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 مقدمه

 را دوست داشتن یکس باستیز چه

 او عشق را ساختن با

 سرودن یکس يبرا باستیز چه

 را بعد از خدا ستودن او

 را در قصه ها شاه کردن او

 جا کردن شیرا در دل خو او

 را ساختن یبا عشق زندگ باستیز چه

 ...و تا ابد با او ماندن افتنیرا  عشق

*** 

نشسته  یصندل يساعت وربع بود که من رو کی قایدق.بود مینگاه کردم،سه ون میبار به ساعت مچ نیصدم يبرا

قلبم تندتند ... استرس داشتم! موجود زنده روبروش نشسته هیانگار که  انگار نه!رینخ... نگاه کردم  یبه منش.بودم

 !کردمیمبعد دوباره بازشون  کردمیقفل م گهیهمد يدستهامو تو... زدیم

بدون !گرفتم باال و زل زدم به سقف شه؟سرمویم یعنی.انداختم یکه باخودم اورده بودم نگاه یینمونه کارها به

 :دلم گفتم يلبهامو تکون بدم با حرکت چشم وابرو تو نکهیا

اصال،اصال دو هزارتا صلوات،نه نه .استخدام بشم نجایکن که من هم ينوکرتم،کار ایشه؟خدایم یعنی ایخدا-

 ...باشه؟فدات شم . کنمیاره هزارتا صلوات نذر م... اوممم هزارتا !ادهیز

دختره عقلش کمه که زل زده  گهیخودش م شیحتما پ! بهمبا تعجب زل زده  یمنش دمیو د نییگرفتم پا سرمو

 ! و در اخر ته دلش شفاعت منو از خدا طلب خواهد کرد ادیابزار و رنگش چشم و ابرو م يبه سقف و برا

به  دمیزنگ تلفن چسب يبا صدا کدفعهیدوختم به نوك کفشهام، سکوت مطلق حکمفرما بود که  چشمهامو

 :با لبخند بهم گفت یبگم که منش يزیخواستم دهنمو باز کنم چ!طاق

 !سیاتاق رئ دیببر فیتشر دیتونیم-

 !سیکارهامو برداشتم و رفتم سمت اتاق رئ.جمع وجور کردم خودمو
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و از همه مهمتر چه !یرنگ یچه هارمون!پسر يا يبند بیوااو چه ترک.ضربه به در زدم و داخل شدم چند

همه جارو  دایبد دیمثل ند نجوریهم! سیرئ گنیم نیبه ا! نه خوشم اومد! ماشااهللا هزاارماشااهللا! به به! یسیییرئ

 ...که با سرفه شاه داماد به خودم اومدم کردمینگاه م

که با سرفه شاه داماد به  کردمیهمه جارو نگاه م دایبد دیمثل ند نجوریهم! سیرئ گنیم نیبه ا! اومد خوشم

 ...خودم اومدم

 ...دینیبنش دییبفرما-

برو گمشو ! ياریدرب يباز عیجنس مذکر ضا هی ؟یپسر، چ هی شیفقط مونده بود پ! خاك تو گورت نفس یعنی

از اتاقش خوشم ! دمیکپ شییمبل روبرو يزدم و رو ینیلبخند شرمگ! يگند نزد نیاز ا شتریبکپ رو مبل تا ب

 ...بودم که  ونشیمحو دکوراس... اومد 

 وانمهر،درسته؟یک...خانوم !خب-

 جواب دادم  يو صوف نشستم و جد صاف

 !بله-

... گذاشت  زیم يارنجهاشو رو هیبعد چند ثان. به فرم استخدامم انداخت قینگاه دق هیتنگ کرد و  چشمهاشو

 :دهانش نگه داشت و گفت يدستهاشو تو هم قفل کرد وجلو

 ...وانمهریخانوم ک! خب اریبس-

 :زل زد بهم و ادامه داد زوریانال مثل

 دییتآ نویعناو نینمونه کارهاتون ا دوارمیام! ست بندهیفر! هیعال! از دانشگاه تهران... گیگراف سانسیل...ساله23-

 ...کنه

نه مثل ! که انگار بهتر از خودش وجود نداره کنهیبا غرور صحبت م نیهمچ! بزنم لهش کنم ها گهیم طونهیش

 !بسه تیمظلوم! یبرم تو قالب نفس واقع دیبا نکهیا

 . و برگشتم نشستم سرجام زشیم يگذاشتمشون رو... کارهامو برداشتم و رفتم سمتش  يخونسرد تیدرنها

که من  قهیبعد از گذشت چنددق. نمیعکس العملش رو بب خواستمیم! کارهام، رفتم تو نخش یکرد به بررس شروع

 :نشد ، سرشو بلند کرد وگفت رمیاز حالت صورتش دستگ یچیه تیکه کردم و درنها یبا تالش فراوان

 ...دیدار شرفتیپ يجا! اما خوبه! ستین یعال.. .اممم -

 :بلند شد و کارهامو گرفت سمتمو گفت زشیم ياز رو... حاال از خداشه منو استخدام کنه ها ! شششیا
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 ...میریگیباهاتون تماس م-

وفا نکرده  یمقام به کس زویم نیمثال؟ اقا ا یکه چ! یازخود راض يپسره ! داشتم جفت پا برم تو حلقش دوست

کارهامو از دستش گرفتم و بدون ... بلند شدم و رفتم سمتش  لکسیر یلیخشممو پنهان کردم و خ... اق پسر 

 !منتظر بودم!خوبه...  دمیکه صداشو شن رهیدستمو گذاشتم رود دستگ! رفتم سمت در یحرف چیه

 ...از کارهاتون جا موند یکی-

 :ابروهامو دادم باال و خونسرد گفتم... قورت دادم و برگشتم سمتش  بلبخندمو

 !يادگاری؟ باشه ...واقعآ-

تا  شمین. خوشحال بودم یالک! ازشرکتش خارج شدم ریالس عیو سر رونیصبر نکردم و از اتاقش زدم ب گهید

! رنیحق نداشتن که باهام تماس نگ یعنی! رنیگیباهام تماس مفردا  گفتیتو وجودم م یحس هی. بناگوش باز بود

 کردم  بلنددست  یتاکس نیاول يزدم و برا يلبخند! وانمهرینفس ک! چون من نفس بودم

*** 

! چهره غضبناك مامان رو تصور کنم تونستمیم! زنگ خونه و پشت سرهم زدم يدستمو گذاشتم رو شهیهم مثل

خم شدم و . کوچولو موچولومونو رد کردم و از پله ها باال رفتم اطیح... باز شد و وارد خونه شدم  کیت يدر باصدا

 یحساب! اوه! اوه! دمیحدس زده بودمو د کهرو  یبلند شدم همون چهره غضبناک یوقت. باز کردم مویکتون يبندها

 :کردم و گفتم یکُرنش خفن...  یالیخ یخودمو زدم به ب! هیشاک

 ها ییبایملکه زسالم بر -

خنده ارومش  يصدا هیباالخره بعد هفت هشت ثان! مادرم رحم کن ، کمر نابود شد...  یعنیکمر خم شده بودم  تا

 :دوباره گفتم کنه،یابروش باز شده و مهربون نگاهم م يگره ها دمیکمرمو راست کردم و د...  دمیرو شن

 اجازه ورود هست؟-

 :از دستم گرفت و گفت کارهامو

 !برو تو خونه ایدوما تا خوش اخالقم ب...  سالم اوال-

رفتم  عیسر. کردیم کیاشتهام رو تحر.ادیم يا مهیق ياوممم چه بو. گونه ش کاشتم و رفتم داخل يبوس رو هی

 ...ناهار زیرفتم سر م زیبه دست و صورتم زدم و تروتم یاب هیسمت اتاقم و لباسهامو عوض کردم بعد هم 

 !چقدر گشنمه؟ یدون ینم! دستت طال! خانوم جون؟ دیناه يچه کرد! به به-

 نشد؟ یشد چ یکن که چ فیناهارتو بخور بعد برام تعر زم،ینوش جونت عز-
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 :قورت دادم و گفتم غذامو

 !چشم-

نشستم و همه  ییرایپذ يمامان تو شیظرفهارو که شستم رفتم پ. میجمع کرد زویمامانکم م ذیاز ناهار لذ بعد

 :صحبتهام گفت انیردم که در پاک فیبراش تعر زویچ

 رن؟یگیفردا تماس م یحاال مطمئن-

 :دهنم و گفتم يپر پرتقال چپوندم تو هی

 و بعد قبولم نکنه؟ نهیمنو بب ينمونه کارها یکس شهیمگه م! ؟یپس چ-

 :شونه هاشو انداخت باال و گفت مامان

 .گ نزدناومدو زن. دلتو صابون نزن مادر يخودیبگم واال؟ حاال تو هم ب یچ-

 :گفتم يا ثانهیلحن خب با

 !نیحاال بب زنن،یزنگ م-

خب  یاز خودم مطمئن بودم ول يادیز دیشا. نگفت يزیچ گهیبه نشونه تاسف تکون داد و د يسر مامان

 هیکه  زدنیکالسمون له له م يچند تا از پسرها.بودم نهایدانشگاه جز بهتر يتو! نبودم يکم دختر شییخدا

که تا  گرفتمیم حالشونو يسمتم جور ومدنینبود و اگه هم م المیخ نیبهشون نشون بدم اما من ع یگوشه چشم

جور عادت شده بود برام که پاچه پسرها رو  هیدست خودم نبود؛انگار ! شدنیاز کنارم هم رد نم یهفته حت هی

 :گفتیو م کردیرفتارم منو سرزنش م نیبه خاطر ا شهیمامانم هم! رمیبگ

 ..نداره ها، از من گفتن یعواقب خوش يزیهرچ يافراط تو! و جسارت خوبه اما به اندازه اش نفس غرور-

 ...ام که هستم ینیمن هم! و نخواهم داد دادمینم تیحرفهاش اهم نیمن به ا اما

** 

اتاقم و بهم  يکه تلفن به دست اومد تو دمیاز چشمهامو به زور باز کردم و د یکیمامان  يبا غرغرها صبح

صبحانه  زیبه دست و صورتمو زدم و رفتم سر م یاب هی... اومدم  نییبا رخوت از تختم پا. اشاره کرد که بلند شم

تنها  دونستمیم. گرم صحبت با تلفن بود وزمامان هن!کردم و شروع کردم به نشخوار کردن نیریش موییچا.نشستم

مامان از تلفن که فکر کنم  یباالخره بعد بوق). مادر مامانم(هیخونه ما مامان زنهیصبح زنگ م9که ساعت  یکس

 :قورت دادم و رو به مامان گفتم ییلقمه مو با چا. جزغاله شده بود،دل کند و اومد کنارم نشست گهید

 گفت؟یم یقلمبه چ-
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 :کرد و گفت ینیاخم دلنش مامان

 !به مامان من نگو قلمبه! نفس-

 گفت؟یم یحاال چ! چشممم-

 .انیبگم که ب خوامیهم م یاخر هفته دعوتشون کردم، به مهساو مان يبرا یراست... شهیمثل هم-

 :جام بلند شدم و گفتم از

 !خوبه-

نستبا بلند مامانو  يبلند شدم و راهمو به سمت اتاقم کج کردم که صدا زیانفجار معده م از پشت م يکاینزد

 :دمیشن

 !مونهیجنگ م دونیمثل م! تربخدا اتاقت رو مرتب کن... نفس -

به بازار شام گفته بود  گفت،یمامان راست م. نگاه به دورتادورش انداختم هی. گفتم و وارد اتاقم شدم يا باشه

! به اتاقم بکشم؟ یدست نوازش هیگفت که  یکه مامان بهم م شدیبار م نیچندم ندفعهیبا ا دونمینم! یزک

... بختک افتادم به جون اتاق  نیع. بدمبه حرفش گوش  رو ندفعهیا هیگرفتم  میبار؟ تصم نیبار؟ هزارم نیصدم

 يها يد یچند از س يباطله و تعداد ياز کاغذها یکوه يبا جمع اور تیکردم و درنها یدوساعت کلفت کینزد

هارو  يد یس یکاغذ باطله هارو انداختم دور ول ه؟یچ دیدونیالبته خب م! کارم رو به اتمام رسوندم یراخالقیغ

جنازه ولو شدم روتخت و در  نهویکه ع دادمیداشتم جون م گهیخالصه د! ها دیگبه مامانم ن! اومد فمیخب ح

 ...شدم  هوشیب هیاز ثان يکثر

 یعسل ياز رو مویخوابم برد؟ کله مو خاروندم و گوش یمن ک. چشمهامو باز کردم لمیزنگ موبا يصدا با

 ...به گوشم به شماره نگاه کنم چسبوندمش نکهیبدون ا... برداشتم 

 بله؟-

 وانمهر؟یخانوم ک. سالم-

 !بایقر بایعج دونه؟یمنو از کجا م یلیفام! صداش اشناس چقدر

 ...دییبفرما. بله خودم هستم. سالم-

 !رمیگیتماس م نیاز شرکت نو-

... و فشار دادم  میشونیپ يهم فشار دادم و انگشت اشاره و شصتم رو گذاشت رو يچشمهامو رو ن؟ینو شرکت

 تخت  يچشمهامو باز کردم و مثل فنر نشستم رو کدفعهی! اومد ادمی ن؟ینو ؟یچ...! نینو...  نینو...  نینو
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 ...الو د؟یهنوز پشت خط هست وانمهر؟یخانوم ک... الو -

باالخره ! اوف...  فیدست و بالم کَرو کث... بدن عرق کرده ... تو هوا  خیموها س... داشت  دنیم د افهیق یعنی

 :ار افتاد و گفتمزبونم به ک

 !بله؟...ب...ب-

 نجایا8باهاتون تماس گرفتم که بگم خوشبختانه با استخدامتون در شرکت موافقت شده، فردا صبح ساعت -

 !لطفا دیباش

 :رو لبهام اومد و گفتم انوسیلبخند به اندازه اق هی

 ..ف ام،یسر ساعت م ام،یصددرصد م ام،یقطعا م ام،یحتما م! واقعا؟ چشم-

 !وانمهریخانوم ک-

 :شدم و اروم گفتم الل

 ...  دیبله، ببخش-

 دارید دیبه ام کنم،یخواهش م-

 هیبهش زل زدم و بعد با  هیچند ثان... صورتم  يرو گرفتم جلو یگوش. گوشم يتو دیچیبوق ممتد پ يصدا

 ...باال  دمیپر ییحرکت کانگورو

 ...هوراا...! نوکرتم...! خداا...! استخدام شدم...وهووی-

 هیاز شانس من ... رو زدم  PLAYو روشنش کردم و دکمه  يد يو يرفتم سمت د عیفوت وقت سر بدون

 نیبود قطعا ا يا گهیاگه هرزمان د! عهد سوق بود شروع کرد به خوندن يوشاد که فکرکنم برا ياهنگ قنبر

کنم، پس شروع  هیلتخ يجور هی مویخوشحال خواستمیاون لحظه فقط م یول. .. کردمیم کهیت کهیرو ت يد یس

 ...خوندمیخودم هم همراه خواننده م... کردم به قر دادن 

  يها يکاکل به سر ها کفتر

  يوا يخبر ازمن ببر وا نیا

 نکن ازارم، بگو برگرده ارم،یبه  بگو

 به راشم من  چشم

 من  خاطرخواشم

 به راشم من  چشم
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 ...من  خاطرخواشم

 ستادهیچهارچوب در ا يمامان با دهن باز تو دمیدور زدم ود هی... اهنگ بودا  نیم عند ا افهیو ق پیت قایدق یعنی

لحظه  هی! هنوز تو شوك بود چارهیب! و با خودم همراهش کردم دمیرفتم سمتش و دستشو کش...  کنهیمنو نگاه م

 :گفتم زدمیهمونطور که نفس نفس م.. .به خودش اومد و رفت اهنگ رو قطع کرد 

 ؟یکنیکارمیمامان چ...إ-

 :دستشو زد به کمرش و گفت هی مامان

  ؟يدیتو د افهیق چیه...  ومدیوامونده تا سر کوچه م نیا يمعلوم هست چته؟ صدا-

. افتاد که خبر مهمه رو به مامان نگفتم ادمیدفعه  هی! دمیچه جالب من اصال نفم رون؟یمامان رفته بود ب مگه

 :مثل بچه ها با ذوق گفتم

 !استخدام! استخدام شدم یمامان-

 ...لبهاش  يلبخند اومد رو هیصورت مامان کم کم اروم شد و  حالت

 اره نفسم؟ ؟یگیراست م...تو...تو-

 دادیگل م يبو دم،یرو بوس فشیدور گردنش انداختم و پوست لط دستهامو

 !؟يدید...زننیگفتم زنگ م يدیجونم، د دیه مامانکم، اره ناهار...اره-

 :بغلم کرد و گفت محکم

 ...شکرت ایخدا. قربون دختر خودم برم من-

** 

 يمانتو هیرو هم با  پمیت... که در حد معمول بود  شمیبودم، ارا یراض... نگاه کردم  نهییا يخودم تو به

کرده  لیاسپرت تکم یو کفش طوس فیو ک یشال مشک...  یتفنگلوله  یشلوار مشک... زانو  يتا رو يخاکستر

جدا از  یول! و مرتب باشم تا بهانه دست اون پسره مغرور ندم زیتم يروز کار نیدوست داشتم به عنوان اول. بودم

حاال ! خرخره اش بودم دنیخوشم اومد اما خب همچنان خواهان جو لشمیجداب بود، از استا یلیاخالق گندش خ

از  یدل کندم و بعد از خداحافظ نهییباالخره از ا... نفس خانوم، خودتو عشق است  ادهیز نکارهایا يوقت برا

 ...راه افتادم نیسمت شرکت نو هب ياز انرژ یمامانکم با کوه
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با توقف ... وارد ساختمان شدم  يارامش و خونسرد تیشدم و با نها ادهیرو حساب کردم و پ یتاکس هیکرا

 میخوب بود، خب بزن بر زیهمه چ... اندختم  ینگاه نهییا يبه خودم تو گهیبار د هیاسانسور در طبقه هشتم 

 !نفس خانوم

 ومده؟یکس ن چیهنوز ه یعنی! قهیدق 45و7به ساعت نگاه کردم ... تعجب کردم ! نبود یمنش. شرکت شدم وارد

 میفوضول. ادیم ییصداها هیاحساس کردم . ها نشستم یاز صندل یکی يرو! پس چرا در باز بود؟ اصال به من چه

... معاونت رو نصب کرده بودن  چککو يکه کنارش تابلو ومدیم یصدا از اتاق. کردم زیگل کرد و گوشهامو ت

صداها  کدفعهی...  زدنیروم حرف منشد، چون ا رمیدستگ يادیز زیچ! کردنیدو نفر داشتن جروبحث م يانگار

 :زن بود که گفت هیبغض دار  يصدا! اوج گرفت

 ..وگرنه چیکه ه يکرد یماه خواهرت رو راض نیاگه تا اخر ا! خسته شدم سروش-

 :حرف زن رو قطع کرد و گفت هیعصبان یلیمرد که معلوم بود خ هی يصدا

 ...گهیها؟ بگو د ؟یوگرنه چ-

 :گفت یلرزون ییبا صدا زن

 !وگرنه مجبورم به حرف بابام گوش بدم-

 ...داد مرد تو جام تکون خوردم  از

 !کشمتیم! ؟يدیفهم! سارا  کشمتیاومده خونتون م یعوض ةبه خدا اگه بفهمم اون پسر! یکنیغلط م تو

به  دییبدون توجه به من دو! شرکته یکه منش نیا... إ . رونیدختر اومد ب هیلحظه در اتاق باز شد و  نیهم تو

اسمش سارا ست از  دمیکه فهم یمنش قهیدق5بعد از ! در اتاق معاونت هم محکم بسته شد. ییسمت دستشو

اصال منو ...  زیم يرو شتسرشو گذا... نشست  یصندل يرفت و رو زشیاومد و به سمت م رونیب ییدستشو

کم کم به  کرد،یهت نگاهم مبا ب! تعجب کرد... خورده که گذشت سرشو بلند کرد و چشمش بهم افتاد  هی! دیند

 :گفت یبا دستپاچگ... برگشت و خودشو جمع و جور کرد  يحالت عاد

 !اصال متوجه حضورتون نشدم! دیببخش-

 :ناراحتش کنم، با لبخند گفتم خواستمینم

 .نداره یاشکال-

 :زد و گفت ینیشرمگ لبخند

 .دینیمنتظر بنش دیبا ومده،یهنوز ن سیرئ... راستش -
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 .ستین یباشه، مشکل-

و  ریاز سارا خوشم اومده بود، دختر سربه ز. به سمت قسمت خودش رفت یو هرکس دنیکم کارمندها رس کم

 :گفتم نیهم يباهاش اشنا بشم، برا شتریب خواستیدلم م. بود یاروم

 درسته؟... اسمت سارا ست -

 :گفتم يسرمو کج کردم وبا لحن مظلومانه ا. نگاهم کرد رهیبلند کرد و خ سرشو

 .دمیبلند بود که من شن نقدریکه اسمت رو گفت ا ياون مرد ياخه صدا. دیببخش-

 :زد و گفت یمهربون لبخند

 .سارا هستم، سارافرهمند...  یاسمم هم درست گفت. نداره یاشکال-

 گه؟ید یدونیاسم من هم که م-

 :کرد و گفت يخنده ا تک

 .وانمهریاره، نفس ک-

 :زدم و گفتم یچشمک

 !دختر خوب نیافر-

 :گفتم نیهم يبرا...  ادیاز اون حال و هوا درب خواستمیم

 !طونیها ش یخشگل یلیخ میخودمون یول-

 :و اروم گفت دیکش شیبه روسر یدست... گل انداخت  لُپاش

 .مدل ابروهام نیمخصوصا ابروهات،من عاشق ا...  ییبایممنون، تو هم ز-

 :ابروم و گفتم يرو گذاشتم رو دستم

 ...نداره یقابل-

 :زد و گفت يلبخند

 !صورت خودت خوشگلن ينه، رو-

مغرور  ةپسر نیا یسارا به احترامش بلند شد و سالم کرد ول... که شاه دوماد وارد شد  میصحبت شده بود گرم

 ! نکبت... فقط کله گنده اش رو تکون داد و بدون توجه به من رفت سمت دفترش 
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چند ضربه به در اتاقش ... بلند شدم و راه افتادم ! من صادر شدچند لحظه تلفن سارا زنگ زد و اجازه ورود  بعد

از مبلها  یکی يو مرتب رو کیش یلیادب سالم کردم و خ تیبا نها... زدم و بعد از کسب اجازه وارد شدم 

 ...شزل زدم به تیبا جد... چپم انداختم  يپا يراستمو رو ينشستم و پا

زل زد بهم و  یخیسرد و  یلیگداشت و خ زیم يتو دستش رو رو ةپروند! با غرور ينگاهش کردم و تاحد يجد

 :گفت

 نیخانوم روش استخدام دائم من در شرکت به ا دینیبب! وفت ندارم ادیسر اصل مطلب چون ز رمیم عیسر یلیخ-

ماه  کی نیشما در ا تیفعال ةنحو! دیخودتون رو به من ثابت کن دیتا بتون دمیماه فرصت م کیشکله که به شما 

 ریدرغ. بندمیسر ماه باهاتون قرارداد م من د،یداشته باش يریچشمگ شرفتیپ دیاگر بتون. داره یه خودتون بستگب

که تمام کارمندان  دیرو هم مطمئن باش نیا !دیریبب قتونویشرکت تشر نیاز ا دیو با خوامیعذرتون رو م نصورتیا

 د؟یروش استخدام شدند، متوجه شد نیشرکت به ا نیا

 :گفتم قاطع

 !بله-

 :ابروش رو باال داد و گفت هی

در شرکت  دیبا 8سرساعت ! دمیم تیاهم یلیمن به نظم خ نکهیاول ا! شرکت نیسراغ قوان میریحاال م! خوبه-

اومد که  شیبراتون پ یدوم، اگر مشکل! دیبر دیتونیهم م 5سرساعت! چه من باشم چه نباشم دیحضور داشته باش

که فقط  کنمیم دیتاک...  دیدیو اطالع م دیریگیبا من تماس م دییایب دیتونیاصال نم ای دییایسرساعت ب دینتونست

 ! کردن در برابر من رو نداره یکس حق سرکش چیه نکهیمورد اخر هم ا! دیریبا من تماس بگ دیبا

 کنمیم دیدوباره دارم بهت تاک چارهیبدبخت ب. بدجور خفه ش کرده استیجو ر نکهیمثل ا! هیانگار سرباز! اوهوو

تاسف تکون دادم  ياز رو يسر! يپست و مقام به گنده تر از تو وفا نکرده چه برسه به تو جوجه امروز نیکه ا

 :تمام گفتم ییو با پررو اوردمیخودم ن يرواصال به ! زشت!  هویچه ترسناك شد! کرده یچه اخم! يوا يا... و

 د؟یباشمونده که نگفته  يا گهید ◌ٔ نکتـه-

 :صورتش گفت يرو ظیهمون اخم غل با

 !دیببر فیتشر دیتونیحاال هم م! دنیمربوطه رو م حاتیتوض يانور يهم اقا فتونیدر مورد وظا! ریخ-

 :مبل بلند شدم و گفتم يرو از

 !بااجازه! کویهم ن یلیخ-
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کنارم . شدیم کیکه بهم نزد دمیقدمهاش رو شن يصدا یبرنگشتم ول...  دمیسمت در که صداشو شن رفتم

 :به طرفم خم شد و اروم گفت یکم بیدست به ج ستاد،یا

 ... دیگفتم بهتون بگم تا بدون! زبون دراز و گستاخ يمن استادم تو کوتاه کردن دمِ ادمها-

 ..رو داشته باش شیاول! سیرئ يخب اقا اریبس! جنگ شروع شد پس

 :کلمه گفتم هیفقط .. .جاخورد اما طاهرشو حفظ کرد . زل زدم بهش نهیبه س دست

 !باشه-

 ویزبون ک یک دمیحاال بهت نشون م! اما نه... بهش بدم  يجاخورد، حتتما توقع داشت که جواب برنده تر شتریب

کلمه چقدر حرصش  هی نیبا هم دونستمیم...  رونیگفتم و از اتاقش زدم ب) يبا اجازه ا(لب  ریز...  کنهیکوتاه م

 ... جون  سیحاال دارم برات رئ! دادم

پسر  هیکه در باز شد و  رونیباال انداختم و خواستم برم ب يشونه ا... کس نبود  چیه... اتاق معاونت شدم  وارد

 :من زودتر به خودم اومدم و گفتم...  میزل زد گهیهردو با تعجب به همد! جوان وارد شد

 .کار داشتم يانور يبا اقا...  د،منیببخش-

 :اومد و گفتجمله م از بهت در نیا با

 شما؟... خودم هستم -

 .شما شیپ امیبهم گفتن که ب سیرئ ياقا. شرکت دیعضو جد وانمهر،ینفس ک-

 :زد و گفت يلبخند

 .تا اتاقتون رو نشون بدم دییخب بفرما! گرفتم! اها، بله بله-

 :اتاق شد و با دست اشاره کرد هیوارد . میرفت یو به قسمت طراح میهم راه افتاد دوشادوش

همکار فوق العاده کاردان، منضبط، با  کی یقیشا یهم از خانوم هست نیا...  زیاز م نیا... از اتاق  نیخب ا-

 !فوضول يابر یتا قسمت یاستعداد و کم

از .نسبتا تپل بود اما خوشگل و بامزه. که بهش اشاره کرده بود نگاه کردم یلحنش خنده م گرفت و به خانوم از

 :گفت يبه انور ینیریبا اخم ش... .متاهل  دمیحلقه ش هم فهم

 من فوضولم؟ اره؟-

 :اروم زد رد دستشو گفت يانور

 گفته؟ یک! شما؟ فوضول؟ نه-
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 :رو کرد به من و گفت بعد

 ...مرخص شم  دیندار يخب اگه با بنده کار-

 :لبخند گفتم با

 ...ممنون از کمکتون ...  کنمیخواهش م-

 :ه من گفتبا خنده رو ب یرفت و هست يانور

 !رینگ يجد ادیحرفهاشو ز.کنهیم یطونیش يادینمه ز هی يانور ياقا نیا-

 :دیسمتم و ازم پرس اومد

هستم  یقیشا یمن هست... گفت  يانور يبرام فرستاده، همونطور که اقا یچه همکار خوشگل سیرئ ياقا! خب-

 و شما؟

 !وانمهرینفس ک-

 :دستش گرفت و گفت يرو تو دستم

 .میهم باش يبرا یدوست و همکار خوب دوارمیام-

 !حتما-

نفر  هیقسمت  نیا يداد و برا تیرضا سیچه خوب شد که باالخره رئ. تنها باشم دیحاال حاال ها با کردمیفکر م-

 .بود نیسنگ یلیمن که دست تنها بودم خ ياوردم، چون کارها برا یواقعا داشتم کم م گهید. رو استخدام کرد

 :گفتم طنتیش با

  یستیدست تنها ن گهید خب-

 ... دمیبه دورو برم انداختمو پرس ینگاه

 م؟یرو انجام بد ییچه کارها دیبا نجایما ا یراست-

که  نطوریا... سپردمیو به ذهنم م دادمیگوش م قیمن هم دق فونیوظا حیزد و شروع کرد به توض يلبخند یهست

 سیرئ نکهیو بعد از ا میزدیاتود م دیبا. شدیلوگو مربوط به ما م یسفارشات شرکت ، طراح نیاز ب گفتیم یهست

 يا گهیو به بخش د میکردیاجرا م زیتمترو يالگو هیشده رو به شکل  دییطرح تا دیکردند ما با دییتا زیعز

 .میسپردیم

 اده؟یسفارشها ز شهیهم-
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سه  نیا يمن تو. شناسنشیها م دکنندهیشرکت امتحانش رو پس داده و اکثر تول نیچون ا. اکثر اوقات اره-

از همکارها تا  یکه بعض ییچه شبها. و بچه ها چقدر تالش کردند سیکه رئ دمیدیمشغولم م نجایکه ا یسال

که به  گهیشه بهمون میهم سیرئ... داده بشه  لیتا سفارشها سروقت تحو دندیصبح تو شرکت زحمت کش

 .کنهیافتخار م ییدوستان و همکارها نیداشتن همچ

 !بسهیز بس  خوره،اینم افشیهم ابراز احساسات بلده؟ اصال به ق خیکوه  نیبابا؟ مگه ا هن

. کردمیهم اظهار نظر م ییوقتا هینظاره گر بودم  شتریالبته من ب. میمشغول اتود زدن بود یوقت ناهار با هست تا

 هیمن رو با بق یهست. بود زیتروتم یلیبزرگ نبود اما خ ادیز. میشرکت رفت يبه غذاخور یبود که با هست1ساعت 

 یغم هیمن  دنیانگار با د...  کردینگاهم م يجور هیساله بود که  27-28پسر  هی نشونیهمکارها اشنا کرد، ب

انگارسالهاست ... بود  یمیصم یلیجمعشون خ! کردمیاحساس م ينطوریهم من ا دیشا! چشمهاش ينشست تو

 طونیش یلیخ یو به قول هست گرفتیاصال خودش رو نم... شم اومد هم خو ياز انور! شناسنیرو م گهیکه همد

 ...کردیم یشوخ هاشونو با نداختیبود، همه رو دست م

نگاه کردم که تا چشمش به سارا افتاد  يبه انور عیاسر... شد  يکه سارا وارد غذاخور میغذاخوردن بود مشغول

دست از ... دلم براش سوخت ... شد  نیسارا هم چهره اش غمگ! رونیرفت ب ياورد و از غذا خور يبهانه ا هی

رو لبهاش نشست که غم صورتشو چند  یلبخند تلخ دنمیبا د... غذاخوردن برداشتم و بلند شدم رفتم سمتش 

اشک جمع  شیدرشت قهوه ا يچشمها يتو... قورت داد  یاب دهنشو به سخت... دستشو گرفتم ... برابر کرد 

 :زدم و اروم بهش گفتم يلبخند... شد 

 ؟یشیناز م یلیخ شهیچشمهات اشک جمع م يتو یوقت یدونستیم-

تا حال و هواش عوض شه وگرنه جا  گفتمیم یچ هی دیبا... زد و جهت نگاهش رو عوض کرد  يمحو لبخند

 ...و زار بزنه  نهیداشت که بش

 سارا؟-

 .نگفت يزینگاه کرد اما چ بهم

 !من گشنمه -

و با خودم بردمش تا  دمیدستشو کش... مهمون لبهاش شد که باعث شد من هم بخندم  یواقع لبخند هی ندفعهیا

معلوم بود هنوز ناراحته  نحالیبا ا.  میو مشغول غذاخوردن شد یهست شیپ میخودش بکشه و بعد رفت يغذا برا

 ضهینبودن عر یخال يهم برا ییوقتها هیاما سارا فقط شنونده بود  میفک زد زیر هی یتا اخر غذا من و هست... 
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مسئله کنجکاو  هی يمن هروقت رو! چرا صبح دعواشون شد؟! دوتا چشونه نیا دمیفهمیم دیبا...  زدیم يلبخند

 ...  نمیشیماجرا رو نفهمم اروم نم ازیرتاپیس یبشم تا وقت

 تونستمیکه م ییتا جا .میهم به اتاقمون رفت یبعد از ناهار سارا زودتر از همه رفت سرکارش، من و هست خالصه

 ... نشد  رمیدستگ يادیز زیچ یول.کردم یاطالعات هیرو تخل یهست

 :گفت يخسته ا يرو جمع کرد و با صدا لشیوسا یربع به پنج بود که هست هی ساعت

 شام درست کنم، فکرکن؟  دیمن برسم خونه با-

 ...نگاهش کردم  يدلسوز با

 مگه؟ شهیم یچ...  دیبخور يخب حاضر ،یالله-

 .میخورد يحاضر شبید-

 .ساده درست کن زیچ هیخب -

 :گفتم کردمیرو مرتب م زمیهمونطور که م... بلند شدم  زمیپشت م از

 !درك کنه و انتطار چلو و پلو نداشته باشه دیشوهرت با يکه خسته ا ییروزا-

 ... میهم بش يبرا یخوب يفکر کنم دوستا... نگفت  يزیو چ دیخند

** 

 . دمشونیهم قالب کردم وبه سمت جلو کش يدستهامو تو... دادم  هیتک یصندل به

 .تموم شد! شیاخ-

پسره از ! خره یلیرد کنه خ گهیرو د یکی نیبه نظر خودم که خوب شده بود، اگه واقعا ا. طرحم نگاه کردم به

طرحم رو نگاه کرد  هیدرحد دو ثان ششیدفعه هفتم که رفتم پ! يریکبیا! هفت دفعه طرحم رو رد کرد یخود راض

 ! نه: و با غرور گفت

 کنم،یم تیحال ه؟یفکرکرده ک! نچسب؟ نقدریادم ا! نیوتیگ يسرشو بزارم ال خواستمیاون لحظه م یعنی! نیهم

 ... ستایوا

 ؟يکرد لشیشد نفس؟ تکم یچ-

 :گفتم یو روبه هست رونیاومدم ب الیفکروخ از

 !بگه نه خوامیبه خدا فقط م-

 :و گفت دیخند ينخود
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 اخه؟ یبکن یتونیکار م یو گفت نه، چ میاومد-

 !نفس نیا کنهیچه م نیحاال بب-

 .نخون يکر نقدریا... پاشو برو حاال -

سرمو بلند کردم ! نفر هیدفعه خوردم به  هیهمونجور که نگاهم به کاغذم بود . اتود رو برداشتم و راه افتادم کاغذ

 :اخم کردم وگفتم! نیباز هم ا!بابا يا! ه؟یک نمیبب

 د؟یدار يکار...د؟یکنیم یچرا همچ-

 :کالفه گفتم گهینم یچیه دمید! گهیبنال د ده،یچقدر طولش م! اه... پا اون پا کرد  نیخورده ا هی

 یاگر صحبت مهم! دیگینم يزیچ یول دیشیراه من سبز م يباره که شما جلو نیچندم نیپاکدل، ا ياقا دینیبب-

 !دیریاگر هم نه که وقت من رو نگ د،یهست خب بگ

... بود  ينطورینگاهش هم دمشید يغداخور يهم که تو يروز نیاول. بفهممش تونستمینم. غم نگاهم کرد با

 گرفتیراهم رو م يهردفعه که جلو یبدونم، ول خواستیدلم م... حرف ناگفته تو چشمهاشه  هی کردمیاحساس م

 .زدیرو نم شیحرف اصل

 ... یلیشما خ... بگم که ... بگم  خواستمیفقط م... فقط ... من -

 :و اروم گفت دیموهاش کش يتو یدست ومد،یبه نظر م کالفه

 !دیهست هشیشب یلیاخه شما خ... اخه  یول... مزاحمتون بشم  خوامیمن نم-

 :باال و گفتم دیپر ابروهام

  ؟یک هیشب-

نگاهم کردو ابعد ... سرشو به چپ و راست تکون داد ...  تونستینم یبگه ول خواستیمکث کردوانگار م یکم

 :گفت رفتیهمونطور که عقب عقب م! روم عقب گرد کرد

 !نفس-

 یپوف... کالم بگو چته هم خودتو راحت کن،هم منو  هیپس چرا ادامه نداد؟ خب ! اه! خب نفس که منم نفس؟

 .و راهم رو ادامه دادم دمیکش

با ! اسمش سروشِ فعال کنتاکت کرده بودن دمیکه فهم يانور يبا اقا... بود  طبق معمول چهره اش گرفته سارا

! خودش بود يایتو دن...  ستادمیا زشیم يرفتم جلو! دوتا چشونه نیبودم ا دهیهنوز نفهم... بودن  نیهم سرسنگ
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سارا  یت خواستخود... به روش خودم عمل کنم  دیبا نکهیمثل ا... نه! انگار نه انگار یچند دفعه صداش زدم ول

 !خانوم

 :گفتم یو با نگران دمیکش یه هیدفعه  هی

 ؟يانور يشد اقا یچ-

با  نهیبه دور و اطرافش نگاه کرد و چشمش به من افتاد که دست به س یبا گنگ! باال دیسارا مثل فنر پر چارهیب

 :نگاهم کرد و براق شد سمتم یشاک...  کنمینگاهش م یطانیلبخند ش هی

 !کنم؟یسکته م یگینم! نفس؟ یکنیم یچرا همچ-

 :گفتم لکسیر

 !گمینم... نه -

 :کرد و با حرص گفت زیر چشمهاشو

 !لهت کنم نفس خوامیم یعنی-

 !دمینگو ترس يوا-

 .بست هیداد و چشمهاشو چند ثان هیتک یسرشو به صندل زدیکه نفس نفس م همونطور

 هستش؟-

 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

 ؟یک-

 !گهید سیرئ-

 اها، اره-

 ...ششیپ رمیخب، من م یلیخ-

 .نگفت يزیتکون داد و چ سرشو

 :سمت در گفتم رفتمیهمونطور که م-

 !خبرش ای ادیخودش م ای! نترس بابا-

 :با حرص گفت دوباره

 ...ها شمینفس به خدا پا م-

 ...و چند ضربه به در زدم و داخل شدم دمیغش خند غش
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اصال هم ! انگار با خودش هم دعوا داره...  ختشویر... خاك بر سر ! معمول با اخم به لپ تابش زل زده بود طبق

 الیخ یاونموقع هم ب نمیبب! اتاق يتو ادیقاتل ب هیمن  يبه جا دیاهان واهان شا ه؟یک نهیسرشو بلند نکرد بب

 ...واال به خدا ؟ینیشیم

 :کردم و گفتم يا سرفه

 !سالم-

خب ... زشت، زالو  ،يریکبیفرهنگ، خر، هاپو، هاپو کومار، نکبت، ا یب کهیمرت! فقط سرشو تکون دادبز  نیع

 ◌ٔ به زور چشمهاشو از صفحه... رفتم سمتش و کاغذم رو گذاشتم کنار دستش ! براش بسه نقدریفعال هم گهید

 .قبل برگشت لتبعد دوباره به حا. ... به طرحم نگاه کرد هیچند ثان هیلپ تابش کند و 

 !نه-

 ...بزنم گهیم طونهیش ؟يریمیم یبگ شتریکلمه ب هیخب  ن؟یهم

 بپرسم چرا؟ شهیم-

 !هیتکرار-

 !دادم رشییتغ یمن که کل-

 !نمیبینم يرییمن تغ-

 !صورتش يمشت کردم که نکوبونم تو دستهامو

 ...دینگاه کن گهیبار د هیحاال شما -

 گفتم؟ یمگه من چ!خدا ای! دسرشو بلند کرد و با خشم نگاهم کر باالخره

چه  يکه به شما سپردم برا ییلوگو یطراح نیا دیدونیاصال شما م! د؟یستیمتوجه ن نکهیمثل ا! زیخانوم عز-

 یکه چه اسم و رسم دیدیفهمیم دیکردیم قیتحق ای دیکردیم search نترنتیا يکم تو هیاگه  ه؟ییکارخونه ا

رو قبول  تونیا شهیکه طرح ساده و کل دیکردینم فیتکل نییمن تع يبرا ينطوریداره و چقدر مشهوره اونوقت ا

 !بکنم

رفتم  یحرف چیطرحمو برداشتم و بدون ه... خودمو کنترل کردم  یول! بود دهیبه حد انفجار رس تمیعصبان یعنی

. خودمو به اتاقم رسوندم عیسر...  نهیحال و روز بب نیا يمن رو تو خواستمیخدا رو شکر سارا نبود، نم! رونیب

 :با خشم گفتم! خوردمیمن حرص م دیخندیم ناو! خنده ریمات نگاهم کرد بعد زد ز هیچند ثان دنمیبا د یهست

 !یهست-
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 :خنده گفت با

 جانم؟-

 !ببند-

از ! وبا حرص شروع کردم به قدم زدن زیم يکاغذ رو کوبوندم رو. دفعه ساکت شد و خودشو جمع و جور کرد هی

 ... کردمیو غرغر م زدمیباخودم حرف م... سراتاق به اون سر اتاق  نیا

 ؟يشد یعصبان نطوریشده که ا یچ نمیحاال بگو بب-

 :منفجر شدم هویبودم  یحرف نیکه منتظر همچ من

! هیکوفت و تکرار يا! هیکه تکرار زنهیزر م یهم به طرحم نگاه نکرده بعد الک قهیدق هی یاالغ حت ◌ٔ کهیمرت-

 ...يا! سر تخته بشورنت...  يریحناق بگ! هیراردرد و تک

 .دختر خوب رهیمن که بهت گفته بودم سخت گ! حرص نخور نقدریا! خب یلیخ! خب یلیخ-

 !نیحاال بب! ستمیدهنش نفس ن ياتود باحال نکوبم تو هیبا ... تافردا ... اگه من  یبه خدا هست-

 !فردا که جمعه س-

 ...سمتش  دمیخروش چرخ با

 خوبه؟! خب پس فردا ! يریگیم رادیا تیوضع نیا يخب حاال تو هم تو-

 کنمیم يکار! سیبه اصطالح رئ يحاال صبر کن اقا... نگفت و سرگرم کارش شد  يزیچ گهید یهست

 !نه ، نگاه کن یگیم...  بندمیمن پس فردا با اتودم دهنتو م... شرف و ابروم وسطه  ي؟ پا هیمگه الک... کارستون

** 

 ...بدو دن،یتا نرس ریدوش بگ هیبرو ... شد  زیتم! گهیه دبس-

 :گفتم يصاف کردم و با لحن خسته ا کمرمو

 !به خدا دمیهمه بدنم کوفته شد از بس ساب! ؟يزیچ ،يتشکر-

واماده کردن ظرف و ظروف بود  وهیوشستن م یکش یوت يریو گردگ یجارو برق هیکرده؟  کاریحاال انگار چ-

 ...!گهید

 !یگفته بود زک هیبه زن تنارد یعنی... دهن باز به مامان نگاه کردم  با

 ...کنمیجبران م تیعروس. دست دختر گلم درد نکنه... باشه حاال -
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بودم که  دهیساب لشویهمه وسا نقدیا. به سرتاسر خونه نگاه کردم. گفت و با خنده رفت به سمت اشپزخونه نویا

به سمت اتاقم  ریخورد وخاکش یتاسف تکون دادم و با تن ياز رو يسر دمویکش ينفس اه مانند! زدنیبرق م

 .رفتم

رو دعوت کرده  یومهسا ومان یو مامان ییجمعه بابا یعنیهفته بهم گفته بودم امروز  لیکه مامان اوا همونطور

بپوشم؟ شلوار  یچ... اوممم ...خب...رنگا و رنگم انداختم  يبه لباسها یمگاه... به سمت کمد لباسهام رفتم . بود

از ... دراورم و انداختم رو تخت  یرو از چوب رخت دمیسف پاشلوار کتان دم ... اره ! کتان بهترتره... کتان؟  ای نیج

بعدش هم گوله کردم  رونیب دمیرو کش دمیخر شیرو که چند وقت پ يکمدم هم بلوز بنفش کاله دار يکشو

 ...از تنم بپره و بره  یشد خستگ ساعته گرفتم که با عث میدوش ن هی... سمت حموم 

 زیابروهامو ترتم ریاول از همه ز! دابیسراغ سرخاب سف میریحاال م...  نهییا يو رفتم جلو دمیتنم کش لباسهارو

البته ابروهام رو هنوز برنداشته بودم، چون ... عاشق مدلش بودم چون دنباله ش به سمت باال بود ... کردم 

استفاده  کیکم از کرم پودر و پنک یلیخبود و  یپوست صورتم گندم. نه باشهم دخترو افهیدوست داشتم ق

هرچند مژه  ومدیخوشم نم ملیاز ر... صفا دادم  مویدرشت قهوه ا يچشمها کیخط چشم بار هیبا ...  کردمیم

 دمیرو سشوار کش میلخت و مشک يموها! تمام... نمه رژگونه  هیو  یرژ لب کالباس... بهش نداشت  یاجیهام احت

 هی! شکرت ایصورتم رو دوست داشتم، خدا يدر کل اجزا...  نیهم از ا نیا. بستم یسرم دم اسب يو با کش باال

 ...وقت داشتم یساعت میبه ساعت نگاه کردم، هنوز ن! یفرستادم، نفس خودم نهییا يخودم تو يماچ برا

به ذهنم  يا دهیا چیهنوز ه! کردیم یم دهن کجبه... نشستم و به اتودم زل زدم  رمیتحر زیم یصندل يرو

چقدر ...  ریبخ ادشی... من و بابا ومامان . دمیرس مونینگاهمو چرخوندم تا به قاب عکس خانوادگ... بود  دهینرس

دو سال که از ... اشنا شدن وازدواج کردن  مبودن، همونجا هم باه يرازیمامان و بابا اصالتا ش! میخوشبخت بود

هم چند  ییو بابا یمامان. خونه نیکردن تهران و اومدن به ا یبه خاطر کار بابا اسباب کش گذرهیم شونیزندگ

...  شهیچند ماه بعدش هم مادرم من رو حامله م... تهران  انیمامان باشن م کینزد نکهیوقت بعدش به خاطر ا

برام  زینه سالم شد همه چ یقتذهنم ثبت کنم تا و يکه تونستم خاطراتم رو تو یاز وقت...اومدم  ایمن به دن

تنهامون ... معرفت  یب يبابا... اخ بابا ... بعدش! فقط! یفقط تا نه سالگ یول... میخوشبخت بود... بود  نیریش

من به مامان !  نه! شه ينذاشتم جار یچشمهام اشک جمع شد ول يتو...  دمیکش ينفس بغضدار... گذاشت 

 ...دلم براش ... اخه دلم  یول...  یقول دادم، ول

 امیب رونیبه شدت تکون دادم تا از فکرش ب سرمو
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 ...اومدن نایا یمامان ایب ؟ينفس؟ کجا موند-

 ...دمیرو شن ییبابا يکه صدا دمیکش یقیچشمهامو بستم و نفس عم. بلند شدم یصندل يرو از

 ؟یینفس بابا؟ کجا-

تا  دمیکش قیچند تا نفس عم...  زیصدام م ينطوریهم شهیبابا هم هم... بغض به گلوم چنگ انداخت  دوباره

 ...رفتم  رونیزدم و به سمت از اتاقم ب يلبخند... بغضم فروکش کنه 

 ...به سمت اغوشش پرواز کردم  ییبابا دنیمحض د به

 جونم ییسالم بابا-

 :موهام زد و گفت يرو يا بوسه

 ...ماهت بابا، قربون دختر خوشگلم برم من يسالم به رو-

 شیخال يجا يواقعا هم تا حدود...  کردمیاغوش پرمحبت وامن جستجو م نیکمبود محبت بابام رو تو ا شهیهم

 .رو برام پر کرده بود

 ...گهید نمیبزار من هم نوه م رو بب!اقا محمود؟-

 .رو بغل کردم یاومدم و مامان رونیب ییاز اغوش بابا... زدم  یبه حسادت مامان يلبخند

 ...سالم قلمبه جونم-

 :بغض گفت با

 م؟یمعرفت؟ مگه ما چندتا نوه دار یب شه؟یدل ما برات تنگ م یگیتو ؟ نم ییکجا. دلم زیسالم عز-

 :و گفتم دمیسرخش رو بوس يلپها

 ! من ◌ٔ قلمبه رهیگیبغض نکن دلم م-

 ... دمشیبوس دوباره

 ...يحق دار یبگ یهرچ. معذرت-

 :نشستم و گفتم ییکنار بابا...  میرفت ییرایبه سمت پذ گهیهمد با

 چه خبرا؟...محمود خان...خب-

 :و گفت دیخند اروم

 بابا گمیم کیتبر ،يریسرکار م دمیشماست وروجک، شن شیخبرا که پ-

 :بود جلو عقب دادمو گفت زونیکه از مبل او پاهامو
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 ممنونم!بعله-

 ؟يداد ینفس مادر؟ جواب خواستگارتو چ-

زمان و مکان داره ؟  نیبه ا یبحث چه ربط نیاخه قلمبه من االن ا... شروع کرد  یمامان نیدوباره ا! خدا يا

 :خودمو زدم به اون راهو گفتم

 خواستگار؟-

 ...گهید يخانوم سپهر -

 :اشپزخونه بود گفت ينمه صداشو باال برد و خطاب به مامانم که تو هی بعد

 ؟یمادر؟ مگه بهش نگفت د؟یناه-

بهش بگم که اقاجون من پسر چشم  يچه جور دونستمینم گهید! بودم دهیند ییپررو نیاخواستگار به  یعنی

 !خوامینم! خومینم! خوامیچرون و دختربازت رو نم

 :و گفت شمونیشربت اومد پ ینیبا س مامان

 گهیم دیاشنا بش گهیخونمون، با همد انیکه بزار ب گمیبهش م یهرچ. شمینم فشیحر گهیواال مامان من که د-

 ...دیبهش بگ يزیچ هیشما ! نه

 :رو به من گفت یمامان-

 گه؟یراست م دیاره نفس؟ ناه-

 !بله-

 ؟يدیازش د يزیچرا مادر؟ چ-

 :وگفتم دمیکش یپوف

 !ستین یکه اهل زن و زندگ دیقدر بدون نیفقط هم-

 !نفس-

 !؟يخوریم یحرص الک نقدریشما چرا ا دونمیمن نم! گهید گمیکه دارم م دونمیم يزیچ هیمادر من؟ حتما  هیچ-

خانوم  يخواستگار ادیبخواد ب یبارشه؟ هرکس نیرد کرد، مگه اول نویا میریمامان؟ نگفتم؟ اصال گ ینیبیم-

 !نه گهیو نشناخته م دهیند! گهیم نویهم

مامان کماکان در حال . شدم ییبابا يبرا بیباال انداختم و مشغول پوست کندن س يدیق یهامو با ب شونه

 :گفت ییغرزدن بود که بابا
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 مگه زوره؟! شوهر کنه خوادیخوشگلم فعال نم ةنو د؟یدار کاریاصال شماها به نفس من چ.جان دیبسه ناه-

 :با اعتراض گفت مامان

 !دیلوسش کرد! بابا گهیشماست د ریهمش تقص-

 :مامان نازك کردم و گفتم يبرا یچشم پشت

 !اسودیحسود هرگز ن-

 :و گفت دیبوس مویشونیدستشو دور شونه هام انداخت و پ ،ییچسبوندم به بابا خودمو

 بابا؟ یهست یاز کارت راض-

 .شد ییگفتم که باعث خنده بابا ییبلند باال ◌ٔ بله

 ...نگرانته  گه،یناراحتش نکن، مادرِ د... داشته باش دختر گلم  شتریمامانت هم ب يهوا. خدارو شکر-

 چشم...  ییچشم بابا-

 .بال یچشمت ب-

از پنجره ... و مهسا بودن  یمان... رفتم و در رو باز کردم . زنگ در اومد يکه صدا میصحبت شده بود گرم

 يو مهسا با واسطه گر یمان. دانشگاه اشنا شدم يبا هاشون تو! کردنیداشتن بحث م ينگاهشون کردم، انگار

دوسال از ... مهسا عاشق بچه بود . ردنداه بود که باهم ازدواج کدانشگ ياخرا تیاشنا شدن و درنها گهیمن باهمد

 چیباهاش صحبت کردم اما ه یکل. ختیبهم ر یلیخ!باردار بشه تونهیازدواجشون گذشت که مهسا متوجه شد نم

 خوادیاما باز هم قبول نکرد و گفت که نم ارنیبچه ب هیدادم که از پرورشگاه  شنهادیپ ینداشت؛ حت يا دهیفا

 يو داروها شیمختلف و ازما يکارش شده بود رفتن به مطب دکترها الصهخ! رو بزرگ کنه گرانید ◌ٔ بچه

 چارهیب یدست ساز هم شد و همه ش رو به خورد خودش و مان يدست به دامن دعا و داروها یرنگارنگ، حت

اگه من جاش بودم تا ! مرد نیکوه صبر بود ا یعنی. رفتیمهسا بود پابه پاش م ◌ٔ وونهیهم چون د یمان! دادیم

 ..!واال... مهسا رو طالق داده بودم  صدبارهحاال 

خم شد تا بند کفششو باز کنه ... بود  یعصب. خودشو بهم رسوند یشدن و مهسا جلوتر از مان اطیوارد ح باالخره

... 

 .سالم-

 چته دوباره؟. سالم مهسا خانوم کیعل-

 :حرص گفت با
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 !اقا بپرس نیاز ا-

 ...شد  کیبا لبخند بهم نزد یمان. رفت داخل عیسرهم  بعدش

 زنت چشه دوباره؟ نیا-

 :که مشغول دراوردن کفشهاش بود گفت یمان

 !شهیدوما مثل هم. اوال سالم-

 :گفتم دمویکش یپوف

 بچه؟-

 :زد وگفت یتلخ لبخند

 ربده؟یگ تونهیهم م يا گهید زیاز مساله بچه به چ ریمگه به غ-

 ...تو میبر ایحاال ب-

 :دونه زد تو سرم و گفت هیمهسا نشستم که  کنار

 !بدبخت يمرد گهیفکرکردم د ،ینه احوال ،ینه حال ،ينه خبر ؟ییمعلوم هست کجا-

 !حاال که زنده ام-

 ...اصال من قهرم! زشت! گهید ییپررو-

 ...سمت خودم دمشیانداختم گردنش و کش دستمو

 ...به جون تو.. بودم  ریدرگهفته  هی نیباشه؟ به خدا ا. گهینه نه قهر نکن د-

 :و گفت دیکش رونیدستم ب ریزور خودشو از ز به

 ...در هر حال خاك تو سرت! جون خودت-

حاال برم سراغ ...  نیاز ا نیخب ا. خنده م گرفت.شد ناینازك کرد و مشغول صحبت با مامان ا یچشم پشت

 ...  ردخویبلند شدم و رفتم کنارش نشستم که داشت شربتش رو م...  یمان

 چه خبر برادر؟-

 :خورد و گفت وانشیقلپ از ل هی

 ... کیبابت شاغل شدنت هم تبر یراست! یسالمت-

 ممنون -
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. گرفته بود بیچهره اش عج... مهسا نگاه کرد  يخورد بعدش هم با حسرت به خنده ها تشویشر هیسکوت بق تو

 ...دوتا نیاز دست ا شدم،یواسطه م دیدوباره با! چشه دمیفهم

 .زنمیباهاش حرف م-

 :نگاهم کرد و گفت یخوشحال با

 !ول يا! یچقدر زود گرفت-

 ... رو پاش  زدم

 !گهیشما دوتا بچه رو داشته باشه د يهوا دیبا یکیباالخره  گه؟ید میکار کن یچ-

 ...از گلش شکفت طفلک  گل

 ؟یک. ینفس یمرس-

 ؟یک یچ-

 ...گهید حرف

 .بعد ناهار... اها -

 !زنه؟یبراش بال بال م يطور نیا یمهسا که مان نیچه کرده ا. امذوق کرد بچه  چقد

با خنده ها و ...  یمامان يو غرغرها ییبابا يها یبا شوخ. میمامان رو خورد ذیناهار خوشمزه و لذ گهیهمد دور

 !مهربون مامان يبا لبخندها...  یمان بینص یب يعاشقانه  يبا نگاهها... من و مهسا  يقهقه ها

 !یاوامر مان ياجرا يو باخودم بردمش به اتاقم برا میناهار با مهسا ظرف ها رو شست بعد

که  کردمیمن هم فقط نگاهش م. زدینم یحرف چیه...  رمیتحر زیم یصندل يتخت نشست و من هم رو يرو

 ...واال! لحظه با خودم گفتم نکنه الل شده باشه هی. کردیم يداشت با حلقه ش باز

 :چهره گرفته اش نگاه کردمو گفتمبه  نهیبه س دست

 زم؟یتو چه مرگته عز... مهسا جان -

 !سکوت

 ...مهسا خانوم با شما بودما -

 :اکراه سرشو بلند کرد و گفت با

 ه؟یچ-

 ...سوال دارم ازت هی! يدراومد لنتیاز حالت سا! چه عجب-
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 :چشمهامو تنگ کردمو با سرزنش گفتم... نگاهم کرد منتظر

 ؟یخوش شانس یلیخ یلیخ یلیخ یدونستیم-

 :زد و گفت يپوزخند

 ؟یمن؟ مطمئن-

 چرا؟ یدونیم... اره -

 چرا اونوقت؟-

 ...قسمتت شده یو دوست داشتن یمرد واقع هیچون -

 :با بغض گفت... شد  نیغمگ نگاهش

 .دونمیم-

 ...گذاشتم رو زانوهام و خم شدم به جلو  دستهامو

 ؟یکنیچرا از دوست داشتنش سو استفاده م ؟یکنیم تشیمهسا؟ چرا اذ هیرفتارها چ نیپس ا-

 :جواب داد اروم

 ؟یدونیم یاخه تو چ-

که  نمیبیم! یکشیبه گند م تویزندگ يکه دار نمیبیم! نمیبیم... که  ستمیکور ن یول! اره! دونمینم یچیمن ه-

 يسر هیکه  نمیبیم! .. .ه؟یکه چ یدونیته خط م! ... ته خط نیکه شما دوتا برس کننیم يها لحظه شمار یبعض

 ؟يهنوز کور ای ؟ینیبیها رو م نیا ؟یتو چ! کردن زیدندون ت تونیشدن زندگ دهیاچیاز هم  يبرا

 !شد و شروع کرد به کندن پوست لبش رهیاز من رو گرفت و به پنجره خ.دیش لرز چونه

 !یحاال خود دان! تی...یع...ق...وا! تهیواقع یول... مگه نه؟ یحرفهارو نداشت نیانتظار ا.. شد پس؟ یچ-

 :گفت دیلرزیکه صداش م یبعد چند لحظه در حال! اخه؟ کردمیم شیحال دیبا يچه جور گهید! کرده بودم داغ

 !رو دوست دارم نفس یمن مان...من-

 :و گفتم دمیکش یپوف

 ...االن یول! قبال اره-

 :دستش واروم گفتم يدستم رو گذاشتم رو. شدم و رفتم کنارش نشستم بلند

عشقش،  ش،یبگه که همه زندگ يچه طور! تو و بچه، تو رو انتخاب کرده؟ نیثابت کنه که ب يچه جور گهید-

 بگه مهسا؟ آخه انصافت کجا رفته؟ يچطور! ؟ییتو اشیدن
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 ...شد ریقطره اشک از چشمش سراز هی. رو از پنجره گرفت و با غم زل زد بهم نگاهش

 يعاشق بچه ست کار یکه مان نمیبیم یچرا؟ چون وقت یندویم ستم،ین یمان قیمن ال! انصافم یاره من ب-

اون،  يو خودش هم همپا زنهیبرق م یچشمهاش از خوشحال یوقت نهیبیبچه رو م هیکه  یوقت! بکنم تونمینم

هاشون  هیو کنا شیبا ن یمادر و خواهرش دور از چشم مان یوقت! نفس رهیگیعجز تمام وجودمو م شهیبچه م

 ...یدونینم...یدونینه نم ؟یدونیم نهارویتو ا! مجبورم تحمل کنم، چرا؟چون اجاقم کوره دنیازارم م

اروم شد سرم رو ... کنه تا سبک شه  هیگر خوادیبغلش کردم واجازه دادم هرچقدر که م. ختیریاروم اشک م اروم

 :سرش گذاشتم و اروم گفتم يرو

 اخه؟ کتیاون دل کوچ يتو يزیریچرا م ؟یرو بهم نگفت نهایقربونت برم من، چرا تا حاال ا-

 ... یو وقت نداشت يخسته بود ای ينبود ایکه  نمتیبب امیب خواستمیهفته م نیتو ا-

 !تنها گذاشته بودم طیشرا نیسخت تر يدلم به خودم لعنت فرستادم که دوستم رو تو يتو

 ؟.. يباشه خواهر... ببخش -

 :با خنده گفت کردیکه اشکهاشو پاك م یاز بغلم جدا کرد و در حال خودشو

 !بخشمتینم-

 ؟یکنم تا ببخش کاریخب بگو چ-

 :خورده فکر کرد و بعد گفت هی

 !یشب به شام دعوتم کن هی دیبا-

 زدم تو سرش  یکی

 ...باشه، سگ خور ! کارد بخوره اون شکمت يا-

 .از ته دل.دیخند

 ...شکرت ایخدا. داشتم یاومدم حس خوب رونیاتاق که ب از

 شد؟ یچ-

 یخانوم پرستار چ گهیبعد مرد م ادیم رونیافتادم که پرستاره از اتاق عمل ب مانیاتاق زا ادی. نگاه کردم یمان به

 :گفتم یو به مان دمیفکرم خند نیبا ا! شد؟

 داره؟ کارتیزنت چ نیبرو بب ایب... به خدا  دیهردو تون خل-

 !زد، اندازه کله ش لبخند
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 حل شد؟ یعنی-

 هی ةکردم که انداز حتتونینص نقدریبه خدا ا. دیرو داشته باش گهیهمد يهوا. به خودتون داره یبستگ زیهمه چ-

 .ساله باتجربه شدم 70-60 رزنیپ

. به سمت اتاقم دیو بعد جه دیکرد و محکم لپمو کش يتشکر. شد!)انطرف تر از خر ذوق يزیچ(گاو ذوق یمان

اونجا رو  عیسر یلیخ دهیسال رخ م 18 يباال يبعد صحنه ها یحظاتتا ل دونستمیو چون م دمیلپمو با دستم مال

 !ترك کردم

** 

 ؟یبخواب يخواینم! نصفه شبه ها1نفس؟ ساعت -

 ...مامان از اشپزخونه دراومد. ستادمیچهارچوب در ا يفاصله گرفتم و تو زنوریم از

 ؟یخوابیمگه نم-

 :و گفتم دمیکش يا ازهیخم

 .بدم لشیتحو دیبا...فردا! طرحو اماده نکردم، نه نیا یتا وقت-

 مگه؟ شهیم یچ. خب فردا نشد، پس فردا-

 .قول دادم مادر من-

 !ادیکس از پس تو برنم چیه. لجباز! گهید يلجباز-

 :چندتا پله رو که باال رفت برگشت سمتم و گفت. به سمت پله ها رفت غرغرکنان

 .ابت نبرهدرست کن که خو یخواست.نتهیقهوه تو کاب-

 .ریشبت هم بخ. شما برو بخواب. چشم-

 !گهیدفعه بگو شرت رو کم کن د هی-

 :گفتم کالفه

 !مامان-

 !ریشب بخ-

 . شهیچشمت ابروئه ناراحت م يباال گمیتا بهش م! دونه یکیمامان خانوم  نیدست ا از

! نگرفتم يا جهینت چیه یطرحم کار کردم، ول يساعت رو هی بایتقر... نور و مشغول شدم  زیسر م برگشتم

 شیلوگو رو بسپره به من تا طراح نیگفتم ا یکردم به هست یعجب غلط. شدیداشت بسته م گهیچشمهام د
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برم قهوه درست  کهبلند شدم ! بهم دوختینشستم، چشمهام داشت م یصندل يکمرم خشک شده بود، رو! کنما

 یوقت... خب مادر من ...خدا  يا... گاه کردم رو ن نتهایخمار کاب يو با چشمها ستادمیوسط اشپزخونه ا. کنم

معتادها که  نیا نیشده بودم ع. همه شونو بگردم دیحاال با! منظورت کدومشونه؟ قایدق یعنی نت،یکاب يتو یگیم

 !گردنیدنبال مواد م

با ! ول به خودم يا! افتمشیرو که باز کردم،  شیپنجم. بستمیو اروم م کردمیها رو باز م نتیدونه کاب دونه

درست که شد ... و منتظر شدم  ختمیقهوه جوش ر يچند قاشق قهوه تو. و در و بستم دمشیقاپ یخوشحال

دسته ش از جاش دراومد و  کهرو ببندم  نتیاومدم کاب. رو گذاشتم سرجاش یرو پر قهوه کردم و قوط وانمیل

! ها شل شدند، سفتشون کن اما کو گوش شنوا؟دسته  نیاز ا یچقدر به مامان خانوم گفتم بعض! اومد تو دستم

سرسوراخش نگه داشتم و دسته رو  نتیرو اونطرف کاب چشیپ نیهم يرو نداشم، برا یگوشت چیحوصله اوردن پ

بود و روش  يگو هیشب... و نگاهم به دسته بود  چرخوندمیم دستمرو با  چیپ... طرف گذاشتم روبروش  نیهم ازا

 چیلمسش کردم، پ... بود  دهیخواب از سرم پر... محو خطهاش شده بودم ... داشت  چیدر پ چیپ يقهوه ا يخطها

 يگو نیداشتم تو ا خواستمویلوگوم م يکه برا یحروف! پر از حروف... و تاباش پر از حرف بود، پر از شکل 

 ؟!دمیدیم لوکوچو

 ...نگاه کن، خودشه ایخدا... هوم؟  ؟یلینقیچرا من تا حاال به تو دقت نکرده بودم ف-

 :گفتم بلندتر

 !خودشه--

 :باشه، گفتم ستادهیکنارم ا یکیانگار ! ... کردم داشیپ... لبهام  ياروم لبخند اومد رو اروم

 !رو کاغذ ارمشیب دیبا! کردم داشیپ ؟يدید تونم،یگفتم م يدید-

با عالقه مداد تو ...  کردمیثبتش م دینرفته بود با ادمیتا ... افتادم رو کاغذ  یسمت اتاقم و چهار چنگول دمییدو

از  شد،یخنده از رو لبم محو نم... ذوق خوشگل افتاده بود به جونم  هی... خوشحال بودم ... کردیدستم حرکت م

 کردمیهمه ش فکر م! زدیقلبم تند تند م... بکشم  تدرس تونستمیو خط ها رو نم دیلرزیدستهام م ادیز جانیه

 ...ذهنم خاموش بشه ◌ٔ االنه که جرقه... بره  ادمیاالنه که 

 يلبخند... به طرحم نگاه کردم  نیگرفتم کارم تموم شد و با تحس یکه با کاغذ کشت قهیدق 45بعد از  خالصه

بدنم خشک  نه،یبیچشمهام نم گهید کردمیاحساس م! تخت يخودمو ول کردم رو هیثان هیزدم و بعد در عرض 

 ...دمیکم کم چشمهام گرم شد و خواب... حس نداشتم از جام بلند شم گهید... بودم  دهستایشده بود از بس سرپا وا
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 چطوره؟-

 :دستش انداخت وبا تعجب گفت ينگاه به کاغذ تو هینگاه به من و  هی یهست

 ...ها يدختر؟ترکوند يچه کرد-

 !مینیما ا گه،ید میچه کن-

 :ذوق گفت با

! نظرم عوض شد نمیبیکه م يإتود نیاالن با ا یبهت نداشتم، ول يدیام چیکه ه کنمیول بابا، اعتراف م يا-

 ...به خدا نفس يمحشر

 :به غبغب انداختم و گفتم يباد

 .ممنون-

 ... دیخند

 ...نشونش بده يبدو برو به اصل کار...  گهیدور برندار د... خب حاال -

 :گفتم یبرگشتم و رو به هست. افتادم يزیچ هی ادیازش گرفتمو و رفتم سمت در که  کاغذو

 ؟یکنیبپرسم مسخره م نم يزیچ هی ؟یهست-

 ...نه بگو-

 ه؟یچ سیاسم رئ-

 :که معلوم بود به زور خودشو نگه داشته که نخنده، گفت یهست

 ...من که روز اول بهت گفتم-

 ؟یدوباره بگ يریمیحاال م-

 .فرهنگ ریام...  شهیهاپو م يخب حاال، فور-

 ...افتاد ادمیدوباره  یاالن گفت-

 ...کردن بود پیسارا مشغول تا! جنگ دونیافتادم به سمت م راه

 ...ها ییبایز يسالم بر بانو-

 :با خنده گفت کرد،یم يباز بوردیبود و انگشتهاش با سرعت باد رو ک توریکه چشمش به مان یدرحال

 ؟!خونهیکبکت خروس م ه؟یچ... سالم -
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 قوقو بخونه؟ یکبکم همچون خروس قوقول ادیبهم نم هیچ-

 ...بگم واال  یچ-

 هستش؟-

 ...اره برو -

 ...پس فعال -

 ...کارش شد و من هم چند ضربه به در زدم و وارد شدم مشغول

مدل موهاش رو ...  يو کت اسپرت سورمه ا یبا بلوز جذب مشک يشلوار کتان سورمه ا... تو حلقم  پشیت.. واو

 !مشغول خوردن قهوه بود! حال مرتب نیبود اما در ع ختهیبهم ر يعمد. ..دوست داشتم  یلیخ

 سالم-

. مبل نشستم نیکترینزد يگذاشتم و رو زشیم يطرحم رو رو! زبون نداره بچه م...یآخ! سرشو تکون داد فقط

 یرصت خوبف.. .با اخم زل زده بود بهش ! نگاه گذرا بهش انداخت بعد انگار جاخورده باشه دوباره نگاهش کرد هی

 یمعمول...  زینه درشت بود نه ر شیا هوهق يچشمها ،یمشک ةدیپهن و کش يابروها...کنم  زشیانال قیبود تا دق

هم گذاشته  شیته ر... صورتش رو چند برابر کرده بود  تینمه کلفت بود که جذاب هیمتناسب و لبهاش  ینیبود، ب

 زمیخب انال. ومدیخوشم م شیاز ته ر شهیهم یول اد،یبدم م کننیم غیکه صورتشون رو سه ت ییاز مردها... بود 

 ...حاال اتاقش! دیرس انیبه پا

 کار خودتونه؟-

 :خودم اومدم و با تعجب گفتم به

 د؟یببخش-

 :زد و گفت يمسخره ا پوزخند

 کار خودته؟ گمیم-

با حالت ! ادیمثل خودش باهاش رفتار کنم تا حساب کار دستش ب دیبا...  شهیچه زود هم پسرخاله م! پررو بچه

 :بهش گفتم هیکنا

 د؟یکنیفکر م یشما چ! دیشا! دونمینم-

 :گفت ارهیدرب خواستیکه حرص من رو م یشد و با لحن لیبه جلو ما یکم

 !شک دارم-
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 !رخانیدارم برات ام است؟ینطوریا پس

 :هامو باال انداختم و گفتم شونه

 !دیهرجور راحت-

 :باال داد و گفت ابروهاشو

 !شهیپس رد م-

 !باشه-

 :دستش تکون داد و گفت يکاغذ رو تو... بلند شد و اومد سمتم  شیصندل يشدم که همزمان با من از رو بلند

 باور کنم؟ يچطور-

 ...و زل زدم تو چشمهاش  کشیرفتم نزد! اورد یداشت شورش رو درم گهید

با ! دیمشکل شماست که به همه شک دار نیا! دارم مانیا... به خودم ... که من  نهیا مهم! ستیبرام مهم ن-

 ...اجازه

 ...سمت در  رفتم

 !؟يمگه بهت اجازه دادم که بر-

 ..سمتش برگشتم

 ...ستین زیپس موندنم جا! میگفتن داشته باش يبرا یحرف گهیفکرنکنم د-

 !يریهروقت من بگم شما م-

 :ه گفتدفع هی... مغرور  ةپسر

 ...طرحت خوبه-

 نیکردم خونسرد باشم تا نفهمه که چقدر ذوق کردم از ا یسع! نداره يثبات رفتار...  وانهید کهیزد، مرت خشکم

 !حرفش

 گه؟ید...! دونستمیکه م نویا-

زل  نهیفاصله مون رو با دوقدم پرکرد و دست به س! زود به خودش اومد یکه جاخورد ول دیفهم شدیوضوح م به

 ...دیدوباره پوزخند مزخرفش و به رخم کش. زد بهم

 !هنوزم زبونت درازه-

 !قایدق-
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 :و گفت دیاروم خند...  بردیبحث داشت لذت م نیانگار از ا... برق زد  چشمهاش

 !کنمیخودم کوتاهش م... نگران نباش -

در و گرفتم که دوباره  ةریدستگ! کنهیورور م یه... که  شهیخفه نم! فالیکله شو بکوبونم به د خواستمیم یعنی

 ..دمینحسش رو شن يصدا

 بمونه؟ شمیپ يادگاریهم  نیا! ها يطرحت رو نبرد-

 ...چشمهامو با حرص بستم و بازکردم ! دیکه اون هم برگه رو کش دمیحرص برگه رو گرفتم و کش با

 ..لطفا  دیولش کن-

 :تنگ کرد و خم شد سمتم چشمهاشو

 و اگه نکنم؟-

 ... يادگاری شهیهم م نیا-

 :خنده گفت نیب...  دیخند بلند

 !ياریکم نم ادیخوشم م-

 .زبونم رو گرفتم و سکوت کردم يجلو یول ،ییبگم خب االغ جون تو هم بچه پررو خواستمیم

 شد پس؟ زبونت رو موش خورد؟ یچ-

 :اروم گفتم. کردمینگاهشو حس م ینیرو دوختم به کفشهام اما سنگ نگاهم

 برم؟ تونمیم-

 ...  ادیتا به حرف ب دیکش لطو

 ... يبر یتونیحاال م... چاپ  يبرا رهیلوگوت انجام بدن بعدش هم م يرو رو يبچه ها اقدامات بعد سپرمیم-

فحش بلد  یبه اتاقم هرچ دنیو بدون توجه به سارا تا رس رونیاومدم ب عیسر... جمله اخرش بودم  نیهم منتظر

 !بودم و نبودم نثار خودش و روحش کردم

** 

 يبرا یاتاقم کل يکه تو يخوشحال شدم، درحد یلیخ یلیکارخونه از لوگوم خوشش اومده خ دمیفهم یوقت

 یلیدختر خ. میشده بود یمیصم یلیخ گهیبا همد. کردیو مسخره ام م دیخندیقر دادم، اون هم فقط م یهست

بهش زنگ  یوقت دمیاز رفتارش فهم نویعاشق شوهرش بود، ا. هیکیهامون باهم  دل کردمیاحساس م. بود یخوب

که اومده بود دنبال  يبود چند بار رضایاسمش عل کرد،یبا عالقه درموردش صحبت م. کردیذوق م یکل زدیم
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 اده،یشون ز یکه اختالف سن دمیبرخورد هم فهم نیاول يتو د،یرسیبه نظر م یمرد محترم. بودمش دهید یهست

نشده بود که درمورد  یمیکه روابطمون هنوز اونقدر صم بگم دیدر مورد سارا هم با...  ومدنیبه هم م یلیخ یول

 ...فرصت بودم  هیمنتظر  ییجورا هیبکنم،  یخودش و سروش سوال

 ...خوش بودم یبود که الک ییاز اون روزا.راست به اتاقم رفتم هیشرکت شدم و  وارد

 .سالم-

 احواالت؟... نوم نفس خا.. سالم -

 زیپرت کردم رو م فمویک

 یمثل گل قال ،یعال یعال-

 :وگفت دیخند

 خبر؟ هی ؟یگل قال-

 :گفتم زاشتمیم زیم يرو رو لمیکه وسا همونطور

 ...بگو-

 ...سیرئ شیپ يبر دیبا-

 :گفتم یافغان ۀتعجب برگشتم سمتش و با لهج با

 نگفت چکور داره؟-

 :رو باال داد و گفت ابروهاش

 !نع-

و زهر مار و  بسینحس و  ةچهر هیبا  دیروزم رو با... بگذرون  ریداره؟ خودت به خ کاریچ یاول صبح ایخدا-

 !اخر شروع کنم یال

 :و گفت دیخند ينخود

 ...بدو برو! وونهید-

مغرور و  يموجود دوپا نیا دیبا يچه نخوا ينفس خانوم چه بخوا. و وضعم رو مرتب کردم و راه افتادم  سر

 !نیام... بفرما  ياریراه  نیمن را در ا ایخدا! چه سخت ،یالخلقه رو تحملش کن بیجع

 ؟ییسارا يچطور-

 !کرده هیباال، پس گر دیکش شوینیاروم ب زد،یمشکوك م. داشت خودشو مشغول نشون بده یسع. بود نییپا سرش
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 سارا؟-

 یازار بود که وقت یدختر اروم و ب نیاز بس ا! خوشگلش قرمز بود يچشمها. اروم بلند کرد وبهم نگاه کرد سرشو

 :دمیپرس ییدستمال گرفتم سمتشو با دلجو هی. شدیدلم براش کباب م دمشیدیم ونیگر

 ؟ییشده سارا یچ-

 :گفت يبا لحن کالفه ا کردیبا دستمال چشمهاشو پاك م یدرحال

 !یچیه-

 !من هم که گوشهام درازه؟-

 ...منتظره سیبرو رئ! ندارمنفس به خدا حوصله -

 ...گفتم و بعد از کسب اجازه از شاه دوماد داخل شدم  يباشه ا-

 .سالم-

 :زد و گفت یجذاب لبخند

 !دییسالم خانوم بفرما-

! پوندهیبار در سال به وقوع م کیکه فقط  ییاز معدود صحنه ها د؟یاالن خند... االن  نیا...  نیا! الخالق جلل

 یول! کردینم يزیناپره نقدریکاسه ست، وگرنه ا مین ریز يکاسه ا هیاما غلط نکنم ...  یباشکوه ۀچه صحن

 دیانجام داده، چون دوباره خند یبیعج اررفت دیفکر کنم خودش هم فهم! ادیخنده بهش م شییخدا...ها شییخدا

 :و گفت

 نه؟! د؟یتعجب کرد-

 !دروغ چرا؟ بله-

 د؟ینیبش دیخواینم-

 ...چرا ... چرا -

...  یشلوار کتان ذغال ،یبلوز جذب طوس! نکبت زنهیم ییها پیچه ت... مبل نشستم و منتظر نگاهش کردم  يرو

 .اومد روبروم نشست...  یکفشهاش هم کالجِ طوس

 !براتون دارم یعال شنهادیپ هی... راستش -

به مبل لم داد و  نهیدست به س! واال... درسم رو ادامه بدم  خوامیم! االن بگم که من قصد ازدواج ندارم هاا از

 ...جلد مغرورش  يدوباره رفت تو
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 اجیاحت شتریب تیموقع نیکه شما به ا دمیبعد د یول... بدم  یقیرو به خانوم شا شنهادیپ نیا خواستمیاول م-

 .دیدار

 :نگاهش کردم که ادامه داد ساکت

کار  نیکنه و ا جادیا راتییتغ غاتشیتبل يکاتا که فوق العاده مشهور و به نام هم هست قصد داره تو ◌ٔ کارخونه-

 چطوره؟. يلوگوش رو شما انجام بد یطراح خوامیم... رو به شرکت ما سپرده و من 

 .داشتم اجیبهش احت یلیمن که خ يمخصوصا برا. بود یخوب تیموقع

 حاال چرا من؟-

دلتون بخواد که جزو  دینرفته که؟ گفتم شا ادتونی! نمونده ادیکه بهتون دادم ز يا کماههیز فرصت ا... چون -

 !دمیازت ند يا گهیهم کار خاص د تونیاز اون اتود خوبِ قبل ریبه غ! دیباش نجایکارمندان ثابت ا

 :باال داد و گفت ابروهاشو

 ه؟ینظرتون چ-

من کم  يفکر کرد... هه ! ناخونهامو فرو کنم تو چش و چالش خواستیآخ که چقدر دلم م! یلعنت! یلعنت

 :گفتم يخونسرد تیبا نها! ارم؟عمرایم

 !دیمثل من رو از دست ند يفرصت محسوب بشه تا کارمند هیشما هم  يبرا تونهیم نیالبته به نظر من ا-

 ...زد پوزخند

 به شما دارم؟ یاجیمن احت يواقعا فکر کرد-

 ...م و شونه هامو باال دادم از هم باز کرد دستهامو

 !فکر نکردم، مطمئنم-

با حرص ! هم موفق نبود ادیخونسرد جلوه کنه که ز خواستیم یول خوردهایداشت حرص م. مشت کرد دستشو

 :گفت

نگرفت من همون روز باهات قرارداد  رادیو اگر کارخونه از طرحت ا يایبرب یکی نیاز پس ا یاگه تونست-

 !بندمیم

 !هیعال-

 :گفت دمیکه من نشنوم که شن يشد و اروم طور یحرص شتریب

 !هیمعلومه که عال-
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 !دلم خنک شد! شیییآخ!تا اخرش بره دیزد، حاال با یحرف هیشد و  ریلحظه جوگ هی! م گرفته بود خنده

 چقدر وقت دارم؟-

 !سه روز-

 !خوبه یلیخ-

 یعنی! هم لحظات اخرش تونستم اتود بزنمحاال اوندفعه معجزه شد و در عرض سه روز، تازه اون ! مفت زدم زر

 .کمکم کن...  ایبکنم؟ خدا یحاال چه غلط... خاك دو عالم تو سرم 

 اجازه هست که برم؟-

 شه؟یم... انتظار داشت شهیبز نم هیهم از  نیاز ا شتریالبته ب! مثل بز فقط کله گنده شو تکون داد دوباره

 !کردم ریمثل خر تو گل گ ؟یکنم هست کاریچ -

 :گفت گرفتیم یکشت) کاربرد داره دهیخم يانواع خطها ياجرا يکه برا یشابلون(سولهیکه داشت با پ یهست

 .دونمیمن م ،یتونیتو م-

 !نمیمن رو نگاه کن ب... صحابو  یول کن اون ب قهیدق هی-

 ..و نگاهم کرد دیاز کار کش دست

 ... دییبفرما... بله -

 مشهوره؟ یلیخ...کاتا  ۀکارخون...  نیا ،یهست نمیبب-

 :خورده فکر کرد و بعد گفت هی

 يایهم برم یکی نیو مطئنم که از پس ا یتونیکه م ينفس تو نشون داد یول. داره ادیهم ز بیرق... خب اره -

 ؟یجا بزن يخواینم... تو که ! جا نزدم چوقتیه یول دمیروزهارو گذروندم من هم اولش ترس نیمن هم ا.. .

 :گفتم تیقاطع با

 !نه-

 ...پاشو ... فکر نکن  یهم الک نقدریا! پاشو برو ناهار گهیحاال د...  گهیخب پس حله د-

 ؟یپس توچ-

 رفتم که 1خنگ خدا من ساعت -

 ...ها، باشه، پس من رفتم یگیاها راست م-
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خب ! گوشه نشسته و تو خودشه هیسارا  دمیکه شدم د يوارد غذا خور...  سولهیبختک افتاد رو پ نیع دوباره

 ...ظرف غذامو پرکردم و رفتم سمتش ...  یکنیچه م نمیبب ن؟برویبهتر از ا تینفس خانوم موقع

 اجازه هست؟-

 :گفت يبلند کرد و با لبخند محو سرشو

 .نیبش... چرا که نه ... اره -

 ...پس با اجازه -

 نیا يتو خوردمیهمونطور که م. ردم به خوردنزده ها شروع ک یقحط نیا نینشستم و ع یصندل يرو روبروش

لقمه مو قورت دادم و  کرد،یبا حسرت بهم نگاه م. بهش نگاه کردم! سر حرفو باز کنم؟ يفکر بودم که چه طور

 :گفتم یبا شوخ

 .گشنمه یلیبه جان تو خ یول خورمیزشت م یلیخ دونمیم-

 :و گفت دیخند حیمل

 نفس؟-

 هوم؟-

 ؟يا يجوریا شهیتو چرا هم-

 :خنده و گفتم ریزدم ز یپق

 ام؟ يچه جور-

 :داد و گفت هیبه دستش تک سرشو

 ... يندار یغم چیانگار ه...  يخندیم...  یگیم ،يشاد-

 :قلپ اب خوردم و گفتم هی

 شاد نباشه؟ هوم؟ دینگم؟ نخندم؟ اصال چرا ادم با دیخب چرا با-

 ...قدم رو برداشتم  نیپر کاهو گذاشتم دهنم و اول هی

 ؟يا ينجوریا شهیتو چرا هم-

 :کرد و گفت ینیدلنش اخم

 ام مگه؟ يچه جور-

 :چنگالم بهش اشاره کردم و گفتم با
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  یخودت يایتو دن ،يپکر ،یناراحت-

 :زد و گفت يپوزخند

 ...ندارم يشاد يبرا یلیچون دل-

 ...يدار! چرا-

 ه؟یخب؟ اون چ-

 :ابروم رو باال دادم و گفتم هی...  کردمیاقدام م یکیدر تار يریبه روش ت دیبا

 !يانور ياقا-

 يبرو برا... ادامه بده ... نفس  نیافر! به هدف خورد رمیپس ت... مات نگاهم کرد . لبهاش محو شد ياز رو لبخند

 ...راند دو 

 درست گفتم؟ يدید-

 ؟یعنیناراحت شد ... ماتش رو اروم ازم گرفت و زل زد به بشقابش نگاه

 ...سارا به خدا من -

 !دنیهمه فهم... که  میتابلو شد نقدریا گهید! دونمیم-

 ... دیتابلوئ یلیهم خ شییخدا -

رفتارهات باعث  نیتو ؟ هم یاروم و مظلوم نقدریاخه چرا ا(تو دلم گفتم... به نشانه افسوس تکان داد  سرشو

 )باش يقو! گهید شهیم هیسوءاستفاده بق

 :گفتم يدستش گذاشتم و با لحن دوستانه ا يرو دستمو

و  شهیم زیلبر...  يزیاز اندازه توش غم و غصه بر شیمشتشه، اگه ب ةانداز یدل هر ادم:(گفتیم شهیبابام هم-

 !)ترکهیم

 االن وصف حال من بود؟ نیا -

 ... فتهیب یاتفاق نیدوستم همچ يبرا خوامیادمهان و من نم ◌ٔ منظورم همه... نه -

 ...کردمیمطمئنش م دیبا...  ستیمطمئن ن یحرف بزنه ول خوادیمکه دلش  خوندمینگاه کرد، تو چشمهاش م بهم

 ...بهم بگو يخوایو اگه م یدونیاگه من رو دوست خودت م-

 :زد و گفت يلبخند

 میدوست-
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 :ساعتم نگاه کردم وگفتم به

 ... میوقت دار یساعت مین هیخب،هنوز -

 يمشکل فقط به دست بابا نیا ةکرد و من متوجه شدم که گر فیتمام ماجرا رو به طور خالصه برام تعر سارا

برم و با پدرش  دیبا! گرفتم! سارا و سروش شده نیچون اون باعث بوجود اومدن اختالف ب شهیسارا باز م

 ...صحبت کنم

 ... ــــادیادرس و شماره تلفن محل کار پدرت رو بده ب ،ییخب سارا-

 ؟یچ يبرا-

 !رهیمن رو بگ ادینم ببرم مخش رو بز نکهیا يبرا-

 ...نگاهم کرد باتعجب

برم باهاش درمورد شما دوتا صحبت کنم  خوامیم! باهوش! مثل مشنگ ها زل زده به من! کن گاشین-

 ام؟ینروماده ب هی ایافتاد؟...گهید

ه ش خند دنیمن که دخترم با د. رو تور کرده یواقعا سروش چه لعبت...  خندهیچقدر ملوس م یخنده افتاد، اخ به

سروش اومد تو  ونیم نیتو هم! کن نفس خانوم شیچشمهاتو درو!به حال خودش يوا رهیدلم ضعف م

...  شن؟یترسناك م نقدریا تیچرا مردا موقع عصبان... خدا  ای... شد  یش برزخ افهیسارا ق دنیبا د. يغذاخور

بلند شد و  یصندل ياز رو یچون هول هولک دیفکرکنم ترس. دیسارا خط نگاهم رو دنبال کرد و سروش رو د

 :گفت

 ...فعال...  ریازم بگ ایادرس و شماره رو هم بعد ب. ممنون نفس جون-

 ییباشه سارا-

با غذام  یوسط؟ اهان الک نیکنم ا کاریحاال من چ! يوا يا. سروش راهشو سد کرد ییهویسمت در که  رفت

 شیسروش با نگاه طوفان...  کردمیهشون منگا یچشم ریز یول نییسرم و گرفتم پا! تا تموم بشه شمیمشغول م

 :گفت يدو رگه ا يبا صدا... زل زده بود به سارا 

 فرما شدند؟ فیاز خواستگارتون چه خبر؟ تشر! یچیپارسال دوست امسال ه گذره؟یخوش م-

 اروم سارا اومد يصدا

 ...برو کنار-

 ...جوابمو بده تا برم-
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 ...حوصله ندارم سروش، برو کنار لطفا -

 !يمنو ندار ◌ٔ حوصله گهیرو برده که د نتیمعلومه طرف بدجور دل و د! خوبه... نه-

 ...زدیرحمانه حرف م یسارا سوخت، چقدر سروش ب يبرا دلم

 ... دونستمیم...  دونستمیم-

 :سارا برد و با حرص گفت کینزد سرشو

 مگه نه؟! بودم چهیباز-

تو  ختنیریشرکت جدا بود وگرنه همه م یبخش اصلاز  نجایحاال خوبه ا. نمه رفت باال هیصداش  ولوم

 ...يغذاخور

 يخودت کرد ◌ٔ چرا من رو وابسته ؟يکرد دوارمیام یچ يبر یخواستیانصاف تو که از اول من رو نم یخب ب-

 ...چرا ؟یچرا شب و روزم رو ازم گرفت ؟یلعنت

 ..بغض الود سارا حرف سروشو قطع کرد  يصدا

 انصافم؟ یمن ب خواستم؟ین تو رو نمسروش؟ م یگیم يدار یچ یفهمیم-

 یمدت باهاش باشم وقت هیاومده پس بزار  رمیمثل سروش گ يخر هیحاال که  یخودت گفت شیحتما پ! اره-

ارزه،  یکه پولدار باشه، سرش به تنش ب یکی شم،یم گهیمرد د هیزن  رمیو م کنمیعاشقم شد ولش م یحساب

 مگه نه؟.تموم باشه یهمه چ

 ..دینال سارا

 ...سروش، ترخدا -

 گه؟یدرست گفتم د! يدیخانوم سع... دیببخش... نه ... نه ! خانوم سارا فرهمند یتا اخرش رو گوش کن دیبا! نه-

 اره؟ خب خانوم سعـ گه؟یبود د يدینحسش سع یلیفام

سروش دستشو گذاشته  دمیسرمو بلند کردم د! دیچیپ يخلوت غذاخور يتو فضا یمحکم یلیس يصدا ناگهان

سارا زده بود تو گوش  یعنی... چشمهام از تعجب گرد شد ...  کنهیصورتش و با غم به سارا نگاه م يرو

 !سروش؟باورش سخت بود

 ...عقب عقب رفت و پوزخند زد  سروش

 !جوابمو گرفتم... ممنون -
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م و به هراسون بلند شد...  واریسارا دستشو گرفت به د. رفت  عیلحظه سارا رو نگاه کرد و بعد هم سر چند

 شیات گرمیج...  شدیم يوقفه رو گونه هاش جار یاشکهاش ب... دستشو گرفتم که نگاهم کرد ... سمتش رفتم 

هق هقش هم مثل خودش ...  هیگر ریواکنش از من بود که زد ز نیبغلش کردم، انگار منتظر هم عیسر... گرفت 

 :گفت دهیبرد دهیبر.دیلرزیگنجشک تو بغلم م نیع. کنه تا سبک شه هیگر خوادیاجازه دادم هرچقدر م... اروم بود 

 !زدمش... زد ... من ...من ... م ... نفس ... ن ... ن -

 يراستشو بخوا... باهات صحبت نکنه  یرحم یبا ب نقدریا گهیتااون باشه د! حقش بود... اروم باش دوستم -

نور  ینور عل گهیکه د يکردیش م مهیلگد هم ضم هی...  يزدیهم م گهیدوسه تا د دیبا... کمش بود  یکی

 ...شدیم

 ...سرشو از بغلم جدا کرد و با لبخند نگاهم کرد...  دیخند هیگر نیب

 گم؟یخو؟مگه دروغ م هیچ-

 ...خنده ریز میزد یبعد پق میرو نگاه کرد گهیلحظه همد چند

 ...مع ... مع ...تو ...تو -

 بز بزك؟ يخوایعلف م ؟یمع مع راه انداخت هیچ-

 :گفت میدیخند ریدل س هی نکهیبعد از ا. نشست هایاز صندل یکی يکه شل شد و رو دیخند نقدریا ندفعهیا

 ...به خدا دختر يا وانهیتو د-

 :کردمو گفتم ینچ نچ

 هیها اول  وونهیمثل د...  یش نیپخش زم یوقت ضعف نکن هیکه  ارمیبرم برات اب قند ب خواستمیمنو باش م-

 ...يحاال هم که از خنده شل و ول شد يکرد هیگر ریدل س

 گذاشت رو دلش  دستشو

 ...بسه نفس دل درد گرفتم به خدا يوا-

 ...هیلیخ یحاال خودتو نجس نکرده باش! پاشو خودتو جمع و جور کن-

 :و گفت دیغش خند غش

 ...اونقدر رو خودم کنترل دارم بابا گهید-

 ... میینجایاوقته  یلیحاال پاشو که خ... راحت شد  المیخب خ-
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اول از سارا ادرس و شماره تلفن باباشو گرفتم بعد راهمو به سمت اتاقم کج . رونیب میزد ياز غذاخور گهیهمد با

 ...کردم

 گهیتا من باشم د! حقم بود... کالفه شده بودم  گهیروز سوم د... به دردبخور  ةدیا هیاز  غیروز گذشت اما در دو

 ! منم منم نکنم نقدیا

پاشم  خواستمیم...  رضاستیعل دمیفهم...  زدیحرف م شیداشت با گوش ایدن نینگاه کردم که فارغ از ا یهست به

رو قطع کرد و به من که  یالو ترکوندن گوش گهیباهم د یکل نکهیبعد از ا! رو فرو کنم تو حلقش لشیاون موبا

 :قاتال بهش زل زده بودم نگاه کرد و گفت نیمثل ا

 ه؟یها؟ چ-

 ؟ینیبیمن رو م-

 !اره-

 م؟یچه شکل-

 ...هاپو ... اومممممم -

 ! االی... خورده کمکم کن  هی نجایا ایحاال پاشو ب! يدیفهم نویخدا رو شکر که ا-

 :دونه زد تو سرم و گفت هیاومد کنارم،  یهست

 ! نمیبنال ب! بچه پررو-

 ...مظلوم کردم  خودمو

 امروز وقت دارم يکار میفقط تا اخر تا... کمک کن  چارهیترخدا به من ب یهست-

 :و گفت دیخند

 اومد تو ذهنت؟ يچه طور هیباحال قبل دهیاون ا نمیبگو بب-

 :گفتم کالفه

 ...کردم  فیبرات که تعر-

 ذهنت جرقه زد، درسته؟ چیدر پ چیپ يشکلها يتو از تو نیبب... خب حاال نزن منو -

 ...سرم رو تکون دادم  فقط

درهم  يمواج از خط ها ياستفاده از خطها يبه جا نباریا...  ؟یچ یهم همون کار رو بکن، ول ندفعهیخب پس ا-

 هوم؟... شکسته استفاده کن 
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 د؟یهــــــا، چرا به ذهن خودم نرس گفتیم راست

 ... گهیشروع کن د ؟یپس چرا معطل-

چشمهام ...زدن  دیم به دشکسته کردم و شروع کرد يبختک افتادم رو کاغذ و کل صفحه رو پر از خطها نیع

مدادو برداشتمو شروع کردم، همه  عیسر...  نمیبب تونستمیشکل و حروفو م یکه کم کم به خطها عادت کرد کل

 هیتر بود رو منتقل کردم رو  بکه مناس ییتمام صفحه پر حروف شد، اونها کهییتا جا... شونو پررنگ کردم 

کاغذ سوم منتقلش کردم، حاال  يرو جدا کردم و رو نشیبهتر یاونها به کمک هست نیبعد دوباره از ب گهیکاغذ د

 گهید...  ینور و شروع کردم به طراح زیرفتم سمت م. کردمیم یحروف لوگو رو با توجه بهش طراح هیبق دیبا

 . کردمیخودم تمومش م دیبا...  رمیکمک بگ یاز هست خواستمینم

 دمیبه بدنم دادم و برگشتم د یکش و قوس...  دمیرس خواستمیکه م يزیچاتود زدم تا باالخره به اون  یکل

ولو شدم ،کم کم چشمهام گرم  یصندل يو رو اوردمیطاقت ن گهید دم؟یرفت که من نفهم یک! ستین یهست

 !شد و خوابم برد

 .شدم اریهوش یهست يچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

 !که دوباره يدختر کوالك کرد-

 :گفت نیهم يبرا...  ستمیکه هنوز شش دانگ ن دیفهم. خمار نگاهش کردم يچشمها با

 گفتم نفس؟ یچ يمتوجه شد-

 :هامو فشار دادم و گفتم قهیشق

 ساعت چنده؟-

 !میون2-

 :نشستم سرجام و با بهت گفتم خیس

 م؟یون2-

 ... یبخواب يخوایوم يایکه نم یناهار، گفت میصدات کردم بر 1ساعت . اره-

 :کاغذ براشت و گفت هینور  زیم ياز رو یبودم؟ هست دهیمگه من چقدر خواب. نگاهش کردم دهن باز با

 ...تو  يول دار يبابا ا! عاشـــــقتم نفس-

 :گفتم یو رو به هست دمیکش يا ازهیخم. اومد ادمی زیکم همه چ کم

 واقعا خوب شده؟-
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 ؟يندار ینسبت یبا اسب اب انایتو اح-

... کاغذ رو از دستش گرفتم و نگاه کردم . خودم رو جمع و جور کردم و بلند شدم... خنده ام گرفت  ازهیخم نیب

 :گفتم عیقاروقور شکمم بلند شد که سر يصدا... حض کردم . الحق که گل کاشته بودم

 !دهیمن برم ناهار تا معده ام نپوک-

 ... يرو برداشتم و رفتم سمت غذاخور اتودم

 :زد و گفت يلبخند دنمیسارا با د... ت رفتم سمت اتاق فرهنگ راس هیناهار  بعد

 ... ینفس ییدایکم پ-

 !گهید گهید-

 :اتاق سروش اشاره کردم وگفتم به

 چه خبرا؟-

 هاشو باال انداخت شونه

 میقهر! شهیمثل هم-

 نیحاال بب...  کنمیدرستش م-

 :جون گفت یزد و ب يمحو لبخند

 ممنون-

 ست؟ین ششیکه پ یکس... من برم  گهیخب د-

 ...نه برو -

و  زشیسالم کردم و رفتم طرحم و گذاشتم رو م يجد یلیخ... زدم و بعد چند ضربه به در وارد شدم  یچشمک-

 :و کرد گفت ریطرحم رو ز یکل نکهیبعد از ا... نشستم  میشگیمبل هم يبعد رو

 !؟يسر سه روز اماده اش کرد! یخوش قول-

 :پام انداختم و گفتم يرو رو پام

 !میمن ادم خوش قول-

 :باال رفت و گفت ابروهاش

 واقعا؟-

 !بله-
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 :و گفت دیلبش کش نییشصتش رو پا انگشت

 !دارم برات حتینص هی-

 ...بابابزرگ!یاخ

 :خودمو مشتاق نشون دادم مثال

 ... شنومیم-

 ...لبش اومد ◌ٔ گوشه يپوزخند

 ؟!یدونیم یعنی ست،یخوب ن... دختر  هی ياون هم برا... قدر جسارت  نیا-

 :ادامه داد ارومتر

 !نداره یعواقب خوب-

 يمن هم پوزخنمو کوبوندم تو صورتشو و با خونسرد! دهیم ادیکوه غرور داره به من راه و چاهو  نیخدا ا يا

 :گفتم

 !دینگران من باش خوادیشما نم-

 ...شدم که برم  بلند

 !صبرکن-

داشت نگاهم  یببر زخم هیهمانند  یعنی... برگشتم سمتش ! ستادمیاراده ا یکه بمحکم و با خشم گفت  اونقدر

 کمیاومد سمتم، نزد... برگشتم  شنیلکسیدوباره به حالت ر یول دم،یلحظه گرخ هیلحظه، فقط  هی...  کردیم

 ...انگشت اشاره شو تکون داد  دیو با حالت تهد ستادیا

 !دربرابر من رو نداره یشرکت حق سرکش نیا يکس تو چیگفته بودم ه-

 :اخم گفتم با

 !من هم شما رو دیکرد حتیشما من رو نص! نکردم یمن سرکش-

 ؟یکنیگستاخانه صحبت م نطوریا یبا ک يکه دار ستیبرات مهم ن-

 د؟یکن نیبه همه توه دیعادت دار ؟یشما چ-

 :دیشده اش غر دیکل يدندونها يخم کرد سمتم و ازال سرشو

 مفهمومه؟! کنمیدلم بخواد م يمن هر کار-

 :کردم سمتش و گفتم دهیشدم و چشمهامو در کتریهم نزد من
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 !یامتحان کن یتونیم! کارها بلدم یلیبگم من هم خ دیواقعا؟ جهت اطالعتون با-

از  االنه که دود کردمیاحساس م! ؟ یاونه هم چه نگاه! فقط نگاه ... بهم  میزل زد گهیبا خشم به همد هردو

هم خطو نشون  يو با نگاهمون برا میبود ستادهیهم ا يروبرو بیدوتا دشمن، دوتا رق نیع...  رونیم بزنه ب ینیب

 !میدیکشیم

که نگاهش کم کم داره  دمیلحظه به خودم اومدمو د هیفقط ! ستین ادمی مویستادیچقدر تو همون حالت ا نکهیا

من هم  شدیباعث م نیو هم ومدینگاهش از هر لحظه روشن تر به نظر م يقهوه ا...  ادیاز حالت خشم در م

در حد دو سه  نمونیحدس بزنم فاصله ب تونستمیم... تر  نییپا ادیب یه تمیو درجه عصبان ارمیارامشمو به دست ب

زل  میکه توش قرار دار یطیفارغ از مح! م؟یکردیفاصله گرفتن از هم نم يبرا یتالش چکدومیوجبه، اما چرا ه

انگار تازه ست ...  ییجورا هی! داره یحالت خاص هینگاهش  یرگیکه خ زدیم بیبهم نه یحس هی! بهم میزده بود

خارج  يضربان قلبم از حالت عاد شدیمردمک چشمهاش بود که باعث م یِاهیس ياون ته مه ها یحس هی... 

! و گر گرفتم دینفسم بر... و رو لبهام توقف کرد  دیصورتم چرخ يرو تک تک اجزا ینگاهش به اروم... بشه 

هرم ! مقفل شد...  ادیب رونیب خوادیاز دورنم نم ییصدا چیلبهامو از هم باز کردم تا اعتراض کنم اما انگار ه

واقعا،  نباریا... نگاهش دوباره برگشت رو چشمهام ...  کردیو حالمو هر لحظه بدتر م خوردینفسهاش به صورتم م

! اما نه... و قلقلکم داد  دییپوستم دو ریز یحس هی! فرق داشت شهیقسم بخورم که نگاهش با هم تونستمیم یعنی

 !زارمیمن نم

! ادیبود نگاهمو سر دادم تا نوك کفشهام که فکر کنم باعث شد فرهنگ هم به خودش ب یهر جون کندن به

 ...راحت لو داد  یلیکه کفشهاش دو قدم عقب رفت و بعد صداش که التهاب درونشو خ دمید

 !يبر...  یتونیم-

 ییو بدون توجه به نگاه متعجب سارا خودمو به دستشو رونیرفتم ب عیجمله بودم، سر نیهم که منتظر ا من

اب سرد و باز کردم و چند بار پشت  زدم،ینفس نفس م! گونه هام گل انداخته بود...نگاه کردم نهییبه ا... رسوندم 

دستم رو به ... برگشت به حالت نرمال  مبدنم کم ک يدما... خنک شدم ... تو صورتم  دمیسرهم با ضرب پاچ

من ... منو بگو ...  یچیاون ه کرد؟یپروا بهم نگاه م ی؟ چرا اونطور ب گهیبود د یچه حس نیا...  دمیصورتم کش

پس چرا در برابر  ،گرفتمیپاچه شو م شدیراهم سبز م يجلو ییبا پررو يچرا زل زده بود بهش؟ من که هر پسر

... نفس  ستین یچیه... رونیب امیواقعا؟ سرم رو تکون دادم تا از فکرش ب چرانکردم؟  يکار چیفرهنگ ه

 ! الیخ یب...  یچیه
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 ◌ٔ موافقت کارخونه شیاول...  دیچند روز بهم رس نیا يگذشت و دوتا خبر خوش تو انیاز اون جر يهفته ا هی

بستن قرارداد انگار  يرفتم اتاق فرهنگ برا یوقت! با شرکت یرارداد دائمبستن ق شیکاتا با طرحم بود و دوم

رد وبدل بشه قرارداد  نمونیب ينگاه و حرف اضافه ا نکهیبدون ا...  میفرار کن گهیاز همد میخواستیهردومون م

بار بود که بدون کل  نیاول! نیهم رون،یاز اتاقش زدم ب یرو خوندم و امضا کردم و بعد بدون زدن حرف خاص

 رمیعادت کرده بودم که هروقت م دیچرا؟ شا دونمینم! قرار بودم یب. ومدمیم رونیکل و جرو بحث از اتاقش ب

 ... دیشا! میبنداز کهیو به همدبگه ت میخوراز دست هم حرص ب دیاتاقش با

کردم، طبق  یخداحافظ یبا هست يکار میبعد از تا یپنج شنبه وقت. هم برام افتاد بیاتفاق جالب و عج هی یراست

! پام زد رو ترمز يجلو 3مزدا هیبودم که  ستادهیهمونطور منتظر ا. شدم یو منتظر تاکس ابونیمعمول رفتم سر خ

باهام  خوادیکه سوار بشم و گفت که فقط م داز من خواهش کر یکل! پاکدل نیکه رام دمید شهیخم شدم و از ش

 خواستمیاول م. شناختمشیم یمعمول کیسالم وعل هیاخه من فقط در حد ! دمیراستش ترس... صحبت کنه 

طرف خودم هم کنجکاو بودم  هیاز . غم الودش افتاد دلم براش سوخت ينگاهم که به چشمها یمخالفت کنم ول

 هیجلوتر که  یخالصه با سالم و صلوات سوار شدم و ازش خواستم کم... رفتارهاشو بفهمم  لیدل خواستمیو م

که من گفتم نگه  ییبنده خدا زود قبول کرد و همون جا. بود نگه داره و حرفش و بزنه یرك نسبتا شلوغپا

 ...داشت 

 !گفتمیبهتون م دیبا..  یول...  یول... مزاحمتون بشم  خواستمیبه خدا نم د،یببخش-

  ه؟ینفسم؟ منظورتون ک هیکه شب دیپاکدل چرا اون روز بهم گفت يرو؟ اقا یچ-

به داخلش انداخت و بعد گرفتش  ینینگاه غمگ... پولش رو دراورد  فیکتش ک بیو از ج دیکش یقیعم نفس

 بایدختر ز هیدختر بود،  هیعکس ... رو ازش گرفتم و داخلش رو نگاه کردم  فیک یبا مکث کوتاه... سمت من 

 :گفتمخواهرش بود؟ فکرم رو به زبان اوردم و  یعنی! بود نیرام هیهم شب یلیکه خ

 خواهرتونه؟-

 :سکوت کرد و بعد گفت هیچند ثان... کرد  نییرو باال و پا سرش

 !نفس بود.. اسمش ... اسمش -

 :تعجب گفتم با

 بود؟-

 !کرد یخودکش...  شیماه و دو روز پ 8سال و  کی! بود! اره-
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 :گفتم یبا ناراحت! دمیترسیم یلیخ یکره بود؟ از خودکش یخودکش!من يخدا

 چند سالش بود؟...  امرزدشیخدا ب... دردناکه  یلیخ-

 :گفت باحسرت

 !سال ستیفقط ب-

 خه چرا؟ ! جوان بوده یلیخ...  ایخدا. با غم بستم چشمهامو

 کرد؟ نکارویچرا ا یدونیم-

 نگاهش کردم  منتظر

 یاون عوض یول...  یکرد، ول ینفسِ من به خاطرش خودکش! شده بود یادم عوض هیعاشق  نکهیبه خاطر ا -

 !شد دیسر خودش اورده رفت و ناپد ییخواهرم چه بال دیاشغال تا فهم

 اخه چرا؟-

 یپسر پاپت هی گفتن،یرو نداره و واقعا هم راست م اقتتیل گفتنیم! نبودن یچون پدرومادرم با ازدواجشون راض-

نفس رو کور و کر  هوس زودگذر هیبود که  نیا تیمن کجا؟ واقع ةالت وهرزه کجا و خواهر معصوم و ساد

 !من یحت...  یحت.. رو قبول نداشت  چکسیحرف ه! کرده

 :بغض ادامه داد با

 ریشبه پ هیرفت و ما رو تنها گذاشت، پدرومادرم  یوقت. میوابسته بود گهیبهم د یلیمن و نفس خ د؟یدونیم-

 يو منزو ریاعصاب گرفت و پدرم گوشه گ یمادرم ناراحت! غم نیبار ا ریکمرشون شکستز... داغون شدند ! شدند

 !مینفس مرد، من و بابا ومامان هم باهاش مرد یوقت! شد

 نیرام! که قدر خودشو ندونست فیح ف،یح... به عکسش نگاه کردم  گهیبار د هی! شده بود سیهام خ گونه

 !چشمهاش اشک جمع شده بود يبرگشت سمت من، تو

اصال انگار ... تون، خنده هاتون، حرکاتتون، رفتارتون، گفتارتون، اصال ها یطونیش! یهشیشب یلیشما خ... شما -

 !انگار نفس من دوباره زنده شده ،یخودش

 :زدم و گفتم يپاك کردم، لبخند اشکهامو

 واقعا؟-

 .اره-

 :گفت یمکث طوالن هیو بعد از  دیکش یقیعم نفس
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 یتیقصد و ن ای گمیمن دروغ م دیکه فکرکن دمیترسیم یبهتون بگم ول خواستمیوقت بود م یلیخ... راحت شدم -

 .دارم یخوب د؟احساسیدونیم! از رو دوشم برداشته شده يبار هیاالن که گفتم انگار ! کار دارم نیاز ا

 ...به طرفم برگشت دوباره

 ازتون بکنم؟ یخواهش هی شهیم-

 ...حتما -

 :گفت اطیخورده من من کرد بعد با احت هی

 م؟یدوست باش گهیبا همد... من و شما  شهیم...  شهیم-

 :زد و گفت ینگاهش کردم که لبخند اروم گنگ

به خدا راست ! بگم؟ مثل خواهر و برادر يچطور...  یدوست هی...  یدوست هیمنظورم ...  دیخواهشا فکر بد نکن-

 !به جون نفسم! گمیم

داشت همون اول که سوار شدم  يطرف هم اگه قصد هیاز ... دروغ بگه  خوردیبهش نم. خورده فکر کردم هی

 !رفتیو م گرفتیگازشو م

 ...اگ ینداره، ول یباشه اشکال ياگه خواهر و برادر-

 :گفت عیو سر دیحرفم پر نیب

 ...ترخدا نفس خانوم! دیمطمئن باش-

 یدرازتر کرد حالشو اساس مشیپاش رو از گل دمیفوق فوقش اگه د. مطمئن نبودم اما دلم براش سوخت نکهیا با

 !رفتمیگیم

 !باشه-

 :ذوق داد زد با

 ؟یگیراست م-

 .گمیاره راست م! کرشدم بابا-

 !شکرت ایخدا! ممنون! ممنووون-

اصرار کرد که من رو برسونه قبول  یخالصه اونروز هرچ. کردیم یمثل بچه ها خوشحال! م گرفته بود خنده

 ؟يدید... ها  میبرادر دار شد یمفت یمفت... دم خونه گرفت و فرستا یخودش برام تاکس... نکردم 

** 
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 کردیلحظه به خانواده اش فکرم هیلحظه، فقط  هیاگه  چاره؟یب دهیکش یچ! مادرش يبرا رمیبم یالله-

 !کردیرو انتخاب نم یخودکش چوقتیه

 ...و تو آبچکون گذاشتم  دمیبشقاب رو اب کش نیاخر

 ...خشگل بود  نقدیا... مامان  یدونینم. رو انتخاب کرد یراه اشتباه... اره -

 :گفت خت،یریم ییطور که چا همون

 بود؟ هتیحاال واقعا شب-

 ...کردم زونشونیبند رو از دور گردنم دراوردم و سرجاش گذاشتم، دستکش هارو هم از دستم کندم و او شیپ

 .خواهرشم هیمن شب نیخب، تو چشم رام یول... خوشگلتر بود  یلیاز من خ! نه بابا-

 :گذاشت و گفت ینیها رو تو س ییچا

 .اریهارو هم ب وهیم-

 :کنارش نشستم که گفت. مامان شیرو برداشتم و رفتم پ وهیگاز زدم و ظرف م اریخ هی

 ...مواظب باش  یلینفس خ یول-

 :وگفتم دمیبوسلپش رو ...  گهیمادر بود د! انجام بدم خواستمیکار خطرناك م هیانگار که .م گرفت خنده

 ...چشم بانو-

 نفس؟ یراست-

 ...خوردم ییقُلپ چا هی

 جانم؟-

 :گفت اطیاحت با

 ادته؟ی یخانوم نقاب... گمیم-

 :تفاوت جواب دادم یب

 !نه-

 پسرش لیبخاطر تحص...  کایرفتن امر شیشش سال پ... همون که خونشون ته کوچه بود  iست؟ین ادتی-

 !چشمک زد ییزهایچ هیمغزم  ياون ته مه ها...خورده فکرکردم هی

 خب؟... هست  ادمی ییزهایچ هی-
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که درس پسرش تموم شده  گفتیم... خوشحال شد  دنمیاز د یخدا کل ةبند...  دمشیتره بار د يامروز صبح تو-

 .رانیبرگشتن ا شهیهم يو برا

 ... یخب به سالمت-

 !کنه دایدختر مناسب براش پ هی... پسرش بهش سپرده که ...  گفتیم-

 !اوهوم-

 ...و خانواده دار  لکردهیدختر تحص هی-

 :جلوجلو گفتم نیهم يبرا! ه؟یچ شیبعد ◌ٔ جمله دونستمیم! تا تهش رفتم خب

 !نع-

 :و با تعجب گفت جاخورد

 نه؟ یچ-

 :گفتم الیخ یپر پرتقال چپوندم تو دهنم و ب هی

 !یبگ يخوایکه م یهمون-

 !نگفتم؟ يزیمن که هنوز چ... وا -

 :کردم وگفتم يخنده ا تک

 !گهید یگفتی، م)نع(گفتمیخب اگه نم-

 :خشم گفت ◌ٔ درجه نیبا کمتر شدیکه کم کم داشت ترستاك م مامان

 بگم؟ خواستمیم یاصال من چ-

 :تر از قبل گفت نیحوصله بلند شدم و راه افتادم سمت اتاقم که مامان خشمگ یب

 !سرجات تا حرفم رو کامل بگم نیبش ایب! نفس-

 :کف دست چپم و گفتم يبا پشت دست راستم زدم رو... و گردنم رو کج کردم سمتش  برگشتم

 !رم... دا ... اقاجون من قصد ازدواج ن  گه،ید یبه کجا برس يخوایاخرش م دونمید اخه م-

 !یکنیجا م یتو ب-

 :شدم و گفتم کتریکردم وبهش نزد ینچ

 مگه زوره؟-

 :حرص گفت با
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 !اریب لی؟ دل هیچ یکی نیا رادیفقط بگو ا ست،یزور ن! رینخ-

 .بخوابم رمیحاال هم با اجازه تون م! داره منم مادر من، من رادیکه ا یاون! یچیه-

 ...بغض الودش بلند شد  يسمت اتاقم حرکت کردم که صدا به

چرا ! توئه یخوشبخت دنیمن د يزنده موندن دارم؟ تنها ارزو يهم برا يا گهید یتو دلخوش ریمگه من به غ-

 به ارزوم برسم ؟ يذارینم

و دستهامو  ستادمیرفتم پشت سرش ا. شدم مونیاز حرفهام پش! نمیبغضش رو نب یول رمیحاضر بودم بم یعنی

 :و گفتم دمیگونه شو بوس... انداختم دور گردش 

 ؟یشیم یاگه جواب مثبت بدم راض...  یتو بگ یغلط کردم،خوبه؟اصال هرچ... قربونت برم من -

 ؟یکنیرد م لیدل یخواستگارهاتو ب ◌ٔ که چرا همه نهیحرف من ا ؟يگفتم جواب مثبت بد یمن ک! رینخ-

 !ستمیخب چون فعال تو فکر ازدواج ن-

 !یستیبچه که ن! سالته نفس 23 شه؟یمگه م-

 :و اروم اروم گفتم دمیبوس سرشو

سقف،  هی ریرم زبهش ندارم ب یحس چیکه ه یبا کس تونمیمن که نم... من  زیاخه مادر من، عمر من، عز-

 تونم؟یم

 :گفت کالفه

 ؟یگیم یتو چ گمیم یاصال من چ-

. گمیو چرت وپرت م کنهیم یهام قاط میوسط من س یرو بکش يخب؟ هرموقع حرف خواستگار کارکنمیچ-

 ...جون دیناه ستیدست خودم ن

 ...جمع کرد زیم ياز دور گردنش باز کرد و ظرفها رو از رو دستهامو

 !باش نفس يخورده جد هی! يریگیرو به مسخره م زیهمه چ-

 ...مامانکم  نهیا عتمیطب-

 :تاسف تکون داد و گفت ياز رو يسر

 !بندازم یتو رو ترش دیاخر هم با-

 ... بیموافقم عج-

 :وار گفت دیتهد... سمت اتاقم  دمییبرداشت سمتم که دو زیخ
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 !شهیم داتیپ نطرفایباالخره صبح که ا-

 ...خسته بودم یلیخ. زدم رو تخت رجهیش. ادم و رفتم تو اتاقمماچ براش فرست هی

** 

صبحانه و بعد از  زیلباسهام رفتم سر م دنیدوش کوچولو گرفتم و بعد از پوش هی... بلند شدم  6ساعت  صبح

نمه  هیاحساس کردم اگه  تیدر نها! زیافتادم به جون م یمامان رو کردم مثل جارو برق یمنت کش یکل نکهیا

به خودم  یامروز حساب خواستمیم...  دماز مامان تشکر کردم و بلند ش...  شهیادامه بدم معده م نابود م گهید

 !برسم

با لحن .  نهیبعد از پوشش رفتم سراغ آ... روز ورودم به شرکت زدم رو بپوشم  نیرو که اول یپیگرفتم ت میتصم

 :گفتم يا یمامان شیتیت

چشمهاتون  ينطوریا...  میکشیم یچشمهارو مداد مشک يابتدا و انتها...  میکنیرو شروع م شیارا زانیخب عز-

خب برنامه ...  هیعال...  میمال يرژ قهوه ا هیو در انتها، ... رژ گونه  لویگیج هیحاال ...  ادیتر به نظر م دهیکش

 يبعد بـــــا يداریتا د د،یرس انیامروز ما به پا

 خخخخخ... عند خل وضع بودم  یعنی

 :گفتم نهیرو به ا ینازک يبا صدا بعد

 باتره؟یاز همه ز یچه کس ایدن نیبگو در ا نه،ییا يا نه،ییا يا-

 :عوض کردم و گفتم صدامو

 .باترهینفس از همه ز-

 .داشتم من واقعا يچه دل خجسته ا! خنده ریزدم ز یپق

 ...کردم  یدوشم و از مامان خداحافظ يرو انداختم رو فمیک

** 

 ...راننده بلند شد  يشدم رو درش رو محکم بستم که صدا ادهیپ یتاکس از

 !ستیچه خبرته؟ مال بابات که ن يهوو-

 نکره ش بلند شد يتوجه بهش راه افتادم که دوباره صدا یب

 .رفت ادتیرو  هیخانووم کرا-

 .و خم شدم نیحرص برگشتم سمتش، دستمو گذاشتم رو سقف ماش با
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 .حاال برو رد کارت! يکرد یت چشم چرون هیاندازه کرا-

 :به جانب گفت حق

 کردم؟ یمن چشم چرون-

حاال هم بزن به چاك تا آبروتو ! کردمیم تیواال حال...  گمیبهت نم يزیبه خاطر سن وسالت چ يریپ نیبب-

 !نبردم

 :تو دنده وبا حرص گفت زد

 !حرومت بشه-

 ...رو نشون دادمو  جاده

 !يهرررر-

اشغال، اول ! ش بودم ها دهیند يجا! زیه یعوض... زشو گرفت و رفت گا گفت،یم راهیطور که بدوب همون

 !مثبت بود پروند يانرژ یهرچ یصبح

 .جلوم سبز شد نیکه رام دمیدر ساختمان رس يجلو... و راه افتادم  دمیکش یقیعم نفس

 خانوم  یسالم ابج-

 :با خنده گفتم. خانوم خوشم اومد یلفظ ابج از

 !؟یخوشحال ه؟یخبر... سالم اقا -

 :گفت يشاد بالحن

 !کردم دایچرا خوشحال نباشم؟ من دوباره نفسم رو پ-

 :و گفتم دمیخند دوباره

 !کردم دایپ پیداداش خوشگل و خوش ت هیمن هم -

 ..برق زد  چشمهاش

 ... یراست-

... جعبه کوچولو دراورد و گرفت سمتم  هی فشیک يرو گذاشت رو زانوش، از تو فشیخورده خم کرد وک هی پاشو

 :نگاه به خودش که با خنده گفت هینگاه به کادو کردم و  هیبا تعجب 

 .ادیخوشت ب دوارمیام... قابل تو رو نداره -

 :که گفت کردمیبا تعجب به کادو نگاه م هنوز
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 .کنمیخواهش م...  گهید رشیبگ-

 ...کادو رو گرفتم  دیترد با

 ش کن، باشه؟خونه باز یفقط رفت-

 :رو تو دستم جابه جا کردم و گفتم کادو

 توشه؟ يزیچ يدیاس ،ینکنه بمب-

 :و گفت دیخند بلند

 م غلط اندازه؟ افهیق نقدیا یعنی-

 هم خنده م گرفت خودم

 ... دونمیخو چه م-

 :قطع شد و گفت نیرام ةدفعه خند هی

 ... سیسالم رئ-

انگار با نگاهش  کرد؟ینگاهم م یچرا همچ... بود  ریام... خدا  ای.. رو بلند کردم و رد نگاهشو دنبال کردم  سرم

کم  یادم نیهمچ يجلو دیاما نبا دمیخورده ترس هیخورده ها فقط  هیدروغ نگم ! نییپا ارهیفکم رو ب خواستیم

 :ابروم رو باال دادم و گفتم هی يخونسرد تیبا نها! اورد

 اومده؟ شیپ یلمشک-

 :گفت نیرو به رام يا یدستش رو مشت کرد و با ارامش ساختگ! تو دستم افتاد يترسناکش به کادو نگاه

 شرکت؟ دیرو ببر فتونیتشر دیخوایشما نم-

 :نگاه به من کرد که گفتم هی نیرام

 تو برو  نیرام-

 ...فعال... باشه -

 :و گفتم ریبرگشتم سمت ام. رفت تو ساختمان نیرام

 بره؟ دیگفت نیکه به رام دیداشت يبا من کار-

 :لب با خشم زمزمه گفت ریز

 !ن؟یرام-
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به کادو  يچهارچوب در و با پوزخند اشاره ا يدستش رو گذاشت رو هی. ستادیدر ا ياروم اومد سمتم و جلو اروم

 :کرد و گفت

 !مبارکه-

 :زدم و گفتم یطانیلبخند ش! باشه ،يحرص بخور يخوایحاال که خودت م! دمیفهم... اهان ! فضــــــــــول

 ...دهیزحمتش رو کش نیرام! ممنون-

 :گفت ظیخم شد سمتم و با غ! دیچیبه هم پ ابروهاش

 مفهومه؟! ستیعاشقانه ن يقرار مدارها يخانوم کوچولو، شرکت من جا نیبب-

 ...لبهامو جمع کردم و شونه هامو باال انداختم  ثم؟یچقدر من خب...  خوردیداشت حرص م اخجون

 کدوم قرار عاشقانه؟-

 :کرد و گفت یعصب ةخند

 ..تکرار بشه  گهیبار د هیفقط ...  گهیبار د هیبدون، اگه  نویا یول... نداره  یاشکال! رشیز يزد زیتم یلیخ! هیعال-

 :وبا تشر گفتم دمیحرفش پر وسط

 دونستمینم... سوما ! درکار نبود يدوما قرار عاشقانه ا! لطفا دیضاوت نکنق دیدونیکه نم يزیاوال درمورد چ-

به بعد دومتر  نیاگه هم هست از ا... خب  یول.. ساختمان هم جزو شرکت شماست  يجلو يها کییموزا

 چطوره؟...  کنمیو با همکارهام صحبت م ستمیمیاونطرف تر وا

چشمهاشو تنگ کرد و ! رفتیم نییباال پا تیاش از فرط عصبان نهیس! اومد یخونش درنم يزدیکارد م یعنی

 يرو تشویعصبان... نگاهش کردم ... عقب و رفت داخل ساختمان  دیکش! شد مونیپش... خواست جوابمو بده که 

نگاه بهم  هی... و رفت داخلش  شدبعد چند لحظه اسانسور باز ! بهش دیکرد و با مشت کوب یاسانسور خال ◌ٔ دکمه

 :شلوارش و گفت بیج يدستشو گذاشت تو هیکرد و 

 ... یراست-

 :زد و گفت یدر اسانسور کامل بسته شه چشمک نکهیرو فشارداد، قبل از ا 8شماره .. .نگاهش کردم  منتظر

 !يخوشگل شد-

 قیچشمهام رو بستم و نفس ع... گفت ...گفت؟ گفت  یچ نیا... مونده بودم به در بسته  رهیخ! در بسته شد وبعد

اگه  دیشا! بود برام بیخب عج... تو همون حالت موندم  قهیپنج دق هی...  قینفس عم...  قینفس عم...  دمیکش

 ...  یول گذشتمیتفاوت ازش م یب گفتیم يا گهیجمله رو هر پسر د نیا
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نگاه  هی... اخرش فکرنکنم سرم رو تکون دادم و راه افتادم  ◌ٔ به جمله نیاز ا شتریب نکهیا يبرا! اصال ولش کن

 میهمتا نداشتم، از رو لج با اون کوه غرور تصم يکه در لجباز ییاز اونجا... نگاه به پله ها  هیبه اسانسور کردم 

 ...خورده فکر کردم هی... طبقه ست ها  8... گرفتم با پله ها برم 

 !بهتره ينجورینداره، ا یاشکال-

 ..افتادم سمت پله ها راه

** 

 نهیس... پله ولو شدم  نیاخر يطبقه رو هم باال رفتم و رو نیبود اخر يهرجون کندبه ! اومد ینفسم درنم گهید

تا  ياخه لجباز! از خودم حرصم گرفته بود...  زدمینفس نفس م... جون نداشت  گهیپاهام د کرد،یم خس خس م

 ؟يرو از تک وتا بنداز تخود) زالو( هیبا  يارزشش رو داشت واقعا؟ به خاطر لجباز! چه حد؟

خورده که حالم جا اومد بلند شدم و رفتم داخل  هی. فمیچپوندمش تو ک... به کادو افتاد، هنوز تو دستم بود  اهمنگ

رو پرت  فمیدادم و ک یسالم هم به هست هی... به سارا دادم و به سمت اتاقم راه افتادم  يسالم سرسر... شرکت 

 ...یو خودم رو ول کردم رو صندل زیم يکردم رو

 سالم، چته دوباره؟-

 :بسته گفتم يچشمها با

 !طبقه رو با پله ها اومدم 8-

 ...صداش رفت باال ولوم

 چرا خب؟ ؟یچــــ-

 کردیبا دهن باز بهم نگاه م... بدون سانسور ... کردم  فیرو براش تعر انیجر

 ؟يتعجب کرد نقدیحاال چرا ا! توش ها رهیببند اون دهنو، مگس م-

 !خورهیحرفها به فرهنگ نم نیا... اخه ... اخه -

 !ست بابا وانهید-

 :گفت یطونیلحن ش با

 نکنه از تو خوشش اومده؟-

 خنده ریزدم ز یپق

 ...فکر کن ! واقعا میاصال عند هم ،یباحال گفت یلیازمن؟ خ ر؟یام! بابا ریبم-
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 !دییایهم بهم م یلیاتفاقا به نظر من خ...  یخوب نیمگه چشه؟ پسر به ا-

 شدم يجد

 !میبا هم مثل ادم صحبت کن میتونینم قهیدو دق...  میزنیم ریهمو با ت ◌ٔ هیما سا. یبسه هست-

دختر  هیفرهنگ با  دمیکار کردم تا حاال ند نجایکه من ا یدوسال نیا يتو...  گمیم نیبه خاطر هم قایدق-

 .گمیم یشوخ یب. صحبت کنه ينجوریا

 !رهیجوب نم هیبم تو بعدش هم من با پسرها ا. شهینم لیدل نکهیخب ا-

 :گفت یرکیز با

 ؟یچ ياگه عاشقش شد-

 !عمرا-

 هاشو باال انداخت شونه

 ادیم یواشکی! رهیگیکس اجازه نم چیاز ه چوقت،یعشق ه... باشه  ادتی شهیهم نویا یول. مینیبیحاال م! باشه-

 !یپاك دلت رو باخت ینیبیو م يایوقت به خودت م هی! شهیتو وجودت و موندگار م

بعد خودت  ینفر بش هیاخه؟ عاشق  شهیمگه م... به نظرم حرفهاش مسخره بود ... نگفتم  يزیو چ دمیخند

 ...فرهنگ؟ خنده داره واال  ریام ؟یاون هم عاشق ک! شه...یم...ن! نچ ؟یمتوجه نش

** 

 ◌ٔ قاشق دوم رو نذاشته بودم دهنم که سروکله. مینشست مونیشگیهم يسرجا یغذام رو برداشتم و با هست ظرف

 ...شد  دایپ نیرام

 نم؟یاجازه هست بش-

 :وگفتم دمیلباسش رو کش ◌ٔ گوشه

 ...با  نیبش! يچقدر مؤدب شد-

 خنده نشست و مشغول لنبوندن شد با

 ؟یگفت یچ ریبه ام-

 !بعد بپرس نییبزار لقمه از گلوت بره پا-

 ...بگو  االی.. بگو بگو ... ندارم  خودمو نگه تونستمینم گهیجون نفس د-

 :قاشق برنج خوردم وگفتم هی
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 !بود رو بهش گفتم قشیکه ال یهمون-

 :قُلپ نوشابه خورد وگفت هی. دیخند

 ایاریکم نم ادیخوشم م-

 :برومو باال دادم و گفتم هیا

 !حقش بود-

 .سربه سرش نزار ادینفس ز یول-

 !هیاون هم مثل بق! انگار لولوخرخره ست یگیم یهمچ-

 !حواست باشه!غده، مغروره یول! ست هیاره مثل بق-

 :حرص گفتم با

 !کنمیاگه اون مغروره من هم لجبازم، ادمش م! نیرام یخندونیمنو م-

 ..خنده  ریکردن بعد زدند ز یبهم نگاه نیو رام یهست

 خنده داره؟! مرض-

 :خنده گفت نیب نیرام

 !شهیزبون تو نم فیکس حر چیه یعنی-

 !زنمیچون با هرکس مثل خودش حرف م-

 !دیخی... غذا  دییحاال بفرما. ییفرمایم حیشما صح! بعله-

...  خوردیاما با ولع داشت غذاشو م نیرام! اه! ریبه ام شهیم دهیصحبت کش رمیهرجا م! ناهار کوفتم شد رسما

 گهیباشه د ادمی! زدیبا دهن پر هم حرف م! هنش پاره بشهاحساس کردم االنه که د! قرن گرسنه بوده هیانگار 

ادم . بود یگذشته واقعا دوست داشتن نهایاز ا یول..  زدیهم فک م زیر هی... ناهار نخورم  زیم هیباهاش سر 

 داداشم یاخ. باهاش راحت بود

فهموندم که بره، اون هم  یباحرکت چشم وابرو به هست.. سارا اومد سمتمبا  م،یرفت رونیکه ب يسالن غذاخور از

 :رو به سارا گفتم. بالفاصله مطلب رو گرفت و رفت

 !؟يغذاخور يومدین ؟ییچه خبرا سارا-

 :زد و گفت يمحو لبخند

 .امیدادم ن حیترج-
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 شده؟ يزیبه خاطر سروش؟ چ-

 :گفت کرد،یم يشالش باز يها شهیکه با ر یحال در

 !دعوامون شد...  شیچند روز پ-

 ...زدم رو شونه ش ! تعجب داشت يجا شدیدوتا دعواشون نم نیبار ا هیچندروز  اگه! زدمیم حدس

 .کنمیبا بابات صحبت م رمیهفته م نینگران نباش دوستم، من تو هم-

 برق زد یاز خوشحال چشمهاش

 ؟ینفس یگیراست م-

 .رمیبگ یساعت یمرخص دیفقط با ه؟یدروغم چ-

 :گفت یطونیزد و با لحن ش یچشمک

 !مورد رو بسپرش به من هی نیا-

 !سارا خانوم؟ يراه افتاد-

 !تا بعد... حاال -

 !نهیزم ریاز اوناست که نصفشون ز! دست کم گرفته بودمش! کاه بودا  ریاب ز یلیسارا هم خ نیا

رو از پشت  نیرام يصدا... کردم و راه افتادم  یخداحافظ یبا هست...  فتادین یاتفاق خاص يکار میتا انیپا تا

 ..دمیشنسرم 

 خانوم؟ یابج-

 ..خنده برگشتم سمتش  با

 .رسونمتیباال م ایب-

 :و گفتم نشیماش شهیشدم سمت ش خم

 رمیم یبا تاکس...  شمیمزاحم نم-

 :گفت يلحن بامزه ا با

 .نمیباال ب ایب. کنهیهم م یچه تعارف! با نیشیب-

 :و گفت دیپشت گردنش رو مال... محکم نثارش کردم  یپس گردن هیسوار شدم و  بالفاصله

 !يهم دار ینیچه دست سنگ ؟یزنیخب چرا م-

 ...فتیحاال راه ب! حقته-
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 يزیزد و چ يپوزخند نیرام! ست وونهید... با سرعت از کنارمون رد شد  ریام ییقشقا فته،یخواست راه ب تا

 :رو روشن کرد و گفت نشیضبط ماش! زدیمشکوك م...نگفت

 ؟یکالم هست یهل با-

 .کنهینم یبرام فرق-

 ...دیچیپ نیماش يتو فضا یمیمال اهنگ

 .ام یانی يمن عاشق اهنگ ها-

 هم گروهش نوازهیهم خودش محشر م...  دمیاز کنسرت هاشو د یکی-

 :من حوصله م سررفت و گفتم نکهیسکوت بود تا ا نمونیب يا قهیچند دق هی

 ؟يتو چرا ازدواج نکرد! سؤال هی.. . نیرام یراست-

 :و گفت دیخند اروم

 خوره؟یمن به ازدواج م ◌ٔ افهیاخه ق-

 :گفتم طنتیش با

 !صفا کنم خوامیکالم بگو فعال قصدش رو ندارم و م هیداره؟  افهیبه ق یچه ربط-

 :تا پشت سرش کش اومد و گفت... تا بناگوش که چه عرض کنم  ششین

 !يریگیزود م ادیخوشم م-

 !شد شیدلم ر شتو،یببند ن! کن گاشین-

چشمهام بسته شد که  یک دمیخسته بودم اصال نفهم نقدریمن هم که ا... حرف زد  زیر هیخونه  میبرس یوقت تا

 ...شدم  داریب نیرام يبا صدا

 يخواهر میدیرس-

 :و گفتم دمیمال چشمهامو

 .که خوابم برد دیببخش--

 :و گفت دیرو کش لپم

 !نداره یاشکال-

 ...رو دستش  زدم یکی

 !پررو نشو-
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 ش مظلوم شد افهیق

 ...وقتها  یخب اخه بعض-

 :گفتم عیادامه بده، سر نذاشتم

 ...فعال ،يکه من رو رسوند ممنون

تک بوق زد  هیهم  نیرام... شدم و رفتم سمت خونه  ادهیپ نشیاز ماش! هم نشدم میمنتظر جواب خداحافظ یحت

 ...انداختم و وارد شدم دیکل. و رفت

خنده م )گردمیزود برم رون،یب رمیمن م(مضمون نیکاغذ به در اطاقم چسبونده بود با ا هی. خونه نبود مامان

 ...گرفت 

 !برم من تیسیخالصه نو نیقربون ا! داده که کجا رفته؟ حیواقعا چقدر مامان شفاف توض-

چقدر  یاخ...ردم و بازش کردم درش او فمیک ياز تو...افتادم  نیرام يکادو ادی هویرو عوض کردم که  لباسهام

رو باز  اممیو برداشتم و صفحه پ میگوش عیسر... خوشم اومد  یلیخ.. بود یقیموس کیکوچ ۀجعب هی...  لوئهیگیج

 :کردم و نوشتم

 )دوستش دارم...  یقشنگه داداش یلیخ(-

 :رو باز کردم امشیپ... زود جوابمو داد  ن،یرام يبرا فرستادمش

 )مواظبش باش... گفتم بدمش به تو ...نفس عاشقش بود (-

 )راحت التیخ( -

 )ممنون نفسم(-

 .بلند شدم و جعبه رو تو دکور اتاقم گذاشتم. نفرستادم یامیپ گهید... شد  يجور هیدلم  ته

** 

ارو بازرس ها داشتم همه سوراخ سنبه ه نیمثل ا! کمپلت تو حلقم لشیو وسا ونیدکوراس! دختر یشرکت عجب

 يکه با صدا کردمیدور تا دورم رو نگاه م. گرفتم یمرخص یچ يرفته بود که برا ادمیاصال به کل ! زدمیم دید

بهش زدم که  يلبخند! رکتهش یمنش دمید... سمت صاحب صدا  دمیچرخ... نفر به خودم اومدم  هیسرفه 

 :متعاقبا جواب داد و گفت

 کمکتون کنم؟ تونمیم...  زمیعز دییبفرما-

 :صدام رو صاف کردم و گفتم! جوجو افتادم ادی! چقدر فنچ اشصد
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 .نمیفرهمند رو بب ياقا خوامیمن م-

 ؟يچه کار يبرا-

 !هیخصوص...  یول دها،یببخش-

 :گفت ضیچشمهاشو تنگ کرد و با غ! بهش برخورد انگار

 ن؟یباش یشما ک-

 !فرهمند يدوست سارا هستم، دختر اقا! وانمهرینفس ک-

 :نازك کرد و گفت یچشم پشت

 .دینیبش دییبفرما. فعال که جلسه دارن -

! کننینگاه م گهیدونفر نشستن و دارن به همد ینیبیاتاق، م يتو ياالن اگه بر نیهم! ها بندهیم یخال حاال

 !واال. کننیبخوان کار بکنن دو کلوم باهم صحبت م یلیخ

 :جوابش رو دادم يهم جد من

 حتما-

باباش در  شیپ امیب خوامیم دیبالست ها، امروز تا فهم یلیسارا هم خ نیا... ستم نش یصندل هی يو رو رفتم

که سارا اهل زرنگ  کردمیفکرش هم نم. بودم دهیهنگول! دو ساعته گرفت یمرخص هیعرض سه سوت برام 

 ...نجایا وندممن هم بدون فوت وقت خودم رو رس! يموذمار یلیبهش گفتم خ! باشه طنتیو ش يباز

ه مرد مسن بود، تا نگاهش بهم  ي... رونینفر اومد ب هیباز شد و  استیچقدر گذشته بود که در اتاق ر دونمینم

پچ پچ  گهیو باهمد ستادیا یمنش زیخورده کنار م هی! همسن بابام بودها. گرفتم نییسرمو پا! باز شد ششیافتاد ن

 :گفتم ینشسرم رو بلند کردم و به م...  گهیاتاق د هی يکردن بعدش هم رفت تو

 جلسه شون تموم نشد؟ د،یببخش-

 :اومد و به زور گفت یعشوه خرک هی

 ... دیچند لحظه صبر کن-

 :رو برداشت و بعد چند لحظه گفت تلفن

 ...که دوست سارا جان هستن  گنیاومدن و م یخانوم هیفرهمند  ياقا-

- .. 

 !هیکه کارشون خصوص گنیم...  دونمینم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ٦٦ 

-.. 

 !چشم-

 :بعد رو به من گفت و

 .فرهمند منتظرن ياقا...  دییبفرما-

 50 بایمرد تقر هی... چند ضربه به در زدم وبعد داخل شدم ...  استیشدم و بدون تشکر رفتم سمت اتاق ر بلند

 !مهربون بمونه نطوریخدا کنه تا اخر حرفهام هم...ش که مهربون بود  افهیق. نشسته بود زیساله پشت م

که درست روبروش بود نشستم و بهش نگاه کردم  یرفتم رو مبل.که با لحن مهربونب جوابمو دادکردم  یسالم

بهم زد و  يلبخند... پدرش نبود  هیسارا اصال شب. بود دیهاش هم سف شیموهاش و ر. داشت یچاق کلیه... 

 :گفت

 من در خدمتم... خب دخترم -

 :فتمگ يجابه جا شدم و با لبخند محو یصندل يخورده رو هی

تا با کمک شما مشکلش رو  نجایتون گفتن، من دوست سارا جون هستم و اومدم ا یراستش همونطور که منش-

 .میحل کن

 :تعجب گفت با

 ؟یمشکل؟ چه مشکل-

...  تشیواق... نه وقت خودمو  رمیبرم سراغ اصل مطلب تا نه وقت شما رو بگ عیمن سر دیراستش اگه اجازه بد-

 !اش ندهیمخالفتتون با انتخاب همسر ا...  یعنی... مشکلش مخالفت شماست 

 توهم رفت اخمهاش

سارا نظر من عوض  يخواستگار ادیهم ب گهیبگم که اگه صدبار د دیبا يِسروش انور ياگه منظورتون اقا-

 !شهینم

 چرا؟-

 !سارا رو خوشبخت کنه تونهیسروش نم-

 :گفتم تیجد با

 !شنیخوشبخت م گهیاما به نظر من با همد-

 !خورد جا
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 !ن؟یحدس بزنم که شما چرا مخالف تونمیمن م-

 :گفتم يبگه که فور يزیخواست چ...متعجب شد  چشمهاش

 درسته؟...  دیسارا در نظر گرفت يرو برا گهینفر د هیشما -

 !سکوت

 !پس حدسم درست بود-

 ه؟یمنطق ریداشته باشه، غ يا گهیا به جز سروش خواستگار ددختر تو سن وسال سار هی نکهیبه نظر شما ا-

 !هیمنطق ریغ د،یریگیم میسارا تصم ندهیا يشما برا نکهیفرهمند ا ياما اقا. دیگینه،شما درست م-

بعد از فوت مادر . سارا هم دختر منه. خوادیو سعادت بچه ش رو م یهم خوشبخت يهر پدر. پدرم هیمن  یول-

هم پدر . از جونم دوستش دارم شتریب. زنده بودنم ساراست لیعشقم، دل م،یدلخوش م،یهمه زندگ امرزشیخداب

 ندهیکه چقدر نگران ا یدرك کن یتونینم ،یحس من رو درك کن یتونیشما نم... دخترم . بودم براش هم مادر

 مونیکه گرفته پش یمیبعدها از تصم خوامینم. رهیبگ میتصم شیزندگ ياحساسات برا ياز رو خوادیدلم نم. شم

 !مو چشیمن پ نهیبیسارا مو رو م... ترم  دهیادیباالخره من دن... بشه 

 ... کردیقشنگ و پدرانه صحبت م چقدر

 بپرسم؟. سؤال از شما دارم هیاما من ...درکتون کنم  تونمیمن نم یگیشما درست م-

 بپرس دخترم-

 داره؟ تیشما اهم يسارا چقدر برا میانتخاب و تصم-

 :گفت یمعطل بدون

 .ادیز یلیخ... خب معلومه -

شما قائله حاضره  يکه برا یاما به خاطر احترام... خب سارا هم سروش رو انتخاب کرده و دل و روحش با اونه -

رو  شیعالقه زندگ يبدون وجود ذره ا د،یکه شما براش انتخاب کرد یحاضره با کس! دلش پا بزاره ◌ٔ رو خواسته

زنده بودن سارا هم  لیچون دل... داره  روچون اون هم فقط شما ...  دیرا؟ چون پدرش هستچــــــ! شروع کنه

اما  ذاره،یسارا به انتخاب شما احترام م...  دینیپس ببب! از جونش شما رو دوست داره شتریچون ب...  دیشما هست

شما داره عشق و عالقه به ذره ذره اب شدنش؟ به خاطر  د؟یتا حاال به غم تو چشمهاش توجه کرد ؟یشما چ

شما، تو  شیپ! تونهیاما نم! بتونه سروش رو فراموش کنه دیشا نکهیا يبرا کنهیش رو تو وجودش سرکوب م

 !کنمیدخترم، درك م هیمن ... بشه  تونیباعث نگران ایکه نکنه شما رو برنجونه  کنهیخونه ظاهرش رو حفظ م
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 :و با حسرت ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس

هم  یوقت... تو دل ما  زنیریانگار غم عالم رو م شه،یبابامون ناراحت م یوقت...  میهست ییبابا یلیما دخترها خ-

ما دخترها رو  دیتونیکه نم دیشما هست نیا نجا،یحاال ا! رو بهمون دادن ایدن يهایکه خوشحاله انگار همه شاد

 !دیدرك کن

 ...فکرنکرده بود  زایچ نیهم به ا هیثان هی یفکرکنم تا حاال حت. شده بود نیغمگ صورتش

 شه؟یم یازدواج کنه چ دیکه شما انتخابش کرد یاگه سارا با کس دیدونیم-

 ...نگاهم کرد  منتظر

باهاش ! ست گهینفر د هی شیکنار شوهرشه اما فکرش پ ؟يچطور دیدونیم! کنهیم انتیخ... اره ! کنهیم انتیخ-

نقش ! !لرزهیدلش م نهیاما هربار که سروش رو بب شه،یم ییزناشو وندیپ کیمتعهد به ! اما نه از ته دل خندهیم

که مجبوره زنش رو  یاون کس ناهوسط گ نیحاال ا! شیزندگ يلحظه ها نیحساستر يتو یحت کنهیم يباز

و شوهرش باشه، اما  یتمام و کمال حواسش به زندگ خوادیکه دلش م هیگناه سارا چ ه؟یتحمل کنه، چ ينطوریا

 کیجواب  مونه؟یم داریپا تونیحالت زندگ نیاون مرد، به نظرتون در ا يجا دیشما خودتون رو بزار تونه؟ینم

 !نه... کلمه ست 

 :گفت یمکث طوالن هیبعد از ! غرق در افکارش شده بود قایعم

بعد ماجرا نگاه نکرده  نیتا حاال به ا... راستش ! کرد يمنو فکر...  قتهیحرفهات حق! بگم؟ یچ دیبا دونمینم-

 .بودم

 :زدم و گفتم يلبخند

 .دیدلشونو نشکن.فرهمند يساراست اقا قیال...  هیسروش پسر پاك و سالم...  دیبه انتخاب سارا فکر کن-

 :گفت یلحن مهربون با

 .داره یدوست نیخوش به حال سارا که همچ-

 ...زدم  ینیشرمگ لبخند

 .گهیبا دخترونه د ینیاثرات همنش...  دیشما لطف دار-

! چه زود گذشت! ساعت وقت داشتم میفقط ن... اوه اوه ...من هم به ساعتم نگاه کردم ... نگاهم کرد  نیتحس با

 :از رو مبل بلند شدم وگفتم

 .دیممنون که به حرفهام گوش داد. برم دیبا گهیخب من د-
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 ...بلند شد و اومد سمتم  متعاقبا

 !يممنونم که با حرفهات روشنم کرد من از تو. دخترم کنمیخواهش م-

 ...با اجازه تون -

 ...به امان خدا -

بابا  یهــــــــ... خودم  يمثل بابا...  یخوب و مهربون يچه بابا... تشکر کرد  زیر هیکرد و  میدم در همراه تا

... 

خودمه  شش دانگ به نام(و به سمت شرکت خودمون رونیاز شرکت زدم ب یحس فوق العاده عال هی با

 !شکــــــــــرت ایخدا! نیهم از ا نیخب ا... راه افتادم ) خخخح!...ها

** 

 هودهیرفتنم به شرکتش ب کردمیاحساس م... نگران بودم ...  گذشتیسارا م ياز صحبتم با بابا یدو ماه بایتقر

 ...دلم روشن بود يته مه ها یول! بوده

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

گردش،  میرفتیم گهیباهمد... مثل خواهر و برادر  میواقعا شده بود. تر شده بودم یمیصم نیمدت با رام نیا تو

... دوستش داشتم . مامان هم مثل پسرش دوستش داشت. شام اومد خونمون يهم برا يچندبار هی ح،یتفر

 .خواهرانه دوستش داشتم

هم  شهیبود که هم نجایا شیجالب! که برم اتاقش کردیمن رو احضار م لیبا دل ای لیدل یب...  ریاما ام و

جروبحث  نیبه هم ییجورا هی...  یول! رونیب ومدمیبا اعصاب داغون از اتاقش م تیو درنها شدیجروبحثمون م

 چیکه تا حاال به ه یحس هی...  دادیقلبمو قلقلک م یحس هی دنشیدروغ چرا بگم؟ با د! ها هم عادت کرده بودم

هم من  دیشا! نگاههاش عوض شده بود... بود  نطوریانگار اون هم هم! حس نو و بکر هی... نداشتم  یاحد و ناس

فقط ! عشقه ؟ نه...  دونمینم ه؟یحس چ نیحاال ا!  بردیاما کماکان از حرص دادنم لذت م! کردمیتصور م نطوریا

 !عمرا! ؟یمن و عاشق اخه! دونمیحس زودگذره، م هی

** 
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بهم ارامش  بیعج نیاهنگ فرزاد فرز نیا... رو گذاشته بودم تو گوشم  يربودم و هندزف دهیتختم دراز کش يرو

 ... بیعج...  دادیم

 ـــــــکنهیم هیخون گر... کنهیم وونهید... اسمون منو  نیا زنهیبارون که م((

 کنهیم هیاون گر...  کنمیم هیمن گر...  ابونــــــایخ نیمن تو ا يپابه پا یه

 کنـــــهیتو درد م...  یِخال يباز جا زنهیکه م بارون

 ))کنـــــــهیولگــــــــرد م... آدمـــــو  ییتنها... من  نویا فهممیم... شـــــهر  يکوچه ها تو

 ...جواب دادم! سارا بود. به صفحه ش نگاه کردم! ضد حال! اه.بلند شد میقطع شد و زنگ گوش اهنگ

 ؟ییجانم سارا-

 ...یتو گوش دیچیشادش پ يصدا

 !تموم شــــــــــــد... نفس تموم شد -

 ...شدم زیخ مین

 !نم؟یتموم شد؟ درست حرف بزن بب یچ-

 :گفتم یبا نگران... چشمهام گرد شد ! افتاد هیدفعه به گر هی

 ؟ییشده سارا یچ-

 :آلودش گفت هیگر يصدا با

 نفس؟-

 شده؟ یبگو چ! يجون به سرم کرد-

 ... بابام -

 بابات؟-

 !موافقت کرد... ج من و سروش بابام با ازدوا -

سارا ...  یبغضم گرفت، از خوشحال... دوباره ولو شدم رو تخت . و چشمهامو بستم دمیکش ياسوده ا نفس

 ... کردیم هیهمچنان گر

 !به سروشم برسم يتو باعث شد... ازت تشکر کنم  يچطور دونمینفس نم... ممنونتم نفس–

 )شکرت ایخدا(لب گفتم ریلبخند زدم وز...  نییاز گوشه چشمم سرخورد پا اشکم

 ؟یبه سروش گفت...  يخوشحالم کرد یلیخ...  ییسارا کیتبر-
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 :باال و گفت دیفرت دماغشو کش فرت

 ؟يفقط بگو چطور... لطفت رو جبران کنم  نیا ينفس چطور... گفتم اول به تو بگم ! هنوز نه-

 :گفتم یشوخ به

 !باال فکر کنم چشمهات سبز شده يدیکش نقدی! اول اون دماغتو جمع کن-

 ...از ته دل د،یخند

 برو... برو به سروش جونت هم اطالع بده ... تو واال  یهست یچه عروس سرخوش-

 ؟يندار يکار... عاشقتم نفس ... چشم، چشم -

 ...نه دوستم -

 ..خداحافظ-

 ...فعال -

 ...کردم  playنگ رو ادامه اه! شد فیهم رد نیرو قطع کردم خب خدا رو شکر که ا تماس

 تنهات بزاره يروز هینکنه اون که باهاته، ...  بارهیکه بارون م یوقت... من هنوز نگرانتـــــــــم ((

تو  ◌ٔ که مردن واسه ـــنجاستیا یکی... شــــه  یکه چ ییتنها یرفت... هنوز نگرانتـــــــــم  من

 ))ـــــــــشهیزندگ

 ... نمیبینم نیغمگ گهیخوشحال بودم که سارا رو د...زدم  لبخند

 از کوچه هــــــــــا بپـــــــــــرس...  زنمیقدم نم یتو با کس بعد

 !از پاکتــــــــا بپــــــــــــــــرس...  یکنــــــــیباور نم...  کنــــــــنیمن ترکم نم يگارایس

 تنهات بزاره يروز هی... نکنه اون که باهاته ...  بارهیکه بارون م یوقت... هنوز نگرانتـــــــــم  من

تو  ◌ٔ که مردن واسه ــــــــنجاستیا یکی... شه  یکه چ ییتنها یرفت... هنوز نگرانتـــــــــم  من

 ...شــــــــهیزندگ

 )نیفرزادفرز/نگرانتم(

** 

رو نشون بده، سارا هم با عشق به  شیخوشحال يچطور دونستینم! رو گذاشته بود رو سرش يغذاخور سروش

 .رو دوست دارن گهیهمد نقدریخوش به حال هردوشون که ا. کردیحرکاتش نگاه م

 :و بلند گفت شیصندل يرفت باال سروش
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 ...همه گوش فرا بدهند ... توجه توجه... خانومها  ونیاقا-

 :کرد و ادامه داد يا سرفه

 و دست و هورا غیهمه ج...  مینامزد کرد گهیمن و خانوم فرهمند باهم د د،یکه مطلع هست همونطور

سکوت باال برد و  ◌ٔ مهم دستش رو به نشونه يتهایشخص نیسروش مثل ا... شروع کردن به دست زدن  همه

 :ادامه داد

جشن  زمیر عزمن و همس گهیتا ماه د...  نهیو اون خبر ا... خبر خوب بهتون بدم  هی خوامیامروز م...  زانمیعز-

سروش  دیبعد نگ کنم،یاز االن دارم دعوتتون م دینیبب د،یهمه تون دعوت نکهیو ا میکنیرو برپا م مونیعروس

 ...نگفت ها

 :گفت کردیکه تو قسمت چاپ کار م یمحسن ياقا

 ؟يدیمگه کارت بهمون نم-

 !دیهست یشما خودمون... کارت؟ نه بابا -

 !متهیمو از خرس کندن هم غن هیبه هر حال ...  میایما م يچه ند يهرچند چه کارت بهمون بد! سیخس يا-

 :و گفت دیخنده، سروش هم خند ریزدن ز همه

بعد  ادیب رتونیناهار مفت گ ایشام  هی دیمنتظر! کنم دتونیبد دیخاك تو سر ند یول... ها  خوامیمعذرت م یلیخ-

 ...اونجا دیزیبر يگله ا

 :دوباره گفت یمحسن ياقا...  دنیهمه خند دوباره

 کجا؟ ؟یک ؟یچه ساعت ؟يحاال چه روز-

 ـیصبور باش...  زانمیعز شهیمتعاقبا اعالم م-

 ن؟ییپا دیارینم فیتشر يانور ياقا-

با اخم تو چهارچوب  ریام... کردن  سینمه خودشون رو خ هیفکر کنم همه ... سرها برگشت سمت صدا  ◌ٔ همه

 چارهیب ریام! دونه محکم زد رو شونه ش هیو  ریرفت سمت ام...  نییزد و اومد پا يسروش لبخند! بود ستادهیا

 :گفت الیخ یاما سروش ب.جا خورد

 ... قیباش رف یخودمون...  یستیهم دست بردار ن يتو غذاخور ریبابا ام-

اخمش، لبخند رو لبش  دنیکه با د رینگاه به ما کرد و بعد سرشو چرخوند سمت ام هی یضیبا لبخند عر بعد

 :اب دهنش رو قورت داد وگفت... دیماس
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 ... ریهم کار دارم جون ام یاتفاقا کل! ها؟ اره برم بهتره... من برم  يخوایم... خب -

خنده هاشون رو نگه  يهمه به زور جلو... به ما نگاه کرد  عیسر ریام! شد دیچشم به هم زدن ناپد کیبعد در  و

گرفته  یچه ژست جذاب...  يبرد و اومد تو غذاخور بشیدستهاش رو تو ج... جرقه بودن  هیداشته بودن و منتظر 

 :و گفت دیکش ینگاه به همه انداخت و بعد پوف هی! بود نکبت

 ... دیبخند دیدیتا نترک-

لبخند اکتفا  هیخنده ش رو گرفته، اما به  يخودش هم معلوم بود به زور جلو...منفجر شد  يغذاخور کبارهی به

رو  دشیسف يدندونها فیلبخندش گشادتر شد و رد...  دنیخندینگاهش به من افتاد که غش غش داشم م. کرد

دورو برم نگاه کردم و با حرکت  هب! کردیبه صورت خندونم نگاه م رهیخ رهیخ! دیدلم لرز. گذاشت شیبه نما

... چند بار پشت سرهم پلک زد و به خودش اومد ) ... ؟يستادیکجا ا نیبب( یعنیچشم و ابرو بهش اشاره زدم که 

... رو لب زد و بعد رفت  يجمله ا هی نن،ینب هیکه بق يبرگشت سمتمو طور...  ستادیلحظه ا هی... رفت سمت در 

 ... رو متوجه شدم ) جادو(کهیت هی فقط! افتضاح میمن هم که لبخون

 :بود گفتم ستادهیرو به سارا که کنارم ا ...که گذشت، کم کم همه برگشتن سرکارشون  یربع هی

 ست؟یزود ن گه؟یچرا تا ماه د ییسارا-

 :زد و گفت يلبخند

سه ساله که باهم رفت و  کیما نزد یدونیاخه م! ماه هم به زور قبول کرد کی نیبگم؟ تازه سروش هم یچ-

هم  نیهم يبرا... واج رو داشت ازد طیتمام شرا میبار اومد خواستگار نیاول يهم سروش برا یوقت...  میامد دار

 گرویاگه به شناخته، که همد...  میدازرو عقب بن ینداره عروس یلیخودش گفت حاال که بابات موافقت کرده دل

 ... میرو دار شیکه هردومون امادگ هیاگه هم به امادگ...  میشناخت

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 ... هیمنطق-

** 

 اد؟یم ریگ یبارون مگه تاکس نیحاال تو ا! هم گرفته یچه بارون! اه-

 کینزد... نگاه کردم  میبه ساعت مچ... بود  ومدهیهم اونروز ن نیاز شانس گند من رام! یتاکس هیاز  غیدر واقعا

 خواستیخدا م ةبرسم خونه، بند رترید دیرو دراوردم و به مامان زنگ زدم و بهش گفتم که شا میگوش... بود  6

 ...کرد یداد و خداحافظ تیخودم باشم، رضا ببهم سفارش کرد که مواظ یکل نکهیخالصه بعد ا! دنبالم ادیب
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بود به  دهیشده بود و موهام چسب سیشالم به کل خ. گرفتم نییمانتوم گذاشتم و سرمو پا بیتو ج دستهامو

 .گرفتم نییدوباره سرم رو پا... کم داشتم  نویهم... سرم و گرفتم باال  ینیبوق ماش يباصدا...  میشونیپ

 !يشد سیخ...باال کوچولو  ایب-

 :گفت يبا لحن چندش و کشدار... راه افتادم که متوجه شدم دنبالم راه افتاده ! ندادم محل

 ***! ایب...باال  ایب! ــــــــــــــگهیناز نکن د-

حرکت کردم  نشیدادم و برخالف ماش ریمس رییتغ !یعوض! تا خرخره خورده بود ینبود تو کدوم قبرستون معلوم

چطور شد  دونمینم هویقدمهامو تندتر کردم که ...  دیدلم ترک! دمیرو شن نشیباز و بسته شدن در ماش يصدا... 

...  گرفتیادم عقش م! بود لیش تعط افهیقخدا،  يوا...  ستادیاومد روبروم ا! شد ریکه مچ دستم تو دستش اس

رنگ سبز  هیچشمهاش ... ابروهاش اصالح شده بود ... شکل عجق وجق درست کرده بود  هیموهاشو 

شلوارش هم ... لباس قرمز که دکمه ش تا نافش باز بود تنش بود  هی... گود افتاده بود  رشیبود و ز یوحشتناک

 ... دادیالکل م گند يدهنش هم بو! سالم نداشت يجا هیکه 

چشات سگ داره ! ـــــــــــزمیعز يحق هم دار ،یکنیاز من نقدریپس بگو چرا ا! جـــون-

 !ـــــــــــبیعج

 :کردم و با خشم گفتم تقال

 !یدستمو ول کن عوض-

 !يهم دار يناناز يچه صدا-

 دیزد و دستشو رو صورتش کش یهیاول جاخورد، اما بعد لبخند کر... اورد جلو که تف کردم تو صورتش  صورتشو

 ..لت تهوع بهم دست دادحا! و بعد برد سمت لبش

 ... یکنیم کمیتحـــر يدار شتریب نکارهاتیبا ا -

و برد  دیدفعه منو با خودش کش هی... چشمهام پر از اشک شده بود ... نداشت  يا دهیفا چیاما ه کردمیم تقال

 :داد زدم...دمیترس...  نشیسمت ماش

 ...ولم کن کثافت ! کمکم کن...ایخدا! کمــک-

کم مونده بود که به  هی...  خواستمیو کمک م زدمیداد م! بردیو م دیکشیمنو با خودش م ینیزم بیس یِگون مثل

... سرمو بلند کردم ...  نیزم يشدم و افتادم رو دهیبه عقب کش یبیعج يرویدفعه با ن هیکه  میبرس نشیماش
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همه ! شدن زیباهم گالوکه دو نفر  دممتوجه ش نویفقط ا...  نمیتار بب شدیچشمهام باعث م يهجوم اشک تو

 ... دیلرزیبدنم از ترس م

نفر دوم رو چون پشت بهم  یپسر مزاحمه رو شناختم ول... بلند شدم و اروم اروم رفتم سمتشون  یسخت به

فکر کنم ...  کردمینگاهشون م هیبا گر! شدیمشت بود که تو صورت پسره کوبونده م! دمشیدیبود نم ستادهیا

بلند شد و سالنه سالنه  نیزم يبه زور از رو نیهم يببره برا دیبمونه جنازه اش رو با شتریاگه ب دیپسره فهم

چشم  هیش کرد و بعد گازشو گرفت و در  مهیفحش ناجور هم ضم هی... سوار شد  عیسر نش،یرفت سمت ماش

مد و بعد اروم نفر دوم چند قدم به سمت من عقب عقب او...  ستادمیرفتم جلوتر ا... به هم زدن از ما دور شد 

نجاتم  ◌ٔ فرشته ریام ر؟یام... اشکهام شدت گرفت ...دهنم گرفتم  يودستم رو جل! خشکم زد... برگشت سمتم 

به خون نشسته  يبا چشمها... لبش خون راه گرفته بود  ◌ٔ گوشه... لباسهاش نامرتب شده بود ! شدیبود؟ باورم نم

 ...گفت  يدو رگه ا ينفس زنان اومد سمتمو با صدا...  کردیمنو نگاه م

 ...فتیراه ب-

 :با بغض گفت... راه افتاد  جلوتر

 ...من نمـ دیباور کن-

 !قدم برم عقب هیخروش برگشت سمتم که باعث شد  با

 فتیراه ب! صداتو نشنوم-

بودم که  ستادهیماست ا نیهمونطور ع...  خوردیبه صورت دوتامون م انهیبارون وحش... تو گلوم خفه شد  صدا

من هم الم تا کام  نیگفت شوتم کرد تو ماش شهیم بایتقر... با خشونت دستم رو گرفت و با خودش برد  هوی

! جرئت نداشتم حرف بزنم... دور زد وخودش هم سوار شد  نویمحکم بست و بعد ماش نویدر ماش! زدمیحرف نم

حرصش رو داشت سر گاز و ! شده بود ترسناك... بودمش  دهیند یعصبان نقدریتا حاال ا...  کردیم یرانندگ انهیناش

 یبودم به صندل دهیاز ترس چشمهامو بسته بودمو چسب! گرفتیوحشتناك م يسبقت ها...  کردیم یفرمون خال

... خونمون نگه داشته بود  ییکوچه باال! چشمهامو باز کردم... نگه داشت  رو نیچقدر گذشت که ماش دونمینم... 

از فرصت ... انگار ارومتر شده بود ... سرش رو گذاشته بود رو فرمون ... کردم نگاهش . بود ینسبتا خلوت ◌ٔ کوچه

 :استفاده کردم و اروم گفتم

 ..ـیاگه شما نبود... اگه ... ممنون -

 !حرفشو نزن... تموم شد  گهید-
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 نگاه گرویحرف همد یب... شده بود  ختهیو بهم ر سیموهاش خ... بلند کرد و با سرزنش نگاهم کرد  سرشو

...  کردمیم سشیخ دیبا... دراوردم  فمیدستمال از ک هی... گوشه لبش افتاد  ةچشمم به خون خشک شد. میکردیم

... رو باال دادم  شهیکه شد دستم رو اوردم داخل و ش سیخ...بارون  ریو دستمال رو گرفتم ز نییرو دادم پا شهیش

 :دستمال رو گرفتم سمتش و گفتم

 دیریبگ-

 ...لبش اشاره کردم به

 دیپاکش کن... خونش خشک شده -

سمتم و با لبخند  دیخودشو اروم کش... شد  مونیانگار پش یول... دستش رو اورد جلو  کردیکه نگاهم م همونطور

 :گفت يمحو

 ؟یکشیزحمتشو م-

 کاریچ يخوایمگه م... اروم...اروم باش نفس . اب دهنمو قورت دادمو به چشمهاش منتظرش نگاه کردم جانم؟

دستمال رو اوردم باال و بردم ! بردیکه داشت ابرومو م رهیقلب منو بگ ادیب یکیحاال ... شدم  کیبهش نزد ؟یکن

...  دیلرزیدستم م...  کردمیم اسنگاهش رو احس ینیسنگ... سمت لبش و شروع کردم به پاك کردن خونش 

دور شدن  يبرا یکدوم تالش چیاما چرا دوباره ه... تو صورتم  خوردیداغش م يفاصله مون کم بود و نفسها

 میکه فقط خودم و خودش بشنو ياروم طور! نگاهم فقط به خون خشک شده باشه کردمیم یسع م؟یکردینم

 :گفتم

 ـیممنون که خوتون رو به خاطر من تو دردسر انداخت-

 !نبود یزحمت-

 ... شدمینگاهش داشتم ذوب م ریز

 ...ادیمرنگ بنفش بهت -

 :اروم جواب دادم... لحظه  هیفقط  ستادیلحظه دستم از حرکت ا هی

 .ممنون-

 ؟یشیم یشکل نیا یمونیبارون م ریز یوقت شهیهم-

 :و گفتم دمیخند

 ؟یچه شکل-
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 ... رینفس گ-

دست  يکار هینکنم  يکار اینگم  يزیاگه چ دمید...  کردینگاهم م يجد... نگاهش کردم ! ام محو شد خنده

 :و گفتم نیی، دستمال رو اوردم پا میدیخودمون م

 ...تموم شد-

دستم تو ! دینفسم بر... داغش  ياروم برد سمت لبشو کف دستمو چسبوند به لبها! زدم خی... دستمو گرفت  عیسر

ر خواستم دستمو بکشم که محکم ت...  دمیترسیصحنه م نیاز ادامه دار شدن ا! مردونه اش گم شده بود يدستها

 :گفتم یبه سخت... گرفتش 

 !کنمیخواهش م-

... کرد  کتریو منو به خودش نزد دیدستمو کش نباریتو هم و ا دیدوباره دستمو بکشم که اخمهاشو کش خواستم

 :گفت یتو چشمهام با لحن پر حرص رهیخ...  میزدیهردو نفس نفس م

 ؟یکنیچرا از من فرار م-

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 !کنمیمن فرار نم-

 :رو فشار داد و گفت بازوم

 چرا؟! مثل االن...  یکنیچرا فرار م-

 !دیولم کن-

 ...اول جوابمو بده -

 !خوامینم-

 !يدیاز چشم خودت د يدید یوگرنه هرچ! جواب بده نفس-

 :با خشم گفتم دمویکش بازومو

 ! برم خوامیولم کن گفتم، م...  یبکن یتونینم یغلط چیه-

 :حرص گفت با

 لیانگار ازرائ رسهینوبت که به من م...  يخندیم ،یگیم ،یشیم نشیسوار ماش ،یزنیم کیخوب ت نیبا رام-

 !يدید

 !رحمانه درموردم زد یکه ب یبغضم گرفت از حرف...نگاهش کردم  ناباورانه
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 ...برم  خوامیم... ولم کن -

 ؟يدوستش دار-

 ... تکونم داد و صداش رفت باال...  نییاز رو گونه م سرخورد پا اشک

 ؟يدوسش دار... باتوام -

 <گفتم غیج با

 !نداره یبه شما ربط-

 ...اورد  کیزد و صوتشو نزد يا یعصب يپوزخند

 تو اتاق خوابش چطور؟ ؟یخونه ش هم رفت-

و  دمیکش رونیبا تمام قدرتم دستم رو از دستش ب... بغضم شکست ... جمله اش  نیشد با ا کهیقلبم هزار ت انگار

 :گفتم هیبا گر... چشمهاشو بست ... شد  لیصورتش به سمت راست ما! محکم خوابوندم تو گوشش

 !اقتیل یب-

تا خود خونه ...  خوردیبارون به صورتم م يدونه ها... به سمت خونه  دمییشدم و دو ادهیپ نشیاز ماش عیسر

رو رد کردم و کفشهامو دراوردم و  اطویح. ..انداختم و داخل شدم  دیکل دنیبه محض رس... کردم  هیو گر دمییدو

خودمو انداختم رو تخت و صورتم فرو ...  کردمبدون توجه به مامان به اتاقم رفتم و در رو قفل ... وارد شدم 

... مامان، بالشتم رو چنگ زدم و زجه زدم  یاپیپ يبدون توجه به در زدن ها... کردم تو بالشت، بغضم شکست 

 ... شد  یاصال چ دمیکردم که نفهم هیاونقدر گر...  دیلرزیبدنم م... کوره داغ شده بود تنم مثل ... هق زدم 

** 

تموم  گهید...؟یخونه ش هم رفت...يشد ریتو اتاق خوابش چطور؟ نفس گ...  ــــادیبنفش بهت م رنگ

! يدید لیانگار ازرائ رسهینوبت به من که م! .يشد رینفس گ ؟یکنیچرا از من فرار م...؟يدوستش دار...شد

 ؟يدار ؟دوستشيدار ؟دوستشيدار ؟دوستشيدوستش دار

 :تمام وجودم داد زدم با

 !نه-

 ... دمیمامانو شن يصدا

 ... دارشویب... مامانم  دارشوینفسم؟ دخترم ؟ ب-
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هم چند بار پشت سر... لبهام خشک شده بود ...  سوختیگلوم م... زدمینفس نفس م! چشمهامو باز کردم ناگهان

چهره ش نگران بود ...  دمیسرم رو چرخوندم و مامانم رو د! که اتاق خواب خودمه نجایا...که  نجایا... پلک زدم 

 :گفتم یلرزون يبغضم گرفت، با صدا... لبهاش بود  يرو شهیاما لبخند مهربونش مثل هم

 ...من ... مامان -

 :و گفت دیبوس دستمو

 اروم...اروم باش مامانم ... زمیعز يدیخواب د-

 ...تشنمه مامان -

 :اب رو برداشت و گفت وانیل یعسل يرو از

 ...زمیپاشو عز-

...  کردیبدنم درد م ◌ٔ همه... از روم رد شده بود  یلیتر هیمو به تاج تخت دادم، انگار  هیبلند شدم و تک یسخت به

چه خنک بود ... شیاخ... دمینفس اب رو سر کش هی... به لبهام رسوندم  ياب رو از مامان گرفتم و به کند وانیل

 ...گذاشت میشونیپ يدستش رو رو... رو به مامان دادم  وانیل... 

 يخورده تب دار هیهنوز -

 :بلند شد و با لبخند گفت اروم

 ... ارمیبرات سوپ ب رمیم-

 ...دمیصورتم کش يدستم رو رو...خدا رو شکر که خواب بود  یول... بود  يچه خواب بد...رفت  رونیاتاق ب از

 سالم-

 یلب سالم ریز...  کردینگاهم م يجد یلیبود و خ ستادهیچهارچوب ا يتو نیرام... به سمت صدا  برگشتم

 ◌ٔ دستهاشو رو لبه. رو به سمت خودش برگردوند و روش نشست رمیتحر زیم یاومد داخل اتاق، صندل... دادم

 ...داد  هیگذاشت و چونه ش رو بهش تک یصندل

 ؟يبارون موند ریز-

 ...پوزخند زد. نه تکون دادم یبه معن سرمو

 ؟يپس چرا سرما خورد-

 ... دیکش یقیدادم و نفس عم هیبه تاج تخت تک سرمو

 ...زنگ زد تیچند دفعه به گوش ریام-
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 !ریام... بستم  چشمهامو

 بهت زنگ بزنه؟ نهمهیا دیچرا با-

هم  دهیکش هی خواستیدوتا؟ دلم م نیکنم از دست ا کاریچ! ل جواب کنهبود که سوا نیحاال نوبت رام! خدا يا

 !که توانش رو نداشتم فیح یرو مهمون کنم ول نیرام

 ...نفس با تو بودم ها -

 شد؟یچرا خفه نم... با حرص فشار دادم  چشمهامو

 ؟يدیجواب نم-

 ؟يشد یرتیغ-

 بشم؟ دینبا-

 ...نگاهش کردم  تیجد با

 ه؟یچ خودیب رتیغ نیا لیبپرسم دل شهیم-

 :دمیش رو شن یعصب يصدا

جز  ،يبرادر دوست دارم، برام مهم شد هیچون مثل  ،يزیچون مثل نفس برام عز ،یچون مثل خواهرم-

 نارو؟یا یفمیم! ينفسم شد...  يخوانواده م شد

 بغض داشتم  هنوز

 من خوبم-

 نگاهش کردم یجون یلبخند ب با

 .باور کن... خوبم -

 ...شد و اومد کنارم نشست بلند

 بهت زده؟ یحرف ریام-

چرا همون لحظه جوابش رو ندادم؟ چرا واقعا؟ چرا گذاشتم با ... اومد  ادمیرحمانه ش  یب يحرفها...افتاد  ادمی

از پس  شدیکه ادعاش م یشد نفس خانوم؟ کجا رفت اون نفس جسور؟ نفس یحرفهاش داغونم کنه؟ پس چ

 !کس جلودارش نبود؟ چیو ه ادیبرم يهرکار

 صورتم يرو خوردنیدونه دونه سرم... لبالب اشک شد  چشمهام

 نفسم؟ یکنیم هیچرا گر-
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ش گذاشتم و لباسش رو  نهیس يسرم رو رو...  ومدیبند نم! نداشت يا دهیاما فا کرد،یدستش اشکهامو پاك م با

 ...دستهاش به دورم حلقه شد... چنگ زدم 

 دلت شکسته؟-

موهام حس  يلبش رو رو يگرما... تو بغلش جا دادم  شتریخودمو ب...اشکهام شدت گرفت  جمله ش نیا با

دلم  گفت،یراست م نیرام... کردم و خودمو سبک کردم  هیتا تونستم گر! اغوشش گرم و پر مهر بود...کردم 

 ...شکسته بود يبدجور

 ؟ياروم شد-

 ...سبک شده بودم  واقعا

 !اره-

 !یم دماغشد ه سیلباس من که هم خ-

به ! مامان نیچقدر کلکه ا... ظرف سوپ وارد اتاق شد  هیمامان با ...  دیبه بازوش زدم که بلند خند یاروم مشت

سوپو  ◌ٔ اونقدر ضعف داشتم که همه! زبون من حرف بکشه ریبتونه از ز نیرام دیشد که شا میسوپ ج ◌ٔ بهونه

اخم کردم و ... بود ستادهیحاضر و اماده دم در اتاقم ا نیرام! از مزه ش متوجه نشدم يادیز زیخوردم هرچند چ

 :گفتم

 یشام بمون دیکجا؟ با-

 شام بمون... جان  نیرام گهینفس راست م-

 :زد و گفت يلبخند نیرام

 .کار دارم... برم  دیبا... جون  دیممنون ناه-

 !بمون!نیرام گهیلوس نشو د-

 ؟باشه گه،یوقت د هیباشه ! دارم جون نفس یکار مهم-

اومد سمتم  نیرام... رفت  رونیو بلند شد از اتاق ب دیمامان خند... قهر رومو برگردوندم سمت پنجره  ◌ٔ نشونه به

 ...دیو رو زانو خم شد و لپمو کش

 که؟یکوچ یباشه ابج...  مونمیکه اومدم م گهیدفعه د! گهیقهر نکن د-

 !یگفت نویدفعل قبلم هم! خوامینم-

 !دمیقول قول م ندفعهیا-
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 ...کردم  نگاهش

 ؟يبندینم یخال-

 :خنده گفت با

 !نه-

 :گفتم یناراض

 !باشه-

 !دختر خوب هی يحاال شد-

 :و گفت ستادیا راست

 ر،یبگ یزنگ بزن و مرخص. اینکرده تا فردا حالت خوب نشد، شرکت ن ییفقط اگه خدا...  گهیمن برم د... خب -

 باشه؟

 .باشه-

 .مواظب خودت باش، خداحافظ-

 ...فعال -

! جالبه! ریتماس از دست رفته از طرف ام 28... قفلش رو باز کردم . برداشتم یعسل يرو از رو لمیرفت موبا یوقت

نفس؟  یفهمیم! ياریحالشو جا ب دیبا! کنه یدلش خواست بهم گفته، بعدش هم زنگ زده ماست مال یهرچ

 ...جواب دادبوق  هیبعد ... شما ره ش رو گرفتم  عیسر... اریحالشو جا ب

 الو نفس مـ-

 ...دمیحرفش پر نیب تیبا عصبان-

  ؟يبهم زنگ زد یچ يبرا-

 ...من ... خوامیمن معذرت م-

فکر ! نداره یارزش چیادمها برات ه تیشخص ؟یخودخواه ؟يمغرور ؟یحیوق یلیخ یدونستیمعذرت؟ م...هه-

 اد؟اره؟یدرن کمیو من ج یدلت خواست بهم بگ یدختر پپه؟که هرچ هی م؟یمن ک يکرد

 !باور کن! ناراحتت کنم خواستمینم یول...  یول.. .خودخواهم ... من مغرورم !اره! يحق دار یبگ یهرچ-

 ؟یبهم گفت فویاون اراج یچ يپس برا-

 !مطمئن شم خواستمیچون م... چون -
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 !شدم شوکه

 ؟یاز چ-

 ...کردم صداش کالفه ست  احساس

 .بگم يزیچ تونمیاالن نم-

 شم؟یمتوجه نم ؟منیچ یعنی-

 !یشیمتوجه م يبه زود-

سکوت شد تا  نمونیب هیچند ثان شم؟یرو مطمئن م یچ زد؟یرو نم شیچرا حرف اصل!گفت؟یداشت م یچ ابن

 ...دوباره به حرف اومد ریام نکهیا

 باشه؟... منو ببخش ...  یول. دونمیربط بود م یب دونم،یحرفهام مزخرف بود م-

 ؟يدیبخشیم يخودت بود-

 :وگفت دیکش یقیعم نفس

 !کنمیمن با تو فرق م-

 ؟یچه فرق-

 !نداره ییتوش جا نهیک... دلت صافه  ،یستیمثل من مغرور ن. ياز من بهتر یلیاتو خ-

 ...رو به گوش چپم چسبوندم یگوش! رهیم ادمیزود  زیحرفها همه چ نیفکر کرده من با ا... زدم  یکج لبخند

 ؟یبخشیحاال منو م-

 :جواب دادم صادقانه

 !دمیبخش گهیچند روز د دیشا! االن نه-

 ...دیخند اروم

 باشم؟ دواریپس ام! خوبه-

 :گفتم عیکه سر شدیارزش دلم داشت شروع م دوباره

 قطع کنم خوامیم-

 خداحافظ... باشه -

 ...فعال-
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 صداش دلم اروم شد؟ دنیبودم اما به محض شن یاز دستش عصبان نکهیچرا با ا ایخدا... رو قطع کردم  یگوش

 اد؟یداره به سرم م یچ

** 

 ◌ٔ برگه زش،یدادم و رفتم سمت م یلب سالم رینگاهش کنم ز نکهیبدون ا... ضربه به در زدم و وارد شدم  چند

اتودم رو برداشت و با دقت نگاه  يبدون حرف اضافه ا...  ستادمیا نهیگذاشتم و دست به س زشیم ياتودم رو رو

 :قسمت از طرحم رو با دستش نشون داد وگفت هیبعد چند لحظه . کرد

 ...تعادل لوگو رو به هم زده . شده نیخورده سنگ هیقسمتش  نیا...  نیبب-

هوا دستم رو  یخم شدم تا برگه رو بردارم که ب...کرده بودم  یدقت یب گه،یکامال درست م دمیکردم و د نگاه

اروم ... هم زده بود  يچه عطر مست کننده ا...  ادستیروبروم ا. بلند شد شیصندل ياز رو! جا خوردم! گرفت

 :گفتم

 .دستمو ول کن-

 ...گرفتم  نییسرمو پا... دستمو گرفت  محکمتر

 ...  دیخواهشا دستمو ول کن-

چشمها بودم  نیچقدر دلتنگ ا دمیتازه فهم... شد و چونه م رو گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنم  کترینزد بهم

سر کنم؟ من چِم شده  دنشیچطور تونسته بودم چند روز بدون د... امش بخش بود چقدر رنگ چشمهاش ار... 

 بود؟

 ؟يدیهنوز نبخش-

-... 

 .کردم یاونروزه که من معذرت خواه ياگه به خاطر حرفها ؟یکنیباهام سرد برخورد م نقدریچرا ا-

اشتباهش به پاهات  يبه خاطر حرفها یچشمها نفس؟ انتظار داشت نیبا ا يچه کرد.. .بود  دهیرنج نگاهش

 ؟ینیبیچشمهاشو نم یمونیپش فته؟یب

 !داغون شدم به خدا يکه باهام سرد بود يچند روز نیا-

کو؟ لحن گزنده  شیشگیپس اخم هم...  يبا دلخور...  یبا ناراحت کرد؟یصحبت م نطوریبود که ا ریام نیا واقعا

 شد؟ غرورش کجاست؟ یش چ
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و دلت  يکردیم عیکه منو ضا ییوقتها يبرا یحت طنتهات،یش يبرا... برنده ت تنگ شده  يجوابها يدلم برا-

 !که زد تو گوشم تنگ شده ینفس يدلم برا! شدیخنک م

 :ومد،گفتمیکه انگار از ته چاه درم ییبا صدا... لحن و گفتارش عوض شده بود  چقدر

 !يعوض شد -

بودم  دهیکه تا حاال ازش ند یگوشم اورد و با لحن کینزد سمت خودش، سرشو دیمن رو کش... زد  یمهرب لبخند

 :اروم گفت

 !تونمینم گهیغرورم رو کنار گذاشتم چون بدون تو د... بشم  التیخ یب تونمیعوض شدم چون نم-

عقب  یسرشو کم...  کردیقلبم تاالپ تولوپ م...تو دلم غوغا به پا شد... خودمو نگه داشتم تا غش نکنم  یلیخ

 ...و زل زد تو چشمهام دیکش

 ...فقط به خاطر تو عوض شدم-

 دیخودشو کش هویلبمو به دندون گرفت که ! معذب شدم... لبهام شد  خینگاهش م... لبهام اومد  يرو لبخند

 :گفت یطونیبا لحن ش. عقب و اتودم رو گرفت سمتم

 ...بکشه کیبار يکار به جاها ترسمیاتاق خلوته م-

 ..دمیاتودم رو گرفتم و رفتم سمت در که صداش رو شن... بلند بخنده کردم که باعث شد  یاخم

 ...ها  شمینم التیخ یب-

! من میجنبه ا یچه ب... بغلش  دمیپریم موندمیم گهیخورده د هیاگه ... باز شد  شمین... رد شد  یمینس هیدلم  ته

 ...اومدم و بدون توجه به سارا رفتم سمت اتاقم رونیاز اتاق ب عیسر

** 

 باز کردم امویپ... دلم غنج رفت ! ریام دونستمیم... بلند شد  میگوش امکیپ يبار صدا نیهفتم يبرا

 )؟يدیهنوز نرس(-

 :جواب دادم عیسر... زدم  يتکون دادم و لبخند سرمو

 )گهید قهیده دق(-

 :برگشت به سمتم و گفت یهست

 !گهید میرسیباالخره م. خورده صبر کنه هیبابا بهش بگو -
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...  ذاشتمیتار مو تو کله ش نم هیکه شوهرش هم بود وگرنه  فیح...  دمیم و ابرو براش خط و نشون کشچش با

 .خودش يداد و برگشت سر جا نییابروهاشو باال پا

با ...  میبرد نگیبه پارک نویبود ماش ستادهیدر باغ ا يکه جلو يمرد ییبا راهنما...  میدیربع بعدش به باغ رس هی

لحظه احساس  هی. کردمیو شوهرش حرکت م یجلوتر از هست. میو به سمت سالن راه افتاد میشد ادهیپ گهیهمد

 ...کردینگاهم م يا انهیب ا لبخند موز!گرفته بود شگونمین یهست! کردم بازوم سوخت

 ...ها  میشیجان من وشما تنها م یهست-

 :گفت یحق به جانب ◌ٔ افهیق با

 ؟یخب که چ-

 :در گوشش گفتمسمت خودم و  دمیکش بازوشو

 !کنمیو کبودت م اهیس-

باهاش ...  دمیسارا رو د يدم در سالن بابا.. .کرد و رفت سمت شوهرش  زونیرو او نشییبچه ها لب پا مثل

 :نشنون گفت هیکه بق يرو به من طور م،یگفت کیو تبر میکرد کیسالم و عل

ازدواج  نیبه ا یمن حاال حاالها راض يزدیو اون حرفهارو نم يومدیدخترم، اگه تو اونروز به شرکتم نم-

 ..شدمینم

 :زدم و گفتم يلبخند

 نیهم.. ماجرا رو براتون روشن کردم  تیمن فقط واقع-

در  یهست میداخل شد نکهیبه محض ا... بهم کرد و بعد ما رو به داخل سالن دعوت کرد  يقدرشناسانه ا نگاه

بعد اومد سمت من و دستم و . کرد و از ما دور شد دییگفت که اون هم با تکون دادن سر تا يزیچ رضایگوش عل

 مین يهم بودن با لباسها گهیزن د تااتاق دو يتو... بود  کمونیکه نزد یو با خودش برد به سمت اتاق دیکش

بهمون انداختن و بعد دست تو  ينگاه بد. خودشونو جمع و جور کردن دنیتا مارو د...  ظیغل يشهایو ارا يمتر

 !کردنیم یمعلوم نبود داشتن چه غلط... عشوه از اتاق خارج شدن  یبا کل گهیدست همد

 بدو...  گهید ارینفس مانتو وشالتو درب-

صورتم به  شیارا يبرا... و خودمو نگاه کردم  نهییا يرفتم جلو... گفتم و شال و مانتوم رو دراوردم  يا باشه

چشمهام هماهنگ با ابروهام باشه تا  شیم خواستم ارافقط خود م،یساده و مال شیارا هیرفته بودم،  شگاهیارا

بسته  یسرم دم اسب يکردم و باال یشالق لختخونه با اتو  يموهامو خودم تو...  ادیبه نظر ب دهیچشمهام کش
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 یو به رنگ بنفش بادمجون کیلباسم هم فوق العاده ساده بود اما ش! بودمشون دهیبودم و تا جا داشت کش

 ...دیرسیزانوهام م يتا رو شیشل بود و بلند قهیود، بازوهام برهنه ب...

 !گهید میبر ایب! از دست خسته شد نهییا-

 دایشرکت رو پ يبچه ها نکهیتا ا میچشم چرخوند.. . رونیب میاز اتاق زد گهیچپ نگاهش کردم و باهمد چپ

 يو رو میکرد کیبا همه سال م و عل...  میبه سمتشون رفت یبا هست... هم کنارشون بود  رضایعل... میکرد

 :با تعجب گفت یهست...  مینشست یصندل

 کو نفس؟ فتیپس ک-

 :با حرص بلند شدم و گفتم.. .اتاق جا گذاشته بودم  يرو تو فمیک! گفتیم راست

 !يحولم کرد! گهیتوئه د ریهمش تقص-

... برداشتم و داخلشو نگاه کردم ! ست نهییکنار ا فمیک دمیوارد اتاق شدم و د.. .افتادم و راه اومده رو برگشتم  راه

شدم  رینفر اس هیشد و تو بغل  دهیدفعه دستم کش هیاومدم که  رونیاز اتاق ب! سرجاش بود لمیموبا شیاخ

 ... دمیکنار گوشم شن رویام يبزنم که صدا غیخواستم ج...

 ؟يدیباالخره رس! ریمنم ام! شیه-

تو بغلش ... مور مورم شد ...  دیگوشمو بوس ◌ٔ الله. دستهاش گذاشتم يو دستمو رو دمیکش ياسوده ا نفس

 ◌ٔ قهیچشمهامو سر دادم رو ... از طرز نگاهش  دمیخجالت کش... محو صورتم شده بود ... سمتش  دمیچرخ

 ... دمیارومشو شن يصدا... کتش 

 ...يمحشر شد-

 ...زد یطرف کتشو گرفت و چرخدو ... ازم فاصله گرفتو ...  دمیخند نیشرمگ... و روشد  ریز دلم

 من چطور شدم؟-

 نییسر به سرش بزارم، دستمو تو هوا تکون دادم و دوطرف لبم رو پا نکهیا ياما برا... نظرم معرکه شده بود  به

 ... دمیکش

 !یزنیبه دل نم یچنگ-

 ...شد کیصدا کرد و بهمون نزد رویپسر جوان ام هیلحظه  نیهم تو

 ...داماد هم با شما کار داره... باغ هستن  يخان عروس و داماد اومدن و تو ریام-

 :سرشو تکون داد و گفت ریام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ٨٨ 

 ...امیبهش بگو االن م-

 :گفت یسمتم و با لحن خاص دیچرخ ریام... گفت و از ما دور شد  يجوان باشه ا پسر

 !امشب مواظب خودت باش.. . یچ یعنی یزنیبه دل نم یچنگ گفتمیبرم، وگرنه بهت م دیکه با فیح-

... بچه ها  شیزدم و برگشتم پ يلبخند! راه افتاده بود یقند اب کن ◌ٔ تو دلم کارخونه... زد و رفت  یچشمک

راه افتادن و شروع به  لمبرداریربع بعدش عروس و داماد وارد سالن شدند و باحرکت دست ف هیحدود 

 ...به مهمانها کردن  ییخوشامدگو

 نفس ؟-

 هوم؟-

 چرا نرفتن اتاق عقد؟ نایا گمیم-

جشن کوچولو و  هی نکهیمثل ا! دوتا مارمولک دو هفته س که عقدن نیجان؟ ا یهست يکار يکجا... هه -

 !هم گرفتن یخودمون

 ییبایز نیبه ا یتا حاال عروس... شدند  کیما نزد زیم هیسارا و سروش ... از تعجب گرد شد  یهست يچشمها

 :بهم گفت یدر گوش. سارا به سمتم اومد و دراغوشم گرفت... بودم  دهیند

 .محبتت رو جبران کنم تیتو عروس.. شاایا...  یممنون نفس-

 :و گفتم دمیشو رو هوا بوس گونه

 زمیعز یخوشبخت بش! خدا از دهنت بشنوه-

دور  زمونیبه همکارها خوشامد گفتن و از م گهیبه سمت سروش رفت و باهمد...  میو از هم جدا شد دیخند

اهنگ فوق  هی قهیبعد پنج دق... رفتن  گاهشونیزدن به سمت جا يدور قمر هیکل سالن رو  نکهیبعد ا... شدن 

..  دهیاهنگ خودشو تکون م تمیبا ر دمینگاه کردم و د یبه هست... وسط  ختنیر يشاد پخش شد و همه، گله ا

 :فتمبهش زدم و گ یاروم ◌ٔ تنه.

 !نجایا یشیتلف م يدار... پاشو برو وسط -

کم ... ستیبرداشت و بلندش کرد و با خودش برد وسط پ زیخ رضایبه سمت عل عیسر.. .جرقه بود  هیمنتظر  انگار

 نیخواستم اول...برداشتم و پوست کندم  بیس هی... فقط من مونده بودم ...بچه ها هم رفتن وسط  ◌ٔ هیکم بق

 ...قاچو بزارم دهنم که

 خانومم تنها نشسته باشه؟ یابج نمینب-
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 ...دستمال برداشت و صورتش رو پاك کرد هی زیم ياز رو...دادم که جوابم رو داد  یسالم

 ...پاشو نفس-

 !رمیبعد خودم م نمیخورده بش هی...ترخدا  نیرام-

و تکون هم  يدیچسب تیوقت تو به صندلکه برقصن، اون یعروس انیبابا همه مردم م... اصال راه نداره -

 ؟يخورینم

 ...بود دهیفا یب یول... صداش زدم  ملتمسانه

 .برخورد کنم قربونت برم یکیزیف شمینفس جان بازبون خوش بلند شو وگرنه مجبور م-

 یپوف! کَنه بودن همتــــــا نداره نطوریبودن وهم شیدر سر دونستمینداشت، م يا دهیفا! ــــــــــرینخ

 ...و بلند شدم دیکش

 !میرد شد یبه سخت تیجمع نیب از

 پس؟ يریکجا م نیرام-

 ... دمیشن یبه سخت صداشو

 .يصبور باش خواهر-

 :و گفت دیبه چونه ش کش یو دورتا دورشو نگاه کرد، بعد دست ستادیا ينقطه ا هیالخره تو  با

 ...!رو همه اشراف دارم نجایاز ا! هیعال-

 ...خنده م گرفت ... دنیرقصشروع کرد به  هوی بعد

 ؟يخندیچرا م-

! رفتیطرف م هیلنگ و پاچه ش هرکدوم ! دیرقصیم عیضا یلیخ شییخدا...نگفتم و باهاش همراه شدم  يزیچ

 :گفت دیمو که د افهیق...خنده م رو گرفتم  يبه زور جلو

 ...رقصمیمزخرف م دونمیراحت باش، م-

 دمیخند نقدریا! شدیهر لحظه رقصش خنده دارتر م... خودش انگار نه انگار  یول... خنده  ریکه گفت زدم ز نویا

نفرو رو خودم احساس  هینگاه  ینیچرا سنگ دونمینم...دیرقصیم جانیبا ه یلیخ یول...  کردیکه فَکَم درد م

 ...زدما  متوه! نگاهش متوجه من نبود یکس چرخوندمیچشم م یاما هرچ کردمیم
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 دنشیبا د...  نییباال پا دیپریکانگورو م نیکنه، ع کاریچ دونستینم گهید نیرام. ..پخش شد  يگل پر اهنگ

با  نیرام... بود  میاهنگ سوم مال...اونقدر درجا زدم که کف پاهام درد گرفته بود ... افتادم  جانیمن هم به ه

 :اعتراض گفت

 !أه د؟یکردیپخش م گهیشاد د هیاگه  دیمردیم! گندتون بزنن-

 :خنده گفتم با

 !اخه يمردیهم شاد بود که م یکی نیاگه ا-

پنکه  نیسرش ع. همراهش شدم ... اهنگ حرکت کرد  تمیو دستهاشو دور کمرم حلقه کرد و همراه ر دیخند

 !اصال حواسش به رقص نبود...  دیچرخیور اونور م نیا

 ...نفس اون مرد رو-

 کدوم؟-

 !چاق هم هست ده،یپوش یکت وشلوار طوس ش،ینیبیم يبرگرد-

 :و گفتم نیدوباره برگشتم سمت رام.. .کردم  داشیچشم چرخوندم و پ... برگشتم  اروم

 ...دمشیخب د-

 :خنده گفت با

 یجفت کتون هیکم داره که دور انگشتش بچرخونه و  ریزنج هیفقط ! کفتربازا ست نیا هیمدل موهاش شب-

 !یزرنگ

 ...خنده گرفته بودم اما اخم کردم  نکهیا با

 !نداره يخدا که با تو کار ةاون بند! مردم رو مسخره نکن نیرام-

 !شلوارش هم که بازه پیاا ز-

خورده که  هی... مطمئنا خودش متوجه نشده بود ! چارهیباز بود ب پشیز! گهیراست م دمیتعجب برگشتم و د با

 :گذشت دوباره گفت

 !داره ییشرف چه چشمها یب-

 شیخروارها ارا ينبود، صورتش هم تو شتریوجب ب میلباسش ن! دختر هیه ب دینگاهشو دنبال کردم که رس رد

 گهید یکی! زل زده به دختره دمیکه د نیبرگشتم سمت رام... بود  بایخب چشمهاش ز یول! مدفون شده بود

 :محکم زدم پس کله ش و گفتم
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 !چشم چرون يا-

 :و گفت دیگردنشو مال پشت

 !ستیخب دست خودم که ن-

 !اره جــون خودت-

 ...به کمر شدم و هلش دادم  دست

 ...برو -

 کجا برم؟-

 گرفتم گوششو

 !سومو رو نزدم یبرو تا پس گردن! يستادیوا نجایاالن به زور ا دونمیمن که م-

 :گفت لکسیو ر دیمال گوششو

 ...با اجازه ... باشه  یکنیاصرار م نقدریحاال که ا-

 ریهنوز مس... افسوس تکون دادم  ياز رو يسر! سمت دختره پرواز کرد از من فاصله گرفت و به متیمال با

 ...که  کردمینگاه م نویرفتن رام

 وانمهر؟یخانوم ک دیدیافتخار م-

 :زدم وگفتم يلبخند... شرکته  ياز کارمندها یکی يزدیا ياقا دمیو د دمیسمت صدا چرخ به

 کنهیدرد م یلیکف پاهام خ د،یببخش-

 :محترمانه گفت یلیخ

 ...با اجازه کنم،یخواهش م-

خدا ... دادم و به سارا و سروش نگاه کردم  هیبود تک کمیکه نزد یبه ستون... خوب  ◌ٔ بچه گنیم نیبه ا!شد ودور

 !دنیدوتا بهم رس نیرو شکر که ا

 یعصب! ؟ییاما چه صدا... بود  ریام ياحساس کردم گوشم داغ شد، صدا صدا هویرقصشون شده بودم که  محو

 !و خشن

 !تو بالکن يایو م یفتیاالن راه م نیهم-

 !چقدر زورگو بود... خوردم  جا

 ام؟یو اگه ن-
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 مفهومه؟! يدیاز چشم خودت د يدید یهر چ-

بود؟ شونه باال انداختمو راه  یچرا اونقدر عصب! سمت بالکن رهیکه داره م دمیبرگشتم و د. دمیصداشو نشن گهید

 ...رد شدم و خودمو به بالکن رسوندم نشونیاز ب یبه سخت... افتادم 

هم  یدنینوش کیپ هیبود و  ستادهیکنار نرده ها ا ریام...رد شدم و خودمو به بالکن رسوندم نشونیاز ب یسخت به

چرا؟ اروم رفتم ! بود یحرکاتش عصب! دیرو سر کش شیدنینفس نوش هیلب گفت و  ریز يزیچ! تو دستش

 يرو ونشیپاپ... گفتم دروغ دم،ینترس شیبرزخ ◌ٔ افهیق دنیسمتم، اگه بگم از د دیچرخ! سمتش و صداش زدم

فکش منقبض شده ! زدیم یچشمهاش به سرخ يدیسف... لباسش باز بود  يباال ◌ٔ افتاده بود و سه تا دکمه نیزم

 ...  کردینگاهم م یزخم ریش هیمثل ! بود

 امـ-

 :دیدندونهاش غر نیقطع کرد و از ب حرفمو

 خودمو خفه کنم؟ خوادیدلم م ،یرقصیم بهیمرد غر هیبا  يدار نمیبیم یوقت یدونیم-

 ...  کنهیداره نگاهم م یکی کردمیتوهم نبود که حس م پس

 وار؟یکله مو بکوبونم به د خوامیم ،یزنیو قهقهه م يخندیم يتو بغل همون مرد دار نمیبیم یوقت یدونیم-

 ... لرزوندیصداش ترسناکش تنمو م...  رفتمیمهاش عقب مو من هم هماهنگ با قد ومدیبه قدم جلو م قدم

سالن رو رو سرش  نیا خوادیدلم م ،يایو عشوه م يخوریوول م یتو بغل اون عوض نمیبیم یوقت یدونیم-

 خراب کنم؟

 :تنگ کرد و اروم گفت چشمهاشو

 نارو؟یا یفهمیم-

 ...باال دمیکه زد پر يداد با

 اره؟-

گاز کرفتم که  نموییلب پا... چشمهام پر اشک شد ... دادم  هیتک واریبه د... گرفت  یرحم یب نهمهیاز ا بغضم

 ...دوباره ش نا خوداگاه چشمهام بسته شد ادیبافر... نشه  ياشکهام جار

 !با توأم-

اون ... شده بودم  فیچقدر ضع! شدن يسمج و مزاحم هم بهم رحم نکردن و رو گونه هام جار ياشکها یحت

 :گفتم يرفته ا لیلرزون و تحل يبا صدا! جنس مخالفهم دربرابر 
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 ... یرحم یب...  ریام یرحم یب-

 :لب گفت ریکه ز يو بعد زمزمه ا دمیپوزخندش رو شن يصدا

 ... رحم  یب-

 !سکوت

 !داشت قتیحق ن،یاونروزم، تو ماش يکه حرفها رسمیم جهینت نیکم کم دارم به ا ه؟یچ یدونیم-

 :جمله ش چشمهامو با حرص باز کردم و گفتم نیا دنیشن با

 !رفته ادمی زیتازه همه چ! ریدوباره شروع نکن ام-

 !بود قتینره، چون حق ادتیکن  یسع-

 کردم؟ کاریچرا؟ مگه من چ-

 ...نگاهم کرد  زیت

 یچیکه متوجه ه نیبود گهیاونقدر غرق همد...  ایالبته حق دار ؟يکرد کاریچ یپرسیتازه م ؟يکرد کاریچ-

 !دینبود

 ...فقط  نیمن و رام-

 که کردنیولتون م گهید ؟یفقط چ-

 !ریبسه ام-

 خوره؟یراجع به عشقت بد حرف بزنم؟ اره؟ بهت برم ادیدلت نم ه؟یچ! کنمیبس نم-

 !ستیبه خدا ن! ستیکه تو فکر و ذهنته ن ياون رابطه ا نیمن و رام نیب... بدم  حیبزار برات توض-

 ...موهاش فرو برد  يبا خشونت تو دستشو

 ...بزار برات بگم که من و ! یکنیاشتباه م يدار-

 ...دیکش ادیاز کوره درفت و فر هوی

گوشت پچ پچ  يتو! يبغلش جاخوش کرده بود يتو دمیخودم با چشمهام د ؟یلعنت کنمیرو اشتباه م یچ-

 ! دیشدیجدا نم گهیلحظه هم از همد هی! يدیخندیتو هم درجوابش م کردیم

 !دیچهار ستون بدنم لرز ادشیفر يصدا از

 بوده؟ ایش رؤ دم؟همهید یاشتباه نارویا ◌ٔ همه یبگ يخوایم-

 ...زد تو چشمهام زل
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بهت ! خونه رسوندتیم! دیهمش باهم نکهیا ؟یگیم یتو شرکت رو چ! ایرو نایا ◌ٔ همه! یگیاصال تو درست م-

 ه؟هم توهم نایا یبگ يخواینفس؟ م یگیم یرو چ نایا! دهیکادو م

 :گفتم ییدلجو با

! کنهیکه تو ذهن توئه فرق م یاما جنس دوست داشتنم با اون...رو دوست دارم  نیاره من رام! همش درسته! نه-

 ؟يحاال متوجه شد! نیهم! نهیبیاون هم منو به چشم خواهرش م... نمیبیرو به چشم برادرم م نیمن رام

به خنده شد و کم کم خنده  لیلبهاش لبخند نشست، لبخندش تبد يگره خورده ش از هم باز شد و رو يابروها

 !رو تکرار کرد) خواهر و برادر(خنده ش چندبار  نیب... دیخندیمستانه م... ش اوج گرفت 

صبرم  ◌ٔ کاسه...خنده هاش حرصم دراومد  ياز صدا...  کردمینگاهش م تیمشت کردمو و با عصبان دستهامو

 :دام رو بشنوه گفتمکه ص يطور... شدیم زیداشت لبر

 ! رینخند ام! گهیبسه د-

 زدمیاز فرط خشم نفس نفس م! تا اونجا که جا داره بزنمش خواستیدلم م...  دیخندیتوجه به من م یاون ب اما

 ...اخر میزدم به س گهید... 

 !گهیهمد يبرا میریمیم! میعاشق هم نیمن و رام ه؟یچ یدونیاصال م-

 ...اروم خنده ش کم شد اروم

 ؟یمن ةاصال تو چکار ؟يباهام دار ینسبت ه؟یچ شیدل ؟یکنیحسادت م یچ ي؟برايوسط چکاره ا نیتو ا-

 !کردیمثل قاتال نگاهم م...  گرفتیداشت اوج م صدام

بهت  یچیو ه نمیشیقبل م ◌ٔ مثل دفعه يفکر کرد ؟ياونروزت بس نبود که دوباره از نو شروع کرد يحرفها-

 گم؟ینم

 یلیمعلوم بود خ... دستهاشو مشت کرده بود ... گنده راه گلومو سد کرده بود  زیچ هیانگار ! بغضم گرفت دوباره

 ... دارهیداره خودشو نگه م

اخه  ؟یشیم فوریک ،یناعادالنه قضاوتم کن نکهیاز ا ؟يبریمن لذت م یاز ناراحت ؟یرنجونیچرا با حرفهات منو م-

 ر؟یکردم؟ هان ام کاریچرا؟ مگه من باهات چ

 ...شکوندمیم ویبغض لعنت نیا يجور هی دیبا! ادینفسم باال نم گهید کردمیم احساس

 بهم بگو چرا؟...  ریبگو ام-
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فقط نگاهم ... االنه که دندونهاش خورد بشه  کردمیاحساس م... گردنش متورم شده بود و فکش منقبض  رگ

 :گفتم ییغویج غیج يبا صدا...  کردیم

 ...گهیبگو د-

 ...دیکش ادیتمام وجودش فر با

 !چون دوست دارم-

 يانگار سکوت همه جا رو فرا گرفت چشمهام با ناباور! کلمه الل شدم یواقع يبه معنا! لحظه قطع شد هی نفسم

انگار راحت شد با ... نفس؟ گفت دوست داره  يدیشن... دادم  رونیب ینفسمو به سخت...  کردینگاهشو دنبال م

 : گفت ياروم تر و با لحن خسته ا... حال کنارش افتاد  یدستهاش ب... گفتن اون جمله 

 ... یدوست دارم لعنت-

 یکیقلبم انگار ...  دیکشیم ریهام ت قهیشق...  شدیباورم نم... دوختم  نیاز رو صورتش کندمو به زم نگاهمو

 پس چِمه؟  خواستم؟ینم نویهم مگه! زدیم ونیدرم

 ... کفشهام قرار گرفت  يبراقش روبرو يکفشها

 نفس؟-

و از  دیدستش اروم رو کمرم لغز... نگاه عاشقش  يِسرمو اروم بلند کردم و نگاهمو سپردم به قهوه ا...  دیلرز دلم

که فقط  يطور کینزد یلیخ... تر شد  کیدستشو پشت گردنم گذاشت و بهم نزد هی... جدام کرد  وارید

 :نجواگرانه گفت! دمیدیچشمهاشو م

 الزمه باز هم بگم؟-

 ...لبخند زد ... اروم باز بسته کردم  طنتیبا ش چشمهامو

 !دوست دارم-

 ش گذاشتم  نهیرو س دستمو

 ...چشمهات شب و روز و ازم گرفته -

 ... دیخند چشمهام

 ؟یدونستیم... با هر لبخندت  رهیدلم م-

 ... دیخند لبهام

 ...من باشه  يلبخند فقط برا نینگاه و ا نیا خوادیدلم م-
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 ...لحظه عمرم رقم خورد  نیباتریز... طاقت شد و فاصله رو تموم کرد  یب...  دیخند دلم

** 

 بعد چهارماه

 :شام بلند شدم و گفتم زیاز پشت م تیعصبان با

 !تون ممنون ییرایاز پذ-

 Uداشتمیقدمهامو با حرص برم. شام فاصله گرفتم زیباشم از م ریمنتظر عکس العمل مادر ام نکهیبعد بدون ا و

و  شیمادرش ن نجا،یا امیناهار ب ایمن شام  نکهیا! شده بود يبرام عاد! دمیو مامانشو شن ریمشاجره ام يصدا

 میاز خونه شون بزن ریبا ام تیکنه و درنها وبا مامانش بگو مگ ریبارم کنه، من از جمعشون بلند شم، ام هیکنا

شال بافتمو ... بوت هامو  نشییپالتومو دراوردم و از طبقه پا یاز تو جالباس! کنهیفرق م گهید ندفعهیا یول! رونیب

...  ادیکه به سمتم م دمید رویام! دور بشم یلعنت ◌ٔ خونه نیبرم و از ا خواستمیفقط م! با حرص سرم کردم

 ...جهش راهمو سد کرد هیبا  ریت در رفتم که امبه سم عیرو دوشم جا به جا کردم و سر فمویکنکردم،  یتوجه

 کجا دوباره؟-

 کنمیهردفعه هم من گذشت م...  شهیماجراها هر دفعه تکرار م نیکه ا یدونیدوباره؟ خوبه خودت هم م... هه -

 !اما متاسفانه مادرت نه گذشت بلده، نه فراموش کردن. یکنیو تو فراموش م

 :و گفت نییولوم صداشو اورد پا ریام

 !شنوهیارومتر، م... خوب  یلیخ-

 :حرص گفتم با

 !بشنوه خوامیاتفاقا م-

 :ش فرو کردم و گفتم نهیتو س انگشتم

 نجایپامو ا گهید... به جون مادرم ... به بعد  نیاز ا یاول نجا،یبه اصرار تو اومدم ا نبارویا یدونیخوب م! ریام نیبب-

 !برم خوامیاالن هم م! زارمینم

 ...داشت ارومم کنه  یسع

 گهیبا همد يارومتر که شد ن،یبش ییرایخورده تو پذ هی میبر ،یهست یاالن تو عصبان... خب  یلیخب، خ یلیخ-

 باشه خانومم؟...  میریم

 :شمرده شمرده گفتم! پسر همون مادره شونیا...  گهیخب معلومه د! نیداشت ا يدل خجسته ا چه
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 !االن نیهم! برم...  خوامیم... من -

 ؟یتحمل کن یتونیهم نم قهیپنج دق یعنی-

 خراب شده بمونم؟ نیتو ا خوامیبفهمونم نم نیبه ا يمن چطور... خدا  يا

 !تونمینم! هیتو بگو صدم ثان-

رفت و اورکت و شال گردنش رو  یبه سمت جالباس... داد  رونیو نفسشو با حرص ب دیپشت گردنش کش دستشو

 :از کنارم رد شد و گفت. که گذشت، برگشت قهیدق هی... برداشت، بعد رفت داخل خونه 

 ... میبر-

 ریام...شدم  نیرفتم و سوار ماش نگیبه سمت پارک...  رونیاز خونه زدم ب عیحرف بودم سر نیهم که منتظر ا من

 ییزهایچند لحظه مکث کرد وبا خنده چ... شد  کینزد نیبه ماش کردیصحبت م لشیکه با موبا یهم در حال

 ... دمیکه شد پرس نیسوار ماش... از گوشش جدا کرد  لشویگفت و بعد موبا

 بود؟ یک-

 .خارج کرد اطیاز ح نویدر رد زد و ماش موتیر

 ...با تو بودم ها -

 :گفت زدیم دیبغلو د يها نهیکه ا یدر حال! بست کمربندشو

 !خودم ◌ٔ خونه برمتیگفتم امشب م... مامانت -

 :گفتم يلجباز با

 !خودمون ◌ٔ برم خونه خوامیممن  یول-

 ... برمتیفردا صبح زود خودم م-

 ...االن برم  خوامیمن م-

 !اعصابم داغون هست تو بدترش نکن ینفس به اندازه کاف-

 !هیانگار حال و روز من عال... هه -

 :تو هوا تکون داد و کالفه گفت دستشو

 !تمومش کن... جروبحث ندارم به خدا  ◌ٔ حوصله-

 ...من از رو نرفتم  یول

 !اقا حوصله نداره رسهینوبت که به من م ،يحوصله دار یمادرت ◌ٔ خونه یوقت! اره خب-
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 !تمومش کن گفتم-

 مگه من شروعش کردم که حاال تمومش کنم؟-

لنگه نداشتم  يکه تو لجباز ییمن هم از اونجا... لب گفت  ریز يزیو چ دیدستشو به صورتش کش باحرص

 ...خونه رو گرفتم  ةدراوردم و شمار فمیاز تو ک مویگوش

 سالم مامان-

 سالم دخترم-

 !خونه امیم گهیساعت د میمامان من تا ن-

 :دمیخندون مامانو شن يصدا... کردم سمت پنجره  رومو

 !زمیباشه عز-

که شده  یحاال چ شد،ینم الیخ یاورد ب یماجرا رو درنم يتا ته و تو شهیهم! چه زود قبول کرد... کردم  کُپ

 يزیهم چ ریبود که ام نجایجالب ا... کردم و تماسو قطع کردم  یخداحافظ! زود قبول کرد خدا داند ندفعهیا

با تعجب نگاهش ... در خونه ش نگه داشت  يجلو نویربع ماش هیبعد ...  کردیم شویراحت رانندگ الیبا خ! نگفت

 :کردم و گفتم

 نجا؟یا يچرا اومد-

 مگه؟برم  يا گهید يقرار بود جا-

 ...من به مامان گفتم که -

 !نجایا ياومد دونهیمامانت م-

 ...اما من-

 :گفت کردیپارك م نویهمونطور که ماش-

 !بهش اماده باش دادم نیهم يبرا...  یزنیبه مامانت زنگ م دونستمیم-

رو  12طبقه  ریو ام میوارد شد...  میو به سمت اسانسور رفت میشد ادهیپ نیاز ماش! ومدیخونم درنم يزدیم کارد

 !دمیجوایو از حرص پوست لبمو م دمیشنیشو م رزمندانهیپ ةخند يصدا... زد 

 ..طبقه دوازده-

 دیهم در کمال ارامش کل ریام. ضرب گرفتم نیو با پام رو زم ستادمیدر خونه ا ياومدم و جلو رونیاسانسور ب از

لتو مالتو رو از تنم کندم و راه افتادم سمت اتاق پا...میوارد خونه شد يبدون حرف اضافه ا. انداخت و درو باز کرد
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آبو از تو  يبطر... لباسهامو با تاپ و شلوارك عوض کردم و رفتم تو اشپزخونه  قهیدق هیدر عرض ... خواب 

 ریام ◌ٔ نهیبه س نهیبرداشتم و برگشتم که س وانیل هی! خدا رو شکر نشکست! رو کانتر دمیدراوردم و کوب خچالی

 ...نکیاز دستم دراورد و گذاشت رو س وانویل... اخم کردم...شدم 

 !اب بخورم ها خواستمیم ؟یکنیم یچرا همچ-

 ..دیبرداشتم که دوباره از تو دستم کش وانویل دوباره

 ... وانویبده من ل ریام-

 :گفت یطونیلحن ش با

 و اگه ندم؟-

 :باال دادمو مثل بچه ها گفتم شونه

 !دارمیبرم گهید یکی... نده خو -

لبهاشو چسبوند به ! بود دهیفا یبا حرص تقال کردم اما ب... از پشت بغلم کرد  ریام هویکه  نکیسمت س برگشتم

 :گوشم و اروم گفت

 ؟یدونستیم...  یشیتر م یخواستن یشیم یعصبان-

 ...منو اروم کنه يچطور دونستیم خوب

 منو نگاه کن-

 :کردم و گفتم نگاهش

 ...ولم کن... ندارما  ر؟حوصلهیام-

 ...داد نییباال پا ابروهاشو

 !ازت بگذرم تونمینم نمیبیهاتو م یسرکش یوقت...  تونمینم-

... چشمها بودم  نیمن عاشق ا... تب دارش نگاه کردم  يبه چشمها... صورتم نگه داشت  یسانت هیتو  صورتشو

صدا  نینگاه و ا نینشم؟ من عاشق ا میرش تسلدربراب تونستمیمگه م کرد؟یداشت که منو جادو م ینگاه چ نیا

 !من عاشق شوهرم بودم... مرد بودم  نیمن عاشق ا.. .بودم 

لبهاشو ...بهم زل زده بود تیرو صورتش نبود و با جد يلبخند چیه...  کردیداغش داشت حالمو خراب م ينفسها

 ينگاهش رو... هامو اروم باز کردم چشم...  دیگونه مو بوس... چشمهامو بستم ... چشمهام گذاشت  ياروم رو
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دستهاشو به دور بدنم تنگ  ◌ٔ حلقه...بست  وبود که چشمهاش ریام نباریقدم شدم و ا شیمن پ نباریا...لبهام بود 

 !دمشیزدم ودستهامو دور گردنش انداختم و دوباره بوس يلبخند... تر کرد 

** 

هنوز هم . دستم کرد شیسه ماه پ ر،یکه ام يحلقه ا...  کردمیبودم و به حلقه م نگاه م دهیتختم دراز کش يرو

 ریماه ام کیدر عرض !رفت شیپ عیسر زیچقدر همه چ... ازدواج کردم  ریکه با ام شهیباورم نم...  شهیباورم نم

 !هم عقد بعدشو ده روز  میهفته بعدش نامزد کرد هی... اومد  میبه خواستگار

اون از من ... میبا هم سازش ندار! چرا؟ دونمینم! بود، هنوز هم مخالفهبا ازدواج ما مخالف ) ریمادر ام(نیزر

احترام باهاش برخورد  تیکه با نها کنمیخودمو م یاما خدا شاهده که تمام سع! من هم از اون اد،یخوشش نم

 !منالبته فقط دربرابر ! ازش نبرده ییبو چیکه خودش ه يزیچ... کنم 

دو سال از من بزرگتره اما ... و بال و مهربون  طونیش... باهام خوبه  یلیخ ن،یبرعکس زر)ریخواهر ام(افسانه

 ... میامشب هم خونشون دعوت! ش و حرکاتش هنوز بچه ست هیروح

 ه،یاتل...و افسانه و مهسا انجام دادم  ریهمه کارها رو با کمک ام! فقط سه هفته! مونده میهفته به عروس سه

انگار ... دارم  يحس بد هیچرا؟  دونمینم! زنهیدلم شور م یول.  ایقضا هیبق و شگاهیلباس عروس، رزرو باغ، ارا

 نا صال ولش ک!خدانکنه! نه يوا... فتهیم ياتفاق بد هیامشب 

. نییزدم و از روتخت اومدم پا یجست. دنبالم ومدیم 7ساعت  ریبود و ام 6.انداختم ینگاه میواریساعت د به

 هیهمراه  یبافت طوس کیتون هی...  دمیامشب اماده کرده بودم و از تو کمد دراوردم و پوش يرو که برا ییلباسها

 شهیموهام هم مثل هم... گذاشتم  فمیرو هم برداشتم و تو ک میمشک یعروسک يکفش ها...  یساپورت مشک

دوش جانانه  هیهم  دمیبا عطر جد... خط چشم و رژ گونه و رژلب صفا دادم  هیبستم و صورتم و با  یدم اسب

 :به سرو گردنم دادم و گفتم يقر... فرستادم  نهییخودم تو ا يبرا یبوس... گرفتم 

 !يشد یباور نکردن ،يشد یدنیامشب چه د-

 :گفتم يبلند يباصدا... زنگ در بلند شد  يصدا

 !ستیمامان که ن! اه...  ـیام... زحمت در باز کن  یب یمامان-

کردم که  یسالم! ومدمیبه وجد م دنشیواقعا با د. اومد داخل ریبعد چند لحظه ام... رفتم و در باز کردم  خودم

 زد  ییسوت بلند باال دنمیسمتم و با د دیچرخ

 ...نمیب نجایا ایب... ماهت  يسالم به رو-
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 !دیلبهامو بوس... بغلش  دمیبچه پر مثل

 ست؟یمامان ن-

 شدم  زونیبچه ها از گردنش او مثل

 نایا یرفته خونه مامان... نه -

 :زد وگفت یبرق چشمهاش

 !یپس امشب مهمون خودم-

 !دیکش یقیگردنم برد و نفس عم يتو گود سرشو

 .دنبالش میریبه مامان گفتم شب م ریام-

 ده؟یعطرت جد نیا-

 :با اعتراض گفتم دمویعقب کش خودمو

 !ریام-

 :سمت خودشو دم گوشم با حرارت گفت دیمنو کش دوباره

 !نداره؟ يکه مورد میفتیراه ب میو ن7اگه ...  ریجون ام-

 !اوردمیداشتم کم م...  دیگوشم به سمت صورتم کش يرو از رو لبهاشو

 !شهیم رید ریام-

 !به درك-

و  کردینگاهم م رهیخ رهیخ... حرکت کتشو ار تنش در اورد و رو مبل انداخت  هیبا ... اومدم  رونیاغوشش ب از

دستهاشو دو طرف بدنم گذاشت و ...  دیبهم رس! شدیقرارتر م یجلو و دل من هر لحظه ب ومدیقدم به قدم م

 :گفت

 !بدجـــــور يخوشگل شد-

 !ش گذاشتم و هلش دادم اما تکون نخورد نهیدستهامو رو س... تاب بود  یب نگاهش

 !ها شهیدوبرابر م مونیشب کار ،ياگه االن در بر-

 ...زد و صورتشو اورد جلو یچشمک...  دمیخند و رمیخودمو بگ ينتونستم جلو گهید

 ؟یغذا درست کن نهمهیا يدیرس يدختر تو چطور! یخسته نباش یلیخدا وک-

 :زد و گفت یلبخند مهربون افسانه
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 ...یراست! عماد هم تشکر کنم غیدر یاز زحمات ب نجایالبته جا داره که ا! نکردم که يبابا کار يا-

 ... زیدوتا ظرف ساالد کاهو دراورد و گذاشت رو م خچالیشد از تو  بلند

 ؟ییارایهم ب نارویا ،يکرده بود نییخونتون ساالدها رو تز میمثل اونشب که اومد شهیم... نفس  نیبب-

 :و گفتم دمیخند

 ؟يدار يزیروش چ نییتز يفقط برا! باشه-

 .ارمیصبرکن ب... اره بابا -

 ... زیلو کوچولو دراورد و گذاشت رو مظرف کوچو یکل...  خچالیرفت سر  دوباره

 خوبه؟...  دییبفرما-

دستهامو ! يو فلفل دلمه ا ارشوریکلم، خ یترش تون،یز ج،یگوجه، هو ار،یخ... انداختم  یظرفها نگاه اتیمحتو به

 :گفتم دمویبهم مال

 ... کنمیچه م نیفقط بب! هیعال-

...  دنیبه چ میشامو شروع کرد زیکرد، م فیازشون تعر یکردم و افسانه هم کل نییربع که ساالد هارو تز هی بعد

و عماد و  ریرفت و ام ییرایبه پد. افسانه واقعا گل کاشته بود... رنگاورنگ و متنوع شده بود  يپر از غداها زیم

افسانه رو نوش  ةخوشمزه و فوق العاد يم و غذاهاینشسته بود زیرو صدا زد چند لحظه بعدش همه دور م نیزر

 ... میکردیجان م

 م؟یبزن اردیلیدست ب هیبعد شام  يا هیپا ر،یام گمیم-

 :گفت يبا لحن فاخرانه ا ریام

 ؟يکه دوباره بباز-

 :قاشق برنج خورد و گفت هی عماد

 !که ببرم! رینخ-

 ...کنار دستش گذاشتم  ختموینوشابه ر ریام يبرا

 شوهرت؟ نیا گهیم یتو و بردن؟ افسانه چ! هه-

 :مثل بچه ها با ذوق گقت افسانه

 .کرده که نگو نیتمر نقدریا! ببره خوادیم ندفعهیبه خدا ا... نه داداش -

 ...کرد  کینوشابه رو به لبش نزد وانیدادو ل هیتک یبه صندل ریام
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 !باشه-

 :گفت عیسر عماد

 !شرط داره هیفقط -

 ... شنومیم-

 !قابلمه خاتون میزنیصدات م تیتا قبل عروس یاگه باخت-

 :زد و گفت يشخندیهم ن ریام... خنده  ریز میزد یو افسانه پق من

 و اگه ببرم؟-

 چطوره؟! ریبرام در نظر بگ یمجازات هی تیاونوقت تو هم تا قبل عروس-

 !خوبه-

افسانه ! دوباره دلشوره اومد سراغم...  مینشست ییرایتو پذ نیرفتن و من و زر اردیلیو عماد به اتاق ب ریشام ام بعد

 ... شمونیاومد پ وهیتنقالت و م یبا کل

 !نطوریمامان شما هم هم... مشغول باش نفس -

 :گفت یبا لحن خشک نیزر

 !ستمین زایچ نیو ا لیاهل اج-

 .بزار برات پوست بکنم... بخور  وهیخب م-

پرپر کرد و گذاشت رو  نیزر يپرتقال برا هیفسانه ا... ومدیم ییرایو عماد تا پذ ریام يخوندنها يکر يصدا

 ...گذاشت و بلند شد ینیتو س لیکرد و همراه دوظرف اج وهیرو پر از م یدست شیبعد دوتا پ...  یعسل

 ...گردمیرو ببرم براشون، برم نایا-

 هویمشغول کردم که  وهیخودمو با خوردن م... شد  نیجو فوق العاده سنگ...زدم و افسانه از ما دور شد  يلبخند

 :بدون مقدمه گفت نیزر

 !خواستیاول دختر خاله شو م ریام-

با ... دستم خشک شد ... که زد نشدم اما بعد احساس کردم که قلبم از جا کنده شد  یاول متوجه حرف! برد ماتم

اب ... حساس کردم گلوم خشک شده! به روبروش زل زده بود يجد یلینگاه کردم اما خودش خ نیبهت به زر

 :گفتم يرفته ا لیتحل يدهنمو قورت دادمو با صدا

 د؟یببخش-
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 ...غرور نگاهم کرد و پوزخند زد  با

 نه؟ ،یدونستینم-

 :ادامه داد شیبا همون لحن جد... نگاهش کردم  یگنگ تینها با

 !پارسال باهم نامزد کردن...  یدونستیکه نم دونمیم-

 ادهیکه تو دستمه چقدر وزنش ز یبیس کهیاحساس کردم ت! بگم؟ دیبا یچ دونستمیم مچاله شد، اصال نم افهیق

 :داغونم انداخت و گفت ◌ٔ افهیبه ق ینگاه نیزر. افتاد رو فرش... رهاش کردم . تحملش برام سخت بود... 

اصال به .دادیبه تلفن هاش جواب نم کرد،یسرد برخورد م هیبا عط! کرد رییتغ هوی ریام شونیدو سه ماه بعد نامزد-

 نکهیتا ا! ه؟یدردش چ دونستیکس نم چیه!  نداختیراه م دادیو داد و ب اوردیجوش م يفور.عوض شده بود کل

 هیراس راس تو روم نگاه کرد و گفت عط...  مدلمو باخت... گفت عاشق شدم ... روز خودش به حرف اومد  هی... 

 !خوامیرو نم

تپش ! ادیاحساس کردم نفسم داره بند م... م بود مثل مته رو مغز کردیم قیافسانه که داشت عمادو تشو يصدا

 :گفتم يچشمهامو تنگ کردم و با لحن تند...دسته مبل رو تو دستم فشار دادم ... قلبم باال رفته بود 

 !دیشکراب کن رویمن وام ◌ٔ ونهیم دیخوایم! دیگیدروغ م دیدار-

 :ابروشو باال داد و گفت هی

چه ! یرو به عنوان عروسم قبول داشتم، اما االن تو عروس من هیبکنم؟ درسته که من فقط عط نکارویا دیچرا با-

 ةچون به خاطر تو حاضر شداز از نامزدش، خواهرزاد! چون دوستت داره! يریچون انتخاب ام... بخوام چه نخوام 

 ...من بگذره 

 ...نگاهشو عوض کرد و ادامه داد هیزاو

! خورد؟ يا یعاطف نیسنگ ◌ٔ زده، چه ضربه رویدل ام دیفهم یکه بگم وقت ستین الزم! بود ریعاشق ام هیعط-

 !و نابود شد ستیشبه تمام ارزوهاش ن هی یارزو، ول یدختر بود با کل هیاون هم مثل تو 

 !لطفا دیادامه ند! گهیبسه د-

 ... شدیم کیکه داشت به ما نزد دمیشاد افسانه رو از پشت سرم شن يمبل بلند شدم، صدا ينزار از رو یحال با

 گـیراه انداخت که، دوباره باخت، من که د يا يزیعماد چه ابرور نیا یدونینفس نم يوا-

 ...دستمو گرفت ! شده بود یدنید یلیم خ افهیفکرکنم ق... بود  ستادهیا روبروم

 نفس؟ یتو؟ خوب يسرد نقدریچرا ا-
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در وبستم ! که پالتومو گذاشته بودم پناه بردم یبه اتاق دیببخش هیو با گفتن  دمیکش رونیاز تو دستش ب دستمو

که  دمیافسانه رو شن يصدا! رفتیم نییبه شدت باال پا تیم از فرط خشم و عصبان نهیس... دادم  هیوبهش تک

 :لب زمزمه کردم ریز...  گفتیم ییزایچ هی ریداشت به ام

 !من احمقم-

چند ضربه به در خورد ... نشه  ریدرجه باز کردم تا اشکم سراز نیچشمهامو تا اخر... تو چشمهام جمع شد  اشک

 ...اومد ریام يوبعد صدا

 نفس؟ خانومم؟ حالت خوبه؟-

... اومد داخل  ریدر باز شد و ام! دمشیبا خشونت پوش... بردم  ورشیمو از در گرفتم و به سمت پالتوم  هیتک

 !تو سرم دمیکوب بایشالمو تقر! نگاهش نکردم

 ؟يا یعصبان نقدریشده؟ چرا ا یچ-

لحنش اروم ! باز هم نگاهش نکردم! گرفت فمویبا بند ک ریاز رو مبل چنگ زدم که ام فمویک! گفت واریبه د انگار

 ...بود ياما جد

 نه؟ ایشده  یچ یگیم-

! که مادر شوهرم هم بود ییجا...هر شوهرم خوا ◌ٔ تو خونه...  ارمیبه زبون ب يزیافسانه چ ◌ٔ تو خونه خواستمینم

 نیاز ا شتریب ذارمینم! شکنهیحتما االن داره با دمش گردو م! تو جونم انداخت شویات نیکه ا يمادر شوهر

 ...اروم جواب دادم! کنه رمیتحق

 !کنهیسرم درد م-

 !یگیدروغ م-

 :زدمو و گفتم يپوزخند! سرد نگاهش کردم یلیخ

 !یچ یعنیدروغ  گمیبهت م رونیب میخونه که رفت نیدروغ؟ از ا-

 ؟یگیم يدار یمعلوم هست چ-

 ...سرمو تکون دادم  یعصبب

 !شهیمعلوم م-

مبل نشسته بود و افسانه  يعماد رو... رفتم  رونیاز اتاق ب دمویکش رونیحرکت از دستش ب هیبا  فمویک ◌ٔ دسته

به  یبه خودم گرفتم و با لبخند کج يظاهر خونسرد! گارهم که انگار نه ان نیزر! بود ستادهیا یبا حالت نگران
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رو احساس  نینگاه زر ینیسنگ. مبل بلند شد و افسانه رو صدا زد ياز رو دنمیعماد با د... سمتشون رفتم 

تو خواب ! عمرا! امیم رونیخودش فکر کرده االن با همون حال نزار و داغونم از اتاق ب شیحتما پ! هه...  کردمیم

 :بهمون انداخت و گفت یافسانه با تعجب نگاه. ستادیاورکت به دست کنارم ا ریام...  ینیبب

 کجا؟-

 :به سمتش رفت و گفت ریام

 !و فوق العاده ت یعال ییرایممنون به خاطر پذ یلیخ... گهیخونه د-

 :مثل بچه ها نق زد و گفت افسانه

 !میر هم باشتا نصفه شب دو خواستمیمن م! 11داداش؟ هنوز ساعت  یچ یعنی-

 !اما واقعا موندن تو اون خونه برام سخت شده بود... نداشت که  یبراش سوخت، بنده خدا گناه دلم

 خوبه؟.میخوابیم نجایشب هم هم میبعد که اومد ◌ٔ دفعه...  يخواهر ارهیوقت بس-

 :دستشو به دور کمر افسانه حلقه کرد و گفت عماد

 !کنمیم شیخودم راض! م به من بسپارخواهرت ه نیا... جان  ریام دیهرجور راحت-

 :و گفتم ستادمیافسانه ا يروبرو

 م؟یاجازه هست ما بر...  میاگه ناراحتت کرد دیببخش...  میبهت زحمت داد یافسانه جون کل-

 :زد و گفت یمهربون لبخند

از االن  کنما،یها ولتون نم یراحت نیبعد به ا ◌ٔ دفعه یول... به سالمت  نیبر! ؟يزشت زشت زد يدوباره حرفها-

 !بگم

... بود  ریبا ام یرفتم که درحال خداحافظ نیاز عماد هم تشکر کردم و به سمت زر م،یرو بغل کرد گهیهمد

 ...بهش انداختم که خودش تا تهشو رفت  ینگاه

 !خوشحال شدم...با اجازه تون ... خب -

نتظر جوابش نشدم و به سمت م! کردم که فقط خودش متوجه شد میخداحافظ مهیهم ضم ینا محسوس پوزخند

 ...در حرکت کردم 

سرشو که ! ستادمیا نهیدست به س ییرایبوت هامو از پام کندمو وسط پذ... انداخت و درو باز کرد  دیکل ریام

 :و گفت دیچرخوند سمتم خند

 !برو لباسهاتو عوض کن ایب ؟يستادیچرا اونجا وا-
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 ...به اعصابم مسلط باشم  کردمیم یسع

 !شنومیم-

 :و گفت ستادیاومد پشت مبل ا... لبخندش کمرنگ شد ...  ستادیرو بست و ا یدر جا کفش! خورد جا

 بگم؟ دیبا يزیچ-

 ... ستادمیقدم زدم و دوباره ا چند

 !یهست که بهم نگفت زهایچ یلیخ! اره-

 ...رو مبل گذاشت و به سمتم خم شد  دستهاشو

 مثال؟-

چرا ...  نمیعکس العملهاشو بب زیبه ر زیر خواستمیم... چشمهامو قفل کردم تو چشمهاش . شدم کینزد بهش

 !ومدیموضوع خوشم نم هیاز کش دادن  رفتم؟یطفره م دیبا

 !يقبال بادخترخاله ت نامزد بود...  نکهیمثال ا-

کرد و بعد  یسر تاپامو نگاه يا هیچند ثان! ابروهاش به هم گره خورد... کرد  رییتغ کبارهیصورتش به  حالت

 ...کمرشو صاف کرد، مبلو دور زد

 بهت گفته؟ نهارویا یک... اونوقت -

 :تکون دادمو گفتم سرمو

 !داره؟ قتیپس حق-

 یوقت...  زدیچشمهاش دو دو م ین ین... نگاهم کرد  قیعم. دستشو باال اورد وچونه مو گرفت...  ستادیا کمینزد

 ... شدیصداش بم تر م شدیم یعصب

 ؟يتو باور کرد-

داندونهامو رو هم . از خودش اخم کردم تیمن هم به تبع! تو صورت اخمالوش د،یچرخیتو صورتش م نگاهم

 ...فشار دادم 

 باور کنم؟ دینبا-

 :داد و گفت يمو فشار چونه

 ؟يبه من شک کرد-

 ...دیم سوت کشدادش گوش يبا صدا. اوردمو به دکمه لباسش زل زدم نیینگاهمو پا گفتم؟یم دیبا یچ
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 !به من نگاه کن-

 ...غم چشمهاش بغضم گرفت  دنیاز د... بود  دهیرنج چشمهاش

 نه؟ ای... اره ! کلمه ست نفس هیجوابش -

 :گفت دیبا تهد! احساس کردم االنه که چونه م تو دستش بشکنه! چشمهام شناور شده بود يایتو در صورتش

 !تو دونمویمن م اد،یقطره اشک از چشمهات ب هی-

 :وار گفتم زمزمه

 !ریام یتو بهم دروغ گفت-

که صورتم  يچونه مو با خشونت رها کرد، طور! دمیشدن دندونهاشو واضح شن دهییسا يصدا. منقبض شد فکش

دستهاشو ... شدم  کیچند قدم بهش نزد... بار رفت  زیسست به سمت م يبا قدمها... به سمت چپ پرت شد 

 ... باز کرد  رهنشویپ يباال دکمهدست برد و چند تا ... سکوت شد  نمونیب يلحظه ا چند...  زیداد به لبه م هیتک

 !يپس باور کرد-

 :زمزمه کرد...  دیلرز لبهام

 ... يباور کرد-

خورده مزمزه ش  هی! پر وانیل هی...  ختیخودش ر يبرا یدنینوش وانیل هی کردیکه با خودش زمزمه م همونطور

 :کرد و گفت

 !گمیم یول ،یشک دارم که حرفهامو قبول کن... هر چند ! گمیبرات م-

 !که قراره بشنوم ییاز حرفها دمیترسیم

 ... من -

 ... ختیر قلبم

 !نداشتم هیبه عط يعالقه ا چیه-

 ...سرخ داخلش نگاه کرد  عیبلند کرد و به ما وانویل... حبس شده م همراه با اشکم ازاد شد  نفس

 !نطوریاون هم هم-

 !گفت که دوستش داشته؟ نیپس چرا زر...  گهیقطره اشک د هی

دور از  ؟يدیشن! بودن و دوخته بودن دهیخودشون بر ينظر ما برا دنیبدون پرس... مادرهامون دور ازچشم ما -

 !ما... چشم ... 
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 ...قلپ زد باال  هی

 !تو دانشگاه هاشیاز هم کالس یکیرو دوست داشت،  گهینفر د هی هیعط...  میمخالفت کرد...  میدیفهم یوقت-

 ... دمیپرس اطیاحت با

 ؟یتو چ-

 :چشمهاشو تنگ کرد و با حرص گفت! قدم رفتم عقب هی دمویاز طرز نگاهش ترس... سمتم  دیچرخ

 ؟یمن چ-

 ... دمیپرس ریسربه ز! نگاه کردن تو چشمهاشو نداشتم جرئت

 ؟یتو دوستش داشت... تو -

اومد ... با وحشت سرمو بلند کردم و دستمو رو قلبم گذاشتم ...  دیدلم ترک زیروم وانیشدن ل دهیکوب يصدا از

 ...عقب رفتم  گهیقدم د هی... سمتم 

 ...د اخه اگه من -

 ... دادینفسهاش خبر از خشم کنترل شده اش م يصدا! نداد ادامه

مبل چنگ  ياورکتشو از رو از رو کانتر برداشت و نویماش چیسوئ... تکون داد و همزمان ازم فاصله گرفت  سرشو

دورگه و  ياز خونه خارج بشه برگشت سمتم و با صدا نکهیقبل ا... بگه به سمت در رفت  يزیچ نکهیزد، بدون ا

 :گفت يخش دار

 !فقط تو! ییمن بوده، هست و خواهد بود تو یکه تو زندگ يتنها دختر-

 يچطور...  ختمیصدا اشک ر یب! نیبا بسته شدن در زانوهام خم شد و ولو شدم رو زم! ورفت دیو بهم کوب در

 ◌ٔ اساس و پوچ همه یب ◌ٔ چندتا جمله دنیفقط با شن! رمیبه ام! به عشقم! دلم اومد بهش شک کنم؟ به شوهرم

نداشتم که بهم  ریتوقعو از ام نیمن هم فتادیبرعکس اتفاق م انیجر نیاگه ا! اعتمادم رو بهش از دست دادم

 شک نکنه؟

دراوردم و شماره شو  مویگوش...خودمو جمع کردم  شتریب... سردم شده بود ... تو خودم جمع شدم  نیجن مثل

بار شماره شو  ازدهی قایدق! بوق خورد قطع شد هیتا  ندفعهیا... دوباره گرفتم ... بعدچهارتا بوق قطع شد ... گرفتم 

 ؟يبده و بهت بگه ممنون که بهم شک کرد جوابتماستو  ينتظار دار! حقته. ..گرفتم وهربار رد تماس زد 

... اشکهام شدت گرفت ... تنهام  یلیعالمه قربون صدقه ت هم بره؟ احساس کردم خ هیبعد ... دستت درد نکنه 

 ...شد و  نیکردم که که پلک هام سنگ هیاونقدر گر
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** 

. چندبار پلک زدم.. .عادت کنه  یکیصبر کردم تا چشمم به تار... بود  کیهمه جا تار... چشمهامو باز کردم  يال

شدم و پتو رو کنارزدم و  زیخ مین...  رمیاتاق خواب ام يکه تو دمیکه رو در افتاده بود فهم یفیبه خاطر نور ضع

 نم؛یبرداشتم و دکمه کنارشو زدم تا ساعتو بب یرو عسل از لمویموبا.. . دیبه مشامم رس گاریتند س يبو. بلند شدم

 !قهیدق26و3

رفتم  رونیاز اتاق ب! دمینشن یصدازدم اما جواب رویام... روشنه  ییرایلوستر پذ دمیو د ستادمیچهاچوب در ا يتو

 !راحت شد المیخ ییرایتو پذ ریام دنیبا د... 

 ؟يدیجواب نم زنم،یچرا صدات م-

 !رونیدودشو داد ب نیزدو بعد مثل اگزوز ماش گارشیبه س قیمپک ع هیجواب بده  نکهیا بدون

 !ریبا توام ام-

 شمیچند ساعت پ يبه خاطر حرفها دونستمیم. له کرد يگاریتو جاس گارشویشد به سمت جلو و ته س خم

که دلشون  يداده بود که هرطور هیاجازه رو به بق نیا شیبا پنهان کار نکهیاز ا! من هم ناراحت بودم. ناراحته

 دینبا...  کردمیداشتنش شک م دوستبه  دینبا...  کردمیبهش شک م دینبا دونستمیم! به من بگن انویجر خوادیم

به ... روشن کرد  گهید گاریس هی! نه با احساس رفتمیبا منطق جلو م دیبا. گرفتمیاونطور در مقابلش جبهه م

 ...سرفه افتادم 

 !بوش خفه م کرد! گهیبسه د-

 :گفت يلحن بد با

 !برو تو همون اتاق بخواب نجا؟یا يایمجبورت کرده ب یکس-

 :گفتم کردمیم يکه با حلقه م باز یدر حال...  گهیم طونهیش

 .باهات حرف بزنم خوامیم-

 !بگو-

 ...لحن ممکن باهاش حرف بزنم  نیکردم با ارومتر یسع.. .مبل نشستم  نیدور تر يرو! اخالق بد

 م؟ینکن یرو از هم مخف يزیکه چ میمگه ما بهم قول نداده بود -

 ...تکون داد  یعصب سرشو

 ...پس چرا -
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 ...دیحرفم پر نیب

 !نبود که بهت بگم یمهم زیچ-

 ...خودم اشاره کردم  به

 !ریمن مهم بود ام يبرا یول-

 :تنگ کرد و با حرص گفت چشمهاشو

مادر م وخاله م تو  نکهیا ای! م؟ینداشت گهیبهمد يعالقه ا چیه هیمن و عط نکهیمهمه نفس؟ ا یتو چ يبرا-

 !م؟یا گهیما عاشق و معشوق همد کردنیخودشون فکر م يایرو

 :ارامش گفتم با

به جز  گهینفر د هیموضوعو از  نیاگه ا... من  يجان تو خودتو بزار جا ریام نیبب... دلم  زیهر دوش مهمه عز-

 ؟يشدینم ریدلگ ؟يشدیناراحت نم! ؟يکردیبا من م يچه برخورد يدیشنیمن م

 ...مبل نشست  ◌ٔ لبه رو

 ! دمیبهت حق م ؟يناراحت شد! درست ،يشد ریدلگ-

 ...اشاره شو باال برد  انگشت

 !ینفس؟حق نداشت یفهمیم! یبه من شک کن یاما تو حق نداشت-

 :تر و گفتم نییاوردم پا صدامو

 !ها که خوابن هیهمسا م،یداریما ب ؟یزنیحاال چرا داد م! خب یلیخ-

 :که گفت کردیم یرو ط ییرایطول وعرض پذ... مبل بلند شد  ياز رو یکالفگ با

 شهیرو سر اون مرد خراب م ایدن یدونیم! مرد چقدر سخته که زنش بهش شک داشته باشه؟ هی يبرا یدونیم-

 اعتماده؟ یبفهمه زنش، عشقش، بهش ب یوقت

 ... ستادمیا

چقدر بهش  دونهیگاهش، هنوز اونو محرم اسرارش نم هیزن بفهمه که شوهرش، تک هی یوقت یدونیم ؟یتو چ-

 شه؟یم یبهش دروغ گفته چه حال شیزندگ کیبفهمه شر یوقت یدونیم گذره؟یسخت م

 !دروغ نگفتم-

 ...  دیها لرز شهیش ادشیفر يکردم از صدا احساس

 !یداد بزن يفقط بلد-
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 ... دمیشن نشویغمگ يبودم که صدا دهیهنوز به اتاق نرس... به سمت اتاق خواب کج کردم  راهمو

رو اَزت  يزیچ خواستمیبهت ثابت کنم که نم يبهت بگم اخه؟ چطور يچطور گهید...  یمن دوست دارم لعنت-

 یتو از ک دونمیمن نم! ارزش بود که فراموشش کرده بودم یبرام ب نقدریموضوع ا نیاصال ا... اصال ! پنهان کنم؟

 یمیزندگ ◌ٔ به خدا نفس، به جون خودت که همه یول! بهت گفتن؟ یچ دونمیبهت گفتن، نم يو چطور يدیشن

 ... خورمیقسم م. نکردم يمن از قصد پنهان کار

 ... ارامش تمام وجودمو پر کرد ... لبخند زدم ... غنج رفت  دلم

از زبون خودت همه  خواستمیفقط م... نبوده  دم،یکه شن ينطورماجرا او دونستمیم...  کنمیمن حرفاتو باور م-

 !نیهم...  دمیبشنوم که شن زویچ

لبهاشو که رو گردنم حس کردم ...قرار شد  یقلبم ب... به دورم حلقه شد  یبعد دستهاش به اروم هیثان چند

 ...چشمهام بسته شد 

 ... ممنون نفس -

...  یتو نگاهش ارامش و اسودگ... ش  نهیدادم به س هیسرمو از پشت تک... باز کردم و نگاهش کردم  چشمهامو

 ... رمینگاهمو ازش بگ یرگیصداش باعث شد خ...  زدیموج م ازینوازش و ن... عشق و محبت 

 سوال بپرسم؟ هی -

 :گفت دمویکش لپشو

 ...بپرس جانم -

 :گفت ارومتر

 ...قرارتم نفسم  یب یلیخ ه؟گذریسه هفته نم نیچرا ا-

 ... دمیکردمو محکم تر لپشو کش اخم

 شوهر؟ ياقا یشیپررو م دمیخورده بهت رو م هیتا -

 ...گل کرد  طنتمیش...  دیمو بوس ینیو نوك ب دیخند

 سوال بپرسم؟ هیجاال من -

 ... دییبفرما-

 ن؟یدیم حیتوض شتریمقدار ب هی ؟یقرارم یب یچ یعنی-

 ...برق زد  چشمهاش
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 اره؟ يخوایم حیتوض-

 :زد و گفت یلبخند بدجنس... چشمهامو باز و بسته کردم  طنتیش با

 ...بدم  حیتو اتاق تا من براتون مو به مو توض دییشما بفرما-

چقدر ...  میچقدر خوبه که هردو گذشت کرد... از دلم پاك کرد  هارویدلخور ◌ٔ خنده م همه...  دمیته دل خند از

از کنا هم ...  يزیفارغ از هر چ... لحظه  نیتو ا.. چقدر خوبه که االن ...  میهردو زود فراموش کرد خوبه که

 ... میبریبودن لذت م

** 

...  شتریب... عروس خم شو رو دستش ... داماد دست بنداز دور کمر عروس ...  يبعد گوریف میریم! خب بچه ها-

... بازوش  يدست چپت هم رو... داماد  ◌ٔ دست راستت رو شونه... چشمهاتو با ناز ببند ! خوبه! خوبه...  شتریب

کم اخم  هی... صورتش  کیصورتت نزد...  سعرو يدست ازادت رو پهلو! هیعال... حاال داماد خم شو روعروس 

 ... دیهمونطور بمون! هیعال! به لب عروست زل بزن! خوبه... 

 ... هام خاموش و روشن شدن فضا رو حس کردم پلک ریز از

 ... بهم نزن  گورویف-

 ...پلکم روشن خاموش شد  ریز دوباره

 ... دمیخندان عکاس رو شن يصدا

 دیخوشبخت بش... هم از عکسهاتون  نیا! ازاد-

دادمو چشمهامو بستم  هیتک ریام ◌ٔ نهیسرمو به س! شدیکمرم داشت نابود م گهید...  ستادمیراست ا ریکمک ام با

 رو موهام حس کردم رویبوسه گرم ام... 

 عروسکم؟ يخسته شد-

 !یلیخ! اره-

 .ارنیغذا رو م گهید قهیتا ده دق...  مینیرو اون مبله بش میبر-

 یو خوش یخدا کنه امشب به خوب... استرس داشتم ! که تمام غذاشو خورد ریبه غذا نداشتم برعکس ام یلیم

باهاش بگو مگو کرد و گفت که  یاونشب کل يبعد ماجرا ریهرچند ام! بود نیاسترسم بابت زر ◌ٔ همه! تموم بشه

خودت هوامونو  ایخدا! زهر کنه ریبه من و ام يجور هیکه امشبو  دمیترسیدخالت نکنه اما من م مونیتو زندگ

 ...داشته باش 
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 ریباکمک ام... خوشگل موشگل شده بود  یلیعروسمون خ نیماش...  میخارج شد هیاز اتل لمبردارهایناهار با ف بعد

 یبا دستهام حساب خواستیدلم م... خسته بود  یلیچشمهام خ...  میشدم و بعد به سمت باغ راه افتاد نیسوار ماش

بود که با هر بار خنده م  دهیموهامو کش نقدریاطرف  هیاز ! پلک زدن برام سخت شده بود! چشمهامو بخارونم

 ... میشب عروس...  ییایشب رو هی...  دیارز یشب م هی يخب برا یول! گرفتیهام درد م هقیشق

 دادیاهنگ تکون م تمیشونه هاشو با ر... گذاشت و خودش هم باهاش شروع کرد به خوندن  ياهنگ شاد ریام

 کجا؟ مونهیکه سرکار مثل برج زهرمار م يریکجا و ام ریام نیا! خنده م گرفته بود... 

 ...))محاله ... محاله ...  یخوشبخت نهمهیمنو ا((

 ...  زدیخواننده لب م يگرفت رو فرمون و با صدا ضرب

 ...  ی، واسِ خاطرِ من، از همه گذشت یمن نشست شیپ شه،یباورم نم((

 محـــــاله . محاله . محاله یخوشبخت نهمهیا منو

 ))... ــــالهیخ.  الهیخ. الهیرو داشتن مثل خواب و خ تو

نگه داشت و از  ابونیکنار خ نویماش دیاهنگ که رس يوسطا...  شیاز شاد بردمیلذت م. حرکاتش بامزه بود واقعا

 :دور زد و اومد در سمت من رو باز کرد و گفت نویبا تعجب نگاهش کردم که ماش... شد  ادهیپ نیماش

 !عروس خانوم نییبپر پا-

 ؟یچ يبرا-

 !قر کمر من يبرا-

 ...دهنم  يمشت کردم جلو دستمو

 !رسهیسر م سیوقت پل هی! زشته ریام-

 ...ریجون ام! که ستین شتریب قهیدو سه دق-

 دیجه نیها از ماش لمبرداریاز ف یکی... شدم  ادهیپ نیاز ماش یبه سخت...  دیرس لمبردارهایف نیلحظه ماش همون

کرد و اومد  ادیاهنگو ز يصدا عیهم سر ریام... روشن کرد و اومد سمتمون  نویدورب... انگار از خداش بود ! رونیب

با ! و مردونه نیسنگ... رقصشو دوست داشتم ...  ممن هم باهاش همراه شد...  دنیسمتم و شروع کرد به رقص

 ریو ام بگم که اونلحظه من تونمینم چجورهیه... نبود  المونیخ نیع رینمه سرد بود اما من وام هیهوا  نکهیا

 نکهیاحتمال ا... گرفتم  جهیکج و معوج کرد که من سرگ نویدورب نقدریا لمبردارهیف...  میچقدر خوشحال بود

 ...واال ... بود  ادیز یلیبخوره هم خ رهدستهاش بهم گ
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...  یدادم به صندل هیسرمو تک...  يو راه افتاد میشد نیداد و دوباره سوار ماش تیرضا ریام قهیبعد پنج دق خالصه

لبهاشو کف دستم حس کردم  یدستمو بلند کردو بعد چند لحظه گرم... رو دستم حس کردم  رویدست ام یگرم

 ...خوابم برد  مکم ک! چشمها داغون! من هم که خسته... شد  قیارامش بهم تزر... 

** 

 ...شدم اریهوش ریام يصدا دنیشن با

 میرسیم میدار... پاشو تنبل خانوم ...!  دهیخواب! عروس ما رو باش-

 ...عذابمه که چشمهامو باز کنم  ریام يوا -

 چرا خوشگلم؟-

 !نهیپلکم سنگ-

 چِش بود مگه؟...  یخودت به اون خوب يمژه ها... برات مژه نزاره  یگفتیمن م زیخب عز-

از  لمبرداریف میدیخالص بشم؟ دم باغ که رس شیارا نیاز دست ا شهیم یک ایخدا! چشمهامو باز کردم اطیاحت با

 ...الزم رو دادو رفت داخل باغ  حاتیبهمون توض. شد و اومد سمتون ادهیپ نشیماش

کنار مامان و  یمهسا و مان... دورتا دور سالن رو نگاه کردم ...  مینشسته بود گاهمویکه تو جا شدیم یربع هی

! ها کجا هم نشسته بودن چارهیب داد،یداشت با چشمهاش مهسا رو قورت م یمان... نشسته بودند  یو مامان ییبابا

که تا  نداختیابدار بهت م ◌ٔ کهیت هی دنینداشت، چون به محض د يباز کیکس جرات رمانت چیه یکنار مامان

 !رفتینم ادتی یعمر داشت

اما  نیرام... با هم بودن  درحال صحبت رضایو عل یهست... کردم  دایشرکتو پ يبچه ها زیم... چرخوندم  نگاهمو

 رفتم،یطرفش نم ادیز گهیبعد عقدم د... صحبت نکرده بودم  یوقت بود که باهاش درست وحساب یلیخ! پکر بود

دلم ! باهاش بد حرف بزنه ریدوست نداشتم ام... برم سمتش  دمیترسیم...  ومدیخوشش نم نیاز رام ر،یبه خاطر ام

انگار ! بامزه ش يادا و اصولها يبرا هاش،یباز یرتیغ يخانوم گفتناش، برا یابج يبراش تنگ شده بود، برا

 يزد و از رو یلبخند تلخ... نگاهمون به هم گره خورد ... نگاهمو احساس کرد، سرشو بلند کرد  ینیسنگ

 ...بلند شد و رفت شیصندل

 افسانه به خودم اومدم يصدا با

 ... يناز شد یلینفس خ يوا-

 :مزدمو گفت يلبخند
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 !بال يخوشگل شد یلیخودت هم که خ... ممنون -

 !ممنون-

 :طرف خودمو دم گوشش گفتم کشوندمش

 اون حرکت قشنگه باشه، نه؟ يبرا یفکر کنم امشب وقت مناسب... افسانه  گمیم-

 :تا بناگوش باز شد و گفت ششین

 .گهیم نویاتفاقا عماد هم هم-

 !گهیخب پس حله د-

 ...من برم با اجازه ... حالـــــــا -

 !نگفتم که االن؟-

 wc رمیدارم م! منحرف-

 واقعا؟-

 .برام دراورد و بعدش هم رفت  زبونشو

بشرو  نیواقعا اسم ا... گرم رفته بود  هیبود و با عط ستادهیخواهرش ا ةخانواد زیکنار م... افتاد  نیبه زر چشمم

 !زهیبه هم بر مویبود زندگ کینزد یچیه یچیگذاشت مادر؟ ه شهیم

 ... زمونهیهم باشه نوبت عروس و داماد عز ینوبت! خب خب-

باشه  يجمله ا نیکه انگار منتظر همچ ریام! ادم برسه بعد دیمهلت بد!خدا يا...دست و سوت بلند شد  يصدا

کم  میدیخورده که با اهنگ رقص هی... رقص  ستیوسط پ میدست تودست هم رفت! نبود يچاره ا. بلند شد عیسر

 نیهم يبرا! بشم نیو نقش بر زم نهک ریلباسم به پام گ ◌ٔ دنباله دمیترسیهمه ش م... شلوغ شد کم دوربرمون 

چسبوندم که با  ریبا ناز خودمو به ام...  خوردمیتکون م لیدو م لیم هیخودم  يفقز سرجا خوردم،یتکون نم ادیز

 :خنده گفت

 !هیلیخودمو نگه داشتم خ نجاهمیتا هم... نکن دختر -

  رقصمیمن فقط دارم م-

 :گوشم گفت کنار

 !تشنه ترم نکن جقله-
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هم پشت سرهم پخش  گهیچندتا اهنگ شاد د...  دمیدستهامو تودستهاش گذاشتمو خند... رفت  یلیو یلیق دلم

 :اومد که گفت یج يد يصدا! چراغها خاموش شد و رقص نورها روشن شد ◌ٔ دفعه همه هی نکهیتا ا... شد 

 ...وسط  ادیه بعاشق یحاال هر ک-

 !اهنگش واقعا دو نفره بود...  دیبه دورم حلقه شد و منو به سمت خودش کش ریام يدستها

 تو رو از کدوم خاطرم کم کنم((

 از هرشبم دور شه رتیتصو که

 ))کُشـــهیشب م هیمنو تواتاقم ...تو يایبا رؤ يصحنه ساز نیهم

 ...وار قلبش رو حس کردم  وانهیتپش د... ستبرش گذاشتم  ◌ٔ نهیرو س دستهامو

 یکه کنار من نیفقط حدس ا((

 کنهیفاجعه م یزندگ نیا تو

 ))کنـــــهیتو له م ادی ریمنو ز...رسمیهر خاطره از تو که م به

 ...گذاشت میشونیرو پ شویشونیکرد و پ کیسرشو بهم نزد اروم

 خورمیشکست م يبه من برنگرد((

 کشمیتو درد م ینباش کنارم

 ))از فکر تو کم بشم تونمینم... توئه  ضیکه مر یزندگ نیا تو

 ...بازدم نفسش مثل کوره داغ بود...  دینفس کش قیبه سمت گردنم برد و عم سرشو

 کنهیمنو عطر تو وسوسه م((

 کنمیکه هواتو بغل م نیهم

 ))کنمیصداتو بغل م نجایمن ا...یکُشیاونجا منو تو سکوت م تو

 ...مورمورم شد ...  دیگوشم کش ◌ٔ رو الله لبهاشو

 رسهیاز تو به من م یاحساس هی((

 کنهیهرروزمو مبتال م که

 ))کنهیدر خونه رو،رو تو وا م... روز  هی یدست من،دست خال بگو

 ...دختر یکنیم م وونهید يدار-

 ... دمیخند دمویش کش ینیمو به ب ینیب
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 تو رو از کدوم خاطرم کم کنم((

 از هرشبم دور شه رتیتصو که

 کُشـــهیشب م هیمنو تواتاقم ... تو  يایبا رؤ يصحنه ساز نیهم

 یکه کنار من نیحدس ا فقط

 کنهیفاجعه م یزندگ نیا تو

 ))کنـــــهیتو له م ادی ریمنو ز...  رسمیهر خاطره از تو که م به

 )حدس- گروه سون(

 :گفت طنتیبعد در گوشم با ش د،یبا عشق بوس مویشونیپ

 !ادامه دارد-

** 

گفتم که  ریدم گوش ام...  کردیدوشهامه، کف پاهام درد م يکوه رو هی کردمیبودم که احساس م دهیرقص اونقدر

که  یشربت. گرمم شده بود...  میرو مبل نشست گهیبا همد! نبود یراض ادیهرچند ز. خسته شدم اون هم قبول کرد

 ...دیاخت و موهامو بوسم اند شونهدستهاشو دور  ریام...  دمیبود برداشتم و تا نصفه سر کش زیرو م

 ...ها  يترکوند-

 !انگار لمس شده نییپاهام از مچ به پا! نگو يوا-

 ...خدانکنه نفسم -

فکر کنم همه متوجه . کنه يابرو دار تونستیمردم هم نم يالاقل جلو...  زدیمهمونها دور م نیداشت ب نیزر

 يو لبخند به لحظه از رو دیچرخیم ریبرعکس مامانم که مثل پروانه دور من وام! وصلت مخالفه نیشدن که با ا

االن دلم براش تنگ  نیاز هم شد،یم تنها یلیمن خ یاما با عروس...دونستمیخوشحال بود، م...  شدیلبش محو نم

 !شده بود

خواهر  هیدلت  یوقت... پدر  شهیبرات م ،یشیمحتاج محبت پدر م یوقت... بشه مادرت  اتیدن ◌ٔ همه یوقت

پس ... برادرت  شهیم خواد،یدلت برادر م یوقت... دوستت  شهیم ،يخوایهمدم م یوقت... خواهرت  شهیم خواد،یم

 !سخته یلیخ... یازش جدا بش يشبه بخوا هیسخته که 

 ر؟یام-

 ر؟یجون ام-
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 :مو تو انگشتم چرخوندمو گفتم حلقه

 براش سخته؟ نقدریا یعنی سته؟یما وا شیپ ادیلحظه هم ب هی خوادیمامانت نم...  گمیم-

 :گوشم گفت دم

 بهمون زهر بشه؟ ول کن ترخدا  مونیبگه، بعد شب عروس زیچ هیما  شیپ ادیب خوادیدلت م-

 ...اخه -

 !نمیبخند بب... اخمم نکن ... خواهشا ...نفس جان -

 !بدتر بود هیزدم که از صدتا گر یزورک لبخند

 ... زیوس و داماد عزبه عر کیتبر-

دست مهسا رو ! شنگول بود بیعج یمان...  میبه احترامشون بلند شد. دمیرو د یچرخوندم و مهسا و مان نگاهمو

 !وحشت کرد یاحساس کردم مان. خودم شیپ دمشیگرفتم و کش

 !فتمیبود ب کینزد! وونهیارومتر د-

 !ه؟یخبر...  یکنیم يدلبر یمان يبرا يدار يامشب بدجور... ناقال -

 :نازك کرد و با عشوه گفت یچشم پشت

 م؟یچه کن...  گهیخب د-

 :انداخت و گفت یبه مان ینگاه

 !هوامونو داشته باشه شتریب دیبه بعد با نیباالخره از ا-

 هوامونو؟-

 :گفت یخاص جانیبا ه یمان...  دنیخندیهردو م.. . دیو مهسا چرخ یمان نینگاهم ب یگنگ با

 ...براورده شد  باالخره ارزوش-

 :گفتم يمهسا رو گرفتم و با ناباور يدستها... درجه ش باز شد  نیتا اخر چشمام

 مهسا؟-

 گرفت نییپا سرشو

 گه؟یراست م یمان... منو نگاه -

 :بود گفت شیکه بغض هم قاط يشاد يصدا با

 !اره-
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 هاشو گرفتم شونه

 ... یعنی-

 :تکون داد و اروم گفت سرشو

 !حامله م-

با تمام وجودم، ... بغلش کردم  اطیو با احت دمیکش يخفه ا غیج... تو دلم  ختنیر يعالمه شاد هی ییهوی انگار

 ... یچقدر تو بزرگ ایخدا 

 ؟يدینباش؟د دیگفتم ناام يدید. دلم، قربونت برم زیعز-

 خودم جداش کردم و صورتشو با دستهام قاب گرفتم از

 ...ان مهسا مامان کوچولو، مام... من فدات شم  یالله-

  دیخند

 چند وقته؟-

 :و گفت دیشو باال کش ینیب

 !دمیخودم هم امروز صبح فهم...سه هفته و پنج روز -

 خاله قربونش بره یالله-

 :تا بناگوش باز بود گفتم ششیکه ن یبه مان رو

 !بچه يبابا  کیتبر-

 :به غبغب انداخت و گفت يباد

 !ممنون خاله خانوم-

 !چه خبره؟ نجایا هم به ما بگه یکیبابا -

 :گرفتم و با ذوق گفتم رویام يبازو

 ...دار شدن  ین یدوتا ن نیا-

 :رو دوستانه بغل کرد و گفت یبعد مان یاول تعجب کرد ول ریام

 ...مهسا خانوم گمیم کیبه شما هم تبر... پسر، مبارك باشه  کیتبر-

 :و گفتم دمیلپشو کش... شکر کرد  ریگل انداخته از ام يبا لپها مهسا

 ییمهسا يکامل کرد مویامشب شاد-
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 !شب عمر من شد نیتر ییایو رو نیتو هم قشنگتر یشب عروس-

 قیمثبت بهم تزر يانرژ یتر؟ کل یعال نیخبر از ا! شدنیداشتن بابا و مامان م یمهسا و مان. خوشحال شدم واقعا

. دنیرقصیکنار ما م یمهسا و مان... رقص  ستیتو پ میدوباره برگشت یگرفتم و با مهسا ومان رویدست ام... شد 

دستهاشو مثل حصار دو طرف بدن . بودحواسش به مهسا  ◌ٔ هم همه یبود، مان اطیمهسا با احت يحرکتها

 يریبه بعد چقدر بهش سختگ نیاز ا یمان دونستمیچون م! خدا به داد مهسا برسه! خانومش نگه داشته بود

اروم رفتم سمتشو با خودم ...  افتمیکه خوبه، نه؟ سرمو چرخوندمو مامانو  یشکل نیا يها يریاما سختگ کنه،یم

... هم اومدن  ییو بابا یچند لحظه بعدش مامان. اروم و باوقار بود خودشرقصش هم مثل  یحت...اوردمش وسط 

 ...ریاومد سمتمو دستمو گرفت و گذاشت تو دست ام عیسر یمامان ی، ول دمیخورده تانگو رقص هی ییبا بابا

 ؟يدار کاریشوهر منو چ... دختر حواست به شوهرت باشه -

 ...قلمبه  یمامان نیاز دست ا! خنده ریزدم ز بلند

** 

 بابا ترکمیدارم م. جاندارم گهید! بسه ریام-

 دهنم يجوجه بهش بود گرفت جلو کهیت هیکه  چنگالو

 ... یکی نیهم!شهیاخر--

 :گفت طنتیش با

 !خورمتیخودم م... ياگه نخور-

با ... ابدار گرفتم  شگونین هیاز بازوش . به زور قورتش دادم! جوجه رو چپوند تو دهنم عیهم سر ریام...  دمیخند

 ...دیهم فشار داد و بازوشو مال يخنده چشمهاشو از درد رو

 !دختر يبازومو سوزوند! سوخت نفس-

 ...به خودم دادم و دور دهنمو با دستمال پاك کردم یتکون

 !دلم خنک شد! حقته! اهان-

 :لب با حرص گفت ریز... افسانه خشکش زد  يبرداره سمتم که با صدا زیخواست خ ریام

 !اگه گذاشتن-

 ...!ها  دیگذرونیخوب خوش م-

 ...شد  کیبا خنده بهمون نزد افسانه
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 .اونطرف دییایب دیاگه شامتونو خورد... برن  خوانیاومدم بگم مهمونها کم کم م-

 :خورد و گفت قلپ نوشابه هی ریام

 مایما با خانوممون تنها باش دیذارینم قهیدق هی-

 :کرد و گفت ینچ نچ افسانه

 !يخونتون، اونوقت ازاد يریم یخورده صبر کن هی نکارهاست؟یا يجا نجایاخه ا-

 :رفتمو رو به افسانه گفتم ریبه ام يغره ا چشم

 .میایافسانه جان شما برو ما هم م-

 :گفتم ریبلند شدمو رو به ام... گفت و رفت  يا باشه

 ..پاشو ریام-

 تعادلم بهم خورد و افتادم تو بغلش...  دیکش دستمو

 ...حاال  دیکجا؟ بود-

 .میباش دیما با. برن خوانیمهمونا م! زشته ریام-

 .يکه شما بدون شوهرت بر نهیزشت ا-

 :ش گذاشتم وگفتم نهیدستهامو رو س! در سر داره یشوم تیچه ن دمیفهم... زل زد به لبهام  وبعد

 ...نه ریام-

 ...داد باال  ابروشو

 !اره... بگم  دیبا یول... شرمنده -

قاب عکس  يرو...  رمیتحر زیم... کمدم ... تختم ... نورم  زیم. دور اتاق خوابمو از نظر گذروندم دورتا

 :بابا رو لمس کردمو گفتم ةقاب عکسو برداشتم و با دقت نگاهش کردم، چهر... مکث کردم  مونیخانوادگ

 ...کاش !ينکرده بود انتیکاش به مامان خ... بابا  يکاش نرفته بود-

 ...گفتم  یصورتم گرفتم و باصدا لرزون يعکس رو جلو قاب

 !نفست عروس شدها.. عروس شدم، نگاهم کن  ن،یبب... لباس عروس تنم کردم  ییبابا... بابا  يکاش زنده بود-

 ؟ينفس مامان؟ کجا موند-

 ...فعال...  کنهیمامان داره صدام م-
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 کردیبود و مهربون نگاهم م ستادهیا ریمامان کنار ام. رفتم رونیاز اتاق ب... گذاشتم  زیم يو رو  دمیبوس عکسشو

منو از ... موهامو نوازش کرد ! ه بغضم نترکهخودمو نگه داشتم ک يجلو یلیخ. به سمت اغوشش پرواز کردم... 

 ...صورتمو غرق بوسه کرد دم،یبوسدستهاشو ... نمناکش نگاهم کرد  يخودش جدا کرد و با چشمها

 جون مامان، نفس مامان... مامان  زیعز-

 ..مامان اگه تا به امروز ناراحتت کردم-

 رو لبم گذاشت دستشو

 ترمدخ میراض... مامانم  میمن از تو راض-

 :گذاشتو گفت ریتو دست ام دستمو

... نذار دلش بشکنه ... دخترو دارم  هی نیمن فقط هم! نهینذار غم تو دلش بش! جان ریام سپرمینفسمو به تو م-

 ترخدا مواظبش باش... به تو بسپرم  خوامیم مویزندگ ◌ٔ امشب من همه

 :گفت تیبا قاط ریام

 !زارمشیرو چشمهام م... جون  دیراحت ناه التونیخ-

 ...ریرد شدم وبعد ام رشیاول من از ز... زد و رفت و قرآن رو اورد  ینیلبخند غمگ مامان

 :دستمو گرفت و گفت ریام...  دیراه افتاد بغضم ترک نیکه ماش نیهم

 ش؟ینینب گهیمن، مگه قراره د زیاخه عز-

 !خب شهیدلم براش تنگ م-

...  یحرف بزن یهرروز باهاش تلفن ش،ینیو بب يایب یتونیماما تو هروقت که دلت بخواد ... خانومم  دونمیم-

 هوم؟

 يصدا دنیبا شن.. . میدیرس یک دمیاصال نفهم... کردم  هیبند گر هینبود که، تا دم خونه  میحرفا حال نیمن ا اما

 م قطع شد هیگر ریام یعصب

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا-

دم در خونه مون، کنار  نیرام... به روبرو نگاه کردم ! که فکر کردم از جا دراومد دیرو کش یترمز دست یهمچ

با اخم  ریا م... ادیب شیبگو مگو پ نشونیب خواستمینم... شدم  ادهیباز کردمو پ نویدر ماش... بود  ستادهیا نشیماش

 ...کردینگاهش م یترسناک

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا نیرام-
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 ...اومد سمتم اروم

 ...بهت بدم نویفقط اومدم ا-

 "انه؟ی يدیاجازه م یعنی"...  ریکه به سمتم دراز شده بود نگاه کردم و بعد به ام ییکادو ◌ٔ جعبه به

 !گهید ریبگ-

 کادو رو از دستش گرفتم... دلشو بشکنم  ومدیاما دلم نم ست،ین یراض ریام دونستمیم

 .يخواهر یخوشبخت بش-

حرکت انداختش تو  هیشد و کادو رو از دستم گرفت و با  کمینزد ریام... ت شد و رف نشیسوار ماش عیسر بعد

 ...یاشغال

 ؟یکنیم یچرا همچ ریام..إ-

 !بچه پررو! حقش بود-

که پامو تو خونه گذاشتم نه نگاهش کردم  یتا وقت... رومو برگردوندم و راه افتادم  یبا ناراحت! گهیش زور م همه

رو  دمیدست کش... هم بعد من وارد شد  ریام... وارد اتاق خواب شدم  عیسر... کلمه باهاش حرف زدم  هینه 

 ...گره ها رو باز کنه اخه  نیا خوادیم یحاال ک... موهام 

 موهاتو باز کنم؟ يسنجاق ها-

 ...نازك کردم براش  یچشم پشت

 !الزم نکرده-

دست به کار شدم و اول  عیسر. تخت ول کرد يز کرد و خودشو روبا ونشویپاپ... زد و سرشو تکون داد  يلبخند

 ! شده بود نایرو داشتم که ب یینایحال ناب... ها رو از پلکم جدا کردم  یازهمه مژه مصنوع

 !چشمهام چه سبک شد... را حت شدم !شیاخ-

! ه سنجاق خالص کردمعالم هیاز شر  یموهامو با هزار بدبخت. انگار پوست انداختم... صورتمو پاك کردم  کل

حاال نوبت ! خب صورتم تموم شد...موهام بردم و پوست سرمو ماساژ دادم  نیدستمو ب...  کردیکل سرم درد م

 ...از رو تخت بلند شد و اومد سمتم  ریلباسو باز کنم؟ ام يبندها يحاال چطور... بلند شدم ... لباسه 

 ...بزار کمکت کنم -

 ...ستادمیروبروش ا يلجباز با

 !خوامینم-
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 !برگرد نفس-

 !خوام...یم...ن-

 نه؟ يخواینم-

 !نه-

 !باشه-

 ...گرمشو رو کمرم احساس کردم  يدستها

 من  ریام-

 مژه هاش نگاهم کرد ریز از

 !نهیهم یقهر باش یتا وقت-

 :گفت اروم

 ؟يقهر-

 ... رسمیباشه بعدا به حسابش م!کردم؟یخرابش م مویامشبو،شب عروس دیبا چرا

 نه-

 پس ادامه دارد؟-

چشم تو ...  رفتیم نییباال پا جانیش از شدت ه نهیس ◌ٔ لباسشو گرفتم، قفسه ◌ٔ قهیباال بردم و  دستمو

 ...پر از خواستن ... بود  ازیپر از ن... منتظر بود ... قرار بود  یب! چشمش دوختم

** 

 ؟یخاموش کن گارتویس شهیم ریام

 ...کرد  نگاهم

 چرا نشه؟! چشم-

. فروختیپسربچه افتاد که داشت فال م هیچشمم به ...  رونیپرت کرد ب گارشویس دویکش نییپا نویماش ◌ٔ شهیش

. که خوشبختانه هم اومد رم،یگیما حتما ازش فال م نیسمت ماش ادیبا خودم گفتم اگه ب.. جانم، چقدر ناز بود  يا

 ...کردینگاهم م انهمعصوم شیدرشت قهوه ا يبا چشمها...  نییرو دادم پا شهیش عیسر

 ؟يدیفال م هیبه من -

 ...دستمو رو فالها گذاشتم ... زد و فالها رو گرفت سمتم  یبرق چشمهاش
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 خودت برام بردار-

 کج کرد سرشو

 چشم-

 که خونسردانه به چراغ راهنما زل زده بود ریکردم به ام رو

 ؟يپول خورد دار ریام-

 ؟یچ يبرا-

 فالتون... بفرما خاله -

  ریزدم و دوباره برگشتم سمت امبهش  يلبخند

 !گهیفال د يبرا-

 :گفتم دمویکش یپوف... دراورد و گرفت سمتم  يهزار هیکتش  بیج از

 که خودم داشتم يهزار-

 نهیپول خوردم فعال هم-

 ...زمزمه کردم و برگشتم سمت پسره  یلب بداخالق ریز

 خوشگل پسر ایب-

 :و گفتم دمیلپشو کش... به دلم نشسته بود  بیعج

 ه؟یاسمت چ-

 ...  یعل-

 پولمو بهم برگردوند یپولهاشو دراورد و باق بشیج از

 پولتون ◌ٔ هیهم بق نیا-

 ممنون-

 شو بامزه تر کرده بود افهیجلوش ق فیرد ةدندون افتاد... زد  یضیعر لبخند

توله  خوامینم"برگشت بهم گفت  "يخوایفال م"شما گفتم  ییجلو نیاالن به ماش...  یمهربون یلیشما خ-

 !"سگ

 :و گفتم دمیلپشو کش گهیبار د هی! نهییها شعورشون پا یچقدر بعض... گرفت  دلم

 نداره خاله  یاشکال-
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 خداحافظ...  دونمیم-

 .ارمیب ایبه دن یشکل نیپسر ا هیکاش من هم ... و بامزه بود  نیریچقدر ش. رفت  عیسر وبعد

 !گهیرفت د... رو بده باال نفس  شهیش-

 :رو باال دادمو با ذوق گفتم شهیش

 چقدر ناز بود؟ شیدید ریام-

 ...تو دنده و حرکت کرد  زد

 ؟یک-

 .بود لهیت هیچشمهاش شب ،یاخ...  گهیپسر فال فروشه د-

 !دمشیند-

 ر؟ینه ام. بشه یشکل نیما ا ◌ٔ کاش بچه-

 :ت دوباره گفتمسکو قهیبعد چند دق! نگفت يزیزد و چ پوزخند

 ر؟یام-

 :به جاده گفت رهیخ

 هوم؟-

 ؟يتا حاال به بچه فکر کرد-

 ...با تعجب نگاهش کردم ... خنده  ریزد ز بلند

 خنده داشت؟-

 :خنده گفت نیب

 !چند روز بگذره، بعد حرف بچه رو بزن هیبزار الاقل -

 ...بود که نیفردا؟ کال منظورم ا نیمگه من گفتم هم..! وا-

 .نفسم يتو هنوز خودت بچه ا-

 :شدم و گفتم زیخ مین یصندل رو

 !سالمه ها 23کجام بچه ست؟ -

 ...شرکت  نگیتو پارک دیچیزد و پ راهنما

 .حرفا زوده خانومم نیا يسالته، اما هنوز برا 23شما ... بله -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ١٢٨ 

 !شهیسالت م 31داره  ؟یاما خودت چ! باشه من بچه-

 ...و کامل برگشت سمتم دیرو کش یدست ترمز

 حاال االن مشکل کجاست؟ سر سن من؟-

 :اخم گفت با

 !هم رینخ-

 ؟یپس چ-

 !یچیه-

 ...درهارو قفل کرد  ریشم که ام ادهیحرص کمربندمو باز کردم و خواستم پ با

 .بازش کن-

 ...یکنیزود قهر م! يبچه ا يدید-

 نگاهش کردم زیت

 ...کنمایملهت  زنمیبه من نگو بچه، م نقدریا ریام-

ش که  نهیبه س دمیکوب فمیبا ک... شد  شتریحرصم ب... وقت نخنده  هیمحکم به هم چسبونده بود که  لبهاشو

 :دستهاشو برد باال گفت

 ...که یستیاصال شما بچه ن! میتسل میتسل-

 :به خودم گرفتم و گفتم يا روزمندانهیابرومو باال دادمو حالت پ هی

 !اها حاال شد-

 ... یخورده خردسال هیکه، فقط  یستینه بابا بچه ن-

 :گفتم دمویکش غیج نیاز تو همون ماش... شد و رفت  ادهیپ عیبعد سر و

 !زارمتیزنده نم! ــــــریام-

** 

 دمویکش یدستش بود، پوف ریحواسش به کاغذ ز ◌ٔ نگاه کردم که همه یبه هست. نداشتم ویکار چیه ◌ٔ حوصله

 :گفتم

 ؟یسته یرفت دیع دیخر-

 ...که غرق کارش بود جواب داد همونطور
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 ؟یتو چ...  میبر رضایقراره اخر هفته با عل یولـــــ... نه هنوز ... اوممم -

 ...چونه م گذاشتم  ریز دستمو

 .میکرد شیکی مونیعروس دیبا خر-

 !گهیخب، پس حله د-

 اره-

 شده عروس خانوم؟ یچ...  ایستیامروز سرحال ن-

 :گفتم دمویکش زیم يرو انگشتمو

 ؟یگیسوال ازت بپرسم، راستشو م هیاگه -

 !اره، چرا دروغ بگم؟-

 :کردم و گفتم یکوتاه مکث

 بچه گانه ست؟ یلیخ...حرکات من ... به نظرت -

 ...سرشو بلند کرد دویخند

 بهت گفته؟ يزیچ یچطور مگه؟ کس-

 حاال تو اول جواب بده-

 ...نشست شیو رو صندل دیاز کار کش دست

 !طونهیشرو ش یلیخب کودك درونت خ یول.. . یتسیبچه ن-

 ؟يازدواجت مثل من بود لیتو هم اوا ،یهست گمیم-

 ؟يچطور یعنی-

 :جلو دادم و گفتم لبمو

 !يبچه بخوا...  یمثال هنوز دو سه روز ازدواجت گذشته، ول... مثال ... بگم  يچطور دونمینم-

 :و گفت دیخند ينخود

انگار همه ! خودت یحت ،یداره، خونه، زندگ یبرات تازگ زیازدواج همه چ لی؟اوایدونیم. اره...  يراستشو بخوا-

. یزندگ هیبه ... مرد  هیبه  يمتعهد شد ،یشیم تیاز زندگ يدیجد ◌ٔ مرحله هیوارد ... کرده  رییبرات تغ زیچ

هوس بچه  ،ینیبیرو م گهینفر د هی ◌ٔ بچه...  یتجربه کن زویهمه چ خوادیدلت م...  یستیخودت ن يبرا گهید

که تو  يدار ییها تیمحدود يسر هی نحالیاما خب باا... شترهیب طنتاتیش...  ادهیحوصله ت ز... یکنیم
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پخته تر  ،یشیارومتر م یکنیعادت م دتیجد یو به زندگ گذرهیخورده که م هی...  یولـــــ ،ینداشت تیمجرد

مهم تر از  يزهایچ ینیبیچون م! رهیگیمخودت خنده ت  ادیم ادتیکه  جتوازدوا لیاوا يها طنتیش...  یشیم

 یلیمادر بودن سخته، خ! ینیبیبچه رو م یچون فقط بچگ خواد،یدلت بچه م یگیاالن م! هست طنهاتمیاون ش

 ... يهاش اصال فکر نکرد یتو به سخت دمیمن قول م...  یداشته باش شویامادگ دیبا! سخته نفس

 !شترهیقشنگ معلومه تجربه ت از من ب... ها  یزنیباحال حرف م یلیخ-

 .تجربه ست نفس خانوم هی یزندگ ◌ٔ هر لحظه-

 !یگیکامال درست م-

 :کرد و گفت یساعتش نگاه به

 میپاشو بر. گرسنه ش باشه یلیفکرکنم کودك درون تو هم خ... که من گرسنمه  هیاالن هم لحظه ا-

 !فتادهیبخور تا شکمت هم از کار ن ییغذا هی میالاقل بر ،يامروز که اصال کار نکرد. يغذاخور

 ...و بلند شدم دمویکش يا ازهیخم

 ...کنهیشوهرم جام کار م-

 ... رونیافسوس تکون داد و رفت، من هم پشت سرش راه افتادم و از اتاق زدم ب ياز رو يسر

 ... يچه کرد نمیبزار بب.. .خانوم  دیناه یراه انداخت ییچه بو-

بوشو با تمام وجودم ! جاافتاده و خوش عطر مامانکم چشمهام برق زد ◌ٔ مهیق دنیقابلمه رو برداشتم و از د در

 ...دمیبلع

 !ها یناخونک نزن-

 چشم بانو-

 ...نشستم  زیقابلمه رو گذاشتم و پشت م در

 ؟یمادر شوهرت رفت یدنیددیچه خبرا؟ ع-

 !شده که برخوردش باهام بهتر شده یچ دونمینم! اره-

 !خب خدا روشکر-

 !ارامش قبل طوفان باشه ترسمیم-

 :گفت ختیریم ییهمونطور که تو استکانها چا مامان
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اگه هردوتون گذشت داشته  یاختالف هست، ول شهیعروس و مادر شوهر هم نیب! باف نباش یمنف نقدریا-

 ادیتو بهش اعتماد کن، احترامشو نگه دار، هواشو داشته باش، بزار اون از تو . دییایراحت تر باهم کنار م دیباش

 !رهیبگ

 ...بگم واال  یچ-

 پاشو مادر... شتونیپ امیمن هم االن م. ها رو ببر ییچا نیپاشو ا-

 ...کنارش نشستم! کردیصحبت م لشیداشت با موبا... ریام شیرو از دستش گرفتمو رفتم پ يچا ینیس

 !میما نمک پرورده ا! مهندس دیارد اریاخت-

-... 

 هست؟ یحاال ک-

-... 

 ...یشو گذاشتم رو عسل ییچا

 بگم؟ یواال چ-

-... 

 !ه؟یچه حرف نیا! بابا نه

-... 

 کجا هست حاال؟. مییایچشم، م... چشم -

-... 

 ...میشیمزاحم م... اره بلدم . اها، اها-

-... 

 خداحافظ. قربانت-

 ... زیرو گذاشت رو م یگوش

 بود؟ یک-

 .يکرد یهمون که لوگوشونو طراح... کاتا  ◌ٔ عامل کارخونه ریمد! مهندس سالور-

 ...باال دیابروم پر هی

 گفت؟یم یچ...خب -
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 !گرفته یمهمون هی! پنجشنبه شب دعوتمون کرد يبرا-

 ؟يتو هم قبول کرد-

 ...اوهوم -

 !جمیهو نجایمن ا یعنی! دراومد کفرم

 ادیمهمون برامون ب دیشا! امیمن نخوام ب دیشا ؟ینظر منو بپرس دینبا-

 :گفت يطرف خودشو با خونسرد دیکش لویاج ظرف

 !يایم-

 ؟یکنیم کاریچ امین-

 !بحثو ادامه نده لطفا نیهم ا گهید! يایتو هم با من م رم،یمن م-

 ایب کردمیم يکار نیحاال اگه من همچ... مامان متوجه بشه  خواستمینم. اومدن مامان نتونستم جوابشو بدم با

به مهسا قول دادم که  ریاز طرف خودمو ام... بود به خدا  شیپ ◌ٔ هفته نیهم! نداختیرا ه م یچه قشقرق نیبب

اخرش . باهام جرو بحث کرد یدادم کل قولاما تا اقا متوجه شد که از طرف خودش هم ... نمایس میباهاشون بر

 ...هم نه خودش اومد نه گذاشت من برم 

خروار  هیاما  مینبود شتریسه نفر ب نکهیبا ا. برعهده گرفتم ییمامان، شستن ظرفهارو به تنها ةاز شام خوشمز بعد

اخراش  گهید. مشغول گپ زدن بودن، من هم مشغول ظرف شستن ریمامان و ام... ظرف جمع شده بود 

شدم،  اتاقم یو راه دمیهم به سرو گوش اشپزخونه کش یدست هی! ستمیراست با تونمینم کردمیاحساس م

 ... دهیبابامون بهمون ارامش نم ◌ٔ جا مثل اتاقِ خونه جیه م،یچرا ما دخترا ازدواج هم که بکن دونمینم

دست نزده  یچیخوشحال بودم که مامان به ه! نورم بود زیم يزده بودم هنوز رو شیکه پنج ماه پ ياتود نیاخر

اتاق اونقدر از دست  نیهم يدعوام شد و من تو ریکه با ام يبه روز دیذهنم پرکش. دادم هیتک رمیتحر زیبه م... 

برادر  هیمثل ...  شمیاومد پ نیرام...  دمکردم که خوابم برد و بعدش هم تب کر هیرحمانه ش گر یب يحرفها

 !چقدر دلم براش تنگ شده بود...  نیرام!شده بود یرتیبرام غ یواقع

خورده  هی...  رونیدکور اوردمش ب يم و از توزدمو دستمو دراز کرد يلبخند. افتاد یقیموس ◌ٔ به جعبه چشمم

 ...بلند شد  نشیاما دلنش فیضع نگید نگید يصدا... نگاهش کردمو بعد اهرمشو چرخوندم 

 اتاقت تنگ شده بود جقله؟ يدلت برا-

 :جعبه رو از تو دستم دراورد و گفت... سرمو تکون دادم  دمویکش یقیعم نفس
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 کادوئه؟-

 اره-

 ...جعبه رو تو دستش چرخوند  دویکش نییلبهاشو پا گوشه

 از طرف؟-

 !نیرام-

 :زد و گفت يصدادار پوزخند

 ساختمون شرکت بهت داد، اره؟ يهمونه که اون روز جلو نینکنه ا-

 !يحاال هم بدش من تا خرابش نکرد...اره -

 :رو بهم داد و گفت جعبه

 ... گهید میاماده شو بر... واس خودت  ایب-

و از طرف  یو مهسا و مان ییو بابا یمامان ◌ٔ از طرف من که خونه. زود تموم شد یلیخ دمونیع يدهایو بازد دید

 يها لیهمه فام هیبق! خاله ش هم خدارو شکر مسافرت بود.میافسانه و تنها عموش رفت ◌ٔ هم که خونه ریام

 ومدنیم دیع دیبازد يما هم برا ◌ٔ خونه ارب نیاول يبرا نکهیاز ا! میشد الشونیخ یما ب گهیبودند که د 3و2درجه 

 ...کردم  ییرایمهمانها پذ ◌ٔ نحو از همه نیکه تونستم به بهتر ییذوق داشتم وتا اونجا... خوشحال بودم 

شرکت  تیکفش کرده بود که به خاطر موقع هیهم پاشو تو  ریام! پنجشنبه شب هم شده بود قوزباالقوز یمهمون

 !گذرهیکه اصال بهم خوش نم دونستمیم یمن هم ناچارا قبول کردم، ول! میبر دیو بچه ها هم که شده با

تنم  کسیکامال ف. دمیبود رو انتخاب کردم و پوش یرنگ خوش دوخت یلباسم که کت وشلوار طوس نیتر دهیپوش

! بپوشونمش یش باز بود که با دستمال گردن تونستم تا قسمت قهیخورده  هیفقط ... دوستش داشتم ... بود 

 یعنیبه خودم برسم،  ادیز خواستمینم... محو و ساده  شهیهم مثل هم شمیارا...ام هم با اتو صاف کردم موه

 !دیرژ قرمز که با رنگ دستمال گردنم هماهنگ بود به اتمام رس هیکارم با  تیدرنها! نداشت یلیدل

 !شدها رینفس؟ د-

 ... گهیلفتش داده بودم د يادیفکر کنم ز! و کالفه بود یعصب صداش

 ...اومدم -

رفتم  رونیو قرمزمو از رو تخت برداشتم و از اتاق ب یمشک یورن فیک. سر کردم رمویو شال حر دمیمو پوش مانتو

... 
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 .میبر-

دستمال از  هی... رو نگاهش رو لبهام توقف کرد  تیکرد و در نها پمیبه سر و ت ینگاه. ستادیاومد روبروم ا ریام

 ...در اورد و گرفت سمتم  بشیج

 !پاکش کن-

 رو؟ یچ-

 !رژت رو-

 مگه چشه؟-

 ..کرد اخم

 !کنهیجلب توجه م ظه،یچشه؟ غل-

 ...سمت در دمیتوجه بهش چرخ یب

 !نداره یاز نظر من مشکل-

 !نشده پاکش کن اون رژ مسخره رو یقاط مهامیتا س! .حساسما زایچ نیمن چقدر رو ا یدونینفس خودت م-

 :با حرص لبمو پاك کردمو گفتم. دمیبرگشتم سمتشو دستمالو از دستش کش! شیاز اول نیا

 ... يزیچ هیفقط ! ... پاك شد! دییبفرما-

 ...ش نهیجلو و انگشتمو فرو کردم تو س رفتم

 ؟يدیفهم! نه من نه تو گهید ،يزد یدنیامشب لب به نوش نمیاگه بب ریبه خدا ام-

 ...دیدندونهاش غر نیب از

 !گهیمن هم گفتم باشه د ،یبار گفت هی-

 ...گفت و از کنارم رد شد يبلند)أه(

 اخه؟ يدیبار گفتن گوش م هیتو هم با  نکهینه ا-

 ...خروش برگشت سمتم  با

 !گهیبس کن د! یرو مغزم زیر هیها از صبح تا حاال  شهیم زیصبرم داره لبر ◌ٔ نفس استانه-

 :لب گفتم ریدراوردمو ز یکفش هامو از جا کفش...  رونیاز در رفت ب عیسر بعد

 ...مینر شدیش م شه؟کایم یباشه، اخرش چ نیاولش ا ایخدا-

** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ١٣٥ 

بهش گفت که  ریاومد سمتمون و ام یکلیمرد ه هینگه داشت ،  کیش یلیخ يالیو هی يجلو نویماش ریام

نبود، اما  یبزرگ يالیو...  میشد الیاروم وارد و یلیخ. باز کرد نگویبالفاصله رفت و در پارک میمهمون سالور هست

اما  یو نقل کیکوچ اطشیح. میشد ادهیپارك کرد و پ نویماش ریام. کننده بود رهیبودنش خ کیخب مدرن وش

 میاز پله ها باال رفت...  میدرست کرده بودن رد شد کیبرکه کوچ هی يکه رو یاز پل... و چشم نواز بود  بایز یلیخ

 یبدرنگ يکه کت و شلوار قهوه ا یمرد چاق و قد کوتاه الیتو و میکه پامونو گذاشت نیهم. میشد الیو داخل و

 !انتخابش نیچشم بازارو کور کرده با ا یعنی...  نبود اومد سمتمو دهیپوش

 جان؟ ریام يباالخره اومد-

 ...دست دادند  گهیزد و با همد يلبخند مودبانه ا ریام

 میکرد ریشرمنده اگه د-

 دیخوش امد یلیخ. دشمنت شرمنده جانم-

 :به من کرد و گفت ینگاه

 ؟یکنینم یرو معرف بایز يدیل نیا-

 :دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت ریام

 .هم مهندس احمد سالور شونیا... همسرم نفس -

 .بسنده کردم یخوشوقتم خشک و خال هیبه گفتن ! ومدیاز نگاهش خوشم ن نه؟یسالور ا پس

 کنمیخواهش م... دییخب، بفرما... نطوریمن هم هم-

 چه خبره اخه؟ نجا؟یجا شدن ا يچقدر مهمون؟ چطور! اووه. میشد یوارد سالن اصل همراهش

 ...اشناتون کنم  هیکه بابق امیو بعد م زارمیچند لحظه شما رو تنها م هیخب من -

 :ابروهاشو باال برد و گفت ریام

 دیراحت باش...  دیدار اریاخت-

 پس با اجازه-

قسمت  هیبه نسبت خلوت تر از بق میکه ما نشسته بود یخدا روشکر قسمت. میو نشست میکرد دایپ یخال زیم هی

 لشویالبته دل ،یاعصابم خورد بود اساس م،یکنار یمانتو و شالمو در اوردم و گذاشتم رو صندل! سالن بود يها

 !شدیموشگل م گلاخالقم خوش شدیم کیم نزد انهیهر وقت زمان عادت ماه...  دونستمیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ١٣٦ 

رو  نهیو ا دمیبه موهام کش یدست. مرتب بود زیهمه چ. دراوردمو صورتمو چک کردم فمیاز ک شمویراا ◌ٔ نهیا

 ... کنهیبا لذت داره نگاهم م دمیسرمو بلند کردم و د. احساس کردم روینگاه ام ینیسنگ...  فمیبرگردوندم تو ک

 ؟یکنی؟ نگاه م هیچ-

 ...داد  هیتک شیبه صندل نهیبه س دست

 داره؟ يرادیا... دوست دارم نگاهت کنم  ،یزنم-

 هی. چه به موقع. شد کمونیشربت نزد ینیخدمتکار با س هی... تفاوت شونه هامو باال انداختم و محلش نکردم  یب

 نیح... خنک هم بود، حالمو بهتر کرد ...من عاشق البالو بودم . البالو بود... برداشتمو و مزمزه ش کردم  وانیل

تو  ونریلیم يکه ادمها کنمیاحساس م شهیمن هم...  کردمیدور تا دور سالن رو نگاه م خوردمیم تویشر نکهیا

رو به  یزندگ خورن،یم یهاشونن، حرص الک ییکردن دارا شتریارامش ندارن، چون همه ش تو فکر ب شونیزندگ

ساده  یزندگ هین واقعا چرا؟ به نظر م! کننیهرچقدر پول داشته باشن باز هم طمع م. رنیگیخودشون سخت م

 ...افکارمو پاره کرد ◌ٔ رشته ریام يصدا... ارزه  یم قپر زرق وبر یزندگ هیبه 

 ... گهینفس جان؟ اون اخمهاتو باز کن د-

 !سکوت

 !با شما بودما... نفس خانوم -

 :گفتم چرخوندمیکه نگاهمو م همونطور

 بله؟-

 ...شد طونیش لحنش

 ؟يدیهم به ما م رتیزحمت تصو یب! ندارم ریتصو یاالن من صداتو دارم ول -

 !ندارم یشوخ ◌ٔ به خدا حوصله ریام-

 ـیم-

 ...سالور حرفشو قطع کرد يصدا

 شد مهندس رید دیببخش-

 :خودشو جمع و جور کرد و گفت ریام

 کنمیخواهش م-

 م؟یبر... خب -
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 !راه بلند شدم و همراهشون رفتمبا اک. بلند شد و به من هم اشاره کرد که بلند شم یصندل يمشتاقانه از رو ریام

** 

به اتمام  التشونویمهندس بهمان هستن، تو فالن جا تحص يمهندس فالن هستن، اقا يدکتر هستن، اقا ياقا

هم  کلیهاشون به س یلیخ ◌ٔ افهیبود که ق نجایجالب ا! فالن کارخونه تو دستشونه استیرسوندن و االن ر

صحبت  ییاروپا ◌ٔ قصد با لهجه ازهاشون  یادا و اصولهاشون خنده دار بود، بعض! چه برسه به دکتر...  خوردینم

واقعا چرا ! جنبه یچقدر ب! خودشونو فراموش کرده بودن تیاصل گانه،یتو کشور ب یبا چند سال زندگ...  کردنیم

 کنن؟یبودنشون افتخار نم یرانیها به ا یبعض

 :گوشه و اروم دم بهش گفتم هیکشوندم  رویام...بودم  ستادهیاز بس که سرپا ا شد،یماز درد داشت منفجر  کمرم

 خسته شدم نم؟یمن برم بش-

 پشت کمرم گذاشت دستشو

 شده؟ يزیچرا؟ چ-

 برم؟...  کنهیکمرم درد م-

 نمه دلم براش سوخت هینمه فقط  هی. قبول کرد یتیخورده فکر کرد وبعد با نارضا هی

 ر؟یام-

 جانم؟-

 مو مظلوم کردم فهایق

 باشما، باشه؟ شتیپ تونمیکه نم دیببخش-

 :و با خنده گفت دیکش لپمو

 ...برو خانومم  نستا،یسرپا وا نقدریبرو ا! گهیم ایچ نیبب! جقله-

امشب  یمهمون دونستمیم... هنوز سرگرم صحبت بود  ریام...  دمیکش قینشستم و چندتا نفس عم یصندل رو

 !داشتم مانیبهش ا! کنه کاریادمها بلده چ نیجذب ا يکه برا دونستمیچقدر براش مهمه و م

 ریدفعه هوس کردم زنگ بزنم بهش، ام هی. اورد یدر م يمسخره باز یبود واقعا، اگه بود کل یخال نیرام يجا

 يصدا... بعد هفت هشتا بوق باالخره جواب داد ... دراوردمو شماره شو گرفتم  مویگوش عیسر... هم که نبود 

 ... یتو گوش دیچیخسته ش پ

 بله؟-
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 :گفتم جانیبا ه... صداش تنگ شده بود  يدلم برا چقدر

 !مبارك دتیع...  یسالم داداش-

 !ومدین ییصدا چیه هیچون تا چند ثان... کنم تعجب کرده بود  فکر

 ؟يزنده ا ن؟یالو رام-

 ؟ینفس؟ نفس خودت-

 :ذوق گفتم با

 !بـــــــــــــــله-

 ...هنوز متعجب بود  صداش

 !شهیباورم نم-

 !من خود خود نفسم! باورت بشه-

 ...اخه-

 بزنم؟! ها يکرد یهوس پس گردن نکهیمثل ا-

 ...از ته دل د،یخند

 !تو هم مبارك دیع یراست ؟یکه رفت یرفت ؟يهم دار یداداش هی یگیتو؟ نم ییچه خبرا؟ کجا ؟ینفسم خوب-

 !وفا شدم یب نقدریو شرمنده که ا یخوبم، خبر که سالمت-

 ..دیخند اروم

 !ادهیچقدر سرو صدا ز ؟ییکجا یهمسر گرام چطوره؟ راست. دشمنت شرمنده-

 :گفت یبه دورتا دور سالن انداختم و ناراض ینگاه

 !کاتا ◌ٔ عامل کارخونه ریمد یمهمون میاومد-

 منظورت سالورِ؟-

 !بهشون يدیخندیم یکل ياگه بود! سوژه هست نجایا نقدریا ،یجات خال! اره-

 :و گفت دیکش ينفس اه مانند بلند...  دمیخند

 نفس؟-

 بله؟-

 ه؟یمرد زندگ ریام ؟یهست یراض تیاز زندگ-
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 ...دوختم  ریبه ام نگاهمو

 .راحت التیخوبه، هوامو داره، خ یلیهم خ ریام! بوده یعال زیتا به امشب که همه چ! خدا روشکر-

 ...شد يجد لحنش

 ...گفته باشم! و اونا دونمیاشکتو دراورده من م ایکرده  تتیاذ بفهمم يروز هیبه خدا اگه -

 برادر هیداشت، مثل  رتیغ...خوب که هنوز روم حساس بود  چقدر

 .یخواهر کوچولوت یممنون که حام...  یممنون داداش-

 !بودم شهیهم-

 ...لب زمزمه کردم ریز

 دونمیم-

 ...دمیپام خط کش يانگشتم رو با

 خواهرت؟ ◌ٔ خونه يایب يخواینم-

 ... یول! از خدامه نفسم-

 .کنمیاصرار نم! ولش کن-

 خوبه؟ ام،یهر موقع بتونم م! هیچه حرف نیا-

 ؟يندار يکار... خب  یلیخ...! خوبه -

 !باور کن نفسم ام،یگفتم که اگه بتونم م ؟يناراحت شد-

 ...تکون دادم و چندبار پشت سرهم پلک زدم تا اشک تو چشمهام جمع نشه سرمو

 ...قطع کنم  خوامیم...  کنمیباور م-

 ..شد نیغمگ صداش

 نمتیبیم... مواظب خودت باش  زم،یباشه عز-

 ...فعال -

مثال زنگ زدم تا حالم بهتر بشه، بدتر دپرس ... و بغضمو قورت دادم  دمیکش یقینفس عم. قطع کردم تماسو

اتاق خوابمو ...  خواستمیخونه رو م...خوب نبود حالم ! ارنیدوباره ب یکاشک...  خواستیدلم شربت البالو م! شدم

 دادمیکه احتمال م ییاز جام ها ینیکه با س دمیخدمتکارو د هی! خواستمیخواب راحت م هی...  خواستمیم

زوم کردم رو ! شد کیبودن و مشغول صحبت بودن نزد ستادهیکه کنارش ا يو سه مرد ریباشه به ام یدنینوش
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خدمتکار هم از ...  ریام ریبرداشتن به غ یکیهمه . نگاهش کردم  یفشار دادم و با نگران فمویک ◌ٔ دسته ر،یام

انگشت هام له  نیکه داشت ب فمویک ◌ٔ زدم و دسته یضیلبخند عر... راحت شد  المیخ. جمعشون فاصله گرفت

خود ! کنن کشیتحر انشیمراقبش باشم، چون امکانش بود که اطراف یتا اخر مهمون دیبا یول! رها کردم شدیم

 ...هنوز تو دهنم نذاشته بودم که... برداشتم که بخورم  ینیریش هی! نداشت یهم دست کم ریام

 !نجاست؟یا یک نیبب! به-

 ...ییاشنا يچه صدا! رو هوم خشک شد دستم

 ؟یخودت وانمهر؟ینفس ک-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

! خودشیخود ب!خودش بود! روم ختنیر خیسطل اب  هیانگار  دنشیبا د! زور گردن خشک شده مو چرخوندم به

مات ... اومد  ادمیچندش اور دستهاش رو کمرمو  یگرم! لبهاش بود يرو یشگیهم ختیر یهمون لبخند ب

هنوز ! یشگیهم خرفهمون عطر مز... شد  کتریبهم نزد... بلند شدم  يبدون گفتن کلمه ا کردم،ینگاهش م

مرتب و اتو  شهیمثل هم! ش نبود، عمل کرده بود ینیاز قوس ب ياثر! رو عوض نکرده بود شیفرم مشک نکیع

قدم عقب رفتمو ناباورانه زمزمه  هی. شد  کیبهم نزد...  شهیقورتم بده، مثل هم خواستیبا نگاهش م...  دهیکش

 ...کردم 

 !سامان؟-

 ..به سمتم دراز کرد دستشو

 ... نمتیبیخوشحالم که م-

بود،  شخندین هیشب شتریب! بزنم، نشد یلبخند درست و حساب هیکردم  يهرکار! من اصال خوشحال نبودم یول

 :زد و گفت یلبخند کج! بکشمش خواستیدلم م! دمیدستهامو مشت کردمو عقب کش

 م؟ینیبش-

که  دید! روبروم نشسته یاصال انگار نه انگار سامان نام. نشستم هیمن هم بعد چند ثان... نشست  یصندل يرو

 ...سکوت کردم به حرف اومد 

 ؟یبگ يخواینم يزیچ-
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 ...شونه هامو باال انداختم...  شهیمثل هم! نگاهش کردم روحیو ب سرد

 بگم؟ دیبا یچ-

 !گذاشت و موشکافانه نگاهم کرد زیم يرو دستهاشو

 کنم؟یم کاریچ نجایا...من  نکهیا ای! یخوشحال دنمیاز د نکهیا-

 !نداره یهم به من ربط یهست نجایا نکهیا! ستمیخوشحال ن دنتیاز د-

 يهنوز هم مغرور! ياصال عوض نشد-

 یالبته گالب! هست که هست يا یهنوز همون گالب گه،یمغرور؟ خودشو نم گهیزشت زالو داره به من م نیا! هه

اون شب تولد  یول... که باهاش چشم تو چشم نشم  کردمیخودمو م یتمام سع میتو دانشگاه هم که بود! تر شده

 ... شیاور ادیهنوز هم با ... 

 ... ای يتنها اومد ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 !با همسرم-

 ...گرد شد  يکاسه ابگوشت خور هی ةچشمهاش به قاعد! شد خیدلم ! اهان! بدجور جاخورد

 ؟يازدواج کرد... مگه -

 ... دید...  نهیتا حلقه مو بب زیچپمو گذاشتم رو م دست

 رسه؟یهست؟ به من م یمرد خوشبخت ک نیا... حاال ! شهیباورم نم-

 زمویام رینگاه تحق... ناقصو زدم  ◌ٔ که سکته دادیاحتمال م دیدینفر منو م هیاگه ...  گایزدم در حد الل پوزخند

 ...کوبوندم تو صورتش

 !رسهینم... تو  يکس به پا چیه! رینخ-

 ...ست پسره وانهید! خنده ریزد ز بلند

 !نه یگیم يعوض نشد گمیم-

 ...دور تو مهمونها چرخوند  هیخنده نگاهشو تکون دادو با  سرشو

 ...هنوز هم ...  یول! دمیرس رید-

 ...زیزد به م زل

 !من دوست داشتم -

 ...لطفا حرف گذشته رو نکش وسط سامان که  -
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 اون بود که پورخند زد  ندفعهیا

 که چطـ رهینم ادمی...  رهینم ادمی چوقتیه... گذشته -

 :با خشم رو بهش گفتم... دیکش ریت کمرم

 !االن ؟يتنهام بزار شهیم-

 شدیکمتر م نکاریانگار دردم با ا... بدبختمو فشار دادم  فمیک ◌ٔ دوباره دسته... خارج از تحملم بود  نشیسنگ نگاه

 !اما منو به ارزوم رسوند دینگاهش چقدر طول کش دونمینم... 

 .رمیم! باشه-

لحن  ز،یاحساس کردم خم شد رو م...بود  ستادهیا زیهنوز کنار م دم،یدیم براقشو يکفشها...شد اما نرفت  بلند

 ...داشت دیصداش حالت تهد

 ...  ستمین يشتر نهیمن ک-

 :دم گوشم گفت اروم

 !کنمیوِلت نم یول-

 المیسرگرم صحبت بود، خ... بود نگاه کردم  ستادهیا ریکه قبال ام ییبه جا عیسر.. رو کمرم نشست  يسرد عرق

 !دیراحت شد که ما رو ند

 !شب تولدو دوباره تکرار کنم خوامیم... منتظر باش -

 ...رفتنشو نگاه کردم  ریچشم بهم زدن دور شد و من فقط هاج و واج مس هیعرض  در

** 

. بود دهینگاه کردم که راحت و اسوده خواب ریبا حسرت به ام. بردیخوابم نم شدمیدنده اون دنده م نیا یهرچ

 نیپاورچ. دادیربع به سه رو نشون م هی لمیساعت موبا. تخت بلند شدم يو اروم از رو دمیموهاش کشبه  یدست

خودمو ول کردم رو ... ابم روش  وانیل هیقرص مسکن رو زدم باال  نیدوم...  رونیاز اتاق اومدم ب نیپاورچ

بره  خواستیت خودم نبود، ذهنم مدس...  شیذهنم رفت به سه سال پ... زل زدم به سقف...  دمیکاناپه و دراز کش

 !من ةبدون اجاز... 

فوق العاده باهوش، خر خون و شاگرد اول ... من بود  يکه دانشجو بودم و سامان هم رشته ا یزمان به

و من هم  میهم بود بیرق ییجورا هی! تک بود زیتو همه چ شهیهم. کالسشون، کارها و اجراهاش معرکه بود

که  يهرطور نحالیبا ا اام. پله باالترش باشم هی کردمیم یسع شهیهم! ارمیکم ب ششیاصال دوست نداشتم پ
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از خودش  چوقتیاما ه... عاشق اجراهاش بودم، عاشق عکسهاش، تابلوهاش و . دمیدیاتود ها و کارهاشو م شدیم

! دمیدیو کارهاشو م ششیپ رفتمیم شهیکه من به خاطر خودشه که هم کردیاون فکر م یول...  ومدیخوشم نم

از کالسهاشو با  يسر هی یحت.مراقبم بود... هوامو داشت ...  گرفتیمنو به حرف م! کردیبهم توجه م یالک یلیخ

کال با پسر جماعت لج ...نبود  المیخ نیاما من ع کرد،یجلب توجه من م يبرا يخالصه هر کار! داشتیمن برم

 !چرا؟ دونمینم! بودم

 ياز دوستهام برا يسر هیکه  دمیدیم یوقت! پسرها يفقط جلو یمغرور بودم ول! بود ادیخب باد دماغمم ز البته

حال سرم  نیغد بودم، اما در ع... سرکش بودم . خوردمیافسوس م کننیم يجذب پسر مورد عالقه شون هر کار

 .به کار خودم گرم بود

 شیحال یول اد،یمن از تو خوشم نم ...که بابا  فهموندمینامحسوس بهش م یلیسمتم خ ومدیدفعه که سامان م هر

 !کنمیشجاعترش م نکارمیکه با ا دونستمیاما نم. شدم الیخ یب گهیمن هم د! شدینم

تازه چاپ شده ش  يو سرگرم نگاه کردن عکسها میدانشگاه نشسته بود ◌ٔ دوستم تو بوفه ده،یروز با سپ هی

با ... که جناب سامان خان هستن  میدیدر کمال تعجب د! گذاشته شد زمونیسه تا نسکافه رو م هویکه  میبود

از خند ه ش دلم ...  کردیم همونبود و نگا ستادهیا زیدختر کش بود کنار م یلیکه به نظر خودش خ يلبخند هی

هم  چارهیب دهیسپ! یبا من حرف بزنه، خصوص خوادیگفت که م دهیبرگشت و به سپ ییدر کمال پررو! شد شیر

پا اون پا کرد تا باالخره  نیخورده ا هی... روبروم نشست ... من موندمو سامان ! عکسهاشو جمع کرد و رفت عیسر

 ..به حرف اومد

امروز هم که ... ومدینم شیاما خب فرصتش پ... باهاتون صحبت کنم  خواستمیوقته که م یلیخ... راستش -

 .فرصته که حرفامو بهتون بزنم نیبا خودم گفتم که بهتر دمتونید نجایا

اما . به صحبتهاش ندارم يعالقه ا چیکه ه شدیمتوجه م دیم با افهیقاعدتا از ق. حوصله نگاهش کردم یب

 !و خودشو به اون راه زد دیهم فهم دیشا! دینفهم

قدر اون! نگاهش کردم نهیو من تمام مدت دست به س شیمال تیخودش گفت، از خانواده ش، از کار و وضع از

 ...دیرس شیاصل ◌ٔ گفت و گفت تا باالخره به جمله

 !من به شما عالقه مند شدم...  تشیواقع-

 ...باال  دیپر ابروهام

 !وقته یلیخ-
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و زل زد به  دیکش یقینفس عم...  چارهیهول کرده بود ب. به دندون گرفتم و چشمهام تنگ کردم نموییپا لب

 ..چشمهام 

 د؟یکنیبا من ازدواج م-

 :سرد گفتم یلیگردنمو کج کردم و خ... دمیه قاه به حالش خنددلم قا تو

 !نه-

 :خونسرد رو بهش گفتم یلیخ! دهنش باز مونده بود! رفت بدبخت وا

 هم مونده؟ يا گهیحرف د-

 !فص کتک خورده باشه هیانگار که ! شده بود یدنیش د افهیق

 چرا؟-

 چرا؟ یچ-

 :خشک شده شو تر کرد و گفت لب

 چرا نه؟-

 :پرده گفتم یو ب رك

 ...چون -

 ..هامو باالدادم شونه

 .ادیمن از شما خوشم نم-

 ...کرد یتلخ ةخند

 !دونستمیکه م نویا-

 !دیدونیخوبه که م-

 ... زیشدمو کوله مو گذاشتم رو م بلند

 !مونهینم یحرف گهیپس د-

 :اروم گفت... برم که کوله مو گرفت  خواستم

 ...منو پس نزن. نکن نکارویبا من ا! من دوست دارم نفس... من -

 :حوصله گفتم یب

 !شهیم ریبرم، کالسم د دیبا...  دیخواهشا کوله مو ول کن-
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 نطوریتا حاال سامانو ا! شده بود ضیفکش منق... کوله مو تو مشتش فشار داد ... شد  یش طوفان افهیکم ق کم

 ...دیدندونهاش غر نیاز ب. ستادیم ا نهیبه س نهیبلند شدو س... بودم  دهیند

 !تو گوشت فرو کن نویا! دارمیدست از سرت بر نم! فقط من...  یتو مال من! یمنو پس بزن ذارمینم...  ذارمینم-

 !رونیاز بوفه رفت ب عیام و سر نهیرو کوبوند تو س کوله

 شیلومتریوکتا د کردمیم یسع گهید. ومدیم ونیدر م یکیسامان کالسهارو . سه هفته از اون روز گذشت کینزد

بود که اون  بیعج! اد؟یاز سامان بدم م نقدریچرا ا دونستمیخودمم نم. شده بود شتریتنفرم نسبت بهش ب! نرم

من هم که از خدا خواسته اسه ! کردیسمتم و محلم نم ومدینم گهید. دادینشون نم یواکنش چیهم در مقابل ه

 .رفتمیو اسه م ومدمیم

پس ! خاصش شدم ياز دوستهام که از قضا سامان هم دعوت بود متوجه نگاه ها یکیتو جشن تولد  نکهیا تا

 .شدینم الیخ یاز خودش بود که ب رینشده بود؟ اصال به من چه؟ من جوابشو داده بودم، تقص الیخ یهنوز ب

 :نثار پهلوم کرد و اروم دم گوشم گفت يسقلمه ا. کنارم نشست دهیدادن به مهسا بودم که سپ امیپ سرگرم

 !خوادتایم يطرف بدجور-

 !چارهیب... سامان زل زده بهم  دمینگاهشو دنبال کردم و د رد

دور باهاش برقص،  هیالاقل پاشو ! کنهیداره نگاهت م يچطور نیبب...! گناه داره به خدا! و زنش شو نفس ایب-

 !چارهیتو کفه ب یلیخ

 !ریالل بم...  دهیسپ-

 ...دونه زد تو سرم  هی

 ؟یچ یعنی یفهمیشوهر اومده، م یقحط وونهید! گفتمیبله رو م عیتو بودم سر يمن جا! خاك تو گورت-

 :ناز کردم و گفتم سرشو

 جان؟ دهیسپ-

 ...به دستم  دیگربه سرشو مال نیزد و ع يا یانوسیاق لبخند

 ؟یبل-

 ادم پاشو برو، باشه گلم؟ نیتا نصفت نکردم خودت ع یول... تو  یتو، دوست من یمن گریقربونت برم من، ج-

 ...ش محو شد و دستمو پس زد خنده

 !یتا بترش نیبش نجایاونقدر ا! يندار اقتیل-
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خودشو خفه  یدنینا خوداگاه دوباره چشمم به سامان افتاد که داشت با نوش. نازك کرد و رفت یچشم پشت

سرگرم  میافسوس تکون دادم و خودمو با گوش ياز رو يسر! تو دستش پر بود کیپ دمشیهر وقت د! کردیم

و بلند  دمیکش یپوف! زد؟یدفعه چندم بود که بهم زنگ م دونمینم...  میعکس مامان افتاد رو گوش دمیکردم که د

کالفه به دوروبرم ...  خوردیداشت زنگ م میکماکان گوش... خلوت  يجا ایرد شدم و رفتم  تیجمع نیاز ب. شدم

درو بستم و ... شدم  شونیکیشونه هامو باالانداختم و وارد ... چاره از نبود ! بود ررسمیدوتا اتاق تو ت... نگاه کردم 

 ...جواب دادم عیسر

 جانم مامان؟-

 ...یتو گوش دیچیپ شیعصبن يصدا

 ؟يدیتو؟ چرا جواب نم ییکجا-

 ك کردمپا مویشونیدادم و عرق پ هیتک وارید به

 !خب  دیببخش-

 !فکر یب...  گهید يفکر یب-

 مامانکم دیگفتم که ببخش -

 ؟يایم یک-

 بمونم گهیساعت د هیتا  تشینها ی، ول دونمینم

 !ایاین رید! از دست تو-

 چشم مامانم-

 ه؟یکه منظورم چ یدونیم! مراقب خودت باش-

 به دورتا دور اتاق انداختم ینگاه... کردم  یگفتم و خداحافظ ییبلند باال ◌ٔ بله

 وارید ؟یاهیس نهمهیاز ا شهیاعصابش داغون نم...  وارهاشوید! خفه ست یلیخ یول. چه ساکته نجایا! شیاخ-

 نا؟یا هیچ اه،یس لیوسا اه،یس

پاهام بلند شدم و سرمو تکون  ◌ٔ رو پنجه. صورتمو نوازش داد یمیمال مینس... رفتمو پنجره رو باز کردم  عیسر

کپ ! شد رینفر اس هی ينگذشته بود که کمرم تو دستها قهیهنوز دو دق... موهام هم باد بخوره  يا البالدادن ت

اونقدر خودشو خفه کرده بود که ... داشت  رمترس ب! خمار يسامانِ با چشمها دمیبا وحشت برگشتم و د! کردم

 ...درست حرف بزنه تونستینم
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 مگه نــــــــــه؟...  یزنیمنو پـــــــس نمـــــــــــ-

 :اروم و دوستانه گفتم یلیخ نیهم يبرا...  شهیم کیاگه تقال کنم بدتر تحر دونستمیم

 ؟یولم کن شهیم... سامان -

 ...نشه  کتریش گذاشتم تا نزد نهیدستهامو رو س! نفسهاش عقم گرفت ياز بو... کرد  کینزد صورتشو

 ...بزار برم ،یکنیم کاریچ يدار یستیتوجه نم ستیتو حالت خوب ن...  کنمیسامان خواهش م-

 ...دوست دارم نفسم -

! سمت خودش و لبهاشو گذاشت رو لبهام دیبا تمام قدرتش منو کش هوی... م نگاهش کردم  دهیترس يچشمها با

لبهامو  انهینشون بدم؟ ناش یچه عکس العمل دیبا دونستمیصال نم! بهم وصل کردن یولت 220انگار برق 

به جون  فتمیخواستم با ناخونهام ب. م گرفت  هیگر... احساس حقارت کردم  میبار تو زندگ نیاول يبرا... دیبوسیم

لبهامو رها ... از درد چشمهامو بستم ! کمرم له شد...  واریصورتش که دستهامو محکم گرفت و چسبوندم به د

فکر کن نفس، فکر ... نکرده  يشرویپ ترشیب نیتا از ا کردمیم يکار هی دیاما با خوردیحالم داشت بهم م. کرد

با ! ممنوعه ش ◌ٔ تو منطقه دمیپام جمع کردم و محکم کوب يقدرتمو تو زانو امتم! ذهنم جرقه زد هوی... کن 

از فرصت ...  دیچیپیاز درد به خودش م...  نیافتاد رو زم...  دیزد و عقب کش يداد بلند! خودم گفتم نابود شد

اشکهامو ! خودشکرد و جمع شد تو  يناله ا! با پام چند بار محکم زدم تو پهلوش...  استفاده کردمو رفتم سمتش

 !رونیاز اتاق زدم ب عیپاك کردمو چند تا فحش ابدار نثارش کردم و بعد سر

 ... دمیسامانو ند گهیاون شب به بعد د از

** 

 نفس خانوم؟... نفس -

 هوم؟-

 ؟یشینم داریب-

 یدست...  کردیبود و موهامو نوازش م ستادهیباال سرم ا يبا لبخند گله گشاد ریام... چشمهامو باز کردم  یسخت به

 م سالم دادم دهینخراش يو با صدا دمیبه صورتم کش

 ؟يدیخواب نجایچرا ا... سالم خانوم -

 :گردنمو نرمش دادمو گفتم... شدم  زیخ میبه بدن خشک شده م دادم و ن یو قوس کش

 ...خوابم برد یکه ک ستین ادمی گهید دم،یدراز کش تجایمسکن خوردم و ا هیاومدم  بشید-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ١٤٨ 

 و بلند شد دیبوس موهامو

 پاشو جقله.. .تو رگ  میمشت بزن ◌ٔ صبحانه هیپاشو برو دست و روتو بشور که باهم -

... روبروش، پشت کانتر نشستم...  ریام شیسر و وضعمو که مرتب کردم رفتم پ... و بلند شدم دمیکش يا ازهیخم

 :که اماده کرده بود نگاه کردمو گفتم يبا لذت به صبحانه ا

 !فرهنگ؟ ياقا يچه کرد! به به-

 ..رو جلوم گذاشت و نشست يچا وانیل

 !مارو؟ یدست کم گرفت-

 ...خودم گرفتم يبرا يکردمو و لقمه ا نیریمو ش يچا

 ؟يچه کرد شبید نم،یخب بگو بب-

 :و گفت دیه هم مالب دستهاشو

سالور هم  شییخدا! کردم فیبراشون صحبت کردم و از تک تک بچه ها تعر یکل... تالشمو کردم  ◌ٔ من همه-

 انیاگه فقط سه چهارتاشون هم ب! کنن نیو شرکَتمونو مز انیکَرَم خودشونه که ب گهید... کر  مونویطرفدار یکل

  شهیم یو کارهاشونو بسپرن به شرکت ما عال

 !من مطمئنم. نایم-

 ... یراست-

 :دونه گردو گذاشت دهنشو گفت هی

 يخودش شرکت برا ◌ٔ داشت، البته به گفته غاتینفر اشنا شدم که مثل ما شرکت چاپ و تبل هیبا  شبید-

از من کوچکتر بود اما  یاز لحاظ سن نکهیاز اعتماد به نفسش خوشم اومد، با ا...  رعاملشهیپدرشه و خودش مد

؟ ...  ایبود خدا یچ... بود  زیچ هماسمش ... باال بود  یلیسطح اطالعاتش هم خ...  ادهیمعلوم بود تجربه ش ز

 ـیا... سامان ثابت ! اهان

اب برام اورد و داد دستم  وانیل هی عیسر ریام! تو گلوم و افتادم به سرفه دیپر ییچا دمیکه اسم سامانو شن نیهم

...  ودمینفسم داشت بند م گهید... تو چشمهام اشک جمع شده بود ! که اب بخورم؟ ذاشتیما مگه سرفه ما...

... که به پشتم خورد راه تنفسم باز شد  یمحکم ◌ٔ با چندتا ضربه هویکه ... دستمو گرفتم به کانتر و خم شدم 

 :ب گرفت و نگران گفتصورتمو با دستهاش قا ریام... حالم جا اومد  دمیکه کش قیچندتا نفس عم

 هو؟یشد  یچ ؟یخوب-
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 ...خنده م گرفت دمیکه د رویناراخت ام ◌ٔ افهیق! شدیاسم سامان تو سرم پژواك م... سرمو تکون دادم  فقط

 برو! صبحانه تو تموم کن نیبرو بش! نشده که يزیچ... خوبم بابا -

 ...دیانگشتاش گرفت و اروم کش نیمو ب ینیب

 ...پاشو! تو یمن طونیش-

!  دیداره؟ شا یبا من چه نسبت ریکه ام دهیسامان فهم یعنی ایخدا! نزد یدرمورد سامان حرف گهیرو شکر که د خدا

اونوقت هرروز  ؟ی؟ اگه پاش به شرکت باز بشه چ... بکنه  خوادیم یاصال بفهمه، چه غلط ؟یباشه چ دهیاگه فهم

 !نمشینب گهیخدا کنه د! نه يوا! زهیریم بهم میاونوقت زندگ! نمینحسشو بب ◌ٔ افهیق دیبا

** 

اون هم کجا؟ . ومدیخوشم نم دیاز مسافرت تو ع...  میمسافرت سه روزه رفت هیبه  ریام شنهادیپ به

 !شمــــــــــال

 یواقعا شلوغ! ارمیبزنم تا خون باال ب غیاونقدر ج خواستیبود، دلم م کیاز بس تراف! میساعت تو راه بود 7کینزد

 !من خارج بود ◌ٔ از حوصله ریمس

! داشت يزکاریبه تم اجیاحت جهیافتاده بود در نت یوقت بود که خال یلیخ ریام يالیچون و میدیهم که رس یوقت

 ! بود یواقعا چه مسافرت دلچسب و ارامش بخش

...  میکن زیکه همه جارو تروتم دیخالصه دو سه ساعت طول کش...  دنیساب ،یکش یت ،یجارو کش ،يریگردگ

 یاونقدر بدنهامون سست و کرخت شده بود که حت...  میجنازه ولو شد نیاخرش هم که هردو خسته و کوفته ع

 !میبخور يحاضر زیچ هیکه  میداد حیو ترج رونیب میشام بر يبرا میحوصله نداشت

 !از روز اول نیا

که  میموندیم کیاونقدر تو تراف میتو شهر بزن یچرخ هیتا  رونیب میزدیروز بعدش هم که هروقت از شهرك م دو

 مسافرت؟ میکه اصال ما چرا اومد میشدیم مونیپش

 ایساحل در يشن ها يرو نکهیهم... بودم برام لذت بخش بود  ریکنار ام نکهیهم ا،یقضا نیا ◌ٔ با همه اما

از ... م شده بود  ونهیشدن به چشمهام د رهیبار با خ نیاول نکهیاز ا... از عشقش به من ...گفت  ریو ام مینشست

 بهیمرد غر هیمن با  دهیدیهروقت م نکهیااز ...  بردهیاز بحث کردن با من، از حرص خوردن من لذت م نکهیا

 يجلو یلیخ نیاونروز تو ماش نکهیاز ا... طرف مقابل منو بزنه  ریدل س هی خواستهیدلش م کنمیصحبت م

در کنار  نکهیخودش بکنه و از ا يارزوش بوده منو برا کهنیازا... خودشو نگه داشته که منو بغل نکنه و نبوسه 
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که قبل از  کردمیبا خودم فکر م یوقت... و من غرق لذت شدم از حرفهاش ...  اسیمرد دن نیمن خوشبخت تر

م  م،خندهیکردیباهم جروبحث م کیو کوچ یجزئ يزهایو سر چ میزدیهم م ◌ٔ ازدواجمون چقدر تو سروکله

 شهیکه هم یکس! فرهنگ بداخالق و مغرور ازدواج کنم ریروز با ام هیکه  کردمیاصال فکرشو هم نم! گرفتیم

رو به دلم راه  یادم نیشد که همچ یاصال چ...  کردمیو مسخره اش م کردمیبارش م چاریل یخودم کل لوتتو خ

 ! دونمیدادم؟ خوم هم نم

 !رهیگیکس اجازه نم چیعشق از ه... گفتیراست م یهست

خودم اعتراف کردم که من هم  شیو پ دیسروش بهم اعتراف کرد که دوستم داره، دلم لرز یِشب عروس یوقت

بدون همسرم، بدون  ارم،یدوام نم ریلحظه هم بدون ام هیکه  دمیباور رس نیدوستش دارم و رفته رفته به ا

 ...شوهرم، بدون مردم 

** 

سرمون . به شرکت ما سپردن غاتشونویمعروف ، تبل ◌ٔ براورده شد و چندتا کارخونه ریام يارزو د،یع التیتعط بعد

 یکاف... بداخالق شده بود  یهم حساب ریام...  میفرصت سرخاروندن هم نداشت...  یشلوغ شده بود حســــــــاب

رئت مخالفت کس هم ج چیه! شدیدادش شروع مینفر کارشو اشتباه انجام بده، اونوقت بود که دادو ب هیبود 

 ایداره و  مانیبهشون ا ریکه ام دونستندیم... قائل بودند  یهمه براش احترام خاص نهایا ◌ٔ با همه یول! نداشت

 ...باور داشتند رویام.به خاطر خودشونه کنهیاگر سرزنششون هم م

مدت  نیتو ا! بزنه بهم مویو زندگ زهیزهرشو بر دمیترسیم...  دمیترسیاما م! نبود يرو شکر از سامان هم خبر خدا

که  دمیکشیزبون سارا م ریو خنده از ز یبا شوخ رفتمویم گرفتم،یاسترس م شدیوارد شرکت م يا بهیهروقت غر

 !رفته؟ یاومده و ک یک

بود که من  نیا تیواقع! دونستمیمرتکب نشده بودم اما خودمو خطاکار م ییخطا نکهیبا ا... داشتم  دلشوره

هم به  يلحظه ا یگذشته م حت یکه تو زندگ دونهیخدا م! چوقتیه...نداشتم يبه سامان عالقه ا چوقتیه

 یسامان تو اوج مست یوقت ،یاون اتاق لعنت يو شاهده که اونشب تو دونهیفقط خدا م... سامان فکر نکردم 

ور و با ز انهیوحش! شد دهیاما لبهام بوس...  خواستمیمن نم! سخت بود یلیگذشت؟ خ یبدنمو لمس کرد، بهم چ

 سخت یلیخ! سخت بود... 

قدرتو بهم داد که بتونم حافظ شرافتم باشم و نزارم اون اشغال به  نیکه ا کنمیخدا رو شکر م شهیهم فقط

 !نیفقط هم! خواسته ش برسه
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 ** 

مهمون  یبخش تیلبخند رضا! رادیو بدون ا یعال شهیمثل هم. رو هم با دقت نگاه کرد ییطرح اجرا نیاخر

 !نفس يبه خصوص لوگو! اجراها فوق العاده شده بود... شرکتش واقعا گل کاشته بودن  يبچه ها! لبهاش شد

که االن  دونستیم, بود  میون8... چشمش به ساعت افتاد .دیکش یاز سر اسودگ یداد و نفس هیتک شیصندل به

ساعت از  یول... باشه  یمان ◌ٔ خونه 8ت بهش قول داده بود تا قبل ساع! خورهیاز دستش م ینفس داره چه حرص

و رفته بود خونه تا  رونیبود ب دهخود نفس دو ساعت زودتر از شرکت ز! گذشته بود و همچنان تو شرکت بود 8

روز از به  نیبشه، که به مناسبت دهم یمهسا و مان ◌ٔ خونه یبکنه و بعدش راه ییکوچولو یاستراحت هیبتونه 

 ریکرده بود که د دیهم تاک ریو جمع و جور گرفته بودن و به ام کیکوچ یمونمه هیاومدن دوقلوهاشون  ایدن

 ! ادین

به  يعالقه ا چیه! برسه هیاز بق رتریاصال ناراحت نبود که ممکنه د! قهیدق 40و 8...به ساعت نگاه کرد  گهید بار

درست برعکس نفس که عاشق بچه ها بود و االن ! به بچه نداشت يعالفه ا چیچون ه... نداشت  یمهمون نیا

چندبار بهش  يهفته ا یخواهر واقع هیمهسا مثل  يتمام مدت باردار... مهسا شده بود  يهم عاشق دوقلوها

 ستادهیا یکه پشت در اتاق عمل همراه مان یو مراقبش بود و زمان کردیکارها بهش کمک م يو تو زدیسرم

هم که دوقلوها رو  یوقت! افتاده بود هیمهسا و دوقلوهاش به گر یخبر سالمت دنیبا شن دند،یکشیم بودند و انتظار

 :گفته بود ریرفته بود و رو به ام نقربون صدقه شو یبود کل دهید

 !میفرشته کوچولوها داشت نیاز ا یکیکاش ما هم ... چه نازن  نیبب ریام-

 ایحرفو عوض کرده بود  ينحو هیهر دفعه به  ریحاال بارها نفس در مورد بچه باهاش صحبت کرده بود، اما ام تا

با  دیترسیهم م دیشا...  شدیم شیحسود دیشا...  ومدیدست خودش نبود، از بچه ها خوشش نم! بهانه اورده بود

 یکه وقت يمادر! نفس مثل مادرش بشه دیترسیهم م دیشا...  زهیریبچه جمع دونفره شون بهم م هیاضافه شدن 

هم  ياومد، اونقدر بهش محبت کرد، اونقدر بهش توجه کرد که اصال فراموش کرد که همسر ایپسرش به دن

رو که تا قبل به  یحسرت عالقه و محبت کردویکه با حسرت به ابراز محبت زن و بچه ش نگاه م يهمسر! داره

افسانه به جمعشون  یو وقت خوردیتشنه ش کرده بود رو م ریبا وجود ام اامکرده بود  رابشیس ریاومدن ام ایدن

حد و مرز عاشقش شده  یوابسته ش شد و افسانه هم ب دایشد نیاندازه اش به زر یشباهت ب لیاضافه شد به دل

شده بود و  يدیشد یرفت، افسانه تا چند مدت دچار شوك روح دویپر کش نشونیاز ب یکه وقت يبود تا حد

  ستیدر کنارش ن گهیباور کنه که پدرش د تونستینم
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و  رشیم يبرداشت و مرتبشون کرد و بعد داخل کشو زیم يطرح ها رو از رو... اومد  رونیب الیفکر و خ از

از . رو هم برداشت و چراغها رو خاموش کرد فشیک...  دیکتشو از کمد برداشت و پوش...گذاشت و قفلش کرد

دستش به ... و حرکت کرد  ودرکتش درا بیاز ج دهارویدورتا دور انداخت و کل به یاومد، نگاه رونیاتاق ب

اول خواست جواب نده ...حتما نفس بود...!بلند شد یمنش زیم يزنگ تلفن رو يبود که صدا دهیدر نرس ةریدستگ

 ...تلفنو چسبوند به گوشش یرفت و گوش "شهیتر م یاگه جواب ندم شاک"...شد  مونیاما بعد پش

 !دییبفرما...بله-

 ...یتو گوش دیچیپ يا بهیمرد غر يصدا

 ن؟یشرکت نو-

 !شکر نفس نبود خدارو

 ... دییبفرما... بله-

 !فرهنگ کار داشتم ریام يمن با اقا-

 باال دیابروش پر هی

 امرتون؟... خودم هستم -

 د؟یخوب هست-

 ممنون-

 خانومتون خوب هستن؟-

 داشت؟ یچه ربط بهیمرد غر هیحال نفس به ! کرد تعجب

 شما؟ دیببخش-

 !ه؟یکه زنت ک نهیمهم ا! میکه من ک ستیمهم ن...  گهیهست که م يا شهیکل ◌ٔ جمله هی-

 صداش خشن شد! بهم گره خورد ابروهاش

 مفهومه؟! نداره یربط***  يِکه هست به تو یزن من هر ک! ارویمواظب حرف زدنت باش -

 ...اخمش رو دوچندان کرد بهیپوزخند مرد غر يصدا

 ..فکر کنم ربط داشته باشه که زنت، نفست، قبل از تو ،یکه شوهرش ییتو... اما به تو ! من که نه به-

 از کوره دررفت هویاسم نفس  دنیشن با

 !ذاشتمتی، وگرنه زنده نم یستیچشمهام ن يبرو خدارو شکر کن که جلو***!  ◌ٔ کهیخفه شو مرت-
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 :زمزمه وار گفت...  دیبه صورتش کش یداد و دست هیتک زیم ◌ٔ به لبه! رو کوبوند رو تلفن یبا حرص گوش و

 !حیواون واسه تفر نویبه ا زننیزنگ م! عار و دردن یها چقدر ب یبعض-

 ...گرفت و راه افتاد  زیشو از م هیکه شد تک اروم

** 

 شیبه ساعت مچ ینگاه... رو که نفس سفارش داده بود رو تو دستش جابه جا کرد و زنگو زد  یگل دسته

از  یهمه چ دنشیبا د... خود نفس درو باز کرد  هیبعد چند ثان! گفت یسرشو تکون دادو نچ! میون9 انداخت

 !یستنساده و خوا شهیمحو صورتش شد، مثل هم...  دیاز تنش پرکش یخستگ... رفت  ادشی

 ...داخل دییتموم شد، بفرما دزدنتونیاگه د-

 ...زد يبه خودش اومد و لبخند ریام

 !سالم خانوم کیعل-

 :دستشو به کمر زدو با حرص گفت نفس

 !تو تا بعد تو خونه به حسابت برسم ایفعال ب! به خدا يرو دار یلیخ-

 مشیدسته گلو تقد ریبه سمتش اومد، ام یاول از همه مان... دادو وارد شد  نییابروهاشو باال و پا طنتیبا ش ریام

کرد و  یبا همه سالم و احوالپرس... خنده  ریبلند زد ز یگفت که مان يزیگفت و در گوشش چ کیکرد و تبر

گذاشت  ریام يرو روبرو يچا... برگشت  ياچ ینیبعد نفس با س قهیدو سه دق... نشست  دیناه کینزد تیدرنها

 ...نفس انداخت و به خودش فشرد  يدستشو دور شونه ها ریام... و کنارش نشست 

 !؟ینباش ه؟خستیروبراه ؟یاحواالت نفس خانوم؟ خوب-

 :گفت ریبدون توجه به سوال ام نفس

 !سرد نشه؟ تییچا-

 !ستمیخسته ن... خسته؟ نه بابا ...ممنون! من هم خوبم-

از  یکیکه هرکدوم  یدرحال یلحظه مهسا ومان نیتو هم... دلش ضعف رفت  ریام...  دیو خند اوردیطاقت ن نفس

نفس ...گفت  کیبه احترامشون بلند شد و به مهسا تبر ریام... اومدن  ریقل هارو بغل گرفته بودن به سمت ام

 :بچه رو از بغل مهسا گرفت و گفت عیهم سر

 !عشق خاله شه... قل دختر ...  داستیش یفسقل نیاسم ا! یخاله قربونش بره الله...  ریام نشیبب-

 :بود، داد و گفت یکه بغل مان یبعد با ابرو اشاره به قل و
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 !منه گریج نحالیباا یول... تا حاال نق زده که نگو  نقدریا... انیهم اقا شا شونیا-

 :با لبخند گفت) مادر مهسا(طال

 ..قسمت خودت بشه نفس جان...شاایا-

 !دیلبخند رو لبش ماس دیهمسرشو که د روحینگاه کرد اما نگاه سرد و ب ریزد و به ام یضیلبخند عر نفس

 ریطال بلند شد و اهسته به مهسا گفت که وقت ش! افتاد هیهم به گر دایبلند شد و بالفاصله ش انیشا ◌ٔ هیگر

 :گرفت و گفت یاز مان انویمهسا شا! دادنشونه

 ؟ياریرو م دایش ؟ینفس-

 ...میبر! زمیاره عز-

 ...نشست و نفس هم همراه مهسا به اتاق خواب رفتند  ریکنار ام یمان

 دایو به نفس که محو ش دیرشو با عشق بوسالغر پس يمهسا انگشتها... بود  ریبا ولع مشغول خوردن ش انیشا

 :زد و گفت يلبخند... شده بود، نگاه کرد 

 !خواد؟یواقعا دلت م نکهینه، مثل ا-

 ...با تعجب به مهسا نگاه کرد نفس

 !ویک يمنظورم بچه ست ا-

 :چشم دوخت و باحسرت گفت دایبه ش نفس

 که دلش بچه نخواد؟ هیکدوم زن-

 ؟یکنیخب چرا اقدام نم-

 بود فیمثل برگ گل نرم و لط... با پشت انگشت اشاره ش لمس کرد  دارویش ◌ٔ گونه

 شهینم یراض ریام یول... من از خدامه -

 !مردها همه شون عاشق بچه ن شه؟یمگه م-

 ...پوزخند زد نفس

 !ریبه جز ام-

 ...تتخت گذاشت و خودش کنار نفس نشس يرو متیکه اروم به خواب رفته بود با مال انویشا مهسا

حتما نظرش  رهیقرار بگ تشیاگر تو موقع یعالقه شو انکار کنه، ول نیاالن ا دیشا... هم دوست داره  ریام-

 باور کن! شهیعوض م
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 !خورهیمن که چشمم اب نم-

 ؟يموضوع باهاش حرف زد نیتو تا حاال در مورد ا-

 !چونهیپیمنو م يجور هیاما هردفعه ! چندبـــــار-

 ...منو نگاه!گهید یرفتخب چون دنباله شو نگ-

 ...نگاهش کرد نفس

اقدام  ش،یپخت یحساب یوقت... قشنگ اماده ش کن ! هم نشو الیخ یب... باهاش صحبت کن  يجد ندفعهیتو ا-

 !کن

 ...ادامه داد یطونیلحن ش با

 ؟یاماده ش کن دیبا يکه چطور یدونیم-

 به خنده افتاد نفس

 !شد شیدلم ر شتو،یببند ن! کن گاشین-

 ... رفتند  رونیهردو از اتاق ب قهیده دق بعد

خانوم به نفس،ا ز  دیخاص طال و ناه ياز نگاه ها! تر بره خونه عیسر خواستیدلش م! کالفه شده بود ریام

با نفس و نگاه  ییو بابا یمامان ياز لبخندها و پچ پچ ها! "نیاریکوچولو ب هینوبت شماست که  گهید" ◌ٔ جمله

بعد دوباره تو خونه بحث در مورد  بهکه از امشب  دونستیحرصش گرفته بود و م... حسرت بار نفس به دوقلوها

 !شهیبچه شروع م

** 

... صحبت کنه  ریبا ام خواستیخودشو گرفته بود و م میتصم. گرفت و خونه موند  یپنج شنبه نفس مرخص روز

 !رقم بزنه ریخودشو ام يرو برا ییایشب رو هی خواستیدلش م! خوشحال بود. ذوق داشت

 ،یلیوان کیک. دوست داره، باشه ریهمونطور که ام زیامشب همه چ خواستیدلش م...  دیازهمه رفت خر اول

 يبرا يچندتا هم الوچه و لواشک و تمرهند... و  يو تمشک، چوب شور، شکالت تخته ا یتوت فرنگ ◌ٔ ژله

و افتاد به جون  ذاشتخودشون گ ياسرج دهارویهرکدوم از خر... با دست پر برگشت خونه  تیخودش و درنها

 ... خونه 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ١٥٦ 

 یاصال احساس خستگ...  زدیبرق م يزیهمه جا از تم! دسته گل شده بود هیدو ساعت خونه مثل  یکی بعد

ناهار جمع و جور درست کنه و بعدش  هیخودش  يزد و رفت تا برا يلبخند! شدیتموم نم شیانگار انرژ کرد،ینم

 ...رو شروع کنه  یاصل يکارها

** 

 ...یتو گوش دیچیسارا پ يصدا... رو گرفت  یمنش ةبرداشت و شمار تلفنو

 س؟یبله رئ-

 ..ارهیقهوه برام ب هیبگو  میبه رح-

 !سیچشم رئ-

 دهیزحمت کش یکل!  یعصبان... کالفه ... خسته بود ! دستهاش گرفت نیرو گذاشت رو تلفن و سرشو ب یگوش

زنگ زده  خودشیاما امروز خود ب ره،یبه عهده بگ غاتشویتبل يجلب کنه و کارها* **شرکت سیبود تا نظر رئ

کارخونه  سیگردن رئ خواستیم شدل! سپرده يا گهیبه شرکت د غاتشونویشده و تبل مونیبود و گفته بود که پش

 !بود فتادهیشرکتش ن يبرا یاتفاق نیتا حاال همچ... رو بشکنه 

گذاشت  زیم ياومد و فنجون قهوه رو رو ریبه سمت ام ریسربه ز... وارد شد  میضربه به در خورد و بعد رح چند

... 

 س؟یرئ دیندار يا گهیامر د-

 !يبر یتونیم-

بعد خوردن قهوه ! یعال شهیمثل هم... قهوه رو مز مزه کرد ... صدا از اتاق خارج شد  یگفت و ب "یچشم" میرح

 !بده نشیروشن کرد بلکه تسک يگاریس... بلند شد و رفت کنار پنجره و بازش کرد 

! نگران سارا نگاه کرد ةبرگشت و به چهر... سارا به خودش اومد  يچقدر تو همون حالت موند که باصدا دینفهم

 :له کرد و با اخم گفت يگاریتو جاس گارشویس

 داخل؟ يایمگه اجازه دادم که ب-

 ...رنگ به رنگ شد سارا

 همـ يبرا دیدیجواب نم دمیچند دفعه در زدم، د... راستش -

 .حوصله حرفشو قطع کرد یب

 ...کارتو بگو-
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 :صداش گفت ةبا ته موند سارا

 برم، گفتـ خوامیمن هم با احازه تون م... همه رفتن -

 !يبر یتونیم-

با خروش ... نگذشته بود که تلفن زنگ خورد  هیرفت اما چند ثان رونیو از اتاق ب دیبه شالش کش یدست سارا

 جواب داد

 ؟یتو هنوز نرفت-

 زنگ زدن با شما کار دارن  ییاقا هیراستش .. ر -

 :و گفت دیکش یپوف ریام

 ...وصلش کن -

 !چشم-

 فرهمند؟-

 س؟یبله رئ-

 !برو ،يتلفنو که وصل کرد-

 !چشم-

 تو گوشش  دیچیپ بهیمرد غر هی يِاشنا يبعد صدا ◌ٔ هیثان چند

 !سالم-

 ... دییبفرما... سالم -

 ؟ینشناخت-

 بشناسم؟ دیبا-

 ؟یشناسی؟میچ وانمهروینفس ک-

 !صداشو شناخت عیسر... بهم گره خورد  ابروهاش

 نه؟ يتو ادم نشد-

 !چارهیب سوزهیدلم برات م زنم؟یکه زنگ م کارمیب يفکر کرد! من باال نبر يصداتو برا-

 :گفت يدورگه ا يبه موهاش چنگ زد و با صدا ریام

 ؟يخوایاز جونم م یچ-
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 چشم و گوشتو باز کنم؟ هان؟ خوامیبد م-

 !سکوت

 !مثل تو کبابه يساده ا يمردها يدلم برا-

 ...هم فشار داد يبا حرص رو چشمهاشو

 !کنمیقطع م یمزخرف بزن يحرفها نیاز ا يخوایاگه م! نیبب-

 !ارهیچه زود هم جوش م! باشه بابا-

 !یبه حالت چرت و پرت بگ يوا یول... بنال ! خب یلیخ-

 ...سکوت شد نشونیب يا هیثان چند

 ...من و رنت ...  شیسال پ ؟چندیدونیم-

 تنگ کرد چشمهاشو

 میدوست بود...  میهمکالس بود...  میکه من و نفس دانشجو بود یزمان...  شیبه سه سال پ گردهیموضوع برم-

 !میعاشق هم بود... و از همه مهمتر 

 !سگ نیع یگیدروغ م-

 ...دیشن پوزخندشو

 !از خودش بپرس ياگه باور ندار-

 !نییپا اوردیاگه طرف روبروش بود، فکشو م نایقی... مشت کرد  دستشو

 !يمثل االنِ تو که دوسش دار! دوسش داشتم! خواستمشیم... رك بهت بگم -

 ...دیدندونهاش غر نیب از

 !خفه شو-

 !تلخه  یـــــــلیخ قتیحق دونــــم،یم-

 !کرد کله ش داغ شده احساس

 ..اگه از رابطه مون بخوام بگم که...  ستین يزیکه چ نیحاال ا-

 ...زد داد

 !ناموس یب**** پدر! یخفه شو عوض-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ١٥٩ 

رو  ◌ٔ به تلفن شکسته هیچند ثان...  زدینفس نفس م! نیو تلفنو کوبوند رو زم دیتلفنو با تمام قدرتش کش میس

 ◌ٔ کنه و همه دایپ يزیچ هی خواستیانگار م... به دورتا درو اتاق نگاه کرد  یببر زخم هیزل زد و بعد مثل  نیزم

نگاهش ! احساس کرد از داخل گر گرفته.. ها رفت به سمت کتابخونه  وونهیمثل د... کنه  یحرصشو روش خال

از طبقه ها گرفت و  یکی ◌ٔ دستشو به لبه! دونستیخودش هم نم خواست؟یم یچ...! طبقه ها سردرگم بود نیب

 ...زمزمه کرد

 ... گفتیدروغ م-

 ...دیخند

 !همه ش دروغ بود... اره -

 :داد به دستش و بادرد گفت هیتک سرشو

 !دروغ بود -

** 

 ◌ٔ نهییتو ا عیسر یلیو خ رونیب دیاز اشپزخانه پر... از پشت در تو دلش غوغا به پا شد  دیکل يصدا دنیشن با

لحظه از  هی.. .و عشقش وارد شد  دیتو قفل چرخ دیکل...  ستادیبه خودش انداخت و همونجا ا ینگاه یجالباس

موهاش مثل شلخته ها هرکدوم به ! اخمهاش تو هم بود د،یباریاز سر و روش م یخستگ! ش جاخورد افهیق دنید

نگه  زونیلباسش باز بود و کتشو با دوتا انگشتش از رو دوشش او يباال ◌ٔ سه تا دکمه.. .سمت رفته بود  هی

زد و با ذوق به سمتش  يلبخند! جذاب ◌ٔ شلخته... به نظرش جذاب اومد  ریبازهم ام نایا ◌ٔ با همه! داشته بود

! جوابشو داد یبهش نگاه کنه، به اروم نکهیبدون ا ریام... گفت  ،ینباش خستهسالم داد و  يرفت، با لحن شاد

...  شدیناراحت م زایچ نیبه خاطر ا دیامشب نبا اورد،یخودش ن يبه رو نحالیذوق نفس کور شد، اما با ا ◌ٔ همه

وارد  سنف... رفت  ییبالفاصله به سمت دستشو ریام...گذاشت  یجالباس ياز دستش گرفت و تو فشویکت و ک

 :لب گفت ریاشپزخونه شد و ز

 !گهید يا یختیر نیهم يایخودت هم از سرکار م...سرکار بوده ! خب خسته ست-

 ...شام شد زیم دنیمشغول چ یزد و با خوشحال يحرف لبخند نیا با

نفس ! نشست زیبه نفس نگاه کنه سر م نکهیباز هم بدون ا... لباسهاشو عوض کرده بود ... اومد  ریربع ام هی بعد

 ...دراز کرد ریدستشو به سمت ام... هم روبروش نشست 

 ...بشقابتو بده برات بکشم -
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 !کشمیخودم م-

 :زد و گفت یمهربون لبخند

 !یباشه، هرطور راحت-

اون  نباریقاشقشو باال اورد سرشو بلند کرد و ا نیاول نکهیا نیح ریام... غول شد و مش ختیخودش ساالد ر يبرا

... رو صورتش بود  یظیغل شیارا شه،یموهاشو فر کرده بود و برخالف هم! نفس جاخورد ةچهر دنیبود که با د

ش قلبش رفت تپ! دیدلش لرز! بود دهیپوشبود،  دهیگذشته براش خر ◌ٔ رو که خودش هفته یکوتاه و جذب راهنیپ

 ریسرشو بلند کرد و نگاهشو غافلگ... احساس کرد  روینگاه ام ینیانگار سنگ! به نفس زل زده بود صانهیحر... باال 

 :زد و گفت یلبخند ملوس! کرد

 ؟یکنینگاهم م ينجوریچرا ا-

 هیو  دینفس خند! به خودش اومد و پشت سرهم پلک زد، قاشق معلق مونده تو دستشو فرو کرد تو حلقش ریام

 ...ابروشو باال داد

 سخته برات؟! يکلمه بگو چه خوشگل شد هیخب -

 یبود؟ چ طونیش يچشمها نیتو ا یچ...  دیدوباره دلش لرز...  دینفس باال کش ينگاهشو اروم تا چشمها ریام

 ؟چشمها دروغ بگن نیامکان داشت که ا یعنی کرد؟یبود که ارومش م یکرده بود؟ چ بندشیپا نطوریبود که ا

 شده؟ يزیچ-

 ...حواس جواب داد یب ریام

 ؟یچ-

 گفت یگذاشت و با لحن اروم زیم يارنجشو رو نفس

 .يایشده؟ گرفته به نظر م يزیچ گمیم-

 .فقط خسته م...  ستین يزیچ-

 !کنمیدر م تویبعد شام خودم خستگ-

 ...چنگالشو تو ساالد فرو برد ریام

 ه؟یخبر-

 ...رو ذهن داغونش نداشت يریتاث چینفس ه يپر انرژ يصدا

 !حرف دارم باهات یکل-
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 ..ختیساالدش سس فراوون ر يرو

 درمورد؟-

 ...زد یچشمک نفس

 !یفهمیم-

 .رد و بدل نشد نشونیب یشام حرف انیتا پا گهید... داد سکوت کنه  حیترج...  دینپرس يزیچ گهید ریام

 !کرد یاز نفس بلند شدو تشکر اروم زودتر

به غذا  ییاشتها گهید! قرار بود یخود، اما انگار ب يجا یخستگ! ستین شهیمثل هم ریاحساس کرد ام نفس

اشپزخونه رو جمع  ییتمام ظرف ها رو شست و به تنها ییجمع کرد، به تنها زویم ییبلند شد و به تنها... نداشت 

قراره با  یکرد که راجع به چه موضوعیفکر م یوقت...  هیتموم نشدن شیامشب انرژ کردیاحساس م. و جور کرد

 !رفتیم یلیو یلیصحبت کنه، ته دلش ق ریام

 یکیبود که  ییحرفها شیفکرش پ...  کردیاما فقط نگاه م...  کردینگاه م يو یرو مبل لم داده بود و ت ریام

اصال از کجا  !خواستینم یعنی...باور کنه تونستینم! تلخ که نه، زهرمار...تلخ يحرفها!  دهیشن شیدوساعت پ

! که خودش از دروغ متنفر بود؟ ینفس د؟نفس بهش دروغ گفته بو یعنی! بود راسته؟ دهیکه شن ییمعلوم حرفها

! وجودش ◌ٔ همه ش،یزندگ ◌ٔ عشقش بود، همه ◌ٔ که همه ینفس! که مثل چشمهاش بهش اعتماد داشت ینفس

 هیواقعا ! بکنه يکه حاضر بود به خاطرش هرکار ینفس! اوردیلحظه هم دوام نم هی یکه با نبودش حت ینفس

 دروغگو باشه؟ تونستیم یادم نیهمچ

همون لحظه  خواستیدلش م! عطرش مستش کرد يبو! کنارش نشست کیو ظرف ک يبا دو فنجون چا نفس

 ...بغلش کنه و 

 !درست کردم ویرو که دوست دار یکیک-

 :گفت یطونیبا لحن ش... به سمتش گرفت زد و داخل ظرف گذاشت و بعد  کیاز ک یبرش ریام يبرا

 ... یبزن تو رگ تا روشن ش-

گذاشت  زیم يزد و رو یکیخودش هم برش کوچ ينفس برا... پاش گذاشت  يظرفو گرفت و رو حرفیب ریام

 ...استارتو زد... اخم کرده بود ! نگاه کرد ریام مرخیداد و به ن هیبه مبل تک... 

 نشد؟ يامروز شرکت خبر-

 ..کلمه جواب داد هی
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 .نه-

 :و گفت دیخند

 !دیچه خالصه و مف-

 :نفس لبشو تر کرد و اروم گفت... زل زده بود  يو یبه ت يجد یلیخ ریام

 ر؟یام-

 هوم؟-

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 م؟یحرف بزن-

 :بهش انداخت و گفت یچشم نگاه ◌ٔ با گوشه ریام

 در مورد؟-

 :گفت اطیو با احت دیدستشو به چونه ش کش... رو به دندون گرفت  لبش

 !بچه-

 :لب گفت ریو ز دیکش ينفس کالفه ا ریام

 !شروع شد-

 :اب دهنشو قورت داد و گفت...نشد  دیاما ناام د،یرنج نفس

 باشه؟... بزار اول من حرفمو کامل بزنم بعد نظرتو بگو ...  ریام نیبب-

 ...سرشو تکون داد یعصب ریام

 ...دییبفرما-

با اومدن  یدونیم! هیخال مونیبچه تو زندگ هی يجا ر؟یام یتا ک...اما! ادیتو از بچه خوشت نم دونمیمن م... من -

 مونیزندگ تمیاصال ر شه؟یخودمون هم چقدر عوض م ◌ٔ هیروح یدونیم شه؟یگرم تر م مونیبچه چقدر زندگ هی

خونه مون پر بشه از  خوادیدلت نم ؟ينازناز لدخم هی ایگل پسر  هی يبابا ؟یبش بابا خوادیدلت نم! کنهیم رییتغ

 ياز صدا... ورجه وورجه هاش  ياز صدا... نق نق هاش  ياز صدا... ش  هیگر ياز صدا... خند ه هاش  يصدا

 بگه بابـ... بپره بغلت  يایاز سرکار م یوقت خوادیبابا و مامان گفتنش؟ دلت نم

 :و گفت دیحرفش پر نیب يخونسرد تینها با

 !خوامینه نم-
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 :گفت یشد و دستشو رو شونه ش گذاشت، با مهربون کتریبهش نزد نفس

 کامل بشه؟ مونیخوشبخت خوادیاخه چرا؟ دلت نم-

 )"!بزاره یشک لعنت نیالبته اگر ا"خودش گفت شیبعد پ! (االنش هم خوشبختم نیمن هم-

 ..اما من دلم-

 :گفت ينسبتا بلند يو با صدا دیتش پرصحب نیدوباره ب ریام

 !خوادیاما شما دلت بچه م-

 ...اورد نییصداشو پا... شد سمت نفس  خم

 مگه نه؟...  گهید یبگ یخواستیم نویهم-

 :بند لباسشو گرفت و گفت ریام.. .نگاهشو عوض کرد  ریبغض کرد و مس نفس

 نیرنگ ةچرا سفر! زنه؟یچرا خونه برق م! ؟يدیبه خودت رس نهمهیچرا ا! شرکت؟ يومدیپس بگو چرا امروز ن-

 !؟يپهن کرد

 ...کرد کتریو خودشو نزد دیکش نییپا یلباسشو کم بند

 ...  يکرده که رو مغز من راه بر کتیتحر یمهسا حساب دونمیمن که م-

اهر با لحن به ظ... برهنه شو لمس کرد  ◌ٔ و شونه دیکش نییبند لباسو کامل پا ریام...شد  ریاشکش سراز نفس

 :گفت یمهربون

 هوم؟ خورم؟یگول نم...  شمیخر نم...  کنهینم يرییتغ زایچ نیمن نظرم با ا یبهش نگفت-

 ...و از کنارش بلند شد  دیخواست صورتشو جلو ببره، نفس اروم عقب کش تا

 ...نذاشت  ریبرداره که ام کویک ینیس خواست

 ؟يمن درست نکرد يمگه برا-

 ...اشکهاشو پس زد نفس

 !نه-

 ...مچ دستشو گرفت ریام

 هاتون اشتباه از اب دراومد؟اره؟ ینیب شیپ خت؟یبرنامه هات بهم ر ه؟یچ-

 :و گفت دیکش رونیب ریبا خشونت مچ دستشو از دست ام نفس

 چرا؟ یدونیم...  یبزن ییحرفها نیهمچ زدمیاتفاقا حدس م... نه -
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 :گفت يبلند کرد و با سرد کویک ینیس

 !عادت کردم تیرارتک يحرفها نیچون به ا-

 ...ولوم صداش باالرفت ... عصبانی بود ...هم بلند شد و دنبالش رفت  ریام... سمت اشپزخونه رفت  به

 !بشم نینزار بدتر از ا! اعصابم داغون هست یکاف ةمن امشب به انداز... نفس دوباره شروع نکنا -

 ...سمتش و متقابال صداشو باال برد  دیچرخ نفس

 !عصابت اروم بوده؟ بگو تا من هم بدونما یتو اصال ک-

 ...برگشت خچالینداد و به طرف  تینفس اهم... با خشم نگاهش کرد  ریام

 !اعصابم ارومه ینکش شیبحث مزخرفو راه براه پ نیاگه تو ا-

 گناه مزخرفه؟  یموجود ب هیبحث مزخرف؟ صحبت در مورد ... هه-

 ...تکون داد ریام يافسوس برا ياز رو يسر

 نه؟  ای یکنیحاال تمومش م! اره مزخرفه-

 !کنمیبه بعد اصال در موردش صحبت نم نیاز ا-

 ...سرشو تکون داد تیعصبان با

 !یکنیم يکار عاقالنه ا-

 :با خشم گفت ذاشتیم خچالیداخل  کویک نکهیا نیح

 !يندار اقتیل! کارو انجام دادم نهمهیا یمنِ احمقو بگو به خاطر ک-

 ؟یگفت یچ-

 !يدیهمون که شن-

 ...باخروش وارد اشپزخونه شد ریام

 !درب و داغون کنم وینذار بزنم همه چ...  ارایمنو باال ن ينفس اون رو-

از دستش گرفت و  وانویل ریبود که ام دهیا ما هنوز به لبهاش نرس...پر از اب کرد  وانشویزد و ل يپوزخند نفس

 ...شکستنش نفس دستهاشو رو گوشش گذاشت ياز صدا! پرت کرد پشت سرش

 !شیاز اول نیا-

 !یروان وونهید-

 ؟يدیحاال کجاشو د-
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 ؟يندار اقتیگفتم ل نکهیا ر؟یام هیدردت چ-

 يدندونهاش رو...  کردیبه خون نشسته به نفس نگاه م يبا چشمها... زد  رونیب تیگردنش از شدت عصبان رگ

 ...شد کشینفس نزد! شده بود دیهم کل

...  يپدر شدنو ندار اقتیل...  يبچه داشتنو ندار اقتیل...  يمحبت ندار اقتیل...  يندار اقتیل! گمیباز هم م--

 اقتـیل

دو سه ... قدم عقب رفت  هیبا دستهاش صورتشو پوشوند و  عیسر د،یکش یکوتاه غینفس ج... باال رفت  دستش

 گذشت هیثان

 !نشد یلیاز س يخبر

... بغضش گرفت ! گرفته بود نییدستهاشو به کانتر زده بود و سرشو پا ریام... انگشتهاشو باز کرد  نیب اطیاحت با

 شد؟ یچ... کردیفکر م یچ

 ...از کنارش گذشت و به اتاق خواب پناه برد  یناراحت با

** 

شو فرو داد بهش زد و دود یقیپک عم... روشنش کرد  شیقبل گاریس شیاز پاکت دراورد و با ات يا گهید گاریس

هم  گاریچش شده بود که با س... داد  هیسرشو به چهارچوب در تک! نکرد یگلوش سوخت اما توجه! تو حلقش

... کاش! خونه ومدینم بکاش امش! شدیکاش امشب اصال شروع نم شد؟یچرا امشب تموم نم شد؟یاروم نم

 کاش... کاش

به سمت ! گشتیم گهیمسکن د هیدنبال  دیبا... له کرد  يگاریتو جا س گارشویبالکن رو بست و س ییکشو در

نکرد، اما از  یحرکت چیه...  کردیپاك م ششوینفس داشت ارا! در بزنه وارد شد نکهیبدون ا... اتاق خواب راه افتاد

. اورد رونیکمد صندوقچه مخصوصشو ب يها هرو باز کرد و از ته م يواریدر کمد د... نظرش گرفت ریز نهییا

 !بود یاما خال... رد بازش ک

صندوقچه ! ازشون نبود ياثر چیگذاشته بود اما االن ه نجایبود و ا دهیخر شهیدور از چشم نفس دوتا ش شیپ ماه

احساس کرد االنه که مغزش ! اما نبود که نبود... کمد رو گشت  يطرف و همه سوراخ سنبه ها هیرو پرت کرد 

 !دنگاهشو نثار نفس کر نیترسناکتر...  زدینفس نفس م... منفجر بشه 

 کجاست؟-

 !چشمهاشو بست ریعربده ام ياز صدا...  دیگونه ش کش ينداد و دستمال مرطوبو رو تیاهم
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 المصبا؟ نیکجاست ا ؟يکر! باتوام-

 :جواب داد اروم

 !کردم تو توالت شونیخال-

 !يتو غلط کرد-

 !خوب کردم-

بود که  يزیچ نیاول ریام نیخشمگ يچشمها! نیافتاد رو زم شیارا زیم یصندل... شد  دهیبازوهاش کش ناگهان

ضعف  خواستینم. اما دم نزد سوختیبازوهاش داشت م... شد به چشمهاش  رهیخ یدگیو با در اوردیکم ن...  دید

 ...نشون بده

 !چقدر براشون پول داده بودم؟ یدونیم-

بده  ارویگند اون زهرمار يدهنت بو نکهیاز ا...  ادیخوشم نم زایچ نیمن از ا یدونستیتو هم م! دونمیاره م-

 شم؟یمن متوجه نم يفکر کرد ؟يدیباز هم خر نحالی، با ا زارمیب

 نه؟ ایمفهومه ! کنمیدلم بخواد م يمن هرکار-

 !تو توالت کنمیم شونیخال ياگه بازهم بخر-

 !کنم؟یم کاریمن چ نیتکرار کن بب ویغلط نیتو همچ-

 یکتشو از جالباس ریام...  دییدنبالش دو... بره  خوادیکجا م دونستیم... زد  رونیرها کرد و از اتاق ب بازوهاشو

 ستادیا يدر ورود ينفس جلو...  دیکش رونیب

 !يبر زارمینم-

 ...با حرص رو هم فشار داد  چشمهاشو

 !برو کنار گفتم-

 ...دیش لرز چونه

 !ریام زارمینم-

 ...برو کنار ! بفهم! نفس اعصابم داغونه-

 ...دیکش غیعجز ج با

 !زارمیخونه؟ نم يبرگرد لیکه بعدش مست و پات يبر يخوایم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ١٦٧ 

.. حرکت خون رو کنار لبش حس کرد! احساس کرد پرده گوشش پاره شد... صورتشو سوزوند  ریام یلیس نباریا

گونه ...نگاه کرد  نهییخودشو تو ا...دن در به خودش اومد بسته ش ياز صدا... کنارش زد و از خونه خارج شد  ریام

 !ش خون راه گرفته بود ینیاز ب! ش سرخ و ملتهب شده بود

 !چشمهاش لبالب اشک شده بود... گلوش  یبه برامدگ دیدست کش! کردیگلوش داشت خفه ش م بیس

 ریام یسالمت نکهیاشتباه بود؟ ا برنامه ها رو خط بکشه، نیدور ا ریدوست داشت ام نکهیخواسته بود؟ا یچ مگه

باشه،  ریوجود خودش مسکن ام ،یلعنت يها شهیاون ش يبه جا خواستیدلش م نکهی! ؟یبراش مهمتر بود، چ

 !؟یش بود، چ وونهیدوستش داشت ، عاشقش بود، د نکهیا! ؟یچ

 همه اشتباه بود؟ نایا

 ...شدن داد  ينشست و به اشکهاش اجازه جار نیزم يرو

** 

! کنه؟ کاریچ دونستینم! دادیهم انتن نم شیگوش... نشده بود  ریاز ام يچهار صبح بود، اما خبر کینزد ساعت

 !کمک بخواد؟ یاز ک! بگه؟ یبه ک! کجا بره؟

 شماره شو گرفت  گهیبار د هی

 ...".باشـیمشترك مورد نظر در دسترس نم"-

 جواب داد عیسر. لفن زنگ خوردنگذشته بود که ت شتریب هیچند ثان... حرص تلفنو قطع کرد  با

 ر؟یالو ام-

 سالم... نفس من سروشم -

 وارفت

 ...سالم -

 ؟يداریب-

 :مکث جواب داد با

 چطور مگه؟... اره -

 !پس درو باز کن-

 به دلش چنگ زد ینگران

 ؟یکنیم کاریچ نجایشده؟ تو ا یچ-
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 ... دیشن نویبستن در ماش يصدا

 !اومدم ریبا ام-

 !زدیگنجشک م نیع قلبش

 ؟یکنیدرو باز م-

 :گفت ینگران با

 شده؟ یسروش چ-

 !یفهمیتو درو باز کن، خودت م-

نگاهش به ...  ستادیو دم در منتظر ا دیپوش یلباس مناسب... رسوند و درو باز کرد  فونیحرکت خودشو به ا هی با

 "سروش؟ شیرفته بوده پ ریام یعنی"... در اسانسور بود 

 پس؟ انیچرا نم-

تا تعادل داشته باشه از  کردیرو دوشش بود و کمکش م ریکه دست ام یسروش درحال... از شد اسانسور ب در

 :سروش اروم گفت... سروش دوخت  ينگاه نگرانشو به چشمها...رفت سمتشون ...اسانسور خارج شدن 

 !کرده يرو ادهیخورده ز هی-

 :با بغض گفت نفس

 خورده؟ هی-

 ... نجایا ختنیهاتون نر هیتو تا همه همسا میحاال بر-

 يدستشو از رو دوش سروش برداشت و با لحن کشدار یبا سست... شد  اریهوش یکم ریام... درو بست  نفس

 :گفت

 !بــــــــــــرم ــــــــــتونمیخودم م-

سروش رفت سمتش . فتهیگرفت که ن واریدستشو به د... دو قدم برنداشته بود که تعادلش بهم خورد  یکی هنوز

... 

 ...داداش بزار کمکت کنم ر،یام-

 !أه!  گهیگمشـو خونَــــت د! کَنه چــــــسبیده به مــــــن ــــــنیع! لــــــازم نکـــــــرده-

 !سالنه خودشو به اتاق خواب رسوند و بعد پخش شد رو تخت سالنه

 نفس ، خودشو مچاله کرده بود گوشه مبل  شیبرگشت پ سروش
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 نفس؟-

که نشسته بود زانو  یمبل يرفت و جلو کشینزد. کالفه شد دیاز اشکشو که د سیصورت خ... د بلند کر سرشو

 :دینال ینفس با شرمندگ. زد

 شرمنده م به خدا... سروش -

 زد یلبخند تلخ سروش

 دشمنت شرمنده باشه ه؟یحرفا چ نیا-

ابروش رفته  یبه اندازه کاف. معذب بود ... داشت  ياحساس بد... کرد گونه شو با موهاش بپوشونه  یسع نفس

 :دیلبشو با زبونش تر کرد و با ته مونده صداش پرس... بود

 سروش؟-

 بپرسه، اما حقش بود که بدونه یکشیخجالت م. نگاهش کرد سروش

 ؟يکرد داشیپ...  يکجا بود؟چه طور...  ریام-

 ... عطا ... از دوستاش رفته بود  یکی شیپ-

 که رفته اونجا؟ يدیفهم يو چطورت... خب -

راه افتادم و خودمو  عیمن هم سر! کنهیببر که داره خودشو خفه م نویا ایگفت ب... زنگ زد  میخود عطا به گوش-

 رونیب دمشیبه زور از خونه عطا کش... رسوندم 

 ...باز شه و ببلعدش نیزم خواستیدلش م...  شدیمعذب م شتریلحظه ب هر

 تو زحمت يفتادا ینصفه شب دیببخش-

 ...نکردم که يحق داره، کار یلیبه گردن من خ ریام-

کرد که  شویکه تمام سع دیو فهم دیو د کنهیم تشیبودنش داره اذ دونستیم... نفس از بودنش معذبه  دونستیم

 زیموندن رو جا. و بلند شد دیکش یقینفس عم... پنهان کنه اما  دشیرو گونه ش از د رویام ياثر انگشتها

 نهیکرد که بش هنفس خواست بلند شه که سروش با دست بهش اشار. ندونست، به سمت در رفت

 راحت باش-

 :در بود گفت رهیهمونطور که دستش رو دستگ... مکث کرد . باز کرد درو

 ...خبرم کن  یاگه کمک خواست-

 شرمنده سروش، ببـ-
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 خداحافظ... تو دختر  یجمله رو گفت نیدوباره که ا-

و اشکهاشو  دیکش یبا بسته شدن در نفس راحت. سروش رفت... انداخت  نییزد و سرشو پا ید تلخلبخن نفس

! تو خواب هم اخم کرده بود یحت... شوهرشو نگاه کرد ... نگاهش کرد ...  ریام شیبلند شد و رفت پ.پس زد

 دیکش بشد و عق مونیخواست صورتشو لمس کنه اما پش... داد  رونینفسشو اه مانند ب

 ییرایچراغ اتاقو خاموش کرد و به پذ... دیکش رونیب یپتو مسافرت هیبالشتشو برداشت و از کمد  یحرف چیه دونب

 . دیبالشتو انداخت رو مبل و دراز کش... رفت 

 ریام...اروم چشمهاشو باز کرد ! کمرش قرار گرفت يرو یکه احساس کرد دست شدیچشمهاش داشت گرم م تازه

با لحن کشدار و ... نفس برد  کیصورتشو نزد... خمارش زل زده بود بهش  يکنارش نشسته بود و با چشمها

 :گفت یشُل و وِل

 ! خوابــــــم نمیبره... بدون تــــــو -

نشه  کتریگذاشت تا نزد ریام نهیدستشو رو س! انگار دوش الکل گرفته بود...ش مچاله شد  افهیق ریبدن ام يبو از

 ...نداشت  يا دهیفااما 

 ..برو بخواب  کنمیخواهش م ریام-

 تــــــو؟... بــــــــدون -

 تو االن حالت خوب نیست... امیر خواهش میکنم -

شده  ریحاال نفس تو بغلش اس... به سمت خودش  دشیحرکت کش هینفس رو تو دستش گرفت و با  فیظر مچ

 !کردیم کشیتحر شتریپر بغضش ب ينفس و صدا يتقال...دیدستشو فرو کرد تو موهاش و با لذت بو کش... بود 

 ... کنمیجان خواهش م ریام-

 ...لرزون نفس يسرخورد رو لبها نگاهش

 !بشم ـــــــالتیخ یب... نمیتونم ... هیج جــــــوره ...  يشده بود رینفس گ یلیخــــ... امشـــــب -

 مخصوصا امشب! بود زاریسمتش ب ادیب یتو مست ریاز اینکه ام... دوباره تقال کرد  نفس

 ...ولم کن-

 ...  دیخند ریام

 !نچ-

 !کشمیم غیبه خدا ج...  ریام کشمیم غیج یولم نکن-
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 !جقله ــــــــــــتونیینم-

داشت عقش  گهید... با مشتهاش به سینه امیر زد ... خواست جوابشو بده که امیر لبهاشو نشونه رفت  نفس

 :امیر با خشونت چونه شو گرفت و گفت... د سرشو به سمت چپ بر! گرفتیم

مـــــن خوشـــــگل نکرده  يبه زور متوســـــل شم؟ هوم؟ مگـــــــه خودتو برا... که  يــــــخواینم-

 شوهــــــرت؟ يبــــــــرا ؟يبود

 ترخدا ولم کن... غلط کردم ... اشتباه کردم -

 !ـــــشمینم ـــــــالتیخ یب ینکن ــــــرابمیتا س... ــو بانــــــــ ــــــــگهید یگفت ـــــــــــرید-

 نفس دوباره به تقال افتاد... همون حالت رو دستهاش بلندش کرد  تو

 ـیولم کن د...  یولم کن مست عوض-

 !موهاشو تو مشتش گرفته بود ریام...  دیکش ریدفعه سرش ت هی

 !موهــــــام ــــریم! امیر موهام... اخ اخ امیر -

 ؟یگفت یبگو چـــــــ...  گهیبار د هی-

 ...دینال نفس

 ... ترخدا ... موهام ریام-

 :به موهاش داد و دم گوشش گفت يفشار ریام

 ... یخــــودت خــــواست-

... داد و به هق هق افتاد  هیتک ریام نهینفس سرشو به س... ول کرد و به سمت اتاق خواب حرکت کرد  موهاشو

 !نداشت ریرابر امدر ب میجز تسل یراه

 !یاحساس چیبدون ه...  یلذت چیبدون ه...  یو رغبت لیم چیه بدون

** 

 ...دستهاشو با دستمال پاك کرد و تلفن رو جواب داد. درست کردن ساالد بود که تلفن زنگ خورد مشغول

 بله؟ -

-... 

 ...زد يلبخند نفس

 ؟يچطور... سالم افسانه جون -
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-... 

 عماد خوبه؟ ؟یکنیچه خبرا؟ چه م... میهردومون خوب-

-... 

 ...دراورد  نتیگوش و شونه ش نگه داشت و ظرف هارو از کاب نیرو ب یگوش

 !ها يباالخره کار خودتو کرد! بال يا-

-.. 

 ادیشرکت ز يسفارشها... سرمون شلوغ شده  یچند وقته حساب نیاما خب ا نمتیو بب امیب خوادیباور کن دلم م-

 ...که  یدونیم! کشهیاز کارمندهاش کار م یحساب ر،یش شما هم که سخت گدادا نیشده، ا

-... 

 گهیوقت د هی ياما باشه برا...  يتو لطف دار-

-... 

 ...داد هیگازو خاموش کرد و به کانتر تک ریز

 اخه من با تو تعارف دارم؟-

-... 

 مییایبشه خودمون بدون دعوت مخورده سرمون خلوت  هیبزار ! خودت نکنا شیبد بد پ يفکرا نیاصال از ا-

 خوبه؟...

-... 

 سالم برسون... قربانت -

-... 

 خداحافظ-

 ...دیشن رویام يصدا...گذاشت  نتیکاب يرو رو یقطع کرد وگوش تماسو

 گفت؟یم یافسانه چ-

 مویساالد ابل يرو... کلمه باهاش حرف نزده بود  هیاز صبح تا حاال هم ! به نگاه کردنش نداشت یلیم چیه

 ...سرد جواب داد یلیو خ ختیر

 !گهیوقت د هیشام دعوتمون کنه، گفتم باشه  يبرا خواستیم-
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 !میدیچه عجب ما صداتونو شن-

 ... دیچ زیم يرو رو ظرفها

 ؟يحاال چرا دعوتشو رد کرد-

...  سیبرنج رو برگردوند تو د! بود ادیز ریهم که گفت از سر ام يبه نظرش همون دوتا جمله ا! نداد جواب

 وانیل... نشست  یصندل يخودش هم رو... گذاشت  زیم يو رو ختیظرف مورد عالقه ش ر يورشت هم توخ

 ... دراورد و دوباره نشست  نتیاز کاب وانیبلند شد و دوتا ل. بود اوردهین

 !هم وجود داره يریانگار نه انگار که ام... و مشغول شد  ختیخودش ساالد ر يبرا

 ... شهیمثل هم! شده بود یعال... قاشق گذاشت دهنش  هی...ختیپر از برنج کرد و روش خورشت ر بشقابشو

که بهش زده بود هنوز رو  يا یلیس يجا! نفس انداخت نییلب پا یگلو و خون مردگ يبه کبود یتفاوت یب نگاه

 ...نگفت  يزینگاهشو به برنجش دوخت و چ...  کردیم ییگونه ش خودنما

 !وت مطلق صرف شددر سک ناهار

در عرض چند ... با بغض به صورتش نگاه کرد ...  ستادیا نهییمقابل ا... از شستن ظرفها به اتاق خواب رفت  بعد

 !عمرش تو دهنش ثبت شد يشب ها نیو مزخرف تر نیجز تلخ تر شبیبه سرش اومده بود؟ د یساعت چ

روحش ازرده شد از اونهمه ... با تجاوز نداشت  یتفاوت چیکه ه يرابطه ذلت اور... عجزش ... هاش  هیگر

 !يگریخشونت و وحش

 !متنفر شد ریمشترکش از ام یبار تو زندگ نیاول يبرا شبید

فارغ از هر  خواستیدلش م...  خواستیدلش اغوش پر محبت مادرشو م...  رونیاز خونه بزنه ب خواستیم دلش

 ...سبک بشه یفقط کم ،یکنه تا کم هی، اونقـــــــدر گرکنه هیساعتها تو بغل مامانکش گر يزیو از هرچ ییجا

 !وضع؟ نیبا ا! ؟ينجوریا اما

 !نگاهش کرد شیبارون يبا چشمها... وارد اتاق شد  ریام

 ؟یکنیم هیگر-

 ...زد  پوزخند

 ؟ینیبینم! خندمیدارم م... نه -

 ...کرد اخم

 ؟يدعوت افسانه رو چرا رد کرد-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ١٧٤ 

 ...شد کشیچشمهاشو تنگ کرد و نزد نفس

 ؟يبه سرم اورد یچ ینیبینم ؟يکور-

 !درست صحبت کن-

  ست؟یبرات مهم ن یچیکه ه یوحش يِ؟ باتو؟ با تو یباک!هه-

 ...نفس نزار -

 :با انزجار نگاهش کرد و گفت نفس

 ...خوب نگاهم کن ... منو نگاه کن  ؟یمونده که نکرده باش میمگه کار ؟ینزارم که چ-

 ... کرد نگاهش کنه گرفت و مجبورش  رویام چونه

  ؟يکرد کاریبا زنت چ نیبب...  نیبب-

 ...دلشو به درد اورد  شیبارون يچشمها

 ! ریسراغم ام ياومد یتو حالت مست شبید-

 ...شد  کشید نز

فکر  يکه با زنت کرد يو کار شبیلحظه به د هیلحظه ، فقط  هی...  يروحمو داغون کرد...  ریام يعذابم داد-

 چیه... اما تو  دیتمام مدتو بار... لحظه هم همراهت نبود  هی یکه حت ییچشمها اد،یب ادمیچشمهام  دیشا... کن 

 !يبهش نکرد یتوجه

 !دیبود؟ شا مونیپش... دوخت  نیچشمهاشو به زم ریام

 ...چطور دلت اومد که  ر،یام... من که -

دوشو  عیسر...  دییه سمت حمام دوش اجازه نداد حرفشو کامل کنه، دستشو رو دهنش گذاشت و ب هیگر شدت

 ...بغضشو رها کرد ...  ستادیدوش ا ریباز کرد و با لباس، ز

** 

 نفس؟-

 هوم؟-

 ؟ينشون بد يبریطرحتو نم-

 :و اروم گفت دیکش یقیعم نفس

 .برمیچرا، م-
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 !شه؟یم یچ يرینگ دییکه اگه امروز تا یدونیم. گهیخب پاشو ببر د...  برمیم برمیم یگیم يساعته دار مین-

 :زد و گفت يلبخند یهست. اروم بلند شد یلیتکون داد و خ میسرشو به نشونه تفه نفس

 .ایکنیم کاریچ نمیبب-

 !نباش دواریام ادیز-

 راحت التیبرو خ! شهیمثل هم ،یشده نفس یطرحت عال! هم دلش بخواد یلیچرا؟ خ... وا -

 يموها. شده بود بایز. مشغول نوشتن بود... خت به سارا اندا ینگاه... وضعشو مرتب کرد و راه افتاد  سرو

 !گذاشته بود شیرو به نما يریتضاد جالب و چشم گ يساتنِ سورمه ا يروسر ریز شیعسل

 :زد و گفت یلبخند ملوس دنشیبا د سارا

 .سیرئ يِامروز خانومِ اقا يچه خوشگل شد-

 ينداشت، هنوز کبود ياما چاره ا... خودش هم معذب بود ... تو چشمِ  يادیلب و گونه ش ز شیارا دونستیم

 !نرفته بود نیگونه ش از ب یلب و سرخ

 از خودتونه یخوشگل-

 تا حاالست که همسر گرام منتظرته؟ یاز ک یدونیم-

 "!همسر گرام"تو دلش پوزخند زد و گفت نفس

 ؟يبر يخواینم -

 چرا، چرا-

 يشد و طرحو رو کینزد زشیبه م. به لپ تاپ زل زده بود يجد یلیمردش خ... ضربه به در زد و وارد شد  چند

 نکشویع... از لپ تاپ چشم برداره طرحو برداشت و روبروش گرفت  نکهیبدون ا... کنار دستش گذاشت ز،یم

 :گفت قهیدق هیبعد ... شد  رهیخ اتودبه نفس انداخت و بعد موشکافانه به  ییگذاشت و نگاه گذرا شیشونیپ يرو

 ه؟یخبر...  يخوشگل کرد-

 .نداد جواب

 سرکار؟ دییایو م دیکنیخودتونو بزك م نطوریبشم، شما ا یهردفعه من وحش یعنی-

 !اره-

نفس ... گذاشت و خم شد رو صورتش  زیم يدستشو رو هی. ستادیبلند شد و روبروش ا... نگاهش کرد  زیت ریام

 ... کردینگاهش م رهیخ رهیخ
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 مفهومه؟! وانمهریشرکت خانوم ک يایوضع م نیبا ا دفعه اخرته که-

 :گفت ریتوجه به حرف ام یشد و ب نهیبه س دست

 !)گفت ظیرو با غ "سیرئ"!(س؟یطرحم چطور شده رئ دینگفت-

 !زبونت هنوز درازه-

 !بدجور-

 ...رو چسبوند به گوشش یگوش... و خواست جوابشو بده که تلفنش زنگ خورد  دییدندونهاشو رو هم سا ریام

 ..بگو فرهمند-

-... 

 تا حاالست اومده؟ یک-

-... 

 بفرستش داخل... خب  یلیخ-

 .رو سرجاش گذاشت یگوش

 !طرحم چطوره؟ ینگفت-

 !خوبه-

 :ابروهاشو باال داد و گفت نفس

 !دونستمیم-

بود  دهیدر نرس رهیگدستش به دست... تفاوت به سمت در حرکت کرد  ینفس هم ب... با حرص نگاهش کرد  ریام

 !شد انیکه در باز شد و قامت سامان تو چهارچوب در نما

ابروهاش تا ...  ومدینفسش نامنظم باال م...  ستادیا يلحظه ا يقلبش برا! کلمه جاخورد یواقع یبه معن نفس

صور کرده بود چقدر احمق بود که ت! بود نیهم کردیکه فکر نم يزیبه تنها چ... درجه رفت باال رفته بود  نیاخر

چرا ...  دشیاز کنار حرفهاش، تهد... سامان  کناراز ... چقدر ساده از کنارش گذشته بود ... تموم شده  زیهمه چ

 اومده بود اونجا؟ یچ يرفت؟ چرا؟ اصال برا ادشی

 ... کردینگاهش م يا روزمندانهیبا لبخند پ سامان

 ...سامان جان يخوش اومد-

 !احساس کرد گلوش خشک خشکه... نگاهشو عوض کرد  هیبه خودش اومد و زاو ریام يصدا دنیشن با
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 مزاحم شدم؟... سالم مهندس -

 ...فشرد یبه سمتش اومد و دستشو به گرم ریام

 ي؟ خوش اومد هیچه حرف نیا-

 :و گفت دیپر شونیسالم و احوالپرس نیتمام توان خودشو جمع کرد و ب نفس

 !س؟یخص بشم رئمر... من ...  دیاگه اجازه بد-

 :بهش انداخت و گفت ینگاه ریام

 !دیبر دیتونیم...  کنمیخواهش م-

 !رفت رونیلرزون از اتاق ب ییو با پاها دیبه مقنعه ش کش یدست...  کردیسامانو حس م فینگاه کث ینیسنگ

ربع به  هیساعت  نکهیا...  دونستیم زویچ هیفقط  دونستینم کردویبار بود که به ساعت نگاه م نیچندم اینکه

 کردیاحساس م! دستمال تو دستش از عرق کف دستش نمدار شده بود! بود ریپنج بود و سامان هنوز تو اتاق ام

بره تو  خواستیدلش م... دلش نبود  ودل ت... تو حلقش  ومدیقلبش داشت م! تو دلش رختشورخونه راه افتاده

  "؟يخوایمن م یزندگاز  یچ"و رك و پوس کنده از سامان بپرسه  ریاتاق ام

 :جمع کرد وگفت لشویوسا یهست

 !ساعت از دستت خسته شد-

 ره؟یچرا نم-

 ره؟ینم یک-

باز شد و سامان و  ریبشه در اتاق ام کیتا خواست به سارا نزد. رفت رونیبلند شد و از اتاق ب یتوجه به هست یب

 ...و فقط نگاه کرد  ستادیسرجاش ا! ختیر يدلش هر! اومدند رونیخندون ب يبا لبها ریام

 گه؟یباشم د دواریپس ام-

 :و گفت دیکش یقینفس عم ریام

 ...روش فکر کنم  يچند روز هیاجازه بده -

 !برات بصرفه دمیبهت قول م! نکن مهندس يریسخت گ-

 !شهیم یچ مینیتا بب-

 !مونمیمن منتظر م... خب  اریبس-

 ...دراز کرد ریبه سمت ام دستشو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ١٧٨ 

 ...دارید دیبه ام-

 :با لبخند گفت ریام

 خداحافظ-

که  يزیهمون چ قایترسو تو نگاهش خوند، دق... چشمش به نفس افتاد ! دیچرخ یبه سمت در خروج سامان

سارا به خودش  یخداحافظ يبا صدا! زد و از شرکت خارج شد یهیکتشو مرتب کرد، لبخند کر قهی! خواستیم

 :کرد و گفت یاهبا تعجب بهش نگ یهست... شت با وحشت به عقب برگ! رو شونه ش نشست یدست... اومد 

 دیترسوندمت؟ ببخش-

 نه... نه -

 يدیفکر کردم ترس... خب خدارو شکر -

 :رو دوشش جابه جابه کرد و گفت فشویک

 ؟يبار يکار...  رمیمن دارم م-

 !به سالمت... نه -

 خداحافظ... نمتیبیفردا م-

 !زد رونیاز اتاق برداشت و از شرکت ب فشویبرگشت ک... تو شرکت نبود  یکس ریخودش و ام ریغ به

با باز شدن در . نداد تیاهم...  دیمانتوش لرز بیتو ج لشیموبا! بود ریداده بود و منتظر ام هیتک نیماش به

در  باز شدن قفل يصدا نکهیهم... گرفت  نیشو از ماش هیتک. دیکش ینفس راحت ریاومدن ام رونیاسانسور و ب

 !هم پشت فرمون نشست، کمربندشو با حرص بست و راه افتاد ریام. سوار شد عیسر دیشن نویماش

از  امیدوتا پ... دراورد و به صفحه ش نگاه کرد  لشویموبا یحوصلگیبا ب. دوباره احساس کرد شویگوش لرزش

 ...باز کرد امویپ نیاول! شناختیکه نم يشماره ا

 !)گفتم منتظرم باش نفسم(-

 ...دوم هم باز کرد امیپ...  دیانگشتش لرز! دیکش ریکرد کمرش ت احساس

 !)!مخصوصا لبهات! يخوشگل شده بود یلیخ(-

کمربندشو با دست ! فشیانداخت تو ک لویپاك کرد و موبا امهارویپ عیسر! نشست شیشونیرو پ يسرد عرق

پشت سرهم اب دهنشو ...  کردیم کمربند داشت خفه ش هیال هیگرفت و از خودش فاصله داد، انگار همون 

 ... دیکش قیچشمهاشو بست وچندتا نفس عم... برد  رونیداد وسرشو ب نییرو پا شهیش...  دادیقورت م
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پسر جوان بود زل زده بهش، نفس  هیکه راننده ش  يکنار نیکه باز کرد پشت چراغ قرمز بودند، ماش چشمهاشو

 ...رو داد باال شهیو ش دیبازوشو کش ریدفعه ام هیکه  دیکش يا گهید قینداد و نفس عم یتیاهم

 نگات کنن؟ ادیخوشت م-

به اندازه ... حوصله بحث نداشت ... داد  هیارنجشو رو پنجره گذاشت و سرشو به دستش تک! محل نکرد نفس

 ییامهایپ شیاما فکر و ذهنش فقط پ... نگفت  يزیسکوت کرد و چ نیشده بود بنابرا ختهیحالش بهم ر یکاف

 !سامان يامهایپ! د که خونده بودبو

** 

تا برگشت ... از گردنش دراورد  شبندویو پ ستادیراست ا... کرد  میرو گذاشت تو فر و درجه رو تنظ ایالزان ظرف

 یلیخ! بهش دست نداد یحس چیه... بغلش کرد  ریخواست از کنارش رد بشه که ام! شد ریام نهیبه س نهیعقب س

 :گفت يسرد و جد

 !ولم کن-

 جات بده مگه؟-

 کیبه نزد یو رغبت لیم چیتا حاال ه ششیاز رفتار دو سه شب پ! نگاه کرد ریاز احساس به ام یخال يچشمها با

 :شمرده شمرد گفت! شدن بهش نداشت

 !ولم کن... گفتم -

 :و گفت دیکرد و گونه شو بوس کیخوش حالت نفس فرو برد و صورتشو بهش نزد يدستشو تو موها ریام

 .خوامیبابت اونشب معذرت م-

 :زد و گفت يپوزخند نفس

 واقعا؟-

 ؟یبخشیم... واقعا -

 ؟یراحت نیبه هم-

 مهربون شده بود لحنش

 باشه خانومم؟.کن و ببخش يشما بزرگوار! کارهام دست خودم نبود که... من اونشب مست بودم -

 ؟يببخشم؟ چطور یگیحاال م! يرفتار کرد وونیح هیبا من مثل -

 :گفت ینفسو پشت گوشش برد و با مهربون ياز موها يا دسته
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 !گهیفراموش کن د-

 :چشمهاشو تنگ کرد و با حرص گفت نفس

 ؟يشده مهربون شد ازتیموقع ن ه؟یچ-

 ادامه ش نده،باشه؟... شو  الیخ یو ب ایب-

 :ابروهاش بهم گره خورد و گفت... برد که نفس با دستش مانع شد  کینزد لبهاشو

 ده؟یم يا یحرکاتت چه معن نیا یبگ شهیم-

 ؟یفهمیم تونم،ینم... ولم کن  ریام-

 :با خشونت رهاش کرد و گفت ریام

 !رهیگیم افهیخانوم ق رسهیبدن خوبه، به من که م لتیو اون بهت نگاه کنن و لبخند ژکوند تحو نیا-

 :با بهت نگاهش کرد و گفت نفس

 ؟یگیم یچ يدار یفهمیم-

 :فتبرگشت سمتش و با حرص گ ریام

 یچ یفهمیم:نفسو دراورد يادا( گهیبلند شده اومده شرکت بعد داره م شیخروار ارا هیخانوم با  گم؟یدروغ م-

ناهار  میکه از قصد سر تا دمینفهم التیگوشام درازه؟ به خ ست؟ین میحال يکرد الیخ... ! فهممیاره م) ؟یگیم

خنده هاتونو  يصدا نم؟یبیو نم نشستمتو اتاقم بس  يفکرکرد...!هه! یخلوت کن نیکه بعدش با رام ینرفت

 اره؟ شنوم؟ینم

 :دهنش گذاشت و با بهت گفت يدستشو جلو نفس

 !خجالت بکش ریام-

 ...صداش رفت باال ولوم

باشه؟ تو چشم باشه؟ بهت  ظیغل شتیارا ادیاز خونه بدم م رونیمن صددفعه بهت نگفتم ب! تو خجالت بکش-

باهاش بگو بخند  ینشست يتو غذاخور یرفت ینگفتم؟ اونوقت جنابعال! سمتش نرو اد؟یبدم م نینگفتم از رام

  ؟اره؟يایبراش عشوه م ؟يدیبهش نشون م شتویارا ؟یکنیم فیجوك تعر ؟یکنیم

 ...باال رفت  یکم صداش

که سامان  ؟یکه چ يستادیما وا يراس راس روبرو ياونوقت تو اومد کنمیم یمن دارم از سامان خداحافظ-

 ره؟یدلت قنج م ينطورینگات کنه؟ به روت بخنده؟ ا
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 :تنگ کرد و ادامه داد چشمهاشو

 اره؟ ،ينجوریا ادیخوشت م-

که روبروش  يمرد نیا گفت؟واقعایداشت م یچ ریام! انگار زبونش قفل شده بود! کردیناباورانه نگاهش م نفس

 بود؟ ریبود، ام ستادهیا

 :داد و گفت تکون دیبه نشونه تهد انگشتشو

 یسمتش هر چ يتو بر ای پلکهیدوروبرت م نیرام نمیبب گهیبار د هی خورمینفس قسم م...  گهیبار د هیفقط -

 مفهومه؟! يدیاز چشم خودت د يدید

 ...ختیقلبش ر ریبا داد ام...  کردیمجسمه فقط نگاهش م نیع نفس

 مفهومه؟! دمینشن-

 مگه مـ...  ریام يعوض شد نقدریچرا ا -

 !داشته که عوض شدم یلیدل هیحتما -

 ! رفتارهاتو تحمل کنم؟ نیا دیبا یبه چه جرم... خب بگو من هم بدونم -

 :گفت دادیرو کاناپه لم م نکهیا نیح ریام

 !هنوز زوده...  یشیسروقتش متوجه م-

اومده  ریبه سر ام یچ...  شناختیذهن خرابو نم نیا! شناختینم رویام نیا! بود ریام يهنوز تو شوك حرفها نفس

سر  اورد،یزود جوش م... اعتما د  یشکاك، تلخ، ب ر،یسخت گ... دو هفته چقدر عوض شده بود  یکی نیبود؟ تو ا

 !به همه ظن داشت...  نداختیبحث راه م کیمسائل کوچ

 !مردش عوض شده بود... شوهرش ...  رشیام! عوض شده بود ریام

 :ش داد و گفت ینیبه ب ینیچ... پنجره اتاقو باز کرد  عیسر... رج شد و از حموم خا دیچیرو دور خودش پ حوله

 !دهیبو م هیهم مثل قبل یکی نیشامپومو دوباره عوض کنم، ا دیبا-

به شکمش  یدست... قارو قور شکمش باعث شد بخنده  يصدا...  دیچیو حوله رو دور موهاش پ دیپوش لباسهاشو

 :و گفت دیکش

 !غذا خوردم، شکمو یقبل حموم کل! بلند شده که اه و ناله ت يدوباره صدا-

مورد  ییگردو يشکالت صبحانه رو بهمراه نون تست ها... رو روشن کر د يکتر ریراس رفت اشپزخونه و ز هی

خودش گرفت و مشغول  يلقمه پر مالت برا هی عیسر... کانتر گذاشت  يدراورد و رو نتیعالقه ش از کاب
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شماره ... به صفحه ش نگاه کرد ... بلند شد  لشیزنگ موبا يدهنش هنوز پر بود که صدا... خوردن شد 

 ...قورت داد و جواب داد یلقمه شو هول هولک. ومدیناشناس بود اما به نظرش اشنا م

 بله؟-

 !زمیسالم عز-

 ...باال دیپر ابوهاش

 شما؟ دیببخش-

 ؟یباور کنم که نشناخت-

 ...، از درد به سمت جلو خم شد دیکش ریت یدلش به طرز وحشتناک ریز... زد  خشکش

 هنوز؟ یپس؟ پشت خط یکجا رفت-

 :حرص گفت با

 ؟يکرد دایشماره منو از کجا پ-

 !ست ابندهی ندهیجو-

 ؟يخوایم یچ-

 !تو رو-

 :گفت تیتنگ کرد و با عصبان چشمهاشو

 !خفه شو-

 اخ که اگه...  يملوس شد يبچه گربه ها... مثل ! صورت خوشگلتو تصور کنم ونمتیاالن م-

 ...از خشم ...  دیلرزیم صداش

 شد؟ داتیاز کجا دوباره پ ،يتو که گورتو گم کرده بود! یدهنتو ببند عوض-

 ...که  یدونیم... به خاطر تو برگشتم نفسم ...  گهینکن د یانصاف یب-

 :ادامه داد اروم

 !هنوز دوستت دارم-

 !سامان یحیوق یلیخ-

 ...دیپوزخندشو شن يصدا
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 يبرا... شوهر جونت  يبرا... تو  يبرا! برنامه ها برات دارم نفس... خوب گوش کن ... حرفا  نیاز ا میبگذر-

 ...دارمیگفته بودم دست از سرت برنم... که  ادتهی! تیزندگ

 ... دینال

 دست از سرم بردار ...  یعوض يخوایاز جونم م یاخه چ-

 نیحرکتم هم نیاول يفکر کنم برا... برم  دیالن هم با... برات  سوزهیکه دلم نم دیببخش ؟یکنیالتماس م-

 ... زمیتا بعد عز... باشه  یتماس کاف

رو ! حال شده بود یبدنش سست و ب... اورد  نییاز گوشش پا لویلرزون موبا ییبا دستها... قطع شد  تماس

دهنش .. .کرده بود  سیمتوجه باشه اشکهاش صورتشو خ نکهیبدون ا...  زدیش نبض م قهیشق...نشست  یصندل

 .دیگفت و لبشو گز یفیخف) آخ... ( دیکش ریدلش ت ریدوباره ز... باز مونده بود و لبهاش خشک شده بود  مهین

وارد شد چشمش به نفس  کهنیبه محض ا ریام... اشکهاشو پاك کرد  عیاز پشت در سر دیکل يصدا دنیشن با

 ...به سمتش رفت  یبا نگران.. .افتاد 

 حالت خوبه؟-

روبروش زانو  ریام. شهیم شتریکلمه هم حرف بزنه دردش ب هیاگه  کردیاحساس م... فقط سرشو تکون داد  نفس

 :دستشو به سمتش دراز کرد و گفت. حال نفس انداخت  یبه صورت ب ینگاه... زد 

 ؟یمطمئن-

 :گفت دیکه خودش هم به زور شن یاروم يبلند شد و با صدا یصندل ياز رو یبه سخت نفس

 .خوبم-

 :مچ دستشو گرفت و گفت ریام

 !ستیحالت خوب ن زنهیداره داد م افتیق-

 :پس زد و گفت دستشو

 ...!گفتم خوبم-

 :داد و گفت هیبه چهار چوب در تک ریام.. .اروم رو تخت نشست  یلیاتاق خواب رفت و خ به

 !جمعه شب دعوتمون کرده يسامان برا-

 ...نگاه کرد ریبلند کرد و پرسشگرانه به ام سرشو

 !جمعه... شام دعوت کرد  يمن و تو رو برا-
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 :د،گفتیکشیکه دراز م همونطور

 .خودت تنها برو...  امیمن که نم-

 ... ستادیسرش ا يکامل وارد اتاق شد و باال ریام

 کجا برم؟ یمن تک ؟یگیم يدار یمعلوم هست چ-

 !يبر دیبا ،يهمکار...  یتو باهاش دوست-

 ؟یچ یعنیباهم  یشیاالن متوجه م... ما رو باهم دعوت کرده  گمیم-

 :شد و با تشر گفت زیخ مین نفس

 ؟یحرفاتو با دادو هوار بگ دیبا شهیهم ؟یصحبت کن یتونیاروم نم-

... و چشمهاشو بست  دیبه پهلو چرخ... ستادیا نهییا يلباسشو باز کرد و جلو يتوجه به نفس دکمه ها یب ریام

رو رو پهلوش احساس کرد و  یدست يگرما قهیبعد پنج دق...  دیشنیم رویخش خش لباس عوض کردن ام يصدا

 :که اروم دم گوشش گفت ریبم و مردونه ام يبعد صدا

 من قهره؟ يِخانوم کوچولو-

 !ستمیقهر ن-

 .کردمیبه خدا اگه برام مهم نبود بهت اصرار نم...  گهید ایپس ب-

به  زننیخودشونو م کننیم يا يخرابکار هی یافتاد که وقت یطونیش يپسر بچه ها ادی... خنده ش گرفت  نفس

 ...ریسمت ام دیاروم چرخ...  تیمظلوم

 ... امیب خوادیاخه دلم نم-

 :و گفت دینفس کش يانگشتشو رو لبها ریام

 نه؟ یگیباز هم م ؟یچ ایاگه بگم به خاطر من ب-

 ...اخه-

 .به خاطر من-

 "برم بهتره... بده  لشیسامان چرت و پرت تحو دیشا ایشک کنه،  دیاگه نرم شا"با خودش گفت نفس

 :زد و گفت يلبخند

 .امیم... باشه -

 :زد و گفت يهم لبخند ریام
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 ممنون-

 :گفت طنتیبا ش...  دینفس رو گرفت و به سمت خودش کش کمر

 ه؟یوقت چ یحاال اگه گفت-

 ... نگاهش کرد  يدیبا ناام نفس

 ... ــــــــبیتشنه تم عج... نگاهم نکن که اصال راه نداره  ياونجور-

... برداشت و دور مچش حلقه ش کرد  شیارا زیم يزد و دستنبندشو از رو نهییخودش تو ا ریبه تصو یکج لبخند

 کینزد ریقفلو به زنج... هم فشارداد  يلبهاشو با حرص رو... قفل دستبندو ببنده  توستیو نم دیلرزیدستش م

بشه که دست  الشیخ یخواست ب...نشد  هدوباره و سه باره چهاباره تکرار کرد، نشد ک! کرد اما باز هم نشد

 !انداخت ریراحت قفلو تو زنج یلیرو دستش قرار گرفت و خ ریمردونه ام

 :تش انداخت و گفتتو دس شویمچ ساعت

 !زحمت برق لبت هم پاك کن یب... عوضش کن ... مانتوت تنگه خانومم -

در کمدو باز کرد ! به ستوه اومده بود ریام ریاخ ياز دست رفتارها... هم فشار داد  يچشمهاشو با حرص رو نفس

 ... بره که  رونیخواست از اتاق ب... دوشش گذاشت  يو رو دیکش رونیب شویمشک یورن فیو ک

 هوم؟ گه؟یمانتو رو د يعوض کرد-

 !هم خوبه یلیخ! نداره یاشکال چیمن ه يمانتو-

 :و گفت دیبه موهاش کش یدست... انداخت  نهییتو ا یکتشو صاف و صوف کرد و نگاه قهی

 !عوضش کن-

 دم؟یچشه که پوش نیاالن ا! يریگیاشکال م پوشمیم یهر چ! ریرفتارهات ام نیخسته شدم از ا -

رو  یبنفش يبه مانتوها انداخت و دست اخر مانتو ینگاه... رو باز کرد  يواریکنار رفت و در کمد د نهییا يجلو از

 ...و گرفت سمت نفس  دیکش رونیب

 !رهیبدو د... بپوش  نویا-

 :مانتوش اشاره کرد و گفت به

 ه؟یاشکالش چ-

 :گفت تیبا جد ریام

 ؟ینیبینم ؟یدونینم یعنی ه؟یاشکالش چ-
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 !دونمینه نم-

 جذب بدنت شده؟ ینیبینم ؟ینیبینم شویتنگ یعنی-

 :به مانتوش انداخت و گفت ینگاه نفس

 ...چشمهات اشکال داره  یجنابعال. هیبه نظر من که معمول-

 :مانتو رو شونه ش گذاشت و دم گوشش گفت شدیاز کنار نفس رد م نکهیا نیح ریام

 !يایو م یکنیعوضش م-

 :بلند گفت ییرایپذ ياز تو...رفت نرویهم از اتاق ب بعد

 ... اینکن رید-

 نیتخت نشست و سرشو ب يبا ضرب رو! گفت يبلند) أه(و  نیبسته شدن درمانتو رو کوبوند زم يصدا با

 ...دستهاش گرفت

** 

نفس از ساختمون  هیبعد چند ثان... انگشتش رو فرمون ضرب گرفته بود و نگاهشو به در ساختمون دوخته بود  با

بده که  صیتشخ تونستینم ریبود و ام کیتار یکوچه کم... به سمتش حرکت کرد  نیماش دنیخارج شد و با د

 :زمزمه وار گفت... کدوم مانتو تَنشه 

 ... یعوض نکرده باش خوادیفقط دلم م-

نفس ... روشن کرد  نویزد و ماش يلبخند... که مانتو شو عوض کرده  دیشد، د کینزد نیکه نفس به ماش نیهم

 نشونیب يا هیچند ثان... کمربندشو بست و به روبرو نگاه کرد ... سوار شد  یحرف چیدرو باز کرد و بدون ه

 :گفت ریام نکهیسکوت بود تا ا

 ؟يناراحت شد-

 مگه برات مهمه؟-

 ...نفس گذاشت یبه سمتشو و دستشو پشت صندل دیچرخ ریام

 .درك کن نفس...  خوردمیتا اخر شب فقط حرص م دیمن با يدیپوشیاگه همونو م-

 :زد و گفت يپوزخند نفس

 ...یکنیدرك م یلیتو خ نکهینه ا! درك کن-

 تو رو درك نکردم؟ یمن ک-
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 !شهیهم-

 مثال؟-

 ...به اونراه  یزنیخوبه که خودتو م-

 :چشمهاشو تنگ کرد و گفت ریام

 ؟یبحث کن يخوایاالن م-

 :فتدوخت و گ رونینگاهشو به ب نفس

 !امیبود که گفتم نم زهایچ نیهم يبرا-

 :حرص زد تو دنده و گفت با

 !بهونه نکن یرو الک گهید يزهایچ! بگو نویا...  خوادیبگو دلم بحث م-

 :کالفه دستشو تکون داد و گفت نفس

 !شهیختم نم یخوب يخواهشا ادامه ش نده که به جاها-

 ...پخش شد نیسامان تو ماش يمه اتصالو زد و صدادک... زنگ خورد  لشیبگه که موبا يزیخواست چ ریام

 پس؟ ییکجا... سالم مهندس -

 دستهاشو تو هم قالب کرد...  ختیر يدلش هر نفس

 ...سالم سامان جان، عرضم به حضورت که -

 :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه

 که؟ ستین یمشکل...  میرسیم گهیساعت د مین قایما دق-

 .شاد سامان حال نفسو منقلب کرد يصدا

 هست؟ ادتیادرسو که ... ینه بابا چه مشکل-

 ...ابونیتو خ دیچیزد و پ رراهنمایام

 درسته؟ گهیرستوران نارنج د... اره اره -

 گهیاره درسته، پس منتظرم د-

 ...نمتیبیقربانت، م-

 ...پس فعال-

 "کنه ریخدا امشبو به خ"تو دلش گفت...  دیکش يکه قطع شد نفس، نفس اسوده ا تماس
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** 

 ؟یرستوران نیسامانو همچ... باال  دیابروش پر هی! بود کیش Uرستوران انداخت یرونیب يبه نما ینگاه نفس

 نیکجا و ا یگرکیحاال ج! خوردیم یزِپرت یگرکیج هیسامان ته تَهِش به  افهیبه نظرش ق...  بایغر بایعج

 !کجا؟ کیرستوران ش

 ؟یشینم ادهیپ-

چک کرد، با انگشت  ششویداد و ارا نییپا نویماش ریافتابگ... از رستوران گرفت و کمربندشو باز کرد  نگاهشو

از حرکاتش کامال ... نگاه کرد  ریبا گوشه چشم به ام, شده بود، پاك کرد  اهیس یچشمشو که کم ریاشاره اش ز

 !هیمعلوم بود عصبان

 .لباستو رو درست کن، کج شده قهی-

 :نفس اروم گفت... شو درست کرد  قهیخشونت  با

 !ش هم دعوا داره قهیاقا با -

 ؟یگفت يزیچ-

 :هاشو باال انداخت و گفت شونه

 .يت هم دعوا دار قهیگفتم با -

 :گفت ذاشتیکتش م بیتو ج نویهمونطور که مدارك ماش ریام

 !خوردش شهیمن عسل هم نم هیبا )...پوزخند زد( گهیخودشو نم-

 :هم پوزخند زد و گفت نفس

 !پس؟ یگیم یچ ینیخودتو بب يبرج زهرمار افهیاگه ق-

 .شد ادهیپ نیبراش باال انداخت و از ماش یینفس هم ابرو...نگاهش کرد  یطوفان ریام

بود بهشون خوشامد گفت و به  ستادهیرستوران ا يکه جلو یمرد مسن... هم به سمت رستوران رفتند دوشادوش

رو رو خودش  ینگاه ینیاما نفس سنگ... کنه داینگاهشو چرخوند تا سامانو پ ریام... کرد شونییداخل راهنما

حلقه کرد و  ریدور آرنج ام شودست! ختیر يخندونش دلش هر يلبها دنیبا د... سرشو چرخوند . احساس کرد

چندش  يهنوز گرما... همون نگاه ... همون لبخند ! شده بود بهش رهیسامان خ... کرد  کتریخودشو بهش نزد

داغشو رو  ينفس ها! ش ینیتو ب دیچیالکلش پ يبو... احساس کنه  تونستیکمرش م ياور دست سامانو رو
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صورتش  کینزد رویام يصدا... چنگ زد  رویکت ام...به گلوش چنگ انداخت  یبغض...  کردیصورتش حس م

 دیشن

 م؟یبر...  ستادهیواسامان منتظر -

سامان  دند،یکه رس زیم کینزد... به سمت سامان رفتند  ریهمراه ام... وبغضشو قورت داد  دیکش یقیعم نفس

 :دراز کرد و گفت ریدستشو به طرف ام

 دیخوش اومد... سالم -

 :نگاهشو دورتادور رستوران چرخوند و گفت. زد وسالم داد يلبخند ریام

 ...پسر يخجالتمون داد-

 ...حرفاست نیاز ا شتریمهندس؟ ارزش شما ب هیحرفا چ نیا-

 :نگاهشو به صورت نفس دوخت و گفت بعد

 خانوم فرهنگ دیخوش اومد-

 .اروم تشکر کرد یلیخ نفس

 ...دییبفرما کنمیخواهش م د؟یستادیچرا ا-

 :گفت ریمنوها رو به سمتشون گرفت و رو به ام... نفس  يکنار هم نشستند و سامان هم روبرو ریو ام نفس

 ...سفارش بده مهندس خواهدیهرچه دل تنگت م-

 :گذاشت و گفت زیم يمنو رو رو ریام

 .نفس سفارش بده یهرچ-

 :گفت تیبه منو انداخت و در نها ینگاه نفس

 .خوبه کیاست-

 :زد و گفت يسامان لبخند گله گشاد... کرد  دییهم تا ریام

 !بود کیاتفاقا نظر من هم رو است...  هیلعا-

 :بلند شد و گفت شیصندل ياز رو. داد کیسه تا است سفارش

 ارم؟یبراتون ب دیخوریم یچ... بار  زیبرم سراغ م خوامیم-

 شد زیخ مین ریام

 تو چرا؟... سامان جان  میاریم میریخودمون م-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ١٩٠ 

 :و گفت ستادیا یسامان پشت صندل-

براتون  دیبدون تعارف بگ... منه  فهیپس وظ. زبانیمن هم م د،یمن هست همانیشما م... مهندس  يدار اریاخت-

 ارم؟یب یچ

 ...به نفس نگاه کرد  ریام

 .خوامینم يزیمن چ-

 !خانوم فرهنگ شهیکه نم یچیه-

 :با حرص گفت نفس

 اجباره؟-

 :زد و گفت یچشمهاش برق سامان

 .بگم بله، اجباره دیمتاسفانه با-

 !خورمینم يزیهر حال من که چبه -

 :رو به سامان گفت ریام

 .سامان جان هیدوتا سوپ کاف-

 ...هم داره گهید يغذاها شیمهندس؟ ساالد؟ ماست؟ پ نیهم-

 .هیما کاف يهمون دوتا سوپ برا یول... ممنون -

 پس با اجازه... خوب  اریبس-

 ...خم شد سمت نفس ریم... دور شد  زیاز م سامان

 ؟يبدبخت هم دعوا دار نیا ؟بایمحترمانه تر برخورد کن یتونینم-

 :گفت یتفاوت یبا ب نفس

تو  رمیم تشینها! بلند شم برم؟ یناراحت یلیاالن هم اگه خ. يخودت اصرار کرد...  امیمن که بهت گفتم ن-

 هوم؟چطوره؟...  يایتا ب نمیشیمنتظرت م نیماش

در کنترلش  یکه سع ییشده ش با صدا دیکل يونهادند نینفسو محکم تو مشتش گرفت و از ب فیک دسته

 :داشت، گفت

 !کنمیم کاریمن چ نیبلند شو بعد بب يجرئت دار! یکنیجا م یب یلیشما خ-

 :و گفت شیطوفان يشد تو چشمها رهیخ نفس
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 !زاریب...  یفهمیم ر،یام زارمیب تیلحن دستور نیاز ا-

 دیشنیشدن دندونهاشو م دهییسا ينفس صدا.. .محکمتر گرفت  فویک دسته

 !شهیاالن پاره م...  یول کن وحش فمویدسته ک-

 ...وگرنه م،یینجایکه االن ا فیح-

 ؟يدیفمهم! یبکن یتونستینم یغلط چیه میخونه هم بود-

 ...ختمیر مویفلفل و ابل کمیتو سوپتون -

 يبه رو يلبخند... ول کرد و صاف نشست  فویدسته ک عیسر یلیخ ریام...  دیهر دو به سمت سامان چرخ نگاه

 ...سامان زد و سوپ هارو ازش گرفت

 !ممنون ،يکرد يخوب کار-

ظرف ساالد و سوپ  هیبا  عیسر یلیخ...  ارمیهم ب گهیسوپ د هیظرف ساالد و  هیمن برم ...  شهیخواهش م-

 .نشست زیبرگشت و پشت م

بد نبود، ... به چنگال زد و مزه ش کرد  کویاز است کهیت هی یلیم ینفس با ب... ساعت غذاها رو اوردن  مین بعد

 !تحملش کرد شدیم

 :رو به سامان گفت ریام نکهیتا ا...  دیچرخیو شراکت م غاتیو سامان حول و حوش شرکت و تبل ریام صحبت

 .ياومد ياما خودت تک و تنها بلند شد ام،یبا خانومم ب یتو به من گفت...  یراست-

 :و گفت دیخند سامان

 !ام یخب چون تک-

 ؟يمجرد یعنی-

 !خب اره-

 چرا؟-

 :به نفس انداخت و گفت ینگاه سامان

 !گهیمجردم د... چرا نداره که -

 :نوشابه خورد و گفت یکم ریام

 !يشنوینه نم يهم بزار يدست رو هر دختر...  يدار تشویتو که موقع-

 ؟یمطمئن-
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 ؟یاز چ-

 :گذاشت و با طعنه گفت زیم يارنج هاشو رو سامان

 .شنومینه نم نکهیا-

 :و گفت دیدستهاشو به هم مال ریام

 ؟ينه بشنو یچ يبرا. هم که خوبه تیمال تیوضع ،يخونه دار ،يکار دار. خب معلومه-

 :و گفت دیکش یقینفس عم سامان

 !دمیاما من نه شن-

 :دیپرس يبا کنجکاو ریام... با بهت به سامان نگاه کرد ! خشکش زد نفس

 واقعا؟-

 !اره-

 چرا اخه؟... خب -

 ..سامان دوخت يچنگالشو تو دستش فشار داد و نگاه منتطرشو به لبها نفس

 !ادیکه ازم خوشش نم)... به نفس نگاه کرد(جمله بهم گفت هیتو ... راحت  یلیخ-

 هیبود  ریمنگاهش به ا هیبراش سخت شده بود،  دنینفس کش زد،یاب دهنشو قورت داد، قلبش تند تند م نفس

هر ...  کردیشده بود و انگشتهاش گزگز م دیاونقدر چنگالو فشار داده بود که ناخن هاش سف.نگاهش به سامان

 :و گفت دیخند ریام... اتفاق بود  هیلحظه منتظر 

 !گهید یکیاون نشد، ...  ادیخب خوشش ن-

سه سال هم گذشته اما هنوز نتونستم  نکهیبا ا گه،ید یکینتونستم برم سراغ ...  گهیجاست د نیهم یبدبخت-

 .فراموشش کنم

فقط بهشون نگاه . دیپرسیازش م يهم با کنجکاو ریو ام گفتیم نطوریسامان داشت هم. الل شده بود رسما

 !شهیهم يسامانو خفه کنه، برا خواستیدلش م کرد،یم

 ؟یدوستش داشت نقدریا یعنی-

 .هنوز هم دوستش دارم... اره -

 :داد و گفت هیتک شیبه صندل ریام

 سراغش؟ يریخب چرا نم-
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اما سامان . با چشمهاش به سامان التماس کرد. زدیتو دلش داشت به حال خودش زار م... سست شد  پاهاش

 ..زد شخندین

 !ازدواج کرده-

 :کرد و گفت يتک خنده ا ریام

 یب دیبا يچه نخوا يچه بخوا! گهید هیپس موضوع منتف... ازدواج کرده  یگیم يخب پسر خوب، خودت دار-

 .یش الشیخ

 ...زد ینگاه کرد و لبخند تلخ ریبه ام سامان

 !تونمینم-

چرا امشب  گذشت؟یچرا زمان نم... خواست همون لحظه بلند شه و از رستوران فرار کنه و بره، فقط بره  دلش

 شد؟یتموم نم

ست،  گهینفر د هیدستش تو دست  نمیبیم یوقت...  خوامشیهنوز هم با تمام وجودم م نمش،یبیهنوز هم م-

خودمو  خوامیم...  ریام رمیگیم شیآت... ست  گهینفر د هی يست، نگاهش برا گهینفر د هی يخنده هاش برا

 !بکشم

 :رو شونه ش زد و گفت ریام

اگه واقعا دوستش .یبهش فکر کن ياون ازدواج کرده، شوهر داره و تو حق ندار... سامان  هیمنطق ریحرفت غ-

 .کن یخوشبخت يبراش ارزو يدار

 :با پوزخند گفت سامان

 !کنمیم یسع-

** 

 .به بدنش داد و با رخوت بلند شد یکش و قوس... بود  میو ن 6...بازش به ساعت نگاه کرد  مهین يچشمها با

 .سفره گذاشت يدراورد و ال زرینون از فر هیرو روشن کرد و  يکتر ریاز همه ز اول

لباس خوابشو با تاب و ... هنوز خواب بود  ریام... به سمت اتاق رفت  کردیه خشک مکه صورتشو با حول یحال در

 ستادیا نهیا يروبرو... کرد  زونشیاتاق خواب او رهیمانتوشو از کمد دراورد و به دستگ... شلوار کتانش عوض کرد 

 ... دش بلند شدو بعد لحن خواب الو ریام ازهیخم يکه گذشت صدا قهیدو سه دق... شد  شیو مشغول ارا

 ساعت چنده؟-
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 :گفت زدیهمونطور که رژگونه م نفس

 !هفت-

 :داد و زمزمه وار با خودش گفت شینیبه ب ینیچ

 !ادیم ینم بارون يچه بو-

 :ابروشو باال داد و گفت...  دیکم مکث کرد و بعد به سمت پنجره رفت و پرده رو کنار کش هی

 ...ومدهیبارون هم که ن-

 :و اروم گفت دیچونه ش کش ریبه ز انگشتشو

 اد؟ینم بارون از کجا م يپس بو-

صبحانه رو رو ... رفت  رونیکه تموم شد از اتاق ب ششیارا... رفت  نهییهاشو باال داد و دوباره به سمت ا شونه

 مواج يحلقه کرد و به بخارها وانیدستهاشو دور ل...  ومدینم هنوز هم م يبو... نشست  یو رو صندل دیکانتر چ

 دنیلمس کرد و از د شویصفحه گوش... شد  ندبل شیگوش امکیپ يصدا ریهمزمان با نشستن ام... زل زد  يچا

 ...شماره سامان چشمهاش گرد شد

 وقت صبح؟ نیا هیک-

 :گفت یحواس پرت با

 ؟یچ-

 ه؟یک گمیم-

 پاکش کرد عیسر...  دیکه فرستاده بود لبشو گز یخوندن متن از

 نفس؟-

 ...بلند شد یاز رو صندل یگذاشت و با دستپاچگ بشیرو تو ج یگوش

 ؟يخوایم ییچا...چ..هان؟ -

 بود؟ یک گمیم!خواست ؟ ییچا یک-

 ...به زبان اورد دویکه به ذهنش رس يفکر نیاول

 !غاتیتبل-

 ..نشست یزد و رو صندل ياحمقانه ا لبخند

 !پوشاك غاتیتبل-
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 :ابروشو باال داد و گفت هی ریام

 پوشاك فرستادن؟ غاتیتبل یاول صبح-

با  ریام... شلوارش گذاشت  بیو دستشو رو ج دیکش یکوتاه) یه...(بلند شد  شیگوش امکیپ يصدا دوباره

 :تعجب گفت

 ؟یچته تو ؟خوب-

 !اره خوبم-

 :بلندشو پشت گوشش فرستاد و گفت يها يلرزونش چتر يدستها با

 !مهیو ن 7ساعت ... شد  ریکه د میصبحانه مونو بخور-

 ...کرد کیشو باال اورد و به لبش نزد یینظر داشت چا ریهونطور که حرکات نفس رو ز ریام

 غاته؟یهم تبل ندفعهیا-

 :شونه هاشو باال داد و اروم گفت نفس

 .شه هیهم بق یکی نینصفه اومده بود، حتما ا هیاخه قبل...حتما  گهیاره د-

 !اهان-

و از کنار در اتاق  دیگردن کش... و به سمت اتاق خواب رفت  دیعقب کش ریزودتر از ام. دیاز صبحانه نفهم یچیه

 !نگاه کرد، مشغول صبحانه خوردنش بود ریبه ام

 !دیکش ینفس راحت... بازش کنه و بخونه، پاکش کرد  امویپ نکهیدراورد و بدون ا شویگوش عیسر

** 

 ...چشمهاشو بست ... گذاشته بود گوش داد  ریکه ام یداد و به اهنگ هیتک نیماش یبه صندل سرشو

تو خودت مرد  بندمیفکر نکن دست و پاتو م..من خسته م از تو بفهم درکم کن ویدار ـــــاجیتو به من احت((

 ...باش ترکم کــــــن

 یعادت چقدر م هی نیچشمتو رو به هردومون وا کن ا..لرزهیقلبت برام نم یوقت وونهید ستیعشق ن نیا گهید

 ...هارز

 کردم یبچه من با تو زندگ..یبافیدروغ م یک يجلو...به عشق برگردم شهینگو م..شمینگو با تو من عوض م یه
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اون عشق  گهید...دلم زیبه دلت شک نکن عز..ما دوتا سرده نیب یهمه چ...میخیکوه  هیمثل  هردوتامون

 یلیخ.. ییبه تنها یعادت کن یوقت..قصه رو سر کرد شهیمن هم م یب...یول شهیخودت هم باورت نم..گردهیبرنم

 ..باور کـــــرد شهیم زهارویچ

 یبچه من با تو زندگ...یبافیدروغ م یک يجلو...به عشق برگردم شهینگو م...شمینگو با تو من عوض م یه

 ... ))کردم یزندگ... کردم 

 )نیفرزاد فرز-بچه(

... افاقه نکرد  د،یکش قیبرد و نفس عم رونیسرشو ب... اد د نییپنجره رو پا عیرو گلوش گذاشت و سر دستشو

 :چشمهاشو رو هم فشار داد و با ناله گفت...  شدیم نیزبونش داشت سنگ...دیلرزیدست و پاش م

 ...نگه دار نویماش ریام-

 شده؟ یچ-

 ...نییدهنشو قورت داد بلکه بره پا اب

 ...نگه دار گمیم-

 ...تکون داد دستشو

 ...ستیحالم خوب ن-

کنار جوب  زانیشد و افتان و خ ادهیچشم بهم زدن پ هیتو ... و نگه داشت  دیکش ابونیکنار خ نویماش عیسر ریام

 ...دییحول کرد و به سمتش دو ریام... معده شو باال اورد  اتیتمام محوت تیاب زانو زد ودر نها

 زم؟یشد عز یشد؟ نفسم؟ چ ینفس؟ نفس چ-

.. به سرفه افتاده بود ... دستشو به لبه جدول گرفت و دوباره عق زد ...  ادیبا دستش اشاره کرد که جلو ن نفس

 یشونیموهاش با حالت پر... همه بدنش سست شده بود ...  زدیم يشده بود و صورتش به زرد سیچشمهاش خ

 .کردیبه حرکاتش نگاه م یامیر با نگران... زده بود رونیاز مقنعه ش ب

اروم رو صورت  یلیاب رو باز کرد و مشتشو پر از اب کرد، خ يبطر ریام... داد  هیتک شیبه درخت کنار یحالیب اب

 :گفت ینیغمگ يبا صدا...  دینفس کش

 ؟ینفسم خوب-

 :و گفت دیبوس شوین شویپ... فقط سرشو تکون داد  نفس

 .که يخوب بود هو؟یشد  یچ-
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 :گفت یحال یب يصدا با

 !دونمیخودم هم نم-

 ... دیلبش گرفت و چند بار بوس يسردشو جلو يدستها ریام

 پاشو... دکتر  میپاشو بر-

 :خودشو جمع و جور کرد و گفت نفس

 !من خوبم ؟یچ يدکتر برا-

 ـیپاشو بر...نکن نفس يلجباز-

 ..بلند شد یبه سخت...و رو تنه درخت گذاشت  دیکش رونیب ریام يبا خشونت از دستها دستهاشو

 !خوبمگفتم -

 ؟یکنیم يدلم چرا لجباز زیاخه عز-

سرشو با افسوس تکون ... نگاهش کرد  یبا ناراحت هیچند ثان ریام. شد و درو بست نیسوار ماش ریبه ام تیاهم یب

 ..رفت و سوار شد نیاروم به سمت ماش یلیداد و بعد خ

** 

که انجام داد،  يدیتموم شد، تنها کار مف يکار میکه تا یوارد شرکت شده بود تا زمان یگفت از وقت شهیم بایتقر

حال  یب! کاغذ مچاله شد و سهم سطل زباله اتاق هیبه  لیتبد تیبود که درنها فیاتود بدرد نخور و ضع هیزدن 

چند  ریام! حد چند کلمه صحبت کرده بود درهم  یبا هست یرو نداشت، حت يزیچ چیکس و ه چیبود، حوصله ه

گاه  يامهایتماسها و پ ونیم نیتو ا! نیهم...  "خوبم"هردفعه فقط جواب داده بود کهبود و  دهیحالشو پرس يبار

بگه و خودشو  ریبه ام زویبره و همه چ خواستیطرف دلش م هیاز ! سامان هم شده بود قوز باالقوز گاهیو ب

که هست بدترش کنه  ینیاز ا تویدامن بزنه و وضع ریبه شک ام نکارشیبا ا دیترسیطرف هم م هیخالص کنه از 

 !افتاده بود يریتو بد مس شیزندگ... 

 دنیکانتر بذاشت و با د يتلفنو از رو. مبل بلند شد يرو کم کرد و از رو يو یت يزنگ تلفن صدا يصدا با

 ...زد و جواب داد يشماره لبخند

 .سالم مامانکم-

 مادر؟ یخوب.سالم نفسم-

 ...و چهار زانو نشست دیکانتر کش يباال خوشو
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 ؟یروبراه ؟یخوب ؟يتو چطور...  میمامانکمو بشنوم و خوب نباشم؟ عال يصدا شهیمگه م-

 دامادم چطوره؟... شکر، خوبم -

 :و گقت دیکانتر با انگشتش خط کش يرو

 چه خبرا؟. اون هم خوبه، سالم داره-

به مهسا و ...  میگفتم دور هم باش...  لهیتعط.نجایا دییایراستش زنگ زدم بهتون بگم که فردا ناهار ب...  یسالمت-

 .انیهم گفتم که ب یمان

 :با ذوق گفت نفس

مــــــاچ .دستت درست. میوقت بود دور هم جمع نشده بود یلیخ... مامانکم  مییایحتما م... اخجون دوقلوها -

 !رو لپت

 .پس منتظرم ها... زبون تو  نیاز دست ا-

 ستن؟ین نایا یمامان.  مییایحتما م-

 .رازیرفتن ش يچند روز هی-

 :جلو داد و گفت نشوییپا لب

 .دلم براشون تنگ شده بود، کاش بودن یلیخ. شد فیح-

 ؟يندار يکار... کار دارم  یبرم کل دیخب نفسم من با یلیخ... دفعه بعد .. شاایا-

 .مواظب خودت باش. نه قربونت برم-

 خداحافظ ...سالم برسون  ریبه ام نطور،یتو هم هم. زمیممنون عز-

 ...فعال-

 دیاز کانتر پر.شدیلبخند از رو لبهاش محو نم... دوقلوها ضعف رفت  يخوشحال بود، دلش برا.قطع کرد تلفنو

که با حوله  یدر حال ریام! به دردش عادت کرده بود گهید اورد،یخودش ن يبه رو...  دیکش ریدلش ت ریکه ز نییپا

 ...شد ییرایوارد پذ کردیموهاشو خشک م

 بود؟ یک-

 :گازو خاموش کرد و گفت ریز

 .فردا ناهار دعوتمون کرد يبرا... مامان -

 :و گفت دیبه کوب دستهاشو
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 .ذره هیدلم براشون شده بود ... دوقلوها هم هستن، فکر کن؟ خاله قربونشون بره  ریام يوا-

 !خوش بحالت-

دهنش گرفت و به  يدستشو جلو! حالش منقلب شد...  شینیتو ب دیچیپ يبد يخواست خورشتو بو بکشه بو تا

 ...دنبالش رفت عیسر يهم با قدمها ریام. دییدو ییسمت دستشو

 نفس؟-

 ..چند ضربه به در زد ریام... قفل کرد و بالفاصله عق زد  ییدستشو در

 ؟يشد ینفس؟ چ-

 .بود دهیرنگش بدجور پر... نگاه کرد  نهییمشت اب به صورتش زد و به ا چند

 ؟یخوب ؟يدینفس چرا جواب نم-

 ينسبتا بلند يو با صدا دیکش نییدرو با خشونت پا رهیدستگ... مشت زد به در... بگه که دوباره  يزیچ خواست

 :گفت

 نفس؟... د المصب جواب بده -

 :گفت یفیضع يصدا با

 .ر،خوبمیخوبم ام-

 یبا نگران ریام. اومد  رونیقفل درو باز کرد و ب...  دیکش قیبا دستمال پاك کرد و چندتا نفس عم سشویخ صورت

 ...به سمتش رفت 

 دوباره؟ يشد یچ-

 :انداخت و به دروغ گفت ریبه ام يخسته ا نگاه

 !خورده بودم ادیفکر کنم البالو خشکه ز-

 :با دستهاش قاب گرفت و گفت صورتشو

 دکتر خانومم؟ هان؟ میاصال بر... هست بگو  يزیمطمئن؟ نفس اگر چ-

 :گفت یاروم يبا صدا. ش گذاشت نهیجا داد و سرشو رو س ریتو اغوش ام خودشو

 .ریام ادیفقط خوابم م... نه -

 .حرکت رو دستهاش بلندش کرد هینفس برد و با  يزانوها ریو دستشو ز دیاروم خند ریام

 .من يخوابالو يخانوم کوچولو-
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 ...و به سمت اتاق خواب رفت  دیبوس لبهاشو

** 

 :زمزمه وار گفت... زل زد  شیا لهیت يو به چشمها دیاروم بوس یلیرو خ دایش گونه

-فرشته کوچولو مثل تو داشته باشم؟ هیمن هم  شهیم یک 

 :و اروم گفت دیکش دایش کیکوچ ینیشو به ب ینیب. دینفس هم خند... لبهاش نشست  يرو يلبخند محو دایش

 ؟يناز یلیخ یدونستیم-

 ...زدیداشت باهاش حرف م بیو غر بیموجود عج هیانگار  کرد،یفقط نگاهش م دایش

 ؟یهست یخوردن یلیخ یدونستیم-

 .دیکرد و بوس کیو کوچولوشو به لبش نزد فیظر يانگشتها

 ایبدو ب...  یهم هست یفسقل یکی نیخاله ا یجنابعال! دختر و پسرم فرق نزارها، گفته باشم نیب...  ياها ياها-

 !وبد...  کنهیم يبغلش کن که داره به خواهرش حسود

 :کنار نفس نشست و گفت مهسا

 !و توها دونمیمن م يدوتا فرق بزار نیا نیب ياز االن بخوا-

 :گفت يکه تو بغل مهسا جا خوش کرده بود نگاه کرد و با لحن بچه گونه ا انیو به شا دیخند نفس

 خان؟ انیشا یکنیم ينشده حسود یچیاره؟ هنو ه ؟یلینگیف ذارمیمن فرق م-

 :بود گفت ریکه مشغول صحبت با ام یرو به مان مهسا

 جونم؟ یمان-

 ...گفت يدیگرفت و ببخش ریچشم از ام یمان

 جانم؟-

 .پاشو... دوتا وروجک شده  نیاومده تا حاال پا بند ا یاز وقت. یخسته شد طفل ر،یرو از نفس بگ دایش ایب-

 .شهیاطاعت م. چشم-

 ...دراز کرد داینفس زانو زد و دستهاشو به سمت ش کینزد. بلند شد ریکنار ام از

 ...عشق بابارو نیا نمشیبِدش من بب-

 ...گذاشت یرو تو بغل مان دایش اطیبا احت نفس

 .اخ چه عسل بود) دیهم بوس انویگونه شا...(بود  نیریاخ چه ش) دیرو بوس دایگونه ش...(جون بابا، عمر بابا-
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 ...هم از بغل مهسا گرفت انویو شا اوردین طاقت

 .جان یمواظب باش مان-

 یاومده بودن تا حاال حت یاز وقت... نظر گرفت  ریز روینفس ام. ریام شیقلوها رو تو بغلش گرفت و برگشت پ دو

 !بچه ها هم نشده بود کینزد

 نفس، مادر؟-

 ...چرخوند دیبه سمت ناه نگاهشو

 جونم مامان؟-

 .کارِت دارم ایب-

 .امیاالن م-

رو بغل  دایکه ش دیانداخت و در کمال تعجب د ریبه ام یاز پشت کانتر دوباره نگاه. شد و به اشپزخانه رفت بلند

 .لبخند زد... کرده 

 !کرده ریچرا د دونمینم-

 .نگاه کرد دیبا تعجب به ناه نفس

 ؟یک-

 ...دستهاشو شست و حوله رو برداشت دیناه

 .نیرام-

 باال دیپر ابروهاش

 ؟يمگه دعوتش کرد-

 ...باز کرد نتویکرد و در کاب زونیرو او حوله

 .دعوتش کنم م،یگفتم دور هم... اره مادر -

 !چه خوب-

 .بود ریطرف نگران برخورد ام هیتنگ شده بود اما از  نیرام يدلش برا. خوشحال شد هم ناراحت هم

 شده؟ يزیمادر، چ دهیرنگ و روت پر-

 :زد و گفت دیناه يبه رو يلبخند

 !خوبه یهمه چ... نه مامانکم -
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 مطمئن باشم؟-

 !مطمئن باش-

 ...نفس شد و دستهاشو گرفت کینزد

 شده؟ يزیهوم؟ چ...  گنیم گهید زیچ هیچشمهات که -

 :و گفت دیبوس دویناه يدستها

 .مامانم ستین یمهم زیباور کن چ-

 :و گفت دیچشم نفس کش ریبه ز یدست

 .دهیرنگ و روت پر ،يچشمهات گود افتاده؟ الغر شد ریچرا ز-

 .خوبِ خوب... من خوبم قربونت برم -

 ..زد و زمزمه کرد يلبخند دیناه! ختیر يدلش هر فونیزنگ ا يصدا با

 .باالخره اومد-

و ر رویام نیو خشمگ نینگاه سنگ...  دیچیتو خونه پ دیو با ناه نیرام یاحوالپرس يکه صدا دینرس قهیدو دق به

 .اما جرئت نداشت نگاهش کنه کردیخودش احساس م

 .یسالم به همگ-

لبخند  شهیو مثل هم زیتر و تم شهیمثل هم... قبراق و سرحال  شهیمثل هم. نگاه ها به سمتش برگشت همه

که  دینگاه کرد و د ریباالخره به ام...  ستادیرفت و کنار مهسا ا رونینفس از اشپزخونه ب... مهمون لبهاش بود 

... کرد  یاحوالپرس نیبا رام يو چطور یکه خودش ک دیاصال نفهم... برخورد کرد  نیخشک و سرد با رام یلیخ

افتاده بود از بغل  هیکه به گر انویشا ش،یطوفان يفرار از نگاهها يبرا...  کردیم تشیداشت اذ یلیخ رینگاه ام

 ...بود که در اتاق بازشد و مهسا وارد شد دهینکش هیبه ثان... گرفت و به بهونه اروم کردنش به اتاقش برد  یمان

 .مهسا شهیاروم نم-

 :و گفت دیخند مهسا

 .حق داره خب-

 چرا؟-

 !چون گشنه شه بچه م-
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 يبه موها یمهسا دست... خوردن بود  ریبا ولع مشغول ش انیشا... بهش داد  انویزد و شا يلبخند محو نفس

 :و گفت دیپسرش کش

 دلم؟ زیه ت بود عزگشن... مامان فدات شه -

آن  هی... راه انداخته بود دلش ضعف رفت  انیکه شا یملچ مولوچ ياز صدا. کردیبا لذت بهشون نگاه م نفس

 ...به سمت پنجره رفت و بازش کرد...  دیچیش پ ینیتو ب يبد يبو

 !شدیبره بعد دست به کار م نییاز گلوش پا ریش ذاشتیال اقل م...پ سرت چه فعاله مهسا !ییچه بو... اه-

 :و با تعجب دیدوسه بار بو کش مهسا

 تو؟ یگیم یچ! ادینم ییاصال بو-

 اد؟یبو نم یگیاونوقت تو م شم،یمن دارم خفه م-

 حالت خوبه نفس؟-

 من خوبـ-

 ...رفت و  ییبه سرعت به سمت دستشو... ادامه بده  نتونست

 .کردینگاهش م يمهسا با کنجکاو... رفت  رونیصورتشو با حوله خشک کرد و ب قهیچند دق بعد

 حالت بهم خورد؟-

 :سرشو تکون داد و گفت یحالینشست و دستشو رو معده ش گذاشت، با ب نیزم يرو نفس

 .مینجوریدو سه روزه ا... اره -

 دو سه روز؟-

 :مهسا چشمهاشو تنگ کرد و گفت. تکون داد) اره( یبه معن سرشو

 چرا؟-

 .زنمیعق م... و بعدش  چهیپیم م ینیتو ب يبد يبو هیهردفعه ...  دونمینم-

 .مهسا نشست يرو لبها لبخند

 خنده داره؟-

 :زد و گفت یچشمک مهسا

 !چه جورم-

 :گفت یحوصلگ یب با
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 !خنده تو نو بدونم لیدل شهیم-

 دوره ت عقب افتاده؟-

 :فکر کرد و گفت یکم نفس

 ؟يدیچرا پرس... بشه  يفکر کنم پنج روز... اوممم -

 که چته؟ یشیواقعا متوجه نم یعنی-

 !نمیمهسا؟ درست حرف بزن ب شمیمتوجه نم ویچ-

 یعالئم ؟يهم دار يا گهیعالئم د.. . خورهیفرت و فرت هم که حالت بهم م ،یعقب که انداخت.. خنگ خدا -

 ...که برات مشکوك باشه

 ...نطوریکمرم هم هم کنه،یم درد يچند روز هیدلم ... دلم .اها اها)افتاد ادشیدفعه  هی... ( دونمینم-

 ...ادامه داد یکالفگ با

 چـ یعنی نایخب ا-

چشمهاش تا ... لحظه نفسش بند اومد  هی يبرا...  کردیشد به مهسا که داشت با لبخند بهش نگاه م رهیخ هوی

 يبا لب ها... نگاه به مهسا  هینگاه به شکمش کرد و  هیدهنش باز مونده بود، ... درجه گشاد شد  نیاخر

 ...لرزونش گفت

 .مهسا..مه..م-

 .تخت گذاشت و رفت روبروش نشست يرو انویمهسا شا... لبالب اشک شد  چشمهاش

 .دلم زیعز... جان مهسا -

 ...من ...  یعنی...  یعنی-

 :گفت یلرزون يگرفت و با صدا دستهاشو

 .یبده تا مطمئن ش شیفردا برو ازما-

 ...ختیرو گونه ش ر اشکهاش

 حامله م؟)..اروم گفت... (من  یعنیمهسا؟-

 وهیم...  يرنگ و به رو ندار ،يالغر شد. بهت شک کردم دمتیمن همون لحظه اول که د...  ادهیاحتمالش ز-

ت تو هم رفت افهیق يدیغذا رو هم که بو کش. يخوردیو بعد م يکردیبو م یهارو ه. 

 ...نفس رو پاك کرد ياشکها
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 باشه؟ ،يدیاول به خودم خبر م یفردا جوابو که گرفت-

 ...و سرشو تکون داد دیخند هیگر ونیم

 شه؟یم یعنیمهسا  يوا... باشه -

 زم؟یچرا نشه عز-

 :گفت هیگر با

 .شهیباورم نم-

** 

 :زمزمه کرد.به دوروبرش نگاه کرد... کرد  یو نُچ دیشلوارش کش يها بیبه ج یدست

 کجاست پس؟-

 :گفت یشد و با مهربون کیزدبهش ن دیناه

 جان؟ ریام يخوایم يزیچ-

 دیبه موهاش کش یمبل بلند شد و دست يرو از

 .ستشین...  گردمیم لمیدنبال موبا-

 :و گفت دیاز اشپزخانه گردن کش نفس

 .تو اتاق خوابم فمهیتو ک چییسو... حتما  یگذاشت نیتو ماش-

 .چشم چرخوند دویبه چونه ش کش یدست... به نفس نگاه کنه به اتاق خواب رفت  نکهیتکون داد و بدون ا سرشو

 روش کرد رویدور ز هی... باز کرد  فویک پیتخت نشست و ز يرو

 !أه! تو نیا شهیشتر با بارش گم م-

تو دستش چرخوندو صفحه ... دراورد  لویباز کرد و موبا فویپشت ک پیز! نفس توجهشو جلب کرد لِیموبا يصدا

باز  امویپ نیاول... کنجکاو شد ! شماره ناشناس هیتا تماس از  8و  امیتا پ 2ابروشو باال داد،  هی... شو لمس کرد 

 !کرد

 .)بده زنم،جوابیبهت زنگ م گهید قهیپنج دق(-

 ...دومو باز کرد امیپ يشتریب يبا کنجکاو! کرد تعجب

 !)کنمیم کاریچ نیمنتظر باش و بب...  یخودت خواست! نه؟باشه ،يدیجواب نم(-
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رو به  یشماره رو با انگشتش لمس کردو گوش... تماسهارو اورد  ستیل عیسر... خوند  امویپشت سرهم پ چندبار

تماسو قطع  عیسر! ستادیکه پشت در اتاق ا یکس يقدمها يبوق مصادف شد با صدا نیگوشش چسبوند اما دوم

 :شد و گفت نفس با لبخند وارد... گذاشت  بشیرو تو ج یکرد و گوش

 ؟يکرد داشیپ ؟یکنیم کاریربعه چ هی-

 :و سرد گفت خشک

 !نه-

 :اروم گفت... داد  هیبست و بهش تک درو

 .هم دعوته نیرام دونستمینم... من -

 :از قبل گفت سردتر

 .بده چوییسو ایب! باشه-

 !سرد بود، مثل لحنش، مثل نگاهش... مردونه ش گذاشت  يدستها ينشست و دستشو رو کنارش

 .ریباور کن ام-

 ...بلند شد  دویکش رونیدست نفس ب ریاز ز دستشو

 !باور کردم-

 :حوصله گفت یسمت نفس دراز کرد و ب دستشو

 !چییسو-

 .اورد و به سمتش گرفت رونیب فشیاز داخل ک چوییگرفت و سو ریدلخورشو از ام نگاه

نگاهشو تو ... ماسهارو باز کرد ت ستیاورد و ل رونیب بشیرو از ج ینشست گوش نیتو ماش نکهیمحض ا به

خم شد سمت ! دونستیو نم هیدنبال چ دونستیم... هارو نگاه کرد  یچرخوند، برگشت عقب و صندل نیماش

 ...گرفترو در داشبورد با انگشتهاش ضرب ...  دیو ند دید لشویموبا. داشبورد و بازش کرد

 بودم؟ یمن دنبال چ-

از تو داشبورد چنگ زد و برگشت  لویموبا... دفعه انگار موتور مغزش به کار افتاد  هی...  لشیشده بود به موبا رهیخ

 ".نباشه که تو ذهن منه یخدا کنه اون"...رفتیکلمه تو ذهنش رژه م هیفقط ... سرجاش 

شماره  هیچند ثان... گرفت  یکی یکینگاه به شماره کرد و با انگشت لرزونش شماره هارو  هی د،یلرزیم دستهاش

 دادیکه فشار م ينفس هاش با هر دکمه ا...  زدیوار م ونهیقلبش د... نگاه کرد و بعد دوباره پاکش کرد  رو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ٢٠٧ 

اب ... خدا کنه اشتباه کرده باشم "... دوباره به شماره نگاه کرد ... گلوش خشک شده بود ...  شدیتر م نیسنگ

 ...ندبه گوشش چسبو لویدکمه سبزو فشارداد و موبا... دهنشو قورت داد 

 ...بوق هی

 .شد رهیروبرو خ به

 ...بوق دو

 "ایخدا"...کرد زمزمه

 ...بوق سه

 !شدیتو دستش داشت له م فرمون

 !بهیغر يمرد اشنا هی...  دیچیمرد تو گوشش پ هی يبوق صدا نیچهارم با

 .دییبفرما... الو -

 !تنگ کرد، چقدر صدا اشنا بود چشمهاشو

 ..الو-

 .چشمهاشو رو هم فشارداد... "شناسمیصدارو م نیمن ا...  يصدا"..."ه؟یک يصدا"...فکر کرد ... کرد  فکر

 ...دییبفرما... الو -

 :گفت يرفته ا لیتحل يبا صدا... دفعه چشمهاشو باز کرد  هی

 ؟!سامان... س -

 بله خودم هستم، شما؟-

 :گفت ناباورانه

 ثابت؟..ثا... سامانِ -

 امرتون؟... بله -

اون لحظه دلش ... هم فشار داد  يدندونهاشو با حرص رو! ل کوره داغ شده بودبدنش مث! دیسوت کش مغزش

 "!کشمتیم"...جمله بگه  هیفقط  خواستیم

 ...متمرکز کرد  یبه سخت ذهنشو

 !فرهنگ...  رمیام-

 !انگار سامان هم تعجب کرده بود... برقرار شد  نشونیسکوت ب يا هیچندثان
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 ؟یخودت... مهندس -

 :ا زبونش تر کرد و گفتلبهاشو ب "کثافت"

 سامان جان؟ یخوب)... پوزخند زد...(خودمم ... اره -

 .خوبم-

 ؟يشده؟ تعجب کرد یچ-

 !تعجب کردم نیهم يخطمو بهت نداده بودم، برا نیاخه شماره ا... اره  يراستشو بخوا-

 "من شماره تو ندارم، زنم که داره"...ذهنش گذشت  از

 !یکن داشیکه پ یزنیم يبه هر در ینفر داشته باش هیبا  یکار مهم یوقت...  گهیخب د-

 در خدمتم... بله خب -

 !نمتیبب دیبا... بگم  تونمیکه نم ينطوریا-

 ه؟یبپرسم در چه مورد تونمیم-

 .کردیسامانو کامال حس م يتو صدا استرسِ

 .يکه داده بود یشراکت شنهادیدرمورد پ-

 ؟یکجا و ک ام،یباشه م...  یکنیه ضرر نمگفتم ک... یگرفت متویپس باالخره تصم... اهان -

 !گمیبهت م-

 !پس من منتظرم... باشه -

 ...پس تا بعد-

 ...دیکش یقینفس عم...داد  هیتک یزد و سرشو به صندل یبه موهاش چنگ. قطع کرد تماسو

 !چقدر احمق بودم-

 :زد و گفت یتلخ خنده

 !احمق-

** 

 :شونه ش گذاشت و گفت يکنارش نشست و دستشو رو نیرام

 ؟يخوریناهار نم-

 :سرشو تکون داد و گفت. نگاه کرد نیرام يگرفت و به چشمها وهیشو از بشقاب م رهیخ نگاه
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 هوم؟-

 و زد رو شونه ش دیخند نیرام

 .ناهار يجون و نفس چند دفعه صدات زدن برا دیناه ؟يخوریناهار نم گمیم...  ایستیتو باغ ن-

 ریام ستاد،یبلند شد و روبروش ا عیهم سر نیرام. از رو دوشش برداشت و بلند شد نویاماروم دست ر یلیخ ریام

 ...شلوارش برد بیکرد و دستاشو تو ج ینچ

 بله؟-

 :زد و گفت يلبخند نیرام

 .ادیتو از من خوشت نم دونمیمن م-

 :ابروشو باال داد و گفت هی ریام

 ؟يدیتازه فهم-

 !دونمیوقته که م یلیخ... نه -

 :تکون داد و گفت سرشو

 !خوبه-

 :گفت يشد و با لحن دوستانه ا کتریبهش نزد نیرام

 ... بهت بگم  خوامیساله که م کی یعنی. بهت بگم خوامیم زیچ هیفقط -

 خب؟-

دوستش دارم ! خورمیقسم م...  چوقتیه! رو تو فکر توئه رو نداشتم یبه نفس، اون احساس...  چوقتیه... من -

 .اما مثل خواهرم... 

 :ادامه داد دویکش یقیعم نفس

 !سمش نفس بود... کرد  یخودکش شیخواهر داشتم که دو سال پ هیمن ... نه  اینفس بهت گفته  دونمینم-

 .دروغ بودن حرفشو از چشمهاش بفهمه ایراست  خواستیم... تر نگاهش کرد  قیدق ریام

 شهیهم... اما به روح خواهرم قسم، حسم به نفس ...  یباور نکن دیشا! ادیز یلیخ...خواهرمه  هیشب یلینفس خ-

 .مطمئن باش... برادرانه بوده و هست و خواهد بود 

 نفس هردو به سمتش برگشتن يصدا با

 د؟یستیشما دوتا گرسنه ن-
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 شد و مشکوکانه نگاهشون کرد کیبهشون نزد نفس

 شده؟ يزیچ-

 :زد و گفت يلبخند نیرام

 .گرسنمه، با اجازه یلیمن برم که خ... خوبه  زیهمه چ.نه-

 ستادیا ریام يو روبرو دیخند نفس

 گفت؟یم یچ نیرام-

 :صورتش تکون داد و گفت ينفس دستشو جلو... نگاهش کرد  فقط

 ر؟یام ییکجا-

 ..زل زد بهش نهیبه س دست

 ؟ییتو کجا-

 و شونه هاشو باال داد دیخند نفس

 ؟یچ یعنی-

 شد رو صورتش خم

 !فهممیاما باالخره م).. چشمهاشو تنگ کرد!(یچ یعنی دونمیمن هم نم-

 .نگاه کرد شیخال ينفس مات و مبهوت به جا... رفت  هیکنارش رد شد و به سمت بق از

** 

 :نگاه کرد و گفت ریرخ اخمو ام مین به

 ؟يبر يخوایحاال کجا م-

 .نداد جواب

 .با تو بودما ریام-

 :به نفس نگاه کنه گفت نکهیو بدون اخونه نگه داشت  يجلو نویماش

 !درو از داخل قفل کن... شب برنگردم  دیشا-

 :با تعجب گفت نفس

 ؟يشب هم برنگرد ،يو بر يکه بعدش تنهام بزار نجایا ياورد یمنو از خونه مامانم برداشت-

 .شو ادهیشده نفس، پ رمید-
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 !بدونم دیمن با ؟يگردیشب برنم یچ يبرا-

 !گفتمیاگه الزم بود بهت م-

 مگه من ر؟یام یچ یعنی-

 :گفت ينسبتا بلند يشد و با صدا کالفه

 نه؟ ای نییپا يریم... تو  يبریچقدر حرف م-

 !شد و به سمت ساختمون رفت ادهیپ عیسر یلینگاه کرد و بعد خ ریبا بغض به ام هیثان چند

** 

کوه اتفشان تو وجودش فعال شده  هی کردیاحساس م! زدیو با خودش حرف م کردیم یو عرض اتاقشو ط طول

 خواستیدلش م. نابود کنه زویو اصال همه چ شویزندگ... نفسو ...که هر لحظه امکان داره فوران کنه و خودشو 

حقش بود که ... بدونه  قتویحق خواستیم. هزار تا سوال جور و ناجور تو مغزش بود. زویهمه چ...زودتر بفهمه 

چرا  د؟یچرا نپرس...  شدیکه به نفس م یمشکوک يو تماسها امهایوجه نشده بود؟ پچرا زودتر مت نکهیا... بدونه 

رفت؟ چرا سامان  ادشیبه خودش شد و  شیماه پ هیکه  یمشکوک يساده از کنارش گذشت؟ چرا تلفن ها

شد؟ چرا شام دعوتشون کرد؟ چرا تو  یمیزود صم نقدریخودشو نفس باز شد؟ چرا ا یپاش به زندگ ییهوی

ساده لوحانه  نقدریاخه چرا ا کرد؟یبه نفس نگاه م کردیداشت از دختر مورد عالقه اش صحبت م یرستوران وقت

 رد شد؟ زایچ نیاز کنار همه ا

 :زمزمه کرد...  رونیاومد ب الیدر از فکر و خ يصدا با

 !يباالخره اومد-

. نگاه کرد یاز چشم... رفت  رونیو از اتاقش ب دیکش یقینفس عم. دیکش به موهاش یشو مرتب کرد و دست قهی

 :زد و گفت یلبخند مزخرف... نثارش کرد و درو باز کرد  یلب ریز کیفحش رک هی... خودش بود 

 يخوش اومد... سالم -

 هم متقابال لبخند زد و باهاش دست داد سامان

 زیسالم مهندس عز-

 در کنار رفت يجلو از

 رهید یلیتو که خ ایب-

 :وارد شد و باخنده گفت سامان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ٢١٢ 

 کردم، شرمنده رید یلیخ... دونمیم-

 .امیبرو تو اتاق من تا ب... نداره  یاشکال-

 .چشم-

 :نگاه کرد و زمزمه وار گفت رفتنشو

 !کارها باهات دارم جناب ثابت یلیخ-

خودشو جمع  ریام دنیبا د. رفتیور م لشیمبل نشسته بود و با موبا يسامان رو... به اتاقش رفت  يچا ینیس با

 :و جور کرد و گفت

 مهندس يدیزحمت کش-

 گذاشت و روبروش نشست زیم يها رو رو ییچا

 !نبود یزحمت-

 !هیهوا امروز عال...  رونیب میرفتیشرکت؟ م امیب یحاال چرا گفت-

 :گفت يرو پاش انداخت و با خنده مرموز پاشو

 !به خصوص من...  میباش باشه که هردومون راحت ییگفتم جا-

 ؟یاب کن ریسرمو ز يخواینکنه م)... با خنده ادامه داد( ؟یکن کاریچ يخوایمگه م-

 :نگاهش کرد و گفت رهیخ رهیخ ریام

 !دیشا-

 :بحثو عوض کنه گفت نکهیا يبرا... نگاه کرد  ریبه ام مات

 درسته؟...  میکه در مورد شراکتمون صحبت کن نجایا امیب یخب، گفت-

 :ناخنهاش نگاه کرد و خونسرد گفت به

 !میمهم تر از شراکت دار يفعال بحث ها...  میرسیبه اونم م-

 :خودشو از تک و تا ننداخت و گفت سامان

 !شنومیم-

 !یگیتو م)..بهش اشاره کرد(و  شنومیمن م! شنومیمن م...  گهینه د-

 شد يجد سامان

 ...بحث شراکت ... پس -
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 !دیچشمهاشو باز و بسته کرد و خند طنتیبا ش ریام

 !یباهوش ادیخوشم م-

 پوزخند و بلند شد سامان

 !دمیمزخرفت گوش م يبه حرفها نمویشیم نجایمن ا يکه فکر کرد ینادون یلیتو خ یول-

 يصدا...  دیکش نییرو پا رهیدوباره و سه باره دستگ! در باز نشد...  دیکش نییرو پا رهیدستگ... سمت در رفت  به

 ...بلند شد ریونسرد امخ

 !قفله... زحمت نکش -

 !ریمات و مبهوت برگشت سمت ام... خشکش زد  سامان

 چرا؟-

 :شونه هاشو باال انداخت و با خنده گفت ریام

 !گمیچون من م-

 ...نگاه کرد  ریبه ام یگنگ تینها با

 ؟ینیمنو بب یخواست یچ يچه خبره؟ برا نجایا ؟یچ یعنی-

 :اومده باشه ادامه داد ادشی يزیانگار چ بعد

 ؟ياصال شماره منو از کجا اورد-

 ...نگاهش کرد  نهیدست به س ریام

 !يایسوال گفتم ب نیدونستن جواب هم يمن هم برا...  یدونیم یعنی! بود یسوال خوب-

ش تو دست لویموبا... اورد به سمت سامان رفت  یدرم بشینفسو از ج لیموبا نکهیا نیمبل بلند شد و ح يرو از

 :داد و گفت یتکون

 !دمید نیشماره رو تو ا-

 ...تو دستش در نوسان بود لیموبا رویصورت ام نینگاهش ب سامان

 ؟یخب که چ-

 :کرد و گفت يتک خنده ا ریام

 ؟یشناخت)... سرشو کج کرد و با لبخند گفت!(وانمهریکه؟ نفس ک هیزنم ک یدونیم! زنمه لیموبا نیا-

 داره؟ یبه من چه دخل نیخب ا-
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 :کرد و گفت ینچ ریام

 افهیق! (ویک يآ گهیزنم برداشتم د یشماره تو از گوش! تو یبابا من فکر کردم باهوش! يکرد دمیبه کل ناام-

 گهیدرست گفتم د... تا تماس 8 دیتا نه نه ببخش 9و  يداده بود امیتا پ2... اوممم ) به خودش گرفت  يمتفکر

 نه؟

 !شده بود کینقشه ش نزد يبه اجرا... د و رفت تو جلد خونسردش از بهت دراوم... سامان افتاد  يدوزار

 !کامال درسته-

 !يکار منو راحت تر کرد یدونیم یعنی... خوبه  یلیخ رشیز يو نزد ادتهی نکهیا-

 داد هیتک زشیرفت و به م عقب

 ... حاال بگو -

 شلوارش برد بیدستهاشو تو ج سامان

 از کجاش بگم؟-

تا کجا  نکهیا. ومدیداشت جونش درم! دستش مشت شد! یناموس یهمه ب نیاز ا! همه وقاحت نیاز ا جاخورد

 :با لحن پر از حرصش گفت... دونستیخودشو نگه داره نم تونستیم

 !شیدیکه د يبار نیاز اول... اول اولش ...از اولش -

پنهان،  زیچ هی... بود  يزیچ هیپس ! داشت قتیپس حق... سکوت  نیاز ا دیترس ریام.اتاقو پرکرد یبیعج سکوت

 اره؟یدووم ب تونستیتا کجا م! دروغ بزرگ هی!تلخ قتیحق هی

 :سامان بود که سکوتو شکست و گفت نیا تیدرنها

 !میبود یهم دانشگاه-

 !درست بود پس

 یخوشم نم چیازش ه لیاوا! ادیکه از پسر جماعت خوشش نم دمیدیم شه،ینم يپسر چیکه دم پر ه دمیدیم-

اما )..و گفت دیکش یقیکم مکث کرد، نفس عم هی! (کردیدختر مغرور و لوس که از باال به همه نگاه م هی. اومد

که  يدر حد. که عاشقش شدم دمید مبه سرم اومد که تا به خودم اومد یچم شد، چ دونمینم... شد  یچ دونمینم

بود که محل سگم  نجایهم ا یبدبخت ...بدجور خواطرخواش شده بودم . بهانه دانشگاه اومدنم فقط اون شده بود

 اینبود، دلو زدم به در میحال زایچ نیاما من ا! رهایگیحالتو م...شو  الشیخ یب گفتنیدوستام بهم م! ذاشتیبهم نم

 تیاما با نها) با پوزخند ادامه داد(تو دلم بودو بهش گفتم و خودمو راحت کردم  یچ هر... و بهش اعتراف کردم 
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مثل اب خوردن، ...غرورمو له کرد! راحت پسم زد...  ادیگفت ازت خوشم نم! بهم گفت نه یتفاوت یو ب یسنگدل

گفتم فقط مال ...  شمینم التیخ یگفتم بهش،گفتم ب... اما از رو نرفتم ... بهم برخورد  یلیخ! دیکَکش هم نگز

 !یمال من يایب نییپا يباال بر...  یمن

 !يموفق نشد یول-

 :و گفت زد یهیلبخند کر سامان

 !دوارمیاز کجا معلوم؟ من هنوز ام-

 يچشمها...  واریهجوم برد سمتشو چسبوندش به د.. .رو تحمل کنه  یفیکث نهمهینتونست ا گهید! نتونست گهید

 ...دیدندونهاش غر نیخونبارشو دوخت تو صورت سامان و از ب

؟ پس کشتنت ...  میینجایکه االن فقط منو تو ا یدونیم! یعوض یزنیم يچه زِر اضافه ا يحواست باشه دار-

 که؟ تهیحال! گردنم فتهیخونت ب خوادیکه دلم نم هیچ... برام مثل اب خوردنه 

 :گفت کردیم شتریب رویکه حرص ام يا باخنده

 !مهندس یباش یرتیغ نهمهیا ادیبهت نم-

 !ناموسن؟ یو ب شرفیهمه مثل خودت ب يفکر کرد-

چقدر بهم سخت  یدونینم...  میدم گرفت یبا خانومتون کل یجات خال! يوروبر زنت نبودسالور د یاخه تو مهمون-

 !بود لیخودش هم ما) اروم گفت(؟یدونیگذشت که ازش بگذرم؟ اخه م

شو گرفت و کوبوندش به  قهی... کرد  ادهیرو صورت سامان پ نشویمشت محکم و سنگ! چشمهاش گرد شد ریام

 :عربده زد... وارید

 !کثافت یگیدروغ م...  یگیدروغ م... خفه شو -

 :مچاله شده از درد گفت افهیچندبار سرفه زد و با ق سامان

 !از خودش بپرس...از...  يباور ندار-

 ؟یلعنت ادیم رِتیگ یچ)...تکونش داد و داد زد(؟یبه کجا برس يخوایحرفات م نیبا ا-

 :گفت یبا لحن چندش سامان

 ..دوسش دا خوامش،یچون هنوز هم م... خودش -
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سامان  يمشت و لگد بود که تو صورت و پهلو! پاره کرد ریزنج... نذاشت جمله ش تموم بشه ! گرفت شیات

گوشت  کهیت هیسامان هم مثل .. . کردیو خودشو سبک م زدیم...دادیو فحش م زدیم...  زدیفقط م! ومدیفرود م

 !نیولو شد رو زم... کنه  یتالف رویما يضربه ها تونستینم یحت! دست و پاش افتاده بود ریز

 .دیلرزیاز فرط حرص و خشم م...  زدینفس نفس م...  دیموهاشو با خشونت تو چنگ زد و سرشو باال کش ریام

 !یبگو عوض... هان؟ بگو تا نکشتمت  ن؟یخورد ياضافه ا*** چه  گهید ؟یچ گهید-

 :گفت دهیبر دهیبر! دادیطعم خون م... قورت داد  یاب دهنشو به سخت... نگاه کرد  ریچشم متورمش به ام يال از

 !رهینظ یب...لباش...لب..مزه.م -

 يبا صدا.ناباورانه سامانو نگاه کرد.. حس شد  یپاهاش ب!... جمله نیخم شد با ا! جمله نیبا ا دیبر نفسش

 :گفت یلرزون

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...تو...؟تیچ..چ...یگفت...؟گیگفت یچ...یچ..چ...چ-

 !داغ بود... گرم بود ...جاشد...تو بغلم...راحت!...هجمعو جور...تن و بدنش-

 !از داغون شدن مرد روبروش بردیسامان داشت لذت م... ازش نمونده  یچیه گهیکرد د احساس

 !محشر بود!... لمسش کردم-

 :با بغض گفت ریام

 !یگیکه دروغ م دونمیم! یگیدروغ م يدار-

 داد هیکشوند و بهش تک واریخودشو به زور به سمت د سامان

 ...بگو همه ش دروغه!...یگیدروغ م)... گرفتیصداش کم کم داشت اوج م...( یگیبگو دروغ م-

 :و گفت دیبا لذت دستشو به لبش کش سامان

 ...مطمئنم اون هم! هوس زنتو کردم مهندس! دوباره هوسشو کردم! بود یطعمش فراموش نشدن-

 !به سمتش حمله ور شد یزخم ریش هیدفعه مثل  هیامان دوخت و دوباره به س شویخونبارو بارون نگاه

** 
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 يرو بازوها یچارگیو دستهاشو با ب کردیسامان تقال م... ! سامان حلقه کرد و فشار داد  يدستهاشو رو گلو دوتا

نفسش باال ...  رونیچشمهاش از حدقه زده بود ب! که قصد گرفتن جونشو داشت يریام... گذاشته بود  ریام

 ومدیکه انگار از ته چاه در م ییبا صدا... چنگ انداخت  ریام يبه بازو زد،یم يرنگ صورتش به کبود! ومدیمن

 :صداش کرد

 !نفست...ن...جون...ج...رو...تو...تو...خدا...تر..ت..ت...ریام..ام...ا...ا-

 !ــــــاریاسم زن منو به دهن نجستت ن! یعوض اریاسمشو ن-

رمقش  یب يبا چشمها! حس کنار بدنش افتاد یدستهاش ب تیاونقدر تقال کرد که در نها...  دادیجون م داشت

 !شد ينگاه کرد، اشکهاش رو گونه ش جار ریام یقرمز و وحش يبه چشمها

سامان  يکه اروم دستشو از دور گلو ییتا جا... کم و کمتر... که فشار دستهاشو کم کرد  دیتو چشمهاش د یچ

 يهوا صانهیگلوش گذاشت و حر يدستشو رو... شد  نیو پخش زم دیکش قینفس فوق عم هیسامان . برداشت

 !زدیوحشتناك م يسرفه ها...  دیبلعیاتاقو م

تا حاال ! نییسرخورد پا... داد  هیتک واریبه د... عقب عقب رفت ... پر از درد ... نفسهاش پربغض بود  ریام اما

 :خش دارش گفت يبا صدا! دیعقبشون کش انهیموهاشو چنگ زد و وحش... احساس حقارت نکرده بود  نقدریا

 االی! گورتو گم کن... نشدم  مونیتا پش-

 سمت در دیاروم چرخ... بود بلند شد  یچنگ زد و به هر جون کندن واریسرفه زنان به د سامان

 !ستایوا-

 !اما برنگشت ستادیا

مطمئن باش که جونتو ...  نمتیبب م،یزندگ ایزنم  ایدوروبر خودمو ...  گهیبار د هیفقط ...  گهیبار د هیاگه -

 ؟يفهم شد ریش...  رمیگیم

 !گفت و سالنه سالنه به سمت در اتاق رفت يخفه ا)اره( یمکث طوالن هی بعد

** 

 یتو گوش دیچیسرحالش پ شهیمثل هم يبوق صدا نیبا اول... رو چسبوند به گوشش  یرو گرفت و گوش شماره

... 

 جون ریجونم ام-

 :گفت یخش دارش بدون سالم و احوالپرس يصدا با
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 عطا؟ يخونه ا-

 .خونه م... اره داداش -

که  یکنیردش م شتهیپ یهر ک! از االن هم بگم حوصله سرخر ندارم... اونجا  رسمیم گهیساعت د میمن تا ن-

 بره، مفهومه؟

 !رفتن يایتا تو ب... تخت داداش  التیخ-

 :و جواب داد دیکش یسروش بود،پ وف... تو دستش زنگ خورد  شیتماسو قطع کرد گوش نکهیهم

 ؟یزنیرابراه زنگ م یه هیچ-

 ریخ یزن گرفت تهیحال ؟يمتاهل شد تهیحال! گوساله يِبه تو***! د يِنفهم؟ به تو يِبگم به تو ید اخه من چ-

 ...عشق و حالت؟ د اخه یپ یالدنگ رفت يِاونوقت تو موقع شب تو خونه تنهاست نیزنت ا تهیسرت؟ حال

 داد هیتک واریهم گذاشتو سرشو به د يرو چشمهاشو

 ؟يفقط فحشم بد يزنگ زد-

 ؟يدینفسو نم يچرا جواب تماسها-

 گه؟ید! خوادیدلم م-

! مهمه یِعوض اقتیل یب يِنگران تو... اونکه نگران شوهرشه  يبرا! ستیمهم ن زایچ نجوریا شعوریب يِواس تو-

 .االغ؟ نگرانته یفمیم

 !خونه رمیاگه بهت زنگ زد بهش بگو شب نم... من خوبم -

 :با حرص گفت سروش

 !ریخجالت بکش ام-

 ...خداحافظ ! کنمیم یسع-

 .نداد سروش جوابشو بده و تماسو قطع کرد اجازه

 گاریس هیبه تهش زد و  يدراورد و ضربه ا بشیاز تو ج گارشویپاکت س! پوزخند زد ! نگرانش شده بود؟ نفس

 ...یو طوالن قیعم...یو طوالن قیعم...یو طوالن قیعم... با فندك روشنش کرد و پک زد ...  دیکش رونیب

 :با بغض زمزمه کرد! لبالب اشک شده بود چشمهاش

 چرا هنوز دوست دارم؟-

** 
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کرده  میگرانبها و باارزش توش قا زیچ هیانگار ! محکم به خودش فشرد فشویک...  شدیاز رو لباش محو نم خنده

 :و خفه گفت دیرو شکمش کش یواشکی فشیک ریدستشو از ز... بود 

 !یفدات بشه مامان! مامان يفرشته کوچولو-

 دهیبه آرزوش رس نکهیخوشحال، از ا یلیخوشحال بود، خ...  دیچشمهاشو با لذت بست وخند... شد  مورمورش

 !مادر شده بود نکهیاز ا... د بو

 .شکرت ایخدا-

بابا  يبرا... رقم بزنه  ریخودشو ام يرو برا یموندن ادیشب به  هی خواستیدلش م! امروز داشت يبرنامه برا یکل

 !ریام

 "اگه بهش بگم؟ شهیم یچه حال یعنی"

 !میدیخانوم رس-

 !شد ادهیپ نیاز ماش دیخر يرو حساب کرد و با بسته ها هیراننده به خودش اومد، کرا يصدا با

نداره،االن فقط خودمو  یاشکال"فراموش کرده بود، با خودش گفت شبیبابت د رویاز ام شیو دلخور یناراحت

 "امشبو بچسب ال،یخ یب زارویچ هیبچه مون مهمه، بق رویام

 یاصال امروز همه چ... فرق داشت  شهیا همبوش ب...  دیبودو با تمام وجودش بو کش دهیرو که خر يرز يگلها

 !محشر... محشر شده بود زیامروز همه چ... فرق کرده بود 

 .تو قفل چرخوند و درو باز کرد دویکل

شده بود بهش  رهیمبل نشسته بود و خ يکه روبروش رو ریام دنیو با د دیچرخ! دیچیپ شینیتو ب گاریتند س يبو

 ...  دیکش يبلند) یه(

** 

 .رونیدستمو گذاشتم رو قلبمو چشم بسته نفس اسوده مو شوت کردم ب! به طاق دمیچسب دنشید با

 .ریام میترسوند-

 !دمینمه ترس هیراستش از نگاهش .کردینگاهم م فقط

همچنان ساکت و صامت داشت نگاهم  ریام.دمیگذاشتم رو کانتر و شالمو از سرم کش دویخر يبا بسته ها فمویک

 .حبه قند مهمونش کردمو گلهارو گذاشتم توش هی.پر از اب کردم  ستالمویشدمو گلدون کر وارد اشپزخانه.کردیم
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مبل بلند شد و اروم اروم اومد اونطرف کانترو  يکرد و از رو یحرکت هیباالخره .کردمینگاه م رویام یچشم ریز

 :گفت يخش دار يبه گلها انداخت و با صدا ینگاه.ستادیدرست روبروم ا

 ؟یگلهارو خودت گرفت-

 .اره-

 واقعا؟-

 !جاخوردم

 .گهیخودم گرفتم د ؟خبیچ یعنی-

 :چرخوند و گفت دهایرو خر نگاهشو

 م؟یمهمون دار...يهم که کرد دیخر-

 ...باز کردم یکی یکیمانتومو  يها دکمه

 د؟یتا برم خر میمهمون داشته باش دیمگه حتما با-

برم که  رونینازك کردمو خواستم از اشپزخونه ب یپشت چشم...سرشو تکون داد دویکش نییلبشو پا يها گوشه

 :دوباره گفت

 ؟يکجا بود-

 ...با تعجب برگشتم سمتش!بود يهم جد یلیخ!بود يجد صداش

 .گهید رونیب-

 نه بابا؟-

 .و زل زد تو چشمهام ستادیروبروم ا.گذاشت و کانترو دور زد بشیتو ج دستهاشو

 کجا؟ یعنی رونیب-

 ...دهایدستمو به کمر زدم و اشاره کردم به خر هی

 !دمیخر نارویکه ا ییهمونجا یعنی-

 ؟ینرفت یپس گلفروش-

 :مکث کوتاه گفتم هیبعد  دمویکش یپوف

 ه؟ییبازجو-

 :رگه از خشم به خودش گرفت هی صداش
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 نه؟ ای یرفت یگلفروش!جواب منو بده-

 ...تنگ کردم چشمهامو

 ن؟یندار يا گهیسوال د!اره رفتم-

 کنارش رد شدم از

 !ستایوا-

 !به سمتش دمیهمونجا،رو پاشنه پا چرخ.بردارم يا گهیگفت که جرئت نکردم قدم د يمحکم و جد اونقدر

 ؟یرفت دیبعدظهره فقط خر شیاز ساعت ده صبح تا حاال که ش-

 :به طرفم،با پوزخند گفت برگشت

 !باور کردم...يساعت تمام تو فروشگاه بود 8 یعنی-

 ر؟یام هیسوالو جوابا چ نیمنظورت از ا-

 :شده ش با حرص گفت دیکل يفک منقبض و دندونها با

 بوده جرمه؟ يساعت تمام کدوم گور 8بدونم زنم  خوامیم نکهی؟ا...يبدونم کجا بود خوامیم-

 :تکون دادمو گفتم دیاشاره مو به حالت تهد انگشت

ازت  دیمن با!؟منیفمیم!شه و سوال و جواب کنه منمبا یشاک دیکه االن با یاون!با من درست صحبت کن-

که شب  يکجا بود! ؟يکه جواب تماسهامم نداد يکجا بود!؟يرفته بود یکدوم قبرستون شبیسوال کنم که د

 !خونه؟ یهم برنگشت

 ...زدم پوزخند

کامال مشخصه ...يحال کرد...يخوش بود!عطا خان قتیشف قیرف شیپ!يکه کجا بود دونمینگفته م...هرچند-

 ! دهیالکل م يبو کلتیکه کل ه يخفه کرد یدنیخودتو تا صبح با نوش

 ...شدم کینزد بهش

 !به قول خودت زنت يچشمها ؟تویمن نگاه کن يتو چشما شهیخونه؟روت م یاصال روت شد برگشت-

بوده؟تو هم  یبا ک...رفته یبا ک...زنم کجا رفته دونمیکه نم یبگم؟من یمن چ...یدونیرو م زایچ نیباز خوبه تو ا-

 مگه نه؟...يخوش بود...يباهاش مست بود...يحال کرد...گهید يحتما خوش بود
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تو  يرییتغ چیه...ستادیهمونطور محکم سرجاش ا!تو صورتش زدم که کف دستم سوخت يا یلیس چنان

رو بهش  یو لرزون پر بغض يبا صدا...دیلرزیهمه بدنم م...يخونسرد نهمهیحرصم گرفت از ا.نشد جادیصورتش ا

 :گفتم

 !ریام یچیه...یستین یچیه قیکه ال یحق-

 ...اشک تو چشمهام جمع شد دیکه دوباره پرس یسوال با

 !نفس پرسمیاخره که م ؟باريکجا بود-

 :...از هم باز کردم و گفتم یدستهامو کم.عقب رفتمو پوزخند زدم عقب

 !ستیمهم ن یچیه گهید!که کجا بودم ستیمهم ن گهید...ستیمهم ن گهید-

 ...ومدیبه قدم جلو م قدم

 ..حاال بگو...؟یفهمی،ميبود يکدوم خر ،بايمن مهمه که کجا بود يمن مهمه،برا يبرا-

 !شد يرو گونه م جار لیکه زد اشکهام مثل س يداد د،بایرس بهم

 !بگو-

 :دم گوشم گفت...به سمت خودش دیتو چنگش گرفت و کش بازومو

 !يبگو باسامان بود-

 !بود دهیفهم زویبا درد بستم،پس همه چ چشمهامو

زدو به موهام دست  يلبخند!چشمهاش دو کاسه خون شده بود.برخورد نفسهاش با صورتم چشمهامو باز کردم از

 ...دیکش

 ...بگو!خانومم ينبود لیم یبهش ب زم،بگویبگو عز...یسالور باهاش گرم گرفت یبگو تو مهمون-

 ...شهیسرم به عقب برگشت،احساس کردم پوست سرم داره کنده م.دیدفعه با خشونت موهامو کش هی

 :دیدندونهاش غر نیب از

 !بگو...يکرد انتیبگو بهش خ!،بگويبگو شوهرتو خر فرض کرد-

 .دستهامو گذاشتم رو دستش.دیچیتو همه وجودم پ د،دردیدوباره موهامو کش.هق هق افتاده بودم به

 :پچ پچ بود گفت هیکه شب ییصدا با

 یعنیعشق و حال  گهیمرد د هیبا  يبعد بر يمرد متعهد هیبه  یوقت یدونی؟اره؟میچ یعنی انتیخ یدونیم-

 ؟یعوض نارویا یفهمی؟میچ
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 :زد داد

 کثافت؟ یفهمیاره؟م-

 :غم گرفت صداش

 ...د بگو...داشت نفس؟بگو یداشت که من نداشتم؟هان؟چ یسامان چ-

 ...هق هقم اوج گرفت يصدا!صورتم به سمت راست پرت شد!رو صورتم فرود اومد رحمانهیباال رفتو ب دستش

 !از من بهتر بود؟منو نگاه کن شیچ-

 !مو با خشونت گرفت و صورتمو برگردوند سمت خودش،غم تو چشمهاش نابودم کردم چونه

 شتریشقش بدوست داشت؟هوم؟نکنه ع*** که روبروته کمتر از اون پ يمرد نیا...نیبب!خوب نگام کن-

 بود؟اره نفس؟

مرد من داشت !نمیاشک تو چشمهاشو بب تونستمیم دمش،امایدیتار م...به چپ و راست تکون دادم هیبا گر سرمو

 !شده بود سیمغرور من چشمهاش خ ریام...من ریام...کردیم هیگر

 ؟یتا حاال باهاش یاز ک-

 ...زد ادیفر...دیدیعجز نگاهش کردم اما انگار نم با

 !جوا بده تا نکشتمت...جواب بده ؟یتا حاال با اون اشغال یاز ک!وونیبا توام ح-

 :من باشه اروم گفتم يکه خودمم شک کردم صدا ییصدا با

 !باهاش نبودم چوقتیمن ه...من-

 یگیدروغ م!سگ نیع یگیدورغ م-

 !مو محکم به دندون گرفتمدرد لب د،ازیکش ریدلم وحشتناك ت ریز!واریول کرد و کوبوندم به د ونهیناش موهامو

 .زدیم يصورتش از حرص و خشم به کبود!دمیش ترس افهیق دنیاز د...گذاشت واریدوطرف بدنم رو د دستهاشو

 !پس مثل ادم جواب بده!هم تورو هم خودمو!کشمتیم ینفس،به خدا اگه راستشو نگ-

 ...زدم زار

 !نبودم)مگفت غیبا ج...(نبودم...نبودم ر،باهاشیام گمیبه خدا راست م-

 ..لرزوندیچهارستون بدنمو م ادهاشیفر...تو صورتم خوابوند گهید دهیکش هی

 !یگیدروغ م-

 ...گهید یلیس هی
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 !بهش ينبود لیم یبهم گفت،گفت تو هم ب***خود ...خودش بهم گفت!یگیدروغ م-

 !خداا يا...یبگم تا باور کن يچطور!بهت بگم که همه ش دروغه؟ يچطور-

 :دیدستش فکمو گرفت و غر با

 ...از اولش تا حاال!زویچ ؟همهیفهمیبهم گفت،م زویخودش همه چ روزید!واسِ من خدا خدا نکن-

 :حرف بزنم،دستمو رو مچش گذاشتمو به زور گفتم تونستمیتو دستش،نم شدیداشت خورد م فکم

 !چونه م ریام...ریام-

خودشو چسبوند بهم ،فقط چشمهاشو .شده بود انهیوحش همه کارهاش!پرت کرد...رها که نه!مو رها کرد چونه

 !دمیدیم

 ؟یبدون يخوایبهم گفت؟م ایچ یدونیم-

 !کردیم بدادیغم تو چشمهاش ...ترس نگاهش کردم با

 !زنت محشره يگفت طعم لبا...گفت-

لباسم برد و  ریدستشو ز! جمله؟ نیبود با ا دهیکش یمن چ ریخودم گفتم ام شیلحظه پ هی...گشاد شد چشمهام

 :دیلرزیصداش م!چنگهاش سوخت، اما دم نزدم يکمرمو چنگ زد،جا

 !جمع و جوره...داغه...گفت بدنش گرمه-

 :خم کرد یدستشو پشت گردنم گذاشت و سرشو کم هی!شدمیبغلم کرد،داشتم له م محکم

 دت؟یبوس يچطور-

کردم،اما بدتر  شد،تقالیلبام داشت کنده م!دیسبویبا خشم م...به گردنم فشار اورد و به جون لبام افتاد،با حرص هوی

 ...دمیکشیداشتم زجر م...نداشت یاشکام تموم!...کرد

گرفت و  یفیلبمو گاز خف...شد شتریفشار دستهاش دور بدنم ب!بدنم کرخت شده بود! ؟...شد قهیچند دق دونمینم

 ..حالم نگاهش کردم یب يلباشو جدا کرد اما عقب نرفت،با چشمها

 بود؟ ينطوریهم ؟اره؟ينطوریا-

درد تو ...نیحس بودم که افتادم زم یاونقدر ب!به چپو راست تکون دادم،با پشت دست محکم زد تو دهنم سرمو

از رو  یسرمو بلند کردمو نگاهش کردم،موهامو به اروم یبه سخت!پارکت يرو ختیخون دهنم ر!دیچیتنم پ

 ییو از جمله ها دمیبود،از لرزش شونه هاش لرز ادهستیموهاشو چنگ زده بودو پشت به من ا.صورتم کنار زدم

 ...شد خیگفت مو به تنم س ادیکه با فر
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بگم  یخداا به ک...دمیکش یبگم که من چ یبه ک...خداا يا...دتتیگفت بوس...دمیبه من گفت که زنتو بوس-

 ...دمیکش یبهش بگو من چ...بگو...تو بگو...اایخدا...خواد  یگفت دلش زنمو م...اخه

 !گم شده بود ادهاشیهق هق من تو فر!زدیصدا م وار،خدارویبرداشتو کوبوند به د ستالویکر دونگل

 ...بگو مردم...بگو له شدم...گرفتم شیخواد ات یگفت دلش زنمو م یخدا بگو وقت-

 ادیاما زجر صداش اونقدر ز!دستهامو گذاشته بودم رو گوشم تا نشنوم!نیبه زم کوبوندیم ومدویدم دستش م یهرچ

 ...دیلرزیبود که دلم م

 ...بگو بهم گفت نفسمو لمس کرده سوختم-

 ...بالکنو باز کرد و داد زد در

تموم شد با اون  ریبگوام...جون داد با اون حرفا ریبگو ام...مرد با اون حرفا ریبگو ام...د بگو بهش-

 ...بگو!بگو...حرفا

تمام زورمو جمع کردمو صداش . صت استفاده کردمچسبوند به چهارچوب بالکن و ساکت شد،من هم از فر سرشو

 :زدم

 رم؟یام-

 :نداد،دوباره صداش زدم محل

 جان؟ ریام-

 :دمیپر از حرصشو شن يصدا

 !جان ریام رم،نگویبه من نگو ام-

 ...گفتم یفیضع) اخ..(دیچیدرد تو کمرم پ.فاصله دادم نیبدنمو با زم یگذاشتمو به سخت نیدستهامو رو زم کف

 ،باشه؟یمن ریقط امتو ف...تو-

 ...زمزمه وار بلند شد صداش

 فقط خفه شو!تر خدا خفه شو نفس-

 .گمیخدا راست م رم،بهیمن فقط تو رو دوست دارم ام...من-

 !سکوت

 !س س سامان بهت دروغ نگفته-
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بود اما باز هم  دهیکمرم امانمو بر گفتم،دردیم دیبا قتویحق...گفتمیم دیبا!ندادم تیاهم...برگشت سمتم یطوفان

 !ندادم تیاهم

 دیمنو بوس-

 !ندادم تیاهم.کردیخونبار نگاهم م.دستهاش مشت شده بود.راه افتاد به سمتم نیسنگ يقدمها با

 ..اما م...بغلم کرد،اما-

 ..دونستمیم-

 ..زیهمه چ رینه ام-

 !کثافت دونستمیم-

 !کردینگاهم م ریسرمو بلند کردم،با تحق.ستادیسرم ا يو باال دیرس بهم

به خدا ...دیبه زور منو بوس یاون عوض!رمیام خورمیقسم م)گفتم هیبا گر!(نکردم انتیبه خدا بهت خ...من ریام-

 .ریام گمیراست م

 :چنگ زدمو گفتم شلوارشو

 باور کن ریام...ریام گمیبه جون مادرم راست م...مالِ قبل از ازدواجمونه انیجر نیا-

 ...دور پاش حلقه کردم دستمو

 .ریبه خدا ام.گمیبه خدا راست م...جونم ریام-

 .بکشه اما نذاشتم رونیکرد پاشو از تو دستم ب یسع

 .ول کن پامو-

 حرفامو؟ یکنیباور م ریام-

 تکون داد دتریشد پاشو

 .گفتم ولم کن-

 !بگو تا ولت کنم.،بگويبگو باور کرد-

 .و ازم فاصله گرفت دیکش رونیاز تو دستم ب يگریبا خشونت و وحش پاشو

که تو شکمم  ياز درد!لحظه احساس کردم که مردمو زنده شدم هیضربه پاش که به شکمم خورد فقط  با

 :لب زدم...دستمو رو شکمم گذاشتم و چشمهامو رو هم فشار دادم!کردم د،ضعفیچیپ

 !بچه م-
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 دایپ رویمچرخوندم تا ا ییرایگردن خشک شده مو بلند کردمو نگاهمو دورتا دور پذ...ومدیدرد صدام درن از

 !تونستمیصداش کنم اما نم خواستمیم.کنار در بالکن نشسته بود!کنم

جونم باال  خوردمیکه م یبا هر تکون... بلکه دردم کمتر شه زدمیچنگ م نویزم...نیرو زم دمیکش خودمو

 .زدمیتو دلم فقط خدارو صدا م...بود لومترهایک ریانگار فاصله م با ام... عرق شده بود سیصورتم خ.ومدیم

 ...برنگشت نگاهم کنه یحت!نبود الشیخ نیع.کردم ریبه ام یدم،نگاهیکش نیزم يچقدر خودمو رو دونمینم

با ...فتادیهم م يچشمهام داشت رو...پخش شدم نیهمونجا رو زم...نتونستم گهیشدن شلوارم د سیاحساس خ با

 !شد کیتار ارهکبیهمه جا به ...دمینفهم یچیه گهیصدا زدم و بعد د رویام یفیخف يصدا

** 

 ستیچقدر زود مادر بودنم تموم شد،به اندازه دو ساعتو ب...تموم شد میچقدر زود شاد...زود تموم شد چقدر

تو همون مدت زمانِ کم چه نقشه !چقدر دور...چقدر تلخ...چقدر کم!مادر بودم قهیدق ستیفقط دو ساعتو ب!قهیدق

 شهیمن م هیشب نکهیا يبرا... اسمش  يابر...لباسهاش يبرا...رنگ اتاقش يبرا...تشیجنس يبرا!دمیها که نکش

از دو ساعت و  هیبه اندازه هر صدم ثان!رفتنش یتات یتات يبرا...هاش هیگر يبرا...خنده هاش يبرا...ریام ای

عاشقش !بهش وابسته شدم یوجودش لذت بردم،حت ختم،ازیبهش فکر کردم ،براش برنامه ر قهیدق ستیب

 !گهیخه مادرش شده بودم دا.شدم

 ...حاال یول

 !میبر دیبپوش که با...از لباسات نمیا-

 ...چرخوندم و لبخند زدم یبه سمت هست سرمو

 !کنمیجبران م...انداختمت یاز کارو زندگ...ممنونم-

 :گفت یتو دستش گرفت و با مهربون دستمو

 رونیب نیهوم؟االن هم پاشو بپوش که رام.یباشم نفس شتیمن خودم خواستم که پ!حرفو نزن نیا گهید-

 ...پاشو.منتظرمونه

 .باز هم ممنون-

 :و رو بهش گفتم دمیناراحته،شالمو رو سرم کش يزیاز چ کردمیاحساس م.کرد تا لباسهامو بپوشم کمکم

 ؟یشده هست يزیچ-

 :اروم گفت حالم نگاه کرد و یب يداشت که بگه،تو چشمها دیانگار ترد.پا اون پا کرد نیخورده ا هی
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 .نفس بره خونه مادرش زارمینم گهیستاده،میاتاق وا رونیب...راستش-

 :سرد گفتم یلیخ

 ن؟یهم-

 دیببخش!اتاق جم نخورده نیهم از پشت در ا قهیدق هیتا حاال، مارستانیرسوندت ب یاز وقت!اخه یدونیتو که نم-

من که .جرئت نداره بره سمتشو باهاش حرف بزنه چکسیش ترسناك شده که ه افهیق نقدیاما ا گمیم نویکه ا

 ...ترسو لرز از کنارش رد شدم و  یبا کل شتیپ امیهردفعه خواستم ب

اروم دستهاشو دو طرف صورتم گذاشت و با  یلیبه سمتم اومدو خ دنمیبا د.اومدن مامان حرفش نصفه موند با

 :غم به صورتم نگاه کرد و گفت

 نفس مامان؟ يبهتر-

که با  دمید.و روشو برگردوند دیبوس موین شویپ.ستش گذاشتمو با لبخند چشمهاو باز و بسته کردمرو د دستمو

 :از چشمهاش بود رو گرفت و بعد دوباره برگشت سمتم و گفت دنیرو که اماده چک یاشک شیگوشه روسر

 ؟يمادر ياماده ا-

نرفته بودم که  یهنوز چند قدم.رونیب میداز اتاق ز ییگفتم و سه تا ییدلشو خوش کنم بله بلند باال نکهیا يبرا

 ستادمیسرجام ا.دیآن لرز هیقلبم ... دمیصداشو شن

 کجا؟-

 :اروم گفت یرو به هست مامان

 .امیمن هم م دیجان با نفس بر یهست-

 :دستشو رو بازوم گذاشت و گفت یهست...بودم ستادهیاما هنوز مثل مجسمه سرجام ا من

 نفس؟ میبر-

 د؟یبریزن منو کجا م دیبگ شهیم-

اما  تیلب گفت و برگشت سمتشو با عصبان ریز) بشر نیاهللا اکبر از دست ا( مامان نگاه کردم که با حرص به

 :اروم گفت

 شما؟ يدار یاعتراض!خونه مادرش ادیداره م-

 ...شد کیکه بهمون نزد دمیقدمهاشو شن يصدا

 !ادیکه با شما ب ستیداره،الزم ن ینفس خودش خونه و زندگ-
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 !من تا روبراه بشه شیپ ادیمدت م هیاما .نداره یمن هم نگفتم که خونه و زندگ-

 !فمهیزنمه،عشقمه،وظ.کنمیتو زحمت؟خودم ازش مراقبت م یفتیچرا شما ب-

 ...برگردم به اون خونه خواستیاصال دلم نم.بستم چشمهامو

حاال حاال ها هم !دمیمادرشم،جونمم براش م!قدمش رو تخم چشمهام.زن تو باشه دختر منه نکهینفس قبل ا-

 ؟يشد رفهمیش!تو اون خونه ادیب خوامینم

 :دستمو محکم گرفتو گفت مامان

 !میبر-

 !نمشیسرمو بلند نکردم تا بب.اومد راهمونو سد کرد ندفعهیکه ا میفتیراه ب میخواست

 !ادیبا من م...نفس زن منه!زارمیمن نم-

 :از خشم گرفت و با تشر بهش گفت يصداش رگه ا مامان

 ادتهی؟اره؟يبرد نیکه بچه شو از ب ،زنتهيکه دست روش بلند کرد ،اره؟زنتهيبال رو به سرش اورد نیزنته که ا-

چشمهاش که غم تو  نمی،نبیکه کمتر از گل به دخترم بگ ياون روز ادیگفتم؟گفتم ن یبهت چ یشب عروس

خان؟اون  رینگفتم ام!همه کس منه نه،منه؟نگفتم عمر منه،جون م ییدختر تنها دارا نینه؟نگفتم ا ای نه،گفتمیبش

که  هیهمون دختر نینم؟ایبیدارم م یاروزو فرستادم خونه ت،اما حاال چ ایدن هیشب من دخترمو سالمو سالمت با 

تو چشمهام نگاه  شهیم ؟روتیتو چشمهاش نگاه کن شهیهمون نفسه؟روت م نیاونشب بهت سپردم نامرد؟ا

 ؟یکن

صورت مثل دسته  ي؟اره؟زدياریسرش ب دیکه دلت خواست با ییبابا نداره هربال يکرد الیهمونه؟خ نیا نیبب

 !مراقبش باشم؟ فمهیزنمه،عشقمه،وظ یگیم ،اونوقتيگلشو کبود کرد

دست  شکنمیمن هنوز زنده م،هنوز مادرشم،م!يدشما ازش مراقبت کر یاما به اندازه کاف!شما درد نکنه دستت

 ...؟حاال هم برو کنار...يدیرو که رو دختر دست گلم دست بلند کرده،فهم یاون

اما با !دونمیشده بود؟نم مونیبود،از شرمش بود؟پش نییسرش پا...اخر سرمو بلند کردمو چشمهامو باز کردم لحظه

نامناسبش،از  يافتاده ش،از وضع لباسها يغونه،از شونه هاحدس بزنم چقدر دا تونستمیم دمیصورتشو ند نکهیا

که اون حرفارو بهم  یمن؟همون ری؟امبود ریبود،ام ستادهیکه روبروم ا يواقعا مرد!ش ختهیبهم ر يموها

 به خودش فرصت بابا شدنو نداد؟ یزد،همون که حت
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از کنارش رد شدم،احساس ...اونجا بمونم تونستمینم گهید...بغضمو قورت دادم...ازش بلند نشد ییصدا چیه گهید

 !رد شدمو رفتم نشینگاه سنگ ریتو جه بهش از ز یکردم سرشو بلند کرد اما من ب

** 

تو  یکه دستمو تو دستش گرفته،نگران!بود برام که نگاهش مهربون شده بیعج...بود برام که اومده بیعج

صورتم  يها ينگاهش رو کبود یوقت!کنمینم مژه هاشو باور یسینگاهشو خ یِشرمندگ!بهیچشمهاش برام غر

که  رهیگیخودشو م يداره جلو یلیمعلومه که خ!کنمیفقط نگاهش م یحس چیبدون ه لرزهیو لبهاش م چرخهیم

 :گفت یلرزون يروشو برگردوند سمت درو با صدا...هیگر رینزنه ز

 !شرمنده م دخترم-

 ..اطیهم نگاهمو به سمت پنجره اتاقم چرخوندمو زل زدم به ح من

 شیپ ریتا بهم زدن رابطه ت با ام یحت..یحت..ناراحتت کردم شهیهم..نداشتم یباهات رفتار خوب دونمیم-

 يعالقه ا چیه چوقتیه هیو عط ریام دونستمیم نکهیبا ا!باعث شد اونکارو بکنم ادمیغرور ز دیشا دونمیرفتم،نم

از بس خودخواه !دلتو بشکنم یقیطر هیبه  شهیهم خواستمیم!اج باهم نداشتن اما بازهم دست برنداشتمبه ازدو

 ..بره،اما شیپ خوامیکه من م ياونطور دیبا زیچ شه،همهیهم کردمیفکر م!بودم

 ...و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 !باهات بد کردم!منو ببخش..شرمنده تم دخترم.بگم شرمنده تم عروسم تونمیفقط م..اما حاال-

 :گفتم اطیح يبه درخت کاج تو رهیتوش نبود خ یحس چیکه ه ییصدا با

 !خانوم نیزر دمیوقته که شمارو بخش یلیمن خ-

 ..دخترم تهیاز خانوم-

 کرد؟یم هیزن به خاطر من داشت گر نیا کرد؟واقعایم هیچرخوندم به سمتش،داشت گر صورتمو

 ..هم ریبابت ام-

 !دیخواهشا راجع بهش صحبت نکن-

هم دست رو زنش ..اقتیل یپسره ب!نیاب شم برم تو زم خوامیم یبه خدا از شرمندگ.. بکنه نکارویحق نداشت ا-

اتفاق افتاده تا حاال راش ندادم خونه  نیا یاز وقت..پدر شدن نبود قیکه ال یحق!برد نیبلند کرد هم بچه شو از ب

 !ادم شه ،بزاريخوادبرگردیمادر،حاال حاال هم نم نجایا ياومد يکرد يتو هم خوب کار..م
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از ته دلش گفت رو مطمئن  نکهیا!بیعج دادیصداقت م يحرفهاش بو!رو لبهام نشست يلبخند محو ناخوداگاه

 ..قبول کنم يزود نیبه ا شویبرام سخت بود که مهربون نحالیبا ا...بودم

 :گفت یچند دفعه زد پشت دستمو با لحن مهربون اروم

 ..حاللم کن دخترم-

که بابا با صبرو حوصله موهامو شونه  یبه زمان.میو من غرق شده بودم تو دوران کودک زدیموهامو شونه م مامان

 :گفتیو پرمهر م زدیو بعدگل سر به موهام م بافتیزد،میم

 ..نفس بابا يحاال شد-

 يمن هم خودمو تو اغوشش قایم میکردمو با ناز دخترونه ا.کردیو محکم بغلم م کاشتیم میشونیرو پ يا بوسه

 :گفتمیم دارشهیکه فقط باباش خر

 بابا جون؟-

 :گفتیو م زدیبه موهام م يا بوسه

 جون بابا؟-

 ؟يخریم یجیب یجیبرام ب-

 :گفتیو م دیپاشیمخصوص خودشو به صورتم م خنده

 ..خرمیدلش بخواد سه سوته براش م ینفسِ بابا هرچ-

 !کاشتمیماچ گنده رو گونه ش م هی یبا خوشحال زدویم یبرق چشمهام

 ؟یاما حاال چ...

 مامان؟-

 جان مامان؟-

 :اما گفتم...داشتم دیگفتنش ترد يبرا

 بابا تنگ بشه؟ يبرا..دلت..تا حاال شده-

 :گفت دویکش یقینفس عم..ستادیاز حرکت ا دستهاش

 !تا دلت بخواد-

 ..يکه ازش متنفر ینگفت چوقتیه-

 .ستمیچون ن-
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 چرا؟-

 !و اون هم ترکمون کرد دمیفهم زویکه همه چ یزمان یحت!چون دوستش داشتم-

 دوست داشت؟ نقدریاون هم هم-

 !مطمئنم-

 ..تعجب برگشتم به سمتش با

 پس چرا رفت؟-

 :و گفت دیبه موهام کش یدست

 د،جونشویفهم شدیاز تو چشمهاش م نویبابات عاشق ما بود،ا..!دمیپرسیاز خودم م شهیبود که هم یسوال نیا-

وابسته  گهیبه همد یلیخ!اورد ینه نم یذاشتیدست م یرو هرچ..دیخندیکرد،میم هیتو گر يهم پا.دادیتو م يبرا

 یچ هوی دونمیاما نم.خوشبخت بودم شبودم،باها یازش راض.عمرمو گذروندم يروزها نیمن باهاش بهتر..دیبود

 نیداشت از ا یقسم بخورم وقت تونمیم..دیچشم بهم زدن از هم پاچ هین تو  مویزندگ.عوض شد زیشد؟همه چ

 ..من و توئه شیکه هنوز دلش پ دمیدم،دیتو چشمهاش د..رفتیخونه م

 ...بغض ادامه داد با

 ..پاش نشست و مجبورش کرد که از ما ببره ریز یک دونمینم..موندیکاش م-

 ؟يدیزنشو ند چوقتیه-

اما از !نفسم کنهیم ریانتظار آدمو پ..منتظرش بودم..گردهیباالخره برم يروز هی کردمیفکر م شهیمن هم..نه-

 !نیهم!خواسته بود تینامه که توش ازم حالل هی؟..شد بمینص یاونهمه انتظار چ

 :با دستم پاك کردم که با غم گفت اشکهاشو

 چیکه ه ییجا..بیمملکت غر..هیتو ترک..دفنش کنن رانیالاغر تو ا ومدیون ندلش!کردن غیمرده شم ازم در یحت-

 اخه انصافه؟!خاك ریخانواده ش نبودن بردنش ز يکدوم از اعضا

 ..کرد،اونقدر که اروم شد هیگفت و گر..انگار درد دلش تازه سرباز کرده بود!کرد هیگر..کردم بغلش

 !بودم چیتا ه یمادر ب نیا..فرشته نیا..زن نیمن بدون ا.نگاهش کردم دمویبوس شویشونیپ

 ..نییو رفتم طبقه پا رونیاتاقش اومدم ب از

 !توجهمو جلب کرد لمیبودم که نور صفحه موبا دهیتختم دراز کش يرو
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زنگ  ارهیدو هیباز هم رد تماسو زدم اما بعد چند ثان!ردش کردم که دوباره زنگ زد..ش ناشناس بود شماره

 ..فه جواب دادمکال دمویکش یپوف..زد

 ..بله-

-.. 

 ..دییبفرما-

-.. 

 !از نوع مرض دارِش یمزاحم ای..من کَرم ای..دیالل ای..ادیصداتون نم ای-

 ..رو حس کردم یاروم یلیخنده خ يصدا

 !يا وونهیخب فکر کنم د-

 !یرو گذاشتم رو عسل یلب گفتمو گوش ریز شعوریب هی. قطع کردم تماسو

** 

تلفن !شده بود جز برنامه روزانه م..تا قطع شه شدمیم رهیاونقدر به صفحه ش خ میرو گوش فتادیش که م شماره

هروقت ..که خودشه دمیفهمیکه لحن صحبتش تند شده م دمیشنیهم م داد،هروقتیخونه رو فقط مامان جواب م

ا ام!که خودشه دمیفهمیم دهیو جواب نم کشهیم یکه مامان پوف دمیدیو م شدیبلند م فونیا يصدا

 !بشنوم،هنوز زود بود نمش،صداشویبب خواستمیهنوز نم..خواستمینم

 ..ازش خواسته یک دونستمیم!رفتیو بعد م موندیم شمیپ یدوساعت ومد،یم ونیروز در م هی بایتقر افسانه

با صبر و  نکهیا..حتهاشینص..حرفهاش..واقعا برام ارامش بخش بود ییاغوش بابا..ومدندیم زمیعز یو مامان ییبابا

قلمبه م دلمو  یمامان يها هیگر..دادیم يو بهم دلدار دادیحوصله به حرفها و درد و دلهام گوش م

برم خونشون اما  يچند روز هی هاصرار داشت ک!چقدر غصه خورد..نوازشهاش پر از مهرو محبت بود..لرزوندیم

 .خواستیخونه و اتاقمو م نیدلم فقط ا...خودم نخواستم

به همه !ستین قیمثل سا سیرئ!ستیمثل سابق ن یهمه چ نکهیا گفت،ازیاز اوضاع شرکت مو  ومدیم یهست

 گفتیم!که نگو کنهیبه پا م یکوچولو اشتباه کنه،طوفان هینفر  هی هیکاف گفتیم..با همه سر جنگ داره..پرهیم

 !بدجور بر خوردن اهمش خوب شده و ب ونهیم نیبا رام گفتیم..من استخدام نکرده يرو جا یهنوز کس

توکلم  گفتیم! هنوز اول راهم گفتیمادر شدن دارم،م يهنوز وقت برا گفتیداد،میم يو بهم دلدار ومدیم مهسا

 يحسود میبار تو زندگ نیاول يبرا!دادیخودم م لیتحو گفتمویروز من بهش م هیرو که  ییحرفها...به خدا باشه
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که  ییروزا!تو بغلم داشتم شویکیهم  مناالن  ذاشتیه اگه مک ییبه دوتا فرشته کوچولو..به دوقلوهاش..کردم

 !دمشونییبویو م کردمیباهاشون،با تمام وجودم بغلشون م کردمیم يدم،بازیخندیبودن شاد بودم،م شمیپ

از وضع !کردیم شویبود برام که طرفدار بیعج!فرصت بدم دشیجد قیکه به رف خواستیو ازم م ومدیم نیرام

و باهام حرف بزنه و بگه که  نهیمنو بب خوادیدلش م نکهیاز ا..مونهیپش نکهیا گفت،ازیداغونش م یِروح

 !ودپوزخند ب هیاما جواب من به تمام حرفهاش ..نفس،نفس نداره یب گفتیم..مونهیپش

... 

 ؟يدیچرا جواب تلفنهاشو نم-

-.. 

 !با شمام نفس خانوم؟-

 :ناخن دستمو هم الك زدم و خونسرد گفتم نیاخر

 کنم؟ یمن برم ازش معذرت خواه يخوایم-

 :بلند کردمو و گفتم سرمو

 چطوره؟-

 :و گفت دیتو موهاش کش یدست کالفه

 ؟يبرنامه تو ادامه بد نیا يخوایم یتا ک-

 :الکو سفت کردمو گفتم در

 ! تا هر وقت که دلم بخواد-

 هنوز؟ يعزادار ؟نکنهیتو خونه که چ يپنجاه روزه خودتو چپوند کینزد-

 ..زل زدم تو چشمهاش یگستاخ با

 از مادر شدن و از دست دادن بچه؟ تهیحال یتو چ!اره عزادارم-

 :زد و گفت يپوزخند

 !يعزادار نطوریکه هنوز شکل هم نگرفته بوده ا يموجود هیبه خاطر !جالبه-

 ..بغض رومو برگردوندم سمت اشپزخونه با

من مادر شده ..گذشت؟ یافتاد و به من چ یاونروز چه اتفاق یدونیچه م ن؟تویرام یفهمیم یتو چ-

 ؟یفهمیبودم،م
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 ..کردم نگاهش

 !ازم گرفتش یزنیت م نهیسنگشو به س يکه دار قتیرف نیاما هم-

 :دستهامو گرفتو اروم گفت...زانوهاش نشست يو روبروم رو اومد

هم  ریاون بچه متعلق به ام..؟یباور کن يخوایتو چرا نم..به اون هم سخت گذشته..هم ناراحته ریبه خدا که ام-

 ..تو ؟مثلیفهمیشکست نفس م..داغون شد هیقض نیاون هم سر ا..بود ریبود،از خون ام

 !فکر نداره یرو که من دارم اون ب یدرصد از اون حس هی!نه-

ها  وونهید نیمثل ا!که به کل خودشو ول کرده بود لیاوا..ششیپ رفتمیمدت م نیمن ا!نگو خواهر من ينطوریا-

 یدونیکرد نفس،م هیمن گر يجلو!دمینفس من شکستنشو د..یتنهاش گذاشت شدیباورش نم..ه بود به خداشد

داغون بود،ازش  یلیوضعش خ..ه؟یگر ریغرور بشه و بزنه ز الیخ یب گهیمرد د هی يمرد جلو هیچقدر سخته که 

اما چه .شد یاما اونقدر بهش اصرار کردم که راض کردیشرکتو دوباره کارشو شروع کنه اول قبول نم ادیخواستم ب

 !چطوره؟ هیکرده برخوردش با بق فیحتما برات تعر یهست..دهیفا

 ..من نیرام-

 کردیتو بلند م يدست رو دینبا..مقصره قبول ریام!دونمینم یچیگذشته؟من ه یچ نتونیاونروز ب دونمیمن نم-

 ستیالزم ن..خوادیفرصت م هیفقط  ریام..خانومِ من یابج میکنیاما همه ما اشتباه م!..کرد قبول یغلط اضاف!قبول

 اره،هوم؟ارزش ند چیبراش ه یکه بهت بگم چقدر دوست داره و بدون تو زندگ

 ..نجیا يایاون ازت خواسته که ب-

 !بهت بگم نارویو ا نجایا امیمن خودم خواستم ب..روحشم خبر نداره چارهیاون ب..بهم نگفته ریبه خدا ام!نه نه-

 !تونمیبه خدا نم..نیرام تونمینم-

 :رو شونه هام گذاشت و گفت دستشو

بزار بهت ثابت !نیهم.اما بهش فرصت بده..؟باشهیش کن هیتنب يخوایم..باشه..یبمون نجایباز هم ا يخوایتو م-

 ...به خدا ستیسخت ن!نفس مونهیکنه که پش

** 

 ...کردینگاهم م حیلبخند فوق مل هیمثل برج زهرمار روبروم نشسته بودن و افسانه با  یو هست مهسا

 :هامو باال انداختمو رو به سه نفرشون گفتم شونه

 افتاد؟! خوامینم یعنی...امینم یعنی...رمیمن نم-
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 :کش اومد و گفت شتریلبهاش ب افسانه

 اخه چرا نفس جونم؟-

 !یدونینرفتنمو م لیدل یهرکس افسانه تو چرا اخه؟تو که بهتر از-

 ...بگم دیمنه که با اقتیل ینرفتنت داداش ب لینفس جون اگه دل نیبب-

 :گفت عیو سر دیحرفش پر نیب مهسا

 !خاك دو عالم تو فرق سرت میبگ دیکه با-

 ...با حرص ادامه داد بعد

 !یتار عنکبوت بست يتو خونه موند نقدریا چارهیبدبخت ب-

 :مهسا جان گفتند يحرفها دییهم با اخم در تا یهست

 نویکه ا دیدلم ببخش زیجان،عز کنه؟نفسیرو عوض م يزیخونه چ نیاالن موندنت تو ا!گهید گهیمهسا راست م-

 ينطوریدوستم ا شه،نهیخونه اوضاع بهتر م یاگه بمون یکنیفکر م!ياریاز شورش درم يدار گهیاما تو د گمیم

 یکنیفرار م تیاز واقع يفقط دار

 :بگم که دستشو باال اورد و ادامه داد يزیچ خواستم

به خدا ..برگرد سرکارِت گمیمن بد؟من فقط م شنهادینفس مگه پ نیبب!بزار حرفم تموم بشه بعد اظهار نظر کن-

 .ت هم بهتره هیروح يبرا

 :دستشو دور شونه م انداخت و گفت.به سمتم اومد و کنارم نشست یبه اروم افسانه

چشمهات گود  ری؟زيبه خودت نگاه کرد نهییتو ا چیه...مادرت نگرانته!نفس میما نگرانت...هیعال یهست شنهادیپ-

 !ياصال انگار خودتو فراموش کرد...يالغرتر از قبل شد...افتاده

 ...مهربون بود شهیلحنش مثل هم...کردم نگاهش

بهت بگم که با  نویاما نفس جونم ا.دمیت حق مکامال هم به...هنوز دلت با اقا داداشم صاف نشده دونمیمن م-

باهاش  دیبا يروز هیکه  ؟باالخرهیخونه بمون نیتو ا يخوایم یتا ک..!شهیخونه موندن تو داداش من ادم نم

کن و بهش نشون بده که جا  روعکارتو ش...برو شرکت ؟یاما اخرش که چ...سخته دونمیهوم؟ م.یروبرو ش

که  يبهش نشون بد دیبا!وسط ضرر کرد اون بود نه تو نیکه ا یبهش نشون بده اون!یهست يکه قو..ينزد

اون روز !يبهش نشون بد یگوشه چشم هیارزوش بود  يروز هیکه  یهمون نفس!یهنوز پاش برسه همون نفس

 تیکن که زندگ يکار گمینم!حاال نوبت توئه..فتدلش خواست گ یهرچ...دلش خواست کرد ياون هرکار یلعنت
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بد ! يبد یحساب یگوش مال هی رویاقا ام نیا دید،بایبا ینه ول زهایبهم بر زیخارج بشه و همه چ يروال عاد از

 گم؟یم

 ؟یباالخره که چ!گفتیهم نم بد

 نه؟ ای يریتار عنکبوت؟م یگیم یحاال چ-

 .رحم کن و برگرد.دست تنها هم هستم!نفس ییبه خدا من هم مردم از تنها-

 :اروم رو بهم گفت افسانه

 !نمیشو بب افهیاون لحظه ق خوادیاخ دلم م!شکل ممکن سر کارِت حاضرشو نیفردا به بهتر-

 :به سمتمو بلند گفت دیاز رو تختم جه یهست...م گرفت خنده

 !دونستمیم...ینفس یکنیقبول م دونستمیم-

با تعجب نگاهش ..زمیفت سمت ممهسا هم شنگول بلند شد و ر..نگاه به مهسا کرد و بهش اشاره کرد هی بعد

 ..نایا زدنیمشکوك م.دیکش رونیب زویم يکشو!کردمیم

 چه خبره؟ نجایبه من بگه ا یکی-

 :و گفت دیکش رونیب شمویلوازم ارا فیک مهسا

 !مشونیبِزدا خوامیم...پشمه شویصورتتم که پر از ر!پاچه شده یلیابروهات خ-

 ..اخه-

 !الل شدم!نگاهم کرد یو طوفان برگشت

 !چه شود نیبب گهیسه تا بشه د شگریارا

 :چقدر گذشته بود که باالخره مهسا خانوم از رو صورتم بلند شدنو گفتن دونمینم

 !یتو صورتش مو نداره که تو داشت نقدریا لیگور!انصاف یاز کَتو کول افتادم ب!خاك تو گورت نفس-

 ..بزنم پس کله مهسا که در رفت یکیم خواست..خنده ریزدند ز یو افسانه پق یهست

 !یچقدر صورتت روشن شد نفس-

شعر بدجور وصف حال اون  نیا!بکشه حاال؟ یچ.. طرف موردنظر چارهیب..!بال يخوشگل شد یلیخ...اره-

 !ینچشان ینیبب:طرفه

 !افسانه که باعث شد بلند بخنده يبه بازو دمیکوب یکی!يشعر عجب

 ...رفتم نهییبلند شدمو به سمت ا یرو صندل از
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سرزبون ...طونیش وانمهرینفس ک!نفس تنگ شده بود نیا يانگار خودمم دلم برا..یلیخ!شده بودم عوض

 نیا...نگاه مرموز نیا...صورت نیا يبرا!تو نفس خانوم؟دلم برات تنگ شده بود يکجا بود...!مغرور...دار

چشمهام  ریکردمو ز نددستمو بل..انیبگو ب..بگو برگردن ن؟بهشویخنده هات کو؟کجا جاشون گذاشت...لبخند

کبود شده بود،رو گونه مو  شیکه تاچند وقت پ ییهمونجا دم،یبه گوشه لبم دست کش.. گود افتاده بود...دمیکش

 دیچرا نشه؟با!شهیشه؟مینم یعنی...رحمانه روش فرود اومد یب يروز هیکه انگشتهاش  ییجا..لمس کردم

 !وانمرینفس ک! من.. .گمیچون من م!بشه

صورتمو از نظر  يموشکافانه تمام اعضا!باال دادمو با غرور به چهره خودم نگاه کردم یمو کم دهیکش يابروها

 ؟يخوایم...يبخوا دیفقط با...یتو همون نفس!نکرده رییتغ یچیه...گذروندم

 :و قاطع گفتم محکم

 ! خوامیم-

** 

 .انداختم نهیینگاهمو به ا نیمو رو سرم مرتب کردمو اخر مقنعه

 !معلوم وانمهرینفس ک..معقول پمیت..در حد معمول شمیارا.خوب بود زیچ همه

 :لبخند مهربونشو نثارم کرد و گفت دنمیمامان با د...رونیاز رو تخت برداشتمو از اتاق زدم ب فمویک

 ..ستایلحظه وا هی-

 :اسپندو دور سرم چرخوندو خوند.دمیخند.شتاسپند به دست برگ قهیتو اشپزخانه و بعد دو سه دق دییدو

 .يقربون دختر گلم بشم،مثل ماه شد-

 :گفتم دمویاروم کش لپشو

 .مامانکم گهید رسمیشما که نم يبه پا-

 .اوردمیخودم ن ياما به رو دمیبرق اشکو تو چشمهاش د..از دستش گرفتمو دور سرش چرخوندم اسپندونو

 ..مواظب خودت باش نفسم-

 برم؟..چشم-

 .برو به سالمت-

 !دلم اشوب بود!قلبم رو دور هزار افتاده بود فکرکنم..دیلرزیدستم م.ساختمان انداختم يبه نما ینگاه

 ! قهیدق 55و 7..ساعت نگاه کردم به
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 ...دهنمو قورت دادمو چشمهامو بستم اب

 !هیعال..گهید یکی..خوبه!اها خوبه..بکش قیچندتا نفس عم..اروم نفس..اروم-

 :بازکردم و گفتم چشمهامو

 !میبزن بر-

 ندفعهیا!  قیدوباره نفس عم.. زدم  8طبقه .. واد اسانسور شدم ..محکم به سمت ساختمون رفتم يقدمها با

 ..خودم زدم ریبه تصو يو لبخند دمیکش پمیبه سر و ت یدست!نهیست،همی،بیعال.. نهیینگاه به ا هی.. تر قیعم

 !طبقه هشتم-

 ..سکوت..سکوت..سکوت..اومدم رونیاسانسو ب از

اخر پله ها رو باال  فیکه تو پاهاش مونده رد یرمق نیبا اخر سشیبا رئ يافتاد که از سر لجباز يبه دختر نگاهم

 یتو دستش م ينگاهش به کادو!کنهیداره زمزمه م ییزایچ هیلب  ریکه ز نمیبیم..شهیپله ولو م نیو رو اخر ادیم

داخل  رهیو م شهی،از کنارم رد م شهیبلند م یبه سخت ادیحالش که جا م. فشیتو ک چپوندشیم بایافته و تقر

 !هم کرده بود یچه اخم..شرکت

 !از اون روز دوسال گذشته..زنمیم يلبخند

 ..شهیم ریهجوم خاطراته که تو ذهنم سراز!از چارچوب در رد کردم و باالخره وارد شرکت شدم پامو

 دمشیکه د يبار نیاز اخر باتریوالبته ز نیو رنگ نیمرتب و سنگ زویتم شهیاتاقش بسته ست و سارا مثل هم در

 !کردن با سرعت نورِ پیمشغول تا

 فشیو با دست ظر خورهیزنگ م زیتلفن رو م.هنوز متوجه من نشده..رمیگینظر م ریحرکاتشو ز کنمویکج م سرمو

 ..دهیو جواب م دارهیتلفنو برم یگوش

 س؟یبله رئ-

-.. 

 ..ومدنیهنوز ن-

-.. 

 !بله حتما-
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دستهاش رو .. روبروش توریلحظه نگاهش به سمت من افتاد و بعد به مان هی..رو برگردوند سرجاش یگوش وبعد

که گذشت  هیدو سه ثان...  دیراحت تونستم حدس بزنم که هنگول یلیخ!خشکش زد..حرکت موند یب بوردیک

 :زدم بهش و گفتم ندلبخ.. ه کردگرد شده به من نگا يگردنشو اروم به سمت من برگردوند و با چشمها

 سالم-

 :گفتم ستادمویا زشیم کینزد..شدیتر م ارینگاهش هر لحظه هوش..اروم به سمتش رفتم!تو شکّه هنوز

 ..سالم کردما سارا خانوم-

 :گفت مات

 ..نفس-

 :م قفل کردمو گفتم نهیهامو رو س دست

 بله؟-

 !شمیلحظه احساس کردم دارم له م هیشد فقط  یچ دمیاصال نفهم..و اومد سمتم دیفنر از جاش پر نیع هوی

 :گفت عیسر مویجدا شد گهیهمد از

 میزدیپاتون م يجلو يزیچ يشتر يگوسفند يگاو.. يدادیخبر م..خانوم يمنور کرد!خوشگلت يسالم به رو-

 ..یمعرفت یب یلیخ.چقدر دلم برات تنگ شده بود نفس..ناقال نیزم

 تموم شد؟-

 :سروش کُش زد و گفت ياون خنده ها از

 !دوستم ينموره الغر شد هیفقط ..نفس يچقدر ناز شد يوا..اره تموم شد-

 :گفت یکرد و با ناراحت رییش صدو هشتاد درجه تغ افهیق هوی بعد

 ..به خاطر یواقعا متاسفم نفس-

 :گفتم دمویحرفش پر نیب

 !خوب بهت ساخته ها یسروش یزندگ..يعوضش تو چاق شد-

 :دادو گفت لمیتحو يا گهیلبخند سروش کُشِ د هیگل انداختو  لپاش

 ..نه بابا-

 :جمع و جور کردمو بهش گفتم خودمو

 ..نمتیبیم يتو غذاخور..برم گهیخب من د-
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 ..براش زدمو به سمت اتاقم راه افتادم یچشمک

 یکه باعث شد هستدادم  ییسالم بلند باال!دستش بود ریگرفتن با کاغذ ز یطبق معمول در حال کُشت یهست

 :دستشو رو قلبش گذاشت و گفت دنمیبا د..رهیفاصله بگ یسه متر از رو صندل چارهیب

 !وونهیزهره ترك شدم د..خاك تو گورت نکنم نفس-

 ..استقبال گرم نیممنون از ا-

 ..و نگاهمو دور تا دور اتاق چرخوندم زمیپرت کردم رو م فمویک

 !سرمون ختهیکار ر یسرجات کل نیبدو بش..ومدهیقرنه ن هیانگار  ندونه یکه هرک کنهیداره نگاه م یهمچ-

 ..ییخوشامد گو نهمهیجان ممنونتم باب ا یواقعا هست-

 ..بلند شد و با سه چهارتا کاغذ به سمتم اومد شیرو صندل از

 ..رهیبدو د!چند؟ یخیس ییخوشامد گو..با نیشیب-

 ..ماچ ابدار رو گونه م زد و برگشت سرجاش نشست هی ضهینبودن عر یخال يرو تو دستم گذاشت و برا کاغذها

 ..جون نفس رهید..گهیخوبه؟حاال بدو د-

اتود زدن  يدلم برا بیعج..نگاه به کاغذها انداختم هی..زمیاز رو افسوس براش تکون دادمو نشستم پشت م يسر

 !اومده بود نییاصال انگار اتود خونم پا..تنگ شده بود

 ... برداشتم زیمدادو از رو م لب گفتم و ریز یالله بسم

** 

 !نیاز ا نمیخب ا-

 ..اتودمو با دستم دور نگه داشتمو با دقت نگاهش کردم کاغذ

 .به نظرم خوب شد-

 ؟يتموم کرد-

 !چپ و راست کردم که باعث شد قلنج هام ترق ترق صدا بده گردنمو

 .اوهوم-

 ..شد و به سمتم اومد بلند

 نمیبب-

 ...زد و زد رو شونه م يلبخند..دیچرخیداشت رو طرحم م نیذره ب نهویچشمهاش ع..به دستش دادم کاغذو
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 ه؟یحاال وقت چ..خب!..نه خوشم اومد..روت حساب کرد شهیهنوز هم م-

 ه؟یوقت چ-

 ..دستشو به کمرش زد هی

 !کنه؟ دییطرحو تا دیبا سینرفته که رئ ادتی-

 !سیرئ..دیلحظه دلم لرز هی

 :باالانداختمو گفتمهامو  شونه

 .رمیم..خب حاال-

 :معترضش بلند شد يصدا-

 !نفس-

 ه؟ییچه عجله ا!گهید برمیگفتم م-

 نجا؟یا ینیبش يخوایم یک ؟تایباالخره که چ-

 :نشست و گفت زیرو گوشه م يور هی

 دختر خوب میبا هم حرف زد نهمهیما ا-

 ...زل زده بودم زمیو به کاغذ رو م کردمیم يحلقه م باز با

 .پس جانزن ینفس یرفت شیپ یرو عال نجایتا ا..رفت؟ ادتیافسانه  يحرفها-

 !نگرانم..یچِم شده هست دونمینم...فقط!من جا نزدم-

 دنیشاخه شونه کش یکل ؟بايکردیم کاریچ يریبگ دییازش تا یخواستیو م يزدیهروقت که اتود م ادتهی-

شرکت حق نداشت رو حرفش حرف بزنه اما تو  نیاکس تو  چیرفته؟ ه ادتیاعتماد به نفستو ..اتاقش یرفتیم

 ..هم همون نفس باش ادته؟االنی..دیگزیو ککت هم نم يکردیم نکارویا

 :گفتم یبلند شدمو کاغذ به دست رو به هست..شد شتریجرئتم به نمه ب یهست يحرفها با

 !هنوز همونم-

 ..رو تو دستم تکون دادم برگه

 !رمینگ دییاگه تا ستمینفس ن-

 ..یکنیچه م نمیبرو ب!خودشه-

 !شباهت هم نبود یب نیالبته همچ!جنگ دونیم رفتمیکه داشتم م انگار
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 !راه افتادم..رسم قرار گرفت جرئتم چند برابر شد ریاتاقش که تو ت در

 :گفتم ستادمویا زشیکنار م.لبخند زد دنمیبا د سارا

 ست؟ین ششیپ یکس-

 :نگران شد،کاغذمو اوردم باال و گفتم نگاهش

 !اتود اوردم شهیمثل هم-

 !جنگ رمیدارم م کردیانگار اون هم فکر م..زد ینا مطمئن لبخند

 !بله هستن-

 !خوبه-

 !یلعنت..کردیم يقرار یقلبم ب!دمیدو گام بلند پشت در اتاقش رس با

 ..هیبعد چند ثان...چند ضربه به در زدم دمویکش یقیعم نفس

 .دییبفرما-

 !نیهم..ینفس باش هیفقط کاف..بستم هیسه ثان يدر گذاشتمو چشمهامو برا رهیرو دستگ دستمو

 !هستم-

 رهاشیها و تحق نیاز توه 53!روز 53بعد از ..دمشیباالخره د..دیدر رو پاشنه چرخ..دمیکش نییرو پا رهیدستگ

 ..گذرهیروز از مردن بچه م م 53..گذشته

 ...هنوز تو ذهنمه حرفهاش

 !پس مثل ادم جواب بده!هم تورو هم خودمو!کشمتیم ینفس،به خدا اگه راستشو نگ-"

 "!نبودم)گفتم غیبا ج...(نبودم...نبودم ر،باهاشیام گمیبه خدا راست م-

حاال حاال ..ستیوقتش ن ؟االنيایب يخوایکجا م!محکم رو هم فشاردادم،بغضمو هل دادم عقب چشمهامو

 !باشم فیضع خوامینم..يایب خوامینم

 يبرا..اخم نیا يدلم برا یزمان هی..هه!با اخم زل زده بود به لپ تابش  شهیمثل هم..رخش به سمت من بود مین

 ..دیلرزیابروهاش م نیب نیچ نیا

 ..بعدها دیشا..دیلرزیدلم نم گهیحاال د اما

 !و درو پشت سرم بستم دمیبه سمت باال کش ابروهامو

 ..دوقدم به سمتش برداشتم..کرد کیبرداشت و به لبش نزد فنجونشو
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 شیشگیو مرتب بودن هم یاز اراستگ يخبر!مثل من..چشمهاش گود افتاده بود نییپا..الغر شده بود صورتش

 شدیرو م یاشفتگ!شهیهم بلند تر از هم شهاشیر!موهاش نسبت به قبل بلندتر شده بود!برعکس امروز من!نبود

 !خودش..خودش باعث شد!..دیصورتش د يتو تک تک اعضا

 ..دیجدا کرد و به سمت من کش یبه سمت لبش نگاهشو از لپ تاپ به سخت کردیکه فنجونشو کج م همزمان

 ..به نگاهم گره خورد نگاهش

 !بهش ينبود لیم یبهم گفت،گفت تو هم ب***خود ...خودش بهم گفت!یگیدروغ م-"

 "!خداا يا...یبگم تا باور کن يچطور!بهت بگم که همه ش دروغه؟ يچطور-

 ...باال دیچشمهاش گرد شد و ابروهاش پر هیدو ثان درعرض

 بهیغر هیانگار !سرد و خشک نگاهش کردم یلیمن اما خ..کردیمات و مبهوت داشت نگاهم م!بد جاخورد!خورد جا

 !کنمیرو دارم نگاه م

نگاه  زشیحظه به مل هی..ختیر زیرو م اتشیاز محتو يفنجونش کج تر شد و مقدار..باز مونده بود مهین لبهاش

 !انگار زده بود رو دور کُند..گذاشت و اروم بلند شد زیفنجونو اروم رو م!شد بهم رهیکرد و بعد دوباره خ

 !سیرئ دیید؟بفرمایچرا بلند شد-

 !کردیبود و نگاهم م ستادهیهنوز ا..خونسرد به سمتش رفتم..نطوریخودم هم هم!کالمم جا خورد يسرد از

 :گذاشتمو گفتم زشیکاغذو رو م لکسیر یلیخ

 !بشه دییتا دوارمیام-

 !کردیکالفه م م نشیسنگ ينفسها يصدا!رو من ریام نیبود و نگاه سنگ زیرو م ختهیبه قهوه ر نگاهم

پامو رو پام انداختمو دستهامو رو ..نشستم میشگیو بدون نگاه کردن بهش برگشتم و رو مبل هم دمیکش یپوف

 :گفتم ییرسا يشدم بهش و با صدا رهیخ. مبل گذاشتم يدسته ها

 س؟یرئ دینیشینم-

 :گفت یچندبار پلک زد و سرشو تکون داد و با دستپاچگ!خودش اومد به

 !چرا..چ-

 !کردمیشده بود که فکرشو م یتر از اون نیفضا سنگ.شیاروم نشست رو صندل بعد

 :گفتم یکردمو و با کالفگ ینچ!نگاهش خسته شدم از

 د؟یکنیاتودمو نگاه نم-
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دستش زل زده  ریتمام به کاغذ ز یهدف و با گنگ یب!تا نگاهشو از صورتم بکَنه و به اتود نگاه کنه دیکش طول

 !تمرکز نداشت..ستیمعلوم بود که حواسش جمع ن..بود

 :گفتم تیکردمو با جد یدست شیپ..سرشو بلند کرد قهیبعد پنج دق باالخره

 س؟یچطوره رئ-

 :زمزمه کرد اروم

 !سیرئ-

 نه؟ ای شهیم دییتا-

 :کرد،گفتیکه مات نگاهم م همونطور

 !شهیم دییتا-

 :انگشتم چند ضربه به دسته مبل زدم و گفتم با

 !دونستمیم-

 !تمام حرکاتش اروم و کُند بود..دور زد و به سمتم اومد زویم..به سمتش رفتم..بلند شد..شدم بلند

 ستادهیهم ا نهیبه س نهیحاال س!له رو پر کردبا دو قدم فاص..بود ادیفاصله مون ز..میستادیهم ا يروبرو

 !یخیاما نگاه من سرد و ..نگاهش گرم بود و پرمهر..نگاههامون بهم گره خورده بود!میبود

صورتمو با  يهمه اعضا..اروم نگاهشو درو تادور صورتم چرخوند یلیبعد خ..چشمهام در نوسان بود نیب نگاهش

 !مونیدلتنگ بود و پش..دقت نگاه کرد

 !دستش رو هوا خشک شد..دمیکه عقب کش ارهیباال اورد و خواست به سمت گونه ام ب دستشو

 :به چپ و راست تکون دادمو گفتم سرمو

 !نه-

 :به سمتم اومد و گفت انهیدلجو

 ..دویمن نم..نفس من-

 :به نشونه سکوت باال اوردمو گفتم دستمو

 !یچیه!...بشنوم يزیچ خوامینم-

 !مثل من.بغض داشت يانگار..دهنشو قورت داد اب

 ..من یول-
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 !بشنوم خوامینم یچیه…گفتم-

 يصدا دیدر که رس رهیدستم به دستگ!برداشتمو از کنارش رد شدم زشیم ياتودمو با خشونت از رو کاغذ

 ...محزونش بلند شد

 ..جبران کنم خوامیم..بزار..فرصت بهم بده نفس هی-

 !مثل خودش..یسنگدل باش دیحاال حاال ها با یعنی!نفس یسنگدل باش دیبا..دادمرو تو دستم فشار  رهیدستگ

 !رفتم رونیجوابشو بدم درو باز کردمو ب نکهیزدمو بدون ا يپوزخند

خوشبختانه تو ..خوشحال بودند از برگشتنم.کردم یبا همه شون احوالپرس..همکارها خوشحال بودم دنیاز د واقعا

 نیبا رام..بودند نیو سارا و سروش و رام یباخبر بودند هست ریکه از موضوع من و ام ییشرکت تنها کسا

 !ادیز یلیخ..ازش دلخور بودم..برخورد کردم نیسرسنگ

 ..میدادیگوش م یو من و هست زدیحرف م زیر هیسارا ..میو مشغول شد مینشست زیم يو سارا رو یهست با

 !ارهیدر م يکه حسود باز نقدریا!شهیکامل مخواهر شوهرم بزارها ارامشم  نیفقط اگه ا-

 .جمله رو گفت که خنده م گرفت نیبا حرص ا نقدریا

هروقت که سروش  نحالیاما با ا دهیو اجازه دخالت نم زنهیحاال خدا رو شکر سروش تا اونجا که بتونه جلوشو م-

 .کنهیبارم م هیو کنا شیو ن کنهینباشه از فرصت استفاده م شمیپ

 .نعمته هیخودش  ستهیمیهمه وا يبه خاطر تو جلو نکهیهم..ییپس قدر شوهرتو بدون سارا-

 .همو دوست دارن نقدریتو دلم خدا روشکر کردم که ا..زد یوا شد و چشمهاش برق شتریتا بناگوش بلکن ب ششین

 .هم کم کم بلند شدند و رفتند هیبق..زودتر از همه برگشت سرکارش سارا

 :با اعتراض گفتم یرو به هست..ادیداره به سمتم م نیکه رام دمیبلند شدم د یدلاز رو صن نکهیهم

 ! میکار دار یکل..گهیپاشو د یهست-

 :با دهن پر گفت..اخرش هم چپوند تو دهنشو بلند شد قاشق

 ..میبر-

 هو؟ی یخفه نش-

 .مثل ادم غذامو تموم کنم يزاریتو که نم-

 !يکرد شیدلمو ر..نمیدهن پر حرف نزن ب-

 :قلپ اب خورد و گفت هی.به پشت سر من افتاد نگاهش
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 پاکدل؟ ياقا نطرفایا-

 ..راستش-

 :گفتم دادیکه داشت لفتش م یحرص رو به هست با

 !یمن رفتم هست-

بود که جلوم ظاهر  دهینرس يپام به در غذاخور.راه افتادم نیبه عقب و بدون توجه به حضور رام دمیچرخ

 :گفتم نهیو دست به س دمیکش یپوف.شد

 بله؟-

 :کرد و اروم گفت ینگاه به هست هی

 !میحرف بزن دیبا-

 !با شما ندارم یحرف چیمن ه-

 تا حاال شدم شما؟ یاز ک-

 :به خودم گرفتم و گفتم يمتفکر افهیق

 !شتریهم ب دیشا..بشه يهفته ا هی..فکر کنم...اوممم-

 :بلند گفتم بعد

 ؟ياومد یهست-

 :و گفت ستادیکنارم ا یهست

 ..گهید ؟اومدمیزنیاد مچرا د-

 :زدم و گفتم يشخندیکه از حرص دندونهاش رو هم قفل شده بود ن نیرام به

 .میبر دیبا میپاکدل؟ما کار دار يکنار اقا دیبر شهیم-

زدم و با  يمن هم در جواب پوزخند دیچهارچوب کنار رفت اما با چشمهاش برام خطو نشون کش ياز جلو اروم

 !میاز کنارش رد شد یهست

** 

از !تو اتاق بمونم یبره و من تک یهست خواستمینم!اتودم بودم نیاخر ریربع به پنج بود و من هنوز درگ هی ساعت

اتودهاشو برده بود و حاال  شیساعت پ کی یهست..دادمیم لیتحو ریهمه طرحهارو امروز به ام دیطرف هم با هی

 !رمیبه سرم بگ یمن مونده بودم که چه گل
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 تموم نشد نفس؟-

 :گفتم شدمیم یکیدستم  ریداشتم با کاغذ ز بایکه تقر یرحالد

 .یهست قهیفقط پنج دق..قهیپنج دق-

 !دعوت بودن ییاز شانس گند من امروز جا!رضاستیکه عل دونستمیزنگ خورد و من م لشیموبا

 جانم؟-

-... 

 .اومدم یصبر کن قهیپنج دق-

که  گهید قهیمطمئن بودم که کار من تا پنج دق نویو ا شدیمعطل م دیبه خاطر من شوهرش با..براش سوخت دلم

 !هم تموم نخواهد شد گهیساعت د میتا ن یچیه

 :بلند کردم و گفتم سرمو

 ..جونم تو برو یهست-

 :زد و گفت يلبخند

 ..هستم حاال-

 لشیتحو ارمیخونه فردا م برمیم ویاخر نیا تشیمنتظرته من هم نها نییتو برو شوهرت پا.دوستم خوادینم-

 .دمیم

 !راحت باش ،تویتا تمومش کن مونمیم.ستین يعجله ا-

 :گفتم يجد یلیخ

ساعته  میشوهرت هم ن یدعوت ییشما امروز جا.زمیعز میکه تعارف ندار گهیبا همد!ستمیاتفاقا اصال راحت ن-

 ..برو.یبه خاطر من معطلش کن خوادیاومده دنبالت،دلم نم

 ..اخه-

 !خواهشا اریرف نرو حرفم هم ح!برو یعنیبرو  گمیبهت م-

 ریموشکافانه نگاهش کردم،ز ستادمویکردم بعدش هم مستاصل باال سر اتودم ا رونشیبه زور از اتاق ب خالصه

 :گفتم یلب

فهم  ریش! یتو سطل اشغال ندازمتیم ياگر کامل نشد..اگر..اما اگر چیکه ه يکامل شد گهیربع د هیتا ..نیبب-

 ؟يشد
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 !بختک افتادم به جون کاغذ تیع

و بعد به  میاول به ساعت مچ يمندانه ا روزیبلند کردم و نگاه پ زیسرمو از رو م قهیساعت پنج و دوازده دق قایدق

 :اتودم انداختم و با غرور گفتم

 ؟يدید..يدید..يدید-

 !هم براش نازك کردم یکاغذ در اوردمو پشت چشم کهیت هی يها زبونمو برا وونهید مثل

 !یهنوز هم تک-

 ؟یعنیبود  ستادهیا نجایتا حاال ا یاز ک!شناختمشیکه خوب م ییبه سمت صاحب صدا دمیچرخ!دیترک دلم

دلم  شیکه تا دوماه پ يلبخند!کردیداده بود به در و با لبخند نگاهم م هیتک يور هیشونه و سرشو  بیبه ج دست

 !رفتیبراش قنج م

 :و گفتم دمیتو هم کش اخمهامو

 ! سیرئ ياقا ستین ینفر اصال کار خوب هیزدن  دید-

 :گفت طنتیباال داد و با ش ابرهاشو

 نفر زنت باشه ؟ هیاگه اون  یحت-

 :حرص گفتم با

 ! کنهینم یفرق چیه-

 :زد و گفت یچشمک

 ! کنهیفرق م... چرا -

 .. ستادیشو از در گرفت و ا هیتک

 اتودت تموم شد ؟-

 !تموم شد !بله-

.. و چشمهاشو تنگ  دیمک نشوییلب پا.. برداشت و نگاه کرد اتودو ..  ستادیا زیو اومد کنار م دیکش یقیعم نفس

 :سرشو تکون داد و گفت قهیدق هیبعد از 

 .شهیخوب شده،مثل هم-

 ..خب پس -

 :برداشتم و گفتم زیاز رو م فمویک
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 !برم  گهیمن د-

 :از رو کاغذ بلند کرد و گفت سرشو

 کجا ؟-

 :تفاوت گفتم یرو شونه م جابه جا کردم و ب فویک

 !که بهتون بگم  نمیبینم یلیدل-

 :کج کرد و گفت سرشو

 ! ینگاه به صفحه دوم شناسنامه ت متوجه بش هیبا  یتونیکه م لویدل-

 !شروع شد  جنگ

 ریام بردیبحث داشت لذت م نیکه از ا یو مثل اونموقع کس میکردیبا هم بحث م میقبل ازدواجمون داشت مثل

 !بود 

 ..زدم  پوزخند

 ؟ لیدل هی نیفقط هم-

 :کردمو ادامه دادم ینچ

 با اجازه !  ستین لیاصال دل لتیاما دل.. متاسفم -

 .. ستایوا-

 نگاهم کرد قیدق..  ستادیا میقدم هیو تو  اومد

 !هم پره  یلیخ...  دونمیدلت پره م-

 ..ش  نهیدستش زد به س با

 ! من اماده م ... کن اون دل کوچولوتو  شیخال.. خب  یلیخ! دونمیم.. از دست من پره -

 :زد و گفت یتلخ لبخند

 !وقته که اماده م نفس  یلیخ-

وقته تو  یلیمن خ.. بزار بترکم  گهیبهم م!ذارمینم ياما من با قلدر.. بترکه  خوادیم!جنگمیگلوم دارم م بیس با

 وقتشه ؟ ی؟ پس ک یصبر کن يخوایچقدر م گهید.. به خدا  شمیدارم خفه م.. کردم  ریگلوت گ

 ! نطوریاون هم هم! شدم به چشمهاش  رهیچشمهام خ با

 ..بکش .. بزن .. بگو نفس،بگو -
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 :و گفتم دمیحرفش پر نیب یلرزون يصدا با

 ! ستمیمن مثل تو ادم کش ن-

 :اروم و با غم گفت..  نیو غمگ مونیچشمهاش پش.. گرفته شد  کبارهیاش به  چهره

 .. يحامله ا دونستمینم-

 :به زحمت گفتم.. سمتش  دمیچرخ کامل

 خودم! .. گفتمیبهت م...  يدادیاگه مهلت م-

 :انگشتهامو باال بردم و با بغض وحسرت ادامه دادم دوتا

 ..فقط دوساعت ! بودم  دهیخودم فقط دوساعت بود که فهم-

 :دهنم گذاشتمو گفتم يدستمو جلو! انداخت  نییبست و سرشو پا چشمهاشو

 يندار اقتشویبهت گفته بودم ل..  یو بچه مو کشتت!  شیتو کشت-

 :باال بردم و گفتم یکم صدامو

 !من که عاشق بچه بودم نامرد ..  ؟منیمن چ..  ینداشت اقتیتو ل-

 !شو چنگ زدم  قهیخشم و بغض رفتم سمتشو  با

 ! یعوض شیو که کشتباال و باغرو بگ اریسرتو ب! مرد نمونه ... شوهر نمونه ... باال پدر نمونه  اریسرتو ب-

 ..بغضم شکست  باالخره

 .. با غرور بگو !  یبگو قاتل بچه ت-

 ..بود و چشمهاش قرمز  سیمژه هاش خ.. اروم باال اورد  سرشو

 :گفتم هیبا گر دمویشو با خشونت کش قهی

!  ی؟ تو من هم کُشت شیکه خودت کشت یگناهیموجود ب يبچه ت ؟ برا ي؟ برا یک ي؟ اره ؟ برا یکنیم هیگر-

 .. !با حرفهات ..  یتو منو کشت! ری؟ من مردم ام یفهمیم

چشمهام که ..  دمیش لباسشو چنگ زدم و کش نهیشو ول کردم واز رو س قهی!  زدیشرمنده ش حالمو بهم م نگاه

 !کردم سمتش  دهیو در سوختیاز هجوم اشک داشت م

؟  ریام يانصاف ؟ چطور به خودت اجازه داد یب یگفت یبه زنت چ ؟ اره ؟ بگم یگفت ای؟ بگم چ یگفت ایچ ادتهی-

 ؟  يداد حیزنت ترج يرو به حرفها بهیغر هی يبدم ؟ چرا حرفها حیبرات توض یچطور دلت اومد ؟ چرا نذاشت
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...  کردمیم هیو گر زدمیم!  کردینم یمقاومت چیه...!  زدمیفقط م.. تو صورتش  زدمیم.. ش  نهیبه س زدمیم مشت

 ..به نفس نفس افتادم 

عشق و  یگفت! ائن .. ا .. خا  یبهم گفت..گرفتم ؟ شیات ؟ بگم ات.. ا .. حرفا ..سوختم با ح .. بگم من هم سو -

من که ..م..م..زنت بودم... معرفت ؟ من که خانوم خونت بودم  یب یچطور تونست...اخه چط ! حال کردم 

 .. ریم..ت بودم ام وونهید من که.. غم چشمهات  يبرا مردمی..م..م

تقال .. تو بغلش  دمیدستهاشو رو دست مشت شده م گذاشت و کش.. کلماتو درست بگم  ذاشتیهقم نم هق

 ..کردم 

 !ولم کن ! کثافت ..، قاتل یعوض..ولم کن ع-

 !ببخش .. خانومم .. عشقم .. نفسم  خوامیمعذرت م-

 .. دمیقدرت خودمو عقب کش با

 .. یح..ح..حیوق یلیببخشمت ؟ خ-

 :گفتم غیانگشت اشاره مو باال اوردمو با ج.. عقب  رفتم

 .. یحیوق-

 ..نفسم من ..  یتو بگ یهرچ..  حمیباشه وق-

 ... شدی، سرم داشت منفجر م زدیم نبض م قهیشق...  دیلرزیکرده بودم ، همه بدنم داشت م داغ

 !نگوو ! نگو نفسم-

 ..باال اورد  میبه نشونه تسل دستهاشو

 ..باشه .. باشه -

 !اد ..ا..ایازت بدم م-

 ..اروم باش نفس -

 ...پاهام جون نداشت!  رمیدارم وا م کردمیم احساس

 ! خائن ! خائن ! خائن  ی؟ بهم گفت یمگه نگفت! خائنم  ی، گفت یخودت گفت! من خائنم -

 ..سمتم اومد  به

 ! یلعنت يلرزیم يدار.. اروم باش نفس -

 .. دمیکش غیرد که جبه سمتم دراز ک دستشو
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 ! کشمیخودمو م یدست بزن! به من دست نزن ! نه-

 !ها شده بودم وونهید نیع... به سمت خودش  دیگرفت و کش بازومو

 .. اروم باش -

 .. خورهیحالم ازت بهم م! برم  خوامیم! ولم کن ... نه -

 .. خوردیبغض دارش به گوشم م ينفسها

 ..برات  رهیمیهنوز هم م ریام یول-

اونقدر زدم ... دوباره ... دوباره ... دوباره زدم .. خوابوندم تو گوشش  نیسنگ یلیس هیازش فاصله گرفتم و  یکم

 !در اروم کردن من داشت  یاما کماکان سع! راه گرفته بود  شینیخون از ب! که دستم سوزن سوزن شد 

 .. باز هم بزن  کنهیاگه ارومت م-

صدام خش دار شده بود از بس ...  ذاشتیاما نم.. بکشم  رونیاز تو دستش بکردم بازومو  یزدم و سع يپوزخند

 :گفتم ومدیکه به زور از گلوم در م ییبا صدا!  سوختیگلوم م! کرده بودم  غیج غیج

 ...برم  خوامیم-

 :گوشم اروم گفت دم

 .. اروم باش  ریفقط جون ام...  برمتیم ي، هر کجا که بخوا برمتیم-

 .. فتمیلباسشو چنگ زدم تا ن..  رفتیم یاهیچشمهام س.. وزنمو نداشت تحمل  گهید پاهام

 ؟ ریام-

 ...تر بغلم کرد  محکم

 ؟ ریجون ام-

لباسش  قهی يگردنش رفته بود، چند قطره هم رو يتا رو شینیخون ب.. حالم نگاهش کردم  یب يچشمها با

 ... دیچونه م لرز... دوباره بغض کردم ..  میشونیبه پ دیدست کش.. بود  دهیچک

 ! بخشمتینم-

 دونمینم.. نداشتم  ستادنیسرپا ا يبرا یتوان چیه.. شدم  حالیب.. کوه  هیشده بود و سرم اندازه  نیسنگ پلکهام

...  دمیدیمحو م زویمتورمم همه چ يپلکها ياز ال... و هوا معلق شدم  نیزم نیچقدر گذشت که احساس کردم ب

داغم هنوز دارن  ياشکها.. نامفهومه !  دونمی؟ نم گهیداره م یچ...  دمیشنیزمزمه وار م...  دمیشنیم رویام يصدا

! بچه م  یاخ.. نباشه  فیکه مثل من ضع دادمیم ادیبهش  موندیاگه بچه م م.. شدم  فیچقدر ضع..  بارنیم
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تو شکمم بچه هست  یعنی.. شکمم گذاشتم و لمسش کردم  يبه زور رو نمویاصال بچه م کجاست ؟ دست سنگ

.. سبک ..  یخال.. شدم  یته!  شمیمتوجه نم یچیمن که ه..  خورهیداره تکون م رکماکانیام يلبها!  دونمی؟ نم

تا  کنمیمقاومت م.. برام نمونده  یتوان گهید.. هنوز تو بغلشم ..  دوئهیانگار داره م..  زنهیداره نفس نفس م ریام

 ...چشمهام بسته نشه اما 

** 

بعد چند !شدیخون چندشم م دنیاز د.رومو سمت مخالف چرخوندم عیسر. سرمو از دستم دراورد اطیبا احت پرستار

 ... دمیشن فشویظر يصدا هیثان

 !تموم شد گلم-

 .رفت رونیچرخوندم سمتش و تشکر کردم، اون هم با لبخند جوابمو داد و از اتاق ب سرمو

ربع به  هیساعت . نگاه کردم میتخت نشستم، مقنعه مو مرتب کردم و به ساعت مچ يبلند شدم و رو یاروم به

 !هفت بود

 ...شدم که وارد اتاق شد متوجه

 ؟يبهتر-

 :لب گفتم ریز.بلند نکردم سرمو

 .اره-

 ...خانومم  میبر ،يپس اگه بهتر-

بهم . دمیاومدم و کفشهامو پوش نییت پااز تخ یبه اروم. بودم که مخالفت کنم یحس و حال تر از اون یب

 :حوصله گفتم یب. دستشو پشت کمرم احساس کردم. شد کینزد

 ؟يدستتو بردار شهیم-

 شدم؟ بهیغر نقدریا یعنی-

 :گفتم ياروم اما با حرص اشکار! ش داغون بود افهیق... بهش نگاه کردم  باالخره

 !يا بهیاره، غر-

 من  يبرا تو یباشم ول بهیتو غر يبرا دیمن شا-

 !ام بهیفکر کن غر-

 :محکم تر گرفت و دم گوشم با خشم گفت کمرمو
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 !هم اون جمله رو از زبونت نشنوم گهینفس، مفهومه؟ د یتو زن من-

 :زدم و گفتم پوزخند

 واقعا؟ -

 !بارم کن هیو کنا شیبعد هر چقدر دلت خواست ن رونیب میبر نجایاز ا فتیحاال هم راه ب! اره واقعا-

دلم  یعنی! برام زد یوا شد و چشمک ششیبا حرص نگاهش کردم که ن. دستش اروم به سمت جلو هلم داد با

 !که  رفتیاز رو نم! بچه پررو ! بزنم لهش کنم خواستیم

 عیسر يدر سمت منو بست و بعد با قدمها! بود دهیکنه به من چسب نیبشم ع نیکه من کامل سوار ماش یزمان تا

و با  نهیدست به س! دادیمنو حرص م نیتا پشت کله ش کش اومده بود و هم ششین. ار شددور زد و سو نویماش

 :د،گفتیباریطنت میکه از لحن صداش ش یروشن کرد و در حال نویماش. اخم به روبرو زل زدم

 !خورمتایاخم نکن عروسک، م ياونجور-

 :کش داده ش گفت شینگاهش کردم که شونه شو باال انداخت و با همون ن زیت

 منه؟ ریتقص یشیم یخوردن یکنیاخم م یوقت نکهیا-

بگم و بعد دنباله  یچ هیکه من  زنهیاالن داره له له م دونستمیم. شدم الیخ یبارش کنم که ب يزیچ هی خواستم

 ...و  رهیحرفو بگ

 !سکوت کردم و رومو برگردوندم نیهم يبرا

اروم با انگشتش  یلیخ... کنه  دایرك رد کرد تا اهنگ مورد نظرشو پروشن کرد و راه افتاد، چندتا ت نویماش ضبط

 :به ضبط زد و زمزمه کرد

 ... نهیهم-

 ...به روبرو زل زد و گاز داد  بعد

دورت  يدنبالت کردم، اما گم شد ه،یبه سا هیسا وونه،یکوچه به کوچه، خونه به خونه، دنبالت گشتم،منِ د((

 بگردم

 یلیمن خ یستیتو ن یوقت ام،یدن زه،تمومیریبهم م د،یلحظه، صداتو نشن هیقلبم  د،یدیچشمهام نم د،یباریم بارون

 تنهام

 رهیگیبارون م فتمیم ادتی...  فتمیم ادتی ره،یم ادتیکه حرفام از  یوقت ره،یگیم م هیگر

 !))رمیمیتو م یب...  رمیمیتو م یب...  رمیمیتو م یب رم،یس ایاز دن رم،یچه دلگ يوا رم،ینم ییجا
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! تونمینم ایخدا! ببخشمش تونستمینم...  کردمینگاه م رونویدستمو رو لبم گذاشتم و با بغض از پنجره ب پشت

 ...باشه خداجون؟ ازم ناراحت نشو  تونم،یبردن، نم ادیاز  يبرا دن،یبخش يهنوز زوده برا

 ...خسته  یلیخ... خسته بودم ... دادم  هیتک شهیبستم و سرمو به ش چشمهامو

دلم گرفته از  ارم،یبد م یتنها نشستم، تو رو ندارم، ه نجا،یچِشامو بــستم، خسته خسته م، با عکسات ا((

 ))روزگارم

 ... دیرو گونه م غلط اشکم

 دلم گرفتــه از روزگارم ارم،یبد م یتنها نشستم، تو رو ندارم، ه نجا،یچِشامو بستم، خسته خسته م، با عکسات ا((

 رهیگیبارون م... فتمیم ادتی...  فتمیم ادتی ره،یم ادتیکه حرفام از  یتوق ره،یگیم م هیگر

 !)) رمیمیتو م یب...  رمیمیتو م یب...  رمیمیتو م یب رم،یس ایاز دن رم،یچه دلگ يوا رم،ینم ییجا

 )رمیمیتو م یب-بابک جهانبخش(

معلوم بود کالفه . میهردو سکوت کرده بود! دیرو کش یدورتر از خونه نگه داشت و ترمز دست یکم هی

فندك زدنشو  يصدا. دراورد و صاف نشست گارشویبسته س.دستشو دراز کرد و با حرص داشبوردو باز کرد.ست

 ...پخش شد  نیتو ماش گاریس يو بعد بو دمیشن

 ...د شد بلن شیعصب يصدا قهیدو دق یکیبعد . اما هنوز صورتم به سمت پنجره بود و بغ کرده بودم من

 ! شمیاروم نم! شهینم-

 دستش زد رو فرمون  با

 !کنهیهم ارومم نم یلعنت نینفس؟ ا يشنویم ؟يدیگوش م! کنهیارومم نم یچیه! کنهیارومم نم...  شمینم-

 .نگفتم يزیو چ دمیکش يبغض دار نفس

 !داغون... داغونم کرده  يدور نیا! کشمینم ؟یفهمیم! نفس کشمینم گهید! کم اوردم-

 !تا بغضم نترکه دمیگز نموییپا لب

 ...برگرد خونه نفس ! تونمینم گهیبه خدا د... من ... نفس -

-... 

 ... دمیتر شن کینزد صداشو

به جون خودت که برام  زمیریبه پات م ارویفرصت بهم بده دن هیتو فقط ! تو فقط برگرد کنم،یبه خدا جبران م-

 ...  کنمیجبران م نهیزتریعز
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-... 

-  یبگو لعنت يزیچ هید! 

 :شدم تو چشمهاش و اروم گفتم رهیخ. میبود کیبهم نزد بایسمتش، تقر دمیچرخ

 !تونمینم-

 چرا؟-

 ... دیلرزیم صدام

 !فراموششون کنم تونمینم ؟یفهمیم ر،یبرام سخته ام! نرفته ادمیچون کارها و حرفهات -

 نو؟یا یفهمیم تونم،یبدون تو نم گمیمن هم دارم م-

 بدون من؟ -

 :تنگ کردمو گفتم چشمهامو

 زن خائنت؟ ؟بدونیتونیکردم، اونوقت بدون من نم انتیمن که بهت خ-

 !ستیزن من خائن ن-

 !هست-

 !ستین-

 !هست-

 !ستین-

 !من خائنم!چرا هست-

 !تکرارش نکن نقدریا! یلعنت یستین گمیم-

 !هستم! هستم! چرا هستم-

 :با حرص رو هم فشار داد و گفت چشمهاشو

 !تمومش کن نفس-

 گفتـ ادته؟ی! یخودت گفت! من خائنم-

 نه؟ ای یکنیحاال تمومش م! گه خوردم که گفتم! من غلط کردم-

 ...شد ودنبالم راه افتاد  ادهیهمزمان با من پ. شد ادهیپ نیاز ماش عیبه چشمهاش نگاه کردم و بعد سر هیثان چند

 ستایوا-
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 نذاشتم محلش

 !نفس ستایوا-

 :با خشم گفتم.ستادیدر ا يبندازم خودشو رسوند و جلو دیتا خواستم کل.به خونه دمیکردم، رستندتر  قدمهامو

 برو کنار -

 ... کردینگاهش حرکات صورتمو دنبال م با

 ؟یبمون نجایا يخوایم ینفس؟ تا ک یتا ک-

 :گفتم تیقاطع با

 !تا هروقت که دلم بخواد-

 :گفت يشد رو صورتمو جد خم

 تا هروقت وقت که دلت بخواد،اره؟-

 :گفتم یگستاخ با

 !اره-

 !کنمیم نکارویکه ا یدونیخودت هم م! نفس نزار به زور متوسل شم-

 :زدم و گفتم يپوزخند

 !یستیبلد ن يا گهیکار د ییزورگو ریتو به غ! از اون لحاظ که مطمئنم-

 ...تکان داد  یفک منقبض شده به دور برمون نگاه کرد و بعد سرشو عصب با

 !باشه-

 :دم گوشم گفت. در کنار رفت يزد و از جلو یضربه اروم واریمشتش به د با

 ! کنمیم يبدست اوردنت و برگشتنت به خونه هرکار يکه برا... بدون  نویا-

انگشت اشاره شو اورد ... به سمتمو عقب عقب رفت  دیچرخ. کردمیمات نگاهش م. فاصله گرفت و راه افتاد ازم

 : و گفتباال

 ... يهرکار! باشه نفس ادتی-

 ...  يهرکار" رفتیصداش تو ذهنم رژه م! با تعجب به رفتنش نگاه کردم. نشیو رفت به سمت ماش دیچرخ

** 
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 ریاز ام امیپ هی. لمس کردم لمویصفحه موبا.  رمیدستم بگ ریباعث شد نگاهمو از کاغذ ز میگوش امکیپ يصدا

 ...بود 

 )خواهشا... کارِت دارم . میباهم بر ستایکه تموم شد وا يساعت کار-(

 ! فمیانداختم تو ک مویگوش دموییکش یپوف

 م؟یبر-

 :نگاه کردمو گفتم یهست به

 ...تو برو، من -

 :و گفت دیحرفم پر نیب ثانهیخب

 بال؟ يبر يخوایبا اقاتون م-

 :زدمو گفتم یشُل لبخند

 .اره-

 کنونه؟ یآشت-

 !جان ببند یهست-

 د؟یکن یخو؟ بد باهم آشت هیچ مگه-

 :نگاهش کردم که اب دهنشو قورت داد و گفت چنان

 کار دارم که نگو نقدیا.برم  گهیخب من د-

 :داد و گفت نییانگشتشو باال پا چهارتا

 ...فعال -

 ...اتاقو نشون دادم  رونیدست ب با

 به سالمت -

 :گفت ینیریشو باال داد و با اخم ش چونه

 !هاپو-

 ! و رفت دیبرداشتم سمتش که گرخ زیخ

 ! ومدیدنبالم هم ن یحت! شعوریب...  رونیخودمو مشغول کردم و بعد از شرکت زدم ب یربع هی
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پام زد  يجلو ریام دیسف ییقشقا هویخودم غرق بودم که  الیتو فکر و خ.اتوبوس حرکت کردم ستگاهیسمت ا به

دستمو رو قلبم ! سکته ناقصو زدم یعنی! عقب دمیو جه دمیکش ينسبتا بلند غیدهنم،ج يدستم جلو! رو ترمز

 ... ریو بعد لحن هراسون ام نیدر ماش يصدا... گذاشتم و همونجا کنار جدول نشستم 

 شد نفسم؟ یچ! خدا ای-

که  ییبه فحش بکشمش و تا جا خواستمیم یعنی! دستشو رو بازوم يکنارم احساس کردم و بعد گرما حضورشو

 !جا داره بزنمش

 ؟يدیستر-

 :باز کردمو با تشر گفتم چشمهامو

 زدم برات؟ يبندر یاز خوش يدیمگه ند! ینه چه ترس-

 :گفت رهیخنده شو بگ يداشت جلو یکه سع یحال در

 ؟یبرقص يهم بلد يمگه بندر-

 :گفت عینگاهش کردم که سر یطوفان

 !دیغلط کردم، ببخش-

 ؟یکنیمن حرکات اکشن اجرا م يو برا رونیاز شرکت ب يدم اتاق دنبالم،اومد يایب نکهیعوض ا-

 ...دیانگشتهاش گرفت و کش نیمو ب ینیجذابش رو صورتش نقش بست و ب ياون لبخندها از

 .منتظرتم نیربعه تو ماش هیاالن هم ! از شرکت منتظرتم جقله رونیدادم که ب امیمن پ-

 :خودمو از تک و تا ننداختم و گفتم نحالیبا ا! راست گفته بود چارهیب! بله دمیو د رونیب دمیکش فمیاز ک مویگوش

 .خب يزدیزنگ م دیخب با... خب -

 :و گفت دیکش لپمو

 د؟ییفرمایحاال عفو م. یگیبانو، شما درست م دیببخش! تو یمن طونیش-

. از کنارش بلند شدم دمویکش رونیبازومو از تو دستش ب یبه اروم. بهش رفتم که باعث شد بخنده يغره ا چشم

 :برام باز کرد و گفت نویر ماشاومد د عیسر

 ...بانو  دییبفرما-

صاحب کافه باشه  زدمیکه حدس م يمرد هیکنار . دور فنجون قهوه م حلقه کردم و نگاهش کردم دستمو

 یو بلوز جذب طوس یتو اون کت و شلوار ذغال. تر نگاهش کردم قیدق. کردیبود و باهاش صحبت م ستادهیا
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موهاش ! فتادیم نیو گوشه چشمهاش چ شدیم دهیگه گاه به سمت من کش شینگاه قهوه ا! محشر شده بود

! مرد منه کنمیکه دارم نگاهش م يمرد نیا. کال مرتب شده بود! شیشده بود ته ر ششیو ر روزیمرتب تر از د

 تونمیم یدلم شکسته، ک ده،یاما دلم ازش رنج... اما ! هنوز هم دوستش دارم! هنوز هم هست! شوهر منه

 !دونمیخودم هم نم... ببخشمش 

 ...مرد دست داد و بعد به سمتم اومد  با

 .فراوان یِمعذرت خواه-

 ...منتظر بودم که شروع کنه  یعنی. سکوت کرده بودم... و نشست  دیعقب کش شویصندل. نگفتم يزیچ

 نه؟ ،يایب خواستیدلت نم-

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .حاال که اومدم-

 :و گفت دیو کشبه سمت جل خودشو

 نفسم يممنون که اومد-

 ؟یداشت کارمیچ... خب -

 .کار ندارم، حرف دارم باهات-

 :دادم و گفتم هیتک یبه دست به صندل فنجون

 ... شنومیم-

 :مکث کوتاه گفت هیو بعد  دیکش یقیعم نفس

 هیدو ثان یبهم دادن، ول ارویانگار دن... گفت خانومت حالش خوبه ...  رونویدکتر از اتاق عمل اومد ب یاونروز،وقت-

تو باورم هم  یحت! به دکتر زل زده بودم جیموندم، وارفتم، گنگ و گ...سقط شد  نیجن... بعدش که گفت 

 ریام"با خودم گفتم ...  يبود دهیروز فهم مونمهسا که بهم گفت خودت هم ه! يحامله بود... که تو  دیگنجینم

 !"يزد ،گنديخراب کرد زویهمه چ

. بگم تونستمیهم نم يزیاما چ! خواستمیرو نم یچیه... بدون تو ! دنیخونه انگار نفسمو بر ياینم یگفت یوقت

 دیام نیسخت بود، اما به ا یلیخ... تو اون خونه ... بدون تو ! داشتم که بگم؟ مقصر بودم یچ گفتم؟یم یاصال چ

 .تحمل کردم يگردیکه باالخره برم

 .دادمیبهت حق هم م! که اشتباه کردم مونم،یو بهت بگم که پش نمتیباهات حرف بزنم، بب خواستیم دلم
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 ؟یچطور تونست. ریام يدل منو با حرفات شکوند-

 :و گفت دیتو موهاش کش یدست

 نیقول خودت ا ،بهیبهم بگ زویهمه چ یتونستیاما نفس به من هم حق بده، تو م. قبول یتو بگ یهر چ-

کنه، خب  فیرو برام تعر هیو قض ادیب خوادیور که خودش دلش مهرج گهینفر د هیباعث شد که  تیکار یمخف

 ...خبریمن هم که از همه جا ب

 خم شدم سمتش .. وسط حرفش  دمیپر

 !؟یراحت نیبه هم! ؟يحرفهاشو باور کرد-

 :گفت يهم به جلو خم شد و اروم اما جد ریام

وسط هست تو  نیا يزیچ هیکه  یدر حال کنه،یم يکار یمخف گه،یزنت بهت دروغ م. من يتو خودتو بزار جا-

که خودش دوست  ياونجور تویواق هی تیو به قصد بهم زدن زندگ رسهیاز راه م یعوض هیبعد ! يخبریازش ب

 ...که  ییحرفها ؟یاون هم چ! گهیداره و به نفع خودشه برات م

 ر؟ینگفتم ام. مالِ قبل ازدواجمون بود هیمن که بهت گفتم اون قض-

-که اون  یوقت! گفتنت نوش دارو پس از مرگ سهراب بود نفس خانوم! کار از کار گذشت؟ یقت؟ویگفت یک

 قبول کن نفس ! يرو تو مقصر نجایا. به نفع خودش تموم کرده بود زویاشغال همه چ

 ... گفتمیبهت م دیقبول،من با-

 چشمهاشو تنگ کرد -

 ؟یچرا نگفت-

 زیدوختم به م نگاهمو

 !از دستت بدم دمیترسیچون م... چون -

 :اروم گفت دویکش یپوف

 .يبدترش کرد یول-

من  گفتم؟یبهت م دیبا یچ. دمیخب من هم ترس گه،یبهت م زویکه همه چ کردیم دمیتهد زد،یبهم زنگ م-

ما  یباعث شد که پاش به زندگ یاون مهمون یول. بود و نه اون اتفاقو ادمیسالور نه سامانو  یاصال تا قبل مهمون

 زویبه شوهرت همه چ زم،یریتو بهم میکه زندگ گفتیبهم م.از کنارش ساده گذشتم اما اون ول نکرد. باز بشه

 .بکنه يکار نیهمچ کردمیمن فکرش هم نم گم،یم
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 :سرزنش گفت با

 !ياجازه رو داد نیاما تو بهش ا-

 :انداختم و گفتم نییپا سرمو

 !یرو من دست بلند کن یتو حق نداشت یول-

 :غم گرفت شلحنش

 نفس  مونمیبه خدا خودم هم پش...  دونمیم-

 !يتو بهم شک کرد-

نبود و  یمهم زیبهت گفتم چ ادتهی گفتم،یبهت م دیبا ی؟گفتيچقدر از دستم ناراحت شد هیعط هیسرقض ادتهی-

رو ازم  یمهم نیبه ا هیقض! من يخب تو خودتو بزار جا ادته؟ی.اتفاقا برات مهم بوده که بهت بگم یتو گفت

 ! انصاف نباش نفس یب. يکرد یمخف

 :گفتم اروم

 ... يتو باعث شد-

 دستشو باال برد  کالفه

 ! خواهشا دوباره شروع نکن-

 :گفت یخورده که ارومتر شد با مهربون هی

بعدش هم مگه از قصد زدم تو شکمت؟  ،يکه تو حامله ا دمیفهمیاز کجا م. دلم زینداشتم عز بیمن که علم غ-

 یکنینفس خانوم، من اونقدرا هم که تو فکر م ریعاطفه م که بزنم بچه خودمو بکشم؟نخ یب نقدریا یعنی

 !ستمیسنگدل ن

 ...شد  طونیلحنش ش هوی... کردم جمله اخرشو با غم گفت  احساس

 !کُتک هم که خوردم-

 . رو لبهاش بود یلبخند کمرنگ. کردم نگاهش

 ؟يبرگرد يخواینم-

 ...انداختم و سرمو به چپ و راست تکون دادم  مونیکنار یخال زیبه م ینگاه

 بگم؟ يچطور تونم؟یبگم بدون تو نم يچطور ینفس؟ خب لعنت یپس من چ-

 :و گفتم دمیبه لبه فنجون کش انگشتمو
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 .بِهم فرصت بده-

 ...داد و زمزمه وار تکرار کرد  رونینفسشو ب کالفه

 ...فرصت ... فرصت -

** 

لب .بود با پرسش نگاه کردم ستادهیاز رو کتابم بلند کردمو به مامان که تلفن به دست تو چهارچوب در ا سرمو

 :زدم

 ه؟یک-

 :دم گوشم گفت اومدو

 ...خانوم،با تو کار داره  نیزر-

 ...تلفنو از دستش گرفتمو به گوشم چسبوندم ! سیچشمهام گشاد شد اندازه د یعنی

 بله؟-

 ر؟ماد یسالم دخترم، خوب-

 د؟یشما خوب هست. سالم،ممنون-

 چه خبرا؟ . خوبم دخترم-

 افسانه جون خوبه؟ اقا عماد؟. ستین یخبر خاص ،یسالمت-

 ...سرکار  یکه دوباره رفت دمیاز افسانه شن. همه خوبن-

 بستم و چهار زانو رو تختم نشستم کتابمو

 .شهیم يبله، چندروز-

 ... دمیخنده ارومشو شن يصدا

 .نجایا يایپنجشنبه شام دعوتت کنم ب يبرا خواستمیراستش غرض از مزاحمت، م. مادر يکرد يخوب کار-

 !خوردم جا

 ...راستش -

کرده باشم بابت  یدعوت هم ازت معذرت خواه نیخواستم با ا تشیواقع ،يهنوز از دستم دلخور دونمیم-

 .کدورتها کنار گذاشته بشه نکهیگذشته هم ا

 .از شما به دل ندارم یمن که گفتم کدورت ه؟یحرفا چ نیا-
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. یستیاز دستم ناراحت ن گهیتا بفهمم که د يایب دیبا. که مادر شهیراحت نم المیخ يمن اونجور. دخترم یتو بگ-

 دخترم؟ يایم

 ناراحتش کنم  ومدینبودم اما دلم ن یراض نکهیا با

 .امیحتما م دیمطمئن بش نکهیا يبرا-

 ...شاد شد  لحنش

 .زمیممنونتم عز. مادر، ممنونم دخترم یکنیدنت خوشحالم مبا اوم-

 . کنمیخواهش م-

 .پس من پنجشبه شام منتظرتم-

 .چشم-

 خب مزاحمت نباشم دخترم؟ . بال یچشمت ب-

 ... دیشما مراحم-

 خداحافظ-

 ...شد  داشیمامان دوباره پ.کردمو تماسو قطع کردم یخداحافظ

 دعوتت کرد؟-

 :به بدنم دادم و گفتم یو قوس کش

 .پنجشنبه ياره، برا-

 .اما خب قبول نکردم ام،یبه من هم گفت که ب-

 :دستشو رو دستم گذاشت و گفت. و کنارم نشست اومد

 .زنگ زده بود ریام روزید-

 !ستین يدیجد زیچ-

 :گفت دویکش یقیعم نفس

 . تیسر خونه و زندگ يکرد و ازم خواست که بزارم برگرد یمعذرت خواه یکل-

 :دمیو اروم پرس نییگرفتم پا سرمو

 ؟یگفت یخب تو چ-

 . خود نفس دلش بخواد دیگفتم با-
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 .نداشتم که بگم يزیچ

من  دونن،یهمه م نویمقصره ا ریام. شما گذشت نیب یافتاد و چ یاونشب چه اتفاق دونمیدخترم، من نم نیبب-

 یهم چ لشیدل نکهیا. ينبود ریتقص یمطمئنم که تو هم ب نویاما ا. شهیهم حاال حاال ها دلم باهاش صاف نم

 اتمویکنم و تجرب ییکه شما رو راهنما نهیم ا فهیمن فقط وظ. نداره یبه من ربط یعنیبدونم،  خوامیبوده رو نم

 !نیهم. بزارم ارتونیدر اخت

 د،یشاد باش ،دیها و خنده هاتو با شوهرت داشته باش ، باهم خوش باش یخونه توئه، خوش شهیهم نجایا

 خورم،یخودم غصه تو م. خودم شیپ ایغم و غصه اومد سراغت ب ياگه هم روز. منه يشما دوتا ارزو یخوشبخت

 . ندارن، اما من دارم دنیمردها حوصله درد و دل شن. درد و دل کن باهام. زیمن اشکهاتو بر يرو شونه ها

مامان دستشو دور شونه م حلقه کرد و منو به خودش . بود و اشک تو چشمهام حلقه زده بود نییهمچنان پا سرم

 .فشرد

تو . شدیتار م رهیبرام ت ایدن دمیدیهروقت غم صورتتو م يبود نجایمدت که ا نیتو ا یکه بدون گمیرو م نایا-

 . زمیعز کنمیمن دق م نهیغم تو دلت بش ،ینفس من ،یدختر گل من

 :موهامو نوازش کرد و گفت! دمیچقدر تشنه محبتش بودم و نفهم. دمیتمام وجودم بلعتنشو با  يبو

 ...بگو مادر ...  دیدل ناه زیتو دلته بگو قربونت برم، بگو عز یهر چ-

 :گفتم دمویمو باال کش ینیب

 تونمینم. تونمیمن نم... مامان من -

 :و گفت دیبوس موهامو

 دیکه با يخودتو بباز نقدریا ادیم شیپ یمشکل هیهر دفعه که  يگه بخواا. نهیریتلخ و ش يپر از روزها یزندگ-

 .دلم زیعز یرو بخون یفاتحه اون زندگ

 :و گفتم دمیبچه ها لب ور چ مثل

 من برم؟ يخوایتو م-

 :و گفت دیخند اروم

خودتو از  يدار نمیبیم یپا در هوا مونده، وقت تیزندگ نمیبیم یوقت. یمعلوم کن تویزندگ فیتکل خوادیمن دلم م-

 کنهیخودشو نابود م یدست یجگر گوشه م داره دست نمیبب خوامینم! نفس گذرهیم یبه من چ یدونینم يبریم نیب
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کسو  چیمدت ه نیاما اون تو ا ،یتو منو داشت. هم سخت گذشته ریمدت به ام نیمطمئن باش که تو ا نویا... 

 ست؟یسخت ن. کردهیمادرش هم محلش نم یحت. نداشته

 .چرا-

خونه باعث بشه که  نیقدمت رو تخم چشم من اما اگه موندنت تو ا یبمون نجایباز هم ا ينفس، اگه بخوا نیبب-

 !خود منم ستهیمیکه جلوت وا یکس نیو اول ذارمیبره نم نیاز ب تیزندگ

 :اروم گفتم کردمیم يبا انگشتهام باز نکهیا نیح

 برگردم خونه مون؟ یگیم یعنی...  یعنی-

 :و پر مهر گفت دیه صورتم کشب یدست

. و سخت تو چنگت نگهش دار ،سفتيکه مطمئنم دار ،يدوست دار تویکه اگه شوهرتو،زندگ نهیحرف من ا-

 . رهینم شیپ يخوایاونجور که تو م زیهمه چ شهیهم بدون که هم نیا... نزار از دستت بره 

 ...بلند کرد و اشکهامو با دستش پاك کرد  سرمو

 . یدلتنگش دونمیمن که م-

 :اعتراض گفتم با

 !مامان-

 دختر؟  یباش یدلتنگ ک يخوایم ی؟ دلتنگ شوهرت نباش هیمگه چ -

 :زدم که مامان گفت يلبخند

بار جواب بده، دو بار جوا بده، اما دفعه سوم معکوس  هی دیشا! دخترم ستین یخوب هیتنب يدور نقدریا شهیهم-

. بکنن يفداکار توننیمثل ما زنها نم. مثل ما زنها صبر ندارن. ستین دایمردا مثل ما زنها طاقتشون ز. دهیجواب م

 چرا؟ یدونیم. بجنگن شونیزندگ يراب توننیمثل ما نم. دوست داشته باشن توننیمثل ما زنها نم

 ...نگاهش کردم  فقط

 يبا همه وجودمون برا م،یدیم لیتشک یبا همه وجودمون زندگ م،یشیچون مازنها با همه وجودمون عاشق م-

وقت قدرت ما  چیه... وقت  چیمردها ه! میشیباتمام وجودمون مادر م تیو در نها میجنگیم مونیارامش زندگ

 چیکه ه ادیاز دستمون برم ییارهاما زنها ک! چون توانشو ندارن! زنهارو تو عشق و دوست داشتن نخواهند داشت

 ! ستیقادر به انجام دادنش ن يمرد

 !واقعا که مادرها فرشته ان! کردیاش ارومم محرفه چقدر
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 :و گفتم دمیشو بوس گونه

 !یشمیممنون که پ... ممنون مامان -

 :مهربونش گفت بالحن

وقتها تو ببخش و  یگاه ر،یهم تو هم ام.مشترك گذشت داشته باش یباشه تو زندگ ادتی شهیهم هم نیا-

اگه . يریبگ ادیتا تو  گذرهیوقتها هم اون م یبعض رهیبگ ادی ریوقتها تو ببخش تا ام یبعض. ریهم ام یبگذر گاه

 ! شهیاز مشکالت خود به خود حل م یلیگذشت باشه خ

** 

 :رو به سمت مامان گرفتم و گفتم يدستمال کاغذ جعبه

 فوت کرده؟ يحاال چطور-

 :اشکهاشو پاك کرد و گفت مامان

 .سکته کرده-

 چند ساله ش بود؟-

 !ياورد ریتو هم وقت گ مادر، دونمیچه م...  52- 53-

 :گرفتم و گفتم يمتفکر افهیق

 .ادینم ادمیاصال چهره اشو -

 .اهل رفت و امد نبود ادیز ش،یدیدوبار د یکیچون فقط . يخب حق دار-

 ...افتاد  هیبه گر دوباره

 !که مرده شهیاصال باورم نم. نداشت يکس کار چیبه ه. بود ینیاروم و مت یلیزن خ یول-

 ...اب براش اوردم و کنارش نشستم  وانیل هیشدمو  بلند

-د؟یبر دیبا یحاال ک 

 :و گفت دیشو باال کش ینیب

باالخره دختر خاله م  گه،ید میبر دیتلفن بهم گفت، پنجشنبه سومشه، ما هم با يپا یواال اونطور که مامان-

 .بوده

 :قلپ اب خورد و گفت هی

 .میو بر میفتیگفت فردا صبح راه ب ییبابا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ٢٦٩ 

 .خوبه-

 :گذاشت و گفت زیرو م وانویل

 ؟يایتو هم م-

 :گفتم یکالفگ با

 !گهید يریشما از طرف من هم م! کار دارم جون مامان یکل ام؟یکجا ب گهیمن د-

 ؟یتک و تنها تو خونه بمون يخوایم یعنی-

 :کردمو گفتم ینچ

 ! انگار بچه دو ساله م گهیم یهمچ-

 !یمحاله بزارم تنها بمون-

 !بحثا رو ندارم به خدا  نجوریحوصله ا-

 ؟یچ یعنیچه طرز صحبت کردنه؟ حوصله ندارم  نیا-

 :تنگ کردمو گفتم چشمهامو

 !به کجا برسه خوادیبحث م نیته ا دونمیحوصله ندارم چون م-

 .رمیراحت م الیبهتر، من هم باخ! يدیخب پس خودت هم منظورمو فهم-

 ...مامان ترخدا -

 :گفت يجد یلیخ

درموردم  یچ يتو تنها خونه موند رازویاگه شوهرت بفهمه من رفتم ش یدونیم ؟ياریتو درم هیادا اصوال چ نیا-

 !تیسر خونه و زندگ يتا مبادا بر یمن از قصد ازت خواستم که بهش نگ کنهیفکر م کنه؟یفکر م

 .. کنهیجا م یب یلیخ-

 !نفس-

دلم اون دهن مبارکو ببند و حرف اضافه نزن وگرنه  زیعز یعنی کنهیصدام م ينطوریمامان ا یوقت! شدم الل

 !یبامن طرف

با  فتیبرگشتم هم تکل نکهیبعد ا! خونه خودت يریدوشب م نیهم تو ا یجنابعال ستم،یمن دوشب خونه ن-

 ؟يمعلوم شده باشه، متوجه شد دیبا تیخودتو شوهرتو زندگ

 !یعنیصالبت  نهمهیکردم از ا کف
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 نفس؟ يمتوجه شد-

 :گفتم ریبه زو سر اروم

 .بله-

** 

اگه  دکهیبرام خطو نشون کش یمامان خانوم هم قبل رفتن کل. صبح چهارشنبه رفتند یو مامان ییو بابا مامان

 "!رمیچشم،مطمئن باش که م"گفتم  کیش یلیمن هم خ! کنهیم زمیدوشبو نرم خونه حلق آو نیا

که داشت  یقیمن هم در تمام دقا. گهیو م زنهیزنگ م ریکرد و گفت که خودش به ام يدر اخر ابراز خرسند و

 نیاخ اگه من کله مو در هم" گفتمیو تو دلم م اطیح واریشده بودم به د رهیخ گفتیبهم م دیحرفا رو با تهد نیا

 "!دهیم یلحظه با شکوه بکوبونم بهت چه حال

تموم  يساعت کار ده؟یفهم ریتا االن ام یعنی. کردمیدوشب فکر م نیو به ا دمیکشیهدف رو کاغذ خط م یب

فرار ازش خودمو با  يتو ذهنم اومد که برا گهیمزخرف د يهم فکرها یخونه مامان؟ کل ایبرم خونه  دیشد با

 .اتودم مشغول کردم

 کی یحت! درمورد امشب و فردا شب نزد یحرف چیاتودهارو بردم تا بهش نشون بدم ه یبود که وقت نجایا جالب

 !سرد شهیبود و من هم مثل هم شهیرفتارش مثل هم. کلمه

بود که هر لحظه منتظر بودم  بیعج. گرفتم که برم خونه مامان میتموم شده بود و من هم تصم يکار ساعت

 !فتهیب یاتفاق هی

 ...اتوبوس راه افتادم که  ستگاهیکردمو به سمت ا یخداحافظ یهست از

 د؟یبریم فیتشر ییجا-

 !مامان بهش گفته بود پس

حتما االن تو . کنهیلبخند کج داره نگاهم م هیو با  نشیداده به ماش هیتک نهیدست به س دمیو دسمتش  دمیچرخ

و من چقدر دوست داشتم که همون لحظه خرخره شو  "من بردم؟ يدینفس خانوم؟ د يدید " گهیدلش داره م

 !بجوام

 :هامو باال انداختم و خونسرد گفتم شونه

 !گهیخونه د رمیبرم؟ م دیکجا با-
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و خم شد رو  ستادیا میقدم هیتو . و خونسرد تر ازمن به سمتم اومد بیگرفت و دست به ج نیشو از ماش هیتک

 :اورد گفت یکه حرصمو درم یصورتم و با لحن

 !جقله میریباهم م-

 االن اتوبـ. رمینه خودم م-

 ... دیحرفم پر نیکش اومد و ب يور هی لبهاش

 ... امیهات ماتفاقا من هم با. میریگفتم که با هم م-

 ..و شونه هاشو باال داد  دیعقب کش خودشو

 هوم؟ ،یداشته باش اجینفر احت هیبه کمک  لتیجمع کردن وسا يبرا دیشا-

که روبروت  يمرد نیدر برابر ا! ستین يزیراه گر چیخب نفس خانوم ه! کج کردو منتظر نگاهم کرد سرشو

تر  شیقربونت برم من تا ب فتیپس گمشو و راه ب...  يندار يراه فرار چیه کنهینگاهت م روزمندانهیو پ ستادهیا

 !ينشد عیضا نیاز ا

راه  نشیشکست خورده به سمت ماش يلشکرها نیبه مثال ا یحرف چیدور و برم نگاه کردم و بعد بدون ه به

 ...باز کرد، چقدر دوست داشتم اون لحظه گردنشو بشکنم  نویبرام در ماش ریام. افتادم

 . راه افتاد یحرف چیو بدون هبست  کمربندشو

 ...رد و بدل نشد  نمونیب یحرف چیخونه ه میدیکه رس یوق تا

در سکوت نگاهش کردم  ستادمویزودتر از من رفت تو اتاقم، تو چهارچوب در ا ریام. میوارد خونه شد گهیهمد با

 :که گفت

 . گهیجمع کن د ای؟بيستادیپس چرا وا-

لباسهام  نیب یبا سردرگم... خوشحاله  یلیمعلوم بود خ. در اورد مویدست کیسمت کمدم رفت و ساك کوچ به

  دیدست کش

 ر؟یام-

 :که حواسش به لباسها و مانتو هام بود گفت همونطور

 .بردارم دیرو با ایچ دونمینم ا،منینفس خودت ب...  ر؟یجون ام-

ساکو ول کرد و به . تونمیگم و نمب يزیچ هی خوامیانگار از سکوتم متوجه شد که م...  کردمیم يحلقه م باز با

 :بازوهامو گرفت و اروم گفت... سمتم اومد 
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 ؟یبگ يخوایم يزیشده؟ چ یچ-

 :اب دهنمو قورت دادمو گفتم... پا و اون پا کردم  نیخورده ا هی

 ... یول ام،یمن باهات م ریام-

 .سکوت کردم دوباره

 ؟یچ یول-

 به دکمه لباسش دوختم  نگاهمو

 !يبه من بد یقول هی دیتو با... من ...  ریام نیبب-

 ؟یچه قول-

 تا بهش بگم ومدیبودم، داشت جونم باال م کالفه

 ... نکهیا...  نکهیا-

 :مهربون گفت... اروم صورتمو باال اورد و مجبورم کرد که به چشمهاش نگاه کنم  یلیمو گرفت و خ چونه

 ؟یچ نکهیا-

 ! دمیترسیتشنه بودنش م نیمن از ا...  دیچرخیتو صورتم م چشمهاش

 ... دوشب  نیتو ا...  نکهیا-

 :گفتم اطیلبهام بود، با احت خیم نگاهش

 !به حال خودم باشم يبزار-

نشون بده، از  یچه عکس العمل خوادیم دونستمینم...  دیلبهام حرکت کرد و به چشمهام رس ياروم از رو نگاهش

 :ابروشو باال داد و گفت هی...  دیفهم شدینم زویچ چینگاهش که ه

 و اگه نخوام؟-

 ...تلخ شد، مثل زهر مار  لحنم

 ؟یصبر کن یتونیبه اندازه دو شب نم یعنی-

چونه . دمیپوزخندشو شن يصدا... نگاهمو عوض کنم  ریاونقدر نگاه کرد که مجبور شدم مس... نگاهم کرد  فقط

 :سرد گفت یلیمو ول کرد و خ

 !منتظرتم نیتو ماش-

 !رونیکنارم رد و شد و از خونه زد ب از
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. بود که تو رابطه دوباره باهاش سرد شده بودم نیا تیواقع. گفتمیم دیبهش برخورد، اما با یلیحرفم خ دونمیم

شده بود  يدور نیکه باعث ا يزیو چ میاز هم دور بود يماه و خورده ا هی کیخب نزد. به زمان داشتم اجیاحت

 خواستیدلم نم! اما فقط کنارش شم،کنارش با خواستیدست خودم نبود، دلم م! کردیلحظه هم رهام نم هی

 میبود که باهم باش نیچقدر تشنه ا نکهیا. کار متنفر بودم نیچون خودم از ا نهیبب يازم سرد ادیبه سمتم م یوقت

 یکه من هم راض فتهیاتفاق ب نیا یزمان خواستیاز نگاهش بخونم، حق هم داشت، اما دلم م تونستمیو راحت م

 .نبود يادیخواسته ز. لیباشم و ما

 .رونیاز خونه زدم ب یسرجاش برگردوندم و دست خال مویدست ساك

** 

 نیوقفه ب نیکوچکتر جادیمامان بدون ا... به گوش چپم چسبوندم  لمویدادم و موبا هیتک یبه صندل سرمو

 :صله گفتمحو یچشمهامو تو کاسه چرخوندمو ب...  کردیکالمش داشت صحبت م

 ؟یبا خودش صحبت کن يخوایم. نشمیاخه؟ اصال من االن تو ماش یپرسیچند بار م. اره مامانکم-

- ... 

 راحت شد؟ التیخ گهیخب پس د -

-... 

 خانوم؟ دیناه گهید يندار يکار. خدا رو شکر-

-... 

  یو مامان ییسالم برسون به بابا. قربونت برم-

-... 

 :سرمو تکون دادمو گفتم کالفه

 !چشم، چشم، چشم-

-... 

 ...فعال -

 :گفت ریام هیبعد چند ثان. قطع کردم و چشمهامو بستم تماسو

 ! حق هم داره باور نکنه-

 :گفتم يبا حالت زار! رهیبگ نویا یکی حاال



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ٢٧٤ 

 !شروع نکن خواهشا گهیتو د. خسته م به خدا ریام-

 ...کرد  زمزمه

 !چشم-

بابت ازش  نینکرد ، ومن چقدر از ا یبه پشت در خونمون صحبت دنیخدارو شکر تا رس. ..نگفت  يزیچ گهید

 . ممنون بودم

 :دستشو به سمت داخل خونه دراز کرد و گفت. انداخت و درو باز کرد  دیکل

 ... دییبفرما کنمیخواهش م...  نیقدم رنجه کرد... بانو  دیخوش اومد-

 .من وارد شد و درو بست پشت بند. زدمو داخل شدم یکمرنگ لبخند

خونه خودم  يخودم اعتراف کردم که دلم برا شیپ. شد شتریلبخندم ب! زهیکه خونه تروتم دمیدیتعجب م درکمال

 !ادیهم ز یلیخ! ادیتنگ شده بود، ز

 ! پاهام ریاز لوستر گرفتم تــــــــــا پارکت ز. سرتا سر خونه چرخوندم  نگاهمو

خودم  شیهم پ دایافتادم و شد "شهیجا خونه خود ادم نم جیه"جمله معروف  ادیاون لحظه باشکوه به  در

 ... ریخونه من و ام... خونه خودمون ... خونه خودم ... خونه م . کردم دشییتا

 ؟یستیوا نجایا يخوایتا صبح که نم-

 :گفتم دمویکش یقیعم نفس

 .نه-

 ...امو دراوردم دادمو کفشه یبه خودم تکون. دمیرو شن یدر جالباس ژیق يصدا

 نفس؟-

 :ناخود اگاه گفتم... رو بهش  ستادمیرو بستم و صاف ا یجاکفش در

 جانم؟-

 ... رفته بود  ادشیبزنه  خواستیرو که م یانگار حرف! شد یچشمهاش چراغون بالفاصله

 ...  زهیچ...إ ...  گمیم-

گذاشت  شیشونیهم دستشو رو پ تیدر نها... گرفت و فکر کرد  نییسرشو پا هیچند ثان هی. نگاهش کردم منتظر

 :و با خنده گفت

 بگم  خواستمیم یرفت چ ادمی-
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 اومد بگو ادتیخب هر وقت -

 .و رفتم به سمت اتاق خواب دمیپاشنه پا چرخ رو

 !حسش کنم تونستمیو ارامش بخش که فقط خودم م میمال يبو هی. دادیرو م یشگیهم يبو همون

مسافرت  يعکسها... إسپرتمون  يعکسها... روز عقدم  يعکسها...  دیچرخیتک تک عکسها مرو  نگاهم

 !عجب... سال گذشته بود  کیچشم بهم زدن  هیتو ! مونیو در اخر عکس روز عروس میکه رفته بود یشمال

 پمیبا دقت به ت نهییلباسهامو که عوض کردم تو ا...  دمیکش رونیتاپ و شلوار ب هیلباسهامو باز کردم و  يکشو

 ...نگاه کردم 

 "تفاوت از کنارت رد بشه؟ یب تونهیم ندتیبب ينجوریا ریبه نظرت ام"! باز بود يادیز تاپم

 "اوضاع بدتر هم بشه، هوم؟ دیو شا فهمهیبپوشم م دهیپوش اسیل هیاگه  یول "...کردم  زونیاو نموییپا لب

 ... رونیب امیب الیباعث شد از فکرو خ صداش

 نفس؟ ییکجا-

... نگاه کردم  نهییتو ا گهیبار د هی. کوتاه عوض کردم  نیبلوز است هیاومد و تاپمو با  رونیب الیفکر و خ از

 :زدمو گفتم يلبخند

 !بهتر شد-

 :گفتم بلند

 .امیاالن م-

 . رونیشلوارمو تو کمد گذاشتمو از اتاق زدم ب مانتو

 :زد و گفت يلبخند دنمید با

 خانوم؟ يدیبه ما م ییچا هی-

 !چقدر مرتب بود همه جا... گفتم و وارد اشپزخانه شدم  ییبلند باال ◌ٔ بله

رو  نجایا ریکه ام رهیتو کَتَم نم یکیمن ! رینخ... رو روشن کردم و دوباره به دورو برم نگاه کردم  يکتر ریز

 ...واال ! مرتب کرده باشه

 ر؟یام-

بگم  یچ هیتا خواستم ... عطر تلخش شد  يم پر از بو ینیب!شدم ریبازوهاش اس نیب هوی دمیکه چرخ همزمان

 ...گوشم داغ شد 
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 شما؟ يدار یاعتراض... زنم تنگ شده  يدلم برا-

 :کرد و گفت شتریفشار دستهاشو به دورم ب. م گرفت خنده

 ...بخند نفسم ! خنده هاتم تنگ شده بود يبخند قربونت برم که دلم برا-

 :و گفت دیبوس سرمو

 !يدیشام امشب منو م يبهتر بگم بو ای...  يدینفس م يبو-

 :با اعتراض گفتم دمویعقب کش سرمو

 !ریام-

 :و با لبخند گفت دیمو ابدار بوس گونه

 .گفتنات هم تنگ شده بود خانومم ریام نیا ياخ که چقدر دلم برا ر؟یجون ام-

 !یطوالن نباریاما ا د،یسدوباره گونه مو بو! زدیناجور خطرناك م...  کردیم کیچ کیچ طنتیچشمهاش ش از

 :گفتم اروم

  ر؟یام-

 ...  میشونیچسبوند به پ شویشونیو پ دیکش قینفس عم هی

 تشنه تم؟ نقدریکه ا ینیبیم یکه ازت بگذرم وقت يازم توقع دار يچطور-

 !ریام ستیسخت ن-

 بست چشمهاشو

 ...هم سخته  یلیخ! سخته-

 :ازم فاصله گرفت و گفت... دستهاش شل شد  يحلقه ...  دیچسب میشونیداغش به پ يلبها

 !سخته یلیخ-

** 

 ...زل زده  زیبا ولع به م دمیسرمو که بلند کردم د... صدازدم  رویام دمویشامو چ زیم

 ؟ینیشینم-

 :و گفت دیبهم مال دستهاشو

 .دست پخت خانوم خونه تنگ شده بود ياخ که چقدر دلم برا-

 :بشقابشو به سمتم گرفتنشست و  زیبچه ها با دوق پشت م مثل
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 !گشنه م یلیخ...  ادایز... زیهم بر ناتشیتز ئ هیاز زرشک و بق...  زیبرام برنج بر-

 زدیناخونک م زیبه همه چ... شد  شتریخنده م ب دنشیبا د... لب به لب پر از برنج کردم . خنده بشقابشو گرفتم با

 :بشقابو به سمتش گرفتمو گفتم...  دیچشیو طعمشو م

 شکمو  ایب-

 :گفت زیگرفت و بعد با اشاره به م بشقابو

 !گفته باشم... همه ش ماله منه ها -

 :و گفتم دمیبلند خند ندفعهیا

 همه ش مالِ تو... نترس -

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

ران گذاشتم تو بشقابمو مشغول شدم  کهیت هیمن هم ! ... ران مرغ گذاشت رو برنجشو حمله ور شد رو غذاش هی

اونقدر خوشمزه و با اشتها ! دادینفس کش نم... کنه  کاریچ دیبا دونستیاصال نم! خوردیبامزه غذا م یلیخ... 

 !فرق داشت شهیهم اب دمیدیکه امروز داشتم م يریکال ام! شدیکه دل ادم اب م خوردیم

 :دهن پر گفت با

 !يدردونه ا...  يدونه ا هی... خانومم  یتک... دستپختت هم تنگ شده بود  يد اخه دلم برا-

 ...به دست بهش تذکر دادم  چنگال

 ؟یچ...ادم با دهن پر... خان  ریام-

 :گفت عیسر

 !ادم يکه برا يزاریحواس نم...  دیببخش دیببخش-

 ...چشم غره بهش رفتم که خنده ش رفت رو هوا  هی

 :گوشت گذاشتم دهنمو گفتم کهیت هی

 ؟یدونستیم ما،یفردا شب خونه مامانت دعوت-

 :تکون دادو گفت سرشو

 .افسانه بهم زنگ زد و گفت... وم اوه-
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 ...اومد  ادمی یچ هیدفعه  هی

 ؟يکرد زیتم نقدریخودت خونه رو ا...  گمیم-

 ...  دینفس ابو سرکش هیصبرکنم باال اورد و  نکهیا یپر از اب کردو دستشو به معن وانشویل

رو  نجایا ادیبه خدمتکار مامان زنگ زدمو گفتم که ب عیگفت، من هم سر انویمامانت بهم زنگ زدو جر یوقت-

 !بود که نگو و نپرس يزیچ کیسرو سامون بده وگرنه قبلش 

ولو شد رو  رون،یبود از چشمهاش غذا بزنه ب کینزد گهیربع که د هیبعد ... با سر رفت تو بشقابش  دوباره

 ... یصندل

 ...معرکه بود  ،یدستت طال خانوم! ترکمیاخ خدا دارم م-

 :خنده گفتم با

 نوش جونت-

 !شورمیهم م کنمیخودم هم جمع م... ها  یبه ظرفها دست نزن-

 ◌ٔ خنده... دست کش  شبندویبا پ ریفکرکن؟ ام! ظرف شستن؟ از محاالت بود رویام. مو به زور نگه داشتم خنده

 ! هیخال

 :کردو گفت ینیریاخم ش دنمینشست، باد صاف

 خنده داره مگه؟-

 . میظرفها رو جمع کرد گهیبا همد. نگفتم يزیهامو باال انداختمو چ شونه

 ... بهشون زل زده بود  یبا حالت داغون ریتلنبار شده بود و ام نکیرو س ظرفها

 :به دست گفتم شبندیپ

 خوبه؟ م،یشوریباهم م... بهشون نگاه نکن  ياونجور-

 :گفت يسمتمو جد برگشت

 ... شبندویبده من پ ام؟یظرفم در نم کهیاز پس دو ت یعنی-

 !باشه-

دقت  تیبا نها. و نگاهش کردم نتیدادم به کاب هیتک. تو گردنش و دستکش به دستش مشغول شد شبندیپ

 !اتم بشکافه  ◌ٔ هسته خواستیانگار م زد،یداشت ظرفها رو اب م

 خانوم؟ يستادیوا نجایا يتو کار ندار-
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 ه م معلوم نشه کش اومده از خند يرو دهنم گذاشتم تا لبها دستمو

 !ش هم از دست بدم قهیدق هی خوامینم نیهم ي، برا فتهیب یاتفاق نیبار همچ هی دیاخه در سال شا-

 ...  دیافتاد اما نخند نیچشمهاش چ گوشه

 ...صبرکن حاال ...  شهینوبت من هم م! نفس خانوم یبدجنس یلیخ-

 ... يزیچ هیاصال -

 ... ریاوردم و گرفتمش سمت ام نشویاز رو کانتر برداشتم و دورب لمویموبا

 .ثبت بشه دیبا یباشکوه نیبه ا يصحنه ا! شکار لحظه ها بکنم دیبا-

 !فکر عواقب کارِت هم بکنا! نسوزون نفس شیات-

 . نکردم و سه چهارتا عکس از جهات مختلف ازش گرفتم یتوجه

 !يافتاد لیخز و خ یلیخ یول...  ریشد ام ییچه عکسها ییخدا! ثبت شد-

که همه  دیکشیظرفها رو اب م انهیاونقدر ناش. دمیکه شستن ظرفها تموم بشه از دست حرکاتش خند یزمان ات

من هم اونقدر سوژه ش کردم که ... به غلط کردن افتاده بود  بایاخراش تقر گهید... شده بود  سیخ کلشیه

 ...و زبونمو براش دراوردم  رونیاز اشپزخانه زدم ب عیبرداشت سمتم که سر زیخ ریحرصش در اومد و با کف گ

** 

 :و گفتم ستادمیچهارچوب در بالکن ا تو

 ؟یبخواب يرینم-

 :زد و گفت گارشیپک به س هی

 ؟یبخواب يریتو چرا نم... نه -

دور دست اروم  يها ییبه روشنا رهیو خ دمیکش یقینفس عم. نشستم يریحص یبالکن شدمو رو صندل وارد

 :گفتم

 ادیخوابم نم-

 !مثل من-

 :له کرد و گفت يگاریتو جا س گارشویس

 سوال بپرسم ازت؟ هی-

 ...رخ اخموش سر دادم  میاز دوردست گرفتم و به سمت ن نگاهمو
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 بپرس-

لحن . براش سخته که حرفشو بزنه، ارنجشو رو زانوهاش گذاشت و موهاشو چنگ زد یلیکردم خ احساس

 ... دادیغم م يکالمش بو

 ورم سامانِمنظ... منظورم ...  یاون عوض-

 ... شیجمله بعد يتو دهنم برا ومدیشده بود و من قلبم داشت م نیسنگ نفسهاش

 کرد؟ تتیاذ یلیخ... خ -

 :گفتم یلرزون يباصدا...  لرزوندیهم تنمو م شیاداوری یحت

 قبل ازدواجـ يبرا... اون موضوع ... من که گفتم -

 !بدونم خوامیم-

 ...اخه -

 :انداختم که گفت نییسرمو پا! دمینگاهم کرد که ترس چنان

 که تو رو... جرئت کرد که  يچطور...  یچ ياون اتفاق افتاد؟ برا ياصال چطور... از اولش بگو -

 :حرص بلند شد و گفت با

 !از اولش بگو! بگو نفس-

 ؟یبدون يخوایم یمطمئن-

 !اره-

 .گفتم و شروع کردم یاروم ◌ٔ باشه

 یبعض.سخت بود اما گفتم... تمامشو براش گفتم ... شب تولدو  تا شیاز خواستگار. براش گفتم زویچ همه

دوباره  ياداوریبسته بود از  خیبدنم انگار ... از گفتنش  دیلرزیصدام م... که بگم  دمیکشیقسمتهاشو خجالت م

 ر،یام يبرا زایچ نیا دنیشن دونستمیو م! دست خودم نبود! دمیخندیم ختم،یریاشک م کردم،یبغض م. ش

هر لحظه امکان داره  کردمیاحساس م. که من ناموسش بودم، چقدر سخت بود اما تحمل کرد يشوهرم، مرد

 ينفسها يصدا. شده بود دیدستهاشو اونقدر محکم مشت کرده بود که سف. بترکه شیشونیرگ گردن و پ

بودم که اگر مطمئن  نویو ا ترسوندیم ،منوو حرص و خشم  رتیشدن دندونهاش رو هم از غ دیکل ش،یعصب

 !کشتشیروش بود قطعا م يهمون لحظه سامان جلو
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اروم  ستادمویپشت سرش ا. بلند شدم و به سمتش رفتم. میتموم شده بود و هردومون سکوت کرده بود حرفهام

به  دیچرخ ریسربه ز. بازوش گذاشتم و مجبورش کردم که برگرده به سمتم يدستمو رو! برنگشت. صداش زدم

 . طرفم

 ر؟یام-

 ! سیچشمهاش قرمز بود و گونه هاش خ. سرشو باال اورد ومار

 ! نهیبب ونیمردشو گر يزن سخته که چشمها هی يبرا چقدر

چشمهاشو ...دستمو تو دستش گرفت و به سمت لبهاش برد . گونه هاشو پاك کردم یِسیباال بردمو خ دستمو

 :و اروم گفت دیبست و کف دستمو بوس

 بهت سخت گذشت، نه؟ یلیخ-

-... 

 ...من . منو ببخش نفس-

 :رو لبهاش گذاشتم و گفتم انگشتمو

 . هم من یشیم تیهم خودت اذ. ریادامه ش نده ام-

 ... دمیزمزمه وارشو شن يصدا. ش گذاشته م نهیسرمو رو س. بغلم کرد یمیگرم و صم دویکش دستمو

 .کنمیجبران م-

خوب بود چون اونقدر اغوشش گرم و  یکیمن  يبود که برا یهر چ م،یچقدر تو همون حالت موند دونمینم

 :گفتم ییخوابالو يبا صدا...  شدیم نیدلچسب بود که چشمهام داشت سنگ

 ادیخوابم م-

 ...  خندهیکردم که داره م احساس

 ...خوابالو  ◌ٔ جقله-

 :خمار شده م نگاهش کردمو گفتم يبا چشمها. پر کاه رو دستهاش بلندم کرد نیو ع دیبوس موهامو

 ... نیبزارم زم ریام-

 :بالکنو با پاش بست و اروم گفت در

 جات بده مگه؟-

 :گفتم يدلخور با
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 ...گفته بودم که  ریام-

 :گفت رفتیکه راه م همونطور

 .خوابمیمن تو اتاق کارم م... نترس خانوم کوچولو -

 :و گفتم دمیکش يا ازهیخم.راحت شد المیخ

 .ریممنون ام-

 ...احساس کردم اروم زمزمه کرد . روم دیتخت درازم کرد و پتو رو کش يرو

 !باشم ينطوریفردا شب هم هم دوارمیام-

چشمهامو بستم و بعد ...  دمیفقط فردا شبو کامل شن گه،یم یبودم و واضح متوجه نشدم که چ يداریخوابو ب تو

 ...لبهاشو رو گونه م حس کردم  یگرم

 ...شدن پشت پلکم  کیخاموش کردن چراغ خواب و بعدتار يصدا

** 

شرکت  يبرا یتیموقع نیبار همچ هیهر چند وقت . همه بچه ها يبود،برا يروز پرکار و خسته کننده ا واقعا

 هیرو شب گهیکه همد میإتود زده بود نقدریکه ا یمن وهست! میکردیتراکتور کار م نهویهمه ع دیکه با ومدیم شیپ

 !میدیدیلوگو م

و  سوختینگه داشته بودم، چشمهام م نییگردنم خشک شده بود از بس سرمو پا کرد،یبند انگشتهام درد م بند

 يبه معنا یعنی. شدیاه از نهادم بلند م نیخونه زر میبر دیکه شب با کردمیهم فکر م یوقت کرد،یسرم درد م

 !بودم ریکلمه له و داغون و خسته و خوردو خم یواقع

 رفتمیهر موقع هم م! تو چشمهاش بود طنتین اون برق شاما کماکا. دیباریم یش خستگ افهیهم از ق ریام

 رونیب ومدمیگل انداخته از اتاقش م يبا لپها تیکه در نها گفتیم ییزایچ هیاتاقش که اتودها رو نشونش بدم 

سمتش اصال انگار نه  شدمیبراق م و زدمیهرچقدر هم که بهش تشر م! ادم ته خباثت بود به خدا نیا یعنی... 

 ...بزنم لهش کنم بچه پررو رو  خواستیدلم م! شدیتر م ریش... انگار 

 دونستمیم... بود که حرفهاشو ازبر شده بودم  دهیرس ییبه جا یعنی. زدیزنگ م اوردیم ریخانومم که وقت گ مامان

 ... بگه  خوادیم یچ زنهیبعد که زنگ م هیدو ثان

 ... میبگذر
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 هیو بعدش  سوندمیتو وان اب گرم خودمو خ یساعت مین هی. ..به سمت حموم  دمیخونه جه میدیکه رس بالفاصله

 ...گرفتم  یدوش حساب

 :که گفت دمیشن رویام يدر حمومو باز کردم صدا نکهیهم

 ...فکر کردم خوابت برده  گهید! چه عجب-

 :و گفت دیشد و اومد سمتم، لپمو محکم کش بلند

  امیبرام انتخاب کن تا ب..  شهیدست لباس مشت، مثل هم هی-

 :بچه ها سرمو به سمت راست کج کردم و گفتم مثل

 ...باشه -

مهمونش کردم که دستشو پشت گردنش  یپس گردن هی. دی،دادم دراومد از بس محکم کش دیلپمو کش دوباره

 :گفت زونیاو يو با لبها دیکش

 !بد... پوست سرم اومد نامرد -

 . دادم تو حموم و درو بستم هلش

پنکه از راست به چپ و از چپ  نیسرم ع... به همه لباسها انداختم  يم و نگاه موشکافانه الباسهارو باز کرد کمد

 زدیم دیو لباسهارو د رفتیبه راست م

و دستمال گردن  یمشک یبلند چهار خونه طوس نیدم پا و بلوز جذب است یطوس يِشلوار پارچه ا هیاخر  دست

  يو کت اسپرت سورمه ا یو بلوز طوس يهم شلوار کتان سورمه ا ریام يبرا... خودم  يبرا ينقره ا

 تیکردمشون و در نها یبا اتو مو لخت شالق... دمیسشوار کش... رو گذاشتم رو تخت و رفتم سراغ موهام  لباسها

 يبا ابروها نکهیمدل بودم چون هم ساده بود هم ا نیمن خودم عاشق ا. بستم یسرم دم اسب يتمام موهامو باال

 .داشت یم هماهنگ دهیشک

با لذت داره نگاهم  نهیحوله به تن و دست به س ریام دمیبه عقب که د دمیبلند شدمو چرخ شیارا زیپشت م از

 :با تعجب گفتم..  کنهیم

 تو؟ رونیب ياومد یک-

 :صورتم اروم گفت خیم نگاهش

 دونمینم-

 :گفتمحواسشو پرت کنم اشاره کردم به لباسهاش رو تخت و  نکهیخاطر ا به
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 ...م خوبه  قهیسل نیبب-

 !خوبه-

 :کالفه گفتم! به لباسها نگاه هم نکرد اصال

 ر؟یام-

 جانم؟-

 ... گهینگاه نکن د ينطوریا-

 ...سمتم  اومد

 ؟يچطور-

 .گهید ينطوریهم-

و از  ستادیپشت سرم ا...  نهییبه سمت ا دمیبهم برسه ازش فاصله گرفتم و چرخ نکهیقبل ا.  دیخند چشمهاش

 نگاهم کرد نهییا

 ...من  ریام-

 ...دورم حلقه کرد  دستهاشو

 ؟یتو چ-

 :گفتم اطیاحت با

 مگه نه؟...  میما با هم حرف زد-

 :گفت نهییبه صورتم تو ا رهیشو رو شونه م گذاشت و خ چونه

 زنمو نگاه نکنم؟  نکهیا ؟يدار یازم چه توقع-

 :گفت يکرد و جد یظینچ غل... نگاهش کردم  فقط

 ! شرمنده م گهیموردو د هی نیا-

 :گفت ظیغ با

 ...  کنمیهرچقدر که دلم بخواد نگاهت م-

 ...ابروشو باال داد  هی

 مفهومه؟ -

 :گوشم اورد و شمرده شمرده گفت کیلبهاشو نزد. نگفتم  يزیگرفتم و چ نییپا سرمو
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 !خود تو یحت...  رهیاز من بگ تونهیحقو نم نیکس، ا چیه کنمیم دیتاک... کس  چیه-

رفت  رونیکه لباسهاشو از رو تخت چنگ زد و از اتاق ب دمید نهییمژه هام تو ا ریاز ز. از دورم بازم کرد دستهاشو

... 

** 

هزار ... واال ... من هم لج کردم و محلش نکردم ! کلمه حرف زد هینه نگاهم کرد نه  نیزر ◌ٔ به خونه دنیرس تا

 يزیچ هی...  دونمینم نحالیاما با ا! امیکه صدبرابرشو براش م ادین فهایمن ق يبار هم بهش گفته بودم که برا

 چیوار هم دوستش داشتم اما هنوز ه وانهید... دوست داشتم  رویمن ام. دادیدلم بهش حق م ياون ته مه ها

مثل گذشته از سرو  نکهیازم داشت؟ ا یروز چه توقع هیگذشت  یخب ط...  گهینداشتم د! بهش نداشتم یکشش

کنم؟ اصال  شیو همراه ارمیکم ب زنهیکه ازش سر م یتو بغلش باشم؟ با حرکات قهیکولش باال برم؟ دم به دق

تو  زیفکر کرد همه چ... خونه خودم  امیدو روز ب نیگفتن که تو ا شونیا... گه یمامان خانومه د ریهمه ش تقص

 ...هه ...  شهیدوروز حل و فصل م نیا

 ...اومد  فونید افسانه از اشا يصدا

 ... داداش و نفسن  يوا-

 :شد و گفت کینزد فونیبا لبخند به ا ریام

 ... میبست خی... درو باز کن زلزله -

 ... دییبفرما...  دییبفرما... داداش  دیببخش يوا يا-

نگاهش کنم از کنارش رد شدم  نکهیبدون ا. درو باز نگه داشت تا من وارد بشم ریباز شد و ام یکیت يبا صدا در

دوشادوش هم به سمت در  نکهیا نیخودشو بهم رسوندو ح...  دمیبسته شدن درو از پشت سرم شن يصدا... 

 :اروم گفت میرفتیم يورود

 ؟يریگینم لیتحو ه؟یچ-

 !گرفتم ادیاز خودت -

 من؟-

 !نه، من-

 :گفت خونسرد

 .میگفتم اخه، من که پسر خوب-
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 !یــــلیخ-

 دستشو دور کمرم حلقه کرد  عیهم سر ریام.. به سمتمون اومد  یباز شد و افسانه با خوشحال يورود در

 ... دیخوش اومد... سالم -

 ...زدم و بغلش کردم  يلبخند. به سمت من اومد اول

 ...سالم افسانه جونِ خودم -

 زم؟یعز ینفس جون، خوب يخوش اومد یلیخ-

 ...مهربون بود  چقدر

  ؟يمن خوبم، شما چطور-

 :گفتم طنتیش با

 خوبه؟ یهمه چ-

 زد  یو چشمک دیخند زیر

 !یعـــــال-

 :که رو به افسانه گفت میبا تعجب بهش نگاه کرد. هردومونو بغل کرده بود ریام. میدیمن و افسانه بهم چسب هوی

 خانوم؟ یابج يریگینم لیتحو-

 :و گفت دیبوس رویگونه ام افسانه

 داداش  دیببخش-

 :و گفت دیبوس شویشونیهم پ ریام

 .تو هوا سرده  میبر...  ریدلِ ام زیسرت عز يفدا-

رفت کنارش  عیافسانه سر م،یکرد یعماد به سمتمون اومد و باهم سالم و احوالپرس. میوارد خونه شد گهیهمد با

 . دیموهاشو بوس يعماد هم با عشق نگاهش کرد و رو. و دستشو دور بازروش حلقه کرد ستادیا

 ... هر چهار نفرمون به سمتش بچرخه  ◌ٔ باعث شد کله نیزر يصدا

 دیخوش اومد-

 شیارا. سرش جمع کرده بود يبود و موهاشو باال دهیپوش یرنگ یبادمجون کیکت و دامن ش. شده بود بایز

 کردینگاه م ریبا لبخند به من و ام... عطرش محشر بود  يبو. بخش صورتش شده بود نتیهم ز يمحو یلیخ
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 يمادر. بود دهیروز مادرشو د 58بعد . صحنه نیا دنیدلم شاد شد از د. به سمتش پرواز کرد و بغلش کرد ریام... 

 :مادرش زد و گفت يبه موها يا ربوسهیام د،یبلعیتن پسرشو م ياالن داشت با تمام وجودش بو نیکه هم

 !مامانم؟ قربونت برم؟ یخوب-

 :د و گفتهم پر مهر نگاهش کر نیزر

 بد باشم؟ نمویبچه هامو بب شهیمگه م-

 :سمتش رفتمو گفتم به

 سالم -

 :به سمت من برگشت و گفت نیزر

 زمیعز يخوش اومد. سالم دخترم-

 :دستمو تو دستش گرفت و گفت. میکرد یو روبوس میرو بغل کرد گهیهمد

 با اومدنت يخوشحالم کرد... عروسم  يخوش اومد-

 :زدمو گفتم یگرم لبخند

 من هم خوشحالم -

 :از پشت سرم بلند گفت افسانه

 ؟یکنیتعارفمون نم...  مایمامان جون؟ ما خسته شد-

 :افتاده باشه، رو به من گفت ادشیانگار که تازه  نیزر

 ... دییبفرما... مادر، حواس ندارم که  دیإوا ببخش-

 :گفت عیسر نیزر. خودش بردو با دیکه افسانه اومد کنارمو دستمو کش میشد ییرایوارد سالن پذ باهم

 افسانه؟ يریکجا م-

 .امیاالن م-

 :که افسانه گفت میشد ریوارد اتاق ام باهم

 .یراحت باش يلباس دار ضیکه اگه تعو نجایاوردمت ا-

 .ممنون-

 :گفت یدونیو با لحن چاله م دیکش یمانتو شالمو در اوردم که افسانه سوت عیسر

  گهید لتهیذل میکه داداش نهیهم يبرا! فهیضع يشد يا کهیچه ت-
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 :خنده و گفتم ریزدم ز یلحنش پق از

 گه؟ید یکنیصحبت م یشکل نیبا عماد هم هم-

 :زدو گفت یبرق چشمهاش

 !کنمیبا عماد به روِش خودم صحبت م. نه يوا-

 :گفتم ستادمویا يقد نهییا يجلو

 ؟یکنیش م چارهیکه باهاش ب هیمنظورت همون لحن. اهان-

 :تو گف دیخند طونیش

 .ها هیما نیتو هم يزیچ هی-

 :و گفتم دمیبه موهام کش یدست

 خوبم افسانه؟-

 :شصت و اشاره شو بهم چسبوند و گفت انگشت

 !یعال-

 رفت و کنار شوهرش نشست، چقدر بالست؟ عیسر. میرفت رونیاز اتاق ب باهم

 ..به کنارش اشاره زد و لب زد  دنمیبا د ریام

 نجایا ایب-

 . دستشو از پشتم رد کرد و رو لبه مبل گذاشت. کنارش نشستم ریبه ز سر

... ریام يبگو بخند، توجه ها وه،یو م يخوردن چا... تعارفات معمول . شروع شد هایو احوالپرس یمعمول يحرفها

سر به سر ...  کنهیم يمادر و خواهر و شوهر خواهرش ظاهر ساز يکامال هم مشخصه که هنوز دلخوره اما جلو

 ... کنهیخانومشو م يو عماد طرفدار ذارهیه مافسان

 !مادر؟ ینفس جان، ساکت-

 من جواب داد  يبه جا ریام. جمع ساکت شد هوی

 .بود اخه ادیز یلیخسته ست، امروز کار شرکت خ-

 .داداش گهید یکنیم يریخب تو هم سخت گ-

 : داد و با خنده گفت هیبه مبل تک ریام

 .خب میداشت ادیمگه دست منه زلزله؟ سفارش ز-
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 مگه نه نفس جون؟. یکشیباشه تو رس همکارهاتو م ادیسفارش هم ز...  یداداش شناسمتیمن که م گهید-

 :تمام گفتم یبدجنس با

 !دشیشناسیبگم واال؟ شما بهتر م یچ-

 :گفت جانیبا ه افسانه

 !دونمیاقا داداش؟ من بزرگت کردم، م يدید-

 ...کرد و ادامه داد شتریکالمشو ب انجیافسانه ه. دیتکون داد و خند يسر ریام

افسانه خوب درستو بخون  گفتیامتحان داشتم بهم م یمدرسه، وقت رفتمیبه خدا نفس جون اونموقع ها که م-

 نیا نیع ششیپ رفتمیخب؟ بعد که کتاب به دست م خوندمیم شستمیمن هم م. پرسمیکه بعدش ازت م

حاال همه رو . اول بخون ازبرو  گفتیم نداختمایجا م) واو( هیبعد اگه . دیرسیازم درس م کردوینگاهم م رغضبایم

 !خوندمیو دوباره از اول همه رو م رفتمیبود که من هم م نجایهم ا شیجالب... بلد بودما 

 :حق به جانب گفت ریام. کردیم فیبامزه تعر یلیخ. م گرفته بود خنده

 !خانوم یابج يشدیگرد ممتاز کالستون نمکه هر سال شا کردمینم يریخب اگه اونجور سخت گ-

 .داداش يبدجنس بود یلیخ-

 :به من دوباره گفت رو

 ! بود فقط دنشیپرس یوضع شفاه نیحاال ا -

 :کباب باد بزنه تکون داد و گفت نکهیمثل ا دستشو

من بدبختم مثل  دادینود درصد سواال رو خارج از کتاب م! یچیه گهیکه د گرفتیم یازم امتحان کتب یوقت-

بعد که ! از کجاش دراورده؟ نارویا کردمیفکر م یو با خودم ه کردمیساعت فقط سواالرو نگاه م هیاُسکوال تا  نیا

 رفتمویبعد دوباره من م! يدرست نخوند وت! چرا هست گفتیم ست،یسواال تو کتاب ن نیا یداداش گفتمیبهش م

 ... گمیبه خدا راست م! خوندمیاز اول کتابمو م

 . گرفتیپوست م اریتمام داشت خ يبا خونسرد ریاما ام. دندیخندیهم م نیعمادو زر... خنده  ریز زدم

 گم؟یمامان دروغ م... مامان شاهد  ناهایا-

 :دهنش گرفتو گفت يدستشو جلو نیزر

 . دخترم گهیهم نگران درس و مشقت بود د ریخب ام یول. یگیتو راست م. نه مادر-

 :و گفت دیخند افسانه
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 !مامانِ پسر دوست يا-

مثل ادم غذا  هیبق يبه خودم فشار اوردم که جلو یلیبادمجانش معرکه بود و من خ مهیق. بود يفوق العاده ا شام

 هیروح! شاد بودنش نهمهیبه ا خوردمیو من قبطه م شدیلحظه هم قطع نم هیافسانه  جانیپر ه يصدا! بخورم

... اما افسانه  شنومیخنده بلندشو م ياکم صد یلیخ... مغرور و اخمو ! ریبرعکسش ام... ش مثل بچه ها بود 

 ... ارزه  یم ایخودش به دن نیگاه همن و ا هیاما تک... خواهرو برادر  نیدوقطب مخالفن ا

 :گفتم کرد،یکه با حسرت به عکس نگاه م نیعکس از صفحه البومو رو به زر نیکردم رو اخر زوم

 ... پدرشه  هیشب یلیافسانه خ-

 :زد و گفت یلبخند تلخ نیزر

 ...شباهت بود  نیاره دخترم، پدرش هم عاشق ا-

 :و گفت دیکش یپر حسرت نفس

 ... ذاشتیکاش تنهامون نم يا-

  امرزتشونیخدا ب-

 .دخترم امرزهیخدا پدرتو ب-

 ...جمله  نیگرفت از ا دلم

 .ممنون-

بگه، نگاهش  يزیچ خوادیاحساس کردم م. گاهش کردمن يبا لبخند محو. گذاشتم یعسل يبستم و رو البومو

 ...شدم و دستمو رو دستش گذاشتم  کتریبهش نزد. شده بود نیغمگ یلیخ

 ... دیزیتو خودتون نر...  دیبگ-

 :شد به روبروش و گفت رهیخ نگاهش

 بگم؟ یچ... بگم مادر؟  یچ-

 :گفت یمکث طوالن هیبعد ...  دمیاشکو تو چشمهاش د برق

... نکرد  تیشکا چوقتی، ه اوردیخم به ابرو ن چوقتیه... بودم  دهیکاش زودتر فهم گمیباخودم م شهیهم-

حاال که از ...  یه...  یه...  یه... غافل شده بودم  میاونقدر خودمو غرق بچه هام کرده بودم که از مرد زندگ

باال  هیاشه، مردم باشه، عشقم باشه، ساب گاهم هیکه تک ستیدارم و ن اجیچقدر بهش احت فهممیم... دستش دادم 

 ... رید یلیخ...  دمیفهم رید... سرم باشه 
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سکوتش هم باعث شد که هنوز هم که هنوزه  نیسکوت کرد، هم... داره  اجیکه چقدر بهم احت دمیفهم رید

 !تنها گذاشت ییعذاب وجدان داشته باشم ، اونقدر سکوت کرد که اخرش هم رفت و منو با تنها

 :اشکهاشو پاك کرد و گفت مارو

 ...چقدر زود گذشت -

 :رو شونه اش گداشتم و اروم گفتم دستمو

 ...مادرجون  دینکن تیخودتونو اذ نقدریا-

 ؟یاما من چ...کنارش بود  شهیهم دونست،یخوشبحال افسانه که قدرشو م -

 :با افسوس تکون داد و گفت سرشو

 ببخش دخترم ،تو رو هم ناراحت کردم با حرفهام-

 :زدم و گفتم یگرم لبخند

... بده  مونیدلدار... نفر حرفهامونو بشنوه  هیکه  میدار اجیاحت ییوقتا هیهمه ما ادمها  ست،ین نطوریاصال ا-

 . میشیروحمون اروم م ينطوریا

 :دادو گفت یفیفشار خف دستمو

اونطور بهت زخم زبون  ومدیدلم م يچطور گمیبا خودم م کنمیگذشته فکر مکه به  ییوقتا هی. ممنون دخترم -

 ...حاللم کن مادر ! بزنم و دلتو بشکنم؟

االن هم ...  رفتیم ادمیاما بعدش از  شدمیمادر جون؟ من اون لحظه ناراحت م دیگیکه م هیحرفا چ نیاخه ا-

 .گمیاز ته قلبم دارم بهتون م دیکنباور . کنمیوقته که به اون روزا و به اون حرفا فکر نم یلیخ

 :برق زد و گفت یاز خوشحال چشمهاش

 ... یخوشبخت باش شهیهم.. از بس روحت بزرگه، انشاا-

 ... دایمادر شوهر و عروس خوب باهم خلوت کرد-

 :کنارم نشست و گفت. شدیم کیکه داشت بهمون نزد میدیچرخ ریدو به سمت ام هر

 بهم؟ دیگفتیم یچ-

 :گفت يبا اخم بامزه ا نیزر

 ...من و عروسم  نیبود ب يزیچ هی ؟ياریسر در ب یاز همه چ دیمگه تو با-

 ...بدونم  خوامیخوب من هم م-
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 :گفت شدیالبوم به دست از کنارمون بلند م نکهیا نیح

 !خودیب-

 :گفت عیسر ریکه تنهامون گذاشت ام نیزر

 نفس؟ گفتیم یچ یلیخدا وک-

 :نازك کردم و گفتم یچشم پشت

 ...رازه  هی-

 :خم شد سمتم و زمزمه وار گفت یکم

 اره؟-

 :گفتم طونیش

 ! اره-

 ...نگاهش  یرگیدوباره من موندمو خ و

** 

اشکمو پاك کردمو به زور . بودم که از چشمهام اشک اومده بود دهیمزخرف افسانه خند ياز دست حرفها نقدریا

 :رو بهش گفتم

 ؟یدونیاخه تو از کجا م. ..خدا نکشتت دختر -

 :گفت جانیبا ه میرفتیبه سمت در م نکهیا نیح

تازه از ...  ییفکر کن؟ اول صبح ، ناشتا، رو پل هوا... بودا  يصحنه ا هیاصال ... جون نفس  دمیخودم د-

ادم  اخه... خاك تو گورا ...  دنیبعد دوباره بهم چسب دنیلحظه از هم جدا شدن و خند هیکنارشون که گذشتم 

 گم؟یم دب شیینفس؟ نه خدا گمیبد م ترکونه؟یاول صبح، صبحانه نخورده الو م

 ...از خنده  دیکش ریت فکم

 بگم اخه؟  یچ-

 :زدم به شونه شو گفتم یکی...  دمیپک گهیگفت که من د يزیکرد و چ کیبه گوشم نزد سرشو

 !وونهید يحالمو بهم زد... اه -

 :و افسانه هم گفت دیسررس ریکنه که ام فیتعر گهید یچ هی خواست

 کنمیم فیبعد برات تعر... باحال بود یلیخ یکینیا... شد نفس  فیح-
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 :کتشو درست کردو گفت قهی ریام

 خانومم؟ میبر-

 .میبر-

 :رو به خودش فشرد و گفت افسانه

 واقعا؟ یشیدختر اخه؟ خسته نم يدار يچقدر تو انرژ-

 رو داره خان داداش؟ یخستگ ◌ٔ حوصله یک-

 :و گفت دیموهاشو بوس يرو ریام

  یگلِ خودم یابج-

 . شدند کیو عماد هم بهمون نزد نیزر

 !خان ریام برمتیدفعه بعد حتما م-

 :زد رو شونه عماد و گفت ریام

 !داداشِ من ستین بیارزو بر جوانان ع-

 :شدمو گفتم کینزد نیمن هم به زر! خوندن يرفتند تو کار کُر ریو ام عماد

 .مادر جون دیدیزحمت کش یلیخ. تونیو شام عال ییرایممنون از پذ-

 ...با اومدنتون  دیخوشحالم کرد ه؟یحرفا چ نیا-

 :به سمتش اومد و گفت ریام

 د؟یدیم یخب مامان جونم، اجازه مرخص-

 نجایا دییایبه بعد زود به زود ب نیاز ا نکهیبه شرط ا-

 :دوتا دستهاشو رو چشمهاش گذاشت و گفت ریام

 ...بانو  دیاریب فیو تشر دیما رو منور کن رانهیشما هم کلبه حق.. .چشم  يبه رو-

کالس باال حرف  نقدریا گهی، د ایکلمه بگو ب هی...  کنهیمن لفظ قلم هم صحبت م يحاال چه برا...اُه،اُه ،اُه -

 ...زدن نداره که 

** 
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 نیدود و بنز يبو ومد،یبدم م نیاز پمپ بنز شهیهم. مدارکش گذاشت فیو تو ک نیشدو کارت بنز نیماش سوار

 يتو فضا یقیموس يصدا هیکه روشن کرد بعد چند ثان نویماش. رمیسر درد بگ شدیو باعث م کردیحالمو بد م

 ... دیچیپ نیماش

 ...  دادیروح نواز بود و انگار بهم ارامش م انوشیپ ياوا. گوش دادم یقیبستمو به موس چشمهامو

 ... دیهمه ارامشم پر ریاهنگ بودم که با جمله ام غرق

 ! میاریرو م یکه خونه مامانت جا گذاشت یلیوسا میریفردا باهم م-

 ! دنیخودمو زدم به نشن! شد دوباره شروع

 ...با شمام نفس -

-... 

 ...نفس با تو بدما-

 :بسته گفتم چشم

 .میکنیباشه بعد راجع بهش صحبت م...  ریبه خدا حوصله ندارم ام-

 ...اتفاقا االن وقتشه -

 !ریام-

 ...سمتش  دمیباز کردم و چرخ چشمهامو

 ، بهت نگفته بودم؟ تونمیمن فعال نم-

 ...اخم زل زده بود به جاده  با

 ...خونه بعدش امیدو روزو م نیبهت گفتم، نگفتم؟ نگفتم ا شیمن که دو روز پ-

 خونه مامانت؟ اره؟ يگردیالبد برم ؟یبعدش چ-

 ؟یکنیدرك متو اصال منو -

 کنم؟یتماشا م هاتویو بچه باز نمیشیم يکرد الیخ ؟یتو چ-

 ..کرد  ادتریز سرعتشو

 !کنمیمسخره رو تموم م يباز نیفردا هم ا نیهم! زارمینم گهید...  زارمینم! نه نفس خانوم-

 :گفتم تیسر جام و با جد نشستم

 .رمیبگ میخونه مامان تا سر فرصت تصم گردمیمن فردا برم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ٢٩٥ 

 ؟یک یعنی یسر فرصت جنابعال دیبگ شهیاونوقت م... سرفرصت؟ ... هه -

 !تا هر وقت که دلم بخواد-

 ... نگاه برنده شو حس کردم  ینیسنگ

 که هر وقت دلت بخواد، اره؟-

 !اره-

 ..و فرمونو تو دستش فشار داد  رونیشو شوت کرد ب یعصب نفس

مدت فقط به تو سخت گذشت؟ اره؟  نیا یکنیم الیخ! دادماما تاوانشم ! کردم، قبول یغلط هی...  یلعنت من

 ..خورده هیفقط ... خورده  هیمن خوش بودم؟ بدون تو؟ بدون زنم؟ اگه  يکرد الیخ

 دمیحرفش پر نیب

 ر،یام يکه من داشته باشم؟ تو روح منو داغون کرد یانصاف داشتم؟ مگه تو انصاف داشت ؟یخورده چ هی-

 ؟یفهمیم

 ...شد  داشیدوباره پ یلعنت بغض

 ر؟یاعتماد کنم ام يچطور ؟یدوباره کارتو تکرار نکن گهیمدت د هیاز کجا معلوم اگه برگردم -

 تا ثابت کنم؟  يتو به من فرصت داد-

 :چرخوندم و با بغض گفت شهیبه سمت ش رومو

 فرصت؟-

با  یکنیم م وونهید! بوده نیسالحت هم شهیدوباره؟ هم یکن هیگر يخواینکنه م لرزه؟یاالن چرا داره صدات م-

 ! یلعنت یکنیم م وونهید ؟یفهمیت نفس، م هیگر

 !کنمینم هینترس گر-

 ...که با حرص گفت  دمیشو شن زمزمه

 ...ش حساسم و  هیمن رو گر دونهیم-

 !نداد و زد رو فرمون ادامه

...  دیدریداشت گلومو م...  رمیبگ مویبغض لعنت يسکوت شد و من در تالش بودم جلو نمونیب يا قهیدو دق یکی

 ... دیداغم رو گونه م غلت يشد و اشک ها روزیاخرش هم پ

 ...کرد  شتریکه شدت اشکهامو ب شیعصبان ينگاهشو احساس کردم و صدا ینیهم سنگ باز
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 که دوباره؟ يکرد هیشد پس؟ گر یچ-

-... 

 ...نفس  -

 :گفتم خسته

 کنمیخواهش م...  ریبسه ام-

 ...شد  ترسناك صداش

 !باشه-

لحظه  هیبست که از صداش  نویشد، چنان در ماش ادهیپ نیو با حرص از ماش ابونویکنار خ دیکش نویماش انهیناش

 ...چشمهامو محکم رو هم فشار دادم 

 ... چنگ زده بود تو موهاش  انهیوحش زدویم قدم

... دروغ چرا؟ جرئت نداشتم نه نگاهش کنم نه باهاش حرف بزنم ... خورده که گذشت و اروم شد، برگشت  هی

 ! سکوت کردم

 يزیمنتظر باشم که چ نکهیبدون ا. با خشونت چرخوندو درو باز کرد دویکل. بود یکارهاش با حرص و عصب همه

 .اتاق شدم یو بعد راه یکفشهامو از پام کندمو گذاشتم تو جاکفش. بگه وارد خونه شدم

از دوطرف  انهیمانتومو با دو تا دستهام گرفتم و ناش قهیتر از  نییپا! و انداختم رو تخت دمیاز سرم کش شالمو

کرد، دوباره مانتو رو از دو طرف  ریسر دکمه اخر گ...  شدیتق تق باز م يدکمه ها پشت سرهم با صدا دم،یکش

 ...مانتو رو از تنم در اوردم  یشدمو همون شکل الیخ یم، پس بحوصله نداشت... اما باز نشد  دمیکش

ذهنم پخش و پال  کردم،یبه لباسها نگاه م یگنگ تیحواس به سمت کمد لباسها رفتم و بازش کردم، با نها یب

نگاهش کردم و اصال حواسم نبود که  دمویکش رونیب شویکیسه تا لباس خوابم  نیاز ب! دمیدیو نم دمیدیم... بود 

 ... دوسش داره و  یلیخ ریکه ام هیکه دستمه همون ینیا

و چشمهام  دادمیکه ماساژ م نطوریهم... رها کردم و با دستهام پوست سرمو ماساژ دادم  پسیاز بند کل موهامو

 ...رفتم که  نهییبسته بود به سمت ا مهین

 ...ـینفس چا گمیم-

 ...چرخوندم سمتشو چشمهامو اروم باز کردم  سرمو
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سرمو ! تعجب کردم...  دیچرخینگاهش رو کل بدنم م! باز زل زده بود بهم مهیخشکش زده بود و با دهن ن ریام

 يزیچ نیسرمو گرفتم باال و اول عیسر! تنم دمیقرمزو کش یوجب میلباس ن هی... بـــــله  دمید نوییاروم گرفتم پا

! همون لحظه به غلط کردن افتادم...  شدیم نییباال پا جانیبود که از شدت ه ریام نهیکه چشمم بهش خورد س

و پر از خواستن  فتهینگاه ش نیقرار با ا یتشنه و ب يچشمها نیمن با ا...  دمینگاهمو اروم به سمت صورتش کش

مشت شدن ... قورت دادن اب دهنش ... ستاره بارون تو چشمهاش  نیا ؟ینفسهاشو چ ياالن چه کنم؟ صدا

 کردم؟ کاریچمن ...  اقشیاشت... دستش 

 !تونستمیواقعا نم! تونستمینم... نه  ایخدا... جاش کنده شد و اروم به سمتم اومد  از

 ... عقب  رفتمیمن م... جلو  ومدیم

 کردینگاهم م رهیخ رهیهنوز خ...  واریدادم به د هیتک...  هیچ نمیالزم نبود برگردم بب... سفت  زیچ هیخورد به  پام

 ... کردمیباترس بهش نگاه م... داد  هیسرم گذاشتو بهشون تک يدستهاشو باال د،یبهم رس... 

 ...ریام-

 :گفت یبم و اروم يبا صدا... کرد  ادتریداغش ترسمو ز يها نفس

 ؟یچ یعنی...  یدونیم...  يروز دور 58 -

 !ازیپر از ن ریتفاوت که نگاه من ترسو بود اما نگاه ام نیدر نوسان بود اما با ا گهیهمد يچشمها نیب نگاهمون

 ؟یچ یعنی... نداشتنت ... حس نکردنت ...  دنتیروز ند 58 یدونیم-

 ... کرد  کینزد صورتشو

 ... یول زدمیو صدات م يخونه ا کردمیو فکر م شدمیروز صبحها که بلند م 58 یدونیم-

 :کج کرد و پر حرارت گفت یسرشو کم! کردم بغض

 یزدن دزدک دید... جواب  یب يتماسها... انتطار ... سکوت ...  يدور...  ییتنها... توهم ...  الیخ... روز فکر  58-

 هی يقرارت برا یدل دل کردن قلب ب... نگاهش  هی يله له زدن دلت برا... کوچه  يزنت از پشت شمشادها

 ... وجودش یگرم يبرا... غرغرهاش  يبرا... اخمش  يبرا یخنده ش ، حت

 ...د چسبون میشونیاروم به پ شویشونیپ

 ...جون کندم تو نبودت ... نابود شدم با رفتنت ! سخت بود-

 :زمزمه وار گفت... چشمهامو بستم . به سمت گوشم برد سرشو

 !جون گرفتم با برگشتنت -
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 ... ریام-

 ... دینفس کش قیتو موهام فرو کرد و عم سرشو

 ... ریجون ام-

 :گفتم یداغون يو با صدا ختمیتوانمو تو صدام ر تمام

 !رونیب... رو ب-

 :ابروهاشو باال داد و گفت... و بهم زل زد  دیسرشو عقب کش... رو کمرم حس کردم  دستش

 !تونمینم-

 :ش که عرق کرده بود گذاشتم و ملتمس گفتم نهیرو س دستمو

 !رونیبرو ب کنمیخواهش م-

 ... جدام کرد و دستهاشو محکم دور بدنم قفل کرد  واریاز د هوی

 !بخوابم خوامینرفته که؟ من هم م ادتی... اتاق منم هست  نجایا-

 ...امشبو  هی-

 :به کمرم اورد و گفت يفشار

 ؟یامشبو چ هی-

 :گفتم یلرزون يلباسشو گرفتمو با صدا قهی

 !يتو قول داد ریام-

 ... صورتش برد  کیدست کرد تو موهامو صورتمو نزد... شد  یعصب لحنش

 ؟یفهمیم...  یلعنت یتو زن من-

 ! خواستم جوابشو بدم صورتشو جلو اورد و دهنمو به روش خودش بست تا

با دستم شونه هاشو هل دادم ! خواستمینم نویو من ا...  دیلرزیبدنش م... اما براش مهم نبود ... نکردم  شیهمراه

نفس . زدینفس نفس م... عقب و به صورت ملتهبش نگاه کردم  دمیکم خودمو کش هیعقب، از رو نرفت، به زور 

 :گفتم يخفه ا يسرمو به چپ و راست تکون دادم و با صدا... م حبس شد  نهیتو س

 ...نه -

 ...شد  ریقطره اشک سمج از چشمهام سراز هیش  نهیقرار گرفتن سرم رو س با

 ... تونمیبه خدا نم ریام-
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  کردینوازش م موهامو

 ؟يشنویم ریام-

 ...ش و صدامو بردم باال  نهیمشت زدم به س با

 !یبا توام لعنت-

 !نفس زارمینم...  يفردا برگرد زارمیمن نم-

 دهیدر مویاشک يسرمو با خشونت بلند کردمو چشمها... نشدم  الیخ یرو ب يهم لجباز تیتو اون موقع یحت

 ...کردم سمتش 

 ...تو  یول... به حال خودم باشم  يدو روزو بزار نیمن ازت خواستم ا-

 یِچشمهامو تنگ کردم و با گستاخ...  اوردمشیبه زبونم م دیرو که نبا یبودم که زدم اون حرف یعصبان نقدراو

 :تمام گفتم

 !از برگشتنم مونمیپش-

عکس العمل  هیمنتظر . دستمو رو دهنم گذاشتم و الل شدم! متوجه حرف ناجورم شدم هیعرض دو سه ثان در

 ! بگم؟ گند زده بودم با حرفم یچ دونستمینم...  دمیکشیسخت نفس م! ترسناك ازش بودم

 ... که باال اورد چشمهامو بستم  دستشو

با دستم مالفه رو ... شد  نیبدنم سنگ... بدنم  ریمالفه ز یکردم و بعد حس خنک یچند لحظه احساس سبک بعد

 بشه؟  خواستیم یامشب چ ایخدا... چنگ زدم 

 ... بسته به صداش گوش کردم  چشم

 !نداره يسود یونمیپش-

 ... ختمیصدام التماس ر تو

 فمـیچرا نم تونم،یبه خدا نم ریام-

 ...رو لبم قرار گرفت  انگشتش

 ! شششیه-

 ... واقعا هم نبود ! نبود يراه فرار چیه

 ...شدم  مشیتسل
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هم  لحظه هی یمشتاقش حت يتو چشمها! تقال نکردم! نکردم شیهمراه! التماس نکردم گهید! نکردم هیگر گهید

 ! نگاه نکردم

 ...  یخال...  یته... روح  یب! سرد سرد... نداشتم  یحس چیه

 *** 

 میافتاد تازه دوزار میچشمم که به عکس قاب شده عروس! درك کنم تمویتا موقع دیطول کش يا هیچند ثان هی

 !افتاد که من خونه خودمون و تو اتاق خوابمونم

 !نبود ریبود، ام یخال... از رو صورتم کنار زدم و به بغل دستم نگاه کردم  موهامو

 ویچ... نداشتم  نهییخودم تو ا دنیبه د یلیم چیه... و بلند شدم  دمیپتو رو از رو بدنم کنار کش یکرخت با

 ...  ومدیاز خودم بدم م! صورت خوشگلمو؟ اصال برام مهم نبود نم؟یبب خواستمیم

 نیبار هم همچ هی نمیبیم کنمیالبته فکر که م! شب عمرم نیمزخرف تر... فکر کنم  شبیدبه  خواستمینم

اما ! ياریتو اوج هوش نباریاومد سراغم اما ا یتو اوج مست ریتفاوت که دفعه قبل ام نیبا ا... برام افتاد  یاتفاق

 ... هردوبارش با زور و اجبار 

 تونستمیم دهیند. دمیکش رونیبه دست صورتم زدم و مانتو شلوارمو از کمد ب یاب...  دمیدرد لباسهامو پوش با

 ! مرده ها شده هیم شب افهیحدس بزنم که ق

 ...  رونیبه دست از اتاق زدم ب فیک

فکر کرده من : لب گفتم ریزدم و ز يپوزخند! شده دهیرو کانتر چ یصبحانه مفصل زیکه م دمیکمال تعجب د در

 !فتهیاب دهنم راه ب زایچ نیا دنیبچه م که با د

! دیخدا بده کل...  فمیبردم تو ک دیکردن کل دایپ يدستمو برا... و متوجه شدم که قفله  دمیکش نییدرو پا رهیدستگ

 :گفتم تیبا عصبان...  کردمیم دایکمتر پ گشتمیم یهر چ

 ...جا گذاشته بودم که  نیمن هم ؟یچ یعنی-

 ! وارفتم... و با دقت گشتم  ختمیر رونیب اتشویهمه محوت... برعکس کردم  فمویو ک نیرو زم نمشستم

 ...نبود  دمیکل

 ... حرکت موندم  یتو قفل ب دیچرخش کل يصدا دنیببرم اما با شن ورشیشدم که به سمت اتاق خواب  زیخ مین

 !درو پشت سرش قفل کرد.وارد شد یبا دوتا نون سنگگ خاشخاش ریام

 :زد و گفت يه گشادلبخند گل دنمید با
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 ... یخانوم ریصبح بخ-

کف پارکت،  فمیپخش شده ک لیچشمهاش اروم از رو صورتم سر خورد رو وسا...  کردمیفقط نگاهش م من

افتاده باشه به  یبعد انگار نه انگار که اتفاق... به من انداخت  یمژه هاش دوباره نگاه ریلبهاشو جمع کرد و از ز

 :سمت اشپزخونه رفت و گفت

 پاشو نفس خانوم... تو رگ  میتا نونش داغه صبحانه رو بزن ایب-

 ... ستادمیکانتر ا نطرفیشدم و روبروش ا بلند

 !ستین دمیکل-

 ...دستهامو مشت کردم ... داورد  نتیاز کاب وانیتفاوت به حرف من دو تا ل یب

 !ستین دمیگفتم کل-

 ... ختیریم ییبود و داشت چابه من  پشتش

 اول صبحانه -

 ... خورمیصبحانه نم-

ته ...  لکشیر یلیخ...  یرو سمتم گذاشت و خودش هم نشست رو صندل ییچا يوانهایاز ل یکیسمتم،  دیچرخ

 ...و مشغول همزدنش شد  ختیشکر ر شییتو چا! حرف زدم واریانگار که با د...  یالیخ یب

 ...  نیرو کانتره بردارمو بکوبم زم یهر چ خواستیدلم م یعنی! در اومده بود حرصم

 ...گشتم نبود  یاما االن هر چ زارم،یم فمیتو ک دمویکل شهیمن هم-

 :دستمو دراز کردم سمتش و طلبکارانه گفتم...  دینون کند و روش کره مال کهیت هی

 ... دویبده من کل-

 ...دهنش گره زده به هم و نگاهم کرد  يرو گذاشت تو دهنش و دستهاشو جلو لقمه

 ؟يخوایم یواس چ-

 !برم خوامیم-

 .. و بعد  ییقلپ چا هی

 ؟يدار دیبه کل اجیرفتن احت يبرا-

 !دارم؟ دیبه کل یاجیبرم، پس چه احت خوامیمن که م... ها  گهیم راست
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 نکمیخورد و باعث شد قاب ع نیپخش شده م رو زم لیپام به وسا... کانتر فاصله گرفتمو و به سمت در رفتم  از

 !ندادم تیاهم...  یمحکم بخوره به جا کفش

سرمو به در چسبوندم و . بودم و کالفه یعصبان! قفل بود... سه باره ... دوباره ...  نییپا دمیدرو کش رهیدستگ

 :گفتم يبالحن خسته ا

 .قفله-

 !دونمیم-

 !ومدیداشت اشکم در م گهید

 چرا قفله؟-

 !گمیچون من م-

 :از در فاصله گرفتم و گفتم. گرفت حرصم

 !درو باز کن ایب-

-... 

 !ریبا توام ام-

-... 

 :گفتم یو عصب نهیبه س دست

 ؟ هیچ ایمسخره باز نیهدفت از ا-

-... 

 ؟يشنویم! در قفله-

 :تفاوت گفت یاز دهنش فاصله داد و ب وانشویل

 !به درك-

 ...بود  فکم رو هم قفل شده...  ومدیخونم در نم يزدیم کارد

 .صبحانه تو بخور ایبرو لباسهاتو عوض کن و ب-

 :شمرده گفتم شمرده

 !برم...  خوامیم... فقط ... من -
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بهم گره زده  وانیانگشت اشاره و شصتش محکم دور دسته ل...  دیکوبوند رو کانتر، از صداش پلکم پر وانشویل

 :بود گفت نییهمونطور که سرش پا... بود 

 !برو لباسهاتو عوض کن-

 بـ خوامیگفتم که م خوام،ینم-

 !به سمتم انداخت که صدامو گم کردم یسرشو باال اورد و چنان نگاه عیسر

 !جمله تو تکرار کن گهیبار د هی ،يجرئت دار-

 :گفت گمینم یچیکه ه دید... دهنمو قورت دادم از طرز نگاه کردنش  اب

 ...نفس  گمیم یچ نیخوب گوش کن بب-

 ...داد و خم شد به سمت من  هیدستهاشو به کانتر تک. شد بلند

 نه؟ ای يدیفهم! یترك کن مونویخونه زندگ يحق ندار کنمیم دیتا ک ،يحق ندار گهیاز امروز به بعد د -

دلت خواست بارم  یدلت خواست و هر حرف يبسه هرکار... بهت نگفتم  یچیروز کوتاه اومدم و ه 58 بسه

 یاونقدر ب يکرد الیخ ؟يو فرداش بر یدو روز بمون ه؟یخاله باز یزندگ يکرد الیخ! اوردمینخم به ابرو  يکرد

 !تموم شد گهید! منه نفس خانو اد؟یدرن کمیتماشا کنم و ج اتویبچه باز نیا نمیکه بش رتمیغ

 ... ستادیدور زد و اومد روبروم ا کانترو

دلت  ؟یبخواب شمیپ ؟ینیبش شمیپ ؟یباهام حرف بزن يدوست ندار اد؟یازم بدت م ؟ینیمنو بب خوادیدلت نم-

 نهارویهمه ا! باشه ؟يزاریاز صدام ب خوره؟یحالت بهم م ختمیاز ر ؟یباهام چشم تو چشم ش قهیدم به دق خوادینم

 !نه تویتحمل کنم اما دور تونمیم

 : ارومتر شد لحنش

اگه تو  یحت ،یخونه تو باش امیهر وقت م خوامیم! حضور داشته باش نفس... خونه  نیتو هم...  نجایهم... بمون-

بزار وجودتو تو خونه ... باش ... بمون نفس ...!  ینیمنو بب ياگه نخوا یحت ،یو درو قفل کرده باش یاتاق باش

 ...حس کنم 

 ...دمیعقب کش یبه سمتم دراز کرد که عصب دستشو

 !به من دست نزن-

 نفس؟-

 رفته؟اره؟ ادمی شبتویکار د يفکر کرد-
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 :اومد به سمتم ییدلجو با

 ... من ... نفس  خوامیمن معذرت م...  شبید-

 ...نمه رفت باال  هیصدام  دمیبشه که دوباره عقب کش کترینزد خواست

 !نزن... دست... به من ... گفتم -

 :باال برد و گفت دستهاشو

 ...خب  یلیخ... خب  یلیخ-

 :و کالفه گفت دیموهاش دست کش نیب

 ...کردم؟ من که  تتیاذ شبید-

 ...و انگشت اشاره مو باال بردم  دمیحرفش پر نیب

 ! نگو...  یچیه شبیدرمورد د! نگو یچیه-

خودشو  عیسر... دمیپاهاشو از پشت سرم شن يقدم عقب رفتم و بعد قدم تند کردم به سمت در که صدا چند

 ... ستادیدر ا يرسوند و جلو

 ؟يبر يخوایکجا م-

 !نجایا ریغ ییهرجا-

 ...منقبض شد  فکش

 !بفهم! نفس یگیم یچ يبفهم دار! مواظب حرف زدنت باش-

 ...پشت در  زنیها بر هیهمسا ندازمیکنار داد و هوار راه م ينر-

 !یکنینم ویغلط نیهمچ-

 ؟يداریچرا دست از سرم برنم ؟یکنیچرا ولم نم ر؟یچته ام-

 :شد سمتم و اروم اما با خشم گفت خم

 نه؟ ای نارویا یفهمیم... چون دوست دارم  ،یچون زنم-

 ...چشمهامو تنگ کردم  زدم،یاز درون داشتم زار م گرفتم،یم شیدرون داشتم ات از

 ...برو کنار ...  دمید شبیدوست داشتنت هم د! خورهیجمله حالم بهم م نیاز ا-

 ؟ینیبیم شبویتو از دوست داشتن من فقط د -

 !اره-
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 ..من که ! یانصاف یب-

 ... انصافه  یکه ب یاون ،یگیه راست مار-

 م نهیکف دست زدم به س با

 کردم  یانصاف یب شبیمن د! منم-

 ...گذاشته بود  واریمشت کرده بود و رو د دستشو

 !ستمین مونیمن پش-

 !به تو نیافر-

 ...با حرص بست  چشمهاشو

 !بس کن نفس-

 ...برو کنار  گمیم نمیهم يبرا... بس کنم  خوامیاتفاقا م-

 ... دیدندونهاش اروم غر نیشدم که سرشو اورد جلو از ب کینزد بهش

 !ادیمن باال ب ينفس نزار اون رو-

 !يبود نیهم شهیتو هم-

 ... بودم  یگفتم، اما خب عصبان یانصاف یبا ب دونمیم

... جاش تکون نخورد منتظر شدم بره و تلفنو جواب بده از  یهر چ...بگه تلفن خونه زنگ زد  يزیخواست چ تا

 !ترسو

جواب  عیخوشحال شدم و سر... تماس از خونه مامان بود ... هامو باال انداختمو تلفنو از رو کانتر برداشتم  شونه

 ...دادم 

** 

 ...تلفنو تو دستم فشار دادم و بغضمو قورت دادم  یگوش

 راحت باشه مادر؟ المیپس خ-

 ...کردم لحنم شاد باشه  یسع

 خوبه یاره مامانکم، همه چ-

 ...به سقف شدم و پشت سرهم پلک زدم تا اشک تو چشمهام جمع نشه  رهیخ

 .نفسم يچقدر خوشحالم کرد یدونیخدا رو شکر، نم-
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 :و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 .نگرانت بودم... تو بود  شیدو روز همه فکر و ذکرم پ نیتو ا-

 !بمونم خوامیمن م ...من ...  ینگران باش خوادینم گهید-

 ...خدا رو شکر ... خدا رو شکر مادر -

 الشویکه خ دیارز یم...  دیارز یدروغ گفتم اما م...  دیارز یم ایجمله لحنش شاد شد به دن نیا دنیبا شن نکهیهم

 .از بابت خودم راحت کنم

دوسه  یمامان"بگم که ... بهش بگم  ومدیدلم ن... با تمام وجودم حس کردم  شوینگران دمیصداشو شن یوقت

مگه نگفت من تنها  خورد؟یتو دلش؟ غصه نم ومدیغم عالم نم گفتمیاونوقت اگه م! شت؟یپ امیب يروز

 دنیبا د شد؟ینم نیغمناکم، غمگ يچشمها دنیمنه؟ اونوقت با د ی؟ مگه نگفت ارزوش خوشبخت شمیدلخوش

 شد؟یاز نو نم يزروز از نو رو کرد؟ینم هیمن گر يم پا به پا هیگر

 ... کردیرو رو سر من خراب م ایمامان هم دن ياشکها زد،یم شیمن دل مامانمو ات ياشکها اگه

 !نگفتم...  شهینم ینگفتم مامان... اه و ناله راه ننداختم ... شکوه نکردم ...  نگفتم

 ...  دمیسرمو چرخوندم و خودمو د... راحت شد  المیکه قطع کردم خ تلفنو

 " گهیکه که بلند م ریام يصدا دنیبا شن... کردنم  شیو مشغول ارا ستادمیا يلباس بامزه و فانتز هیبا  نهییا يپا

تپش عاشقانه  يصدا. خندمیم زیر زیو ر زارمیو لبهام م ینیرو ب جانیکف دستهامو با ه "عروسک؟ ییکجا

دستهاشو به ! ازین... دوست داشتن .. عشق ...  یاز خوش شهیچشمهاش پر م دنمیبا د ریام...بشنوم  تونمیقلبمو م

...  کنهیگوشمو داغ م ریلحن پر التهاب ام... سمت اغوشش  کنمیو من مثل بچه ها پرواز م کنهیروم باز م

 يصدا...  میچقدر هردو خوشحال...  شمیکه با هر بوسه ش غرق لدت م نمیبیم...  کنهیصورتمو غرق بوسه م

 ... لرزونهیخنده هامون دلمو م

 .. دمیصداشو شن... شدم به تلفن تو دستم  رهینگاهمو از خودمون گرفتم و خ. شد نیسنگ دلم

 .یممنون خانوم-

 :گفتم يدیق یب با

 !به خاطر تو نبود-

 دونمیم-

 ... مینشسته بود گهیحاال پشت بهمد. خورد یفینشستنش تخت تکون خف از
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 !اشهاگه موندنت به خاطر من نب یحت ،یمونیممنون که م-

 !ستیبه تشکر ن اجیاحت-

 ...گزنده ست اما دلخور نشد  لحنم

  کنمیاما من تشکر م-

 صورتشو سمتم چرخونده  کنمیم احساس

 !وونهید! شمیم وونهید یازم خسته شده باش...  یدوستم نداشته باش نکهیاز ا! نفس ترسمیم يتنهام بزار نکهیاز ا-

 هست؟ کیکوچ یبرجستگ هیشماره پنج  يرو شهی، چرا هم دمیتلفن کش يرو شماره ها دستمو

 یکه تو اتاقم با گستاخ يمثل روز نمیبیچشمهاتو م یهنوزم وقت... نفسم به نفست بنده ! نفس ییمن تو يایدن-

 ...هنـ...  شمیقرار م یهنوزم با خنده هات ب.  لرزهیتو چشمهام، دلم م يزل زده بود

 :و گفتم دمیحرفش پر نیابرو باال ب هیچرخوندم سمتش و با  سرمو

 واقعا؟-

 ...رو لبهاش اومد  يمحو لبخند

 ؟يشک دار-

 :سرشو تکون داد و خسته گفت دیکه د سکوتمو

 !يحق دار-

 :تو چهارچوب در مکث کرد و قاطع گفت... خورده مکث کرد و بعد بلند شد  هی

 !کنمیبهت ثابت م-

** 

، بدون توجه به من و  گذرنیها هم م قهیها و دق هیثان...  گذرهیم یزندگ...  رهیو م گذرهیهم م یاز پ روزها

 !میزندگ

 ... رهیم شیپ يروال عاد هیرو  میزندگ

 !گدرونمیاما جدا ازش روزهامو م ریبا حضور ام... تو خونه خودم ...  من

گرم و  ریتفاوت و ام یمن ب...  شهیرد و بدل م نمونیب يعاد يحرفها. سرکار میریو باهم م شمیبلند م صبحها

 !دوست هیمثل ...  یمیصم
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و بهم گوشزد  رهیگیم راداتشویو ا کنهیبا حوصله نگاه م دم،یاتاقشو اتودهامو نشونش م رمیم شهیمثل هم سرکار

 !دوست هیمثل ...  یبا مهربون...  کنهیم

 کنهیم فیاز غذا تعر...  کنهیصحبت م ریام. میخوریباهم، کنار هم، شام م. کنمیشام درست م... خونه  میگردیبرم

 !که من عاشقش بودم يریام... سابق  ریشده ام! مثل قبل...  کنهیم یشوخ... 

همه جا حواسش بهم ... هوامو داره ... هیشب خوب...  میخوریدربند و کباب م میریم...  میگردیم...  میریم رونیب

هر دو ...  گمینم يزیمن هم چ...  کنهیشکوه نم...  زنهیهزارن حرفه اما فقط لبخند م ياینگاهش گو... هست 

 میکه دار میدونیاما م. میا یراض م،یستین خورکه از هم دل ست،ینشده و ن یچیکه ه میبهم نشون بد میخواهیم

 !میکنیم يباز لمیف

 !کنمیاما دلمو محل نم...  لرزهیوقتها دلم با خنده هاش م یبعض

دلم ... دروغ نگفتم  کنمیاگه بگم ذوق م "ناقابله"گهیو م رهیگیو به سمتم مکادو ر...  نمیکنارش بش خوادیم ازم

 دهیلبهاش چسب...  شهیداغ م میشونیبه کادو ام که پ رهیخ! کنمیلبخند و تشکر اروم بسنده م هیاما به  شهیشاد م

چشمهامو ببندم و باتمام وجودم عطرشو  شهیعطر تنش باعث م...  کنمیگونه هامو حس م یسرخ...  میشونیبه پ

 !تا وا ندم کنمیبوش اما خودومو زود جمع و جور م کنهیمستم م! هم زده نامرد يچه عطر... بو بکشم 

و با عشق  چسبونهیو انگشت اشاره و شصتشو بهم م کنهینگاه م پمیبه ت... خونه مامان  میکه بر میشیم حاضر

از  پشویبه چشمهاش نگاه کنم ، ت خوامینم.  زنهیخنده م برق م دنید چشمهاش از...  خندمیم "ستیب" گهیم

اروم تو دلم  رهیم رونیکه از اتاق ب یتوق! گمیبدجنسم که نم نقدریاما ا شییمعرکه شده خدا...  گذرونمینطر م

 !شمیو غرق لذت م ادیلبخندم کش م...  رمیقربون صدقه ش م

...  شهیو چشمهاش پر از اشک م شهیشاد م لشیکه شده مثل اوا ریام یمیحرکات و رفتار صم دنیاز د مامان

 !ارزه یم ایلبخندش برام به دن

... لپ تاب خوابش برده  ي، پا سوزهیم بیدلم براش عج دنشیبا د... صبحانه صداش کنم  يکه برا رمیم صبح

دلم ...  شیپشت و مشک پر يبه ابروها...  کنمیبسته ش نگاه م يبه چشمها... غرقِ خوابه ...  شمیم کشینزد

 زنمیاز اتاق م عیسر! از دلم خبر دارم نچو کنمیلبهاشو نگاه نم... ش  ختهیبهم ر يدستمو بکشم تو موها خوادیم

 چرا؟... قراره  یب...  زارمیدستمو رو قلبم م...  رونیب

 يزیو چ کنهیم يبهش اما صبور زنمیو طعنه م دمیتلخ جوابشو م... دلم گرفته  يانگار...  کنمیم یبد خلق ریام با

دلم براش  شمیسبک که م! دونمیهم نم لشیدل یحت! کنمیم هیگر نمیشیم رونیب رهیاز خونه که م...  گهینم
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چته ! خوامیوجودشو م ستیهم که ن ینباشه وقت خوادیهست دلم م یوقت! چِم شده؟ دونمیخودمم نم. شهیتنگ م

 نفس؟

 ... رهیو م کنهیبابت شام تشکر م. کنهینم غیازم درلبخندشو  نحالیاما با ا... ست  خسته

چه دل نازك ...  شهیچشمهام پر از اشک م عیو سر کنمیبغض م...  شمیارا... نکرد؟ از لباسم  فیاز غذا تعر چرا

 !شدم من

رو بکوبونم  ییظرفشو نکیرو س يوانهایل خوادیدلم م... بزنم  رویام خوادیدلم م... حوصله م  یب... م  کالفه

 !خونه هم که خفه س يهوا... کوتاه کوتاه ... پسرونه ... موهامو کوتاه کنم  خوادیدلم م...  نیزم

 : گهیو گنگ م کنهیتعجب م دنمیبا د ریام...  شمیحاضر م رمیو م شمیبلند م عیسر

 ؟يبر يخوایم ییجا-

 :گمیم تلخ

 !دم؟یپالتو پوش ینیبینم! حاضر شدم؟ یچ يپس برا! گهیاره د-

 :گهیو م شهیگرد م چشمهاش

 ...نگفتم نفس جان  يزیمن که چ-

 :گمیم عیسر شهیم زیخ مین تا

 !تنها برم خوامیم-

 ...اخه -

 !ها... گفتم تن -

 چم شده؟... تو اسانسور  ندازمیو خودمو م کوبمیبا ضرب بهم م درو

کجا؟ ...  رمیفقط م! برم؟ خوامیکجا م ونمدیخودمم نم...  زنمیهدف قدم م یب...  کنهیسرده اما حالمو خوب م هوا

 !دمینم تیاهم خورهیزنگ م میگوش! دونهیخدا م

مرد دستشو دور کمر زنش حلقه ...  رنیدوشادوش هم راه م ابونیکه اونطرف خ فتهیم يبه زن و مرد چشمم

 !کنمیبغض م... بهش  چسبونهیم شتریو زنش هم خودشو ب کنهیم

 !انصاف نباش نفس خانوم یپس ب...  میبر شیپ ينطوریخواستم که ا ریخودم نخواستم؟ خودم از ام مگه

 ...دل تنگشم  اما
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و زنگو  زنمیم تیاز سر رضا يلبخند! ییعجب جا...  ستادمیا نایا ییدر خونه بابا يجلو نمیبیم امیخودم که م به

پام با حرص ضربه  يجلو يها زهیبه سنگ ر! زار بزنم خوادیدلم م... سه بار ... دوبار ... بار هی...  دمیفشار م

 ...خونه  محوصله ندارم برگرد...  نمیشیو همونجا کنار در م زنمیم

و خودمو جمع  زارمیم بمیدستهامم تو ج... توش  کنمیم میصورتمو قا کشمویپالتومو باال م قهی... شده  سردم

 ؟ییکجا ییبابا...  ستین ي، خبر کنمیبه سر کوچه نگاه م... بلکن گرم بشم  کنمیم

 ... امیبه خودم م ییبابا ياما با صدا! دونمیشدم، نم رهیتا حاالست به نوك کفشم خ یک نکهیا

 ...؟ نفسِ بابا ...نفس -

...  کنهینگاهم م ینون سنگک دستشه و با نگران...  رمیگیمهربونشو نشونه م يو چشمها کنمیبلند م سرمو

 ... کنهیم دستشو به سمتم دراز

 دختر گلم ؟ ینشست نجایچرا ا... پاشو بابا -

 ...که چقدر دلم هواشو کرده  فممیتازه م دنشید با

 ... زل زدم  ییمو گذاشتم رو زانوهام و به بخار چا چونه

 بابا؟ يگرم شد-

 ...هواشو کرد  بیلحظه دلم عج هی

 نه هنوز-

 ...وجودشو کنارم احساس کردم  يکه گذشت گرما هیچند ثان. زنهیحدس بزنم که داره بهم لبخند م تونمیم

 چه خبر؟ خوبه؟ ریاز ام-

 :کلمه جواب دادم  هیاما فقط ... ذره  هیدلم براش شده  ر؟یام

 !خوبه-

 :و گفت دیبه موهام کش دستشو

 ؟یهست یراض ت؟یزندگ ؟يخودت چطور-

 !ییبابا ستمیخوب ن... من -

 چرا بابا؟-

 ... بابامو خواست  دلم
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 هیهام، یاز بچگ یعکس تک هی...چشمم به عکس خودم افتاد ... گرفتم و سرمو بلند کردم  ياز بخار چا نگاهمو

چونه م زدم و دارم به  ریبستم، سرمو کج کردم و دستمو ز یتنم و موهامو خرگوش یخالخال یِلباس صورت

 ...ها  یخوشبحال بچگ...  خندمیم نیدورب

 ؟ییعکس چند سالمه بابا نیتو ا-

 .نگاهش کنم دیبا شمیدوست دارم، هرروز صبح که بلند م یلیعکستو خ نیا... سالته بابا  شیش -

 ... دیلرز صدام

 ؟ییبابا-

 جان بابا؟-

 ...  يکاش بود... بابا ! بابا اخ

 ...  ادیز یلیخ! دلتنگم-

 ... دیخند اروم

 ؟یدلتنگ ک-

 :اروم گفتم د،یچونه م لرز...  شهیچقدر نگاهش مهربونه، مثل هم...به سمتش چرخوندم  چشممو

 !بابام-

 .يحق دار-

 دیدستشو دور شونه م گذاشت و موهامو بوس... ش گذاشتم  نهیبه قاب عکسم نگاه کردم، سرمو اروم رو س دوباره

 ... 

 شده نفسِ بابا؟ یچ-

 :پر بغض گفتم... شد  سیم خ گونه

 چرا رفت؟-

 :فتپر مهرش گ شهینوازش کرد و با لحن هم موهامو

 ...بهت بگم ... و  یکه ازم بپرس... وقته منتظرم  یلیخ...  يدیباالخره پرس-

 دوستم داشت؟-

 ... دیو ناه يتو بود اشیهمه دن-

 پس چرا رفت؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بنفش غیج  – ردیگ یعشق اجازه نم

wWw.98iA.Com ٣١٢ 

 ...دیکش یقیعم نفس

همه  زویهم همه چ دیشا... همه کار ! یتا بهش برس یکنیبه جونت همه کار م فتهیب يزیچ هیهوس  یوقت-

 ... یبهش برس نکهیفقط به خاطر ا یکَستو فدا کن

 بابام من و مامانو فدا کرد؟ -

 ...بود اما  ی؟ بابات مرد خوب... بگم  یبگم بابا؟ چ یچ-

 ؟یاما چ-

مادرت از طرز صحبت کردنش متوجه شدم که ادم بلند  يهم که اومد خواستگار يروز! بلند پرواز بود دخترم-

 دمیدیم یوقت...  ومدیاز دستم برنم يمن هم کار... هم گفتم اما خب مادرت عاشقش بود  دیبه ناه...  هیپرواز

گرم بشه دست  شیسرش به زن و زندگ یوقت دیبا خودم گفتم شا! مخالفت کنم ومدیدلم ن خوانیاونقدر همو م

تاکوچک  کنهیتالششو م که بابات تمام میدیباهم ازدواج کردن م یوقت. شد نطورمیهم...  دارهیبر م ياپردازیاز رو

دخترم خوشبخت بود  خواستم،یازش نم نیاز ا شیب يزیخب من هم چ... نرسه  شیبه زن و زندگ يگزند نیتر

تو تهران کار وبار بهتره و امکان  گفتیم... تهران  ادیبه سرش افتاد ب نکهیاتا .  خواستمیم نویو من هم هم

 یمن دلم راض.  اوردینه نم گفتیم یمادرت هم که چشمش به دهن بابات بود، هرچ...  شترهیهم ب شرفتیپ

...  هیمادربزرگت که کارش شده بود گر... کنه  یزندگ نجایبباد تهران و تک وتنها ا خواستیتنها دخترم م! نبود

شدم و ما هم بعد چند  مادر وپدرت که اومدن تهران دست به کار نیهم يبرا... بنده  دیجونش به ناه دونستمیم

 ...نظرش داشتم  ریز... هواسم به بابات هم بود  ينطوریا! تهران میوقت اومد

بچه دختره  دیهم فهم یوقت... بهش داده بودن  ارویانگار دن... کرد  کاریچ یدونیحامله ست نم دیناه دیفهم یوقت

 ... اومدن دخترش  ایکامل شد، همه ارزوش شده بود به دن شیشاد

واقعا هم  "فرشته کوچولو بسته ست نینفس، چون نفسم به نفس ا زارمیاسمشو م"گفت  ياومد ایکه به دن تو

شما  یمن و مادربزرگت هم باخوشبخت...  کردیشب و روز کار م... و تو  دیشده بود ناه شیزندگ... نفسش  يشد

 ... میخوشبخت بود

وسع  دونستمیم...  کهیخونه برامون کوچ نیا گفتیم...  متوجه شدم بابات قصد داره خونه رو عوض کنه نکهیا تا

خودم گفتم  شیپ... خونه رو عوض کنه  خوادیم ي، راستش نگران شدم که چطور نکاریا يبرا رسهینم شیمال

خونه برامون بسه،  نیهم گمیمن بهش م باخدا با"که گفت به  دمیپرس دیاز خود ناه... ازش خواسته  دیناه دیشا

خونه رو  دیکفش که با هیپاشو کرده بود تو ... نبود  میمستق یصراط چیواقعا هم به ه "... کنهیاما قبول نم
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خودم فکر همه جاشو " گفتی، م"ياریب يخوایپولشو از کجا م یاخه مرد حساب"بهش گفتم ! عوض کنم

 "!کردم

هم نگران شده بود  دیناه...  ارهیو من مونده بودم پولشو از کجا م کردیداشت عوض م یکی یکیخونه رو  لیوسا

کمتر  هیاز بق یمگه ما چ گفتیم! نبود یاما پدرت راض...  دینبود یخوب بود، محتاج کمک کس تونیشما زندگ... 

 ! م؟یلذت ببر یاز زندگ دیایکه ن میدار

ود پولش از که معلوم نب يخونه ا... خونه بزرگتر  هی دیرفت... دوسالت بود  یکیرو عوض کرد، تو اونموقع  خونه

... هوس پول افتاده بود به جون پدرت ...  دیروز خوش توش نداشت هیکه تو و دخترم  يخونه ا! کجا اومده

 !شده بود صیحر

 ریزد ز دمیازش پرس نکهیهم... افتاده  یاتفاق هیکه  گفتیبهم م میاحساس پدر... اومد خونه مون  دیروز ناه هی

 ... قرض رو قرض ! هاشو بده نزول کرده بود یبتونه بده نکهیا يبابات قرض باال اورده بود و برا...  هیگر

شد دوباره  یراض نکهیکردم تا ا يدست به کار شدمو اونقدر به پدرت پافشار شهیتنها دخترم داره بدبخت م دمید

که  میدونستیاز ما نم چکدومیبده اما ه مقدار از طلبشو هیبا پول فروش خونه تونست ! تونیخونه قبل دیبرگرد

... نداشتم تا کمکش کنم  یکه پول هممن ! هاش هم نتونسته بود صاف کنه ینصف بده یپول اون خونه حت

 رهیبگ تونویگوشه از زندگ هیطلبکاره بهش دادم تا  دمیکه فهم یمقدار پس انداز داشتم که همون موقع هیفقط 

... 

 :سرمو بلند کرد و گفتم! کرد سکوت

 کرد؟ کاریشد؟ بابام چ یبعد چ...  ییشو بگو بابا هیبق-

دو سه  دیناه...  میکه باهاش قرض ها رو صاف کن میداشت یبود و نه خودش ونه ما پول ادیبابات ز يطلبها-

 ...که کرد  يبابات کار نکهیتا ا... نداشت  يا دهیرو هم که داشت فروخت ، اما فا ییطال کهیت

 :خورده مکث کرد و گفت هی

تونسته ، با کدوم پول؟ من  يبود که چطور بیهممون عج يبرا. کم کم تونست نصف طلبهاشو پرداخت کنه-

نفرو گذاشتم که سر از  هی نیهم يبرا... کاسه س  مین ریز يکاسه ا هی دونستمیم... بهش مشکوك شده بودم 

 ...  ارهیکارش در ب

 ...زد  پوزخند
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داد  یکل...  دمیشو چسب قهیرفتم و  دمیفهم نکهیبه محض ا... خودش کرده بود  غهیزنو ص هی! اج کرده بودازدو-

 ياومد يدختر و نوه مو ول کرد...  يبود که کرد یچه غلط نیا یکه مرد ناحساب"سرش راه انداختم  دادیو ب

 ریگفتم مرد گنده زد ز نویتا ا "... رمیگیمطالق دخترمو ازت  ":گفتم  "به خاطر پول؟ گهیزن د هیبه  يدیچسب

پس چرا  "گفتم  "رمیمیو نفسم م دیمن بدون ناه د،ینکن يکار نیترخدا همچ "و افتاد به پام و گفت  هیگر

 "يکرد يغلط اضافه ا نیهمچ

و کمکم  دیاز همکارام به دادم رس یکیاز  یزن به معرف نیشده بود، ا ادیمجبور بودم، قرض و قوله م ز " گفت

و ابروم  یمن هم مجبور شدم به خاطر حفظ زندگ! ش کنم غهیهامو بدم فقط شرط کرد که ص یکرد تا بده

 "گمیاقاجون، به جون نفسم راست م کنمیقبول کنم، به خدا قرض هامو که بدم ولش م

 :و با غم گفت واریپشت سرشو چسبوند به د ییبابا

 ... کردمینم یکاش حرفشو باور نکرده بودم بابا، کاش سادگ-

 :هم بغض کردم و با حسرت گفتم من

 د؟یخب چرا حرفشو باور کرد-

 ... تو رو قسم داد بابا ... اونقدر با صداقت گفت که باور کردم، جون تو رو قسم خورد ، جونش بند تو بود -

 وگرنه طالق دخترمو ازت چیکه ه ياگه تا اخر ماه طلبهاتو صاف کرد"من همونجا بهش گفتم، گفتم  یول

 .به جون تو قسم خورد  کنه،یقسم خورد که ولش م "!رمیگیم

گفت که زنِ ازش  ینیمقدمه چ یو بعد کل شمیروز اومد پ هی...  کردیرهام نم الیفکر و خ... هفته گذشت  هی

دختر من و  ایسنگ ، بهش گفتم  کهیت هیمن شده بودم مثل ...  گفتیو م کردیم هیگر... خواسته عقدش کنه 

قسم خورد اما من  یکل...  کنمیولش م ذرهمدت که بگ هیبه خدا  گفتیم... بابا  کردیالتماس م! ون زنا اینوه م 

 یدست یکه تو و دخترمو دست دادمیبهش اجازه نم... گفتم  دیهمون شب هم رفتمو به ناه...  کردمیباور نم گهید

 !خشکم زد دمیشن دیکه از ناه يزیاما با چ... بدبخت کنه 

 يدختر چطور نیمن مونده بودم ا... زن گرفته ) پدر نفس(یکه عل دونهیم! دونهیم زویگفت همه چ مادرت

اما بهم گفت ... دل بکنه اما  یجمع کنه و از اون خونه و زندگ لشویازش خواستم که وسا! تونسته تحمل کنه 

گفتم  "! ؟ امیو با شما ببرام کم نذاشته تا حاال، چطور رهاش کنم  یچیه یگفت عل...  شهیکه عاش زندگ"

 یو باهاش زندگ مونمیاما م دونمیم"گفت"؟یفهمیزن گرفته م زتیهمه چ یسر، اون شوهر ب رهیدختره خ"

  "دوست داره شویزندگ ی، عل دونمیمن م کنهیمدت که بگذره ولش م هی.کنمیم
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 !ومدمیهم برنم دیاز پس ناه! کنم؟ کاریچ دونستمیواقعا نم گهید

 ...کاش ...  اوردمشیکاش همون شب به زور با خودم م اما

 !بچه بغل اومد خونه مون دیپنج روز بعد اونشب ناه قایدق

 :با حسرت گفت... بلند کرد و با غم بهم نگاه کرد  سرشو

 !رفت... رفته بود بابا -

 :و گفتم دمیلب برچ...  دیرو گونه چک اشکم

 مجبور شد مگه نه؟-

 ... دیاروم تکون داد و به صورتم دست کش سرشو

که  ییوگرنه تمام پوال میبر رانیاز ا دیزن رو عقدش کرده بود، اون هم بهش گفته بود با... اره بابا، مجبور شد -

 ... یبهم برگردون دیتا حاال بهت دادمو با

 چرا رفت؟ پس... من و مامانو که دوست داشت ...  میاخه چرا؟ من و مامان که دوستش داشت-

هنوز هم ...  زدیبهم زنگ م هیاز ترک... که دوستش نداره  شهیم يوقتها ادم مجبور به کار یگاه... بابا  دونمینم-

حس کنم که هنوز  تونستمیدلتنگت بود کامال م...  دمیپرسیم شهیحال تو رو هم...  گردهیبود که برم دواریام

فکرشو  یک... بعدش خبر داشته باشه؟  هیثان هیکه از  هیک... اما  گردهیبرم گفتیم...  دهیتو و ناه شیدلش پ

 یک...  بیمرگ غر هیبا  بیغر یزندگ هیبا  بیغر يجا هیبره  اره؟یسر خودش ب ییبال نیهمچ هی کردیم

 کرد؟یفکرشو م

 ...و  نتونست تحمل کنه دیتو و ناه يدور گمیبا خودم م...  کنمیو به گذشته فکر م نمیشیوقتها که م یگاه

 شهیهم... ازش متنفر نشدم  چوقتیه...  زمیعز يبابا...  ی، چه سرنوشت تلخ ختمیریصورت اشک م يپهنا به

 ... عاشقش بودم 

 ...جمع کردم و هق زدم  ییبچه ها خودمو تو اغوش بابا مثل

** 

... بود  کیهمه جا تار... پلکمو باز کردم  يال یبه سخت سوخت،یچشمهام م!... کوه هیشده بود اندازه  سرم

 رونیب ییدر روشنا ياز ال...  نامیا ییافتاد خونه بابا ادمیدستمو رو سرم گذاشتمو چشمهامو کامل باز کردم، تازه 

 ... کردیصحبت م یکیداشت با  گاران...  دمیرو شن ییبابا ییصدا... افتاده بود داخل اتاق 

 ... دهیکه خواب شهیم یساعت مین هیلش خوبه االن هم راحت باشه بابا، حا التیخ-
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 ...تر بشنوم  قیکردم تا دق زیت گوشهامو

 ...بهت زنگ بزنه  گمیکه شد م داریب. جان رینگران نباش ام-

 !نگرانم شده بود ر؟یام

 ...خدانگهدار ... باشه بابا، مطمئن باش -

کرد، چشمهامو  تیدر اتاقو که باز کردم نور چشمهامو اذ... شده بود  نیسرم سنگ. رو کنار زدم و بلند شدم پتو

 ... م خورد  ینیبه ب نیدارچ ییچا يبو... اروم بازشون کردم  هیجمع کردم و بعد چند ثان

 بابا؟ يشد داریب.. إ -

 ...چرخوندم سمت صدا و لبخند زدم  سرمو

 ؟ییبابا دمیوقته خواب یلیخ... بله -

 نه باباجون -

 :افتاد، برگشت سمتمو با لبخند گفت ادشی يزیبره سمت اشپزخانه که انگار چ ستخوا

 .به شوهرت بزن، نگرانت بود یزنگ هیبابا  یراست-

 چشم-

 بال یچشمت ب-

 ...بوق که خورد جواب داد  هی. تلفنو برداشتمو شماره خونه رو گرفتم یگوش

 الو نفس-

 ...از لحن نگرانش  دیلرز قلبم

 .سالم-

من  دیریکه کجا م دیگیو نم رونیب دیزنیبدون من از خونه م یوقت دیگیخانوم شما نم... ماهت  يسالم به رو-

 شم؟ینگرانتون م

 :زدمو گفتم يگله گشاد لبخند

 .دیببخش-

 :لحظه سکوت کرد تا من گفتم چند

 ر؟یام-

  ؟ییهوی یاخه کجا رفت... خب نگرانت شده بودم خانومم ... گفتنت برم من  ریقربون ام ر؟یجان ام-
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 ...لحنش ضعف کرد  يبرا دلم

 ...تو خونه بمونم خب  تونستمینم. خب دلم گرفته بود-

 . دل کوچولوت برم من يفدا-

 باشه؟. نگرانت کردم رکهیببخش ام-

 که خونه؟ يگردیبرم... خدا ببخشه نفسم -

 ... دمیخند

 دنبالم؟ ياینم...  گردمیبرم اره-

 ...شد  طونیکردم لحنش ش احساس

 باشه؟...  ایخودت ب... نه عروسک -

 ...باال  دیپر ابروهام

 ؟ياینم یعنی-

 مـ...  ومدمیوگرنه م... کار دارم به خدا -

 :حرص گفتم با

 دیبه کارتون برس دییدنبالم، شما بفرما يایالزم نکرده که ب -

منو بگو که ! اقتیل یب...  شیالیخ یب نینه به اونهمه احساس صداش نه به ا... دلم گرفت ! قطع کردم عیسر

 ... يدیزود وا م نقدریخاك بر سرت نفس که ا یعنی... ضعف کردم براش  یکل

 ...عصرونه  ایبابا اگه تلفنت تموم شده ب-

 :تو دستم فشار دادم و بلند گفتم تلفنو

 ... امیاالن م-

 !دارم برات... صبر کن و تماشا کن ... خان  ریبرات بپزم ام یاش هی

** 

 بابا؟ يبر يخوایحاال م-

 :نگاه کردم و با خنده گفتم ییدرهم بابا افهیق به

 هوم؟...  ادیقربونت برم من، من که برم بعدش دلبرت م-

 ...و سرشو تکون داد  دیخند
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 ...از دست تو -

 :گفتم طنتیش با

 قهیتا چند دق تیلینترس ل...  ییبابا ادیم...  ادیکه زودتر ب دیکنیاومدم تا حاال دل دل م یمگه دروغه؟ از وقت-

 ...مجنونِ من  ادیم گهید

 ...کرد و به سمت در هولم داد  ینیدلنش اخم

 اخه ؟  يدار نکارایبه ا کاریچ... دختر  یطونیتو چقدر ش... پدر سوخته -

 :و گفتم دمیخند بلند

 ! یمنو زودتر دك کن يخوایم...  ییبابا ایطونیش-

 ...اروم زد رو شونه م  یکی

 !برو شوهرت منتظرته... زبونت  نیسرسام گرفتم از دست ا... د برو بچه -

 :گفتم یدر دادم تو خونه و با بدجنس يسرمو از ال... سمت در  دمییو دو دمیمحکم بوس لپشو

 من شام بمونم؟ شهیم گمیجونم م ییبابا-

 !در رفتم  دموییتند کرد سمت در که دو قدم

تو وجودش هست که  یارامش خاص هی...  شهیم قیحس و حال خوب بهم تزر یباشم کل ییبابا شیپ هروقت

دارم  يانرژ یرفتم خونه ش اما االن با کل زونیاو افهیمثل االن، با ق. فراموش کنم هامویهمه ناراحت شهیباعث م

 .خونه  گردمیبرم

ها پشت  چهیمثل ... شدم  خکوبیسرجام م... افتاد  ییکاکائو کیک هیکه چشمم به  شدمیرد م يقناد هیکنار  از

 نیتزئ یبود و با توت فرنگ ییکاکائو. بود که من دوست دارم  يهمونطور... نگاه کردم  کویو ک ستادمیا شهیش

 ... يتو قناد دمیپر عیخودم اومدمو سر بهکه  فتهیبود اب از لب و لوچه م راه ب کینزد گهید... شده بود 

ذوق  نیدستم باشه همچ یانگار که کاپ قهرمان... زدم  یتو دستم نگاه کردم و لبخند پت و پهن کیجعبه ک به

 !داشتم که نگو 

تا ...  ومدیاول خواستم جواب ندم اما دلم ن... زنگ خورد، شماره خونه بود  لمیکه موبا زدمیقدم م ابونیخ کنار

 .باال دیابروهام پر... خواستم جواب بدم تماس قطع شد 

 نقدریدوباره گرفتم ، بازهم ا! تعجب کردم. بوق زد تا قطع شد  نقدریا... و شماره خونه رو گرفتم  ستادمیا سرجام

... نداشت  دهیهم پشت سرهم شماره رو گرفتم اما فا گهیچندبار د... نگران شدم ... بوق خورد تا قطع شد 
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که به گوشم  یبا هر بوق! ضربان قلبم باال رفته بود... گرفتم  لشویموبا داشت؟یدلشوره افتاد به جونم ، چرا برنم

 ...  نییپا ختیریم يدلم هر خوردیم

  ریبردار ام-

با حول و وال دستمو بلند . شدیم کیافتاد که داشت بهم نزد یچشمم به تاکس...  ومدیداشت اشکم درم گهید

ادرسو به  هیبا گر... تو دستم نبود  کیاصال حواسم به ک... سوار شدم  عیپام که ترمز کرد سر يجلو... کردم 

افتاده باشه که گازشو گرفت و راه افتاد  دیبا یاقاتف هی دیحال و روز من فهم دنیهم از د چارهیراننده دادم، اون ب

. 

مغزم . تو سرم  ومدیهزار جور فکر م. گرفتمیپشت سرهم م لشویدم در خونه، شماره خونه و موبا میبرس یوقت تا

 :دهنم گرفتم و با بغض گفتم يدستمو جلو. شدیداشت منفجر م

...  رمیام... نشده باشه  يزیچ ایخدا...  شیسالمت يبرا کنمینذر م ایخدا... ترخدا ... باشه  فتادهین یاتفاق ایخدا-

 ... ایخدا

 :که راننده گفت نییپا دمیرد پردم ساختمان ترمز ک یکه تاکس نیهم

 ... هیخانوم کرا-

 :برگشتم بلند گفت یچقدر پول بهش دادم که وقت دونمینم

 ... شیخانوم باق-

... بندازمش تو قفل در  تونستمیکه نم دیلرزیدستم م نقدریا... دراوردم  دمویلرزون کل يبا دستها... ندادم  جوابشو

نگه داشتم و باالخره تونستم  دویو با دوتا دستهام کل نیزم دمیتو دستمو کوب کیحواس ک یحرصم گرفت ، ب

 دمیپر! از شانسم اسانسور بازبود... سمت اسانسور دمییدو... گونه م  ختیریم لیاشکهام مثل س... درو باز کنم 

 ... رو فشاردادم  12توش و طبقه 

 گذشته رو کنمیفراموش م ایخدا...  دمشیبخدا بخش...  دمشیبخش ایخدا-

 ... نهییبه ا زدمیم

به خدا راست ..  کنمینم یباهاش بدخلق گهیبه خدا د... دوسش دارم  ایخدا... نشده باشه  شیزیچ رمیام ایخدا-

 ... جونم به جونش بنده ... خداجون  گمیم

 ...کلمه رو بشنوم  نیقرن گذشت تا ا هی انگار

 12طبقه -
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 !کیرو سرام رفتمیخورد، چهارچوبو نگرفته بودم قطعا با مخ م زیل شم که پام ادهیاز اسانسور پ خواستم

 ...چنگ زدم به در و رفتم تو خونه ... در باز خونه قلبم اومد تو دهنم  دنیبا د... زود جمع و جور کردم  خودمو

** 

 !دیکشیسکوتش تو گوشم سوت م... بود و سکوت  کیجا تار همه

 ...صداش زدم  يرفته ا لیتحل يبا صدا... حس از پاهام رفت  انگار

 ر؟یام-

 !ریجان ام-

 ...دستمو رو قلبم گذاشتم ... به گوشهام شک کردم ... با صداش  ستادیلحظه ا هیقلبم  انگار

 ر؟یام...ا ... ا -

 جانم نفسم؟-

فشار برقو  دیکل نکهیهم... لغزوندم تا چراغو روشن کنم  واریدستمو رو د... درجه گشاد شد  نیتا اخر چشمهام

 !دمیصحنه عمرمو د نیباتریدادم و همه جا روشن شد ز

لبخند ارامش بخش،  هیبا ... شاخ گل رز قرمز تو دستش  هیبا ...  یو رسم کیش یلیخ... با کت و شلوار  رمیام

  کردمینگاهش م يبا ناباور! بود ستادهیوسط سالن ا

 ... رونیانگار از قعر چاه دراوردم ب صداش

 !وقته منتظرتم یلیخ...  یخانوم يکرد رید-

 ی، ب المیاز راحت شدن خ...  شیشگیلبخند هم دنیاز د...  شیسالمت دنیاز د... دوباره ش  دنیاز د اشکهام

لب زمزمه وار  ریز... و چشمهامو با ارامش بستم  واریدادم به د هیتک یحال یبا ب... شد  ریمحابا رو گونه م سراز

 :گفتم

 ... خدا رو شکر -

اسوده نگاهش کردم  یالیبا خ... نگاهش کردم ... چشمهامو اروم باز کردم  انویپ يصدا دنیه بعد با شنلحظ چند

 ... 

 :سرمو اروم تکون دادم و اروم رو بهش گفتم...  هیاحساس کردم چشمهاش بارون... بهم  میشده بود رهیخ

 ... وونهید-

 !شهیعاشق تر از هم...  هشیقرارتر از هم یب... قرار کرد  یو دوباره دلمو ب دیخند
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 ...از هم باز کرد و اشاره کرد که برم سمتش  دستهاشو

 ...طاقت پرواز کردم سمتش  یب...  وونهیمرد د نیتشنه ا... اغوش  نیتشنه ا... تشنه بودم  من

 ...شکرت  ایخدا... کتشو چنگ زدم و خودمو تو اغوشش گم کردم ... شد  دهیچیمحکم دورم پ دستهاش

 ...قرارم اشوبه  یندارم ، دل ب يگله ا ـــارم،ی دلتنگ

 !مثل من... وار  وونهیقرار و د یب...  زدیقرار م یب قلبش

 ... کوبهیخودشو به قلبم م ،یــــیبا غم جدا ،ییتنهـــــــا موج

 ر؟یام-

 ...پر بغضش  يفشرده شدنم تو اغوش أمنش و بعد صدا... لبهاش رو موهام  یگرم

 ... ریجون دل ام-

 :و گفتم دمیبرچ لب

 !يا وونهید یلیخ-

 ...لحن عاشقش دم گوشم غرق لذتم کرد ...  دادیش خبر از خنده ش م نهیس لرزش

 !تو وونهید-

 ...مثل گهواره بود اغوشش ... کردم  شیهمراه... اهنگ تکون خوردن  تمیشروع کرد با ر اروم

 ـــــارم؟یطاقت ب يبغضمو چجور ؟يصبور ویدور ؟يدور یتا ک((

 ...))اروم ندارم  داریتا لحظه د ـــدار،یب يبا چشمها ـــار،ی يایرو

 !قرارش یب يبلند کردم و نگاهمو فقل کردم تو چشمها سرمو

 ...خوشـــه  دارتیدلم به شوق د ایب((

 ...کنارتو پر از ارامشه  هوا

 ...فاصلــــه  نیمنو رها کن از ا ایب

 ...)) حاصله یتو زنده بودنم ب یب که

نگاهش تا عمق ... دستهام حرکت کرد رو بدنش و پشت سرش قفل شد بهم ... رو کمرم  دیلغز دستهاش

 نگاه محروم کنم؟ نیا دنیتونستم خودمو از د يچطور...  کردیو خاکستر م سوزوندیوجودمو م

 ...) نهیشیشوق انتظــــارت م ـــــنهیکه وسط س...  ــــنهیریش ادتی(

 ... چشمهام  نیب کردیم يباز چشمهاش
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 ... نهیبیروز ماه شب تارم رو م کیچشمهام باالخره  دونمیم(

 ..) ـــــــارمی دلتنگ

 ...شد  کیاروم به صورتم نزد سرشو

 ...)ندارم  يگله ا(

 نفسم به شماره افتاد... صورتم نگه داشت و نگاه سرگردونشو تو صورتم چرخوند  کینزد صورتشو

 )ـــــــارم؟یطاقت ب يبغضمو چجور ؟يرصبو ویدور ؟يدور یتا ک(

 ...اومد  جلوتر

 ...)اروم ندارم  داریتا لحظه د ــــــدار،یب يبا چشمها ـــــــار،ی يایرو(

 ... نفسش رو صورتم پخش شد  يچشمهاشو بست وگرما...تموم شد  فاصله

 ...خوشـــه  دارتیدلم به شوق د ایب(

 ...)کنار تو پر از ارامشه  هوا

 !ستادیا یلحظه م نیکاش زمان تو هم... فرو کرد تو موهام  دستشو

 ...فاصله  نیمنو رها کن از ا ایب(

 ...)حاصله  یتو زنده بودنم ب یب که

 !شکرت ای؟ خدا...باالتر  نیلذت از ا... بعد چند وقت دوباره باهم بودن ...  ریدوباره ام... من  دوباره

** 

رو که سه روزه تو سرم بود رو  ينقشه ا دیبا. ه ادکلنِ مورد نظرو برداشتم متوجه بش ریام نکهیو بدون ا یواشکی

 ...خسته شده بودم خو ! کردمیاجرا م

رو  فمیکنم؟ ک کاریحاال چ... ادکلنه  نیخب اخه شازده عاشق ا! که وارد اتاق شد اه از نهادم بلند شد ریام دنید با

 !کردم میادکلنو پشتم قا! کانتر بود

 ...شد  نشیمشغول بستن دکمه است... خر کننده بهش زدم  يو تا حدود حیمل لبخند

 خانوم؟ میبر-

 ... گمیر،میفقط ام...  میبر-

 ؟... ییکجا بهانه

  دیبه موهاش کش یدست
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 هوم؟-

 !اها...! بهانه ...  بهانه

 !نگاه بهش بنداز هیدوش حموم خراب شده برو  نیا گمیم-

 تعجب نگاهم کرد با

 دوش حموم؟-

 گهیاره د-

 !حموم بودم که درست بود شیساعت پ میمن ن-

 :گفتم الیخ یو ب کیش یلیو خ دمیکش نییگوشه لبهامو پا! نفس جان يزد گند

 !میخب، پس بر... واقعا؟ اصال حواسم نبود -

 ...دستمو به پهلوم چسبوندم و از کنارش رد شدم که  نهیلو نرم و نب نکهیا يبرا. نگاهم کرد مشکوك

 !وروجک نمیب استیوا-

 ... دمیبستم و لبمو گز چشمهامو

 ... يوا-

 :سمتش و با لبخند گفتم دمیچرخ

 جانم؟-

شد و دستشو  کیاروم بهم نزد! نگاهمو عوض کردم هینگاهم کرد، من هم زاو رنیگیکه مچ ادمو م ییکسا مثل

 ...نخنده  کردیم یسع... سمتم دراز کرد 

 !ادیرد کن ب-

 ..زدم به اونراه  خودمو

 و؟یچ-

 :گفت طنتیتنگ کرد و باش چشمهاشو

 !يکرد مشیکه تو دست راستته و پشت سرت قا یهمون-

 ...کرد نییچهار تا انگشتشو باال پا... !بشر  نیا زهیت چه

 جقله  ادیرد کن ب-

 کرد  زد و به ساعت اشاره يلبخند... مثل گربه شرك درشت کردم و مظلومانه نگاهش کردم  چشمهامو
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 ساعت چنده؟-

 :مظلوم گفتم ينگاه کردم و با همون چشمها ساعتو

 !میهفت و ن-

 ...تر شد  کینزد

 م؟یهشت شرکت باش دیکه با یدونیم-

 :گفت یو با بدجنس دیلپمو کش... اره تکون دادم  یبه معن سرمو

 !میبرس رتریساعت د هیکه  یکنیم يچشمهات کار نیبا ا يتو االن دار-

 !ریام-

 ... دهینکش کیبار يتا کار به جاها ادیحاال رد کن ب... خودته  ریقصخب ت-

تا ! کردینگاهم م روزمندانهیادکلنو پنهانو باال اوردم و گرفتم سمتش، پ! نبود يچاره ا. شد زونیو لوچه م او لب

 :سمت خودم و با التماس گفتم دمیدوباره کش ردشیخواست ازم بگ

 !بد بوئه...  خورهیبهم م نیحالم از ا ریخب ام-

 ..از تعجب گرد شد  چشمهاش

 هو؟یشد  یچ ومد،یتو که از بوش خوشت م ؟یچ-

 !یکنیبه خودت و مراعات منو نم یزنیتو هم که فرت و فرت م! ادیخب االن بدم م-

 ...جمع کرد که نخنده  لبهاشو

 ش؟یکجا ببر یخواستیحاال م-

 ادکلن نگاه کردمو شونه هامو باال انداختم  به

 ...  يجور هی...  دونمیچه م...  ینابودش کنم، بشکونمش، بندازم اشغال خواستمیم-

 ...نگاه کردم  رویام

 بهترشو، خب؟ نیاز ا. خرمیخوشبو تر به جاش برات م گهید یکیباشه؟ خودم  ر،یام گهیبزار د-

 ...چشمهاش تکون دادم  يدستمو جلو...  دادینگاهش داشت قورتم م با

 باشه؟قبوله؟...  ریام يدیشن-

 :که بشنوم گفت يمحو چشمهام نجواگرانه طور! که گرمم شد کردینگاهم م یهمچ

 !قبوله؟ ،یچ میبر رتریساعت د هی-
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** 

 :اومد تو ذهنم  یهست يحرفها... فشار دادم  فمویدور به داروخانه نگاه کردم و دسته ک از

 هوم؟ گه،ید یستین ای يحامله ا ای ر،یچک بگ یبیب هیبپر برو داروخانه و  یمتوجه بش عیسر يخوایحاال که م"

 دادمیبه حرفهاش گوش م یفقط با گنگ من

 !یاخه امکان نداره هست-

 ؟یچ یعنی-

 :گفتم کالفه

 ..اصال ... اصال  ر،یاخه من و ام-

جرو  ریبعد تو راه برگشت من و ام...  میدعوت بود نیکه خونه زر یبه شب! ذهنم جرقه زد و برگشت به عقب هوی

 ... بحثمون شد و بعد برگشتن به خونه و 

 شد نفس؟ یچ-

 ! نکرد تیرو تو رابطه مون رعا يحد و مرز چیه ریاونشب ام... خودم فکر کردم  شیروبروم پ واریبه د رهیخ

 "...که  شهیم شه؟یم یعنی...  یعنی

 !رونیاز شرکت زدم ب عیبعدش سر و

 !دیخندیچشمهام، دلم، همه وجودم ملبهام ،  زد،یداشتم، قلبم تند تند م جانیه

دارو خانه بود  کینزد بایهر جه زودتر متوجه بشم ،خونه مامان هم تقر خواستیدلم م رون،یداروخانه زدم ب از

 !دربست گرفتم یتاکس هیپس وقتو تلف نکردمو 

زنگ  میدستم به سمت زنگ در دراز شده بود که گوش. شدم ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا دم،یزود رس یلیخ

 ...جواب دادم  عیسر. بود ریام... خورد 

 جانم؟-

 تو؟  ییمعلوم هست کجا-

 !حق هم داشت خب. نمه دلخور بود هی لحنش

 .اومدم خونه مامان-

  ؟یچ يخونه مامان برا-

 دیپرس دیترد با
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 افتاده؟ یاتفاق-

 !سر بزنم هینگ شده بود اومدم بهش دلم براش ت... جونم  رینه ام-

 . گهید میرفتیباهم م شدیتموم م يساعت کار گهیساعت د هی يستادیمیخب وا-

 داره اقا؟ یاشکال... خورده با مامانکم خلوت کنم  هیحب من دلم خواست -

 جقله؟ یمنو بزن رابیز يخواینکنه م -

 ... دمیخند

 !دیشا-

 ...مگه دستم بهت نرسه !بدجنس-

 ... رسهینم-

 !دید میخواه-

 رم؟یخب، من برم ام! ... مینیبیم-

 .دنبالت امیهمونجا باش بعد شرکت م... برو -

 !بوس بوس. باشه-

 ...فعال ... تو  یمن طونیش-

 ...بردم  ورشیکه قطع کردم سمت در  تماسو

  ...شده  انینما یبه دوتا خط صورت...  کردمیبه جواب مثبت تو دستم نگاه م يناباور با

 ... دیپرس یچند ضربه به در زد و با نگران رونیاز ب مامان

 !شد مادر؟ من که نصف عمر شدم ینفس؟ چ-

 ... نگاه کردم  یلبالب اشک به دوتا خط صورت يدهنم گرفتم و با چشمها يجلو دستمو

 ... از اشکم شکه شد  سیصورت خ دنیمامان باد. باز کردم درو

 شد مادر؟ یچ-

 :رفتم تو بغلش و گفتم هیو با گر اوردمین طاقت

 !مثبت بود مامان -

 :گفت يبغض الود يبا صدا... از بغلش جدا کرد و صورتمو با دستهاش قاب گرفت  منو

 مادر؟ یگیراست م-
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 :و گفتم دمیخند هیگر نیب

 مبارکه ... اره مادر بزرگ -

 من قربونت برم نفسم یالله-

 دهیخوشحال ند نقدریتا بحال مامانو ا...  میدیخند یبا هم کل...  میردک هیو گر میختیباهم اشک ر... کرد  بغلم

 !شکرت ایخدا...  شدیلحظه از رو لبهاش محو نم هیخنده . بودم

** 

که فقط خودم باشم و خودش  ییتو خونه خودمون و جا خواستمیم. نزدم ریاز بچه به ام یحرف چیمامان ه خونه

... تا لباسهاشو عوض کنه ... خونه  میچقدر خودمو نگه داشتم تا برس دونهیذوق داشتم و خدا م یکل... بهش بگم 

 ...تا بگه ... رو روشن کنه  يو یرو مبل لم بده و ت لکسیتا ر

 ؟یکنیدم م ییچا هینفسم -

 :و گفت دیخند دنمیبا د...  ستادمیا يو یت يو مرتب رفتم جلو زیتم...  دیلرزیداشت م یبدنم از خوش همه

 ...بانو  يچه خوشگل شد-

 :گفتم جانیرو خاموش کردم و با ه يو یت

 !خبر خوش دارم برات هی-

 :رو مبل صاف و صوف کرد و گفت خودشو

 خبر؟ نیا هیخب؟ چ...  یخوش خبر باش شهیهم-

 :و گفت دیدوباره خند... تو سکوت نگاهش کردم ... شدم و کنارش نشستم  کیبهش نزد اروم

 ؟یکنیم نگاهم ينطوریچرا ا-

 :گفتم اروم

 نه؟ ای ادیپدر بودنت بهت م نمیبب خوامیم-

 ...وسعت گرفت  لبخندش

من هم سکوت کردم تا خودش بپرسه ... لبخندش کم کم محو شد ... انگار تازه متوجه حرفم شده باشه  هوی بعد

چند بار ... مطمئن بشه که راست گفتم  خواستیم... چشمهام در حرکت بود  نیب يجد یلیحاال نگاهش خ... 

 :پلک زد تا باالخره گفت

 پدر شدن؟-
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 :سرگردونش زمزمه وار گفتم يتو چشمها رهیصورتمو جلوتر بردم و خ... اروم بستمو باز کردم  چشمهامو

 !پدر ياقا ادیهم بهت م یلیخ...  ادیبهت م-

 ... دیلرز صداش

 نفس؟ یکنیکه نم یشوخ-

 ...کردم  کیبه گوشش نزدگفتم و لبهامو  ینچ

 ! یشیبابا م يدار-

دستشو رو ... من هم بغض کردم ...  زدیصورتش اوردم ، اشک چشمهاش برق م يدوباره اروم روبرو صورتمو

 :گونه م گذاشت و با عشق گفت

 ... مامان کوچولو -

امل رو پاهاش نشوندم و زانوهام و بلندم کرد، ک ریدستشو انداخت ز... تو اغوشش  دمیاروم خز. دیم لرز چونه

چشمهاش مثل اسمون شب ... گرفتم که با دستش چونه مو گرفت و سرمو بلند کرد  نییسرمو پا. نگاهم کرد 

 :و بعد اروم دم گوشم گفت دیاشکهامو بوس... ستاره بارون شده بود 

 !شم؟یپ یبمون شهیهم يتا برا کنمیم يگفتم هرکار يدید-

 ...جمله  نیاز عشق شدم با ا زیلبر... جمله ش  نیداشت ا یلذت چه

 :ش گذاشتم و گفتم نهیرو س سرمو

 .ریممنونم ام-

 ... دیبوس سرمو

من بود و تو منو به ارزوم  يارزو تیوار دوستش دارم نها وونهیکه د یبچه از زن هی... من ازت ممنونم نفسم -

 ن؟یباالتر از ا یخوشبخت...  يرسوند

که ستاره ها دارن بهم  نمیبیتو اسمون، دارم م نجایا... ستاره ها  شیبرد پ... د به اسمون با جمله هاش بر منو

 !کنمیو خدا رو شکر م خندمیاز ته دل م...  کننیم يحسود

 :و گفتم دمیش با انگشتم خط کش نهیس رو

 ؟ میبزار یاسمشو چ-

 و منو به خودش فشرد  دیش از خنده لرز نهیس

 ... یتو بگ یهر چ... مامان کوچولو برم من  نیقربون ا-
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 خوبه؟) سورن( میاگه پسر شد بزار گمیمن م-

 ؟یدختر بابا شد چ...  هیعال-

 ...تو بگو -

 :سکوت کرد و گفت هیثان چند

 چطوره؟) هیسا(-

 ...دلم نشست  به

 .سورن ...  هیسا... قشنگه -

 ...گفته باشم نفس خانوم  ا،یه باشدوستش داشت شتریاز من ب کشمتیچه دختر باشه چه پسر م-

 :و گفتم شینیبا انگشت اشاره زدم به ب... نگاه کردم  طونشیش يچرخوندم به سمت باال و به چشمها سرمو

 خان ریام یاز من دوستش داشته باش شتریاگه دختر شد ب کشمیمن هم تو رو م-

 :و لبم و گفتر دیانگشت شصتشو کش... سرم و خم شد رو صورتم  ریانداخت ز دستشو

 ...به اندازه مامانِ بچه م دوست ندارم و نخواهم داشت ... کَسو  چیه-

...  میهم شیپ...  میباهم... مکان ... هر دو فارغ از زمان ...  دیلبهاش کش نیب هیاز ثان يبعد لبهامو در کسر و

 ...  میبریلذت م گهیاز وجود همد...  میعاشق هم

 باالتر؟ نیاز ا یخوشبخت

 ...هزاران بار شکرت  ایخدا

*** 

 داره  ادیاوج و فرود ز یزندگ

 نیریش يتلخ، روزها يروزها

 و بحث، بگو بخند  جر

 ...بعدش عاشق هم  قهیدق هیاز هم و  ناراحت

  میتفاهم دار م،یدار اختالف

 هست  یو اسودگ یهست، راحت مشکالت

 میشیدلتنگ هم م م،یاز هم هست دور

 ...از هم  میاما دور میوقتها هم کنار هم هست یگاه
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  یشیم مونیپش ،یکنیم قضاوت

 برات لرزهیدلش م ،یکنیم گذشت

 ... شهیاعتمادش بهت صد برابر م ،يریگیم میتصم عاقالنه

 ...همه هست اگه  نهایا

 ...انتها و تا ابد  یب...  میرو دوست داشته باش گهیهمد

 

 انیپا

93/4/16 

 15:45 ساعت

 ي.الیسه

 

 

 

  93 تیر  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 بهمن: انتشار در سایت نودهشتیا 
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