من را د همان

 يلبخند نثارش کردم و تو دلم گفتم اره جون خودت دار هیفقط  فشیهمه تعر نیکردن از من ... از ا فیشروع کرد به تعر اونم

 وصلت نبوده ...  نیبه ا یفکر کنم به اجبار سپهر اومده باشه وگرنه خودش راض یکنیبا چشم هات من را از وسط نصف م

را اول تعارف اون ها کردم همان جور که با چشم دنبال سپهر  ییچا ینیبه سر تاپام انداخت رفتم جلو س یعمو سپهر نگاه خان

 بودم 

ازدواج عجله  نیا يبرا یلیاقا سپهر خ کنمیشوکه شدم فکر م یلیخ نیشما زنگ زد یوقت نیجون گفت: راستش را بخواه وایش

 داشته باشن 

دوره زمانه عوض  نیا يخوب جوان ها یحق با شماست ول ییجورا هیجون گفت:  وایدر جواب ش(مامان سپهر)0خانم نیمه

  دیخند زیر زیشدن همشون عجله دارن و ر
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 زده بود ...  پیت شهیسمت سپهر ... مثل هم دمیکنم از سر اخر رس دییزدم تا حرفش را تا يمسخره ا لبخند

 چیاش انداختم ... ه یبه کت و شلوار شکالت ید و زل زد تو چشم هام نگاه... شونه هاش را صاف کر دیزدم فکنم د يپوزخند

 عوض شده بود  یلیبودمش ... خ دهیند یوقت تو لباس رسم

 ...  يکرد رییحوصله ارام گفتم: سالم شا دوماد چه قدر تغ یبهم کرد ب یرا رو به روش گرفتم نگاه ینیجلو و س رفتم

 ...  يخوشگل شد یلیکرد و گفت ك تو هم خ را نگاه هیبرگشت سمت بق يچشم  ریز

 خوشگل بودم  شهیمن هم يگرفت و گفتم کاوهو حرصم

 گفت: بر منکرش لعنت ...  داشتیبرم ینیرا از تو س ییکه چا یزد و در حال يشخندین

 من و سپهر ... ! نیمجلس و درست ب نیخاطره هاش امد وسط ا بازم

 سپهر نبود ...  فیرخنده ام به خاطر تع یزدم ... ول يلبخند

اپن گذاشتم و رفتم  يرا رو ینیو رفتم سمت اشپزخانه س دمیکش یافتادم ... اه میلباس بخر میکه رفته بود ياون روز ادی

 ام  یسمت گوش

 ...  ادیکرده بود ... خداکنه زود تر ب رید مانیپ

 نیمه هودهیب يبه صحبت ها يجور نیسر اصل مطلب ... هم رفتیکس به قول معروف نم چیو ه شدی... حرف ها زده م 

 ...  دمیکشیخدا م يهم محض رضا يا ازهیخم يوگاه گدار کردمیخانم گوش م

 دیجور موقعه ها با نیکرد و بعد برگشت سمت من وگفت: معموال ا هیبه بق یهم مثل من حوصله اش سر رفته بود نگاه سپهر

 میو با هم صحبت کن میمن وتو بر

مامانم به خاطر اون  دمی... شا امدهیهم ن مانیهاچونه هاشون گرم شده ... پ نیا دونمیو گفتم: چه م دمیرا در هم کش ابروهام

 کنهیم یکه داره وقت کش

 بهش بزن  یزنگ کی گزرهیبه ساعت کردو گفت: داره از ده هم م یبا اخم نگاه سپهر

 اش خاموشه ...  ینزدم ... گوش یکنیشدم و گفتم: فکر م یعصب

 هم انداخت و با دست هاش چشم هاش را فشار داد ...  يرورا  پاهاش

با چشم هام به باال  نیهم يمن نبود برا دیخانم تو د نیجون انداختم ... مه وایبه ش ینگاه شدمیکمکم داشتم خسته م خودمم

 اشاره کردم ... 

 و اخم کرد ...  دینگاهم را فهم یمعن

دو تا  نیحاال که ما صحبت هامون گل انداخته چطوره ا گمیانم و گفت ك مخ نیاش را خورد و رو کرد به مه ییاز چا کمی

 حرف بزنن ...  کمیجوان هم برن و باهم 

 ...  میدو تا قافل شد نیاز ا دمکهی... ان قدر سرگرم حرف شده بو نیگیبهمان کرد وگفت: راست م یعمو برگشت و نگاه خانم

  میزنیحرف گذشته ها را م زیر هی يجور نیو هم میدیرا دست م ارمونیاخت شهیکه م میگفت: حرف قد دویخند زیخانم ر نیمه
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جون گفت: دخترم اقا سپهر را تا اتاقت  وایبهم انداخت روم را ازش گرفتم و محلش ندادم ... ش نیسنگ یخان نگاه کاوه

 کن ییراهنما

  نیایگفتم و بلند شدم رو کردم سمت سپهر و گفتم ك لطفا همراهم ب یچشم هی

قدر باهاش مودب حرف نزده  نیبود از خنده منفجر بشه ... تا حاال تو عمرم ا کیخودش را نگه داشت ... چون نزد یلیخ پهرس

 بودم 

 رفتمیباال م یکیاز په ها دو تا  داشتمیکه برم یمحکم يگرفت و با قدم ها لجم

اتاق  یرا بردم ان جا ... اخه لوله کش لمیکه وسا هست ينگاهم رفت سمت اتاق ارسام ... االن دو روز میدیطبقه باال که رس به

 رفتم ان جا ...  يخودم خراب شده ومجبور

 و در اتاقش را قفل کرده ...  رازیبا دوست هاش رفته ش نیروز

 و در راباز کردم  دمیکش یاه

 بود ...  يرا دست نزدم وهنوز همان جور لشیوسا

و با چشم هاش پر از  زارمیبالشتش م يعطرش سرم را رو يهرشب با بولبه تخت نشستم ...  يتخت ... و رو کینزد رفتم

که دوست داشت راد  یخارج ياش همه اون اهنگ ها يو.ب هندزفر ارمیاش را در م يتر ی... ام پ شمیم رهیاشک به سقف خ

 ...  شده يالگو رفتار هیبرام مثل  يزی... همه چ کنمیگوش م

را  یاون نقاش یتا کس دمیروش کش یپارچه مشک هیو گذاشتم خشک شد ... بعد هم  بالخره عکسش را تما کردم شیروز پ دو

 ...  نهینب

 رو به روم نصب کرده ام  وارید ياش را رو یمشک وارید

 يمارك دار نکیرا برداشتم ... همان ع نکشیو ع دمیکش رونیکشورا ب یعسل زیدستم رفت سمت لبه تختو کنار م اریاخت یب

 زدم . يتش کردم ... لبخندو من پر گفتیکه م

 است ...  یو گفت: اتاق قشنگ کردیاتاق را نگاه م ي.سپهر با دقت همه جا

 لبه تخت نشست  يامد وکنارم رو کردمیم ریخودم س يایدن ينکردم و تو نگاهش

 شد تو چشم هام ...  رهیسمتش و خ برگشتم

 را نداشتم ...  یکی نیرا ازش گرفتم حوصله ا نگاهم

 .. زد . صدام

  رزا؟

  بله؟

 مگه نه/؟  يدوسش دار یلیخ

 جا اتاق اون بوده مگه نه؟  نیبرگشتم و بهش نگاه کردم لبهاش تکان خوردو گفت: ا یتعج با
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هم طرز نگاهم را  یاز طرف من بود وقت هیدییزد ... انگار منتظر تا یو لبخند تلخ دیهام از تعجب شش تا شد ... اونم فهم چشم

 ...  دیرا فهم یهمه چ دید

  ؟يدیگفتم: تو از کجا فهم يو با کنجکاو دمیکش یاه

که مال  فهمهیاتاق م نیداخل ا ادیب یاتاق ... هر ک نیا یشخص لیاتاق ... از وسا نیعطر مردانه ا يزد و گفت کاز بو يپوزخند

 هی يکه برا ياتاق بود نیاخودت و  يپسر است نه دختر! و از همه مهم تر طرز برخورد تو بود ... ان قدر تو حال وهوا هی

 ...  يو من را فراموش کرد يدیصدات زدم نفهم یلحظه وقت

 ...  یهست یانداختم وگفتم: تو ادم شناس وب يقد نهیرا به ا نگاهم

 عیضا یلیچون رفتارت خ دیفهم یحالت تو رام نیمن بود ا يجا گهید یهر ک رمیتکان داد و گفت: نخ بیرا با تکذ سرش

  ؟یبکن يکار نیهمچ یخواهیم اقیهمه اشت نیچرا با وجود ا ممفهینم یاست ول

 مثل تو بود  یکیکه اونم  نیشدم و گفتم: به خاطر ا یعصب

 کرد؟  انتیبهت خ یعنیگفت:  هیچشم دوخت بعد دوثان نیو به زم دیکش خجالت

 تکان دادم ...  دییتا يرا برا سرم

 شد و رفت کنار پنجره ...  بلند

 ...  زهیباعث شد قلبم فرو بر ینیبوق ماش يصدا

 کردم  خی نشیماش نیددیعجله خودم را رساندم پشت پنجره و با  با

  ؟یدختر جون ... خوب دیکرد و گفت: چرا رنگ پر یاخم سپهر

 ... ارسام بود ... اره خودشه ... اما چرا حاال؟  شدینم باورم

 را بده نکنه خودشه؟ اره؟  جوابم

  کنه؟یکار م یجا .چ نی... ا ی... ره ... خو ... د ... شه ... ولگفتم: ا  یدست پاشکستگ با

... اما چرا حاال؟ اونم  ختمیهمه اشک ر نی... ا امدین یهمه مدت منتظرش بودم ول نیا رفتیبود که داشت رو مخم راه م یسوال

 امشب!

 کرده دختر ... ارام باش  خیدست هام را رگفت و گفت: دست هات  یبا نگران سپر

 که دارم؟  یچه حال نی... نه من به خودم قول داده بودم فراموشش کنم ما حاال ا دمیلرزیم شتمدا

غافل  دی... من با امدیحاال م دی... نه اون نبا دمیلرزیزنگ خونه امد ... داشتم م يتو چشم هام جمع شد ومتقابلش صدا اشک

 ... درت مثل خودش ... ! کردمیم رشیگ

کنار و  دمیدر را باز کنه ... با عجله خودم را از کنار پنجره کش گفتیخانم م یکه به نازل دمیامان را شنبلند م يپشت در صدا از

 نگاه سپهر بودم کنترل رفتارم دست خودم نبود هول شده بودم ...  ریانداختم ... تمام مدت ز یپرده نگاه ياز ال

 ور ...  نیا ایباز شد با استرس گفتم: سپهر ب اطیح در
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و  دیتو برعکس من را کش ادیپنجره را باز کرد و رفت تو بالکنخواستم دستش را بکشم که ب يمن اون با خونسرد سبرعک

  ؟یخواستیرا نم نیباش مگه خودت هم يگفت: چته دختر قو

  کردمینگاه م اطیداشتم به در ح یناراحت با

 تو ...  ادیب کنمینه سپهر خواهش م االن

 که امد تو و خاموش کرد ...  میدیرا شن نشیموتور ماش میهمزمان صدا میتو و در بالکن را بست امد

که خاموش است  گفتیدوباره م یشدم وقت یرا گرفتم ... عصب مانیامو شماره پ یکنار پنجره خودم را رساندم به سمت گوش از

 ... 

 بود ...  دهیتخت دراز کش يرو کردم به سپهر ... رو یناراحت با

 ! نییپا میبر پاشو

 ...  مینزد یما که هنوز حرف ؟یچ يبرا

 سمت خودم  دمیو دستش را گرفتم و کش ستادمیخشم رفتم جلوش ا با

  نمیخبر بب نیا دنیارسام را بعد از شن افهیق خواستیدلم م یلیام گل کرده بود ... خ یفضول دمیشنیم نییاز پا يادیز يصداها

 برم؟  ای یشیم پا

 باشه بابا اومدم یشیم یانبهم کرد و گفت: چرا عصب ینگاه

 سرم را بردم عقب ... سرم را برگردوندم ...  عیتخت بلند شد رفتم سمت در خواستم در راباز کنم که در باز شد و سر يرو از

 کردم  خیارسام تو چارچوب در  دنید با

 ...  کردیباشه با چشم هام گشاد شده و دهن باز بهمون نگاه م دهیانگار جن د اونم

 بهش انداخت ...  یگاهن سپهر

جا چه  نی: ادیخودش را به خشم داد چشم هاش قرمز شد و رگ گردنش زد باال ... با خشم غر يتعجبش.جا نیا هیدو ثان بعد

 خبره؟ 

 و مبهوت از ترس خشکم زد ...  مات

 ...  میما داشت دیگفت: ببخش عیسر سپهر

 ارسام مو به تنم صاف کرد  يصدا

  ؟یچ نیداشت

  ؟يکردیم یتو اتاق من چه غلط کهیمرت نیگشت سمت من وگفت: تو با اهم بر بعد

منحرف  یلی.فکر تو که خنی.ا نیفقط هم زدمیشدم و گفتم: داشتم باهاش حرف م یعصبان یلیکه درباره ام کرد خ يفکر از

 همه مثل خودتن؟  يدارم ... فکر کرد یاست من چه گناه

 شو ...  ساکت
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 ناراحتش کرد یلیحرفم خ نیا

 نیوخبر نداشتم ا نیهست یشما ک دونمیمحترم من نم ياقا نیگفت: بب عیکه سرم زد سپهر هم ناراحت شد و سر يبا داد یول

 میجا با هم صحبت کن نیتا ا میو با اجازه پدر و مادرش اومد يخواستگار يجا برا نیمن امروز امدم ا یجا اتاق شماست ول

 کار خالف شرع باشه؟  نیا کنمیفکر هم نم

 ...  کردیو با بهت بهم نگاه م دیامد ارسام وا رفت ... همان جور رنگش پر رونیحرف ها از دهن سپهر ب نیا تا

 ...  دیترکیداشت م دلم

لحظه اشتباه  هیمن برداشت و به سپهر گفت: متاسفام ... من خبر نداشتم ... بعد هم  يکه گذشت نگاهش را از رو هیچند ثان هی

 جا ... تو اتاق من ... اونم.تنها! نی... شما دو نفر ا نیبهم حق بد دیفکر کردم ... با

 انداخت ...  یم کهیبهم ت داشت

 ارسام پر از خواهش و التماس بود ...  ي... تو چشم ها دیترکیدلم داشت م ایکرده بود ... خدا ریگلوم گ يتو بغض

... اون مال منه  دمیراه بندازه ... به همه بگه من اجازه نم یحساب يدعوا هیبشه و  یحرفها عصبان نیا دنیبا شن خواستیم دلم

... من  میو همه مشکل هامون را حل کن میو با هم حرف بزن ادی... ب بخشهیاون من را م ی... بهش بد کردم درسته ول

 ...  بخشمشیم

 نیمهم ا یول ادیم شیپ شهیهم سو تفاهم ها نی... از ا کنمیکه حاال ارام تر شده بود در جواب حرفش گفت: خواهش م سپهر

 ...  میباهاش برخورد کن يکه چطور

... مبارکت باشه ...  گمیم کی... بهت تبر يبه من انداخت و گفت: از اخر کار خودت را کرد یتوجهه به اون نگاه یب ارسام

 ...  نیش ریهم پ يبه پا شاهللایا

 ممنون  یلیو نگاهش زل زدم و گفتم ك خت تیغرورم را حفظ کردم و با جد یاز درد مچاله شد ول قلبم

 اگه مزاحم شدم  دیراببرم ببخش لمیرو کرد سمت سپهر و گفت: اومده بودم وسا یعصب

  نییپا میرفتیم میداشت گهیبه من زد و بعد رو به ارسام گفت: ما د يبود سپهر برعکس با ارامش لبخند هیحرفش پر از کنا تو

 دیبود و فهم زیها رفت ... من همان جا ماتم برده بود سپهر برگشت و بهم نگاه کرد ارسام ت کنار ارسام رد شد و به سمت پله از

 و با خشم داخل اتاق شد ... از کنارم رد شد و رفت سر وقت کمدش ... 

 ...  امیو به سپهر گفتم: تو برو منم االن م برگشتم

  ایزود ب مانمیگفت: تو پله ها منتظرت م تیرا تکانداد و اخم کرد و با جد سرش

 چرا اعصابش خراب شد  دمینفهم

هم با دوست هاش رفته مسافرت و در اتاقش را قفل  نیاتاقم خراب شده ... روز یگفتم: لوله کش عیسپهر رفت برگشتم و سر تا

 جا ...  نیرا اوردم ا لمیوسا نیهم يجا بود برا نیکه مانده بود ا ییکرده ... تنها جا

 عروس خانوم ...  نیبد حیمن توض يو برا نیبه خودتون زحمت بد ستیم نگفت: الز ظیبا غ ارسام
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  ؟یبهم تکه انداخت االن

 شدم  خکوبیشدم و رفتم سمت در که با صداش سر جام م یرا نداد عصبان جوابم

  ه؟یچ گهید نیا

 . .. دیدیاون را م دیگند زدم ... نه نبا يبومم افتاده ... وا يرو اهیپارچه س دمیو د برگشتم

 ... تو ... تو  ده؟یم یچه معن نی... رزا ... ا ؟یچ یعنی نیگفت: ا هیماند ... بعد دو ثان رهیدهن باز برگشت و بهم خ با

 ...  کردمیبودم و خرد شدنم را نگاه م ستادهیجور ا نیهم

 ...  شدینم باورم

  ؟یزنیم لمیدست به وسا يتم: به چه اجازه اافتاده بود را برداشتم و گف نیزم يرا که رو يخشم رفتم جلو و و پارچه ا با

 نگاهم کرد ... از اون نگاه ها ...  رهیخ رهیخ

  نهیتو س دیام کوب وانهیدل د دوباره

 کنم  بشیتکذ عیاخم کرده نگاهش کردم منتظر بودم حرف بزنه تا سر جانیه با

 ختیر نییاگاه اشک از چشم هام پا ناخود

 اورد جلوو ارام اشک هام را پاك کردهاش را جمع کرد و دست اش را  لب

 خودم را عقب بکشم  عیهمه مدت باعث شد بلرزم و سر نیدستش با صورتم اونم بعد ا تماس

 زد ... پر از شوق بود ...  صدام

 و رفتم سمت در  نییرا ندادم سرذم را انداختم پا جوابش

 م کنشدم و با پرخاش گفتم: ول یرا گرفت و من را برگردوند عصبان دستم

 ...  کردمیاطاعت م دیفقط حرف خودش را بزنه و منم با خواستیداد انگار م يشد و مچ دستم را فشار یهم عصب ارسام

 ...  کنمیولت نم دهیم یچه معن نینفهمم ا یمن گفت: تا وقت يرو به رو قیو دق نییسرش را اورد پا تیبا جد ارسام

 دهینم یمعن چیه یلعنت یا تکان دادم و گفتم: دست از سرم بردار ... اون نقاشدستم را و هو تیو با عصبان دمیرا عقب کش خودم

 ام ...  یرو زندگ يبختک افتاد هی... چرا مثل 

دوستت داشتم ... اما  یزمان هی... اره من  یبدون یچ یخواهی... اونم حاال؟ م ي... چرا اومد ؟يداریدست از خرد کردنم بر نم چرا

 جا برو ...  نیحاال هم از ا یفهمیم ... ادیاالن ازت بدم م

 کردیهمان جور که با حرص بهم نگاه م ارسام

از چشم هات معلوم  نیو ... ا يرژا ... تو هنوزم دوستم دار یستین یخوب يهم فشار داد و گفت: تو دروغ گو يهاش را رو دنداد

 ...  یتونی... بگو که بدون من نم ياست ... زود باش بگو که دوستم دار

 نگاهش کردم . یجور با سخت مانه

 مرد چه قدر پرو است ...  نیا شدی.باورم نم
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 شانه هاش قرار داد  نیسمت خودش ... سرم را محکم ب دیدستم را گرفت و من را کش ارسام

خام  يرجو نیرا هم ا ایعقب وگفتم: ولم کن حتما در دمیجبهه گرفتم خودم را کش عیافتادم و سر ایدر ادیلحظه  هی ي... برا 

 مگه نه؟  يکرد

  ؟یکرد و گفت: چ اخم

 طرف من مگه نه؟  يکه اومد ير ابه اون راه ننداز ... حتما از اون خسته شد خودت

  ؟یو گفت: چه گفت واریبه د دیمچ دست را گرفت و من را کوب يحالت بد هیامد جلو و دوباره با  ارسام

 با همان اخم زل زدم تو چشم هاش ...  یولکه کردم و نتونستم جلوش مقاومت کنم  یوجود ضعف با

  ؟يکار کرد یبا من و خودت چ نیرژا بب یکنیام م وانهید يگفت: دار يوار وانهیبا حالت د زدینفس نفس م یکه عصب یحال در

  دمیتالش نکن من دورت را خط کش يخودیارسام پس ب يمن مرد يخودش جوابش را دادم و گفتم: تو اون شب برا مثل

 قدر مغرور نباش و تمامش کن ...  نی... ا يا گهید زیچ هی... رژا ... تو چشم هات  یکنیبد م يزد و گفت: دار پوزخند

 ...  شهی... روز به روز مغرور تر و پرو تر م یبه حرفش گوش کنم اما اون چ خواستیم دلم

 تمامش کنم ...  کهیکرد وحاال م انتیبهم خ اون

 دیرا که هم د یتابلو نقاش نی... ا يمن تمام شد يکن ارسام ... تو برا رونیها را از سرت ب الیخواب و خ نیگفتم: ا یزرنگ با

 ... بعد اون اتفاق هم روش را با پارچه پوشوندم ...  امدینم ادمی یچیبود که ه يمال اون موقعه ا

 و من موفق شدم ...  دیشد فکنم فهم يجور هی

تکه دست خورده ولشون  هیو بعد مثل  يبد يهمه را باز يدوست دار یخواهیز جونم ما یچ نمیادامه دادم: بگو بب نیهم يبرا

 ! یام را نابود کن یزندگ زارمینم رسهیتو دستت به من نم يکور خوند یمگه نه؟ ول یکن

 دادش تمام بدنم را لرزوند  يصدا

 خفه شو  گهید بسه

فاصله گرفت از پشت بهش نگاه کردم چه قدر ترسناك ازم  دیصورتش کش يرو یدست يکشدیجور که تند تند نفس م نیهم

 شده بود ... 

 نی... اره ا يبود يجور نیهم شهی... هم یکنیمن رامتهم م يسمتم و انگشتش را رگفت سمت من و گفت: تو دار برگشت

 کنم ...  یکه تالف نیکاررا کردم فقط به خاطر ا

 یاومد چ ادتی یهمه چ یوقت ادتهی...  يبهم زد یرفته چه حرف دتای ؟یخودت چ ی... ول انتیبه خ یکنیمن را متهم م همش

 يکه با من لج بود يتو بود نی... ا امدیوقت از تو بدم نم چی... من ه يات من را خرد کرد یرجم یبهت گفتم؟ اما تو با تمام ب

ما افتاد فکردم اون روز همه  نیاره باون اتافق دوب ی... وقت یرا از رو بست رتیجا شمش نیکه اومدم ا یدرست از همان روز اول

 بود؟  یچ يکه بهم زد يضربه ا تیبدتر یدونیهمان ادم سابق م ياما تو شد شهیعوض م یچ

 ارسام بود ... خودش بود نیا شدیجور با دهن باز بهش نگاه کردم باورم نم نیهم
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 ادامه داد  عیسر

را دوست  گهید یتو گذشته کس یگفت یوقت یول ياراحتم کردن یلیدادم خ تیازت سو استفاده کردم و باز یبهم گفت یوقت

دستت بودم ... تمام  چهی... فکرکردم باز يکرد انتیرژا؟ فکردم تو بهم خ یفهمیکلمه نابود شدم ... م یواقع يبه معنا یداشت

 ...  يبود گهید يایدن هیتو  یفکرنکه به من  نیا ياون روز ها و شبا به جا

با خانواده  ایرفتم شمال و چند روز ان جا بودم در یخودم عهد کردم هر جور شده فراموشت کنم ... وقت اون روز با نیهم يبرا

 ایاومد تو از در ادمیبعد  ختیاون شب شب افتادم و دوباره اعصابم بهم ر ادیاون  دنی... با د نایمامان شهرزاد ا شیاش اومدن پ

 ارمیاش را سرت رد ب یتالفدوست شدم ... تا  هاشبا نیهم يبرا امدیخوشت نم

دلت  یو هر چ یکن یکالهت را قاض دیمن نبوده پس نبا ریوسط همه ماجرا تقص نیا یدونیهم م یدونیتو خودت م رژا

  یبه من بگ خواهدیم

 حق با من است ...  یگفتم: ول یارام ییگشاد شده نگاهم را ازش گرفتم و با صدا يچشم ها با

  ؟یزنیحرف ها بازم حرف خودت را م نیشد و گفت: با تمام ا یعصبان

اون روزم ال  يخبر بودم و حرف ها یمدت ازش ب هیکه  يگرفت اون داشت هم کارش را فقط به خاطر گذشته ا حرصم

  کردیم یپوشون

 پا امد  يصدا

جا با هم  نیرسام اچه قدر زشت شد ... من و ا ایخدا يپله ها منتظرم است وا نییرفته بود سپهر پا ادمیخوئدم امدم تازه  به

 نه ... ! ایباشن  دهیتا حاال فهم ستیو معلوم ن نییاونم پا يو مامان و عمو میکنیبحث م

من را مقصر نشان بده ... اون  خواهدیهاش م ینکرد و با خودخواه یو به ارسام نگاه کردم اون بازم ازم عذر خواه برگشتم

 عوض نشده 

 دوباره بهش اعتماد کنم  تونمینم من

و هر  کنمینداره من دارم ازدواج م دهیحرف ها و بحث ها فا نیا گهیلب گفتم: د ریبهم نگاه کرد ارام ز رتیسمت در با ح تمرف

  کنمیتو گذشته ام بودر ا فراموش م یچ

...  نیشما بگ یعروس خانوم ... اصال هر چ نیو حرفم را نصفه گذاشت و گفت: باشه هر جور شما دوست دار دیخند یعصب

 را جمع کنم ! لمی... فقط اومده بودم وسا ستیمنم مهم ن يبرا رمیجا نخ نیالتماس اومدم ا يفکر نکن برا منم

 پله ولو شدم و رفتم تو فکر  نیاول يو در پشت سرم بستم ... رو رونیا گرفتم و رفتم ب رهریگرفت دستگ قلم

 زهیارسام باعث شد همه نقشه هام به هم بر يها حرف

 جبران کنه؟  خواهمیکرده اون را چطور م انتیحرف ها بازم بهم خ نیا اون با همه یول

 انداختم نییبه پا یتر شد نگاه کیپا نزد يبسه رژا ... صدا نیجبرا چه

 ...  یجا کاشت نیساعته ا میدختر جون من را ن ي: چه کردگفتیدیمن را  ی... وقت کشیبود بلند شدم و رفتم نزد سپهر
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 ...  شنوهیاالن صدات را م یکی سیام گذاشتم و گفتم: ه ینیب يرو را به عالمت ساکت دستم

 شد و خودش را باخت ...  دیحال کردم وست گچ سف دمیاش را د افهیق یوقت ییی... خدا ستیبابا هبچ کس ن نه

 ...  الشیخ یگفتم: ب دمویکش یاه

  ن؟یگفت یکن چ فیتعر خوب

 گرفتم  یاشتباه میتصم کنمی.. احساس مسپهر . دونمیاخم بهش نگاه کردم و گفتم: نم با

 ي... فکرت را مشغول کرده اما تو دختر سست اراده ا ارهیدوباره تو را بهدست ب خواهدیشد و گفت: اون م يجد عیسر سپهر

  یبهش عمل کن دیوبا یگرفت یمیتصم هیرژا ... تو  یستین

که باهام کرده با تو  ياست و دارم به خاطر کار يلجباز کار ها از سر لج و نی... اگه بفهمه همه ا یخشم گفتم اخرش چ با

 کار کنم؟  یچ دیاون وقت با ؟ی... چ کنمیازدواج م

 کرد؟  یازت عذر خواه نمیمسخره اش تو را خام کنه بگو بب يبا نطق ها يدوباره بذار یخواهیچرا م رژا

 ییبا حرف هاش خودش و کارها خواستید و برعکس منکر یتکان دادم ... و گفتم: ... اون عذر خواه یرا به عالمت منف سرم

 که کرده را تبرئه کنه 

  میهمه را منتظر گذاشت يادیز نییپا میبر ایحاال هم ب گمیکه من م نیهم نیبب

 ...  نییپا میرا تکان دادم و با هم رفت سرم

 شدم  نیوسوار ماش رونیخوردن صبحانه از در خونه رفتم ب با

 ذوق کردم  سویشماره گ دنیام زنگ خورد با د یگوش

 جواب دادم  عیسر

 ...  سویگ الو

 شمیپ ایرژا ب ایب

 شده ...  یگفتم: چ ینگران با

  اینپرس فقط ب یچیه

 اون جام  گهید نیدو. م امیاالن م باشه

 یب يجور نیا سویشده که گ يزیچ هی دونستمیم دمیکش یقیوجودم همش نفس عم يتو ختیرا قطع کردم استرس ر یگوش

 ال است ... ح

 در خونشون  دمیمشغول شده بود رس یحساب فکرم

 به خودش ...  دمیکه زنگ خونشون را بزنم زنگ نیاز ا قبل

  ؟ییکجا الو

  ؟ییتو پارکم تو کجا من
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 من االن دم خونتونم يمن را مسخره کرد سویبابا گ يگفتم: ا یحوصلگ یب با

 حواسم نبود  اصال

  ؟یزنیحرف م يطور نیا یچ يبرا شده؟ یچ نمیبیبابا بگو ب یعاشق

 درباره پارسا است! نمتیبب دیبا

 بابا اومدم  باشه

 کردم  داشیپ مونیشگیهم يها یاز صندل یکی يساعت بعد رو مین

  یخنده رفتم طرفش و گفتم: چته دختر زانو غم بغل گرفت با

 برگشت سمتم خنده رو لبم خشک شد  تا

 پف کرده بود  ادیز هیگرسرخ شده بود و چشم هاش از شدت  صورتش

  ؟يکرد هیکنارش نشستم و گفتم: تو گر عیسر

 را تکان داد  سرش

 کرده؟  تتیپارسا اذ ؟یچ يخشم گفتم: برا با

 نکردم  یتوجه کردینگامون م شدیرد م یهر ک هیگر ریزد ز دیاسمش را شن تا

 تش ... تو صور ختمیبرداشتم و رفتم جلو و اب را ر فمیک ياب را از تو یقوط عیسر

 روز انداخته؟  نیتو را به ا یشده؟ ک یچ نمیبگو بب گهیگفتم: بسه د یخودش امد و صورتش را برد عقب با حالت عصب به

 بهم نگاه کرد و گفت: پارسا ... پار ... سا سیخ يچشم ها با

 حرفش را ادامه بده  هینذاشت بق هیگر

کرده باشه خودم خفه اش  یاگه پارسا غلط اضاف شدمیم وانهیتم دداش کردمیکه م يجلو و شانه هاش را گرفتم از فکر رفتم

  کنمیم

 کارت کرده؟ فقط نگو که ...  یدادم و گفتم: پارسا چ تکانش

  دمیکش یقیتکان داد نفس عم یرابه عالمت منف سرش

 گفت: اون ... اون سرطان داره رژا ...  هیچند ثان بعد

 يباشم برا یمرهم خواستیکرد دلش م تشیحرفش را بفهمم سکوتم اذ یتا معن گذشت قهینگاه کردم چند دق سویبهت به گ با

 دردش اما من ساکت بودم 

 ... چطور ممکنه ... هنوز تو شوك بودم  شهینم باورم

  شدمیم وانهیخبر داشتم د نیا دنیبعد از شن یکیجالب و قشنگ بود که حاال من  میقدر برا نیدو تا ا نیا نیب عشق

 يکه دار یمگه رو قبرش نشست ؟يشد میتسل یعنیبلند گفتم:  يبا صدا کردیم هیغلش کردم همان جور که گرو ارام ب رفتم

  یباش يقو دیبا یزجه بزن دیتو نبا سویاون هنوز زنده است تمامش کن گ ؟یکنیم هیگر يطور نیا
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از دست  يکار گهید یبش دی... اگه تو نا ام یشداشته با دیام دیها هم حرفه اما به خدا با نیا دونمیم یکن دواریپارسا را ام دیبا

  ادیکس بر نم چیه

  ؟یچ یعنی یفهمیاون سرطان خون داره رژا م یزنیکه گولم م ستمیبا بهت بهم نگاه کرد و گفت: من بچه ن سویگ

 نجاتش بدن  توننیم وندیبا پ وانهیگفتم: خوب د یخوشحال با

  دمیبهم نگاه کرد که از تو لرز يطور هی سویگ

دکتر  ینداره حت يکدامشان باهاش سازگار چیهاش تکان خورد و گفت: از همه خانواده اش تست گرفتن مغر و استخوان ه لب

 ها هم جوابش کردن 

 بدم شیدلدار دیکنم با دیرا نا ام سویگ دیتو چشم هام جمع شد نه من نبا اشک

 ...  یبخواه گهید یکیپارسا را از  دیتو با ستین که درست گنیکه اون ها م یهر چ ستنیعجله گفتم: دکترها مهم ن با

نخواستم هر شب دارم سر  یکنیبا ناله گفت: فکر م دیاش را باال کش ینیسرش را تو دستش گرفت همان جور که ب سویگ

ادم و من را جز  کنهیاون اصال بهم توجه نم دونمیم ینذر کردم ول یکل خونمیدعا م زنمیزجه م خواهمیرا م نیسجاده ازش ا

 فراموش شده اش قرار داده  يها

  یبش دیاز رحمتش نا ام دیوقت نبا چیه وانهیحرف ها را نزن تو د نیوقت ا چیه گهیاخم گفتم: د با

  شهیتر م فیکه هر روز ضع نمیبیتخت م يکه اون را رو یرژا ... وقت رمیمیم دارم

 بجنگه  تونهیسمتش نمادم با ق شهیاون بخواهد همان م یدست خدا است هر چ یهمه چ سویگ

 باشه که ...  يزیقسمت منم اون چ ترسمیم

  يتنهاش بذار طیشرا نیتو ا دیتو نبا مارستانیب میداره پاشو برو صورتت را اب بزن بر اجینگو پارسا االن بهت احت یچیه سیه

  ؟یاگه اون تنهام بذاره ... چ رژا

 نگو  یچیه سیگفتم: ه نوازشش کنم یداشتن به ارام یسع کهیکردم و درحال بغلش

 تعجب کردم  سویگ يبابا دنیتوجه مان را جلب کرد سرم راباال بردم و با د ییپا يصدا قهیچند دق بعد

 ایکه با غصه گفت: خدا يرا بغل کرد وهمان جور سویمن را گرفت و گ يبلند شدم و باباش جا عیسر سویبه سمت گ امد

 ! يصف جون کردشکرت ... اخه دخترم توکه من و مامانت را ن

 سکوت کرد سویگ

 شدینم يجور نیکاش ا ي... ا شدیداشت کباب م دلم

 اصال خوب نبود  سویحال و روز گ میشد مارستانیب داخل

حرف  ادیو باهم ز نمشیبود بب امدهین گهیدعوا کردم د سویبا گ ياون جور یعذاب وجدان داشتم از اون شب به بعد وقت همش

  میزدینم

 و فقط فکر خودم و مشکالت احمقانه ام بودم  رمیازش بگ يمدت خبر نیم ... نتونستم تو اخودخواه یلیخ من
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 ادامه بدم  تونمینم گهیسپهر همش رو مخ است د يها حرف

 هر چه زود تر بهش خبر بدم  دیبا مانیکار کنم راستش از ازدواجم با سپهر پش یچ دانمینم

 ...  فهمهیمبهش بگم  یبهش بگم ... مطمئنا وقت يچطور یول

 کنم یزندگ گهید يجا هیاز همه بکنم و برم  شدیکاش م يبود ا یخوب يباز نیو ا گرفتمیازش انتقام م دیمن با یول

 نشسته بودم و ضبط را روشن کردم  نیدارم تو ماش یبی... حال عج اندازهیارسام م ادیمن را  دنمیکش ینقاش

 روز ها دلم گرفته  نیا

 که از همه خسته است یدل

 من تنها یزندگ

 راه خورده به بن بست نیب

 بوده  ییتنها شهیهم

  المیتو خواب و خ یحت

  دهیام را به رخ کش یکس یب

 فنجان فالم فنجان فالم يها نقش

 خنده از ته دل  گهید

  استیرو هیمن مثل  واسه

 زارمیکه پا م ییجا هر

 غربت همان جاست  نمیبیم

 بمیغر رمیکجا م هر

 است اشتباه  هی بودنم

 به اخر خط  دمیرس

 راه است  انیواسم پا نیا

 صورتم  يرو ختیاشک هام ر اریاخت یب

 به همان روز ها  گشتمیکاش بر م يا

 ...  ییبود و نه پارسا ینه ارسام سویمن و گ یکه تو زندگ یی.روزها

 دلخوش بمون یبه چ من

  ریدلگ يروز ها نیا يتو

 که غصه و حسرت  یوقت

 ریمن نوشته تقد واسه



  

 

یانودهشت کتابخانه کاربر انجمن نودهشتیا atefeh-jon  –مرد مغرور من                               

wWw.98iA.Com ١٨٠ 

 ناتمامم  يها هیگر

 چشام را برده  نیا يسو

  نمیسرزم یب يعابر

 که مرده یاحساس هی با

  گفتمیم راهیتو دلم همش به خودم و بخت مزخرفم بد و ب کردمیم هیکه گر يجور نیهم

 را نگاه کردم  یضبط را کم کردم و گوش يام زنگ خورد هواسم پرت شد صدا یگوش

 سپهر بود  دمیکش یاه

  الو

 عروس خانوم  يچطور مسال

 حال گفتم: دست بر دار ...  یهمه شوقش حالم بد شد ب نیا از

  ست؟یحالت خوب ن هیچ

  ؟یداشت يمن کار با

  ستیمهم ن میبرا گهیشد ... خوب به درك د يجور هی صداش

 هات ...  مینگو که تصم یاالن چته ... ول دونمیم رژا

  دیلرز صداش

  يدیراستش خوبه که زود فهم يزد و قاطع گفتم: درست حدس عیسر

  ؟يکرد دوارمیعجله گفت: ... چرا رژا؟ چرا ام با

 کنار؟  يمن ر ا بذار یخواهیم زیهمه چ یاون پسره ب يشد و گفت: نکنه به خاطر حرف ها ینزدم عصب یحرف

 سپهر تنم را لرزاند  ادیفر يصدا

 ابا ... گفتم: داد نزن ب الیخ یبودم ... ب دهیحاال خشمش را ند تا

  ؟یلعنت يکار را کرد نیرژا ... چرا ا يداد میباز چرا

  ؟يتمام گفتم: نکنه بهم وابسته شد یرحم یبا ب نیهم يداشته باشه برا يدواریام يبرا ییجا دیتمامش کنم نبا دیبا

 ...  یمن را بسوزون یخواهیحرف هات م نیبا ا بسه

  مانمیگرفتم و االن پش یاشتباه میمن تصم تسیمهم ن میفکر کن سپهر خان برا يطوردوست دار هر

  ؟يرا نشان بد یو بهم درد وابستگ یخردم کن یخواستیمگه نه؟ م یرا گرفت شتیچند سال پ انتقام

 سپهر خان دوباره دل بسته شدن؟  يشماهم بد نشد که ... نکنه اقا يبرا یول دیگفتم: ببخش يخونسرد با

  یسنگدل هی تو

  شدم مثل گذشته تو تازه
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 ...  يدادیفرصت بهم م هی دیرا عوض کنم با یهمه چ خواستمیکار را نکن رژا من م نیا

دو  ریت هیبا  خواستمیاره حق با تو است من م یستیمهم ن میبرا گهیدوستت داشتم اما حاال د یلیغصه گفتم: اون روز ها خ با

 موفق هم شدم اینشان بزنم ... گو

 شو  خفه

 کس را بشکنم. چیدل ه خواهمینم گهید مانمیمن را ببخش واقعا پش ایو تو دلم گفتم خدا دمیکش یرا قطع کرد نفس یگوش

 جا برم نیو از ا رمیام را بگ یکنم انتقال یسع دی.با

 داغون شد  سویمدت گ نیماه گذشت و تو ا هی

 ...  نمیرا بب يروز نیهمچ هی کردمیوقت فکرشم نم چیبهش زد ه يبد یلیپارسا ضربه خ مرگ

  میقرار گرفت یبزرگ یلیما تو شوك خ همه

 هی ریسالم و قبراق بود اما حاال ز شیماه پ هی نینبود اون تا هم یرفت اصال باور کردن شیپ عیسر یلیاون خ یضیمر متاسفانه

  دهیخروار خاك ارام خواب

 تنها شده  یلیخ سویگ

 پر کنم يذره ا يبرا یحت اون یخال يجا تونمیهم بکنم نم يغم و غصه داره هر کار ایدن هی...  

  ستین یشگیهم سویاون گ یول زنمیکردن است ... هر روز بهش سر م هیگر کنهیکه م يکار تنها

 هم باپارسا خاك شده و رفته چشم هاش گود افتاده و پوست استخوان شده یاون ادم قبل کنمیم فکر

 انجان بدن ...  ين کاردخترشو يبرا توننینم ننیبیم یوقت شنیم وانهیو مامانش دارن د بابا

 عوض شده  میبرا یمرگ پارسا همه چ از

 زجر اور است  میلحظه نبود ارسام برا هیتصور  رهیگیتمام قلبم اتش م زارمیم سویگ يلحظه جا هی يخودم را برا یوقت

 تابلو بکشم ...  هیقول دادم از چهره پارسا براش  سویگ به

 چهلم پارسا است گهیروز د ده

 يچشمها يدلم براش تنگ شده ... برا یلی... خ دمشیند گهیرا جمع کردو رفت د لشیکه ارسام اومد و وسا ياون روز از

 مهربونش ... 

 ارسام مال من بود گهیاالن د کردمیاگه اون روز دوباره اشتباه نم خورمیچوب حماقت خودم را م شهیهم

 ...  رمیگیاشتباه م يها میتصم شهیهم

 هیانتقال پولش درست شده و  يکه کارها دمیو فهم سادمیجون فال گوش وا وایخان که با ش کاوهیواشکی يصحبت ها تو

 است  يشرکت تجار هیو تو فکر زدن  دهیخونه خر

 در امده است یفیخوشحالم که از بالتکل یلیبراش خ قلبا

  دمیکش یغیبود ج تادهسیکه کنار تاب ا نیروژ دنیکه وارد شدم با د اطیخانه نگه داشتم از در ح يرا جلو نیماش
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  دیطرفش از دور بهم خند دمیترس برگشت طرفم منم با ذوق دو با

 هاش راباز کرد ومن خودم را پرت کردم تو بغلش ...  دست

  دمیاش را با شدت بوس گونه

 برات تنگ شده دخملم ...  یبود ... دلم حساب نیریگفت: اخ چه قدر ش طنتیش با

 خبر؟  یقدر ب نیچرا ا ياومد یکتو  وانهیگفتم: د یخوشحال با

 دمی... صبح زود رس يدیبهم م یخوب يچه لقب ها يدردنکنه خواهر دستت

 خوش گذشت نه؟  یزدم و گفتم: حساب يشخندین

 بود  یخال یلیتو خ يجا اره

 ... نه؟  گهید يکه اورد یموقاط یسوغات

  ییو گفت: اره جوجو دیام را کش گونه

 کاوه خان اخم کردم  دنیو من با د میهم برگشتامد هردو با  اطیدر ح يصدا

  امیرو به من گفت: تو برو داخل من م نیروژ

به صفحه اش  ینگاه یحوصلگ یام با ب یگوش يتکان دادم و رفتم تو از پله ها باال رفتم و داخل اتاقم شدم با صدا يسر

و  رونیام جمع شده بود را دادم ب نهیتو س جانیز هکه ا یو نفس ستادمیباز شد سر جام ا شمیاسم ارسام ن دنیانداختم و باد

 جواب دادم ...  عیسر

  ی! اه روانیزنیتک م يکار ندار یوقت یضیبهم بر خورد ... خوب مگه مر کمیتو گوشم ...  دیچیبوق پ يقطع شد و صدا یول

 میزنگ گوش دنیکه با شن نییا برم پاامدم خواستم از پله ه رونیرا زدم به شارج و از در اتاق ب یرا عوض کردم و گوش لباسام

 طرف اتاق . دمییدو

 دفعه حتما خودشه ! نیا

 را برداشتم  یزدم رو تخت و گوش رجهی... ش 

  رونیدادم و اومدم ب يرد دیداشتم پر الیخواب و خ یاسم سپهر هر چ دنی با

 دارهیکه باهاش اتمام حجت کردم چرا دست از سرم بر نم من

 خونه  يکد بانو نیوگفتم: سالم خسته نباش دمیکش یخاتم سوت ینازل دنیباد اشپزخانه شدم و داخل

 باشم  یبنده ک نیدار اریمن دلش غنج رفت و گفت: سالم رژا خانوم اخت يطرفم و از پاچه خوار برگشت

  يجون تو به گردن همه ما حق دار یحرف ها رانزن نازل نیا

 گفتم: مامانم کجاست؟  نیهم يبرا دمیبه اطراف کردم و مامان را ند ینگاه

 استراحت بکنن کمیحال ندار بودن رفتن  یگفت: کم کردیکه ساالد درست م یها نشست و در حال یاز صندل یکی يرو

  ؟يدرست کرد یچ ادیم یخوب يها یگفتم: کلک چه وب نیهم يبه مشامم خورد برا یخوب يرا تکان دادم بوها سرم
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 يگذاشت تو همان حال و گفت: امشب مرغ بادمجان درست کردم و قرمه سبز خچالیتو  تمام شد وبلند شد و ساالد را کارش

 ... 

مرغ بادمجان دوست داره  یلیخ نیجون روژ یگفتم: دستت در نکنه نازل زدمیکه گاز م يبرداشتم و همان جور بیس هیذوق  با

 بس بود  يکردیست مغذا را در هیهمان  يهمه خودت را تو درد سر بنداز نیخوب الزم نبود ا یول

 اقا ارسام درست کردم  يرا برا يرا تکان داد و گفت: اخه قرمه سبز سرش

به پشتم  زدیاورد همان جور که م میاب برا وانیل هیهانم هول کرد و  یتو گلوم و به سرفه افتادم نازل دیپر بیحرفش س نیا با

 جا ! نیا ادیمبود ... اخ جون ارسام امشب  یبتو دلم عروس کردمیو من سرفه م

  ؟یخانوم خوب رژا

 ام  یرا باز کردم و گفتم: عال شمیو ن دمیکش یقیعم نفس

 خل شدم  کنهیام تعجب کرده ... حتما با خودش فکر م افهیق دنیاز د حتما

 هفت بود  کیبه ساعت نگاه کردم نزد رونیبلند شدم و گفتم: دستت در نکنه و رفتم ب یصندل يعجله از رو با

 ام تک زده بود  یبه گوش نیه خاطر احتما ب پس

سرو  هی دیبه وضع داغون و اشفته خودم انداختم با ینگاه نهیخودم را رساندم به اتاق خوابم ورفتم جلو ا يذوق بچگانه ا با

 به خودم بدم  یسامان

 د راباز کردم ابرو هام را برداشتم و صورتم با کرم زدم ... رفتم در کم ریدر امده ز ياز موها یقسمت نیموچ با

 بگزرون ریخودت به خ ای... اه خدا دمشیهست که ند یماه هی

 شمو ببخشمش ...  ادهیپ طانیاحمقانه ام را کنار بذارم و از خر ش يها میهمه تصم خواهمیفکر کدم وم یلیمدت خ نیا تو

 جفت صندل قرمز ست کردم  هیرا با  دیشلوار سف هیسارافون قرمز و  هی دیشال سف هی

 ...  پوشمیها را م نیباره که ا نیانداختم اول نهیبه خودم تو ا یو نگاه ستادمیا نهیا يه روب رو

  امدینم سویبال سر گ نیکاش ا يبود ا یخوب ي... چه روز ها دمیهارا از طرقبه خر نیا سویبا گ دیکه رفتم خر يبار نیاخر

  یرژگونه کالباس هیط چشم و خ هیرا کنار دادم کرم پودر زدم و  نهیو رفتم جلو ا دمیکش یاه

ست کامل داشت  هیاورده بود  یسوغات يافتاد که ارسام برا یغیج يبزنم که نگاهم به سمت رژ قرمز ی... خواستم رژ صورت 

 امدم رونیاز اتاق ب تیانداختم وبا رضا نهیکارم تمام شد نگاه اخرم را به خودم تو ا یگرفتم از اون بزنم ... ول میبا الك تصم

 شماره خونان را گرفتم چند تا بوق که خورد مامانش جواب داد عیرا گرفتم ... جواب نداد ... نگران شدم و سر سویگ ارهشم

  الو

 رژام حالتون خوبه؟  سالم

  ؟یدخترم ممنون تو خوب سالم

 چطوره بهتره؟  سویگ ستمیبدك ن يا
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  کنهیم هیگوشه نشسته و گ هی شهیدخترم به خدا مثل هم دانمینم

  دهیرا جواب نم یگوش دمیشدم و گفتم: د الفهک

 شهیروز داره بد تر م هر

 بمونه يطور نیکه ا شهینم میبراش بکن يکار دیبا

  میگرفت ییها میتصم هیو گفت: من و پدرش  دیکش یاه مامانش

  ؟یچ یعنیشک گفتم:  با

 شو.ن روان پزشک است ...  یکیداره که  کیچندتا اشنا نزد پدرش

 حالش بهتر بشه دیاون جا تا شا مشیربب میخواهیم

 باشه  ضیدوستم مر نیکه بهتر دیگنج یجوره تو مخم نم چیشدم ه یعصب

ماه از مرگ  هیهنوز داغ دار پارسا است ... هنوز  سویزود باشه گ کمیها  میجور تصم نیا يبرا نیکنیاصرار گفتم: فکر نم با

 !ستین ضیمر یه اس ولافسرد سویگ نیبهش حق بد دیبا گزرهیم زشیعز نیبهتر

 سخته است  یلیمن و شهاب هم خ يبرا تیوضع نیتو ا سویگ دنیتحمل د میدونیما نم یکنیبا بغض گفت: قکر م مادرش

تر به  شیشما ب میتصم نیممکنه ا نیتر حرف بزن شیبا اقا شهاب ب نیکن یو گفتم: شما سع دمیزنگ از جا پر يصدا با

  نیمراقبش باش یلیخ زنمیم و بهش سر امیضررش باشه من فردا م

 ...  یقدر به فکرش نیدخترم ممنونم که ا باشه

 تره ... من حاظرم همه تالشم را بکنم تا اون زود تر خوب بشه! کیخواهر به من نزد هیاز  سویگ ستیالزم ن تشکر

 فعال خداحافظ خداکنه

 خداحافظ نیبرسون سالم

  ستادمیهال ا تو يقد نهیرفتم جلو ا عیرا که قطع کردم س یگوش

 ها امد برگشتم  لهیپا از باال يصدا

  دمیکش یزدم و بعدش سوت يشخندیخود به خود ن نییخفن امد پا پیت هیبا  نیروژ

  دمیکش یگرفت سوت افهینگاهم کرد و ق نیروژ

  م؟یکن پیخوشت ومدهیبه ما ن هیاش گرفت و گفت ك چ خنده

  یاشداد یپیدر همه حال خوشت تویاتفاقا ... ول چرا

 هندونه ها را جمع کنم  يتر ندارم چخ جور شیبابا من دو تا دست ب يا

 به بازوش زدم  یو مشت ستادیا کنارم

 دختر جون يدار ینیسنگ يدستش همان جار ا ماساژداد و گفت: دست ها با

 امد  رونیجون از اتاق ب وایخنده هامون ش يو با صدا دمیخند
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 امد جلو و دست هاش را باز کرد بهمان زد و يلبخند دیدو تا را د ما

  کردینگاهش م جیگ نیمتعجب و روژ من

  میجون بود وایتو حلقه اغوش ش هیبعد چند ثان نیو روژ من

 و گفت: مامان؟  دیکش یقینفس عم نیروژ

 نیا ببخشمن ر ادیب رونیکلمه از دهنت ب نیوقته منتظرم تا ا یلیجون چهره اش شاد شد و با ذوق گفت: جان دلم پسرم خ ویش

 بچه ها !

 کردم تتیمدت اذ هیکه  یمن را ببخش دینکن ها تو با هیوقت گر هیو گفت:  دیگونه مامان را بوس عیسر نیروژ

  ؟يدیدخترم تو هم من را بخش یو گفت: تو چ دیام را بوس یشانیپ مامان

 کشهیو عذاب نم ستیحت نبه نظر نارا گهیبهتر ا زقبل شده و د یلیانداختم ... اون خ نیبه چهره روژ ینگاه

 دمتونیسرم را تکان دادم و گفتم ك اره بخش اهسته

 شدم  رهیبهش خ کردیم هیکه گر یبغلم کرد و در حال دوباره

 شدیپا اومد با استرس نگاهم رفت سمت در ... که داشت باز م يصدا

 نا خواسته لگد کردم  نمیروژ يم وسر راه پااز بغلمون جدا شد و رفت سمت اشپزخانه منم از هولم دنبالش راه افتاد عیمامانسر

 اش گرفته بود  خنده

 نکردم چون دوست نداشتم ارسام فکر کنه اومدم به استقبالش یتوجه

 شده؟  یچ دیخانم با تعجب بهش نگاه کرد و بعد از من پرس یبه صورتش زد نازل یرفت و اب مامان

 دیرسنپ یچیه گهیتکان دادم و اونم د یچیه یرا به معن سرم

  ؟یجا نشست نیو گفت: ا رژا چرا ا ددیها  یرو صندل فیکه من را بالتکل رونیجون بعد از شستن صورتش خواست بره ب ئایش

 امیمنم م نیبند کردم و گفتم ك شما بر یر ابا گوش سرم

ارسام  اریدرست کن و ب زحمت چند تا نسکافه یخانم گفت: ب یجون رو به نازل وایام ... ش نهیتو س دیکوب یداشت محکم م قلبم

 جان امده

 ...  خورمیلبخحند زدم و گفتم: من قهوه م اریاخت یب

 میمنتظرشون بذار ادیز دینبا میبر ایرو به من گفت: ب مامان

با  رازیکه تو ش ییاز اتافق ها جانیداشت با ه نیروژ دمیشن یصحبت کردنشون را م يپشت سرش راه افتادم ... صدا ناچار

 کردیم فیته تعردوست هاش داش

 دیکش یم پیروز صورتش نبود و ارام پ یاخم گهیخان د کاوه

 چون پشت به ما نشسته بود  دمیارسام را ند فقط



  

 

یانودهشت کتابخانه کاربر انجمن نودهشتیا atefeh-jon  –مرد مغرور من                               

wWw.98iA.Com ١٨٦ 

 یلیبه شما ارسام رفت و بغلش مکرد و گفت ك سالم پسرم خ یتر بشه ... با خوشحال شیمامان باعث شد استرسم ب يصدا

 ده بود چه قدر دلمون برات تنگ ش یدونینم يخوش امد

 طور  نیممنونم زن عمو منم هم یلیو گفت: خ دیگونه مامان را بوس ارسام

 گفتم: سالم اریاخت یمامان چشمش افتاد به من ... ب ياز سر شونه ها بعد

 را تکان داد و سرد جوابم را داد سرش

 افتهیکه نگاهش به من ن کردیماش را  یو تمام سع کردیناراحت نشدم بر عکس اون روز اصال بهم توجه نم ادیرفتارش ز از

من به حرف  ییاعتنا یطرفم چون با ب ادیب کنهینم یسع گهیکه بهم زد د ییبعد از اون همه حرف ها دونستمینشدم م ناراحت

  میحساب شد یبود ... حاال هم که ب انتشیخ یتالف ییجورا هی شمیهاش بهش بر خورده کار دفعه پ

 اونم بشکنم خرد بشمو غرور  خواهمینم گهید یول

همه ماجرا بازم اون جذبه قبل  نیاز غرور است و با وجود ا یامد گوشه لبم و قلقلکم داد ... مرد مغرور من هنوزم کوه يلبخند

 بشم دهیکه به طرفش کش شهیباعث م نمیتر از قبل ... هم شیب یبگ تونمیم یداره حت میرا برا

و  دیسف راهنیپ هیفشن کرده بود ...  یدست بود را کم هیصاف و شهیهم... موهاش که  کردمیم زشیچشم هام داشتم انال با

 عطرش همه جا را گرفته بود  يکرده بود ... بو پشیخوش ت یاب نیج هیکت کرم و 

ام بند کردم  یسرم را با گوش عیکه متوجه بشه سر نیقبل از ا یبرگشت سمتم ول نیهم ينگاهم شد برا ینیمتوجه سنگ فکنم

 اش زنگ خورد  یحظه گوش... تو همان ل

 کردم  زیراسام بود گوش هام را ت يحرف ها یهمه هواسم پ یام بود ول یهام تو صفحه گوش چشم

 حال شما  سالم

  ... 

 حتما  بله

  ... 

 رسمیم خدمت

  ... 

  نیدار اریاخت

  ... 

  نیسالم برسون کنمیم خواهش

  ... 

 خداحافظ شما  باشه

 نگاهش کردم  رهیخ رهیخ گهید کمیمن شده بود  خیال بردم و نگاهش کردم اونم مرا قطع کرد سرم رابا یگوش تا
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 و شروع کردم با اون حرف زدن نیبرگشتم سمت روژ نیهم يلحظه تعجب کرد ... برا هی يبرا

 داشت بادقت جواب بده  یو اون سع دیپرس یم دشیخان به حرفش گرفت درباره کار جد کاوه

 نگاهش کنم ... کردم تا  دایفرصت پ دوباره

 رژا ...  یگرفته بود فکنم سرما خورده باشه ... اخ که تو چه قدر فضول یتر شده بود و صداش کم رهی.ستش تپ

با  يچه کرد ستین يزد و گفت: خبر يبهم سقلمه ا نیو روژ یزنگ تلفن خانه بلند شد مامان رفت سمت گوش يصدا

  ؟يپر داد هیخواستگارت اون مثل بق

  ؟یم: چتعجب گفت با

 ... گفت جوابت مثبته نه؟  گفتیم ییها زیچ هیگفت: مامان  طنتیابرو هاش را داد باال و با ش نیروژ

 همش کش است اقا  يدیکه شن ییخبر ها "گفتم  یعصب

 !کهیکوچ یهر حال مبارك باشه ابج به

 باش  الیخ نیازش کندم و گفتم: به هم یشگونیحرص ن از

 ...  میبرس یینوا هیار ما هم به بذ یسیبابا تو چه قدر خس يا

 دلت را صابون نزن  یباطل بهت بگم الک الیخ یزه

 ...  کردیبه ما نگاه م یداشت با نگران مامان

 بود؟  یگفت: ک يرا گذاشت کاوه خان با کنجکاو یجون گوش وایش کردینگاه م يو یداشت ت ارسام

 خانوم بود ...  نیبرگشت و گفت: مه اونم

 جاست نیزنگ بزنه که ارسام ا يروز دیبا قایتو جونم ... دق ختیقدر بد شانسم استرس رخدا من چه  يا

 بودم  هیبق نینگاه سنگ ریاز جام بلند شدم ... تمام مدت ز عیرا زدم به اون راه و سر خودم

 اومد ناشناس بئد بازش کردم میبرا امیپ هی

به همان شماره  نانیاطم ي... برا يمسخره ا  یچه شوخ نییپا ختی) دلم ريدیتقاص پس م يروز هی(مطمئن باش تو هم 

 زنگ زدم ... خاموش بود

 شبم را خراب کنم  ياحمقانه ا زیچ نینداشتم به خاطر همچ دوست

 خانوم یکه با کله رفتم تو شکم نازل گشتمیبرم داشتم

 دمتونیاصال ند دیببخش ؟یو گفتم: خوب دمیاخ و اوخ هردو تامون بلند شد ترس يصدا

  ادیم شینداره پ یبیزد و گفت: نه بابا ع يکه از درد مچاله شده بود لبخند یحال رد

 نگران شده بود یما دو تا امد تو اشپز خانه و کل ياز صدا مامان

 سمت اتاق خوابشون ...  دینشده بازوم را گرفت و من را کش یچیه دید یوقت

 جه نشدمتو یکس نیهم ينداشت برا دیجا د نیبه ا ییرایتو پذ از
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 ...  نییکن یکار م یچ نیشده ... دار یتعجب گفتم: چ با

 صدا درامد به

 گمیبهت م میبر ایب

 خانوم و سپهر است  نیحتما مربوط به مه ؟یچ یعنی

  ؟یگفت یپسره چ نیشده تو به ا یگفت: رژا دخترم بگو چ عیسر میاتاق که شد داخل

  میافتاد يریبابا چه گ يدهن باز نگاهش کردم ا با

 فقط بهش گفتم از ازدواج باهاش صرف نظر کردم  یچیگفتم: ه عی... سر 

 خودت بود  شنهادیکه پ نیدخترم ا چرا

 دوست ندام درباره اش حرف بزنم نینپرس یازم هچ شهیم

 جاست که اون به مادرش گفته که تو جوابت مثبته نیقبول کنم چون مشکل ا تونمیو گفت: متاسفانه نم دیکش یجون اه وایش

 شما خبر داشته باشم  نیب هیقض نیاز ا دیو من با

 گفته؟  یچ ؟یبلند گفتم: چـ يصدا با

 بزان  گهیقرار مالقات د هی خواستیبابا مامانشم زنگ زده بود و م اره

  نیگفت یچ شما

 هماهنگ کنم دیبا گفتم

 داد گفتم: اما ...  با

 ـسیگفت: ه هیسر مامان

 زدم لب غر  ریخودم امدم و با خشم ز به

ام رابهشون  یبه مامانش و خودم جواب منف زنمیمن را ببره ... اصال زنگ م يابرو خواهدیم کشمیرا م یاون سپهر عوض من

  دمیم

 جون با غصه بهم نگاه کرد و گفت: رژا؟  وایش

  بله؟

 است  يخبر بد دبگمیهم دارم و متاسفانه با گهیخبر د هی

 شده؟ ...  یچ

 ...  مانیپ

 افتاده؟  یاتفاق ؟یچ مانیپترس گفتم:  با

به اسم بهروز به خونمون زنگ زد و خودش را پسر  ییاقا هیتو اشپزخانه  یخانوم تمام شد و تو رفت نیصحبتم با مه یوقت

 کرد  یمعرف مانیدوست پ
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 استرس گفتم: خوب ...  با

 است  مارستانیاون االن ب گفت

  مارستان؟یا عجله گفتم: کدام بو ناخود اگاه اشک تو چشم هام جمع شد ب دمیکش یتنیه

 نیحرفش را قطع کردمو گفتم: ترو خدا بگ عیوقته ... سر ریبه ساعت تو اتاق انداخت وگف ك دخترم االن د یجون نگاه وایش

 بردنش؟  مارستانیکدام ب

 يرضو مارستانینکن دخترم گفت بردنش ب تیرا اذ خودت

  مارستان؟یشده ... چرا بردنش ب یچ نگفت

  نگفت نه

 ...  ششیبرم پ دیشدم با رهیبهت به رو به ر و خ با

 جون گفت: رژا؟  وایکه ش رونیبرم ب خواستم

 عقب و گفتم: بله؟  برگشتم

 خودت باش و خبرش را به ما هم بده  مراقب

 امد گوشه لبم و گفتم: باشه يبهش انداختم و نا خود اکگاه لبخند ینگاه هی

 شده؟  یصورت نگرانم گفت: رژا چ دنیبا د نیکه شدم روژ ییرایپذ داخل

 کردم به راسم نگاه نکنم و خود دار باشم  یهم برگشتن سمتم سع هیحرفش بق نیا با

  ؟یمن رابرسون شهیم مارستانیبرم ب دیگفتم: من با نیبه روژ رو

 خان به حرف امد ...  کاوه

 دوستت افتاده؟  يبرا یدخترم نکنه اتفاق یچ يبرا

 گفتم: نه اون حالش خوبه کردمو در جوابش  یاخم

 شده؟  یچ یبا سماجت گفت ك پ نیروژ

ارام گفتم: حال بابا بد شده و بردنش  ادیهمراه ب گهیدفعه د نیشدم و تو چشم هاش زل زدم دوست داشتم ا رهیعجز بهش خ با

  ؟يایهمراهم ب شهیکنم م یرانندگ تونمینم کنهی... من سرم درد م مارستانیب

 اخم هاش را کرد تو هم و ساکت شد حرفم  نیبا ا نیروژ

 يقدر بار نیمسئله ا نیچرا ا شدیشد باورم نم یبه ما کرد سکوتش طوالن یاسترس منتظر جوابش بودم کاوه خان نگاه با

 بوده پس چرا هنوزم ...  یخراب کن ما مک ی... مدونه زندگ دونهیرا م یسخته ... اون که همه چ نیروژ

  دیصداش تنم لرز با

 امیب تونمینم من
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مستحق  مانیاز پله ها باال رفتم ... چرا پ عیکار کنم سر یحاال چ ایتو چشم هام پر شد اصال براش مهم نبود خدا اشک

  ست؟یبخشش ن

 اون را ببخشه  تونهینم نیروژ چرا

  نییدوشم انداختم و از پله ها امدم پا يرا رو فمیمانتو برداشتم و ک هی عیسر

با غصه بهم  وای... مامان ش ییرایهم امده بودن تو پذ ایخانم و مامان شو یامد نازل نییبود از پله ها پا دهیامانم را بر جهیسرگ

 یدونستم داره به چ یشده بود نم رهیبا اخم به رو به رو خ نیبند کرده بود و روژ لشیو کاوه خانم سرش را با موبا کردینگاه م

 ...  کنهیفکر م

 کس ارزش نداشت چیه يبا اصال برا ادیخوشش نم مانیخونه از پ نیکس تو ا چیچرا ه تحمل اون فضا را نداشتم گهید

 به دردامد  یمحبت یهمه ب نیاز ا قلبم

خانوم  یو رو به نازل دمیاونم نداشتم نگاهم را ازش دزد يرا به نرده گرفتم ارسام برگشت و بهم نگاه کرد تحمل نگاه ها دستم

 نینبه اژانس بز یزنگ هی شهیگفتم: م

  رسونمتیگفت ك من م عیحرفم ارسام سر نیا با

 بکنم بلند شد و رفت به سمت در ...  یخواستم اعتراض تا

 هشت بود کی... ساعت نزد رونینگاه کردم محلم نداد ... با عجله از خونه امدم ب نینزد با غصه به روژ یکس حرف چیه

زدم و  يشدم خاطره ها به سرعت به سمتم هجوم اوردن لبخند که نیماش کیباز شد نزد اطیرفت در ح نیبه سمت ماش ارسام

 ...  نشیاسترس نشستم تو ماش یبا کل

من و  یبود ول رهیقدر ارام و ساکت کنارش نشسته بودم صورتش به رو بهر و خ نیوقته ا یلیباال رفت خ جاتنمیو نشست ه مد

 لبش باشهق يبه من تو یهنوزم حس دیشا دانمیبودم نم يزیتوصورتش دنبال چ

  ایکاش ... اه خدا يکاش ... ا يا

و من پسش  خواهدیروزم لون من را م کیو  خواهدیبرگردم و اون نم خواهمیروزمن م کیکه من دارم  یچه سرنوشت نیا

  زنمیم

  دیرا فهم نیاش نشده باشه استرس ول کنم نبود و ارسام هم ا يزیچ دوارمیافتادم ام مانیپ ادی دوباره

 پخش ...  رفت سمت دستش

 شدم  رهیخ رونیاز چشمش دور نماند ... به ب نیزدم و ا یخود اگاه لبخند کمرنگ نا

 اش ...  وانهیخل و د ستمیمن و راسام و س دوباره

 بود ... اونم بعد مدت ها ...  يکه با اون بودم پر از شاد نیدلم از ا ته

  کردیهمن ... انگار اونم داشت خاطره هاش را زنده مشده بود ب رهیچشم هاش اونم خ یو نگاهم خورد به عسل برگشتم

 و مجذوب نگاهش شدم نتونستم نگاهم را ازش بردارم ... اونم مثل من  دیلرز دلم
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 ترمز زد میرا که رد کرد ییفرمان رابه چپ گرفت و پژو عیسر میبه خودمان امد ینیبوق ماش يصدا با

 زد ... حواست کجاست عمو ... دور داد  نیمره ان قدر بلند بود که از هم يصدا

  ؟یافتیراه ب شهیکه نشد؟ خوبم م تیزیچ ؟یو رفت ارسام برگشت طرفم و گفت: خوب میکه محلش نداد نیاز ا بعد

 کالفه بود  دیتو موهاش کش یداد و دست رونیرا ب نفسش

 بود  نیسنگ میبرا نیماش يدرست نفس بکشم فضا تونستمیهام خشک شده بود نم لب

 راه افتاد  اطیدفعه با احت نیا ارسام

 ...  نییرفت پا شهیدادم و ش نییپارسال افتادم و دکمه را پا ادیجور بشه  شهیدادن ش نییپا ينم باران باعث شد بهانه ام برا نم

 لذت بخش بود  میبود مرور خاطرات برا يسرد و نم نم باران خورد تو صورتم .حس فوقوالده ا يهوا

 را بده باال  شهیاره شارسام دوب خواستیم دلم

 ...  افتادین یصبر کردم اتفاق یکرده بود ... هر چ خیهوا سر ده بود و صورتم  کردمیم ریخودم س يایتو رو يجور نیهم

 دلم گرفت ...  کمی

و  يبه حال خودش ول کردم ... ارسام انداخت تو صد متر يجور نیرا هم شهیداشتم ش یاضاف يشدم چه توقع ها وانهید

 به من کرد و تراك را عوض مرد ...  یاهنگش را باال برد نگاه يصدا

 دادم  هیتک یرفتارش نبودم به صندل متوجه

زد و گفت:  ي... ارسام لبخند خوندمیافتادم که داشتم واسه دل خودم م ياون روز ادی اریاخت یار جهانبخش بود ب اهنگش

 ...  ریبخ ادشی

 نگفت ...  یچیه گهیدبار شد و  طنتیبهش کردم و نگاهش ش یاخم

 دلم جز عشق تو  يتو

 ستیرواج ن يا عالقه

 که يقدر هوام را دار نیا

 ستین اجیاحت ژنیاکس

 تو من فاتح کنار

 ام  یزندگ نیا ریتقد

 عمر تازه دارم  هیاز  بعد

  می... که ک میکه ک فهممیتو م با

 هم موندمونن  يپا نیا

 از تعهد است  فراتر

 احساس ما  قلمرو
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 از عشق شده تر شیب

 که ارامش تو یوقت

 کرد ریرا تسخ جهانم

 نیرا ا اهامیرو تمام

 کرد ریتو تعب حضور

 هم  طیشرا نیبهتر تو

  یکنیرا بهتر م حالم

 بهشت را تجربه

 یکنیم سریم واسم

 نگاه هیتو هر  کنار

 شعر فاخراست  هی مثل

 من نگاه تو  نگاه

 مشاعره نیخوبه ا چه

 تو انگار جهان کنار

 کنهیم تیرعارا  من

  نیارامش هم يبرا

 کنهیم تیکفا حضور

 تو مسبب  حضور

 خاطره هاست  نیتر سینف

 تو سر بشه  یکه ب يروز

 مهتواست یمن ب يبرا

 

 هم  طیشرا نیبهتر تو

  یکنیرا بهتر م حالم

 بهشت را تجربه

 یکنیم سریم واسم

 نگاه هیتو هر  کنار

 شعر فاخراست  هی مثل
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 من نگاه تو  نگاه

 مشاعره نیه اخوب چه

 مشاعره نی... چه خوبه ... ا نیخوبه ا چه

 داخل اورژانش میشدم با عجله رفتم سمت ساختمان خودش را بهم رساند و با هم رفت ادهیرا نگه داشت ب نیماش تا

 جا نیرا اوردن ا یسعادت مانیبه اسم پ یکس دیگفتم: ببخش رشویرفتم چلو پذ عیسر

  ن؟یبله شما از اقوامشونبه ما کرد و گفت:  ینگاه دختره

 دخترشم  من

 هستن ...  وی یس يتو بخش ا االن

 ... حالش چشوره یگفتم: چ فیخف ينکشم با صدا غیدهنم را گرفتم تا ج يجلو

 ندارم یمن اطالع نیاز دکتر معالجش سوال کن دیبا تشیوضع درباره

 نمشیبرم بب تونمیم

 خانم اون جا مالقات ممنوع است نه

 ...  دیمن با کنمیمخواهش  خانوم

 خانوم؟  رژا

 باهاش کل انداخته بودم مانیهمان پسره که تو خانه پ نیبهروز شوکه شدم ا دنیو با د میو ارسام هردو برگشت من

  ن؟یهست یکرد و گفت: شما ک یباز ماند ارسام اخم دهنم

 ... خودم به خونتون زنگ زدم نممایاقا پ کیجلو امد و با ارسام دست داد و تو همان حال گفت: من پسر شر بهروز

 بغض گفتم: حالشون چطوره؟  با

 دیکش یانداخت وو اه نییرا پا سرش

 ...  نیو گفتم: تو را خدا بهم بگ دمیترس

 نیبش ایباش رژا ب ارام

 اوردیدر م يباز یرتیغ میارسام با اخم امد و قبل از اون کنارم نشست ... داشت برا نمیرا گرفت و کمکم کردکه بش بازوم

  ن؟یهم با همان اخم به بهروز گفت: شما از کجا خبر داشت بعد

 بهم خبر نداد چون خودم ان جا بودم  یبه من کرد و گفت: کس یارام نگاه بهروز

 شد؟  یچ حاال

 به اورژرانس خبر دادم  عیسرش و سر يباال دمیموقعه بود که رس نهمانیزم يحالش بد شد و افتاد رو يدفعه ا کی

  ؟يصحبت کرد دکترش با

 مشخص شده که ... که ...  نهیرا تکان داد و گفت: اره گفت بعد از معا سرش
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 زدم  غیچشم هام گشاد شد و ناخواسته سرش ج مردمک

 ...  گهیبهروز بگو د يجون به سرم کرد یچ که

 دهن باز بهم نگاه کرد پرستار بهمون اخطار داد  با

 رفته تو کما مانیارام باش گفت که پ باشه

 که ... اون نی... منظورت ا یلکنت گفتم: چ با

 لرزنیدستم را گرفت و گفت ارام باش دختر نگاه دستات دارن م عیسر ارسام

 افتهیبراش ب یالتماس زل زدم تو چشم هاش و گفتم: اگه اتفاق با

 شهیست نمدر یچیرژا با غصه خوردن ه نیشده بود گفت: بب رهیکه بهم خ یبه دستم وارد کرد و درحال يفشار

 نییو سرش را پا دیشدم فهم رهیکه تو چشم هاش خ يلحن مهربان صحبتش به دلم نشست و ارام گرفتمهمان جور اریاخت یب

  نش؟یبب دنیانداخت بعد هم روش را کرد سمت بهروز و گفت: اجازه م

 کردیحرف داشت از نگاه به من فرار م نیبا ا انگار

 کنمیدر جوابش گفت: نه فکر نم بهروز

 نمشیبرم بب خواهمیاقا بهروز من م ستیمهم ن میبرا

 یول شهیاش نم يزیمن مطمئنم چ يرژا پدرت مرد قو نیجو بهروز را گرفت و دستش را رو شانه ام گذاشت و گفت: بب دوباره

 شینیبب یکه تو بخواه ستین یاالن وقت مناسب

 اون است  شیهمش فکرم پ يجور نیدلم را ارام کنم ا خواهمیم شهیم یمگه چ چرا

 است ...  نیجا ا نیقانون ا یدختر جون ول یگیم یچ فهممیم

 بهشانه ام اورد و گفت: متاسفام يو فشار دیشده بود فهم رمیگ بانیانداختم بغض گر نییرا پا سرم

 وسط ...  نیا گهیم گهید یچ نیبهش کردم اه ا ینگاه

 شانه ام بره کنار ...  يز رورد که باعث شد دست بهروز ا یامد کنار و سرفه مصنوع ارسام

 دونستمیبود و نم ینیریاز من چه حس ش تشیبود حما ییدلم غوغا يتو

 کم ...  هی...  یپول هیکرد ...  يکار کی شهیبه بهروز گفت: حاال نم رو

  بذارن ... دیتا باهاش حرف بزنم شا رمیجام نیاشنا دارم ا هیمن  یکرد ول يفکر نکنم از اون لحاظ بشه کار نه

 جواب دادم یول تیام بلند شد ... اعصابم را بهم ر یگوش يولو شدم صدا یصندل يرو

 الو

 دختر  یی... کجا رژا

 هیجور نیصدات ا سوچرایشده گ یچ

 کردم هیگر اخه
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  ؟یچ يبرا

  ستیخوب ن حالم

  سو؟یتوگ ییکجا

 امیعرش شیمن پ راستش

  ؟یک شیته پته گفتم: پکرده باشن با ت یسطل اب سرد روم خال هیرفتم انگار  وا

 يتعجب کرد دونمیم اره

  ا؟یعرش شیپ یچرا رفت نمیحرف بزن بب درست

 ...  دمشید یعنی نرفتم

 نمیحرف بزن بب سویگ

 شده؟  یبلندم تعجب کرد و گفت: چ ياز صدا ارسام

 شمیپ يایبده رژا م یلیگفت: حالم خ سویرا ندادم . از اون طرف گ جوابش

  ؟یکنیکار م یچ ایعرش شیتو پ شویه گحالت خوب یگیم یچ يدار

  میزنیحرف م شمیپ ایفقط ب گمینم انیهز نه

 مارستانمیتو ب امیب تونمینم االن

  ؟یچ يبرا

 حالش بد شده  بابام

 االن خوبه؟  ؟یچ یعنی

 جا تا بهت بگم نیا ایب پاشو

  ؟یمارستانیب کدام

  يرضو مارستانیب

 شهیم یچ نمیبب

 منتظرم ایب بدو

 امیم ایرشبا ع باشه

 قطع شد  ی... الو گوش کنمینه خواهش م سویگ الو

 دیگره خورده ارسام نگاه کردم دلم لرز يرا باال بردم و به ابرو ها سرم

 شده؟  ی: چدیپرس یلحن هی با

 جا نیا ادیبود باهام کار داشت حاال هم داره م سویو گفتم: گ دمیچرا ترس دونمینم

 دروغ گفتم! دیقدر بد شانسم ... اون فهم نیمن چرا ا ای... خدا یخر خودت یعنیچپ چپ بهم نگاه کرد که  ارسام
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 سادمیوا خیبا امدن بهروز س دمیشدم و ناخون هام را جو یعصب

 کوتاه یلیاما خ ینیبب يبر یتونیامد جلو و گفت: م يلخند با

 و گفتم: ازت ممنونم  دمیکوکانه ذوق جانیه با

 نداشت یقابل کنمیمگشاد تر شد و گفت: خواهش  لبخندش

  میگرفته ارسان هر دو برگشت يصدا با

 اماده بشه؟  دیبا کجا

 نیایب دنبالم

 ادیخوشم نم چیمردك نشو از نگاهش ه نیا کینزد ادیگفت: ز یو ارسام پشت سرش راه افتادم ارسان عصب من

 ردهم کمکام ک ینداره طفلک کل يلبم و ارام گفتم: اون که با ما کار يامد رو يلبخند

 بدو نکن  یقدر با من ک نیا

  دمیمخصوص را پوش يرا ندادم و رفتم داخل اتاق لباس ها جوابش

 سرش ...  يباال دمیپرستار رس ییشدم و با راهنما ژهیو يبخش مراقبت ها داخل

بود  تخت افتاده يرو فشیو دم و دستگاه بهش وصل بود بدن ضع میس یکه بهش افتاد چشم هام پر از اشک شد کل نگاهم

صدا  یتونستم نفس بکشم ماسک را از صورتم کنار دادم حالم بهتر شد و دوباره گذاشتش سر جاش ب یبغض کردم و به سخت

 کردن هیشروع کردم به گر

  کننیم رونمیراه بندازم ب يزار هیاگه گر دونستمیم

جا  نیا دیشم هات را باز کن ... نبا... تو را خدا چ ییو گفتم: بابا دمیبه صورتش کش یو دست دمیسردش را بوس يها دست

 تنهات نذارم گهید دمیقول م یخوب بش دیتو با یبمان

  یتا توزود تر خوب بش میمانیمن و روژِن منتظر م شتیمن امدم پ نیبب پاشو

 کرد  رونیکردممن را  یکه چه کار اشتباه دمیسرم فهم يباال رفت با امدن پرستار باال یام کم هیگر يخراب شد و صدا حالم

  دیسرم داد کش یپشت در ارسام امد جلو و دستم را گرفت و عصبان نشستم

  ایبه خودت ب کنهیرا درست نم یچیتو ه هیگر گهید بسه

  دیبده سرم داد کش يکه بهم دلدار نیا يشدم بازم دلم ازش گرفت ... به جا ساکت

 دادم  رونیرا با حسرت ب بغضم

صورتم را باال گرفت بهش نگاه نکردم اشک هام را پاك کرد و صورتم را ناز کرد محلش شد و ارام  مانیناراحت شدم پش دیفم

 ندادم 

 نزد  یحرف گهینشست و د کنارم

 بلند شدم به صدا در امد  با
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  کجا؟

 لباس هام را عوض کنم  رمیم

 برو باش

که  ایو عرش سویگ دنیارسام که با درا در اوردم از در خارج شدم و خواستم بر ست  مارستانیب ياتاق شدم و لباس ها داخل

 سمت من خشکم زد ...  امدنیشونه به شونه هم م

 خودت رحم کن  ایخدا سادمیجور مثل مجسمه وا همان

  امیشد باعث شد به خودم ب رهیکه بهم خ ایرنگ عرش یاب نگاه

 کار کنم؟  یچ حاال

 من شوکه بودم و نتونستم جواب بدم یبهم هردوشان سالم کردن ول دنیتا رس سادمیجور مثل مجسمه وا همان

  نیباعث شد از خجالت اب بشم و برم تو زم ایعرش رهیخ نگاه

  دمیمال رهیکردم و از اخر سرش را ش دوارشیرحمانه ام یچه قدر ب دیچه قدر از دست من عذاب کش یطفل

دهنم باز شد و گفتم: شما ابن  اریاخت یشرمنده باشم ب تونستمینم نیتر از ا شیب گهیدرشتش بهم زل زده بود د يچشم ها با

 شده یبا هم قاط یهمه چ یالک ی... چه جالب تو شد شما ... الک نیکنیکار م یجا چ

ها  یصندل يطاقت رو یب سویخودم را زدم به اون راه گ دیفهم شدیم یرا از حالت صورتش به خوب نیحرفم دلخور شد ا از

 : بابات چطوره؟ دینشست و پرس

 است ...  وی یس ي: تو ابغض گفتم با

 کردن  هیو گفت: متاسفام و شروع کرد به گر ختیر نییاز چشم هاش پا اشک

 بدم  يبه اون دلدار دیرا جمع کنه باز من با نیا ادیب یکیبابا  يا

 افتادم  هیکه منم به گر کردیم هیبغلش کردم ان قدر مظلومانه گر عیسر

 کنم هیگر يها يبودم که سرم را روش بذارم و ها يشانه ا هیواقعا محتاج  دیترکیداشت م دلم

  امیارسام باعث شد به خودم ب يصدا

 جا چه خبره؟  نیا

  دیچرخیان ها م نیزل زد بهم و بعدش به ارسام ... نگاه منم ب ایسرم را باال بردم و برگشتم سمتشون ... عرش عیسر

پشت سرشم  گهیو د رهیفتم و به خاطرش اون را پس زدم مکه اون روز بهش گ یهمان کس نیاگه ارسام بفهمه ا ایخدا يوا

  کنهینگاه نم

 بذار بره . خوب

 رهیواقعا دوستت داشته باشه مطمئن باش که نم اگه

  دنیترس دست هام شروع کرد به لرز نیا از
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 . دونستیرا نم سویگ هیاون هنوز قض کردیمتعجب نگاهش م یلیکرد ارسام خ یبا ارسام احوال پرس سویگ

 خدا خودت رحم کن ...  ایامد به سمتم ...  ایعرش يدفعه ا کی

  م؟یبا هم صحبت کن شهیکه شد ارام گفت: م کمینزد

 ...  کردینگاهم رفت سمت ارسام اخم کرده بود و نگاهمون م اریاخت یمن ... االن چه وقت صحبت کردن است ... ب يوا يا

 هر جور شده ...  دیمثل دفعه قبل خراب بشه با یرم همه چبذا دیمن ... نه ! من نبا کنهیبا خودش فکر م حتما

  رژا؟

 شدم و برگشتم سمتش ...  یعصب ایعرش يصدا با

  بله؟

  م؟یحرف بزن شهیم

موقعه  هی يبرا يبذار شهیم ستمین یمناسب یتیوتو موقع ستیمساعد ن ادیگفتم: من حالم ز کردمیکه صورتم را پاك م یحال در

 ! گهید

 کانال بچه مودب ها ) يزد يدیرا د ای(اوه باز عرش

  زنمیو بهت زنگ م رمیمن م باشه

 و گفتم: باشه  رونیدادم ب یرا با اسودگ نفسم

شون را به  يهر چه زود تر بهبود دوارمینازش بهم زد و گفت: در ضمن بابت پدرتم متاسفام ام ياز اون لبخند ها يلبخند

 !ارنیدست ب

 بوده  تیمودب و باشخص شهیهم ایعرش شییخدا یظ قلم حرف زدنش تو حلقم ... وللف نیدهن باز بهش نگاه کردم ا با

  يامد يممنون لطف کرد یلیزدم و گفتم: خ يگذشته لبخند ياور ادی از

مطمئن باش هر جا باشم  یفقط زنگ بزن هیکاف یداشت اجیو گفت: هر وقت بهم احت سویبهم کرد و بعد برگشت سمت گ ینگاه

  سونمریخودم را م عیسر

 با من و ارسام رفت یتشکر کرد و اونم بعد از خداحافظ سویگ

  ا؟ی... عرش شدیافتاد باورم نم فکم

 نگاه کردم  سویدهن باز به گ با

با هم  یگفتم: از ک يبه صدا در امدم و با دلخور يدفعه ا کیشد  کمیانداخت ارسام با اخم نزد نییطرز نگاهم سرش را پا از

  ن؟یشد یمیقدر صم نیا

تعجب کرد  دنمیاونم از د میدیرا د ایعرش یرفتم تو پارك اون جا اتفاق رونیهمان حال گفت: حالم خوب نبود از خونه زدم ب با

سنگ  هی خواستمیدلم پر بود و م یلیقبول نکرد منم خ ستین میزیگفتم خوبم چ یهر چ ستمیکه خوب ن دیاز حال و روزم فهم

 اونم دست از سرم بر نداشت  یبود ول بچگانه یلیکارم خ دونمیداشته بودم م يصبور
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است و  بهیغر هیمنم با خودم گفتم اون  گهینم يزیکس چ چیو به ه دهیداد که حرف هام را گوش م نانیبهم اطم نیهم يبرا

 باهاش درد و دل کردم  نیهم يداره بدونه برا یچه اشکال نمشینب گهید

 ارسام باعث شد بلرزم  يصدا

 خانوم؟  سویبراتون افتاده گ یاقشده؟ اتف یچ مگه

 ...  یاورده واسه فضول ریوقت گ نیا اه

  دیتر شد و بغضش ترک يجر سویحرفش گ نیا با

 کردم ارامش کنم  یرا بغل کردم و سع سویگ عیده بود سر کیبه ساعت انداختم نزد ینگاه

 نپرسه  يزیبزنه که با چشم بهش اشاره کردم چ یحرف خواستیبود م جیگ ارسام

 ناراحت شده! دمیچند قدم عقب تر رفت و فهم دیتو موهاش کش یدست کالفه

 شده؟ چه خبره؟  ینگامون کرد و گفت: چ جیبهروز گ دیقطع شد فکنم خجالت کش سویگ هیامدن بهروز گر با

 است  یکرد و گفت: مسئله خانوادگ یناراحت اش را سر بهروز خال ارسام

  کردیم يرو ادهیداشت ز گهیم درفت تو خودش ناراحت شدم ارسا بهروز

  میبر گهیسمت من و گفت: بهتره د برگشت

 ! مانمیجا م نی... با اصرار گفتم: نه من امشب ا کردیم فیتکل نییبرام تا داشت

  یبمان دینبا ستیکه گفتم تو حالت خوب ن نیهم

 م من هستم و مراقبشون هست دیاست شما بر شانیرو به من کرد و گفت: حق با ا بهروز

 ازش ناراحت شدم  دیبه ارسام انداختم فهم ینگاه یناراحت با

 من ...  یول

 پس اصرار نکن  ستیخانوم هم خوب ن سویکه حال گ ینیبیم مینداره پاشو بر یقطع کرد و گفت: اما و ول عیرا سر حرفم

  خوردمیداشتم حرص م گایاش در حد الل يلجباز نی... از ا میمن و بهروز با هم تنها بمان خواهدینم دونستمیم

  نیافتیشما تو زحمت م رمیگفت: من خودم م سویگ

 ...  هیچه حرف نیخانوم ا سویگ نه

 نبود محال بود به حرفش گوش بدم  سویاگه گ ایخدا يوا

 نیشد به من زنگ بزن يبهش زدم و رفتم سمت بهروز و گفتم: ترو خدا هر خبر يتوجه بهش از کنارش رد شدم و تنه ا بدون

...  

 راحت باشه التونیبهم زد و گفت: حتما خ يراامش لبخند با

 شدیمن عسلم نم هیارسام را با  رونیسمت ب میو راه افتاد میکرد یو با بهروز خداحافظ میرا گرفتم و با هم بلند شد سویگ دست

 با اون اخم هاش يبخور
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 شم مزاحم شما با خواهدیدلم نم رمیبا اصرار گفت: رژا به خدا خودم م سویگ

 زارمیحال و روز تنها م نیمن تو را تو ا یکنیفکر م ؟یگیم یمعلوم هست چ وانهیگفتم: دختره د تیعصبان با

 را جلو داد  یشد .و در طرف من را باز کرد و صندل ادهیارسام پ نیو بردمش سمت ماش دمیبوق ارسام دستش را کش با

 با خجالت سوار شد  سویگ

 را بست ...  را درست کرد و در یصندل ارسام

 چشه؟  نیا وانهید

 سمت خودش ...  دیاز کنارش رد بشم و در را باز کنم که بازوم را گرفت و من را کش خواستم

  ؟یکنیکار م یهست چته؟ چ معلوم

 افتاده؟  یچه اتفاق سویگ يو گفت: برا دیزل زد تو چشم هام دلم لرز تیجد با

  ستیو گفتم: االن وقتش ن نیرفتم سمت ماش عیسر نیهم يناراحت بشه برا و نهیبب سویگ دمیترس یم رونیب دمیرا کش دستم

 راباز کردم نشستم  در

 داد  رونیفرمان که نشست نفسش را با حرص ب پشت

  یموج وانهیپسره د کنمیوقت ها به عقل نداشته اش شک م یبعض

 کرده  فیتعر ایرشع ياش را برا یزندگ زیهمه چ سویبودم که چطور که گ نیرا همش تو فکر ا يتو

 داده بود و چشم هاش را بسته بود  هیبهش انداختم سرش را تک نهیاز تو ا ی... نگاه 

 یاز گشنگ کردمیمعده ام در امد داشتم ضعف م يصدا یکدفگی

 خانوم ... اوم ...  ینازل ي... من امروز نهارم نخورده بودم ... اخ اگه االن خونه بودم قرمه سبز 

 و تو ... اه ! مارستانیبابات تو ب یدختره خودخواه به فکر شکمت دمیاز ته دلم کش یفتادم و اها مانیپ ادی باز

  سو؟یگ

  جانم؟

 زنگ بزن نگران نباشن  هی یخواهیم مارستان؟یبی يخبر داره اومد  مامانت

 ها خبر دارن  اون

  باشه

 مه!گشن یلیخ میبخور يزیچ ییجا هی میبر شهیکردم سمت ارسام و گفتم: م رو

 گفت: باشه يجد افهیبهم بکنه با همان ق یکه نگاه نیا بدون

  ستیخونه حالم خوب ن نیمن را برسون شهیاگه م یممنون ول یلیگفت: خ عیسر سویگ

 کرد و رفت  یخداحافظ میدیربع رس هیبعد  سویرا تکان دادم و ارسام راهش را عوض کرد سمت خونه گ سرم

 مبارکت باشه  دمیخان شن لب گفتم: از کاوه ریخوداگاه ز نا
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*** 

  ؟یسمتم و گفت: چ برگشت

 گفتم: بابت خونه و شرکتت گفتم ...  دوباره

  ؟یارام گفت: ممنون ... راست نیهم ياومده باشه برا ادشیتازه  انگار

 ذوق برگشتم سمتش و گفتم: بله؟  با

 !دمشیزد و گفت: نامزدت کجاست؟ امشب ند يپوزخند هی

 بهتره ...  میدادم و گفتم: درباره اش صحبت نکن رونیبگه .نفسم را ب خواهدیم یاباش با خودم گفتم چمن ر دیکش ریت قلبم

  ؟یچ يبرا

 جوابش را ندادم  یشدم ول یعصب

  ؟يو گفت: نکنه ... از اونم خسته شد دیرا د سکوتم

نگاه  شهیبه ش خوردیکه م یبهت به باران با زنهیحرف م يطور نیارسام درباره ام ا شهیباورم نم دیهام گرد شد و رنگم پر چشم

 بود که فقط خودم ازش خبر داشتم  یینزدم تو دلم غوغا یکردم و حرف

 ازش گرفت و قلبم را شکست  دلم

 باشه! یو تلخ نهیما پر از ک نیب شهیهم دیوقت از اون نداشتم چرا با چیرا ه یحرف نیهمچ هی توقع

 صداش سوهان روحم شد دوباره

  ؟يبا کشاندن سپهر من را زجر بد یچرا خواست ؟یرا راه انداخت يباز نیا یچ يبرا

 بشنوم! يزیچ خواهمینم گهیحال داغون دستم را تکان داد و گفتم: بسه د با

که با سپهر  یی... تک تک حرف ها دمیرا فهم ی... من اون شب همه چ یحرف هات فرار کن ریهمش از ز یخواهیم یک تا

  دمیرا شن يزد

 ...  یازدواج کن یحرص دادن من با اون عوض يبرا یکه بخواه يقدر از من متنفر نیا یعنی شهیمن باورم

 جوابش را بدم ! یکار کنم؟ چ یچ ایدست هام گرفتم ... خدا نیرا ب سرم

 دادش موبه تنم صاف کرد  يصدا

 با تو ام جواب بده ! رژا

گفتم:  یقدر ارام بودم زل زدم بهش همان جور عصب نیطور ااون لحظه چ دانمیتمامش کنم ... برگشتم طرفش ... نم دیبا

 مفصله  یلیخ

  دمیگوش م من

  ستیوقتش ن االن

 دارم  طیمنتظر بمانم فردا بل تونمیرا تکان داد و گفت: شروع کن من نم سرش
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  یخواهیماندم بهش با ترس گفتم: ... کجا ... م رهیباز ماند و تو سکوت خ دهنم

 که ازش اومدم ...  ییجاهمان  گردمیبرم دارم

 بذارم بره حتما حاظرم التماس کنم  دیتو جونم نبا ختیر استرس

 نذار اون بره ! کنمیبمانه ازت خواهش م شمیاون پ شهیاگه حرف هام من باعث م ایدوباره از دستش بدم خدا خوامینم

  شهیبه ش دیکوبیم باران

 کردم و گفتم: نگه دار! یخفگ احساس

 د و بعد راهنما زد و نگه داشت کر ینگاه مین هی

 به کجا؟  یو خواستم فرار کنم ول دمییتوجه نکردم دو دمیشدم صداش را شن ادهیپ ستادیا نیماش تا

  شه؟یم یاخرش چ ایبره خدا خواستیم چرا

 خورم هوا ب دیکن با یو گفتم: ول رونیب دمیدستم را با زور کش نیبهم و بازوم را گرفت ومن را کشاند سمت ماش دیرس

 نکن رژا  يجور نیمثل بچه ها ا يشد درست

 خورده  نیزم ياش بد جور یدوره از زندگ نیزدم و گفتم: اره من بچه ام ... بچه که تو ا داد

 نکن  هیام گرفت امد جلو و صورتم را تو دست هاش گرفت و گفت: گر هیگر زدمیکه حرف م يجور نیهم

 خسته شدم  گهیبه خدا د يعذابم بد یخواهیچرا م ؟يریم يم و گفتم: چرا دارکنم چشم هام را بست هیگر خواهمیم یچ يبرا

  ؟یگیم يدار یمعلوم هست چ رژا

  يریگیم يهردوتامون را به باز یهات زندگ میکه با رفتارت و تصم ییتو نیا

 منه / ریتقص یاالن همه چ یعنیگردن من  يندازیرا م یبازم همه چ نیبب

  یشیم ضیهوا سرده مر نیتو ماش میبر ایگفت: بسرش را تکان داد و  ارسام

  خواهمینم

  میحرف بزن گهید يجا هی میبر ایخوب باشه پس حداقال ب یلیخ

 دور و اطرافش را گرفته بودن  یرنگ يکه نورها ییها قیرف سمت االچ نگاهم

 ها  قیراه افتادم سمت االچ اریاخت یب

 بگم؟  دیبا یچ حاال

 !ارمیمن طاقت نم ؟یاگه من را تنها گذاشت چ ؟یش بخواهم که نره؟ اگه بازم رفت چغرورم را بشکنم و از دیبا

 ندادم  تیاما اهم دمیلرز یشده بود و م سیها نشستم امد و کنارم نشست لباسام خ یاز صندل یکی يو رو رفتم

 دت بشنوم از زبان خو خواهمیمن م میایدر ب یفیبالتکل نیرابهم بگو رژا بذار از ا یگفت: همه چ ارام

 ام عوض شد  یزندگ ریتصادف مس هیشروع شد که با  ياز روز ماجرا
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 چیازم تشکر کرد درست تو همان حال ه دیکه تو چشم هاش بود دلم لرز یتیرا نجات دادم و همان موقعه از معصوم یکی جون

  دیرانفهم نیمن ا ریکس به غ

 گرفتمیدر مقابلت جبهه م شهیهم یچرا ول دانمینم ختیهم راعصابم ب یهست یک دمیو فهم يتو وارد خونمون شد یوقت شب

 شتریو با اون اتفاق ب يگردیمرد ها دنبال سو استفاده از من م هیاون شب ازت بدم اومد فکردم تو هم مثل بق يبعد از اتفاق ها

  رمیبگتا در مقابلت جبهه  يمن را وادار کرد

اس بهم زنگ زد و  یعکاس ياز دانشجو ها یکیبودم که  یاستاد دباغ یگذشت دنبال طرح طرح نقاش یم يجور نیها هم روز

 طرح داره  میگفت از طرف استاد برا

 یبهم م یهر طرح تونستمیکرده بود پس کار منم راحت شده بود و م دییکردم و چون خود استاد اون را تا يخوشحال قبو منم

 داد را بکشم 

 رفتم سر قرار ...  میگشتیبرم هینه عمه عطکه از خو يقرار گذاشتم درست همان روز باهاش

افکارم بود که من را  ریهمان پسره باشه که نجاتش داده بودم اون من را نشنخات درگ شدیکپ کردم باورم نم دمشید ی.وقت

 از طرح ها را انتخواب کردم  یکیهمراهش رفتم و اون جا  نیهم يبودم برا یستیبه قهوه دعوت کرد تو رودر با

 !یکه فکرش رابکن یکوتاه بود کوتاه تر از اون یلیخوب خ یمون بود ول یاغاز دوست نیرا گرفت و ا ام شماره

راز  يسر کیام و  یتو زندگ مانیبا وارد شدن پ یدانینبود از اون جا به بعدشم خودت م ادمی گهیام را از دست دادم و د حافظه

 ردم دوره ک نیتو ا یچه اشتباه دمیکه فاش شده بود فهم ییها

  ستیمن و با سماجت گفتم: سردم ن يکتش را در اورد و انداخت رو عیسردم شد و دندان هام به لرزه افتاد ارسام سر کهوی

 دختر يلجباز یلیگفت: خ یو عصب دیکش یپوف

 دادم  ادامه

و  یو با مهربان يبودکه کنارم بود تو  یو کاوه خان شدم اما تو تمام لحظه ها تنها کس وایش انتیجا بود که متوجه خ اون

 یبهت وابسته شدم حت دیتپیارسام مهربان و خوش قلب ... قلبم برات م ياون رو يات را بهن نشان داد گهید يرو يدلسوز

  نمتیداشتم زود تر بب ستو دو کردیتو من را دلتنگ م يساعت دور هی

ن تو چشم هاش زل زدم و گفتم: ارسام خواهش توجه بهشو یو ب ختیریبا بهت بهم نگاه کرد ... اشک هام تند تند م ارسام

 نرو من ... من دوستت دارم ! کنمیم

 هاش برق زد و پر اشک شد مثل من ...  چشم

 خواب بود  هی... مثل  يکار کرد یرژا توبا من چ يکار کرد یتو چ تو

 و تو چشم هام زل بزنه  رهیباعث شد دست هام را بگ سکوتم

 دیبمانم ... با تونمینم یو گفت: منم دوستتدارم رژا باور کن ول رونیکرد و بعد نفسش را داد ب بهم نگاه يجور نیهم قهیدق چند

 برم 
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منر ا  یخواستی... م یخواستیرا م نیهم ؟يبر یخواهیحرف ها بازم م نیبعد تمام ا یعنی...  یو گفتم: چ دمیداد کش یعصبان

 ...  یو بعد ولم کن یخرد کن

  ؟يخرد شد تو با ابراز عالقه ات رژا

  یکه از خونه رفت یدرست مثل همان روز نحس یکنیحرفهات خرد م نیمن را با ا ياما تو دار نه

همان جا بود که بهت گفتم دوستت دارم اما تو  يکه ازم شکوند يتو و غرور يداشت ووحرف ها لیکه رفتنم دل یدانیم خودت

  يکار کرد یچ

 یتو چ یکردم ول یمن بودم که ازت عذر خواه نیها ا نیبا تمام همه ا یرفت و يزد یلیبهم س ادتهی یمن ... خودت چ همش

 رو هم  یختیر ایو با در يکرد انتیتو هم خ ؟يکار کرد

 بود  یچ یختیبا سپهر ر يبرنامه ا يکار بود یمدت ب نیمگه تو ا یچ خودت

 ...  یزنیگند م یدوباره به همه چ يدار يبد کرد ارسام

اون وقت من گند زدم  یکن یکه باعث شد خودکش یباش یبا کس يبه خاطر عذاب دادن من حاظر شد تو زنمیمن گند م من؟

 !یبه همه چ

 باشن روم ختهیسطل اب ر هیرفتم انگار  وا

  ؟یدونیتو از کجــا م ؟یلکنت گفتم: چـ با

 رفش رو هوا گرفتش و کاپشن را پرت کردم ط دمیتند رفته امد به طرفم خودم را عقب کش یلیبود خ دهیفهم انگار

 چشم هام گمشو  يزدم از جلو غیج

 رژا

 نمتیبب گهید خواهمینم برو

 اون را بگم  خواستمینم متاسفام

... خدا من چه قدر خار و کوچک شدم ... چه قدر  هیگر ریهام زدم ز یوحال زارم و تمام بدبخت نیزم يدو زانو نشستم رو يرو

 حد ! نیدر ا يخفت و خار ایام ... خدا چارهیب

رابه رخت بکشه و سر  کتی.و گذشته تاریفیچشم هات و تو روت بگه ... بگه که ضع يجلو اریراب  تیتمام زندگ عشقت

 کارنامه رفتارت  يبخوره تو یکارهات و مهر گناه يبشه رو یکوفت

 دمینفهم یچیه گهیشد و د اهیو چشم هام س دیگرفت و سرم به دوران افتاد گوش هام سوت کش یلرزش بدنم

 است  یجام وجهان نالیارام پلک زدم انگار تو سرم ف کردیدرد م یلیخ سرم

 هام را باال اوردم و چشم هام را با دو تا انگشت هام فشار دادم  دستم

  دمید یو اطراف رابه خوب دور

 شکرت هنوز زنده ام اما حاال کجام؟  ایخدا
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 کیشساده و  یلیبود خ یقشنگ يبه اطراف انداختم چه جا ینگاه

 بزرگ با فاصله از تخت قرار داشت یلیخ دیگلدان سف هی

 امده بود  نییسر تخت پا ياز سقف در دو طرف تا باال کیساده و ش یلیدو تا لوستر خ و

 هم ان طرف اتاق قرار داشت  یمشک يمبل باد هیداشت  یرنگ دیسف يبود و مالفه ها نییپا یلینبود تخت خ يخبر یعسل از

شاخه هاش قرار  يبود که به شکل درخت درست شده بود و کتاب ها رو يق را به نما اورده بود کتابخانه اکه اتا یجالب زیچ

 داشت 

  کنم؟یکار م یجا چ نیمن ا ی... ول یقشنگ يجا چه

 سبز يو پرده اتاقم با اون ست شده بود تور ها دیسف يها هیبا حاش ياتاق که سبز پسته ا يها يواریخورد به کاغذ د نگاهم

 را درست کرده بود  یارامش بخش يرنگ ... فضا دیسف االنی کدانهیکم رنگ با 

 خودم تنم بود  ي... لباسا يقد نهیا کیشدم و رفتم نزد بلند

 تو جونم  تیاسترس ر کهوی

 پنجره شدم و پرده را ارام کنار دادم  کینزد

 کهوی نگیپارک گهیطرف استخر و طرف د هیداشت  یقشنگ يها يبه وجد امدم چه قدر گل کار یبه اون بزرگ اطیح دنید از

 کم اوردم  نهیارسام ... نفس تو س نیماش دنیکردم باد  خی

  کنم؟یکار م یجا چ نیتا ارام بشم من ا دمیتند نفس کش تند

 چشم هاش  یو برگشت و نگاهم رت تو عسل دمیکش ینیاتاق باز شد ه در

  دیدرخشیورتش چشم هاش مص يامد رو یبزرگ يبعد لبخند یتعجب کرد ول کمی

 ... مگه نگفت ...  کردمیم یجا چه غلط نیبره؟ اصال من ا خواستیمگه نم کردیکار م یجا چ نیا اون

  ریصبحت بخ سالم

 ... نتونستم جوابش را بدم چون تو شوك بودم یروان وانهی... د یموج نیا گمیشکو بودم من م تو

 تخس شده بود  يبود مثل پسر ها ختهیاش ر یشانیپ ينم دارشم رو يو موها ينوك مداد یشلوار ورزش هیو  یحلقه مشک هی

  کنم؟یکار م یجا چ نیخودم امدم و اخم کردم و گفتم: من ا به

  ؟يو گفت ك بهتر ستادیو ا دیاتاق را بست و امد به سمتم ... دلهره گرفتم از حالت صورتم فهم در

 جا؟  نیا يجا کجاست چرا من را اورد نیو گفتم: انگاهم کرد تحمل نکردم  رهیرا تکان دادم خ سرم

  یگفت کیکه به خاطرش بهم تبر ییپاك شد و گفت: همان جا لبخندش

 کوفتت بشه ...  یکیدنج و ش يارسام است؟ چه جا يجا خونه مجرد نیا یعنی کپکردم

  ؟یستیسکوتم استفاده کردو گفت: گرسنه ن از
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گفتم: چرا  نیهم ينخورده بودم برا یچیبحانه خوردم و ازاون موقعه تا حاال هفقط ص روزید رفتیبد جورداشت ضعف م دلم

  یلیخ

  ایافتاد سمت در و گفت: صبحانه حاظره دنبالم ب راه

 جا؟  نیا يگفتم: چرا من را اورد رونیکه از در بره ب نینکردم و راه افتادم قبل از ا مخالفت

 يشد هوشیحالت بد شد و ب چون

 افتهیب میبرا یاتفاق ینگفت يبردیم مارستانیمن را ب دی نبااحتماال دیخشیخوبب

 فقط فشارت افتاده بود  تو

  ؟يمگه دکتر يدیگفتم: تو از کجا فهم يدلخور با

 طرفم و گفت: اره خوب من دکترم ! برگشت

 نگفته بود از بس که مارموز است يزیپس چرا تا حاال چ شهیتعجب بهش نگاه کردم ... باورم نم ا

 اش  ییرایاق را بستم و برگشتم نگاهم رفت رو سالن پذات در

 يها شهیکه روش پر ش یچوب يها هیدو طبقه با پا يا شهیش زیم هیو  دیسف ویقهوه ا يبا کوسن ها دیدست مبل سف هی

 مختلف بود 

ه زنگ قهوه اش ب یکیقشنگ به صورت طول و عرض کار شده بود  یلیدو تکه چوب خ هیجالب بود  میبرا یلیاتاق خ دکور

 کوچک و بزرگ بود يها ی... روشون هم پز جا شمع دهیخواب دیهم به رنگ سف یکیو اون  ستادهیا يا

 کرده  یطراح دکور خونش را طراح هیواقعا قشنگ بود احتماال  فضا

 تا درست بشه دیقدر طول کش نیا نیهم يبرا پس

چهل تکه هم کف سالن  ریتکه حص هیکنار مبلمان و  شکل یضیب يقهوه ا یعسل هیبامبو و يتاا لوستر با چوب ها سه

 پهن شده بود ییرایپذ

  کردمیکه داشتم به خونه نگه م يجور نیهم

 باعث شد اخم کنم  شبید يپشت کمرم قرار گرفت هنوز ازش دلخور بودم صحنه ها یکردم دست احساس

  ؟يپسندیگردنم کرد و گفت: چطوره م کیاون برعکس سرش را نزد اما

 زدم و گفتم: اره قشنگه مبارکت باشه  یکمرنگ لبخند

 باشه ...  مبارکمون

 با استرس گفتم: ما؟  دیو دلم لرز رهیخ بهش

 ام است ندهیو گفت: منظورم من و خانوم ا دیخند

 ایدر ياور ادیات ... با  قهیصاحابش مال خانوم ات شیر خیشد و راه افتادم سمت اشپزخانه خوب به درك مال بد ب دیشد اخمم

 زن ارسام بشه  خواهدیاون م یعنیحالم بد شد 
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 به اشپزخانه  دمیرس رفتمی... با حرص راه م 

 قهوه اش دیست سف نیدکور اشپزخانه ات تو حلقم با ا اه

دار  هیپا يها یاز صندل یکی يبه اشپز خانه اش نگاه نکردم رو گهیبابا ... ان قدر گشنه ام بود که د يبود ا دهیاپن چ يو

 نشستم و بدون تعارفش شروع کردم ! دشیسف

 يو تخم مرغ اپز و اب پرتغال ... عقده ا ریتا نان تست ومربا و عسل و قهوه و ش ریبود از هات چاکلت بگ زیرو م یچ همه

 در اورده بود  يباز

 از خجالت شکمم در امدم  یمنم محل ندادم و حساب کردینگاه به خوردنم م طنتیش با

گاز کوچک  هیباکالس  يو مثل خانم ها دیمال ینان تست برداشت و روش خامه شکالت هیه نشست و مودبان یلیامد خ اونم

 بهش زد 

  دادمیوضع غذا خوردنش از دست م نیاشتهام را از ا داشتم

 بگم واال ! یچ شیقدر ... چ نیاه مرد هم ا اه

 ها مال من است  نی: ادینان بردارم که زد رو دستم و خند خواستم

  یبکن یتونینم يکار چیوتو هم ه دارمیمن برم سیدو تان برداشتم و گفتم: اه اه خس عیگذشته افتادم و سر ادی اریاخت یب

 خورد و نگاهش را ازم گرفت یاش شد لبش تکان یحرفم نگاهم مسخ نگاه عسل انیزدم ... با  يحرف مسخره ا بازم

 و لبم را به دندان گرفتم  نییسرم رانداختم پا منم

 و ارام صدام زد  دید ارسام

  رژا

 گفت: من را ببخش ! عیسر یلیطرفش خ برگشتم

دستم و دهنم باز مانده  يواقعا ! نان تست تو کنهیم یگفت؟ ارسام داره عذر خواه یاون بهم چ شدیهام گرد شد باورم نم چشم

 بود 

  کنمیکار م یدارم چ دمی... من واقعا نفهم ایاز جمله در یو گفت: به خاطر همه چ نییراانداخت پا سرش

 يفکر نیوقت همچ چیدوست نداشتم ه یول یباور نکن دیشا کنمیم یشمال ... نمدونستم دارم چه غلط يشب ها تو اون

 نیهم يبرا ادیاز اون خوشت نم دمیفهم ینسبت به اون دختر نداشتم از همان شب مهمان یحس چیباور کن ه یدرباره ام بکن

 رژا نینبودم من را بب سرندادم چون دنبال درد شماره ام را خواست بهش  یوقت

  دمیدست هاش گرفت لرز نیرا ب صورتم

 شبید يحرف ها شدیتمام م گهیجور د هیکاش  يمتاسفام ا یدوستت دارم بابت همه چ یلیبغض گفت: م ن عاشقتم رژا خ با

 میاندازه توهمه ماجرا ها مقصر بود کیتو من را به خودم اورد من و تو به 
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 یکردم وقت يادرویکنم من ز رونشیخواستم ب دیخواست گوش هام سوت کش يزیاتاقم و ازم چ ياومد تو ایدر یشب وقت اون

 يکه اون روز ازم شکوند يکنم به خاطر غرورم ... غرور یمغزم از کار افتاد و خواستم بازم تالف دمیتو را پشت در اتاق د هیسا

تو اشپزخانه بودم و  رونیتخت و از اتاق زدم ب يرا هول دادم رو ایکار کردم در یدم چیتازه فهم یکه تو رفت نی... بعد از ا

  يریبا چمدان م يکه دار دمیو د دمیپات را شن يصدا دمیکشیم گاریس

 شد دنبالت امدم و خواستم اون جا برت گردونم  یدلم خال ته

 تو ...  اما

 کردم  یچه غلط دمیدادم به خودم امدم و د که تو را از دست دمیفهم يشب با حرف هات داغونم کرد اون

 شکستم ...  یواقع يبه معنا دمیتو را با سپهر د یاز همه بد تر وقت و

 صورتش  يرا گذاشت رو دستش

  میکه چهروز ها به خاطر حماقت ا و غرور احمقانمون خرابش کرد شدینم باورم

 بود  ییگذاشت تو دلم غوغا زیم يرا رو سرش

 دادیتر عذابم م شیها ب یدعوا ها و اتفاق ها و ناراحت ادی...  هیگر ریو زدم ز دیترک خود اگاه بغضم نا

 نکن ! هیصدام سرش را باال اوردو گفت: گر دنیباشن ارسام

 نکردم صداش باال تر رفت  گوش

 نکن  هیگفتم گر بهت

 گوش کردم و ارام تر شدم  اریاخت یب

 ال بردم و نگاهش کردم صورتم حس کردم سرم را با يدستش را رو يگرما

 یکن هیگر يحق ندار گهیوگفت: د دیخند

 کرد و گفت: قول بده ! یاخم کمرنگ کردمیکه نگاهش م يجور نیهم

 و گفتم: باشه  دمیخند

 اش برق زد یعسل يها چشم

 شدم تو چشم هاش ...  رهیطاقت نگاهم کرد منم خ یب

 حس هارا با هم داشتم  نی... همه ا یو بغض و دلتنگ ي... پر از شاد جانی... با التماس ... با شور وه ازیعشق ... با ن با

 دوستت دارم رژا  یلیرا فشار دادو گفت: خ درستم

 بلند گفتم: من عاشقتم ارسام عاشق ! جانیپر ه منم

 اش قطع شد و با عجله بغلم کرد  خنده

 را داشتم  ایحس دن نیاون لحظه بهتر يتو

 فیانداختم ... چه قدر ح ریبه تاخ کسالیخودم  یشنگ را با نادانحس ق نیکه ا فی... چه قدر ح 
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من رابه زانو در  دیکجا با یدونستیتو هستم ... دمت گرم خدا جون نوکرتم م ونیرا مد یخوشبخت نیا ای... دلم گرفت خدا 

 ياریب

 لحظه بودم  نی: چه قدر منتظر اگفت

 طور  نیو گفتم: منم هم دمیر ا تکان دادم و بهش خند سرم

 برم دیافتادم و با عجله گفتم: من با مانیپ ادی

 هاش گرد شد و گفت: کجا؟  چشم

  مارستانیبرم ب دیبا ستیخوب ن مانیرفته حال پ ادتی

  امیمنم م باشه

 ...  یشد تو چشم هام ارام گفتم: ممنون که کنارم رهیکردم خ نگاهش

 یمون یها نموقت تن چیه گهیام را ناز کرد و گفت: مطمئن باش د گونه

  م؟یکن کاریها را چ نیصبحانه و گفتم: ا ينگاهم رفت رو به ظرف ها نییرا انداختم پا سرم

 کنهیجمعشون م ادیتوجه به اون ها گفت: ولشون کن کارگر م یب

  کردمیسمت اتاق با خنده نگاهش م دیرا گرفت ومن را کش دستم

 ! پوشمیتو لباس م قهیبپوشم امروز فقط با سل يردوست دا یکه بودم و گفت: چ یرا برد تو همان اتاق من

 کردم و گفتم: فقط امروز؟  اخم

  یباشه تا هر وقت تو بخواه یوتابش را در اورد و گفت: اخم نکن خانوم دیخند

  افتهیرابه اطراف گرم کردم تا نگاهم بهش ن سرم

  دستایسمت خودش و پشت سرم ا دیمن را کش ستادمیارام پشت سرش ا يجور همان

 شد تو چشم هام  رهیخ نهیشانه ام گذاشت و از تو ا نیرا ب سرش

 کردم  يشالم باز شهیانداختم و با ر نییرا پا سرم

 و باز کرد خواستم اعتراض کنم که نذاشت  دیرا کش شالم

 دادم و در کمدش را باز کردم  یخودم را تکان عیشد سر قیهام را بستم نفس هاش عم چشم

 را انتخواب کن ! یکیدختر زود  یکنیگفت: چه قدر فکر م نیهم يه براجو را عوض کن خواست

 بهش دادم  نیج هیدر اوردم و با  یشکالت راهنیپ هی عیسر منم

 شد تو چشم هام ...  رهیخ زدیکه صدام زد برگشتم چشم هاش برق م رونیخودم را از کنارش بکشم برم ب خواستم

  کردیرا داشت تجربه م يشتریزلزله ده ر هیبود ... قلبم  نیریقدر لذت بخش و ش چه

 و گفتم: ارسام ! دمیخودم را عقب کش عیچشم هام را باز کردم و سر عیسر

 و گفت: جانم ! دیخند
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 میبر ایب نکن

 ...  یگفت: باشه ول کردیم يکه با موهام باز یو در حال دیبه صورتم کش یدست

  مانمیمنتظرت م اطیتو ح رمیتخت برداشتم و گفتم: من م يرو را از فمیشدم و ازش فاصله گرفتم ک رهیچشم هاش خ تو

 شدم  نیسوار ماش عیو سر رفتم

 را زد و راه افتاد  موتیکه نگاهم بکنه ر نیامد و نشست بهش لبخند زدم بدون ا قهیچند دق بعد

 نگاهم به اطراف افتاد چه قدر اشنا بود  میامد رونیدر خانه که ب از

 قرار داره  مانینه اش درست دو تا کوچه باالتر از خانه پخو دمیکه گزشت فهم کمی

 ...  ادیب مانیسر پ ییگفتم: اگه بال اریاخت یب

 شهینباش بابات حالش خوب م دیقدر نا ام نیرژا ا کنیحرفم را قطع کرد و گفت: خواهش م ارسم

 تو دلم غوغا بود یزدم ول يداد بهش لبخند يرا گرفت و فشار دستم

 و از مسئولش خواستم بذاره که برم داخل  میشد رشیپذ کیبا هم نزد عیسر میو داخل بخش قلب شد ارستانمیبه ب میدیرس

  نیایوقت مالقات ب دیطرفم و گفت: مالقات ممنوع است خانم محترم با برگشت

 کار کنم؟  یچ دیکردم و گفتم: پس من با اخم

 دارن؟  یهمراه مارتونیب

 بهروز افتادم و گفتم: اره ادی

 ضیمر شیپ نیبر نیتونیاون امد شما م یوقت نیصبر کن دیاب

  نیشما بهش خبر بد شهیم

  نیجا منتظر باش نیتفاوت رو به من گفت: باشه هم یبه ارسام انداختو بعد ب یبود نگاه شیتخت ارا هی دختره

  گرفتمیشماره بهروز را م شبیکاش د يا زدیقدم م یولو شدم ارسام عصب یصندل يرو

 مینیدکترش را بب دیسام گفتم: بابه ار رو

 جا بمان  نینه تو هم ایهست  نمیبب رمیم من

 را گرفت  نیرا تکان دادم ارسام که رفت شماره روژ سرم

  سالم

  ؟يچطور

 گفتم: من خوبم  تیعصبان با

  ؟یرا بپرس مانیحال پ یخواهیشد ادامه دادم: نم ساکت

 خوب حالش چطوره؟  چرا

 بخشمتیاما من نم یکنیم يجور نیا تیبا دونستن واقع يچرا دار دانمینم نیروژ
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 باامدن بهروز بلند شدم و گفتم: سالم  هیصدا شروع کردم به گر یرا قطع کردم و ارام ب یگوش

  یخوب سالم

 چطوره؟  حالش

  ستیخوب ن متاسفام

  ششیپ رمیو گفتم: م نییرا انداختم پا سرم

  رژا؟

 ده بود طرفش و تو چشم هاش اشک جمع ش برگشتم

 یرا داشته باش يزیهر چ یامادگ دیاست اما تو با يمرد خوب و قو پدرت

  دونمیبغضم را قورت دادم و گفتم: م کردمیکه اشک هام را پاك م دیحال در

 صبر نکردم و راه افتادم سمت اتاق  گهید

*** 

 هفته بعد  کی

 سخت بود  مینشسته بودم هزم کلمه اش برا انیدر اتاق گر پشت

  کشهیما نفس م يبابات فقط داره با دستگاه ها گهیبهم م یحساس نداره وقتا اون

 ...  يارینداره پشت سر هم بد ب یکه تمام یبتیچه مص نیا دونمینم

  دونه؟یم يزیواقعا اون دکتر از خدا هم چ یعنی

 شده؟  يبابات مرگ مغزو  دهیحد رس نیتر نییاش به پا ياریسطح هوش گهیتو چشم هام و بهم م زنهیرك زل م یلیخ چرا

  م؟یبزن وندیپ هیبدنش را به بق ياعضا میتونیهفته م هیتا  گهیبهم م چرا

  ؟یمنتظر معجزه باش دیبا گهیباشه ... چرا م یواقع دیبا یهمه چ چرا

 بده؟  دیبا یمن را ک يچرا ها نیجواب ا خدا

 کن  هیکن رژا ترو خدا گر هیگر گهیدست هاش گرفته و م نیصورتم را ب ارسام

 شده! خیتکه  هیقلبم مثل  شهیمگه م اما

 ...  کنهینم سیو اشک هام صورتم را خ کنمیبغض نم شهیچرا مثب هم دونمیکنم؟ نم هیگر تونمینم چرا

کس  چیرا دوست نداش ه مانیکس پ چیاونم فقط نگران من است چون ه دونمیمهربان ارسام پر اشک است م يها چشم

 ازش متنفرم  بخشمیاوه خان را تا اخر عمرم نمبراش ارزش قائل نبود من ک

  رهیگیم یاهیو بازم چشم هام را س رهیم جیگ سرم

*** 
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گالب را باز کرد و باهاش قبر را شست بعد گالب را که نصفه شده بود را  شهیقبر پر پر کردم ارسام ش يرا رو دیسف يها گل

 و بازش کرد  دیکنار گذاشت و قران را بوس

 شکرت! ای... خدا يدیاما ارسام را بهم بخش یرا ازم گرفت تو بابام ایخدا

 روحش فرستادم  يبرا يلب فاتحه ا ریچشم هام را بستم و ز دیقران به ارامش رس يارسام و کلمه ها يبا صدا دلم

  گزرهیاز مرگش م یماه سه

و  دیر امد و همان جا صورتش رابوساشکش د مانیپ تیوضع دنی... با د مارستانیامد ب نیو سخت روژ ییهفته کزا هیاون  تو

 دشیبخش

 هاش دل هممون را لرزوند  هیگر يصدا

بود ...  دهیرا بخش مانیبراش نداشت حداقال خوبه که پ يسود یمانیپش گهیرا از دست داده بود و حاال د يادیز يلحظه ها اون

 راحت شده بود  المیخ گهیحاال د

 د هم رفتنجون و کاوه خان فقط سر خاك امدن و بع وایش

  رازیرا جمع کرد و رفت ش لشیبعد چهل بابا همه وسا نیگرفته خدا ... روژ یلیخ دلم

 حق نشسته ...  يورشکسته شده من مطمئنم خدا جا بایکرده و تقر يادیمعامله کالن ... ضرر  کی يخان تو کاوه

 شرح اون را خوند و اون برامون  میباز کرد شیلیرا همراه وک مانینامه پ تیوص نیرفتن روژ قبل

 نیمن و روپ نیب ياش هم به طور مساو هیگاه ها بق رخواریها و ش هیریبود به خ دهیهاش را بخش ير اموال و دارا شتیب نصف

خواستم که بهش  يادیز زیما و خوب شدن روابطمون بود ... فکنم چ نیب مانیمن بودن پ یقلب يکرده بود ... ارزو میتقس

 هنوزم زنده بود مانیها وپول ها نبود اما به جاش پ نیماش وخانه ها  نیم از اکدا چیکاش ه يا دمینرس

 با من مهربان تر است شهیاز هم ارسام

 شده  ادیز یلیمدت خ نیا يام بهش تو عالقه

  زم؟یعز میبه دستم اورد و گفت ك بر يفشار ارسام

  میو گفتم: بر دمیدبهش خن یبا همان صورت اشک امدیچه قدر بهش م شینگاه کردم ته ر بهش

  رونیب میو امد میرا جمع کرد لمونیوسا

 به غروب افتاب انداختم و زبر لب گفتم: خوشحالم که تو را دارم  ینگاه

 دلم  زیطور عز نیگفت: منم هم دیکشیو من را دنبال خودش م رفتیکه راه م يبازو هاش گرفت و همان جور نیرا ب دستم

  ؟یستگفتم: را يدفعه ا کیزدم و  پلک

 خانوم خوشگله؟  یچ یرخش به طرفم برگشت و گفت: راست مین

  امیتا از اون حال و هوا در ب کنهیم یکه داره باهام شوخ دمیفهم دمیخند

 ولش کن  یچیه
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 است  يملود ينامزد گهیو گفتم: هفته د دمیکش یباش بگو ... اه زود

  خوب؟

 ؟ نه ای دیمنظورم را فهم دانمیدلم استرس افتاد نم ته

 دختر؟  یزنیحرف م مهیدفعه کامل برگشت سمتم و گفت: چرا نصفه ن نیا

خوشحالم  یلیراستش براش خ یچیو گفتم: ه دمیاز ته دل کش یاه کردمیکه شالم را درست م يام گرفت همان جور خنده

 در امد و سرو سامان گرفت یفیاون از بالتک

 نگاهم کرد  رهیو خ ستادیا ارسام

 شدم  يطور نیا دایانداختم جد نییرا پا و سرم دمیکش خجالت

 را گرفت باال و گفت: به من نگاه کن  صورتم

 بود؟  یحرف چ نینگاهش کردم گفت: منظورت از ا عیکه از حرکتش جا خورده بودم سر من

 باور کن ...  یچیگفتم: ه عیشد سر یدلم خال ته

 ... ولش کن  سیرا قطع کرد و گفت: ه حرفم

...  يبا منظور حرف زد فهمهیم ستیخوب خنگ که ن ونهیاه دختره د نیو راه افتاد سمت ماش رونیداد ب کرد و نفسش را اخم

 گفتم؟ ! یمگه من چ رمینخ

 پخش را روشن کرد و راه افتاد  نیشد خودم را شوت کردم تو ماش نیاسترس راه افتادم سوار ماش با

 رسناك ارسام بود نکردم چون همه حواسم به اخم ت تشیبه محتوا یتوجه اصال

 صداش زدم جواب نداد نیهم يناراحت باشه برا خواستینم دلم

 ر ا قورت دادم و گفتم: ارسام با تو ام ! بغضم

 گفت: بله؟  یدلم را لرزاند برگشت طرفم و با کالفگ اخمش

 شده؟  ی: چدیخودش دوباره پرس نیهم يکرد نتونستم جواب بدم برا ینیجواب داد نفسم سنگ يجور هی

 ! یچیگفتم: ه ارام

 خانه ما ! يبر شهیدادم و گفتم: م هیاب ه پنجره تک سرمر

 اورمیخودم ن ينگاهش را حس کردم اما به رو ینیبه سمتم برگشته سنگ دمیفهم ینکردم ول نگاهش

 تو؟  يایدم خانه که نگه داشت گفتم: نم میتا خود خانه هر دو ساکت بود دمیارامش را شن يصدا

 شده بود گفت: نه تو شرکت کار دارم به زن عمو سالم برسون رهین جور که به جلو خسمتم هما برنگش

و دور شدنش را  ستادمیصبر نکرد برم تو خانه ا شهیمثل هم یرا گرفت و رفت حت نیشدم در را بستم گاز ماش دهیپ نیماش از

  کردمینگاه م

 بد شد حوصله خونه را نداشتم  حالم
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  سویزدم به گ زنگ

  سالم

 کرده هیکه بازم گر دمیخسته بود وفهم اشصد

  ؟ییگفتم: کجا ارام

 خوبم يجا هی

 سویگرفته گ دلم

 جا  نیا ایب

  ؟ییکجا مگه

 اون جا ! رنیم رهیگیهمه دلشون م یوقت یدانیکه م ییهمان جا ایچادر بردار و ب هیو گفت:  دیکش یاه

 حرم؟  یرفت ییتو تنها يا وانهید

  ایبدو ب اره

 امدم  باشه

  رونیاز خونه زدم ب نیبرگشتم داخل خانه و چادرم را برداشتم و سوار ماش رونیرا قطع کردم ونفسم را دادم ب یوشگ

 کجا رفتن؟ اه اصال به من چه اون ها کجان؟  یعنی ستیکس خونه ن چیکه ه جالبه

 بهتر ازاون جا ! يو چه جا کنهیم یهاش را اون جا خال یحرم و دلتنگ رهیپارسا مرده همش م یاز وقت سویگ

 شدم و چادرم را سرم کردم نگیگذر داخل پارک ریو از ز دمیرس

 رفت بپرسم کدام صحن است؟  ادمی يوا يا

 اش را گرفتم شانس من انتن داشت  شماره

  سو؟یگ ییکجا

  ؟ییکجا تو

  ؟یکدام صحن نمیخنگ خدا بنال بب يدیرا با سوال جواب م سوالم

 ایب يوددار الحجه ز رمیادب دارم م یب

 يبا باشـه

 ام زنگ خورد  یان جا بودم که گوش يها کیرا قطع کردم و راه افتادم سمت صحن نزد یگوش

 جواب دادم  نییکه برم پا نیاز ا قبل

  الو

 رژا؟  ییکجا

  دیلرزیم صداش
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 شده؟  یچ سالم

 دخترم؟  ییفقط گو کجا ستین يزیچ

 شده؟  یامدم حرم چ سویگ با

 راحت شد  المیخ یچیه

 افتاده؟  یمن ناراحت شد اتفاق الیبابا حاال خ يا

 بابا  نه

 !نیکنیم یرا ازم مخف ییها زیچ هی نیدار یول

 بهشت رضا؟  يمگه با ارسام نرفته بود یبابا دختر دست بردار راست يا

 امدم حرم  سویبا گ ستیخانه ن یکس دمیخو من را گذاشت خونه ورفت شرکت منم د چرا

 جا؟  نیا ادیام امشب مارس یراست ایزود ب شب

 گفت تو شرکت کار داره دونمینم

 بده خداحافظ يبزن و بپرس بعد هم خبرش را زود زنگ

 مامان صبر کن الو  الو

 بابا اصال دوست نداشتم بهش زنگ بزنم يا

تو گوشم بوق  يخفه اش کردم و صدا یکن یتو از خدات که اشت گفتیم یکیته دلم  یاجبار شماره اش را گرفتم ول يرو از

 دیچیپ

 الو

 حرص گفتم: الو با

  سالم

  ؟یخوب سالم

 شده؟  یچ

بدونه  خواستیجون م وایگفتم: ش کردمیکه به زحمت چادرم را جمع م يرا با لحن حرف زدنش خورد کردهمان جور اعصابم

 نه؟  ایجا  نیا يایامشب م

 کرد و گفت: نه بهت گفتم که تو شرکت کار دارم  يا سرفه

  باشه

  ؟يارند يکار

 دلم گرفت و ارام گفتم: ارسام زدنیرا م یقشنگ يبه نقاره خونه افتاد که داشتن نوا نگاهم

 نرم شده  کمیاونم  انگار
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  بله؟

 شد ؟!  یجونم حاال چ یگیجور موقعه ها م نیا شهیکوفت و بله هم يا

  ؟يو گفتم: ازم دلخور ایرا زدم به در دل

 خداحافظ دمیبا شدت گفتم: باشه فهم نیهم يبراحرف بزنه  خواهدینم دمیفهم امدین صداش

 ! نییو رفتم پا یعجله رفتم سمت پله برق با

 همان جا زار بزنم  خواستیم دلم

 هات غرق شده؟  یکردم کنارش نشستم دستم را رگفت: چته باز چرا کشت دایرا پ سویگ قهیرا نگه داشتم بعد پنج دق خودم

  ؟ین تو خوبولش ک یچیا تکون دادم و گفتم: ه سرمر

 ! کنهیارامم م یلیجا خ نیبهترم ا اره

 دادم و زانو هام را بغل گرفتم  هیرا به سنگ تک سرم

  سو؟یگ

 دلم  جون

  ؟یچه خبر؟ باهاش در ارتباط ایگرفت اما گفتم: از عرش خنده

 است اون واقعا با معرفت و مهربون  پرسهیو حالم را م زنهیو گفت: اره هر ر.وز بهم زنگ م دیکش یاه

  ؟یچ امیزدم و گفتم: پ يشخندین

 اون مال بچه سوسول هاست! رمینخ يقدر فضول شد چه

  سویگ ییبچه پر.و یلیازش گرفتم و گفتم: خ یشگونین

 من سوسولم؟  یعنی

  ؟يریگیبه خودت م یچ يرا

 با ارسام جونت؟  یکنیکار م یتو چ دهیهم م امیچرا پ یراستش را بخواه یول

 ندارم  را نزن حوصله حرفش

  ن؟یباز دعوا کرد هیچ

 ...  یالک یالک یول اره

  ؟یبهش گفت یچ

خوب  یحق با تو است ارسام زود ناراحت شد ول دیبگم شا یچ دانمیکردم سرش را تکان داد و گفت: نم فیرا براش تعر ماجرا

 بود هیحرف تو هم پر از کنا

  طمیشرا نیمام بشهاالن تو بدترهر چه زود تر ت خواهدیدعا را باز کردم و گفتم: دلم م کتاب

  ؟یکه چ یعنیطرز حرف زدنت حاال  نیولمون کن با ا اه
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 ! ترسمیکه م نیمنظورم ا سویگ يشعوریب يایخ

  ؟یچ از

 نه؟ ! ایکه ارسام مال منه  ستمیدارم هنوز مطمئن ن يحس بد کیاتفاق ها  نیبعد همه ا راستش

 ایرا بکن سر عقل ب ارتتیات هم ول کن پاشو دو رکعت نماز بخون ز یالک يحس ها نیا نمیهولم داد و گفت: پاشو بب سویگ

 یزنینفوس بد م

 هو ننه قمر ننه بزرگ اقا جونم ! نیع يو گفتم: درست شد دمیخند

 دمیخند زیر زیکند و ر شگونمین

 رونیب میو امد میو بعد دوساعت بالخره دل کند میرا خوندم و چند تا دعا با هم خوند نمازم

است از ته دلم  ایعرش دمیباز شد فهم ششیمهربان ... ن اریبه صفحه اش انداختم نوشته بود  یاش زنگ خورد نگاه یگوش

  کنهیم یبراش خوشحالم که دوباره شاد و داره زندگ

 نگیتو پارک ایتمام شد ب کتونیج کیبهش زدم و گفتم: هر وقت ج يا تنه

 رژا  يشعوریب یلیلب گفت: خ رید چادرش را جمع کرد و زکه با تکان من تعادلش را از دست داده بو سویگ

 بهش گفت که به خجالت گفت: نه نه با تو نبودم یچ ایعرش دونمینم

 

و سرم را کردم تو جزوه  دمیار ته دل کش یاه خوندمیمدت مشروط شده بودم را م نیکه تو ا ییخانه نشسته بودم و درس ها تو

 درس بخونم  کمیو کتاب هام تا 

  زدمیگاز م ارمیو خ کردمیهم نگاه م ونیو تلوز دادمیم امیو پ خوندمیداشتم درس م مثال

 !گنیم نیفعال به ا ادم

  ه؟یجون و کاوه خان که تازه رفتن پس ک وایزنگ در بلند شد ش يصدا

 خانم است اومده شام درست کنه ...  ینازل حتما

 برگشتم رو مبل ولو شدم را زدم و  فانیتو دهنم بلند شدم و ا اریجور با خ همان

 یکیبود اخه تازه از دانشگاه برگشته بودم و جزوه را تو اون  ختهیبودم موهام بهم ر دهیو شلوارك قرمز پوش یتاپ مشک هی

 دستم دادم تا بتونم کانال را عوض کنم

 بود! سویام چند بار خودش را کشت تا نگاهش کردم گ یگوش امیپ

 باز شدن در خانه هم امد سرم را بلند نکردم  يرا باز کردم همزمان صدا امیپ

 )ي) ( نه بابا کلفت شديدیکه جواب نم يسرت کدام گور ری(خ

 بسته شد  شمیاز ته دل کردم تا چشمش افتاد به ارسام ن يا خنده

  ؟ییسالم تنها کیسالم کردم از حالت صورتم خنده اش گرفت و گفت: عل عیشدم و کنترل افتاد سر خیس
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 بهم نزده  یمن ازش دلخور بودم دو روزه رفته و زنگ یم نبود ولصورتش اخ تو

 رو مبل و گفتم: اره نشستم

 تو سرم ...  دنیکوب یشده بود که م یخیپاش مثل م يمهمه صدا یلیخ میفکر کنه برا خواستمینم يو یرا دادم سمت ت نگاهم

 ندادمتو حلقم بازم محلش  رفتیعطرش داشت م يشده بود چون بو کمینزد انگار

 رز قرمز رفت تو دماغم هی يدفعه ا کیکنارم و ارام صدام زد جوابش را ندادم  نشست

  ؟یکنیم نیبا تشر گفتم: چرا همچ دمیارسام را د طنتیعطسه افتادم سرم را برگردوندم و چهره پر از ش به

 شد شهیپر رنگ تر و چشم هاش پر روتر از هم لبخندش

 /هیدارم حرف دوست

 خسته شدم؟ ! شیریبگ یخواهیمه داد: نمکردم و ادا اخم

 يچه قدر وزن داره که خسته شد مگه

 اون خسته نشدم از قهر تو خسته شدم از

 تو؟  ایمن قهر کردم  ؟یگفتم: چ عینگاهم کرد سر ییپرو با

  ؟یت کشمن ياومد ؟یچ یعنیکه بغلم کنه مخالفت کردم و گفتم: االن  نیقبل از ا یسمت خودش ول دیبازوم را کش ارسام

 من؟  ؟یچشم هاش گرد شد و گفت: ک ارسام

 خوب ...  اره

زود  یلیدارم خ ياخالق بد کیمن  یگفت: راستش رابخواه کردیمن را باز م يجور که داشت با دست هاش اخم ها همان

 شمیم یعصبان

 قدر بد بود که ...  نیحرفم ا یعنیگفتم: دو روز گذشته  يدلخور با

 ختیبهم ر فقط اعصابم را زمیعز نه

 نزدم يکه حرف بد من

 درسته؟  یاز حرفتم منظور داشت یول

 شد تو چشم هام ...  رهیکردم چونه ام را گرفت باال و خ يو با انگشت هام باز نییرا انداختم پا سرم

 نبودم ! يجور نیشدم چون اون اول ها که ا ریاست؟ فکنم جو گ يا غهیچه ص نیا دانمینم دمیخجالت کش بازم

  ؟يدیجور در حال رنگارنگ شدن بودم که گفت: من را بخش همان

 مرد چه قدر مغرور است ! نیاه ا ؟يکرد یبابا مگه عذر خواه يا

 !بخشمیمنم تو را م یناراحت شدم ول یلیکه خ نیگفت: با ا عیتکان دادم اونم سر یلیم یرا با ب سرم

 ! نیدار فیو تشرپر یلیمحترم خ ياش زدمو گفتم: اقا نهیبه س یشدم و مشت يکفر

 را مشخص کنم! فمیزود تر بگو تکل یخواهیکه هست اگه نم نیزد و گفت: هم يلبخند
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 سمت خودش و افتادم رو مبل دیخواستم از رو پاش بلندشم که من را کش غیج با

  ؟یکنیکار م یدختر بد چ يو گفت: ا دیغش خند غش

 !یبد جنس یلیاون شب افتادم و گفتم: خ ادی اریاخت یب

 شد تو چشام! رهیاش قطع شد و خ هخن

 !جدهیه یچرا زد کانال منف نیبا با ا يا يکپ کردم ا منم

 رونیب میو بعدش گفت: پاشو بر دیکش یبلند شم که مانع شد ارام صداش زدم نفس خواستم

 ذوق گفتم: کجا؟  با

 !يجا که تو دوست دار هر

 حالم عوض شد ! یسادگ نی... به ا نیهم

 داره نییرا به خنده داد ... چه قدر عشق باال و پاخودش  يجا يدلخور

 و بعدش خوشحال یلحظه ممکن ناراحت بش هر

 ...  رهیگیرا تو قلبت م نهیک يو بخشش جا ادیاز اخرم دلت به رحم م یهم که بکن يهر کار یول

*** 

 بودم یخودم راض پیزدم از ت يانداختم لبخند نهیا ياخر را به خودم تو ينگاه ها ستادمیا يقد نهیا يجلو

 گرفتم  يا قهیدوش چند دق هیعطر را برداشتم و باهاش  شهیش

 در امد برگشتم ...  يصدا

بود فکنم از لباسم خوشش امده بود خداکنه  یچشم هاش برق قشنگ يبود تو ستادهیتو چارچوب در ا نهیدست به س ارسام

 نگه  يزیچ دیپشتش را د یوقت

 ...  نمیگفت: دور بزن بب ارام

 زدم و گفتم: چطوره؟  یو چرخ دمیکش یها

 ...  یول ينشان نده سرش را خم کرد و گفت: خوبه واقعا ناز شد خواستیم یرفت تو هم ول کمیاش  افهیق

  ؟یچ یچشم هام را گرد کردم و گفتم: ول عیسر

 بازه! یلیلباست خ پشت

 ردم و پشت لباس را نگاه کردمبا سماجت سرم را کج ک رهیبگ رادیتوقع داشتم ا یخورد تو ذوقم ول کمی

 خودشم نگاه کنم  يخواستم جلو یاز سرشانه هام باز بود البته قبلش ده بار نگاه کرده بودم و سانت گرفتم ول نییتا پا کمی...  

 که خوبه! نینده ا ریقدر گ نیا کنمیسمتش و گفتم: خواهش م برگشتم

 !يهاش را انداخت باال و گفت: هر جور دوست دار شانه

 ...  یگفتم: من دوست دارم تو دوست داشته باش يدلخور با
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 !یخود دان گهیمن که نظرم را گفتم د خوب

 شدم یعصب

 شده بود ! پیانداختم المصب واقعا خوشت دشیسف ونیاش و پاپ یمشک راهنیو پ دیبه کت شلوار سف ینگاه

 نزدم  یو انداختم رو شانه هام حرفبرداشتم  یحوصله رفتم سمت کمد و شال یبده ب ریبهم گ دیبا یچرا ه اه

  فمیسمت ک رفتم

 بگه  يا گهید زیچ هی خواهدیم دونستمیامد به سمتم م ارسام

بده  ریجور مسائل بهم گ نیبه خاطر ا خواستیچون ازش دلخور بودم نگاش نکردم دلم نم ینگاهش خسته شدم ول ینیسنگ از

 روش عوض کنه  نیا خاص خودم را داشتم را با يکه قبال اخالق ها یو من

 برگشتم طرفش دمیرا تو دست هاش گرفت لرز بازوم

 يو فکر ها نهیبب يجور نیتو را ا یخودم نخواهم کس ریکه غ يبه من حق بد ذیو گفت: با دیپوستم کش يبا انگشتش رو ارام

 در باره ات بکنه  يبد

 نگفتم ! يزیهام را مثل خودش باال انداختم و گفتم: من که چ شانه

چشم  ینزد ول یام و ادامه داد: زبونت حرف ینیانگشت هاش زد رو ب ازی کیعادتش شده بود با  نیام گرفت و باال اورد ا هچون

  زمیچون به نفع خودت است عز یکارو بکن نیبه زور ا یشدن من دوست ندارم تو بخواه يجور هیهات 

 و گفتم: باشه قبول  دمیکش یاه

 باش یدختر خوب اخم هات را باز کنه و گهید خوب

 منتظرتم نییزدم و رفت سمت در و گفت: پا یکوچک يلبهند

 ارنجم دستم انداختم و راه افتادم يرا رو فمیکردم ک میسرم تنظ ياتاق را بست پالتوم را تنم کردم و شالم را رو در

 هفته قبلمون بودم  يراه همش به فکراون دعوا يتو

 گناه کنم خواستیاز اصل موضوع نبود دلم نم يخبر گهید یکردم ول یکه با ارسام اشت نیا با

 نداشتم نگاهمون به هم با گناه الوده باشه دوست

دوست دارم زودتر به  ستین یراض یکیدل من  یعشق است نه گناه ول نیو بگن ا ادیها مسخره ب یلیاز نظر خ نیا دیشا

 است ...  یخدا هم از ما راض گهید يارسام محرم بشم اون جور

 اش را حل کنه  یخان با کمک ارسام تونست مشکل مال کاوه

  دیرس خواستیکه م یبالخره به اون شناختیچند روز جشن ان قدر خوشحال بود که نگو سر از پا نم نیا يملود

 امیام در ب یحوصلگ یو ب یتا از اون حالت کسالت کردیم یراه همش باهلم شوخ يتو ارسام

من بودن با  يام من ... ارزو یعجب احمق کنمیحسادت م يملود یدارم به خوشبخت دیاش دانمیگرفته بود نم یلیدلم خ اما

 مون بود  یارسام و خوشتبخت
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 بازم گرفته ام  ستین نمانیب یمشکل چیو ه میحاال که با هم خوب اما

 میم وارد شددوش ه هیو دوش  میدیش ادهیکپ نیطرقبه گرفته بودن از ماش يکع تو يبه باغ تاالر میدیربع رس هی بعد

 يریکه تو زمستان جشن بگ ياخه دختر خنگ ان قدر هول بود ارمیلباسمرا در ب خواستیدلم نم نیهم يسرد بود برا یکم هوا

 اه ...  يمردم را زابراه کرد

 داخل تاالر مشخص بود  يها يدور نور پرداز نیاهنگ همه جا را برداشته بود و از م يصدا

 دنیهنوز نرس نایجون ا وایو گفتم: ش ستادمیا

 يهوا سرده گفت: تو برو داخل سرما نخور دیکه د ارسام

 قدر لجباز نباش نیامد به سمتم و هلم داد سمت در و گفت: ا میبا هم بر کنمیبابا هوا خوبه صبر م نه

م.ز.  سویبه قول گ يجور نیاه چه قدر بده ا گمینه نم گهیم یشدم و هر چ لیزل دایحرفش گوش کردم و رفتم داخل جد به

 بدبخت ... خو دوسش دارم نمخواهم ناراحت بشه  لیمرد زل گهیشدم همش بهم م

 ها  شهیشازده رو نده سوارت م نیقدر به ا نیدختر جون ا ي: خاك تو سر شدگفتیجا بود م نیا سویاگه گ االن

  کردیخنده و مسخره ام م ریز زدیهم غش غش م بعد

پر از  ياز نگاه ها کردیبود و با همه با احترام رفتار م یمهربان و خوش اخالقپسر  نایبهمون خوش گذشت س یلیشب خ اون

 که چه قدر دوسش داره  دیفهم شدیم سویعشقش به گ

 ازش داشتم يادیانگاز انتظار ز یبزنه ول یبکنه حرف يارسام کار خواستیب بعد از رقص دلم م اونش

  ده؟یم یصبرش چه معن نیا دانمینم

  نوشتمیجزوه م ادیز یبا خستگ داشتم

  کنهیپاك م عیو سر سهینویتند م یلیاست چون خ يبد اخالق و عقده ا یلیخ دمونیاستاد جد نیا

 نکردم یتوجه لنتیگذاشته بودمش رو سا دیلرز بمیتو ج یگوش

 ام دوباره شروع شد  یگوش برهیو نگیرفتم سمت پارک رونیکه تمام شد اومدم ب کالس

 جواب دادم عیسر ارسام است دمیکردم د ینگاه

  سالم

  زمیخانوم عز سالم

  ؟یخوب

 با شما هم کالم بشم و بد باشم  شهیمگه م اره

 ها ! شهیبغلم جا نم ریز يدیکه م ییهندوانه ها نیا ارسام

  يبرینداره با فرغون م اشکال

  ؟ییو اون گفت: کجا دمیخند
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  ؟یچ يبرا

 خونه  گردهیبرم یخانومم ک نمیبب خواستمیم یچیه

 واقعا خانومش بشم  يروز هی شهیم یعنی شدیاز طرز حرف زدنش داشت اب م دلم

 ...  الو

 شده؟  یخونه حاال چ رمیبعد از اون م رهیسخت گ یلیخ دمونیاستاد جد نیبخرم ا دیعجله گفتم: قراره برم چند تا کتاب جد با

 برو خونه ! يفردا زود يرا بذار برا دنیخر کتاب

 افتاده؟  یاتفاق یکنینگرانم م يدار کردم و گفتم: ارسام تعجب

 باش یقدر سوال نکن و دختر خوب نیا گهیدارم د يحتما کار افتهیب یاتفاق دیبابا مگه با ياصرا رگفت: ا با

 ستمینبودم و هنوزم ن یکردم انگار قبال دختر خوب دایپ يکلمه اش الرژ نیا به

 خونه! رمیم گهیساعت د هی باشه

  یشینم مانیپشمطمئن باش  زمیعز ممنون

 فعال باش

  يبا

 را خونم  امیمتن پ یرو صندل ذاشتمیکه کالسورم را م يشماره ناشناس همان جور هیدارم از  امیپ دمیرا که قطع کردم د یگوش

 سپهر) میحرف بزن ایبار هم که شده ب نیاخر يبرا کنمی(خواهش م

 را پاك کردم و محلش ندادم  امیپ دارهیچرا دست از سرم بر نم وانهید نیا دیام سوت کش کله

 خر شدم و جواب دادم  یهمان شماره است خواستم جواب ندم ول دمیام زنگ خورد نگاه کردم د یگوش

  الو

  رژا؟

 ! گهیولم کم د يداریچرا دست از سرم بر نم يازارم بد یخواهیو گفتم: م دمیکش داد

 دمیرا شن فشیناله ضع يصدا ادیداد و فر يبه جا یکه بازم داد بزنه و خودش را تبرئه کنه ... ول الن

 کنمیکنم تمنا م تتیاذ خواهمیباور کن نم نمیهم تو را بب گهیبار د هی یذاشتیکاش م يمن را ببخش ... من متاسفام ا رژا

 گذشته را از رو دوشم بر دارم ياز گناه ها يکمکم کن تا بار

 عیسر یلینکرد و خ غیاز سپهر کمک خواستم ازم در طیرامن تو اون ش یکار کنم؟ وقت یچ داستمیسوخت نم شیبرا دلم

 خودش را بهم رساند 

 کار کنم؟  یچ ایخدا

ات را  یراحت زندگ الیحاال با خ بخشمتیم یدادم و گفتم: از همان اولم گفتم که اگه کمکم کن رونیرا از پشت تلفن ب نفسم

 دمتیبکن من بخش
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 ناله اش دوباره عذابم داد يصدا

 ازت بکنم  یخواهش هی تونمیم یهست یرژا تو دختر مهربون ممنونم واقعا

  ؟یشدم و گفتم: چه خواهش کالفه

 حالم بده رژا من قرص خوردم یلیخ

  ؟يکار کرد یچ وانهید ه؟یهام گرد شد و گفتم: منظورت چ چشم

 رمیدادم که بم حیترج نیهم ينتونستم خودم را بدون تو بدونم برا گهیاز مرگ هم سخت تر بود د مینداشتن تو برا تحمل

  ؟يرا از کجا دراورد اتیچرند نیا ؟یگیم يدار یمعلوم هست چ "زدم و گفتم  داد

کاش  يا یول يدید انتیکه بهت بد کردم و نارو زدم و خ دانمیدوستت دارم دختر جون م یلیخ يدیکه من را بخش خوشحالم

 بهت ثابت کنم که خودم را  يدادیبهم اجازه م میکه با هم بود یفرصت نیتو ا

 ...  رهید یلیخ گهید ی... ول یول

 !شتیمپ امیسپهر بگو م ییو گفتم: کجا دمیکش ادیفر

 بده حاللم کن  یلیرژا حالم خ رهید گهیاست د دهیفا یب یکه کجاست ول یدانیاالن خونه ام م من

 لرزان گفتم: الو سپهر حرف بزن تو را خدا سپهر ...  ییو با صدا دمیکش غیج

 خودت کمکم کن  ایباعث شد بلرزدم خدا یاد گوشاز بوق

 يادیبود از پشت بزنه بهم با ترس ز کیپژو نزد کیان قدر عجله داشتم  ابانیتو راسته خ دمیچیسرعت از داخل استقالل پ با

من  ؟یچ رهیکرده ... بم یاگه سپهر به خاطر من خودکش ؟یچ رهیبد بود اگه اون بم یلیدور زدم و داخل سجاد شدم حالم خ

 وقت خودم را ببخشم ! چیه تونمینم

 باز نکرد  یزنگ زدم کس یهر چ نییخودم را پرت کردم پا بایدر نگه داشتم و تقر يجلو

 بشه ازش برم باال؟ ! دی... شا واریشدم نگاهم رفت رو د دیام نا

 باز شد  یکیت يبرم امتحان کنم که در با صدا خواستمیم

 واحدش ...  يداخل ساختمان و جلو و بعدش اطیرا رساندم به ح خودم

 مقصرش منم ...  رهیزنگ بر نداشتم بغض کردم اگه اون بم يرا از رو دستم

 دمینشن یجواب یزدم و اسمش را صدا زدم ول ادیفر

اومد به اورزانس زنگ بزنم تا خواستم دکمه اتصال را بزنم در  ادمی شکستمیو در را م داشتمیقدرتش را م خواستیم دلم

 مانش باز شد اپارت

 فکر نکردم و رفتم تو  یچیبه ه گهیبهت نگاهم به رو به رو بود د با

 دور اطراف را نگاه کردم نبود  یچ هر

 در راباز کرد؟  یک پس
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 و اشپزخانه  ییرایبه پذ شدیم یرا بستم و داخل راهرو شدم ... راهرو اش دو طرفه بود و منته در

  دمیخودم را عقب کش دمیامد جلوم ترس کهویر بشم سپه ییرایکه خواستم وارد پذ نیهم

 ! ؟يگفت: بالخره اومد يخوردم همان جور کهیشده بود بهم ...  رهیبود خ ستادهیا نهینگاه کرد دست به س بهش

 يمن را ترسوند یلیخ ؟يرا قطع کرد یتو چرا گوش نمیزنگ بزنم به اورژانس بب دیعجله و استرس گفتم: حالت خوبه ... با با

 لحظه فکر کردم که ...  هی يبرا

 زد  يشخندیاز منم سالم تر بود ن يافتاد انگار تشیتازه نگاهم به وضع کردینگاهم م يجور هیخودم امدم ... سپهر  به

 کاسه است؟  مین ریز يکاسه ا دمیشدم فهم رهیو کلک بود تو چشم هاش خ لمیف همش

 حالت خوبه؟  یکنیاه مبهم نگ يجور نیارامش گفتم: سپهر ... تو ... چرا ا با

 من خوب خوبم  ییجا نیام حاال که تو ا یکرد و گفت: اره عال يا خنده

 جا برم  نیزود تر از ا دیداره ... با یینقشه ها هی دمیحالش خوب نبود فهم گفتیم دروغ

و فرصت عکس خودش را بهم رساند و مچ دست هام را گرفت  يادیز یلیقدم رفتم عقب شصتس خبر دار شد با سرعت خ هی

 العمل بهم نداد 

 به گوشم زد  یمحکم یلیبکشم که س غیشد خواستم ج یدلم خال ته

  کنهیرو من دست بلند م یاشغال به چه جرعت یعوض نیدردش مچاله شدم رو زم از

را از دستم  یخونسرد نوك سرنگ یلیسپهر خ دمیبازوم حس کردم روم را که برگردوندم د يتو یلحظه احساس سوزش هی

  دیکش رونیب

 کرد ...  قیبود که بهم تزر یکار کنم؟ اون چ یرا خورده باشم حاال چ یعوض نیگول ا شدیبهت بهش نگاه کردم باورم نم با

 خودت نجاتم بده ! ایخدا

 نگاهش کردم  خوردیکه تلو تلو م يجور نیهم

 کار کردم؟  یمگه من چ یکنیرا مکار  نیا ي... چرا دار دهیم یکار هات چه معن نیتحمل نداشتم و گفتم: ا گهید

ها منتظر امدنت بودم  نیزود تر از ا زمیعز يخوش امد یلیگفت: خ يتکان داد و با لحن مسخره ا لکسیر یلیرا خ سرش

 دمیکشیم يات چه زجر ياز عذاب دور یدانینم

را  زمیارزش جون عز یخاطر تو بمن به  يرژا؟ واقعا فکر کرد یقدر ساده لوح نیتو ا یعنی "گفت  يزار یزد و با ب يپوزخند

 اره ...  کنم؟یم یو خودکش ندازمیبه خطر م

کارو  نیاون قدر ارزش داشتم که تو ا ؟یمن چ یتو جام گفت: ول ختیریرا م نشیکه با شامپا یهاش را داد باال و در حال ابرو

  يدر حد من نبود فیح ی... ول يکرد

 ...  يامردن هیتو  یزدم و گفتم: خفه شو اشغال عوض غیج

 خنده ... صداش همه خانه را برداشته بود  ریز زد
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 رونیجا برم ب نیاز ا دیشدم سمت در من با زیخ میعجله ن با

  دیکش ریپتم ت دیکوب واریحرکت خودش را بهم رساندو با دو تا دست هاش گلوم را گرفت و من را به د هی با

هستم  یکه گفت یی: اره همه اون هادیزل زده بود تو چشم هام و غر اون اشغال با خشم و نفرت یول امدیداشت بند م نفسم

 امارت را ندارم هــ ـا! یکنیفکر م یهرزه کوچول هیتو هم  یول

 التماس افتادم و گفتم: سپهر ... تو را خدا ... ولم کن  به

 ...  گفتیم يجور نیتر کرد وهم شیفشار دستش را ب یاون وحش یول

 دارتون هیما يرو هم و بعدش با پسر عمو یختیرم اول با اون خوشگل پسر رامارت را ندا یکنیم فکر

 دمیدیچشم هام م يبه خس خس افتادم داشتم مرگ را جلو گهید

 حال شد دست هام از دور فشار حلقه دست هاش کنده شد  یهام راد بستم بدنم ب چشم

 کردم و به سرفه افتادم هام  هیرا وارد ر ژنیو با ولع اکس نیرها شدن گردنم افتادم زم با

از دست من قصر در  یکه تونست یهست يکار ناتمام دارم تو تنها دختر هیباهات  کشمتیگفت: نه ... االن نم یحالت عصب با

 یو سالم بمان يبر

  کنمیرا باهات تمام م شمیتمام سال ها پ مهیحاال ... اونم امشب ... کار نم اما

تو خوابت  یمار ا هم گرفت يحرف ها را ندار نیکردم و گفتم: تو عرضه ا دایجرعت پ نیهم يبهتر شده بود برا یلیخ حالم

 بدم ياجازه ا نیبهت همچ ینیبب

بود؟ حوصله درد  یکردم چ قیکه بهت تزر ییاون دارو یکنیفکر م يریشگیپ زمیعز يریشگیکرد و گفت: پ یکیستریه خنده

 دهیاثر خودش را نشان م گهید قهیکه تا چند دق کردم قیبهت تزر یهوشیب يدارو نیهم يسر نداشتم برا

 گرفتم  جهیسرگ دمید گفتیداشت راست م یعوض اون

 به فکر چاره باشم  دیکنم با هیدگریارسام و صورت خندانش باعث شد بغض کنم ... نبا ادیفرار کنم  دیبشه با يطور نیا دینبا نه

 در و بازش کردم  سمت دمیتا جامش را دوباره پر کنه پر زیرفت سمت م سپهر

 شد با دستش بازوم را گرفت و پرتم کرد تو راهرو دهیکه مانتوم از پشت کش رونیشدم و خواستم برم ب دواریام

 داشتم رفت سمت در و قفلش کرد خودم را کشاندم تو اتاقش و در را قفل کردم  يدیشد جهیسرگ

 در را بشکنه  خواستیم اددیپشت در شروع کرد به فحش دادن و تو همان حال دررا هل م امد

ام پرت شد  یو گوش دمیکش غیج نیزم يکه با باز شدن در و افتادنش رو رمیام را برداشتم و خواستم شماره ارسام را بگ یگوش

 یها رفتم به سمت گوش کیسرام يرو

 تخت  يم کرد رو... پرت یفرار کن یتونیم یکنیاشغال فکر م یلگد زد به پهلوم و گفت: عوض هیو مانع شد  دید سپهر

 کرده بود  سیو اشک تمام صورتم را خ کردمیخدار ا صدا م فقط

 خدا خـدا کمکم کن! دیبشم ... نبا دینا ام دی... نبا کنمیمن التماس نم نه
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  زدمیم غیتخت خودم را رساندم کنار تخت و مچاله شدم و ج يامد رو رفتیم یکیتار اهیهام داشت س چشم

  دیشنینممن را  يکس صدا چیه یعنی

 شدم  دهیتخت کش يپام را گرفت رو مچ

که تو دستم بود را برداشتم محکم زدم تو  يزیچ نیسمت خودش دستم را دراز کردم و اول دیکشیکه من را م يجور نیهم

 سرش 

ت ان اومد در قفل اس ادمیخواستم برم سمت در که  نییتخت پا يناله اش حالم را بد کرد با مشت و پرتش کردم از رو يصدا

 هیتک واریکه بود در را باز کردم و خودم را رسوندم تو اسانسور و به د یبا هر بدبخت دمیدیرا دو تا م یقدر حالم بد بود که همه چ

 دادم 

 داشتم  یبیگرفتم سر درد عج واریکه دستم را به د افتادمیم داشتم

 کردم  تمیبه وضع یدنبالم نگاه ادیکه ب دمیترسیم همش

 بکنم شیکار تونستمینم گهیشده بود شال سرم نبود دپاره  مانتوام

 رونیاز اون جهنم برم ب خواستمیم فقط

را  کیقفل اتومات نیهر جور بود خودم را رسوندم تو ماش یبود همان جا غش کنم ول کینزد نیدو دفعه خوردم زم اطیح يتو

 ! دمینفهم یچیه گهیفرمان گذاشتم و د يزدم و سرم را رو

  دمیاز خواب پر ادیفر يصدا با

 داشتم ! يدیتهوع و سر درد شد حالت

 ها به خودم امد  شهیخورد شدن ش يبا صدا دمیدیرا تار م زیهمه چ دادیاون همه داد و ب يتو

 را شکسته بود  نمیماش شهیبه هوش امده بود و با اجر ش یسپهر عوض اون

 جونم انداخت  يتو ينعره اش رعشه ا يصدا

 ...  یفرار کن زارمیرژا نم کشمتیم يدیفهم کشمتیم يکه کرد يکار به خاطر ییهر جا دختره

  گشتیدستش دنبال قفل در م یکی.دوباره با دستش گردنم را گرفت وبا اون 

 در مقابلش تکان بخورم تونستمیحال بودم و نم یهنوزم ب من

 هیگر خواستیبسم اهللا گفتم دلم م هی و چییفرمان دستم را بردم سمت سو يبود سرم دوباره افتاد رو نیهواسم به ماش همه

 کار ها نبود  نیوقت ا یکنم ول

و  دمیکش غیباز را کامل باز کرد ج مهیاش در ن گهیرا روشن کردم دست اورد سمت موهام و من کشاند و با دست د نیماش تا

 گاز گذاشتم  يپام را رو

 رونیبود با سپهر پرت شم ب کیرا از دست دادم و نزد تعادلم

 ...  نیپام را گذاشتم رو گاز و سپهر خورد زم رفتیبه چپ و راست م نیماش
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 بود در را بستم يبا هر جون کند رفتیباز بود و سرعتم هر لحظه باالتر م در

 ...  هیگر ریگوشه خلوت زدم کنار ان قدر حالم بد بود که زدم ز هیکالهدوز شدم و  داخل

 ر کنم؟ اون نامرد من را خرد کرد بازم طعم شکستن و له شدن را تجربه کردم کا یبود ... حاال من چ یبتیچه ممص نیا ایخدا

 خودم بود ! ریتقص همش

 رفتنش را ندارم  يبرگردم خانه اصال رو يطور چه

 افتادهین یاتفاق چیارسام نگاه کنم و به خودم بگم ه يتو چشم ها يچطور

 حد نیخفت تا ا ایخدا

 بودم؟  يزیچ نیهمچ کردم که مستحق ی... مگه من چه گناه 

 را روشن کردم و راه افتادم  نیبهتر شد ماش کمیکه  حالم

  ستیشده دست بردار ن یحال و روزم تا نفهمه چ دنیجون با د وایبرم خانه ش تونستمینم

  نهیبب يجور نیبذارم ارسام من را ا دینبا

رفت تو از در  نیباز کرد تا ماش میدر را برا مانیابق پ... دو تا بوق زدم تا مش قربان باغ بان س مانیپ یمیسمت خانه قد رفتم

 چمن ها ولو شدم  يو رو رونیامدم ب

 برات افتاده؟  یگفت: دخترم چه اتفاق یوضع اشفته ام با نگران دنیسرم و با د يقربان امد باال مش

 ؟ امشب تنها باشم باشه خواهمیم ستمیجا ن نیزنگ زد بگو من ا یاگه کس یچیبغض گفتم: ه با

 خانوم شما حالتون خوب ...  یول

 نگو  يزیکس چ چیبه ه کنمیرا قطع کردم و گفتم: ازت خواهش م حرغش

کردم که  هیتخت و ان قدر گر يافتادم رو مانیکشاندم رفتم تو اتاق سابق پ الیرا تکان داد بلند شدم و خودم را تا و سرش

 خوابم برد یک دمینفهم

 چشم هام را باز کردم  ندخویم میکه داشت برا یکی يصدا با

 هیصدا شروع کردم به گر یتکان نخوردم و ب دید یخوشحال شدم سرش رو تخت بود و من را نم یلیاست خ سویگ دمید

 کردن 

 ...  خونهیداره م یاومد چ ادمیکه گوش کردم  کمی

 گلناره را از  اریله  یآهنگ کرمانج میاون لهجه قشنگ اش داشت برا با

  خوندیدل م ته

 گلناره ارهیله  ارهیله  نمیپر غمگ رویکو ا زا

 هواله ارهیله  ارهیله  نمیدگر نانیله ب چاو

 گلناره نمیژه ته از ناو شانین
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 گلناره نمیژه ته از ناو شانین

 من گلنار من اری يا نمیغمگ یلیکه امروز خ من

 من دوست من اری يدوزم ا یبه چادرها م چشم

 گلنار من نمیب یاز تو نم ینشان

 گلنار من نمیب یاز تو نم ینشان

 گلناره ارهیله  ارهیله  هیدل من کار درد

 هواله ارهیله  ارهیله  هیجان من خار قصان

 گلناره امتهیق هیما دارید

 گلناره امتهیق هیما دارید

 من گلنار من اری يا هیدل من کار درد

 من دوست من اری يها جانم رو خورده ا غصه

 نار منگل امتیمانده به ق دارید

 گلنار من امتیمانده به ق دارید

 گلناره ارهیله  ارهیکشتن ژنان برن له  النیجا

 هواله ارهیله  ارهیکرن له  ریسیمن ه گلنار

 له کوچه و بازاره تنیفر وان

 له کوچه و بازاره تنیفر وان

 من گلنار من اری يرو کشتن زنان رو بردن ا جوانان

 ت منمن دوس اری يکردن ا ریمنو اس گلنار

 رو تو کوچه و بازار فروختن اونا

 رو تو کوچه و بازار فروختن اونا

 گلناره ارهیله  ارهیله  نمیپر غمگ رویکو ا از

 هواله ارهیله  ارهیله  نمیدگر نانیله ب چاو

 گلناره نمیژه ته از ناو شانین

 گلناره نمیژه ته از ناو شانین

 من گلنار من اری يا نمیغمگ یلیکه امروز خ من

 من دوست من اری يدوزم ا یبه چادرها م مچش

 گلنار من نمیب یاز تو نم ینشان
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 گلنار من نمیب یاز تو نم ینشان

 ...  يزنده کرد میرا برا ییخوندنش تمام شد سرش رابلند کرد ارام گفتم: چه خاطره ها یوقت

... اون  میتر بود کیاهر هم به هم نزداز دو تا خو میکردیم هیبغلش کردم و هردوتامون باهم گر هیگر ریمن زد ز دنید با

 من چم است ...  دیفهمیم

که به همه کردم و پاش را  ییاحمقانه خودم واز اعتماد ها يتر از کار ها شیپر بود از همه جا و همه کس ... از همه ب دلم

 خوردم

 بودم؟  يزیچ نیکار کرده بودم؟ واقعا مستحق همچ یمگه من چ کرد؟یکار م یداشت با من چ یعوض اون

  کنه؟یکار م یداره چ دیفهمیدل نداشت ادم نبود ... حس نداشت نم یعنی

 یگفت: اله کردیکه با دست هاش اشک هام را پاك م يجور نیهم دیام را بوس یشانیسرم را تو بغلش گرفته بود و پ سویگ

 ! يکار کرد یبا خودت چ نیقربونت برم بب

 اونم خجالت زده بودم  ياز رو یبگم ول قمیدرد دلم را به رف خواستیاه کنم دلم مبهش نگ تونستمینم نییرا انداختم پا سرم

 من احمق ...  یول رمیفاضله بگ وانیح نیقدر بهم گفت از ا چه

 زد ... رژا؟  صدام

 بد ! یلیخ سویگ دهیکردم و گفتم: جالم  نگاهش

 افتاد؟  ی... چه اتفاق یشک بزرگ گذاشت هی يشده؟ تو همه ما را تو یرا گرفت و گفت: حرف بزن بهم بگو چ دستم

 نه؟  ایکار کنم؟ بگم  یچ دیتعجب بهش نگاه کردم با با

به  رهیمیکه رژا خانم داره م نیایبه خونتان زنگ زده بودو گفته ب یبا اصرار گفت: حرف بزن رژا مش قربان با حال خراب سویگ

جواب  ایبه ارسام زنگ زدم  یم زنگ زد تو اون لحظه هر چمامانت به میدیکش یسه روز چ نیا شهیباورت نم نیدادش برس

  امیب ایعرشتو دسترس نبود مجبور شدم با  ای دادینم

سرت اون جا بود که  يباال میبه عجله خودمون را رسوند ختیدلم ر دمیرا شکسته د نتیماش شهیو ش میشد اطیوارد ح یوقت

 ها شده بود  تیات مثل م خزدهی يو دست و پا يشده بود دیغش کردم مثل گچ سف دنتیبا د

 مارستانیهردوتامون را با مش باقر رسوند ب ایعرش چارهیب

  ؟يچرا زنگ نزد ؟يشده بود که به اون حال و روز افتاده بود یرژا؟ چ يکار کرد یبا خودت چ تو

 انجام بدم ! دیبه بعد با نیکه از ا يکردم تنها کار سکوت

 را خوردم خوذم  يبگم؟ بگم چوب حماقت ها یچ

 داد  ادامه
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کسم خونه نبوده تا به دداد اون بنده خدا برسه ...  چیاز حال رفته بوده و ه دهیشن یوقت يانگار شدیم وانهیداشت د مامانت

به من زنگ زد و گفت که مش باقر تلفن کرده بهم گفت جون تو و جون بچه ام ... باورت  ادیکه به هوش م نیطفلک بعد از ا

 ه موندنت کار خدا بود فقط زند شهینم

 نیهم يبهت وارد شده برا يادیتو بهم گفت که فشار ز يها و بستر نهیدکتر بعد معا مارستانیب متیکه اورد ایعرش همراه

 !يقلبت نتونسته تحمل کنه و سکته کرد

 من! سکته کردم؟  ؟ینگاه کردم و گفتم: چ سویدهن باز به گ با

 نفس بکشم  یبه خوب تونستمیچون نم رفتیم نییباال و پا یو ناراحت جانیت هام از شد نهیو س دمیاسترس نفس کش با

 نشان داده طیشرا نیا ياست و خودش را تو یات ارث یقلب یناراحت ایدستم را گرفت و گفت: ارام باش رژا گو سویگ

 وقت ...  چی... ه مردمیهم سکته کرد ... اخ اگه من به خاطر اون سپهر اشغال م مانیکردم و گفتم: پ بغض

 بال را سرت ...  نی! اون ا سپهر؟

  کنهیترکم م شهیهم يبرا دومنمیکس بفهمه مخصوصا ارسام چون م چینذار ه سویترس گفتم: ترو خدا گ با

 کار کرده؟  یمگه اون چ فهممیبا دهن باز گفت: نم سویگ

 نگاه کنم ...  سویگ يتو چشم ها دمیکشیخجالت م نییرا انداختم پا سرم

 کار کرده؟  یرف بزن سپهر باهات چح رزا

 کار کنم؟  یرا بگم؟ چ یهمه چ ياست؟ چه طور یچه عذاب نیا ایخدا

  رمیمیم دارم

احساس  يدفعه ا کیاون لحظه ها حالنم خراب شد  ياور ادینپرس با  يزیاالن چ کنمیو گفتم ك خواهش م هیگر ریز زدم

 نفس بکشم تونمی... من نم سوی: گدمیشک ادیکم دارم قلب از درد مچاله شد فر ژنیکردم اکس

 !زدیبود که داشت هراسان پرستار را صدا م سویگ يصدا دمیکه شن يزینچیرفت اخر یاهیرفت و چشم هام س جیگ سرم

جون بهم لبخند زد  واینبود ش يخبر ژنمیبهتر بود واز ماکس اکس یلینفر چشم هام را باز کردم حالم خ هی ينوازش دست ها با

 لت خوبه مادر و گفت: حا

 نیبه چهره شکسته اش انداختم و گفتم: اره خوبم نگران نباش ینگاه

 را غرق بوسه کرد و با بغض گفت: خدا جواب دعاهامون را داد  صورتم

 لب زمزمه کردم: ارسام ... کجاست؟  ریز

 سه روز مرد و زنده شد  نیا يمادر اون طفلکم تو رونیب

 گرسنمه مامان ...  یلیخ

 بگردم برات سوپ اوردم یگل از گلش شکفت و گفت: اله جون وایش

 درد نکنه  دستت
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 کس ازش خبر نداشت  چیبود که ه ییتا خوشحال بشه اما تو دلم غوغل دمیخند بهش

کردم و  جی دمیکه در باز شد قامت ارسام را د يجور نینگاه کردم هم يکه در زدن با کنجکاو خوردمیبا اشتها سوپ م داشتم

 دمیلرز

 تو پسرم ...  ایکه بفهمه حالم چه قدر دگرگون است گفت: ب نیجون بدون ا اویش

بود گفت ك  ستادهیجون که حاال کنار کمد ا وایپشتش به من بود و به ش یشده بود ارسام امد تو و ل نیمن نفس هام سنگ یول

 حالش چطوره زن عمو ... 

 یپرسیچرا از خودش نم یو با ذوق گفت ك خوبه ول دیجون خند وایش

 شده؟ داریب

 پسرم  اره

قدم  يبهش نگاه کنم چشم هام پر اشک شدصدا شدیروم نم کرمینگاهش را حس م ینیبود سنگ نییو من سرم پا برگشت

 شده  کمیهاش بهم فهماند که نزد

  ؟یهست ششیکار دارم تو پ رمیم رونیجون گفت: من تا ب وایش

 راحت باشه التونیزن عمو خ بله

 که برم؟  یشیرا کار دارم ناراحت نم یساعت کیژا من مادر جان ر ممنون

 گفتم: نه امدیکه از ته چاه در م ییصدا با

 مادر؟  دمینشن یجون گفت: چ وایش

 نه زن عمو  گهیتکرار کرد و گفت: م ارسام

 خوب من فعال رفتم  یلیخ

نگاه کنم از اخر موفق شد و سرم را باال بهش  کردیدلم داشت مدام مجبورم م یبسته شدن رد اتاق تو همان حالت ماندم ول با

 من شده  رهیکه رو تخت نشسته و خ دمیبردم و د

 و پام را گم کردم و نگاهش نکردم ...  دست

شد و سوزشش باعث شد  دهیدستم کش يکنم دستم را گرفت سرم تو هیگر خواستیحرف بزنم دلم م تونستمیزد ... نم صدام

 بگم یاخ

 فت ك دردت گرفت؟ دستم را ول کرد و گ ارسام

 خوبم  نه

 زد  یحرف هیعجب بالخره خانوم ما  چه

 کامال واضح بود  نیبود و ا دلخور

 به من نگاه کن! رژا
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 يچشم هام را باز کردم بو یدست يچشم هام را بستم با نوازش ها نیهم يبهش نگاه کنم من گند زدم برا دمیکشیم خجالت

 عطر اشناش قلبم را لرزاند 

  دمیکشیارسام خجالت م يبازم از رو یاون شب خودم را حفظ کردم ولکه من  درسته

 موضوع بازم رفتم ان جا ...  نیحساس بود و من احمق با دونستن ا یلیسپهر خ يرو اون

 االن نه! یسر هم کنم ول گهیقصه د هی دیراز را با خودم به گور ببرم با نیا دیپس با بخشهیوقت من را نم چیاون بفهمه ه اگه

  زم؟یخوبه عز لتحا

 دادم  یاره تکان یرا به معن سرم

 چانه ام را گرفت و باال اورد  متیمردانه اش را جلو اورد و با مال يبازم دست ها نییاش باعث شد سرم را بندازم پا رهیخ نگاه

  افتادهیتفاق نتمام بشه انگار که ا یسرم رابندازم رو شانه اش تا همه چ خواستیتو چشم هام حلقه زد ... دلم م اشک

 من نگاه کن دختر بد  به

 به حرفش گوش کردم  نیهم يراحت شد برا المیبود خ طنتیپر از ش لحنش

  ؟ینکن هیگر گهید يکرد و گفت: مگه قول نداد یکوچک اخم

 نکردم ...  هیمن که گر یول

 من اون حلقه اشک تو چشم هات را حساب نکنم؟  یعنی

 . و گفتم: ارسام من .. دیلرز صدام

سه روز من را چه قدر  نیتو ا یدونیم ؟یدلم تو چ زیعز یسرش را برگردوند و گفت: تو چ کردیکه صورتمر ا ناز م يجور نیهم

سر  ییرژا؟ چه بال يکار کرد یچ شدمیو زنده م مردمیم رفتنی... هر لحظه که پرستار و دکتر ها به سمت اتاقت م يکرد ریپ

  ؟يخودت اورد

من را ببخش ارسام تو را خدا  دمیتر زجر کش شی... باور کن من از تو ب گهیهق هق گفتم: ترا خدا بسه د افتادم و با هیگر به

 من را ببخش ... 

! خواهش  یکنیم هیگر ينکن عشق من مگه من مردم که دار هیداشت ارامم کنه گفت: گر یکه سع يجور نیکرد و هم بغلم

 نکن ...  هیگر گهیرژا جون ارسام د کنمیم

 ...  شهیم تیاذ دونستمیحرفش گوش کردم چون م به

 گهیتمام شد عشق من د یشانه هام برداشت و گفت: همه چ يسرش را از رو نهیاشک هام را پاك کردم تا اون ها را نب عیسر

 افتاد؟  یکن چه اتفاق فیتعر می... ارام باش و برا یمن شیپ

  ستیو گفتم: مهم ن دمیام راباال کش ینیب

 دلم  زیبدونم عزحق دارم  من

  ؟یدروغ بگم؟ اگه بعدا بفهمه چ یعنیبگم؟  یرا باال گرفتم و بهش نگاه کردم چ سرم
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 ستیخوب ن ادیاالن حالم ز میبعدا را جبش صحبت کن شهیو گفتم: م دمیکش ینفس

 بگو ...  یهر وقت دوست داشت زمیعز باشه

  دینپرس يزیکس ازم چ چیه گهیام د یاوضاع روح مدت به خاطر نیا يمرخص شدم تو مارستانیاز دو روز از ب بعد

خانه به صدا در امد و  یگوش ستیکرده بود معلوم که خوش قول ن ریساعت د میمطب دکتر ن میارسام بودم تا با هم بر منتظر

 رفتم طرفش و برداشتم  عیسر

 سالم خانوم خوشگله  الو

  دنیدست هام شروع کرد به لرز نییپا ختیر دلم

 کردن ...  هیزانو هام افتادم بغض کردم و ارام شروع کردم به گر يرا گذاشتم و رو یوشاسترس گ با

ترکم  شهیهم يرا بفهمه برا قتی... اگه ارسام حق شمیبزنه من داغون م یاگه حرف دارهیدست از سرم بر نم یلعنت نیچرا ا ایخدا

  کنهیم

 هیاگه بق ؟یبه زنگ زدنش ادامه بده چ يجور نیاگه هم یلجواب بدم و خواستیخانه دوباره به صدا در امد دلم نم یگوش

 بفهمن؟!

 را برداشتم  یلرزان گوش يدست ها با

 رژا؟  الو

 و گفتم: سالم  دمیکش یاز سر اسودگ یاه

  ؟یخانوم خودم خوب سالم

  اره

  ه؟یجور هیشده چرا صدات  یچ

  ؟يکرد رید خوش قول ياقا یمن خوبم راست ستین يزیعجله گفتم: نه نه ... چ با

 شدم  نی... عالف هم یرا پنچر کرده اومدم اپارات نیماش کیالست یکار عوض یادم ب هی شرمنده

 بوده؟  یکار ک يدیفهم

 بابا نه

  ؟یکار کن یچ یخواهیم

 سرت  يتو نگران نباش فدا یچیه

 کار کنم ! یچ دیبا ؟یکار سپهر بوده باشه چ اگه

 ... رژا ...  الو

  بله؟

 ...  ییکجا
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  ؟يایم یجام ک نیمه

 کشهیطول م کمی

 فکر کنم وقت دکترت تمام شده  یکه گفت: شرمنده ول دمیکش یاه

 رمیگیازش م گهیوقت د هینداره تو مراقب خودت باش و عجله نکن من خودم  یاشکال

  باشه

  ؟يندار يکار خوب

  امیم يپس کارم تمام شد زود نه

  ؟يایم

  میبزن يدور هی میریخوب دکتر که نشد ببرمت ئم اره

 پس منتظرتم  باشه

  به ارسام داشته ...  یربط هیتلفن سپهر  دمیترسیرا قطع کردم دلشوره داشتم و همش م یگوش

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ! رونیرا برداشتم و از خانه زدم ب فمیاومده در خونه ... ک دمیام زد فهم یم به گوشکه ارسا یساعت بعد با تک مین

  ؟یبهم زد و گفت: خوب يلبخند

  ؟يتو چطور یمرس

  ستمیبدك ن يا

 نگاه کردم و گفتم: لنگ شده ...  نشیماش نگیر یب کیالست به

 را سوراخ کردن کیها الست یخوب عوض اره

  ستیکن مهم ن ولش

 به سپهر فکر نکنم  گهید کردمیم یشدم انگار دلهره ام کمتر شده بود و سع نیکه سوار ماش يجور نیهم

 بود ...  دهیامروز چه قدر به خودش رس پشیسوار شدم تازه نگاهم خورد به ت یوقت

  شدیکه دکمه هاش به زور بسته م یبود همان دهیکه من دوسش داشتم را پوش یشکالت راهنیپ

 را برداشته بود  نیماش يعطرشم که همه جا يپاش کرده بود بو یمشک يم و با بوت هاکرد یشلوار کتان هی

 ...  پوشمیدارم م یبغل به خودم نگاه کردم بر عکس اون من ان قدر استرس داشتم که اصال نگاه نکردم چ نهیا از

 اسپورت قرمز ...  يو کفش ها دیو شلوار سف يمانتو نوك مداد هیقرمز با یشال مشک هی

 است  یکالس یقدر جلف شدم اخر ب چه
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 شده بود  رید گهید یبرم لباس هام را عوض کنم ول شدیم یکاشک

بره  خواهدیم یچ یعنی اورمیخودم ن يبه رو یکردم ول یارسام راهنما زد و رفت سمش چپ ... تعج یول یسر دوراه میدیرس

  ز؟یشاند

 نگاه کردم  رونیشدم و به ب الشیخ یب

 قرمز شده بود و اسمان موقعه غروب ش فوقوالده شده بود  دیشن کرد خورشضبط را رو ارسام

 !کنمیاست که نگو ... ناجور باحاش حال م یوضع هیگذاشته اصال  نیپشت ماش یبزرگ سیها ارسام ب یتازگ

 اهنگ راگوش کن خوراك خودمون است  نیرفت سمت پخش ارسام اهنگ را عوض کرد و گفت: ا دستم

  میبزا ر بترکونو گفتم:  دمیخند

 جونم بازم گل کاشته ...  نیشروع شدن اهنگ ذوق کردم اخ جون ارم با

  شدیشروع شدن اهنگ چشم هام را دوختم به اسمون و لبخند از رو لبم پاك نم با

 آروم باش ياسترس دار چقدر

 و قانوناش ایدن الیخیب

 هست نمونیمشکالت هنو ب يسر هی

 هردومون باش امیکنار م که

 ازم آتو يدار نمدویم

 من دوست دارم فقط با تو یول

 دهیبهم آرامش م نیو ا باشم

 قدم با تو زنمیشب م یوقت

 ترشه گونت زارمینم نه

 بچه گونت ياخالقا اما

 و با تو هستم امیم کنار

 من جاتو اصال دمینم یکس به

 ستیبا تو خوبه زشت ن یزندگ

 یمشک يبا مو کیدختر ش هی

 وهمت یبا من یمسلما وقت که

 یچشم ياز همه تو شتریب

 مونهیبرام نم یدلخوش گهید ياگه بر وونهید

 وونهیبدون که دوست دارم من د نویا
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 دونهیقدرتو مثل من نم یکس چیه

 غر زدناتو یدوست دارم حت من

 گقتن و دور زدنا تو دروغ

 نگا کردن و زل زدناتو چپ

 از همه من خوشترم باتو شتریب آخه

 شمیم داریب یدارم وقت دوست

 شمیپ يایب ییتلفن بدو هی با

 کنمیکه به تو شک م یوقت

 شک یبار ب یس رمیگیتو م تلفن

 یمن روتو اشکال نمیبینم

 يکه واسم ارزش دار ییتو تنها

 يبا من اجبار یباش خوامینم

 يتو بگو که رو من حس دار پس

 شمینگران م یستین یوقت

 شمیتو االن پ نکهیاز.ا خوشحالم

 بسهبرام  نیو هم یهست

 برام نحصه یزندگ یتو حت یب

 مونهیبرام نم یدلخوش ياگه بر وونهید

 وونهیبدون که دوست دارم من د نویا

 دونهیقدرتو مثل من نم یکس چیه

 باتو راحتم من

 شهینم عوض

 حالتم باتو

 روت حساسم ادهیتو طاقتم ز با

 هست واسم ادیمثل ز نکهیا با

 شمیمن فقط باتو سرگرم م یول

 شمیبرگرد پ یهرجا رفت پس

 یکه تو کنارم هست یوقت
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 شنیکمتر م امیمشغله فکر یحت

 دمیبد دینکن که ند فک

 میت ند هیشب ییجا چیمن ه یول

 .حضور تو براممطمئنا

 زمیعز دیاتفاق جد هی شهیم

 که من تا تهش هستم نویا بدون

 واست اصال زارمیکم نم يزیچ

 و يکه توام دوستم دار دونمیم

 از من راحت یلیخ یکنینم دل

 مونهیبرام نم یدلخوش ياگه بر وونهید

 وونهیبدون که دوست دارم من د نویا

 دونهیقدرتو مثل من نم یکس چیه

 به اطرافم نگاه کردم  نیماش ستادنیبا ا میدیربع رس هیکه بعد  کردمیم ریخودم س يحال و هوا يتو

 فتم: تو ... تو از کجا؟ به ارسام نگاه کردم و گ هتیبا  شدیتا م شیهام داشت از تعجب ش چشم

 خواستم خوشحالت کنم  ي... و ازش خاطره دار يجا را دوست دار نیا دونستمیرا گرفت و گفت: م دستم

بار  نیاول يبرا یکاش فرصت جبران داشتم وقت يا ادمهیبغض کرده بودم گفتم: ان روز را قشنگ  یکه از خوشحال یحال در

 یجا ول نیا امیدوست داشتم دوباره ب یلیجا خ نیکرد من راب ا خودش اورد ا یو خودش را معرف دمشید تیاون وضع يتو

 ! امیوقت جرعتش را نداشتم تنها ب چیه

که دستم را گرفت و ارام در  يجور نیشد با تعجب بهش نگاه کردم امد و در سمت من را باز کرد و هم ادهیپ عیسر ارسام

 وقت تنهات نذارم  چیه دمیاش پس به من اعتماد کن چون بعت قول منب زیچ چیگوشم گفت: حاال من کنارتم و نگران ه

  ؟يدیالتماس تو چشم هاش زل زدم و گفتم: بهم قول م با

 قول مردانه ! هی رمیعز اره

  م؟یسرم ر ابا شالم بند کردم و اون گفت: بر منیه يراحت شد برا المیخ

 سمت باغ میرا زد و با هم راه افتاد ریت و دزدگرا بس نیبازو هاش گرفت در ماش نیگفتم و دستم راب یاوهوم

 ارام دستم را فشار داد و گفت: رژا؟  میزدیجور که تو باغ قدم م نیهم

  جانم؟

  ؟یدوسش داشت یلیخ

 است؟  یتعجب بهش نگاه کردم و گفتم: منظورت ک با
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  گمیرا م مانیپ

 کسم ! نیتر زیشتوانه و عز هیشده بود  میاواخر اره برا نیا

 کنمیم يحسود بهش

 بپرسه ! یچ خواهدیرا جمع کنه فکر کردم م انی ادیب یکیبابا  يبه بازوش زدم و گفتم: ا یو مشت دمیخند

 شهیم کمونیکه داره نزد ییاق نیگفت: همراه ا کردیجور که دستش را از تو دست هام جدا م نیباال انداخت هم يشانه ا ارسام

 برو تا من سفارش بدم 

 ...  یعجله گفتم: ول با

 اعتراض نکن  کنمیخواهش م رژا

  باشه

قشنگ راب  یلیخ يجا هیبودمش من راب رد و  هیدیقبل ند يجا تازه کار بود چون اون سر نیراه افتادم اون ا رمردیپ دنبال

 اون جا بهم ارامش داد  يخوش ابشار و فضا يهم نشان داد صدا

 کیکه  امیپا امد فکردم ارسام است نخواستم از اون حالت در ب يصدا قهیتخت نشستم و چشم هام را بستم بعد چند دق يرو

  میستیخرد شدن برگ ها بهم فهماند که تنها ن يدو تا دست جلو چشم هام را گرفت صدا يدفعه ا

  ؟یکنیم نیچرا همچ وانهیعجله گفتم: د با

  م؟یمن ک یگفت ك اگه گفت يمانند غیج يصدا

 ...  یشگیک هماراده گفتم: خوب معلومه هان دلق یب

 دمیدر امد تا چشم هام را باز کردم و صحنه جلو روم را د غشیج دمی: اخ اخ دستش را کشگفتمیکه م یزد تو سرم در حال یکی

 دهنم باز ماند 

 خاك بر سرم ابروم رفت  دهیندا نم هیبهم  شعوریب يا

  دنیدخنیبودن و م سادهیوا وانهید سویهمراه گ ای. عرش نایو س يو ملود اریماز

 حمله ور شم که شروع کردن به خوندن تولدت مبارك ... تولدت مبارك سویشدم و خواستم سمت گ يکفر

 تا نه شصت تا شاخ در اوردم  شیاز تعجب ش دونستن؟یهنگ کردم ... اون ها زا کجا م یواقع يمعنا به

 سمت ما  امدیتو دستش م يزیچ هیرفت سمت ارسام که داشت از دور با  نگاهم

  امدیکوچک دستش بود و پشت سرش م زیم هیهم  رمردهی. همان پ.. 

 ازم کرد  یبشگون هی اریها بودم که ماز نیکه مات ا يجور نی... هم شهیتعجب گفتم: واو باورم نم با

 و رفت نیرار وشن کرد و گذاشت رو زم يزیچ هی عیسر اریشد ماز کیارسام با اخم بهمون نزد میدیواوخم باال رفت که د اخ

 عقب 

  دیها ترک يترقه فشفشف ا نیدونه از ا هی يدفعه ا کینگاه کردم که  یعقب مانده ذهن نیا به
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 با عجله خودش را انداخت جلو و بغلم کرد  سویگ کردیو پسر ها هورا و سوت ... ارسام با خنده نگاهم م میدیکش غیدختر ها ج ما

 به فکر شو.ور برات باشم دیمادر با يزرگ شدگفت: نخاله من زود ب کردیام م یکه ماچ مال ينجوریهم

 کار  یچ خواهمیشوور م يو گفتم: ممنون مامان بز دمیخند

 دست من نکن نداره ها ...  نیخدا ا يا کنهیم یاحترام یبچه بزرگ کن از اخر هم بهت ب ایگرفت و گفت ك ب حرصش

 داره دوما جواب موشک موشک است!دست که نکم ن نیبشکنه ا گنیخانوم اوال م سویگ دیگفت ك ببخش ارسام

گفتک باشه شما هم از خانومت دفاع کن  هیاون حرصش گرفته بود دست هاش را زد به کمرش و با گال يکه از طرفدار سویگ

 ! شهینوبتما هم م

 شد  يجور هی اریو ماز دنیکش ییبچه ها هو سویحرف گ انی با

 داره و ...  یقاط کمیما  قیرف نیگفتم: ا اریزده رو به ماز خجالت

نه چندان  ندهیشما قابل بدونن در ا ییانداخت و گفت: نه اتفاقا اگه دختر دا اریبه ماز یحرفم را قطع کرد و نگاه عیسر ارسام

 ! شنیدور خانومم م

 و سوت زدن  دنیبه جاش بچه ها همه هورا کش یو خفه خون گرفت ول ستادیحرف ارسام قلبم از حرکت ا نیگفتن ا با

 بود  یوعض هیشروع کرد به خوند بادابادا مبارك بادا ... اصال  هم نایس

 نکردم  یناراحت شده توجه اریکنارم نشست و ارسام چاقو را داد دستم احساس کردم ماز اریماز

عکس دسته  هیرا ببرم  کیکه شمع هار ا فوت کنم و ک نیقبل از ا شهیکه گفتم: م زدنیداشتن باهم حرف م سویو گ عرشا

  م؟یریگب یجمع

  اریرااز تو داشبورت ب نیگفت: کار خودت بپر دورب نایرو به س رایموافقت کردن ماز یبا خوشحال همه

 شده برادر خانم هام به دامادشون دستور بدن؟  يتو را خدا عجب زمانه ا ینیبیکرد و گفت: م یاخم نایس

  ارمیب رمیبابا اصال خودم م نیت: دعوا نکنگف يبگه که ملود يزیرفتم و تا خواست چ نایبه س يچشم غره ا اریماز

 کردم  یشوخ نیتو بش زمیبا اصرار گفت: نه عز سجاد

 بود؟  ادتیتولدم را  خیتار يبه ارسام کردم و گفتم: تو چطور يقدر شناسانه ا نگاه

 بره؟  ادمیتولد عجقم را  شهیمگه م نیدار اریبهم زد و گفت: اخت یچشمک هی ارسام

 ها ! يحرف زد یمامان شیتیهو دختر ت نیگفتم: ع جانیه با

 زمیگفت: اره عز یشوخ با

 میریرا بگ يادگاریتا عکس  نیسیارسام از کنارم بلند شد و گفت: خوب همه کنار هم وا نایامدن س با

 کوچک وروش نوشته بود فرشته کوچولو من  يبود با شمع ها دیشده بود سف رهیروبهروم خ کیک به

شد ارسام روبه  کینوبت ک میدیخند یو کل میگرفت يادیز يژست ها يو با مسخره باز میسادیارهم وابود کن یدلم عروس يتو

 دورمون جمع شده بود  هیرو م بود و بق
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 ارزو بکن  هیزد و گفت:  یچمک ارسام

 ارزو بود  هیو چشم هام را بستم تو دلم فقط  دمیخند بهش

 به کادوها  دینوبت رس نایو ا کیبعد از تبر دنیشمع هار ا فوت کردن همه دست زدن و سوت کش یوقت

 هم کادو اقامون است ! یکی نیکادو من است و ا نیمادر ا یش ریپ شاهللایدخترم ا ایبغلم کرد و گفت: ب يبا مسخره باز سویگ

 نیاز تو توقع نداشتم شرنمنده کرد گهیو گفت: ممنون د ایرفت سمت عرش نگاهم

 قابل شما را نداره  کنمیمودبانه ارام گفت: خواهش م یلیخ

  يدیگفتم: دستت درد نکنه واقعا زحمت کش سویرو به گ جانیه با

 حالمون بد شد  یکنیبابا چه قدر تشکر م بسه

 ...  وانهیزدم وگفتم: د پوزخند

 و اون حرصش گرفت دمیست کاله و شال گردن بود خند هی سویگ يکادو

 یبشم ول یها چنگ زد و باعث شد عصبان یمثل وحش سویکه گ کردمیباز مداشتم کادو را  اطیشد با احت ایکادو عرش نوبت

 بهش نگفتم و فقط نگاهش کردم اونم شانه باال انداخت  يزیچ

 عطر بود از اونم تشکر کردم  شهیش هی ایعرش کادو

 پرت شد اون ور تر  سویکه گ يما ... طور نیبا عجله خودش را پرت کرد ب يملود

 و ما است ذوق گفت: نوبت کاد با

 بود لهم کنه !  کیداره نزد يبرسه چه زور نایبا حرص گفت: خدا به داد اقا س سویحرکتش خنده ام گرفت گ از

 گفت و روش را طرف من برگرداند  یشیا يخنده قرمز شد و ملود ناازیس

 یاشت با گفتن مرسد یخوب قهیدختر و پسر بود ازشون تشکر کردم سل یستالیمجسمه خوشگل کر هیرا باز کردم  کادوش

  دمیروش رابوس

 گفت: قابل تو را نداشت  یشد امد و کنارم نشست و با مهربان اریماز نوبت

  يکه به فکرم بود ممنون

 اقا ارسام گل بود که همهمون را دور هم جمع کرد  نیا یول کنمیزد و گفت: خواهش م يلبخند اریماز

  ستین يزیچ گهیکه د نیبکنم ا يمن به خاطر رژا حاظرم هر کار گهیکن دزد و گفت: شرمنده ن اریبه شانه ماز یدست ارسام

 چه جورشه؟  نیبابا ا يا دمیامد بازم خجالت کش يو ملود سویاوو الال گفتن گ يصدا

کادو گران و خوشگلش نگاه کردم و گفتم:  نیبود با تعجب به ا روزهیف يها نیگردنبند نقره با نگ هیکه باز کردم  اریماز کادو

 خوشگله من من واقعا شوکه شدم ازت ممنونم  یلیخ

 و گفت: قابل تو را نداشت  دیروم را بوس یبا مهربان اریماز
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 لرزهیروز ها از اخم ارسام دلم م نیشد و اخم هاش رفت تو هم ... منم جو گرفته ا يجور هیکردم ارسام  یروبوس اریبا ماز یوقت

! 

دلم براش تنگ  یلیاست خ یافتادم چه قدر جاش خال نیروژ ادیدارم ... اه بازم  دوست نینکردم چون اون را مثل روژ یتوجه

 شده ... 

 توقع نداشتم  گهیاز تو د الیخ یتمام شدن کادو بچه ها ارسام امد جلو اخم کردم و گفتم: بابا ب با

  کنم؟یمگه من فرق م چرا

 ...  یگفتم: نه ول عیسوالش سر نیا با

 ه دلمون اب شد بابا باز کادوش را بد يا

 در اورد ! يدلقک باز ایعرش يجلو یلیدر اورد در تعجبم امروز خ میرفتم و اونم زبانش را برا سویبه گ يغره ا چشم

 را جلوم گرفت و گفت: بازش کن ! یجعبه قرمز رنگ ارسام

  ه؟یتوش چ یعنیرا باز کردم  ونشیلرزان جعبه ر ا گرفتم و پاپ يدست ها با

 بلند شد توجه نکردم تا در جعبه باز شد فکم افتاد ...  سویاعتراض گ يصدا ننینب هیجعبه گرفتم تا بق يجلو دستم را طنتیش با

  زدیشب داشت برق م یکیشدم تو تار رهیبهش خ يهمان جور هیثان چند

 قدر چشم هام درشت نشده بود نیر ا بلند کردم و با دهن باز به ارسام نگاه کردم فکنم تا حاال ا سرم

 ارسام باعث شد بلرزم  رهیخ اهنگ

  ه؟ی... چ نی... ا نیعجله و لرزان گفتم: ا با

 من ... من ...  ارسام

 جشن ! نیفقط تا اخر ا ی... ول یفکر کن ينشست و گفت: تو حق دار یخجالت چیبلند شد و کنارم بدون ه ارسام

 حرف همه بچه ها مات و مبهوت شدن و به جعبه نگاه کردم  نیگفتن ا با

 ازت ممنونم  ایبودم خدا يروز نیوقته منتظر همچ یلیخ رفتنیهام را بستم و همه خاطره ها جلوم رژه م چشم

  ؟يکادوت را کامل بد یخواهیجعبه را طرفش گرفتم و گفتم: نم يدیگونه ترد چیه بدون

  ؟یکنیجعبه را برداشت و گفت: با من ازدواج م عیلبخندش پر رنگ شد و سر ارسام

شده بود با  نیگفت و من راحت شدم ... نفسم را که حاال سنگ ایخدا دنیر اشک شد همه بدنم شروع کرد به لرزهام پ چشم

 و با خنده گفتم: اره ! رونیاسترس دادم ب

 و سوت زدن  دنیکش غیمن همه بچه ها شروع کردن به ج يصدا با

خنده و  انیو م کردیمات بهم نگاه م سویاز خجالت گ جلو همه هفت رنگ شدم دیانگشتر را دستم کرد و رو دستم را بوس ارسام

 بغلم کرد  يملود هیگر

 اش بودم! یو من فقط و فقط دنبال نگاه عسل کردیلبخند به لب به ما نگاه م ایکپ کرده بود و عرش اریماز



  

 

یانودهشت کتابخانه کاربر انجمن نودهشتیا atefeh-jon  –مرد مغرور من                               

wWw.98iA.Com ٢٤٢ 

 اقا ارسام؟  یچرا بهمون نگفت میما ههمون تو شوک ستیقبول ن نیگفت: ا تیبا ذوق و عصبان سویگ

 را داد  سویجواب گ يهمان جور کردیکه به من نگاه م یدر حال مارسا

 باشه زیسورپرا هیواقعا  خواستمیم

  ارم؟یب تاریگفت: وقت خوندن است برم گ ایعرش کردمیکه به همه نگاه م یجور با خوشحال نیهم

 موافقت کردن  همه

 فته کنارم نشست صورت گر هیبا  اریماز دمیرو شانه ام برگشتم و د یقرار گرفتن دست با

 ما خبر نداشت  هیبه اون نگفته بودم اون اصال از قض یچ چیحق داشت من ه رونیداد ب یرابا کالفگ نفسش

  ؟يگفت: دوسش دار ارام

 ادیز یلیخ یداداش اره

 عمو خبر داره؟  زن

  دانهیوقته م یلیخ اره

 بودم نه؟  بهیفقط من غر پس

 ...  میشکالت برام يسر هی یبهت بگم ول خواستمیکن م باور

  یفقط بهم بگ هیکاف يدار اجیاون شب کنار ساحل حالت خراب بود بهت گفتم هر وقت بهم احت ادتهی

 یکار و دانشگات هست ریدر گ یلیخ دونستمیم یبا ارزش نیمثل روژ میتو برا اریراستش ماز دیگفتم: اره ببخش یشرمندگ با

  ؟یبا مشکالت منم دست و پنجه نرم کن خواستمینم

  ؟يدیبهم م یقول هیو گفت ك  دیکش یاه اریماز

 اره

تو  کنهینم یمن فرق شیپ ایو دلت گرفته فقط ب ییتنها يرا برگردوند و به ارسام نگاه کرد و گفت: هر وقت حس کرد سرش

 وقت دارم  شهیتو هم يباشم من برا یطیچه شرا

  ؟یبخشیحاال من را م دمیم قول

 فت و گفت: ارهزد و صورتش را طرفم گر يلبخند

  ه؟یوقت چ نیبلند گفت: اگه گفت يدفعه ا کیبود  يزیبهم نگاه کرد تو چشم هام دنبال چ کمی

 !کیو ملود با ذوق گفتن: اخ جـون ک سویگ

  دانه؟یم يزیچ نیو برگشت و دوباره ارام گفت: روژ دمیخند

 هنوز بهش نگفتم  نه

 !یباهاش خوشبخت باش دوارمیمداد و گفت: به هر حال مبارکت باشه ا یرا تکان سرش

  ؟يرا ببر یکیک یخواهیشد با لبخند نگاهش کردم که گفت ك نم کمونیارسام نزد ممنونم
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  امیاالن م چرا

  ؟يریگفتم: کجا م عیبلند شد سر اریماز

 گردم یبرم االن

  رونیکرد صداش زدم از تو فکر امد ب یرفتن اون برگشتم سمت ارسام اخم کمرنگ با

  ؟يده؟ چرا اخم کردش ی: چگفتم

  ادیخوشم نم ادیبه تو ز اریماز يتر شد و گفت: از نگاه ها شیب کمی اخمش

  شمیحرف ها نزن که دلخور م نیاز ا گهیاون مثل برادرم است لطفا د هیچه حرف نیهام را گرد کردم و گفتم ك ا چشم

 داره؟  ینکردم ... اه چرا تعصب خرک یباال انداخت توجه يا شانه

را  کیکه ک يزیهمان م يکرد با هم مچ بندازن درست رو شنهادیپ اریها بچه ها ارسام به ماز يو ورق باز کیوردن کخ بعد

 روش گذاشته بودن 

 نشسته بودم  ایو عرش سویکنار گ میچند ساعت بهمان خوش گذشت که گذر ساعت ها را فراموش کرد نیقدر تو ا نیا

 اخه انگار ارسام نان نخورده! بندمیرط مات ش ییبا ذوق گفت: من رو پسر دا سویگ

 بچه پرو در باره شوور من درست صحبت کن ها ...  يهو

 اریماز دمیفهم يداد و هوار سجاد و ملود يبا صدا نیگفت ك بچه ها بسه دعوا نکن یما نشسته بود با کالفگ نیکه ب ایعرش

 برنده شده ... 

 اسم پرت شد من هو ستیبهمون کرد و گفت: قبول ن ینگاه ارسام

 است  گهید يجا هیبنده خدا امشب کال حواسش  گهیگفت: راست م یبا زرنگ يملود

به جا  تونستیم میشد که برا يخاطره ا نیبه جاش بهتر یول دمیبچه ها خجالت کش يجلو یو من اون شب کل دنیخند همه

 بمانه 

  میتا اون موقع بمان مین باغ مال خودمان بود تونستچو دمیدو بود که از ان جا دل کن يساعت ها بایو تقر میرا خورد شام

 و بعد ارسام من را رساند دم خانه ...  میبا بچه ها زا هم جدا شد یاز خداحافظ بعد

  ن؟ییپا يایگفتم: نم ارام

 گفت: نه  طنتیرا داد باال و با ش ابروهاش

 اون وقت؟  چرا

  ؟یکنیطور فکر نم نیا میتنها باش کمیامشب را  بهتره

 درك کنه  یمنر ا به خوب یاخالق اتیمن را درك کنه و خصوص یبه خوب تونستیلبخند زدم اون م بهش

 و من قرمز شد  دیخند دیکه باز کردم ارسام صدام زد تا برگشتم گونه ام را بوس نیماش در

 فاصله گرفتم و رفتم سمت در  نیاز ماش ریعجله گفتم: شب بخ با
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 وارد خانه شدم یرا تو در انداختم وبا خوشحال دیبهم زد و گاز داد کل یم و برگردم چشمکباعث شد بخند نشیبوق ماش يصدا

 يچه قدر امروز جا نمیبب تونستمیبود که فقط من م یتو چشم هاش برق خاص دیجون محکم بغلم کرد و گونه ام را بوس وایش

 کنه! دمییمهربونش بهم زل بزنه و تا يهاجا بود و با چشم  نیاالن ا خواستیبود چه قدر دلم م یما خال نیب مانیپ

 ارسام! يتو برا فیح يو من را بغل کرد و گفت: چه قدر خوشگل شد دیدستم را کش غیبا ج سویو گ دمیکش یاه

 کردم و گفتم: هو درست صحبت کن ها  اخم

 باشه بابا ارام باش اره

  میتون بترکون یتو عروس شاهللایا يناز شد یلیبا ذوق گفت: خ يملود

 به نوبت  ابیبا اخم گفت: هنوز زوده دختر جون اس سویگ

  ه؟یچ منظورت

 بابا ولش کن  یچیه

خانم را در اورد و  یبا اسپند دود کردنش داد نازل هیتو دلم دعا کردم خدا شفاشون بده عمه عط کردمیبحث اون دو تا نگاه م به

همه  ختنیگوش نکردن مشت و مشت اسپند ر یبسه ول گفتم یلیجون و گفت: به خدا خ وایاومد سمت ش هیاون بعد با گال

 خونه را دود برداشته يجا

و با اخم دستش را زد به  میکه ما نشسته بود ییجا ییرایبا اخم امد تو پذ هیبگه عمع عط يزیچ وایکه مامان ش نیاز ا قبل

  ؟یکنیزن داداشم م شیمن را پ تیکمرش و گفت: خوبخ واال شکا

 ینازل نیگفت: ببابا ولش کن ا هیاون ازش دفاع کرد به عمع عط یجون انداخت ول واینگاه به ش هیبود دهیخانم که ترس ینازل

 بچه ها بگردان  نیبرو تا خاموش نشده دور سر ا ایخانم طفلک را ... ب

و  میخم بشقربان صدقمون رفت و ما را مجبور کرد  یامد و با عجله امد به طرفمون و کل ادشیما تازه  دنیبا د هیعط عمه

 چند بار دور سرمون چرخوند

 ام است  یروز زندگ نیبهتر امروز

 با ذوق گفت: اومدن! سویگ ختیدلم ر یدر پ یپ يبوق ها يصدا با

 شد ...  ریکه د میرفت پشت پنجره و گفت: بر يملود

 دنیشها صف ک نیبازه و ماش اطیدر ح دمید میکه شد اطیداخل ح رونیب میاسترس همراه بچه ها رفت با

بودن با اومدن ما همه نگاه ها برگشت  ستادهیا نیو کاوه خان و روژ هیو سجاد و شوهرعمه عط ایبا دوست هاش و عرش اریماز

 کردم بهش نگاه نکنم  یحس کرد سع شدیراه دور م نیارسام هم از ا رهیسمت ما ... نگاه خ

  ن؟یخان امد جلو و گفت: اماده ا کاوه

 رهگفت: ا يجون با شاد وایش

 !زارمیبهم انداخت و راه افتاد فقط به خاطر ارسام باهاش مهربونم وگرنه ازش ب یخان نگاه مهربان کاوه
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با بازوش پهلوم را سوراخ کرد وگفت: چه خوشمل شده داره چشم هامون  سویبود گ يدیامد جلو تو دستش دسه گل سف ارسام

  ادیاز کاسه در م

 سود !گفتم: بترکه چشم ح یخنده و بد جنس با

 برو بابا عمو جان خودم از اون بهترش را دارم دیبد دیند سیهم همراه گفت: خس سویگفت و گ یشیا يملود

 یابج یخوشبخت بش شاهللایامد جلو و بغلم کرد و گفت: ا نیجوابش را ندادم چون روژ گهید

 !یکنارم هست روز مهم نیو تو ا یکه به خاطر من برگشت نیو گفتم: ممنون از ا دمیاش را بوس گونه

 ستین يزیکه چ نیبرم ا ایتو حاظرم تا اون ور دن يبرا

دستم را گرفت ارام قدم هام راباهاش  نیروژ تیصلوات فرستادن باعث شد برگردم سمت جمع يهام را بستم که صدا چشم

 هماهنگ کردم 

  ... میها شد نیساعت همه سوار ماش شیبالخره بعد ش شدیاز رو لب ارسام پاك نم لبخند

هم خودشون اومدن  هیبق میمن راه افتاد نیهم با ماش نیجون و روژ وایخانم و ش یو کاوه خان با هم اومدن و من نازل ارسام

 لبخند زدم  یهمشون پشت سر ما راه فتادن با سر خوش

  دمیکش رونیرا ب یمانتوام و گوش بیکه فقط من متوجه شدم دستم را کردم تو ج يجور برهیرفت رو و میگوش يدفعه ا کی

 شماره ناشناس بود  هی از

  بمیرا خاموش کردم و و انداختم تو ج یکه بازش کنم گوش نیسپهر افتادم بدون ا ادیو  دمیترس اریاخت یب

 و استرس از سپهر بگزرونم  یامروز را با نگران هینداشتم  دوست

  امیباعث شد از اون حال درب نیشاد روژ يصدا

  ؟يشد مانینکنه پش ؟يرك زدعروس خانوم چرا غم ب چته

 من نه! یشده باشه ول مانیارسام پش دیگفتم: نه بابا دلم گرفته شا باخنده

هم از  یلیخانومم در ادامه حرفش گفت: خ یشده باشه نازل مانیپش کنهیغلط م هیحرف ها چ نیکرد وگفت: ا یاخم نی.ژر

 ! میکنیم ونمشیتقد یدو دست میرا دار یدسته گل نیخداشون باشه دختر به ا

 !زنهیاعتماد به سقفم باال م واشی واشی گهیجون د یو برگشتم عقب و گفت: دستتدرد نکنه نازل دمیخند

  کنهیاست من مطمئنم که خوشبختت م یشد و گفت: ارسام پسر با معرفت يجد نیروژ

 خوب؟  ینکن هین رژا قول بده گرگفتم: جو سارمیدرش  یکه از ناراحت نیا يبرا واجونیرفت تو چشم هام پر از اشک ش نگاهم

هام کنارم بود و با کمک اون مشکالتم را حل کردم من از  ییاون تو تنها مانیبعد پ نینباش زیچ چیدادم و گفتم: نگران ه ادامه

  کنمیهمه لحاظ روش حساب م

 کنم  هیگر دیبا شهیم خوب به من حق بده دخترم داره عروس یمادر ول ستمیو گفت: نگران ن دیجون گوه ام راب وس وایش

 کنه و ناراحت باشه هیگر یقرار نشد امروز کس گهیزدم وگفتم: نه د يلبخند
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 دخترم  کنمیم یسع

  دیدیکاش بود و امروز را م ياست ا یخال یلیخ مانیپ يو گفتم: جا دمیکش یاه

 جاست تو قلبت ... پس اه نکش و حسرت نخور ...  نیا شهیجون گفت: اون هم وایش

 باشه  ونمدیم اره

 شدم رهیخ رونیو به ب دمیکش یاش رفته بود تو هم !اه افهیانداختم ق نیبه روژ ینگاه میو ن برگشتم

هاش  قیداشت با رف اریپشت سرمون به صدا در امد ماز يها نیبوق ماش يکه صدا میمحضر بود يها کیربع نزد هی بعد

  کردیم تشیو اذ زدیارسام بوق م نیو کنار ماش اوردیدر م يدلقک باز

 هار اباش چه قدر زود جو گرفتشان! نیگفت: ا یبا شوخ نیروژ

و بعد هم ارسام امد به سمتم و دسته گل را بهم داد بهش لبخند زدم دو روز بود  میدر تجمع کرد يهمه با هم جلو خالصه

 بودمش دلم ناجور براش تنگ شده بود  دهیند

 گرفتنیم لمیجلوتر از ما رفتن و ازمون ف يو ملود سویگ میمحضر رفت ارسام بود داخل يکه دستم تو دست ها يجور نیهم

  میوارد اتاق که شد میخواست

 که داشت اومد ...  ییوارد شدن مامان شهرزادم با همه درد ها هیجون و بق وایش

 و سرشارازا عشق بودم  کردمی.به همشون نگاه م

 اش دسته گلم را گذاشتم  یندلص يصداش زدن ... رو یچ يبرا دانمینم رونیرفت ب ارسام

 نه؟  ایگفتن دارم  يبرا یام حرف يمجرد یاخر زندگ يها قهیدق نیا گفتیو م دیخند سویگ

  زنهیبا مامان شهرزاد حرف م واشیکه داره  دمیجون را د وایام گرفته بود ش خنده

دختره از  دونمیه اون را بفرستن خارج ... چه ماز باباش خواست میقراره ما با هم ازدواج کن دهیفهم ایدر یوقت دمیشن يملود از

 همان بهتر که رفت دلم خنک شد  یخود راض

 جون امد به سمتم و گفت: رژا؟  وایش

 شده؟  یچ

 یصورت يفانتز يبود با گل ها یرنگ دیتو دستش انداختم چاد سف ینگاه یرا داد تا بپوش نیفقط مامان شهرزاد ا زمیعز یچیه

 ... 

 ...  نیا یلتعجبگفتم ك و با

 شد و گفت: بپوشش دخترم ...  رهیتو چشم هام خ یجون با مهربان وایش

 باشه

 ...  یچاخان يها فیرا سرم کردم بچه ها شروع کردن به تعر چادر

  ؟يحالت قشنگ بهش دست داد مگه نه ملود هیکرده  رییبا تعجب گفت: چه قدر تغ سویگ
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 فرشته ...  هی هیدرست شب يشد ی... انگار اسمان یلیه خگفت: ار کردیکه با دهن باز بهم نگاه م اونم

 ندارم  ی... حال شوخ رونیب نیایهاتون واز افق ب يفانتز نیخنده گفتم: بابا جمع کن با

 چشم هاش برق زد  دنمیصلوات فرستادن ارسام امد داخل با د يصدا با

 رهیام بگ هیک شد منم بغض را خوردم تا مبادا گرچشم هاش پر اش یبا مهربون نیو کاوه خانم اومدن روژ نیروژ همراهش

  دمیکش یقیکنه نفس عم يریاشک هام جلوگ ختنیرا به ندان گرفتم تا از ر لبم

 هاشون را ندارم يمسخره باز نیهلهله بلند شد ... اه حوصله ا يصدا

هم رفت که مثال قند  هیو عمه عط و تور را با هم گرفتن ستادنیا يباال سویو خودش وگ گهید یکیراداد دست  نیدورب يملود

 سرمون ...  يبسابونه باال

 و بهم نگاه کردو ارام گفت: رژا؟  برگشت

  جانم؟

 الهه کنارم نشسته ...  هیانگار  يناز شد یلیچادر خ با

  يلبخندم رابهش بزنم و گفتم: تو هم فوقوالده شد نیکردم قشنگ تر یسع

  میبه خودمان امد سوینکره گ يرامش داد با صدامردانه اش قلبم را لرزاند و بهم ا لبخند

 بعد ... ! يبرا نیها را بذار يباز يهند نیبابا ا بسه

 حرف ها باشه  نیپرو تر از ا کردمیفکر م دیسرخ شد جالبه که اونم خجالت کش ارسام

 زوم شده بود رو ارسام نهیهام تو ا چشم

تا ابد فقط بهش  خواستیهاش بودم و دلم م یچشم هاش و مهربان خودم عاشق یول کنمیدارم نگاهش م نهینداشتم بب دوست

 نگاه کنم 

 توام ... هزار مرتبه شکرت! ونیرا مد یخوشبخت نیا ایخدا

 تا ارامم کنه  کردیو دست ارسام را محکم فشار دادم ارام دستم را نوازش م دمیشروع کرد به خوند خطبه عقد ترس عاقد

عروس رفته عروسکشو بخوابونه ...  گفتنیو م ارودنیدر م يمسخره باز خوندنیه را مهر دفعه عاقد خطب يو ملود سویگ

 حرف ها ...  نیعروس رفته چرتکه بندازه و از ا

  خواهدیم یلفظ ریگور به گور شده گفت: عروس ز سویبار سوم که خطبه را خوند اون گ يبرا عاقد

 اورد و بازش کرد رونیجعبه جواهر ب هی ارسام

کادوش خفه خون گرفتن ... با عجله نگاهش کردم و اون  نیهمه با ا گهی... د انیبرل يها نیبود با نگ دیطال سف سیسرو هیچ

 منتظر بود ... 

را جمع کرده بودن تو وجودم ارام و با  ایدن يو من دل تو دلم نبود و استرس داشتم انگار تمام حس ها دیدوباره پرس عاقد

 جمع و برادرم بله! يتو يهاگفتم: با اجازه بزرگتر  ییصدا
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 گم شد ... ارسام هم بله را داد  تیجمع يمن تو يصدا

 رونیدادم ب یرا با کالفگ نفسم

 شد ...  ریها سراز کیرا دستم کرد بازم موج دست و تبر میکه با هم انتخواب کرده بود ییرا گرفت و حلقه ها دستم

ارسام هم که  دمیم حیشلوغ ترج يتخواب کردم چون ساده را به طرح هاساده بود خودم ان یلیخ یدار ول چیازدواجمون پ حلقه

 بود یکیاش با من  قهیسل گهید

 ام شده! ی. که اون مرد زندگ شدیباورم نم میما به هم محرم شد گهیخدا شکرت حاال د اه

 رو سرمون  ختنیها ر مهمان

  زود تر تمام بشه خواستیان قدر با اب و تابود که دلم م کاشونیتبر

به حرف هاشون  لی... ارسامم با کمال م میریمختلف بگ يعکس با ژست ها یمن و ارسام را مجبور کردن تا کل يملود سویگ

  کردیگوش م

تو دهنش رژا تو هم  نیو گل تو دستتون را بذار نیریزحمت کمرش را بگ ی: اقا ارسام بگفتیو م دادیداشت دستور م سویگ

 به اقا ارسام نگاه کن و بخند ...  نییبعد سرت را باال کن و از پا يافتا یم ينگار دارا نییخودت ر ا خم کن به سمت پا

محضر دار در  يکردن که صدا یییجا یب يها ی... ان قدر بچه ها سرو صدا و شوخ میکه گفت را انجام داد ییاون کارها همه

 امد و بهمون اخطار دادن 

اون ها مار ا پرت  میکه بر نیقبل از ا ترسمیچون م نیبلند گو هات را قورت بد گهیگفتم: د سویو گ يکردم و رو به ملود اخم

 ...  رونیکنن ب

دعوت  میهمه خواستن برن که کاوه خان از همان جا همه را به شام تو رستوران پسران کر رونیب میاز محضر که اومد خالصه

 بود  دیکار؟ ازش بع نیکرد دهنم باز ماند کاوه خان و ا

به سمتمون ارسام کنارم  انیدارن م سویو گ ایعرش دمیبشم که د نیخواستم سوار ماش میافتیتا همه راه ب میتظر شدمن خالصه

  ستادیا

 بهمون کرد و گفت: مبارکتون باشه ینگاه یبا خوشحال ایعرش

 گنیم دیرسیبه کجا مو عاقبت من  شدیم یچ دمیدیرا م ایبعد از اون اتفاق ها اگه بازم عرش دانمیشدم نم رهیهاش خ توچشم

 ...  ستیحکمت ن یکار خدا ب چیه

 ممنون  لیلیگفتم: خ ارام

 ! نیقدرش را بدون یبه خوب دوارمیام هیرژا خانم دختر خوب گمیم کیرا کرد سمت ارسام و گفت: به شما هم تبر روش

 ممنونم  فتانیاش و گفت: از تعر یشانیشد رو پ ریبهش کرد وهمزمان اخم هاش سراز یبا تعجب نگاه ارسام

 ...  شهیم امیداره حسود ؟یبود گفت یچ نیبا اخم گفت: ا سویگ
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 کمی ایاز حرف عرش دمیشد البته ارسام فقط تبسم کرد فهم مانیکرد و باعث خنده چهارنفر یرا ماست مال هیحرفش قض نیا با

 چه قدر بچم حساس شده! یناراحت شده ... اخ

 نباش! يحسود ییانداخت وگفت: شما خانوم و سرور ما سئیش را پشت گردن گدست دیرا د سویگ یکه اخم ساختگ ایعرش

 انداخت  نییهم از من بد تر سرخ شد و سرش را پا سویهام گرد شد و گ چشم

 شد  ریکه د میلبخندش پر رنگ تر شد و گفت: فعال بر ارسام

 نییو سرش را انداخت پا دیاره خجالت کشگفت اونم دوب يزیدم گوشش چ ایبهم کرد وعرش یزدم اخم سویکه به گ یچشمک با

 ... 

 یهم مردانگ ایتونست گذشته دردناکش را فراموش کنه و عرش سویخوشحالم ... گ یلیخ ایو عرش سویگ يبرا شدیبهتر نم نیا از

 خودمون بود را فراموش کنه و من را ببخشه  نیتو گذشته ب یکرد و هر چ

 شدیدختر شاد و سرزنده نم هیهم  سویجا نبود و گ نیاالن ا دادمیاگه اون روز نجاتش نم دیشا

  شهیما به هم مربوط م یزندگ یکه همه چ دمیرس جهینت نیبه ا واقعا

 کنم ! دایکه هستم برسم و عشق ارسام را پ ییجا نیبه ا تونستمیوقت نم چیه کردیاگه تو اون روز ها من را گم نم دهمیشا

 ...  رفتنیشب بود و مهمانها داشتن م ياخر ها بایشت تقرخوش گذ یخوب بود کل یرستوران همه چ يتو

کردن و بعد از دعا به جون من و ارسام  یاودم و خداحافظ هیو بق اریو سجا د و ماز يهمراه ملود هیشهرزاد و عمه عط مامان

 رفتن 

 ام ناجور سررفته بود  حوصله

 از اشتها افتاده بودم  یول دانمیارام داخل دهنم گذاشتم نم برداشتم و یینشسته بودم با چنگال کاهو یکه رو صندل يجور همان

 بلند شروع کرد به خوندن ...  يو با صدا دیعجل معلق سر رس يدفعه ا کی

 است شب مراد است امشب ...  یچه شب امشب

 شنوهیاالن م یکی سویسرش داد زدم و گفتم: خفه گ تیبا عصبان هیسر

با بهت بهش  دیاز ته دل کش یو اه دیکه گونه ام را بوس رمیخواستم گارد بگ میرکنا یامد جلو نشست صندل دیغش خند غش

 نگاه کردم بچه ام خل شد رفت ... !

قدر  نیو ا یحاال باهاش ازدواج کن يازش متنفر بود يروز هیکه  ییتو کردیفکرش را م یو گفت: ک زیرا چسبود به م نگاهش

 یکرده باش رییو تغ یخوشحال باش

  یمانیکه توش م کنهیم يبا ادم کار گهیو گفتم: قسمت دزدم  يلبخند

 داد  ادامه

بال به  نیا میازدواج با هم عجول بود يقدر همو دوست داشتم و برا نیمن و پارسا کگه ا يکردیتو فکرش را م یگیم راست

 راقب باش م یلیپس خ ياوردیبه دست ن یعشق را الک نیاست رزا تو ا نیو ... ولش کن حرف من ا ادیسرمون ب
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 ياگه تو نبود دیشا يداد يو بهم دلدار يکه کنارم بود ییبه خاطر تمام روز ها سویهام را بستم و گفتم: ازت ممنونم گ چشم

 ! دمیرسیجا نم نیمن به ا

ابغوره ها و  نیزد تو سرم و گفت: ا عیسر نیهم يکنم برا هیگر خواهمیم دیکردم بغلم کردم منم محکم بغلش کردم فهم بغض

 ارسام جونت من ازخودم ناموش دارم ها ...  يهاتم نگه دار برا يباز یرتق

 ها ...  يکرد رشیخوب نمک گ انمیدر جر بله

 ...  يعرضه ا یرا باز کرد و گفت: تو ب ششین

 .. ها . نیزود تر از ا یلیخ کردمینم یهام همه را عاص ياگه با ندونم کار دیعرضه ام شا یب یتو عاشق کنمیاعتراف م اره

 ! کردمیبچه ام را عوض م یبیب يو االنم داشتم ما دمیرسیها به عجقم م نیزود تر از ا یوسط حرفم و گفت: اره خل دیپر سویگ

  کنهیبه ما نگاه م يو با کنجکاو ستادهیا نهیعقب تر دست به س کمیکه  دمیاعتراض هولش دادم و همزمان قامت ارسام را د با

با  دیش ریپ دیهم کپک ... اا ببخش يبه پا شاهللایگفت: ا سویمع را جور کر و ارسام امد جلو و گتا متوجه شد خودش را ج سویگ

 اجازتون 

 شاهللایا نیدیزحمت کش یلیتکان داد و گفت: ممنون خ یخداحافظ یو تو همان حال و احوال سرش را به معن دیخند ارسام

  میجبران کن

 میکنیجبران م يبه زود زنینباش عز ادامه دادم و گفتم: اره نگران یبا بدجنس منم

 برام رفت و تشکر کرد و رفت يچشم غره ا سویگ

  م؟یبر يامد و گفت: حاظر ارسام

 منتظرمان بودن  نیجون و کاوه خان و روژ وایش میسالن رفت يرا تکان دادم و از جام بلند شدم و با هم به انتها سرم

 سمت خانه  میرفتن و راه افتاد همه

 امد به سمت مان و بفلمون کرد  نیکردن و لحظه اخر روژ یو کاوه خان ازمون خداحافظ نیجون و روژ وایشدر خانه  دم

من  استیخواهر دن نیتر طانیو ش نیو لحباز تر نیو کله شق تر نیهم رو به ارسام گفت: اون مهربان تر يجور همان

کنه به  تتیغصه اون را اذ يو نذار یکنارش باش شهیکن هم یتو سع یمراقبش باشم و دلش را شکستم ول ینتونستم به خوب

 نمیبیاز چشم تو م افتهیب یقبه بعد هر اتفا نیاز ا میهر حال رژا را به تو سپرد

 نباش  یچینگران ه کنمیگفت: من مثل چشم هام ازش مراقبت م نانیگفت ارسام با اطم یاخر حرفش را به شوخ تکه

  گهینکن د هیگفت: دختر کوچولو سرتق گر دوباره بغلم کرد و نیام گرفت روژ هیگر

 هیگر نیفنچوله همچ نمیمن رابه سمت ارسام هل داد و گفت: برو بب دیام را بوس یشانیکه پ یر ا تکان دادم و درحال سرم

 جا اتراق نکنه  نیانگار قراره فردا ظهر ا کنهیم

 و گفتم: خداحافظ  دمیخند

 شدم و ارسام گازش را گرفت  نیماش سوار
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 بهم انداخت و گفت رژا؟  یهمان حال نگاه تو

 جانم

 دوستت دارم  یلیخ

 گفتم: واقعا؟  یشوخ به

 ! ؟يدار شک

 وج چیه به

  ؟يدیچرا پرس پس

 ناز کنم! کمیخواستم  يجور نیهم

 ها ...  يبال شد یلیو گفت: خ دیغش خند غش

 سپهر افتادم  ادیباال انداختم و  يا شانه

 و گفتم: ارسام؟  دمیکش یاه

 دلم؟  جون

که ازم  یرابهت بگم ... مم راستش درباره اون شب يزیچ هی دیشدم گفتم: من با رهیخ ییروبه رو ابانیکه به خ يجور نیهم

 ...  مارستانیتو ب يسوال کرد

 باشه سر فرصت بهم بگو میوج درباره قبال حرف بزن چیبه ه خواهمیبا لخند گفت: ولش کن امشب نم ارسام

  باشه

 خوابم برد ! یک دمینفهم ادیز یلیخ یبستم و از خستگام را  چشم

 خوردم وباعث شد ازخواب بپرم هنوز چشم هام بسته بود  یکوچک تکان

 بچه تو بغلش بودم با تعجب بهش نگاه کردم  هیو من را مثل  میخونه ارسام بود اطیهام را باز کردم تو ح چشم

 کردم؟  دارتیراام گفت: ب یلیخ ییبهم زد و با صدا يلبخند

 شدم  داریمثل خودش گفتم: نه عشقم خودم ب منم

  دیکه کش یقیبرد تو اتاق و نفس عم کراستیو من را  میهاش برق زد داخل خانه شد چشم

 تخت  ي. من را ارام گذاشت رو

  ییصدا چیحرف وه چیشد تو چشم هام بدون ه رهیخ

  کردیم ییما خودنما نیعشق بود که ب فقط

اش کم اوردم و  رهیمن بودم که از نگاه خ نیدلم من لرزاند و از اخر ا دینم نگاهش کردم لب هاش لرزرا گرفتم و م دستش

 انداختم نییسرم را پا

 ومردانه اش امد به سمتم و صورتم را باال گرفت يقو يدست ها بازم
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 شده بود یلباسش از بغل کردن من موقعه خواب رژ لب قهی

 گاز گرفتم  خنده ام گرفت و لبم را اریاخت یب

 است ...  فیح ریاون هار ا گاز نگ يهاش را گرد کرد و گفت: اون جور چشم

 دستش گونه ام را نوازش کرد با

  رونینفس ام را دادم ب عیسرخ شدم سر دیکوب یهزار م يقلب من رو دیازته دل کش یقیبغلم کرد و نفس عم ارام

 بود  میبرا ینیریش يارسام نوا يصدا

  رژا؟

 اش برداشتم و گفتم: جانم؟  نهیرو س را از سرم

 امد مردانه ترش کرده بود  یبهش م یلیمدت گذاشته بود خ نیکه ا یشیر ته

 پلک زد  عیسر

 ...  یچشم هام را بستم خواب همه وجودم را گرفته بود ول کردمیقلبش را گوش م يکه داشتم صدا يجور نیهم

  دیرابوس ام یشانیاش برداشت و پ نهیسرم را از رو س ارسام

 روز عمرم بود  نیو گفتم: امروز بهتر دمیکش يا ازهیخم ارام

  زمیطور بود عز نیمنم هم يبرا

 خوبه ارسام  یلیات خ قهیگفتم: سل عیتو دستمون سر يخورد به حلقه ها نگاهم

 یلیتو خ قهیت: البته سلپاهاش و گف يمن را نشاند رو یکه متوجه منظورم نشده بود گفت: معلومه که خوبه ... بعد با شوخ اون

 از من بهتره!

 ریبگ لیخودت را تحو کمی يگفتم: وقت کرد یمیچپ نگاهش کردم و با اخم مال چپ

اخم هات که دلم را  نی... رژا من عاشق ا رمیگیکه گونه اش را چسباند به گونه من گفت: اره که م يجور نیو هم دیخن

 ...  یشیمثل فرشته ها م یکنینگاهم م يبا کنجکو يدار یتم وقتمهربان يوعاشق اون خنده ها و چشم ها لرزونهیم

 يعاشق لبخند و نگاه ها ارهیات چون قلبم را به لرزه در م رهیلرزان گفتم: من هم عاشق نگاه خ ییگر گرفت و با صدا صورتم

 مردانه ات  يگرمت و اخم ها يطور عاشق دست ها نیام و هم یطنتیش

 رتم برداشت و نگاهم کرد تو نگاهش پر از عشق بود صو يشد صورتش را از رو ساکت

 شد  نیهاش سنگ نفس

 لذت بردم  یو خوشبخت یهمه خوش نیحرکت بودم و از ا ی... با استرس دستم را مشت کردم ب 

  دمیشد بهش خند رهیامد ارام صورتم ر ا بردم عقب ... و تو چشم هام خ یخوابم م یلیخ

  ادیبغلم کرد و گفت: خوابت م دوباره

 ...  یلیخ
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 جا بخواب ...  نیهم باشه

 خوابم برد یارامش و سر خوش ایدن هیبالشت گذاشت و من را تو بغلش اش مچاله شدم وچشمهام را بستم وبا  يرار و سرش

 رفته بود کجام/ ادمیلحظه  هی يبه بدنم دادم برا یهام را که باز کردم نور افتاب همه اتاق را گرفته بود کش و قوس چشم

 ارسام خواب است  دمیو د برگشتم

 بود خنده ام گرفت  ختهیصورتش ر يتو شانشیپر يموها

 خاموش کرده بودم را روشن کردم  روزیکه د یاز جا بلند شدم رفتم سما مانتو ام و گوش الیخ ینه بود ب کینزد ساعت

 دلم ...  يتو ختیاون مسج غم عالم ر دنیباد یول دمیکش يا ازهیخم

 ارسام هنوز خواب است  میددیشتم و استرس برگ با

 بازش کردم عیسر

اول  نیهم يکننده دارم برا ریکادو غافل گ کیتون  یعروس يراستش منم برا يکرد زمیواقعا سورپرا کمیم کی(بهت تبر

بشه که  يبه روز دوارمیام رمیم رانیمن دارم از ا شهیم لیتون تکم یخوشبخت دنشیحتما با د نهیفرستادم تا ارسام جونت بب

 سپهر) نمیبب خودمیات را با چشم هام  یبدبخت

 جا نبود  نیا یورو کردم ول ریها تمام اتاق را ز وانهیو تمام تنم به لرزه در امد بدون فکر بلند شدم ومثل د ختیر دلم

 و اون جا را هم نگاه کردم  ییرایتو پذ رفام

 ! ؟یگرفته باشه چ لمیه ازم فاگ ایخدا ي! وا دنش؟یبود که گفت با د یمنظورش چ ؟یچ یعنی

 پاکت ...  هینامه بود و  یدر رساندم توش کل يو جلو اطیصندوق پست افتادم با عجله خودم را به به ح ادی یکدفعهگی

ارسام هنوزم خواب  دمیرفتم سمت اتاق خواب از الد سرم را بردم داخل و د نیپاورچ نیرا برداشتم و رفتم تو خانه پاورچ همه

 و با عجله اما ارام از پله ها رفتم باال  دمیکش یقیاست نفس ع

 یاسم و ادرس چینشستم ... همشون مال شرکت بود دستم رفت سمت پاکت که ه زیرا رساندم به دفتر کارش و پشت م خودم

 روش نبود 

  دمیکش یبزرگ ینیه يد یلرزان باز کردم تا چشمم خورد به س يخودشه پاکت را بادست ها حتما

 مکان نداره ا نیا نه

 پخشش کردم  عیباال امد سر ندوزیو یوقت زدمیرا دادم داخلش ... نفس نفس م يد یلبتاب را به سرعت نور باز کدم و س در

 کردن ...  هیگرفت و شروع کردم به گر یسپهر همه بدنم رعشه وحشتناک دنید با

 ردزنده ک میگند و عذاب اور را برا يتمام اون لحظه ها یلعنت يد یس اون

سپهر  یطانیش يگذاشته بود لبخند ها فانیا يرار و یو گوش کردیصحبت م یکه سپهر داشت با من تلفن شدیشروع م یوقت از

 جا بود  نیسپهر همه و همه اش ا يمن برا يها هیو خواهش و گر

 کار گذاشته بود و من احمق تو دامش افتاده بودم  نیتو تما خونه اش دورب وانیح اون
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تلخ را  يچشم هام را ببندم تا اون لحظه ها خواستینکنه دلم م داریام ارسام را ب هیدهنم گذاشتم تا صدام گر يرا رو دستم

  نمینب

 تخت و حالم بد شد  يکه من را پرت کرد رو ییلحظه ها همان

 رونیرا در اوردم و اون را شکستم در لب تاب را بستم و با عجله از اتاق امدم ب يد یس عیسر

  نییپله ها ارام امدم پا ياز رو یحال یب با

  شد؟یم یچ دیدیاگه ارسام اون صحنه ها را م شهینم باروم

سبز که قرمز شده بود نگاه  يبود را پاك کردم و به چشم ها ختهیر ادیز هیهام را که از شدت گر ملیر ییتو دستشو رفتم

 کردم 

  نهیتو ا میمشت اب برداشتم و پاش هی یشکل گرفت عصب میبرا نهیتو ا وانیاون ح ریکمتر بازم تصور دمی... شا هیدو ثان يبرا

 دلم به خودم فحش دادم نشستم  تو

 و زانو هام را بغل گرفتم  يپادر رو

 نشه  داریکه ارسام ب کردمیم هیصدا گر یشده بودم ب رهیخ ییدستشو يفانتز يها یجور که به کاش همان

 ... اره ... من ... اشتباه ... کردم  یدر نظر گرفت میکه برا یچه مجازات نیا ایخدا

 بسمه . گهید دمیقسمت م تیبه بزرگ یول

  ؟یامتحانم کن یخواهیچه قدر م گهیو تاوان پس دادم د دمیمدت زجر کش نیتو ا ی.به اندازه کاف

 خورده که سبک شدم بلند شدم و رفتم تو اتاق خواب  هی

  نهیا يخورد رفتم جلو یتکان ارسام

  شمیلوازم ارا فیدستم رفت سمت ک کنهیصورت داغونم حتما شک م نیا ندیبا د ارسام

سرم  يکمرنگ هم اضافه کردم موهام را پوش دادم و باال یلیرژ خ هیو  کیخط چشم بار هیبه صورتم زدم و  یکرم لیم یب

  ختمیموهام را دو طرفم ر هیسفتش کردم و بق رهیگ هیجمع کردم و با 

  خوردیچشم هام هنوزم تو ذوق م يقرمز ید ولبهتر شده بو کمیام  افهیق

 شدم و رفتم تو اشپزخانه  بلند

 صبحانه مفصل را بدم هیخواستم تدارك  نیهم يبودم برا گرسنه

 برداشتم  یو همه چ خچالیگاز گذاشتم بعد عم رفتم سر وقت  يرا پر اب کردم و رو يکتر

 درست کردم  کاکائو داغ ریش هیبرداشتم و  نتیکاکائو از تو کاب کمی

  ندمیچ زیم يرو يها و دستمال کاغذ یوانیل ریرا با ز لیوسا هیبق

 نان را برداشتم و چند تا را گذاشتم تو ماکروفر  سبد

 گذاشتم  زیهم برداشتم و سر م گهیرا اماده کردم و اب پرتغال و چند تا قلم د يچا
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  زیرا پر اب کردم و گذاشتم وسط م یستالیکر یگلدان خال هی

 کندم و اوردم تو خانه ...  يو محمد دیچند تا گل رز قرمز و سف يجور نیهم اطیرفتم تو ح و

کم  یلیکار ها خ نیصبحانه دو نفره حاظر بود البته من از ا هی يبرا یکردم و گذاشتم تو گلدان همه چ یچیرا ق خارهاش

 خوب امروز استثنا بود  یول کنمیم

 ام را خراب کنه یبذارم اون صحنه ها و اون مرد زندگ دیرا فراموش کنم نبا یهمه چ خواهمیم

 است  یاتاق شدم ارسام هنوزم خواب بود عجب تنبل داخل

 و شلوارش خونده شده  راهنیبود فکنم فاتحه پ دهیاونم مثل من با همان لباس ها خواب دمیجلو و مالفه را کش رفتم

 و گفت: سردمه ...  دیچیخودش پ به

  ؟یپاش یخواهیخفته لنگ ظهره نم يبایخنده گفتم: جناب ز با

  ؟یسر صبح یبا اخم گفت: کجا رفت دیاز چشم هاش را باز کرد و من را د یکی

ها ممنوع  زیجور چ نیبگم باز خواست و ا یاول زندگ نیدوما از هم رینشستم کنارش و گفتم: اوال سالم صحبت بخ یمهربان با

 اقا ! کردمی! سوما صبحونه درست م

  گهیپاشو د الیخ یا گرفت و خواست من را بکشه سمت خودش که امتناع کردم و گفتم: بدستم ر مچ

  ؟ينکرد دارمیمعرفت چرا زود تر ب یکرد و گفت: دخرت ب اخم

  امدیدلم ن نیهم يبرا يبود دهیکوچولو ها خواب ین یمثل ن اخه

گفت: کجا  طنتیستم از دستش فرار کنم که با شرا بلند شدم وخوا دیخواست لپم را کش طنتیرا چسباند به سرش و با ش سرم

  ؟يریم

 را گرم کنم ها ! یکه دو مرتبه همه چ ستمین یمن ادم شهیسرد م ییاالن چا میپاشو بر دمیصبحانه را چ زیگفتم: م هیگال با

 نداره امد سمتم یو گفت: اشکال دیخند ارسام

 یکردم همان جور که با سر خوش ریمن تو حصار دست هاش گبا عجله امد دنبالم و  نییپا دمیواز رو تخت پر دمیکش غیج

  دمیخند

  يناز شد یلی: خگفت

  یخجالت گفتم: مرس با

 چرا چشم هات قرمزه  یول گمیدارم راستش را م ینکردم که تو تشکر کن فیتعر یرژا من الک نه

 ...  یچیو گفتم: ه رونیو با حرص دادمش ب دمیکش یقیعم نفس

 خجالت زده نگاهم را از تو چشم هاش انداختم به چونه اش ...  گمیدارم دروغ م دیحتما فهم دیزشد بهم دلم لر رهیخ

 گفت: رژا؟  ارام

 تر از خودش گفتم: جانم؟  ارام
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 من نگاه کن  به

د تنگ شده بو مانیپ يکه خودم را لو بدم گفتم: دلم برا نیقبل از ا نیهم يبرا رهیمچم را بگ خواهدیم دونستمیم یلعنت اه

 ه ...  ادیز یباورکن ازخوش

  ؟يرا چسباند به صورتم و با اخطار گفت: مگه بهم قول نداد صورتش

 ...  یول چرا

 ...  یسیپاش وا دیبا يدیم یبه قول ینداره وقت یول گهید

 کنمیم یبه بعد سع نیاز ا باشه

 دختر خوب نیام زد و گفت: افر ینیب يانگشتش رو با

 گشنمه ...  یلیکه خ میفتم: بدو بررا جا به جا کردم و گ خودم

  امیم يمنم زود يتا تو بر زمیعز باشه

 باشه

 بابا ولمون کن  ي... ا ستیبرات خوبه ... اون برات خوب ن نیرا بخور اون را نخور ا نیا گفتیم یه کردیام م یعصب داشت

 ...  گردهیورم مروزه انفوالنزا گرفتم و با اجازتون افتادم تو خونه ارسامم مثل پروانه د چند

 بهم نزد  یخودش حرف گهید ددویارسام را  يسر به سرم گذاشت اخم ها یاومد مالقاتم و کل نیروژ

  ؟يدخرتو چرا مراقب خودت نبود یو گفت: گل کاشت دیبغض کردم گونه ام را بوس اریاخت یبغلم کرد ب یوقت

 هام را انداختم باال  شانه

 هوا سرد رفته استخز ...  نیبهش بگو خانوم تو ا يزیچ هیخدا تو  تو را ینیبیگفت: م هیبا گال ارسام

 تا شد و گفت: واقعا؟  شیچشم هاش ش نیروژ

 بچه ها سرم را تکان دادم  مثل

 تر شده  وانهیاز قبلش هم د دمیکه من د يدختر نیبابا خدا به دادت برسه ارسام ا يو گفت: ا دیخند نیروژ

  ن؟یاعتراض گفتم: روژ با

 شمار ا بکنه يپرستار دیچاره هم با یبدبخت ب نیحاال ا يکرد يفکر یحق با ارسام است تو ب یول دیببخش

  چارهیبدخت ب میشما درد نکنه حاال ما شد دست

  ادیبال سرش م نیهم افتهیرژا ب ریگ یگفت: واال هر ک یبا بدجنس نیروژ

  کردیارسام را م يد من بود همش طرفارپسر ض نیکال ا خوردمیلبخند زد و من خون خودم را داشتم م ارسام

 دلخور بود  یلیچون ازش خ زدمیارسام حرف نم با

  میهم بدهکار شد يزیچ هیگفت: حاال ما  نیبه روژ ارسام

  ؟یچ يبرا
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 شمیم یباهام قهر کرده که چرا عصبان خانوم

 رژا؟  اره

 حوصله ندارم رمینخ

 مراقب خودت باش  رمیدارمم گهیمن د باشه

  میکرد یو باهم خداحافظ دیبراش تنگ شده بود من را بوس یلیبره دلم خ نیروژ خواستیهش نگاه کردم دلم نمترس ب با

 ارسام بدرقه اش کرد و رفت نایتشکر و ا یکل با

 بشم  ریبزنه و بازم ازش دلگ یحرف خواستینزد چشم هام را بستم خواستم بخوابم دلم نم یالود امد کنارم نشست حرف اخم

 در باعث شد فکنم رفته و چشم هام را باز کردم  يصدا دمیکش یقیعم نفس

 خودم را زده بودم به خواب  دیدستپاچه شدم و فهم کردینگاهم م يبود و با دلخور ستادهیروبه روم ا یول

 زرنگ بود ! یلیخ

  کنمیم تشیاذ يجور نیرحمم که ا یب یلیکه زد دلم را لرزاند منم خ يپوزخند

 کردم؟  دارتیب

  خوابمیخوردم دوباره م گهیساعت د مینداره دارو هام را ن یرا زدم به اون راه و گفتم: اشکال مخود

  ؟یستین گرسنه

  ستمیبه فکرم بود ومن احمق گفتم: نه ن بازم

 صداش زدم ...  کهویکه  رونیو خواست از اتاق بره ب برگشت

  ارسام؟

 و گفت: بله؟  برگشت

 بله! شهیام جانم م یحتاز هم نارا ی.فت و بله چرا وقتك

 ولش کن  یچیگفتم: ه یعصب

 بالشت گذاشتم رفت و در را پشت سرش بست يرارو سرم

 برد یخوابم نم یول شدمیشونه به اون شونه م نیاز ا یساعت ه میاون ن تو

نکردم و دوباه رو  یکنهتوجهیدرست م يزیچ هیخودش  يحتما داره برا امدیشدم و داروهام را خودرم از تو اشپزخانه صدا م بلند

  دمیتخت دراز کش

 چشمهام گرم شد و خوابم برد يفکنم قرص ها اثر کرد و وسط باز يرابرداشتم و شروع کردم به باز یگوش

 بود  یجاش خال یبرگشتم سمت ارسام ول یبا خوشحال دارشمینور گرم افتاب باعث شد ب بازم

جا تنها  نی... ترس برم داشت نکنه ارسام من را ا یبود تو سبد چوب تهخیرا ر شبشید يرفت رو در کمد باز بود لباس ها نگاهم

 گذاشته؟ 
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  دیلبخند رو لبم ماس يا بهیخانوم غر دنیباز شدن در خوشحالب رگشتم اما باد با

 ...  دمنیسالم کرد و با خجالت گفت: سالم خانوم ببخش عیسر

  ن؟یهست یکردم و با تشر گفتم: شما ک هول

 نظافت خونه امدم  يمن برا خانوم

 ارسام کجاست؟  اقا

 خونه ...  انیم ریبهم گفتن مراقبتون باشم و بگم شب د رفتنیداشتن م شانیمن امدم ا یزود وقت یلیخ صبح

 خونه؟  ادیشب م ؟یگشاد شده گفتم: چ يچشم ها با

اتاق راهم عوض  تیا يمالفه ها دیخانم من با دیمن را تو عالم خودم رها کرد و رفت سم سبد و گفت: ببخش دیببخش هی با

 اتاق ها تمام شده فقط ...  هیکنم کارم با بق

 گفتم: باشه باشه ...  عیسر

ام  یضیحال و روز و مر نیکه ارسام من را با ا شهیکسل بشم باورم نم یلیباعث شدخ بود خ دنیخواب ادیزحمت بلند شدم ز با

 تنها گذاشته و رفته شرکت ... 

 مهم تر بود؟  یلیاون جا براش خ یعنی

 ولو شدم یصندل يسالنه سالنه خودم را رساندم به اشپزخانه و رو دمویاز ته دل کش یاه

  سویرا برداشتم و زنگ زدم به گ میس یب یگوش

 عروس خانوم  سالم

  سو؟یگ یخوب

 شوورت چطوره؟  يتو چطور ممنون

  میمنم خوب خوبه

 خبر؟  چه

 جا؟ ! نیسر ا هی يایب یتونیم سالم

  ؟کجا

 ارسام  خونه

 اون جا/ یتو سرت کنن از االن رفت خاك

 نه ! ای يایاره حاال بگو م يشعوریقدر ب چه

 دارن ...  فیتشر اقاتون

  ادیتاشب نم نه

 با عرشا جونم قرار دارم  امیب تونمیامروز نم راستش
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  ؟یدلگ يریم يدار

 خوب اره  يبذار یرا اسمش را دلگ رونیب یرفتیکه تو با ارسام م ییاون روزها اگه

 را در اورد  حرصم

  ؟یهست یسر رفته تو چطور دوست حوصلهلم

 دم خونتون تا بوق سگ خوبه؟  امیباور کن فردا از کله سحر م يریگیم یبابا رژا چرا از اب گل الود ماه يا

 معرفت یب باشه

  ؟يندار يکار

 ذوق مرگ نشو  ادیز

 عجقم  يبا

  سویات تو حلقم گ یخداحافظ

 کار کنم؟  یامروز باز غصه ام گرفت ... حاال چ ياور ادیبا خنده قطع کردم با را  یگوش

 نظافت امده بود داخل اشپزخانه شد  يکه برا یخانوم همان

 درد و دل کرد اسمش شهره است و دو تا بچه داره ...  یلیباهاش حرف زدم و اونم خ یکل یحوصلگ یسر ب از

 .. . مینهار درست کرد و با هم خورد برام

 نگاه  ونیو تلوز کندمیپوست م وهیداشتم م يجور نیهم شدیم کیهوا داشت تار ياز ظهر بعد

 !برهیارسام قلبم رفت رو و نیبوق ماش يکه با صدا کردمیم

االن که هنوز بعد از ظهرم نشده  گردهیاون که گفت تا شب برنم یانداختم خوب بودم ول نهیبه خودم تو ا یتو اتاق و نگاه رفتم

...  

 تنگ شده  میدلش برا حتما

 همه خونه را برداشت  ادشیفر يکه صدا رونیرا گرفتم و خواستم برم ب رهیکه داخل شد از جام بلند شدم دستگ نیماش

 خشک شد ...  رهیرو دستگ دستم

 شده؟  یچ یعنی ای... خدا زدمیپشت در نفس نفس م ارام

 یلیو خ رونیگردنش زده بود ب يبود رگه ها دهیبودم را ند ستادهیادر  يهنوز من را که ال زدیشهره خانم را صدا م داشت

 بود  یعصبان

 و گفت: بله اقا ...  رونیبا ترس از تو اشپزخانه امد ب شهره

  ؟يدیفهم يریو م یکنیرا جمع م لتیاالن وسا نیهم

 سر ...  ییاز من خطا اق

  میکن هیتا تصف زنمیبسه بهت زنگ م گهیامروز د يکه گفتم ... برا نیهم
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چشم  دیاش بد شد با عجله رفتم جلو ارسام تا من را د یر حم یب نیاشک کنار چشمش را پاك کرد حالم از ا یبا ناراحت شهره

 هاش گرد شد و زل زد تو چشم هام 

 ترسناك شده بود ...  یلیبودمش خ دهیند يجور نی... تاحاال ا دیکش ریلحظه قلبم ت هی ي... برا 

 ...  یکنیم یخال هیچرا سر بق یناراحت يزیاز چ کردم و گفتم: اخم

  کنمیهم دلم بخواهد م يجا خونه من است هر کار نیامد و ابرو ش را داد باال و گفت: فکر کنم ا جلو

 ...  کنهیصحبت م يجور نیاون چرا با من ا شدینم باورم

 شت بازوم را گرفت ومن را برگرداند تو هم و خواستم برم تو اتاق که از پ دمیرفت تو اتاق اخم هام را کش شهره

  ؟يدیپشتت را بهم نکن ... فهم يحق ندار زنمیباهات حرف م یوقت

 را با داد سرم زد ...  يدیفهم

 و گفتم: ولم کن  دمیبهم بر خورد دستم را کش یلیخ

 ...  یداد و افتادم رو مبل راحت هولم

 شده بود  یو روان یب... اون ارسام نبود عص امدیهام داشت از کاسه در م چشم

  ؟یکنیم نیچرا همچ وانهیگفتم: چته د تیعصبان با

ام را به گند  ی... چون همه زندگ يام کرد وانهیام ... تو د وانهیحرفم مثل اتش فشان منفجر شد و داد زد: اره من د نیا با

  يدیکش

 وارش بغض کردم  وانهیحالت د نیچشه از ا دمینفهم اصال

 ؟ کار کردم یمن چ مگه

اش زل  یوحش يکرد بعد رفتن اون ... ارسام امد جلو و با چشم ها ینگران ازم خداحافظ یو با نگاه رونیاز اتاق امد ب شهره

 ...  يکارو کرد نیدردم را بگم اخه چرا ... چرا ا یمن به ک ــایخدا ؟یکار کن یچ یخواستیم گهیزد تو صورتم و گفت: د

 ياریشورش را در م يشده؟ دار یبگو چ یزدم و گفتم: چته روان غیج

دادم و خوردم  یجا خال عیمن بود سر کیام اما نزد يکنار واریگلدان کنار دستش را پرت کرد به سمت د تیبا عصبان ارسام

  دیکش ریپام ت نیزم

 رفتارش نگاه کردم  نیبهت به ا با

تا خواستم  ی. خودم را کشاندم به اتاق خواب ول.. دمی... مثل بالنسبت سگ ازش ترس ختیریو همه خونه را بهم م زدیم ادیفر

  واریبرم تو بازوهام را گرفت و من را برگردوند و چسباندم به د

  دیکش ادیفر سرم

  ؟يکردیم هیو گر يزدی... چرا با التماس اسمش را از پشت تلفن صدا م ی... چرا رفت ی... چرا لعنت چرا
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 ؟یزنیارزش بودم ... المصب چرا حرف نم یقدر ب نیا یعنی...  یاون من را شکست شیرژا ... تو با رفتنت پ يکرد چیمن را ه تو

  يام کرد وانهیام ... د ی... تمام شدم ... خال يو خردم کرد يام رابه گند کشاند یزندگ نیخوب به من نگاه کن ... تماشا کن بب

 ...  يبود سرم نازل کرد ی چبال نیا ای... خدا خورهیبهم م یداره از همه چ گهیزد ... حالم د ادیفر

 ...  یکن هیگر يشد و گفت: خفه شو ... صدات را ببر حق ندار یصدام رفت باال عصب کردمیم هیگر فقط

 ...  دیرا فهم یبالخره همه چ ایخون گرفته بودم ... خدا خفه

 نعره اش چهار ستون بدنم را لرزاند  يصدا

  یبزن لعنت حرف

 ناله کردم ... ارسام دستم ...  نیهم يبرا کردیدرد م یلیدستم خ مچ

ام  یعشق برامون نمانده ... خدا لعنتت کنه سپهر زندگ نیاز ا گهید یچی... ه دمیکش یقی... نفس عم نیکرد و افتادم رو زم ولم

  يرا خراب کرد

 گفتم: ارسام به خدا من ...  هیگر با

 فقط حرف بزن ...  یکثافت ... توچ یچ تو

اونم تو روم با حرص  گهیحاال داره بهم ناسزا م گفتیکه از گل به من نازك تر نم یهمان ارسام نیا رفتگیداشت اتش م دلم

 به خون نشسته  يو چشم ها

 1من را بکش ! ایارزش قبل را ندارم خدا گهیبراش مردم د گهی... د 

تر از  شیارام باش باور کن من ب کنمیش مخواه یگفتم: ارسام به خدا غلط کردم ول زدمیهام را بغل گرفته بودم و زار م زانوم

 ... تو اون چند روز مردم و زنده شدم  دمیاالن تو عذاب کش

 را باال اوردم  سرم

که درباره ات  ییتمام باور ها يمن را نابود کرد یرژا ... تو ... تو لعنت شهیو گفت: باورم نم دیدستم را کش یمثل ببر زخم ارسام

تمام شد  میبرا یهمه چ دمیرا د يد یکه اون س ي... ازهمان لحظه ا يعشق را خشک کرد نیا شهیر يداشتم را خراب کرد

 يتمام شد میتو هم برا

 ... تو را خدا من را ببخش! تونمی... من بدون تو نم یزنیحرف ... م ی... از چ ياز کاسه در امده گفتم: ارسام ... دار يچشم ها با

اون موقع  ي... فکر کرد یبهم نگفت يزیچرا قبل از اردواج مون چ ؟یساتم سو استفاده کناز احسا یشو ... تو چطور تونست خفه

 ...  ای... خدا  یبا من باز کن ی... چطور ... چطور تونست یبمان شمیبازم پ یتونیم

  پسم زد عیکه سر رمیها شکسته و سرش را تو دستش گرفت با عجله رفتم سمتش و خواستم دستش ار بگ شهیرو ش نشت

 کن ...  ولم

کس را  چی... ه گهیمن بعد از تو د یشناسیتو که من را خوب م مانیکارو نکن من پش نیناله گفتم: ارسام ترو خدا با من ا با

 تنهام نذار ...  یبکن ول یخواهیم يارسام من را ببخش هر کار کنمینداشتم من فقط عاشق تو بودم خواهش م
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 اش پر از اشک بود  یخوشگل عسل يرا بلند کرد چشم ها سرش

 دلش را نرم کن و نذار بره ! ایقدر عذابش دادم خدا نیکه ا رمیمن بم یاله

 زد ... لعنت به تو ...  ادیو فر واریبه د دیحرکت سرش را عقب برد و چند بار کوب هیزل زد تو چشم هام بعد هم با  رهیخ رهیخ

 نکن  يجور نی... ترو خدا ا ارسام

 نه خودت و نه صدات را بشنوم  خوامینم گهید یف بزنحر يشو حق ندار ساکت

 وحشت نگاهش کردم و گفتم: ارسام ... من ... من بدون ... تو  با

 شیهمه توجهم پ یو نفس کم اوردم ول دیکش ریمن از کنارم رد شد قلبم دوباره ت يتوجه به التماس ها یجاش بلند شد و ب از

 که نتونستم تکان بخورم  کردیتو اتاق خواب پام ان قدر درد مارسام بود صداش زدم جوابم را نداد رفت 

  ختیریامد داشت اتاق خواب قشنگمون را بهم م یشکستن همه چ يصدا کهوی یارام تر بشه ول کردمیخدا خدا م همش

  رونیمد باتاق که شدم ارسام ا کیمحل ندادم نزد امدیکه از پام خون م يگرفتم و بلند شدم همان جور واریرا به د دستم

 دستش را تکان داد  زنمیحرف م واریزدم اما انگار دارم با د صداش

  اوردمیداشتم شاخ در م دمیکه د يزیچ از

  ؟يبر یخواهیوحشت گفتم: م با

 کس را ندارم  چیتو ه ریمن به غ کنمیخواهش م ستمین يزیچ نیارسام من مستحق همچ ؟يواقعا تنهام بذار یخواهیم

 زد  يو پوزخند رونیبنفشس را داد  ارسام

بوده تمام.شده چند  نمانیهم ب یرزا هرچ کنمیباورت نم گهیمن د يمن را نگه دار یتونیبا اشک هات نم گهینکن چون د هیگر

 و تمام ! رمیگیهم وقت محضر م گهیروز د

 یمنم رزا تو ... همان نیکن ... ا... ارسام به من نگاه  یکارو با من بکن نیا یتونیتو ... تو نم ستیدرست ن نیعجز گفتم: نه ا با

بودم چه قدر  مارستانیکه تو ب ییاون روز ها ادتهی میجا برس نیکه از اخر به ا دمیهمه زجر نکش نیمن ا يکه عاشقش بود

 من ...  یکنیمتو واقعا فکر  دمیکشیعذاب م

 انصاف نباش ...  یقدر ب نیو گفتم: ا نینشستم رو زم دوزانو

 تحمل کنم  تونمینم گهید شهیباورم نم يمن بذار ... وا يافم؟ تو خودت را جاانص یمن ب یلعنت من؟

 کارو از قصد نکردم  نیمنا  ارسام

 ...  یرفتینم ششیپ زدمیم ریاون را از دور با ت هیمن سا یدونستیکه م نیوقت با ا چی... چرا اگه از قصد نبود ه یلعنت چرا

 ... و گفتم: من راببخش  نییرا انداختم پا سرم

 ...  رهید گهید

 کارو نکن ... نذار اون به هدفش برسه ...  نیا ارسام
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از  ی... اه یکن ... فرا موشم کن یداد ... سع رییرا تغ زیچ چیه شهینم گهید تونمیبهم نگاه کرد و گفت: نم یبا حال خراب ارسام

 ادامه داد ...  دیته دل کش

 ... کنم  ی... فرا ... مو ... شت ... م منم

 ...  يتنهام نذار ينتونستم تحمل کنم بلند شدم و رفتم و از پشت سر گرفتمش و گفتم: نرو ... تو قول داد گهیکرد د بغض

 نزد  ینخورد و حرف تکان

  یکار کنم تا باور کن یچ گهی... د مانمیناله گفتم: باورم کن پش با

 راه مانده  هیصدا امد ... فقط  به

  یعجله گفتم: چه راه با

 تنها راهه ...  نیکن ا موشمفرا

 دوستم نداره گهی... اون د شدیهام از دورش شل شدن ... باوم نم دست

 ازت دارم  گهیسوال د هیچمدان را فشار داد و رفت سمت در با عجز گفتم: فقط  دسته

 جواب بدم  تونمیبرگشت و گفت: نم يتند

 ...  یبگ دیبا چرا

 کرد  سکوت

 !يدوستم ندار گهیبگو د تو چشم هام نگاه کن و ارسام

 نگاهم نکرد یدستهاش را مشت کرد و فشار داد حال اون بد تر از من بود برگشت ول هردوتا

  رونیزد و از خونه رفت ب ادیبگه فر يزیکه چ نیقبل از ا دیلرز لبهاش

 همان پام خودم را کشاندم سمت در پس هنوز دوستم داره و غرورش اجازه نداد با

 شد  نیماش بد شد سوار حالم

 دنبالش رفتم  هیبرنگشت با گر یزدم ول ادیرا فر اسمش

 که قلبم و شکست چشمات که مال ِ من نبود حرفات

 ِ تو يِ م از دستا سهم

 دست تکون دادن نبود هی

 نشد میرونیِ تو باعث ِ و يبه اندازه  یشکیه

 ِ من يایو دن يریم تو

 خود به خود پاشهیهم م از

 رو دوشه من يندازیمو بار ِ غصه رو  يریم

 رو ییِ خودت تنها يجا
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 تو آغوش ِ من يزاریم

 به روم يبندیازم چشاتو م يریگیم دستاتو

 نکهیا یعنیِ تلخت  لبخند

 تموم گهیبود د یهرچ

 رو دوشه من يندازیو بار ِ غصه رو م يریم

 رو ییِ خودت تنها يجا

 تو آغوش ِ من يزاریم

 ومبه ر يبندیازم چشاتو م يریگیم دستاتو

 نکهیا یعنیِ تلخت  لبخند

 تموم گهیبود د یهرچ

 ...  امدیافتادم دست هام پوستمال شد و خون م ابانیاسفالت خ يرو انیگر یبا عجله با صورت رونیدر خانه رفت ب از

 رمیمیاون را بهم برگردون ... من بدون اون م ایدرد قلبم از همه بد تر بود ... خدا یول

 که دورم من ازت ییوزااز اون ر ترسمیحاال م از

 یتو هم مث ِ.من دیشا

 فقط ياریروت نم به

 یکس یدست ِ ب فتهیو که سرنوشت ِ من ب يریم

 و ایبه ته ِ دن من

 یرسی.تو به آرزوهات م

 رو دوشه من يندازیو بار ِ غصه رو م يریم

 رو ییِ خودت تنها يجا

 تو آغوش ِ من يزاریم

 به روم يبندیازم چشاتو م يریگیم دستاتو

 نکهیا یعنیِ تلخت  لبخند

 تموم گهیبود د یهرچ

 رو دوشه من يندازیو بار ِ غصه رو م يریم

 رو ییِ خودت تنها يجا

 تو آغوش ِ من يزاریم

 به روم يبندیازم چشاتو م يریگیم دستاتو
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 نکهیا یعنیِ تلخت  لبخند

 تموم گهیبود د یهرچ

 ...  یاز من گذشت یساده و به چه سادگ ساله که رفته ... چه هی... انگار  یماه که رفته ول هی

 خوامیکه م ی... من که قسم خوردم ... قسم خوردیقسم م دی... با ستیاالن که ن یخودش نمانده حت ریغ یباور نداشت کس یول

 مراقبش باش ...  ایکردنم ... به عشقمون ... خد ینباشه قسم به تو ... به زندگ امیدن

به اون  یدرست تو همان اون روز سرد زمستون میکه به هم داده بود ییشد اون وعده ها یچارسام  یشد ... کجا رفت یچ پس

 ...  رمیمیدارم م ای... خدا یخونه با پنجره اب

 کردم مویتمامه سع من

 ی... عشق يهمه حرفات ... من را باور نکرد ریهمه قولهات ز رهیز يکه زد ییکه رفت من نبودم تو بود یو بدون اون نیا اما

 ...  یکه تو قلبم بود را کشت

 چرا بلد نبودم ا دونمیرابطه را ... نم نیا کردمیمن مقصر بودم که تلخ م اره

شدن  یکی يعشق فداکار ستین جایتوقع ب ستین یاضافه خواه ستیدعوا ن ستیکارا اشتباست عشق لج ن یبعض دونمیم االن

 است  یبا هم بودن از خودگذشتگ

 ادامه دادم  یاشک يو با چشم ها را تودستم چرخوندم  قلم

 ...  ياریکم م گهیهست که د ییجا

 اومدنا , رفتنا , شکستنا ...  از

 بمونه نره ...  یکیباشه ،  یکی يخوایکه فقط م ییجا

 کنارت باشه ...  شهیهم واسه

 االن اونجام ... ! من

 ! سمیبنو دیاز کجا با دونمیکه نم المیخ شونیپر نقدریا ؟ییکجا تو

هم مصرف  گهیعمر د هیعمر تو رو خواستم ،  هیفراموشت کنم  خوامیبزنم م شیاحساسم رو آت خوامیم ستیمهم ن رزملیم

 فراموش کردن  يبرا شهیم

 یدانیمعرفت نم یب ییتمام به اخه کجا خواهدیم یعذاب ک نیا ایتحمل کنم خدا تونمینم گهید هیگر ریرا بستم و زدم ز دفتر

 شمیو دلهره اب م يخبر یهمه ب نیدارم از ا اایخد شمکیم یتو چ یدارم ب

نتونست من را قانع کنه  یازم خواست که اون را جمع کنه ول واینشسته ام و زل زدم به عکسمون ... مامان ش وارید يبه رو رو

 ...  کردمیهمش نگاهش م

 يزیچ گهیله کردم ... از مرد مغرور من د... من غرورش را شکسته بودم ... من ارسام مغرور ا  دمشیند گهیهمان روز د از

 نمانده بود 
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  ادیهم نم گهیگفت رفته خارج کشور و تا چند وقت د شیمنش یشرکتش ول رفتم

 ارسام را از دست دادم  شهیهم يبرا دمیجا بود که فهم اون

به سقف  امدین میجا برا چیهنامه از  چیه یمن را طالق بده ول خواهدیته دل دارم چون اون گفت م يدینور ام هیهنوز  یول

 ات را ندارم  يتحمل دور گهیکاش ... برگرد ارسام د ي... ا یافتنیارزو دست ن هیشدم وتو دلم ارزو کردم ...  رهیسرم خ يباال

*** 

  ارسام

 تازه حواسم جمع شد ...  ختیدستم ر يتو گاریس خاکستر

که  ی... انگار تنها درمان گاریبود ... دستم رفت سمت پاکت ... بازم س کیشدم ... همه جا تار رهیخ رونیبه ب نیماش نهیااز ا ارام

 ...  نهیکردم ا دایخودم پ يبرا

 اش نکردم  یپل یول یکیبه  دمیرس کردمیخودم رد م يکه اهنگ ها را برا يجور نیهم

 چه قدر سخته  اینکردم خدا... حسش نکردم و بغلش  دمشیماهه ند هی شهی... خودمم باورم نم کردیدلم باز سر باز م زخم

 نه؟  ایحس کنم اون فقط مال من بوده  تونیمثل گذشته به رژا نگاه کنم؟ بازم م تونمیبازم م یعنی

 ...  يهمه سوا هام را جواب بد یکاشک ایخد

  زدمیوقت لب نم چیکه ه یاست ... من یخیمن تار ي... برا ياز بعد ار ظهر گاریتا پاکت س دو

 هام اونه ...  یینهاتنها همدم ت حاال

 ببخشمش . تونستمیکاش م ي... ا رهینم رونیاز فکرم ب يخوشرنگش لحظه ا يچشم ها ادی

 ...  شهیالمصب نم یکنم ... ول رونیکه تو رو از ذهنم ب نجایاومدم ا امشب

 شت کنم تا بخواهم فرامو رمیبم دی... پس با یکنیم یقلبم زندگ يفراموشت کنم دختر تو تو تونمی.به خدا نم

 . یبش هیتنب دیتو با کنمیصبر م بازم

 يزود نیبه ا تونمیخودم را حفظ کنم نم دیباشم با يتونم قو یباشم ... م ریتونم سخت گ ی... م يکه به قلم زد یزخم ي.برا

 برگردم 

 غرورم را حفظ کنم  دیبا

 گوشه پرت کردم  هیاپارتمانم شدم کتم را رد اوردم و  داخل

کوکاکوال  هی خچالیرفتم سمت  دمشیکشیجور که از دور کمر م نیبازش کردم و هم نیهم يکرد برا تمیشلوارم اذ تسمه

 سرد شده ام ...  تزایبرداشتم با جعبه پ

 زیچ گاریپنج بود و از صبح به جز دود س يها کیکاناپه ولو کردم و با ولع شروع کردم به خوردن ساعت نزد ي.خودم را رو

 نرفته بود  نییاز گلوم پا يا گهید

 کانال چرت را نگاه کردم ...  هیرا برداشتم و  کنترل
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 بود ...  رانیام زنگ خورد نگاه کردم ... از ا یدر حال خوردن بودم که گوش يجور نیهم

 و جواب دادم  دمیکش فونمیا يرا رو دستم

  الو

 اقا ارسام  سالم

  ؟ی: مگه بهت نگفته بودم بهم زنگ نزنمزخرف شرکتم بود ... اعصابم خورد شد و گفتم یمنش نیا بازم

 ...  یول چرا

 بود ...  امدهین شیپ یکه کار مهم يتا موقعه ا گهی... د یچ یول

  گشتیبه اسم رژا امده بود شرکت دنبال شما م يدختر هی روزیگفت: د عیرا قطع کرد و سر حرفم

 واقعا؟  یتو گلوم و گفتم: چ دیپر نوشابه

 گفت: حتما برسونم دست خودتون  پاکت بهم داد و هیو  بله

 پستش کن ...  میتر برا عیهمه حواسم به حرف اون بود با عجله گفتم: هر چه سر ینگاه کردم ول ونیبهت به تلوز با

 اقا امروز حتما ...  باشه

 حاال زود تر برو  نیهم

 است؟  یتو اون پاکت چ ینعی ایرابرداشتم ... خدا گارمیخراب دوباره پاکت س یرا قطع کردم و با اعصاب یگوش

 ها ...  زیچ یلیاز دست دادن خ متیبه ق ی... حت کردمیم داشیپ دینشستم و بازم دنبالش گشتم ... با نیماش يتو

 دیو حاال که اومدم سراغش ... نا ام میکرده بودم ردش را گرفت دایپ رانیاز دوست هام تو ا یکیادرسش را با کمک  یبدبخت به

 تر از قبل شدم 

  کنمیم داشیمن بالخره پ یزرنگ است ول یلیادرسش را عوض کرده خ ونچ

بود  يادیمن ز يهمه سرو صدا برا نی... ا کردمیم دایخودم را پ تیموقع ی... داشتم با گوش ستادمیدکه فروش روزنامه ا کنار

 مجله هنوز تو دستم بود  نیگرفتم رفتم سمت ماش يسر درد بد

  ؟يپولش را بد یخواهیاش گفت: نم یسیانگل ظیبا لهجه غل فروشنده

  نمیبهش دادم و رفتم سمت ماش یرانیلب چند تا فوحش ا ریشدم وز یبهش انداختم و پول را دادم بهش عصب نگاه

  افتمیبود از هولم ب کیاپارتمان را که باز کردم نزد در

 کاناپه و پاکت را باز کردم  يپاکت را برداشتم و نشستم رو عیسر

 کاغد تا شده بود  هی و يد یس هی

  دادیعشقم را م ياشنا بود ... اره خودشه بو میعطر اش برا يبو

 پاکت نامه را به خودم چسباندم و از اعماق وجودم اون را حس کردم  اریاخت یب

 من ... خانومم ... چه قدر دلم برات تنگ شده ...  رژا
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 ... ! شتیا ول کنم و برگردم پر یهمه چ یگیانصاف نم یب ؟يفرستاد میعطر تنت را برا يبو

 خدا ...  يا

 گرفتم اول نامه رابخونم  میتصم

 دست خط خودش بود  دیلرز دلم

 سمیبنو خواستیبهت بگم فقط دلم م یچ دیبا دانمی( سالم ... نم

 بشه ...  يطور نیا کردمیوقت فکرشم نم چیخودمون شدم و هر روز چشم به راهتم ه نیفاصله ب ریاس من

تو مرده! ... من خسته و داغونم ...  يانگار رژا برا یتت داشتم و تا اخر عمرم هم دارم ... همه جارا دنبالت گشتم ولدوس شهیهم

 ...  یهات را نگرفته باش میهمه تصم ينامه را خوند نیا یوقت خواهمیتنهام ارسام ازت م یلیخ

 نداره  يا دهیفا دونمیچون م یمن را ببخش خواهمیازت نم گهید

خواهش دارم ... فراموشم  هیبدم اما فقط ازت  حیبرات تو نامه توض تونمی... نم یدونیرا نم یکه تو همه چ دونمیرا م نیا فقط

 ...  ینکن

مدت تونسته من را سراپا  نیکه تو ا يزیباشه ... تنها چ نیمن هم دیتنها نور ام دی... شا يچرا درخواست درطالق نداد دانمینم

 نگه داره 

 سال گذشته ارسام  هیبرام اندازه  ياهه دورم هی...  

 ونیرا مد نی... ا ینگاهش کن خواهدیدلم م یول دهیبهت دست م یچه حال دنشیبا د دونمیبرات فرستادم ... نم يد یس هی

 وقفه اشم ...  یب يوتالش ها سویگ

 را مطمئن باش ...  نیا مانمیمنتظرت م شهیهم

 يتنـها شـد يـدید یوقت

 کرده رونیه رو بخـدا هم بدون

 و خــودش یخــودت باشـ تا

 دارم عشق من فراموشم نکن ) دوستت

 کردم  يا یرا پل يد یگذاشتم و لب تاب را روشن کردم س يرا کنار نامه

  ختیصورت خندونش ... قلبم فرو ر دنید با

مسخره  دیکشیم یز سر خوشحالکه ا ییها غیو ج سویهاش و سرو کله زدنش با گ يدوخته بودم ... خنده هاش و لجباز چشم

 برداشتم  توریمان يروشن کردم و نگاهم را از رو يگاریبچه ها ... س يو خنده ها اریماز يها يباز

  اوردمیو طاقت نم شدینگاهش کنم ... دلم خون م تنونستمینم

کنه  ياداوریرا به من  یش چکار نیبا ا خواستیخوندن ... رژا م یبچه ها بلند که داشتن براش اهنگ تولد مبارك را م يصدا

 داغون داغونم  دونستیکاش م يا دهیکارش من را چه قدر عذاب م نیبا ا دونستی... اون نم
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 شده سوهان روح خسته ام ...  يد یس نیا اای... خد 

 یکه خطم را عوض کردم ول نیدستم رفت سمت گوشم ام بغض کردم با ا اریاخت ینازش ب يچشم ها دنیو با د برگشتم

 ماره ش را حفظ بودم ش

 پر از استرس بهش زنگ زدم  یرا اوردم و ارام با نوك انگشت هام و دل ریگ شماره

 تا بوق خورد  چند

 اورد  جانیخسته اش قلبم را به ه يصدا

 ...  الو

 ...  سکوت

  دییبفرما الو

  ... 

 کار کنم؟  یچ دیمن با اایمثل خودم خددرست  لرزهیقلبش داره م دمیانگار بغض کرده بود فهم دیصداش لرز يدفعه ا کی

 صدا در امد ...  به

  ارسام

  ... 

 نتونستم خودم را نگه دارم نیتر از ا شیب گهید

را  گاریو پاکت س زیشده بود بازم رفتم سمت م سینگاه کنم به خودم که امدم صورتم خ توننستمیاون صحنه ها را نم گهید

 برداشتم

*** 

 رژا

تو  یو هر چ ییتخت کشاندم و رفتم تو دستشو يخودم را از رو کردیخراب بود همه جونم درد م یلیخ را باز کردم حالم چشم

 معده ام بود را باال اوردم 

 امد ...  یم نییاز پا یخوب یلیخ يداغون بودم ... بو بیعج

 ...  نییو سالنه سالنه رفتم پا رونیکرده از اتاق رفتم ب خی يو دست ها دیهمان صورت سف با

 خودم را رساندم به اشپز خانه  کردیدرد م یلیخ سرم

  ده؟یو گفت: حالت خوبه مادر چرا رنگت پر دیکش ینیه دنمیبا د مامان

 دارم  يشده و سر درد بد یمعده ام خال ستمیولو شدم و گفتم: نه خوب ن زیم يها یاز صندل یکی يرو يحال بد با

 دکتر ...  میبر پاشو

 شدم ...  يجور نیهست ا يند روزاالن چ شمیبابا خوب م نه
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 شد  رهیبهم خ ینگران با

 دکتر  میالزم شد بر گهید يجور نیا خوب

 گشنمه ! یلینگران نباش تازه االن هم خ شهیمامان جان سردرد هام با کمپرس گرم خوب م نه

 کنمیرا اماده م یبرات همه چ نیبش زمیعز باشه

 اهنگ گذاشتم  هیرا برداشتم و  یحال گوش یب

 برگرد ای، ب يهنوز دوسم دار اگه

 برگرد ایاز فاصله کم کن ب منو

 خونمیبرات م يشنو یتو نم مگه

 تونم ینم دمیبرگرد که بر ایب

 تونم یتونم ، نم یتونم ، نم ینم

 هستم وونتیهنوز د من

 خونه سوت وکوره يفضا

 چراغا خاموشه همه

 ،  گاری، س نیغمگ کیموز

 که روشن ییها شمع

 و اشک پشت اشک سوزنیممثل من  دارن

 دمیم يدل و دلدار هیعالمه گر هی

 رهیبودن خ ددوریشا که

 واسم يدیکه ، هه ... خر ییافتاد به کادو چشام

 بود روزید شیسال پ انگار

 بازم زنهیزنگ م گفتم

 شهینم یفاصله طوالن نیا گفتمیم المیخ به

 شهیکه نم شتریگفتم چند ساعته ، ب تشینها

 سال گذشته کیکه  دمیبه کجا رس حاال

 يهنوز با من قهر یول

  ؟يشهر نیا يکجا ؟يبود یمدت با ک نیتو ا یعنی

 گهیزنگ بزنم د خوامیتنگه واسش م دلم

 گهیهاش م یو برداره از دلتنگ یتا گوش دونمیم



  

 

یانودهشت کتابخانه کاربر انجمن نودهشتیا atefeh-jon  –مرد مغرور من                               

wWw.98iA.Com ٢٧١ 

 هرجا باشه تنهاس کنهیبدون من دق م دونمیم

 تو با ماست ادی شهیگفت که هم یم خودش

 نباشه امیدن یگفت تو نباش یم خودش

 بدونم که قولو قرار سر جاشه؟  خوامیم حاال

 منو؟  یشناخت

 کردیم هیهات گر هیکه با گر همون

 خواستیهاتو م خنده

 ساده ام چقد

 ارمیگفت به جا نم دیصداتو شن تا

 آقا با شماست؟  نیا زمیعز

 از من ينگو شرمنده ا زنمیآخره م حرفه

 یحافظ، ته هر سالم ، بازم خدا ستیتو ن ریتقص

 قصه رو بستم. نیا

 دلم  زیعز یشیم تیتر اذ شیها ب زیچ نیبا گوش دادن به ا یکنیم تیبا اخم بهم نگاه کرد وگفت: چرا خودتر ا اذ وایش مامان

  الیخ یو گفتم: ب دمیکش یاه

 داشتیکه مامان نون ها را از تو توستر برم يجور همان

  دیکشیام سرك م یخراب شد بازم خاطره ها ... داشت تو زندگ حالم

گاز که زدم حالم بد شد با  هی دمینان تست برداشتم و روش کره و مربا مال هیقلوپ ازش خوردم و  هیرا جلوم گذاشت  ییچا

 بلند شدم یصندل يعجله از رو

 گفت: رژا؟  یبا نگران وایش مامان

 جور هق زدم ...  نیرا رسوندم تو توالت و هم خودم

 شدم؟  يجور نیمن چمه ... چرا ا ایبودم خدا و بغض کرده دیلرزی.تنم م

 را بهم داد  شیبا اخم جواب ازما پرستار

 کنه  تمیدستم را فشار داد تا حما یاسترس دارم به گرم دی... فهم میطرف مامان و با هم داخل اتاق شد رفتم

 دکتر با لبخند ازم استقبال کرد  خانم

 شده؟  یت: خوب دخترم چگف ینشسته بودم با مهربان کشینزد یصندل يرو

 ...  نیبدم تا بفهم شیازاما دیبا نیانداختم و گفتم: صبح امدم بهم گفت نییرا پا سرم

 چت شده بود؟  یرفته بود گفت ادمی شمیم ریدارم پ گهیهم فشار داد و گفت: اوف د يهاش را رو چشم
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 تو را خدا مامان مارا باش من را اورده کجا؟  هه

 ونیاز لوس دیو همش با شهیو حالت تهوع دارم ... پوست تنم هم خشک م دیشد يهست که سردرد ها يگفتم: چند روز ارام

 ...  يزیچ یمرض ترسمیچمه م دانمیاستفاده کنم نم

 ...  نمیخونت را بب شیازما بده

که  دمیکش یاه شده بود رهیبهم خ یبا نگران وایرا بهش دادم و برگشتم سمت مامان ش شیرا دراز کردم و برگه ازما دستم

 لبخند دکتر من را به خودم اورد 

 بود ه؟  یات ک انهیماه یضیمر خیتار نیگفت: خوب خانم خانم ها بگو اخر باراامش

ام عقب افتاده راستش اصال  انهیماه عادت ماه نی... با تعجب گفتم: فکنم ا گهیداره م یچ دمیتو صورتم و نفهم دیپر خون

 کم کم ...  نیشما دار ؟یچ يبپرسم برا شهیها نبود م زیچ نیحواسم به ا

ثابت  شیازما نیا یشک کردم ول یرابهم گفت متیعال یشد و گفت: نترس دخترم من صبح وقت رهیخنده تو چشم هام خ با

 کرده 

 دخترم ...  یعنی شهیگفت: باورم نم یبا خوشحال وایش مامان

 حرفش را قطع کردو رو به من گفت مبارکت باشه  دکتر

 که من ...  نیگی... شما ... م شمیمن متوجه نم دیحرف گفتم: ببخش نیا دنیشن با

 ...  يدخترم تو حامله ا بله

مثل  نی... بغض کردم و نا خود اگاه دستم رفت سمت شکمم و ارام گفتم: ا شهیباز به دکتر نگاه کردم و گفتم: باورم نم بادهن

 معجزه ... است  هی

 ...  شدیم یذهنم تداع يارسام تتو ادیو همش  ختمیریارام اشک مجون بلند شد و بغلم کرد  وایش

 تحمل کنم؟  يچطور ستیارسام اون ن يو ارسام هم ... اخ ارسام وا شمیمن دارم مامان م یعنی

 ...  يقلب بچه ات را بشنو يصدا یتونیاون موقعه م ایب گهیدو هفته د ناتیمعا يبرا یتونیدکتر گفت: م خانم

 بچه چند وقتشه ...  یول دیجب گفت: ببخشجون با تع وایش

 ! زمیعز يسونو واژنال بد دیدهن باز به خانم دکتر نگاه کردم واون گفت: با با

  ؟یچ یدهن با زگفتم: سونو چ با

 تونمیم يها را انجام بد شیازما نیتا ا زارمیدخترم برات وقت م یها فکر کن زیچ نیبه ا خواهدی: نمدوگفتیدهن بازم خند از

 م بچه ات تو هفته چهارم است بگ

 کنهیبچه ارسام ... بچه اون تو شکم من داره رشد م نمیبیمن دارم خواب م شهیباورم نم میجون از در مطب خارج شد وایش لبا

 ...  یممنونم خودش که رفت ول اازتی... خد

*** 
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 ارسام

 مغزم کشش نداره  گهید

  شمیهر قدم ازش دور تر م انگار یکنم ول دایپ یکردم تا بهش دسترس يکار هر

 يبه جهنم کرد و رزا هم ... اخ رزا ... تو هم با ندونم کار لیمن را تبد ی... اون زندگ جوئمیکنم خرخره اش را م داشیپ اگه

 !يهات به اون بها داد

فمون بود وارد دور اطرا شهیهم ییاز خشک شو یکه اپارتمانم توش بود رفتم بخار ناش یابانیشدم و داخل خ ادهیماشن پ از

 انجا ارام تر شدم  تیال کیساختمان و بعد هماسانسور شدم دکمه طبقه دهم را زدم و چشم هام را بستم از موز

 کسس لکننده و مخزرفم ...  یرا تجربه مردم زندگ يروز تکرار هی دوباره

خبر  ینبال اون سپهر از خدا بکاناپه در حال چرت زدن بودم چون از صبح همه جا را د يبعد از ظهر بود و ر يها طرف

 خسته شده بودم  یلیخ گشتمیم

 جواب دادم  عیانداختم ... سر یام زنگ خورد نگاه یگوش

  الو

  ؟يپسر چطور سالم

 ...  یسر حال یکه تو خل نیمثل ا یول ستمیگفتم: بدك ن یشنگول بود با حالت عصب صداش

 ...  یاول مژدگون یخبر توپ برات دارم ول هیخوب  اره

  ن؟یکرد داشیگفتم: پ جانیهام فعال شد و با ه شاخک

 اره بابا  یهست یو عجول سیعجب ادم خس اه

 ...  شهینم باورم

شانس باهات  گهیکلوپ شبانه ... د هیبه  رهیاون امشب داره م میکرد داشیاون پ یباورم نشد ول دمیاولش که خبر را شن خودمم

 ياریب رشیگ یتونیبوده و م اری

 الن اص ممنونم

 نداشت فقط ...  یقابل

  ؟یچ فقط

 بو دار است ...  کمی هیقض نیا

  ه؟یچ منظورت

 افتاده  ابیابا از اس دهیراحت شده و فهم الشیفکنم خ یبود ول دهیو ما تاحاال دستمون بهش نرس کردینم سکیوقت ر چیه اون

 بفرست ...  میادرسش را برا يزود

  ؟يتنها بر یخواهیم
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 یمسئله کامال شخص هی نیاصالن از اولم بهت گفتم ا نیگفتم: بب نیهم يکنار گوشم بود برا یو گوش مشدیعجله حاظر م با

 است 

  ارمیاونم همراه خودم م کنمیصحبت م کیمن با ج يتنها بر شهینم یول

 برم اون وقت تو ...  خوامیتنها م گمیچش من م یعنی

ما رابا  تونهیداره و م يادیز ياون دوست ها دنیرابه اون جا راه نم یهرکس یستیکه خطر ناك است ... دوما چرا متوجه ن اوال

 خودش ببره 

 من ...  یاعتما به نفس گفتم: ول با

  ؟یبدون دیهم هست که با گهید زیچ هیخراب نکن ... راستش  يماه را با ندونم کار هی نیزحمت ا گهید بسه

 شده؟  یچ

 يو افتاد يکه تو اون را ترك کرد دونهیداره م ییخودش جاسوس ها يهم برا انریتو ا نکهیشما باخبر مثل ا زیاز همه چ اون

 دنبالش !

  ؟یدونیاز کجا م تو

  رونیبب کشهیاز دوست هاش م یکیزبان  ریاز ز ایاز بچه ها امارش را در اورده بوده گو یکی

من را با اون تنها  دیبا مشیگرفت یوقت یول يمکث گفتم: باشه قانع ام کرد قهیبعد چند دق دمیکش یر ا خاروندم و اهس سرم

  نیبذار

 ...  باشه

 ! خواهمیاسلحه هم م هیضمن ... من  در

  ؟یچ

 اس کن  میکه گفتم ادرسش را برا نیهم

  ایبه بعد ب 7خوب ساعت  یلیخ

 قیرف ممنونم

 !یجلوه توجه نکن ادیکن ز ینداشت فقط سع یقابل

 ! دمیفهم

 ولو شدم! مبل يرا قطع کردم ودوباره رو یگوش

*** 

  رژا

 گرفته بود  یلیدلم خ میساحل نشسته بود لب

  ستمیتنها ن گهیاالن د یوادم هاش ول يایهمه دن از
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من و اون به  نیباعث شد بفهمم عشق ب يبچه ا رهیگیکه داره تو وجودم ذره ذره با عشق جون م یوروجک دمیتنها نور ام االن

  رهینم نیها از ب یراحت نیا

  دمیبه دستم داد بهش خند وانیل هیو نشست  کنارم

 يمن برگشت طفم و گفت: سرما نخور يادیشدن ز رهیبا خ ایاش را دوخته بود به در یارام شدم چشم هاش مشک یکم

 جوجه؟ !

 زدمو گفتم: نه خوبم  يلبخند مچهیلحنش ن از

 گاهم است ...  هیرفته اون تنها تک نیخوشحال بودم حاال که روز یلیبه فکرم بود خ یطیو تو هر شرا شهیکه هم نیا از

  کردمیداغش نگاه م يرا گرفتم و. به بخار ها وانیپاهام گذاشتم و با دو تا دست هام ل يام را رو چونه

اتفاق افتاده شده دشمن  نیا یحاال هم از وقت دادیم يبود که بهم دلدار اریمثل پارسال ... تو اون شب تلخ بازم ماز درست

 چرا ارسام رفته ... ! دانهیهم نم سویگ یکس نگفتم و هنوز حت چیاز اون ماجرا به ه يزیوقت چ چیمن هارسام چون  یخون

  رژا؟

 را به طرفش چرخوندم  سرم

  بله؟

 ...  یشد و گفت: خوب رهیچشم هام خ تو

  اره

 ات چطوره؟  یفسقل

 ...  یقدر نگران نیاونم خوب باشه چرا ا فکنم

 !يجور نیکرد و گفت: هم ياسه ها بازو با م نییرا انداخت پا سرش

 بپرسم؟  يزیچ هیمکث کرد و گفت:  قهیاز چند دق بعد

 تعجب نگاهش کردم  با

 ! بپرس

شد و تو  رهیبه اون ها سرش را برد باال و به اسمان خ هیاز صورتش مشخص بود دست هاش را برد عقب و با تک طنتیش

موجود کوچولو داره تو وجودت شکل  کی...  ی... حس کن یت ... وقتاس ي... چطور یعنی ؟يدار یهمان حال گفت: چه حس

  رهیگیم

  استیحس دن نیچون بهتر یاش کن سهیمقا يا گهیحس د چیبا ه شهیاست نم یو با خنده گفتم ك عال دمیکش یاه

 از حست نسبت به ارسام هم قشنگ تره ...  یشد و گفت: حت رهیخ بهم

شونه هاش را ازم گرفت نذاشت  یارسام گرم دیچونه ام لرز نییاك شد سرم را انداختم پااسمش لبخند از رو لبم پ دنیشن با

 از خودم دفاع کنم یحت
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 تونهیم یداد بهم فهماند زندگ هیدادم و گفتم: اره از اونم بهتره ...  ... ارسام عشق و محبت را بهم هد رونیرا با غصه ب نفسم

  کردمیباشه که من فکر م یقشنگ تر از اون یلیخ

عوض شد انگار خدا  میبرا یهمه چ گهید ي... با اومدن اون و اتفاق ها دمیسپهر از همه بر انتیطالق مامان و بابام و خ با

 ام را از نو نوشت ...  یکتاب زندگ

ارسام  که به یمن بازم اشتباه کردم حس ی... تو اون خواب بهم هشدار دادن درست انتخواب کنم ول اریماز دمیخواب د هی.من 

 مهم تر شده ...  میبرا یکوچولو بهم داده از همه چ نیکه ا یعشق یاست ول زیدارم فراتر از همه چ

 تو را نداشت  اقتیتر نبود مثل سپهر ل شینامرد ب هیاونم  یشد و گفت ك ول یعصبان اریماز

 ...  يتو دار اریماز گفتم ك يشده با دلخور ادیقدر ز نیا ارینفرت ماز دونستمیبهت بهش نگاه کردم نم با

تون به  یهفته بعد عروس هیدرست  ؟یچ یعنی یفهمیاون ولت کرد م کنمیحرفم را قطع کرد و گفت ك نه لشتباه نم عیسر

 وو دیخواستش رس

 هم فشار داد چشم هام را بستم ... ادام داد  يدندان هاش را رو تیعصبان از

 چیه دیرزا اون مقصره ... تو نبا یفهمیخبر زنش را ول کنه و بره م یب يجور نیهم که بوده اون حق نداشت ا يهر بهانه ا به

 ...  يبفهمه ازش بچه دار يبذار دینبا ی... حت یفراموشش کن دی... با یوقت ببخش

بار فقط و  نیحمانه متم کنه ... چون ا ریب يجور نیاز ارسام بد بگه و اون را ا اریماز خواستیشد ... دلم نم یتشنج اعصابم

 فقط من مقصرم !

 نداشت  یگناه چیاون ه اریگفتم: نه ماز تیدادم و با جد رونیرا ب نفسم

 که سرم زد جا خوردم  يداد با

  يچون هنوزم دوسش دار یکنیتو ازش دفتع م گهید بسه

... اون  چون هنوزم عاشقشم شهیهام را گرد کردم و گفتم: معلومه که دوسش دارم چون بچه اش داره تو وجودم بزرگ م چشم

 ...  یرفته ول

 دیبا گهیرژا بهم نگاه کن چه قدر د ؟یچ یشد تو چشم هام و گفت: ول رهیشونه هام را گرفت و خ یبلند شد و عصب اریماز

تو است  یزندگ ياش رو هیچرا سا ستیطاقت ندارم حاال که اون ن گهیمن د یکنینم رونی... چرا اون را از قلبت ب یمنتظر بمان

 ! ؟یکنینم حتو خودت را را يدیطالق نمچرا درخواست 

 بود  یشده؟ ! منظورش چ يجور نینگاه کردم ... اون چشه؟ چرا ا اریوحشت به ماز با

 !یدونینم یچیچون ه یصحبت کن يجور نیدر باره اون ا يتو حق ندار ارید ماز فهممیشدم و گفتم: من نم جیگ

 ! الیهام را ول کرد و با عجله بلند شد و رفت طرف و دست

 را کم داشتم  یکی نیهم

 نشان داده  تیتر حساس شیب یلیدفعه خ نیا یبوده ول اریمن و ماز نیب ادیمدت ز نیبحث ها تو ا نی.از .ا
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  الیجام بلند شدم و رفتم سمت و از

 غذا بودن  نید کیدر حال تدار هیبا عمه عط وایکه شدم مامان ش داخل

 ناقال  یرفت امد سمت و گفت: کجا دیتا من را د يملود

  يادرویو گفتم: پ دمیخند بهش

  ؟يا خسته

  ادیز نه

 حاظر شو  يپس زود خوب

  ؟یچ يبرا

  دیخر میبر میخواهیم

  ؟یک با

 ...  اریو تو ماز من

 حوصله اش را ندارم  امیگفتم: من نم نیهم ير ا تکان دادم هنوزم ازش دلخورم برا سرم

 ببره  ییجا هیما را هم تا  رونیب رهیکردم االن که داره م یرا راض اریازبه زور م نیهم يحوصله ام برا یمنم ب خوب

 ها ...  يملود يداد ریگ

 به خدا میکپ زد مییالیهمش تو و دمیبه خدا دو روزه ام بابا

 که دلش را نشکنم قبول کردم  نیا يطرز صحبت کردنش خنده ام گرفت برا از

من را  کردیکنجکاو نشدم چون داشت با تلفن صحبت م دمیرا شن وایان شصحبت کردن مام يصدا میباال . حاظر شد میرفت

 مراقب خودم باشم  کردیبهم سفارش م تیو تو همان وضع دید

  رونیب میرفت يمچ دستم انداختم و با ملود يرا رو فیک

  دید و ما را دبسته اش راباز کر يچشم ها يملود يو ذوق ها يداده بود با سر و صدا هیتک نیبه ماش دمشیدور د از

 را باز کرد و نشست  نیاش راب رداشت و بدون توجه به ما در ماش هیصورتش بود تک يرو یکمرنگ اخم

  میعقب نشست يو با ملود دمیکش یاه

 بدن  ریبهمون گ دیشا يجور نیا نهیجلو بش دیبا یکیگفت:  اریماز

 در امد  اریجلو که داد ماز دیعقب پر نیاز هم ارهیب يبهانه ا اریکه ماز نیاز ترس ا يملود

 گذاشتن؟  یچ يرا برا در

 شده بود ...  یبد اخالق و عصب یلیخ اریماز کردیم سیاون بودم با داد اون خوم را خ يمن جا يملود طفلک

 کنم و وقت تو را تلف نکرده باشم  ادیسرعتمون را ز خواستمیفقط م دیتته پته گفت: ببخش به

  ؟ينکرد دایپ يبهتر ينه بهانه ا وایگفت: دختره د يلحن ارام تر تند رفته با دیکه فهم اریماز
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 نکردم  دایو گفت: قربون داداش گلم بشم ... نه پ طنتتشیرفت تو جلد ش عیهم سر يملود

 نکن  یگوشام را مخمل برو

 حرف ها چبه ...  نیا یبه تظاهر گفت: خدا نکنه داداش اونم

 و من خوشحال شدم چون از اون حال بدش در امده بود تو سر وکله هم زدن  یکل يو ملود اریماز

 کمیاست و فقط  قهیکج سل یلیچون خانوم خ میو دست از پا دراز تر برگشت میمتر کرد اریو ماز يساعت بازار را با ملود دو

 ...  میدیتنقالت و ات و اشغال خر

 د خوشمزه دهنم اب افتاده بو يواسه اون الوچه و لواشک ها مردمیمن م یول

 از همه زود تر رفتن که بخوابن هیو عمه عط اریو بعد خوردن شام ماز الیو میهمه برگشت یخستگ یکل با

را داد دستم  وانیامد و کنارم نشست و ل يملود کردمیخودم داشتم کانال هار ا عوض م يماهواره نشسته بودم و برا يبه رو رو

 ! یسیعاشقشم م کسینگاهش کردم و گفتم: اوخ جون کافه م

 مامان کوچولو  کمیم خواهش

 چیه يداشت ملود یارسام افتادم اهنگ قشنگ ادیبازم  ختیدلم ر لوریت يصدا دنیبا شن گهیکانال د هیرا برداشت و زد  کنترل

  گهیکانال د هیکه بخونه گفتم بزن  نیاز دلم خبر نداشت قبل از ا

 مرا بزنم ... عشق منه ع نیا ریکردم و لب هاش را غنچه کردو گفت: نخ اخم

بذارم تو گوشم هام که صداش را نشونم و دوباره غرق خاطره هام نشم که از شانس بدم  يخورد شد خواستم هندزفر اعصابم

 شدم و گوش دادم به اهنگش  الیخ یداد ب eror میگوش يباتر

Long handwritten note, deep in your pocket 

 

 هیمخف بتیج يتو یطوالن يدست نوشته  هی

Words, how little they mean, when they’re a little too late 

 شده رید یلیخ گهید یهم دارن ول یکیکوچ ياون نامه ست معناها يکه تو یکلمات

I stood right by the tracks, your face in a locket 

 که دارم هیاتخاطر ياز همه  کیکوچ يو صورت تو ، درست مثل جعبه ا سادمیوا ریدرست کنار مس من

Good girls, hopeful they’ll be and lonely will wait 

 کشنیانتظار م ییهم به تنها شهیمونن و هم یوار م دیام شهیخوب هم يدخترها

We had a beautiful magic love affair 

 میداشت ییایو رو بایز يعشق باز هی ما

What a sad beautiful tragic love affair 

 ینیو غمگ بای، ز يزعشق با چه
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In dreams, I meet you in long conversation 

 دارم یبحث طوالن هی، باهات  اهامیرو يتو

We both wake in lonely beds, and different cities 

 میدو تا تخت جدا و دو تا کشور جدا هست يتو میشیبلند م یوقت

And time is ticking a sweet summer race in you 

 یشیم کیکوچ التیتعط هی، تو مشغول  گذرهیکه زمان م نطوریهم و

And you’ve got your demons and darling they all look like me 

 من هستم قتیها در حق يبد نیهمه ا یخوبه که بدون زمیو عز يوجود خودت رو دار يها يبد يهمه  تو

Cause we had a beautiful magic love affair 

 میداشت ییایو رو بایز يعشق باز هیما  ما چون

What a sad beautiful tragic love affair 

 ینیو غمگ بایز يعشق باز چه

Distance, tire me, break down, fighting 

 ، جنگ و دعوا رو بس کن کنهی، نابودم م کنهی، خسته م م يدور

Silence, this train runs off its tracks 

 رهیخود رو در هر حال م ریار مسقط نیکن ، ا سکوت

Kiss me, try to fix it, would you just try to listen 

 يکه فقط به حرفام گوش بد یکنیم ی، سع یو درستش کن یکن که همه چ یببوس ، سع منو

Hang up, give up, for the life of us we can’t get it back 

 میریشته رو پس بگعشق گذ میتونیشو ، ما نم میبکش و تسل دست

A beautiful magic love affair 

 ییایو رو بایز يعشق باز هی

What a sad beautiful tragic, beautiful tragic, beautiful 

 بای، ز نیو غمگ بای، ز ینیو غمگ بایز يعشق باز چه

We had a beautiful magic love affair 

 میداشت ییایو رو بایز يعشق باز هی ما

What a sad beautiful tragic love affair 

 ینیو غمگ بای، ز يعشق باز چه

We had a beautiful magic love affair 

 میداشت ییایو رو بایز يعشق باز هی ما

What a sad beautiful tragic love affair 



  

 

یانودهشت کتابخانه کاربر انجمن نودهشتیا atefeh-jon  –مرد مغرور من                               

wWw.98iA.Com ٢٨٠ 

 ینیو غمگ بایز يعشق باز چه

  ریمن و گفت: من رفتم بخوابم شب بخ تفاوت کنترل را پرت کرد سمت یکانال را عوض کرد و ب يملود

 تو ... ! یی... اخ ارسام ... کجا کردیم هیگر دینبا یول ختیریصورتم م يهام تند تند رو اشک

 هیگر یواشکی دونستینگفت ... م یچیسرخم انداخت و ه يبه چشم ها یکنارم نشست نگاه وایبلند شم که مامان ش خواستم

  کردیسکوت م و گرفتیبازم مچم را م یول کنمیم

  زم؟یعز یگفت: خوب قهیاز چند دق بعد

 خسته ام  کمیکه فضا را عوض کنم گفتم: اره خوبم فقط  نیا يبرا منم

 ات چطوره؟  بچه

 فکنم خوب باشه  دانمینم

 گفت: رژا؟  واینزدم دوباره خود مامان ش یو حرف ونیرا بردم سمت تلوز نگاهم

  دادم و گفتم: جانم هیرا به عقب تک سرم

  ؟يبذار یاسمش را چ يدستم را گرفت و گفت: دوست دار ارام

 ام را باال انداختم و گفتم: تا حاال بهش فکر نکرده بودم  شنه

 ... االن بگو  خوب

ارمان  زارمیسورنا و اگه پسر بود ... اووم م زارمیگفتم: اگه دختر بود اسمش را م یحالم عوض شد و با خوشحال يدفعه ا کی

 ؟ چطوره قشنگه

 خوبه ...  یلیو گفت: اره دخترم خ دیام را بوس گونه

 گفتم: از کاوه خان چه خبر؟  نیهم يبحث را عوض کنم برا خواستم

 ادینتونست با ما ب نیهم يکار هاش است برا ریدرگ

  کنه؟یکار م یچ مگه

 حساس شده  یلیاز موکل هاش خ یک يروز ها رو نیا

  ؟یچ يگفتم: برا يکنجکاو با

 یاون گناه گهیپسره را که گول دوستاش را خورده و مواد جا به جا کرده را قبول کرده کاوه م هیو گفت: وکالت  دیکش یاه

 ! کنهیداره همه تالشش را م نینداره و جوان است به خاطر هم

 خسته ام  یلیرا تکان دادم و گفتم: خ سرم

 دخترم برو بخواب  باشه

 یامینه پ یرا زدم به شارج ... نه زنگ یو گوش دمیتخت دراز کش يرا عوض کردم و روو رفتم تو اتاق ... لباسام  دمیخند بهش

 ... 
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 کردم  یرا پل یشگیرا تو گوشم گذاشتم و اهنگ هم يشدم و هندزفر الیخ یب

*** 

  ارسام

 مهم نبود سر چرخوندم میاش برا ینصفه ام سر گرم کردم تلخ وانیرا با ل سرم

قرمز بلندش  ویو يشدم موها رهیبا اخم به چشم هاش خ يمن همان جور یزد ول يت و لبخندکنارم نش ي... دختر مو قرمز 

 پر کرد  میرا برا وانمیصوتش کنار شد و دوباره ل يرا از رو

 شانه اش گذاشتم  يرا رو سرم

ارام باهاش حرف  دختره بود و هیکه جلب توجه نکنه مثل من کنار  نیا ي... از ان طرف چشمم خورد به اصالن که اونم برا 

  زدیم

 ...  دمشید چرخوندمیکه سرم را م يجور نیهم

  ختیام راب هم ر یکه زندگ یاشغال همان

 يکه بهش زدم از خودم دور کردم صدا ياز حرصم دختر مو قرمزه با تنه ا دنیخندیو م گفتنیتادختر دورش بودن و م سه

 توجه نکردم  یاخش امد ول

 بازوم را گرفت و گفت: خرابش نکن ارسام  یکیبرم سمت سپهر که  خواستم

 هم فشار دادم و گفتم: اخه ...  يدندان هام را رو ظیغ ای

 بره ! شیپ میخواهیکه م ياون جور یبذار همه چ یول دانمیم

حال و حوصله  گهینشستم د کیبودن برگشتم و کنار ج یکوبیکه در حال رقص و پا یتیجمع نیدادم و از ب رونیرا ب نفسم

 کردن نداشتم نگاهم رفت دنبال دختره مو قرمزه . يازنقش ب

  کردیو تو بغلش بود و براش مشروب سرو م گهید یکی.کنار 

 ...  زارمیجور ادم ها ب نیا از

 رفتم باال ...  هیثان هیمکث  هیتو دستم فشارش دادم و بازم پرش کردم و با  تیبرداشتم از عصبان وانیل هی

 اون به خودم امدم  يصدا با

  ؟یکنیم نیارسام چرا همچ چته

 نکنم  يکار چیه یخواهیاون درست چند قدم باهام فاصله داره و تو ازم م يدار يرا پس زدم و گفتم: ازم چه انتظار دستش

 ...  یصبر کن گهید کمی دیبا یول مییجا نیا نیرفته ما به خاطر هم ادتی یکه همه چ نیا مثل

چرا  یول نیکار کرده که دنبالش یچ دانمیراباهاش حل کنم بعد ش اون مال شماست نم مسئله خودم دیاصالن من اول با نیبب

  نیگفت یبهم م دیامروز با

 به نفعته ! یماجرا نکن نیا ریکن خودت را درگ یبهت بگم سع تونمیداداش بازم نم شرمنده
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  کنه؟یم یداره چه غلط شهیرا تکان دادم و گفتم: تحمل داره تمام م سرم

 کارش را خوب بلده  یشانه ام گذاشت و گفت: نگران نباش اوند ختره مالن يتش را رودس اصالن

ازار دهنه  کیموز هی کردیام م وانهیداشت د کیموز يگذاشتم ... صدا زیم يهم فشار دادم و سرم رار و يهام را رو چشم

 تحمل کنم !  دیبا ستین يخوب چاره ا یسبک راك ... ول

 را پر کردم  وانمیدادم ودوباره ل يبه شماره انداختم کاوه خان بود حوصله اونم نداشتم رد یام زنگ خورد نگاه یگوش

 !یشیکله پا م گهیبهم تشر زد و گفت: بسه د اصالن

 از پا بندازه ! تیموقع نیا يمن را تو تونهینم یچیه ینگران باش خواهدیکردم و گفتم ك نم اخم

 کردن  یمخف تیچمع يدشون را الخو گهیجلو رفت و پشت سرش چند نفر د اصالن

... دستش را گرفت و بلندش کرد وبرد  ختیرا تو مشروبش ر یهوشیحواس سهپر را پرت کرد دارو ب یبود وقت یرو مالن نگاهم

 حرف اصالن افتادم  ادیخواستم بلند شم برم که باز  تیجمع نیب

 نقششون را خراب کنم  خواستینم دلم

 ...  رونیکه گذشت اصالن بهم عالمت داد که برم ب یربع هی...  نهیبرا برگردوندم تا من را ن روم

اون جا داشت تونستم از در عقب برم داخل ... تو اتاق  کیکه ج ییشدم و ارام از در خارج شدم و کلوپ را دور زدم با اشنا بلند

 دم ش رهیام خ یبه گوش یکه با استرس منتظر اومدنشون بودم ه يجور نیمنتظرشون ماندم هم

 اسلحه را برداشتم و منتظر ماندم  عیدر ترس برم داشت و سر يصدا با

 جا ...  نیا ارنشیحال دارن کشون کشون م یب دمیرفتم جلو د دمیسپهر را شن يو ناسزاها يها ادیفر يصدا قهیپنج دق بعد

هاش در امد با عجله به طرفش  ناله ي... صدا واریبه د دشیبود ... اصالن امد جلو و پرتش کرد و کوب یو صورتش خون سر

 زدم ...  ادیاش را گرفتم و بلندش کردم با خشم فر قهیرفتم و 

 ينامرد بالخره به چنگم اومد اشغال

  ؟یکنیکار ... م ی... جا ... چ نیلرزان گفت: تو ... تو ا ییبا وحشت بهم نگاه کرد و با صدا سپهر

 زدم و گفتم: خفه شو  ادیفر

 بود برگشتم و به اصالن نگاه کردم و گفتم: حاال وقتشه ...  دهیزخگ یهمان حال حساب با

  ؟یمطمئن

  دیشما بر اره

 بود  دهیترس یلیو خ کردیبا بهت به حرف ها و رفتارمون نگاه م سپهر

 منتظر زنگت هستم  میرفت ما

 يکرد یکنم گفتم: فکر م که بهش نگاه نیرا در اودرم نشانش دادم و نشتم کنار سپهر دست هاش بسته بود بدون ا یگوش

 نه! ؟ینیافتاب روز بعدت را بب گهید یجا و نتون نیا يایب یشیامروز که از خواب پا م
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 ا جا خوردم  دنتیفقط از د رمینخ ترسمیازت م یکنیزد و گفت: فکر م يپوزخند سپهر

  ؟یترسینم نمیاز ا ؟یچ نیرا به طرفش گرفتم و گفتم: از ا تفنگ

  ي... مار ا هم االف خودت کرد يرا ندار گرشیتفنگ گرفت و به چشم هام دوخت و گفت: جرا از  الشیخ یب نگاه

شدم و گفتم طرف پاش و گفتم:  مانیبعد پش یام سر تفنگ رابه طرفش گرفتم ول گهیچپم را مشت کردم و با دست د دست

  کنمیکارو که م نیا ینتونم ادم بکشم ول دیشا

 ...  دیاز اون حالت در امد و ترس صورتش

  خواهمیرا م يد یاون س یگفتم: نسخه اصل تیجد با

  ؟يد یکدام س ؟یگفت: چ یجیبا گ سپهر

 که ...  نیا ای يدیرا بهم م يد یاون س ینسخه اصل ایمن وقت ندارم  نیحرص گفم: بب با

  ؟یکه چ نیا ای

 ...  یتحمل نداشتم نفس نفس زدم و گفتم: خودت خواست گهید

 تفنگ همه اتاق را برداشت  يو صدا دمیرا کش ماشه

  واریبه د دمشیگلوش را با دست هام گرفتم و محکم کوب رینشستم کنارش و ز کردی.سپهر با صورت سرخ بهم نگاه م

 کشمتی: حرف بزن اشغال وگرنه به خدا مگفتم

 زارمینمبه خدا زنده ات  کشمتی... م يعشق من را کتک زد يجور نیبه خس خس افتاد و گفتم: نامرد هم سپهر

  دمیبهت م یبخواه یهر چ کنمیبه غلط کردن افتاده بود با التماس گفت: خواهش م سپهر

  خواهمیرا م يد یس اون

  دمشیبهت م باشه

 !گهید زیچ هی

 نداشته باش ...  يباهام کار کنمیخواهش م یول دمیبهت م یبخواه ی... هر چ یگفت: چ عیسر

 ...  یه حالت اگه دروغ بگب يرا بگو ... از اون شب ... وا یچ همه

  باشه

 دهنش را تف کرد با نفرت بهش نگاه کردم  يرا چرخوند و خون ها سرش

که  يداد به خاطر اون کار حیکه من را به تو ترج نیطرفم و با استرس گفت: من رژا را کشوندم به خونه ام به خاطر ا برگشت

من را  خواستیاونم ساده و زود باور بود و گول خورد ... اون فقط م کنم کشیتو گذشته به خاطر م انجام داده بود تونستم تحر

 من ...  یاز مرگ نجات بده ... ول

 سپهر یفیکث یلی... خ يکردیفکر م زیچ هیتو نامرد فقط به  یو گفتم: ول دمیغر

 داد  ادامه
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که زدمش فرار کنه  ییکت هاها و کت تیاون زرنگ بود خوب تونست با تمام اذ یکردم ول قیتزر یهوشیب يبهش دارو من

به  کردیم یسع یلیحرف ها بود خ نیاون مقاوم ترا زا یول کردمیرا باهاش تمام م یاوردم و خواستم کار ناتمام رشیبازم گ یول

 از دستم فرار کنه  يهر نحو

 نیهمچ شدیرفتم ... باورم نم که به سرم زد از حال يرا از دست داده بودم ... بعد از ضربه ا ارمی... تو اون لحظه ها قدرت اخت 

 جهینت یکار ها ب نیداشتم فکرکردم همه ا یچرا سست شدم و حال خراب دانمیتر از اون بود نم شیب یلیبکنه زور من خ يکار

در هاش را قفل کرده چون فکر همه  دمیهوش واست خواستم د را باز کنم که فهم یب نشیاشتو م دمیاست رفتم دنبالش و د

 ود جا را کرده ب

 ...  زدیکس اون اطراف نبود و پرنده پر نم چیبه ذهنم امد ه يگرف و فکر حرصم

شد موهاش را گرفتم و  داریکا ر را کردم ب نیاحمقانه تر یبشکنم تا نتونه فرا کنه ... ول يزیچ هیرا با  نیماش شهیکردم ش یسع

 ...  شدمیبدبخت م دادیلو م سیمن رابه پل و رفتیو بازم زدمش ماشن را روشن کرد شصتم خبر دار اگه اون م دمیکش

 خودش را از دستم خالص کرد اون

 کارم تمام است گهیبودم فکردم د دهیترس من

از دوست هام که تو کار جعل خبره بود تونستم  یکیبه کمک  نیهم يکنن برا رمیو دستگ نیایلحظه منتظر بودم تا ب هر

 دمید یازرشش را داشت وقت یبابتش دادم ول يادیسخت بود و پول ز رمیبگ طیدرست کنم و بل یپاسپورت و شناسنامه جعل

 کاسه است ...  مین ریز يکاسه ا هی دمینشد فهم یطرف چیاز ه يخبر

اروز عقدتون  ینگفته ... وقت یبه کس يزیکه چ دمیفهم نیهم يها حساس بود برا زیچ نیرو ا یلیاون خ شناختمیرژا را م من

  دمیرا فهم یامدم در خونتون همه چ

 فرستادم  امیضربه ام را بهش بزم براش پ نیگرفتم اخر میجا بود که تصم اون

 ها را فرستادم بالفاصله از کشور خارج شدم  يد یس یوقت

 کجاست؟  يد یبهش نگاه کردم خودم را به زور نگه داشتم و گفتم: اون س یضیاخم غل با

 تو اپارتمان است !راحت شده بود گفت:  الشیکه از ارا مش من خ سپهر

 دور گه گفتم: ادرسش ...  ییصدا با

 دست خودمه  دهمیدست راست کل ی... واحد اول ابانیدهنش را قورت دادو گفت: خ اب

  ادیکن ب رد

 هیشدم من هنوز باهاش تصف رهیسپهر به کنارش زده بودم خ يکه به جا يرا بهم داد به رد گلوله ا دیلرزان کل يدست ها با

 نکردم 

 شد رهیرا برداشتم و سرم را باال بردم وتو چشم هاش خ دیکل
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کتکش زدم باورم  تیاش را گرفتم و افتادم روش و با عصبان قهی رمیخودم را بگ يفکر کردن به اون لحظه ها نتونستم جلو با

 قدر بال سر رژا من اورده باشه  نیا وانیاون ح شدینم

 ...  یزنده بمان زارمیم... نامرد اشغال ن کشمتیزدم و گفتم: م ادیفر

 از جا بلند شدم و زنگ زدم به اصالن. یحال یشده بود با ب یقدر زدمش که از حال رفت و خسته شدم دست هام خون ان

 کردم  دایرا پ يد یور و کردم تا بالخره اون س ریاپارتمانش را باز کردم و داخل اتاق شدم همه جا را ز در

 م گذاشت یاون را تو پخش خونگ عیسر

کرده بود ... من را  قیکه بهش تزر یکه خورده بود و سرنگ ییرزا و بحثشون ... کتک ها غیج يهام مشت کرد صدا دست

 و شماره اصالن را گرفتم  رونیببخش که باورت نکردم دختر ... پخش را خاموش کردم و از خانه زدم ب

 ...  سالم

  ؟يکرد دایشد پ یچ

 ...  دمشید اره

 خوبه؟  حالت

  ن؟یکار کرد یرا با خودم حل کردم با سپهر چ ییها زیچ هی اره

 سپردمش دست بچه ها  یچیه

 برگردم اصالن ...  دیبا من

  ؟یمطمئن

 نه  ایبره  شیپ خواهمیکه م ياوضاع اون جور دونمیفقط نم اره

 از دست نده  دترایام

  يکمکم کرد یلیممنون تو خ ازت

  یموفق باش دوارمیام يبرامون زحمت کشد یلیهم خ تو

 هم ازت بکنم  گهیخواهش د هی تونمیم

 اره  هیحرف ها چ نیا

  يریبگ طیبل میبرا

 سوته حله  سه

  ممنون

  دمیرا بهت م خبرش

 در نکنه کارت درسته  دستت

  يبا فعال
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 دادم و چشم هام را بستم هیتک یرا قطع کردم و سرم را به صندل یگوش

*** 

  ارسام

افتاب کالفه  میچشم هام بازم نور مستق يلبه دار رو نکیدستم انداختم با اون ع يرا رو يهوه او کت چرم ق دمیرا کش چمدان

 ام کرده بود 

 یینگاه گزرا نیسرك را کج کردم و از تو ماش میدیساعت رس میگرفتم وادرس خونه ام را بهش دادم بعد از ن یتاکس هی عیسر

  انداختم یمعلوم بود نگاه رونیبه ساختمان که از ب

را  ماینخورده بودم چون غذا تو هواپ یچیاز صبح ه رفتیداشت ضعف م یشدم ... دلم از گشنگ ادهیرا حساب کردم و پ هیکرا

 دوست نداشتم 

دور از انتظار زد انگار توقه نداشت نشکر کنم صورت خسته اش  يبهش گفتم لبخند دیخسته نباش هیداد  لمیرا که تحو چمدان

 بشاش شده بود 

 باشم  یبدم و بد اخالق و عصب ریگ يزیچ ای یبه کس خواستمیخوب بود نم یلیلم خحا امروز

 را تو در انداختم و وارد شدم  دیکل

 ...  نییپا ختیشدم دلم ر ییرایوارد خانه شدم تا در باز شد وارد پذ یسرخوش با

 نیاون دختر را ا دیبودم نبا مانیپش یلیکرد خ ینیسر خونه ام اورده باشم ... نفسم سنگ ییبال نی... من همچ شهینم باورم

  ذاشتمیو تنها م کردمیول م يجور

را در اوردم و زنگ زدم به عمو کاوه چند تا بوق خورد تا جواب داد  ی... گوش نگیرا وسط اتاق ول کردم و رفتم تو پارک چمدان

 گفت: الو  دیرا نداشت با ترد دمیچون شماره جد

 عمو  سالم

 ارسام؟  یکرد و گفت: خودت مکث

 خودمم حالتون خوبه  ااره

  يپسرم چرا جواب تلفن هام را نداد ممنون

 چه خبرا؟  نتونستم

  ؟يکار کرد ینداشتم با شرکتت چ یخاص خبر

 معامله رفته بودم  يراستش برا کنهیم یدگیمن رس ياز بچه ها داره جا یکی

  یموفق باش خوبه

 جان؟  عمو

  بله؟
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  نیازش دار يچطوره خبر رزا

  ستنیجا ن نیا یکرد و بعد گفت: حالش خوبه ول سکوت

 پس کجان؟  یچ یعنیتعجب گفتم:  با

  الیرفتن و وایخواهرم و ش با

 باهاتون صحبت کنم  دیمن با عمو

  ؟ییکجا االن

  دمیرس تازه

به  ینزده حت یحرف اونم سکوت کرده و یو رفت يرا ول کرد یقضاوت کنم ارسام تو اون طفل تونمیمن نم یول هیخبر خوب واقعا

 هم علت دعواتون را نگفته  وایش

 باهاتون صحبت کنم  دیاست که با نیخاطر هم به

 خونه  رمیم گهیساعت د هیمن تا  باشه

  امیم باشه

  نیخودتون باش مراقب

 طور  نیهم هم تو

 خداحافظ

  دادیکه با رژا داشتم داشت ازارم م یخونشون شدم هجوم خاطرات داخل

  یخوشحالم که برگشت یلیپسرم خ يم کرد و گفت: خوش امدخان بغل کاوه

 زدم و گفتم: ممنون  يلبخند مچهین

  نیبش ایگفت: ب ییرایسمت پذ بردیرا پشتم گذاشت و همان جور که من را م دستش

 سبز تنگ شده بود  يعطر تنش و نگاه معصوم اون چشم ها يتو اتاق رژا چه دلم برا رفتمیم خواستیمن دلم م یول

من  دنیداخل شد و با د هیخانم را صدا زد اونم بعد چند ثان یبلند نازل يفرو رفتم کاوه خان با صدا یمبل راحت ياجبار رو هب

 تا شد و گفت: بله ... اقا  شیچشم هاش ش

 من و ارسام دو تا قهوه درست کن  يبرا

 پر از شماتتش در برم  ياه هانگ ریشده بود سرم ر ابه دور اطراف بند کردم تا از ز رهیبهم خ ینگران با

 را بدونه  یهمه چ خواهدیم دمیبهم کرد فهم یرفت تو اشپزخانه کاوه خان نگاه عیگفت و سر یلب چشم ریز

 بگم ...  دینگفته من چرا با يزیرزا چ یوقت یول

 زدمیخودش حرف م دیاول با دیرا گرفته بودم با میتصم

 داغونم عمو ...  یلیگفتم: خ ارام
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  ؟یرفت یهفته از عقدتون اون دختر را تنها گذاشت هیرسام چرا بعد شد؟ ا یچ

منم مقصر بودم ... حاال  یاتفاق اون بوده ول نیا یمقصر اصل گمی... نم میهست که فقط من و رزا ازش خبر دار ییها زیچ هی

که ازش  یمیماه و ن هی نیتو ا ستیتر ن شیب میکس ارزشش از رژا برا چیو ه زیچ چیه دمیفهم گهیجبرانش ... د يبرگشتم برا

 وعاشقشم ...  رمکه چه قدر دوسش دا دمیدور بودم فهم

اتفاق افتاده که  هیارسام  یول یکن دواریام یاون را دوباره به زندگ یوتونیکه م یهست یتکان داد و گفت: تو تنها کس يسر عمو

  يخبر یتو ازش ب

 شده؟  شیشده؟ رژا طور یو گفتم: چ دمیترس

 ن نباش !نگرا نه

 شده؟!  یچ نیبگ خوب

 خودش بهت بگه  دیبگم با يزیبهت چ تونمینم من

  دمیکردم و گفتم: منظورتون را نفهم یبه کاوه خان نگاه یجیگ با

 باش یواقع زیسور پرا هیمنتظر  یفهمینکن به موقعه اش م عجله

  بخشه؟یتکان دادم و گفتم: به نظر شما من را م يسر

است مطمئنم که تا  یاش را روشن کرد وتو همان حال گفت: اون دختر مهربان و دل رحم یمیقد پیخان با فندك پ کاوه

 خودش را داره  ي... بخششم که جا شهیخوشحال م یلیخ یبفهمه برگشت

  رمیم گهیرا به دسته مبل گرفتم و گفتم: من د دستم

  کجا؟

 شانس خودم را امتحان کنم ! نیاخر دیحرف ها دارم که بهش بزنم با یلیخ الیهر چه زود تر برم و دیبا

به شما دو تا  یلیمدت خ نیتو ا دونمیبغلم کرد و گفت: مراقبش باش پسرم م یخان بلند شدو امد به طرفم و به ارام کاوه

 ...  نیبش دینا ام نتونیوقت از عالقه ب چیه دینبا یمشکالت جلو پاتون بود ول یلیسخت گذشته و خ

  نیدعا کن میفقط برا افتهیبراش ب یاتفاق زارمیراحت باشه من مراقبشم و نم التونیفتم خدادم و گ رونیرا ب نفسم

  شهیدرست م شاهللایبه خدا باشه ا دتیام

 که اشنام بود ییمایهواپ ياز اژانس ها یکیو زنگ زدم به  نیرفتم سمت ماش عیسر یاز خداحافظ بعد

شدم ... دسته چمدان  الیو یشدم و راه ادهیپ یاز تاکس نمشیچه زود تر ببهر  خواستیرا پرواز کردم دلم م الیفرودگاه تا و از

 را محکم فشار دادم و زنگ در را زدم 

  نیبهم دست داد و گفتم: باز کن یخواست جانیه هیعمه عط يبرام مثل چند قرن گذشت با صدا هیچند ثان نیا

 : شما؟ دیپرس نیهم ينشناخته بود برا انگار

 عمه جان ارسام  عجله گفتم: منم با
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 جا ...  نیارسام ... تو ... ا ؟یک

 گمیرام یتو همه چ امیب نیدر را باز کن کنمیم خواهش

 را بستم  اطیدر ول کردم و در ح يو چمدان را همان جا جلو الیپرت کردم تو و بایو بعد در باز شد خودم را تقر امدین ییصدا

 باز شد  الیساختمان که شدم در و کینزد

بود چند قدم بزرگ برداشتم و جلوش  ستادهیدر ا يلبخند رو لبم پاك شد با اخم جلو اریماز دنیبا د دیکوبیهزار م رو قلبم

 و گفتم: سالم  ستادمیا

  ؟یکنیکار م یجا چ نیسالم ا کیبود تو هم و گفت: عل دهیهاش را کش اخم

  ؟یهام را با تعجب دادم باال و گفتم: چ ابرو

  ؟ياومد یچ يبرا یکنیکار م یجا چ نیا گفتم

  نمیکردم و گفتم: اومدم زنم را بب اخم

  ؟يزد و گفت: هه زنت ... مگه تو زنم دار يپوزخند

  نمشیبب دیهم گذاشتم و گفتم: رژا کجاست با يهام ر ا رو چشم

  نهیتو را بب خواهدینم اون

 تو؟  ای خواهدیلبخند مسخره گفتم: اون نم با

  کنهینم یفرق

  سادیت خواستم از کنارش رد بشم که جلوم واام سر رف حوصله

  افتهیب ينذار اتفاق بد اریو گفتم: برو کنار اقا ماز دمیکش یقیراب ردم بال ونفس عم سرم

 گفت: مثال؟  نهیدسته به س اریماز

زن  نیداوم یچ يگفت: برا اریاون ها ماز نیدیبا  رونیو بعدش خودشون امد ب دمیا شن هریو عمه عط وایزن عمو ش يصدا

  نهیرزا را بب زارمیمن که گفتم نم ییدا

 خانم با اخم بهم نگاه کرد  وایش

 جا برو ارسام تازه حالش بهتر شده  نیسالم کردم جواب سالمم را داد و گفت: از ا عیسر

 زن عمو  کنمیحرف دارم که بهش بزنم خواهش م یکل نمشیبب دیمن با یاصرا گفتم: ول با

  کنهیداره خامتون م نیبه حرفش گوش ند ییوسط و گفت: زن داخودش را انداخت  اریماز

  شینیبب دمیبهت اجازه نم یکشد و گفت: متاسفم ارسام ول یقیعمو نفس عم زن

 چرا  اخه

  ؟يسرش اورد ییچه بال یفهمی... نم یدونینم خودت

  نیدونینم یچ چیشما ه ی... ول دونمیو گفتم: چرا م نییرا انداختم پا سرم
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  نیزنینم یکدامتون حرف چیافتاده؟ چرا ه نتونیب یمگه چه اتفاق گهیرا م نیمش همهم ه رژا

 تونمینزده پس منم نم یبهتون بگم زن عمو چون رزا حرف يزیچ تونمیالتماس تو چشم هاش نگاه کردم وگفتم: من االن نم با

  نیخبر یافتاده که شما ازش ب ییاتفاق ها هیبدم  حیرا براتون توض یهمه چ دمیبعد قول م نمیمن اول زنم را بب نیبگم بذار

 ...  تونمیارسام نم نه

 زن عمو  یول

 گفتن راهت را بکش و برو  یچ يخودش را انداخت وسط و گفت: متوجه نشد اریماز

 گفت: درست صحبت کن بچه ...  ییبگم صدا يزیکه چ نیاز ا قبل

با عجله خودش را رساند بهش و گفت: مادر جون چرا  عیطشد عمع ع کیبهمون نزد لچریمامان شهرزاد با و میبرگشت همه

  نیخوریهوا سرده سرما م رونیب نیاومد

  رون؟یب نیا نیهمان نگاه غضبناکش به ههمون نگاه کرد و گفت: شما ها چرا اومد با

  نیبهشون بگ يزیچ هیشا  نمیرزا را بب خواهمیعجله گفتم: مامان شهرزاد دستم به دامنتون من م با

 شد تو چشم هام ...  رهیسرش را باال برد و خ هیهمه را وادار به سکوت کرد بعد چند ثان گهیشهرزاد با گفتم ك بسه د نماما

 چون واقعا شرمنده بودم  نییا انداختم پا سرمر

 تو ...  میتون بر یگفت همگ تیقاطع با

 گرفت یو الل مونمامان شهرزاد رو به ر و شد  نیبزنه که با نگاه خشمگ یخواست حرف اریماز

*** 

 رژا

 تو گوش هام بود  يامد نشسته بودم هندزفر یهفته م نیکه تو ا یشگیهم يساحل همان جا کنار

 نیمن با هم یبچه ام ضرر داشته باشه ول يبرا کنهیفکر م رونیها را از تو گوشم بکشه ب نیاصرار داره ا یلیجون خ وایش

  رمیگیاهنگ هام که جون م

  الیبرم تو و خواستیدلم نم یول دمیمالید تند دست هام را بهم مسرد بود و تن هوا

 رزا يکرد خیکنارم نشسته بود دستم را گرفت و گفت:  يملود

 نداره  یهام را باال دادم و گفتم ك اشکال شانه

  ؟يریبلند شد با تعجب گفتم: کجا م يملود

  میوفت کنک ارمیب يزیچ هیشده بود با همان حال گفت: برم  زونیهاش او لب

  اریب کسیم یمن کاف يکردم و گفتم: برا يا خنده

 ...  يها شد نیکه کشته مرده ا تو

  کنهیخوبه ارامم م یلیخ اره
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  امیم يجاش زود نیهم باشه

 نسبتا ارام شروع کردم به خوندن  يرا کردم تو گوشم وبا صدا يکه رفت هر دو تا هندزفر يملود

 عکسامو  یکه تو بسوزون رمیگ

 امویهام کنار ب هیبا گر منم

 من نمردم  ویکه تو رفت رمیگ

 رفتن تورو نخوردم ي غصه

  شهیم یکه تو قلب منه چ یاسم

 شهیم یچ زنهیکه از تو م ینبض

  یکنیم کاریهامونو چ خاطره

 یکنیم کاریهامونو چ بهونه

  شهیم یکه تو قلب منه چ یاسم

 شهیم یچ زنهیکه از تو م ینبض

  یکنیم کاریهامونو چ خاطره

 یکنیم کاریهامونو چ بهونه

 رو شکمم و بازم خوندم  دمیارام دستم را کش یول دیلرزیهام را پاك کردم صدام م اشک

 آخره راههه نرو  نیکه ا نگو

 انتخابت اشتباهه نرو نیا

 زود  یلیخ شهیفراموشت م نگو

 اسمامون به هم گره خورده بود ما

 که تو چشامه  یاشک ینیب ینم

 که تو یبغض يشنوینم

  رهیگیتورو م يجا ادیم غصه

 رهیمیم یکی یکی آرزوهام

  شهیم یکه تو قلب منه چ یاسم

 شهیم یچ زنهیکه از تو م ینبض

  یکنیم کاریهامونو چ خاطره

 یکنیم کاریهامونو چ بهونه

  شهیم یکه تو قلب منه چ یاسم
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 شهیم یچ زنهیکه از تو م ینبض

  یکنیم کاریهامونو چ خاطره

 یکنیم کارینو چهامو بهونه

نبود  يعطر ... مال ملود يبو نی... ا دیچیپ یعطر خاص يبو نهیاشکم را بب خواستمیکنارم نشست برنگشتم چون نم يملود

  فتهیحس کردم تمام بدنم داره از کار م

 ...  استیرو هیحتما  نیخوشنگش افتاد ... ا يبرگشتم و نگاهم تو تو چشم ها ارام

 . ختیر نییصورتش اشک ارام از چشم هام پا دنیدیبا  هام قفل شده بود فقط لب

 صدام زد  ارام

 نزنم  غیدهنم تا ج يخودش بود دستم را گذاشتم جلو شدینم باورم

 شهیمثل هم ششیخوش رنگش را کوتاه کرده بود و ته ر يکلمه هم از دهنم خارج نشد ... موها هی یحت کردینگاهم م فقط

 بود .

 شت ... دا یچشم هاش برق خاص یول

 ...  هیگر رینتونستم خودم را نگه دارم زدم ز گهید

  دار؟یب ایداره من خوابم  قتیحق نیا ای... خدا دهیمن را بخش شهیبرگشته ... باورم نم ارسام

 بازوم را گرفت  یدست

داشتم از  شدی. باورم نمخودم را انداختم تو بغلش و زار زدم .. دیهام به اوج خودش رس یدلتنگ میماه ون هیتماس دستش بعد  با

  اوردمیبال در م یخوشحال

تکن  هیرژا ... گر کنمینکن ... خواهش م هیبه صورتم وگفت: مرگ ارسام گر دیزبر شده بود کش کمیمردانمه اش  يها دست

 تمام شده ...  یهمه چ گهیعشق من ... باور کن د

 فقط نگاهش کنم . ایتا اخر دن خواستیشدم دلم م رهیخ بهش

ام را بهم  یازت ممنونم تو زندگ ایعمق نگاهش ... به صورت مهربانش خد یعسل يرگه ها ری... ز يچشم ها اهیمردك س.تو 

  يبرگردوند

 دلم برات تنگ شده بود رژا  یلیکج شده بودارام درستش کرد و گفت: خ شالم

 طور  نیگفتم: منم هم ارام

 ادامه دادم  جانیو با ه دمیکش یقیعم نفس

 کرده؟  انتیبهت خ یکنیفکر نم گهید ؟يندار نهیازش ک گهید ؟يدیخشرا ب رژات

لرزانم را گرفت و  يدست ها یتو خانم خودم یمن یتکان داد و گفت: نه نفسم من ... تو همه زندگ یرا به عالمت منف سرش

 ادامه داد
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  ؟يدیداد را بخش حیجرا به حرف عشقش را تر بهیغر هیکه ولت کرد و حرف  یارسام يدیارسامت را بخش ؟یچ تو

 يزی... تنها چ شدمیم وانهید تیوقته ... فقط ... فقط داشتم از دور یلیخ دمتیبخش زمیبهت بهش نگاه کردم وگفتم: اره عز با

 کوچولو تو بود  هیکه من را زنده نگه داشته بود هد

 تمام شده ...  ینکن رزا همه چ هیگر گهیبغلم رکد و گفت: د ارسام

  ؟يتنها نذار گهید يمگه نه؟ قول مد یکه بمون يو گفتم: اومد رونیب دمیرا کش خودم

زنده  دنیبدون نفس کش یادم شهیمگه م یتنهات نذارم تو نفس ارسام گهیرا داد کنار و گفت: به جون خودم قسم د موهام

 رژا دمیبهت قول ماالن  نیکه بدون تو باشم روز مرگم است از هم يبمونه بدون تو منم وجود ندارم مطمئن باش روز

 . دمیرس یبیهام را بستم و باارامش عج چشم

داده بود و براش فرستاده بود از  رییرا تغ لمیکه اونس سپهر نامرد ف نیداد از ا حیرابرام توض زیشروع کرد و همه چ ارسام

 تاده بود که براش اف ییکه داشت و اتفاق ها ییها یگفت از دلتنگ میکردنش برا دایاقامتش در اون جا و پ

 ...  گهیم میو لذت بخش بودکه داره از احساسش برا نیریش یلیخ میبرا

 یارسام که داره از من عذر خواه نیا یعنیهمه حرف هاش را زد دوباره ازم خواست که ببخشمش ... باورش سخته . یوقت

 باشه  یقدر حساس و عاطف نیا تونهیم دونستمینم کنهیم

 خبر خوش دارم هیو گفتم: برات  دستم اشک هاش را پاك کردم با

 شکمم گذاشتم نگاهش اول رنگ تعجب گرفت  ينگاهم کرد ارام دستش را گرفتم و رو منتظر

  دیو چونه اش لرز دیرنگش پر واشی واشیبعد  یول

حاال  یلکوچولو بود ... و نیا دمیکه خدا که بهمون داد زنده موندم همه ام هیبغض نگاهش کردم و گفتم: من باعشق و هد با

 مون کامل شده  یخوشبخت گهید

 ... معجزه ... است هی...  نی... شه ا یبهت گفت: باو ... ر ... م نم با

  دمیاش را گرفتم و ارام بهش خند یخیس خیدو تا دست هام صورت س با

  شه؟یباورت م ییبچه کوچولو هیماست ارسام ... تو االن صاحب  نی: اون حاصل عشق بگفتم

 ازت ممنونم ! اایدوستت دارم رژا خد دیکش ادیفر دمیخندیو م زدمیم غید و من را چرخوند جبلند ش کهوی

*** 

 بعد  کسالی

  کنهیم دارشیپات ب يرفتم ارسام دنبالم امد و با غر غر گفت: ارام تر برو صدا نییخنده از پله پا با

  خوابهیتا خود صبح م یمطمئنم از خستگ يردک يو برگشتم سمتش و گفتم: ان قدر که تو باهاش باز دمیخند یسرخوش با

  ه؟یگفت: خوب حاال وقت چ زشیام طنتیبا لبخند ش شدیم کیهمان جور که بهم نزد ارسام

 ! يکور خوند يکه خوند یگفتم: اون اطیسمت ح رفتمیکه م یخبر دار شد و در حال شصتم
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 خوشگله  شمارنیم زییگفتم: جوجه را اخر پا ظیغ با

 ...  دیچیپیصداش تو گوشم م اطیرفتم تو ح يفتاد دنبالم با شادرا گفت و ا نیا

 دستم بهت نرسه  اگه

 و زبانم را براش در اوردم وگفتم: برو بابا  برگشتم

زور زدم بهم  یدستش فرا رکنم که من را گرفت هر چ ریعجله رفتم پشت ساختمان ارسام خودش را بهم رساند خواستم از ز با

 توجه نکرد 

 ایخوابه  نمیو گفتم ك ارسام ولم کن بب دمیکش رونیتو اتاق دخر ناناسم ... خودم را از بغلش ب میخونه و با هم رفت برد تو من

 نه؟ 

 را جمع کرد و گفت: نوچ  لبهاش

 ...  یرا کج کردم و چشم هام را ممثل گربه تو شکر گرد کردم و گفتم: ارسام سرم

 اهم نکن نگ يرا داد عقب و گفت: اخ رژا اون جور سرش

  نییو گفتم: بذارم پا دمیخند

 باشه  یول سکهیو گفت: گرچه ر دیکش یاه

  دیو دستم را گرفت و بوس ستادیو نگاهش کردم ارسام کنارم ا سادمیتختش وا يباال رفتم

 و گفتم: ارسام  دمیو بهش خند برگشتم

 ! جونم

 دوستت دارم  یلیخ

 منم دوستت دارم  وانهید

 خبر داغ داغ دارم  هی یگفتم ك راست و دمیاز ته لد کش یاه

 من ! یس یب یب يچشم هاش را گرد کرد و گفت: چه خبر ارسام

 کردم و گفتم: بد جنس  یکمرنگ اخم

 قراره خاله بشم  دمیگفتم: امروز فهم عیمنم تحمل نکردم و سر دیغش خند غش

  ؟یگیم يبا تعجب گفت: جد ارسام

که  یاب يموج ها میبر گهیهفته د میخواستیتازه م دهیاالن فهم یدو ماهه بارداره ول وانهید سویذوق بچگانه گفتم: اره گ با

  ختیچک گرفت و همه برنامه هامون ر ا بهم ر یبیامروز ب

 هردوتاتون  نیبهم کرد و گفت: واقعا خسته نباش ینگاه هی ارسام

 يکرد دارشیب ایندم و با غر غر به ارسام گفتم: ببا عجله خودم را بهش رسا هیچشم هاش را باز کر د و شروع کرد به گر سورنا

 ... 
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  ایب يزود شیهر وقت دوباره خوابوند نمیبب لمیف رمیتکان داد و گفت: من م يسر ارسام

 رونیرا تکان دادم و از اتاق رفت ب سرم

 ...  ستیر ناون مقص دونستمیمن م یکه همه مخالف برگشت اون بودن ول نیبا ا میدیعشقمون جنگ يو ارسام برا من

بودن  سادهیکه همه وا يوقت اون روز چیشده بود ه يدیاحساس جد هی ریها درگ ياخر نیا دانمیبرگشت شهرستان نم اریماز

 و ازش دفاع کردم  ستادمیارسام ا يرفتم جلو رهینم ادمیرا 

 براش سوخت ...  یلیداغون شده بود دلم خ اریهمه از تعجب باز مانده بود ماز دهن

 ماه بعد متوجه شدم که نامزد کرده  شیاون شکسته بودم شدلم  من

 ماه عسل  میو رفت میمفصل گرفت یعروس هیو ارسام بعد از چند روز  من

 میبش زیهمه سورپرا خواهدینداره و م یبراش فرق گفتیم یششم بودم ارسام بهم اجازه نداد برم سونوگراف يماه ا کینزد یوقت

 خودش کرد فتهیتر ش شیتفکرش زا قبل هم ب طرز نی... و چه قدر من رابا ا

 منطقش بودم  نیهم عاشق

 هیکرد به  لمیعشق ارسام و بچه ام من را عوض کرد تبد ستمیگذشته ن یحوصله عصب یاون دختر لجباز و غر غرو ب گهید من

 حد ... ) نیدر ا یفتگیو ارام وبا مالحظه (خود ش یخانوم صبور و منطق

را تجربه مبکرد ... حس مادر شدن ... حس  دیحس جد هیرا بهم داده بودن داشتم  ایامد انگار دن ایدختر خوشگلم دن یوقت

 خالصه اش کرد ...  شهیکه تو جمله نم گهید ییها زیچ یلیو خ يریپذ تیمسئول

 نیا شهیهم دوارمیافتاده رو غلتط و ام یکردن و خوشبختن ... همه چ یماه بعد از ما عروس هیهم با فاصله  ایو عرش سویگ

 بمونه  يجور

تو قلب منه اونم االن داره  شهیهم مانمیکه روح بابا پ دونمیخوشحال م یلیکارم خ نیجونم از ا وایو ش دمیکاه خان را بخش من

 ! دوارمیو خوشحاله ... البته ام نهیبیما را م

 

  رونیاز اتاق رفتم ب نی... بچه را خوابوندم و ارام و پاورچ 

 باز کرد  میدست هاش را برا طنتیبا خنده و ش دیسام من را دهال شدم ار داخل

 یوگفتم: خوب در رفت دمیاش را بوس یشانیباز شده خودم را انداختم تو بغلش رو مبل کنارش ... پ شی... به حالت دو رفتم و ن 

 ... 

 هاش را باال انداخت  شانه

 گفتم: ارسام؟  ارام

  يبابا یگیم یو گفت: چ دینگاه کرد و خند تمیبه وضع شکستیان هام داشت مدستش من را به خودش فشار داد استخو با

  يخفه ام کرد وانهیبه بازوش زدم و گفتم: د یمشت
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 هی خواستمیم وانهیقرار دادم و گفتم ك: د نمونیکوسن مبل را برداشتم و ب عیکه خوشش امده بود امد جلو تر سر نیا مثل

 بگم  يزیچ

 تخانوم گوشم با تو اس بگو

 ! يزاریحرکتش اشاره کردم و گفتم ك مگه تو م به

 را تکان داد و گفت: بگو  سرش

  ؟ینش یعصبان يدیتر گفتم ك قول م شیب نانیاطم يدل بودم برا دو

 گفت: قول ... حاال زود تر بگو  نیهم يبرا دمیرا تو صورتش د تعجب

 سپهرامد؟  سر ییچه بال يدیانداختم و گفتم: از اخر فهم نیسرم ر ا پا ارام

 صدمه زده  گهیها د یلیما به خ ریفکنم کارش تمام شده ... اون به غ یول دمینبود ارام گفت: نه نفهم یکردم عصبان نگاهش

  م؟یو با خنده گفت: خوب کجا بود دمیخند دیان که جو را عوض کنه لپم را کش يبرا دمیکش یاه

ستش فرار کنم که دوباره من را گرفت و زل زد تو چشم هام ... دل خواستم از د منیه يبود برا نیریش یلیخ میبرا طنتشیش

  نهیتو س دیوار کوب وانهیو قلبم د ختیر

 فقط مال من  یلبش تکان خورد و گفت: تو دختر لجباز من ارام

 ارسام دوست دارم یهام برق زد وگفتم ك تو هم مرد مغرو من چشم

 

  انیپا

7/8/92 

 یلیاسماع عاطفه

 

 

 

  92 آبان  : یینها انیپا

  93خرداد انتشار در سایت نودهشتیا : 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member211325.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member184078.html : طراح جلد

   /http://www.forum.98ia.com    ناظر :
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