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 نام خدا به

 ...!سکـــوتــم بتـــرس  از

 ...شوم  یکه ساکـــت م یوقتــ

 ...خــــدا  شیرا بــرده ام پ ــمیدرد دل ها يهمــه  البـد

 ... یکه گوش دهــ شتریب

 ...سکوتـــم  يهمــه  از

 ...بودنــم  يهمــه  از

 ... يشنـــو یم "آه " کی

 ... یبترســ دیبا و

 ...!جز خـــدا ندارد یرسـ ــــادیکه فر یمظـلـــومـ "آه " از

 

 : دالرام

 شتریدرو ب د،یلرز یدستم م يتو نیدورب. داره اجیبه کمک احت یکیکردم  یاحساس م ومد،ی یصدا م... در باز هی

 ینور کم نییشده بود، از طبقه پا شتریصدا ب نم،یپاهامو بب يکردم که جلو زیبود، چشمامو ر کیتار. باز کردم

شروع کرد  قمینبض شق... کردم  ینگاه م دینبا. رو نگاه کردم نییخم شدم، پا. باعث شده بود سقف روشن باشه

سرم  وفتم،یپاهام سست شده بودن، دستمو به نردها گرفتم تا ن. زد یم رونیام ب نهیقلبم داشت از س... به زدن 

دکمه . کردم میباال آوردم و لنزشو تنظ نویبا دست لرزون دورب... رفتم  نییبه زور چند تا پله پا. رفت یم جیگ

تونستم  یچشمام باز مونده بود و نم... باال رو نگاه کرد  نیبفالشِ دور يبا صدا. فشار دادم  رو يعکس بردار

سر  دم،یپله رو ند هی...جون پله ها رو باال رفتم  یب ينرده رو گرفتم و با پاها عیبا حرکتش سر... نفس بکشم 

بلند ... سوخت  یپاهام م... و قفل شدم  دمیدستم چپمو به نرده کش... چنگ زدم  وارویبا دست راستم د... خوردم 

 دمیدو ابونیزدم و به سمت خ رونیاز در خونه ب... نجاتم بده ... کمک  ایخدا...  دمیدو یم... وقت نبود ... شدم 

 فمیدستمو داخل ک يِتو نِیدورب... صورتم پخش شده بودن  يموهام رو... کرده بود  ریگ فمیشالم به ک... 

تار  یو همه چ دمید یچشمامو نم يجلو... زم به عقب نگاه کردم با... بستم پشویحالت ز ونتو هم... گذاشتم 

خم شدم ...شلوارم پاره شده بود ... سوخت  یم... به زانوم نگاه کردم ... نبود  یکس... اشکم در اومد ... شده بود 

بتونم  ام گذاشتم بلکه نهیس ي سهقف يدستمو رو... زدم  یبه زور نفس نفس م... خواستم  یم...  ژنیاکس... 
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وحشت زده به ... شونم نشست  يدست محکم رو هی... سوخت  یگلوم م... قلبمو آروم کنم شالم رو مرتب کردم

 . دمیپر... عقب برگشتم

تخت . با دستم اطرافمو لمس کردم، نرم بود . زدم یبود، نفس نفس م کیهمه جا تار د،ید ینم یچیه چشمام

و چراغ اتاقمو  دمیکش واریدستمو به د. خوردم  واریرم، به د یکجا م دمید یاومدم، نم نییاز تخت پا. خوابم بود 

. سرد بودم . بود  سیگذاشتم، خ میشونیپ يپشت دستمو رو. اتاقمو نگاه کردم يروشن کردم، با ترس همه جا

 .نشستم نیزم يسر خوردم و رو

 یصورت سردم حس م يروگرممو  ياشکا. داشت یدست از سرم بر نم یکابوس لعنت نیهقم شروع شد، ا هق

 .کنهیکردم خدا نشسته و داره نگاهم م یکه فکر م ییبه سقف اتاقم نگاه کردم، همون جا. کردم 

بشه،  داریمامان ب دمیترس یبلند شده بود، م ؟صدامیرس یچرا به دادم نم! ؟ ياینم نییچرا پا ؟يخسته نشد _

... دونام گذاشتم ، دردم اومد اما صدا خفه کن بوددن يدستمو باال آوردم و انگشت شستمو ال. خوابش سبک بود

پاهامو تو .  دمیدراز کش نیزم يرو بود،بدنم کرخت شده . شد شتریبه همون قسمت سقف نگاه کردم ، اشکام ب

 .چشمام بسته شد.  ختمیشکمم جمع کردم و آروم آروم اشک ر

هم  وارمونیبه د وارید هیهمسا...  یکیبا قابلمه و آبکش پالست... کردم یم يخاله باز... تنم بود  یصورت لباس

 .چقدر دوسش داشتم....یتو عالم بچگ... کرد  یم ينقش شوهرمو باز... پسر عموم هم بود ...بود 

به . خوابم برده بود  نیزم ياخم کردم و چشمامو به زور باز کردم ، بازم رو دم،یشن یم مویزنگ گوش يصدا

به دست  مویگوش.کنار تختم رفتم یبه سمت عسل. بلند شدم نیزم يدادم، بدنم درد گرفته بود، از رو هیکدستم ت

 .متخت نشستم و به اتاقم نگاه کرد يِرو. گرفتم و ساعتشو خاموش کردم

 دیشا. شده بود نیو عروسک تزئ یصورت يواریبود، اتاقم با کاغذ د یدبستان يِاتاق دختر بچه ها هیشب شتریب

تخت  ر،یتحر زیم ،یکمد صورت هی. اتاقم بود نیدخترم، هم هیکرد من  یم يادآوریکه بهم  يزینها چت

گلوم چنگ  يتو یبغض شهیهم. دمکرده بو زنیاتاقم بودن ، از گوشه و کنار عروسک آو لیوکتابخونه تنها وسا

خسته بودم از . از کابوسام ه،یگر نهمهیبره، خسته بودم از ا رونیفکرا از ذهنم ب نیسرمو تکون دادم تا ا. زد یم

 .اتاقم رفتم نهیتخت بلند شدم و به سمت آ ياز رو. و ترسام ییتنها

پوزخند به  هی نهیآ يتو. بود  شبیپف چشمم گذاشتم، به خاطر د يپف داشتن، دستمو باال آوردم و رو چشمام

 :خودم زدم 
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ارشد  يدانشجو. ساله م 25دختر  هی. ار چند سالمهبود؟به چشمام نگاه کردم، نه ک شبتیدالرام فقط کار د _

تو چشمام . موهام فرو کردم که مثال صافشون کنم يدستمو تو. رشته بودم  نیعاشق ا یاز بچگ. یرشته عکاس

. کمون  نیشد، به قول بابا رنگ یم یآبتو نور !  یلیف: به قول مامان ای یطوس. زل زدم ، عاشق رنگشون بودم 

مژه هام . کرد دوست نداشتم  یمتفاوتم م هیکه از بق يزینه دوسش نداشتم ، هر چ. نشست میشونیپ يرو یاخم

 گفتنی؛ همه م دیپوستم سف. ، هم رنگ ابروم بود دیرس یموهام تا شونه م م.  رهیت يابروهام قهوه ا. بلند بود

 .بودم که آرزو داشتم زشت باشم يدختر نیاول دیخوشگلم ، اما شا

. چرخوندم ، قفل کردنِ در اتاقم عادتم بود  دویشدم و کل کیبه در اتاقم نزد.مو با کش بستم شدم، موها کالفه

نگاه  منیرفتم و به نش نییاز پله ها به سمت پا. کردم یهمه درا رو قفل م دیاگه تو خونه تنها بودم با یحت

 .کردم، همه جا ساکت بود

اول از قفل بودن در خونه مطمئن .  میداشت یبا هم عالم ییتنها نیمن و ا.  شهینبود ، مثل هم چکسیمامانه _

حوله رو . بره نیپف چشمام از ب نیرفتم، چند تا مشت آب سرد به صورتم زدم بلکه ا ییشدم و بعد سمت دستشو

نون . شونه م گذاشتم يصورتمو خشک کردم و حوله رو رو. برداشتم و همزمان به سمت آشپزخونه راه افتادم

 ينون، مربا يرو. مربا رو برداشتم و به زور درشو باز کرد ي شهیش. رو باز کردم خچالیتست رو برداشتم و در 

 .بود  یکردن شکمم کاف ریس يبرا نیهم. آلبالو زدم

شحالم موضوع خو نیداشتم و ا دیبه کل خونه د نجایاز ا. آشپزخونه نشستم و شروع کردم به خوردن زیم پشت

شکلمون قرار داشت،  یلیمستط ییِرایباال پذ یدست مبل سلطنت هیجدا بود،  ییرایاز پذ منیقسمت نش. کرد یم

نشستم و واسه خودم خاله  یم روشونرفتم  یخونه نبود م یمنم وقت. مبال حساس بود يرو شهیمامان هم ادمهی

به رنگ  یدست مبل راحت هی منینش يتو. لبم نشست يخاطره رو نیلبخند کم جون از ا هی. کردم یم يباز

طبقه دوم  يپله ها ییرایپذ يشده بود و روبرو دهیسوخته پوش يقهوه ا يکف خونمون با پارکتا. بود ینارنج

 .پدرو مادرم يبرا یکیمن و  يبرا یکیشده بود،  اختهدو تا اتاق خواب طبقه دوم س. قرار داشت

پخش  يجزوه ها. گذاشتم فشیرو برداشتم و داخل ک نمیدورب. م که تموم شد به اتاقم رفتم،درو بستم صبحونه

. گذاشتم زمیم يآماده کردم و رو فمویجمع کردم و داخل کالسورم مرتبشون کردم، ک ریتحر زیم يشده رو از رو

 ياز کشو. کمرنگو انتخاب کردم یآب يبا راه راها دیمانتو سف هی. رفتم و درشو باز کردم میسمت کمد صورت

 .آوردم رونیب یآب یکمدم شلوار ل يِریز
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 يمقنعه رو رو. کردم یتنگ به تن نم ایکوتاه  يوقت مانتو چیه. ستادمیا نهیآ يعوض کردم ، روبرو لباسامو

عادتم . وصل کردم رمیپل يتر یچپ مانتوم گذاشتم و هدفون رو به ام پ بیداخل ج مویگوش.سرم مرتب کردم 

برام نمونده  يراه چاره ا.  دمیشن یمکه  ییبودم از متلکا زاریب. رفتم  ینم رونیبدون هدفون ب چوقتیبود، ه

 .بود

تو  نکهیاز ا. کردم ینم شیوقت آرا چیه. چک کردم نهیآ يخودمو تو گهیبار د هیدوشم انداختم و  يرو فمویک

. رفتم نییدر اتاقمو باز کردمو از پله ها با حالت دو پا. حشت داشتمنگاه کوچک بهم بشه و مین هی یحت ابونیخ

 .زدم رونیبستم و از خونه ب مویبند کتون

دکمه پخش آهنگ ضربه زدم و راه  يرو. شدم یم یرفتم و از اونجا سوار تاکس یم ادهیپ ابونیتا سر خ دیبا

. بود فمیدست راستم هم به بند ک. دست چپمو آروم مشت کرده بودم. دمیترس یم. خلوت بود ابونیخ. افتادم

 یداشتن بوق م دیو شا دادن یچراغ م یشخص يها نیماش. زرد رنگ شدم یو منتظر تاکس ابونیسر خ دمیرس

 .دمیشن یزدن اما نم

کردم،  زیچشمامو ر. دمیرو د یزرد رنگ یتاکس. دارا کار هر روزشون بود که با تعجب بهم نگاه کنن مغازه

 نهیمرد کنارم بش هی نکهیاز ا.  نمیجلو بش یصندل يعادتم بود فقط رو. محل ندادم . داشت نیجلو سرنش یصندل

و به خودم فحش  دمیچسب یم نیشنشستن و من معذب به در ما یباز م نکهیمخصوصا ا. شدم  یوحشت زده م

. رو خاموش کردم يتر یام پ. و سوار شدم  ستادیا یتاکس هیباالخره . شدم نیماش نیدادم که چرا سوار ا یم

 :رو حساب کردم هیپول کرا

 :آهسته گفتم  يِچشم دوختم و با صدا ابونی؟نگاهش نکردم، به خ نیپول خرد ندار یآبج _

 فمیک ينگفتم و تو يزیچ. مشت پول پاره و چسب زده  هی. پولمو داد ي هیغرغر بق ینه متاسفانهبا کل _

 :میدیبه دانشگاه رس.گذاشتم

آزاد بودم  طشیدوسش داشتم، تو مح. آروم به سمت دانشگاهمون رفتم يبا قدما.کرد  شمترمزیم ادهیممنون پ _

نگاهم  ضایکردم و واهمه نداشتم که مثل مر یم انیبحث و گفتگو هاش نظرمو ب يبود که تو ییتنها جا دیو شا

 .کنن

. و پوشش بچه ها رو چک کنن  شیاونجا بودن تا آرا يچند تا خانوم چادر شهیبانوان وارد شدم ، هم يورود از

 هینداشتم،  یمیدانشگاه دوست صم يتو.دانشگاه شدم و به سمت دانشکده خودمون قدم برداشتم  اطیوارد ح

 شگاهینما يعکسام برا شهیچون درسم خوب بود وهم ومدی یگروه ازم بدشون م هی. تک افتاده بودم ییجورا
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گروه هم کال  هی. گشتم یساده بودم و ساده م شهیچون هم ومدی یگروه ازم بدشون م هی. شد یاب مانتخ

 یراست به سمت صندل هیو  دمیبه کالس رس. ریدادن با پسرا دم خور باشن تا با من ساده و گوشه گ یم حیترج

 .استاد زیم يقسمت کالس جلو نیگوشه تر.رفتم  میشگیهم

امروز قرار بود هر کس درباره دل  يبرا. بهشون بندازم ، برگه متنم آماده بود  ینگاه هیهامو در آوردم تا  جزوه

جستجو مطالب  هیبا  میتونست یم. و سر کالس خونده بشه تا روش بحث کنن سهیصفحه متن بنو هی شیمشغول

 .میجمع کن نترنتیرو از ا

درباره موضوع نگارشش  یهر کس. دیچیپر شده بود و همه بچه ها اومده بودن ، همهمه داخل کالس پ کالس

با لبخند . میبه احترامش از جا بلند شد. وارد کالس شد  يدریدر کالس باز شد و استاد ح.کرد یبحث م

 :به ما انداخت و گفت  ینگاه شیشگیهم

 :گذاشت زشیم يدرآورد و رو فشیکالس رو از ک تسیل. میرو داد جوابشیسالم به همگ ن،ینیبش _

 .دیریشد دربارش عکس بگ دییتا اگه تا دیمتن انتخاب کن هیقرار بود  _

 :پر ابهتش گفت يبا صدا. و توك بچه ها جوابشو دادن ، منم فقط نگاهش کردم تک

 .مید یخونه و دربارش نظر م یکنم ، متنش رو م یاز نفر اول شروع م _

با حسرت به .  یرنگ کرده و رژ صورت ي، موها شیبر عکس من ، صورت پر از آرا قایدق يدختر با ظاهر هی

. بودم  يهرز فرار ياما از نگاها رونیب امیرژو به لبم بزنم و ب نیچقدر دوست داشتم منم ا. رژش نگاه کردم 

 یکی. درباره فقر نوشته بود  يدبعنفر . لبم جا خوش کرد  يرو يپوزخند. موضوعش درباره دوست داشتن بود

 .درباره کودکان یکیدرباره سالمندان و اون 

 .دالرام ، لطفا متنت رو بخون _

 :کردم تا صدام صاف بشه و شروع کردم یمصلحت يسرفه . پاهام گذاشتم و مشتش کردم يچپمو رو دست

از قسمت هاش  یبعض دیشا... گوش کن  گمیکه م ییزایچ نیدخترها آهن پرستن ، ا یگیکه م يپسر آقا

 رفتار تو يتو شهیخصلت دخترها خالصه م نی، ا هیخصلت نسب هیآهن پرست بودن دخترا !خاطرات تو باشه

 یوفتیفرمونتو هم م دنیچیبا هر بار پ ینیشیم نیتو ماش یتو وقت:همون قدر آهن پرست هستن که قایدق دخترها

 يخوا یم یتو وقت:دخترا همون قدر آهن پرست هستن که !نیبه در ماش دهیکه چسب ياون دختر ساده ا يرو

از نظر  ینیبب نکهیا يجا بهیاریرو بدست م مخشونیاریدلشون رو بدست ب نکهیا يبه جا یباهاشون آشنا بش

خورن  یم یوقت:همون قدر آهن پرست هستن که  قایدق دختراینهدنبال جسمشون ای نیخوریبه هم م یاخالق
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و راهت رو  نییپا يسرت رو بنداز نکهیا يبه جا ویکنیبلندشون م ویریگیو دستشون رو م يریتو با عجله م نیزم

 ریپ هی ایمرد هم جنس خودت  هیخوشبختماونوقت اگه  تونییاز آشنا یگیو م يدیبهش شماره م عیسریادامه بد

 ریبه پ يدادیتو اتوبوس جاتو م يبود نکارهیتو اگه ا!کمکش؟نگو آره  يریم نیبچهبخوره زم هی یحت ایمرد 

 يو به جا یدختر رد بش هیاز کنار  یکه آقا پسر هر وقت تونست ستادهخالصهیکه با عصا باال سرت وا يمرد

 ییمردو مطمئن باش هستن دخترا گنیبهت م اونوقتیو رد بش نییپا يو بنداز سرتیمتلک بنداز هشب نکهیا

حرف . متن بودم نیعاشق ا. کل کالس برام دست زدن. سرمو بلند کردم. که مرد پرست هستن نه آهن پرست

نقش بسته بود و  مچشما يجلو میخوندم تمام لحظات بد زندگ یمتن رو م نیا یبار وقت نیاول ادمهی. دلم بود

شد و با لحن  رهیبه چشمام خ هیثان، استاد چند  دیدستا خواب يصدا. کردم هیساعت باهاش گر میبه ن کیمن نزد

 :گفت  يجد

 !کرده بود نیمن توه يبه هم جنسا ییجورا هی. کرد یرو انتخاب م یمتن نیهمچ یبار بود کس نیاول _

 :یشگیدوباره شد همون استاد هم.  دیخند

 .نمیمنتظرم عکساتو هم بب. یکن دایپ یتونیم يادیز يسوژه ها. بود یاما عال _

من  یموضوع عذاب زندگ نیا. موضوع داشتم  نیعکس درباره ا یکل.زدم و سرمو تکون دادم  یکم جون لبخند

 ...عذاب. بود

 

 : نیرامت

 .برداشتم  ویدست چپمو دراز کردم و گوش زیم يتلفن رو يصدا با

 بله؟ _

 جناب مجد ، مادرتون پشت خط هستن _

 وصلش کن _

 ل شدوص هیکنار نقشه گذاشتم ، بعد از چند ثان دویراپ

 سالم مامان _

 ست؟یدر دسترس ن تیسالم پسرم، چراگوش _

مشخص  شیکردم نگران یم یکه سع ییافتاده؟ دلشوره گرفتم و با صدا يگرفته بود ، نکنه اتفاق بد صداش

 :نباشه گفتم 
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 ؟یمامان کارم داشت _

 ستیحال پدربزرگ خوب ن _

 :، چشمامو بستم و گفتم  دمیاز کار کش دست

 نرمال نشده بود؟ تشیشده ؟ مگه وضع یچ _

 :آروم گفتم  ينفساش مشخص بود ، با صدا يکرد از صدا یم هیداشت گر مامان

 حتما شوك بهش وارد شده شهی؟ خوب م هیچ يت برا هیمامان قربونت برم گر _

 چند سالشه ؟ یدون یم _

 :گفتم عیکنندش ادامه بده و سر دیناام يبه حرفا نذاشتم

 ؟ نیمارستانیب _

 آره _

 .رسونم یاالن خودمو م _

آقاجون رو عمل کرده بودن ، سنش باال بود ، اما دکتر صد در  شیدو روز پ. گذاشتم و چشمامو بستم  ویگوش

 .بلند شدم یصندل يفرستادم و از رو رونیبازدمم رو ب. نکرده بود دمونیصد هم ناام

بود صفحه شو روشن کردم ، حق داشت اصال آنتن  زیم يرو میگوش.برداشتم و تنم کردم  یاز چوب لباس کتمو

 میمنش يروبرو. زدم رونیبرداشتم و از اتاق ب فمویکتم گذاشتم ، ک بیتو ج ویگوش. نداشت که در دسترس باشه

 :ستادمیا

 يرو تو یکس. رهیبا همراهم تماس بگ نیداشت بگ يکار ضرور ی، اگه کس نیتمام جلسات امروزو کنسل کن _

 .نیدیاتاقم راه نم

 مجد يچشم آقا _

فشار دادم و  رویدزدگ.کج کردم  نگیرو به سمت پارک رمیمس.  دمیدو نییسمت در شرکت رفتم و از پله ها پا به

 .باز کردم نویدر ماش

دنده رو جا زدم و به . آقا جون فکرمو به خودشون مشغول کرده بود  تیوضع یو از طرف دیپروژه جد یطرف از

باال آورده بودم ، دو ماه بود که حقوق کارمندا عقب  یبده. لنگ پول بودم . اه افتادمروزبه ر مارستانیسمت ب

خوش حسابم بود،  يکه مشتر فیبودن، ح دهنکر زیپولشو وار میساخت يساختمون تجار هی یاز طرف. افتاده بود
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خوردم  کیبه تراف. مگرفت یکردم الاقل حقوق کارگرا رو ازش م یم تیآورده بود؛ اگر نه شکا یبار بدشانس نیا

 :به فرمون  دمی، محکم کوب

 .باشه کیتراف ابونیخ نیا دیبا شهیشانس هم نیاه به ا -

 يشهر به قدر. دیبار یم یخستگ افشونیکه از ق ییآدما. یتهران و دود و شلوغ ياطراف نگاه کردم ، هوا به

 دم،یرس مارستانیباالخره به ب.  وفتادیم يو خاکستر يرنگ دود ادی فشیتوص يآلوده بود که ناخودآگاه آدم برا

به بخش مغز . هیبستر نجایکه آقاجون ا شهیهفته م هیاالن . نبود يبه سوال و جواب درباره بخش بستر یاجیاحت

من  يبه طرفش رفتم ، چشماش قرمز بود؛ متوجه . انتظار نشسته بود يفلز یصندل يمامان رو. و اعصاب رفتم

 .و روبروش نشستمزان يو رو دمینشد، سرشو بوس

 ؟یکن یم تیقربون اون چشمات بشم آخه چرا خودتو اذ _

 .هقش بلند شد ، کنارش نشستم و سرشو تو بغلم گرفتم هق

 گهیبسـه د ی، مامانم ، خانوم زمیعز _

 :هق هقش گفت ونیم

 اول برو بهش سر بزن هیگفت کارش فور یآقاجون کارت داره ، م _

 نکن تا برم هیگر _

 :اشکشو پاك کرد و گفت  شیروسر با

 کنم ینم هیبرو گر _

 ژهیو يکنه و به بخش مراقبتها ینم هیبهش انداختم تا مطمئن بشم واقعا گر يا گهیبلند شدم، نگاه د یصندل از

 کرد یبود و داخل اتاق رو نگاه م ستادهیا شهیش يجلو يمهد. رفتم

 ؟یسالم داداش ، خوب _

 بود ينگاه کرد ، صورتش جد بهم

 ؟ییمعلومه کجا نیرامت _

 .دلم نذار يدست رو _

 :ابروم داخل اتاق رو نشون دادم  با

 حالش چطوره؟ _
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 يبا صدا. شونه چپش گذاشتم و آروم فشار دادم  يدستمو رو.انداخت  نیینگاه به داخل کرد و سرشو پا هی

 :گرفته گفت 

 میزن یبا هم حرف م یبرو تو ، برگشت _

لباس مخصوص وارد اتاق  دنیبعد از پوش. رمیتا از پرستار اجازه ورود بگ رشیمت پذتکون دادم و رفتم س سرمو

 .تخت نگاه کردم يشدم و به مرد رو

 يرو جلوش بزنه ، االن از الغر یبابا جرات نداشت هر حرف یاز ابهتش حت يکه روز یجون ، کس یو ب الغر

بودم  ونشیمد مویپدرمو ، زندگ.بود  میشگیکار هم. دمیبوس شویشونیجلو رفتم و پ. پسر بچه ها شده بود هیشب

کردم با  یم یکه سع ییو با صدا ملبم نشوند يرو يلبخند شهیآروم چشم باز کرد و بهم نگاه کرد، مثل هم.

 :کنم گفت یباال بودنش لرزش و بغضش رو مخف

 رو تمومش کن ایمسخره باز نیآقاجون ، پاشو ا یسر حال نمیب یم _

دهنش  يبود و چشماش خمار ، با چشماش به ماسک رو دهیرنگش پر ست،یرو به راه نبود حالش  مشخص

 سرمو جلوتر بردم. دمیشن یزد اما صداشو نم ی، لباشو بهم م دمیکش نییآروم ماسک رو پا. اشاره کرد

 ...ت..ي..ص..و _

 آقا جون ؟ متوجه نشدم یچ _

 ت ن ا م ه يو ص  _

 نامه ؟ تیوص _

 :تکون داد سرشو

 دادم رشیتغـ _

شدم، انگشتش  رهینگاهمو ازش گرفتم و به دستش خ. کنه، نگاهش کردم يداشت کار یسع. تکون دادم سرمو

 دستم گرفتم يدستشو آروم تو. رو تکون داد

 بــهـش عــمـل کـن _

. بود یزندگمن معلم  يبرا دیآره شا...معلم  هیگاه بود،  هیآقاجون واسه همه ما تک...اون حال يتو زت،یعز دنید

اما اون ...از درد  کشهیم ریکف دستت ت...باال اریدستتو ب گهیاما بهت م يِچشماش دلسوز يکه تو ییاز اون معلما

 ...مونه یم ادتی تیلحظه زندگ نیتا آخر...درس 

 .شما حالت از منم بهتره قربونت برم ؟یزنیم هیحرفا چ نیا _
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چشمم و  يدست راستمو گذاشتم رو. منتظرش  يد به چشمانگاهم افتا. گذاشتم  شینیدوباره رو ب ماسکشو

 :گفتم

 آقابزرگ امر کنه و اطاعت نکنم شهیچشم ، مگه م _

 :پرستار بلند شد يصدا. و چشماشو بست دینفس کش آروم

 رونیب دییآقا وقت مالقات تمومه بفرما _

 بهم نگاه کرد يمهد. و از اتاق خارج شدم دمیشدم دستشو بوس خم

 ن؟یگفت رامت یم یچ _

 دمیام فرستادم و دستمو به صورتم کش هیهوا رو به ر قینفس عم با

 مینامش عمل کن تیگفت به وص _

 .انداختم ، عاشق آقاجون بودم نییسرمو پا. شونه ام حس کردم  يرو دستشو

 ترسم یبگم م يزیچ هیخوام  یم _

 ؟یترس یم یاز چ: لبخند زدمو گفتم هی

 یچشم منو کبود کن يپا يایترسم، که با مشت ن یاز تو م _

 .داد ینشون م رتریاز من جوون تر بود اما پ.شدم ، خودش دکتر مغز و اعصاب بود  رهیچشماش خ به

 نداره دهیفا _

 کردم زیکردم و چشمامو ر اخم

 ه؟یمنظورت چ!نداره  دهیفا _

 کرد یپا و اون پا م نیا.حرفشو بزنه  يدونست چطور یبود ، نم کالفه

 هیامروز، فردا رفتن _

 شهیانتظار داشتم مثل هم. کردم  ینگاه م يمهد يبه چشما رهیبردم و خ ادیپلک زدن رو از .تر شد  ظیغل اخمم

در  یشوخ چیداد ه ینشون م شیاما صورت جد "ترسم ینگاهم نکن م ياونطور. کردم  یشوخ "بخنده و بگه 

 :اش ضربه زدم و گفتم نهیبا دستم به س. کردم یرشو مکه فک یِتر از اون يجد یو همه چ ستیکار ن

 !یخودت ي، مهد یزن یم هیچه حرف نیا _

 بود داد زدم دهیفا یکردم بلند نباشه اما ب یم یکه سع ییبا صدا. نگاهم کرد یناراحت با

 زد ی؟ داشت باهام حرف م یفهمیم! زد  یاون االن داشت باهام حرف م _
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 :گفت تیبا جد. شلوارش فرو کرد  بیج يانداخت و دستاشو تو نییپا سرشو

 یهفته بعد از عمل دستگاهها رو جمع نم هیدکترا تا .کنه اما توانش رو نداره  یداره مبارزه م.داره  يزیخون ر _

 ستین يدیام. کشه یکنن اما اون داره درد م

 کار کنم یخدا چ يوا... يوا: سرم  يگذاشتم رو دستامو

خواستن  یدکترا م.کشه یآقاجون داره درد م. داد حیبهش توض زویش با مادرت حرف زده ، همه چدکتر _

 .دستگاه ها رو قطع کنن اما مادرت جلوشونو گرفت 

 يبرا می؟ اونم تصم رمیبگ میداشتم که تصم نویگفتم؟ اصال مگه جرات ا یم یچ. کردم ینگاهش م مات

 . میکرد یم هیکه هممون بهش تک یکس ي؟ برا میشخص مهم زندگ

 سرمه ریاز حال رفت االن ز دیشن نویبابا که ا مه،یوخ تشیوضع _

 .دادم هیتک واریعقب عقب رفتم و به د. کردم  نگاهش

 تونم حرف بزنم؟ یدم، مگه م ینظر نم... من ...من _

 کن شی، برو راض شهیم یمادرت راحت راض _

هر لحظه منتظر بودم تا . کرده بودم ریبرزخ گ يو مبهوت تو جیگ. گرفتم دستام  نیزانوم نشستم و سرمو ب يرو

 يها یاما تمام بدبخت "دمید یچه خوب بود که خواب م "شم و با لبخند بگم  داریمامان از خواب ب يبا صدا

 یم یکه خودم به سخت ییبا صدا. وحشت داشتم رششیکه از قبول و پذ یتیبود، واقع یچند وقت واقع نیا

 :گفتم دمیشن

 افتادم ریو آسمون گ نیزم نیندارم انگار ب یحس چیبهت بگم االن ه یعنیداغونم،  يمهد _

 بازوهامو گرفت و بلندم کرد دم،یپاهام د يکفشاشو روبرو. اومد جلو

 شیکه همه پ یبه خاطر اتفاق يداره بعد تو اومد ازیتو ن ياالن مامانت به شونه ها ه؟یچه کار نیپاشو مرد، ا _

 .يغم بغل کرد يزانو میکرد یم ینیب

 .کرد یمادرم رو آروم م نایاما هم. دار  شیزمخت و صورت ته ر يآره مرد بودم، با دستا. کردم نگاهش

کنارش . کرد یم هیکه هنوز داشت گر دمیاز دور مامانو د. تکون دادم و به سمت سالن انتظار راه افتادم  سرمو

 يکه باز اشکاش جار دید یدونم چ ینم. چشمام قفل شد  يچشماش تو. دستم گرفتم ينشستم، دستشو تو

 شد، بغلش کردم

 گهیمامان بسه د _
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 ه؟یبهت گفتن نه ؟ گفتن امروز فردا رفتن _

 نگفتم، آروم بغلش کردم یچیه

 شمیم میتیدارم  نیرامت _

 نشه يچشامو به سقف دوختم که از اشک مادرم، اشکم جار. تر به خودم فشارش دادم  محکم

 کار کنم ؟ یچ.گاهم بود، کوه پشتم بود  هیتک _

 کشه؟یداره درد م یدونیم _

 !رو قطع کنن  یلعنت يبگم ؟ بگم اون دستگاهها یچ_

 ینیرو بب دنشیدرد کش ادیدلت م اد؟یهستن، دلت م ییدخترا که بابا _

شد  یمگه م. شده بود  یمامان راض. کردم  یم مخف نهیم سرشو تو س گهیبا دست د. ش شدت گرفته بود هیگر

بچه بودم و  یوقت. کنه، حرف آقاجون بود ینم هی؟مرد که گر یاما دل من چ. آقاجون ناالنه نهیبا چشمش بب

 :گفت یکردم م یم هیگر مییدختر دا يجلو

. نکن هیزنا گر يجلو.هاتو بکن  هیخلوت و گر يجا هیبرو  يطاقت ندار يدیتو خودش، اگه د زهیر یمرد م _

 يمهد. کنن و آب تو دلشون تکون نخوره هیکه بهت تک یباش يجور دیبا. ، محکم و استوار یمثل کوه باش دیبا

 .شدن  یهم راض هها و خال ییکه از پله ها باال اومد و با سر نشون داد که دا دمیرو د

اونم . که آقاجون برام رقم زد  یتازه شروع بود ، شروع نیو ا میشد میتیبود که هممون  ينطوریرفت ، ا آقاجون

 ... ریمعلم سخت گ هیدرس بد با  هی... شکل ممکن نیبه بدتر

 

 :دالرام

 برات انجام بدم؟ يندار يکار رونیب...  رمیمامان من دارم م _

 .زود برگرد ... نه، مراقب خودت باش  _

 هیاگه خونه بودم  دیشا... لبم نشست  يلبخند رو. بود  امیدستم نگاه کردم ، دن يتو نیبستم و به دورب درو

خواست از کنارم رد  یکه م يهر پسر. به سمت پارك دو تا چهارراه باالتر راه افتادم ... زدم  یبوس روش م

 يبه خاطر مردا. شد یم پخشگوشم  يکه تو یمن سکوت بود و آهنگ يایخورد، دن یبشه لبش تکون م

تعدادشون از  دیشا. کم در ارتباط بودم یلیکه از جنس مرد بودن خ یی، با آدما ومدمی یم رونیکم ب نمیسرزم

 آهنگ رو مکث زدم و داخل شدم اد،یب رونیب يتا مشتر ستادمیسوپرمارکت ا يجلو. دستم کمتر بود  يانگشتا
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 سالم _

 ؟یسالم عمو جون، خوب _

 ؟یشما خوب.  یممنون ، مرس_

 .خوندم  یکردم، مهربون بود ، از نگاهش و از چشماش م یم دیازش خر شهیکه هم يمرد ریپ

 ممنونم دختر گلم ، امرتون؟ _

 خواستم یم یآب معدن _

 خنک در آورد یپشت سرش آب معدن خچالی از

 بدم ؟ یچ گهید _

رو برداشتم و بعد از سر تکون دادن و  یگذاشتم ،آب معدن شخونیپ يخارج کردم و رو یپونصد تومن بمیج از

.  دمیبه چهار راه رس. به داخل فشار دادم و راه افتادم  فمیک پیآبو از گوشه ز يبطر. اومدم  رونیب یخداحافظ

تنه زد و بدون در نظر گرفتن چراغ از  همب یخانم.  ستادمیا ادهیپشت خط عابر پ. قرمز بود ییچراغ راهنما

درك و فهم دارن، اما  يبود که تو جمع ادعا ییلبم جا خوش کرد، از اون آدما يرو يرد شد ، پوزخند ابونیخ

 یخوب یلیخ یلیخ يها یآدما، قاض نیدور و بر من پر بود از ا.کنه یرفتارشون صد درجه با گفتارشون فرق م

به خودت . چسبوننیم تیشونیرو به پ یهر جرم تیزندگ ينظر گرفتن پرونده  رکه بدون د ییهستن، از اونا

هنوز چراغ قرمز بود و  "شناسم  یدن نم یرو که بهم نسبت م یِ من، من اصال آدم يوا يا " ینیبیو م يایم

 يآدما یِزندگ. بود نیهم شهیعکسام هم.  کیچ... میتنظ... باال آوردم  نویدورب.شدن یرد م ابونیآدما هم از خ

 :حافظ و غزالش افتادم ادی.نهیود که منو ببنب یاما کس دمشون،ید یشدم، م یم قیاطرافم، روشون دق

 کنند یم گریآن کار د روندیچون بخلوت م/ کنند یجلوه در محراب و منبر م نیکا واعظان

 کنند یچرا خود توبه کمتر م انیتوبه فرما/ دارم زدانشمند مجلس باز پرس یمشکل

 ...شناخت یجماعت رو م نیلبم نشست، حافظ هم ا يغزل لبخند رو نیا يآور ادی با

 شتریگوشمو ب يآهنگ تو يصدا.و وارد پارك شدم  دمیبه چهار راه دوم رس. رد شدم ابونیسبز شد و از خ چراغ

آروم شروع . بشنوم ، نشنوم دیرو که نبا ییبود که حرفا نیگرفتم، مهم نبود، مهم ا یحتما شب سردرد م.کردم 

تا زانوش فاصله داشت  یلیخ یمانتوش از نظر کوتاه بد بود، یلیخ پشیکه ت دمید يدختر. به قدم زدن کردم 

که داشت اصال معلوم نبود  یشیبا آرا. شدم قیبه دست ، به چهره اش دق گاریس هیشلوار تنگ، رژ قرمز و  هی،

از خنده اش  دیبدنم لرز. خنده جلف هیدر گوشش گفتن ، يزیدو تا پسر به سمتش رفتن و چ!  هیچه شکل
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از پسرا ، در حالِ صحبت با دوستاشون  پیاک هیاکثرا . دوباره راه افتادم...  کیچ... میتنظ...باال آوردم نویدورب.

کردم  یم یانداختن سع یشد متلک م یکه از جلوشون رد م يو خنده به دختر حیتفر يهم برا یگاه.بودن

رد  یلحوا نیاز ا ییا اگه آشناام دمیشن یخودم رو باهاشون حفظ کنم، درسته که من صداشون رو نم يفاصله 

 يچرخوندم تا سوژه  یم يها مکتین نینگاهم رو ب! کنه یفکر م یخودش چ شیپ نهیصحنه رو بب نیبشه و ا

 .کنم دایپ یعکاس يبرا یخوب

کرد معلوم بود  ینگاه م رزنیدستش به عصاش بود و به پ رمردیپ. نشسته بودن  مکتین يرو یرزنیو پ رمردیپ

کارش باعث خنده  نینداخت و هم یم نییمدام سرشو پا رزنیپ. بودن واسه خودشون  یو مجنون یلیل يروزگار

 آهنگو قطع کردم. شدم  کیلبخند زدم و بهشون نزد. شد یمرد م ریپ ي

 سالم_

 يبزرگ تو نینگاه به دورب هینگاه به من و  هی. زد ینگاهشون تعجب موج م يدوشون نگاهم کردن ،تو هر

 مرد زودتر جواب داد ریدستم کردن ، پ

 سالم بابا _

 :به روشون زدم  لبخند

 ؟ رمیعکس خوشگل از شما دو تا بگ هی شهیم_

 نهیکرد صاف بش یو سع دیزنش کش کیخودشو نزد.مرد لبخند زد و سرشو به نشونه موافقت تکون داد  ریپ

 ... کیچ... میتنظ...

 :لبخند به طرفشون رفتم و گفتم  با

 ممنونم.شد  یعال_

 :زن لپاشو باد کرد و گفت  ریپ

 خوره ؟ یبه چه دردت م رزنیآخه جوون، عکس منِ پ _

 يمادربزرگم و لبخندها ادی.که نداشتم يزیتو چشماش آرامش بود ، چ.گلوم افتاد  يِتو ینیزم بیاندازه س یبغض

 يتو. کرد یبا حرفاش آرومم م شهیبود چقدر خوشبخت بودم، هم یتا وقت. ذهنم نقش بست يمهربونش تو

داشتم  یهمه چ التیو تحص دانشگاه، پدر و مادر ،  نیخونه ، ماش. نداشتم  يکمبود چیبه جز آرامش ه میزندگ

رو که با  یاشک يداشتم جلو یصدام بم شده بود و سع.  یآرامش و احساس خوشبخت ياز لحظه ا غیاما در

 رمیبگ نهیصورتم بش يخواست رو یم يلجباز
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 تتون رو ببوسمصور شهیمادربزرگ م _

 تعجب به همسرش نگاه کرد و سرشو تکون داد با

 زمیآره عز _

 هیتوج يبرا. چشمم خارج شد ياشکم از گوشه . صورت چروك و نرمش فرو بردم يسمتش رفتم و لبمو رو به

 :گفتم عیحالم سر نیا

 ناراحتتون کردم دیببخش...مادربزرگم افتادم  ادی _

 ییقسمت تنها نیسخت تر. ازشون دور شدم. اشکمو پاك کردم  عیسر.  دمیچشمم کش يگفتم و دستمو رو نویا

 کمیآبمو درآوردم و  يبطر. ترحم نگاهم کنه ؟بایکه چ. بفهمه یخوام کس یتنهام ، اما نم یلیخ. انکارشه ... 

 :از کنارم رد شد و گفت  يپسر. دمینوش

 ...لباتو بخـ _

رو بستم و دوباره به سمت  يدر بطر...بود آهنگ رو قطع کردم رفته ادمی.شد ظی، اخمم غل دنیدوستاش خند با

بلند و  يباز کردم ، با صدا دیدرو با کل. راه اومده رو برگشتم عیکوتاه اما سر يبا قدما. آهنگام هجوم بردم

 :گفتم طونیش

 مامان برگشتم _

 :رفت  یحاضر و آماده به سمت جا کفش مامان

 ومده، غذا حاضرها شیپ يعمل فور هیاالن زنگ زدن  _

 کنار در نگاه کرد نهیآ يخودش رو تو... شهیمثل هم د،یلبم ماس يلبخندم رو. نگاهش کردم  فقط

 .تو شامت رو بخور منتظر ما نباش ست،یمنم اومدنم مشخص ن.  ادی یبابا هم شب عمل داره، نم _

 زارم،یاز تنها غذا خوردن ب يدیهنوز نفهم یعنیمامان، . دمیآه کش هیفقط . در خونه منو به خودم آورد يصدا

. اصال حوصله غذا خوردن نداشتم . قفل در چرخوندم و کفشمو در آوردم  يتو دویکل.از کابوس شبام  شتریب یحت

جا نمازمو وسط اتاق پهن کردم و . به سمت اتاقم رفتم، لباسامو عوض کردم و وضو گرفتم، در اتاقمو قفل کردم

 يگرمم رو يکه اون باال بود و اشکا ییبازم من بودم و خدا. سرم کردم یصورت يود از گالچادر نمازم که پر ب

 .از وحشتناك هم بدتر بود! نه .کردم اگه خدا رو نداشتم ، وحشتناك بود  یبا خودم فکر م شهیهم. صورتم 
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شغول درست کردن برنامه فتوشاپ رو اجرا کردم و م... امروزو انتقال دادم يعکسا. تاپمو روشن کردم  لپ

درست کردن  شینمازم بود و دوم شیاول...گرفت  یدو زمان بود که قلبم آروم م يتو دیشا...عکسام شدم 

 ...مختلف يعکسام با سوژه ها

موقع  نیاالن ا! بود  الدیکنار دستم نگاه کردم ، م یگرفتم و به گوش توریزنگ خورد ، نگاهم رو از مان میگوش

 کار داشت؟ تماس رو وصل کردم یشب چ

 سالم پسر عمو _

 سالم دالرامِ خودم _

 .ومدیخوشم ن "خودمش "از . ابروهام نشست، سکوت کردم  نیب اخم

 بام ؟ میبر يایدالرام م _

 نیا گهیگفتن، که د يگشتم برا یم يزیذهنم دنبال چ يگوشه گوشه  يتو. شهیبهانه بودم، مثل هم دنبال

 .هنکن دایبحث ادامه پ

 ادیالو صدام م _

 امیتونم ب یپسر عمو کار دارم نم. آره _

 صداش دلخور شد. گشت  یانگار دنبال جمله م د،یپوف کش کالفه

 ؟يکار دار شهیکه هم یکن یکار م یتو چ _

 :چشمامو بستم. فشار دادم ، سردردم شروع شده بود میشونیجلو و دستمو به پ زیدادم به م هیرو تک آرنجم

 يما جزو رشته ها يرشته  یدون یخوبه خودت م. باشم کاریب ستمیکه ن یارشدم، بچه دبستان يومن دانشج _

 .ادینم رمیگ يآخر ترم نمره ا یپر کاره و با خرخون

 :ناراحت بود لحنش

 خداحافظ. سالم برسون نایببخش مزاحم شدم، به مامان ا _

باهاش سرد  یاز ک. سالم برسون تییگفت به تنها یم دیبا...که سالم برسونم؟ نمشونیب یمگه م!... نایا مامان

نگاهش بهم مثل برادر  گهید. که رنگ نگاهش عوض شد یاما از همون حوال ست،ین ادمی قشیزمانِ دق! شدم

آره از اون موقع بود که حصارِ دورمو محکم .  انیمن ب يزن عمو با مامان صحبت کرده بود تا به خواستگار. نبود

 یکه برهنگ یلباس گهیبودم و د يکردم فرار یدستم احساس م ياز نگاهش که رو. دم تر کردم، ازش دور ش

 ....جشن تولدم یحت دمیبذاره نپوش شیبدنم رو به نما
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 کنم ینگاه م زیم يبزرگ رو کیلبم دارم و به ک يلبخند رو. نشستن، جشن تولدمه همه

 رو نگاه کن نجایدالرام ا _

 .زنم یکنم و لبخند دندون نما م ینگاه م الدیم به

 ؟یظاهرشون کن يبر یم یک _

که با  یپرپشت يبا موها کیبار يمتناسب و لبا ینیکمرنگ، ب يو مژه ها یمعمول يپسر قد بلند با چشمها هی

 :مشخص بود گفت  طنتشیکه ش یبا نگاه. ژل حالت گرفته بودن 

 برم یفردا م یو شش تا عکسش رو پر کن یاگه هر س _

 زنم یضربه م الدیم يبرم باال و آروم به بازو یکنم، م یمشت م تمودس

 رفت يپسر شد یدردم اومد ،آخ مامان ب يآ يآ _

 سرم انداختم يبلندم رو رو يو صدا نمیو خنده رفتم سمت مامان که کنارش بش طنتیش با

 .کشه  ینفس راحت م هی نایمب یبهتر اگه نباش یفرزند کمتر زندگ _

. گذاشت و به سمتم حمله کرد زیم يرو نویچپ چپ نگاهم کرد، دورب الدیخنده و م ریحرفم همه زدن ز نیا با

بچه . مامان رو درآورد يکارم صدا نیو هم دمیپر یمبلها م يمنم به خودم اومدم و از جام بلند شدم و از رو

که  ایدن يغصه  نیموم شده بود، آخرکه ت دبو یالک امیغم دن نیکه بزرگتر ییایبودم، تو دن الیخ ینبودم اما ب

گفت، انگار  یزن عمو همراه با خنده م. و گردش بود حیشد نرفتن دو روزه با خانواده به تفر یباعث شکستم م

 بمونه ادشونیکنه تا همه  دیخواست تاک یم

 نکن تیبس کن عروسمو اذ الدیم _

اون موقع ها چند سالم بود؟ اصال به . گرفت  یشد، گونه م رنگ م یدلم آب م يِتو يکلمه عروسم چه قند با

 .دوره  یلیهست خ یاما هر چ.خاطر ندارم 

چشمامو باز کردم و به سمت . نداره  ریدونستم تاث یدرد آروم بشه، م نیفشار آوردم بلکه ا قمیدستم به شق با

ونه به دونه نگاه کردم، خودش رو باز کردم و قرص ها رو د نتیکاب.رفتم  نییآشپزخونه راه افتادم ، از پله ها پا

رو باز کردم ، همراه با قرص  خچالیقرص رو تو دهنم گذاشتم و در . فشار دادم روکشش ترك خورد ریاز ز.بود 

که مربوط  ییشد؟به اتاقم برگشتم و عکسا یبره اما مگه م نییگلوم هم پا يخواستم بغض نشسته تو یو آب م

پتو رو  یبه عادت بچگ.  دمیپتو خز ریکش موهامو باز کردم و آروم ز.دادم بود به فلشم انتقال  یبه کارگاه عکاس

 .چشمامو بستم و تو عالم خواب فرو رفتم. دمیکش بااللبم  يتا رو
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 :نیرامت

 بفرست يمحمد صلوات

پاهام  يرو. بابا بود... شونه م نشست، سرمو بلند کردم  يرو یمحمد و آل محمد دست یعل یالهم صل _

 .کرد  یم يادآوریبود اما با لباش استقامت رو  يتو چشماش همدرد. میهم قد بود بای، تقر ستادمیا

خودمو . بود نیهم شهیمحکم باش سرمو تو بغلش تکون دادم ، بابا هم طیشرا نیاما تو ا. دونم  یسخته م _

ضربه آروم به بازوم  هی. و نگاهش کردم ، لباشو بهم فشار داد و چشماشو بست و بالفاصله باز کرد دمیعقب کش

نکن واسش  یگفت شلوارتو خاک یم شهیمکه ه ینشسته بود، مامان نیزم يکنار مزار رو. مامان رفت  شیزد و پ

آدما رد  نیاز ب. بود  ستادهیگشتم، کنار شوهرخاله ا ییبا چشم دنبال دا. شده  یمهم نبود که االن مانتوش گل

 ستادمیا کشیشدم و نزد

اگه  ی، حت یاگه خودت پدر باش یحت ،یمیتیدرد  ستین يقرمزش نگاهم کرد ، کم درد ياجان با چشم ییدا _

 .هستن گهید زیچ هیپدر و مادر .  یخودت پدر بزرگ باش

 نیجانم رامت _

 ... مـیحاضر کن ییخونه ، تا چا میبر يمن و مهد نیدون یاگه صالح م _

 گشت يحرفم تموم بشه ، با چشم دنبال مهد نذاشت

 .از من نداشت یهم دست کم يخونه حال و روز مهد نیبر نیپسرم با رامت يمهد _

** 

. شدم، با آقاجون راحت بودم  یدر خودم و افکارم غرق م شتریشد ، چهل روز گذشت و من هر روز ب تموم

بود  یآقاجون همون دوست. نشم شییدادم مزاحم تنها یم حیکرد و ترج یداغونم م شتریو غم مامان ب یناراحت

زدم ،  یبهش سر م ادیز.  دماز دست دا مویداره و االن استاد مهم زندگ ازیبهش ن شیزندگ يکه هر کس تو

زنده  یانسان روزیانگار نه انگار د.  یراحت نیتموم شد ، به هم. نبودش بود ادآوریحرف ها و خاطراتش هر لحظه 

 يروز اول همه ادعا. به آسمون رفت ینیاومد و نه زم نیزم ینه آسمون.  دیکش ینفس نم گهیبود و امروز د

که  دیرس یاما از روز دوم صداشون به گوش م ختنیر یاشک م نخودشو يغصه ها يداشتن و برا يهمدرد

 ي دهیآروم کردن دل غم د يبرا گهیو هزار حرف د "میریم یروز م هیما  يهمه  "،  "مسن بود "گفتن  یم

 .ما
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هنوز  یو باز با اخم و اخطار بگ ینیاز تو هم شرم دارم که اشکامو بب یکه حت نیدوش نشستم ، آقابزرگ بب ریز

دوش آب به چشمام دست  ریز. شد ینشست مخلوط م یصورتم م يکه از دوش رو یاشکم با آب. يمرد نشد

 رونیاز حموم ب. رو نداشتم دنشونبلند شده بودن ، حوصله ز شامیبخار گرفته نگاه کردم ، ر نهیو به آ دمیکش

 يحاضر و آماده  يحالش از همه بدتر بود باز به فکرم بود، لباسا نکهیمامان با ا. م و حوله م رو تنم کردماومد

 رونیاز اتاقم ب. ساعدم انداختم  يرو مویتنم کردمو کت مشک یکی یکی.رسوند  یم شویتختم مهر مادر يرو

 :و ضربه زدم  ستادمیپشت در اتاقشون ا. نبود  کردمنگاه به آشپزخونه  هیاومدم ، 

 مامان _

 یکه سع ی، با لحن دمیرفتم جلو و صورتشو بوس. الغر شده بود  يماه و اند هی نیتو ا. تو حاضر بود  ایب _

 :باشه گفتم  طونیداشتم مثل سابق ش

خونمون . زنه که مبادا دوباره بغضش بشکنه یدونستم حرف نم یمامان خوشگلم سرشو تکون داد، م میبر _

. استخر قرار داشت  هیساختمون هم  يبود و روبرو نگیسمت چپ ساختمون پارک. میبا ساخت قدبود  ییالیو

. خونه نبود ، ماتم کده بود  گهیآقاجون د یاون خونه ب. روشن کردم و سمت خونه آقابزرگ راه افتادم  نویماش

 نکهیا يبرا. رفت یفکر م يوبه مامان انداختم ، باز داشت ت ینگاه میدادم و ن هیدر تک رهیدست چپمو به دستگ

 :بدم گفتم رییرو تغ نیماش يو فضا ارمشیاز فکر در ب

 رو نگاه کرد رونیخوام ، از االن بگمب یچرا؟ من مامان ساکت نم یچه خبرا؟ ساکت _

 .خبر یبگم ؟ ب یچ _

 آقاجون دعوت شدن؟ يچرا امروز همه خونه  _

 .خوان بخونن  ینامه رو م تیآقاجون زنگ زده، وص لیوک _

دستمو دور فرمون فشار دادم، ناخنام از ! صبر کنه؟ شتریشد دو روز ب یگره خورد ، نم گهیهمد يتو ابروهام

ناراحت بود  یکاف يمامان به اندازه . نزنم یکه حرف دمیپوف کش هیشدن ،  دیکه بهشون وارد شد سف يفشار

 یبوق زدم ، م.  دمیچیبزرگ پ يها هبا خون یمیقد نابویخ يتو. ناراحتش کنم  شتریدوست نداشتم با حرفام ب

 :لبخند زد دنمیدرو باز کرد و با د يمهد. جمع شدن  اطیدونستم طبق معمول تو ح

 یدهنم تلخ شدن م يتر شد ، حرفام تو ظیغل ناخممیای ینم می، گفت نیمعلومه کجا موند نیسالم رامت _

 :گفتم  شدارمیبا لحن ن. اما دست خودم نبود  شهیدونستم ناراحت م
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مامان جوابمو  يداد تا جلو یدندوناشو به هم فشار م.شد  رهیچشمام خ ؟بهينامه انقدر ذوق زده ا تیواسه وص _

 :نده، چشم ازم گرفت و به مامان گفت

بازومو  يشم که مهدخواستم از در رد . شدم و دستشو گرفتم  کیداخلبه مامان نزد نییسالم عمه شما بفرما _

 :بود تو گوشم گفت دایپ تشیکه عصبان ییگرفت و با صدا

 :کارت دارمبه مامان نگاه کردم _

 .شدن مادرمو نگاه کردم  امدوریم يبرو تو مامان ، با مهد _

.  دمیچیپ یهمه م يچند وقت به پر و پا نیداشت ، ا ؟حقيچت شده ؟ چرا با همه سر جنگ دار نیرامت _

 يزنگ خونه گذاشت ، صدا يدستشو رو.حس کرد  مویحس کرد، دلتنگ. تلخ شده بودم.انداختم  ریسرمو به ز

 : دیچینازك الله تو سکوت کوچه پ

 بله؟ _

 .میگرد یزود بر م. میدور بزن هی میرفت نیالله به بابا بگو با رامت _

شدن،  یمل میت کنیباز يفوتبال و آرزو. محله خاطره ها داشت برامون  نیا. میپشتم گذاشت و راه افتاد دستشو

 یمحل یجلب توجه دخترا، ب يما دو نفر برا یگوشیباز. يمن و مهد يدخترا تو کوچه و مراقبت کردنا يخاله باز

 .اونا به ما 

 فوتبال و کل کل کردنا ادته،ی يمهد _

 :گفت  يبا دلسوز.  دمید یم مبهم کرد، تو چشماش غ یبره نگاه ادمی شهیمگه م _

که  ینیپس اون رامت.  زنهیشناسم داره حالمو به هم م یکه جلومه نم ینیرامت نیا.  ایبه خودت ب نیرامت _

 کرد کجا رفته؟ یزانوهاشو خم نم یمشک چیمحکم بود و ه

 :گرفته گفتم يانداختم و با صدا نییپا سرمو

 شمیدرست م _

صورتم  ي؟دستمو رو يقرار چقدر ادامه بد.  گهیچهل روز گذشته ، بسه د نیرامت. یاالن درست ش دیبا _

 دمیکش

 برگشتم و نگاهش کردم ستاد،یاز فردا خودم بشما دمیسختمه ، اما قول م _

 گفت و قدماشو تند برداشت نویایدرست ش دیاالن با _
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 ستادیا شگاهیآرا هی يجلو. رفت  یاز کوچه پس کوچه م. داد  یحاال ؟جوابمو نم يریکجا م _

 زد و سرشو تکون داد ي؟لبخند يدار يکار نجایا _

 خوش و بش کرد و به من نگاه کرد شگریداخلبا آرا ایآره ب _

 يبوسهبا تعجب نگاهش کردم که اومد سمتم و به زور منو رو یمن دستت رو م يپسر عمه  نیا شیر _

 .نشوند یصندل

 ومدی یبدم م. کوتاه اما نذاشتم از ته بزنه  یلیکوتاه شدن، خ. به خودم نگاه کردم  نهیآ يآب زدم و تو صورتمو

 .لبخند زدم هینگاه کردم و  يبه مهد.صورتم مثل زنا و دخترا صاف باشه

** 

 ه؟یک _

داخل باغچه  يگال م،یگذاشتم و با هم وارد شد يباز شد ، دستمو پشت مهد کیت يترانه، باز کن در با صدا _

 زیشسته شده و تم شهیهم اطیافتادم که ح میزمان بچگ ادی. شده بود دهیبا خاك پوش اطیه شده بودن و حپژمرد

و وارد  میدرو باز کرد وان،یاز گذشتن از ا دو بع میدیبه پله ها رس. دیرس یگال به مشام م يبود و از باغچه بو

 میشد ییرایپذ

لبخند  یکس. چشم بود يِتو يادیز شیته ر نیا همب ی، صورتم حت دیسالم به همهسرها به سمت من چرخ _

من  يمخصوصا نگاه غمزده مامان که هر روز با غصه به چهره . انداختن ينگاه قدر شناسانه به مهد هینزد اما 

. کنار شراره نشست يمهد نشستم،مبل  يمامان رو شیرفتم پ. جواب سالمم رو دادن  بیبه ترت. کرد ینگاه م

 .سه ماهشه کاین. دارن  کایدختر به اسم ن هیشد که ازدواج کردن،  یم یچهار سال

 .لبخند کم جون زد هیمن چطوره؟سمتم برگشت و به صورتم نگاه کرد، بعد از مدت ها  یاحوال مامان خانوم _

 .خوبم _

. شتمتعارف ندا یهمه به اخالق من عادت داشتن، با کس. دمیدامنش بود، باال آوردم و روشو بوس يرو دستش

 .بود یجمع هم خودمون

دو تا دختر  ومد،ی یفرزند آقاجون به حساب م نیمحمد بزرگتر ییدا.ما نشسته بودن  يروبرو ییو هر دو دا بابا

 یکیمشهد و اون  یکیشهر رفتن،  هیداشت که هر دو ازدواج کرده بودن و بعد از ازدواجشون هر کدوم به 

 نیبزرگش هم يبچه . بچه داشت  تاسه  یمجتب ییدا. سِیمهد کهیاسم بزرگه مهتاب بود و اسم کوچ. اصفهان
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ماهه  هیازدواج کرده بود و بچه  شونیکیدو تا خواهر هم داشت .من حکم داداش رو داشت  يبود که برا يمهد

 .و الله بودن الیاسم خواهراش ل. وتریهم تازه دانشگاه قبول شده بود، رشته کامپ یکیداشت ، اون 

دختر داشت  هی. شراره نشسته بود چشم دوختم، با هم گرم صحبت بودن  شیچرخوندم و به خاله که پ نگاهمو

اسم .دوخت گرفته بود و ازدواج کرده بود، زود ازدواج کرده بود و االن بچه اش پنج سالشه  یطراح سانسیکه ل

 ییجورا هی. مکاراش ازدواج کردهاز ه یکیسه ماه که با . خواهر به اسم ترانه دارم  هیخودمم .دخترش کمند 

الله که بچه بود اما . میشد ، من و الله مجرد بود یمحسوب م تیخانواده که تو عصر حاضر پر جمع نیفقط تو ا

 :و گفتم  یمجتب ییرو کردم به دا. و دو سالمه یمن س

 ز پروژه ها سر بزنما یکیبه  دیوقت ندارم با ادیمن ز اد؟یساعت چند قراره ب لیجناب وک نیجان، ا ییدا _

کردم و  یشده بودن، حس م کینشست، ابروهام به چشمام نزد میشونیرو پ ن؟اخمیآقا رامت يعجله دار _

بذاره تا  نیکرده بودن ؟ فکر کردن منتظر نشم تا آقاجون سرشو زم يمن چه فکر يدرباره . شد زیچشمام ر

 .راثیدنبال ارث و م وفتمیب

 ؟ هیعجله چ نهمهیا لیدل میما که بهش زنگ نزد. اتفاقا ناراحتم که چرا صبر نکرده، تازه چهلم تموم شده  _

 :محمد رو کرد به من و گفت ییدا. انداخت  نییسرشو پا ییدا

خونده بشهلپامو باد کردمو کالفه پـــوف  تشیبه من زنگ زد، گفت خود آقاجون اصرار کرده که زود وص _

 مو به اطراف چرخوندمسر. دمیکش

 :لبخند زد و گفت هیجغله تو کجاست؟  نیکمند پس ا _

 تازه خوابوندمش _

زبون باز  یمخصوصا وقت. انداخت ، عاشق بچه ام نییخوابه؟لبخند زد و سرشو پا یانقدر م يدیبهش م یچ _

 .رو دوست دارم شونیبلبل زبون. کنن یم

منور  لیبود، درو باز کرد ، چشممون به جمال جناب ِ وک فونیبه آ کیزنگ بلند شد و شوهر خاله نزد يصدا

 باالخره لب باز کرد وهیو م ي، تعارف چا یبعد از سالم و احوال پرس. شد

اصرار هم .نامه از نو نوشته بشه تیبنده، خواستن وص شیآوردن پ فیراستش جناب زارع چند ماه قبل تشر _

 ییدر آورد و به سمت دا فشیبسته از ک هی. میهمه سکوت کرده بود. داشتن که بعد از مرگشون زود خونده بشه

 :محمد گرفت

 .تا مطمئن بشن دیو به همه افراد حاضر تو جمع هم بد دیکن دییاسم، امضا و مهرشونو تا _
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 دییهمه تا.گرفت  یمجتب ییاخت و سرشو تکون داد ، بسته رو سمت دانگاه بهش اند هیبسته رو گرفت و  ییدا

 ملکیآقا جون ما.در بسته رو باز کرد و شروع کرد به خوندن اطیبا احت. که امضا و مهر مال آقاجون ِ میکرد

 تیتمام وص یوقت. شده بود میتقس هها شروع ب ییاز دا بیرو وقف کرده بود و به ترت شیبرخ. داشت يادیز

 :ده شد ، سرش رو باال آورد و گفت خون

 .لطف کنه بخونه تا همه افراد بشنون یکیدو تا نامه رو هم  نیا _

 :جلو رفت و نامه ها رو گرفت  يمهد

که  ینامه زمان نیکنم، ا یخدا و ذکر نام بزرگش به همه سالم م ادیراجعونبعد از  هیانا هللا و اال ال یتعال بسمه

خدا شما  يبرا شهیخدا کار کرده ام و هم يبرا شهیعمرم هم يدر تمام سالها. خوانده خواهد شد ستمیشما ن نیب

 نیهم زیبماند، از شما ن یاز من راض زین شیتا خدا اشدب یبودم که خلق از من راض نیخواستار ا. نمودم تیرا ترب

 .کنم یرا طلب م

سفارش به  شترینامه ب.معلوم بود بغض داره هم بم شده بود و يمهد يِشده بود، صدا یچشمامون اشک همه

. دوم رو باز کرد ينامه  يمهد. میها به داد هم برس یو تو سخت میصله ارحام داشته باش نکهیاخالق بود، به ا

خوند احساس  یم يکه مهد یخط ره. برگه نامه یکیبرگه وقف که مهر شده بود و  یکی. نامه دو صفحه بود

با مساحت  ینینامه درباره زم. با من کرده باشه يکار نیشد آقاجون همچ یباورم نم. شم یکردم دارم کر م یم

چون جنس ذکور  يبود و به من و مهد دهیبه ارث رس نیاز زم یدختر بخش يبود ، به نوه ها يچند هکتار

 یمخارج زندگبود، تو نامه اعالم کرده بود چون جنس مذکر مسئول خرج و  دهیبه ارث رس يشتریمقدار ب میبود

 .کرد یداغونم م تیوص نیاما شرط ا. ارث بهش تعلق گرفته يشتریمقدار ب نیهم يهست برا

که از  یو در صورت!  میارث رو ندار افتیبود که من و الله تا زمان ازدواج حق در نیحق االرث ا افتیدر شرط

 !شهیذار مارث ما به اداره اوقاف واگ مهیبر اساس نامه ضم میکن یازدواج شونه خال

 ...اهللا اکبر...اهللا اکبر...اکبر اهللا

 روبروم نشست آقاجون

 یم. ، اطراف باغ رو از نظرش گذروند  دیکش قینفس عم هیلبخند زد ، . قبول باشهبهش چشم دوختم  _

 .کردم یبزنه اما سکوتش رو درك نم یخواد حرف یدونستم م

 .میقدم بزن کمی میبر ایب نیرامت _

 گذاشتم زیم ينمازمو جمع کردم و رو جا
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 .چشم ، من در رکابتونم _

 .شده بود و عصا به دست بود ریپ. رفتم یآهسته راه م م،یهم قدم برداشت با

 .میخوام مرد و مردونه با هم حرف بزن یم _

 تکون دادم سرمو

 . دییحتما جناب زارع بزرگ ، بفرما _

 یفقط جواب رو م یعنی. بود  يا نهیزم شیمقدمه و پ چی، بدون هسوالش جا خوردم  ؟ازیکن یچرا ازدواج نم _

 .رهیپذ یرو نم يبهانه ا چیخواد و ه

 ازدواج کنن ستیآقا جون همه قرار ن _

 نیکه همه ا يدیسف شیر هیگفتم به  یم دیبا یدادم ، چ رونینفسمو ب ستیجواب من ن نیبچه جون ا _

 .حرفها رو از بر بود

 :کنه ؟شون باال انداختم و با لبخند گفتم یپسر بچه رو مرد م هی یچ یدون ی، م نیرامت _

 خندش بلند شد و با دستش گردنمو گرفت يصدایسرباز _

 منو دست ننداز _

 من غلط بکنم _

آقاجون  يشد برا یحرفا در برم اما مگه م نیا ریدوست داشتم از ز. روبرو چشم دوختم  بهیریپذ تیمسئول _

 ارمیبهانه ب

، توام دست به کار  يکه سپرده تا براش برن خواستگار يمهد. بشه ریپذ تیمسئول رهیگ یم ادیپسر با ازدواج  _

 یحت.دارم یقدم هم بر نم مین یوقت به سمت ازدواج حت چیدونستم ه یشو فقط سر تکون دادم اما خودم م

 .مراقب چشمام بودم که به ازدواج چشم ندوزن

 .آروم مشتش کردم . پام بود ين ، دستم روچشم به من دوخته بود همه

 :شد و شمرده گفت رهیمحمد بهم خ ییگذرم دا یمن از ارثم م _

 .ازدواج برات زوده  میکه بگ یستیبچه هم ن ست،ین يریکناره گ يبرا یلیحقته و دل _

 من قصد ازدواج ندارم خاله صداش بلند شد ییدا _
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که تا آخر عمرت  ستیقرار ن. یشیم مونیبعدا پش ر،ینگ میبا عجله تصم. مدت بهش فکر کن  هی نیرامت _

 نیدونست راز ا یم. کرد یمصمم نگاهم م ينگاه کردم که با چشما يبلند کردم و به مهد سرمویمجرد بمون

 .هیسکوتم چ

 

 : دالرام

 یرفتن بخش ادهیپ رویمس نیا. گردوند  یبرد و بر م یگرفتن هر روز منو م یبرام م سیسرو هیخدا ، کاش  يوا

با  ایساختمان آر. دمیبه خونه رس. بخش بدتر بود هیرفتن هم  ادهیاز داستان هر روزه بود، اون ترسو استرس از پ

دکور  يبرا شتریب اطمونیح. شدم  اطیدرو باز کردم و وارد ح. رهیت يقهوه ا يو سنگها ینارنج يآجر ينما هی

 .رو خوشگل کرده بود اطیکه به صورت پراکنده کاشته بودن ح ییدرخت ها و گلها. شد  یاستفاده م

آوردم و قفل درو باز  رونیب فمیک کیکوچ بیاز ج دموی؟ کل دنیمامان و بابا که نبود ، هنوز نرس نیماش

شده بود و  چشام گشاد.  دیبمب ترک هیکه برگشتم  نیباز کردم ، هم مویپارکت و بند کتون ينشستم رو.کردم

 يجلو الدیخندون م افهیچراغ روشن شد و ق. کردم  یحس م یرفت ، تپش قلبمو به خوب ادمی دنینفس کش

 .روم ظاهر شد

 دختر خانواده ریسالم بر پ _

 جلو اومد یخورم، با نگران یگم و تکون نم ینم یچیه دینگاه کرد، د منو

 يشنو یدالرام صدامو م _

از  فموینگاه کردم، ابروهامو جمع کردم و بهش اخم کردم ، خم شدم که ک الدیزد، پلک زدم و به م یتند م قلبم

 .کردن و منتظر واکنش من بودن  یبردارم، همه ساکت نگاهم م نیزم يرو

 :گفتم الدیبرداشتم و به م کفشمو

 یکشمت روان یم _

 یبدو بدو به گوشم م يصدا.  دنیه دودستشو ول کرد و شروع کرد ب يبه خودش اومد و بادکنک تو عیسر

و به سمت  ستادیا الدیکه م میدیآشپزخونه رس يبه ورود. زدن یاز من اسمم رو صدا م يکه به طرفدار دیرس

بهم فشار دادم تا  امودندونه. بازوم حس کردم ، احساس انزجار کل وجودمو گرفت يدستشو رو. من برگشت

 . دمیکش نییگرفتم و دستشو پا نشویدستامو باال آوردم و آست.شد  یلرزش دستام داشت شروع م. نزنم  یحرف
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به سمت عمو رفتم و باهاش دست دادم ، زن عمو و . صورتم نشوندم يلبخند ابلهانه رو هیپشت کردم و  بهش

 .از جمع اجازه خواستم و به اتاقم رفتم تا لباسامو عوض کنم.رو در آغوشم گرفتم  نایمب

 یموندم لو م یاون حالت م يتو شتریبود ، اگه ب فیلرزشش خف. صورتم گرفتم  ياتاق شدم، دستامو جلو وارد

 یعنینبودن،  یخانواده ما مذهب.شد  ینامحرم محسوب م الدیم. تا اندامم رو بپوشونه  دمیپوش کیتون هی. رفتم 

 ،یضیگرفتن ، سن باال، مر یبهانه نم کیروزه رو هم با هزار و . شناختن  ینماز و روزه م هیخدا رو فقط با 

 ییرایسرم انداختم و از پله ها به سمت پذ يشال هم رو هی.  گهید هیالک يمشکل معده و زخمش و بهانه ها

نگاهم  نیعمو هم با تحس.لبش جا خوش کرد يلبخند رو هیبه حجابم انداخت و  ینگاه الدیم. دادم ریمس رییتغ

 کرد یم

 یش یخوشگلتر م گذرهیم یماشااهللا دالرام هر چ _

 مبل نشستم يلبخند به عمو زدم و کنار مامان رو هی

 امیبگذره رو م شتریب یهر چ گه،یمونم د یکرمون م یمثل قال _

 :خنده گفت  نیب الدیو م دنیحرفم همه خند نیا با

 درازه تا سبزوارو پوشونده يادیفقط زبونت ز _

 :گفتم  چپ نگاهش کردم و چپ

 ادی یتا آسمونو پوشونده ، زبون من به چشم نم نیدر برابر قد تو که زم _

رو آورد و با  کمیمامان از آشپز خونه ک. دیاز خنده ترک هویحرفم عمو که به زور خودشو نگه داشته بود ، نیا با

. دو خانواده بودن نیما هم تیکم جمع يبود ، خانواده  نیهم شهیهم. شعر تولدت مبارك شمع ها رو فوت کردم

 نیمادرم تک بچه بود و پدرم هم. بودن کردهپدر بزرگ و مادر بزرگ هم از طرف مادر و هم از طرف پدر فوت 

ما  دنیبار به د هیهر پنج سال  دیخارج از کشور بودن و شا شترشونیدورمون هم ب يالیفام. برادرو داشت هی

 يوقت تو چیه. کرد رفتار خودم بود یاز همه ناراحتم م شتریکه ب يزیچ یجمع خانوادگ نیا يتو. ومدنی یم

 .به افکارم نبرن یتا پ دمیخند یم ،گفتم  یجمع خودم نبودم، م

. خبر بود یمادر خودم از درد دخترش ب نکهیا.بود  نیهم میتنها طنز بزرگ زندگ دیپزشک زنان بود، شا مادرم

 .بود هیپدرم هم متخصص چشم و جراح قرن

سرم نبود تا به آغوشش  يباال يترسام مادر يکه تو یساخت، آدم يا گهیآدم د هیبودن از من  تنها شهیهم

نگران بودم  نیاز ا شهیهم. ارهیکه مسائل رو برام باز کنه و منو از ابهام در ب يپناه ببرم و از ترسم بگم ، مادر
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ماجراها منم و قراره  نیا یبودم مقصر اصل طمئنواسم افتاده، چون م ینکنه خانوادم متوجه بشن که چه اتفاقات

 .کاسه کوزه ها سر من خراب بشه

 يدادن و کادو هیهد دیبود ، عمو و زن عمو بهم گردن بند طال سف دهیادکلن برام خر هیبه عنوان کادو  نایمب

نداشتم برام مهم نبود مدل  یبا گوش يبود و چون سر و کار یمیقد يمن از مدال یگوش.بود یگوش الد،یم

 .یمیمدل قد ای رمیبه دست بگ دیجد

 یمال تیوضع. خودم رد کردم شیکه چند سال پ ینیدادن، ماش هیهد نیماش هیو بابا اون شب بهم  مامان

 نکهیا. بود  میریو گوشه گ مییاز علتاش تنها یکی دیخانوادم خوب بود اما من توقع خرج اضافه رو نداشتم، شا

خرج  لهیوس هی يپول رو برا ونیلیمبه چهارده  کیبکنم؟ اما نزد يبشه؟ چه استفاده ا یبخرم که چ: گفتم یم

مهمونا رفتن،  نکهیبعد از ا. نشدم مونیپش دیخر نیو هرگز هم از ا مییتنها کیو شر قیرف.  نمیدورب...کردم 

 .ستادمیمامان سر جام ا يرفتم که با صدا یداشتم به سمت اتاقم م

 نیما بش شیپ کمی نجایا ایدالرام ب _

که منو تنها به امان خدا تو خونه ول  ینیاز والد. کردم  یحرف تعجب م نیاز ا دیو نگاهش کردم ، با برگشتم

 شهیخواست مثل هم یکرد، م یم يبابا داشت با انگشتاش باز.از مبال نشستم  یکی يبدون حرف رو. کردن یم

 باشه يجد

 ؟یکادوت رو دوست داشت _

 لبم نشوندم يرو یبه عنوان قدردان يلبخند

 یراحت م يرو ادهیهمه پ نیداشتم تا از ا نیماش هیکردم کاش  یفکر م نیگشتم خونه به ا یداشتم بر م.آره _

 .شدم

 :بود، با من من گفت  ریلباسش درگ يمامان که با گوشه . کرد ینگاهم م رهیخ بابا

 دهیکش شیرو پ الدیزن عمو دوباره حرف تو و م _

موضوع با مامان قهر کرده  نیسر ا شیچهار ماه پ نیهم. يخواستگار يموضوعِ تکرار نیبازم ا. بستم  چشمامو

رو با من هماهنگ  انیو جر انیمن ب يکه به همکارش اجازه داده بود به خواستگار نیناراحت بودم از ا. بودم

 : مچشمام رو باز کردم و نگاهشون کرد.دستمو آروم مشت کردم.نکرده بود

 من قصد ازدواج ندارم _

 :بابا درهم شد  ياخما. کردن  یم نیمتوجه حرفم نشدن ، داشتن سبک و سنگ اولش
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 ؟ هیچ يِحرفا برا نیا گهید.خوامش  یبگو نم ادی یخوشت نم الدیحرف ؟ از م نیا یچ یعنی _

 :با من و من گفتم . کرد یدرشت شده و دهن باز منو نگاه م يهم با چشما مامان

 ... یعنیندارم  یمشکل میبا زندگ... من ... من _

 نذاشت حرفم تموم بشه مامان

 کنه یدختر تنها زندگ هی شهیمگه م ؟یزن یم هیچه حرف نیا _

 :بابا از جاش بلند شد و گفت !بوده  نیمگه تا االن جز ا. پوزخند تلخ زدم  هیحرفش  نیدلم به ا تو

 حرفا نشنوم نیهم از ا گهیبرو بخواب، د _

 :کرد به مامان و گفت  رو

 . نهیب یبه چشم برادرش م الدویکه دالرام ، م گمیخودم به داداش م_

. بهتر شد میدرو که بستم احساس خفگ. تمآهسته به سمت اتاقم رف يمبل بلند شدم و با قدم ها ياز رو آروم

خوندن  یشم ؟ چرا حرفمو از چشمام نم یشم؟ دارم خفه م یپدر و مادرم احساس کنم دارم له م شیپ دیچرا با

 .اللم کردن.. الل شدن...شدن  فهوقته خ یلیمن خ يساکتم بودن ؟ لب ها يلبا نیمنتظرِ صدا از ا یعنی؟ 

 

 :نیرامت

 یو هم آروم م ومدی یکرد هم قلقلکم م یم يبا موهام باز یکی یکردم، وقت یحس م قویلذت عم هی

 هیکه  ییاز همون لبخندها. لبخند زد  دیبازمو که د يچشما. سرم نشسته بود يچشم باز کردم، مامان باال.شدم

لب زمزمه  ریز. بود  گرفتهمامان گذاشتم، خندش  يپاها يسرمو رو شهیم رتیپاشو د _.مدت از لباش دور بود

شد، فقط  يجد کمیصداش . لبخند زدم .  " نیدار کلی، فقط ه نیش ی، بزرگ نم نیهمتون مثل هم"کرد 

. نمیمن آرزو دارم عروسمو بب ؟یکن یچرا از ازدواج فرار م _! و محکم حرف بزنن يمادرا مگه بلدن جد. کمی

 .نمیرو بب تیخوام خوشبخت یم نیرامت

تو  یمامانِ من، مگه خوشبخت _:گفتم  طنتیوارد بشم، با ش یاز در شوخ کردم لبخندمو حفظ کنم و یسع

 ازدواجــه ؟

 رونیب _خواست منو قانع کنه  یدرهمش حک شد، م يشده بود و تو ذهنم صورت مامان با اخما يجد صداش

 .از مخلوقاته یکیرو جفت خلق کرده که تنها نباشن ،آدم هم  یخدا همه چ ست،یاز ازدواجم ن

 ؟یگ یم يطور نیکه ا یدون یم ین چماما _
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پاهام چشماتم  يرو يدیخواب ن،یپاشو بش _:گفت  دیبار یازش م یکه کالفگ ییرو تکون داد و با صدا زانوش

به صورتش نگاه انداختم و . تخت نشستم يپاهاش برداشتم و رو يسرمو از رو. خندم گرفت یکن یکه باز نم

و خنده بحث رو تموم  یکردم لبخندمو حفظ کنم و با شوخ یسع. کنار چشماش ثابت موند يچروکا ينگاهم رو

 :دستش گذاشتم و گفتم يکنم، دستمو رو

 گهید يامروز با روزا. بود دهیفا یه؟بیرد کردن ازدواج چ يبرا لتیدل _سرورم دیی؟ بفرما يشد یحاال راض _

 .آقاجون جور جور شد تیحوصله شدم ، کله صبح بحث ازدواج کم بود که اونم به لطف وص یفرق داشت، ب

طرف تو رو گرفتم نفسمو محکم  دیشا یدون یبگو بذار بدونم ، از کجا م _بشه ؟ یکه چ یبدون يخوا یم _

کنم تا دست از سرم برداره، دست چپمو  شیتونستم راض یچطور م. فرستادم و به صورتش نگاه کردم رونیب

 تیراستشو، فقط واقع _کنه ؟ تیبگم بهت که راض یآخه من چ _:آروم گفتم  يو با صدا دمیکش میشونیپ يرو

که قرار  یآرومم کرد اما هنوز از جواب واراید یرنگ آب. سرمو چرخوندم و به اتاقم نگاه انداختم .کنه  یم میراض

رنگش که  يقهوه ا يدستم گرفتم ، موها يدستمو بلند کردم و موهاش رو تو. بودم  بود به مامان بدم کالفه

 يبودن باعث شد تا دوباره لبخند رو ختهیشونه اش ر يموهاش رو ي نبالهباال سرش جمع کرده بود و د رهیبا گ

 نیاز ب نمونیب ياحالت ممکن بودم، دوست نداشتم حرمت نیدنبال ِ مودبانه تر. ، دست مامانو گرفتم  نهیلبم بش

 شپسر از دختر خوش هیشه  یمگه م _مامان نشست  یِشونیپ يرو اداخمی یاز دخترا خوشم نم _:گفتم .بره

بردم ، به خودم اشاره کردم  نیابروهاشو از ب نیگذاشتم و اخم ب شیشونیپ يزدم و انگشت شستمو رو ادلبخندین

 آره، جلوت نشسته_:و گفتم 

نفس  هیمن دوباره  زیمامان ِ من، عز _؟ ادی یچرا خوشت نم _پس زد و چشماشو به چشمام دوخت  دستمو

به . نمیب یرو م یهمه چ رونی، از ب رمیم رونیجامعه ب نیمن تو ا _.فرستادم  رونی، بازدممو ب دمیکش قیعم

کرد  یم یکه سع ییو با صدا شد ندتختم بل يحرفم مامان از رو نیبا ا ستنیسالم ن میمثل قد گهیخدا دخترا د

 ییدختر دا ست؟یخواهرت سالم نبود؟ دختر خالت سالم ن ،یگ یم نویبارت باشه ا نیآخر _:باشه گفت  نییپا

نبود، چرا  نیاصال منظورم ا _دستمو به نشونه سکوت باال آوردم .شده بود، خراب کرده بودم  ی؟عصب یهات چ

 _خوب دختر مردم هم پاکن  _خورم  یقسم م يکه نام برد یینایتک تک ا یمن به پاک ؟ياریزود جوش م

مامان االن دخترا دنبال  _؟یزن یچوب م هیچرا همه رو به  ستن؟یکه چرا ن اریب لیدل _ستنیبه خدا ن ستن،ین

 یهزار تومن م یدختره داره خودشو به س.، خودت پاشو برو تو پارکا رو نگاه کن  ادیمن دروغگو، من شَ. پولن 
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 يتو اریرو ب یابونیدختر خ هیمگه همه دخترها تو پارکن ؟ مگه من گفتم برو ... نیرامت... نیرامت _وشهفر

 یقبل من با کس شیرم خواستگار یکه م يمن از کجا بفهمم که دختر ،یگ یخوب شما درست م _خونت؟

 نبوده؟

،  یمن کالفه شده بودم و مامان عصب رهیبرات از پزشک زنان نامه بگ يخوا یمحترمانه ازش م یلیخ _

 رونیاز اتاق ب نیهم يدونست برا یبار حرف زور برم، مامان م رینبودم که ز یمن آدم. صورتش قرمز شده بود

.  شکنهیم مایبه خدا حر. بزنمتونم به شما همه حرفامو  یمامان، من نم _بود  نیهم لتیخُب، دل _.رفت ینم

به من  ایحرف دلتو  دیمن مامانتم ، با ؟یبگ يخوا یم یبه ک یبگ ستیر نبه من قرا خود،یب _شو الیخ یب

 يشدم، آخه چطور یم یداشتم عصب ؟منميبابات بد لیتحو يچرت و پرتا رو بر نیا يخوا یم.به بابات ای یبزن

 :موهام فرو کردم و گفتم يدستمو تو. نشم رمندهبه مامان بگم که منظورمو برسونم و بعد ش

 يهم برا یاتفاق چیبه خدا االن رابطه دارن ه ؟یکن یمگه همه رابطه ها اونه که شما فکر م مامان من ، _

 نیمن طرز تفکرم ا نکهیا. دمیاز نوع نگاهش فهم نویا د،یشو دلخور شد، رنج الیخ یمامان ب. اوفته  یدختره نم

دونستم اگه خودش  یم.االن زمونه بد شده  اشتساده بود و باور ند.داشتم ، مامان مال ِ نسل قبل بود لیبود دل

 .زد  یبه صورتم م یمحکم ي دهیکرد االن کش یرو کنترل نم

 یاز دستم بر نم يکار چیو ه شمیحقوق اومده بودن پ يسه تا از کارمندا برا.شرکت شدم  یصبحونه راه بدون

از همه طرف بهم فشار .مندا رو بدمافتادم که بفروشمش تا حداقل حقوق دو ماه ِ کار نیماش يدنبال کارا. ومدی

دونست موضوع از چه  یداد و بابا نم یم وداد، به زور جواب سالمم ر یتو خونه مامان محلم نم.وارد شده بود

 گهیمحمد زنگ زد که تا چهار ماه د ییدا یاز طرف.برقرار کنه  یما آشت نیکنه و بتونه ب یونیقراره تا پا در م

به  کیداشت و نزد یخوب یلیخ تیموقع. شهرك بسازن  هی نیزم يخواستن تو یخودتو روشن کن ، م فیتکل

که باال آورده بودم ،ذهنمو  یبده یاز طرف.شد یم قهیساعت تا چهل و پنج دق مینرفت و آمد  دیتهران بود، شا

 نهیشیکرد، از پ یم یمختلف رو بهم معرف يزد و دخترا یکه هر روز زنگ م يمهد. به خودش مشغول کرده بود

روز از دست همه  هیکه  نیگفت اما من همچنان به صراط خودم بودم تا ا یم شونیو سالمت زندگ یخانوادگ

 نیسالم رامت _:دستم گرفتم و به مسعود زنگ زدم  مویگوش.کار کنم  یچ دیتو فکر بودم که با. کالفه شدم

بالش گذاشتم و  يه؟سرمو روافتاد یاتفاق _نگران شد ؟صداشیسالم مسعود خوب_ يجان ، شماره گم کرد

خوام  یم _صدام کم بشه مکه غ دمیکش قینفس عم هی؟یواسه چ _خوام  یراه م هیمسعود  _چشمامو بستم 

 انیه؟جریچ تشیوص _:گفت يلحظه ساکت شد و بعد با حالت جد شه؟چندیآقابزرگم رو دور بزنم، م تیوص
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دارم و دستو  یهم اضافه کردم که بده نویرو گفتم و ا دهیسود پاش خواب یکل نکهیخوبش و ا گاهیو جا نیزم

.  نهیمنم هم یبدبخت _همه نوه ها ارث داده ؟  به یگ ینداره ، مگه نم یمشکل نکهیخوب ا _بالم بسته س

 یم یما بود و هنوز تو محله آقاجون زندگ یدوران بچگ هیمن و الله شرط ازدواج گذاشتهمسعود همسا يبرا

خانوادم رو  يو کل اعضا میداشت یرفت و آمد خانوادگ ییجورا هی. س خونده بود وکالت بودکه در يکرد، رشته ا

 .شهیپشت تلفن نم. میبا هم حرف بزن نجایا ایفردا پاشو ب نیرامت _.شناخت یم

 یکه همه چ یاز زمان انیاما جر. آخه منو چه به ازدواج کردن ... پسر تو فکر بودم  یمراحم _ شمیمزاحمت م _

 .رو به مسعود گفتم عوض شد

 

 :دالرام

 .دیریگ یو نمرتون رو م دیکن یژوژه آماده م ندهیجلسه آ يبرا _

دوست داشتم عکس . میداشت یژوژمان درس کارگاه عکاس ندهیکردم، هفته آ یم يروز لحظه شمار نیا يبرا

 یخاص جانیه.بلند شدم  یصندل يوجا دادم و از ر فمیتو ک لمویوسا عیسر.نمیرو به کارام بب يدریالعمل استاد ح

 :و گفتم  ستادمیاستاد ا يداشتم ، جلو

 .استاد دیببخش _

 .هم مهمون لباش کرد یو منتظر شد، لبخند مهربون ستادیا

 بله _

از ده تا عکس  شتریخواستم بدونم اجازه دارم ب یعکس آماده دارم و روشون کار کردم، م یلیاستاد من خ _

تو دلم . ؟دست چپشو باال آورد و به در اشاره کرد، سرمو تکون دادم و باهاش هم قدم شدم ارمیژوژمان ب يبرا

 رو قبول کنه شنهادمیکردم تا پ یخدا خدا م

موضوع ممنوعه  يمن رو.دونستم یمورد داشته باشه؟م دینبا يکه حاضر کرد ییکه عکسا یدون یدالرام م _

به  یشد به مزاحمت پسرا، بعض یاز عکسا مربوط م یپسرا بود، بعضکار کرده بودم و اون هم روابط آزاد دخترا و 

موضوع  نیا يرو به من داده بود تا رو ازهاج نیکه استاد ا نیهم. به مزاحمت دخترا یکردن دخترا و بعض هیکرا

 :سرمو تکون دادم و بهش نگاه کردم . بودم  ونشیکار کنم مد

 .ضبط بشه یوان مورد انظباطعکسام به عن دیدونم که نبا یم.بله استاد _
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 یم ارتیاز کالسا رو در اخت یکی.  يگل بکار ندهیخوام هفته آ یم. یمن يدانشجوها نیدرسته، جزو بهتر _

. در اون کالس باشه يکه اسمت رو ریبگ نتیریبرگه هم پ هیفقط . رهیتو اونجا قرار بگ يذارم که فقط کارا

 .ت کنمیخوام به اونا هم معرف یم. کنن دیبازد شگاهیهمکارام هم قراره از نما

لبخند . گرفتم یکرد اعتماد به نفس م یم یخودش معرف يدانشجو نیمنو به عنوان بهتر شهیهم نکهیاز ا

 .رو لبم نشست یبزرگ

 .کنم  دتونیرو سف دوارمیممنونم استاد، ام _

 دهیوقت د چیمثبت شدم ، ه يپر از انرژ.سرش تکون داد يدستشو باال یخداحافظ یتکون داد و به معن سر

هفته تا روز ژوژمانو شبانه  هی نیگرفتم ا میتصم...دادم یاالن داشتم طرز فکرمو به همه نشون م... نشده بودم 

 نیماش يجلو ي نهیآ يتو. شدم دمیپرادانشگاه رفتم و سوار  نگیبه سمت پارک.مورد کار کنم نیا يرو ،يروز

 يداد، برا هیبهم هد نیتولدم ماش يخوب شد که بابا برا.مهمون لبام کردم  یبه خودم نگاه کردم و لبخند پهن

خونه  يجلو.ضبط رو روشن کردم و به سمت خونه روندم.افتادم یتو زحمت نم گهیو آوردن عکسام د ییجابجا

وقم تو ذ ادیز نباریخونه غرق سکوت بود، اما ا. داخل قفل چرخوندم دویکل یخاموش کردم و با خوشحال نویماش

 .راست به سمت اتاقم رفتم هیاز داخل درو قفل کردم و . نخورد

فاصله دادم و به محض نشستن  زیرو از م یصندل. تنم کردم و همزمان لپ تاپمو روشن کردم یراحت يلباسا

نگاه انداختم، پنج بعد از ظهر  هیبه ساعت . دادم ، عادت کرده بودم  هیتک زیم يپاهام رو جمع کردم و به لبه 

 ...لبخند زدم و شروع کردم هیفکر  نیاکارهامو جلو ببرم و با  دیبا 11حساب کردم که امروز تا ساعت .بود

تحرك به  کمیاز جا بلند شدم تا هم . و سرمو به چپ و راست چرخوندم دمیدستمو به سمت جلو کش...  شیآخ

 .ضرب کار کرده بودم هیچهار ساعت .و بخورم  ارمیخودم غذا ب يبدنم بدم و هم برا

 هی ریچشمامو بستم که تصو.  دیکش ریسرم ت هویمطلق فرو رفته بود،  یکیاتاق که خارج شدم سالن تو تار از

شد  یو باعث م دیلرز یمچ دستم م. رفت یتپش قلبم داشت باال م. تو ذهنم نقش بست کیتار يراهرو

 ...کابوس شبام .، خودش بود  ختماندا نییدم و سرمو پادا هیتک واریدستمو به د.انگشتام ناخودآگاه تکون بخورن 

اومد  تالیجید يها نیدورب نکهیعکسارو هنوز داشتم، بعد از ا. سمت لپ تاپ و وارد پوشه ممنوعه شدم  برگشتم

رو هم  نایا دیآره با. عکسا رو نگاه کردم کیبه  کی.خودم داشته باشم شیهمه عکسا رو اسکن کرده بودم تا پ

. ومدی یکه تو نگاه اول به چشم نم يزیبود، چ ینا هماهنگ ریهمشون تصو.ذاشتم یروز ژوژمان م يجزو عکسا

 .زود خوابم برد یلیخ یبعد از خوردن شام و خوندن نمازم از خستگ
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اون ... من بود  يکارا...کردن یبا تعجب به من نگاه م... شدن  یم کیکالس نزد هیرفتن و به  یداشتن م همه

برش گردوندم ... به طرفش رفتم هیبا گر...تابلو سالم موند  هی... سوخت یمن که داشت م يکالس پر بود از کارا

 .. اهنگ هیو ... عکس دو نفر ...توش بود کیتار يعکس اون راهرو... 

چه  نیا.کردم  یم حس مویشونیپ يعرق رو يزدم و سرد ی، نفس نفس م دمیخودم از خواب پر ادیفر يصدا از

اومدم و وضو گرفتم بلکه خدا  نییتخت پا يوقت نماز صبح بود، از رو. نگاه کردم میبود ؟ به ساعت گوش یخواب

 .آرومم کنه

** 

وارد  نیپاورچ نیپاورچ. مامان و بابا خواب بودن. به تنم کردم که با رنگ چشمم هماهنگ بود یطوس يمانتو هی

تو . دمیگاز ازش زدم و مقنعه رو به سرم کش هی. برداشتم بیس هیرو باز کردم ،  خچالیآشپزخونه شدم و در 

 یم دایپ ازیکه بهش ن نیاما هم متهچش يجلو شهیهم ينگرد يزیاگه دنبال چ. بودم  یدنبال عکاس ابونیخ

 روشو خوندم ينوشته  کیکوچ يتابلو هی دنیبا د. یکن ینم داشیتو کل شهر هم پ گهید یکن

 "ينادر یعکاس "

فشار دادم و  رویدزدگ. برداشتم فمویو ک دمیبه مقنعه م کش یدست. پارك کردم  نویلبخند زدم و ماش.  خودشه

 شدم یوارد عکاس

 سالم آقا _

 :تفاوت گفت یکرد و ب پمیبه ت ینگاه هی مرد

 دییسالم، بفرما _

 جلوش گرفتم فلشمو

 .برگه نوشتم نیا يابعاد هر کدومو رو. دیبزن یتخته شاس يو برام رو دیعکسها رو ظاهر کن نیخواستم ا یم _

 لیبرم و عکسا رو تحو گهیتکون داد و قبضو نوشت، نصف مبلغو پرداخت کردم و قرار شد چهار روز د سرشو

 دمیکش قینفس راحت و عم هیاومدم و  رونیاز مغازه ب. رمیبگ

 ...کنم  یرو شوکه م يدریاستاد ح ش،یآخ _

مطمئنا . شدم نمیسوار ماش. نود نمونده بود خوشحال بودم  ي قهیدق يوب انجام داده بودم و براکارمو خ نکهیا از

 .تا گرسنه نمونم دمیخر تزایپ هی ریتو مس.شهیمثل هم.گشتم مامان و بابا نبودن یبر م یوقت
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کفشامو از پاهام کندم و هاج و  د،یبه گوشم رس ونیزیتلو يرو داخل قفل چرخوندم و در کمال تعجب صدا دیکل

 .واج به مامان نگاه کردم

 مامان ؟ _

 ریظهر بخ _

 :درشت شدم نگاهش کردم يچشما با

 ؟ یمطب نرفت _

 شد دهیرو به دستش گرفت و خاموشش کرد، به صورتم نگاه کرد و نگاهش به دستم کش ونیزیتلو کنترل

 ؟ هیاون چ _

 متعجب بودم هنوز

 ناهارم _

 :هاش انداخت و گفتابرو نیب اخم

 ستیبدن خوب ن يآشغاال نخور برا نیچند بار بگم از ا _

اپن  يرو رو تزایبه سمت آشپزخونه رفتم و بسته پ دم،یکش رونیگذاشتم و مقنعه م رو از سرم ب نیزم فمویک

وبروش مبلِ ر يرو. رفتم منیمانتوم و دونه به دونه بازش کردم و به نش يدستمو بردم سمت دکمه ها.گذاشتم 

 نشستم

 افتاده ؟ یاتفاق _

 کرد یم يبا ناخناش باز داشت

 خودم باشم؟ يکه من تو خونه  وفتهیب یاتفاق دینه، مگه با _

 دمیکش رونیاز تنم ب مانتمو

 داره رادیو پنج سال رو پشت سر گذاشتم ، آره ا ستیاگه من دخترتون هستم و از قرار معلوم تازه ب _

 و ادامه دادم اوردمیچپ نگاهم کرد، منم کم ن چپ

 ه؟یچ انیجر. مهم تر بود دنتونیاز نفس کش ی، کارتون حت نیموند یوقت شما خونه نم چیه _

 نشست و به صورتم زل زد نهیبه س دست

 شده دایخواستگار خوب برات پ هی _

 :تفاوتم گفتم  یب يبا صدا. آروم آروم توهم رفت اخمام
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 ؟ هیخُب؟منظورتون چ _

 داد رونینفسش رو ب کالفه

 یشیدچار مشکل م تیواسه حاملگ یازدواج نکن گهیتا چهار، پنج سال د ،يدیبه سن ازدواج رس گهید _

 پوزخند صدا دار زدم هی

 ؟یمن هیفقط به فکر حاملگ _

 ؟یزنیم هیچه حرف نیا _

 تو هم قالب کردم دستمو

 مگه نگفتم قصد ازدواج ندارم؟ _

 نگاهم کرد مشکوك

 دالرام تو چته ؟ _

 ؟ زود به خودم اومدم دیمشکلم رو فهم یعنیرفت ،  ادمیلحظه پلک زدن  هی

 ؟یچیه _

 ؟يد یپس چرا جواب رد م _

 مامان میمن دنبال آزاد _

 بار مامان از حرف من خندش گرفت نیا

 یکه م ياون آزاد نهیا! یکن یتو اتاقت و در و از اون سمت قفل م ير یتو که از صبح تا شب م ؟يآزاد _

 ؟يخوا

 ارمیتونستم بهانه ب ینم نیاز ا شتریشدم، ب الفهک

 میدیبه تفاهم نرس دیشا.انیباشه ، قبول بذار ب _

 :مامان نگاه کردم  يچشما تو

 انیماه ب ریفقط بگو ت _

 مامان گرد شد يچشما

 ؟یچ ي؟ برا انیماه ب ری؟ بگم ت بهشتهیاالن ارد _

 جا بلند شدم و به سمت اپن رفتم از
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وقت امتحانات اعصاب ِ درست و  یشناس یکار دارم هم خودت که منو م یهم کل.منِ  ياالن زمان امتحانا _

 .ندارم یحساب

 دیگذاشتم، با یصندل يتو دستم رو رو ياومدم تو اتاقم و لباسا. شد ریسر تکون داد و موضوع ختم به خ مامان

رو به سمت  تزایاز پ کهیت هیرو باز کردم و  تزایپ يسته ب. رونیب انیکردم که کال از فکر ازدواج ب یم يکار هی

 .مامان خونه بود خوشحال شدم نکهیبشم ،از ا نیتونستم منکر ا ینم.دهنم بردم

صحبت کنم  لیوک هیبا  دیبا دن؟یاصال بهم نامه م ؟یتونم ازدواج کنم چ یگرفتم که نم یاز دادگاه نامه م اگه

مثل .بزنم  یتونستم حرف ینم گهیکه د ومدی یاگه بابا م.کالفه شدم  ارم؟یاز کجا ب لیحاال وک.و نظرشو بپرسم 

 ...قبل  يسر

 .نیدار کاریچ گرانیبا دختر د دیبکن تونویزندگ دیبر. وفتنیم يکه به فکر خواستگار کارنیمردم ب... اه  _

رو داخل بسته  تزایپ کهیت.کتابخونه م نظرم رو جلب کرد يتو يزدم که جزوه ا یگاز م تزامیبا حرص به پ داشتم

 .شدم  کیش انداختم و به کتابخونه نزد

 ." یانیک يآقا "در اسالم یو نگرش حکومت امام عل نوع

 یدرس عموم ياز استادها یکیاصال حواسم نبود که ترم گذشته . دمیاز مدت ها با خودم بلند بلند خند بعد

 .کرد یکه براش اتفاق افتاده بود با ما صحبت م ییاز داستانها شهیبود و هم لیوک

 یاسیشخص س هیگفته بود پرونده .بود لیپدر زنش هم وک.کنه  یو پرونده قبول م لهیخودشه، گفته بود وک _

 دستشه

ها رو تا تونستم برنامه روزانه استاد  دیطول کش قهیچند دق. دانشگاه شدم تیلپ تاپو روشن کردم و وارد سا زود

به در اتاق  یو با بدجنس دمینفس آسوده کش هی.رفتم  یم دنشیزودتر به د دیامروز کالس داشت، با.کنم  دایپ

 نگاه کردم

 .دیبکن یمتاهل هیبا زور منو وارد زندگ دیتون یم نیفکر کرد. تا بچرخم نیبچرخ _

 من ابروهاشو باال انداخت دنیمامان با د. رفتم رونیتموم کردم و نمازمو خوندم، حاضر و آماده از اتاق ب ناهارمو

 ؟يریکجا م _

 دانشگاه _

سابقه نداشت که من با اومدن خواستگار ! کرد، انگار بهم شک داشت ینگاهم م.بودم  دهیپله ها رس نییپا به

 .موافقت کنم و انقدر خونسرد رفتار کنم
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 ؟ يمگه امروز کالس دار _

 :باشه  شهیکردم رفتارم مثل هم یسع. دوشم انداختم و نگاهش کردم يرو فمویک

 از استادا کار دارم یکینه، با  _

داشتم بال  یاز خوشحال.منتظرش بودم  دیدر دفتر اسات يجلو.تکون داد و منم با لبخند از خونه خارج شدم سرشو

فکر کردم اگه ازدواج کنم همه  نیا شه، از بس به یکابوسم هم تموم م نیا.شه یم یاگه بشه چ. اوردمیدر م

 شدم یم وونهیداشتم د گهید ره،یلو م یچ

 خوام رد بشم یم دیببخش _

 .بروز ندم  يزیدرونم چ جانمیتالشمو به کار بستم تا از ه يرو لبم نشوندم و همه  يلبخند. بود خودش

 ؟ نیسالم استاد ، خوب _

 بهم کرد ینگاه هیتعجب  با

 ، امرتون؟ یمرس _

 دست و اون دست کردم نیا

باهاتون  یخواستم در رابطه با مسئله مهم یدالرام پاکرو هستم ، ترم گذشته باهاتون کالس داشتم، م _

 مشورت کنم

اعتماد کرد  دینبا یکس چیبه ه.پشت سرش وارد شدم و درو تا نصفه بستم . داخل نبود یکس. دفتر رو باز کرد در

به سمت .سر چهارراه  ریفق یحت ایباشه چه دکتر  لیخواد باشه، چه وک یکه م ی،حاال اون شخص هر کس

 قرار گرفت شیصندل يرفت و رو زشیم

 کنم یگوش م _

حالت چهره ش رو  رییانداختم تا تغ نییسرمو پا. تا استرسم کمتر بشه و بتونم تمرکز کنم دمیکش یقیعم نفس

 هام گذاشتمپا يدستامو مشت کردم و رو. و حرفمو کامل بزنم  نمینب

وجود داره که من  یراه ایخواستم بدونم آ یسن خواستگار داره، م نیدختر تو ا هیسالمه و خب  26استاد من  _

اصرار دارن هر چه  یلیخانوادم خ یاز طرف. تونم ازدواج کنم یکه ثابت کنه من نم رمینامه بگ هیاز دادگاه بتونم 

باهام راه  نیاز ا شتریدونم که ب یانداختم اما م برو عق يتگارجلسه خواس يمنم با پافشار. زودتر ازدواج کنم

 شهیم. شن  یپاسخ من ارزش قائل نم يو برا دنیبه حرفم گوش نم گهیبدم د یو اگه باز هم جواب منف انینم

 .دیکمکم کن
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و  دیخند قهیخنده زد ، چند دق ریز.کرد یگشاد شده منو نگاه م يبا چشما. سرمو باال آوردم .حرفامو زدم  ي همه

 :گفت 

 بود يِ بامزه ا یشوخ _

 !خنده  یلرزم و اون م یشدم، من از استرس دارم به خودم م ناراحت

 کردم ینم یاستاد شوخ _

 :شد  رهیچشمام خ به

 د؟یازدواج کن نیخوا یکه نم هیمشکلتون چ _

چه فکرا که درباره  دیفهم یاگه م.کنم  انیب لمویتونستم دل یبگم ؟ نم یچ... به قسمت سخت ماجرا میدیرس

 امکان داشت خبرش پخش بشه و اونوقت آب رفته جمع بشو نبود یحت.کرد یمن نم

 !مشکل بزرگ  هی _

 انجام دادن کاراش شد مشغول

 يریحکم بگ دیتون یو م شهیصورت عقد شما باطل اعالم م هیدر  _

 نگاه بهم کرد هی

 المسائل هر شخص ذکر شده حیتوض ياونم معموال تو _

 :نگاهم کرد و با خنده گفت. کردم یتعجب نگاهش م با

 عقدتون باطله دیعقد کن ی، پس با هر کس دیاز مواردشو دار یکیفکر کنم شما  _

اومدم و درو  رونیکه از دفترش ب نیهم. حرفش خوشحال شدم و لبخندم پهن تر شد، ازش تشکر کردم  نیا با

 .خندش بلند شد يبستم صدا

 : در بسته نگاه کردم به

 س؟ وونهیاستادمون د نیا _

تو تنها ...پاهام بذار يراه جلو هی ایخدا.المسائل خواستم  حیتوض هیسمت کتابخونه دانشگاه رفتم و ازشون  به

نشستم و قسمت فسخ  زیپشت م یمسئول کتابخونه کتاب رو به دستم داد، با خوشحال... که دارم یهست یکس

 :روع کردم به خوندنحواسمو جمع کردم و ش. نکاح رو آوردم 

 :تواند عقد را فسخ کند  یرا دارد م ریز بیاز هفت ع یکیمرد بعد از عقد بفهمد که زن او  هرگاه

 شَــل بودن.  4کور بودن . 3 یسیپ يماریب.  2. خوره يماریب. 1
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 کابوس رو تموم کن نیا ایخدا...کدوم رو نداشتم  چیکه تا االن ه من

 یوانگید.  7افضا و .  6

ناراحت شدم ، کل شور و . بود یپس منظورش چ! کدومو ندارم چیمن که ه.ها نگاه کردم  نهیبه گز گهیبار د هی

 واقعا فکر کرده بود سر کارش گذاشتم؟. رفت  نیاز ب جانمیه

 

 :نیرامت

م بستم، همزمان سرمو باال آورد یداشتم قفل ساعتمو م. تنم کردم  یمشک يبا شلوار پارچه ا يسورمه ا رهنیپ

 .به خودم نگاه کردم نهیآ يو تو

 ؟ شهیچطور روت م ؟یکن یم انتیبه آقاجون خ يدار _

در کار نبود ،  يکاش اجبار. بودم ریخواستم انجام بدم درگ یکه م يکردم و هنوز با کار یتا م رهنمویپ نیآست

سهم ارثم  افتیبا در. باشه  نیکه برام مونده هم يو حقوق کارگرا باعث شده بود تنها راه چاره ا یبده نهمهیا

شد  یاز ذهنم دور نم يبود لحظه ا دهیخوابمعامله  نیکه پشت ا يسود يشد و وسوسه  یتمام مشکالتم حل م

شده  شتریارثم ب افتیدر يمحمد برا ییو دا ياصرار مهد. ارثم نذاشته بود  يبرا یشرط نیکاش آقاجون همچ. 

 فیک ره،یدو تا دستم رو تو موهام فرو بردم تا حالت بگ. ن گرفتمعادت از داخل لبمو به دندو هیطبق . بود 

 .سامسونتمو به دست گرفتم و از اتاق خارج شدم 

برام نذاشته بود و  ییاشتها میذهن يریدرگ. دیچ یصبحونه رو م زیسمت آشپزخونه رفتم، مامان داشت م به

 نگاه کردم و وارد شدم به مامان. سر راهم قرار بده  یبودم مسعود راه حل خوب دواریام

 سالم عرض شد _

آهسته  يبا قدما. کم کنم شیکردم تا از دلخور یم دیبا کاریچ. بود  ریسرشو بلند نکرد، هنوز ازم دلگ یحت

دستشو . و بازوشو گرفتم ستادمیپشت سرش ا. آشپزخونه رفت  گهیگرفت و سمت د دهیشدم، منو ناد کشینزد

 دست نرمش گذاشتم يباال آوردم و لبامو رو

 . شهیم اهیس امیدن تیدلخور نباش، با دلخور _

نشستم وکمربند رو بستم و  یصندل يحرکت رو هیو باز کردم و با  نیدر ماش. زدم  رونیگفتم و از خونه ب نویا

 :برداشتم  مویگوش

 ؟ییسالم مسعود کجا _
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 برم دانشگاه وفتمیسالم ، دارم راه م _

 هیرو به شونه م تک یگوش.ترمز برداشتم و دنده رو جا زدم  يروشن شد، پامو از رو نیرو چرخوندم و ماش چیسوئ

 :دادم و راه افتادم و همزمان گفتم

 میدنبالت با هم بر امیصبر کن ، م _

 نمتیبیم.باشه _

از دور .گاز دادم و به سمت خونشون حرکت کردم .داشبورد گذاشتم  يرو رو یلبمو با دندونم کندم و گوش پوست

 :درو باز کرد و همزمان با نشستنش گفت . ، جلو پاش ترمز کردم  ستادهیا رونیب دمید

 ریصبح بخ.سالم  _

 فشار دادم دستشو

 ریصبح توام بخ.سالم _

 ؟يپکر _

 مروبرومون نگاه کرد ابونیجا زد و نگاهم کرد ، به خ کمربندشو

 ؟ يکاری، تا ساعت چند ب وفتیراه ب _

 .دادم  رییکرد تغ یم سیکه تدر یبه سمت دانشگاه رویمس. چرخوندم و از خونشون فاصله گرفتم  فرمونو

 ؟ يمسعود به راه حل فکر کرد. تا ظهر _

 :داد و گفت  هیتک شهیفرستاد، ساعدش رو به ش رونیب نفسشو

، باشه قبول با  يدور زد تشویوص ؟ي؟ فکرشو کرد یدور بزن کل خانوادت رو يخوا یآخه پسر چطور م _

 کنه؟ یم کاریچ يبر بود انیاگه بفهمه به خاطر ارث دنبال راه م یدون یم ؟یکن یکار م یمادرت چ

رو  یاول صبح کیتراف يخلوت بود چون حوصله  ابونایخدارو شکر که خ. افتاده بودم  یاصل ابونیخ يتو

 نگاه بهش کردم مین هی.نداشتم 

. زود مشخص بشه نیزم فیخوان تکل یم یاز طرف.ده  یشم، تو خونه که مامان محلم نم یم وانهیدارم د _

کنم  یم هیفروشم و حقوق کارمندا رو تسو یرو م نمیماش گمی؟ حاال م ارمیحقوق کارمندا و کارگرا رو از کجا ب

 ؟ ارمیاز کجا ب ؟ نهیمبلغش چقدر سنگ یدون یکار کنم ؟ م یچ میبا بده

اشتباه  میبه خاطر تصم. شد یکه، اون اتفاق اصال به تو مربوط نم یستیبچه ن نیرامت ؟يای یچرا کوتاه نم _

 ! یازدواج کن يخوا یتو نم گرانید
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 خاطرات گذشته کالفه تر شدم يآور ادیبودم، با  کالفه

کردن، اما  شونیتو زندگ یکه چه اشتباهات ستیدرصد به من مربوط ن کیمگه گفتم به من مربوطه؟ نه اصال  _

 .کنم  ینم یسقف زندگ هی ریجماعت ز نیمن با ا

. به خاطر پول به بابا رو بندازم  ستمیدونست حاضر ن یمسعود م. میشد ادهیپ نیاز ماش م،یدیبعد رس قهیدق پنج

که آقاجون برامون گذاشته  ینیبا اون زم! بود  یرو بده مگه مبلغ کم میخواستم تا بده یاگه از بابا هم م یحت

حوصله  یسردر ساختمون نگاه کردم و ب هب. قدمامو باهاش هماهنگ کردم . شد  یهمه مشکالت بر طرف م

 :گفتم 

 ؟ يریچرا سمت دانشکده هنر م _

 کرد زیانداخت و چشماشو ر یاطراف نگاه به

به کار  ینگاه هیتا شلوغ نشده  انیگفته استادا زودتر ب يدریشه، ح یامروز برپا م یعکاس يبچه ها شگاهینما _

 .میزنیتو حرف م يهم درباره ماجرا میش یهم سرگرم م میبر.بچه ها بندازن و نظرشون رو بگن 

 يپله ها نگاه کردم ، مرد يبه باال. لبش نشوند يلبخند رو هیمسعود .  میدانشکده هنر باال رفت يپله ها از

 .ومدی یبه سمت ما م يو شلوار دودحدود چهل ساله با کت 

 ریصبح بخ ،يدریسالم جناب ح _

 .لبخند دست مسعود رو فشار داد و با من هم دست داد  با

 کنن یم تونیی، بچه ها راهنما نییپا يکالسا دییبفرما.  دی، خوش اومد یانیسالم جناب ک _

 :که گفت میسر تکون داد ، هنوز قدم از قدم بر نداشته بود مسعود

 .دینر رونیکارا ب دنیبعد از د. کنم یخوام معرف یدانشجوهامو م نیاز بهتر یکی _

 میراه افتاد نییپا يطبقه  يسمت راهروها به

 ؟ ستین یچیه! يماده ا!  يتونم بکنم؟ تبصره ا یم کاریخب، حاال به نظرت چ _

 یدورشون بزن یتون ینم _

 چرا؟ _

ارثت بهت  یکه شما ازدواج کن یشده زمان دینامه ق تیوص يواضح تو یلیخ.  ستنیفهمن ، کودن که ن یم _

 .رسه یم
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 میداشتن که دوست نداشتم ن يزننده ا شیآرا يگروه جلو اومدن و با مسعود خوش و بش کردن، به قدر هی

 يتو يحلقه  یعنی. داشتن توجه مسعود رو به خودشون جلب کنن یبا اشوه و ناز سع. نگاه بهشون بندازم 

 يمانتوها.ازشون دور شدم وبا اخم نگاهش کردم . از دخترا به من چشم دوخته بود یکی؟  دنید یدستش رو نم

آروم  ي، با صدا میکه از مسعود جدا شدن ، با هم به سمت تابلوها رفت نیهم. جلف تنشون بود يبا رنگا بیعج

 :گفتم 

 !رنیگ ینم رادیا نایبه ا _

 چطور؟ _

 رفت و منم دنبالش راه افتادمراهرو  يسمت انتها به

 رفتارشون از ظاهرشون هم بدتر بود. و حجابشون  پیبه ت _

 خنده کرد تک

 .میو رفتارا عادت کرد پایت نیما استادا به ا شه،یظاهرشون شروع م نیاز هم هیهنر تفاوتشون با بق يبچه ها _

. ود و عکسشون هم قشنگ در اومده بوداز سوژه ها جالب ب یبعض.تکون دادم و چشممو به تابلو ها دوختم  سر

که همون همکار مسعود دوباره  میرفت یاز پله ها باال م میداشت. مینیتا همه تابلو ها رو بب دیساعت طول کش مین

 شد داشیپ

 دانشجوم رو نشونتون بدم نیکار بهتر میبر _

.  "دالرام پاکرو  " میدر نگاه کرد يهممون به اسم رو میدیبه در که رس. میاز کالسا راه افتاد یکیسمت  به

 ش؟یشناس یم: مسعود به هم گره خورد ، سرمو جلو بردم و کنار گوشش زمزمه کردم يابروها

 دانشجوم بوده دیآشناس، شا یلیاسمش خ _

. که بهم وارد شد مات و مبهوت شدم یاز شوک میکه وارد کالس شد نیهم. ما رو تنها گذاشت و رفت  يدریح

 یها رو نشون م يناهنجار يجور هیتابلوها  نیا. شدم کیتابلو نزد نیبه خودم اومدم و به اول هیثانبعد از چند 

 ادیموضوعشون فقر و اعت نیکننده تر احتو نار نیتابلوها که از عشق و محبت بودن و بدتر هیداد، برعکس بق

 :مسعود با تعجب گفت  م،یکرد یو با بهت نگاهش م میبود ستادهیتابلو ا نیاول يجلو.بود 

؟ اصال منظور  ریتصاو نیبه ا رنیگ ینم رادیمگه ا! فرق داره هیعکسا چرا با بق نیا ه؟یچه موضوع گهید نایا _

 بوده ؟ یدانشجو چ نیا
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شده بودم  رهیدوم خ يبه تابلو. کردم  نیدخترو تحس نیدلم جسارت و شهامت ا يتو. لبم نشست يلبخند رو هی

 :و به مسعود گفتم 

 دهیبه ذهنش رس يا دهیا نیباشه که همچ یفکر کنم آدم جالب _

 مسعود درهم شده بود يمسعود نگاه کردم تا واکنش اون رو بدونم ،اخم ها به

 .کنه یها استفاده م دهیا نیآدم مشکل دار از ا هیاما به نظر من  _

دادن  یم حیزدن و ترج یکه تو جامعه ما دربارش حرف نم يرابطه ممنوعه بود، رابطه ا هی تیتابلو ها روا تمام

لب با  ریکرد و ز یتابلو نگاه م هیمسعود کجاست ، به  نمیبرگشتم بب. مسائل ببندن  نیا يچشماشون رو رو

 به طرفش قدم برداشتم. زد یخودش حرف م

 شده؟ یچ _

 فرق داره هیتابلو با بق نیا _

 هیشده بود، عکس اول از  لیتابلو که از چهار تا عکس تشک هی.فتگ ینگاهشو دنبال کردم ، راست م ریمس

 نیماش هی یبلند بود و سمت راستش خونه ها قرار داشت، تو کوچه حت يکوچه که سمت چپش پر از درختها

و  ستنیکه خونه ها نو ساز ن نهیمنظورش ا دمیعکس دوم از خونه ها بود، تو نگاه اول هم فهم. پارك نشده بود

 هیعکس سوم از . رو به وجود آورده بود  یجالب يخونه ها منظره  نیب یهماهنگ نیبودن و هم یمیدهمشون ق

 !و بازه  ستیکرد که اون در بسته ن یم تیحکا نیگرفته شده بود و عکس چهارم از ا یدر آب يخونه 

 و منو به خودم آورد دیمسعود بود که به گوشم رس يصدا

 یابونیخ يتابلوها که از آدما هینه به بق. شم یتابلو رو متوجه نم نیا لیدل. دختر مشکل داره نیمن مطمئنم ا _

 .و درخته  واریتابلو که از در و د نیگرفته شده و نه به ا

 وارد کالس شد يدریدر بلند شد و ح يکه صدا میصحبت بود مشغول

 ؟ هینظرتون چ _

 :مسعود با دستش به تابلو اشاره کرد و گفت . گشت ینفر م دو نیا نیهنوز اخم داشت و من نگاهم ب مسعود

 ؟ هیتابلو چ نیمنظور و مفهوم ا _

 :گفت  نانیبا اطم. لبخند زد  هی يدریح

 دنیکننده م دیکه به افراد بازد یحاتیتوض يباالخره قراره برا. ، از خودش بپرس ادیاالن خود دالرام م _

 .بهشون نمره بدم
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داخل  ينگاه به تابلوها هیشده بود،  شتریدختر تعجب من ب دنیبا د.دختر وارد کالس شد  هیبعد  هیثان چند

که تصور  يزیظاهر دختر اصال به اون چ! شدم ، پر از تضاد و تناقض بود رهیکالس انداختم و به دختر روبروم خ

مانتو رو به تن  نیاده ترصورتش نبود و س يرو یشیآرا چیه. فرق داشت هیکال با بق. کرده بودم شباهت نداشت 

 !اون از من متعجب ترِ  دمیبهش بگم که د يزیبه مسعود نگاه کردم تا چ. داشت 

 

 :دالرام

 .که کارات هست یتو کالس يگفتن بر يدریدالرام ، استاد ح _

 به عقب برگشتم و بهش نگاه کردم، سر تکون دادم و لبخند زدم امیاز همکالس یکی يصدا با

 رم یاالن م _

که گوشه اش افتاده بود رو درست  ینیو چ دمیآروم به اون سمت راه افتادم ، دستمو به مقنعه ام کش يقدما با

تنم  يتو ينگاه به مانتو هی.به خودم نگاه کردم تا از مرتب بودنش مطمئن شم  میصفحه گوش يکردم و تو

، در زدم و  دمیبه کالس رس. داشتم تنبه  يسورمه ا يراسته و مقنعه  یبا شلوار ل يسرمه ا يمانتو هی. کردم

 :بلند گفتم  يبه هر سه نفر انداختم و با صدا ینگاه کل. سه مرد سرشون رو باال آوردن

 سالم _

. زد یکه توش افتخار کردن موج م یبا لبخند و نگاه يدریمختلف، استاد ح يسه جوابمو دادن اما با حالتها هر

با اخم و تعجب ، مرد قد بلند  یانیاستاد ک.و همراهش نگاه کرد یانیچشماش بود به استاد ک يکه تو يبا غرور

 دوختم يدریآب دهنم رو به زور فرو دادم و نگاهمو به استاد ح. که همراهشون اومده بود با تعجب نگاهم کرد

 نیداشت ياستاد باهام کار _

 :تر شد و گفت قیلبش عم يرو لبخند

 يبد حیتوض یانیات به استاد کتا درباره تابلوه نجایا يایآره گفتم ب _

 یاجازه رو داشتم همون لحظه کالس رو ترك م نیاگه به خودم بود و ا. نگاه کردم ، ازش دلخور بودم یانیک به

کوتاه  يپاهامو حرکت دادم و با قدما. انداختم  نییسرمو پا.شدم  یرها م یانیاستاد ک يکردم و از دست اخما

 : تدر گف ياز بچه ها جلو یکیهمزمان با ورودم . ستادمیوسط کالس ا

 باهاتون کار دارن نکهی، مثل ا يدریاستاد ح _

 گردم، با اجازه یبر م دیباش نجایشما ا _
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حتما . چشم دوخته بود یانیک يکه کنارش بود با تعجب به اخما يکرد و مرد ینگاهم م ظیاخم غل هیبا  یانیک

 .منو به خودم آورد یانیک يصدا. میهست گهیهمد ینفر دشمن خونکنه ما دو  یخودش فکر م شیاالن پ

 ...تابلوها  نی، اما ا يرو انتخاب کرد يبحث مسخره ا نیکردن همچ یشوخ يکردم برا یمن اون روز فکر م _

 :با انگشتش بهش اشاره کرد و گفت . سمت همون تابلو رفت، به سمت کابوسم  به

 يبد حیتابلو توض نیدرباره ا دیکنم با یفکر م _

کرد، مثل  یشده بود ، به مرد همراهش نگاه کردم ، فقط به صورتم نگاهم م نینفسم سنگ. دیلرز یم دستام

شده بود  رهینگاه کردم که به دستام خ یانیدوباره به ک. مشتاق بود  شتریمن بود ،نگاهش ب حیمنتظر توض یانیک

 :زد، گفت یتوش موج م یکه کالفگ ییا صداب یانیک. دیلرز یدستامو مشت کردم ، به شدت م. 

 منتظرم _

 :ببرم گفتم  نیتونستم لرزششو از ب یکه نم ییبا صدا. باال گرفتم و به تابلو نگاه کردم سرمو

 س هیتابلو مثل بق هی نمیا _

که آوردم قانع  يمسخره ا هیحرفاس تا با توج نیاز ا زتریدونستم ت یکرد و من م یهنوز به من نگاه م یانیک

 .بشه 

 ؟یخونه عکس گرفت نیقانع کنه اما منو نه ، چرا از ا گرانوید دیشا _

فکر کرده . که فکر کرده ازم سره  يچقدر سکوت کنم اون هم در برابر مرد. داشتم بگم، آره بذار بگم  دوست

 دهیو به خودش اجازه م دونهیکه مثل همه همجنساش خودش رو باالتر از من م يتونه منو دست بندازه،مرد یم

محکم  يشده، با صدا رهیجراتم رو جمع کردم و به چشماش خ. خواد باهام رفتار کنه  یکه دلش م يتا هر جور

 :گفتم

 مونه یخودمون م نیب _

 کردم ، سرشو تکون داد یچشماش نگاه م به

 آره_

کردم و سرمو  یستام نگاهبه د. کردم یانگشتام حس م يرو ال یسیمشت کردم ، احساس خ شتریرو ب دستام

 :جمله گفتم  هیباال آوردم ، فقط 

 شد یدختر تجاوز م هیاون خونه داشت به  يتو _
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مرد .ومدی ینم رونیب ییاما صدا. بزنه  ینگاهش عوض شد ، ابروهاش باال رفت و دهنشو باز کرد تا حرف رنگ

که  یرو داشتن به جز حرف یوابمشخص بود انتظار هر ج. کرد یدرشت شده نگاهم م يهمراهش هم با چشما

 ...آره گفتم ...باالخره گفتم . زدم 

 

 :نیرامت

اون  يداشتن تو( که مصمم بودن به من و مسعود نگاه کرد و با پوزخند گفت  ییبا چشما. دیحرفش بدنم لرز با

 یبراش و فرق میما مثل اون متجاوز يبا نگاهش به ما فهموند که همه ). کردن یدختر تجاوز م هیخونه به 

حالش از . به مسعود نگاه کردم.  شمتا به خودم مسلط ب دمیکش قیچند بار پلک زدم و نفس عم. ستیما ن نیب

به هر حال . دادم ، حتما بهش برخورده که دانشجوش با اون لحن جوابش رو داده  یبهش حق م. منم بدتر بود 

 شونه اش گذاشتم يودستمو ر! میدیبود که کنجکاومون کرد و دربارش شن یعکس

همکارش وارد کالس شد ، با لبخند ما . و منگ سرشو تکون داد جیاومد و گ رونیحرف من از فکر ب ؟بایخوب _

 :گفت  نانیرو نگاه کرد و با اطم

 گرفته به همکارش نگاه کرد و با مکث سرتکون داد يکامل داد ؟مسعود با چهره ا حیچطور بود؟ توض _

.  ستیبهش کردم، معلوم بود حالش خوب ن یشدم نگاه ریتصاو هیعکس و بق نیا نیباط ببله، تازه متوجه ارت _

 ببرم مشکل خودمو مطرح کردم نیجو رو از ب نیا نکهیا يبرا

هستم  یراه هیدنبال  دیشد ، فهم رهیخوام درباره مشکلم باهات حرف بزنمبه چشمام خ ی؟ م میمسعود، بر _

 :آروم گفت  يبا صدا. ، براش سر تکون دادم  میکه از اونجا خارج بش

 . میبر _

 :بودنش کامال مشخص بود گفت  یکه تصنع يکرد به همکارش و با لبخند رو

با دستش به تابلوها اشاره . داخل کالس نگاه کرد يچرخوند و به تابلوها شگاهتونسرشویواقعا لذت بردم از نما _

 :کرد و گفت

متفاوت االن که باهاشون اشنا  دیگفت یدانشجو م نیازه متوجه شدم چرا به اکالس ،ت نیا ریمخصوصا تصاو _

 .هم جسور هستن و هم متفاوت شونی، ا دمیشدم بهتون حق م
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و از ساختمون خارج  میسالن باال اومد ياز پله ها.صورتش پهن شد و با ما دست داد  يهمکارش رو لبخند

از اون حالت  نکهیا يبرا. ه بود و غرق در افکارش بودورودمون مسعود سکوت کرد يبر عکس لحظه . میشد

 : دمیخارج بشه پرس

 .زدیبود تو فکرِ، با خودش حرف م ؟معلوميچرا انقدر ناراحت شد _

خودش هم مورد آزار قرار گرفته به سمتش برگشتم و به صورتش نگاه کردم  دیداره ، شا یمشکل هیاون دختر  _

دلواپس و  دیداشتم که حاال با یمشکالت خودم کم بود ، خودم کم بدبخت. تادسیاز من ا تیکه به تبع ستادمی، ا

 :کالفه گفتم. هم باشم گرانینگران مشکالت د

! داره دیبازد شتریتلخ بگه، کارش ب تیفکر کرده اگه از واقع دیشا!  شگاهینما هیفقط  نیا ؟یگیم یمعلومه چ _

 ادیاعت يکه درباره  یموضوع رو انتخاب کرده ، مگه اون هی یدانشجوها فقط دنبال نمره هستن و هر ک نیا

 یمحوطه دانشگاه م يچشماش سرگردون تو. بود جیعکس گرفته خودش مصرف کنندس ؟نگاهم کرد، انگار گ

 :اشاره کرد و گفت  مکتایبه ن. گشت

افش خلوت که اطر یمکتیتکون دادم و با هم به سمت ن م؟سرمویبا هم حرف بزن مینیبش مکتین يرو میبر _

 ؟ یانگار اعصابش خرد بود اما از چ. میبود رفت

سمت من چرخوند، نگاهم کرد؛  خورهسرشویداره مغزتو م هیکه فکرتو مشغول کرده بگو ، چ يزیمسعود چ _

آروم مسعود  يصدا. قفل کردم مکتیو من دستم رو به پشت ن مینشست مکتین يرو. شد رهیدوباره به روبرو خ

 خودش کرد يمنو متوجه 

 جالب شده بود هیچشم دوختم، قض دنمبهشیامده بود د شیهفته پ هی بایدختر تقر نیا _

زانوم  ي، آرنجمو رو نمشیجلو خم شدم که راحت تر بب رهبهیهست که از دادگاه نامه بگ یگفت راه یم _

 گذاشتم

 دوخت نیبه زم ؟نگاهشویچ ينامه ؟ نامه برا _

 کردم یمن بودم که تعجب م نباریتونه ازدواج کنه ا یتا بتونه ثابت کنه نم رهیخواد نامه بگ یگفت م یم _

 رو تکون داد ؟سرشيرینامه بگ ينطوریهم شهی؟ مگه م یچ يبرا _

 هیمنم فکر کردم منو احمق فرض کرده و مثل بق. ؟ گفت مشکلم بزرگه هیبهش گفتم مشکلت چ! دونم ینم _

فرستادمشبه رو برو  اهیکنه ، منم دنبال نخود س فیدوستاش تعر يه برادانشجو ها اومده سربه سرم بذاره و بر ي

 رونیموهاشو ب ینداشت حت یشیآرا چیهاش ه ی، بر عکس همکالس160 بایدختر با قد تقر هی. شدم رهیخ
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مانتوش نه تنگ بود نه گشاد ،نه کوتاه بود نه . زده بود  رنیمقنعه ب ریکمش از ز یلیبود و فقط مقدار خ ختهینر

 . ادیداشت با اون پوشش کمتر به چشم ب یسع دیبودن، شا رهیکه به تن داشت به رنگ ت ییلباسا. بلند

 رفتارم يکنم ، برا یازش معذرت خواه دیبا نیرامت _

برداشت رو داشته  نیکه زده ا ییکه از حرفا یحرفشو نگفته توام حق داشت لیاون دل ه؟یچه حرف نیا _

 :پوست لبم و به دندون گرفتم و گفتم . شدم  ساکتیباش

 :و گفت  دیپوف کش هیبهش تجاوز شده کالفه شده بود،  ه؟یمشکلش چ یعنی _

 .دونم  ینم _

 بلند شد و نگاهم کرد مکتین يرو از

 رو به دست گرفتم و با دست راستم بهش دست دادم فمینشهک رتیمن برم به کارهام برسم، توام برو که د _

 ياوردیکه ن نتویدنبالت ؟ ماش امیب _

تفاوت به نگاه  یراهشو گرفت و رفت ، منم ب یخونه بعد از خداحافظ رمیم یکه ، با تاکس ومدهین یقحط _

 .ادمدانشگاه نشسته بودن از اونجا خارج شدم و به سمت شرکتم راه افت يمحوطه  يکه تو ییدخترا

 

 : دالرام

خورد و  یصورتم سر م ياشکم رو... کردم یم يبا پوست کنار ناخنم باز... شستمو به دست گرفته بودم  انگشت

 نیآره ا. سال باهام بود حرف زدم نهمهیکه ا يدرد نیبار از کمتر نیاول يباالخره گفتم، برا. دیرس یبه چونم م

. پاك کردم موینیدرآوردم و ب بمیاز ج يا الهدستمال مچ. مده که به سرم او يزیبود، در برابر اون چ نیکمتر

بودم،  ينطوریهم شهیهم...اه ! نگاه کنم یانیشه تو صورت استاد ک یکنن؟ روم م یدرباره من م ياالن چه فکر

شدم ؟ از خجالتم  یچرا از کارش عصب...شدم  یم یزود عصب گرانیگرفتم و از حرف د یم میزود تصم شهیهم

 .نهیبب موییو تنها هیگر نه،یضعفمو بب یدوست نداشتم کس.جا بود نیتو دانشگاه هم توقمشدم، پا یتو راه پله مخف

. حوصله توجه کردن به حرفاشو نداشتم . وارد راه پله شد شیبا گوش دیاز اسات یکیراهرو باز شد و  نییپا در

اگه به استاد بگه و استاد ! نگه يدریکاش به استاد ح. آهنگ گذاشتم هیو  دمیکش رونیب فمیک يهدفونمو از تو

چقدر خوبه که . دادم  هیکنار راه پله تک يابگم ؟ چشمامو بستم و سرمو به نرده ه یازم جواب بخواد چ يدریح

... آره مدرسه.ذاشت  یم انیزد و اونا رو در جر ی، وگرنه بدون شک به خانوادم زنگ م میستین يبچه مدرسه ا
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دوم  يکه خونه  يمدرسه ا. کردم دایرو پ میدوست زندگ نیکه اول يمدرسه ا. کابوس من از مدرسه شروع شد

 داد هیهد بهمرو  میبود اما وحشت زندگ

 یصورت يمدرسه مانتوها فرمیسرم بود، اون یبا ربان صورت دیترمقنعه سف عی، سر نیستیبچه ها سر صف وا _

 .میدیخند یبودم و با هم م ستادهیپشت سر دوستم ا.  مین داشتبود که به ت

 .میفرج رو بخون يدعا میخوا یباال م نیدستاتونو ببر _

همه نگاهش . صورتش کبود بود.  ومدی یها دست تو دست مادرش م یاز همکالس یکیموقع بود که  نیهم تو

 :بچه ها رو کنترل کنه گفت  يسر و صدا نکهیا يمعاون برا. کردن  یم

از معلم اجازه  یزبون نیریو ش طنتیکه با ش ادمهینیزود باش. سر کالساتون نیبر دیاز صف اول شروع کن _

 .لبش  يدوستم دستش و گذاشت رو. مدرسه باز بود ریدر دفتر مد.میآب بخور میکه بر میگرفت

چشم  ریبه داخل دفتر مد واریاز گوشه د.میستادیسرمو تکون دادم و پشت در ا گنیم یچ مینیبذار بب س،یه _

 .میدید یکتاب رو م يو فقط قفسه ها میدوخته بود

 زندان انداختن روزیپدرشو د. کار کنم؟ به خدا دادخواست طالق دادم یمن چ نیشما بگ _

بچه ها دچار  هیبزنه ، بق یاگه دخترتون دهن باز کنه و حرف.  ستیاز دستمون ساخته ن يکار چیخانم ما ه _

 يدانش آموزا دچار مشکل بشن؟صدا ي هیشما بق يکه به خاطر بچه  یشیم یشما خودت راض. شنیشوك م

 ومدی یم مونیمادر و همکالس هیگر

 دیدخترم االن هم ضربه خورده ، بدترش نکن _

 ...کنه  ینم بچه ها فکر هیمثل بق گهیبچه د نیا.، همسرتون از دختر بچه ش سواستفاده کرده  زیخانم عز _

سرمو باال گرفتم . دونستم یسواستفاده رو نم یکه معن ییاز جا. کنم، آره از اونجا شروع شد یپاك م اشکمو

استاد .کنم یپله ها نگاه م نییبه پا شه؟یاز غصه م کم م يزیمگه چ ادیاشکم بند ب. ادیاشکام بند ب نیبلکه ا

 .وقته رفته  یلیبه دست خ یگوش

 یب ایخدا...رهیآبروشون م رم؟یپدر و مادرم باال بگ شیتنهام نذار ، اگه کارم به ازدواج بکشه چطور سرمو پ ایخدا

 .آه ... دونستمیاگه م. گفت ، از سواستفاده کردن هاشون یبزرگتر شدم مادرم از مردا م یکاش وقت. آبروم نکن

دوشم انداختم و  يرو فمویک.بره نید و خاکش از بپله بلند شدم و پشت مانتومو با دست تکون دادم تا گر يرو از

که  نییمانتوم، سرمو انداخته بودم پا بیدست چپم به بند کولم بود و دست راستم تو ج. رفتم نییاز پله ها پا
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شلوار .آروم سرمو باال آوردم  ستاد،یا لومج يکفش براق قهوه ا هی. من نشه يپف کرده  يمتوجه چشما یکس

 .بود یانیاستاد ک... کرم، باالتر  رهنیت هم رنگ شلوار و پسوخته، ک يقهوه ا

 اس دنبالتم قهیچند دق یدون یم _

 انداختم و لبمو به دندون گرفتم نییپا سرمو

 :گفتم ومدی یکه از ته چاه در م ییکارت دارمخواست قدم برداره که با صدا ایدنبالم ب _

 بر گشت و با اخم نگاهم کرد امیتونم ب یکالس دارم، نم_

 .کشه یطول نم ادیکارم ز _

کردن، باز هم  یصحبت م هیکردن و با بق یدانشجو ها با تعجب نگاهم م.افتاد و منم پشت سرش راه افتادم راه

 یفکر م ستاد،یاز کالسا شد و کنار در منتظرم ا یکیداخل . بخوره میشونیکه قرار بود به پ یقضاوت و برچسب

رد نگاهمو .دستش نگاه کردم يتو ي رهیوارد شدم و به دستگ.رفش گوش نکنم و به کالسم برگردم کرد به ح

آوردم و  نییدوشم پا ياز رو فمویمنم ک. کالس نشست يها یاز صندل یکی يگرفت ، درو تا نصفه بست و رو

 .پاهام قرار دادم يرو فموینشستم ، ک یصندل يرو

آروم سرمو  یلینزدم ، فقط خ حرفیمسخره ام کن ياومد هیدم مثل بقکر یبابت اون روز متاسفم ، فکر م _

 .ارمیکردم اما دوست نداشتم سرمو باال ب ینگاهشو حس م ینیسنگ د،یکش قینفس عم هی. تکون دادم

 يتو فمویکنه ؟چشمامو به هم فشار دادم و بند ک ی، اون عکس ها درباره خودت هم صدق م رهایاون تصو _

حرفامو بشنوه چه  یدونستم هر کس یم. حرفاست نیاز ا زتریدونستم ت یدونستم ، م یم. دستم محکم گرفتم

دوباره . دادم رونیمثل آه ب وفقط نفسم. زنه یکه تو دلشه حرف م يزیدرباره چ یهر کس. کنه یدربارم م يفکر

 .ت رف یداشت راه م. دیرس یپاهاش به گوشم م يصدا. ومدی یاشکم داشت در م

جور شد  یاگه همه چ. سیبرگه شمارتو بنو هی يرو... مطمئن بشم، بعد  دیبتونم کمکت کنم، اما اول با دیشا _

 .رمیگ یباهات تماس م

 .کردم ادداشتیبه همراه شماره تلفنمو روش  لمیبرگه درآوردم ، اسم وفام هی

 .بلند شدم و برگه رو به دستش دادم و از کالس خارج شدم یصندل يرو از

 

 :نیرامت
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؟ تک  یگه خودت چ یبگم م یکیبلند به  نویشده ؟ االن ا کیکنن که تراف یکار م یچ ابونیآدم تو خ نهمهیا

 هیبلند شد،  میزنگ گوش يصدا ه؟یهم باق متیدو قرت و ن. ياومد رونیسر ظهر هم ب ،یکه هست نیسرنش

 لبم نشست و تماس رو وصل کردم يرو ينگاه به اسمش کردم ، لبخند

 دایکم پ يشماره گم کرده ؟ آقا یک نیبب _

 چرت و پرت گفتنات شروع شد يباز شروع نکن هنوز سالم نداد _

 ییسالم عرض شد پسر دا _

 ؟يکاره ا یسالم، چ کیعل _

 :نگاه کردم و کالفه گفتم  یبغل نیماش يها نیسرمو چرخوندم، به سرنش. جلو نگاه کردم ينایماش به

 شرکت به کارا برسم رمیکردم، بعدش هم م ریگ کیفعال که تو تراف _

 ما يخونه  ایپاشو ب! وقت ناهاره گهیاالن که د _

 دمینرس يکار چیبودم به ه رونیاز صبحم ب خته،یسرم ر يکار رو یکل شهیم ریو برگردم د امینه تا ب _

 چسبه یم یو شاه يبا جعفر میدرست کرد مرویخودتو لوس نکن، برات ن ایب _

کارات عرق  نیبا ا يمهد. شراره هم با تخم مرغ مخلوطش کرده ،يفره؟ حتما تو گوجه خورد کردواقعا؟ دو ن _

 پوشوند مویشونیشرم پ

 خندش گرفت خودشم

 رسه یبهت نم نمیهم یکن رید ا،یاومد _

شده بود که راهو بسته بودن  یتصادف وحشتناک. ، راه باز شد یو شلوغ کیساعت تو گرما و تراف میاز ن بعد

 يکه رو فونشونیبه آ.که موهام مرتب بشه دمیموهام کش يتو یدست. در کرم رنگشون پارك کردم  يجلو.

ساخته  نییفون رو انقدر پایعقلشون کم بود که آ. خونشون کار شده بود نگاه کردم، خندم گرفت  يسنگ جلو

 دیچیکوچه پ شراره خانوم تو يو بالفاصله صدا دیبه گوشم رس یفیضع يزنگشون با صدا يصدا. بودن

 ه؟یک _

 دیشراره خانوم باز کن _

رقص ابرو اومدم ، خودم از کارام خندم گرفته  هیخودم  يبرا نهیآ يتو. آسانسور رفتم و وارد اتاقک شدم سمت

 .بود ستادهیباز ا شیبا ن يدر آسانسورو که باز کردم مهد.بود 
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 سالم _

 شتویسالم، ببند اون ن _

 :دستش به داخل خونه اشاره کرد با

 دییبفرما _

 .ادیخوب خوب م يبوها. ادی یکه نم مروین يبو _

 چشمک بهش زدم هی

 ن؟یدار یچ _

 :تکون داد و با خنده گفت  سرشو

 ؟يهمه راهو اومد نیفقط به خاطر شکمت ا _

 :به شکمش اشاره کردم و گفتم. میرفت شونییرایدرآوردم و با هم به سمت پذ کفشامو

فکر  یخودت چ شیپ. تو آب کنه يطاقچه رو برا نیا دیبا یکیاز شکم و غذا حرف نزن چون  یکی يتو _

 دلم باز شه نمیاومدم تو رو بب يفکر کرد ؟يکرد

 .نگاه به اطراف انداختم  هیو  نشستم

 ينگو بنده خدا رو خفه کرد. ادیزن من کو؟ صداش نم يمهد _

 شد بهم ، تعجب نگاهش باعث شد بلند بخندم رهیظه خلح هی

 !خوابه.ادی یکجاست؟ صداش نم کاین گمیم _

 چپ نگاهم کرد چپ

 بشه بمیداماد لنگه تو نص هی رمیمگه من بم _

 :نگاهش کردم و گفتم يجد. دادم رییخنده سرمو تکون دادم و حالت نشستنم رو تغ با

 ؟یتا اون روز زنده بمون يبود دواریام یعنی _

و منم به سمت صدا  ستادیا یبه حالت معمول يمهد.میدیسالم شن يصدا.جاش بلند شد که بهم حمله کنه  از

 از جا بلند شدم. شناختمش یخانوم بود که نم هیشراره به همراه . برگشتم 

 ن؟یسالم شراره خانوم خوب _

 :نگاه کردم و گفتم ياون خانوم هم جد به
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 ن؟یخوب هستسالم  _

 :اشاره کرد يشراره بهم نگاه کرد و با دستش به خانوم کنار. تکون داد و با هم نشستن سرشو

 .دوستم هستن، غزاله  نیآقا رامت _

 :دوستش لبخند زد و گفت به

 نیآقا رامت ،يهم پسر عمه مهد شونیا _

 تونییخوشبختم از آشنا: سر تکون دادم ییرسم آشنا به

 : يرو کرد به مهد شراره

مگه  نیذاریسر به سر هم م نیوفتیجا م هی نیهر وقت با آقا رامت ن،یسرتون گذاشت يچه خبرتونِ خونه رو رو _

 ن؟یبچه شد

 به من اشاره کرد يمهد

 که نشد رونیخواستم از خونه پرتش کنم ب یقبل از اومدن شما م گهیم یچ اروی نیا نیبب _

 گرد شده نگاهش کردم يچشما با

 يشده تا خانومت اومد پسر شجاع شد ادیچشمم روشن روت ز! ؟  اروی _

 :که خندش گرفته بود گفت شراره

 ن؟یگفت یم یحاال چ _

 زودتر از من دهن باز کرد يمهد

د بزرگ شد و خودشم پنجاه ساله ش کاین یکنه تا وقت يرو ازمون خواستگار کایخواد ن یم! ياومده خواستگار _

 تنها نمونه

 لبخند زدم. حرفش شراره و دوستش غزاله به من زل زدن نیا با

 کنه یم یشوخ _

 :گفت يبا لحن جد يمهد

 زنم کجاست گهیآره جون خودش، م _

چشم غره رفتم و براش خط و نشون  يمنم به مهد. کردن یو منو نگاه م دنیخند یو غزاله م شراره

گذشته بود که  يا قهیکرد، چند دق یسوال م میدرباره کارو مشکالت کار يو مهد میگرم صحبت بود.دمیکش

کردم که  یم ونمنم با تعجب نگاهش. هم پاشد رفت يشراره به بهانه سر زدن به غذا رفت و پشت سرش مهد
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 یچشمم خورد به غزاله که با لبخند منو نگاه م.بود که مهمون رو تنها بذارن  دیحرکت ازشون بع نیا! شد یچ

 ذهنم بود به زبون آوردم يکه تو یرد سوالک

 کجا رفتن ؟ نایا _

 لبش نشوند يرو ينگاه کرد و لبخند ییرایپذ یخروج به

 فکر کنم ما دو نفرو تنها گذاشتن _

 داره که ما رو تنها بذارن یلیچه دل! شد ینم نیگردتر از ا گهید چشمام

 اونوقت؟ یواسه چ _

 !نیکن یفکر م یشما چ _

 گرفته میمن تصم يبه جا يفکر کنم که مهد نیدوست نداشتم به ا. تمفکر گرف ژست

 نداره یلیآخه دل! رسم ینم يا جهینت چیبه ه _

 سرش ور رفت يخودشو جابجا کرد و با شال رو کمی

 میخوان که ما با هم آشنا بش یفکر کنم م _

که قد  دمیهم فهم یموقع احوال پرس. خوشگل شده بود شیبه چهره اش نگاه کردم، با آرا. تو هم رفت  اخمام

 ادمینگاه فقط ظاهرش به  هیو تو  شهیاز کنارم رد م ابونیکه تو خ یمثل کس. شترینه ب! نیاما فقط هم.بلنده 

 :کنم، گفتم يساز نهیواسه حرفم زم نکهیبدون ا. مونه یم

 ن؟یخواست یرو م نیشما هم هم _

 صورتم نگاه کرد به

 منـ..کردن  فیازتون تعر... من خوب..من _

 باال آوردم دستمو

گفتن اما اگه دنبال ازدواج و  یدونم بهتون چ ینم.ستمین یمتاهل یدنبال زندگ یعنی ستم،ین یمن مرد زندگ _

 نیبرام آست گرانیکس و کار نبودم که د یب. گفتم دست به کار بشن یمسائل بودم که خودم به بزرگترام م نیا

 باال بزنن

ازشون ناراحت . کارو نکنن نیبا من ا یخواستن بدون هماهنگ یخوب م.انداخت ، ناراحت شده بود نییپا سرشو

 .برداشتم فمویمبل بلند شدم و ک يبودم، از رو

 دیخوشحال شدم، موفق باش تونییبه هر حال از آشنا _
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 :به من و غزاله کرد و گفت نگاه  هیشد، با اخم  دایپ يبرم که سر و کله مهد رونیب ییرایاز پذ خواستم

 ؟يریکجا م _

 خوشمزه بود یلیممنون، ناهارتون خ _

گفت منظور دعوتش  یاگه صاف و پوست کنده م. که پسش زدم  رهیخواست جلومو بگ. به غزاله اشاره کردم  و

از اصال .شدم و درو محکم بستم  نیسوار ماش. زد یکردم، اون دختر هم به دلش صابون نم یقبول نم نهیا

 .زد زنگروشن کردم که  نویماش.انتظار نداشتم منو تو عمل انجام شده قرار بده يمهد

 بله _

 میحرف بزن يکرد یصبر م _

 هم موند؟ یمگه حرف _

 ادیشراره اصرار کرد، گفت مطمئنه که ازش خوشت م _

 اد؟یدخترا خوشم نم نیمن از ا یدون یمگه تو نم يمهد. ومدیبگو ن _

 ! نیرامت_

رو از  یداشت با حرفاش گوش یزد و سع یحرف م يکه داشت با مهد ومدی یشراره از اون سمت م يصدا

 رهیبگ يمهد

 میزنیپشت فرمونم بعدا حرف م يمهد _

 باشه... باشه _

 ينه چهار نفر!  يالبته دو نفر _

م و آروم نفس سرمو تکون داد. باره برام یو آسمون م نیاز زم.گشنه هم بودم یرو قطع کردم، از طرف تماس

 .ارمیبلکه آرامشمو به دست ب دمیکش

 

** 

زنگ زده تا  يفکر کردم باز مهد. زنگ خورد میکردم که گوش یجمع م لمویکارم تموم شده بود، داشتم وسا تازه

 .بود میگوش يکنه ، اما اسم مسعود رو هیکارشو توج

 سالم مسعود _

 سالم _
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 دیرس یبه گوشم م دنشینفس کش يکرد، صدا ؟مکثيدار يچه خبر؟ کار _

 اتاقم نگاه کردم، هفت شده بود وارید يبام ؟به ساعت رو میدنبالم بر يایم _

 االن ؟ _

 قدم بزنم کمیخوام  یم.آره _

 ؟ییاالن کجا.باشه  _

 رمیتنها م يایکنم ، ن یاصرار نم _

تو خونه که مامان باهام قهره ، بابا هم سرش به اخبار و جدول حل .منم کارم تموم شده بود ه؟یچه حرف نیا _

 .رهیکردن گرمه، برم حوصله ام سر م

 تک بوق زدم که از در خونه خارج شد هی. رونیازش گرفتم و بعد از چک کردن اتاقم رفتم ب آدرسو

 پکر يسالم آقا _

 به صورتش کردم ینگاه هیبوددنده رو جا زدم و مزاحم شدم فکر کنم سرت شلوغ . سالم  _

 فکرتو مشغول کرده ؟ یتو خودت، چ یچته ؟ از صبح رفت _

 تو خونه با خانومم دعوام شدبا تعجب نگاهش کردم_

 چرا ؟صداش باال رفت _

 .جنبهی، سرو گوشت م يداده تو فکر ری،گ دونمیچه م _

 فکرو درباره مسعود داشت نیاحمقانه تر.گرفت خندم

 !نه تو؟ یچکسیاونم ه ؟يجد _

خودش آروم  کمیکننسکوت کردم تا  یهمه فکر م.وقتا حوصله ندارن  یکن بابا جان همه گاه یبهش حال ایب _

به مسعود  یذهنمو به خودش مشغول کرده بود، نگاه یسوال. و به سمت ولنجک دور زدم  يپارك و دمیرس.بشه

 :دمیکنم پرس یرو مخف میداشتم کنجکاو یتفاوت که سع یانداختم با لحن ب

 چه خبر از دختره؟ _

 کج نشست و نگاهم کرد یصندل يرو

 ه؟یدختره ک _

 میدیهمون که صبح عکساشو د _
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باهاش حرف . کرده هیمعلوم بود گر. کردم داشیساعت دنبالش گشتم، آخر سر پ میرفتم تو ساختمون ن _

 م و به اطراف نگاه کردمکرد بمیج يدستمو تو.  میشد ادهیپ.میدیزدمرس

 بام شباش قشنگتره، نه؟ _

حتما با . گذاشته بود بشیج ياونم دستاشو تو.بهش انداختم  یو نور خونه هاسنگاه یکیبه خاطر تار.اوهوم _

بود که  يدختر نیاول دمیکه تا به امروز د ییدخترا نیب. کرد اما دست خودم نبود یمن بهم شک م يسواال

 :کردم و گفتم گاهو به مسعود ن دمیلبم کش يزبونم رو رو. ل کرده بودذهنمو به خودش مشغو

 فکر بود يتو.کرد یگفت؟به روبروش نگاه م یدختره چ _

 يلبم نشست ، برا يلبخند رو هیبراش کنم يتونستم کار دیازش شماره گرفتم شا. فقط سکوت کرد ،یچیه _

 :مسعود گفتم  يجو و حال و هوا رییتغ

 :گفت  یبا حالت منگ. کرد نگاهمیتو برگه گرفت ای يکرد رهیذخ تیتو گوش _

 کرد ی، مسعود هم با تعجب نگاهم م دمیتو برگه بلند خند _

که بهت گفته سرو گوشت  دهیحتما زنت برگه رو د ؟یکن یبهت بگم که مثل عقب مونده ها رفتار م یآخه چ _

 :تاسف سر تکون دادم و با خنده گفتم  ياز رو .دیبعد اونم بلند خند هیچند ثان د،یباال پر جنبهابروهاشیم

 نیاز ا يریبگ ادی دیچندتا روش جد يمهد شیپ يایب دیبا يمرده برد یهر چ يآبرو ؟یلیمسعود مثال وک _

شد به  لیکه کم کم خندش تبد میدوباره به راهمون ادامه داد. ومدی یبند نم خندشیخارج بش یعقب موندگ

 :تو همون حالت گفت.لبخند

شده بود و داد و  یمقدمه عصب یخودم هم سوال شده که چرا ب يبرا. قسمتش فکر نکرده بودم نیاصال به ا _

 راه انداخت دادیب

 پاهامون بود ریروشن ز يشهر با چراغا.  مینشست مکتین ي، رو میگرفت يدو تا چا میرفتیاز بس احمق -

 مکتیش کردم، به سمتش برگشتم و دستمو به ننه؟نگاه ایرو بهت بزنم  یحرف هیاز صبح دودلم  نیرامت _

 دادم هیتک

 خب بگواز گوشه چشمش نگاهم کرد _

 یخوام ناراحت ش ینم _

 کرد یکار انگشتمو گرم م نیا دم،یکش یم وانیدور ل انگشتمو
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خواست دونه دونه  یکرد، انگار م زیو چشماشو ر دیکش قینفس عم هییادامه ند گمیبگو، ناراحتم بشم بهت م _

 نهیخونه ها رو بب ي

 !یستین ییزناشو یدنبال زندگ ،یتو دنبال گرفتن ارثت _

 به هم چسبوندم و جلو دادم، سرمو تکون دادم لبامو

 آره _

که  ینیشدم بهش، از مقدمه چ رهیازدواج نکردنه خ يمحکم برا لیاون دختر هم دنبال ازدواج نکردن و دل _

 :گفتم اوردم،یسر درن يزیکرد چ

 !خب _

 خواستم اول نظر تو رو بدونم بعد باهاش حرف بزنم. به اون نگفتم  د،یبه هم کمک کن دیتون یا مشم _

 م؟یبه هم کمک کن يچطور _

 :با تعجب گفتم  د،یباال پر دابروهامیبا هم ازدواج کن _

 شد رهیصورتم نگاه کرد و به چشمام خ ؟بهیچ یعنی _

حتما . هیو رفتار بعدش، از جنس مخالف فرار دمیکه ازش د ییبر اساس اون عکسا گم،یم یچ نیگوش بده بب _

 يبرا لیهفته قبل هم دنبال دل هی.سرش اومده ییبال نیهمچ دیشا ایو  ادیسرش ب ییبال نیهمچ دهیترس

ارثتو  يخوا ی، م یستین دواجطرف تو دنبال از نیاز ا. کمکش کنه تونهیمهر طالق م هی. ازدواج نکردن بود 

 .دنبال کارت يو بعدش بر يریبگ

به  نکهینبود و مهم تر از اون ا يبد شنهادیپ. شدم ، فکرمو به خودش مشغول کرده بود رهیخ میچا وانیل به

 .به صورتش نگاه کردم. بشه زونمیاومد آو یدختره نم

 دهیهم کش یبه عروس دیاما شا یکن یتو فقط به عقد فکر م دیشا.ستیها هم ن یراحت نیبه هم.فکر کنم دیبا _

 .میایشرط براش بذارم و با هم کنار ب دیبا. بشه

 هم سرشو تکون داد مسعود

 .گفت خانوادش اصرار دارن زودتر ازدواج کنه یم.فقط زودتر بهم بگو که بتونم بهش زنگ بزنم _

 .دم یاالن دوم خرداد، من پنجم جوابت رو م _

 .میخونه شد یو راه میرو خورد ییچا
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 : دالرام

. گرفتم یاصال چرا اون تابلو رو بردم؟ من که به هر حال نمرم رو م. اون تابلو رو نگفته بودم گذاشتن لیدل کاش

نگاه  زیم يرو يبه چا. مثل مرغ پرکنده شدم گهیمامان که م. ختهیتابلو اعصابم بهم ر هیچند روزه به خاطرِ 

 .دشده بو خی.قاشقو رها کردم و دستمو به استکان گرفتم.کردم 

امتحانام تموم شدن . روزام شده بود  نی،کار ا الیفکر و خ. ختمیر گهید يچا هیبلند شدم و  زیم از پشت کالفه

 یانیاصال دوست نداشتم دوباره با استاد ک ست،یکردم که ژوژمان ن یخدارو شکر م.مونده بود شونیکیو فقط 

 یکه تو تاکس ییمثل همه اون وقتا...  ریباز هم تحق... رمیکه دربارم کرد دوست داشتم بم ياز فکر. روبرو بشم

 يرو تیو دست مرد بغل دست یکن یرو تماشا م رونیمثل همون موقع که تو ب... عقب یاونم صندل ینیشیم

احساس ... دربارم کرد متنفر شدم یانیکه استاد ک ياز فکر... درست مثل همون برخورد ... شهیپاهات لمس م

 ...و احساس انزجار ... کنه یم خیمو به تنم س... باشم ازشونیضا نار ي لهیمن فقط وس نکهیا...  ریتحق

 یمختلف سر م يها تینشستم و لپ تاپمو روشن کردم، به سا ریتحر زیپشت م.خوردم و به اتاقم رفتم  مویچا

 .زدم

شناسه  یکه منو م یجواب بدم ؟ هر کس دیبا یچ يبردارم؟ نه برا! زنگ خورد، شماره ناشناس زیم يرو میگوش

 :گفتم دیتماس رو وصل کردم و با ترد! داره یکار واجب دیدوباره زنگ زد، شا. جواب ندادم. شماره ش رو دارم

 بله؟ _

 ریسالم وقتتون بخ _

 باشه؟ تونهیم یک! شناسم یشخص رو م نیا ایکردم آ یفکر م نیذهنم به ا يصدا گوش کردم و تو به

 شما؟ _

 .هستم  یانیک _

 نشستم ، دستمو مشت کردم یصندل يصاف رو ناخودآگاه

 سالم. نشناختم دیببخش _

 حالتون خوبه؟ _

 د؟یکارم داشت.ممنون _

تونم  یپشت تلفن نم یعنی.بهتون بگم  يحضور دیکردم اما با دایمشکلتون پ يراه حل برا هیراستش . بله _

 .منظورمو برسونم
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 .کرد یم دایپ دنمید يبودم اون بهانه برا يآدم فرار نیز امن ا یزدم، هر چ میشونیبستم و با دستم به پ چشمامو

 گوشتون با منه؟ _

 بله _

 مینیرو بب گهیهمد میتون یم یچه زمان _

 .بود شتریب تشیامن گهید يدانشگاه از جاها طیمالقات مح يبرا

 دنتونید امیمن پس فردا امتحان دارم بعد از امتحان م _

 ن؟یساعت چند امتحان دار.خوبه _

با . گشتم یبا چشم دنبال اسم امتحان فردا م. چسبونده بودم ، نگاه انداختم نهیآ يکه گوشه  يبرگه ا به

 :گفتم دنشید

 شهیصبح امتحانم شروع م 9ساعت  _

 خداحافظ.تو دانشگاه منتظرتون هستم  11پس من از ساعت  _

 خدانگهدار.ممنون _

تخت پرت کردم و موهامو  يرو ویگوش...  ایخدا.کردم  ینگاه م یبه گوش زونیآو يقطع کردم و با لبا ویگوش

 .دستم گرفتم  يتو

خارج شدم و پوشه  نترنتیاز ا. غلط کردم بهش رو انداختم گمیکنه راه حلش به درد بخور باشه وگرنه م خدا

چقدر .و به قول بابا زبون باز طونیدختر شاد و ش هی. لبم اومد يلبخند رو. باز کردم مویدوران کودک يعکسا

بچه  نکهیا.داد یم شنهادویپ نیهم مانزن عمو به ما شهیبرادر داشته باشم، هم هی ایخواهر  هیدوست داشتم 

 ...خواد یم يتنهاست، همباز

راست ..."ادهیدونه هم از سرم ز هی نیا "، "من وقت ندارم "بود که  نیا شهیجوابش هم.مامان مخالف بود اما

 .شدم ییاضافه بودن محکوم به تنها نیبه خاطر هم دیشا. بودم يادی، منم زگفت یم

 .روز به سرعت گذشت  دو

و  یآب یشلوار ل هیبا . دیرس یتا زانوهام م دمیپوش یمانتو مشک هی. شدم که برم سر جلسه امتحان  یم حاضر

کمتر جلب  ينطوریا. ساده یلیخ یلیخ دیساده بود، شا پمیت. هم برداشتم مویو آب یمشک فیک. یمقنعه مشک

 .دمیزود رس یلیخودم راه افتادم و خ نیبا ماش. کردم یتوجه م
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آسون  یلیخ. شروع کردم کیرو برگردوندم و از سوال  یبرگه ورود به جلسه م رو چک کرد، برگه امتحان مراقب

 ..بود

، مقنعه رو  دمیبه مانتوم کش دستمو. راه افتادم یانیامتحانم تموم شد، به سمت دفتر استاد ک 11ساعت  راس

دوست نداشتم . از لرزشش دستام رو به هم قفل کردم يریجلوگ ي، برا دیلرز یدستم م.سرم مرتب کردم يرو

 و آروم به در ضربه زدم دمیپشت در رس.دستم باشه يدرآوردم تا تو فمیک ياز تو یدستمال.متوجه بشه یکس

 دییبفرما _

 وارد شدم نییباز کردم و با سر پا درو

 سالم _

 نینیبش دییسالم بفرما _

خودم بهش . نداشتم يمعذب بودم اما چاره ا یانیدفتر استاد ک ياز حضور تو. نشستم یچوب یصندل نیاول يرو

روبروم نشست و من به در اتاق نگاه انداختم تا از باز بودنش . خوردم یرو زده بودم و حاال چوب کار خودمو م

 چرا سرمو بلند کردم دیفهم.میم شدچشم تو چش. مطمئن بشم

 کردم دایراه حل پ هی _

 .کردم یتوجهش جلب بشه عرق دستمو پاك م نکهیبدون ا. کردم یبود و فقط گوش م نییپا سرم

 .نه ایهست  یراه حل خوب ستمیاما مطمئن ن _

 اومد و از صحبت کردن باهاش احساس حقارت داشتم یاز اونجا بودن خوشم نم.زبون باز نکردم بازم

 دیکه ازدواج کن نهیراه حلم ا _

 دستشو بلند کرد که منو به سکوت دعوت کنه. شتاب سرمو بلند کردم  با

 .به حل مشکلش ازدواجه دنیداره، تنها راه حل رس یمشکل هیاز دوستان بنده  یکی _

قصد داشتم بعد از حرفاش بهش بگم که . حرفامو بهش بگم صبر کردم تا حرفش تموم بشه و تمام.کرد نگاهم

 .بسپاره یمنو به فراموش يو بهتره ماجرا مونمیراه حل مزاحمش شده بودم پش يبرا نکهیاز ا

بود که تا  نیپدر بزرگش ا تیوص.  هیهم نداشته، مثل شما از ازدواج فرار یتا االن ازدواج نکرده، پس طالق _

 .افتاده ریگ یبد مال تیاالن تو وضع یاز طرف. رهیگ یازدواج نکرده بهش ارث تعلق نم

 :فرستاد و ادامه داد رونیرو ب نفسش
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. هم خرما رو دیشه هم خدا رو داشته باش ینم.دیمهر طالق به خواستتون برس هیازدواج و  هیبا  دیتون یشما م _

 هی ریبا هم ز یحت دیهم مجبور بش دی، شا دیریحل بشه و طالق بگروز عقد مشکل دوست من  يفردا دیشا

 .دیریو باهام تماس بگ دیرو بکن فکراتون دیبر.گفتم یم دیبود که با ییزایهمه چ نایا. دیکن یو زندگ دیسقف بر

داشت،  سکیاما ر. شه هم خدا و هم خرما رو داشته باشم یاعتقاد داشتم که نم نیمشغول شده بود، به ا فکرم

 يداشته باشم بهم دست دراز نانیمرد اعتماد کنم و وارد خونه ش بشم و اطم هیچطور به .بزرگ سکیر هیاونم 

 کنه ؟ سرمو بلند کردم ینم

 ن؟یشما چقدر به دوستتون اعتماد دار _

 .گذرهیتو ذهنم م یچ نهیخواست بب یم دیشا.کرد  زیکرد، چشماشو ر نگاهم

 .هم خودش و هم خانوادشو . شناسمش یم یاز بچگ ،یلیخ _

 تکون دادم سرمو

گفت به نفع هر دوتون  یم. تماس گرفت و موافق بود شبیموضوع رو با اون هم مطرح کردم، د نیمن ا _

 هم بگم نوینرفته ا ادمیدر ضمن تا .نیرس یم نیخوا یکه م يزیهست و به چ

 رفت زشیبلند شد و به سمت م یصندل از

 متونیفرصت نداره و بعد از تصم ادیز.ها بهم جواب بده، اما اون هم مثل شما دودل بود  نیقرار بود زودتر از ا _

 شرط داره يسر هی.نهیشما رو بب دیبا

 نگاه کرد بهم

و بعد  دیپس اول با هم به توافق برس. دیداشته باش یطیشرا شنهادیفکر کنم شما هم در صورت قبول پ _

 .ندوستم به خانوادش بگه تا قدم جلو بذار

 .اومدم رونیرو تکون دادم و از دفترش ب سرم

 دیبا.ومدی یشناختم ترس به دلم م یاون آدمو نم نکهیبود اما از ا یخوب شنهادیپ. گفتم یشرطمو بهش م دیبا

 .خوره یبعدش به درد نم یمونیخوب فکرامو کنم، پش

** 

 واریدادم و به د یدستم تاب م يتو ویگوش.رمیبگ میتونم تصم ینم نمیکنم، تا پسره رو نب یروزه دارم فکر م دو

قفل صفحه رو باز کردم و شماره  دم،ینرس يا جهینت چیفکر کردن به ه نهمهیاز ا. کردم یاتاقم نگاه م ییروبرو

 :گفتم عیسر د،یچیگوشم پ يتو نیبوق صدا بوق ماش نیبعد از دوم. رو لمس کردم یانیاستاد ک
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 سالم_

 سرد و محکمش جواب داد يصدا با

 سالم _

 .استاد ، دالرام پاکرو هستم _

 بله شناختم _

 :دهنم مزه مزه کردم و شمرده گفتم  يتو حرفامو

و با  نمشونیبب دیبا. رمیبگ میتونم تصم ینم نمیراستش در مورد حرفاتون فکر کردم اما تا فرد مورد نظرو نب _

 . هیصحبت دو ساعته هم باشه کاف هیآشنا شم در حد  دشونیعقا

 : دیپرس. سکوت به حرفام گوش کرد  يتو

 د؟یرو اعالم کن تونیینها میتصم کشهیچقدر طول م نشیدیاگه د _

 دیشا نمیکه اول اون آدم رو بب نیاما بهم حق بد ستمیمخالف ن شنهادتونیبا پ. هم کمتر دیشا ایهفته  هیتا  _

 .نتونستم باهاشون ارتباط برقرار کنم

 رمیگ یخودم باهاتون تماس م.دمیو حرفاتونو انتقال م رمیگ یاالن باهاش تماس م _

 ممنون _

کرد؟  یقبول م یعنینگاه کردم،  نهیآ يدوبار خودمو تو. کردم یداشتم، از جا بلند شدم ، اتاقمو متر م دلشوره

کدوم . نمی،من هم میواقعا با هم باش ستیکنم ؟ ما که قرار ن شیآرا دیبا یچ يکنم؟ نه ، برا شیامروز آرا

به سمتش رفتم و شماره رو نگاه .زنگ خورد میگوش.کنه  یقبول م نیلباسمو بپوشم؟ اصال صبر کن بب

 .و تماس رو وصل کردم ارمیتا آرامشمو به دست ب دمیکش قینفس عم. خودش بود.کردم

 دوباره سالم _

 سالم _

 .دنبالتون ادیم گهیساعت د هیتا  د،یرو بگ یمشخص يجا هیفقط . دینیرو بب گهیقبول کرد که اول همد _

دونم  یم نکهیخوام، با ا یو کمک م زنمیکرد داد م تمیاگه اذ. باز و پر رفت و آمدو بگم يجا هیدادم  حیترج

 رنیگ یم لمیازم ف نیو فقط با دورب انی یجلو نم رممیچشمشون بم يشدن و اگه جلو رتیغ یمردم کشورم ب

چشمامو بستم و دنبال . خلوت بهتره يلذت ببرن، به هر حال از جابودن بهش نگاه کنن و  کاریکه ب یتا زمان

 :اطراف داشتم گفتم يابونایکه از خ يدانشگاهم و رفت و آمد ریمس يادآوریبشه، با  دایبودم که راحت پ ییجا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ٦٦ 

 .مونم یکنار رستوران مامان پز منتظرشون م. یطالقان ،یشمال عصریول _

 .رهینکرد تماس بگ داتونی، اگه پ دمیپس شماره تماستون رو بهش م.باشه _

 ممنون.باشه _

اگه بود درباره کجا رفتن و با . بود که از نبودن مامان خوشحال بودم يبار نیاول دیدر کمدمو باز کردم ، شا عیسر

 .کرده بودم یمشکالتمو ازشون مخف یبه اندازه کاف. کرد ، دوست نداشتم دروغ بگم یرفتن سوال م یک

از اتاقم .هم برداشتم یآب یدست فیک هی.سرم انداختم يرو یو شال مشک یبا شلوار مشک دم،یوشپ یمانتو آب هی

رژ کمرنگ گشتم،  هیدنبال . رنگارنگ يپر بود از رژا زشیم يخارج شدم و به سمت اتاق مامان و بابا رفتم ، رو

 .رفتم نییها پا هگذاشتم و از پل فمیتو ک مویگوش.  دمیلبم کش يکردم و رو داشیپ

بهتر  گهید يبه خودم نگاه کردم، از روزا نهیآ يتو يدر ورود يجلو. دمیپاشنه تخت پوش هیآب یعروسک کفش

دربست . که نقاب بزنم نهیخودم باشم بهتر از ا. دستم سمت لبم رفت، رژمو پاك کردم. بودم دهیلباس پوش

 يمنو رونیبودن و از ب ستادهیا صف يدم تومر. دمیساعت به محل مورد نظر رس میبعد از ن. نرسم ریگرفتم تا د

 يغذا "درش بود که با گچ نوشته شده بود يتخته سبز رنگ جلو هیبود،  یرستوران جالب. کردن یغذا رو نگاه م

 .ستادمیحرکت ا یب دمیکه شن يبلند يبا صدا. لبخند زدم هی!  "امروز دلمه

 سالم _

صورتمو  يچشماش درشت شده بود و تو. گذاشتم، نفسم بند اومده بود  نمیس يترس برگشتم و دستمو رو با

 :کرد، با مکث گفت  ینگاه م

 حالتون خوبه؟ ترسوندمتون؟ _

بهش  ینگاه کل هی. اومد شگاهیبه نما یانیقبل همراه ک يکه سر یخودش بود، همون. دادم رونینفسمو ب آروم

آرومم  يبا صدا. تنش بود  یبه همراه شلوار مشک دیسف رهنیو پ دیسف زیر يبا ردها یکت مشک. انداختم

 جوابشو دادم

 سالم _

 بهم انداخت یزد و نگاه کل لبخند

 نیدیبد ترس نکهیمثل ا_

 دستم محکم گرفتم يتو فمویانداختم و بند ک نییپا سرمو

 نه خوبم _
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 ؟ گهید يجا میبر ای مینک دایرستوران پ هیجا  نیهم... پارك کردم ، االن هم وقت ناهاره ییبد جا نویماش _

 من اشتها ندارم _

 شد و به صورتم نگاه کرد يجد

 کنم؟ تونیامروز بدون نهار راه شهیمگه م. خانوم دیینفرما _

رو  یکیبد و بدتر  نیب دیباالخره با هیاما چاره چ. باهاش همراه شم دمیترس یباشم، م يکردم جد یسع منم

 .کردم یانتخاب م

 ومدمیمنم واسه نهار ن _

 :رو نشون داد و گفت ابونیبا دستش خ. دیهم کش يتو اخماشو

 .میکن یدعوا م نیتو ماش میفعال بر _

رفتم و درو بازکردم ، اونم  نشیبه سمت ماش.بهش نگاه کردم"طرف نیاز ا "انداختم که با جمله نییپا سرمو

 .دور زد و کنارم جا گرفت نویماش

 اونجا؟ میبر.ه سرستوران سراغ دارم غذاش معرک هیمن  _

باشه  یخورد پسر مغرور و تخس یبه چهره اش م. با تعجب نگاهش کردم ! زدیو راحت حرف م یخودمون چقدر

 :گفت دینگاهم د يتعجب رو که تو. بود  یمیصم یلیاما رفتارش خ

 کنه ؟ یناراحتتون که نم. ترم  یمیصم نیمن با مادرم از ا د،یکن یعادت م _

 :دمیپرس دیکه به ذهنم رس یشد، سوال شتریحرفش تعجبم ب نیا با

 د؟یمادرتونو بخور يغذا دیریپس چرا نم _

قرار دادم و با انگشت شستم  فمیک ریدستمو ز. و کمربندو بستم دمیکمربندم اشاره کرد، خودمو سمت در کش به

 نکهیه نشد تا ازد یحرف گهید. کردم، به حالت نشستنم نگاه کرد ، ابروهاش گره خورد و راه افتاد یم يباز

 يگوشه  زیم هی. میرستوران شد واردکنارم اومد و با هم  نیشدم و بعد از پارك کردن ماش ادهیپ.میدیرس

بار بود که  نیکردم، اول یمن به اطراف نگاه م.گارسون برامون منو رو آورد .میو نشست میرستوران انتخاب کرد

غذاهاش هم مشخص بود که گرون و  متیبود و از ظاهر رستوران ق کیش یلیخ. رستوران اومده بودم  نیبه ا

 . کهیش

 من براتون انتخاب کنم نیاگه دوست داشته باش _

 نگاهشو به منو دوخت. کردم و سرمو تکون داد نگاهش
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 ن؟یستیبد غذا که ن _

 نه _

 ما اومد زیبلند کرد و گارسون به سمت م دستشو

 یکرم سوپ گوجه فرنگ _

 منو کرد نگاه به هیو

 تکه گوشت با سس نعنا و مخلفات _

نرفته بودم  يبود؟ تا به حال رستوران فرانسو یچ گهید نایا. کردم یاز حدقه در اومده نگاهش م يبا چشما من

 به چهره من کرد و لبخند زد ینگاه هی.

 بود یشکل نیم هم افهیبار با دوستام اومدم ق نیمنم اول _

 :گفتم  دیلرز یکه به شدت م ییو قورت دادم و با صداخودم اومدم و آب دهانم ر به

 کنم یتون اعتماد م قهیبه سل _

 شما ؟ ایرو بگم  طیحاال من اول شرا.نیش ینم مونیپش _

 نگاه کردم زیم به

 نیاول اسمتونو بگ دمیم حیترج_

 :متعجبش گفت يبا صدا هیصورتم ثابت موند و بعد از چند ثان يرو نگاهش

 .مجد نیرامت.هستم نیرامت.نیگفت یمسعود نگفته ؟ خوب زودتر م _

 تکون دادم سرمو

 .منم دالرام پاکرو هستم _

 :گفت  يجد يگفت و با صدا "اوهوم "

معموال خانوما حرف واسه گفتن  د،یشما اول صحبتاتون رو شروع کن دمیم حیترج.  تونییخوشبختم از آشنا _

 .پرسم یمداشتم  یدارن، هر جا سوال ادیز

 داد هیتک یکتش رو از تنش درآورد و به صندل. تا به خودم مسلط بشم  دمیکش قینفس عم هی

 .خوشش اومده بود یعنیپدر و مادرم هر دو پزشکن ابروهاشو باال انداخت و لباشو جلو آورد، . من تک فرزندم _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ٦٩ 

اما ... اما.ندارم  یمشکل مییخودم بودم و با تنها یاز بچگ. اس هیمادرم پزشک زنان و پدرم جراح چشم و قرن _

 .خُب خانوادم اصرار دارن که من ازدواج کنم

 شده بود تا از صداقت حرفام مطمئن بشه رهیبه چشمام خ د،یحرفم پر وسط

 د؟یازدواج کن نیشما چرا دوست ندار _

 شدم يمنم جد.بود يکردم، جد نگاهش

 د؟یدون ینم یعنی _

 :داد ، گفت  هیکت زیرو به م دستاش

 .کردم یدونستم سوال نم یاگه م.نه  _

 کردم یم يانگشتم باز با

 تونم بگم ینم _

 نیادامه بد: تکون داد و گفت سرشو

 يبرا. کنم دایزنونه پ طیدوست دارم کار کنم، البته اگه مح. هستم یارشد عکاس نیدون یهمون طور که م _

 درس خوندم بهش چشم دوختم یکنم، به اندازه کاف یمقطع دکترا شرکت نم

 ببرم نیلرزش صدامو از ب نیکردم ا ینفس گرفتم و سع. گفتم  یم دیبا

 دیزنا رو داشته باش هیازم انتظارات بق دینبا _

 :چشم دوخت و گفت  زیبه م. مختلف نگاهم کرده بود يهم رفت، از اول حرفام تا االن با حالتها يتو ابروهاش

 منظورتون غذا پختن و خونه جارو کردنه ؟ ؟یچ یعنی _

 :ترس تو دلم اومد، با وحشت گفتم هی

 م؟یبر شیمگه قراره تا اونجا پ_

 یبه رستوران نگاه کل. کرد، نوع فکر کردنش جالب بود یم يداخل دهنش برد و با زبون باهاش باز نشوییپا لب

 :انداخت و گفت 

تعارف و خجالت رو کنار .دیبگ قیمنظورتونو دق.ن شروع کنم تا م دیرو تموم کن حاتتونیبهتره شما توض _

 .دیتو لفافه حرف بزن نیکه االن بخوا ستین یشوخ یزندگ. دیبذار

 انداختم نییهم قفل کردم و سرمو پا يتو دستامو

 هیمنظورم رابطه زن و شوهر _
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 .قرارشون داد رفت زیم يرو نکهیبعد از ا.سوپ ها رو آورده بود.شد و منم ساکت شدم کینزد گارسون

 حرفاتون تموم شد؟ _

 بله _

که مادرم  نهیخورم ا یخونه غذا نم نکهیا لیدل.خانواده چهار نفره هستم، خواهرم ازدواج کرده هیمن بچه اول  _

االن .حرف زور برم نه  ریز نکهیپدربزرگم بود که ازدواج کنم، نه ا تیوص. موضوع ازدواج نیسر هم. باهام قهره 

 .ارمیارثمو بدست ب دیو با ستیروبراه ن ادیز میصاداقت تیوضع

البته نه در اون حد  م،یهمه با هم راحت. چند وقت که با من قهر کردن نیبه جز ا م،یخانواده شاد هیگفت  شهیم

اما  ستمیخود منم اهل دعوا و قهر ن.میندار یتو حرف زدن و جمع شدن مشکل.بغل کنم  موییکه برم دختر دا

 یبه شدت عصب گهید ينشم اما جا یبمواقع عص یتو بعض دیداره شا تیبه موقع یشدن بستگ یعصب يدرباره 

 يرفتم،بعدشم که بهانه راه انداز یم شیتا آخرش پ دیفرار از ازدواج با يبرا یعنیعمران دارم ، يدکترا.بشم 

که پدر  یهام و پول خودم و پدرمه و البته پول ییشرکت دارم که سهامش از دا هی. اومد شیمسائل پ هیکارو بق

 .کرد يگذار هیبزرگم سرما

 دیکش قینفس عم هی

. نیباش دهیلو بره، فکر کنم شما هم با من هم عق هیخانوادم قض يدر مورد انتظارات راستش دوست ندارم جلو _

 دیگه موضوع به ازدواج کشاما تو خلوتمون ا. شهیهم م شتریبلعکس، ب شهیکمتر که نم يریسختگ يچون اونطور

 میسقف رفت هی ریو ز

 دستم اشاره کرد يجلو ينگاه بهم انداخت و به کاسه  هی

 .زنمیتا من حرف م نیسوپتون رو بخور _

 :نه ، گفت  ایمردد بود که حرفشو بزنه . و به دست گرفتم  قاشقم

 تونم راحت حرفمو بزنم ؟ یم _

 :کردم و گفتم نگاهش

 بله _

 ؟ نیش یناراحت نم _

 یسع.حرفش  دنیشن يبدنم گوش شده بود برا يهمه . زنه  یکردم نبضم آروم م یداشتم، احساس م استرس

 صاف نشستم و به سوپ نگاه کردم یصندل يرو. دور بمونه  زشیت يکردم لرزش دستم از چشما یم
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 ناراحت بشم؟ دیچرا با _

 دیکش یم تهخیبه هم ر يانداخت و با قاشقش تو کاسه شکلها نییپا سرشو

و تو خونه من  نیاگه دختر باش.به نفع خودتونه  نیا.نیاریمن از پزشک زنان برگه ب يخوام برا یازتون م _

 .رمیگیتمامشو به عهده م تیمن مسئول ادیب شیبراتون پ یمشکل

ناراحت  دیفهم. مانتومو تو مشتم گرفتم نییقاشقو رها کردم و پا.شهیکردم از سرم داره بخار بلند م یم احساس

 شدم، نگاهم کرد

 نیش یناراحت نم نیگفت _

 ناراحت نشدم _

 گه ینم نویا افتونیاما ق _

 :که بخواد منو قانع کنه گفت  يبا لحن آرومش جور. انداختم و سکوت کردم  نییپا سرمو

 يزی، از االن قول بدم چ امبرمیپ وسفیمن نه خواجه هستم نه . گفتن جنگ اول به از صلح آخر میاز قد _

جنس مخالف هم  میو چه نخوا میچه بخوا! من مردم و شما زن  اد؟یاز نظر شما با عقل جور در م شه؟ینم

هستم و نه خدا رو  وونهیهم بگم که من نه د نویاما ا. میبش گهیاحتمال وجود داره که جذب همد نیو ا میهست

کنم و پرتتون کنم  يو با شما سپرر یزمان هیکه  ستین نیحرفا ا نیقصد من از گفتن ا. دارم سمیشکر ساد

موضوع از  نیبه خاطر هم ییجورا هیو  ستمین يزیچ نیوگرنه منم االن طالب همچ گمیدارم احتماالتو م رون،یب

 .کنم یم یلو از ازدواج شونه خا ادیجنس شما بدم م

 :از نفس راحت من اونم آروم شده بود ، گفت . دمیکش یراحت نفس

 .غذاتون سرد شد _

 یداشت نگاهم م.لبم اومد يرو يلبخند. به دست گرفتم و شروع کردم به خوردن، واقعا خوشمزه بود قاشقو

 کرد، لبخند زد

 .میشدن و قهر با هم حرف بزن یعصب يبه جا دمیم حیترج.ستمیاول صحبتام هم گفتم، دنبال دعوا ن _

من  يخوشم اومد که اونم از همجنسا نیا اما از. از خوردن غذا ، منو به خونه رسوند ؛ غذا فوق العاده بود بعد

چند بار که به . کرد یرفتار م یاز اخالقش هم خوشم اومد، گرم و خودمون. ومدی یپس سمت من نم.ادیبدش م

به دست بردن داخلش نداشت ، مژه  ياعالقه  ایپر که گو يابروها! شد گفت جذابه یشدم م قیچهره اش دق
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 دیبا.قرار شد سه روزه خبرش کنم تا اقدام کنه... ومدی یبهش م ششیه ر، ت یتونیهاش بلند بودن و چشماش ز

 شد؟ یم! دنبال برگه سالمت؟ رفتمیم

 

 : نیرامت

 یعنی ومد،ی یبه نظر م یلبم بود، دختر خوب يزدم و به سقف نگاه کردم ، لبخند رو هیتک میتیریمد یصندل به

نکرده  شیبازم آرا رهیقرار م هیدونست داره سر  یم نکهیبا ا. شد که خوب باشه یباعث م نینبود و هم هیمثل بق

 يو دخترونه ، چشما يقهوه ا ي، ابروها ودخوشم اومده ب ششیبدون آرا ياز چهره . خوب بود پشیبود، اما ت

 يصدا. رو گرفتم  يبرداشتم ، شماره مهد موینگاه انداختم و گوش زیبه م. درشت يبا لبا یمعمول ینیو ب یطوس

 دیچیگوشم پ يآروم اما کالفه ش تو

 سالم _

 دپرس ییسالم به پسر دا _

 کرده بودم دایدختر خوب پ هیبودم و برات  دهیخوبه من جور تو رو کش. سالم و درد _

دست منو تو گردو  نیخواست یو خانومت که م یخودت یپس مقصر اصل يکه به من خبر نداد يتو اشتباه کرد _

 نیبذار

 يمزاحمم شد هیحرفت چ.خوب  _

 گهیپس قطع کنم د _

 يسگ بد يصدا زدمتیانقدر م يبود نجایحوصله تو رو ندارم ، ا _

 :کردم و گفتم  يخنده ا تک

 بابا نشه یبپا زنم ب شتره،یمن زورم ب _

 :استفاده کردم و گفتم تیموقع نیمنم از ا. اش گرفت خنده

 خبر دست اول دارم نجایا ایپاشو ب يمهد _

 خورن یخودتن، به درد من نم خبراتم مثل _

 نشستنم رو عوض کردم و لبخند زدم حالت

 شمیدارم دوماد م _

 :گفت  دیاز خنده من با شک و ترد.  دمیبلند خند.زد یاز حرفم تعجب کرده بود که حرف نم. کرده بود سکوت
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 گه؟ید یگفت یدروغ م _

 . هیدروغم چ _

 هست یک _

 یگ یبه انتخابم احسن م شینیاگه بب. يخواستگار میبر گمیم نایشد به مامان ا یاوک.قراره فردا جواب بده _

 دیخند یبار اون بود که م نیخوردا یاصال به من نم یکه برام در نظر داشت یاون یفهم یتازه م

 که دلتو برده هیچه شکل نمیدوست دارم بب. میهمه هست ،يخواستگار میریم یما خانوادگ. پسر  يپس وا داد _

 نمتیب یباشه پس م _

 خداحافظ شاه دوماد _

مامان هنوز باهام سر . امیدر ب یفیبالتکل نیکاش زودتر جواب بده از ا.شدم یم گریباز دیگرفته بود، با خندم

سرمو تکون . ننیکه خبرچ نهیزنا هم یخوب.دهیخبر م لیاالن شراره به کل فام.و رفتاراش کالفه م کرده نهیسنگ

 .برداشتم و از دفترم خارج شدم  لمویدادم و با لبخند وسا

** 

کرد  یفکر نم.کرد یمامان بود، صبح باهام آشت. بستم، در اتاق باز شد یبودم و دکمه هامو م ستادهیا نهیآ يجلو

 . میهمه قرار بود ازدواج کن الیازدواج کنم، البته به خ

 نه ایگل رو آماده کرد  نیزنگ بزن بب ن،یرامت _

 میساعت وقت داشت هی.دستم نگاه کردم يتو یِساعت مچ به

 يکرد دابتویسرخاب و سف ؟يشما حاضر.زوده ، حواسم هست که جا نمونه _

 از بازوم گرفت شگونین هیزد و  لبخند

 ه؟یکارا چ نیخودم ا يشدم برا يرمردیمامان پ يآ _

 يمن بچه ا يبرا یهر چقدرم بزرگ بش _

ادکلن مخصوص  کمیشلوارم مرتب کردم ، کراواتمو برداشتم، بعد از بستنش  يرفت، بلوزمو تو رونیاتاق ب از

 .رفتم  رونیکتمو تنم کردم و از اتاقم ب.شدم یخنک و سرد بود، سرحال م.خودمو زدم

 ن؟یمامان، بابا آماده شد _

 دیپوش یداشت کتشو م بابا
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 رسن یآره ، االن ترانه و مهرداد هم م _

 تکون دادم سرمو

 ؟ انیم ایک گهید _

 هم خودشو دعوت کرده يمهد.و خانومش  دیخاله و شوهرش، عمو جمش.ها و زناشون ییدا _

 یمنو نگاه م یک.شنیهمه سرگرم اون م ،یچیه گهیاون وسط د ارهیرو م کایبچه ،االن ن نیامان از دست ا _

 کنه ؟

دادم تو  حیردن، ترجک یخودشون فکر م شیپ یچ. با تعجب نگاهشون کردم دنیو بابا با هم خند مامان

 :ذوقشون نزدنم پس گفتم

 .رسن  یهم م هیبق میریتا دسته گل رو بگ میبر _

تر به  ینیریبسته ش هیو  یفروش ینیریش میآماده بود و فقط حساب کردنش مونده بود، از اونجا هم رفت گل

هم با  هیبق.عقب، دست گلو به دست گرفت یبابا کنار دستم نشست و مامان صندل.  میمامان گرفت قهیسل

 .میبا هم همراه بش مهه میو منتظر شد میدیدور نبود، رس ادیز ریمس. ومدنی یدنبالمون م ناشونیماش

 اومد شمیباز پ شیبا ن يمهد

 شم؟ یگفت من عاشق نم یبود م یک. یاسب وحش يا يباالخره رام شد _

 . دیکاراتون دست بردار نیکه امشبو از ا دیبه جفتمون توپ ییجوابشو بدم که دا خواستم

 ریخ! ایزنگ درو فشار داد و بزرگترا اول وارد شدن و دسته گل رو به دست من دادن که تو بمون آخر سر ب مامان

نگاه  هیباالخره نوبت من شد و وارد راهرو شدم، . ادیبذارم برم حالشون جا ب گهیم طونهیش.سرم من دومادم 

از فکرم خندم گرفته .میموند یم دیما باشه تا فردا با تیهم اندازه جمع تشونیاگه جمع! نچند نفر نمیکردم بب

 ساله بود، فکر کنم پدرش باشه 50مرد  هینفر  نیجلو رفتم ، اول. بود

 دیسالم خوب هست _

 دیسالم پسرم خوش اومد _

کم بود اما  ششی، آرا دمشید یم شیبار با آرا نیاول يبرا. دمیکردم و به خودش رس یمادرش هم احوال پرس با

 .شدم یبودمش متوجه م دهیمن که قبال د

 ن؟یسالم خوب _

 دییبفرما. سالم، ممنون خوبم _
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و بعد از  يشد یم منیوارد نش يورود يخونشون بزرگ بود و بعد از راهرو.که خانوادم رفتن راه افتادم یسمت به

پدر  هیشب یلیخانوم و آقا که خ هیدختر و پسر و  هیمهموناشون اونجا بودن، .قرار داشت  ییرایاون سالن پذ

 :آروم گفت مکنار گوش. نشستم يبا اونا هم دست دادم و کنار مهد.دالرام بود

 تاتار اومده لیبنده خدا فکر کردن ا! ها  ادهیز یلیما خ تیجمع _

 ؟يبچه ت اومد با زن و یچ ياالن برا. يوسط نخود شد نیتو ا _

گوشه  هیبزرگترا در مورد مسائل مختلف گرم صحبت شدن، خانوما هم . غره رفت و روش رو برگردوند چشم

عموش  يبچه ها میدیدالرام و اون دختر و پسر که فهم.میهم نشسته بود شیپ يجمع شده بودن و منو مهد

 دهیهم فهم يدست من مونده، مهد کرد انگار ارث باباش یپسره چنان نگاهم م. ما نشستن يهستن روبرو

 :آرومش گفت  يبا صدا يبود

 پسره خاطرخواهش بوده ؟ نینکنه ا گمیم _

 دربارش نزده یدونم، حرف ینم _

 :متعجبش گفت  يهاج و واج نگاهم کرد و با صدا يمهد

 ؟ نیدوست بود گهیمگه با همد _

 :و گفتم  دمیتو صورتش پوف کش. داشتم چنان بزنم تو سرش که از جاش بلند نشه دوست

 میرفت ییقرار آشنا هی ؟یشناس یآخه احمق تو مگه منو نم _

 یمن سخن گفتن از چهره پدرش م ییو دارا یلیبزرگترها رفتن سراغ اصل مطلب و درباره مدرك تحص باالخره

هم از نظر چهره . میومدی یبه هم م.کرد یکرد که ما رو به هم معرف یمسعود کار خوب. خوندم که خوشش اومده

بابا از . کنن یها مخالفت نم خانوادهبا هم فاصله نداشت، معلوم بود  مونیلیو هم مدرك تحص میسطح بود هیدر 

 سرمو تکون دادم و بلند شدم.پاکرو خواست تا با دالرام برم به اتاقش و حرف بزنم  يآقا

 یبا اجازه همگ _

 :با لبخند گفت  پدرش

 پسرم دییبفرما _

و بازش کرد، منتظر شد تا  دیدر وسط سالن باال رس هیبه .سمت پله ها رفت و منم به دنبالش راه افتادم  دالرام

 :من وارد بشم با دستم داخل اتاق رو نشون دادم و گفتم 

 اول خانوما د،یدار اریاخت _
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کردم که  یداشتم دور تا دور اتاقشو نگاه م. اتاقش اصال مناسب سنش نبود. سرش وارد شدم و خشکم زد پشت

 دیکش رونیب رشویتحر زیم یصندل

 دییبفرما _

 نمیبه تخت اشاره کرد که بش و

 .تتونیالبته با توجه به شخص. باشه یو مشک رهیت يکردم تم اتاقتون قهوه ا یفکر م _

 انداخت نییپا سرشو

 نده رشییخودم از بابا خواستم تغ. نه _

 .مورد صحبت کنم نیآروم و لحنش برداشت کردم دوست نداره در ا يتکون دادم و از صدا سرمو

 دمیمونده گوش م یاگه باق... یثیحد...  یحرف د،یخُب شروع کن _

 .صورتم نگاه کرد، چهره اش معصوم بود  به

 ...کنم، منظورمـ یل مخونه هم هر شب در اتاقمو قف نیمن تو هم _

 حرفشو ادامه بده نذاشتم

 نیکن ینم نکارویمن ا يتو خونه  _

 :از اون حالت خارج بشه گفتم نکهیا يشده بود برا رهیواکنشم رو نداشت و با چشماش بهم خ نیا انتظار

من در بزنم بعد شما قفل درو باز  ستیزشت ن... خواب بود... يخونمون، شما حموم بود ادیسر زده ب یکی دیشا _

 دیکن

 شدم رهیبه اتاقش انداختم و به در خ گهینگاه د هی. تکون داد سرشو

 .خودتونه یشخص میندارم، حر یاما با بستن در بدون قفل مشکل _

 تا خاطر جمع بشم دیدوست دارم درباره اون موضوع هم قول بد _

 :نبودم بهش حمله کنم،گفتم  یکرد؟ من که روان یموضوع فکر م نیچرا انقدر به ا ه،یمنظورش چ دمیفهم

طرفه  هیکه از رابطه ...شناسم  یحداقل من نم... وجود نداره يمرد چیحرفمو بزنم، ه گهیجور د هی دیبذار _

دو جلسه که  نیاز نظر شما من مشکل دارم؟ تو ا.داشته باشه سمیو ساد یمشکل روان نکهیمگه ا. ادیخوشش ب

 ها رفتار کردم؟بهم نگاه کرد یروان هیشب نیدیمنو د

 کردم هیپاهام گذاشتم و بهش تک يساعدمو رو نیدر هر صورت شما مرد _

 به خودش اومد هیدرشت شد، بعد چند ثان ؟چشماشیسمت من چ يبر فرض محال اگه شما اومد _
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 شهینم یعنی...نه ... من  _

 و فکر کردم دمیدستمو به هم کش کف

بد  شیلباس ناجور، آرا... دیبش کمیشما باعث تحر دیشا دیدونست یسمت شما، م امیمن م دیگیخُب شما م _

 کنه یم کیمردو تحر هی نایباالخره ا...

 دیحرفم پر وسط

 گردم یتو خونه نم ينطوریمن ا _

 تکون دادم سرمو

تونم  یرو نم یاما دست دادن و موارد سطح. دیپس رهاش کن نهیاگه دلشورتون ا.ستین یاز طرف من مشکل _

 .کنن یها باهاتون رفتار کنم شک م بهیاگه کال مثل غر شناسنیخانوادم منو م رمیفاکتور بگ

حقوق و خونه ازم سوال بپرسه اما به  يانتظار داشتم درباره ! بود  نیحرفاش و دغدغه اش هم. تکون داد سر

پدرش به دالرام .همه به ما زل زده بودن. میحرفامون که تموم شد، از اتاق خارج شد. سواالت اکتفا کرد نیهم

 :شد و با لبخند گفت رهیخ

 شد یدخترم چ _

 هم با لبخندش جوابش رو اعالم کرد دالرام

 .میو درباره زمان عقد صحبت کن میکن نیریرو پخش کن تا دهنمونو ش ینیریپس ش _

مدام به  يمهد. وفتهیارث م يکارادنبال  یرو زد و اعالم کرد بعد از مراسم عروس یخالص ریمحمد ت ییدا اونجا

 یسع نیهم يوجب چه صد وجب برا هیکرد تا واکنش نشون بدم، من که آب از سرم گذشت چه  یمن نگاه م

جشن  هیشد تا آخر هفته  نیقرار بر ا. نکنم که بهم مشکوك بشن یخودمو حفظ کنم و حرکت يکردم خونسرد

که به دالرام گفتم  میرفت یم میداشت. ماه آخر تابستون انداختن يرو برا ی، عروس میو عقد کن میریبگ یخانوادگ

: 

 حلقه دیخر میبعدش بر.میبد شیآزما میفردا صبح آماده باش بر _

 ی، بهش م دمید یبار خندشو م نیاول يبرا.کردن ، دالرام هم خندش گرفته بود یبه دهن ما دو تا نگاه م همه

 :انداخت و گفت یبهم نگاه.ومدی

 ح ساعت هفت منتظرمباشه صب _

 مامان تا نشست ، شروع کرد. میشد نایتموم شد و سوار ماش یخداحافظ
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 .بیو نج ایدخترِ که هم خوشگل بود هم با ح.بده مسعودو ، چقدر خانوادش خوب بودن  رشیخدا خ _

 :خنده گفتم با

 آخه؟ يکرد دایاز کجا شناخت پ. دنتیمامان دو ، سه ساعت شد د _

 دکر یمحل یب مامان

 اما مادر مراقب اون پسره باش.من از اول چشمم بهش بود. شناسن  یرو م گهیزنا زود همد _

 بار بابا صداش در اومد نیا

 اون چرا؟ _

 نگاهش کردم نهیخواد تو آ یفکر کنم خاطر دختره رو م _

 دختره نه دالرام _

 زد لبخند

 .چقدر امشب خوشحالم. عروسمِ  _

بعد از مدتها با آرامش . دمیتختم دراز کش يلباسامو عوض کردم و رو.راست به اتاقم رفتم  هیخونه و  میدیرس

 .دمیخواب

 

 :دالرام

چه . کردم یکه گذشت فکر م یلبم باال آوردم و به شب يپتو رو تا رو. برد یاما خوابم نم دمیتخت دراز کش يرو

 یاحساس م دایکه من کمبودشو شد يزیچ.. .هستن  یمیمشخص بود همه با هم صم! بودن یتیخانواده پر جمع

کت . لبم نشست يلبخند رو هی. بشهگفت کوفتت  یخوشش اومده بود، در گوشم م یلیخ نیاز رامت نایمب. کردم

 انینظرشو راحت ب. ترسم یاز رفتاراش م یاز رك بودنش خوشم اومد، اما از بعض. تنش بود يو شلوار سورمه ا

اگه . دادم متوجه بشه یاجازه م دیشد؟ نبا یآورد، مشکل من هم با منطق حل م یم یمنطق لیکرد و دل یم

 .امیکنار ب یبا موارد سطح دیبا ودگفته ب ؟یبهم بچسبه چ ای رهیدستمو بگ

کنار تخت برش  یعسل يِاعصابم بود ، از رو يرو میزنگ گوش... خوابم برد یک دمیفکر کردم که نفهم انقدر

 یخواب آلود و عصب يباز هم صداش بلند شد ، با صدا. دمید، محل ندادم و دوباره خوابشماره ناشناس بو. داشتم

 :گفتم 

 بله _
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 ریسالم ، صبح بخ _

کار باشه  یتونست انقدر ب یم یشناختم، ک ینم.چشم شمارشو نگاه کردم  هیصورتم گرفتم و با  يجلو ویگوش

 يبود تا چند تا فحش نثارش کنم اما قبلش برا خودمو آماده کرده. سحر زنگ بزنه و مزاحمم بشه يکه کله 

 :دمیپرس نانیاطم

 شما _

 نیرامت _

 یچ دیدونستم با یکلمات از ذهنم فرار کرده بودن و نم.تخت نشستم يحرفش مثل فنر بلند شدم و رو نیا با

 :بگم، با لکنت گفتم

_  ن؟ی؟ خوب نیشما هست... ا 

 ؟ يحاضر شد _

و خواب  جیبه زمان قرارمون مونده بود و من هنوز گ قهیپنج دق. دنبال ساعت تو اتاقم نگاه کردم.گرد شد چشمام

 آلود بودم، بلند داد زدم

 خواب موندم يوا _

 ومدی یخندش م يصدا

 رسمیم گهید قهیخونتونم تا چند دق کیپاشو خانوم ، زود حاضر شو نزد _

 حاضر شدم نیایباشه تا شما ب _

که از مامان کش  يهم وقت نبرد و در آخر رژ قهیحاضر شدنم ده دق.رفتم  ییطع کردم و به دستشوق ویگوش

تنم کردم و  یصورت يمانتو. لبام بکشم يبودم رو دهیرفته بودمو برداشتم که اگه بعد از خون گرفتن، رنگم پر

 نگ خورد، خودش بودز میگوش.شد یم اجیاحت دیمقدار پول برداشتم شا هیبه دست گرفتم،  مویمشک فیک

 سالم _

 ؟يسالم خانوم، حاضر _

 ؟ نیدیبله شما رس _

 در خونتونم يآره جلو _
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در . رو برداشتم  یبا پاشنه پنج سانت میصورت _ یکفش مشک. نشن داریرفتم که مامان و بابا ب رونیاز اتاق ب آروم

 بسته شدن در، سرشو باال آورد ولبخند زد يبا صدا. داده بود  هیتک نشیخونه رو پشت سرم بستم ، به ماش

 ریصبح بخ _

 ریصبح شما هم بخ _

 دییبفرما _

نه به اون !طور نیهم هم يسر نیمن باز نکرد ا يهم درو برا يعادت نداشت درو باز کنه ؟ اون سر کال

و  يقهوه ا رهنیپ.دمید پشویرفت ت یم نیداشت به سمت ماش. ادبانش یرفتار ب نیصحبت با ادبش و نه به ا

باز ابروهاش تو هم گره ... مثل دفعه قبل خودمو چسبوندم به در. و سوار شدم نیشلوار کرم، رفتم سمت ماش

 من یبرگشت سمتم و دستشو برد پشت صندل. خوردن

 من ترسناکم؟ _

 تکون دادم سرمو

 نه _

 . نی؟ راحت بش ینیش یاون گوشه جمع م یواسه چ _

داد و  رونیکمربندشو بست و دوباره بهم نگاه کرد، بازدمش رو ب.گوش ندادم تکون دادم اما به حرفش  سرمو

 :گفت

 میکن یجا تموم م نیهم يخوا ی، اگه نم ی؟ اگه ناراحت هیدختر خوب مشکلت چ _

تو دلم بود و  شهیترس هم نینبودم اما ا يدنبال لجباز. انداختم نییجابجا کردم و سرمو پا یتو صندل خودمو

 دیپرس یمن سکوت کرده بودم اما اون ازم سوال م.ضبط و روشن کرد و راه افتاد . ذاشت یم ریرفتارم تاث يرو

رفت و برامون نوبت  م،یبا هم وارد شد. شمب ادهیبا دستش نشون داد که پ م،یدیزود رس یلیخ. امیکه به حرف ب

 :گوشم آورد و آروم گفت کینزدسرشو . تا صدامون کنن میانتظار نشسته بود یصندل يکنار هم رو.گرفت

 یاز خودت بگ کمی يخوا ینم _

 .اما من سرم بلند نکردم.کرد یکرد ، حس م ینگاهم م داشت

 بگم؟ یچ _

 کنه یکنه، خوشحالت م یناراحتت م ،يکه دوست دار ییزایاز چ _

 بهش کردم ینگاه میو ن دمیکش قینفس عم هی
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 نیبا ماش مایسه هفته مسافرت نه با هواپ -دو شتریب یحت ایهفته  هیبرم .دوست دارم یلیمسافرت رو خ _

از مردم عکس .دوست دارم یلیرو خ یعکاس.برم و عکس بندازم ایدن يرو بگردم ، همه جا رانیبرم ا.یشخص

نفسمو . باشن يادیز يآدما برمدور و  نکهیرو دوست دارم ا یشلوغ. کنن یکه تو بازار کار م یاز مردم رمیبگ

 فرستادم رونیمثل آه ب

 .تنها بودم، چه تو خونه چه تو دانشگاه  شهیاما هم _

 خواست آرومم کنه یم. آروم بود صداش

حرفش رو  یمعن. بود  يکردم، جد ؟نگاهشیکن یخوش بگذرون قبول م یمدت که با من نیاگه بگم ا _

 :دمیخوش بگذرونم ؟ با تعجب پرس يبودم، چطور دهینفهم

 کرد یچشمام نگاه م ه؟تویمنظورتون چ_

هم باشه  یاگه مسافرت. يمتوجه شد يبا هم در رفت و آمدن، فکر کنم تو جلسه خواستگار شهیخانواده ما هم _

با  ،یچند وقت که با من نیا.  میهم خوشحال بش یکه با خوشحال میکرد یزندگ یطی، تو مح میریهمه با هم م

 ییخالم ازدواج کرده و سه تا دختر دا ردخت. هستن  یخوب يرابا ترانه و الله دوست شو ، دخت.خانوادم هم باش

 .کن حیِ باهاشون دوست شو و تفر یهم زن خوب يزن مهد.هم دارم  گهید

لبمو بهم فشار دادم و . نشه دهی، د رونیب ادیکرد از چشمم ب یبغضم که داشت حمله م نیلبخند زدم تا ا هی

دکتر اومد که کش رو . نشستم  یصندل يشمارمو دادم و رو. زدن شمارمون رو صدا .لبخند زد. سرمو تکون دادم

 :به بازوم ببنده گفتم

 شهیم دایمن رگم بد پ. نیراحتتر دیریاز مچ دستم بگ _

 :کرد و گفت ینگاه هی.دستم و مشت کردم . مچم بست  يرو باال کش

 !چقدر رگهات نازکن _

 برداشت گهیسرنگ د هی

تا  ومدچندی یپنبه رو فشار دادم اما بند نم.رگو انتخاب کرد و خون گرفت  هیرو بزن باال نتیآست یکیاون  _

 ینگاه هی نیرامت. سرمو تکون دادم و از اتاق خارج شدم."ادیزود بنده م نیبش رونیب "پنبه داد دستم و گفت

 دیبهم کرد و اخماشو تو هم کش

 ه؟یپنبه ها چ نیشده؟ ا یچ _

 :نشستم و آروم گفتم ششیپ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ٨٢ 

 .پنبه داده که بذارم روش ومدی ید نمخونش بن _

ازم گرفت و خودش  زیپنبه تم هی.دستم برداشت  يباور نکرد، دستمو گرفت تو دستش و پنبه رو از رو حرفمو

 :که گفت  ارمیدستش در ب يناراحت بودم، دوست داشتم دستمو از تو. دیلرز یدستمو فشار داددستم داشت م

 سردته؟ _

 به چپ و راست تکون دادم سرمو

 يبخرم بخور يزیچ هیفشار بده برم برات  نویا.نکنه فشارت افتاده  ؟يپس چرا لرز دار _

راحت تر باهاش ارتباط  گرانینسبت به د. لبم جا خوش کرد يلبخند رو. بود یرفتنش نگاه کردم، پسر خوب به

  .نبود لیدل یبرقرار کردم و رفتار و اخالق خودش ب

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

تو  دیخانوم اعالم کرد با هیکه  میرفت یم میداشت. میرو تموم کرد شهایاز خوردن معجون سرحال شدم و آزما بعد

سر  یکنه و کل یقبول م نیبود که االن رامت نیتو فکرم ا. انداختم نییسرمو از شرم پا. میکالساش شرکت کن

 بلند شد نیرامت يصدا. گرمم شده بود ردک یکه به ذهنم خطور م ییاز فکرا.ذاره یموضوع سر به سرم م نیا

 ؟يندار يخونه که کار يدنبال حلقه؟تو میبر _

لبخند زدم و سرمو باال گرفتم و . رفتارو ازش نداشتم  نیدار ، انتظار ا ینه پوزخند ،نه نگاه معن.کردم نگاهش

 :بلند مثل خودش گفتم يقدمامو بلند برداشتم با صدا

 دنبال حلقه میندارم بر ينه کار _

 هیاگه ...زد  یاگه پوزخند م...دیخند یاگه م...آره ... حرکت  هیفقط با ... آروم شدم م،یراه افتاد نشیسمت ماش به

به در  گهیباز کردم ، د نویدر ماش.وقت بهش اعتماد کنم  چیتونستم ه یزد تا منو خجالت بده،نم یم یحرف

 ایکه پول حلقه خودشو هم پرداخت کنه،  شه یداشتم ، نمو پول بر یخوب شد همراهم کارت بانک. دمینچسب

 دمیتو فکر بودم که صداشو شن.هم پول حلقه خودش نیپول حلقه خودمو بدم و رامت دیمن با

 ؟یبش ادهیپ يخوا ینم _

 و مغازه ها چشم دوختم ابونیتعجب بهش نگاه کردم و بعد به خ با

 حواسم نبود دیببخش _
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 يبا صدا میفاصله نگرفته بود نیبلندش راه افتاد ، هنوز از ماش ي، اومد کنارم و با قدماشدم ادهیباز کردم و پ درو

 :آروم گفتم

 مجد يآقا _

 نگاهم کرد دهیباال پر يو با ابرها برگشت

 ؟ هیک گهیمجد د يمجد ؟آقا يآقا _

 تو هم گره زدم دستامو

 صداتون کنم؟ یچ... شما... منظورم _

 ستادیمن ا یِقدم هی ياومد و تو جلوتر

 ينکنه پولتو گم کرد ؟یشیم ریکه سربه ز یکش یخجالت م یاز چ ریسرتو باال بگ _

هاش دقت نکرده بودم؟ به  یژگیکدوم از و چیچرا به ه.بلند کردم و به چشماش نگاه کردم ، قد بلند بود  سرمو

 شد رهیچشمام خ

 ه؟باش ن،یفقط بگو رامت.نه کمتر  شترینه ب نم،یتو رامت يمن برا _

 دهنمو قورت دادم و سرمو تکون دادم آب

 چشم _

 لبخند زد و ادامه داد هی

باور کن اصال ناراحت  یبهش اضافه کن يکه دوست دار یهر چ ای " زمیعز" ای "جان "هی یتونیالبته م _

 شمینم

 و به مغازه ها اشاره کرد دیچشم غره رفتم که بلند خند بهش

 دالرام، وقت کمه میبر ایب _

بلند سالم  يبا صدا نیمن آروم سالم دادم اما رامت میاز مغازه ها شد یکیبا هم وارد . لباش بود يرو يلبخند

 :فروشنده گفت . داد و با فروشنده دست داد

 در خدمتم_

 کرد یمغازه رو نگاه م نیتریداشت و نیرامت

 مینیازدواجتون رو بب يحلقه ها شهیم _

 ن؟یخوا یست م _
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 به من نگاه کرد نیرامت

 نشه یقاط تایکه جنس میمردونه ، زنونش کن ای يست دوست دار _

 اصطالحش خندم گرفتم از

 مردونه ، زنونه _

. فروشنده هم سرشو تکون داد .نیاریخانوم ب ي قهیبه سل یعنیبا دست منو به فروشنده نشون داد،  نیرامت

رو از جاش  شونیکیجلو رفت و  نیدست رامت.کردم یانگشتر ها روبرومون قرار گرفت ، تک به تک نگاهشون م

 .خارج کرد

 دستتو بده _

لبخند زد و من تمام مدت به . انگشتم جا داد يخودش دست چپمو بلند کرد ، انگشترو آروم تو.کردم  نگاهش

گشتم با ابروش به ان نه؟یواقعا اخالقش هم ایکنه  یم يباز لمیجلب نظر من ف يکردم که داره برا یفکر م نیا

 :اشاره کرد و گفت

 ادیچقدر به دستت م نیبب _

روش،  نیزرد بود با پنج تا نگ يانگشتر طال. بود نیحق با رامت. از صورتش گرفتم و به دستم دوختم نگاهمو

 منم لبخند زدم و سرمو تکون دادم. بود هیوسط بزرگتر از بق نینگ

 خوشگله یلیآره، خ _

 ؟ يدوسش دار _

 :ادم سمت فروشنده برگشت و گفت تند سرمو تکون د تند

 کدوم قسمته نتونیپالت يحلقه ها _

 ارمیمدالشو براتون م نیدتریاالن جد _

 که رفت ، نگاهش کردم فروشنده

 دیحلقه شما رو حساب کنم پس حسابا رو فراموش نکن دی، من با نیآقا رامت _

 هم گره خورد و به چشمام نگاه کرد يتو ابروهاش

 ي هیمهر طالق و مهر هی؟ فقط  یاما تو چ ادیب رمیپول گ یازدواج کل نی؟ من قراره با ا هیچه حرف نیا _

 . دهیکه پدرت خر شهیم يا هیجبران پول جهز ییجورا هیخودت که 
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احساس کردم برق بهم وصل . دستشو پشت کمرم حس کردم.حلقه ها رو آوردن .ام فرو کردم  قهیتو  سرمو

 سرمو بلند کردم و با تعجب نگاهش کردم. و ازش نداشتمحرکت ر نیشده اصال انتظار ا

 منو انتخاب کن يتو رو انتخاب کردم تو برا يکدوم قشنگتره ، من حلقه  نیدالرام بب _

 دست جلو بردم.چشممو گرفت  شونیکی.حلقه ها نگاه کردم به

 اس هیقشنگتر از بق نیا _

. میرفت رونیحلقه ها رو حساب کرد و ب. ومدی یتش مبه دس یلیانگشتش قرار داد، خ يزد و حلقه رو تو لبخند

 کمربندشو بست و راه افتاد. باز کردم و نشستم نویدر ماش.تر بود يضرور دهایخر هیحلقه از بق دیخر

 دالرام _

امکان  کیکوچ يدرسته گفته بود برخوردا. بود، به خاطر دستش که به کمر خورده بود ناراحت بودم نییپا سرم

.  میکن يبراشون نقش باز میکه بخوا نیرامت يمن بودن و نه خانواده  ينه خانواده  نجایاما ا میداره داشته باش

 .دستش رو به بدن من بزنه راهینداشت که بخواد راه و ب یلیدل

 منو نگاه کن _

 بود ينگاه کردم، جد بهش

 ؟ يناراحت شد یاز چ _

 دیکش قینفس عم. ندادم  جوابشو

 ؟يکرد یدو برابر ضرر م یدونست یم يمنو بخر ياگه تو قرار بود حلقه  _

 رفت ادمی میو نگاهش کردم، ناراحت دیباال پر ابروهام

 ؟يچطور _

 شد يعاد عیکش اومد اما سر کمی لباش

 نیواسه هم کننیرو دو برابر حساب م نیطال فروش ها پالت.که قرار نبود بخرم  دیمن حلقه طال زرد و سف _

 .ادیدر م یمعمول يگرونتر از طال

حرف  دهیم حیو ترج ستیحرفش افتادم که اهل دعوا ن ادی. کرد؟ اخالقاش خاص بود یم ينقش باز داشت

 ابونیخوب چرا نذاشت ندونسته پول حلقه رو حساب کنم ؟ دوباره نگاهش کردم و سرمو به سمت خ.بزنه

باشم  ینه من ناراض کهبرو جلو  ينجوریتا آخر هم ایخدا.  نهیلبم نشسته رو نب يکه رو يبرگردوندم تا لبخند

 :متعجب گفت  يبود که با صدا رهیدستگ يمنو به خونه رسوند ، دستم رو. ازت و نه تو
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 یستیبلد ن يداخل ؟ نکنه مهمون نواز امیب یکن یمنو دعوت نم _

 لرزش صدام باز شروع شد! گفتم  یم ینگاهش کردم ، چ.ثابت موند  فیک يرو دستم

 ..و مـ ستنیمامان و بابام معموال خونه ن _

دونستم داره  یبودم و نم دهیترس. گاز فشار داد يروشن کرد و پاشو رو نویحرفم تموم شه،دوباره ماش نذاشت

 رهیکجا م

_  پس نیریکجا م...ا 

 نداد جوابمو

 ؟ نیریکجا م نیدار نیآقا رامت _

 کرد نگاهم

 یخال نِیرامت ر،یشو فاکتور بگآقا _

 شدم ساکت

 ینم ست؟ین شیحال تیپسره مسئول نیگه ا یبابات نم وفتهیخونه فشارت ب يریم ست،یخونه ن یاالن که کس _

 خونه ؟ ارتشیبه دخترم نهار بده بعد ب دیرس یگه درکش نم

بگه ؟ اون اصال تو خونه  نویمن ا يبابا...  ادیو به دندون گرفتم تا اشکم در ن نمییفشار دادم ، لب پا فمویک بند

 که حاال بخواد نگرانم بشه ؟ رهیگ یازم م یسراغ

 يدالرام چرا ساکت شد _

 :گرفته گفتم يبا صدا. نکنم هیفشار دادم تا جلوش گر فمیکردم و ناخنامو به ک نگاهش

 .ممنونم  _

 از تعجب باال رفت ابروهاش

 چرا؟ _

 دهنمو به زور قورت دادم آب

 و نتونم غذا درست کنم وفتهیتنها تو خونه فشارم ب دینگرانه که شا یباره کس نیاول _

 هم گره خورده بود ينگاهش کردم ، باز هم ابروهاش تو دوباره

 نگران نباشن؟ هیاز بق شتریب شهی؟ اونا دکترن مگه م یپس پدر و مادرت چ _

 ...سیدالرام ه. ادیبه لبام زدم تا صدام در ن یباز مهر سکوت.کردم  سکوت
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 :نیرامت

 :نگه داشتم و رو کردم به دالرام گفتم نویماش یگرکیج يجلو

 گردمسرش رو تکون داد، به سمت مرد رفتم یبمون زود بر م نیتو ماش _

 دهیکش یدختر چ نیچونه م گذاشتم، ا يدستمو رو. گفت و مشغول کارش شد یبرام بذارچشم خیآقا ده تا س _

کارا، آقا جون به  ياول بود تو همه  تیمن اولو يخانواده برا.اون باشم يلحظه به جا هیتونم  ینم ی؟ من حت

 يتو گاهتی، جا التیاز شغل و تحص همترم یاجتماع گاهیداده بود که مهمتر از پول مهمتر از جا ادیما  يهمه 

 گهیجور د هی، دختر گفت دختر فرق داره یها و خاله و بابا م ییچقدر به دا ادمهی. خودته يقلب خانواده 

گل سر،  هی. آبنبات بخر هیبراش  يگرد یبر م رونیاز ب یاگه چهل سالش هم بشه دختره، وقت یدختر حت.ست

پسر  يپسر محبت هم خرج نکرد يچقدر اصرار داشت که برا. خوره  یضربه م یمحبت یپفک ، دختر از ب هی

گفت اگه  یم شهیهم. کنه یاز خونه جست و جو م رونیاونو ب نهیخوره اما دختر اگه محبت نب ینم یضربه عاطف

 .به گردن پدرِ ریتقص نیشتریخانواده خراب بار اومد ب هی يدختر تو

 یگرفتم م یدستش رو م نکهیکارش مشکل داشت، از ا يجا هی. فکر بود ينگاه کردم، دالرام هم تو نیماش به

 .دهیحالت ممکن ضربه د نیبه بدتر ایتا به حال با جنس مخالف نبوده  ای.  دیلرز

 .سفارشتون آمادست  دییآقا بفرما _

 نشستم و نگاهش کردم.در عقبو باز کردم و بسته ها رو قرار دادم .رفتم نیرو حساب کردم و به سمت ماش پولش

دالرام درشت شد و با تعجب نگاهم کرد، از صبح  يبود اما چشما یببخش تنهات گذاشتم حرفم کامال معمول _

 .نشست یلبش م يلبخند رو هیکرد و بعد  یگفتم تعجب م یکه م يبا هر صحبتم ، با هر کلمه ا.بود  نیهم

 .کنم یخواهش م _

 :گفتم طنتمیبا ش. رو بستم کمربندم

 .میبه سمت خونه که غذا بخور میخُب بر _

 !نداشتم  شیچرا؟ من که کار.بود دهیو رنگ از چهره اش پر دیلرز ینگاهش کردم، م یچشم ریز

 دیدالرام سرش سمت من چرخ _

 نگاهش کردم.بله ؟پشت چراغ قرمز ترمز کردم _
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 ينطوریا ياگه بنا باشه تو هر سر.میریسقف م هی ری، ز یمدت کنارم باش هیدالرام قراره  ؟یترس یچرا م _

آرومش  نکهیواسه ا.انداخت  ری؟لباشو به هم فشار داد و سرش رو به ز هیمشکلت چ. تلرمیکنم ه یفکر م يبلرز

 :کنم گفتم 

. نداره لیکنم وسا یمن آماده هست اما چون دوست نداشتم تنها زندگ يخونه بابام، خونه  میر یم میدار _

 .عادت ندارم دور و برم خلوت و ساکت باشه

رو به دستم گرفتم و شماره الله رو  میگوش.چراغ سبز شد و راه افتادم. و لرزش دستش کم شد دیراحت کش نفس

 دنده قرار دادم يحالت پخش گذاشتم و دستمو رو يرو رو ی، گوشلمس کردم

 نیسالم رامت _

 ؟یسالم ، خوب _

 مبارك باشه شاه دومادلبخند زدم.  یمرس _

 برات دارم یزحمت هی. یمرس _

 داد یداشت گوش م ری؟به دالرام نگاه کردم که تو سکوت و سر به ز یرحمته، چ _

 ما يخونه  نیایو کمند ب الیبا ل _

 افتاده ؟ یچرا؟ اتفاق _

 :گفت یو با خوشحال دیکش غیج هینینیبب کیخوام خانومم رو از نزد یم. نه  _

 ؟یگ یدروغ که نم _

 االن همراهمه ینه چه دروغ _

 . مییاونجا گهیساعت د میتا ن م،یایاالن م _

مامان خونه نباشه پشت  دیشا ن،یایب گهید میساعت ن کیساعت  کی. میکشه تا برس یعجله نکن ، طول م _

 .دیدر بمون

 انیب گمیپس به ترانه و شراره هم م.باشه _

منم آروم شدم ، دوست . لبش بود يرو يلبخند. رو قطع کردم و به دالرام نگاه کردم  یگوش نمتیبیباشه ، م _

 یفکر م دالرام يکردم و به حالت ها یم یسکوت رانندگ يتو.غول بسازه هینداشتم کنار من بترسه و ازم 

 :کردم و گفتم  كدر خونه پار يدونم چرا؟ جلو یداشتم نم تینسبت بهش احساس مسئول. کردم
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 در خونه رو باز کردم. کرد یشدم، به اطراف نگاه م ادهیپ نیشو از ماش ادهیپ. میدیرس _

 .داخل  میهم قدم شدم و رفت دباهاشییبفرما _

 ود، رفتم پشت در اتاقش و به در ضربه زدمسر به آشپزخونه زدم نب هی.ومدین ییمامان صدا _

. دیترس یباهام م ییاالن از تنها.به دالرام نگاه کردم .اتاق رو باز کردم نبود دری، مهمون دار یمامان خانوم _

 .گذاشتم سید يرو تو گرایبه سمت آشپزخونه رفتم و ج.کردم نگاهش نکنم تا آروم باشه یسع

رفتم و نون اضافه آوردم  خچالیبه سمت  دنیبچه ها هم رس میتا نهارمون رو بخور ایب ستن،ین نکهیمثل ا _

 بود ستادهیهمونجا ا.

 !دالرام  _

 یم. منم روبروش نشستم.نشست زیآهسته اومد و پشت م يبا قدم ها. اشاره کردم  زیرو باال آورد ، به م سرش

 :گفتم  نیهم يخواستم جو رو عوض کنم برا

 .شروع کن م،یدیخر ییگرایچه ج نیبب _

 یچطور م. االن هم راحت نبود نیاصرار نکردم لباساش رو عوض کنه، هم. آروم شروع کرد به خوردن آروم

کرد فقط قراره  یازدواج رو قبول کرد ؟ نکنه فکر م شنهادیاصال چرا پ اد؟یکنار ب طیخواست بعد از عقد با شرا

لقمه براش درست کردم و جلوش گرفتم ، با  هی!  میقدام کنطالق ا يو فرداش برا مینیرو بب گهیروز عقد همد

 :لبخند زدم و گفتم .تعجب نگاهم کرد

 نگاهم کرد.خوشمزه ترهبا لبخند ازم گرفت و خورد .مزش فرق داره  یکی نیا _

شد که تنهاش  یآشپزخونه معذب شدم اما نم يخودمم از نشستن تو. خوشمزه بود صداش بغض داشت.آره  _

 :مردد گفتم  نیهم يبرا ذاشتیما م يبار بود که پا به خونه  نیاول يبذارم به هر حال مهمون بود و برا

 نیا. نشم یدستمو مشت کردم که عصب. دی؟اشکش چک امیدخترا اومدن ب یوقت رونیبرم ب يخوا یدالرام م _

 گرفته جواب داد يبا صدا. کنه یم هیکار کردم که گر یمگه چ ؟يِچه رفتار گهید

 ! هیدونستم مشکلش چ یکاش م.نه کالفه شده بودم _

 تتیخوام اذ ینم گهیوقت د چیمهمتره؛ نه االن، نه ه ایدن يدالرام به خدا، به جون مادرم که واسم از همه  _

ازم سر زده  ییکنم چه خطا یفکر م. شمیناراحت م شم،یم تیجلوم قبول کن اذ ینیشیم ينطوریا یوقت. کنم

 .شترینه ب نیهمفقط  میخور یغذا م میدالرام ما مثل دو تا آدم دار. یکن یم هیکه گر

 .تکون داد و با دستش اشکش رو پاك کرد سر
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 لبخند زدم.کرد یو پسوند صدا م شوندیبار بود اسمم رو بدون پ نیاول نیرامت _

 از نوع جواب دادنم خوشش اومده داد که یلبش نشون م يجانم باز هم تعجب نگاهش و لبخند رو _

 ؟چشمامو گرد کردم مونهیم ينطوریاخالقت هم شهیتو هم _

 ينه اما باالخره با صدا ایبود که حرفش رو بزنه  ریبا خودش درگ. انداخت نییکنه ؟ سرشو پا رییمگه قراره تغ _

 :گفت یآروم

. بود دهیکش ریرو به تصو يزیچه چعکساش افتادم که  ادینگاهش کردم ،  ؟فقطیکن ینم يواسم نقش باز _

 :دادم و گفتم  رونینفسمو ب

 يزیهر چ. گنیرو بهت م تیو واقع ستنیاز خودشون بپرس، اهل دروغ و دغل ن. انیدالرام االن دخترا م _

لبخند زد و  هیبدون ترس، باشه؟ یراحت باهام باش الیمن ذهنت رو مشغول کرده ازشون بپرس تا با خ يدرباره 

 به چشمام نگاه کرد

 ...راستش ...راستش . يبود شمیپ نکهیواسه امروز ازت ممنونم، ا _

 ذاشت حرف بزنه یبغضش نم انگار

عادت ندارم به  نیهم يبرا.خودم بودم و خودم شهینبود که هوامو داشته باشه، هم یوقت کس چیراستش ه _

 .تکرار نکنم گهیبهم بگو تا د يکردم که ناراحت شد ياز رفتارا، اگه کار یلیخ

آبم  هیکنه  یجارو م زویم نیمونه، مخصوصا الله که کال ا یواسه ما نم یچیه انیبخور سرد شد االن م _

 زنگ بلند شد يصدا. خورد یروشآروم شده بود و با اشتها م

 . امیبخور تا ب _

 :صدا درو باز کردم و برگشتم تو آشپز خونه و گفتم یب.افتاده بود فونیآ يدخترا تو ریتصو

 .دخترا اومدن  _

در با شدت باز شد و . به سمتم اومد . با دستمال دور لباشو پاك کرد  دیبه مانتوش کش یجاش بلند شد و دست از

 سالن يالله خودشو پرت کرد تو

 :گفت يد زد و با ناباورلبخن. سالم، کجاست ؟به من نگاه کرد و سرشو به سمت دالرام چرخوند _

 .شده  بمونینص یچه عروس خوشگل نیبب يوا _

 برداشت ،دستش رو دراز کرد قدم
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 ،شما ؟دالرام لبخند زد و دست الله رو گرفت نمیرامت ییدختر دا. سالمه  19من الله هستم .سالم  _

 شد قیدالرام دق يجلو و تو چشما دیسالمهالله خودش رو کش 26.دالرام هستم _

 رهیتا از دالرام فاصله بگ دمیجلو رفتم و مانتوش رو کش.؟ خندم گرفته بود هیشمات چه رنگچ _

 .بود دهیبود که زودتر رس دهیالله دو.اومد کیهم از نزد هیبق يصدایزن منو خورد.برو عقب بچه  _

و باهاش دست  و کمند هم جلو اومدن الیل.باهاش کردن  یبودن، سالم گرم دهیو شراره که دالرام رو د ترانه

 .دنیدادن و گونشو بوس

 بود يبه به داداش گلم عقب رو نگاه کردم ، مهد _

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا _

 میکه فقط خودمون بشنو ییبا صدا. کار کنمسمتش رفتم ، دستشو گرفتم و به سالن نگاه کردم یپس کجا چ _

 :گفتم 

 زد یو بهم پس گردن دیکردم خند یم ییهمه خانوم احساس تنها نیا نیب. يخوب شد اومد _

 اگهیاما مطمئنم به من نرفت یرفت یدونم به ک ینم ؟یکن یلشگر دعوت م یباهاش تنها باش نکهیا يبه جا _

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم.شد  یتموم م یزد همه چ یدالرام م يحرفارو جلو نیا

قدم  ییرایغره رفت و به سمت پذگفته باشمچشم .زنم تو دهنت  یم یحرف بزن ينجوریخودش ا يجلو _

 برداشت

 دخترا دالرام رو دوره کرده بودن ، خندم گرفت.رفتم ییرایسمت پذ نبهیخوش اومد.سالم دالرام خانوم _

سرم قراره زن من باشه نه زن شما ترانه دستش رو تو هوا تکون  ریخ! کردم دعوتتون کردما  یعجب اشتباه _

 :داد و گفت

 نیهست یاضاف نجایاالنم ا. خودت شیپ يفکر کرد یمونه چبرو بابا، عروس خود _

 :لبخند زدم و گفتم .کرد ینگاهم م ینگاهم کرد، با قدردان دالرام

 :اشاره کردم ، برگشتم سمت ترانه و طلبکار گفتم يو به مهد رونیب میریما م.دیپس شما خوش باش _

 دالرام نگاه کردم بهیاریدرب يخواهر شوهر باز ي، خانوممو تو زحمت ننداز یراست _

.  دمشیگذاشتم و به دنبال خودم کش ي، لباسات رو عوض کندست پشت مهد رونیب میریما م.راحت باش  _

 قلبم آروم شد
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 :دالرام

 شد، به الله نگاه کردم دهیکردم که دستم کش یبه رفتنشون نگاه م داشتم

خانوما هم با من بلند شدن و دنبالم  هیسر تکون دادم و بق میاریمانتوهامون رو در ب میدالرام جون پاشو بر _

 دمیخواهرش رو کنار گوشم شن يصدا.اومدن

 .نیخونه ، تو برو اتاق رامت نیا ياتاق سابق خودم تو میریما م _

 دیلبخند مهربون به صورتم پاش هیتعجب نگاهش کردم که  با

شد ، چطور  شتریتعجبم ب نباریتو رو به اتاقش نبرده ا دیاومد یدونم وقت یم ،ینیاتاقش رو هم بب دیباالخره با _

 از اتاقا رو برام باز کرد یکیدر . دست از پا خطا نکرده نکهیاز برادرش مطمئن بود؟ ا نهمهیا

و  یشه وارد اتاق شدم و به تم آب یبگرد، ناراحت نم یاتاقشو دوست داشت يشم هر جا یمن مزاحمت نم _

تخت نصب  ياز خودش باال یعکس بزرگ.خودش بود يمرتب سر جا یهمه چ.دوختماتاقش چشم  يسورمه ا

کتابخونه ش  يتو قفسه ها يبه کتابها.کنم قیدربارش تحق شتریب دیبه وجود اومده با تیحاال که موقع.شده بود 

. اشتنهر سه ته مانده خنک د.نبود شتریسمت کنسولش رفتم روش سه تا ادکلن ب.بودن یدرس شترینگاه کردم، ب

 :گفت يالله با لحن بامزه ا.و الله بودن  الیشد، ل دهیکش نییپا رهیدر اتاق زده شد و دستگ

به کمکم  الیل. نکرده بود ؟لبخند زدم و سرم رو تکون دادم یمخف ينداشت؟ مواد يمورد ؟یاتاقش رو گشت _

 اومد

هر پنج نفر نگاهم .مانتوم رو باز کردم ياز سرم برداشتم و دکمه ها ؟شالمویکن یم یبیچرا غر اریلباساتو در ب _

 شونه ام گذاشت يترانه جلو اومد و دستش رو رو.کردن  یم

 نیمحبت ،نه با ا يحسادت نه از رو يبهت گفته ؟گفته بودن اما از رو ی، تا حاال کس یخوشگل یلیدالرام خ _

 رده بود جلو اومدک یکه خودش رو کمند معرف یکس. نه تکون دادم یسرمو به معن.لحن خواهرانه 

 :لبخند زد و ادامه داد  هیشده  بشینص یزن نیکه همچ نیخوش به حال رامت _

 شده به حرف اومدم بتینص نیمثل رامت يو خوش به حال تو که همسر _

 ؟الله جوابم رو داد هیچطور؟ مگه اخالقشون چطور _

 بهم نگاه کرد دیکه رس نجایبه ا يکه حرف ازدواجش تو خونه بود، بابا به مهد شیماه پ کی _

 بود ستادهی، داداش بزرگه منه و به شراره که پشت سرش ا يمهد _
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 :لبخند زدم  هی؟ ادتهیهم اومده بودن،  يمنه که شب خواستگار زیهم زن داداش عز شونیا _

 :و گفت  دیشراره خند کایدختر کوچولو هم داشتن به اسم ن هی ادی یم ادمیآره  _

 دستشو به نشونه سکوت باال برد اللهیدار یخوب يحافظه  _

 یرو نم ینبوده ؟ خاطر کس يبا دختر نیرامت:  دیکه اومد خونمون بابام ازش پرس يگفتم، مهد یداشتم م _

حرفش چشمام باز  نیبا ا.رابطه نداشته  یکس چیتا االن با ه نینه رامت: هم تو جواب بابا گفت يخواسته ؟مهد

و حداقل در حد محدود  یشد پسر باش یمگه م ؟یرابطه نداشته باش يبا دخترو  یشد پسر باش یموند ، مگه م

 دلم رو به زبون آوردم ؟حرفینبوده باش یبا کس

 :انداخت و گفت نییشراره سرش رو پا نبارینبوده باشه ؟ا یساله تا حاال با کس 32پسر  هی شهیمگه م _

بودن اما با  يدختر هیعاشق  شونیتو دوره کارشناس نیآقا رامت نکهی، مثل ا دمیشن زایچ يسر هی يمن از مهد _

 نرفتن ابروهامو باال انداختم و لبامو غنچه کردم یسمت کس گهیاون دختر د یمحل یب

 چه جالب ترانه به سمت من برگشت _

 .یکن ی، اما کم کم عادت م ياول جا بخور دیکنه شا یبا آدم راحت برخورد م یلیخ نیرامت _

 کلمه هم متوجه نشدم کیفاش کردم ، از حر نگاهش

 ؟یچ یعنی _

 نگاهم کرد طنتیرهبا ش یقربون صدقه مامان م یبوسه ، تو جمع کل یمثال تو جمع دست مامان رو م _

 نیحرف احساس کردم گرمم شده، رامت نیمثبت هجده باشهبا ا ي، واسه تو فکر کنم باال یزنش گهیتو که د _

 کمند اومد کنام نشست. ذاره یمطمئنم پا فراتر نم.به من قول داده 

همشون  ؟بهيایباهامون م م،یو بگرد میدخترونه بر میخواست دی؟ شا میشه شمارتو داشته باش یدالرام جون م _

 نگاه کردم و لبخند زدم

 دیترانه وسط حرفم پر نیآشنا صحبت کن هیو باهام مثل  نیباش یخاک نقدریکردم ا یوقت فکر نم چیمن ه _

اما من که خواهرش هستم طرف تو  رهیبلده چطور حقش رو بگ نیراستش رامت. یباش نطوریبا ما هم دیتوام با _

 نهمهیا ایباشه؟خدا. دوست نداره  یو کس يموند بیغر یفکر کن نجایا يایم یدوست ندارم وقت. رمیگ یرو م

 گهیجور د هیت و سرما سکو يما تو يبار اومدن و خونه  نجوریخانواده ا نیمحبت رو چطور هضم کنم ؟ چرا ا

جون بدم؟  دیصحبت با پدر و مادرم با يکنن و من برا یها راحت صحبت م بهیبا غر یآدما حت نیس؟ چرا ا
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دارن ؟  یآدما چ نیکنم؟ ا یهستم و تو اون خونه احساس حقارت م یکنم آدم بزرگ یاحساس م نجایچرا ا

 يهوا ينطوریا نکهیا! کنم به نوع بزرگ شدنشون  یباره حسادت م نیاول يبار آره برا نیواسه اول ایخدا

 .رو دارن گهیهمد

 .زنگ خونه رو فشار داد و ازم خواست حاضر شم تا منو به خونه برسونه نیهفت رامت ساعت

 رفتم نیرامت نیکردم و لبخند به لب به سمت ماش یتک تکشون خداحافظ با

 سالم _

منو  نکهیچقدر بابت ا.ازش اما نه مثل صبح  دمیترس یم. خوش گذشت نگاهش کردم .سالم دالرام خانوم  _

 لبخند به لب آوردم.شدم  ونشیمد نجایآورد ا

 لباش نشست يکردن لبخند رو ینداشتم باهام رفتار م يمثل خواهرا ،یلیآره خ _

 :گفت طنتینگاه بهم کرد و با ش مین هیشنومیم نویخوشحالم که ا _

حرفش لبخندم  نیزدن با ا شتیمنو پ رآبیز یفکر کنم کل! ینقشه قتل منو بکش ینیباهاشون بش يحاال نر _

 حرف ترانه افتادم که گفت پشت من ِ، طرفدارِ من ادی.پهن تر شد 

 نگاهم کرد نیرامت _

امروز . تا حرفم رو بزنم شهیسراپا گوش م نکهیا شم؟یم یچه حال گهیرو م "جانم " یوقت دونستیجانم؟چه م _

بهش  دیبا " امیدخترا اومدن با اونا ب یوقت رونیمن برم ب يخوا یدالرام م":بهم گفت یاز خودم بدم اومد وقت

آدم هم  نیا.تو گوشت  يکه هدفون بذار ستین کمتل نباریا.زوره  نباریا ،یعادت کن دیآره دالرام با ،یعادت کن

 کجا ، اونا کجا؟ نیا.هستن با اونا فرق داره، خانوادش محترم 

با خودم فکر کردم . و نه کمتر شتریلبخند جواب حرفم بود، نه ب هیخونتون ممنونم ازت  يمنو آورد نکهیاز ا _

پس از فردا هر روز  گنیم گن؟یم یحرف رو بشنون چ نیکه هر روز به دنبال ناموس مردم هستن ا ییاگه کسا

 ! ایب

من  ي دهیبا دل ند يخدا دار ؟یکن یکار م یچ ایخدا. رسوند و منتظر شد تا وارد خونه شدم و بعد رفت  منو

 .نذار  يتو که از مشکلم باخبر.نذار  ا؟یخدا رسمیکارا به کجا م نیبا ا دهیمنِ محبت ند ؟یکن یکار م یچ

** 

 و تماس وصل شد دمینوار سبز رنگ رو کش"مامان  "نگاه کردم میگوش به

 سالم مامان _
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 سالم _

 ن؟یخوب _

 ؟یی، دالرام کجا یمرس _

 دیکش قینفس عم هیچطور؟ ! خونه ام  _

 !يچند بار زنگ زدم خونه نبود ؟يظهر کجا بود _

و  يبلد بود ؟ینگران ش يقبال هم بلد بود ؟یشینگران من م یپوزخند ناخواسته رو لبم شکل گرفت، از ک هی

 مثل گل مراقبش بود دیگن با یکه مردم م يمن دخترم، همون دختر ؟ينگران نشد

گفت تنها تو خونه .در منو برگردوند ، برد خونه خودشون  ياز جلو نیخونه اما رامت میاومد شیبعد از آزما _

 !کار کنم؟ یمن چ وفتهیفشارت ب

شد دوست داشتم  یکه شروع مدخترا درد ماهانه م  هیمنم مثل بق. شده بودم  ياز قصد گفتم ، عقده ا آره

 :دیمردد پرس.  ارهیقورت دادن قرص دوست داشتم مادرم کمرم رو ماساژ بده ، حوله گرم ب يمامانم باشه، به جا

پوزخندها سخت شده ؟ سخت تر از کوه  نیاما چرا نگه داشتن ا ستمیاراده ن یمن ب ایخونشون بود ؟خدا یک _

 ... انیخودشون مخوام اما  یمن نم ان،یخودشون م. کندن

نگفت ...فتهیبرات ب دیکه نبا یبازم نگفت نگرانم اتفاق...  يبازم نگفت دختر.چطور؟ سکوت کرد ، بازم نگفت  _

 نمیسرزم يها دخترن اما از همه دخترا یلینگفت که خ...  ستیموضوع بند ن هیکه دختر بودن و پاك بودن به 

... نگفت روحشون پاك ...باشن اما پاکن  نموندهدختر  دیشا...بشن  تیها اذ یلیخ دینگفت شا... نگفت ...بدترن 

 بازم نگفت... نگفت قضاوتشون نکنم

به بسته شدن داره؟  لیپلکام وصل کردن که م نیبه ا ی؟ چ نهیچشمام سنگ ؟چرايندار يکار. يطور نیهم _

 :بستم و گفتم . بستم، آره 

واسه من شور شده؟ از  ای؟ اشک همه شوره  هیشور نیبه انه، مراقب خودت باش چقدر شوره ، واسه همه  _

 !شور شده  دنیزخمام پاش يکه هر روز رو یینمکها

کنه ؟  یچرا قلبم انقدر درد م.گذاشتم و خم شدم جلو  رمیتحر زیم يو رو یگوش.فرستادم رونیو مثل آه ب نفسم

خدا هست ؟ پس  یگفت یمگه نم... اشآروم ب... آروم باش .م رو چنگ زدم  نهیدستم رو به سمتش بردم و س

 یچقدر خوبه که تو آدما رو قضاوت نم... مبه گوشه اتاقم نگاه کردم، به سقف اتاق...خدا هنوز هم هست ... هیکاف

 "ترانه  "به اسمش نگاه کردم . بلند شد میگوش يدوباره صدا. یهست یچقدر خوبه اون طرف تو قاض... یکن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ٩٦ 

 دمینوار سبز رنگ رو کش. آصدام صاف شد..آ ...اُهم ... آ..آ

 سالم ترانه جون _

 ادیدلم، نرفته دلم برات تنگ شد چنگ زدم به پاهام ، چنگ زدم که صدام در ن زیسالم عز _

 نیشما لطف دار _

 ؟يدار يدالرام جون فردا صبح کار _

 ومدی یهمهمه م ينه ، چطور؟ از اون طرف صدا _

پام  يمادرت کار داشته باشه ناخونامو تو دیگفتم شا ،يجشن لباس بخر يبرا میدنبالت بر میایم یفردا همگ _

کرد و با  یکه خفم م یقورت دادم بغض... زدم يلبخند زور هی... ایخدا... به سقف نگاه کردم ... فشار دادم 

 :کردم خوشحال نشونش بِدم گفتم  یم یکه سع ییصدا

 برم نیشه با آقا رامت یروم نم. آخه مامان کار داره، فردا مطب خودش ِ.میباهم بر شمیخوشحال م یلیآره ، خ _

صورتم  ياشکهام تند رو یفردا ناهار مهمون خودش گهیرسونه، م یمامان سالم م. قربون اون خجالتت بشم _

 ...ستین یچیه رونیب نیا...  نیایمگه مسابقه س؟ آروم تر ب... خوردن یم زیل

 مزاحم نباشم ؟ _

 پس منتظرمون باش. یهمه ما هست زی؟ تو عز هیچه حرف نیا _

 دیچشم ، به همه سالم برسون _

 . رسونمیم تویبزرگ _

 زیگفت تو عز.... قلبم آروم باش ... خودم  يتخت مچاله شدم تو يرو.شد با هق هقم  يتماس مساو قطع

 ...دل همشون  زیعز.. یدلشون

** 

 ي نهیتونه داشته باشه؟ تو آ یم یچه اشکال د،یخر میقرار بود دخترونه بر. کردم  شیآرا کمیباره  نیاول يبرا

با ..تنمِ از پشت تا کمرم و از قسمت جلو هم باال تنش کار شده  یمشک يمانتو هی. کنم ینگاه م پمیاتاقم به ت

رو هم به دست گرفتم  میمشک فیک.بود ییمویلبود به رنگ  دهیکه مامان برام خر يو شلوار ییمویشال ل هی

 فونیداد ،آ یالله داشت زنگ رو فشار م. اومده بودن .دمیدو نییاز پله ها پا.زنگ در منو به خودم آورد  يصدا.

 :رو برداشتم 
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 خورد یداخل انگار داشت حرص م دییبفرما _

م دخترم و حق دارم از من. کمرنگم افتاد یشالم رو مرتب کردم و نگاهم به رژ صورت میمنتظر ایب ينه زود _

و ترانه  الیکمند ، الله، ل.شدم  نیرفتم وسوار ماش رونیب عیسر...که  ستمیاحساساتم استفاده کنم، االن هم تنها ن

 فتادکه نشستم راه ا نیترانه پشت فرمون بود ، هم.اومده بودن 

 سالم _

 ؟یخوب زمیسالم عز _

 :گفت و  دیپوف کش هی؟ترانه  نیهست ی، چرا عصب یمرس _

شدبا تعجب به الله که  یدعوامون م میخونه مونده بود يتو شتریاز صبح کالفه کرده ما رو اگه ب نیرامت _

 تاسف تکون داد ياز رو يسر! من نشسته بود نگاه کردم  شیپ

 سهیتو جشن عقد با ک یک.، برادر جشن عقدت  يبگه آخه اخو ستین یکی،  نیبخر دهیلباس پوش گهیم _

خانومشون باشه اما کو گوش  يلباس اون روز برا نیهمه آرزو دارن بهتر. باشه  ینشسته که دالرام دوم

 هیحداقل  دوارمیام.میشد یمنفر  هیبرو نداره ، چهار نفر به  نهیزم نیبزنم حرفم تو ا یاگه حرف دمیشنوافهم

و به ما ملحق  نگیرو برد پارک نیترانه ماش.میدیرس دیبه مرکز خر.هم باز نباشه ادیکه ز میکن دایپ میلباس بتون

 شد

 یو بهداشت شیمغازه ها لوازم آرا نیشتریکه تا شب وقتمون پره و با لبخند منو نگاه کرد طبقه اول ب میبر _

 تر بود کیاز مغازه ها که بهمون نزد یکیسمت  دیالله دستم رو کش.بودن 

کنه تا از  وونهیرو د نیرامت شیبه بعد با آرا نیکه از ا میبخر یواسه خوشگل خانوم لوازم نقاش میاول بر _

 ستادیفروشنده ا يو ترانه روبرو میوارد شد.حرکتش و حرفش خندم گرفت  مازیدستش خالص بش

 .دیمارکتون همه لوازم رو برامون بذار نیخانوم از بهتر _

 اشاره کرد یشیآرا يمن نگاه کرد و به جعبه ها به

. داشت  یو سنت یمیقد یطراح.چشمم رو گرفت  شونیکیبه سمت جعبه ها رفتم ، ؟ يکدوم رو دوست دار _

 الکها برد نیتریالله دستم رو گرفت و به سمت و.کرد  دیینشونش دادم که با لبخند انتخابم رو تا

 :دخترونه ست نگاهش کردم و گفتم يدخترونه .چقدر خوشگله  نیرو بب نجایا _

 کنم لباشو غنچه کرد و مظلوم شد دیکه فقط من خر ستیقرار ن. خوب بخر توام _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ٩٨ 

برم دنبال کار  دیکنن با یم غیرو ازم در میبیکردم پول تو ج یبه خدا انقدر ولخرج. پول شدم یپول ب یآخه ب _

 :بگردملبخند زدم و رو بهش گفتم 

 :رو نشون داد، برشون داشتم و گفتم  یو آب غیج ی؟صورت ادیحاال از کدوم رنگ خوشت م _

اما .  دمیفهم یلبخند نگاهم کرد ، منظور نگاهش رو نم طونبایالله خانوم ش يبرا هیاز طرف من به عنوان هد _

 يترانه بر خالف اصرارها نکهیبعد از ا.نگاهم نکرد  ينطوریدو تا الك ارزون ا دیخر يرو مطمئنم که برا نیا

 :کمند رو به ما گفت .  میدوم رفت يرو پرداخت به طبقه  دهایمن ،پول خر

حق با کمند بود ، .  میو به دنبالش رفت میاون ، جنساش حرف نداره سر تکون داد شیپ میآشنا دارم بر هیمن  _

 نیب. پرو  يخوشمون اومد و منو فرستادن برا راهنیما از چند تا پ يتنوع در جنساش داشت که همه  يبه قدر

 باز بود یلیدودل بودم چون خ یلیمن خ.خوشمون اومد راهنیپ هیکه به تن کردم همه از  ییها راهنیپ

 ؟ میبگرد میهم بر گهید يجا يخوا یترانه جون م _

شوهرت  نیدوما رامت. یکن یتنت م يزیچ هی،  ینیش ینم ينطوریآخه ؟ اوال که سر عقد که ا هیچه حرف نیا _

 .جلوش چادر بپوش  يخوا یم. و محرمت  شهیم

ش کار شده  نهیقسمت س يرنگ که رو دیدکلته سف راهنیپ هی. بود و به ناچار کوتاه اومدمن زیجا شتریب اصرار

و  دیرس یقسمتها تا مچ پام م یبعض نییبه صورت نا مرتب از پا. داد  یتنم خوب خودش رو نشون م يبود و تو

 .زانوم بود  ریاز قسمتهاش تا ز یبعض

تنها نبودم و هر چهار نفر خواهرانه کنارم  نکهیخسته شده بودم اما از ا.دو بعد از ظهر به خونه برگشتم  ساعت

 يرو که به زور تو دستم نگه داشته بودم رو لمیبا لبخند به سمت اتاقم رفتم و وسا. داشتم  یبودن حس خوب

کار برام  نیکردم ، ا ینم شیوقت آرا چیه هک ینرو باز کردم ، م شمیاول از همه بسته لوازم آرا. تخت گذاشتم 

کارم تموم شد چند بار چشمام رو  نکهی، بعد از ا دمیمژه هام کش يرو باز کردم و رو ملیدر ر.بود  جانیپر از ه

 .شدن  یم دهیشده بودن و پرتر د یبلندم حاال مشک يمژه ها. نگاه کردم نهیآ يباز و بسته کردم و به خودم تو

کدوم رو بزنم ؟ !  ی، نارنج یقرمز ، گلبه ،یصورت.دستم گرفتم  يدم زدم و چند تا رژ لب رو تولبخند به خو هی

رو برداشتم  نمیدورب عی، سر دمیلبم کش يرو! قرمز .نه  ایرفت که معلوم نبود استفاده بشه  يدستم به سمت رژ

 . کـــــیو چ ختمیر رونیموهامو ب. کردم  میو تنظ

لوازم نرفته بودم ؟ حاال که پررنگ شده بودم عکسام هم قشنگ  نیوقت سمت ا چیعکسم نگاه کردم ، چرا ه به

 .ومدی یتر از آب در م
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؟ از !داشتن  دیتونست باشه ؟ مامان و بابا که کل یم یک! زنگ خونه بلند شد  يفکرا بودم که صدا نیهم يتو

 ! الدیم. ستادمیا فونیآ يکردم ، روبرو یمخف شالم ریاومدم و همزمان موهامو ز نییپله ها پا

 هی منینش زیم ياز رو. بلند شد  فونیآ يدوباره صدا! تونم برم  یکه نم افهیق نیکرد ؟ با ا یم کاریچ نجایا

تا رژم پاك  دمیلبم کش يصندل پام کردم و دستمالو رو هی. رفتم  یو به سمت جا کفش دمیکش رونیدستمال ب

 يدوباره صدا. بود  ریتاث یاما ب دمیدندونم کش هبه خودم نگاه کردم و لبم رو ب نهیآ يتو.اما پاك بشو نبود... شه 

 يریدرو باز کردم و با سربه ز. به سمت در کوچه رفتم عیباز کردم و سر دیدر واحد رو با کل. بلند شد فونیآ

 ستادمیا الدیم يروبرو

 سالم _

 د،یطول کش یلیمن خ يکه برا هیبعد از چند ثان. رام منتظر بودم حرفش رو بزنه اما سکوت کرده بودسالم دال _

 :گفت 

رفتارم و  نیکرد از ا یتعجب م یگفتم نه کل یکار کنم ؟ اگه م یچ!  ایخدا يداخل ؟وا امیب یکن یدعوت نم _

 :گفتم.تونستم دعوتش کنم یفرهنگم اما االن نم یب یلیکرد خ یبا خودش فکر م

 ... ـیه _

نگاه کردم ، اول با تعجب به صورتم نگاه کرد و کم کم  نیسالم سرمو بلند کردم و به رامت يسالم با صدا _

هم برگشت سمت من و نگاهش خشک  الدی، م نیاز نگاه رامت.اخماش درهم شد .نگاهش به سمت لبم اومد 

 :لرزون گفتم  يبا صدا. شد 

مخصوصا . بود  يجو بد یلیخ.چشم دوخت  الدیجلو اومد و فقط سر تکون داد و منتظر به م نیتسالم رام _

هم بعد از نگاه کردن بهم سربه  الدیم.  الدیبا اخم زل زد به م نیرامت. شده بود رهیهم به صورتم خ الدیم نکهیا

 :انداخت و گفت  ریز

 .هر وقت عمو و زن عمو بودن ام،یمن بعدا م _

 یهم م يدندوناش رو رو ؟یبود اما از چ یشد ، عصب رهیبه صورت من خ نینگاه رامت. فت و رفترو گ نیا

 :دستش گرفت و گفت يبازوم رو محکم تو! نکرده بودم  يمن که کار. دیکش

؟ براش  یباش ينطورینداره ا یپسر عموت اشکال يبعد جلو یزنیم ي؟ جلو من بندر يِا افهیچه ق نیا _

رو از  نیشد، ا شتریب تشیاومدم حرف بزنم که نگاهش رفت به سمت رژ لبم و عصبان.شده بود  جادیسوتفاهم ا

بلند بسته شدن در نشون  يصدا.باز کوچه رو هل داد و وارد شد  مهیدر ن.  دمیکه به بازوم وارد کرد فهم يفشار
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 يود که وارد شد و منو جلوبه خونه هم باز ب اطیکنه، در ح یم یخال يجور هیرو  تشیداد که داره عصبان یم

 کنار در برد و داد زد ي نهیآ

چونمو هم تو . رژم نصفش پاك شده بود و نصفش رو لبم مونده بود .نگاه کن خودتو به خودم نگاه کردم  _

 دستش گرفت

 ؟ هیشکل نیشده ؟ چرا رژت ا یلبت چ_

احساس حقارت .که دربارم کرده بود ياز فکر دیلرز یچشمام از اشک پر شده بود ، کل بدنم م. کمکم کن  ایخدا

شد ، از درد  شتریهر لحظه منتظر بودم بزنه تو صورتم، فشار دستش ب... ذهن و قلبم جون گرفت يدوباره تو

دستمال قرمز رنگ مچاله شده . کردمچشماش باز  يدست راستم و باال آوردم و جلو.  دمیاخمام رو توهم کش

،اول  دینگاهش از چشمام به سمت دستم کش. کردم  یمعلوم بود که داشتم باهاش رژمو پاك م. دستم بود يتو

 فشار دستاش کمتر شده بود. دمینگاهش د يتعجب رو تو

 زدم یحرف م دی، با دیلرز ی؟صدام م هیچ نیا _

 .کردم یرژ پاك م...داشتم رژم ... داشتم  _

 ختیاز لرزش زانوهام همونجا نشستم و اشکم ر. بودم  ستادهیپاهام ا يزور رو به. رها کرد و ازم دور شد  بازومو

. که آروم بشه دیهر دو دستش رو تو موهاش کش. هق هقم بلند نشه  يشالمو با دندونام گاز زدم تا صدا. 

 نیقدم برداشت که خودم و رو زم سمتمبه .  مونهیخوندم پش یبرگشت سمتم و بهم نگاه کرد ، از چشماش م

 :بم شده گفتم  يبا صدا.  دمیکش رونیشالمو از دهنم ب.، آره  رونیکاش بره ب.تا ازش دور شم  دمیکش

 رونیبرو ب _

 ..دل دیدالرام ببخش _

 باال بردم و داد زدم صدامو

 هر دو دستش رو باال برد رونیبرو ب... رونیبرو ب _

کار  یمگه چ ایدادم، خدا هیزانوهام و سرمو روش تک ياول آروم شو ساعدم رو گذاشتم رو رمیباشه م... باشه  _

که  شهیکم م تییاز خدا یدخترا از احساساتم لذت ببرم ؟ چ يکه منم مثل همه  ادیکرده بودم؟ انقدر زورت م

 ؟یکن یم تمیاذ ينطوریا

شد که صداش رو واضح بشنوم  یم نیهق هقم مانع از ا يبه خدا دست خودم نبود صدا...دیدالرام ببخش _

 شونه م حس کردم، سرمو آوردم باال که حرف بزنم يدستشو رو.
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دستش نگاه کردم  زبهیاشک نر ریسر به ز.تو خودت  زینر ينطوریفحش بده اما ا... داد بزن ...بزن تو صورتم  _

دستم رو .ه سمت پله ها رفتم بلند شدم و ب نیلرزونم از رو زم يبا زانوها. شونه ام برش داشت  ياز رو عیکه سر

به . شده بودم  جیگ! بود  یگشتم، چ یم يزیچ بالدر اتاقم رو باز کردم و دن. وفتمیکه ن دمیکش یم واریبه د

. داده بود  هیتک واریبه د.به سمت پله ها رفتم . جا بود  نی، هم دمیکش رونیرفتم و کشو رو ب ریتحر زیسمت م

 کرد یبا تعجب نگاهم م. آروم به سمتش قدم برداشتم ، جلو رفتم و پرت کردم جلوش 

اول با اخم بازش . به صورتش نگاه کردم . برش داشت  نیجلو اومد و از زم.چشم دوختم  نی؟ به زم هیچ نیا _

 شد یم رهیدستش خ يتو يکرد و بعد به برگه  ینگاهم م يکرد و بعد صورتش پر شد از تعجب، با ناباور

 نیا...دالرام  _

 دیابروهاش باال پر رونیبرو ب _

 میبذار حرف بزن _

 .زیبه برگه کرد و گذاشت رو م گهینگاه د هی د،یخوام باهات حرف بزنم حالمو د یگمشو نم.. رونیبرو ب _

هات اونطور به با ییتنها يکه تو یکس ،ینیب یصورتش نم يتو یشیکه آرا یاما قبول کن کس. مقصر منم _

 ...اون رژ ... شیآرا نیلرزه ، ا یخودش م

قفل چرخوندم ، و به  يرو تو دیکل.و منم به سمتش قدم برداشتم  رونیاز در رفت ب.بدتر از من .شده بود جیگ

 .سمت برگه رفتم 

 سیه... به سقف چشم دوختم ...سند ...  میسند دست نخوردگ...سند بود ، سند دختر بودنم .کردم  نگاهش

 ! سیه...دالرام 

 

 :نیرامت

 حیبار بود که ترانه داشت توض نیصدم ي؟برا نجایا يارینهار ب يدالرام رو برا ،یترانه مگه نگفته بودم اومدن _

 مشخص بود شیداد و از صداش کالفگ یم

 مامانیمنم که زنگ زدم غذا درست نکن.هش یم رید رمیمامان جون گفتم که خسته بود ، گفت برم دوش بگ _

 :هم دلخور گفت

 ؟ ستیمامانش خونه ن یدرست نکردم، مگه نگفت _

 خب؟ _
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 کنه که بخوره ؟ کالفه شدم و رو به مامان کردم یغذا درست م! تنها تو خونه  _

غذا  دیاگشنه س ب یدونه وقت یو شش سالشه م ستیب! یزن یحرف م ينطوریا ستیمامان دالرام بچه که ن _

 شد رهیکرد و به چشمام خ زیبخورهمامان چشماشو ر

 :گفت  یکمند به شوخ.شدن  رهی؟ ترانه و الله هم به من خ یتو خودت ياومد یچته ؟ از وقت _

حرفش مامان با اخم نگاهم  نیا زنهبایگوشه نشسته و حرف نم هی ينطوریحتما با خانومش دعواش شده که ا _

 کرد

ما .مونم  یساکت نم یدختر مردم بلند کن يصدات رو برا. خورم  یدارم خدا رو قسم م نیبب...به خدا  نیرامت _

 پوفیدور منو خط بکش دیبا ارهیفردا، پس فردا دالرام از دست تو به ما پناه ب. میندار یمسائل نیتو خانواده همچ

 دمیچشمام کش يو انگشت اشاره و شستم رو رو دمیکش

 !یکن یرو م شی؟ انقدر طرفدارشده حاال  یچ _

 به حرف اومد ترانه

 ادامه داد دیتعجبم رو که د. دیدختر ماه ، لنگه ندارهابروهام باال پر نیا نیرامت _

اصال با . ناز کردن یهر کس و ناکس يپسر دوست بودن و برا هیکه هر روز با  ستیدخترا ن نیمعلومه از ا _

 .رفتارش نبود يبا ناز راه رفتن تو ابونیخ يعشوه حرف زدن و تو

 نگاه کرد الیکمند و ل به

 :گفت الیه؟لیمگه نه ؟ نظر شما چ _

آفتاب مهتاب  يدخترا نیاز ا زنهیترانه ، از حرف زدن و راه رفتنش گرفته تا اخالقش داد م گهیراست م _

 یبرم به ک. فهمم یرو نمحال خودم  دمینامه سالمتش رو د یاز وقت. شده بود ریخودم هم درگ دستذهنیند

 .مبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم  يحرفم رو بزنم ؟ از رو

نظر مسعود  دیشا! مهر طالق باشه؟ هیدنبال  دی، با خانواده ، خوشگل و سالم چرا با التیدختر با تحص هی آخه

رستوران  يبدونم ؟ چرا از همون روز اول تو دیکه من نبا هیآخه مشکلش چ. مشکل داره گهیدرسته که م

 حرفش رو نزد؟

 بوق جواب داد نیبا دوم. درآوردم و شماره مسعود رو گرفتم بمیاز ج مویگوش

 سالم مسعود _

 سالم _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ١٠٣ 

 ؟ییمسعود کجا _

 خونه ، چطور؟ رمیدارم م _

 نرو _

 ؟يدیجواب م یمدل نیحالت خوبه؟ چرا ا نیرامت _

 باهات حرف بزنم دینه ، با _

 ما يخونه  ایپاشو ب.باشه  _

 . رونیب میبر.نه اونجا زنت هست _

 باشه پس منتظرتم _

 ندارم یحوصله رانندگ. اریب نیمسعود تو ماش _

 نجایا يایب یراه بکوب نهمهیِ ا يدنبالت ، چه کار امیپس بذار من م _

 . ایباشه ، زود ب _

قضاوت  نیرامت. به خودم نگاه کردم  نهیارم رو عوض کردم و تو آشلو. بهش بگم ؟ سر درد گرفته بودم  یچ

آقا جون چند بار گفت درباره دخترا قضاوت نکن ! دختر هیکرد؟ اونم درباره  ینم یمگه آقا جون نه ؟يکرد

از اتاق رفتم . آقا مسعود منتظرته  همامان بلند شد ک يصدا! آه  هیلرزه ،با  یبهشون تهمت نزن که عرش خدا م

 درو باز کردم و نشستم. راست به سمت کوچه قدم برداشتم هیو  رونیب

 نگاه به صورتم انداخت هیسالم  _

راه .دادم و با انگشتام ، لبم رو لمس کردم  هیدستمو بهش تک. نییپا دمیرو کش شهیافتاده ؟ش یسالم ، اتفاق _

 افتاد

 مسعود _

 بله _

 نگاه بهم انداخت مین هیبود ؟  یدالرام چ ينظرت درباره تابلوها _

 کردم ؟نگاهشيتابلوهاش افتاد ادیشده حاال  ی؟چیستین ییزناشو یدنبال زندگ یمگه نگفت _

 :و گفت دیکش یتو نظرت رو بگو پوف طوالن.  ستمین ییزناشو یدنبال زندگ گمیآره هنوزم م _
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دخترا  ایمزاحم دخترا شدن و  ای دهیم شنهادیپسره داره به دختره پ نکهیموضوع بود، ا هیهمه تابلوهاش درباره  _

 نگاه بهم کرد هیمزاحم پسرا شدن دوباره 

 درباره تجاوز بود!  يدیهم که د شیآخر _

 نیموضوع بود ؟ چرا ب نیبه نظرت چرا دنبال ا گمیکور که نبودم، م دمیخودم د. بود ینگفتم بگو تابلوهاش چ _

رو پارك کرد و  نیموضوع افتاده ؟ماش نیذهنشون داشته باشن دنبال ا يتونن تو یهمه موضوع که دخترا م نیا

 اشاره کرد رونیبه ب

 شدم و منتظرش شدم ادهیپ نیماش مازیزنیتو پارك حرف م میبر _

فرو کردم و  بمیرو تو ج زنندستمیکه فکرشون رو به خودش مشغول کرده حرف م يزی، آدمها درباره چ نیرامت _

 :گفتم 

 کرد یاطراف نگاه م ؟به یچ یعنی _

تو مثال هاش  یو حت زنهیفوتبال حرف م يها يهمش درباره باز ینیکه بش ششیعاشق فوتبالِ ، پ یکیمثال  _

 .رهیگ ی، از فوتبال کمک م

 . زنهیدرباره دانشگاه و درس و تست و کالس کنکور حرف م ینیکه بش ششیِ ، پ يپشت کنکور یکی

 باال انداختم شونه

 کرد ی؟به روبرو نگاه م رهیموضوع عکس بگ نیدرباره ا دیخوب؟ چرا دالرام با_

 و نگاهش کردم ستادمیمنم ا ستاد،یِ که فکرش رو مشغول کرده ا يزیچ _

 يبرا يو خودت هم قبول کرد یدونست یکه از اول طرز فکر دالرام رو م ؟تويکرد لهیموضوع پ نیچرا به ا _

نه  ایدودل بودم بگم .انداختم  نییپا ؟سرمویختیبهم ر نطوریشده ا یاس حاال چ نهیگز نیبه ارثت بهتر دنیرس

 سرمو بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم. سنگ رو شوت کردم  هی! 

 یم.دالرام واسم برگه سالمت آورد چشماش از تعجب باز موند و لباش تکون خورد ... مسعود ، دالرام  _

 دربارش کردم هگیفکر د هیمثل خودم که  دمش،یفهم

 ممکنه سرمو تکون دادم ریغ _

هم گره خورد و  ياز خودش برگه داشته باشهابروهاش تو شهیمگه م. بود  اتیبرگه مهر دکتر داشت، با جزئ _

 فکر رفت يتو
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 . میرفت مکتینگرانه ؟ سرمو تکون دادم و به سمت ن ی؟ اگه دختره از چ هیچ لشیپس دل... پس  _

 :آروم گفتم  يصدا با

 ، نگاهم کرد مینشست مکتین يندارهرو یاون خودش مطمئن بود که دختره و مشکل _

 ؟ هیمنظورت چ _

 ینم نکارویاسترس داشت اما دنبال بهانه نبود ، نگفت ا. ازش خواستم  میدیرو د گهیمن جلسه اول که همد _

 ؟یکن یکار م یچ يدار.کردم  آسمون نگاه دهبهید یبیبوده و آس یکه قبال با کس اوردین يبهانه ا یحت ایکنه 

مسعود منو به خودم  ي؟ صدا ستنیهمه دخترا خراب ن یبگ يخوا یم ؟يسوال ببر ریمنطق من رو ز يخوا یم

 آورد

 ؟یکار کن یچ يخوا یحاال م _

 دیبه موهاش کش یدونم دست ینم_

تو  اخمامویگرد یم گهیراه حل د هیمشکلت دنبال  يبگو برا يشد مونیبهش بگو پش. شو الشیخ یب نیرامت _

 دمیهم کش

 ؟یگیم یچ یفهم یم _

خورد از دهن مسعود  یکه مغز خودم رو داشت م يزیچیکن يباز ندشیبا آ يحق ندار! اون دختره نیرامت _

 به مسعود نگاه کردم.  ختیر یبهم م شیآره ، با مهر طالق زندگ.اومده بود  رونیب

کنار  نکهیکنه از ا ینگاهم نم نکهیز رفتاراش از لرزشاش از امطمئنم که مشکل داره ا نویاون مشکل داره، ا _

 . کشهیم

 ؟یچ یعنی _

 حلقه نفس گرفتم دیواسه خر شیواسه آزما میبا هم رفت _

 یبه شدت از من م مینداشت از اول که با هم همراه شد يمسعود اون مشکل داره، اصال حالت عاد _

 ریبه خ... بگذرون  ریبه خ ایخدا. فکر رفت و سکوت کرد  يهم تو دمسعودیترس

** 

خرد شده بود،  شتریمسعود اعصابش ب. مسعود دست تکون دادم ، بوق زد و راه افتاد يکوچه رو باز کردم و برا در

. قدمام رو آروم کردم ، دوست نداشتم به داخل خونه برسم . کرده بود  یباالخره اون بود که دالرام رو معرف
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قطع کردم ... سه بوق ... دو بوق ... بوق  هیشمارشو گرفتم ، ... دالرام ... دالرام  م،دیکش رونیب بمیاز ج مویگوش

 "دارم  يجواب بده کار فور"کردم  پیرو باز کردم و تا امکمیصفحه پ. باز هم جواب نداد.دوباره شماره گرفتم 

دست تو موهام ! بزن قهر کردن حرف  يقهر کرده ؟ گفتم که به جا. زنگ زدم ، باز هم جواب نداد دوباره

 دمیکش

 "در خونتون  امیم يجواب ند "رو باز کردم  امکیبگم بهت آخه ؟دوباره صفحه پ یپـــوف ، چ _

 بوق جواب داد نیشمارش رو گرفتم که با اول دوباره

بعد از چند . دمیشن ینفساشو م يصدا ادینگفتم تا خودش به حرف ب يزیچ. سکوت کرده بود یسالم خانوم _

 جواب داد قهیدق

 سالم _

 ازم ؟ گفتم که اشتباه از من بود یهنوز ناراحت _

 دیرس یبه گوشم م دنشینفس کش ينداد ، فقط صدا جواب

 دالرام _

_ ... 

 !دالرام  _

 بله ؟ _

 ؟ میحرف بزن يایفردا م _

 ؟یدرباره چ _

 و به آسمون نگاه کردم دمیکش قیعم نفس

 بگم ؟ هان ؟ یآخه دختر خوب ، من بهت چ _

_... 

 هم بذارم يبخورم نه چشم رو يزینه تونستم چ ختم،یاز ظهر تا االن بهم ر _

_ ... 

 دالرام _

 بله ؟ _
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 ؟یکن یم يخودت باز ي ندهیبا آ يچرا دار ؟یکن یکارو م نیا يچرا دار.چرا ؟ جوابم رو بده  _

دست تو موهام کردم و موهامو به عقب .یکن هیگفتم جواب بده نه که گر. ی، لعنت ومدی یش م هیگر يصدا..._

 .ترکهیکردم سرم داره م یاز سر درد احساس م. و نگه داشتم  دمیکش

 ؟یکن یم هیچرا گر _

 شه قطع کنم ؟ یم _

 ؟ يکدومو دوست دار.در خونتون دنبالت  يجلو امیم یشه، قطع کن ینه نم _

 .شد  دیاش شد هیگر

 . یاش ، به مادرت هم اطالع بده با منمنتظرم ب. میبا هم حرف بزن میبر امیم _

از سر و صداها معلوم بود دخترا هنوز نرفتن خونشون و . بلند خودم رو به داخل ساختمون رسوندم  يقدم ها با

 بلند مامان رو صدا زدم يبا صدا. مونن یم نجایامشب رو ا

 مامان _

 کمند نشسته بود شیقدم برداشتم، پ ییرایسمت پذ یبرگشت نیرامت _

از جاش بلند شد و  نیمنتظرم نمون نیشامتون و بخور. اومده  شیبرام پ يکار هی رونیسالم ، مامان من ب _

 ستادیروبروم ا

 افتاده؟ یاتفاق یشده ؟ واسه کس یچ _

 نه مادر من زل زدم تو چشماش که حرفمو باور کنه _

گردم نگران  یبر م ریاز دوستام شب هم د یکی شیسر برم پ هی دیاومده با شیکار پ هی.همه حالشون خوبه _

 نیداره ا یچ يشده ؟ برا یامشب بفهمم چ دیبا.رو روشن کردم  نیو ماش رونیاز خونه زدم ب. نشوسر تکون داد

سرش  ییمطمئنم بال. ممکنه ری؟ غ ردمک یکرد قبول م یکار رو م نیا لیدل یکنه؟ اگه خواهر خودم ب یکارو م

خونشون ترمز  يجلو. پوست لبمو به دندون گرفتم .روشن بشه یهمه چ دیبا. باشه دایکه اون سرش ناپ اوردمیم

 .زنگ زدم  شیکردم و به گوش

 بله ؟ _

 منتظرم نییپا ایب.خونتونم  يدالرام جلو _
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رو  ختهیبه خودم نگاه کردم، موهام به هم ر نهیتو آ. نکنه برام  فیقطع کردم که بهانه پشت سر هم رد عیسر

شدم ، خوشگل  رهیبهش خ. اومد  رونیدر خونشون باز شد و ب.بود و از صورتم هم معلوم بود خسته ام  میشونیپ

 نشست یصندل يدر باز شد و رو... شیتونستم انکار کنم مخصوصا امروز با اون آرا یبود نم

 سالم _

 ؟ يسالم خانوم ، به مامان خبر داد _

 تکون داد سر

 .و راه افتادم  دمیکش قیآره، االن خونه بودن نفس عم _

 واسه شام ؟ میبر _

 رهیبود و مشخص بود هنوز ازم دلگ نییهمچنان پا سرش

 اشتها ندارم _

 نگاهش کردم. بودن  ستادهیا پیبه ک پیک نایبود و ماش کیتراف

 ؟يشام خورد _

 نداد جواب

 کنن؟ یگ مگه قهر مدو تا آدم بزر. ادیحرف بزن، از سکوت و قهر بدم م. دالرام ، خانوم جواب بده  _

 رو به دست گرفت و فشارش داد فشیک بند

 ؟ یازم ناراحت _

 تکون داد سر

 ؟یکار کنم ببخش یچ _

 .رو چند سانت جلو بردم نیو ماش دمیپوف بلند کش. رو به چپ و راست تکون داد سرش

 ؟ یشیم یبگم اشتباه کردم خوبه ؟ راض _

 دیچک اشکش

بعد با  یدوست ندارم ازم ناراحت باش!  میپس فردا قراره عقد کن. میکن ی، آشت میشام بخور میدالرام بر _

 .همه به باد بره يجلو تمیثینه و آبرو و ح یجواب بله بگ يبه جا يدلخور

 ستادمیا"پدر خوب  "يراه ها باز شد و جلو یساعت معطل کیبعد از . چشمام نگاه کرد و به زور لبخند زد  به
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 شو ادهیپ م،یفست فود بخورد میامشب بر _

 میرفتم سمتش و راه افتاد. رو فشار دادم  ریشدم و دزدگ ادهیرو چک کردم و پ نیماش

 ؟يخور یم یچ _

 مخلوط _

 زیم هیبعد از پرداخت مبلغ و سفارش پشت .  میسر تکون دادم و وارد شد.  دیلبخند نگاهش کردم ، پس بخش با

 :نگاهش کردم و گفتم .  مینشست

 نگفتم يزیاونجا بهت چ يایدخترا هنوز خونمون بودن اما چون مطمئن بودم دعوتت کنم نم _

 لبخند نگاهم کرد با

 هستن یخوب يدخترا یلیخ _

 :تکون دادم و گفتم  سر

 نظرو درباره تو دارن نیاونا هم هم _

 :گفتم. خورد بپرسم یکه مثل خوره مغزم رو م یوقتش بود که سوال. کرد یم يساعتش باز با

 سوال بپرسم هیشه  یدالرام ، م _

 :تر شده باشم  کیتا بهش نزد زیم يساعدم رو گذاشتم رو. تعجب نگاهم کرد  با

دوره  نیکه تو ا يدختر.يبود یبیبرام آدم عج!  شگاهیاون نما ي، اونم تو دمتیبار که د نیاول يراستش برا _

کنن  یم شیهم آرا یرستانیدب يکه بچه ها يدوره زمونه اتو . مانتو و شلوار رو به تن داشت  نیزمونه ساده تر

 .تو صورتش نبود  یشیآرا چی، ه

 کرد ینگاه م زیکردم و به صورتش نگاه کردم، به م مکث

 دربارت کردم گهیفکر د هیتابلوهات  دنیبهت بدهکارم ، با د گهید یمعذرت خواه هی _

 دیکش ینامعلوم م يشکلها زیم يانداخت و با انگشتش رو نییپا سرشو

 شیآبروت پ نکهیواسه ا. يکردم تو مشکل دار یدالرام من واقعا به خاطر مشکلم جلو اومدم ، من فکر م _

باهات بد برخورد  گهیمهر طالق تو شناسنامه ت باشه تا د هیو  یازدواج کن ينطوریا يخوا یخانوادت نره م

 .نکنن

دستمو جلو بردم و هر دو . مطمئنم ... داره  یمشکل هی. ه بود کرد ، لبش و به دندون گرفت یم يانگشتش باز با

 .دستش رو گرفتم و از هم جدا کردم، سرش رو باال آورد و با تعجب نگاهم کرد
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 نیمن ا يشم ، تو دختر یم ونهیدالرام از ظهر دارم د.حرف بزن  یانگشتت رو داغون کن نیا نکهیا يبه جا _

 کنم يباز ندتیبا آ تیحق رو ندارم با زندگ

 دیبود از حرفم ترس معلوم

 شدم رهیازدواج کنمتو چشماش خ ينطوریخوام ا یمن خودم م نینه ، رامت _

 چرا ؟ _

 تونم بگم ینم _

 نیکردم تا همچ یم يکردم کار یباهاش برخورد نم فیلط نقدریبکنه ا نکارویدالرام اگه خواهر من قرار بود ا _

 نکنهتا آخر عمرش به ذهنش هم خطور  يفکر

 اشاره کرد يزیسرشو باال آورد و به اطراف نگاه کرد ، با چشمش به م قهیانداخت ، بعد از چند دق نییپا سرشو

 ؟ هینشستن چ زیکه پشت م یینظرت درباره اون آدما_

. و پوشش بد ادیز یلیخ شیچند تا دختر جلف با آرا.نگاه کردم  یبغل زیرو متوجه کنم ، به م یکس نکهیا بدون

 :ابروهامو باال انداختم و گفتم 

 از چه نظر؟ _

 ؟ هیکال نظرت چ _

 به صورتش انداختم یفوت کردم و نگاه کل نفسمو

 ندارم ینظر خوب _

 ! يندار یکه نظر خوب یچ یعنی _

 ستنین یسالم يبه نظرم دخترا یعنی _

 ؟يدیرس جهینت نیاز کجا به ا _

 دیکش شیحرف رو پ نی؟ چرا ا هیچشماش نگاه کردم ، دنبال چ تو

 جلفشون يو خنده ها شیاز ظاهرشون ، از پوشش و آرا _

گذاشتن بدنشون  شیخوان جلب توجه کنن و با به نما یبود که م زاریدخترا ب نیبودم ، از ا نطوریهم شهیهم

 کنن رهینگاه ها رو به خودشون خ

 دینظرو دارم ابروهام باال پر نیمنم هم _
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 ؟ یچ یعنی _

 شد رهیچشمام خ به

 نظر و دارم، مردا همشون خراب و آشغالن نیمنم درباره مردا هم _

از حرفش شوکه شده ! میکردم ، همه ما آشغال بود یبا دهن باز نگاهش م.کار کنم یدونستم چ یشدم ، نم مات

 بودم

 ؟ينظرو دار نیچرا ا... چرا _

حالم . ها رو گرفتم و برگشتم  تزایرفتم ، پ افتیدر رفت ، دستگاه رو برداشتم و به سمت مسئول برهیو زیم يرو

به محض نشستنم دوباره سوالم رو مطرح . که همراه حرفش بود یگرفته بود ، از حرفش و از اون بدتر از نگاه

 کردم

 ؟ ينظرو دار نیدالرام چرا ؟ چرا ا _

 بهم انداخت ینگاه دیمشت کرد و با ترد دستشو

 ؟ یش ینم یرتی؟ غ یبدون يخوا یم _

 :گفتم تیدندونامو بهم فشار دادم و با جد.بشه  نیاوضاع قراره بدتر از ا دمیفهم

 بگو _

مرد از راه برسه و  هینکنه  یباش نیخلوت نگران ا ابونیتو خ نکهی، ا یکه حرفم رو بفهم یستیتو دختر ن _

اونا ... خاك و ناموسشون دادن  يو جونشون رو برا دنیکه رفتن و جنگ ییکسا... من  نیمرد سرزم. کنه تتیاذ

که  يبه تن دار یو لباس يریراه م ابونیتو خ یوقت... یکه بفهم یستیدختر ن... انتکارنیخ نایا... مرد بودن 

اما ...رنگا بزرگ شدم  نیمن دخترم ، من با ا...باشه  یخواد تنگ باشه ، اصال رنگش صورت یم. يدوسش دار

 کنم یبدنم حس م يجا يجا يدستش رو روو  شمیمرد رد م هیاز کنار  یوقت

 کردم یشد و عبور خون رو از رگام حس م ینفسام داشت تند م.و فک من قفل شد  دیچک اشکش

 ..یکن یبازوت حس م ریز...  یکنیرو کنار بازوت حس م تیو دست مرد بغل دست ینیش یم یتو تاکس یوقت _

 دیلرز یدالرام داشت م... دندونام قرار دادم نیو انگشتم رو ب دمیلبم کش يباال آوردم و محکم رو دستمو

 یجلوش خال یکه صندل یکن یرو انتخاب م ینیماش..  ننیش یپشت م یکه صندل ییاز ترس مردا یوقت _

 ..یکن یپاهات حس م ریبعد دست راننده رو ز... باشه 

 :بلند گفتم  ياز دستم خارج شد و با صدا کنترلم. زد یشدم، سرم داغ کرده بود و قلبم تند م یم یعصب داشتم
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 !بسه  _

. دیلرز یداشت م. دنیاسم مرد رو به لجن کش... زدمشون  یم. کردم قرمز شدم ، اگه اون آدما جلوم بودن  حس

 برداشتم و به سمتش گرفتم زیم يدستمال از رو هی

 يبرا. دمی، چقدر خجالت کش کرد یسرد شدن ، غذاتو بخور به زور داشت خودش رو کنترل م. نکن  هیگر _

 جدا کردم و گرفتم سمت لبش کهیت هی تزاشیاز پ.مردم شرمم شد  نکهیبار از ا نیاول

 .رو ازم گرفت  تزایبخور دست لرزونش و جلو آورد و پ _

_  غذا درست  یو حوصله نکن یناراحت شده بود که تنها نباش يومدیامروزم ن.فردا مامان واسه ناهار منتظرت

 .زهیمن عز يخانواده  يچقدر خاطرت تو نیبب. یکن

** 

 .نگاهش کردم  یچشم ریز. کلمه هم حرف نزده  هی میکه راه افتاد یکرد، از وقت یم تمیاذ شتریب سکوتش

 بره یاالن خوابم م یزن یحرف نم ؟چرایدالرام خوب _

از . بدم  يآدما رو دلدار ستمیبغض داشت ، اصال بلد ن دیشا. اکتفا کرد  "اوهوم "تکون داد و به گفتن  سرشو

همجنست حرف بزنه اون  يو آدما تتیجلوت و از جنس نهیبش یکیشدم ،  یم یهم خودم داشتم عصب یطرف

 هیمن به خاطر اشتباه .  شو در حد مرگ بزنم رمینفرو بگ هیدوست دارم . دارم  يچه حس بد! هم به حق 

حرفارو به مادرش هم زده ؟ چرا  نی؟ ا دهیکش یشدم اونوقت دالرام چ زاریاز جنس مونث ب میدختر، کل زندگ

 یهر چ! کنن ینگاهش م يا گهیدونه با مهر طالق همه ، جور د یرو خراب کنه ؟ مگه نم ندشیخواد آ یم

. رو نگه داشتم  نیراهنما زدم ، ماش. شد  یداشت خرد م ابمباز اعص.  شیخواستگار رهیسن باال و دو زنه س م

 .رفتم تا آروم بشم  یشدم و راه م یم ادهینبود پ نیلبم رو به دندون گرفته بودم ، اگه تو ماش

 مامان منتظرمِ _

 :چرخوندم و نگاهش کردم و گفتم سرمو

 کنم؟ یآروم بشم بعد رانندگ کمی يشه اجازه بد یدونم ، م یم _

آهنگ باشه تا آرومم  هیدوست داشتم . شد  رهیخ رونیو به ب لبخند کم جون زد ، سر تکون داد هیلحن آرومم  از

 :دالرام نگاهم کرد و گفت . آهنگ دارم آهنگ شاده  یکنه اما هر چ

 دوسش دارم بذارم ؟ یلیآهنگ که خ هی يخوا یم _

 :درآورد و رو کرد بهم و گفت شویگوش.کردم ، سرمو تکون دادم چقدر خوب فکرمو خوند  نگاهش
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 دوسش دارم یلیاما خ یِمیآهنگش قد _

 رخش نگاه کردم میبرگشتم و به ن.که عاشقش بودم  يریآروم شروع شد ، آهنگ خواجه ام آهنگ

 سنگم نکهیکنم نه ا ینم هیگر

 زنهیغرورمو بهم م هیگر

 اشیهضم دلتنگ يبرا مرد

 زنهیکنه ، قدم م ینم هیگر

حق . که آزارش داده بودن  ییمردا! مرد  . نهیخواست خرد شدنم رو بب یباشم ، نم یخواست عصب ینم یعنی

نگاه بد به ناموسشون  یکنن، که کس تیرفتن جبهه که از ناموسشون حما یواقع يداشت ، نداشت ؟ مردا

 هویام که  مهیاتفاق نصفه ن هیشادم  نکهینه ا ستین يدرد نکهیخوبم نه ا نکهیکنم نه ا ینم هینداشته باشه گر

 گرانیرسه اگه خودشون بد باشن د یشدن ؟ مگه به فکرشون نم ينطوریما چرا ا يافتادم اما مردا یزندگ ونیم

کنار و  دیبودم که بابا منو کش ینوجوان لیاوا ادمهی. بلدن به ناموس اونا چشم داشته باشن ! هم بلدن بد باشن 

 :گفت 

 ؟ يکه خواهر دار یدونیم نیرامت _

 انداختم نییچشمش نگاه کردم و سرمو پا تو

 آره _

 ؟ یچ یعنی، ناموس  یدونیم _

 نه _

 :آدم به چشماش نگاه کردم که گفت  زیهمه چ یعنی. خود آدم  یعنیآدم ،  يآبرو یعنی _

برات  ادیهمسرت م یکن یبعدا ازدواج م.ي، خواهر دار يکه خودت مادر دار يننداز ینگاه بد به ناموس کس _

 . هیدختر برکت زندگ ده،یرو م یاگه خدا بهت لطف داشت بهت برکت زندگ.کنه  یم یخانوم

 . دیرس یشد و به چونه اش م یکنم، اشکش از چشماش شروع م یدالرام نگاه م به

 رمیتلخ ناگز يماجرا هی

 ستاره یب یکهکشونم ول هی

 يزیشکر بر یقهوه که هر چ هی

 نابو داره یهمون تلخ بازم
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 سمت من و نگاهم کرد برگشت

 ؟ میراه بر هشی؟ م میبر ادهیپ شهی، م نیرامت _

 :کرد اما بازم آروم نشده بود، سر تکون دادم و گفتم  هیگر نکهیبا ا.لبم نشست  يرو لبخند

 . برمیرو م نیماش امیآره ، بعدا م _

کرد و با  یو اونطرف نگاه م نطرفیقدمامو آروم برداشتم تا بهم برسه ، به ا. فعال کردم  رویشدم و دزدگ ادهیپ

 رفت یورجه وورجه راه م

 شده ؟ يزیچ _

 چشمام نگاه کرد به

 میرونیاز خونه باشم االن خوشحالم که با هم ب رونیموقع ب نیجرات نداشتم ا چوقتینه ، ه _

 صداقتش خندم گرفت از

 ؟يحاال دوست دار _

 زد و سرش رو تکون داد لبخند

از  یش یو کالفه نم روننیب يکمتر يساعت هم آدما نیا. کنه  تتیکه اذ ستین یآفتاب.آره ، هوا خنکه  _

 مدام بهت تنه بزنن نکهیا

 .شدم رهیکردم و به روبرو خ سکوت

 :گفت  فشیظر يبا صدا يرو ادهیپ قهیاز چند دق بعد

 نیرامت _

 سمتش برگشتم به

 جانم ؟ _

 .بودم  دهیبرد،از لبخندش فهم یگفتنم لذت م "جانم "از

 ! يدختر بود هیقبال عاشق  دمیشن _

 ؟ به چشماش نگاه کردم دهیشن یرفت تو هم ، از ک اخمام

 خب؟ _

 شد که از دخترا بدت اومد ؟ یچ _

 نگاهش کردم طنتیبا ش. ختیر یحسها رو تو قلبم م نیاون روزا بدتر يآور ادینبود گفتنش ،  آسون
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 گمیبهت م یتا گم نش رمیدستت رو بگ ياگه بذار _

بچه  نیکنم ا یسع دیموند، منم با یکارا و حرکاتش مثل بچه ها ماز  یشد ، خندم گرفته بود بعض زونیآو لباش

 :گفتم  نیهم يرو قانع کنم برا

 یجا بمون ایکنن  تتی، دوست ندارم اذ روننیدالرام االن اکثرا مردا ب_

 دیچیدور دستم پ خشی يکردم که دستا یداشتم اطراف رو نگاه م.انداخت، منم اصرار نکردم  نییپا سرشو

 .دیلرز یدستش م. بود نییو به دستامون نگاه کردم ، هنوز هم سرش پا ستادمیا عیسر.

 ؟ یچرا دستمو گرفت _

 چشمام نگاه کرد تو

 ابونیتو خ يمردا نیاعتماد دارم تا به ا شتریکنن، به تو ب تمیترسم اذ یم _

 يهوا دیبا میچون پسر يگفتن من و مهد یکه همه م ییمثل همون وقتا.قلبم به وجود اومد يتو یحس هی

کردم بزرگم و  یفکر م. بردم  یمثل همون وقتا که از مرد بودنم لذت م. میرو داشته باش الیکمند و ترانه و ل

که از  یکس.ارزش داشت  ایه دنیکارش برام  نینگاهش کردم ، هم. مراقبت از دخترا به گردن منه ي فهیوظ

چرا انقدر خوشحال شدم ؟ مگه .کنه  هیخواد بهم تک یم گهیم میمستق ریترسه حاال داره غ یباهام م ییتنها

 .داره ؟ راه افتادم و دالرام باهام هم قدم شد هیبا بق یدالرام چه فرق

کار  یدانشگاه خوب قبول بش یرتبه خوب بتون هیبا  نکهیا. خوشحال بودم  یلیدانشگاه قبول شدم خ یوقت _

 یم تیچند تا دانشگاه مطرح فعال. نبود... و  يکاربرد ینور و علم امیاز دانشگاه پ ياون موقع خبر. نبود یآسون

که غرورش سر به فلک گذاشته  يدختر. دختره  هیمن  یلیرشته تحص کیرتبه  دمیاز لحظه ورود فهم. کردن 

 ی، اما خب اون فقط سر کالسا حاضر م نمشیمشتاق بودم بب یلیخ. زننیو نجابتش حرف م یو همه از خوشگل

. ها بود یمثل گفته هم دانشگاه قایشدم ، دق یترم دوم باهاش هم کالس. گشت یبه خونه بر م عیشد و سر

از .دانشگاه نداشت  يهم تو یمیگرفتن و دوست صم یم لشیتحو یلیخوشگل و مغرور و درس خون، استادا خ

 یبه بهانه جزوه سر راهش سبز م. نگاه  نیکتریاز کوچ غیبشم ، اما در کیکردم بهش نزد یهمون اول ترم سع

 ومدی یازش خوشم م شتریترم گذشت ، هر روز ب هی.  رمیجزوه بگ گرانیگفت از د یداد و م یشدم اما محلم نم

که  دمید یاز اول ترم م.  میشد یکه باز ، هم کالس میترم سوم بود. ذاشتیمحل نم يکه به احد رشاز غرو.

کرد و بهش  یرفت فقط از دور نگاهش م یجلو نم. کنهیو نگاهش م ستهیا یمدانشگاه دم در  ياز پسرا یکی
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! رفتارش  نیا لیدل اداشت ام ادیبود، دوست دختر هم ز طنتیاهل ش. آمار پسر رو درآوردم . داد یسالم م

 .دیپوش یساده م يکرد و لباسا یشونه م يور هیموهاشو . مخصوصا مدل موهاش و لباساش. بود بیعج

 کرد یو به دالرام نگاه کردم ، با دقت گوش م دمیکش قینفس عم هی

آشغال  هیمن و به  نکهیا. بود میروز زندگ نیبعد از دو ماه دختره با همون پسره دوست شد ، اون روز بدتر_

عادت .سمتش نرفتم  گهیبه دختره نگاه نکردم د گهید. شه یختم نم نجایدونستم ماجرا به ا یفروخت اما نم

که  میکسال گذشت و ترم پنجم بودی. هنوز شاگرد اول کالسمون بود . چشم بدوزم  گرانیم به مال دنداشت

شده ؟  یتعجب داشت که چ يواسه همه جا. اون ترم مشروط شد . س، محل ندادم  ختهیداغونه و بهم ر دمید

. م آبروش رو برده چرا شاگرد اول کالس مشروط شده ؟ گندش در اومد که رفته خونه پسره و اون آشغال ه

کرده بود که من  يپسره با دوستاش شرط بند دمیهفته بعد فهم هی. کتکش زدم  ریدل س هیرفتم سراغ پسره و 

ناراحته  دادیفشار دست دالرام نشون م.تونم آبروش رو ببرم  یدختر دوست بشم ، بلکه م نیتونم با ا ینه تنها م

 .بود  نییسرش پا. 

 دارم يا دهیعق هیاما دالرام من  _

 بلند کرد و بهم نگاه کرد سرشو

 ؟ یچ _

تونه  ینم يکار چیباور کن پسره ه. اجازه رو به پسر نده  نیدختر خودش محکم باشه ، خودش ا هی یتا وقت _

 بکنه

 نگاهم کرد فقط

 دختره هم مقصر بوده ؟ دمیاز کجا فهم یدون یم _

 از کجا ؟ _

و ببره ،  ریاالن بگ: گفت ،که پسره گفته  یم نیاز ا.  دمیداش رو شنپشت در مشاوره دانشگاه ص یاتفاق یلیخ _

دختره ساده هم با خودش فکر کرده .  دنیو به خانواده اطالع م رنیگ یما رو م میقرار بذار ابونیاگه تو خ

 یم هیبا گر. افته ینم یهم اتفاق ونشونو اون دست منو نگرفته ، معلومه برم خ میبا هم دوست بود کسالی

 .تا آبروش نره  رهیراه بهش نشون بدن که پسره فقط باهاش عقد کنه و طالق بگ هیگفت 

.  نهیا تشیاون روز با خودم گفتم ، اون که دختر مغرور کالس بود با اون حجابش وضع_سمت دالرام برگشتم

هزار  یکردن که حاضرن با س فیتعر ییدوستام از دخترا میبعد از اون که بزرگتر شد. دخترا  هیبه حال بق يوا
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 هیشد و  یپنجاه هزار تومن م پولشونشدن و کل  یپنج تا از دوستام جمع م یگاه. تومن خودشون رو بفروشن 

 یلیخ ایدن نیا. بهم حق بده که حالم ازشون بهم بخوره ! دختر هیپنج تا آدم با .کردن  یدختر رو انتخاب م

 ... یلیخ فهیکث

 بلند شد صداش

 ؟يبود یحاال با کستو تا  _

 ِ؟ یمنظورت دوست _

 به دستم وارد کرد یانداخت و فشار کم نییپا سرشو

 ! ایکینه ، از اون  _

 دختر چقدر جالبه نیا!  اوردیاسمش رو به زبون نم یحت

 یم شهیبابام هم. ضرر داره  یشده و هم از لحاظ سالمت ینه یکارا هم از لحاظ اخالق نیا. وقت  چینه ه _

؛ اونوقت  وفتیخواهر خودت ب ادیسراغ دختر مردم  ي، که بر یزرنگ یلیکه خ یکن یفکر م يدار یگفت وقت

 !انگار آروم شده بود . داددستم رو آروم فشار . يبنداز ینگاه بد به کس يکه بخوا یشیم مونیپش گهید

 

 :دالرام

به خاطر مشت  دیش اعتماد کردم ؟ شاچرا به! بار نیاول يبرا... مرد رو گرفتم ، آره  هیباره دست  نیاول يبرا

نگفت ! رد نکرد. کنه  یگره کردشِ، به خاطر صورت قرمزش ، به خاطر اعصاب داغونش که نتونست رانندگ

 شیته ر شهیهم. سرمو بلند کردم و به چهره اش نگاه کردم .  ختیگم ، فقط تو خودش ر یدارم دروغ م

که هر روز از صورت من  نمیسرزم يخالف صورت مرداداد ، بر  یمرد نشونش م.  ومدی یداشت، بهش م

 یازش کم م فیرد هیکه هر روز  نمیسرزم يپسرا يشدن ، ابروهاش پر بود بر خالف ابرو یم دتریو سف زتریتم

چقدر دستم کنار دست مردونش . لبخند رو لبم نشست ، دستش مو داشت  هی... به دستش نگاه کردم . شد 

 نیتو ا یلرزه ؟ چ یدستت نم گهیدالرام چرا د... قدماش محکم بود .  فمیبود ، معلوم بود من جنس لط فیظر

کرد از  فیخاطره اش رو برام تعر یاز وقت.  میاومده بود ادهیرو پ يادیز ریرفته ؟ مس ادشیکه لرزشش  دهیمرد د

 ؟ بهم نگاه کرد میکن یاه م؟ چرا به ظاهر نگ میچرا ما انقدر ساده ا! اومد  دمحماقت دخترا ب

 باشه میزندگ کیخواد شر یم یآدم نیهمچ یگ یآوردمت االن با خودت م ادهیهمه راه پ نی؟ ا يخسته شد _
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داد ناراحت بشم، خسته بشم ، دلخور  یبه من حق م نکهیکرد از ا یمنو آدم حساب م نکهیکش اومد ، از ا لبم

 بردم یبشم لذت م

 .طرف و اون طرف برم  نیا ادهیرو ندارم که باهاش پ یراه برم ، کس ادهیخودمم دوست داشتم پ.نه  _

 ستادیدر خونه ا يجلو

 دنبالت ؟ امی، ب یما دعوت ينره خونه  ادتیفردا  _

 هست نی، ماش امینه خودم م _

 تکون داد و به خونه نگاه کرد سر

 دالرام _

 .شد آدم ازش حساب ببره یو باعث م ومدی یبه صورتش م تیچقدر جد. بود يصورتش نگاه کردم ، جد به

 بله ؟ _

حرف  گهیبا همد میرو خرد کن گهیاعصاب همد نکهیا يقهر به جا ي، به جا هیگر يبه بعد به جا نیاز ا شهیم _

 م؟یبزن

 دیدوباره صداش به گوشم رس. بچگانه بود  یلیرفتار امروزم خ. شدم رهیرو خ ادهیپ کییموزا به

به  ياریواسه خودت ، انتظار دارم حرفت رو به زبون ب یهست یخانوم گهیتو د. دالرام، نه من بچه ام نه تو  _

 باشه؟. رو ندونم  لشیو دل یازم ناراحت باش نکهیا يجا

 تکون دادم ، لحنش رو مهربون کرد سرمو

 زبونتو موش خورده ؟ _

 .نذار دلم با هر حرفش وبا هر حرکتش بلرزه  دمیمن محبت ند ایخدا ؟یکن یکار م یباهام چ يدار ایخدا

 . زنمیبه بعد حرف م نیباشه ، از ا _

 . نهیبیباره داره منو م نیکرد ، انگار واسه اول یصورتم نگاه م تو

 ؟ می؟ از هم فرار نکن میبه بعد مثل دو تا دوست باش نیشه از ا یم _

 .جا کرد و به خونه اشاره کرد  بشیدستش رو تو ج.سرمو تکون دادم .لبم نشست  يلبخند ناخودآگاه رو هی

 .وقته بهتره مزاحمشون نشم  رید. برو تو ، به مامان و بابا هم سالمم رو برسون  _
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لبخند زد و سرشو . باز کردم و سرم رو به عقب بر گردوندم ، دست راستم رو باال آوردم و براش تکون دادن  درو

 یچ يدار. کردم اون باال نشسته یکه فکر م میه کردم ، به کارگردان زندگبه آسمون نگا. درو بستم . تکون داد

 مگه نه ؟!  يشه ، از لرزشم و از ترسم خبر دار ینم یدونیتو که م ؟يرو برام رقم زد ی؟ چه نقش یکن یم يباز

** 

 چیکه ه ییطال يبا رده ها دیسف يروشن بپوشم ، مانتو يمانتو هیدادم  حیخودم برم ، ترج نیبود با ماش قرار

هم  کیتون هی. شلوارام جذب تر بود هیکه از بق یشلوار مشک هیهمون مانتو رو برداشتم با . وقت به تن نکردم 

 یو مشک ییطال ي ختهیبهم ر يردها با دیسف يبرداشتم که اونجا مانتوم رو درآوردم به تن کنم، روسر

 .بکشم رژ کمرنگ برداشتم به لبم  هی. برداشتم که به سرم کنم 

.  ومدی یم میشلوارم به روسر رهیبه خودم نگاه کردم ، کمربند مانتوم و رنگ ت نهیرو به تن کردم و تو آ لباسام

 .رفتم نییجا دادم و از پله ها پا میروسر ریرو برداشتم ، موهامو ز کمیکوچ یدست فیزدم و ک يلبخند

 مامان _

 تو آشپزخونه صداش بلند شد ، به همون سمت رفتم از

 امیبگو انجام بدم ب يدار يدیاگه خر رمیمامان من دارم م _

 :بهم کرد و گفت  ینگاه

تو دل  هیبه چ نیدونم رامت ینم ؟یروح باش یب دیبا شهیکنه هم یخدا قهر نم یکن شیآرا کمیلباسات خوبه ،  _

 خوش کرده

 اخم مهربون کردم هی

 دهیپسند ينطوریمنو ا نی، رامت مامان _

 تکون داد يسر

 !خدا کنه پس نفرسته  _

 :حرص گفتم  با

 !مامان _

 :و گفت  دیخند

 سالم منو هم برسون ؟يشد یراض.  یباشه ، خوب _
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قبل  يسر.  دمیخر یم يزیچ هی دیرفتم ، با یبه سمت گل فروش. کردم باهاش  یتکون دادم و خداحافظ سرمو

 يصدا. و به سمت خونشون راه افتادم  دمیدسته گل جمع و جور خر هی. هم بدون برنامه به خونشون رفته بودم 

 دیچیشاد الله پ

 دییدالرام جان بفرما _

 به استقبالم اومد نیاز پله ها باال رفتم ، مادر رامت. باز شد، استرس داشتم  کیت يبا صدا در

 زمیسالم عز _

 سالم _

 کرد ینیریگلم نگاه کرد و اخم شدسته  به

 دخترم ؟ يِچه کار نیا _

 درآوردم کفشامو

 بهتره رمیبگ یدونستم چ ینم. تو رو خدا دینا قابله ، ببخش _

 :و گفت  دیرو بوس صورتم

 من يبرا يکادو نیبهتر يکه اومد نی، هم یخودت گل _

 نیکال ا. شد  زونیشادش سالم داد و از گردنم آو يو الله با صدا دیترانه هم صورتم رو بوس.  میهم وارد شد با

هم اونجا  نی، پدر رامت میرفت ییرایبه سمت پذ. شناسمشون  یفرق داشت ، انگار سالهاست م زشیخونه همه چ

 بود

 ؟ نیخوب.مجد  يسالم آقا _

 مشتاق و پدرانه نگاهم کرد و به احترامم از جاش بلند شد يچشما با

 يسالم دخترم ، خوش اومد _

 نیتو رو خدا خجالتم ند دییبفرما. ممنون _

 :از مبال نشستم ،الله گفت  یکی يرو

 .بزنن و برگردن  شونیبه خونه و زندگ يرفتن سر.  میبود نجایا شبی، د انیهم م هیاالن بق _

 شده بود رهیطور به صورت من خ نیهم. نگاه کردم نیزدم و به مادر رامت لبخند

 مزاحم شما هم شدم _

 :کرد و گفت یکیوچک اخم
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 یقراره همسر پسر من باش. یستیاما دورتر ن یتر باش کینزد دی، شا ي؟ تو واسم مثل ترانه ا هیچه حرف نیا _

 تره کیعروس از دختر به آدم نزد گنیم

 یبا لبخند و نگاه... زدم و به ترانه نگاه کردم ، با خودم گفتم حتما از حرف مادرش ناراحت شده اما  لبخند

 :گفت  دینگاهمو که متوجه خودش د. کرد  یبه مادرش نگاه م زیتشکر آم

 . ی، تو دل همه ما نشست گهیمامان راست م _

 :مادر به سمت آشپز خونه رفت و گفت! خانواده با محبت بودن  نیا چقدر

 .کارت دارم !  يایلحظه م هیدالرام جان  _

 .مبل گذاشتم و به سمت آشپزخونه رفتم  يرو رو فمیک .برم  یعنیترانه نگاه کردم که سر تکون داد،  به

 ؟ نیجانم کارم داشت _

 :صورتم نگاه کرد و گفت  به

 ؟ میبا هم حرف بزن کمیاتاقم  میبر ؟یکن یم یبیچرا غر!  "مادر "آره ، صدام بزن _

 تکون دادم سر

 مادرجون دییحتما ، بفرما _

 يتخت نشست و با دست رو يرو.کرم رنگ بودن وارایاتاقشون بزرگ بود و رنگ د.زد و جلوتر راه افتاد لبخند

 کنارش نشستم و به صورتش نگاه کردم.تخت زد 

من به دختر خودم . سواد هم بگم  یحرفا رو مادرت بهت زده ، اما بذار من ِ ب نیدونم ا یراستش دخترم م _

 . گمیم یدخترم هست هم گفته بودم به توام که مثل

 لباش چشم دوخته بودم به

که  یمرد جماعت از زن. مردا  ياونم مرده مثل همه  يایب نییپا يباال بر.  طونهیراحته ، ش يادیمن ز نیرامت _

 . ادی یخوششون نم ارنیراحت به دستش ب

 دستم گذاشت يانداختم ، دستش رو رو نییپا سرمو

بذار . نیرینگ یعروس...دالرام جان ، تو زمان عقد . بهت بگم  ناروینرسم افردا روز عقدتونه ، نگران بودم  _

 شتریب یبراش ناز کن شتریب یشناسم هر چ یبدوزه من پسر خودم رو م نیداشتنت آسمون رو به زم يبرا نیرامت

 .که تو رو داشته باشه نهیطالب ا

 بگم یدونستم چ یکردم گرممه ، نم یم احساس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ١٢٢ 

.  یِواسه بعد عروس ییزایچ هی. نکردم  دیسف ابی، اما من موهامو تو آس یحرفا هست نیدونم عاقل تر از ا یم_

 نهیجشن دهن پر کنه ، اما عرف ا هیفقط  یجشن عروس.  دیحالل هم هست دونمی، م دیمحرم هم هست دونمیم

 .پدر و مادرت بشم  يخوام شرمنده  ینم... 

بدم  صیتشخ یفرش رو به خوب يرو يذاشت نقش ها یچشمم نم ياشک تو ؟ي، واسم مادر فرستاد ایخدا

.  دیرو بوس میشونیپ يدست مادر به سمت سرم اومد و برم گردوند سمت خودش ، به چشمام نگاه کرد و رو.

 کرده دایصورتم راهش رو پ يکردم اشکم رو یاحساس م

 دخترم ؟ هیواسه چ هیگر_

 چشماش نگاه کردم به

 ممنونم نیمثل مادر باهام حرف زد نکهیممنونم ، واسه ا _

راحت تو آغوش  الیبا خ نکهی؟ ا نیا یعنیآروم شدن .  دیکش یسرم م يتو آغوشش ، دستش رو رو دیکش منو

 ...سواده اما  یکرد ب یکه فکر م ی؟ کس ینفس بکش بهیغر

 پاشو لباساتو عوض کن _

 کرد نگاهم

 برات ؟ رمیگ؟ از ترانه ب يهمراهت دار _

 تکون دادم سرمو

 .گذاشتم با خودم آوردم  یهمراهم هست ، تو ساك دست _

به ترانه لبخند زدم و . رو از کنار مبل برداشتم  یرفتم و ساك دست ییرایتکون داد، پشت سرش به سمت پذ سر

با لبخند به سمتش .د شد رفتم شراره ، بچه به بغل وار رونیاز اتاق که ب. و به تن کردم  کمیتون.به اتاق برگشتم

 رفتم

 سالم شراره جون _

 کرد نگاهم

 يسالم خانوم خوشگله ، خوش اومد _

 بچه اش نگاه کردم به

 همراهت نبود نجایا ياومد ياون سر _

 رو مچاله کرد افشیق
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بودم الله که زنگ زد مادرشوهرم  رشیشده بود ، مادر شوهرم خونمون مواظبش بود منم چند روز اس ضیمر _

 دوباره برگرد ریگفت برو نفس بگ

 زد یکمند داشت با پسرش سر و کله م. زدم و به سمت راهرو رفتم  لبخند

 سالم کمند جون_

 باال آورد سرشو

 ؟ یخوب زمیسالم عز _

 یمرس_

 . ادی، به اسم خودش م انِیپسرش ک اسم

 انیسالم آقا ک _

؛ ترانه رو کرد به سمت  میرفت ییرایبا هم به سمت پذ. مردونه باهام دست داد  کشیزد و با دست کوچ لبخند

 :کمند و گفت

 کجاست ؟ الیپس ل _

 .رسه  یکار داره و نم یلی، گفت خ ادی ینم _

 کیساعت نزد. خودمون تجربه نکرده بودم  يکه تو خونه  يزیچقدر شلوغ شده بود ، چ. نگاه کردم  ییرایپذ به

 :با لبخند نگاهش کردم .  دیهم رس نیکه رامت میکرد یرو حاضر م زیم میداشت به دو بود ،

 یسالم ، خسته نباش _

 کردن ، اومد سمتم و دستم رو تو دستش گرفت یبه ما دو تا نگاه م همه

 زمیعز يخودم ، خوش اومد یسالم خانوم _

 يبرخورد کنم برا یکردم مثل خودش معمول یمنم سع. کرد یم يراحت نقش باز یلیپررنگ شد ، خ لبخندم

 :گفتم  نیهم

 . یمرس _

 :بلند گفت الله

 ، مادر زنت عاشقته نیداداش رامت _

به جمع ما دخترا نگاه کرد و سر  نیخنده و رامت ریز مینهار اشاره کرد ، زد زیکه به م میبهش چشم دوخت همه

 .تکون داد 
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مزه  هیپدر جون  يمادر جون و با سر تکون دادن ها زیر يبا خنده هاالله ،  یو شوخ نیکردن رامت تیبا اذ نهار

غذا رو به  سیکرد، ترانه د ینگاهم م یبا مهربون نیخوردم و رامت شهیاز هم شتریب یاز خوش. داشت  گهید ي

 . رمیشد مراقب باشم دل درد نگ یم ادآوریگرفت و کمند با خنده  یسمتم م

شده بود  فیداره ؟ اشک براشون تعر یدونستن ترس چه معن ی؟ اصال م یچ یعنی ییدونست تنها یجمع م نیا

همه به !  ستیبه فکر مدل مو و رنگ لباسش ن یکس نکهینبود ؟ ا یخوشبخت نی؟ هم یچ یعنی ی؟ خوشبخت

 ...درك کنن شتریمهربون باشن، ب شتریبخندن ، ب شتریبودن ب نیفکر ا

با لبخندم . گشت ، لبخند زدم  یم يزیتو چشمام دنبال چ. م رو حس کردم، نگاهش کرد نینگاه رامت ینیسنگ

 ... نیا یعنیآرامش ... دالرام . و لبخند زد  دیکش ینفس آروم

** 

 یم حیاما خودم ترج ادیباهام ب نای، اول قرار بود مب میبر شگاهیو با هم به آرا ادیشدم و منتظر ترانه م تا ب آماده

 " ایخونتونم ب يجلو" دیرس امکشیپ. ترانه همراهم باشه  ایتنها باشم  ایدادم 

 رو باز کردم و نشستم نیدر ماش. رفتم  اطیبزرگم رو به دست گرفتم و به سمت در ح یدست ساك

 سالم ترانه جون _

 سالم عروس خانوم _

 دستم نگاه کرد به

 ؟ هیچ نایا _

 به دردم بخوره دیآوردم شا لهیچند تا وس _

 زد و راه افتاد لبخند

 یکجا برام وقت گرفت یآخرش هم نگفت _

تو خودت . یِسالن داره ، کارش عال هی.  رستانمِیرفتم ، دوست دوران دب شگرهیآرا نیهم شیپ میواسه عروس _

 نیرامت چارهیب. یش یم یچ شیبا آرا نیبب یهم خوشگل

هم  يلحظه هم چشم رو هی شبید. بود ادیبه روبرو نگاه کردم ، استرسم ز د،یکه تموم شد بلند خند حرفش

!  ستیماجرا با خبر ن نیاز ا یکس نی؟ جز من و رامت یدرد و دل کنم اما با ک یکینذاشتم ، دوست داشتم با 

رو  نیترانه ماش. داشته باشم  خورددوست نداشتم باهاش بر ییجورا هیحرف بزنم،  یانیک يتونستم با آقا ینم

 . "مارال  یشیسالن آرا ". میشدپارك کرد ، با هم ، همقدم 
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پر بود از عکس  واراشیسالن بزرگ و مدرن بود که د هی،  میو وارد در سمت چپ شد میرفت نییپله ها پا از

بعد از سالم .رم یم شگریدست آرا ریباشم که ز یوارد قلبم شد ، منم قرار بود نوعروس نیریحس ش هی. عروس 

 .شدم  ظرمنت یصندل يمن ، لباسامو عوض کردم و رو یترانه و معرف یو احوال پرس

ترانه بودم، واقعا درد  يبزنم اما به فکر آبرو غیکردم دوست داشتم ج یصورتم حس م يکه رو يهر بند با

بهش گفته بودم نازك نکنه ، دوست داشتم مرتب شده باشه . بعد از اصالحِ صورتم ، سراغ ابروهام رفت .داشت 

خوشم اومد ،  یلیخ دمید نهیخودم رو که تو آ. مات برام کار کرد شیبسته درست کرد و آراموهام رو باز و . 

 .شد  لیپهن و کوتاه و مرتب تبد يرنگ چهره ام باز شده بود و ابروهام از حالت پراکنده و دخترونه به ابروها

و  میدیکه به خونه رسساعت سه بود . ومدی یبسته ، بهش م ونینیش يداشت با موها یظیغل شیهم آرا ترانه

 راهنمیپ يقسمت باال نکهیا يبرا. مهمونا برسن لباسم رو به تن کنم نکهیبه اتاقم رفتم تا قبل از ا عیمن سر

شال هم به  هی. نداشت که بخوام ببندم  يدوشم انداختم ، دکمه ا يرو دیسف ي تهیمانتو شل هیباز بود  يادیز

بشه، انتخابم درسته ؟ نکنه  شتریشد اضطراب من هم ب یباعث م نییهمهمه از سالن پا يصدا. سرم کردم 

ضربه به در خورد و الله سرشو  هی.  گهید يکنه ؟ و هزاران نکنه  رییتغ نیبشم ؟ نکنه اخالق رامت مونیپش

 داخل آورد

 عروس خانوم ، عاقد اومده رونیب ایب _

چقدر . کردم  یخودم حس م يرو تمام مدت رو الدیم نیرفتم ، نگاه سنگ یم نییهمراه الله از پله ها پا به

با  نیرامت. شد یم دهیکه پام بود قدم بلندتر د یبا کفش. و مانتو به تن کرده بودم  ومدمیخوشحالم که با سر باز ن

. ستنیکارا ن نیدونست خانواده من اهل ا یممبل بلند شد و به صورتم و حجابم نگاه کرد،  يلبخند از رو

 :گفت نیمنو نگاه کرد و با تحس. گرفتم  مبل جا يکنارش رو

 يخوشگل شد یلیدالرام خ _

 لبخندم رو خوردم. کرد  یداشت به دستام نگاه م. لبم نشست و به سمتش برگشتم  يرو لبخند

 ؟ میدالرام ، دوست _

 :به گوشم گفت  کیشد و نزد رهیبه چشمام خ. نگفتم يزیتکون دادم و چ سرمو

 پس آروم باش ، باشه ؟ _

 باشه _
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گفت ، ترانه در  یندارم عاقد چ ادی، به  دنیباال سرمون گرفتن و ترانه شروع کرد به قند ساب دیپارچه سف هی

 :حرف رو تو دهنم مزه مزه کردم و بلند گفتم دمیخودم د ينگاه ها رو رو یگفت ، فقط وقت یجوابش چ

 زهرا ، با اجازه بزرگترا، بـــــله ادیبه نام اهللا ، به  _

تو اون  نکهیا. نگاهم کردن يا گهیکه به زبون آوردم اما همه جور د يبله ا ایدونم جواب متفاوتم بود  ینم

 يِبعد از بله . گاهم بود، مونسم بود، دوستم بود  هیو ترسام تک ییرو آوردم که تو تنها ییلحظه اول اسم خدا

و با آرامش وارد انگشتم کرد و بعد من  اشتردحلقه منو ب نیحلقه ها رو به سمتمون گرفتن ، اول رامت نیرامت

 با ظرف عسل به سمتمون اومد الیل. کار رو تکرار کردم نیا

 کن نیریخوب آقا دوماد ، دهن خانومت رو ش _

 :رو جمع کردم و گفتم  دهنم

 عسل دوست ندارم _

 :با خنده گفت  نیرامت

دهنم رو که باز کردم احساس کردم .لبم گرفت  يو انگشتش رو تا ته تو عسل فرو کرد و جلو ییِزور نباریا _

فقط چپ چپ . انداخت ، از خنده قرمز شده بود نییشم ، انگشتش و از دهنم درآورد و سرشو پا یدارم خفه م

به امضا  میگرفت و شروع کرد اررومون قر يدفتر بزرگ جلو هی. نگاهش کردم و منم عسل تو دهنش گذاشتم 

بعد ازتموم شدن امضاها مهمونا به همراه . خودم بدم اومده بود ياز امضا یگه و حتاز خودکار و بر گهیکردن ، د

 .کادوها جلو اومدن 

برام باز  یحساب بانک هیکادوم رو دادن ، هر کدوم  میشونیپ دنیپدر خودم و پدر جون اومدن و بعد از بوس اول

 .ت طال به همراه دستبند بود و مادر جون برام ساع دهیطال خر سیمادرم برام سرو. کرده بودن

از بابا اجازه گرفت تا  نی، رامت یسکه تمام بهار ، بعد از انداختن عکس خانوادگ ایطال بود  ایهم  هیبق يکادو

 غرغراش شروع شد مینشست نیکه تو ماش نیهم.  میو عکس دو نفره بنداز هیآتل میبر

 ره یسمت ازدواج نم یپس بگو چرا کس ارنیامضا، پدر آدمو در م نهمهیا میکار کن یچ میخوا یمگه م _

 .زدم ، بهم نگاه کرد  لبخند

 یکن شیآرا يحق ندار ییجا چیدالرام به جز خونه ه _

 رو روشن کرد نیتعجب نگاهش کردم که ماش با

 یشیفوق العاده م شی، با آرا یآخه خوشگل _
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اعتماد  یکه با حرفش بهم انتقال داد باعث شد کل یحس قشنگ ایدر کنار شرم و ح. انداختم نییاز شرم پا سرمو

دوست دارم از . دخترم مثل همه دخترا هیمنم  اد؟یکنه و خوشم ن فیازم تعر یکس شهیمگه م رم،یبه نفس بگ

 .کنن فیکنن از چهره ام تعر فیموهام تعر

ازم خواست مانتو و  کرد و ییعکاس ما رو به سمت اتاق راهنما.  مینگه داشت و با هم وارد شد هیآتل يجلو

شده بود، تا نگاهم رو  رهیکه بهم خ نیبعد از در آوردن مانتوم برگشتم سمت رامت. و آماده بشم  ارمیشالم و در ب

مختلف، از  يشد و شروع کرد به دادن ژستها دعکاس وار قهیبعد از پنج دق. مشغول کرد  شیخودشو با گوش دید

اعالم کرد که با  نیبود ، رو به رامت دهیحس گرما به سرم هم رس.  دمیکش یهاشون واقعا خجالت م یبعض

با آرامش نگاهم کرد و  نیرامت. ، تپش قلب و استرسم باال رفته بود  رهیشماره سه من رو ببوسه تا عکس بگ

 :گفت 

 ؟ میدالرام ، دوست _

کرد و  کیبه گوشم نزد سرش رو. ؟ به چشماش نگاه کردم دیپرس یم طیشرا نیا يبود که تو یچه سوال نیا

 :گفت

 .بهم اعتماد کن! آروم باش  _

 دمیبستم ، دوباره صداش رو کنار گوشم شن چشمامو

 یبکش که آروم بش قیلبخند بزن و نفس عم _

. استرس کم بشه و با شماره سه حس کردم  نیکه ا دمیکش یحرفش گوش دادم و لبخند زدم ، آروم نفس م به

لبش  يچشمامو باز کردم و بهش نگاه کردم ، لبخند رو.زد آرامش رو حس کردم  میشونیپ يکه رو يبا بوسه ا

اجازه  نکهیاز ا... اجازه داد با خانوادش آشنا شم  نکهیاز ا! بودم  ونشیلحظه مد نی، تا هم نجایچقدر تا ا. داشت 

 .تونم ینه ، نم... تونم جبران کنم ؟  یم ایخدا... بهش اعتماد کنم  ياعتماد یهمه ب نیداد تو ا

گذاشت حس  میشونیپ يکه رو يبوسه ا ینگاه کردم ، هنوز گرم نهیآ يرو به تن کردم و خودم رو تو مانتوم

هم  يمانتوم رو رو يشالم رو مرتب کردم و جلو! پدرم بود  يبوسه با بوسه  نیا نیب یکنم، مگه چه فرق یم

 :گفت ندبا لبخ نیرفتم ، رامت رونیاز اتاق ب.  قرار دادم تا پاهام مشخص نباشه

 کدوم عکس رو بزرگ کنن بهتره ؟ نیبب ایدالرام ب _
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سه تا انتخاب کردم ، تا . کرد  یرد م یکی یکیشدم ، عکسها رو  رهیروبروم خ توریسمتش رفتم و به مان به

من لبخند به لب داشتم ، داشتم آرامش رو  نکهیواقعا قشنگ شده بود ، مخصوصا ا. به عکس آخر  دیرس نکهیا

 کنار گوشم بود نیآروم رامت يصدا. دادم  ینشون م نندهیبه بب

 قشنگ شده یلی؟ خ میبزرگ کن نمیا _

 :انداختم و گفتم  نییسرمو پا. داد هیتک زیبود ، از پشتم دستش رو به م کمینزد یلیکردم ، خ نگاهش

 عکس خوشم اومده نیآره منم از ا _

 :گوشم گفت در

 از موضوعش هم خوشت اومد ؟ _

بره عقب اما از جاش تکون  یش گذاشتم که کم نهیس يمور مور شد از نوع حرف زدنش ، دستمو رو بدنم

 به چشماش نگاه کردم. کرد  ینخورد و با لبخند نگاهم م

 .ش رو هم امتحان کنم  گهیجور د هینکن وسوسه بشم  يکار _

.  میبعد از انتخاب عکسا به خونه رفت. راحته یلیخ نیگفت که رامت یعا راست مشده بود، مادرجون واق گرمم

خواستم بگم  یم.  ارمیآهنگ بلند بود ، با ورودمون الله به سمتمون اومد و ازم خواست لباسام رو در ب يصدا

مانتومو درآوردم و . دادم یو بابا رو هم پس م نجواب ماما دیکردم با یم نکارویکنه اما اگه ا رونیاول مردا رو ب

 کرد کیلبش رو به گوشم نزد نیبه دست الله دادم ، رامت

 .. يریسانت ازم فاصله بگ هی هیفقط کاف ير ینم ییاز کنارم جا _

هم به جمع ما اضافه شده بود  یانیک يآقا.  میکمرم گذاشت و وارد سالن شد يدستشو رو. رو ادامه نداد حرفش

 يباز هم رو الدینگاه م. میمبل دو نفره نشست يرو یو بعد از سالم و احوال پرس میتبه سمتش رف نی، با رامت

 .قرار داد  خودشدو دست  نیجلو اومد ، دستمو گرفت و ب نیدست رامت. من قفل بود 

 ؟ینیمنو بب يخونه  میدنبالت بر امیدالرام فردا ب _

 رو بلند کردم و به چشماش نگاه کردم سرم

 ؟ میریتنها م _

 رو پنهان کنه شیکرد ناراحت یابروهاش نشست وسع نیب یکیکوچ ماخ

 ، دو طرفه س ستیطرفه ن هیمسئله  نیندارم ؟ دالرام ا سمیگفته بودم ساد _

 :پاهام بود نگاه کردم که کنار گوشم گفت  يدستم که رو به
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 . میبعد وسائل رو بخر میبا هم مشورت کن میبر. تو ذهنم هست  ونیدنبالت ، خودم چند نوع دکوراس امیم _

 هیتازه االن باهاش نَرَم ، . بره  ی، منو به زور م نِی؟ اگه رامت امیبگم ؟ بگم نم یتونستم مخالفت کنم ، چ ینم

 رمیباعث شد سرمو باال بگ الدیم يکار کنم ؟ صدا یچ یبعد عروس گهید میماه و ن

 ؟ نیدیدور رقص م هیعروس خانوم افتخار _

. ندم که ناراحت بشه یدادم جواب حیبه صندلم نگاه کردم و ترج. شد  شتریب نیدست رامتحرفش فشار  نیا با

 :خودم هم دوست نداشتم باهاش برقصم ، به چشماش نگاه کردم و گفتم

 !کار درست باشه  نیکنم ا ی، فکر نم دمیمن هنوز با همسرم هم نرقص _

...  الدیاعتماد داشتم اما به م نیچرا به رامت. نشست  الدیم يابروها نیفشار دستش رو کم کرد و اخم ب تنیرام

که به اشتباه فکر کرده بود  يد یآره س...  يد یس. اومد  ادمیخاطره  هیسرم درد گرفت ، چشمام رو بستم و 

 !آره ...  رستانیبود ؟ دوران دب یک... مال خودمه 

 دالرام _

 نگاه کردم نیبه رامت یجیگ با

 کرد؟ خیچرا دستت  _

 به چپ و راست تکون دادم رموس

 ؟ یچیه _

 :نگاهم کرد و گفت  یمهربون با

 .کنارت ...  نجامیفکر نکن ، من ا يزیبه چ _

** 

 جدا کرد و بهم نگاه کرد دشیاز دسته کل يدیکل

 ؟ یکن یچرا از دور تماشا م! جلو  ایدالرام ب _

 کنار در اشاره کرد يشدم که به زنگ ها کیقدم بهش نزد دو

 کدوم زنگ خونه ماست ؟ یگفت اگه _

ابروهامو باال انداختم و با لبخند نگاهش . دونم کدوم رو بگم  یشماره نگاه کردم ، نم ستیتا دکمه و ب ستیب به

 کردم

 !دونم  ینم _
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 دیهوا لپمو کش یگرفت ، ب خندش

 !فکر کن خب کمیتنبل ،  _

 یدوست باهام رفتار م هیواقعا مثل  نیرامت! صورتم گذاشتم  يشده بود ، دستمو باال آوردم و رو شتریب تعجبم

به سمتش برگشتم که با لبخند !  ینه ، اما دوست ایبودم که رابطه باز با جنس مخالف داشته  دهیازش پرس. کرد 

 .کرد  ینگاهم م

 .اعداد زوج ده به باال دنبالش بگرد  يکنم تو یم ییراهنما هی _

سرش رو به چپ و راست . رو نشون دادم  ستیب. نگاه کردم  ستیده و هجده و بدوازده ، چهارده، شونز به

 تکون داد

 .هجده . نه  _

. داشت  رهیتا در ساختمون سنگ فرش ت دنیرس ریروبرومون بزرگ بود و مس اطیح.  میباز کرد و وارد شد درو

تا به  میو منتظر شد میر رفتبه سمت آسانسو. ومدی یبه چشم م يو قهوه ا یکه تم نارنج میوارد راهرو شد

 سالن اشاره کرد يبرسه ، با انگشت به در انتها نییطبقه پا

 . دمیاونجا رو هم نشونت م میر یبعدا م. هیبزرگ اطیخوره ، ح یم یپشت اطیاونجا به ح _

خواست سرگرمم  یبا حرفاش م.  رمیبه خونه اش و استرس نگ امیمرد تنها ب هیبا  شهیداشتم ، مگه م استرس

طبقه پنجم رو .  میدر آسانسورو باز کرد و وارد اتاقک شد.کرد  یم يادآوریکنه اما تپش کوبنده قلبم مدام بهم 

 نیرامت يدر سمت چپ خونه  نیاول میشد رجاز آسانسور که خا.  میشد ادهیزود متوقف شد و پ یلیفشار داد، خ

هم گره کردم و  يدرو باز کرد و اشاره کرد وارد بشم ، دستام رو تو. ما  ينه خونه ...  نیرامت يبود ، آره خونه 

 در به عقب برگشتم يبا صدا. کردم  یبا دهن باز به اطراف نگاه م. وارد شدم 

 یو نظرت رو بگ يقشنگ بگرد یتون یخب م _

 :گفت  دیرو که تو چشمام د تعجب

 هستن یهمشون جا کفش وارید يتو کیکوچ يکمدها نیا. کنم  یم تییباشه ، خودم راهنما _

 اشاره کرد یدر سمت چپ به

 مهمان ییو روشو ییدستشو _

 يورود يدرو بست و به دو تا راهرو.بزرگ بود  یلیسرم و بردم داخل ، خ. سمتش و درش رو باز کرد  رفت

 اشاره کرد
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دو تا  نیهم ا البته از داخل. سمت راست به آشپز خونه  يرسه و راهرو یم ییرایسمت چپ به پذ يراهرو _

 .ساخته بشه  ينطوریدادم ا حیمهمونا ترج یراحت يبهم راه دارن اما برا

. مخصوص به خودش رو داشت يواریحدود صد متر بود که هر قسمت کاغذ د.  میشد ییرایسالن پذ وارد

. کرم رنگ ساده  يواریرنگ بود و سمت راست کاغذ د يقهوه ا زیر يسمت چپ به رنگ کرم با گلها يواراید

 شد بلند نیرامت يصدا. بود  کیبالکن کوچ هیرو باز کردم ،  يا شهیجلو رفتم و در ش میمستق

 نیرو هم بب هیداخل بق ایدالرام ب _

وجود داشت  کیبار يراهرو هیکار شده بود و کنارش  نهیداخل برگشتم و درو بستم ، سمت راست سالن شوم به

کار شده بود و  وارید ين سمت رفتم ، سمت راست راهرو کتابخونه بود که به جابه او نیبا اشاره دست رامت. 

 هیراستم آشپز خونه ، رو به روم  سمت.  میاز راهرو خارج شد.شده بود  نیقرمز تزئ يواریسمت چپ با کاغذ د

. بود  گهید يراهرو هی منیسمت چپ نش. شد  یاستفاده م منیبه عنوان نش ادیکه به احتمال ز کیسالن کوچ

اتاق خواب مجهز ، در داخل اتاق خواب رو باز کردم ، حمام  هی.هم در بود، به سمتش رفتم  منیسمت راست نش

سمت  يو راهرو منیبرگشتم به اتاق نش. جدا شده بود  ییاز دستشو يا شهیش وارهیحمام با د. بود  ییو دستشو

 بلند شد نیرامت يصدا. چپ رو نگاه کردم 

 . نیآشپزخونه رو بب ایاس، ب گهیو دو تا اتاق خواب د یبهداشت سیاونجا هم سرو _

بودن و مدل  رهیبه رنگ ت نهایکاب. داشت  یاز سمت جا کفش يورود هیسمت و  نیاز ا يورود هیخونه هم  آشپز

 نگاه کردم نیبه رامت. به مثلث بزرگ بود  هیشب شتریآشپزخونه ب

 چند متره ؟ نجایا _

 اش رو حالت دادکرد و ابروه زیر چشماشو

 شهیو پنجاه م صدیس بایتقر _

 .م خندش گرفت  افهیکردم ، از ق یدهن باز نگاهش م با

که پول جمع  میعقب بنداز دیرو با یپر بشه ؟فکر کنم عروس نجایبخرم که ا هیزیجه دیاونوقت من چقدر با _

 رمیاز بابا بگ ادیکنم دلم نم

 لبش نشست يرو يلبخند

 .اش با من  هیبق. کن  دیخر یمعمول هیزیجه هیکه ، شما به اندازه  یخونه رو پر کن نیا ستیشما قرار ن _

 ؟ یچ یعنی _
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 رفت و من هم به دنبالش رفتم ییرایسمت سالن پذ به

 ستیمهمونا، اون رو شما قرار ن يبرا میبذار دیبا ينهارخور زیم هیسالن رو  يدالرام ، قسمت ورود نیبب _

 . ياریدو نفره واسه خودمون م ير خورناها زیم هیشما .  يبخر

 ستادیسالن ا وسط

 ستیکه بهش بخوره ، اما باز هم قرار ن نچیپنجاه ا ونیزیتلو هیو  میبذار یو راحت کیمبل ش دیرو هم با نجایا _

 . میکه قراره خودمون استفاده کن يخریم منیواسه نش ونیزیتلو هیشما .  يرو بخر نیشما ا

 اشاره کرد نهیشوم يروبرو به

واسه  يخریدست مبل م هی، شما  يشما بخر ستیو باز هم قرار ن میذار یم یرسم يقسمت هم مبال نیا _

رو که جلو اومد و  شنهادشیبزنم و رد کنم پ یاومدم حرف.  میکه قراره خودمون استفاده کن منیاتاق نش

 لبم گذاشت يانگشتش رو رو

 باشه؟.... خودت  قهیبه سل یدرباره اتاق خوابا همه چ. حرفم رو گوش کن دختر خوب ...  سیه _

 یم رمیحرکت رو ازش نداشتم، هر بار با کاراش غافلگ نیانتظار ا. نگاه کردم نیقدم عقب رفتم و به زم هی

 :کرد، گفتم  یبه چهره اش نگاه کردم که با لبخند به من نگاه م.کرد

 وفتهیخرج به گردن تو م شتریکه ب ينطوریباشه ، اما ا _

 نه ؟ ایحاال گشنت شده . منم راحت ترم  ينطوریاشکال نداره ، ا _

 نه _

 خوب سراغ دارم يجا هی؟  میبخور یبستن میپس بر _

 نیرامت _

 نگاه کرد بهم

 جانم ؟ _

... بودم و بد نگاهم نکرد  مرد تنها هیبا  نکهیا... تو قلبم کاشته شد به اسم اعتماد  يبذر هی...  ختیر دلم

دل من ... حرفا  نینزن از ا...نگو ... شد قلبم تندتر بزنه  یجانم گفتناش باعث م نیا... نبودم ؟ ... حاللش بودم 

...  ارهیدمار از روزگارم در م... اون روز ...  ینباش ششیکه پ يوزامان از ر...  يوا.... حرفا رو نداره  نیا يجنبه 

، منم  میاسکان رفت یفروش یبه سمت بستن. خواستم بهش بگم  یم یرفت چ ادمیبه کل ... حرفا  نینزن از ا
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و من به فکر گذشته ها افتادم ، من  میمخصوص سفارش داد یبستن... خاطره بد داشتم  یاومده بودم و کل نجایا

 .که دو تا دختر وارد شدن  مینشسته بود یصندل نیهم يجا ، رو نیهم میو هم کالس

شرمم شد از حرفاشون . کنار ما نشستن و شروع کردن به حرف زدن  زی، م ونیگر يبا چشما یکینگران و  یکی

گفت که مجرده و چطور  یم نیاز ا ونیگر يدخترك با چشما... از جنس مخالف  يدور لیاز دال یکی دیو شا

مگه : گفت  هیهمراهش با گال دختر... شد  خیمو به تنم س! ... که بارداره ... موضوع رو به مادرش بگه  نیا

 هی يبه مشکل خورده بود یبود وقت انیقرار بده ،اگه از اول در جر تیدوست انینگفتم از اول مادرت رو در جر

خواستم واسه خودم  یم: بم شده گفت  يدختر با صدا... ؟  یاالن چ. ذاشت  یپاهات م يجلو یراه حل منطق

 ...ماه باردارم  هیاالن . مونهیتن بدم باهام م واستشاگه به خکردم  ینگهش دارم ، فکر م

خودم  يو حماقت هم جنسا یکردم ؟ از سادگ هیخونه چقدر گر دمیرس یحرفا ؟ وقت نیاز ا دمیکش یروز چ اون

دختر  هی. بشه  دهیبه انتظار باشه تا منتش کش دیمن با نیدختر سرزم! ...  ستین لیمن ذل نیدختر سرزم... 

 اتیدن نیچرا ا ایخدا... نه ... راحت بود ؟  ،دالرام...  نشیسقط جن يبرا ییبه دنبال جا... ماه  هید با بچه مجر

 ...وارونه شده ؟ وحشتناك شده 

 دستم قرار گرفت يرو نیرامت دست

 ؟ حالت خوبه ؟ خِیدالرام چرا دستت  _

آره مهر . از جنس من حالش بهم نخوره نیاز ا شتریسر تکون دادم ، سکوت کردم و نگفتم از دردم تا ب فقط

نداشت که حتما از راز دلم بگم اما  ياصرار نیرامت. فرستادم  نییسرد پا یسکوت به لبام زدم و بغضم و با بستن

.  اشونیکار نیری، از دوستاش و ش گفتخنده دارش  يفکر کردنم رو عوض کرد، از خاطره ها ریبا حرفاش مس

 .کردم  یخوب حس م یلیشونه هام خ يرو رو نید نیو اشدم  ونشیباز هم مد

قرمز  ياز ژله  کهیت هیبه زور . کرد  یبا لبخند نگاهم م نیافتاده بودم، رامت وانیته ل يقاشق به جون ژله  با

 رنگ رو باال آوردم و خوردم

 سفارش بدم ؟ گهید یکی يخوا یم _

 :باال انداختم و گفتم  ابروهامو

 آخرشه نیمزه اش به هم! نه  _

 .بلند شدم  زیبلند شد و به سمت صندوق رفت ، منم شالم رو مرتب کردم و از پشت م شیصندل يرو از

 ؟ میبر _
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 تکون دادم سر

 میآره ، بر _

 میکنجکاو شده بودم که کجا دار.قدم برداشت نیبه سمت مخالف ماش نی، رامت میشاپ که خارج شد یکاف از

 دمیسوالم رو پرس نیهم يبرا میریم

 ؟ يریکجا م _

 و نگاهم کرد ، دستش رو باال گرفت، به دستش چشم دوختم برگشت

 .مینیرو بب ابونیخ نیا يخوابا سیسرو میبر میخوا ی، م ریبدو دستمو بگ _

 .دستش گذاشتم ، دستش رو بست و راه افتاد  يرفتم و آروم دستمو رو جلو

 ؟ ادیخوشت م یاز چه تخت ینگفت _

 :شدم و گفتم رهیتعجب بهش خ با

 ؟ مینفره بخر هیدو تا تخت  ستیمگه قرار ن _

 رو جمع کرد و چپ چپ نگاهم کرد لباش

 اتاق مهمان ينفره برا هیدونه تخت دو نفره واسه خودمون و دو تا تخت  هی ر،ینخ _

 :و گفت دیدستم رو از دستش خارج کنم ، بلند خند اومدم

کنم  یم یشوخ يلوس هر سر يدختره !  ایبخواب شمیذارم پ یخودمون نم یسر خونه و زندگ میدالرام ، رفت _

 يریگ یجبهه م عیسر

 ازش برگردوندم رومو

 .میشینفره جا م هیرو تخت  يگن ما چطور یآخه خانوم خوشگله ، مامان من و مادر خودتون نم _

به سمتش . نفهمن یچیگفت ، قرار بود خانواده ها ه یراست م. انداختم  نییبه دندون گرفتم ، سرمو پا لبمو

 :برگشتم و گفتم 

 ؟ شهیکدوم اتاق مال من م _

 نگاهم کرد يجد

 از کدوم خوشت اومد ؟_

 يرو برا نیبود اگه بهتر ییپرو یلیو حموم خوشم اومده بود ، اما خب خ یبهداشت سیاون اتاق بزرگ با سرو از

 :وارد کردو گفت یچکبه دستم فشار کو. داشتم یخودم بر م
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 . یراحت باش یتون ی، م امینهار هم نم يبتونم برا...  رونمیاتاق بزرگه مال تو ، من از صبح ب _

 منیکه نش میگرفت میتصم.  مینظر داد متهاشونیخواب هاش و ق سیو درباره سرو میاز مغازه ها شد یکی وارد

 یجالب از آب در م یلیشد و خ یم یمیقد نشیتزئ،  میساختن دکور کن یعیرو با مبل و بوفه که از چوب طب

داشته  یمیقسمت خونه سبک قد اونبود و قرار شد  یعیدو نفرمون هم از همون مدل طب ينهار خور زیم.  ومدی

 .باشه 

با  شهیهم نکهیو ا نیخانواده رامت تی، چون با تعداد جمع مینفره سفارش داد 24 يناهار خور زیم ییرایپذ يبرا

هاشون انتخاب شد ،  يواریاتاقا بر اساس کاغذ د يرنگ پرده ها. ، دوازده نفره پاسخگو نبود  رنیهم همه جا م

 .من باشه پنجره نداشت  يکه قرار بود برا یاتاق

** 

با زبون روزه بازارو گشتن و .  میبود دهی، به ماه رمضون رس دیبزرگمون طول کش يها دیدو هفته خر بایتقر

شدم که روزمو  ینم یعنوان راض چیبه ه! اما من  ریگفت روزه نگ ینبود ، مامان که م یدن کار راحتکر دیخر

رو  نیخودم من و رامت يهمه عمو ازافطار شروع شد ، اول  ياز روز سوم ماه رمضون دعوت من برا. بشکنم 

باهام  نایمعذب بودن رو درك کردم ، مب یمعن یاون مهمون يبار تو نیاول يبرا. افطار دعوت کرده بود يبرا

زن عمو دلخور . رو کالفه کرده بود  نیکارش رامت نیکرد و ا یمنو نگاه م یچشم ریز الدیبود و م نیسرسنگ

عمو تنها فرد حاضر در  دیرو انتخاب کرده بودم و شا نیکنم اما حاال رامت یمگفتم ازدواج ن یم شهیبود ، من هم

، انتخاب من  نیو رامت الدیم نیداد که ب یبهم حق م دیشا. کرد یپدرانه باهام رفتار م شهیجمع بود که مثل هم

ازدواج  ي نهیکه دوست نداشتم بهش به عنوان گز ییاز علتا یکیداشت و  یچهره معمول الدیم. باشه نیرامت

نداشتم چون پدر و مادرم  یحیتو خونه تنها بزرگ شدم و تفر شهیمن هم! فکر کنم شغلش بود ، پزشک 

رو داشته باشم ،  یبود که خودم بخوام دوباره اون زندگ ییجا یانتظار ب... خودشون رو وقف کارشون کرده بودن 

 .نداشته باشه  ينگاه نکنه ، باهام کار هم، ب ادیبگم که به سمت من ن الدیتونستم به م ینم یو از طرف

باهاش وحشت نداشتم ، درسته تو  ییمثل قبل از تنها گهیده بودم و دتر ش کینزد نیدو هفته به رامت نیا يتو

 یلیدرك و فهمش خ نیاز ا. کرد  یوقت از حدش تجاوز نم چیرفتارش ه يزد اما تو یموج م طنتیحرفاش ش

 ازدهیتا ساعت  شمیم داریب ابعادت داشتم هر روز که از خو. بهش عادت کرده بودم  گهی، د ومدی یخوشم م

گفت دو تا  یم! ... کردم  یبود که درك نم يزیتنها چ ینگران... باشه  مییاسش باشم ، نگران تنهامنتظر تم

 يکه تو رستوران فرانسو ینی، با اون رامت نیرامت نیکردم ا یهمو داشته باشن اما احساس م يهوا دیدوست با
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دلنگرانم ... آدم نیکرد اما نگاهش بهم سرد بود ، اما ا یصحبت م یمیماون آدم ص... جلوم نشست فرق داره 

 .بود 

چند  نیا ادیز يتایبه خاطر فعال... ماه بود که دل درد من شروع شد  ریگذشت و اواخر ت یهفته از عقد ما م سه

دردش برام وحشتناك  شهیتخت تو خودم مچاله شدم ، هم يدو تا قرص خوردم و رو. وقت بدنم ضعف داشت 

از جام  نکهیزنگش بلند شد ، توان ا يرنگ اتاقم بود که صدا یصورت ریتحر زیم يرو میگوش. تنها بودم . بود 

ذاشتم  یگوشم م يکالفه دست رو يسه بار زنگ خورد و من هر سر. رو جواب بدم نداشتم  یبلند شم و گوش

 .رمیآروم بگ يا قهیبلکه صداش قطع شه و دق

دلم رو  یکرد و از طرف یم سیاشکم صورتم رو خ یت نشستم از طرفتخ يکرد، رو میزنگ خونه عصب يصدا

و با کمک  ستادمیپاهام ا يشد ، به زور رو یزنگ قطع نم يصدا. تموم شه  میدرد لعنت نیدادم تا ا یفشار م

باز کردم و به سمت در ساختمون  معلوم بود ، درو فونیاز آ نیرامت یچهره عصب. رفتم  نیینرده ها به طبقه پا

... نبود  یاونجا نشستن کار درست..نشستم  نیزم يرو چرخوندم و قفلش رو باز کردم، همون جا رو دیرفتم ، کل

با باز .  ومدی یپله ها رو برم باال به نظرم محال م نیدوباره ا نکهیفکر ا... تونستم  ینم...  ستمیخواستم با یم

 دیبه گوشم رس نیو محکم رامت لندب يشدن در ساختمون صدا

 دمیاز کجا کوب یدون ی؟م رهیدلم هزار راه م یگ ی؟ نم يدی؟ چرا جواب تلفنتو نم یهست يمعلومه کدوم گور _

 شده یچ نمیبب نجایاومدم ا

 به سمتم اومد و جلوم نشست. بلند کردم ، ساکت شد  سرمو

 ...دالرام چته ؟ دالرام  _

 اشکام رو پاك کرد د،یصورتم کش يرو رو دستش

 دنبالت امیب یضیکه مر یبهم نگفت شبی؟چرا د يشد ضیتو ؟ مر يچرا تب دار _

باهام حرف  نطوریکس ا چی، ه وفتادیدرد به جونم م نیکه هر ماه ا یچهارده سال نیو شش سالمه اما تو ا ستیب

دستش گرفت و تو چشمم  يتو شونه هامو. وحشت کنه  شتریب نیباعث شد رامت نیو هم دیبغضم ترک. نزده بود 

 نگاه کرد

 کرده ؟ تتیاذ یشده ؟ کس یچ _

 .به چپ و راست تکون دادم  سرمو

 ...؟ حرف بزن دالرام یپس چ _
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 :هق هق گفتم  با

 ستیجون تو بدنم ن ه،یبرم تو اتاقم ؟ راهش طوالن یکن یکمکم م _

 شد رهیگذاشت و به چشمام خ میشونیپ يرو رو دستش

 . يدکتر ؟ تب دار میبر _

 تکون دادم سرمو

 .شم  یبخوابم خوب م.  شمینه، خوب م _

... دلم گذاشتم  يخم شدم و دستمو رو...ابروهام گره خورد ... دیکش ریدلم ت ریبازوم رو گرفت و بلندم کرد، ز ریز

ودم رو کنترل کنم چشمامو بستم تا بتونم خ... تپش قلبم شروع شد ... دستاش بلندم کرد يرو امیتا به خودم ب

دور گردنش حلقه کردم ، از پله ها باال رفت و منو  مودست...دردم هم کمتر شده بود  گهید... چقدر خوب شد ....

 پتو رو روم مرتب کرد. تخت گذاشت  يرو

 ؟ يشد فی؟ چرا انقدر ضع یدالرام خوب _

 به زور لبخند زدم. باز کردم ، هنوز نگران بود چشامو

 .جواب تلفن رو ندادم  دیآره، ببخش _

 جون زد یلبخند ب هی

دالرام پاشو لباس .  يخونه ، ضعف کرد يتنها موند ،يچقدر نگران شدم ؟با خودم گفتم روزه ا یدون یم _

 باشه يمشکلت جد دیدکتر شا میبپوش بر

 :آروم گفتم.با تعجب به خندم نگاه کرد. بگم  یبرم دکتر چ يا هیقض نیگرفت ، واسه همچ خندم

 دمی، قول م شهیفردا حالم بهتر م. شمیخوب م _

خودش  يبه رو نیرامت... کردم فیلرزش خف هیلباسم آروم حرکت داد،  يو دستش رو از رو دیکش نییرو پا پتو

شده بود، از  ادیروزا کارش ز نیا. بهش نگاه کردم ، معلوم بود خسته اس!  هیدونست دردم چ یپس م...  اوردین

با تعجب نگاهم . کنارم دراز بکشه  دمو بهش اشاره کر دمیخودم رو گوشه تخت کش. بود مراقب من هم  یطرف

 يبرا یجواب ؟يدیترس یباهاش م ییکه از تنها ییتو ؟ییتو نیکرد ، خودم هم از کارم متعجب بودم ، دالرام ا

صداش . وم مرتب کرد پتو رو ر. دیلباسش رو باز کرد و کنارم دراز کش يچند تا دکمه باال. کارم نداشتم  نیا

 :آروم و مطمئن بود 

 يشد يا گهیآدم د هیکنم  یاحساس م! يعوض شد دایدالرام ، جد _
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با .  دی؟ به سمت راست دراز کش میشد ينطوریچرا ا. نداشتم حرف بزنه ، خودش هم عوض شده بود  دوست

 :گفت  ارهیخواد حرص منو در ب یکه معلوم بود م ییصدا

 ؟ یترس ینم گهی؟ د میاتاق باش هیخودمونم تو  يخونه  يخوا یم _

 :طلبکار گفت. خندش بلند شد يرو به چپ برگردوندم و بهش چشم غره رفتم ، صدا سرم

 . میخواب یو م میکش یهم دراز م شیمثل االن پ. ندارم  تیگفتم ؟ من که کار یمگه چ _

لرزش بدنم کمتر شد اما . م رو به خواب زدم چشمام رو بستم ، خود! نداره  میمعلوم بود کار طونشیش يصدا از

رو کنار زد و لباشو  میشونیپ يرو يتپش قلبم هنوز ادامه داشت، حس کردم سرش بلند شد ، با انگشتش موها

زد و به  يلبخند... چشمامو باز کردم و نگاهش کردم ... گرم شدم ... شوکه شدم . گذاشت  میشونیپ يرو

 چشمام نگاه کرد

 یخوب بخواب _

رك  گهیکرده ، د رییتغ نیکردم رامت یمن فکر م... بهم دست بده  يحس بد نکهیبود آرومم کنه بدون ا بلد

...  رهیجنس مرد دستش رو بگ دیترس یکه م یکنه من عوض شدم ؟ نشدم ؟ دالرام یاون فکر م... ستین

دستش ! دمیلرز ینم ششیمثل قبل، پ گهیاون دالرام کجاست ؟ چراد... بهش چشم داشته باشه ... نگاهش کنه 

دردم کم شده بود و آروم شده  دونمیفقط م.خوابم برد  یدونم ک ینم.  دیشکمم کش يرو از پتو رد کرد و رو

 ...بودم 

 

 :نیرامت

. گذاشتم  شیشونیپ يشکمش برداشتم و رو يخوابش برده ، دستم رو از رو دمیآرومش فهم ينفسا يصدا از

برداشتم ، با آب ولرم  یکیظرف پالست هیبه سمت آشپزخونه رفتم و . تخت بلند شدم  يوتبش باال بود ، از ر

چند تا دستمال و حوله  يآخر يکشو. گشتم  ی، دنبال حوله م دمیکش رونیرو ب نتیکاب يکشو ها. پرش کردم 

ظرف . بود  بیدر اتاقش رو باز کردم ، هنوزم رنگ اتاقش به نظرم عج. بود، برشون داشتم و از پله ها باال رفتم 

 يکردم و آبش رو گرفتم و رو سیاز حوله ها رو خ یکی. گذاشتم و پتو رو از روش برداشتم  نیزم يرو رو

،  دمیپاهاش کش يکردم و آروم رو سیدستمال رو خ هی. باال زدم  زانوشلوارش رو تا . قرار دادم  شیشونیپ

چپش رو هم  يگفت ، پا یم ونیداشت هذ. راستش رو تو آب فرو کردم  يتخت گذاشتم و پا يظرف رو رو

 .برگردوندم نیشستم و ظرف و به زم
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 .ت بلند شدمپاهاش گذاشتم و از رو تخ يتبش کمتر شده بود ، پتو رو رو کمی،  دمیصورتش دست کش به

تا دانشگاه ؛  ییدوران راهنما ياز کتابا. و به کتابا نگاه کردم  ستادمیش نظرم رو جلب کرد ، جلوش ا کتابخونه

 "بلوغ دختران  "عنوان نظرم رو جلب کرد  هیکردم که  یبه عنوان کتابا نگاه م

نشستم و صفحه اول باعث  رشیرتح زیم یرو صندل.  دمیکش رونیکتابخونه رو باز کردم و کتابو از قفسه ب در

 با خط بچگونه نوشته شده بود. شد با دقت بخونمش 

که خانوم شدم  دیامروز مامان بعد از سه روز فهم. به درِ سال هفتاد و نه  زدهیامروز سه روزِ که بزرگ شدم ، س "

 دمیترس یم. ترسم یبه مامان نگفته بودم ، ازش م. رمیدارم که قراره بم یضیمر هیکردم  یسه روز فکر م نیا. 

 ". خانوم شدم  يچطور رمیگب ادیکتاب رو بهم کادو داد تا  نیامروز ا. دعوام کنه 

ممکنه ؟ کتابو به  يزیچ نینداده بود ؟ مگه همچ حیمادرش بهش توض یعنیتعجب به نوشته ها نگاه کردم ،  با

 :شدم و گفتم کیهش نزدب. قفسه برگردوندم ، چشماش رو باز کرد

 ؟یدالرام خوب _

 .رو سرش نگاه کرد  يبا چشماش به حوله . چشمام نگاه کرد و سر تکون داد به

 . ارمیب نییتبت رو پا ينطوری، گفتم ا یتب داشت _

 :گفتم  عیسر. نشست و حوله رو به دستش گرفت سرجاش

 بگو برات انجام بدم يدار يکار _

 :زد و گفت  لبخند

 يشه تو انجام بد ینم ه،یم خصوصنه کار _

 دمیرو کش شینیجلو بردم ، ب دستمو

 نکن خطرناك بشما يکار هی!  يشد طونیدالرام امروز ش _

 :آرومش گفت  يتخت بلند شد و با صدا يرو از

 یش یدونم که نم یم _

تخت بلند شدم ، به  يبه کتابخونه نگاه کردم و از رو. رفت ، دوست داشتم باهاش حرف بزنم  رونیاتاق ب از

کنارم .  نهیبش شمیپ ادیاومد ، اشاره کردم ب نییاز پله ها پا. رو روشن کردم  ونیزیرفتم و تلو منیسمت نش

که  میکرد ینگاه م ونیزیتلو رنامهبه ب.  دمشیبغلم کش ينشست ، دستم و دور شونه اش حلقه کردم و تو

 دمیسوالم رو پرس
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 ؟يانقدر درد دار شهیدالرام هم _

کلمه  هیو فقط به . انداخت و پاهاشو تو شکمش جمع کرد ، دستش رو دور پاهاش حلقه کرد نییرو پا سرش

 بسنده کرد

 اوهوم _

 ومدمیکوتاه ن. موضوع حرف بزنه  نیدرباره ا دیکش یم خجالت

 شروع شد ؟ یاز چند سالگ _

 :تو بغلم و گفتم  دمشیکش. بلند شه که جلوش رو گرفتم  خواست

من . باشه یبیعج زیکه چ يمشکل رو ندار نیفقط هم تو ا. ، محرمتم  یکه خجالت بکش ستین یموضوع _

 .بده  حی، خودت بهم توض ارمیموارد سر در نم نیپسرم از ا

 م گذاشت نهیس يرو رو سرش

 میکرد يباز ی، وسط میبا خانواده عموم بود. شهر ، اون موقع دوازده سالم بود  رونیب میبه در رفته بود زدهیس _

 .بودم  دهیترس... شده  سیبعد از نهار بود که حس کردم لباسم خ...  میدیپر نییباال و پا یکل... 

 رو نوازش کردم که لرزشش آروم بشه بازوش

... ما  يخونه  میهمه با هم اومد... خونه بعد از ظهر بود  میتا برس... خونه  میبه مامان اصرار کردم برگرد _

 ياز کمد ها یکیاومد تو  ادمی... کار کنم  یدونستم چ ینم...  دمیترس دمیکه د يزیو از چ ییرفتم دستشو

هم مدام به در  الدیو م نایمب... کنم  دهبدونم چطور استفا نکهیبدون ا... بودم  دهید يزیچ هی ییدستشو

 ..اون تو  یکن یم کاریچ...  رونیب ایزدن که ب یم ییدستشو

 ؟ يلرز یرا مدالرام آروم باش ، چ _

 ..رامـ ... ، من  نیرامت _

 .، آروم باش  سیه _

 . دمیموهاشو بوس يتو بغلم ، رو دمشیکش

 !کنم کاریچ دیدونستم با ینم. کرد  یدرد م یلیوقت باهام حرف نزد ، دلم خ چیمامانم ه...  نیرامت _

و از دختر خودت  یدکتر زنان باش شهیکردم ؟ مگه م یآرومش م دیبا يکرد ، چطور یم سیلباسمو خ اشکش

 ؟ یغافل بش
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 دمیاز مغازه ها خر یکیو از  رونیرفتم ب... کار کنم  یدونستم چ ینم... تموم شد  یبعد از سه روز پد بهداشت _

: کتاب بهم داد و گفت  هیفقط ... ، باهام حرف نزد  نیرامت...  دیرو فهم یخونه مامان همه چ دمیرس یوقت... 

 " هیموضوع چ نیا یدونبخون تا ب"

 يمادر با بچه  هی؟  شهیمگه م! هنوز هم وجود داشته باشه  يرفتار نیشد همچ یبستم ، باورم نم چشمامو

 نگاه کردم سشیخ يباشه ؟ از خودم جداش کردم و به چشما بهیخودش انقدر غر

 میخور یم يتو بخوا ی؟ هر چ رونیب میشام بر يبرا يدوست دار _

 :چشمام نگاه کرد و گفت  به

 ؟ میبخور يزید میبر _

 دیباال پر ابروهام

 ؟يزید _

 تکون داد سرشو

 دلم خواست هوی. آره ، سه سال ِ نخوردم  _

 :زدم و گفتم  لبخند

 ياریکم ن شمیکن که پ پیپس پاشو برو حاضر شو، خوشت _

کارام ، انگار واقعا  ستیدست خودم نچرا انقدر برام مهم شده ؟ . غره رفت و به سمت پله قدم برداشت چشم

 یدادم، تا دالرام حاضر شه وقت م هیسرمو به مبل تک. از فکر خودم خندم گرفت ، چشمام رو بستم . شوهرشم 

 بره

نشسته بود ، من رو نگاه  يمبل کنار يچشم باز کردم ، دالرام حاضر و آماده رو ونیزیتلو يقطع شدن صدا با

 لبخند زدم. کرد  یم

 يخوشگل شد يادیشدم ، ز مونیحرفم پشاز  _

و  دمیکفشام رو پوش. برداشتم  زیم يرو از رو لمیو موبا چیسوئ. مبل بلند شدم  يانداخت ، از رو نییرو پا سرش

 :به دالرام گفتم 

 ، زنگ زدن به خونه نگرانت نشن یبه مامانت خبر بده با من _
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رفتم و روشنش کردم تا دالرام  نیبه سمت ماش. درآورد ، منم منتظر تماسش نموندم  فشیک يرو از تو شیگوش

رژ  ومدی یم رونیگردش ب يبا من برا یبود که وقت يبار نیکه باز شد بهش نگاه کردم ، اول نیدر ماش.  ادیب

 .لبخندم رو خوردم .  دمید یلباش م يرو

 ؟ يخوب سراغ دار ي؟ جا میکجا بر _

 شده بود طونیش یلیامروز خ. کرد ، مثال تو فکره  زیچشماشو ر غنچه و لباشو

 ؟ يزیمستر د میبر _

 تکون دادم "یچ "یبه معن سرمو

 غذاهاش خوشمزه س یلیخ "يزیمستر د "هست اسمش یسنت يرستوران با غذاها هی عصریسمت ول _

 :کردم و گفتم  کلشینگاه به ه هی

 ؟یشناس یهمه رستوران رو از کجا م نیا!  یستیدالرام تپل که ن _

 ؟ نهمهیا _

 زدم و از کوچه شون فاصله گرفتم دور

 یرستوران مامان پز قرار گذاشت شیهم پ ياون سر _

 :و گفت  دیخند

کنن ، سالن غذا  یاون رستوران رو انتخاب م ونیدوست داشتم غذا بخورم اما معموال آقا یلیاونجا هم خ _

 نتونستم غذاش رو امتحان کنم نیهم يبرا کهیهم کوچ شیخور

 ؟ يکرد دایرستوران رو از کجا پ نهمهیجواب من نبود، ا نیا _

فکر مثل خوره تو مغزم  هی دمیبرگه سالمتش رو د یموضوع برام مهمه ، از وقت نیدونستم چرا ا یخودم م فقط

بهش لطمه وارد شده ،  یداشته و از لحاظ روح يِ که نکنه دوست پسر نیاون هم ا. ره  ینم رونیافتاده و ب

 يسر هیمشخصه که  میریباشه ؟ هر جا م ياز مردا فرار نطوریچشم و گوشش بسته باشه ، ا يدختر شهیمگه م

 .با صداش به خودم اومدم. کنه  یم خیدستاش ... تو فکر  رهیخاطره داره ، م

، همراهاشون ، مغازه ها،  پاشونیبه آدما ، ت. نم ک یرو نگاه م رونی، ب نمیش یم یتاکس يمن هر وقت تو _

شده و مشکوك نگاهش کردم ،  زیر يبا چشما.کنم  یحفظ م ينطوریخب اسم رستوران ها رو هم.ها  نیتریو

 . دیچیپ نیخندش تو ماش يصدا

 ؟یکن ینگاهم م يچرا اونطور _
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 :داد ، سرفه کردم و گفتم  یبودن بهتر جواب م رك

 ؟ یشاپ و رستوران نرفت یکاف یباور کنم تا حاال با کس يخوا یم یعنی _

 گرد شدش نگاهم کرد يچشما با

 و تئاتر رفتم نمایشاپ رفتم ، رستوران و س یزدم ؟ من هم کاف یحرف نیهمچ یک _

 ؟ یبا ک _

 شد طونیلحنش ش. کردم  یشدم، احساس خطر م يدونم چرا جد یلحنم جا خورد ؛ نم از

 رفتممعلومه ، با دوستم  _

، چرا ؟ مگه برام مهمه ؟ با  دمیترس یاز جوابش م. نکنم يکنجکاو نیاز ا شتریدادم تا ب یرو فشار م فرمون

 :آرومش گفت  يبا صدا. حرص دنده رو عوض کردم 

 .بود  نایاسم دوستم پر _

 .فرستادم و فشار دستم رو کم کردم  رونینفسم رو ب. کردم ، لبخند زد  نگاهش

 ...اما بود یدختر خوب _

 ؟ یاما چ _

 .باهاش بهم زدم  گهیچون دوست پسر داشت ، د _

 ادیز. نگاه به لبش کردم  هی،  میشد ادهیپ. داد که به کدوم سمت برم  یو با دستش نشون م عصریبه ول میدیرس

 :، گفتم  مینشست زیپشت م. میسفارش داد يزیهر دو د.  میپررنگ نبود ، دستش رو گرفتم و با هم وارد شد

 ؟ یبش ایکال تارك دن دیبا! روزا همه دوست پسر دارن  نیا _

 بهم انداخت و مردد جوابم رو داد ینگاه میکرد ، ن یم يبود که حرف بزنه با انگشت شستش باز دودل

 آخه با پنج نفر همزمان دوست بود _

 یحرف نیرام روبروم نشسته و همچکه زد باز موند ، چند بار پلک زدم تا مطمئن بشم االن دال یاز حرف دهنم

 !زده 

 با پنج نفر همزمان دوست بود ؟ ي؟ چطور شهیمگه م _

 دیکش یمختلف م يدستش شکلها کف

 ادامه داشت يطور نی، هم یکیرفت سراغ اون  یکرد م یدعوا م شونیکیمثال با  _
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بازگو کردن  ياسترس االنش هم برا.  ستنیمقدس ن میخودش مر يدونست هم جنسا یدالرام هم م پس

،  یکم المیدوست نبوده و خ یدالرام با کس دمیفهم يبود که تا حدود نیبحث، ا نیا یخوب. بود  تیواقع نیهم

اگه ترانه االن . بود  وشمزهبه خوردن ، واقعا خ میغذاهامون رو آوردن و ما هم شروع کرد. راحت شد  یفقط کم

و همون رو  میکرد که حتما بر یگفت ، اصرار م یرو م بیعج يغذا هی؟ اسم  هیچ يزید: گفت  یباهام بود م

الله و ترانه تو ! دخترا فرق داره  يدختر خلقتش هم با همه  نیا. لبم نشست يلبخند رو هیاز فکرم .  میبخور

رو نداره که کدوم  چیکردن و به روز بودنشون ، اون وقت زن من ه شیاتو آر الیمعروفن و کمند و ل یپر حرف

 .بهش دل خوش کنم 

 ؟ يخند یم یبه چ _

 بچه جلوت نشسته هی یشد فکر کن یباعث م نیصورتش نگاه کردم ، چشماش معصوم بود و هم به

 يو رژ زد ياومد رونیباره با من ب نیماه اول هیکردم بعد از  یفکر م نیبه ا _

 انداخت و دستش به سمت لبش رفت نییپا سرشو

 ... ایپاك نکن _

 لبخند پهن زدم هیکرد ،  نگاهم

 . شهیخودش داره پاك م _

 بود دهیآخه رنگم پر _

 دمیحرفش پر وسط

، جوابت  يدیلبخندم رو پرس لیاالن هم دل.  یگفتم که پاکش کن یم نیتو ماش رمیبگ رادیخواستم ا یاگه م _

 .رو دادم 

 . میاومد ونریصورتحساب از رستوران ب ي هیبعد از تسو.  میسکوت کرد گهید

 ؟ انیمامان و بابات ساعت چند م _

 رسن یوقتا هم صبح م یبعض... نصف شب  ی، گاه ستیمعلوم ن _

متوجه  يریمس هیتا . تو سکوت راه افتادم. رو چرخوندم  چیپشت فرمون نشستم و سوپ. تو هم گره خورد  اخمام

 :گفت  عیسر دمیخودمون رس ابونیخ یکیبه نزد یرم اما وقت ینشد دارم کجا م

 ! نیرامت _

 جونم _
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 ؟ يریم يکجا دار _

 بهش انداختم ینگاه مین

 ما يِخونه  _

 :ترس گفت  با

 ستین ی، االن که وقت مهمون نیدور بزن رامت _

 کنم شب تو خونه تنهات بذارم سکیتونم ر ینم ستی؟ حالت خوب ن میریم یمهمون میمگه دار _

 باال رفت صداش

 حالم خوبه ، دور بزن _

 دمیکمربندم رو باز کردم و به طرفش چرخ. ، خاموشش کردم  دمیرو کنار کش نیماش

باهام  نهیمامان و بابام هم هستن ، اگه مشکلت ا.  یسوخت یم ی، بعد از ظهر تو تب داشت ستیحالت خوب ن _

 . یستین...  یتنها نباش

 شدم از جواب دادن که تماس وصل شد یم دیداشتم نا ام.رو برداشتم ، شماره مادرش رو گرفتم  میگوش

 ؟ نیسالم مامان ، خوب _

 سالم پسرم _

 بد موقع مزاحم شدم دیببخش _

 ی؟ مراحم یِچه حرف نیا _

 خونه ما بمونه ادیدالرام امشب ب رمیخواستم اجازه بگ یم _

 :گفت  دیکرد ، بعد با ترد مکث

 افتاده ؟ یاتفاق _

 .هم به دهنم زل زده بود دالرام

 .تب داره ، تنها نباشه بهتره . نه _

 .، اما مخالفت هم نکرد  دمیرو از لحنش فهم نینبود ا یراض

 باشه ، فقط بهش بگو فردا تا ظهر خونه باشه _

 شب خوش. حتما ، ممنونم  _
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راه افتادم سمت خونه خودمون ، . کرد  یم يبا دستاش باز. کز کرد  شیصندل يشد ، رو یبادش خال دالرام

 .کردن ، با سالم دالرام از جاشون بلند شدن یماه رمضون رو نگاه م الیمامان و بابا داشتن سر.  میشد وارد

 بد موقع مزاحمتون شدم دیسالم ، ببخش _

 دیجلو اومد و صورتش رو بوس مامان

 ؟ ستیپدر و مادرش ن ي؟ مگه دختر جاش تو خونه  یِچه حرف نیماهت ، ا يسالم به رو _

 نهیو دعوتش کرد که بش دیرو بوس شیشونیهم پ بابا

 مامان _

دنبالم اومد ، در اتاقم رو بستم که . شده ؟ با دستم اتاقم رو نشون دادم  یچ دینگاهم کرد و با سر ازم پرس مامان

 نره رونیصدا به ب

 تنهاش بذارم دمیبودن ترس فتیمامان و باباش ش. مامان ، دالرام تب داشت _

 ست ، سر تکون دادلب مادرم نش يلبخند رو هی

 .ببرمش اتاق ترانه استراحت کنه  ستیاگه حالش خوب ن _

 :در بود که گفتم  رهیدستگ يرو دستش

 میخواب یجا م نیاونجا چرا ؟ تخت من بزرگ ، با هم هم _

 ادیچشم غره رفت تا حساب کار دستم ب بهم

 بخواب ؟ نیبگم برو با رامت رمیبابات دست دالرام رو بگ يجلو _

 :گفتم  زنمیکه فکر کنه دارم با خودم حرف م يآروم جور يرفش خندم گرفت ، با صداح از

 برو بخواب ایبگه ب رهیمن دستت رو بگ يکه جلو نهیحاال خوبه کار هر شب بابا هم _

 .گفت و از اتاق خارج شد " ییپرو "لب  ریگرفت و ز شگونین هیاز بازوم  مامان

 کنار دالرام نشستم. رفتم  ییرایعوض کردم ، به پذ لباسامو

 قشنگه ؟ لمشیف _

 باال انداخت شونه

 نمیب یرو م لمیف نیبارمه ا نیکنم ، اول ینگاه نم ونیزیمن تلو _

 :جلو بردم و کنار گوشش گفتم  سرمو

 ؟ یکن یکار م یپس چ _
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 آورد نییپا صداشو

 رمیهم م نترنتیا.  دمی، کارام رو انجام م نمیشیپشت لپ تاپم م _

 ؟ینترنتیهمش تو ا _

 رمیم ادیآره خب، ز _

 سمتش برگشتم به

 ؟يریم ادیهست که ز یچ نترنتیا يتو ؟يریم تیاونوقت کدوم سا _

 :گفت یچشمام نگاه کرد و با کالفگ به

 .هستم  تهایبگم تو کدوم سا قیتونم دق یگردم ، نم یم ادیز _

 ؟یکن یچت هم م _

 تاسف تکون داد يحرفم لباش رو جمع کرد و سرشو از رو نیا با

 دم ؟ یجوابت رو م ي؟ فکر کرد یزبونم حرف بکش ریاز ز يخوا یم _

 ریز.  يِچت روم چطور طیمح نمیبرم بب دیرو نداشتم اما امشب با نکارایمن که وقت ا! کرد  یچت م پس

 دوست شده ؟ یبا کس طیتو اون محنکنه !  چوندهینگاهش کردم، انگار نه انگار که منو پ یچشم

 :نگاهش کردم و گفتم  دوباره

 ؟یبخواب يخوا ینم _

 :بود ،گفت  رهیکه به روبرو خ همونطور

 کنه یمادر جون گفت اتاق ترانه رو برام آماده م _

لبمو . رفته طرف عروسش  رهیطرف پسرش رو بگ نکهیا يبه جا. مشت کردم و به مامان چشم دوختم  دستمو

 به دندون گرفتم ، بلند شدم

 ریبخ یبخوابم ، شب همگ رمیمن م _

.  می، خونه خودشون فقط ما دو تا بود میومدی ینم نجایکاش ا. در اتاق رو بستم . سه نفر جوابم رو دادن  هر

. دختر مالِ منه  نیا کردم یداشتم ، حس م یحس خوب دیبعد از ظهر که کنارم دراز کش. کردم  یعجب اشتباه

 . شمیم کلخونه خودمون دچار مش می، اگه بر رمیاحساسم رو بگ نیا يجلو دیبا

کردم تا واکنش  پیاسم خودم اسم دختر تا يبه جا. از چت روم ها شدم  یکیتاپم رو روشن کردم و وارد  لپ

 .ها رو باز کردم امیاز پ یکی. شد  امیاز لحظه اتصال دسکتاپ پر از پ.  نمیپسرارو بب
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 ؟ يدیوب م _

 رو باز کردم گهید یکی

 ؟یکن یم یسالم ، معرف _

 شما ؟. سالمه  ستیسوگل هستم ب:  نوشتم

 و هشت ستیب.  یعل _

 خوشبختم _

 ؟يدیوب م _

 !خواستن ؟ یهمه وب م نجایا! چهار تا شد چشمام

 وبکم ندارم _

 اشکال نداره ، خب از خودت بگو _

 بگم يدوست دار یچ _

 تنته یچ _

هم فشار دادم و نفسم  يچشمامو رو. بودن کثافتا زیچ هیفقط دنبالِ . اومدم  رونیب تیشدم و از اون سا یعصب

 کنه ؟ یکار م یچ نترنتینه ؟ از صبح تو ا ایدالرام اهل چت هست . فرستادم  رونیرو ب

به سمت . بود  کیدرو باز کردم ، سالن تار يال.رو با نقشه ساختمون سرگرم کردم تا مامان و بابا بخوابن  خودم

 شدم کیآروم به تخت نزد.  دمیکش نییرو پا رهیاتاق ترانه قدم برداشتم ، دستگ

 دالرام _

دالرام گوشه تخت نشسته بود و دستش . برق رو زدم و اتاق روشن شد  دیکل. بود  کینداد ، اتاق هم تار جواب

 .داد یدهنش فشار م يرو رو

 !دالرام منم  _

 دستم گرفتم يباز مونده بود ، کنارش نشستم و شونه اش رو تو چشماش

 ؟ يدیترس یچت شده ؟ از چ _

 :گفت  دیلرز یصداش که به شدت م با

 ؟یکن یم کاریچ نجایا_
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 اتاق من يتو میپاشو بر _

 :، گفت  دیرو عقب کش خودش

 جا راحتم نیخوبه هم نجاینه ، ا _

 شو کارت دارمپا گمیم! دالرام  _

 در اتاقم رو بستم و تخت رو نشونش دادم. ، چراغ اتاق رو خاموش کردم  ادیبود دوست نداره همراهم ب معلوم

 نیبش _

 .خوام برم بخوابم  یکارت رو بگو ، م _

 یِکارم طوالن ،یخواب یجا م نیهم _

 .تکون دادم  چشمامو بستم و سرمو. بود  دهیکرد ؛ رنگش پر یدرشت شده نگاهم م يچشما با

 به سرم بزنه ؟ يفکر نیمناسبِ که من همچ تتیمن گفتم از اون کارا دارم ؟ آخه تو االن وضع _

 تخت نشوندمش ي، رو دمیجلو رفتم و بازوش رو کش. گرفت  يانداخت ، انگشتاش رو به باز نییپا سرشو

 دالرام منو نگاه کن _

 چشمام نگاه کرد به

 ؟ یکن یچت م. ، راستش رو بگو  یخانوم _

حرف ! دیخند یداشت م. دهنش گذاشت  يرفت باال و چشماش درشت شد ، دستش رو باال آورد و رو ابروهاش

 !من انقدر خنده دار بود 

 دالرام ؟ _

 ؟يسوال من رو به اتاقت آورد نیبه خاطر هم _

 :و گفتم دمیموهام کش يکالفه شدم، دست تو. دیخند دوباره

 جوابم رو بده.فکرم مشغول شده بود  _

 ستمیاهل چت کردن ن. نه ... نه ... نه  _

. اتاق نگاه کردم  واریاوهوم گفتم ، به در و د هی... چقدر فکرم خنده دار بوده دمیبود فهم نیکه جوابش ا االن

 .ده  یپرسم جواب نم یم میاز خودش هم مستق ه؟یپس مشکلش چ

 تونم برم ؟ یم _
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 . میخواب یجا با هم م نینه ، هم _

 . يتو به من قول داد!  نیرامت _

 با بعد از ظهر داشت؟ یاالن چه فرق! شدم ، بعد از ظهر که خودش خواست کنارش باشم رهیچشماش خ به

 کشم ؟ ینکنم ، گفتم کنارت هم دراز نم يمن قول دادم کار _

 برق رفتم دیچهره اش معلوم بود ناراحت شده ، به سمت کل از

 خوام خاموش کنم یدراز بکش م _

 جاش تکون نخورد از

 !دالرام  _

 :گرفته گفت  يبلند کرد و با صدا سرشو

 ؟یکن ينطوریا يخوا یخودتم م يتو خونه  نیرامت _

 .شم  ینم متیاتاق خودت بخواب ، منم وارد حر ياونجا تو تو.  میستیکه تنها ن نجاینه ، ا _

به خواسته م . لبم نشست يمنم چراغ رو خاموش کردم و لبخند رو. ب کرد خودش مرت يو پتو رو رو دیکش دراز

 .دمیو به طرفش چرخ دمیتخت دراز کش يرو... اون هم از طرف مامان .  میمفصل داشت يدعوا هی، فردا  دمیرس

 سوال بپرسم ؟ هیدالرام ،  _

 بپرس _

 ؟ یو هست يبود يچرا از مردا فرار _

 بهت نگفتم ؟ يمگه اون سر _

 کنن ؟ ی، چرا اونا فرار نم ایدن يهمه دختر تو نیاتفاقات برات افتاده ؟ ا نیکه ا یی، اما مگه فقط تو یگفت _

 خواد ادامه بده یآروم بود، اما مشخص بود نم صداش

 شه نگم ؟ یم _

 یبگ دیبا. شه  ینه نم _

 ترسم یاز مردا م _

 زدم لبخند

 ؟یترس یخودم از ترست با خبرم ، چرا م_
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 . ارنیسرم ب ییترسم بال یم _

 دستش ، دستم رو از بازوش جدا کرد یکیبا اون  عیگرفتم که سر بازوشو

 تر کینزد ایندارم ، ب تیکار زمیعز _

. نگفتم تا آروم بشه  يزی، چ دیلرز یم.  دمشیبغلم کش يجاش تکون نخورد ، دوباره دستش رو گرفتم و تو از

 :که حالش بهتر شد گفتم  کمی

 اد؟یسرشون ب ییبال هیترسن ؟ دوست دارن  یترا نمدخ هیبق _

 نه _

 .کار بودم  نیگرفتم ، خودم عاشق ا يگردنش رد کردم و با دست چپم موهاش رو به باز ریو از ز دستم

 ؟ ارنیسر تو ب ییبال هی انیب دی؟ چرا با یپس چ _

 دمیرو بوس شیشونیپ. بده تا متوجه حرفش بشم  حیبهم توض دیبا يدونست چطور یکرد ، انگار نم سکوت

 آروم باش ، دل دردت بهتر شده ؟ _

 اوهوم _

دختر مال منه مدام از  نیا نکهیتمام ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود ا تیاحساس مالک.بستم  چشمامو

 نیمش و اکرد که حق ندارم داشته باش یم يادآوریمغزم  یقسمت منطق شهیکرد، اما هم یذهنم عبور م

 ...رو یهمه چ... رو روبراه کن  یهمه چ ایخدا.ختیر یموضوع اعصابم رو بهم م

 

 :دالرام

 يدوست داشتم ، با بوسه ا. کرد  یم يموهام فرو کرد ، با موهام باز يانگشتاش رو تو یکیکردم  یم احساس

. نگاه کردم شیتونیز يبه چشما.  دمیچشمام رو باز کردم و خودم رو عقب کش عیگونه ام نشست سر يکه رو

 !ما  ياومده بود خونه  یکرد؟ ک یکار م یچ نجایا نیرامت اوردمیاصال سر در نم

 خانومم يشد داریب _

 کجاست ؟ نجایتخت نشستم و به اطراف نگاه کردم ، ا يرو. کردم  یرو درك نم تمیبودم ، اصال موقع جیگ

 رفته ؟ ادتی.  یدالرام، خونه ما هست_

.  ومدی یخوابم م یلیهم نشست و بهم نگاه کرد ، خ نیرامت. اومد  ادمی یذهنم زد و همه چ يرقه توج هی

 بلند شد نیاعتراض رامت يبالش گذاشتم و چشمامو بستم که صدا يدوباره سرمو رو
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_  خودته لیتا برگردم حاال م یتا شب منتظر باش دیببرمت خونتون؟ من برم با يخوا یدالرام پاشو ، نم.. ا 

 :گوشم گذاشتم و گفتم يرو بستم ، دستم رو رو چشمام

 شمیم داریبخوابم ب قهیپنج دق _

 به جونت وفتمیو م شمیم طونیش ینش داریدالرام ب _

دور  نیرامت يپا يصدا. ، چشمام رو بستم  دمیخودم کش يبه در اتاق ضربه زد ؛ پتو رو رو یکیحرفش  نیا با

 :تشد ،قفل درو باز کرد و گف یم

 مامان ریصبح بخ _

 ؟ نجاستی، دالرام ا ریصبح بخ _

 آره _

 ؟ دیخواب نجایشب رو ا _

 آره ، چطور؟ _

 ش؟یبه زور آورد _

 گذشته ی؟ از هر دومون سن يدیما رو م کیکه کش میمگه ما بچه ا! مامان _

 يخندم گرفت ، مثل پسرا. کنم  یافتادم ، فکر کرده من از صبح تا شب چت م شبشیکار د ادیحرفش  نیا با

 یرشد کرده اما از نظر ذهن کلشیفکر کنم فقط ه. آره جون خودش! ازش گذشته ؟ یسن. مونه  یساله م ستیب

 مادرجون به حرفاشون گوش دادم يهنوز بچه س، با صدا

 . شهیاز تو آره ، اما دالرام تازه اول جوون _

نشستم و نگاهشون کردم و به مادرجون .  دمیبلند خند رم،یگخودم رو ب يحرف مادرجون نتونستم جلو نیا با

 :گفتم 

 ریسالم مادرجون، صبح بخ _

 :لبخند نگاهم کرد و گفت با

 شمیپ ایبرو دست و صورتت رو بشور ب. ریسالم قربونت برم، صبح توام بخ _

 :گفتم  نیکردم و به رامت زیچشمامو ر. گفت و از اتاق خارج شد نویا

 ! نیرامت _
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 ونم ؟ج _

 ؟ نیبخور يزیچ نیعادت ندار ن؟ینشد داریب يسحر يبرا _

 زد و کنارم نشست لبخند

 نکنه دارتیبه مامان هم گفتم ب. نکردم  دارتیب!  یگرفت ی، تو که روزه نم میشد داریب _

 یکن یچرا قبل از کارات فکر نم ؟يکرد نکارویچرا ا.آبروم رفت  نیرامت...  يوا _

 دیشده بود ، با تعجب پرس جیگ

 چرا آبروت رفت ؟ _

 تو روش نگاه کنم شهیروم م يبود ؟ االن من چطور يچه کار نی، ا نیبابات آبروم رفت رامت يجلو _

خنده، با همون حالت  ینفساش معلوم بود داره م ياز صدا. تخت گذاشتم يتو دستم گرفتم ، سرمو رو موهامو

 :گفت 

 ينشد داریب ياسه سحرگم و یاشکال نداره ، م _

 بلند کردم و بهش چشم غره رفتم سرمو

 ؟يریبهتره روزه نگ یفیبهم بگه ضع ادینم رم؟یروزه بگ يبدون سحر شهیاالن وسط تابستونِ ، مگه م _

 خندش رو گفته بود يزور جلو به

 ادیو بهت فشار م شهیگرسنه ات م یلی، اگه خ ریروزه نگ زمیخب عز _

 :تخت بلند شد و عقب عقب به سمت در رفت و گفت يخشونت نگاهش کردم ، از رو با

 شد ؟ یشکل نیات ا افهیدالرام ، چرا ق _

بار  نیاول يبرا شبید. زدم  ي، لبخند دیرس یخندش به گوشم م يصدا. داد حیباز کرد و فرارو به قرار ترج درو

و  دمیاتاقش به موهام دست کش نهیآ ي؟ جلو یکن یتار ممتاهل رف يچرا مثل زنا! دالرام .  دمیتو بغلش خواب

صبحانه آورده  ینیمادر جون برام س. رفتم ییلباسام مرتب بود ، به سمت دستشو. صافش کردم ، با کش بستم 

بعد از . کشتم  یرو م نیرامت دی، اما قبلش با يزیآبرور نیاز ا رمیدوست داشتم بم. اتاق گذاشته بود يو تو

 . دمیلبم کش يشدم و رژ کمرنگم رو ، رو صبحانه حاضر

 نگاه به سر تا پاهام کرد هیوارد اتاق شد و  نیرامت

 !ير ینم رونی؟ االن بدون رژ ب يزد ی، قبال رژ نم يدالرام راه افتاد _
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، پشتم  دیکش رونیرو از تنش ب شرتشیت. به سمت کمدش رفت ، لباساش رو از کمد خارج کرد . ندادم  محلش

 :گفت طنتیرو بهش کردم که با ش

 نگاه کن يندارم اگه دوست دار یمشکل _

 ! نیرامتـ _

 دیخند بلند

 ؟ ینکن تیگم خودت رو اذ یجونم ؟ بده م _

 :و گفتم  دمیپوف کش کالفه

 يمنو بخور يخواد غصه  یبه فکر خودت باش ، نم _

 ...من که به فکر خودم بودم ، تو خوابـ  _

 زدم داد

 نیامتــر _

 :گفت تیو با جد دیو به موهاش برس کش ستادیا نهیآ يجلو

 دالرام انقدر حرص نخور ، واسه بچه ضرر داره _

 دمیاش کوب نهیسمتش برگشتم و با مشت به س به

 بسه... بسه  _

 رو گرفت ، تو چشمام نگاه کرد مشتم

 زمیکنم ، ناراحت نشو عز یم یشوخ _

 رژم نگاه کرد به

 کنم یبرخورد م يا گهیو گرنه جور د یرو لبات بمال يپررنگ تر حق ندار نیاز ا _

از مادرجون و .  دمیدلم به حرفاش خند يو به سمت در اتاقش رفتم ، تو دمیکش رونیرو از دستش ب مشتم

زنگ خورد و از حرفاش  شیدو،سه بار گوش. سر به سرم نذاشت گهید ریمس يتو.  میکرد یپدرجون خداحافظ

 :کرد گفتم یم اهمنگ رهیکه خ نیبه رامت.دمیساعت ده به خونه رس.  شهیدم مربوط به کارش ممتوجه ش

 يکه منو رسوند یمرس _

 بود فهیوظ. دیینفرما _
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 خداحافظ _

 يازت پرستار روزیمثل د گهید د،یدنبال خر يحالتم هنوز خوب نشده نر. سالم منو برسون به مادر و پدرت _

 کنم گفته باشم ینم

 .آهسته به اتاقم رفتم  يخونه هستن ، با قدما دمیونه شدم و از کفش مامان و بابا فهمخ وارد

** 

.  میکرد یم دایکمتر پ میگشت یم شتریب یهر چ م،یبود یعروس يبرگزار يچند روز به دنبال سالن و باغ برا نیا

ها چهار تا شده  قهیاومده بودن و سل نیهمراه من و رامت الیانتخاب لباس عروس از همه سخت تر بود ، ترانه و ل

 دیهر لباس تاک يبرا نیگرفت ، رامت یم رادیا هیلباس  رو باز بود ، ترانه از ه دیجد يبه دنبال مدلها الیل. بود 

 يبرا يِبودم که چه کار نیفکر ا يمختلط برگزار شه و من تو یباشه چون قراره عروس دهیپوش دیکرد با یم

 . میریبگ یو عروس میکن نهیهمه هز نیا شهیتموم م خودمون که فردا یزندگ

باغش  يتو. خوشمون اومد نیکرد ، هم من و هم رامت یباغ بهمون معرف _سالن  هی نیرامت ياز دوستا یکی

. سر و صدا رو ندارن  يازشون گذشته و حوصله  یکه سن و سال ییکسا يوجود داشت برا ونیمثل قل یلیوسا

هم از دوستش برام وقت  یعروس يترانه اصرار داشت که برا. کرد  دایبرامون پ شییرو هم پسر دا یج يد

معروف برام  یشیسالن آرا هیاجازه رو بهش ندادن ، کمند از  نیبه شدت مخالف بودن و ا الیاما کمند و ل رهیبگ

 .درجه روشن تر کنم  هیموهام رو  یعروس يگرفتم برا میوقت گرفت و من تصم

کارت ها به گردن الله  يمهمونا رو یماه انتخاب شد و نوشتن اسام وریششم ، شهر يجشن برا یینها خیتار

 .افتاد 

 شتریکم بشه و ب نیرامت طنتیحال و روز من باعث شده بود از ش نیشد و هم یم شتریمن هر روز ب استرس

 هیو گر ختیر یزد اعصابم به هم م یپنج بار زنگ نم يروز نیحساس شدم ، اگه رامت. باهام رفتار کنه  یمنطق

خودم هم از درك خودم . نهست لیدل یکه خودم هم قبول داشتم ب يخود یب يها يریبهانه گ. کردم  یم

بود که  یکرد و دنبال راه یکل کل نم.  ومدی ی، کوتاه م ادیکرد باهام راه ب یم یسع نیاما رامت! عاجز بودم 

 یم یموضوع من رو عصب نیداد و ا یم حیرو به من ترج ضاشیو مرمامان هنوز هم اون مطب . آرومم کنه 

 . رمیبگ لکرد، دوست داشتم برم و در اون مطب رو گـــِ

بگه  ییو برام از مسائل زناشو ادیب دیاالن که با یکردم تا با مامان دعوام نشه ، حت یم يروزا خود خور نیا

.  ارمیبه زبون ب کبارهیهمه سال رو  نیا ينگران بودم که دهنم باز بشه و عقده ها... نگران بودم . سکوت کرده 
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 یم... کردن شکمم رو بلد بودن  ریفقط س تشونیکه از کل مسئول ینیاز عاق والد دمیترس یم...  دمیترس یم

دونست  یم يبر مادر لیمن رو دل مانیکه فقط زا يرشده بودم ، آه ماد یکه مدام ازش نه ياز آه مادر دمیترس

...  میاشتباه زندگ میکه مامان در اتاقم رو زد ، خوشحال شدم از تصم دیبه اوج خودش رس يروز نایتمام ا. 

چه ...  دمیخر یها رو به جون م نیاگه قراره مامان باهام حرف بزنه بدتر از ا... خوشحال شدم از نوع ازدواجم 

چطور زن  رمیبگ ادیتونم  یم نایا يگفت تو یوقت... قرار داد  زمیم يسه تا کتاب رو یوقت...  يفکر کودکانه ا

مردد به لباش ... شد  یباورم نم... له شدم ... بود  نیخرد شدن کمتر... خرد شدم ... باشم  نیرامت يبرا یخوب

کدوم کتاب ثبت  ياحساس آدما تو... ام التماسش کردم جمله با چشم هی يحرف ، برا هی يچشم دوختم ، برا

 ينجوریمن ا نیدختران سرزم يهمه ... ؟  یکن دایپ یتون یکدوم کتاب م يحسِ من دختر رو تو... شده ؟ 

 یشش روز م دمیخواب نیکه خونه پدر رامت یاز شب. وحشتناك بود ... بود  بانهیکه غر نیا... ازدواج کردن ؟ 

از ... که عروسش من بودم ، در اتاقم قفل شد  یجشن يبرا یبود، از صبح تا شب دوندگ خسته کننده.گذشت

کردم ،  یاتاقم نگاه م واریبه در و د. کرد احساساتم رو درك کنه  یهمون صبح که مامان با سه تا کتاب سع

که از  یینکردم ، چه شبا هیهام بهش تک هیگر يکه برا ییچه شبا. به گردنم داشت  يکه حق مادر يوارید

از  شتری؟ چرا ب ستین بهیغر نیمگه رامت...  دمیرو ند نیروزه رامت کی. .. پناه نبردم  وارید يترسم به گوشه 

 یم يکه همه ازم دور میزیکردم موجود نفرت انگ یحس م... پدرم به فکرمه ؟ چرا از مادرم برام دلسوزتره ؟ 

هنوز  یکیپس ... که به در خورد باعث شد سرم بچرخه  يضربه ا... ده شب ش دمیاتاق فهم یکیاز تار.. کنن

 هست که من زنده ام ؟ ادشی

 .دالرام درو باز کن  _

آهسته به  يبا قدم ها... ؟  شهیچشمام پر از اشک م نیرامت يکس شدم که با صدا یبود ، انقدر ب نیرامت يصدا

اتاق  واریدست چپش رو به د...  دید یبودم و صورتم رو نم یکیتو تار... قفل رو باز کردم . شدم  کیدر نزد

 بودمن سرگردون  يچشما نیو نور همه جا رو روشن کرد ، چشماش ب دیکش

 شده ؟ یچ _

جلو اومد و . کردم  یزبونم حس م ریاشک رو ز يشور! داغ دلم تازه شد  ينطوریزد که ا یگفت ؟ چه حرف یچ

 :ومش گفتآر يبغلش گرفت و با صدا يسرم رو تو

 !شده ؟ هان  یچ زمیعز _
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. خوره  یسکوت بهم م نیبازم سکوت ، حالم از ا. رو باال آوردم ، لباسش رو چنگ زدم تا صدام بلند نشه  دستام

 ادیسکوتم فر يهمه  يدوست دارم به اندازه ... از صدام کر بشن  ایدن يدوست دارم انقدر داد بزنم که همه 

 .بزنم 

 شده ؟ یچخانومم ! دالرام  _

 ؟ شدیگلوم خفه م يتو ای ومدی یم رونی؟ اصال صدام ب دیشن یم صدامو

 من رو ببر نیرامت _

 کجا ببرمت ؟ _

 نباشه نجایکه ا ییجا هی می، بر میبر _

 :آروم گفت  ي، با صدا دیموهام رو بوس يرو

 ؟ میبر يایاومده بودم ببرمت ، م _

 :شدم ومنتظر بودم حرف بزنه که گفت رهیاش جدا کردم ، به چشماش خ نهیاز س سرمو

 ؟ يایمسجد تو هم م میر یم میامشب شب قدره ، دار _

از  مویدرش رو باز کردم و مانتو مشک. دمیازش جدا شدم و به سمت کمدم دو عیرو بهم دادن ، سر ایدن انگار

که  اطشیح... مسجد بذارم  يمهم نبود اجازه ندارم پا تو...  ستمیدر آوردم ، واسم مهم نبود پاك ن یچوب لباس

نشست و نگاهم  یاون باال م شهیکه هم ییداهمون خ. آره خدا صدام کرده بود ... خدا ...  نمیتونستم بش یم

، از کتاب خونه  دیطول کش قهیحاضر شدنم کمتر از پنج دق. اون هم دلش به حال من سوخت  یحت. کرد  یم

 .اخماش در هم شده بود ... قفل بودن  زیرو م يبه کتابا نیبرگشتم ، چشم رامت. برداشتم حیمفات

 ؟ هیچ نایدالرام ا _

بازوم رو تو دستش گرفت، با .  ستیبد گفتن کارم ن...  ستیکردن کار من ن تیام فرو کردم ، شکا قهیتو  سرمو

 دست چپش چونه ام رو گرفت و سرمو بلند کرد

 ؟ يدی؟ خودت خر هیاونا چ _

 نه _

 کنه ؟ یکار م یتو چ زیم يپس رو _

 مهیعروس يکادو _

 تر شد ظیغل اخمش
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 کادو داده ؟ یک _

 شد لرز به تنم افتاد ی، از صداش که هر لحظه بلندتر م دمیاخمش ترس از

 مامانم _

ناراحت  دمیفرستاد ، از صورتش فهم رونینفسش رو ب. رو بست ، سرش رو به چپ و راست تکون داد  چشماش

 :شده به سر تا پاهام نگاه کرد و گفت

 ؟ يحاضرشد _

 آره _

نشسته بود و  منیمامان داخل نش.  میرفت نییدستمو گرفت ، از پله ها پا. سمت کتابا رفت و برشون داشت  به

. شد و کتابا رو باال گرفت  کیبه مامان نزد نیما سرشو بلند کرد ، رامت يپا يبا صدا. خوند  یداشت کتاب م

 :وسط سالن گذاشت و رو به مامان گفت زیم ينشونش داد و رو

 ارهیسر در نم یچیکتابا ه نیکه دالرام از ا نهیا تشی، اما واقع نیازتون ممنونم مامان که به فکر رابطه ما بود _

 . نیکادو بد يا گهی، کتابا رو به کس د دمیم حیرو بهش توض یخودم همه چ. 

بود  دهیرو فهم میناراحت لیدل نیرامت.  میو از در خارج شد دمیبه خودم اومدم ، کفشمو پوش نیفشار دست رامت با

کرد که گفتم  یرو پارك م نیداشت ماش.  میدر سکوت به سمت مسجد رفت. نکرد  تمیبا حرفاش اذ نیهم يبرا

: 

 ؟ انینم هی، بق نیرامت _

همون حالت  يرو پارك کنه، تو نیو به عقب چرخونده بود تا ماشمن قفل بود و سرش ر یپشت صندل دستش

 :جواب داد

 اونا زودتر اومدن _

 . امیتونم داخل ب یمن نم نیرامت _

 غهیهست براش ص یمسجد قسمت يانتها نکهیمثل ا.  میمون یم رونیاشکال نداره ، تا شروع مراسم با هم ب _

 . ینیاونجا بش یتونینخوندن ، م

. میبا هم قدم زنان وارد شد. بود  یلبم جا خوش کرد ؛ به فکر همه چ يرو يلبخند یاز اون همه ناراحت بعد

رو هم فرش کرده  اطیساختمون مسجد دو تا حوض قرار داشت و کل ح يروبرو. بزرگ و سرسبز بود  اطشیح
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به .  مینار حوض نشستک ،مسجد  يروبرو.  میبهمون دادن تا کفشامون رو داخلش بذار یمشک سهیک. بودن 

 کنار گوشم بلند شد نیرامت يصدا. مطلق یکیتار يگشتم تو ظلمت شب ، تو یآسمون نگاه کردم ، دنبال خدا م

 ؟يگرد یم یدنبال چ _

ِ  یبلندش ، اون مهربون يچشماش نگاه کردم ، رنگش خوشگل بود و مهم تر از رنگ چشماش و مژه ها به

 .کرد ینگاهش بود که آدم رو جذب م يتو

 گردم یدنبالِ خدا م _

 :شدم که گفت رهیدوباره به آسمون خ. رو لبش نشست يلبخند

 !ستیگشتم نبود ، نگرد ن _

 بود يصورتش گشتم اما کامال جد يشدم، دنبال لبخند تو رهیچشماش خ به

 !آسمون نگرد ، خدا تو قلب خودت ياز خودت و تو رونیخدا رو ب _

 ؟ یچ یعنی _

 س؟ هیکدوم آ یدون یکردن ، م شیآن ما اومده که اشتباه معنقر يتو هیآ هی _

 :کردم ، اطراف رو نگاه کردم و گفتم زیجمع کردم ، چشمامو ر لبامو

 !دونم  ینم _

 دیمن حبل الور هیو نحن اقرب ال _

 :زدم و گفتم  لبخند

 "است  کتریخدا از رگ گردنتان به شما نزد "اومد  ادمیآهان  _

 ست تکون دادرو به چپ و را سرش

_  نه اشتباه! 

 نباشه ؟ ادمی شیمعن شهیبود ، مگه م شتریبار تعجبم ب نیا

 .بود  نیهم شیمن مطمئنم معن _

 :مردونش گرفت و گفت يدستا يزد ، دستم رو تو لبخند

اون راه و رسم . اون دور هم جمع کرد  ینیب یکه م يخانواده ا نیداشتم که واقعا مرد بود ، ا یمن آقا بزرگ _

 یداد، م یبه ما م يتذکر هی شهیهم. بود  قیدق یلیخ یمسائل اخالق يتو. داد ادیرو به پدر و مادرامون  یبندگ
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مسئله  نیبرام سوال بود که چرا آقاجون به ا شهیهم" دینفرو بشکن هیکه دل  ياز روز دیبترس...  دیبترس"گفت 

 جواب داد؟ یچ یدونیم.  دمیرسروز ازش پ هیحساسه، 

 :تکون دادم و گفتم  سرمو

 جواب داد یچ.نه  _

گفت  یم. یزنیخدا م يبه خونه  شهیت يدار یشکنیرو م یدل کس یخداست ، وقت يدل آدما خونه : گفت  _

بشه ؟  داشیگردن آدما پ يرگ سر خود تو هی شهیمگه م. رگ ِ  هی دیور. باشه  ادتونی شهیقرآن هم ي هیآ

 یکه خون رو تو رگها م يا لهیرسه و وس یبدن م يو به همه جا شهیما از تو قلبمون شروع م يرگا يهمه 

کردن  دایپ يبرا.قلبتم  يگه من تو یکه من تو گردنت هستم ، خدا داره م ستین نیمنظور خدا ا. فرسته قلبه

  .من تو دل خودتم. از خودت رو نگرد  رونیمن ، ب

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

ما تو حرفامون  دیکه شا یمعن. کرد  یرو معن هیآ هیرو لبم نشست ، چقدر قشنگ  يلبخند قشنگش ریتعب از

 .انقدر قشنگ حرف بزنه  ستیخدا بلد ن میکن یاما فکر م میزنیم

 شد و ادامه داد رهیمسجد خ به

به . لرزونه  یگفت آه مظلوم عرش خدا رو م یم.  میاریرو در ن یکرد که آه کس یم یما رو نه یلیآقا جون خ _

 .رو نداره  یکه ، جز خدا کس یبترس از ظلم کردن به کس:  نیقول امام حس

بزرگ شده بود  یکس ي هیسا ریکرد چون ز ینم تمیاذ نیآروم شدم ، رامت میسال زندگ 26به اندازه . شدم  آروم

 می، از جامون بلند شد دیمسجد به گوشمون رس يکه از بلندگوها ییبا صدا. که مرد بود

قسمت  نیاز مسئولش سوال کردم، ورودت به ا. برو داخل  نیاز هم!  ینیبیرو م يدر قهوه ا نیدالرام ، ا _

 .نداره  یمشکل

 لبخند نگاهش کردم با

 .برام دعا کن  یلی، امشب خ نیرامت _

 . یتوام خانوم يمن محتاج دعا _
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 دیبچه بودن ، شا هیبه جز من بق.  دمیرو کش رهیشمرده راه افتادم و دستگ يسمت در اشاره کرد ، منم با قدما به

خودم  يبرا یدنج يگوشه .خوندن  یدرس م ییکه مقطع راهنما ییهم بچه ها دیو شا یرستانیدب يبچه ها

تا  مین اتاق و داخل مسجد رو باز گذاشتیا نیدرِ ب. ومدی یم اهویه يکردم و نشستم ، از داخل مسجد صدا دایپ

 .صدا واضح بشه 

 یدونم چ ینم. کرد  یدستش نگاه م يتو حِیمن نشسته بود و به مفات يروبرو يغر اندام و محجبه اال دختر

 هیمانتوش رو باز کرد و از داخل لباسش  ییباال يمانتوش رفت ، دکمه ها يشد که دستش به سمت دکمه 

به تماسش . فرو رفتن  ومکردم مژه هام داخل ابر یگرد شده بود که حس م يچشمام به قدر. درآورد  یگوش

 :بهش گفتم.جواب داد و بعد از تموم شدن تماسش با لبخند به من نگاه کرد

 !قلبت ضرر داشته باشه  يبرا یفکر کنم فرکانس گوش _

 :زد و گفت  لبخند

 .کنم  شیمخف يجور هی دیداشته باشم با یگوش ذارنینم یکار کنم ؟ وقت یچ _

 .داشت  يه اساد يچهره اش چشم دوختم ، چهره  به

 ؟ یداشته باش یگوش ذارنیچرا نم _

دوستم اصرار کرد با پسر خالش دوست شم ، منم .  دیخر یبابام برام گوش شی، پنج ماه پ رستانمیاالن اول دب _

 .رو ازم گرفت  میزد ، بابام هم شک کرد و گوش یزنگ م میپسره مدام به گوش. قبول کردم 

 چشماش نگاه کردم به

 !خواست  یالحت رو مخوب حتما ص _

 :لبش نشست و با اعتراض گفت يرو يپوزخند

 باشم ؟ یمن بدون گوش شهیدارن ، مگه م یاالن همه گوش _

 :فرستادم و گفتم رونیو بازدمم رو مثل آه ب دمیکش یقیعم نفس

 ؟يدیخر یخودت گوش ياز کجا پول آورد _

 دستش نگاه کرد يِ تو یگوش به

 .پول داشتم  کمیپول بهم داد، خودمم  يهمون دوستم مقدار _

 رو باال گرفت و بهش اشاره کرد شیگوش

 . ستنیگرون ن ادیز نایا _
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 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 کنن؟ ی؟ خانوادت شک نم یکن یشارژش م يچطور _

 :پاهاش صاف کرد و گفت  يمانتوش رو رو نییپا

 .شن  یمتوجه نم. کنم  یشارژ م مویخوابن گوش ینصف شب که م _

 ؟يدیبه خودت م یسخت نهمهیمهمه که ا یانقدر داشتن گوش _

 .خبر باشم  یشه ازش ب یدوست شدم ، نم یکیآخه با  _

دونن؟ اونا فقط به  یرو م یدوست یاصال اونا معن ؟یداشته باش یتون یم یبا جنس مخالف چه دوست!! دوست

 فیبعدش مثل دستمال کث. گردن تا از احساسات دخترونت استفاده کنن و لذتش رو ببرن  یتنِ مفت م هیدنبال 

نه ، مثل من ... شد ؟  یگفتم متوجه م یم هاگ... ساکت بود  شهیلبم مثل هم... دلم بود  يحرفا نایا. بندازنت دور

 حتیدنبال نص... یاشب دنیکه دنبال حرف شن ستین یسن ینوجون... که سنمون باال رفته  ییو همه منها

....  یزرنگ یلیخ یکن یفکر م...  ياز عالم و آدم بلد شتریب یکن یفکر م...  یدنبال تجربه هست...  یباش دنیشن

به ... ها عقب مونده و اُمل هستن  یمیقد یکن یفکر م.... بماله  رهیسرت رو ش نهتو ینم یکس یکن یفکر م

 دایکمتر پ يگرد یم شتریب یهر چ نکهیاز ا غیدر...  غیاما در...  يگرد یم يدنبال به روز بودن و روشن فکر

 یخاطرات... ذهنت بمونه  يمشت خاطره تو هیقشنگ  يعالمه تجربه  هی يکه به جا يبه روز يوا...  یکن یم

 یوقت...  ؟يدالرام چقدر حسرت خورد...  ؟يخور یاون روز چقدر حسرت م... بکشه  شیرو به آت تیکه زندگ

شد  بتینص یچ یجوون يبه جا...  ؟يعوض کرد یرو با چ تیجوون... ؟يبدست آورده بود یبه عقب چ یبرگشت

 ؟

ش رو با ژل حالت داده بود و  ختهیبهم ر يبا دوستش وارد شدن ، دختر موها يباز شد و دختر اطیح یچوب در

شال  گهیرو از سرش برداره د پسیفکر کردم اگه اون کل نیبه ا... کرده بود ریسرش گ يرو پسیشالش به کل

صداش که . رو وارد کرد  يرو به دستش گرفت و شماره ا شیکه نشست گوش نیهم... مونه  یسرش نم يرو

 دیچیسکوت اتاق پ يتو ادیکرد نازك و پر عشوه به نظر ب یم یسع

 سالم _

 يآره االن شماره ت رو داد _

 زنگ بزن یشمارمه ، هر وقت خواست نیا _
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.  ومدی یازم بر نم يکار نیجز ا...  دمیآه کش... هفده ساله بود  دیشا... ، به صورتش نگاه کردم  دیکش ریت قلبم

 :دوستش نگاهش کرد و گفت 

 .تو رو خدا بهش بگو بذاره با پسر خالش دوست شم  _

 :بهم نگاه کردن و گفتن . زدم که از چشمشون دور نموند  يپوزخند

 ؟ میدار یرگرم، مگه چه س نهیما هم هم حیتفر _

با شک بود ، تنها  میو قا يباز یل یزمان ما هفت سنگ و ل یگفت تنها سرگرم یخاطره عمو افتادم که م ادی

 ... یرنگ يها لهیدوچرخه بود و ت هی مونییدارا

 هست ؟ یسالم یِبه نظرتون سرگرم _

 :که معلوم بود سنش کمتره گفت  دوستش

 رسوا، همرنگ جماعت شو ينشو یگر خواه گنیم. کنن یم یزندگ ينطوریهمه هم گهیاالن د _

 :تکون دادم و با لبخند گفتم  سر

 درسته نیا... شو  قتیرسوا، همرنگ حق ينشو یگر خواه...  ياشتباه خوند _

 ... فیح...  یمشک يچشم و ابرو. خوشگل بود  یلیچهره اش نگاه کردم، خ به

 ؟ يتا حاال با چند نفر دوست بود _

 ! یپنجم شهیدوست بشم م یکی نیاگه با ا _

 :و با بهت گفتم دیباال پر ابروهام

 چند سالته ؟ _

 .هستم  ییکالس دوم راهنما _

که سوم  یوقت ادمهیتونم عوض کنم ؟  یرو م یبا افسوس خوردن چ! کنه  یرو درست م یخوردن چ افسوس

 یها موهاشون کوتاه و بعض یچرا بعض دمیپسر و دختر تازه برام روشن شد، تازه فهم نیهنرستان بودم تفاوت ب

 من عقب مونده بودم ؟ یعنی ایخدا. و شلوار  شرتیو پسرا ت میپوش یموهاشون بلند ، چرا ما مانتو و مقنعه م

 طرف سرش رو داخل کرد نیاز ا مادرش

 .نشستن  رونیبابا و داداش ب.  ينر رونیروژان ، ب _

 :به طرف مادرش رفت و گفت عیاسمش رژانه سر دمیدختر بچه که تازه فهم. مادرش نگاه کرد به

 .برم شارژ بخرم  يدیمامان ، هزاز تومن م _
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استفاده  یتون یبهت گفته بودم هر هفته فقط دو هزار تومن م ؟يبود دهینخر یدو تومن شیمگه چهار روز پ _

 . یکن

 .دادم شارژم تموم شد  امکیشب قدر بود پ _

 ییتنها يمن تو! هستن  شرفتهیدوره پ نیا يزانوم گذاشتم ، چقدر بچه ها يرو جمع کردم و سرم رو رو پاهام

 سرمو بلند کردم شونیکی يبا صدا. زمان گم شدم  یو عقب موندگ

 ؟يتوام دوست پسر دار _

 :ژل زده نگاهم کرد و گفت يدختر با موها. زدم و دست چپم رو جلوشون گرفتم  لبخند

 ؟ نیبودچقدر حلقه ت خوشگله ، با هم دوست  _

 اومدن میهفته بعد به خواستگار هی. کرد  ینفر ما دو تا رو بهم معرف هی. شناختمش ینه ، اصال نم _

 :که از اول روبروم نشسته بود گفت  يساده ا دختر

 ؟يخوشگله ؟ عکسش رو دار _

از لباس و  یکل. رو نشونشون دادم  میانداخت هیآتل يزمان عقد تو يکه برا ییدرآوردم و عکسها بمیاز ج مویگوش

 :دختر کم سن و سال گفت . کردن  فیهر دومون تعر يچهره 

 ؟يدوسش دار _

 نگاهش کردم. دونم  یتو فکر ، دوسش داشتم ؟ نم رفتم

االن هم با هم . کنه  یبهم توجه م یلیشده ، خ میهست که وارد زندگ یآدم نیاول. واسش احترام قائلم  _

 .کمه  يزیچ هیبهش عادت کردم نباشه انگار  ییجورا هی.  میاومد

 ؟ میبا هم بر یکن یمراسم تموم شد ، صبر م _

 :تعجب نگاهشون کردم که گفتن  با

 . مشینیبب کیاز نزد _

 .تکون دادم  سرمو

 . میبا هم بر.باشه  _

که گوشه و  ییاباال نبود ، خد گهیکه د ییخدا. دوسش داشتم  یلیکه خ ییمن با خدا يشروع شد و حرفا مراسم

 يصدا. تپش قلبم رو حس کنم  يام تا ضربه ها نهیقفسه س ياز اول دعا دستمو گذاشتم رو. کنار سقف نبود 

 ...در خونه خدا 
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** 

شده بود ، دل نازك تر و  ادیروم ز یفشار روان یلیمدت خ نیا. دستمال اشکم رو پاك کردم ، چقدر آروم شدم  با

و شراره کنار همسراشون  الیهمه بودن ؛ ترانه و ل.  میخارج شد یدخترا از در چوب با سه تا. زود رنج شده بودم 

حالت راه رفتنش . اومد، قدماش بلند و محکم بود  جلو. به من بود  نیزدن ، نگاه رامت یبودن و حرف م ستادهیا

 :گفت شیشگیبا لبخند هم. هم نشون دهنده اعتماد به نفسش بود

 یقبول باشه خانوم _

 يدستم رو تو نیکردم چشمام خسته شدن ، رامت یاحساس م. کردن  یزدم ، دخترا از دور نگاهمون م لبخند

 دستش گرفت

 ؟ يمنو دعا کرد _

 :لبخند زدم و گفتم. گوشه چشماش قرمز شده بودن  يرگایشدم ، مو رهیچشماش خ به

 ...ـیاوردیاگه امشب منو نم. دعات نکنم  شهیآره ، مگه م _

 باشه ؟.  میزن یخونه با هم حرف م میبر...  سیه _

، بعد از خوردن  میدیساعت چهار صبح بود که به خونه رس.  میرفت هیو کنار بق میتکون دادم ، با هم راه افتاد سر

 يدوست نداشتم مادرجون به خاطر من باهاش بحث کنه ، حوصله لجباز گهید. رفتم  نیبه اتاق رامت يسحر

کش موهامو باز کردم و دستم رو داخل موهام . ، شالمو درآوردم  دمیکش رونیانتو رو از تنم بم. کردن رو نداشتم 

به سمت . بهش نگاه کردم و لبخند زدم ، معلوم بود خسته س . وارد اتاق شد  نیدر باز شد و رامت. حرکت دادم 

کنار  دمیفهم ومدی یکه م ییاز صداها. پاهام مرتب کردم  يو پتو رو رو دمیتخت دراز کش يرو. کمدش رفت 

 .کنه  یکمد داره لباساش رو عوض م

 دالرام چراغ رو خاموش کنم ؟ _

 آره _

اما  دمیترس یازش م شیپ يدفعه . داشتم  جانیدونم چرا ه یشدن اتاق تپش قلبم شروع شد ، نم کیتار با

، منتظر بودم حرف بزنه اما  دهیکشدراز  دمیشدن تخت فهم نییاز باال و پا. کنه  ینم تمیدونستم اذ یبار ، م نیا

رو  دنشیفقط حالت خواب یکیتار يو، ت دمیبه طرفش چرخ. سکوت کرده بود و قصد شکستنش رو هم نداشت 

 :نگاهم رو حس کرد و گفت  یِنیچشماش گذاشته بود سنگ يدستش رو رو. دمید یم

 شده ؟ يزیچ! دالرام  _
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 ...فقط . نه  _

 ؟ یفقط چ _

 .م ، چطور سر صحبت رو باز کنم بگ یدونستم چ ینم

 شده ؟ یدالرام چ _

 . یچیه _

 دیبه طرف من دراز کش اونم

 ؟ يشد رهینشده ؟ پس چرا به من خ يزیچ _

کنه ، اما  يقبل بغلم کنه و با موهام باز يدوست داشتم مثل سر. کردم  ینگفتم ، خودم رو درك نم یچیه

 .جلوتر رفتم  یدستم رو مشت کردم ، کم. نداشت  يقصد نیانگار چن

 ؟ يخوا یم يزیحرف بزن ، چ! دالرام  _

شدم ، کاش اتاق روشن بود و حرفم رو از نگاهم  رهیهمون حالت به چشماش خ يبود اما تو کیکه تار نیا با

 یحرف گهید. ودم جرات رو از کجا آورده ب نیدونم ا یدستش گذاشتم ، نم يدستمو جلو بردم و رو. خوند  یم

 :آرومش تو گوشم گفت  يبا صدا.  دینزد ، بازوم رو گرفت و من رو به آغوشش کش

 رفته منم مردم ؟ ادتی!  یخانوم _

 . دیرو بوس میشونیو پ دیکش قینفس عم. دادم  سرموتکون

 دالرام _

 بله _

 شهیبرام سخت م يبر شیپ ينطوریا _

 ياش گذاشتم و خواستم خودم رو عقب بکشم که نذاشت و با صدا نهیس ي، دستمو رو دمیرو فهم منظورش

 :آرومش گفت

 بخواب ، باشه ؟ نجایبار ا نیآخر يامشب برا _

 یشدم ؟ حس م ينطوریمن چرا ا ایپهلوش گذاشتم ، خدا يدستمو رو. بارش دلم گرفت  نیگرفت ، از آخر دلم

کرد  هیبه دستش تک. ه ام رو گرفت، برم گردون شون. کردم  یزد حس م یموهام م يکه رو ییکردم ، بوسه ها

 :صورتم آورد و گفت کی، صورتشو نزد

 . یشیعوض م شتریگذره ب یزمان م یامشب چت شده ؟ دالرام ، هر چ _
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بارو خراب  نیآخر نیدوست نداشتم امشب ، ا. کردم  یمحل یاما ب دیلرز یشده بود ، دستم م شتریقلبم ب تپش

 و کنار گوشم زمزمه کرد دیچشمم رو بوس يرو. ، چشامو بستم  دیگونه م رو بوس. کنم 

 عاشق رنگ چشماتم ؟ یدون یم _

 شمیپ دیو دوباره دراز کش دیکش قینفس عم هی. چشمام رو باز کردم ، به چشماش نگاه کردم  آروم

 ياگه امشب منو از راه به در نکرد _

 .لبم نشست يرو لبخند

 بدم ؟ حیخب برات توض _

 :و گفتم دمیسمتش چرخ به

 ؟ يبد حیرو توض یچ _

 :گفت  طونیلحن ش با

 بود زیرو م يکه موضوع کتابا ییکه مادرت روش نشده بهت بگه ، همونا یهمون مسائل _

 :مشت به بازوش زدم که گفت  هی

 کنم یو کبودت م اهیس رمیگیم. یمون یمثل جوجو م شمیزورت رو به رخم نکش که پ _

 ! نیرامت _

 م ؟ دالرامجون _

 بله _

 بگم يزیچ هیخواستم  یماه تا جشنمون مونده ، م هیکمتر از  _

 بگو _

.  میواسه خودمون خاطرش کن ایخبر ندارم اما ب ندهیهر جور که شده ، من از آ.  میاز جشنمون لذت ببر ایب _

کن  نیخوب تمر ياگه بلد... کالس رقص برو  ياگه دوست دار. که چرا از دستمون رفت  میبعدا حسرت نخور

 باشه ؟. نترس  یچیاز ه ،شاد باش ، بلند بخند  تیریو گوشه گ ییتمام تنها يشب به جا هی ایب. 

 جواب دادم نیهم يمدت وقتمو پر کنم برا نیهم دوست داشتم ا خودم

 باشه _

 يبهم قول بد دیبا _
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 ...قول زنونه. دمیقول م _

** 

چند  نیچقدر ا. تموم شد یهمه چ... تموم شد ... آره ... رفتم  یم دیبا گهیختم گذاشتم، دت يرو رو چمدون

 دیشا... آخرش ؟ . شمیم کیروز به روز به آخرش نزد يمتوجه نشدم چطور ادیز یوقت زود گذشت ، از خوش

در کمد رو باز . اش خاطره داشتم  گوشهاتاقم نگاه کردم ، از گوشه به  واری، به در و د دیشروع جد هی....اولش 

و چمدونم پر شد ، به سمت کتابخونه  یکمد خال. دادم  یچمدون جا م يکردم ، لباس ها رو دونه به دونه تو

 .دمیکارتن برداشتم و کتابا رو توشون مرتب چ هیبردم ،  یکتابام رو م دیبا. رفتم 

سر . خوب بود  میروح يبرا یلیکالس رقص خ نشستم و لپ تاپم رو روشن کردم ، میصورت ریتحر زیم پشت

... به خودم کردم  یکالس ها رو باز کردم و دوباره نگاه لیفا... حال شده بودم و از اون مهمتر رقصم بهتر شد 

پس  میدوباره ازدواج کن ستیما که قرار ن... قول دادم روز جشنمون برامون خاطره بشه  نیبه رامت... لبخند زدم 

دوست داشتم اون روز فقط بخندم ، دوست نداشتم ... میلذت ببر میریگ یم مونیکه تو زندگ یا جشنبهتره از تنه

بشه  یعروس لمیف مونییبعد از جدا دیشا....  امیکوتاه ب دینبا وفتهیهم ب یبدم ، هر اتفاق دنیبه چشمام اجازه بار

بگم ... بدم  یحیدونم دربارش چه توض یکه االن نم یمیتصم... مونیزندگ يمایاز تصم یکیآلبوم خوب از  هی

.... گرفتم  ادی زایچ یلیخانوادش خ يو تک تک اعضا نیمدت از رامت نیا يتو... درست  میبگم تصم ای.. اشتباه 

 نیمدت رامت نیا يتو.... دمکر دایدوست خوب پ..... و قضاوت نکردن  تیمیصم.... محبت کردن و درك متقابل 

حق  دیشا... گردوند  یخودمون بر م يشب منو به خونه  12ساعت ... ون بخوابم اجازه نداد تو خونش گهید

 يبه گفته ... با من فرق داشت ... اون مرد بود ... خواست  یآغوش پر مهر و محبت م هیمن فقط دلم ... داشت 

 .شد  یخودش براش سخت م

بار واکنشش رو  نیاول يجشن برا يدوست داشتم تو... بود  دهیرقصم رو ند نیرامت.... چشم دوختم  رمیتصو به

هم  نباریا....  دمیرو نفهم لشیکه خوردم و دل یلیشد ، مثل س نیبعد از اون روز مامان باهام سر سنگ... نمیبب

 ، قرار بود سه خانواده از اقوام دورمون از گرفت یهفته مرخص هیمامان ! ... رو متوجه نشدم  شینیسر سنگ لیدل

مامان و ... جشن من شرکت کنن يبعد از عقدمون بابا باهاشون تماس گرفت و ازشون خواست تو. انیآلمان ب

که برام وقت گرفته  میرفت یشگاهیبا کمند به آرا روزید... بابا هم از همکارها و دوستاشون دعوت کرده بودن 

 یکرد و گفت حالت کل فیاز چهره ام تعر یکل...بود  يپر از انرژ... خوشم اومد  یلیخ شگرشیاز آرا... بود 
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داماد مگه منتظر  يآقا... لبخند زدم . داماد بده  يآقا لیعروس خوشگل تحو هیتونه  یصورتم خوبه و م

 . شتری، نه کمتر و نه ب میدوست نیعروسشِ ؟؟ من و رامت

 رو گرفتم ، با بوق سوم جواب داد نیکه تموم شد شماره رامت کارم

 نیسالم رامت _

 سالم ، کارت تموم شد ؟ _

 آره هم چمدونم آمادست ، هم کارتن ها _

 :لحن شوخش گفت  با

 اتویمن حوصله جمع کردن اسباب باز یکن يخونه من عروسک باز يایدالرام ن ؟يعروسکاتو که جمع نکرد _

 ندارم

 . ریپذ تیمسئول... يجد... مغرور  یو گاه... دلسوز ... مهربون ... بود ، شوخ  نیهم نیرامت

 خوبه ؟. کنم  یخونه تو کلفت امینترس ، دارم م _

 ستمین نیرامت...  یهفته کار کن هی ياز هفت روز تو شتری، اگه من بذارم ب شمینگو دالرام ناراحت م _

 زدم لبخند

 ستمیدالرام ن یو راحت بخواب یاون خونه آرامش داشته باش ياگه منم بذارم تو _

 دوست دارم خندش رو ي، صدا دیخند بلند

 سر وقتت امیبه سرم م زنهیبخوابم ، اگه خوابم نبره ، م يبه نفع خودته بذار _

 :و گفتم اوردمیمنم کم ن. بود نیهم شهیکنه ، هم یم یشوخ دونستمیم

 ت کنم مهیق مهیق يسرم که هر وقت اومد يذارم باال یچاقو م هیمنم  _

 ينبر ییو از نقشم بو یکه شک نکن شمی؟ من از راهش وارد م ياوه اوه چه خشن شد _

 ؟ یِراهش چ _

 :و گفت دیخند

 ...ـیدونم دوست دار ی، م کنمیبغل عمو شروع م ایاز ب _

 حرفش داد زدم وسط

 نیرامتـــ _
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 دیبلند خند نباریا

 ؟ یکن ی، چرا شروع م ياریکم م یدونیتو که م _

 برهیوقت م نمیو بچ میحاظره تا بر لمیدنبالم ، وسا ایب _

 .، منتظر مسعودم  امیم گهیدالرام دو ساعت د _

 :غنچه کردم و با لحن ناراحت گفتم  لبمو

 .باشه  _

تا االن که سوم  میاز خرداد که با هم آشنا شد. شدم  ی، شاد م دمیخند یبودم م نیکردم ، هر وقت با رامت قطع

با مردا به شدت وحشت داشتم ،  ییز تنهاا. اعتماد نداشتم  يمرد چیکردم ، اون زمان به ه رییچقدر تغ ورهیشهر

اعتماد دارم ، از  نیاالن به رامت. هام بودن  هیثان یِجزء جدا نشدن یو افسرگ يریبود ، گوشه گ ادیلرزش دستم ز

اگه از ... ِ  یمعن یب یافسردگ نیرفته و با رامت نیاز ب نیترسم ، لرزش دستم کنار رامت ینم نیبا رامت ییتنها

 يها تیسا. وصل شدم  نترنتیسرمو تکون دادم ، به ا. باز هم همون دالرامم رمیرو فاکتور بگ نیتجمله هام رام

 ایکنم  یبفهمه چت م نکهیا يحرص خوردنش برا ادیو حرفاش افتادم ،  نیرامت ادیکردم که  یرو نگاه م يهنر

؟  نیشده رامت یچرا همه چ! دالرام ... شاپ رفتم  یپسر به کاف هیبا  نکهیکه دربارم کرد ، ا يفکر ادی... نه 

 .بهش فکر نکن  گهید

** 

رو داخل صندوق  لمیداشت وسا. رفتم  نییداشت رو برداشتم و از پله ها پا ياز کارتن ها که وزن کمتر یکی

 داد یجا م نیعقب ماش

 شیآخر نمیا _

 :دستم گرفت و گفت  از

 .ما جشن گرفتن  يفردا تو خونه واسه  نکهی، مثل ا میبر نیفقط زود بش _

 گرفتن ؟ یجشن چ!  یِعروس گهیدو روز د _

 .داشبورد گذاشت  يرو رو شیگوش.  نمیصندوق رو بست و اشاره کرد بش در

.  میریشه که جشنش رو نگ ی، گفت مهمون از شهرستان اومده نم نیبه مامان گفتم شما رسم حنابندون ندار _

 .خونه ما  نیایشما م نیهم يبرا
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به انتخابم  دید یرو م نیرامت یهر کس نکهیاز ا. بردم  یرخش نگاه کردم ، از مردونه بودنش لذت م مین به

 :آروم گفتم  يبا صدا. گفت  یم کیتبر

 کنن؟ یکار م یِ؟ چ یدونم حنابندون چه جشن یمن اصال نم _

 رو روشن کرد و راه افتاد نیماش

 .معروفه  شیخاطر پول اندازبه  شتریکنن، ب ینم يکار چیه _

 که بهمون پول بدن ؟ مییمگه گدا _

 دیحرفم خند نیا با

جور  نیخب خانواده ما به ا. از شهرها وجود داره  یلیخ يبوده هنوز هم تو میاز قد. دختر ؟ رسمه هیگدا چ _

 . دهیبهشون م هیهد هی یو هر کس ذارنیحنا کف دست عروس و دوماد م.  بندهیرسم و رسوم پا

 بپوشم ؟ یچ دیحاالبا! که  شهیم یدستم رنگ _

 لبخند سرشو تکون داد با

 شیخودتو با لباس و آرا ستین یاجیاحت. و ساده  کی، ش یلباس مجلس هی.  يدیترانه رو پرس یشگیسوال هم _

 .نهیبهتر شهیهم یسادگ يبه کشتن بد

 خونه رو بهم داد دیخونه پارك کرد و کل يرو جلو نیماش

 ارمیرو ب لتیباال تا منم وسا تو برو _

به سمت . شده بودن  دهیچ لیدر واحدمون رو باز کردم ، همه وسا. تکون دادم و به طرف آسانسور رفتم  سر

 يکه عاشقشون بودم و مبلها یدو رنگ کرم و آب يها یراحت. يبا روکش قهوه ا ينهار خور زیرفتم ، م ییرایپذ

 یآب يرفتم ، مبال منیبه نش کیبار يواز راهر. بود يکرم و قهوه ا ییرایپذ یتم اصل.  يکرم و قهوه ا یرسم

قرار داشتن ، انگار با تنه درخت  میچوب يو بوفه  ونیزیمبال تلو يِروبرو.اونجا بودن  يقهوه ا يرنگم با رده ها

رو  نمویقاب عکس جا داشت ، قرار بود عکس عروس هیبه اندازه  ونیزیتلو يباال. میرو درست کرد یهمه چ

پر کرده بودم ، دستم  زیر يها يآشپزخونه که سمت چپ قرار داشت ، با دکور کیاپن کوچ يرو.  مینصب کن

 .خودم باشه  يشده بودم که قرار بود برا یعاشق اتاق خواب. اتاقم گذاشتم و درش رو باز کردم  رهیدستگ يرو رو

 يبود و روش پر بود از بالش ها دیتختم هم سف. اتاقم بود  يگوشه  یزرد و نارنج يبا بالش ها دیسف یراحت هی

مختلف ،  يپر بود از رژ و الك با رنگها. رفتم  شمیآرا زیبه سمت م.  یو زرد و نارنج دیسه رنگ ، سف کیکوچ

 .آرزو داشتم ازشون استفاده کنم  رعم هی. دخترونه بود  یهمه چ ه،یو خط چشم ، رژگونه و سا ملیر
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مانتو و شالم رو . دوباره به اتاقم نگاه کردم و خارج شدم . ، لبخند زدم  دمیلبم کش يشتم و روبنفش بردا رژ

 با چمدونم وارد شد نیرامت. درآوردم 

 .کن  یرو خال لشیوسا ارمیبگو ب یدالرام کارتن ها رو داخل گذاشتم ، هر کدوم رو خواست _

 شد رهیونم گذاشت و به لبم خچ ریچمدونم رو بردارم که جلو اومد و دستشو ز خواستم

 ادیچقدر بهت م _

انداخت  نییسرشو پا.  دمیفهم ینگاهش رو نم یبود اما معن يزیدنبال چ. لبخند زدم ، به چشمام نگاه کرد  فقط

کمر درد . نصف شب شد  کیساعت  نم،یکنم و سر جاشون بچ یرو خال لیتا وسا. و به سمت آشپزخونه رفت 

 یکی يتو نیرامت. داد یم دنشیرس زگرفته بودم ، عادت هر ماهم عقب افتاده بود و االن عالئمش داشت خبر ا

ازش نداشتم باعث  یاطالعات چیکه ه یخواست فقط بخوابم ، فکر فردا و جشن یدلم م. بود  دهیاز اتاقا خواب

 زدمبا انگشتم به در اتاق ضربه . شد  یدلشورم م

 نیرامت _

 ستادمیسرش ا ينداد ، وارد شدم و باال جواب

 شده رید یشیم داری؟ ب نیرامت _

 :بم شده گفت يخواب با صدا يتو

 ؟ يدار کاریچ _

 .خودمون  يمنو ببر خونه _

 داد رییرو تغ دنشیحالت خواب.باز کرد ، به صورتم نگاه کرد  چشماشو

 يخسته شد یمعلومه حساب افتی، از ق نجایا ایب _

 که مچ دستمو گرفت رمیحرفش گوش ندادم ، خواستم از تخت فاصله بگ به

 .برمت  یگفتم بخواب ، فردا م _

.  میخودشون نبود ، فقط ما دو نفر بود يخونه  گهید نجایا.  دمیترس یاما م... آغوشش تنگ بود ، اما  يبرا دلم

 زد یموهام بوسه م يرو.  دی، منو به آغوش کش دمیتخت دراز کش يرو. به مچ دستم وارد کرد  یکیفشار کوچ

 دالرام _

 یواکنش چیتونستم ه یکردم اما نم یخطر م ياحسا د،یکوب یام م نهیمحکم و تند خودش رو به قفسه س قلبم

 چهیپ یگوشم م يتپشش تو يکردم صدا یاحساس م. نشون بدم
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 بله _

 دیتو موهام فرو کرد و نفس کش سرشو

 کنم ؟ یطونیش کمی شهیم _

 خواستم از کنارش بلند شم که نذاشت یم. بودم  دهی، واقعا ترس دمیترس

 !دالرام  _

 لیدل یقلبم ب. شدم یکاش وارد اتاقش نم.  رمیکردم ، دوست داشتم ازش فاصله بگ یچشماش نگاه نم به

 تموم بشه و جشن نگرفته بهم بخوره یهمه چ مونیدوست نداشتم قبل از عروس. اخطار نداده بود

 !یکن یکنم که فرار م تتیخوام اذ ینگفتم م _

 .م فرو کردم قهی يصورتم چشم دوخته بود ، سرمو تو به

 منو نگاه کن _

بهش اعتماد  شهیخواست مثل هم ی، م دیرو بوس میشونیپ.  ومدی یم در م هیاز ترس داشت گر. بستم  چشامو

 دیچشمام رو بوس. تا آروم بشم  دمیکش قینفس عم.  دیرس یزورم بهش نمنداشتم ،  يچاره ا. کنم 

 ! نمی؟ من همون رامت يدیترس یاز چ _

 يِداد و سرم رو رو هیکنم ، به دستش تک یداشتم خودم رو مخف یرو جمع کردم و با بستن چشمام سع خودم

 بالش گذاشت

 باشه ؟.  کمی! دالرام  _

از . موافقتم خوند  یکارم رو به معن نیچشمامو بستم ، ا.  ستیچشماش نگاه کردم ، معلوم بود حالش خوب ن به

که  يزیفقط چ.  شهیحرمت نگه داشت ، مثل هم.  شهیجلو نرفت ، مثل هم.  دنمیشروع کرد به بوس میشونیپ

کار  نیهم ینبودم ، حت دبل. صورتم بود  يگوشم و حس پخش شدن نفساش رو دنینبود بوس شهیمثل هم

 یرو بهم م نیلرزشام داشت اعصاب رامت نیگرمم شده بود ، اما ا. رو بلد نبودم تا جوابش رو بدم  کیکوچ

، دستش رو  دیکش قینفس عم. کرد یم خیلرزشم داشت بدن گرم شدم رو .  دمیفهم یاز نفساش م نویا خت،یر

و  دیموهام رو بوس يحس کرد ، رو. کردم  یحساس سرما م، ا دمیلرز یم.  دیدورم حلقه کرد و کنارم دراز کش

 :گفت

 کردم تتیاذ دیببخش _
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زود  یلیخ یکرد ، از خستگ يبود که با موهام باز نیا ادمهیکه  يزیچ نیآخر. ش چسبوندم  نهیبه س سرمو

 .خوابم برد 

 

 :نیرامت

 داریخسته س که تا االن ب یلیمعلوم بود خ. کنم داریدالرام رو ب ومدیشدم اما دلم ن داریساعته که از خواب ب چند

بوسه اونطور  هیبا  یکار کردم ؟ حت یبدون رابطه رو دادم ، چ یزندگ هیقول . به چهره اش چشم دوختم . نشده 

. بشم  مونیکه کردم پش يباعث شد از کار... بدنش  يرنگش ، تپش قلبش و سرد دنیپر. دیلرز یبه خودش م

 یشیآرا چیبلندش نگاه کردم ، بدون ه يبه مژه ها... ، خوش حالت بودن  دمیانگشتم کش ابروهاش رو با يِرو

آروم از .  رمشیبخوام به آغوش بگ دنشیبا د يکار کنم؟هر سر یخوام چ یم یزندگ يتو... هم خوشگل بود 

کنه ، از  یپر م یصورت لیاتاق رو با وسا نیکردم االن ا یبا خودم فکر م. رفتم  شکنارش بلند شدم ، به اتاق

مرد  هی گهیدو روز د. بود  دهیکه ترانه خر یشیپر بود از لوازم آرا... رفتم  زشیبه سمت م. زدم  يفکرم لبخند

کردم ، به  رییتغ مکن یبا دالرام آشنا شدم احساس م یاز وقت. بودم  يکه ازش فرار يزیشدم ، چ یمتاهل م

 "مامان "د ، به اسمش نگاه کردم ز برهیو بمیج يتو میگوش. قول مامان مرد شدم 

 سالم مامان _

 ؟ نییسالم ، شما کجا _

 يمامان االن تازه ساعت پنج شده چقدر عجله دار _

انقدر  نیبر شگاهیکه آرا ستیقرار ن میهم جمع شد م،دوریریبگ یجشن واقع ستی، ما که قرار ن نیایاز االن ب _

 نیمعطل کرد

 گرفتم يلبم رو با زبونم به باز... دستم نگاه کردم  يساعت تو به

 .مامان ، دالرام خوابه  _

 يکن چقدر تو خونسرد دارشیبرو ب نیرامتــ _

 .بره  یو حاضر بشه وقت م رهی، تا دوش بگ میرس یاالن نم _

 نینکن رید.  نیباش نجایساعت هشت ا يبرا _

 باشه ، فعال خداحافظ _

 شدم ، موهاشو از صورتش کنار زدم کیالرام نزدرو قطع کردم و به د یگوش
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 دالرام _

 .داد اما چشم باز نکرد رییرو تغ دنشیخورد و حالت خواب یتکون

 شهیم رمونید. پاشو  یدالرام ، خانوم _

 ادیخوابم م _

 . گهیپاشو د!  يدیتا االن خواب شبیاز د _

 :انداخت و گفت یرو باز کرد ، به اطراف نگاه چشماش

 ساعت چنده ؟ _

 ساعت پنج بعد از ظهر _

 دیمال یجاش نشست ، با کف دستش چشماش رو م سر

 تا االن خواب بودم ؟ شبیاز د! پنج بعد از ظهر  _

 تکون دادم و با لبخند نگاهش کردم سر

 يکرد رونیرو از تنت ب تیماه دوندگ هی یِفکر کنم خستگ _

سمت به اون سمت  نیدستش گرفته بود ، مدام از ا يوهاشو توم. کار کنه  یدونست چ یشده بود ، نم دستپاچه

 :گفتم ارمیدرش ب یاز سردرگم نکهیا يرفت برا یم

 ارمیدالرام برو حموم ، لباساتو برات م _

 رونیاول رو ب يمنم به سمت دراورش رفتم و کشو. که داخل اتاقش بود رفت  یتکون داد و به سمت حموم سر

رو که باز کردم اول  يبعد يکشو. با شلوارش رو برداشتم  یتاپ صورت هی. رفت ، از لباساش خندم گ دمیکش

 يآوردم ، لباس ها رونیو ب رفتماز لباساش رو گ یکیبند . افتادم  نیشوکه شدم ، اما بعدش از خنده رو زم

، من انگار با بچه دو ساله  رنیگ یهمه زن م ایخدا. گربه و خرس بود  زیر يو شکلها يفانتز يبا رنگها رشیز

آوردم و از  یبه روش م یشکلش رو انتخاب کردم ، لذت داشت وقت نیبا لبخند ، خنده دار تر. ازدواج کردم 

 :گفتم  ومپشت در حم. شد یم ریخجالت سربه ز

 .بره  یزمان م یعجله کن تا موهاتو درست کن. گذاشتم  نجای، لباسات رو ا رمیم رونیدالرام من از اتاقت ب_

در  يصدا. زدم ، آمار امشب و مهمونا رو ازش گرفتم  امکیپ ينشستم و به مهد منینش ياز مبلها یکی يرو

 :به سمتش قدم برداشتم و گفتم . به زور خودم رو کنترل کردم که نخندم. حموم که بلند شد سرمو باال گرفتم 

 .کن وقت کمه  شیبذار من موهاتو سشوار بکشم تو آرا _
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 نشست نهیآ ياتاقش جلو یصندل ين داد و روتکو سر

 سشوار کجاست ؟ _

دکمه سشوارو فشار  نکهیقبل از ا. مشغول کرم زدن شد. آخر دراورش سشوارو درآورد و به دستم داد يکشو از

 :گفتم  يجد یلیبدم ، خ

 .لذت بردم یکل دنشونیشکلهاش قشنگ بودن از د یلیدالرام عاشق لباسات شدم ، خ_

 شیآرا.  دمیدکمه سشوارو فشار دادم و به موهاش دست کش عیبهم چشم غره رفت ، منم سر نهیآ يتو از

منم کت و شلوارم رو به تن کرده . لباسش از اتاق خارج شد  دنی، بعد از پوش دیساعت طول کش میکردنش ن

 .بودم 

 ؟ میبر _

 یلیخ شیکردم ، با آرا یگاه مداخل اتاقک آسانسور به صورتش ن. رو به دست گرفت  فشیتکون داد و ک سر

 داره جانیه ششیکنه ، مشخص بود به خاطر آرا شیگفتم کمتر آرا یکاش بهش م. شد  یخوشگل م

 ؟ يکرد شیکه آرا یخوشحال _

 :زد و گفت لبخند

 آره _

 ؟يکرد ینم شیهم آرا یمگه تو جشن و عروس _

.  نیاومد میبود که به خواستگار یکردم زمان شیخونه آرا يبار که تو نیاول. گشتم  یساده م شهینه ، من هم _

 .نبود بهیبعدش هم زمان عقد بود که همه آشنا بودن و تو جمع ما غر

 میدر خونه بود يساعت بعد جلو مین. حد خودش رو محدود کرده باشه  نیکردم تا ا یباال رفت ، فکر نم ابروهام

 دستش رو گرفتم میشد ادهیکه پ نیاز ماش. 

 يخور یاز کنارم تکون نم. هم داخل باشن  ونیآقا دیدالرام االن همه هستن ، شا _

 شونیحوصله م نگرفت نفر به نفر به دالرام معرف گهید. و دور بود  کینزد يلهایخونه پر از فام. تکون داد  سر

مبل دو  هیزرگترا ب. کنن  یهمه نگاهش م شیدونستم به خاطر خوشگل یمامان به دالرام بود ، م يچشما. کنم 

. اومد  یمراسم خوششون نم نیبودن ، فکر کنم اصال از ا ومدهیخانواده دالرم ن. کردن  ینفره رو برامون خال

 دیآروم دالرام به گوشم رس يصدا

 ترانه ؟ شیمن برم پ شهینم نیرامت _
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 .کنن یم کاریچ نمیبب نیچند لحظه بش _

کادوها رو دادن و دالرام که به زور کنارم . حنابندون نبود هیدور هم جمع شدن بود ، اصال شب شتریب جشن

 .دخترا رفت  شیپ "با اجازه "هینشسته بود با 

به دالرام اصرار کردن ، بهم نگاه کرد و .  دیرقص یدوست داشت م یقسمت سالن آهنگ گذاشتن و هر کس اون

 "؟  یستیمگه بلد ن"فرستادم  امکیبراش پ! از جاش تکون نخورد 

از . بود که دالرام اشاره کرد برسونمش  کیبعد از جشن و رقص ، ساعت . رو خوند و جواب نداد امکمیخند پلب با

 :گفتم قهیبعد از چند دق م،یهر دو ساکت بود.میکرد یهمه خداحافظ

 ؟ یبرقص يچرا بلند نشد _

 .پس فردا نگه دارم يخوام همه رو برا یم _

 ؟ يریگ یخودت رو دست باال نم يادیاوهو ، ز _

 . ير یاشتباه م ي، فکر کنم دار نیرامت _

 خودمون ؟ يخونه  میبر ستیمگه قرار ن _

 .برم  شگاهیابرو و اصالح به آرا يبرا دیمامان منتظرمه ، فردا با!  نیرامتــ _

سر به  نکهیبه بودنش عادت کردم ، به ا... فرار نداشت ، داشت ؟  يبرا يبهانه ا گهیبعد از جشن که د. زدم  دور

 ریهر دومون به خ يرو برا یزندگ نیخدا ا...  شیلجباز... جواب دادن هاش ... سرش بذارم و حرص بخوره 

 .بگذرونه

 :دالرام

کنار تختم برداشتم و به ساعتش نگاه  یعسل يرو از رو یچشمام رو باز کردم ، گوش میآالرم گوش يصدا با

 شگرمیاز آرا نیهم يبرا نهیرنگ شده بب يو با موهامن ر یدوست نداشتم کس! صبح  میچهار و ن. کردم 

درجه روشن تر از  هیفقط  ،خواهش کردم صبح زود موهام رو رنگ کنه ، قرار نبود رنگ روشن به موهام بزنه 

حاضرو آماده  میو ن ازدهیساعت  يبرا دیبا. کنه رییتغ یلیچهره ام خ یعروس يخودم دوست نداشتم برا يموها

 ادیترانه اصرار کرد خودش ب. بود  داریبه سمت آشپزخونه رفتم ، مامان هم ب. ادیب نیرامتشدم تا  یمنتظر م

کرده بود و قرار بود خودش من رو  یمامان باهام آشت. شد  یخواب م بددنبالم اما قبول نکردم ، به خاطر من 

ِ مامان جا دادم ، ساعت  نیرو برداشتم و داخل ماش لمیوسا. صبحونه مختصر خوردم و مسواك زدم  هیبرسونه ، 
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و از  شه ینکنم ، امروز برام تکرار نم هیسفارش کرد که امروز گر یمامان کل. میدیرس شگاهیپنج بود که به آرا

 .قولم بمونم يرو دیبا یطیقول داده بودم ، تحت هر شرا نیمن به رامت. حرفا  نیا

صورتم رو شروع کرده  شیام و شست و شو، آرابا حوصله موهام رو رنگ کرد ؛ بعد از رنگ شدن موه شگرمیآرا

صورتم تموم شد اما  شیآرا.  گهید شگریدست دو تا آرا ریهمون موقع دو تا عروس هم اومدن که رفتن ز.بود 

 نیهم ب شگریدو تا آرا! شده  بیم عج افهیقکردم  ی، از نگاه چهار نفر فکر م نمیبب نهیآ ياجازه نداد خودم رو تو

که  یبا هر سنجاق. صورتم ، درست کردن موهام شروع شد  شیبا تموم شدن آرا. کردن  یکارشون بهم نگاه م

محکم کرده بودم تا  یصندل يدستم رو دور دسته .  شهیکردم سرم زخم م یکرد احساس م یموهام فرو م يتو

تاج و تورم رو وصل کنه ، با بعد از تموم شدن کارش ازم خواست لباسم رو بپوشم تا بعدش . اعتراض نکنم 

شده به تنم فشار  پیک یلیکردم لباس خ ینشستم ؛ احساس م یصندل يرو.  دمیکمک خودش لباسم رو پوش

کرد و بعد سراغ تاجم  کسیرو م شمیاول آرا. دیکش یسرم موهام رو م يتو يهم سنجاقها ی، از طرف ارهیم

 نهیآ يم شد با لبخند نگاهم کرد و ازم خواست خودم رو توکارش که تمو.کرد  کوریناخنهام رو مان آخردر .رفت 

 .نگاه کنم 

نگاه  نهیآ يکردن و با حسرت خودشون رو تو فیدو تا عروس هم ازم تعر!  رییمنم ، انقدر تغ نیشد ا ینم باورم

 دیکت سف هیبه خاطر دکلته بودنش  نیبا اصرار رامت. تنم فوق العاده بود يتو یپرنسس دیلباس سف. کردن  یم

سرم جمع  يموهام با فرِ درشت باال.  دیرس یکمرم م ریتا ز دمیتور سف. جشن تنم کنم يهم سفارش دادم تا تو

موهام . تل وسط موهام قرار داشت  هیتاجم مثل . موهام رو از سمت راست به جلو آورده بود  يشده بود ، انتها

خودشون  یلیخ یو خط چشم مشک ملیچشمام با ر .موضوع خوشحالم کرد  نیبود و ا ختهیصورتم نر يرو تو

بود و هم من از انتخاب  یاز کارش راض شگرمیهم آرا. قرمز، رنگ شده بودن  رژدادن و لبام با  یرو نشون م

 .بودم  یراض شگاهیآرا نیا

 و یبا کت و شلوار مشک. ، جلو رفتم و منتظر ورودش شدم  دهیرس نیدوازده شد که اعالم کردن رامت ساعت

دست گل رو .  دمید یم شیبار بود صورتش رو بدون ته ر نیاول.  ومدی یبهش م یلیوارد شد ، خ دیسف راهنیپ

 :با لبخند گفت. صورتم چشم دوخت  يبه طرفم گرفت و به اجزا

 .نگاهت نکنه  یببرمت که کس يچطور يناز شد یلیدالرام خ _

لبم نشست و  يرو ي، لبخند دیرو بوس میشونیدستاش گرفت و پ نیسرمو ب. صداش معلوم بود خوشش اومده  از

 بهش چشم دوختم
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 . يشد پیخوشت یلیتوام خ _

سه ربع بود تا  نی، آست دمشیکتم رو برام گرفت و منم پوش نیرامت. گرفت  یم لمیداشت ازمون ف لمبرداریف

ونه هام و پشتم بود اما از جلو فقط ش يپوشش برا هی،  ومدی یپوشوند ، کت هم به لباسم م یساعدم رو م يباال

 نیماش نیتزئ. شدم  نیمثبت سوار ماش يانرژ یتشکر کردم و با کل شگرمیاز آرا. شد  یم دهیلباس عروسم د

 نیرامت يعقب پر از بادکنک بود ، با صدا یصندل. داشت  یخوب بود ، گلهاش با دسته گلم هماهنگ یلیهم خ

 بهش نگاه کردم

 ؟ يلمبرداریباغ واسه ف میبعد بر میکن یخونتون خداحافظ میاول بر _

 ؟ میسالن باش دیساعت چند با.  میکن یم ییبهتره تو وقت هم صرفه جو ينطوریا. آره  _

 گرفتن شد لمیهم از جلو مشغول ف لمبرداریافتاد و ف راه

 . میاونجا باش دیساعت هفت با _

 . ادهیوقت ز _

و دسته گل رو  نییپا دمیرو کش شهی، ش دنیو رقص طنتینم شروع کردم به شآهنگ شاد گذاشت ، م هی نیرامت

 یکه از کنارمون رد م ینی، هر ماش دمیرقص یدادم و با دسته گل م یدستم رو تکون م. بردم  رونیب نیاز ماش

از مامان و بابا  یخداحافظ راسمو م میمن رفت يبه خونه پدر. داد یزد و دست تکون م یشد برامون بوق م

 يبا صدا دیامروز با... فقط و فقط بخندم . نکنم  هینکنم ، گر هیشروع شد ، به خودم قول داده بودم امروز گال

خودمون  يلهایفام.  دمیزد و من رقص يعمر هر ساز هیهمونطور که اون ...  اوردمیرو به رقص در م ایخندم دن

در . کرد  یمن نگاه م يکه با لبخند به چهره  نایکردن ، مب یم فیتعر شمیآرا ازو در گوشم  ومدنی یهم جلو م

هم با اخم به  الدیم ".باشه ، نوع نگاهش با شب عقد کنونمون فرق داره نیحواسم به رامت"گفت  یگوشم م

 .داد یمحلش نم نیچشم دوخته بود ، اما رامت نیرامت

که  نیهم.  میبود ، بر يلمبرداریف يکه برا یباغ تا به میهماهنگ کرد لمبرداریبا ف یاز مراسم خداحافظ بعد

بود اما  ادیز يدر حالت عاد مونی، فاصله قد زدمیحرف م نیو در گوش رامت دمیخند یم طنتیمن با ش میدیرس

 یو عکاس هم کل میمختلف گرفت يژست ها. فاصله کمتر شده بود  نیحاال که کفش پاشنه بلند به پا داشتم ، ا

 يبرا یلی، دل میکنیخوب خودمون رو هماهنگ م یلیهر ژست خ يبار اول برا نکهیکرد ، ا فیما تعر ي هیاز روح

اونجا هم اطراف ما  يهم داخل باغ بودن اما خدمه  يا گهیعروس و دوماد د نکهیبا ا. ستیعکس ن هیتکرار 

 يهر جا که قرار بود رو.  میعروس و دوماد اون باغ ما هست نیگفتن خوش ذوق تر یگشتن و بهمون م یم
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.  نمیلباس تو بش يِرو دیگفت من با یداد و م یابرو باال م نیشد و رامت یم فیلباس من کث مینیبش نیزم

تخت  يکفشامو درآوردم و راحت رو میکه نشست نی، هم میبود که به سمت تخت هاشون رفت میساعت دو و ن

 :و گفت  دیبلند خند يبا صدا نیرامت. نشستم

 رام راحت باشدال _

 راحتم _

غذا  نیسر ا یغذامون رو آوردن ، کل. دنیبلند خند لمبرداریحرکت من عکس انداخت ، و با ف نیاز ا عکاس

. خوردم  یناز م یگرفت و من هم با کل یقاشق رو به سمت دهنم م نیرامت.  میدرآورد يخوردن مسخره باز

 ! میکه انقدر راحت میهست يعروس و دوماد نیمسئول اون قسمت هم بهمون گفت اول

. بود  یعال شونیکیدوست داشتم ، مخصوصا  یلیگفتن خ یکه بهمون م ییژستها.  میدیرس هیسه به آتل ساعت

کار باعث شد  نی، از جلو برامون پنکه روشن کردن ا دمیکمر من رو گرفت و من خودم رو به عقب کش نیرامت

 .شد  هاعکس نیجزو بهتر نیبود و ا صورت من يجلو نیصورت رامت. تور من حرکت کنه 

کتم رو  میکنار هم بود نیعکس من و رامت نیا يشب قرار شد حاضر کنن ساده تر بود ، تو يکه برا یعکس

دست .اجازه نداد با لباس باز عکس بندازم  نیشد و رامت یاستفاده م منیاتاق نش يعکس برا نیا.  دمیپوش

 نیدست رامت يگل هم تو ستهد. اش گذاشته بودم  نهیس يپم رو رواز پشت به کمرم بود و من دست چ نیرامت

 ینگران يبرا یلیشده بود اما دل ری، د میدیبه سالن رس ریتاخ یبا کل میساعت هشت و ن. و پشت کمر من بود 

 اما من مخالفت کردم میو وارد بش میریبهمون گفت که دست هم رو بگ لمبرداریف. نداشتم

 .االن هم حوصله شون سر رفته  نیخوام با رقص وارد شم ، مهمونا هم یمن م _

کارم همه رو به  نیا. هم پشت سرم بود؛ با رقص وارد سالن شدم  نیگل رو به دست چپم گرفتم و رامت دسته

به  میرو گرفتم و با هم شروع کرد نیسن رفتم ، دست رامت يرو. دستاشون بلند شد  يوجد آورده بود ، صدا

 "ذاشت ، آهنگ یکم نم امونهم بر یج يد. گرفت  یم لمیهم با لبخند از ما ف لمبردارمونی، ف دنیرقص

 دیرقص یهم مردونه جلوم م نیدست و سوت باال رفت ، رامت يصدا. تو سالن پخش شد  "دوست دارم

 حرف تازه هی دنباله

 تو بودم يایرو يتو

 ابراز عالقم واسه

 ترانه رو سرودم نیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ١٨١ 

 عبور واژه ها که تو

 گشتمیم شی یِهم پ پشت

 حرف نیبه ا دیرس آخرش

 دارمو نوشتم دوست

 ..دارمو نوشتم دوست

 دوست دارم قدره من

 پر ستاره آسمون

 امیکه سمت تو م يجور

 اشاره یاراده ب یب

 اشاره یاراده ب یب

 دوست دارم قدره من

 یدونیکه تو نم يقدر

 که بگم تا ابد يقدر

 یمونیخاطرم م يتو

 ..یمونیخاطرم م يتو

بودن و  ستادهیهمه ا. خورد  یبه چشمم م نی، نور فالش دورب دمیدستم رو گرفت و من دور خودم چرخ نیرامت

 زدنیبا لبخند برامون دست م

 من نشونه رفته سمت

 زمیعشق تو عز رهیت

 من اومده انگار دخل

 زمیشد راه گر بسته

 دونستی یکیمن  عشق

 هم همتا نداره اصال

 مثل بارون شهیهم تا

 بارهیدلِ تو م يرو
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 بارهیدلِ تو م يرو

 دوست دارم قدره من

 پر ستاره آسمون

 امیکه سمت تو م يجور

 اشاره یاراده ب یب

 اشاره یاراده ب یب

 دوست دارم قدره من

 یدونیکه تو نم يقدر

 که بگم تا ابد يقدر

 یمونیخاطرم م يتو

 ...یمونیخاطرم م يتو

و من باز به  میآهنگ به مهمونا سالم داد نیو دست بلند شد ، بعد از اول غیج يدستم رو گرفت و صدا نیرامت

 کرد یبا لبخند نگاهم م نیرامت. سمت سن رفتم 

 ! یواقعا قراره امشب بترکون نکهیمثل ا _

 .خودمه  یعروس: با لبخند گفتم  منم

گفت  یبه شوخ یج يد.  دنیرقص یباهام م قهیچند دق يبار دخترا هم دورم جمع شدن و هر کدوم برا نیا

دستش گرفت و فشار  يدستم و تو. نشستم  نیاستراحت کنم ، کنار رامت کمیمونم و بهتره  یمثل پاپ کورن م

 داد

 يشد یامشب عال _

 یخوب تیصاف شده بود که دوست داشتم ببوسمش اما موقع ينگاه کردم و لبخند زدم ، صورتش به قدر بهش

 . میگرم و نرممون دل بکن يازمون خواست از جا یج ياستراحت کوتاه د هیبعد از . دنبو

. بشه و من براش برقصم ، من که از خدام بود  یج يد نیگفت بره کنار گروهش ، قرار شد رامت نیرامت به

 پخش شد نیرامت يمنتظر آهنگ شدم ، صدا

 با من هماهنگه دلت

تو، تو چشمامه نگاه 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ١٨٣ 

 رقصه یبا من م تنت

 خوامه یکه م یحس همون

 واسه شبها ایدن نیا تو

 ستین یآغوشت پناه جز

 که من دارم یحال نیا با

 ستین ییجا گهید نجایا جز

 مونم یجا با تو م نیهم

 جا که هوا خوبه نیهم

 رهیگ یم نهیتو س نفس

 کوبه یواسه تو م دلم

 وقتشه عاقل شم وونمید هی من

 حق بده عاشق شم یته خوب تو

 یش دایو گشتم تا که تو پ عمرم

 یخوام باش یفهمم ، فقط م ینم یچیه

بعد از تموم شدن . ، خندم گرفته بود  رنیگ یم لمیبه دست دارن از ما ف یهمه گوش دمید یهر بار چرخش م با

هم با لبخند رو  نی، رامت ستمیبا یصندل يگذاشتن و ازم خواستن باال یبرام صندل.، نوبت من بود  نیآهنگ رامت

 .بود  ستادهیمن ا يبه رو

رو دادن بهم و  کروفونیم. گرفتن  یم لمیبودن و ف ستادهیکس سر جاش نبود ، همه دور تا دورمون ا چیه

 آهنگ شروع شد

 کردم یم مویزندگ داشتم

 يحالم و عوض کرد ياومد

 يکه بر يراه و اومد نهمهیا

 يو برگرد یخرابم کن که

 خوب بود قبل از تو یچ همه

 کرد یم یبگیبا من غر عشق
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 نفر داشت با خودش تنها هی

 کرد یم یسقف زندگ نیا ریز

 اتاق و پر کرده نیتو ، ا عطر

 ستیسابق ن يهوا اون هوا نیا

 که با بودنت مخالف بود اون

 ستیبا رفتنت موافق ن حاال

سوت  يصدا. گرفت  یم لمیف جانیبا ه لمبردارمونیف. بودم  نیخندش گرفته بود ، من هم بدتر از رامت نیرامت

 داد که با من هماهنگ دست بزنن یهم با دستش نشون م یج يمهمونا بلند شده بود ، د غیو ج

 يکه برگرد ياومد یچ واسه

 اما به من جواب بده برو

 نباریا یول يخود اومد سر

 منم حق انتخاب بده به

 نجاستیگفت تا ابد ا یکه م اون

 گه بذار برگردم یم حاال

 يکرد یم تویزندگ یداشت

 کردم یم مویزندگ داشتم

.  دنیگذاشتن و منم با اون پاشنه ها رفتم وسط و شروع کردم به رقص یآهنگ ترک هیشدن من  یج ياز د بعد

 مونیتو عروس... ها فرق داره  یعروس يبا همه  یعروس نیگفتن جو ا یخانوما هم وسط بودن ، م يهمه 

 .همه سر ذوق اومده بودن .  میکرد یپخش م يانرژ نیمن و رامت مونیتو عروس... وجود نداشت  یدنینوش چیه

دستش رو  هی نیرامت.  میبا هم برقص نیتا من و رامت نن،یآهنگ آروم گذاشتن و از مهمونها خواستن که بش هی

 خندم گرفته بود م،ینکرده بود نیاصال تمر. از دستام رو به دستش گرفت  یکیکمرم گذاشت و  يرو

 با هم میکرد یم نیتمر کمیکاش  _

 خوبه نمیاشکال نداره ، هم _

 .لبم ثابت موند  يچشماش رو. کرد  یچشماش نگاه کردم ، به صورتم نگاه م به

 کن شیچشماتو درو...  نیرامت _
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 :شد و گفت رهیبه چشمام خ طنتیگرفت ، با ش خندش

 ؟ یکار کن یچ يواخ ی، م ياالن کل سالن شاهدن که زنم شد _

 !کار دارم  ی، با کل سالن چ میمهم من و تو هست _

 شد رهیبه لبم خ بازم

 قولم بمونم يفکر نکنم بتونم رو _

 :چشم غره رفت و گفت. هم گره خورد  يکفشم پاش رو له کردم ، ابروهاش تو يپاشنه  با

 . میشیشب که با هم تنها م. کنم  یم یتالف _

لب ما دو تا دور  يو من تونستم به پاهام استراحت بدم ، لبخند از رو دیوقت شام رس.  اوردمیخودم ن يرو به

هست که خسته نشده و دوست داره تا صبح ادامه داشته  یجشن نیگفت اول یهم م لمبردارمونیف. شد  ینم

 .و به خودم دادم  نیکه به رامت یقول... قولم موندم  يمن پا. باشه 

 ییهم از کنارم جا نیدادن ، رامت یو شادباش بهم م دنیرقص یاز شام بزرگترا هم اومدن وسط و باهام م بعد

سوار  کیشروع شد ، بعد از خوردن ک کیک دنیو بر يباز شیمجلس بود که مراسم آت يآخرا. رفت  ینم

که  ییها نیرو به سمت ماش هاو بادکنک نییپا دمیرو کش شهیهم دنبالمون راه افتادن ، ش هیبق.  میشد نیماش

 .کردم  یپرت م دنیرس یکنارمون م

همه همراهمون اومده بودن ، گوسفند سر .  میستادیخونه خودمون ا يو بعد جلو میدیچرخ ابونیساعت تو خ مین

پدر و مادرامون ما رو دست هم .  میخونش رد شد يو از رو میرو گرفت گهیدست همد نیمن و رامت.  دنیبر

، کفشمو که درآوردم به زور راه  کرد یپاهام درد م.  میاز مهمونا وارد خونمون شد یبعد از خداحافظ. سپردن 

با  نهیآ يجلو.  ارمیتونستم در ب یوارد اتاقم شدم و درو بستم ، لباسم رو عوض کردم اما تورم رو نم.  رفتمیم

 در اتاقم بلند شد يکه صدا بودم ریسرم درگ يسنجاقها

 بله ؟ _

 دیاز پشت در به گوشم رس نیرامت يصدا

 ؟يدالرام لباستو عوض کرد _

 ایب.آره  _

 اتاق شد و جلو اومد وارد

 یتون ینم ییکمکت کنم ، تنها یصندل يرو نیبش _
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 .قرمز شده بودن  یچشماش نگاه کردم ، از خستگ به

 ارمشونیخواد، خودم در م ینم _

شد  یدل دردم داشت بدتر م.  دیکش رونینشستم ، با حوصله سنجاقها رو ب یصندل يرو فشار داد و روم  شونه

به سمت حموم . کل سنجاقها رو درآورد . کرده بود  میهم درد پاهام عصب ی، از طرف اوردمیخودم ن ياما به رو

 ظرف پر آب برگشت هیرفت و با 

 رو تخت نیبش _

لبم  يلبخند رو هی. پاهام و گذاشت تو آب و ماساژ داد ، آروم شدم . ظرف نگاه کردم و حرفش رو گوش دادم  به

داد، خواستم دراز بکشم  یساعت چهار صبح رو نشون م. خسته بود اما باز هم به فکر من بود  نکهینشست ، با ا

 :گفتم نیهم يکنه برا یدودل داره منو نگاه م نیرامت دمیکه د

 شده ؟ يزیچ _

 دیموهاش کش يرو تو دستش

 نه _

 ؟يدار يکار _

 :آرومش گفت  يبه اطراف اتاقم نگاه کرد ، بعد با صدا یجیگ با

 .یخوب بخواب ر،یشب بخ _

تموم شد ، با لبخند به خواب  میروز زندگ نیبهتر. نگاه کردم ، چراغ رو خاموش کرد و از اتاق خارج شد  بهش

 .رفتم 

** 

 دالرام پاشو _

 :گفت یبار با کالفگ نیا. گوشم گذاشتم و پشتم رو بهش کردم ياعصابم بود ، دستمو رو يرو صداش

 ساعت سه بعد از ظهره!  ستمیمگه با تو ن _

 یزنیچقدر حرف م...  يوا _

 تخت نشست يرو

 شمیخودم دست به کار م یدالرام پا نش _

 شمیم داریبرو، خودم ب _
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 و شروع کرد به قلقلک دادنم ، دستش ثابت موند دیبغلم کش ریرو به ز دستش

 نمتی؟ برگرد بب يدالرام چرا باز تب کرد _

 شده بودم ، نشستم و چپ چپ نگاهش کردم کالفه

 مدام کنار گوشت حرف بزنم یخواب یمنم وقت ادیخوشت م ؟یزنیکنار گوشم حرف م زیر هی يخوا یم یچ _

 شد رهیگذاشت ، اخماش گره خورد و به چشمام خ میشونیپ يرو رو دستش

 وقتش بود ؟ _

دستمو تو .  زدیحرف م میبهش نگم ، چقدر راحت درباره مسائل خصوص يزیهم فشار دادم تا چ يرو چشمامو

 دستش گرفت

 گم وقتش بود ؟ ی، م نمیچشماتو باز کن بب _

 صورتش نگاه کردم و نگاهم تو چشماش ثابت شد به

 آره _

 يجا بند نبود هیلحظه هم  هی تیوضع نیبا ا ؟يدیرقص یم روزید تتیوضع نیبا ا _

 تخت بلند شد يکردم ، با اخم نگاهم کرد و از رو سکوت

 رونیب ای، زود ب ریبرو دوش بگ _

 االن حوصله ندارم ، گشنمه _

 چپ نگاهم کرد چپ

 یتا غذا رو گرم کنم دوشت رو گرفت _

وان پر . حموم شدم  یدست لباس برداشتم و راه هیسمت دراورم رفتم و  کنم ، به هیداشتم از دستش گر دوست

 يو با صدا دیبه در حموم کوب نیشد که رامت یاز آب گرم بود، داخل وان نشستم ، دل دردم داشت بهتر م

 :بلندش گفت

 ؟ یاونجا بدتر بش ي، با اون حالت موند گهید رونیب ایب _

 داد زدم نباریا

 برو به کار خودت برس ؟يکار دار یاصال تو به من چ!  يدیم ریچقدر گ نیرامت _

 هستم بدترش نکن یدالرام ، از دستت عصب رونیب ایب _
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 هیفعال موهام کف _

 ؟یکن یکار م یچ يساعت دار میبا شکم گرسنه ن _

تا آبش بره و  دمیچیحوله پ يموهام رو تو. دوش گرفتم و لباسام رو به تنم کردم  عیبود ، سر یعصب صداش

 آشپزخونه بودم که صداش از پشت سرم بلند شد کینزد. سشوار بکشم 

 ؟ یکن يبا اعصابم باز ادیخوشت م _

 جلوم گذاشت الهیپ هی. نشستم  زیرو ندادم ، پشت م جوابش

 . یِو بخور ، کاچ نیاول ا _

 دوست ندارم _

 مامانت درست کرده ، صبح برات آورده بود _

 دمچشماش نگاه کر به

 ادیدوست ندارم ، از مزه اش بدم م _

 شد کیگذاشت و به صورتم نزد زیم يرو رو دستش

االنم .  کردمیت شک م افهیبه ق دیبا شبی، د یگرفت یالل مون يمشکل دار یبهم بگ روزید نکهیا يبه جا _

 .برات بکنم  نکارویخودم ا نکهیکردن بخورش ، قبل ا یبلبل زبون يبه جا

پارچ  خچالیاز .قاشق رو به زور قورت دادم  نیاول. ، قاشق به دستم گرفتم  دمیصداش و حالت چشماش ترس از

گرفتنش عادت نداشتم  افهیق نیبه ا. بهش نگاه کردم ، هنوز اخم داشت. گذاشت  زیم يرو وانیرو درآورد و با ل

 :گفتم یبا ناراحت

 ؟ یچرا ناراحت یبگ شهیم _

 .فرستاد و روبروم نشست  نرویرو با پوف ب نفسش

 ؟يزد یبهم حرف م دینبا روزید... دالرام  _

 گفتم ؟ یمگه قبلش بهت م _

 یبگ دیبه بعد با نیاز ا _

 چرا ؟ _

 نه ؟ ایبا خبر باشم  دیمن با.  شهیچون حالت بد م ،یکن یچون تب م _
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 . شهی، بعدش حالم خوب م هینطوریفقط دو روز اول ا _

 شد رهیچشمام خ به

 .کنم  یم کاریچ نیکن ، بب یدفعه بعد مخف _

 ظرفم اشاره کرد به

 يخور یهمه رو م _

 دوست ندارم!  نیرامت _

 بدنت ضعف داره ، بخور واست خوبه _

 شمیراحت م نجایا امیکردم ب یفکر م. دست بردار نبود  نیدادم ، رامت یرو بستم و تند تند قورتشون م چشمام

 بلند شدم زیشدم و از پشت م ریس. ان دارم نگهب هیاما انگار از امروز 

 نهارو گرم کردم نیبش _

 :گفتم يچپ نگاهش کردم و با دلخور چپ

 يداد یکه دوست داشتم به خوردم م يزیاز همون اول چ دیشدم ، با ریمگه خرسم ؟ س _

 هیمدت  نیا ياالخره توو منتم رو بکشه ، ب ادیانتظار داشتم ب. حالت قهر به اتاقم رفتم ، درو پشت سرم بستم  با

کار کنم ، دور خودم  یدونستم تو اتاق چ ینم.  اوردیخودش ن ياما اصال به رو... کرده بودم  دایازش پ یشناخت

رفتم آشپزخونه . کرد  ینگاه م ونیزیداشت تلو منیو در اتاق رو باز کردم ،داخل نش اوردمیطاقت ن. گشتم  یم

 از مبلها نشستم یکی يِرفتم و رو.  ختمیر يخودم چا يبرا

 برات خوبه ؟ يچا _

 یو به صورتش نگاه کردم ، اصال شوخ دمیکش قیچند تا نفس عم. رو بستم تا خودم رو کنترل کنم  چشمام

 نداشت

 دعوات شده ؟ یشده ؟ با کس یشه بدونم چ یم!  نیرامت _

 برداشت زیم يرو از رو يشد و چا خم

 بت باال برهو ت یضعف کن يحوصله ندارم مثل اون سر _

 دیمبل کوب يبرگردم به اتاقم که دستش رو رو خواستم

 نجایا ایب _

 درشت شد چشمام
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 چرا ؟ _

 ؟ ادیخوشت م ییاز تنها ؟يکار دار یتو اتاق چ _

 شونه م انداخت يدستش رو رو. باال انداختم و کنارش نشستم  شونه

 دالرام ازم ناراحت نباش ، نگرانتم _

 میستی؟ مگه ما فقط دوست ن یچرا نگرانم _

 :نگاه کرد و گفت رهیشد، به لبام خ طونیش چشماش

 ؟ میدوست نباش يخوا یم _

 :حرص گفتم  با

 نیرامتـ _

 جونم ؟ _

 نگاه کردم ونیزیازش گرفتم ، به تلو رومو

کشم  یم مهر وقت اشتباه از من باشه منتت رو ه. رو نداشته باش  یحق با من بود ، انتظار منت کش نباریا _

 یاز من داشته باش دیانتظار رو نبا نیاما اگه اشتباه از تو باشه ا

صورتم نقش بست ، کال با قهر و دعوا  يرو يلبخند. اش قرار داد نهیس يو سرم رو رو دیموهام رو بوس يرو

خوب  یلیخکردم  یصحبت م یاما وقت.  دمیرس یجا نم چیو اشک و ناله به ه دادیبا داد و ب. نداشت  يا ونهیم

 نیفقط هم...  هیکاف نیهم. داد یبه حرفام گوش م

** 

بود اما  زیبرام عز نیهم يخاطره داشتم برا یاز هر کدوم کل. کردم یتختم نگاه م يپخش شده رو يعکسا به

 ادنیز یلیخ دمیفهم یکردم م یحاال که به تعدادشون و کارتن ها نگاه م

 عکس رو کجا جا بدم ؟ نهمهیا _

 ،یصورت کیکوچ يبا لبا یآب يصورتم گرفتم ، چشما يچهار ساله بود جلو يکه عکس دختر بچه  شونیکی

بدون اجازه و در زدن وارد اتاقم شد ،  نیچرا دختر بچه ها انقدر نازن ؟ رامت. بسته بود  رهیبلندش رو با گ يموها

 :بلند گفتم يانداخت، با صدا یتختم نگاه يرو يبه عکسها

 ؟ هیچ يبرا اون در نیرامت _

 میحرفا رو ندار نیمنو تو که ا _
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 میحرفا رو با هم ندار نیکه ا میشد یمیصم یحرفش باز موند ، از ک نیاز ا دهنم

 ؟ یاز ک _

 :و با چشم غره گفت  دیتو هم کش اخماشو

 در بزنم ؟ مگه شرکته ؟ دیبا يمن هر سر _

 شدم نهیبه س دست

 تو اتاقم يایم نییپا ينداز یسرتو م یکش یکنم خودت خجالت نم یمن دارم لباس عوض م دیشا. آره  _

 :زد و گفت  لبخند

 برسه يروز نیبشه آرزو دارم همچ بمینص يصحنه ا نیممکن همچ ریغ يخوبه ، تو حالت عاد یلیکه خ نیا _

 .فرار کرد  ییرایرفت ، از اونجا هم به پذ منیتخت بلند شدم و دنبالش کردم ، از اتاقم به نش يرو از

 ارمیسرت م ییچه بال یفهم یاونوقت م رمتیگ یباالخره که م _

تو  گنیم. نظر حالله  هی زمیعز ه؟یمشکلت چ.  نمتیخوام در حال لباس عوض کردن بب یعمرا ، من م _

 م؟ینیزنمون رو بب میتون یخودمون هم نم يخونه  يحاال ما تو ننینظر دخترو بب هیاشکال نداره  يخواستگار

 ـــنیرامت _

به  کیبار يداشت از راهرو. که همه جا به هم راه داره  نِیخونمون ا يکرد ، بد یو فرار م دیخند یم بلند

 .دمیرفت که از پشت لباسو گرفتم و کش یم منیسمت نش

 :و داد من اوج گرفت و با حرص گفتم غیبغلم و بلندم کرد ، ج ریمن برگشت و دستش رو انداخت ز سمت

 نیمنو بذار زم _

 يریمنو بگ یخواست ینوچ نوچ ، مگه نم _

 شدم ، به چشماش نگاه کردم آروم

 نمیسنگ _

 زانوم انداخت و به سمت مبل ها رفت ریرو ز دستش

 جوجو؟ وزنت اندازه دختر بچه هاس ینیتو سنگ _

 :پاهاش نشوند و گفت يمبل نشست و منو رو يرو.  دمیرو مشت کردم و به پشتش کوب دستم

 خونه پدرت ؟ میحرف بزنم ، فردا بر ینذاشت _

 باال انداختم و لبامو غنچه کردم شونه
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 دونم ینم _

 :داد و گفت ریینگاهش رو تغ ریمس عیسر یلبم چشم دوخت ول به

 م؟یکادو بخر مینکن، شب بر يلباتو اون طور _

 باشه _

 .افتادم  الدیم ادی. رو جمع کردم  پاهاش بلند شدم و به اتاقم برگشتم ، عکسها ياز جوابم از رو بعد

 ستیلباس تنم ن رونیبرو ب الدیم _

 .لباسم رو عوض کردم و در اتاقم رو باز گذاشتم  عیمنم سر. و از اتاق خارج شد  دیخند بلند

 . یکه دستم داشت يد یس نمیا ایب _

خودم از  يبه آشپزخونه رفتم و برا یبعد از خداحافظ.  میرفت نییو با هم از پله ها پا. ازش گرفتم  یخوشحال با

 ستیب مییمعدل سال دوم راهنما. رو تازه کادو گرفته بودم  وتریبه اتاقم برگشتم ، کامپ. پفک برداشتم  نتیکاب

گذاشتم ؛ دکمه  زیم يبسته پفک رو باز کردم و رو. تونست باشه یکادو م نیبهتر نیا قمیتشو يشده بود و برا

اما . رو داخل دستگاه جا دادم و دستم رو به سمت پفکها بردم  يد یس. روشن شد  رو فشار دادم ، وتریکامپ

 ستیکه کارتون مورد عالقه م ن نیا....  ستیمن ن لمیکه ف نیا... ؟  دمید یم یچ... راه خشک شد  نیدستم ب

... بود  یکارا چ نیا... کردم  یدرك نم دمید یکه م يزیچ... پسر  هیتو خونه ... مدرسه  يمانتو ادختر ب هی.... 

دختر سوهان روحم  يها هیگر...پاهام افتاد  يحس شد و رو یدستم ب... کرده بود  خیبدنم ... شوکه شده بودم 

.... مونده بود  یحس رو صندل یب بدنم... بسوزه  وتریدوست داشتم کامپ.... دوست داشتم برق بره ... شده بود 

 یکه از تن دختر جدا م ییلباسا... هاش  هیامتناع دختر و گر... نوع نگاهش ... تر دخ ينگاه پسر به بدن برهنه 

چرا ... زورش از پسره کمتر باشه ؟  دیچرا با... بار تو قلبم حس کردم  نیاول يکه برا یاحساس حقارت.... شد 

 .منم تموم شد  یبچگ... تموم شد  لمیف... چرا ؟ ..... پسره رو نکشت 

 . امیخدا بذار منم ب مامان تو رو _

 :اخم نگاهم کرد و آروم گفت  با

 یستیتنها که ن. بابا خونه ست ! دالرام  _

مرداد ماه بود اما من احساس سرما ... تپش قلبم ... لرزش دستام . تنها بودم ، استرس به جونم افتاده بود  کاش

 کردم یم

 نکنم تتیاذ دمیقول م... مامان تو رو خدا  _
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 ی؟ من زود بر م يترم زبان ندار انیمگه فردا م. ، برو سر درس و مشقت  یکن یم میعصب يدالرام دار _

 .گردم 

 یدر اتاقم رو قفل کردم ، م. مامان از خونه خارج بشه به سمت پله ها رفتم و به اتاقم پناه بردم  نکهیاز ا قبل

دستام . کنه ؟ پشت در نشستم  تینکنه بابام هم منو اذ. داد یآزارم م مییدوران ابتدا یهمکالس ادی...  دمیلرز

 !اون کارا رو با دخترش کرده بود ؟  میکالسهم يبابا یعنیبود ؟  نیسواستفاده هم ی، معن دیلرز یم

 ؟ یخواب! دالرام  _

 شده ؟ یچ نیبله؟ رامت _

 مادرت پشت خط ایب _

خوبه و  یندارم ، همه چ یسوال کرد که مشکل نیرباره اد. رو از دستش گرفتم  یشدم و گوش کینزد نیرامت به

و مامان هم  میریبه مامان اطالع دادم که فردا به خونشون م.  میبا هم ندار يرابطه ا نیدونست ما همچ ینم... 

 .شام منتظرمون هستن  يگفت برا

 دستگاه قرار دادم و وارد آشپزخونه شدم يتلفن رو رو یگوش

 ؟يخور یم یشام چ يبرا نیرامت _

 دیکش یلبش م يداد ، زبونش رو رو هیاپن تک به

 ؟ یدرست کن يبلد یچ _

 یهمه چ _

 درست کن يقورمه سبز _

 به کمر شدم و حق به جانب نگاهش کردم دست

 ؟يریحالمو بگ يخوا یم ؟یچون از همه سخت تره گفت _

 :لبخند وارد آشپزخونه شد و گفت با

 درست نکن يب دوست ندارمنم جواب دادم خ يدینظرم رو پرس _

آب بشه ،  خشونیگذاشتم تا  نکیکنار س. برداشتم  يبسته سبز هیبسته گوشت و  هیرو باز کردم ،  زریریف در

که  دیرو د ایلوب يبسته  یوقت. شد بود رهیمن خ يبه کارا نیدور نگاه کردم آشغال نداشته باشه، رامت هیرو  ایلوب

 :دیپرس "پاك شده  "نوشته شد 

 ستن؟یمگه اونا پاك شده ن _
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 برداشتم و مشغول پوست کندنش شدم ازیپ

 .کردم اشتهام کور شد  دایبار سنگ تو غذام پ هی. من تجربه دارم  _

آب  يبرنج تو. نبود نیمشغول درست کردن غذا بودم و حواسم به رامت. گاز قرار دادم  يرو خرد کردم و رو ازیپ

با دهن ! کرد  نکارویزودتر از من ا نیتم ، خواستم قابلمه رو بلند کنم که رامتبرداش رهیدستگ. شد  یداشتم نرم م

 :کردم، لبخند زد و گفت یباز نگاهش م

 دوست دارم یلیبذار ، خ گمیته د _

برنج رو گذاشتم . برد  یبود تا بهشون عادت کنم زمان م دیاز رفتاراش برام جد یرو لبم نشست ، بعض يلبخند

کردم که  یداشتم به آشپزخونه نگاه م. شعله کم قرار دادم  يرو وفتهیجا ب نکهیا يه رو براتا دم بکشه و قورم

 :اومده بود، با خنده گفتم قلقلکم. گردنم فرو کرد  يرو تو شینیو ب دیچیدور شکمم پ نیدست رامت

 ؟ یکن یکار م یچ نیرامت _

 چشمام نگاه کرد به

 ستین لیدل یب یحرف چیکردم ه دایپ نیقیشد اما االن  ی، باورم نم دنیم يقورمه سبز يزنا بو گنیم _

به سمتش برگشتم و . نِیقزو يسنگ پا ستی، رو که ن غیشدم بلکه خجالت بکشه اما در رهیچشماش خ به

 :گفتم

 بود گفت درست کنم ؟ یک _

 عوض کرد کارش اعتراض کنم که بحث رو نیخواستم به ا. و ازم فاصله گرفت  دیام رو بوس گونه

 . میبرگرد میکن دیخر میبپزن بر نایبرو حاضر شو تا ا _

 ؟ دمیم يقورمه سبز يبو یمگه نگفت _

 دیخند بلند

 زود حاضر شو.  یکردم خانوم یشوخ _

 یرژ نارنج. گذاشتم  فمیرو داخل ک می، گوش دمیو شال همرنگش پوش يکرم رنگ با شلوار کتان قهوه ا يمانتو

از  یکیمورد رو به همراه آورده بود ،  نیهم برام نداشته باشه ا یچیه نیازدواج با رامت.  دمیلبم کش يهم رو

بود بر  دهیبا شلوار کتان کرم پوش يقهوه ا رهنیاز اتاق خارج شدم ، پ. دلم رو کم کرده بود يهزاران عقده 

 میدیهم خند دنیبا د! عکس من 

 پوشم ؟ یم یچ يدالرام راستشو بگو از پشت در چک کرد _
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 بهت گفته ؟ یتا حاال کس ،یزنیحرف م یلیخ نیرامت _

 :و گفت  دیرو کش لپم

 لقمه چپت نکردم هیتا  وفتیراه ب _

 ".  دیجدا هم خر يکادو هیمادر من  يبرا نیاز طرف هر دومون ، رامت میدیدو تا سکه خر یطال فروش از

 میدیساعت هشت شب بود که رس. کرد یهم با لبخند نگاهم م نیرامت وفتاد،یاز دهنم نم "چاپلوس... چاپلوس 

لباسام  نکهیبعد از ا. اتاقم رفتم  بهرو خاموش کردم و  رشونیز. که کردم به غذاها سر زدم  يکار نیخونه و اول

 اومد نیکه رامت دمیکش یم سید يداشتم برنج رو تو. دمیشام چ يرو برا زیرو عوض کردم ، م

 ما ةزیر خاله نیچه کرده ا _

 :و گفت دیلبش کش يرو یزبون نیرامت. گذاشتم و خودمم نشستم زیم يرو رو سیزدم ، د لبخند

 غذا؟ ایخجالت بخورم  _

 زبونت رو کوتاه کنه نیا ختمیزهر ر هیتوش  _

 تخم کفتر وکبوتر و کالغ بهم داده تا زبون باز کنم ی؟ مامانم کل ادیدلت م _

قاشق رو تو دهنش گذاشت بهش  نیو خودش هم شروع به خوردن کرد ، اول دیبرام برنج کش.  دمیخند فقط

 :سرشو تکون داد و گفت . نگاه کردم 

 کردم دستپختت خوب باشه یهــوم ، فکر نم _

 :ام و صاف کردم و گفتم نهیس

 زهیر یهنر م هیاز هر انگشتم  گهید نمیمن ا _

نبود که  یتنها بودم ، کس شهیبابا هم يخونه  يتو.  میتو سکوت غذامون رو خورد.  دیحرکتم بلند خند نیا از

هم  نیاز فردا رامت... هم بود دوست داشتم چند نفر باهام باشن  ریاگه نون و پن یحت...  نهیبش زیم هیباهام سر 

 یو درس م یشد و سرگرم عکاس یشروع م اهدانشگ گهیسه هفته د. شدم  یرفت سر کارش و باز تنها م یم

 .کردم  یرو احساس نم ییشدم و تنها

 ؟ییدالرام کجا _

 نگاه کردم بهش

 جا نیهم _
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 ؟ یچرا ناراحت _

 دمیکش یطرف م هیبا قاشقم برنجها رو  _

 رهی، حوصله م سر م شمیاز فردا تو خونه تنها م _

 . وفتهیغصه غذات رو بخور که از دهن ن يبه جا ؟يخور یفردا رو م ياز االن غصه  _

 :نشستم و سوال کردم نیرفتم و کنار رامت منیبعد از شستن ظرفها به نش.جمع کردم  زویم

 ؟ هیچ لمیف _

 .آخرشه  ي، قسمتها الِیسر _

 .پخش شد  یانیپا تراژیت. نگفتم  یچیه

 ؟ میدار وهیم _

 :کردم ، سرموتکون دادم و گفتم  نگاهش

 ؟ ياریب يبر يدوست دار _

 حرفم چشماش درشت شد نیا با

 ! ارمیمن برم ب _

 از صبح غذا درست کردم ، ظرف شستم! پس نه من برم  _

داشته  یقشنگ لمیبلکه ف اوردمیرو م گهید ي، منم کنترل رو بدستم گرفتم و شبکه ها ارهیب وهیلبخند رفت م با

 :گذاشت وگفت زیم يرو رو یدست شیپ. باشه 

 شهیحاضر م گهیدو ماه د لممونیف _

 .ذوق زده بود یکه کل لمبرداریشده ، ف يچه طور نمیاوهوم، دوست دارم بب _

روز از عمرمون که  هی. هم تموم شد  گهیروز د هیو  میو مسواك زدن ، به اتاق خودمون رفت وهیاز خوردن م بعد

 . شهیتموم م گهیچند هفته د ایچند سال ، چند ماه و  میدونست ینم

** 

 دیبه گوشم رس نایآروم مب يرو فشار دادم ، صدا زنگ

 .دیعروس خانوم ، خوش اومد دییبفرما _
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راهرو دستش رو  ي، تو میشد اطیدستم رو تو دستش گرفت و وارد ح.  میوارد بش نیکردم تا همراه رامت صبر

که  الدیبه جز م دمیبه همه سالم دادم و صورتشون رو بوس. کمرم گذاشت و اشاره کرد جلوتر قدم بردارم  يرو

 :گفت  نیبه رامت یشوخ باعمو . کنارم نشسته بود  نی، رامت مینشست ییرایپذ يتو. محرمم نبود 

 .کنه  یم ریآدم رو پ یمتاهل ی؟ زندگ ينشد مونیپش _

 :کرد و جواب داد يتک خنده ا نیرامت

 !نه  ای گهیدونم راست م یشکسته شدم ، نم یلیماه تا االن خ ریاز ت گهیمادرم م _

 يدستم رو تو نیرامت. کرد  ینگاه م نیبا اخم به رامت.  الدیبه جز م دنیم غره رفتم ، همه خندچش بهش

 :دستش گرفت ، به مامان و بابا نگاه کرد و گفت

 امروز دوست داشتم ازتون تشکر کنم یجدا از شوخ _

کرده  نیبه رامت یبابا کمک دیخبر بودم فکر کردم شا یکردن ، منم از همه جا ب ینگاه م نیبه من و رامت همه

 .کنه یجمع تشکر م يداره جلو نیهم يبرا

ازتون ممنونم که . بهتر شدم  گنیخودم که م يخانواده . با دالرام آشنا شدم ، افکارم عوض شده  یاز وقت _

 .همسر من باشه  نیو اجازه داد نیکرد تیترب ينطوریدالرام رو ا

 يکار چیمن ه. حد ممکن گشاد شده بود نینم باز و چشمام تا آخرمن قابل وصف نبود ، ده ياون لحظه  حال

شدم  ونشیچقدر مد. ازم باالتر بود یلیخ نیکه رامت میخودم شاهد بود يخودم و خدا. نکرده بودم  نیرامت يبرا

که حد و حدود رو  یپدر بزرگ.  دمشید یم کیکه کرد ، کاش پدربزرگش زنده بود و از نزد يکار نیبا ا

بابا و مامان . ، احترام و درك متقابل رو براشون سرمشق کرده بود يو بد یو شر ، خوب ریداده بود، خ ادشونی

 .غرق لذت شدن و با افتخار نگاهم کردن  نیکار رامت نیهم از ا

 الدیم رهیکردم ، نگاه خ ینشسته بود صحبت م میمبل کنار يکه رو نایگرم گفتگو بودن ، منم داشتم با مب همه

بهش  یکیدستش گرفت و فشار کوچ يدستم رو تو نیرامت! با تعجب نگاهش کردم . خودم حس کردم  يرو رو

 نگاهش کردم نایمب يبا صدا. حواسش به همه جا بود شهیهم. انداختم  نییوارد کرد ، سرم رو پا

 میتو اتاقت مرور خاطرات کن میبر ایدالرام ب _

. بود دهیرو د میو جوون یو نوجوون یکه بچگ ی، اتاق میرد اتاق شدبا هم وا. مبل بلند شدم  ياز رو یخوشحال با

 روبروم نشست یصندل يهم رو نایتخت نشستم و مب يرو

 خوبه ؟ نیرامت _
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 از چه نظر ؟ _

 زد لبخند

 از همه نظر _

 چشماش نگاه کردم به

با شعوره  یلیمخصوصا با کار االنش بهم ثابت شد که خ. ازم سرتره  یلیکنم خ یاحساس م یگاه نایآره ، مب _

. 

 ؟یمگه شک داشت _

 .بود  یو به کتابخونه نگاه کردم ، خال دمیخند

 چطور بود ؟ تونیشب عروس _

 چشم غره رفتم بهش

 ؟ یپرس یم يزیچ نیهمچ یکش یخجالت نم _

 :بلند گفت ، جواب دادم "نوچ" هیباز شد و  ششین

 وفتادهین یفاقات چیه _

 دیباال پر ابروهاش

 .کار بوده باشه  یفکر نکنم ب...  دمیکه من تو چشماش د یطنتی؟ اون ش شهیمگه م _

 وفتادهین یاتفاق گمیم!  نایمب _

 شده تا وقت مناسبش برسه الیخ یسمتت ، ب ومدهین یداشت ینکنه مشکل _

 تخت برداشتم و به سمتش پرت کردم يبه چپ و راست تکون دادم و بالش رو از رو سرمو

 ؟ يطلبکار باشه تو ازم طلبکار نیرامت نکهیا يبه جا. ، آره مشکل داشتم  یچقدر تو فضول _

 دیخند بلند

 ه؟یاخالقش چطور _

به من  میخودمون بود یدو روز که سر خونه و زندگ نیلبخندم پررنگ شد ، ا.  طنتاشیکاراش افتادم ، ش ادی

 با تعجب همراه بود نایمب يود، صداخوش گذشته ب یلیخ

 ؟ يخند ی، چرا با خودت م يدالرام به خدا عاشق شد _
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 ی، گاه شهیم يجد یگاه. هم با مزه س  طنتشیها و ش ی، شوخ ستیاخالقش رو دوست دارم ، اهل قهر ن _

 .ازش دلخور نباشم شهیباعث م نیوجود داره و هم یکارهاش مهربون يهمه  يتو شهیکنه ، اما هم یدعوام م

 نشست يهم لبخند نایلب مب يرو

 . یشیم مونیپش تیبعدا تو زندگ يجواب رد بِد الدیکردم اگه به م یخوشحالم ، فکر م _

 .مونه  یبرام مثل برادر م الدیم _

 شهیو هم شینیبب يخوا یباشه که تو نم لیفام هی دیشا.  ستیکه برات برادر هم ن یدونینه ، خودت هم م _

 .يریگ یفاصله م ازش

 ؟ هیچه حرف نیا نایمب _

 الدیبهت زده ؟ م يحرف بد ؟يدید الدیاز م يزیدونم چ ی، نم يبه بعد عوض شد ییجا هی؟ از  گمیدروغ م _

 ...خواست اما تو  یتو رو م یاز بچگ

 :آروم گفت  يبا صدا قهیبعد از چند دق. و ساکت شد  دیکش آه

کنه  یدالرام چش شده ؟ چرا ازم فرار م: گفت  یبهم م تیشب خواستگار.  يهنوز باورش نشده ازدواج کرد _

 یم. یانقدر خوشحال باش نیشد با رامت یباورش نم تی؟ شب عروس شیخواستگار ادیب گهید یکی؟ چرا گذاشته 

 . دهیچند ساله تو جمع نرقص!  دهینخند ينطوریگفت دالرام چند ساله ا

لبخند  هیبه زور .  ارمینداشت که االن بخوام به زبون ب یحرف حق جواب. صورتش نگاه کردم ، حق داشت  به

 :دیلبش نشوند و پرس يرو

 ؟یهست یمونه تو ک یم ادشونیبود اصال  ادیز یلیکه خ تشونیکنن؟ جمع یخانوادش باهات خوب رفتار م _

منو داره ، مادرش  يرو داشته باشه هوا نیرامت يهوا نکهیاز ا شتریخواهرش ب. بگم کم گفتم  یهر چ نایمب _

هاش  ییدختر خاله و دختر دا. هستن  یو خاک یمیصم یلیخ. کنه  یبه فکرمه و پدرش با احترام باهام رفتار م

سرشون رو با کار گرم کردن ، اونا  وخانواده ما سوت و کورن  یهر چ. کنن یکه مثل دوست باهام رفتار م

 يو مهد نیشه رامت ی، اما باورت نم میستیبرادر هم ن الدیمن و م یگیو مت. جمعشون شاد و سر زنده ان 

 کردم مکث

 شهیم شییپسر دا _

 :لبخند گفت  با

 کنارش نشسته بود ؟ يکه شب خواستگار یهمون _
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 تکون دادم سر

کرد و  به من نگاه نیا نکهیکنن، تو خانوادشون حرف ا یواقعا مثل برادر رفتار م يو مهد نیرامت. آره همون _

 . ستیاون با من حرف زد ، ن

ضربه . روحمون گرفت یخانواده ب نیاون هم دلش از ا دیچشم دوخت ، شا نیبا لبخند نگاهم کرد و به زم نایمب

 وارد شد الدیبه در اتاقم زده شد و بعد از باز شدن در م يا

 ؟ ستمیمزاحم ن _

 :زدم و گفتم  لبخند

 تو ایب ینه ، مراحم _

 :شد و گفت  کینزد نایبه مب. من نگاه کرد  یِداخل و به اتاق خال اومد

 چند لحظه باهاش تنها باشم ؟ شهیم _

شال  نایمب... تخت بلند شم و از اتاق خارج شم يخواستم از رو یم... خواستم بگم نه  یبه من نگاه کرد، م نایمب

 .شدم  رهیبه در خ... در اتاق بسته شد. رفت  رونیسرش رو درست کرد و از اتاق ب يرو

 ؟ یکن یچرا به در نگاه م _

 برخورد کنه يبا من جد الدیکه م ومدی یم شیکم پ یلیخ. بود  يصورتش نگاه کردم ، جد به

 . رمیدالرام چرا ؟ فقط چراش رو بهم بگو تا آروم بگ _

 دمیکش یشکل م نیزم يانداختم و با انگشت پام رو نییپا سرمو

 بهیقبول ، اما چرا غر... کنه  یخودش کار م يقبول ، درس خوندس و برا... قبول ، جذابه ... خوشگله  نیرامت _

بهت  يبود دهی؟ مگه از رفتارام از حرفام نفهم میمگه من و تو با هم بزرگ نشده بود ؟يداد حیرو به آشنا ترج

 عالقه دارم ؟

.  نهیود ، دستام رو مشت کرده بودم تا لرزشش رو نباتاق ب يدر بسته  شیاما کل فکرم پ دمیشن یرو م صداش

 .کردم  یرو حس م دیکه از گردنم شروع شد و به کمرم رس یعرق

 ؟ يد یچرا جواب نم _

 .رو دوست دارم  نیمن رامت _

 ؟ يکه انتخابش کرد شیشناخت ی، مگه قبال م ياالن دوسش دار _
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اومد  نییهم پشت سرم از پله ها پا الدیم. اق خارج شدم تخت بلند شدم و از ات يشده بود ، از رو نیسنگ نفسم

و شام  میدیرو چ زیم نایبا مب.  یِعصب دمیاز دستش که مشت شده بود فهم. کرد  یبه ما دو تا نگاه م نی، رامت

 یحرف چیه نیماش يتو. و کار فردا رو بهانه کرد  یخستگ نیبود ، رامت ازدهیساعت . سکوت خورده شد  يتو

 دیدر واحدمون رو با کل.  رهیم ادشیزود  یلیبودم و خ الدیبا م نکهیدلخور شده از ا کمی دیگفتم شا. باهام نزد 

 بازوم رو گرفت و برم گردوند نیدر برسه رامت رهیدستم به دستگ نکهیقبل ا. باز کردم ، به سمت اتاقم راه افتادم 

 يکه در بر نییپا یسرتو انداخت ؟یکن یکجا فرار م _

 لباسم رو عوض کنم رمیفرار کنم ؟ دارم م دیبا یچ يبرا _

 يریم يبعد هر جا دوست دار يدیم حیاول توض _

 بدم ؟ حیرو توض یچ _

 کردم یکه فکرش رو م يزیاز چ شتریبود ب یرو تو صورتم فوت کرد ، عصب نفسش

 ؟ نیکرد یم یبا پسر عموت چه غلط _

 دمیرو کش بازوم

 ؟ یشناس ی؟ مگه منو نم یگیم یمعلوم چ _

 دیکوب واریام رو گرفت و منو به د شونه

 شناسمیخودمم م يشناسمت ، هم جنسا یم _

 زدم داد

 میمثل خواهر و برادر الدیمن و م _

 :دیدندوناش غر نیاز ب. زدیچشمام در حرکت بود ، قلبم تند م نیب شیعصب نگاه

به نگاه برادرانه  یاصال شباهت دمیم نگاهش رو داون پسر عموت از اول هم چشمش دنبالت بود ، امشب _

 به خواهرش نظر داره ؟ يکدوم برادر. نداشت 

 يبس کن ، تو به خودت هم شک دار _

 نگو که تو گوشت چرند نخونده. باهات نبود یدالرام ، نگو که اون عوض _

 :رو به زبون آوردم  تیکردم و به چشماش نگاه کردم و واقع سکوت

 ازدواج کنم و چشمم دنبال پسر عموم باشه گهید یاحمق نبودم که با کس. کنم  یبرادر نگاهش م دیمن به د _
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 الدیدوست داشتم به م. به اتاقش رفت و منم وارد اتاقم شدم . به شونه م وارد کرد و ازم فاصله گرفت  يفشار

و آروم  دمیسرم کش يپتو رو رو. زد یشد اگه بهش گند نم یم میخوب زندگ يفحش بدم ، امشب جزو شبا

 زدیحرف م...  زدیداد م. قهر کنه  هامدوست نداشتم با! نه  ایحرفم رو باور کرد  نیدونم رامت ینم.  ختمیاشک ر

. بود  نیسرم برداشتم ، رامت يپتو رو از رو. شد  نییشد که تخت باال و پا یم نیچشمام داشت سنگ! اما قهر... 

کنارم نشست و به چشمام . تنش بود  یرکاب رهنیپ ریز هیروشن کرد ،  سمت تخت بود نیچراغ خوابم رو که ا

 شد رهیخ

 ؟يکرد هیچرا گر _

به حرفاش  دیموندم ، نبا یتنها م الدیبا م دیدرسته که اشتباه از من بود ، نبا. کردم ، ازش دلخور بودم سکوت

. صورتم خم شد، چشمام رو بستم  يرو.نکرده بودم  ییایح ینکرده بودم ، من ب یانتیاما من خ. دادم  یگوش م

 دیهر دو چشمم رو بوس

 زدم یرفتم سر پسر عموت داد م یتو م يبه جا دی، با دیببخش _

. جفتمون مرتب کرد  يو پتو رو رو دیکنارم دراز کش. کارش خندم گرفت، نصف شب عذاب وجدان گرفته بود  از

 کردم یبا تعجب به کاراش نگاه م

 ؟ یخواب یم نجایمگه ا _

 بره یآره ، تو اتاقم خوابم نم _

 ..رامـ _

 لبم گذاشت يرو رو انگشتش

 . ریبهونه نگ یالک ایتو هم کوتاه ب... ندارم که  تیکار _

 شدم رهیکردم و به چشماش خ سکوت

 ؟ يدیدالرام ، منو بخش _

 .گفتم "اوهم "زدم ، سرمو تکون دادم و  لبخند

 :بازوش گذاشت و گفت يسرمو رو. شد و چراغ رو خاموش کرد  خم

 .خانومم ریشب بخ _

 خرد شده ، دو عدد ازیپ 
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 دیسوت به گوشم رس يکردم ، صدا یم ادداشتیرو  دیجد يشده بودم و دستور پخت غذا رهیخ ونیزیتلو به

 .مبل نشستم  ياز تو اتاقم برداشتم و رو مویبود ، گوش ونیزیتلو يگوشم به صدا. داشتم  امکیپ

 "هم نشد با دو تا بوس حلش کن  یراض.  نیایکن شما هم ب یراض نویمسافرت ، رامت میر یم میما دار "

روال  يرو مونیزندگ. برام جالب بود  یلیخ ادیبا دو تا بوس کوتاه ب نیرامت نکهیخندم گرفت ، فکر ا امکشیپ از

غذام ته . مبل پرت کردم و به آشپزخونه رفتم  يرو رو ی، گوش دیچیخونه پ يد توب يِبو هی. خودش افتاده 

 يقفل در نشونه  يتو دیچرخش کل. نشستم  زیپشت م زونیخاموش کردم ، با لب و لوچه آو رشویز. گرفته بود 

 .نگاه کردم  اتشیو به محتو ستادمینهار اومده ، اما کدوم غذا ؟ باال سر قابلمه ا يبرا نیبود که رامت نیا

 یسالم خانوم _

 نگاهش کردم یشرمندگ با

 یسالم ، خسته نباش _

 دیکش زونمیاومد و دستش رو به لب آو جلو

 شده ؟ یشکل نیلب چرا ا نیا _

 رو جمع کرد و به پشت سرم نگاه کرد شینیب

 ؟ يغذا رو سوزوند _

 :شدم، گفتم  ریو سربه ز دمیآه کش هی

 ، آره ؟ يگرسنه بود یلیخ _

 نگاهم کرد طنتیشده بودم که با ش رهیجوابش به صورتش خ دنیشن يابر

 .کنم  ریمونه که شکم گرسنه ام رو س یراه م هی، فقط  میصبحونه هم نخوردم االنم که غذا ندار. آره  _

 نگاهش کردم یخوشحال با

 ؟ یچ _

 . رمیم یدارم م یتو رو بخورم ، زود خودتو حاضر کن که از گشنگ نکهیا _

مبل سه نفره گذاشت و به  يمنو رو. بلندم کرد  نیو از زم دیچیگرفتم ، دستش رو دورم پ شگونیبازوش ن از

 چشمام نگاه کرد

 ؟ یگفته بودم زورت رو به رخم نکش _
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من به خنده  ي افهیخودش هم از ق. تونستم حرف بزنم  یگلوم گذاشت ، از خنده نم ریحرفش دستش و ز نیا با

 افتاده بود

 !کارا  نیزن رو چه به ا. ، گفته باشم  دمیقلقلکت م شتریب گهید دفعه _

 .رفت  ییمبل بلند شد به سمت دستشو يرو از

اشتباهاتم رو به  نیرامت. بود نیهم یاما به نظرم خوشبخت دنید یم یچ يرو تو یخوشبخت گرانیدونم د ینم

داد اما از  یم یسوختگ يغذا که پخته بود جدا کردم ، بو يِرو. زد  یو کمبودام رو تو سرم نم دیکش یرخم نم

به بازوهاش نگاه . عوض کرده بود  شرتیرو با ت رهنشیهم وارد آشپزخونه شد ، پ نیرامت. بهتر بود  یچیه

دو هفته از . کاراش بودم  نی، عاشق ا دمیبلند خند. گرفت  يورزشکار گوریبرام ف دیکردم ، نگاه منو که د

تونستم  یخوشم اومده ، نم نیکردم که از رامت یخودم اعتراف م شیگذشت و من پ یمون ممشترک یزندگ

غذا  ییاز تنها دید یتا من راحت باشم ، اما وقت ادینهار خونه ن يبرا بودقبل ازدواج قرار . نبودنش رو تحمل کنم 

 يگرما دی، شا میم هستفصلِ که با ه هی. رسوند  ینهار خودش رو م يهر جا که بود برا ادیخوردن بدم م

 .من رو گرم کرده بود  يبسته  خیتابستون دل 

 ؟ هینظرت چ _

 ؟ یدرباره چ _

 نگاهم کرد طنتیش با

 کلمیه _

 :ته دلم گفتم  از

دوست دارم  شتریتو رو ب کلیه.  ادیس بدم م کهیورزشکارا که بدنشون چند ت نی، از ا یکلیخوش ه یلیخ _

 . يو هم شکم ندار يهم قد بلند

 :رو لبش نشست و گفت يبهم انداخت ، لبخند یقیحرفم نگاه عم نیا با

 شیدوست دارن با آرا هیبق يخوشگل تر دمیکه تا به حال د یی، به نظرم از تمام دخترا یخوشگل یلیتوام خ_

 ییجا کنن اما تو همه جوره تو دل برو هیخودشون رو تو دل بق

به آدم اعتماد به نفس  نهیتو رو از همه خوشگل تر بب تیمرد زندگ کهنیا. ، از اعترافش خوشحال شدم  دیلرز دلم

 زویم. بودم تشکر کرد  دهیکه کش یاز زحمت یو کل اوردیداد اما به روم ن یم یغذام طعم سوختگ نکهیبا ا.  دهیم
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. به در اتاقش زدم يبا انگشتم ضربه ا. رفته بود  قشاستراحت به اتا يبرا نیجمع کردم و ظرفا رو شستم ، رامت

 :خواب آلود گفت  يبا صدا

 تو ایب _

 شدم کیتختش نزد به

 فرستاده امکی، ترانه برام پ نیرامت _

 :همون حالت گفت يبعد، تو يبسته بود ، معلوم بود خسته س اما باز هم نگفت بذار برا چشماش

 خب ؟ _

 ؟ میخوان برن مسافرت ، ما هم باهاشون بر یم _

 :شماش برداشت و بهم نگاه کرد ، با دستش به تخت اشاره کرد و گفت چ يرو از رو دستش

 نجایا ایب _

 دمیدراز کش کنارش

 داره یبه خودت بستگ یقبول نکن یتون یم ای یقبول کن یتون یشرط داره ، م هی _

 :انداخت و گفت یبود ، به صورتم نگاه کل يچهره اش کامال جد. حرفش شدم  يادامه  منتظر

 میکن یکیجدامون رو  ياتاقا نیا نهیشرطش ا _

 لبم گذاشت يحرف بزنم که انگشتش رو رو اومدم

 يهم کار ياون سر. زنم  یقولم هم نم ریبهت قول دادم و ز نویکنم ، ا ینم يمن کار يتا خودت نخوا _

 . یدونینکردم، خودت خوب م

 کردم یسکوت نگاهش م يتو

 ؟ يدقت کرد يزیچ هیدالرام به  _

 ؟یبه چ _

کنارم  نکهیبعدش از ا.  يدیترس یم رمیدستت رو بگ نکهیبعدش از ا.  يدیترس یاز حرف زدن باهام م لیواا _

 ی، نه م یترس چیبدون ه يدیکنارم دراز کش نی؟ بب ياالن از کدومشون وحشت دار.  يدیترس یم یدراز بکش

 يو نه استرس دار يلرز

 .شد  یشناختمش ترسم ازش کمتر م یم شتریب یبود ، هر چ نیهم تیواقع
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بوسم  یکنم ، صورتت رو م یبغلت م.  میمسخره س که کل روز با هم هست یلی، خ زهیدالرام بذار ترست بر _

؟ اگه قرار باشه به زور متوسل بشم االن هم  هیفرق شب با روز چ. میشیاز هم جدا م شهیکه شب م نیبعد هم

 تونم ؟ ینم. بدم خواد انجام  یکه دلم م يبلدم هر کار

قبلش بودم که  يدعوا ونیاون رو هم مد میبود دهیشب کنار هم خواب هیدو هفته فقط  نیا يداشتم ، تو قبول

،  وفتهیکه قرار نبود اتفاق ب يزیمنم دوست داشتم بدون ترس از چ.  رهیعذاب وجدان بگ نیباعث شد رامت

 :گفتم نیهم يشد رك موافقتم رو اعالم کنم برا یروم نم. کنارش باشم 

 ؟ میریپس مسافرت م _

 دیرو لبش نشست و گونه م رو بوس لبخند

 ؟ يانتخاب واحد کرد.  میریم زمیآره عز _

 نگاهش کردم یخوشحال با

 من چمدونت رو ببندم يذاریم نیرامت. انتخاب واحد ما بود  شیآره ، دو روز پ _

 :گوشم گفت  يو تو دیمن خندش گرفت ، من رو به آغوشش کش يذوق زده  ي افهیق از

 میبند یخسته ام ، شب با هم چمدونارو م یلیخ میفعال بخواب _

شدم  رهی، به صورتش خ دهیمنظمش بهم فهموند خواب ينفس ها يصدا. سمتش برگشتم و چشمام رو بستم  به

شد ، تو آغوشش محبت  میوارد زندگ نطوریبود که ا یکس نیاول. دوسش داشتم  ادیز یلیخ... دوسش داشتم . 

اگه بگن ارث رو ... گرفت  آرومدلم  شیو از مهربون دمیاز اخمش ترس... با بوسه ش گرمم شد ... رو حس کردم 

با  ایخدا...  ایبهش بدم ؟ خدا یطالق چه جواب يبرا میو بهم بگه بر ادیروز ب هی؟ اگه  شهیم یکردن چ میتقس

امتحان مشروط  نیاز ا...  شمیشرمنده ات م... امتحانم نکن  ينطوریا... دارم امتحانم نکن  که دوسش یکس

 .امیم رونیب

** 

چقدر . رو آماده کردم  نیچمدون من رو بسته بود و من چمدون رامت نیرامت. بسته شده نگاه کردم  يچمدونا به

 شنهادیاز پ. شدم  یو من از خجالت آب مداد  ینظر م هیبابت لباسام مسخرم کرد ، درباره شکل هر کدوم 

 ومدی یحموم م يتراش از تو شین ریماش يصدا. ومدی یکوتاه نم نیشده بودم اما رامت مونیبستن چمدون پش

 صدا قطع شد درو باز کرد ، فقط باال تنش لخت بود نکهیبعد از ا. ، به در حموم ضربه زدم 

 ؟ يدار يجونم ؟ کار _
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 انداختم صداش بلند شد نیی، سرمو پا دمیچیهم پ يرو تو انگشتام

 شهیم رمونیدالرام د_

 صورتش نگاه کردم به

 رو کوتاه کنم ؟ شتیمن ر شهیم _

 دیتعجب نگاهم کرد و بلند خند با

 گرفته ؟ تیدالرام شوخ _

 دستم رو گرفت. کردم و نگاهش کردم ، سرشو تکون داد زونیرو آو لبام

 یکور و کچلم کن ینزن.  نمیبب ایب _

زبونم رو از . دستم گرفتم يتراش رو تو شیوان نشست و صورتش رو جلو آورد ، منم ر يلبه . باز شد  شمین

. کارام خندش گرفته بود  نیاز ا نیچشمام روشن کردم ، رامت يتراش رو جلو شیآوردم و ر رونیگوشه لبم ب

 تراش رو خاموش کرد شیدستمو گرفت ، ر. شدم  کیجلو رفتم و به صورتش نزد

 کارا ؟ برو ظرفاتو بشور نیتو رو چه به ا _

 :بغلم کرد و به سمت اتاقمون راه افتاد و گفت. چرخوندم ، مثال قهر کرده بودم  سرمو

 دالرام قبول کن کرم از خودته _

 "غلط کردم  "، " نیتو رو خدا رامت "گفتم یوسط خنده م. تخت گذاشت و به جونم افتاد  يرو رو من

 دیتپش قلبم شروع شد ، نبا. برام قابل فهم بود  شیمعن نبارینگاهش فرق داشت ، ا. و نگاهم کرد  دیکش عقب

با دستش دستمو گرفت ، . قبل گند نزنم  يچشمام رو بستم ، دستم رو مشت کردم که مثل سر.  دمیترس یم

آرامشش ترس رو  نیبود و ا مروشد ، آ یصورتم پخش م ينفسش تو. من قفل کرد  يانگشتا نیانگشتاش رو ب

همسر من بود و  نیرامت. دارن  ازیدخترا هم مثل پسرا ن نایدختر بالغ بودم ، به قول مب هیمنم . کرد  یازم دور م

. شد  یکردم ترسم کمتر م ینم ياگه ازش دور. حق داشت  نیکم بود ، رامت یلیلرزشم خ. من محرم اون بودم 

 :و گفت دیرو بوس میشونیکرد ، پ هگاازم فاصله گرفت و به چشمام ن

 دالرام یمرس _

 شد و زمزمه کرد رهیبه چشمام خ. سکوت نگاهش کردم و لبخند زدم  يتو

 ؟ یدوست داشت _

 سرمو تکون دادم. مورد نظر من براش مهم بود  نیا يتو یتر شد ، حت قیعم لبخندم
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 اوهوم _

 دیگرفت ، گونه م رو بوس خندش

 زبونت کوتاه شد ؟ _

 نوچ _

صورتم قرمز شده . خودم رو نگاه کردم  نهیآ يتخت بلند شد و به سمت حموم رفت ، منم تو يلبخند از رو با

بار کارم رو خوب انجام  نیگونه ام گذاشتم و به خودم لبخند زدم ، ا يدستم رو رو. بودم  دهیبود ، خجالت کش

 .داده بودم

و شراره هم با ما همراه شدن ،  يمهد ریمس يتو.  میراه افتادو با هم  دنیده شد که ترانه و مهرداد رس ساعت

بردم و روشنش کردم ،  نیدستم رو به سمت ضبط ماش. مسافرت نرفته بودم  ينطوریعمرم ا يوقت تو چیه

همراهته  شهیآهنگا هم نیا يریم یمگه عروس"گفتم  یداد منم بهش م یآهنگ شاد گوش م شهیهم نیرامت

 یو دسته جمع يهفته ا هی، مسافرت  میبرگرد نیو سرع هیبه سمت اروم ریان و از اون مسگرگ میقرار بود بر "!

 .بود 

.  دمیلبم کش ينگاه کردم و رژو رو کمیکوچ نهیآ يخودم رو تو. ، پررنگ بود  دمیکش رونیرژ لبم رو ب فمیک از

 . میوفتیو راه ب میتا نهار بخور گشتنیما بود و دنبال رستوران م يجلو يمهد نیماش

 رنگش خوشگله ؟ نیرامت _

 نگاه بهم انداخت و لبخند زد مین

 ادیآره بهت م _

 :گفت  یبا کالفگ نیکه رامت اوردمیواسه خودم شکلک در م نهیلبامو غنچه کردم و تو آ منم

 یکن یحواسم رو پرت م يدالرام دار_

 نی، رامت میکرد دایرستوران پ هیباالخره .  دمیکش رونیداشبورد ب يرو ياز بسته  یگرفته بود ، دستمال خندم

لبم بردم که پاکش کنم ،  کیانداختم و دستمال رو نزد نهیبه آ يا گهینگاه د. کرد  یرو پارك م نشیداشت ماش

لبم  يدستم رو گرفت ، انگشتش رو رو نیامتدستمال به لبم برسه ر نکهیقبل از ا. چشم بود  يتو یلیرنگش خ

 و برام چشمک زد دیکردم ، انگشتش رو بوس یارش نگاه مبا تعجب به ک.  دیکش

 تا کار دستت ندادم طونیشو ش ادهیپ _
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با . رژم پاك شده بود ، شالم رو مرتب کردم . نگاه کردم  شهیش يرو باز کردم ، خودمو تو نیدر ماش عیسر

جمع  نیغذا ب. کرد  یکارش دلگرمم م نیدستش گرفته بود و ا يدستم رو تو نی، رامت میهم قدم شد نیرامت

دو تا مقبره ،  میسر بزن میونستکه ت شیدنید يو تنها جاها میسمنان توقف کرد ریمس يتو. خورده شد  يشاد

با سوال از مردم شهر به هتل شاهرود  میدیساعت هشت بود که به شاهرود رس. مسجد جامع سمنان بودن 

، بعد از شام به  دیبار یم یو مهرداد خستگ نیو رامت ياز چشم مهد.  میشب سه تا اتاق گرفت هی يو برا میرفت

و بعد  میشاهرود سر بزن یدنید يو اول به جاها میهتل باش یالب يتو حقرار شد ساعت نه صب.  میاتاقهامون رفت

 .خوابم برد دهیاما من سرم به بالش نرس رهیبه حموم رفت تا دوش بگ نیرامت.  میبه مسافرتمون ادامه بد

صورتش  یلبخند پهن.  دمیبود که د يزیچ نیاول نیرامت يشد که چشم باز کردم ، چشما یوسه مغرق ب صورتم

 شده بود رهیرو پوشنده بود و به چشمام خ

 ؟یخواب یخوابالو، چقدر م يشد داریب _

 و بدنم رو تکون دادم دمیسرم کش يباال دستمو

 ساعت چنده ؟_

 هفت _

 هنوز زوده که ، کو تا ساعت نه ؟ _

 رو از روم کنار زد پتو

 ياریزود باش بعدا وقت کم م. ساعت نه شده ی، موهات رو خشک کن يریدوش بگ هی یتا پاش _

 :رو جمع کردم و گفتم  خودم

 شمیم داریبخوابم بعد ب قهیپنج دق _

خندم  نیهم يشده برا رهیکردم به صورتم خ یحرفم حرف نزنه ، حس م يچشمام رو بستم که رو عیسر

 :خنده گفت یکه مشخص بود داره م ییهم با صدا نیرامت.گرفت

 بگو منم بخندم ؟ینیبیم یخواب چ _

 منو نگاه نکن نیرامت _

 نگاه کنم هیاونوقت اگه به زنم نگاه نکنم، برم به دختر همسا دیببخش _

 :اخم چشمام رو باز کردم و با حرص گفتم با

 یکن نکارویا ارمیچشماتو از کاسه در م _
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کرده  دایبهش پ تیحس مالک. خواه شده بودم  ادهیز دیشا. نگاه کنه  یدلم بود ، دوست نداشتم به کس حرف

 :زد و گفت یبودم ، لبخند آرامش بخش

 نگاهش کنم ؟ دیچرا نبا _

 ؟ ینگاه کن يخوا یم _

 يدستم رو تو. کردم  شیبار منم همراه نیاول يآروم شدم ، برا. صورتم آورد  کیزد ، صورتشو نزد مهیخ روم

 :صورتم رو برگردونم و گفتم.  دیکش یرفتارم خوشش اومده بود ، عقب نم نیپرپشتش فرو کردم ، از ا يموها

 ؟ ینگاهش کن يخوا یم _

 !رو نگاه کنم  یک _

 هیدختر همسا _

 دختر داره ؟ هیمگه همسا _

 :ضربه زد و گفت مینیب يو با انگشتش رو دیچیاتاق پ يمردونش تو يخنده  يحرص نگاهش کردم ، صدا با

 یشیم ی، خوردن ادیبهت م يحسود یلیخ _

 دیاز تموم شدن حرفش صورتم گونه ام رو بوس بعد

 ؟ یسرکارم گذاشت یاول صبح نیرامت _

 :و لبخند گفت  طونیش يچشما با

 . یتو تا بچه دار شدنم جلو رفت دیکلمه از دهنم پر هیسر کار ، من  یخودت رفت _

 دیحرفش خندم گرفت ، دستم رو کش از

 .نشه  رمونیکه د ریپاشو زود دوش بگ _

 میدیبه گرگان رس.  میکرد یعکس انداختن توقف م يراه برا نیب.  مینه، بعد از خوردن صبحونه راه افتاد ساعت

لذت  میکرد یم یدود زندگ يما که تو يسرسبز برا ریمس.  میترانه به سمت ناهار خواران رفت شنهادیو به پ

عکس انداختن اما  يداد برا یجون م رین مسیا. ام فرستادم هیو هوا رو به ر دمیکش نییرو پا شهیش. بخش بود 

 :نگاه کردم و گفتم  نیبه رامت نیهم يروح بودم برا هیشب شیآرا یب ي افهیق نیمن با ا

 نیرامــت _

 جونم _

 شدم رهیصورتش خ به
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 از اون رژ خوشرنگه بزنم ؟ شهیم _

 :جواب بده با لحن لوسم گفتم نکهیهم گره خورد، قبل از ا يتو ابروهاش

 ام دهیمن رنگ پر وفتنی، ترانه و شراره جون خوشگل م میعکس بنداز میخوا یم _

 یخوشگل يجور نیهم _

 رو غنچه کردم لبم

 نکن تیاذ نیرامت _

 بحث رو ادامه نده نیا گهید. نه _

که برپا کرده بودن و  یی، به چادرها میدیرس ییبه قسمت انتها. شدم  رهیخ ریرو ازش برگردوندم و به مس روم

رو هم بود ،  نیداشت که ماش ییسرباال ریمس هیسمت چپ . کردم  یبزرگ بود نگاه م يجلوشون قابلمه ها

 :گفت  نیو مهرداد رو به رامت ستادیمهرداد کنارمون ا نیماش

 باال ؟ میبر _

 ؟ نیشناس یم _

 روستا باال هست ، منظره اش جالبه هی گنیم _

بارون  يدونه ها. شد  یهوا خنک تر م میرفت یباالتر م ی، هر چ وفتنیسر تکون داد و اشاره کرد راه ب نیرامت

 :گفت  نیخورد ، رامت یبه صورتم م

 ؟يلباس گرم دار _

 ستیسرد ن ادیز _

 تو چمدونه ؟ _

 :گفتم يبلندتر يش کردم و با صداچپ چپ نگاه. دم ینه انگار که دارم نظر م انگار

 ستیسردم ن _

 باال هواش سردتره _

 :گفت تیبهم انداخت و با جد ینگاه مین

 دخترا رو ندارم یاون اخماتم باز کن ، حوصله فضول _
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به . و به سکوتم ادامه دادم  دمیکش یقی؟ نفس عم دمیرس یبه خودم م کمیشد منم  یم یازش گرفت ، چ دلم

کار کنم که  یکنه ، من چ یمن رو محدود م ارهیکنه در ب یکه به من نگاه م یبره و چشم هر کس نکهیا يجا

برام سوال . بودن  الیساختن و لدر حا تیاکثر.  میدیرس ارتیز يبه روستا! چشمشون رو ندارن  اریمردا اخت

ها رو به  نیماش. ه بود گل شد نشیو زم ومدی ی، بارون م ارنیم نجایشده بود مواد و مصالح رو چطور تا ا

 :شد و گفت  ادهیپ نی، رامت میکنار مسجد برد نگیپارک

 ارمیصبر کن برات کفش ب _

 باز شد نیدر ماش. تونستم بردارم  یقدمم نم هی نایپاهام نگاه کردم ، با ا يصندل تو به

 رو بپوش نایا ایب _

 :رو ازش گرفتم و گفتم  یدستش بود نگاه کردم ، کتون يکه تو یو کت یکتون به

 خوام یکت نم _

 حرفو ده بار بگم هی یستیرو بذار کنار هوا سرده، بچه که ن يدالرام لجباز _

 ارتی، بعد از ز میوارد امازاده شد.  دمیرو با صندلم عوض کردم و بندش رو بستم و به اجبار کتم رو پوش میکتون

داره و مرد  یبه خصوص یدنید يگرفت ، سوال کرد که جا رو یاز اهال یکی يمهرداد جلو.  میوارد روستا شد

اما باال رفتن از  یِدنید یلیفصل خ نیا يآبشار باالتر هست که تو هیجوابش رو داد و گفت  یهم با لهجه شمال

 :رو به ما گفت  يمهد. خانومها سخته  ياطراف برا يکوهها

 ؟ میکار کن یچ _

 :شد و گفت  کیبه شراره نزد نیرامت

 ادیعشق من رو بده ب _

و کنار گوشش قربون  دیصورتش رو بوس نیرامت. معلوم بود  کشینگاه کردم که فقط صورت کوچ کاین به

 :شد و آروم گفت  کیترانه بهم نزد. رفت  یصدقش م

 .کارت در اومده ، داداشم عاشق بچه س _

 لبخند زدم ، ادامه داد فقط

 .شه یکس زنت نم چیداد ه یمامانم جواب م. خوام  یمگفت من ده تا بچه  یبه مامان م شهیهم _

؟ اصال ما به  یکنه اما من چ تیبچه رو ترب هیدونست چطور  یشد ، م یم یپدر خوب. نگاه کردم  نیرامت به

 .که بخوام فکرم رو مشغولش کنم  میدیرس یاونجا نم
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 :حلقه کرد و گفت يمهد يدستش رو دور بازو شراره

 میناهار خوران آش بخور مینهار بر يبرا میریعکس بگ میبر گمیمن که م _

خنده  يصدا. رفتم  یراه م ریکتم بود و سربه ز بیج ي، دستم تو میو به سمت جنگل راه افتاد میکرد موافقت

کردن نبودم و االن هم  هیبا ترانه راحت بودم اما اهل گال. ، دوست نداشتم با اونا راه برم  ومدی یترانه و شراره م

 دمیشن داشتیبر م دمکه کنارم ق نیرامت يجد يصدا.رو نداشتم دنیخند يحوصله 

 شده ؟ زونیرژ لبات آو هیبه خاطر  _

 :شد و با حرص گفت کینزد. رو ندادم جوابش

 قهر کردن حرف بزن يگفته بودم به جا _

 رژ بزنم ؟ هین ؟ من حق ندارم گ ینم يزیکامل دارن شوهراشون چ شیچرا شراره و ترانه آرا _

 کرد و لبش رو به دندون گرفته بود ینگاه م بهم

 ؟یبکن دیکرد توام با يهر کس هر کار _

 من نخواستم مثل اونا باشم _

 باشه ؟.  یکن ی، بعدش پاك م یرژ بزن يعکس اجازه دار يفقط برا _

 .کالهم رو به هوا بندازم دیهم کوتاه اومده با نجایتکون دادم ، تا ا سرمو

 :گفت  کاین به

 خودت ببخشش یزن من خوش اخالقه اما امروز پنچر شده تو به بزرگ نیا _

. کردم لبخند بزنم  یو سع دمیلبم کش يعکسها رو يرژ کمرنگ برا هی. نشون ندادم  یحرفش واکنش نیا به

دل و دماغ .  میو آش خورد میخوران رفتشاد ترانه و شراره به ناهار  يها دنیبعد از عکس انداختن و خند

. بودم يرو که ازش فرار ییتنها ونبعد از مدتها دلم اتاقم رو خواست ، هم. نداشتم ، دوست داشتم تنها باشم 

. و من احساس اضافه بودن داشتم دیخند یم هیسرگرم بود ، کنار بق کاینشد و با ن میناراحت ریگیپ گهید نیرامت

نظرات شرکت  ي، من تو میخواب اونجا بمون يقرار شد فقط برا. میدیشب به آزاد شهر رس يو برا میراه افتاد

به سمت  دم،یپتو خز ریز. ، وارد اتاق خودمون شدم و لباسام رو عوض کردم  تنتو هتل اتاق گرف. کردم  ینم

نتونستم  گهیاما د از صبح جلوش رو گرفته بودم. سرم گذاشتم ، اشکم در اومد  ریو دستم رو ز دمیراست خواب

 یقتگذشت و و قهیچند دق. ، ساکت بود دهیهم دراز کش نیرامت دمیاز تکون خوردن تخت فهم. تحمل کنم 

 :گفت يجد يسکوت ندارم با صدا نیشکستن ا يبرا یمطمئن شد من سع
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 ؟ يدالرام بچه شد _

 :نگاهش کنم گفتم  نکهیساکت بمونم ، بدون ا گهید نتونستم

 میبرگرد _

 مسافرت ؟ میایب ی؟ مگه خودت نخواست چرا _

 کردم ینگاه م وارید به

 باشم نجایا گهیدوست ندارم د _

 ؟ رهیگ یرژ ؟ خودت خندت نم هیبه خاطر  _

 رو ندادم ، شونه م رو گرفت جوابش

 نمتیبب نطرفیبرگرد ا _

 فقط چشماش معلوم بود ، به صورتم نگاه کرد یکیتار تو

 دالرام چته ؟ _

امروز تمام  یول ادیداشتم باهاش بخندم ، عادت داشتم درکم کنه ، عادت داشتم به خاطر من کوتاه ب عادت

سرش رو جلوتر آورد و با  دیسکوتم رو د یوقت. کرد یناراحتم م شتریب نیرفتاراش برخالف عادت هام بود و هم

 :گفت تیعصبان

 قانع شدم دیحقت دفاع کن شا قهر کردن از يبه جا. حرف بزن  یساکت بمون نکهیا يبه جا _

 :بم شده گفتم يندونستم و با صدا زیساکت موندن رو جا گهید

مثل بچه  نکهیرژ داشته باشم نه ا کمیخواست  یفقط دلم م. زمیر ینم رونیموهام رو ب ست،یجلف ن پمیمن ت_

 طرف و اون طرف برم نیا يها

 ؟یخواست یم نویکن ؟ ا شیبگم ؟ بگم آرا یچ یاز من انتظار داشت _

 يریکه دوست دارم رو ازم بگ ییزایچ نکهیا ي، به جا یمنو محدود کن نکهیا يخواست به جا ینه اما دلم م _

 یکه کس یکنم و مطمئن باشم تو مواظبم هست شیآرا یدوست داشتم بگ.  یکن تیازم حما نکارایا يبه جا

بهم  نکهینه ا.  یبش یرتیمن غ يراب یبش یرتیغ گرانید يبرا نکهیا يدوست داشتم به جا. نگاه بد بهم نندازه 

 .نکن  شیآرا یبگ
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روز  هیکردم بخوابم ، عادت نداشتم  یپشتم رو بهش کردم و سع. گشت  یصورتم م يشد ، نگاهش تو ساکت

فکر کردم تا  گهید يزایدور کردم ، به چ نیفکرم رو از رامت. بد عادت شده بودم . بدون آغوشش برام شب بشه 

 .خوابم ببره 

** 

 نیسرسنگ نیاز صبح هم من و هم رامت. زیآسمون تم... خاك بارون خورده ... کردم ، درخت  ینگاه م ریمس به

 .اوردنیخودشون ن يرفتارمون شدن اما به رو نیا يهمه متوجه . میبود

 نیصبحونه نگه دار يجلوتر برا يمهد _

 میآره پشت سرتون _

که هر روز  ییها نینش تختیبر عکس پا دنیرس یچقدر شاد به نظر م یمحل يکردم با لباسا یآدما نگاه م به

بر عکس .  شهیکفشاشون بلندتر م ي، پاشنه  شهیتر م غیلباساشون ج يرنگها شه،یشلوار تنشون تنگ تر م

بزنن،  ستنیبا ارزش بلد ن يحرفاپرتز که  يسر باال ، لبها ینی، ب شهیتر م یکه هر روز صورتشون عمل ییآدما

 نیآفتاب سوخته ا يچقدر چهره .  شنیم شیآرا يو قرمز و قهوه ا یصورت يمتورم که با رنگ ها يگونه ها

 .همراهم بود  نمیمردم رو دوست دارم ، کاش دورب

 نیاما اقهر کنم  نیبود که با رامت نیفکر ا نیاول.  اوردیمختلف به ذهنم هجوم م يشدم فکرا داریصبح که ب از

کرد  یکردم که فکر م یباهاش رفتار م يجور دیاز استادامون افتادم ، با یکیحرف  ادی. دیطول نکش ادیفکر ز

 یلیو دل میبشه ، ما از قبل قول و قرارمون رو گذاشته بود کیدادم بهم نزد یبهش اجازه نم گهید.  ستمیقهر ن

 دمیمانتوم رو پوش نیرو به چمدون منتقل کردم و ساده تر شمیلوازم آرا. شدن ها وجود نداشت  کینزد نیا يبرا

خودش باشه  ينگران من باشه ، نگران هم جنسا نکهیا يبه جا نیاگه قراره رامت. نوع اعتراض بود  هیهم  نیا. 

 يتگریحما چیاگه قراره ه. پوشونم  یخودم رو م نیاز ا شتریمنم ب وفتنیبه من تو گناه ن دنکه با نگاه کر

 .شناخت  شهیسفر م يکنم ، راست گفتن که آدمها رو تو یم تیباشم خودم از خودم حما نداشته

 نیانداز و لوازم صبحونه رو از ماش ریز ونیشدم ، آقا کیشدم و به ترانه و شراره نزد ادهیپ عیسر نیتوقف ماش با

 :و گفت  نیرو کرد به رامت يخواب بود ، مهد نیماش يتو کاین. روشن کردن تا آب بجوشه  شیخارج کردن و آت

 ؟ یهست نجایا نیرامت _

 ؟ نیریم ییآره ، جا _

 هم باش کایمواظب ن. دلمون باز بشه میراه بر کمی میبر _
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 نیکنار رامت نکهیجمعشون باشم و از مسافرتم لذت ببرم تا ا يدادم تو یم حیکنار ترانه قدم برداشتم ، ترج منم

 یآب سرحالم م یخونک.  رفتمیآب راه م يکفشام رو درآوردم و از تو. گوش کنم  شیمنطق يو به حرفا نمیبش

به دست شد و ازمون خواست ژست  نیدورب يمهد. کار رو کردن  نیاز من هم تیکرد، ترانه و شراره هم به تبع

بزرگ رو داخل آب انداخته  يبتن ها یقسمت هی.  میعکس انداخت یکل يبا خنده و شاد.  رهیتا عکس بگ رمیبگ

 شدم کینزد يبودن ، به مهد

 . رمیاز بتن ها ازتون عکس بگ یکیداخل  نیبه من همتون بر نیرو بد نیدورب _

 نیدورب عی، سر شهیم کیموج بزرگ داره نزد هی دمیاز پشت د. ام خوششون اومد ، کنار هم جا گرفتن  دهیا از

صداشون . خورد کرد و قطرات آب به هوا پرتاب شدن عکس گرفتم که موج با بتن بر نیهم. کردم  میرو تنظ

 :گفت  یترانه با خوشحال.بلند شد ، با خنده به سمتم اومدن 

 زنه یبه دل نم یچنگ يمهد ي، عکسا یقشنگ معلومه عکاس _

. بود ، آب هم جوش اومده  میراه اومده رو برگشت. خوششون اومده بود  یلیکه انداختم خ یهم از عکس ونیآقا

خودش بود اما بهش  يزد و تو یحرف نم یبا کس نیرامت.  میپهن کرد کیسفره کوچ هیو  میدور هم جمع شد

،  میبعد از خوردن صبحونه راه افتاد. مهم نبود  یکس يبرا میناراحت نیناراحت بودم و ا روزیمحل ندادم ، منم د

 :که راه افتاد گفت  نیهم. نداشتم  نیجز ا يتنها باشم اما چاره ا نیدوست نداشتم با رامت

 خوش گذشت _

 :لبخند زدم و گفتم  منم

 ترانه و شراره باشم بهم بد بگذره شیپ شهی، مگه م یلیآره خ _

 یآدم هم رحم نم نیکه به با حجاب تر يتو جامعه ا. شدم  رهیخ رونیو سکوت کرد ، منم به ب دیپوف کش هی

چطور مراقب خودم  ایخدا... ننیب یم ازشونیبرطرف کردن ن يبرا يا لهیکه زن رو وس يتو جامعه ا... کنن 

من  تیحما ي فهیوظ نیرامت یوقت...  دقرارداد بو هی ي هیما ازدواجمون بر پا... باشم ؟ به آسمون چشم دوختم 

... بشم و خودم رو عذاب بدم  تیاذ دیچرا با... رو به عهده ندارم  ازشیرفع ن ي فهیمنم وظ... رو به عهده نداره 

ما  يهم برا یرابطه دوست نیهم... بهش عادت کنم ؟  دیچرا با... ترس و واهمه  یبزرگ شدم ، با کل نطوریمن ا

 ؟ میپا فراتر بذار دیچرا با میکه قراره جدا بش ییام يبرا...  ادهیز

 .فکرها بودم که خوابم برد  نیهم يتو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ٢١٧ 

کالس که همه  طونیدختر ش...  يبه همراه مقنعه سورمه ا ینفت یو و شلوار آبدوم هنرستان بودم ، مانت کالس

اکثرا دوست پسر داشتن ... وجود داشت  یکالسمون همه جور اخالق يتو... شده بودن  یمعلم ها از دستم عاص

 يماجرا گهید... رفتم  ینم الفداشتم اما به سمت جنس مخ طنتیبودم که ش ییجمع جزو دخترا يو من تو

زن و  نیو برامون از روابط ب دید یم یخارج يلمایاز بچه ها ف یکی... تو ذهنم کمرنگ شده بود  الدیم يد یس

... داشته باشه  يشتریب جانیکرد تا حرفاش ه یغلو م دیشا... زد  یم یبیعج يحرفها.... کرد  یم فیمرد تعر

...  نمیرو بب لمشیاول بده من ف لوین....از بچه ها کالس رو پر کرده بود  یکی ياصد...  حیروز بعد از زنگ تفر هی

 شدم کیبهشون نزد

 ؟ هیچ لمیف_

 بهم نگاه کرد لوین

 ؟ یشناس ی، م نیافش لمیف _

 همون خواننده ؟ _

 آره همون:لبش نشست و گفت  يرو يلبخند

 نمیپس بده من اول بب _

به ... دامن زد ... خودم رو به خونه رسوندم  دهیخواننده مورد عالقه ام به دستم رس لمیف نکهیاز ا جانیه یکل با

رو به رخم  تمیجنس ریکه فقط تحق یلمیف... پاهاش گذاشته بود  ریرو ز تیکه انسان یلمیف... من دامن زد  ینیبدب

 يد یاز س....  لهیوس هی... المآشغ هیهمه کارن و من  ونیقااربابن ، آ ونیداد آقا یکه نشون م یلمیف....  دیکش

 نیشد روابط ب یباورم نم... سوالها جواب بده  نیدوست داشتم با مامان حرف بزنم و به ا... برام بدتر بود  الدیم

از اون زمان ... شد  یم شتریگذشت فاصله من و مامان ب یم یهر چ... باشه  فیکث ينطوریزن و شوهر هم ا

کردم عق  یبدنم حس م يرو رو يدست مرد یوقت... کردم  یرفتم دستم رو مشت م یراه م ابونیتو خ یقتو

شد  ینه تنها برام لذت نداشت بلکه باعث م یخارج يلمایدوستم درباره ف ياز اون زمان به بعد حرفا... زدم یم

طل زباله کمد داخل س يبه جا تمکه دوستشون داش ییالکها...  وفتهیعضالتم منقبض بشه و استرس به جونم ب

خواستگارم که اومد  نیاول... بودم به کوچه پرت کردم  دهیو به دور از چشم مامان خر نایکه با مب يرژ... رفتن 

کردم  یکه فکر م ییاز محبتها...خورد  یبهم م الدیحالم از م... و لذت ببره  رهیکردم اومده تا تنم رو بگ یفکر م

... کابوسام شروع شد....وحشت داشتم  ادیتو خونه باشم و به منزل ما ب تنها نکهیاز ا....  دهیپشتش برام نقشه کش
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تمام ماجرا  نیاما ا...  رهیدستم رو بگ الدینذاشتم م گهید....  دمیتو جمع نرقص گهید...  دمیلباس باز نپوش گهید

 .نبود 

 دالرام پاشو _

با دستمال عرق . باعث شد چشمام رو ببندم  نیو هم دیتاب یم میچشم باز کردم ، آفتاب مستق نیرامت يصدا با

اخم کردم و با دستم گردنم رو . به اطراف نگاه انداختم ، گردنم خشک شده بود . رو پاك کردم  میشونیپ يرو

 دید یکرد وقت یبود و فقط نگاهم م ردهسکوت ک نیرامت. ماساژ دادم ، خوابم باعث شد حالِ خوشم خراب بشه

 :دم گفت یدارم گردنم رو ماساژ م

 بذار من برات ماساژ بدم _

 :و با اخم گفتم دمیرو عقب کش خودم

 به من دست نزن _

کنه،  یرو مخف تشیداشت عصبان یکه سع یی، به چشمام نگاه انداخت و با صدا دیحرفم ابروهاش باال پر نیا با

 :گفت 

کوتاه  یه ياریسگم رو باال م يواون ر يچت شده؟ به خدا دار روزی؟ دالرام از د یچ یعنی ایمسخره باز نیا _

 یشیبدتر م يروز به روز دار یبهتر بش نکهیا ياومدم به جا

 کیبود ؟ مگه بهم نزد نیمگه جز ا... هم مرده ؟  نیرفت رامت ادمیچرا . شدم  ادهیرو باز کردم و پ نیماش در

موند  یباهام م دیشد اما اونجا که با کی، بهم نزد دینشد که ازم استفاده کنه ؟ هر جا به نفعش بود باهام خند

 شد دهیبازوم کش. کرد  يازم دور

 ، چه مرگته ؟ یکن یم میعصب يدالرام دار _

 خودت بلنده يمن باال نبر که منم بلدم داد بزنم فکر نکن فقط صدا يصدات رو برا _

 ارزشش رو داره ؟یکن یکارا رو م نیا یکوفت شیبه خاطر آرا _

 رج کردمرو از دستش خا دستم

 تیازم حما دیکه با ییاما جا یچسب یبهم م يایم ازتیرفع ن يکه برا نهی، به خاطره ا ستینه به خاطر اون ن _

 . یبش کیبهم نزد يحق ندار گهیخودت ، د ی؟ ارزون تیمردونگ نهیا.  ستین التیخ نیع یکن

 شدم رهیو به چشماش خ دمیکش یقیعم نفس
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قول قرارمون بود ، هر وقت  نیا. خودم رو دارم  یخودت رو داشته باش منم زندگ یبه بعد تو زندگ نیاز ا _

کردنم  شیآرا يبرا یکن یبهم شک م یبا نگاه هر کس.  میاقدام کن ییجدا يبرا میکارات جور شد بگو زودتر بر

 یمن اخم م يمدام برا ياریکنن در ب یکه منو نگاه م ییچشم کسا يبر نکهیا يبه جا يد یم ریبه من گ

 .یکن

با تموم شدن حرفام با دهن باز نگاهم . شد  یم کیبه بهت نزد یمن چشماش از حالت عصب يهر جمله  با

 :گفت  یکرد ، سرش رو آروم تکون داد و با گنگ

انقدر  يکرد یمدت فکر م نیبه قول و قرارمون داره ؟ نگو تو ا یموضوع چه ربط نیا ه؟یحرفا چ نیدالرام ا _

 دالرام ؟ يفکر کرد یمن چ يدرباره . اون قرار مسخره ام بندیه هنوز پاک میعوض

 شکست یبغضم م دینبا دیلرز یصدام م دیگوشتم فرو کردم ، نبا يرو تو ناخنام

 .فتهیب نمونیب یاتفاق چیخوام ه ی، نم يبود که فراموش کرده بود ياون قول و قرار يهمه  نایا _

 .که بچه ها رفته بودن  یافتادم به سمت رستوران راه

 

 :نیرامت

بهش  ازمیمن به خاطر ن.  دمیموهام کش يکار کرده بودم ؟ دستم رو تو یشدم ، مگه چ جیحرفهاش گ از

 تیاز کارم شکا یمن تن بده ؟ چه کس يتونستم وادارش کنم به خواسته  ی؟ مگه نم یشده بودم ؟ ک کینزد

 يندادم رژ بزنه چه فکر جازهکه ا روزیو به دندون گرفتم ، از دلبم ر. کرد ؟ من همسرش بودم و حقم بود  یم

 یانتظار رو ازش نداشتم اما دالرام دختر سر حال نیا دیبود شا یعال روزیتا د مونیتو ذهنش افتاده ؟ از روز عروس

مخصوص به خودش رو  يایداشت اما در کنارش حجب و ح طنتیکردم، ش یکه تصور م يزیبود بر عکس چ

 داشت

 گهید ای؟ ب یکنیم یمعلوم اونجا چه غلط نیرامت _

 نگاه کردم يمهد به

 امیاالن م _

 بلند خودش رو بهم رسوند يافتاد و با قدما راه

 دعواتون شده ؟ نیرامت _
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 نیا يتونست تو یم دیگفتم شا یرو رك و راست بهش م یچهره اش نگاه کردم ، کاش از اول همه چ به

 :گفتم  یبا کالفگ. کمکم کنه طیشرا

 نه _

 .کنه  یاما از امروز صبح دالرام داره ازت فرار م نیبود دهیشما دو نفر از اول سفر بهم چشب. به من دروغ نگو  _

 شدن نگاه کردم یکه از جلومون رد م ییها نیماش به

 .داشته باشم  یبا خانوما رفتار درست ستمیباهات حرف بزنم ، فکر کنم بلد ن دیبا يمهد _

 :و با لحن شوخ گفت سرم زد تو

 . یزنیدونستم گند م یخاك تو سرت از اول م _

 چشم غره رفتم بهش

 رونیب ادیمهرداد هم ب نکهیقبل از ا میبر _

ازش . کردن و من به دالرام چشم دوخته بودم  یترانه نشسته بود ، همه ساکت به ما دو نفر نگاه م شیپ دالرام

دو روز اجاره  يرو برا ییالیو و میرفت یبعد از نهار به سمت بنگاه .قضاوت ناعادالنه ش نیا يدلخور شدم برا

به عقب  یکی يقدما يبا صدا. به ساحل رفتم  لیوسا ییبعد از جابجا. داشتم  ازیاستراحت ن نیبه ا.  میکرد

 برگشتم

 هات غرق شده یکشت _

 .نگاه کردم  ایگرفتم و به در ياز مهد چشم

 چته نمیحرف بزن بب _

شد با مسعود صحبت کنم ، من و دالرام با شرط و  ینم.  شهیازم ناراحت م دونستمیم. رو مزه مزه کردم  حرفم

 .ماجرا بود نیو مسعود شاهد ا میشروط ازدواج کرده بود

 ؟ یتا زبون باز کن يخوا یکتک م نیرامت _

 گند زدم _

 دادم نگاهش نکنم یم حیشده بود و من ترج رهیصورتم خ به

 چرا ؟ _

 پاهام نگاه کردم و با نوك کفشم جا به جاشون کردم ریز يشن ها به

 میمن و دالرام با قول و قرار ازدواج کرد _
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 :بهت و تعجب گفت با

 ؟ یچ _

 باال آورده بودم یکه چطور بده يدید یخودت م. من دنبال ارث بودم  _

 بودن نیحرفا سنگ نیکردم ، چقدر ا مکث

 دالرام دنبال مهر طالق بود _

 چرا ؟ _

 دونم ، دوست نداشت ازدواج کنه ینم _

 با خبرن ؟ انیجر نیاز ا ایک _

 مسعود _

 ؟ هیمشکل امروزتون چ _

 رونینفسم رو ب. رو بهش نگفتم انیبهش انداختم ، اخم کرده بود پس ازم دلخور شده که چرا جر ینگاه مین

 :فرستادم و گفتم

 .کنم  شیخوام آرا یداد م ریخوب بود ، تو ناهار خوران گ یهمه چ روزیتا د_

 دمیموهام کش يتو دست

 گفتم خودت رو دلقک درست کن همه نگاهت کنن یگفتم ؟ م یم یگفتم نه ، چ _

 ادامه دادم. وارد کرد يشونه ام گذاشت و فشار يرو رو دستش

 میطالق اقدام کن يبرا میکارات روبراه شد بر گهیلج کرده ، امروز برگشته م روزیاز د _

 نبود نیاول مگه قرارتون هماز  _

 :رو به چپ و راست تکون دادم ، پوست لبم رو با دندونم کندم و گفتم سرم

 ...بود اما  نیهم _

 سخت بود گفتنش چقدر

 ازش خوشم اومده يمهد _

 کرد یبا لبخند نگاهم م. کرده بود ، بهش نگاه کردم  سکوت
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 یحرفا رو بهش بگ نیکن ا ؟باوریگ یچرا به خودش نم.  ادیازش خوشت ب دمی، بهت حق م هیدختر خوب _

 شهیمعجزه م

 دنبالِ طالقه _

 دم یبگو طالقت نم _

 .تونه راحت کاراش رو روبراه کنه  ینم یکن یفکر م لهی؟ مسعود شاهد ماجراست ، خودش وک هیمگه الک _

 پهن تر شد لبخندش

 ؟يدست به زن دار ؟يمعتاد ؟يدار یچه مشکل خواد دادخواست بده بگه یم. کنه  ینم يکار چیمسعود ه _

 ؟يد ینم یخرج ؟ياخالق ندار

 دنیرس یبهم م ایکه آسمون و در یینگاه کردم ، همونجا ایدر يکردم و به انتها زیرو ر چشمام

 ؟ ینکنه ، دالرام چ ياون کار _

 بکنه ؟ تونهیم کاریدالرام چ _

 .شد بگم  یسخت شده بود حرف زدن ، روم نم چقدر

 ؟ هیمشکل چ نیرامت _

 يمهد _

 دمیکش قیعم نفس

 میما تا به حال با هم رابطه نداشت _

اگه . از حد بود  ادیمورد ز نیبود اما ا قمیدرسته رف. دونم براش سخت بود بشنوه  یانداخت ، م ریروبه ز سرش

 زدم یم حرفم رو یبه ک. تونستم بگم  یشد ، به مامان که نم یسواالتم برطرف نم نیگفتم ا ینم

 . نیخب، تازه ازدواج کرد هیعیطب _

 چیه. نبود  یعیدالرام طب. حرفم رو نگرفت  يهم ادامه  يمهد. تونستم ادامه بدم ، فقط سرتکون دادم  ینم

من  يکه روبرو يدختر نیشد ا یباورم نم مونیروز عروس. جمع شاد و سرزنده بود  ينبود ، تو یعیطب شیزیچ

رفتارش از نظر خانوادش و  نیشد که ا شتریتعجبم ب یدختر شاد و سرزنده و زمان هی. دالرامه  ستادهیا

 .که از من وحشت داشت دالرام نبود یکرده و کس یزندگ ينطوریعمر ا هیانگار دالرام ! بود  یعیطب الشونیفام

ارش خوشم رفت نیتو فکرم تنهام گذاشت از ا دید یوقت يکردم ، مهد یکه داخل آب بودن نگاه م یگروه به

 از جا بلند شدم عیسوت چند تا پسر سرم رو چرخوندم ، اخمام در هم شد و سر يبا صدا.  ومدی یم
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 دالرام _

 و بهم نگاه کرد ستادیا

 ؟ییچرا تنها _

 .خودم خواستم تنها باشم  _

 شدم رهیکه جلوتر نشسته بودن و به دالرام چشم دوخته بودن خ ییپسرا به

 ن؟یکن ینگاه م یبه چ _

 نکردم و دست دالرام رو گرفتم يدادن اما من بهشون توجه ا یجواب هیکدوم  ره

 ولم کن _

 مشخص بود شیصورتش نگاه کردم ، از چهره اش ناراحت به

 میحرف بزن میدالرام بر _

 دیکش رونیرو از دستم ب دستش

 خوام تنها باشم یم _

 :گفتم. که صبرم تموم بشه دمیترس یم نیکرد و از ا یم میداشت عصب شیلجباز نیا

 الیبرگرد داخل و یتنها باش يخوا یم_

 يدستم رو تو. کفشش رو درآورد و پاهاش رو داخل آب قرار داد . آرومش شروع شد ، بهش نگاه کردم  يقدما

 شدم کیفرو کردم و بهش نزد بمیج

دونم  یاما نم ستیطر رژ لب نمن مطمئنم به خا. ؟ بگو بذار بدونم  یکردم که انقدر ناراحت کاریدالرام چ _

 خودش رو نشون داده هویاز کجا شروع شده که االن  تیناراحت

به آسمون نگاه کردم و .کرد  یم یاطرافش رو خال يو شن ها دیرس یکرد ، آب تا مچش م یپاهاش نگاه م به

 :گفتم يبا لحن آرومتر

کردن  شیحق آرا شونیدوران مجرد يهم تو الیکنه ؟ به خدا ترانه و کمند و ل یم شیآرا ؟يدیالله رو د _

 .صورتشون دارن چون همسرهاشون دوست دارن  يتو یشیآرا ینیبینداشتن، االنم اگه م

 به اطراف چرخوندم و ادامه دادم سرمو

هر جور که  ضشیبهش چشم بدوزه و تو فکر مر دیاز راه رس یبگرده که هر کس يمن دوست ندارم زنم جور _

 نهدوست داره تصورش ک
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 آرومش حرفم رو قطع کرد يصدا

 .کنن یهم نظر دارن ، به اونا هم رحم نم يچادر يمردا به زنا _

 ...رخش نگاه کردم ، دوست داشتم بغلش کنم اما  مین به

 يبگرد يجور دی، پس چرا تو با ستنیکم ن ضیمر يآره مردا. کنم  یمن رد نم!  يپس خودت هم قبول دار _

گم  ی؟ دالرام نم يزیاعصاب من و خودت رو بهم بر تیاهم یمسئله ب هیبه خاطر  دیکه نگاهت کنن؟ چرا با

خونه  يتو يخوا یم يآزاداصال اگه . کن  شیآرا يمن هر چقدر که دوست دار ينکن ، تو خونه برا شیآرا

 .تو رد بشه  يلومتریبه خودش اجازه نده از صد ک يمرد چیبگرد که ه ياز خونه جور رونیلباس تنت نکن اما ب

بهتر  دیشا. خشک نشست ، منم خودم رو بهش رسوندم و کنارش جا گرفتم يشن ها يعقب برگشت و رو به

 :با لبخند نگاهش کردم و گفتم. کردم یعمل م يمهد ي هیبود به توص

 باعث شد جذبت بشم ؟ یچ دمتیبار که د نیاول یدون یم _

 دیکش یدرهم م يشن ها شکل ها يچوب رو کهیت با

 ؟ یچ _

، از  ياما تو با اونا متفاوت بود ادیز یلیخ شیداشتن با آرا بیو غر بیعج يپایتو همشون ت يها یهم کالس _

و  پینه با ت يداد یاما خودت رو با استعدادت نشون م یهست يمشخص بود حرفه ا يکه گرفته بود ییعکسا

 .جلف  شیآرا

 :مرور خاطرات لبخندم پررنگ تر شد و گفتم از

 .دونم چرا ؟ کنجکاو بودم درباره تو بدونم یسراغ تو رو گرفتم ، نم دمیمسعود رو د یهمون شب وقت _

 نداشت ينظر چیداد ، ه یو صامت به حرفام گوش م ساکت

 بود ؟ يجد يکه صبح زد ییدالرام حرفا _

 :و گفت  دیکش یقیعم نفس

 آره _

 ؟ يخوا یهنوز هم طالق م یعنی _

 زدم یحرفم رو م دیناراحت شدم با. کرد نییداد و سرشو باال و پاهم فشار  يرو رو لبش

 ؟ ومدهیچرا ؟ از من خوشت ن _

 کرد یصورتم نگاه م ينگاهم کرد ، به تک تک اجزا نباریا
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 ستمینبودم و ن یمتاهل یمن دنبال زندگ _

 میبا هم ندار یمشکل چیو ه میکن یم ی؟ ما االن هم با هم زندگ یترس یم یاز چ _

 شد رهیخ ایدر به

که  یخنده هات ، هر چ... طنتاتیبا تو انقدر بهم خوش بگذره ، ش یزندگ يکردم تو یدالرام باور کن فکر نم_

 شه رو دوست دارم یبهت مربوط م

 ؟ یکن یباهام زندگ یش کمینزد نکهیبدون ا یتون یم _

 ؟ هی، مشکلش چ میهم نشست کیاالن هم نزد نی؟ ما هم یچ یعنی _

 کرد یساحل بودن نگاه م يکه تو ییآدما به

قدم  شیرابطه خودش پ نیاول يبرا يباشه ، فکر نکنم دختر یعیکامال طب زیچ هی دیترست شا نیا! دالرام  _

 .رابطه رو تجربه کنه  نیبخواد ا یحت ایبشه 

شونه اش انداختم و به آغوشم  يدستم رو رو. نتونستم خودم رو کنترل کنم  گهیانداخت ، د نییرو پا سرش

 :گفتم طنتیلبم نشست و با ش يرو يلبخند.  دمشیکش

 . یاعصابم دراز و نشست رفت ياز صبحم که رو يخوابم رو بهم زهر کرد شبی، د یاگه امشب گذاشتم بخواب _

 اجازه رو بهش ندادم نیبکشه اما ا رونیکرد خودش رو از آغوشم ب یسع

 وفتهیبرام ب یاقخوام اتف یمن نم نیرامت _

 شدم رهیرو جابجا کردم و به چشماش خ خودم

 ستین ياز طالق خبر يایب نییپا يباال بر. دم یدالرام طالقت نم _

 کرد ریینگاهش تغ رنگ

 ؟ هیمنظورت چ _

 یطالق اقدام کن يدم برا یاجازه رو م نیدم و نه ا ینه طالقت م. که هست  نیهم _

 ...ـیرامت _

 لبش گذاشتم يو رو دستم

عنوان  چی، به ه یفرار کن يبخوا نکهیاما ا یتا خودت رو آماده کن دمیبهت م يهر چقدر زمان بخوا... سیه _

 بهش فکر هم نکن یحت
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 :چشماش آرامش جا گرفت ، بعد از دو روز آروم شدم و گفتم ينبود اما تو يلباش لبخند يرو

 . رمیگ یحالت رو م گهیجور د هی يبر اعصاب جفتمون سورتمه يرو ينطوریا گهیبار د هی _

 دمیبلند شدم و دستش رو کش نیاز زم. زد لبخند

 خورم یغذا م يتو رو به جا میجا بمون نیاگه هم ی، گشنم شده حساب دمینفهم یچیکه از نهار ه میبر _

 منم گشنمه _

 آره ؟ _

 . ردشیدادم از من بگ یاجازه نم یخودم فشارش دادم ،دالرام مال خودم بود به کس به

 

 :دالرام

که  ياز روز. دارم  ياحساس بهتر! ده  یطالقم نم نکهیجمله ش ، ا هی؟ چرا ؟ فقط با  یاز چ. راحت شد  المیخ

قابل انکار  ریبهش عادت کرده بودم غ. ذهنم بود تا بهش عادت نکنم بهش دل نبندم  يفکر تو نیا میعقد کرد

زد تا بهش  یم میشونیپ يکه رو ییبه بوسه ها. ذاشت  یموهام م يروکه  ییبود به آغوشش به بوسه ها

نکنم  شیآرا گهیم نیا يکردم برا یفکر م. لبم نشست  يرو يلبخند نیاز فکر کردن به رامت... اعتماد کنم 

شراره فکرم نصفه  يبا صدا. کنم شیگفت تو خونه هر چقدر دوست دارم آرا... اما  ستیچون برام ارزش قائل ن

 موند

 ؟ یساالد رو تو درست کن شهیدالرام جون م _

با . ، شراره رو دوست نداره  يمنو دوست داره ؛ مهد نیکردم انقدر که رامت یشراره نگاه کردم ، احساس م به

 :گفتم یخوشحال

 آره، حتما _

 :با ابرو بهم اشاره کرد و رو به شراره گفت . حواسش به من بود  ترانه

 .شه  یبسته نم ششیکار کرده ن یداداشم چ ستیمعلوم ن _

 پررنگ شد لبخندم

 ؟ نیما هم کار دار يبه رابطه  _

 یدرست م یشام ماکارون يگوجه رو برداشتم و شروع کردم به خورد کردن ، ترانه داشت برا.  دیهم خند شراره

 :رج شد با خروج شراره ، ترانه گفتبه دست از آشپزخونه خا ینیو س ختیر ياستکان ها چا يشراره تو. کرد 
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 بود تیشونیکه صبح رو پ ی، از اخم هیجد یلیکردم دعواتون خ یفکر م _

 نه ، با حرف زدن حل شد _

 بگم يزیچ هی نیخواستم برم به رامت یم _

 بود یآدم خوب نیرامت. نگاه کردم  بهش

 میترانه جون مقصر هر دومون بود _

 :آروم گفتم . زد و سرش رو تکون داد  لبخند

 .هوامو داره  یلیخ یعنینکرده  تمیمدت اذ نیا يتو نیرو بگم رامت تشیواقع _

 دیکش یقی، نفس عم گمیراست م نهیشد تا بب رهیچشمام خ به

 ریپسرا تاث تیترب يرو یلیما پدربزرگم خ يخانواده  يتو یدون یم. داداشم رو داشته باش  يدالرام هوا _

فکره برو جلو نذار  يتو يادیز يدیاگه د. تو خودشون  زنیر یمسائل رو م يهمه  نیو رامت يگذاشته ، مهد

 . دمیند يوقت ازش بد چیسن ه نیتنها بمونه ، من تا ا

 :حرفم رو مزه مزه کردم و گفتم. نشست  یصندل يو رو ختیر يخودش چا يبرا

 داد؟ ینم ریگ شتونیبه آرا _

 :خندش گفت يبا ته مونده  قهیبعد از چند دق. دیخند بلند

 موضوع بود ؟ نیدعواتون سر ا _

 شدم ریز سربه

 یرژ کمرنگ زدم نم هیبار  هی.  میدیترس یم ينبود از مهد نیکه رامت ییکردن ، روزا چارهیاون دو تا ما رو ب _

 شمیاالن مهرداد با آرا.  یآشغالکرد بعدش هم انداختش  دایکار کرد ، اتاقم رو گشت تا اون رژ رو پ یچ یدون

 ...جنبه  ی، سر و گوشت نم یودمدونم که مال خ یم يهم بگرد يگه تو هر جور ینداره م یمشکل

 دمیحرفش پر نیب

 شن ؟ یمزاحمت نم ابونیخ يتو _

 محو شد لبخندش

 .مزاحم نشن ؟ اصال انگار مردا خلق شدن که هر روز به صد نفر متلک بندازن  شهیمگه م _

 دیکش قینفس عم هی
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مزاحمت داشت براش  نیبار که ا هی.  شنیپسرا مزاحمش م ابونیره خ یم ياز ما بدتره ، هر سر چارهیکمند ب _

 .از هم بپاشه  شیکرد که نکنه زندگ یم هیما همش گر ياومد خونه . شد یشر م

 ! شترهیدخترا ب يکردم مزاحمت برا ی؟ من فکر م ستیمگه حلقه دستش ن _

 :داد و گفت تکون  سر

 .وفتهیبه گردنشون نم یتیمسئول نکهیا ي؟ برا یچ يبرا یدون یم.  وفتنیاالن پسرا دنبال زنا م_

 !کنن ی؟ انقدر جامعه بد شده که به زنا هم رحم نم یچ یعنی.  دیباال پر ابروهام

 .از خونه  رونیدنبال روابط ب رهیوقتا خود زن م یرو هم بگم که گاه نیالبته ا _

دستم نبود ، از سوزش انگشتم چاقو رو عقب  يتو ياصال حواسم به چاقو. شد  شتریتعجبم ب گهیبار د نیا

 دمیکش

 ؟ يکار کرد یدختر چ _

 وارد آشپزخونه شد نیترانه ، رامت ياز صدا. بودم  دهیبر قیگرفتم ، عم رآبیش ریانگشتم رو ز عیسر

 دستتو نمیبب _

 به دستم انداخت و بهم چشم غره رفت یاهنگ. مردونش گرفت  يدستا يرو تو دستم

 حواست کجاست ؟ _

 :به ترانه گفت  شیشونیپ يبا همون اخم رو نیرامت. سوخت  یم یلیرو به دندون گرفتم ، خ لبم

 ؟ نیترانه چسب دار _

 . رمیگ یداشت ، االن ازش م فشیک يفکر کنم شراره تو _

 ادیآب گرفت و فشار داد تا خونش بند ب ریش ریرو ز انگشتم

 ؟ یروز شر درست نکن هیشه  ینم _

 .شدم  یو زندون ستادیدستم رو عقب بکشم که پشتم ا اومدم

 جا جات خوبه نیتکون نخور ، هم _

 زشته نیرامت _

 کجاش زشته ؟ _

 دیرو جلو آورد و گونه م رو بوس سرش
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 . میکن هیالحساب داشته باش تا شب با هم تسو یرو به عنوان عل نیا _

 :هم دستم رو گرفت و گفت  نیرامت. انگشتم چسبوند  يترانه با چسب زخم برگشت و رو. کردم  سکوت

 تونه کار کنه ، فعال یزن من جانباز شده نم _

 و به سمت پله ها رفت دیرو کش دستم

 زشته به خدا نیرامت _

 که عمرش رو داد به شما زشته ؟زشت مادربزرگم بود یچ _

 تو اتاق میهمه نشستن بعد ما بر _

 يضعف دار يشد یخسته ام ، توام که زخم یلیخ دمینخواب شبیمن که د _

با تعجب نگاهش کردم که . ، در رو قفل کرد  میوارد اتاق شد. کرد  دایبهانه رو پ عیچقدر سر.  دمیخند بلند

 :گفت

 . ستیعادت رو داره دست خودش ن نیا یفضوله ، از بچگ يمقدار هیترانه  _

جلو اومد و دستش رو باال آورد ، از حرکتش شوکه شدم  نیرامت. سرم برداشتم  يتکون دادم و شالم رو از رو سر

 مانتوم رو باز کرد يدکمه ها. 

 از صبح تنته ؟ يخسته نشد _

بزرگ هم تو  يدلخور هیهش نگا یصبح کنار مهربون. مهربون بود  شهیکردم ، مثل هم یچشماش نگاه م به

 ستادیمانتوم رو درآوردم ، دست به کمر جلوم ا. چشماش لونه کرده بود 

 ؟ یکن یکار م یچ _

 .حاال نوبت تو شده  _

 و با تعجب نگاهش کردم ، سر تکون داد و با ابروهاش به لباسش اشاره کرد دمیرو نفهم منظورش

 دکمه هام رو باز کن_

 ؟ يمگه خودت دست ندار _

 چشم غره رفت بهم

 یدوست دارم تو بازشون کن _
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بشه و  رهیدوست داشتم بهم خ... دوست داشتم . شده بود  رهیبه سمت دکمه هاش رفت ، به صورتم خ دستم

 .رو درآورد  رهنشیپ. خندم رو گرفته بودم يجلو... من خودم رو به اون راه بزنم 

 يبه در خورد ، صدا يضربه ا. دمیخودم کش يپتو رو رو. کردم به بدنش نگاه نکنم ، به سمت تخت رفتم  یسع

 ، در رو باز کرد میدیبرام ابرو باال انداخت و با هم خند نیرامت. ترانه بود 

 ؟ نیخور یشام نم نیرامت _

 االن ساعت هفت نشده! ترانه  _

 :با لحن شوخش گفت  نیحرفش خندم گرفته بود ؛ رامت نیا از

 ؟یفضول ياومده بود _

 ترانه بلند شد يصدا

 خجالت بکش ، من کجا فضولم نیرامت _

 برو دختر، من بزرگت کردم _

 .دوباره در رو قفل کرد  نیرامت.  رهیم نییپاهاش معلوم بود که داره از پله ها پا يصدا از

 نگفته بودم _

 و به صورتم نگاه کرد دیکنارم دراز کش. لبخند نگاهش کردم  با

 دالرام _

 بله _

 و قرار نداشت آروم چشماش

 خوشت اومده ؟ یتا حاال از کس _

 ؟ هیمنظورت چ_

 ؟ يشد یتا حاال عاشق کس _

 الیخ یب رهیتا ازم جواب نگ نیدونستم رامت ی، دوست نداشتم جواب بدم اما م دمیگردنم باال کش يرو تا رو پتو

 شه ینم

 آره _

_ ؟ یک 
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 چشماش نگاه کردم به

 .بچه بودم  یوقت _

 ؟ يبود یعاشق ک _

با قطع رابطه با عمو و  يِدم مساو یکه م یدونستم جواب یم. رو بستم ، دوست نداشتم جواب بدم  چشمام

 شد احساس آرامش کنم یباعث م نیکردم و هم یحس م یجلو اومد، ضربان قلبش رو به خوب. خانوادش 

 بود ؟ یک _

 کس چیه _

 موهام زد يرو زیر يها بوسه

 ؟ یکنبهم فکر  يد یدالرام قول م _

 ؟ یبه چ _

 گرفت يپاهاش قفل کرد و موهام رو به باز نیرو ب پاهام

 یازم فرار کن نکهینه ا یمن آروم بش شیدوست دارم پ. بدون ترس بدون اضطراب. یعاشق من بش نکهیبه ا _

 دم یقول م _

 :کرد و گفت  کیشد ، سرش رو به گوشم نزد رهیبه چشمام خ.  دیرو بوس میشونیگردوند و پ برم

 برات باشم یهمسر خوب دمیمنم قول م _

، لباسم رو گرفتم که دستم رو  اوردیخودش ن يبه رو نباریاما ا دید. بودم  دهیسمت لباسم رفت ، ترس دستش

 :نگاهم کرد و گفت  يجد. پس زد 

 یبزن رشیز يخوا ینکنه م ياالن قول داد نیهم _

 نیرامت _

 کنم ینم تتیاذ...  سیه _

داره از  مایحر یکی یکیکه  نمیهم گذاشتم تا نب يپلک هام رو رو. ، از همسر خودم  دمیکش یخجالت م ازش

دوست نداشتم دوباره دعوامون بشه ، دستم رو مشت کردم تا لرزشش رو . کردم  ی، احساس سرما م رهیم نیب

 دیکمرم گذاشت و باال کش ریدستش رو ز. خودم کمتر کنم  يبرا

 خدا بس کن تو رو نیرامت _
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 سیه _

فقط لباسام رو درآورد و . تونستم صدام رو باال ببرم  یهم همه نشسته بودن و نم رونی، ب رمیداشتم بم دوست

 :، کنار گوشم گفت  دیکنارم دراز کش

 ترس داشت؟_

احساسم رو درك کرد، منو تو حصار دستاش .کنه یکه به بدنم نگاه م نمیرو باز نکردم دوست نداشتم بب چشمام

 :کرد و گفت  یزندون

 . شمیم تیازم نترس دالرام ، به خدا اذ _

ناخودآگاه لبخند زدم ، . باهام نداشته باشه  يکار چیکردم ه یبود اما فکر نم دهیوحشتناك به ذهنم رس يفکرا

 دیهام کشمو يدستش رو تو.  ومدی یکوتاه م.  ومدی یباهام جلو م شهیهم

 دالرام _

 هوم _

 شد یصورتم پخش م ينفس رو یگرم. شده بود کالفه

 ، مگه نه ؟ گهید یفهم یم _

 رو ؟ یچ _

 بشم تیبرام سخته ، اما به خاطرت حاضرم اذ کنمیخودم رو کنترل م یوقت نکهیا _

، که  ضنیکه مربهشون نگاه کردم  ییعمر به چشم آدما هی،  دمیفهم ینم. رو دور کمرش حلقه کردم  دستم

 ازیمرد ن هیوقتها آدم به آغوش  یشد درکش کرد ؟ گاه یرو درك کنم ؟ اصال م نیچطور رامت. کنن تمیقراره اذ

آدم دوست داره به  یگاه... حالِ انقراضِ  درنسلشون  دیکه شا يمرد... من مرد  يبرا نیآره رامت....  کنهیم دایپ

که  يمرد... کرد بهم قول داد تا بره و دعواشون کنه  تمیاذ یکیکه هر وقت  ینیرامت... آغوششون پناه ببره 

که  یشیته ر... داره  شیته ر شهیمن هم نیرامت.... بره سر اصل مطلب  نکهیتو آغوشش لم دادم بدون ا شهیهم

 لیه خنده تبدهام رو گوش کرد و همشون رو ب هیکه گر ینیرامت.... مرد  نیمن زنم و رامت هکن یم يادآوریبهم 

گفت  شهیهم... نگاه نکرد  یمن به کس يوقت جلو چیباشم اما ه ایزن دن نیزشت تر دیکه شا يمرد... کرد 

من  نیرامت...  دم یخودم خواستم اما گفت طالقت نم... طالقم بده  ستیکه حاضر ن يمرد... خوشگلم  یلیخ

 مرد... مرد. 
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 :نیرامت

بود اما  یازم سر نزنه کار سخت يحرکت اضافه ا نکهیا. ، خوابش برده بود  دمیشونه اش رو بوس يشدم و رو خم

برهنه کنارم  يبا باال تنه  نکهیکه چشم باز کنه از ا یدونستم وقت یم.  دیارز ی، به اعتماد دالرام م دیارز یم

هاش برام  تک تک عکس العمل. جالب بود  رامشدم و ب یتر م کیهر روز بهش نزد. کشه  یخجالت م دهیخواب

، دفعه دوم خودش  دمشیبار که بوس نیچهره اش مشخص بود مثل اول دهیاز رنگ پر دیامروز ترس. جالب بود

 .کرد  يبار باهام همکار نیهم خواست و سوم

 ... دیترس ی، کاش نم دمیپتو رو روش کش. خل نشم خوبه  ای، خدا دمشیشدم و بوس خم

 خورد ، به چشماش نگاه کردم یتکون

 ؟ یخانوم يشد داریب _

 غشیج يصدا. به اطراف نگاه کرد و نگاهش به بدنم خورد ، شوکه شد و به بدن خودش نگاه کرد  یجیگ با

 بلند شد

 نگاهم نکن نیرامتــ _

 مثال با دستش خودش رو پوشونده بود. ، کمرش رو گرفتم  دمیسرمون کش يپتو رو رو. خندم بلند شد  يصدا

 زدمت دید يخواب بود _

 نیرامتـــ _

 رو جلو بردم سرم

 جونم _

 ام چسبوند نهیرو به س سرش

 لباسم رو بپوشم رونیبرو ب _

 بمون شمیپ کمیزوده ،  _

سرم رو به گوشش . شد  یکرد ترسش هم کمتر م یاگه خواستن رو حس م دیشا.  دمیرو پشتش کش دستم

ازم خواست . خوشش اومده دمیهمف ینفساش م ياز صدا. گوشش قربون صدقه ش رفتم  يکردم ، تو کینزد

به کارم ادامه .  ارهیبنداشت که به زبون  یلیرو خواستم ،به چشمام نگاه کرد اما دل لشیادامه ندم و دل گهیتا د

 :تخت نشستم، گفتم يازش جدا شدم و رو قهیبعد از چند دق. دادم

 .فکر کنم شام پخته ، چراغ اتاق خاموشه مزاحممون نشدن  رونیب میلباسات رو بپوش بر _
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لپاش سرخ شده .  دیبستم که دالرام مانتوش رو پوش یرو برداشتم و تنم کردم ، داشتم دکمه هاش رو م رهنمیپ

 دمیخم شدم و گونه ش رو بوس. بودن 

 ؟ یدالرام دوست داشت _

آدم  ادیاز  يا نهیتجربه تو هرزم نیاول. بره برام مهم بود از کارام از هر حرکتم لذت ب نکهیانداخت ، ا ریز سربه

 ، همه دور هم جمع بودن میبا هم از اتاق خارج شد. رفت  ینم

 ؟ نیشام خورد _

 با لبخند نگاهم کرد يمهد

 میبا هم بخور نیبش داریب مینه ، منتظر بود _

 شد کیبه دالرام نزد ترانه

 دستت خوب شد ؟ _

 ش هم کم شدبهتره ، چسب زدم درد _

 شدم کینزد يبه مهد. آشپزخونه شدن  یداد و با خانوما راه يرو به مهد کایهم ن شراره

 خانوم من چطوره ؟ کاین _

 :تو گوشم گفت  يمهد

 يخانوم من ، مگه خودت زن ندار یگیبه دختر من م يغلط کرد _

 هی شهیم ایخدا. بچه بودم  نی، عاشق ا دمشیرو ازش گرفتم و بوس کاین.  دیچشم غره رفتم که بلند خند بهش

روز برسه منم بچه داشته باشم ؟ مخصوصا دختر باشه از صبح تا شب خودش رو برام لوس کنه و منم غرق 

 به دالرام نگاه کردم.  مینشست زیو پشت م دنیچ زویم. لذت بشم 

 هر وقت برات بس بود بگو _

 دمیکش یماکاران براش

 بسه _

 کمه یلیکه خ نیا _

 رو ازم گرفت بشقاب

 اشتها ندارم _

 گوشش شدم کینزد
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 جمع کن يانرژ ،یبخواب ذارمیشب نم _

ساحل  يتو میبر میبعد از شام توافق کرد.  هیبشم برام کاف کیکه ذره ذره بهش نزد نیهم. انداخت نییپا سرشو

و شراره بچه به بغل جلوتر از همه راه  يمهد. بودن  رونیاکثرا پسرا ب.  میهم از شب استفاده کن میهم قدم بزن

تو خودش .  میداشت ی، پشت سرشون هم ترانه و مهرداد بودن و من و دالرام آروم تر از همه قدم بر م رفتنیم

 دستم گرفتم يبود ، دستش رو تو

 شده ؟ يزیدالرام چ _

 سرش رو بلند کرد. دادم  یکی، دستش رو فشار کوچ دیرو نشن صدام

 شده ؟ یچ _

 شد ریسربه ز بارهدو

 یچیه _

 و نگاهش کردم ستادمیا

 . میقرار نبود به هم دروغ بگ! دالرام  _

 نشده يزیآخه چ _

 شهیهمون موقع بگو چون حرف نزدن ها باعث م يکه ناراحت بود ی؟ دالرام از هر چ ياز کارم ناراحت شد _

 شهیحرفا رو هم تلمبار بشه و دعوا شروع م

 اراحت بشمنشده که ن يزیبه خدا چ _

 دستم گرفتم و به چشماش نگاه کردم ياش رو تو چونه

 حالت بد شده بود ؟ _

 میدستم رو دور شونه اش حلقه کردم و راه افتاد. کرد  نییباال و پا سرشو

بره ، اصال  یم نیترست رو از ب نیا. سر باز کنه  يکه سرکوبش کرد يازین نیاز قصد اون کارو کردم، بذار ا _

 ، باشه ؟ هیعیکارا کامال طب نیمن همسرتم و ا. هم احساس گناه و عذاب وجدان نداشته باش 

 هم ساکت بود باز

 دالرام باشه ؟ _

 باشه: آرومش گفت  يصدا با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ٢٣٦ 

 یمزه اش ما رو م یب يگل کرده بود و با جوکا شیدلقک باز ي، مهد میو دور هم نشست میدیرس هیبق به

جوك، مهرداد  فیبعد از تعر. کرد یهم با تعجب به ما نگاه م کایما که غش کرده بودن از خنده ، نخانو. خندوند 

هاش واقعا خنده دار بود که باعث شد  یهاشون ، بعض یاز خاطراتشون با ترانه و سوت فیشروع کرد به تعر

 ادیصدام در ب

 يخانوادمون رو برد يترانه آبرو _

 :گفت خندش نیو ب دیخند یهم م ترانه

 نیخاندان رو برد يبهترم که آبرو يباشم از تو و مهد یهر چ _

که از  ییچه جاها... بودن  یمیخندونش نگاه کردم ، چقدر خوب بود که خانواده هامون انقدر با هم صم يلبا به

درباره مسافرت هم عوض شد ، قرار شد  میتصم.  میرو بهتر کرده بود امونیو زندگ میبهره برد تیمیصم نیهم

 .به خونمون  میچون دالرام تا به حال سوار نشده بود و بعدش برگرد میرامسر بر نیتا تله کاب

 

 :دالرام

 یلیخ. الله يخواستگار يما رو به خونه شون دعوت کرده برا نیرامت ییو دا گذرهیاز برگشتنمون م يروز چند

از  نیرامت. دمیمژه هام کش يرو رو ملیر.خواد ازدواج کنه  یم یو شاداب یونتو سن جو نکهیبراش خوشحالم ، ا

 دادم امهاعتنا به نگاهش به کارم اد یکرد اما ب یچپ چپ نگاهم م نهیآ يتو

 الله س نه شما يِدالرام خانوم خواستگار _

 دوماد نگه چقدر عروسشون زشته لیخوشگل کنم که فام دیباالخره منم با. دونم یم _

 يباشه برا یطوالن یلیخ یدونستم امشب قراره مهمون یم. دم به حموم رفت یبه حرفش گوش نم دید یوقت

 ابونیخ يپررنگ بود اما قرار نبود که تو کمی. دمیلبم کش يو چهار ساعته م رو برداشتم و رو ستیرژ ب نیهم

حاضر و آماده منتظر بودم . کردمرو برداشتم و به تن  دمیکت و دامن سف. میجمع خانواده بود يتو میراه بر

 يبرا پمیرو برداشتم، ت میپاشنه ده سانت يکفشا یاز جا کفش. که تازه از حموم اومده بود آماده بشه  نیرامت

 :نگاه کرد و گفت شمیو با اخم به آرا ستادیحاضر و آماده جلوم ا نیرامت. امشب خوب بود

 کن شیآرا يطور نیا گهیدبار  هی يشم اما جرات دار یم الیخ یب نبارویا _

شد و دستش رو  کیبهم نزد نیرامت. میبا هم وارد اتاقک آسانسور شد. باال انداختم و جوابش رو ندادم شونه

 انداخت و با تعجب به لبم چشم دوخت یبه دستش نگاه د،یلبم کش يرو
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 شه؟ یچرا پاك نم _

 :باز گفتم شینگاهش کردم و با ن. ازش خارج شدم  عیو سر ستادیا آسانسور

 و چهار ساعته س ستیب _

 یمجتب ییدا يربع به خونه  هیبعد از . دیهوا برام خط و نشون کش يو با انگشتش تو دیحرص پوف کش با

ابرو باال  نیرامت يکرد و من هم برا یم فیاز ظاهرم تعر یکل دید یمنو رو م یهر کس. میو وارد شد میدیرس

 ونیمن و ترانه بعد از آقا. میو منتظر ورود مهمون ها شد میرو جمع کرد لیوسا عیبعد از شام سر. نداختم یم

بهم نگاه کرد و بعدش مادرش جلو اومد  نینفر پدر داماد وارد شد و با تحس نیاول. میبود ییمنتظر خوش آمد گو

 :و گفت  دیو صورتم رو بوس

  بشه بمیقراره نص یچه عروس خوشگل يوا _

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 دمید یوقت. کبود شده بود تیاز عصبان نیشدم و داماد از اشتباه مادرش اما رامتحرفش من از شرم قرمز  نیا با

 رمیتونه تنها گ ینم دیکه د نیرامت.مادرجون نشستم و از کنارش بلند نشدم شیخطرناك شده پ يادیاوضاع ز

رد ک یم فیمادرجون که ازم تعر يکارش و حرفا نیبا ا. دستش گرفت يکنارم نشست و دستم رو تو ارهیب

که  نیکردن اما من از ا یمعذرت خواه نیاز رامت یخواستگار متوجه شدن که اشتباه کردن و کل يخانواده 

 .حرص خورده بود خوشحال شده بودم نیرامت

شب  ادی. برگزار شد و الله و سامان رفتن تا با هم صحبت کنن و به تفاهم برسن  یرسم یلیخ مراسم

با برگشتن عروس و . موضوع زوم کرده بود هی ياون شب ذهن من فقط رو. افتادم نیخودم و رامت يخواستگار

با رفتن مهمونا از کنار . تنمراسم عقد کنان در نظر گرف يرو برا گهیپخش شد و دو ماه د ینیریش ندهیداماد آ

پشت سرم  هم نیوارد آشپزخونه شدم رامت یوقت. ها مشغول شدم یدست شیبلند شدم و به جمع کردن پ نیرامت

 اومد

 میحاضر شو بر _

 :رو باال انداختم و گفتم  ابروهام

 زوده یلیاالن ؟ خ _
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 نکن رید. رو روشن کنم نیماش رمیم _

 نیرامت رتیبهم فهموندن که به رگ غ يو با خنده و مسخره باز ستادنیترانه و الله کنارم ا ن؛یاز رفتن رامت بعد

با حرکت . شدم نیکردم و سوار ماش یاز همه خداحافظ. رش نذارمسربه س ادیکنم ز یاومده و سع يادیفشار ز

 :گفت  نیرامت نیماش

 یکن شیشد کمتر آرا ینم _

 باشم نیسرسنگ ابونیخ يکنم و تو شیخونه آرا يتو یخودت گفت _

 يدیپوش یلباس نی؟ به چه مناسبت همچ یچ دی؟ کت و دامن سف ينطوریا _

 :گفتم  یالیخ ینشه، با ب یعصب نیاز ا شتریکنم تا ب یکردم لبخندم رو مخف یسع

 بپوشم؟ یشاد هم مشک يمراسما يجشن مگه قراره تو میاومده بود _

 ومدهیبدت هم ن نیهمچ نکهیمثل ا _

 .چشم دوختم  ابونیرو ندادم و به خ جوابش

** 

مدت  نیا يگذره ، تو یم دیدو هفته از شروع ترم جد. دانشگاه شدم  اطیدوشم انداختم و وارد ح يرو رو فمیک

بهتر شده بود و مراسم  نیمن و رامت يرابطه  میاز مسافرت برگشت یاز وقت. کرده  رییام تغ هیروح یلیخ

 میهر روز منتظرم از سر کارش برگرده تا سر به سر هم بذار. نبود ریتاث یما ب يرابطه  يالله هم تو يخواستگار

از دور استاد .نداره امیعوض کردن دن يبرا يعجله ا چیه نیمتخودم رو دارم و را يهنوز دوران دخترونه . 

 دمیرو د يدریح

 سالم استاد _

 :گفت  یدقت نگاهم کرد ، لبخند زد و با خوشحال با

 من يدانشجو نی، بهتر نجاستیا یک نیبب _

 شد ؟ بتونی؟ بعد از منم شاگرد خوب نص نیخوب _

 برات دارم شنهادیپ هیاز مجله ها  یکی يبهم سر بزن برا.  یو هست ينه دالرام تو تک بود _

 :پا و اون پا کردم ، گفتم  نیا

 زنانه کار کنم طیمح يدم تو یم حیاستاد ترج _

 دستم نگاه کرد يتو يزد و به حلقه  لبخند
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 ده یپس همسرت اجازه نم. مبارك باشه  _

 .رمیدر نظر نگ شمیآرا يلبته اگه اخماش رو براا استیهمسر دن نیاجازه نده ؟ اون بهتر نیرامت!  نیرامت

 راحت باشم یکار کنم که از لحاظ روح ییجا دمیم حینه ، خودم ترج _

 من برم که کالسم شروع شد.دخترم  یلیهر جور ما _

 یکه وارد م یهر کس. وسط نشستم  زیاول و م فیرد. کردم و در کالس خودمون رو باز کردم  یخداحافظ ازش

 یکردن و من علت تعجبشون رو نم ینگاهم م ينجوریگذشته هم ا يکرد ، دو هفته  ینگاهم م شد با تعجب

 بوق برداشت نیبا دوم.  گرفتمرو  نیرو درآوردم و شماره رامت می، گوش میتا شروع کالس زمان داشت. دونستم 

 سالم خانومم _

 ؟یسالم خوب _

 شه دالرامم زنگ بزنه و ناآروم باشم یمگه م _

 شدم یبرد غرق لذت م یها رو به کار م ریتعب نیکه از اسمم بهتر نی، از ا ومدی یهاش خوشم م يباز نیا از

 ؟يکرد یکار م یچ _

 ؟ییتو کجا.  ادیشرکت ب لیشرکتم ، منتظرم وک _

 گفتم بهت زنگ بزنم ومدهیدانشگاهم ، هنوز استاد ن_

 ؟ میدیرو ند گهیتو خونه همد شیمگه چهار ساعت پ طونیش _

 دلم بگم يتو ياز عالقه  يزیچ هیداره منم  یفکر کردم ، چه اشکال مکی

 دلم برات تنگ شده بود _

 قطع نشده و کنار صورتش نگهش داشته یکه گوش دمیفهم ینفس هاش م يشد ، از صدا ساکت

 شهیدالرم منم دلم برات تنگ م _

 و آروم بود ينبود ، لحنش کامال جد یشوخ

 ؟ گهید یدون یم _

 :گفتم  آروم

 رو ؟ یچ _

 دوست دارم یلیخ _
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.  "دالرامم "،  "خانومم"کرد  یم يبا کلمات باز شهی، هم اوردیبار بود که به زبون م نیاول. بار بود  نیاول

 :، گفتم  دمیشن یم نیاز زبون رامت یجمله رو دوست داشتم مخصوصا وقت نیچشمام رو بستم ، چقدر ا

 بگو گهیبار د هی _

 دوست دارم یلیخ _

 .کرد  رییتغ یشد همه چ میوارد زندگ یبود ؟ از وقت یمن چ یزندگ يتو نیرامت

 ؟ یگ یتو نم _

احساس اون  قایدق.  دمیکردم و روش رو بوس کیرو به لبم نزد ینبود ، گوش یکس چیاطرافم نگاه کردم ه به

 . دمیبوس یصورتش رو م میبود ، اگه تو خونه بود نیمن هم يلحظه 

 چسبه یبوس ها از پشت تلفن نم نیدالرام زود برگرد خونه که ا _

 طونیش يباشه آقا _

 وروجک يندار يکار _

 نکن یبا سرعت هم رانندگ. مراقب باش ، شب هم زود برگرد  یلیخ _

 دیخند بلند

 چشم _

 . يکه برام فرستاد يممنونم بابت معجزه ا ایدستم نگاه کردم ، خدا يتو یگوش به

 

 :نیرامت

 دییبفرما _

 برگه پرونده رو امضا کردم و سربلند کردم نیآخر. باز شد در

 !اومده  یک نیبب _

 سالم _

 میهم نشست يمبل روبرو يرو فشردم و رو دستش

 چه خبر ؟ _

 چه خبر شده که آقا مسعود راه گم کرده.  یسالمت _

 ذهنم مشغول شده اومدم باهات صحبت کنم شهیم یمدت _
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 نگاهش کردم و سر تکون دادم يجد

 شنومیبگو م _

 انداخت نییمبل جابجا شد و سرش رو پا يرو

 دونم به من ربط نداره اما بذار حرفم رو بزنم یم نیرامت _

 ؟ بگو يچرا استرس دار _

مگه .  يدیمدت بگذره کاراش رو انجام م هیکه  يبهم قول داده بود نیشد ؟ رامت یتو و دالرام چ يماجرا _

 یخواست یرو نم نیت همخود

 :گفتم يو جد دمیهم کش يرو تو اخمام

 .کنم  یم یدگیخودم بهش رس _

 ؟ یچ یعنی _

 زده ؟ یدالرام مگه بهت اعتراض کرده ؟ حرف _

 خانوادش بشم يسر من خراب بشه و شرمنده  ینشه همه چ يجور نیمن معرف شما دو تا بودم ، رامت. نه  _

 کنم یمسعود گفتم خودم حلش م _

 راحت باشه المی؟ بگو بذار خ یکنیحلش م يچطور _

 . شهیقول و قرار هم تموم م نیارثم بهم برسه مهلت ا نکهی، بعد از ا شهیمشخص م فمونیتکل يبه زود _

 :اخم بهم نگاه کرد ، سرشو تکون داد و گفت  با

 خوبه _

من و دالرام فقط به خودمون ربط  یِزندگ! کردم  یکار م یاز نوع حرف زدنم ناراحت شده بود ، خُب چ مسعود

مبل بلند شدم و به سمت  ياز رو. بلند شد ، فکر کردم باز دالرامه  میزنگ گوش يصدا.  گهید یداشت نه کس

 نگاه انداختم و جواب دادم میکارم رفتم ، به صفحه گوش زیم

 سالم مامان _

 ؟ یسالم پسرم ، خوب _

 شما يها ی، از احوال پرس یمرس _

 حال تو رو بپرسم ؟ دیمن با _
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 دمیخند

 ؟ نیندار یامشب کار مهم نیرامت _

 دمیلبم کش يرو رو زبونم

 باشه؟ ينه ، امر _

 خونتون میایاگه بشه امشب ب _

 میشام منتظر ي، برا انیبه ترانه و مهرداد هم بگو ب. چشم  يحتما ، قدمتون رو _

 وفتهینه ، دالرام تو زحمت م _

 لبخند زدم ، دالرام و وجودش باعث آرامشم بود هی

 کنم ی؟ خودم کمکش م هیچه حرف نیا _

 نمتیبیپس شب م. باشه  _

بهش بگم  نکهیبدون ا. رفتم  یکردم و از اون طرف دنبال دالرام هم م یم دیخر دیرو جمع کردم ، با لمیوسا

 يجلو.  ومدی یرفتاراش خوشم م نیاز ا اومد ، رونیب ریسربه ز. دانشگاه منتظرش بودم  يجلو نیماش يتو

 :که نشست گفتم نیهم. باز شد ششیمن ن دنیپاهاش ترمز کردم ، اول با اخم سر بلند کرد با د

 ؟ شهیباز م شتین ینیب یتا پسر مردم رو م یچ یعنی _

 :رو غنچه کرد و گفت  لباش

 پسر مردم شوهر خودمه _

براش مهمم که واکنش نشون  یعنیبودم  یهم غرق خوشحالبردم ، از حسادت هاش  یحرفاش لذت م نیا از

 . دهیم

 خونمون انیشب قراره ب نایدالرام مامان ا _

 :بلند گفت  يبه سمت من و با صدا دیحرفم گردنش چرخ با

 ؟یچرا زودتر نگفت _

 ستین ریاالنم د _

 میکن دیخر میپس بر _

 میندار دونستمیکه م یی، البته اونا دمیخر یهمه چ _
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 ؟يدیژله خر _

 دمیخر يآره ، چون تو دوست دار _

 کرد زیرو به دندون گرفت و چشماش رو ر لبش

 .... گهی، د میهم دار یکاهو و کلم بروکل.  میو گوشت و لپه و برنج دار اینخود و لوب _

 ؟يبه لشگر غذا بد يخوا یمگه م _

 .زشت شد یلیکردم خ یزدم دعوتشون م یخودم زنگ م دی، با ومدنینهار خونمون ن ایشام  يتا حاال برا _

 .، بعدش هم درست شروع شد میو اون بود نیقبل دانشگاهت که مهمون ا.  یچقدر هم تو وقت داشت _

 .رو برداشتم  دیخر يها سهیرو پارك کردم، از صندوق عقب ک نیماش

 ؟یکن یدرست م یچ _

 باز کرد دیواحد رو با کل در

 .باشه  یفکر کنم کاف یساالد بروکل هیساالد کاهو  هیساالد هم  يبرا .قورمه درست کنم با فسنجون  _

 .گذاشتم  نیزم يها رو رو سهیآشپز خونه رفتم و ک به

 ریدالرام به خودت سخت نگ _

 .راحت بشه  الشیخ دی؟ مامانت با هیسخت چ _

 نگاه کرد بهم

 هم خبر بده يبه مهد. به ترانه هم زنگ بزن دعوتش کن  _

 .دم و به اتاق رفتم تا لباسام رو عوض کنم تکون دا سر

 

 :دالرام

 کارهام زودتر تموم شد نیبا کمک رامت. شده رو شستم  فیکث يرو بستم و ظرفا شبندمیپ

 برهیوقت م ی، تا حاضر بش ریدوش بگ هیبرو حموم  ایدالرام ب _

 رو بشورم نایبذار ا _

و شال  دمیرنگ پوش یسارافون بلند آب هی. ساعته گرفتم  میدوش ن هیاز شستن ظرفا به حموم رفتم و  بعد

 .زدم  یو رژ صورت دمیچشمم کش يمداد کمرنگ تو هی. سرم مرتب کردم  يرو رو دمیسف
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، با هم تعارف نداشتن و در کنار رك بودنشون  ومدی یخانوادشون خوشم م تیمیاز صم یلیخ. اومدن  مهمونا

و  يخونمون اومده بودن اما مهد ینیشب نش ينه و مهرداد قبال هم براترا. کردن  یرو حفظ م گهیاحترام همد

رفتم به همه تعارف کردم ، داشتم  ییرایو به پذ ختمیر يچا.  ومدنیبار بود که به خونمون م نیاول يشراره برا

 آروم ترانه و شراره باعث شد جلو نَرَم و به حرفاشون گوش بدم يآشپزخونه که صدا گشتمیبرم

 ؟ نیکرد شیمعرف نیکه به رامت یهمون _

 آره ، گفته بودم که اسمش غزاله س _

 خب _

 مشیاریداد با خودمون ب شنهادیپ نجایا میایم میدار دیاومده بود خونمون ، فهم _

 ؟ نهیبش نیرامت يپا ریخواد ز یچه پرو ، نکنه م _

 خوشش اومده بود یلی، غزاله خ دنیرو د گهیو غزاله همد نیاون روز که رامت. دونم  ینم _

 دیچیتو گوشم پ نیآروم رامت يپهلوم قرار گرفت ، صدا يرو یکی دست

 ؟يستادیفالگوش ا _

 انداختم نییسرم رو پا شرمنده

 گشنم شده يدیبدو برو شام رو آماده کن ، از بس ازم کار کش _

هم ازش خوشش اومده بود ؟  نی؟رامت یاما ک! مالقات کرده بود  یبا کس نیمشغول شده بود ، پس رامت فکرم

 بود ؟ یدختره چه شکل

کردن مهمونا به خونشون رفتن اما من ذهنم همچنان  فیام تعر قهیکه همه از دستپخت و سل یاز شام بعد

 .شده بود يشراره بود و خواب از چشمام فرار يصحبتا ریدرگ

** 

 ختمیفالسک ر يبسته گذاشتم و آبجوش تو يها رو تو چیساندو

 تموم نشد دالرام _

لبخند زدم ، بسته و فالسک رو به  هی. کرده بود  پیخوشت شهیمثل هم. فالسک رو بستم و بهش نگاه کردم  در

 دستش دادم

 امیها رو ببر خودمم االن م نیا _

 ينکار نییمنو اون پا ایزود ب _
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رو به  یتاد موضوع عکاسگفتم که اس نیبه رامت شبید یوقت. گذاشتم  فمیک يرو تو نیاتاقمون شدم و دورب وارد

 نیبه خودم نگاه کردم ، ا نهیآ يتو. کنه یم میگفت همراه رمیعکس بگ یکل دیخودمون گذاشته و با يعهده 

 .شدم  نیسوار ماش. درو بستم . نگرفت  رادیهم ا نیرامت ستیزدم اما چون مشخص ن ملیر کمیبار 

 استاد دالرام يعکسا يبه سو شیپ _

 :نگاه کرد و با لبخند گفت  بهم

 شهیم نی، بارت سنگ يومدی یخونه م یذاشت یهندونه ها رو م _

 :باز گفتم شیبه چشماش نگاه کردم و با ن منم

 ؟يخور یکنم توام م یاونا رو که خونه گذاشتم ، دارم واسه خودم نوشابه باز م _

 دندون نما زد لبخند

 وروجک من _

 . رمیاون پارك بگ يتا چند تا عکس از آدما میسمت پارك آب و آتش رفت به

 میبگو بخور يآوردم گرسنه شد چیساندو نیرامت _

 رو دور شونه ام انداخت دستش

 خوردن هست ي، وقت برا میتو رو انجام بد يکارا کمی میفعال بر _

شد ، چقدر  یپخش نم یتو گوشم آهنگ.  ستیگوشم ن يتو یاومدم اما هدفون یعکاس يکه برا يِبار نیاول

 رونیب یبود و اکثرا خانوادگ لیروز تعط!تو  يکار کرد یمن چ یبا زندگ. نگاه کردم  نی؟ به رامت!کردم  رییتغ

محبت و "موضوع من . انداختم  یگرفتم و ازشون عکس م یکه دو نفره بودن اجازه م ییاز کسا. اومده بودن 

 نیگفتم تا از من و رامت یشد م یکه رد م یهر کس به دمید یم یقشنگ ي نهیهر جا که پس زم! بود  "عالقه

 بود گهید ياز آدما شتریب میکه از خودمون انداخته بود ییتعداد عکسا. عکس بندازن 

 ؟ يعکس بنداز گرانیاز د ياومد یدالرام مطمئن _

 غره بهش رفتم چشم

 ، ناراحتت کرده میبا هم عکس دار ستیحاال ن _

 :پشت بغلم کرد و گفت  از

 ، من غلط بکنم ناراحت بشم زمینه عز _

 بمون ينطوریهم نیرامت _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ٢٤٦ 

 .شده بود  یعکس عال نیا. کردم و عکس انداختم  میرو تنظ نیدورب

 یکل نجایتونستم ا یرو دوست داشتم ، م طشیدر بند و مح.  میرفت شیها به سمت تجر چیاز خوردن ساندو بعد

نهار به  يبرا.کرد  یبا افتخار نگاهم م دنشونیبا د نیرامتگرفتم و  يادیز يهنر يعکسا. کنم  دایسوژه پ

، من که خسته  میدیکه به خونه رس بودساعت سه بعد از ظهر . بودم  دهیرو شن تزاهاشیپ فی، تعر میشاپرك رفت

 .مطمئن نبودم نینبودم اما از رامت

 ؟يخسته شد نیرامت _

 داره ؟ یخستگ حیمگه گردش و تفر.  حیتفر مینه ، رفته بود _

 :گفت  نیشستم که رامت یرو داخل آشپزخونه گذاشتم ، داشتم دستم رو م لیوسا. لبخند زدم  بهش

 ایدالرام ب _

 نگاه کردم بهش

 ؟ هیچ _

 من ازت عکس بندازم يایم _

 رو باال دادم ابروهام

 ؟ يمگه بلد _

 رو جمع کرد و چپ چپ نگاهم کرد لباش

 هستم يبله ، من عکاس ماهر _

 :شدم و گفتم  نهیسبه  دست

 میکن فیو تعر مینیبب _

 ، قبول ؟ یبپوش دیمن گفتم با یاما هر چ _

 :رو تکون دادم و گفتم  سرم

 .ظرفا رو بشورم نیمنم ا یمن رو انتخاب کن يتا تو لباسا _

 يبعد از شستن ظرفا به اتاق رفتم ، داشت از تو. داد  یکه به خرج م یخوشم اومد ، از ذوق شنهادشیاز پ یلیخ

چشمام رو با . داشته باشم  ظیغل شینشستم ، دوست داشتم آرا شیآرا زیپشت م.  اوردیلباس درم يسر هیکمد 

موهام رو باز .  دمیلبم کش يرو رو نگمر یرژ گونه براق زدم و رژ گوشت. زدم  ملیپوشوندم و ر اهیس هیسا

 .ل و موس حالت دادم گذاشتم و با ژ
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 دالرام ایب _

وقت  چیاما ه میدرسته با هم راحت بود. رفتم تا عوض کنم  گهیاز لباس ها رو ازش گرفتم و به اتاق د یکی

 نیو رامت میرفت ییرایبعد از عوض کردن لباسام به پذ. بود  دهیباال تنه ام رو د شهیجلوش لخت نشده بودم ، هم

با ذوق  نیهم يبود برا دهیخودم نرس نوقت به ذه چیداد که ه یم شنهادیو پر ییازم عکس گرفت ، ژست ها

 :گفتم 

 ؟ میبزن هیآتل میبر يایم نیرامت _

 نگاهم کرد طنتیش با

 شهیم یفکر کن چ يخانوما هم نگاه بندازم ؟ وا هیبه بق شهیم یعنی _

 نیرامتــــ _

 دیخند بلند

 .رو بپوش  یکی نیوروجک ، ا ایب _

 اونجا رو روشن کرد يچراغ ها يمختلف به اتاق رفت و همه  يعکس با ژست ها یاز کل بعد

 نجایا ایدالرام ب _

 ؟ دهیبه ذهنت رس یچه ژست گهید _

 تخت بخواب يرو اریلباساتو در ب _

 زده ، داد زدم رونیکردم چشمام از حدقه ب یم احساس

 ؟ یچــــــ _

 رمیعکس بگ يخوام همونطور ینگفتم که م _

 رفت و نشونم داد رمیسمت شال حر به

 پوشونمت یم نیبا ا _

 ! نیرامــت _

 .نداره ، زود باش دالرام نیرامت _

 :گفتم . در برم  رشیخواستم از ز ی، م ومدی یوقت کوتاه نم چیه

 ایکنم ، بعد ب یخودم همه کاراش رو م رونیبرو ب _
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 تخت گذاشت و جلو اومد يرو رو نیدورب

 ارشونی؟ در ب یشک یاز من خجالت م _

شونه هام به عقب  يبود رو باز کرد ، از رو راهنمیپ يکه جلو رهنمیپ پیجلو اومد و ز. نگاهش کردم  فقط

 بودم ستادهیجلوش ا نطوریبار بود ا نیاول. دستش رو برد پشتم ، شوکه شده بودم . و درش آورد  دیکش

 خب برو دراز بکش _

 انیجر. کردم  یم دیشد ي،گونه هام داغ شده بودن و احساس گرما شهیکردم از سرم بخار بلند م یم احساس

بدنم  يشالم رو رو. کردم نگاهش نکنم  یسع. زد  یوار م وانهیشدم ، قلبم د یرگام رو متوجه م يخون تو

 شد کیبا لبخند بهم نزد. حالت داد و ازم چند تا عکس گرفت 

 هستم یچه عکاس نیبب _

بود و هم ژست  يدیجد ي دهیهم ا. رو ازش گرفتم و به عکسا نگاه کردم ، واقعا قشنگ شده بودن  نیدورب

 نگاهش کردم. گرفته بودم  یجالب

 از همشون قشنگ تر شدن نایا _

و شال رو  دیتخت بلند شد و چراغ ها رو خاموش کرد ، کنارم دراز کش ياز رو. تب دار بود ، لبخند زد  نگاهش

وقت  چیرو درآورد ، ه راهنشیپ. صورتم خم شد  يرو.  دمیکش یهنوز ازش خجالت م. رداشت تنم ب ياز رو

 گوشم آورد کیصورتش رو نزد.  مینبود نطوریکنار هم ا

 . دمیرم ، قول م یتا آخرش نم _

 دیرو بوس میشونیپ. زدم و سرم رو تکون دادم  لبخند

 نترس باشه _

 باشه _

 يزیاما چ. زد یبا غلو دربارش حرف م رستانمیکه دوست دوران دب یبار تجربه کردم ، همون حالت نیاول يبرا

باعث  نیبا آرامش همراه بود و هم نیرامت يتمام کارا! کردم کجا  یکه تجربه م يزیگفت کجا و چ یکه اون م

 .شد منم آروم بشم  یم

** 
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هم  نیرامت. کردم یازم گرفت رو با فتوشاپ درست م نیکه رامت ییبه لپ تاپم گرم بود ، داشتم عکسا سرم

در حال استراحت  ایموند  ی، بابا هم هر وقت خونه م وننیزیکرد ؛ مردا همشون عشق تلو ینگاه م ونیزیتلو

 رو برداشت یگوش نیرامتتلفن خونه بلند شد ،  يصدا. کرد  ینگاه م ونیزیتلو نکهیا ایکردن بود 

 دییبفرما _

 ؟ یخوبسالم ترانه ،  _

 فردا ؟ يبرا _

 سوال بپرسم هیبذار  _

 دالرام_

 نگاه کردم بهش

 ؟ يندار ي؟ کار يبر ستیقرار ن ییفردا جا _

 نداشتم یدانشگاه هم کار خاص يبرا.  دمی، مامان و بابا رو د میخودمون بود يخونه  شبید

 نه ، چطور ؟ _

 کرد کیرو به گوشش نزد یگوش

 میش یمزاحم م _

 فعال خداحافظ. نهار برسم يکنم برا یم یخودم هم سع.  ارمیمن صبح کار دارم ، دالرام رو م_

 :مبل نشست و گفت يبده رو حیبا نگاهم منتظر بودم بهم توض. دستگاه گذاشت  يرو رو یگوش

 میدور هم باش لیخونشون ، گفت روز تعط میفردا دعوت کرده بر يترانه برا _

 ره به عکسا نگاه کردمتکون دادم و دوبا سرمو

 خوب شدن نجایتا ا نیبب ایب نیرامت _

 .کردم  یرد م هیشونه ام انداخت ، عکسا رو بعد از چند ثان يکنارم نشست و دستش رو رو اومد

 چقدر قشنگ شدن _

 خودم قشنگم که عکسام خوشگل افتاده _

 شدن زتریتم یلیخ ياما االن که روشون کار کرد. بر منکرش لعنت  _

 میکاش خودمون البراتوار داشت. اوهوم  _
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 ...اما  میبذار میندار ییبخرم هم جا. تونم بخرم  یاون رو که نم _

 شده بودم و منتظر بودم جمله ش رو ادامه بده رهیلباش خ به

 ؟ یاما چ _

 اش گرفته بود خنده

 ؟ یبست لی؟ دخ یکن یبه لبام نگاه م ينطوریچرا ا _

 ؟ یاما چ! نیرامت _

 میدستگاه چاپ عکس بخر میتون یم _

 شدم زونیمبل و از گردنش آو يکش اومد ، لپ تاپم رو گذاشتم رو لبم

 یخوب یلیتو خ نیرامت _

 دیخند یم بلند

 فقط خوبم ؟ _

 ییآقا یلی، خ یگل یلی، خ یماه یلیخ _

 . دمیخر یزودتر برات م یشیدونستم انقدر ذوق مرگ م یبه خدا اگه م _

 :فاصله گرفتم ، گردنم رو به راست خم کردم و گفتم  ازش

 ؟ میبخر میاالن بر_

 دیام نگاه کرد و بلند خند افهیق به

 دنیکه بهشون وعده آبنبات م يدو ساله شد يبچه ها نیدالرام مثل ا _

 کردم زونیرو آو لبام

 ؟يخر ینم _

 ، برو حاضر شو طونیپاشو ش _

به بعد خودم چاپشون  نیتونستم از ا یعکس داشتم که م یحاضر شدم ، کل قهیاتاقم رفتم و کمتر از پنج دق به

 .کنم 

دستگاهم تو دست . اومدن  رونیهمراه دو تا مرد ب نیکردم ، رامت ینگاه م رونینشسته بودم و به ب نیماش يتو

 میراه افتاد ییبعد از جا به جا. اونا بود 
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 فکر کن اتاقمون رو از عکس پر کنم نیرامت_

 عکس خوشگال رو بزرگتر چاپ کن اون _

 بخرم یبرم شاس دیروز با هی _

 فروشن ؟ یمگه م _

 .مختلفش هست  يزهایآره ، سا _

 .و لبخند زدم  دمیکش قینفس عم هی

 ایزد که ب یبهم غر م نیکردم ، رامت یلپ تاپم بودم و داشتم عکسا رو درست م يساعت دو نصف شب پا تا

 .برد  یخوابم نم یبخواب فردا هم روز خداست اما من از خوشحال

** 

 :بم شده گفتم  يبا صدا. از چشمام رو باز کردم یکی ن،یفالش دورب يصدا با

 ؟یکن یکار م یچ نیرامت _

 ؟يدیخواب نجایچرا ا _

 مبل خوابم برده بود يو به اطرافم نگاه کردم ، رو نشستم

 .دمیخر یبرات نم یخواب یو شب رو باهاش م يدیم حیاسکنر رو بهم ترج هیدونستم  یاگه م _

 :و گفت  دیخند. چپ نگاهش کردم  چپ

 سر جات بخواب ایده بار گفتم ب شبیگم ؟ د یدروغ م _

 خوابم برد یک دمیاصال نفهم _

 گذاشت نیمنو زم ییدستشو يجلو. پاهام انداخت و بغلم کرد  ریگذاشت ، دستش رو ز زیم يرو رو نیدورب

 .کنم  یرو آماده م زیمنم م يگشنمه ، تا صورتت رو بشور یلیخ _

و  دمیصورتم کش يحوله رو رو.  دیچک یو ازشون آب م دنیمشت آب به صورتم زدم ، مژه هام بهم چسب چند

 رو آماده کرده بود زیم نیرامت. وارد آشپزخونه شدم 

 نیرامــت _

 جونم _

 خوام یم مرویمن ن _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ٢٥٢ 

 نگاهم کرد یبه کمر زد و با اخم مهربون دست

فکر کنم  ؟يدیحاال هم دستور م يدیخواب یگرفت یمن صبحونه حاضر کن يبرا یصبح پاش نکهیا يبه جا _

 باهات برخورد کنم گهیجور د دیبا

 خندش گرفته بود. رو درشت کردم و چند با پشت سر هم پلک زدم  چشمام

 کنما يچشمام رو اونطور شهیدالرام نوبت منم م _

 :دهنم گذاشتم و گفتم  ينون تو کهیت هی

 يایصبح باهام نم یبه ترانه گفت ؟يکجا کار دار نیرامت _

 از ساختمون ها یکیبرم سر  دیبا _

 امروز جمعه س _

 گرفت مروین ينشست و برام لقمه  زیم پشت

 کارِ دالرام ، جمعه و شنبه هم نداره _

 :کردم که گفت  یرو جمع م زیداشتم م.  میسکوت صبحونه رو خورد يتو. رو تکون دادم  سرم

 . شهیشلوغ م یلیهفته سرم خ نیاز ا _

 چرا ؟ _

 . شهیم ریهر روز تا برم اونجا و بر گردم د.  میکرد دایگذار پ هیشهرك آماده شده، چند تا سرما ينقشه ها _

 نگاهش کردم یناراحت با

 تنها بمونم ؟ دیبا یعنی _

 کرد يبا موهام باز. آغوشش گرفت  ياومد و سرم رو تو جلو

 خوابم یخونه نگفتم که اونجا م امیشبا م_

 يجلو.  می، حاضر و آماده راه افتاد میدوش گرفت نکهیبعد از ا. نگفتم  یچیرو دور کمرش انداختم و ه دستم

داخل . باز شد کیت يبا صدا زنگ در رو فشار دادم و در. کردم  یشدم و ازش خداحافظ ادهیترانه پ يخونه 

بودم ، از آسانسور  دهیپوش دیو شال سف شلوارزانو با  يتا باال یطوس يمانتو هی. آسانسور به خودم نگاه انداختم 

 در منتظرم بود يترانه جلو. شدم  ادهیپ

 سالم ترانه جون _
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 ي، خوش اومد زمیسالم عز _

 :ترانه گفت. کفشام رو درآوردم.  میهم وارد شد با

 دیاالن رس نیشراره هم هم _

 فقط گلتون کم بود ؟ _

 بــــله _

. اونجا بودن ، به هر دو سالم دادم و کنار ترانه نشستم  یشراره به همراه خانوم.  میرفت ییرایهم به سمت پذ با

 :شراره به خانوم همراهش اشاره کرد و گفت 

 دالرام جون، دوستم غزاله _

 نیا.  دمیکش یکردن ؟ به زور نفس م شیمعرف نیکه به رامت يمون غزاله اه! رفت ، غزاله  ادمیزدن  پلک

 لبم نشوندم يرو يزور يلبخند هیداشت ؟  کاریچ نجایا

 خوشبختم _

 :دستش گرفت و گفت  يهم دست من رو تو ترانه

 زمیزن داداش عز.  نیدالرام ، زن رامت _

با . ، خوب شد من رو زن داداش صدا زد  نمیکرد زن رامت دیخوب شد تاک. کرد  میمعرف ينطوریشد ترانه ا خوب

 .کرد دییترانه رو تا يگفته  نکاریحرف ترانه، شراره هم با لبخند نگاهم کرد و با ا نیا

 خوشبختم دالرام جون _

کردم بدنم  یاحساس م.  کیبار ینیدرشت و ب يفر ، لبا يبا موها یمشک يچشم و ابرو. نگاهش کردم  فقط

،  ادین نیکاش رامت. شد  یم دهیکه داشت خوشگل تر هم د یقشنگ شیخوشگل بود ، با آرا. ده دون دون ش

نکنه . از نوع برخورد شراره و ترانه حدس زدم که دوستش به زور خودش رو دعوت کرده . کمکم کن  ایخدا

خواستم خودم رو تو دل  یم هیاخالق بد که مدام با قهر و گر هیداشتم ؟  ی؟ من چ نهیبش نیرامت يپا ریبخواد ز

لرزش بدنم  دیبا قهیهر وقت اومد سمت من تا چند دق نکهیبراش کرده بود به جز ا کاریمن چ. جا کنم  نیرامت

بود ، دوست  وارید يچشمم به ساعت رو هیچشمم به غزاله و  هی. کرد تا به آغوشش عادت کنم  یرو تحمل م

خوشم اومده چه  کلشی؟ من که دخترم از چهره و ه یکنه چ ياگه غزاله براش دلبر. داشتم کارش طول بکشه 

 شتهعقربه ها مسابقه دو گذا. با همه مردا فرق داره  نیآره رامت... فرق داره  هیبا بق نینه رامت. مرد  هیبرسه به 

. مبل بلند شدم  ياز رو عیزنگ بلند شد سر يصدا یعجله داشتن ، وقت کیبه ساعت  دنیرس يبودن و برا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ٢٥٤ 

 يتو.  دمیو مهرداد نفس راحت کش يبا ورود مهد. رو بکشم  میاسترس لعنت نیرو مشت کرده بودم تا ادستم 

به  رهیرو داشتم که خ یحس زمان. زد یم يبود خودم رو نگاه کردم ، رنگم به زرد ییرایکه کنار پذ يا نهیآ

. شد  میو ن کیساعت . نه از اون هم بدتره .یهست تیو منتظر جواب قبول ینیشیسازمان سنجش م تیسا

... لحنش بودم  رییبه همه سالم داد ، منتظر تغ. که وارد شد نگاهش به صورت من افتاد نی، هم دیرس نیرامت

مبل نشست و دستم  يکنارم رو. کار رو نکرد  نیکنه اما ا یپرس والتر سالم و اح یمیمنتظر بودم با غزاله صم

 دستش گرفت يرو تو

 دالرام حالت خوبه ؟ _

 ومدی یکه از ته چاه در م ییبا صدا. شیبه مهربون... به محبتش ... دالرام گفتن ها عادت دارم  نیمن به ا ایخدا

 :گفتم 

 آره خوبم _

 کرده خیچرا دستت  _

 جمع نگاه کردم ، فقط غزاله حواسش به ما دو تا بود به

 ، دستم رو با آب سرد شستم یچیه _

 شد رهیصورتم خ به

 یستین یخوب يدروغگو _

. دونستم رفتارم زشته اما دست خودم نبود  ینرفتم ، م ییاز کنارش بلند نشدم و جا نیورود رامت يلحظه  از

از اون . رهیگیمن رو م يبردارم جا نیکوتاه چشم از رامت يلحظه  هیکردم و اگه  دایپ بیکردم رق یاحساس م

ترانه نفس راحت  يخروج از خونه  ي هلحظ. نه طعمشون  ادیم ادمیا نه نوع غذ....  دمینفهم یچیه یمهمون

نشون نداد  یبهش واکنش نیآدم که رامت هیمن با وجود  ایخدا.  گشتمیبرم يتازه داشتم به حالت عاد.  دمیکش

 .ازم جدا بشه نیکه رامت يبه روز يپاشم وا یاز هم م نطوریا

** 

 ینم گهیکه عوض شده؛ د شهیم یمدت نیرامت. مشغول بود  يا گهید يشده بودم اما فکرم جا رهیخ ونیزیتلو به

 یگرده از خستگ یهم بر م یگرده ، وقت یبر م ریو شب ها د رهیصبح ها زود م. ذاره  یخنده ، سر به سرم نم

باشه که  یحوصله داره زمان یکه کم یتنها زمان دیشا.  نهیمن بش يحرف ها يبراش نمونده تا پا يحوصله ا

بشم  ییمثل همون زنها ترسهیم دیچرا ؟ شا دونمیزنه نم یام نم نهی، دست رد به س رمیام کنارش آروم بگخو یم
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از  رونیبشم که ازدواج کردن اما به خاطر کمبودهاشون به روابط ب ییمثل زنها.  زدیکه ترانه ازشون حرف م

بار دوست داشتم رابطمون  نیاول يبرا شبید. محتاط  مونیخصوص يتو رابطه  یکنن ، حت یخونه دل خوش م

جلومو گرفت و با اخم گفت تا  نیببره اما رامت نیرو از ب تیمحدود نیکنه ، دوست داشتم ا دایتا آخرش ادامه پ

ترسه ، از  یره ؟ از ترس من م یاش جلو نم ضهی؟ چرا بر اساس غر ستیمرد ن نیمگه رامت.  هیجا کاف نیهم

به نوازشش ادامه داد اما پا  یخوام تموم کن یگفتم که نم یبا ناراحت یوقت شبینکنه ازم خسته شده ؟ د. لرزشام 

 نیکردم هم یاحساس م. باشه يا گهیبه جز من با کس د دمیترس یم. کرد  یم میفراتر نذاشت ، کاراش عصب

 يرو يموهام بوسه بزنه ، از بوسه ها يرو شبرفت هر  یم ادشی گهید.از من شده  نیرامت يمسئله باعث دور

اومدناش و زود رفتن  رید. برد  یخوابش م دیرس یهر شب تا سرش به بالش م. ندارم  ادیرو به  یچیه میشونیپ

به دست  یساعت گوش میهر ن. شد  یشده بودم ، از زنگ زدن هام کالفه م ریبهانه گ. کرده بود  میهاش عصب

 .کرد یم يبا روانم بازگفتناش  "کار دارم  " نیا. کردم  یم سگرفتم و شمارش رو لم یم

خودم  يبشه سوال کنم اما هر بار جلو میتقس نشونیکه قرار بود ب یداشتم زنگ بزنم به ترانه و درباره ارث دوست

طالقم بده ؟  نیبشه و رامت مینکنه ارثشون تقس. من بد قضاوت کنن يگرفتم ، دوست ندارم درباره  یرو م

 یماه چه اتفاق هی نیا!  میو ن ازدهی،  نمک یبه ساعت نگاه م. رمشیگ یناخنم بلند شده ، به دندون م يگوشه 

 دونمیم. کوتاه دو بند تنمه  راهنیپ هیکنم ،  یشکمم جمع م يکرده ؟ پاهام رو تو رییانقدر تغ نیافتاده که رامت

 امیب نیکارام به چشم رامت نیخوام با ا یم. لباس بپوشم  نطوریقبال جرات نداشتم ا دونمی، م ستین یپوشش چیه

 .بشم  يکه براش تکرار يروز زترسم ا ی، م

از سر و روش  یبه صورتش نگاه انداختم ، خستگ. و به سمت راهرو رفتم  دمیاز مبل پر دیچرخش کل يصدا با

 بود ختهیر شیشونیپ يرو شونیموهاش پر.  دیبار یم

 سالم _

 :گفت  یمن سر بلند کرد و با خستگ يصدا با

 سالم _

 راهش قرار گرفتم يجلو

 یِتیچه وضع نیا نیرامت _

 دالرام خسته ام برو کنار _

 با تعجب نگاهش کردم ، قدمام رو بلند برداشتم و بازوش رو گرفتم. دستش کنارم زد  با
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 ساعت چنده ؟ یدون یجواب من ؟ م نهیا _

 دیکش قیرو بست و نفس عم چشماش

 ؟ یفهم یدالرام ، خانومم خسته ام م _

 فهمم ینه نم _

 گذاشت و سمت من برگشت واریرو کنار د فشیک

 ؟ یکار کنم بفهم یچ _

 ؟ يچرا عوض شد نیرامت _

 شد رهیموهاش فرو کرد ، به چشمام خ يرو تو دستش

 کارهام هیبق يکار اضافه رو هیشهرك هم شده  نیشده ، ا ادیکارام ز _

 ؟ يبرات سخته چرا قبول کرد یوقت _

 :کرد گفت  ین رفت و همونطور که دکمه هاش رو باز مسمت اتاقمو به

منه، اگه خودم  يخانواده  يسهمش برا نیشتریشهرك ب نیخوام کار کنم ؟ ا ی، بگم نم گهیمرد د يکار برا_

 .هممون بهتره  يناظرش باشم برا

 .رو برداشتم و خاموشش کردم  ونیزیتلو کنترل

 يتو اصال به من توجه ندار ؟ينطوریا_

 شد رهیمن بهم خ يجمله  نیا با

 توجه ندارم ؟ دالرام من به تو توجه ندارم ؟ _

 شدم رهیاتاق شدم و به چشماش خ وارد

 ينه ندار _

 امیاما دوست نداشتم کوتاه ب دمیاز نگاهش ترس. بودم  دهیچسب واریرو بهم رسوند ، به د خودش

 ؟ینیب یم یچ يتوجه رو تو _

 ؟ هیمنظورت چ _

 داد هیکنار سرم تک وارِیرو به د دستش

 ؟ يشد یعصب ينطوریا یبش تیخوام اذ ینم نکهی؟ آره ؟ به خاطر ا شبهیبه خاطر د _
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 نگاه کردم واریرو برگردوندم و به د سرم

 نه _

 دستش گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنم يام رو تو چونه

 جبران کنم برات ي؟ دوست دار یناراحت شبیپس درست حدس زدم ، به خاطرِ د _

 ش گذاشتم و هلش دادم نهیس يرو دستمو

 یکن یسر هم م يزیچ هیخودت  يتو ؟ برا یگ یم یچ _

 دیکش نیینمونده بود ، دستش رو باال آورد بند لباسم رو پا نمونیب يفاصله ا چیه. شد  کیبهم نزد گهیقدم د هی

 :به چشماش که مهربون نبود نگاه کردم ، با ترس گفتم . 

 نیمترا _

 ؟ يخوا یمگه خودت نم _

 رو گرفتم ، با خشونت دستمو پس زد دستش

 میدر کن ی، بذار با هم خستگ یفهم یگم خسته ام نم یبهت م _

 کرد یداد و به چشمام نگاه م یدستش رو حرکت م. شد  ی، بدنم مور مور م دیپاهام کش يرو رو دستش

 بسه نیرامت _

 رو بسه یکنم ، چ یتازه دارم شروع م _

 .بود  يجد يا گهیاز هر وقت د شتریب. بود  يجد. سمت کمربند خودش رفت  دستش

 زد مهیتخت گذاشت ، روم خ يکرد و رو بغلم

 ؟ میبر شیچرا دوست نداشتم تا آخرش پ یدون یم _

 کردم یترس نگاهش م با

و باز به روز  یتحمل کن رو کیدرد کوچ هی نکهیاز ا دمیترس یم.  دمیترس ی، از ترست م دمیترس یچون م _

 ياولت برگرد

 :کنار گوشم گفت .  دیکش ی، به بدنم دست م دنمیکرد به بوس شروع

 بگو غلط کردم تا ولت کنم _

 رو از تنم در آورد و باز تکرار کرد رهنمیپ. رو بستم  چشمام

 دالرام بگو غلط کردم _
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 :آروم گفت  دیسکوتم رو د یوقت

 شروع کنم بگو نکهیقبل ا. کنم  یولت نم یکن هیدردت گرفت گر.  ستایقبل ن يدالرام امشب مثل شبا _

 :کالفه گفت . شدم  رهیاما از رو نرفتم ، به چشماش خ.  دمیکه شن ییاز حرفا دمیلرز یم

 یخودت خواست_

 يکاش رو يا. کردم  ینم يکاش لجباز يرفتم ، ا یم رونیکاش از اتاق ب يگفتم غلط کردم ، ا یکاش م يا

 "آه "که فقط شد به  گهیکاشِ د يو هزاران ا دمیکش یاعصابش خط نم

دندونام . شد یرفت حالم بدتر م یجلوتر م یکه دوست داشتم اما هر چ يزیبود ، چ شهیرابطمون مثل هم اول

در باز  هی، جلوم  دمید یچشمم نم يرو جلو نیرامت. هم قفل شده بود و لرزش بدنم به شدت باال رفته بود  يرو

حالت بهش  نیتر انهیکه به وحش دمیرو د يسر خم کردم و دختر... مطلق  یکیتار هی. بود که واردش شدم 

آرزو داشتم ...  دیچیپ یگوشم م يدختر تو يها هیگر... نشون بدم  سیعکس انداختم که به پل... شد  یتجاوز م

 .کشتم  یچاقو داشتم تا اون مرد رو م هی

صداش . بود  دهیحالم ترس دنیاز د نیرامت. کردم بدنم منقض شده  یخودم اومدم ، حس مبه  نیرامت یلیس با

 قیبه خودم اومدم ، نفس عم.  دیصورتم کوب يچشمام بود ، دوبار تو يفقط حرکاتش جلو دمیشن یرو نم

 .تخت پناه بردم  يبا ترس نگاهش کردم و به گوشه .  دمیکش

 

 :نیرامت

پتو رو .  دمیشلوارم رو برداشتم و پوش عی، سر دیلرز یخودش مچاله شده بود و متو . دالرام نگاه کردم  به

 دمیچیپتو رو دورش پ. برداشتم و به سمتش رفتم 

 دالرام _

 :، دستش رو جلو آورد و گفت  دیلرز یسرش هم م یحت

 بهم دست نزن _

 باشه _

 داد زد یعصب. پتو رو درست کنم  خواستم

 دست نزن... بهم دست نزن  _

 زنم ، آروم باش یباشه چشم دست نم _
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 جلوش نشستم. بلوز و شلوار درآوردم  هیسمت دراورش رفتم و  به

 رو تنت کن، باشه؟ نایا رونیب رمیمن م زمیعز _

تاط مح شهیاز هم شتری، من که ب اوردمیسر در نم. در نشستم  ياز اتاق خارج شدم و روبرو. سر تکون داد فقط

غرق  دمیفهم یاز نفساش م شیاز همراه. بره  یکردم داره لذت م یرفتم ، حس م یم شیداشتم آروم پ. بودم 

تو  رتریلحظه د هی،  دمیکش رتمصو يکرد ؟ دستم رو رو يخودش چه فکر شیشد ؟ پ یدونم چ یلذته اما نم

در  رهیدستگ يبود ، دستش رو دیکردم ؟ لباس پوش یکار م یصورتش زده بودم تشنج کرده بود اونوقت چ

 نشست که از جا بلند شدم

 ؟ یکن یکار م یچ _

 کرد ینگاهم م دهیداده بود و با رنگ پر هیتک واری، به د دیلرز یم هنوز

 خوام بخوابم یم _

 ؟ يدار کاریدر چ نیبرو بخواب ، با ا _

 خوام در رو ببندم یم _

 ؟ یبکن کاریچ ي، درو ببند یکن یم خودیب _

 دستش فشار داد يرو تو رهیدستگ

 بشم یعصب نیاز ا شترینذار ب. میشناس یشکنمش خودت خوب م یبه خدا م يدرو ببند نیدالرام ا _

 و با فاصله ازش نشستم دمیش شروع شد ، به موهام دست کش هیگر. نشست  نیزم يرفت و رو عقب

 گهیبگم بهت ؟ بگم اشتباه کردم خوبه؟ بگم د یآخه ؟ چ يکار دار یدر چ نی، خانومم برو بخواب با ا زمیعز _

 ؟یشیشه آروم م یتکرار نم

 :هق هقش گفت  ونیم

 بره یخوابم نم يطور نیا _

 یسر خودت آورده باش ییکنم که نکنه بال یمن سکته م ياون طور _

 .رو از روش برداشتم دیسمت در رفتم و کل به

 برو بخواب. بندم  یتا نصفه م ایب _

چند وقت  نیا يها یخواب یو ب یاز خستگ. صدا داخل اتاق برم  نیمبل نشستم تا با کوچکتر نیکترینزد يرو

 میشد یهم آروم م شیو پ میبا هم بود شهی، من کجا اشتباه کردم ؟ ما هم جمیهنوز هم گ. سوخت  یچشمام م
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هم قفل  يبود و دندوناش رو براش سخت بود ؟ چهره اش قرمز شده رششیانقدر پذ کمیحرکت کوچ هی یعنی، 

به ! کردم  یخودش رو سفت کرده بود به خودم شک کردم ، مگه داشتم بهش تجاوز م يبه قدر. شده بودن 

 !نصف شب  میساعت نگاه کردم سه و ن

 هیتوجه بودم اما منم آدمم مگه چقدر توان دارم ؟  یمدت بهش ب نیقبول دارم ا. بره  یترسم مگه خوابم م از

ذوق و شوق  یبا کل. کنم  هی، مسافرت استانبول رو بهش هد میکه نرفت یماه عسل يگرفتم برا میتصم شیماه پ

ماه  هی نیا. و برگشتمون با اونا باشه  تاز تور ها هماهنگ کردم که فقط رف یکیرزرو کردم و با  تیرفتم بل

. کرده بود  میدالرام عصب يها يریه گبهون نیبتونم کارها رو سر و سامون بدم ، ا دیفشرده کار کرده بودم تا ع

 .ذاشت  یبرام نم یمجتمع هم وقت هیبرج و  هیساختن شهرك به کنار  يزد ، کارا یهر روز صد بار زنگ م

 ...تا آرومش کنم اما ششیدر اتاق نگاه کردم ، دوست داشتم برم پ به

کوتاه  گهید نباریکرد اما ا میراض یموضوع سطح هیبا  هیمشکلت چ دمیهر بار پرس.  ایبار کوتاه ن نیا نیرامت

 دی؟ حتما با ستیبس ن... باهاش رفتار کنم ، چقدر سکوت  گهیجور د دیاما از امروز با ستمیاهل قهر ن.  امینم

همه آدم  نیتو ا. مشکل طالقش بدم ؟ عمرا  نیا اطرواقعا حاضرم به خ! از هم بپاشه تا زبون باز کنه  مونیزندگ

از .  ستین یکیمشکلش هم مشکل کوچ نیخوام اما ا یهست که م یهمون. کردم  دایرو پ یکید سال بعد از چن

 .میزن یاول درجا م يخونه  يگذره و ما هنوز تو یسه ماه م بایازدواجمون تقر

 نجایتنهاش بذارم برم سر کار؟ دلم ا يچطور. بود  دهیدرو باز کردم ، خودش رو جمع کرده بود و خواب آروم

 . کنهیکار م یچ ستیحالش تنهاش بذارم معلوم ن نیکنم با ا لیزنگ بزنم امروزو تعط دیبا.  مونهیم

 وارید يکه رو مونیبه عکس عروس. آروم بشم  کمیدم کنم بلکه  يسردردم چا يسازو روشن کردم ، برا يچا

 يبا قدما. شگل شده بود چقدر اون روز خو. بودم ؟ نه ، من دالرام رو دوست دارم  مونیبود نگاه کردم ، پش

دالرام بودن ،  يهمشون عکسا.  مبود نگاه کرد وارید يکه رو ییآهسته وارد اتاق خوابمون شدم و به عکسا

اون روز چقدر . لبم نشست  يرو يبود ، لبخند ریشال حر هیکه تنها پوشش  یعکس. عکس زوم کردم  هی يرو

کنم  يکار دمیترس ی، م دمشیپرست یکامال برهنه جلوم بود داشتم م یوقت.  رمیخودم رو بگ يسخت بود جلو

کردم که قبال انجام نداده بودم  یرو م ییبار کارا نیاول يبرا یتر شد ، وقت قیلبخندم عم. که ازم ناراحت بشه 

 .کرد به چشمام نگاه نکنه  یم یاز خجالت سرخ شده بود و سع. ش با مزده بود  افهیق
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 نیآروم باال سرش نشستم ، اگه ا. شده  نطوریسرش آوردن که ا ییتخت نگاه کردم ، چه بال يدالرامِ رو به

بشم ،  کشینزد دیبه بعد نبا نیاز ا. ترسش خراب کرد  نیکردم اما ا یرو براش قشنگ م شبیترسش نبود د

 زبون باز کنه دیبا. شم  ینم کشیاگه التماسم کنه نزد یحت

 کاربر انجمن یگدلیشته بفر|ساکتـ يو نقد لبـ ها یمعرف

** 

شده اما  داریب دمیدالرام فهم يپا ياز صدا. کردم  یم یپاهام گذاشته بودم و نقشه ها رو بررس يتاپم رو رو لپ

از . خودم رو گرفتم  ينه ؟ جلو ایحالش خوبه  نمینشون ندادم ، دوست داشتم نگاهش کنم بب یواکنش چیه

 یلیخ.خوردنش نداشتم يهم برا ییاشتها چیبه آشپزخونه رفته، صبحونه نخورده بودم اما ه دمیظرفا فهم يصدا

که  یتا االن فقط به آهنگ شبیاز د.دمیترس یهم م دنیکردم که چشمام قرمز شدن اما از خواب یخوب حس م

 .گوش داده بودم ومدی یبه حال و روزم م

گذره ،  یم یذهنم چ يدوست داشتم دالرام بفهمه تو .آهنگ رو پخش کردم و صداش رو بلند کردم  دوباره

چقدر بگم حرف  گهید.استفاده کنم  يا گهیاز روش د دیکنه با یکارام و نگاهم درك نم يحرفم رو از رو یوقت

 . دیآهنگ حرف دلم رو فهم نیبا ا دیبزن ؟ بذار شا

 خونه تو رو نیا

 قشنگ تو رو حس

 داره نرو کم

 نشــو وونهید

 نشــو وونهید

 روزو شب تو هر

 سر نکن هیگر با

 من عاشـــقتم که

 ـــنیترسم از ا یم

 مطلق تو سکوت

 بزن یو حرف ایب

 غم نهمهیرها کن از ا منو
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 خونه تــو رو نیا

 قشنگ تــو رو حس

 داره نــرو کم

 نشو ــوونهید

 نشو ــوونهید

 روز و شب تو هر

 سر نکن هیگر با

 من عـــاشقتم که

 نیترسم از ا یم

 مطلق تو سکوت

 بزن یو حرف ایب

 غم نهمهیرها کن از ا منو

 هوا یشب ب هیکه  نیا تا

 غرق بارونت شدم من

 اسی يعطرت بو يبو با

 خود شدم من از خودم یب

 شدم یم داریب هیو با گر دمیخواب یم هیگر با

آهنگ رو . زنگ خورد  میگوش. ، دستم رو مشت کردم تا واکنش نشون ندم  کنهیم هیداره گر دمیصداش فهم از

 بود يقطع کردم ، مهد

 سالم _

 ؟یی، کجا بیغا نِیسالم داداش رامت _

 خونه ام _

 لحنم شوکه شد از

 افتاده ؟ یاتفاق _

 دمیکش قیعم نفس
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 خسته بودم ، خونه موندم استراحت کنم. نه  _

 شد ؟ یها اوک طیبل _

 آره _

 ؟ یِک يبرا _

 هفته هی ياز اول بهار ، برا _

 شده ؟ يزی، چ یستیخوب ن نیترام _

 شده باشه يزیچ دینه مگه با _

 خونتون میایسر م هیباشه ، بعد از ظهر با شراره  _

 گل کرده ؟ تیفضول يمهد _

 تا بعد _

 :به دالرام نگاه کنم گفتم نکهیدلم بذارم ؟ بدون ا يکجا نوی، ا دمیپوف کش هی. رو قطع کرد  یگوش

 .چشمت گود افتاده  ریکرم بزن ز هی، به صورتت  نجایا انیو شراره م يبعد از ظهر مهد _

منتظر بودم ، منتظر بودم دالرام دهن . دادم  یانجام م منیاتاق نشدم ، کارام رو داخل نش یکیقصد وارد اون  از

 تیوضع نیکردم اما از ا یم يرو ادهیدونم داشتم ز یخوردم ، م يحاضر زیچ هینهار رو . باز کنه و حرف بزنه 

 يبا صدا. در داخل اتاق رو نگاه کردم ، دالرام هم حاضر بود  يدوش گرفتم و از جلو هی. سته شده بودم خ

 در رو باز کردم فون،یآ

 دیی، بفرما نیسالم خوش اومد _

 .رو ازش گرفتم  کایدست دادم و ن يمهد با

 دییبفرما _

کرد و  یاحوال پرس یمیصم یلیدالرام هم اومد و خ مینیبش نکهیقبل از ا. کردم  شونییراهنما ییرایسمت پذ به

 .بهانه مادرش رو گرفت و به بغل شراره رفت  کاین. کنار شراره نشست

 چته ؟ نیرامت _

 ختمیشده که بهم ر يزیچ هیدونست  یم. نگاه کردم  يمهد به

 کرده میشده ، عصب ادیکارا ز _
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 هست ادیکارات ز یپروژه ، به اندازه کاف نیا يذاشتن رو یتو رو م دیمن به بابا هم گفتم نبا _

 یآخرش ضرر م یباال سر پروژه نباش.  ارمیخودم سر در م شهیکه م ییها نهیبهتره ، حداقل از هز ينطوریا _

 .یکن

 چشماتم خون افتاده يالغر شد یلیبه خودت هم برس ، خ _

 

آروم گفتم  يفکر کردم و با صدا کمی.  دمیپرس یم ياز مهد دیبا. رو برداشتم و روشنش کردم  ونیزیتلو کنترل

: 

 ؟ يروانشناس خوب سراغ دار يمهد _

 شد رهیخ ونیزیکرد و به تلو اخم

 ؟ يخوا یخودت م يبرا. آره  _

 اوهوم _

 . سمیشمارش رو برات بنو اریبرگه ب هی _

 هی. دادم  يدو به دست مه دمیکش رونیب يرفتم و از کتابخونه دفترچه ا منیو نش ییرایپذ نیب يراهرو به

 :شماره نوشت و گفت 

 .نوبتت بشه  یک ستیچون سرش شلوغه معلوم ن ریزودتر وقت بگ _

 باشه _

 .راحت تر بودن  ينطوریکارشون مشکل نداشتم به هر حال ا نیرفتن ، با ا منیو شراره به سمت نش دالرام

 ؟ يدست به کار نشد _

 نگاه کردم يتعجب به مهد با

 ؟ یچ _

 :لبخند گفت  با

 ؟ يبابا شدن دست به کار نشد يبرا _

 . میبا هم داشته باش میتون یرو هم نم یرابطه معمول هیسر دالرام ما  يبابا شدن فدا. رو دلم گذاشت  دست

 زوده یلی، خ مینه تازه ازدواج کرد _

 و سه سال یتو س يریم يدار نیرامت _
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 یدرد م یلیسرم خ. موضوع رو نداره  نیا رشیپذ یآمادگ ایدزو نیکردم دالرام به ا یاحساس م. کردم  سکوت

بعد . امروز دالرام رو تنها بذارم  دمیترس یم. هم بذارم  يموند بلکه بتونم چشم رو یم نجایکرد ، کاش شراره ا

 شیو شماره دکتر رو گرفتم ، با منش تمبا رفتنشون به تراس رف. به خونشون رفتن وهیو م ياز خوردن چا

 .افتاد  ندهیهفته آ يهماهنگ کردم و نوبت من برا

 رو گرفت ، نگاهش کردم نمینشستم که دالرام آست یداشتم م.شدم  کیتراس خارج شدم و به مبل نزد از

 ؟يدار يکار _

 :گفت دمیشن یکه به زور م ییبهم انداخت و با صدا ینگاه میپا و اون پا کرد ، ن نیا

 دیببخش _

 مدیبه سمتش چرخ کامال

 رو ببخشم ؟ یچ _

 شبیبه خاطر د _

سر  طنتشیش یبود ، گاه تیهمراه با معصوم شیخوشگل. به نظرم واقعا خوشگل بود. چهره اش نگاه کردم  به

 :لحن ممکن گفتم  نیاحساس تر یبا ب. کرد  یباز م

 ببخشم ؟ دیکدوم کارت رو با _

 دستش گرفت يشستش رو تو انگشت

 دادم ریگو من بهت  يخسته بود نکهیا _

مبل  ي، دستش رو گرفتم و رو دمیکالفه پوف کش. کنه  یعوض م تیاهم یهم داره موضوع رو با مسائل ب باز

 مبل روبروش نشستم يرو. نشوندم 

سرم شلوغ بود که غذا  يمدت به قدر نیحق با تو ِ ، من ا.  ستمیدادنت ناراحت ن ریدالرام من اصال بابت گ _

 ...رفته اما  ادمیخوردنم هم 

 و ادامه دادم دمیموهام دست کش يسرمو تکون دادم ، تو. دیراحت کش نفس

 ينبود يعاد شبیدالرام د _

 .بده  حیخواست توض یبه چهره اش نگاه کردم ، هنوز نم. بود  ریپوست کنار ناخنش درگ با

 !دالرام  _

 رو بلند کرد و بهم نگاه انداخت سرش
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 خوام یم حیتوض _

حرف  دیبود ؟ چرا نبا یسکوت چ يروزه  نیدادم ، ا یتکون م یپاهام رو با حالت عصب. شد  ریه زسرب دوباره

 بزنه ؟

بوسه باشه  هیخواد  ی، حاال م امیسمتت نم گهید یکه حرف نزن يتا روز. دالرام بذار اتمام حجت کنم باهات  _

 . گهید زیهر چ اینوازش  ایخواد با حرفام آروم شدنت باشه  یم

 کرد یکارش داشت اعصابم رو خرد م نیهم به سکوتش ادامه داد و ا باز

خودت هم خوب  رمینبودم که به زور بکارتت رو ازت بگ نی؟ دالرام من دنبال ا یحرف بزن يخوا ینم _

و  یگرفت چون زنم ینم رادیهم به کارم ا یو کس يمن بود يکاره بودم سه ماه تو خونه  نیکه اگه ا یدونیم

 . ستمین یروان ضیداشتم ، اما قبال هم بهت گفتم من مر یرو از لحاظ شرع کار نیحق ا

 و ادامه دادم دمیلبم کش يرو رو دستم

 دیبهت هشدار دادم که شا یباهات حرف زدم ، وقت ياونطور یدالرام وگرنه وقت یخواست یخودت م شبید _

کار کردم  یبود ؟ مگه چ یدالرام اون سفت شدنت چ.  يکارو نکرد نی، اما ا يزد یدرد داشته باشه جا م یکم

 .اشتباه از من بوده ، بگو بذار بدونم  دیشا ؟يکه خودت رو جمع کرد

 ساکت نشسته از جا بلند شدم دمید یوقت

 .شه  یعوض نم يزیچ چیسکوتت ادامه داشته باشه ه نیا. من حرفام رو زدم ، برو خوب فکرات رو بکن  _

 :وم گفت بود ،آر نییپا سرش

 خوب شم دمیقول م.  میدیبار بوس نیاول ای یدستم رو گرفت یقبل بودم مثل وقت يمثل دفعه ها _

باشه اما  نییداشتم پا یکه سع ییبا صدا.  دمیکش یقیرو بستم و دستم رو روشون گذاشتم ، نفس عم چشمهام

 :موفق نبودم گفتم 

. دوباره امتحان کنم ؟ حرفشم نزن  یگیبعد م یج کنکم مونده بود تشن شبید. دالرام من حرفام رو زدم  _

 یکن یم یکی دنیموضوع رو با بوس نیکنم ؟ تو ا يمگه مغز خر خوردم با روح و روان تو و با اعصاب خودم باز

؟ اگه فرداش حامله  يرو دار ها نیا رشیپذ یکار کنم ؟ تو اصال آمادگ یمن چ ي؟ اگه بعدش افسرده شد

 ؟ هان ؟ یقبول کن یتون ی، م يشد

زانو جلوش نشستم و با  يرو.  دیکش یاعصابم خط م يحرف نزدن ها داشت رو نیواقعا ا گهیساکت شد ، د باز

 :گفتم  يلحن آرومتر
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 . میکن دایتا براش راه حل پ هیبگو دردت چ ؟يریگ یم یکه الل مون یترس یم ی؟ از چ یزن یچرا حرف نم _

 دمیپوف کش یفگاشکاش نگاه کردم و از سر کال به

گم مشکل تو،  ینم. ؟ مشکلمون  یفهم ی، م میزن یدرباه مشکلمون حرف م میدار میدالرام دو تا آدم بالغ _

کدوم .  يتونم باهات ارتباط برقرار کنم ، بگو کدوم قسمت کارهام رو دوست ندار یواقعا منم که نم دیشا

.  یرفتارها نداشت نیاز ا! دالرام  می؟ ما قبلش هم با هم بود یختیبه هم ر نطوریکنه که ا یم تتیقسمتش اذ

 ازت خواستم ؟ يزی؟ من به زور چ یداشت یحس نیواقعا همچ! کردم  یانگار داشتم بهت تجاوز م شبید

از  شهیزنمه، مگه م. کنارش نشستم و تو آغوشم گرفتمش ، نتونستم تحمل کنم . کالفه ام کرده بود  اشکاش

 دینزدم ، با یحرف گهید. موهاش فرو کردم  يحت نشم ؟ کش موهاش رو باز کردم و دستم رو تونارا شیناراحت

 ... دیاب. لباش برداشته بشه  ياز رو دیمهر سکوت با نیا.  ادیبا خودش کنار ب

 

 :دالرام

 يهفته به حرفا هی نیتو ا. فهمم ینم یچیکنم ه یبه سطرهاش نگاه م یدستم گرفتم اما هر چ يتو یکتاب

 يتو. کوتاه اومد  شهیاز من نخواست، هم يزیوقت به زور چ چیه... کردم ، اون حق داشت  یفکر م نیرامت

 يهر شب کنارم سر رو.  ومدینکوتاه  نباریاما ا... بگه و من ناراحت بشم  يزیچ دیترس یم زدیکه م ییحرفا

حواسش  دونمیم. داد  یرو گوش م آهنگ هیهر روز ... من رو تو آغوشش راه نداد  گهیذاشت اما د یبالش م

از دم ...  ادشهیتمام اتفاقات مربوط به من رو  خیتار یفهمم که حت یم میلوازم خصوص دیبهم هست ، از خر

بود که هم  نیبهش بگم ؟ مگه جز ا دیبا یچ...براش مهمم  هنوز دمیباال سرم گذاشت فهم روزیکه د يکرده ا

جوك به  هی یکه وقت نهیصحبت کردن از مدرسه اخراج شد ؟ مگه جز ا نیدوران مدرسه ام به خاطر هم یکالس

 یکه وقت نهیزد ؟ مگه جز ا یلیکردم مادرم به صورتم س یرو درك نم شیمعن یمادرم گفتم که اون زمان حت

رو  نایبره ، مب هیسراغ پسر همسا نکهیا يمزاحمش شده و زن عمو به جا هیبه زن عمو گفته بود پسر همسا نایمب

که دوست مامان به همسرش گفته بود دوست نداره باهاش باشه و  نهیو هفته تو خونه حبس کرد ؟ مگه جز اد

به  اجیبه مادرش گفته بود تو سن ازدواجه و احت هیکه دختر همسا نهیشوهرش طالقش داده بود ؟ مگه جز ا

که تو جامعه ما دختر  نهیچسبوندن ؟ مگه جز ا شیشونیمحبت جنس مخالف داره و انگ خراب بودن رو به پ

به بدن  تونهیموهاش رو بپوشونه اما مرد م دیکه زن با نهیبپوشه تا چشم مردها هرز نره ؟ مگه جز ا سهیک دیبا

زن خراب اما اگه  شهیدارم م ازیزن به شوهرش بگه ن هی اگهکه  نهیشهر دست بکشه ؟ مگه جز ا يتمام زن ها
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 یبه حرف من توجه م یداد؟ ک یم تیبه حق من اهم یو واجبه تا رفع بشه ؟ ک ازین شهیمرد به زنش بگه م

 ؟ دیرس یبه داد من م یکرد ؟ ک

 يرابطه ا نینکنه با هم همچ گهیو م ادی؟ م دهینشون م یداد چه واکنش يد یبهم س الدیبگم م نیبه رامت اگه

اگه . تو اون خونه  یاز خودت بود که رفت کرم گهی؟ م گهیم یچ دمید انهیاگه بهش بگم تجاوز وحش.  نیداشت

؟  گهیم یبدنم رو لمس کرد چ يقسمتها نیحساس تر مینشستم مرد بغل دست یتاکس يتو یبهش بگم وقت

 . يافتضاح بود و خراب بود پتیت گهیم

بگم  ی؟ چ هیدونم مشکلم چ ینم یدونم چمه ؟ وقت یخودم نم یبگم وقت یچ. رو بستم و کنارم گذاشتم  کتاب

 يازم دورتر شد ، به خاطر رشته  یکرد ؟ به خاطر چ يشدن بهم ازم دور کینزد يمادر خودم به جا یوقت

 یپزشک يشاخه ها ریبرم ز نبودم اما مامان و بابا دوست داشت یمن عاشق عکاس. که دوستش داشتم  یلیتحص

بودم همه جمع شدن و گفتن تو سن  شده ریکه گوشه گ یبگم ؟ وقت یچ. ممیتصم نیراه افتاد سر ا ییچه دعوا.

 يکنم که چرا به جا تیکنم ؟ به کدوم دادگاه شکا تیبگم ؟ از کدوم شکا یچ.  یِعیطب زایچ نیبلوغه و ا

 فیوقت دختر رو لط چیاگه خدا بودم ه. رو جمع کنن شهرم يمن نرفتن تمام مردا یِشونیبرچسب زدن به پ

 .تا با نگاه هرز رفته نگاهش نکنن . نشه  تیاذ نهمهیکردم تا ا یخلقش نم بایوقت ز چیه. کردم  یخلق نم

تخت تکون  يهفته که گذشت از رو نیبود اما مثل ا نیقفل نشونه اومدن رامت يتو دیچرخش کل يصدا

اما من جرات . حق داشت ؟ آره . خواست  یم حیخواست ، ازم توض یازم حرف م. نخوردم ، به استقبالش نرفتم 

گناه کردم و مجازاتم  بزنمداده اگه حرف  ادمیکه ساکت بودن و خفه شدن رو  يم ، تو جامعه احرف زدن ندار

 سرش رو داخل اتاق کرد. سنگساره 

 سالم _

به آشپزخونه رفتم و غذا رو . مهربون بود ، جوابش رو دادم  شهیخسته بود اما مثل هم. صورتش نگاه کردم  به

انداخت  ینشست و به چهره ام نگاه زی؟ پشت م يفکر بود ، چه فکر يوت.  ادی، منتظر شدم تا خودش ب دمیکش

 .شدم  ریسربه ز. 

 يدیکه زحمت کش ی، مرس ادیبه نظر که خوشمزه م _

 .شد ، نظرم براش مهم بود  یمن هنوز برام ارزش قائل م يبعد از اون خراب کار. مودب بود  هنوز

 نوش جان _
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بعد از شستن ظرفا داشتم . رفت  منیبلند شد و به نش زیبالفاصله از پشت م نیو رامت میسکوت غذا رو خورد تو

.  دمید یحرکت رو ازش م نیبار بود ا نیاول. گوشش هدفون گذاشته  يتو نیرامت دمیگشتم که د یبه اتاق برم

 .شونه باال انداختم و به اتاق رفتم 

 

 :نیرامت

 داخل دییبفرما. مجد  يآقا _

 .به در زدم و وارد شدم  يبا دست تقه ا. بلند شدم و به سمت در رفتم  یصندل ياز رو نگاه کردم و یمنش به

 سالم آقا دکتر _

 دییسالم بفرما _

 رفتم و باهاش دست دادم جلو

 .مجد هستم  _

 :با لبخند گفت . من جا گرفت  يوسط اتاق اشاره کرد و خودش هم روبرو يمبلها به

 شنومیبتونم کمکتون کنم ، م دوارمیام _

 پا و اون پا کردم و بهش نگاه کردم نیا

 مشکل همسرم اومدم يمن برا تشیواقع _

 :رو باال داد و با لبخند گفت  ابروهاش

 پس خودشون کجا هستن ؟ _

 دمیکش قیدادم و نفس عم سرتکون

 .که چرا تنها اومدم  دمیم حیبهتون توض. من خودم وقت گرفتم  _

 اشمرو از تنم درآوردم تا راحت ب کتم

، به مدت دو ماه هم عقد کرده  میخودمون هست یکه سر خونه و زندگ شهیمن و همسرم سه ماه م تشیواقع _

 .موضوعه  نی، مشکل من هم هم میاز نوع مرسومش رو نداشت یمدت رابطه جنس نیا يتو.  میبود

 از نوع مرسوم ؟ یچ یعنی؟  نیبد حیواضح تر توض شهیم _

 بدم حیاز اول توض دهیاگه وقتتون اجازه م _

 . میاالن که ساعت آخر و بعد از شما مراجعه کننده ندار. بله حتما  _
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 صورتش نگاه کردم و شروع کردم به

 يخودم رو با درس و دانشگاه و کار کردن مشغول کردم و رابطه ا شتریسالها ب نیا يتو. و دو سالمه  یمن س _

از زنها متنفر  دمید شونیکه از ا يکه با رفتار ومدی یشم مخو یخانوم هیاز  یزمان. با جنس مخالف نداشتم 

 .من دامن زد  یِمنف دید نیالبته نا گفته نمونه که جامعه و روابط آزادش هم به ا. شدم 

 کدوم مشکل جامعه ؟ _

 .دادن یقرار م ونیآقا اریراحت خودشون رو در اخت یلیکردن و خ یدختر ها خودشون رو حراج م نکهیا _

 :تکون داد و گفت  سر

 نیادامه بد _

 یزمان يتو اون دوره .  رهیبهم تعلق نگ یارث چیکرد تا ازدواج نکردم ه تیپدربزرگم فوت کرد و وص نکهیتا ا_

همسرم هم . کرد یهم همسرم رو معرف شونیاز دوستانم مشورت کردم و ا یکیبا . داشتم  اجیواقعا به پول احت

 خواست ازدواج کنه ینم

 :شد و با بهت گفت  شتریتعجبش ب بار نیا

 خواستن ازدواج کنن؟ یموضوع جالب شد ، چرا نم _

بر پا شده بود ، من  شونیلیرشته تحص يبرا یشگاهینما.  دمیدانشگاهشون د يرو تو شونیبار ا نیمن اول _

 .اشت هاش فرق د یهمسرم با تمام همکالس يعکسا.  میرفت شگاهیهم به همراه همون دوستم به اون نما

 :حرفم گفت  وسط

 از چه نظر فرق داشت ؟ _

 .دخترا بود  يپسرا برا يمزاحمت ها ایدختر و پسر  نیدرباره روابط ب _

 رو باال انداخت و با تعجب بهم نگاه کرد ابروهاش

 ن؟یعکسا رو سوال نکرد لیشما دل _

اون خونه  ي، دالرام هم گفت تو میتابلو جلب شده بود و درباره اون تابلو ازش سوال کرد هیتوجه دوستم به  _

 .شد  یتجاوز م یبه کس

 پاهاش گذاشت و به جلو خم شد يساعدش رو رو دکتر

 خب؟. جالبه  _
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. درباره ازدواج بهش اصرار نکنن و من هم دنبال ارثم بودم  گهیخانوم دنبال مهر طالق بود تا خانوادش د نیا _

لرزش . ترسه  یبا من م یینداره از تنها يهمسرم حالت عاددوران عقد متوجه شدم  ياما من تو میعقد کرد

 دیکردم شا یفکر م لیاوا.  شدن یم خیدستاش . شد  یعرق م سیخ شیشونیبود و پ ادیدستش به شدت ز

دستش  نکهیا يبرا لیاوا. راحت شد  المیکه برام آورد خ یخودش هم مورد تجاوز قرار گرفته اما با برگه سالمت

واقعا از حالتش وحشت  شیکرد اما هفته پ یم دایبوسه من لرزش پ هیبعدش از  دیترس یم به شدت رمیرو بگ

 کردم

 چطور ؟ _

 :گفتم هیبعد از چند ثان.پوست لبم رو کندم .  دمیصورتم کش يرو رو دستم

 خواستم فراتر بره یخودم نم. ما در حد نوازش بود  ي، رابطه  میما قبال هم رابطه داشت _

 ؟ نیخواست یچرا نم _

 دادم خودش بخواد یم حیترج. نبود  يحالت هاش عاد _

 تکون داد و به چشمام نگاه کرد سر

 ؟ نینوازش داشت يدر چه حد _

 .دیرس یگفت همسرم با همون نوازش و حرف زدنم به آرامش م شهیاواخر م نیا _

 نیادامه بد _

توجه هستم ، منم احساس کردم از  یهش بکرد که ب لهیبرگشتم بهم پ یخسته بودم وقت یلیخ شیهفته پ _

 . هیناراض میکه شب قبل داشت يرابطه ا

 ابروهاش نشست نیب اخم

 ؟ نیداشت يمگه چه نوع رابطه ا _

 رو نداره شیدونستم هنوز آمادگ یم. برم  شیخواست تا آخر پ یبود اما دالرام م شهیمثل هم _

 ؟ دیدونست یاز کجا م _

 دایپ يلرزشش تموم بشه و حالت عاد نیصبر کنم تا ا دیداره و من با یهنوز زمان شروع رابطه لرزش کم _

 .کنم  شتریکنه تا من بتونم نوازشم رو ب

 خب ؟ _
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،  شمینم الیخ یمثل قبل ب گهیدرد داشته باشه و د یکم دیمنم با اعصاب خرابم بهش هشدار دادم که شا _

قبول کرده که بعد از سه ما مثل همه زن و  گهیخودم گفتم د الیمنم به خ.  ومدیتاه نچشمام نگاه کرد و کو يتو

 ...اما  میشوهر ها باش

 موهام فرو بردم يتا دستم رو تو دو

منم .  دیشن یصدام رو نم دید یبود، انگار من رو نم دهیاما تو اوج رابطه بدنش سفت شد و فکش بهم چسب _

 دمیتو صورتش کوباز شوك خارج بشه  نکهیا يبرا

 بود ؟ یحالت از رابطه راض نیقبل از ا _

 . یخشونت چیرفتم بدون ه شیپ شهیمثل هم. بله _

 : دیپرس هیفکر فرو رفت ، بعد از چند ثان به

 نه ؟ ای دیقصد طالق دادنش رو دار دیبهشون گفت _

 .دم  یبله ، گفتم طالقش نم _

مثل  ونیهم در خانومها وجود داره و هم در آقا نهایاز ا یکه بعض میدار یمجد ما چند نوع اختالل جنس يآقا _

 . یگرم مزاج ای یسرد مزاج

 :رو باال آوردم و گفتم  دستم

 صحبتاتون رو ضبط کنم ؟ شهیم _

 رو فعال کردم و بهش نگاه کردم میضبط صوت گوش. زد و سر تکون داد لبخند

 دییبفرما _

من بدون حضور . تره  دیبهتره بگم تو خانوما شد ای شهیخانوما م مختص به یاختالالت جنس نیاز ا یبعض _

دچار  ایهستن و  یجنس يزاریدچار ب ایشما همسرتون  يرو بگم اما با حرفا یقطع جهیتونم نت یهمسرتون نم

 .یهمون ترس جنس ای یجنس يایفوب

 : دمیتعجب پرس با

 هستن ؟ یچ نایا _

متاهل که چند  يها ممکن هست دچارش بشن و هم زنا زهیدوش ایهم دخترا  یجنس يزاریب.  دمیم حیتوض _

خودشون مورد  ایو  ننیمحارم رو بب نیب يتو سن کم اگه دخترا رابطه . گذره  یمشترکشون م یسال از زندگ

رابطه با مادرش  نیبچه از ا هک شهیمشکل حاد م نیا یو زمان شنیم يماریب نیدچار ا رنیآزار محارم قرار بگ
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 نیچرا ؟ چون ساده تر. کنه  یاز کودك ، کودك رو دعوا م تیدرك و حما يو مادر به جا هکنیصحبت م

موضوع رو به مادرش  نیا یو وقت رهیخودش مورد آزار قرار بگ يتوسط عمو يبچه ا دیفکر کن.  نهیواکنش هم

مسائل رو  نیبچه از اون دوران تمام ا. رو گزارش کنه  موضوع نیره به همسرش ا یوقت نم چیبگه ، مادر ه

رابطه  يافراد تو نیا.  کنهیم دایتنفر از جنس مخالف پ هی شهیم شتریسنش ب یو هر چ زهیریخودش م يتو

به دنبال ازدواج  ایرابطه دارن و معموال  نیاز ا يزارینوع ب هیچون  شنیبا همسرشون دچار مشکل م یجنس

 یلیالزم به ذکرِ که خ. رابطه رو ندارن  يچون توان برقرار رنیگ یاز ازدواج طالق م عدب اینکردن هستن و 

 یکه فرزند پسر م شنیبزرگ م ي، مثال تو خانواده ا شنیم ریتحق تشونیدخترا تو جامعه به خاطر جنس نیوقتا ا

دختران رو  نیمنزلت ا وشان  نیو هم دوننیمرد م ازیرفع ن يرو برا تشونیو جامعه جنس لیفام يتو ایخواستن 

 . شهیو باعث احساس حقارتشون م ارهیم نییپا

 مشکل درمان نداره؟ نیخب ا _

 يتو. با همسرشون داشتن  یخوب یلیهستن که ازدواج کردن و رابطه خ ییدسته هم خانوما هی.  دمیم حیتوض _

 يکنه و در موارد یم دایکاهش پ لشونیم مانیو زا يکردن اما بعد از باردار یم فایرو ا یرابطه هم نقش فعال

 نیا دیو ق انیکنار م هیقض نیبا ا ایمورد معموال همسران دو تا واکنش دارن  نیدر ا.  شنیم یجنس يزاریدچار ب

 نیو دوم ارهیبه وجود م شونیزندگ يرو تو يادیمشکالت ز میتصم نیکه هم زننیم شونیرابطه رو تو زندگ

 نیرو برطرف کنه هم ازشین نیگرده تا ا یاز خونه به دنبال معشوقه م رونیکه آقا ب نهیکه دارن ا یواکنش

 . کنهیم دایپ شیآمار هر سال افزا نیداشته باشن و ا ییآمار باال شهیما هم طالق يدادگاه ها شهیباعث م انتیخ

 زنه ؟ یخب چرا اون خانوم از مشکلش با همسرش حرف نم _

از نوع  یتفکر وجود داره که اگر زن نیا. کشور ما  ينوع طرز تفکر غلط وجود داره مخصوصا تو کیمتاسفانه  _

 ياز اون ساده تر از همسرش بخواد تا کارها یحت ایکنه  تیاز خشونت همسرش شکا ایرابطه با همسرش 

به خاطر تفکر  ونیهم آقا المعمو. زنن یرابطه براش انجام بده بهش برچسب خراب بودن م يرو تو یبخصوص

عاشقانه  يبا حرفها ایقبل از رابطه همسرشون رو آماده کنن و  دیرن که با ینم هیقض نیبار ا ریغلطشون ز

از  رونیهم خانوما به روابط ب يشه خانوما سکوت کنن و در موارد یباعث م لیدال نیرو فراهم کنن، هم نهیزم

هم ما با  یگاه.  شهیرن و حرفشون محترم شمرده مدا تیفعال انهاون رابطه عاشق يچون تو ارنیمنزل رو م

 . میزن یاختالل دامن م نیبه ا مونیندونم کار

 چطور؟ _
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 مانیزا يانتخاب روش اشتباه برا لیبه دل مانشونیگفتن بعد از زا یمن مراجعه کننده داشتم که خانوم م _

 نیبا ا. کنه  یکنه و به خانوم پشت م یو همسرشون از رابطه فرار م ستیمثل سابق ن گهید کلشونیظاهر و ه

 میکن یم دتریو اختالل رو شد میزن یخانوم دامن م یجنس يزاریبه ب یو گاه مانیبعد از زا یکار ما به افسردگ

 یرابطه کارشون رو به خوب نیقبول ندارن که در ح ونیکه آقا نهیا زنهیاختالل دامن م نیکه به ا گهیمورد د هی.

، من مراجعه کننده داشتم  دنینشون م يواکنش بد دهیم شنهادیرو پ يخانوم روش بهتر یو وقت دنیانجام نم

 کیرابطه بهتر به همسرش داده االن  يکه برا يشنهادیگفت به خاطر پ یو م بودکه خانوم به شدت ناراحت 

 .رابطه رو زده  نیا دیکه همسرش ق شهیماه م

رابطه هاشون حرف  يمنم از خشونت تو ياز همکارا یلیخ. ، قبول داشتم  هیقض نیناراحت کننده بود ا چقدر

 زدن یم

 تاسف داره يجا _

اطالعات غلط رو  یکه دختر تو دوران کم سن و سال نهیتفاوتش در ا یاما ترس جنس. طوره  نیهم قایدق _

اش کرد و فرد یعروس شیخاله من سه روز پ: گهیها م یاز همکالس یکیمدرسه  يمثال تو. کنه  یم افتیدر

سرم مشکلش بر  هیو با  هرفت مارستانیبه ب یبه خاطر ضعف جسمان دیبچه شا نیا يخاله .  مارستانیرفت ب

ترس  هی. شده  مارستانیب یِبوده که اون خاله راه یماجرا چ نیبب گهیخودش م شیطرف بشه اما اون بچه پ

کنه با  یموارد دختر فکر م نیا يتو. شده  عیشا یلیمورد تو کشور ما خ نیو ا ادیبچه به وجود م نیدل ا يتو

و  شنیرابطه عضالتش منقبض م يتو نیهم يرو تحمل کنه برا يادیبشه و درد ز یرابطه قراره زخم يبرقرار

 نیا يها هم واکنش بر عکس دارن و تو سن کم به دنبال تجربه  یلیخ. کنن  یم يریاز ادامه رابطه جلوگ

 . رنیرابطه م

 اختالالت رو داره ، درسته ؟ نیاز ا یکیاز حرفاتون برداشت کردم که همسر من  _

که به  دیو قانعشون کن دیباهاشون صحبت کن.  رمیگ یرو م جهینت نیمرحله هم نیشما تو ا يمنم از حرفا _

 زیرو تجو یانروانپزشک دارو درم دی، شا ستیموارد فقط با رفتار درست شما قابل حل ن نیا. مشاور مراجعه کنن

مشاوره شما هم حضور داشته  لساتتمام ج ي، مخصوصا اگه تو شهیمشکلشون حل م دیاما مطمئن باش. کنن 

 .کنه  یتو روند درمان کمک م یلیخ دیکن شیو همراه دیباش

 نشست زشیمبل بلند شد و پشت م يرو از
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اختالالت و  نیصصشون همما هست که تخ ياز روانپزشک ها یکیآدرس  دمیکه به شما م یآدرس نیا _

مراکز سر  نیطالق به ا ياگه زوج ها به جا. میروانپزشک خبره دار15خدا رو شکر ما تو تهران . درمانش هست 

 نیاز ا یلیخ. کرد یم دایشد و آمار طالق هم کاهش پ یهاشون حل م یگفت مشکل بعض شهیزدن م یم

به  يبچه ا یکنه و گاه یم داینجات پ یزندگ هیقابل حل هستن و ییبایهم و صبر و شک یمشکالت با همراه

 . شهیطالق باشه با محبت پدر و مادرش و در کانون خانواده بزرگ م يبچه  نکهیا يجا

. ضبط صوت رو قطع کردم و بعد از تشکر از دفترش خارج شدم . مبل بلند شدم و برگه رو ازش گرفتم  يرو از

 .دالرام رو بزنم  دیتونم ق ینم... کمکم کن  ایخدا. دادم  یدوباره به صحبتاش گوش م دیخونه هم با يتو

** 

 يدر آوردم و تو فمیهدفونم رو از ک. مبل نشستم  يرو منیکه تموم شد از دالرام تشکر کردم و داخل نش غذام

خوردم ، به دالرام حق  یتاسف م شتریدکتر گوش دادم و هر بار ب يآقا يسه بار به صحبت ها. گوشم گذاشتم

 .ازش داشته باشم  دینبا يا گهید ارانتظ دمیکه از مادرش د يو رفتار تیبا اون ترب. دادم که حرف نزدنه 

وارد اتاق خوابمون شدم و چراغ خواب رو . رو خاموش کردم  منینش يرو از گوشم در آوردم و چراغ ها هدفون

گردنش  ریشدم و دستم رو از ز کیبهش نزد.هم دلتنگش بودم  ، خودم دمیکنار دالرام دراز کش. روشن کردم 

 کرد یدرشت شده منو نگاه م يرد کردم ، با چشما

 . دمید یکابوس م يبغلم نبود يچند وقت تو نیدلم برات تنگ شده ، ا _

 دمیکش قیموهاش فرو کردم و نفس عم يرو تو مینیب. بغلم جا کرد  يلبش نشست و خودش رو تو يرو لبخند

 .، چشمام رو بستم 

 ؟يدیمن رو بخش نیرامت _

 بالش گذاشتم و به چشماش نگاه کردم يموهاش بوسه زدم ، سرشو رو يرو

 دوست دارم ؟ یدون یم _

 :زد و گفت  لبخند

 آره _

 عاشقت شدم ؟ یدون یم _

 اوهوم _

 و نگاهش کردم دمیبوس شویشونیپ
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 کنم ؟ ینم یهستم و جا خال زیهمه چ يتا آخرش پا یدون یم _

 سر تکون داد. زدم ، آروم شده بود  شیشونیپ يکه رو يبوسه ا با

 آره _

 ؟یبکن يتو هم حاضر به خاطر من هر کار ؟يتو هم دوستم دار ؟یتو هم هست _

 هی نیخورم ا یدوستش دارم ، به خدا قسم م نطوریکه ا یهست میمرد زندگ نیاول. به خدا دوست دارم  نیرامت _

 ، بدتر از کابوسام میمجرد يبدتر از روزا یعمرم بود، حت يروزا نیهفته بدتر

 چرا؟ _

 ...اون ها رو تونستم فراموش کنم اما تو رو  يبا تو همه  _

 :گفتم طنتیبا ش. داد یلبم نشست ، چقدر حرفاش بهم اعتماد به نفس م يلبخند رو. شد  ساکت

 ؟ یمن رو چ _

 فراموشت کنم يزیچ چیتونم با ه ینم _

.  دمیرو بوس شیشونیو باز پ دمیکش یقینفس عم. هنوز زود بود براش از مشکلش بگم . بود  یکاف نیهم

 . میکرد یکردم و بعد با هم به روانپزشک مراجعه م یمطمئنش م یاز همه چ دی، با دمیکنارش دراز کش

 . نمیخوب بب ي، دوست دارم امشب کنارت خوابا زمیبخواب عز _

** 

 :گفتم  یمنش اتاقمو بستم و به در

 دفترم انیفردا ب نیداشت بگ يهر کس کار. کار واجب دارم  هیرم  یامروز زودتر م _

 چشم _

پارك  يجا یبه سخت. گشتم  یم یبا چشمم دنبال گل فروش ابونیخ يشدم و تو نمیسوار ماش یمعطل بدون

رفتم که حلقه  يهمون مغازه ابالفاصله به سمت  دم،یشدم ، دسته گل رز قرمز خر یکردم و وارد گل فروش دایپ

و وارد  دمیمورد نظرم رس محلموندن به  کیساعت پشت تراف میبعد از ن. میبود دهیازدواجمون رو ازش خر ي

 شدم

 سالم آقا _

 سالم در خدمتم _
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 حلقه سفارش دادم هی شیهفته پ هی _

 گذاشتم شخونیپ يپولم فاکتورش رو درآوردم و رو فیک از

 بشه ؟ يکه قرار شد داخلش کنده کار یهمون _

 بله _

بود و  یاسیبه رنگ  نشیکه نگ نیحلقه زرد تک نگ. دالرام رو برداشتم  يها رو جلوم قرار داد، حلقه  حلقه

آوردم و  شیکه جفت ش يمن روز شانس بود روز يماه برا وریششم شهر.  6/6داخل حلقه نوشته شده بود 

رو به جون  ينبود اما ارزشش رو داشت که براش هر خطر یبدون سخت یندگز نیدرسته ا. کرد رییتغ میزندگ

 .به سمت خونه راه افتادم یبا خوشحال. بخرم

 

 : دالرام

از قبل دوستش  شتریب دیمن شده بود مثل قبل و شا نِیرامت. لبم نشست  يکرده بودم ، لبخند رو زیرو تم خونه

به غذا هم سر زدم ؛ قورمه . و باز هم دوستم داشت  دی، مشکلمو د اوردیو به روم ن دیرو د بمیداشتم چون ع

اهل  نیکرده خوشحالم ، رامت یباهام آشت نکهیدوست داشتم با کارام بهش نشون بدم که از ا. پخته بودم  يسبز

زنگ  يصدا. سخت بود  یلیبودم خ دهیازش محبت د شهیمن که هم يبرا شینیقهر کردن نبود اما سرسنگ

 :لب گفتم  ریبلند شد ، با تعجب به ساعت نگاه کردم و زواحدمون 

 !داره  دیکه کل نیرامت _

دسته  هینشون بدم  یواکنش نکهیدرو باز کردم و قبل از ا.  دمیرو د نینگاه کردم و صورت بشاش رامت یچشم از

 .رز قرمز جلوم سبز شد  يگل بزرگ از گلها

 ترهگلها هم خوشگل  نیسالم به خانوم خودم که ا _

کارو نداشتم و هضمش برام سخت  نیاصال انتظار ا. نگاه کردم نیرو از گلها گرفتم و به صورت رامت چشمام

 دمیبود، پرس

 ؟ هیچ نایا نیرامت _

 :رو جلو آورد و گفت  صورتش

 هیتا بهت بگم چ ادیاول بوسم رو رد کن ب _

 :گفت یو با خوشحال دیبو کش. و وارد شد  دمیرو بوس صورتش
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 يدالرام نگو برام قورمه درست کرد _

بغلم کرد و دور . گذاشت  زیم يسرمو تکون دادم ، دسته گل رو ازم گرفت و رو. بچه ها ذوق کرده بود  مثل

 خودش چرخوند

 دالرام انقدر گشنم بود یماه یلیخ_

 ؟يبه خاطر غذا ذوق کرد _

 :لبخند زد و گفت  یمهربون با

 .ذوق کردم  يخاطرم درست کرد که تو به ییبه خاطر غذا. نه  _

لباساش رو عوض کرده بود و .  میو شروع کن ادیبودم تا ب نیمنتظر رامت.  دمیآشپزخونه رفتم و غذا رو کش به

 که ظرف رو ازم گرفت دمیکش یداشتم براش برنج م. صورتشو شسته بود 

 اریدالرام حلقه ت رو در ب _

 دمیکردم و پرس نگاهش

 چرا ؟ _

 اریدرش ب _

 خودمه يحلقه .خوام  ینم _

 چشم غره رفت بهم

 کار دارم اریمنه ؟ درش ب يمگه گفتم حلقه  _

 :گذاشت و با لبخند گفت بشیج يتو. رو درآوردم و به دستش دادم  حلقه

 شهیغذاتو بخور سرد م _

 ! نیرامت _

... تو چشم بود ، بهش عادت کرده بودم  یلیحلقه خ یخال يبه دستم نگاه کردم جا. کرد به خوردن  شروع

بعد از . بندازه  یدم بهم نگاه یاجازه نم یدارم و به کس میتمام زندگ يمرد برا هیبود که من  نیا ينشونه 

 ! دیخند یبا خودش م. ن نشستم یرفتم ، کنار رامت منیو ظرفا رو شستم به نش میغذامون رو خورد نکهیا

 حالت خوبه ؟ نیرامت _

 ی، عالتوپم _
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 و تو چشمام نگاه کرد دیطرف من چرخ به

 بهت بگم يزیچ هیخواستم  یدالرام م _

 یکه از ته چاه در م ییبود ؟ با صدا ییخوب حس کردم ، نکنه حلقه رو ازم گرفت منظورش جدا...  دیپر رنگم

 :گفتم  ومدی

 ؟ یچ _

 با تعجب به چشماش نگاه کردم. رو درآورد  گهیانگشتر د هیکرد و  بشیج یکیاون  يتو دستشو

 ه؟یچ نیا _

 :زد و گفت  یآرامش بخش لبخند

 نیارث بود اما ا هیمهر طالق و  هیپشت اون حلقه .  میدیخر میبد بیرو فر گرانید نکهیا ياون حلقه رو برا _

... 

 چپم رو بلند کرد و بهم نگاه کرد دست

 یتا آخر باهام بمون يد یدالرام قول م _

 گرفته بود ، سر تکون دادم بغضم

 تونم بدون تو باشم یقول ندم ؟ من نم شهیآره مگه م _

 دیرو بوس میشونیانگشتم قرار داد و پ يتو انگشترو

 .نکنم  یشونه خال یطیشرا چیانتخابم بمونم و تحت ه يمردونه پا دمیمنم قول م _

 نکهیاز ا یخوشحال... ت ، اشک شوق بود اشک فرق داش نیا.  دیدور گردنش حلقه کردم و اشکم چک دستمو

 :پشتم رو نوازش کرد و گفت . رو بهم داده  نیرو هم ازم گرفته به جاش رامت يزیخدا اگه هر چ

 باهات حرف بزنم دیدالرام با _

 پاهاش نشوند و اشکهامو پاك کرد يرو منو

 مشاور رفتم و درباره مشکلمون باهاش حرف زدم شیمن پ _

 :به حرفش ادامه داد! کارو کرده بود نیتعجب نگاهش کردم ، به خاطر من ا با

 میو با متخصص صحبت کن میروانپزشک بر شیپ دیدکتر گفت مشکلمون قابل حله فقط با _

 :استرس گفتم با

 اگه خوب نشم ؟ _
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 دیزد و گونه م رو بوس لبخند

 ؟ یترس یم یمن کنارتم از چ _

 .منو داره  يدونم هوا یترسم چون م ینم يزیباشه از چ نیاگه رامت. بود تا آروم بشم  یحرفش کاف نیهم

 میپس زودتر بر. باشه  _

 :نگاهم کرد و گفت طنتیش با

 ایوروجک تو هم عجله دار _

 نیرامتــــ _

 .خندم گرفت  نیرامت ي، منم از خنده  دیبه خودش فشار داد و خند منو

 

 ماه بعد سه

 :دالرام

قرمزش بهم لبخند  ينگاه کردم که با چشما نیبه رامت. نشستم  یصندل ينگاه کردم و رو تمیبل يشماره  به

 دستش گرفت يکنارم نشست و دستمو تو. زد  یم

 از چشمات معلومه يخسته ا یلیخ _

 زمیسرت عز يفدا _

 یروز تولدش کل يبرا. کردم  یوجودم بهش افتخار م يکه با همه  يگشت به مرد یصورتش م يتو چشمام

سرخ  يبه رگه ها.  وفتادمیکارا م ي هیدنبال بق دیبا میاز ماه عسل برگشت یکرده بودم ، وقت يزیبرنامه ر

 :چشماش نگاه کردم و گفتم 

 هم بذار يچشماتو رو میتا برس _

 ؟ یش یناراحت نم _

 .بود  ختهیسرت ر يکار رو یلیچند وقت خ نی؟ ا هیچه حرف نیا _

 نیکه با ا یکردم به همون آسمون یاز پنجره به آسمون نگاه م. داد  هیتک یبست و سرشو به صندل چشماشو

کردم خدا تخت سلطنتش  یکه فکر م یبودم، به همون آسمون دهیباز هم بهش نرس نیهمه اوج و فاصله از زم

خدا  نیرامت. منو داره  هیبختبد يزوکردم آر یکه فکر م ییهمون خدا. کنه  ینگاه م امویرو گذاشته و داره بدبخت

که  ییبه خدا. تر شدم  کیشدم به خدا هم نزد نیکه عاشق رامت يرو از آسمون به قلبم آورده بود و از روز
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 فینبود ، کث اهیزشت نبود ، س امیدن گهیرو شناختم د نیکه رامت ياز روز. خلق کرده بود  يطور نیرو ا تنمیرام

 .نبود 

 یگاه. من شروع شد  یو جلسات درمان میبا هم به روانپزشک مراجعه کرد نیامتاون روز ر ياز صحبتا بعد

جلسه ها  يتو یوقت. داد یم هیبهم روح نیشدم اما رامت یو ناآروم م یعصب یکردم گاه یم یاحساس افسردگ

 یوقت دمیفهم ی، م هیچ گاه هیکوه و تک هیمعن دمیفهم یکنن م یها چطور با حسرت نگاهم م یبعض دمید یم

 ینگاهم م نانیگرفت و با اطم یدستش م يدستم رو تو نیو رامت میشد یانتظار منتظر م يها یصندل يرو

 نیا یعنی... کنم  ینم یشونه خال يجور چیمن ه یعنی... غصه نخور که من هستم  یعنی...  یچ یعنیکرد 

 . ضمینگفت مر...  ستمینگفت زن ن...  کردن رمیوقت تحق چیه.... مشکل ما دو تاس نه مشکل تو 

گفت  یپشت تلفن م یاما وقت ذاشتیبراش نم یدستش بود وقت يکه تو ییشهرك و برج ها يکارا نکهیا با

زنم  اریگفت امروز من دربست در اخت یم یوقت...  ستیلحظه وقت کار ن نیکنار همسرم باشم و ا دیاالن با

 .هدونست ؟ ن یکنه ، م یم کاریدونست با من چ ینم.... هستم 

از مشکالتم برطرف  یلیخ نیبوده اما با رفتار درست و خوب رامت یجنس يزاریدکتر گفت مشکل من ب یوقت

 شیکه هنوز معن يزیدلم رشد کرد ، چ يتو يزیچ هیاون روز . فرق داره  هیچقدر با بق نیرامت دمیشده تازه فهم

 يبشم و تو رهیبمونم و به صورتش خ داریخوابه من ب نیرامت یشبا وقت شهیکه باعث م يزیچ... دونم  یرو نم

خنده ، به  یمن م يایباز ونهیکنم خدا هم به د یاز اون روز احساس م... قربون صدقه اش برم  یدلم کل

شستم ، خودم  یرو م نیرامت يلباسا یوقت.  ستیدست خودم ن نایکدوم از ا چیاما ه ادیکه به سنم نم ییرفتارا

برگه  يتو. زدم  یخودم کفشاشو واکس م... دادم  یکمد قرار م يتو دمشیوسب یم نکهیکردم و بعد از ا یاتو م

کفشش  ينوشتم و تو یعاشقانه م ينامه ... ذاشتم  یپولش م فیک ينوشتم دوستش دارم و تو یم یرنگ يها

چسبوندم و  یم یبه قاشقش برچسب عروسک...  رهیبگ يانرژ یخواد بره سر کار کل یصبح م یذاشتم تا وقت یم

 .کرد ینگاهم م یبا چه محبت نینوشتم دوستش دارم و رامت یم

... دوست داشتم زودتر خوب بشم  نیمن به خاطر رامت. شدم  رهیخ نیفرستادم و به صورت رامت رونیرو ب نفسم

 شیچهار روز پ. کرد  یچقدر شرمندم م نیرامت يکردم و همکار یتالش م شتریب نیبه خاطر آرامشم کنار رامت

 هی... م بود  فهیکه وظ يزیچ يبرا مفصلجشن  هی... کرد  کاریبرام چ نیخانومانه گذاشتم و رامت يایپا به دن

آسمون نبود  يخدا تو. بودم  میمرد زندگ يو من چقدر شرمنده  ییزناشو یمعمول يرابطه  يخوب برا يکادو

کردم که فراموش نکرده و باز هم عرق  یماه عسل گفت چه ذوق نیبرام از ا یوقت. بلکه تو قلب همسر من بود 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یگدلیفرشته ب  –ساکت  يلب ها

wWw.98iA.Com ٢٨٢ 

رو ناراحت  نیکردم و با کارام رامت یم يریکه بهونه گ ییاز روزا دمیکش لتخجا... نشست  میشونیپ يشرم رو

 .کردم و اون تنها فکرش خوشحال کردن من بود  یم

 يبود که برا ییکارها ستیل. د کردم اولش رو ر يدرآوردم و صفحه ها فمیرنگم رو از ک یصورت ي دفترچه

خوام  یم... اون اشتباه  یاشتباه و تالف هی ياز انتقام برا دمیشن یاز تالف شهیهم. در نظر داشتم  نیتولد رامت

دونم  یکنم ، م یرو تالف نیرامت يخوام کارا یم... کارو انجام بدم  نیا دیشکل با نیبه بهتر دیکنم و شا یتالف

 یرو م نیکه رامت ییکسا يخوام به همه  یجبران کنم اما م اشویاز محبتاش و مهربون يذره ا یشه حت ینم

خوام به پدر و مادرم هم نشون  یبفهمه چقدر خوشحالم ، م ایخوام داد بزنم تا دن یم.  هیشناسن بگم که چه آدم

به قول ... بود و خودشخودش  یمادرم از بچگ.  دمیو تنها بودنم رو بخش يمهر یب.  دمشونیبدم که بخش

 نیرو به بهتر یبرعکس داشته چون خودش همه چ ریتاث تشیذهن يمامان تو یلیتحص يرشته  دیدکترم ، شا

تمام  بتونن با خوندن کتا یشده فکر کرده همه مثل خودش م ادیگرفته و با کتاب خوندن اطالعاتش ز ادینحو 

 ...مشکالتشون رو بر طرف کنن 

ساعت دو نصف شب به وقت استانبول بود که . فکر نکنم  تیاهم یمسائل ب نیبه ا گهیتکون دادم تا د سرمو

 . میشد یماه عسل فوق العاده آماده م هی يبرا دیبا.  میو به هتلمون رفت میدیرس

 

 :دالرام

از . نگاه کردم  نیپف دار رامت ياز چشمام رو باز کردم و به چشما یکیخورد ،  یصورتم تکون م يرو يزیچ

 من خنده اش گرفته بود ي افهیق

 من يخوابالو ریصبح بخ _

 دمی، به اطراف اتاق نگاه کردم اما ساعت ند دمیصدا دار کش ازهیخم هیسرم بردم و  يباال دستمو

 ساعت چنده ؟ _

 میرسیبه صبحونه م يریبگ يدوش فور هی یساعت نه شده اگه پاش _

و خشک کردن  يا قهیدوش ده دق هیبعد از . دست لباس برداشتم  هیتخت بلند شدم و از چمدون  ياز رو عیسر

 میبه رستوران هتل رفت نیساده و دخترونه دست تو دست رامت شیآرا هیموهام ، با 

 ؟يرو درآورد شیحیتفر يآمار جاها نیرامت _

 :از شربت پرتقالش رو خورد و گفت  کمی
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 ؟ هیگشت و گذار ، نظرت چ میروزا رو بر هیبعد بق دیخر میدو روز اول رو بر نیبه نظر من ا _

 تو هم قالب کردم دستامو

 دمیکش بتیج يتو يپول ها ينقشه برا یخوام بخرم کل یعالمه لباس م هی. مخالف باشم  شهیمگه م _

 که وقت کمه طونیش میپس پاشو بر _

وارد شدم ،  طنتیبا سر و صدا و ش.  میبود رفت کیکه به هتلمون نزد يدیپرس و جو از آدما به مرکز خر با

 دیچیدور کمرم پ نیدست رامت

 جلو میریم میکن یمغازه نگاه م نیاز اول. آروم راه برو  _

 میریخورد داخل همون مغازه م يزیچ هیهر جا چشممون به  میبر يطور نیهم.  دهیحال نم ينجوریآخه ا _

 ؟ میمغازه رو چند بار بر هیبعد اونوقت قراره  _

 دیچیگوشم پ يتو نیرامت يجد يصدا. کردم  زیغنچه کردم و چشمامو ر مولبا

 نکن يلباتو اونطور _

 ایدیم ریگ _

 دیچشم غره بهم رفت و دستمو کش هی

 شهیشب م میتو باش میاگه منتظر تصم.  ایب _

 میکرد یالکهاشو نگاه م نیتریو میو داشت میبود ستادهیا یشیلوازم آرا نیتریو پشت

 خوام یدونه م هیاز هر رنگ  نیرامت _

 ؟ یزنیمگه چقدر الك م _

 ، خوبه ؟ زنمیرنگ م هیتو بخر من هر روز  _

 :کرد و گفت  نیترینگاه به و هی

پنج  یبه صورت نرمال هم ازشون استفاده کن يتو اگه بخوا شترهیو هفتاد تا هم ب صدیاز س نایدالرام بخدا ا _

 کشهیسال طول م

 دخترم بخرم يخوام برا یاصال م ؟يباز شروع کرد نیرامت _

 باال انداخت ابروهاشو

 نمشیب یدخترت ؟ کجا هست من نم _
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 بهش کردم ، هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که بازومو گرفت پشتمو

 يدوسش دار شتریاز من ب ومدهیقربون تو و اون دخترمون بشم که ن _

 :پهن زدم و آروم گفتم  لبخند

 یکن یتو منو فراموش م ادیهستن ، اگه ب ییدخترا بابا _

 عمرا _

رو  شونیبرق يفقط مونده بود دستگاها. دونه برداشتم  هیکه داشت من  یو از هر جنس میشد یشیلوازم آرا وارد

 :گوشم گفت  ری، ز دیخند یم دامیبه خر نیرامت. بخرم 

 ي؟ کل مغازه رو جارو کرد میبرگرد دیپول با یدالرام ب _

 ينبود سیتو که خس نیرامت _

 بخر يالزم دار یگم هر چ یمن گفتم نخر ؟ م _

 همه رو الزم دارم _

بعد .  دیکلمه از حرفامونو هم نفهم کیاما فکر کنم  دیخند یبه جر و بحث ما و لحن حرف زدنمون م فروشنده

 :گفت  یبا خستگ نیرامت.  میاومد رونیب دیچند تا مانتو و چند جفت کفش و شلوار از مرکز خر دیاز خر

 ؟ میکن حیتفر میکردن بر دیخر يبه جا يشدم دوست دار مونیدالرام پش _

 تازه االن بعد از ظهره کو تا شب.  میدار دیخر يهم برا گهیروز د هینه ،  _

 :لب گفت ریآورد و ز رونیزبونش رو ب نیرامت

 ماه عسل رو اختراع کرده ؟ نیا یک _

 ؟یگفت يزیچ _

 زمیعز یبگتو  یگفتم هر چ _

 نیرامت یچقدر تو خوب _

 :لب با خودش غرغر کرد  ریز بازم

 .که خوبم  دمیغلط کردم خوبم به جد خودم خند _

 :گفتم نیبه رامت یو با خوشحال دمید یفروش یبستن هی. کاراش  نیگرفته بود از ا خندم

 ؟ میبخور یبستن میبر نیرامت _
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 استراحت کنم کمیبلکه من بتونم  میبر _

گذشت و  دیدو روزمون به خر.  میگرفتن به هتل برگشت يادگاریو عکس  ییایتالیا یاز خوردن بستن بعد

 .میگشت یو با چهار تا چمدون بر م میچمدون اومد هیبا . کمتر شده بود  نیرامت يغرغرا

 

 : نیرامت

دم که غرق خواب بود به صورتش نگاه کر. کردم  زونیمبل برداشتم و آو يرنگ دالرام رو از رو یصورت يمانتو

سه  نیا. پوست لبمو به دندون گرفتم و به تراس رفتم . پس زدم  شیشونیپ ي، کنارش نشستم و موهاشو از رو

قبل . دادم  یواکنش نشون م دیاما نبا دکر یم میکه عصب دمیشن یرو م ییزایبود ، چ میزندگ يروزا نیماه بدتر

کردن تو تمام  هیجلسه خودم وقت گرفتم و اونجا بود که بهم توص هیروانپزشک برم  شیبا دالرام پ نکهیاز ا

دالرام  ی، بهم گفتن وقت شهیبر طرف م رتریحضور داشته باشم اگه دالرام رو تنها بذارم مشکلش د دیجلسات با

همون  قایدق. سکوت کن  یعنیخفه شو  یعنیحرکت  نیچون ا رمیبه طرفش بگ یلدستما دیکنه نبا یم هیگر

 .عمر انجام داده بود  هیدالرام  که يکار

و دور از چشم پدر و مادرمون با  میبود دهیکه تازه به بلوغ رس یوقت ادی،  وفتادمیخودم م هیدوران نوجون ادی

دخترا شکننده  فنیدخترا لط دمیفهمیمن و دالرام فرق بود تازه م نیچقدر ب.  میدید یمختلف م يعکسا يمهد

 هیدالرام  يجلوه کرده بود برا یعیبکه از چشم من ط ییزایچ. شکننیزود م ننیبب یتوجه یهستن و اگه ب

کرد  یم فیاز کابوس شبانش تعر یوقت. رو تباه کرده بود  شینوجون يکه همه  شیکل زندگ يکابوس بود برا

 .کشتمش  یوگرنه م ستیشد و بارها خدا رو شکر کردم که اون آدم جلوم ن یدستام مشت م

 بودن ؟ یچ يدید یکه م ییکابوسا نیا زمیخوب عز _

شده بود فقط  یطراح یو مشکل دیشکل که به رنگ سف یلیاتاق مستط نیا يتو. کردم  یدالرام نگاه م به

 :آرومش گفت  يسرخش نگاهم کرد و با صدا يبا چشما.  دمید یدالرام رو م

، دوست داشتم از صبح تا شب  یو طراح یدوم هنرستان بودم و عاشق نقاش.  میبود یلیسال تحص يآخرا _

گرفت و برام  یازم عکس م نشیپسر عموم با دورب یوقت. بودم  یبچه بودم عاشق عکاس یاز وقت. عکس بندازم 

به شدت مخالف  درمپدر و ما. دوست داشتم عکاس بشم  شهیکردم و هم یذوق م یکرد کل یظاهرشون م

اما من از رشته  ادیب مونیو شان خانوادگ تیه به جنسرو انتخاب کنم ک يرشته ا هیخواستن  یبودن و ازم م

پسر عموم رو  نیالتماس دورب یبا کل. ماه بود ، قبل از تولدم  بهشتیارد. بودم  زاریب یو پزشک یتجرب يها
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خلوت بود  شهیبود که هم ابونیخ هیمدرسه  ریتو مس.  رمیمختلف عکس بگ يقرض گرفته بودم تا از منظره ها

 یلیخونه ها خ يشد و نما یرد نم ابونیاز اون خ ینیماش چی، ه میعشاق گذاشته بود ابونیو ما اسمش رو خ

هم  یمعمول شیآرا هیبودن من حاضر شدم و  فتیش مارستانیب يروز که پدر و مادرم تو هی. قشنگ بودن 

دارم پس بهتره به  يادیتا پدر و مادرم برگردن وقت ز دیراه به ذهنم رس يتو. برم  رونیب یعکاس يکردم تا برا

 . رمیمدرسه مون برم و از اون منطقه عکس بگ ابونیخ

 يکه داره جلو دمیفهم یم دیکش یکه م ی، از آه دمیفهم یاز دست مشت شدش م نویبود حرف بزنه ا سختش

 کنم یخواست مطمئن بشه هنوز نگاهش م یدوباره به چشمام نگاه کرد انگار م.  رهیگ یخودش رو م

عشاق  ابونیاز خ ومدیبه غروب بود اما دلم ن کیمدرسه رفتم و از چند تا سوژه عکس انداختم ، نزد ابونیبه خ _

، از کنار خونه  دیرس یبه گوشم م هیگر يصدا. شدم و از کل کوچه عکس گرفتم  ابونیوارد خ.  رمیعکس نگ

ه ساعتم نگاه کردم هنوز وقت بودم ب دهیسرنگ ر یدر آب هیبه . شد  ی، صدا هر لحظه بلندتر م رفتمیها راه م

 .بود  کیتار یلیوارد خونه شدم خ. که در بازه  دمیشدم و د کیبه در نزد میداشتم ، به خاطر کنجکاو

 يبود برا ي، اما نگاه خانوم دکتر تذکر یکن فیتعر گهیخواد د یبسه نم الیخ یدوست داشتم بگم ب. کرد  مکث

 :دالرام ادامه داد. قرارم یدل ب

به  یکرد و لباس یم هیدختر بود که گر هی دمید یکه م يزیتنها چ. رو نگاه کردم  نییپا ياز نرده ها طبقه  _

رو باال  نیدورب.  دیرس یکس نم چیبود که به گوش ه یالتماس يصدا دمیشن یکه م ییتن نداشت تنها صدا

با . کنم  یم فیرو تعر یچ همهو  رمیم سیپل شیکردم پ یآورد و عکس گرفتم ، اون لحظه با خودم فکر م

 نیچند بار زم. ، فرار کردم  دمیاونجا ترس یو خلوت یکیاز تار. هر دو نفر نگاهم کردن  نمیفالش دورب يصدا

 ابونیفقط دوست داشتم از اون خ رمیکجا م دمید ینم. خوردنا باعث شد شلوارم پاره بشه  نیزم نیخوردم و هم

برگشتم و . شونه ام گذاشت  يدست رو یکیگرفتم که  یو داشتم نفس م بودم دهیرس ابونیسر خ. فرار کنم 

 یخورد چهل سال به باال داشته باشه ، ازم سوال کرد که چ یزن سبزه رو بود که بهش م هی. نگاهش کردم

 .تا به خونمون برم  رهیبگ نیشده و منم ازش خواستم برام ماش

 ؟ يبرد سیپل شیاون عکسا رو پ _

وحشتناك بود ، دوستام  یاون روز به نظرم همه چ ياز فردا. وحشت داشتم  یکیشب به بعد از تاراز اون . نه  _

از شهر کشته شده  رونیو ب دنیدختر رو دزد هی نکهیاز ا زدنیخوندن برام حرف م یکه تو روزنامه م ییاز داستانا
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 هیکه نکنه  دمیترس یم نینکردم ، از ا شیآرا گهید. سراغم  انیکنن و ب دامیپ يروز هی دمیترس یم شهیهم. 

 .نگاهم کنه و به فکرش برسه منو بدزده يمرد

 هستن ؟ گهیمردا مثل همد يهمه  یکن یچرا فکر م _

 دیچرخ یصورتم م يسوال به من نگاه کرد ، چشماش تو نیا با

 .با همه فرق داره  نیرامت.  ستنینه همه مثل هم ن _

خانوم دکتر با لبخند نگاهم کرد و .  دید یخوب بود که منو مثل اون آشغاال نمچقدر . حرفش لبخند زدم  نیا با

 :دوباره به دالرام گفت 

 هستن ؟ گهیمثل همد نیهمه به جز آقا رامت یکنیچرا فکر م _

انداختن که  یمتلک هیبار  هی. نداختن  یو بهم متلک م وفتادنیرفتم پشت سرم م یم رونیمن هر بار که ب _

که  دمید يواکنش بد يبه خونه برگشتم به مادرم گفتم و به قدر یوقت نیهم يدونستم برا یمرو ن شیمعن

تا  ذاشتمیگوشم م يهدفون تو رفتمیم رونیباعث شد که من هر بار ب نیهم. بشنوم  دیحرفارو نبا نیا دمیفهم

 .شد  یکردم تا دو روز حالم بد م یبدنم حس م يرو رو يهر بار که دست مرد. رو نشنوم  ییصدا چیه

دالرام به من نگاه کرد و . زد ، قرمز شدنم رو از داغ کردن سرم متوجه شدم  رونیحرفش رگ گردنم ب نیا با

 .کرد  یجز من دالرام رو لمس کرده باشه حالم رو بد م یکس نکهیبه حرفش ادامه نداد ، فکر ا گهید

دو روز به  نیدالرام هنوز هم خواب بود، ا. برداشتم  زیم ياز رو مویشاز جا بلند شدم و گو میزنگ گوش يصدا با

ساعت . پولم رو برداشتم و به تراس برگشتم  فیک. براش نمونده بود  ییورجه وورجه کرده بود که نا يقدر

 دمیکش رونیرو باز کردم ، برگه بنفش رو ازش ب فمیرو قطع کردم و ک یگوش

 ") دوست دارم یلیخ نیرامت: ( گفت یم يزیچ هیشدم بازم دلم  داریامروز که از خواب ب "

 يتو یتعجب کردم ، وقت یلیکفشم نامه گذاشته بود خ يبار که تو نیاول. م کرده بود  ونهیکاراش د نیا

دالرام باعث  يکارا نیا. آسانسور نامه ش رو خوندم تا آخر اون روز پر بودم از اعتماد به نفس ، پر بودم از غرور 

 نیگذشت و ا ایاون سخت يهمه . دیورزیبهم عشق م نجوریهستم که دالرام ا یبیشده بود فکر کنم آدم عج

 دمیچشماش دست کش يسرش نشستم و رو يباال. تنم نمونه  يتو یدالرام باعث شد خستگ يکارا

 مینمازمون رو بخون یشینم داریب یخانوم _

 بخوابم کمی _

 :و گفتم  دمیاش رو بوس گونه
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 .داره  گهید يمزه  هی میخون ی، با هم نماز م گهیپاشو د _

 ییمامان کجا. لبم نشست يرو یلبخند مطمئن.  دید یازدواج من م يرو تو یخوشبخت. حرف مامان افتادم  ادی

 ینیکنار دالرام بب مویکه خوشبخت

** 

 ؟ وفتهیراه م یساعت چند کشت _

 ؟ يایسوال کردن راه ب يبه جا شهیدالرام م _

 خوب پاهام درد گرفتن_

 يشد و دالرام با کنجکاو یپخش م یقیموس.  میشد یو بعد از چک کردن اسمامون سوار کشت میدیرس باالخره

 يبه دست شد و از جاها نیدالرام دورب.  دنیرقص یمردم کنار هم م یاز کشت یقسمت. کرد  یبه اطراف نگاه م

 نشونش دادم وبودن ر دنیکه در حال رقص یصداش کردم و مردم. گرفت یعکس م یمختلف کشت

 اونجا میبر يدوست دار _

 که نشون دادم رو دنبال کرد يریتعجب به من نگاه کرد و مس با

 ؟ میبرقص میبر _

 زدم و سرمو تکون دادم لبخند

 ؟ ی؟ مطمئن یخودت نیرامت _

 م؟یبر يدوست ندار _

 .از جاش بلند شد و دستمو گرفت  عیسر

 میبر ينشد مونیپاشو تا پش... پاشو _

 میو مشغول شد دمیرو بوس شیشونیدستمو دور کمرش حلقه کردم و پ تیجمع نیب

 شهیتموم م یفردا همه چ _

 :م چسبوند و گفت نهیرو به س سرش

 یش یکه تو تموم نم نهیمهم ا _

 .موهاش فرو کردم  يتو دستمو

 ؟ یدالرام دوست داشت _
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 یکم نذاشت یچی، ه نیبود رامت یعال یهمه چ. دوست نداشته باشم  شهیمگه م _

بار  نیاول يبرا. خواست بگه خوب بودم و کارام رو به نحو احسن انجام دادم یبا حرفاش م شهیهم. زدم  لبخند

انقدر  شد بودن با دالرام برام یکردم آماده باشه اما باورم نم یفکر نم میخودش خواست تا رابطه برقرار کن یوقت

به مراجعه به روانپزشک نبود  یاجیاحت گهید. اشمبراش ب يکردم همسر بهتر یاز اون روز سع. لذت داشته باشه

 یانگار خدا با اتفاقات. دالرام رو دوست داشتم نیچقدر ا. دختر شاد و سرزنده و سرحال شده بود هیو دالرام من 

خواست بهم نشون بده  یدور بمونه تا به من برسه، م ییخواست دالرام از هر بال یکه براش رقم زده بود م

بشم همسر  ومدی یکه از دخترا بدم م یبده و من رییمسموم من رو تغ تیتونه ذهن یدالرام م یبه پاک يدختر

 .که عاشقانه دوستش دارم يدختر

 

 : دالرام

. زدیها ناخونک م لینگاه کردم که به آج نیبه رامت یچشم ریز ختمیر یم ستالمیظرف کر يها رو تو شکالت

 :گوشزد کردم

 مهمونا نگه دار يچند تا دونه هم برا يشکمو همه رو خورد _

 زنگ خونه در رو باز کردم يبا صدا. رو به دست گرفت  شیگوش.  اوردیخودش ن يرو به

 اومدن نیرامت _

بعد از .  انیکمند و شراره به همراه همسراشون ب ، الیقرار بود ترانه ، ل.  میدر واحدمون منتظر مهمونا بود يجلو

 :ترانه رو به من گفت .  مینشست گهیو کنار همد میرفت ییرایبه پذ یسالم و احوال پرس

 ؟ ادیمهمون ن نیکرد یخونه رو خال دیاول ع نا،یخوب فرار کرد _

 نگاه کردم نیزدم و به رامت لبخند

 خوشحال شدم یلیگرفته خ طیبل نیمن اصال خبر نداشتم رامت _

 :ترانه نگاه کردم و ادامه دادم  به

 شونه ام برداشته شد ياز رو يمهمون دار ریخط ي فهیخوشحال بودم که وظ یلیخ میما که با هم تعارف ندار _

 :و گفت  دیبلند خند شراره

اگه تا  یحت یما باش يها لیهر ساعت منتظر فام دیفکر کنم االن از دماغت در اومد چون از امروز با _

 گذرن ینم یدنید دیطول بکشه از ع بهشتیارد
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خدا کنه، . خواست بغلش کنه  یکرد و با سر و صدا ازش م ینگاه م نیبه رامت کاین. میدیحرفش همه خند نیا با

آوردم و به مهمونا تعارف  وهیاز آشپز خونه م. عاشق دختر بچه س  نیدونستم رامت یخدا بهمون دختر بده م

 :آروم گفتم  يخارج شد با صدا ییرایکه از پذ نیاز جاش بلند شد ، هم نیزنگ تلفن رامت يبا صدا. کردم 

 ؟ ادهیروز هفدهم و هجدهم کاراتون ز يبرا يآقا مهد _

 : دیبه جمع انداخت و پرس ینگاه هیبا تعجب  يشده بودن تا بدونن موضوع از چه قراره و مهد رهیبه من خ همه

 افتاده ؟ یچطور؟ اتفاق _

 دارم اجیآماده کردن مراسم به کمک احت ياما برا ارمیخوام به روش ب ینم.  نهیتولد رامت. نه  _

 :گفت  مهرداد

 .کمکتون  امیم دیریتماس بگ دیداشت يهر کار دیمنم حساب کن يرو _

 :زدم و گفتم  لبخند

 نینگ يزیچ نیکنم به خود رامت یممنونم ازتون فقط خواهش م _

 :باشه گفت  نییکرد پا یم یکه سع ییترانه با صدا. سر تکون دادن همشون

 به همه ؟ یزنگ بزن يخوا یحاال م _

 . انیکه ب کنمینه خودم کارت درست کردم دو روز قبلش کارت پخش م _

دادم و هر  ریینگاهم رو تغ ریکرد اما من مس یهم مشکوك نگاهم م نیو رامت میهمه ساکت شد نیورود رامت با

 .نگفتم يزیبود چ یموضوع حرفمون چ دیازم پرس یچ

 

 : نیرامت

رو از  دی؟ کجا رفته که خبر ندارم ؟ دسته کل ستیدالرام خونه ن. زنگ واحدمون گذاشتم  يدستم رو رو دوباره

دالرام هدفون گذاشته . کردم  یبه روبرو نگاه م ریشدم و مات و متح منیوارد نش.درآوردم و درو باز کردم  فمیک

جلو رفتم و دستش . خوند  یآهنگ رو م هیلباش گرفته بود و  يجلو کروفنیو دستش رو مثل مبود تو گوشش 

 :و گفت  دیکش قینفس عم هیبعد از چند ثان. و با چشم و دهن باز بهم نگاه کرد دیرو گرفتم ، از حرکتم باال پر

 ؟ياومد یک _

 باال بردم و هدفون رو از گوشش درآوردم دستمو

 ؟یکنیم رکایچ يمعلومه دار _
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 ؟ ياومد یک دمیپرس _

 یستیخودت ن يحال و هوا يچت شده تو دایجد. زنمیاس دارم زنگ م قهیدالرام ده دق _

 :کرد و گفت  سرفه

 آماده کنم زویبرم م يحتما گشنته ا _

هدفون  ایکرد و  یم شیرایمسافرتمون رو و يپشت لپ تاپش بود و عکسا ای.  اوردمیاز کارهاش سر در نم اصال

کردن ،  یو با دالرام پچ پچ م ومدنی یو مهرداد مدام به خونمون م يچند روز مهد نیا.  ذاشتیگوشش م يتو

به  یگوش. خبرم  یافتاده و من ازش ب ینکنه اتفاق. نبود  یعیرفتاراشون طب نیکدوم شک نداشتم اما ا چیبه ه

 :ممامان گفت "بله " يصدا دنیبابا رو گرفتم و با شن يدست شماره خونه 

 سالم مامان _

 ؟یسالم پسرم خوب _

 ؟ همه حالشون خوبه نیشما خوب یمرس _

 ؟يوقت روز به من زنگ زد نیشده ا یچ.آره همه خوبن  _

 بدونم ؟ دیافتاده که من نبا یمامان راستشو بگو اتفاق _

 شده ؟ يزیچ. ینه چه اتفاق _

 خونمون انیم ادیهم چند وقته ز يمهرداد و مهد. زنهیدالرام مشکوك م _

 انیخونتون ن گهیزنگ بزنم بگم د يخوا یم _

 ؟ هیچه حرف نیا. مــامان  _

 . یگ یتو م _

 به بابا سالم برسون.  الیخ یب _

 خداحافظ. رسونم  یم تویبزرگ _

چه خبر شده ، به  دمیفهم یباالخره که م. شدم  رهیشده به دالرام خ زیر يو با چشما دمیلبم کش يرو مویگوش

 . نیرامت گنیمن م

 

 : دالرام
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 يروبرو واریبه د. شد  یتموم م یپس کالسشون ک. کالس نگاه کردم  يبرداشتم و به در بسته  گهیقدم د هی

با باز شدن در، سر بلند کردم و به . و آدرس داشت  خیفقط تار. دستم نگاه کردم  يدادم و به کارت تو هیدر تک

 جلو رفتم و سالم کردم يدریح دبا خارج شدن استا. شدن نگاه کردم  یدانشجوها که از کالس خارج م

 سالم استاد _

 کجا ؟ نجایتو کجا ا. سالم دالرام  _

 باهاتون کار داشتم _

 کارت رو به طرفش گرفتم. کرد و منتظر بهم چشم دوخت  یدانشجوهاش خداحافظ با

 نیآخه ا. نیباش میسه میشاد يشما هم تو افتاده دوست داشتم میزندگ ياتفاق خوب تو هیراستش استاد  _

 ونتونمیمد یلیتونم بگم خ یدرس شما بود شروع شد و م يکه برا یشگاهیاتفاق از نما

 رو از دستم گرفت و بهش نگاه کرد کارت

 هست یو آدرس چ خیتار نیحاال ا.  یبه سالمت _

 نیشیخودتون متوجه م نیایب _

 از دست شما جوونا _

 حافظخدا. منتظرتونم  _

دفتر منتظرش بودم افتادم ،  نیبار که پشت در ا نیاول ادی. رفتم  یانیتکون داد و منم به سمت دفتر استاد ک سر

آدم و عالم رو  يبودم تا همه  یاون روز دنبال راه حل.تا آسمون با امروز فرق داشت نیمالقاتم زم لیاون روز دل

 يدر زدم و با اجازه . اومدم میآدم زندگ نیبهتر يابر مینشون دادن قدردان ياز خودم دور کنم و امروز برا

 ورودش درو باز کردم

 سالم _

 از جاش بلند شد عیسر دنمیبلند کرد و با د سر

 سالم دالرام خانوم _

 :با لبخند کارت رو به طرفش گرفتم و گفتم.  ذارنیآشنا شدم همه بهم احترام م نیکه با رامت يروز از

 شن دعوتتون کنمج هی يخواستم برا یم _

 رو باال داد و کارت رو ازم گرفت ابروهاش

 هست ؟ یجشن چ _
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 خودمون بمونه نیب شهیفقط اگه م نیشیخودتون متوجه م نیایب _

 زد و سر تکون داد لبخند

 .حتما  _

 .منتظرتونم .  یمرس _

 یکیرو دادم تا برام ک نیرامت ياز عکس ها یکیرفتم و  یفروش ینیریاز پخش کردن کارت ها، به ش بعد

دونستم و فقط منتظر  یحال خودم رو نم رمنتظرهیغ نیا جانیاز ه.روش باشه نیدرست کنن که عکس رامت

 .نمیرو بب نیاون روز بودم تا واکنش رامت

** 

با  نیرامت. دیکه منتظرش بودم رس يباالخره روز. بشه  داریب نیبودم و منتظر بودم رامت دهیصبحونه رو چ زیم

 نیچهره اش ضعف کرده بود ، عاشق رامت نیا يدلم برا. وارد آشپزخونه شد  سیپف کرده و صورت خ يماچش

 .که بود  یپیبودم همه جوره با هر ت

 ریصبح بخ _

 ریخابالو هم بخ يصبح آقا _

 يچند وقته چت شده که خواب و خوراك ندار ستیتو معلوم ن دمینخواب ادیمن ز _

 بلند شدم و شکر پاش رو آوردم یصندل يرو از

 ممنوع یفضول _

 یکن یم کاریچ يفهمم دار یمونه باالخره که م یماه پشت ابر نم گنینره م ادتیاما . از دست تو _

. حرفش رو نگرفت  يادامه  گهیهم د نیرامت. مشغول خوردن صبحانه م شدم الیخ یباال انداختم و ب يا شونه

 :گفتم خودم رو حفظ کردم و يحالت عاد

 اینهار خونه ن يبرا ستمیامروز خونه ن نیرامت _

 ؟يریکجا م _

 خونه خودمون به مامان سر بزنم رمیم _

 :تکون داد و گفت سر

 زنمیفرصت بهشون سر م نیاول يتو. باشه سالم منم برسون بگو سرم شلوغه  _
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که وقت  یبه سمت سالن. ردم رو برداشتم و بعد از چک کردن خونه درو قفل ک لمیوسا عیسر نیرفتن رامت با

خوب شد دخترا بودن تا . راه به ترانه هم زنگ زدم تا برن و خونه رو آماده کنن نیگرفته بودم راه افتادم ، ب

 شگرمیاز آرا. گرفتم آورده بودم تا بپوشم  لکه از استانبو ییاز لباسا یکی. مونده رو انجام بدن  یباق يکارا

امروز . خواستم شال سرم کنم  ینم. کار کنه  میمال شیخواستم تا موهام رو لخت و مدل باز درست کنه و آرا

 يباز یرتیدادنش شروع نشه و وسط جشن برام غ ریکردم باز گ یخاطره بشه فقط دعا م نیرامت يقرار بود برا

 .ارهیدر ن

 

 : نیرامت

و خسته  یروز طوالن هی. کارام هم زودتر تموم شد اما کسل بودم ساعت اتاق نگاه کردم ، ظهر که خونه نرفتم به

عادت کرده بودم از صبح تا شب با . کننده گذشته بود و از اون بدتر عادتم به حضور و دستپخت دالرام بود 

 وردزنگ خ زمیم يتلفن رو. خوردم  یدالرام باشم و بدون اون غذا نم

 بله _

 تنپشت خط هس تونییمجد پسر دا يآقا _

 دیوصل کن -

 بزرگ نیسالم بر رامت _

 شده ؟ یسالم چ _

 شده باشه که بهت زنگ بزنم ؟ يزیچ دیمگه با _

باشه و بخواد سراغ منو  کاریساکت ب نیبود ا دیبع ياز مهد! پنج بعد از ظهر بود. به ساعت نگاه کردم  دوباره

 رهیبگ

 یکه بهم زنگ بزن يکار نبود یساعت ب نیآره تو ا _

 ؟ییکجا _

 شرکتم _

 ؟ ستیخونه ن یمن پشت در خونتونم کس _

 مادرشه ينه دالرام خونه  _

 از مدارکم خونتون جا مونده ، الزمش دارم یکیمن  _
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 ؟ کنهیکار م یما چ يخونه  يمدارك تو تو _

 ایشده ، پاشو ب یبا مدارك دالرام خانوم قاط _

 اونجا ساعت هفت شده امیحالت خوبه ؟ من تا ب يمهد _

 الزمش دارم گمیم ایاشو بپ _

 از کارا رو تموم کنم يسر هی دیبا رسمیباشه پس تا هفت م _

 باشه منتظرم _

 

 :دالرام

 :نگاهم کرد و گفت  نیجون با تحس مادر

 وفتهیکه پس م نهیخبر تو رو بب یب نیاالن رامت زم،یبا خودت عز يکرد کاریچ _

 :ن دوباره به حرف اومد و گفتمادرجو. انداختم نییزدم و سرمو پا ینیشرمگ لبخند

 خبر نداره ؟ نیخود رامت _

 . ادیگفتم باهاش تماس گرفت که ب ينه اما به آقا مهد _

 .زودتر برسه  دیشا نیپس حاضر بش _

تنم بود ، موهام  ییو طال دیبلند سف رهنینگاه کردم ، پ نهیآ يخودم رو تو گهیکباردیاتاق خوابمون رفتم ،  به

همه اومده . رفتم  ییرایترانه به سالن پذ يبا صدا. و مات داشتم  میمال شیکمرم رها بود و آرا يصاف تا رو

 زیر يباشه و فقط چراغ ها کیکه خونه تار بودباعث شده  میضخ يپرده ها. کردن  یبودن و با لبخند نگاهم م

به . بودم رو آماده کردم  هدیزحمت کش یکه براش کل لیفلشم رو به دستگاه وصل کردم و فا. سقف روشن بود 

 یاسترس داشتم اما نم. رو روشن کنه  ونیزیاومد دکمه پخش رو بزنه و تلو نیکه رامت نیترانه گفتم هم

آسانسور چراغ ها رو خاموش کردن و منم  يبا صدا. هامو خراب کنه  شهنق ياسترس همه  نیخواستم ا

. کردن  ینگاه م گهیو همه ساکت به همد دیچیخونه پ يتو دیچرخش کل يصدا. رو به دست گرفتم  کروفنیم

 :پخش شد و با خودش گفت نیرامت لیموبا يریشماره گ يصدا

 کجا مونده يمهد نیپس ا _
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به . روشن شد و آهنگ آروم پخش شد  ونیزیتلو. سرش رو بلند کرد  نیروشن شد و رامت ییرایپذ زیر يچراغا

رو باال آوردم و شروع کردم ،  کروفنیم. سر من روشن بود  يغ باالشدم و لبخند زدم ، فقط چرا رهیخ نیرامت

 شد یپخش م ونیزیهمزمان با آهنگ عکسامون از تلو

 به من و احساسم یکیکه نزد یوقت

 شناشمیم یدستاتو به خوب هیگرم

 دلم تنگه یتو آرومم وقت شیپ

 جنگه یم ایواسه عشقت با دن قلبم

 شمیپ نجایا ییتو هیحس خوب چه

 شمیمن عاشق تر م يخند یکه م یوقت

 خوام همه عمرم کنار تو باشم یم

 شم ایعاشق دن نیخوام عاشقتر یم

لبش  ينگاه کرد و لبخند رو ونیزیهنوز شوکه بود ، به تلو.  ومدی یآهسته به سمت من م يبا قدما نیرامت

با اون لبخند دلگرم کنندش باشه و من اضطراب  نیرامت شهیرفته بود ، مگه م نیاسترسم از ب گهید. نشست 

 شدم رهیخ نیرامت يو به چشما دمیکش یقینفس عم. داشته باشم 

 نهیریش یزندگ یینجایکه ا یوقت

 نهیشیاخماتم به دلم م یحت تو

 رمیدلگ یدون ینبودت عشقم م تو

 رمیمیم یازت سخته نباش يدور

 با تو خوبه حالم یامیهمه دن تو

 بالم یم ییایاحساس رو نیبه ا من

: گفت  یزد و آروم م یموهامو بوسه م يرو. آغوشش گرفت  يآهنگ تموم بشه ، جلو اومد و سرمو تو نذاشت

 دالرام یمرس

که  يآهنگ نصفه ا يچراغ ها روشن شد و همه برا. بهش بدهکار بودم  یلیدونست هنوز تموم نشده ، خ ینم

 هیالله .  دیچیپ یخونه م يهمهمه تو يو صدا میکرد ییرایا پذبا کمک دخترا از مهمون. خوندم دست زدن

 :گفتبلند  يو با صدا نیبغل رامت يآهنگ آروم گذاشت و دستمو گرفت و پرتم کرد تو
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 شما دوتاس دنیحاال نوبت رقص _

سرش رو  نیرامت. وسط نبود  یبه جز ما کس. شونه اش گذاشتم  ينگاه کردم و دستم رو رو نیلبخند به رامت با

 :کرد و گفت  کیبه گوشم نزد

 هر دومون بره يبکنم بعد آبرو يهمه کار بد يجلو يبا خودت فکر نکرد يشد کیش یلیدالرام خ _

 :شدم و گفتم رهیبه عادت خودش به چشماش خ.رو به دندون گرفتم و بهش چشم غره رفتم لبم

 ؟ یدوست داشت _

 تر شد قیعم لبخندش

 بود کالفه شده بودم یازم مخف نکهیشده اما از ا يزیچ هی دونستمی؟ م يبود کارا نیمدت دنبال ا نیا _

از جا بلند شدم . خلوتمون  يبود برا یمن خصوص یاصل يبعد از رقص ما نوبت کادوها شد ، کادو.کردم  سکوت

 :و گفتم 

 دمیکادوم رو م شمیتر م کیاول من که از همه نزد _

 :به اعتراض گفت  ترانه

 ارمیدرب يوم من خواهرشم نذار برات خواهرشوهر بازدالرام خان _

شدم و کادوها رو به  کیرفتم و دو تا کادو برداشتم ، به مادرجون و پدرجون نزد زیبه سمت م. دنیخند همه

 سمتشون گرفتم

 شماست يکادو ها برا نیا _

 :نگاه کردم و گفتم  نیکردن ، به رامت یتعجب نگاهم م با

در برابر  نایدونم ا یم. ازتون تشکر کنم  يدونستم چطور ینم نیرو بهم داد میزندگ يکادو نیشما بهتر _

 .دیاما خب به عنوان تشکر از من قبولشون کن چهیه نیدیکش نیرامت يکه برا یزحمت

 :گوشم گفت  ریز.  دیرو بوس میشونیجلو اومد و پ پدرجون

 ماصال انتظار نداشت يهمه بزرگم کرد يدخترم که جلو یمرس _

 یمن کرده بود ، وقت يکارو برا نیهم نیرامت. نگاه کرد  نیو با افتخار به رامت دیجون هم صورتم رو بوس مادر

عمو برام آبرو  يپدر و مادرم و خانواده  يجلو یکرد ، وقت یمعرف شیزندگ لینبودم اما منو دل یچیبراش ه

 ینم نیگفتن ببوسش اما من قدم به رامت یهمه با هم م. رو برداشتم و به سمتش رفتم  نیرامت يکادو.  دیخر

افتادم که  يروز ادی.  دیرو بوس میشونیازم بلندتر بود ، دو طرف صورتم رو گرفت و پ یلیقدش خ تنی، رام دیرس
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و لبخند آروم  میشونیپ يرو يعکس همون بوسه  نیبوسه آرومم کرده بودو بهتر نیبعد از عقد با هم هیآتل يتو

 :به چشماش نگاه کردم و گفتم.اون لحظه بود يمن تو

 تولدت مبارك _

 ونتیکه تا آخر عمر مد يکرد يدالرام امشب کار. یکارو بکن نیکردم ا یبگم بهت ؟ اصال فکر نم یچ _

 باشم

 :شونه ام حلقه کرد و گفت يبودم ، دستش رو رو ستادهیا نیکنار رامت. رو آوردن  کیاز باز کردن کادوها ک بعد

 میبریبا هم م _

 ستیتولد من که ن _

 جلو اینداره دالرام ، ب یمن و تو معن _

 :گفتم  طنتینگاه کردم و با ش نیرامت به

 و سه ساله، آرزو کن یس يآقا _

 

 : نیرامت

خواستم  یرام رو مفقط از خدا دال...  نیهم. دالرام رو داشته باشم  شهیهم يبستم و آرزو کردم که برا چشمامو

 همه برامون دست زدن ، بابا جلو اومد و شونه م رو فشار داد کیک دنیبا بر.

 . يکرد دمیهمه رو سف يجلو. امروز بهت افتخار کردم  نیرامت _

بابا که پر از غرور بود  يصدا. خانوادم اعتبارم باال بره  شیدالرام با اون کارش باعث شد پ. نگاه کردم  نیزم به

 دیره به گوشم رسدوبا

بهم  نویاما امروز دالرام خالف ا ارهیدو روز نشده زنت از دستت به ما پناه م يریکردم زن بگ یفکر م شهیهم _

 .ثابت کرد 

 :هم جلو اومد و آروم گفت  مامان

 یکن دایلنگه ش رو پ یتون یجا نم چیقدر دالرام رو بدون مادر ، ه _

نگاهم  گهیجلو اومد و جور د يمهد. موضوع به خود من هم ثابت شده بود  نیدالرام تک بود و ا. دونستم  یم

مسعود فقط با آرامش نگاهم کرد و ازم تشکر کرد که باعث آرامش خاطرش . کرد انگار برام احترام قائل بود 
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پدر و .  ما دو تا بشه يخانواده  ي شرمندهو اون  میرینگران بود که من و دالرام طالق بگ نیاز ا شهیشدم ، هم

 . دنیمادر دالرام با افتخار صورتم رو بوس

کرد ، دستش رو گرفتم و دنبال خودم  یدالرام داشت ظرفارو جا به جا م. دو بود که مهمونا رفتن  ساعت

 کشوندم

 يخسته شد یلیخ. امروز بسه  يبرا _

 دیلباسامون کنارم دراز کش ضیبعد از تعو. زد و همراهم اومد  يلبخند

 نیرامت _

 جونم _

 ؟ یهست یمن چ يتو برا یدون یم _

 :کردم و گفتم  يخنده ا تک

 معلومه، شوهرتم _

 :آغوشم جا داد و گفت  يرو تو خودش

 یمون یتو برام مثل لباس م. شم  یخفه م یروز نباش هی، اگه  یمون یتو برام مثل آب م. بذار برات بگم .نه  _

هام رو  يبد يو کنارم بذار یبلندگو داد بزن يمنو همه جا تو يو نقطه ضعف ها يو بد يبر نکهیا ي، به جا

برام  يها تنهام بذار یتو سخت نکهیا يابه ج یمون یتو برام مثل دوست م.  يدیو برام احترام خر يپوشوند

 یاگه نباش ییتو برام مثل هوا.  یمون ی، تو برام مثل خودم م یمونیتو برام مثل همسر م.  یدنبال چاره گشت

خوشحالم که  شتریتو رو شناختم خوشحالم که زنم و ب یاز وقت. دارم مثل هوا اجیتونم باشم ، بهت احت ینم

چطور  یو مردونگ يمرد يبهم نشون داد. کنم یعوض نم ایرو با دن یتو باش نشیکه رامت یدالرام. دالرامم

 .از جون خودم شتریب یحت يزیتونم بگم که چقدر دوست دارم و برام عز ینم يجور چیه. شهیم یمعن

.  میمن و دالرام کنار هم آروم بود نکهیبود ، ا نیهم یخوشبخت.  دمیرو تنگ تر کردم و موهاش رو بوس آغوشم

کرد؛ اما من و  یها رو نابود م یلیخ هیبود که زندگ يزیمشکل ما چ دیو شا میما مشکالت خودمون رو داشت

مشکالت مواجه  نیبا ا مینبود یمتاهل یگخواهان زند نکهیا ، با میازدواج کن میخواست یکه نم نیدالرام با ا

 يمن دالرامو با همه . بود  یمن همه چ يچقدر دالرام رو دوست داشتم ، دالرامم برا.  میو حلش کرد میشد

 .ساکت  يبدون لبا... لباش  يدوست داشتم بدون مهر سکوت رو اشیزبون نیریش
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