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 !گذارمیاضطراب م يو اضطراب رو دارمیاز قدم برم قدم

 ...لرزدیو دلم فرت و فرت م دست

 !شودیم یبه حال یحال دلم

 !ستیادیباور کن ز... ستیادیز...من مرد است يبرا يادیز...من بزرگ است يبرا يادیرهام ز...توانمینم... توانمینم

 ...سالم -

 ...تا مبادا چه؟ تورا به خدا بس کن نگار...تا مبادا..گردمیبرنم

 :اندازمیاش م یچشم در چشمان مشک...کنمیم نگاهش

 !سالم -

 ...کنمیرا مرتب م شالم

اعتماد به نفسم  نشیدیاما با د...دیایبهم م میبودن موها یکجک نینگاه کردم و به خودم ثابت کردم که ا نهیبار در آ هزاران

 !چپانمیام م یشمیهمه را داخل شال  کبارهیو به  کندیفروکش م

 باترشیزده است و ز رونیشلوار نا منظم ب ياش که پاچه ها یچرم يبا آن بوت ها..رنگش يقهوه ا یآن باران با

نه او  دهیبه خودش رس شهیاز هم شتریبا من ب دارید يکه برا ستیمعنا ن نیبه ا نیالبته ا...شده  شهیتر از هم پیخوشت...کرده

 !خوش پوش است شهیهم

 :کندیاشاره م مکتیدستش به ن با

 د؟ینیبش نیخواینم -

 !ها فاصله ونیلیاما با م...نمینشیو کنارش م دهمیتکان م يسر دستپاچه

 ...دیایبدم م یاز نارنج شهیهم...فرم مخصوصش متنفرم یاز نارنج...دوزمیسوپور نگاه م رمردیدست چروك پ به

 ....ندیایموقع به سراغم م یو ب لیدل یکه ب يافکار نیاز آن از ا شتریب و

 انه؟یدارم  ییبایز مرخین...کنمیو با خودم فکر م...کندیم نگاهم

 ن؟یبگ يزیچ نیخواینم -

 :کنمیم نگاهش

 بگم؟ دیبا یچ -

 :دیگویو م شودیجا به جا م! فمیعظمت نح نیچقدر در مقابل ا يوا...کندیتازه اخم هم م...خنددینم

 !کنمیپس من شروع م..باشه -

 !کلفت است يادیز...کلفت است شیکه چقدر صدا فهممیم تازه

و ...نزده باشد دكیپوستم سف يکرم پودر رو..خراب نشده باشد شمیفکرم که در سرما آرا نیو تنها در ا شودیدر چشمانم م رهیخ

 ...که قطعا پاك شده است یرژ لب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ٤ 

 ...ردیگینه م...خنددینه م...دوزمیو چشم در چشمش م زنمیبه لبه شالم م یدست

 دیایرنگ به صورت برنزه اش نم نیکه ا دیدر دلش بگو ترسمیم...کندیم میتنها تماشا..دهدیاز خودش نشان نم یحرکت اصال

 ....ای

 :خشکدیدر ذهنم م حرف

 ..دیخودتونو معذب نکن نقدریا...خانوم ستیمن مهم ن يشما اصال برا يظاهر ییبایز -

 !لعنت به تو و زبانت..پودر شوم...آب شوم  خواهدیدلم م...کشمیم خجالت

 :دیگویو م کندیم کیکتش را بهم نزد لبه

 ...وجود داره ینیراد هیمن  یِکه تو زندگ نیدونیم -

 :دهمیجواب م آرام

 !مطلعم...بله -

 گذاشته؟ ارتونیدر اخت یاطالعات روزهیف کنمیپس فکر م -

 !کالس جوابش را بدهم نیبا هم کندیو مرا مجبور م..زندیحرف م یکه چقدر رسم يوا

 !بله -

 ...کشدیم یقیعم نفس

 میدانشگاه بود يتو نیبا مادر راد یحت... یحت..میپیاک نیا يهست که باهم تو یحدود هفت هشت سال...شناسهیمنو م روزهیف -

 ...گروه نیهم يو تو

 ...میریرو بگ یخوب جیتاو ن میباهم آشنا بش میتونیم کنهیکه فکر م دهید یشما چ يتو روزهیف دونمینم

 با هامون کوه درسته؟ نیاومده بود يدو سه بار هیاشتباه نکنم  اگه

 !بله -

 :دهدیتکان م سر

 !هم ندارم یشناخت دمویاز شما ند يزیمن چ میکه باهم داشت يچندتا برخورد نیا يتو -

در هر صورت من آمادم که ...میکه خواسته باهم مالقات داشته باش دهید یتفاهم و نقطه اشتراک هی روزهیحتما ف یول

 !دونمینم یچیچون من از شما ه...بشنوم

 :کنمیزبان باز م..کنمیو نگاهش م دهمیتکان م يسر

 قا؟یبگم دق یچ -

 :دیگویتند م..شودیم یشاک

 دگاهید یو حت یمذهب يها دگاهیاز احساساتتون از د...از خانوادتون از دلتون ه؟یچ التتونیتحص...مثال چند سالتونه نکهیا -

 د؟یتونیم...تونیاسیس
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 :زیچقدر طعنه آم د؟یتونیم

 ...شهیکه اونم شغل حساب نم...میپژوهش سرا مرب يدر واقع تو...کارمیب...و نه سالمه ستیب...يداروساز سانسیل.. نگار پارسا -

اما به  ستمین یآدم مذهب..در کل بگم..ستمیاما متاسفانه ن..باشم  خوادیکه دلم م يزیدارم اونچ ، خوب دوست.میمذهب شیگرا

 ..ادیخوشم نم استیاز س...ندارم ياعتقاد دیجد یمسائل فقه نیبه ا..بندمیکه اعتقاد دارم بدجور پا یاصول

 !که بشه سبزم ییتاجا...هه...اما

 :پرسدیم نیو سنگ کندیسر کج م...تورو خدا نخواه..بزنم خواهمیکه نم یمنتظر حرف...ماندیم منتظر

 خانوادتون؟ -

 :حاال خوب است گفتم تو را به خدا..دهمیرا قورت م میگلو آب

 ...تنهام...من...کننیم یپدرم زن گرفتن و آلمان زندگ...مادرم فوت کردن -

 :ستمیچهره اش وارد ن يج و معوج کردن هابه ک ست؟یچ...پوزخند است دانمینم...اندازدیرا باال م شیاز ابروها یکی

 ...صحبت کنه نایتوقع دارم محکم تر از ا سهیمیخودش وا يپا يو تنها هم رو کنهیم یکه تنها زندگ یاز کس -

که تنها در مقابل تو  میاما دوست دارم بگو..زنمیتنها لبخند م..کندیفکر م ینظام يادیز گریاو د يوااا..کنمیرا فوت م نفسم

 ...رومیم لیتحل نگونهیا

نفسم پا  يهمکار جذابم رو يآنقدر که در برابر درخواستها...سرسخت..و محکمم يقو میبگو دیبا یبفهم یکل که بخواه در

 ...گذاشته ام

 يدیاو ب": قرصش را بخورم که  دیبا...آب رفتم نگونهیکرد که من ا فیپهنش تعر ياز صالبت سخن و شانه ها روزهیف آنقدر

 "اورمیباد را درم يه من اداک ستین

 ....است دیسرش سف يجلو ياز مو يتکه ا...کشدیاش م یمشک يدر مو یدست

 :به افکارم زندیبازهم گند م... دیشا ایخودش از قصد رنگ کرده  دانمینم

 ..هیارث -

 :شومیم هول

 ؟یچ -

 :کشدیبه همان تکه م یدست

 ...هیارث...گمیم نویا -

 ...کنمیم زشیآنال عیچقدر ضا...یالک..خندمیم

 ...سوال دارم هی -

 ..دییبفرما -

 ...سخت نپرس يبه خدا از آن سوال ها تورا
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 بوده؟ تونیتو زندگ يتا حاال مرد -

 :آسوده خاطر..زنمیلبخند م...آسوده خاطر...کشمیم ینفس

 ..وقت چیه...نه -

 :اندازدیرا باال م شیابرو بازهم

 باورکنم؟ -

لذت  گذارمیکه با او قرار م یهست يمرد نیتو اول میبا افتخار بگو نکهیاز ا..شومیمحکم تر م که در آن لحظه دارم یحس از

 :کندیم بمینص يشتریهم جرات کالم ب نیهم..برمیم

 !دیهرجور راحت -

 :میگویمکث م با

 !تر فکر کنم يبخوام روش جد دیکه شا يمرد نیو اول...ذارمیکه باهاش قرار م نیهست يمرد نیشما اول -

 :دارد يتُن سرد مرخیو بخارش از ن کندیفوت م ینفس...اندازدیباال م شانه

 !بهیعج -

 ..میگویاما نم ستین بیاصال هم عج میبگو خواهمیم

 د؟یاز من بدون يزیچ نیخواینم -

 !چرا حتما -

 :کندیم نگاهم

 کنم؟ یبه سبک خودتون معرف -

 :کنمیم يدراز زبان

 ...دیزنیقطعا محکمتر از من حرف م -

 ...لبخند دوستانه بزند کیو من توقع دارم حداقل ..خنددینم

 !چون من مردم..معلومه -

 !کندیبه مذکر بودنش افتخار م يادیز...نازدیم شیجا به جا يبه هورمن ها يادیز! افتادیتو م ریگ ستیفمن کی دیبا...هه

در واقع تو شرکت دوستم کار ...تکتمیآرش یمانشرکت ساخت يتو...دارم يمعمار سانسیل...و چهار سالمه یس...رهام آذر -

 ...دارم یمتعادل یزندگ...بگم خوبه تونمیم میوضع مال! کنمیم

 ...میبگذر...بگم اما یچ دونمینم ياز لحاظ اعتقاد...دارم یدر کل پشتوانه محکم...هیشگیهم کارم

 ...نزاع گونش يعاشق بحثا...و دردسراش استمیکه البته برعکس شما من عاشق س يهم تا حدود یاسیلحاظ س از

 ...ازدواج کردم و موندگار شدم نجامیا...و خوب نجایدانشگاه تهران که قبول شدم اومدم ا...هیرازیش تمیاصل...رازنیش خانوادم

 !بشنوم گرانویتوقع هم دارم صادقانه نظر د...زنمیپرده حرفمو م یرك و ب....ستمین یادم احساسات اصال
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 ...طور نیو هم...مهمه  یلیخ برام کارم

 :کشدیم ینفس

 !کننیدراز م مشونیاز حد پاشونو از گل شیکه ب مییو من عاشق آدما فهمهیاز حد م يادیز...پنج سالشه! نیراد..پسرم -

 ...شمیم یزود عصبان...بداخالقم...یلیکم که نه خ هی..کمم هی

و مارك  يو مدل چتر يمن رنگ روسر يبرا...خانومه نگار خانوم! به شدت باطن آدما و درونشون برام مهمه...نکته مهم هی و

 ...نداره تیلباستون اهم

 ...اندازه که همون

 :دیگویو م کندیم نییرا چندبار باال پا سرش

 !نداره یو قوس کمر و رنگ لباتون برام فرق نهیس زیهمون طور که سا -

 !واقعا که..بزنمش خواهدیدلم م..کاش...گفتینم کاش

داشته  يا شهیباطن ش...که نهیتحمل کنه ا میمن و با تمام اخالق سگ یکس نکهیو شرط ا...آدم کامال درونگرام هیمن  -

 ...باشه

 شتونیو نگران آرا دیپالتوتونو چک کن يدگمه ها ایهر لحظه دستتون به لبه شالتون باشه  ستیالزم ن دیبا من یوقت..پس

 ...دیباش

 !رهیگیباطنتون نمره خودشو م یعنی ستیدرصدم مهم ن کیظاهر آدما  دیکه بفهم نیهم

 :زنمیم ایدل به در...مرد نیچقدر گستاخ است ا..کنمیم نگاهش

 د؟یزنیپروا حرف م یب نقدریا شهیهم -

 :دوزدیچشم در چشمم م تیقاطع با

 ...شهیهم -

 :دیگویم یمکث با

 !تونمیم نمیقاطعانه تر از ا -

 درسته؟ نیبا مقابله و زور اومد کنمیحس م...اما هیذات دمیشا ای...نجایا نیاومد یخاص هیشما با روح -

 :اندازدیباال م يا شانه

 ...زور کنه خوامیکه نم يمنو تو کار تونهینم یکس چیه -

 ...من هم پشت بندش..شودیم بلند

 ...اوردیدر م بشیاز ج یکارت

 ...میو بهتر آشنا ش شتریب میتونیم کنمیفکر م! کارتمه نیا -

 ...کنمیم یاش همراه یمشک يتا دم مزدا..کنمیتشکر م..رمیگیرا م کارتش
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 !رسونمتونیم دییبفرما -

 !دارم نینه ممنون ماش -

 ...در مورد خودمه...پرسمیم میداشت يداریاگر دوباره د شاالیسوال مهم دارم که ا هی یراس -

 :دیگویم ندیبنش نکهیو قبل از ا کندیدر را باز م...دهمیتکان م سر

 یپس به کس..اوضاعم خراب بشه خوامینم..زهیبهم بر یبا اومدن کس خوامینم..برقرار بوده یآرامش نسب میتا به امروز تو زندگ -

 !فعال..دارم که آروم ترم کنه اجیاحت

 !شودیم یراه یو تک بوق بعد از بستن کمربند..ندینشیو او م دهمیتکان م سر

 !چقدر خوب است...ها ییهمه اژدها نما نیا نیدر ع...بد بودن نیدر ع...ام ستادهیزمستان ا يدر سرما خیس خیس

هم جنسند اما کنارشان  نکهیاطرافم با ا يدوست ها...خوده خودش...خودش است کنمیچون حس م..او حس آرامش دارم با

 !نداشته ام یکس زیت يدارد که تا به حال در کنار حرفها یحس آشنا و خوب..ندارم یروان تیامن

ناخداگاه آرام  ینیبیآرامشش را م یاما وقت يبرگرد شیبه رو یخواهیو م کندیم میعصبان یه...حال نرم نیاست در ع زیت او

 !يشویم

ام چقدر از  دهیو فهم ستیاصال ار نگاه رهام قشنگ نام هستم  افهیهر لحظه نگران حالت ق نکهیا...خودم را اصالح کنم دیبا

 !دیایبدش م نیظاهر ب يآدمها

 ست؟ینشدن دهدیم تیاهم گرانید افهیو ق يو کالس کار پیبه ت نقدریکه ا یمن يبرا رییتغ نهمهیا...آخر ...توانمینم

المنظر رابطه  هیکر بیترک یب کیبا  شودیخوب چه کنم؟ نم...اما کردمیم شیجذاب و مردانه نبود عمرا همراه نقدریرهام ا اگر

 ..ستیاصال در خونم ن..برقرار کرد

 ...میلحاظ کامال دو قطب مخالف نیا از

 !بگذراند ریخدا به خ فقط

 !نمینشیمبل م يکلفتم رو يو پالتو يقهوه ا يبا همان بوتها...گردمیو کوفته از پژوهش سرا برم خسته

 ...یلیخ...خوادیقهوه م دلم

 ...نمشیبازهم بب خواهدیدلم م...گذردیبا رهام م دارمیاز د يسه روز دو

چون  توانمیم... باشد یحساب شده و منطق میجوابها..او قاطعانه و محکم باشم هیکه شب کنمیم یاز همان روز تا حال سع قایدق و

 !را از من نداشت یتوقع نیخودش همچ يکاش روبه رو...بودن را دارم اما یرسم هیروح

 !!!افتمیکوه و صالبتش م ادیباور کن ناخداگاه  شودیزنده مکه  ادشی

 !!بندستیصورت فر نیدلچسب تر از ا میاقتدار برا نیچرا ا دانمینم...دوست دارم يگریسرو تنومند را جور د نیچرا ا دانمینم

مرد ازدواج  توانمیکه چرا م دانمینم...دانمینم زیچ چی، ه یو خستگ شگاهیآزما يهمه کار و سرو کله زدن با بچه ها نیبا ا امروز

 ...را که بچه دارد دلخواهم باشد يکرده ا
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 نیاز ا شتریارزش دخترِ دست نخورده ب...ارزش من  دیشا...مرد مطلقه کیبا ...حاضرم با او باشم دهیمنِ آفتاب مهتاب ند چرا

 ...اما..حرفهاست

 !دیایخوشم م بایکوه ز نیاز مصاحبت با ا نقدریقسمت است که ا دیشا...حکمت است دیشا دانمینم

و در کمد  کنمیرا پاك م میبوتها...گذارمیمنظم داخل کاور م شهیو مثل هم کنمیم زانیرا آو میلباسها....شومیبلند م یحال یب با

 !دهمیجا م

 ...زنمیرژ م یو کم کنمیرا دوبار باز و بسته م میموها

 یمشک...اش کنم یمشک خواهمیم...کردم یرا عسل میموها شیسه ماه پ! دهدیکردن به من دست م شیبا آرا یخاص يانرژ

 !دیایبهم م شتریب دیگویم روزهیف...یپرکالغ

تُن سرد دلچسبتر  نیگرما با ا نیا.اما دوست دارم..یلیهوا سرد است خ! کنمیجوش را روشن و پنجره آشپزخانه را بازم قهوه

 ....است

 !کنمیفکر م...به خودش..آشپزخانه نشسته ام و به خودم یصندل ياما همچنان رو..کندیام م وانهیها د نیماش يصدا

تا صبح به او فکر کنم ، به مالقاتمان، به  نمیو بنش اورمیب ریجا گ کیدوست دارم تنها ...يروینم رونیرهام؟ چرا از ذهنم ب چرا

 !اش هم جذاب است یخشم مخف نیا..اما کردندیهرچند که کنفم م شیحرفها

 داریب خواهمیکه م ییشبها يبرا..دادمیم حیترج يقهوه را به چا شهیهم..گردمیو به سالن برم کنمیرا از قهوه پر م یبزرگ فنجان

 !همراه است نیبرسم قهوه بهتر شگاهیآزما يبمانم و به کارها

 !افتمیرهام م ادیدوباره به ..کنمیعطسه م...نمینشیخاموش م ونیتلوز يرو روبه

زنگ بزنم و چه  دیاو شماره داد اما من با..ندیمرا بب خواهدینم گریچرا د ست؟ییچه جور آشنا نیا..ردیگیمن نم از یسراغ چرا

 م؟یبگو

 !دانمیم..دیایمحکم و پر غرور خوشش م يآخر او از دخترها م؟؟ینیرا بب گریبازهم هم د خواهدیدلم م میبگو

 ...اما

 ...روزستیشماره ف....خوردیخانه زنگ م تلفن

 جانم؟ -

 ؟يچطور...سالم -

 ؟يتو چطور...خوبم قربونت -

 ...خــــــــوب -

 ؟يشاد هیچ -

 !يایبه بچه ها گفتم توام م.رهامم هستا..نایخونه سپهر ا میبر میخوایفردا م -

 :رومیو راه م شومیبلند م..گرددیحال نداشته به جسمم برم هیاز ثان يدر کسر..شومیم خوشحال
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 اد؟یم یمطمئن -

 ؟يعاشق شد -

 :خندمیم

 حاال چه خبره ؟! نیهم...ادیعشق که نه اما ازش خوشم م -

چلمن  الیدان نیا..میتورو قرآن نگا نگار، مردم دوست پسر دارن مام دار..رهیگیسپهر گفت خونه خودشون م...تولد اللست -

 !!!هیتولد من ک دونهیاصال نم

 نایا يایاتفاقا دن..کنهیخرج کنن ارضاشون م یپول هیبزنن  يدور هیباهم  که نیهم... گذرهیهمش م نایا..ول کن بابا توام -

 ؟یازدواج کن الیبا دان يتو حاضر روزهیف ییخدا..محدودتره

 ...نه ..دیشا..دونمینم..خوب -

 ..دیشد؟ اره نه شا یباالخره چ -

 ...ول کن تورو خدا نگار -

 ؟؟يبهم خبر داد رید نقدریحاال چرا ا -

 قطعا؟ گهید يایم...رهیم ادمی یبهت بگم ه خوامیسه روزه م..رفت بابا ادمی -

 ..امیاره م -

 ...جا ها هی يایبا من م يباره بدون ناز دار نیاول -

 :خندمیم بازهم

 ...به خاطره رهامِ...امیبه خاطر تو نم نمیا -

 ...یعـــــــــــــوض -

 !!کندیم یخداحافظ يور يو او با فحش و در خندمیم

 چه بپوشم؟ اصال رهام چگونه دوست دارد که بپوشم؟...میفردا ختیاالن به فکر لباس و سر و ر نیهم زا

بپوشم که رهام دوست داشته  يزیدوست دارم چ...اما...معتقدند يهاشان هم تا حدود یلیو خ ستیباز ن شانیها یمهمان دانمیم

 !نیهم..باشد

 شود؟یم یعنی..عاشق زهیسنگ ر کیبشود  تواندیکوه م نیکه ا نمیبب خواهمیم..نظرش را جلب کنم خواهمیم

 ...نبود يدوباره رهام از خواب کامل خبر داریاز ذوق د شبید..شومیم داریب شهیزودتر از هم صبح

دوست دارم به وجودم توجه ...نمشیاما هرچه هست دوست دارم بب...چه بر سره احساسم آمده..چه بر سرِ روحم آمده دانمینم

 !به بودنم...کند

اگر او مرا .ستمیاحساساتم مطمئن ن يریاما هنوز در شکلگ...دوست داشتن ...خواستن است نیا..دانمیکه اسمش را م البته

 دل ببندم چه؟ ینخواهدو من الک
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 !امدهیرهام ن کیو  مانمیمن م...دل عاشق کیو  مانمیوقت من م آن

! شومیم وانهیخدا من آخر د يا... یعنی ستیمهم ن میظاهرت برا دیگویم یوقت...کنمیم شیو با وسواس آرا پوشمیرا م میلباسها

 !!!فهممیاش را نم یعنی نیا

 ..هم راحت ترم هم...گذارمینم رونیرا ب میموها...کنمیرا سر م یرنگ چروک یزرشک شال

 :زنمیزل م نهیو در آ زنمیم لبخند

 !ستیرهام مهم ن يهم برا -

 ...آماده ام..کنمیو پا م کشمیم رونیبراقم را از کمد ب يبوت ها مین...زنمیم عطر

 ...رومیم رونیب الیتک بوق دان با

 !هستم تشیجد نیو من عاشق ا..ست یدختر خشک...او هم کله اش را..دهمیدست تکان م روزهیف يهمان دور برا از

 :دیگویو م اندازدیم ینگاه نهیاز آ الیدان...دهمیدست م روزهیو با ف شومیم سوار

 رون؟یب نیاون روز با رهام رفت یراس -

 ..به تو نگفته؟ ؟یدونیتو نم یعنی...عمت و خر کن میبگو خواهمیم...خندمیم

 ؟يخندیچرا م هیچ -

 ...رونیب میآره رفت...یچیه...یچیه -

 :کنمیرا تماشا م ابانیخ

 !بهت گفته کردمیفک م -

 ...زنهیمسائل نم نیاز ا یحرف چیوقت ه چیرهام ه...هه -

 :دیگویم يآرامتر يبا صدا بعد

 ...حرف بزنه ستیاون اصال بلد ن -

 !زبان بستم شهیمثل هم...که نکرده اما ییها یمن چه بلبل زبان يبرا یدانینم...زندیهم خوب حرف م یلیخ میبگو خواستمیم

 :اندازدیم میبه سرتاپا ینگاه گرددیبرم روزهیف

 ؟يدیپوش یچ -

 ...يهمون لباس سرمه ا -

 :دهدیتکان م سر

 ؟یگرفت یچ -

 ...نو بود..عطر داشتم خونه هی -

 بابات آورده بود نه؟ -

 ...اوهوم -
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 !وقت چیه! کردمیرا استفاده نم اوردیرا که بابا م یلیکدام از وسا چیه

 ..نگار يشعوریب یلیخ -

 ..یمرس -

با آن  خواهدیامروز چگونه م نکهیا..م فکر کنمدوست دارم به رها...سکوت  نیاز ا میو من چقدر راض...میزنینم یمقصد حرف تا

 !اخالقش نرم تر بود یکم شیجذاب نبود و کاش به جا نقدریکاش ا...مرا جادو کند بشیظاهر عج

 !خنده ریز میزنیهر سه م شودیکه پخش م يمسخره ا کیموز يو با حرکتش و صدا دهمیآسانسور را فشار م دگمه

 ...میدر آپارتمان سپهر  يدرست روبه رو میشویکه م ادهیپ

 ...زدیریقلبم م زندیلبخند م دیمبلها نشسته و شا نیاز ا یکی يدر رو نیاالن رهام پشت ا نکهیفکر ا با

 !دیایخوشم م یناگهان يها زشیر نیچقدر از ا و

و هشت  ستیکه ب نیاز ا..خسته ام يمهر یهمه ب نیاز ا! کشدیدادن در من سرك م تیحس دوست داشتن و اهم نکهیا از

 ...مکمل و خاص یارزش...ارزش نداشت میبرا چیسال ه

 ...اسمش احساس است دیایرهام سراغ من م دنیکه با د نیا..البته نداشتم..که احساس ندارم نیام از ا خسته

 یکس يروز کی خواهدیو چقدر دلم م...ستیتولد خبردار ن ي هیالله از قض نکهیمثل ا...کندیخوش استقبال م يبا رو سپهر

 !شدنم لذت ببرد ریعشق از غافلگ نهمهیشکل با ا نیباشد که به ا

 ضیتا لباسمان را تعو میرویبه اتاق م..شودیم یبادم به سرعت خال...ابمشینم..و فقط با چشم به دنبال مرد کوهستانم فقط

 ...میکن

 :کوبمیم روزهیف يبه پهلو محکم

 نه؟ ادیپس کو؟؟ نم -

 !که زود بره ادیم رید...ادیم ریهمه جا د شهیاون هم...دونمیچه م...اروم بابا -

حالم به  دیایحوصله شده ام و چقدر بدم م یب..زارمیب یاز سالم و احوال پرس...میرویباهم به سالن م...شودیراحت نم المیخ بازهم

 ...یبه بودن و نبودن کس...وابسته باشد یکس

 ...خودیاز خود ب...بودنش! کندینبودنش حالت را گه م! است نیدادن هم تیبد اهم یژگیو تنها

 !دیایشربت رهام ب نیتا آخر ا کنمیو دعا م کنمیمزه مزه م...اوردیشربت م میبرا روزهیف

 !دیایدر م يصدا کشمیآخر را که سر م قلپ

 !دهمیو لباسم را از تنم فاصله م کنمیرا داخل تر م میموها...خوبِ خوب..خوبم..اندازمیبوفه کنار م شهیبه ش ینگاه...زدیریم قلبم

 :دیگویلب م ریز...کندینگاهم م یبا لودگ روزهیف

 ...نگار يا وونهیواقعا تو د -

 !نشدم وانهید نیچرا زودتر از ا...دیایبودن ها خوشم م وانهید نیو چقدر از ا...خنددیم بعد
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 ..يا وانهید ي وانهید عجب

 !دیایقلپ از شربت م نیآخر انیتا پا دانستمیم..که خودم آگاهم  دهدیرا م يگوشم خبر ریز روزهیف

 !کنمیبلند م یصندل يخودم را از رو کندناخواستهیکه در را باز م الیو دان دوزمیبه در م چشم

 :رودیو چشم غره م دهدیدستم را فشار م يرو روزهیف

 ...یعیواقعا ضا...نگار نیبش -

 ...خندمیاما م نمینشیم

 ....نگاهش هست خودمم ررسیدر ت یکس نیو اول...لرزدیقلبم م دنشید با

 !چیه..یچیه..کندینه اخم م..خنددینه م..کندیتنها به تکان کوتاه سرش اکتفا م...زنمیم یو لبخند گنگ دهمیتکان م يسر

و با خنده  رودیسپهر سمت چراغ ها م...ندینشیم الیرنگش کنار دان یو بعد از دراوردن کاپشن مشک دهدیمردها دست م با

 :دیگویم

 ....خودم...دیبه خدا اگه تابلو کن...نوزاد برسه گهیاالناس که د -

 :دیگویبا خنده م الیدان

 ...سپهر جان خانواده نشسته -

له خنده ال يها ادیفر يصدا..کندیو چراغها را خاموش م کندیم سیه سیسپهر ه...شوندیهمه ساکت م...دیایقفل در م يصدا

 :دار است

 ..که  ییعشقم امروز از اون روزا ؟؟یکوش...سپهرم -

 :خندندیصدا م یهمه ب دیایسپهر که م يصدا

 !شنومیبه خدا من هنوزم م..قربونت برم یزنیحاال چرا داد م...یخانوم....ســـــــــــالم  -

 :دیگویبا ناز م..خنددیبلند م الله

 باال؟؟ میبر -

 ..ستیرهام در چه حال دانمیو نم خندندیها م پسر

عکس العمل رهام  خواهمیم..ستمیحال و هوا ن نیمن اما در ا...کشندیم غیو همه ج شودیهمزمان باهم روشن م ویو استر چراغ

 !نمیرا بب

 ...نوشدیمبل لم داده و شربت م يرو یواکنش چیه یکه نشسته ب يهم همانجور هنوز

 ...کندینم یرهام توجه نکهیاز ا شکنمیچقدر م...من و ...ردیمیاز ترس هزار بار م الله

 پس چرا؟...میدیرا ند گریهمد ییآَشنا يمگر ما برا...کندینم یغلط چیه چرا

 :کندیحالم را منقلب م شیصدا

 ن؟یخوب -
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 :گردیشربت را طرفم م وانیل...گردمیبرم

 ...ممنون  -

 ؟یچقدر چ...و چقدر..دینشنیم کنارم

 ....دیزنگ نزد -

 ...رمیگیرا به دندان م لبم

 ن؟یمنتظر بود -

 ...نیریگیم یسراغ کردمیفقط فکر م... نه  -

 چه طرز برخورد است؟ نیا..مانمیم مات

 :میگویم صادقانه

 ...بگم یچ دیزنگ بزنم با یوقت دونستمینم -

 ..دختر پسرا مگه چه قدر حرف دارن نیا دونمیواقعا نم! جواب بدم دیبا یچ دونمیجالبه چون منم نم...هه -

 !خشکاندیم دهینکش هیخشمم را به ثان ؟ینیبیم..خندمیم

 ..نیندار یجواب نمیبیباره م نیاول -

 :کندینگاهم م يجد

 !مسئله فرق داره نیا -

 :پرسمیبا کدام جرات اما م دانمینم

 شما فرق ندارم؟ يمن برا ؟یمن چ -

 ...شومیکالفه م..لک زدنو بدون پ یطوالن...کندینگاهم م عیسر

 ن؟یخونیکتاب م -

 ...کندیبحث را عوض م بیعج چقدر

 :اندازمیباال م شانه

 ..کم یلیخ -

 چرا؟ -

 ..وقت آزاد ندارم ادیچون ز -

 :اندازدیم میبه سرتاپا ینگاه

 درسته؟ نیدیم تیاهم پتونیبه ت یلیخ -

 :زنمیم لبخند

 ..درسته..بله -
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 ...نیدار ادیپس وقت آزاد ز -

 مرد؟ يبا ظاهر من دار یتو چه مشکل! شودیکمرنگ م لبخندم

 !توانمینم یعنی..شودینم..اما...واریسرش را بکوبم به د خواهدیدلم م....ردیگیم حرصم

 اد؟یاز جشن تولد خوشتون م -

 :کندیم جمیگ شیها سوال

 !شدن ریمخصوصا غافلگ..هه..یلیبله خ -

 :کندیرا جمع م شیلبها

 ...یلیخ ادیشدن بدم م زیو جشن و مخصوصا سورپرا یمن از شلوغ...برعکس  -

 :شومیم یعصبان..خوردیذوقم م تو

 ده؟یم یحرفها چه معن نیا -

 :ندینشیم محکم

 ...میبشناس گرویهمد میخوایفقط م -

 !کنمیحس نم ينجوریمن ا یول -

 !کنهیاشتباه م یحس ادما گاه -

 :دیگویگوشم م ریو آرام ز کندیشلوار جذبش فرو م بیدستش را در ج...او هم آرام کنارم..شومیم بلند

 !رونیب میبر...دنبالتون امیپس فردا م..فردا شرکت کار دارم  -

 !!!گذاردیبا چند حس متضاد تنها م ت،ی،عصبان.یخوشحال اق،یو من را با حرص، اشت رودیم

 همانقدر که شادم.میاز دستش شاک چقدر

 ...بگذرد و خدا کند رهام از من نگذرد...بگذرد عتریامروز هم سر نیکه ا کنمیخدا م خدا

 ....یلیمهم است خ میبرا

 !!!بشناستم شتریب خواهدیدلم م...بشناسمش شتریب خواهدیدلم م...زود به زود...شودیتنگ م شیبرا دلم

 !نمیرا بب نیراد خواهدیم دلم

 ...یلیخ..دوستش دارد...کندیرا م فشیتعر ادیز روزهیف

 ...دیگوینم چیاما ه..ینشان...یسخن.. یحرف...دیبگو يزیچ نیکه در مورد آنا مادر راد کنمیاصرار م هرچه

 !کف دست تو بذارم زشویکه من همه چ دیباهم جور نشد ادیشما هنوز ز...گهیاگر خوده رهام بخواد بهت م -

 !شدم اما او هم حق داشت ناراحت

 !به خود مشغول نکرده بود نقدریذهنم را ا يمرد چیکه تا به حال ه نیبه ا..کنمیم و بازهم به او فکر خورمیقهوه م بازهم

 !اما باز دلخواه من است...شیبا تمام حاالت دفاع...شیکه با تمام سرما یکس به
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 !از دوستت دارم ، دوستش دارم شتریب کنمیکه حس م يمرد به

 ...شودیفکر نکنم اما نم نمانیب فتادهیاتفاق ن يها الوگیو لباس و د پیبه ت گرید خواهمیم یه

 :میگویلب م ریو ز خندمیم...کنمیو نفسم را فوت م گذارمیم میکوتاه روبه رو زیم يقهوه را رو فنجان

 ...یانداخت یمنو از کار و زندگ ومدهیتو هنوز ن -

در برگ مربوطه وارد  یازاتیتو ام اندازمیم ينگاه سرسر...البته خواندن که چه عرض کنم..خوانمیبچه هارا م يها قیتحق

 !کنمیم

 .....و  دیایرهام به دنبالم م فردا

 ست؟ین...رهام مهم است...اما..به پژوهشسرا روم دیفردا با...خورمیام حرص م یحواس پرت از

 ...لرزدیدلم م...رمیگیشماره اش را م...دارمیتلفن خانه را برم...فرصت است که زنگ بزنم نیبهتر

 ...چاندیپیو انگار دلم را م چدیپیم...چدیپیدر گوشم م شیصدا یچند بوق طوالن بعداز

 بله؟ -

 :ناخداگاه زنمیلبخند م..دهمیدهانم را قورت م آب

 ن؟یخوب...سالم -

 ن؟یسالم ممنون شما خوب هست -

 :کنمیم تعجب

 ن؟یشناخت -

 ...بله  -

 :کنمیم سکوت

 شده؟ يزیچ -

 :میچه بگو دانمینم

 اونجا دنبالم؟ نیایب شهیم... شهیم..فردا پژوهشسراممن ..راسش -

 ن؟یدیادرس م..بله -

 شهیهم...برسد انیبه پا یخیمکالمه  نیا خواهدیو من دلم نم...ستیو قطعا وقت خداحافظ دینوسیم...و ... سدینویرا م ادرس

 !عاشق زمستان بودم

 شه؟یساعت چند کارتون تموم م -

 ...شش و ربع..شش -

 !نمتونیبیپس فردا م...باشه -

 ...خداف...یاوک -
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 :وسط احساسم پردیم

 گانه؟یچرا لغات ب...."چشم"از همه بهتر ..."باشه"..."بله" -

 ...خنددیاو نم دانمیو م...با صدا خندمیم

 ...خدانگهدار...چشــم -

 ..خداحافظ -

 !شومیم رهیخ یگوش يرو يبه سوراخ ها یقیبا لبخند عم...دهمیلبخند دگمه آف را فشار م با

 .!کاش..یطعنه بزن شهیکاش هم...یباش شهیهم کاش

*** 

 ....اندازمیگاه به ساعتم نگاه م یو ب گاه

 خواهندیامتحان دارند و امروز م گریهفته د...دهمیحوصله جوابشان را م یو ب يسرسر یلیو خ کنندیمهابا سوال م یها ب بچه

 ....کنند يریاشکال گ

 !فهممینم يزیو من بازهم چ کنندیرا ارائه م دشانیجد يها قیتحق بازهم

 ...رومیپژوهشسرا م ییبه دستشو...کنمیم لیربع زودتر از موعد کالس را تعط کی

 !ندیام هم بب يو کار یرسم پیمرا با ت خواهمیم..خط چشم کی یحت...نکرده ام شیآرا...نمیبیم نهیرا در آ خودم

 !دیاینکند خوشش ن...اما نکند ندیبب شیمرا بدون آرا خواهمیم

 !تنها در حد شعار است ای ستیعمل ستیمهم ن میبرا يظاهر ییبایز دیگویکه م نیا دانمینم

و همه را داخل  شومیم مانیپش...اما باز...کنمیام رها م یشانیپ يرا کج رو میدسته کم از موها کیو  کنمیام را درست م مقنعه

 !کنمیم

 !ام را صاف و صوف يسرمه ا یرسم يوو مانت کنمیرا تر م لبانم

 !کنمیراحتم را هم پا م يرا تن و چکمه ها پالتوام

 !رومیم یبه سمت در خروج گرید انیبا مرب یاز خداحافظ بعد

 ...درست سر ساعت...درست به موقع...پژوهشسرا يروبه رو درست

 !دلخواه من امده درست

 !رومیم ابانیو با دو به آن سمت خ زنمیلبخند م ناخداگاه

 :کندیو نگاهم م نمینشیم...همچنان  شودینم ادهیپ

 ...نیاومد نجایممنون که تا ا...سالم -

 ...ستین یمشکل...سالم -

 !زنمیلبخند م...یلیخ..خوشحالم...کندینگاهم م شهیو بهتر از هم شتریب
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 !افتد یو راه م کندیرا روشن م نیماش

 !باشد نجایپسرش ا کنمیفکر م...ستدیایکانون کودکان م يرو به رو...شودیم ادهیحرف پ یو ب ستدیایتر م نییکوچه پا دو

 !شودیاز کانون خارج م یدست در دست پسر کوچک و قد کوتاه...درست است حدسم

 !دهدیو رهام آرام آرام گوش م زندیتند و تند حرف م نیراد

 ...ردیگیخنده ام م..زندیو با رهام حرف م رودیو عقب عقب راه م کندیدستش را رها م یگاه یحت

 ست؟ین یبلبل زبان نهمهیا قیلبخند هم ال کیخشک است؟  نقدریبا پسرش هم ا یمرد مغرور حت نیا

 !دهدیپر م میلبها يو خنده را از رو کندیم یبیعج ستیمن ا دنیبا د...دودیم نیبه سمت ماش نیراد

 !دوخته نیاست و چشم در چشم راد رهیرهام دستش به دستگ...اندازدیبه رهام م یبه من و نگاه ینگاه

 :شنومیرا م نیراد يصدا...کشمیم نییرا پا شهیش

 بابا؟ هیخانوم ک نیا -

 :دیگویم يجد رهام

 !گمیبهت م نیبش -

 ...االن بگو نینه هم -

 !االن نه...دمیم حیتوض -

 .مرد سن دار طرف است کیبا  که انگار زندیحرف م يرهام جور...از رابطه شان...شانیاز طرز حرف زدنها...کنمیم تعجب

 !درازتر کرده مشیرا از گل شیپا او

 : اندازدیم ینگاه کوتاه.. گردمیبا لبخند برم...نندینشیم

 !سالم خانوم -

 ... برمیلذت م... ستیسالم کردنش هم بچگانه ن یحت او

 :میگویلبخند م با

 ... سلـام آقا -

پدر  نیخود ا نیاخالقش ع کنمیاما حس م...البته چهره اش... ستیرهام ن هیشب ادیز...مثل پدرش...کندیتنها نگاهم م...خنددینم

 !سر سخت است

 :دیگوینگاهم کند م نکهیبدون ا رهام

 ...دوستم شیپ ذارمشیم -

 :دیگویم نیراد... اندازمیباال م شانه

 ...زنهیحرف م یلیخ...حوصلشو ندارم...رماینم غمایمن خونه عمو  -

 ..گذارمیاسمش را خنده م..بار  نیاول يبرا..زندیم يپوزخند رهام
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 :اندازدیشانه باال م! نمیاش را بب یهم قسمت نشده تا لبخند واقع هنوز

 ؟يدیفهم..یزنیحرف م ينجوریدفعه آخرت باشه ا -

 ...اما آخه -

 ؟يدیفهم...البته محترمانه..حرف نزنه نقدریا یبهش بگ یتونیامروز م نیهم -

 ...بله -

 يبلند نیآفر خواهدیدلم م..کندیهمزمان بامن نگاهم م...اندازمیبه رهام م ینگاه...دهدیس قدرت به او مح يدیفهم نیا

 ...تشیبه خاطر ترب...میبگو

 !دوره زمانه چگونه تا کند نیا يبلد است با بچه ها او

 :دیگویقبل از رفتن م..کندیدر را باز م نیراد...شودیم ادهیرهام زوتر پ...کندیپارك م ینقل ییالیخانه و دم

 خانوم؟ هیاسمتون چ -

 :حرفهاست نیتر ا ياو جد...خندمینم..کنمیم نگاهش

 ...نگار -

 ...دهدیتکان م سر

 ...نمتونیبابام نب نیتو ماش گهید دوارمیام -

 :دیگویبا لبخند م نیقبل از بستن در ماش..شودیم ادهیپ...کنمیم خی

 !خونمون بهتره -

 !دارم یبیحس عج...دهدیحال گرفته ام را پس م....شومیم یپر و خال..و من  بنددیرا م در

 ..ستیدوست داشتن...دستیچیپ...است بیعج...است وانهیپدرش د نیاو ع يوا

 !مرد است یعنی نیا و

 ...دارم ازیبه هوا ن..شومیم ادهیپ

 ریبا تاخ...رودیو داخل م دهدیتکان م يسر میو برا دهدیمردانه به رهام م یدست نیبا باز شدن در راد...زندیزنگ در را م رهام

 ...دیایدوستش دم در م

 !هستند بایخودش جذاب و ز نیرهام هم ع يدوست ها..ردیگیام م خنده

 :دهدیسر تکان م میبرا

 ن؟یخوب هست -

 ..ممنون -

 !دم در بده دییبفرما -

 ...ممنونم -
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 :دیگویم يبا لحن خنده دار رهام

 بار، نیصدم يبرا...با حرفات يخوریمخ پسرمو م ؟یکم تر زر بزن شهیم -

 ..تو نداره لسوفانهیف يحرفا دونمیو چه م يوتریکامپ يها يباکس و باز کسیبه ا يعالقه ا چیه نیراد

 ...کن جونه مادرت ولش

 :دیگویم يهم با لحن خنده دار تر غمای...ردیگیام م خنده

 چرت و پرتو بخونه؟ يکتابا نی؟ بدم ا يخوایم یپس چ...توها یهست یعجب آدم -

 ...سواد نداره نیاحمق راد -

 ...ارهیدستش واسه من ژست آدم بزرگارو درم رهیگیم يخودیپس چرا ب -

 :خنددیکالفه م رهام

 !دمیهست زنگ بزن خودم گوش م میحرف...به کارش نداشته باش يتو فقط کار..اصال ولش کن...غمای يریبم يا -

 ..شومیو سوار م دهدیرهام سر تکان م...کندیم یو خداحافظ خنددیم غمای

 ....خندمیصدا م با

 ه؟یچ -

 شش سالشه؟ نیگفت -

 ...بله -

 :باز خندمیم

 ..اون شصت سالشه...هه -

 ...رمیگیدل ضعف م شیبرا گریکه د يدوباره همان پوزخند...یطوالن...کندیم نگاهم

 !باستیبا رهام و سکوت خشنش ز یطوالن يمکث ها نیو چقدر ا میمانده ا کیتراف در

 :کندیم نگاهم

 ش؟یدید -

 :زنمیم لبخند

 !فوق العادست -

 :شودیم رهیبه رو به رو خ دوباره

 !به مامانش رفته -

 !شودیام م يفوق العاده بود؟ حسود مادرش

 م؟یریکجا م -

 :کندیم نگاهم
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 ...اونجا رمیم شهیشاپِ هم یکاف هی -

 تنها؟ -

 :کندیم ریاو بد تعب اما..من بد نبود منظور

 باز خواست شدن زود يهنوز برا -

 ...اندازمیم نییسرم را پا..کشمیم خجالت

جبران  يبرا خوانیکه م ییاز اونا! ادیخر کنن بدم م رویبق توننیبا زبونشون م کننیکه سر زبون دارنو فک م ییاز دخترا -

 !نفرت دارم فتنیپس ن رنیبگ شویدست پ خوانیکه م ییاز اونا...زارمیکنن ب یاشتباهاتشون بهانه تراش

 :کندیم نگاهم

 ...یستین ينجوریخوبه که ا -

 !یدوست داشتن یِلعنت...رمیگیرا باال م سرم

 :کندینگاهم م...کشدیرا م یدست..میشویخالص م کیتراف از

 اد؟یخوشم م کیچقدر از تراف شهیباورت م -

 :ردیگیام م خنده

 ؟یچ -

 ..من هم به دنبالش...شودیم ادهیپ...داردیرا برم چییسو

 :ستدیایم کنارم

 ... ادی...انجام بدم دیکه انجام ندادم و با ییکارا ادی...فتمیمهمم م يکارا ادی کیپشت تراف شهیآخه هم -

ه ن رهینه وقتم هدر م...لذت بخشه کیفرصت فقط و فقط تو تراف نیو ا ادیاز فکر کردن خوشم م..ندمیآ ادی..االنم ادی..گذشتم ادی

 !شهیسخت م کیتراف

 ...بغلت کنم خواهدیدلم م...من خوبِ

 !است دیو سف اهینامش س..میشویم یباهم وارد کاف...خندمیتنها م اما

و  دهدیدست م يبا چند نفر رودیم شخوانیبه سمت پ...نمینشیو م اورمیپالتوام را درم...کندیرا انتخاب م یکاف يجا نیتر دنج

 ...گرددیبرم

 ...ازش ادیاما خوشم م ستیاصال قشنگ ن نجایا -

 !اما جالب است..ندارد ییبایدکور ز دیگویراست م..دهمیتکان م سر

 ...نیکه زشت باشرو دوست دار يزیشما کال هرچ -

 ...ستنین بایز یلیکه خ ادیخوشم م ییزایمن تنها از چ...ستیزشت ن يزیچ چیه -

 ؟ییگویتو چه م...کندیدر گمم م سر
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 ؟...دینپرس خورمیچه م نکهیچرا در مورد ا...اورندیفنجان قهوه م دو

 ....خوب -

 مرد متوقع؟ میبگو دیچه با ؟یخوب که چ...کنمیم نگاهش

 !نیاز خودتون بگ -

 بگم؟ یچ -

 :دهدیم هیتک یصندل به

 ...يزدن ندار يبرا یحرف چیوقت ه چیه -

 مرا بد جلوه دهد؟ نقدریا خواهدیچرا م...اه

 ...یلیخ...ادیکم حرف خوشم م يااز ادم -

 !کنمیاشتباه فکر م يادیمن ز! زنمیم لبخند

 ...دونهیمن م نیبه خاطر بودن تو ماش تتونویمطمئن باش هم شما رو هم ن... فهمهیحرفا م نیاز ا شتریب نیراد -

 ...بله معلومه -

 :رابطه نیا يکه چقدر سرد است هوا يوا..خسته کننده. یسکوت طوالن کشدیاش را سر م قهوه

 !مینجوریا قایاالن دق...رسهیبه ذهنت نم یموضوع چیه یحرف بزن دیکه با یدرست زمان -

 ..خندمیم

 ..میحرف بزن ستیاصال الزم ن -

 .نیهم..نگاهت کنم خواهمیکه تنها م من

 ...اندازدیباال م ابرو

 :کنمیبحث را عوض م...کرده ام خراب

 د؟یازدواج کن نیخوایچرا م -

 :نوشدیاز قهوه م یقلوپ

 ازدواج کنم؟ خوامیگفته م یک -

 ...کنمیم خی

 ه؟یچ ییآشنا يما برا تین -

 :دیگویم يجد..شودیام م رهیخ

 ...ییهمون آشنا -

 ...خورمیقهوه ام را م...کنمیرا فوت م نفسم

 م؟یکنیوقت تلف م میدار یالک ؟یچ یعنی -
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 ...چقدر عجله...خانوم -

 تیاهم یتمام حرفارو ب...ای دیآدمو کنف کن ای نیخوایم شهیهم...دیرو رفتارتون فکر کن یکم هی؟  ییِچه جور آشنا نیعجله؟ ا -

 ...نیجلوه بد

 ؟یچ یعنی نایا

 !نهیا عتمیمن طب -

 تفاوت بودن؟ یب -

 ...نبودم؟ شدم -

 :زنمیم ایدلم را به در...سردرگمم

 ...نره شیپ دمیم حیترج...بره شیمنوال پ نیبه هم ییبه قول خودتون آشنا نیاگه قراره ا -

 :گذاردیم زیم يرا رو شیآرنج ها...زندیم شخندین

 بره؟ شیپ يجوریچ نیدوست دار -

 :زندیبازهم پوزخند م...میچه بگو دانمینم

 خوبه؟ یتمومِ؟ بگم تو همون دلخواه گمشده من ییبایحلِ ؟ بگم دوست دارم حلِ؟ بگم تو چقدر ز زمیبگم عز -

 بگم خوبه؟ دروغ

 ...لرزدیم تنم

 ...نبود نیمنظوره من ا -

 بود؟ یچ -

 ...دیکنیاشتباه م -

 ...اریمنو از اشتباه درب...باشه  -

 :میگویشانه افتاده م...اورمیکم م..مرد نیا کندیبه درم م در

 ...شما یول...متیمال یعنیپروا؟ زن  یب نقدریرك؟ چرا ا نقدریچرا ا -

 !کردن ریشما تعب يزن رو بد برا رینخ -

 !ستین ریبه تفس ازین شناسمیمن خودم خودمو م... ستین ریبه تعب ازین -

 !باش که روز اول گفتم یهمون یبا من بمون يخوایاگر م...نگار خانوم -

 ...دارمیپالتوام را برم...شومیبلند م...دهدیخودش نشان م ازمندیمن را ن...ردیگیم حرصم

 ...گمیکه امروز دارم م ینیهم...دیبکش عتتونیدست از طب دیبا من بمون نیخوایاگر م... گمیپس منم م -

 ...من هم ببارم خواهدیو چقدر دلم م باردیبرف م...رومیم رونیب

 !انهیخوانده  يحرفم را جد دانمینم
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 ...چاندیمرا بپ خواهدیبه درك که م..خواهدیدرك که مرا نم به

آرام آرام قدم ...سنگ دل است يادیاو ز..داد بزنم..کنم هیگر خواهدیدلم مو هنوز هم  کنمیپالتو فرو م بیرا در ج دستم

 ...کنمیرا جابه جا م فمیک...دارمیبرم

 !سایوا... نگار خانوم  -

 ...دیگویاز نگارش م باتریخانومش را ز...يکردیصدا نم باینامم را ز نقدریکاش ا...ستمیایم

 !است ستادهیا نیکنار ماش...کنمیم نگاهش

 مونده؟ یحرف -

 ...زندیم لبخند

 ...شهیحرفامون تازه داره شروع م -

 ...شودیلبخندش سبز م...شودیآب شده احساسم لبخند سبز م يو از برفها خشکدیم هیگر

 ...گذردیاز شروع رابطه تازمان م يهفته ا دو

 !برمیم یبه مرد بودنش پ شتریو ب... تیبه جذاب شتریب...به خاص بودن شتریو ب گذردیهفته م دو

 !مهم است میقبل برا یاز ساعت شتریچقدر ب نکهیا و

بزرگوارانه  نگونهیهم...میکنیتر نم مانهیصم يحرفاها يبرا یکدام تالش چیو ه...مفرد یگاه میهم جمع يبرا یهم گاه هنوز

 !میچرا اما راض مدانمین...راحت ترم

 :کنمیبه سمتش پرواز م شودیکه بلند م لمیموبا امیپ يصدا

 ن؟یکاریامروز ب ؟یسالم خوب -

 :کارمیب شهیتو هم يمن برا...زنمیم لبخند

 ...اره وقت آزاد دارم ؟یممنون شما خوب...سالم -

 ...دنبالتون امیپس غروب م -

 ...یاوک -

 ؟یاوک -

 ...زنمیم لبخند

 ...چشم -

 !در مورد زبان و لغات مورد استفاده یحت...است بندیاعتقاداتش پا ياو بدجور رو..کنمیهم کنارش اضافه م یچشمک

 ....شیبودنها لهیپ نیاز ا...دیایم خوشم

 ...اندازمیبه ساعت م یو نگاه رمیگیم یدوش...گذارمیبچه ها را در پوشه قرمز رنگ م يها ورقه

 ساعت چند است؟ قایمنظورش از غروب دق دانمینم
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 ...خورمیم لیم یو ب کنمیدرست م ییمروین...را هم یطاقت گرسنگ...غذا درست کردن ندارم حوصله

 ..خنده اش یب يلبها ادیو به  افتمیرهام م ادی به

 ...يشنویخنده که م نیو نه ا میگویکه م يخنده ا نینه ا.. نمیرا بب شیکه شده لبخند ها کباری کاش

 !عالمه قهقه درنگاهش کیبا ...کار چشمانش نیعالمه چ کیلبخند با  کی...لبخند از ته دل کی

 !کنمیساده ام را اتو م یمشک مانتو

 ....پژوهشسرا گذشته  یالک يو کارها ندهیآ يایدر مالقات با رهام و رو میچند وقت تمام زندگ نیکه ا کنمیم فکر

 ...ستین حیمن تفر يها برا حیتفر نیو ا...راکد شده است میزندگ..کنم يفکر دیبا

 ...هاست شیدست پرورده لوازم آرا مییبایکه رهام فکر کند ز خواهدیدلم نم..کنمیم يمختصر شیآرا

 ...کندیاصال فکر نم زهایچ نیکه او به ا البته

 ...معمولم هم متفاوت شده يها دنیلباس پوش یحت...کنمیام را هم پا م يپارچه ا یو شلوار مشک پوشمیم یشمی يپالتو

 ...پوشمینم یوقت است که آل استار و شلوار ل یلیخ...ه تر داشته باشمو خانومان یرسم یپیچرا دوست دارم کنار رهام ت دانمینم

 !کنمیرنگم را هم پا م یچکمه واکس خورده مشک! کنمیرا هم سر م يساده ا یمشک يروسر

 ...کندیام م وانهید دارشید اقیاشت...دلهره که نه! ستمیایم يقد نهیآ يرو روبه

 !معلوم است که نه زند؟یبال بال م دنمید يبرا نقدریمشتاق من هست؟ ا نقدریهم ا او

 ...نا شناخته ام رهیجز کیتنها  شیبرا من

 ...کاش دوستم داشته باشد....کنمینگاه م نهیو دوباره در آ گذارمیدست م يرا رو فمیک...دارمیرا برم لمیموبا

 !نفهمد که چقدر دوستش دارم کاش

 !خودش نیع...نتظار متنفرماز ا...  امدهیهنوز ن...رومیم نییو پا بندمیرا م در

 :شومیو سوار م زنمیلبخند م...زدیریم يقلبم هر...شودیم شیدایاندازه دو نگاه به سر و ته کوچه پ به

 ..سالم -

 :اندازدیم یکوتاه نگاه

 !سالم -

 ....پرسدیدارم حالم را بپرسد اما نم توقع

 چطوره؟ نیراد -

 :دهدیسر تکان م ریبا تاخ...کندیم نگاهم

 ...خوبه -

 ...آخرش هم دوباره برگشت سر خانه اولش... يهمه شاخ باز نیا..سرد؟؟ اه نهمهیخوبه؟ ا ن؟یهم
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 کی..خواهدیم کیدلم موز...کندیم یحراف ینگید نگیکه بعد از هر د یزن ياز صدا دیایو چقدر بدم م دهدیگوش م ویراد

 ....که کنار رهام بچسبد یقیموس

 !حرفهاست نیتر از ا خشک

 م؟یریکجا م -

 :چدیپیراست م به

 م؟یکجا بر -

 :اندازمیباال م شانه

 !دونمینم -

 ...و من هم همراهش شودیم ادهیپ...ستدیایم یفروشگاه برند ورزش يرو روبه

 :خندمیم...ستمیایم کنارش

 ...نجایا نیایب نیخواستیاز اول که م -

 :اندازدیرا باال م شیوهااز ابر یکی...کندیاز پشت کمربندش را درست م...کندیم نگاهم

 ؟؟یبگه چ...گوش بده دیزن فقط با -

 :اش را دوست دارم یخودخواه...خودخواهانه است اما دوست دارم...اوردیرا جلو م سرش

 !چــــشم -

 :کشدیم شیدر مو یدست

 !نیآفر -

با  دیتنها با نکهیاز ا...دیایخوشم م شیها یام باشد اما باور کن از مردانگ یبه زن و زنانگ یحرمت یب دیشا...احمقانه باشد دیشا

 !دیایاو گوش کنم خوشم م ياش به حرفها یتمام خودخواه

 کی یاصل تیپنهان کردن شخص یعنی يو زبان دراز یام که سرکش شهیاند نیو در ا.....کنمیچون زنانه فکر م دیایم خوشم

 ..دختر

 یعنی...اخم یعنی...بازو یعنی...قدرت یعنیمرد ...مسخره است میمردش را کم کند برا يرو يبا هر ترفند خواهدیم نکهیا

 ...رهام یعنی...کوه یعنی...غرور

 !اش دوستش داشته باشم یدوست داشتن صیبا تمام خصا یعنی...رهام را داشته باشم خواهمیمن م و

 !قدرت ها نیها و ا یخودخواه نیعاشق ا..اش هستم یعاشق مردانگ یعنی

 چطوره؟ نیا -

 :کشمیم یبه شلوار ورزش یدست...شومیخوشحال م...پرسدیا مر نظرم

 ...قشنگ تره يسرمه ا...خوبه اما -
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 :اندازدیباال م ابرو

 ...قشنگه نیهم...نه نچ  -

 من؟ وونهید یپرسیپس چرا م:  میسرش بکوبم و بگو يبا عشق تو خواهدیدلم م..زنمیته دل لبخند م از

 ... ندینشیلبانش م يهمان پوزخند کج رو ندیبیرا که م لبخندم

 !رودیو دل من ضعف م ندینشیم

 ....دیایم نیکه چقدر به راد کنمیفکر م...دارمیبرش م..ردیگیشلوار ست پسرانه از دور چشمم را م کاپشن

 :کنمیم کشیچوب لباس را نزد...شومیرهام م کینزد

 قشنگه نه؟ -

 ...اندازمِ شک نکن -

 !است دیاز رهام بع یخشو...با صدا..خندمیم

 !گمیم نیواسه راد رینخ -

 :دیگویتکه تکه م..دهدیسر تکان م...کندینگاهم م...شودیم يجد چشمانش

 ...خوبه...خوبه...آره -

 ...میرویزنانه م يو با شلوار خودش به سمت لباسها ردیگیکاپشن شلوار را م....  دهدیم هیرو رییچرا تغ دانمینم

 بروم؟ یکالس ورزش کیبه فکر تنوع ام و چه بهتر که به ...دارد یقشنگ یورزش يتاپها

 !همستش است یشلوارك کوتاه...دارد دیو سف یصورت يکنارش خطها..دارمیرا برم یرنگ یطوس تاپ

 :کندینگاهم م...ردیگیرهام از دستم م...کنمیرو آن رواش م نیا چندبار

 ...قشنگ تره...ریبگ شویسرمه ا -

 !است باتریاش ز يسورمه ا دیگویو راست م...اش را دوست دارم قهیسل..دارم دوست

 یو با دوتا بستن رودیم ياز همان جا به سوپر...دیایم رونیکارت ب دنیرهام بعد از کش...رومیم رونیو ب رمیگیرا م سهیک

 ...گرددیبرم

 :خندمیم...گذاردیم میپا يها را رو یبست...مینینشیم

 سرما؟ نیتو ا -

 ...سرما نیتو هم...اره -

 یبه بستن یو گاز بزرگ اوردیم نییدر کمال تعجب سرش را تا فرمون پا...رمیگیو طرفش م کنمیرا باز م یبستن...خندمیم بازهم

 ...زندیم

 یاش گاز کوچک یو از دهن زنمیم ایدلم را به در...اما انهی شودیم دانمینم...از حرکاتش لرزدیو چقدر دلم م شودیمحو م لبخندم

 ...زنمیم
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 ...ابرو باال انداختن ها عادتش است نیا دانمیحاال م...اندازدیابرو باال م...کندیم نگاهم

 ...کاش... خوردمیکاش نم...کشمیم خجالت

 ...نیدنبال راد میبر -

 !کال باشد...بغلم...در فکرم..کنارم...دوست دارم باشد نقدریچرا ا دانمینم

 ...ما میدار يمرد نیهمچ کی...کندیکال عمل م..کندینم سوال

 عیضا نقدریکاش ا..کنمینگاه م رونیبه ب...از قبل خجالت زده شتریو ب کنمیم خی...خوردیو م ردیگیرا از دستم م یبستن

 ....کاش...نباشم

 ...ایبا روش خودش عمل کنم  دیبا دانمیحاال نم...لرزدیدلم م...ردیگیرا طرفم م یبستن

 ...دهدیتکانش م میحرف چند بار روبه رو یو ب دهدیاز دستش که نم رمیبگ خواهمیم

 :رمیتا از دستش بگ کنمیدوباره تالش م..خندمیم

 ...گمیبخور م -

 ...خندمیم يبلندتر يصدا با

 ...آخه -

 ...اوردیو چوبش را درم گذاردیرا تا آخر در دهانش م یبستن

 ...یواسه من ناز نکن یتا شما باش -

 ...خندمیم...شهیهم مثل

 :کندیم نگاهم

 ...نمیتا به امروز نشده اخمتونو بب -

 !دمیبر عکس من تا به حال خنده شمارو ند...هیلبم لبخند شهیکه خودمو شناختم هم ییتا جا...اخم؟ هه -

 !من يهمان پوزخند لبخند نما بازهم

 ...يخندیم يادیز -

 :خندمیم بازهم

 بگم دوست دارم؟ شهیم -

 ...بچه نباشم نقدریا کنمیم یسع گهیبگو د...رینخ -

 ...دیباور کن..ستمین نیمن راد -

 ..کندیم نگاهم

 !مثل من...خندهینم ادیز نیراد -

 ...کنمیو با مسخره اخم م خندمینم گرید
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 خوبه؟ -

 مسخره کردن من؟ ؟یچ -

 ...ینیاخممو بب خوامیم ه؟یمسخره چ -

 ...کندیم نگاهم

 ...مینیبیشمارم م هیما گر...خانوم ادهیفرصت ز...هه -

 :شودیواقعا اخم م اخمم

 د؟یکن تمیاذ نیخوایم -

 :دیگویشود م ادهیپ نکهیقبل از ا...ستدیایم غمایخانه  يروبه رو...کندینم نگاهم

 !نیهم...دست بکشم عتمیاز طب خوامیم -

 م؟؟یرا به خودت بگو یمعن یهمه عاشقانه ب نیا شودیم یک...من هیمرموزه دوست داشتن...زنمیم لبخند

 ...ردیگیقرار م یدو صندل نیو ب شودیسوار م...اوردیهجوم م نیزودتر از رهام به سمت ماش نیراد

 ...سالم نگار خانوم -

 ؟یخوب ن؟یسالم آقا راد -

 ن؟یشما خوب...یمرس...بله -

 !خوبم یلیخ...یلیخ نمیبیتورو که م -

 ست؟یدنبال چ...کشدیلبخندم پر م...ادیز...کندیم نگاهم

 ...یچقدر خوشگل -

 ...کنمیاحساس غرور نم شهیمثل هم...دیایخوشم نم شهیچرا مثل هم دانمینم

 ...يتو خوشگلتر -

خوشگل  دیزنام نبا...محکم باشن دیبا...خوشگل باشن دیمردا نبا...کننینم سهیوقت مرد و زن و باهم مقا چیه گهیبابام م -

 ..توشون قشنگ باشه دیبا...باشن

 ...آرام و متفکر..زنمیم لبخند

 توشون؟ -

 ...گهید زیهمون چ -

 ...باطنشون -

 !نیبله بله هم -

 ....نه تنها حفظ کرده ای داندیقلنبه سلنبه را م يحرفها نیا یمعن دانمینم...خندمیم

 !یلیبا ادب است خ! جز بله استفاده کند یاز لفظ ایآره  دیام بگو دهیبه حال نشن تا
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 :کندینگاه م نیبه راد نهیاز آ...رودیعقب مو دنده  زندیم یبوق غمای يبرا..ندینشیم رهام

 امروز؟ يکرد کاریچ -

کانون باهاتون  نیگفت بهتون بگم فردا بر يریخانوم ام..ام درست کردم يریدوتا خرس خم... کم روزنامه خوندم هی یچیه -

 ...کار داره

 ...دهدیسر تکان م رهام

 ...کنمیم تعجب

 ؟يروزنامه خوند -

 :دیگویم رهام

 ...منظورش همون ژستشه -

 :کندینگاهش م نهیآ از

 نه بابا؟؟ -

 !فهممیم..بردیلذت م نیراد يرهام از حرف زدن ها...کوتاه ، آرام و کم...خنددیم نیراد

 ..یلیخ...دیایبابا گفتنش خوشم م نیا از

 اد؟یخوشت م نیبب...نگار خانوم برات گرفته...کاپشن شلوار توشه هی...نیبردار راد سرویاون ک -

 ...کندیحرف کاپشنش را تن م یب...کندیم شیو رو ریچند بار ز...اوردیم درش

 ...یمرس..خوبه یلیخ -

 ...بغلش کنم خواهدیم دلم

 ...زمیقابل تورو نداره عز..کنمیخواهش م -

 :کنمیرهام نگاه م به

 ...البته فقط انتخابش با من بود -

 :کندینگاهم م رهام

 ...مهم تره يزیهرچ هم بودن از ادیبه  -

 :کندینگاه م نیبه راد نهیآ از

 ن؟ینه راد -

 :شده رهیخ رونیبه ب نیراد

 ...بله -

 :کنمیبه رهام نگاه م...دارم یحال خوب...باردیشده و آرام آرام برف م کیتار هوا

 ...نیهست یبیدرواقع خانواده عج...دارم یکنارمونه حال خوب نمیراد یوقت -
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 ...است روزهیف...خوردیزنگ م لمیموبا...دوزمیبرف م يو چشم به دانه ها شومیعکس العملش نم منتظر

 جانم؟ -

 ؟؟یخوب..سالم -

 ؟یتو خوب..قربونت  -

 ؟ییکجا...ستمیبد ن -

 :اندازمیبه رهام م ینگاه

 ...رونیب -

 ..باشه -

 شده؟ يزیچ -

 ...میبهت سر بزن میاومده بود...میپشت در خونت الیبا دان رینخ -

 ...يدادیندا م هیاز قبلش بهم  وونهیخوب د...روزهیتورو خدا ف دیببخش -

 ؟ییتنها....نداره یبیع -

 ...نه -

 ؟یباک -

 !آقا رهام -

 ه؟یخبر...نیباهم ادیآقا رهام؟؟ ز...آره ها یلیخ...اوهوع -

 ...خندمیم

 ..وانهید -

 ...جوابمو بده...هیچ وانهید -

 ...نیایفردا شب حتما ب... گهید دیببخش گمیبازم م...باشه  -

 ...خدافظ...برو گمشو -

 ...خدافظ -

 !شومیم رهیخ یبرف ابانیدوباره به خ...خوابش برده.. نمیبیرا م نیراد نهیاز آ...اندازمیم فمیک يرا تو یگوش

 ....وقت سال را دوست دارم چقدر نیا چقدر

 ...شدن کف دستان رهام به فرمون دهیکش يصدا...نیبلند راد يهانفس يصدا...برف پاك کن يصدا

 ...یلیخ...کندیهمه و همه آرامم م...زیشب دل انگ نیخوبِ ا يصدا

گوش دهم که فقط از نظر من آرامش  ییو به صداها نمیبنش ایتا آخر دن..کنار رهام و خاص بودنش...جا نیهم خواهدیم دلم

 !بخشند
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 :میگویبا خنده م...میافتیم ریگ کیتراف يتو دوباره

 ...قسمت مورد عالقه شما -

 ...پردیباال م لبش

 !شودیهم کنار رهام لذتبخش م يبد يهر صدا کنمیو فکر م...دهمیبوق ها هم گوش م يبه صدا نباریا..دیگوینم يزیچ

 ...یلیخ.خوبم....و سکوت و سکوت سکوت

 ...نگار -

 ...نه...اش یشگینه از انداختن خانوم هم..نه از نگار گفتنش...زدیریدلم م...رمیگیدر را محکم م رهیدستگ

 ..نیهم..ختیر بشیلحن عج يبرا دلم

 ...کنمیم نگاهش

 ...کندیم نگاهم

 ...بگو يزیچ هی...بگو...بگو

 نه؟...میبرس يبهتر يبه جاها میتونیم -

 ...میزنیم لبخند

 ...معلومه -

 ....ستیلبخند جواب شناخت من ن...حرف بزن شتریب...بگو شتریکم ب هی...فقط...فقط -

 :زنمیم لبخند

 ...زنمیحرف م شتریب..گمیم شتریب...چشم -

 :سمتش شومیم لیمتما

 ...بحث از جانب من وجود نداره يبرا یموضوع چیه... تونمینم...حرف بزنم ادیز تونمیچرا نم دونمینم کنمیم يهر کار...آرومم -

 ...یلیخ...دوست دارم  يبدن ساز...برم کالس خوامیم

 ...خوادیدلم تنوع م..پژوهشسرا خسته شدم از

 ....بودنشو دوست ندارم ينجوریاما ا..دوست دارم بابامو

 ...خورمیم ادیز قهوه

 !و اون نیبه ا دمیپدرمو م يایو سوغت کادوها

 ...یه...و محبت مهر

 ...ستین لتیباب م ادیکه ز میزیچ من

 !کالس داشته باشه..در حد من باشه..خوش پوش باشه رمیباهاش راه م یبرام مهمه کس...کنمیظاهر آدما توجه م به

 ...خوامینم گهید...خوامیرو نم ییتنها نیو ا...تنهام
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 !کنم رییکه تغ تونمیم...کنمیم رییتغ

 ...دمیبلند خودمو نشن يتا حاال صدا...ستمیدعوا و جدل ن اهل

 ..گوش کنم یقیموس نیتو ماش نکهیا عاشق

 :کنمیضبط اشاره م به

 ...ام یو زرشک یشمیعاشق رنگ ...متنفرم ویاز راد -

 ...یبه چ قایدق دونمینم...کنمیو فکر م نمیشیآشپزخونه م یصندل يرو شتریب... کارمیب ادیخونه ز تو

 اتشیبشم از اخالق کیبهش نزد شتریاگر ب دیشا دونمینم...تحملش کنم تونمیم میکه تو زندگ يبچه ا نیاول...دوست دارم نویراد

 ...برعکس دمیو شا ادیخوشم ن

 !دنمیاز لباس پوش یحت..کشمیشما از خودم دست م کنار

 !دمیگوش م ادیز یچاووش محسن

 ..دوست ندارم ادیز...نکه نشه...ستین ادیز مطالعم

 !خورهیبهم م شگاهیحالم از آزم داره

 ...یلیخ...ولخرجم

 ..خورمیبا اون قهوه م شهیهم...لب پر دارم وانیل هی

 نه؟ بهیعج..هه...یدوست داشتن هیعوض...گمیمثال م..هه..هیعالقه هامم خرک ابراز

 ....بافهیبهم م ادیگفتن نداشته باشه چرت و پرت ز يبرا یدختر حرف هی یوقت ؟؟ینیبیم

 !کنمیکارو م نیدارم هم قایدق منم

 !و همانطور مانده دهیوقت است که باال پر یلیلبش خ...کندینگاهم م...وقت یلیخ...پارك کرده  يکنار

 :کندینگاهم م دهمیم هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 ...یلیخ! ادیاز چرت و پرتات خوشم م -

 ...خندمیم

 : دهدیسرش را با همان پوزخند تکان م...کندیرا روشن م نیماش دوباره

 ....هه...لب پر وانیل -

 ...باز.خندمیم

 ...شدن  دهیعاقبت نشن...نهیهم یعاقب کم حرف...مسخرم نکن -

 :دیگویم آرام

 ...شنومتیخودم م -

 ...خواهدیدلم م...شودیلبخندم محو م...زدیریبازهم قلبم فرو م..کنمیم نگاهش
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 :کندیتکرار م دوباره

 ....یدوست داشتن هیعوض -

 ...خندمیم

 ...یبکن نیراد يجلو یخرک يابراز عالقه ها نیبار از ا هیاگر  -

 :دهدیسرش را تکان م...کندیم مکث

 ...فقط نکن...یچیه -

 ...شودیبلند م نیراد..بلند يبا صدا..خندمیم

 !من هیدوست داشتن هیعوض...یلیدوستش دارم خ...یلیخ... یلیخ..شادم

 ...ثبت نام کردم...رفتم باشگاه روزید

 !دوست دارم شترینخوردن ها را ب نیا.. اما خوردیام نم هیبه روح تنسیف

 ...دیگوینم يزیدر مورد خودش بپرسد چ خواستیکه م یهم رهام از سوال هنوز

 ...کندینم يباز جیهم مس هنوز

 ...هنوز هم ...هم هنوز

 ..نگار دیبگو شهیهم خواهدیم دلم

 !کندینگاهم م یبگیدر اوج غر یدلخواهشم و گاه یگاه کنمیحس م کندیخانمش را گوشزد م یو گاه دیگویم یگاه نکهیا

 !شودینم يمن تکرار يکه برا یپژوهشسرا و بازهم رهام يقهوه و بازهم کارها بازهم

 !است روزیمن همان خوب د يرهام برا..چه بگذرد اما هر

 ...یشگیخوب هم همان

 ...رهام کنارم باشد خواهدیو چقدر دلم م...لداستیشب شب  فردا

 !دیلم نه نگونگذارد و به خواست د میتنها

دل  دانمینم...دیایقلب من به لرزه درم شودیم دهیکه شن ییخانه هر صدا نیدر ا دایجد یدانیم...دیایخانه به صدا درم یگوش...اما

 !زندیت يادیهم اتفاقات ز دیشا اینازك شده ام 

 !خانه رهام است شماره

 بله؟ -

 :ستیدنیچیو چه خوب پ...چدیپیم یدر گوش نیراد يصدا

 د؟یخوب...سالم نگار خانوم -

 ؟؟ یتو خوب...قربونت برم  یمرس...زمیسالم عز -

 ...ممنون  -
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 ...میدیقشنگ شمارو شن يچه عجب ما صدا -

 !شودیم يجور هیدلم ...خنددیم

 ..بابامم خوبه -

 !به رهام..به هوشش...به خودش...به خودم...خندمیم

 :شودیم دهیخط شن يآهسته اش از آنسو يصدا

 !خوب باشه دمیوجود تو با با -

 ...خنددیم بازهم

 ...خونه ما نیایفردا شب ب -

 ...زندیتند تر م قلبم

 خونه شما؟ -

 ...گهیبابام م...بله -

 :شودیقطع و وصل م شیصدا

 ...آخ -

 شد؟ یچ -

 ...گمایمن م...ما شیپ نیایب لداستیفردا شب  گمیم...یچیه یچیه -

 :با صدا...خندمیم...است فونیا يرو یگوش فهممیم

 !دونمیم...زمیعز یگیخودت م دونمیاره م -

 :کندیرهام حالم را دگرگون تر م يو صدا شودیبرداشته م کریاسپ ياز رو یگوش

 من گفتم؟ يپس فکر کرد -

 :خندمیم بازهم

 !سالم...نیدینم شنهادایپ نیشما از ا دونمیم..نه...هه -

 ...دهدیجواب سالم را نم...شیبا حرم نفسها کنمیم افتیرا در یژنیو من چه اکس..دیایم شینفسها يصدا

 ...نیکه ندار يبرنامه ا -

 ...ندارم...نه  -

 ..پس فردا شب منتظرم...باشه -

 !شمیمزاحم م...ممنونم -

 ..خدافظ -

 ...زمخیلحاف م ریو ز زنمیم یفیخف غیو ناخداگاه ج شودیم یدلم چند بار پر و خال...کندیو قطع م شودیجوابم نم منتظر
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 ...رمیگیرهام گاز م يدوهفته ا دارید یو لحاف را از خوش خندمیم

 !مروت من یب زیلعنتت کند عز خدا

 ...گذارمشیم یجعبه کوچک يتو...ام دهیخر یفروش وهیاز م یانار فوق العاده درشت...زنمیم یاسپرت پیت نباریا

 !چسبانمیجعبه م يبه رو یاهیس ونیپاپ

 !ام دهیخر یکتاب کوچک نیراد يبرا

 !کودکانه ندارد يها يهم باز يکه عالقه ا دانمیرا بهتر م نیسواد ندارد و ا دانمیم

 ...رمیگیرا هم م فمیو ک اندازمیرا دور گردنم م ینیتزئ یبافتن شال

 ...کرده جیمس میرا رهام برا آدرس

 ...افتمیو راه م گذارمیعقب م یرا صندل لیوسا

 !محتوا را تحمل کرد یب يصدا نیا شودیبه خدا نم...شودیبه خدا نم...ویراد...ویراد...ویراد

 ...گذارمیام را م یشگیهم کیموز

 ستیهم ن يما اندازه  يایدن

 ..وقتا ساکتم سردم یلیخ من

 دیتو خودم شا رمیکه م یوقت

 ...سال بعد برگردم زییپا

 !کنمیالغر م...هه...اندازه هم نباشه  امونمیدن..زنمیم لبخند

 ...بارو کن رهام...شومیم دازتان

 :میگویو م خندمیم بلند

 !نشون نیا...خط  نیا -

 !یلیخ...خودم دوستش دارم...اما ...انهی دیایمسخره ام خوشش م ي هیرهام از هد دانمینم

 !شومیم رهیخ یو مشک دیسف يبا رو کار ها ینقل ییالیو به خانه و دارمیرا نگهم نیماش

 ...خانه رهام است نجایا

 !شده لیتبد "رهام من  "هست که به  يهفته ا کیکه  یرهام

 !باور کن! من است يبرا رهام

 !کنمیپا و اون پا م نیچندبار ا..دهمیدر را فشار م زنگ

 !اوردیم جانیفعل مرا به ه نیچقدر ا.."دنشید" چقدر

 :پدیچیم فونیدر ا شیصدا

 ...يومدیتر م ریکم د هی -
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 ...خندمیم

 ...کندیرا باز م در

 !آب مانده است یکه حاال ب یرنگ یحوض آب...دارد ییبا صفا اطیح

 !دهدیم یحس خوب اطیکف ح يسنگها يصدا

 !اندازدیم میقد ادیمرا  یمیگل يبا آن رو اندازها ضشیتراس عر يتخت ها...رومیکوتاه باال م يپله ها از

 ...کهنه ها میقد...خودم نه میقد

 ...مودب و آرام شهیمثل هم...دهدیسالم م یبا لبخند کمرنگ نیراد! شودیرنگ باز م رهیت یچوب در

 ...شود فیشلوارم کث ترسمیم..سنگ خانه زانو بزنم يرو توانمینم

 ...دیایبدش م دنیرهام گفته بود که از بوس...کشدیببوسمش که عقب م خواهمیو م نمینشیپا م يرو فقط

 !دیایاز بوسه زنها بدش م یعنی

 !کشاندیل خودش مو مرا دنبا دهدیم دست

 !کنم شیدایپ یخانه سنت نیا يخودم در پستو خواهدیو دلم م...ستین رهام

 !پر شده است یمیقد بیو غر بیعج يها لیو چوب و وسا یسنت يها میجا از گل همه

 وارید يمعلوم است رو متشیکه قدمت و ق يا چهیوصل است و قال واریبه د ییبایسه تار ز...بیعج...است  بیعج شیفضا

 !شده خیم ییرایپذ يها

 ....سالم -

 چرا؟ ییبگو شودیم..را دوست دارم تیصدا نقدریچرا ا...گردمیبرم

 :خندمیم

 ....سالم -

 :ندینشیاش م یراحت يمبلها يزودتر از من رو خودش

 ...نیبش -

 !اورمیرا در م نیکتاب راد میاز پاکت کنار پا..کنمیرا انتخاب م شیروبه رو یتک مبل

 ...داردیو برم شودیخم م...گذارمیم زیم رو

 :اندازدیرا باال م شیابرو

 ست؟یمن که ن يبرا -

 ...شومیو وارد م زنمیدر م..رومیم نیو با خنده به سمت اتاق راد کشمیدستش م از

 ...را نیالت يحروف الفبا...سدینویم دارد

 ...گذارمیدستش م يکتاب را پهلو....نمینشیم کنارش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ٣٨ 

 ...خوشش آمده دانمیم... زندیبا ذوق ورقش م... داردیو کتاب را برم کندینگاهم م یخوشحال با

 ...دوسش دارم یلیخ...یمرس -

 :زنمیم لبخند

 !منم تورو دوست دارم -

 :زندیرهام را صدا م...رودیم رونیب... دیگوینم يزیچ

 ...که خانممون گفته بود یهمون...گرفته ینگار برام چ نیبب...بابا -

 :دیگویم زیرهام قبل از هرچ...ستدیایرهام م يپا يجلو نیراد

 آره؟...گهینگار خانوم منظورت بود د -

 ...گرددیبا ذوق به اتاقش برم نیو راد کندیرهام تشکر م...دهدیلبخند سر تکان م با

 ...سمتش دهمیو آرام سرش م گذارمیم زیم يجعبه را رو...نمینشیم میجا سر

 ...ندینشیلبانش م يرو یکجک لبخند

 ...وقت از من توقع کادو گرفتن نداشته باش چیه -

 :دیایاز اطاعتم خوشش م دانمیم...گذارمیهم م يرو چشم

 !چـــشم -

 :میگویم عیسر...داردیرا برم جعبه

 ...دیباز کن نکهیقبل از ا -

 :کنمیشانه ام را رها م...دهدیتکان م سر

 ...دشیبشکون دیوقتم نبا چیه..ضمن در...من دوسش دارم...از نظره شما مسخره باشه اما دیشا -

 ....خشک بشه نیبذار

 انه؟یباز کنم  يذاریم -

 ...دهمیتکان م سر

 ...داردیو در جعبه را برم کشدیرا م ربان

 !نمیبیلبخندش را م زادیبار مثل آدم نیاول يبرا...شومیگم م... زنمیبال م...کشمیپر م...زندیلبخند م...اوردیرا درنم انار

 ...اندازدیبه انار م یبه من و نگاه ینگاه...اوردیم درش

 ...ام قهیبه خودم و سل...ای خنددیبه عقل کمم م دانمینم...یطوالن

 :دیگویم آرام

 !یمرس -

 ...گذاردیقرآن بزرگش م يروبه رو قایطاقچه دق يو انار را رو شودیبلند م...کنمیرا فوت م نفسم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ٣٩ 

 ...شودیم یبه حال یحال دلم

 ...وسط خانست ییبایز یحوض شش ضلع...رسمیو تازه به قسمت جذابش م کشمیدر خانه اش م یسرک...رودیآشپزخانه م به

 ...درست مثل صاحبش..نشیزایدرست مثل د..ستیبیخانه عج...خندمیم يخودیب

ق شر يایآس يخانه ها ادی...دورش چند دشکچه کوچک گذاشته...کنمینگاه م زیبه م..در آب انداخته یکوچک ي هندوانه

 ...افتمیم

 ...و انواع شکالت وهیو م لیآج...حافظ کنارش...را لبالب از انار دان کرده يظرف بزرگ بلور کی

 !نقطه سفره گذاشته  نیتر ییرنگ را در انتها يا روزهیف یشمعدان...انداخته ریرا ز ییبایز ترمه

 ...دارمیاز انار را برم يدانه ا...نمینشیتشکچه م يرو

 ؟يخوریم يدار یاجازه گرفت -

 ...بردیمرا به عرش م شهیهم شیصدا

 :کنمیام نگاهش م یشگیلبخند هم با

 ..با اجازه...دیببخش -

 ..دارمیبرم گرید يدانه ا... دوباره

 ...شیبرا رودیدلم ضعف م....دهیبهم چسب شیاست و موها سیخ دستانش

 ...ستدیایو رو به قبله م داردیرا برم یکوچک مهر

 ...لرزدیقلبم م...دهدیسر م ياکبر بلند اهللا

 !که اهل نماز و عبادت باشد زدمیو عمرا اگر حدس م شومیم رهیپهنش خ يپشت به شانه ها از

 ...دهمیرهام سالم م دیجد یژگیمن هم به و...دهدیم سالم

 !خبرمیهنوز هم از اعتقادات او ب من

 :زندیم ادیفر...گذاردیم نهیطاقچه شوم يو رو بوسدیرا م مهرش

 ...ایبابا ب...نیراد -

 ..چقدر...چقدر حضورش گرم است...ندینشیکنارم م...کندیرا روشن م ونیتلوز

 !کندیسرما پا در حوض فرو م نیو در ا دهدیپاچه شلوارش را باال م...ندینشیکنار حوض م نیراد

 ...زنمیم لبخند

 ...ستین گردمیهرچه م...شالم را چک کنم تیام تا وضع نهیآ دنبال

 ن؟یندار نهیآ نجایا -

 :اندازدیباال م شانه

 ...نه -
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 :متعجبم

 ؟یچ یعنی -

 :کندیم نگاهم

 يمنم از ادما...اعتماد به نفس نداره شهیم رهیخ نهیتو ا قهیکه هر دم به دق یکس..ستین نهیاز ا يتو خونه ما خبر نکهیا یعنی -

و مدل  کلیو ه افهیاعتماد به نفس دارن؟ چون ق ییاروپا يخانوما نقدریا یچ يبرا یکنیفک م...زارمیو النفس ب فیضع

 ...کننیبه اطراف داشته باشن خودشونو آراسته م یتوجه نکهیبدون ا و ستیآدم بودن ن يبرا اریلباسشون مع

اعتماد  افتیبه خودت و ق دهینشون م نیا..میزنیم دیو خودمونو د میکنیم دایرفلکس پ شهیش هیمتر  کیکه هر  ایرانیمثه ما ا نه

 ..يندار

 :دیگویم دهدیکه کنترل را تکان م یو درحال گرددیبرم ونیتفاوت سمت تلوز یب

 ادی زارویچ نیا میجلوه بد یخودمونو مترق میخوایو م میریگیم ایآشغال که از غرب يها يتکنولوژ نیکاس مثل مد و لباس و ا -

 ...میگرفتیم

 ....جرواجر يلباسا دنینه پوش میگرفتیم ادی اییبچه هامونو از اروپا تیترب

چون هنوز هم در شناخت  مییابتدا...و من چقدر اماتور قیاو چقدر عم...شومیم رهیاش خ یتعجب به چهره مدرن و افکار سنت با

 ..رهام در نقطه صفرم

 ...مثل او باشم یکاش من هم کم..فکر...کجاست و من کجا؟ در فکرم او

 :اندازمیشانه باال م...کندینگاهم م رهام

 ه؟؟یچ -

 ...یچیه -

 ....سمتم گرددیو دوباره برم کندیهارا جا به جا م کانال

 :میگویم..کندینگاهم م بازهم

 ...یگنگ یلیخ -

 ...همان لبخند کج..زندیم لبخند

 ....نه به اندازه تو -

 !کن میصدا یمیصم نقدریهم شهیهم...تو...تو

 ..برعکس...من گنگم؟ هه -

 ...دیگوینم يزیچ

 ن؟یاون سوالرو بپرس نیخوایهنوزم نم -

 :زندیزانو اش م يرو يا ضربه
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 ...شو نگار الیخیب -

 !الیخیب..چشم..زنمیم لبخند

 ...میواضحتر باهم صحبت کن یکم خواهمیم

 در مورد من هست؟ یمشکل -

 ؟يدار یمشکل یگیشما م...شو الیخیب گمیمن م...هه -

 ...نبود نینه منظورم به ا -

 بود؟ یبه چ -

 میبگ گرویهمد يکه بهتره ضعف ها نهیخوب منظورم ا...بهتره  میباهم بمون...باهم میخوایاگر ما م دینیبب...زیبه همه چ -

 ..مینش گهیباعث عذاب هم د...تا

 ...من فردا قراره نصف صورتمو از دست بدم -

 ...زدیریم قلبم

 :شودیتر م کینزد

 ...صادقانه نگار...صادقانه ؟یبا من باش میاونطور یتونیم -

 ...اندازمیباال م يا شانه

 ...آره دیشا...دیشا دونمینم -

 :کندیزمزمه م آرام

 ...منطق داشته باش -

 :کنمیهم زمزمه م من

 ...تونمینم -

 :شودیم رهینگاهم خ در

 چرا؟ -

 :زنمیبا شعر حرف دلم را م...خوانمیاما م...لرزدیدستم م...لرزدیدلم م...لرزدیم قلبم

 ...عادت کرد شهیمنطق به چشمات م یچه ب -

 ...چقدر زود...عیچقدر سر...کندیرنگ عوض م نگاهش

 ...اما..انهیکرده  رییرنگم هم مثل تمام بدنم تغ دانمیاز ابراز عالقه ام متعجب شده است؟ نم نقدریا یعنی..ماندیم مات

 ...نگاهم نکند رهیخ نقدریکاش برود و کاش ا..کاش

 :کندیم زمزمه

 ...زوده یلیخ -
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 نگونهیهم ا يکه دست به دست هم دادند تا من و رهام رو به رو یبه تمام اتفاقات..صاحابم یبه دل ب...به خودم..زنمیم شخندین

 !چقدر هم سربسته...و من چشم در چشمش اعتراف کنم مینیبنش

 :کندیم یافکارمان را متالش.. نگاهمان را نیراد يصدا

 ارم؟یبابا هندونرو ب -

 :دیگویو آرام م کشدیبه گردنش م یدست رهام

 ...آره...آره بابا -

 ...دهمیو برش م رمیگیهندوانه را قاچ کند که کارد را از دستش م خواهدیم

 !دیایم یسنت کیموز يو صدا رودیم رهام

 تنها يمانده ام تنها من

 ..غمها لیس انیمانده ام تنها م من

 ...کندیچکه م میدندان ها يعالمه دوستت دارم که از البه ال کیتنها چرا؟ من هستم و  رهام

 من؟ یِچرا لعنت ییتنها

 :دیگویبا خنده م...ندینشیکنارم م نیراد

 ؟يبد يبه من شتر شهیم -

کرده است که  تشیچگونه ترب دانمیمن نم..زدیلباسش نر يمواظب است که هنگام خوردن رو...دهمیو دستش م برمیلبخند م با

 !هست زیسن مراقب همه چ نیدر ا

 ...گرددیبرم رهام

 !ندینشیکنارم م دوباره

 !کندیام م وانهیرهام که د ينفسها..دیایچرا م..و  دیاینم یجز بسطام ییصدا چیه! نمیچیهارا در ظرف م هندوانه

 !دارمیخاصش را دوست م ژیپرست نیا..و چقدر خوردنش را دوست دارم خوردیآرام م آرام

 چرا من؟ -

 ....ماندیچنگال در دهانم م...کنمیم نگاهش

 ؟یچ -

 :کندیم نگاهم

 !پسر دارم هی...هه ...که یچرا من؟ من...ينبود يتو که تا به حال با مرد....يا دهیتو که آفتاب مهتاب ند -

 :دهدیادامه م ریتاخ با

 ...بود ییهمون سوال کذا نیا -

 ؟یچرا دلچسبتر هست...يدلچسبتر بود میچرا واقعا؟ چرا تو از همه برا..چرا دانمینم
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 ؟یهست زیهمه چ ینگار ب نیاصال در دل ا چرا

 :دیگویم نیرهام آرام به راد...کنمیکج م سر

 تو اتاقت؟ يبر شهیم نیراد -

 :زندیرهام داد م...دودیو با هندوانه اش در راهرو م دهدیسر تکان م نیراد

 !تیرو ، رو تخت زهیآب هندونه نر نیراد -

 :زندیم ادیهم فر نیراد

 !چـــشم -

 :کندینگاهم م دوباره

 ...نگار -

 "جانم؟" میبگو يکاش بگذار...زدیریم قلبم

 !کنمیم نگاهش

 :خوردیتکان م لبش

 ...بگو -

 ...در من بود ییخودم آمدم انگار تو -

 :دیگویم زیت

 !بستن بود یاز دل به کس شتریب یکم نیا -

 لیدل یب نقدریمدت کوتاه ا نیکه در ا یکاش ندان..ینه؟ کاش ندان یدانیرا م زیتو همه چ ؟یخوانیتو هم م ؟يتو هم بلد...هه

 !شده ام یمردانگ نیجذب ا

 :نالمیم...را ندارم يمهر یهمه ب نیو من تاب ا... زیت..کندیم نگاهم

 ...رهام -

 ...بنددیرا م چشمانش

 نداره؟ یلیدل -

 :کنمینگاهش م درمانده

 .خوادینم لیدل بستن دل...باور کن نه..نه -

 ...سکوتش کوبش افکارم بر فرش است...عرش است  یارمغان آب شیهمانقدر که صدا... رینفسگ...یوالنط...کندیم سکوت

 ...ریاما باز هم نفسگ...کوتاه..زندیم لبخند

 از جان دلم؟ هان؟ یخواهیچه م تو

 ...ردیگیخودم را به سمتم م انار
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 ...مبارك لداتی -

 ...مییدل روستا يتو چقدر شهر است برا شتریب دارید قهیدق کی فهممیو تازه م لرزدیم قلبم

 ...یماه ياست برا ژنیاکس چقدر

 !ناینا ب ينگاه است برا چقدر

 ...نگار يرهام است برا چقدر

 ....گذردیم لدای

 ..گذشت نه لدایکه  یسادگ نینه به ا...گذرندیهم م روزها

 ...گذارنمشانیرهام م ادیبا  من

 ..رودیدر م شیکه نفسم برا میبگو قینفس عم کیبا  توانمیکه حاال م يمرد ادی با

 ..زندیم شیبدجور برا قلبم

 !ردیمیم شیبدجور برا نگار

 ..نگار خواهانه تر.... تر مانهیصم...کندیراحت تر از قبل ها برخورد م گریهم د او

 !نگار خواهانه! خندمیم

 ...اندازمیتخت م يو خسته و کوفته خودم را رو گردمیباشگاه برم از

 ...جان در بدن ندارم يذره ا انگار

 !کنمیم یصورتم خال يرو دهیو همانطور خواب دارمیآب را از کوله برم قمقمه

 ....کشمیم رونیسرم ب ریرا از ز شالم

 !النه کرده میکه پشت پلکها ستین یو حواسم به رهام بندمیرا م چشمانم

 ...و زندیزنگ م تلفن

 !خواب در حال مرگم یچون از ب!  متاسفم

*** 

 !شومیم داریاز خواب ب فونیآ یدر پ یپ يصدا با

 :دارمیرا برم یو گوش اورمیمانتوام را درم...کندیدرد م گردنم

 ه؟یک -

 :نفس نفس زنان...دیایرهام م يصدا

 ...نگار -

 ..زدیریم قلبم

 ..ابمشیچهره آشفته مو با  کنمیدر را باز م...کنمیشال و مانتوام را تن م عیسر...زنمیرا م در
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 ...نگونهیو چقدر دوستش دارم ا دهیچسب شیشانیبا عرق به پ دشیسف يموها

 :زندیم داد

 ؟يدیصاحابو جواب نم یتلفن ب نیا یچ يبرا -

 !کنمیدستم را در هم مشت م...پرمیمتر م کی

 شده مگه؟ یچ -

 :رودیم يغره ا چشم

 ... روزهیف...پژوهشسرا...لتیموبا..خونت ..زنمیبند زنگ م هیشده؟؟ از ساعت پنج تاحاال دارم  یچ یگیتازه م -

 !!شناختمیکه م يخر هر

 :کنمیرا گره م شالم

 ...خواب بودم -

 :زندیم شخندین

 ؟؟یچ -

 ...آخه -

 ؟يخواب بود -

 :کنمینگاهش م مظلومانه

 !نهیسنگ یلیخوابم خ...خوب...خوب -

 ..کشدیم ششیبه ته ر یدست...کندیچند بار پا عوض م...زندیبه کمر م دست

 !رومیقربان صدقه دل کم طاقتش م...دم خنیم...خنددیم...یطوالن..کندیم نگاهم

 :کندینگاهم م کندیرا درست م شیکه موها یو در حال ستدیایبوفه م شهیش يبه رو رو

 ...به بعد قبل از خواب بهم زنگ بزن که به همه جا بسپرم قراره شما خواب به نیاز ا -

 ...دیچه بگو خواستیم دانمیم...گرددیبرم

 ....یقراره چاهار ساعت بخواب -

 :کنمیکج م سر

 ....نه همون خواب به خواب بهتره -

 :زندیم پوزخند

 !خوب خواب به خواب...يهرجور دوست دار -

 ...ندینشیمبل م هیرو

 ...زیبر ییچا هی -
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 :اندازدیابرو باال م..کنمیم نگاهش

 ...لطفا -

 !من يچشم آقا...خندمیم

 ...گردمیبرم وهیم یبا بشقاب...گذارمیگاز م يو رو کنمیرا آب م يکتر

 !کم هی شهیم رید دیببخش...ادیگذاشتم آب جوش ب -

 !کندیکانال هارا جا به جا م...دیگوینم يزیچ

 :کندیم نگاهم

 ...نکن ينجوریا گهید گمیم يجد...نگار -

 :گذارمیهم م يرو پلک

 ...چشم -

 ...دوزدیم يو یچشم به ت دوباره

 چطوره؟ نیراد -

 ...فردا سره حال باشم خوامیم گهیم..هه... دهیاز سر شب تاحاال خواب..ببرنشون اردو خوانیفردا م...خوبه -

 ...ردیگیام م خنده

 ...هیک نیا دونمیواقعا من نم -

 :دهدیم هیمبل تک یسرش را به پشت...کندیم نگاهم

 ؟يدیحاال فهم...شودیرهام کوچک م یوقت -

 ...با صدا...خندمیم

 ...بهتره یلیاز تو خ -

 :کَنَدیرا م سرش

 ...اونوقت یواسه چ ؟؟يجد -

 ..خندمیم

 ...بشه یوقت عصبان چیه نیفک نکنم راد -

 حسو نداشته باشه؟ نیا يمرد شهیم...مردونست یژگیو هی تیخانوم؟ اصن عصبان یگیم یچ...هه -

 :دیایرهام م يکه صدا..دارمیبرم بکیت...آب جوش آمده...رومیبه آشپزخانه م...اندازمیباال م يا شانه

 ...خورماینم پتونینگار ل -

 ...ییکه تو چقدر پررو يوا..خندمیم

 !دونمیم -
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 ..گذارمیم شیرا سر جا پتونیل یثیخنده خب با

 ؟یدونیاز کجا م -

 :دهمیم هیو به اپن تک کشمیم یشانیپ يدستم را رو...ستادهیدرست پشت سرم ا...پرمیمتر م کی

 !دمیترس...يوا -

 ...رمیعکس بگ شیاز خنده ها خواهدیو دلم م...خنددیم

 میبگو خواهمیو م دهمیچندبار سرم را به چپ و راست حرکت م...دهدیم هیو به اپن روبه رو تک رودیهم عقب عقب م خودش

 !بندمیلب م شهیمثل هم..را دوست دارم اما وانهید نیست و من چقدر ا وانهیکه چقدر د

 ...زود برم دیبا..نخواستم خانوم ییچا -

 :میگوینم يزیچ

 ....داشتم یخواهش هی...هیمجتمع تجار هیاحداث ...شیک رمیمن پس فردا دارم م...یراس -

 :دهمیتکان م سر

 نجا؟یا شتیپ ادیب نیکه راد ستین یمشکل -

 :شومیم خوشحال

 ...دوست دارم میلیخ ه؟یمشکل چ ه؟یچه حرف نیا..نه -

 :برمیباال م میخنده دستم را به حالت تسل با

 ..نکنم یکه پر حرف دمیالبته قول م -

 :دیلب مگو ریز...خنددیم

 ...وانهید -

 ! شودیشاد م نهایاز همه ا...زبانش...نگاهش یکیاز نزد...جسمش  یکینه از نزد...یکینزد نهمهیو قلب من از ا رودیم رونیب

*** 

روز کامل  کیوجود رهام اما نسخه کوچکش به مدت  يانگار تکه ا....دارم بیعج یو شوق هم ذوق نیراد دارید يبرا یحت من

 !شودیمن م يبرا

 !ستمیایو دم در منتظر م اندازمیسر م يشالم را رو عیو سر زنندیدر را م زنگ

 ...دیایتند تند از پله ها باال م نیراد

 ...کندیمردانه جواب م...دهمیشوق سالمش م با

 !کندیمرا در مورد رفتارش خراب م ياو تمام معادله ها...کندیاش را باز م یو بند کتان دهدیم یدست

 :دهمیم هیبا لبخند به چاهارچوب در تک...کنمینگاهش م...دهدیدوخته ام که رهام سالم م نیبه حرکات راد چشم

 ؟یخوب...سالم -
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 :دهدیتکان م سر

 ...دنبالش امیم...شب پرواز برگشت دارم ازدهی يبرا -

 :میگویم يو جد دارمیام را برم هیتک

 !خونتون ارمشیکانون فردام م برمشیم نجایباشه خودم از ا ه؟یچه کار -

 ...دنبالش امیم...نه نه -

 ...بابا آخه چرا؟ مگه يا -

 :غردیم

 !بگو چشم...دنبالش امیگفتم م...نگار -

 ...ردیگیل و گشاد خودم خنده ام مگ يچشم گفتن ها يادآوریباور کن با ... ردیگیام م خنده

 ...رودیداخل م نیراد

 تو؟ ياینم -

 !شهیم رمید...گهینه د -

 !نباشه بکیت دمیقول م...بخور ییچا هی ایحاال ب -

 :زندیم یکجک لبخند

 ...الیخیب -

 :کندیو نگاهم م کشدیم یقیعم نفس

 ؟يندار يکار -

 !بمونه نجایدوست دارم ا..نیدنبال راد يایبکن شب ن تویسع یول...نه -

 ..نده نگار ریگ -

 :دهدیتکان م سر

 ...حتما بهم زنگ بزن یداشت يخودت کار ایخواست  يزیچ نیراد -

 ...گذارمیهم م يرو پلک

 :گرددیو برم گذاردیپله اول م يرو پا

 !شهینصف روزم دلت برام تنگ م نیهم يتو دونمیم -

 :خندمیم

 ...یاز خود راض -

 گم؟یدروغ م ه؟یچ -

 ...ستدیایپاگرد م يو رو شودیم يجد...ییگویوقت دروغ نم چیتو ه...میچه بگو دانمینم
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 :دوزدیدر نگاهم م چشم

 ؟يمنطق به چشمام عادت کرد یب یمگه نگفت...یتو خودت گفت -

 :بندمیچشمانم را م...زدیریم شتریدارد قلبم ب ادیجمله ام را  قیدق نقدریا نکهیا....لرزدیم قلبم

 ..فقط نیا...یآتو ازش استفاده نکن هیبه عنوان  وارمدیام -

 ؟یفقط چ -

 :دیگویم خنددیم...کنمیم نگاهش

 دوست دارم ساده بود؟ هیفقط  -

 ..کندینگاهم م..ردیگیام م خنده

 ؟يبر يخواینم -

 :شودیم طانیش بازهم

 !شهیکه دلت برام تنگ م دونمیم یول -

 ..است شرفیب یلیخ او

 ...بابا يا -

 !شنومیرا م شیصدا نیبار است تن دلنش نیاول..خنددیم بلند

 ...بگو خوب -

 ..حرفارو نداره نینصف روز که ا هی -

 ...مهم فاصلست..مهم بعد مکانه...ستیمهم زمان ن -

 ...زنمیم لبخند

 !نمیبینم يمن فاصله ا -

 ...عذاب اور است  یطوالن یچشم يتماس ها نیو چقدر ا...کندیم نگاهم

 ...برو کنمیخواهش م -

 :دهمیم هیسرم را به چهارچوب سرد در تک...رودیم نییو به سرعت از پله ها پا دهدیتکان م يسر

 !چند ساعت يبرا یحت! شهیدلم برات تنگ م -

 ...تخت خواباندمش يبغلش کردم رو...خوابش برد یراحت يتعلل رو یکه از درخانه وارد شد ب نیراد...هشت صبح است ساعت

 ...نه ایکنم  دارشیب دانمیو نم منیچیرا م زیم

 ...بود نیراد ياالن رهام جا خواستیچقدر دلم م..قیدق..کنمینگاهش م...کشمیدراز م کنارش

 !به عشقش دارد ياز عاطفه ظاهر ریغ یاحساس یخوب هر انسان...غلط است اما...کینزد نقدریا..کنارم

 !اندازدیباور کن تصور لحظات با رهام بودن هم نفسم را به شماره م! شوم دهیبوس...نکه ببوسمش خواهدیدلم م یگاه
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 :اوردیم میلبخند را به لبها شیخارج شوم که صدا خواهمیاز در م...شومیم مانیصدا کردنش پش از

 بابام رفت؟ -

 !رفت زیاره عز -

 ...ردیگیسراغ کوله اش را م...اندازدیبه اطرافش م ینگاه

 ...سالنه يتو -

 :ردیگیطرفم م...اوردیدر م فشیاز ک يو بسته ا زندیزانو م نیزم يرو

 ه؟یچ نیا -

 ...شماست يبرا -

 ...شودیم قتریعم لبخندم

 ...دمایخودم خر -

 ...قربونت برم یمرس -

 ...دیسف يا نهیو زم يا روزهیدرشت ف يبا گلها یبزرگ يگنبد يروسر...کنمیرا باز م بسته

 ...کنمیم بغلش

 ...قشنگه یلیخ -

 :کندیم نگاهم

 ...دیدروغ گفتم بابا خر -

 :زمیریرا بهم م شیموها

 ...یگفتیتو که دروغ نم -

 ...خودش گفت -

 ...خندمیم

 ...صبحانه آمادست ایب...زمیعز دونستمیم -

 :به رهام یامیو پ دهمیرا م نیراد يچا

 ...رمیتوقع نداشتم ازت کادو بگ یراست...قشنگ بود یلیخ...يبابت روسر یمرس -

 ...دهدیجواب م رید یلیخ...ستمیتا شب با دیاگر به جواب دادن رهام باشد با دانمیچون م..شومیجوابش نم منتظر

 !ردیگیبهانه ات را م نقدریخدا از دلم نگذرد که ا...اندازمیم لیبه صفحه موبا ینگاه یو ه کنمیم زیرا تم آشپزخانه

 ...دهمیم نیو به دست راد زمیریظرف م يتو الیبسته پف دو

 ا؟یبذارم شبکه پو -

 ..نه...نه -
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 ...دهدیم حشیبه برنامه کودك ترج دانمیاما م...در حال پخش است یچرت الیسر

 :کنمیبه سمتش حمله م...دیایصاحب مرده درم لیموبا نیا يباالخره صدا..کنمیو اتو م اورمیدرم نیشلوارم را از ماش مانتو

 ؟یکنیاز من چرا تشکر م...دهیبرات خر نیراد -

 ...مغرور..خندمیم

 ...یگفتیوقت دروغ نم چیتو که ه -

 :دهدیجواب م عیسر

 ...گمیاالنم نم -

 :ردیگیم حرصم

 ؟يتفاوت نشون بد یخودتو ب نقدریا يخوایچرا م -

 :لرزاندیا مدلم ر شیصدا کنمیصفحه را که لمس م...زندیکه زنگ م گذردیم جمیاز فرستادن مس یربع کی

 ..حوصله نوشتن ندارم یدونیتو که م -

 :دیگویبازهم م..کردن را ندارد پیدر واقع تنبل است و حوصله تا..دیایدادن بدش م جیاز مس...ردیگیام م خنده

 ؟يخندیم -

 ...زنمینم یحرف

 ....تفاوت بودم بعد دست و پا درآوردم یمن کال ب...نشون بدم؟ چرا نشون بدم -

 :خندمیم

 ...آقا یبا نمک باش نقدریکه ا خوردینم تیاصال به برخورد اول -

 ....پاچماینم یهرکس ينمکارو برا نیمن ا -

 ...لرزدیم دلم

 ؟ییکجا -

 باشم؟ دیکجا با -

 :میگوینم يزیچ

 کجاست؟ نیراد -

 :خندمیم

 باشه؟ دیکجا با -

 ...یزبون دراز باش نقدریا خوردیاولت اصال نم یتوام به اون کم حرف -

 :خندمیصدا م با

 ...زمایرینم یهرکس يزبونا رو برا نیمن ا -
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 :خنددیم

 ...يزیبر دمینبا -

 ...لرزدیصاحبم م یدل ب بازهم

 ؟يندار يکار..برم دینگار با -

 ...زمینه عز -

 :دیگویم يآشکار ریبا تاخ...زنمیم لبخند

 زم؟یعز -

 ه؟یمگه چ...آره  -

 ...هیاز اثرات دلتنگ...هه...یچیه -

 :زنمیم غیج

 ..رهـــــام -

 :خنددیم

 ....صداتو واسه من بلند نکنا -

 ....میگویدلم چشم م در

 ...خدافظ...برو -

 ...خدافظ -

 !شومیهزاران بار زنده نم...رمیمیهزاران بار م..کوبدیمن هزاران بار قلبم م...دشیگویفاصله م باهزاران

*** 

 ...ستین يو از رهام خبر دیایم خوابم

 ...مانده ام رهیخ لمیآشپزخانه نشسته ام و به صفحه موبا کیاست و من هنوز هم در سکوت تار دهیخواب نیراد

 :دارمیبرم عیسر...دیایدر م شیصدا باالخره

 الو؟ -

 ؟يبود دهیرو تلفن خواب -

 :ام یعصبان

صبح زود برم  دیو با ادیمنم خوابم م...دنبالش يایب خوادیمن که گفتم نم...صبحِ میساعت سه و ن ؟ییکجا یبگ شهیم -

اصال به فکر من  ر؟ید نقدریچرا ا...يپرواز دار ازدهیساعت  یمگه نگفت ؟يدادیجواب نم زدمیزنگ م یچرا هرچ... پژوهشسرا

 ؟یهست

 ...اصال من مرده بودم دیشا...؟یچ نیراد یچیه من
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 :زندیم داد

 ...ساکت شو نگار -

 :دیگویآرام تر م...کنمیم را پاك ماشک....دیایبند م نفسم

 ...در وباز کن -

 !دیایتا باال ب مانمیمنتظر م...کنمیو در را باز م دارمیمبل برم يشالم را از رو..کنمیرا قطع م یگوش

 ...شودیبسته شدن در سد راهم م يبرگردم که صدا خواهمیم...کنمیآشپزخانه را روشن م يها هالوژن

 ...نمیبیدرشت را م کلیاز آن ه یاهیتنها شبح س یکیتار در

 :رومیحرص به سمت اتاق خودم م با

 ...آذر يآقا ریشبخ...اتاق روبه روئه نیراد -

 ...چه مرگم شده دانمینم...کنمیم هیگر يبلندتر يو با صدا ترکدیبسته شدن در بغضم م يصدا با

 !دیایخودم بدم م يلوس کردنها نیو چقدر از ا...یگاه شومیم مسخره

 شب؟ مهیآذر ن يصبح شد آقا زمیچرا عز...پس چرا ستیو برگشت ن یرهام اهل منت کش دانمیم که من

 ...نگار تیها يبه تو بچه باز لعنت

 ...و من شودیقدم نم شیها پ یرفع ناراحت يرهام برا...که بخوابم توانمینم یعنی...خوابمینم

 ...رهام ماندن یاز ب رمیمیم

*** 

 تواندیرهام نم ینگار ب نکهیا..برده ام یهفته است تازه به عمق فاجعه پ کی..ردیگیاز احوال دلم نم یهفته است که سراغ کی

 ...سر کند

 !ستیمن هم ن مین..او یمن ب نکهیا

 ...غیاما در دیایدرب شیاست تا صدا لیلحظه چشمم به موبا هر

 یدوست داشته باشم وقت دیمن هم با دانمیو نم...را دوست دارد کیرهام تراف...میگلو يمانده ام و بغض هم در پستو کیتراف در

 نه؟ ای کوبدیاو را در سرم م ادیکه 

 ....ختیمن بهم ر يبا بچه باز کبارهیبه  يو بلند یپست یرابطه خوب و ب کی

او  دانستمیچرا ناز کردم من که م دانمینم...ستیاو اهل برگشت ن دانستمیمن که م...لوس کردم شیچرا خودم را برا دانمینم

 !ستین یاهل ناز کش

 ...بودم دهیکاش نرس کنمیدعا م رسمیخانه که م به

و من اصال ...زندیم شیبه دختر تنها يو سر گرددیاز زنش جدا شده و قبل از اسفند ماه برم...گذاشته غامیزنگ زده و پ بابا

 !حضور اضافه اش را ندارم يحوصله 
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 :شودیخشک م میآب در گلو رسدیکه به گوشم م يبعد غامیپ...حوصله خودم را هم ندارم یحت

 ...شهینم گهیم شتونیپ ارهیمنو ب گمیبه بابام م میهرچ...دلم براتون تنگ شده ن؟؟یخوب...سالم نگار خانوم -

 د؟یبه خونمون زنگ بزن نیروقت اومده شهیم...شمارتونو دادم به خانوممون تا بهتون زنگ بزنه...گمیم یبه خدا واقع نباریا

 خدافظ...خواهش

 ...دوباره ارتباط با رهام است اما يبرقرار يمن برا يتنها بهانه  نیا...نمینشیمبل م يرو..کنمیرا پاك م اشکم

ا خطابش کردم و او تنه زیمن عز...من به او ابراز عالقه کردم و او تنها گفت زود است...دهدیغرورم اجازه نم یطرف از

 زم؟یعز:دیپرس

 ...راه شکست بخورم نیدر ا خواهمیبار عاشق شده ام و نم نیاول يبرا..شودیبه درك که غرورم له م...هم که زنگ بزنم حاال

و محکم  دهمیبغضم را قورت م...وا دهم خواهمینم..رسدیبه گوش م میروزها نیا يوفا یمرد ب يصدا خوردیبوق که م نیسوم

 :میگویم

 ....سالم -

 :دیگویم ریاما با تاخ...و سرد خشک

 ...سالم -

 ...نامرد...نامرد

 هست؟ نیراد -

 ؟يکارش دار یچ -

 ...باهاش حرف بزنم خوامیم -

 ...نداره یلزوم -

 :شودیم ریسراز اشکم

 ....باهام حرف بزنه خواستیخودش م -

 ...خواست که من خبر ندارم یخودش ک ؟یچ -

 ...خوردیاحساسم هم قلقلک م دهدیگوشم را نوازش م يتو تارها يصدا یوقت..توانمینم گرید

 :میگویم درمانده

 ؟یکنیم ينجوریچرا ا -

 :شودیم یعصبان

 ...از تو بپرسم دیسوالو من با نیا کنم؟یم يجوریمن؟ چ -

 ...يبه من ندار يتعلق خاطر چیتو ه -

 !بچه هینه ...زن تعلق دارم هیمن به  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ٥٥ 

 ...من نگرانت بودم -

 ..یدونیخودتم م...کنم یکه منت کش ستمین یمن آدم...نگار...يزدیمثه آدم باهام حرف م دیبا -

 ..میتو زندگ یبه اندازه کاف...ستمیمن ناز خر ن..خانوم...ندارم ارمیلوس باز نیا حوصله

 ...کندینفسش را فوت م...شودیم ساکت

 ...یگوش -

 :چدیپیم نیراد يصدا ریتاخ با

 ..الو -

 ؟یخوب..زمیسالم عز -

 ...ستمینه خوب ن...سالم -

 چرا قربونت برم؟ -

 ...نمتیبب ذارهیبابا نم -

 :دیایبلند رهام م يصدا

- نیراد...ا... 

 :دیگوینم يزیچ

 ...تو ناراحت نباش...زمینداره عز بیع -

 :دیگویم یآروم يصدا با

 ...ادیکردم که ازش خوشم م دایرو پ یکیمن تازه  -

 ...رومیش مقربون صدقه ا...خندمیم

 نجا؟یا يایفردا م -

 رون؟یب میدنبالت باهم بر امیپس فردا ب يخوایم..اصن...گهیروز د هیباشه ...تونمینم زمینه عز -

 ؟يایتورو خدا م...آره آره -

 ..زمیآره عز -

 ...بابام اگه نذاره -

 !تو غمت نباشه...ذارهیم -

 ..کندیم یخداحافظ عیو سر خنددیم

 رون؟یب میدنبالش باهم بر امیپس فردا ب شهیم -

 :دیگویم یحرص يصدا با

 ؟یبه خودت وابستش کن يخوایم یچ يبرا -
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 :زدیریم قلبم

 ...اون...نهیکه ندارم هم يتنها قصد -

 ...بس کن -

 ..یخودخواه یلیخ -

 ..که هست ینیهم -

 :نالمیم

 ...رهام -

 ...يبرنامه ها بذار نیاز ا خوامینم گهید -

 ...دهدیعذابم م نگونهیو ا ازمندمیکه ن داندیم..که دوستش دارم داندیاو م...ردیگیام شدت م هیگر

 ..رهام -

 ...اسم منو صدا نکن خانوم پارسا نقدریا -

 :ردیگیام شدت م هیگر

 ..ينامرد یلیخ -

 ...از همون روز اول گفته بودم -

 :زنمیم داد

 دور؟ يزیریم زویواسته همه چشد چه خواسته و چه ناخ ییو اگر دعوا ينامرد یگفت ؟یگفت یچ -

 :زندیهم داد م او

 ...از من گذشته دنیگفتم ناز خر...ادیبدم م يگفتم از لوس باز...دور زمیرینه نگفتم م...نه -

 ...یباش یمنقط...یمحکم باش...یزن باش خوامیگفتم م...دور و زمونرو ندارم نیا يمنطق دخترا یب يها يحوصله باز گفتم

 :دیگویتر م بلند

 انه؟یگفتم  -

 ...دختر بودنو تو خودم بکشم ياقتضا دیرفته بود با ادمیمن ...هه -

 !هارو داشته باشه يبچه باز نیحوصله ا یباش یبا کس یتونیم...بامن بودنه طیشرا نیا -

 رتته؟یته غ نیا -

 ...کندیم سکوت

 ؟يندار يکار -

 ...کار دارم لمیخ...کار دارم...چرا رهام  -

 :است کالفه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ٥٧ 

 ...نگار خستم -

 ..منم خستم -

 ...پس برو استراحت کن نیآفر - _

 شیمن اول پ شهیمثل هم..تشنه نگهم دارد نگونهیهم خواهدیم...ستین یاو واقعا اهل منت کش...نه نمیبیم...زنمیم ایبه در دل

 :شومیقدم م

 ...ریخودتو از من نگ...رهام -

 :دیگوینم يزیچ

اشاره  هیو با  يمنو به خودت وابسته کرد...یختیمنو بهم ر هیهمه زندگ ومدهین یتوئه لعنت گم؟یم یچ يشنویم ؟يشنویم -

 ...يبر ذارمینم...يبر خوامینم...یول...یرفت

 ...ینیبیمنو نم گهید...یخراب کن زویهمه چ گهید کباریاگر ...به واهللا قسم...نگار..گردمیبود که برم يبار نیآخر نیا -

 ...خودتو درست کن..زارمیبچه ب هیاونم با ادیاز جنگ و جدل و داد و فر...آروم و ملو بگذره یهمه چ... ينطوریهم بذار

 ...با من موندن بزرگ شو نگار يبرا..با من بودن  يبرا...شو بزرگ

 !ندارم گروید ينابود هیچون کشش ... تونمیچون نم! فرصتته نیآخر نیا ؟يدیفهم

 ..کرده وانهیچقدر عشق مرا د...ندکیام م وانهیبوق ممتد د يصدا

 ...است نیهم گلچ شیاما حرفها..کودکان هیبرعکس بق زندیکم حرف م...هم دارد جانیآرامش ه نیدر ع نیبا راد گردش

 !دل ناآرامم، آرامش است يوجودش برا نقدریچرا ا دانمینم..کرده ام دایبه او تعلق خاطر پ نقدریچرا ا دانمینم

 ...اما ورژن کوچکترش..خود رهام است  کنمیم حس

 ...را دوست دارد اما در سرما یبستن...است وانهیپدرش د نیع نیچرا راد دانمیو نم...سرد است هوا

 ...کنمیجمع م مکتین يرا رو میپاها...مینینشیپارك م يمکتهایو رو ن خرمیم شیبرا

 ...ستمیشلوارم ن يرفتن خط اتو نیاز ب ایشدن و  ینگران خاک گرید

 ستین یاصال حال خوب زنمیدرجا م دهیچیرابطه پ کیدر  نکهیا...است پیشنشیلیر میتنها نگران فعال

 !نیراد -

 بله؟ -

 بهت نگفت؟ يزیچند روز چ نیبابات تو ا -

 :اندازدیباال م شانه

 ...نه -

 ...زندیم سیاش را ل یبستن

 امروز خوش گذشت؟ -
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 :زندیم لبخند

 رون؟یب میم بربازم باه شهیم...یلیخ -

 !!!!شهیچرا نم..معلومه -

 :ردیگیاش را نصفه طرفم م یبستن

 ...خورمینم گهید -

 چرا؟ -

 ...اندازدیباال م شانه

زن که دوستش  کیبا ...مدت با من است نهمهیبعد از ا نکهیاز ا...دیگویدر راه، از کانون م...بعد از ظهر است 4حدودا  ساعت

 ...دارد

 ..کندیسوال نم ادیو ز زندیحرف نم ادیکه ز یکس با

 !است از با من بودن خوشحال

 ...خوابِ خواب..خواب است میرسیمقصد که م به

 ...تا خودش را نشان دهد امدین...ندیتا مرا بب...امدین رونیاز خانه ب یصبح که دنبالش رفتم حت...کوبدیم نهیدر س دل

 ...اوردمیاحساسم ن يگرفت و به رو دلم

 ...است نیسنگ...کنمیلند مرا ب نیراد

 !هم باز است یو در چوب کنمیگذر م اطیاز ح...شودیدر باز م...زنمیدر م یسخت به

 ...ردیگیم يمهر یهمه ب نیو چقدر دلم از ا...رهام باز است بدون

 ؟ییصاحب خانه کجا..هه..اندازمیبه اطراف م ینگاه...خوابانمیمبل م يرا رو نیراد

 ...شیآسمان يدر را ببندم که باالخره صدا خواهمیم..کنمیچکمه ام را پا م...شودینم يخبر مانمیمنتظر م هرچه

 :کندیام م وانهید

 ...یمرس -

 !که بخندم توانمینم... زنمیلبخند نم...کنمیم نگاهش

 !انهی ندیبینگاهم م انهیحس تلخ را در آش نیا دانمیو نم..نمیغمگ

 :کندینگاهم م یحالت خاص...شودیم کترینزد

 ه؟یچ -

 ...اندازمیم نییپا لیباال و سرم را متما شانه

 !دیببخش -

 که تموم شده؟ يا هیواسه قض -
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 :کنمیم نگاهش

 ده؟یم یفرجه دادنا چه معن نیا -

 :کندیم اخم

 ...بار نیو اخر نیاول ياشتباه برا کی ؟يبندیچرا جمع م -

 ...کار من اشتباه نبود -

 ؟يکرد یپس چرا معذرت خواه -

 ...ونمونهیه خاطر ماون ب -

 :دهدیسر تکان م کالفه

 حله؟..میکنیفراموشش م نجایهم -

 :زندیبزرو لبخند م..کنمیم نگاهش

 باشه؟ -

بوزم و او از  يادیاگر ز ترسمیم...کرده است فیدر باد تعر ریحر کیمن مثل  ياو خودش را برا...اطیآرام و با احت..زنمیم لبخند

 !دست دلم برود

 :دیگویو م نیسمت راد رودیم جلوتر

 !نیبش -

 ...نمینشیم

 يزیچ یتوانیو نم يشده ا بهیانگار هزار سال غر..يانگار هزار سال حرف دار یبا کس یبعد از آشت ؟یکنیرا درك م حسم

 ...ییبگو

 ..گرددیبرم

 :کندیم نگاهم

 ه؟یچ..يخندینم -

 !کار است نیبه خدا که نگاه کردنش مهم تر..کنمیم نگاهش

 :شودیم يجد نگاهش

 نگار؟ چته؟ -

 !ستینماز شکر هم جوابگو ن يحاال که امد..ام يریدل کو يبرا یتو به منزله باران...دانمیاما چرا م...چرا دانمینم..ردیگیام م هیگر

 :کنمینگاهش م...کنمیرا پاك م اشکم

 !نکن نکارویوقت با من ا چیه -

 ...شودیتر م ظیغل اخمش
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 !گهیبس کن د -

 :دهد رییرا تغ میواحال و ه خواهدیم

 ؟يخوریم یبستن -

 ...شودیو بلند م زندیرانش م يدو ضربه رو...دهمیتکان م سر

 ...ستیاش در خانه ن نیشیاز زن پ ینشان چیه...اندازمیاطراف نگاه م به

 !مانمیم رهیخ میروبه رو یفیق یبه بستن ناکام

 ؟يریبگ يخواینم -

 :کنمیو آرام تشکر م رمیگیدستش م از

 ...یمرس -

 !داردیدر واقع چشم از صورتم برنم..کندینگاهم م...زندیاش را گاز م یو در آرامش بستن دهدیم هیتک یراحت به

 ...کندینگاهم م رهیخ رهیبار است که خ نیاول نیا

 :میگویم خسته

 ؟یکنینگاه م ينجوریچرا ا ه؟یچ -

 :خنددیم

 ه؟یمشکل...دوست دارم -

 !زنمیم لبخند

 :دیگویم یآرام يبا صدا..شودیبه جلو خم م...کندیاش را که تمام م یبستن

 ...حرف دارم نگار -

 :زندیم شتریو قلبم صدبار ب کنمیم نگاهش

 شده؟ يزیچ -

 ه؟یشده چ يزیچ..دارم يحرف عاد هی...نگو گهید..ادیجمله بدم م نیاز ا -

 !نشده يزیکالم بگو نه چ کی...یکنیم يکه چقدر با کلمات باز يوا...دهمیتکان م سر

 : کشدیم یقیعم نفس

 ...ستیدرست ن ادیرابطه ز نیا -

 :پرمیوسط حرفش م...ستدیایم قلبم

 ؟یچ یعنی -

 :خنددیم

 انه؟یحرفمو بزنم  يذاریم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ٦١ 

 :دهدیادامه م..شودینگرانم نگران تر م نگاه

 !شش ماه..غهیص هیفقط ...میبهم محرم بش بهتره میباهم رفت و آمد داشته باش شتریب میخوایاگر م...یاز لحاظ شرع -

 ...متیگرانق يسرمه ا چهیبه قال رهیخ...میبگو دیچه با دانمیمن فقط نم..زندینه تند م...لرزدینه م..ستدیاینه م... قلبم

  !خوده خوده امر است نیا...نه سوال است نه مشورت دیگویکه م نیا م؟یبگو چه

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !کنمیم نگاهش

 بگم؟ دیبا یچ -

 :خنددیم

 !فقط دم در منتظرم...یبگ ستیالزم ن يزیچ -

قطره ها دست از سر نگاهم  نیو ا زمیریچرا اشک م دانمینم...من هم دنبالش...رودیلباسش دم در م دنیبعد از پوش...مانمیم مات

 ...دارندیبرنم

 ...لرزاندیاز قلبم م شتریتنم را ب نیسرد ماش يهوا...نمینشیو کنارش م کنمیرا مرتب م شالم

 ...رهام -

 :کندیرا روشن م نیماش

 هوم؟ -

 م؟یریکجا م -

 !از دوستام یکی شیپ -

 ؟یچ يبرا -

 ...میشویکوچه خارج م از

 گفتم؟یم یساعت چ کیاالن داشتم  -

 ؟يزود نیبه ا -

 :خنددیم

 ...ستین ياستخاره ا چیحاجت ه ریدر کار خ -

 ....گهیروز د هی يبرا یذاشتیکاش م...استخاره نه اما -

 گه؟یچه روز د -

 ...گهیمثال هفته د...اوووم -
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 :اندازدیباال م ابرو

 ...فقط اطالع دادم...در ضمن من از تو سوال نکردم که...متاسفم...هه -

 :دیگویآرام م...میکنیم یرا که ط ریاز مس یکم...دهمیم هیتک شهیرا به ش سرم

 !نکن یالک يفکرا نقدریا...یشیتنها از بند گناه خالص م...فتهیب یاتفاق چیه ستینگار قرار ن -

 ....نباریاما ا...اتش افکارم يرو ستیجمله اش اب شهیهم

 نیاز ا یعنی...دارم يدیو جد بیحس عج...ستیدر دلم آشوب...رومیم نییو من زودتر از رهام پا میکنیم یحاج آقا خداحافظ از

 قتر؟یتر؟ عم یپس رهام مال من است؟ من مال رهامم؟ رسم

 !شودیم یراه یو با تک بوق ندینشیرهام م...کندیحاج آقا تا دم در بدرقه م! مانمیمنتظرش م نیماش در

 !از خانه اش دور است یکم

 :میگویم...کندیو نگاهم م گرددیبرم یه...باز لحظات مرد موردعالقه ام..کیتراف

 شده؟ يزیچ -

 ..دوباره زندار شدم..اره -

 ...ستیخوب ن "دوباره" نیزندار بودن خوب است اما ا نیا...زندیجانم چنگ م حس متضاد به دو

 ...زنمیم ينصفه ا لبخند

 ...واقعا از ته دل بخند ای..نخند  ای -

 ...ولم کن تورو خدا رهام -

 ...تازه گرفتمت -

 ...خواهمشیم میحاال که محرم...خواهدشیفرمان است و چقدر دلم م يدستش رو...کنمیم نگاهش

 ...منطق به دستام بشه عادت کرد یفکر نکنم ب -

 :کنمیو بعد نگاهش م گذارمیهم م يرو یچشمانم را طوالن...کشمیم خجالت

 ...یلیخ -

 :شودیم پررو

 ها؟ ؟یچ یلیخ -

 :خندمیم

 ...ينامرد یلیخ -

 !ستین يتازه ا زیچ -

 :خندمیم بلندتر

 ...من محتاج توام انگار...که یزنیجور حرف م هی..یکنیرفتار م يجور هی -
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 :کندینگاهم م يجد

 ست؟ین نطوریا -

 :کنمیم اخم

 ...نه -

 :کندیهم اخم م او

 ...توام به من...داره ازیمرد ن هیبه  یهر زن -

 ؟یتو چ...هه -

 ؟یمن چ -

 ...شودیسبز م چراغ

 ؟يندار ازیتو به من ن -

 ..گذاردیو مرا منتظر جواب م کندیم نگاهم

 ...زود یلیهنوز خ -

 ...ستینه زود ن -

 !حرفم حرف نزن يرو یعنی نیو ا..کندیم نگاهم

 ..زندیم لبخند

 ...خرم يادیمن ز...یتو خوب -

 :نالمیم...از حرفش ماندیباز م دهنم

 ..رهام -

 :دیگویم طنتیش با

 ...کنمیتکرار م کباریفقط  قتویمن حق..يشنویحرفا از دهن من م نیبود که از ا يبار نیو اخر نیاول نیا -

 :خنددیم بلندتر

 ...کباری یسال دمیشا -

 : يجد یلیخ...مقدمه یب...با دل لرزه...چقدر...دوستش دارم چقدر

 !من هیلعنت زهیعز...دوست دارم -

 ...کندیسر کج م...کندینگاهم م...ستدیایم نیماش

 ...مغرور باشه دیزن نبا -

 :زندیم لبخند

 ...یستیخوبه که ن -
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 ...خندمیم

 ...ن نبودجواب م نیا -

 ...يتو سوال نکرد -

 ...رهام -

 ؟یش ادهیپ يخواینم -

 !شومیم ادهیو پ دهمیتکان م سر

 ...چمیو دنبال سوئ گذارمیخودم م نیکاپوت ماش يرا رو فمیک

 ؟يردیگیم یدنبال چ -

 ...چمیسوئ -

 :دیگویو آرام م کشدیرا م میحرف بازو یب

 ...تو بچه ایب -

 !شودیامتناع کنم اما نم خواهمیم..لرزدیم قلبم

 ...یطوالن..بردیخوابش م نیدر ماش شهیهم...هنوز هم خواب است...باز است نیاتاق راد در

 ...بوستشیمهابا م یصورتش خم شده و ب يرو...کنارش نشسته رهام

 !!!شومیمبل ولو م يرو...گردمیبه سالن برم...لرزدیم شتریب قلبم

 ...دهدیم رییخانه را تغ يفضا...شودیکه از دهان رهام خارج م یکلمات عرب يصدا...رومیسمت پنجره م...برف گرفته است دوباره

 ...دیایچقدر نماز به ابهتش م! شودیم یبه حال یحال دلم

 ..دوباره در فکرم...شومیمبل پهن م يدوباره رو...گردمیبه سالن برم دوباره

 !اعت گذشته را هضم کنمس کیاتفاق  توانمینم دوباره

 ..لعنت به دلت نگار...عیچقدر سر...یاتفاق چقدر

 ..نگار انیکنار احساس عر...کناره دل نگار...کنارم قایدق...لرزدیتنم م! ندینشیبرف آرام کنارم م يدانه ها نیهم مثل

 ...کنمینگاهش م...کندینگاهم م...من هم...دهدیم هیرا به مبل تک سرش

 ...رهام -

- ..... 

 ...از زنت بگو -

 :زندیم يمسخره ا لبخند

 از تو بگم؟ -

 ...زدیریم قلبم
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 !تیاز زن قبل...نه -

 ...شودیجمع م لبخندش

 بگم؟ یچ گهید!! طالقش دادم...طالق گرفت...میطالق گرفت -

 ؟یواسه چ -

 ...میبا هم تفاهم نداشت -

 !نداره ییتفاهم معنا نیبا وجود راد..هه -

 :بنددیم یالنرا طو چشمانش

 !وقت چیه...دوسم نداشت -

 ...رمیبم شیبرا خواهدیدلم م...ترکدیم قلبم

 ؟یتو چ -

 :کندیم نگاهم

 ؟یتمومش کن شهیم -

 !میگوینم يزیچ گرید

 :دیگویآرام م...ستدیایسرم م يباال...شودیم بلند

 ؟يخوریم یچ -

 :برمیرا عقب م سرم

 ...یچیه -

 :سمتم گرددیو برم کندیرا رو مبل جمع م شیپا...ندینشیو دوباره کنارم م کندیم اخم

 !مثل من...توام همون باش...فرق نکرده نگار یچیه ؟يشد ينجوریچرا ا -

 ..اوردیم کیدستش را نزد...آرام ..آرام...حرف یو ب دوزدینگاه در نگاهم م...زنمیآرام پلک م...کنمیم نگاهش

 !شودیزنده نم...ردیمیم دلم

 ...کشدیسرم م يناگهان از رو....کندیشالم را باز م آرام

 !ادیجا بدم م یب يایاز ح...یمحرمم...ادیخوشم نم ایلوس باز نیاز ا -

 ...دهمیرا به عقب هول م سرم

 ؟ینیب شیقابل پ ریغ نقدریچرا ا ؟یبیعج نقدریچرا ا يوااا -

 ...رودیواقعا م گرید نباریا...خنددیم

 که چگونه باشم؟ ستیمهم ن میآنچنان هم برا...کنمیدرست م لمیموبا نهیرا در آ میموها

 ...است ابیمرد نا کیاو ! باشم یکه من چه شکل ستیمهم ن شیرهام برا نکهیدارم هم ا یذهن يریهم درگ االن
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 ..ستیآنچنان يمانکن و لباسها کلیو ه بایبودن چهره ز یبا کس يو مالکشان برا اریدوره زمانه برعکس رهام همه مع نیا در

 !من يمعجزست برا کی رهام

 ...قرمز به تن دارم یاسک قهیلباس  کی...اورمیرا درم مانتوام

 !ندارم یتفاوت شیبدون حجاب و با حجاب برا نکهیا خورمیو حرص م...کندینم یفرق چینگاهش ه...گرددیبرم

 ...زدیریبه وجودم م یبیحس عج..ندینشیکنارم م نیتر يکنار..از شب چله مانده...گرددیبرم لیظرف آج کی با

 !انهیدارد  ضهیمرد واقعا غر نیاست که ا بیعج میبرا! شهیمثل هم لرزدیم دلم

 !شبکه سه چشم دوخته الیو به سر شکندیتخمه م...کندیجلو دراز م زیم يرا رو شیو پا اندازدیم میرا دور شانه ها دستش

 ام؟ نگونهیچرا ا...در حال خودش است و من در حال او او

 ...را باور ندارم ماتمیکه هنوز خودم هم درشوکم و خود و تصم یو ناگهان کدفعهی نقدریا...من بود يبرا يفرصت بد یلیخ نیا

 ...گرفته دلم

 ...دهدیدوباره به کارش ادامه م ستدویایم دنیدهانش از جنب يلحظه ا...دهمیم هیسرم را به شانه اش تک اطیاحت با

اجازه  چیبدون ه...کرد غهیدست و پا بسته ص یلیاو مرا خ کنمیحس م..دارم ازیواقعا ن..کنمیخودم را سبک م..کنمیم هیگر

 ...چیبدون ه...يا

 ...خودش کرده ریچقدر عشق مرا درگ...ایخدا آه

 ...کندینم يو کار شودیام م یمتوجه حال باران...شودیام م هیگر متوجه

 هات واسه من باشه؟ هیهمش گر گهیقراره از امروز د یعنی -

 ...کنمیم هیگر..کنمیسرم را در گردنش فرو م...شودیم شتریحالم ب شوره

 ...خدا يا...واکنش

 ...نشاندیم شیپا يمرا رو یو با فشار کوچک کندیدستش را دور کمرم حلقه م اطیآرام و با احت آرام

 !!نگاهش کنم توانمینم

 !مرطوب گردنش را از دست دهم يهوا خواهدینم دلم

 ...خوب و خنک...است بیتنش عج عطر

 ام خنده دار است؟ هیگر...خنددیم...کشدیرا عقب م سرم

 !میدیتورم د هیباالخره گر -

 :میگویتوجه به حرفش م یب...ردیگیبغضم م بازهم

 ...یاز من اجازه نگرفت یتو حت... یلیخ -

 ...ماندیم مات

 ...نگار -
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 !کنمیم نگاهش

 ...مرد بودن خوبه اما...یگرفت دهیمنو ناد...نبود یرفتار درست -

 :دهدیفشار م شتریبه خودش ب مرا

 ؟یهست یحاال ناراض...حاال...يمشکل ندار یعنی...يدوسم دار یتو بهم گفت ؟یگیم یچ -

 ....دهیبم مگرفته شدن عذا دهیناد نیا! به من توجه کن...نباش ينجوریا گهید کنمیخواهش م...اما ستمین یناراض...نه نه -

 !نه شوینجوریا...دوست دارم رهام اما تویمردونگ

 ...گذارمیم شیپا يسرم را رو...کشمیکنارش دراز م...کندیم میرا از موها پسیو کل رودیآرام دستش باال م....رهیخ...کندیم نگاهم

 ...کندینم یحرکت

 ...نه یگیم...يبچه ا گمیم -

 :مالمیم شیرا به پا چشمانم

 رهام؟ هیچ یبچگ -

 ...نگونه يبچه ا -

 !فک کن يهر جور دوست دار -

 ..دوست دارم ينجوریا -

 !است و خبر ندارد نیاو خودش بچه تر..دهدیپسر بچه جواب م کیمثل  ردیگیام م خنده

 ...دهدیاز خودش نشان نم یعکس العمل چیه...شودیما م خیم دیایبه سالن که م نیراد...میدوخته ا ونیبه تلوز چشم

 :کندیدستانش راباز م رهام

 ..بابا نجایا ایب -

که ناگاه از خنده  دیگویدر گوش رهام م يزیچ..زنمیو مات زده اش لبخند م بیبه نگاه عج...بندمیرا م میموها...شومیم بلند

 ...زندیو قهقه م دهدیم هیسرش را به عقب تک...ترکدیم

 !یلبخند پرسش کیاما  زنمیم لبخند

 گه؟یم یچ -

 :دیگویو م نشاندیم نیبه گونه راد یمحکم بوسه

 ...آقا نیاز حد زبون باز کرده ا يادیز یچیه -

 ...ردیگیخنده اش م نیراد

 !دهدیرهام جواب نم پرسمیم نیتا آخر شب هرچه من از حرف خنده دار راد میخوریم ییرا سه تا شام

 ..بردیاست خوابش نم دهیخواب ادینکه ظهر ز...ندینشیما م يپا به پا نیراد

 ...کندیم تیاتاقش هدا يخودش اورا به سو رهام
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 ...گرددیوبرم کندیرا فوت م نفسش

 ..کنمیسرم مرتب م يو شالم را هم رو پوشمیمانتوام را م...شومیهم بلند م من

 ؟يریم يدار -

 ...امینه دارم م -

 ...ندینشیمبل م يرو...اندازدیباال م ابرو

 ...خدافظ -

 :ردیگیحال خنده ام هم م نیدر ع...ردیگیم حرصم

 ؟یبدرقم کن يخواینم -

 :کندیرا کج م سرش

 !!شمیم ریتا دم در پ امیهر رفت و آمد ب ياگر بخوام برا...یینجایتو از فردا همش ا -

 ...کندیعمل م نگونهیا شترمانیفهماندن رابطه ب يبرا..خودش را دارد  بیعج ياو روش ها...کنندیدر دلم آب م قند

 ...ردیگیاز حدش نشات م شیمان غرور بهم از ه نیا

 ...رودیضعف م زشیهمه چ يبرا...شیدلم برا...دیبگو میمستق خواهدینم

 :میگویگوشش آرام م ریو ز شودیدوال م...زنمیم ایبه در دل

 ...خدافظ -

 ..رومیو به دو م بوسمیآرام و کوتاه گردنش را م و

 :رسدیاو هم م جیمس رسمیخانه که م به

 ...يچه خوب که فرار کرد -

 ...زاده بینج یعوض...خندمیم

 !عالم است شیاحساسند و فقط خدا از ال به ال یکه در ظاهر ب یدستان...میگویدستانش را م...رمیگیمن م...ردیاو بگ نکه

 ...زده ام یبه زور و بال سلکشن سنت...میگوش کن ویجز راد نیکرده ام که در ماش اجبارش

 ...دیایدر م شیحضور دارم به اجبار صدا نشیو هر وقت من در ماش کندیگوش نم ییبازهم به تنها دانمیم

 !شودیجانم م ییرهام است که الال ينفسها يصدا...کندیآرامم نم انویپ يصدا

 تو شکسته بال و خسته ام یکه ب يدیو ند یرفت

 تو چگونه پر شکسته ام یکه ب يدیو ند یرفت

 :دیگویآرام م...کندینم نگاهم

 نو؟یا خونهیم یک -

 :میگویم یخوشحال با
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 خوشت اومد؟ -

 :میگویآرام م...دوزدیدوباره چشم به جاده م...کندیم نگاهم

 ...یلیزند وک یعل -

 :خنددیم

 ...اریب گشمید يآهنگا...خوشم اومد ازش -

 ..دوزمیچشم م یدوباره به منظره برف... خندمیم

 پا ریچه آسان دل مرا به ز يو نهاد یرفت

 مرا رها کندینم یزمان التیو خ یرفت

 !ییایمن اگر ن يوا...ایبه دل آشنا تا که هستم ب يا

 ...دو نفره مان خوب است يچقدر هوا....چقدر خوب است...کیتراف بازهم

 :کندیم نگاهم

 ؟یسنت یقیتو و موس -

 ....درآورده و چهارزانو نشسته ام کفشم را...دهمیم هیتک یصندل یسرم را به پشت...خندمیم

 ...سره نگاه توئه رهیهمش ز -

 !لبخند معطر شود حهیلبانش به را یمنحن یفقط کم.. یکه توقع دارم کم یدرست زمان..خنددینم

 ...دوزمیم نینگاهم را به ساعت ماش...اورمیاش تاب نم رهیخ ينگاه ها نیا ریز

 ...عشق و باور کنم تونمینم.. تونمینم -

 :کنمینگاهش م...کندیحرکت م...زدیریم قلبم

 ؟یکنم باورم کن کاریکنم؟ چ کاریچ...رهام -

 :دیگویخسته م..سمتم گرددیبرم...داردینگهم ابانیکنار خ...است کالفه

 یبا زنم زندگ...زن هیسال با  کیزود؟ من  نقدریچطور ا! باور کنم تونمینم...برات مهمم یگیم یوقت...نگار...اما دونمینم -

 ...سال کنارم بود و عادت نکرد کی! سال دوسم نداشت کی نیو درست ع کردمیم یزندگ...کردمیم

تو  يکه اومد شهیتو سرجمع چهار پنج ماهم نم...نگار...تو وجودش نبود یاحساس چیاز من بچه داشت و بازم ه...سال  کی

 خواستن از کجا اومد؟ هان؟ نهمهیا...میزندگ

 !خواهمینم..کنم هیگر خواهمیاما نم...کنمیم بغض

که  ییساعتها نیدرست مثل هم...چهار ماه و نوزده روز نیهم نیدرست ع...به خدا دوست دارم...اَه...روم بذار تا شهیپ یراه هی -

 ...من دوست دارم....اما يهنوزم ندار..هه.یدوسم نداشت

 :دیگویو آرام م گذاردیفرمون م يرو سرش را...دیبگو خواهدیو چقدر دلم م...دیگوینم يزیچ
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 ...میبه قول مامان هم کف هم نبود....هه...اون نبودم کهیمن ت...من نبود کهیآنا ت -

 مامان کجا؟ ونیدرم یکی يو سفره ها ئتایو ه رازیکجا؟؟ من و ش شیآنچنان يهایو مهمون اون

 :کندیم نگاهم

 ..از مامان و چادر سر کردناش...اشیاز بابام و سخنران...از...نماز خوندنا يزور نیاز ا...از اعتقادم...از خودم  -

 ...کردیم حتمیاز روشنک که نص...از روشنک...بودم زاریهمه و همه ب از

 ..چقدر...خر بودم نگار چقدر

 ...رمیگیرا م دستش

تا خفه  یبگ...یبگ دیبا...نیآفر...هخوبه قشنگ...بگن  گرانینکه د...یبگ دیرو با زایچ یبعض... حرف بزن...بگو رهام -

 !نیهم..ینش

 :زندیم شخندین

 ...خوادیدلم م -

 ...کندیرا محکم فوت م نفسش

 ..آزاد بشم خواستمیم...نیهم...تهران امیب...کنده بشه رازیخوندم که پام از ش...اما خوندم...اهل درس نبودم -

 ...خواهرانه روشنک يحتایاز نص...مامان ياز لب گاز گرفتنا...بابا يحتایچنگ نص از

 ...خودم باشم خواستمیم...از همه جا کنده بشم خواستمیم

 ...کثافت باشم هی خواستمیم...خودم که نه .. هه

 خواستمیبود م يو من هرجور...نگار  خوردنیبه من نم...که یپیاک...بودن پیاک هی...آنا آشنا شدم....و  الیسپهر و دان روزهیف با

 ...ه اونا باشممث

 ...عاشقش شده بودم...هه ومد؟یخوشم م...ومدیآنا خوشم م از

 ...خوندیندبم نم يو با من دعا زدیهفت خط الس م یِالش يبا پسرا...سوزوندیمنو م نیهم...کردینم نگاهمم

 :فشردیهم م يحرص دندانش را رو با

 ...هفت خط شدم تا بشم دلخواه آنا...پا هفت خط شده بودم خودم هی گهید -

 ...گرفته بودم ادیرو  يو کثافت کار يخوب راه مشروب خور گهید...یباز و آنچنان يایمهمون... بود روزهیف تولد

 :کندیم نگاهم

 ...دینبا...بودیاون شب دم دستم م دیآنا نبا -

 :دهمیدستش را فشار م....زدیریم قلبم

 ؟یچ یعنیهام ر -

 :کندیتفاوت نگاهم م یب
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 ؟یچ یعنی -

 ؟يبهش تجاوز کرد...تو یعنی -

 :زندیم داد

 ...اما فکر بعدهاش نبود خواستیم...خواستیاونم م...من به زنم تجاوز نکردم...به زنم تجاوز نکردم...نه...نه -

 ...آروم...باشه...باشه  -

 ...شودیتر م میبغضم زخ...زندینفس م نفس

 ...از خانوادش طرد شد..به اجبار پدرش ازدواج کرد...مونیاومد تو زندگ نیراد...چون...مجبور بود با من ازدواج کنه -

 ...بود زاریازم ب کسالی نیدرست ع...خوردیحالش از من بهم م..نگار..باعثش بودم من

 ..گفتم...زمیریعشق به پاش م نقدریگفتم ا...کنهیعادت م نیبه من و راد...ادیم ایبچه به دن گفتمیم... هه

 ...يبا خنده گفتم منم گذاشتم که بر...رمیآوردم م ایروز اول با نفرت گفت بچتو به دن....خوردم که گفتم گه

 :کندیم نگاهم

 ...آنا سر حرفش موند -

 رفت؟ -

 ...رفت میاز زندگ...از دستم رفت...رفت...فرار کرد مارستانیاز همون ب...ومدیخونه ام ن یحت -

 ...دلت يبرا رمیبم...چکدیم اشکم

ذره شده  هیبابا  يها یمداح يدلم برا..شله زردا يدلم برا...عطر چادر مامان تنگ شده بود يتازه اون روزا بود که دلم برا -

 ...دلم واسه روشنک و حرفاش تنگ شده بود...بود

 رازن؟یش -

 :دهدیتکان م سر

 ...رازنیش...آره  -

 ؟يقهر -

 :کندیم نگاهم

 مگه بچم؟ -

 :کنمیم اعتراض

 ...رهام -

 يمسئله مسخره ا رازیموندنم تو ش...رفت لبنان... شیبا همکالس..روشنک دوسال بعدش ازدواج کرد...ششونیبرگشتم پ -

 ...دمیخونه خر..سرکار رفتم..درس خوندم..کردم یزندگ...بزرگ کردم نویراد...برگشتم...بود

 :نپرسم توانمینم
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 ...بگو تویتورو خدا واقع..کنمیسوال م هی...رهام -

 :کندیم نگاهم

 ؟يهنوزم دوسش دار -

 :شودیم رهیدستانم خ به

 ...نه -

 واقعا؟ -

 :شودیم یعصب

 ...بندهیآدم به مرده ها دل نم..دوستش ندارم گهید...نه...کالم کی -

 :مانمیم مات

 مرده؟ -

 :دهدیتکان م سر

 ...آره -

 چرا؟ -

 ...مرکز فساد هیفروختنش به .. یرفت دب یقاچاق...از شوهرش فرار کرد یهه وقت -

 ...خوب -

 !نیکه مرده هم دونمیفقط م...دونمینم -

 ...بهت گفته یک -

 :دیگویم کالفه

 !نده ریگ.... گهیگفت د یکی...انیاطراف..بچه ها...دوستا -

 ...ستدیایدرست مقابل خانه اش م...فتدیم راه

 ...میشویم ادهیپ

 چگونه بازش کنم؟...هم است رد

 ...شودیباز م یدر چوب ریو با تاخ اندازدیپرده را م...پشت پنجره منتظر است نیراد...رودیو زودتر داخل م کندیدر را باز م دیکل با

 :کندیم میصدا

 ...يسالم نگار -

پسر آرام را دوست دارم  نیو چقدر ا...ينگار دیگویم...خانم دیگوینم گرید...دیایبدش نم میاز بوسه ها گرید..کنمیم بغلش

 ...چقدر

 ...عادت کرده نیراد دیجد يبه رفتار ها گریرهام د...مینینشیمبل م يهم رو با
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منتظر ..همراه کیو مطمئنا منتظر ...کودکانه اش تازه سر باز کرده هیروح نیفرق کرده و انگار ا نیراد...میزنیسر و کله م باهم

 ...تلنگر بود کی

 ...نه با اجبار مادر و پدرش...خودش لیبا خواست و م..هه..خواندیدارد نماز م..دیایم شیاما صدا نمیبیرا نم رهام

 ...کوبدیو به سر و کله ام م خنددیم نیهنوز هم راد...متعجبم میگذشته مرد مغرور زندگ از

از  یگاه نیو راد چندیپیبه هم م...کندیبلندش م یو با اشارت کشدیرا با خنده م نیکمر راد..گرددیدگرگون برم يا هیبا روح رهام

 ...کندینم شیاما رهام رها زندیدرد داد م

 ...کنمیبا لبخند نگاهشان م..دیاینم ییصدا...ندینشیاش م نهیس يرو نیو راد افتدیم نیزم يرو

 ...نشاندیبه گونه اش م یو بوسه محکم کشدیم نییرا پا نیو کله راد زدیریحرکت خشونت را در دستانش م کیدر  رهام

 ...متفاوت بود شیبوسه با تمام بوسه ها نیا

 ...یمیس یب یسمت گوش پردیم عیسر نیو راد زندیزنگ م تلفن

 :زندیو داد م دودیدر راهرو م نیراد ست؟یکه ک پرسدیبا دست م رهام

 ...یِمامان -

 ...ندینشیم کنارم

 ...یگفتم امشب قراره همرو خفه کن -

 :کندیم نگاهم

 داره که عذابتون بدم؟ نیبه تو و راد یگذشته و حماقت خودم چه ربط -

 :میگویو م خندمیم...بدون صدا ..با حرکت لب...زنمیم لبخند

 ...چقدر دوست دارم -

 چرا؟ نم؟یچشمان خندانش را بب خواهدیچرا نم...خنددینم میچرا به رو...دوزدیم ونینگاه به تلوز..خنددیم

 :میگویبا لبخند م..خنددینه م کندینه اخم م...گردانمیمحکم به سمت خودم برم و رمیگیاش را م چانه

 ...بخند -

 :کندیم اخم

 ؟یگیم یچ -

 ...يذاریتو که نم..نمیخنده هاتو بب خوامیم -

 :دهدیبه نشانه تاسف تکان م يسر...خنددیم

 ...وونهید...هه -

و  زنمیکه نه دل به چشمانش م ایدل به در...در بغل مردانه اش تاب نخوردم یهنوز درست و حساب...خواهدیآغوشش را م دلم

 ....دهمیو محکم فشارش م کنمیدستانم را دور کمرش حلقه م
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 ...استیکار دن نیرهام سخت تر ینیب شیپ..کنمیالبته فکر م...شده است شوکه

 ...رودیدلم غنج م...دنشانیم شیپا يو رو کندیآرامتر از آن بلندم م...کندیآرام بغلم م آرام

 ..کندیمن رو نم يالبته بلد است و برا...ستیبلد ن يرهام عشق باز...تنها صحنه عاشقانه ماست نیا

 ...او هم ...خندمینم...کنمیم نگاهش

 ه؟یچ -

 ...اندازمیباال م شانه

 ..اونم االن...از من توقع نداشته باش -

 :زنمیچپ م یخودم را به کوچه عل...رمیگیم گر

 ؟یتوقع چ ؟یچ -

 :خنددیم

 ....ستمینگاهتو نشناسم که رهام ن نیمن ا...یدونیخودت م -

 :رومیو در آغوشش فرو م خندمیم..ام منحرفش کنم یاز نگاه اتفاق خواهمیم..خندمیم

 ...یهمه کس من...یستیتو رهام ن -

 ..احساسات اندکش نیا يبرا رودیو چقدر دلم ضعف م...ته ته احساساتش است نیا...دهدیبه خودش فشار م شتریب مرا

 يشکسته برد یکه رفته با خود دل يا

 يبه طوفان تن مرا سپرد نینچنیا

 به دفتر من يکه مهر باطل زد يا

 چه ها که بر سر من امدیتو ن بعد

 ..شنومیصداتو نم...خوب رهام کمش کن -

 ...دوست ندارم -

 ..خندمیم

 ...مسخره -

 ..یخودت -

 :خندمیهم م باز

 ...رهـــام -

 بله؟ -

 :میگویم یلودگ با

 جانم؟ یبار شده صدات کنم بگ هی -
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 :کندیرا کم م یقیموس يصدا

 تفنن؟ يهزار بار از رو ای...بار از ته دل  هی -

از ته دل  کروزیکه  نمدایرا بهتر م نیو ا...دانمیم...ستیکه رهام از با من بودن راض دانمیم...میگوینم يزیچ

از دهان فرد مورد  دنشیاما از شن...شیدانیبهتر م یکه خودت از هرکس يرا بشنو یجواب یخواهیم یگاه..دیگویم..دیگویم

 :من يمثل حاال قایدق...بردیم گرید ینظرت لذت

 ؟یهست یاز با من بودن راض...رهام -

 :رودیدلم ضعف م...خنددیم

 ...یهست دونمیتورو که م -

 :ردیگیم حرصم

 ...یهست یاز حد از خود راض شیکه ب دونمیتوام م -

 !عتهیطب..خانوم گهید عتیطب -

 شد؟ یقرارمون چ...یدست بکش عتتیقرار بود از طب -

 ...منم کردم يکرد یچیتو سر پ...میقرارا داشت یلیما خ -

 :خندمیم

 ...لـــوس -

 ...ایزنیحرف م ينجوریبا رهام ا يکه دار هیلیخ -

 ...یخودتو دست باال گرفت یلیخ...رهام يوا -

 ...هستم..نگرفتم -

 :اوردیخنده ام را درم بازهم

 ...جستینت یبحث کردن با تو ب -

 ...يبریم یپ تایبه واقع ریمعموال تو د -

 ؟یبگ یخواستیم یخوب حاال چ -

 !نیهم نجایا ایب...نِیفردا شب تولد راد -

 ان؟ه ؟یواقعا؟؟ چرا زودتر بهم نگفت -

 ؟یکن کاریچ یخواستیم گفتمیخوب مثال زودتر م -

 ...رهام يوا -

 ....میفردا منتظر..نداره يوا -

 دوستاتم هستن؟ -
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 ...غماستینه فقط  -

 ...یزود گفت نقدریکه ا یمرس...باشه -

 ...خدافظ...پررو نشو  -

 ...خدافظ -

 ...رسدیبه ذهنم نم يزیچ چیاما ه..بخرم نیخاص بودن راد يخاص برا هیهد کی خواهمیم

 ...فکر خبردارم کرده یساعت شش بعد از ظهر و تازه رهام ب.زنمیم رونیو ب پوشمیم یلباس يسرسر

 ...دارمینگهم یشگیپاساژ هم يرو روبه

 ...زنمیمغازه سر م نیبه آخر دیام نیبا آخر...کنمیو رو م ریطبقه را ز دو

 ...ده امنکر دایخسته شده ام و هم آن دلخواه خودم را پ هم

 ...ساده وصل است یلباس مشک کیهم  رشیز...یمشک يها هیبا حاش یمیرنگ و نسبتا ضخ یطوس ژاکت

 !دیایم کیش یلیاما خوب به نظرم خ خوردیبه درد سنش نم رنگش

 ....رمیگیم شیرنگ هم برا یمشک یشلوار ل کی

 ...خورمیدارم سرما م کنمیحس م...حال شده ام و تن درد هم دارم یب...کنمیکادواش م قهیبا سل...گردمیبه خانه برم خسته

 ...هم تنگش نیریش مویو دوتا ل خورمیم یقرص

 !خوابمیو همش م شومیحال م یاما ب ستیدست خودم ن...ضمیبد مر دانمیچون م...شوم ضیمر خواهمینم

 !یلیخ...شومیبد اخالقم م البته

 !خورمیساعت در رختخواب غلت م نیبار تو ا نیاول ينه شب است و برا ساعت

 !شده جادیماه ها در من ا نیدر ا رییو از خودم متعجبم که چقدر تغ...کنار رهام بودنم يتنها به فکر حس فردا االن

 ...خوب یلیخ...خوب است یآراستگ! کنمیام فکر نم افهیها به سر و وضع و ق متریمثل قد گرید

 ..بودم یآدم نیو من قبل از رهام همچ..ستیخوب ن یموضوعات فکر کن نیاز حد به ا شیب نکهیا اما

 "رهام را جلب کند شتریتوجه ب تواندیکدام لباس م "که  کنمیفکر م نیبه ا یهنوزهم گاه البته

 !کنمینگاه م داستیکه از پنجره پ یو به ماه خورمیم یغلت

 :نالمیلب م ریز

 !يبود نجایکاش ا -

 !دمیدیم يودیهال یینمایس لمیف کیداشتم  روزید...کندیبر من غلبه م ییکه تنها یدرست زمان..خواهدشیدلم م چقدر

چرا رهام آن  دانمینم... اما ...حسرت نخوردم میمذکر در زندگ کیاز تنها بودن و نبودن ..حسرت نخوردم شهیمثل هم گرید

 !خواهمیکه من م ستین یاحساس

 !تب عشق داشت یکم یکم..مهم بودم شیبرا یدوست داشتم کم...اما...یحت رمیمیم شیبرا...یلیدارم خ دوستش
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 ..رفتیگیدستم را م یکم...خودش قهیآنهم با سل..کردیم دیخر میبرا یکم...رفتیقربان صدقه ام م یکم

 ..یکم...دوستت دارم گفتیم یکم...کردیبغلم م یکم

 !دمیبوسیم یاما کم ستییایح یب

 !تشنه شوم نقدریا میبا آمدن رهام به زندگ کردمیدرصد هم فکرش را نم کی...زهیدخترم و هزاران غر کی

در بند کردن  يبرا یواکنش چیکه در آغوش مردانه اش حبسم و او ه کندیخفه ام م یحس درست زمان نیو ا خواهمشیم من

 ...دهدیمن انجام نم

 ..اش مرا ببوسد یدارم نگاهم کند و با همان اخم دوست داشتن دوست

با ...بوسمشیروز م کی شکنمیها را م میتمام حر! کنمیرا خراب م وارهایو همه د زندیروز به سرم م کیاما باور کن  خواهمینم

 !طعم عشق

 !کشدیرقمه از ذهن من پر نم چیرهام که ه نیمثل ا...شودیاز پنجره پاك نم یدستمال چیماه هم با ه نیا...ام خسته

از  شیب يو ماه پشت پنجره و گرما یها دست من و تن درد و سرماخوردگ یکالفگ نیا..خورمیم یو غلت خورمیم یغلت دوباره

 !ستیحد فنگوئل و دلشوره فردا ن

 ...از تنها فکر کردن است...است دنیاز تنها خواب...ستییغلت ها از تنها نیا

 ..طرفه کیطرفه از دوست داشتن  کیخسته شوم از عشق ..ببرم يروز ترسمیم

 دل از دست رفته؟ کیآن وقت من چه کنم؟ چه کنم با ..من مرا نخواهد يزیبه تند و ت رسمیم

 !شودیگره دستمال سبزم کور تر م یخیچشمان سرد و  نیاما از ا..بندمیم لینگاهت دخ به

 !شدمیم داریتو از خواب ب يو با صدا يکاش بود...رفتمیتو به خواب م يو با صدا يبود کاش

 ..ماندن نکرد يبرا يه ام اصرارمدت هر بار به خانه اش رفت نیا در

 میتوانیکه دلمان بخواهد م يو هر کار میکه ما محرم فهمدیکنارم بمان؟ چرا نم دیگویچرا نم...در دل من کاشته یبزرگ حسرت

 م؟یبکن

 ..از من خواهانم باشد شتریبهتر و ب دیاو مرد است و با...اوردیم میخواستنم را به رو چرا

 چرا؟ ؟یچرا با تمام مذکر ها متفاوت...خوردیسوال بزرگ در مغزم وول م کی

چشمانم را ...رمیگیشماره اش را م...کنم دایرا پ لمیتا موبا کنمیاتاق دست دست م یکیدر تار...حاال زد...زندیبه سرم م گفتم

 ...رید یلیخ.. دهدیجواب م رید...رومیپتو م ریو ز بندمیم

 بله؟ -

 ...گرفته است شیصدا

 ...رهام -

 االن موقع زنگ زدنه ؟ -
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هنوز هم ساعت همان نه ،سه  کردمیاست و من احمق فکر م میساعت دوازده و ن... کنمینگاه م یبه ساعت گوش متعجب

 !است شیساعت پ

 :میگویم شرمنده

 ..حواسم به ساعت نبود... دیببخش -

 :کندیرا صاف م شیصدا

 ...من بود شیحواست پ.. گهیاره د -

 :میگویم یعصب..شومیم يکفر

 ...يجنبه ا یب یلیخ -

 :اوردیحرص مرا درم شتریو ب خنددیم

 ؟یگیبگو دروغ م گمیدروغ م گم؟یخوب مگه دروغ م -

 ...گفتمیوقت بهت نم چیه یازش استفاده کن يخوایو همش م يریگیبه مسخره م ينجوریاحساسو ا هی دونستمیاگه م -

 :زنمیبه تشک م یو مشک محکم زنمیداد م..شودیم ریاشکم سراز...کنمیرا قطع م یگوش

 !!!مســـخره -

 ...دهمیم هیتخت تک یو سرم را به پشت چمیپیپتو را دورم م...نمینشیم

 "بار آخرته نگار نیا"

دستانم فشار  نیرا ب لیموبا...رمیگیشماره اش را م یبا دست پاچگ...برمیم ورشی لیبه سمت موبا...یناگهان...زدیریم قلبم

 ...دهمیم

 ..وانهید...شومیم وانهید...خاموش..است خاموش

 :زنمیحرف م..کنمیم هیگر...هدف یب..جهت یب..رومیخانه راه م یکیتار در

 ...جوابمو نده گهیاگر د...اگر يوا... کردم یعحب غلط -

 !که خاموش است شنومیبار م نیهزارم يو برا رمیگیبار شماره اش را م نیهزارم يبرا

 ...نباش...نباش...خاموش نباش! مورد نظر من خاموش است مشترك

 ...دهدینم...دهدینم...دهدیجواب نم...رمیگیشماره خانه اش را م...زنمیم ایبه در دل

 ...زنمیم لشیدوباره به موبا..ردیگیام شدت م هیگر

 !خوانمیفقط م...خوانمیچه م دانمیاصال نم...يو سرسر یالک..خوانمیدعا م!!! کنمیکاناپه پرت م يرا رو خودم

از دست هم بروم از دستش ..دهمینم...اما ...دانمیرهام را از دست رفته م..کنمیم هیمبل نشسته و گر يساعت کامل رو کی

 !دهمینم

 ...زنمیم رونیب چیو همراه با سوئ اندازمیسرم م يرو یو شال الک کنمیاز کمد م ییمانتو یکیهمان تار در
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 :کنمیزمزمه م..کنمیم هیراه تنها گر در

 !شمیم مالیپا میبه درك که با تمام گستاخ...شمیم کیبه درك که کوچ ذاره؟یرهام مگه م ه؟یغرور چ..غرور؟ هه -

عشق هر ...کشمیبه گند م مویزنانگ یراحت نیبه درك که به هم...به درك.. ستمیو شر رمانا ن طونیدرك که همون دختر ش به

 ...رو ناممکن یهر ممکن...کنهیممکن م ویناممکن

 ...چند بار..زنمیدر م..زنمیدر م...رومیوبا دو به سمت در م زنمیترمز م يرو...رهام با من چه کارها نکرده است عشق

 ..اما رمیهمانجا بم خواهمیم...دینا ام...زنمیخانه م يجان به سنگ نما یبا کف دست ب...کنمیم هیبلند گر يصدا با

 ...یتنفس مصنوع کیمثل ...آر یپ یمثل س...دوباره يایمثل اح...شودیباز م در

 !!!گردمیبرم ینگار با رهام به زندگ کی مثل

 !برمیپناه م یگذشته و به در چوب اطیاز ح عیو سر کنمیرا باز م در

 ...بندمیدکمه مانتوام را نم...کنمیشالم را مرتب نم...کنمیاشکم را پاك نم... شودیباز م در

 !است کیخانه تار...است خانه کیتار..بندمیدر را م..رومیم داخل

 ...ماندیام نم نهینفس در س...اندازمیبه اطراف م ینگاه...روشن است ونیتلوز..رومیسالن م به

و محکمتر از آن  رمیگیمحکم صورتش را در دستانم م...برمیامان به آغوشش پناه م یو ب کنمینگاهش م...کنمیم هیصدا گر با

 ...بوسمیصورتش را م...را  گردنش

 :کنمیم زمزمه

 ...رهام دیببخش...دیببخش -

 !داشته باشه يآخر خوامیاصن نم...بار باشه  نیآخر نیا خوامینم -

 ...رهام -

 ...کندیآرام آرام مرا به آغوشش دعوت م يو مرد باردیعاشقانه م یزن نجایا...بارمیآغوشش م در

 !کندیو آغوشم را مسجل م بردیمسخره کمرم فرو م يدستش را در گود اطیاحت با

 :دیگویتنها م..گذاردیسرم م ياش را رو چانه

 ...آروم باش...ـــشیه -

 !تنها حرف من است هیگر

 ...تمومش کن نگار -

 ...کند ینگاهش را مخف يسرد نیا تواندینم...تواندینم...کندیدلخور نگاهم م! کندیبا شالم اشکم را پاك م..کنمیم نگاهش

 ...نامرد

 ...رمیگیدستش را م...از دستش بدهم خواهمینم...مبل يرو مینینشیم

 !زدیریم شتریها بار ب ونیلیو من دلم م زدیریم شیچهره دوست داشتن يرو ونیتلوز نور
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 !داستیچه در نگاهش پ يجز دلخور فهممیو نم کندیم نگاهم

ترس از دست دادنت را در جان  نگونهیکه ا يبد...ياز من بد شتریکه تو هزاران بار ب دانمیرا بهتر م نیبدم و ا دانمیم.. دانمیم

 !یختیمن ر

 ...ردیمیقلبم م...اوردیرا از سرم درم شالم

 ...کندیکفنش م...اوردیرا آرامتر درم مانتوام

 ....شودیاحساس کار هر لحظه ام م عیتش...ستدیایم میرو روبه

 ...موت قلبم يبرا خوانندیم تینماز م...کندیرا دراز م دستش

 !تماما مرا...کنندیخاك م...دیگشایم میو باز هم آغوشش را سخاوتمندانه برا کندیرا باز م پسمیلیک...شومیم بلند

 :کندیگوشم زمزمه م ریخشک و خشن ز...کندیفرو م میاش را در موها پنجه

 !برونمت تونمیبار آخرتم باشه نم -

 ..حال من کم است يبرا مرگ

 :کنمیم گاهشن

 چون برات مهمم؟ -

 ...نه -

 :دیگویم ریبا تاخ...شومیم بدتر

 ....یچون محرمم -

 چرا؟ ؟یانصاف یب نقدریچرا ا چرا؟

 !دهمیو فشارش م گذارمیاش م نهیس يسرم را رو..مهم نباشم شیاگر برا یحت... ستیمهم ن میبرا

 ؟یدلهره مسخررو تو جونم انداخت نیچرا ا -

 ؟يخندیبه حال خرابم م ؟يخندیم...لرزدیاش م نهیس

 :دهدیم فشارم

 ...يرفته بود میاز زندگ...رفته بودم تیدلهره نباشه هزاران بار از زندگ نیاگر ا -

 ...رودیغنج م دلم

گفتم ..خوامیآغوش آرامش م نیازتو و ا...چون ازت..جدل باشه خوامیگفتم نم..میستیچون بچه ن...میقهر کن خوامیگفتم نم -

 دیچون با...چون من باهمه فرق دارم...چون ..میو گل بشنو میفقط از عشق نداشته گل بگ کاریب يدختر پسرا نیمثه ا خوامینم

 ..میباش زیبا همه متما دیچون ما با..یبا همه فرق داشته باش

 ...یبفهم..یچ یعنیکلمه چنگ و دندون  یمعن یو بفهم فتهیب...فتهیتا دلهره به جونت ب گفتم

 ؟یچ یعنی تینگهداشتن همه زندگ یفهمیم ؟یفهمیم
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 ...بحث به احساس نداشته من ختم بشه نیا خوامیفقط نم...و نه از سر غرور ینه از سر خودخواه ارمیعشقتو به روت م اگر

عشق خودتو به روت  ای...نگفتن يزیچ ایحرف نزدن؟  ایداره  يدوست دارم و من بگم دوست ندارم حس بدتر یبگ یوقت

 آوردن؟

 !!احساسه نداشتمو..ارمینخواه که احساسمو به زبون ب نقدریا...داشته باش منطق

 :ردیگیچانه ام را در دست م..کندیم نگاهم

 نیاالن درست ب...االن وسط سالن خونه رهام ياگر متفاوت نبود..من نبود یاالن جات تو زندگ یفرق نداشت هیاگر با بق -

 ...يرهام غرق نبود يبازوها

 !ندازهیدرون متالطمم منو به خنده م دنیفهم يتالشت برا..ين فرق دارم يبرا تو

 ؟يندار شیچرا آرا ست؟یچرا رنگ شال و مانتوت ست ن ؟يآشفته اومد نقدریچرا ا ؟ينکرد...يکرد رییتغ تو

 ...یکن رییتغ تمیکن تو شناخت احساس مرد متفاوت زندگ یسع...وونهید يتو فرق کرد..هه

 ...بفهم ...شهینم دهیسنج ينجوریمن ا احساسات

 :کندیم اهیسرخ و س...نه دیو مرا سرخ و سف دیگویم..دیگویگوشم م ریز

به ...آغوشمه یفکر کن دیکه نبا يزیبه تنها چ یتو آغوشم یوقت...یبذار با احساس کنارم بخواب... بذار ...ببوسمت... بذار باعشق -

 !نیهم...ام فکر کن نهیقدرت س

 ...ر نخواهاز من لذت فرات االن

 ...کرده ام رییلحظه تغ نیدر هم...باور کن االن...کندیم نگاهم

 ...که فکر نکردم آغوشش بود يزیبار به تنها چ نیاول يبرا..درست وسط آغوش رهام..االن نیمن هم -

 ...زندیم لبخند

 ..فکر نکردم نتمیبه قدرت س -

 :کنندست وانهید بغضم

 کنم؟ کاریچ ییتنها دیحجم شد نیکنم؟ با ا کاریچ دیمن با...یفکرم اگر نباش نیفقط تو ا -

 ؟يدیم حیترج ییمنو به تنها -

 ...معلومه -

منو به همه ...بده حیمنو به قهوه ترج...به ست لباست...به رنگ رژت...یمیبه ش...منو به فنجون لب پرت... نه ییبه تنها..نه -

 ...یترسیکه م يزینه از چ..بده حیترج هاتیعالقه مند

 ...بده نه به دلهره هات حیهات ترج یمنو به دوست داشتن...میوصله ناجور ییو تنها من

 :نالمیم...رومیدر آغوشش فرو م شتریب...زندیدل من حرف م يچقدر برا...زندیحرف م بایز چقدر

 ...ریخودتو از من نگ:بار نیدوم يبرا -
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 :دهمیادامه م کنمیم نگاهش

 ؟یفهمیم...رمیمیم: بار نیاول يبرا -

 :کندیآغوشش را تنگ تر م...خنددیم

 ...یدخترك احساسات -

 وگرنا نگار کجا و عشق کجا؟... ياحساس کشوند نیتو منو به ا -

 :دیگویگوشم م ریز

 م؟یبخواب میبر -

 !نمیبیاتاق خواب مردم را نم نیزایمطلق د یکیدر آن تار...و من به دنبالش رودیجلوتر م..کنمیشک م میگوشها به

 :کشدیمچم را م...جمیگ..نمینشیلب تخت م...اندازدیتخت م يرا رو خودش

 ؟یخوابیچرا نم -

 ..بذار با احساس ینگفت...یمگه تو نگفت -

 :خنددیم

 قراره من بزرگت کنم؟...بچه ...بچه ...بچه -

 ...رهام -

 ...کشمیو کنارش دراز م کشدمیم

 !وونهیخواب نبود د نیمنظورم ا -

 ...رمیگیرهام آرام م نهیس يایدر يبعد از طوفان رو یو من مثل کشت ردیگیدر آغوشم م...زدیریم دلم

 ..بد...بود يبد طوفان

 :میگویآرام م...نشانمیاش م نهیبه س يبوسه ا...کنمیرا باز م شرتشیاول ت دکمه

 ..خوده تو...یکشیروز منو م هیتو  -

 :دیگویو م کندیم کینزد شیرا بزور به بازو سرم

 ...خوده تو...یکنیهالك م یخواب یروز منو از ب هیتوام  -

 ...رهام...کنمیحض م...کنمیعشق م...خوابمیم...خندمیم

 ..من است یچهار حرف زندگ نیا

 ..پاشو...نگار -

 :کنمیزور چشمانم را باز م به

 ه؟یهوم؟ چ -

 ...شهیپاشو االن نماز قضا م -
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 :کنمیمتکا پرت م يرا رو سرم

 ...برو بابا -

 ؟یچ -

 :کشدیدستم را م گذارد؟یاما مگر م...بردیم خوابم

 ..پاشو! نمیبلند شو بب -

 ...رهام خونمیمن نماز نم....اَه -

 !نمیپاشو بب..یکنیغلط م -

 :میگویم يآلود هیلحن گر با

 ...تورو خدا الیخیب -

 !گفتم بلند شو -

 :نمینشیو م زنمیبه خوشخواب م یمشت

 ؟یگیم یچ...اَه -

 !شهینمازت قضا م..زنهیدوما داره آفتاب م...اوال درست صحبت کن -

 !نماز صبح ؟یانهم چ..نماز خواندم که باره دومم باشد یک...فهمدینم نکهیمثه ا نیا نه

 :نگاهم  بانیدستم را سا...کندیرا روشن م برق

 ...آخه...رهام -

 :دیگویآرام م...ردیگیدستم را م..ندینشیم میرو روبه

 نهمهیا...محتوا یچرت و ب يآشغال پاشغال گرفته تا خوندن کتابا دیواال از فرنچ ناخون و رنگ موها و خر...یکنیکار م نهمهیا -

 ...دونمیرو نم یخونینماز نم یچ يوقت حاال برا

 :دهدیدوباره ادامه م اندازمیم نییرا پا سرم

 ؟یدونستیبا من موندنه م ياز شرطا یکی نیا -

 ؟ينماز زور -

خوب  نهیزم شیو پ اقتیکه ل یکس...نه نمیبیاما م...دیپوش مانیلباس ا شهیبا زور که نم کردمیمدت فکر م هی...يآره زور -

 ...حاالم بلند شو...يچون دلشو دار... یتونیتوام م! با زور هلش داد دیشدنو داره با

 ...رومیم ییو به سمت دستشو زنمیرا باال م نمیزور و بال آست به

 :کنمیچادر را سرم م...گذاردیم میرو به رو یو چادر رنگ جانماز

 ؟ياز کجا آورد نارویا -

 ...واسه مامانمه...رازیاز ش -
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 :کنمیکج م يلب و لوچه ا...زندیلبخند م...ستدیایم میرو روبه

 بدم؟ یلیخ ينجوریا -

 :کندیم اخم

 ...يتازه بهتر ينجوریا -

 ...خندمیم

 !شهیبخون االن قضا م..نخند -

 ...کنمیجاهارا فراموش م یلیخ یگاه...دروغ چرا اما...میگویو آرام اهللا و اکبر م کنمیم تین

 ...ستیاو اما جد...ردیگیخنده ام م! داردینشسته و چشم از نگاهم برنم میروبه رو رهامم

 ...کنمیو نگاهش م زنمیبه زانو م یدست...خوانمیرا با هزار غلط م تشهد

 :دیگویو م دیایم رونیفکر ب از

 ...يکرد ضمیمر -

 ؟یچ -

 ...بدجور کنهینه؟ گلوم درد م يسرما خورده ا -

 :سوزدیخودم هم م يگلو

 ...دیببخش -

 :خوردیتخت غلت م يو رو شودیکنارم رد م از

 داره؟ یمعذرت خواه -

 :کندیاعتراض م...اندازمیتخت م يو خودم را رو کنمیچادر را جمع م.... اندازمیباال م شانه

- وونهید...ا... 

 ...برمیبه آغوشش پناه م... خندمیم

 ساعت چنده؟ -

 ...و ربع شیش -

 ..هشت نه برم خونه -

 ؟يبر گهید یچ يبرا -

 ...نهیکه امروز تولد راد دایببخش -

 ...گهید یهست نجایخوب هم... دونمیمنم م -

 ؟يدیسر و وضع منو د -

 :کندیچپ نگاهم م چپ
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 ...اوردمین نمیراد يکادو...یچیه نیا -

 ؟یگرفت یچ -

 ...و شلوار وریپل هی -

 !دستت درد نکنه -

 ؟یگرفت یتو چ -

 ..ازم گرفت نیراد...من نگرفتم -

 ؟یچ...وا -

 ...قول -

 ؟یقول چ -

 !شیک میقول گرفت باهم بر...مسافرت هی -

 :خندمیم

 ...دیکنیپس حال م...ولیا...ولیا -

 :کندیصاف م ییگلو...کندیچپ چپ نگاهم م بازهم

 ؟یزنیچرا مثه التا حرف م -

 :خندمیم

 ؟يخندیچرا م -

 :اندازمیباال م شانه

 ن؟یریم یتا ک یاز ک -

 ...میریاحتماال آخر هفته م ینگرفتم ول طیهنوز بل -

 چند روز؟ -

 !دونمینم -

 خوب؟...هفته نباشه هیاز  شتریپس خواهشا ب -

 :بنددیچشمانش را م...دیگوینم يزیچ...کندیم نگاهم

 ..رووسیحرف نزن و نقدریا.. ادیخوابم م -

 :زنمیم شیبه بازو یمشت

 ...یخودت روسیو -

 ...ییفعال که تو -

 ...کنمیفرو م شیبازو ریو به زور خودم را ز خندمیم
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 دوستت دارم هان؟ نقدریچرا ا...جواب اسن یسوال ب کی نیا...مانمیبه چهره مردانه اش م رهیخ...بردینم خوابم

 ...تعهد نداشته باشد تواندیکه م یبه کس یحت...متعهد است...رهام وفادار است: دمیرس جهینت نیتازه به ا شبید

 يها يبار بچه باز نیدوم ياو برا...یلیخ...بخشندست... دارد یقلب آرام...همه غرور و تکبر و جذبه نیا یدر پ...از همه مهمتر و

 ...دیرا بخش میها يباز وانهید.. دیمرا بخش

 !یلیخ..ستیلیمثل رهام خ يمرد يبرا نیا

 !دوستش دارم شتریب نگونهیصورت مردانه اش پهن شده و ا ينور رو...دودیدر آسمان م آفتاب

 ؟یتمومش کن يخوایاما نم...جذابم یلیخ دونمیم -

خودخواه دوست ...یدراضاز خو...ندینشیلبانش م يرو یلبخند کج...خندمیبازهم م...کنمیبغلش م...خندمیم...بلند...خندمیم

 :بوسمیگوشش را م ریز..من هیداشتن

 اد؟یخوابت م یتو که گفت -

 :کندیرا باز م چشمانش

 ...ياگه تو بذار -

 ...يفعال که تو منو از خواب زد -

 :کندیم نگاهم

 !خانوم یها عادت کن یخواب زدگ نیبه ا دیبه بعد با نیاز ا -

 :شومیم یشاک

 ...برو بابا عمرا ؟یچ -

 :کشدیساعدم را م...گردانمیبرم رو

 ...یکنیم جایب یلیشما خ -

 ...ول کن تورو خدا -

 !کنمینم -

 :کنمینگاهش م طنتیش با

 ؟ کاریچ -

 :کندیم اخم

 ...مزهیب -

 ...کردن تو خونته عیاصال کال ضا -

 !ستیهفت و خورده ا...اندازمیبه ساعت م ینگاه..شودیبلند م...دیگوینم يزیچ

 ...کنمیو براندازش م کنمیچشمم را بازتر م زیه يمثه پسرها...اوردیرادرم شرتشیت
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 :دیگویهمانطور م...کنمیاز پشت خوب نگاهش م...کمد دنبال لباس است در

 ..میبود دهیند زیدختر ه -

 :اورمینم کم

 !ادیم شیصحنه ها کم پ نیاز ا -

 ...پوشدیم يدیمردانه سف راهنیپ...خنددیم

 :کنمیو نگاهش م مکنیم هیدو آرنجم تک يرو

 ؟یشیحاضر م نهیبدون آ يچطور -

 ...دیگوینم يزیو چ کندیم نگاهم

 :به عقب کندیابرو اشاره م با

 ...برگرد -

 :زنمیم یثیخب خنده

 ...نه...گهینه د -

 :شودیم ظیغل اخمش

 ...گفتم برگرد نگار -

 رونیب! شنومیکمربندش را م یبرخورد آهن يصدا..دهیشلوارش را پوش دانمیم...کشمیسرم م يپتو را هم رو... بدنمیرا م چشمانم

 !میاینم رونیپتو ب ریاز ز گریاما د...غلط بکنم دلخور باشم گریمن د...نه نه...دلخور...میاینم

 !شام درست کنم ستمیمن که بلد ن...توام برو خونت حاضرشو زود برگرد..خونه امیم شیمن ساعت ش -

 ...درست کن کنارش بذار يزیچ هیتوام ...خچالیجوجه کبابو گذاشتم تو  عیما

 ...کن نیخونرم تزئ یراس...کانون برمیم نویراد...ارمیخودم م کمیک...ها یخونه باش امیم

 :برود خواهدیم..گذاردیدست م يکتش را رو...دهیلباسش پوش يرو ییآلبالو وریپل...زنمیرا کنار م پتو

 ؟يندار يکار -

 :دیگویو م اوردیرا درم میادا..دهمیتکان م يا کله

 ؟یچ یعنیاالن  نیا -

 :یچیه يبه معنا دهمیسرم را تکان م دوباره

 ...ییلویاون کله هفت ک ایسخت تره  یمثقال هیتکون دادن زبون  -

 ...خورمشیاما م... گردیام م خنده

 :شومیخفه م میاما اگر نگو..کندیدر را باز م..دیگوینم يزیچ

 وقت؟ هیشما  یخسته نش -
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 :دیگویم يو با قلدر باز اندازدیباال م ابرو

 ؟یگفت يزیجـــان؟ چ -

 :خندمیم..خورمینم نباریا

 ...کنمیهمه کارارو خودم م...نه شما راحت باش -

 :کندیزمزمه م یلب با پرروگ ریز

 ...فتهیوظ -

 :کشمیم غیج

 ...ییپررو یلیخ -

 :خنددیم

 ...که هست ینیهم -

 ...بنددیدر را م عیبه سمتش حمله کنم که سر خواهمیم

*** 

 !دمیپوشیلباس م ينبود و با آزاد غمای کاش

 !انداختم نیزم يبادکنک را باد کردم و رو ستایده ب هیفقط ...نکردم خانه ر یآنچان نیتزئ

 ...گذارمیم خچالیدر  دهیو سلفن کش کنمیهم درست م يا هیالو ساالد

و شال  کنمیفرق وسط باز م..فر کرده ام یرا با نانس میمو يجلو...کنمیم یمیمال شیو آرا دارمیکوچکم را نگهم یدست نهیآ

 !!کنمیرنگم را سر م یبادمجون

 !کنمیهم تن م یگشاد مشک يبلند و مانتو یبادمجون دامن

 .کنمیرژم را پررنگ تر م یکم...کنمینگاه م نهیبار در آ نیدهم يبرا...زنمیبه سوپ م يرا الك و سر میها ناخن

 ...گذارمیم ییرایپذ زیم يها را آماده و رو یدست شیپ

 :است روزهیف...دیایدرم لمیموبا يصدا...دهمیمبل لم م يرو..نمانده میبرا يکار گرید

 جانم؟ -

 ؟يریگینم يخبر ؟یخوب..سالم -

 ؟يقربونت تو چطور..زمیسالم عز -

 ..ستمیبد ن -

 ...رمیدرگ یلیچند وقته خ نیراسش ا -

 ؟یک ریدرواقع درگ ؟یچ ریدرگ -

 :ردیگیام م خنده
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 ...لوس -

 ...یتحملش کن یبتون کردمیفکرشم نم...نیشد کیتو چ کیبا رهام چ یلیخ دمیشن...گمیم يجد -

 تحمل؟ تحمل چرا؟ -

 ...کنار اومد شهیگند دماغ که نم نیبا ا -

 ...کم خشکه هیفقط ..ستیدر ضمن اصالنم گند دماغ ن..فعال کنار اومدم -

 :خنددیم

 ؟يخونه ا! کنهیم شمینشده طرفدار یچیهنوز ه...خوب حاال -

 ..نه -

 ؟ییکجا -

 ..خونه رهام -

 ؟ییتنها ؟یچــــ -

 ...ییآره تنها -

 ؟یکنیم کاریچ ينگار دار -

 :خندمیم

 دارم بکنم؟ میمگه کار -

 ...دوباره گذشته رهام تکرار بشه خوامینم...يخبر ندار زایچ یلیتو از خ..نگار گمیدارم م يجد -

 ...خبر دارم زیمن از همه چ -

 ؟یچ یعنی زیهمه چ -

 ...بعد ترش يها هیآنا و قض يازدواج زور هیقض یعنی -

 ؟ییباهاش تنها اونجا یدونیم نارویبعد تو ا -

کردم  يزیتر تم هیغذا درست کردم و  نجایمنم اومدم ا نهیتولد راد...دوما خودش سر کاره ..حرفاست نیاوال رهام مرد تر از ا -

 ..اومدم نیواسه هم...انیتا ب

 ؟يصبح پس چرا زنگ زدم خونت جواب نداد -

 :خندمیم

 ...بودم نجایا -

 :کشدیم غیج

 !حقته ارهیسرت ب ییهربال..نگار یواقعا احمق -

 :خندمیم بازهم
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 !شورشو بزن نقدریبعد تو ا...حاال  ارهیسرِ ما ب یدوست داشتن يبالها نیبذار از ا -

 به قران يا وانهید -

 ..دونمیم -

 چرا حاال مارو دعوت نکرد؟ -

 ..دونمیچه م -

 :دیگویم یاز سکوت طوالن بعد

 ؟يندار يکار..مواظب خودتم باش دختره خنگ...برم گهیمن د -

 ...ربع به شش است کی اندازمیبه ساعت م ینگاه...کنمیسوپ را خاموش م ریز...کنمیم یخنده خداحافظ با

 :دهمیبه رهام م یجیمس

 پس؟ ییکجا -

 ...دیایربع بعد زنگ خانه به صدا درم هی...دهدیجواب نم شهیمثل هم...معمول  طبق

 ..ستمیایمنتظر م یکنار در چوب...کنمیدر را باز م...نشسته است فونیدر آ غمای ریتصو

 ...ردیگیخنده ام م...بغلش یکیآن  ریز رمیکس ماءالشعبا کی...بغلش زده ریز ییشاخه گل آفتابگردان و کادو کی

 ...شودیو زودتر از من وارد خانه م میکنیم یو احوالپرس سالم

 :میگویبا لبخند م کشدیم یسرک

 ...ومدنیهنوز ن -

 ...لرزدیتنم م...کندینگاهم م يجور هیو  گرددیبرم عیسر

 گذاردیاپن م يباکس را رو..گردمیبرم شیبا صدا...زمیبر شیبرا ییتا چا رومیبه آشپزخانه م...ندینشیم یمبل راحت يرو

 :خنددیم...

 ..میاریمجازا ب نیاز ا میمجبور...میاز اوناش بخور میتونیرهامه نم نیخونه ا میایواال م -

 :کنمیبه دست از کنارش عبور م ینیو س زنمیم يلبخند

 ...دییبفرما -

 !ممنون -

 :دهدیباالخره جواب م یبعد از چند بوق طوالن...شومیبلند م.. رمیگیشماره رهام را م...کشدیرا سر م ییو چا اندازدیپا م يپارو

 بله؟ -

 ؟ییرهام کجا..سالم -

 ن؟یدنبال راد رمیدارم م -

 ...ایتورو خدا زود ب...بابا يتازه؟ ا -
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 ...باشه حاال -

 ...اومده غمای -

 !امیزود م...باشه باشه -

بهم دست  يبد یحس...نه اما زانهیه...یمدل خاص کی..کندینگاهم م...نمینشیم شیدوباره روبه رو...کندیرا قطع م یگوش

 ...دهدینم

 رهام چطوره؟ -

 ...البته فک کنم از من سرما گرفته باشه...خوبه -

 :خنددیم

 ..منظورم با رهام بودنه...نه منظورم به احوالش نبود -

 : اندازمیباال م ابرو

 ...چرا بد باشه...آره خوبه...آها -

 :دهدیتکان م سر

 ..ستین يریپذ ریرهام اصال آدم تاث -

 چطور؟ -

هنوزم ...نکرده  یرهام فرق...اما خوب..شهیرو مرد م یراتییتغ هیمرد باعث  هی هیبه زندگ یآخه ورود هر زن -

 گم؟یم یچ یدونیم..هزنیحرف نم ادیبا تلفن ز...کنهینم يهنوزم اس ام اس باز...خشکه..سرده

 بد؟ ایاالن خوبه  نیا...خوب...بله ...بله -

 ...هم خوبه هم بد -

 ؟یچ یعنی -

خوبم هست چون ...خوب..اما..توش داشته باشه يریتاث هیوجود تو  دیبا...رونیب ادیالك سردش ب نیاز ا دیرهام با...خوب -

 ...رهیپذیبد نم راتیو تاث ذارهیخوب م راتیتاث شتریب

 ...بودنشو دوست دارم بیعج نیو من ا...هیبیرهام مرد عج -

 :اندازدیباال م ابرو

 ...خوشبحالش -

 ...بخورد سیتا خ گذارمیو م رمیگیبرنج م...کنمیاز کنارش عبور م..شومیبلند م...خندمیم

 ..از حضورش معذبم...رومیور م لمیو با موبا نمینشیم میجا سر

 ؟يندار یمشکل نیبا وجود راد -

 : زنمیم يا مهیکنجکاو؟ لبخند نصفه ن نقدریا راچ
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 ..دوسش دارم یلینه خ...نه -

 :زندیم شخندین

 ؟يتو واقعا دختر -

 چرا؟ -

 ؟يبگذر نایاز کنار ا یتونیم يجوریچ...بترشیگذشته عج..ازدواج ناموفق هی...ساله شیپسره ش هی...رهام بیاخالق عج -

 :کنمیم اخم

 ه؟یحرفا چ نیمنظورتون از ا -

 رونیکه درش فرو رفتم ب یدر مرا از برزخ يصدا...شده رهیخ میموها يبه فرها کنمیدر واقع حس م...کندینگاهم م رهیخ

 ...کنمیدر را باز م...کشدیم

 :میگویگوشش آرام م ریز...بوسمشیم..کنمیبغلش م...شودیتر داخل م عیسر نیراد

 ...زمیتولدت مبارك عز -

 :کندیم نگاهم

 ..يچقدر خوشگل شد -

 ...دهمیو فشارش م کنمیبغلش م دوباره

 ...گذاشتم رو تختت...بدو برو لباستو عوض کن -

 ...اوردیرا داخل م نیرهام ماش...رودیبه اتاقش م غمایو بعد از سالم و دست دادن به  دهدیتکان م سر

 ...ستمیایم منتظرش

 :دومیبه سمتش م...گرشیدست د يهم رو کیدست و ک کیو کتش در  فیک

 ..ارمیبده من ب...سالم -

 :کندیاخم م دنمید با

 ه؟یچه وضع نیا -

 :اندازمیباال م ابرو

 ه؟یمگه چ ؟؟یچه وضع -

 ...اما قدرت بروزش را ندارم شومیدلخور م...رودیو زودتر داخل م دهدیرا دستم م کیو ک دیگوینم يزیچ

 ...و اما دوباره سکوت...خوردیاش به گوش م یاحوالپرس يصدا

 ..را هم اریخ...کنمیساالد را خورد م يرو گوجه

 ...گرددیو دلم هزار راه نرفته را برم چسباندیخودش را بهم م...ستادهیپشتم ا دانمیم...شنومیرا م شیپا يصدا

 ...بوسدیو از کنار گوشم آرام گونه ام را م زندیشالم را عقب م...گردمیبرنم
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 ...اندازمیتخته م يرا رو اریخو کالفه چاقو و  بندمیچشمانم را م...شودیشل م دستم

 :کندیاشاره م میبا ابرو به موها...زندیلبخند م...گرداندیبرَم

 ..بدشون تو -

 :کنمیم اخم

 ؟يشد ينجوریرهام چرا ا -

 ؟يدیشن -

 ...اندازدیرا پشت گوشم م میو موها کشدیخودش آرام شالم را جلو م...کنمینگاهش م تنها

اخمم را پنهان  توانمیو نم گردیخنده ام م...اما...ببوسمش ایدن ایو با جذبه بغلش کنم و تا دن بیعج افهیق نیبا ا خواهدیم دلم

 ...کنم

 ...اندازدیشانه ام م يشال را رو لبه

 ...زدیریدلم بهم م...کندیانگشت شصتش لبم را پاك م با

 :کشمیسرم را عقب م...اوردیبه سمت چشمانم م...ردیگیشالم را م لبه

 ؟یکنیم کاریچ -

 ...یکن اهیچشاتو س نقدریدوست ندارم ا...ستیکه فقط رژ لب ن شیآرا -

 !مقابله نکنم توامینم..اما برمیلذت م يباز نیاز ا نکهیبا ا..کنمیرا فوت م نفسم

 ...نخندم توانمینم...مالدیبا کف دستش هم گونه ام را چند بار م...کندیچشمم را پاك م پشت

سوال  کی...کنمینگاهش م..کنمیچشمانم را باز م یسکوت طوالن کیبعد از ...کندینم يکار...مزنیو لبخند م بندمیرا م چشمانم

 باست؟یز تیها یبدقلق نقدریچرا ا..بار نیهزارم يبرا

 :شومیم نهیبه س دست

 تموم شد؟ -

 :کندیبا ابرو به دامنم اشاره م... ماندیم رهینگاهم خ در

 ...کنمیم چارتیب رونیب فتهیپاهات ب -

 :رودیعقب م..دهمیم هلش

 ...تورو خدا بس کن -

 :دیگویو با خنده م کندیسپر م نهیس

 جـــون؟ -

 ....خندمیصدا م با

 ....بهتر بود يدیپوشیکوتاه م نیباال همون آست يکه زد ينجوریا...نییبده پا ناتمیآست -
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 : رمیگیرا م دستش

 ؟يتو به من اعتماد ندار -

 :رودیلبش باال م کنج

قانع  يربط برا یمعقوله ب نیاز ا گهید...به اعتماد من نداره خانوم يازیمرد ن هی کیتحر...نهیزم يسوال رو نیاحمقانه تر نیا -

 ؟يدیفهم...کردن من استفاده نکن

 ...دهمیتکان م سر

 ...اریهر وقت گفتم جوجرو ب...رو روشن کردم ویکیبارب -

 .. دهمیتکان م سر

 ...روندیم ونریبا سر و صدا ب غمایو  رهام

خودش خنده دار  یتفاوت یب نیدر ع شیها کهیت...دیگویاما چرت و پرت نم خنداندیو م خنددیم..ستیآدم خوش مشرب غمای

 !است

 :کشدیدامنم را م...دهیلباسش را پوش نیراد

 جونم؟ -

 ...دهدیرا دستم م برس

 ...نشانمیبه گونه اش م یبوسه محکم...کنمیرا شانه م شیموها

 اط؟یبرم تو ح -

 ...برو زمیاره عز -

 :دیایرهام م يصدا...گذارمیقاشق هارا در ظرف م...نمیچیرا م زیم

 !نگار خانوم....نگار -

 :شومیپنجره خم م از

 ارم؟یجانم ؟ ب -

 ....اره  -

 ...ردیگیرا م ینیو س رساندیخودش را به من م غمای...برمیرا بدو بدو م ینیس

از کنار گوشم  غمای يکه صدا زمیداخل پارچ بر خواهمیم کنمینوشابه ها را باز م...گذارمیم زیم يو رو مداریساالد هارا برم سلفن

 :دیایم

 !بده من... ستین ينجوریا -

 :زنمیم لبخند

 ...دمیخودم انجام م...نه ممنون -
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 :ردیگیدستم م از

 ...که گازش نپره یکنیپارچو کج م نیبب -

 :کندیم نگاهم

 ؟یاوک -

 ...قبلش را ندارد نتیز گریکه د کندینگاه م میدوباره به موها...دهمیتکان م سر

 !دارد شیرهام ن هیشب شیهم خنده ها دیشا دانمینم..سپاردینوشابه م یاهیو نگاهش را به س زندیم يشخندین

 ...دارد یبیعج ییبایچشمان درشت سبزش ز...شومیم رهیاز همان دور به چهره اش خ..نمیچیرا را م وانیل

 ...دارد یتر از رهام است و قد متوسط یعضالن کلشیه...دارد يقشنگ و به روز يموها...را برنزه کرده پوستش

و  یرهام مردانگ...تر از رهام است اما يتر و امروز کیدر کل ش...تنش کرده و با شلوارِ به قول رهام جرواجر یتنگ شرتیت

 ...شودینم دایپ يمرد چیدر وجودش است که در ه يجذبه ا

 ...زدمیم دشید انهیکاش نفهمد که ناش..زدیریقلبم م...رودیم رونیو ب زندیم یبیلبخند عج...کندیم رمیغافلگ

 !کنمیو با ناز گرمش م رمیگیدستش را م....سردش است...گرددیزودتر برم نیراد

 :میگویدر دلم م...ردیگیخنده ام م...در دهانش یکیو  گذاردیم سیداخل د یکی...دیایبه دست داخل م ینیس رهام

 ....نوش جانت -

 :کنمیاعتراض م...خوردیم ییو چندتا ستدیایهم کنارش م غمای

 ...گهید نیخوردیهمرو م رونیاصن همون ب...بابا يا -

 :دیگویبا خنده م غمای....ندینشیم زیو پشت م خنددیم رهام

 ...داره گهیمزه د هیداغ داغ  ییخدا...باال  میکه چرا چندتا انداخت شیدم آت -

 : ردیگیم میظرفش را رو به رو غمای...خوردیرهام هم اول سوپ م...کشمیسوپ م شیبرا...ندینشیکنارم م نیراد...خندمیم

 ...زیکمم واسه من بر هی -

 ...زمیریم شیبرا...دهدیو به خوردن ادامه م کندینم یحرکت...اندازمیبه رهام م ینگاه

 !شومیهم مشغول م دمخو

 !تعادل رفتارش را دوست دارم نیدوست دارم ا...ستین یخرک رتیمرد حساس و غ رهام

 :دهدیصورتش تکان م يو روبه رو داردیبرم یبال غمای

 چسبه؟؟؟یم یچ نیرهام بعد ا -

 :رودیم يچشم غره ا رهام

 ...چسبهیم میبدون اون کوفت -

 ...باهات خوش بود شهیکه نم يریبم يا -
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 :شودیبلند م غمای... خندمیم الیخیب

 ارم؟یب نیخوایم يزیچ -

 ....نه نه -

 :کندینگاهم م رهام

 ...یمرس...بود یسوپت عال -

 :زنمیم لبخند

 ..نوش جونت -

 :ردیگیرهام خنده اش م...کوبدشیم زیم يرو..گرددیبا آن باکس مسخره اش برم غمای

 ...دلقک -

 :خنددیهم م غمای

 ...آره داداش ما دلقک -

 ...دهدیبه دستم م...ردشیگیم...کندیو سمت رهام پرت م اوردیدرم یقوط

 ..بازش کن -

 ...دهمیو دستش م خورمیاز سرش م یاول کم...کنمیم بازش

 :دیگویم يبا ژست خنده دار غمای

 ...داداش رمیبخورم تا بم نقدریا خوامیم -

 :دیگویبا پوزخند م رهام

 ...قیرف کنهیروون م تویفقط کل نیا..هه -

 ...خندمیو با صدا م کنمیرا مقابل دهانم مشت م دستم

 ...خنده ام هم ...زدیریقلبم م..دهدیو فشار م گذاردیرونم م يدستش را رو رهام

 ...کندیرا باز م شیو قوط کندینگاهمان م یچشم ریز غمای

 !میرهام به اتمام رساند يها یپران کهیو ت غمای بیعج يها يکار نیریشام را با ش خالصه

 ...اریدارد بســ اقیاشت یو کادو و وداع با پنج سالگ کیک يبرا نیراد

 !ردیگیو از دستم م شودیبلند م عیرهام سر..برمیم ییو چا کشمیاپن م يرو یدستمال...نمیچیم نیدر ماش ظرفهارا

 :شودیمعترض م نیراد...اورمیرا هم م وهیم ظرف

 !گهید نیاریب کویبابا خوب ک يا -

 :چسباندیو به خودش م کندیرهام بغلش م...خندمیم

 ..مرد کوچک میاریاالن م -
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که تا االن  ستمیالبته چندان مطمئن ن...بفهمد يزیچ تمانیاز محرم خواهدیکه نم فهممیو م ردیگیفاصله م...نمینشیرهام م کنار

 !باشد دهینفهم

 ...غمایسمت  دهمیو سرش م گذارمیو در بشقاب م کنمیو انار را پوست م پرتغال

 ...کنندیبحث م فهممیدر موردش نم چیکه ه ییچرت و پرتا نیرهام در مورد شرکت و نقشه و ا با

 !و رشته ام بداند یمیدر مورد دارو و ش یهم کم یکس خواهدیم دلم

 !داشت يزیچ ي، دوست دختر یزن غمای کاش

 :دیگویم رهام

 ...خدا خستم به یلیخ ؟ياریم کوینگار ک -

 ...ارومیرا م نیدورب عیسر! ندینشیمبل سه نفره م يبا ذوق رو نیراد...اورمیرا م کیو ک زنمیم يلبخند

 ..رمیگیازش م یعکس تک چند

 ...نیرهام توام بش -

 ...الیخیب -

- ؟یچ یعنی...ا 

 :زندیبه کمر رهام م یضربه محکم غمای

 ...ادیاز عکس انداختن خوشش نم بتونیمرد عج نیا -

 :زنمیم يلبخند...بتونیعج مرد

 ...ادیخوشش م یاز چ بیمرد عج نیا -

 ...رهام...گهیپاشو د -

 ...خندمیم...کشدیشالم را جلو م يبا خنده خسته ا کندیاز کنارم که عبور م شودیبلند م کالفه

 ...یلیخ...عکس است خوش

 !مردانه ترش کرده...چقدر! دیایبه دلم خوش م شیموها يدیسف نیا چقدر

 ...رندیگیهم عکس م ییو سه تا چسباندیهم خودش را م غمای

 :ردیگیرا م نیو دورب دیایطرفم م غمای

 ...رمیگیم نیبش -

 !نمینشیم نیو کنار راد کنمیرا مرتب م شالم

 !خندمیعادت دارم در عکسها دندان نما م شهیهم...رمیگیصورتش م کیرا کج و نزد سرم

 !دهدیولش مط يادیز

 :دیگویخسته م رهام
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 تمومه؟ -

 !اره...اره -

 ...بردیرا م کی، ک کندیبا ذوق شمع را فوت م نیراد

 !دیایام خوشش م دهیخر شیبرا یاز لباس...ردیگیرا م شیبار قول ک نیهزارم يبرا

 ...کندینگاهش م یو ه پسنددیم شتریب غمای

 ...گرفته ییپازل هزارتا کیپسرانه و  يزیساعت روم کی اوهم

 !من خوشش آمده ییاز لباس اهدا شتریاز پازلش ب نیراد دانمیم

 دهدیم هیمبل تک یسرش را به پشت...زودتر از همه خوابش برد نیراد...زندیحرف م غمایو  کشدیم ازهیخم یآخر شب رهام ه تا

 :دیگویم يو با لحن خسته اما خنده دار

 ؟؟یدهن برامون خفه ش هی شهیجان م غمای -

 :شودیبلند م غمایهمان موقع ...ردیگیام م خنده

 ..عمرا بتونم رو حرفت حرف بزنم يجملرو ادا کرد نیا یمتانت هیاصن با  -

 :دیگویبه من م رو

 ...مرغن به خدا ؟ینیبیم...میخوریپدر و پسر نم نیمن و شما اصن به ا -

 :کندینگاهش م رهام

 ...به خدا يتوام جغد -

 :دیگویچشم در چشمم م غمایدم در ...میشویدرقه اش بلند مب يو برا خندمیم بازهم

 ...برسونمتون سر راه نیخوایم -

 :دیگویزودتر م رهام

 ...رسونمشینه خودم م..نه -

 ..يتو که خسته ا -

 :دیگویتر از قبل م يجد رهام

 ...رسونمشیگفتم که خودم م -

 !کندیم یو با هزار مکافات خداحافظ اندازدیباال م يا شانه

دکمه اش را باز  یکی یکیو  کندیبرق هارا خاموش م یکی یکیرهام ...کنمیظرفهارا جمع م...گردمیو به سالن برم بندمیرا م در

 ...کندیم

 ...رودیو به اتاق م اندازدیمبل م يرا رو رهنشیپ

 :کشدیتخت دراز م يرو..رومیبندش م پشت
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 ؟ یمونیم -

 بروم؟ ییموقع شب تنها نیدر ضمن ا...سوال کند نکهینه ا...بمان دیبگو دیبا معموال

 : دیگویم..اندازمیباال م شانه

 ؟یچ یعنیاالن  نیا -

 :میگویم دلخور

 ؟يدیم حیترج ییمنو به تنها -

 !اورمیو مانتو ام را درم کنمیشالم را از سرم م...کندیاز دستانش را باز م یکیو  زندیم يخسته ا لبخند

 ...برمیآغوشش پناه م به

 :دیگویگوشم م ریز

 ؟يدیم حیترج یمرد سنت هیرو به  يمرد امروز هی -

 :کنمینگاهش م..لرزدیم قلبم

 ؟یکنیم سهیمقا گرانیخودتو با د يدار -

 من کودومشم؟..هه -

 :میگویو با لبخند م خوابمیشکم م يرو

 !ستیو مدرن بودنت برام مهم ن یسنت...یهست یو دوست داشتن بیمرد عج هیتو  -

 ...رمیگیرا م دشیسف يدسته موها...دیگوینم يزیچ

 ؟یدونستیخوشگن م یلیخ -

 ...دهدیو تنها فشارم م ردیگیرا در دست م کمرم

 :دیگویم یو آرام بیغر يصدا با

 ..یکن شیآرا ينجوریا گهید خوادیدلم نم -

 ..حاالم...ستیظاهر من برات مهم ن یتو گفت..رهام -

 :پردیحرفم م وسط

 تمومه؟...رونیب يموهاتو بذار خوامینم گهید...یکن شیآرا خوامینم گهید -

 ...رهام -

 :غردیم

 تمومه؟ -

 ؟یچ يآخه برا -

 باالتر؟ نیاز ا لیدل..چون دوست ندارم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ١٠٠ 

 ..میبگو توانمیمن که م...دیگوینم..هه...اما ...من باشد يبرا تیها یخشگل خواهمیبگو م حداقل

 :میگویم آرام

 تو باشم؟ يفقط برا يخوایم -

 :کندیم نگاهم

 ...یاالنم هست -

 :دهدیادامه م ریتاخ با

 ادته؟یاون شرطارو  -

 :خندمیم

 ...ییکذا يشرطا نیآره هم -

 :زندیم يخنده مردانه ا تک

 رونیموهاتو ب خوامینم گهید...یکن شیآرا دینبا گهید یباهام باش يخوایم...با من موندنه ياز شرطا یکی نیا...یحاال هرچ -

چه ...مال منه زتویهمه چ..چون هست...ندارم ياعتقاد "من باشه يبرا دیهات با ییبایهمه ز"مسئله مسخره،  نیبه ا...يبذار

 !نمیبیلحظه به بعد الك رو ناخونات نم نیاز هم...در ضمن...ها ییبایو چه ز یچه زشت...اتیچه خوب اتیبد

 :نالمیم

 ؟یکنیم کاریبا من چ يدار..رهام -

 :بنددیرا م چشمانش

 ...یچیه -

 :اندازدیم شیو پتورا کامل رو گرددیبرم

 ..به حالت اگر قضا بشه يوا...کن دارمینماز صبح ب -

 ...رهــــام -

 !ادیخوابم م...شیه -

 ..گونه دلخواه رهام شوم نیا توانمیمن نم...کنمیرا کوك م لمیساعت موبا... خنددیم.. زنمیبه کمرش م یمشت

 حجاب؟ الك؟ ش؟یارا نماز؟

 !به دادم برس..خدا يوا

 !خواهمینم..برود خواهدیدلم نم..دهمیمحکم فشارش م...کنمیرا پاك م اشکم

 !هفتست همش هی...رمیبرم بم ستینگار؟ قرار ن یتمومش کن يخواینم -

 ..یاز خوش ردیمیدلم م...اوردیم کیو صورتش را نزد دهدیرا پشت گوشم م میموها...کنمیم نگاهش

 ...کندیصورتم فوت م ينفسش را رو...بندمیچشمانم را م...را بشکند شیطلسم نابوسه ها خواهدیم یعنی
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 ...بوسدیبعد گونه ام را م يو لحظه ا کندیرا عوض م رشیمس...رمیگیژاکتش را چنگ م لب

 ...زدیریاعصابم را بهم م...خنددیم!شودیکه سولفاته م يمثل باطر! شومیم یخال

 :کندیلب زمزمه م ریز

 !به خدا يا وونهید -

 ...وونمیاره د -

 :اما میگویمن م...دیگوینم يزیچ

 !کردن من ریاس يبرا يِاستراتژ هیتو خودش  يچشما -

 !دلخواه من است دیایم رونیب شیکه از گلو یگَس يصدا نیا..مردانه اش را دوست دارم يچقدر خنده ها...خنددیم

 !چمیپیو دور گردنش م ستمیاینوك پنجه م يرو...اورمیدور گردنم را درم شال

 کنه؟یدرد م یلیگلوت خ -

 ...به لطف شما بله -

 شه؟ینم "اره بهترم"حاال بگو ...یهمرو شرمنده کن يدوست دار شهیهم -

 ...خنددیم

 !ندارم یستیمن با تو رودربا -

 :زندیرا صدا م نیراد

 ؟يبابا آماده ا نیراد -

 ...آمادم...بله -

 :کنمیبغلش م دوباره

 !نصف روز يبرا یحت! چند ساعت يبرا یحت! شهیرات تنگ مدلم ب -

 :کنمیبار نگاهش م نیآخر يبرا...ردیگیازم فاصله م نیبا آمدن راد..دهدیم فشارم

 !بده جامویتورو خدا جواب مس -

 !زنمیبهت زنگ م...حوصله نوشتن ندارم یدونیتو که م -

*** 

 !فرما شدن فیتشر یپدر گرام روزید

 !خورمیتکون نم نجایو تا عمر دارم از ا نجاستیا میهمه زندگ... کرده که باهاش بروم لهیپ

 :زنمیو بابا را صدا م کشمیرا م یماکاران

 !نهار نیایب...بابا -

 !ندینشیم زیو پشت م دیشویرا م شیو رو دست
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 ....پوشدیجذب م يها شرتیو ت اندازدیطال م ریزنج...زندینداشته اش را ژل م يموها...کرده رییتغ دنشیو طرز لباس پوش پیت

 ؟يدل نگار زهیچرا عز ؟یمثل تو وجود ندارد؟ چرا تک ایدن يجا چیسن و سال دار من کجا و رهامم کجا؟ چرا ه پدر

 !ساعت هفت صبح پرواز داشتن روزید...کندیرا م شیهوا دلم

 !چقدر...کردم هیگر چقدر

 !میعالمه باهم حرف زد کیزنگ زد و  نیراد دندیهمانروز که رس غروب

 !کرد یرهام هم کوتاه و مختصر شرح حالش را گفت و خداحافظ...نرفته دلتنگش بودم هنوز

 شنهادم؟یپ يرو يفکر کرد -

 ؟یچ -

 ؟يفکر کرد شنهادمیپ يرو گمیم -

 :کنمیبشقاب رها م يرا تو چنگال

 ..امیمن نم...بابا جان من که گفتم -

 ؟یچ يآخه برا -

 ...زیهمه چ... شغلم...نجاستیا میزندگ...دوست دارم نجارویچون ا...چون -

 ...ينبود لیم یکه چندان ب شیتا چند سال پ -

 !یلیخ..عوض شده  زایچ یلیچند سال خ نیتو هم..چند سال دیگیخودتون م -

 ..نگار -

 م؟یادامش ند شهیم...جستینت یبحث ب نیا...بابا -

 ینخواست..يبد لیادامه تحص یتونیم..تو هست يبرا يادیز ياونور شانسا...بسه ییهانگار تن..من اومدم که ببرمت...شهینه نم -

 یزندگ يخوایهرجور م...یآزاد باش یتونیم...مطمئنا اونور با طرز فکر تو هماهنگ تره...تازه...یشیجاها مشغول م نیبهتر يتو

 خوبه؟..رمیگیاصال خونه مجزا برات م..یکن

اتفاقا ...خوبه یهمه چ..جام خوبه...خوامینم يمن آزاد...یکنیعوض شدم و زمانه عوض شده درك نم گمیم یوقت.. بابا -

 !خورهیفرهنگ و افکار من به اونور نم گهیبرعکس د

 خزعبالتو تو گوش تو خونده؟ نیا یک یبگ شهیم -

 خزعبالت؟ یگیشما م! بزرگ بشم نمتویم تمیمن تو محدود..خوامینم يآزاد گمیم..امیب خوامینم گمیبابا؟ م یچه خزعبالت -

 :کندیروشن م يگاریس..شودیجابجا م یصندل يو رو کندیچنگالش را رها م اوهم

 چته بابا جان؟...ستین یشگینگار اون نگار هم نیا...نچ -

 ز؟یبه هر چ یکنیم لهیپ نقدریچرا ا...ياتفاقا شما عوض شد..ستین میچیمن ه...زمیپدر عز....بابا -

 !کنه یقبرستون خالص بشه و بره آلمان زندگ نیاز ا ادیبدش نم یکس چیه...یداشته باش یمشخص لیدل هی دیبا -
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 :زنمیداد م...آخر میبه س زنمیم

 ...رهیگ نجایدلم ا -

 :کندیتنها نگاهم م..کنمیرا پر صدا فوت م نفسم

 نیاز ا یکنیم يروشنفکر يشمام اگر ادعا...نجاستیچون تمام احساسم ا امیمن نم ؟یبدون یخواستیم نویخوب شد؟ هم -

 ...لحاظ آزادم بذار

 :دیگویآهسته م..گذارمیم نکیدر س کنمیظرفهارا جمع م....شودیبرقرار م یطوالن سکوت

 ه؟یک -

 ...سخت است م؟یچه بگو...دارمینگهم نییسرم را پا...دهمیم هیتک نکیس يدستانم را رو کف

 !که شیشناسینم ش؟یشناسیاسمشو بگم م -

 کارس؟یچ -

 ...کنهیکار م یشرکت خصوص يتو...تکتیآرش -

 :کندیم نگاهم

 اصل و نصب داره؟ -

 ...از من شتریب...اره -

 ...کندینگاهم م زیت

 ...در واقع..کنهیم یتنها زندگ...نیرازیش -

 ؟یدر واقع چ -

 :کنمینفسم را فوت م...کنمیم نگاهش

 ..بچه داره -

 :کندیبا چشمان مبهوتش نگاهم م..ماندیم مات

 نگار؟ یگیم ی؟ چ یچ -

 ...از زنش جدا شده...پسر شش ساله داره هی -

 !کنمیو با استرس پوست کنار شصتم را م اندازمیم نییسرم را پا...دیگوینم يزیچ

 ده؟یقدش خم کنمیچرا حس م...شودیم بلند

 :دیگویآرام م ستدیایم میرو روبه

 تو سبز شد؟ ها؟ هیدفعه وسط زندگ هی هیک نیا -

 :کنمینگاهش م..دهمیدهانم را قورت م اب

 !هیمرد واقع هی...مرده..خوبه یلیخ...بابا -
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 :زندیم شخندین

 ؟يمرد شناس شد یاز ک -

 :کنمیکج م سر

 ...اصال فکر کن هنوزم تنهام..کنم یبذار زندگ...يکه بود ییبرگرد همونجا...نکن تمیاذ....بابا  -

 :شودیم یعصبان

 زنهیگند م شیبرم و مثه کبک سرمو تو برف کنمو انگار نه انگار دخترم داره به زندگ یگیم ؟یگیبه من م يدار یچ یفهمیم -

 ؟

مجرد اطرافمون  يمردا نیرهام از همه ا زنم؟یگفته دارم گند م یک ه؟یگند چ ؟یکنینگاه م ایبه قضا یمنف دیاز د شهیچرا هم -

 ...شینیبب دیبا...یباهاش حرف بزن دیبا..به خدا با همه فرق داره ...بهتره  یلیخ

 ...نخواهم داشت يدارید چیکس ه چیمن با ه -

 :ردیگیم حرصم

 بابا؟ یچ یعنی -

 ...تمومش کن نگار..نیهم یعنی -

بابا همون ! ره که تموم شهندا یچون لزوم..کنمیاما تمومش نم...آرومو شروع کردم يباز هی...احساسو شروع کردم هیمن  -

گفتم مستقل تا  ؟یفهمیم..شدم "مستقل  " گهیرو پام بهت گفتم بابا من د سادمیو منم وا یرفت...یرفت شهیهم يکه برا يروز

 ...یمن دخالت نکن یشخص یزندگ وگفتم مستقل تا ت...يریهمش ازم سراغ نگ

 :زندیخودش م نهیبه س یمشت

 ...من پدرتم -

 :زنمیم داد

تا  میبردیم...میبردیم یول...با زور یحت.. يومدیم يزدیدم م لمیکه از تما یهمون دوسال یدوسم داشت یلیاگه خ...منم دخترتم -

 ....کردیبند و بار اونجا خراب ترم م یب یتا زندگ...شاهد زن بابا باشم

 ...کردم دایپ مویزندگ مرد...حاالم با استقالل کامل...دیزدیدم از استقالل م..اونموقع آزاد بودم اما

و همون  فتنیکه همه از چشمش ب یبه حال دل کس يو وا...نهیشیکس به دلم نم چیاز رهام ه ریچون غ...دوستش دارم من

 ...بشه همه کسش یلعنت

 !باشه...زمینذار بهم بر...خوشبختم...ها تیبا تمام محدود نجایمن ا! و آلمان گذشته يکار من از متارکه و آزاد..بابا

 ...یلیخ..حالم دگرگون است...رودیبه اتاق م...داردیبرم زیم يرا از رو لشیحرص موبا با

 ...چمدانش را برداشت و رفت...دیایدرم يصدا
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من خود متخصص گند زدم به همه  دانمیم..آرام بگذرد زیهمه چ گذاشتیکاش م..گذاشتیکاش م...کاش ..نمینشیم همانجا

 ...صاحاب من است یسر ب ریز یهمه دعوا ها و ناراحت...کنمیرا خراب م زیمن همه چ...زمیچ

 ییمثل دخترها...کشدشانیهجده ساله شدم که عشق شوهر م يمثل دخترا...کنمیم هیو آرام آرام گر رمیگیرا در دست م سرم

 ...شود بشانینص یچهار واژه لعنت نیتا ا کنندیم يکال هر کار...تا شوهر کنند کنندیم هیکه گر

 ...شودیهم قوز باالقوز م شیکردنها نیف نیو ف يسرماخورد نیا...رمیگیاز حد سردرد م شیب هیگر از

 ...کنمیم يو هرکدام را دسته بند دهمیحوصله تر انجام م یپژوهشسرا را ب يکارها...حوصله ام یب

 ...گفتیم نیو احساسات طرف ییدر مورد روابط زناشو..کردیاز شبکه سالمت پخش م یبرنامه جالب روزید

کم کاست  یب نقدریا نکهیا...افکارم شده ریگ بانیگر يادیقطعا مشکالت ز...مرکز مشاوره مراجعه کنم کیبه  دیبا کنمیم حس

 !دانمیم..ستیمنطق ریغ یکم..باشد اما خوب نیریش میاگر برا یحت..چشم میبگو دیگویچون و چرا هر چه رهام م یب نقدریو ا

 ..کنمیدست و پا جلوه م یب يادیز دیگویم...من شور عشق را دراورده ام دیگویم...کندیسرزنشم م...کنمیم فشیتعر روزهیف يبرا

 ...شومیم وانهیجمله اش د دنیاز شن...کنمیم یبردگ...کنمینم یعاشق دیگویم

 ..ستمیمثل رهام را مطلع ن يبا مرد حیرفتار صح..ستمیبلد ن یمعتقد است که من عاشق...میبگو تیکل برا در

 چیه... مینگو...توانمینم یاگر نباش مینگو...یمهم میبرا میعادتم دهد که چپ و راست نگو خواهدیم...استادم شود خواهدیم

 ...مینگو يزیچ

 ...میام بگو یمنطق ياز حقوق خودم و حرفها خواهدیتا دلت م اما

 !کنمیم یزندگ يباز نیمن با ا...میآرام تر بگو...برمیلذت م يباز نیکه من از ا فهمدینم روزهیف...درست اما نهایا همه

مخالفتها و سرکوب ها  نیهمه ا يو باالخره روز ستیها همه اش مقطع نیاو معتقد است که ا...هستم اما یبودنش راض از

 !کشدیرا به گند م میزندگ...ترکدیم...شودیغده م...شودیعقده م

 !رهام

 ...گذاردینم یلعنت روزهیف نیا...نکه خواست خودم باشد... رمیگیو نمازت یسراغ یتنگ است و کاش بفهم تیبرا دلم

 !افسرد شده تیتر هم انگار نه انگار ، نگارِ دلتنگ از دور یتوئه لعنت و

 نینه من واقعا از ا..شعار عاشقانه نبود کیتنها ...تنها ابراز عالقه...چند ساعت يبرا یحت شودیتنگ م تیکه گفتم دلم برا نیا

 !تنفر دارم کشندیرحم که نبودنت را به رخم م یب يساعتها

 ...حرفش را قبول کنم اما خواهمینم..دیگویم ادیز روزهیف...دیگویم روزهیف

دامن زده  يماریب نیرهام هم بر ا یاست و خودخواه ماریذهنم ب...درمان شوم دیبا..مارمیکه من ب دیگویراست م کنمیم فکر

 !است

 چه کنم؟با رهام و دلم ...مارمیب من

*** 
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 مهم نباشم؟ شیبرا دیچه با يچرا ؟ برا...ردیگینم یچرا سراغ...زندیدر تعجبم که چرا زنگ نم...گذردیروز م سه

 ....منِ احمق مهم باشد  يبرا نقدریا دیچرا با و

 ..اورمیرا درم زمیهمه چ..و مانتو و شلوار  يروسر...اندازمیتخت م يرا رو چمیسوئ

رهام را  یتفاوت یب نیا توانمینم..را قبول کنم روزهیف يحرفها توانمینم..سه روز به اندازه سه سال فشار را تحمل کرده ام نیا

 !بفهمم

 ..ستمیایصامت م يمثل مجسمه ا...کنمیآب را باز م دوش

صحبت  روزهیساعت هم با ف میحدودا ن...از خودم از احساسم...گفتم... جلسه اول بود ...زندیدکتر در گوشم زنگ م يحرفها

 !نمشانیبب توانمیکه من نم دیگویرا م یقیو معتقد بود حقا...کرد

 ..را ندارم لیو تمرکز اوا رسمیپژوهشسرا نم يبه کارها ادیز..بزنند کیج دندیترسیبچه ها م...بداخالق بودم امروز

 !فرستدیبابا پول م یبه اندازه کاف..پس انداز دارم یبه اندازه کاف...ندارم يازیبه حقوقش هم ن...بروم خواهمینم گرید

 تواند؟ینگار خندان را افسرده کند؟ م تواندیاست نه؟؟ سه روز م مسخره

از همان ...ها دنیاز همان دور د..از همان کوه رفتن ها...من رهام را از همان اول....بود که سر دلم آمد ییچه بال نیا دانمینم

 ...و آسمان فرق دارد نیزمان زم نیداشتن آن زمانم با ا دوست..موقع ها دوست داشتم

 ...را کنف هیو بق کندیم یخشک و آرام تکه پران یلیخ دمیدیچون م..ستیآدم مناسب یو کلکل و پوززن یدوست يبرا کردمیم فکر

 ...امدیکاش هنوز هم فقط خوشم م...اما کاش...امدیخوشم م شیخاص بودن ها نیبود و من از ا خاص

 .نداشت تیاهم میبرا نقدریا کاش

 ...شینگرفتن ها ش،سراغیها ش،بودنیرفتارش ،نگاهش، نبودن ها ش،یحرفها

 ...کشمیتخت دراز م يبا حوله رو م،یایم رونیحمام ب از

 ..حرفاست نیحاد تر از ا ییمشکل شما خ -

 یخودتونو مقصر و قربان شهیهم یعنی..نگرفت دهیبودن و خودتو ناد گرانیمراقب د شهیهم یعنی ؟؟یعنی یدونیم یهم وابستگ -

 ..دیدونیم

خارج از خودمون معطوف  يایاز اندازه به دن شیما تمام توجه مون رو ب یوقت...يعاد يافراط در روابط ها یعنی یهم وابستگ -

 ازمندین يبه آدم ها د،یکنیاز حد محبت م شیکه ب یزمان..میاز دست بد گذرهیو تماسمون رو با آنچه که در درونمون م میکنیم

تحملمونو  گهیکه د میکنیتالش م گرانیاونقدر در خوشحال کردن د ایو  میکنیخسته م وناروا يادیو با محبت ز میشیم زانیآو

 ...از خود ریغ يبه افراد تیبه توجه و مشغول ادیاعت اده،ینوع اعت نیتر عیشا یهموابستگ.ندارن

 یو عاطف یروان یساز مشکالت جسم نهیزم تونهیم يماریب نیا "یخود گم گشتگ "کننیم یتلق يماریرو ب یهموابستگ -

 !بشه

 ...نیاما مدت ها تشنش بود دیدیرو نچش یشما نبوده وشما طعم دلبستگ یتو زندگ یکس نیگیکه م ينجوریدر مورد شما، ا اما
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 ...کرده دایرهام نام بروز پ نیو حاال با وجود ا نیرو داشت يماریب نیا نهیزم شما

 .ننیمب يجوریشمارو چ گرانیبراتون مهمه که د یلیخ ن،یدیم تیبه ظاهرتون اهم یلیخ گفتیم دوستتون

 .یخود گم گشتگ یعنی نیو ا ن؟یفهمیم

نسبت به خودشون  یاحساس خوب ستن،یخودشون قائل ن يبرا یمبهم در عذابن، ارزش چندان یاز هم وابسته ها از رنج یلیخ

 ..هستن ینی، دچار خود کم ب.ندارن

 گرانیتر از د نییخودتو پا...و شخلته تصور نکنن پیوقت تو رو بد ت هیکه  يتو تمام مدت استرس دار یعنی ؟یچ یعنی نیا و

 يایدر دن یحت دیکه شا یبکن يخودتو هم تراز افراد یخارج يو مراقبتها دیشد يظاهر راتییباعث شده با تغ نیو هم ینیبیم

 !تر هم باشن نییاز تو پا يکه ازش دور یواقع

 یکه فرصت زندگ يمختلف به حد يافراط در کار و غرق شدن در مشغله ها ،یتا حد شهادت، امتناع از لذت بردن از زندگ ثاریا

 ....شهیکردن از فرد گرفته م

 يبهبود يتمام قدم اول رو برا یو با سادگ دیدونیم خودتونو مقصر يدر شکست هر رابطه ا..احساس گناه يتوده ها  انباشتن

 .دیداریکه برم نیرابطه شما هست

 .کننده بیو نداشتن اعتماد به نفس، ادامه دادن روابط تخر یدودل

تنها  میشیم یو وارد محدوده هم وابستگ میکنیاز خط عبور م یوقت.  يفرد انیعبور از مرزها در روابط م یعنی یوابستگ هم

رو ما از افراد اطرافمون  یهم وابستگ.نداره ییرنج آوره و کارا میکنیکه م ياما اون کار! شهیم گرانیبه د یدگیهدف ما رس

 ...میریگیم ادی میهنوز کوچک هست یوقت

 :چند دسته از هم وابسته ها وجود دارن یدونیم

کودکان از دست  -افراد بزرگ منش -افراد معتاد -انینقربا -و ناموفق تیکفا یافراد ب -کن و خشنود کنندگان یراض مردم

 .شازده کوچولو ایشوخ و  يآدمها -گمشده ایرفته 

 !از افراد ناموفق یبیکن و خشنود کننده و ترک یمردم راض ن؟یشما از کودوم دسته هست یدونیحاال م و

 دیو اونها رو براورده کن دیخودتون بپرداز یعیطب يو خواسته ها ازهایبه ابراز ن نکهیا يبه جا ن،یدار یناسالم یو مرز شخص حد

 يرفتار شما مهمه که رو نیا: پرانتزم باز کنم کیالبته  د،یاونها رو اجابت کن يو خواسته ها دیبش گرانید میتسل نیدیم حیترج

 یلیشما خ...دیدطور رفتار کردن دامن ز نیداره که شما به ا یکه در مقابل شماست مشکل يفرد دیشا.شهیم ادهیپ یچه شخص

 ...يجواب رد بد گرانیبه د یتونیسخت م

و  يبد ،ی،نامناسبیوبیو مع یدر درونتون احساس ناکامل.یشرمندگ.نیی،اعتماد به نفس پا.عرض معذرت ت،بایکفا یافراد ب واما

 .دیدار یناخوش

 !هستش یدر واقع شالوده و اساس هم وابستگ یتیکفا یاحساس ب نیهم
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به  تونهیآدم م.یارتباط عاطف کی دنیو چسب زیهمه چ ییرها یعنی یسرسپردگ.خودت بکش يرو تو یسرسپردگ احساس

 .داشته باشه یاحساس سرسپردگ یسگ و طوط هی یحت ایهمسرش،فرزندش،خانوادش و 

 .تداوم داشته باشه دیموضوع با نیا..شهیدرست نم يزیمن چ حاتیجلسه سوال جواب و توض هیبا ! پارسا خانوم

باعث  تونیتو زندگ دهیچیرابطه پ نیکه وجود هم دیفهم شهیم فتونیو از تعار دهیچیرابطه پ کی ن،درواقعینامزد دار نیگفت

 که؟ ادیب تونهیم.مسائل شده نینشون ا

 .در خودم غرقم.رودیم جیگ سرم

 چه اشتباه بوده ؟ يکارم اشتباه بوده است؟ اصال برا يکجا

ان گونه که دوست ندارم مرا  خواهندیحاال چرا م.از دست رفتن یعنی گریعشق عشق است د شود؟یمگر اشتباه سرش م عشق

 !نجات دهند خدا عالم است

با رهام هم صحبت  دیدادم در فکر فرو رفت و گفت حتما با حیواهمه از دست دادن را که توض نیشرط و شروط و ا موضوع

 !حتما...کند

 "يشو دهیتا د یکنیاحساساتت را سرکوب م" گفت

 شوم؟ینم دهیچه د يبرا.ردیگیام م هیگر شوم؟ینم دهیمگر د اصال

 ...یعنی نیا شوم،ینم دهیچرا د میگویو م کنمیم هیمن گر.مانمیمبهوت از تفکراتم م ناگهان

 !زنمیدست و پا م یهم وابستگ يماریمن واقعا در ب یعنی

*** 

 .پرمیاز خواب م لمیموبا يصدا با

 .لختم از سرما خشک شده است تن

 !صفحه در نوسان است ينام رهامم رو...اندازمیم یبه صفحه گوش ینگاه

 ...چقدر.نمیرهام؟ رهام زنگ زده است؟ چقدر ازش ناراحتم، چقدر دلخورم،چقدر دلچرک.!متعجبم

 از من نگرفت؟چرا؟ یسراغ چرا

 بله؟ -

 ..ســـالم -

 ؟یکنینم رییتو چرا تغ! شهیهم مثل

 :دهمیجوابش م دلخور

 .یسراغ... یزنگ هی. هه.چه عجب! سالم -

 ؟يتو چرا زنگ نزد -

 :شومیم يکفر.له کنم میمنطقش را با پا خواهدیدلم م.يچرا زنگ نزد دیگویم.ردیگیم حرصم
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 ؟ياصال تو چرا زنگ نزد.. گرفتم؟ههیتماس م دیمن با -

 چته دوباره تو؟ -

 چته؟ یگیتازه م يبعد از سه روز زنگ زد -

 نگار؟ یکنیشروع م يدوباره دار -

 ..یتو تموم کننده باش نباریا دوارمیو ام کنمیدارم شروع م! آره -

 .مبهوت است شینفسها يکه صدا شودیاما باورم م دیگوینم يزیچ

فکر تا کردم و در چمدان ذهنم چپاندم که ناخداگاه نسبت به رهام  يچند روز فکر رو نیدر ا نقدریا.از خودم هم متعجبم من

 !حساس شدم

 !ابدیدر من پرورش م شتریحس بد ب نیا شود،چونیبسته نم پشیز ستیبدبخت

 !آروم باش -

 :اوردیمسکن حضور اوست که حالم را جا م خورد،یبا چه آرام شوم؟ مسکن به دردم نم..که آرام باشم خواهدیو او م متشنجم

 ..آرومم -

 .یستینه ن -

 :زنمیم داد

 !یکن نیخودتو به من تلق اتینخواه ذهن نقدریا -

 :شودیواقعا مبهوت م نباریا

 ...نگار -

 .ردیگیام م هیگر

 .ام تنفر دارم یفعل طیخودم و شرا از

 !فهمدیو رهام مرا نم برمیبه سر م یبحران عاطف کیدر من

کس  چیعمق حماقتم را بفهمد، ه تواندیکس نم چیکه ه يهم وابسته ا کیسرگشته ام،  کیمن .فهمدیکس مرا نم چیه

 !آشکار شود تیروزه برا کیخودت  يوجود قیحقا ،یبفهم کروزهیبفهمد که چقدر سخت است خودت را  تواندینم

 !زندیبعد حس تفاوت و بد بودن پسش م قهیدق کیو  خواهمشیم یسخت است وقت...است سخت

 :دیگویآرام م. دهمیم هیتک واریرا به د سرم

 کرده؟ تتیاذ یشده نگار؟ هان؟ کس یچ -

 !یکنیم تمیتو اذ.اره تو.کندیاز ناودان نگاهم سقوط م گرید یو اشک بندمیرا م چشمانم

 !حرف بزن...نگارم -

 من نگار او هستم؟ من مال او؟ نگار مال رهام؟...نگارم دیگویم یوقت کوبدیدر دهانم م قلبم
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اگر مال او بودم چرا . دمیشنیچرت و پرت هارا در مورد ذات گندم نم نیچرا مرا نبرد تا ا...مال او بودم چرا مرا با خودش نبرد اگر

 مرا همراه خودش نبرد؟

 شنوم؟یاشتباه م شانمیذهن پر نیمن با ا ایپر از احساس است  شیصدا

 !بگو يزیچ هیچت شده؟  -

به وجودم فشار آورده است که من  "خودم" یاز طرف "یدلتنگ" یاز طرف..کنمینم کنم،ینمکنم اما  هیبا صدا گر خواهدیم دلم

 ...توانمینم.تحملشان کنم توانمینم

طاقت  یب میچرا رهام نخواهد؟ چرا رهام از دور د؟یچرا رهام نگو..میگوینم...میگویاما نم توانمیم...که دلتنگم میبگو توانمیم اما

 !نشود

 "؟یتونیم. بذار یسره سوزنم شده واسه خودت غرور باق هی "شیو حرفها روزهیف.کنمیم هیگر خفه

 .بماند،بمان، بمان یتا همان سر سوزن باق کنمیم هیگر خفه

 :کندیام م وانهید شیصدا

 افتاده؟ یاتفاق.بگو يزیچ هی.یکنیم وونمید ينگار دار -

 .افتاده است ادیاتفاق ز اره

 !نشده يزینه چ -

 باشه؟ ينجورینشده باشه و نگار ا يزیچ شهیمگه م -

 تو چت شده؟ -

 !شمیخوبه خوبم، االن بهتر از هم.ستین میزیمن ؟ من چ -

 .یستین شهیتو مثل هم نه

 !آره! من فیرهام نرم و لط ي، حاال شد یستیرهام سرد و خشک من ن تو

 .یستین شهیمثه هم -

 :لرزاندیو تن کم جان مرا م زندیقهقهه م.خنددیم بلند

 .وونهیدلم برات تنگ شده د -

 .لرزمینم گرید

 .شومیم خشک

 دلتنگ من است؟ رهام

 ؟يسه روز اصال زنگ نزد نیپس چرا تو ا -

 خانوم؟ نهیدردت هم..بگو نویآهان هم -

 .ندارم يمن درد -
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 ...شهیم تیزیچ هی يجد ينه جد -

 ؟يندار يکار.شهیم میزیچ هیآره  -

 .چرا دارم -

 .کار دارم!بگو -

 :خنددیم

 کار؟یچ -

 بدم؟ حیبرات توض دیبا زویهمه چ -

 !آره -

 ...خداحافظ!ستیدر کار ن يدینه با -

 .کنمیپرت م يرا کنار یو گوش کنمیرا پاك م اشکم

 !روزها بد است نیچقدر ا خورد،یاز حاال، حالم از احساساتم بهم م حالم

 .بار زنگ زد اما به محض قطع کردن هزاران ردیبگ یسراغ کردمیرا هم نم فکرش

 .ندادم جواب

 !اددهمیطاقتم  یطاقت را به دلِ ب دیبا

 بفهمم دیبا! من ماست چقدر کره دارد کیبفهمم  دیبا

 :و ا ن ه يد  ; کندیام م وانهید جشیآخر مس در

 !دارم یاحوال سگ نیاز ا نجایمنم ا. يکه بد قلق شد هیاز دور دونمینگارم م -

 .ردیگیم قلبم

 :دهدیم دوباره

 !گمشاینم گهید!زنمیم کباری یبود که سال ییاز همون حرفها نیا -

 !نمیبلکه در آغوشم بب يرهام بودن را نه فقط از پشت تکنولوژ نگونهیو ا رمیبم خواهدیم دلم

 يشکسته برد یکه رفته با خود دل يا

 يبه طوفان تن مرا سپرد نینچنیا

 !است تیپیدر واقع در حال ر...محبوب رهام در حال پخش است یقیموس

احوال  نیا یرا چاشن رییتغ یفقط کم یتا کم ستیچقدر زمان خوب کنمیحس م یو گاه رسدیروز از نبودن رهام هم م نیپنجم

 !خراب کنم

 به دفتر من يکه مهر باطل زد يا

 چه ها که بر سر من امدیتو ن بعد
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 زیاما همه چ...مهم است...من است يبرا...رهام خوب است "چمیمن بدون رهام ه": جمله را  نیا ادیسرکوب کنم فر دیبا

 ..ستین

 ...داشته باشمش دیکه با ستین يزیآن چ يرهام همه ! ستیکشته شده من ن احساسات

اما دوستش  ستیرهام مغرور خوب ن...اما دوستش دارم ستیرهام خودخواه خوب ن...اما دوستش دارم ستیزورگو خوب ن رهام

 ...دارمیم

 ...ستیاصال خوب ن یهگا رهام

 :کنمیزمزمه م خسته

 صاحبم؟ یدل ب فهدیاما مگر م -

 عالم چگونه باورم بود يخدا يا

 بود اورمیپناه و  يکه روزگار آن

 ...سالها نیتمام ا رییبا تغ رمیچگونه آرام بگ...غلط تیو هشت سال ذهن ستیآرام شوم با ب چگونه

تر به حال من  يو حجاب زور ينماز زور...خواهدیباشم که خودش م یکس خواهدیم..من همان من باشم خواهدینم رهام

 رهام؟ يگذاریم! تنها بمانم "تنها خدا"اصال من کجا و اعتقاد کجا؟ بگذار من با همان ...دیایخوش نم

هام که ر ستینگار همان نگار معتدل و خندان باشد بهتر از نگار نیا...کنم رییتغ خواهمینم..عوض شوم خواهمینم من

 ...خواهدیم

 ...ردیگیجواب اما نم... زندیزنگ م ادیز... دهدیم جیمس ادیز میکه حرف زد يروز از

 روزه؟یف يحرفها..ردیگیاز کجا نشات م دیجد هیروح نیا دانمینم

اگر  یحت..سایوا اشیمقابل زورگو تیزندگ يبقا ياما برا...دوسش داشته باش...حرفاست نیباالتر از ا یلینگار تو ارزشت خ"

 "یکنیم کاریچ نمیبب...بکش عقب..نه به جلو..بردار یقدم نیاول..یامروز شروع کن نیاز هم دیبا..ازت گذشته یتو سن...سخته

 !گوش کنم روزهیبه حرف ف کبارینگرفتم بگذار  يا جهیرفتم و نت شیسال به روش خودم پ نهمهیکار دارم که بکنم؟ ا چه

 ...اما حاال...یبحث چیه...را ندارم یبحث چیه یآمادگ

 ...يخوایباشم که م یاون تونمیرهام من نم -

 "د؟یبگو يزیچ ییاگر دلخور شود و بازهم از آن شرط کذا"...گرددیو من دلم هزار راه نرفته را برنم رودیم...رودیم جیمس

 ندارد؟ یبیگرفته شوم ع دهیدمن بشکنم و نا...بگذارد ناراحت بماند..بگذار ناراحت شود...افکار مسخره ام را کنمیم سرکوب

 دلواپس من نباشد؟ یچرا کس ست؟یمن ن ینگران دلهره درون یکس چرا

 :دهدیمن جواب م يبرا شیبا تمام تنبل..دهدیم جواب

 ه؟یچ خوامیکه من م یاون -

 بت دست سازت را؟ ؟یخواهیاز من چه م قایدق...سوال سوال من است نیا
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و هشت  ستیب...که روز اول برات گفتم یبا همون اعتقادات...من خودمم...پس حرف دل منو بشنو...ستیجوابت دست من ن -

و  ستیمن با نماز آروم نشدم که بعد از ب...نیدفعه به خاطر تو بشم سجاده نش هی تونمیسال نم نهمهیسال نماز نخوندم و بعد از ا

ها و  یخوش یتونینم...اندکم عادت کردم يآزاد نیبه هم من...ت به من برگردهیذهن نیسال آرامش بخواد با ا ياند

 هیزندگ نفکیجلوه کردن جزو ال پیو خوش ت يظاهر ییبایکردن و الك زدن و ز شیآرا...يریزنو ازش بگ هی يهایعالقمند

باهات  يخوایاگر م...شو گنگار دلتن نیهم ينگار تنگ شده برا ياگر دلت برا...بخوا ينجوریهم يخوایاگر منو م! منه

 ...يخوایباشم که تو م یاون تونمینم...تونمینم...نمیمن هم...رینگار خو بگ نیبه هم...بمونم

 ...کندیپس زدن را لمس م بیاحساس غر يِو دلم است که شور کنمیبه زور سند را لمس م...ستیدلم آشوب در

 ...دیبگو خواهدیبگذار هرچه م...دیبه درك که بگو...دیبگو اگر

 نگار؟ يشد یتو چ...زنمیسابقه ام لبخند م یه بدآلشوب انیم

دکتر ...دهدیدلم گواه بد م یاز طرف..ام روزهیفرمانبردار ف یاز طرف...تزلزل پا بگذارم يایتا دوباره به دن ستیجمله کاف نیهم

 ...کندیصادر م يگریرهام دستور د...دیگویم يزیچ

 جمع کنم؟ گرانید يدست و پا ریولوله چگونه احساسم را از ز نهمهیا نیبگو من ب تو

 جمع کنم؟ یاتاق خواب لعنت نیام را از کف هم یظرف احساس متالش چگونه

 ...در لشکر دشمن داشته باشد يکه پسر يخراب است چون پدر حالم

 !يزیغم انگ بایچقدر ز..نمیغمگ

 چرا؟ ترسمیرهام م يچرا از جواب ها...دهدیم جواب

تو چرا ...کنمیم رییتو تغ يمن برا...دمیدادن بازم جوابتو م جیتمام تنفرم نسبت به مستو با  يمن برا...دمیم جیمن مس -

 ؟يبردار یمن قدم يبرا يخواینم

 :احمقانست..هه...ردیگیام م خنده

 !احمقانست یلیخ ؟یکنیم سهیدادن مقا جیمس هیمنو با  هیزندگ ریتو تغ...نداره تیبرام اهم ینکن رمیینظر تغ نیاگر از ا یحت -

 ؟یپسش بزن دیبا یچ يبرا...خوب باشه یوقت رییتغ -

زن  يها يتو آزاد...ادامه بدم میعاد یبذار به زندگ..ستمین رییو تغ ضیمن ادم تعو...ستیمن خوب ن يبرا یجور زندگ نیا -

 ؟یکنیم کاریبا من و اعتقادم چ يدار یفهمیم...یکنیمحکوم م تیمنو به محدود يو دار يدید تویقبل

 ...یبش نمیبهتر از ا یتونیم...یتو خوب -

 ...تمومش کن..باشه ؟؟یستین یراض میاز منِ واقع -

 ..نوشتم و فرستادم..چگونه اما نوشتم دانمینم

جمله  نیهمچ توانستمیبود تا آخر عمرهم نم میاگر رو به رو.عنصر سستت نیلعنت به ا...نگار لعنت به خودت..لعنت به تو روزهیف

تورو  شیاون داره با عقده زن قبل...ستیبد ن دهیکه نشون م نقدمیرهام ا..يایکوتاه م يادیتو ز روزهیف "اما  اورمیرا به زبان ب يا
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رهام ازت سوء استفاده  ؟یفهمیم...یکنیبراش فراهم م شتریب طویشرا نیبا اطاعت و سر کج کردن ا واحمق ت...کنهیمحدود م

 "..ينبود ينجورینگار تو ا..یهان؟ ضعف و بدبخت ده؟یبهت م یچه حس...یکنیم

 ..هرچه باداباد...دلم را به حادثه نگاه رهام زده ام...زده ام  ایدلم را به در گرید

 ...تونمینم -

 :زدیریبهم م دلم

 چرا؟ -

 :ردیگیم يو قلب مرا هم به باز دهدیباالخره م..دهدیاما م...کندیام م وانهیجوابش د ریتاخ

 ...دت کردعا شهیمنطق به چشمات م یچه ب -

 من با خودش کنار آمده؟ يرهام از دور د؟یگویمن م يرهامم برا...ستیو به خدا که زنده شدن کار دل من ن رمیمیم...رمیمیم

 شود؟یمن کمه کم دلش تنگ م یکه ب دهیکه چقدر دوستش دارم و فهم دهیاز من فهم يدور با

 ...ینیتا حال مسخره ام را بب یستیچه خوب ن... یستیچه خوب که ن..کشمیدراز م یجان یب از

راحت اغراق کردم؟ من زودتر از رهام ابراز عالقه  نقدریا...پروا و عاشقانه زمزمه کردم دوست داشتنش را یب نگونهیمن هم یعنی

 کردم؟

 نیاز ا شتریتا ب..  یگفتیزودتر م دیبا میبگو توانمیاست؟ م رید میبگو توانمیمن م "زوده یلیخ...زوده ": در جوابم گفت  رهام

 ؟.يشدیخودخواه نم نقدریخوده تو ا..و تو  کردمیغرورم را لگدمال نم

 ؟ توانمیبدهم؟ م "ستین ریوقت د چیه "دل به جمله  توانمیم...یگفتیزودتر م کاش

 )انیمحمد مرکب دیس...(يدیرو به موقع نپرس يزیچ چیتو ه...دروغ بگم که دوست ندارم دیبا..دروغ بگم که دوست دارم دیبا -

 !شوم دهیدر آغوش کش دیبا کنمیو من مدام فکر م...تو رهام يبو...دیایتو م يبو...کشمیم یقیعم نفس

 "بفرست میآغوشت را برا یکم یتوانیاگر م...کنمیخواهش م ": که  سمیننو...سمیمبارزه کنم تا احساسم را ننو دیبا و

 ست؟یچه حس مسخره ا نیا

 کند؟یات م چارهیکه نبودش ب ستیبیعج ریعشق چه اکس نیا اصال

 ...خسته ام...گفت شودیشده ام از گفتن آنچه نم خسته

آغاز شد که  یدرست از زمان بیعج يحسها نیو ا...خواهمیچه م دانمینم...مانمیابر م یمن به سرگردان...باد یسامان یبه ب من

 ...داد میهمان مشاور بد خبر خبر از اختالل درون

احمقانه  يرفتار ها لیدل یفهمیتازه م یوقت ستیچه حال یدانیم دهند؟یرا نشانت م تیتازه خود واقع یوقت ستیچه حال یفهمیم

 و بچه گانه ات تنها از سر درون داغونت بوده ؟

 ....یفهمینم

 ...شودیدوباره آهنگ محبوبِ محبوبم تکرار م...ماندیم مهین بمانیعج مکالمه
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 تو شکسته بال و خسته ام یکه ب يدیو ند یرفت

 تو چگونه پر شکسته ام یکه ب يدیو ند یرفت

 پا ریچه آسان دل مرا به ز يو نهاد یرفت

 مرا رها کندینم یزمان التیو خ یرفت

و  دارمیمبل برم يمانتوام را از رو...گذارمیرا هم باز م يدر ورود...اندازمیسرم م يرو یحوصله شال یب...کنمیرا باز م در

 ...پوشمیم

 :شنومیرا م شیصدا

 ...نگار خانوم -

 ؟یخواهیاز جان من چه م گریتو د..حوصله لبخند زدن را هم ندارم یحت...گردمیبرم

 !دییبفرما..سالم -

 :کندینگران نگاهم م...شودیتر م کیو نزد زندیم ینوچ لبخند

 شده؟ يزیچ -

 :گذارمیهم م يچشم رو کالفه

 ...نشده يزینه چ...نه -

 ...کندیدست م دست

 ...میبا ما بر نیایب ییشما تنها..منم گفتم...رونیب رنیراسش بچه ها امشب دارن م -

 :کنمیم اخم

 ...ندارم یاصال امروز حال درست و حساب...نه ممنون -

 ...شده يزیچ هیپس  -

 :پرمیسگ هار م مثل

 ..حوصلم یکم ب هیفقط ...نشده يزیگفتم که نه چ -

 :زندیم پوزخند

 ...رهامه هیبخاطر دور -

 نیا هیمعضل زندگ یناگهان نقدریچرا ا..شودیم ریبه دلم سراز ایدن يانگار غمها دیاینامت که م..رهام...رهام...نمینشیمبل م يرو

 ؟يشد میروز ها

 چرا؟

 :دیگویآرام م...ندینشیکنارم م...کنمیرا حس م حضورش

 ...بکنم يتونستم کار دیشا..مشکلتو به من بگو -
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 : کنمیر کج مس..کنمیم نگاهش

 ...ندارم یمن مشکل -

 :کندیاش را جمع م چهره

 ..بگو...دختر الیخیب -

 :بندمیو چشمانم را م دهمیم هیرا تک سرم

 بگم؟ یاز چ -

 به رهام داره؟ یچته؟ ربط ؟یمضطرب نقدریچرا ا -

 :نالمیم...کنم هیگر خواهدیم دلم

 رون؟یب امیهپروت ب نیکه از ا یبگ يزیچ هی شهینزنم؟ م یحرف شهیم ؟ینپرس شهیم -

 :کنمیم نگاهش

 !اعصاب خرابم غوطه ور شم ينه بدتر تو.... رمیبگ یکه فراموش نیبگ يزیچ هی -

 ...چرا رهام -

 :زنمیم پوزخند

 ...یمرس...یهه مرس -

 ...رهامو ولش کن...نگار -

 چه؟ یعنیحرفها  نیا د؟یگویچه م نیا...کنمیخشم نگاهش م با

 کیخودتو کوچ یچ يبرا ؟یکنیخودتو عالفش م يخودیب یچ يبرا..نیخوریبهم نم...ستیمال تو ن...ستیرهام اندازه تو ن -

 ؟یکنیم

 ...کنهینم رییکه تغ یگذرونیم یوقتتو با کس چرا

 :زنمیداد م...ستمیایم شیبه رو رو

 ؟یزنیرهامو م رآبیز يدار نجایا ياومد..قینارف گنینه م..هه ق؟یرف گنیبه تو م -

 :زندیآرام حرف م..شودیهم بلند م او

 ...خودتو از بند عذابش آزاد کن...دهیعذابت م یکس یوقت...نهیحرفم ا...زنمیرو نم یکس رآبیمن ز..آروم باش -

 :بلندتر شتریب...زنمیم داد

 ... ستمین ریمن اس -

 ؟يشد ينجوریچرا ا...آروم باش نگار -

 :ردیگیام م هیگر

 ...رونیبرو ب -
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 ...آروم باش..رمیچشم م..باشه چشم -

 ...برو...برو..آرومم -

 ...کندیام را صدادار م هیبسته شدن در گر يصدا

 ...کمکم کن ایشده؟ خدا بمیکه نص ستیچه احوال نیا...نمینشیم همانجا

 ام چه بر سرم آورده؟ یدرون يمن چم شده است؟ آشکار...کندیآرامم نم یرهام چیه..تابم یب..قرارمیب

 ...آرام شودینم..شودیدلم آرام نم...اما بازهم...کنمیم هیو گر نمینشیم ساعتها

و  یو بازهم خودخواه ینیبیجذبه را نم نهمهیچطور ا ؟ینیبیرهام تو چطور خودت را نم..کنمینگاه م نهیبه آ...رومیم ییدستشو به

 مغرور؟

 ...خواهدینم خواهمیشدم که ظاهرم را آنطور که م یکس يبرا برد؟یمرا به کجا م ییابیز نهمهیا...اندازمیگردن م يرا رو شالم

 !فهمندیبهم زده اند که نم یدر من انقالب نهایهمه ا...دلم  روزه،یدکتر ، ف رهام،

 ...بکشد رونیفشار مرا ب نهمهیا نیاز ب دیبا..مرا بفهمد دیبا..باز کند میبرو یراه دیبا... دیبا داندیاگر م داند؟یم فهمد؟یخدا م...خدا

 چرا؟ کند؟ینم يچرا کار پس

 ...طاقتم را یندارد؟ جواب دل ب یچه جوابم را کس يچه؟ برا يبرا..زنمیمانتوام را باال م يها نیاست

 فهمد؟یم شنود؟یدارد؟ خدا م خدا

 ...کنمیرا لمس م میپاها...بر فرق سرم ینوازش...به چپ یبه راست مشت یمشت...زنمیآب به صورتم م یمشت

 فهمد؟یخدا م فهمد؟یکه م نهارایا

 ...میایم رونیب

 !نگار يشویم...يقرص قرار را نخور یوقت...یقرص قرار را ندان یوقت...ات کند وانهید ییتنها یوقت...دلت گرفته باشد یوقت

 ...سجده يبرا ینه تکه گل...يچادر نه

 ...کندیام م یخال...امره يحرفها ادی "...بدش تو"...کنمیرا مرتب م شالم

 ...دهمیم نییرا پا نمیآست...چمیپیرا م میموها

 ...امتحانش کنم خواهمیآرام م.نفهمد یکس...انهیمخف نباریا...شیگور پدر رهام و اجبار ها میگویبا خودم م يا لحظه

 !کنم شیآزما خواهمیآرام م آرام

 من را چه؟...کندیرهام را آرام م سازد؟یبه من و احوالم م نماز

 ...شومیزنده م...خوانمیم...کنمیم هیگر...بندمیاقامه م...دانمینم... دانمینم

 ...احوالم شودیفعل م چند

 ...گرددیبرم...گرددیبرنم گردد؟یقرار به وجودم برم شوم؟یم آرام

 خوانم؟یکه پشت سر هم م ییحرفها نیا شودیباطل نم هیبا گر...سجده...رکوع
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 ...شودیسنگ کف خانه مهرم م...دیاینفسم باال نم...نمینشیم

 ...چادر نمازم شودیکه رهام دوستش ندارد م یحجاب همان

 آرام شدم؟ نشدم؟...سه..دو .. کی...شمرمیم...کشمیدراز م نیزم يرو

 ""به من برگرده تیذهن نیسال آرامش بخواد با ا يو اند ستیمن با نماز آروم نشدم که بعد از ب""

حاال آرامش ...آوردم ياز ازن همه تزلزل به نماز رو...يمن از در به در...از او اطاعت کرده اما کندیام بفهمد چه؟ فکر مره اگر

 دارم؟

 !خواب مرا بردیم...شومیآرام م...بردیم خوابم

 نیکه ازآست یاب بود وقتانگار خو..چند ساعت نیانگار خواب بود تمام ا...کندیتمام بدنم درد م...است کیهوا تار شومیکه م داریب

 ..شده بودم زانیخدا آو

 ...رومیم دیو سف اهیس یبا همان ظاهر آشفته به کاف دارمیرا برم چمیسوئ

 ...ندارم ییجلوه تنها يبرا ییفقط جا...نه به خاطر عالقه او..نه به خاطر او...که رهام دوست دارد یهمان

 نجایاحوال خراب مرا به ا...يفکر یب...يکاریب...فهممیقهوه را نم يزهر...تلخند میتماما روزها..نوشمیتلخ م...اوردیم قهوه

 ..کشانده

چه بود ...آرامم کرد...حالم را جا آورد يبدجور زندیکه رهام ازش دم م ينماز نیهم...آهسته اعتراف کنم يبگذار با صدا...اما

 !سکون در وجودم ساکن شده دانمیماما خوب ..دانمیچه بود هم نم يبرا دانم؟یکه بود نم دانم؟ینم

تا فکر نکند  "گفتمیمن درست م " دیتا نگو میگوینم...آرامش استفاده کرده ام يکه از روش او برا میگوینم...میگویرهام نم به

به خدا  دیکشینم گریکه د یازاعصاب..یحس یاز ب...يدربه در ياز رو...است نیواقعا هم هم...آوردم يبه خاطر اجبار او به نماز رو

 !پناه بردم

 ...دهمیآرام جواب م...رهامم...شودیبلند م لمیموبا يصدا

 بله؟ -

 وقت شب نگار؟ نیا ؟یرونیب...ادیصدا م ؟یستیچرا خونه ن ؟؟ییکجا -

 ...بندمیرا م چشمانم

 ...سالم -

 ..جوابمو بده..سالم -

 ...یاره اومدم کاف -

 :کندیرا فوت م نفسش

 ؟یچ يتنها؟ برا -

 ؟یکاف انیم یچ يمعموال برا...تنها -
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 :دیگوینم يزیچ

 کجاست؟ نیراد -

 ..خسته بود...یکشت میرفته بود...دهیخواب -

 ...مانمیساکت م...ندارم یحرف

 ؟یحرف بزن شهیم...شده يزیچ هی کنمیحس م ؟یخوب...نگارم -

 مشتاقش کرده؟ ينرم شده؟ دور نقدریچرا ا او

 !رهام..یچیه..نشده یچیه -

 جانم؟ -

 کردمیم شیو صدا شدمیم رهیدر چشمانش خ یچرا وقت...همه فاصله نیداشتم؟ چرا حاال با ا دنشیشن يانتظار برا چقدر

 کرد؟یجوابم نم نگونهیا...

 :میگویحال م یب

 تفنن؟ يهزار بار از رو ای...از ته دل  کباری -

 ....خنددیم

 ...هزار بار از ته دل -

 چرا؟...کندینم رییاو تغ دیگویچه م يبرا غمای...رهام عوض شده است...رودیضعف م دلم

 دکتر؟ يایباهام م یبرگشت یوقت -

 ؟یدکتر؟ دکتر واسه چ -

 ...یتوام باش دیبا...وقت مشاوره گرفتم -

 ؟یچ يمشاوره برا -

 کار؟یمشاوره چ رنیم..تو يبرا..من  يبرا..حالمون يبرا..خودمون يبرا -

 م؟یخوایمشورت م يچه کار يما برا...رنیمشورت بگ رنیم -

 ...میحرف بزن شتریمسائل ب نیبهتره در مورد ا...يخوایکه م یبشم اون تونمیمن نم...ینگرفت يحرفامو جد نکهیمثل ا...رهام -

 :کندیرا فوت م نفسش

 ؟يدیرس جهینت نیچند روز به ا نیتو هم...نگار -

 ...چند روز نیتو هم..آره  -

 :دیگویم ریتاخ با

 ...میگردیفردا برم -

 !که چقدر دلتنگ آغوشش هستم داندیفقط خدا م...لرزدیم دلم
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 ساعت چند؟ -

 ؟يایفرودگاه م...میپنج بعد از ظهر پرواز دار -

 ..نه -

 !اوردینم میبه رو..اورمینم شیبه رو...خوردیجا م دانمیچه؟ م يبرا روم؟یچه نم يبرا

 رهام؟ يندار يکار -

 !خدافظ...نه....نه -

 کند؟یچه آرامم م..حرفها شوم نیآرامتر از ا خواهدیدلم م! کنمیجواب قطع م یب

*** 

 ..رومیمن به استقبالش م کردیفکر م...هه...امدین دنمیآمد و به د...آمد روزید

 ...دیبا..دیایب دارمیبه د دیبا..مرا تنها گذاشت او

 !تیلعنت به تو و درسها...روزهیف يوا روزه؟یف اینگار است  نیمنم ؟ ا نیا

مهر و چادر را در ..شومیهول م..کنمیقرض گرفته ام را مچاله م نییپا هیکه از همسا یچادر نماز گلگل عیسر...دیایزنگ م يصدا

 ...کنمیم یکمد مخف

 ...خودش..خودش آمده دانمیم...کنمیرا باز م در

 ...دیایم شیپا يصدا...گذارمیگاز م يو رو کنمیرا آب م يکتر...رومیبه آشپزخانه م..گذارمیرا باز م یچوب در

 !شده است بیو نگار عج يرهامم؟ برگشته ا يتو برگشته ا..ماندیم رهیدر نگاهم خ...رمیگیآتش م...رومیم رونیب

 ؟ ها؟ کندیهم که شده او مرا به آغوشش دعوت نم کباریچرا او؟ چرا ..رومیآغوشش نم به

 !شومینم کینزد...زنمیلبخند نم...شودیم کینزد..زندیم لبخند

 ...شومیمنقلب م..زندیصورتم کنار م يام را از رو يچتر...اوردیدستش را باال م...ستدیایم میبه رو رو

 !لشکر شکست خورده ام کی ییمن خود به تنها...ستیجنگ عادالنه ن نیا

 !شیلحظه از خنده ها کی دنید يبرا زدمیبال بال م لیچقدر آن اوا..زندیم لبخند

 :آرام ...دهدیرا حرکت م لبش

 ؟یخوب -

 خوب باشم؟ دیچه با ياصال برا..ستمیخوب ن نه

 ...منتظر بودم! دنمونید يایب نیراد يحداقل برا..من که نه يبرا کردمیفکر م -

 :خنددیم...میگوینم يزیو انتظار؟ چ رهام

 ؟یخوب...نگار -

 ...اره خوبم -
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 ...دهدیو درونم را تکان م زندیلبخند م بازهم

 روزهیاما ف...کندیام م وانهید دنیدر آغوش کش اقیاشت...دهدیبه خودش فشارم م...دستانش گاهیجا شودیکمرم م...اندازدیم دست

 ...ندارد تیها با سن من سنخ یبچگ نیا...خوددار باشم دیبا دیگویم..دیگویم

 !همه سکوت را ندارم نیخودم هم توقع ا..میگویاما نم... میبگو يزیمنتظرست چ..کندینگاهم م...بوسدیام را م یشانیپ

 :شودیم رهیدر چشمانم خ..دهدیفشارم م...دهدیم هیام تک یشانیاش را به پ یشانیپ

 ...به سرت اومده یبفهمم چ تونمیدرده که نم..درده هی نیا -

 ...غرورم خورد شده است یبه اندازه کاف..کنمینم هیگر..فشارمیهم م يلبم را رو..کنمیمثل کودك ها بغض م...ردیگیم بغضم

 !کنمینم هیگر

 !احساسم مانده باور کن يدر گلو..رمیگیپشت گردنش را چنگ م تنها

 :کندیآهسته زمزمه م...دهدیبا حرص فشارم م..شومیم وانهید...دهدیم فشارم

 ؟یکنیم کاریبا من چ يدار -

 ...با تو ندارم يمن کار -

 !خنده دار نزن يهه حرفا -

 اندازد؟یبازهم مرا مثل دم رفتن دست ب خواهدیم..کندیصورتم پخش م ينفس گرمش را پر فشار رو...میگوینم يزیچ

 ....قتیعم يگول نفسها من

 ...رهام...شومیداغ م....ماندیدر دهانم م حرف

 ...مرگ دلم يسکوت برا قهیدق کی

 ....اما مگر قدرتش را دارم..مشخص شود مانیدلها فیکه تکل ینتمامش کند تا زما...تمامش کند خواهدیدل م نیهم

و مرا همان نگار  یباش شهیکاش هم...زنمیوصل است چنگش م شیبه تارتارها میکه زندگ یسمانیمثل ر شود؟یم مگر

 ..یبخواه

 !تنش تنها گذاشتمرا با دوست داش! از خانه رفت و مرا با هزاران حس تنها گذاشت...از آن بوسه آرامش فرار کرد بعد

 !روبه روشدن با رهام را ندارم يچرا رو دانمینم...دنشیرفتم کانون به د...دمیرا د نیراد

 کند؟یچون و چرا از من سوء استفاده م یاطاعت ب نینکند بازهم به خاطر ا...اما ستیدر کار ن یخجالت

من  يرا هم برا ییروز جدا کیبوسه تحمل  نیا...دیزود عوض شد؟ چرا احساسش را ابراز کرد؟ چرا اصال مرا بوس نقدریا چرا

 ..کاش بفهمد...کندیسخت تر م

 !کنمینم يزار یالک گرید. که رهام دوباره برگشته حالم بهتر است  ياز روز...نکن اما میدعوا میگویم زیچ کی! جان من

 ..حالم وابسته به اوست اما میبگو خواهمینم! جان  خودم

 :کنمیو زمزمه م فتدایم نییخسته پا میها شانه
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 !اما واقعا حالم وابسته به اونه -

داد  یکم..مخالف باشم یکم خواهمیم..را متعادل کنم یعشق اشتباه و افراط نیا خواهمیم...با من مدارا کن! جان خودم

 !کنم ادیفر یکم..بزنم

که خودم  شومیم یحداقل کس! که رهام توقع دارد ستیبهتر از نگار نیو قطعا ا..خودم نباشم یکم خواهمیم! را باال ببرم میصدا

 !نه رهام خواهمیم

 شیمردانگ يکمتر برا. شو یکمتر احساس! کن يکمتر زار! ریکمتر بهانه بگ..من جان کمکم کن..را با او وا بکنم میسنگها دیبا

 .!مالش برو

داشته  تیر رفتار اشتباهم با تجاربم سنخهم سن خودم باشم، بگذا یبگذار کم.نگار باشم...زن باشم شیروبه رو یکم بگذار

 شود؟یم..باشد

 "نه" میبگو يبگذار شودیم ؟یهم وابستگ نیاز بند ا يراحتم بگذار شودیم

 !ام سوء استفاده کند یدرون ادیاز اعت خواهدیکه م یبگذار فغان کنم سر کس...بگذار کنمیم خواهش

 !ردیتا بگ رمیگیسراغ نم.تا بدهد دهمینم امیپ. تا بزند زنمیبه رهام زنگ نم..برمیکنج عزلتم پناه م دوباره

و مرتب دوباره در  زیرا تم میکفشها.کنمیم زشیتم..ستین لیاوا يو انکارد يزیوقت است که به تم یلیخانه خ...رمیگیم یدوش

 !کنمیو منظم م نمیچیلباسها را در کاور م.گذارمیکمد م

 !شودیصورتم م نتیهم ز یمختصر و کم شیرا صاف و آرا یروتخت

 !تخت يرو نمینشیم..شودیشل م میپاها...چدیپیاذان در کوچه م يصدا

 هه شد؟ینم دهیاذان از مسجد محل شن يچرا تا به امروز صدا.شومیم رهیبه خودم خ نهیآ در

 !کر..کر بودم! دمیشنیمن اما نم امدیم شهیهم..امدینگار خانوم صدا م رینخ

 !يو ناچار ياز سر در به در کباری..آزمون يبرا کباری.متحانا يبرا کباری خواندم،ینماز نم من

 ...زمیریچرا پا شل کردم؟ افکارم را بهم م نباریا خواهد؟یچرا دلم م نباریا

 خواهمیم! زورش بها دهم يبه حرفها گرید خواهمیمن نم! نشانده ام یحرف رهام را به کرس یعنیاگر بازهم نماز بخوانم  نه

 !خودم باش اما

 !مقابله کنم توانمیحداقل هنوز نم...دینفسش نه بگو يخواسته ها تواندبهیمنِ سست عنصر نم نیا!!! نچ

با چند کلمه  کنمیم یزندگ یواشکی! رمیگیآرامش م یواشکی.در کمد کنمیچادر نماز را گوله م یواشکی...خوانمینماز م یواشکی

 !یعرب

 !ستینگار آن نگار سابق ن نیچون ا خوانمینم گرید

 !جا چیه. بردیجا نم چیام که راه به ه یدرون يها يریخود درگ نیسامتم از ا یاهگ

 :ستیرهام ن..رودیم نیاز ب اقمیاشت کنمیرا که باز م جیمس... زنمیلبخند م...شودیبلند م لیموبا جیمس يصدا
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 ...غمامی؟یسالم خوب -

 ؟يا لهیپ نقدریچرا ا ؟یخواهیولوله چه م نهمهیا نیب گرید تو

 ن؟یداشت يکار! ممنون..سالم -

 !يجواب بد کردمیفکر نم -

 ..ام کالفه

 ن؟یداشت يکار -

 ؟يحوصلمو ندار -

 :دهمیجواب م ریتاخ با

 !دییچرا بفرما -

 !نیباهات حرف بزنم هم خوامیخوب؟ فقط م...نگار فکر کن من برادر رهام -

 :رمیگیآرام م یکم

 ؟یچه حرف -

دوست  نیبه خاطر هم...هیخوب یلیحس خ نیو ا..خوده خودمم یتو هست یوقت..دهیبهم دست م یآرامش خاص هی دنتیبا د -

کم  هی شهیحاال م! کنمیمضایقه نم یداشته باش يو باور کن اگر کار...کمکت کنم تونمیم ياگر مشورت بخوا! یدارم باهام باش

 خودت؟ یبش ؟ینرم بش

رابطه مان سالم باشد و من که خودم  خواهدیم ر؟یه من نرم است؟ انعطاف پذنرم شوم؟ خودم شوم؟ خود...زنمیلبخند م ناخداگاه

 از مشکالتم مشاورش باشم؟ ییخدا

 !من خودمم -

 !ایباهام راه ب -

 !ندارم یرابطه سالم باشه مخالفت نیمن خودمم اگر فقط قصد مشاوره و هم! هیحرفا چ نیا -

- J 

 !فرستدیلبخند را م هی عکس

 :دارم جیدوباره مس گردمیبه سالن که برم! نمیچیرا م زیو م کنمیدست و پا م یشام

 ...ما پیتو اک يایب یتونیم یاگه دوست داشته باش -

 ن؟یستین نایو رهام ا روزهیمگه با ف پتون؟یاک -

 !میدوران دانشکده باهم يما با بچه ها...نه بابا -

 :متعجبم

 ن؟یدانشگاه نبود هیمگه با رهام تو -
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 !میبه واسطه کار رهام باهم آشنا شد...نه بابا -

 !آهان -

- J 

 !ستییکال آدم خنده رو.فرستدیلبخند م بازهم

پژوهشسرا نروم اما با  گرید خواستمیم یراس.کنمیرا روشن م ونیبعد از مدت ها تلوز...میشویو ظرفها را م خورمیرا م میغذا

 !مینه بگو توانستمیاصرار کردند و من نم یلیخ..رفتنم موافقت نکردند

 !ستیخوب چه کنم؟ در ذاتم ن..میگوینه نم...یهمان مشکل درون بازهم

 !فتدیصفحه ب ينام رهامم رو خواهدیو چقدر دلم م! دهدینم امیپ غمای گرید

 !کنمیام را دوره م یمیقد یخارج يها لمیف..رومیبا لپتاب ور م..کندیهم حالم را خوش نم ونیتلوز

به من  هیچهره اش شب الیالرل دختر سر تیچقدر شخص کنمیو فکر م ستیجالب الیسر...آرو! نمیبیرا م دیجد يها الیسر

 !است

 !به رهام دارد یهم شباهت الیمرد سر وریدار است ما ته چهره ال خنده

 !گرداندباشد که حوصله رفته ام را بر یخدا کند کس.شودیزنگ در بلند م يرهام؟ صدا یتو شنل پوش...ردیگیام م خنده

 :دارمیرا برم یگوش

 ه؟یک -

 :دیاینم یجواب

 ه؟یک -

 :شنومیرا م مینروزهایا زهیعز يصدا ریتاخ با

 !منم نگار باز کن -

من ..رومینروم اما م نهیآ يرو به رو خواستمیم! کنمیباز و بسته م کباریرا  میموها! زنمیدر را م! رهامم آمده..گزمیرا م لبم

 !خوده خودم.خودمم

 !کُشَدیمرا م اقیدر راه پله ها اشت وسفمی...شده ام عقوبی..کشمیبو م! نشانمیبه لبم م یلب کمرنگ رژ

 !بار  نیاول يبرا..در را باز کنم رودیم ادمی

شب  میساعت نه و ن! را نداشتم دارتیساعت، توقع د نیدرا نجا،یامروز، ا!  میزندگ.میگشایم قیو در را با نفس عم زندیم زنگ

 ..است

 !شب

 !سالم -

 :زنمیم لبخند
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 !تو ایب..سالم -

 !تلخم حهیرا نیا وانهیمن د..سپارمیعطرش را به خاطر م يبو! شودیارام رد م روم،یم کنار

 !شنمینیم شیروبه رو! کندیم یتشکر کوتاه! اورمیم ییو چا رومیبه آشپزخانه م! شندینیمبل م يرو

 !چقدر..چقدر سوال يچرا؟ وا! کندیشد؟ نگاهم نم بهیغر میآن برا کیچرا ..دارم یبیعج حس

 !کنمیقهوه جوش را روشن م..رومیو به آشپزخانه م شومیبلند م! خواهدیدلم قهوه م! نوشدیرا آرام م شیچا

 !ستدیایپشت سرم م! دهمیبه کارم ادامه م..کنمیرا حس م حضورش

 !مـــرد یکه هست دانمیهنوز هم م من

 !ردیگیقلبم هم گر م..ردیگیپشت با دو دستش مچ هردو دستم را م از

 ؟يشویمصمم تر م زمیگریچه خبر شده رهام؟ چرا هر چه م..چسباندیرا بهم م خودش

 :دیگویگوشم م ریز

  خوره؟یبهت گفته بودم حالم از انتظار بهم م -

 ...میگوینم يزیچ

 ؟یچرا منتظرم گذاشت -

 :بندمیو چشمانم را کالفه م گذارمیم نتیکاب يرا رو وانیل..گردمیبرنم

 ...به اسم انتظار و توقع دارم یمنم حس! دنمید ایبار ب هیتو ..بار زنگ بزن هیتوام  رم؟یاز تو بگ یسراغ دیمن با شهیچرا هم -

 ؟یدلخواه من نباش نقدریا شودیم ؟يزیگردنم نر يرا رو تینفسها نقدریا شودیم...خنددیم

 !نجابت را ندارم نهمهیو ا یکینزد نهمهیمن طاقت ا. دستم به دامنت مرا از مهلکه آغوش رهام نجات بده! جان خودم

 :دیگویممکن م يصدا نیو با آهسته تر زندیرا از گوشم کنار م میصورتش موها با

 ؟یناراحت -

 :خوردیاما تکان نم کنمیتقال م.برو عقب نیتورا به جان راد...شودیم مومورم

 ؟یاصال از چ ؟یچ يه ناراحت بران -

 !شیچند شب پ! هیبه خاطر همون قض -

 !و منقلب شومیگرم م! رودیم یلیو یلیدلم ق فتمیکه م ادشی

 !نداشت تیاهم...نبود که ناراحتم کنه يزینه چ -

منِ خر  نیا! تو باور نکن رهامم ست؟یاصال شدن د؟یباش تیاهم یمن ب يتو وحرکاتت برا شودیمگر م..دهمیم رونیرا ب نفسم

 !کندیزر زر م ادیز

 :دهدیم فشارم

 نداشت؟ تیاهم -
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 ...نکن...نکن

 !نداشت! نه -

 چرا؟ ؟يخندیم نقدریچرا ا! گرداندیم برَم

 !یگیدروغ م -

 :اما مجبورم..میگویدروغ م...شومیم رهیخ شیچشمها در

 !گمینه دروغ نم -

 !خوردیاز دروغم جا م ایاز صراحت کالمم  دانمینم...شودیمحو م لبخندش

 :دیگویبا حرص م..ردیگیدستانم را م..دهدیام م هیاپن تک به

 شده؟ ی؟ تا قبل از رفتن که تمام فکر و ذکرت من بودم حاال چ یناراحت یازچ ؟يشد ينجوریچت شده؟ هان؟ چرا ا -

 لمیباب م یکنیم يهرکار يباشم؟ دوست دار تحت تسلطت شهیهم يدوست دار ؟یفکر و ذکرم باش شهیهم يدوست دار -

 ؟يخوایم نویتوا! نبود بازم بگم چشم لممیاگر م يبگم چشم؟ دوست دار یگیم یباشه و هرچ

 :دهدیتکانم م ناباورانه

 تو گوشت خونده هان؟ نارویا یکودوم احمق! نگونه يعوض شد...نگار..نگار -

باهام  يخواینگارو م نیرهام من خودمم اگر هم! ستیاحمقم ن! کرده حماقت نکرده مییکه راهنما یآره عوض شدم اما کس -

کار ..من درس خوندم ... ستین رزایو االن عهد قلقلک م ستمین زتویمن کن...کهنه بردار يرفتارا نیدست از ا! بمون

 !آزادم..کنمیم

 ياحمقانه بود که ترو جر ياعترافا نیعاشقتم و هم..مآره دوست دار! کنمیغلو نم...گمیدروغ نم! احترام بذار دمیمن و عقا به

 !کرد

من با ...هیکینزد نیهم یفراموش...نره ادتیاما  رهیشدنت دلم ضعف م کیو نزد دنتیهنوزم با د..دوست دارم از ته قلب هنوزم

 !شهیاما م...سخته! رمیگیم شیرو پ یو راه فراموش خرمیزجرشو به جون م يعذابم بد ياگر بخوا..آقا رمیخودمم درگ

 ...چشم شهینم یتو بگ یبه بعد هرچ نیرهام از ا! شهیبهتر حل م يمشکالتمون اونجور! رمیگیپس فردا وقت مشاوره م يبرا

 !نه شهیم یگاه

 ؟یفهمیم

 !گردمیو به سالن برم زمیریم وانیل يقهوه را تو..رومیکنار م..ندارد که بزند یحرف

 !اورمیمبارك نم يام به رو لرزدیام م یتنم از نطق طوالن..اندازمیپا م يو پارو نمینشیمبل م يرو

 :کنمیو نگاهش م گذارمیمبل م یدسته چوب يقهوه را رو! گذاردیرا کنارم م یرنگ یدسته دار مشک پاکت

 ه؟یچ نیا -
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 نگونهیطاقت ا.. ماوریاز دلش درب خواهدیچرا ناراحتش کردم؟ چرا؟ دلم م! کندیم دادیاز چهره اش ب ياست و دلخور ناراحت

 !که بشود دینبا..شودینم...را ندارم اما دنشید

 !آوردم شیاز ک -

 !کندیم یآرام خداحافظ رد،یگیکتش را دستش م..کنمیو نگاهش م گردمیبرم

 !شومیم نیته نش دیآرام آرام در نگار جد! شودیو رو م ریقلبم ز آرام

! فهمدیاما چه کنم که نم...زجر بکشد خواهمینم...دلخورش کنم خواهدیدلم نم... وجدانم ناراحت است ..زنمیپدر زنگ م به

 !فهمندینم

 !خوردیآخرمان در وجودم وول م ياز دلخور یاما باز شرم...ندارد  ییو معنا ستیام ن هیخجالت در روح...دهدیم جواب

که با  ستیته ته دلش چنان مهم ن! هو اصالتش را از دست داد تشیهو..کندیفکر نم یسنت دانمیم..شودیو قانع نم کنمیم قانعش

 !چه یعنی دترشیجد يها تیو حساس دیجد يدخالت ها نیا دانمیاما نم...که باشم و چه کنم

 تیاهم یاز مسائل ب یلیبه خ توانستمیکاش م! رساندیمرا به آرامش م نیو هم ستیدلخور ن گریاما د شودینم یراض آخر

 !شدیکاش م...باشم

 !!!گرددیو برنم رودیم...رودیو دلم غنج م کنمیبازش م..کنمیبازش م..ستیجعبه قرمز رنگ...کنمیرهام را باز م پاکت

 دهد؟یم یکارها چه معن نیا..لرزدیم تنم

 !سوزاندمیم..کندیگرمم نم ریآن لحظه دلپذ ادی! شومیگرم م! کندیم ییدرون جعبه خود نما یرنگ یمشک ریخواب حر لباس

 ست؟یچ يکارها برا نیمرده من؟ ا ستیچ قصدت

 !دارد ادبودی کیاز  شیب يمنظور یسوغات کی نیلباس خواب از همه مهمتر هم نیا

 ...کشمیو بو م کنمیلباس خواب را مشت م! حرف است ایدن کی نیا...ستین یسوغات یمشک ریتکه حر کیفقط  نیا

 :کنمیم زمزمه

 ...يخوایم! يخوایتر م یقانون...تر یرعش...تر يمنو جد یعنیحرف  ایدن هی نیتورو به خدا بگو که ا -

 !شودیمانع قبول کامل رهام م یفیبالتکل یحس لعنت نیو ا خوادیم منو

 ! شدیکاش دردم دو برابر نم... يتمام بود یدارم کاش تو همه چ یاگر مشکل حداقل

 !کندینم میرها دنشیپوش هوس

 !ستمیایم يقد نهیآ يروبه رو! زمیریرا دورم م میموها! کنمیرهام را تن م ریو حر اورمیرا درم لباسم

 ا؟؟؟یتو و ح..بس کن نگار ...هه شوم؟یرهام م يبرا نگونهیمن ا! رمیگیلبم را گاز م...دوزمینگارِ رهام چشم م به

 ...اورمیم درش

 ...یرهام لعنت نیجز فکر کردن به ا يکار چیه...يکاریجز ب يکار چیه..ندارم يکار! دهمیمبل لم م يرو دوباره

 پر از درد را سپر مردم کردم؟ نهیس نیچه ا يبرا ستادم؟یچگونه مقابله کردم؟ چگونه در مقابلش ا من
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 !رودیغنج م تیموها يدیسف يدلم برا!! را برداشتم نیدورب

 گریکه د يبا من و درونم چه کرده ا نیبب...شوندیعمر قربان صدقه من م کیو هرکدام آماج  نمیبیعکسهارا م یکی یکی

 !مجبورم در دل و در خفا به قربانت روم

 ...از نگار ییپرتره ها...سه تا عکس پشت سر هم از صورت خودم...رسمیم مانییعکس سه تا به

 ست؟یک يکارها برا نیا ست؟یقصدت چ...چدیپیدر ذهنم م غمای نام

 يرفتارها لیساعت است که هنوز دل کی!! خودم چشم دوخته ام ینشسته و به عکس تک نجایو من هنوز ا گذردیساعت م کی

 !فهممیرا نم غمای

 !باشد دهیمرا سه بار هم ند دیدر کل شا غمای! ستیهم باشد امکان وجودش ن ياگر عالقه ا...زنمیچپ نم یرا به کوچه عل خودم

 !کندیم جمیمسئله گ نیهم و

*** 

 !رومیم نیدم با ماشو خو کنمیدنبالم اما مخالفت م دیایب خواهدیم

 !شودیم دایمردم پ يمرکز مشاوره نشسته ام که قد رعنا یالب در

 ..رودینم نیکه نامش را عشق گذاشته ام از ب یزشیر نیا نمتیبیکه م یچرا هر زمان..چرا هر دفعه...هر بار  چرا

 تکرار مکرر عشق؟ یعنی نیا چرا؟

 !چقدر موفقم دانمیکنم اما نم میرا قا یلبخند لعنت نیا خواهمیم..شومیبلند م ناخداگاه

 ...سالم -

در  کیاتاقک تنگ چ کیدر  نکهیا...دلچسب است يتکنولوژ کی نیا!! سمت آسانسور میفتیحرف راه م یب...دهدیم سالم

 !يکننده ادکنلش در نگاهش گم شو وانهید يعشقت با بو کیچ

 !میشویم ادهیپ

 !میبنفشش نشسته ا یتک يمبل ها يرو یربع بعد درست مقابل خانم اشراق کی

 !پرسدیم يدیسواالت کل....زندیحرف م یبا رهام کم...کندیرا جا به جا م نکشیع...زندیم لبخند

 یامدن راض نجایا يکه هنوز از ته دل برا دهدینشان م نیو ا! شده شهیتر از هم يرهام جد! دهمیپاسخ م شیلبخندها به

 !ستین

 ...دیآذر شروع کن يخوب آقا -

 بگم؟ دیبا یچ -

 !بودنتونو نجایا لیدل -

 :کندینگاهم م محکم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ١٢٩ 

که نگار  یبیعج راتییجز تغ!! نمیبینم یمن مشکل..میحل کن دیرو با یمشکالت هیگفت که ..واال نگار گفت که وقت گرفته -

 !کرده

 :زندیلبخند م یاشراق

 ؟يچند لحظه تنهامون بذار شهینگار جان م -

 !دمیفهمیم...دمیشنیرا م شیحرفها خواستیمن دلم م...زنمیغر م...رومیم رونیب يو با دلخور دهمیتکان م سر

 !جدا نبود قرارمان

 !دمیشنیو م چسباندمینبود قطعا تا االن سرم را به در م نجایا یمنش اگر

 ..جهت یو ب خودیب...نمدانم چرا اضطراب گرفته ام...رومیراه م! شومیبلند م...نمینشیمبل م يرو

 !شمرمیکف مطب را م يعالف سنگها نجایکه رهام داخل است و من ا قستیچهل و پنج دق...اندازمیبه ساعت م ینگاه

 !نه شاد...نه دلخور..نه ناراحت است...نکرده صورتش يرییتغ چیه..شومیم قیبه چهره رهام دق!! شومیبلند م..شودیاتاق باز م در

 :دیگویآرام م...کشمیم یراحت نفس

 !برو تو -

 !شومیو داخل م زنمیم يدلبخن

 :کندیشروع م نمینشیکه م يهمان لحظه ا از

 ...نگار ستین یبیآدم عج ادمیز یگفتیکه م يزیبرعکس اون چ -

 !است؟ حداقل به او نگفته ام بیگفتم که عج یمن ک..کنمیم نگاهش

 :شودیم رهیدر چشمم خ چشم

 گفت؟ یرهام چ یدونیم! نگار  -

 :دهمیتکان م سر

 :زندیم لبخند

 "..هه!! لنگهیکارش م يجا هیزنا بازم  هیکه نگارم مثه بق دونستمیم...ستین بیع یب یزن چیه دونستمیم "گفت  -

 رمیگیتازه دارم بهش خو م! کنمیمتفاوتش م دمیکه د ییتازه دارم با زنها..کنمیتازه دارم قبولش م...رمشیپذیتازه دارم م " گفت

 "زیبه همه چ زنهیاما نگار داره گند م! نهیهم نمینه من، راد

 ...زنمیچه گند م يبرا...زندیم قلبم

 !کرده زینسخه هارو برات تجو نیا یک...ریبگ شیپ رویرو نیمن به تو نگفتم ا -

 :لرزدیم دلم

 ؟ يچه نسخه ا -

 ...که ازت سر زده يدیجد يرفتارا نیهم -
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 :شودیدر چشمانم جمع م اشک

 !از دوستام یکی -

 فقط...يتو هنوزم همون نگار! که زده رو از ذهنت پاك کن ییتمام حرفها -

 :دهدیخنده ادامه م با

 !یمونیاما تو هنوزم همون نگار م شهیتو مضره پاك م يکه برا يزیهر چ...میروت نصب کن روسیو یآنت هی میخوایفقط م -

 ...چکدیم اشکم

 !نگار جان چمیپینسخرو من از امروز برات م نیا! زبان ضعفه هیگر...نداره ییمعنا هیگر -

تجربه اطرافتون بها  یب يبه حرف آدما یچ يبرا دونمیمن نم..اشتباه يبوده رو یاشتباه هیدر واقع ..رینگ شیقبلو پ هیرو

 د؟یدیم

 چند بار مسئله ها حل شده که بار دوم باشه؟ يمقابله و دور با

 :اندازمیو شانه باال م نکمیرا پاك م اشکم

 !کمکم کنه تونهیم روزهیف کردمیمن فکر م -

 :خنددیم

 تونه؟ینم ینقش موثر داشته باشه و ک هی تیتو زنگ تونهیم یک یبفهم یتونیاماهنوز نم...و نه سالته دختر جان ستیتو ب -

 !دهدیسر تکان م يدیناام با

 !شومیام شرمنده م یخودم و بچگ از

 جواب درست داده؟ یدور شدن و مقابله ک ده؟یم یاصال چه معن...یکن ياز رهام دور ستیالزم ن گهید -

 !رهام به زنش اعتماد نداشت! نکن یرو ازش مخف يزیچ...باش شهیهم مثل

 :دیگویم آرام

 !رو سر درون متالطمش اورد ییبال نیبود که همچ شیدلشوره از دست دادن زن قبل يروز هیمرد خشک تو  نیهم -

هم اهل رفتن  شیزن قبل...یستیکه اهل رفتن ن دونهیو م کنهیدلخواه خودتو رهام بهت اعتماد م یبش یباش وقت مطمئن

 "بود ابانیخ ریهمش تقص..آنا اهل رفتن نبود "...حرف خودشه نیا....بود ابانیخ ریهمش تقص..نبود

 :خنددیم

 !چه برسه موندن..نبود یاون زن اصال اهل زندگ...غلط خودشه اتیهمش ذهن نیا -

 یاما زمان..به خواسته هاش بله بگو...کنارش باش...زینه با مقابله و پره...یروشنش کن دیبا!! ذهنش خاموش شده يادیز هامر

 شهیم شیرهام حرف خوش حال...اونم نه با دعوا و نزاع... هیمنطق ریحرفش غ يدیو د يبه عقلت رجوع کرد ینه که وقت یگیم

 !مرد حرف زد نیبا زبان زور با ا دیباکه  یبگ يدار يتو چه اصرار دونمیو نم

 !بگم دیبا کینکته کوچ هیاما ! رهیگیبه حجابت خورده م...نکن شیآرا گهیم...شیبشناس یهنوز نتونست تو
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 !يدیانجام م يکه تو دار هیکار قایدق نیباشه مقابله با اون مسخرست و ا دیخوب و مف یوقت رییرهام گفت تغ خوده

 !!خودت و خودشو خلوتت آراسته باش يفقط برا یتونیم...یمتعادل باش یتونیم

اعتماد از دست  يبرا یمدت یتونیم... یتونیم! توئه انیاز انجام عمل یکیمرحله کوچ هیفقط  نیا! که منظورمه ياون آراسته ا نه

 ...یاون باش يرفته رهام برا

 !بود که گذشته رهامو به بار آورد و آنارو از دست داد يبند و بار یو ب يجنبه آزاد نیهم و

 !در برابر تو يهمه اش محافظه کار نیو ا! از دستت بده خوادینم اون

نه اون به طور ناخداگاه ...ذات بد و خلق خراب ينه از رو..رهام نه از قصد...موضوع رو برات بشکافم نیا دیبا گمیجنبه د هی از

 !کنهیمکرر تو سوء استفاده م يو کوتاه اومدن ها یاز خوب

رفتار هاست که  نیبا تو داره و ا يبهش گفتم که چه رفتار میمستق یلیخ...واسطه براش باز کردم یبود که ب يمسئله ا نیا و

 !درون مغشوش تو داره يرو یثمرات

و من مطمئنم که رهام آدم ...تچون مثلِ همه بحثها مقابله و مخالفت نکرد اما به فکر فرو رف..رفتیپذ رویقض نیا کنمیم حس

 بشیغر بیو درون عج يخود خور نیا..اوردنین يبه رو نیا..نهیبیم یخودشو به راحت يها يبد یو حت هینیآدم واقع ب..سازشه

 !یتعادل خوب باش نیدر ع...یتنها خوب باش دیتو با...شهیتذا يها و خصلتها یژگیهمه و همه از و

 !آرامش گرفتم شیحرفها با

 !هم رهام آرام شد دیو شا...شدم آرام

 :ردیگیرا م میشوم که جلو نیسوار ماش خواهمیم

 !خونه من ایب -

 :میگویم شهیتر از هم میمال...لرزدیم دلم

 !خونه رمیممنونم م...نه  -

 ؟يدار يمگه کار ؟یبرا چ -

 :زندیم ادتیدروغ؟ دلم فر چرا

 !امیباشه پشت سر م...خوب..نه -

 !ردیبگ يدل مرا به باز خواهدیبخندد و م خواهدیم یعنی نیا...کندیرا کج م لبش

 !فرت و فرت یه..لرزدیدلم م...نمینشیرول م پشت

 !گذردیخوش م کنمیکه به تو فکر م یلحظات یعنی نیو ا..رسمیم کنمیاز آنچه فکرش را م زودتر

 !زدیریم يو دلم هر افتمیخودم م یگستاخ ادی کنمینگاهش م یوقت..خجالت که نه اما شیرو از

 !تنگ است نیراد يدلم برا...دیایتا ب ستمیایدر م دم
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 یب..دودیم دنمیبا د...و به در چشم دوخته ستادهیا اطیح يدر سرما نیراد! شومیحرف داخل م یو ب کندیحرف در را باز م یب

 !اندازدیحرف خودش را در بغلم م

  .!چقدر...تتنگ شده اس شیکه چقدر دلم برا کنمیوتازه حس م...دهمیم فشارش

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !زندیو حرف م زندیحرف م...زندیحرف م يچند روز دور نیبعد از ا شهیبر خالف هم نیراد..میرویم داخل

 :دیگویبا خنده م...ردیگیدستم را م یدر حرکت...دیایم نیرهام به اتاق راد! کنمیگوش م شیحوصله به حرفها با

 ..یزنیچقدر حرف م...نیبسه راد -

 !افتمیو من هم کنارش م ندینشیمبل م يرو! بردیمرا به حال م...ردیگیام م خنده

 ..گنگ به صورتش ذل زده ام...کندیم ادیرا ز ونیتلوز

 !بکشم و قربانش بروم شیته ر نیدست به ا خواهدیدلم م...خنددیرخش م مین

 ...کندیم نگاهم

 ه؟یچ -

 :گردانمیلبخند رو برم یب

 ...یچیه -

 !خنددیو با صدا م ردیگیرا م دستم

 ...نه شود؟یچه نخندم؟مردم پرو م ينخندم اما برا خواهدیم دلم

 :دیگویو آرام م اندازدیدستش را دور شانه ام م! شومیم رهیمفهوم در حال پخش خ یب لمیوبه ف خندمیم

 !شیشنویفقط م کباری یرو بگم که سال ییاز اون جمله ها یکی خوامیم -

 ...خندمیم

 :کنمینم نگاهش

 ...ومشنیم..بگو -

 :کنمینگاهش نم..کندینم نگاهم

 ...کردمیم دیکردم که نبا ياگر ناخواسته کار دیببخش -

 !دانستمیو من نم يدل نگار بود زیتو چقدر عز! دانستمیو من نم يتو چقدر خوب بود..ردیمیم دلم

و با لبخند  شومیم رهیخ ونیمن هم به تلوز..اندازمیشانه باال م...دوخته ونیهنوز هم چشم به صفحه تلوز...کنمیم نگاهش

 :میگویم
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 ...ارمیبه روت نم گهینداره د یبیع -

 :داردیبرم زیخ میرو...خندمیم...خواباندمیم یبا خشم قشنگ...مردانه يتک خنده ا...خنددیم

 ...يزبون درآورد -

 !بخندم خواستمیخدا که نم به

 ...تر یطانیش...دلخواهانه تر..باتریز..تر يجد...کندینگاهم م...دهدیم هیرا کنار صورتم تک آرنجش

 خوشت اومد؟ تیاز سوغات -

 :میگویم یبا لبخند کمرنگ...شومیم گرم

 !ممنون...قشنگ بود یلیخ -

 :کندیکج م سر

 ن؟یهم -

 :میگویدرمانده در دل م...حضورش ياز گرما کنمینفسم را فوت م...کنمیم نگاهش

 !بود خبرینگار تلخ از تو ب نیو ا يبود نیریتو چقدر ش..دانستمیو من نم يدار طنتیچقدر ش تو

 :اندازمیباال م شانه

 بگم؟ یچ دیبا گهید -

 ...یبگ دینبا -

 ؟یفهمیم..ستیمن احساسم دست خودم ن...را تمام کن يباز نیتورا به خدا ا میبگو...بزنمش کنار خواهمیم

 ..زنمینم...میگوینم اما

مرا  نقدریکاش ا..زدیریصورتم م ينفسش را رو...دوزدیرخم چشم م میبه ن...شومیم رهیخ ونیبه تلوز...گردانمیرا برم صورتم

 !ینکن یلیمرا ل نقدریا.. وانهید

 ....هنوز کنمینگاهش نم...ترکدیقلبم م...گذاردیگونه ام م ياش را رو ینیب

به همه ...رشییبه تغ...اش یبه خوب..به نرمش رهام..خندمیاما م ستیخنده دار ن! بوسدیگونه ام را م! ردیگیرا در دستش م دستم

 !خندمیم زیچ

 :کندیآرام زمزمه م..بنددیرا م چشمانش

 ...میکنیگره و باز م نیباهم ا...میکنیرو رفع م يگرفتار نیباهم ا..میکنیتمومش م -

 !انهی فهمدینگاهم را م یرنگ قدردان دانمینم..کنمیم نگاهش

 :خنددیم

 !ستین یمشکل..حرف نزن...ریگخودتو ب يباشه جلو -

 ...خندمیم
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 :شنومیرا م شینفسها... نمشیبیاما نم...گذاردیرا کنار سرم م سرش

 !ذارمینم گهید...ذارمینم گهیمن د.....یپسم بزن يتو بخوا -

مرا به حکم  گریخوشحالم که د..خوشحالم ایدن کی یعنی نیو ا...دهمیدستش را فشار م..چکدیقطره اشک م..بندمیرا م چشمانم

 ...یزنیدار نم تیخودخواه

 :میگویآرام م...بوسمیرا م گردنش

 !یکه هست یمرس -

حال همه ما  ییبایبقول خسرو شک...حالم خوب است! شودیتر م زیو عز زیمن عز يو رهام هرروز برا گذرندیم گذرند،یها م روز

 ....تو باور کن نباریاما ا! خوب است

 !برمیلذت م یگرم زندگ يخوب است و چقدر از گرما زیهمه چ...گذردیخوب م مانیها روز

 !آبدارشم يتکه ها نیا وانهیو من د... نم نم ...کندیرا باز م يجد يکم کم سر صحبتها رهام

کرده  ریتغ...که من دوست دارم يرییتغ...کرده است رییتغ ییو رهام به طور معجزه آسا میکنیهم به دکتر مراجعه م هنوز

 !که دوست دارد يرییتغ...ام

 !کنمیرا م شیتر دل به من بسته و من هم زود به زود هوا بیو غر بیهم عج نیراد

آرام  ينصفه شبها يمرا برا گرید نکهیا...دوارترمیدلم را لرزاند ام شییکه لباس خواب اهدا یآن شب به بعد ، از همان شب از

 !خواهدینم

 ...کندیم وانهیحس مرا د نیو ا خواهدیبازگشت م یب يشبها يبرا مرا

 ....میخوریدر خانه من م ییدنبالش و اکثرا نهار ها را دوتا رومیو بعد از برگشت به کانون م...رومیهم به پژوهشسرا م هنوزم

 ....مینینشیوداع با زمستان در تراس م يدلچسب برا يو اکثرا در سرما دیایغروب ها دنبالش م رهام

 !شومیآغوش او گرم م يرهام گرم است و من از گرما...يرهام چا...خورمیقهوه م من

 !کندینم یتداع میرا برا يحس بد شیها امیپ...ردیگیجواب نم...دهدیم سجیم غمای

 دزدتشانیم یکه دزدک يا رهیخ ينگاه ها نیا فهممیو هنوز هم نم...کندینگاهم م ادیدر جمع ها ز...فهممیرا هنوز نم قصدش

 چه؟ یعنی

رفتارش  يبرا یموجه لیدل چیدر واقع ه...رفتارش يبرا یلیدل چیه! کنمیو ابعاد مختلفش فکر م هیقض نیشبها به ا شتریب واقعا

 !کنمینم دایپ

 !که باشد شودینم...عالقه باشد تواندینم

 يها يباز نیجالب است و دوست دارم که بخوانمشان و از ا جشیمس يمتنها...که فکرم را به خودش مشغول کرده خالصه

 !دیایجواب خوشم م یب
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که  نیهم..کنمیحساب شده تر رفتار م گرید نکهیا! برمیلذت هم م یراستش را بخواه...خودم و رفتارم هم شگفت زده ام از

 ...است بیخودم و احساسم عج يبرا کنمیرا م تیبوسه بر گونه زبرش هم فکر موقع کی يبرا

 !داشته باشد يادگاریکه از من  خواستیمن اما دلم م کردیقبول نم!! دمیخر یکوچک هیهد یخانم اشراق يبرا روزید یراست

زمستان آورد عشقم را ...آمد و عشق هم آورد زییپا نکهیاز ا...کنمیفصل سرد فکر م نیبه عاشقانه ا...میتراس نشسته ا در

 ...مسجل کرد

 ؟!اوردیب یچه ارمغان میبرا خواهدیم بهار

 :ردیگیفنجان را باال م...کنمینگاهش م...ردیگیقهوه ام را از دستم م رهام

 ...کم هی -

اما  دانمیم..سخت است شیبرا دانمیم...ردیتا اجازه بگ اندازدیخودش را به زحمت م گریاو هم د...عادت کرده است...خندمیم

 !کندیم یسع

 ....کندیکم م یصندل کیفاصلمان را ! دارمیرا برم شییمن هم چا! بودن ها کینزد نیاز ا برمیو چقدر لذت م...خوردیم

 ...بزرگ کرده نقدریعظمت رهام است که مرا ا نیو ا...روشن چشم دوخته ام زیر يشب و چراغ ها به

 ...!زن کندیم...کندیمرد مرا کامل م نیا

 ...دنیها کش هیتو را به ر يهوا شترینفس ب کی... تر به تو نشستن کینزد یصندل کی...قدم سمت تو برداشتن کی

 )انیمرکب...(حضور توست يلحظه ها نیکوچک تر یخوشبخت

 !دوست داشتن دو طرفه کی...ياپایمعامله پا کی...دارمیرا برم يشد من قدم بعد کینزد یصندل کی او

 !گذارمیقلبم م يرو رمیگیرا م دستش

 :کنمیآرام زمزمه م! کندیم نگاهم

 ...خوبه یلیحالم خ -

 ....خنددیم

 !گذارمیقلبش م يمن هم دستم را رو...دهمیم هیسرم را به شانه اش تک....کشدیرا م دستم

و به  گذارمینفسم م يپا رو! آغوشم نیبدجور خواهان ا...خواهدیاما بدجور دلم م...دیایخوشش نم نمیبنش شیپا يکه رو نیا از

 !کنمیدستانش قناعت م يگرما

 :دیگویم آرام

 !حاله منم خوبه...بعد از سالها -

 من است که حالت خوب است؟ ياز هوا..رودینج مغ دلم

 :کنمیم نگاهش

 !داینمونده به ع شتریهفته ب هی د؟یخر میفردا بر يایم -
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 !رمیبگ یمرخص تونمیفردا م نمیبب -

 : مالمیرا به شانه اش م سرم

 !چه سرده....يریکن بگ یسع -

 ...مالدیرا م کمرم

 !يخوریسرما م...تو میپاشو بر -

 ....نه هوا خوبه -

 مسافرت؟ يایبا ما م دیع -

 :کنمیم نگاهش

 ...آقا کننیموقعها سوال نم میا -

 کنم؟ کاریچ قایمن دق..یشکل نینگم ا...یکنیم لیتحم یگیم ایبابا گفتم االن بگم ب يا -

 :خندمیم

 !ه باشمتنها خون ایبابام  شیبرم پ ایمثه هر سال  دیبا امیمن اگه با تو ن...آخه خوب...نه -

 :دهدیم فشارم

 !يایب دیخوب با -

 حاال؟ میکجا بر -

 چطوره؟ رازیش -

 !حالم خوش..یدلم رنگ...ستیباشد رهام که کنارم باشد آسمان آب خواهدیهرکجا م...اندازمیباال م شانه

 !تاحاالم نرفتم...آره دوست دارم -

 :کنمینفسم را فوت م...دیگوینم يزیچ

 ... میپاشو بر..سرده يجد يجد -

 !شومیدر آغوشش جا م... کشمیکاپشنش را م...بلند شدن لمس آغوشش بعد از سه روز است نیقصدم از ا...میشویم بلند

 ...بوسمیگردنش را م یدوست دارد وقت...دوست دارد! دیایاز چه خوشش نم دیایاز چه خوشش م دانمیم گرید

 :میگویگوشش م ریز

 ...وقتا دو تا قلب دارم یگاه -

 ...دهدیفشارم م! از خنده لرزدیم تنش

 ...قلب توئه نمیسمت راست س کنمیبغلت م یوقت -

 :زنمیم شیبه بازو یو مشت کنمیبا حرص خنده ام را مهار م...شومیازش جدا م...خنددیم بازهم

 ..مسخره...به احساسات من نخندا...يآها -
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 ...کشدیدوباره مرا به آغوش م يشتریبا خنده ب...دیگوینم يزیچ

 !يا وونهید...به خدا  يا وونهید -

همانطور که به تولد و ...حرفها نداشت و حاال هم ندارد نیو نوروز و ا لیبه زمان سال تحو یوقت عالقه خاص چیه رهام

 !ستیشدن معتقد ن زیسورپرا

بروم و  رازیبه ش خواهمیبار م نیاول يمن برا...و بعد از آن...میدوستان رهام برو دنیبه د ییسال سه تا لیاست بعد از تحو قرار

 !سفرها فرق دارد نیبا همه ا رازیش نیا

در مقابلشان حاضر شوم  دیچگونه با دانمینم! نمیرا بب گرددیسال برم لیتحو يکه برا یروشنک یحت..مادر و پدر رهام خواهمیم

 !شودیم یدر درونم خال يزیچ افتمیآن لحظات م ادیاما هر وقت 

 !زنمیم دید نیرنگ سفره هفت س يا روزهیف نهیخودم را در آ...رمیگیرهام را م دست

 !کنمینم اهشانیوقت س چیه گریکه د یو چشمان...تر میرژگونه مال... میلبها يرو یمیمال يآجر رژ

 !برمیلذت م ریدلپذ یهماهنگ نیو چقدر از ا! لباسم را با رهام ست کرده ام...باترمیز نگونهیا کنمیچقدر حس م و

 !قرار ندارد خالصه...ندینشیم یکم..رودیراه م یرهام کم...کندیم يدرون تنگ باز یبا ماه نیراد

 !کنمینگاه م میروزها نیا زیلبخند مطمئن به دو عز کیاما آرام نشسته و با  من

 ..ستمیایرهام م يرو روبه

 ؟يکالفه ا نقدریچرا ا هیچ -

 !ستین يزیچ..یچیه -

 يبا هر حرکت برس دستم را هم رو...کشمیرا برس م شیو موها اورمیبرس را از اتاق م...کنمیلباسش را مرتب م...زنمیم لبخند

 !دهمیتاب م شیمو

 !را دوست دارم شیمدل مردانه موها چقدر

 :اوردیرا در م پسمیحرف کل یب...کندینگاهم م...کنمیم نگاهش

 !دوست دارم شتریب ينجورریا -

 ! يهرجور که تو دوست دار...زنمیم لبخند

آغوش هاست  نیاز آخر نیا نکهیو کاش باور ا""""...رمیگیم يو در آغوشش جا کشدیبرگردم که مچ دستم را م خواهمیم

 """"!دشوار نبود نقدریا میبرا

احساس  کی ياش را برا يقرار یبار ب نیاول يبرا...میشویم میپشت ستون قا...شده رهیکه به ما خ اندازدیم نیبه راد ینگاه

 !نمیبیخوب م

 ...شودیم لیسال هم تحو شومیداغ که م...شکندیفاصله را م خودش

 ...اذان تمام نشود يبایز يصدا نیخوب و ا يلحظه ها نیا خواهدیچقدر دلم م و
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 !کوبدیکه شمارش معکوس باهم بودنمان را در سرم م ییاز لحظه ها زارمیچقدر ب یعنی نیا و

 :کندیمحبت نگاهم م با

 !سال نو مبارك -

 :میگویلبخند م با

 !!!تو یعنیسال نو  -

 ...نمیبیشماره را م! کشدیم رونیمرا از خلسه چشمان رهام ب لمیزنگ موبا يصدا

 نیرهام کنار راد...زندیمن زنگ م لیترس به موبا یپروا و ب یب نقدریچه ا يبرا...میمن و رهام کنار هم داندیاو م..غماستی

 :دهمیا جواب مام ترسمیم...بوسندیرا م گریهمد..رودیم

 د؟ییبفرما -

 :دیاینم یجواب

 بله؟ -

 ...مبارك دتیع -

 !شمام مبارك يسال نو...ممنونم ...سالم -

 :دیگویم ریها تاخ ونیلیم با

 ؟ییتنها گذره؟یخوش م -

 نداند که با رهامم؟ شودیم مگر

 !نه خونه رهامم -

 ن؟یایطرفا نم نیا...آهان -

 ...رهام خبرداره...دونمینم -

 :دیایرهام در م يصدا...سکوت بازهم

 ه؟یک...نگار -

 : م؟یبگو چه

 ...روزستیف -

 :ردیگیحرصم م..خنددیم غمای

 ن؟یندار يکار -

 :دیگویبا خنده م بازهم

 منم؟ یچرا نگفت -

 :شومیم يکفر
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 !دیرهام زنگ نزد لیکه شما به موبا یلیبه همون دل -

 :دیگویم يمصمم و جد يصدا با

 !ترسمیمن از رهام نم...نگار -

 ...برو بابا -

 !خودم دردسر شود يبرا ترسمیم..میبه رهام بگو دیبا! کنمیرا قطع م یگوش

اما ...مالدیبچه گربه خودش را به من م کیو اوهم مثل ...کنمیبغلش م...بوسمیرا م نیراد...اورمیبه رهام پناه م یلبخند ساختگ با

 ...کشمیدست به سر و گوشش م مادر مضطرب کیمن همچنان مثل 

 !افتدیو قلب من است که از کار م دهدیم...دهدیرا به دستم م یجعبه کوچک مخمل رهام

 ست؟یدر دلش چ یشمی نیجعبه مخمل نیخرم که ندانم قرار است چه بکند؟ مگر خرم که ندانم ا مگر

 ...گذارمیهم م يرو یرا طوالن چشمانم

 ...نگارم رشیبگ -

 .!ردیمیدلم م...نگارم...نگارم

 کی شودیبا تو نم! مرد"..خندمیخودم هم م...کندیم دیکه خنده اش را تشد زندیم شیبه پا يرهام ضربه ا...خنددیم نیراد

 "عاشقانه آرام داشت

 یسادگ نیاست و ا کیش...کندیم ییساده تر در جعبه خود نما نینگ فیرد کی ای....حلقه ساده کی...کنمیرا باز م درش

 !کرده لترشیشک

 !کنمیو نگاهش م رمیگیدستانم را عقب م! کنمیرا آرام در دست م حلقه

 شهیهمانند همه رمان ها دارم اما رهام هم...دستم دنیو عاشقانه مثل بوس کیصحنه رمانت کیتوقع ...ردیگیدستم را م رهام

 !متفاوت است

 !او هم ست مردانه حلقه را دست کرده...اندازمیبه دست چپش م يتر قینگاه دق...دهدیو فشار م گذاردیرانش م يرا رو دستم

 میچقدر برا میداد بزنم و بگو شودیچقدر دوستت دارم؟ م میداد بزنم و بگو شودیم شود؟یم...بزنم ادیفر یاز خوش خواهمیم

 ؟يزیعز

 !دودیبه سمت اتاقش م دادیبا خنده و داد و ب نیراد..شومیآغوشش پنهان م در

 :وسمبیرا م گردنش

 ؟یهست یمن چ يتو برا -

 """""........مانده به آخر باشد یکیحداقل ! بار نباشد نیآخر نیو کاش ا"""""""...دهدیم فشارم

 .مینینشیم نیماش در
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و با  کنمیرا به من بدهد که مقابله م یگوش خواهدیرهام م...شنومیخط م يرا از آنسو شیصدا...کندیبا مادرش صحبت م رهام

 :میگویخنده م

 !کشمیخجالت م...تورو خدا رهام -

 !کنمیاطراف نگاه م به

 !میبرو غمایبه خانه  میخواهیمفهمم که م کنمیرا که دنبال م ریمس

 ..ردیگیام م غصه

 حاال؟ مینر شهینم...رهام -

 !جمعن غمایهمه بچه ها هر سال خونه  ؟یچ یعنی -

 !اش در روم رهیخ ينگاه ها ریاز ز توانمیراحت تر م میستیتنها ن یوقت شودیآرام تر م دلم

 !را که داد در هوا بود شیدیرهام ع..خوشحال است يادیز نیراد

 !ردیگیکنارم دستم را م نیو راد کنمیحلقه م شیدستم را دور بازو! است نیلبالب از ماش غمایو دم خانه  میشویم ادهیپ

 !سوزدیم دلم...اما فتادهین یاتفاق! ردیگیتمام وجودم را در برم دلشوره

 !در چشمم شودیاول نگاهش خوار م کیاز همان سالم عل...دیایبه سمتمان م عیسر غمای میشویدر که وارد م از

لبخند  غمای...دهدیو رهام هم با مردها دست م رودیبه سمت دوستانش م نیراد...کندیرا بغل م نیراد...دهدیرهام دست م با

 :دیگویو آرام م زندیرا از صورتش کنار م شیموها...زندیم یآرام

 ؟یخوب -

 !يدآلشوبه ا نیداد بزنم که تو خودت مسبب ا...سرش داد بزنم  خواهدیم دلم

 !میاز آن ما مهمان خانه اش هست ریغ..که جوابش را بدهم کندیاما خوب ادب حکم م...میگوینم يزیچ

 ..ممنونم -

 !نتمانیوقت نب کیدنبال رهامم که  یدر شلوغ...کندیام م یعصب...کشدیکه مانتوام را م شومیاز کنارش رد م عیسر

 :کشمیدر هم م ابرو

 هان؟ يخوایم یاز من چ ؟یکنیم کاریچ -

 ...خوامینم يزیمن از تو چ...آروم...آروم باش -

 !پس دست از سرم بردارد -

حاال ازت ..گفتم کیآره؟ فقط زنگ زدم سال نورو بهت تبر کنم؟یم تتیمن اذ... نیخودت بب...باهات ندارم نگار يمن که کار -

 ؟یکنیبزرگ م زویهمه چ نقدریتو چرا ا...یخوب دمیپرس

 !نده ریبه من گ نقدریپس ا...بزرگ هست...غمایآقا  ستمیمن خر ن -

 :دیگویبلند م...گردمیبرم
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 !کردمیکارو م نیهم تونستمیاگه م -

 !باشند دهیرا شن شیصدا يادیز يعده ا کنمیفکر نم یآهنگ و شلوغ يبا آن صدا...تند و تند  زندیم قلبم

 !نمینشیو کنارش م زندیلبخند م...برمیرهامم پناه م به

 ...دهمیم هیمبل تک یرا به پشت سرم

 شده؟ يزیچ -

 !خوده خوده آرامش است تیتو صدا..ستین يزیچ گرید..نه...نه

 :زنمیلبخند م...کنمیم نگاهش

 !نه..زمینه عز -

 ...باش یکم اجتماع هی..تو جمع يریچرا نم -

 !داغم و سردرگم غمای يهنوز از حرفها یوقت...رمیکه گرم بگ خواهدیاز من م یبد موقع چه

 ...شناسمیرو نم یکس..آخه -

 !دارند یکه بچه کوچک میرویم يبه سمت زن و مرد...ردیگیرا م دستم

 !شودیزن هم بلند م کندیم یرهام که مرا معرف..دهدیدست م...شودیرهام بلند م يبرا مرد

در دو طرف  یقیعم يچال ها خنددیبرآمده و هر وقت م یشکمش کم...تپل مپل و با نمک است...نرگس است اسمش

 !شودیم انیصورتش نما

 !دهدیبه شوهر بخت برگشته اش پاسش م یو نرگس کالفه ه کندیم هیگر بچه

 !برمیم ادیرا از  شیپ يو اضطراب لحظه ا ردیگیام م خنده

 !که در راه دارند ياز بچه ا یحت...از ازدواجش...با شوهرش شییاز خودش از آشنا...زندیحرف م...نمینشیم کنارش

که  دهدیسرعت کالم نشان م نیلهجه و ا نیتازه ا...فهممیرا نم شیاز حرفها يریکه تعداد کث يجور..زندیتند حرف م یلیخ

 !اهل شمال کشور است

 ...زندیم یعامدانه لبخند آرام دنمیو با د کندینگاهم م یلعنت يغمای نیدوباره ا...با خنده چرخانمیسرم

 !زندیدر نگاهش موج م یبیخواهش عج..حرفها اما نیالتماس و ا میبگو خواهمینم..دارد یبیحالت عج چشمانش

 !دهمینرگس گوش م يبه صحبت ها شیو با تشو رمیگیم نگاه

 !زمیاش بر یصمع رهیرا در دا یکردم تمام زندگ دایپ دنیشن يبرا یکه تا گوش...مثل او باشم یآدم توامیوقت نم چیه من

 !نشان دهنده آنرمال بودن من است نیا دیاز خودم بزنم و شا یحرف توانمینم

با اطرافم برخورد  ادیز نکهیبه خاطر ا دیو شا! ستیارتباط و تعامل اجتماع يعدم برقرار یهم نوع نیا..گرید توانمینم...خوب اما

 !رفتارشان را هم هضم کنم توانمیندارم نم

 !چرخانمیو چشم م کشمیم ینفس راحت...تا بچه اش را عوض کند رودیم یو به اتاق کندیم یعذر خواه نرگس
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 !اندازدیمرا به خنده م نیو هم کندیبچه ها وساطت م يدعوا نیتنها ب کندینم يباز نیراد

 ست؟یک گرید نیا

 ...گردمیرهام م دنبال

 ؟یدنبال رهام -

 :گردمیو برم گذارمیهم م يچشمانم را کالفه رو..کنمیرا فوت م نفسم

 ...بله دنبال رهامم -

 ...کشدیلباسم را م نیآست نباریدور شوم که ا خواهمیم...شومیم بلند

 !ولم کن -

 ؟یکنیرفتار م یمدل نیچرا ا..باهات حرف بزنم خوامیبا من؟ بابا من فقط م یکنیم ينجوریچرا ا...نگار -

 !که بخواد زده بشه ستین یاصال حرف...حرف بزنم خوامیمن نم -

 :دیگویم یمیلحن مال با

 ؟يدیجواب نم جامویچرا مس -

 ؟یهست يرهام کدام گور..کالفه..ام کالفه

 رهام کوش؟ -

 !به من جواب بده...ییراینشسته تو پذ -

 !دوزمیدر چشمم م چشم

 ؟يدیفهم..مزاحمتارو به رهام بگم نیا رمیدارم م...به رهام بگم رمیدارم م -

 :زنمیپسش م عیکه سر ردیگیرا م دستم

 ...به من دست نزن -

 !کنمینگار خواهش م -

 ؟یترسیم یترسیتو که از رهام نم -

 ...دنِیمن از ند...ترسمینه من از رهام نم -

 ...دهدیادامه نم گرید

 !ادامه بده...بگو هیچ -

 :کندیشلوارش م بیدست در ج کالفه

مثه تو عکس العمل نشون  یچکیه...رنیگیاز هم مشورت م.. زننیهمه آدم باهم حرف م نیا ه؟یچ يبرا ایلوس باز نینگار ا -

 !دهینم

 !شهینم رهیمثه تو به زن دوسش خ چکسیه...اما  کننیهمه آدم بهم نگاه م نیا -
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 :اندازدیم نییرا پا سرش

 !ستیدست خودم ن....دیببخش..خوب -

 ...به رهام بگم دیبا...ستیدست منم ن -

 :شودیبروم که باز مانعم م خواهمیم

 !يبچه ا یلیخ! تمومش کن...نگار کنمیخواهش م -

 !برم به بزرگترم بگم خوامیحاالم م.. دونمیم...من بچم -

 !ستیحواسش به ما ن یجز دو سه نفر کس..اندازمیم یبه دور وبر نگاه...بردیرا باال م شیصدا

 ؟یکنیم يبا من باز نقدریچرا ا...یبس کن لعنت -

 :ردیگیام م خنده

 !يجهت سرگرم کرد یخود و ب یکودومه؟ تو خودت خودتو ب ي؟ باز يباز..هه -

 ...نگار -

 :دهدیادامه م کالفه

 !جواب بده دمیم جیبهت مس یقتحداقل و...جلو راهت نباشم اما کنمیم یسع گهید... گهید...کنمینگاهت نم گهید..باشه -

 ه؟یادیز توقع

 !به رهام بگم دیندونستنه که با نیو به خاطر هم! فهممیکاراتو نم نیا لیدل کنمیهرچقدر فکر م...هه -

 :زندیم داد

 ..به خدا ينامرد یلیخ -

 ...دیایکه ب کنمیاز همان دور اشاره م..ابمیرهام را م...شومیازش دور م اندازمیبه اطراف نگاه م عیسر

 :دیایو به سمتم م گذاردیبشقاب م يرا تو بیس

 ...جانم -

 ...لرزدیم تنم

 تو اتاق؟ يایلحظه م هی -

 شده؟ یچ -

 ...ایلحظه ب هی -

دلسنگ بودن  یاما کم نمیبیرا م شیواقعا التماس چشمها نباریا.میشویکه رد م غمایاز کنار ...میرویم غمایهم به سمت اتاق  با

 !هم خوب است

 ...کنمیپا و اون پا م نیا....ستمیایم شیبه رو رو

 شده نگار؟؟؟ یچ -
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 :کنمیم نگاهش

 !رهام...یدونیم -

 ...!بگو..دونمینه نم -

 :کشمیم یقیعم نفس

 !دهیچند وقته به من اس ام اس م هی غمای -

با لحن ..شده است رهیتنها به دستانم خ..چیه.نه ناراحت...ستینه عصبان...نمیتا عکس العملش را بب...کنمینگاهش م عیسر

 :دیگویم یبیغر

 گه؟یم یچ -

 ...یول..پرسهیاوقات حالمو م یگاه! گهیم کیسال نورو تبر...دهیمثال متن م...در واقع..یچیه -

 :کندیم نگاهم

 ن؟یهم -

 گم؟یدرست نم....بده جینداره به من مس یندارما اما خوب لزوم يحس بد!! من...اره اما -

 :رمیگیرا م شیکوتاه ومختصر برود که بازو نگونهیهم خواهدیم...برود خواهدیم..زندینم یحرف...دهدیتکان م سر

 ؟يناراحت شد...رهام -

 :کندیم نگاهم

 خوشحال باشم؟ -

 !فهممشینم! دونمینم غماروی يرفتارا لیمن واقعا دل...من ...کردم بهت گفتم یکار درست کنمیفکر م..اما دیببخش -

 :دهدیان متک سر

 !زنمیباهاش حرف م! جوابشو نده...نباش ریگیپ گهیتو د...نداره یبیع -

 :کشمیدوباره دستش را م...دهمیتکان م سر

 ...وقت باهاش هی یدعوا نکن -

 من بچم؟ -

 ...نه خوب -

 ..میبر ایب...خوب نداره -

 !!ستیچاك و داد کش ن نهیو س دهدیمرا زجر نم يخود یب..دهدیاما بروز نم..ستیعصبان فهممیتازه م...نه

اش است که مرا  یآرامش درون نیو ا زندیلبخند م میرسیبه دوستانش م یوقت...رمیگیو دستش را م رسانمیرا بهش م خودم

 !خود کرده وانهید
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را دست  فمیک..میشویبلند م..دهدیرفتن سر م يربع بعد ندا کی..زندینم یحرف غمایرهام با  شومیهر چه منتظر م..مینینشیم یکم

 !گرمیو کت تک اسپرت رهام را هم دست د رمیگیم

 :دهدیدست م یغرض و نگاه خالف چیه یرهام ب...دیایسمتمان م غمای..رمیگیرا م نیراد دست

 !دستت درد نکنه..میبر گهیما د..جان غمای یداشته باش یسال خوب شاالیا -

 :کندینگاهم م غمای

 ...یمونیزود؟ تو که هر سال شام م نقدریچرا ا -

 :زندیم یلبخند الک رهام

 !خانومم باهامه... امسال فرق داره  -

 ...اندازدیو ابرو باال م زندیم یهم لبخند الک غمای...زدیریم قلبم

 ...شودیپاك نم شانیلبخند مسخره از لبها نیو ا کنندیبهم نگاه م زیدو نر ببر ت مثل

 :دهدیسر تکان م غمای.. ردیگیدستم را م...تا کفشم را بپوشم ستدیایم رهام

 ...نگار خانوم يدیزحمت کش -

 ...میشویحرف با رهام از در خارج م یو ب دهمیتکان م سر

 ...شودیسکوت شکسته نم نیاما نه ا میما بخند خواهدیو م زندیحرف م یه نیراد...مینشسته ا نیسکوت سرد ماش در

 دهدیم هیتک شیو آرنجش را به زانوها اندازدیکتش را کنارش م...ندینشیمبل م يرهام رو...میرسیخانه م به

 !که خسته ات کردم دیببخش...چکدیم کلشیاز ه یخستگ...ستمیایپشت مبل م...است ساکت

 !چقدر آرام خراب شد..شکندیم شیدلم برا...دهمیو آرام گردنش را هم ماساژ م مالمیم گذارمیم شیکتف ها يرا رو دستم

 !شدیبعدا برام بد م گفتمیاگر نم..ناراحتت کردم دیببخش! رهام -

 !کندیباال م نییچند بار سرش را پا تنها

 :گذارمیکتفش م يچانه ام را رو...کنمیپشت بغلش م از

 !رهامم...ينجوریا شمینگران م...بگو يزیچ هیخوب  -

 ... کشمیدستش را م...رومیدنبالش م...زدیریقلبم م...شودیحرف بلند م یو ب بوسدیام را م قهیآرام شق کندیرا کج م سرش

 !منه ریرفتار نکن که فکر کنم تقص يجور هی...اما  يناراحت شد دونمیم..بگو يزیچ هی...رهام جان -

 :دیگویگوشم م ریز! کشدیدر اغوشم م بایخشن و ز...زندیدل من م يبرا یلبخند خسته و الک...کندیم نگاهم

 !میفردا ساعت نه پرواز دار میبخواب ایب...ستیتو ن ریتقص یچیه...ستیتو ن رینه تقص -

اغوش ها طعم  نیکه ا دانمیرا خوب م نیاما ا! شومیمن اما آرام م..ردیگیاو آرام نم...کنمیبا تمام عشقم بغلش م...زنمیم لبخند

 !دهدیرا نم شهیهم

 ...چشمانش چهار طاق باز است دمیدیم شدمیم داریهر وقت که از خواب ب شبید... شومیم رهیچشمان سرخ رهام خ به
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 ..زنمیرا چنگ م شیبازو...قلب من هم تند...زندیزنگ در خانه شان را م...بود داریتا خوده الهه صبح ب دانمیم

 ...اضطراب دارم یلیخ...رهام من -

 :زندیم یرمق یب لبخند

 !!خانومم شهینم یچیه -

 دودیم نیراد...کنندیدر را باز م...به مال رهام بودن کنمیو مهره م چیدلم را پ! خانومم دیگویهر وقت م رودیضعف م دلم

 !دلخواهشان باشم یکم خواهمیندارم و م شیارا...دهمیرا کامل داخل م میموها...داخل

 !دهدیتکان م يو سر خنددیم! کنمیرهام را رها م دست

 !ر رهامم استکه ماد دوزمیم یو چشم به زن کشمیم یقینفس عم! شودیخانه باز م یداخل در

 !بوسدیگوشش را م ریز یه مالدیکمرش را م...چسباندشیبه خودش م...دهدیفشارش م...کندیرا بغل م نیراد

 ...کشدیمادرش را در آغوش م عیسر نیو بعد از راد رودیرهام تند تر م...شودیم یبه حال یحال دلم

 ...بوسدیمادرش را م یشانیرهام بارها و بارها پ!!! داشت نیرا به رهام دارد که به راد یهمان حس قایدق او

 یمیلبخند مال يریبعد از تاخ...کندیمادرش نگاهم م..رومیم کینزد...دیایخواهر رهام م يصدا...زندیقلبم م...رودیم کنار

 :دهمیدست م...زندیم

 !!سال نوتون مبارك ن؟یخوب هست...سالم -

 :ردیگیدلم آرامش م...شودیم قتریعم لبخندش

 دختر جان؟ یخوب -

 :گذارمیهم م يرو پلک

 ن؟یشما خوب هست...یمرس...ممنونم -

 !!اگر رهام حالمونو بپرسه -

 !دهندیبه من هم مجال م یطوالن کیسالم و عل کیرهام و روشنک بعد از ...زنمیم لبخند

 ...کندیاز قبل قرص م شتریدلم را ب نیو ا کندیرفتار م مانهیشدت صم به

 زم؟یعز یخوب -

 !دهدیمادرش را م يبو..رومیآغوشش فرو م در

 ...قتریعم يبا لبخند کنمینگاهش م..قیبا لبخند عم کندیم نگاهم

 ...سرباال یقلم ینیدرشت و ب یچشمان طوس...روشن  یگرد و پوست یصورت! از رهام هم...از من هم...باستیشدت ز به

 !!افتدیاش م ینیب يرو ینیو چ خنددیچشمانش هم م خنددیم یوقت

چهره اش با رهام مو ...کندیرهام پدرش را بغل م...خود يدارد برا یبیابهت عج..شودیبلند م ندیبیپدر مارا م...میرویم داخل

 ..زندینم
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 !است رتریپ یکم تنها

 :زنمیآرام لبخند م...رومیم جلو

 ..سالم -

 ..گذارمیدستم را در دستانش م...کندیمدستش را دراز ..کندینگاهم م یطوالن...ینه اخم ينه لبخند..دهدیتکان م سر

 ...دهدیم یفیخف فشار

 بابا؟؟ یخوب -

 !بود تا سکوت بشکند و همه لبخند بزنند یجمله کاف کی نیهم..شودیزنده م دلم

 ....ممنونم -

 ...زندیلبخند م...ندینشیم میرهام روبه رو...مینینشیو م کنمیم يمختصر یشوهر روشنک سالم و احوالپرس با

 :زندیم داد

 ...رهیکو پس؟ دلم براش ضعف م شرفیب نیا! روشنک -

 !متفاوت است بایو ز یخانه معمول نیدر ا زشیهمه چ..حرف زدنش...متعجبم از رفتارش..دیگویاز نوزاد روشنک م دانمیم

 :دیگویو با لبخند م گذاردیم زیم يرا رو يچا ینیس روشنک

 ...بچم خوابه...آروم رهام -

 :شودیم بلند

 ده؟یواسه من گرفته خواب ندشیبب خوادیم شییدا يبعد عمر...برو بابا -

 :زندیصدا م روشنک

 ...نکن به زور خوابوندمش دارشیب نیجون راد -

 :دیگویو از همانجا م کندیدر اتاق را باز م رهام

 ...به من چه -

 يمردانه سرمه ا قهی يساده  زیشوم..دارد ییباینقص و ز یب کلیه! ندینشیکنارم م...زندیو لبخند م دهدیتکان م يسر روشنک

 ...ندینشیکنارم م...ساده به تن دارد نیج کیبا 

 :زندیم لبخند

 ...شما دنیواسه د میکنیدل دل م میتاحاال دار یما از ک یدونیم...نیخوش اومد -

 :دهمیلبخندش را به همان عمق م جواب

 ...نیشما لطف دار..ممنونم  -

 :دیگویآرام م...ردیگیرا م دستم

 !رهیمحمد االن م...تو اتاق لباستو عوض میبر ایب -
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 !شومیو بلند م زنمیم يلبخند

 :زندیبه کتفش م يروشنک ضربه ا...بوستشیمهابا م یو ب دهیکنار نوزاد کوچک روشنک دراز کش رهام

 !شاتیبچمو بوس نکن با اون ر -

 :زندیروشنک را کنار م بوستشیهمچنان که م رهام

 ...نمیو اونور بببر -

که دست بچه را ببوس و پوستش حساس است و از  زندیروشنک بال بال م...خودش يبرا ستیمرد من دلقک..ردیگیام م خنده

 ...حرفها نیا

 :رمیگیرهام را م يخنده بازو با

 ..مادرش خورهیداره حرص م...رهام گهیولش کن د -

 :زندیانگشت نشانه اش را به کتف روشنک م...شودیبلند م...خنددیم رهام

 ...فقط به خاطر نگارا -

 ...کندیم رونشیو ب خنددیم روشنک

 !کنمیگونه اش را نوازش م..نمینشیکنارش م...گذاردیاش را در دهانش م نهیو س کندیبغلش م عیسر...کندیم هیگر بچه

 !!چقدر خوشگلِ -

 !باشه رتمیکه خوش س شاالیا -

 :چدیپیدر سرم م شیصدا...رهام اتیذهن...رهام..زنمیم لبخند

 "!نداره یو قوس کمر و رنگ لباتون برام فرق نهیس زیهمون طور که سا"

 ...شودیپر رنگ تر م لبخندم

 :دیگویو م نشاندیبه دستان کودکش م يبوسه ا روشنک

 !رفته شییبه اون دا افشمیق یبدبخت -

 !رودیکودك هم ضعف م نیا ییدا يبرا دلم

داشته  يا شهیباطن ش...که نهیتحمل کنه ا میمن و با تمام اخالق سگ یکس نکهیو شرط ا...آدم کامال درونگرام هیمن "

 "...باشه

 نبود؟ ادیو نه سال انتظار ز ستیب ؟یپا گذاشت میبه زندگ رید نقدریا چرا

 :دیگویم یسکوت طوالن کیاز  بعد

 ؟؟یاز رهام راض -

 :زنمیم لبخند

 ..خوبه یلیخ..یلیخ -
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 ...خنددیهم م او

 ...بهش بگو -

 و؟یچ -

 ..خوبه یلیخ نکهیا -

 ....يمن خبردار بیعج يروشنک جان تو کجا از ابراز عالقه ها يا

اگه خطش محشره،  ،ياگر دستاشو دوست دار ره،ینظ یاگر صداش ب اد،یاگر کتش بهش م شه،یجذابتر م خندهیم یاگه وقت -

 وونه،یتا بهت بگه د يسربه سرش بذار يرو کنترل کنه، دوست دار یبحران طیشرا تونهیماگر خوب  ده،یاگه بهت آرامش م

 !نشه ریبهش بگو خوب؟ بهش بگو تا د..اگه مهربونه،ماهه، خوبه رو،ن يرفتم که بشنو یگیکنه، بهش م رتیغافلگ تونهیم

 ..زنمیم لبخند

 ..حرفات پر از حسه خوبه -

 !هیانتخاب رهام عال! حسه خوبه هیتوام  دارید -

 !شییدل دا زیباالخره عز کندیچشم باز م...ردیگیبچه را م يگلو باد

 ...شودیو بلند م بنددیروشنک دگمه لباسش را م! که از گرفتنش هراس دارم زستیآنقدر ر کنمیم بغلش

 !محمد رفته..نگار جون اریلباساتو درب! من برم کمک مامان -

 !ممنون...چشم-

 ریاز ز...را فر کرده ام میبازهم موها...کنمیباز و بسته م کباریرا  میموها...ارومیمانتو شالم را درم...گذارمیتخت م يرا رو نبارا

 !فرم را دوست دارد يموها دیگویم...ام دهیزبان رهام کش

ابرو باال  دنمیرهام با د..شودیبروم که در اتاق باز م رونیب خواهمیم رمیگیباران را بغل م...به تن دارم يبلند نیآست لباس

 :اندازدیم

 کجا؟ -

 :دهدیم هیبه در تک نهیدست به س...زنمیم لبخند

 !ادایبهت م -

 !رمیبچه رهام را بغل بگ کباریاگر  شودیم میکه آرزو يوا...خندمیصدا م با

 م؟؟؟یامشب دست به کارش نیهم يخوایخوشت اومد؟؟ م هیچ -

 :اندازمیابرو باال م...است نیرهام بودن سنگ نیا يبرا يادیحرفش ز...افتدیم قلبم

 ...ادب یرهـــام؟ ب -

 :اندازدیباال م شانه

 !حرفا از من گذشته نیا..؟؟ من بچه دارم کوچولو هیادب چ یب -
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 !زبانت نیلعنت به تو و ا...خندمیو م رمیگیرا به دندان م لبم

 ...شودیباران بلند م يصدا... افتمیحرف روشنک م ادی...یکینزد نقدریا یکاش نزند وقت...زندیم قلبم

 ...گردمیاالن برم سایلحظه وا هی -

 ...سپارمیباران را به مادرش م...رومیآشپزخانه م به

 :شودیم کمینزد...دهمیم هیبه در تک...بندمیدر را م گردمیاتاق برم به

 ...نجایکه راحت تر ا يبچه رو داد ؟یزنیمشکوك م ه؟یچ -

 :پرمیم نییباال پا...گذارمیدهانش م يدستم را رو...کنمیحد باز م نیرا تا آخر چشمانم

 !توروخدا..رهـــــام  -

مقدمه  یب...ردیگیمچ دستم را م...دیایقلقلکم م...بوسدیکف دستم را م...از حد شارژ است يادیامروز ز...خنددیم چشمانش

 :دیگویم

 !!!!!شمیطاقت م یدارم ب گهید يجد ياما جد...نگار هیپرون کهیکه ت نایا -

که  یبرزخ نیاز ا خواهمیم...زندیپرده حرفش را م یچقدر ب..رهام چقدر راحت شده است...اندازمیم نییپا لیرا به صورت ما سرم

 :میگویمقدمه تر از خودش م یب...ابمی یدرست کرده است خالص

ته  نیعاشق ا یدونستیم! ادیبهت م یلیخ يکت سرمه ا...یماه...یمهربون...رهینظ یصدات ب...یشیجذاب م يخندیم یوقت -

با تک تک ..یکنیم رمیغافلگ...شمیم وونهید.... وونهید یگیم یوقت...یکنیخوب کنترل م زویهمه چ...؟خطتت محشره...شتمیر

 ....تو  يبوسه ها... خوب...یتو خوب...نرو قتو چیتوام ه...رمینم...یتو آرامشم... کلماتت

 :کنمیرا فوت م نفسم

 !!!!!!من  یلعنت زِینشه عز ریوقت د هیکه  گمیم نارویا -

 ...خنددیمثل من م..ردیگیلبش را به دندان م....اما نه ...بلند يتوقع دارم بخندد از آن خنده ها...کندیرا به عقب پرتاب م سرش

 !شومیدر اغوش امنش جا م...کشدیرا م دستم

 ؟؟؟يزیعز یلیخ یدونستیم -

 يجز نفسها یکس چیگم شوم و ه! در تابستان تنش گم شوم خواهدیدلم م...دهمیمحکم فشارش م!!! وانهید...شومیم وانهید

 !نکند میدایرهام پ

 ...ینیتر يزییتو پا..باراندیاغوشت ابر را م..ترکاندیانار را م تیبوسه ها...ندارد یدوم آغوشش

 ...ستیهر درد يالمصب دوا...هست به نام بغل يزیچ کی

فقط جلو ..نشو لسوفیف...جوك نگو...نباف سمونیآسمون ر..دمیو نشون نم میعصبان ياز دست هر خر یوقت...دلم گرفته یوقت -

 !یبش دهیدستم باش تا به آغوش کش

 :دهدیم فشارم
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 !!!تا آروم بشم -

 !خوده خوده من..من...کنمیمن آرامش م...رونیب زندیاز دهانم م قلبم

 !درش هزار بار جان داد شودیکه م ییتکه جا کیهمان  شودیم...یدلدادگ يانتها شودیبازوانت م امتداد

 :دیگویآرام م..بوسدیگوشم را م...زندیرا پشت گوشم م میموها

 ...نکهیقبل از ا...بپوش بانو تویمشک ریحر -

 :دهدیم فشارم

 ...یتو واقعا برام جذاب -

 ...کندیم يپدرش تک سرفه ا...میشویاز هم جدا م عیو من و رهام سر شودیدر باز م...دیایدرم يصدا

 !ناهار بابا جان انیب -

چشمانم را ..زنمیم یلبخند گنگ...دهمیم هیپشت سر تک واریسرم را به د!!!! فرو روم نیدر زم...آب شوم خواهدیدلم م...رودیم

 ..بندمیم

 :خنددیم...کشدیدستم را م رهام

 ...یلعنت يآبرومو برد -

 نیع...عمه و مادر و پدر بزرگش شاد است دنیاز د..پردیم نییاز حد باال پا يادیز نیراد...میرویسر سفره م باهم....خندمیم

 !پدرش

 !!!در آشپزخانه بمانم دادیروشنک اجازه نم...شورمیظهر را به زور و بال م يظرفها

 !کردندیبامزه باهم کلکل م یلیروشنک و رهام خ...دمیرهام خند يها یو تکه پران نیراد يشب از دست حرفها تا

 ...خوابدیکنار پدر بزرگش م نیراد...من کنار روشنک است يجا...اما کنمیآغوش مردم را م يمن هم هوا شودیکه م شب

 !کنمیدست اون دست م نیمسواکم را ا...دیایب رونیب ییراهرو منتظرم تا محمد از دستشو در

 ...سمتش گردمیبرم...سوزاندیام را م قهیشق

 ..رهام یشیم کیموقع رمانت بد -

 :کنمینگاهم م طانیش

 چرا؟ -

بروم داخل که دستم را  خواهمیم...کندیاز کنارمان عبور م...دیایرهام چشم و ابرو م يبرا....دیایم رونیمحمد ب...میگوینم يزیچ

 :ردیگیم

 ...يببر ضیاز بنده ف یتونینم یچند شب هی زمیمتاسفم عز -

 :زنمیدستش را پس م يخنده خجالت زده ا با

 تو امروز چت شده؟؟...گمشو رهام...اه -
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 ...خنددیم

 !!کشمیو دراز م زنمیپتو را کنار م....دهدیم ریدارد باران را ش...گردمیو به اتاق روشنک برم زنمیم مسواك

 ...خوابانشیو م ردیگیرا م شیباد گلو...تا باران بخوابد میزنینم یحرف

 :دیگویبا خنده م...شودیم کمینزد

 ؟یمونیخونه رهام م -

 :کشمیم خجالت

 ...اوقات یبعض..اره  -

 ...زندیم لبخند

 ...پس دیکنیم نیچقدر امشب مارو نفر -

 ه؟یچه حرف نینه بابا ا -

 !گهید طونهیش...خوب...هم نخوابن شیهم باشن دختر و پسر بهتره پ غهیص گنیم...رنیسخت گ یلیخ نایمامان -

احتماال تا آخر ...رفتندیبه لبنان م دیکارش با ياز نخبگان بوده و حاال برا یکیمحمد ..دیگویاز خودش و محمد م...زنمیم لبخند

 !!گردندیتابستان برم

 !تنش بود یکیاما ش دهیلباس پوش! شدینم نیاز ا باتریز...دمیاش را در لبتابش د یعروس يعکسها

 ...میزنیحرف م مینصف شب و ما هنوز دار میسه و ن....اندازمیبه ساعت م نگاه

 :شودیبلند م لمیموبا جیمس يصدا

 ؟يداریب -

 :زنمیم لبخند

 ...زمیاره عز -

 :دهدیم جواب

 بدون من؟ برهیخوابت نم هیچ -

 :دهمیجواب م...من یدوست داشتن یبازهم شده همان از خودراض...هه

 ....برهیشما بدون من خوابت نم نکهیمثه ا..زنمینه واال من که دارم باخواهرت حرف م -

 :است لمیاما تمام حواسم به صفحه موبا زندیحرف م روشنک

 ...عادت..گهیعادته د -

 :لرزدیم قلبم

 ...خجالت نکش بگو...عشق.. گهیعشقه د..چرا عادت -

 :دهدیجواب م عیسر
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 ه؟؟یحاال حرف..من از تو خجالت بکشم؟ اره آقاجون عشقه -

 !فیاما ح...را هم خراب کنم و در آغوش بکشمش وارید کی نیهم خواهدیم دلم

 ...کشمیم يا ازهیخم

 ...کندیو برق را خاموش م شودیبلند م روشنک

 ...بخواب..بخواب...حرف زدم که  نقدریتورو خدا ا دیببخش -

 :شودیروشن م لیصفحه موبا...رومیپتو م ریز

 پس؟ یکوش -

 ...نجامیهم -

 رون؟یب يایب یتونیم -

 ...نه -

 ...ذارهیواسه من کالس م..نمیبب ایپاشو ب -

 :ردیگیام م خنده

 !امینم -

 ...امایمن م -

 ...ایب -

 :دهدیجواب م ریتاخ با

 ...نــــگار -

 ...ریشبخ..ادیخوابم م -

 !سایوا... کنمیم تیفردا حال -

 ...جانانه اش يها دیتهد نیا يبرا رمیمیکه م آخ

*** 

 !شودیهفت روز ختم م نیرهام به همبه خاطر کار  مانیدوازده روز سفر

 ؟يدوباره دور..رمیگیغمبرك م...رودیهم با او م غمای...کار يبرا...به کرمان برود دیبا

نشده عاشق روشنک و اخالقش شده  یچیکه هنوز ه کنمیاعتراف م...سفر عمرم بود نیالعاده تر رازفوقیهفته در ش کی نیا

 نیو ا رودیفرو م شیشگیدر ژست هم ردیگیاز خانه که فاصله م یکم...طانیهمان پسر شلوغ و ش شودیرهام در خانه شان م..ام

 !لذت بخش است يادیز میبرا هیقض

 !!!ماندیکنار من م نیمدت راد نیا در

 ...ستیدل در دلم ن...رودیفردا م...رهام بروند نیاست با ماش قرار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ١٥٤ 

 ...مندار...ندارم...خدا که طاقت نبودنش را ندارم به

 ...دیایتا ب مانمیدم در منتظر م...کنمیدر را باز م..زندیم زنگ

 ..را بغل کرده است نیراد

 ...سالم -

 ...گذاردیتخت م نییساکش را پا..خواباندیتختم م يرا رو نیراد...دهمیرا م جوابش

 ...اطیح يگلدون تو ریز ذارمیم دمیکل...داشته باشه ازین يزیفکر نکنم به چ..چند دست لباس گذاشتم -

 ...دهمیتکان م سر

 ...ها يخبر نذار یمنو ب -

 ...جواب بده زنمیزنگ م...در دسترس باش شهیهم...باشه -

 چند روزست؟ -

 !حاال گمیبهت م...سه روز ایدو  دیشا...دونمینم -

 ..کنمیبه صورتش فوت م...خوانمیم یالکرس تیآ...دهمیسر تکان م بازهم

 بدم؟؟ يباشه؟ فالسک چا...بزن کنار ومدیخوابت م...تورو خدا مواظب باش -

 ..خوادینه بابا نم -

 ...يریگیسردرد م ينخور ییتو چا دونمیمن م -

 ...خوامینم يزیچ...نکن لهینه جونه نگار پ -

 ...کنمیم بغلش

 ...نذار خبرمیب نیجونه راد -

 :خنددیم

 ...که رمیبرم بم خوامینم..اوووووف -

 !گهیخوب دلنگرونم د...خدا نکنه -

 :ردیگیرا در دست م صورتم

 ..یحرف بزن شتریمدت با بابات ب نیکن تو ا یسع...شما نگران نباش -

 ...بوسدیرا م نیو راد شودیاز من جدا م...دهمیسر تکان م...رمیگیرا خوب م منظورش

 ...مواظب باش -

 ..باش نیتوام مواظب راد -

 ...زنمیم لبخند

 :کندینگاهم م..شودیبلند م...کندیاش را پا م یدر کتون دم
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 ؟؟يندار يکار -

 :زنمیم لبخند

 !برو به سالمت...نه -

 ...بوسدیام را محکم م یشانیپ

 ...خدافظ -

 ...نمیتا رفتنش را نب گذارمیهم م يرو پلک

*** 

 ....میدیچرخیم يدر پارك و شهرباز نیبا راد روزید تمام

 شود؟یاما مگر م...هم من حواسم به دلم نباشد...شود  هم او سرگرم خواستمیم

 ییبه شبها..مال رهامم  گریفکر کنم که د ییبه روزها کنمیم یسع...رودیموقع ضعف نم یو ب یدلم الک لیمثل اوا گرید البته

 ...که رهام مال من است

شدن  یبه من گفت که بعد از برگشتش و راض مایدر هواپ...میشویتر مال هم م یخوشحالم که با بازگشتش ما رسم یطرف از

 ...کندیرا حل م زیپدرم همه چ

 ...میرویو با هم به سمت خانه م رمیگیرا م نیدر راه بازگشت راد.. کنمیم لیزودتر از موعد بچه ها را تعط امروز

 !ستیپدرش عاشق بستن نیاو هم ع..خرمیم یبستن شیرهام برا ادی به

 گرده؟؟یبرم یبابام ک -

 !دمیگفت خبر م...دلم زهیعز دونمینم -

 !من يها یبازهم آهنگ مورد عالقه رهام و بازهم دلتنگ! کنمیم یضبط را پل...زندیم سیاش را ل یو بستن دهدیتکان م سر

چون ..خوب بودن است قیاو ال...دوست داشتن قیاو ال...نمرد شیبرا توانینم..دلتنگ رهام نشد توانیقبول کرد که نم دیبا

 !حساب شده و درست است یعشق تیهمه و همه خاص نیوا! آسمانم يرو..گذردینم نیزم يرو گذرانمیرا که با او م یساعات

 يو موها یچشمان رنگ ،یآنچنان کلیو ه نیآهن ينه به خاطر بازو ها ایو .نا معقول يها و رفتارها یتکه پران دنینه با د نکهیا

 ...يژل زده عاشق شو

 !کندیکاذب که تماما دختران را جذب م ينه به خاطر غرور ها...یآنچنان يها نینه با ماش...با شماره دادن و شماره گرفتن ها نه

 !هوس است...ستین یعاشق یعاشق نیا...نه

 !کندینم يو او نقش باز...اوست  یدرون یژگیو کی نیا...ستیغرور کاذب او ن نیاست و ا نیسنگ رهام

 ...دهندیکه تمام پسرها بعد از عشق نشان م يرفتار..چون خرش از پل گذشته گذاردیو غرورش را کنار نم دهدیوا نم یعاشق با
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 يغرور مذکر نیو ا ایر یب يها دنیلباس پوش نیا..ساده ترش شیساده و ته ر يموها نیا...یجذبه و مردانگ نیا وانهیمن د و

دارد اما معتقد است که حساب شده  یآنچنان يها کلیبه ه يو نه اعتقاد رهام نه بدنساز است! از بودنش برمیکه لذت م

 ...بخورد

 )مالصدرا...( کندیعقل را زائل م ادیتناول ز که

که درش جا خوش کرده  ينگفته ا يهم حس خوب و حرفها نیاو به خاطر ا... نه...مراقبت ها نیا يستبرش نه برا نهیس نیا

 !گاه من است هیتک

 !!پدرش گذاشته يکه رهام جا پا دمیمن به چشم خود د!! ابهت و محکم بودن را از پدرش به ارث برده نیا

تا نهار ته ....رمیگیو گردو م ریلقمه لقمه نان و پن شیبرا...ندینشیکاناپه م يو رو کندیلباسش را عوض م نیراد...میرسیخانه م به

 ...ردیدلش را بگ

 ست؟یآرامش بعد از طوفان چ نیچه بود رهام؟ ا نیا!! شودیقفل دلم هم باز م...خوانمیرا منمازم ...کنمیاتاق را قفل م در

 :دهدیجواب م ریبا تاخ..زنمیزنگ م لشیموبا به

 جانم؟ -

 ...بال یب جانت

 ؟یخوب...سالم -

 خوبه؟ نیراد ؟يتو چطور...سالم -

 ؟ییکجا! نهیبیم ونیداره تلوز..اونم خوبه!! ممنون -

 !سر ساختمون -

 ن؟یگردیبرم یک -

 !کشهیاحتماال کارمون طول م...  ستیمعلوم ن -

را  شیصدا...زنمیگاز سرم يو به برنج رو گذارمیرا دم گوشش م یگوش...تا حرف بزند پردیم نییباال پا نیراد...رومیسالن م به

 !شنومیم

 ...رمیگیرا م یگوش..نمینشیم کنارش

 ...نگار -

 جونم؟ -

 ...دیگوینم يزیچ

 ...رهام -

 !وونهیدلم برات تنگ شده د -

 :ردیگیام م خنده
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 ...نطوریمنم هم -

 ..برم دیبا..زنمیبهت زنگ م -

 !بهم بگو نیگردیبرم یهر وقت معلوم شد ک...برو برو مواظب باش -

 !خداحافظ..باشه باشه -

 !رومیو به آشپزخانه م شومیبلند م...بوسمیرا محکم م نیراد یشانیپ

*** 

 شود؟یموکول م يبه چه روز قایآمدنها دق نیا ستیو هنوز معلوم ن...دیایگفت م...رهام خودش زنگ زد شبید

 ...بود یدر پ یمداوم و پ مانیروز از نبودنش گذشته و فقط در سه روز اول تماسها چهار

با خجالت ..میدر گوشت بگو...دارمیبرم نیراد يبرا لهیو چند تکه وس کنمیم زیتر تم...دهمیرا آب م شیگلها..رومیخانه رهام م به

 ...برمیرا هم به سرقت م شیها شرتیاز ت یکی...اما 

 !دزد خاطره هام من

 :از سفرمان...پرسدیاز رهام م...زندیزنگ م روزهیف

 چطور بود؟؟ از خانواش خوشت اومد؟ -

 !خانوادشم مثل خودش خوبن...یعال...بود یعال -

 ..نگار یاز دست رفت -

 ...خندمیم تنها

 ...منم تنهام...خونه عمم بجنورد رنیم نایمامانم...نجایا ایامشب ب -

 ...شمهیپ نینه بابا راد -

 ..ادیخوب اونم ب -

 ..نجایا ایتو ب..خونه راحت ترم گهینه د -

 اونموقع؟ نیستیناراحت ن -

 :خندمیم

 ...منتظرم ایپاشو ب...لوس -

 !سر کوچه بخرد يتا از سوپر فرستمیرا م نیو با سالم و صلوات راد اورمیقارچ کم م...کنمیدرست م ایالزان شام

 !رهام است ادآوری میکه برا یبه چشمان...شودیپرت م نیو حواسم به چشمان راد میخوریباهم م...است دهیخر یپول را بستن هیبق

 !عادتم شده ....شودیم گیته د میایو بازهم الزان شودیپرت م حواسم

 !مینیهم آورده تا بب یخارج لمیچندتا ف...دیایو تنقالت م یخوراک کیپالست کیبا  روزهیف

 !مزه بودنش خنده دار است یب نیو هم کندیم فیمزه تعر یب يخاطره ها...خنداندیرا م نیراد..خنددیم...رو فرم است امشب
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 ...با او ازدواج کند دیبا دیگویم! کندیامروز و فردا م یقول ازدواج داده است و اما ه الیدان دیگویم

 .ستین یمرد زندگ الیکه دان دانمیرا خوب م نیاما ا! دانمیهارا نم دیبا نیا لیهنوز دل اما

 !کنمیرا نثار او م میو لبخندها دوزمیو من با هر بار چرخش سر چشم در نگاه رهام م...میخندیم...میخوریم شام

 !کنمیم زیخودم آشپزخانه را تم.. شورمشانیخودم م...کنمیظرفهارا جمع م خودم

 !کشمیعذاب م شهیهم شیو پرروگ یراحت نیاز ا! دادیم یکمک روزهیانتظار داشتم ف حداقل

 !کندینم تیبچه اش را ترب نگونهیرهام ا دانمیم...رمیگیرا م نیدست راد...اندازمیبه پاکتش م ینگاه...گذاردیم لمیف

 !هم دوگانه شود نیدرا تیشخص شیبا ورود من به زندگ خواهمینم

 :مینیبیرا م لمیو باهم ف گردمیبرم...خوابانمشیم

 ..لمیف نینداره بابا ا يزیچ -

 :کنمینم نگاهش

 !نهیبب لمایف نیاز ا نیرهام دوست نداره راد...نه  -

 :اندازدیباال م ابرو

 ...ایچه لوس باز -

 ؟يلوس باز یگیم نیبه ا..بچش سالم بزرگ بشه خوادیم ه؟یلوس باز -

 ...خوب بابا یلیخ -

 جا ندارم گریو من واقعا د کندیرا باز م يبعد پفک

 !دهدیکه نم دهدینم جواب

 ...است الیدر خانه نشسته و تنها کارم فکر و خ کاریکانون است و امروز ب نیراد...یلیخ..زندیشور م دلم

 شکسته؟ يسر...ییپا... یاز ساختمان افتاده؟ نکند دست نکند

 ...مبادا که تورا...که تورا مبادا

 !جواب بده...جواب بده یخوب لعنت..اه

 !رمیگیغذا م شیو سر راه برا رومیم نیبه دنبال راد...خوانمیم نماز

 ... يزیچ کی...ینشان يخبر...رهامم زنگ بزن! دهدیبد م یگواه دلم

 ...خوابدیم یتخت با خستگ يو همانجا رو کشمیسرش را سشوار م...کنمیرا حمام م نیراد

 !ندارد ییقرار جا یدل ب نیدر ا قرار

 ...کندیدلم را آرام نم چیه...چیه! خوانمیدعا م..رومیراه م...خوابمیبه پهلو م..نمینشیم..شومیم بلند

عکس  کیبا ! زده ام یشاس يرا رو مانیو تک ییچند تا عکس دوتا...گرفتمشان یاز عکاس روزیپر..شومیم رهیخ شیعکسها به

 !نیبزرگ از راد
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 !نقطه نقطه خانه با رهام چشم در چشم شوم خواهدیم دلم

به هم  يقرار یحس گند ب...حس بد دلشوره نیحالم از ا!! نمینشیکنار در م!! خاموش است لشیموبا نباریو ا زنمیزنگ م بازهم

 !خوردیم

 !!رمیگیرا م غمایشماره ..نمزیم ایمرا منتظر گذاشته؟ دل به در نگونهیاز انتظار متنفر است و ا او

 :شومیبلند م..زنمیچنگش م...شودیم دمیام سمانیر شیقطع کنم که باالخره صدا خواهمیسرخورده م...دهدیهم جواب نم او

 هان؟...خاموشه  شیرهام کجاست؟ چرا گوش ؟یخوب....سالم -

-... 

 رهام کجاست؟...غمای -

 !کنمیم یخسته بود من دارم رانندگ...میگردیبرم میدار..اما خوابه...نجاستیا -

 ...قیعم..کشمیم ینفس

 !خاموشه لشیپس چرا موبا -

 :دیگویم ریتاخ با

 !شارژ تموم کرده -

 ؟یکن دارشیب شهیم -

 !دهیتازه خواب...نه -

 داد؟یسه روز جوابمو نم نیپس چرا تو ا -

-... 

 ن؟یدییجواب م رید نقدریچرا ا -

 ...کار داشت نتونست یلیخ...داشت يگرفتار -

 ...بهم زنگ بزنه نیشد حتما بگ داریب -

 :است بیغر شیصدا

 ...میتهران گهیچند ساعت د -

 ؟يندار يکار...ممنون ...باشه ...باشه -

 ...نه -

 !قطع کرد...کنم یخداحافظ نگذاشت

*** 

 !!!دهیوابخسته است و در خانه او خ یلیخ دیگویم غمای...امدیاما خانه ن... دیرهام رس شبید

 ند؟یبب خواستیرا نم نیراد...چیمن ه..امدیمن م دنیاول به د دیبا..امدیاول به خانه من م دیبا..شومیم دلخور
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 !گذارمینفسم م يپا رو...بروم اما غمایراه کج کنم و به سمت خانه  خواهمیم...رسانمیرا م نیراد

 !نه من..دیایب دیبا او

 ...رومیخانه م به

 ..شمیاندیو به رهام م کنمیرا بلند م یلیزند وک يصدا...زمیریلبپرم قهوه م وانیو دوباره در ل کنمیم حمام

 !ستین يقانع کننده ا لیدل نیا...اما اوردیما ن ياش را برا یخسته گ خواستیهم م دیشا..چقدر از او ناراحتم...نامرد

 !غمایخانه  ییکاناپه آلبالو ينه رو....کردیاش را در آغوش من در م یخستگ دیبا او

 !دهمیجواب نم..حوصله اش را ندارم...زندیزنگ م روزهیف

 !دیایحال گرفته به مذاقم خوش نم نیاما با ا...فرستدیم ییبایمتن ز...دهدیم جیمس روشنک

 ...شودیزنگ در بلند م يصدا

و ناراحت هم  یبا رهام باش شودیاما مگر م دلخور نشان دهم خواهمیو م زنمیلبخند م...شودیم ریسراز میدر رگها یخوب حس

 ؟يبشو

 ....يومدیم رتریکم د هی -

 !باز کن نگار منم -

 د؟یایب دیچه با ياصال برا...دیایب خواهمینم! مردك کندیذوقم را کور م..کنمیم اخم

 ؟یبا رهام -

 !که دوستش ندارم زندیدرش موج م یحس...اما...آرام است شیصدا

 ...باز کن..نه -

 ...خواهمینم..خواهمینم

 :غردیم

 انه؟ی یکنیوا م -

 !کنمیرا کم م یقیموس يو صدا گذارمیدر را باز م..کنمیشال و مانتوام را سر م...دهمیدکمه را فشار م...ترسمیم

 !دهمیم هیبه ستون تک نهیبه س دست

 ...درآمده ششیته ر..ردیگیسرش را باال م...بنددیدر را م!! دهدیدر خبر از آمدنش را م يلوال يصدا

 ...را با گاز پوشانده  شیابرو يباال!! شده است شانیپر چقدر

 ...دست راستش را بسته...لبش هم پاره شده کنار

 !!بد دارد...غم دارد...کندیم نگاهم

 بس نبود؟ بس نبود اعصاب خورد رهام؟ نجا؟یا يچرا اومد -

 ...رومیجلو م...اندازدیم نییرا پا سرش
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 !رهیگیبند بهونه م هیتاحاال  روزیاز د نیراد اد؟یرهام کو؟ چرا نم -

 ...شومینگران م...دهدیو فشار م کندیدستش را مشت م...کندینگاهم م تند

 بابا رهام کجاست؟ يا ه؟یچ يبرا افهیق نیشده؟ ا یچ یبگ شهیم -

 ست؟یاز چه نوع خواهش ت؟ینگاه چه دارد؟ چه التماس نیا...خدا يا...نگاهش

 ...گردمیبرم...دهدیم هیبه در تک...کندیحرکت م...گردانمیرو برم کالفه

 ...برمیبه سمتش حجوم م...ترکدیقلبم م! اشک در چشمانش حلقه زده يو در کمال ناباور کندیم نگاهم

 غما؟یشده  یچ -

 :لحظه هاست نیاالن هم از ا...که دوستشان ندارم ستییپر از لحظه ها میزندگ..ردیگیام م هیگر...اندازدیم نییرا پا سرش

 شده؟ یبگو چ...نیتو رو جون راد -

 :کندیناله م...لرزمیمن هم م...لرزدیاش م شانه

 ....رهام مرده -

 ...کنمیاخم م...هه...زنمیلبخند م...کنمیم قفل

 ؟؟ شودیکنم؟ م نانیاطم میبه گوشها شودیتو بگو م...افتمیم نیزم يرو...شومیم فلج

 !نیهم...رمیمیدر خودم م یفقط فقط کم...ستین میزیچ

 :ماه بعد دو

 ...یستیکه ن اورمیخودم نم ياصال به رو...زنمیم تیصبح صدا از

 .رهام جان!رهام -

 !یبودن و تو هنوز هم هست یعنیمرد . دارد مرد نباشد یچه معن اصال

 ..کنمیرا باز و بسته م میموها! ...نیشدم هم یافق ینگار و خواب؟ تنها کم..شومیم بلند

 !جواب بده!رهامم -

 !خوده زهرمار است..نوشمیم..است زیم يفنجان قهوه رو کی..رومیآشپزخانه م به

 ؟ییکجا.!رهام -

 کوبم،عربدهیم زیم يفنجان را رو.کندیم میعصبان دهد،یجواب نم یوقت زنمیم شیصدا..است نیریچقدر ش..نوشمیقهوه م باز

 :کشمیم

 ؟یهست يکودوم گور..زمیعـــز -

استخوان  ياگر بشنود صدا..کوبمیم زیم يسرم را رو...یلعنت د؟؟یایو نم شنودیم...دیاینم شکند،یم اندازم،یم نیزم يرا رو فنجان

 ...دیایسرم را قطعا م يها
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بد شده ..کنمیبار آخر را امتحان م...باش الاقل نمیبه فکر سر خون..رهام يرحم شده ا یچقدر ب...هزار باره...سه بازه..کبارهی

 !بد...يا

 :کوبمیم نیزم يرو..کنمیرا بلند م یصندل..شومیبلند م! ام يام کفر یعصبان

 .؟؟ رهام یلعنت زیعز يکجا -

 !امانم یب ياز صدا رقصندیم نیزم يشکسته خانه رو يها شهیش دانمیم

 !کنمیم یخال يقور يرا تو يپاکت چا. کوبمیگاز م يکنم،رویرا پر آب م يکتر

 !خندمیم..کنمیخون و قهوه را مخلوط م میبا پا ن،یزم يرو نمینشیم.باستیچه ز.کرده آشپزخانه را سرخ دیسف یکاش خون

 !نیبب ایب!رهام -

 :کشمیبازهم عربده م..کندیگوش نم او

 ؟يقهر -

 ..ستین... رومیبه سالن م...زمیریرا در فنجان لب پر م يچا...خندمیم اورد؟؟یآب هم جوش م...د؟؟ههیایجوش م آب

 ...ستین..حمام... ییدستشو...اتاق

 !شبید نیهم...را بافت میموها شبید نیهم..کنارم بود شبید نیهم

 چرا؟ ؟يخوریچرا نم...گذارمیمختلف م يو فنجان ها وانیاستکان و ل نیرا کنار پنجاه و سوم يفنجان چا...رومیتراس م به

 ...گرددیبرم...گرددیبرم

 ها؟ ؟؟يشویچرا روز ها گم م...اورمیم يچا تیهر شب برا...یینجایهر شب ا تو

رهام دوست ...کنمیرا پاك م میبا پشت دست لبها...صورتم به کل قرمز شده است...خوردیچشمم به خودم م..گردمیسالن برم به

 !دوست ندارد...ندارد لبانم سرخ باشد

 کنم؟ چه شودیاما پاك نم...دانمیم..ام یوحش...دارمیرا برم فیل...رومیبه حمام م...شودینم پاك

 :از ته دل..زنمیم ادیفر...میسایلبم را م...لبم را  میسایم...کنمیکنار وان کز م نیتر يکنار

 ...رهام..به خدا شهیپاك نم...رهام -

 :درست مثل چشمان رهام باستیز میها عربده

 !شهیپاك نم...نجامیا ایب...ایب...رهام -

 !شومیسنگ سرد حمام پرت م يرو...کندیم ریبه لبه وان گ میپا...دومیم..کنمیرا پرت م فیل..رهام است..شودیبه شدت باز م در

 !ستیرهام ن نیا! ستیاو ن يهوا هوا! ستیرهامم ن حهیرا نیا...کشمیم بو

 :زندیم داد

 ؟يکرد کارینگار با خودت چ...نــــگار -

 !لمسم کرده  یاگر بفهمد نامحرم کشدیرهام مرا م! ردیدستم را بگ خواهدیم...زندیمن که داد نم رهام
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 :کشمیم غیج

 !به من دست نزن...رهام..به من دست نزن...نکن -

 !شومیپرت م...زندیم یمحکم یلیس! ستیناراض بتتیاز من از غ شتریاو ب...تر از من است یعصبان او

 !ستیکنارم ن گریاو د...آرامتر..آرام تر بزن...یزنیم اگر

تا  ایب...ایب ؟؟يدعوا دار دیچرا ؟با خورش ؟یستیچرا روزها ن...رونیب یکنیش نمپرت...يریگیاش را نم قهیچرا  ؟یستیچرا ن رهام

 ؟ییکجا...جرئت نکند دستش را بلند کند

 !را گلگون کرده نیزم چکدیکه از سرم م یخون...کشاندمیم نیزم يرو...ردیگیبغلم را م ریز

 !زانو زده است میروبه رو بهیمرد غر نیو ا...مبلم يرو

 ها؟ وانه؟ید يباخودت؟ سرتو به کجا کوبوند يکار کرد یچ...نگار...نگار تورو خدا تمومش کن...نگار -

 :بزند میکه صدا ستین یرهام گریام اما د وانهیهنوز هم مثل سابق د...ام  وانهید...وانهید..وانهید.. وانهید

 "وانهید"

 !خواستیبودن با تورا م وانهیاما دلم د...ام وانهید

 :دهدیم تکانم

 !بس کن..رهام تموم شده...نگار بس کن -

 ...خندمیم...زمیریم اشک

رهام من تموم ...ارهیگذاشته به من هجوم م یکه پسِ ذهن من باق يزیشب با همه اونچ مهیرهام ن! شهیرهام تموم نم -

 !شهینم

من؟ چرا  ياز زجه ها شودیروز خسته نمهان؟ چرا هر زند؟یچرا خلوتم را بهم م ست؟یاو اصال ک..ردیگیرا در دست م سرش

 آرام باش؟ هان؟: دیگویم یو چرا ه نجاستیچرا هرروز ا...دیایدر نم شیو الم تا کام صدا خوردیهرروز از من کتک م

 ...خوردیجمله بهم م نیاز ا حالم

 :دهمیم هلش

 اصال؟ يدار کاریچ نجایا...برو .. رونیبرو ب -

 ...داردیچرا؟ نگهم م..کشدیم عذاب

 باشه؟...نیراد شیببرمت پ خوامیم...آروم باش...آروم باش نگار جان -

 يجز تو...دورند يمن همه تنها همان آشنا نیدر شهر غمگ ینیبیم! چقدر آشناست نیراد..افتمیمبل م يرو..نیراد..نیراد.نیراد

 !یلعنت

 ...زندیزانو م میرو به رو دوباره
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تو حالش  دنیبا د دیشا...شینیبب دیتو با ؟یفهمیم ادیصداش در نم! گهینم یچیه...بچهشوکه شده ..زنهیحرف نم نیراد...نگار -

 ...کمک کن تا...تورو خدا به خودت کمک کن...نیراد...برگرده خوادیروشنک م...مارستانهیمادرش ب! بهتر بشه

 "بردارد تیها یوانگیدست از د"راحت باش بگو  د؟یگوینم چرا

 ...رهام! ستیتنم ن چیه..ستیسرم ن چیه! نمیبیم ونیتلوز شهیخودم را در ش...شودیم بلند

 :يگوشه ا کنمیکز م...پوشانمیرا با دستانم م سرم

 ..برو..رونیبرو ب -

دست و ..زنمشیم..داد و فغان.. شومیبلند م..تقال..تقال..ردیگیدستم را م..دیایبه سمتم م..گذاردیم زیم يآب و دستمال را رو ظرف

 میبه رو...است میمن هم نامم رو...سرش مرد است ریهه خ...ت مرا در حلقه دستانش مبحوس کردهو او راح زنمیپا م

 !فهیضع...اورین

 !آروم باش...آروم .. شیه -

 ...رمیگیحالت تهوع م زدیریگوشم م ریکه ز نفسش

 !به من دست نزن..گمشو اونور -

 ...کندینم میرها

 !خواستمیکه م يا زهیسنگ ر...کوه من ...او عاشقم شده بود...دیبوسیام را م قهیشق...کردیاو هم از پشت بغلم م...رهام

به تراس ...رسمیبه خودم م...افتدینم یاتفاق جیشبها ه...رهام! کردیم طنتیمن ش يبرا.. یمن پرروگ يبرا! طاقت نداشت گرید او

 !يرهام چا نوشمیمن قهوه م..دیایم...رومیم

 ..کم هی -

 ...اورمیرا پاره کرده تاب ب میرا که گلو يگرد یش نیا توانمینم گرید..رهام...اوردیو او تا ته فنجان قهوه را درم خندمیم

 !کن هیگر...کن هیگر...شیه -

 ...زار..زنمیزار م ستیک دانمیکه اصال نم يبغل مرد در

رهام سر  یوقت...بهیمرد غر نهیو س وارید کندیم یچه فرق..دهمیم هیسرم را به پشت تک...ندینشیمرد هم م..نمینشیضعف م با

 !ستین شیسر جا زیچ چینباشد انگار ه شیجا

 ...زنمیدلم را چنگ م ریز...سوزمیم..تیاز واقع سوزمیم

 ...خدااا...يوااا -

 !هنوز خواهمتی، که م ستیجنون منطق کی نیا

 ...اصال رودیکجا م ستیمهم ن میبرا..بردیناکجا آباد م کیمرا به  غمای

 ...میشویم ادهیپ

 !کین کیچه برسد به پ...را ندارم زیچ چیو من حوصله ه رودیراه م جلوتر
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 :زنمیم داد

 ...نیراد شیبرم پ خوامیم...برم خونه رهام خوامیم -

 :کندیاش را کم م فاصله

 ينجوریا گهید نیراد يحداقل جلو کنمیخواهش م...نگار! یکن یتا خودتو خال نجایآوردمت ا...نجایاما آوردمت ا..میریباشه م -

 !نشو

 ست؟یچه روزگار ست؟یچه حال نیخدا ا يوا د؟یداد کش شویزد ؟ م غیج شودیم...کنمینگاهش م تنها

 ...چقدر آشفته ام...شومیم رهیبه خود بدبختم خ نیماش شهیش در

 !انداختیسرم جا م يرو شهیکه هم یشال.آنکارد دهیاتو کش يکجاست آن مانتو ؟ییکجا گریتو د ؟ییکجا! نگار

 !ام یپارچ يشلوار ها زیت يخط اتوها...واکس خورده  يها کفش

 زد؟یکه چشمانم را م یرژلب...شدیکه پاك نم یخط چشم ؟یآن همه آراستگ کو

 !را در راه تو دادم رهام زمیچ هیهم...دیمن مثل شه..مثل وطن تو

تا باور کنم که  یگذاشتیکاش جا م...يزدیشانه م تیکه به مو یوقت یگذاشتیبوفه ات جا م شهیرا در ش رتیحداقل تصو کاش

 !ستییبایهم جهنم ز ایدن

 !ایب دارمیبه د...ییایوفا حداقل به خوابم نم یب ؟يبخواهم که برگرد کباری شودیم..یو رفت یرا گرفت زمیتو همه چ...هه..جهنم

 :کشمیعربده م! زنمیداد م...ناخداگاه کنمیرا باز م دستانم

 !ایب دارمیبه د -

 "؟يندار ازیتو به من ن"! چدیپیرهام در گوشم م يصدا

 !تورو خـــــدا برگرد...چرا دارم...چرا  -

 "!توام به من...داره ازیمرد ن هیبه  یهر زن"

 ؟ یمطلع...مرا ينشاند هیبه خاك سا...نمینشیم نیزم يرو

 !ست دادکه تو را از د یبه حال من..سوزدیدلم به حال خودم م! رهام

 !يمرا هم با خودت برد...تو! که با تو رفت می، در انتظار من ستمیانتظار تو ن در

 !را نرفته خسته ام یراه چیهنوز ه...خستم..دلتنگم!! زنده شوم؟ رهام ایجغراف نیا يتو کجا یبگو منِ مرده ب تو

 !تا تو نجایاز ا دلتنگم

 !کاش..سمیرا بنو تیصدا توانستمیکاش م..هم تنگ است تیصدا يبرا دلم

 !رمیرو به بام نگاهت تا ابد بم ستیکاف یصندل کی میها یتمام خستگ يام و برا خسته

 ...دو سوم بدن انسان را آب فرا گرفته ...ندارند یاشکها تمام نیچرا ا دانمیاما نم دیایدر نم گرید میصدا

 شود؟یم..در خودم غرق شوم خواهمیم
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*** 

 ...نشسته ام غمای نیماش در

 !کاش...رفتمیم شهیهم يوبرا گذاشتمیکاش سر بر خاك م...گذارمیم شهیبه ش رس

 !نیراد

و  کندیمرا تحمل م.. ندیبیدعوا م...خوردیکتک م...دیایم غمای! ماه من است کیکار  نیا...ستیدست خودم ن میهایباز وانهید

 ..رودیم

 !هر بامداد من است يها يباز وانهید نیا..زنمیتا شب در رخت خواب غلت م...افتمیآرام کف خانه م من

 ...اما مرا هم باخودش آورد نباریا

 !نیراد

 !کاش...شومیخود م یو من از خود ب یستیآن لحظه که ن رمیکاش بم...به من دست دهد یجنون آن نیدوباره ا اگر

 تا االن کجا بود؟ -

 !عمش شیپ...رازیش -

 وردنش؟یچرا زودتر ن -

 ارمشیپدربزرگش گفت ب...که روشنک هست ازش مراقبت کنن یگفتن تا موقع...بره دیروشنکم با..مارستانهیمادربزرگش ب -

 !تهران

 !!اصال لعنت به تو رهام...مادر رهام دیگوینم...پدر رهام دیگوینم...هه

 شود؟یم م؟یاینبودنت من هم ب يوانفسا نیدر ا شودیم یعنی...رمیکاش من هم بم...کندیم ینگاهم خودکش نیاز چ اشک

 !یخال يایدن نیبا ا اورمیمن چگونه دوام ب...کندیپر نم یحجم چیتورا ه زیغم انگ یخال حجم

 !ییازدحام تنها نیدر ا خورمیمن آنقدر کوچک است که گاه به خودم برم يایتو دن یب

 ..نامرد.نامرد...دهمیلباسم را در مشتم فشار م....يبا من چه کرده ا نیبب

 رهام؟ یخانه رهام ب..نمیچشمانم را باز کنم خانه رهام را بب خواهمینم يو عمر داردینگهم

 ...خدا يوا شود؟یم مگر

با  ترسمیاما م...مرا سبک کرد هیگر...کرده ام حالم بهتر است هیکه گر یاز وقت..از جنون آخرم...از امروز صبح...دیایام بند نم هیگر

 !دمبرنگر ایدن نیبه ا گریبروم، بروم و د یمی، نس يباد

به از دست رفتن هم عادت ! من به از دست دادن عادت کرده ام"...است نیهم رسدیکه به ذهنم م يجمله ا نیاول..شومیم ادهیپ

 "!ترس چرا ..کنمیم

 !رمیگیم نیدستم را به سقف ماش...در حال سقوطم..شودیشل م میپاها..اندازمیم میاهایرو دیبه خانه سف چشم

 !این...این...این یعنی...دهمیکف دستم را نشانش م...سمتم دیایم غمای
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 !رمیتنها بم...چیو ه رمیبم! زنده نشوم ییدعا چیبا ه گریو د رمیبم..رمیبم نجایهم خواهمیم

 ...کندیدهانم را تلخ م نیریآن شب ش ادی...کندیرا باز م در

 !و مرا به خانه اش برد دیرا کش میبازو...دیخانه دستم را کش نیدر هم يکه درست جلو یشب..که محرمش شدم یشب

 ...کنمیآب دهانم را در باغچه تف م...شومیم نیخشمگ...اراده یب...کماکان دهانم تلخ است...شودیباز م در

هه گل ها هم ...گلبرگ است اما حهیگل و بوته و را يهوا هوا...زنمیبازهم من پسش م...به دادم برسد خواهدیم غمای بازهم

 !ندارند شیرو يبرا یرمق گرید

 !!!!!نمانده فشیظر کلیاز آن ه يزیچ! هرروز من است يبایخواهرِ،،،، ز بایز ي دهیزن تک نیا...شودیباز م در

 شده؟ وانهیبه اندازه من د...زمیریاشک م...زدیریاشک م..کندینگاهم م..کنمیم نگاهش

 !کاش..و لمسم کند دیایب..جلوتر...دیایب کاش

درست کنار خواهرت از دست بروم؟ از دست نه از دل  نجایهم شودیم رم؟یبم شودیم! ردیگیدرآغوشم م..کندیم هیگر...دودیم

 شود؟یبروم؟ م

 ...او ادی...افتمیرهام م ادی...دهدیم فشارم

 !اوردیم یکه فراموش!! او ادی

 ...کندیدر را باز م....که باال بروم کندیم کمکم

 :نالمی، بلند بلندم کنمیم هیگر..نالمیم...شوندیبر سرم خراب م یخاطرات دو دست گذارمیاول را که م قدم

 ؟؟یچ يبرا...ادیبزرگ شده که از در تو نم میحاال که اونقدر دلتنگ ؟یچ يبرا ؟؟یکه چ يبه خونت دعوتم کرد -

 ...و داد بزنم اندازمیب نیزم يخودم را رو خواهدیم دلم

با تمام ...ندیمرا بب نیراد نکهیا..ستمین زیچ چینگران ه...را دوست دارم مشویم خودیکه از خود ب یچقدر لحظات فهممیم تازه

 ...جهالتم

 !دهدیوقت جواب نم چیکه ه یتنها من و رهام...زمان است که آزادم آن

 ..نمیمبل بنش يرو کندیکمکم م روشنک

 ؟ینیرا بب لمتیتا ف شدمیخفه م دیایم ادتی...دستت را دور شانه ام حلقه...يکردیدراز م زیم يرا رو تیپا د؟یایم ادتی

 !آن روزها را  آوردمیم متیکاش غن..زدمیکاش حرف م...سوزمیکه حاال م يوا

 ...دیو تو را آفر دیرا د مییخدا تنها..را، دلش سوخت میآرزوها...را میاشکها...دیمرا د خدا

 نه؟ سوزد؟ینم میدلت برا ایخدا...یرفت...يکرد اهیرا س ییتنها يرو..يشادم کرد..يآمد تو

 بسوزد؟ میکم برا هیکم تنها  هیدلت  شودیم...میاست بگو بهتر

 !نیآخ راد شوم،یخفه م...دیایکه م نیدر اتاق راد يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ١٦٨ 

که به گوش  ستیسنگ سرد خانه تنها آهنگ يرو شیپاها يصدا! خوده درد...درد است! ستیاسم چه عذاب بزرگ نیا تکرار

 !رسدیم

 !!!نمیتا رهام کوچکم را بب...دیایتا ب ستمیایم!!! شومیم بلند

 !قلبم زندیخود تو م يبرا ؟یفهمیم ت،یبرا زندیم قلبم

 !نیهم! کباب است شیدلم برا! مانده را نوازش کنم میتی نیا! در آغوش بکشمش خواهدیدلم م...اوردیرا باال م سرش

 !روح شده است یب نیچقدر راد..شیچشمانش چقدر لبها چقدر

 شوند؟یاشکها تمام نم نیچرا ا! نمینشیزانو م يرو...رومیم جلو

تورا به چشم  شودیم! کنمیلمسش م....کشمیچشمانش م يرو...شیلبها يرو....اش ینیب يانگشتم را رو! کنمیم هیبلند گر بلند

 بکشم؟

 !نیکوچک شده است هم یتنها کم رهامم

 میبودن ها وانهید نیببخش اگر در ب ؟یروح جا نداشت یماه اصال در آن خانه تنگ و ب کی نیخودخواهم چرا در ا چقدر

 !دهمیقول م.يشویم میتو خوده زندگ...پس نیاز ا يشوینم يادآوریتو ...فراموشت کردم

 !نیرا هم يدور نهمهیا کنمیم ادیفر کنمینم هیگر..دهمیفشارش م..کنمیخشم بغلش م با

 ...کندینم يکار چیه...هکرد سشیاشکم خ...بوسمیسر و صورتش را م...مالمیرا م کمرش

 !حرف بزن!! نمیراد...منم نگار...نگارم زکم؟یعز یشناسینم گهیمنو د -

 !چقدر سرد است...ردیگیدستم را م! زنمیزار م! بچه گانه اش نهیدر س زنمیزار م! کنمیبغلش م دوباره

 !چقدر

تا  دهمیمالشش م...خوابمیخودم کنارش م! خوابانمشیتخت م يرو...دهمیجوابش را نم...زندیم میروشنک صدا!! کنمیم بلندش

 !گرم شود

 !!بکشم غیج خواهدیدلم م....تا گرمش شود چسبانمشیام م نهیس به

 بکشم؟؟ غیهمه کور، همه کر، همه الل، شوند و من تا عمر دارم ج قهیدق کی شودیم شود؟یم

را خاموش  تیجنون دور نگونهیا شودیم ؟يچه برسر ما آورد...رهام يوا!! دهمیملحفه را فشار م...کوبمیرا به تاج تخت م سرم

 ؟..کرد

 !دور کمرم شودیکه دست کودکانه اش آرام حلقه م ستیحواسم ن! کنمیم هیگر

 !!!هست حواسم

 !کندیرا در شکمم فرو م سرش

 !میزخمها يست روهمان نمک ا! همان نمک است نیراد!  توانمینم! کندیم هیگر! لرزدیم يگنجشک سرما زده ا مثل

 !یزخم دوست داشتن کی...یزخم طوالن کی...قیزخم عم کی! زخم!! رهام خوده زخم است و
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 !!از بام نگاه رهام...از افکارم! کنمیسقوط م نیراد دنید با

 شود؟یله م رمانیز اهی؟ کداممان خاك س نیا ایمن بزرگتر است  درد

 !میکنیرا عوض م مانیمن و باران جا یگاه! و تماشا کار من! ستیکار باران ن شهیهم سقوط

 ؟ینیکه بب ییایم...عوض کنم نیرا راد میجا خواهمیم

 !آغوشت را ندارم...که ندارمت ییشبها...میبگذار راستش را بگو..رمشیگیدر آغوشم م محکمتر

 !میگویاز تفاوت آغوش با آغوش م شانیراو تا صبح ب رمیگیبغل م...رمیگیبازوانت را ندارم، کاکتوس هارا بغل م بهشت

 رم؟یچه دلگ ینیبیم

*** 

 ...داد زدم...زدم غیج یآنجا حساب..بعد از دو سال سر خاك مادر رفتم روزید

 ...ندارمش گریگفتم که د بمیغا يبه او...او  به

 ...بود تیمعص میاز آن دو قدم برا شتریب...نرفتم....مردم هم رفتم یدوقدم تا

 ....میبر زندگ شودیسوخته اش آتش م جسد

 م؟؟یروزها نیا يبرا يدار ییدوا ؟یفهمیم کندیدرد م...کندیدرد م میتمام زندگ! مادر

 !دارد يحس بد!! میصد سال است که تنها کنمیکه بعد از تو حس م يمن خوب بود يبا من، آنقدر برا آنقدر

 !يکرد میزمانه رها يشده در کشو اهیدفتر س کی..قصه تمام شده کیشدم و تو مثل  دچارت

 دیبا..دیایدر خانه بماند تا به حرف ب..برود گذارمینم گریو من د...زندیحرف نم...دیگوینم چیو ه رودیم...رودیکانون نم گرید نیراد

 ..اورمشیبه حرف ب

 !هرروز...بکشم غیهرروز ج خواهدیدلم م...کندیخاکسترم م...زندیم شمینگاهش آت سوز

 !میدر گلو يچه کنم که عقده شده ا اما

 !دوباره به خانه رهامم برگشتم!! دوباره برگشتم..با اشک..با آه ..را جمع کردم میاسباب ها..خانه رفتم به

 !دهمیم هیتک واریبه د...ام ینیدر ب چدیپیرهام م يبو...مانمیهمان جا م...شومیکنار مرد جوان رد م از

 با تمام وجود کشمیم نفس

 یزده لعنت یعطر خوب عجب

 ...زار نزند شودینم..شودینم...کشمیصورتم م يرا رو شالم

 یکنیتصور م یبرات محاله بتون شهیدلم تنگ م يجور هی

 یتو دلم پر کن تویخال يخودت جا یحت یتونینم گمونم

 !ستین يکم فاجعه ا...تو یب خوابم؟یشبها چگونه م یدانیم...فاصله نهمهیاز ا دیایبند م نفسم

 ستیخطر ناك ن یارتفاع چیکه ه کنمیاونقدر شکستم حس م من
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 !پر رفت و آمد رد شوم ابانیخ نیلحظه از ا نیهم...نجایهم خواهدیم دلم

 !رمیبگذار دست مرگ را بگ يبریتو که با خودت مرا نم..يبریتو که مرا نم...با سرعت مرا با خودش ببرد ینیماش...کنم مکث

 !نیراد...کندیم یزندگ نیاسم است که مرا بند ا کی...فیح اما

 !محال بود..گذارم تیتنها ينبود محال بود لحظه ا نیاگر راد! با تو عهد کنم بگذار

 !دهمیم هیمبل تک یسرم را به پشت...اندازمیم نیزم ياز عرقم را رو سیشال خ...کنمیمبل پرت م يرا رو خودم

 !بروم ییحوصله ندارم تا به دستشو گرید یندارم؟ حت یرمق چرا

 !يکرد ازین ی، ب ازین نیاز بزرگتر مرا

 هان؟ شکند؟یبار است که قلبم م نیچندم...گذاردیم میپاها يرا رو سرش

 !يبخند...یحرف بزن...يکاش بلند شو! کنمیم يباز شیبا مو...مالمیرا م کمرش

 !یستاز عشق سوخته ام ه یکوچک یتو تجل..خواهدیرهام را م دلم

 !که حوصله اش را ندارم ییدرست مثل لحظه ها...ردیگیجواب نم...روزها نیدرست مثل تمام ا..زندیزنگ م روزهیف

 !رمیو من هزاران بار در خودم مم یستیکه ن ییها هیثان نیاز ا گذرمینم...ذرمیبه قول شاعر اما من نمگ...گذرندیروزها م نیا

 ..خودت یارزان ی، خاطراتمان همگ مانی، بوسه ها مانیها عاشقانه

 !!!پسش بده خواهمیدلم را م من

 !پسش بده خواهمیمن خودم را خوده خودم را م کوبمیم نیبه زم پا

 !بروم اما دنشیبه د دیبا! مادرش مرخص شده! داشتند طیامروز صبح بل يبرا. روشنک رفت شبید

! آمده شیپ طیگند زدن به تمام شرا یعنیبهتر شده و رفتنم  نیحال خرابم با بودن راد! که بروم توانمینم یعنی! شودینم

 !هم بروم دیشا دانمینم...اما

 !ستمیایو م ردیگینفسم م م،یشویاستکان م کی...رومیقدم راه م کی...رومیآشپزخانه م به

 !شومیسال در خاطرت غوطه ور م کی دارمیظرف برم کی

که  میایباز است و من به خودم نم نگونهیو آب هم یلعنت نکیس نیا يام روبه رو ستادهیسالهاست ا نمیبیم میایخودم م به

 !میاینم

 !نمینشیم زیپشت م! کشمیم زیبه م یدستمال یحال یبا ب! کنمیبرنج را کم م ریز

 هه...قهوه د؟ییآرامم کجا يروزها

تلخ تر از نبودنت  يقهوه ا چیرا بدان که ه نیا...اما رهامم ! روزها را بِبرَد نیا یتلخ دیشا..شهیبرخالف هم خورمیم نیریش

 !ستین

 ...به گوشم بزن یمحکم یلیقسم به روحت ، س! جمعه خواب زده نیا يبه قهوه ، به وقت سرما قسم

 !پرستمشانیکه م ییکتکم بزن با دستها..ریام را بگ قهی
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 !داد بزن! تا از خواب بپرم کن ادیفر...يگردیکن برم ادیو فر..بگو و

 ...رومیاتاق خوابش م به

 !نوا مثل هرروز صبح درآمده یب نیا يصدا دوباره

 )انیعبدالملک( "کو؟ کو؟ دیگویتنها م...دیگوینم چیه..آمده درست پشت پنجره اتاق خوابت يپرنده ا يحاال که رفته ا"! رهام

 م؟یحضورت چه بگو یبه تجل م؟یچه بگو..شومیخجول خفه م...اندازمیم نییسر پا..شودیشرمم م...من  و

 ...کشمیتخت دراز م يرو ؟ییکجا میبگو

 !است تیواقع نیع ست،ین ایرو..ستیخواب ن نیا...نچ ! باشد اما يتو در ملحفه ها جار يدارم مثل تمام داستان ها بو دوست

 !دیسف يکفن ها نینه ا..افتی نیدر راد توانیخوش تورا تنها م حهیرا

 :زنمیداد م!! شومیم رهیسقف خ به

 !ایب زمیعز...نیراد -

 ...دهدینم جواب

 ...نجایا ایب نیراد -

 :زنمیکف دستم را به تخت م...زندیم هیچهار چوب در تک به

 !شمیپ ایب...عشقم ایب -

 !کنمیم یام مخف نهیسرش را در س! اندازدیتخت م يخودش را رو...دودیم

 !میبویم..بوسمیرا م شیموها..شودینکنم اما نم هیبچه گر نیحداقل کنار ا زمینر خواهمیم..زمیریم اشک

 !صدات لک زده يدلم برا -

 !بوسمیگوشش را م ریز..دهمیفشارش م!! ندارد يریتوف ینوازش با هزار هزار ابالغ دلتنگ نیا! کنمیم نوازشش

 زم؟یعز یزنیحرف م! بگو يزیچ هیجون نگار !! نیراد -

 !دهمیبازهم فشارش م! بگو يزیچ کینگاهم نکن  نقدریا یلعنت..کندینگاهم م تنها

 دلت واسش تنگ شده؟ -

 !میها هیاز شدت گر لرزدیتخت م!! را بلند کنم میسر دهم و صدا هیامان گر یب... بود تا بلرزم یجمله کاف نیهم

 !شودیتر م میوخ میها هی، گر شتریشور حالم ب کنمینگاهش که م! دیگریهم م او

 !خودم کشفش کردم...روح است عانیم هیگر

 : رمیگیصورتش را در دست م! بوسمیرا م سرش

 !بگو يزیچ هی...نگار يبرا! من  يحرف بزن برا...زکمیعز -

-.... 

 !بگو...دلت براش تنگ شده نه؟؟ آره؟ بگو قربونت برم -
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 رهیزده من خ یزده به چشمان سونام لیس کیل مث ماندیم رهیمانده در سرما در چشمانم خ میتی کیمثل ...لرزدیاش باز م چانه

 :دهمیتکانش م...کندیباز نگاهم م! دهدینگاهش را به دستان کوچکش م...کندیدستانش چکه م ياشکم رو! ماندیم

 !میرو ندار یکس گهید...میرو ندار یاز هم کس ریما غ...تو تنها...من تنها..نیحرف بزن راد -

 !بگو همه کسم يزیچ هی! که همه کسِ توئه یبه کس ییهمه کسش تو یبگو به کس يزیچ هی پس

 !کنمیم ینیعقب نش! سکوت نیاز ا کندیام م خسته

 !کله شق! یبابات نیع -

 ...بگو..بگو...گردمیبرم...کشدیلباسم را م...شومیم بلند

 ...با صدا...کندیم هیگر...ردیگیرا بغل م میپاها..دیگویاما نم يزیچ

 !باور کن راحت تر شکست نباریاما ا..ندارد یشکستن قلبم تازگ يصدا

 !او بزرگ مرد کوچک من است! که از باال نگاهش کنم شودیکوتاهش باعث نم قد

عادت  يرو ییپدرش را با فشارها یخال يمهربانانه جا..بوسمشیم! کنمیبغلش م..کنمیخاموش م نهیهقهقم را در س! نمینشیم

 !کنمیپر م

 !کندیسوخته برنج دلم را خنک م يبو! برمشیبه سالن م !کنمیم بغلش

 من چه شد؟ هیزندگ! شودیم رهیاش ت يدیبه درك که سف! ستیمهم ن میبرا

 !از شدت خاطرات سوزدیم میسرم لبها يبه جا! بوسمیاش را م قهیشق هیبا گر! کنمیآشفته اش را بوسه باران م يموها

 !اما زندیحرف نم نیراد..سوزدیم میلبها سوزد،یم برنج

 :کنمینگاهش م يخشک و جد...گذاردیاپن آشپزخانه م يرا رو دیخر يها سهیک

 ییمواد غذا سهیک سهیک یشیپول نشدم که بلند م یب...نکرده یفرق چیمن ه گهیزند...میندار زایچ نیبه ا يازیممنونم اما ن -

 ...نجایا ياریم

 :زندیم لبخند

 !باشم یکمک هی خوامیفقط م...يپول شد یتو ب گمیمنم نم...نگار -

 :زنمیم نهیبه س دست

 ...خوامیمن کمک نم -

 :ستدیایم میروبه رو..کندیم اخم

 !تورو داشت؟ ياعصاب زجه ها ینگار ک ؟يپشت سر بذار ییابن بحرانو تنها یتونستیاگر من نبودم و کمکم نبود م -

 :زنمیم شخندین

 !شناخت دیبا ذارنیکه وسط دعوا م یهه ادما رو از منت -

 ...يِاداوریفقط ...زمیعز ستیمنت ن نیا -
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 :زنمیداد م! ها دنیشن زمیعز نیا ستیمشمئز کننده ا حس

 ته؟یحال..ستمیتو ن زِیمن عز -

 ...گذاردیهم م يرو یچشمانش را طوالن کالفه

 ؟يایباهام راه ب يخوایچرا نم -

 !امیچه برسه که راه ب کنمیمن بهت نگاهم نم...هه -

 :دهدیم هیاپن تک به

 ...یانصاف یب یلیخ -

 !دونمیم -

 کجاست؟ نیراد -

 !تو اتاقش خوابه -

 ...کندینگاهم م!! خاراندیرا م شیابرو پشت

 رون؟یب میشام بر يخوایم -

 !که حوصله اش را ندارم فهمدیچرا نم نیا

 !ندارم کین کیحوصله پ..نه -

 :کندیم اعتراض

 ..نگــار -

 :رومیم کشینزد..شومیم يجر

 ه؟یهان؟ چ -

 !یسرکش نهمهیدر برابر ا يتو چقدر صبور...دهدیو بروز نم خوردیحرص م...دهدیهم فشار م يرا رو لبانش

 !یکه براشون مهم ییبه ادما! کم به اطرافت توجه کن هیفقط ..کم  هی -

 ...کندیم ترکم

 :نالمیلب م ریز! کنمیپرت م نیزم يو رو کشمیم رونیشالم را از سرم ب! نمینشیمبل م يرو

 ....یلعنت -

 !کشمیبرق م زیحوصله دو شاخه را از پر یطبق معمول ب..خوردیزنگ م تلفن

 کنمیاز پشت بغلش م! شومینفره اش جا م کیتخت  يرو! خواب است.نمیبیرا م نیدر راد ياز ال... خورمیم يسردرد قرص

 .بوسمیسرش را م

 ...چشمانم را  بندمیم...بندمیرا م چشمانم

 !خاطره نیامان از ا! حافظه نیاز ا امان
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 يبرا یغمخوان نیراد يبرا یی، الال خوانمیآرام م!! دهمیم هیچانه ام را به سرش تک...کشدیاز گوشه چشمانم سرك م اشک

 :دلم

 يشکسته برد یکه رفته با خود دل يا -

 يبه طوفان تن مرا سپرد نینچنیا

 !ادهای نیلعنت به تو همه ا د؟یایم ادتی...کردمالتماست  د؟یایم ادتی "ریرهام خودتو از من نگ"

 !خودت را به من بازگردان میگویبازهم م! يدیبخش..يقبول کرد...ریخودت را از من نگ گفتم

 ؟يگردیبرم

 !نکند دارشیب میاشکها يصدا خواهمیم! دهمیفشار م شیبه موها شتریام را ب چانه

 به دفتر من يکه مهر باطل زد يا -

 چه ها که بر سر من امدیتو ن بعد

 !داریب! است داریب..رمیگیرا در دست م دستش

 چرا؟ شوند؟یروزها تمام نم نیچرا ا! کنمیو نگاهش م زمیریاشک م..زمیدر چشمانش ذل م...گردانمیم برش

 عالم چگونه باورم بود يخدا يا -

 بود اورمیپناه و  يکه روزگار آن

خداکش نجات  ییتنها نیمرا از ا دیایکه به حرف ب کنمیبا نگاهم التماسش م! کنمیمن اما التماسش م! کندیمفهوم نگاهم م یب

 !رهام يو نمک شود رو دیبگو..دیبگو..گرددیبرم یک دیبگو...دلم تنگ شده دیبگو...دیبگو يزیچ! دهد

 !باشد خواهدیهرچه م...دیبگو تنها

 !از روزگار میچقدر شاک...ردیگیام شدت م هیگر

 تو شکسته بال و خسته ام یبکه  يدیو ند یرفت -

 تو چگونه پر شکسته ام یکه ب يدیو ند یرفت

 !دهدیحس کوچک بودنش به دستانم دست م شتریب..حس بزرگ بودن  شتریب...کندیرا در شکمم گوله م خودش

 !!سرده -

 !بندان کرده خیگفت سرما دلش را ! گفت سردش است....او گفت! رمیگیخفه خون م!! شودیو زنده م ردیمیم قلبم

 !من سردش است زهیعز

 :کندیچشمانش را بسته و باز نم..بوسمشیم..کنمیمحکم بغلش م! خندمیم...زنمیم لبخند

 ؟يتو بشم چرا زودتر آرومم نکرد يمن ؟فدا نهیریش يباالخره به حرف اومد...برات رهیبم یاله...نگار قربونت بره یاله -

 ..کندیجمع م شتریرا ب خودش

 ...شوندیمحو م لبخندم
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 ..چقدر...دهدیرهام را م يچقدر بو شیموها! دوام است خنده ام ی، ب یجوراب حراج مثل

 :کنمیمردانه اش را پاك م اشک

 !!شهیهم..شتمیمن پ! نکن هیقربونه دلت برم نفسم گر -

 !، او خودش باران است دمیاما د..کند هیگر خواهمینم...بر چشمانش شومیم چتر

 !ستین يخبر يازحجاب اجبار گرید! ستین يخبر انهیمخف ياز نمازها گرید

 !شود بنده اش هم یچه باشم تا خدا راض دیبا! چگونه باشم دیبا دیایم ادمیتازه دارد  یستیحاال که ن ،یحاال که رفت..رهام آخ

 !کردمینگاهش م رهیمن اما مثل مات زده ها همچنان خ! نداشت یتمام شیها هیگر..مادر رهامم رفتم دنیبه د شیپ هفته

 !سد چشمانم را باز کنم نمیجز کنار راد توانمینم گرید! نیتنها با راد...سوگوار رهام بوده ام اما  من

 !کوتاه آمدن دندیمرا که د ییرا نگهدارند اما تلخ رو نیراد خواستندیم

 !ستیحس خوب! میخوابیتخت دونفره رهامم م يکنار هم، رو گریکه د ستیدو شب! به جانش بند است جانم

! عشقش را  دهدیقورت م..باردیعاشقانه نم یزن نجایا! رابیتا س کندیو هر لحظه تشنه ترم م کشدیمرا به آغوش م يمرد نجایا

 تا دوستت دارمهارا خرج چشمان نازت کنم؟ هان؟ ییکجا! کندیآنقدر دوستت دارم هضم م شودیپروار م

 !گرددیوقت برنم چیکه ه یو رهام! شودیم ریکه پ ينگار! شودیکه بزرگ م ینیراد! است ندهیآ میدلنگران تنها

که هنوز رخ نداده چگونه عزا  يفکر نکن که در برابر فاجعه ا نیهرگز به ا"افتمیم یمیاز نادر ابراه يجمله ا ادی...اما نگرانم

 "يریبگ

 !ستیزندانآغوشم  ریدر زنج نیراد! دهمیهم فشار م يرو شتریچشمانم را ب! کنمینم..کنمینم فکر

 "نه، بله ،یمرس"دیگویتنها م "سالم"دیگویسرد رابطه تنها م ياز آن احساسش به هوا بعد

 !سکوت نهمهیو چقدر خسته ام از ا بافدیم چیه...دیگویم چیه...هم  یگاه

 !میکه امکان ندارد به خودش بگو یحرف ستیبزرگ یِاز وجودش؟ حام میچه بگو! روزگار نیا يغمای..یهــ..غمای

 "گمیم کباری یکه سال ییاز اون حرفا نیا "

 !مشیگویاصال نم چیکه ه کباری یکه سال ستییهم از آن حرفها نیا! ادشیبا  ردیگیآتش م...سوزدیم دلم

 !شودیپرروتر م..پرروست

 !دوست داشتنش سخت است...که دارد اما نه ییبا تمام هواها...کندیکه در حقم م یبا تمام خوب! دیایهم از او خوشم نم هنوز

 !دیایوقت خوشش نم چیه ای دیایخوشش م یتعلل از کس یب ایانسان : معادله معتقدم  نیا به

 !من هنوز هم بر سر اعتقادم مانده ام و

به  یسانیبا ن غمای خانه را خودش جمع کرد و لیو وسا دیبه دادم رس..آورد میپول رهن خانه را برا..آمد نجایبه ا روزهیف روزید

 !منتقل کرد نجایهم نگیپارک

 !شدم یواقعا ماندن گرید
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سوار بر  یقیو من با هر پلک مثل قا! زدیدر چهره اش موج م یآرامش خاص..بود ییبارویو ز يدختر چادر! دوسش آمده بود با

 !افتیم غلیص رتمیصورتش س يایدر

 !ردیگیاما خنده ام نم! خنده دار است ..مشاور را به خانه آورد روزهیف! به مشاوره بروم خواهمینم گرید! گفتیاز صبر م میبرا

 !نی، بلد است حرف بزند هم ستیمشاور ن البته

 !دهیکتاب خر شیبرا...زندیسر م نیبه راد روزهیف

 !است زیلبخندش سحرآم! زندیلبخند م! ندینشیتر م کینزد یهست

 !پلک زدنش هم خاص است..زندیم پلک

 حالت خوبه؟ -

 :شودینم یبه عل.شودیلبخند بزنم اما نم خواهمیم

 گفته؟ یبه شما چ روزهیف! ممنونم -

 :باز زندیم لبخند

 !يگفته از دست داد! یگفته عاشق -

 !ندینشیاش م یشانیپ يرو يزیر اخم

 م؟یبا هم باش شتریب شهیم -

 :دهمیتکان م سر

 !!بخور يزیچ دییبفرما...حتما -

 ...یمرس -

 !کندیرا قاچ م یبیس

 !دوست ندارم! خنددیاز ته دل م نقدریوضع ا نیشکل ، با ا نیدوست ندارم ا..دوست ندارم...گرددیبا خنده برم روزهیف

 !زودتر بروند کاش

 شود؟یم! کاش رهام نرفته باشد! کاش بروند زود زحمت را کم کردند گفتم

 :بوسمیگونه اش را م..شومیم رهیخ میروبه رو يبه چمدانها! ندینشیکنارم م نیراد!! شودینم نه

 گشنته؟ -

 ...دهدیرا به عالمت نه تکان م سرش

 !مینهار بخور میپس بر -

 !زنمیم یجان یلبخند ب...کندیتعجب نگاهم م با

 است؟ نیریجان اما ش یو هرچند ب شیآال یبودم لبخند زدن با تو چقدر ب گفته

 ! رمیگیاز گونه اش م یماچ محکم..زندیپا م! کنمیم بغلش
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 ومد؟ین روزهیچرا ف -

 :زندیم لبخند

 !سر بزنم هیبهت  امیگفتم ب! ینیمنو بب روزهیبا ف دیمگه حتما با -

 !يخوش اومد -

 :ییخدا ياز همان لبخندها بازهم

جهات به هم  یلیکه از خ دادینشون م زدیم روزهیکه ف ییحرفا! ازت خوشم اومده نگار! میباهم باش شتریراسش دوست دارم ب -

 !میخوریم

 :دهمیتکان م سر

 !ارمیب ییچا هیبرات ! شمیمنم خوشحال م..ممنونم  -

 :دیگویبلند م ياز همانجا با صدا.اوردیچادرش را درم.رومیآشپزخانه م به

 !ونهخ یینه چا میچون ما قهوه خونه داشت! قهوه مال ماست! ستین ایرانیما ا يبرا ییاصال چا یدونستیم -

 :میگویبلند م يهم با صدا من

 !عمل کنم؟ یمیاالن به سنت قد یعنی نیا -

 :خنددیم

 !قایدق -

 نیرخ نداده اما ا نمانیهم ب یچندان ییآشنا! مرا کرد يدلش هوا یدفعه هست کیچه شد که !  کنمیجوش را روشن م قهوه

 !است ریکه محجوب و سربه ز خوردیبه ظاهرش م! کندیارتباطش مرا متعجب م يبرقرار يبرا لیتما

 !دیایخوشم م نشیسنگ يو چقدر از قدم ها! دارد یو متانت خاص غرور

 !است نیراد! شودیم دهیکنار دامنم کش! دیایدر آشپزخانه تا قهوه جوش ب زنمیم یچرخ

 :شیروبه رو نمینشیم

 ؟يخوایم یجون دلم چ -

 !آب -

 !ردیآب بگ خچالیتا خودش از آبسرد کن  دهمیبه دستش م وانیو ل کنمیبلندش م! بوسمیدستش را م! زنمیم لبخند

 !بوسمیاش را م ینیب! چسبامیم شیشانیرا به پ میشانیپ...سمت خودم  گردانمیم برش

 :میگویم میو آرام با حرکت لبها زنمیم لبخند

 !دوست دارم -

 !در راهرو دودیم زندیم شیکه صدا یهست! رودیبه سمت اتاقش م! دهدیم لمیتحو یمیو او تنها لبخند مال زنمیم یچشمک

 !زمیریرا در فنجان کوچک م قهوه
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 تلخ؟ ای خوردنیم نیریش ایرانیا -

 :خنددیم

 !خورهیصاحب خونه م یهر چ -

 !نمینشیکنارش م! یکم کنمیم نشیریش

 خواهدیم ییتکه تنها کیدلم ! ستیساعت حضورش دلخواه من ن نیاالن ، در ا! کندینگاهم م! ردیگیرا در دست م فنجان

 !نیهم

 ...غمای -

 :خنددیم!دهمیچه؟ سر تکان م غمای! کنمیم نگاهش

 !زنهیمشکوك م یلیخ گهیم روزهیف -

 :زنمیم يشخندین

 !نهیبب یشکو تو چ روزهیمشکوك؟ تا ف...هه -

 :گذاردیم شیزانوها يآرنجش را رو! نوشدیاز قهوه اش را م يا جرعه

 !ادیازت خوشش م -

 :اندازمیشانه باال م...کندیم یدلم را خال ریز

 !ستین يدرواقع اتفاق تازه ا! ستین بیعج یلیخ -

 :دهدیم هیو تک اندازدیباال م ابرو

 بهت گفته؟ -

 !خونمیفکر کن تا تهشو م یکه براشون مهم ییبه کسا گهیم یالبته ، وقت! ستمیمن که خر ن! دمیاز رفتاراش فهم...نه -

 :زندیم لبخند

 !ادیمثل تو خوشم م یبیعج يو من چقدر از ادما! یبیتو چقدر عج -

 د؟یلبخند پاش نمیگل راد يبه جز به رو شودیاصال مگر م! که لبخند بزنم شودیهم باعث نم حرفش

 :دیگویم آرام

 اد؟یازش خوشت م ؟یتو چ -

 :کنمیاخم م ت؟یچه سوال نیا رساندیجمله خشمم را به هزار م نیا

 !یزنیم یحرف نینگذشته که همچ میمرگ زندگ...مع چهار ماهم از مرگهنوز سر ج ه؟یچه حرف نیا! هه -

 :دیگویم انهیجو صلح

 شه؟یتر م يکه جر نهیبیم ییبود رو نینه منظورم ا..نه  -

 :شودیاشک در چشمانم جمع م..دهمیم هیتک
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 !کنمیمن هر دفعه بدتر از قبل باهاش رفتار م! معلومه که نه -

 :زندیم لبخند

 ..تا آخره عمرت يخوایم -

 :پرمیحرفش م نیب یعصب..خسته ام دانندیکه جوابش را همه م يبحث دراز نیاز ا..گذارمیم مهیرا ن حرفش

به همه ! ندارم يچشمام تر و قرمزن اما راز!کنمیفکر نم یگاه هیدرسته خستم اما به تک! ستمین یآغوش چیتنهام اما دلتنگ ه -

 ..توش نداره چون يو سر ستیپنهون ن یاشکا از کس نیا! هیخاطر نبوده کمن به  یآشکاره حال خراب وخوب نشدن

 :چکدیاشکم م قطره

 !"دوست دارم یلیخ"نفرو هنوزم  هیاما  "!هارو دوست ندارم یلیخ"چون مدتهاست  -

 !کندیاما باز نم زندیرا م شیبغض درِ گلو! ردیگیدستم را م..زندیم لبخند

 !بهتر از تو یچه کس! شدم نیشرمگ دمیاما نگاهت، لبخندت رو که د..خواستم بگم تنهام...ایخدا -

 :لرزدیام م چانه

 !حرفا کشکه نیا! کنهیپر نم یکس چیه زویعز هی یخال يکه جا دوننیهمه م -

 :ردیگیرا گاز م لبش

 !ستیکشک ن...رسالته  هی نیا -

 :دهمیهم فشار م يرا رو لبم

 !تونمینم! شب و روز کنارمه! شهیفراموشم نم یلعنت نیرقمه ا چیه تونم،یمن نم -

نذار باال سرت داد ! رشیبه خدمت بگ! شهیارباب م نیبدتر ایخدمتکاره  نیبهتر اینگار عادت  نیبب.. اجبارت نکرده اما یکس -

 ! دست بجنبون! بزنه و مجبورت کنه

 !دیایمان مبه خان ادیز...شودیم شتریروز به روز ب یام با هست رابطه

تا توانستم از سر ..بود ییبه جا شنهادیپ...میقرار گذاشت که به امامزاده صالح برو میرا مالقات کن گریهمد میخواستیکه م روزید

 !کردم هیگر يو دور یدلتنگ

 :دمینال...دمیمهابا در آغوشش بار یب..دستم را گرفت یهست

 ...تنگ! تنگ شده..دلم براش ..رهیدلم براش ضعف م..من...یهست -

 ...بوسدیرا م سرم

 !!اال به ذکر اهللا تطمئن القلوب -

 رد؟یدل آرام بگ شدیمگر م شد؟یمگر م..اما! لب تکرارش کردم ریز...ام شدت گرفت هیگر

 !بزنم ادیفر توانمیکه نم ییدوستت دارم ها...احساسم را ...سمینویقرار دلم م يکه برا ستیمدت

 !نیهم! سمینویرا م ییهاعشق و تن نیا
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آن همه خاطره را ..ییکذا ریآن مس گرید خواهمینم...البته کانون دو کوچه آن طرف تر...فرستمیبه کانون م روزیرا از د نیراد

 !کنم یط

 !کندیم ییخودنما فونیآ توریدر مان غمای ریتصو...گذارمیرا در کشو م یمیسرفصل قد... دیایزنگ درم يصدا

 !زنمیرا بردارم دکمه را م یو بدون آنکه گوش کنمیرا فوت م نفسم

تا محکم  زنمیبودم را به شالم م دهیاز امامزاده خر یرنگ یسنجاق مشک نانیاطم يبرا! مانتوام را هم...کنمیرا سر م شالم

 !مهارش کنم ستمیبلد ن...ستدیبا

 موقع روز؟ نیچرا االن؟ ا..را آورده نیراد! کنمیرا باز م در

 :زندیم لبخند

 ؟یخوب..سالم -

 :دهمیتکان م سر

 ش؟یچرا االن اورد -

 !کندیبند م نیراد گریدستش را به لنگه د...زندیهم کنارم زانو م غمای! کنمیاش را باز م یو بند کتان نمینشیپا م يرو خودم

 !خوادیم یتنوع هیبچم  نیباالخره ا! بزنه يدور هیگفتم ببرمش  -

 ...بوسمشیم...  مشیبویم...کنمیبغلش م...دهمیتکان م سر

 رون؟یب يبا عمو بر يخوایم -

 !بوسمیاش را م ینیو ب زنمیلبخند م! دهدیآخر سرش را به نشانه آره تکان م کندینگاهم م یطوالن

 !برو دست و صورتتو بشور تا حاضرت کنم -

 !کندیبا لبخند نگاهم م غمای! شومیبلند م..! ییبه سمت دستشو دودیو م! دهدیتکان م سر

 !ندینشیمبل م يو رو کندیرد م یلیسب ریرا ز میادب یب! داخل رومیادبانه جلو جلو م یب! کنمیاخم م ناخداگاه

بهتره درو  ياگر اومد و معذب بود "! است یتنها حرف هست نیا! گذارمیدور از چشمانش در را باز م...کندیرا روشن م ونیتلوز

 "!گهید طونهیش...يباز بذار

 ...حداقل به خودم اعتماد دارم...نه کنمیم کشیچه در را باز گذاشتم؟ من نه تحر يبرااصال ...طانیش..هه

 "؟يدیفهم...قانع کردن من استفاده نکن يربط برا یمعقوله ب نیاز ا گهید...به اعتماد من نداره خانوم يازیمرد ن هی کیتحر"

 !نیگلچ..بود نیگلچ تیحرفها..رهام...لرزدیم قلبم

 !گرددیو برم زندیم یرا دارم اما، تنها لبخند آرام هیو کنا خشندین کیانتظار ...کنمینگاهش م! ندیبیدر باز را م...گرددیبرم غمای

 !مییایم رونیو حاضر و آماده ب بوسمشیم! کنمیباهزار قربان صدقه لباس را تنش م رومیم نیبه اتاق راد...برمیم شیبرا يچا

 !کندیجذبش فرو م یپشت شلوار ل بیدستش را در ج!! دهیرنگ برنزه صورتش پر! شودیو بلند م زندیلبخند م دنمانیبا د غمای

 عمو؟ میبر -
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 :دیایطرفم م غمای...کندیاش را پا م یکتان! ماهش يبه رو زنمیلبخند م..کندیو نگاهم م دهدیسر تکان م نیراد

 !گردونمیزود برش م -

 !فهممیرفتن م يبرا کندیدست دست م...رودیم رونیزودتر ب نیراد...کندیرنگش را پا م يکالج سرمه ا...دهمیتکان م سر

 ...باشه -

 :دهمیتکان م سر

 !خدافظ..ممنون -

 :مالدیبا کف دست راستش آرنج دست چپش را م!! زندیم لبخند

 ..یکنیعوض م ییهوا هی..میبر ایتوام ب يخوایم -

 :کنمیرا جابه جا م نیزم يرنگ رو يگلبرگ قهوه ا میبا پا! کنمینم نگاهش

 !خوامیمن هوا نم...نه -

و دوباره  بندمیم شیدر را به رو! مانمیاش نم یمنتظر خداحافظ! بندمیاما لب فرو م... خواهمیمن رهام م میبگو خواهمیم

 !چکدیم میاشکها

 ..دارمیبرمرا  دشیسف شرتیت! کنمیدر کمدش را باز م! از تو هستم ینشان یسرسام آور پ...برمیاتاقش پناه م به

 م؟یکه از عالم فرار يبا من چه کرد! رهام..آخ! مشیبویم..بوسمشیم

 !کشمیم رونیلباسها ب ریام را از ز یمشک ریبا خشم حر! شک یام ب وانهید! کنمیتخت پهن م يرا رو لباسش

حسرتش به دل او که پاك بود ! ندشیوقت قسمت نشد رهامم در تنم بب چیکه ه یلباس...را  مییایح یلباس ب کنمیم تن

 !حسرتش به دل خودم ماند..نه

 !مردم شودیسردش م! کشمیم مانیپتو را رو! کنمیلباسش را بغل م..اندازمیتخت م يخودم را رو...شودیم شتریام ب هیگر

 :نالمیم! شومیاش گم م نهیس در

 !!!آخ....ادامه نداره شتریتا برگشت پسرت ب یوانگید نیا -

 :گذارمیسرم م يدستم را رو...دارمیرا برم یگوش! گرفته ام یجبیسردرد ع..پرمیتلفن از خواب م يصدا با

 بله؟ -

 :زندینفس نفس م...کندیذهنم را پر م غماینگران  يصدا

 ؟يدیچرا جواب نم ؟ییکجا ؟ینگار کوش...نگار -

 !دمینشن..خواب بودم -

 :کندیرا فوت م نفسش

 !دلم هزار راه رفت...یانصاف یب یلیخ -

 :میگویم یالیخ یب با
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 !متاسفانه هنوز زندم...بگو برگرده -

 :کندیم میصدا دلخور

 !نگار نگو -

 :گذارمیهم م يرو چشم

 ؟ياریب نویراد يخواینم -

 :کنمیبه ساعت بزرگ نگاه م همزمان

 !ساعت نه شبه -

 !یاگر در و باز کن...چرا -

 !کنمیو پا سست م شنومیکوچکش را م يپاها يصدا!! دیایخانه ب نیتا مرد ا مانمیمنتظر م! کنمیرا باز م در

 ...فشارمیدر را در دستانم م چهارچوب

 !شودیسرعتش کم و کمتر م... شودیدلم شاد م! لبخند زده...لبخند زده است مردم..رسدیپاگرد م به

 !سمریبه خودم م یبا شرمندگ میجویصورتش را م یعلت غم منحن! محوتر لبخندش

تا به خودم بجنبم و داخل ! دیایم غمایتند  يقدمها يصدا! شودیاز کنارم آرام رد م! دهمیهم فشار م يرو..بندمیرا م چشمانم

 !فرستمیم رونینفسم را ب...بندمشیم...دومیبه سمت در م...میشویبروم چشم در چشم م

 !نمینشیدر م پشت

 ...رهام -

 ...اما غمای...دیمردم ند..دیدیرا در تنم م ریحر نیکس ا چیه دینبا

 !رفت یحرف و نشان یب غمای! چرخمیدور خودم م! گردمیبه سالن برم! کنمیلباسم را عوض م! رمیگیرا در دست م سرم

 ...به اتاقش پناه برد نیراد

 !میفلسفه را کنار بگذار ایب

 !نندیبیو پشت سرشان را هم نم روندیم...روندیدر من که همه م ستیچه سر نیا...يفرار دنمیبا د نیراد يفرار دنمیبا د غمای

 !رفت..اما  دیند بتیه نیمرا با ا رهام

 !شده رهیدر دستش خ یتخت نشسته و به اسب چوب يرو...کنمیاتاقش را باز م در

اعتنا  یدوباره ب...کندیلباسم را نگاه م..کندینگاهم م! نمینشیکنارش م! مانمیپسر بچه شش ساله پش کی يروبه رو! ام شرمنده

 !ردیگیچشم م

 :مشیبویم! کنمیبغلش م! بوسمشیم! رمیگیرا م دستش

 !دیببخش -

 از من سر زده بود؟ ییمگر خطا د؟یچه ببخش يچه؟ برا يبرا
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 . "دیببخش" ییگویم یگاه

 !ستین یکه وجودش الزام یدرست زمان ،ییگویم یو برهان لیدل چیه یب

 شیروحت از سوء تفاهم پ ردیبلکه آرامش بگ يشو دهینکه بخش دیببخش ییگویم! ستیساده ن "دیببخش" کیتنها  نیا و

 !نیهم امدهین

 !رمیگیآرام م "دیببخش" نیبا ا ای نیتن راد يبا بو دانمیمن نم و

 !شودیم دایپ غمایاز سه روز سر و کله  بعد

 !اندازمینگاه ب شیدر رو کشمیام در برابر او اما بازهم خجالت م یتمام گستاخ با

 ...دییبفرما -

 ..امینه باال نم...سالم -

 :کندینگاه م فونیآ در

 !بزنه يدور هیاماده کن ببرمش  نویراد -

 ...خوردیکه دوباره زنگ م بندمیدر را م! نییپا فرستمشیم!  کنمیرا اماده م نیراد! میگوینم يزیچ

 ؟يخوایم يزیچ -

 !ایتوام ب يخوایم -

 :بابا يا...چه برسد که  ینیمرا بب گرید خواهدیدلم نم یحت...هه

 خدافظ! ممنون...نه -

 !گذارمیرا م فونیآ یو گوش مانمینم منتظر

 !نوچ شود نشیریش يو چقدر دوست دارم که زود به زود دلم با حرفها...حرف نزده ام یوقت است که با هست یلیخ

 :دهدیجواب م ریتاخ با

 !سالم نگار جان..جانم  -

 احم نشدم؟بد موقع که مز ؟یخوب..سالم -

 ؟یینه بدموقع چرا؟ کجا.. زمیعز یمرس -

 !خونم -

 خوبه؟ نیراد -

 !رونیاومد دنبالش رفتن ب غمای...اره اونم بهتره -

 :خنددیم

 !رسهیم یینوا هیبچم به واسطه تو به  نیا غمایآقا  يرهایگ يامان از گلو...بابا يا -

 !یهـــست -
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 !اونجا ادیبهانه ب یفرت و فرت با بهانه و ب یخوب دوست داره ه گم؟یمگه دروغ م هیچ -

 !که به خاطر توجهش دلم ضعف بره ستمیدختر هجده ساله بچه ن هی گهیمن د -

 :ردیگیم بغضم

 !ستین یبرگشتن گهید...بار دلم رفته هیمن  -

 :شودیم معترض

 !تلخ نشو نقدریا یجونه هست...نگار -

 !دهمیرا قورت م بغضم

 !شهینم! متفاوت باش یب تونمینم -

 ...آرامش بخش است شینفسها يصدا..کندیم سکوت

 ..ادیخواب به چشمام نم یبه خدا که کامل و درست و حساب..خوابام آشفتست..یهست -

والَ . انَ اهللاِ، والْحمد للَّه، واهللاُ أَکْبرُسبح. رٌیقَد ءیلَه، لَه الْملْک ولَه الْحمد وهو علَى کُلِّ شَ کیالَ إِلَه إِالَّ اهللاُ وحده الَ شَرِ« -

 »حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاهللاِ

 باشه؟! از خواب سه بار بخون قبل

 !حتما -

 :خنددیم

 ..که مستحبش يالبته اگر واجبو انجام ند -

 :دهدینم ادامه

 !واجبشم هرروز تو برنامست -

 :کشدیم یقیعم نفس

 !خدارو شکر -

-... 

 ..کردم فیباباشو پسررو برات تعر نیماش هیقض یهمون! سیپارم...دوست داشتم  هی...نگار يزیچ هی یراس -

 !خوب..آهان..آهان -

 !اومده بود جلو خونمون چیجعبه کادو پ هیصبح با  روزیاما د شهیباور نم -

 چرا باورم نشه؟..خوب -

 !بود یکه اومده بود باور نکردن يآخه اونجور -

 اومده بود؟ يجوریمگه چ -

 !که مادرم براش دوخته بود يهمون چادر..نگار چادر سرش بود...بتریو از همه عج يروسر هیبا ...بایو ز حیمل شیآرا هی..نگار -
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 :به تنم راست شد مو

 !کنه رییشکل تغ نیباشه و به ا ریپذ ریتاث نقدریتو ا فیبا تعار کردمیاصال فکر نم ؟يجد -

 :خنددیم

 !گذاشته باشه ریزود حرفام روش تاث نقدریا کردمیفکر نم! آره واقعا شگفت زدم کرد -

 !یخدارو شکر کن دیبا..هه -

 م؟یبزن يدور هی میفردا باهم بر يخوایم..یچیه...اما...آره  -

 !حوصلم یلحظه ب هیلحظه حوصله دارم  هیکه  یدونیم..برنامه فردا رو االن ازم نپرس -

 ..باشه -

 اد؟یم روزمیف میرفتاگر  -

 اد؟یب يدوست دار -

 نباشه؟ شهیم -

 !بهم زد الیبا دان! یراس..اره حتما..اره -

 :زنمیم شخندین

 !دل خودشو خوش کرده بود يخودیاز اولم ب..هه -

 !ناراحت بود که  نقدریا نجایاومده بود ا...اره -

 ... شهیتو دلش جا م گهید یکی..مثه رهام من نرفته که برنگرده..گذرهیم نمیا --

 !حرفو نزن نگار نیا -

 !یول کن ترو خدا هست -

 !يدیناام یلیخ -

 ببندم؟ دیام یبه چ -

 ن؟یموجه تر از ا لیدل..نیراد -

 :کنمیتکرار م. دهمیم هیپشتم تک واریرا به د سرم

 !یهست ارمیاوقات کم م یبعض...یه! نیراد نیراد.. نیراد -

 !نده یراحت جا خال نقدریا..ياریب ادمیز دیکنارت با یپسر دوست داشتن نیبا ا..هه -

 :دهمیم رونیرا با آه ب نفسم

 چه خبر؟ غمایاز  -

 :میگویم کالفه

 !یچیبابا ه یچیه...باشه ازش دیبا يچه خبر..بابا  يا -
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 ؟یشیخوب حاال چه تند م -

 ...کشمیم یقینفس عم بازهم

 ؟يندار يکار...امیاگر جور شد فردا م نمیبب..جان یمزاحمت شدم هست دیباشه ببخش -

 !نکن الیفکر و خ نقدرمیدر ضمن ا..برو..زمینه عز -

 !خدافظ..حتما شدیاگر م -

 !نشدم و دکمه خاموش را فشردم منتظر

 !يحضور ندار رحمانهیکه تو ب ستییآنجا تنها جا...که کشف نشده بتوان پنهان شد ییچاله ها اهیدر س دیشا

 !دروغ..و دروغ بزرگ روزگار است یستین..یستین تو

*** 

 تیمیاعالم صم کیرک يدوخته ام که با کتک و فحش ها ییو من چشم به پسرها زندیحرف م...ردیگیدستم را م روزهیف

 !کنندیم

 ؟يدید افتوینگار، ق -

 :کندیم دایصحبت پ يبرا يبپرسم اما زودتر سوژه بهتر الیاز دان خواهمیم..کنمیم نگاهش

 !قهرم نهیوقته با آ یلیخ..دمینه ند -

 :دهدیرا چند بار تکان م سرش

 !لبات که پوسته پوسته زده! تحملت کرد شهیاما نم دینگار که ببخش يالغر شد نقدریا! تورو خدا بس کن -

 !دونهیدراومدن که خدا م ختهیشلخته و بهم ر نقدریا...نزد یحرف شهیابروها نم نیاما در مورد ا...نگم يزیبهتره چ...که چشماتم

 :اندازمیباال م شانه

 خودمو خوشگل کنم؟ یک يبرا ؟یخوب که چ -

 !ستین یکس يبرا گهیکه د نیبخور ا يزیچ هی ینشکن نکهیا يشصت بار گفتم حداقل برا ؟یزنیحرف خودتو م يباز که دار -

 ...ندارم یحرف

 !برات وقت گرفتم..راسش -

 ؟یوقت چ -

 !ششیپ یرفتیم شهیکه هم یهمون..مژگان  شیپ! شگاهیآرا..امروز -

 :کشمیم رونیرا از دستش ب دستم

 !خوامینم...ولم کن بابا -

 !بزور گرفتم...وقت گرفتم از مژگان گفت سرم شلوغه...نگار من آبرو دارم -

 !يکردیبا من هماهنگ م دیاول با -
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 ...يریتو عمل انجام شده قرار بگ خواستمیخوب م..خوب حاال -

 ..رمیگیم شیبرا يمسخره ا افهیق

 !ول کن...روزهیاصال حوصله ندارم ف -

 !يایب دیشمام با برمتینداره من م یبه من ربط -

 !مینینشیم نشیدر ماش! زنمیاما نم..سرش داد بزنم خواهدیدلم م..کشدیرا م دستم

مهم درون و دل من است ! خوش باشد انیو اطراف روزهیبگذار دل ف! بشوم..خوب باشد..آراسته شوم..رمیرا بگ میابروها اصال

 !شودیکنده نم ینیموچ چیکه با ه ستیمهم درد

 !بکنند به درك خواهندیکه م يهرکار بگذار

 :کندینگاهم م یو ه گرددیمتعجب است برم میرام شدن لحظه ا از

 نه؟ گهید يایم يجد يجد -

 :اندازمیباال م شانه

 !رسهیکاراش به توام م نیب میپس بر.. ولیا -

 :زنمیداد م..ستدیایم شگاهیدم آرا...کنمیرا گرد م چشمانم

 ....روزهیف -

 :خنددیم

 !میحرفارو ندار نیبا مژگان که ا...رمیگیاالن وقت م...خوب حاال -

 !و من هم دنبالش رودیداخل م سرخوش

*** 

 !بعد از مدت ها...کنمینگاه م نهیدر آ..شده اند زیتم میابروها

 !شکسته تر! تر نیسنگ...پخته تر! ام عوض شده افهیق چقدر

 !زنمیبه شالم سنجاق م یوقت مخصوصا

 چطوره؟ یتونیز -

 :کنمینگاهش م گنگ

 ..گمیموهاتو م -

 :دهمیم هلش

 ...رو ندارم یکی نیبرو گمشو که اصال حوصله ا -

 :دیگویم يجد

 !رهیتن بم نیانکن  عمیضا! رنگم بکنه خوادیبهش گفتم م يجد يجد ندفعهیبه قرآن ا -
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 !خندمیاما نم گردیام م خنده

 !نمینشیم

 !شومیم بلند

 !کنمیخود را نگاه م...خود را  کنمینگاه م! زندیبرق م روزهیچشمان ف! کندیرا هم روشن م میابروها! کنمیعوض م رنگ

 !من است یبدبخت یاسم تداع نیا..رهام

 :دیایادا و اطوار م روزهیکه ف زنمیسنجاق را م! تازه به جمع و جور کردنش مسلط شده ام...کنمیرا سر م شالم

 شه؟یحاال نم ینزن نویا -

 :اندازمیرنگ شده ام باال م يابروها

 !شهینه نم -

 !کندیقبول نم ردیرا بگ شگاهیکه پول آرا کنمیهرچه اصرار م! دیایدعوت و تعارف به خانه ام م یرا ندارم اما ب روزهیف حوصله

 !فشیبغل ک بیسر پول را چپاندم ج آخر

 !است کیهمه جا تار! کنمیو در را باز م اندازمیم دیکل

 !کهیتار نجایچقدر ا -

 !رفت چراغارو روشن کنم ادمی -

 :برقم زیدنبال پر به

 کو؟ نیراد -

 !رونیدنبالش باهم برن ب رهیگفت م غمای -

 !اندازدیچراغ چشمان رهام م ادیکه مرا  ییفشفشه ها...روزهیو ف یهست يخنده ها يصدا! رمیمیاز ترس م زنمیرا که م برق

را دوست  زیمعقوله سورپرا..رهامم دوست نداشت "...یلیخ ادیشدن بدم م زیو جشن و مخصوصا سورپرا یمن از شلوغ"

 !قتیعال يبرا رمیبم...نداشت

 !آرامش داشت نیراد يو نگاه ها غمای يتنها لبخند ها میبگو نانهیواقع ب...و  نیراد يتنها نگاه ها نیب نیا در

 !دمیتولدش که من ند! دیکه رهام ند يتولد..تولد! و چهارم مرداد ستیب..بود تولدم

 :کنمیآرام بغلش م..کندیبغلم م یهست

 ..زمیتولدت مبارك عز -

 :کندیم نگاهم

 ...بانو يچقدر خوشگل شد -

 !شودیاز آغوشم جدا نم نیراد! دیگویم کیبا خنده تبر روزهیف! لرزدیقلبم م "وبپوش بان رتویحر"...بانو...بانو..بانو

 جدا شود اصال؟ دیگفته با یکس چه
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را  شیاش موها شهیهم یسوسول پیبرخالف ت..کرده رییاو هم تغ! دیایخودش جلو م غمای! نندینشیهمه م...نیزم گذارمشیم

 !افتمیرهام م ادیبازهم ...بر تن دارد يدیمردانه جذب سف رهتیمردانه باال داده و پ

 :زندیلبخند م! خاطرات نیاز ارتفاع ا رمیو بم فتمیکاش ب و

 !!تولدت مبارك خانوم -

 :میگویآرام م...زندیلبخند م چشمانم

 !ممنونم -

 :کندیم انیچند حس متضاد در وجودمان غل.خنددیم..کنمیاخم م..دوزدیچشم م میبه ابروها...خنددیم بازهم

 !ادیم یلیبهت خ -

 :کشدیبه اتاق بروم که مانتوام را م خواهمیم...شودیتر م ظیغل اخمم

 !ادیم یلیگفتم بهت خ -

 :دهمیهم فشار م يرا رو میدندانها..کنمینگاهش م نیخشمگ

 !ممنون -

 !خورده یتنه احساسش به هست! شودیلبخند آرامش ترك نم نیا

 هان؟ کنم؟یم سهیرا با رهامم مقا غمایاصال چرا ..کردیپروا ابراز احساس نم یب نگونهیوقت ا چیه تمانیقبل از محرم رهام

 :کندیاخم م یهست...گردمیو برم کنمیلباسم را عوض م رومیاتاق م به

 ؟ینگار بازم مشک..بابا  يا -

 :رومیتفاوت به آشپزخانه م یب

 .یبازم مشک -

 :دیگویم غمای

 ؟ياریبرام م ییچا هی -

 ...شودیتلفن بلند م يننشسته صدا...گردمیو به سالن برم زمیریم شیبرا ییچا! دهمیتکان م سر

 :معرفتم تنگ است یپدر ب يدلم برا زنمیناخداگاه لبخند م..شماره آلمان است شیپ

 !سالم بابا -

 !بابا؟ تولدت مبارك یخوب...سالم نگارم -

 :زنمیم لبخند

 !یمرس! ممنونم -

 ؟یکنیم کارایچه خبر؟ چ -

 !کنمیم یفعال که دارم زندگ! ستین يبرخ..یچیه -
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 !نجایا يایبرنامتو جور کردم که حتما تا آخره تابستون ب! بهت بگم يزیچ هی خواستمینگار جان م یراس -

 :کنمیم اخم

 ؟یمیدوباره همون بحث قد...بابا -

 ...اما یپسرش ریاالن پاگ دونمیم -

 :نییپا اورمیرا م میصدا

 !ششونیکه بره پ زننیو گرنا مادر برزگ و پدر بزرگش با عمش له له م! من به خواسته خودم نگهش داشتم...نه ریپاگ -

 !ينبود ينجورینگار جانم تو که ا..آخه -

 ...بابا تولدم مبارك -

 :ردیگیام را م هیکنا

 ؟ يندار يکار..میزنیباشه بعدا در موردش حرف م -

 !خدافظ... نینه ممنونم که زنگ زد -

 :گذاردیم زیم يرا رو شیچا یخال وانیل غمای...گردمیبرم

 ن؟یاریب کویک نیا نیخواینم -

 :شودیزودتر از همه بلند م یهست

 !ارمیچرا من م..چرا  -

هم با خنده کنارم  غمای اوردیرا که م کیک...کنارم پردیم عیسر نیراد! نمینشیمبل سه نفره م يرو..زنمیم ینیغمگ لبخند

 !ندینشیاما م خواهمینم..ندینشیم

 ...کنندیهارا روشن م شمع

 !و دوست ندارم که دست بزنند زنندیدست م...کنمیفوت ناغافل خاموشش م کی با

 !میبوسیرا م گریهد..میاندازیعکس م...ندینشیو او کنارم م شودیبلند م غمای...دهدیرا به دستم م شیکادو یهست

 !زندینداشته رهام دست و پا م ينگاه ها ریمن دلم کماکان کنار رهام، ز اما

 !بوستمیم کندیبغلم م یهست

 !!زمیخداحافظ عز -

 !کندیپرتاب م یبلندش خداحافظ يو از همانجا با خنده ها رودیم رونیزودتر از همه ب روزهیف! زنمیم يو لبخند دهمیتکان م سر

 !ردیگیه ام مکه نشسته و گردنش کج شده خند یاز ژست! مبل خوابش برده يرو نیراد

 :دیگویآرام م غمایبغلش کنم که  خواهمیم

 !برمشیبذار من م -

 !را ندارم یکی نیا يحوصله ! بنددیدر را م...سمتم  دیایبا لبخند م! کنار در منتظرم تا برود! کندیو او بغلش م کشمیم عقب
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 !شودینگاهش کمرم خم م ینیو چقدر از سنگ ستمیایم نهیبه س دست

 !نگار -

 !یشگیهمان لبخند هم! کنمینگاهش م. میهم راض "نیبب"من به همان ! نگار دینگو چوقتیکاش ه! زدیریم قلبم

 م؟یحرف بزن -

و نگاهم  گذاردیآرنجش م يدستش را رو! دهمیم هیتک شیحوصله روبه رو یب! ندینشیم یمبل تک يرو...اندازمیباال م شانه

 :کندیم

 ؟یدر مورد چ -

 !تو و رفتارت....در مورد خودم -

 :کنمیم نگاهش

 !شنومیم -

 !يفقط بشنو خوامینم -

 :شومیم بلند

 !غمایکالفم نکن  -

 !فقط بشنو! باشه باشه -

 :یطوالن...کندینگاهم م...نمینشیچشم غره م با

که دوست  ياگر اونجور! اگر بدم خوب بشم ؟یبگ لشویدل شهیم....بد بودن و سرد بودنت اونم تنها با من لیدل...رفتارات لیدل -

 !دلخواهت بشم ستمین يدار

 د؟یگویاو چه م..گذارمیهم م يرا رو چشمانم

 !که بهش سفت و سخت معتقدم هیاصل هی -

 :میگویو آرام م برمیتر م کیرا نزد صورتم

 !ادیوقت خوشش نم چیه ای...ادیچون و چرا خوشش م یب یاز کس ایآدم  -

 !نمیبیاحساسش را م يها شهیو من خرده ش! جوشدیشکستن در چشمانش م هیشب یحس

 :رومیبا اخم عقب تر م...کشدیمانتوام را م..شومیم بلند

 !نکن -

 :ستدیایم میرو روبه

 !میمن آدم صبور! نم نم...کم کم ...خوامیدرنگ نم یبکنم؟ ب دیبا کاریچ -

 :زنمیم يپوزخند

 واقعا؟ یهست یتو ک -
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 :که دوستشان ندارم ییاز همان ها...کندیم نگاهم

 کار کنم؟ یبگو چ -

 :زنمیبه کمر م دست

 !قناعت کن فونیآ نیصدام پشت هم دنیو از شن نیراد يبه عوض کردن حال و هوا! گمیبهت م...باشه ؟؟یکار کن یچ -

 !لحظه ها دوست دارد خفه ام کند نیچقدر در هم دانمیو م کشدیرا به داخل م شیابرو در هم و لب باال...بنددیم چشم

 :کندیو در آخر با سر کج نگاهم م کندیچند بار پا عوض م...شودیم نهیبه س دست

  سخته؟..میصلح کن ایب -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :میگویو م زنمیم يپوزخند..رمیگیهم ژست خودش را م من

 !ستیدر کار ن یجنگ -

 !چرا هست...هست -

 :خسته ام جهینت یب ياز بحث ها..خسته ام...اندازمیم دست

 !ستمیمن مرد مقابله ن! ندارم دنیجنگ يبرا یرمق گهیچون من د ستیدر کار ن یجنگ -

و  زندیتنه م. کندیاز کنارم عبور م! خندمیمن هم به داستان درون چشمانش م! کندیم دادیتاسف در نگاهش ب..دهدیتکان م سر

 !کندیعبور م

 !ستین يدرد...در مقابل از دست دادن تو ستین يدرد!ستیزندگ یشانه ام مانند دهن کج درد

 !ختیروشنک ترس از دست دادنش را به جانم ر روزیکه د ینیراد!! کنمیجا م نیرا در آغوش راد خودم

*** 

 مادر جون؟ نیخوب هست -

 چطوره؟ نمیراد! خوبم..خوبم -

 :کندیخفه ام م بغض

 !کنارم نشسته..خوبه -

 !نچکد میتا اشکها فشارمیم! فشارمیرا م نیراد دست

 !خودم باشه شیپ یمدت هی نجایا ادیب خوامیم...دلم براش لک زده نگار -

 !گفت...روشنک گفت...لرزدیم قلبم

 !ادیاز پسش بر ب تونهیاونم باشه بهتر م! گردهیروشنک داره کم کم برم -
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 :نالمیم

 !نه -

 شده؟ يزی؟ چ یچ -

 :چکدیم اشکم

 !تونمیباشه؟ من نم شمیپ شهیبمونه؟ م شهیم...من ..آخه -

 :سوزاندیرا م میها هیر قشیعم نفس

 ...به فکر دل من باش -

 داغتر از من؟ شیها هیتر از من است؟ ر يرینفسش کو! دیایم ادمیمادر است تازه  او

 ...من تنهام -

 !تنها..تنها! چکدیم يگرید اشک

 ...نگار جان -

 !کف دستان عرق کرده اش را کنمیبوسه باران م... گذارمیرا کنار م یگوش! لرزدیم میگونه ها يکوچکش رو دست

 :کنمیم بغلش

 !نیراد! رنتیازم بگ خوانیم..خوانیم..نیراد -

 :دیگویآرام م...کندیم نگاهم

 !خوامیمن تورو م -

 :کنمیمحکم بغلش م...دیایباال نم نفسم

 !فقط من...یتو ماله من -

 !کوبمیدلم م واریو من سر به د زندیسر م...گرددیوقت برم یوقت و ب نکهیاز ا...ندارم یدلخوش شیها یپدرانگ از

 شده؟ نیتا حاال گوشش سنگ یاز ک! کرده است ادیرا تا آخر ز ونیتلوز! دوزمیقل قل آب چشم م به

 !به حرف دل من گوش کن...اقتصاد و تورم و نفت  ؟یکنیچه گوش م به

 :کنمیرا موت م شیو صدا رمیگیحرص کنترل را م با

 !برنامه ها نیاز ا خورهیحالم بهم م -

 !ادیفر یاندک...خواهدیدلم داد م...اندازمیمبل م يرا رو خودم

 تلخ...تلخ است یزندگ..رندیبگ خواهندیرا م نیراد..صاحب مانده ام یمنه ب...من مانده ام...يرفته ا تو

 !جنگندیاحمق ها هنوز سرنفت م نیروز است و ا یآشفتگ نیتر یخانه بحران نیدر ا يچا دنیبحران نوش و

 ...کشدیرا هورت م شیچا

 !کردم ایاونجا مه زویمن همه چ...يتو ادامه بد یاز رهام زندگ ییبذار بدون ردپا...بره نیبذار راد...نگار -
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 :زیم يرو کوبمیم

 ...یبزن یو گذشتم حرف نیدر مورد کنار گذاشتن راد گهیبار د هیفقط ...گهیبار د هیبابا  -

 :دهدیم هیتک..زندیخالف تصورم لبخند م...دهدیاجازه نم بغض

 يدایاما از تهد...اما رینگ يپسربچرو جد کی يقوال چوقتیه گفتیم زدیم یحرف قشنگ یمیهمون دوست قد..کیما..هه -

 !دختر بچه بترس هی

 :دیایم کینزد

 !وهم دارم کنهیکه درونش داد و قال م ياما از دختر بچه ا! ترسمیمن از دخترم نم -

 ..من فقط تنهام..من ...بابا یاز من بترس خوامینم -

 :زندیاش م نهیکف دست به س با

 !بابا جان ارمیدرت م ییمن از تنها -

 :کندیم یخودکش اشکم

 !همه یعنیمن  يبرا نیراد! شمیمن با شما تنها تر م -

 :زندیم پوزخند

 !مسخرست..هه -

 !دمیم مویآذرها زندگ يمن برا..من هیشده قانون زندگ نیا.آره مسخرست -

 :شودیم یعصبان

 !یبش نیقوان الیخ یکه ب نهیا یزندگ نیا يادامه بقا تو يتنها راه عاقالنه برا -

 ... تونمینم..خوامینم -

 ...نگار من -

 ..را از کانون آورده نیراد..غماستی...کندیحرفش را قطع م فونیآ يصدا

 !شیکه آورد یمرس! ممنونم -

 !دیایکاش ن..دیایکاش ن...زنمیدر را م..دهدیتکان م سر

 !من است یهر روز زندگ هیتکرار دوست داشتن نیو ا! بوسمیم...فشارمیم! کنمیرا بغل م نیراد! کنمیرا باز م در

 :کنمیعشق در نگاهش شنا م ایو  بوسمیرا م شیشانیپ

 خوب بود امروز؟ -

 !مودبانه اش يبله ها یعنی..یلیخ یعنی..آره یعنی نیو ا..دهدیسر تکان م..زندیم لبخند

 ؟یچ يغمای... يغمای! کنمیبلند م سر

 !تو دییبفرما -
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 !نگاهش خسته است...کندیم نگاهم

 ؟يمهمون دار! ممنون -

 !بابام -

 :اندازدیباال م ابرو

 برگشتن؟ -

 ..دهدیتکان م سر

 !گهیمن برم د..پس  -

 !کنمیاست تا تعارفش کنم اما نم منتظر

 !ممنونم -

 :گرددیو دوباره برم گذاردیپله اول م يپا رو..دهدیتکان م سر

 !بگم خواستمیم يزیچ هی..راسش -

 :دهمیتکان م سر

 رون؟یب میبر ییسه تا...فردا -

 :فشارمیهم م يرا رو میدندانها

 !یقانعم باش يکاش همونقدر که صبور -

 ..رومیو داخل م خورمیحرص م...بندمیرا م در

*** 

 :زندیلبخند م! ردیگیرا م میدستها یهست

 یحجاب خوبه از طرف گنیسمت م هیاز ! شهیم جیتو رسانه هامونن ترو یکه حت هیباور غلط نیا ؟یکنیم يفکر نیچرا همچ -

 !دنینحو ممکن نشونش م نیتو بدتر شهیهم

 :دهدیو تکانش م ردیگیرا به چادرش م دستش

چادر من فقط ! ستین لمایو ف االیسر ينشون دادن فقر تو يچادر من برا. ستیزندان ن ایچادر من لباس متهما تو دادگاه  -

 هیکه  یدر حال رمیراه م ابونیتو خ یوقت کنم،یلذتش رو درك م! منه یتاج بندگ! چادر من ! ستین یارتیرفتن به اماکن ز يبرا

 یگشت هی میرفتیا بچه ها مبعد از کالسامون ب شهینگار هم! بایز زیتما نیااز  برمیلذت م! ستمیعروسک متحرك ن

راه  نشونیمن ب یحجاب بودن و وقت یمن بد حجاب و ب يتماما دوستا! یدونیدانشگاهارم که خودت بهتر م يفضا...میزدیم

 ..میذاشتیما به نظرات هم احترام م! درست...تفاوت خوب نیا...ومدیدر من به وجود م یو قشنگ بیحس عج رفتمیم

لحاظ صدمه  نیاز ا یلیمن خ..دوننیم اهیپارچه س کهیت هیقداستو فقط  نیو ا کننیها هستن که مسخره م یلیخ نکهیبا ا خوب

 !دمیرس یحس یبه ب گهیخوردم تا د
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 :میگویو م زنمیم يلبخند...گذارمیهم م يرا رو چشمانم

 د؟یکش نجایشد بحثمون به ا یاصال چ -

 :خنددیم

 !جمینت یب يبا حرفها کنمیکالفت م..ولش کن -

 :رمیگیرا م دستش

 !یزنیحرف م یوقت برمیلذت م ه؟یچه حرف نیا -

 !خونه ما میگفت واسه ناهار بر! مامانم امروز غذا درست کرده یراس -

 !نیبرم دنبال راد دیبا! مزاحم بشم خوامینم -

 !یالک اریبهونه ن! رهیگیم نویراد رهیم غمامی! پاشو..وونهیمزاحم؟ د -

 :تا جواب دهد کشدیطول م...زنمیزنگ م غمایبه ! میرویم نیسمت ماش به

 بله؟ -

 ؟یخوب..سالم -

 !ممنونم..سالم -

 ؟یکه چ...خشک چقدر

 ن؟یدنبال راد يامروز تو بر شهیم -

 ره؟یم یمگه هردفعه ک -

 چه زنگ زدم؟ يبود؟ اصال برا یچه حرف نیدنبالش؟؟ ا رودیمگر هردفعه که م...دیگویراست م..بندمیرا م چشمانم

 !دنبالش امیباشه تا خودم م شتیپ شهیاگر م! ستمیاما امروز خونه ن...یمرس -

 گه؟ید..باشه -

 !خداحافظ! ممنون..یچیه -

 ! فمیرا در ک لیو موبا اندازمیباال م يشانه ا...شومیم رهیبه تلفن خ! کندیبدهد قطع م یجواب نکهیا بدون

 !کننده را وانهیمرد د نیاش کنم ا وانهیامروز د خواهمیم! تر است ظیغل شهیاز هم شمیو آرا زنمیم یلب سرخ رژ

 !رهام فر دوست دارد خودش گفت..کنمیرا فر م میموها...زنمیقرمز م الك

 !مبل تا خودش برسد يرو نمینشیم! رهام يو در آخر بو دیکل يصدا..قفل يصدا..دیایدر م يصدا

 ...یخستگ حهیو را دیایم شیصدا

 ؟یستین..نگار -

و  زنمیلبخند م...دیایسمتم م...دهدیسر تکان م...اندازدیچشم در نگاهم م ردیگیسرش را که باال م...کندیرا باز م شراهنیپ دکمه

 :شومیبلند م
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 ه؟یخبر -

 :گذارمیشانه اش م يرا رو دستم

 !آقامون اومده ؟يچه خبر -

 :اندازدیباال م ابرو

 خودتو؟ يکرد یشکل نیآقاتون ا ياون وقت برا -

 :بازمیاما خودم را نم خوردیذوقم م تو

 مگه بده؟...اره -

 :کندینگاهم م رهیخ

 چرا بد؟..نه.نه -

 !دهمیکنارش لم م يچا وانیل کیو من هم با  کندیلباسش را عوض م..رودیاتاق م به

 !شومیم وانهیاش د یتوجه یاز ب...کالفه ام ...کندیو کانالها را جا به جا م ردیگیکنترل را م..کندینم نگاهم

 ...رهام -

 هوم؟ -

 !نگام کن -

 !گهیکردم د -

 ...یلوس یلیخ -

 :گذاردیکه نم نمیبنش شیپا يرو خواهمیم!! افتمیکنارش م..کشدیکه با خنده دستم را م شومیم بلند

 !ننیشیبزرگترشون م يپا يبچه ها رو ؟يمگه بچه ا -

 :کندیگوشم زمزمه م کنار

 !نه بچم...یتو خانوم من -

 :زندیرا پشت گوشم م میاموه! ردیمیم قلبم

 !خانوم يکال امروز غوغا کرد! لباستم قشنگه! ادیم یلیفر بهت خ يموها...يخوشگل شد -

 :پردیم نییباال پا ياز شاد قلبم

تو صورتم  خورهیم یلختت وقت يموها! گستید زیچ هیرهام  ينگاهت برا تیاون مالحت و اون معصوم...شیاما بدون آرا -

 !گستید زهیمن چ يبرا

 !ستیگرید زیمن هم چ يقلبم برا یلرزش دوم نیو اما ا شودیم یخال بادم

 :کشدیرا کنار گوشم م صورتش

 !کنهیم دادیب یهر زن يتو دیو تمج فیتعر یتشنگ نیا..خوادیکه رهام م یبشو اون! کم دور شو هی...اطرافت ياز زنا و دخترا -
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 !داشته باش مانیبه خودت ا...ریاطرافت فاصله بگ زیاغرار ام فیلط يبا جنسا...يرهام فرق دار يتو برا...یرهام زهیعز تو

 ...باستیشدن لباش ز یکه بدون خون ينگار به

 :چسباندیرا به گوشم م لبش

 !نه بدله نگارو..خوامیمن نگار م -

 :دیایقلقلکم م...لرزمیم...خنددیم

کالفت  کنم؟یابراز عالقمم خسته کنندست بانو نه؟ خستت م!  تونمینم...تونمینم! ادیکس جز خودم نم چیحرفا به ه نیا -

 کنم؟یم

 :کنمیم نگاهش

 شه؟یمگه م ؟یکالفه؟ تو کالفم کن -

 :صدا دار...زندیم لبخند

 !یآستانه تحملت باالست که رهامو کنار خودت نگهداشت -

دست  میلبها يبا شصتش آرام رو..شودیکف اتاق پخش م زدیریقلبم م! شودیم رهیخ میبه لبها...ثبات یب يلبخند...زنمیم لبخند

 :شودیلبخندش پاك نم! کشدیم

 !بهتره ينجوریا....آها -

 :کندیم باتریچهره اش را ز یاخم تصنع...شودیتر م دور

 !ستین خوامیکه من م یاون...یکنیم اهشونیس یوقت...خودت قشنگتره ينگار به خدا چشما...به خدا -

 ...لرزدیم پنج برعکس نیا بازهم

 :دیبویم..بوسدیرا م میموها...کشدیتن خسته ام را در آغوش م! تن خسته ام را  کشدیآغوش م در

 .يچه عطر...يدیم یخوب يعجب بو -

 :کندیگوشم زمزمه م ریز باز

 !گستید زیچ هی...اومممم...تن نگار يبو -

 :کنمینگاهش م...کنمیرا فوت م نفسم

 ...رهام -

 جونم؟ -

 ...یکن فیتعر میکه از خود واقع کنمیم شیاصال آرا گمیاوقات با خودم م یبعض -

 !با صدا...خنددیم

از اون ...دور شو! ییبایچقدر ز...یچقدر بزرگ...یبفهم چقدر خوب..یدل رهام زهیعز گمیم یوقت...يندار فیبه تعر ازیتو ن -

 !زنا دور شو يا شهیمزه و کل یب يخصلتها
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 :دیگویگوشم م ریآرام ز...دهدیم فشارم

 !بمون یافتنیمن دست ن يبرا -

 :میگویبا لبخند م کنمیم نگاهش

تورو دوست " "دوستت دارم"! شنیم ياما همش جمله هام تکرار...که دلت بلرزه نمیکنار هم بچ يکلماتو طور خوامیم یه -

 "دوست دارم تورو" "دارم

 :دهدیفشارم م.خنددیم

 !من با تمام لهجه ها دوست دارم -

 ...دوست داشتنا نیا يبرا رمیمین مم -

 :دیگویم يجد

 !کنهیفقط زنده به گورت م...دوست داشتن مرگ نداره -

 !اشکم چکدیم...چکدیم اشکم

در  ییگو...حالم بد است! ستیدر کار ن يدوباره ا يایوقت است که مرده و اح یلیخ...ردیمیدلم م..زندیآنروزها پر پر م يبرا دلم

 !من هزار زن عاشق مرده اند

 !شودینم! منتظرت نباشم توانمیاما من نم...ییاین یتوانیاصال به درك تو م..ایب...ایب..میگویم نهمهیا

 !خوردیحالم از خودم هم بهم م! خوردیحالم از خاطرات بهم م ؟یفهمیم! تا تو نجایاز ا..دلتنگم..رهام

 ...رنگ شده در دست چپم ییمو..در دست راستم یچیق...دافتیم میاز موها ياز کجا دسته ا دانمینم

 !دوزدیم..بردیامانم را نم هیگر

لعنت به ! رابطه ها...حرف ها....موها...به کوتاه کردن ناخن ها میکنیم ردشروعیگیزمانه که سخت م! میدار یزنها رسم خوب ما

 !شوندیکوتاه نم یچیق چیکه با ه یخاطرات

 !زنمیم یلبخند الک! خواباندیباران را م! نمینشیم! برمیم يچا شیبرا

 :کشدیرا سرم ییچا

 پژوهشسرا؟ يبرگرد يخواینم ؟یکنیم کارایچ -

 :اندازمیباال م شانه

 !حوصلشو ندارم گهید...نه ...نه -

 !کارو نکن نگار جان نیبا خودت ا -

 ..که  میمن سوگوار مرد کار؟یچ -

 !اسمم غم باشد خواهمینم..تلخ باشم خواهمینم...دهمینم ادامه

 !لرزدیدلم م! شیرا هم رو يچا!دهدیرا قورت م بغضش
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 :شودیم رهینگاهم خ در

 ...رازیببرم ش نویراد يچند روز هیگفتم ...راسش -

 :ردیگیدستپاچه دستم را م..شودیتنگ م میگره ابروها..ترکدیم قلبم

اما خوب ..دلش براش لک زده! کنهیم دایپ نیمادرم رهامو تو راد! ندارن یخوب باالخره اونام حق کم...نگار جان ناراحت نشو -

! تحمل کنه ينجوریرهامو ا هیدور تونهیمادرم نم..ییحاال که خدارو شکر روپا! مینگفت يزیهممون به خاطره حال حساس تو چ

 ...دیباشه شا نیراد

 :گذارمیهم م يرو یچشمانم را طوالن! رمیگیم شیرا به نشانه سکوت روبه رو دستم

! من واقعا دلبستشم! اما خوب نیمراعاتمو کرد نکهیا...لطف بزرگ بود در حقم  هی نیا! نهیهم تمیواقع! یگیاره راس م..اره -

 !دوست داره که کنار من باشه نمیخوده راد کنمیحس م

 يایب یتونیتوام م! باشه رازیش یمدت هی! نهیهم شیندارن؟ راه عقالن یسهم ؟یپس مادر و پدر من چ... اره درسته اما خوب -

 !مشیاریمطمئن باش بازم م! یبهش سر بزن

درد را نکشم ،  گریبا خود عهد بسته ام د! را کنار بگذارم اما اگر بگذارند هیبا خودم عهد بسته ام که گر! دهمیرا قورت م بغضم

 !خدا کند بشود...اما ...بکشم

 :زنمیم یالک لبخند

 !گرفت میتصم شهیبا احساسم که نم! هیرابطه و احساس دل هیتنها  نیندارم ا ياریمن اخت! باشه ..باشه -

 !بخواد کنارت بزرگ بشه نیاگر راد! کم خودتو بتکون هی! نگار جانم -

 ازیکه ن يحاال چه برسه به بچه ا! شهیدلمرده م...شهیکنارت باشه افسرده م یهرکس طیشرا نیبگم اما خوب تو ا نویا خوامینم

 !داره تا خالء پدرشو براش پر کنن

 :میگویم عیسر

 !ذارهیباور کن براش کم نم! يشهر باز...پارك رنیباهم م! رونیب برتشیهرروز م غمایاما  -

 :زندیم يعجوالنه ا لبخند

 تونه؟یم! پدربزرگو بهش منتقل کنه هی قیحس عم تونهینم بهیمرد غر هیاما خوب  دونمیم.. زمیعز دونمیم -

 !م کالفها کالفه

 ...شودیبلند م فونیآ يصدا

 بله؟ -

 :چدیپیم یدر گوش غمایآرام  يصدا

 !سالم باز کن لطفا -

 :میگویروبه روشنک م...دهمیرا فشار م دکمه
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 !آورده نویراد!  غماستی -

دماغم  ریرهام ز يبو شهیمثلِ هم! کنمیبغلش م!! دیایبدو بدو باال م نیراد! مانمیدر آستانه در منتظرش م...شودیلبخند بلند م با

 !زندیم

ام ؟  ستادهیا نجایچه ا يکه چه؟ برا! هنوز به راه پله ها چشم دوخته ام! کندیو بغلش م رودیبه سمت روشنک م...بوسمشیم

 :لرزاندیدلم را م شیدر را ببندم که صدا خواهمیم

 !یمونیوقت منتظر من نم چیتو ه -

 !ستینگاهش زمستان! شده يخشک و جد! کنمیرا باز م در

 !سالم -

به  ینگاه! کنمیخودم را مبحوس م غمایسوخته در و  يقهوه ا نیو ب بندمیدر را م! رمیگیو چشم از نگاهم نم دهدیتکان م سر

 !سرگرم است نیروشنک با راد... اندازمیپشت سر م

 :دهمیدهانم را قورت م اب

 !شیممنونم که آورد -

 :دیگویم کالفه

 جمله هارو؟ نیا یتکرار کن يخوایچند بار م -

 بگم؟ دیبا یچ..خوب -

 :کندینگاهم م زیت

 !يممنونم به کار ببر ي شهیجز کل يا گهیجمله د هیبار  هیکاش  -

 :کندیم کیرا نزد سرش

 "داغه مییچا" نکهیا ای "رونیب امیمنم باهاتون م " نکهیمثال ا -

و رهام وار حرف  يجد نقدریا یوقت...اما غمایبشوم همان نگار گستاخ در مقابل  خواهدیدلم م! شودیام حبس م نهیدر س نفس

 !توانمینم زندیم

 :کشمیم یقینفس عم! رومیم عقب

 !نجاستیروشنک ا -

 :زندیم شخندین..دهدیتکان م سر

 !خدافظ! دك کردنم يبرا هیروش جالب -

 !رمیگیم یو من الل مون رودیم..آمده را رفع کنم اما  شیسوء تفاهم پ خواهمیم! نه میبگو خواهمیم

از  شیکه رهام و عطر فطر نیهم! میگوینم يزیچ نشاندمیم نیکه به سر و صورت راد ییمهابا یب يو بوسه ها یخداحافظ از

 !خدا عالم است نمشیبب یک! را برد نمیروشنک بعد از سه روز فرجه راد! ستیمن دور شدند عذاب بزرگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ٢٠٢ 

 !فکر یچقدر بچه و چقدر ب...یچقدر تلخ دینگو گریکه د! نکنم یناراحت یهست يرا خوردم که برا میه هاشب غص تا

 !ستین یشینما گرید نیا! زنمیلبخند م! کنمیرا باز م شییجا نماز اهدا! کشدیرا سرم شیچا! اوردیرا درم چادرش

 !ناخداگاه کنمیم بغلش

 !برات دوختش که گفتن نداره یمامانم با چنان شوق...زمیمبارك باشه عز -

 :بوسمشیم

 !خونتون امیکه نتونستم ب کنمیم یعذر خواه زنمیالبته خودم زنگ م! تشکر کن یلیاز مامانت خ! یمرس..دلم زهیعز یمرس -

 !گهیروز د هی شاالیناهار بود ا هی! نداره بابا یبیع -

پشتم را  يادیز یگاه! ستیاز اثرات وجود هست نهمیا! رمیبگ ام فاصله هیروح ریسرد و دلگ يفضا نیاز ا خواهمیم..زنمیم لبخند

 !کندینم یخال

 ؟يدوست دار یدر واقع چ ؟يخوریم یشام چ -

 :دیگویلبخند م با

 !به خدا یچیه...زمیعز یچیه -

 :رمیگیخانه را م کینزد يشماره فست فود..شومیم بلند

 !که دیخواب یبا شکم خال شهینم! گهیلوس نشو د -

 !بروز دهم یالک نقدرینداشته ام را ا يشاد خواهمیمثال م...هه! دهمیم تزایدو تا پ سفارش

 :کنمیگنگ نگاهش م...خنددیم

 !یدونینم..خندم گرفته بود نگار نقدریا! انداخت کهیپسره بهم ت هی ومدمیرفت بهت بگم داشتم م ادمی یراس...يوا -

 شد؟یمگه م یول! بگم نه بخندم يزیدهن واموندمو گرفتم نه چ نیخوب جلو ا اما

 :خنددیم باز

 گفت؟ یخوب مگه چ -

 :گذارمیم میپا يدستش را رو..از خنده کندیم غش

 !ابروهاتون مبارك وندیگفت خانوم پ شدمیداشتم از بغلش رد م -

 :دهمیبا تاسف و خنده سر تکان م! ستیوندیپ یکم یهست يآخر آبروها...ردیگیام م خنده

 !دونهیخدا م ادیسره پسرامون داره م به یچ..واقعا که -

 !گفت گمید يزایچ هیتازه  یدونینم يوا -

 ن؟یاصن ا هیک -

 !خندمیمن فقط م! پروننیم یچ هی یشیمحلمونن هروقت از بغلشون رد م يپسرا نیچهار پنج تا از ا هیبابا  -

 :زنمیلبخند م بازهم
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 !حرف بزنن کننیجرات نم گهید يبار جوابشونو بد هی...به خدا ووننید -

 بدم؟ یچه جواب قایبگم؟ تو بگو من دق یچ...وا -

 !گهید یبگ یچ هیخودجوش  دیمن که تجربه ندارم تو خودت با دونمیمن چه م...ای..یبگو خودت دونمیچه م...خوب -

 :خنده ریز زندیم

 بگم؟ هان؟ یفدات شم کجاست من چ دیشه ابونیخ گهیبهم م یوقت! خودجوش...هه -

 :زنمیم ییدندون نما لبخند

 !وونهید -

 !ووننیفواد و دوستاش د نیا..من نه -

 ه؟یاوهو اوهو فواد ک -

 !واال به قرآن! کنه عیکه دوست داره منو ضا هیچه حکمت دونمینم! گهید ندازهیم کهیپسره که ت نیهم -

 :زنمیم شیبه ران پا يا ضربه

 !از حده شیخخخ از عالقه ب -

 !شمینم نیکنن زن ا کهیت هکیمنو ت! ششیا...ریبم -

 :رمیگیبه خود م يمتفکر افهیو ق زنمیچانه م ریرا ز دستم

 کرد؟ ياز تو خواستگار یاالن کس -

 :خنددیم

 !که  شهینم یالک یخوب عالقه که الک شعوریبـــــ -

 :رومیغره م چشم

 !یلیخ! کم یلیاونم خ! باشه یکه واقع ستین يعالقه ا گهیدوره زمونه د نیاالن تو ا! یدلت خوشه هست -

 :اندازدیبابا م يا شانه

 !واال دونمیم یچ -

 :زنمیم شیپا يرو يضربه ا بازهم

 !دونمیمن م -

 :رمیگیبلند شوم که دستم را م خواهمیم

 !ادیخوشت ب دیواسه توام گرفتم گفتم شا..دمیخوشگل خر زیچ هی ومدمیداشتم م! یراس -

 !زندیبرق م ینیگل کوچک نگ! اوردیدرم یکوچک سهیرا از داخل ک ییبایسنجاق ز...نمینشیکنارش م دوباره

 ه؟یچ نیا یآخـــ -

 !هیواسه روسر -
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 !قشنگه یلیخ! زمیعز یمرس..آها  -

 !نه ينجوریآره اما ا -

 !اوردیفرود م میصورتم درست کنار گونه ها گریو سمت د کشدیرا م شیاز لبه ها یکی...کندیخودش را سرم م هیروسر

 :کندیو با لذت نگاهم م کندیرا آنکارد م يروسر! زندیرا کنار سرم م زیر گل

 !ببند ينجوریهم شهیهم..یلیخ...نگار ادیواقعا بهت م -

! یلبنان يبایمدل ز نیبا ا زندیم رونیشالم ب ریکه شلخته از ز يفر يموها نیچقدر فرق است ب...خودم را کنمینگاه م نهیآ در

 ....کندیچهره ام را معصوم م

 :کندیپشت بغلم م از

 ؟یدونستیم...یخوشگل یلیخ -

 :کنمیم نگاهش

 بام؟یز -

 :اندازمیباال م شانه

 !پاك کنه میغم بزرگو از زندگ نیا یکیکاش  کار؟یچ خوامیم -

 !نگار يفرصت دار یلیتو خ -

 :میگویدر نگاهش م رهیخ

که واقعا و  یکس! مثلِ رهام یکی...که منو به خاطر خودم بخواد نه به خاطره ظاهرم  رمیبپذ تونمیرو م یمن تنها کس -

 ...وگرنا! دوسم داشته باشه یجیتدر

رهام ! داره يو بد یخوب يسر هی یهرکس! رونیبکش ب "عشق رهام"الك  نیکم از ا هی! نگار یکنیاشتباه فکر م...اشتباه -

 !ماتو باز کنچش! داشت مییها يفوق العاده بود اما بد

 ؟یخونینماز م يگه گدار یچ يبرا! يکرد رییتوام به خاطرش تغ...معلومه که نه خواست؟یکه رهام م يبود یقبال همون تو

 !اما تلنگره رهامه! دلِ خودته نیا! ستیاجبار رهام ن گهید نیا

تنها اونو قبول  نکهیا! کردینم یبه خودش متک نقدریکاش طورو ا! بود يزیرهام بد چ هیارث! اوقات به دل خودت نگاه کن یبعض

 !ستین یاصال مسئله جالب يدار

 !دیایباال م تزایپ يو با جعبه ها کندیباز م یهست... زنندیدر م...اندازمیباال م شانه

 نیا بهار شود در دل یبگذار کم! به درك که غم دارم...را عوض کند اما میبازهم هوا خواهدیم یهست..مینینشیم نیزم يرو

 !انیپا یزمستان ب

 :داردیرا برم شیتزایاز پ یو برش زندیم يشخندین

 !مخالفم دنتونیبا چادر پوش گفتیپسره م...هه -
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 ؟یگفت یخوب تو چ -

 :اندازدیباال م شانه

 یگاه! شهیم یخاک زیطعنه آم ياز نگاه ها! شهیم یشهر خاک واریاز در و د میچادر مشک...شهیم یچادرم خاک یگفتم گاه -

! دوست دارم مویحرفا با تمام وجود چادر خاک نیاما من با همه ا! شهیم یخاک اهیس يبا حرفا میگاه! کنمیم یچادرمو خودم خاک

 !اونو از من جدا کنه تونهینم يگرد و غبار چینگاه اشتباه و ه چیه

 :زنمیم لبخند

 !يمراسم خواستگار نیمفصل داره ا هیاستور هیپس  -

 :خنددیم

 کجاش داستان بود؟! اونم رفت..خوامیمنم گفتم بدجور م...خوادیقشنگمو نم اهیاومد گفت س...نه واال -

 :زنمیبه شانه اش م يا ضربه

 !کردم یشوخ -

 :دیگویم یاز سکوت طوالن بعد

 !چه خبر غمایاز  یراس -

 :اندازمیباال م شانه

 !دمشیآورد ند نویکه راد يبار نیبعد از آخر! ستین يخبر -

 !يزدیزنگ م هیخو بهش  -

 بشه؟ یکه چ -

 !ينجوریهم -

 !حرف نزن نقدریا ينجوریتوام هم -

 !اما توقع دارم لبخند بزند...خنددینم

 رزوکوهیدر واقع خودش اصرار داشت بماند اما قرار بود که فردا به ف...بود که برادرش دنبالش آمد و رفتن يدو خورده ا ساعت

 !ماندن نکردم يبرا يباغ عمه اش بروند من هم پافشار

را بشنوم اما با  نیراد ي، نفسها نیراد يصدا خواهدیدلم م! ماندیاما چشمانم بسته نم دیایخوابم م! دهمیبه خانه م یو سامان سر

 !دیبا! عادت کنم دیبا! کنمینفسم مقابله م

 !غماستی...دیایم میبرا یجیهمان لحظه مس! دارمیرا برم لمیموبا

 ؟یخواب -

 :دهمیاما م..انهیجواب بدهم  دانمینم

 !نه -
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 ؟یترسینم ییتنها -

 !نه -

 ؟یوفتیکه پس ن یگرفت شویدست پ-

 ؟یچ یعنی ؟یچ -

 :زندیزنگ م ریتاخ با

 بله؟ -

 ؟يدیخالصه و خشک جوابمو م ينجوریتو ا..باشم یازت شاک دیمن با نکهیا یعنی -

 :زنمیپلک م چندبار

 !مثه من..فراموش کن زویاالن همه چ نیلطفا هم! خورهیبهم م يحالم از کدورت و دلخور ؟یتمومش کن شهیم -

 :به درك...کندیگوشم را کر م شخندشین يصدا

 ...یلیبه خدا خ...یلینگار خ -

 ؟یچ یلیخ -

 :کندیرا فوت م نفس

 !یچیه -

 ؟یچ یلیخ..بگو -

 !یچیگفتم ه -

 :نمانده يکار...زندینم یحرف

 ؟يندار يکار -

 !از اولم نداشتم -

 ؟يپس چرا زنگ زد -

 !زنگ زدم صداتو بشنوم -

 :به خودم زنمیتشر م..لرزدیم قلبم

 ...خدا! يدیشن -

 :دیگویتر م عیکنم که سر یخداحافظ خواهمیم

درو بخشکونم رو که تو نگاهم جاخوش کر یتمام خواستن خوامیم! یبرام مهم نباش گهید خوامیم! باهات بد باشم خوامیم -

نخواستن و  نهمهیمن چه کنم با ا..تو بگو! شهیبه نام نگارو نخوام ، اما نم یموجود دوست داشتن هی...نخوام گهید خوامیم...

 خواستن؟ هان؟

 :تمامش کند دیتا شا نالمیم..شودیتنگ م نفسم
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 ...غمای -

 جونم؟ -

- ... 

 نامرد؟ ستمیکه نبودم؟ اصن برات مهم ن يسه روز نیتو ا ينکرد یاصال حس دلتنگ -

 :ردیگیام م هیگر

 !قطع کنم دیبا -

 :رودیباال م شیصدا

مورد عالقمو  یدنینوش یدارم الک شم؟یاز خودم دور م یدارم الک ؟يخوایکه م ییغمای شمیبرات م یدارم الک...جوابمو بده -

 !یستین شناختمیکه م ين نگاراو گهیگفت د! بهم گفت یهست! يتو فرق کرد...نگار ذارم؟یکنار م

اما ! ستیمن ن یزندگ يتو یمونث چیه گهیبشم؟ هان؟ د يجور یچ يدوست دار! که مثه خودته یکس.. جفتت شمیدارم م من

 !تونمیباور کن م...رهامو برات پر کنم يجا تونمیباور کن من م! نفر تو قلبمه هی

 !يکنار کنمیرا پرت م یگوش...دیایباال نم نفسم

 !دیایاصال به مذاقم خوش نم تیموقع نیاالن ، در ا..اما ..دانمیم! ستیدوست داشتن يهر دختر يبرا شیحرفها

 !کاش! را کطرفهیداستان عشق  نیادامه ندهد ا کاش

 !ادیچقدر بهت م -

 !اندازمیم نییناخداگاه سرم را پا...کشمیخجالت م...دیگویرا م دمیحجاب جد مدل

 !ازاون خونه رونیبکشونمت ب...نجایباالخره تونستم بکشونمت ا -

 !ستین يخبر شیعجق وجق موها ياز آن مدلها گرید...گذاردیم شیته ر دایجد...گفتن ندارم يبرا یحرف...کنمیم نگاهش

 !اش شده ام یمردانگ رهیکه خ فهمدیاما م دیگوینم يزیو چ کشدیدست پچش م يخنده دست راستش را رو با

 :گذاردیم میبشقاب را روبه رو...اوردیم زیغذا را سر م گارسن

 !حرف نداره نجایا يغذاها -

به ! آرام باشم! چقدر ازم خواست تا مراعاتش را بکنم...چقدر فک زد...حرف زد یچقدر هست! زنمیم یلبخند الک! کنمیم نگاهش

 !حرفش به احساسش گوش دهم

 يلبخند! زندیلبخند م..کنمینگاهش م! کالفه ام..کندیم تمینگاهش اذ ینیسنگ! دارد یطعم خوش...گذارمیاول را دهانم م قاشق

 !ام دهیند غمایکه تا به حال از 

 :دیگویم يبتریبا لحن عج! است بیعج گرید نیا! پر شده شیکه ابروها فهممیم تازه

 !نگاهت نکرد شهینم...کالفه نشو -
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 بیغر میچقدر برا..کندیم دمیسرخ و سف! امکه تا به حال نداشته  یحس! کشمیمرد خجالت م نیچرا امشب در برابر ا دانمینم

 !است

فقط  دانمینم... ستیهم اسمش خجالت ن دیشا! خورمیو من قاشق قاشق خجالت م ماندیام م رهیحرف خ یاو ب گذردویم یقیدقا

 !اورمیتاب نم زشینگاه ت نیا ریکه ز دانمیرا م نیا

باور ...نگار! يعاشق تر شهینظم زد از هم یقلبت که ب...تره ریدرگ شهیشبت که با درد گذشت فکرت از هم گفتیمادربزرگم م -

 یمن زمان و مکان مشخص هینگار دلبستگ نیبب...که ياز همون روز! میتو زندگ يکه تو اومد یتا وقت کردمیباور نم..کردمینم

 زدمیالف م! يم بوددوست نیتو محرمِ محرم تر..نگاهت کنم شدیاوالش شرمم م! آرومآروم ! وابستت شدم یجینداشت من تدر

 ...اما! اطرافم يدخترا يمثه همه  کنمیکه فراموشت م

 :دیگویو خسته م کندیگره م زیم يدستانش را رو..کندیرا فوت م نفسش

اگر  ينامرد یلیخ.. من...نگار! بشه دهیکش نجایکه به خاطر تو کارم به ا کردمیفکرشم نم...من ! دهیبع غمایحرفا از  نیا! نگار -

 !يریبگ دمیناد

 !ستین يکردم و راه فرار ریکه درش گ يمخمصه ا نیکنم از ا هیگر خواهدیدلم م...گذارمیرا در ظرف م چنگال

نگار من دارم ...اما! يشد ریچقدر پ یعنیعوض شدن  نیا دونمیم...يکه عوض شد گنیهمه م..گهیم ی، هست گهیم روزهیف -

 !یزنیپسم م نقدریکه ا ستیانصاف ن!فقط به خاطره تو..دور شدم امیاز جوون..خودم يایمن از دن! کنمیم رییبه خاطر تو تغ

 ...گذارمیهم م يرا رو چشمانم

 ...بگو يزیچ هی -

 !بهم وقت بده -

*** 

امروز صبح از ! اندازمیچمدانم را وسط اتاق م! گذرندیم عیروزها سر نیا نقدریچرا ا دانمینم! دور تند افتاده است يرو یزندگ

 !برگشتم رازیش

 !سبک تر شده ام! افتیسامان  یکم میقراریب! نیراد دنیگرم شد با د دلم

 !نتوانستم! اما نشد دیعشقم را پس بده ادگارهیرا ،  نیراد میبگو خواستمیهرچه م! شتریمن ب..دلتنگم بود یکل نیراد

 !برگشت یدست خال نگاهم

 یاست پس چرا نشان قراریمن ب ياگر برا! کنمیرا درك نم شیرفتارها نیا یو هنوزهم معن..ردیگینم یسراغ! زندیزنگ نم غمای

 !ردیگینم

! و برود میصاحبم بخواند، ناز کنم و نه بگو یمنت بکشد، عاشقانه در گوش ب د،یایب خواهدیدلم م يخودیب! دلم کندیم یطانیش

 !شودیمن پر م ییتنها نگونهیانگار ا

 !شومیهم م یواقعا عوض یگاه کنمیاما حس م! درست! شده ام عوض
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که از گذشته ها در من گره  ستیعقده ا نیا دیگویم یچه کنم؟ هست...ظلم است اما خوب غمایرفتار ها در برابر  نیا دانمیم

 !خورده

 ییبهانه جو کندیم يهرکار تیکه برا ییغمایو حاال در مقابل رفتار ...يدیتو دنبال قلب او دو...دیرهام دنبال تو ندو دیگویم

 !ياوریحرص گذشته ات را سر حالت در ب یخواهیو م یکنیناز م! یکنیم

 !نیدوستش داشته باشم هم توانمیمن فقط نم! ستین نگونهیباور کن که ا اما

 :دهمیرا جواب م لمیموبا

 جانم؟ -

 امامزاده صالح؟ میغروب بر يایم ينگار...بال یجانت ب -

 !امیاره اره م...خوب..دونمینم -

 ؟یستیخسته که ن -

 نه بابا مگه من خلبان بودم؟ -

 :خنددیم

 خودت؟ يایم ای میباهم بر..فدات  -

 !امیخودم م...امیم -

 ؟یامامزاده بپوش ارمیب! خوشگل گرفتم یچادر مشک هیبرات ...یراس -

 :زنمیلبخند م ناخداگاه

 !اریاره ب..زمیاره عز -

 :دیگویم یخوشحال با

 !خدافظ! نمتیبیباشه پس غروب م -

فرصت جانماز  نیدر اول کنمیغسل م! رومیبه حمام م..ارمیرا درم میلباسها! کنمیو کلمه خاموش را لمس م دهمیرا م شجواب

 !کنمیرا پهن م مییاهدا

 !ندارد یعطر نام و نشان نیخداست اما ا يبو دیشا دانمینم! دهدیم یخوب يبو

 !انگار در آسمانم خوانمیکه نماز م یوقت

در ذهنم جوالن  یلعنت نیا شتریبرعکس ب! میگریکمتر م... کنمیم يقراریکمتر ب گرید! ستمین نیزم ياما رو...چرا دانمینم

 !دهدیم

 !دیایشبها موقع خواب بدجور به سراغم م! شودیاما نم... رونیاز ذهنم پرتش کنم ب رمیدستش را بگ دیبا

 !کنمیاضافه ام را حذف م يرا پاك و شماره ها یغاتیتبل يها جیمس يکاریاز سر ب! نمینشیمبل م يرو

 !شودیم نیرا با عکس رهام مز لمیموبا صفحه
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 !زنندیکدام گولم م کی دانمیعقلم نم ایدستم است ! کنمیهارا چک م کانتکت

 :ابمیرا ب غمای یاپیپ يکه در انتظار بوق ها میایخودم م به

 جانم؟ -

 :نمینشیم صاف

 !سالم -

 غما؟یباور کنم نگار زنگ زده به  -

 ...زنمیم لبخند

 خوش گذشت؟ ؟یخوب -

 !یبد نبود جات خال -

 !بود یمنم که واقعا خال ياره جا...هه -

 !شومیم نیدلچرک شیلحن دلخور صدا از

 خوب بود؟ نیراد -

 .دلش برات تنگ شده بود یلیاره خ -

 !نمشیبیم رمیکارم کمتر شد م شاالیا...طور نیمنم هم -

 !لبخند دلقک صفت نیا بازهم

 ؟ییامشب تنها -

 !برم امامزاده صالح خوامیم یاما غروب با هست...دونمینم -

 ...کشدیم یقیعم نفس

 نجا؟یا يایشام ب يخوایم -

 :میگویم عیقاطع و سر...کنمیم اخم

 ..نه -

 !باشد هیحاش یب يغمایاست که همان  نیدلنش یتا زمان میبرا غمای

 ؟یکنیباشه چرا دعوا م..خوب -

- .... 

 ؟یکنیبپرسم مسخرم نم يزیچ هینگار  -

 !بگو...نه -

 !رمیوضو بگ دیبا يجوریچ ادینم ادمی زنمیزور م یمن واقعا هرچ -

 ...ردیگیام م خنده
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 نگفتم؟..گفتم مسخرم نکن -

 :میگویم میلبها يهمان خنده رو با

 !خوب خندم گرفت...مسخره نکردم که -

 ...بگو زمینخند عز -

 :میگویم ریبا تاخ..کندیخرابش م زدیریدر جانم م شیداچرا تا حس خوب ص...لرزدیم تنم

 !چپ يراست و پا يمسح سر و پا..بعد دست چپ...بعد دست راست...يشوریاول صورتتو م -

 !يبد ادیبهم  يحضور دیبا...خنگ بودم یمن از بچگ -

 میگوینم يزیچ

 ...نگار -

 بله؟ -

 !یستیفکر کردم ن -

 ؟يندار يکار -

 ؟يناراحت شد..نگار -

 !نه خدافظ...نه -

*** 

 !نمیبیم نهیخودم را در آ یوقت رودیدلم غنج م! شودیم ریبه دلم سراز یحس قشنگ...میایخوده خانه با همان چادر م تا

 :رسدیبه گوشم م غمایبهت زده  يصدا! چرخانمیرا در قفل م دیکل

 ...نگار -

 :ردیگیچادر را در دستش م..شودیتر م کینزد..شودیم رهیسرم خ يبا تعجب به چادر رو...گردمیبرم

 ؟يدیچادر؟ چادر پوش -

 !به دروغ...شده ام يچادر میکه بگو خواستیدلم م..اما ينه با قصد دمیپوش یامتحان نگونهیامروز را هم! کنمیم نگاهش

 ست؟یاره معلوم ن -

 :دیگویم یبا اخم تصنع...کندیرا کج م سرش

 !یکنیکار منو سخت تر م يدار -

 :دیگویبا خنده م...نمکینگاهش م گنگ

 بپوشم نه؟ يآخوند قهی...بذارم شیر دیبا گهید -

 :اندازمیشانه باال م! خندمیاما نم..ردیگیام م خنده

 داره؟ یچه ربط -
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 !ام دهیچند قلم جنس از بازارچه امامزاده خر...داردیرا برم میدهایخر...دهدیرا نم جوابم

 !داخل خانه دیایاگر بخواهد ب شودیعذابم م...دیایباال م پشتم

 !ندینشیمبل م يرو! گذاردیکانتر م يرا رو میها دیخر! او هم پشت سرم..رومیو داخل م کنمیرا باز م در

 ؟يهنوز چمدونتو باز نکرد -

 :میگویآشپزخانه م از

 !حوصله نداشتم...نه -

 !نمینشیم شیروبه رو! رمگذایمبل م يکنارم رو کنمیبا وسواس تا م..ارمیچادرم را درم! کنمیرا روشن م يکتر ریز

 !زنمیناخداگاه لبخند م! زندیم لبخند

 !دلم برات تنگ شده بود -

 !توانمینم..میبگو توانمیاما من نم نطوریهم هم ندمنیگویمواقع م نجوریا

 !امیمنم م ياگر تو بر ره؟یبگ طیبگم برات بل يخوایم...برن کنسرت خوانیگفت م روزهیف -

 :فرو روم یو روزمرگ یالك خستگ نیدر ا نگونهیهم دیاش را ندارم اما نبا حوصله

 هست؟ یک...دونمینم -

 !دوازدهم -

 :اندازمیباال م شانه

 !يایب کردمیفکر نم -

 :کندیکمرش را از مبل جدا م! زنمینم یحرف

 !من با مامانم در مورد تو صحبت کردم! نگار -

 :کنمینگاهش م نیخشمگ..رمیگیم گر

 ؟یچ يبرا ؟يبا مادرت حرف زد ؟یچ -

 :دیگویم یلبخند آرام با

 !خوامتیگفتم که م...گفتم که -

 :شومیبلند م یعصبان

 !مهم احساس منه.مهم منم ؟ياز من دار یباورت شده حق نکهیمثه ا...هه ن؟یهم خوامت؟یم -

 :کنمیم بغض

 تمیبدون رضا ذارمینم نباریا! بدون توجه به من و وجودم منو مال خودش کرد کباری...سرخود کباری..مشورت یمردم ب کباری -

 !یاز خواستن بزن یحرف یحت

 :ستدیایم میرو روبه
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 ...مگه فهممتینم...نگار! اروم باش..باشه..باشه -

 :پرمیحرفش م نیب

 !پس تمومش کن یفهمیمنو نم...یکنیکه درکش نم یدل بکن از کس -

 ؟یزنیحرفو م نیکه االن ا يبود یتو مگه از بودن با رهام ناراض...نگار -

 :زنمیم داد

 ؟یفهمیم! شمیم یگرفتن نظرم و خودم عصب دهیمن از ناد...نه...نه -

 !آروم باش...فهممیم زمیاره عز..اره -

 ...من ارومم -

 ؟یبرم؟ برم اروم ش! یستینه ن -

 !چشمانش نگران است! ندینشیزانو م يرو میروبه رو...نمینشیم یمبل راحت نییپا

 خوب؟... دیببخش...نگار خانوم -

 :در شکمش کندیرا تا م شیپاها.ندینشیخسته کنارم م...دهمیرا نم جوابش

 !ستیعمل کردن بهشم سخت ن...تینس یمدارا واژه سخت ؟يایکم راه نم هیچرا  ؟یکنیم ينجوریبابا المصب چرا باهام ا -

 :کندیم نگاهم

 !ستیوضعش ن نیا... شهینم نیا...! از اون بهتر اما يوفادار! دوست داشتن خوبه...اریشور عشقو درن...نگار -

حال و  نیو از ا یکم به خودت کمک کن که خوب بش هی! قدمم تو بردار هیخدا  يمحض رضا...سمتت امیهزار قدم م من

 !تو خسته شدم يبه خدا من به جا! يایب رونیمسخره ب يهوا

 !عزادار شدم..منم ناراحت شدم! ستیکه راهش ن نیا...اما...بود نیتریمیصم! همکارم بود..بود قمیرف...دوستم بود رهام

 !يارینم ياحد چیخودت و ه يتو اصال به رو نمیبیاما م! يایحال درب نیکردم تا از ا يصبور..صبر کردم...اما

 !رونیب یبزن یهمه تلخ نیکه از ا خوادیدلت نم اصن

 :دیگویآرام م...شودیم بلند

 !ومش کنتم...ایبه خودت ب...نگار -

 :دیگویم یبیلحن عج با

 !نکن که خسته بشم يکار! کنهینم يکس به اندازه من صبور چیه -

 !گذاردیتنها م میزلزله عظ کیبا ...و مرا با بهت  رودیم...رودیم

 "ستیبه ظاهر ساده کار من ن تیمسئول نیا...ستمیمن آدمش ن...نه": میبگو دیو با رفتمیم رونیبود که با چادر ب يروز نیدوم

 .گذارمیاش م سهیدر ک کنم،یرا اتو م چادر

 .کنمیرا بلند م شیو صدا گذارمیم يد یبعد از مدتها س کنمیم زیخانه را تم نجا،یا دیایب يقرار است سر یهست



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ٢١٤ 

 يشکسته برد یکه رفته با خود دل يا

 يبه طوفان تن مرا سپرد نینچنیا

بزنند هم من ! خاطرات دوباره در ذهنم را بزنند گذارمیاما نم لرزدیدلم م. اوردیهجوم اشک مرا از پا درب گذارمیاما نم لرزدیم دلم

 !کنمیباز نم

 !وقت نماز است اندازمیبه ساعت م ینگاه!زنمیلبخند م کشم،یعکسها را دستمال م قاب

 نیمرا چه به ا مرا چه به چادر؟! ستیپوشش اندك کاف نینماز اول وقت و هم نیمرا هم. خندمیم. کنمینمازم را سر م چادر

 !پوشش بدعادتم کرده است نیداشتم اما عادت نداشتن به ا یحس خوب رفتمیکه راه م ابانیدو روز در خ نیبلند؟ در ا اهیس

از  یتجل اهیآن چادر س ریز ،یآن حوال يگرما! شودیم انیباعث جلب توجه اطراف شتریموضوع ب نیجمعش کنم و هم توانمینم

 !سوختن را ندارم نگونهیجهنم است و من طاقت ا

 :کشدیبا لبخند دست م..گذارمیچادر را کنارش م! اورمیم وهیم یهست يبرا

 سه؟یتو ک شیچرا گذاشت ه؟یچ نیا -

 :زنمیم يهم لبخند من

 تونمیمن نم! خوب بودنو ندارن نهمهیا ییها توانا یلیقبول کرد که خ دیبا نکهیا دم،یرس زیچ هیچند روز به  نیراسش تو ا -

 ...و بند حجاب نبودم دیو تو ق دمیر بپوشم چون از اولم نپوشچاد

 :رمیگیرا م دستش

از  یمرس! با حجاب باشم تونمیمتناسبم م يمحکم و مانتو يروسر نیمن با هم...ادهیمن ز يبزرگ شدن برا نهمهیا یهست -

 یقائم کن رشیهاتو ز ییبایتمام ز نکهیا...مثه تحمل چادر و نگهداشتنش...از کارهارو ندارم یلیخ ییتوانا يبهم فهموند نکهیا

 !بشه دهیخودش رو نشون بده تا نازش خر يشده تا حدود يجور هی خوادینازه و م ماماکه ت یزن ياونم برا..ستین یکار اسون

! ستمیپوشش ن نیا قیال دیبذار فروتنانه بگم شا...طور نیمن با خودم تعارف ندارم با توام هم ؟يجان ناراحت که نشد یهست

 !یکنینم یکار آسون یهر لحظه که تو اجتماع يدر هر حال ممنونم که چند روز، تنها چند روز نشونم داد

 :شده است يجور کیکه  فهممیاما نگاهش را م زندیم لبخند

 !انتخاب توام قابل احترامه. حق انتخاب داره یهر کس ه؟یچه حرف نیا -

 ...زنمیم لبخند

 گهید زیهر چ ایپوشوندن نقصان  دونمیو چه م یارتیز يواسه مکان ها یکه فقط فکر نکن دمیچادرو بهت پس م -

 ...پوشمشیم

 :دیگویآرام م...دهمیم هیبه مبل تک...کندیو پرتقالش را پوست م زندیلبخند م بازهم

 !کرده رییاون به خاطر تو تغ..زنهیم شیطره تو داره خودشو به آب و آتبه خا غمای -

 ...خوامینم روییتغ نیمن ا -
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 :کندیو نگاهم م ستدیایاز حرکت م دستش

 !که بوده براومده يزیاونچ یخوب از پس خودشو تالف یلیخ غمایبه نظر من  ؟یچ یعنی -

 :کنمینگاهش م کالفه

که فکر  يزیکه خودش باشه نه اونچ خوامیرو م یمن کس ;صورته  کیرو قبول کنم تنها در  غمایمن اگر بخوام  یهست -

 !خوامیم کنهیم

 :ندینشیلبش م يها نیکنار چ ینازک لبخند

 اس؟ینطوریآره؟ ا ؟یقبول کن غمارویشد؟  یجان؟ چ -

 :شومیم یام شاک يکلمه کاربرد از

 ...منظورم..نه -

 :کندیسمتم پرت م یو پوست پرتقال خنددیم

 ...ينه خانوم حرف دلتو زد...گهینه د -

 ...من نا خواسته -

 :بردیحرفم را م بازهم

 !اریبهونه ن..گهید يحاال چه خواسته چه ناخواسته حرفتو زد -

 :دهمیتکان م يبا تاسف سر..ردیگیام م خنده

 !دستیفا یبحث با تو ب -

 !دهانم شده ریبانگیکه گر يبه افکار زنمیم يانبریهمه فکر م نیورش اش انیاما من در م دیگوینم يزیچ گریو د خنددیم

**** 

 .در دستان من است ایدن کنمیآن حس م کیو من  ردیگیرا م دستم

 !دیگویم گرید يزهایچ یلیو رهام از گذشته و درس عبرت و حال و داشتن منو خ میرویخلوت راه م يابانهایخ در

 ...برمیو لذت م دهمیتنها گوش م من

 :کندیم نگاهم

 !بشه ينجوریا نمیراد ذارمینم...دمیمن به پدر مادرم ظلم کردم و عاقبتشو د -

 :زنمیم لبخند

 !دارم مانیمن به تو ا -

 !ستین یکاف مانیا -

 !از تو دارم زیمن من همه چ -

 :کندینگاهم م يجد
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 !از منه زتیهمه چ يجوریتو چ...ندارم زایچ یلیمن خودم خ -

 :دهمیم هیتک شیو به بازو خندمیم

 !يدوسم دار...دوست دارم...نکن دشیچیپ -

 :خنددیم

 بار؟ نیاول ي؟ برا يدوسم دار یاول تو به من گفت -

 :شودیو رو م ریز دلم

 .ستمین مونیاصلنم پش..اره -

 :خنددیم

 ...باش مونیمنم نگفتم پش...خوب حاال -

 :ستدیایم میرو روبه

 !کنهیم ینیچشاشون سنگ يکه احساساتشون رو مییاصن عاشق ادما -

 :دیگویو او م زنمیم لبخند

 ؟!دونمینم یکنیفکر م ،یتو از اولم دوسم داشت -

 :زنمیهم لبخند م باز

 ؟یخوب که چ -

 !ناسیتر از ا فیضع تییرایتو گ.. یچیه...هه -

 :کنمیکج م گردن

 ه؟یمنظورت چ قایدق -

 :دیگویآرام م...فشاردیم میشانیاش را به پ یشانیپ...خنددیم...اندازمیبه اطراف م ینگاه

 ...من دوست ندارم -

 :دهدیفشارم م...شوندیقرار م یچشمانم ب یماه

 !کنهیم ینیکه احساسشون رو چشاشون سنگ مییمن عاشق ادما -

 !کندیم دایدوباره پ اتیح میماه...لرزدیم قلبم

 :دیگویم.. کشمیم یقیو نفس عم بندمیرا م چشمانم

 ؟يدیترس -

 :میگویم میپلکها ینیبا تمام سنگ کنمیم نگاهش

 !یکه دوسم نداشته باش دمیترس...اره -

 :اما کماکان همان دلخواه من است شودیعوض م هیاز ثان يدر کسر...شودیم يتر ، جد زینگاهش ت...خنددیم
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 ... یاما منتظر بمون يریبم نکهیا! ادیبدم م ایلوس باز نیاز ا! از من دوست نداشته باش شتریغرورتو ب مونیوقت تو زندگ چیه -

 :دیگویم آرامتر

 بشونیکه تو ذهن عج یتوقع دارن اون نکهیا... دوننیغرورم نم یدخترا معن! منم نه غرورت شهیم شمرگیکه برات پ یاون -

 يغرور برا...اما غرور! هم بگو يدوسم ندار...بگو ياگه دوست دار..واقعا مسخرس ادیمرد درب هیاز زبون  خورهیو تاب م چیپ

 !شده ضجاش عو نروزایا...زنه يناز برا...مرده

 :کشدیمرا به آغوشش م اطیدر همان ح... کندیخانه را باز م در

 !خرمیهمشو م...من ناز کن يبرا -

 ....ردیمیم یقلبم از خوش ینگاهم که نه، ماه یماه

سخت  کنندیرا دوا نم يدرد چیکه ه یخاطرات نیمد چقدر تکرار مکرر اکه بفه ستین یکس چیو ه....حادثه گمشده ام يال البه

 نکهیا ادی..غمای فیتعار ادی...شومیدر گذشته غوطه ور م! نیمرکز را...نمیمنم که مرکز را انیم نیدر ا! قابل درك ریاست و غ

داد زدم و او آهسته گفت ...را گرفت میداد زدم و او جلو...که به خانه آمد يهمانروز..دادم ستچگونه و چقدر ساده رهامم را از د

 ...را ازم گرفت میسرعت باال زندگ کیکه تنها 

و  رمیمیدر خودم م یکم لرزمیو من نم! هم شیصدا لرزد،ینگاهش م لرزد،یدستش م...کندیاش فرو م قهیسرش را درون  غمای

 :دیگوینبودنش م يجواکه از رهامم و ن سپارمیم يگوش به آواز

 ....االن میبذار بعدا حرف بزن...رهام! نگار خانوم -

 : زنمیم داد

 !بگو..بگو -

 ...زندیزانو م میرو روبه

که  یما شب قبل در مورد مسائل...ازم دلخور بود...نگار! میزدیدر مورد تو حرف م..میزدیباهم حرف م...تند یلیخ..ومدیتند م -

 !زدیو حرف نم کردیقبول نم یمنطق ریوقت غ چیرهام ه! میاما دعوا نکرد میبحث کرد...میاومده بود حرف زد شیپ نمونیب

اروم باهام ...نشد یرتیغ یالک...داد نزد...منو کتک نزد! از احساسمو يگوشه ا هی یحت...یحرفامونو ، حت..دادم حیتوض براش

دلش از من پر  میتو راه بود یقسم وقت نشینگار به جون راد یول...ندارم یربط چیصحبت کرد و متقاعدم که من به تو ه

 !چون گفته بودم غلط کردم! کرده بودم یچون ازش معذرت خواه...نبودکس دلخور  چیاز ه..از تو پر نبود..نبود

 ...نبود يا مسئله

 :دهدیم هیتک نیکف دستانش را به سنگ سرد زم...اندازدیم نییرا پا سرش

 !نیهم..رفتیاون فقط تند م -

 :کنمیم نگاهش

 منو ازم گرفت؟ هیزندگ نیهم ن؟یهم..هه -
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 .!منفجر شد نیماش...اما! رونیب دنیاول منو کش..شده بود هوشیرهام ب...یلیخ...کردم  یسع یلیمن خ...نگار -

 :شوندیاشکها مرهم زخمم نم نیو ا ردیگیاش م هیگر

 ...من باور کن! کردم موینگار خانوم سع...به واهللا قسم -

راحت  نقدریرهام و ا...کندیدلم را خون م ییآن شب کذا ادی...دهمیم هیدستم را به سرم تک...لرزاندیتنم را م لیزنگ موبا يصدا

 ....شودیدود م غمایکهنه  يگذشته و حرفها! کنندست وانهیرفتنش د

 !گوشه مبل نیتر يگوشه ا کنمیو پرتش م کنمیم لنتشیسا! دهمینم ی،جواب روزستیف

مگر نه ...کشدیپر نم نیجز راد یکس چیه يبرا...يبرا...کشدیپر م نیراد يدلم برا...دل و دماغ شده ام باز یب...خوانمیرا م نمازم

 دلم؟ مگر نه؟

 !رك یاز کم شتریب یو کم میباهم روراست باش یکم خواهمیم...وضع کنم تیبرا نیقوان يسر کی خواهمیخودم جان م نیبب

کنم؟ سرت داد بزنم؟ دلم ازت پر است  تیدعوا يگذاریم یبا تو دعوا کنم؟ راس خواهمیم...بنشانم یحرفم را به کرس خواهمیم

 !میگفتم که من آدم صادق م؟یگویحسم را به تو م حیصر نقدریا يشویناراحت که نم یراست...و از تمام وجودت تنفر دارم

 !گونه ام يرو کندیو خودش را پرت م رمیگیمچش را م! کندیم یاز گوشه چشمانم فضول اشک

 !داشته باشد را انیدر تو جر دیهرآنچه نبا...تا بکشمت ایب...میبکش ادیفر ایب...سرِ هم میداد بزن ایب

 :نالمیم...پوشانمیرا با دستانم م صورتم

 !رهیگینم یازت سراغ غمایکه  ییباش به روزا تیاهم یو ب ایب -

و  کشمیباال م ینیب..شماره از خارج کشور است شومیبلند م...منطق من و دلم یبحث ب نیب پردیمقدمه م یتلفن خانه ب نباریا

 :دارمیرا برم یگوش

 !سالم بابا...جانم -

 :رسدیم ریبا تاخ شیصدا

 ؟یخوب...سالم بابا -

 ؟ چه خبر؟ نیممنونم شما چطور -

 پسره چطوره؟...  ستین يخبر -

 :ردیگیم دلم

 !رازهیش...خوبه نمیراد -

 ؟ییتنها -

 !ها گردهیالبته دوباره برم..مدت  هی! بله -

 باهاش نداره بزرگش کنه؟ ینسبت چیکه ه يدختر هیتا  دنشیم گهید یکنیفکر م! باش دختر جان الیخ نیبه هم -

 :شودیابستن م بغضم
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 !بابا -

 ؟يفکرتو کرد...نگار جان -

 !کنمیبابا خواهش م -

پدره  یکنیکارارو م نیخوب چرا ا خوادت؟یدربه درت م يبابا نیداد بزنم که ا دیبدم؟ بازم با حیتوض دیبگم؟ بازم با دیبازم با -

 ه؟ییجایتوقع ب اده؟یز ؟یکنارم باش خوامیمن؟ م

 ...نمینشیم نیزم يرو

 ه؟یادیتوقع ز ؟یچ نیکنم؟ ا یخودم زندگ يبرا نیبذار شهیم شه؟یم..تنها باشم نیبابا بذار -

 !هیادیتوقع ز یجهت ولش کن یو ب يدخترت ازت بخواد دست از سرش بردار نکهیا..ادهیاره ز -

 جهت؟ یب یگیشما م...از دست رفتم کنمیفکر م یگاه..جهت؟ من از دست دادم یب -

 ؟یکنیشانستو امتحان نم نجایا یچ يهان؟ برا نجا؟یا يایچرا نم! نکن ينجوریبا خودت ا...نگارِ بابا -

 : نالمیم...دارم که نام صاحبش پدر است اجیاحت یشانه پهن یفقط کم یخسته ام و کم...بندمیرا م چشمانم

 !بابا -

 جان دلم؟ -

-.... 

هزار بار  يروز دمیمن تمام اتاقتو چ! يریگیبه خودت سخت م يبه خدا دار ؟یکنیخودتو داغون م نقدرینگار جانم؟ چرا ا هیچ -

و  يایب نکهیبه فکر ا ؟یتو اصال به فکر من هست...اما ست؟یورودت کم و کسر ن يبرا يزیچ گهید نمیتا بب زنمیبهش سرم

 ؟یکنارم باش

 ...من...بابا -

 ؟یکن يدور يخواینگو که م یول! بگو خودتو سبک کن...جانم بابا جان؟ بگو -

 :دهمیم هیتک واریبه د..کنمیرا پاك م اشکم

 م؟یبعدا حرف بزن شهیم -

 !میزنیبعدا که حالت بهتر شد مفصل حرف م برو...برو ..اره باباجون -

 !دهمیسرم هیکنار او گر یو با فکر پدر و زندگ کنمیرا قطع م یگوش یخداحافظ یب

*** 

جور  کی نیو ا رومیخودم م دیاین یاگر هست یحت...که مدتهاست با آن خو گرفته ام یحیتفر...میبه امامزاده صالح رفت یهست با

 !من يبرا ستیخودآرام

ام  وانهید غمایچرا نام  شوند؟یچهار حرف از ذهنِ من پاك نم نیاز خدا بخواهم اما چرا ا يزیکنم و چ هیدعا کنم، گر خواهمیم

 کند؟یم
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که صبرت تمام  يکرد دمیچرا تهد...يهراساندیکاش اصال مرا از نبودنت نم...يوقت نبود چیکاش ه...ینباش کاش

 !دانستمیرا که م نیا..ستیشدن

 !دل نیباشد؟ لعنت به ا غمای خواهدیچرا دلم م...خوردیزنگ م لمیموبا

 :دهمیجواب دهم اما م خواهدیدلم نم... پژوهشسراست از

 بله؟ -

 خانوم پارسا؟. دیخسته نباش.سالم -

 !خودم هستم دییبفرما -

 ...استاد برزگر شماره شمارو دادن -

 ..بله..بله  -

 ...يدیپژوهشسرا در محل جد...ت کنممجدد ازتون درخواس سیتدر يبرا خواستمیم -

 یهست...دهمیم هیسرم را به سنگ سرد تک! کنمیپرت م فمیرا داخل ک یو گوش کنمیکلمه آف را لمس م... اش را از برم  هیبق

 :کشدیم میبازو يدستش را رو

 شده؟ يزیچ -

 !نه خوبم..نه  -

 ! یحس کردم عصبان -

 :زنمیم لبخند

 !کنهیحست اشتباه م رینخ -

 ...خوب پس ثابت کن -

 :اندازمیباال م شانه

 ؟یتونینم نمیا...نهار مارو مهمون کن هی -

 !مخلوط يتزایپ کی شهیمثل هم! میرویمعروفمان م يو باهم به فست فود خندمیم تنها

 ...سوال هی -

 :زنمیلبخند م...رمیگیاش م نهیروبه س ستیرا به حالت ا دستم

 ؟بود سوالت نیچه خبر؟ هم غمایاز  -

 :گذاردیهم م يخنده چشمانش را رو با

 !وونهید -

 ؟یرشیگیپ نقدریچرا ا -

 !توام ریگیمن درواقع پ -
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 !یهست -

 !به آدما و احساسشون فکر کن...کم به اطرافت هینگار؟  یخودخواه باش نقدریا يخوایم یتاک...نداره یهست -

 افتاده ام؟ ریکه درش گ یاز سرگردان یدانیاز دلم و حال خرابم؟ تو چه م یدانیچه م تو

 !توجهم یکه به اطرافم ب یدونیتو از کجا م -

 با احساست؟ یمقابله کن يخوایپس م..آهان -

 !ستیدر کار ن یحس -

 !هست -

 ...یهست...ستین -

 !ستیبگو ن...نگار ستیمن نگاه کن بگو ن يتو چشما -

 !لعنت...یچشم يماسهات نیلعنت به ا...اما ستین میبگو خواهمیم..شومیم رهیچشمانش خ در

 :کوبمیم زیم يمشتم را رو آرام

 !رو کنارم تحمل کنم یبعد از رهام کس تونمینم...تونمیاما من نم! هست..باشه...باشه -

 ...دروغِ محضه -

 ؟یگیم یچ -

 ...تو دلِ تو جا شده غمایکه  نیهم...ستین یبعد جسمان نیمهم ا -

 :برمیرا م حرفش

 ؟یفهمیم! بدم ياحد چیدل به ه يا گهیوقت د چیه خوامینم... خوامیمن نم -

 !یکن ریروحتو درون تفکراتت اس یتونیوقت نم چیه...ستیدست خودت ن -

و من دوباره در اشتباه  شودیبلند م یبا اعالم شماره غذا هست..میدروغ بگو خواهمیم...کنمیم ریمن اس..کنمیم میبگو خواهمیم

 !رومیخودم فرو م

 ....ندینشیو م گذاردیم زیم يرا رو ینیس

 ؟یهست هیحرف تو چ -

 :کندیچشمانم نگاه م در

 !از عشق نترس...به خودت دروغ نگو -

 !تکرارش کنم خوامینم گهید...دمیعاقبتشو د...بار عاشق شدم هیمن  -

 !هیاله شیآزما نیا -

 ه؟یچ شیآزما -

 ..زندیم شیتزایبه برش پ يگاز
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جاها تونست  نیاز ا شتریب یلیخ...تیرهام رفت از زندگ! بده رییتونست تورو تغ ییتا جا! تیرهام اومد تو زندگ...بذار بهتر بگم -

 !رهام هم با اومدنش هم با رفتنش رو به تو هزاران هزاران باب باز کرد! بده رتییتغ

 کارا؟ نیا یِبرا ک ت؟یمصون یچ يحجاب؟ برا یچ يبرا ؟یک يبرا

 ...دلم يبرا -

 لِ؟یما یدل تو رو به ک...نیآفر -

 :ردیگیدستم را م...اندازمیم نییرا پا سرم

 چیکه مرده و ه يبه خاطر مرد هیکمال خودخواه..کنهیم ياون به خاطر تو هرکار...يدیم تیبهش اهم...برات مهمه...نگار -

 !کم فکر کن هی! یآدم زندرو بکش هی گردهیوقت برنم

 !یکم! مهم است میدادن برا تیاز اهم شتریب یکم کنمیکه حاال ها حس م يبه مرد...من چقدر فکر کردم و

 :جوابش را زمزمه کردم..پدر زنگ زد قیآن فکر عم يآن تلفن و فردا يفردا

 !بذار فکر کنم بابا...امیب دیشا -

 !ستیخال یکس يچقدر دلم از هوا...و من...داردینگهش م یتا هفته ها راض یدلخوش نیشد و ا خوشحال

 !اندك تر يدوستان اندك و جوابها! کنمیرا که کال جواب م روزهیف...دهمیجوابش را کوتاه و مختصر م زندیزنگ م یهست

 "سازه؟یخوبِ؟ حالش چطوره؟ م نیراد "که  شومیو من تنها گوش م پرسدیحالم را م روشنک

 !را تکان نداده از محبت رهامانه اش ياز من ذره ا يو دور خنددیسر خوش است و م دیگویم یوقت شکندیسخت م دلم

 ...رحمانه روزگار است یوزش ب نیو ا...خوردیتکان تکان م یاز نامهربان یدلم بر تل نیانار خون...سرخ دلم دستمال

که برگ  خواهمیرا م يو من ممنوعه ا! کندیاز خودش دور م شتریب خواهدیم شتریباد هر چه را ، هر که را ب ندیگویم راست

 !باد ب،یخواهان غر نیاست و ا

 هیحاش چیه یب غمایاز  يهفته ناجوانمرد کی ،یتیاهم یهفته ب کی ،یتفاوت یهفته ب کی! گند نزنم به خودم کاش یکم کاش

هفته بهانه  کیحزن،  هیهفته حس زشت و کر کی ،یهفته حس گند سردرگم کی نیمن ا يبرا...اما...گذردیم يا

 !گذردینم! گذردینم...يریگ

 نیبازنده ام و ا شهیمن هم! امتحان کند گرید يبنده ا ياش را رو یشیآزما يها میروزگار دست از سرِ من بردارد و گ کاش

 نیدلم را خاموش کرد و هم زیر يتمام چراغها غمای یببندم؟ وقت دیاما به چه ام! دانمیم.  ستیدیناام! ستین يحرف تازه ا

 بدوزم؟ دیما یبه چه نگاه! دیرا بر زتریر يکورسو

اواخر که گوشه  نیا...اواخر که تنها ترم نیا! ها کشف کرده ام یتازگ..گذارمیو من نم ندیایب خواهندیم الیفکر وخ...شودیم شب

 !کندینم میو رها چسبدیرهام خرم را م ادی شتریتفاوتم، ب یو به آدمها ب نمینشیم

 !هم بود شیچرت و پرتها...بود روزهیف یوقت...بود شیحرفها..بود یهست یوقت

 !کنمیچرا بود؟؟ آخر چرا؟ اشکم را پاك م! یلعنت خدا به دستور زبان فارس...بود...بود..بود نمیراد...یوقت
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حجم ...همه درکنارم بودند حضور رهام کمرنگ تر یو وقت.! بودن ها اما بود شیریبا تمام س...تنها بود غمای...بود غمای یوقت

 !ام رو به کاهش بود یدلتنگ...کمتر میاشکها

ام  یتر و دلتنگ میحج میاشکها...کز کرده و دل به حادثه سپرده ام رهام پررنگ تر ي، حاال که گوشه ا میکه تنها حاال

 !دارد يصعود ينمودار

 !دوست داشتنش ستیجیمرگ تدر...  ییتنها تیاست خاص نیا و

*** 

ها  زیر زیر نیدل درد گرفته ام و حاال دارد ا زیر زیاز سر شب ر! داد بزند تواندینگارِ تنها، تنها م نیو ا دهیامانم را بر درد

 !کندیرا درشت و درشت تر م میاشکها

 ...لرزدیو م شودیچشمانم از درد و اشک تار م! اورمیم ریرا گ لمیموبا یسخت به

 ...دهمیفحشش م ادیبا فر...ستیدر دسترس ن...رمیگیرا م یهست شماره

 ...غماستی دمیام نیو آخر...کندیاش را خاموش م یلعنت یموق ع خواب گوش...روزهیف...روزهیف..روزهیف

 !زنمیزنگ م...ابمیشماره اش را م یسخت به

 :دهدیاش جواب م یآرام و زمستان يبا صدا نباریو ا زنمیباز م! داردیبرنم..داردیبرنم

 بله؟ -

 :ردیگیام شدت م هیگر

 !رمیمیدارم م...تورو خدا...غمای -

 :شودینگران م شیصدا

 شده؟ یچ ؟ییکجا..نگار -

 !ایب..رمیمیدارم از دل درد م...آآآآآآآخ..خونم -

 ؟یتونیم ؟یدرو بزن یتونیم.. اونجا گهید قهیتا پنج دق -

 !ایاره ب...اره -

 ! نمیبیو تاب م چیپ نیو مرگ را در ا چمیپیبه خود م! کنمیبرداشتنش نم يبرا یتالش گریو د افتدیاز دستم م یگوش

 !شودیبرود اما نه بدتر هم م نیقابل تحمل از ب ریدرد غ نیبلکه ا فشارمیشکمم را م د؟یایبر سرم م چه

 !رودیباالتر م میصدا..کندیاما بدترم هم م..آب شود بر آتش دلم  دیشا خورمیم..دارمیآب کنار دستم را برم وانیل

همانجا کنار در سر ..گذارمیرا باز م یدر چوب..دیایباال ب دیکه هر وقت رس زنمیدر را م..رسانمیم فونیکشان خودم را به آ کشان

 !خورمیم

 !بردیبا عجله بلند شوم که دردم فغانم را به آسمان م خواهمیم...ستیحواسم به حجابم ن..دیایم شیپا يصدا

 ...اندازمیسرم م يرو یو شال اندازمیچنگ م یبه جالباس یبه سخت..شومیبلند م کندتر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ٢٢٤ 

 ....نگار -

 !کردیکه دلم را رنگارنگ م شیرنگ نگران ادیو  قمیخواب عم ادی. اندازیرهام م ادیمرا  شینفس ها نفس

 ....اندازدیو دورم م داردیبرم یاز چوب لباس ییمانتو...دیایم طرفم

برساند اما خدارا  مارستانیبغلم کند و مرا به ب...اش کند يهند یکم ترسمیم... ردیگیرا محکم م میبازو...نیزم يرو خورمیم سر

 :رودیو آرام آرام راه م ردیگیرا م میبازو ریتنها ز! فهمدیم شهیاز هم شتریروزها ب نیا غمای..شکر

 هان؟ ؟يکار کرد یچ -

 :کنمیم هیگر

 !درد داشتم زیر زیاز سرِ شب ر...نکردم يکار -

 ؟يچرا زودتر زنگ نزد -

 نیا نیدست و پا زدن ب نیب..و حس آن لحظه ام فشاردیم شتریب میدستش را دور بازو...اندازدیلرزه به جانم م اطیسرد ح يهوا

 !کشدیمرا م یاما خشن و عصبان رمیفاصله بگ کنمیم یسع! ستیتوبه ، اما حس خوب ایخدا...همه درد

حاال که آمده ...میگویاما غلط نم کنمیغلط م...ایخدا...حاال که آمده انگار..خوابمیعقب م یصندل يو رو کندیرا باز م نیماش در

 !ستین شیحسم سرجا دیببخش...اما..است شیسرجا هیگر! لحظاتم درد است نیاتفاق ا نیکمرنگتر

نگاهش  لیدل یمن هم ب..باردیم لیدل یاشک هم ب! شومیم رهیپهنش خ يبه شانه ها...شلخته پشت سرش يعقب به موها از

 !کنمیم

 !تورو را به خدا بس کن نگار. بس کن..؟؟ اه کندینگران است اما چرا پنهانش م...گرددیبرم

 یو دست کشمیبه دلم م یدست! دیایم ادمیبازهم درد ...نمینشیو آهسته م ردیگیم يلچریو عیسر..میشویم ادهیآرام پ...داردینگهم

 !خشک شده ام يبه گونه ها

 ...تاب یچقدر ب...ختهیچقدر بهم ر! شمان نگرانش نظارگر حال خرابم استو با چ ستادهیا کنارم

 رهام چه؟...رهام! توانمینم.. خواهمینم...از نگاهش رمیگیم چشم

 ؟يدرد دار یلیخ -

 :ردیگیملحفه را در چنگش م... نه ایآره  یعنی دانمیخودم هم نم..دهمیتکان م سر

 !ستهیآپاند! یبش یجراح دیبا...ادیاالن دکتر م -

 !فشارمیهم م يو با زجر چشمانم را رو چدیپیدرد م دوباره

 ...یافتیحال نم نیوقت به ا چیکنارت باشه ه یاگر کس -

 !درد را در نگاهم بکشم کنمیم یسع..کنمیم نگاهش

 ...نداره یربط چیه -

 :کشدیرا م ملحفه
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 !دیرسینم نجایاگر کنارت بودم دردت به ا...چرا ربط داره -

 !ولم کن...ا به خداکن تور ولم

*** 

 !امرزدیخداب...غمایتمام رفتگانت را  امرزدیخدا ب.دهندیدرد مهلک نجات م نیو مرا از ا اورندیرا درم سمیآپاند

او واقعا از من دلسرد ! چیه..چیه! نه ..ینه اخم ينه لبخند..کندیم یتفاوتش دلم را خال ینگاه ب نیو ا ستادهیباال سرم ا رهیخ

 !لرزدیم يمهر یهمه ب نیو از برودت ا زندیم خی...شودیشده؟ دلم سرد م

 يصورتش و حالت نگاهش رو کیمیهست که بخواد م یهست؟ ک یک نیاصال ا...به د ر ك...به درك " زنمیم بیخودم نه به

 "بذاره؟ ریدل و احساس من تاث

 !ندینشیحرف کنارم م یو ب کشدیملحفه را باالتر م! رمیگیفکر از نگاهش رو م نیا با

! ستیخوب نیاما طن دیصاحب ببخش یتخت ب نیا يو صدا دهدیکه گه گاه با صدا قورتشان م یآب دهان...قشیعم ينفسها

 !اسمش را گذاشته ام آرامش

 ...نگار خانوم -

 :رمیگیرا م شیاما جلو زدیبر يهر خواهدیم قلبم

 بله؟ -

 ...چه بهتر..خانوم دیگویچه بهتر که م...چرا خانوم؟ چرا؟ اصال چه بهتر...دیگوینم يزیچ

به همان ته ...کشدیم ششیبه ته ر یدست! شودیو کالفه بلند م ردیگینگاه م..اما ..کنمینگاهش م نباریا..بگو يزیچ...بده جواب

 !بنددیم دنشید يجذابش کرده اما هربار چشم مرا برا تینها یکه ب یشیر

 :دیگویم کالفه

 !صدام کن یداشت يکار...نجامیهم -

 !شومیتنها م یتنها کم..یو من کم رودیم...رودیم رونیحرف ب یب

 یلبخند کم جان. کندیم ینگاهم با نگاه دلخورش تالق....دهدیصورتم را نوازش م يرازیدسته نرگس ش کیو  کنمیباز م چشم

 !که ندهد بهتر است دهدیم لمیتحو

 ؟يبهتر -

 ...ردیگیرا م میکه حالت تهوع جلو میبگو يزیچ خواهمیم...ستمیبهتر ن..ستمیخوب ن..؟ نه میورا بگ راستش

 !که دستم بدهد ستیزیچ یظرف یبا استرس دنبال پاکت غمایو  دهمیدهانم فشار م يرا رو دستم

 ممیحال وخ ندیتا نب گردانمیصورتم را برم!! اورمیوقفه زرد آب باال م یو من ب گذاردیم میپا يسطل کوچک زباله را رو دستپاچه

 !!را
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 قیو دوباره در خواب عم کندیم قیتزر یآرامبخش..دیایباال سرم م...کندیپرستار را صدا م...ردیگیاما نم ردیدستم را بگ خواهدیم

 ...شومیغرق م

بود که گونه ام را نوازش  یبود ، دست یو کاش کس...دهدیخوشش نوازش م حهیو نرگس هوا را از را کنمیچشم باز م نباریا

 !دادیم

شد؟  بایسر و صدا چهره ات ز یب نقدریچرا ا.. کدفعهی نقدریچرا ا کنم،ینگاهش م...است دهیداده و خواب هیتک واریرا به د سرش

 رهام گونه؟ چرا؟ تیاخمها یمعصوم شد و حت

 ؟يالزم ندار يزیچ -

 !نگاهش کرده ام یقیشد که دقابا دهیاگر فهم کشمیخجالت م...است داریب پس

 !ممنونم...نه -

سکوت ها  نیاز ا یچقدر گاه...یسخن ،یو حرف شودیام م رهیتنها خ...کندیاش را خرابتر م ختهیبهم ر يموها..کندیم نگاهم

 !ندینشیو کنارم م اوردیرا جلو م یصندل! دیایخوشم م

 !اینگار به خودت ب...رمیگیو چشم نم کنمینگاهت م بانهینانج نقدریا چرا

 ؟یخوب -

حرف ...ندارد یو جوابت فرق شمیساعت پ کیبه خدا که هنوز هم مثل ...ام یبپرسد جز احوال جسمان يگریسوال د کاش

 !بپرس يگرید زیچ...بزن يگرید

 ؟يزنگ نزد روزهیف ای یچرا به هست -

 .کندیم اخم

 ...نجامیچون من ا -

 "نجامیچون من ا"...زدیریم دلم

 !يبر یتونیم...بهت زحمت بدم خوامینم -

 :شودیتر م ظیغل اخمش

 ..رهیگینم میتصم غمای ينگار برا -

 :صورتم  يرو اندازدیملحفه را م يجد ای یبه شوخ دانمینم...شودیم بلند

 ...استراحت کن -

 !زندیدر رفتنش را داد م يصدا

 !رودیحرف م یو ب دهدیجا و مکانم را ثبات م...رساندیم! مرا اوردیبه خانه م یعنی..میایخانه م به

را درآورده ام و  سمیکه آپاند دیگویم میروزها نی، پرستارِ دلخور ا یو هست زندیبابا زنگ م! کندیسرد بودن ها دل نگرانم م نیا

 !استراحت کنم دیبا یمدت
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 دادیب یهم باشد با اشک و آه مورد عالقه اش از نگران يام، خوانده ام مرد در اوج سرد رفتار دهیدر همه جا د شهیهم

برعکسِ ...برعکس است...غمایاما ...کندیگل م شهیاز هم شتریو محبتش ب افتدیناخداگاه راه م شیگفتنها زمیعز زمیعز...کندیم

 !برعکس

اوج  یعنیمانندش  یب يخونسرد نیا یول! دمیاش د یآن نگاه رنگ يخودم در پستو! دمیرا د ینگران...تر اما یتر و زمستان سرد

 !اوج داغون بودن یعنی...اش یو خستگ یحوصلگ یاوج ب یعنی...شکست

و  نیتنگ راد یو دلم کم کنمیسرم را در بالش فرو م...زنمیخودم را اما به خواب م..را بخورم میتا قرصها زندیم میصدا یهست

 دلتنگم خوده اوست؟ چرا؟ يروزها نیا اوریکه تنها  فهمندیچرا نم! شودیآغوشش م

 ..کندیرا خاموش م رشیز..دهیسوپش پبچ يبو...کندیم يریو گرد گ زیخانه را تم..کندیحرف گذر م یب یهست

 !صدا ببندد یب کندیم یو در را سع بوسدیام را م یشانیپ! خوردیتکان م میموها دهدیرا که باد م چادرش

 !نمینشیم میجا سره

 !چیه..یجینه مس ینه زنگ...دارمیرا برم لمیموبا! کوتاه و بلندم يبه مو..زنمیآشفته ام م يبه مو یچنگ کالفه

 :سپاردیم میاحساسم را به نس کریپ شیصدا...داردیبعد از پنج بوق برم! را کرده ، بدجور تیدلم هوا..رومیتلفنم م سمت

 !معرفت یسالم ب...سالم نفسم...سالم عشق من -

 :نالدیداد بزند اما آرام م...بکشد غیتوقع دارم ج..ودشیدر چشمانم جمع م اشک

 ...نگار -

 :ترکدیم قلبم

 !تر شدم قراریب دمیچقدر دلتنگتم؟ حاال که صداتو شن یدونیم ؟یخوب زکمیعز -

 ...نگار -

 جونم؟ جونم ؟ -

-... 

 !نیراد -

 بله؟ -

 زم؟یعز یخوب -

 ...بله -

 :دیگویم ریتاخ با

 ؟یتو خوب -

 :کنمیرا پاك م اشکم

 !خوبه خوب! کنهیتو خوبم م يصدا...اره خوبم..زمیاره عز -
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 ..نگار -

 دنیآن هم با شن! سر دهد هیبلند گر نگونهیا نیباورش سخت است که راد! هیگر ریز زندیتر م بانهیو غر کندیم میصدا بانهیغر

 !میصدا

 هان؟ ؟یکنیم هیعمرم چرا گر -

 :دیگویم مقطع

 !دلم برات تنگ شده -

 معرفت؟ هان؟ یب يزدیچرا زنگ نم! دادمیبغل نشونت م هیبا  مویتا دلتنگ يبود نجایا خوادیدلم م -

 !ذارهینم یمامان -

 ..شودیم کیتار..شودیم رهیت..شودیتنگ م قلبم

 !شینیکه نب یکم کم عادت کن دیبا گهیم -

 :شودیتم جمع مو صور ردیگیام درد م هیبخ يجا...میپا لغزدیم...زار بزنم..داد بزنم خواهدیم دلم

 !هیصدات کاف دنیشن...زنمینداره من خودم زنگ م یبیع..زمینداره عز یبیع -

 !من دوست دارم برگردم -

 :میگویم لمیرغم م یعل

 ..!یبه اونجا عادت کن دیبا..شهینم.. نمیراد شهینم -

 :مادرش است يصدا رندیگیرا از دستش م یگوش..آهنگ را ندارم نگونهیو من طاقت ا...ردیگیاش شدت م هیگر

 بله؟ -

 :کنمیرا صاف م میصدا

 ن؟یخوب هست...سالم -

 !ياز ما کرد يادیچه عجب  ؟یممنونم تو خوب..سالم نگار جان -

 :اندازدیرهام م ادیاش مرا  يرازیآن ته لهجه ش چقدر

 !شما يایاز احوال پرس..ممنونم -

 چه خبر؟بابا چطوره؟ -

 !رسوننیسالم م..ستین يخبر -

 !نیراد ياز اخالقها هیگال یدرد و دل کم یکم..زندیم حرف

 !رودیاما واقعا م!  رودیو م دیایهزار بار تا نوك زبانم م "برگرده؟ نیراد شهیم "

 !شودیبخوابم اما نم خواهمیو م کشمیسرم م يپتو را رو! گردمیتختم برم به
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ام  وانهیهمه و همه د..مقاومتش نیا..بردن و مرد بودنش ستانماریب نیا...و بودنش غمای ادی..کندیمرا رها نم شنهادشیبابا و پ ادی

 !کندیم

 !دنیرفتن بهتر است تا ماندن و درد کش...اما

 !بهتر است رفتن

**** 

 !روزستیهم ف دیشا...عالمه خرت و پرت کیآمده با  یدوباره هست! دیایم دشیخر يخش خش پاکت ها يصدا

 دانمیکه خودم هم نم ییها زیاز آن چ..خواهدیم زیچ کیحوصله ام سر رفته و چقدر دلم ...چمیپیدور خودم م شتریرا ب پتو

 !ستیچ

حوصله ام  یهر چه هست بدجور ب! اصال رهام باشد دیشا. قهوه یکم دیشا. خودم یمیخانه قد دیشا. آغوش باشد یکم دیشا

 !کرده

 !کشمیسرم م يپتو را رو.. کندیدر اتاق متعجبم م يصدا

 !یو هستت ایب -

 !گرددیزنانه برنم فیکدام به جنس لط چینه ه. شی، تن تلخ عطرش ، وزن نفسها نشیسنگ يقدمها! صدایب شود،یباز م در

 !خوده خودش! است خودش

 :لرزاندیتنم را م شیصدا

 !سالم -

 :میگویفکر م یب

 !حجاب ندارم رون؟یب يبر شهیم -

 م؟یدست و پا لرزدیچرا م! حالم شودیچقدر تنگ م! میایم رونیپر دم ب یاهیو من از آن س شودیدر بسته م..کشدیم یقیعم نفس

 چرا؟ لرزم؟یچرا از درون م

بدجور  دایکه جد يا هیجز سا ستیاو ک دارش؟یچرا خجالت از د! بر دوشم ییشالم را محکم و مانتو.کنمیرا جمع م میموها

 شده ؟ نیسنگ

 ...دهمیآرام سالمش م! شده رهیمبل افتاده و به سقف خ يرو.کنمیرا باز م در

 :میگویآرامتر از قبل م..رومیسمتشان م...شومیم رهیاپنش خ يرو يدهایبه خر. کندیم نگاهم

 !يدیزحمت کش...یمرس -

اش  یمرگ را در چند قدم یابهت طوس نیا يقلبم برا یاز ک! ردیمیم لرزد،یقلبم نم...ستادهیدرست پشت سرم ا..گردمیبرم

 ند؟یبیم

 :پاچدیام م یبه صورت زمستان سبزش را يصدا
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 ؟يبهتر -

 ؟يبهتر ؟یخوب دیگویم یندارد که ه چیه..ی، حرف یسوال دانمیم...مزه اش یسوال ب نیباز ا...ام  کالفه

 ...اره خوبم -

 ...کنمیجا به جا م یحال یبا ب لهارایوسا...رومیآشپزخانه م به

 حوصلت سر نرفته؟ -

 ها؟ یآگاه نیاز ا شدمیخوشحال م یاز ک دانست؟یمرا م یحال درون..تا حاال یک از

 :زنمیلبخند م ناخداگاه

 !چرا اتفاقا..چرا -

 :شودیم دیحال نا ام نیدر رفتن از ا يمن برا دیو تمام ام رودیسمت در م! دهدیدارم با لبخند جوابم را بدهد اما نه نم توقع

 ..منتظرم نییپا -

 یلیخ شیآرا! شودینم..کوچک گذر کنم اما نهیاز آ خواهمیم.. پوشمیم یلباس مناسب عیسر..شومیخوشحال م گردد؟یبرم دیام

 !ندینشیچهره ام م يرو یکم یلیخ

 !رومیم نییو آرام آرام پا کنمیرا محکم تر م شالم

عطرش  حهیبا را یوقت کنمیتازه حس م! دیایبدم نم گاریس ياز بو! دیایبدم نم يگاریس يمن از مردها...گاریس...کشدیم گاریس

 !من است ندیبو خوشا نیو ا کندیحالم را دگرگون م شودیمخلوط م

 :میگشایلب م...خواهمیسکوت را نم نیلحظه ا نیساکت است و من در ا...زندینم یحرف

 م؟یریکجا م -

 :دیگویو آرام م گراندیرو برم...یطوالن...ادیز...کندیم نگاهم

 م؟یکجا بر يدوست دار -

 رهام کو؟ رهام چه شد؟! کنمیخودم را سرزنش م زند؟یمرا آتش م شیاما اسکندر چشمها ینیو سنگ يسرد نهمهیبا ا چرا

 !نیهر جا دوست دار...دونمینم -

 :کندیم زمزمه

 ...هر جا دوست دارم -

 !میخوریم يهم مرغ سوخار يبعد روبه رو یقیو دقا میشویم ادهیپ...کندیپارك م یرستوران بزرگ يرو روبه

 !باز شده نقدریا میروزها اشتها نیچرا بر خالف تمام ا دانمینم

 از پدرت چه خبر؟ -

 :شومیبه او داشت؟ با ران در دستم سرگرم م یپدرم چه ربط پدرم؟

 ...ستین يخبر -
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 ...آلمان رومیکردم که م دوارشیام...هست چرا

 ؟يحرف زد نیبا راد -

 !آره...آره -

 !دوست داره برگرده -

 :دهمیتکان م سر

 !دونمیم -

 ؟يدوست ندار ؟یتو چ -

 دوست نداشته باشم؟ شهیمگه م -

 !سپاردیدست نخورده اش م يو چشم به غذا دهدیتکان م سر

 ...نگار -

 :کنمینگاهش م...دارمیبرش م عیو سر افتدیران مرغ م...زدیریم دلم

 بله؟ -

 ...بگو یخواهیهر چه م..بگو..شودیم رهیچشمانم خ در

 !بگو...بگو...فشاردیهم م يرا رو شیدندانها

 ...دهدیبار سرش را تکان م چند

 !کار دارم ییبخور جا عتریسر..یچیه....یچیه -

 !دیگویکه دلخواه من باشد را نم یحرف..دیگوینم! ستیرفتن حتم يبرا ممیتصم...عکس العمل ها نیرفتار ها و ا نیا با

 !کنمیرا جمع م لمیکم کم وسا! ام جوش خورده و حالم بهتر است هیبخ

 !غمای دیشا..دیو شا...خاطرات...نیراد...رهام د،یشا شودیفراموش م یکم...رومیم ان؟یدارد جز ز يچه سود ماندنم

 !غمای دیشا..دیو شا نیراد..خاطرات بد... روزهیف...یهست ادیتا فراموش شوم، از  رومیم

 !در قلبم شودیخوار م مارستانینگاه مظلوم و خسته اش در ب ادی...کندیاشک را در چشمانم حلقه م یلعنت نیا ادیچرا  دانمینم

 کی نیدر ا نجایا...بتپد تیبرا یبمان که دل ییجا..ام جهینت شودیم نینروم؟ و ا ایبروم ..با خودم رومیماه است که کلنجار م کی

 یبه رهام میتمام دلخوش. است خودیماندن ب خواهندیکه مرا نم ییجا.است خودیپس ماندنم ب...بود؟ نه د،یآن که با...يماریماه ب

 ....میدلخوش! بود که دور شده ینیراد میودلخوش دهیخاك در بهشت زهرا خواب هاخروار  ریبود که حاال ز

 !ماندیماندن نم يهم برا یلیو دل..ستین گریبود که د نهایهم...یچیه

 !دردم بود نیو ا...سراغم را نگرفت گرید دارمانیبعد از د...بعد از روز  غمایو ...پرواز دارم فردا

خاك ...یمیقد یدر همان چمدان مشک گذارمیخاطراتم با رهام را م...میها لیوسا! کنار در گذارمیم! شودیپر م میاز چمدانها دوتا

 !تر شوند دهیپوس گذارمیم..خورده اند افکارم
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 يجد یبابا جان مطئن "دیگویو م زندیهر لحظه زنگ م! با دندان ایبا دمِ نداشته اش گردو بشکند  داندینم یاز خوشحال بابا

 "؟ینش مونیوقت پش هی ؟یگفت

 !کشدیم.به خدا کشدیخانه و خاطراتش مرا م نیبا ا یخداحافظ! شومینم مانیکه پش ردیگیچقدر دلم م و

 ...ستیکه تکرار نشدن يبا مرد...گذردیم میبا مرد خاص زندگ...گذردیرفته رهام م يایشب با رو کی نیا

 یب يماریمن در مقابل ب فیو تن ضع رودیم يکم کم هوا رو به سرد...کنمیام را تن م یمشک يپالتو...میشویرا م صورتم

 !دفاعست

 ..بوسمیرا که دوستشان دارم م ییجاها...گردمیخانه م دوره

 !خونه که اندازه دستامونه هی

 گوشه کنارش پر از حرفامونه که

که قلبم  ستیدیو مرا شوق مرد جد...طوفان؟ هر چه هست درد نبودنت زخم شده در روحم ایاست  لیباران؟؟ س ایاست  هیگر

 !باشد بد دیگویعقلم م...باشد خوب است دیگویم

 یستیاونجا ن گهیخونه که حاال د هی

 یسینمیلب پنجرش وا گهید تو

 !دورم یوقت یببوسمشان حت! اگر ندارمشان یحت..مشانیببو خواهمیم! تر از همه است نیسنگ نیرهام و راد يلباسها چمدان

 !کشنده است يچه بسا خانه عذاب آور تر و لبالب از خاطره ها..با خانه اش ندارد یفرق میآنجا برا.رومیخاك رهام م سرِ

را  علت یو در کمال خودخواه کنمیقطع م! کنمیم ینفس خداحافظ یب...روزهیبه ف...زنمیزنگ م یراه به هست در

 ..رومیم...رومیاما م یبا چه دل و جرات دانمینم....میگوینم

 )اشاره به پست اول! (گذاشتمیاضطراب م يو اضطراب رو داشتمیکه قدم از قدم برم ییهمان جا به

 !زد خیاما دلم  ختیدستم ر يرا رو یکه گفت و آب پاک ییهمانجا...بزرگ بود یلیمن خ يکه رهام برا ییهمانجا

 !یمیقد يهمان هوا...یمیقد مکتیهمان ن..یمیهمان پارك قد...که بدجور خودش را در دلم جا کرد همانجا

 !رمیمبادا جنون بگ کنمیات نگاه نم یخال يبه جا...نمینشیم

 دیایم میاشک تا پشت پلکها...و خالصم کند ردیبم...ردیبغض بم نیا دیتا شا کنمینفسم را فوت م! برمیفرو م بمیرا در ج دستم

چشم ..کنمیرا حس م يحضور...بندمیچشم م...ندیگویوداع م میاشکها...دهمیم هیتک مکتیسرم را به پشت ن زندیبر خواهمینم...

! کندینم ياریبلند شوم و دور شوم اما پا ..بروم خواهمیم...لرزمیم..ترسمیم! نشسته کنارمو آن منش خسته اش  غمای...گشامیم

 ...کندینگاهم نم

 ...سالم -

چه  ياصال برا! ستیمن ن يبرا...ستیمن ن يبرا غمای... توانمینم..توانمینم...شودیم یبه حال یدلم حال...لرزدیو دلم م دست

 نجاست؟یا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ٢٣٣ 

 :کنمیزمزمه م آرام

 ...سالم -

را که رهام  یینازها...بگذار بخرد..عمر ناز نکردم کی...کنمیبس نم...تا مبادا چه؟ تورا به خدا بس کن نگار...تا مبادا..گردمیبرنم

 !وقت نکرد بخرد

زده است را داخل  رونیکه با لجاجت ب ییو تنها تار موها دهمینم یتیاهم... شودیتر م ختهیام، بهم ر ختهیشال بهم ر...وزدیم باد

 ؟ياز من چه ساخته ا ؟يو حاال با نبودنت با من چه کرده ا يکردیرهام؟ با بودنت چه م ینیبیم! دهمیم

و ..بود دینگار تازه شده آنچه که با..ستیآن نگار ن گریو به خودم ثابت کرده ام که نگار د...نگاه نکرده ام هنیبار هم در آ کی

 !ستیکه تکرارش ناشدن ستیاز برکت مرد نهایا يهمه 

 شهیکه هم ستیمعنا ن نیبه ا نیالبته ا...شده  شهیتر از هم پیخوشت ختهیبه هم ر يبا آن موها..رنگش يآن لباس قهوه ا با

 ...بال را سرش آورده نیدوست داشتن من ا دانمیم...ستیآدم شلخته ا

 !ها فاصله ونیلیاما با م...کنارش قایدق....کنارش نشسته ام حاال

اما حاال ...امدیبدم م یاز نارنج شهیهم...دیایفرم مخصوصش خوشم م یاز نارنج...دوزمیسوپور نگاه م رمردیدست چروك پ به

 !یحت...قمیسال یحت..فرق کرده زهایچ یلیخ

 نیهم "دارد؟ ییبایز رتیس"فکر کند  یکم! به درك...ندارم ییبایز مرخیبه درك که ن...کنمیو با خودم فکر م...کندیم نگاهم

 !مرا بس است

 نجا؟یا ياومد یچ يبرا -

 :کندیم نگاهم

-... 

 ؟یبگ يزیچ يخواینم -

 :دهدیجواب م باالخره

 بگم؟ دیبا یچ -

 یبه رهام تکرار نشدن..دیایم شتریام ب مییایبه مرد رو الوگید نیا..نه نمیبیاما م "کنمیباشد پس من شروع م"میبگو خواهمیم

 !ام

 :با همان صالبت..با همان غم..کندیم نگاهم

 ...نگار -

 ...لرزدیم قلبم

 ..نگار نرو -

 !خسته است يادیز..خسته است شیکه چقدر صدا فهممیم تازه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يدریفاطمه ح  – باردیعاشقانه م یزن نجایا                            

wWw.98iA.Com ٢٣٤ 

 !نداشته ام شیبه آرا یحت...کنمیفکر نم غمایجز  زیچ چیومن به ه شودیدر چشمانم م رهیخ

تو زشت  دیاگر بگو یحت.. ترسمینم يمذکر چیه یذهن ياز اتفاق ها گرید..کندیم میتنها تماشا..دهدیاز خودش نشان نم یحرکت

 :خشکدیحرف در ذهنم م....ییایزن دن نیتر

 !کنارم بمون...با من ازدواج کن -

عادت نکرده ...دنشیمن عادت نکرده ام به شن! لعنت به من و عاداتم..پودر شوم...آب شوم  خواهدیدلم نم...کشمینم خجالت

 !رومیدارم م تیمن به خاطر تو و نبودنت به خاطر تو سراغ نگرفتن ها..ام

 !خوده رهام..انگار رهام نشسته است...چکدیاشک م..کنمیم نگاهش

 !تونمینم...شهینم -

 !شهیم! یتونیم -

 :ستدیایم میروبه رو عیسر...شومیم بلند

 ...يبر ذارمینم -

- .... 

 :کنمیمن کالفه اش م...است کالفه

 !بمون...تورو خدا! با من بمون...من...نگار -

 :نالمیم..زنمیرا پس م میاشکها

 ؟یپس رهام چ -

 :گذاردیاش م نهیس يرا رو دستش

 ؟یپس من چ -

 !شومیم رهیخ نیبه زم کنمیکج م سر

 ...يخوایشدم که تو م یهمون -

 :کنمینگاهش م عیسر

 !خودت باش...یاگر هست..خوامینم روییتغ نیمن ا -

 :گذاردیم ششیته ر يرا رو دستش

 يبرا..خودمه و دلم يتنها برا! ستیتو ن ياز نجاستا برا دنیدست کش نینماز خوندن و ا نیا...ستیتو ن يبرا نایا...اشتباه نکن -

 يتو برا! ستین گهینه د....جلب توجه تو بود اما حاال يبرا یزمان هی دیشا... از دست داده بودمش یکه اشتباه یمانیخودمه و ا

 ؟يریخودتو ازم بگ يخوایم...يداد زیهمه چ..يبود زیمن همه چ یزندگ

 !دلها نیبه العنت ! نگران خودم و دلم..و دلش غماینگران ! اش يشاد...اش یخوشحال...نگران دل بابا...ندارم یحرف

 :دیگویآهسته م...شودیتر م کینزد
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همونقدر خاص ! تکرار رهام شمیم..رهام شمیم! یکن ییاحساس تنها گهید ذارمینم..ذارمینم! ادیاشک به چشمات ب ذارمینم -

 ...نگار! همونقدر عاشق

 نهایا يبا همه  میبگو خواهمینم یو حت... میبگو خواهمینم..و دوستت ندارم ستمیعاشقت ن میبگو خواهمینم..کنمیم نگاهش

 ...یینماندم خوده تو لیدل دیو شا! یمهم میبرا

در هر قطع و ! نمشیبیو گاه نم نمشیبیگاه م..خوردیگاه به صورتم م...ردیگیم يباد لب شالم را به باز...شودیم کینزد بازهم

 !شوندینم ياما تکرار شوندیلحظه ها تکرار م! چکدیقطره از چشمانم م کی یوصل

 !آغوش لکه دار نشود کیتا رسالت رهام با  چسبمیم..چسبمیم یرا دو دست میدرآغوشش ببارم اما پاک خواهدیدلم م..بارمیم

 ...رفت...مرا به خود آورد...آمد! که نباشد کنمیشک م یگاه...باشد غمبریپ کیکه رهام  کردمیشک م یگاه

 !دنیبار شهیهم یعنیزن ..زن یعنی دنیبار شهیهم..شودینه نم..اما...دهمیبغض را قورت م! دوزمیم مارشیدر چشمان ب نگاه

 :دهدیبغض و آرامش سر تکان م با

 هان؟ ؟يبهت اجازه داده بر یاصال ک -

-... 

 !يبر ذارمینم -

 ؟ میاز من و زندگ یخواستیچه م ؟؟يتوکه بود...! رهام...رهام! و من نخواستم که بروم...او نگذاشت من بروم و

 ؟یکجا رفت...یخودت رفت! يرا مرمت کرد غمای ياحساس از دست رفته ...ينداشته ام را آورد مانیا ،يآمد ؟يکرد چه

 يها یدلمشغول نیمسخره تر میکه دغدغه ها يهمان روز...به همان روز اول دوزدیمرا م...بردیامانم را نم هیگر ؟یچه رفت يبرا

 !ستمیدرصد از آنچه که بودم ن کیو حاال ..بود یزندگ

 !شومیم رهیخ میروزها نیو به صورت مرد ا زمیریاشک م! و حاال از آنچه که بودم ناممکن ترم دانستمیرا ناممکن م رییتغ من

 ...همدردتوست..توست يبرا تیجنس ضخمت روبه رو نیکه ا یقبول کن دیبا ینخواه یخواه

 !یستیکه حاال ن یاز بودنت و مرس یمرس! ممنونم میگویتنها م...رهام

هم لمسشان  کباریکه  ستیاندازه آغوش میایدن نجایا! دانمیآنجا را نم..نفس تنگ است نجایا! دانمیآنجا را نم...ستیهوا ابر نجایا

 !کوبدیقلبم پا م بانهینانج..شومیدور م بانهینج...نجایا...نکرده ام

 ...باردیعاشقانه م یزن نجایا

 !بهانه چیه یب...بارندیزنان تنها م یگاه...  یگاه...عارفانه یگاه..عاشقانه یگاه...بارندیهمه جا زنان م...اشتباه نکن آنجا،

 انیپا

 يدریح فاطمه

 بامداد قهیچها و پنج دق ساعت
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  92 بهمن  : یینها انیپا

  93 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member146522.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member195618.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member147812.html    :ناظر 
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