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  sepidar_77 نوشته|یرمان خط قرمززندگ
  
 . ساخته شدهtelegram.me/donyayroman  کتاب توسط کانالنیا

 
  به من ، چه ساده دل سپردملعنت
 مردمی به من ، اگر واسش ملعنت
  منو گرفت و بعد ولم کرددست
  که عاشقم کردی به اون کسلعنت

  بودهی بگه که ماه من کیکی
 وده بی گناه من چمسبب
  بودنی من از نگاه تو همسهم
  بودنی ، قسمت بهترنی تو بدترعشق

  دل بارون منو عاشقم کردتو
  و آسمون ولم کردنی زمنیب
  شدنی شد که اي بگه چجوریکی

 ! شدنی تو آسمون و من زمسهم
 
 

  اولفصل
 ي شوی که مبزرگ
  کشندی زودتر از خودت قد متی هاغصه
 ...زی نتیدردها
  راتی از آنکه لبخندهاغافل

 ي جا گذاشته اتی آلبوم کودکدر
 ! نباشدی بزرگ شدن اتفاق خوبدی بزرگ          شادیشا 
 

  چهار صبح استساعت
 !! استدهیسردرد امانم را بر.  نماندهختنی ري هم برای اشکگرید
 . رومی و به آشپزخانه مشومی کتابخانه خارج ماز

 !شودی مشی کاناپه خوابش برده  قلبم ري رضا که رودنی و با دخورمی میمسکن



 

@donyayroman 3 

مثل . شودی مضی که مری را ندارد وقتیضی  و نکند سرما بخورد؟ او تحمل مردهی خوابنجای تمام شب را اشوهرم
 !شودی مریبچه ها بهانه گ

 ! دوستش دارمشودی سرتق مي پسربچه کی که مثل یوقت!  دوست دارمیضی را هنگام مرشی من بهانه هااما
 .اورمی شوهر خائنم بي برایی تا پتورومی اتاق خواب مبه

 . بودی خالزی مي رونهی قاب آي ها را جمع کرده بود و جاشهی شخرده
 .کنمی و نگاهش مکشمی مشی را روپتو
 که  جا انقــــــــدر منتظرش ماندمنی که همییچه شب ها!  امدهی چشادی کاناپه را زنی اي رودنی طعم خوابمن

 .بردی و به اتاق مگرفتیمن را در آغوش م.  امدیاما او م. خوابم برد
 کنارش بمانم اگر بازهم فکر کنم احتمالش هست که شتری بیاگر کم. رومی و به اتاق مرمیگی را از او منگاهم

 ! شوممانیپش
 !! کوتاه آمدن بس استگرید. ستی نیمانی پشي جانباری ااما

نه تنها بخاطر خودم بلکه بخاطر آرامش او هم که شده !  نداردمانی برايگری ديزی جز درد چی زندگنی اي ادامه
 . تمام کنمشهی همي براکباری را زی همه چدیبا

 !!!دهی را او خرشترشانیب!!یلعنت. اورمی مرونی را از کمد بمی هالباس
 ... مانيشاد. انمی آن شب و خنده هاادی. کنمی  بود را نگاه مدهی که شب تولدم خریلباس

 !!کنمی مبغض
 ...اورمی منیی کمد پايچمدان را از رو!! شهی همي براکباری.  برومدیبا!! ستی ندنی وقت پس کشگرید.  نهاما

 :خوانمی خود مي لب براری زدهمی که لباس ها را داخلش جا مهمانطور
   منی خالي خونه ي اخداحافظ
  منی عشق پوشالي اخداحافظ
  گرد و خاك نشستهي اخداحافظ
  شکستهي هاشهی شي اخداحافظ

 !!شکنمیبازهم م... کنمی مهی گربازهم
 چرا رفتن و تمام کردنش انقــــــــــدر سخت دانمیخوب هم نخواهد شد اما نم.. ما آنقدر ها هم خوب نبودیزندگ
 !!!است
 ! شودداری که مبادا بشنود و بدهمی دهانم فشار مي را رودستم

 :دهمی لرزانم ادامه مي با صدادارمی را برملمی ، همانطور که وسارومی مشی آرازی مبسمت
  خاطرات پر از دردي اخداحافظ
  غم و سردي لحظه هاي اخداحافظ
  گذشتهخودی عمر بي اخداحافظ
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  نوشتهي هاي نامه هاي اخداحافظ
 ي بدمان روز هاي تمام روزهايچرا ما به اندازه ! می خوب نداشتي ما روز خوب  و خاطره می است اگربگودروغ

 !میخوب هم داشت
 !!می خوب هم داشتيباهم روزها!! با او خنده هم کرده بودم.ختمی که ریی تمام اشک هاي اندازه به
.  که او هستی بد تمام خاطراتای خوب کندیخاطراتش فرق نم. ستی نی وقتنی که حاال بعد از اکنمی فکر منی ابه

 !! آوردیمن را از پا در م
 او راهم در چمدان ي از لباس هاراهنی پکی و می هافی ، کمیکفش ها. کنمی شبم را با مانتو شلوار عوض ملباس

 .گذارمیم
 !! بردن آنها مرددميبرا.. گذارمی تخت مي مان را هم روی عروسي هالمیآلبوم و ف. رفتن آماده استي برازی چهمه

 !! و از ته دل بودندی واقعمانینده هاچقـــــــــدر خ. کنمی اول آلبوم را باز مي صفحه
 : خوانمی و مزنمی مورق
  لحظه هامو منو غصه هاممنو
  انتهامی قلب بی پاکمنو
  از آسموني ساعتها دورمنو
  نشونی بي عشق گمگشته منو
 بی سراسر فري وعده هامنو
 بی که ماندن غریی حرف هامنو
  انتظار و منو انتظارمنو
  قراری بي قلب پا خورده منو

 وقت رفتن گرید. گذارمیعکس را هم داخل چمدان م.ستی خاطرات کار من ننیدل کندن از ا.  دارمی را برمآلبوم
 !!است

 ! مشترك منی زندگانی هم از پانیا
 تمام شد و تا آخر عمر شهی همي مشکالت برادندی که دو عاشق بهم رسی که در قصه ها وقتکردمی ها فکر مقبال

 . دوعاشق به هم بوددنی من رسي خوب براانی پاشهیهم.  کنندی زندگی و خوشی با خوبتوانندیم
 

 ! من تمام شد و حاال تا اخر عمر خوشبخت و شاد خواهم بودي هایکه سخت. فکر کردم قصه تمام شدی عروسروز
بسمت در اتاق . رمیگی چمدان را ميدسته !  را نکرده بودمي روزنیمن فکر چن!  شکست را نداشتمنی انتظار امن

 :خوانمی و بازهم مرومیم
  شده روزگاربارهمی يبرا

 اری دلم بد ننی و واسه اایب
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  و شکست منو خط بزنایب
  بشو مال منبارهمی يبرا

 !! خانه خاطره دارمنیو ا.  اتاقيمن در گوشه گوشه ا... کنمی آخر را به اتاق منگاه
 !!طرات رضا هم بود خانی است که در انیمهم ا!! ستی و بدش مهم نخوب

 د؟ی آیچه برسر من م. ستی که او نیوقت.  رفتمی وقتشود؟ی چه منی از ابعد
 !!گری معشوق دکیبا .گری کس دکی با نباریا.  خود ادامه بدهدی به زندگتواندیم.  راحت استاو
  کنم؟ی بدون او زندگتوانمی او کنم؟ من منیگزی را جای کستوانمی من چه؟؟ من ماما
 

 ی پر از دلخوشي هواییکجا
 ی از خودکشی شب خالییکجا
  بهاري لحظه هاي تو اییکجا
  خوش روزگاري تو روییکجا

 حاال که دارمت یتو عشقم!!... سوزانکنمیخوشبختت م: گفتی که مچدیپی در سرم مشیصدا. شومی اتاق خارج ماز
 تو باشه هیت دارم دخترمون شبدوس.... من تو رو دوست دارم سوزان.... از خدا بخوام؟؟؟تونمی می چگهید

آخه !.... رهی حوصلت سرنمکهی تو هم دنوقت اوکنهی ميباز... پرهی منیی باال و پانجایفکرشو بکن دخترمون ا.سوزان
 خواستمی دختر مثل تو داشتم مکیمنم اگه .کنه؟؟ی میعقل کل آدم هم بخاطر چادر سرکردن خودکش. عقل کل

 .... چادر سرکنه
...  است امای انصافی رفتن بی خداحافظی بنطوری که ادانمیم. ستمی ای و مقابل کاناپه مکنمی را پاك ممی هااشک

 . مجازات استنی کمترنی که در حق من کرد ایی هايدر مقابل تمام بد
 بازهم حرف ها.  خاطراتبازهم

 ؟يمن بهت عادت کردم تو به من عادت نکرد. عشق نه که عادته «
 ..قولمم سرگهی من دسوزان
 کنمی خوشبختت مسوزان
 .. دوستت دارمسوزان

  دوست دارمسووزان
 .) دوست دارمسوزان

 .ششی صورتش و ته ريرو... لغزانمی مشی موهانیدستم را ب... زنمی زانو ممقابلش
چرا بازهم .. شی کتک هایو حت.. شی هايبد.. شی هایبا وجود تمام هرزگ.  مرد رانی سوال دارد که اي جامیبرا

 دوستش دارم؟
 .شومی شود از جا بلند مداری بنکهی و قبل از اگذارمی اش میشانی پي روی طوالني ابوسه
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 . رفتنم را بفهمددی شود ، نباداری بدینبا
 . طلوع کرده و هوا روشن شده استدیخورش. گذارمی مزی مي و مقابلش روسمینوی کاغذ حرف دلم را ميرو

 و گذارمی منیچمدان را در صندوق ماش.. شومی کاناپه خارج مي رودهیت سرم و مرد خواب نگاه کردن به پشبدون
 .شومیسوار م
 :خوانمی لب مری زبازهم

  منی خالي خونه ي اخداحافظ
  منی عشق پوشالي اخداحافظ
  گرد و خاك نشستهي اخداحافظ
  شکستهي هاشهی شي اخداحافظ

. 

. 

. 
***** 

 ؟ي دادمیباز..  تویعنی.. یعنی:  ـ
 .کندی نگاهم مفقط

بگو که . بگو.. دروغه:  لرزانم گفتمي و با صدادارمی به سمتش برمیقدم.. درست باشدتوانستی نمنیا.. کنمی مبغض
 !  دروغهنمیا
 !!متاسفم...  بشهينجوری اخواستمیمن نم:  ـ
 . تو..  تویعنی:  ـ
 !خندمی ام منهی خفه شده در سهیهمزمان با هق هق ها. خندمیم

 .کندی نگاهم منگران
 ؟ي کردنکارویچرا؟ چرا ا.. همش دروغ بود؟ همش؟ .. ي دادمیتو باز: میگوی ام مهی خنده و گرنی بدر
 ...نی اخواستمیمن نم:  ـ

 دروغ یخواستینم.. ي بدمی بازیخواستیدرسته؟ نم.  شدی ول؟یخواستینم!!! خفـــــــــــــــه شو: زنمی مداد
 !! ي دادمیباز... ی ولی ولم کنیخواستینم.. یبگ
 .خندمی بازهم مو
 !!! بوديهمش باز:  ـ

 !!!!به من دست نزن: زنمی دست بر شانه ام بگذارد که دادمخواهدیم.داردی به سمتم برمیقدم
. 
. 
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. 
 !!!!یقاسمـــــــــــــــــــــ:  ـ
 . پرمی که نامم را صدا زده از جا مي  بلندخانوم مهدوي صدابا

 .کندی و  با اخم نگاهم مستادهی سرم ايباال
بله : میگوی لرزشش را پنهان کنم مکنمی می که  سعیی و با صداکنمی کتاب استتار مي دستم را الری زي برگه

 خانوم؟
 .اونو بده من:  ـ
  رو خانوم؟یچ:  ـ
 .ینوشتی می که داشتیاون:  ـ

 .ستی نی مهمزیچ.. خانوم: میگوی بکشد که مرونی کتاب بي تا برگه را از الکندی را درازمدستش
 .پس بده به من:  ـ

 گرفتم؟ی بود که سر کالس مي هشدارنی چندمشد؟یحاال چه م. دهمی دهانم را قورت مآب
 .شهی تکرار نمگهید. دیببخش: میگوی و مندازمینمیی را پاسرم

 .اونو بده به من:  ـ
 . فقطستی نيزیخانوم به خدا چ:  ـ

 .کشدی مرونی کتابم بي توجه به من برگه را از البدون
 .مانمی و منتظر حکمش مندازمی مریسر به ز.  آب از سرم گذشته بودگرید

 .پاشو: دیگویبا خشم م.  متن کاغذ را خواندنکهی از اپس
 . تکرار نشهگهی ددمیقول م. دیخانوم ببخش: میگوی بغض مبا
 !!!!گفتم پاشو:  ـ

  شد؟یحاال چه م.  ام گرفته بودهیگر.  شدمبلند
 !!ببرش دفتر:  را به دستم داد و رو به سمانه که مبصر کالس بود گفتکاغذ

 .دیباور کن.. خانوم تو رو خدا:  ـ
 !!!ساکـــــــت:  ـ
 !خفه شدم. ساکت که نه.  منو

 . نوشتی خزعبالت را منی اون نشسته بود و ادادی که معلم درس میبگو وقت. ببرش دفتر:  به سمانه کرد و گفترو
 . من را به سمت سمانه هل داد با دستو

 یشانی پي ؛ از آن نگاه ها و از آن اخم بزرگ روتی من بود و من از آن وضعي کالس روي بچه هاي همه نگاه
 . متنفر بودميخانوم مهدو

 .می و بسمت اتاق دفتر که ته راهرو قرار داشت به راه افتادمی کالس خارج شداز
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 ؟ینوشتی رمان میباز داشت: با خنده گفت.  خواند کاغذ را از دستم گرفت و متن راسمانه
 .اکتفا کردم» اوهوم«  تکان دادم و به گفتن دیی تاي را به نشانه سرم

 ؟یسی بنویتونی آخه؟ مگه تو خونه نميندازیچرا خودتو تو دردسر م:  ـ
منم نوشتم . اومدییهوی کالس ياالن تو. اصال قفل کرده بودم. دی به مغزم نرسیچی هی زور زدم ولی کلشبید:  ـ
  انتقاد داشتم؟رمی چقدر به خاطر تاخیدونی  چند روزه پست نذاشتم؟ میدونیم.گهید
 !االن سرکالس  اصال جاش نبود.  به موقعشی خوبه ولیسیداستان نو:  ـ

 . تا ادامه ندهدکنمیپس سکوت م.  را نداشتمشی حرف هانی اتحمل
 !!دیفهمی نمچکسینه تنها او بلکه ه. دیفهمی که نماو
 . گرفتي بلندترتمی و قلبم از ترس رمیدی اتاق دفتر رسبه

 . به در زدي چند تقه اسمانه
 . سرش را باال آورد و پرسشگر نگاهمان کردریمد

 . دست من را هم گرفت و وارد اتاق  شدسمانه
  اومده؟شی پیمشکل: دی نشسته بود پرسری ، ناظم مدرسه که کنار مدی طلعتخانوم
 . سوزانی ولدادیراستش خانم داشت درس م. ارمیخانوم گفت سوزان را ب:  گذاشت و گفتزی مي کاغذ را روسمانه
 .نوشتی را منیداشت ا:  گذاشت و گفتزی مي را روکاغذ

 !ي بریتونیم: بعد رو به سمانه گفت.  به متن درونش انداختیی کاغذ را برداشت و نگاه گذراریمد
 . گفت و از اتاق خارج شدي با اجازه اسمانه

  باره؟نی چندمنی ایدونیم! بازم سوزان؟:  کرد و گفتی نچ نچریمد
 شروع نی هميمن خوندم و تموم کردم واسه . می درس را بخونيوقت داده بود رو. دادیخاله باور کن درس نم:  ـ

 .دمی محی درس را کامل توضي روياالن بخوا. کردم به نوشتن
  سوزان؟نجای ايچرا اومد:  اش را به من دوخت رهی ابروان تاتو شده اش نشاند و نگاه خنی بیظی غلاخم
  مدرسه؟ي اومدی چيبرا. جوابم را بده:  کندی که دوباره تکرار مندازمی مری و سر به زگزمی ملب

 .درس خوندن: دهمی آرام جوابش را میی سر بلند کنم با صدانکهی ابدون
 نی ای درس هات عقب باشي که تویوقت!! ستی رمان نوشتن ني مدرسه است جانجایا. ی که درس بخونياومد:  ـ

  داره؟ هان؟ي ادهیداستان ها چه فا
 است که در یخجالتم بخاطر حقارت. ستیخجالتم از داستان نوشتنم ن. کنمی فرو مقهی در شتری من فقط سرم را بو

 . افراد نشسته استينگاه ها
 !ست؟ی نهودهیبیسی که داستان نوکردی درك نمی کسچرا

 هپروت ي همش داره توگنیم. ستی حواسش به درس و کالس نگنیم.  اندی معلم ها از دستت شاکيهمه :  ـ
  چه وضعشه سوزان؟نیا. کنهی مریس
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 نگاه به کی. خونمی خاله من درسم را خوب مگنیبه خدا دروغ م:  دهمی و حق به جانب جوابش را مکنمی بلند مسر
 !! هام بنداز کمتر از هفده ندارمنمره

  گرفته بود؟می را دوازه و نیاضی بود که ری کشی پيپس هفته :  ـ
 !!گهی بود دیاضیاون ر.خوب: گرمی ملب

 ! درسهکی هم یاضیخوب ر:  ـ
 .رمیگی را هرچقدرهم زور بزنم بازم کم میاضی که من ریدونیخاله خودتم م. اون سخته:  ـ
 !ستیچون سر کالس حواست ن. یخونیچون کم م:  ـ
 ..اما:  ـ
 اما يریگی مادی یخونی خونه که مي توی وليدی کالس گوش نميتو. اتهی درسها حفظي هیبق. بذار من بگم. نه:  ـ
 !يری بگادی کالس ي تودیبا. هیمی تفهمیاضیر

 نداشته التی اگه تحصیکنیفکر م.یرسی جا نمچی به هنیبا نوشتن ا: دیگوی و مدهدی رمانم را در دست تکان مکاغذ
 دردت چی به هی نداشته باشالتیاگه تحص. یسی بنونی هم مثل اگهیصدتا داستان د.  نهخوره؟ی به درد منی ایباش
 .خورنینم

 که دوباره ادامه می بگويزی چکنمی و لب باز مکنمیاخم م. گذاردی نقطه ضعفم مي و دست روکندی منی توهبازهم
 تو درسِت را ذارنی ها نمنیا.  را قطع کنندنترنتی گفتم که زمان درس و مدرسه امن بارها به مامانت: دهدیم

 .یبخون
 ي همه ستی و قرار نسمینوی دل خودم مياوال من رمان رو برا: پرمی حرفش مانی و مکنمی نمي خود دارنباریا

 تو يدرضمن شما حق ندار.  هم دارمالتی و تحصخونمیبه موقعش درسمو هم م.  باشهیسندگی به نودمیچشم ام
 .ی کننی خونمونو تعي هادی نبادی که بای من دخالت کنیزندگ

 . کشمی خط و نشان مشی و من با چشم براکنمی گرد شده نگاهم مي هاباچشم
 .دیاری رو بی اون دفتر انضباطیخانم طلعت: دیگوی مردی توزانه اش را از من بگنهی نگاه کنکهی ابدون
: دیگوی و در حال نوشتن مداردی برميخاله خودکار. دهدی را مقابل خاله قرار می نچ نچ کنان دفتر انضباطی طلعتخانم

  ری به مدنی سر کالس ، توهی انضباطیب
شلوار تنگ ، مانتو .  که وضع لباساتنمیا: دیگوی و مکندی و نگاه پرحقارتش را از پا تا سرم دنبال مکندی بلند مسر

 .رونهیه ، موهاتم که نصفش بتنگ ، ناخونات بلند
 . باشهدی از هفده نباشتریانضباطش ب: دیگوی می به خانم طلعترو

 !قدرت دست توئه. ری خانم مدمیدیفهم. هه: دهمی زبانم را از کف مي و باز هم اراده شودی خرد ماعصابم
 . دارهي هم حدییپررو! ساکت شو: کندی ماخم
 هم گهی درمی مدرسه منیامسال هم تموم شه از ا. انتظار نداشته باش ساکت بمونم: میگوی و مندازمی باال مي اشانه

 . تحمل کنموی لعنتتی وضعنی هر روز خدا اشمیمجبور نم
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 ؟ي واسه من زبون باز کرد؟ی هستی کي دختر؟ فکر کردي فکر کردیتو چ:  ـ
 . حرف هاتون تموم شد من برم: میگوی و مندازمی باال مي اشانه

 نی نوشتن اي چه طرز صحبت کردنته؟ به جانیا!  مدرسه؟ خجالت بکش دخترنی ايای من گفتم بمگه:  ـ
 !! ادبت کار کني روکمیخزعبالت برو 

 .ستی خزعبالت ننیا: میگوی و مدارمی برمزی مي را از روکاغذم
 . کم کنيخوایخزئبالت تفکرات توئه از انضباطم هم هرچقدر که م: گذارمی مانتو مبی و در جکنمی را تا مکاغذ

 .شومی و از دفتر خارج مکنمی پشت به او ميگری بدون حرف دو
 .  مدرسه ثبت نام کردمنی که در اي به آن روزلعنت

 .  به صورتم زدمی آبدار خانه رفتم و آببه
 خوشگل بودم؟.  شدمرهی چشمم خي قهوه اي مردمک هابه
 . کی باريابروها..  متناسبيلب ها. ي قهوه اییچشم ها.  گردیصورت..  بودمیمعمول.. یکم

 همان اول یکه طلعت. خودشان کم و حالت دار بودند.. وگرنه دست به آنها نزده بودم..  کممی بودم و ابروهاموبور
 ! گذشته بودری به خهی اما با وساطت خاله قضزنمی دست ممی داده بود به ابروهاریسال گ
 . دوست داشتمشتری صورتم بي اجزاي را از همه میابروها

 چون واقعا شانس آورده دمیبالی میی ابروهانیبه داشتن چن. دمیدی و کلفت تابان را ماهی سي وقت ها که ابروهایگاه
 !!بودم
 .کردمی مزشانی را نداشتم و حتما تمي کلفت و پاچه بزي اصال تحمل ابروهامن

 !!شدمی مری با بابا هم درگدیه با بود کآنوقت
 . آمد اما من از آن متنفر بودمی به چشم نمادیز.  داشتمی گوشتینیب

 . گذاشتمرونی از مقنعه بکطرفهی را می از موهایکم
 ی گونيمن تحمل مانتو. شودی که انظباطم از هفده حساب مستیمهم ن!  آمدیبه من م.  مدل را دوست داشتمنیا

 . را نداشتمدیچیپی ممی که به پر و پايتحمل شلوار گشاد. مانند مدرسه را نداشتم
 . تا زنگ بخوردکنمی و وقت تلف مزنمی قدم ماطی حدر
 کردندی که درکم نمی کسانياز همه .  ، از خاله امياز خانم مهدو.  بشومری به کالس بروم و دوباره تحقخواستمینم

 . آمدیبدم م
 ست؟ی که داستان نوشتن خزعبالت ندیفهمی نمچکسی هچرا
 .کردندی منمی و تحسقیتشو..  اميدوستان مجاز. ي مجازيای دندر

 . بودمتی از کاربران فعال سایکی من
 !!داندی را نممی ارزش نوشته های کسی واقعيای دننی اما در اشناختندی اکثرشان میگفتی که مداریسپ

 . را دوست داشتندمی از دوستانم بودند که داستان هاي چند نفرفقط
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 .هی ، الهام ، افسانه و سممیمر
 .کردندی ام می همراهنهی زمنی ها بودند که در اآن
 .. هی بقاما

  داشته باشم؟هی از بقتوانستمی مي چه انتظارکردندی پدر و مادر خودم هم درکم نمی که حتی وقتخوب
 . ، دوختمخوردی را منی زمي روي که داشت خرده نان های نشستم و نگاهم را به گنجشکمکتی نيرو
 .خوردی را منی زمي روي گنجشک تنها که دارد خرده نان هاکی
 . نوك زدنی زمي روياو هم به خرده نان ها.  نشستنی زمي دورتر از گنجشک به رویکم.  کبوترکی

 . نقطه برسندکیکاش خرده نان ها را دنبال کنند و به ..  کردمفکر
 !! تنها نباشندگری هم برسند و دبه
 !! گنجشکنی او کبوتر بود و ااما
 ! هم نبودنديبرا
 !!باز با باز.. کبوتر با کبوتر.  گفته اند کهمی قداز

 !!کبوتر با کبوترگنجشک با گنجشک:  می بگودی بانجای االبته
 .خندمی که ساختم میالمثل ضرب نی ابه

 .  خلوت مدرسه شلوغ شداطی حهی از ثاني و در کثرخوردی مزنگ
 . متنفر بودملی و طوی صف طوالننیاز ا. رمیگی مشی بوفه را پراه

 .کردندی مدادی و داد وبدادندی را هل مگریکدی که سر آورده بودند ، انگار
 . دیکشی را به گردن ملی صف طونی و عبرو از اگرفتیکه پول ها را م.  الهام بودشهی همهی تغذدی خرمسئول

 . و از آنجا خارج شومدهی مورد عالقه ام را خریی کاکائوتیسکوی زحمت توانستم بی از کلبعد
 !!!!سوزان:  ـ

 .گردمی صدا برمبسمت
 . تا برسندستمی ای خود ميسر جا. دندیدوی و الهام به سمتم ممیمر
  شد؟ دعوات کرد؟ی چ؟یخوب. يوا: دیگوی مزندی همانطور که نفس نفس ممیمر

 . بشهی مشت چرت و پرت گفت تا خالکی!! الی خیب: میگوی و مندازمی باال مي اشانه
 !!دمی انقدر ترسيوا: الهام

 .کردمی جمعش میگفتی اگه زودتر ماد؟ی که داره میچرا بهم نگفت.  الهامي خریلیخ:  ـ
 !!بخدا اصال حواسم نبود:  ـ

 .گهیتموم شد د. حاال خودتو ناراحت نکن: میمر
 !! من تازه شروع شدهي تموم شد برایواسه جناب عال:  ـ
 ه؟یمنظورت چ: ـ  
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 ! خونه را قطع کنندنترنتی اخوانیم:  ـ
 چرا؟.وا:  میمر
 مشت کی و یخونی نباشه بهتر درس منایاگه ا.  کالس نباشهي و حواست توی درس نخونشهی باعث منای اگهیم:  ـ

 !!گهیحرف چرند د
 ي کارتونهی پس بازم نمکنند؟ی قبول نمنای و مامانت اگهی منوی اشهی همیگیمگه نم. گهی زده دی حرفکیحاال : الهام
 .کنه

 . خدا اگه قطع کننديوا. کنندی اگه موضوع امروز را بگه حتما قطعش مینه ال:  ـ
 !! احت نکن باباخودتو نار. الی خیب: میمر
اگه قطع کنند و من . سمینوی و متی ساياالن سه تا رمان گذاشتم تو. شمی اگه قطع کنند من بدبخت ميمر:  ـ

 . نتونم بذارم
 . وضع انقدرام بد نباشهدیبرو خونه حاال شا.  نشدهيزی هنوز که چ؟یخونی مأسی ي هی بابا چرا انقدر آيا: میمر
 !!دوارمیام:  ـ

 م؟ی داری االن چیراست: الهام
 !هی فکر کنم امروز خالگهی اومد دزادهی علشیهفته پ: میمر
 .میکشی نفس راحت مکی!!! شیآخ: من

 !!می بازم قصه دارولیا: الهام
 !امروز اصال حسشو ندارم.  الهامیخیب: من

 !! کوتاهشو بگوکی ، ی بابا جون اليا:  ـ
 !گهی دشهی می چمینی حاال ببدونمینم:  ـ

 . که خواندمیی هم ازآن های خودم و گاهي از داستان هایگاه. کردمی مفی من داستان تعری خالي هازنگ
 .نندیبی ملمی فکنندی که حس مکنمی مفی و با آب و تاب تعراتی را انقدر با جزئداستان

 .اسم ننه قصه گو را به من نسبت داده اند. گومی و قصه مکنمی بچه ها را دور خودم جمع مشتری بچون
 .کندی با اخم نگاهم می خانم طلعتيمقابل در ورود.میشوی کالس می و راهخوردی  منگز

 .شومی و از کنارش رد مکنمی نازك مشی برای چشمپشت
   شد سوزان؟یچ: زندی از ته کالس داد مهی سمگذارمی که پا در کالس منیهم

 !!یچیه: میگوی و مندازمی باال مي اشانه
 ی فکر پارتیلی نسبت فامنی دوست نداشتم اچیه.  من است باخبر بودندي خاله ری مدنکهی و الهام از امی مرفقط

 .ندازدی را در ذهن ها بيباز
 ؟یگی حامد جون را مي هیامروز بق: دیگوی مدیکشی می تخته نقاشي که روی در حالمعصومه

 ! اون را که تموم کردم؟ي بازانیپا:  ـ
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 . من نبودمیول:  ـ
 . کنهفی پارال را تعردیامروز با.  شدی چگمیمن  آخر اون را بهت م:  دیگوی از ته کالس مافسانه

 چرا پارال؟: میگوی ممن
 نیا. دی حوصله ام نکشی باز کردم بخونم ولشبید. هی باحالیلی داستان خگهیم. دمی از دختر عموم شنفشویتعر:  ـ

 ! به شمامیشد که رو انداخت
 .آهان:  ـ

 .رمیگی مي کالس بود جاي آخر و گوشه فی ام که در ردی صندليرو
 . آخر نشستمفی ردشهی خاطر قد بلندم همبه

 یی آخر چه صفافی که رددمی به بعد فهمیی جلو نشستن به دلم مانده بود اما از راهنماکباری حسرت یی ابتداي دوره
 !!دارد
 !! آزاردهنده استنی ، و ای معلم هستنی ذره بری زی جلو که باشفیرد

 . کل کالس را برداشته بودخواندندی و ندا که آواز موای شيطبق معمول صدا.  بچه ها در کالس بودندي همه
 . در کل مدرسه بودندنیبلکه شلوغ تر.  شاگردان در کالس که نهنی ترشلوغ
 ! بوددهی فایب..   امازدی و داد مدیکوبی مزیبه م..  تا ساکتشان کندکردی را مشی تمام سعسمانه
 . بودی کالس فقط کار خانم طلعتنی ا کردنساکت

 . که سمانه نوشته بود را گرفت تا از انضباطشان نمره کم کندیداد زد و نام کسان.  آمدی از چند لحظه خانم طلعتبعد
 . بچه ها بلند شدي گذاشت ، دوباره صدارونی پا از کالس بی که خانم طلعتنی هماما

 . رفتناطی به حي تا اجازه بخواهد برا از بچه ها به دفتر رفتیندگی به نمافاطمه
 اعتراض گری دي که کالس هارودی بچه ها انقدر باال مي ندهد صداتی که اگر رضادانستی قبول کرد چون مریمد
 .کنندیم

 .گری دي من به گوشه اي و دار و دسته روندی ماطی  از حي به گوشه اوای ندا و شي و دسته دار
 .رمیگی مي جارهی من مرکز داشهی و مثل هممینینشی منی زمي رورهی شکل دابه

 ه؟ی امروز چيقصه . خوب ننه جون: پگاه
 !!ننته. ننه جون: میگوی خنده مبا

 . کنفی و حرام را تعرمیحر: سحر
 .يتو که اونو خوند: من

 . هم بشنوننای اخوامی میآره ول: سحر
 .من قبل از شماها نوبت گرفتم.  بعدي دفعه شالهیا: افسانه

 .زندی به من می چشمکو
 !! زودتر وقت گرفتنشونیا. درسته: کنمی مدیی تاباخنده
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 . خندمی و مودبانه ام مي به لحن جدو
 ! باباذارهیدکتر هم انقدر واسه وقت دادن کالس نم: اوردی عق زدن در مي ادامیمر

 ع کندکتر جان شرو. رهیداره وقت گران بهامون م. زیخفه پل: کندی مشی نثار بازوی مشتافسانه
 . کهشهیدااستان از اونجا شروع م: کنمی و لب باز مکنمی صاف مییگلو
 .شودی اعتراض بچه ها بلند مي که صداکنمی به زنگ مانده بساط را جمع مقهی دقده

 . توجه به رگبار اعتراضشان لب باز نکردمی فردا و بي اش بماند براهی که بقگفتم
 حمله ی زنگ به در خروجي که تابه محض بلند شدن صدامیستادی ااطی و الهام آماده باش مقابل در حمی مربا
 .میکن

 .می خورد و زودتر از همه از مدرسه خارج شدزنگ
 نی مدرسه بودند ، چند ماشسی بوس که سروینی عالف مقابل مدرسه بودند ، چند مي معمول چند موتورطبق

 . ویشخص
 !!اون چه خوشگله: دیگوی و مکندی بودم نشستهی رنگدی سفدی که در پراي به پسري اشاره امیمر
 .دهمی من فقط سر تکان مو
 . متنفر بودمکردندی به دخترها نگاه ملهی عالف که به چشم وسي پسرهانگونهی ااز
 .میشوی بود از الهام جدا می بوس قرمز رنگینی که مسمانی آمدن سروبا
 . می بودهی و همساسی هم سرومی مربا

 . آن هاي ما بود و فجر دو خانه ي پنج خانه فجر
 .کردمی مي سال بعد لحظه شماري انتخاب رشته ي و من برامی بودرستانی اول دبسال

 . شدمادهی خاطر مقابل فجر دو پنیبه هم.  کرده بودمی بستنهوس
 .پسی و او چدمی خریمن بستن. می به سوپر مارکت رفتمی مربا

 . راه افتادم و من بسمت خانه به می کردی خداحافظباهم
 . بودنديادی زي ما مغازه هاي کوچه مقابل
 یکی محسن ، لوازم الکتریچی ، ساندودی توحي مردانه شگاهی شمس ، آرای ، بنگاه معامالتيری مارکت دلسوپر

 ! قاسمی فروشي نت خط قرمز  و سبزی ،کافیی ، نانواباگید
 !! خودشي بود براي ارهی فروشگاه زنجکی یعنی

 .کنمی را حس می نگاهینیسنگ
 رهی از آنها بود که خیکی.  بودندستادهی ایچیچند پسر جوان مقابل ساندو.گذرانمی اطراف را از نظر می چشمریز

 .کردیداشت نگاهم م
 .  به تن داشتی رنگاهی سشرتی بلند بود و تقد

 .  به چهره اش نگاه کنم سر برگرداندم و به راهم ادامه دادمنکهی ابدون
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 .کردندی که آرام دنبالم مییقدم ها.  را پشت سرم حس کردمیی قدم هااما
 ! کارشی پرودی مکنمی می محلی ، بگری پسر عالف است دکیحتما .  نکردم به سمتش برگردمجرات

 شودی قدم هاقطع مي و صداشومی کوچه مان موارد
 پوش دست به اهیقد بلند سهمان پسر . کنمی ته کوچه را نگاه می چشمری و زستمی ای رنگ خانه می در کرممقابل

 .کردی بود و نگاهم مستادهی انهیس
 !!پسرك عالف. شومی و وارد خانه مکنمی را باز مدر
. شومی و وارد خانه مگذارمی کرده بود را پشت سر ملشی تبداهی پر گل و گی کوچک خانه را که مامان به باغاطیح

 ! گرمهرونیچقدر ب: کنمی و فکر منشاندی به لبم مي لبخندطی محيخنکا
 .دهمی میی بلند باالسالم
 ؟یخوب.. سالم: شنومی مامان را از آشپزخانه ميصدا

 .ستمی بدك نیه:  ـ
 . توئهشیخبرا که پ:  ـ کشمی مرونی و مقنعه را از سرم بدهمی بزرگ سالن لم مي کاناپه يرو
 !! گزارش کار داده استقیحتما خواهرش دق.  که خبر دارددانستمیخوب م 
 !!ي به آب دادی که چه دست گلدمیشن: دیگوی و مزندیدست به کمر م. شودی آشپزخانه خارج ماز

 !!یخوب که چ: دهمی جوابش را ماورمی را از پا در ممی که جوراب هاهمانطور
 ؟ي ادامه بداتی بچه بازنی به ايخوای می سوزان؟ تا کی چیعنی کارها نیا:  ـ
 !مواخذه ها رو بذار واسه بعد. خسته ام!  جونی مامیخیب:  ـ

 .ارینه در ن: دیگوی که مبرمی مانتو مي به دکمه هاودست
 . لحظه صبر کنکی: دیگوی که مکنمی نگاهش ممتعجب
 کمیپاشو برو :شودی پولش مقابلم ظاهر مفی بعد با کي و لحظه ارودی چپ خانه بود مي اتاقشان که گوشه بسمت

 .ای بخر و بسیسوس
   چرا؟سیسوس:  ـ
 . بپزمیراشکی پخوامیم:  ـ
 ه؟یخبر:  ـ
 .میامشب مهمون دار:  ـ
 ؟ی به سالمتیک:  ـ
 .خاله ات:  ـ
 !!چه خوب. اوه:  ـ
 !!اون خالته.  نکنی احترامیبهش ب!! سوزان:  ـ
  ما دخالت کنه؟يچون خالمه حق داره که تو همه کارها. به درك:  ـ
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 . بخرسیزودباش برو سوس.  بچهومدهی حرفا به تو ننیا:  ـ
 ! کوبمی به سرم می پوش که به دنبالم آمده بود دستاهی آن پسر قد بلند سي آورادیبا .  شدم امابلند

 ماندی چراغ سبز منی که نثارش کردم عی پر از اخمي به آن مغازه بعد از آن نگاه هارفتنم
 !شهینم: گردمی سمت مامان برمبه
 شه؟ی نمیچ:  ـ
 .بده تابان بره بخره. برم خسته امتونمیاالن نم:  ـ
 .روقتهی دوستش لج نکن سوزان برو بخر که ديتابان رفته خونه :  ـ
 .حوصله ندارم. برمتونمی نمگمی بابا ميا:  ـ
 !!!!سوزان:  ـ
 .خرهی میبه بابا بگو ظهر اومدن. گهی دتونمی مامان؟ نمیگیچرا زور م:  ـ
 .ادی ناهار نمبابات کار داره واسه:  ـ
 !!!! خدايا:  ـ
 !!نداختمی که به تو رو نمومدیبابات م:  ـ
 .شهیآخه االن نم:  ـ
 !شه؟یچرا نم:  ـ
 .خرهی مرهی میگی میاالن تابان اومدن! گهی دشهینم.  بابايا:  ـ
 !! سوزاااااااااان:  ـ
 !!الی واوی حرفش حرف بزني شده و اگر روزی صبرش لبرگری دیعنی سوزان گفتنش نطوریا

 .کنمی و عزم رفتن مشومی بلند ميگری حرف دبدون
 !! هم بودهشی که دختره از خداکرد؟ی مي آن پسر چه فکراالن

 !!!از دست تو مامان. پوووف
 .دارمی قدم برمری و سر به زشومی خانه خارج ماز

 .پراندی متلک مای دادی شماره مای  حتما
 . هر چه که گفت جوابش را ندهمدیبا
 .پرمی از جا می بوقيا صدبا
 !زدی که پشتش بود ، انگار عجله داشت که بوق می و ششستی از کار افتاده بود ، پژو دوابانی وسط خیکانیپ

 . کندی بوس سبز رنگ پارك مینی مکی آن هم پشت
 . رضا بودسیسرو

 . مایی رو به روي هیهمسا
 !! اولم بودعشق
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 دل نه صد دل عاشقش کی خودم الی و در خدمی او را دستی چی عشق و عاشقدمیفهمی موقع ها که تازه مآن
 . شدم
 .شدمی مرهی کردنش خي و ساعت ها به توپ بازنشستمی پنجره مپشت

من را چه به دوست پسر .  داد قبول نکردمی دوستشنهادی که او به من پی وقتیحت.  شدمالشی خی بعد ها باما
 .اورمی هم باال بي که گندي به روزيم وا محدود بودی کافي هم به اندازه ينطوری هم؟يباز
 نگاهش را ینیاما سنگ. دهمی و به راهم ادامه مندازمی مری سر به زشودی مادهی پنی که از ماشیی رضادنی دبا

 .کردمی خودم حس مي روـــــــبیعج
 .گذارمی و پا به داخل مفرستمی میصلوات. ستمی ای میچی ساندوي مغازه مقابل

 .کندی نگاهم مشخندی که با ننمی پوش را بباهی سرم را بلند کنم و آن پسر سدمیترسیم
 . خانومدییبفرما:  ـ
 . پوش نبوداهیآن پسر س..  که مقابلم بودی به خود دادم و سرم را بلند کردم اما کسیجرئت. شی صدابا

 .پنج تا.. خواستمی مسیراستش سوس: میگوی و مدهمی مرونی آسوده ام را بنفس
 ! که دوستش رفته استکنمی باز هم در دل خدا را شکر مو

 داده واری اش را به دهی رضا که تکدنیبا د. شومی و از مغازه خارج مرمیگی را در دست مسی سوسي حاوکیپالست
 .کنمیاست تعجب م

 ستاده؟ی انجای اچرا
 .به من چه. الی خیب

 ما ي هنوز آنجا را بن بست کرده و راه کوچه کانی پنی آن ماشدمی رد شوم که دابانی خگری از  طرف دخواستم
 .بسته است

 !!گری است؟ برود دستادهیچرا آنجا ا.  بودستادهی که رضا آنجا ای راهنیا.  راه برگردمنی ناچار برگشتم تا از ابه
 . فرستادم و قدم برداشتمیبازهم صلوات.  خدايا

 .  دادمرونی اش رد شدم و نفس آسوده ام را بی چند سانتي از مقابل رضا ، از فاصله درست
 . من آمدي  رضا هم پشت سرم که نه بلکه شانه به شانه اما

 .دیکشی بود؟ پسرك پررو خجالت هم نميزی چطور چگری دنیا
 . سمت آمدنی کردم که او هم به اشتری فاصله را بیکم

 . تفاوت باشمی دادم بحیترج!! نیکار ما را بب!! عجبا
 .میی آی باهم مکردی فکر مدیدیکه هرکس م.  اويشانه به شانه .. می شد کوچهوارد

 و لبش را گاز دی زنان محله بود ما را دنی از فضول تریکی ما که ی بغلي هی خانوم ، همساي شانس قشنگم زراز
 .گرفت

 !!!!!! خدايا
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 . من بودي خانوم هنوز هم روياما نگاه شماتت بار زر..  کردم و به سمت خانه مان رفتمشتری ام را با رضا بفاصله
 !!! گندت بزنند رضايا

 . را در قفل چرخاندم و وارد خانه شدمدیکل
 !!زمی عزیمرس:  اپن پرت کردم که مامان گفتي را روسیسوس

 !!! زمی زهرمار عزيا:  من در دل گفتمو
****** 

  ؟یواقعا؟ خوب بعدش چ:  گفت زد وي قهقهه امیمر
 !! پختنشیراشکی پنی تو دلم مامان را فحش دادم به خاطر ایکل.  به خونهدمی رسی ، با بدبختگهی دیچیه:  ـ
  اومدن؟نای شد؟ خاله ات ایشب چ:  ـ
 .و کرد منيطرفدار.  بابامي فدایول.  را به بابا گفتروزیمامان هم موضوع د.  مخ مامانميبازهم رفت رو. آره:  ـ
  سرجاشه؟نترنتی ایعنی پس ولیا:  ـ
 .آره بابا:  ـ

 ؟يدی وقت خوابرید: دیگوی با خنده ممیمر. کشمی مي بلندي ازهیخم
 .نوشتمیداشتم از دلبسته م. آره:  ـ
 . حساسش مونده بودياز جا.  پسخونمی مرمی امروز مولیا:  ـ
 .شودی ظاهر مابانی بوس قرمز رنگ از ته خینیم
 .اومد: میگویم
 !!!چه عجب:  ـ

 .می و سالم کردمی سوار شدباهم
 . جواب دادیرلبی بابازاده هم زيآقا

 .می آخر نشستفی ردی صندلي روشهی هممثل
 . هم سوار شدنددای و آوای از ما شبعد
 !!دندی خندتوانستندیآن ها هم تا م.  کردفی تعرشانی را براروزی دیچی ساندوي هی قضمیمر

 ..  بود و هوا گرمنی فرورديآخرا
 !! گرما واقعا سخت بودنی اتحمل
 .مقابل فجر دو.می شدادهی پمی هم با مرامروز

 . و از آنجا خارج شدمدمی خروهی آبمکی
 . را نگاه کردمیچی ساندوی چشمری زناخودآگاه

 ! بودیستی اندامش آرتمیبقول مر.  گشتمروزی پوش داهی و ناخودآگاه دنبال آن پسر قد بلند و سیلی دلچی هبدون
 .دهمی و به راهم ادامه مرمیگینگاهم را از انجا م.  آنجا نبوداما
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 . شوندی گرد ملی دلی من بي و چشم هاشودی که از آنجا خارج مشدمی رد مدی توحي مردانه شگاهی مقابل آرااز
 . نداشتممنجای را ادنشی چون انتظار ددیشا.  هم نهلی دلیب

 . بوددهی رنگ پوشی نفتشرتی تکی نباریکه ا.. يروزی پوش داهید بلند سهمان پسر ق.  بودخودش
 !!یچی بوده نه ساندوشگری آراپس

 !!ی نگاهش کردم؟ لعنتیچرا انقدر طوالن.  را از او گرفتم و پاتند کردمنگاهم
 .شدمی من بود موذب مي اش که رورهی نگاه خنی ااز
 . آخرنگاهم کردي بود تا لحظه ستادهی که ایی و فقط از جاامدی به دنبالم ننباریا

************ 
 . اومدرونی از اونجا بگمی بابا ميا:  ـ
 . اون باشهتونهینم. شناسمی را مشگریمن اون آرا:  ـ
 آخه چرا؟:  ـ
 .  و پنج سالهیحدود س. انسالهی مرد مکی اونجا شگریآرا:  ـ

  هم نبوده ؟شگری آرایعنی. رومی فکر فرو مبه
 . بشناسمشدیشا.  به من نشون بدهشیدی دنباریو اسوزان ت:  ـ
 انساله؟ی مرد مکی شگرهی که اون آرایمطمئن:  ـ
 .ارمی اون پسره را نشونم بده من تو دو روز آمارشو واست در منباریتو ا. شناستشیآره باباداداشم م:  ـ

 .نی همهی بدونم کخواستمیفقط م!! کاری چخوامیآمارشو م. الزم نکرده:  کنمی ماخم
 !!آهــــــــــــــان: دیگوی و مندازدی باال میی ابروطنتی با شمیمر

 !!ارمی منم سر دربدی حرف بزنگهی دزی چکی من حوصله ام سر رفت از گهی ددی بس کنيوا: الهام
 !!! خبر دارم واستون تــــــــــــــوپکی. یراست: میگوی مباخنده

 !؟یچ:  گفتندهمزمان
 . بعدنی بدیاول مژده گون:  ـ

 . نهای دادن را داره ی ارزش مژده گونمینیاول خبرتو بگو بب: میمر
 باشه:  ـ

... ي مکرمه خانــــوم موسوي زهیدوش: میگوی مکنمی خود را کنترل مي خنده ی که به سختی و در حالگزمی ملب
 !!باالخره شوهر کرد

 !!!!نــــــــــــــــــــه: الهام
 ؟یکنی که نمیشوخ!! جان من؟: میمر
 .گفتی  خاله ام به مامان مروزید. هی چمیشوخ. نه به خدا:  ـ

 .باالخره دعاهامون جواب داد!!  شکرتایخدا:  را به طرف آسمان گرفت و گفتشی دست هاالهام
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  که اونو گرفته؟هی کدوم احمقنیحاال ا: میمر
 !!انگار پنجاه سالشه.. ادهی زیلیفقط سنش خ!!! گهی هاست دیجی از اون برادر بسیکیالبد .  دونمیچه م:  ـ

 سن باباشو اروی.  هم مخش تاب برداشته هاي موسونیا. وا!  پنجاه؟!! ؟یچــــــــــــــــــــــــــــ: میمر
 .داره
 !! االن چهل سال را داره هايخود موسو.ستیسن باباش که ن. نه بابا: من

 هم سرش به سنگ خورده که امده هیری عمو پنی همره؟یگی اونو می سن کدوم پسر عاقلنی تو ا؟یپس چ: الهام
 !!نیسراغ ا

 !! محروم مونده بودی زندگياز لذت ها.  ناراحت بودمیلی من واسش خگهیبازم خوبه ازدواج کرد د: میمر
 !!طفلک نصف عمرش برفنا بود. یاونم چه لذت. آه:  گفتمی سوزناکي و با صدادمی کشیآه

 !!!!الـــــاغ: الهام
 !!یخودتـــــــــــ:  ـ

  را داره؟ی اقدمي االن حوصله زر زرهایک.  خدايوا: کندی ناله ممی و مرشودی زنگ بلند ميصدا
 !! پامونهمی پامونه بخورمینخور. آش کشک خاله مونه:  من

 !! خاله و آشش رانیگند بزنن ا: الهام
 میدیبعدش غول امتحانا را شکست م.بگذره  هم گهی ماه دکیفقط .گهی دشهی تموم مدی هم صبر کنگهی دکمی: من

 !! و خالص
 !!!شالهیا: میمر

*********** 
 کردم تا لی را تعطنترنتی خوده من انباریا! لیفصل سخت امتحانات شروع شده  و آرامش تعط.  ماه گذشتهکی

 . درس خواندن داشته باشمي برایوقت کاف
 . ،سوپر مارکت محله فوت کردهيری دلي آقابرادر

 . کردندی را بر سر مغازه نصب ماهی پرچم سکیدو پسر جوان . می بودسی و منتظر سروستادهی سرکوچه امی مربا
 !!اون چه قشنگه:  به پسر قد بلند اشاره کرد و گفتمیمر

 !! قشنگ بودمی به قول مرپیقد بلند بود و خوشت.  به پسر انداختمیی گذرانگاه
 .میامروز امتحان داشت. م گفتم و دوباره مشغول مطالعه شدیاوهوم

 .خوشگل هم هست:  دوباره کنار گوشم گفتمیمر
 .اوهوم:  ـ
 !!نوری اادی داره ميوا:  ـ

 زده اند را واری که به دی و دارد پرچمستادهی من ايآن پسر درست شانه به شانه ..  که بلهدمی را بلند کردم و دسرم
 .کندینگاه م
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 .اونو درست کن.  راستش کجهي گوشه نیا:  گفتگری به پسر درو
 .دی فهمي در آورديانقدر تابلو باز. خجالت بکش:  گفتممی را از پسر گرفتم و آرام به مرنگاهم

 !دینه بابا نفهم:  ـ
 !!  مني اومده واستاده پهلویپس الک:  ـ
 !! نکردميمن که کار.  بابادیبه خدا نفهم:  ـ
 !!آره جون خودت:  ـ

 . خودم حس کردمي روــــــبیعج..  نگاه آن پسر راینی و سنگ مشغول مطالعه شدمدوباره
 !!چشم چرون:  که نشنوند زمزمه کردمي لب طورریز

 .خردی ممی برای گلکسی گوشکی گفته است که اگر معدلم باالتر از نوزده باشد بابا
 . رمان را کنار گذاشته بودمی مدت کوتاهي و فعال براخواندمی با تمام تالشم درس مپس

 .کنمیفکر م. شب ها قبل از خواب. شهی اما مثل همسمینویمن
 . خواهدی وقت می آخرش است و فقط کميقسمت ها.  دلبسته را تمام کنمتوانمی فرصت منی اولدر

 . امروزخوانده ام خوب هم خوانده ام اما بازهم استرس دارماتی ادبامتحان
 .  شدم و مرور کردمداری ساعت پنج صبح باز

 .رمیگی مشی و راه سالن را پکنمی به خدا میتوکل. می آی مرونی بقی و من از پشت آالچشودی زنگ بلند ميصدا
*** 
 بازهم حس خوانمیکه هرچقدر هم م. می داریمیامتحان ش. میگذاری امتحان ترم را امروز پشت سر منیچهارم

 .رودی مادمی کنمیم
 .کنمیور م ام بازهم مرستادهی امی که سر کوچه منتظر مرحاال
  کجا ماند؟می مرنیپس ا. ندازمی به ساعت مینگاه
 .دوزمی و نگاهم را به کوچه شان مکنمی را بلند مسرم

 .نمیبی است را مدهی کم رنگ پوشی صورتشرتی تکی نباری اما آن پسر قد بلند که انمیبی را نممیمر
 . استستادهی اکندی را باز میکی پسر قد کوتاه که در مغازه لوازم الکترکی کنار
 !!یکی لوازم الکتريفروشنده .  بوده استنجای صاحب اپس
 . آمدی بلندش کنار آن پسر به چشم مقدِ

 !! آمدی بود؟ اصال به  او نمدهی پوشی صورتچرا
 !! شده بودی پلنگ صورتهی رنگ شبی صورتشرتی تنی آن قد بلندش و ابا
 .خندمی بلند مهمی تشبنی ابه

 .رمیگی و کتاب را مقابل صورتم مندازمی مری سر به زعی و من سرشودی به سمتم جلب متوجهش
 !!دی اما حس کردم که خنددمشیند
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 .کنمی و حاال دارم انکار مکردمی که داشتم نگاهش مدیفهم
 !!دهی هم خندنی هميبرا

 !!ي که دادی سوتنی گندت بزنند سوزان با ايا
 .کنمی نثار خودم می و فحشمیکوی ام میشانیبه پ. ت برعکس اسنمیبی که مدوزمی کتاب مي را به نوشته نگاهم
 !!فتمی به خنده مبازهم

 .کتابِ برعکس!  داده بودمي بدی سوتچه
 !؟ی اول صبحيخندی میبه چ:  ـ
 . را داشتم که مچش را گرفته اندیحس آدم. دمی از جا پرمی مري صدابا
 ؟يخندی میبه چ:  نگاهم کرد و گفتطنتی شبا
 !!اول سالم:  ـ
 ؟يدیخندی می به چنمیحاال بگو بب. سالم:  ـ

 .زدکردمی بود و با تلفن حرف مستادهی به او که مقابل مغازه اي ااشاره
. هیچیهمون که فکر کردم ساندو.  که گفتم دنبالم اومده بودهی همون؟ینیبیاون پسرو م: گفتم.  نگاهش کرد میمر

 .صاحب اونجا بوده. شگرهیبعدم گفتم پس آرا
 !!ستی اونجا ني اون که فروشنده یول:  نگاهش کرد و گفتقی دقمیمر
 . هنوزم اونجاستنیبب.  اونجا را باز کردن و رفتن تودمیچرا ؟ خودم د:  ـ
 . اون مغازه مال دوستشه. عقل کل.  بابايا:  ـ
 اِ؟:  ـ
 . نت خط قرمزیکاف.  خودش اونجاستيمغازه . آره بابا:  ـ
  نت مال اونه؟یاِ؟ پس کاف:  ـ
 . هم اومده خونمونيچندبار. شناسمشیآره با داداشم دوسته م:  ـ
 ه؟یاسمش چ.  نت دارهیپس کاف. نطوریکه ا:  ـ
 !! واالدونمینم:  ـ
  کلک؟کاری چيخوایاسمش را م:  گفتطنتی بعد با شو

 . لباسشو نگاه کنیراست. ينطوریهم:  باال انداختم و گفتمي اشانه
 خوب؟:  ـ
 . شدهی کهی شبیاگه گفت. دهی را هم پوشی صورتشرتی تنیا. قدش بلنده:  ـ

 .دونمینم:  نگاهش کرد و گفتی کممیمر
 !!یاگه گفت!! یدراز و صورت.  فکر کنکمی بابا يا:  ـ
 .خودت بگو. دونمیباور کن نم:  ـ
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 !!یپلنگ صورت:  گفتمباخنده
 !! بخندیحاال نخند ک.  خندهری زمی نگاهم کرد و بعد بلند زدي چند لحظه امیمر
 !!!یپلنگ صورت.  سوزانیگل گفت:  ـ
 !!دی دوباره خندو
 ؟يچرا اون روز نشونم نداد. یراست:  ـ
 ؟یکِ:  ـ
نگو به خاطر تو ..ستهیمی وانوری اادی پسره چرا همش منی آخه اگمیم. زدی مواریهمون روز که داشت پرچم را به د:  ـ

 !!بوده
  همونه؟نی مگه ا؟یگی میچ:  ـ
 منم گفتم ست؟ی نادتی. ستادی ای کنار تو مومدیهمش م. زدیهمون پسره که داشت پرچم را م.. گهیآره د:  ـ

  خوشگله؟
 !! بودگهی دیکیاون .  اون نبودای ولادمهی:  ـ
 !!خودش بود.  تويچه خنگ شد..  بابايا:  ـ
 . عوض شده بودیلیخ.  من نشناختمشیول:  ـ
 !!شی تو نشناختنمیواسه هم.  بوددهی پوشیون روز رسم ای ولپوشهی مشرتی تشهی چرا؟ همیدونیم:  ـ
 !! من اصال نشناختمیعجبا ول:  ـ
 توجه تورو جلب کنه تو هم که ماشاله زدهی نگو انقدر زور مچارهی بيپسره . گهی تخته ات کمه دکیخوب تو :  ـ

 !!!يدی اصال نفهميکردی مری سایاون دن
 !!من اصال نشناختمش.. آن روز.  او را نگاه کردمدوباره

 
  دومفصل
 .ستی فقط بازیزندگ

 !!میشوی مچهیباز... دهدی ميباز
 !!ستی نی زندگریفقط تقص..  خوردنماني بازاما

 ..می مقصري بازنی در ازی نخود
 !!میدهی ميباز...  که خود رامی خودماننیا.. ی گاهگاه

 !!میخودمان مقصر..  ومیشوی مچهیباز.. میخوری ميباز... می مقصرخودمان
 !!!میکنیانتخاب م..  شدن راچهیباز...  کهمیی خود مانیا

**** 
 . می امتحان را هم پشت سر گذاشتنی آخرباالخره
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 !!ومدهیانگار پلنگ امروز ن:  رو به رو انداخت و گفتتی به جمعی نگاهمیمر
 !!نجای اادی که هر روز بستیقرار ن:  گفتمباخنده

 .نجایبدبخت پدرش در اومد از بس اومد ا. گهی روشن کن دفشوی و تکلایب. اما سوزان:  ـ
  بابا؟یکنیچرا موضوع را بزرگش م!!  گفتهيزی طرف نه شماره داده و نه چم؟ی مریگی میچ:  ـ
 شه؟؟ی رد منجای از اادی منه که هر روز ميپس اون بابا:  ـ
 ! شهی رد منجای طرفاست که از انی خونشون ادی شااد؟یخوب از کجا معلوم که به خاطر من م:  ـ
 ؟یپس اون نگاه هاش چ:  ـ
 !! کال عادتشهدیخوب شا. خوب:  ـ
 .گهی را بکن دهی و قال قضایب!! ادی که بخاطر تو میدونی بابا خودتم ميا:  ـ
 !! کارهارو ندارمنی ايحوصله .. می مرالی خیب:  ـ
 !!یاقتی لی واقعا بیبه اون خوشگلپسر .  باباي بخاری بیلیخ. پوف:  ـ

 . نثارش کردم که ساکت شدي غره اچشم
 .الهام هم اومد. خدارو شکر:  الهام گفتمدنی انداختم و با داطی حي به محوطه ینگاه

 . تکان دادم تا متوجهمان شودشی را برادستم
 .  پاتند کرد و به سمتمان آمددنمانی دبا

 ؟يچطور داد: میمر
 !!گند زدم:  ـ

 !!یخسته نباش: من
 !! تموم شدگهیخداروشکر د: الهام

 .میری بگی مهمونمی و برمی برو بچ هم جمع کندیایب: میمر
 را کجا و با کدوم پول ی آخه مهمونیدختر حساب!!  لواسون باباميالیاونم تو و. میری بگی پارتي گودباکیآره : من

 ؟يری بگيخوایم
  خوبه؟می بخرکی ککی و می هم بذاريهمه پوالمونو رو. گهی خوبه دنجای بابا هميا:  ـ

 .من فقط پنج هزار تومن دارم: الهام
  سوزان؟يتو چقدر دار. منم سه هزار تومن دارم: میمر
 .من ده تومن دارم:  ـ

 .می بردیبزن. گهی دهیخوب کاف: میمر
 . پلنگ مطمئن شومامدنی انداختم تا از نابانی آخر را به خنگاه

 !!ستینگرد ن. گشتم نبود:  کرد و گفتمی را نثار بازو مشتشمیمر
 !! مزهیب:  ـ
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 ! ماهه که دنبالتهکی چارهی بيپسره !! گهی باهاش روشن کن دفتوی امروز برو تکلایجان من ب.  بابايا:  ـ
 مگه مغز خر خوردم که آرامشمو با دست خودم به باد بدم؟.  باباالی خیب:  ـ

 !! گند بزنند تو اون آرامشتيا: الهام
 . پسره از دست برهنی که افهی به خدا حیعنی.  بده من باهاش بحرفمریجان من تو برو شماره اش را بگ: میمر

 دادم؟؟ی شماره گرفتن داشتم چرا به تو ميآخه عقل کل من اگه عرضه :  نثارش کردم و گفتمی گردنپس
 !!!ي عرضه ایالحق که ب. ي خوب اومدنویا: الهام
 !!خفه:  بهش رفتم و گفتمي غره اچشم

 یسه پسر از مقابلمان قدم زنان م. میشدی از در مدرسه هم دورتر ممیزدی مگریکدی ي که در سرو کله همانطور
 .آمدند
 !! چه خوشگلههیاون وسط: الهام
 !ستیبدك ن: من
 !!!سوزااااااان: میمر
 ؟ي کردرتی حشی از خوشگلهیچ:  ـ

 !! رو نگاهنجایا:  چرخاند و گفتابانی خگریسرم را به سمت د.  من به سه پسر رو به رو بود اما اونگاه
 . را نگاه کردمدادی که نشان مییجا
 کمک راننده نشسته بود با آن دختر ی صندلي که رویکس.  چاق نگه داشته بودي زرد رنگ مقابل دختری تاکسکی

 . شودنی تا دختر سوار ماشکردیانگار که اصرار م. زدی بود حرف مختهی ررونی که دار و ندارش را بختی ریچاق ب
 ؟یخوب که چ: من

 ه؟ی پسره کيدینفهم:  ـ
 .دمشیند. نه:  ـ
 !!گهیپلنگ بود د..  خل و چلي دختره يا:  ـ

  خودمون؟؟یپلنگ صورت:  از تعجب گرد شدمی هاچشم
 !!وودی هالیپلنگ صورت.. نه:  ـ

 !!خودش بود. آره.  زرد رنگ برگشتمی به سمت تاکسگری دبار
 !!دختره سوار شد باالخره. آ..آ. فکر کنم دوست دخترشه:  باخنده گفتمیمر

 !!! هم هستقهی سلیچه ب:  کردم و گفتمیاخم
 !! تو زرد از آب در اومدنمیپس ا: الهام
 کی پرنی منیدت با ا مکی. نینطوری همنایا. ستی نی آدم درستاروی نی خانوم؟ من که گفتم امی مريدید: من

 !!مدت با اون
 !!گهی به هرحال خوشگله دیول: میمر
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 !!!!! بخوره تو سرششی خوشگلنیا:  ـ
 نمیا:  را به سمتم پرت کرد و گفتيزی چیپسر سمت چپ.  شده بودندکتری آمدند نزدی که از مقابل مي سه پسرآن

 !!واسه تو
 !!دمی فرابنفش کشغی جکی را بستم و می هاچشم
 . پوستم داشتمي سوزش را روای انفجار انتظار

 . چشمم اطراف را نگاه کردمي را کنار زدم و از المی دست های آرامبه
 . قهقهه زدمیمر
 .دندیخندیآن سه پسر دلشان را گرفته بودند و م.  صورتم برداشتمي را از رومی کل دستهابه

 . شدمنی زمي پخش شده روي گلبرگ هامتوجه
 !!ت کردند را به سمتم پرنی اپس

 !!! هاوانهید
 . ام نشانده بودم از کنارشان رد شدمیشانی پانی که میظی و الهام را هم گرفتم و با اخم غلمی مردست
 !!وانهی دي العقل هاناقص

 !!انصافا باحال بود: میمر
 !!دیببخش:  مانعم شدیی بدهم که صدای جواب دندان شکنخواستم

 . بودندستادهی مقابلمان ابی عجي با لبخندانسالیدو زن م. به سمت صدا برگشتم 
 .دییبفرما:  گفتمیمر.  نگاهشان کردمپرسشگر

شما خونتون کدوم . دخترم:  جوان تر بود رو به من کرد و گفتیکی و از آن دیرسی که حدودا چهل ساله بنظر میزن
 طرفه؟

 چطور؟:  گفتممتعجب
 .زمیتو جواب بده عز:  ـ
 .».« شهرك:  ـ
 !هم خانوم و هم با کماالت.  خوشم اومدهیلی از شما خمن:  گفتيگرید

  بود؟دهی نگاه فهمکی ها را در نیچه خبر بود؟ ا.  نگاهشان کردمپرسشگر
 شیاز پس زندگ. هم مغازه.نیهم ماش. هم خونه داره.  و شش سالشهستیب.  پسر دارمکیمن :  جوان تر گفتزن

 .ادیهم برم
  به من چه؟خوب

 .میاگه بشه ما شماره خونتون را داشته باش:  ـ
 چرا؟:  گفتممتعجب

 .می مزاحمتون بشریکه واسه امر خ:  ـ



 

@donyayroman 27 

 . سرم حس کردمي دوشاخ را هم روشی رویحت..  من آن لحظهیعنی
 ابان؟؟ی وسط خ؟؟؟يخواستگار

  بود؟يزی چطور چگری دنیا
 . می آی خودم ب زد تا بهي سلقمه امی که مرکردمی مات و مبهوت نگاهشان ممن

 !!ـــــــــــــخوامی من نمیول:  ـ
 چرا دخترم؟؟:  ـ
 !! سالمه16من فقط !!. خوب زوده آخه. خوب:  ـ

 !! من هم سن تو بودم دوتا هم بچه داشتمزمیعز:  بزرگتر با لبخند گفتزن
 !خوب حاج خانوم اون واسه زمان شما بود:  ـ
 .میزنی حرفا رو با مامانت می تو شماره خونتون را بده ما باقزمیعز:  ـ
 !! بودمدهی ندگری اش را دينطوری ایعنی

  من شده بودند؟؟ي فتهی نگاه انقدر شکی لحظه و کی در چرا
 !! نخندند کبود شده بودندکردندی و الهام از بس که خود را کنترل ممیمر
 .دهی نمتیخانوم مامانم هم رضا:  ـ
 .میزنی حرفا رو بذار ما بزرگتر ها خودمون میتو باق:  ـ
 !!! کرده بودميریعجب گ.  بابايا

 .  که مامان عمرا قبول کنددانستمیو م. محال بود. کردمیقبول نم.  آوردم و شماره را نوشتمرونی بفی را از کيکاغذ
 .شماره را در کاغذ نوشتم و به سمتشان گرفتم.  چرا دانمی نماما
 .یسی که اشتباه ننودمیمت مبه خدا قس:  گفتزن

 !!نه بابا اشتباه ننوشتم:  ـ
 !! راحت درست نوشتهالتونیخ:  به کاغذ کرد و گفتی جلو آمد نگاهمیمر
 !! لحظه دوست داشتم خرخره اش را بجومآن
  داشت آخر؟؟ی او چه ربطبه

 . به رفتن شدندی باالخره راضداری ددی تشکر و به امی ها بعد از کلزن
 .دنی و الهام شروع کردند به خندمیمر.  پس از دور شدنشانبالفاصله

 !!زهرمار:  ـ
 !!!! نگاهکی جان من؟؟ عشق در ي حال کرديوا: الهام

 !! دوباره قهقهه زدو
 !!! و هم مغازهنیهم خونه داره ، هم ماش.  برو زنش شوایجان من ب: میمر
 . دوباره قهقهه زدو
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 !! مغازه دار بشم؟؟ عمراکی من زن یعنی .نه بابا:  نازك کردم و گفتمی چشمپشت
 مگه مغازه دار چشه؟. وا: الهام

  مغازه دار بشم؟؟؟کی شهرت و ابهتم برم زن نی من با است؟یبگو چش ن:  ـ
 !! واه واه: میمر

 !!بارهی و آسمون داره واست منی که از زمادی خوشم میعنی: الهام
 !!!!!!!!گهیخوشگلم د:  پر از ناز و عشوه گفتمی لحنبا

 !! يشانس دار. زمیخوشگل نه عز: میمر
 !!نای کرددای پنیگزیچه زود واسه پلنگ جا: الهام

 !!!  عاشقم شدابونی نگاه وسط خنیبعد بهش بگو ننه ات در اول..  طرف شونیزن ا: میمر
 !! دوباره قهقهه زدو

 .میستادی ای فروشکی کي در بسته مقابل
 م؟؟یمد اوی همه راهو الکنی ایعنی: میمر

 .امروز بستن..  باز بوداشهیهم. يوااااااا: الهام
 !!ستی نی فروشکی کگهی طرفا هم دنیا: میمر

 !! شانسونی گندش بزنند ايا: الهام
 ! کرددای را گرفت و هم شوور پیهم مچ پلنگ.  انصافا واسه سوزان که سود کردیول: میمر
 !!! کشتم هردوتونویعنی: من

 اکتفا ابانی خي آن هم گوشه ی و پفک و بستنپسی و به خوردن چمی دل کندی فروشکی کي از در بسته باالخره
 .میکرد
 .دی خری همه بستني روزمان برانی به مناسبت آخرسمانی بابا زاده ، عمو سرويآقا
 کرد و بچه ها فی خواستگار من و پلنگ و آن دختر چاق را تعري مسئله میمر. میدی و خندمی با بچه ها گفتیکل

 .دندی خندری دل سکیهم 
  اونجا؟میبر:  نت خط قرمز اشاره کرد و گفتی به در باز کافمیمر. می شدادهی پمی مرهمراه

 ؟یکه چ:  ـ
 !!!!خواهش. باریفقط . جان من:  ـ

 رفتم؟ی مدیچرا با.  مرددم را به مغازه دوختمنگاه
 !!می مرالی خیب:  ـ
 ..اه:  ـ
  ؟ي نداريکار..  اخم نکنگهیخوب د:  ـ
 . سربزن بهمایب. ای فراموشم کني نرکوقتی. گهینه د:  ـ
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 .حتما:  ـ
 .فعال خداحافظ:  ـ
 . خداحافظ:  ـ
 . خط قرمز دوختمينگاه کنجکاوم را به داخل مغازه .  گذشتم و ناخودآگاهابانی عرض خاز

 ! نداشتيمشتر
 . را به آن سمت کج کردممی هاقدم
 مگر با آن دختر چاق حرف نزد؟ مگر مچش را نگرفتم؟ پس چرا؟. کنمی که چه مدانستمی خودم هم نمیحت
 .نمی که ندا داده بود را ببیی هاپیمشتاق بودم تا کل. کردی شده بود و فلش ها را باز نمیروسی تابم ولپ
 !! مغازه بشومنی نداشت که وارد ای لزوماما
 کردم؟ی داشتم چه ممن

 !! خط قرمز را رد کرده بودمنی مرز ممنوعه و انی اباالخره.چون من واردمغازه شدم.  شده بودرید
 گذاشته بود شده نیتری که در وي محله آمده بود من جذب کارتون دخترانه انی که تازه به ایوقت. شی سال پچند
 .بودم

 !!) سوزاني اونجا بردینبا. ستی دختر نياونجا جا(  مامان با خشم گفته بود که اما
 !!  محل ممنوعه شدکی من ي براجانی از همان موقع بود که او
 .سالم:  باشد گفتمدهی مطمئن نبودم شنی آرام که حتیی صدابا

 .دییبفرما:  به تن داشت نگاه پرسشگرش را به من دوخت و گفتی سبز رنگشرتی که تپلنگ
 .دی بزني دی به سنویلطفا ا:  گذاشتم و گفتمزی ميمقابلش رو.  آوردمرونی بفی دست لرزانم فلش را از کبا

 .دینیبش:  را برداشت و تعارف کردفلش
 .نه ممنون:  ـ

 . دادمواری ام را به دهی زدم و تکنهی به سدست
 .ی با من داشته باشد نه انقدر خشک و رسميگری داشتم رفتار دانتظار

 .کردهی مي پردازالی اشتباه بوده و خاتشی فرضي که همه می بگومی به مردیبا
 . چسبانده بودواریچند تکه کاغذ آچهار را به د.  مقابلم دوختمواریا به د نگاهم ري کاری بي رواز
 . عاشقانه بودي هاامکیپ

 !) دی که هرگز مرا نددمی دی نگاه را در چشمان کسنی تربایز( 
 و من یتیچون تو واقع:  گفتی زندگزانند؟یچرا همه تو را دوست دارند و از من گر: دی پرسی مرگ از زندگيروز(
 !!) دروغکی

 ي روزکی. ي که االن داريزی چرهی مادتی..  توی ولرهی نمادشیخدا .  کنادداشتی جا کی آرزوهاتو شهیهم( 
 !)آرزوت بوده
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 .)ي که بدست آوردي را دوست بداريزی چيوگرنه مجبور. اوری بدست بي را که دوست داريزی چشهیهم( 
 !!)همان لحظه ها بود. "یخوشبخت "نکهیغافل از ا. میگذاریپشت سر م "یخوشبخت" به دنی رسيلحظه ها را برا( 
 .دییبفرما:  ـ
 . که به طرفم گرفته بود دوختمي دی نگاهم را از کاغذ ها گرفتم و به سشی صدادنی شنبا
 . به من نداشتهي نظرچی را گفت و من مطمئن شدم که او هنهیبدون تعارف هز. دمی را پرسمتیق

 . که به دنبالم آمد افتادمیو روز اول. رهی خي آن نگاه هاادیلحظه  کی يفقط برا.  لحظهکی اما
 .کردی را انکار مهی نظرنیا..  که حاال داشتي خونسرداما
 ! بوده استی من واقعا اشتباه متوجه شدم و فقط اتفاقدیشا
 . ممنوعه خارج شدمي گذاشتم و از آن منطقه فی و فلشم را در کي دیس

 . به دلم نشسته بودـــــبی خوانده بودم عجوارشی که از دي آخري جمله
 : زمزمه کردمداشتمی را برممی بود و قدم هانیی که سرم پاهمانطور

 !!)همان لحظه ها بود. "یخوشبخت "نکهیغافل از ا. میگذاریپشت سر م "یخوشبخت" به دنی رسيلحظه ها را برا( 
****** 

  آخه؟؟فهمهی می از ازدواج چنیا.. لش اندازه فندقه عقنیا. به قد و باالش نگاه نکن حاج خانوم:  ـ
 . زنمی مامانم مي به رويشخندین

..  مشترك هنوز بچه استی زندگکی ي برانیا:دیگوی می و مخاطب به فرد پشت خطرودی به من مي غره اچشم
 که آشپزخونه را به اهمی و سوزونهی دستشو مای. کنهی تخم مرغ را جزغاله مای.  بپزهي تخم مرغ بدکی هیشما کاف

 !!واال. کشهی مشیآت
 !! قهقهه ام بلند نشودي را مقابل دهانم گرفته بودم تا صدادستم

بله ... شناسمی من دختر خودمو مد؟؟یزنی درست کنه اونوقت شما از ازدواجش حرف مستی غذا را بلد نکی نیا:  ـ
 .خداحافظ..ما شنیلطف دار.  کنهریخدا پسر شما راهم عاقبت بخ. بله... درسته

 . خندهری ززنمی می مامان تلفن را قطع کرد پقنکهیهم
 يحال کرد: با خنده گفتم.  نثارم کردي مامان هم خنده اش گرفته بود اما خود را کنترل کرد و چشم غره اخود

 !!ي بگو که بچه ایانصافا؟؟بعد ه
 !!!ي بچه اگمیهنوزم م:  ـ
 !!!مامــــــــان:  ـ
 !!ای گل ها به سرمون نزننیاز ا گهید.. زهرمار:  ـ
 !!ای را درست بهشون نگفتيزی چکیاما مامان !!  مني بانوشهیاطاعت م:  ـ

 . نگاهم کردپرسشگر
 !!پزمیاون تخم مرغ را درست م.  راهم بلد نباشمیانصافا هرچ:  ـ
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 .دی او هم نتوانست خود را نگه دارد و خندنباریا
 خواستگار نای اي جديحاال جد:  سرش گفتي که هنوز هم ماتش برده بود با همان عالمت تعجب باالتابان

 بودن؟؟
 !!می بخندکمی که ماهم کردنی میداشتن شوخ. نه: من

 !!! مزهیب:  پرپشتش را در هم کرد و گفتيابروها
 . را به تابان دوختمقمی دقنگاه

 .ردمکی حس می را به خوبنی اش شده بود و ايحسود
 .دانستی خود را همسن من مشهیفقط نه سالش بود اما هم. تابان

 . که مثل من باشدکردی می و سعکردی با من رقابت مشهیهم
 !!!سدی داستان بنوخواستی هم می مدتی حتکردی مدی را تقلمی تک حرکات و حرف هاتک

 !! کرده بوديحسود.  من خواستگار دارمنکهی حاال به او
 . بودیبی دختر عجتابان
 !! بزندنمی زمخواستی که مشدی دشمنم منی بدتریگاه

 !!! باشدمی دوست و رازدار برانی بهترتوانستی به وقتش مو
 !! کنهدای واسش زن پابونی که  ننه شو فرستاده از خهیختی پسره چه رنیبب..  باحال بودنایول: من

 !! کنهدای که سپرده مامانش واسش زن پهیاتفاقا پسر خوب: مامان
 دایمامانشو فرستاده واسش زن پ.. هی پسر خوبیلیخ. ایگیراست م:  باال دادم و گفتمطنتی را با شمی ابروي تاکی

 !!!از دستمون رفت.  شدفیواقعا ح. مغازه هم داره. تـــــــازه.. نیهم خونه داره و هم ماش. کنه
 !!!فهی پسره حنیجان خودم ا.. انی نشده زنگ بزن و بگو بریتا د.  مامانگمیم:  و ادامه دادمدمی کشیآه

 !!زبون دراز:  نثارم کرد و گفتي چشم غره امامان
 !!!ی وقتمو گرفتي چطورنیبب..  کار دارمیکل: مامان بلند شد و گفت.دمی من فقط خندو
 !!اوه شرمنده مادمازل:  ـ

اما :  گفتمکردمی بازش م شکالت برداشتم و همانطور کهکی.  اپن نشستميرو.  سر مامان وارد آشپزخانه شدمپشت
 !! خودتونمشی رخی تا آخر عمر بای استقبال کنينجوری خواستگارام اياگه از همه 

 !!بابات عمرا تورو شوهر بده.  نکن سوزانگهی دالیاز االن فکر و خ:  ـ
 د؟؟ی بندازی منو ترشنیخوای مي جدي جد؟ی چیعنی!! وا:  ـ

 !!االن زوده.می کنکاری چمیدونیبه وقتش خودمون م:  و گفتدی خندمامان
 تازه ي چندتا کتاب مشاوره یدونی م؟؟ي فکر را راجب من کردنیتو چطور ا. االن مغزم قد فندقه.. اوه آره:  ـ

 !!دونهی نمیچی از ازدواج هنی ایگی اطالعات دارم بعد تو مشتری از تو بنهی زمنیعروس داماد ها رو خوندم؟؟ تو ا
 !!ی مغازه داره بشنیزن ا ومدی بدتم نمیلیانگار خ:  ـ
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 !!!!چرا که نه:  زدم و گفتميشخندین
 !!!!!!!پررو:  ـ
 !! کنمدای دبه اندازه خودم پکی برم دیبا:  گفتمگذاشتمی و همانطور که شکالت را در دهان مدمی بلند خندي صدابا

 چرا؟؟: مامان
 !!!گهی دي بندازمویتا ترش:  ـ

 !! خودم را به اتاق رساندمادی بردارد که با فرنی زمي را از رویی خم شد دمپامامان
******** 

 .گذردی هفته از موضوع خواستگارها مکی
 . امیی دايخانه . میشوی مزی تبری راهامروز

 . را تا ته بلند کنمشی پخش کنم و صدانی آهنگ ها را در ماشنی بهتری طوالني راه هانی که در چننمی اعاشق
 .ده بود را به لپ تاب زدم داشی فلش ندا که هفته پهمان

 .  لود شدصفحه
 . دوم ثابت ماندي عنوان پوشه ينگاهم رو..  کهکردمی دِلِت مفتی موجود در صفحه را شي پوشه دو
 . شماره  بودکی
 . شماره نوشته بود بزنگری زو

 . درست استنمیبی که ميزی زدم تا مطمئن شوم چپلک
  بزنگم؟؟شماره؟؟

 !!!!یپلنــــــــــــگ صـــــــــورت....  باشد به جزتوانستی می کار چه کسنیا
 !!!زودبــــــــــاش.. سوزان:  ـ

 . بود دوختمستادهی از صفحه لپ تاب کندم و به مامان که در قاب اتاقم ای را به سختنگاهم
 ؟؟یکنینگاه م منو ی چرا نشستگهی داالید ..  ساکها رو ببرنی اای روشن کرد بنویبابات ماش. گهیزود باش د:  ـ
 ! لحظهکیفقط . اومدم. اومدم :  ـ

 . افتادممی حرف مرادی دِلت گذاشتم اما ناگهان فتی شي انگشتم را رودوباره
 !!) بده من باهاش بحرفمریالاقل شمارشو بگ( 
 . که باعث شد شماره را پاك نکنمگری دزی چای بود می حرف مردانمینم

 . دلت کردمفتی زدم و بعد حافظه فلش راشوتری شماره را به کامپي حاوپوشه
 . کرده ام را به فلش انتقال دادم و بلند شدمنی گلچي هاآهنگ

 . منتقل شدن آهنگ ها زود شالم را سر کردمتا
 . کردم از چهره ام دل کندمنهی که نثار آی کردم و بعد از چشمکدی لب کمرنگم را تمدرژ

 ! بودامدهی بدم نبیشماره داده بود و من عجآن پسر قدبلند به من . پی خوشتی صورتپلنگ
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 !! درست بودهمی حرف مرپس
 !!!دی آی از من خوشش ماو

به من شماره داده .خواهدی اش است من را مفتهی مان فاطمه عاشق و شهی و قد بلند که دخترهمساپی پسر خوشتآن
 !!!است
 !! گذاشتم و پس از خاموش کردن لپ تاب بدو از اتاق خارج شدمفمی را در کفلش
 با دقت نگاهش  کنم و عکس العمل نباری ادیبا. نمشی و من ببمی از مقابل مغازه رد بشومی زودتر بروخواستی مدلم
 !!رمی نظر بگری را زشیها

 . دیکشی غرغر کنان داشت ساك بزرگ را به دنبال خود متابان
 . از خانه خارج شدممی بوت هادنی در بود را برداشتم و بعد از پوش که مقابلگری دساك
 . را روشن کرد و به راه افتادنیبابا ماش. می نشستنی ساك ها باالخره داخل ماشي از جاسازپس

 .)پلنگ بهم شماره داد:( دادمامی پمی آوردم و به  مررونی بفی ام را از کی گوشبالفاصله
 . را به در مغازه خط قرمز دوختمقمیشد ، نگاه دق کوچه خارج بی که از شنیماش

 !آنجا نبود. نگاهم را داخل اتاقک چرخاندم.  بسته بوددرش
 !!! پووووف

 . را از مغازه گرفتمدنگاهمی رسی که به گوشیامی پبا
 . بودمی از مرامیپ

 ) شد؟؟ی چ؟يمرگ من؟؟؟؟ چطور( 
 )شهیاالن نم.  بهتگمیبعدا م( 
 )؟ی کوچولوشو بگکی شهیحاال نم!!  موندمشی سوزان تو خماريریبم( 
 )میبعدا مر(
 )منتظرما.  خوبیلیخ( 
 )باشه(

 .  گذاشتم و فلش را برداشتمفی را در کیگوش
 . بازکننوی اایبابا ب:  ـ

  توش؟؟یختی چرت ريبازم از اون آهنگا: مامان
 .ختمی دفعه خوباشو رنینه مامان ا:  ـ

 !!گهی دمینیبب: مامان
 .دیچی پنی در ماشگانهی محسن ي رسايصدا

 !! واقعا خوبندنباری انکهیمثل ا:  داد و گفتی صندلی اش را به پشتهی تکمامان
 !!!من که گفتم:  زدم و گفتميشخندین
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 . دوختم و همراه با خواننده زمزمه کردمرونی را به مناظر بنگاهم
  امشب ، که هرشب ، که حالم خرابهنه
  سرابهای درکی ام که دورم ، زهی جزکی

  سردمي عادت نکردم به شب هامن
 !! نه عادت نکردمی نباشنکهی ابه

  خورده بودم اگه از تو جداشمقسم
  لحظه توفکرت نباشمکی ی حتگهید
 شـــــهی نمشه،ی نمدمی دیول

  و نه امروز و نه فرداروزینه د.  فکرت نباشمکه
 !!شـــــــــــــهیهم
 
 

  سومفصل
  که هق هق همه رو با جون و دل گوش دادمی اوونهیهمون د... من
 ! بالش قورت دادي روصدای بغض خودشو بیول
... 

 .دوزمی دستم مي قرمز رنگ روي را به قرص هانگاهم
  باشد؟؟نجای کار من اانی پادیچرا با. چرا؟
   چه؟می آرزوهاپس

 نابود شدند؟؟...  همه شانیعنی
 !!نابودشان کردند.. نابود نشدند بلکه. نه. نه
  نفس بکشم؟؟دی چه باي بمانم؟ برادی چه بايبرا
 .دی نخواهم رسمی از خواسته هاکی چی که به هیوقت
  بمانم؟دی چه باي براکندی نفر هم درکم نمکی یحت.  کسچی که هیوقت

  کنم؟؟ی زنده بمانم و زندگدی بای چه کسيبرا.  چهي برااصال
 . ندینشی لبم مي رويپوزخند. کنمی مکی لرزانم را به دهانم نزددست

 . کار را بکنمنیقصد ا. فقط به خاطر چادر .  به خاطر چادريروز..  که منکردی فکر می کسچه
موضوع آرامش ممنوع شده !!  که هستمیآن.  منتیشخص.. موضوع من هستم. ستیموضوع که فقط چادر ن.  نهاما
 ... من استي

 .موضوع دانشگاه نرفتن من است...  باباستي هودهی تعصبات بموضوع
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 من دختر آن نکهیعالوه بر ا.  هستمی فقط شانزده سال دارم و فرزند محسن قاسمنکهیعالوه بر ا..  انسانمکی من
 . انسانمکیها هستم باز هم 

 !! دارمتیشخص.  انسان هستم ،حق انتخاب دارمکی فقط شانزده سال داشته باشم اما باز هم دیشا
 . کنندلی خودشان را به من تحم ها حق ندارندآن

 . ندارند به زور چادر بر سرم کنندحق
 سالح مقابلم استفاده کی من ، به عنوان ي گذاشته اند ، از اهداف و آرزوهاارمی که در اختی ندارند از امکاناتحق
 .کنند

 .  انسانمکی فقط  شانزده سال داشته باشم اما بازهم دیشا
 !!! کننددی ندارند من را تهدحق
 .. و پوچچی هم سر هآن

 ...شومی ممیتحر... شومیو اگر قبول نکنم حبس م!  که چادر سر کنمخواهندی و از من مشوندی شبه خواب نما مکی
 . خدا از چادر متنفر بودمي شهی که همیمن
 !!م را سر کنم چادری درست حسابکباری شاهد گذراندم و نتوانستم هینبی را در مدرسه زیی که سه سال راهنمایمن
 . را بر سرکنمی مشکي را صاحب شدم اما بازهم نتوانستم آن پارچه ی کم انضباطي که سه سال تمام نمره هایمن
 شکل ينطوری که چادر در ذهنم استیدست من ن... شتری دختر بودن متنفر بودم و از چادر بنی از اشهی که همیمن

 .گرفته
 خانم چادر به سر داشت اما عالف بود و يزر...  که چشم باز کردم مامان چادر سر داشت اما خانه دار بودي روزاز

 . کردی ما اتراق مي خدا در خانه ي شهیهم
 . چادر به سر نداشتچوقتی بود هی شرکت مخابراتکی که مهندس ی خانم مسلماناما

نه ... ينه کار...  داشتندینه شغل... يگری دزیند نه چ بودند که فقط زن بودی زناندمی که دیی هاي چادرتمام
 ! نبودی فقط مادر بودن کافچوقتی من هي مادر بودن کم باشد اما برانکهینه ا. مادر بودند. فقط زن بودند... ياعتبار

 يااگر بال و پر دادن به آرزو ه... خواهدیدلم مرد خودم بودن را م...  ها را خواستنی دلم بزرگ ترشهی هممن
 من کشندی تمام اهدافم مي به رويحاال که خط قرمز ممنوعه ا...  و حاالاوردمی کم مشیبزرگ نبود من مدت ها پ

 .شومی مزاری بای دننیاز وجود خودم هم در ا
 .دهمی محی مرگ را به محدود شدن ترجمن
 . مامانم درمورد حجاب و عفافي عصر قجردی عقانی که متنفر بودم از ایمن

 ي من ساز ناسازگاري برازی پسر اما همه چي دختر باشد و پدر الگوي بوده که مادر الگونی اشهی همعی طبقانون
 . زدیم
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من .  بودمری ناپذری دارم سادی که بيمن از روز. ستی و امروز نروزی که به همراه دارم مال دی حس طمعنیا
 پدرم شهیدل من هم...  خانه را نخواستيبرا تیمن هرگز دلم زن...  مثل مامان باشم فکر نکردمنکهی به اچوقتیه

 .دادیرا الگو قرار م
از نقطه ... گفتی اش می که از بچگیوقت.  را الگو قرار دادمشرفتشی اش را ، من پي افکار مزخرف و عصر قجرنه
 دوست داشتم مثل بابا یمن از همان بچگ...  بوددهی رستی که شروع به کار کرده بود و حاال به موفقي صفري

 . کندلی هم تحممن  مادرم را بهی زندگخواهدیم... يباشم و حاال همان مرد اسطوره 
 !! که هرگز نخواستم مثل مامانم باشمیمن
 که از یفی ضعتی دخترشانزده ساله است که بخاطر شخصنی فقط تفکرات ای ها ولي شده به چادرنی توهدونمیم «

 » اطرافشهي زن هاتی از شخصی مثل اون ها باشه و چادر هم جزئادخوی نمدهی اطرافش ديزن ها
 . تنفر من نسبت به چادر آگاه بودنی که خوب از ايپدر.  اوحال
 .کردی مدیحال من را تهد..  چادر سر کنمشومی نمی من عمرا راضدانستی خوب میلی که خيپدر
 می حق ندارم داستان های حتگری و دشودی خانه قطع منترنتیا.  حق ندارم به دفتر برومگرید..  اگر چادر سر نکنمکه

 ! بگذارمتیرا در سا
 ي آرزو و هدفم برانیاز بزرگتر..  بگذرمتوانستمیاز آن ها نم. میداستان ها.  نقطه ضعفم گذاشته بودي رودست
 !!!!کردمیچادر هم سر نم..  بگذرم اماتوانستمی نمیزندگ

 . بود که داشتمی تنها راه سومنیا
 !!!می آرزوهادی از قی و حتای دننی بندوبار اياز همه .  رها شومنکهیا

 .زمیری زبانم مي ها را روقرص
 معده ام دی و به اسدهمی قورت مکجایهمه اش را . دهمیقورت م.  اماکندی مکی معده ام را تحردی تلخش اسطعم

 !!!دهمی باال آمدن را نمياجازه 
 کنم؟؟ی در بدن خود احساس نميریی تغچیچرا ه..  تار شود امادمی برود و دجی داشتم سرم گانتظار
 !! صبرکنم تا اثر کننددیبا.  هنوز زود استدی شاخوب
 .بندمی و چشمانم را مگذارمی بالش مي را روسرم
 !!دی آی خوابم هم نمی است که حتبیعج
 .نمینشی تختم مي و روشومی مبلند

 !! رنگي قهوه ای چرمدی سررسي ، روماندی کتابخانه کوچک اتاقم ثابت مي رونگاهم
 .رومی و بسمت دفتر مشومی مبلند

 ... برود پس چرایاهی چشمانم سدی که حاال باکنمی فکرمباخودم
 .دارمی ودفترم را برمشومی اضافه مي هاالی فکر و خالی خیب

 .دفترخاطراتم
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 !!دارمی من را در برمی که تمام اسرار زندگي دفترهمان
 : به نوشتنکنمی و شروع مرمیگی را بدست ماهمی سسی ، روان نونمینشی تختم مي رودوباره

 . کهردیگی مشی و آدم هاای دننیانقـــــــــــدر از ا.  دلمیگاه
 .. دارم برومدوست

 !! آنجا نباشديگریکس د...  امیی که جزمن و تنهاییجا.. نجای دور از ایلــــــــــیخ. دوریی جابه
 . را به بودن با آنهاییتنها..  کهردیگی مشی و آدم هاای دننیدلم انقـــــــــدر از ا. ی سخت است اما گاهییتنها
 !!دهمی محی ترجفهمندی و مرا نمکنندی که درکم نمییآنها
کنار . دنیبه بودن و نفس کش.مرگ و رها شدن را...  کهردیگی مشی و آدم هاای دننی دلم انقــــــــــدر از ایگاه

 !!دهمیم حی آدم ها ترجنیا
 !!!!ی تنها باشي تنهـــايتنهــــــا.. شی تمام آدم هانیو ب.. ی بزرگــــنی به ايای که چه سخت است در دنآه

 رود؟ی نمیاهیچرا درد ندارم؟چرا چشمان س. کشمی و دوباره دراز مرمیگی را در آغوش مدفترم
  چرا من انقدر تنهام؟؟اصال

 کشند؟؟یعذاب م. شوند؟؟یناراحت م... رمی اگر بمیعنی
 .گذارمی هم مي را رومی هاپلک

 ایاداو اطوار را تموم کن و ب:کندی ممی که مامان صداکنمی را تصور مي و لحظه ادهمی اطرافم رنگ میکی تاربه
 !!.سالن
 .دی آی و به سراغم مشودی ميکفر. شنودی از من نمیجواب

 يبرا... شومی نمداریب. شودی که تمام نمیخواب. ام رفته ینیبه خواب سنگ.  شوم اما منداری تا بدهدی متکانم
 ! به خواب رفته امــــــــــــــــشهیهم

 . که کنار عکسم استی رنگاهیروبان س.. سنگ قبرم.. نمیبی را مقبرم
 . استستادهی گوشه اکی و بابا گرفته و مغموم کندی مهی صدا گریتابان ب. زندی مادی فرمامان

 .زدیری بر سر قبر دخترش هم اشک نمی مغرور است که حتانقـــــدر
 .دمی اشک بابا را ندچگاهی دارم هادی که بیی جاتا
 !!! تصور کنمدی بابا را چگونه باي هی که گردانمینم.  کردنش را تصور کنمهی گري لحظه توانمینم
 . از نگاهش بخوانمتوانمی می را به خوبزی چکی اما

 .داندی می را به خوبنیو خودش ا. مقصر است.  مرگ منيبرا.  وجدانعذاب
 . تحمل کنددی عذاب وجدان را تا آخر عمرش بانی اینیسنگ

 !!!! آخر عمــــــــــــرتـــــــــــا
 .رومی به خواب می که کِِفهممی و نمشودی گرم ممی کم چشم هاکم

***** 
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 .بابا در را باز کن نی اایب.. سوزاااان: شنومی بابا را ميصدا
 .کنمی را باز ماطی بزرگ حدر

کاغذ را .ماندی مرهی که مقابل افتاده است ؛خي کاغذينگاهم رو..  در را ببندم کهخواهمیم. شودی ماطی وارد حنیماش
 .کنمی و بازش مدارمیبرم
 . اندختهی ژله رشیانگار که رو. یبی کاغذ عجچه

 .سطح کاغذ را پوشانده است.  قرمز رنگ و چسبناكي اماده
 .دوزمی کاغذ مي روي را به نوشته هانگاهم
 . قرآن استي هاهیانگار که از آ.  هستندی ها عربنوشته

 .خوانمی را مهی آيترجمه .  ترجمه دارداما
 ) که مرتکب شدمی هستی گناهنیو تو جاودانه تر( 

 . استنیفقط هم.  نوشته هاتمام
 . است که تکرار شده استهی آنی همفقط

 . کنمی برگه را نگاه مي پاامضاء
 . امضا نوشته شده رضايرو

 رضا؟؟
 !!! آشناستمی اسم برانی اچقــــــــــدر

 از اتفاقات یکی خواب هم جزء نی و اتهی واقعي داستان بر مبنانی از نصف اشتریهمونطور که قبال هم گفتم ب( 
 !) سوزانهی زندگهی و واقعبیعج

**** 
 .شنومی گنگ اطراف را ميصداها

 . تاباني کارتون مورد عالقه ي هاتیشخص. ی و باب اسفنجکی پاتريصدا
 ... وکنمی چشمم را باز ميال
 .گذرانمی و اطراف را از نظر مشومی بلند مرتی حبا

 .کندی می مقابلم نصب شده بود به من دهن کجواری دي که روی سوزان خندانعکس
 !!!!! اتاقم هستمدر

   مگر قرصها را نخوردم؟چرا؟؟
 !!شدی حالم بد مدیبا. حداقل. مردمی مدیبا.. حاال
  چرا حالم خوبِ خوب است؟؟؟پس
  شدم؟داری بچرا
 . روح من استنی مردم و ادیشا..  هم مردمدیشا
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 .زنمی به تن و بدنم میدست
 !!!من زنده ام. کنمیلمسشان م. نه

 !!!!!!!! شانسنی به العنت
  قرص هنوز زنده ام؟؟ستی من انقدر سگ جان هستم که با بیعنی
 و آدم ای دننی که دستم را نگرفته بود ، از اییاز خدا. کنندی که درکم نمیی آدم هانیاز ا..  امی خودم و بدشانساز
 !!!! ، از همه و از همه متنفـــــــــرمشیها
 . رفتیاهیشمانم س قدم برنداشته چکی.  آمدمنیی تخت پااز

 . کنميری خوردنم جلوگنی تخت گرفتم تا از زمي لهی را به مدستم
  اثرکرده؟؟یعنی

 .رمیگی مجهی سرگشومی مداری که از خواب بیمن اغلب وقت.  نهاما
 . اثر نکرده اندی لعنتيآن قرص ها.  نکردهاثر
 !!شدمی نمداریمن حاال ب.  اگر کرده بودندکه

 . ام ؛ از اتاق خارج شدمجهی پس از رفع سرگبالفاصله
 !!!!چه عجب:  گفتدنمی با دمامان
 . شدمسی جوابش را بدهم وارد سرونکهی ابدون
 .دمی آب به صورتم پاشیمشت

 . نگاه کردمنهی ام در آدهی رنگ پري چهره به
 . گاه باشدهی تککی شیو برا ببرد نی ستاره را از بیی که ساختم تا تنهاياریمه. اریمثل مه.  را داشتمی کسکاش

 !!شدیآرام م.  که بودياریبا فکر کردن به مه. ی مشکالت زندگنی بزرگترنیدر ب.  کنارش بودشهی که همياریمه
 . که من ساخته بودمي به حال ستاره اخوش
 . را دارداری به حال ستاره که مهخوش
 . بسازمخواهمیهمانگونه که م.  خودم را همی زندگتوانستمی مکاش
 . هستم به او فکر کنمییکه در اوج تنها. تا االن.  داشتماری مهکی من هم کاش

 . کنمیبازهم زندگ.  او را دارمنکهی ادی امبه
 . رضا افتادمادی.  چطور و چگونهدانمینم

 .کندی که بعد از سه سال هنوز هم نگاهم مییرضا
 !کندیفقط نگاهم م.  هادیگوی نميزیچ
 !! معناها داردیلـــــــیخ. نگاهشنی که اکنمیحس م. ی گاهاما

 !!شدمیبا او دوست م.  نامه نوشتمی آن موقع که رضا براکاش
 !! حاال او را داشتمحداقل
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 ؟؟ي شده اوانهیتو د!!  سوزانيوا
 ؟؟ی رفته تو کجا هستادتی
 يباز. ندیگویدروغ م. آب خوردنوانی لکی یبه آسان.  سادهیلی خشی که آدم هاییایدن.  استی واقعيای دننجایا
 !!دهندیم

 ؟؟ی آدم ها اعتماد کننی به ایخواهی متو
 فقط مال قصه است؟. ی رفته که عشق و عاشقادتی رفته سوزان؟؟ ادتی
 ؟؟ی را تو ساختاری رفته که مهادتی به ستاره فقط در داستان است؟؟ اری رفته که عشق مهادتی

  ذهن تو است؟؟ي فقط ساخته اری مهکه
 !! کهشودی نمدای پاریمثل مه. ی که هستییای دننی ادر
 . فقط مال قصه استیعشق واقع.  فقط مال قصه استاریمه

  عشق هم وجود دارد؟؟ای دننی  در امگر
 !! امروز فقط هوس استي عشق هاي همه
 !!! هـــــــــــــــــوسفقط

 .شومی خارج مسی و از سروبندمی آب را مریش
 .دهمیفقط خودم را عذاب م. شی و آدم هاای دننیبا فکر کردن به ا. شودی گرم نمی آبمی براشیها و آدم ای دننی ااز
 .نمینشی کاناپه کنار تابان ميرو

 .کنمیدر فکرم به ستاره فکر م..  و فکرمدوزمی می کارتوني هاتی را به شخصنگاهم
 .زندی مرونی و از خانه بکندیبا مادرش دعوا م.  کندی که دعوا مي استاره

 .دی آی ماریمه.  را نداردی است و کسیی در اوج تنهاکندی که حس میوقت
 .. کندیآرامش م.. کندی مآرامش
 !!! داشتماری مهکی من هم کاش
 .کنمی دور ماری را از ستاره و مهفکرم

 . استيدی و ناامیی که حال در اوج تنهایبه سوزان. کنمی خودم فکر مبه
تا آخر عمر کنارت . که من هستمدی که آرامش کند و بگویکس.  نجات بدهدیی شود که او را از تنهادای کس پدیبا

 !!هستم
 . خودمي داستان براکی
 . که هستمی سوازننی اي داستان براکی

 .ینی زمي آدم هانی که دل کندم از تمام ایمن
 .. و بعدي مجازيای که غرق شدم در دنیمن

 . نجات بدهدیی تنهاي لهی بتواند که مرا از پدی بایکس. دیای بدی بایکس
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 !! کندبندی پای کره خاکنیبه ا. ای دننی که بتواند مرا به ایکس
  رضا؟؟؟؟؟ی کمثال
 . سر کرده استي که از حاال به خواهر هفت ساله اش روسرییرضا
 . که مطمئنم زورگوستییرضا
 . که انقــــــدر مغرور است که نتوانست رو در رو بامن حرف بزندییرضا

 دارد و بر خواهر هفت ساله اش ی افراطرتیغ. دیگویزورم.  که مثل پدرم استییمن او. خواهمیمن او را نم. نه
 .خواهمی سر کرده است را نميروسر

 . و حلقه به گوش مثل مادرم باشمعی مطي بره کی که خواهمی نممن
 . بزندی حرف بابا حرفي رودمیکه تاحاال ند يمادر

در مقابل حرف بابا نه . کندی مهی ها گرهی است و در مرثیمذهب. پوشدی گشاد ميمانتوها. کندی چادرسر ممامان
 .اوردینم
 !! زن نمونه بودن را دوست ندارمنیا.  زن نمونه است اما منکی
 فی باشد که همه از دستپختم تعرنی ای زندگي ام برایال خوشحنیکه بزرگتر..  کنمي در خانه بمانم و آشپزنکهیا

 .کنند
 !!!!!خواهمی بودن را نمی زن زندگنی امن

همه مرا .  برسم کهیی به جاي روزخواهمیم..  کنمشرفتیپ.  به اوج برسمخواهمیمن م.  بزرگندیلی من خيآرزوها
 . بشناسند

 . استقبال کنندمی برسد که همه از استعدادهاي روزخواهمیم
 . باز کنمشگاهی نمامی های نقاشي روزبراکی خواهمیم

 . رساندتیستاره را به موفق.  به ستاره کمک کرداریمه
  برساند؟؟تی را دارم تا کمکم کند؟ تا مرا به موفقی من چه؟؟ من چه کساما
  کند؟؟ي هرکارمی را دارم که برای چه کسمن
 !! شدهچی زن بوقچه پکی نه ندی که هستم ببنگونهید و مرا ا که باتمام وجود دوستم داشته باشیکس
 .ستی نخواهمی که من میرضاآن کس. نه

 !!! من باشداری مهتواندی نمرضا
 !!!خوردی به درد من نمرضا

 .خوردی چون رضا به درد من نمزنمی امروز را پس مبی عجخواب
 .ستیوقت تلف کردن ن.  مندنی کشیبفهمد که داستان نوشتن و نقاش.  که درکم کندخواهمی را می کسمن
 ...زمیامیچقدر دوست دارم رنگ ها را در هم ب...  که بفهمد من چقدر دوست دارم به خطوط جان بدهمیکس

 !! بود که مرا درك کندیکاش کس. دیفهمی نفر مرا مکی کاش
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 .اوردی که جرئت کند احساساتش را به زبان بیکس. بکند می از نگاه کردن براشتری بي که کاریکس
 .او که شماره داد..  مدرسهي آمد جلویاو که م.. مثل او. مثل

 رنگش هم ی صورتشرتی تیحت!!  هم نداردی افراطرتی و مطمئنا غپوشدیاو خوب لباس م.. دل و جرئت دارد..او
 !جلف نبود

 و بیبطور عج.. می آی نظر دارد و هر روز که از دفتر مری است مرا زی که مدتي پسرنی ادیشا..  اودیشا. دیشا
 باشد که من ی هماننی ادیشا..  که روز اول تا سرکوچه به دنبالم امديهمان پسر.. کندی نگاهم ميطلبکارانه ا

 .خواهمیم
 . باشد که من به دنبالشمياری او همان مهدیشا

 !! شماره اش را پاك کردميوا. شماره اش. وداو شماره داده ب.  لبم نشستي رویقی عملبخند
 سوزان؟؟ يدی خجالت نکش؟؟ی بود که ظهر به بابات گفتییاون چه حرف ها:زدیری مامان تمرکزم را به هم ميصدا

  به بار آوردم؟؟ينطوریمن تو را ا
 . نکردمشی به حرف هایتوجه

 .. بدهممیمن شماره را حفظ کردم تا به مر.. روند بود. به شماره اش.  او فکر کردمبه
 . و به او بدهمرمی گفته بود که حداقل شماره را بگمیمر

 زد و ي بلندي بازگو کردم ؛ قهقهه شی که پشت تلفن شماره را برای را حفظ کردم تا به او بدهم اما وقتشماره
 ش؟؟ی گرفتيا جد کردم بابا تو چریگفت من شوخ

 آن دو رقم آخر چه بود؟؟. هفتاد و هفت... هفتصدوهشتادوهفت.. روند بود.  کرده بودمحفظ
 ا؟؟یچه بود خدا.  چه بود؟؟ هفده؟؟ هجده؟؟ نه نهایخدا
 !!کندی محتیهنوزهم دارد نص.  اعصابم استي مامان روي غرغر هايصدا

 !! درکم کنندکردندی میسع کباریفقط . کباری پند و اندرز ها نی اي به جاکاش
 و زنندی ميشخندین.. فهمندیآخرسر بازهم نم. می بگومی و از خواسته ها و آرزوهانمی که اگر روز ها بشدانمیم
 !!!یی رفته کجاادتی که ياز بس رمان و قصه خوند. يتوهم عقلتو از دست داد: ندیگویم

 . شومی و بلند مدهمی را از دست متحملم
 ؟؟ي لج کردی آخه تو؟؟ با کهیدردت چ. سوزاااان: کندی ممی صدامامان
 .شومی و وارد اتاقم مکنمی نمشی به حرف هایتوجه

احساس .  آدم هانی تمام انیدر ب.. کنمی مییاحساس تنها. کنندی و درکم نمفهمندی که مرا نمیی آدم هانی ادنی دبا
 !شومی مصمم تر مممی تصميو رو. کنمی مییتنها
 !!حامد را سر راه سودا گذاشتم.  ستاره ساختمي را برااری مهمن

 !! همتا ساختمی بییوالی هری معصوم و سر به زيرضایمن بودم که از عل.  پدرام و ترنم را عوض کردمسرنوشت
 !!ردی کردم تا انتقام عشق فنا شده اش را بگلی تبدنی را به شاهرضای بودم که علمن
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 داستان يبرا.  خودمی زندگي هم برانباریا.. توانمیبازهم م. را کنم کارها نی که توانستم ایمن..  من کردميآر
 !! خودمیزندگ

 .کنمی نجات بدهم تالش میی تنهاي لهی پنی سوزان را از انکهی ايبرا
 .کنمی  را وارد سرنوشتم مستی اسمش چدانمی نمیاو را که حت.  رااو
 !!! خودم داشته باشمي برااری مهکی توانمیم.. توانمیم

  بدم؟؟امی پایزنگ بزنم . رمیگی را در دست ملمی موبایگوش
 .ممکن است نتوانم حرف بزنم.  بهتر استامیپ

  کردم؟ی اوضاع بدتر شود چه؟ اگر بد باشد؟ مگر من نبودم که اعتماد به پسرها را منع ماگر
 را داشته یاگر من هم کس.. .شودی خانه بروم راهم باز منیاگر ازدواج کنم و از ا. کنمی را باز مامی نوشتن پي صفحه

 که ساختم و یمثل تمام کسان... مثل سودا... مثل ستاره.  برسممی به آرزوهاتوانمی کند متمیباشم که حما
 .دارمی برمخودم  رقم زدن سرنوشتي برای قدمنباریسرنوشتشان را رقم زدم ا

 .حامدودی... ماندی مای...  بشودستی بدتر که قرار ننی ااز
 !ترسمی میلی خی زندگنی بودن ایمن از واقع. ترسمیمن م... اگر بابا بفهمد. دوزمی مامی پي مرددم را به صفحه نگاه
 ا؟؟ی خداسمی چه بنوسم؟؟ی بنوچه
  بدبخت تنهام و حاال دست به دامن تو شده ام؟؟کی من تنهام؟؟ من که
 کنم؟؟ی چم شده؟؟ دارم چکار ممن

  درست است؟؟کارم
 نیاو هم جزء هم. ی خاکيای دننیاز ا.  آدم هانی است از ایکیاو هم . یشناسیتو که او را نم . عاقل باشسوزان

 !!آدم هاست
 ؟؟ی خودت ساختيای باشد که تو دنياری بتواند مهیکنی مفکر

 اگر باشد چه؟؟ اگر خوب باشد؟ 
 . چه کنمدی بادانمینم.  امکالفه

 .شناسدی او را ممیمر.. میاما مر.. اما. شناسمی او را نممن
 !! به خانه شان هم رفتهیحت.  برادرش استدوست
 .شناسدیاو را خوب م.می برادرش است و مریمی صمدوست

 . جواب بدهدمانمی و منتظر مرمیگی را ممی محابا شماره مریب
 . جواب بدهدرتری که دخواهمی و ناخوآگاه مشدهدی گوشم را نوازش مشوازشی پآهنگ
 نهی ببی کسسمویخ ي چشاخوامی نمدوباره

 نهیشی هام نمهی گري به پای کسنهی عمره حال و روز من همکی
 الو؟:  ـ
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 . را به هم زدمیبای زي که خلسه کنمی نثارش می دل لعنتدر
 ! آهنگ را دانلود کنمنی ادیبا
 .میسالم مر:  ـ
 ؟؟یخوب. يسالم سوز:  ـ
 .یمرس:  ـ
 ؟؟ي کردهیصدات چرا گرفته؟؟ گر:  ـ
 . و تار همپی زدم به تهیبا خاندان عال.. آره:  ـ
 ؟؟یسرچ:  ـ
 . باهات دارمي اگهیکار د. الی خیب.  مشت حرف چرتکی:  ـ
 !!در خدمتــــــــــم:  ـ
 ه؟؟یبهم بگو چجور آدم.  پلنگ با داداشت دوستهيگفته بود:  ـ
 ه؟؟یخبر:  گفتطنتی شبا
 . که اصال اعصاب ندارممیجوابمو بده مر:  ـ
 !!گهی دستی چشم و گوش بسته هم ننیهمچ.  خوبی ولستی نيپسر بد. راستش آره. گمی خوب نزن میلیخ:  ـ
 ؟؟ی چیعنی:  ـ
 . دوتا دوست دختر داشتهیکی یعنی:  ـ
 خوب بعدش؟؟:  ـ
 یحاال بگو چ. دمی رم از داداشم شننایهم.. شناسمشی نمادیخوب من ز. ستی خوب نادی هم زشونیوضع مال:  ـ

 شده؟
 . بهش زنگ بزنمخوامیم:  ـ
  نظرت عوض شد؟؟هوی شد که یچ!! واقعـــــــــــــــــا؟؟؟ چه عجب:  ـ
 ه؟یاسمش چ. فقط.  برمدیاالن با. گمیبعدا م:  ـ
 ! فکر کنم سجادهیول.  واالدونمینم:  ـ

 . اونجا بودنمیآخه ا. اسمو گفتنی که ادمی شنزدی روز که داداش با دوستاش حرف ماون
 .گهیمن فعال برم د. نطوریکه ا:  ـ
 !!نکته به نکته.  هایگی بهم مویهمه چ:  ـ

 ؟ي نداريفعال کار!! چشم حتما:  و گفتمدمیخند
 .ي برو فعال باگهینه د:  ـ
 .يبا:  ـ

 . و فکر کردمدمی را در آغوش کشزانوانم
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 !! هم دوست دختر داشتهییچند تا.  استیپسر خوب.. رندیفق
  هجده؟؟ایرش چه بود؟؟ هفده بود  آخي دو شماره آن

 !!زنمیهفده م. اگر درست نبود. زنمیاول هجده را م.  کنم هجده بودفکر
 . جواب بدهدمانمی و منتظر مرمیگی را مشماره

 .ردیگی تپش مقلبم
  خدا؟؟کنمی دارم چکار مکنم؟؟یمن دارم چه م.. ترسمیم
 الو؟؟؟:  ـ

 . خودش استيصدا.  داردی خاصيصدا..  دارمادی را بشیصدا..  خودش استيصدا.  استخودش
  خدا؟؟میچه بگو.دهمی مرونی حبس شده ام را بنفس

 الو؟:  ـ
 !!زبانم قفل شده است انگار.. توانمینم

 .کنمی را قطع متماس
 !! حرف بزنمتوانمی نممن
 !! عرضه امی بیلـــــــــی خمن

 !!نم پسر حرف بزکی با توانمینم.  همه داستان نوشتم و حاالنیا
 .کنمی را باز مامی نوشتن پي صفحه

 .سمی را بنوتی است که واقعنی کار انی بهتررسمی مجهی نتنیبه ا.  فکر کردنی از لختبعد
 .می بگوشی باشد و من از مشکالتم برااری من مهمی هستم که برای کسدنبال

 . بتواند آرامم کنددیشا.  نباشد امااری او مهدیشا
 ) جا قورت دادم هنوز زنده ام؟؟کی تا قرص را ستی بنکهیچرا با ا( 
 !)شما؟(

 .سمی دوست را بنوکی یشگی همي جمله خواهمینم
 !! امی عصباندی اما شددانمیاز چه و از که را نم..  امیعصب

 ) ام؟؟ی من کستی نادتی که يمگه تاحاال به چند نفر شماره داد( 
 !)احترام خودتو نگه دار( 
 )يبا.  اصالالی خیب. دیببخش( 

 .ی راهم نداشتنی ايعرضه ! خاك بر سرت سوزان. کشمی و دراز مگذارمی بالشتم مری را زیگوش
 یزندگ...  داشتجانی هیکم.  عاشقانه تر بودی من کمی کاش داستن زندگنکهیبه ا... کنمی و فکر مبندمی مچشم
 .شودیال م داستان سنی است که اگر بخواهم ثبتش کنم مزخرف ترکنواختی يادیمن ز

 ! عشق داشتیفقط کم... یفقط کم...  داشتاقی شور و اشتی من هم کمی زندگشدی مچه
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 !سوزدی میمعده ام کم..  دارمیبی عجسردرد
 . انگارستی خوب نحالم

 .کنمی سرم حس مری را زی گوشي برهیو
 )؟ی خودتو بکشيخوایحاال چرا م( 
 !)چون تنهام. کنهی درکم نمچکسیچون ه(
 !!)شهی نملی دلنکهیا( 
 ) درکت نکنهچکسی چقدر سخته هی که بفهمی من باشطی تو شرادیبا.  مسخره باشهدیخوب به نظر تو شا(

 کمی دختر خوب کیپاشو مثل . یکنی مکاری چي که داریفهمی و نمستیعقلت سرجاش ن. ی هستیتو عصبان( 
 )ماست بخور

 )کنمی مکاری که دارم چدونمیخوب هم م. من عقلم سرجاشه( 
 ) است؟رهی گناه کبی خودکشیدونیم( 
 )دونمیآره م( 
 )؟ي کار زدنی و دست به ایدونیپس م(
 !) ندارمچکسویه. چون تنهام. آره( 
 .) آدم ها تنهان دختر خانمي همه ای دننیتو ا( 
 .) دارنویکیهمه ... نه( 
 )ست؟ی نی کافنیا... يتو خانوادتو دار( 
 )خوامی رو نمفهمنی که منو نميخانواده ا( 

شمارمو :( دوزمی و نگاه تارم را نوشته ها مکنمی را باز مامیپ. رودی مبرهی دوباره وی و گوششودی منی سنگمی هاچشم
 )؟ياز کجا آورد

 .سمی تا پاسخ را درست بنوکنمی را جمع محواسم
 ) به فلشميشمارتو زد. شیخودت داد(

 دی آی باالخره جواب می از لختپس
 )درسته؟؟. دیتو فجر پنج. آهــــــان(

 .دی آی خوابم میلیخ. دی آی مخوابم
 !!گری از سرم بردارد ددست

 .)آره( 
 .دی آی مخوابم

 !!شودینم..  بخوابم اماخواهمیم
 . و سرم به دوران افتاده استسوزدیمعده ام م.  دارمدرد
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 .دی آی و نمدی آی مخوابم
 .کنمی آهنگ ها را باز مفهرست

 . دارم تا بخوابمازیاهنگ ن کی به
 .بردی هم خوابم نملی دلنیحتما به هم. خوابمی با آهنگ مشهی هممن

 .کنمی و وصل مدارمی ام را از کنار تخت برميهندزفر
 کدام را گوش کنم؟؟؟ کدام را؟؟. آهنگ
 ! خوب استنیا.  االنمتی وضعيبرا.  خوب استنیا. آهان

 .بندمی و چشمانم را مکنمی می را پلآهنگ
  و سرگردونمجی که گی روشو برگردونده از منیزندگ

  لحظه به عقب برگردونمکی ی حتاروی که آرزوم بوده دنیمن
  کم شدامی خواستم و نتونستم که خسته شدم و خواستنانقدر

 !! شد که جهنم شدی چدونمی نمی بهشت بسازم ولای کشتم از دنخودمو
 شود؟؟یاَه چرا مزاحمم م. شودی قطع مآهنگ

  آهنگ گوش کنم؟؟؟گذاردی نماچر
 بله؟: کنمی ارتباط را وصل ممردد

 ) آخه؟ درد خودم کم بود؟؟ي چرا به من زنگ زدیدِ لعنت:  ـ  
.  به معدتیزنیبا قرص فقط گند م: دیگوی و مزندینفس نفس م. شومی و ساکت مکنمی لحن تندش تعجب ماز
 بدون قسمتت نباشه بازم زنده یول... نیی بنداز پاي برو خودتو از صد مترره؟یمی مي آدم چجوری بدونيخوایم
 .یمونیم

 ! تنهامیلیخ: دهمی  و من آب دهانم را قورت مکندی مسکوت
 .يریمیچون نم. یرسی نمیی به جای بدون باخودکشیول. مییهمه تنها. منم تنهام:  ـ

 .پاشو ماست بخور: دهدیو او دوباره ادامه م. کنندی مسی گونه ام را خمی هااشک
 . تنهامیلیخ: کنمی تکرار ملی دلی من بو

 نفر رو داشته کی خوامیم: پرسمی که مکنمی مدای جرئت را از کجا پنی ادانمینم. کندی و او کالفه پوف مزنمی مهق
 . باشهشمیباشم که پ

 اد؟یتو از من خوشت م: دهمی ادامه محانهی همچنان ساکت است و من وقاو
 .گهی ديریمی ميدار. کنهی میچه فرق: خنددیم

  مهم نبودم؟شی برایعنی. کنمی ماخم
  باشه؟میزنی اش بعدا باهم حرف مهیپاشو برو ماست بخور راجب بق...  باشیدختر خوب:  ـ

 ؟یمونیبامن م: میگوی خجالت می و من بردیگی ام مسکسکه
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 . حاال برو ماست بخور... باشه: خنددیم
 .خورمیم... باشه: خندمیم
 .خداحافظ. بدو برو. نیآفر:  ـ

چقدر حرف . کوبدی وجودم مواری و قلبم خود را به در و دردیگی لبم جان مي روقی عمي لبخندشودی که قطع متماس
 ! خوب بودشیها

  مردمباری هرکدوم ي منه که واسه ي نهی تا حرف تو سهزار
  خوردمي بوده از خودی بزرگتر هست که هرچنی مگه از ايدرد

  هامو ول کنمندهی آخوامی هام خستم که م از گذشتهانقدر
  درد و دل کنمترسمی می دور و برم هست حتبهی غرانقدر

من جلو در :(  نقش بسته بودی گوشي روند بر صفحه ي از آن شماره یامکی پنباری و اشودی اهنگ قطع مبازهم
 !)زنمی در خونتونو مي زنگ بزنم جواب ندگهی دقهیده دق. خونتونم

 ي جهیسرگ. کنمی و چراغ را روشن مرمیگی تخت مي هالهی بود؟ دست به موانهیاو د. پرمی و از جا مکشمی معیه
 و کشمی مرونیظرف ماست را ب. رسانمی است خود را به آشپزخانه میبه هر جان کندن.  استدهی امانم را بريبد

 . گذارمیقاشق به دهان م
 زنگ خانه را بزند و بابا بفهمد من با نکهیاز ا. رمی را ندانم و بموانهی نام مرد دنکهیاز ا... از رفتن... ترسمی مرگ ماز
 ! پسر حرف زدمکی

 رمیگی و کم کم حالت تهوع مخورمی قلپ ماست مقلپ
 ..اورمیباال م...  وکنمی حس ممی معده را به گلودیهجوم اس 

 !!!!کشدیمامان مرا م. دوزمی فرش مي را به شاهکارم رونگاهم
 !! قرص ها را باال آوردمي همه

 لزج حال بهم زن ي آن ماده نی قرص ها بصیتشخ. دی آی است که به آشپزخانه مدهی را شنمی انگار صدامامان
 .سخت نبود

  سوزان؟؟؟ي کردکاریتو چ: دیگوی و مکندیمتعجب نگاهم م.  آنهادنی با دمامان
******** 

 .شومی مداری از خواب بی گوشامکی پي صدابا
 .ندینشی لبم مي رويلبخند.  روندي آن شماره ندی دبا
 )حالتون خوبه؟.سالم(کنمی را باز مامیپ
 )بهترم.ممنون(
 )دی کردی که چه اشتباهدیدیحتما فهم. خداروشکر(
 )بله(
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 )زنهی نمی آدم دست به خودکشیکی کوچي هرمسئله يبرا(
 )شرمنده که مزاحم شماهم شدم.درسته(
 )کنمیخواهش م(
 )د؟ی صحبت کندیتونیم( 
 .)راستش نه( 

 . نبودی من کار سختي صدادنی در سالن نشسته و شنمامان
 )»شکلک چشمک«  ادیازت خوشم م( 
 )یمرس: ( سمینوی و من مکندیقلبم بلند اوب اوب م.   جوابش را چه بدهمدانمی و نمخندمیم
 ) تونو پر کنم؟یی تنهادیدیافتخار م: ( کنمی و من با عجله بازش مرسدی مدی جدیامیپ 

 کی نیا:( کنمی مپی لرزانم تايبا انگشت ها.  پر از شوقم بلند نشودغی جي تا صداگذارمی بر دهان مدست
 )شنهاده؟یپ

 )بله( 
  پسر؟؟کیمن و . رومی فکر مبه

  به پسرجماعت اعتماد کرد؟؟دی نباگفتمی من نبودم که منی هممگر
 ؟ که با او دوست شوم؟خواهدیچرا دلم م.  چراپس
 کند؟؟ی عقلم درست کار نمچرا

 ) اسم شمارو بدونم؟تونمیم..اسم من رضاست(  کنمیبازش م. دی جدامی پکی
 رضا؟؟؟. ردیگی ام مخنده
  رضا؟؟بازهم

 !! من سوا کرده و گذاشته کناري رضاها را براي همه خدا
و .  دوست دارد هم اسمش رضاستیلی معصومه که من را خيبرادر کوچک و شش ساله ...  که رضا بودی از اولآن

 !!!! هم رضاستیاسم پلنگ صورت... حاال
 ..الدن.. سایپر. میمر..  مگر؟؟ همه دوست پسر دارندشودی مچه
 چرا من نداشته باشم؟؟.  که همه دارندیوقت

 !! دوست داشتن را ندارنداقتی که پسرها لندیگویهمه شان م.  شان شکست خوردنداماهمه
 !! بد نباشدیگ صورت پلندیخوب شا. خوب

 !! فرصت را از دست بدهمنی ادینبا.  او خوب باشددیشا
 !! تجربه کنمی انسان واقعکیو با . ی واقعيایدوست داشتن را در دن.  هم که شدهکباری يبرا
  مگر؟؟شودی مچه
 )من سوزانم( 
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 !!)یچه اسم قشنگ. سوزان(
 )ممنون(
 )»شکلک چشمک« م؟؟یحاال ما دوست شد(
 )»شکلک لبخند«آره فکر کنم (
 

 .ستی فقط بازیزندگ
 !!میشوی مچهیباز... دهدی ميباز
 !!ستی نی زندگریفقط تقص..  خوردنماني بازاما

 ..می مقصري بازنی در ازی نخود
 !!میدهی ميباز...  که خود رامی خودماننیا.. ی گاهگاه

 !!میخودمان مقصر..  ومیشوی مچهیباز.. میخوری ميباز... می مقصرخودمان
 !!!میکنیانتخاب م..  شدن راچهیباز...  کهمیی خود مانیا

 
  چهارمفصل

 .دوزمی ممی پاری را به شهر زنگاهم
 و همه کس را زی همه چینی که بشنجایا. ینی شهر را ببي و همه ی باال نشسته باشنی که ای خوب است وقتچه

 .ینیبیکوچک م
 لذت بخش ای دنگری دزی از هرچمیبرا.  باال بودن و بزرگ بودننیا.. نی و اینیبی آنها مي را بزرگتر از همه خودت
 !!است

 .ندیبی مارا ميکه آن باال نشسته است و همه ..  به حال خداخوش
 . و همه کس بزرگتراستزی به حال خدا که از همه چخوش

 .سمینوی مامی و پدارمی را برملمی موبایگوش
 .می حرف زدیامکیفقط پ. می که باهم دوست شدروزی داز

 !!! دارمیبی عجیلــــیحس خ.. نمانی بي رابطه نیو به ا. به خودم. نسبت به او.  دارمیبی عجحس
 !شودی زود تمام مای ری که دای روکی.  فقط خواب استکنمی محس
 . خواهد رفتنیاز ب. میبا بازکردن چشم ها.  است کهمی تمام داستان هامثل
 !! سخت استمیبرا.  و وجود داردستی نالیخ.  استی او واقعنکهی اباور

 .) بزنگیاگه خواست.( کنمی و ارسال مسمینوی میامیپ
 . را بشنومشیصدا..  دارم با او حرف بزنمدوست

  شده ام؟؟نگونهی من اچرا
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 .دی آی مدی آن پدي و نام مهسا روشودی ام روشن خاموش می گوشي صفحه
 .کنمی و بعد تماس را برقرار مکشمی مقی نفس عمکی. زنمی ميلبخند

 الو؟: ـ
 !سلـــــام:  ـ

 !!! سلـــــــــــــامکیعل: دهمی و مثل خودش جواب مزنمی اش مدهی سالم کشنی به ايلبخند
 و ستاره اریچه خوب که مثل مه. می هستیمی تماسمان انقدر راحت و صمنیچه خوب که در اول.. خندمیم... خنددیم

 .میم راحت باش باهکشدیماه ها طول نم
  چخبرا؟؟؟؟یخوب:  ـ
 .حدس بزن االن کجا نشستم. ستمیبدك ن:  ـ
 !! خدانی زميرو. خوب:  ـ
 .نوچ: میگوی و مخندمیم
 خوب من از کجا بدونم؟؟:  ـ
 !!کنمی شهر را نگاه ميدارم همه . یجات خال. کنمی را نگاهم مابونایدارم خ..  پشت بومينشستم باال:  ـ
  زده به سرت؟؟ی خودکشالی باز خهیچ:  ـ

 !!ي نجاتم بدیتونی نمگهیتو هم د. نی خودمو بندازم زمنجای از همخوامیم. آره: میگوی مباخنده
 تونم؟؟ی نمیدونیاز کجا م:  ـ
 . پشت بوم اونا نشستمياالن هم رو. مامان بزرگمي خونه میاومد. ستمیچون خونه ن:  ـ
 .  اونجاامی مستی نیخوب مشکل:  ـ
  چقدر دوره؟؟یدونیم:  ـ
 . اونجامقهی دقکیمن در عرض . شما امر کن:  ـ
 نه بابا؟؟:  ـ
 !!بله بابا:  ـ
  من انقدر مهمم؟؟یعنی:  ـ
 !نی از اشتری بیلیخ:  ـ
 .سوزدی ام ناخودآگاه منهیس
 .شناسمی دروغ ها را خوب منیا. شناسمی حرف ها را منیا

همان محبت . ی الکي همان دوست دارم هاگفت؟؟ی  منی من به سوي که احسان ساخته ستی نیی حرف هاهمان
 ..ی پوشاليها

  مهم شوم؟؟شی روز انقدر براکی چطور ممکن است که در عرض اصال
 .دیگویدارد مثل سگ دروغ م. دیگوی مدروغ



 

@donyayroman 52 

  گول بخورم؟؟خواهمی چرا مکنم؟؟یچرا انقدر ساده لوحانه رفتار م.  دهد و منبمی فرخواهدیم
 ؟؟؟ي من شدي فتهی روز انقدر عاشق و شکیاالن تو : میگوی دار مشی نی و با لحنشومی میعصب

 دوست داشتن هم ی حس حتنی روز عاشق بشه؟؟ اکی آدم تو شهیمگه م.  کهستیموضوع عشق ن. نیبب:  ـ
 ؟؟يتو به من عادت نکرد.من به توعادت کردم. کنهیآدم عادت م. ی روز گذشته ولکیفقط ..  عادتهکجوری. ستین

 .راست است.  صادقانه استپاسخش
 روزه کیبه وجود .  اشيبه همدرد. شی هاامیبه پ. من هم عادت کرده ام. عادت کرده است. دیگوی دروغ نماو

 ! عادت کرده امــــبیعج.. اش
 !!درسته:  ـ
 ه؟؟یمشکلت باخانواده ات چ.  باالخرهینگفت. خوب حاال:  ـ
 !!داستانش مفصله. هوووف:  ـ
 . وقت دارمی کافيخوب من به اندازه :  ـ
 . مجبورم کنند چادرسرکنمخوانی شبه خواب نما شدن و مکی.  چادر سر کنمخوانیم:  ـ
 !!ـــن؟؟؟؟؟؟یهم:  ـ
 .ستمی را بسازن که نی از من کسخوانیم. کنندی ملیدارن نظراتشونو بهم تحم.  کهستی ننیخوب فقط هم:  ـ
 .خوانیمطمئنا ضرر تو رو که نم. خوب اونها خانواده تو اند:  ـ
 ياز مامانم که سفت و سخت لبه ها.  خور متنفرمي تو سري شده چی بوقچه پياز اون زنا!! من از چادر متنفرم:  ـ

 خوامینم. مثل اونها بشمخوامیمن نم!  هم متنفرمادی برونی شالش بری تل مو از زکی ترسهی و مرهیگیچادرش را م
 !!مثل مامانم بشم

 خودتم نی خورند؟؟ ببي ها توسري خزئبالت را تو مغزت کرده که چادرنی ای که چادر بده؟؟ کیکنیچرا فکر م:  ـ
 خوادی که ازت ميپدر.  فرصتند تا ازت سواستفاده کنندکیهمه فقط منتظر .  که جامعه چقدر خراب شدهینیبیم

 !!خوادیو بد تو رو نم چون پدرته. نهیبی را مانتی بد اطرافيچون نگاه ها. یچادر سر کن
 !!کندی او هم درکم نمیحت. دهمی مرونی کالفه ام را بنفس

 ي چطورگهی دي که مردهادونمیم.  مردمکیمن ! تهی واقعنی ای ولگمی دارم چرت و پرت میکنیحتما فکر م:  ـ
بلکه بخاطر پاك نگه داشتن !! ستی خور ني تو سرکنهی که چادر سر میاون کس.  دخترکی اندام ي روشنی مخیم

 خواستمی تو داشتم ازش می به قشنگتر دخکیمطمئن باش منم اگه . کنهی هرز چادر را سر ميخودش از نگاه ها
 .چادر سر کنه

 .  خوش آمديادی به مذاقم زحرفش
  من چادر سرکنم؟؟یگی تو میعنی:  ـ
 !!ادی خوشم مي چادرياتفاقا من از دخترا. خوب آره:  ـ

 .کندی می در لحنش است که من را راضییچه جادو. شودی چه مدانمینم. چادر را دوست ندارم اما.. ادی خوشم نممن
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 ! که چادر برسر کندخواهدی دختر داشته باشد مکی را دوست دارد و اگر خودش هم ي چادري هادختر
 ؟؟یکنیحاال قبول م:  ـ

 !!دونمینم:  سردرگممهنوز
 همه بدنت را نگاه يتو خودت دوست دار. به خودت فکر کن.. گهیمنو پدرت و هرکس د. الی خیاصال مارو ب:  ـ

 کنند؟؟
 !! پروایچه ب. شومی که زد سرخ میحی حرف صراز
 !نه. خوب:  ـ
 !!انهی ی به خودت مونده که قبول کنگهیاالن د:  ـ

 !!کنمیچادر سرم. قبول: میگوی و مکشمی میقی عمنفس
 !!رودی میلی ویلی قـــــبـیدلم عج...  و منخنددیم
 .ي تا کار دستمون ندادنیی پشت بوم برو پاي دختر خوب از روکیاالن مثل . میدی به تفاهم رسگهیخوب د:  ـ

 !!چشم: میگوی مباخنده
 . فعال خدافظزنمیبازم بهت زنگ م. زمیمن فعال کار دارم عز:  ـ
 .خداحافظ:  ـ

 .نمینشی مبل مي مامان رومقابل
 !!یشگی همی خاله زنکيهمان حرف ها. کندی آنا صحبت مبا
 و آن نی خود را کف دست ای دارد که زندگی چه لذتشود؟؟؟ی مبشانی کردن ها چه نصبتی غنی از ادانمینم

 بگذارند؟؟
 .کندی ، آنا به قصد جواب دادن سالن را ترك مخوردی زنگ متلفن
 !مامان؟؟: کنمی مشی صداآرام

 .دوزدی و نگاه پرسشگرش را به من مکندی را بلند مسرش
 ! چادر سر کنمخوامیم: میگوی و مدهمی مرونینفسم را ب. دهمی دهانم را قورت مآب
 کدفعه؟؟ی شد یچ!! چه عجب: دهدی کش مقی عمي را به لبخندشی و بعد لب هاکندی نگاهم مي لحظه اچند

 ! که سر کنم بهترهدمی رسجهی نتنیبه ا. فکر کردم:  ـ
  نظرت را عوض کرد؟؟ی کنمیحاال بگو بب.. خدارو شکر! يالخره سرعقل اومدپس با:  ـ

 . نفر نظرمن را عوض کرده استکی حرف زدم و ی است که باکسدهیاو فهم. دمیترس
 .. که با اوداندی مداند؟؟ی میعنی

 !!آدم باش تابلو نکن!! سوزان.. نه. نه
 ! کردمیاون راض.. ساحل!! بادوستم حرف زدم. با. خوب آره: میگوی نلرزد مکنمی می که سعیی صدابا
 !زنهیعاقالنه حرف م!! هیاون دختر عاقل!! نیآفر:  ـ
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 .زنمی لبم ظاهر شود را پس مي رورفتی که ميشخندین
 !!!زندیو عاقالنه حرف م... او عاقل است.. بله

. می داريادی زیتفاوت سن. شناختندی م من بود را همهی کامل زندگي که الگویساحل. شناسندی را همه مساحل
 يگری من را بهتر از هرکس دي است و حرف هاسندهیاما او هم نو. گرددی برمي مجازيای من با او به دنییآشنا

 و من عاشق ستی نی زن بودن راضنیبه ا ساحل هم...  اش داردندهی آي برای بزرگيساحل هم برنامه ها. فهمدیم
 . مان استي هاییاما تفاوت من و ساحل در توانا.  او هستمي هايآرزوها و بلند پرواز

 یفقط بلدم نقاش...  را بلد است و منایساحل شش زبان دن.  بلد استیسی ، ساحل کدنوکندی میسی برنامه نوساحل
  را کنار هم بنشانم و به آن معنا دهمهی دو قافتوانمیو در اوج احساساتم م... بکشم و در س بخوانم

 ! که او دارد را من ندارمیی هازی چیلی نوشتن داستان خوب را مثل او داشته باشم اما خیی توانادیشا
 .کنمی و نگاه مدارمی ام را برمی گوشبازهم

 !! و چهار ساعته بامن حرف بزندستی که بتواندی دارد نمی منتظر تماسش هستم؟؟ او کار و زندگچرا
 .ن شک نکند که مامادوارمی است و املنتی ام دوباره سایگوش

 تیهروقت که گوش:  گفتی مامان باشوخکباری ، کنمی ملنتی را سای داشته باشم گوشی که مزاحم تلفنهرگاه
 !!هیی خبراکی که می بدوندی باشه بالنتیسا
 !! هستیی خبرهاکی نفهمد چون واقعا نباری که ادوارمیام
 .رندیگی شان را از سر می خاله زنکيو دوباره حرف ها. گرددی بازمآنا

 .رومی ماطی و  به حشومی بلند مکالفه
 .رمیگی هوا شماره اش را میب

 !!بگذار او زنگ بزند. خودت را کوچک نکن.  قدم نشوشی تماس پي براچگاهی هگفتمی ممی مربه
 .... حاالاما
 . دهمی بوق ها ممتد مي و گوشم را به صدازنمی آن زمان را پس ميافکار مسخره  

 .دهدی از سه بوق باالخره جواب مپس
 الو؟:  ـ
 .سالم:  ـ
 ؟؟یخوب. سالم:  ـ
 .یمرس:  ـ

 . گفتن ندارمي برایحرف. کنمی مسکوت
 ؟؟يخندی میبه چ: میگویمتعجب م. خنددیم
 ؟؟؟ی سکوت کنيزنگ زد.. به تو:  ـ
 .یول. خــــــــوب نه: ـ  
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 .زنمی بهت زنگ مگهی دقهیسوزان من چند دق:  ـ
 .کندی را قطع  می گوشمی بگويزی چنکهی قبل از او

 قطع کرد؟؟. شومی میعصب
 !! و جواب ندهمرمی بگافهیق.  قهر کنمدیبا
 .. اما االندمیچیپی ممی مري برای که زمانیی همان نسخه هاقایدق

 .مانمیمنتظر تماسش م..  احمقانهیلــــــــــیو خ...  اورمیخم به ابرو نم..  اماناراحتم
 
 

  پنجمفصل
 
 ..… است کهی مردماني پاي شهر صدانی ادر

 …بافندی طناب دار تو را مبوسندی که تو را مهمچنان
 .…کنندی مانتی و خالصانه به تو خندیگوی که صادقانه دروغ میمردم

 .…ی هرچه تنها تر باشای دننی ادر
 !!!!ي ترخوشبخت

 
 
 . تا آخر هفته ببرمشدیبا.  آقاهی ضرورنی ایول:  ـ
 !! تموم کنمنوی اتونمی هفته نمکیمن تا.. نشیاوردی زودتر مدیبا.ستی من نری تقصنکهیا.. خوب خانوم محترم:  ـ
  کنم؟؟؟کاری چدیپس من با:  ـ
 .دی خودتون بدوندی باگهی دنویا.  واالدونمینم:  ـ

 .دهدی مرونی نفس کالفه اش را بدختر
 .ردیگی مي آورده و شماره ارونی بفی اش را از کیگوش

 .کنمی نگاهش می چشمریز
 .  رنگی کوتاه آبيمانتو.  دیکشی اش را به رخ مدهی کشي پاهای که به خوبی رنگدی تنگ سفنیج

 .متناسب است..  دارد و چهره اشی خوش فرماندام
 !!!ستی بدك نیعنی

 .زدی باتلفن حرف مداشت
 .خواستی که از دوستش راه حل مانگار
 . بتوانم تمامش کنمي و چند روز اضافه کاردنی خوابری باچند شب ددی شاخوب

 !! بزنمنی دانشگاه را زمدی بااما
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 !!ارزشش را دارد.. خــــوب
  را دانشگاه نروم؟؟ي دارد که چند روزی اشکالچه

 !! بتونم تمومش کنمدیشا:  ـ
 د؟؟یگی ميواقعا؟؟؟ جد: دیگوی و رو به من مکندی قطع می را بافرد پشت خطحرفش

 .کنمی باز و بسته مدیی تاي را براچشمانم
 . ممنونیلیخ..  ممنونم آقایلیخ: دیگوی مباخنده
 .ماندی اش ثابت مي لبان قلوه اي رونگاهم

 !!دی آی به لبانش مبیعج...  رنگی صورترژ
تمام .  راحت باشهالتیخ: میگوی تر میمی صمیبالحن. زدیری را به تنم ميانرژ. رنگشی صورتي لبان قلوه اهوس

 . هفته تمومش کنمنی تا اکنمی را ممیسع
 . ازت ممنونمیلیخ:  ـ
 !! کردلیتبد "تو"را به  "شما"چه خوب که او هم  
 .برمی مامیپس من آخر هفته م:  ـ
 ... اومدشی پی ازتون داشته باشم تا اگه سوالي شماره اکیفقط اگه بشه من :  ـ

 ..اجازه بده. اوه البته: باخنده گفت.  حرفم را تمام کنمنگذاشت
 . از دم دست برداشتم و به طرفش گرفتمي که زود کاغذگشتی کاغذ و خودکار مدنبال

 . نداشته باشدهی کش دادن قضي براي را هم به دستش دادم تا بهانه اخودکار
 .د به رفتن داتی باالخره رضای چابلوسی را نوشت و بعد از کلشماره
 . مغازه را هم برداشتي از کارت هایکی رفتن هنگام
 . کاغذ دوختمي نوشته شده روي را به شماره نگاهم

 !!!دایپارم
 . کردموی سی اش را در گوششماره

 . آخرهفته تمامش کنمي االن کار پروژه اش را شروع بکنم تا بتوانم برانی از همدیبا
 .دمی دست از کار کشی گوشامکی پي شدن صدابابلند

 . یرستانی دبيهمان دخترك اخمو.  از سوزان بودامیپ
هزار / مداد قرمزکی نرگس با ي گل هايرو/ یی وفای هرگز تو بيریادنگی یاله/یی قصه آشنایی و چارینون و پن( 

 !!) تو هرگزی بیدفعه نوشتم زندگ
 .زنمی میرستانی دخترك دبي عاشقانه امی پنی به ايلبخند
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 که یشگی همي که من از او داشتم و اخم های بود ، حداقل با شناختدی و عاشقانه از او بعی احساسي حرف هانیا
 و شکننده که به خاطر چادرسر کردن دست به ی خشک و خشن از او داشتم نه انقدر احساساتيداشت ، انتظار رفتار

 !! بزندیخودکش
 . اش را گرفتم و منتظر ماندمشماره
 . آهنگ شاد عاشقانه استکی بود اما حاال نی آهنگ غمگکی روزیتا د.  را عوض کرده استشوازشی پآهنگ

 الو؟:  ـ
 !!سلــــام:  ـ

 .سالم:  و گفتدیخند
  بدموقع که مزاحمت نشدم؟؟؟؟يچطور:  ـ
 . بوددهیحوصلم پوک. ياتفاقا خوب شد زنگ زد. نه:  ـ
 !!! بود؟؟؟؟دهیپوک:  ـ

 ! که حوصله ام سر رفته بودنهیمنظورم ا. دیببخش:  و گفتدی خنددوباره
  بود؟؟دهیحاال چرا حوصله ات پوک. آهــــــــان:  ـ

 . ام به مزاقش خوش امده استیمیلحن صم. دی خندبازهم
 .زنمی تر حرف میمی هم صمنی همي که راحت باشد و براخواهمی ، مکنمی بودنش را حس مموذب

 ؟؟یکنی مکاریخوب چه خبرا؟ چ:  ـ
 .اطی نشستم تو حیچیه:  ـ
 .از خودت بگو. خــوب.. نطوریکه ا:  ـ
  بگم مثال؟؟یچ:  ـ
 . بودنش خنده ام گرفت اما خودم را کنترل کردمی ناشنی ااز
 .ي دوست نداریچ. ي دوست داریچ. يری ، کدوم مدرسه مهیمثال چند سالته ، رشته ات چ:  ـ
 را دوست ي هنري بخونم ، کارهاکی گرافخوامی مکنمیسالمه ، رشته ام که امسال انتخاب م16خوب من . آهان:  ـ

 شده را یچی بوقچه پيزنا.  پر مخلفات را دوست ندارميغذاها.. رمان خوندن و رمان نوشتن را دوست دارم. دارم
 !!گهی دنیهم . را دوست ندارم و اوممممممیرتی زورگو و غيمردها. دوست ندارم

 شانزده سال داشت؟؟.  زدمي را گفته بود لبخنددمی که پرسییزهای که فقط چقشی جواب دقنی ابه
 . باشد ، پس هنوز بچه استی دانشگاهشی پکردمی خاطر قد بلندش فکر مبه
 ؟؟یسینوی رمان نوشتن؟ رمان میگفت:  ـ

حس . یدونیم. مهی زندگي همه یعنی.. عاشق رمان نوشتنم. آره:  خاص گفتیجانی لحنش عوض شد و با هناگهان
 ي های زندگنیواقعا ا.  منی باشه ولاالتی فقط خدیشا. ی کنی زندگي که دوست داريکه هرطور. هی خوبیلیخ
 ! را دوست دارمیالیخ



 

@donyayroman 58 

 !!یاالتی خي ساله 16ي دختر بچه کی
 . در وارد شومنی شدن با او از ایمیصم ي برادیبا.  استیسی اش رمان نوی تمام زندگپس

 ! به تونیآفر.  ها دارمسندهی به نویارادت خاص. ی وقتشو ندارم ولیعنی ، خونمیچه خوب ، من رمان نم:  ـ
 !ممنون:  ـ

 .ادی خوشت می چند سالته و از چ؟ی بودم که او بپرسد تو چمنتظر
 22من : میگویپس خودم م.  که بپرسدکشدی خجالت مدی شاایحواس پرت است .  نداشتدنی پرسالی انگار او خاما

 برخالف تو از ی را دوست دارم ولي هنريمنم کارها.  و ترم سوم دانشگاهموترهیرشته ام نرم افزار کامپ. سالمه
 . سر کننددر هم دوست دارم که خانوما چایلی ، خچی که هادی ها بدم نميچادر

  کجاش خوبه آخه؟؟نیا. اَه:  ـ
 .میدی مورد به تفاهم رسنی در اروزیما که د.  خوبهیلی خانوم خيچادر برا. یکنی درك نميتو بچه ا:  ـ
 . ادمهی. آره:  ـ
 !!! امیرتی غـــــدای بگم که متاسفانه من شدنمیو اما ا:  ـ
 !  برو و اونجا نرونجای بپوش و اونو نپوش ؛ انوی بدن اریکه همش گ.  باشهی افراطدی نبای خوبه ولرتیخوب غ:  ـ
 ! و اونو نپوشنوبپوشیا.  برو و اونجا نرونجای که ادمی مریگ. می افراطي هایرتیاتفاقا منم از همون غ:  ـ

 !!ای شدمونیفکر کنم پش: گفتم.  شدساکت
 .کردمیفقط فکر م. فقط.. نه. نه. نه:  گفتعیسر

 ؟؟یبه چ:  ـ
 !گهی دمی باهم سازگار بشدی بایعنی. یعنی!! گهی دمین را درك کگهی همددیبا.  فقطستمی نمونیمن پش:  ـ

 !!می و بسازمی بسوزدیبا.  کهمی نداريچاره ا. آب که از سرمون گذشت و دلمون رفت. گهیبله د:  گفتمباخنده
 !می و بسازمی بسوزدیبا.. خوب آره:  و گفتدی خنداوهم

 
 ...ندهی آي تمام سوختن هاي به پازنمی مدیی امروز مهر تاو

 !کنمی ساختن با تو تالش مي جان برايمن تا پا...  بسوزانیتوانی که تا مکنمی مقبول
******** 

 .  پارك کردماطی را در حموتور
 . کردم و وارد خانه شدمی بلند را طي پله های خستگبا

 . در سالن نبوديگریکس د. خواندی مبل نشسته و کتاب مي روفاطمه
 . دادمسالم

 . گذاشت و به سمتم آمدنیکتاب را زم.  متوجه من شدفاطمه
 !!ي شدی آفتابنورایباالخره ا!!! چه عجب:  ـ
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 !! شلوغ بودیلی مدت خنیشرمنده باور کن سرم ا:  ـ
 !اوهوم:  ـ
  کجان؟هیبق:  ـ
 .بابا سرکاره. می انگار چند صد نفرهی بقیگی مینیهمچ:  ـ
 .هنوز به نبودن فرهاد عادت نکردم: خندمیم
 .بهی عجیلیآره واقعا خ:  ـ

 ؟ياری دپش واسم مي چاکیدستت طال :  مبل نشستم و گفتميرو
 .باشه:  ـ
 . به آشپزخانه رفتيگری بدون حرف دو

پرده .  قرمز و رنگ و رو رفتهيفرش ها. یمی قدي های کوچک ، با پشتیسالن.  را دور تا دور خانه چرخاندمنگاهم
 . بسته شده بودی که با دستمالي توري
 . آمدن فاطمه نگاهم را از خانه گرفتمبا
 .یمرس:  ـ
 !!خواهش:  ـ

 .  کاناپه نشست و فنجان خود را برداشتي روکنارم
 چه خبرا؟؟:  و گفتمدمی را نوشي از چاي اجرعه
 !شهیمثل هم. یچیه:  باال انداخت و گفتي اشانه

 ؟ی چیعنی شهی مثل همنیا:  ـ
 !!ی خبرداشته باشمونی زندگي هایشگی که از همیستی ننجایتو ا.. فته بود رادمی دیاوه ببخش:  ـ
 ؟يندازی مکهی تيمثال دار:  ـ
 .  نگفتيزیچ
 آره؟؟:  ـ
 ! رضاای دادریتوهم گ:  ـ

 . دیاوهم خند. دمیخند
 .دمی را نوشمی از چاگری دیکم
 !امروز هاتف اومده بود:  ـ

 !!! سرفه افتادمبه
 . رفع شدمی مشت نثار پشتم کرد تا سرفه هاچند

  خوب؟؟:  ـ
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 ماه فرهاد پولو جور نکنه چکش برگشت نی اگه آخر اگهیم. گهیم.  کرددادی داد و بکمی:  باال انداخت و گفتي اشانه
 .خورهیم

 . دمی کشي کالفه اپوف
 چقدر از قرض فرهاد مونده؟:  مبل دادم و گفتمی ام را به پشتهیتک
 .ونیلی م10م فکر کن:  ـ

 !!ــــــونیلی ، ده مندینشی لبانم مي رويپوزخند
 ... است اما مایبیپول تو ج... وشی مثل داری کسيبرا

 !! به تو فرهادلعنت
 پول را از کجا نی انکهی فکر اکرد؟ی را نمي روزنی پانزده را نزول کرده بود ، فکر چنیی فرهاد با چه رودانمینم
 کرد؟؟ی را نماوردیب

 !!کشدی مری تمی هاقهیشق
 !!ی زندگنیلعنت به ا..  خرد استاعصابم

 !رضا: کندی ممی که فاطمه صدارومی و بسمت در مشومی مبلند
 .کنمی و پرسشگر نگاهش مگردمی برمبسمتش

 !!شهیدرست م. خودتو ناراحت نکن: دیگوی و مزندی می کامال مصنوعلبخند
 شه؟؟ی درست مي بدونم چطورشهیم!! شهیدرست م.. هه: میگوی و مزنمی ميپوزخند

 .کنهیخودش کمکمون م. خدا بزرگه:  ـ
 !  سرمون نازل کنهي روونیلی م15 از آسمون خوادیالبد خدا م. اوه:  ـ
 . کنمی منتظر جوابش باشم خانه را ترك منکهی بدون او

 . دی آی پشت سرم مفاطمه
بابا هم . يموندی مکمی. يریچه زود م: شنومیم فاطمه را ي صدازنمی کفش آل استارم را گره مي که بندهای حالدر

 . بعد بروشیبب. ادیاالن ها م
 ! برمدیحوصله ندارم با:  ـ

 .می آی منیی ها را پاپله
 .شومی و خارج ممیگوی بلند خداحافظ مي صدابا

: سمینوی به صغرا میامیپ. کشمی مرونی را بمی موبالی و گوشگذارمی محله را پشت سر مکی و بارلی طوي هاکوچه
 !چخبرا؟

 . خود را آرام کنمتوانستمی مکاش
 !  بخشدامی را التمی تمام دردهاتوانستی مي هواخورنی همکاش

 . فروختی مگاری چمپاته زده بود سنی زمي روي حس کردم ، مردگاری سيبو
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 ! باشدمی دردهاي بخش خوب براامی التکی بتواند گاری سدیشا
 . برداشتمدیکشی مگاری که سي و مردنی زمي پهن شده روي به سمت سفره یقدم
 . شدممانیپش.. اما
 که ی ، رسولدهدی گند مي خدا بوي شهی شده است و دهانش هماهی سدشی سفي که دندان های رسوليادآوری با

 دهی پر از التماس مرد را نادکنمنگاهی و راهم را کج مشومی به باد داد ، منصرف مگارهای سنیدودمانش را با هم
 .رمیگیم
 !)؟ي از ما کرديادیچه عجب . یسالمت: ( کنمی را باز مدهی تازه رسامیپ

 )یدونی شلوغ بود خودت که میلی مدت خنیشرمنده سرم ا( 
 )نمت؟ی ببی ک؟یاالن خوب. دونمی مزمیآره عز( 
 )ازت دلخورم:( سمینوی و مزنمی ميشخندین

 )چرا؟( 
 .) بمونهادتی انقدر مهم باشم که کردمیفکر م( 
 )و؟یچ( 

 ) رضا؟شدهیچ( رودی مبرهی دوباره ویگوش. دهمی و به قدم زدن ادامه مسمینوی نمیجواب
 ) برهادتیانتظار نداشتم تولدمو ( 

 .الو: دهمی درنگ جوابش را می و من بعد از کمخوردی زنگ میگوش
 . رضادونستمیبخدا نم... سالم عشقم:  ـ
 .ستیمهم ن: خندمیم
 .کنمیبخدا جبران م. گهیحاال اخم نکن د:  ـ
 ؟يمثال چطور:  ـ
 .ي که بخوايهرجور:  ـ
 .رمیگی در نظر می فراموشنی واسه ایهی چه تنبنمیبذار فکر کنم بب. امممم:  ـ
 که داد مشخص شد تولد ی سوتنیو با ا. من هرگز از سالروز تولدم با او حرف نزده بودم...  به حافظه اشخندمیم

 . ندارد با من راجع به چه ها حرف زدهادی که بدهی نفر را شننیچند
 .دی سفياز اون طالها.  دوست دارمیلیمن ساعت خ:  ـ
 !طال؟:  ـ
 .ي دارهیتو که بچه ما. آره:  ـ
 !؟یپس آشت: خنددیم
 . دارهیبستگ:  ـ
 ؟یبه چ:  ـ
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 . چقدر تولدم قراره بهم خوش بگذرهنمی ببنکهیبه ا:  ـ
  کدوم روزه؟قای دقستی نادمیفقط رضا؟ من . شهی تولد عمرت منیبهتر. یپس آشت: خنددیم
 .گهیسه روز د: زنمی ميشخندین
 برسد ونیلی مکی به دی صغرا شای به هفتصد هزار در حساب دارم ، با پول ساعت اهدائکی نزديزی چکنمی فکر مو

 .ونیلی دو مکی نزديزی کند چی ولخرجی و صغرا حساباورمیو اگر شانس ب
 خواهر و پدرم ي برای دست بردارد و مزاحمتی فرهاد هاتف مدتي از قرض بلند باالونیلی ممکن است با دومیعنی
  نکند؟جادیا

 .شوندی مدی که از خانواده شان ناامیوقت. کنندی مری گیطی شرانی در چنی به حال دخترها که وقتخوش
 فالکت بارشان نجات ی است که آن ها را از زندگدشانی به همان  شاهزاده ثروتمند سوار بر اسب سفدشانیام

 .بدهد
 !!  ببندميزی دل به چه چی زندگنی از ایی رهاي برادی من بادانمینم

 . کنمی کار قطع مي و من به بهانه زندی حرف می کمصغرا
 بر سر کرده ی کراواتي تازه مد شده يدو دختر که از آن مقنعه ها. کندی دو دختر توجهم را جلب مي قهقهه يصدا

 . بودند
 .کردی مقنعه ها به سر منی افتادم که از همیرستانی دبي دخترك اخموادی
 .  شده اش وجود داشتزی و تمکی باري ابروهاانی مشهی که اخم همیهمان 

 سال سن داشته 16 که فقط کردمیفکر نم.  باشدی دختر خون گرمنی چنکردمی لبخند زدم ، اصال فکر نمناخودآگاه
 .باشد

 . باشدی گنداخالق از خود راضي از دخترهایکی کردمیفکر م. کردی جذبم مشهی هم داشت کهی ابهت خاصکجوری
 !! متفاوت بودکردمی که فکر ميزی با چیلـــــــیخ..  اواما

 .رمیگی آورم و شماره اش را می مرونی ببمی را از جیگوش
 .خواندی عاشقانه اش در گوشم مشوازی آن آهنگ پبازهم

 .دهمی با دقت گوش منباریا
  بادي منو داده به دستاچشــــات

  بخــــوادی عشقتو از کدلم
 ــــادی راه نمی تو با دلم به سادگدل
  دل من درو رو همه بستنیبب
  به جز تو نشستیتو دلم ک 

 ! هوسیگی می عاشقتم تو به عاشقآخه
 !الو:  ـ
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 .. سالم:  ـ
 . آورده بودنیی را به شدت پاشیصدا

 بد موقع مزاحم شدم؟:  ـ
 !نه. نه:  ـ
 .یزنی آروم حرف ميآخه دار:  ـ
 . صدامو بشنونترسمیم.  اتاقميتو:  ـ
 . قطع کنمشهیاگه برات دردسر م:  ـ
 .نه.. نه:  ـ
  چخبرا؟؟؟يچطور. خوب:  ـ
 . خوبم. یچیه:  ـ
 .آهان:  ـ

 ! سکوت نداشتنی شکستن اي براياوهم انگار قصد.  شدسکوت
  بگم؟يزی چکی:  قدم شدمشی خودم پپس

 .بگو:  ـ
 .ی باشی آدمنی همچکردمی فکر نمچوقتیه:  ـ
  مثال؟؟يچطور:  ـ
 .ی باشی گند اخالق از خود راضي اون دخترایکی کردمیفکر م. انقدر خوش اخالق و مهربون:  ـ

 ؟ي فکرو کردنیچرا ا:  و گفتدی بلند خنديباصدا. دیخند
 !!کردی که آدم کپ ميکردی اخم منیهمچ:  ـ

 .دی خنددوباره
 .ی باشينجوری اکردمیراستش منم فکر نم:  ـ

  مثال؟؟يچطور:  خودش ، باهمان لحن خاص خودش گفتممثل
 . بلند و از ته دل بخنددنطوری اتوانستی حرف کوچک ، مکیخوش به حالش که با . دی بلند خندي با صدابازهم

 !!ی پسر خودسر و خوشگذرون باشکی کردمی فکر می ولایناراحت نش:  ـ
 ستم؟؟ی که نیدونیاز کجا م:  دهمی باال ممی ابرويتا کی
 !!ي نبودينطوری که اياگه خودسر بود. ی هم هستیرتیتازه غ.  چادر سر کنمیتو ازم خواست.. یستیخوب ن:  ـ

 .  لبانم نقش بستي پوزخند بود روهی شبشتری که بيلبخند
 !! کودکانه اشهی توجنی زدم به اپوزخند

 ؟یکنی راجبم مياالن چه فکر.  حسابنیپس با ا:  ـ
 ؟؟ی چیعنی:  ـ
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 چرا او انقــــدر بچه است؟.  خنده ام گرفتبازهم
 م؟؟ی به نظر تو من چطور آدمیعنی:  ـ
 . دهی تورو جوون تر و کم تجربه تر نشون منای و ادنتی طرز لباس پوشیول.ی آدم خوب هستکی. خوب تو:  ـ
  بزرگم؟؟؟یلی من خیعنی:  ـ
 .يایخودسر و خوشگذرون به نظر م. کمی.. تو مثال. تو.. ستی ننینه منظورم ا .نه:  ـ

 م؟؟ی من انقدر آدم ناخلفیعنیاوه :  گفتمطنتیباش
 .يای به نظر مينجوریفقط ا. فقط.. نه. نه:  ـ
 .آهــــان:  ـ
 . نداشتمي باور کن من منظور؟؟يناراحت شد:  ـ

 .بردمی دستپاچه شدن بچه گانه اش لذت منطوری چرا از ادانمی شده بود و نمدستپاچه
 ام؟ی بقول تو خودسر و خوش گذرون به نظر مایچرا من ناخلف .  سوالکی یول. نه ناراحت نشدم:  ـ
 .. يدیموهاتو باال م.. یپوشی مشرتیت.. یکنیکفش اسپرت پات م. یپوشی تنگ منیتو ج. خوب تو:  ـ
 شگذرونه؟ لباس بپوشه خودسر و خوينطوری ای هرکیعنی:  ـ
 .. نداشتم فقطيمن منظور بد.. که خوب..  کهنهی منظور من انیبب.. نه:  ـ

 . که گفته است را درست کنديزی داشت چی بود و سعدهیترس.  بغض داشتشیصدا
 !!من ناراحت نشدم سوزان:  و گفتمدمیخند.  دهمانی پاي بازنی تا به ادمیخند

 . شدساکت
 .می حرف بزنگهی دزی چکی از ایب: گفتم

خانه شان دو طبقه بود و .  داشتمتی قونیلی و چند می سکی نزديزی پدرش چنیماش.  موافقت کردی خوشحالبا
 ! نبودي بدسی از قرض فرهاد کی جور کردن کميبرا.  مارك بودندشهی همشیلباس ها

 ه؟یتولدت ک:  فکر کردم و گفتمیکم
 .ادی هفدهش به حساب می اومدما ولای شب شانزدهم به دنمیالبته ساعت دوازده و ن. يهفده د.. تولدمن:  ـ

 بارهمی. میریگی می خونه خانوادگي شونزدهش توباری. من هرسال دوتا تولد دارم:  کرد و ادامه دادي خنده اتک
 ! میریگی مامان بزرگم ميهفدهمش تو خونه 

 ي انهی پول از ذهنم دور شد و کينقشه ! توانستمینم. شدی اش بخندم اما نمي او به شادي داشتم همپادوست
 . به دلم نشستبیعج
دوتا دوتا . هه..  اوي نگرفته بودند و براي تولدچی و دو سال سن داشتم هستی مثل من ، تا االن که بی کسيبرا

 .گرفتندیتولد م
 . ستی امثال ما ني تولد که براگفتی ممامان

 . هم که شده شمع تولد فوت کنمکباری ي بود ، آرزوداشتم براهی پسرهمساتولد
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 . نشسته بودم و  قبل از او من شمع ها را فوت کردمنی کنار حامد حسمن
 !! پدر سوختهاری درني بازدی بددیند:  گرفت و گفتمی از بازویشگونی ، مامان نهی گرری سوسول زد زنی حسحامد

 . رفتار کنمی منطقخواستمیم. نبودم سوسول نی نکردم ،من که مثل حامد حسهی دردم آمد اما گرشگونشی ناز
 . مردانه با او حرف بزنمخواستمیم 

 . ومدهیمامان باحرص گفت تولد به ماها ن. خواهمی من تولد مگفتم
 ؟ی چیعنی:  گفتممتعجب

 !تولد واسه ماها ممنوعه:  ـ
 ! منِ هشت سالهي برای منطقحی توضکی شد نیا
 !کنمی ميروی قانون پنیاز ا.  هنوزم که هنوز استو

 .ردیگی می تولد آنچنانوشی داري توله هاي برامامان
بازهم خواهر و برادرم ... یهرچه باشد خواهر و برادرم هستند هرچند ناتن.. دوستشان دارم..  تولهمی بگودی آی نمدلم

 !ودند بوشی داري کارگر ساده و آرتا و تارا بچه هاکیپسر ...  بودمی بود که پسر علنیتنها گناه من ا! هستند
 نوع کی و پدر آن ها هرروز کندی سال تن مي رنگ و رو رفته را تمام روزهاي شلوار پارچه اکی پدرمن چون

 !پوشدیمتفاوت کت و شلوار م
 ! ام را نجات بدهدی تني فالکت بار پدرم و خواهر برادر های زندگتواندی از آنها میکی متی که قیی و شلوارهاکت

 قطع شد؟! الو؟:  ـ
اصال .  واسم تولد نگرفتندچوقتی هی ولدمی سن رسنی سوزان؟ به اهی چیدونیم: میگوی و مکنمی ام را مرور منقشه

 !!هی تولد چدونمینم
  برات تولد نگرفتند؟چوقتی هیعنی:  سکوت گفتی پس از لختسوزان

 .نه:  ـ
 واسم کنمی و مجبورشون مرمای در ميخودم پررو باز. رنیگیمنم اگه تالش نکنم که واسم تولد نم. الی خیب:  ـ

 .رنیتولد بگ
 .دی خندو

 . را بشنومشی حرفهاي ادامه خواستمیم.  بودمساکت
 !!رمیگیخودم امسال واست تفلد م. ناناحت نشو عقشم:  ـ
 !! آمدی نمشناختمی که میی لحن کودکانه و کلمات برعکس شده اصال به اونیا. دمی بلند خندي صدابا
 ! بوددی بعیی حرف هانی آن سوزان اخمو چناز
 !شهی سوزان اصال باورم نميوا:  ـ
 شه؟ی باورت نمویچ:  ـ
 !!زنمیکه دارم با خودِ تو حرف م:  ـ
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  ال؟؟یچ. وا:  باهمان لحن لوسش گفتدوباره
 !! باشدی آدمنی که چنکردمی فکرش راهم نمیحت. دمی بلند خندي باصدادوباره

 !!رضا؟؟:  ـ
 جانم؟:  ـ

 . لبانش نقش بسته را از پشت تلفن هم حس کنمي که رویقی لبخند عممتوانستیم.  شدساکت
 !یممنون که هست. گمیم:  ـ

 !!!! خانـــــــومکنمی مشیخواو:  را مانند او لوس کردم و گفتملحنم
 . خنده زدری بلند زي او بود که با صدانباریا
 دخترك نی گرفته بود ، اای  دني که دلم از همه ی وقتی شبنی من بودم که در دل گفتم چه خوب که در چننباریا

. کنمی فکر مي اخاذي آخر براي نهی سوزان بعنوان گزي روکنمی و فکر مکنمینقشه ام را مرور م!  هستیرستانیدب
 او نهی گزنی بهتردیشا...  را هم دارمشیعکس ها.ود بیرتی برادرش غکنمی و فکر مکنمیخاطراتم با کوثر را مرور م

 به او دی جدي لباس هانمی کرده بود که ببلیمی امی که با تاپ دامن گرفته بود و مخصوص برای ان عکسبا. باشد
 . نهای دی آیم

 نیا. کنمی مي گذارمتی و قکنمی بود را در ذهنم تجسم مختهی به دست راستش آوشهی که همیی طالدستبند
 ! بودنهی گزنیبهتر

 .مانمی و منتظر پاسخش مرمیگی اش را مشماره
 
 

  ششمفصل
 

 . باشدنی همدی شایزندگ
 .  ساده و کوچکبی فرکی
 .  اوي را جز براای که تو دنيزیآن هم از دست عز 
 !یخواهی جز با او نمو

 !! باشدنی همی زندگگمانم
 

 ، من کندی هم شک نمی ، کسنمشی ببرومی که فقط مشودی نميزیچ. ابمی تا آرامشم را بازکشمی میقی عمنفس
 !نیهم.  کنند ی کشروسی نت تا فلشم را وی کافرومیم
 . گذشتميری رد شدم ، از مقابل سوپر مارکت دلابانی خاز
 ..اگر.  نت رفته استی دخترش به کافدهی که ددیاگر بگو.  با بابا دوست استيریدل
  د؟ی بگودیچرا با! دیگوینم. نه.. نه
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  دارد؟ی به او چه ربطاصال
 .گذارمی شمس را هم پشت سر می معامالتبنگاه

 !!!کشدیمن را م..  نت گذاشته امی که ، بابا بفهمد من پا به کافستی دوست پسر داشتن نموضوع
 . نت خط قرمز برسمی مانده ام تا به کافگری قدم دکی

 .کنمی به سر و وضعم می بنگاه نگاهفلکسی ري شهی شدر
 !! چادرنی بر العنت
 . شومی نت می و وارد کاففرستمی می صلواترلبیز. کنمی را مرتب مچادر

 . است و هنوز متوجه من نشده استنیی پاسرش
 .سالم: میگوی لرزشش را پنهان کنم مکنمی می که سعیی صدابا

 !يخوش اومد.  دل منزیسلــــــام عز: شودی و بلند مزندی میقی لبخند عمدنمیبا د. کندی را بلند مسرش
 ! چرا موذبمدانمی اما من ، نمکندی برخورد میمی صمشهی مثل هماو

 . را در هم قفل کرده ام تا متوجه لرزش آشکارشان نشودمی انداخته ام و دست هانیی را پاسرم
 ! باش دخترلکسیر: دیگوی مباخنده
  دختر؟؟يدی مگه روح د؟؟یکنی مينجوریچرا ا: دیگوی و مخنددیدوباره م. میگوی نميزی و چزنمی ميلبخند

 .فقط.. فقط. نه:  ـ
 . همه ترس و اضطراب چگونه در وجودم رخنه کردنی ادانمینم.  بند آمده بودزبانم

 .نیبش.  خوبیلیخ:  ـ
 .راحتم.. نه:  ـ

 . خنددی مبازهم
 !ادایچادر بهت م:  ـ
 !!خورهیحالم ازش بهم م. اَه:  ـ
 !یپس خودت. خوب خدا رو شکر:  ـ

 !زدمی باهاش حرف مشبی که دیستی نیفکر کردم اصال اون:  و پرسشگر نگاهش کردم که باخنده گفتمتعجب
 . زدمی کمرنگلبخند

 !دندیلرزی آرام شده بودم اما دستانم هنوز میفقط کم. یکم
 !گهیخوب برم د:  گفتمعی شد و من سرسکوت
 !کجا؟ زوده که هنوز:  نگاهم کرد و گفتمتعجب

 . برمدیبا. گهینه د:  ـ
 .یباشه هرطور راحت:  و گفتدیخند

 .پس خداحافظ:  ـ
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 .  منتظر جوابش باشم از مغازه خارج شدمنکهی قبل از او
 !!!!! زدمگند

 ! قرار عاشقانه مانی هم از اولنیا
 .  حس کردمبمی را در جی گوشلرزش
 !مهسا

 !! نبودي که در مغازه داشتم خبری از آن استرسگرید
 !الو: ا برقرار کردم و جواب دادم تماس رلکسی ریلی خپس

 .کیسالم عل:  گفتباخنده
 . دمیخند

 د؟یلرزی منجای که دست و پات ای باشی همون دختر خجالتيخندی که میی توشهی باورش میک:  خنده گفتبا
 ! دمی من بازهم خندو
. نجای اادیقراره خانوم ب. ی را عوض کردم که چنجای اونی کردم ، کل دکوراسزیاز صبح مغازه را تم. ي بدیلیخ:  ـ

 !!ياصال نگاه نکرد
 .دمی خندبازهم

  ام انقدر وحشتناك بود؟؟افهیق. انصافا راستشو بگو:  ـ
 !دیببخش. من فقط. من. نه:  و گفتمدمی بازهم خندمن

  ببخشم؟؟ویچ:  ـ
 !دمی ترسیلی لحظه خکی بخدا یول. رفتارم بد بود.. خوب من:  ـ
 !!از من؟؟:  ـ
 .ذارمی پسر قرار مکی بارمه که با نیاول. ی ولاینخند. دونمینم. نه فقط:  ـ
 .  بلند قهقهه زدي صدابا

 .  خودم هم خنده ام گرفته بودیحت
 ! افتضاح بودیلی رفتارم خواقعا

 !دیببخش:  گفتمگری ديبار
 !ای باشی خجالتينجوری ادی نباگهی دی ولدمیبخش. باشه :  ـ
 !!کنمی ممویسع:  ـ
 !کنمیمنم کمکت م : ـ

 . دیخند. دمیخند
 ! خـــــــــوب که او هستچه

**** 
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 خزئبالت را نی ایکدوم احمق!  و فالنرنیاسمش سجاده و فق!!  اطالعات غلطتنیمرده شورت را ببرن با ا:  ـ
  داده بود؟؟لتیتحو

اسمش را هم که اون روز داداشم با دوستاش جلو در خونه .  آمارش را در آوردهگفتی موایواال اون موقع ها ش:  ـ
 !!حدس زدم که  اسم اون باشه.. دمی که گفت خداحافظ سجاد شنیوقت.  بودنمیبودند ا

 !اسمش رضاست. محض اطالعت همش غلط بوده:  ـ
 ! خندهری زد زیپق..  اسم رضادنی شنبا
 بازهم رضا؟:  ـ
 ! رضا ها رو سوا کرده و گذاشته سر راه مني کنم خدا همه  فکرگمیم. آره:  ـ
 .میدی باهم خندو
 خوب بعدش؟:  ـ
 !!گهی دنیخوب هم.. اوممممم.. دانشجوئه..  نرم افزاریمهندس..  و دو سالشهستیب.اسمش رضاست. آهان:  ـ
 خونشون کجاست؟:  ـ
 !دمینپرس. دونمیخونشون؟ نم:  ـ
 . وا؟يدینپرس:  ـ
 !وقت نشد:   ـ
 د؟ی سوال ساده را بپرسنی وقت نشد انیگفتی مایمگه چ..  کلکيا:  ـ
 !!!!گمشـــــــــو:  ـ

 وقت نشد انگار یگی منیهمچ.. نیکاریدوتا آدم عالف و ب!!! گهی دگمیخوب راست م:  زد و گفتي قهقهه امیمر
 !دهی نرساتی فرعنیوقت به ا!!  باهمدیکنی پروژه مهم کار مکی يکه رو

 !!گهی رفت دادمیخوب :  ـ
 .دفعه بعد حتما ازش بپرس:  ـ
 !پرسمیباشم م:  ـ
 ن؟؟یدی رو دگهی چخبرها؟؟ همدگهیخوب د:  ـ
 .رفتم مغازش. آره:  ـ
 خـــــــــوب؟؟؟:  ـ

 !!!زدی بود که نفس نفس مدهیانقدر خند.  گفتممی مري برااتی حاالتم را با جزئتمام
 !!!شدمی مالتی خیکال ب..  پسره بودماي من جایعنی:  ـ
 !! پس زر نزنیستیفعال که تو جاش ن:  ـ
 ه؟ی چشیلی اون فامیراست. یبازکن اون اخم هارو خانم قاسم!!!  کردم باویشوخ. خورهیچه هم بهش برم. اوه:  ـ
 !!!دمینپرس.. دونمی نمش؟یلیفام:  ـ
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 . بازهم قهقهه زدمیمر
 !!ی هستی کگهی بابا تو د؟؟؟يدی هم نپرسشیلی فامیعنی:  ـ

****** 
 .کنمی مرز ممنوعه را رد منی و اگذارمی است که پادر مغازه اش مي بارنیدوم

 . استروزی حالم بهتر از دامروز
 !! هستمروزی بهتر از دی کمحداقل

 .گذارنمی با دقت مغازه را از نظر منباریا
 واری دي مختلف روي ها با جلدهاي دیو انواع س.  قرمزيواری با کاغذ دیکی کوچيواریچهار د!!  داردی خوبدکور

  شده بودوختهیآو
 .بنددی لبانم نقش مي روقی عمي دخترانه ، لبخندي مجموعه کارتون هادنی دبا
 .امی مامانم نذاشت بی را ازت بخرم ولنی اخواستمیم.. بچه که بودم:  ـ

 چرا؟:  پرسدی و مزندی منهی به سدست
 !!ستی دخترها ني اونجا جاگفتیم.. خوب.. آخه.. آخه:  ـ
 .آهان:  ـ
 . آوردميزی چکیبرات .. یراست:  ـ

 .گذارمی مزی مي آورده و مقابلش رورونی بفمی رنگ را از کي قهوه اي جعبه
 . افتادنی زمي کوچک خورد و روکری به اسپدستم

 . خجالت نگاهش کردمبا
 ! سرتيفدا.  ندارهبیع:  زد و گفت يلبخند
 .فتدی و مکندی برخورد مزی مي روکادیچادر به ان  ي که گوشه کشمی را عقب مدستم

 . نگاه کردن به او را ندارميرو
 !!دی ببخشيوا: میگوی اندازم و می منیی را پاسرم
 يبریدستتو م. کنمی خودم جمعش مالی خیب: دیگوی جمع کنم که منی زمي هارا از روشهی تا خرده ششومی مخم

 !سوزان ولش کن
 !!هی چادر لعنتنی اریهمش تقص. دی ببخشیلیخ: میگوی و باخجالت مشومی مبلند

 !!یکنیکم کم عادت م...  ندارهبیع: دیگوی و مخنددیم
 . بخرم براتدی قاب باکی:  ـ
 !! سرتيفدا. نه بابا:  ـ

 .زندی به جعبه میدست
 ! به به: دیگوی و مدهدی را باال مشی ابروي تاکی
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 .خودم درستش کردم:  ـ
 واقعا؟؟:  ـ
 .آره:  ـ
 !! قشنگهیلیخ!! چه هنرمند. واو:  ـ

 . کندی جعبه را باز مدر
 .زندی کوچک سگ لبخند مي مجسمه دنی دبا
 قشنگه؟: میگویم
 .دستت درد نکنه! آره گلم قشنگه:  ـ
 !کنمیخواهش م:  ـ

 !گهی درمیخوب من م: میگوی و مکنمی را مرتب مچادرم
 .زمیبسالمت عز. باشه برو:   ـ
 .حافظخدا: میگوی و مخندمیم
 ! لحظه صبرکنکی:  ـ

 .کنمی و پرسشگر نگاهش مگردمی سمتش برمبه
 . ببرنمیا: دیگوی و مردیگی دخترانه را بسمتم مي کارتون هامجموعه

 !خوامی نمگهید... یممنون ول: میگوی و مخندمیم
 !گهیتعارف نکن د:  ـ
 . بوددهی خرمی مثل آن را همان موقع برایکی نمونه از همان مجموعه را در خانه داشتم ، که بابا کی نکهی ابا

 . را از او گرفتمي دی دستم را به سمتش دراز کردم و آن ساما
 . که او به من داده باشديزیچ..  از او داشته باشميزی داشتم چدوست

 . از ده بار نگاه کرده بودمشی که تک تک آن کارتون ها را بستی نمهم
 . را به من دادهی هدنیاول.. عشقم.. دادی را رضا مي دی سنیا

 !کنمی قبولش ملی با کمال مپس
 .شومی گفتن از مغازه خارج می و بعد از خداحافظگذارمی مفی را در کي دیس

 .کوبدی ام منهی هنوزهم محکم به سقلبم
 . استی چه حسدانمینم

  ؟ترس
 اضطراب؟

 ..دی شاای
 !! عشقدیشا
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  است؟؟نی اندیگوی عشق که میعنی
 !ی را فراموش کني گفتن آماده کرده بودي که براییزهای تمام چیستی مقابلش بای وقتنکهیا

 !!ی که نگاهش کنی و بعد خجالت بکشی نگاهش کنی بخواهکه
 ؟ی آنجا بمانشتری ها و هم دلت بخواهد که بهی از گذر ثاني هم مضطرب شوکه
 ! استی چه حسدانمینم.. دانمینم

 !!!کنمی قضاوت نمزود
 . باشمی در دوروز عاشق نشده است که من دومی احدالناسچیه

 !!عادت کرده ام.. احساس دو روزهنی به اـــــــــــــبیعج...  مناما
****** 

 ...) اونجاامی سرهم مکی..  خونه مامان بزرگمرمیم(
 .شومی منصرف مامی وسط راه از ارسال پاما

 !! شودزیسورپرا..  نداندبگذار
 . کنمی سر مرتب ميازه ام را رو رنگ تي قهوه اشال
 .کنمی را سر مچادر

 !!!گری ها را دوست دارد دياما رضا چادر..  ندارمدوستش
 !!! مسخره امدی من و عقاالی خیب

 !!خواهمی که من چه مستیمهم ن..  که رضا دوست داشته باشدیوقت
 .شومی بلند از خانه خارج می خداحافظکی و بعد از گفتن کنمی را به پا ممی هاکفش

 ... که منکردی فکرش را می کسچه
  آن مرد قد بلند شوم؟ي وابسته نگونهی ايروز

 لب سالم ری تکان دادم و زشی براي ، سرگذراندی را از نظر ممی خانم که سرتا پاي فضولمان زرهی همسادنی دبا
 .کردم
 . شکل جوابم را داد و رد شدنی به هماوهم

 خود را حی بساط تفری و کماورندی حرف در بشی که فقط منتظر سوژه هستند تا براي عقده اينک ها خاله زنی ااز
 ! تر کنند متنفرمنیریش

 !!!گری دبرندی ما زن ها را مي ها آبرونیهم
 . نخوانده اند و خانه دار شدنددرس

 !! هم عاقبتشنیا
 ! مثل آن ها باشمی کسستمی هم حاضر نرمیبم
 .رمیگی مشی ، راه مغازه خط قرمز را پشومی رد مابانی خاز
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 ی من آماده نبود از گرسنگي مورد عالقه يتا اگر در خانه مامان بزرگ غذا. خرمی مکی ککی از سوپر مارکت اول
 .تلف نشوم

 ... سالم کنم کهخواهمی و مشومی وارد مغازه مبالبخند
 !!!ماسدی در دهانم محرف

 . هم در  مغازه بودگری پسر دکی از رضا ری غبه
 . نبود ، چون کنار رضا نشسته بودي مشترمطمئنا

 .دی اش کنی کشروسی ومی براخواهمی که ممی بگذارم و بگوزی مي فلشم را رودیبا.  رفتار کنملکسی ریلی خدیبا
 ... کار را بکنم امانی ادیبا

 !!! شدمنطوری چرا ادانمینم!!  که خشکم زده استانگار
 .دی بگويزیرا به رضا دوختم تا چ پر التماسم نگاه

 جانم سوزان؟:  و گفتدی پاشمی گرم به رويلبخند
 !! نهيوااا

 !! زدگند
 . از خودمونهاوشیس!! نگران نباش:  زد و گفتيلبخند.  به دوستش کردمي گوشه چشم اشاره ابا

 !!! از خودمان بوداوشیس. خوب
 .گری بود دبهی حال بازهم غرنی ابا
 !! که بودای چه ي همه خجالتم برانی ادانمینم

 خوب چخبرا؟: دی احساس خفه مانند نجات بدهد پرسنی مرا از انکهی ايبرا.  ام شدی متوجه دستپاچگرضا
 ...من...من:  ـ
 !دمی خرنویا:  که دستم بود را نشانش دادم و گفتمیکیک
 !!!بازهم گند زدم..  مني خدايوا

 .دی خندرضا
  سوزان خانم؟دیریگیشما روزه نم. وا:  کند گفتی خوشمزگنکهی اي برادوستش

 ...فقط امروز... فقط. چرا:  ـ
 . گرفته بودملکنت
 کنهی حرف گوش نمیول. ستی معدش خوب نيبرا. رهی که روزه نگخوامیاتفاقا من خودم م:  رضا نجاتم دادبازهم

 !!که
 !!رهیگی می کگهیانصافا حاال د: کندی می بازهم خوشمزگدوستش

 .خنددی بلند مو
 !!گهیخوب من رفتم د: میگویم
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 . برو به سالمتزمیباشه عز:   ـ
 . خونه مادر بزرگمرمیم. من:  ـ
  اتوبوس؟؟ای يری منیواقعا؟؟ با ماش:  ـ
 .رمی مادهیپ.. ینیی کوچه پانیهم.. کهینزد.. نه.. نه:  ـ
 ! خبرم کنيدی رسزمیپس مواظب باش عز:  ـ
 .خداحافظ. گهیرفتم د.. باشه:  ـ
 .خداحافظ:  ـ
 !!! نفس بکشمتوانمی تازه مکنمی ؛ حس مشومی مغازه که خارج ماز

  ا؟؟ی شدم خداينطوری من اچرا
 ! او رايهم آبرو.  خودم را بردمي آبروهم

 !!ستی کگری خل دنی ادیگوی دوستش محتما
 !) در آوردمي بازعی ضایلیخ. دیببخش: (سمینوی آورم و می مرونی بفی را از کیگوش
 .دی آی از چند لحظه پاسخ مپس

 )»شکلک چشمک« رنگ به رنگ شدنتم نیمن عاشق ا..  ندارهبیع( 
 .ندینشی لبم مي خود به خود روقی عميلبخند

 !!! رضاعاشقتم
****** 

 !! شلوغ شده هایلی دخترت خنی ای آبجيوا:  ـ
 ! ، به عمو هم داداشمیگوی می آنها گذراندم ، به هردوشان آبجشی ام را پی سال اول زندگپنج

 ! تر از تابانیمی و صمکتری نزدی خواهر و برادر هستند ، حتمی براواقعا
 !! بودمی کرد و رفت به چه حالی عروسمی مری که آبجی دارم وقتادی بخوب

 . بودممی از اندازه وابسته عمه هاشی بیلیخ
 . هم بعد از ازدواج رفت تهران ، شوهرش اهل تهران بودمی مرعمه
 سه نفره ي آن گردش هاادی محله را به ي و تمام کوچه هامیرفتی مرونی ام بهیمدت ها با عمه رق..  از رفتنشبعد

 !!میزدیمان ، دور م
 !می بودگریکدی ي برای خوبي دوست هاشهی کم مان همی تفاوت سنبخاطر

 !می کم کم با مرور زمان به نبودنش عادت کرداما
 ! شدمشهی نامزد کرد و من تنهاتر از همهی از اوهم عمه رقبعد
 !! واقعا خنده دار بودسی مهدي بچه گانه ي هاطنتیش

 !!بوخور: گفتی و مگذاشتی گل سرش را درون دهان مادرش مداشت
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 ! بودي بامزه اي واقعا بچه سیمهد
 .  سارافنم احساس کردمبی را در جی گوشي برهیو
 . از مهساامی پکی
 !)سوزان(

 !! هستمشی سوزان گفتن هانطوری عاشق امن
 )بله؟( 
 !!) جانمی بگکباریمن تو کف اش موندم ( 
 !!!)جــــــــــــــــانم( سمینوی و مخندمیم
 )؟ی صحبت کنیتونی م؟؟یخوب!! حاال شد. آهان( 
 )زنگمی بصبر خودم منی مکی. االن نه( 
 !)باشه گلم( 
  سوزان؟؟هیک:  ـ

 !!شومی رو به رو مهی و با نگاه مشکوك عمه رقکنمی را بلند مسرم
 !!دوستمه:  ـ

 !! مشکوك استهنوزهم
 ؟؟یکنی نگاه مينطوری چرا اگهیدوستمه د: میگوی و مخندمیم
 کدوم دوستت؟:  ـ
 !!!  جونیوگی ای امروز مشکوك شد؟یشناسی منو ميتو مگه دوستا.. مهسا:  ـ

 !!کنمی مشی صدایوگی نی هميبرا.. چرخدیما در دهان من نما.. ی روقشودی است ، خالصه شده اش مهی رقنامش
 !!! نگوينجوریا: دیگوی و مشودی مي هم کفرشهیهم

 .خندمیم
 .گردندی بر سر بحث خودشان بازمدوباره
 . همچنان ادامه داردلی و فامهی آنها ها از در و همسای خاله زنکي هابحث

 . شرکت کنمیی بحث هانی در چنتوانمی نمکنمی می چرا هرقدر هم سعدانمینم
 !! داردي ادهی چه فاگرانی دی در زندگدنی سرك کشي آن ها براي کنجکاونی ادانمینم

 .کنمی و آسمان را نگاه منمینشی سکو ميرو. رومی ماطی توجهشان را جلب کنم به حنکهی و بدون اشومی مبلند
 !! استي هوا ابررماهیوسط ت..  استبیعج

  قرار است باران ببارد؟؟یعنی
 .کندی ابرها توجهم را جلب ميبای و زبی عجي هاشکل
 !!! هستمیابی شکل نطوری اعاشق
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 .نگرمی و با دقت ابرها را مدهمی می صندلی ام را به پشتهیتک
 !ماندیمثل گل م... یکیآن ..  به شکل الك پشت استیکی
 !! بزرگی انسان با دماغکیالبته ..  تکه اش مثل انسان استنیا
 !!همان که دماغش دومتر جلوتر از خودش بود. فتمی ام میی ناظم دوران راهنماادی

 !!میگفتی مری ما به اون عنکبوت پری بخادشی. هه
 !! عنکبوت بودهی اش واقعا شبچهره
 .رمیگی از آسمان می و عکسکنمی را بلند میگوش

 !فتدی مخوب
 ! را دوست دارمي آسمان ابرنیا.  دارمدوستش

 !! به باران دارمی خاصي عالقه
 .زنمیگفتم که زنگ م... فتمی رضا مادی
 .کنمی به داخل می پنجره نگاهاز

 ! شان هستندی خاله زنکي را شکر آن ها هنوز برسر حرف هاخدا
 .کنمی و تماس را برقرار مرمیگی روندش را مي شماره

 !رمیگی کنم ، اما شماره اش را مدای پنی مخاطبستی نامش را از لتوانمی منکهی ابا
 !!گری است دیبی عجعادت
 !! لذت بخش استمی هم برای روند و دوست داشتني آن شماره زدن

 .خوردی بوق منیاول
 ! بگذاردشوازی که آهنگ پمی باشد بگوادمی
 . دیگوی انگار احساسات طرف مقابل را مییکجورهای...  ها راشوازی دوست دارم اهنگ پیلیخ

 !!کنمی طبق احساساتم اهنگ را انتخاب مشهی که هم خودممن
 .دهدی بوق جواب منی از خوردن دومپس

 جانم؟:  ـ
 .رودی میلی ویلیدلم ق... شی جانم گفتن هانی ااز

 ؟؟یخوف.. سمی عسلومیس: میگوی و مکنمی را کودکانه ملحنم
 !!خووفم.  عجقمیمقس: دیگوی و مخنددیم
 .خندمی بلند مي صدابا
 .دی آیاصال به او نم..  حرف زدننطوریا

 ! حرف زدنش را دوست دارمنطوری من ااما
 چه خبل ها عقشم؟؟:  ـ
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 !!ستی نيخبر.. یسلومت:  ـ
 !!خندمی مبازهم
 ! رضای که تو نباشي از روزامان

 !!حالت خوشه!!  هاگذرهی اونجا خوش منکهیمثل ا:  ـ
 !! ذره شده بودکیدلم واسش . دمی دمویآره بعد دوماه باالخره آبج:  ـ
 !!ت؟؟یآبج:  ـ
 !ی آبجگمیخوب من به عمه هام م.  عمه امیعنی:  ـ
 .اهان:  ـ
 !!رهی گازش بگينجوری همخوادیآدم م!!!  رضا دخترش انقدر بامزه شدهيوا:  ـ
 !!گهی ددهیواقعا؟؟ پس به تو کش:  ـ

 نیع..  هام دارمیعکس از بچگ کی. میگفتی منویاتفاقا االن هم: میگوی و مشومی کالمش نمي طعنه متوجه
 !!سهیمهد

 .خنددی بلند ميباصدا
 ؟يخندی میبه چ: میگوی ممتعجب

 !!يدی تو نفهمیول.  بودگهی دزی چکیمن منظورم .. آخه:  ـ
  بود؟ی مگه منظورت چ؟؟ی چیعنی:  ـ
 !!رهی گازت بگخوادی که آدم میشی ميکجوری ی که توهم گاهنهیمنظورم ا:  ـ

 .دمی کشخجالت
 !! به صورتم را هم حس کردمدهی خون دوی گرمیحت
 !!رهی گازت بگخوادیآدم دلش م.. ي االن که از خجالت سرخ شدنیمثال هم:  ـ

 ؟؟ینیبیتو منو م:  گفتممتعجب
 .  بلند قهقهه زدي صدابا
 . استگرانی دي چرا زبان درازم برادانمینم
 !!شومی کودك احمق کم عقل مکی ، رسمی به او که ماما
 .. امادمی حرفش خجالت کشاز
 . به مزاقم خوش آمدــــبیعج..  چرادانمینم
 ؟؟يدی آسمون را دیراست: شومی قدم مشی عوض کردن بحث پيبرا
 چطور؟:  ـ
 !ادیقراره بارون ب.. هیهوا ابر:  ـ
 !!!وسط تابستون؟؟ عجب:  ـ
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 ؟يتو بارون دوست دار.. آره:  ـ
 !نه. اووممم:  ـ
 چرا؟:  ـ
 !!چون سوزان را دوست دارم:  ـ
 ؟؟ی چیعنی:  ـ
 .خنددیم

  چرا انقدر احمقم؟؟من
 !! به بارون ندارم چون سوزان را دوست دارمي نه کارگمیمنم م.. ي بارون را دوست داریگیتو م:  ـ
 ! کجهمی من دوهزاردایببخش.. یمرس... آهان:  ـ

 !!!شی خنده هانی اي برارودیدلم ضعف م. خنددی مبازهم
 !ي بخندنگونهیتا تو ا... کنمی می خنگشهیهم.. مانمی احمق مشهیمن هم.. باشد

  نه؟ای يبارون را دوست دار.. یحاال بدون شوخ:  ـ
 !!اونم بدون چتر! ی قدم بزنابونی و تو خيری دست عشقتو بگبارهی بارون می وقتدهیجون م.. دوست دارم:  ـ
 .مونمی قطره هم منیتا آخر. اطیتو ح نمیشی مبارهیمن هروقت که بارون م. آره:  ـ
 !! هايخوریاونوقت سرما م:  ـ
 !!ارزشش را داره:  ـ

 . شودی مسکوت
بذار دستاتو .  کم کمشمیدارم عاشق م. بازم بارون زده نم نم:  به خواندنکنمی که شروع مشودی چه مدانمینم

 !زهردمی هردم عززیعز. تودستام
 !واقعا؟؟:  ـ
  واقعا؟یچ:  ـ
 !بذارم دستامو تو دستات؟:  ـ
 !!نـــه: میگوی و مخندمیم
 !!گهی دیچرا خودت گفت:  ـ
 !!من فقط آهنگ خوندم:  ـ
 !!رمی دستتو بگخوامیم.  سوزانی بدون شوخیول:  ـ
 !فکرشو نکن. نه رضا:  ـ
 ؟ي دوستم داریگیچرا؟؟ مگه نم:  ـ
 !!الی خیب. گهینه د:  ـ
 ؟یکشی خجالت م؟؟ی چیعنی.. وا:  ـ
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 !! کهمیستیما محرم ن..  فقطستیبحث خجالت ن. نه:  ـ
 !!میشی محرم مياگه بخوا..  ندارهي کارنکهیخوب ا:  ـ
 !! رضاالی خیب!!!  موندهنمیهم. ـــــــعیه:  ـ
 . بگولتویآخه دل:  ـ
 ! دارمیی اعتقاداکیخوب من واسه خودم :  ـ
 ؟یل کن را بخاطرم ودتی که عقاستمی انقدر واست مهم نیعنی:  ـ
 !!!رضا:  ـ
  سوزان؟؟یکنی مکاری چيدار: پراندی من را از جا می آبجي که قبل از او صدادی بگويزی چخواهدیم
 !!زنمیحرف م. با دوستم.. راستش. خوب.. من:  ـ
 ! هارو نشونت بدمدی لباس جدخوامی مایب.  توایزود ب:  ـ

 ! استدهی را شکر نشنخدا
 !! استدهی رضا را از زبانم نشننام
 .امیباشه االن م:  ـ

 .يفعال با.  برم مهسادیمن با: میگوی و مکنمی مکی را دوباره به گوشم نزدیگوش
 !کنمی منتظر جوابش باشم تماس را قطع منکهی بدون او

 . گذشتریبخ
 !!شدمی بدبخت مدیفهمی ممی مری آبجاگر
 !!کردیق م غرحتیاما من را در پند و نص.. نه..  هادی به بابا بگونکهی انه

 . بدهماطیطرحشان را در ذهن نگه داشتم تا به خ.  بودندبای زیلی تازه اش خي هالباس
 . بدوزندمی تا برادادمی ماطی و به خزدمی ، خودم طرح مدمیخری را از فروشگاه نمی لباس مجلسچگاهیه

 !! که دوست دارمشدی میو هم آن. شدی مبای زهم
 .می در اطراف بزنی چرخمی گرفتمی بود که تصممی هفت و نساعت

 .می سه نفره مان بکني از آن گردش هايادی تا
 )رونی بمی برمیخوایاگه عاقامون اجازه بدن م: ( سمینوی رضا ميبرا

 . دی که مارا دمیرفتی مدی با مامان به خرشی پي دفعه
 ؟؟ی داد که کجا به سالمتامی پبعد

 .دی خرگفتم
 !!یی به من هم بگوشدی بد نمگفت
 رم؟؟ی اجازه بگیعنی گفتم
 !!قای دقگفت
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 .دهمی اول به او اطالع مرومی آن روز به بعد هرجا که ماز
 !دمیخندی ، مگرفتی و از بابا اجازه مزدی زنگ مهی همساي رفتن به خانه ي که مامان برای ، وقتی زمانکی

 .کندی مامان دارد خودش را خرد مکه
 !!ستی خرد شدن ننی که افهممی حاال ماما
 .يری اجازه بگتی از آقایی رفتن به جاي که براستی حس خوبییکجورهای
 .دی آی میامیپ

 )کجا؟( 
 )میزنی اطراف منی همي دورکی( 
 )نه( 
 )؟ی چیعنی( 
 .)ي بردمیاجازه نم( 
 !!) رضاکنمیخواهش م. وا( 
 )گفتم نه( 
 ) آخه؟؟ی چي بابا برايا( 
 )روقتهید( 
 ) هوا هم روشنهنیبب. مهی ن ساعت تازه هفت ور؟؟؟ی دره؟؟؟؟ید( 
 )ی خود دانگهید. يخوایحاال اگه خودت م..  نهگمی ميریگیاگه از من اجازه م.. نه( 

 ؟؟ی چیعنی. شومی میعصب
 دهد؟؟ی نماجازه

  دارد؟؟ی حقچه
 !!گریمن خودم کردم د.. خوب
 .ردی بگمی تصممی حق را به او دادم تا برانی اخودم
 !! خودم استری تقصاصال
 !!!یلعنت

 !!دهدیبه درك که اجازه نم!! رونی برومیم
 .شودیاما او ناراحت م.. اما

 . وقت استریگفت د...  نداداجازه
 شود؟ی میرتی من غي براکند؟ی متی احساس مسئولیعنی

 . هم بددیشا..  خوب باشددیشا
 !!دانمینم
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 . اندازمی منی زمي و روکنمی را از تنم ممانتو
 !! به منلعنت
 !!! به تولعنت

 .شومی اتاق خارج ماز
 ؟يحاضر نشد: دیگوی و مکندی متعجب نگاهم میوگی
 .امینم. نه:  ـ
 چرا؟؟:  ـ
 !خسته ام.. حوصله ندارم. خوب:  ـ

 .میگوی که دارم دروغ متابلوست
 !! که دوست دارد راجب من بکندياصال بگذار هرفکر. الی خیب

 ! دركبه
 ! جهنمبه
 وابسته ی شدم؟ منکه به کسفی چرا انقدر ضعکنم؟یچرا دارم زنانه رفتار م. نمینشیم سکو ي و رورومی ماطی حبه

 !در عرض چند روز همه اعتقاداتم را باختم...  حاالدمینازیمن که به استقاللم م! نبودم
 !! شده بوده استي ابریفقط هوا کم. دی باران هم نباریحت... هه
 .رمیگی رضا را ميشماره . شومی رفتن آنها که مطمئن ماز

 .دهدی نمجواب
 گذارد؟؟ی من طاقچه باال ميبرا

 !!به درك.. زنمی زنگ نماصال
 !!قهیده دق... قهیپنج دق.. قهی دقکی... گذردیم

 !! جواب ندادنی همي داشت و براي مشتردیکه بگو.  که او زنگ بزندمنتظرم
 .ي بروونری بخواهمی نمنی هميبرا..  من دوستت دارمدیمثال بگو..  مثالای

  به دوست داشتن دارد؟؟ی چه ربطنی اخوب
 ؟؟ی کنرشی اسدی باي را دوست داری کسی وقتمگر

 !!! شده ام انگاروانهید... دانمینم. دانمینم
 .رمیگی شماره اش را مگری دي و بارزنمی غرورم را مدیق

 !الو: دهدی بوق جواب منی از پنجمبعد
 . استی کامال خشک و رسملحنش
 !!از دست من دلخور است!!  استدلخور
 !!من هم دلخور هستم..  به جهنماصال
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 !نرفتم:  ـ
 !!نیآفر: شودی تر ممی مالیفقط کم. ی کملحنش

 .خنددیم
 !!رقصمی میزنی که ميمنم به هر ساز.. یزنیتو قشنگ م.. گهی دي بخنددمیبا: میگوی حرص مبا

 ! کدر شده اندي چند روز برانی که ایاز اهداف...  سست شده امياز اراده ! از خودم است... ستی من از او نتیعصبان
 !! باشهنطوری ادیخوب با:  ـ
 !!! باشه؟؟؟نطوری ادی باد؟؟؟؟؟یبا:  ـ
 !دیبله بــــــا:  ـ
 اصال اجازه تونستمیم.  برمتونستمیم!! فقط چون خودم نخواستم.. اگه نرفتم.. ي وجود نداريدیبا..  آقا رضارینخ:  ـ

 !!رمینگ
 !يجرئتشو ندار:  ـ
 شهی همدی بایفقط چون زن.. یکه چون زن!! ی عهد بوقدی عقانی متنفرم از اه؟ی چه وضعنی رضا؟ ای چیعنی. هه: ـ

 دیمن شا!!!  نرو نرمی برو برم و بگیکه بگ.. ستمی نیکنی که تو فکر میمن اون زن!!! ی مرد باشکی طابع يبره 
 !!رمی بگمی خودم تصمي خودم حق دارم برا؟؟یفهمی آدمم میمرد نباشم ول

 !!يری هم بگم نرو نمیوقت..  ي برو برگمی می وقتدیبا...  امي مردنی همچکی  من یول:  ـ
 !!عمرا. هه:  ـ
 ! که بهتر از من باشهیباشه پس برو سراغ اون:  ـ

 !! که چه گفتمدمی بودم و نفهمیعصبان..  رفتمتند
 !! که دوستش دارمییرضا..  رضاستاو
 . اش کنمی عصباندینبا
 !! تند رفتمدیببخش.. صبرکن: میگوی قطع کند که مخواهدیم
 .دیگوی نميزیچ
 !اعصابم خرده:  ـ

 ! سکوت کرده استبازهم
 !گهی ددیگفتم ببخش:  ـ
 .میدیفردا باهم دست م:  ـ
 چرا؟:  ـ
 !گمیچون من م:  ـ
 !!نه رضا:  ـ
 !!مینه ندار:  ـ
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 !!تونمی نمنویمن ا:  ـ
 !!یتونیم:  ـ
 !! رضاالی خیب:  ـ
 .ای سراغم نگهید!!! الی خیاصال همشو ب.. الی خیب.. باشه:  ـ
 . چدیپی که بوق اشغال در گوشم ممی بگويزی چخواهمیم

  کرد؟؟قطع
  من قطع کرد؟؟ي را رویگوش 

  گفت؟چه
  سراغش نروم؟؟گرید

  فقط چون دست ندادم؟چرا؟؟
 !! دست دادننیهم..  بودهنیقصدت هم.. هه
 !! در کار نبودهیاصال عشق.. يآر
احساساتشان را به . شوندی دخترها مکی نزدزهی که بخاطر غرییهمان مرد ها..  مردهاهی است مثل بقیکی هم او
 .رندیگی ميباز

 !!روندیم..  وکنندی شان را ماستفاده
 ؟؟؟ي بودينطوری رضا؟؟؟ توهم اي بودينطوری هم اتو
 )؟؟يزدی که ازش دم می بود اون عشقنیا... یکه بخاطر دست ندادن ولم کن... ی باشی آدمنی همچکردمیفکر نم( 
 .کنمی را خاموش می داده شدن گوشلی و بالفاصله پس از تحوکنمی را ارسال مامیپ
 . ام صحبت کنمي مجازي و با دوست هانمی نت بنشيپا.. خانه خودمان..  به خانه برومدیبا
 !! دوست داشتن را ندارنداقتیل.. ی واقعيای دننی ايآدم ها.. يآر

 .شومی چادر را سر کنم از خانه خارج منکهی و بدون اپوشمی را ممی هالباس
 !! ها را دوست داردي درك که او چادربه
 ! درك که من او را دوست دارمبه

 !فقط به وجودش عادت کردم.. فقط..  دوستش ندارم کهاصال
 !!نی همفقط
 شود؟؟یچند روز م. نه..  در عرض هفت هشت روزمگر

 .. شش روزيآر..  روزشش
  عاشق شد؟؟شودی در عرض شش روز هم ممگر

 
 .…دمی که بود نديروز
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 دمی که خواند نشنيروز
 . … که نبوددمی ديروز
 ! که نخوانددمی شنيروز

****** 
 . از صبح خودمو مشغول کردمامروز
 . کردمزیدفتر را تم.  کردمپی هفته را تانی اي های آگهتمام
 !!من
 !!!دمی کشی دفتر را طنیزم
 !!! برهادمی دیتا شا.  صبا بگو بخند کردمبا
 !!به او فکر نکنم... یفقط کم.. یکم... دی شاتا

 !! آوردیبه مغزم هجوم م... زشیهمه چ... چهره اش. شیصدا..  بوددهی فای باما
 .دفتر وکالت بود. نیی پاي طبقه رفتم
 . بودی انجا منشرانی ساله بنام ای سيدختر

 .می بودگریکدی ي برای خوبياما دوست ها. ادمانی زی وجود تفاوت سنبا
 . من را جذب کردنشیهم..  بودی ساده و پاکدلدختر

 . که آخر گفته بودیالی خیاز آن ب... از تمام کردنمان... از قهر کردنمان.. از رضا..  او حرف زدمبا
 !! شومی خالتا...  و گفتمگفتم

 !!شودیدرست م.. شودیکه حل م.  ام دادي دلداررانیا
 .. خوش کردم امارانی اي را به حرف هادلم

 !! که محال استدونستمی مخــــــوب
 ! که او چقـــدر مغرور استدانستمی مخـــــوب

 !!شودی قدم نمشی پی آشتي که او برادانستمیم
قرار نبود که .  چه بودي برادانمینم.  کرديقراریبازهم قلبم ب... وقت رفتن که شد.  کردمپی آنجا را هم تانوشته

 .. نمشیبب
 !می صحبت کني اقهیفقط چند دق.. قهیبه مغازه اش بروم و چند دق..  قبلي نبود مثل تمام روزهاقرار

 ... و اضطراب پر از ترسي قهیو آن چند دق.. ي اقهی چند دقي صحبت کردن هانی که ادانستمینم
 !! دلمي باشد بر روی حسرتنی چننی اتواندیم

 .داردی نگه مستگاهی مقابل ااتوبوس
 !ستی در شان ما نگفتی با اتوبوس سوار شدن من مخالف بود ، مبابا
 !فقط سوار اتوبوس شدن را دوست داشتم..  چرادانمینم..  من دوست داشتماما
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سرم .  آن مغازه را نگاه نکنمیطی شراچی تحت هکنمی میسع. زنمی قدم مابانی طرف خنی و از اشومی مادهیپ!! نیهم
 .گذارنمی کفش را از نظر ماتیجزئ. کنمی بودم را نگاه مدهی خرشی که هفته پیی اندازم و کفش های منییرا پا
 يها پی تيکال همه !  اسپورت و پسرانه را دوست دارمي کفش هانیا. دوستش دارم...  است و بند داري اقهوه

  را دوست دارد؟یپی تنیاو چن.. یراست!! اسپرت و پسرانه را دوست دارم
 !! تمام شوددیبا!!!  فراموش شوددیبا.. اصال او.  به او فکر کنمدینبا.. نه. نه

کاش .  آمدندی که پشت سرم میی قدم هايصدا..  بارنی آن اوليهوا. کندی را مشیدلم هوا.. رسمی که مسرکوچه
 ! دوستم دارددی و بگودیایکاش ب. خوامی معذرت مدی و بگودیایپشت سرم ب.. دیایب
 !گذاردی را کف دستش مزی باباست و همه چی که دوست جون جونيری دلي آقاالی خیب
 !!اورندی هستند تا پشت سر آدم حرف در بی که منتظر فرصتی خاله زنکي هاهی همسانی االی خیب

 . که دوستم دارددی و بگودیایب.. دیای کاش او بفقط
 !گردانمی را به عقب برمسرم

 . باشد و از دور نگاهم کندستادهی انتظار دارم که مقابل مغازه احداقل
  رود؟ی نمشی پکنمی که من تصور مي طورزی چچیچرا ه!!!  بودامدهیدنبالم هم ن!!  مقابل مغازه هم نبودیحت... اما

 .. داشته ي مشتردیشا.. دهی من را نددیشا.. خوب
 ... است امادهیاو حتما د..  استابانی حواسش به خشهیاو هم!!!!  کن سوزان بس کنبس

 
 !!! نداده استیتیاهم
 .کنمی را بسمت خانه مان تند ممی هاقدم

  دارم؟؟دوستش
 ..نه

 زند؟؟یچرا قلبم تند تند م..  اگر نهپس
 من کمِ کم ي در داستان هارود؟ی نمشی من پلی مطابق مزی چچی تفاوت باشم؟ چرا هی نسبت به او بتوانمی نمچرا

در . کشندی عذاب مي من هردو از دوريدر داستان ها.  عشق دل قلب بزندي تا جوانه هاکشدی ماه طول مکی
 چرا در ست؟ی ننطوری اتیچرا واقع... اما دوزدی منی ناراحت نبودن ستاره آسمان را به زمي برااریداستان من مه

 است؟ چرا او دوستم ندارد؟ چرا او تی اهمی شدم؟ چرا او نسبت به من بخودی از خود بنطوری ا هفتهکیعرض 
 !!!توانم؟؟ی من شود اما من نمالی خی بتواندیم

  من انقــــــــدر احمقم خدا؟؟چرا
 لی دلیمگر ممکن است آدم ب.  دلم بشکندعی دل ببندم و سرعی که سررود؟ی مشی پعی داستان من انقدر سرچرا

  مرد باشد؟ مگر ممکن است؟کی ي وابسته نطوریا
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 و تمام ندازمی بزرگ به راه بي دعواکی هستم تا يبه دنبال بهانه ا. رمیگیپاچه م. بداخالق شده ام.  استي بدروز
 . کنمی خالیخشمم را بر سر کس

 .کنمی را نگاه می و من بازهم گوشگذردی مي اقهیدق. کنمی را نگاه می و گوشخورمی را مناهار
 ...دیزنگ بزند و بگو. زنگ بزندکاش
 !!! کن سوزان بس کنبس

 ؟ی کنی ات زندگی واهاالتی و در خی کنی بافالی خیخواهی می کتا
 ! که به دنبالت آمدی پوشاهیهمان مرد س...  رضاستاو
 ..او رضاست. يآر

 . من ندارداری به مهی شباهتچیاو ه... نه... اما!!  مني باشد براياری مهخواستمی که از او میی رضاهمان
 از ستاره يگری انتظار دنکهیبدون ا.  شدکی به ستاره نزدی قصد و غرضچی که من ساخته بودم بدون هياریمه

 .ستی ناریاو که مه... اما او. داشته باشد دوستش شد
 ..ی خاکي کره نی همي از آدم هایکی.. او رضاست!  باشدخواهمی که هرطور من مستی من نیالی خاری مهاو

 . شوندکی نزدی که امکان ندارد بدون قصد و غرض به کسیی مرد هانیهم
 !! خراب دارندیذات..  اماکشندی صورتشان مي را روی که نقاب خوبی مردماننیهم

 که من فکر یآن کس...  ممکن است؟؟ ممکن است که رضایعنیمگر نه؟؟ .. گری هاست دنی از همیکی هم رضا
  نباشد؟کنمیم

هنوز دارم فکر ... شب شده است و من.  استی صفحه خاموش گوشيو نگاه منتظر من هنوز رو... شودی مشب
 .کنمیم

 .نمیبیبازهم او را م. کنمیاما بازهم به او فکر م..  تا بخوابمبندمی را مچشمانم
 !!! حرام شده استمی خواب هم برایلعنت به او که با نبودنش حت...  به منلعنت

 
  گذارمی هم ميا رو چشمـانم ریوقت

  
   بـردی مـرا نمخواب

  
 !   آوردی را متـــو

 
 
   فرسنگ هاانــی ماز
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 .! فاصلـه
 
 

 . بخاطر چادر استمی های کج خلقنی اکنندی فکر مهمه
 ! چادر استيبگذار فکر کنند برا.. باشد
 .گذارمی دوم را هم به همان روال پشت سر مروز

 !کنمی را احساس نمی است که گرسنگـــــبی و عجرمیگی را ممی هاروزه
 ..ی ، نه تشنگی گرسنگنه

 !!کنمی را حس مزی چکی فقط
 !!یدلتنگ

 ! ماني اقهی ده دقيدلتنگ آن مالقات ها... دلتنگ او... دلتنگم
 ! مانی مکالمات اس ام اسدلتنگ
 تو ي براشیاو و چشم غره ها.  از چادر سر کردن منشی گرفتن هارادیاو ا!! دلتنگ او و حضورش... دلتنگم

 !میانداختن موها
 . دلتنگش هستمـــــبیعج... يآر

 ... دو روز از نبودنش گذشته است و منفقط
 !!!دمشی عمر  است که ندکی کنمی محس

 ..دی مطلب جدارسال
 ..سمینویم

 . دلم راي درد هاتمام
 .. ام رانهی سي بغض انباشته شده روتمام
 ... راارومی بر زبان بتوانمی را که نميزی آن چتمام

 ...سمینویم
 ... روزهانیا

 .. ام است کهی دوست داشتنبوردی کفقط
 .شنودی قلبم را مي هاادی فريصدا

 .. روزهانیا
 !! قلبم خبرداردي نشسته رونی اوست که از درد سنگفقط

  هفتمفصل
 ! کـه شاخ و دم نــداردحمـاقـت
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 ـن کـه میـعنـی حمـاقـت
 !ےمـن شـو   تـا تـو دلتنـگــرومی منقــدریا

 ! شودیتـو نمـ  ی از دل تنـگيخـبر
  چـونگردمیبرم

 !!! شــومی مــدلـتنـگـت
 
 .کنمی را باز مدای شده از پارمافتی درامیپ

 )عصر چطوره؟( 
 )ساعت چند؟؟( 
 )شهیمن پنج کالسم تموم م( 
 )یشگی هميکافه ... میپس پنج و ن. یاوک( 
 )باشه منتظرتم( 

 .شومی و دوباره مشغول کار خود مگذارمی مشی را سرجایگوش
 .. عکسکی یطراح

 !!ستی نی چندان سختکار
 . اعصاب خرد کن استاما
 .. خوش طعم از لبانشيبه آن بوسه .. کنمی فکر مدای ام با پارمی مالقات قبلبه

. کنمی فکر مشیبه ساعت نقره ا!!  کردمی قرار امروز چه کارها خواهي که براکنمی فکر منی و به ازنمی ميلبخند
 . زدی چشمم را مبی عجشی هادی که مرواریساعت
 .شدی می عالاوردمی بدست مدای پارمي هم از ساعت نقره اگریاگر نصف د...  جور کرده بودممی و نونیلی مسه
 اش کنم تا ساعت نقره ی در رابطه راضی همراهي شده برایمتی به هر قدیبا... اوردی ساعتش را در بي به بهانه ادیبا
 .اوردی را از دست در بيا
 ! آقادیببخش:  ـ

 .کنمی بلند مسر
 .ي دختر چادرکی... دخترکی
 ! سوزان استرسدی که به ذهنم ميزی چنیاول..  چادرشدنی دبا

 .ردیگی چادر را در دست مي گوشه هاانهی آنطور ناشکه
 !!کنندی سر مينطوری و بداند که چادر را اندی دختر را ببنی ادیبا
 !دییبله بفرما:  ـ

 د؟ی را بزنیی پاشای مرتضي برام آهنگاشهیم: دیگوی و مگذاردی مزی مي را رویفلش
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 .برهی وقت مکمیفقط . البته:  ـ
 . ندارهیاشکال:  ـ
 .دینی بشدییبفرما:  ـ

 الشی خی انگشت نشانش جا خوش کرده بي که رویی طالي حلقه دنیبا د. ندینشی مبل مي حرف روبدون
 .شومیم

 .کنمی می فلش دختر کپي را رویی پاشای مرتضي اهنگ هاي پوشه
 )نفس.(  بودیی پاشای مرتضي براشوازشیآهنگ پ..  سوزان هم بودي مورد عالقه ي خواننده یی پاشایمرتض

 !! ساده استیلی خسوزان
  بمانم؟شیتا آخر به پا. ی سود و نفعچیحاضر هستم بدون ه..  منکندی مفکر
 . را خواستمنیخوب است فقط هم!! دهدیدست نم!!  دخترنی دارد ای انتظاراتچه
 چگونهیبدون ه!  لبانم گذاشتيلبانش را رو...  شد وکمی بوسه خواستم بدون درنگ با عشوه نزددای پارماز

 !!یمخالفت
 ! مانده استنی زميهنوز هم رو..  دختر خوبدیشا!! تمام کرد.. می از او خواستم دست بدهاما
 ! مرد نسپاردکی تن خود را ساده نفروشد و خود را به دست که

 !! نزنندشانی هستند که خود را آدم حساب کنند و چوب حراج به آبروی هم کسانهنوز
 کنمی پاره مکهی تعارف تی گرفتن دست مزد کميبرا... دهمیفلش را به دخترك م.. شودی کردن که تمام می کپکار

 .رمیگیو آخر سر مبلغ را م
 بهتر باشد که دیشا.  اش بدهمي بازنطوری حقش نباشد که ادیشا. کنمیبازهم به سوزان فکر م..  رفتن دختركبا
 . سراغش نرومگرید
 . نکنمي بازنی چنیبهتر است او را قاط.. يآر

 . برسدشی بلند و بااليبه آرزوها... درسش را بخواند و..  اش را بکندی او زندگبگذار
 . جواب بدهمدی اگر زنگ زد هم نبایحت

 شومیبلند م.  کم کم حاضر شومدیبا.  استمیساعت چهار و ن!!  به نفع خودش استنیا.  کنمشی است رهابهتر
 ...که

 .شودی ام بلند می زنگ گوشيصدا
 و دی آی زود کوتاه مای ری که دنستمدایم. ستی ني دور از انتظارزیچ.. خوب. بعد از سه روز زنگ زده است!! سوزان
 .زندیزنگ م

 !  الويمدل تازه ...  ساعتش هم چرم ساده بودیحت.  اش بدهمي بازخواهمی نمگرید.  اش بدهمي بازدینبا.. اما
 .رسدی از او میامی و بالفاصله پکندیقطع م. دهمی جواب نمپس
 !!)رضا؟؟ ( 
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 .دیای کوتاه بخواستیانگار نم.. اما او.  شودالی خی جواب ندهم تا خودش بدهمی محیترج
 !) جوابمو بدهکنمیرضا خواهش م( 

 . عذابش بدهمنطوری اامدی ندلم
 .میخوری قانعش کنم که به درد هم نمدیبا
 !ستمی نخواهدی که او ميدی عاشق و سوار بر اسب سفي بفهمد که من ، آن شاهزاده دیبا

 . جانمگفتمیم.. زدی ممی که صداهروقت
 ! بلهگفتمی مشدمی که دلخور موقتهر
 )بله؟(  سمینویم

 .او زنگ زد...  بودم اماامشی پاسخ پمنتظر
 خشک جوابش را یلی و خکنمیتماس را برقرار م.  رو به رو کنمقتی او را با حقدیبا.  فرار استکجوری کردن قطع

 !الو: دهمیم
 .ساکت است...  بشنوم امای جوابمنتظرم

 .چدیپی می هق هقش در گوشيصدا...  کهمی بگويزی چخواهمیم
 !! نکنينطوریلطفا ا...  سوزاننه

 !! خودت را نکني من را شرمنده انقــــدر
 ..بعد از سه روز..  داشتم حاالانتظار

 . ابراز عالقه کنددی کند و شاهی گالدیشا..  فحش بدهددیشا
 ... کردن و هق زدنهی گرنطوری ااما

 .دهمی مرونی کالفه ام را بنفس
 .سوزدی می احساساتي دختر بچه نی اي برادلم

 ..کندی مهی من گري براينطوری که ايدختر
 !!گری دوستم دارد دحتما

 !!! از نسترنشتری بیحت.. یحت
  کرده بود؟؟هی من گرياو برا... نسترن

 !نه
  چه؟مادرم

  هق زده بود؟؟نی چننی من اي دوري برااو
 را به نحو احسنت اجرا کرده بودم که لممیو من ف.  از همه دوستم داشتشتری بیلی خدیشا..  دوستم داشتسوزان
 ! احساس را نسبت به من داشتنی هفته اکیطول 

 !توانمی ناراحتش کنم نمتوانمینم
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 ؟ي شدوونهید:  ـ
 !!کندی مهیفقط گر..  جواب هستم اما اومنتظر

   حاال؟یکنی مهیچرا گر:  ـ
 انقدر دوستم یعنی...  حاال؟؟یکنی مهیچرا گر. بسه دختر: میگوی و مکنمی مهربان تر میلحنم را کم!! زندی هق مفقط
 ؟؟؟يدار
 هی گرنی چننی من است که اي من ، فقط برايکه او برا... خنده دار است.  نهای بخندم دانمینم!! زندی بازهم هق ماو
 !!کندیم
 ای يگردیاصال دوباره برم.. ي چقدر دوستم دارنمی ببخواستمی تو رو ول کنم دختر؟ متونمیمگه من م. بس کن:  ـ
 . مکهی حاجی حاجيریم

 . گفتمدروغ
 !!! آرامش کنمدیبا...  زدم امابلوف

 !! در خونتوناامی نکن وگرنه بازم مهیگر. سوزان؟ !! گهی نکن دهیگر: ـ
 !!!رمیم.. ـیم.. رم..دا: زندی حرف مباالخره

 !!پاشو دختر خوب. پاشو برو دست و صورتت را بشور!! خدا نکنه:  ـ
 !! دارد انگاري او دل پراما
 در خونتون تا کوتاه امی بدیبا.. شهی نمرینخ!!!  هاشهی مشیمن دلم داره ر..  خدااااايا:  زنمی بامحبت تر حرف میکم

 .يایب
 !نه:  ـ
 باشه؟. گهی نکن دهیپس تو هم گر:  ـ
 رضا؟:  ـ
 جانم؟:  ـ
 .کندیسکوت م..  جانمدنی شنبا

 . خوشحال استکنمی محس
 . جانم گفتن مناز

 .کندی اش را قطع مهیگر..  کلمهنی بخاطر افقط
 .زندی لبخند مکنمی محس

 ! تنهامیلیمن خ!!  نکنينجوریا.. چوقتی هگهید: دیگوی لرزان و بغضدارش مي صدابا
 .دمیخند
  سوزان؟؟چرا
 ؟؟ي تو انقــــدر ساده اچرا



 

@donyayroman 92 

 ؟؟ی انقـــدر خوبچرا
 ؟ي شوکی ات را با من شریی تنهانی ایخواهی سوزان؟ تو چرا مي چرا انقــــدر بچه اتو

 .. استبچه
 . شانزده سال داردفقط
 !کندی مهیو زود گر... کندیزود قهر م... شودی وابسته مزود

 !! سوزانيالحق که بچه ا:  ـ
 !يذاریتنهام نم... رضا قول بده که.. قول بده:  ـ
 . دمیقول م. زمی عزدمیقول م:  ـ

 .ردیگی خنده ام مشی تضاد رفتارهانیاز ا. دیخند
 !! بچه استیلـــیخ.  استبچه

 .نمیپاشو دست و صورتت را بشور بب. وونهی ديدختره :  ـ
 رضا؟: دیگوی و مکشدی اش را باال مینیب

 جانم؟:  میگوی مگری دي شاد کردنش باريبرا
 !!دوست دارم:  ـ

 .دمیخند
 .. اوی خوببه
 .. خودمی سنگدلبه

 !!!!منم دوست دارم عقشم:  شاد بودن او گفتميفقط برا..  اوي و برادمیخند
 .دیخند

 .بردی او بکار مشهی کلمه را همنیا
 !!عقشم

 .حاالم برو دست و صورتت را بشور.  نکنهی گرگهید:  ـ
 .باشه:  ـ
 ؟ي نداريخوب گلم کار:  ـ
 .نه:  ـ
 !نمتیبیفردا م. يپس با:  ـ
 !!نمتیبیم. باشه:  ـ
 .يبا:  ـ
 .يبابا: ـ  

 .دهمی مرونی و نفس حبس شده ام را بکنمی را قطع متماس
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 کنم؟؟ی دخترك شانزده ساله چه منیبا ا.. من
 کنم؟ی با احساسات او چه ممن
 . بلند شدیوش گي چقدر گذشته بود که دوباره صدادانمینم

 ! بوددایپارم
 !!يوااا

 ! با او را به کل فراموش کردمقرارم
 .. جواب بدهم اماخواستم

 ... سوزانادی
 ..شی هق هاهق

 . خالصانه اشي دارم هادوستت
 توانستم؟؟یم
 که ییدای پارمنی را با ازندی هق ممی پشت تلفن براقهی دقنی که صادقانه دوستم دارد و چندی سوزانتوانستمیم

  لب داده است عوض کنم؟گری نفر دنیمطمئنم قبل از من به چند
 ..ی باشنی اولی کسي که برانیا

 ...ی نخواهیبخواه
 !!ی نفر باشنیاول...ی کسیکه در زندگ! دی آی مزاقت خوش مبه

 !!روندی نمادیهرگز از .  هانی که اولچون
 !!!ستی ننی من اولي براسوزان

 !ستی هم ننیآخر
 ...اما
 !!! خودم داشته باشمي چرا دوست دارم که او را فعال برادانمینم

 !! خودمي برافقط
 الو؟: دهمیجواب م. فتمی ساعتش مي روي هادی مروارادی و من شودی بلند می زنگ گوشي صدادوباره

  تو؟ییکجا... سالم:  ـ
 م؟ینی رو ببگهی خونه همدمی بريای بیتونی مدای پارمگمیم...  اومد هشی پی مشکلکی:  ـ

 خونه؟: کندی زمزمه ممردد
 .خونه. آره:  ـ

 ...ینگفت: میگوی کالفه مشودی می که طوالنمکثش
 .امیآدرس رو بفرست ب... باشه:  ـ

 .کنمیاالن اس م: میگوی و مبنددی لبم نقش مي رویضی عرلبخند
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 ه؟یخال... خونتو الزم دارم: میگوی و مرمیگی بهراد را مي شماره
****** 

 . شومی مادهی و پکنمی رنگ پارك ماهی سي ام ویار ب را کنموتورم
 !  ناجور استي وصله يادی زیکم...ي ام وی بنیکنار ا...  منموتور
 .رسمی و به راهرو مرومیپله ها را باال م. دهمی و به راهم ادامه مرمیگی را از آنها منگاهم

 .شومی اندازم و وارد خانه می را در قفل در مدیکل
 .شنومی مامان را از آشپزخانه مي قهقهه يصدا
 !!ی آنچنانيقهقهه ها.. ی خاله زنکيحرف ها... شهی هممثل
 .شودی اش است که متوجه آمدن من نمی مخاطب پشت خطي حواسش به حرف هاانقدر

 .کنمی در را باز ميآرام ال. شنومی آرتا و تارا را ميصدا. رمیگی مشیراه اتاقم را در پ!!! الی خیب
 ... استخرکیبا ..  خانه ساخته اندکی.  مشغولنديختمان ساز ابزار سابا

 .دهدی مي اش را به زور در استخر جای عروسک باربتارا
 !!شهیبد م.  نهنجایا: دیگوی ممتی با مالآرتا

 .کندی سال بزرگترش اطاعت مکی تارا از حرف برادر و
 !!کردمی خواهر و برادر حسادت منی انی بتیمی به صمشهیهم
 ! را دارندگریکدی ياما خوب هوا..  هنوز بچه هستندنکهی ابا
 .رومیکه ته راهرو قرار داشت م.. و به اتاق خودم.. رمیگی در فاصله ماز

 . اتاق داده بودي به چهره ی خاصییبایز.. بشی عجي با آن طرح هاي خاکستري هايواریکاغذ د.  دارمی لوکساتاق
 !! گلرخ خانم آمده استیعنی نیا.  بودزی اتاق تمروزی دبرخالف

 .دهدی مادرم را انجام مفی و وظادی آی به خانه مکباری که دوروز ی مهربان و دوست داشتنرزنیپ
 .کندی و اتاق ها را مرتب مشوردیظرف ها را م..  اندازدی مییلباس ها را در لباسشو.. کشدی مجارو

 !! اش سرك بکشدی نقاط زندگنی تری به خصوصبهی غرکی اجازه بدهد که تواندی مامان چطور مدانمینم
 شوهرش را گلرخ ي هاری که لباس زشودی میاما چگونه مامان راض... نه...  باشد هاي گلرخ خانم زن بدنکهی انه
 ند؟یبب
 باست؟؟ی زشیکجا...  که ساخته اندی مضحکی زندگنیا
 .ردی کند  و مزدش را بگزیخانه را تم..  غذا بپزدتانی برابهی غری زننکهیا

 . زن خانه فقط با تلفن حرف بزند و هرهر کندبعد
 . برودی آنچناني هایمهمان

 . بکندگری پوستش و هزار کوفت و زهرمار دتی هفته پانصد هزار تومان خرج تقوهر
 !! فقط لبخند بزندمتی پوست گران قتی و تقوی انچناني دوست های آنچناني های شوهرش در برابر مهمانو
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 !!! استتی خرنیا.. . کهستی نی مردانگنیا
 !استی هم سدیشا

 ! را نکندیی تا زن جرئت فکر کردن به جدازدیری زنش مي را به پاای مال دنانقدر
 !! ندهد و لبخند بزندری گشی آمدن هاری زن به دتا
 خورند؟ی دارد که همه حسرتش را می مضحک چه خوبی زندگنیا

 کوچک نی چکی رفتن نی چندهزار پول خرج از بنی فشار قرض ها خم شود و مادرم چندری کمر پدرم زدی باچرا
  صورتش کند؟يرو

 !! داردیبی عجي هاي بازروزگار
 .دی آی خوشم نمی زندگنی هامن از ای خوشنی اي باهمه

 . دور شومشی خانه و آدم هانی هرچه زودتر از اخواهمیم
 ی ها لطفش را مانند پتکدادی دعوا و داد بنی بخرد اما بارها و بارها بمی مغاره را برانی بهتردی که شاي پدرخوانده ااز

 !بر سرم بکوبد
 !! خودم،پول خودمنی خودم ،ماشيخانه . را بسازمی برسد که با پول خودم زندگي روزخواهمیم

 !! کنمیـوب زندگخــ!!  خـــوب نفس بکشمتوانمیآن روز است که م!!  سرم باشدي روی منت کسنکهی ابدون
 .رمیگی مری السعی سریدوش

 !  گرسنه امیلیخ
 . استدهیچی مورد عالقه ام در کل خانه پي قورمه سبزيبو
 .داردی مرا بازمزندی که می مادرم و حرفيصدا...  اماشومی اتاق خارج ماز
 !! موقع شب کجاستنی استیساعت ده شبه معلوم ن:  ـ

 ؟يبهش زنگ زد: وشیدار
 !! جواب ندادیآره ول:  ـ
 هاش یاشی منو با عي آبروي روزکی پسر نیا. ي بهت گفتم حوری کنیبب!!  شورشو در آوردهگهی رضاهم دنیا:  ـ
 !!برهیم

 که بخاطر پول پدرم را رها کرد انتظار ياز مادر.. هه! سکوت کرده است... اما او.  تا مامان ازمن دفاع کندمنتظرم
 .رودی هم نميشتریب
 .بگذار تا خود شب به دنبالم بگردند. گردمی و به اتاق بازمشومی مورد عالقه ام مي سبز قورمهالی خیب

 !!الی خیب...  همه آنهاالی خیب.  غر بزندوشیبگذار دار.  نگران شودی وجدانم کمی آن مادر ببگذار
 

 ی پـُر از حـــرفی وقـــــتقآی دقــشـهـیهمــــ
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 یکـــُنی بغــــض میوقتـــ
 

 ی داغونــــیوقتـــ
 

  دلــِت شکــــستـ هیوقــــت
 
  وقـــــتاـــنی همقــــایدق
 

  کـــهي حــرف دارانقــــدر
 

 “آلیخـــیب”   ی بگـیتونــی مفقــط
 

  هشتمفصل
 

 .بــــــــای چه زيآمد
 !بندهی چه فریرفتیپذ.  دوستت دارم چه صادقانهگفتم

 ! ، چه ناجوانمردانهيا ترك کرد کلمه مرکیبه خاطر . رانهی شدم چه حقازمندتین
 !!و من سوختم چه عاشقانه.  رحمانهی آمد چه بانی خدحافظ به مبی غرواژه

 
 ! سخت استی که زندگگفتندی مراست

 !! سخت استیلــــــیخ.. یزندگ..  همدم منيآر
 !کردمی که من فکرش را ميزی سخت تر از آن چیلیخ

 ..ي را نداريزی که چیوقت
 !يشوی آرام مياوری که بدستش بی خودت وقتالیبه خ. یکنی بدست اوردنش مي تالشت را براتمام

 که نکند بازهم برود؟؟... ردیگیترس تمام جانت را م... ياوری هم که به دستش میوقت..  نهاما
 !! هوا مانده ام همدميرو
 !! هواميرو
 !!ستی دردم چدانمینم

  رضاست؟؟؟دردم
 .ردیگی آسان از من رو میلیخ..  حضورش هستم و اويابسته  که انقـــــدر وییرضا

  دردم خانواده ام است؟؟ای
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 ... من نقشه ها داردي ندهی آي که برايپدر
 .. به من اعتماد دارد و مندیگوی که ميپدر

 ..شکنمیم.. سوزمیم
 !!!!به من اعتماد دارد.. پدرم

 .به اتاقم آمد.. می بابا حرف زدبا
 ..مثل آن موقع ها..  کردنوازشم

 ..ی بود و نه احساسی وقت ها که نه عشقآن
 . امی عروسکيای موقع ها که من بودم و دنآن
 !!ای دختر دننیبهتر..  موقع که من تک دختر بابا بودم و آن
 . خواهدی گفت صالح من را مبابا

 . ام داردندهی آي برايادی زي که برنامه هاگفت
 . کردن من گفت چادر سري برالشی دالاز
 . من گفتی ناراحتاز

 !ندی من را ناراحت ببخواهدی نمگری که دگفت
 ! جامعه استنیاز مردم خراب ا... ستی از تو نرادی چادر سر کن امیگوی می وقتگفت
 !! به دختر خودم اعتماد دارممن

 !!آتش گرفتم... آتش گرفتم همدم...  منو
 ....  به من اعتماد دارد و منپدرم

 . رضا دوستمبا
 . که رضا نباشدخواستمی آن لحظه مبیعج
 م؟یایمگر ان سه روز توانستم با نبودنش کنار ب.. اما

  توانستم؟؟مگر
 .. را داشتم و حاالشی صدادنی شنگری دکباری حسرت روزی دتا
 !! نباشدکنمی که من فکر میاگر آن کس.  بدهدمی که اگر بازمیگویم

 .. بابا بفهمداگر
 ..اگر
 اگر
 ..اگر
 !! شده اموانهی ديآر..  شده ام همدم وانهی دمن

. 
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 .بندمی و دفتر را مگذارمی مزی مي را روخودکار
 .سمینوی نا گفته ام را در آن مي من است ، که تمام حرف هاي و چند ساله نیهمدم چند..  مندفتر

 دلم با دل ي شده است و به حرف هامی هاییسنگ صبور تنها..  سال هانی که در تمام استیتنها کس..  منهمدم
 .و جان گوش کرده است

 . کامل را تمام کرده بودمدی سر رسکی
 .دمی تازه خرشی ماه پکی دفتر را حدود نیا

 . رنگی کرمی جلد چرمکی..  نداشتی خاصطرح
 . آمدی بود اما من خوابم نمشب

 . بدهمامکی پای..  داشتم به رضا زنگ بزنمدوست
 .ی خودت را به او نچسبانادی کن زی گفت سعمیمر... تماسش نکنال..  گفتمی مراما

 !! دختران مغرور را دوست دارندپسرها
 ! بدهدامیاو پ.  مکالمه نباش ، بگذار او زنگ بزندي تو شروع کننده گفت
 .کنمی عمل ممی به حرف مرفعال

 است نه اهل خانه و خانواده رونی بيغرور برا.  ات مغرور نشوی زندگکی شري براچگاهیه. گفتی بابا می زمانکی
 ! غرور خرج نکني که دوستش داری کسي براچوقتیه!! ات
 ... مغرو نشدم اماچگاهی رضا هيبرا.  به حرف پدرم عمل کردممن

 . شداشتباه
 .. کار من درست نبوددانمینم
 !! طرف مقابلم متفاوت بودای

 . دفتر استید چرم جلي ام هنوز رورهینگاه خ.  بدهدامی خودش پمانمی ممنتظر
 . ساده استيادی زجلدش

 . باشدشی روی طرحدیبا
 ... طرح خوبکی

 . بودمدهی و قو کشاچهیعکس در.. ی دفتر قبليرو
 ... دفترنی ايرو
 . بوددهی کشهی عمه رقشی افتادم که چند روز پی آن نقاشادی

 . هنرمند بوددنی  کشی هم در نقاشاو
 . بود را مقابلم گذاشتمدهی کشهی که عمه رقيریتصو
 . نبودی چندان سختکار

 . بکشمشتوانستمیم
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 .  در حال سوختن استیشمع..  انهاریکه ز.. هی چشم  در حال گردو
 .شدی مباتری هم زیلیخ...  دفتر خاطرات منيسر رو...  بودبایز

 . کردن شدمی را برداشتم و مشغول نقاشاهمی سخودکار
 .تم دوختم ساعکی را به حاصل زحمات نگاهم

 !!! شده استیعال
 . منتظر خشک شدنش بمانمدی بافقط
 .خزمی ممی پتوری و زگذارمی کمد مي را باالدفتر

 .رومیفردا بعد از دفتر به مغازه م..  کهکنمی و فکر مبندمی را مچشمانم
 .دهمی عکس را نشانش منیا

 د؟ی آی مخوشش
 !دیشا

  داد؟امیاو زنگ زد؟ پ... یراست
 .گردمی می وبه دنبال گوشکنمی را باز مچشمانم

 . دراور بوديرو
 ! از او داشته باشمیامی که پکنمیآرزو م..  باز کردن قفل صفحهنی و حدارمی را برمیگوش
 !ـــــچیه. ینه زنگ.. یامینه پ..  بودي اهودهی بيآرزو

 شود؟؟ی او دلتنگ من نمیعنی
  ندارد؟دوستم
 . تا شبم را خراب نکنمزنمی مزخرفم را پس مافکار
 .می کردیبعد از سه روز آشت... گری دمی کردیآشت

 .کردهی که امتحانم مگفت
  تو را ول کنم سوزان؟توانمی مگر من مگفت

 !گری دوستم دارد دیعنی نیا
 .. دوستم دارديآر

 !! دارددوستم
 ..کنمی منیتلق
 ! امشب را آرام و بدون سردرد بخوابمتا

 . فکر کنم دوستم داردبگذار
 .. بمالمرهی سر خودم را شبگذار

  مگر؟؟شودی مچه
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****** 

 
 . داشتی خاصجانی همی از سه روز رفتن به مغازه اش ، براپس

 .کوبدی ام منهی سي سره خود را به قفسه کی خود صبح تا االن که در اتوبوس نشسته ام قلبم از
 .کندی مي قراری بدنشی ديبرا
 . بودمی از داستان هایکی هم نی اگر اتوانستمی ماگر

... دمشییبوی می چند روز دلتنگنی تمام اي و به اندازه کردمی دست دادن که سهل است او را بغل ممطمئنا
 !!دمشیبوسیم

 .ستی که داستان ننیا...  نهاما
 . استتیواقع
 . مقابل ما هستگری دي مغازه نیچند
 .. کردنش آسان تر گفتنش آسان باشد و تصوردیشا. ترسمی ممن
 ... مردکی بغل کردن اما
 ... هم رضاآن
 !!ستی من نکار
 ! دست هم نداده امی حتی نامحرمچی که با هیمن

 . من به گوش بابا برسدي کودکانه ي عشق بازنی که اترسمی ممن
 ! نباشدخواهمی که من مي که رضاآن مردترسمی ممن
 .کندی ممی و رهاشودی مرابی با همان آغوش از من سدی شاکه

 . کندی مي قراریقلبم ب. شومی مادهیپ
 .ستمی ایاول م..  مغازهمقابل

 .شومی و بعد داخل مابمی تا آرامشم را بازکشمی مقی عمینفس
 .دهدی مدهی کشي که سرحال است از آن سالم هایی و مثل وقت هاپاشدی ممی به روي لبخندرضا

 . منزیعز!! سلـــــــــام:  ـ
 . هستمزشیعز

 !!گری دارد ددوستم
 ؟یخوب. سالم: ـ
 خوب؟ چخبرا؟. یمرس:  ـ

 .یسالمت.. یچیه: میگوی اندازم و می باال مي اشانه
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 .. نبودی سالمتاما
 . داشتمتی گفتن براي حرف برایکل... سه روزنیا

 .. هم نهیسالمت
 .سوختیمعده ام م..  داشتمسردرد

 !! هم نبودمسالمت
 . باشدیفقط او راض. کنمی حال بازهم تظاهر منی با ااما
 ..یراست:  ـ

 .رمیگی آورم و به طرفش می مرونی بفی را از کدفتر
 ه؟ی چنیا: دیگوی ممتعجب

 .دمی کشنوی روش اشبی دنیبب... دفترمه:  ـ
 .ردیگی را از دستم مدفتر

 !!يچه خانم هنرمند... به به:  ـ
 قشنگ شده؟:  ـ
 !!هیعال:  ـ
 .شودی قند در دلم آب مفشی تعراز

 .رسدی به ذهنم نميزی چچی در مغازه بمانم اما هشتری تا بگردمی مي بهانه ادنبال
 .. امادمی مدت کشنیاز آن چه که ا..  سه روزنی ایاز دلتنگ.. می بگوخواهمیم

 !!!توانمینم
 . ابراز عالقه کنمشی به روتوانمینم
 .اورمی احساساتم را به زبان بتوانمینم

 !سمینویاحساساتم را فقط م.. سمی بنوتوانمی فقط ممن
 !ستمی گفتنشان را بلد ناما
  هست؟ي چه دفترنیحاال ا:  ـ
 !خاطرات:  ـ
 سن؟؟ینویاز اونا که دوستات م:  ـ
 . که واسم افتادهی مهمياتفاق ها.. می زندگيروزها... سمینویخودم م.. نه:  ـ

 . خواندی و مکندی اول دفتر را باز مي صفحه
 .زندیورق م.. زندی مورق
 . برسد که خودش وجود داردی به صفحاتخواهدی محتما

 . ها راجبش نوشته امزی چه چندی ببتا
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 .ستدی ای مي صفحه ايرو
 :خواندی بلند مو

 . بهش دارمیبی عجاحساس
 .مونهی مادی اعتمثل
 ..هرباز حرف زدن باهاش.. دنشیهربار د.  ها لذت بخشهاول
 ...خوبه.  بخشهلذت

 !ازی نشهیم.. ی وابستگشهیم.  عادتشهیم...  کم کمیول
 . نمشیبی روز نمکی ی وقتکه

 . را گم کردميزی چکی.  ندارم يزی چکی کنمی محس
 .. نهای عشقه دونمینم
 .. که به وجودشدونمی میول

 !! کردمدای پادی اعتبیعج
 !!به بودنش معتاد شدم.. ی همدمآره

 !!می را واسه خانوم دارنی حساب حکم هروئنیپس با ا: دیگوی مطنتی و با شکندی را بلند مسرش
 .خندمی بلند مي صدابا

 .خنددی ماوهم
 !!ي اشهیتو ش..  گذشتهنیکارمن از هروئ..  نهنیهروئ: میگویم
 . میخندی باهم مو
 !!میخندی و ممیخندیم.  ته دلاز

 !! که آسان از دست دادمیی که  ساده گذراندمشان و لحظه هایی خوب بودند آن روزهاچه
 

 میگذاریپشت سرم "یخوشبخت" به دنی رسي ها را برالحظه
 همان لحظه ها بود "یخوشبخت" نکهی از اغافل

 
****** 

 
 ...عشق

 . حس مبهم بودکی می براشهیهم
 . درکش نکرده بودمچگاهیکه ه.  حس جالبکی
  چه؟یعنی درك نکرده بودم که عشق چگاهیاما ه.. نوشتمی ام میالی خي عشق هااز
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 . عشق
 . استیخوب یحس

 !!جانی از هسرشار
 .. امای ترس و اضطراب هم داشته باشدیشا
 !! ترسش هم خوب استیحت

 ...ي دچارش شوی است که وقتیحس
 ..ی به فکرش هستهرلحظه

 .یکنی مي او سپرادی ات را بهی ثانهر
 ..يشنوی که نامش را می وقتیحت

 .فتدی به اوب اوب کردن مقلبت
 .می را بگوزی فالن چدی بانباری که اکنمی و فکر منمینشیم

 . را بپرسمزی را نشانش بدهم و فالن چزی چفالن
 رسمی اما به او که منمیچی مدنشی دي برنامه ها را برانیا

 .. امستادهی که مقابلش ایوقت
 !کشدی پرممی فکرها و برنامه هاي همه
 ... فکر و ذکرمي همه شودی  میکی لحظه حضورش در آن نزدآن

 !!کوبدی ام منهی سي وار به قفسه وانهی خود را دقلبم
 !!کوبدی وجودم مواری را به درو ودکندخودی اش را حس میکی نزدی که وقتخواهدی قلبم چه مدانمینم 

 .کنمی قبل از خواب مرورش مهرشب
 .. چهره اش رااتی تک جزئتک

 ..لبخندش
 ..اخمش

 !!شومیرنمی است که سبی و عجکنمی حاالتش را مرور مي و همه همه
 .ستی کار من نمی کردن از حرف مراطاعت

 . او مغرور باشمي براتوانمینم..  منتظر تماس او باشمتوانمینم
 ..زنمیزنگ م.. دهمی مامی پخودم

 ..دهدی نمیگاه.. دهدی جواب میگاه
 .."دوستت دارم" دیفقط بگو.. دی جمله بگوکیمنتظرم که . فرستمی مشی عاشقانه براي شعرهامن
 !! با ارزش تر استای دني شعر هانی از بهترمی برانی همکه
 .کندی مغی کوتاه و ساده را هم از من دري جمله نیا.. دیگوی نماما
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 ..یستی خودت نگرید.. ی عاشق باشی که وقتفهممی محاال
 ...يکردی فکرش هم نمی که حتيشوی میکس
 مذکر کی ي عمرا برازدمی که بلوف میمن...  که استاد اخالق دوستانم بودمیمن.. گرفتمی مافهی همه قي که برایمن

 ..شکنمیخودم را نم
 .کنمی آسان اعتماد میلیخ... حاال

 ... دروغی و گاهدهندی صداقت مي بویگاه.. شی هاحرف
 ؟؟ي توهم باور کرددیگوی و مخنددی ممیمر
 اما خودم کنمی را حس مشی حرف هایدروغ بودن بعض. را ندانم راست و دروغ بودنش نکهینه ا. کنمی من باور ماما
 ! باور کنمخواهمیم
 ؟ي قبل از من دوست دختر داشته امیگویم
 . تصادف کرد و مردی نفر دوست بودم ولکیبا ..  آرهدیگویم

 ؟؟یکنیباور م.. دیگوی دروغ مدیگوی و مزندیقهقهه م. میگوی که ممی مربه
  دروغ بگه؟؟دیچرا با.. گهیراست م:  کهکنمی اش را مي طرفداری منطقیلی من خو

 !! که دروغ استدانمیخــــوب م..  خودماما
 !!کنمی باور ماما
 ؟ي چند خواهر و برادر دارمیگویم
 .. و فرهاد و فاطمههیرق...  سه تادیگویم
 !!ی هستي خوش بحالت پس ته تغارمیگوی و مخندمیم

 !! خونه امدی سفشی رمن
 .خنددی اوهم مو
 . بودن مندی سفشی ربه
 اصال از کجا معلوم که حرفاش راسته؟؟..  حرفاشو باور نکني همه دیگوی و مزندی بازهم قهقهه ممیمر

 !!تی حرف هانیلعنت به تو با ا.. می به تو مرلعنت
 !کجورنیهمشون !!  که دل نبنددیگویم..  در آخرو

 ..شودی که نمی بداندی بايتو که تجربه اش کرد.. یفهمی تو که مم؟؟ی مرشودی ممگر
 !!يبندیدل م.. ی نخواهیبخواه... ستی خود آدم ندست

 ..خواهمیکمک نم.. خواهمی نمحتی نصمن
 . خام خودم غوطه ور شوميای رونی در ادیبگذار
 . عشقم غرق شومي دروغ هانی بدیبگذار

  دارد؟؟ی شما چه ربطبه
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 ..يبری خانواده ات را ميآبرو.. یکنی بد مدیگوی مالیل
 !دهدی عذابم مشی حرف هابا
 !!کشمیعذاب م.. شودی ندهم امانمیتی اهمخواهمیم
 ..دادی که به من درس اخالق مییالیهمان ل..  بعد از چند روزو

 !دهدی را مدی به نام سعي اش با پسری دوستخبر
 .دهدی ات ميکه خره دارد باز.. که به پسرها اعتماد نکن..  بزنمششی من هم بتوانم نکاش

 !!!توانمی نماما
 !!گری دتوانمینم..  چرادانمینم

 . حرف ها من خوشحالمنی اي باهمه
 . رضا را دارممن
 ..ی و تقلبنیهرچند دروغ..  بودنی که نفس کسدانستمینم

 ! انقـــــــدر لذت بخش باشدبتواند
 !!!! بر تو اثر کردنیکمال همنش.. میگوی مباخنده

 !!!ایشی مثل من مي که کم کم دارنمیبیم
 ...خنددی او مو
 ! او هستمی بلند و از ته دليعاشق قهقهه ها..  منو

 !!گرفتمی مافهی و قکردمیاخم م.. شدمی می عصباندادی مری که به حجابم گبابا
 ..رودی از شالم چشم غره مرونی بي کطرفهی ي که رضا بحاطر موهایوقت..  حاالاما

 ..چی که هشومی نمناراحت
 !!شومی لذت مغرق

 . بدون چادر رفتم مغازهکباری
 پس چادرت کو؟:  کرد و گفتسالم

 . سرنکردمنمی واس هممی اومديراستش با عمو هاد:  ـ
 ؟؟يعمو هاد:  ـ
 !کنهی که تو دفتر کار میهمون. شوهر صبا:  ـ
 !!! چادر سر نکردشهی اون مشیپ.. گهی دادی محرم به حساب مي هادنیا.  حسابنیپس با ا!! آهـــــان:  ـ
 !شومی هم غرق لذت مشی انداختن هاکهی تنی ااز

 .. خوب استیزندگ
 ...گذردی مخوب
 . خودم را بشناسمتی از شخصگری دي مهی ام بوجود آورد تا من آن نی بزرگ در زندگی تحولرضا
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 ..گرفتمی دستور نمی خودم بودم و از کسي بنده شهی که همیمن
  زبانزد شده بودلی که سرکش و لجباز بودنم در فامیمن

 ! آوردمی مقابل او کم محاال
 ..فقط... نه...  اوهم لجباز باشد هانکهی انه

 !!!شومی که هستم دور میاز من.. از خودم... رسمی به او که ممن
 ..گری سوزان دکی شومیم
 .. سوزان حرف گوش کنکی
 ... سوزان مظلومکی

 .. عشق راي کلمه توانمی محاال
 !!احساس کنم... مس کنمل...  درك کنمی خوببه
 
 يدی عاشق شدم نديدید
 يدی قرارم دی واسه چشمات بيدید
  عشقم باختم دل و چشماتيدید

 !يدی همه روزگارم ديشد
  همدم؟؟ستی چیدانی ماما
 

 ...ترسمی هنوز هم ممن
 .. چونترسمیم
 .ستی عاشقانه دست من ني قصه نی اانیپا
 .نه از اتفاقاتش خبر دارم... شناسمی را مشی آدم هانه
 . رقم نزندمانی برای ما سرنوشت خوبي که راوترسمی و مستمی داستان من ننی اي سندهینو

 .کنندی همه گله مشودی تمام مزی که داستانم غم انگیی هاوقت
  به هم برسن؟یچرا نذاشت.  که اَهزنندی  غر مهمه

 !! قشنگ تر شدينطوریداستان ا!! شدی نممیگوی آسوده میلی من خو
 .ستی نوع زندگکی انگری بی و هر داستانشودی مبای زشی هاي و بلندی با پستی زندگمیگویم
 . را بر سر راهمان قرار بدهديادی زي هاي بلندی داستان من پستي سندهی که نوترسمیم.. ترسمیم

 !!ترسمی نشود مخواهمیآنطور که من م.. انشی پانکهیاز ا..  همدمترسمی قصه منی از آخر امن
 . من نباشدياهای رضا مرد عاشق روترسمیم
 .می روزگار نگذارد به هم برسترسمیم
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 . رضا همه دروغ باشندي که حرف هاترسمیم
 ...ترسمیم
 !ترسمی اندازد می ما فاصله منی که بی اتفاقاتياز همه  
 
 ی تو نباشبای پشت اون نقاب زترسمیم
 رو شه رو به قتی حقنی که دلم با اترسمیم

  بازی کني را بازشهی عاشق پکی نقش برام
  من دست تو رو شهي براهوی که ترسمیم

 نمی نبقتوی ها چشمامو بستم که حقوونهی دمثل
 دمی نفهميزی پشت حرفاته که هنوزم من ازش چي رازکی

 شدی روز مکی که فتادی مي زمونه جوري کاش اتفاقاي ایول
 دمیدی مکی من از نزدي روزکی ندموی تو خوابم شده آیحت
 

 .سمینوی و ساعت را مزنمی نوشته ام مي پاییامضا
 . شب استقهی و پنج دقستی ده و بقایدق

 .خوابمیاما من زود م. می کني شب ها اس ام اس بازدیگوی مرضا
صبح ها من . گهی دزنمیبعدش نگو چرا باهات کم حرف م! یخوابی که مثل بچه ها سر ساعت مزندی هم غر ماو

 !یخوابیوقت ندارم شب هاهم تو زود م
 ..خندمیم

 ..شی غرغر کردن هابه
  لحن صحبت کردنشنی ابه
 !ریاو را از من نگ. ای خدامیگوی و مخندمیم
 خوانمی رمان مای و سمینوی رمان مای اوقات شتریب
 ؟یشیماشاله تو خسته نم. دیگویم
 !! که نــــــــه اصالمیگوی من با خنده مو
 ! گهیبدبخت اون پدر و مادرت حق دارن د: کندی بازهم غرغر موا

 .  دوستشان دارممیگویم.. پرسدی که ممی داستان هااز
 ...  راشانی هاتی تک شخصتک

 .گذارمی مهی با دل و جان ماکشانی هر ي برامیگویم
 .کنمی می از آنها زندگیکی هر ي جابه
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 !!کنمی مهیگر. خندمیم
 !!ی هستیبیآدم عج: دیگوی و آخر سر مکندی گوش ممی مدت را در سکوت به حرف هاتمام

  ام؟وونهید: میگویم
 !!  سوزانیستی دخترها نهیمثل بق.. یبی عجیول.  نهوونهید. نه:  ـ
 .ستمی نيآر

 .کنمی هم نمی آنچنانشیآرا. می آی نمعشوه
 . که هستمدهمی را نشان می همانشیبرا
 .ینیبی که منیهم.  رضانمی هممن
...  توی آدم ها نداشتم ولهی هم به بقي کارچیه.. خوندمی و منوشتمیفقط م.  من فقط داستان بودیزندگ..  از توقبل

 . وابسته نبودمی احدالناسچیبه ه..  نکرده بودمهی پدر و مادرم هم گري دوريمن برا.ي عوض کردویهمه چ
 . از مامان بابام نداشتمي و خبرموندمی مادربزرگم مي ماه خونه کی که تا شدی مییوقتها
 . از اندازه وابسته مامان باباستشیب..  دارهی اخالقکی تابان
 . دلم واسه بابام تنگ شده؟ی که چي و زارکنهی مهیتابان گر..  مسافرترهی بابا ممثال
 .نمکی همه خودمو خرد نمشی پينطوریا.. کنمی نمهی گرينطوری اگه دلم تنگ بشه هم عمرا ای حتمن
 . تابان وابسته اوناستیول

 ...من
 ...هوی شد که ی چدونمی نممن

 !! نفر شدمکی وابسته ينطوریا
 .دیگوی نميزیچ..  و اومیگوی ها را منی اشیبرا
 .پرسدی ممی موضوعات داستان هااز
 .گری در وبالگم است دمیگویم
 .. خودت بگودیگویم
 م؟ی خوب کدام را بگومیگویم

 !دلبسته به گناه. آهان. صبر کن. اسمش خوب بود.  بودیکی. اوومممم: دیگوی و مکندی فکر میکم
 .. دخترکهکی..  کههی دخترکیراستش موضوعش راجب . راستش. اون:  ـ
 دست برداشته و از ای دنياز همه .. بهش تجاوز کردن: میگویباالخره م.  اماکشمی بکار بردن آن کلمه خجالت ماز

 ي دوست خوب براکی.. واقعا خوبه. که خوبه.  پسر متفاوتکی. شهی مدای نفر پکی ی مردها متنفر شده وليهمه 
 ... وشهیستاره م

 ! بامن دست بدهتونهیبعد نم.. سهینویخانم از تجاوز و فالن داستان م. بفرما:  ـ
 . کشاندی سمت منی را به ابحث
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 !کندی قطع مي آمدن مشتري و اوست که به بهانه میزنیغر م.. میکنی بحث و جدل مبازهم
  است همدم؟؟بی عجی چیدانی ماما
 !! استنیری شمیبرا...  همشی ، دعوا و جدل هاشی غرغرهای حتکه
 ... شهی هماما

 .یکنی احساس آرامش می که کمي لحظه ادرست
 ..ی خوشبختییگوی که مي لحظه اهمان
 .شودی بر سرت نازل میبدبخت
 . را از من خواستمی مري شماره

  چه؟ي گفتم برامتعجب
 . او را با دوستش دوست کندخواهدی مگفت
 . حرف بزنممی با خود مردی باگفتم
 . نداردیبی عگفت

 
 .  تا بخوابمبندمی را مچشمانم

 !!شودینم. اما
 !!شودینم

 ..آن طرف.  طرفنیا.. زنمی مغلت
 !بردیخوابم نم.. شودینم

 . کرده و راه تنفسم را بسته استری گمی در گلوبیانگار که س. کنمی می خفگاحساس
 .نمینشی و مشومی مبلند

 . بار هم که شده با خودت صادق باشکی ي براایب..  سوزاننیبب
 ...رضا
 . پسر استکی رضا

 . بوده استزی چکی قصدشان شهی که همیی از همان هایکی.  پسرکی
 .رضا

 ..می من خواست دست بدهاز
 . کرد اماتمام
 ! بداند چقدر دوستش دارمخواستیگفت م.  کردی آشتبامن

  سوزان؟؟یکنیتو باور م.. هه
 .دیگویهمه اش را دروغ م. دیگوی مدروغ
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  دختر سابقش رادوست
  تولدش راروز

 .. داشتن من رادوست
 .دیگوی را دروغ مهمه

 .. نهاما
 ...رضا
 .دیگوی دروغ نمرضا
 .یکنی چکار مشی براندی روزها گفته است تا ببنی اکی روز تولدش را نزدگفتی ممیمر
 ...میمر

 . را خواستمی مري شماره رضا
 چرا؟؟

  بزند؟؟نهی سنگ دوستش را به سنگونهی ادیچرا با.  اماخواهدی دوستش مي برادیگویم
  انقـــــدر اصرار کند؟می مري گرفتن شماره ي برادی باچرا

  نظر دارد؟مینکند به مر.. نکند
  بوده؟می شدن به مرکیصدش نزد من را دوست ندارد و از اول هم قنکند

 .نه
  سوزان؟؟یکنی است که مي چه فکرنیا

 .میمر.. رضا
 !!! نداردامکان

 ..میمر
 . و بده به منری شماره را بگگفتیم.  آمدی از او خوشش ممیمر
 . از همان اول رضا را دوست داشتمیمر
 که ستی نادشیچرا . ستی نی رضا آدم خوبدیگویم.  تمام کنمدیگویم.  من با رضا دوست شدمنکهی بعد از ااما

 داد؟ی رضا جر منی هميخودش را برا
 .. و رضامی مریعنی.. یعنی

 .. با رضامی است که مرممکن
 !!!بس کن!!!  کن ســـــــــــــوزانبس

  چطور ممکن است؟نیا
 م؟؟؟؟؟؟؟ی مر؟؟ي شدوانهید
 ..کندی کار را باتو نمنیاو ا...  دوست توستنی بهتراو
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 .خواستی اگر باهم دوست بودند که رضا شماره اش را از من نمدرضمن
 .کندی کار را با تو نمنیاو هرگز ا.  را داشتهتی و همه جا هواشهی هممیمر
 !گفتی بود حتما ميزیاگر چ..  دارمنانی اطممی مربه
 ...رضا..  رضااما

  را از من بخواهد؟می شماره مردی چرا باچرا؟
 .رمیگی دستانم منی را بسرم
 !!!شومی موانهی ددارم

 !!همه مشکوك است.. شیخواسته ها.. شیرفتارها..  استمشکوك
 ... توانمیبازهم نم..  هانی اي همه با
 ..می درست تر بگوای

 !!! باور کنمخواهمینم
 ... رضاکه
 ..ستی نخواهمی که من می کسآن

 !!ستی نخواهمی که من می آن مرد خوبدی شارضا
 .. دوست دختر داشته باشدنی چنددیشا
 .. دیشا
 نه.. نه
 ! فکر کنمییزهای چنی به چنخواهمینم
 . است عذاب آور استی آدمنی او چننکهی تصور به  ایحت
 .کنمی و سقف را نگاه مکشمی هم دراز مباز

 !!رضا
 ؟؟ی مهم باشمیانقــــــدر برا...  تودی باچرا
  آسان کنارت بگذارم؟توانمی نمچرا
  را قبول کنم؟تی واقعتوانمی نمچرا
 گذارم؟ی در مقابل تو تمام عقل و منطقم را کنار مچرا

  را بچسبم؟ی لعنتي رابطه نی ای دو دستدی چرا باچرا؟
 .کنمی را نگاه مزی مي و ساعت روکنمیبالشتم را بغل م.. زنمی مغلت
 چرا؟
 م؟یای در مقابل تو کوتاه بشهیهم..  مندی باچرا
 ؟؟یی آی هم تو کوتاه نمکباری چرا
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 . پا لگدمال کنمریغرورم را ز...  خودم را بشکنمدی من باشهی همچرا
 ..نکهی اي برافقط

 !! را داشته باشمتو
 !؟یکنیتو با من چه م.. رضـــا. رضــا. رضا

 !! حال و روز من رانیبب..  نامردي بامن چه کردنیبب
 .. شدمی همه شاخ مي که برایمن

 .  به حرف ناظم مدرسه هم گوش نکردممن
 ...  ستادمی مقابل او امن
نه بلند :  نشستم و گفتممی را عوض کند سفت و سخت سرجامی من و مري جاخواستی که به ناحق میوقت
 !!شومینم
 .یکنی خاله ات در مدرسه سو استفاده مطی از شرايکه دار..  و زخم زبانهی کنایکل...دمی حرف شنیکل

 آرم تا ی بابام را می کنی احترامی  به من بگری دکباری!  ندارمي خاله کارطیمن با شرا: د شدم و گفتم بلنباخشم
 .حساب تک تکتون را برسه

 .. بلندمي نگه داشتن ناخن هايبرا
 .ستادمی باباهم امقابل
 !!! که چه خوب مثل خواهرش نشدرفتندی تابان مي صدقه قربان

 ..من هرگز نشکستم.. ستادمی مقابل همه امن
 . و همه جا غرورم را حفظ کردمشهیهم
 ..اما
 .. رضااما
 !ستمی مقابل او سوزان نمن
 !!ستمی اصال خودم نمن
 ..شومی می چه کسدانمینم
 .کندی در وجودم رخنه مندیبی رضا را می است که وقتی چه کسدانمینم
 !!لهش کن: دیگوی اندازد و آزادنه می رضا مي پاهاریتمام وجودم را ز.. چی غرورم که هو

  کنم؟؟یستادگی مقابل اوهم اتوانمی رضا خودم باشم؟؟ چرا نمي براتوانمی چرا نممن
 بدست يبرا.  دوست دارندشتری مغرور و سرسخت را بي پسرها دخترهاکردمی محتی من نبودم که سحر را نصمگر

 !!ی محل سگ هم به او ندهدی پسر باکیآوردن 
 . قطره اشک شماهاراهم ندارندکی اقتیل... پسرها... گفتمیمن بودم که م. گری من بودم ديآر
 !!دی شماها احمقاما
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 !!دیشناسی را نمپسرها
 ..شناسمیمن پسرها را م.. هه

 .. ترشان امافیذات کث...  رافشانی کثي هايباز.. دانمیم
 .ستندی پسرها که بد ني همه
  رضا هم بد است؟یعنی... رضا

 دهد؟ی ميزبا
 ... بدهد که االني را بازی منتواندی مد؟ی آی مدلش

 !! او شده امي دلبسته نگونهیا
...  شوند و بعدکشی تا با لباس بره نزدنندی را ببي باشد که منتظرند بره ایی از همان گرگ هایکی تواندی هم مرضا
 ! تنش را بدرندانهیوحش

 . باشدينطوری اتواندیرضا نم. نه
 ! از من خواست چادر سرکنمرضا
 . استادی گفت گرگ در جامعه زرضا
 !! از همان گرگ ها باشدیکی خودش هم تواندی نمرضا

 ...شودینم.. تواندینم
 !!! بد باشدتواندینم...  منيرضا

 .خندمیبلند م. خندمیم
 ... امیالی خيباور ها..  حماقتميبرا
 .کنمی همه را باور ملی که اطرافم را پر کرده است و من با کمال میی تمام دروغ هايبرا
 
  .ی خــــالــــتیجا
 
 ..نمڪ هی گرمی از دردهاکی کدام ي برادانستمی که نمشبید
  
 ..ـــــدمی خندیکلـــ 
 

****** 
 . شدمداری نه صبح از خواب بساعت
 . استلی پنجشنبه است و دفتر تعطامروز
 . انددهی و تابان خوابمامان

 .نشانمی صورتم مي هم روییبای زشی ، آراکنمی را تن ممی لباس هازود
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 .شومی و از خانه خارج مدارمی بود را برمدهی روز مادر که بابا خریی شاخه گل رز ، از دسته گل اهداکی
 . افتدی به تنم مي بازهم لرزه ايری دلي آقادنی دبا

 . باباستی جون جوندوست
 . از اندازه من به مغازه خط قرمز مشکوك شده استشی بيت و آمد ها رفنی اوهم به احتما
 ! کندزمی به زبان آورد تا بابا ، همانجا حلق آويزی چستیکاف
 .  داردي ، مشترشومی مغازه موارد

 .میگوی نميزیچ
 .دهدی ، رضا راهکار مدیگوی اش می از مشکالت گوشی مرد کمآن
 . کندی که تا فردا درستش مدیگوی مو

 .شودی از مغازه خارج می و بعد از خداحافظکندی مي تشکرمرد
 .کنمی و سالم مدارمی برمزی به سمت میقدم

 .دهدی جواب سالمم را مشهی و مثل همي عادیلی ، خکندی و اخم مردیگی مافهی قکردمی تصورم که فکر مبرخالف
 .يای ميخوب چخبر؟ نگفته بود:  ـ
 . خاموش بودتیگوش. خوب.آره:  ـ
 !!امروز صبح روشن بود. نه:  ـ
 . خاموش بودشبید. نه:  ـ
 . امروز صبح روشنش کردمی آره ولشبید:  ـ
 ؟ي خاموش کردشبیچرا د... آهان:  ـ
 .اعصابم خرد بود:  ـ

 . داردادی را بشبی هنوز دپس
 ! دلخور استهنوز
 .رمیگی آورم و به طرفش می مرونی بفمی گل را از کشاخه

 . کندی نگاهم ممتعجب
 !!ــــــــــدیببخش: میگوی کودکانه می و با لحنکنمی را کج مگردنم

 .دیگوی و گل را از من مخنددی بلند ميبا صدا. خنددیم
 !!!یکنی از خجالت آبم میعنی. سوزان:  ـ
 م؟؟یدیبخش:  ـ
  نبخشم؟شهیمگه م: دیگوی و مخنددیم
 .خندمیم

 .ستی را شکر قهر نخدا
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 .شبمی مزخرف دي تمام فکر هاالی خیب
 .شبمانی دي دعواالی خیب
 .خواستی را ممی شماره مرنکهی االی خیب

 ...الی خیب. يآر
 ..بخندد..  باشدفقط
 !شومی مالی خی را بای دني همه من
 
 

 . به من آموختیزندگ
 

 : باشم کهی کسی احتمالي منتظر حمله شهیهم
 
 .!  او محبت فراوان کرده امبه
 
 

  نهمفصل
 

 دی نبخشدی بایگاه
 ي ادهی که بارها او را بخشیکس

 !دی نفهمو
  بخشش تو باشدي بار در آرزونی اتا

  صبر کرددی نبایگاه
  رها کرد و رفتدیبا
 !يرفتن را بلد بوده ا.. ي بدانند اگر ماندتا
 
 

 )»شخندیشکلک ن« دارم لیعاقا من هنوز قصد ادامه تحص(  هیراض
 ) ندارمیشکلخوب من که با درس خوندن جناب م(  محمد

 !!)ی راضگهیحاال ناز نکن د( یهست
 !!)مای تو خوش کردیما دلمونو به عروس. ی راضگهی دگهیراس م(  سمینوی و مگذارمی منی را زمکمیک

 )دار؟ی مگه سپي دلخوش کردیبه چ(  یراض
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 )»دنیشکلک رقص«  برقصم ری دل سکی نکهیبه ا( داریسپ»من«
 ) »هیشکلک گر«!!  هم شوهر کرددهی ترشیراض..  روزگاریه( لیآرم
 )»يشکلک زبان دراز«  لی عمته آرمدهیترش(  هیراض
 )»شکلک قهقهه«  است دهیاتفاقا عمه ام ترش( لیآرم
 !!)عروس  خانوم بلـــــــه؟؟!!!  دوست من پرپر شدنی اد؟؟؟یکنی بابا چرا بحث را عوض ميا( يمهد. م

 !)نهیعروس رفته گل بچ( لیآرم
 !)خوادی میرلفظی زیعروس( داریسپ
 )»شکلک قهقهه«( يمهد. م

 !!)هی به تو راضمیتقد» شکلک قلب«( محمد
 !!)هی جون بله را بده دیراض( داریسپ

 !!)بلــــــــــه.. معاون و ناظر و شاهزاده.  روميبا اجازه بزرگترا( هیراض
 )»شکلک قهقهه «یمرده شورتو ببرن با اجازه گرفتنت راض( داریسپ
 )»دنیشکلک رقص«  دوماد مبارکش باد یروبوس.. یروبوس. عروس مبارکش باد.. یعروس. یعروس( لیآرم
 )»شکلک چشمک«!گهی وسط دای  بی برقصیخواستی تو که از صبح مداریسپ( يمهد.م

 )»دنیشکلک رقص«!! باوشه اوووومدم( داریسپ
 )»شکلک رقص دونفره «دی لطفا سالن را خلوت کنمیرقصی تانگو ممیمنو همسرم دار( محمد

 !)نوبت شما تموم شد!  بکش کنارداریسپ( يمهد.م
شکلک زبون «!رنکنهی عروس دوماد گي مبارکتو جمع کن که به پرو پايشوما لنگ ها!!! ادفیمن کنارم ب( داریسپ

 )»يدراز
 )»شخندیعالمت ن«من که لنگامو جمع کردم( يمهد.م

 .دهمی اش نمی به مزه پرانیتیاهم
 !) اهنگ شاد بخونهکی یکی( لیآرم
 !!)من بخونم؟؟؟ فقط به عشق عروس دوماد گلمون( داریسپ
 !)داریبخون سپ( يمهد.م

 )»شخندیعالمت ن« مبارکش بادشالهیعروس از اون بدتره ا. مبارکش بادشالهیداماد چقدر عنتره ا( داریسپ
 .شودی جمع زده منی خنده بکیشل

 .زنندی قهقهه مهمه
 !!هی خود محمد و راضیحت
 )»شکلک چشمک«!خوشم اومد. دارینه سپ( يمهد.م

 )»شکلک قلب«!ي مهدیمقس( داریسپ
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 )»هیشکلک گر«!!خواااامیمن شوور م( لیآرم
 !!!)لیجمع کن خودتو آرم(هیراض
 )»هیشکلک گر«!!!خوااااااامیمن شوور م( لیآرم
 )»هیشکلک گر«!!خوااااامیمنم زن م( يمهد. م

 !)ی راضکنندی ميسود ما حیهمشون به خوشبخت( محمد
 !!)واه واه( داریسپ

 !!)خوادی ها دلشووون میخوب طفلک( هیراض
 !!)ی راضای ادب شدی بيشوهر کرد »یشکلک عصبان«!! ادفیب( داریسپ

 !!)خخخخخ(هیراض
 !!)خوااااامیمن شووووووهر م( لیآرم
 !)لی شوهرت کنند آرمیخاك برسر ب( هیراض

 واسه ی دستکیتو هم .  عاشق را بهم رسوندميمن با تالش فراوان باالخره شما کفترها.. ی راضنیبب( يمهد.م
 !!)من باال بزن

 )خوبه؟. رمی شوهر را واست بگی بلی آرمنی همایب( هیراض
 !)خوامی را میکیمن اون .. ی ولستیبدك ن..اوممم( يمهد. م

 )کدومو؟( هیراض
 !)خوامی را مداریسپ( يمهد.م

 !!)؟؟ي مهدیگیمنو م. اوا( داریسپ
 )»شکلک قلب«بله(يمهد.م

 ) بپوشم؟یمن واسه امشب چ.  خاك عالميوا(  داریسپ
 )»شکلک لبخند«!پس جوابت مثبته؟( يمهد.م

 !) فکر کنمدیبا. نه. اومممم(داریسپ
 )»شخندیعالمت ن« ! فکر کردم( سمینوی بالفاصله مو
 )خــــــوب؟؟( يمهد.م

 !) روم بلــــــــــــهي بزرگتراي اجازه با. یبقول راض( داریسپ
 )»هی گرشکلک«خواااااامیمن شوهر م...  شوهر کردنمیا. ایب( لیآرم
 !) واسمون بده مجلسمون را گرم کني قرکی پاشو هی گري به جالیآرم( داریسپ
 ) من دلقکم؟؟يفکر کرد!! گمشووو( لیآرم
 )»شخندیشکلک ن«مطمئنم. کنمیفکرنم( داریسپ
 )»تیشکلک عصبان« !!!کصصصصصصصصافت(لیآرم
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 )»شخندیشکلک ن«!رهی تورو بگگمیبه اونم م. ادیبذار مل مل ب.. لیناراحت نباش آرم( يمهد.م
 )خخخخخ. زدنمی و محمد جی راضنی شد؟ ای چنیدقت کرد( داریسپ
 !!ســــــــوزان!!! ســـــــــــــوزان:  ـ

 !هــــــــان؟: میگوی و مرمیگی را از صفحه لپ تاب منگاهم
 !!! شامایب: تابان

 !!!پووف:  ـ
 !) برم برو بچدیمن با( داریسپ
 )دار؟یچرا سپ( يمهد.م

 )»شخندیعالمت ن«باس برم. کنهیننه جونم داره صدام م( داریسپ
 ) شمارتو داشته باشم؟تونمیم( دیگوی و مدی آی مي وی پبه
 ) گرفته؟تی شوخ؟یچ(داریسپ
 )»شکلک گل دادن«( يمهد.م

 !) کردمی فقط شوخنییمن اون پا. نیبب( داریسپ
 )؟ی تر فکر کني االن جدشهیخوب نم( يمهد.م

 !)یکنی برداشت مينطوری ادونستمینم. ي مهدکردمی میمن فقط شوخ.. نه( داریسپ
 !) فکر کنکمیلطفا . شهی میخوب چ( يمهد.م

 !)ستمی نای دوستنجوریمن اهل ا. ي مهدیخیب( داریسپ
 ) مزاحمت شدمدیباشه پس ببخش. نطوریکه ا(يمهد.م

 !) تا بعديفعال با. کنمیخواهش م( داریسپ
 )يبا(يمهد.م

 .کنمی تاب را خاموش ملپ
 . از رضا مطمئن شومیامی تا از نداشتن پکنمی را چک میگوش

 !ینه تماس. یامی پنه
 !الی خیب

 .رومی مرونی و بمی آی منیی تخت پاي رواز
 . شنبه استفردا

 .نمشی ببتوانمیم
 ..دنشی از فکر دوباره دو

 !رودی میلی ویلی قــــبی عجدلم
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 .بنددی آن نقش مي و نام مهسا روشودی ام بلند می زنگ گوشيصدا
 .حواسش به کار خودش است. دوزمی مرددم را به صبا منگاه
 .کنمی و تماس را برقرار مدارمی را برمیگوش

 .الو:  ـ
 ؟یخوب.. سالم:  ـ

 . حرف بزنم تا صبا شک نکند دوستانهکنمی میسع
  چخبر؟؟یتوخوب.  خوبمیسالم مرس:  ـ
 ! مغازهایامروز ن.. راستش سوزان:  ـ
  چرا؟ام؟ین:  ـ
 .رمی و مبندمیزودتر م.. امروز کار دارم:  ـ
 .آهان:  ـ
 .ی بدونخواستمیفقط م.. خوبه:  ـ
 . فرداشالهیا.  ندارهبیع:  ـ
 ؟ي نداريکار.. فعال! فردا. باشه:  ـ
 .خداحافظ. گهینه د:  ـ
 .خداحافظ:  ـ

 کند؟ی صحبت نمادیچرا با من ز..  عالمت سوال بزرگ است که رضاکی میبرا
 .گرددی شدن مکالمه مان دنبال بهانه نمی طوالنيبرا..  عاشقانهي چرا مثل تمام رمان هاکند؟ی زود قطع مچرا

 تفاوت است؟ که من در ذهن دارم ميزیانقـــــــدر با چ...  چرا رضاچرا؟
 .شومی و بلند مبندمی رمان را مي صفحه

 کجا؟: دیگوی و مکندی متعجب نگاهم مصبا
 !!حوصله ام سر رفت بابا.. نیی پارمیم:  ـ
 .باشه برو:  ـ
 . دارمي احساس بهتررانی اشیپ

 .  مامان استی دوست جوجونصبا
 .گذاردی را کف دست مامان مندی که ببی مشکوکزی چنیکوچکتر

 ! کنماطی احتدیبا
**** 

 .شومی مادهی اتوبوس پاز
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 .دیای کارش تمام شود و بدیشا...  کار دارد اماگفت
 . هم هنوز نرفته باشددیشا

 .. مغازه بود اماي رودوارمی آخر نگاه امي تالحظه
 .کردمی ماشتباه

 !!!نبود
 .دهمی و به راهم ادامه مکشمی میآه

 !!گری دنمشیبی روز نمکی.. شودی چه مخوب
 ! روزکیفقط .  روزکی

****** 
 ) من بشه؟ي حاضره زن بابایک.. گردمیدارم دنبال زن بابا م( داریسپ

 )؟ي به بابات هم رحم نکرددیسپ... وا( مجنون
 )»شخندیشکلک ن «کنمی میاتفاقا دارم در حق بابام خوب( داریسپ

 )؟يری واسه بابات زن بگی گرفتمی شد که تصمیحاال چ(  رادمهسا
 ی سرش و تالفارمی هوو بکی خوامیم. دهی حرصم میلیخ.  مهسا از دست مامانم خسته شدمی اجتشیواقع( داریسپ

 )کنم
 )»شکلک قهقهه «ده؟یی رو زاي اتهی عفرنی همچدونهیبدخت مامانت م( يمهد.م

 )»تیشکلک عصبان« ! يتو خفه مهد( داریسپ
 ) »شخندیشکلک ن« ( يمهد.م

 نیبهتر..  کت و شلوار هانیبهتر..پولدار. پی مرد خوشتکی..  که حراجش کردمایبدو ب... خوب بچه ها(داریسپ
 )اد؟ی  میحاال ک!! ستیبدك ن.. ی نگی بگنیاخالقشم که همچ. عطرها

 !!)داری سپخوامیمن م..  پول به مشامم خورديبو( مهساراد
 !)خوامی تمومه منم میبه به بابات که همه چ( عارفه

 )»تیشکلک عصبان« !! ایر مارو هم کساد کرد بازاي اومدداریسپ( مجنون
 )»شکلک گل دادن«  زن بابات باشم؟تونمیمن م..  بابات خوشم اومدنی از اداریسپ( يمهد.م

 )» شکلک قهقهه زدن« ( داریسپ
 !) جمع کن خودتويخجالت بکش مهد(  مجنون

 )»شخندیشکلک ن«  کرد که منم وسوسه شدم فی تعرنیبخدا همچ( يمهد.م
 !)شهی همه خاطر خواه داره ذوق مرگ منیبه بابام بگم ا.. ادهیداوطلب چقدر ز. اوه اوه(  داریسپ
 )؟یکنیحاال کدومو انتخاب م( يمهد.م

 )یی توزنمشی که خط می کسنی اوليمهد( داریسپ
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 )»هیشکلک گر«  گنداخالق تو شدم؟ ي که عاشق اون باباهیچرا؟ گناه من چ( يمهد.م
 )» کلک قهقهه زدنش« ..يگمشو مهد(  داریسپ

 !)زودباش انتخاب کن(  مجنون
 ي ده ساعت هرچقدر پاایسه ساعت ..  بدهریحق نداره به من گ. کی.  دارهی خاصطیزن بابا شدن من شرا( 

 !) بدهری بهم گدی باشم نباوتریکامپ
 )  بدم دخترم؟ری به تو گدی بایواس چ.  و چهار ساعته تو نتمستیمن خودم ب(  رادمهسا
 !)يشرط بعد. منم قبول( عارفه

 )»شخندیشکلک ن«  گهی دنیهم.. یچیه.. اوممممم(  داریسپ
 )ی انتخاب کندیحاال با. خوب پس( مجنون

 !)مگه نه مامان جوووون؟؟.. تفاهم دارنشتریبا مهسا ب... ادی با تو کنار بتونهی بابام نمی سوسولکمیعارفه تو (  داریسپ
 !!) بشم من قربون تک دخترمیآخ اله(  رادمهسا

 !)امی و برمی برم بله را از داماد بگدیحاال بصبر( داریسپ
 )  داماد خبر نداره؟چارهیب.. وا( يمهد.م

 )»شخندیشکلک ن« !! نـــــــــه( داریسپ
 !!!)یکنی مي مردم بازي با احساسات جوون هايتو دار( عارفه
 !)مونمی لحظه عمرم منتظر بله بابات منیمن تا اخر(  رادمهسا

 )»شکلک چشمک«  یقلبونت مامان( داریسپ
 .شومی و از چت روم خارج مکنمی از بچه ها می کلیخدحافظ

 ..ي مجازيایدن
 . بهتر استیلی که خای دننیحداقل از ا. شناسمی است که مییای دننیبهتر

 !ی کنی و زندگی باشیخواهی همانگونه که میتوانیم
 .کنمیم دیی و نظرات تازه را تازنمی به وبالگم ميسر

 . دارمي کامنت از داداش هادکی
 . شلوغ استشهیمثل هم. زنمی به وبش ميسر

 .شناسمی است که می وبنی بهترنجایا
 .گذاردی ها را مفهی لطنی بهترشهی هميهاد

 .. و همه کس خسته امزی از همه چکنمی که احساس می وقتدرست
 .شومی و شارژ ممیای منجای ابه
 . استي شادي جا برانی بهترنجایا

 . هستخوامی وبالگ هم دوست دختر معنوان
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 ! نشدهدای پی اول دنبال دوست دختر بوده و هنوز کساز
 !)یستی نهی چند وقت؟يچه خبرا داش هاد. سلوووم(  سمینوی میکامنت
 .کنمی مافتی بعد جوابش را درقهی دقچند

 !)تازه اومدم. مشهد بودم.. سالم( 
 !) قبولارتیواقعا؟ ز( 
 )؟یکنی مکارای چخبرا؟ چ؟؟یتو خوب. ممنون( 
 !)گهی دمیگذرونیم.. یسالمت... یمنم ه( 
 !) دارهکیواقعا ال.  باحال بودیلیخ.. ي که تو وبت گذاشته بودي شعرنی ایراست( 
 )؟یگیکدومو م( 
 .) باز از آن روم گذشتمی شبنی تو آنالیب( 
 !)منم دوسش دارم..  باحالهیلی خ؟یگیاونو م. خخخخ( 
 !!)دی را ندي روزنیخوبه مرد و همچ.. يریبدبخت مش( 
 )»شخندیشکلک ن« ( 

 . میکنی می گپ خداحافظی از کمپس
 .کنمی را چک میگوش

 ..یامینه پ. ی تماسنه
 ...اما کم کم... زدی زنگ میلی اول خي روزهاآن

 .  عوض شدزی چهمه
 ... دادمامیمن پ..  زنگ زدممن
 شوند؟ی آدم ها عوض مچرا
 ا؟ی خدارودی نمشی پخواهمی انطور که من مزی چچی هچرا

 !! ناهارایب... ســــــــــــوزان:  ـ
 !!خـــــــــــــــــــــــــــورمینم:  ـ
 .  مامان دعوا کردمبا
 .کندی اش اعصابم را خرد می الکي دادن هاری گنیا

 . از او نداردی هم دست کمبابا
 کنند؟ی در کار من دخالت مچرا
  به حال خودم باشم؟گذارندی نمچرا
  به آنها دارم؟ي من کار مگر

 .. صبرکن
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 .شومی ها آزاد متی محدودنی بار تمام اری روز از زکی
 ... روزکی

 .. ها باشمنی محتاج انکهی ابدون
 ! خودمیزندگ.. پول خودم.. خانه خودم..  خودمکار
 !!کنمی مي شمارهیثان.. شد ام فقط و فقط در دست خودم بای آن روز که کنترل زندگيبرا
 . بابا متنفرمی افراطي هارتی غنی ااز
 ! مامانم هم متنفرمي هاي خاله زنک بازاز

 . هستم که خودم باشمي روزمنتظر
 . کندی که امر و نهی کسچی هبدون

 . مثل بابا را نکشمیمنت کس.. ابانی قدم زدن در خي باشد که براي روزخواهمیم
 بدهد و چند بوردی کي به انگشتانش رویچرخش..  التماس کنم تا آقایکل.. نترنتی اانهی شارژ ماهي براخواهمینم

 . کندزی  را دارد به مخابرات واریبی او حکم پول تو جيهزار ناقابل که برا
 .ندیدوست دارد همه مارا محتاج به خودش بب..  است کهنی اخالق بابا انی ترمزخرف

 .بودن خودش را به ما ثابت کند مرد خانه بودن و همه کاره خواهدیم
 . اش را به رخ ماها بکشدی مردانگخواهدیم

 .. مناما
 . سرخم کنمشی کردن های که در مقابل امر و نهستمی نمامان
 . کندی کنم تا آشتي و زارهی که بخاطر اخم تخمش گرستمی نتابان
 .... سوزانممن

 .. صدبرابر مغرور تر از خودشیکی
 ..رمی بمی از گرسنگی حتکه
 ... بمانم همنترنتی ماه ها بدون او

 ! است که التماسش کنممحال
 . که من از التماس کردن متنفرمداندی خوب ماو
 .. به من کرده بودیحتی نصکی اما
 .. اتی زندگکی شري براکه

 ! مغرور نشوهرگز
 ... را به من گفته بود و خودشنی اخودش

 !کشدی غرورش را به رخمان محاال
 .. روزگاریه
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 .. ام روزگارخسته
 ..یفی بالتکلنی ااز
 .. دورنگي آدم هانی ااز
 .. هاي اعتمادی بنی ااز
 . که مقابلم قرار گرفته استیی خودم و راه هااز
 !! همه خسته ام روزگاراز

***** 
 . رضا من را از رفتن به مغازه منع کرده استبازهم

 .فتدی ، ممکن است اسمم بر سر زبان ها بنندی دوستانش آنجا هستند و اگر من را ببدیگویم
 .کنمی مدای پی و به فکر من است ، حس خوبکندی مالحظه ام را منطوری انکهی ااز
 .گذارمی پشت سر مدنشی را هم بدون دگری روز دکی

  بود؟ی کِدمشی بار که دنیآخر
 ..گل دادم و..  رفتم مغازهی آشتيبرا!.. پنجشنبه

 .دمشی است که ندمی سه روز و ناالن
 ...  بعد از آن صبح پنجشنبهمی هشتاد و شش ساعت و  نقایدق... یعنی

 !دمشی است که ندمی و شش ساعت و نهشتاد
 !شمارمینشسته ام و ساعت ها را م...  دار استخنده

 ..من
 .. مقابل اوچرا

 شوم؟ی عوض مانقــــــدر
 :سمینوی و مدارمی را برمیگوش

 )»شکلک قلب«  واست دهیدلم تنگ..دمتی که ندمهیاالن هشتادو شش ساعت و ن( 
 .شودی داده ملی به مهسا تحوامیپ

 . استدهی فای از او بی پاسخافتی دري براانتظارم
 ..دهدی و هروقت که حوصله نداشته باشد جواب نمدهدی است ، هروقت که بخواهد جواب منطوری همرضا
 .کنمی را باز میآهنگ

 .ندینشی به دلم مبیعج..  روزهانی که ای آهنگانهم
 کشمی هواتو نفس منشستم

  حال من بهترههی چندوقتکی
  تهشنمی ببفتمی راه  مدارم
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 برهی تو کجا مي هوانی امنو
  تو رونمی ببفتمی راه مدارم

 ي شدی عمره راهکی را که ییتو
. 
. 

 .شودی قطع مکیموز
 .زندی زنگ ممهسا

 .الو: میگوی و مکنمی تماس را برقرار مجانی هبا
 ؟يشمری ساعت ها رو می شده که نشستیچ.. سالم:  ـ

 !!!هی واسه عاقامون تنگ شده دلمونید..  کنم خــــوکاریچ: میگوی و مکنمی را کودکانه ملحنم
 چه خبرا؟. خــوب: دیگوی و مخنددیم

تو اصال دلت واسه من .. دمتینامرد االن سه روزه که ند! دهیحوصله ام پوک. یچیه: میگوی و مندازمی باال مي اشانه
 تنگ شده؟

  تنگ نشه؟لمونی دشهیمگه م.. یی ماسیشوما عس.. آره:  ـ
 .خنددیم. خندمیم
 !اونم به حساب تو.. اومدم کفش بخرم:  ـ

 !!من؟؟: میگوی ممتعجب
 !بله تو:  ـ
 نیبب..  موندهی هزار تومنکی فمیته ک.. کی پنک دونه همکی.. دمی عطر خرکدونهیمن امروز .. اوه شرمنده:  ـ

 ؟ی کندای پیتونی به اون پول میکفش
 ذارمی پول راهم مي هیبق! ی ورزششرتی هم تکدونهی.. خرمی جفت کفش اسپرت خوشگل مکی! هیآره بابا کاف:  ـ
 . تا روز مبادا ازش استفاده کنمبمیج
 !!خندمی بلند مي صدابا
 ؟یکشی من مچارهی بی نقشه ها رو واسه هزار تومننی ایمطمئن:  ـ
 !آره:  ـ
 !!وونهید:  ـ
 !!!کشمـــــــتی موونه؟؟ی دیگیبه من م.. خجالت بکش!! فهی ضعیه:  ـ
 !!دمی ترسي وايوا:  ـ
 ؟یکنیمسخره م:  ـ
 !!!قایدق:  ـ
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 !!بچه پررو:  ـ
 .خندمیم

 .کندی او قطع مستی گفتن ني برای که حرفی وقتشهیهم. شودی مسکوت
 . کنددای مکالمه ادامه پنی من دوست دارم ااما

 .کشمی مشی را پيگری بحث دزود
 .ختهی مامانم اعصابمو بهم رنیا:  ـ
 چرا؟:  ـ
 .  حرفا رو بهم گفتننیخسته شدم از بس ا.  و فالنری بگادی کار خونه گهیم:  ـ
 ؟یستیمگه بلد ن:  ـ
 آشپزخونه را ي کارایول.. کنمی ها رو پاك مشهیش. کشمیمثال خونه را جارو م .کنمی را می نظافتيکارا. خوب من:  ـ

 . دوتاشو بلدمیکی. غذاهم که فعال. شهیاز ظرف شستن چندشم م. نه
  بلدن؟یی تو چه کارهاي همسن و ساالیدونیم.  مامانتگهیخوب حق داره د.. یخسته نباش: دیگوی و مخنددیم
 !دمی کار نمنیعمرا هم تن به ا. شهی کالم گفتم که ظرف هارو چندشم مکی.  ندارميمن با اونا کار:  ـ
 ؟ي خودت بودي خونه ي و توي که ازدواج کردی وقتی حتیعنی:  ـ
 . جمله اش اصال به دلم ننشستنیا

 !ي ازدواج کردیوقت. گفت... می ازدواج کردی وقتنگفت
 !!!! عمرا: دهمی و پاسخش را مزنمی ام را پس مییایخوی  مالافکار

 !پس حتما من قراره ظرف هارو بشورم:  ـ
 . ردیگی آرام مدلم

 .. را گفتخودش
 . و اومن

 .باهم
 .گهی دمیخری  میی ظرفشونیماش. تو که نه:  ـ
 !شورهی که قابلمه هارو نمیی ظرفشونی ماشیول:  ـ
 !تونهی شوور جون که میول.. تونهی نمیی ظرفشونیماش... خــــوب درسته:  ـ
 .خنددی بلند مي صدابا
 !تونهی راحت شوهر جونت هم نمالتیخ!! بچه پررو:  ـ
 !!تونهی خوب هم متونهیم:  ـ
 !!!ي تو بشوردمی رو هم مهی همسايظرفا.. چی خودمون که هيظرفا. تو صبر کن:  ـ
 !!!!عمرا:  ـ
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 !!مینیبیم:  ـ
 !مینیبیم:  ـ
 .فعال.  خونه اميکای من نزدگهیخوب د:  ـ
 !امای جمهورم اونجا باشه مسیرضا فردا رئ.. فعال.. باشه:  ـ
 .ایباشه فردا ب: دیگوی و مخنددیم
 .نمتیبیپس ، فردا م:  ـ
 .نمتیبیم:  ـ
 !يبابا:  ـ
 !يبا:  ـ

 .شومی مرهی و به سقف خگذارمی شکمم مي را رویگوش
 !می بود که تاکنون داشتي مکالمه انی تری طوالننیا

 ...فردا
 ..می از هشتاد و سه ساعت و نبعد

 .. ساعت گذشتمین.  نهالبته
 ..ي از هشتاد و چهار ساعت دوربعد

 !نمشی ببتوانمی مباالخره
****** 

 .کنمی ام راهم سر مي ، شال خاکسترپوشمی رنگم را می نفتيمانتو
 . دارندیدنی و دبای زتضاد
 ندیای در بی رنگی تا فقط لبانم از بزنمی می رنگی و ب ماتی رژ لب نارنجشهیهم. دهمی مریی را تغشمی آرای کمامروز

 ..اما امروز
 .زنمی کمرنگ را به لبانم می لب صورترژ

 !  را ندارمشی دادن هاری گيچون که اصال حوصله .  نشودشمی بابا زودتر برود و متوجه آراکاش
 .گذرانمی را از نظر ممی سرتا پاگری دي و بارکنمی را هم سر مزمی نفرت انگچادر

 د؟ی آی رضا خوشش میعنی
 !!دی آی محتما
 . عجله دارمدنشی دي برابی عجامروز

 .  چه شده استدانمینم
 دلتنگم؟؟

 .. دیشا
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 ! باشدنیهم. ندیگوی که می دلتنگدیشا
 .گذارمی پشت سر ميکاری را با بمی هاساعت

 .  هم نهيکاری بالبته
 .  زنمی زنگ مالی لبه
 .... که دانلود کرده است ویلیجی جی مصطفيری تصوپیکل. دیگوی مراد بز مدی جدي برنامه از

 که کندی مفی و احساس تعرجانی با هيطور..  حالنیاما با ا. یمراد و مصطف..  استنی همشهی همالی لي هاحرف
 !دی آیآدم ناخودآگاه خوشش م

 با من خواهدی که مکندی و داد مغیرضا ج .دیگوی برادر کوچکش رضا مي هاتیاز آزار و اذ.  معصومه هم حرف زدمبا
 .حرف بزند

 جهت من را دوست ی و بلی دلی بیلیخ.  رضا کوچولو همنیا.  رضا ها به من عالقه دارندي بودم که همه گفته
 !.داشت

 . فوتبال دو گول را او زده استيگفت که امروز در باز..  رضا حرف زدمبا
 !! که خدا رو شکر تموم شددیگوی و با خنده مپرسمی مدرسه اش ماز

 .کنمی مي وبگردیکم
 گذرد؟ی امروز ساعت انقــــــدر کند مچرا

 .کنمی می قبل احساس تشنگي از روزهاشتری بیلی خامروز
 .خرمی را به جان ممی و معده دردهارمیگی مروزه

 .یکنی مي با جان خودت بازي ، دارمی ثواب را نخواستنی ادیگوی ممامان
 !! دخترمنی آفردیگوی مادر بزرگ ماما
 .ردیگی روزه نمچکسی خانه جز من هدر

 . که روزه خواهد گرفت اما بلوف بودکردی اول ادعا مي روزهاتابان
 . را بزند عمرا بتواند از خوردن دست بکشدزی هرچدی قتابان

 . از تابان نداشتی هم دست کممامان
 . اعتقاد نداشتییکجورهای بابا ، اما

 . اهل نماز و روزه نبودادی زکال
 . بوداستی فقط آدم سبابا

 .ردی روزه بگتواندی و نمرودی کار دارد  ، باشگاه مدیگویم. ردیگی هم روزه نمرضا
 . به رضا زنگ بزنمخواهمیم

 . استرممکنی با وجود صبا غاما
 . رومی مرانی نزد انییپا
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 . تا به رضا زنگ بزنمرومی و بعد به آشپزخانه ممیزنی حرف میکم
 ! نداشته باشدي کند مشترخدا
 . اولبوق
 . دومبوق

 .الو:  ـ
 !لومیس:  ـ
 .سالم:  ـ

 .کندی خشکش متعجبم ملحن
 بدموقع مزاحم شدم؟:  ـ
 چطور؟. نه:  ـ
 !ي حرف زديجوریآخه :  ـ
 خوب چه خبرا؟. نی واسه همدمی خوابریشب را د.  خسته امکمینه فقط :  ـ
 ؟يتو چطور.. یمت سالیچیه:  ـ
 .ستمیمن بدك ن:  ـ
 !رضا:  ـ
 جانم؟:  ـ

 .لرزدی منطوری چرا باهربار جانم گفتنش ، قلبم ادانمینم
 ..شی جانم گفتن هانی چرا ادانمینم
 !شودی نمي و تکراري عادمیبرا
 . مغازهامیامروز م:  ـ
 .يای بیتونیم. ستی نی مشکلگهیامروز د.  راحتالتیخ:  ـ

 .شودی مسکوت
 ... سوزانیراست:  ـ
 !جانم:  ـ

 ! نهای لرزاندی من هم دل او را مي جانم گفتن هادانمینم
 !انهی دلتنگ من شده است نطوری سه روز ، انی اوهم در ادانمینم
 ؟يدی عکس از خودت بهم مکی:  ـ
 چرا؟:  ـ
 . داشته باشمخوامیم. ينجوریخوب هم:  ـ
 .شهینم. اما:  ـ
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 شه؟یچرا نم:  ـ
 . بودمدهی دیلی را خییزهای چنی چنمن
 . تا از دخترك سواستفاده کنندکنندی آتو مکی و بعد ، همان را در دستشان رندیگی ملمی از دخترك عکس و فکه
 .کنندی و رو مری اش را زی و تمام زندگکنندی مدشی عکس تهدکی با

 ...  من
 . بودمدهی دیلیخ
 . فقطنمی به چشم ببنکهی انه

 . بودمخوانده
 . کنماطیاحت دی بامن

 .میای به خودم بدیبا
 . مواظب باشمدیبا
  فکر به سرت زد اخه؟نی اهوی شد یچ..  رضاگهی دشهینم:  ـ
 . عکستو داشته باشمدیبا. ی داره؟ دوست دخترمیبیخوب چه ع:  ـ
 .یخیب.  رضاشهینم:  ـ
 !! ازت خواستمايزی چکیلج نکن سوزان :  ـ
 !!شهیاخه نم:  ـ

 شه؟؟یچرا نم: زندی داد میعصب
 ! ازم نخواهنویا!!!  تونمینم:  ـ

 .کشدی مي کالفه اپوف
 .ترسمی دعوا ماز
 .ترسمی رفتنش ماز
 .. نبودنشاز

 !ترسمی از نبودن او ممن
 . برودخواهمینم. می دعوا کنخواهمینم
 .دهمیعکسم را هم نم.. اما
 !رضا:  ـ
 .دیگوی نميزیچ
 !!گهی ناز نکن د؟؟يقهر:  ـ
 !من خسته شدم سوزان:  ـ

 .کنمی مبغض
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  شده است؟خسته
  من؟از
سوزان من دوست .  انگار برادرتمیکنی رفتار ميجوری. یستیمثل دوست دختر ن. اصال.. یستیتو بامن راحت ن:  ـ

 !!پسرتم
 ؟يخوای میخوب تو ازم چ. خوب:  ـ
 !میراحت تر باش.. میباهم دست بد:  ـ
 . حرف زدنمون هم گناههنیمه. گناهه!  رضامیما نامحرم:  ـ
 .میشی ، محرم مکنمی باشه ، حلش منهیاگه مشکلت ا:  ـ
 ؟ی چیعنی:  ـ
 .غهیص! میکنی ، عقد مگهی دمیشیمحرم م:  ـ
  زن موقت تو بشم؟امیاونوقت ب..  سادمو بفهمن کشتنمی دوستنی همنایبابام ا!!!  مونده رضانمیهم!!! ـــــعیه:  ـ
 !میپس بهتره تمومش کن:  ـ
 .خدافظ. از اولشم اشتباه بود: دیگوی و مکندیحرفم را قطع م..  که اومی بگويزی چخواهمیم

 .چدیپی اشغال در گوشم مبوق
 . کردقطع
 . خداحافطگفت
 . اشتباه استگفت
 ! کردتمام

 .. بخاطر
 !! بخاطر عکسفقط

 !زدمی اصال به او زنگ نمکاش
 .رومی و باال مکنمی می خداحافظرانی از ای مصنوعي لبخندبا

 . شده استکی ، ساعت هه
 . رفتن استوقت

 .. اما االنکردمی مي شمارهی ساعت ثاننی ايبرا
 . استنی سنگمینفس ها. ستی خوب نحالم

 !!کنمی می خفگاحساس
 .. زنگ بزنم اماخواهمیم

 ! است هرچه خودم را مقابلش شکستمبس
 ! استبس
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 .. با اوستحق
 !اول اشتباه بوداز همان ..  رابطهنیا.  کارنیا

 .میشوی و همراه صبا از دفتر خارج مکنمی را سر ماهمی سچادر
 .زدمی زنگ نمکاش
 .میکردی دعوا نمکاش
 .. کردتمام
  عکس؟کی بخاطر فقط

 .مینینشی مستگاهی ای صندليرو
 ) عکس؟کی قدر بود دوست داشتنت؟ بخاطر نیهم: ( سمینوی مامی و پارومی مرونی را بیگوش

 . کنمی را ارسال مامیپ
 . از او هستمی منتظر جوابهرلحظه
 .میشویسوار م. دی آی ماتوبوس

 .کنمی شده را باز مافتی تازه درامیپ
 !) مغازه ، اعصابم خردهاین( 

 ن؟یهم.. هه
  را چه فرض کرده است؟من
 !!خر

 !گریخَرَم د.  حق داردخوب
 . کندی او عذر خواهدوارمی چه احمقم که هنوز اممن
 . استنیرضا هم..  استنی هماو

 . باشدخواهمی که من مي انتظار دارم طورشهی همچرا
  او را انتخاب کردم؟چرا
 ! فرق داردیلی من خياهای با مرد رورضا
 .ستی نخواهمی که من می ، آن کسرضا
 !ستی نخواهمی که من مياری ، آن مهرضا

 توهم ریتقص..  آبم روشوانی لکی.. ي ، خوب کردي دادمیباز.  راحتالتیخ. ذارمی هم پامو اونجا نمرمی بمگهید( 
.  خوردمي من خودم بازستی تو نریتقص! دنی مشی که آدم خر باشه ، نفهم باشه ، احمق باشه ، همه بازیوقت!ستاین

 گهی دزیاز همون اول قصدت چ..  توی و فالن وليار که دوستم ددمی مالرهیسرخودمو ش.  دادميخودم خودمو باز
 بشه که دای پیکی ي روزکی دوارمیام!  چپیخودم زدم به کوچه عل.. ی ولدمی ، فهمدمید. نمایمن نه که نب!  بوديا
 !)ي کردکاری که بامن چی بده تا بفهمتی بازينجوریا
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 .کنمی را خاموش می و گوشکنمی را ارسال مامیپ
 

 .ستی فقط بازیزندگ
 !!میشوی مچهیباز... دهدی ميباز
 !!ستی نی زندگریفقط تقص..  خوردنماني بازاما

 ..می مقصري بازنی در ازی نخود
 !!میدهی ميباز...  که خود رامی خودماننیا.. ی گاهگاه

 !!میخودمان مقصر..  ومیشوی مچهیباز.. میخوری ميباز... می مقصرخودمان
 !!!میکنیانتخاب م..  شدن راچهیباز...  کهمیی خود مانیا

 
 .کردی اما او نهار نپخته اش را بهانه ممی در فروشگاه ها بزنی که چرخخواستمی روز خدا از صبا مهر

 کردن به سر صبا دی به خانه برسم و به اتاقم پناه ببرم ، خرخواهمی ندارم و فقط می که من حال و روز خوبامروز
 .زندیم

 .چرخاندی ها من را در فروشگاه ها مساعت
 .  خرد استاعصابم

 . دارمبغض
 ! نفس بکشمتوانمینم

 !می زودتر بروکاش
 !گهی دمیبر. صبا:  ـ

 .کندی گرفته است را جمع مادی که تازه ي درست کردن دسري الزم برامواد
 .کنمی موقعش می بدی خرنی فحش نثار او و  ایکل
 !!گهی دمیبر. من خسته ام : میگوی نلرزد مکنمی می که سعیی صدابا

 ! بود که در عمرم داشتميدی خرنی ، بدتردی خرآن
 .رسمی فراوان به خانه می با سختباالخره

 . از آنجا رد بشومالی خی مثل آن قبل ها ، بکنمی می و سعرمیگی مدهی را ، مغازه اش را ، همه را نادرضا
 !شودی مثل ان قبل ها نمزی چچی که صد سال هم بگذرد ، هدانمی ماما

 !کنمی پرواز مبایه سمت اتاقم تقر و بدهمی به مامان و تابان مي سردسالم
 !شکندی بغضم مبندمی در را منکهیهم

 . اندازمی منی زمي و روکنمی را با حرص ممی هالباس
 ! او متنفرماز
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 !! متنفرمنی زمي روي تمام مردهااز
 ..می دارم آن روز که مرادی بخوب
 . کردهی طول روز را گرتمام

 ! ، حامد فراموشم کردهکندی می حامد دارد عروسگفتیم
 ياون تو عشق و حال خودشه اونوقت تو دار! يزیری پسر اشک مکی واسه ينجویخاك تو سرت کنم که ا: گفتم

  بشه مثال؟یکه چ.. يدیخودتو واسش جر م
 .. دوست داشته باشویکیبذار توهم !!  سختهیلیخ.  سوزانیفهمیتو نم:  گفتشی هق هق هاانیم
 مرد کیعمرا واسه .  نامرد حروم کنمکی که خودمو واسه ستمیمن مثل تو ن!!  بفهمممخوای نماهیصدسال س:  ـ

 !میتوهم جمع کن خودتو مر!!  عمرازمیاشک بر
 .هه
 .زدی و از غرورش دم مدادی که شعار میهمان.  همانممن
 .زدیری اشک نمي مردچی هي براچگاهی هنکهی ااز
 !زنمی نامرد ، چطور زار مکی يبرا.  مرد نهکی ي که براینی تا ببی خالتی ، جامی مری خالتیجا

 .زنمی مهق
 . که راه تنفسم را بسته است تمام شودی بغض لعنتنی اخواهمیم 
 !!ــــای نفس بکشم خداخواهمیم

 .  به نوشتنکنمی و شروع مزنمی مخی صفحه تاريباال. کشمی مرونی را از کمد بهمدمم
  چه شد همدمم؟يدی دکه
  عکس تمام کرد؟کی عکس ، فقط کی رضا بخاطر يدید

 . بلند شدهمی هق هق هايصدا
 . که رضا بد کردسمینوی ، مسمینویم

 . از اول هم بد بودرضا
 ..هی بوده مثل بقیکی رضاهم

 .خواستی را ممی من شماره مراز
 .خواستی من عکسم را ماز

  ؟چرا
  شد همدم من؟نطوری اچرا
 ! نشدخواستمی که من می رضا آن کسچرا
 .شودیاق باز م اتدر
 .پرمی مامان مثل فنر از جا مدنی دبا
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  شده؟یچ: دیگوی و مکندی به صورتم مینگاه
 !یچیه: میگوی و مکنمی پشت دست صورتم را پاك مبا

 .کندی و نگاهم مستدی ای حرف مبدون
 ...  مامان حوصله ندارمرونیبرو ب:  ـ
 ! شدهیبگو چ:  ـ
 ! دعوا کردمالیبا ل.. یچیه:  ـ
 !!!!سوزااااان:  ـ
 .لطفا تنهام بذار.  رو ندارمیچی هياالن حوصله ! مامــــان:  ـ
 !هیبگو ک:  ـ
 ه؟ی کیچ:  ـ
 ! سوزانستمیمن خر ن:  ـ

 ه؟یک: کندی و تکرار مندینشیمقابلم م. ندازمی مری و سر به زکنمی را پنهان متعجبم
 .االن تنهام بذار.  بود تموم شدیهرک. گهی بود دي خرکی:  ـ
 .ي بدحی مفصل بهم توضدیبعدا با:  ـ
 .شودی اتاق خارج ماز

 .شوندی مي صورتم جاري رومی و اشک هاشکندی مگری دي باربغضم
 ! به تو رضالعنت
 !ی ام گذاشتی که پا در زندگي به روزلعنت

 .زمیری چه مي همه اشک را برانی ادانمینم
  چه شده است؟مگر
 . رضافقط

 .. که شماره داده بودی پلنگ صورتهمان
 ..ی و ناگهانکدفعهی که ی همان پلنگ صورتيآر
 .. شددای ام پی زندگدر

 ..ی و ناگهانکدفعهی همانطور
 ! و رفتگذاشت

 !!گری دنی همفقط
 !نی همفقط

 
 



 

@donyayroman 136 

  دهمفصل
 

 .  آتـش زددی رآ بـآـآی دني نـآمه هـالـغـت
 
 

 :  نبـودن نوشـته اندي وآژه يجـلو
 
 
 " يـزی چـآی یعدمـ حـضور شخص"
 
 

 ! ـنیهـمـ
 
 

  نَبـودن تــو رآچــقدر
 
 

 !کنندی فَرض مسـاده
 

 .. روز هانی امن
 ! به  سرم زده استبیعج

 .گذارمی پشت سر میالی خی را تظاهر به بمیروزها
 ! که در دل دارمیو نسبت به تمام احساسات.. لمی موباینسبت به رضا ، نسبت به گوش.  باشمالی خی بکنمی میسع

 .داندی را مزی همه چمامان
 . اما
 . را نگفتمزهای چیلیخ
 . ها را عوض کردمزی چیلیخ

 !  نت با پسرا خوش و بش نکني توگفتیم!   شده بودیرتیواسه من غ:  و من گفتم دی دعوا را پرسلی دلمامان
 .ی کنیر و نه که واسه من امی باشیتو ک!!  گفتم عمرامنم

 .او را آدم خوبه جلوه دادم و خودم را آدم بده.  را گفتمنیا
 .یخودت را دلخوش کن.  که فقطییگویدروغ م..  وقت هایگاه

 . تمام کردنی شد و سر همیرتی من غي دارم فکر کنم که برادوست
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 ! عکسکی بر سر نه
 ! خودم باشم ، همان خودِ مغرورمخواهمی روز ها منیا
 ! کنمری خودم سِيای باشم و در دنشی و تمام آدم هاای دننی االی خی مثل آن قبل ها ، بخواهمیم

 . رقصمی و مخندمیسرخوشانه م. رقصمی و مکنمی را تا ته بلند مکی موزيصدا
  چه خبرت است؟دیگوی و مدی آی به اتاق ممامان

 !یچیه: میگوی  و مخندمیم
 ... یچی هنی که اداندی و نمرودیم
 .رمیمیم م داریعنی

 .شومی خفه مدارم
 .یچی هنی که افهمدینم
 !زهای چیلی خیعنی

 . خواندی مکیموز
  رو داره؟ی جز تو کسای مگه دلم تو دنچارهی دوستت دارم منِ بدیگویم
 . کنمی و بغض  مرقصمیم
 .زمیری و اشک مرقصمیم

 .زنمی و زار منمیشی منی زميرو
  کهخواندی هنوز مخواننده

  ندارم اصالی نقشی ولتمی زندگي تومن
  از منيدی که شنی هرچی گرفتدهی نشنتو

  برات ندارهی فرقگهی و نبودم انگار دبود
 ارهی داره حرصمو در متیالی خی همه بنیا
 .رومی دفتر نمگرید

 .نمشی ببخواهمینم
 .نمشی ببخواهمی لحظه هم نمکی یحت
 .کنمی مادیدارم ترك اعت. گذارنمی دارم مراحل ترکم را ممن

 .  ، من فقط معتادمستی در کار نیعشق
 ! بنام رضای کسمعتاد

 . ترکش کنمدیبا
 .. احساسات مزخرفم رانی اتمام

 ! من بودي را که او رضایی فراموش کنم تمام روزهادیبا
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 . شانس گَندم عادت ماهانه ام هم شروع شدهاز
 . رمیگی اخالق شده ام و فقط پاچه مسگ

 .چدیپی نممی به پر و پاادی و زفهمدی حال و روزم را ممامان
 . زدمیلی و من سمی تابان دعوا کردبا

 . کردمی خالچارهی زدم و تمام خشمم را بر سر آن بکتکش
 !!ي شدی گفت وحشتابان

 . هم شده امی روزها من وحشنی ، ادیگوی درست مدیشا
 . ام بازهم درد گرفته استمعده

 . اندازدیام را به سوزش م معده نی و همنوشمی آب موانی لکی افطار يبرا
 .اورمی که همه اش را باال مزنمی به غذا نملب
 .کنمی آب افطار موانی لکی و با رمیگی روزه ميسه روز است که بدون سحر..  روزسه
 . است و لبانم خشک شده استدهی پرمی روز است که رنگ و روسه

 !اورمی که دارم خودم را از پا در مزندی غر ممامان
 . کودك شش ماههکی ، درست مثل دهدی زور غذا را به خوردم مبه
 .اورمی و بالفاصله همه اش را باال مخورمیم
 .کندی غذاهم حالم را بد مي بوی روز ها حتنیا

 ! زنان حامله شده امهیشب
 .مامان مشکوك است.. هه
  نکردم؟يگری که غلط دپرسدی خشم مبا
 ! تا دست از سرم برداردخورمی من قسم مو
 . عوض شودمی حال و هواخواهمیم

 ! خانه خفه کننده استنی ايهوا
 !! نفس بکشمتوانمی خانه نمنی ادر

 ! ناز کردنی ، کمخواهدی لوس شدن می کمدلم
 .زنمی مرونی از خانه بیشی آرانی و بدون کمترکنمی را بر سر ماهمی سچادر
 . استدهی فای نگاه نکردن به آن سمت بي تالشم براتمام

 .کنمی گوشه چشم مغازه را نگاه ماز
 . مغازه باز استدر

 ..انجاست
 . منعشق
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 . منيرضا
 . منی عامل بدبختو

 ! نشسته استآنجا
 .رمیگی مشی مادر بزرگم را در پي و راه خانه رمیگی از خط قرمز می را به سختنگاهم

 .استی دني جانی مادر بزرگم بهتري خانه
 . نوه هستمنیزتری و عزنی اولمن

 .کنندی سه چهار ساله رفتار مي سال دارم اما انها هنوز هم با من مثل دختر بچه اشانزده
 .کشندی و نازم را مکنندی ملوسم
 .يپر.. گنجشک..ي قناردیگوی بزرگ به من ممادر

  کلو؟ی هنی گنجشکه؟؟ ببهی من کجام شبزی عزمیگوی و مخندمی من مو
 !یتو گنجشک من:  دیگوی او هم مو

 . از خانواده خودم دوست دارمشتری را بشیآن خانه و اعضا.  را دوست دارمآنجا
 .کنندی از من استقبال می گرمبه
 .کنمی می و شوخخندمیم. رومی ام فرو میشگی جلد همدر

 .رمیگی و بعد از او عکس مدهمیبا تافت مدل م. کنمی بابا بزرگ را شانه مي ، موهاشهی هممثل
 !!ي کرده ایختی مرد گنده را چه رنی که ببزندی بزرگ غر ممامان

 ! موندهششی صبر کن حاال آرامیگویم
 .کنمی مششی و من آراکندی ممانعت نمبابابزرگ

 .اوردی را در مزی عزي و بعد ادامیکنی را برسرش مزی عزی گل گلچادر
 .خندمی بلند مياز ته دل و با صدا. خندمیم

 . تا نخنددکندینترل م هم خنده اش گرفته است اما خود را کزیعز
 . ساعت هم که شده شاد باشم و به او فکر نکنمکی ي خوب که نزد انها ، براچه

 .کندی ممی است صدازی عزي هی سارا که همسادوستم
 .میروی و با او مشومی محاضر

 .داندی من با رضا را میاو دوست. میزنی مقدم
 .. با رضا و تمام شدنش رامانی ، دعوامیگوی او مبه
 . دلم سبک شودي رونی بار سنگنی از ای تا کممی بگوخواهمیم

 . تمام شدشهی هميبرا!  که تمام شد سارامیگوی و من مشودی مادی دعوا ها زنیاز ا..  استي عاددیگوی مسارا
 .شودی اما به مرور زمان درست ممیکردی دعوا مادی هم زدی من و وحدیگویم

 . دوست است و هنوز تمام نکرده انددی سال است که با وحسه
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 ! بحالشانخوش
 ! ســـــالسه
 .سه سال است که باهمند..  و آنهامی باهم باشمی ماه کامل نتوانستکی ما
 . را شکاندمکادشی که ان يآن روز. میگوی اولمان مي سارا از روز هايبرا

 .کنمیو هم بغض م.. خندمیمن هم م. خنددی بلند ميباصدا
 

 .یالی خی به بکنمی متظاهر
 ..خندمیم
 .. جهتیب.. لی دلیب

 .. که مباداخندمی بلند ميباصدا
 ! قلبم ببرندنی به درد سنگی پمبادا

 . و از درونخندمی مي ظاهر سازيبرا
 !شومی دره نابـــود مذره

 ..خندمی و مخندمیم
 . ام ببرمیجی به مرگ تدری مبادا پکه
 .. روزها رانی ايآر
 .گذارمی پشت سر می سختبه
 . نفس بکشمتوانمی که نمیی روزهانیا
 ! دلتنگمــــبیعج...  کهیی روزهانیا

 .. روزهانی اچقــــــدر
 !! سخت استیالی خی به بتظاهر
 .ی خود را آرام جلوه دهی کنی و سعی سخت است که از درون اتش گرفته باشچقدر

 .می صدای بيهق هق ها.  می اشک هانیب
 !!خندمی بلند مي صدابا

 .. مباداکه
 .. ام رایی تنهابفهمم

 . ام رایی برود تنهاادمی تا خندمیم
 .. ام رایدلتنگ

 .. او راو
 .خندمی و مخندمیم
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 . فراموش کنم که با نبودنشتا
 . هنوزم هم او رامن

 ! دارمدوســـــــتش
 

 . ونددیپی هم به جمع ما محانهی سارا ، ردوست
 د؟ی چطور شده است که انقـــدر شنگولدیگویم. دیآ ی خنده تان تا سر کوچه هم مي صدادیگویم

 مثل من یشیم...  و بعدشيری مدت ماتم بگکی.. ي بخوری شکست عشقکباری دیبا: میگوی و مخندمیم.. من
 !!شنگــــــول

 . شوندری سرازمی که مبادا اشک هاخندمی و من هم مخندندی دو مهر
 !کنمیکال پسرا رو آدم حساب نم. شهی نممی حالی کشکیمن شکست عشق: دیگوی محانهیر
 ؟ي دوست پسر نداریعنی:  ـ
 !من چهارتا سوژه تو مشتم دارم.. دوست پسر که نه:  ـ

 .منظورش را درك نکردم. کنمی نگاهش ممتعجب
 !االن هم چهار نفر را داره. کنهی و پول شارژشو جور مدهی ميکال پسرهارو باز: دیگوی مسارا

 !ستی کگریاو د .ماندی از تعجب باز مدهانم
 احساسات ندارد؟.  اویعنی

 شود؟ی نمدلبسته
 دن؟ی دادن و شارژ خري بازي برافقط

 !!ستی کگری داو
 !!ولیبابا ا:  ـ

 شویکیاونوقت من عرضه نداشتم ..  چهارتا سوژه دارهنیا.. خدا جون نوکرت بشم: میگوی و مرمیگی را باال مدستانم
 !نگه دارم

 . میخندی سه مهر
 ! نفر راهم نداشتمکی نگه داشتن ي عرضه

 ؟يدی زنگدی تو به وحیراست: سارا
 !آره:  ـ
 خب؟؟:  ـ
بعدش که زنگ زدم و گفتم از صدات خوشم اومده قطع . هی فالنی اولش جواب داد و گفتم که گوشگهی دیچیه:  ـ

 ! زنگ زدم و اس دادم جواب ندادی هم هرچگهید. کرد
 !خدا رو شکر:  و گفتدی کشي نفس آسوده اسارا
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  به دوست پسر تو زنگ زده؟؟ی چیعنی: میگوی ممتعجب
 . را امتحانش کنمدی وحخواستمیم. آره : سارا
 !حانهیر: میگوی و مزندی به سرم می آنيفکر

 بله؟:  ـ
 ؟ی هم واسه  من بکني کارکی یتونیم:  ـ

 ؟ی رضا رو امتحان کنيخوایم: سارا
 .اوهوم:  ـ
 .شمارشو بده: حانهیر
 ! بهش نخ بدهمیبرو مستق..  شدهیمی روش قدنیا.. شمارش نه:  ـ
  کنم اخه؟دایمن دوست پسر تورو از کجا پ!!! ؟؟یچــــــــ: حانهیر
 .دوکوچه باالتر مغازه خط قرمز که هست:  ـ
  نت؟؟یهمون کاف:  ـ
 ؟یکنی کار رو منیا. انهی شهی باهات دوست منیبب. برو و بهش نخ بده. مغازه اونه.. آره اونجا:  ـ

 .گمی را بهت مجهیشمارتو بده نت.. باشه قبول: دیگوی و مکندی فکر میکم
 .کندی موی ام را سشماره

 .کاش رضا خوب باشد. کاش قبول نکند..  اماکندی مطمئنم که قبول مییکجورهای
 ! محلش ندهدکاش

 .میگردی باز ممانی و به خانه هامیکنی می شدن هوا خداحافظکی تاربا
 . که راه تنفسم را بسته بود مانع شدی بغض لعنتنیا..  داشتم شب را انجا بمانم اماتدوس

 .  مقابل آنها بشکنمخواستمینم
 . درست کرده بودندی را بخاطر من ماکارونافطار

 . قاشق نخورده همه را باال اوردمکی من اما
 .رمی روزه نگگری بهتر است دشودی گفت که اگر حالم بد می با نگرانزیعز

 . استدهی پرمی گفت که الغر تر هم شدم و رنگ و روهی رقعمه
 .رمی روزه نگگری است دبهتر

 . ، من را او از پا درآورده استاوردهی ، من را روزه از پا در ندانندی آنها که نماما
 . بود را نشانم دادهی اش خرهی جهازي که برايدیلوازم جد) هیعمه رق(  یوگی

 . تر بودیاز همه دوست داشتن اش ی خواب عروسکچراغ
 . بودبای هم زشی قابلمه هاطرح
 .می بابا به دنبالم آمد و به خانه رفتی از ساعتبعد
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 .  اتاقمیکی تاربازهم
 .می هایی من و تنهابازهم
 !المی خيای در دنشومی و بازهم غرق مگذارمی هم مي را رومی هاچشم
 .سمی خودمان بنوي داستان براکی گفتی مرضا

 . را عشق خاموش من گذاشتمنامش
  چرا خاموش؟گفت
 !!ينجوری همگفتم

 .ي به من نداری حسچی هکنمی که حس مییتو..  که به خاطر تومی بگونتوانستم
 !عشق خاموش من.. ی که عشق منیی توبخاطر

 .  ام بودی سوال در دفتر نظر سنجکی
 ؟يگذاری را چه ملمی باشد ، اسم آن فلمی فکی فقط ی که تاکنون داشتی زندگي همه اگر

 . و او گفت خط قرمزدمی را از رضا پرسنیا
 .گذاردی خود را خط قرمز می نام زندگگفت

 . اسم را دوست داردنیاما ا!  چرادانمی دارد ، نميادی زي اسم عالقه نی ابه
 .زندی به سرم ميفکر

 .کنمی و رمان عشق خاموش من را باز مکنمیلپ تاب را روشن م. کنمی را باز مچشمانم
 . او بودي خواسته نیا

 . قرمزخط
 .کنمی داستان را عوض منام

 . قرمز بهتر استخط
 ! منی قرمز زندگخط

  من؟ی زندگي همه ي شدی کِتو
  من؟ی خط قرمز زندگي شدی کتو
 

 متــــــــاسفم
  
  

 ستی خـــود زندگــــتی تو که دروغ براي برانه
  
  

 می بـــراـــستــــی خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگي برانه
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  عشـــــــق راے که چرا مزه متاسفم 
 
 
 !دمی دستان تو چشاز
 

****** 
 .)ی ساکتدار؟ی سپهیچ( الدیم

 !)حوصله ندارم( داریسپ
 ) شده؟یچرا؟ چ( الدیم

 )»هیشکلک گر«( داریسپ
 )؟ی  شده مگه آجیچ( لیآرم
 !)افسرده شدم( داریسپ
 )»شخندیشکلک ن« مبارکه( الدیم
 )د؟ی سپيچرا افسرده شد( يمهد.م

 !!) خوردمیشکست عشق( داریسپ
 !!)واقعا؟؟( يمهد.م

 !)رمی بمخوامیم.. آره( داریسپ
 !)کنهی مرگ نمي دعايزی چنیآدم که سرهمچ. خدا نکنه( يمهد.م

 !)شمی دارم خفه مکنمیاحساس م( داریسپ
 )ن؟یچرا تموم کرد( لیآرم

 .می را بگوتی واقعکشمی مخجالت
 !! استتی واقعنی ااما
 !) تا تموم کنهگشتیآقا دل زده شده بود دنبال بهونه م.  و پوچچیسر ه( داریسپ
 !)خودتو ناراحت نکن( يمهد.م

 !!)ي داريادی زيتو هنوز فرصتا.. الی خیب. آره بابا( لیآرم
 !) کنمکاری چدی بادونمینم!! آرامش ندارم. ستی روزا حالم اصال خوب ننیا( داریسپ
 )؟ی آروم شيخوایم. فهممتیم( يمهد.م

 !)خوب معلومه( داریسپ
 )؟یخونینماز م( يمهد.م
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 )راستش نه( داریسپ
 !)شهی مشکالتت حل ميکم کم همه .. نماز بخون( يمهد.م

 .نماز
 . نمازدیگوی مراست

 . وقت است که نماز نخوانده امیلیخ. من
 . بودفمانی که جشن تکلي نخواندم بجز روزچوقتی هیعنی

 و بعد خواندهی مجرد بوده مرتب می وقتدیگوی اهل نماز خواندن نبوده مامان هم مچوقتی و هستی نی مذهبادی زبابا
 .از ازدواج نخوانده است

 . باشدي حق با مهددیشا
 .رمیآرام بگ.  اگر نماز بخوانمدیشا
 )ستمیمن نماز بلد ن( سمینوی و مرومی مي مهدی اتاقک خصوصبه
 )خونه؟ی نماز نمیچکی تو خونه تون هیعنی!! واقعـــــــا؟؟؟( يمهد.م

 .)نه( داریسپ
 !!) قانونهکجوری نماز یعنی. میخونی ما همه باهم نماز ميخونه (يمهد.م

 !!) اندیپس خانواده ات مذهب( داریسپ
 !)ـــــــدــیآره شد( يمهد.م

 !!)نطوریکه ا( داریسپ
 ) ندادن؟؟ادتونی مدرسه هم يتو( يمهد.م

 !) نهقی دقی ولادمهی ییزای چکی. چرا( داریسپ
 )فرستمی را بده واست آموزش کامل نمازهارو ملتیمیآدرس ا..  ندارهبیع( يمهد.م

 )ممنون( داریسپ
 !)کنمیخواهش م( يمهد.م
 !)خوب از خودت بگو( دیگوی خارج شوم که می از اتاق خصوصخواهمیم

 ) بگم مثال؟یچ( داریسپ
 )ن؟یچرا تموم کرد. مثال از دوست پسرت بگو. ي که دوست داریهرچ( يمهد.م

 .دهدی کردن به او آزارم مفکر
 . شومی خرد مکنمی حس متی گفتن واقعبا
 !) شدادیتوقعاتش ز( سمینوی خالصه میلیخ
 ) خواست؟یمثال چ( يمهد.م

 ) بهش فکر کنمخوامینم. گهی دالی خیب( داریسپ
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 )ه؟ی مثال اسم خودت چ؟ی از خودت بگيخواینم.  ناراحتت کردمدیببخش. باشه( يمهد.م
 )»شخندیشکلک ن«.  ساله16.. یسوزان قاسم( داریسپ
رمان اصال .. کیزی فیاضیرشته ر..  ساله16..  امي محموديمنم محمد مهد! ی کلحیواو چه توض( يمهد.م
 ) و مراد بزیلیخواننده مورد عالقه ام شادمهرعق...  وکنمی درست متیسا.. کنمی میسیبرنامه نو. خونمینم
 !)خوشبختم( داریسپ
 )؟يذاری مداریچرا همه جا اسمتو سپ. سوزان..  قشنگ ترهیلیاسم خودت که خ.. یراست. نطوریمنم هم( يمهد.م

 مثل اون درخت به باال باال ها ي روزکی خوامیم...  و بلندهدی درخت سفکی..  اسم را دوست دارمنیا( داریسپ
 !)برسم

 ) کجا؟یعنیمثال باال باالها ( يمهد.م
 ي خودم آقاخوامیم.. شنی آدم بزرگ که همه جلوش خم و راست مکی..  معروف بشمخوامیم. دونمینم( داریسپ

 !)ارهی در ني واسم آقاباالسر بازیخودم باشم و کس
 یحت.. من عاشق فوتبالم.  معروف بشمخواستمیم..  بودمينطوری ای زمانکیمنم .. ي داری بزرگيآرزوها( يمهد.م

 !)گهی نشد دیول.  معروف بشم و به قول تو به باالباال ها برسمخواستمیم. عضو هم شدم» .«می تيرفتم تو
 !) تالشتو بکني به آرزوهات همه دنی رسيبرا..  نباشدیناام( داریسپ
 )؟ي هم داری وبالگای و تیسا.. یسینوی داستان میگفت یراست( يمهد.م

 از داستانامو یکی رمان بازان هم تیسا... ذارمی هم مای نودهشتی رسمتیتو سا.. ذارمیتو وبالگم م.. آره( داریسپ
 )ذارمیم
 )؟یکنی واسه خودت درست نمی رسمتی ساکیچرا ( يمهد.م

 )؟؟؟ی رسمتیسا( داریسپ
 !!) خودت باشهي فقط برایول. ای نودهشتتیمثل سا. آره( يمهد.م

 !)ستمیخوب من بلد ن( داریسپ
 !) داستان هاتي همه ي برای رسمتی ساکی. کنمی من واست درست مياگه بخوا( يمهد.م

 )؟یکنی کار رو واسم منیواقعــــــــا؟؟ ا( داریسپ
 !) آرهياگه بخوا( يمهد.م

 ) ممنــــونيممنونم مهد!! شهی خوب میلیخ.. ای اگه درست کنيوا( داریسپ
 )»  خجالتشکلک«کنمیخواهش م( يمهد.م

 )رنیگی پول میلی کار خنیواسه ا.. گمای میول!! شهی میاگه بشه چ( داریسپ
 )»شکلک چشمک «کنمی کار میمن واسه تو مجان( يمهد.م

 ) چقدر پوله؟یدونیچرا؟؟ م( داریسپ
 )رمی پول بگخوامیخوب من نم( يمهد.م
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 )چرا؟( داریسپ
 !) سوزانادیچون ازت خوشم م( يمهد.م

 !!)يچاخان نکن مهد( داریسپ
 !)ادیازت خوشم م. بخداکنمیچاخان نم( يمهد.م

 !)کنمی هم به پسر جماعت اعتماد نمرمی بمگهید( داریسپ
 !)شنی همه که مثل هم نم؟یسوزونیچرا تر و خشک را باهم م( يمهد.م

 !!)زهی چکی و فکرتون به دی همتون پسریول( داریسپ
 ) بهم بدهکی فرصت کوچکیتو فقط ( يمهد.م

 ) بحث رانیتمومش کن ا!!! گفتم نـــــــه( داریسپ
 !) خوب باشهیلیخ( يمهد.م

 ) برمدیفعال با..  را هم نخواستمتیسا( داریسپ
 !) دارهنی به ای چه ربطتی بابا سايا( يمهد.م

 )رممکنهی که غيخوای را ميزی و توهم واسه جبرانش ازم چشمی مونتی مدیخوب اونو درست کن( داریسپ
 )کنمی را درست متتیسا.. کنمی کارو نمنینه بابا من ا( يمهد.م

 !)خوامیگفتم که نم( داریسپ
 !)گهی بابا لج نکن ديا( يمهد.م

 !)ستی نکن لطفا حالم اصال خوب نيبا اعصابم باز( داریسپ
 !)هگی کردم دی خوب معذرت خواهیلیخ( يمهد.م

 )باشه قبول( داریسپ
 ) چطوره؟تی درستیوضع( يمهد.م

 )»شخندیشکلک ن« ! زنمی گند مشهی ام و همادهی را پیاضی ری ولهی عالاتمیحفظ.. ستیبدك ن(  داریسپ
 !) را فولمیاضیر.  استادهی پاتمیمنم حفظ. اتفاقا برعکس( يمهد.م

 !)می مشکل داریاضیکال جد اندر جد با ر!.. لرزهی تن و بدنم مادی میاضیمن اسم ر. خوش بحالت( داریسپ
 !!)هیپس مشکلتون اجداد( يمهد.م

 !)آره. خخخ( داریسپ
 )معدلت چنده؟( يمهد.م

 !)میهجده و ن(  داریسپ
 !!) کهیکم گرفت(يمهد.م

 .کشمی مخجالت
 )؟يتو چند شد. ستنیخوب همه که مثل تو مخ ن( داریسپ
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 ) منم هجده و هفتاد( يمهد.م
 !)ي من کم گرفتم گفتم خودت از نوزده باالتری گفتنیهمچ.. ي از من نداریخودتم که دست کم( داریسپ
 )»شخندیشکلک ن«( يمهد.م

 .  گفتن نماندهي برایحرف
 . نه اوکنمی نه من ارتباط را قطع ماما
 !)ن؟ی رفته بودشیتا کجاها پ. با اون پسره ، دوست پسرت( يمهد.م
 .شومی از خودم متنفر مکندی راجبم مي فکرنی چننکهی ااز
 م؟ی راهم رفتی کجا؟ مگر ما راهتا
 .. کهمی نقطه بودنی اولي هنوز روما

 ! شدتمام
 .) قبول نکردم و تموم کردمی بابا ، خواست دست بدیچیه( داریسپ
 )»شکلک نگاه مشکوك«  ؟ي بوس هم ندادی حتیعنی( يمهد.م

 )؟ي دوست دختر دار؟یتو چ!... ستمی نزایاهل اون چ!! نه بابا( داریسپ
 ) االن نهیول.. راستش داشتم(يمهد.م

 )؟یدوسش داشت(  داریسپ
 !) نبودی احساسمی دوستیکنی اونطور که تو فکر میول.  ها دوست بودمیلیمن با خ. من.. یدونیم( يمهد.م

 )؟يدادی مشونی بازیعنی(  داریسپ
 دوست نیاون اول.  هستمي دخترکی عاشق کردمیاون اول ها فکر م.  کهستمیانقدرام نامرد ن. نه بخدا( يمهد.م

 ی حسکی بود که بهش یاون تنها کس.  خانواده ام رفتشیآبروم پ.  و دعوامون کرددی باباش فهمیول. دخترم بود
 ی کسگهی دیول.  و بعدش تموممیکردی می مدت دوستکی. دادنیباور کن خودشون نخ م..  شونهیبق. داشتم

 )ستی ننی مثل عشق اولای تو دنی عشقچی هگنیم:  نوی ايدیشن..  باشههیست مثل هاننتون
 چقدر تنها ستی نزنتتی مثل اونکه پس میچکی ، داغ عشق هستی نی رفتنالتی اما از خي عمرکی گذرهیم( داریسپ
 !)ستی همقدمت نیچکسی هی وقتیش
 !) کهيهمشو بلد. ولیا( يمهد.م

 !) خوبهاتمیگفتم که حفظ( داریسپ
 ) بود؟یاول..  دوست پسرتنیا( يمهد.م

 ) بود؟یواسه سرگرم..  به من همشنهادتی پیعنی..  نشدهی واست هانچکسی هیتو گفت... آره( داریسپ
 !) سوزانادیاز تو خوشم م.. نه( يمهد.م

 !)هی قصدت سرگرمیول(  داریسپ
 .!)نه( يمهد.م
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 ! محال استخورم؟ی ميبازهم باز... دهدی ميباز! زنمی بلند قهقهه مي صدابا
 ادی ازش در مونیلی سه مسمی برنامه بنوکیدو روز وقت بذارم و .  حقوق دارمیمن االن به اندازه کاف(يمهد.م

 .)خونه هم دارم! واسم
 !) دارهی ماولیبابا ا!!! واقعــــــــــــــــا؟؟؟( داریسپ
 !!)گهی دمینیما ا( يمهد.م

 !)ی منت پدر و مادرتو بکشیستیپولت دست خودته مجبور ن.. خوش بحالت پسر( داریسپ
 !)رمی بگیبی از بابام پول تو جادی منم بدم میگی می چدونمیم( يمهد.م

 !) منم حقوق خودمو داشته باشمي روزکیکاش ( داریسپ
 )؟ي بلدیسیبرنامه نو( يمهد.م

 .)نه( داریسپ
 )ياری آسون پول در میلیخ.. يری بگادیاگه ( يمهد.م

 )رم؟ی بگادی يچطور( داریسپ
 ) هم نرم افزارهاشویکی.  بخررونی را از بشیبرنامه آموزش( يمهد.م

 ) دانلود کرد؟نترنتی از اشهینم( داریسپ
 !)شهی مدای نتا پی کافيتو.  بخررونیتو از ب. خورهی به درد نمی هستا ولنترنتی تو ایعنی. نه( يمهد.م
 .. نتی اسم کافبا
 .. خط قرمز..  رضا ادی

 .شودی ذهنم روشن مدر
 . رفته بودادمی

 !!رضا خط قرمز.  نتیکاف..  افتادادمی بازهم اما
 !! نت ها متنفرمی کافي همه از
 !! رضا ها متنفرمي همه از

 !)خرمیم( داریسپ
 )؟يریگیتو روزه م.  گشنمهیلیمن خ( يمهد.م

 !)آره( داریسپ
 !)منم( يمهد.م

 )؟ییکجا اهل یراست( داریسپ
 )؟یتو چ. زیتبر( يمهد.م

 )مراغه( داریسپ
 .)یترک. میکیاِ؟ پس نزد( يمهد.م
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 )آره( داریسپ
 )هیشهر خوب. دوبار اومدم مراغه( يمهد.م
 .)خـــــوب(يمهد.م

 ) خوب؟یچ(داریسپ
 !)حوصله ام سر رفت( يمهد.م

 !)منم( داریسپ
 !)سوزان( يمهد.م
 .لرزاندی سوزان گفتنش ، دلم را منطوریا

 .شدی سوزان و منتظر جانم گفتن من منوشتیم.  سوزانگفتی مرضاهم
 . امدی بدنم به حرکت در می که تمام رگ و پگفتی مي جورکی.  سوزانگفتیم

 .دیلرزی وجودم مي که همه انگار
 . استدهی فای بانکار
 ..دلم
 ..ي براــــــبیعج

 . تنگ شده استشی گفتن هاسوزان
 )؟یالـــــــــــــو؟؟ رفت( يمهد.م

 )نجامیبله؟ ا( داریسپ
 ی زمانکیمن خودم هم . شهیمطمئن باش که مشکلت حل م. ی باشه نمازت را بخونادتی. گمیم( يمهد.م

 .) درست شدی که نماز خوندم همه چی از وقتی داشتم وليادیمشکالت ز
 )خونمیحتما م. ممنون از کمکت( داریسپ
 !) تر و خشک را باهم نسوزونچوقتیه.. باشه ادتی هم یکی(  يمهد.م
 .میگوی نميزیچ
 )»09302808.....« بهم زنگ بزني منصرف شدي روزکیاگه .  شماره منهنیا.  من برمگهیخوب د( يمهد.م

 !)زنمیمن زنگ نم( سوزان
 !!)کنمیخواهش م! لطفا.  شمارمو داشته باشیول( يمهد.م

 گر؟ی شماره گرفتن شروع شد دنیاز هم.  ضرر کرده بودمقبال
 . که شماره اش را حفظ کردمی وقتهمان

 ..رفتمی آن روز به مغازه نماگر
 ..زدی شماره اش را به فلش نماگر
 .کردمی پاکش مدمی همان لحظه که شماره اش را داگر
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 .کردمی نماگرحفظش
 !دیرسی نمنجای کارمان به اچوقتی هدیشا
 )يبا( داریسپ
 )جا؟نی ايای میک( يمهد.م

 ! ) ندارهیساعت مشخص( داریسپ
 !)گهی منتظرت باشم دنجای بگو اون موقع ای ساعتکیحداقل ( يمهد.م

 .) باشنجایدوزاده صبح ا.  خوبیلیخ( داریسپ
 )يفعال با. نمتیبی پس میاوک( يمهد.م

 )يبا(داریسپ
 .کشمی و دراز مکنمی تاب را خاموش ملپ

 . کندی ام درد ممعده
  به افطار مانده است؟چقدر
 !قهی دقچهل

 !!پوووف
 ! قبول باشددادی مامکی هر روز هنگام افطار پرضا

 .یکنی مي با جانت بازي به اراده تو اما دارنی آفرگفتیم
  بدهد؟امی بازهم پشودی میعنی

 . بشودشقدمی کردن پی اشتيمثال بخواهد برا.. مثال
 . بدهد قبول باشهامی پو

  است؟ممکن
 .شودی دلم آشوب مدر

 داشته باشم امی پکیکاش .  که کاشکنمی قفل گشا را بزنم ، دعا منکهیقبل از ا. دارمی بالشتم برمری را از زیگوش
 .که از او باشد

 .امی پکی فقط
 .زنمی گشا را مقفل

 !!ــــچیه
 ..ینه تماس... یامی پنه

 .تفراموشم کرده اس.  قبول کنم که او دوستم نداردتوانمی نمچرا
 زنم؟ی ام دست و پا می واهيدهای خاطرات گذشته و امنی چرا من هنوز دارم بپس
  فراموشش کنم؟توانمی نمچرا
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 .بندمی را مچشمانم
 .سوزدی ام ممعده

 . به سوزش معده ام نکنمی توجهخواهمیم.  خود را شاد کنمخواهمی و مبندمی را مچشمانم
 . به نبودنش نکنمی توجهخواهمیم

  آورد؟ی بوجود مخواستی خود هر چه را که میالی خيای که در دنستمی نی مگر همان کسستم؟ی من سوزان نمگر
 . رضا را از دست دادممن
 . اماستی نرضا

 . فرض محال هم که شدهبه
 . دوستم داردمیکنی مفکر
 !م فراموشت کنتوانمیدوستت دارم نم.. سوزان من:  دیگوی و مزندی که امشب زنگ مکنمی مفکر
  ولت کنم؟تونمی مگه من موونهی ددیبگو

 . کندی  من ناز کنم او منت کشو
 ! را دوست دارمی هستالمی که در خیی توچقدر
 .چکدی منیی چشمم پاي از گوشه ی اشکقطره

 . کهخواندی در گوشم می و بازهم کسکنمی را باز مچشمم
 ..ستین

 .رفته
 . ندارهدوست

 . پسرها همنطورندي همه گفتی ممیمر
 !ي پسر خرد کردکی خاك تو سرت که خودتو واسه گفتی مالیل

 .بندمی را مچشمانم
 .کنمی ام را طلب میالی خيای دنبازهم
 . خوبم راي رضابازهم
 . کهییرضا

 . فرض محال هم که شدهبه
 . بغلم کرده استکنمی مفکر

 !دوست دارم: کندی آرام زمزمه مرگوشمی زو
 

 یستی نگهی اما چشمام می که هستگهی من مقلب
 یستی نگهی دشمی سخته باورم شه که تو پیلیخ
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 ی که هنوز چشاتو رو به عشق من نبستبگو
 ی هستگهی اما قلبم می تو رفتگهی من مچشم
 رمی بذار دستاتو بگالهی که همش خحاال
 رمی تو فرض محالم باتو باشم تا بمبذار
  عاشقت بمونم بذار عاشقت بمونمبذار
 !ــــــونم عــــــــــاشقت بمبذار

 
****** 

 . شدشتری از خوردن افطار سوزش معده ام ببعد
 . افتاده بودمهی درد به گراز

 . به بابا زنگ زد تا زودتر خود را به خانه برساندمامان
 !ستیمامان دکتر الزم ن: میگویم
 . گهی دی روز انداختنی خودتو به اتی خونسردنیباهم! تو نظر نده لطفا. بسه سوزان:  ـ
 !!بسه مامان بسه:  ـ

 .گرفتمی ممی اول مثال داشتم رژيسال ها.  حق با اوستخوب
 . داشته باشمی فرمي اندام خوب و روخواستمیم

 . ان گفته بوديبای از فرم زمی مستقری  که رضا چندبار غبای اندام زکی ، دمی رسخواستمی که ميزی به ان چاالن
 . چاق شده استیلی خاطر خنیبه هم .کندی اش مالحظه نمهی تغذي روچوقتی هتابان
 ! و اندامش افتضاح استلوستیمثل مامان که نود ک.  که مثل او شومخواهمی نممن
 ! مثل آنها شومخواهمی نممن
 ...  که خودم باعث شدم وزندی و اوهم بر سرم غر مدی آی مبابا

 . اما خانواده منکنندی ، محبت مشوندی شود ، نگران مضی دخترشان مری وقتگری دي هاخانواده
 .زنندیبرسرم غر م.. هه
 . رضاستشیهنوز فکرم پ. میرسی مکینی ساعت  به کلمی عرض ندر

 .دی را دمن
 . و نگاهم کرددید

 . نهای  دی ام را فهميماری  بدانمینم
 !دانمینم

 .زنندی مسرم
 .دیگوی از اوضاع نامساعد معده ام مدکتر
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 .  شودی آندوسکوپدیبا
 . ممکن است دچار رفلکس معده باشمدیگوی و در آخر مپرسدی من مي حالت هااز

 . باشدی به جراحازی است نممکن
 .دارندی و بابا دست از  غر زدن برممامان
 . استي که موضوع جدفهمندی تازه مانگار
 ! تصورش هم ترسناك استیحت.. یجراح
 . احتمال استکی فقط نی آرام کردن من هم که شده نگران نباشم و اي براندیبی که ترسم را مدکتر

 . شومی که اگر جراحکنمی فکر منی و به ابندمی را مچشمانم
 ..رمیاگر بم.  اگرای

 شود؟ی ناراحت مرضا
 شود؟ی می رضا چه حالرمی بماگر

 .ندی ببهیمثال اعالم. مثال
 ..کندی نمباور

 !سوزان:  ـ
 .کنمی مامان چشمانم را باز مي صدابا
 ؟يبهتر:  ـ
 !ادیخوابم م. فقط. اوهوم:  ـ
 .زمی خونه عزمیریسرُمت تموم بشه م. کم مونده:  ـ
 .ستیبی عجيایدن
 . کنندی ، مواخذه می که سالمی وقتتا

 .زنندی و غر مکنندی مدعوا
 .ی جانت در خطر باشد ؛ سالمت که نباشنکهی هماما

 .شوندی مهربان مهمه
 ..هه

 . رضامثال
 . کردترکم

 .. کرد و حاال عکس ترکمکی بخاطر
 . رمی بماگر

 ..  دق وي نهی آشومیتا آخر عمر م. کندی تا آخر عمر فراموشم نممطمئنا
 .. پدر و مادرمای
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 ..ری و تحقنیتوه. کنندی می که هستم بداخالقی وقتتا
 . حالم که بد باشداما

 .شوندی مهربان مهمه
 !ی مرده باشدی آدم ها بانی داشتن محبت ايبرا
 !نیهم

 !! جماعت مرده پرستندنیا
 
  مردم پستنی از مرام ارتمی حدر

  زنده کُش مرده پرستي فهی طانیا
  به جفاکشندشی ز ذلت متاهست

  سردستبرندشی مادشی ز تامرد
 
 

 ازدهمی فصل
 
 . سختهیلیخ
  کهی برسیی جابه
 کنهی آرومت می اومدنچی هنه
 . داغونتی رفتنچی هنه
 

 .مطمئنم که حالش بد بود.  بد بودحالش
 .دادی را نشان نمنی از اری غيزی خمارش چي اش و چشم هادهی پري و رورنگ

 . شده بودضی مرسوزان
 . خوب نبودحالش

  من باعث شدم؟یعنی.. یعنی
  خاطر من است؟به
 !! رضــــــــا:  ـ

 .کنمی و گنگ نگاهش ممی آی مرونی بلند مامان از فکر بيباصدا
  گفتم؟ی چيدی تو؟ اصال شنییکجا: کندی گله ممامان

 . فکرم مشغولهکمی دیببخش:  ـ
 . وشهی دخترِ خواهر دارسانی آی عروسگهیسه روز د: دیگوی و مکندی نثارم مي چشم غره امامان
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 خوب؟:  ـ
   خوب؟یچ:  ـ
  داره؟ی به من چه ربطنیا:  ـ
 .مونندی تو مشیاون شب پ. ی مواظب آرتا و تارا باشدیبا:  ـ
 . راحتالتونیباشه خ:  ـ

 !ممنونم پسرم: دیگوی و مگذاردی شانه ام مي دستش را رووشیدار
 .کنمیخواهش م:  ـ

 ؟ي شهر بازمیداداش اون روز باهم بر: تارا
 .میریاگه بشه م:  ـ

 !گذرهیخوش م.. گهی دمیبر: تارا
 .گهی دشهی می چمینیحاال بب:  ـ

 .  بهترهمی خونه بمونگمی من میول: آرتا
 چرا؟: تارا
 .میکنی مي بازنیماش: آرتا
 ! دوست ندارمي بازنی من ماشیول: تارا

 ..به سوزان. شی به چند ساعت پرودی بازهم محواسم
 ... اش ودهی پري و رورنگ

  من است؟بخاطر
  من؟بخاطر
 . را گرفته استبانمی وجدان گرعذاب

 !يورد نخيزیکجا؟ توکه هنوز چ: دیگویمامان م. شومی مبلند
 .ممنون.  شدمریس:  ـ

 ... امارمیگی و شماره اش را مدارمی را برمیگوش
 .شومی ممنصرف

 . دوباره وصلش کنمدی پاره شده ، نباسمانی رنی که احاال
 .ستی رابطه اصال به نفعش ننی اي ادامه

 .. چرا امادانمینم
 .ستیکار من ن.  با اويباز

 . خوب استيادی زسوزان
 . بخوابم و به او فکر نکنمخواهمیم
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 .گذارمی هم مي و چشمانم را روخزمی پتو مریز
 . روز که به دنبالش رفتمآن
 .از اندامش خوشم آمد..  روزآن

 . داشتی خوش فرماندام
 . که فقط شانزده سال داشته باشدکردمیفکرش راهم نم.  مناما

 . خود شده اندي برای االن ، گرگي شانزده ساله هاالبته
 . سوزان فرق دارداما

 . استساده
 . استصادق

 . استمهربان
 ..سوزان
 . خوب استیلی خسوزان
 .حالش خوب نبود.  بوددهی پررنگش

 . استدهی فایب
 . به او فکر نکنمتوانمینم
 ؟ي از حالش باخبر شوم اما چطوردیبا
 . ندارمکانشی از دوستان و نزدي شماره اچیه
 . شوددواریممکن است ام..  به خودش زنگ بزنم امادیبا
 . عذابش بدهمخواهمینم

 . کنمدوارشی امدی ، من نبادی آی که او کوتاه نمحاال
 .زندی به سرم می آنيفکر

 .کشمی مرونی دراور بیی کوچک را از کشوي جعبه
 . ها پشت سرگذاشتمنی با اییچه روز ها. خندمی ها ناخود آگاه ممکارتی سدنی دبا
 . کنمی مي جاسازی و در گوشدارمی را برمرانسلی اي هامکارتی از سیکی

 .رمیگی پس از لود شدن صفحه شماره سوزان را مبالفاصله
 . را عوض کرده استشوازشی پآهنگ

 ی صدبار قلب منو شکستي وابسته ام روزيدی که خسته ام تا دبرو
 ؟ی تو مگه نخواستنوی پر از غمه برو همنهی که بسمه تو سبرو
 ستی برات مهم نی گفتمی شکسته ام منو شب و اشک و غم تنها موندبرو
 ستی بنام تو نگهی دلم پره بدجور ازت دلخوره برو دلم دبرو



 

@donyayroman 158 

 )دیری لطفا بعدا تماس بگباشدی نمییشماره مشترك مورد نظر قادر به پاسخگو(
 !!پووووف

 .دهدیجواب نم.  استدهی فای بتالش
 .  به دلم نشسته بودبی عجشوازشیآهنگ پ. دوزمی و نگاهم را به سقف مکشمی مدراز
 . آهنگش را گوش کنمخواهمیفقط م. رمیگی شماره اش را مگری ديبار
 !نیهم
 ی صدبار قلب منو شکستي وابسته ام روزيدی که خسته ام تا دبرو
 ؟ی تو مگه نخواستنوی پر از غمه برو همنهی که بسمه تو سبرو
 ستی برات مهم نی گفتمی منو شب و اشک و غم تنها موند شکسته امبرو
 ستی بنام تو نگهی دلم پره بدجور ازت دلخوره برو دلم دبرو
 

****** 
 . شب قدر استامشب
 .میریگی مشی و راه خانه را در پمیشوی دو شب است که همراه فرهاد از مسجد خارج مساعت

 .می ، مثل دوبرادر باهم قدم نزده بودنطوری وقت است که ایلیخ
 . رضاگمیم:  ـ

 . تا ادامه بدهدکنمی منگاهش
 ره؟ی مشیکار و بارت خوب پ:  ـ

 !ستیبدك ن: میگوی و مندازمی باال مي اشانه
 . فقط نصفش موندهگهید.  جورش کنمتونمی مي چجوردونستمینم. بابت پول دستت درد نکنه:  ـ
  که؟شهی نمچی سه پگهید:  ـ
 . جور کنمشوینه تا آخر مرداد وقت داده بق:  ـ
 ؟ی جور کنیتونیم:  ـ

 .دونمینم: ردیگی و نگاه مکشدی مشی به موهای دستکالفه
 .کنمیجورش م: میگوی  و مزنمی به سنگ مي پا ضربه ابا
 .ترسمی می بپرسم وليزی چکی خوامیم:  ـ

 ياز کجا آورد.گفت خبر نداره... ی ولیاولش فکر کردم از مامان گرفت: دهدی و مردد ادامه مکنمی نگاهش مپرسشگر
 پنج تومنو؟

 .ياری گند باال نگهی کن دی فقط سع؟ي ها دارنی به اکاریتو چ: میگوی و مندازمی باال مي اشانه
 .ردیگی و  فاصله مشودی بلند ملشی موباي سکوت صدای از لختبعد
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 . دارميگری دي حال و هواامشب
 کوثر  و گرفتن دیبا تهد!  اوردم حرام بودری که گیونیلیپنج م. کنمیو در دل گناهانم را مرور م.  قدر استشب

 ! کمک را کرده بودندنیشتری اصلش که بي هادی با مرواردایو ساعت پارم...  صغرای و ساعت اهدائشیدستبند طال
 !صاف شده است. با خودم. دلم باخدا.  انگارییکجورهای

 .اورمی مرونی ام را بیگوش
 .. امامی به او بگويزی چخواهمیم
 .سمینوی و مشومیم "اما " آنالی خیب

 )؟يداریب( 
 .دی آی جوابش مقهی دقکیبعد از . کنمی صبر مي لحظه اچند

 )آره( 
 !)يدیخوابی زود مشهیتو که هم( 
 )خونمیدارم دعا م. امشب شب قدره( 
 !)کردمیفکرشو نم!! نیآفر( 
 !!)گهی دشنیآدما عوض م( 

 . سرد استجمالتش
 . هم دلخور استیلی من دلخور است خاز
 ) دفتر؟يری نمگهید( 
 !)نه( 
 !!)بخاطر منه؟؟( 
 !)اگه بگم نه دروغ گفتم( 
 !) کار رو نکننیسوزان ا( 
 )؟؟يچه کار( 
 !!)به خودت بد نکن( 

 .دی آی نمیپاسخ..  امامانمیمنتظرم
 !!)به نفع هردومونه نیا(  سمینوی مدوباره
 !دی آی نمی پاسخبازهم

 !) تورو ندارماقتیمن ل( 
 ! شده امبی عجیلـــــی من خامشب

 .می را به او بگویی حرف هانی که چنکردمی فکرش راهم نمچوقتیه.  من
 .رسدی از او نمیامی پچی اما همانمیمنتظرم
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 )؟؟يدیچرا جواب نم( 
 )؟يخوای میتو از جون من چ!!! خسته شدم رضا( 

 . شده استخسته
 خواستم؟؟ی من از او چه مخواهم؟ی واقعا از او چه مخواهم؟؟ی او چه ماز

  او؟؟چرا
 !!ای که اشتباه  کردم خداکنمی مقبول
 . اشتباه کردمیلی او خدرباره

 . استی دانشگاهشیمن فکر کردم پ.. دمشی که ديروز
 ...گری دي است مثل تمام دخترهایکی کردم فکر
 ... اواما

 !  دختر بچه استکی مثل
 !!! دختر بچهکی فقط
 !!! از همان اول اشتباه کردممن

 .رساندی و دوباره خود را به من مشودی فرهاد تمام متماس
 .کنمی را باز مامی پيصفحه . کنمی ام را احساس می گوشي برهیو
 !!! ) انقدر خودمو خرد نکرده بودمچکسی هيمن واسه . خسته شدم از بس مقابلت کوتاه اومدم رضا( 
 ) که بهت کردمیی هايبخاطر تمام بد. فقط حاللم کن!  تورو ندارماقتیمن ل..  سوزانی خوبیلیتو خ(

 رو يخوای که می اوندوارمیام. بخشمتیباشه م.. شب قدره...  امشبیول.  نبخشمتچوقتیقسم خورده بودم ه( 
 )خدافظ.. ی کندایپ
 ! عوض شده اميادیمن هم امشب ز. کنمیدرکش م. فهممیم

 !!! کلکيا: دیگوی و مکندی ممی نثار پهلوي سلقمه افرهاد
 .سمینوی و مکنمی را کج می گوشندی که او صفحه را نبي و طورکنمی نثارش مي غره اچشم

 )خدافظ.. یخوشبخت باش( 
 !!يخود تو بود.. خواستمی که من می آندیشا.. کنمی باخودم فکر مو

 !! کنمدای را پخواهمی که می نتوانم آن کســــچوقتی هدیشا
 . دست از سرم برداردمیگوی خالصه میلیخ.  جواب دادن ندارمياما حوصله . کندی مچمی سوال پفرهاد
 . ندارمی چرا اصال حال خوبدانمی نمامشب

 . گرفته  استدلم
 .خواهدی خدا میفقط کم.. ی دلم کمامشب

 ..ایخدا
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 . امشب راکی شودیم
 ؟ی امشب را مال من باشفقط

 ... حرف بزنم خداتی براخواهمی مامشب
 .می بگوتی ام برای زندگي های از سختخواهمی مامشب

 .من تنهام... ایخدا
 .. برادرکی خواهر دارم و دو

 .. و مادر هم دارمپدر
 .. هم دارم امادوست

 .ای تنهام خدایلی خمن
  را؟؟میی تنهایکنی حس متو

 .می بگوشی برامی درد هانی نفر راهم ندارم تا از اکی یحت.. کنمی می و احساس خفگردیگی که دلم میوقت
 ! نجات بدهرومی از قبل در آن فرو مشتریکه هر روز ب.. یی منجالب تنهانیمن را از ا... ای کن خداکمکم

 
 دی به مقصد نرسی راهچی هبازم
  شبه معطلمکی هزار و من

  رفتم وای دني ته جاده تا
  اولمي انگار سرجابازم
  با تموم وسعتشای دنچرا

  زخم من نداشتي برایمرهم
  آخرشدمی که دوی هرچيپا

 ! داشتنش را تو دلم گذاشتحسرت
 

   
  دوازدهمفصل

   
 ..یی تنهاندیگویم

 .  ازبهتر
 ! شدن استتنها

 .گفتندی را منی زودتر ای کمکاش
 . امیی که تنهادمیفهمی زودتر متا
 .. بهتر ازیلـــــیخ
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 ! تنها شدنم استبعدها
 
 
 . گذارمی پشت سرمی تفاوتی را با بمی روز هانیا

 .  خوب استحالم
 . غرور خرد شده ام بودي براشتری بمی حال بد ان روزهاکنمیحس م.  قبل ها بهترماز
 . من را ندارداقتی که گفت لیوقت.  که از من طلب بخشش کردیوقت..  حاالاما

 . من را نداشته باشداقتی او واقعا لدیشا..  حق با خود او باشددی ندارم و شايرادیمن ا.  که من خوبمدمی فهمحداقل
 . کردمی سوخت که رهامی دلش برادیشا
 . ام دهدي نخواست بازدیشا
 .بستمی ها متیچشمانم را رو به تمام واقع..  که بودیتاوقت. ستیبیحس عج. یدانیم

 .ستی اکنون که ناما
 . هم داشته استیلی دارم که قبل از من هم دوست دختر داشته است ، خنیقی. دانمیم.  خودم رو راست تر هستمبا
 .کندی میی هایچشم چران..  االن همی که حتدانمیم

 . باور کنمخواستمی اما ، نمدانستمی ها را منی اي همه
 . با خودم رو راست باشمتوانمی ، مستی حاال که او ناما
 .  ام را از نو شروع کنمیندگ زخواهمیم
 . باشندمی ام داستان های زندگي ام برازهی باز هم تنها انگخواهمیم.  بازهم مثل قبل ها باشمخواهمیم

 .. مثل قبل باشم اماکنمی میسع
 .شوندی هستند که عوض نمییزهای چکی

 .ی باشی آن آدم قبلیتوانینم. ی دهرشیی تغیتوانیبازهم نم.. ی ، هرچقدر هم که تالش کنی هم بخواههرچقدر
 ..ي که بودی باشی و همان کسي قبلت بازگردي به روزهایخواهیم..  ی فراموشش کنیخواهیم

 .. بتوان در ظاهر  مثل قبل بود امادیشا
 . پاك کردی از زندگشودی نمچوقتی را هییزهای چکی
 .. وشوندیم حک م هستند که در قلب آدیاحساسات.. شوندی هستند که در مغزت حک می خاطراتکی

 .ی تحملش کندیبا. ی نخواهیبخواه
 . پاکشان کردشودی نمگرید.. تمام شده است..  شده اندحک

 
 .  وقتها آدمهایگاه

 .  به بعدیی جاکی از
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 ..  به بعدي روزکی از
 .  نفر به بعدکی از
 .  نداردی معنشانی برازی چچی هگرید
  ،نه رنگ ها. 
  ،ابانهای خنه
 .  فصلهانه

  وقتها آدمهایگاه
 ! نفر به بعد فقط دلتنگ اندکی از
 

 .مانمی و منتظر لود شدن صفحه مکنمی را ارسال مپست
 .گذارمی پشت سر مي مجازيای دننی را فقط به کمک امی روزهانیا
 .ی احساسي روزها وبالگم پر شده است از تمام شعر هانیا
 . افسرده به تمام معنا شدمکی روزها من نیا

 . فراموش کندیگویم. دهدی و راهکار مکندی گوش ممیبه درد و دلها.  شده استمی برای دوست خوبيمهد
 . فکر کنندهی در آتی هاتی به موفقدیگویم

 . شده استمی برای خوبیلی روز ها ، دوست خنی ايمهد
 .. روز هانی من اي خداآه

 .کمکم کن تا پشت سر بگذارمش.  هستندی سختيروزها
 !کمکم کن..  ای کن خداکمکم

 .خزمی لحاف مری و زکنمی تاب را خاموش ملپ
 .گذارمی را در گوشم ممی هاي شب ها ، هندزفرنی تمام امثل

 !!ي بازهم همان آهنگ تکرارو
 . ردیگیدلت از تنوع ها م.. ی در زندگیی هاکوقتی
 يآدم ها..  کاشيو ا.. ي تکراريلحظه ها.. يروز تکرار.. يآهنگ تکرار.. خواهدی دلت تکرار میی هاکوقتی

 !!يتکرار
 . زمان دست من بودکاش
 . باتو بودن راي لحظه

 . کهکردمی بلند مانقـــــــــدر
 . تو بودن نماندی بي برایوقت

 . دارمیبی و آرامش عجخوانمی را سروقت ممیچند روز است که نماز ها. خوانمی منماز
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 . کنمی ام را باز می گوشي صفحه قفل
 .دی جدامی پدو

 .کنندی مي بازدمنی که با امیغاتی تبلي هاامی پنی شدم ، از اخسته
 .کنمی ها را باز مامیپ

 . است8282 از یاول
 .شودی شماره ، نفسم حبس مدنیبا د. کنمی را باز میدوم

 . اوست
 . اوستي فقط برای روند و دوست داشتني شماره نیا

 .کنمی شماره را تا عمر دارم فراموش نمنی پاك کردم اما انی مخاطبنی را از بنامش
 .کنمی را باز مامشی پری وصف ناپذی ذوقبا
 !)سوزان( 

 .نیفقط هم. نیهم
 .. خداحافظمان گذشته است و او حاالنی هفته از اخرکی
 . داده استامیپ

 سم؟یچه بنو.  چه کنمدانمینم
 جانم؟؟

  جانم؟سمیبنو
 .میتمام کرد. ستی جان من نگریاو که د.  نهاما
 . دارديگری حرف ددیشا
 ..دهمیشا
 ..دانمینم

 !! کرده امهنگ
 )بله؟( سمینویم

 .مانمی ممنتظر
 .دهدی جواب مهی و سه ثانستی و بقهی و باالخره ، بعد از دو دقکنمی مي شمارهیثان
 )باشه؟.. می از اول شروع کنایب( 

 . استادی زي شادي ها ، بلکه از روینه از سر ناراحت. زمیری ماشک
 .کنمی بودم فراموشش مگفته
 .. باشم و خودممی هاتی به فکر موفقدی باگفتی ميمهد

 . برسمیی درسم را تمام کنم و به جادی باگفتمیم. کنمی که من زود ازدواج نمگفتمیم
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 .. اما حاالزدمی حرف هارا منی من تمام اخودِ
 .کشندی آن ها پر مي همه
 . برگشته استرضا

 .می تا دوباره شروع کنخواهدی من ماز
 خواستم؟ی را نمنی شروع دوباره ، خوب من مگر همکی
 !)باشه( سمینویم

 .شودی باورم نمهنوز
 ؟؟ی آساننی همبه
 ؟؟ي زودنی همبه

 م؟؟ی باهم ما شدبازهم
 .زنمیبا خشم پسشان م.  آورندی به ذهنم هجوم مییایخوی افکار مالبازهم
 . شده استشقدمی پی آشتي خودش برالی من ،  با ميرضا

 !!!چکسی مانع شود به هدهمی اجازه نمچکسی هبه
*** 

 !!) چوچولو شده بودکیدلم واست ( 
 .مانمی و منتظر جوابش مکنمی را ارسال مامیپ

 !) نفسمنطوریمنم هم( 
 .. نفس او.. نفسش
 ! هستمشی نفس گفتن هانی اعاشق
 !نفسم است.  هستمنفسش

 . خوبِ خوب استزی چهمه
 .رمان خط قرمز را. سمینوی مرمان

 .رودی میلی ویلی اول ، دلم قي آن روزهاي آورادی با
 . عاشق او شومنگونهی من ، اي که روزکردی فکرش را می چه کسواقعا

 . که به دنبالم آمده بودسمینوی مي روزاز
 . اتاقنی زمان و انی از اشومیدور م...  در خاطرات گذشته ام وشومی ، غرق مسمینوی و مسمینویم

 .شودی ام بلند می زنگ گوشيصدا
 . افتدی نام مهسا ، قلبم به اوب اوب کردن مدنی دبا

 .الو: دهمی مجواب
 ! دل منزیعز.. سلــــــام:  ـ
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 !!!من!  دل او هستمزیمن عز..  دل اوزیعز
 .ندینشی لبانم مي پت و پهن رويلبخند

 !المیس:  ـ
  جوجه؟؟يچطور:  ـ
 !! خروس خانیسیم:  ـ

 !!مواظب حرف زدنت باشا.. ی هیه: دیگوی و مزندی مقهقهه
 !! جوجهیخوب تو به من گفت:  ـ
 !!ی و تو بغلیدوست داشتن.. یی جوجه هانیتو ع.. گهیخوب راست گفتم د:  ـ
 .کشمی آخرش خجالت مي کلمه از

  خروسه؟؟هی من کجام شبیول: دهدی مادامه
  بگم؟؟: میگوی مطنتی شبا
 ينجوری که اي بودیدو روز نبودم با ک!! یزنی ادب هم که می بيچشمم روشن حرفا. يافتادراه . نه خوبه:  ـ

 ؟؟يشد
 !تنها بودم. یچکیباه:  ـ

 .کندی مسکوت
 !!رضا: میگوی ممن

 !!جانا:  ـ
 !!کنمی عوض نمایبا دن..  راشی جان گفتن هانی امن

 ؟يدوسم دار:  ـ
 .آره:  ـ
 که تا يفقط دنبال بهانه ا. کنمیحس م. يذاریهمش تنهام م! يکردی که ولم نمیاگه دوسم داشت.. یگیدروغ م:  ـ

 !يکنارم بذار
 !ستی ننطوریا:  ـ
اگه !!  رضاشمی موونهیمن دارم د. کشمی عذاب میلیمن خ.  رضا من؟؟یکنی چرا همش باهام دعوا مه؟؟یپس چ:  ـ
 .يکردی کار رو باهام نمنی اچوقتی برات مهم بودم تو هکمی
 !!ی که برام مهميدیفهمیم. ی عقل داشتکمی ات یاگه تو اون مغز فندق. گهی دي جوجه اگمی که منهیواسه هم:  ـ
 ! ولت کنمخوامی که میتو انقدر برام مهم هست!! سوزان: دیگوی و مدهدی که اجازه نممی بگويزی چخواهمیم
 !یکنیچون برات مهمم ولم م. هه:  ـ
 ..الی خیب! یفهمینم!! يه ا گفتم بچيدید: دیگوی و مخنددیم

 . مغازهای بامروز
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 .امیآره م:  ـ
 .. سوزانیول:  ـ
 بله؟:  ـ
 !!! هاي دست بددیبا:  ـ
 !گهیشروع نکن د. کنمیخواهش م!! رضا:  ـ
 ؟يری ازم فاصله بگيخوای میتا ک.  بابا تو تموم کن سوزانيا:  ـ
 !رمیگیمن فاصله نم:  ـ
 !! يبهم اعتماد ندار. یکنیتو ازم فرار م. چرا:  ـ

 !من دوستش دارم اما به او اعتماد ندارم.  درست استخوب
 .رضا من:  ـ
 ؟؟يخوایمنو م!  را باهام روشن کنفتی تکلباری.  سوزاننیبب:  ـ
 !!!رضا:  ـ
 ؟؟يخوایم:  ـ
 .آره:  ـ
من از . کنندی واسه عشقشون مياالن دخترها همه کار. باهام راحت باش سوزان. خوامی باش که میپس همون:  ـ

 !! سخته؟؟یلی خنیا. ي دست بدخوامیفقط م.  نخواستم کهيادی ززیتو چ
 !!شومیباز هم دارم خفه م.  کرده امبغض

 !ترسمیمن م. رضا من: :  ـ
 ه؟؟ی ترس تو واسه چنی ا؟ی از ک؟یاز چ:  ـ
 !!ترسمی میلیمن خ. ونمدینم. من.  تاحاال دست ندادمچکسیمن باه.  نبودمیچکیمن با ه. من:  ـ
 !!یشی با پسر دوست میکنیغلط م. یترسی میوقت.. ي بچه اگمی منهیواسه هم:  ـ

 . دعوابازهم
 .کشندی بغضم مبازهم
 !کنمی مهی گربازهم

 !!رضا:  ـ
 !هان؟:  ـ
  ؟يتو منو دوست ندار:  ـ
 باهام ای. ری را بگمتیتصم!  ازت نخواستميادی ززیخوبه حاال چ.  دارمییازهای نکیمنم .  مردم سوزانکیمن :  ـ

 !شهی همي براباری. میکنی تمومش منجای همنکهی اایبمون تا آخرش 
 !!جوابمو بده سوزان: زندیداد م. زنمی مهق
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 !تونمیمن نم. رضا من:  ـ
 .يپس با:  ـ
 .کندی منتظر جوابم باشد قطع منکهی بدون او

 .رودی مبازهم
 .دوزمی منی ام را به زمی و نگاه اشکخورمی سر ماطمانی حي آجرواری دکنار

 . ندارددوستم
 !!گری ندارد ددوستم

 چرا؟
 ا؟ی خداچرا
  دوستم ندارد؟چرا

 م؟ی خواست از اول شروع کنشبی چرا برگشت؟؟ چرا داصال
 دهد؟؟ی مي انقــــدر من را بازچرا
 

 دل منو شکست و رفت. چشاشو بست و رفت.  نگاه نکردبهم
 به عشق من به حس من محل نذاشت. اشت دوستم ندمنو
  نخوردباریغم منو .  هام سپــــــــــردهیمنو به گر.  گرفت ازشدلم

  کنم خدااااااااااااااااانشی نفرای ببخشمش دیبا
  صدااااااااااااای از غمش بسوزم سرد و بنکهی اای

  را تو دلم گذاشتی کسی اشکم اعتنا نکـــــــرد و درد ببه
  سوزوندنـــاش اثر نداشتنی سوزوند و از تموم امنو

   غم آوردای دنکی رفتنش برام رهی نمادمی
  توخونه جا گذاشت و با خودش نبــــــــــردمنو

  کنم خدااااااااااااااااانشی نفرای ببخشمش دیبا
  صدااااااااااااایسرد و ب.نجای از غمش بسوزم  انکهی اای

 
 زدهمی سفصل

 
 !!!دی مامان گفت بای ، ولمی آیگفتم که نم. زدیری جهان اعصابم را بهم مدی امي نکره يصدا

 !!پــــوف
 ! و تمام شومرمی بمخواهمی روزها فقط منی ندارم ، ای روزها اصال اعصاب درست حسابنیا
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 . آورده استی خوب شدن حالم من را به عروسي حالم ، مامان مثال برانی ابا
 .شوندی بلند مدنی رقصي و خواهرش براسارا

 .کنمی شروع به دست زدن مي ظاهریلیخ
 .در خانه شان است.  عقد کنون استامروز

 !! گرم استیلی خهواهم
 !! ، صد رحمت به خانه خودمانکندی می احساس خفگآدم

 .میکنی حس نمدی تابستان را آنطور که باي گرماچگاهی مان ، هي کولر گازبخاطر
 .میگوی گذاشته است شکر مارمانیو خدا را بخاطر تمام انچه در اخت می آی به خودم می که کمنجاستیا

 .ردیگی و و دستش را به سمتم مدی آی به سمتم مسارا
 !!امینم: میگوی میلی می ببا
 !گهیلج نکن د. اه:  ـ
 !سارا بخدا اعصاب ندارم:  ـ
 !نمی پاشو ببيای بدیبا:  ـ

 . ندارمی روزها حال خوبنی که اداندی ، اوهم مداندیم. کندی زور بلندم مبه
 .  شادم کندکندی میسع

 . مزخرف و از فکر رضا خارج کنندي حال و هوانی دارند که من را از ای سعهمه
 .. اماکنمی هم تالش مخودم

 !!رودیم..  وکندی ام مییهوا.. دی آی هوا میب.. گری درضاست
 . رقصمیم

 !به تظاهر هم که شده شاد باشم.  کنمرونی ب چند لحظه هم که شده فکر او را از سرمي براکنمی میسع
 .میرقصیبا سارا تا آخر آهنگ م... میرقصیم

 . نکره اش استي جهان با آن صدادی که خواننده اش امستی نمهم
 !!! شاد باشمی الکخواهمی است که من ، فقط منی امهم

 !! گرمهیلی خيوا: میگوی و مزنمیبا دست خود را باد م. مینینشی ممانیسرجا
 !!!!!یلیآره خ:  سارا
 .ردیگی که کنار سارا نشسته بود باد بزنش را به طرفم ميدختر
 .کنمی و تشکر مرمیگی تعارف مبدون
 .کندی می من را به همان دختر معرفسارا
 .کندی می دختر هم خودش را سنا معرفآن

 !! و سه سالشه هاستیب: کندی کنار گوشم وز وز مدایآ
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 !!واقعا؟: میگوی ممتعجب
 !ده؟ی نشون مکی چه کوچینیبیم. آره:  ـ
 . هجده باشهای هفده کردمیمن فکر م. آره:  ـ
 ! و سه سالشهستیب. نه:  ـ

 .ندیگوی مشانی و سنا از دوست پسرهاسارا
 .خندندی مکصدای و باهم دیگوی مرشی اخي های و شوخدی از وحسارا
 ؟يتو دوست پسر دار: دیگوی رو به من مسنا

 .کندی هم نثارم می آخر کالمش چشمکو
 !االن ندارم.. داشتم:  ـ
 ؟يتموم کرد:  ـ
 .آره:  ـ
 ! تاحاال؟؟یچندتا داشت:  ـ
 .دونهیهمون :  ـ
 !آهان:  ـ
 ؟؟یتوچ:  ـ
 ..آره دارم:  ـ

 ! داراستهیاز اون بچه ما.. اسمش رهامه: سارا
 ن؟؟یکجا آشنا شد! واقعا: میگوی و مدهمی را باال ممیابرو

 !دانشگاه:  ـ
 د؟ی هستیهمکالس:  ـ
  بود؟یدوست پسر تو ک.. آره:  ـ
 ؟؟يدید..  نت خط قرمزیکاف.  فجر پنج مغازه دارهيسر کوچه ، جلو:  ـ

 . شوندی از تعجب گرد مچشمانش
 !!رضا؟؟: پرسدی مدی و با ترددهدی دهانش را قورت مآب
 .شومی اش ، متعجب می ناگهاني هارحالتیی تغنی ااز
 ش؟؟یشناسیم. رضا. آره:  ـ

  نشناسمش؟شهیمگه م: دیگوی و مزندی ميپوزخند
 !شودی صحبت کردنش دگرگون منگونهی از احالم
 ..شناسدی را مرضا

 !شناسدی رضا را ماو
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 . آورندی به مغزم هجوم میی هاحدس
 .. نباشدنطوری ادی شااما
 خوب؟: میگوی و مکنمی باز ملب

 .کندی نگاهم مپرسشگر
 ش؟یشناسیاز کجا م: دهمی ادامه می سختبه

 که در يزیکاش آن چ.. دیاما نگو...  با دوست پسرمای..  با برادرم دوست استای..  استلمانی فامدی دارم بگودوست
 !!دی را نگودهدیذهنم جوالن م

 !می رو باهم بودیشش هفت ماه:  ـ
 !!شومی ، خرد مشکنمیم

 . را باهم بودندی هفت ماهشش
  هفت مـــــــاه؟؟شش
 . ماه هم نشدکیاصال ..  نهای ماه؟ کی چقدر بود؟ بامن

 ..می کنلی راهم دخمانیاگر دعواها.  شدای
 . از دستم در رفته استزیحساب کتاب همه چ. دانمینم

 چه گفته بود؟؟..  منيرضا
 . را گفته بودنیبه من هم..  دوست دختر داشته که در تصادف مردهکی گفتیم

 !!!!دروغ
 . من دروغ گفته بودبه
 ن؟یچند وقت باهم بود:  ـ
 !دونمینم..  کمتردمیشا.  ماهکی. دونمینم: دهمی و جواب ممی آی مرونی از فکر بشی صدابا

 د؟یهنوز باهم: پرسدی و مکندی نگاهم ممشکوك
 .نه:  ـ

 ایازش چ. خوب بگو. نه واقعا تموم کردن: دیگوی سارا به دفاع از من منباریا. کندی دارد مشکوك نگاهم مهنوز
 ؟؟یدونیم

 مرد پولدار ازدواج کی ماه نشده مامانه با کی. مامان باباش طالق گرفتن: دیگوی و مشودی جا به جا مشی در جاسنا
 دونمینم. ستی خوب نادی وضعشون زنایباباش ا. مونهی مامانش مشیرضا پ. االن از اون مرد دوتاهم بچه داره. کنهیم

اما ... تا حاال پنج شش تا دوست دختر داشته..  کهدشمخو! ستی خوب نادی که وضعشون زدونمیفقط م. هیشغلش چ
 هم گهی دختر دکی روهم ، ختهی شونم رهی ، با دختر همسااشهی از همکالسیکیبا . االن چهارتا دوست دختر داره

 ..زنهی مکی با اونم تستشی رفته تو لای دختر بچه هم تازگکی و پرهیبا اونم م.. هست
 !!ي تو بودهیفکر کنم اون آخر: دیگوی و مکندیم به من ی کلنگاه
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 .خنددی ملی دلی بو
 !!کندی مي روادهی اعصابم پي خواننده روي نکره يصدا.  بند آمده استنفسم

 !! گم شدني برایکی تاریو به کم..  فکر کردني برایی تنهایبه کم. دنی نفس کشي دارم براژنی به اکسازین
 !! بوده هایلمی چه فشیزندگ!!! عجب: میگوی میبا شوخ. کنمی مدنی به خندتظاهر

 !!آره بابا:  ـ
 ؟يناراحت شد: دیگوی و مگذاردی شانه ام مي دستش را روسارا

 بره باهمونا ستیاالن که بامن ن.  هم که بودهی و هرکی ناراحت بشم؟ هرچدی باینه بابا واسه چ: میگوی و مخندمیم
 !خوش باشه

 .ودنم را ثابت کنم تا خوب بخندمی بلند مي با صداو
 !!ستمی که خوب ندانمی خودم ، خــــوب ماما

 !!!ستمی خوب ناصال
 . کرده استي بازمیبا تمام افکار و آرزوها.. با وجودم.. با احساسم...  ام داده استيباز.  خورده اميباز
 . بودختهی هم ري شان روهی و او ، با دختر همساکردمی را را با فکر او صبح ممی ماه تمام شب هاکی من

 ..دهیپری هم مگری دختر دکی اش دوست بوده ، با ی همکالسبا
 !!!زدهی مکی با من هم تی گه گاهو
 گر؟؟ی دگفتی را منیهم...  تک پرمگفتی من مبه

 !! هستم از همان هزار تایکی دمی احمق بودم که نفهمچقــــــدر
 !! تا نفهممزدمی میاما خودم را به نفهم.. دمایفهمی میعنی

 . اش را بشناسمی واقعي نخواستم چهره خودم
 . دادمي خودم خودم را بازيآر.. خودم
 ..خودم خواستم..  کهستی او نریتقص

 . کردمخودم
 !! لعنت برخودم بادکه
 ش؟؟یدید.  خال بزرگکی.  صورتش دارهي خال هم روکی.. یراست: دهدی ادامه مسنا
 .ورمای نمدی بايزی اما چکنمی فکر میکم
 !نه:  ـ

 ؟؟يدیاون خال رو ند. يمثال دوست دخترش بود.. وا: دیگوی و و مخنددی بازهم مسنا
 ن؟؟ی نبودکی نزدادیز: دیگوی مي آرامتري با صداو

 .دهمی تکان می را به نشانه نفسرم
 !!ذارهی مشی رشهی خال داره سمت راست صورتش ، بخاطر اونه که همکی: دهدی مادامه
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 .کنمی می خفگاحساس
 !نیفقط هم.. رمی بمخواهمی مفقط
 . اما سنادمی نشدم و آن خال را ندکی نزدادی زمن
 ! استدهی خال را دآن

 . شدهکشی نزدپس
 .. کهکی نزدانقــــــدر

 ! استدهی او را دخال
 .گذردی مي اقهی دقچند

 .شومی و بلند مکنمی آن ها استفاده می حواس پرتاز
 !!به سکوت. ییبه تنها.  دارمازی هوا نبه

 !!!کندینابود م. کشدیم.. کندیمن را خفه م..  خفقان آور آنجايهوا
 .رمیگی لختم را در آغوش مي ، زانو هانمینشی سوم مي پله يرو

 .کردمی آفتاب ، من احساس سرما مي گرماری است که زبیعج
 !!زدمی مخی داشتم از درون من

 .دهمی را قورت منمی سنگبغض
 .رضا
 ..رضا
 ؟؟يداد ام يباز

 ن؟؟ی همفقط
  بودم رضا؟؟نی همتیبرا
 ..تک پرت بودم.. عشقت بودم...  بودمزتیعز..  که نفست بودممن
 ..  کهمن

  بود؟؟دروغ
  همه اش دروغ بود؟؟یعنی

 ش؟؟؟ی دوست دارم هاي همه
  اش دروغ بود؟؟همه

 .دمی در مثل فنر از جا پري صدابا
 ... کردنش بودمي عاشق توپ بازي مان ، همان عشق اول من که روزهی ، پسرهمسارضا

 .کردی گرد شده اش نگاهم مي چشم هابا
 . دمی شتاب به خانه دوبا
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 !!!!!!!یلعنت
 !! را کم داشتمنیهم
 !دی تاپ و دامن دنی ، من را با ادی را دمن
 !!! من را بکشایخدا

 !!!!!دی وضع دنی من را با ااو
 . افتمی ممی های کودکنیری آن عشق شادیب

 ! بدهد و من ، فقط نگاهش کنمي ، توپش را بازدیای برونی منتظر بودم تا او بشهی که همی وقتهمان
 .. آن موقع هایبه همان آسان.  عشق واقعا همان بودکاش
 که چهار دوست دختر ي خط قرمزينه رضا.. يگرینه کس د..  کردن او بودمي هنوز هم فقط عاشق توپ بازکاش

 تا اوردی اش را می امتحاني برگه هامی بودم که برایی ، کاش هنوز عاشق همان رضازندی مکیدارد و با من هم ت
 .خوب درس بخوانم

 .گفتی ممی نگفت اما با نگاهش ، هزار ها حرف برايزی رو در رو به من چچگاهی که هیی رضاهمان
 .نمینشی ممی و سرجاگردمی خانه باز مبه

 .میکنی ساعت باالخره عزم رفتن ممی از نبعد
خوب بلدند . یدونیم.  مثل رضا دل نبندی باشه به مرد جماعت ، مخصوصا کسادتی: دیگوی می هنگام خداحافظسنا

 ي دروغه براکیهمش .  بدون که دروغهیول.  و خامت کنندرنیرگ خوابت را با دوست دارم هاشون بدست بگ
 به توی تو همه چی و وقتبرنتی ميابودتا مرز ن. اونا فقط به فکر منافع خودشونند.  به هدف خودشون برسننکهیا

 !ی بشمونی بعدها پشخوامینم.. گمی دوست بهت مکی به عنوان نارویا. کنندی می پشتتو خاليپاش داد
 ! مني رضا برای دوست دختر قبلحی هم از نصانیا

 .کنمیوشن م لپ تاب را ردهی اتاقم نرسبه
 . خودم لک زدهيای دني برادلم

 میکاش بگو. می رضا بگوي هاي از نامردشیکاش بتوانم برا.  انجا باشد ، کاش بتوانم با او حرف بزنمي مهدکاش
 ! خوردميکه چطور باز

 . مان خبر نداردي بعدي و دعوایاز آشت. می که منو رضا قهرکندیاو هنوز فکر م.  ما خبر نداردی که از آشتي مهداما
 .می بگوشی آن ها را هم برادیبا

 .شومیشاد م m.mahdi نامدنیبا د. شودی چت گروپ باز مي صفحه
 .نجاستی ااو
 .کنمی و سالم مرومی اش می اتاقک خصوصبه

 )؟؟يچطــــــــور.. سلـــــــــــــــام عشق من(  دهدی مجواب
   او؟عشق
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 ..  عشق رضا هم بودمي او هستم؟ من روزعشق
 .. نفسش بودم اما حاالي روزمن

 !ستمی نشی برايخود رضا گفت که عدد..  گفتخودش
 .یستی ني عددری داد خودتو واسم نگامی که محلش ندادم و او پي روزهمان

 .. اماستمی ني هم عددي مهدي برادیشا. ستمی ني رضا عددي برامن
 .خواهدی انتقام مــــــبی عجدلم
 .خواهدی مانتی خدلم
 .خواهدی نامشروع می دوستکی دلم
 . که طرف مقابلم که باشدستی نمهم

 . با چند نفر باشمتوانمی نشانش دهم که من هم اگر بخواهم مخواهمیم
 . بزنمکی تیکی بپرم و با آن یکی با
 ) دختر؟؟ خوابت برد؟؟ییالــــــــو؟؟؟ کجا( 
 )؟یهنوز سرحرفت هست. يمهد( 
 )؟؟یچه حرف( 
 .)میباهم دوست بش که يحاضر. هنوزم( 
 )گهی دمیخوب دوست( 
 !)یتلفن( 
 !)خوب معلومه. ياونجور. اهان( 
 )می دوست بشایب( 
 ) شد که نظرت عوض شد سوزان؟؟یچ( 
 . از تو سو استفاده کنمخواهمی که ممی بگوتوانمینم. می از رضا بگوتوانمینم

 )می فرصت به خودمون بدکی خوب باشه دیشا. ی خوبیلیتو خ.  فکر کردمیلیخ(  میگوی مفقط
 )شکلک قلب( يمهد
 )؟يدیشمارتو م( داریسپ

 .....)093028( يمهد
 )زنمیاالن تک م( داریسپ

 !!)زمی عزيخوشحالم که قبولم کرد( يمهد
 !)ممنون( داریسپ

 .زنمی  تماس را مي برقراري و دکمه رمیگی را مشماره
 .خوردی مبوق



 

@donyayroman 176 

 !!! منی در زندگگری اشتباه بزرگ دکی شروع شودیم.... نی او
 

 دوستت دارم: گفتم
 !!!! دهی مری شيبرو بچه دهنت بو: یگفت 

  حاالاما
 دهی مشروب مي هم بودهنم

 گاری سي بوهم
 انتی خي بوهم

  عشقم؟ینیبیم
 ! بزرگ شدممن

 .. که بزرگ شدمحاال
 ؟؟يگردیبرم
 
 

  چهاردهمفصل
 
 یستی نمی نوشته هالی دلگرید

  افتی انی هم پا ی که آغاز شد به همان سادگ یبه همان سادگ.زی شد همه چتمام
 ستمی تپش قلب تو نلی من دلگرید. یستی نمیها  نوشتهلی تو دلگرید
  که به من آرامش دهدستی نیی صداگریو د. که دل تو را بلرزاندستندی نی چشمانگرید

  بار به تو دروغ گفتنی اولي براقلبت
 ..دی رسمی به هم نخواهما
 . و زود گذرنیریاشتباه ش.ي اشتباه من بودتو

 . یستی باز هم نوشتم،بدان مخاطبش تو ناگر
  قلب تنها و خسته خودم استمخاطبش

 .شمیاند  ی به خود ممن
 .ها را  تفاوتنیها را،ا  فاصلهنی که قرار است تحمل کند ا ی دلبه
 شیاندی به خود بتو

 . بگذارمیتنها
 .یو به همان سرعت آرامشم را گرفت.ي آرامم کردتو
 از همان ابتدا. ما از هم جدا بودراه
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 .ـقـتی حـقنی چه تــلـخ بود او
 یستی تو نمی نوشته هالی دلگرید. تمام شدزی چهمه

 
  خود چه کنم؟؟ی همدم؟ دارم با زندگکنمی دارم چکار ممن
 انت؟؟؟یخ

 انت؟؟ی بودم؟؟ من؟؟ خی آدمنی چنمن
 !! شدموونهی شدم همدم من ، دوونهی دمن
 !!ستی نی بزرگ گرفتن ، کار هرکسي هامی که تصمدونمیحاال م.  کدومش درستهدونمی موندم که نمی دوراهسر

 .زنمیباهاش حرف م.  دوستميبامهد
 ..از خودمون ، خانوادمون ، دوستامون و. میزنی ساعت کامل حرف مدو
 . بانکهسی ، مامانش معلمه و باباش رئلشونهی فامپی که خوشتگهیم
 . گهیهمه را با صداقت م. گهی داشته ، مادی که دوست دختر زگهیم

 !!! صداقتت شدمنی اي گفتم که کشته مرده منم
 ! بهم نگفت ، از دوست دختراش نگفت ، از خانوادش هم نگفتچوقتی هرضا

 !!!دونمی رضا رو هم نمیلی فامی من حتی داره ولخنده
 .شناسمی خوب میلــــی را خي محموديالن ، در عرض سه چهار روز ، محمد مهد ایول
 . اندی مذهبی ولکنندی متشی پولدار که حماي خانواده کی پسر شاد و شنگول ، با آرزوها و اهداف بزرگ ، با کی

 . خونشوني قانونه توکی خوندن نماز
 .. داداش کوچولو هم دارهکی

 ..ي محمودي مهدمحمد
 که من هنوز بهیعج..  همدمبهیعج... ی ولکشهی مدكیاالن داره اسم دوست پسرم را ...  خوب مني مجازدوست

 ! شوهر قبولش کنمای دوست پسر ، عشق ، نامزد کی به عنوان تونمینم
 . که به رضا داشتم را به اون داشته باشمی حستونمینم
 ..ي مهدی ولکردی ، رضا دستپاچه ام مکردیمنقلب م بود ، رضا منو جانیرضا برام ترس و ه..  همدمهی چیدونیم

 رضا هم ی حتای دني ، از همه زنمی که باهاش حرف می که هست ، وقتکنمی فکر میوقت. کنهی فقط آرومم ميمهد
 .شمیخالص م

 برام خاطره ي گوشم گذاشتم و مهدي هارو توي شب هندزفرمی و نکیساعت و . میخندی و ممیگی فقط مي مهدبا
 . کردفیتعر
 . ماه با رضا بودن انقدر باهاش حرف نزده بودمکی انقدر حرف زدم که ، تو ي دو روز با مهدنی ايتو
 .خواستمی که مياریهمون مه.  منهاری همون مهي همدم؟؟ مهدهی کي مهدیدونیم
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 رونمی بینگ و بابات با اردتی خواستگارامی مگهیم.. که قصدش ازدواجهگهی که دوستانه کنارم بود و االن ميمهد
 . که باالخره مجبور بشه تورو به من بدهامی و مامی انقدر می ، ولکنهیم
 ! نگفتيزی از ازدواج چچوقتیه..  که رضاکنمی و فکر مخندمی ماهای حرف ها و رونیبه ا... خندمیم

 .رفتی طفره مشدی هروقت که حرف ازدواج مرضا
 .دهی مون برنامه ها چندهی ، از االن واسه آي محمودي محمد مهدیول

 نی که همیمن. ندازهی خودم مادی که تا حاال چندتا دوست دختر داشته  باشه ؛ چون منو کنمی وقتا باور نمیگاه
 . بافتمی رضا مي برااهارویرو

 . آرزوها رو واسه خودمون داشتمنی هممنم
 ! سوزاني رابطه ، انگار که من رضام و مهدنی ايتو

 .. کهومدمیداشتم با نبودن رضا کنار م. ومدمی کنار ميداشتم با مهد. ومدمی داشتم کنار ممن
 !!اون بازم اومد همدم!!  شدداشی پبازم
که جواب .  دست و پا زدمی دوراهي را نگاه کردم و تویتمام مدت لرزش گوش. جواب ندادم.  زنگ زدشبی درضا

 بدم؟؟؟ندم؟
 ...یبهش نذارم ول بود که محل سگ هم نی ، اصولش ادادمی جواب مدینبا
 !! احمقهیلی من ، که خی قلب لعنتنی به ايوا

 !ستی من نری ، بخدا تقصستی من نریتقص!!  قلبمه همدمری تقصهمش
 ... یول..  جواب بدمخواستمی ، نمخواستمی نممن

 .  کردمهیبازهم گر. من بازهم شکستم.  کردی که اون معذرت خواهیجواب دادم و وقت.  دادم همدمجواب
دست ..  رضاستمی نيگفتم برات عدد..  اون حرف را بگه خواستهی گفت مشکل داره و اعصابش خرده ، گفت نمرضا

 .از سرم بردار
 !! اونو بگمخواستمیمن نم!  سوزاندی ببخشگفت
 . دخترهارو کنار گذاشتهي بخاطر من همه يمهد... ي رفت که مهدادمیبازهم براش هق زدم و .  زدم همدمهق

 !!فقط بخاطر من.. کنهی منو متی ساي داره کارهاي رفت که مهدادمی
 !! همدمشمی موونهی ددارم
 ! کنم؟کاری چدیبگو من با.  کمکم کن همدمکنم؟؟ی مکاری چدارم

 .میری بگمی و عاقالنه تصممیبذار تمام احساساتم را کنار بذار... نیبب
 ..رضا

 ی آدمنی باهمچخواستمی نمچوقتی که من ههیرضاهمون. رضارضا زورگوئه ، رضا مغروره ، . می ماهه که باهمکی
 .باشم
 . همه ازش اطاعت کننددی مثل بابامه که چون مرد خونس بایکی رضا
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 .زنهی مکیرضا چهارتا دوست دختر داره و با من هم ت.. نهی رضا همآره
 ...رضا... رضا...  رضا
 . سرگرم بشهخوادیرضا فقط م. ستی قصدش ازدواج نیعنی نگفته يزی از ازدواج چچوقتیرضا ه. نهی رضا همآره
 ...ي مهدیول

 . از رضاستشتری بیلی االن هم حقوقش خنی پسر هفده ساله ، که همکی.. ي محموديمحمدمهد
 .خونهی نماز مشهی و همهیخانوادش مذهب..  بانکه و مامانش معلمهسی باباش رئکه

 .می خواستگارادی بخوادی و مهی روز اول قسم خورده قصدش جدنی که از همي مهدمحمد
 ! ازم خواستنویفقط هم..  ازم خواست نماز بخونمي مهدمحمد

 ! قبول نکردم تموم کردیخواست عکسمو داشته باشه و وقت.. می دست بدخواستیازم م..  رضایول
فقط . یستی نينگفت برام عدد. تموم نکرد.  ندارهبی که گفتم نه ، گفت عی وقتی هم عکسمو خواست وليمهد

 !یگفت هرجورکه راحت
 !کنهیمرددم م.. ذارهی قلب المصبم نمنی ای اونو انتخاب کنم ولدی خوبه ، باي که مهدگهی معقلم
 . بزرگ گم شدمي هامی تصمنی انی گم شدم ، باالن
  رضا؟؟ای يمهد
 ي که نماز بخونم تا توخوادی و ازم مکنهی بوك عضوم مسی في ، توکنهی درست متموی ساي که داره کارهايمهد

 .کارهام موفق بشم
 .کنهی می و عذرخواهزنهی رضا ؛ بعد از اون حرف ها و دعوا ها ، بعد از بارها خداحافظ گفتن بازهم زنگ مو

  درسته همدم؟؟کدومش
 . ادامه دادن انتخاب کنمي را برایکی دی حذف کنم ، باشهی همي را براشیکی دیبا
 !!!تونمینم!! سخته همدم... ی رضا رو حذف کنم ولخوامیم...  کدومدونمی نمیول

 !شمی مخودی رضا از خود بيباز هم با صدا....  از اولش اشتباه بود و مني مهداومدن
»  که من مرتکب شدمی هستی گناهنیتو جاودانه تر «گفتی ، که مهیبه اون آ. کنمی بودم فکر مدهی که دی خواببه

 .کنمیر م که روش نوشته شده بود فکیو به اسم
 !!رضا
 . دمشی رضا ، من اونو دآره
. من بودم که عشق رو از خدا خواستم! سرنوشت من رضاست... چه خوب و ه بد...  خدا هم راهو نشونم دادیحت

  حس بمونمنی اي تا ته راه پادیحاال با
 .بندمی و دفتر را مزنمی امضا ممی نوشته هايپا

 . نه شب استساعت
 .مانمی و منتظر مرمیگی را مي مهديشماره . امدهی هنوز نبابا
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 .رمیگی رضا را مي شماره نباریا! کندیو او بدون حرف قطع م...  تلختیواقع...  تلخمی هاحرف
 

 چه عجب. سالم: رضا
 ؟یخوب: من
  خوبم: رضا
 . بشنومتوی واقعخوامیفقط م... پرسمی ميزی چکی: من
 .شنومیم: دیگوی سکوت می از لختبعد

 ؟يدوست دختر دار:  ـ
 ؟یچ:  ـ

 . کهشونیشناسیم!!! زتونهی عزی تون و همکالسهیمنظورم سنا خانوم و دختر همسا: من
   بهت گفته؟ی مزخرفاتو کنیا: رضا
 شون؟؟یشناسیم: من
  بهت گفته؟؟ناروی ایک: رضا
 شون؟یشناسیم... جوابمو بده رضا: من
 .نه: رضا
 ؟ی دروغ بگيخوای میبسه رضا تا کِ: من
 گم؟؟ی دارم دروغ مویمن چ: رضا
 ستن؟ی دوس دخترات ننایمگه ا: من
  بهت گفته؟یک: رضا
 .جوابمو بده: من
 .من با سنا دوست بودم.. همشون نه: رضا
 ؟؟؟ی تون چهیدختر همسا: من
 !می دارهی همسای مون؟؟ ما کلهیکدوم همسا: رضا
 آره رضا؟؟. ی دانشگاهت دوستیگفتن با همکالس.. ی تون هستهیبهم گفتن با دختر همسا: من
  بهت گفته؟؟یک: رضا
 .سنا: من
 ! کنهی تالفخوادیم..  دارهنهیاون از من ک.. دروغه: رضا
 ؟؟ي انهیچه ک: من
 ! که باتو دوست شدم با اون تموم کردميروز: رضا
  دوست دخترت تصادف کرده و مرده؟ی مگه نگفت؟ي نفر بودکی قبال فقط با یمگه نگفت: من
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 .دهدیم نجواب
 !!کنمی می خفگاحساس

  ؟؟يدروغ گفته بود: من
 !دهدی جواب نمبازهم

  اصال کدوم حرفات راست بودن رضا؟؟ی واسم بافتگهیچند تا دروغ د: من
 !من بهت دروغ نگفتم: رضا
 !!!یتو مظهر صداقت.. اوه بله: من
 !ادی که بدم میدونیم.  ننداز سوزانکهیت: رضا
 !! رضادونمی راجب تو نمیچیمن ه. دونمینه نم: من

 .دیگوی نميزی اما چمانمی ممنتظر
 !رضا:  سمینویم

 جان؟: رضا
 .شودی در چشمم جمع ماشک
 .کنمی مبغض

 !! از دومــــاهبعد
 .. گفت جانبازهم

 .یمامان بابات طالق گرفتن؟ چرا بهم نگفت: من
 .نه: دهدی جواب مری دیکم. مانمی ممنتظر

 !!!!نه؟؟؟: من
  بهت گفت؟ای چگهید... دروغه.. نه: رضا
 . و مامان بابات طالق گرفتنیستی نیگفت آدم درست.. ي دارادیگفت که دوست دختر ز: من
 .دروغه: رضا
 واقعا رضا؟؟: من
 !کنهی رو که باور نمی آدم حرف هرکس و ناکس؟يدید. آره چرت گفته: رضا
 . خال بزرگکی ؟ي گونه ات خال داريتو رو. رضا.. يکردی باور مي من بوديتوهم اگه جا: من
 .آره: رضا
 .يذاری مشی رشهیگفت بخاطر اونه که هم.. دونستی منمیا: من
 راه ي تا مشترستی ده بي روزنجایا..   دارمگهی دي بوك و کلوب و هزار تا جاسی عکس تو فیسوزان من کل: رضا

 .نهی ممکنه خال من رو ببیهرکس.  ندازمیم
 دم؟؟یپس چرا من ند: سوزان
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 !نهیی فقط سرت پايای هروقت که م؟؟یکنیانصافا تو اصال منو نگاه م: رضا
 .میگوی نميزیچ.  مورد حق با اوستنی ادر

  دستته االن؟؟تیگوش. خوب: رضا
 .آره: من
 ! نفسمدمیبهت اس م. میحرفیشب م.  پسیاوک: رضا

 !!کشدی مواهدخی که می و من را به هر سمتردیگی احساسم را به دست مي هاشهی ربازهم
 و زمیری مرونی ها را از بدیو تمام شک و ترد.. کنمی سنا را فراموش ميحرف ها.. کنمی را فراموش ميمهد

 !)منتظرتم عشقم:( سمینویم
 .. دی کرده ادقت
 !!می دروغ هارا باور کنمیخواهی که ممی خودمانیگاه
 

****** 
 

 . مطالبش در کلوب استکندی که حالم را خوب ميزی چتنها
 ..  رضامطالب

 !! به دلم نشستیلیخ... یدانیم
 . پناه اورده بودنجایاو هم به ا..  مدتنی در اکه

 :  بودنوشته
 !!ی مزاحمش نشگهی دي تنگ بشه که بهش قول دادی کسي سخته دلت براچقــــدر

. 
 . منی خاص زندگمخاطب

 ! دلتنگمـــبی روزها عجنیا
  رنگ نگاهتدلتنگ

  اجابت چشمانتلتنگد
 . عطر تنتدلتنگ

 ! دلتنگ بودنتو
.. 

 ! ما پا گذاشتيرو.. می دست گذاشتی هرکيرو
.. 

 . تر کرددواری ام امندهی به آی مطالبش بود که من را کلنیهم
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 !!دوستم دارد...  که رضادمی رسنیقی نی به او
 .. سناي تمام حرف هاالی خیب
 .. و همه کسزی همه چالی خیب
 .. که او به من داردی حسالی خیب

 .. داشتنشي لحظه به بعد برانی دارم و از ادوستش
 !جنگمی هم که شده باشد مای دني همه با
 
 

 !  جنگـــمی تصـــاحبت نمـيبـــرا
 

 !ي کنـــم تــا مــال مــن شـــوی ات نماحاطــه
 
 !:  جنگـــمی نمـــبانی رقبـا
 

 ! ، تعلــــق اســـتـــستی تملـــک نعشـــق
 

 ،ی و بمانـــیــیای اگـــر بیولـــ
 

  جنـــگمی مــــای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنيبـــرا
 
 

  پانزدهمفصل
 

 !  ســـــاده امــنــدی گــــویمــــ
 
 

  نــگــاهــکی تــــو مــــرا با ـــنـــدی گـــویمـــ
 
 
   لبـــــخـنـــدـــکی

 
 

 !يــــریـــــگی مي بــازبــه
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  تی هــــاطنـــتی ، شـــتی تـــرفنــدهـــانــــدی گـــــویمــــــ
 
 
   فهمــــمی را نمـــــــتی دروغ هاو
 
 

  ســــاده امندی گویمــــــ
 
 
  مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارماما
 

 ـــــــــنیهم
 
 
 !فــــهمنــــدی را نمـــــــــــنی آنــــها او
 
 

 .رمیگی دستان لرزانم منی را ببرگه
 !گهیبخون د: دیگوی مرضا
 . آرام باشمدیبا. کشمی مقی عمینفس

 .. المدهیف.. یزوجتَک نَفس:  به خواندنکنمی مشروع
 !لطفا..  لحظهکی: میگویم.  آورمینفس کم م... لرزدی ممیصدا

 ! باشه راحت باشدیگوی و مدهدی می صندلی اش را به پشتهیتک.  خنددیم
 .گذردی در سکوت مي لحظه اچند

  سوزان؟؟یترسی میاز چ: دیگویم
 !کنمیدارم ازدواج م. بعدش من.. یچکیه..  خبر ندارهیکس.. من.. من..سخته رضا . فقط. فقط. دونمینم:  ـ
 !! مجبورت کنمخوامیمن نم!  وجود نداره سوزانی ترسناکزیچ:  ـ
 .خونمیاالن م. نه. نه:  ـ

 !!رضا: کنمی مشیقبل از خواندن صدا. اورمی را باال مکاغذ
 !جانم؟:  ـ
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 !کنمیکه من اشتباه نم. زدیری را در دلم منانی جانم گفتنش ؛ اطمنیهم
 ؟؟یکنی ولم نمچوقتیتو که ه:  ـ

 ! سوزانخوندمی رو نمهی آنیاگه قرار بود ولت کنم االن ا: دیگوی و مشودی جلو خم مبه
 !شهیمثل هم . استی منطقحرفش

  ات چقدره مادام؟هیمهر..  سوزانیراست: کندی ممی او صدانباری شروع کنم که اخواهمیم
 نیبه آخر و عاقبت ا...  وهیبه مهر. تمانیبه مدت محرم. کردمی موضوع فکر منی را به اشبیکل د. خندمیم

 !!داستان
 ... و هفتاد و هفتصدیهزار و س:  ـ

 ؟؟ی ورشکستم کنيخوایم: دیگویم. مانمی و منتظر عکس العملش مدهمی نمادامه
 ! کهستیسکه ن:  میگوی و مخندمیم
 ه؟؟یپس چ:  ـ
 !!بال مگس.........  و هفتاد و هفتصدیهزار و س:  ـ

 !!خندمیخودم هم م.  خندهری ززندی می پقرضا
 !!شهیتا اونا رو جمع کنم که عمرم حروم م.. واال!!  ترمنی سنگرمی باشه ها من کال زن نگنی ات اهیاگه مهر:  ـ
 ! و هفتاد و هفت شاخه گل رزصدیهزار و س..  کردمیشوخ: میگوی و مخندمیم
 .يزی چکی نیبازم ا:  ـ
 مدتش؟؟: پرسمیم
 .. سالکی:  ـ
 .اوهوم:  ـ

 . استافتهی از ترس و اضطرابم کاهش یکم
 .کنمی اشتباه نممن

 .قَبِلت: دیگوی و رضا مهی آ به خواندنکنمی مشروع
 

 . شدتمام
 ..نیهم
 !!کسالیبمدت .. می و شوهر شدزن
 ...ي زودنیبه هم. ی آساننی همبه
 .دمیدی را در خواب هم نمی ازدواجنیچن
 ي شاهد عقد منو دخترآقاای بگمیم. ارمی رو ميری دلي آقاشیکی..  به رضا گفتم شاهد الزم است؟ گفت حتماشبید

 !! باشیقاسم
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 ) و رضا فقط گولش زدهدونهی نمنوی سوزان ای پدر دختر باطله وليازدواج و عقد موقت بدون اجازه ( 
 . استدهیگفت از عاقد پرس.  الزم نبودشاهد
 .می باشگریکدی شرعا محرم کسالی بمدت میتوانی ، مهی آنی باهمگفت
 .میحاال محرم هم شد. گهیخوب د: دیگوی و مکندی دستش را به طرفم دراز مرضا

 . دست بدهمدیبا
 . ساله ام دست بدهمکیشوهر .  با شوهرمدیبا

 !ترسمیم. امامن
 !!وحشت.. اضطراب.  ترسبازهم

 . کنمی دستش را نگاه مباترس
 .شودی چشمم خارج مي لجوج از گوشه ی اشکقطره

 چته دختر؟؟!!! سوزان: کندی ممی صدامتعجب
 .کنمی ، فقط نگاهش ممیگوی نميزیچ

 . کندی منگاهم
 .که به مدت معلوم و به مهر معلوم ، تمام وجودم را به نامش بزنم. قبولش کردم.  استشوهرم
 !! کردمقبولش
 !! استشوهرم

 . دارمی به جلو برمیقدم
 .ستمی ایم

 !!دستم خشک شدا: دیگوی و مدهدی دستش را تکان مرضا
 .زنمی ها را کنار مدی شک و تردتمام

 .. وگذارمی ام می زندگي تمام خط قرمزهاي ، پا رودارمی برمگری قدم دکی
 .گذارمی را در دستش مدستم

 
  کمون هفت رنگنی رنگکی مثل

  رنگ رنگمونی زندگسرگذشت
  قطار،همیمی قدي،ایمی صميا

  بکاری دل شب شبنم عشقبر
  شب با مردم چشمک زنششهر
  دامنشي توختهی ها را رغصه

 ی کسی بي کوچه هاازدحام
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 ی بغل دلواپسکی شده از رپ
  منم دلواپس بود و نبودنیا

  کاش ها چشمم کبودي غم ااز
  از آرزوهامون جدا؟ی به کتا
  خداي تو هستم با تو هستم ابا

  بازِ بازشهی عشقم همي بقچه
 ازی راز و ني تشنه جانمازم

  ترنیری ها اگر شی زبونهم
  بهتری از همزبونیهمدل

 
****** 

 
 !! ســــــــوزان:  ـ
 !!! مامانخورمینم:  ـ
 !!! خودته هاریمعدت درد کنه تقص:  ـ
 !!گهی ندارم دلیم:  ـ
 .یخوددان:  ـ
 .  صبح تا حاال از اتاق خارج نشده اماز

 !! تو خونهمی نه چونه عروس رو بردمی نه چک زددیگوی مرضا
 .دمی خندری دل سکی حرفش به

 . سخت استمی ، برامی زن و شوهر هستگری حاال دنکهی اباور
 . گفتني خاك برسري شروع کرده است به حرف هارضا
 !!یامکی پالبته

 نخواهد اما حاال ، یرمعقولی غزی چتمانی به من قول داد که بعد از محرمشبید. رودی حاال توقعاتش باال منی هماز
 . ببوسمشدی که بادیگویم
 !ترسمیم
 . بوسهاز
 . عشقاز
 .ی وابستگاز

 . بودنش هستمي وابسته نگونهی و ادمشی هنوز نبوسمن
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 ... که ببوسمشيروز
 . لحظه نبودنش را هم نداشته باشمکی تحمل دیشا
 ..ترسمیم
 . نبودنشاز
 .. رفتنشاز
 !! ام بدهدي بازنکهی ااز

 .. استسخت
 .ی مطمئن نباشي دوستش دارکهی ماندن کسشهی به همکه

 .. از رضاگری دامی پکی
 .لرزاندی که تمام وجودم را مي خاك برسري هم از آن حرف هاباز

 ... از آن حرف ها نگفتچوقتی هيمهد
 ! از من نخواستيادی ززی چچوقتیه... يمهد

 .. به او فکر کنم امادینبا
 ! فکرم را مشغول کرده استبیعج

 !ترسمی میلـــــی ، خردی که آه او  دامنم را بگي ، از روزترسمیم
 .سمینوی مشی و برادارمیا برم رزمی عزهمدم

 .. که خواندم وي اهیاز آ..  ازدواجم ، از خانم رهنورد شدنماز
 .. رضاي حرف هااز

 .شومی و آرام مسمینوی و همه را مهمه
 .کنمی فکر نمشودی که به نبودن رضا ختم میی هادی اگرها و شابه
 .. آرامش داشته باشمخواهمیم

 ! قرار باشد برود ، او االن مال من استي اگر روزیحت
 . استفاده را بکنمتی االن ، نهانی االنم را بدانم و از انی قدر اخواهمیم

****** 
 . رو شدشی هم از دروغ هاگری دروغ دکی

 .. است امارماهی و پنجم تستی ، گفته بود تولدش روز بتولدش
 ! گفته بوددروغ

 . استوری و پنج شهرستی بتولدش
 . شناسنامه اش مال برادر مرده اش استکی خواستم گفت که او دو تولد دارد و لی که دلی ، وقتدمی دلشیوفا پردر

 .. کننده نبود ، قانع نشدم اماقانع
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 . که باور کردمگفتم
 .. بمالدرهی خودش سرم را شالی به خبگذار

 ! ستی کافمی باشد برانکهیهم
****** 

 ! همدمستمی نخوب
 !از مامان ، بابا ، رضا.. از همه دلخورم. دلخورم

 !! گله دارمای دني همه از
 زی چکیباهاش دعوا کردم سر .  کندلی را به من تحمستمی که نيزی  چخواهدیفقط م.  دیگوی همش زور مبابا

 . بنشاندی حرفش را به کرسخوادی مشهیمثل هم. مسخره
 . طرف هم رضانی ااز

 .. شوهرمهمثال
 . د اما دوستم دارمثال
 !! اس ام اسکی.  بزندتواندی زنگ هم نمکی مغرور است که انقدر

 !! کار دارمدیگوی مکنمی هم که گله میوقت
 . باباستهی شبکردمی که فکر ميزی از چشتری بیلی که رضا ، خدمی رسجهی نتنی روزها به انی همدم ، ایدانیم

 . ، متعصب ، مغرورزورگو
 من در يخوای که تو پول هرچقدر مگهیم.  از خونه کار کنهرونی دوست ندارم زن بگهی همدم؟ مگهی می چیدونیم

 !!! از خونه نهرونی کار بیخدمتم ول
 . دانشگاه رفتنم هم مخالفت کنهي براممکنه

 .ترسمی مثل مامانم بشم میکی نکهی همدم ، از اترسمیم
 . ازش متنفر بودمشهی برسم که همیی به جاخوامی ، نمی رضا رو دوست دارم ولمن
 ! خور باشمي زن تو سرکی خوامینم
 !!! زن باشم همدمکی فقط خوامینم

 .ستی نشون بدم که زن بودن ، حقارت نخوامیم.  کنمی خودم زندگي که واسه خوامی ممن
 . کنهشرفتی مرد پکی ي به اندازه تونهی زن هم مکی

 حلقه به ي بفهمن که ما برده دیمرد باشه ، با کی تابع شهی همستی نفشی زن وظکی نشون بدم که خوامی ممن
 .میستیگوش اونها ن

 . به خودش هم بگمی آسوننی حرفا رو به همنی اتونستمی همدم؟ کاش مهی چیدونیم
 ...تونمینم..  همدمتونمی نمیول
 . دلخور بشهترسمیم... ترسمیم
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 .. بازهم برهترسمیم
 باشه نی سهمم فقط انکهیاز ا..  که اون موقع ها داشتمیاز حس و حال. ییاز دوباره تنها.. ترسمی از نبودنش ممن

 .که از دور نگاش کنم
 !امی کوتاه بیلـــــی که در مقابلش خشهیباعث م...  ترسمنی و همترسمیمن از نبودنش م..  همدمترسمی ممن

 .میرسما ازم خواست باهم باش...  اونهمدم
 .کنهی ولم نمچوقتی ههگی دفتهی مون بنی اتفاق بنی اگه اگفت
 .شهی تر مقی مون عمنی حس بگفت
 !! گفتم نه ، گفتم عمرامن

 . شددلخور
 !شهی می چنمی و گفتم ببدمیاز نبودنش ترس.. از رفتنش. دمیترس

  رابطه؟؟کی به کنم؟ی فکر می همدم؟ من دارم به چشهی مباورت
 اد؟؟ی به سرمن می به سرمن اومده همدم؟؟ داره چیچ

 ام؟؟ی دارم کوتاه مچرا
  همدم؟؟چرا

 چرا؟؟
****** 

 . آن کار را با او بکنمتوانمیگفتم که نم.  باهاش اتمام حجت کردمامروز
 !!!توانمی که من نمگفتم
 !! نوشتم ، من جرئت رو در رو حرف زدن با او را ندارمشی براالبته

 . و او دلخور شدنوشتم
 .. از رفتنش و سرد شدنشدمیترس
 . کردمهیزهم گر و بادمیترس

 . شکستمبازهم
 .رودی دارد باال مشکنمی که مقابلش می دفعاتتعداد
   شد همدم؟؟نطوری اچرا
 کی بخاطر ينطوری ، حاال اگذاشتمی و طاقچه باال مگرفتمی دماغم را مای دني همه ي براي که روزی مندی باچرا

 !!پسر بشکنم
 ... تولدش استفردا
 . اشی واقعتولد
   دختر و پسرکی عکس عاشقانه از کی. دمی کشی نقاششیبرا
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 .یکی در کار است و نه کیاما نه شمع..  ببرمشی براخواهمی مفردا
 !!بقول معروف دستم بسته است.  بخرميزی چرونی که بتوانم از برومی آن موقع ها دفتر نممثل

 د؟ی آی خوشش می نقاشنی نظرت از ابه
****** 

 .  داشتي رفتم مغازه ، مشترامروز
 . را دادي دي ويد... خواهمی خام مي دي وي گفتم دیلکا

 .کندی نگرفت و گفت که بعدا با پدرم حساب مپول
 !!کردمی همانجا از خنده غش متوانستمی اگر میعنی

 . ماندنم بهانه آوردمشتری بيبرا
 !!ستی نيازیگفتم منتظر بمانم؟ گفت ن.  داده بودم آماده است؟ گفت نهی کشروسی وي که برای فلشگفتم

 !! ام را به او بدهمهی هدنتوانستم
 !!پووووف

****** 
 . روز مدرسه استنی اولامروز

 .می با سحر جنجال کردی روز اولنیهم
 !!می صف را بهم زده بودکل

 . بودمانی لباس هازی دار تر از همه چخنده
 .. تنگ کنم اما رضا گفت نهخواستمی شکلمان ، می گشاد و گوني هالباس
 ! تنگ نکنادی زگفت
 ! جلب توجه نکنگفت
 !! باشی دختر خوبگفت

 !! پدرم استکنمی که حس مکندی محتمی نصيطور..  وقت ها رضایگاه.. یدانیم
 !!کندی دختر بچه رفتار مکیرضا واقعا با من مثل ..  دار است اماخنده

  جالب است؟؟يزی چه چیدانی ، میراستـــــ
 . محلهي همان سوپريری دليابا دختر آق.  نفر آشنا شدمکی با امروز

 . در کالس ماستی هم در مدرسه ما و حتاو
 .دانستی مي خط قرمزنی از رضا ، از اییزهای چکی همدم ، او هم یدانیم

 .کندی می زندگیی به تنهاي خانه مجردکی که او اصال پدر و مادر ندارد و در گفت
 ! بجز مندانندی مییزهای از رضا چهمه

 ! راجع به خانواده اش بدانمییزهای بتوانم چکاش
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 خواهرش شده بود ، ی بحث از زندگشیمثال چند روز پ. رودی طفره مکنمی از خانواده اش می هروقت که سوالاما
  ازدواج کرده اند؟تیگفت خواهر برادر ها

 .شب خوش..  شاني دوتاگفت
 . نداددنی ام اجازه پرسي بعدي به سوال هاو
 . مشکوك استيزی چکی
 .م بفهمدیبا
 .اورمی را در بهی قضنی اي ته و تودیبا
 ي که امسال ازدواج کرده و رشته ایالهام... بدتر از همه نبودن الهام بود. فعال که خوب  بودند.. مانی اما درس هاو

 . خواندی مکی از گرافریبه غ
 . ها خوب باشندي شان هم مثل امروزهیکاش بق. می داشتیی خوب روي هامعلم

 .. ، از درس ها و معلم ها ويری دلي ، از دختر آقادمیاز دوستان جد.  از مدرسه حرف زدمی رضا کليبرا
 !!یزنی حرف می و گفت امروز چه خوردندی خندرضا

 !! حرف زدن؟؟؟ جلل خالقیخوردن.  بودمدهی نشنگری را دنیا
 . دادندفی تکلی کلی نامرد ها روز اولمیگویم

 برو سر ؟؟؟یکنی با دوست پسرت خوش و بش می اونوقت نشستيار که خجالت بکش دختر ، درس دزندی مغر
 .. رمتایگیفردا معدلت کم بشه من نم. نمیدرس و مشقت بب

 .خندمی بلند مي صدابا
 !!! سرتون کاله رفته عــــاقــــاي نخوايبخوا: میگوی و مخندمیم
 !!!ووووونهید: دیگویم
 .کنمی مي زبان درازشی پشت تلفن برااز
 . برومدنشی فردا ظهر به ددیگویم. ندیبینم
 .میای لباس ها بنی با اخواهمینم.  عصرمیگویم
 !!نمتی مدرسه ببي با لباس هاخواهمیم..  که نهدیگویم
 !! شده امختی ری که بمیگویم
 همون لباس مدرسه ي سرمون کال رفته و تموم شده ، من شما رو توگهیبقول خودت ما که د: دیگوی و مخنددیم

 !گهی ددمیپسند
 !خندمی و مخندمیم

 . روزها ، خوب هستندنی اچقـــــدر
 . خوب باشدنطوری اشهی باشد ، همشهی رضا همکاش

 !!!!!!کــــــــــــاش
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****** 
 !! نخند رضاگمیاِ م!. نخند:  ـ

 !!خندمینم.. باشه. باشه: دیگوی و مردیگی را مقابل دهانش مدستش
 !!یکنی همش مسخرم منیبب.. گهی دامی بخواستمی نمنمیسه هموا: میگوی و مکوبمی منی را با حرص زممیپا
 باعث شده مثل بچه دیمقنعه سف..  نبودينجوری پارسالتون ايلباسا!! يفقط بامزه شد.. من مسخرت نکردم:  ـ

 .ی بشدهی ها دیدبستان
 . باوکنمی خودمو سر ماهیاز فردا مقنعه س!!  بگونویهم:  ـ
 . سر کننوینه ، هم:  ـ

 شه؟؟ی خوب میعنیچرا؟؟ : میگوی ممتعجب
 !!!!رهی گازت بگينجوری همرهی بگخوادیآدم م:  ـ

 .کنمی اندازم و سکوت می منیی را پاسرم
 . رضا از آن حرف ها زدبازهم

 !!!!خورمتای می خجالت بکشينجوریا.  خانـــومیه:  ـ
 !!من را انقـــــدر بد عادت نکن.. رضا
 . دخترممن
 .. عقلمکم
 .شومی زوووود وابسته ممن

 ..کنمی عادت مزووود
 .. نکن رضابدعادتم

 ! را به خوب بودنت بد عادت نکنمن
****** 

 شهی کمتر از همیلی ، االن خنمشی ببتوانمی با باز شدن مدرسه ها هر روز مکردمی تصورم که فکر مبرخالف
 .نمشیبیم

 ... آخر هفته هافقط
 . و او رفته استمی آی مری ، ظهر هم من ددی آی هفته صبح ها که نمطول

 . من و او باخبر شدندنی دوستانم از عشق بشتریب
 .کندی مي خاك برسري های و از آن شوخگذاردی سر به سرم مسحر

 . داردی رفتار مشکوکيری دلي ، دختر آقانازیآ
 . آن دو بوده استنی بيزی قبال چکنمی محس

 .  باشديگری کس ددی شا؟؟؟ی با خودِ رضا دوست هستی که مطمئندی من پرساز
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 !!مینیبی هم مکی رو از نزدگهی و گفتم عقل کل ماهمددمیخند
 .دمی خوب فهمیلـــی را خنی گرفت و ادلش

 . من با رضای دوستای عقل کل گفتنم ناراحتش کرد دانمینم
 ..گری بود دی اگر دوست دختر رضا باشد قبلی هر حال ، حتبه

 . فقط و فقط مال من است االنرضا
 !! خودِ خودممال

 !!شوهرم
 .عشقم
 ..نفسم

 . بوده حتما مال قبل بوده ، او االن تمام و کمال مال من استيزی شک را به دلم راه بدهم ، اگر هم چدینبا
 .می رضا فرستادي درباره قی تحقياو را برا. کندی می پسر معصومه در محله ما زندگدوست
 . است و سرش در کار خودش استی که پسر خوبگفت
 .ستی نی داشته است اما االن با کسالی دوست دختر به نام لکی که قبال گفت
 .کنندی صدا منی که دوستانش او را رضا کاسپگفت
  چه؟؟یعنی نیکاسپ. یراست

 
****** 

 
 .می داده اند که رضا را امتحان کنریگ
 ..نش کنم و امتحادی اعتماد دارم ، بایلی من به او خندیگویم

 . داشتینقشه خوب..  بوددهی امروز او را در فروشگاه دمیمر. می دادم امتحانش کنتی گفتند و گفتند که رضاانقدر
 .بازهم اشتباه کردم..  مهم را برعهده گرفت و منتی مامورنیا
 !! امی اشتباهات زندگنی از بزرگترگری دیکی

 
 
 

  هفدهمفصل
 

 متــــــــاسفم
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 ستی خـــود زندگــــتی تو که دروغ براي برانه
  
  

 می بـــراـــستــــی خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگي برانه
  
 
  عشـــــــق راے که چرا مزه متاسفم 
 
 
 ! امدهی دستان تو چشاز
 
 

 چند شنبه است؟؟:  من
 . بعدي هفته يپنجشنبه :  اوشیس

 .ندازهی راه می مهمونکی ي هم دست پولش مونده ها ، هفته انی رامنیا:  من
 !گرفتمی می هر روز خدا مهمونچی که هي ، منم اگه انقدر داشتما هفته اگهی دکنهیخوب م:  اوشیس
 گه؟؟ی ديایم. خب: دیگوی و مکشدی میآه
 !!گهی دشهی می چنمیبب. دونمینم:  ـ
 .ياری بهونه بيپس حق ندار.  الحمدهللاي دانشگاه هم که ندار؟یکنی بابا چرا ناز ميا:  ـ
 .. گهی نده دریگ:  ـ
 !خشن نشو من رفتم..  خوب بابایلیخ:  ـ
 . حااليموندیکجا؟ م:  ـ
 . برمدیبا. کار دارم:  ـ
 اونوقت با الناز خانـــــــــوم؟؟؟.. يبلــــه کار دار:  ـ

  شوما و سوزان خانم کار دارم؟؟يگه من به قرار مدارهام. خفه: دیگوی و مکندی نثارم مي غره اچشم
 !شنونیم!! بهت گفتم که اسم سوزان را انقـــدر نگو:  ـ
 !!!ا؟؟ی هست عای کسنجایاالن ا:  ـ
  ادته؟؟ی رو شبید.. گمیاالن رو نم:  ـ
 و؟؟ی چشب؟ید:  ـ
  سوزانه؟ی همه شون گفتشی پزدمی حرف میداشتم با گوش:  ـ

 . خوب از دهنم در رفت؟؟یگیاونو م. آره.. آهان: دیگوی و مکندی فکرمیکم
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 !! زحمت مواظب اون دهن گشادت باشیب:  ـ
 .. نشده کهيزی بابا چالی خیب:  ـ

 !! شده هاادی زکمیتوجهاتت بهش . يدقت کرد: دیگوی و مکندی نگاهم ممشکوك
 !!خفه بابا چرت نگو:  ـ
 .گمی می چیفهمی کارهات مي دقت کن توکمی. گمیچرت نم:  ـ
 !!برو بابا:  ـ
 ! فرار کنیحاال تو ه:  ـ
 !!نی آبروش بره همخوامی من فقط نمستی توجه ننیا. گمای بهت می چکی!!!! ایس:  ـ
 ؟؟ی سوزان هستي نگران آبرویول.. یستی نالی لي شد نگران آبرویچ!!! عجب:  ـ
 ؟؟یدونی میکی و سوزان را الیتو ل.. واقعا که:  ـ
 ..اهی سالی لی ولهیسوزان چشاش عسل.. مثال.  دارنیی فرقاکیخوب درسته که :  ـ

 .کنمی نثارش مي غره اچشم
 ..باشه بابا هاپو نشو من رفتم:  ـ
 !بسالمت:  ـ

 .رودی و مکندی میخداحافظ
 . دهملی همه را اول وقت تحودی است باختهی کار سرم ری ، از اول مهر تا حاال کلگردمی بازموتری سر کامپبازهم
 ! که به او زنگ بزنمخواهدی بروم ، سوزان هم می به مهمانخواهدی از من مای سرخاراندن هم ندارم آنوقت سوقت
 !! از من توقع دارندهمه
 .شودی ام بلند می زنگ گوشيصدا

 . ناشناس استشماره
 الو؟: دهمی جواب مدی تردبا
 !!سالم:  ـ

 . آوردی لبم مي خنده را رویت خط دختر پشي پر عشوه يصدا
 ؟؟یخوب:  ـ
  بفهممدیبا.  هاستی از قبلیکی دی شاای مزاحم؟؟ کی

 .قربونت: دهمی مجواب
 ؟؟ییکجا:  ـ
 .مغازه ام:  ـ

 !کندیمغزم کار نم.  استدهی فای اما باورمی بادی را بشی صداکنمی میسع
 ؟؟یشناسیمنو م: پرسدی مدی با ترددختر
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 !ستی آشنا نپس
  بشناسم؟؟دیبا:  ـ

 !!میشیآشنا م! نــــه: دیگوی و مخنددی ملوند
 !امرتون؟: میگوی و مکنمی را خشک ملحنم

 .میدی همو دروزید:  ـ
  من؟؟روز؟؟ید

 .رسدی به ذهنم نميزی اما چکنمی فکر میکم
 ؟؟یمطمئن:  ـ
 ست؟؟ی نادتی.. میدیتو فروشگاه هم رو د.. آره:  ـ

 .روزید. فروشگاه
 .. به فروشگاه رفته بودم اماروزیمن د. آره
 . استي سرکاردیشا
 .شناسدی من را نماو
 .یاشتباه گرفت:  ـ
 ؟؟یگشتی مینکی پسر عکی که با يمگه تو نبود. وا:  ـ

 . باشدي سرکارای ی شانستوانستینم.  بودای سمنظورش
 . بوددهی من را دواقعا

 ؟؟ی هستیک: پرسمی مي جدیلیخ
 .من سودام:  ـ
 ؟؟يشمارمو از کجا آورد.. يدیخوب منو د:  ـ
 .شیخودت بهم داد:  ـ
 !يبا.  خانومنی داريریشما خود درگ. هههه:   ـ
 . کنمی منتظر جوابش باشم قطع منکهی بدون او

 .کندی را به خود مشغول مفکرم
 . شماره نداده امی مدتهاست که به کسمن
 !است دهی  دای ، من را با سدهی من را دروزی او داما
 .رسدی میامیپ

 )»يشکلک زبون دراز«!!گهی جنبه داشته باش دکمی یواسه شوخ.  مغازه برداشتميشمارتو از رو( 
 !)کارتو بگو( 
 )ه؟ینظرت راجب من چ( 
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 !!)کنمیمن اصال راجب شما فکر نم( 
 )»هیشکلک گر«  دستام درد گرفتن از بس نوشتميوا( کنمی را باز مدی جدامیپ

 .کنمی را مرور مامی متن پمتعجب
 . از سوزان استامی پنیا

 )»شکلک بوسه«  نفسم یخسته نباش( سمینوی می پاسخشیبرا
 . از همان مزاحم ناشناسگری دامی پکی

 )؟؟ی منو بشناسيخواینم( 
 )نه.نه . نه.نه ( 
 !! )دووووووست دالم...  عشقمیسیم: (  از سوزانیامیپ

 !)منم( 
 . از آن شماره ناشناسگری دامی پکی

 )يبابا..  خشنیاوک( 
 !)بسالمت( 

 !! ها را هم بدهمي عقده انی مانده است که جواب انمیهم
 .گردمی ، دوباره سرِ کارم برمشودی از سوزان هم نميخبر

 !! مدرسه واقعا عذاب آور استفی حق دارد ، نوشتن تکالسوزان
 .رمیگی آن دوران سردرد مي آورادی هم که هنوز است با بهنوز

 . هم بودنیری ششی های با تمام سختاما
 ! مدرسه خوب بوددوران

 .تی رو به رواهی کالس و تخته سي هامکتی ننی بشودی خالصه متیای و دني که هنوز چشم باز نکرده ایوقت
 !!يگری دزی که تنها انتظارشان از تو درس خواندن است نه چیی هاروز

 .بازهم همان ناشناس. شودی ام بلند می زنگ گوشي صدابازهم
 !)دی که هرگز من را نددمی دی نگاه را در چشمان کسنیباتریز( 
 !)ی هستیمثل آدم بگو ک! نه بابا؟( 
 ) آشناکی( 
 !!)می دارادیما آشنا ز( 
 )»شخندیشکلک ن« !عجب( 
 !)دمی جواب  نمگهی وگرنه دی هستیبگو ک(
 )؟یکنی مدیچرا تهد( 
 )؟؟یی بچه کجا؟ی هستیک( 
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 ) محلهنیهم( 
 )نمتون؟ی ببیک( 

 .رسدی مری تاخی جواب با کمنباریا. مانمی ممنتظر
 )؟؟ییشما بچه کجا( 
 )نمتونی ببی بگو کچونیحرفو نپ( 
 )فردا( 
 )نمتیبیم. باشه( 
 . اما تمرکز ندارمگردمیبازهم سرکارم برم. ستی دختر کنی انمی ببدیبا

 .ماندی فجر پنج ثابت مي کوچه ينگاهم رو. شومی و از مغازه خارج مشومی مبلند
 .ندینشی لبم مي روي او ، با آن چادر سرکردنش لبخندي اورادی با

 !)سوزان: ( دهمی مامی و پاورمی مرونی خارج ببمی را از جیگوش
 )جانم؟( رسدی جوابش مي اقهی از دقبعد
 .)نجای اایپاشو ب( 
 )زیاالن کار دارم عز( 
 )درس و مشق؟؟( 
 )»هیشکلک گر« اوهوم( 
 !!)ی الهیآخ( 
 )ی راحتيخوش بحالت باو مدرسه رو تموم کرد( 
 )دانشگاه از اون سخت تره باو( 
شکلک « ! ده دوازده سال رو درس خوندم فقط به عشق دانشگاهنی ایعنی.. اتفاقا من دانشگاه رو دوست دارم( 
 )»شخندین

 )چرا؟؟( 
خوش .. دنی نمریتازه  به سرو وضعت هم گ.. ی کالس باشکیفکرشو بکن با پسرا تو !... گهیخوب دوست دارم د( 
 !)هی دگذرهیم
 )ي کردم بادای بهترشو پیکی رضا من ی و بگيای دانشگاه بعدش بيبر. گهیبله د( 
 !)شهی نمي اونجوررمینخ( 
 !!)شهی که مدونمیم( 
 )کنم؟ی مانتی من بهت خیکنی تو فکر میعنی.. گهی دشناسمی من خودمو مشهینم( 
 ) دانشگاه آرهياگه بر( 
 ) نَرَم؟یگی میعنی( 
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 )آره( 
 ) دانشگاه رو برمدی حرف؟ من بانی ای چیعنی!!!!  دانشگاه نَرَم؟؟؟ رضــــــــا؟؟؟یچـــــــــــ( 
 !!!)د؟؟یچرا با( 
 ) کنمشرفتی پخوامیم.  باشمپلمهی دکی خوامیمن نم( 
 !)پلمی دای باشه سانسی حاال لخوره؟؟ی به چه دردت مگهی تو خونه دینیشی آخرش ميری بگیهرمدرک.  بابایخیب( 
 ) کار خودمو داشته باشمخوامیم!!!  متنفرمي من از خونه داررینخ( 
 !) عمرایاگه قراره زن من بش.  از خونه کار کنهرونی زن جماعت بادی من خوشم نمیول( 

 . امر کنمشودی است که باعث می چه حسدانمی لحظه نمنیما ، در ا با او ازدواج نبود ای دوستي قصدم برامن
 . دانشگاه برودخواهمینم

 .ستی در کار نی بازگشتگری که اگر برود ددانمی مچون
 . امروز باشدي دختر پاك و ساده نی همتواندی که بعد از دانشگاه نمدانمیم

 .. تریمی و با پسرها صمشودی باز مچشمش
 !می تمام کندی که بادیگوی و مدی آیم.. هی بعد مثل بقو

 ...  متلک بشنود ونی مثل افشیی ندارم دانشگاه برود ، که از پسرهادوست
 .کشمی مي کالفه اپوف

 گر؟؟ی است دي چه فکرنیا
  به من چه؟اصال

 ..  بکندخواهدی که مي هر کاراو
  دارد؟؟ی من چه ربطبه
 !)شمی من خونه دار نمیول( 
 ) باشه( 
 )؟يناراحت شد( 
 )نه( 
 )بخند.. گهی دی ناراحتنمیبیم.. رضا( 
 )ستمیناراحت ن( 
 !!)عیسر. تند . زود.. بخنــــد( 
 .خندمیواقعا م.. خندمیم
 )خوب شد؟؟. دمی خندایب( 
 !!) پسمل خووووبيحاال شد. نیآور( 
 )من از اول هم خوب بودم خانــــــوم( 
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 )»شکلک چشمک« !! اون که بعلــــه( 
 . همان شماره ناشناس است ازدی جدامیپ

 ) من چند ساله که منتظرت بودم؟یدونیم( 
 )چندسال؟( 
 )دوسال( 
 )ه؟ی چتینام خانوادگ..  جان مادرت راستشو بگوهاپرسمی می چکی( 
 )عزت نژاد( 
 )خونتون کجاست؟( 
 )فجر دوازده( 
 )آهان( 
 )؟یالووووو؟؟؟ کجا رفت( رسدی از سوزان میامیپ

 )يبا. دمیشب اس م. زمی دارم عزيمشتر( 
 )يبا. باش( 
 .نمیشی ممی و سرجاگردمی داخل مغازه بازمبه

 ام از شماره یافتی درامی و پکنمی می جهان را پلدی شاد امي از آهنگ هایکی. بردی اتاق حوصله ام را سرمسکوت
 .خوانمیناشناس را م

 )ه؟یاسم تو چ( 
 )رضا( 

 .میگوی صد نفر به همه اسم خودم را مای نفر باشم کیبا . می ندارم اسمم را دروغ بگوعادت
 )ت؟؟ینام خانوادگ( 
 )رهنورد( 
 )؟يدوست دختر دار( 
 )رینخ( 
 .) نکششی حرف مامانمو پگهید.. یراست( 
 ) از مامانت گفتم؟يزیمامانت؟؟مگه من چ( 
 ) وقته که مردهیلیمامان من خ.  جان مامانميقسم داد( 
 ) ناراحتت کنم خدا رحمتش کنهواستمخینم. شرمنده سودا خانوم( 
 )؟يتو مامان دار..  سختهیلی خدیدونیم.. ممنون( 
 )آره( 
 ) خوش بحالت(
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 . ندینشی لبم مي رويپوزخند
 .پدر دارم...  بحالم که مادر دارمخوش

 !! هم دارم و هم ندارماما
 !!ستندیاما انگار که ن. هستند
 ... است امامادرم
 !ستی من نمادر

 ) بپرسم؟يزی چکی( 
 )بپرس( 
 )مادرتون چرا فوت کردن؟( 
 ) تموم کردارنی حواسش نبود افتاد توش تا درش بباری ، می باغ چاه داشتيتو( 
 )خدا رحمتش کنه( 
 )ممنون( 
 )خوب تو از خانوادت بگو( 
 ) حاالگمیم( 
 )گهیاالن بگو د( 
 )گمی بعدش منمتیبذار اول بب( 
 )باشه( 

 !!سودا عزت نژاد: کنمی و با خود زمزمه ممکنی پرت مزی مي را رویگوش
 . بدك هم نباشددی جدحی تفري برادیشا
 . استتی مزکی گذاشته است شی خودش قدم پنکهیهم
 .ستی ني که خبرالی لاز

 .ستی نی هم که اهل خوشگذرانسوزان
 . شد و رفتری سکباری هم بعد از دایپارم
 . باشدی سرگرمي برانهی گزنی بهترنی فعال ادیشا

****** 
 ؟؟یناراحت:  ـ
 !نه: میگوی و مخندمیم
 !ستی نیکنی که تو فکر میرضا اون.  من که بهت گفتمیآج:  ـ

 .. بهانه که بتوانم خوب بودنش را ثابت کنمکی. گردمی محی توجکی دنبال
 !! استدهی فایب
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 . راه تنفسم را بسته استبغض
 حاال فردا برم؟: دیگوی ممیمر
 کجا؟:  ـ
 !!گهیمغازه د:  ـ
 .دهیاون تورو د. ستیالزم ن. نه:  ـ
 م؟ی کنکاریپس چ:  ـ

 !دونمینم: میگوی و مندازمی باال مي اشانه
 .کنهی مکاری چمینی ببمی من بفرستي سحر را بجاگمیمن که م:  ـ
 .خوامینم. نه:  ـ
 ..می رو که اومدنجاشیچرا؟ تا ا:  ـ
 .می مرخوامینم:  ـ
 چرا؟؟:  ـ
 !الی خیب!! گهی دخوامینم:  ـ

 .نمی را به چشم ببانتشی خخواهمینم
 !!یلعنت

 ) خودم متاسفميواقعا برا.  متاسفم رضا؟يکه دوست دختر ندار:( سمینوی و مدارمی ام را برمیگوش
 ؟؟ي شدوونهید: زندی داد مامی و با خواندن پکشدی سرك می گوشي تومیمر

 .قاپدی را از دستم میگوش
 . تموم کنمخوامیم: میگویم
 ؟یکنی زود قضاوت ميچرا دار. يکردغلط :  ـ
  تا ثابت بشه هان؟نمی ببوی چگهید..  باهات قرار گذاشتهکنم؟؟ی زود قضاوت موی چیچ:  ـ

 . گفتمزدمی که نفس نفس می بلند و در حالي ها را باصدانی اي همه
 . که دستش انداختههی کنی انهی ببخوادی مگهیحق داره د.. نهی ببخوادی نگفته ، فقط ميزیخوب اون که چ: میمر
 !!برو بابا:  ـ

 .گذارمی زانوانم مي را روسرم
 .کردمی کار رو نمنی عمرا ایکنی مينجوری ادونستمیاگه م: دیگوی و مشودی مکمی نزدمیمر
 . را گرفته اممی اشک هازشی ري جلوی سختبه

 ؟يدی ممویگوش: میگوی و مکنمی را به سمتش دراز مدستم
 کار؟ی چيخوایم:  ـ

 .دهمی را نمجوابش
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 .کشهیاگه داداشم بفهمه منو م..  اون دوست داداشمهنیبب.. ی بهش نگوقتیسوزان تورو خدا :  ـ
 .زنمی بهش ، فقط زنگ مگمینم:  ـ
  بهش؟یگی میچ:  ـ
 !!دمیقول م.. گمی نميزی چنایاز ا:  ـ

 .گذاردی کف دستم مدی را با تردیگوش
 .مانمی و منتظر مرمیگی اش را مشماره

 . بگذاردشوازی اش کنم اهنگ پی که هنوز است نتوانستم راضهنوزهم
 جانم؟: دهدی از بوق سوم جواب مپس

 .سالم: میگوی و مدهمی را قورت ممی نشسته در گلوبغض
 ؟؟یخوب.. زیسالم عز:  ـ
 ...خسته ام:  ـ
 خسته؟؟:  ـ

 .کندی نثارم مي چشم غره امیمر
 !!چقدر درس. آره خسته شدم:  ـ
  چخبرا؟؟گهیخوب د.آهان:  ـ
  چخبر؟؟؟؟یتو چ.. ستی نيخبر. یسالمت:  ـ
 . ستی نيخبر.. یچیه:  ـ
  االن؟يتو درس ندار.  رضاگمیم:  ـ
 درس؟؟:  ـ
 ده؟؟ی نمنای و افیدانشگاه تکل. گهیآره د:  ـ
 دی خودت بادنیتازه سوال هم نم.. ی بخوندی باگنیاما عوضش چند صفحه را باهم م..  کهستینه بابا مدرسه ن:  ـ

 .قدر االنت رو بدون باو دانشگاه سخت تره. یسوال طرح کن
 !اوهوم:  ـ
 ؟یشناسیتو عزت نژاد م...  سوزانیراست:  ـ

 عزت نژاد؟؟: میگوی و مدوزمی ممی را به مرممی مستقنگاه
 .کندی با ترس نگاهم ممیمر

 .شناسمیآره م: دهمی مادامه
 ه؟یواقعا؟ اسمش چ:  ـ
 .زت نژادسودا ع.. سودا:  ـ

  خره؟؟؟یگی میچ: زندی آرام لب ممیمر
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 . که ساکت باشدکنمی دست اشاره مبا
 ش؟یشناسیاز کجا م. خوب: دیگوی مرضا

 چطور؟. دوستمه:  ـ
 .راستش با دوستم دوست شده:  ـ

 !آهـــان: میگوی و مزنمی ميپوزخند
 ؟یدونی ازش مایچ:  ـ
 .تو مدرسه ماست.  سالشه17خوب :  ـ
 ه؟یرشته اش چ:  ـ
 .کیگراف:  ـ
 انگار که مادرشم مرده آره؟؟:  ـ
 .آره:  ـ
 .نطوریکه ا. آهان:  ـ
 االن شدی با پسرا دوست نمچوقتیه. نامرد به ما اصال نگفته که دوست پسر داره!!  هادهی سودا بعنی از اگمیم:  ـ
  شده که دم به تله داده؟یچ
 .دونمینم:  ـ
 !! پسر اعتماد کردمکی سرزنشم کرد که چرا به ی کلدی منو تورو فهمی که دوستمیتازه وقت:  ـ
 دونه؟؟ی مارو می دوست؟؟یچـــ:  ـ
 .دونهیم. آره:  ـ
 ه؟؟ی چطورافشیق!! عجب:  ـ
 .یقد بلنده و چشم ابرو مشک:  ـ
 .ي بازنمی اومد من بعدا بهت زنگ مي االن مشترزمیعز. آهان:  ـ
 .کندی قطع م منتظر جواب من باشدنکهی بدون او

 . استدهی فای بمی اشک هاختنی نري براتالشم
 .شوندی گونه ام روان مي رومی و اشک هاشکندی مبغضم

 د؟؟ی گفت؟؟ فهمی شد؟؟ چیچ: پرسدی نگران ممیمر
 . بگو سوزانيزی چکی: دیگوی و مدهدی متکانم

 !!میهمش دروغ بود مر... گهیهمش داره دروغ م.. دوسم نداره... دو:  ـ
 ازت پنهونش تونستیم.. دیتازه اون ازت راجب عزت نژاد پرس. زمی نداره عزهی گرنکهیا: دیگوی ممیمر. زنمی مهق
 .کنه

 !بهم دروغ گفت.  نگهاهی صد سال سخوامیم:  ـ
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  گفت؟یچ:  ـ
 !!گفت که با دوستش دوست شده:  ـ

 . اش مانع شدی گوشامی پي که صدادی بگويزی چخواست
 .کنمی را باز مامی  و پشومی حمله ور می ها به گوشی وحشمثل

 !!) خانومی  چشم ابرو مشکی که هستدمی توحيتو مدرسه .. یخونی که مکیگراف( 
 .سمینوی و در جوابش مزنمی پوزخند مبازهم

 ) بهت گفت؟یک( 
 !!)گهی دمیماهم واسه خودمون آدم دار( 
 !!هرکدوم منبع اطالعاتند واسه خودشون.. يچندتا چندتا دوست دختر دار.. گهیبله د: سمینویم

 !شمیاگه داداشم بفهمه بدبخت م!! لطفا!!  نکن سوزانينجوریا: دیگوی و مقاپدی را از دستم می گوشمیمر
  بهش نگم؟يزی کنم؟؟ چکاریپس من چ:  ـ
 .کنمی خاموش موی منم االن گوشاری خودت نياصال به رو. نه نگو:  ـ
 ! منو احمق فرض کنهخوامینم!!!!! شمی وگرنه خفه ممی بگم مردیبا:  ـ
 ..ایکنی مينجوری ادونستمیبخدا اگه م.. بخاطر من:  ـ

 .برمی از تو نمی اسمنیبب..  نگویچیه: میگوی و مرمیگی دستانم منی را بسرم
 ه؟یمنظورت چ:  ـ
 . گردن سوداندازمی مویهمه چ:  ـ
 ؟ی کنکاری چيخوای م؟؟ی چیعنی:  ـ
 !!شهی نمتیچی تو هدمیقول م:  ـ

 .رمیگی رضا را مي شماره
 .کندی دارد با ترس و مضطرب نگاهم ممیمر

 الو؟: دهدی جواب مرضا
 گه؟ی می دختره داره چنیرضا ا:  گفتمدیلرزی که هنوز از شدت بغض میی صدابا
 ؟؟ي چه دختر؟؟یچ:  ـ
 .سودا: میگوی و مزنمیهق م. ستی دست خودم نمی هاهی گرگرید
 گه؟؟ی میچ:  ـ
 شما ي و گفت آره داشتم با آقادی خندم؟؟ی و ما خبر نداري کلک دوست پسر داريگفتم ا. گفتم. بهش زنگ زدم:  ـ

 ؟؟یآره رضا؟؟ تو با اون دوست. کردمیخوش و بش م
 من ایب. اون اس داد و مزاحم شد. نی خودت ببای من اس ام اس هاشو نگه داشتم بای فردا بنیتو هم. غلط کرده:  ـ

 .دمیهمشو نشونت م
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 .زنمی هنوز هم دارم هق ممن
 !! نکن سوزانهیگر: دیگویم
 !! شمیدارم خفه م:  ـ
 !!سوزان:  ـ
 !!سوزاندی من را مشی سوزان گفتن هانی ابا
 ! رضا ، کاش من انقــــــدر عاشق نبودمیدانیم
 .یگفت باهاش قرار گذاشت:  ـ
 .هی کنمی ببخواستمیمن فقط م. غلط کرده:  ـ
 .رضا:  ـ
 .ارمیصبر کن من حال اون دختره رو سرجاش م. نکن سوزانهیگر:  ـ
 ؟ی کنکاری چيخوایم:  ـ
 . حاال بذارگمیم:  ـ
 . بهش نداشته باشيکار. نه رضا:  ـ
 . سوزانزنمیاالن بهت زنگ م:  ـ
 .کندی قطع مو

  شد؟؟یخوب؟؟ چ: پرسدی ممیمر. اورمی منیی را پایگوش
 .شودی او بلند می گوشامکی پي صدامی بگويزی چنکهی از اقبل

 .کندی را باز مامیپ
 .زندی ملبخند

 گه؟؟ی میچ: میگوی ممتعجب
 کنه؟؟ی مهی که داره گری به سوزان گفتیچ: خواندی بلند مي صدابا

 !)ی تو که دوست دختر نداشتادمهی که ییسوزان؟؟ تا جا: (  سمینوی و مرمیگی را از دستش میگوش
 !)ی سوزان بشای مزاحم من ي حق ندارگهید. خفه بابا( 
 ) انقدر برات مهمه؟؟یعنی( سمینویم
 !) بهش نداشته باشي درش آوردم لطفا کاری من سوزان رو دوست دارم ، اون ساده است من تازه از افسردگنیبب( 
 . خنددی و مخواندی را مامی پمیمر
 )؟ی کننتای بهش خیخواستی و برات مهمه چرا مياگه دوسش دار( سمینویم
 !)ی هستی بدونم کخواستمی ، مکردمی نمانتیمن خ( 
 !!!)آهــــان( 
 .)اون دوستته.  کار تو که بدتره؟؟؟یکشیتو خجالت نم( 
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 ) تو بشمالی خی که بخاطر اون بتونمینم.  تورو هم دوست دارمیول. آره دوستمه( 
 .)ینیبی مزاحم من نشو وگرنه بد مگهیبه هر حال د!!! واقعا که( 
 ) مزاحمت نشمگهی ددمی سوالم جواب بده قول مکیفقط به ( 
 )بپرس( 
 )؟ي دوسش داریلیخ( 
 )پس لطفا دست از سرمون بردار.  از دستش بدمخوامیدوسش دارم ، نم.. آره( 

 . من را از دست بدهدخواهدیدوستم دارد و نم. ندینشی لبم مي روخنده
 !!!! دوست دارهيدید: دیگوی و مکندی ممی نثار پهلوي سلقمه امیمر
 .خندمیم

 . دارددوستم
 . از دستم بدهدخواهدینم

 . دارددوستم
 )خداحافظ. باشه پس: ( سمینوی مشیبرا
 )خدافظ( 
 ؟؟؟ي شدیحاال راض: دیگوی و مخنددی ممیمر

  شدم؟؟یراض
 ..گری دارد ددوستم

 !! قرار گذاشته بودیالی خي که با سوداشودی منکر آن نماما
 . نگفتی مهمزی او که چاما

 !!!نیهم.. نتشی ببخواهدی گفت که مفقط
 .. ستی بداند او کخواستیم

  چه؟بعدش
 . مغازهرفتی ماگر
 شد؟؟ی چه مبعد

 شدند؟ی دوست مباهم
 .می ، رفتم مغازه و باهم دوست شدمی من که حرف زدمثل
  بود او هم نفسش شود؟؟قرار

 .اوهم
 .زنمی را پس می منفافکار

 !! دارددوستم
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 !!ستی کافنیهم
 
 
 

****** 
 
 .اورمی که فردا حتما بشودی آور مادی را سی پول سروي ورجويآقا. شومی مادهی و پکنمی می بچه ها خداحافظبا

 . به قولش عمل کرده استنازیآ!!  ، خدا را شکردوزمی ميری مرددم را به مغازه دلنگاه
 .  به خانه بکشانديماری بي بود امروز ظهر پدرش را به بهانه قرار
 .پدرش به دنبالش امد و به دکتر رفتند.  کرد تا به خانواده اش زنگ بزندي بازلمی مدرسه فدر
 را تحمل يری دلي دار آقای و معننی سنگي نگاه هانکهی بدون ارومی راحت به مغازه خط قرمز مالی آخر من با خدر

 .کنم
 . چادر سر کنمستمی مجبور نگری روزها دنی خوب که اچه

 .شومی مغازه موارد
 . اخم کنم و خود را دلخور نشان دهمکنمی میسع. کندی و سالم مپاشدی ممی به رولبخند
 .کنمی را در سر مرور ممی مري گفته هاتمام

 !!! خشک باشمدیبا
 .دهمی ملشی سرد تحویسالم

 ! که جوجه ناراحتهنمیبیم: دیگوی و مخنددیم
 نباشم؟؟: میگوی خشم مبا

 .ردیگی و به طرفم مکندیاز م را بی گوشيصفحه . شودی مبلند
 . راحت بشهالتیبخونش تا خ.  من و اون دختره استي تمام مکالمه نیا. نیبب:  ـ

 . ندازمی گذرا به مکالمات می و نگاهرمیگی را از دستش میگوش
 !!!یمیچه صم. به به:  ـ
 !نجای بکشونمش اخواستمیمن فقط م:  ـ
 چرا؟؟؟؟:  ـ
 !هی چي بازنیقصدش از ا. شماره منو از کجا آورده. هی بدونم کخواستمیم:  ـ

 . گذارمی مزی مي را رویگوش
 !! نداشتم سوزانيباور کن من قصد بد!! نمی رو ببتیدوست ندارم ناراحت!!  اون اخماتوگهیباز کن د:  ـ
 ..لرزدیم.. خوردی دروجودم تکان ميزیچ
 !! زل بزنشی چه گفت؟؟ گفت به چشم هامیمر
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 !!ی نگاهش کنمی مستقدی بــــای قرار بدهری پسر را تحت تاثکی یخواهی اگر مگفت
 !!يری بگي با چشمانت او را به بازدیبا

 .کنمی و نگاهش مکنمی را بلند مسرم
 .کنمی نگاهش ممی پروا و مستقی بنطوری بار است که انیاول

 .ماندی مردمک چشمانش ثابت مي رونگاهم
 ..ی عسلای روشن و ي به قهوه الی مايزیچ.  چشمانش روشن استرنگ
 !! بودمدهی تا امروز رنگ چشمانش را ندمن

 .. اماکنمی به صورتم را حس مدهی  خون دویگرم.. رمی نگاهم را از او بگخواهمیم
 ! نگاهش کنممی مستقدی گفت که بامیمر

 !!  بلند استیلی که قدش هم از من خنمیبی مکنمی که مدقت
 !!! خوردمتايدی دهوی..  نگاه نکن جوجهينجوریا:  ـ

: میگوی مدی آی که انگار از ته چاه باال مییبا صدا. کنمی نگاهش ممیهنوز مستق...  اماشومیسرخ م.. کشمی مخجالت
 !! بهم دروغ نگو رضاگهید

 .شکندی ام می بغض لعنتبازهم
 !!دهانقدر منو عذابم ن: دهمی و ادامه مکنمی را با پشت دست پاك ممیاشکها
 .دهدی مرونی کالفه اش را بنفس

 ... امادی بگويزی چخواهدیم
 ...ابدی ی نمی که حرفانگار

 . صورتم قفل شده استي رونگاهش
 ... وکشدیمن را به سمت خود م...  سرم را عقب بکشمنکهی ، قبل از اندینشی چانه ام مری زدستش

 !!کنمی ام حس میشانی پي لبانش را به رویگرم
 ...کشمی خود را عقب مباترس

 ..کنمی منگاهش
 ... بودیبی غرحس

 !!! بودبی عجیلــــــــــــــــیخ
 م؟؟یبخشیحاال م: دیگوی و مخنددیم. کندی نگاهم مرضا

 .کندی مثل بچه ها گردنش را کج مو
 . کنمهی گرای بخندم دانمینم

 !!!دی ام را بوسیشانیپ. دی را بوسمن
 ... لبم را ببوسد اما اوخواهدی کردم مفکر
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 .دی ام را بوسیشانیپ
 . اوهم بشنودکنمی قلبم انقــــــــدر بلند است که فکر مي تپش هايصدا

 ... برمدیبا: میگوی لرزشش را پنهان کنم مکنمی می که سعیی صدابا
 .شومی کنم از مغازه خارج می خداحافظنکهی بدون او
 ... دومیم

 ! را دارم که هر لحظه ممکن است فوران کندی آتش فشاناحساس
 . نداردیی شده است و جازی لبرگری که دی  ظرفای

 !!بی عجیلــــــــــــیخ..  استیبی عجحس
 !! احساسات ناشناخته تمام وجودم را در برگرفته اندکنمی ماحساس
 .ندازمی و داخل قفل مدارمی را برمدیبا دست لرزانم کل. رسمی به در خانه مباالخره

 .دی را بوسمن
 !!دی ام را بوسیشانیپ

 .شومی و وارد خانه مشودی باز مدر
 .کندی متعجب نگاهم ممامان

  من مانده است؟؟؟ي از آن جرم بزرگ روي نشانه اایآ.. ترسمیم
 کند؟؟ی نگاهم منطوری اچرا

 !! لبانش مانده باشدي که نکند جاکنمی فکر منی و به اکشمی ام میشانی پي را رودستم
 !زندی که او پسر است و رژ نمفتدی مادمی

 .ردیگی فکر مزخرف خنده ام منی ابخاطر
  کو؟؟؟فتیپس ک: کندی باالخره لب باز ممامان
 فم؟؟یک. کنمی ام را نگاه می خالدستان

 !!!!فمیک.. يواااااا
 !! در مغازه ماندفمیک
 !!يواااا: میگوی و مکوبمی ام میشانی پي دست روبا

 ؟؟ی رو کجا گذاشتفتی شده؟؟ کیچ: مامان
 !! جا موندسیتو سرو:  ـ

 رو فشیمگه آدم ک!!  حواست کجاستستی سر معلوم نری خيدختره : دیگوی و مکندی نثارم مي چشم غره امامان
 ذاره؟؟یهم جا م

 !!!فمیک..  را جا گذاشتمفمیمن ک.. ستی که ني ساده ازیچ!!  با اوستحق
 .رمی رو بگفی نرفته برم ازش کرونی را دارم بهش زنگ بزنم بگم تا از محله بسی عمو سرويصبر کن شماره :  ـ
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 .شومی و از خانه خارج مدارمی را برمیگوش
 ..دی جدامی پکی

 !!)ی رو جا گذاشتفتیعقل کل ک( 
 .کنمی و تماس را برقرار مرمیگی اش را مشماره
 الو؟: دهدی جواب مباخنده

 ؟؟ییکجا.. سالم :  ـ
 .ابونیخ. من:  ـ
 ! مونده اونجافمیرضا ک:  ـ
 !االن تو بغلمه.. آره: دیگوی و مخنددیم
 رم؟؟ی بگامی بیسی واشهیم:  ـ
 . برگردمتونمینم.  موتورميمن رو:  ـ
 شه؟ی میپس چ. يواا:  ـ
 . ببرشایعصر ب:  ـ
  بدم اونوقت؟؟یجواب مامانمو چ. عصر:  ـ
 !گهی بگو ديزی چکی. دونمینم:  ـ
 .خداحافظ. باشه:  ـ
 .خدافظ:  ـ

 .گردمی و به خانه بازمکنمی را قطع میگوش
  شد؟؟یچ: پرسدی مندیبی که من را منی هممامان

 .رمیگفت عصر برم ازش بگ. رفته:  ـ
 ؟؟يکجا بر:  ـ
 .سرکوچه:  ـ
 !آهان:  ـ

 .ندینشی لبم ميلبخند خود به خود رو. شومی اتاقم موارد
 .خندمی و مکشمی ام میشانی پي را رودستم

 ... و مندی ام را بوسیشانیپ. دی را بوسمن
 !ستمی نمانی پشاصال
 .. من استی مخفشوهر

 . سال شوهر من است وکی تا
 !!ستی بوسه گناه ننیا
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 ... دارددوستم
 .. دارمدوستش

 !! استدهی راهم بوسمن
 !!خندمی و مخندمی ها ، فقط موانهی من مثل دامروز

 !خندمیم.  وکنمی بار هزارم آن لحظه را مرور ميبرا. بندمی و چشمانم را مکشمی تخت دراز ميرو
 ؟؟یخواب: سمینوی مشی و برادارمی بالش برمری را از زیگوش
 .دی آی جوابش مي اقهی از دقپس

 )نه( 
 !!)دیحوصله ام پوووک( سمینویم
 )چرا نفسم؟( 

 ..نفسش
 ـــدر احمقم خدا؟؟چرا من انقـ!! کندی هم دگرگونم مشی نفس گفتن هانیهم

 .کردمی نمدای پی حس خاصچی اما هرفتی هم قربان صدقه ام ميمهد
 .. نفسمدیگوی رضا که مبعد
 !!کنمی پرواز می از خوشحالمن
 !!! ) چه شلووووغهفتیسوزان ک( 
 !) دست نزنفمیبه ک. يواا( 
 ) خخخخی گفترید( 
 )گهیدست نزن د!!  رضاکنمیخواهش م( 
 )»شکلک مشکوك« چراااا؟؟؟؟؟ ( 
 !!)گهیخوب دست نزن د( 
 !!! ) مدرسهلی هست جز وسازی که همه چنجایا.. به به( 
 !!!!!)رضــــــــــــا( 
 )»شخندیشکلک ن«  کردم دایرژ لبتو پ( 
 !!)گهی دست نزن دگفتمی منیواسه هم( 
 )ستمی نبهیمنکه غر. الیخیب( 

 .ستی نبهیاو که غر. دیگوی راست مخوب
 !! منیشوهر شرع.  استشوهرم

 !!!) سوزاني چه شلخته ايوااااااا( 
 .گذارمی که آشغال ها را آنجا مییهمان جا.  کرده استدای را پفی کی بخش مخفحتما
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 !!)فقط اونجاش قسمت زباله هاست.. ستمی شلخته نرینخ( 
 )ي سراغ بعدمیبر!! چه حرفا.. بخش زباله ها!!  تا حاالدمی نديزی چنیمن که همچ!! عجب( 
 . فتمی مفی کنیی پاپی زادی

 .. نهيوا
 !!ندی آنجا را ببدی نبارضا
 . رودی ممیآبرو
 .ندی آن را ببدینبا
 .زنمی و زنگ مشومی مامی پالی خیب

 .الو: دهدی از بوق سوم جواب مبعد
 !!به اونجا دست نزن رضا:  ـ
 !!بچه دنیاول سالم م:  ـ
 !!ایبه اونجا دست نزن. سالم. باشه:  ـ
 . سالمکیعل:  ـ
 !!به کجا دست نزنم؟؟؟: دهدی ادامه مطنتی شبا

 !!!!رضــــــــــــا: زنمی داد میشاک
 !گوشام کر شد.  جغجغهواشتری:  ـ

 . امافتهیاز جوجه به جغجغه ارتقا درجه ..  مندی هم از صفت جدنیا.  بهبه
 !!هیخصوص..  دست نزنفیبه اون قسمت ک:  ـ
 !هی خصوصنیپس ا!!.. عجب:  ـ

 !! بوددهی را ددی که نبايزیچ.. يوااا
 !!لطفا.. بذارش سرجاش: نالمیم. شدمی از خجالت آب مداشتم

 !!ادیبه کارم نم.  سرجاشذارمشیم..  راحتالتیخ:  ـ
 .خنددی بلند مو
 . دی من را دی بهداشتلی خدا رضا وسايوا

 !!! رفته استمیآبرو
 ؟؟يدیالوووو؟؟ خواب:  ـ
 ..نه:  ـ
 !ستمی نبهیمن که غر.. گهیخجالت نکش د:  ـ

 ! خجالت را کنار بگذارمدیبا! ستی نبهیاو که غر. دیگوی راست مخوب
 . رضایراست: کنمی را عوض مبحث
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 جانم؟:  ـ
  بگم؟؟يزی چکی:  ـ
 . بگوزیتو دوتا چ:  ـ
 !!دمی بار رنگ چشماتو دنی اوليامروز برا:  ـ
 !!  واقعای بار؟؟ خسته نباشنیاول:  ـ
 !!گهیخوب دقت نکرده بودم د:  ـ
  قشنکه؟؟؟يدی رسي اجهی به چه نتيحاال دقت کرد:  ـ
 !!خوچله. آره:  ـ
 !پس خانـــــــوم خوشش اومده. عجب:  ـ
 ؟؟يدی منو ديتو رنگ چشما. یراست!!  ما حرف ندارهيبعلــــــه عاقا:  ـ
 طرفم چه ي باشه و بعد از سه ماه تازه بفهمم چشمانیی سرم پاشهی همستمی نیمن که مثل شما خجالت.. بعله:  ـ

 !هیرنگ
 !سه مــــــــــــاه است.  کهستیکم ن. خوب حق دارد دلخور باشد. کشمی حرفش خجالت منی از ایکم
  من چطوره؟؟ خوشگله؟يحاال بنظر تو چشما:  ـ
 . منيق چشمهات شدم آهو کوچولومن اصال عاش:  ـ
 .گری صفت دکی
 حاال چرا آهو؟؟:  ـ
 !خوشگل. پاك و معصوم و..  آهوئهي چشمهاهیچون چشمهات شب:  ـ
 ..خندمیم

  من؟يچشمها. آهو
 . که حق با اوستکنمی و فکر مدوزمی اتاق مي نهی آي خود روری را به تصوقمی دقنگاه

 !!! چشمان آهوستهی شبی من کمچشمان
 .. حاالو

 ! اوهم شدميآهو کوچولو..  بر جوجه و جغجغهعالوه
 

****** 
 
 یی به توانایبستگ. دی هم استفاده کنواناتی حی و حتعتی چهره ، طبي از عکس هادیتونی تِرام می طراحيبرا:  ـ

 !دیکنی کار مدیتونی کدوم طرح رو بهتر مدینیکه بب.  خودتون دارهيها
 !! سختهيوا: کندی کنار گوشم زمزمه منازیآ
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 !!  باحالهیول: میمر
 م؟ی کندایحاال طرحش رو از کجا پ: زهرا

 . نتی کافرمیمن که م: نازیآ
 م؟یباهم بر: میگوی و مکنمی مسربلند

 ارهی رضا واسمون طرح در بشی پمی همه باهم بردیای بد؟؟یخوایمگه طرح نم: میگویم. کندی متعجب نگاهم منازیآ
 !گهید

 واس دوست پسرت ؟؟يریگی می از آب گل آلود ماهيدار!!  کلکيا: دیگوی و مکندی ممی نثار بازوی مشتمیمر
 ؟؟یکنیکسب در آمد م

 !!ستی ننطوریاصال هم ا!! رینخ:  ـ
 .کنمی نثارش مي چشم غره او
 ..ستای ني بدشنهادیپ: دیگوی منازیآ
 !نازی آی کمک کندی تو بایول:  ـ
 ؟؟یچه کمک:  ـ
 سی که من خودمو خکنهی نگاه ميکجوری تو ي بابانیاصال ا. نهیبی مغازه رضا ممی برنیبب. باباتو دك کن:  ـ
 . مغازهمی بکشونش خونه تا همه باهم بريکجوری!! کنمیم
 .يتو شلوغش کرد.  به شماها نداره کهي من کاريبابا: نازیآ
 !!!اصال بابات وحشتناکه.. گمینه بجان خودم راست م:  ـ
 !!!ایزنی من حرف مي راجب بابايدار. يهو: نازیآ
 !!دونستمی نمي کرديادآوریممنون که :  ـ

 !!!ساکت: کوبدی مزی مي به رومعلم
  که امروز چه بپوشم؟؟کنمی فکر منی و به اشومی مساکت

 . دوست داردی زرشکرضا
 .دی پوشرونی جلف را بي رنگ هادی که نبادیگویم. رونی بي نه برااما

 .دهدی محی کار تِرام را توضاتیدارد جزئ. کندیر خارجم م از فکیموچی خانم ليصدا  
 .. ی کار کنقی که دقی ترام چهره بهتر است اما به شرطيبرا

 .شودی که در کلوب بود ، اگر آن را تِرام کار کنم خوشگل مشیبایعکس ز. کنمی رضا را تصور مي چهره
 . دی آی هم خوشش مرضا
 . استزشی مي رنگم هم به روي قهوه اي تولدش را داخل مغازه زده است ، جعبه يتابلو
 !گذاردی چهره اش را ترام کار کنم حتما ان هم در مغازه ماگر

 . خوردی مزنگ
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 .میروی ماطی بچه ها به حبهمراه
 . دیگوی از الهام ممیمر

 . و ازدواج کرده استدی آی مدرسه نمگری که دیالهام
 . نزدی حرفی از کس خاصچوقتی از عشقش نگفت ، هچوقتی هالهام
 ! خبر ازدواجش بودمیدی که از او شنيتنها خبر..  مرموز بود و امسالشهی همالهام
 .  زنگ هم نزد باخبرمان کندکی ی حتنامرد

 .دادی اول مادرش جواب مزدمی دارم که هرگاه زنگ مادیب.  بودندری سختگیلــــی و مادرش خپدر
 .. اما حاالکردمی ازدواج زود سرزنشش منی بخاطر ای کلدمیشنی خبر را منی اشی اگر سال پدیشا
 !!! مال آن موقع استدمیو نه عقا..  من سوزان آن موقعمنه

 ...دی جدمنِ
 ... عاشق استفقط

 ..شناسمشی که نه خوب می کسعاشق
 .. نه مطمئنم که دوستم داردو

 !!نی دوستش دارم همفقط
 ...وابسته شدم و..  دل بستم یان آسنی به همو
 !!! امرکردهیی که من چقـــــــــــدر تغيوا

****** 
 .می بودسی مدرسه منتظر سرومقابل

 . و فلشم را بدهددیای قرار بود بمعصومه
 . استامدهی گذشته است و او هنوز نقهی دقپنج
 !!شازده قالت گذاشته؟؟: دیگوی مطنتی با شزهرا

 !! کهستمیمنتظر اون ن. خفه بابا:  ـ
 . گرد شده نگاهش کردميمتعجب و با چشم ها.  شدادهی مقابلمان پارك کرد و معصومه پی لحظه پژو پارسهمان

 . بود ثابت مانده بودی راننده که پسر جوانينگاهم رو. دی داد  و حالم را پرسیی سالم بلند باالمعصومه
 رضاست؟؟: دمیپرس کردم و آرام ی و احوال پرسسالم
 .آره اونه:  و گفتدیخند

 !! بود انصافاپیخوشگل و خوشت.  را از نظر گذراندمکردی را مفشی تعرشهی که معصومه همیی رضانیا
 !!که مال اوهم رضاست.. می بوددهی تفاهم مان خندنی به ای معصومه کلبا

 . برادرش رضا و هم دوست پسرش رضاهم
 . ما سوا کرده بودي که کال خداوند رضا ها را براگفتم
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 اش هم حس ي دودنکی ازپشت عی معصومه را حتي نگاه رضاینی و تمام مدت سنگمی حرف زدی معصومه کمبا
 .کردمیم

 !!! چشم چرانچه
 !!کردی نمی چشم چرانچوقتی من هيرضا

 . شده بودنشی داشت که سوار ماشی معصومه عجب دل و جرئتانصافا
 !!! هرگزکنمی نمیسکی رنیرگز چن همن

 . کرد و رفتی ما ، معصومه زود فلشم را داد و خداحافظسی آمدن سروبا
 !! بازگشتنمی را شکر باالخره فلش نازنخدا
 

****** 
 

 . اما نشددیای بود سحر هم بقرار
 .می مغازه شده ای راهمی من و مرحاال

 !! سوزانترسمیمن م: دیگوی ممیمر
 !!گهیبس کن د..  بابايا:  ـ

 ..ستدی ای مغازه ممقابل
 شومی مغازه موارد
 . باشمرونیپسرها هنوز متوجهم نبودند که رضا با چشم اشاره کرد ب...  در مغازه بودندگری رضا سه پسر جوان دبجز
  شده؟؟؟یچ:  گفتمیمر.  از مغازه خارج شدمبدو

 .میری هروقت گفت ممیسی وانجای اایب.. نجانیدوستاش ا:  ـ
 !!!يبری آبرومونو مي دارنیبب..  سوزانيوا:  ـ
 !!گهی طرح هامونو چاپ کنه دمی بدمیری آدم منیبابا ع!! ایاعصابمو خرد کرد..  میخفه مر:  ـ

 .ماندی بود ثابت مستادهی رضا که سرکوچه اي رونگاهم
 .کردی داشت نگاهم ممیمستق

 !!! او را دوست داشتمی زمانکی.. ری بخادشی. هه
 . نکنديگری تا فکر درمیگی را از او منگاهم

 . را نگاه کنميگری پسر ددینبا.  شوهر دارممن
 .کندی می که مقابل مغازه با دوستانش خداحافظنمیبی را مرضا

 . بوددهی اش که من دوست داشتم را پوشی شطرنجلباس
 !!!! شده املی رفتم و فکر کردم که من چه مرد ذلشی قد و باالي دل قربان صدقه در
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 !!کردمی خود حس مي را هنــــوز روهی همساي نگاه رضاینیسنگ
 . گرفتي اش را به در مغازه داد و شماره اهی تکرضا
 . من بلند شدی گوشيصدا

 .الو:  دادمجواب
 .دیایب. سالم:  ـ
 .باشه: میگوی و مخندمیم

 .گرددی و به داخل مغازه بازمکندی را قطع میگوش
 ..میبر: میگوی و مچرخمی ممی بسمت مرباخنده
 .کندی که هنـــــوز نگاهم مشومی رضا ممتوجه
 .... وکردی منگاهم

 !!! بوددهیفهم
 ... که رضا به من زنگ زد ودیفهم

 !!!!!!!!يوااااااااااااااااااا
 .کردی سرزنشگر نگاهم مرضا
 ..دمی ترسمن
 !! را ببردمیاگر آبرو.. دی به مادرش بگواگر
 !!!!!!! خدااايوا

 . را از او گرفتم و خود را به مغازه رساندمنگاهم
 .زدی و مودبانه تر حرف می رسممی بخاطر مررضا
 !!نداختی نمی هم به مری چشمری زی حتی نگاهچی چاپ کرد و هعی ها را سرطرح
 !!ستی من چشم چران نمرد

 ..می دست ندادنباری و امی کردیخداحافظ
 .. امازدی گرفتن دستش له له مي برادلم
 !!کردمی مي خودداردی من هم باکردی مي خوددارمی که رضا مقابل مریوقت
 .. و رضامی مغازه خارج شداز

 .کردی را نگاه منجای بود و استادهی هم سرکوچه اهنوز
 !! دردسر شودمی نگذار براایخدا

 !!! عشق اولت کم مونده قورتت بده هانیا: دیگوی ممیمر. میستی ای آنها مي سرکوچه ی کممی مربا
 . که با رضا دوستمدی فهممی مريوا:  ـ
  مگه؟؟شهی میچ. خوب بفهمه:  ـ



 

@donyayroman 220 

  دردسر نشه برام؟؟وقتی:  ـ
 !! راحتالتی بکنه ختونهی نمينه بابا کار:  ـ
 !رهیآبروم م.. شمیخدا کنه وگرنه بدبخت م:  ـ

 .شودی ام بلند می زنگ گوشيصدا
 !! استزمی عزيمهسا
 جانم؟؟: دهمی مجواب

 . اونجا؟؟؟ برو خونهيچرا واستاد:  ـ
 .میری مگهی دکمی. میزدی حرف ممیبا مر:  ـ
 !گفتم االن برو:  ـ
  بابا چرا آخه؟؟يا:  ـ
 . چرایدونیخودت خوب م:  ـ

 .کردی بود را نگاه مستادهی را که سرکوچه اهی همساي بود و رضاستادهی مقابل مغازه ارضا
 ..دی فهمپس
 .کندی که او من را نگاه مدیفهم

 .باشه: میگوی چون و چرا می رضا به من شک کند بنکهی ترس ااز
 .کندی قطع ميگری حرف دبدون

 گه؟؟ی میچ: دیگوی ممیمر
 . گفت برو خونهکنهی اون داره نگام مدیفهم:  ـ

 !!! عود کردهرتشیپس اقاتون  رگ غ!!!! عجب: دیگوی و مخنددی ممیمر
 .يفعال بابا.. خوب من برم. گهیآره د: میگوی و مخندمیم
 .يبا:  ـ
 .رمیگی مشی و راه خانه را در پمیشوی هم جدا ماز
 .شومی رد متفاوتی کامال بهی همساي از کنار رضاو
 

****** 
 
 !!!! واست خبر دارم تووووپیراست: میمر
 ؟؟يچه خبر: میگوی و مزنمی مکمی به کيگاز

 ... تونهیهمسا.. اون پسره رضا:  ـ
 خوب؟؟؟:  ـ
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 .اومد دنبالم..  و شناختمدیاونم منو د.. دمشی دروزید:  ـ
 ...فتمی سرفه مبه
 مرگ من؟؟؟:  ـ
 .آره:  ـ
  شد؟؟؟ بهت شماره داد؟؟یچ:  ـ

 .از تو گفت.. نه بابا:  و گفتدی خندمیمر
  گفت؟؟؟یاز من؟؟ چ:  ـ
 .ينجوریا. اولش صدام کرد:  ـ

 .دختر. يهو: ه داد را کلفت کرد و ادامشیصدا
 ؟؟ی متعجب گفتم بامنمن
 ... گفت بله با تواماونم
اونو از راه بدر .. یپلکی مون مهی دور و بر دختر همسانمی نبگهیگفت د..  شد که با ترس عقب رفتمکتری نزدبهم
 !!نکن
 .زنمی قهقهه مبلند
 !!!دنی باد مرتی عالم و آدم واست رگ غيهمه .. گهی دي بخنديحق دار: دیگوی هم باخنده ممیمر
 .خندمی من بازهم مو
 !!!!! استدی کارها بعنی اهی همساي رضااز
 

****** 
 
 ... وي دختر ببردهیجون م. اصال حرف نداره..  اشيرنگ کار. ناتشیتزئ!!!! خونه محشره.. ی رضا جات خاليوا:  ـ
 .زندی قهقهه مو
 .امیمشب دعوتم کن با..  از خونه خوشت اومدهیپس حساب:  ـ
 !!!  دارمکیمهمون درجه . شهیامشب نم.. گهینه د:  ـ
 !!!عجب:  ـ
 !!!گهیبعله د:  ـ
 .نمی را ببییای قصر رونی ادیبا!!  فردا شب رو اونجامي نخواي بخوایول:  ـ
 .می حال کناری بي دارناهمیدوست دختر ا.. ایفردا شب قبوله ب:  ـ
 .زندی بلند قهقهه مو
 !!!شنونی پسر مواشی: میگویم
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 کی. گهی ددهی که پانمفیفقط ح!!!!  رضاهیاندامش عــــــــــــال... ارمی جونمو منیمنم فردا نازن..  باباالیخیب:  ـ
 .لب رو هم به زور ازش گرفتم

 چندسالشه؟؟:  ـ
 ..هجده:  ـ
 . خونهادیفکر نکنم قبول کنه باهات ب. پس بچه است:  ـ

 شهی مجبور مرمای سخت بگکمی. رگ خوابش دست خودمه: دیگوی و مدهدین داشت م که در دهای به آدامسيباد
 !ادیب
 ؟؟؟يری سخت بگيخوای ميمثال چطور: میگوی مطنتی شبا
 چطـــــــور؟؟:  ـ
 !!!! استـــــــــــــادرمی بگادی خوامیم:  ـ
 !! هاهی رو پايذاری دست مشهی تو همادمهی که یی تا جا؟؟؟يمگه توم دوست دختر کم سن و سال دار:  ـ
 . خطا رفتهرمی رو تندفعهیا.. نه سامان:  ـ
 ده؟؟؟یپا نم:  ـ
 .گهی ديزای چه برسه به چنی ادادی دست هم نمی حتشهیباورت نم!!! نـــــه:  ـ
 چند سالشه؟؟:  ـ
 . شونزدهـ
  اون خوشت اومده؟؟یاز چ!!!  جوجه است کهیلیخ. اوووووووه:  ـ
 ..خوشگله:  ـ
 اندامش چطوره؟؟؟:  ـ
 !!یعـــــال:  ـ
 .یرفتی آخه تو سمت بچه سال ها نمگمیم!!! گهی کرده دتیلیپس بگو چرا مخ تو رو ت:  ـ

 !! شودالی خی بخواهدی بحث ندارم اما سامان انگار نمنی اي به ادامه ي اعالقه
 ه؟؟یاسمش چ:  ـ

 . با سامان دروغ ندارممن
 .سوزان:  ـ
 .ونتتسوزیپس م!!! عجب:  ـ
 .خنددی مو
 .ارشیفردا حتما ب:  ـ
 !!عمرا قبول کنه:  ـ
 !! منيبا ترفندها.  کنشیخوب راض:  ـ
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 .زندی چشمک مو
 . بشهدیشا. نمی ترفندهات بگو ببنیاز ا: پرسمی ممشکوك

..  و فالندی بشیمی صمدی قبلش بای ولی باهاش ازدواج کنيخوای می که بگنهی راهش انی و آسان ترنیاول:  ـ
 . کنشی سرو ته راضی بي با اون حرفای ولکنهی و قبول نمترسهیچون بچس م

 میشویگفته بودم که وابسته تر م. میخواهی را مگریکدی شتریب.. میگفته بودم اگر باهم باش..  به سوزان گفته بودممن
 !اما او قبول نکرد

 .. رو بگويترفند بعد.  جواب نداده امتحان کردمنیا:  ـ
  تا حاال؟؟شیدیبوس : ـ
 چطور؟؟:  ـ
 .. راه حل الزمهنی ايچون برا:  ـ

 !!ی او را ببوسی نتوانسته باشی ولی باشي ماه با دخترنی عار است که چندیکم
 !!ی عرضگی آخر بیعنی نیا

 !!! اشیشانی آن هم از پکباری.. دمشی بوسمن
 .آره: میگوی مپس

 و ادی چون و چرا میاونوقته که ب..  به باباتدمی اون عکسا رو ميایاگه ن.. بگو ازت عکس دارم.. گهیخوب حله د:  ـ
 !!!!ارهی نه نمي هم ازش بخوايهرکار

 .کنمی را در قلبم حس میفی خفسوزش
 . استي کار آخر نامردنیا
  با او بکنم؟؟؟ي کارنی چنتوانمیم

 .. چرا که نهخوب
 خواهم؟؟؟ی را نمنی هممگر
 !! او سوزان استاما
  دارد؟؟ی فرقچه
 !!!! شدمجیگ. دانمینم
 ش؟؟؟؟یاریپس حله؟؟؟ م:  ـ

 !!!هرگز..اورمشینم
 !!ارمیمنم سوزان رو م.. باشه قبول: میگوی و مخندمی می کردن او هم که شده الکی راضي برااما
 !!! شودیچه شب.  فرداي از برنامه نمیا. به به:  ـ
 .شودی م ردي اهی مغازه ساي گوشه از

 . بودستادهی آنجا ای که کسانگار
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 . رفتمرونی شدم وبا شتاب ببلند
 . را گرفتمشدی که از مقابل مغازه رد ميمرد

 !!!!! رضا بوددوستم
 چته؟؟:  گرد شده اش نگاهم کرد و گفتي چشم هابا
 !!نورا؟یچه عجب از ا.. سالم پسر:  با خنده گفتمعمی حرکت ضانی ای ماسمالي اش را ول کردم و براقهی

 .. ستی نیخبر خاص: دیگوی و رضا ممیدهی مدست
 !! مغازهيومدی سر مکی ي اومدنجایخوب تا ا:  ـ
 .نمتیبی مامی فرصت بهتر مکیتو .. بمونه واسه بعد..  کار دارم االنیول. امیخوب دوست داشتم ب. اومم:  ـ
 .دمتیشدم دخوشحال .. باشه پس فعال:  ـ
 .نیهمچن:  ـ
 !!!ي که فکر کردم جن زده شديدی از جات پرنی همچ؟؟ي بود که کردي چه کارنیا:  رفتنش سامان گفتبا
 !!وی همه چدی شنویهمه چ..  واستاده بودنجای احمق اون ايا:  ـ

 !!!!یلعنت!!! یلعنت: میگوی و مکوبمی مواری را به دمشتم
 

****** 
 
 !!ی به ما بزنی زنگکی يچه عجب تو افتخار داد. به سلـــــــام:  ـ

 ؟؟یچخبرا خوب.. یبخدا سرم شلوغه آج: معصومه
  داداش رضامون؟؟ایبه درس و مشق . حاال سرت شلوغه!! ستی نی خبر خاصیسالمت:  ـ

  شما چخبر؟؟ياز رضا!! به هر دو: دیگوی و مخنددی ممعصومه
 .ستیاونم خوبه بدك ن:  ـ
 . رو بهت بگميزی چکیرضا گفته بود .. یخوب شد از رضا گفت.  سوزانیراست:  ـ
 ؟؟ی بگی تو؟؟ گفته چي رضا؟؟یچ:  ـ
گفتم . ينجوریمنم گفتم چطور؟؟ گفت هم.  گفت از اون دوستت سوزان چخبرییهوی.  بهم زنگ زده بودروزید:  ـ

 .ی اونم گفت بهت بگم بهتره دور و بر رضا نپلکه؟؟ی خبری منو بپرسيسابقه نداشت که حال دوستا
 چرا؟؟. وا: میگوی ممتعجب

 و به نفعته که دور و بر رضا یفقط خواست بهت بگم مواظب خودت باش.  نگفتيزی کردم چيهرکار. دونمینم:  ـ
 .ینپلک

 .رومی فکر مبه
 .رساندیا از معصومه به من م ریامی پنی شده است که دوست پسر معصومه به فکر من افتاده است و حاال چنچه
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 .ازش بپرس چرا:  ـ
 . اصال نگفتی کردم ولی سعیلیخ:  ـ
 . با خودش حرف بزنمخوامیاصال بگو م. اصال. دمیبهش بگو که من پرس:  ـ
 .گمیباشه م:  ـ

 چه که مواظب یعنی چه که دور و بر رضا نپلک؟؟ یعنی.  ماجرا شدری درگیلیفکرم خ. مانمی و منتظر مکنمی مقطع
 خودت باش؟؟

  چه؟؟یعنی ها نیا
 .دهمی و بالفاصله جواب مدی آی خانه دوباره بصدا در متلفن

  گفت؟یچ.. الو:  ـ
 . باهات حرف بزنهخوادیگفت نم. نه:  ـ
  شده که اون حرفهارو راجب رضا زده؟یآخه چرا؟؟ اصال بگو چ:  ـ
 .یگفت بهت بگم که مواظب باش بازم یول.  المصبدهینم پس نم.  سوزاندونمینم:  ـ

 ..شودی مری درگفکرم
  چخبر است؟؟؟نجایا

****** 
 .ناراحتم

 آمده ي مشتردیگوی و در آخر رضا با عجله مزنمی و حرف مزنمیفقط منم که زنگ م. زندی که رضا زنگ نممدتهاست
 .کندیاست و قطع م

  هم وجود دارد؟؟ی هست که سوزانادشی نمی ببرمی او دلخورم و به خودم قول دادم که تا دو روز سراغش را نگاز
  رضا سرد شده؟ چرا عوض شده است؟؟چرا
 ا؟؟ی چرا سرد شده است خدارود؟؟ی مثل قبل ها قربان صدقه ام نمچرا
 . با برادر شوهر خواهرش دوست شده استمیمر
 . استی پسر خوبدیگویم

 .. آورمی مادی حامد بي های محلی را هنگام بمی مري های ها و ناراحتهیگر
 .. که به او کردم به کنار امایی هانی و توهحرف

 !!کنمی خوب درکش میلـــــــــــــی روز ها خنیا
  چرا من را فراموش کرده است؟؟زند؟؟ی که چرا رضا زنگ نمکنمی فکر منی و به اگذرندی ساعاتم سخت متمام

 .گذارمی روز را پشت سرمکی
 . هنوز هم زنگ نزده استاو
 ..یدانیم
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 . دلزده شده استرضا
 . استيدی جدی دنبال سرگرمرضا

 . بدهدسی که خــــــــــوب سروهی دوست دختر پاکی
 .ستی ننگونهی که رضا اکنمی و فکر مزنمی را پس مافکارم

 !! فرق داردرضا
مثل تمام . مثل همان دوست پسر چشم چران معصومه. هی است مثل بقیکی رضا هم ؟؟ی چه فرقزندی مبی نهعقلم

 !!ای دننی صفت اوانیمردان ح
 !!! من فرق دارديبرا..  که رضازندی از ته وجودم داد ميزی بازهم چاما
 .. رضاستاو
 !! فرق دارداو

 .زنمی آورم و زنگ می دوم را طاقت نمروز
 .دهدی خودم جواب نمي برامی چرا راهکارهادانمینم.. زنمی و زنگ مشکنمی خود را مبازهم

 .. منتظر ماند امادی زنگ زد و بادی معتقدم که اصال نبایطی شرانی چندر
 .زنمی و زنگ مشودی روز نشده طاقتم تمام مدو

 !! هنوز زندسای مرده ینی ببيری از رضا نگي خبروقتی: دیگوی مهی و با گالدهدی مجواب
 !!گهی دزنگمی مشهیمن هم.  زندمایمردم  ینی ببيزدیخوب تو زنگ م: شومی می هم شاکمن

 ..زمی بودم عزضیمر:  ـ
  شده؟؟ی چرا؟؟ چض؟؟یمر: شومی منگران

 .االن بهترم.. فقط سرما خوردم. یچیه:  ـ
 .شاالی ایشیخوب م..  آخه صدات گرفتهگمیم:  ـ
 .االن کار دارم فعال..  بهتزنمیمن بعدا زنگ م:  ـ
  داشته باشد؟؟توانستی ميچه کار. او خانه بود. کندی من جواب بدهم قطع منکهی بدون او

 ا؟؟ی چرا خداکرد؟؟ی انقـــــــــــــــــــدر از من فرار مچرا
 .. اش رایدلزدگ.. کنمی حس ممن

 .. شدنش راخسته
 .ای خداکنمی همه را حس ممن
 ..از من خسته شده است و.  من دلزه شدهاز

 !!! تمام شده است انگارمی انقضاخیتار
 .. حالنی با ااما
 ..خواهمینم
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 .ای خداتوانمینم. توانمی است که نمنی اتی واقعیعنی
 . تمام کنمتوانمینم

 .. دوستش دارممن
 .. که دوستم ندارد و دلزده شده استستی نمهم
 ..يگرینه با کس د.. جنگمی نگه داشتنش مي دوستش دارم و برامن
 . که بچه و جوجه هستممن
 ..چمی او هيبای زي مقابل دوست دختر هامن
 .. توان مقابله با آنها را ندارممن
 . بجنگمتوانمی با خودِ رضا هم نممن
 . هستمفی که چقـــــــــــــــدر ضعفهممی تازه ممن
 !! بشوم و با خودم بجنگمری با خودم درگتوانمی فقط ممن

 !نی همفقط
 !!ستمی بلد نيگری کار دي که جز خودخورمن

****** 
 !ممنون. زمی بود عزیناهار عـــــــــــــــــال:  ـ

 . نداشتیقابل: میگوی و مپاشمی مشی به رويلبخند
 .از خودت بگو. خـــوب: دیگوی و مکشدی معقب
 .گهی دیدونی بگم؟؟ میچ: میگوی و مندازمی باال مي اشانه

 . که از خانوادت بگونهیمنظورم ا. نه:  ـ
 !!خانوادم.. خوب:  ـ
 !!ال متنفرم سونی ااز

 !! امخانواده
 . دهملشی ببافم و تحويزی چدیبا.  نگه داشتنشيبرا.  مجبورماما

 . تصادفکی يتو. از دستشون دادم: میگوی و مرمیگی به خود منی غمگي اچهره
 .امرزدشونیخدا ب. متاسفم. اوه:  ـ
 .امرزهیخدا رفتگان تو رو هم ب:  ـ
 ؟؟ي دار؟؟یخواهر و برادر چ:  ـ
 !!ستی نادشی و منو اصال شهیکه اونم سر خونه زندگ..  برادر دارمکی. آره:  ـ
 ست؟؟ی ننطوریا. یکنی میپس تنها زندگ:  ـ
 .آره:  ـ
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 !!خوبه پس: دیگوی و مردیگی نوشابه را در دست موانیل
  خوبه؟؟یچ: پرسمی مطنتی شبا

 !! کردنتیتنها زندگ:  دیگوی و منوشدی از نوشابه اش را ميجرئه ا. زندی ميلبخند
 ..گذارمی دستش مي را رودستم
 .کشدی نمپس
 .می تر شویمی صمیکم.. ی کمدی آی بدش نمپس

 !!خــــوبه.. درسته: میگوی و مکشمی پوستش مي را نوازش وار روانگشتم
 .خنددیم

 . استی راضپس
 .کشمی ، دستم را پس مزی جمع کردن مي آمدن گارسون برابا
 ..خوب تو بگو:  ـ
 . هم ندارميخواهر و برادر. تهی سال رو ماموريبابام اکثر روزها. کنمی می مادرم زندگشیخوب پ. من:  ـ
 ؟؟يپس تک فرزند:  ـ
 .آره:  ـ
  تا حاال؟؟يبا چند نفر بود:  ـ

 به گهید.  دارهي بدی معنی که تو گفتینیا. ی که چند تا دوست پسر داشتنهیدرستش ا: دیگوی و دلخور مکندی ماخم
 . نگوچکسیه
 ..باشه:  ـ

 .گذارمی چانه ام مری و زکنمی را قالب مدستم
 . ماندی مرهی اش خی رژ لب سرخابي رونگاهم

 . گم شده بود ، لنز هم گذاشته بودظشی غلشی آراری زچشمانش
 ؟؟یچندتا دوست پسر داشت:  گفتمرمی ام را از چهره اش بگرهی نگاه خنکهی ابدون
 .آمارش از دستم در رفته. دونمینم: دیگوی و مندازدی باال مي اشانه

 .خنددی بلند مو
 !! داشتي خنده دارزیچه چ..  اشی هرزگدانمینم
 . من خـــــــوب بودياما برا.  او ،نهيبرا

 .خندمی مشی من هم پا به پاپس
 .کشمشی مرونی و بکنمی شلوارم حس مبی را در جی گوشي برهیو
 ! از سوزانیامیپ

 )یالمی خی تو بیبه فکر من که عاشقم ول. یکمی به فکر من باش ی تو که عشق منيآها( 
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 .  از او نداشتمي است که خبري روزدو
 .شودی ناراحت میفقط کم. ی کمدلم
 .. قصد آزارش را ندارممن

 .دهدی عذابش مشتری بنی که ادانمی تمام کنم اما مخواهمیم
 .. را ندارماقتشی قبول دارم که لمن
 !!میستی هم ني اصال براما

 !! اش را بکندیتا او زندگ..  دارم تمام کنمدوست
 .. اماخواهمیم
 . سوزان استاو
 .کشدی عذاب مشتری که اگر تمام کنم او بدانمیم
 . خودش دلسرد شود و خودش تمام کندخواهمیم
 .. سرد باشم اماخواهمیم

 و خودم دوباره شروع کنمیمن تمام م سرد باشم؟؟ توانمیمن چطور م.. زندی حرف منطوری و ادیگوی منطوری که ایوقت
 !کنمیم
 )فقط سرم شلوغه.  نفسمستی ننطوریا( 
 ه؟یک:  ـ
 .رمیگی می گوشي نسا نگاهم را از صفحه ي صدابا

 .کندی نگاهم مطنتی و با شمشکوك
 .دوستم: میگویم

 !!! دوست دخترت؟؟ای.. دوستت: دیگوی و مکشدی موانی لي لبه ي را روانگشتش
 شه؟؟ی میچ.. اگه دوست دخترم باشه. اومممم: میگوی و مخندمیم

  بشه؟؟يزیقراره چ. یچیه: دیگوی و مندازدی باال مي اشانه
 ...  ویمثال دعوا کن. دونمینم:  ـ

مردها ذاتشون . یدونیم!!ستمیمن از اون حساس ها ن. شهی نميزینه چ: دیگوی حرفم را تمام کنم منکهی از اقبل
 کیحاال من پاشم دعوا کنم و داد و قال راه بندازم فقط خودمو کوچ.. کنندی مانتی خي نخواي که بخواهیجور

 !! کردم
  هم باشه؟؟ي اگهی طرفت همزمان با تو با کس دیشی تو ناراحت نمیعنی:  ـ
 !! شدهي واسم عادگهید. نـــــــه: دیگوی و مخنددیم
 ی را دوست دارد و تنها زندگشتری بیکیدنز.. جذاب است.. باستیز..  دردسر استیب.  اخالقش خوشم آمدنی ااز

 !!!ستی دادن هم نریاهل داد و قال کردن و گ. تازه..  خوب استشیکردن من برا
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 .گذارمی مبمی را در جی نگاهش کنم گوشنکهی ، بدون ارسدی از سوزان مگری دیامیپ
 . بهتر و مهم تر از سوزان استیلـــــــــــــــی نسا ، خفعال

 ه؟؟یبرنامه ات واسه امشب چ:  ـ
 . ندارمی خاصيبرنامه : دیگوی مرموز مي لبخندبا
 ..یشام مهمون من:  ـ
 !!فقط شام؟؟:  ـ

 !!ستمیمطمئن ن: میگوی مباخنده
 .خنددیم
 ؟؟يایم:  ـ
 .دهدی پوست دستم حرکت مي اوست که انگشتش را رونباریا
 !!امیم.. نمی خونت را ببادیبدم نم:  ـ
 ..خندمیم
 .رمی بهراد را قرض بگي خانه دی که امشب باکنمی فکر منی به او

 .رودی مبرهی وي ام باز رویگوش
 ..گری دامی پکی
 !!)ي ازم دلسرد شدکنمیحس م( کنمی اول را باز مامیپ
 )؟؟ي دوسم ندارگهید!!! رضا(  دومامیپ
 !!)من دوست دارم عشقم( سمینویم

 .. را دارم امانسا
 . بمانددی هم باسوزان

 !! سوزان هنـــــــــــــوز کارها دارمبا
****** 

 .اورمی مرونیرنگ روغن ها و قلمو ها را ب. کنمی و بازش مندازمی را در قفل کمد مدیکل
 ه؟؟ی چنیا:  ـ

 . ام را در دست گرفته بوديدیجا کل.گردمی که کنارم نشسته بود برمیلی لي صدابسمت
 ه؟یک» ر« نیا: دیگوی و مکندی نگاهم مطنتی شبا
 !! نفرکی: میگوی و مخندمیم

 .شومی و بلند مچرخانمی را در قفل مدیکل
 !سوزان: کندی ممی صداالیل

 .کنمی و پرسشگر نکاهش مگردمی برمبسمتش
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 . ناراحتت کنمخواستمینم.  نداشتمیمن قصد فضول: دیگوی مباخنده
 ..  ناراحت نشدمزینه عز: میگوی خنده مبا
 آورد و  با دوست ی می هر روز گوشنکهیجز ا.  را از او ندارمیهنوز شناخت کاف.  کالس استدی از شاگردان جدیلیل

 .زندیپسرش حرف م
 !!ستی نفر نکی من متوجه شدم طرف مقابلش که

 .دی روز امکی
 .ي روز هادکی
 .. روز رسول وکی

 . کنمي باعث شده است که از او دورنیهم
 !! واقعا قصد ناراحت کردنش را نداشتماما
 !!رضاست.. نیا: میگوی آورم و می مرونی ام را بيدی کلجا
 ؟؟؟يدوسش دار: دیگوی و مشودی مکمینزد

 !!اوهوم:  ـ
 !!همشون. همشون آشغالند. یدونیم. دل نبند سوزان:  ـ
 .میقراره ازدواج کن!! کنهیاون فرق م.. نه:  ـ
 !!! همش دروغه. باور نکن: دیگوی و مخنددیم
 ی وليدل به دلش داد. دوست داشتناشون دروغ محضن..  لحظن کی امروز واسه يعشقا: خواندی بعد آرام مو

 . عشقا پر عذابهنیآخر ا. سرابه
 .شودی وارد کالس مخواندی که مهمانطور

 ... امانشدزی مغی که پسرها را تکردمی تصور مالی خی سبک سر و بي دخترشهی را همیلی لمن
 . زود قضاوت کرددی نباچگاهیه
 . باور کرددهی را نديزی چدی نباچگاهیه
 .. که گفت فکرم را مشغول کردیی حرف هابا

 . شودينطوری باعث شده است که او ايزی  چدیشا
 . شان دهدي پسرها دوست شود و بازبا

 .دهدیخودش دارد همه را باز م...  خورده است که حاالي روز خودش بازکی دیشا
 !دی جدی روزها وقت سرخاراندن هم ندارم چه برسد به شروع داستاننی اما اشودی ام فعال میسندگی نوشم
 .شومی کالس موارد
 .نمینشیکنار او م.  کنجکاوم کرده استیلی لیزندگ

 .کندی متعجب نگاهم ممیمر
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 باشه؟؟. نمیشی منجای زنگ را انیا: میگویم
 .زیباشه عز: دیگوی  مخنددی ممیمر

 .گذارمی مزی مي را رولیوسا
  شد؟؟یچ: دیگوی مالیل

 ؟؟یتو اهل رمان خوندن هست!!  کنمجادیخواستم تنوع ا.. ينجوریهم: میگوی و با خنده مندازمی باال مي اشانه
 .گهی االن نه دی ولخوندمی میلی خی زمانکی:  ـ
 .سمیمن رمان نو:  ـ
 !!!!واقعـــــــــــا؟؟؟؟:  ـ
 .اوهوم:  ـ
 ؟؟یسینوی مییچجور رمان ها:  ـ
 .ییجنا.. عاشقانه :  ـ
 ! دوست دارمشتریمن عاشقانه هارو ب:  ـ
 . امیی من عشق جنایول:  ـ
 .»ر« از اون شخص . از خودت بگو.  رمانالی خیب:  ـ
 . کندی نثارم می ته حرفش چشمکو
 . نرم افزاريدانشجو..  و دو سالشهستیب. رضا: میگوی و مخندمیم
 ن؟؟یکجا باهم آشنا شد:  ـ
 . نت دارهیتو محله مون کاف:  ـ

 . نت آشنا شدمی کافيمنم با رسول تو: دیگوی و مزندی مي خندزهر
 رسول؟؟: میگوی و مکنمی نگاهش مپرسشگر

 .آره:  ـ
واسه حرف اول اسمش که .. دادمی م جوننی منم واسه ای زمانکی: دیگوی و مردیگی ام را در دست ميدی کلجا
 !لمیوصلش کرده بودم به موبا.  کنارم بودشهیهم

 د؟؟یچند وقته باهم: پرسدی و مزندی ميپوزخند
 !!شهی می سه چهارماهکینزد:  ـ

 !!شومی شرمنده مفتمی که مانتمی خادیهنوز هم که هنوز است !!! رمیگی را فاکتور ممی که قهر بودی دوماهالبه
 ن؟؟؟یهم: دیگوی و مخنددیم
 مگه کمه؟؟؟:  ـ
 !! من دو ســـــــــــال باهاش بودم:  ـ
 دو سال؟؟؟؟. اوه:  ـ
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 .آره:  ـ
 ن؟؟یچرا تموم کرد:  ـ
 !! چرتي دعواکیسر :  ـ

 . کنجکاوم بدانم چه بر سرش آمدهیلیخ. ماندی و بحث ما ناتمام مدهدی اخطار ممعلم
 

****** 
 

 .. اولبوق
 .. دومبوق
 الو؟: دهدی سوم نخورده جواب مبوق
 . دختر استيصدا

 .کنمی متعجب
 !الــــو؟: دیگوی مگری دي رضا را جواب داده است باری که گوشی پشت خطدختر

 .برمی مادی را هم از دنی نفس کشیحت
 ست؟ی دختر کآن
  نه؟؟ای رضاست ی جرئت ندارم بپرسم که گوشیحت
 !! اشتباه گرفتمنکهی مثل ادیببخش:  ـ

 رضا؟: پرسمیمتعجب م. چدیپی می مردانه اش در گوشي خنده ي قطع کنم صدانکهی از اقبل
 !!!ایانصافا باور کرده بود.. .. خودمم: دیگوی خنده مبا
 . دهمی مرونینفس حبس شده ام را ب. خنددی دوباره مو
 !!!سوزان:  ـ
 !!االااااااغ:  ـ
 ؟؟؟یبله؟؟ با من:  ـ
 !!!بعله:  ـ
 !!!ي ادب شدیچه ب:  ـ
 !!! داشتمي چه حس بدیدونیم.. ي خریلیخ:  ـ
  مگه؟؟ی داشتیچه حس:  ـ
 ..فکر کردم.. فکر کردم!!!  بدیلیخ:  ـ
 ؟؟یچخبرا؟؟ خوب.. الی خیب:  ـ
 !!ی شنگولیلیخ.  هاي داري انگار تو خبریول.. ستمیآره بد ن:  ـ
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 !!میامروز عال. آره: دیگوی و مخنددیم
 سجده شکر دیفکر کنم با. کنهی آقا حالش خوبه و اخم و تخم نمنیزار مرتبه شکر اخدا رو صد ه.  شکرایخدا:  ـ

 !!ارمیبجا ب
 .خنددی هم سرخوشانه مباز
 .يخوشحالم که بهتر: میگویم

 گه؟؟ی دیخونی درس و مشق رو سروقت م؟؟يخودت چطور.. زمیممنون عز : 
 !!کنمی مي گندکاریاضی تو رشهی مثل همی ولخونمیآره م:  ـ
 !!عجب:  ـ
 ی هفده هم تو چاپ دستکی.. آهااان. اوممم.. سال قبل هم من بودم..  زبان رو سرگروه شدمیول:  ـ

 !!! هاارهی پدر آدمو در مشیتئور.گرفتم
 !!گهی دی داشته باشيدی بحالت اگه تجديوا!!  هايدیکارنامه هاتو نشونم م:  ـ
 !!! نه دوست پسرمی بابامکنمی که حس میکنی رفتار ميجوری. رضا: میگوی و مخندمیم
 !!گهی باباتم ديمن جا. درسته: دیگوی و مخنددیم
 !!!!!!!!!!!!رضــــــــــــــــــا: میگوی حرص مبا
 !!!جانا:  ـ

 ..شومی منرم
 !! خوب باشدنطوری اشهی همکاش

 ... سوزانیراست:  ـ
 بله؟؟:  ـ
 ؟؟يدیشمارشو م.. میدوستت مر:  ـ
 چرا؟؟:  ـ
 .دنبال شمارشه. وادشخیدوستم م:  ـ
 ؟؟يخوای قرار دوست دختر دوستت بشه که آمارشو از من منمیا. البد مثل سودا!!!! عجب:  ـ

 !!!! که از طعنه زدن متنفرمیدونیم. بس کن سوزان: دیگوی و مشودی میعصبان
 !!!  متنفرميخوای دوستامو ازم مي شماره نکهیاز ا!!!  متنفرمی بهم دروغ بگنکهیاز ا.  متنفرمانتیمنم از خ:  ـ
 !!!ای داشتي دل پرنکهیمثل ا:  ـ
 !!یلعنت!! یلعنت!! یلعنت! کندی که قطع ممی بگويزی چخواهمیم

 کند؟؟یچرا اصرار م. خواستی را ممی مري اول ها هم شماره آن
  ؟؟؟چرا

 !! آوردی من را از پا در مشی هایی دو رونیا
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 !! روشن کند رافشی تکلشهی همي براکباری کاش
 .گذارمی را در گوش ممی هاي و هندزفرکشمی مدراز

 !!برمی به آهنگ پناه مبازهم
 
 ی تو نباشبای پشت اون نقاب زترسمیم
  رو به رو شهقتی حقنی که دلم با اترسمیم

  بازی کني رو بازشهی عاشق پکی نقش برام
  من دست تو رو شهي براهوی که ترسمیم

 نمی رو نبقتی ها چشمامو بستم که حقوونهی دمثل
 دمی نفهميزی پشت حرفاته که هنوزم من ازش چي رازکی

 شدی روز مکی که فتادی مي زمونه جوري کاش اتفاق هاي ایول
 !دمیدی مکی من از نزدي روزکی ندموی تو خواب هم شده آیحت
 

******** 
 
 !!گذردیبا نسا واقعا خوش م.  خوب استمی روزها برانیا

 !! مثل نسای عاليبا دختر..  را گذراندمبای زی از مدت ها باالخره شببعد
 .. وهمهالی سوزان و لالی خیب

 !! را عشق استنسا
 ...دنبال تنوع بودم.  شده بودي تکرارمی هم براالی لیحت
 !! جور شدکه

 ! بهتر از نسا؟ی و چه همراهمی بروی آخر هفته قرار است به مهماننیا
 !! سوزان استدهدیکه آزارم م ی وسط تنها کسنیا
 !!کنمیمن حس م.. شکستنش را. سوختنش را. کنمیحس م.. سوزدیم

 .ستی نیدلم راض. خواهمینم
 !! مهم استمی دختر برانیضربه خوردن ا. هی چرا برخالف بقدانمینم

 !. وجدانم به درد آمده استنباری چرا ادانمی نمنباری دادم اما اي ها را بازیلی خمن
 !! استيادی من زي خوب است ،چون او برایلی چون او خدیشا

 !! ام کرده بودی امروز عصر هم عصبي و طعنه هاحرف
 . حق داشتدی شاخوب
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 !!!فهمدی و او هرچقدر هم بچه باشد مجنبدی سرو گوشم ممن
 !! نه دوستمخواهمی خودم مي را برامی مري که شماره فهمدیم

 !! طناب را بِبرمنی ادیبا.  تمام کنمشهی همي براکباری خواهمیم. شده است بهانه می و بحث امروز عصرمان براجر
 . گذاشته استدی جديشوازیبازهم پ. رمیگیشماره اش را م.  نه شب استساعت

 شهی میکه آخرش چ.  نبود از اولمهم
 شهی آخرنی اما اادهی ها زنگفته
 نهی تو قلب تو بشتونهی بخواد میهرک

 !!نهی به خودت نگاه کن فرق منو تو اخوب
 الو؟:  ـ

 . گرفته بودشیصدا
 .. به من زنگ نزن سوزانگهید:  لحن ممکن گفتمنی باشم و با سرد ترتی اهمی کردم بیسع
 بله؟؟:  ـ
 . مزاحمم نشوگهید. تموم شد:  گفتمی ندادم و با سنگدلیتیاهم.  شده بودجیگ
  چرا؟؟؟؟یچ:  ـ
 انتظار نیاز تو ا: بدون برنامه گفتم. کردمی قانعش مدیبا. می را بگوی اصللی دلتوانستمینم.  واقعا متوجه نشده بوداو

 !!رو نداشتم
 . خودش را مقصر جلوه بدهمخواستم
  کردم؟؟کاریمن؟؟ مگه چ:  گفتمتعجب

 .خداحافظ.. مزاحمم نشو. نمتی ببخوامی نمگهید:  ـ
 . قطع کردميگری بدون حرف دو

 . که چه گفتم چه برسد به اودمی خودم هم نفهمانصافا
 ..یامینه پ. ینه زنگ.  از او نشدي خبرچی بودم که زنگ بزند اما همنتظر

 !! کردم کارم را بکنم اما نشدیسع
 !!کندی مهی چه تمام کردم و االن مطمئنم که دارد گري برادی ماند اصال نفهمفی بالتکلاو

 .رمیگیره اش را م و شماکشمی مي کالفه اپوف
 !!توانمینم...........  تمام کنم اماخواستمیم

 !!نیفقط هم.  عذاب بکشدخواهمی چون نمفقط
 !!الو: دهدی جواب مي و گرفته ای شاکي صدابا
 .  گفتمی چدمینفهم. اعصابم خرده.. ستیمن حالم خوب ن. دیببخش:  ـ
 ؟؟يدی چرا انقدر منو عذاب م؟؟یکنی می هان؟؟ چرا حرصت را سر من خاله؟؟ی من چریتقص:  ـ
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 !! کردمکاری چدمینفهم. بخدا اصال اعصاب نداشتم. دیببخش:  ـ
 !ی کنی که حرصتو سرش خالیکنی نمدای کوتاه تر از من بدبخت پيوارید. اعصابت خرده. گهیآره د:  ـ
 !! درکم کن سوزانکمی:  ـ

 . شودی مساکت
 . برمدی من با؟؟ي نداريکار: میگویم
 .خداحافظ.. نه:  ـ
 .خداحافظ:  ـ

 !! کردن سوزان به خودم بودری درگی اشتباهم در زندگنیبزرگتر. فشرمی را ممی هاقهی و شقکنمی را قطع میگوش
 

***** 
 

 . دهمی میامی پی و نه حتزنمینه زنگ م. گذردی میی کذاي روز از آن دعواسه
 .. دهدی غرورم اجازه نمنباریا

 م نزنم؟؟ بشکنم و ددی بای کِتا
 . تمام کنمشهی همي اش نشوم و برای پاپگریکه اگر زنگ نزد د..  قول دادمبخودم

 !! روز گذشتسه
 .می راجع به عشقش حرف زدیلی لبا

 . دورشان بوده و دو سال تمام را باهم بودندي هالی ، که از فامي معنورسول
 . برابر من و رضا باهم خاطره داشتندچند
 خالصه ي چند متريبرخالف منو رضا که تمام خاطراتمان در آن مغازه ..  شهرنی اي هاابانی تمام کوچه و خدر
 .شودیم

 کنندی میکی با دوست رسول دست به یلیدوست ل.  زدند دعوا شده استیلی که به لیی سر ، بخاطر تهمت نارواآخر
 . کار استانتی خیلی که لکنندیو اثبات م

 .کندی اما رسول قبولش نمدزنی به او زنگ می گه گاهیلی هم لاالن
 . ما بهتر استي از همه می روز ها حال مرنیا

 . بهروز ، همان برادر شوهر خواهرش خوش استبا
 .دیای اش بي به خواستگارخواهدی واقعا قصد ازدواج دارد و مبهروز

 . نهای قبول کند داندی دو دل است ، نممی مراما
 .. که هنوز هم حامد را دوست دارد امادانمیم

 . بهروز استنی همشی انتخاب برانی بازگردد پس بهترستی قرار نچگاهی هحامد
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 .. با همان رضا خوش است ومعصومه
 . نفر دوست شده استکی هم با نازیآ
 !! روزها حال همه خوب است بجز مننیا

 .شومی ممی خانه مری راهی گرفتن کتاب طراحي براعصر
 !!کنمی مي شمارهی او، هرچند از دور ثاندنی دي در دل براو

 . استستادهی اگری مغازه همراه دو پسر دمقابل
 .دهمی و به راهم ادامه مرمیگی از او می را به سختنگاهم

 !!!سر من..  داد زده بودسرم
 !!! کار را بکندنی نداشت احق
 ! له و لورده کندشی پاهاری حرف بزند و غرورم را زنطوری نداشت با من احق
 ..رومی او مشیفکر کرده است پ.. هه.  به مغازه رفتدنمی با درضا

 !!می های تمام دلتنگيگور بابا!! دیای کوتاه بدی او بانباریا. شکنمی بار خودم را نمنیا. گری دنه
 !! کندی معذرت خواهدیبا.  غرورم را شکسته استاو
 !گذارمیرا پشت سر م و نگاه منتظرش شومی مقابل خط قرمز رد ماز

 .رودی به داخل مغازه مدنمیرضا بازهم با د. گردمی و بازمرمیگی ممی را از مرکتاب
 ...گذارمی منتظرش مبازهم

 !!شودی دلم خنک می کم است اما حداقل کمیلی که او با من کرد خي کاری تالفيبرا
 . منو رضا برده استی به دوستیمامان بازهم پ. کنمی و چادر را از سرم باز مرسمی خانه مبه
 !!فهممیم.  من مادرمدیگویم

 . هم گفتممن
 ..دیای ام بي که قرار است به خواستگارگفتم

 !!دی مامان فقط آه کشو
 !!زدی آتشم مدیفهمی نگفتم که اگر ميزی موضوع عقد چاز

 !!يبریتو آخر سر آبرومونو م: دیگوی و مکندی نثارم مي چشم غره ادنمی با دمامان
 .شومی و وارد اتاقم مکنمی نمشی به غرغرهایتیاهم

 !!کندی روزها آرامم منی که ايتنها کار. کنمی و شروع به نوشتن مکنمی خط قرمز را باز مرمان
 .دی دقت کرده ایراست
 !خواندمی رمان میلی قبال ها خمن
 !! رمان خواندن را ندارمياصال حوصله ..  روزها نهنی ااما
 !!یلـــــــــــــــی عوض شدم خیلی خمن
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 .رسدی می به گوشیامکیپ
 .ردیگی لبانم جان مي روقی عمي نام مهسا لبخنددنی دبا

 .کنمی را باز مامشی درنگ پبدون
 !!)؟؟یرفتیکجا م( 
 . تفاوت باشدی نسبت به من بتواندیچه خوب که هنوز نم. خندمیم
 .)نای امیخونه مر( سمینویم
 !!)م؟؟یکدوم مر( 
 )گهی دمیدوستم مر. وا( 
 )ست؟؟ی کوچه تون ني اونا تويمگه خونه ( 
 .)نه( 
 )ه؟؟ی شماس کي که خونشون تو کوچه يپس اون دختر( 

 . ماستيتنها دوست من که در کوچه . کنمی فکر میکم
عاشق خط .  قبل از منیحت..  که قبل هایهمان کس.  پوری فاطمه قلشناسد؟؟یاما رضا او را از کجا م!  استفاطمه
 !بود يقرمز

 ) فاطمسیگی که تو میاون( سمینویم
 ) رومی نه مرخواستمیاحمق من شماره اونو م( 

 .اوردی گفتنش کفرم را در ماحمق
 ! )دهی عاقا کدوم رو پسندنمی ندارم ببرتیمنکه چشم بص. واقعا شرمنده جناب( 
 !!) نکن سوزانمیعصبان( 

 )شمارشو بده( دهدی مامی که دوباره پدهمی را نمجوابش
 )ندارم( 
 ) کنداشیپس پ( 
 .)تونمینم( 
 .)ی بتوندیبا( 
 )دن؟؟ی رو هم دوستتون پسندشونیچرا؟؟ البد ا( 
 !!)گمیچون من م( 

 .دهمی را نمجوابش
 !!!یلعنت

 !! شماره جور کنمشی من برادی هرکس را پسندي آورده است؟؟ که چشم و ابروری گاحمق
 !!!یلعنت
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 )يمنتظرم با( 
 !! آقا رضاکنمی کار را نمنی عمرا ایر باش هم منتظاهی سال سصد

****** 
 شمی نه پروانه منجای ارمیمی نه مشمی پیمونی کردم نملهی پبهت

  دورت نگردمی خواستي تورو خسته کردم تو دورم زديادی عشق زاز
  رو صد دفعه دوره کردمي بازنی سردم من اي اشک و لب هاي شوربازم

   دستامو تنها بذارهگهی ، دیکی نداره گمونم قراره ی راهنه
  دوست ندارهي که براش مردی اعتباره کسی به چای دني توگهید

  دوباره شکستم چه ساده چه آسونابونی بغض و بارون سکوت خمنو
 را ی رضا باشد گوشنکهی ادیبه ام. دوزمی می و به گوشرمیگی مدمیکشی که میی قطع شدن آهنگ نگاهم را تابلوبا

 . بودمیرم.  امادارمیبرم
 الو؟: دهمی مجواب

 ؟؟یخوب.. زیسالم عز:  ـ
 ؟؟یتو خوب.. ستمی بد نیه:  ـ
 ؟؟ي کرددای طرح پیواسه مبان. سوزان.. یسالمت:  ـ

 .ي وااااطرح؟؟
 !! نبودادمی اصال يواا: زنمی ام میشانی و به پفتمی طرح ها مادی بتازه

 !!یخسته نباش:  ـ
 ؟؟ي کرددایتو پ:  ـ
 . خودشننیرضا دوسه تا طرح چاپ کرده همشون ع.  نت واسم در آوردیدادم داداش از کاف:  ـ
 ن؟؟یمگه چطور:  ـ
 نی چون که اياری واسه منم بي طرح بهتر دارنمی ببخواستمیمنو باش م. بهر حال.  حاالینیبیم: دیگوی و مخنددیم

 .ادیطرح ها اصال بکار ترافارد نم
 اده؟؟ی تو زيطرح ها. اوردمیمن در ن:  ـ
 . حداقلدهی بازم صفر نمی کنه ها ولدیی به تو ، هرچند فکر نکنم تادمیدو تاشم م.  هستییآره چند تا:  ـ
 .کنمی مدای رو پیمن واس هفته بعد طرح اصل. آره بابا صفر نده حاال:  ـ
 ؟؟ي نداري باريکار.. شهیشارژم تموم م.. گهیخوب د:  ـ
 .زمی عزگهینه د:  ـ
 .يپس با:  ـ
 .يبابا:  ـ
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 .دوزمی ام میدوباره نگاهم را به نقاش. خواندی آهنگ مي و ادامه شودی قطع متماس
 ها با ی نقاشنطوریعاشق ا. کندی که در دست دارد را نگاه ميدی نشسته است و خورشی تکه سنگي که بر رويدختر

 . هستمي افسانه ايسبک ها
 !!شدمی آشنا نمی واقعيای با دنچگاهیکاش ه.. یدانیم..  دروغ ها و افسانه هانیهم.  استنی من همیزندگ
 ! بودمالمی خيای بازهم غرق در دنکاش

 !!کــــــــــــــاش
 !! رضا انقدر مغرور نبودکاش
 !! به او اعتماد کنمتوانستمی نبود تا مرنگی پر از دروغ و نای دننی اکاش
 !! مطمئن بودم که دوستم داردکاش
 !! ثابت کند که دوستم داردکاش
 .کندی نظرم را عوض مشی رفتارهایبعض..  که دوستم ندارد امافهممیم. دانمیم.  منچون

 !! به آن احتماالت کمرنگچسبمی می خودم دو دستو
 !! آسان ردم کندیلی دوستم ندارد و خدی که بگوياز روز. ترسمیم

 . که سرم داد زدشی چند روز پنی هممثل
 !!ترسمی کند مرونی اش بی من را از زندگی و علنی که بخواهد رسمي از روزمن

 .کنمی لب همراه با خواننده زمزمه مریز
 یشی آدم نميای دني تو حوایشی پاتم بسوزم تو شمعم نمبه

 دهی آدم که قسم خوردشو دق نمدهی گلومو به هق هق کشغرورت
 میف بباای شده عادت ما که رومی عمره دوتا خط صافکی تو منو
 میری کردنامون بمی واسه زندگمیری بگي و عشقو به بازمینیبش
 میشی و بازنده ممی ماها قهرمانمیشی شرمنده میی سخته تو تنهاچه

  ها خاطرس آرزومونیلی رنگ و رومون واسه خهیزیی عصر پامثل
 

****** 
  رضاست؟؟هی کجاش شبنی ایعوض!!! ــــــــــــــــــــــــمی مرکشمتیم:  ـ
  باال دادشيموها.. قد بلندش.  تورو خداگاین.  خودشههیبجان خودم شب: دیگوی و مخنددی بلند مي صدابا

 . به خودش شباهت داشتیفقط کم. ی زرافه کمنی امی از حق نگذرانصافا
 !! هاياری حرف بیتونی نمگهی دنی واسه انی ببویکی نیا. الی خیحاال اونو ب:  ـ
 . خندهری ززنمی می پقی عکس پلنگ صورتدنی دبا

 !! خودشههی گفتم شبيدید: دیگوی و مخنددی هم ممیمر
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 !! طرح چاپ کردنتنی رضا با ايرینم. خندمیم
****** 

 . نهمیگوی کردم؟؟ مدای فاطمه را پي که شماره پرسدیم. زندی زنگ معصر
 ..بر سرم داد بزند و.  داشتم تمام کندانتظار

 !! کار را نکردنی ااما
 !! شدمدواری من بازهم امو
 .رودی میلی ویلی در وجودم قيزیو چ.  ذره شده استکی می دلش برادیگویم

 . بعد اونجامقهی دقستیب: میگوی خودم داشته باشم مي روی کنترلنکهی ابدون
 .ی تنگ مشکنی و قرمزم و جاهیبا شال س. پوشمی ام را می زرشکيمانتو
 !!یپی تچه
 !!کنمی نثار خود می و چشمکنشانمیم صورتم ي ام را رویشگی ساده و همشیآرا

 ! او هستميمن آهو کوچولو.  رضابقول
 !!شودی که نمفی را سرنکرد اما حی چادر لعنتنی اشدی مکاش
 .ندازمشی ممی شانه هاي و فقط روکشمی سرم نمي چادر را روکش

 ؟؟یکجا بسالمت: دیگوی و مشودی آخر متوجهم مي لحظه مامان
 .نای امی مري خونه رمیم:  گفتمکردمی را بپا ماهمی سي که کفش هاهمانطور

 .شومی مواخذه را شروع کند از خانه خارج منکهی قبل از او
 ! سرنکنينجوریچادر را ا: دیگوی و مکندی می اما سپس اخمزندی اول لبخند مدنمی با درضا

 ؟؟يچطور: میگوی ممتعجب
 !!زشته. شونه هات ننداز شيرو:  ـ
 !! باباالی خیب:  ـ
  گفتم توهم گوش کن باشه؟؟باری. گهینه د:  ـ
 !! پوف:  ـ

 .خوردیسر م. کنمی ممشی شالم تنظيرو. اورمی را باال مچادر
 !! دادن هاری گي کرد برادای رضا هم وقت پنیا

 !!اه!! گهی دشهیدرست نم: میگوی و مکشمی ميپوف کالفه ا. خوردی باز هم سر مچادر
 . بلند شد و به سمتم آمدرضا
 .  آن بوسه در خاطرم زنده شدادی.. دمیترس
 . سرم درست کردي چادر را رويفقط گوشه ها.  رضااما

 . نشستشی فقط چادرم را درست کرد و سرجايگری دی چشم چرانای صورتم بکند و ي روی نگاهمی ننکهی ابدون
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 !!حاال درست شد:  ـ
 . کردی ميقراری از اندازه اش بشی بیکی هنوز از آن نزدقلبم

 ؟؟يخندی میبه چ: میگوی و مکنمیپرسشگر نگاهش م. خنددی   و  مندینشیم
 !! تودنیبه خجالت کش:  ـ
 .خنددی دوباره مو
 .. اتفاق ها همنی تری جزئیگاه.. یدانیم
 !! خاطراتت باشندنی از مهم ترتوانندیم

 ***** 
 !! مدل رو دوست ندارمنیمن ا!! نــــــــــه:  ـ

 !ادی هم بهت میلی مدل خنی ازم؟؟یچرا عز:  ام کندی راضکندی می سعمشی با لحن مالزن
 . طرفه درستش کنکی. من که از همون اول گفتم:  ـ
 .. بهترهينجوریبنظر من ا...زمیخوب عز:  ـ
 عمرا برم فهی و قاختی رنیبا ا.  رمی بشه من نمينطوریاصال ا!!  دوست ندارمينجوریمن ا!! خانـــــــــــــوم:  ـ

 !!  درستش کنخوامی که ميفا همونجورلط. یعروس
 .زمی عزمیاخه تافت زد:  ـ
 .شورمشی نداره اونجا مبیع:  ـ

 .ی تا اون موقع حاضر بشدی باادی بابات مگهی ربع دکی میوقت ندار!! لج نکن سوزان: دیگوی ممامان
 !ذارمی نمرونی بنجایتا موهام درست نشن پامو از ا: میگوی و مکوبمی منی را زممیپا

 !!!!!!از دست تو سوزان: دیگوی و مکشدی مي پوف کالفه امامان
 یلیخ.  من که دوست دارم مدل موهامویول: دیگوی و مکندی برانداز منهی درست شده اش را در آي موهاتابان

 !!! خاله جونیمرس!! قشنگ شده
 ! کردنی زباننیری تابان شروع کرد به شنی اباز
 !! مثال نشان دهد او خوب است و من بدکه

 .  بگذار هرطور که دوست دارند فکر کنندالی خیب
 از همه بهتر باشم ، همانطور دی گلم باي عمه یروز عروس.  استمی مهم درست شدن موهازی لحظه تنها چنی ادر

 !!خواستمیکه م
 !!خواستمیهمانطور که م. شودی درست ممی ساعت موهامی بعد از نباالخره

 !!ندی ببنگونهی که من را ای رضا خالي آمد ، جای اندازه به من می رنگم بی زرشکلباس
 !! استییای روندی من را انقدر خوشگل ببنکهی فکر ایحت. يوا
 کند؟؟ی بغلم مبوسدم؟؟؟ی میعنی
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 !! ها و رمان هالمی تمام فمثل
 ! دعوت کرده بودمی عروسي دوستانم را براشتریب

 . آمده بودنددای فقط سارا و آاما
 !!امدی اما ندیای هم بمی داشتم مردوست

 !!می سرمان گذاشته بودي تاالر را رودایبا سارا و آ. می اول مراسم سرپا بوداز
 !!يدی قر مي چجورنهی که ببی رضا خاليجا: دیگوی و مکندی نثارم می چشمکسارا

 !!کاش بود.. کنمی و فکر مخندمیم
 !! شماها باشهی دفعه بعد عروسشالهیا: دیگوی مدایآ
 . بزرگ داشتي هم مثل منِ گذشته آرزوهادایآ. زندی قهقهه مو

 . اش بودندهی کار نداشت و فقط به فکر آي پسرچی با هکه
 . مثل او بودمي هم روزمن
 اهداف ی وجود نداشت و کلمی برایتی محدودچیکه ه. کنمی مي حسودمی ، به من گذشته هاکنمی مي او حسودبه

 .بزرگ در سر داشتم
 .میکنی می آمدن عروس و داماد سِن را خالبا

 . اش رفتیاو هم بر سر خانه و زندگ.  ام هم ازدواج کردعمه
 !کنمیبغض م...  وکنمی رفتنش را باور متازه

 . هم رفتاو
 ..ری بخادشی
 !سه دوست خوب و صادق.. می که سه دوست بودیی آن روزهاادی

 . نماندندمی برایان هم دوست خوب آنیحت..  حاالاما
 !!کشمی که من چه ها مدانندی خودش رفته اند و نمی بر سر زندگهرکدام

 !! ام هم ازدواج کردهیعمه رق. يآر
 ..و رضا را.. کنمی و من ناخود آگاه خودم را تصور مرقصندی و داماد معروس

 ..خندمیم
 !!خندمی که در سرم بود مبای زيای رونی ابه
 شیبرا.  که من هم بتوانم دوشادوش رضا در لباس عروس وارد تاالر شومي روزا؟؟ی خدارسدی آن روز میعنی

 نم؟؟یبی را مي روزنی چنیعنی ا؟؟ی خداشودیم. برقصم و او بخندد
****** 

 .می از شام به خانه بازگشتپس
 .کردی درد مادی زی بدنم از خستگتمام
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 . گرفتم و به اتاقم رفتميری السعی سردوش
 ست؟؟ی از او ني ، چرا خبرکنمی را چک میگوش

 !!الی خیب
 ...اما.. خوانمی را آنجا مینید.  کار کردمشی پي را هفته یمبان. گذارمی مدرسه را مي برنامه

 !!!يواااااااااااااااااااااااا
 !! نبودادمیمن اصال !!! اری شهري براقیتحق!! اتیادب
 !! کنمی باره کپنی صفحه در اکی نترنتی تا از اکنمی تاب را روشن ملپ
 !!!یلعنت. یلعنت

  بود؟؟نترنتی چه وقت تمام شدن شارژ ااالن
 . استدهیخدا را شکر بابا هنوز نخواب. شومی اتاق خارج ماز
  دارد؟؟اری شهري درباره ی که در کتابخانه اش کتابپرسمیم
 . نهدیگویم

   چه کنم؟؟؟دیحاال با. گردمی به اتاق بازمدیناام
 . مانده همان استمی که برایتنها راه. خوردی در ذهنم وول ميزیچ

 . شب استمی ، ده و نکنمی ساعت را نگاه ماول
 . باشددهی خوابتواندینم

 .مانمی و منتظر مرمیگی اش را مشماره
 . اولبوق
 . دومبوق
 . سومبوق

****** 
 . کندی مدارمی بی ممتد زنگ گوشيصدا

 .دهمیبدنم م به ی و کش و قوسمالمی را مچشمانم
 .پراندی خوابم را هم مي آن ته مانده ی زنگ گوشيصدا

 .شودی ام قرار گرفته بود مانع منهی سي اما سر نسا که رونمی بنشخواهمیم
 . شودداری تا بدهمی دست تکانش مبا

 هوم؟: دیگوی چشمانش را باز کند منکهی ابدون
 . بلند شمخوامیسرتو بردارم. پاشو:  ـ

 .رودی و دوباره به خواب مگذاردی بالش ميسرش را رو. خوردی می تکانی سختبه
 .خوردی و بالفاصله دوباره زنگ مشودی قطع می گوشزنگ
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 .رومی آن قرار داشت مبی در جی و بسمت کاپشنم که گوشکنمی را به تن ممی هالباس
 .کنمی مدای پیبی نام سوزان ، حس عجدنی دبا

 !!ی گوشي سوزان روينام نقش بسته .  و بعدنگرمی تخت بود را مي برهنه رومهی نی را که با تننسا
 .. بخاطرش سوزان را کنار بگذارم اماخواستمی خوب بود ، انقدر خوب که منسا

 . به نسا ندارمی حس خاصچی که هفهممی ، می بار همخوابگنی بعد از چندحاال
 !!ی تفاوتچیبدون ه.  استهی هم مثل بقاو

 !!زندی زنگ مسوزان
 . مثل نسا شودیکی او هم خواهمینم
 . خراب شودخواهمینم
 !! مهم استمی چرا ، اما برادانمینم

 !! مهم استمیبرا..  برخالف تمام آنهاسوزان
 . کنمرشی درگخواهمینم
 .. تمام کنم اماخواهمیم

 ! کنمشی رهاتوانمینم..  باخودم صادق باشمبگذار
 .دانمی را نمشیچرا

 ..شتری بزی و نه چدهدی نه بوس مسوزان
 .زندی فقط حرف مسوزان

 .دیگوی مدرسه و دوستانش ماز
 .گذاردی زده اش را در دستم مخی و فقط دست سرد و دی آی مدنمی به دسوزان

 !!نی همفقط
 !! کنمشی رهاستمی چرا حاضر  ندانمی نماما
 .کنمی مانتیو خ میگوی دوستش دارد و من ، چه آسان دروغ منطوری که سوزان اي خودم متنفرم ، از خوداز
  یرستانی او ، به همان دخترك دببه

 .شومی و از آپارتمان خارج مکنمی را بپا ممی هاکفش
 . سرد شده استهوا

 ..رمیگی اش را مشماره
 ی تو که عشق منيآها
 یکمی فکر من باش به
  فکر من که عاشقمبه
 یالمیخی تو بیول
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 !کندی مانی خوب که حرف دلش را انقـــــدر آسان بچه
 الو؟: دهدی آرام باالخره جواب متی نهای بیی صدابا
 و زنمی را به چهره میبازهم نقاب خوب..  امی که با نسا گذراندم ، با وجود تمام پست فطرتی وجود تمام ساعاتبا
 . برادرم بودم نتونستم جواب بدمشی پدیببخش!سالم عشق من: میگویم
 ؟؟یخوب.  ندارهبیع:  ـ
 ؟؟يتو چطور. ستمیبد ن.. اومم:  ـ
 ! خوب بودما االن بد شدمیعنی!! من بد:  ـ
 چرا؟؟:  ـ
 شد و اون ی سرم گرم عروسی کنم برم کنفرانس بدم ولقی تحقاری شهری صفحه از زندگکیواسه فردا قرار بود :  ـ

 ! رفتادمیرو 
 !!!عجب:  ـ
 یلیخ..  بگمشهیباور کن روم نم.. راستش. اومم...  نکرددای رو پيزیحاال از باباهم خواستم از کتابخونه اش چ:  ـ

 ؟؟ياری مغازه اون مطلب رو واسم در بيای فردا ساعت شش صبح بیتونیم.. رضا!  مجبورمی ولکشمیخجالت م
 فردا؟؟ ساعت شش؟؟:  ـ
 ؟؟يایم. آره:  ـ
 !شهی می چنمیبب. دونمینم:  ـ
 سمونیسرو.  اونجاامی می که بگیهر ساعت. ایتو فردا ب! رهی سخت گیلیمعلممون خ!!! شمای بدبخت ميایاگه ن:  ـ

 ! تا اون موقع حاضر بشه هادی باادی ممیشش و ن
 . زمان طول روز استنی شش صبح ، خلوت ترساعت
 ..شومی موسوسه

 . شرط دارهی ولامیم. باشه قبول:  ـ
 ؟؟یچه شرط:  ـ
 . ربع مونده به شش تو مغازه باشکیتو :  ـ
 .باشه قبول:  ـ
 !! موندهشیبق. صبر کن کوچولو:  ـ
 خب؟؟:  ـ
 ؟؟یچی واسه هامیساعت شش صبح بکوبم ب. گهی دي دستمزدم را هم بددیبا:  ـ
 ها رو هم ي دي ويپول اون د. رمیگی خودمم عذاب وجدان نمينجوریا. دمی ميباشه قبول هرچند بخوا:  ـ
 .ی نگرفتی بدم ولخواستمیم
 !!! که عقل کلخوامیپول نم: میگوی و مخندمیم
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 ؟؟یپس چ:  ـ
 !خوامیبوس م:  ـ

 .و در واقع قبول کرد.. سکوت کرد. می گفتم باهم باشیبه نسا وقت. کندی مسکوت
 ! از بوسشتری بکمی دیو شا: دهمی و ادامه مکنمی برداشت متشی رضاي را به معناسکوتش

 . هنوز ساکت استاو
 ؟؟يای مشد؟؟یچ:  ـ
 .دیگوی نميزیچ
 !!!الـــــــــــــــــــو؟؟:  ـ
 .نه:  ـ
 نه؟؟:  ـ
 . ازم نخواهنویا. الی خینه ب:  ـ
  بعد از مهرماه؟؟هان؟؟ی مگه نگفت؟؟ي قول نداد؟؟مگهیستی ازت بخوام سوزان؟؟ مگه زنم نیپس چ:  ـ
 ....من...رضا من:  ـ
 !!یترسیتو م. اوه بله:  ـ
 !!!رضــــــــا:  ـ
 نی از اشتری بگهی قبول کردم ، دمی عقد کنیگفت. گهی رو باخودت مشخص کن دفتی تکلباری!! زهرمار رضا:  ـ
  بکنم؟؟دی باکاریچ
 . بغض کردنش را بفهممتوانمی هم میاز پشت گوش. دیگوی نميزیچ
 !! نه من نه تو هاشهی تموم مگهی دیاگه قبول نکن. نیبب. ؟؟يایم: دهمی ادامه مرحمانهیب
 .باشه: دیگوی گرفته و لرزانش مي صدابا

 !! دختر خوبيحاال شد!! نیآفر: بنددی لبانم نقش مي روي اروزمندانهی پلبخند
 .رضا:  ـ
 جان؟؟:  ـ
 . فقط بوس هایول:  ـ
 !گهی دمیکنی مشخص مشویبق.. ایحاال فردا ب:  ـ
 !! سرسختي دختر بچه نی کردن ای راضيبرا. خندمی مو

 .. رنگشینج لبان کوچک ناردنی چشيبرا
 ...شتری بی کمدی شاو
 !! هايای نریسوزان د.  ربع به شش تو مغازه منتظرتمکیفردا : میگوی و مخندمیم
 .باشه:  ـ



 

@donyayroman 249 

 .شودی از تک تک کلماتش معلوم میلی می و بيسرد
 !!دمی رسخواستمی که ميزی بعد از مدت ها باالخره به چاما

 !! نداردیتی اهمــــــــــچی کالم او هي سردپس
 .تا فردا. فعال عشقم:  ـ
 .خدافظ:  ـ
 .خدافظ:  ـ

 .خندمی و مکنمی را قطع میگوش
 ! فرداي هم از برنامه نیا

 .دهمی جواب سر باال مشهی رفته ام و من مثل همخبری که چرا بکندی مهیگال. زندی نسا زنگ مقهی از ده دقبعد
 .کندی و قطع مشودی مکالفه

 . گرم شومی تا کمشومی کافه موارد
 !چسبدی سرد مي هوانیدر ا.دهمی قهوه مکی سفارش

 .کنمی و رو مری را زی گوشي عکس هاي گالريکاری بي رواز
 . از فاطمهی عکس تککی.  تارا و آرتاي هاعکس
 .. خودم و فرهادعکس
  خودمي هاعکس
 . بافت جذابم کرده استي قهی جلنی اگفتی مسوزان

 .دش برداشته است خوي برای کپکی ي عکس هاي همه از
 . به من دادسی عکس با لباس پلکی از خودش را به من بدهد ، فقط ی هم که خواستم عکسیوقت

 !! ها را گرفته بودسی به تن کرده بود و ژست پلسی پللباس
 !! استنی که از او دارم همی عکستنها
 !! مثل من اعتماد نکندیحق دارد که به کس..  حق دارددیشا
 !!ستمی که من قابل اعتماد نفهمدی را خوب منی بازهم اشی های تمام بچگبا

 !! استبی او عجکنمی و فکر مکشمی صورتش مي را روانگشتم
 .کندی فرد بزرگسال قضاوت مکیاما مانند ..  داردي بچه گانه اافکار

 .کندی عمل مماتشی بهتر از بزرگتر ها به تصمیلی خی ولردیگی ممی تصمبچگانه
 !! دوست داشتن من باشدیدر زندگ تنها اشتباهش دیشا
 !!استی اشتباه دننی مثل من ، بزرگتری بستن به کسدل

 !! خوب استیلـــــی او که خي برامخصوصا
 .کنمی و به فردا فکر منوشمی ميجرئه ا. اورندی را مقهوه
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 !! ببوسمشتوانمی و بعد از مدت ها انتظار مدیای است بقرار
 ..هدفم لبانش بود اما.  ببوسمشخواستمی روز مآن
 !! چرا منصرف شدمدانمینم
 .. نداشتمی خاصلی دلچیه
تا .  تا نترسد و آرام شوددمی اش را بوسیشانی لبانش پيآن روز خودم بجا. دادمی را از دست نمی فرصتچی که هیمن

 !واقعا من را ببخشد
 .نوشمی از قهوه ام مگری دیکم

 !! هنوز به عکس اوستنگاهم
 . ناجوانمردانه به او نارو بزنمنطوری حقش نباشد که ادیشا

 !! اشی لبان نارنجالیخیب
 . از ارضا شدن من استشتری بیلـــــــــــی پاك بماند ، ارزش پاك ماندنش خبگذار

 .کنمی و ارسال مسمینوی میامیپ
 درس ومشقت الی خی بی رفتنی دفعه بعد عروسمونهی مادتی ی جورش رو بکشباری. امی بتونمینم.  فرداالیخیب( 
 ! )یشینم

 .شومی و از کافه خارج مکنمی دوباره وسوسه شوم حساب منکهی از اقبل
 ! اش دهمي بازرحمانهی بنطوری استی وسوسه شوم ، حقش ندینبا
 .. بزرگتری همسن او بودند و بعضی ها را که بعضیلیخ.  دادمي ها را بازیلیمن خ.  هستمی آدم خوبمیگوینم

 ..نباری نبودم اما ای آدم خوبچگاهی همن
 !! با او بد باشمکنمی ، جرئت نمتوانمی چرا نمدانمینم
 !!کندیانقدر من را عوض م...  چرا سوزاندانمینم

****** 
 .  شب استمی نه و نساعت

 . سالم کردمانهی وارد مغازه شد و صمي که مردکردمی کم عزم رفتن مکم
 ! بود آشنایلــــــــــی خمی اش براچهره
 .نیخوش اومد. سالم: میگوی پسند مي مشتری با لحنشهی هممثل

 .ممنون:  ـ
 .نی دوربيبرا. خوامیرم م: دیگوی و مکندی منیتری به وینگاه

 ؟؟ینیچطور دورب:  ـ
 .یتالیجید:  ـ
 ..دیصبر کن. آهان:  ـ
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 .اورمی مرونی رم ها را بي قفسه ها چند جعبه حاودر
  باشه؟؟گیرم چند گ. فقط سوزان. خرمیآره م.. سالم بابا جون.. الو: دهدیجواب م. خوردی مرد زنگ میگوش

 .ندینشی برتنم مي نام سوزان  رعشه ادنی شنبا
 . مرد پدر سوزان استنیا

 !! بودمشدهی دي که چند باري مردهمان
 !!زندی مان بو ببرد دارمان می اگر از دوستدیگوی که سوزان می کسهمان

 از یکی پدرش کردمی فکر مشهیهم.  داشتي خوب و امروزپیت.  خشن باشدیلی خدی آی چهره اش نمبه
 !!رندی سختگـــــدای دارند و شدي باشد که افکار عصر قجرییرمردهایپ

 . کامال متشخص و محترمي که مقابل من بود مردي مرداما
 . کم سن  و سال هم بودتازه

 . به سن سوزان داشته باشدي دخترکردی باور نمچکسی که هيطور..  داشتی جواني چهره
 !! بچه هانیامان از دست ا: دیگوی و مشودی تمام متماسش

که اونم .  نوع رم کاربرد دارهکی نی اتالیجی دي هانی دوربيبرا: میگوی و مگذارمیرم ها را مقابلش م. زنمی ملبخند
  اونم بدم؟؟ای دیخشاب را دار. شهی مي جاگذارنیبا خشاب تو دورب

 .گهیهردو رو بده د..  واالدونمینم:  ـ
 .چشم:  ـ

 . را گم کرده اممی مرد دست و پانی دار است اما ، مقابل اخنده
 .دیرسی  می نظر که مرد مهربانبه
 .دادی قرار مری را تحت تاثی داشت که هر کسی ابهت خاصاما

 . اش توجهم را جلب کردیمتی و شلوار قکت
 .کردی به تن موشی دارزمی عزيود که پدر خوانده  بیی همان جنس کت و شلوار هااز

 . دادمرونی بعد از خروجش نفس حبس شده ام را ببالفاصله
 !! بترسمينطوری که از پدر سوزان اکردمی راهم نمفکرش

 )دم؟؟ی دویفکر کن امروز ک: ( سمینوی مشی برایامیپ
 )؟؟یک: ( دی جوابش رسبالفاصله

 )بابات( 
 )؟؟؟؟یچـــــــــــــ(
 !!)ی جناب عالنیواسه دورب. اومده بود ازم رم بخره. بابات.. بله( 
 !!)عجب( 
 )؟؟يخوای می رو واسه چنیحاال دورب!! عجب به جمالت(
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 !!) عقل کلگهی دمونیواس درس عکاس( 
 .خندمی عقل کل گفتنش مبه

 !! زبان درازدخترك
****** 

 !) که گفتن باور نکنی راجب من هرچیآج( 
 ست؟؟ی چه؟؟ منظورش چیعنی. کنمی را مرور ممی مرامی پگریندبار د و چکنمی متعجب

 )ه؟؟یمنظورت چ:( سمینویم
 .زنمیزنگ م. رسدی نمی اما جوابمانمی ممنتظر

 )دیری لطفا بعدا تماس بگباشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م( 
 .ترسمیم
 ! ارسال کند و سپس خاموش باشدیامی پنی چنکدفعهی چه؟ که یعنی
 . منتظر بمانمدیبا

 .شومی میاضی رناتی و دوباره مشغول نوشتن تمرندازمی باال مي اشانه
 . شدمی گوشي گذشته بود که متوجه روشن و خاموش شدن صفحه قهی چند دقدانمینم
 ..  نام مهسادنی دبا

 .شومی شاد نمنباری است که ابیعج
 د؟؟یفهمی از ته دل مفتدی بي قرار است اتفاق بدی وقتدی ادهید

 ..دمی هم فهممن
 زنگ زدن رضا..  و حاالمی مشکوك مرامکی از پآن
  هم بار دومش باشد؟؟نی که ازندی به من زنگ میرضا کِ.  بود که رضا زنگ بزندبیعج

 . داشتنش مجبورم خودم زنگ بزنمي مدت را من کوتاه آمدم و قبول کردم که برانیا
 !! استبی عجیکم.. حاال

 .سالم. الو: دهمی و جواب مکنمیم تماس را برقرار دی تردبا
 !! زهرمار سالميا:  ـ
 فحش داد؟؟ به من؟؟ با من بود؟؟!! کنمی مخی

 و من داد زدم می که تابان وارد اتاق شد دعوا کردزدمیبا رضا حرف م.  بودشی پي هفته نی دارم که همادی بخوب
 !!برو بجهنم

 !!فحش نده.  گفت زشت استرضا
 !!به من گفت زهرمار... حاال



 

@donyayroman 253 

 گهی دنای ا؟؟هان؟ی که باهاشون دوستنی هرزه کي دخترانیا: دهدی هنوز در شوك لحن تند او هستم که ادامه ممن
  ن؟؟یک
  رضا؟؟هیمنظورت چ:  ـ
 !!یزنی منهی که سنگش رو به سمهی مرنیمنظورم هم:  ـ

 ..میمر
 ..  نامشدنی شنبا
 .. و حاال رضادی بگونطوری ا اودیچرا با. فتمی مامکشی پادیب
  چرا؟؟م؟؟یمر:  ـ
 . بودهمی دوستت مرادته؟؟ی.. زدی دختره که بهم زنگ منیا:  ـ

 !!دستمان رو شده است. يوااا
  را داده بود؟؟امی آن پمی است؟؟ چرا مردهیاما چگونه فهم.  استنی موضوع اپس

 منظورت سوداست؟:  ـ
 .آره:  ـ
 مه؟؟ی که مريدیاز کجا فهم. تو:  ـ
 خانم ازم می مرتی دوست جون جوننیهم. ي داري نامردي که چه دوستای بدونخوامیفقط م!! ستیمهم ن:  ـ
 ! باهاش دوست بشمخواستیم

  را؟؟می همان مرگفت؟؟یدوست من را م. کشدی مری تقلبم
 . که سودا بودیهمان وقت. دیگوی قبل ها را مدی شااما
 ؟؟یکِ:  ـ
 یی بالفتهی بمی شمارش تو گوشگهی دباریبگو . ریبهرحال بهش زنگ بزن و حالش رو بگ!!! کنه؟؟؟ی میچه فرق:  ـ

 ؟؟؟يدی ها فهمیگی رو منیسوزان هم.  کنندهی آسمون بحالش گري که مرغاارمیبه سرش م
 !! بودمدهیترس

 . بودمدهی ترسیلــــــی خی عصباني رضانی ااز
 . گفتم و قطع کردمي اباشه

 .ه در آمده بود به لرزمی و پادست
 !دمیترسی فقط مدانمیاز چه را نم. دمیترسیم

 !بازهم خاموش است. رمیگی را ممی مري شماره
 !!!یلعنت
 کنمی مفکر

  ماجراهانی ابه
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 .. وخوردیکه رضا به درد من نم.  با رضا تمام کنمکردی اواخر اصرار منی که امی مربه
 !!!خواستی را از من ممی مري شماره رضا

 .خواستی فاطمه را مياو شماره .. نه
 . و به او بدهمرمی پلنگ را بگيبه من گفته بود شماره .  آمدی از رضا خوشش ممی مراما

 !! کانال عوض کرد و از رضا بد گفتکدفعهی من را بسمت رضا هل داد و خودش
 .خوردی است و به درد من نمی رضا عوضکه

 ..رضا
 ..میمر

 .کنمی می خفگاحساس
 !ز خاموش است هنومیمر

 .رمیگی و آن را مفتمی مادرش مي شماره ادیب
 .رمیگی را ممی و من بالفاصله سراغ مردهدی جواب ممادرش
 .. و فالنستی خانه نمی که مررودی طفره ممادرش

 .. اما مندانمی چه خبر است نمنجایا
 !!!ترسمی میلیخ

 !!کنمی می احساس خفگمن
 !!شومی داغون ممن
 .کندی ممی نثار مری ناموسیفحش.  خاموش استمی مرمیگویم. زنمی رضا زنگ مبه

 .کردی باشد که من را از فحش دادن منع میی که او همان رضاشودی نمباورم
 !! ام متنفرمی که از خودم و سادگمیگوی و مکنمی مهیگر

 . آسان تماس را قطع کردیلی اما خدادی ام مي دلداری رضا کمکاش
 !!!!!دمی شب من چه ها کشتا

 !!ی ، ترس ، نگراناضطراب
 .. بودم که باالخرهدهی به جنون رسمن

 .رسدی ممی از مریامی شب پمی نه و نساعت
 !)مجبور شدم بگم. ی آبجدیببخش( 
 )و؟؟یچ( سمینوی ترس مبا
 !)شرمنده. مجبور شدم بگم رضا دوست پسر توئه( 

 . چخبر استانجی بدانم ادی با او حرف بزنم بادیبا. رمیگی اش را مشماره
 !! که از تو انتظار نداشتممیگوی میشاک
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 !! که مجبور شدهدیگوی و مزندی ، زار مکندی مهیگر
 . کامل بگوست؟؟ی ماجرا چمیگویم
 .. دیگویم

 دوست هستند با میفکر کرده است رضا و مر.  رضا شدهی در گوشمی مري برادرش در مغازه رضا ؛ متوجه شماره که
 .داردی شماره مزاحمش شده و دست از سرش برنمنی شده است و رضا گفته است که اریرضا درگ
 !!زندی و کتکش مرودی به خانه مبرادرش

 !!!شودیچون دختر بود هرزه م..  که فرستاده بودیامکیفقط بخاطر چند پ.. ینیبیم
 !! رضاشیپ. ت که رضا دوست پسر من است و برادرش هم به مغازه رفته اسدی بگوشودی مجبور ممیمر

 !! سر دوست دختر خودت بوده استری ها زي بازنی اي که همه دی است بگورفته
 !!!لرزمیم

 ...اگر..  اگر بفهمدرضا
 .بنددی نقش می صفحه گوشي مهسا رونام
 .ترسمیم
 .. جواب بدهم اماترسمیم

 .دهمی محی را توضزی همه چدهمی محی توضشی براکباری ونی شکباری مرگ
 .چدیپی می در گوشادشی فري صداکنمی که تماس را برقرار منیهم

 من ي مترمی از نيخوری گوه میعنی!! گهی دفتهی بمی شمارت تو گوشگهی دکباریفقط . گهی دکباری.  سوزاننیبب:  ـ
 ی که چیفهمیم.  نرهادتی سال ي که تا سال هاارمی سرت میی بالیچی به پرو پام بپگهی دباریاگه .. یشیرد نم

 گم؟؟یم
 !!الل شده ام.  دهم اماحی توضدیبا!! اورمی از دلش در بخواهمیم.  کنم رضاشی صداخواهمیم. دهمی را قورت مبغضم
 !! استی عصبانیلــــــــــــی من ، خيرضا

 ؟؟؟؟؟؟ی گفتم عوضی چيدیشن:  ـ
 !!!ی من بود ها ، به من گفت عوضبا
 !!! منبه
 ؟؟؟؟يــــــــــــــــــــــدیشن: زندی مداد

 .آره:  ـ
 !!برو بجهنم.. حاالم گمشو. خوبه:  ـ
 .کندی قطع مو

 !! خداحافظ هم نگفتیحت
 !!گفت برو بجهنم..  گمشوگفت
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 !!! منبه
  بود؟؟رضا

 رضا؟؟
 من؟؟؟

 بجهنم؟؟؟
 ا؟؟ی شد خداچه
 د؟؟ی کشنجای کارمان به اچرا
 

  شد؟ی چیراست
  شد؟؟يچجور

  عاشقت شدمينجوریا
  توستری بگم تقصدیشا
 ! کم شه از جرم خودمتا
 
 

  هفدهمفصل
 تابهی دل بی وقتشبا

  که خوابهییای دنواسه
  مني قلب خسته نبض

  و خرابهنامنظم
  افسرده و داغونشدم
  و مبهوت نگاه تومات
  و فردامی عاشقامروز
 ! صداموني تونفرته

 دردهــــــــــــا
  همه غرق گناهعشقا

  و آهنی دل ها پر از نفرتو
 خونمی که منی استی نقصه

  لحظش دادگاههلحظه
  غافلي دل هانی اواسه
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  با نگاههيعشقباز
  دل شده آسونکندن

  به هزارونبندنی مدل
  و فردامی عاشقامروز
 !! صداموني تونفرته

 )دردها – یشهرام شکوه(
 

 .. است کهنی ای اتفاق زندگنیبدتر
 !!!ي شکست بخوري از همه به او اعتماد دارشتری که بی کساز
 !! سوزان اعتماد داشتمهب

 !!ستی نهی بودم که متفاوت است و مثل بقمطمئن
 ! دخترها فرق داردي هی مطمئن بودم که او با بقمن
 . گند زد به تمام افکارماما
 !! کرده بودي بازلمی من فيبرا

 ..  دختر ساده و مظلوم راکی نقش
 ماجرا خبر ندارد و نی که او از اکردی من بود باور مي جايگری که هر کس دزدی پشت تلفن هق مي روز طورآن

 .حاال
 !! کرده استيزی ها را برنامه رنی اي که همه فهممیم

 !! استدهی کشنقشه
  کند؟؟ي کارنی سوزان چنکردمیچرا فکر نم... هه
 .. دخترهاي هیمثل بق..  دختر استکی هم او

  چرا فکر کردم که او فرق دارد؟؟واقعا
 .. هم بزرگ نبوده باشد امایلی اشتباهش خدیشا

 !!!!! است که من از او اصال انتظار نداشتمنی امشکل
 . او باز کرده بودمي رويگریاز خودم که حساب د.. می خودم عصباناز
 !!کندی نمی را  از من مخفيزی سوزان صادق و روراست است و چکردمی خودِ احمقم که فکر ماز
 !!ندازدی را راه بیشی نمانی چنکردمی فکرش راهم نمیحت

 !!!کندی نمرشانی سيزی چچی و هچکسی گر که هلهی شان دختر هستند ،طماع و حهمه
 .رمیگی نسا را مي شماره

 . از او نداشتمي و  از آن موقع خبرگذردی مي هفته اکی قرارمان نی آخراز
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 جانم؟؟: چدیپی می لوندش در گوشيصدا
 ؟؟يای مهمون کرده ميامشب دلم هوا:  ـ
 !!!سالم: دیگوی و مخنددیم
 .. کیعل:  ـ

 .شهیمثل هم.  استیراض. خنددی مبازهم
 . دنبالتامی مگهی ساعت دکی. حاضر شو: میگوی مباخنده

 ..باشه عشقم:  ـ
 !!! عاقامون بگهی هرچگفتیو بعد با خنده م..  چشمگفتی اگر سوزان بود مدیشا

 .کنمی سوزان را از ذهنم دور مفکر
 ! کردن من را خام کندي که توانست با نقش بازي گرلهیآن ح. نم به او فکر کدینبا

 !! طعم تلخش را کرده بودي بود که لب به مشروب نزده بودم اما امشب دلم هوامدتها
 . گرفتملشی را به مهرداد دادم و در اسرع وقت تحوسفارشش

 .کشمی جام از مشروب امشبم را سر منیمقابل نسا نشسته ام و ششم... حاال
 !کندی فرشده اش هم جذبم نمي رنگش و موهای صورتغی است که امشب ، لباس جبیعج
 .. است که منبیعج
 لبانش ي را بر رويگری کس دی و لبخند دوست داشتننمیبی می را عسلاهشی سيچشم ها..  خودی عالم مستدر

 !!کنمیتصور م
 !!نمیبی است که من امشب نسا را سوزان مبیعج
 .لغزانمی مشی موهانی و دستم را برمشیگی آغوش مدر

 !!بذار صاف بمونه.. موهاتو فر نکن: میگوی ام مدهیبا لحن کش.. ندینشی فرش به دلم نميموها
 !ادی خوشت مکردمیفکر م: دیگوی و مردیگیچهره اش را مقابل صورتم م. خنددی ملوند

 !!صاف قشنگه:  ـ
 !! لَخت بودیلی سوزان خي که موهااورمی مادی بو

 .زدی مرونی شالش بری از زشهیهم
 .. که لبان سوزانکنمی و فکر مرمیگی لبانش کام ماز

 !!نشد.  نهدمش؟؟ی بوسیراست
 .. کمرنگینارنج.  بودیاما لبانش نارنج.. دمی را نبوساو

 .دهدی نسا طعم شاهتوت ملبان
 . دوست داشتمشتری پرتغال را بی از بچگمن
 ! بودی طعم لبان سوزان پرتغالدیشا
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 ..رمیگی از لبانش کام مگری ديبار
 .شومی در چشمش مچشم

 ... چشمان آهو بودهی که بنظرم شبییهمان چشم ها. نمیبی رنگش را می عسلچشمان
 ..کنمی اش را لمس مگونه
 .شودی تار مرشیتصو
 !از تو انتظار نداشتم!! ی پستیلیخ: کنمی و زمزمه مگذارمی شانه اش مي را روسرم

 ه؟؟یمنظورت چ:  ـ
 ..می آی مرونی خود بالی نسا انگار که از عالم خي صدابا
 ..ستی که سوزان ناو
  رقصدی که در آغوشم می کسنیا

 !! نشد با من تنها شودی راضچوقتیسوزان ه!!! نساست
 . حرفم بزنمری کنم و زشی که رهاياز روز. دیترسی مسوزان
 !!دیترسی میلی خسوزان

 !!میتا باهم باش.. مانمی مشی شرافتم قسم خوردم که بپاي بپامن
 ..گفتمی ساده دروغ مچه

 !!گفتی او هم مثل من ساده دروغ مو
 .رمیگی دستانم منی و سرم را بنمینشی تخت ميرو.. زنمی را پس منسا
 .چدیپی عطر تلخش در مشامم ميبو

 ...ینیری شيبو.. دادی آرامش مي بوشهیهم..  سوزان تلخ نبودعطر
 !!! تر بودنی سوزان دلنشعطر
 .کنمی حس ممی بازوي دستش را رويگرما

 ..کشدی را کنار مدستانم
  شده؟؟یچته؟؟ چ: پرسدی و مکندی نگاهم ممیمستق

 !!ردی بگيتوانسته است با چند اداو اطوار مرا به باز.. یرستانی دبي دختر بچه کیفقط .. چی شده؟؟ هچه
 !!!حاال باخته ام... دادمی مي که عالم و آدم را بازیمن
 !!!!یرستانی دبي دختر بچه کی هم به آن
  شده رضا؟؟یبگو چ!! شناسمتیمن م: دیگوی و مکندیدستش را قاب صورتم م.. خندمیم
 !!باختم: میگوی و مزنمی بلند قهقهه ميبا صدا.. خندمیم

 !!یرستانی دبي جوجه کی!!!  دختر بچهکیاونم به .. باختم: میگویباخنده م. کندی نگاهم مپرسشگر
 !!شدی جوجه دلخور مگفتمی که هروقت ماورمی مادیب



 

@donyayroman 260 

 !!بغض دارم.. کنمی است که حس مبیو عج.. خندمی مبازهم
 ؟؟يدوستش دار:  ـ
  دوسش دارم؟؟:  ـ
 دوستش دارم؟؟.. پرسمی خودم ماز
 .نه

 .. نداشتمچوقتیه.  دوستش ندارممن
 !! از او انتظار نداشتمفقط
 !! مهم بودی کممی او برافقط
 !!نی همفقط

 . باشدنی همدیشا
 ..ی من فقط کمکه

 ! دوستش دارمی کمفقط
  کرده؟؟؟انتیبهت خ:  ـ
 .خندمیم

 انت؟؟؟ی خسوزان؟؟
 !! تصور بکنمتوانمی نمیحت

 .. هم باشديگری از من با کس دری ممکن است بغری غسوزان
 ..تواندی نمسوزان
  باشد؟؟يگری بعد برود با کس ددیکشی هنوز هم که هنوز است از من خجالت مسوزان

 !!!رممکنی است غرممکنی غنیا
 .کندی بغلم منسا

 !!فراموشش کن. الی خیب: کندی گوشم زمزمه مری آرام زو
 .کنمی مفراموشش

 ...کنمی است که فراموشش ممعلوم
  تا ببخشمشکندی که التماسم ماوست

 .. اما اوتوانمی ممن
 . من را نداردي که طاقت دوراو
 کندی مهی و گردزنی روز بگذرد دوباره زنگ مدو

 . فراموشم کندتواندیاو نم... شناسمی سوزان را ممن
 . با او باشمتوانمیدوباره م.  و منگرددی بازماو
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 .. االن استمهم
 ! استیلبانش هم که صورت..  ودهدی عطر تلخ نسا مشامم را نوازش مکه

 . امشب استنی هممهم
 !! ام داد و برنده شدي سوزان که بازالی خیب
 !! به بودنش عادت کرده امبی من که عجالی خیب
 !!!!الی خیب

****** 
 
همشون دارن فرار !! فتادهی نی اتفاقچیانگار که ه.. کنندی رو مشونیهمه دارن زندگ..  هم رفتیمصطف.. رفت:  ـ
 !!!رهیداره م. ستی نادشیمنو .  منی ولکنندیم

 .گفتی ها را منی و  اکردی هق هق  مفاطماگل
 !!شی فاطما گل و هق هق هاينه برا..  کرده امبغض

 . فاطما گل استنی همهی از اندازه شبشی روزها حالم بنی خودم که ايبرا
 .کندی نگاهم هم نمیحت. زندی زنگ هم نمیحت. کندی اش را می من هم رفته است و زندگيرضا
 . دوست شده استزشی دوباره با دوست پسر عزمیمر
 !!ترسدیم نم از آن اتفاق هنوز هبعد

 . مثل بهروز داردی خوبی بحالش که حامخوش
 ...ینیبیم

 .. و منکنندی خودشان را می دارند زندگهمه
 !!!!شومیدارم ذره ذره نابود م..  جهتی و بخودیب

 سال ي که تا سال هااوردی به سرم میی بالفتدی اش بی گوشي شماره ام روگری دکباری که قول داد اگر ی کسيبرا
 . نرودادمی

  حرف ها را رضا گفته است؟؟نی اشودی مباورت
 ي که تا سال هااوردی به سرم مییفتدبالی اش بی گوشيکه اگر شماره ام رو!!  کرددمی خوب من تهدي رضاهمان
 !! نرودادمیسال 

 !!! گفت برو بجهنم..  زد داد
 ..شکندی مبغضم
 .کندی مسی لجوج گونه ام را خی اشکقطره

  سوزان؟؟یکنی مهی گريدار:  ـ
 .شودی تابان سوهان روحم ميصدا
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 .. اماکنمیدهانم را باز م..  جوابش را بدهمخواهمیم
 ..توانمینم

 .کندی خفه ام مبغض
 .من: میگوی میبسخت

 !!!توانمینم. دی آی اش نمهیبق
 .زنمی مهق

 .کندی و متعجب نگاهم مشودی هم متوجهم ممامان
 .کنمی دستانم پنهان منی را بصورتم
  شد؟؟یچته؟؟ چ: دیگوی متعجب ممامان
 !!!کنهی مهی گرلمی فيبرا: تابان

 !!ستی اون نيبرا. نــــه: زنمی مداد
 ! تا منفجر نشوممی بگوی به کسدیبا..  اماخواهمینم.  کنندي دلسوزخواهمینم. کنندی پرسشگر نگاهم مهردو

 .می بگودیبا
 !!داد زد. سرم.س..میدعوا کرد.. با رضا.. با:  ـ

تا چند .. دیکنیشما که هر روز خدا دعوا م!!  شدهیمنم فکر کردم چ!!  خل و چليدختره : دیگوی و مخنددی ممامان
 ! راحتالتیخ.. دیکنی می آشتگهیروز د

 !گفت برو بجهنم. بهم گفت. سرم داد زد!  بزرگ بودي دعواکی!! هی جدنباریا. نه مامان:  ـ
 !!دهدیابم م عذشی خنده هانیا. خنددی بازهم ممامان

 !!!!!!!نخند مامان:  ـ
 ن؟؟ی دعوا کردیسرچ. خندمیباشه نم:  ـ

 شتری رضا حق دارد و من بدیگویم!!  خودت استری تقصدیگویمامان م. کنمی مفی تعرشی ماجرا را از اول براي همه
 .خودم باعث شدم.  کهسوزمیم

 !!!!! کردم که لعنت بر خودم بادخودم
****** 

 
 . از نو شروع کنمخوامیم.  فراموشش کنم همدمخوامیم
 !! و آدماش نداشتای دننی به ای وابسنگچی که هیهمون.  همون سوزان قبال ها بشمخوامیم
 . ام فکر کنمندهی به آخوامیم

 . با کار کردن زن مخالفهگفتیرضا م.  برم دانشگاهدی نباگفتی مرضا
 . کنمشرفتی تا پ فراموشش کنمدیبا..  بود همدمشرفتمی مانع پاون
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 .. از صفر شروع کنمدیبا
 تونم؟؟ی مبنظرت

 
  فراموشت کنمخوامیم

 کنمی منی تمرستیچند
 شودی متوانمی ممن
 !!کنمی منی تلقآرام

 
****** 

 !!!! شـــــــــــــدموونهید... زده به سرم همدم 
 ..شدمیداشتم خفه م.. مردمیداشتم از غم و غصه م..  همدمیدونیم

 !! نبودچکسی و هیچی کالس حواسم به هي توامروز
 !! باشهنجای حواست به ای قاسمگفتنی همش معلم ها مامروز

 !!!بخاطر من.  کبود شده همدممی چشم مرریز
  کرده همدم؟؟کاری چیدونیم. دمی مغازش را دیاومدن

 . پوستر بزرگ چاپ کردهکی
 .. مغازهي و شمارش رو زده رواسمش
 ..شی دوست داشتنيو بعد همون شماره ..  رضانوشته
 !!! هامي دي که شده پسورد تموم آیهمون

 !!!! همدمشدمی خفه مداشتم
 ...  و داد زدمنگی پارکرفتم

 . مامان را شکوندمي کهنه ي هاگلدون
 .. و االنختمی بهم روی چهمه

 .. شدمسبک
 .. بخندمخوامیم

 !!!دوست دارم بخندم.. ينجوریهم
 !!! که تموم شدن انگارختمی هفته انقدر اشک رنی اي ندارم که توختنی هم واسه ریاشک..  بغض ندارمگهید
 .. بخندمخوامیم
 !! را انقـــــــــــدر خوب درك نکرده بودمیوونگید.. یدونیم
  شده بود؟؟وونهی دي که چطورنوشتم؟؟ی ممی نسي براادتهی
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 !! خودم هم مثل اون شدم همدمحاال
 . برقصنخوانی خوردن و مکسی شدم که اییها آدم مثل

 .. برقصم همدمخوامیم
 ..ی چرا ولدونمینم
 ..برقصم..  بخندمخوامیم

 !!!امروز من زده به سرم... ی که همدمگفتم
 !!! من مستِ مستــــــــــــمامروز

 
****** 

 
  گرفته وقتشه ببارمبغضم

  دارمهی گري هوا هوای بچه
  شدی کاغذام باتو خط خطباز

  حس و حالو دوست ندارمنی اخدا
 دمی دور پنجره قفس کشباز

 دمی عطرتو نفس کشدوباره
  تو دست من پر از سکوتهقلم

 دمی از ترانه دست کشدوباره
 هی حوالنی خاطرات تو همباز

 هی تو خالي جاهی چندسالکی و نهی همحالم
  حالمودونندی تو تموم شهر مجز

 لمو کبوترم که سنگ آدما شکسته بامثل
  از تو دارمقراروی قلب بنیا
  حس انتظارو از تو دارميا

  هنوز دور گردنم هستاسمت
 !! طناب دار رو از تو دارمنی امن
 
 !! هفته و سه روز از اون دعوا گذشتهکی

 !! همدمستمی نخوب
 !!ستی اون نفهممیانگار که تازه دارم م..  همدمیدونیم
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 !!! هضمش کنم همدمتونمینم
 نیا..  تابان بودي هاي مشکلم زبون درازنی بزرگترشی که تا چند ماه پیمن!! ادهی زیلی من خي براي اتفاق هانیا
 !!ارمیکم م. ی همدمارمیمن کم م!!  رو ندارم همدمی بزرگنیمن تحمل مشکل به ا.  بزرگهیلی خیکی

 !! آهنگ گوش دادني خالصه شده تومی زندگي همه
 !! آرومم کنندی آهنگ ها هستن تا کمنی خوب که اچه

 !! درکم کنهکنهی میتابان سع..  دست از شماتت کردن من برداشتهمامان
 ..می مهمون دارامشب
 !! ها رو ندارمی تحمل شلوغگهی همدم من دیدونیم.. کنهی درد مسرم
 !!خوادیدلم سکوت اتاقم را م.  همدمخوادی میی تنهادلم
 !!رمیار در م کری از زکنندی و بعدش همه فکر ممونمی اتاقم ميتو
 .. کارت دارمایب...  ســـــــــوزانزنهی داد مبابا

 !!!  ســــــــــــــوزانزنندی داد مهمشون
 سوزان ی ولکنهی فالن کارها رو منهی همسن ای دختر فالنکنه؟؟ی دختر چرا کار نمنی که اذارندی سرم صفحه مپشت
 !! ظرف بشورهکی ستیبلد ن
 !! همدمالی خیب.. هه
 . بگنخوادی که دلشون می هرچبذار
 !! من خبر ندارندی که از زندگاونا

 .ارمی حرف اونها رو به حساب نگهی فکر دارم که دي دغدغه انقــــــدر
 .. بگنخوانی که میهرچ
 !!خونمی و مذارمی هامو تو گوشم مي و هنذزفرنمیشی منجای هممن

 !!نی همفقط
 
 

  .  قفلکی موزهیرو .. دوتا هدفون:  یعنی ییتنها
 

  . دور از جمع.. ي مجازيایغرق تو دن.  يهروز تکرار:  یعنی ییتنها
 

 .. ی بکني خوای که ميهر کار:  یعنی يتنها
  ي تنهایگیتهش م. يدی که می قولهر
 

   قرارهیهر روز به فکر .  گاری پشت سگاریس: یعنی ییتنها
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  ..  کردنهیصبحا دپ بودن شبا گر..یعنی ییتنها

 
 .  یزنی می که تو مستيحرف ها..  یعنی ییتنها

  ی و راستی ها مستی قول مشتبه
 

 ..  تفاوتی بی و همه چیهمه چ..  یعنی ییتنها
 

 ه؟؟؟ی چگارینظرت راجب س...  همدمیراست
 کنه؟؟؟ی آرومم مبنظرت

 هوم؟؟...  امتحانش کنمخوامیم.. دونمی نممن
 !!!ستی ني بدفکر

 
****** 

 
 . بخرمگاری نگذاشت سمیمر

 .. و منکنمی خودم را نابود می چه کسي براکنم؟؟؟ی داد زد که دارم چه مسرم
  کردم که واقعا ارزشش را دارد؟؟فکر

 ..نه
 .. ندارد و منارزش

 !.شومی ارزش دارم تلف می و بهودهی چرا انقـــــــــــــــدر بدانمینم
 . ها متوجه عوض شدن اخالقم شده اندبچه
 . هستمیزی چکیمن  روزها نی که ادانندی مهمه

 ...ی احساسي پر شده است از شعر هامی و کنار کتاب هاگوشه
 !!!!!!گری ام دوانهید
 !!!ــــــــــــــوانهید
 

 یستی  باور کنم ننخواه
  باورش سختهشهینم
  اولش خوبهشهیهم
  آخرش سختهشهیهم
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****** 

 
 اقتی که لگمیصادقانه م.  پسرمکیمن خودم !!  عشق رو ندارهاقتی لي پسرچیباور کن ه.. داری سپالی خیب( یپرس

 !) که ارزش نداره حروم نکنیخودت رو واسه کس.. عشق رو ندارم
 !!) خودمو گم کردمکنمی روزها حس منیا!! ستیدست خودم ن. ی ولی پرسخوامیمن نم( داریسپ

 !!)ی بتوندیبا.. يای باخودت کنار بی بتوندیبا( یپرس
 .پراندمی که در آسمان زد از جا ميق بلند رعد و بريصدا

 !)بارهی داره باورن منجای ای پرسيوا( سمینویم
قدر .. مینیبی باورن رو نمي رنگ و روی سال تا سال درست و حسابنجایما ا. واقعا؟؟؟ خوش بحالتون باو( یپرس

 !)همون باورن رو هم بدون
 )اطی حرمی مکنمیاالن شال و کاله م. من عـــــاشق بارونم( داریسپ

 !) منم از بارون استفاده کنيبجا. خوشبحالت پس( یپرس
 ) باشه؟؟ي اگهیامر د!! چشم( داریسپ
 )یخوش باش.. نی همگهینه د( 
 )يفعال بابا. نطوریتوم هم( 
 )يبابا( 

 .دومی ماطی و با همان لباس ها بسمت حکنمی نمدای اما کالهم را پپوشمی شرتم را مییسو
 کجا؟؟: پرسدی و نگران مدشوی متوجهم ممامان

 .اطی حرمیم:  ـ
 .. شومی ماطی حوارد

 ..باران
 .شودی دور در خاطرم زنده مي اخاطره
 !!امدی و آخر سر هم نمی حرف عاشقانه از باران زدی که ما کلي روزهمان
 .می باران باهم قدم بزنری زدی باکباری که رضا گفت ي روزهمان
 !! دلش بودمزی که من ، هنــــــــوز عزیی روزهاهمان
 ..خواندمی که میی وقتهاهمان

 . باورن زده نم نمبازم
 . کم کمشمی عاشق مدارم

 !!ی مانده است و نه احساسی االن نه عشقاما
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 !!!!یی تنهافقط
 .کنمی و من کم کم احساس سرما مندینشی صورتم مي باران روقطرات

 . سرماالیخی باما
 .مانمی مرشی قطره زنی تا آخردیایگفته بودم که اگر باران ب..  گفته بودممن
 !!میستی ما نگرید..  چون که من  و اوری دیلـــــــــــــــیاما خ..  بارانيآمد

 .زنمی چمپاته ماطی حي گوشه
 ! که دوستش داشتمدمی شرت سفیی شدن سوفی کثالیخیب

 .ترسمی نمشهیخالف هم و من برزندی بزرگ در آسمان می و برقرعد
 .رمی رعد و برق بزند و من بمنجای بگذار هماصال

 !نمینشی اعتنا آنجا میاما بازهم ب. کنمی لرز مادی زي سرمااز
 .شودی تر مدی و شددتری هرلحظه شدباران

 ! باران نشسته امری زنجای من هنــــــــــــــوز او
 .کنمی می را پلی و آهنگاورمی مرونی ببی را از جلمی موبایگوش

 !! بماندادمی خــــــــــــوب ی شب باراننی ابگذار
 ابونی بارون تو خری کردم بازهم امشب زهوس

 .شهی طبق معمول همزمی اشک برادتیب
  عاشق مثل منکی رو صورت ادی بارون می وقتآخه
 شهی معلوم نمگهی فرق اشک و بارون دیحت

  بهارهي من مثل ابرهاي چشاامشب
  دارههی به حال من که حالم گرنخند
 .. بذارهيری رو تو تاثتونهی ام نمهی گرچرا
 !!بخند که حالم خنده داره.  بخندآره
 بعد از دمیقول م...  و دوست داشتن نوشته بشههی اتفاقات واقعنی اي همه ی شده ولکنواختی روند داستان دونمیم( 

 )دی کنمیراه تا آخر همشمی پس ممنون مدیشی نممونیتموم شدنش پش
 ؟؟یچرا اونجا نشست..  توایب!!! ســــــــــــــــــوزان:  شنومی مامان را ميصدا

 !امی مگهی دکمی: دهمی را پنهان کنم جوابش را ممی صدای گرفتگکنمی می که سعی حالدر
 !! هايخوریسرما م:  ـ
 !راحتم بذار. نه مامان:  ـ
 .یخوددان:  ـ

 .. و منزندی رعد و برق مبازهم
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 .شوندی باران دعا ها مستجاب مری که زکنمی فکر منی ابه
 باریفقط ..  کنم های آشتخوامیاصال نم. اصال.. اینذار بره خدا... ادیبذار ب: میگوی و مکنمی را بسمت آسمان بلند مسرم

 باشه خدا؟؟؟ باشه؟؟!! که فقط بگه خداحافظ!!  نکنهریتحق.. که فحش نده. که..  زنگ بزنهگهید
 
  هاابونی طرفه من رو کشونده تو خکیق  عشنیا

  دور و برم باشهی خلوت کسنی اي توخوامینم
 هی از گرکشمی نه دست مرنی هم مي پلکام رونه
  رو سرم باشهي بارون نه چترادی بند بخوامی منه

****** 
 

 .کندی نمی است که باباهم مخالفتبی و عجکنمی چادر سرنمگری است که دي روزچند
 .. مثل آن قبل ها شوند و منخواهندی مزی است که همه چبیعج
 . مدت را فراموش کنمنی تا اکنمی را ممیسع

 .ستی چادر لعنتنی اری ها تقصنی ايهمه .. یدانی ماصال
 .ی بود و نه احساسییاالن نه رضا..  او نبوداگر
 !!!من هنــــــــوز همان سوزان بودم..  چادر نبودنی ااگر
 .میشوی میچیارد مغازه ساندو همراه سحر وبه
 . سحر سفارش بدهدمانمی و منتظر منمینشی می صندليرو

 .دوزمی مابانی خي را به آنسونگاهم
 . بودستادهی من آنجا ای لعنتعشق
 ..قول داده بودم که محل سگ هم به او ندهم اما..  نگاهش نکنمگری داده بودم که دقول
 !!!گری است ددل

 .. هوای بیلــــــــــیخ...  هوای و بردیگی هوا میب.. شودی هوا تنگ میب
 !!تپدی مزندی است و با دوستش حرف مستادهی آسوده خاطر اابانی خي که آنسویی اويبرا
 !!!گری است ددل

 ...شودی متوجه من مدوستش
 . است که من جرئت گرفتن نگاهم را از او ندارمبیعج

 .. نگاهش کنمي مدت دورنی به عوض تمام اخواهمیم
 . روزها را جبران کنمنی اي های تمــــــام دلتنگخواهمیم

 . تا از امشب بتوانم مرورش کنمکنمی لحظه اش را در خاطرم ثبت ملحظه
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 .سمی ام بنوی حادثه را هم در خط قرمز زندگنی اتا
 .دیگوی در گوشش ميزی و چخنددی مدوستش

 .دهمی و خودم را مشغول نشان مندازمیم نیی من را شناخته است که سرم را پاکنمی محس
 .. عاشقانهي ها و رمان هالمی دارم مثل تمام فدوست

 . و ممتد نگاهم کندمی است مستقدهی که من را دحاال
 .. را جبران کندشی های مثل من دلتنگکه
 .. اواما
 .شودی با من چشم در چشم می اشتباهی و گه گاهکندیبا دوستش بگو بخند م... هه

 !نگاش نکن:  ـ
 .کشدی مرونی سحر من را از عالم خود بيصدا

 !!نشونش نده که برات مهمه.  باشتفاوتیب: دیگویسحر م. کنمی نگاهش مپرسشگر
 .چکدی مرونی چشمم بي لجوج و سرکشم از گوشه اشک
  اون؟؟ اون ارزشش را داره سوزان؟؟ي واسه ؟؟ي شدوونهید:  سحر
 !! ولش کنالی خیب. دونمینم: میگوی و مکنمی را پاك ماشکم
 .کنمی چشم نگاهش مری از زیواشکی اندازم و بازهم ی منیی را پاسرم

 ..ی پوش روز اولاهیهمان مرد س..  همان استاو
 !کردی و از دور نگاهم مستادی ای که می پلنگ صورتهمان

 !!! که سرم داد زد و فحشم دادیهمان کس.  همان استاو
 چرا؟؟

  انقــــــــــــــــــــدر خرد شوم؟؟دی او باي براچرا
 ا؟؟ی خدادی کشنجای کار به اچرا
 ی مانده باشد زندگادشی از من بيزی چنکهی بدون اکندی اش را می راحت زندگالی که با خی آن کسي برادی باچرا

 را بر خودم حرام کنم؟
 .شدی که در مغازه پخش مدهمی می و حواسم را به آهنگرمیگی را از او منگاهم

 
 .   اموونهید

  هنوزم به پات نشستماگه
 ! نبستمی دلیچکسی به هاگه

 . اموونهید
 دمی امنی به ای رفتنکهی ابا
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 ! روز دستاتو حس کنم تو دستمکی
 رهینذار بم.  احساسنیا

 !رهی سراغم که ديای بي روزکی نذار
 

 .. نفس بکشمتوانمی و من بازهم نمدی آی باال مبغضم
 .. کــــــــــاش برودي که اکنمی و فکر مکنمی را بلند مسرم

 ..نمشی کـــــــــاش نبيا
 !!!دمشیدی نمچوقتی کاش هيا

 !ندینشی ما مزی است که درست سرمبی و عجدی آی به مغازه مدوستش
 .میشوی و از مغازه خارج مشودی لحظه سفارشمان حاضر مهمان
 ..  است و منستادهی هنـــــــــــــوز آنجا ارضا
 !! باشمتفاوتی تا نسبت و به او برمیگی را به کار ممی سعتمام

 ..یدانیم
 .ای کار دننی ترسخت

 .   است کهی کردن به کسی محلیب
 !!!ي دوستش دارتی نهایبــــــــــــ

****** 
 .نمینشی و مقابل لپ تاب مکنمی را عوض ممی هالباس
 !!ی رمان خط قرمز زندگبازهم
 .صه شده است خالنی در نوشتن امی روزهاتمام

 ..سمینوی و مکنمی خاطراتم را مرور مبازهم
 سمینوی روز عقد ماز

 !! اشی که شدم همسر شرعي روزهمان
 !!می آقا و خانم شدگری که به قول او دي روزهمان

  من هنوز همسر او هستم؟؟؟ی راستبه
 .شودی بلند می زنگ گوشيصدا

 ..دوزمی می گوشي را به صفحه نگاهم
 .کنمی را نگاه می گوشي افتاده روي شماره ناباور
 !!نمیبی تا مطمئن شوم خودش است و من خواب نمزنمی مپلک

 !!!!!خودش است.. اوست
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 !!الو: دهمی و جواب مزنمی را چنگ میگوش
 .سالم:  ـ

 .سالم.. س:  را پنهان کنممی لرزش صداکنمی میسع
 ؟؟چخبر؟؟یخوب:  ـ
 .خوبم:  ـ
 .ی گذاشتنیچادر را زم که نمیبیم. ی خوب باشدهمیبا:  ـ
 .من..م.. من:  ـ
 ؟؟يکردی نگاه ميچرا اونجور.. الیخیب:  ـ
 ؟؟يور.چط..چ:  ـ

 !! موقع دامنم را گرفته استی لکنت زبان که بنی به العنت
 !!ای دوست مارو از راه بدر کردنیخوب ا:  ـ

 !!شومی منظورش نممتوجه
 !!نگاه هات کارساز بودن.. اونم خوشش اومد ازت: دهدی مادامه

 .زندی بلند قهقهه مو
 فهمم؟؟ی چرا منظورش را نمد؟؟یگوی چه ماو
 . که ازش خوشت اومددونمی مگهی شمارشو بدم بهت؟؟ تعارف نکن ديخوایم:  ـ

  من؟؟ دوستش؟؟؟د؟؟یگویاو چه م.  خشک شده استدهانم
 !!يدیپری مدت بامن هم مکیفتم که نگ.  از بابت من راحت باشهالتمیخ:  ـ

 ..فتدی ممی کم دوهزارکم
 .کندی مخردم
 !!!کندی مرمیتحق
 !!!!یلعنت
 . دراز تر کردمشی را از گلشی پايادیز!!!  سکوت کنمتوانمینم
 . کنمدای پيخودم بخوام خوب بلدم چطور!! ی کندایالزم نکرده تو واسه من دوست پسر پ:  ـ
 ..ادی کارها به تو نمنیا. یتونی جوجه؟؟؟ نمی کندای دوست پسر پيخوایتو م!! تو؟؟؟ عجب: دیگوی و مخنددیم
  کم دارم مگه؟؟ی چهیچرا؟؟ مگه من چمه؟؟ از بق:  ـ
 ؟؟ی کندای دوست پسر پيخوای حاال مفتادیتو جلو من دست و پات به لرزه م. دختر جون:  ـ
 .کنمی متیلی رو هم تهیمخ بق.. همونطور که مخ دوست تورو زدم:  ـ

 .شودی کم از حالت شوخش خارج مکم
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 ولت يدی نمسی سرونندی ببیوقت. ي مخ ده نفر را زدمیری مثال؟؟ اصال گیکه چ: دیگوی و مشودی تر مي جدلحنش
 به تو محل ادی میک.. کنندیا م*ض*ر* که همه جوره آدمو اختهی رابونی خي و بهتر از تو توشتریصدتا ب. کنندیم

 بده؟؟؟
 .تونمی منم می مخ از ما بهترون ها رو بزني که تو بلديهمونجور!!! من کارمو بلدم:  ـ
 ه؟؟یمنظورت ک:  ـ
 !!یکنی دنبالش موس موس مي داری چنی که عیهمون. منظورم فاطمس:  ـ
 !!!!!!!حرف دهنت رو بفهم!!!!! سوزان:  ـ
 گم؟؟یمگه دروغ م:  ـ
 سوزوندن ي براه؟؟ی چیدونیاصال م!!  دوست خودتيچون دست گذاشتم رو.. يسوزی منمی هميتو برا. هه:  ـ

 . و تماشا کننیبش. شمی هات دوست میتوهم که شده با تک تک همکالس
 و تماشا نیشما بش. شمیمنم با صد نفر دوست م..  تو با پنجاه نفر دوست شو؟؟؟ی زرنگيفکر کرد. هه هه هه:  ـ

 !!کن
 و ی خالي خونه ي توبرنی بشه؟ آخرش می که چ؟؟ي خودت را به فروش بذاريخوای با من ميبخاطر لجباز:  ـ
 !!ارنی سرت میی بالکی
  ؟؟؟ي ببریمگه تو تونست:  ـ
 ؟؟یچ:  ـ
.  خونهي ببری همه تجربه و مهارتت منِ بقول خودت جوجه را نتونستنیبا ا.  همه دبدبه و کبکبهنیتو با ا:  ـ

  بتونند؟؟یکنی فکر مهیاونوقت بق
 .. صورت سرخ شده از خشمش را تصور کنم اماتوانمیم

 !! احمقانه ادامه بدهمي بازنی چرا دوست دارم به ادانمینم
 !!!دمینشونت م:  ـ
 .. بکني که دوست داريهرکار:  ـ
 .شمارشو بفرست..  بودشتی که االن پیهمون. کنمی دوست خودت شروع منیاولش را از هم. گهی دنیبب. باشه:  ـ
  جنـــــاب؟؟؟نی نداري اگهی دشینه بابا؟؟؟ فرما:  ـ
 .زود باش بفرست:  ـ
 !!عمرا:  ـ
 .يدی از چشم خودت ديدی دیپس هرچ:  ـ
 !! بکني دوست داريهرکار:  ـ
 کنم؟؟؟ی مکاری چیدونیم:  ـ

 ه؟؟ینظرت چ. کنمی االن عکست رو پخش منی همای.  شماره رو بدهای: دهدیادامه م. کنمی مسکوت
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 ..شکنمیم
 ..شومی مداغون
 .. که نهداغون

 !!!!شومی نابود ممن
 . منت از من گرفتی که به زور و با کلیهمان.  به تن داشتمسی که لباس پلی همان عکسعکسم؟؟؟

 .. همانيآر
  داره ازت عکس داشته باشم؟؟؟یبیچه ع.  که گفت من شوهرتمی همان عکسبا

 شوهرم؟؟؟
 کند؟؟ی مدمی شوهرم است؟؟ و بعد تهدواقعا
 ..ایخدا
  دل بستم؟؟يبه چه جانور. ی به چه کسمن

 !! با خودتهمیتصم:  ـ
 !!!!ی پستیلیخ: میگوی انزجار مبا
 .شماره رو بده:  ـ
 .کندی مادداشتی و او میگویم

 . دوستمو بدم؟؟ اسمش بهرادهيشماره . یراست: دیگوی می از خداحافظقبل
 .خوامینم:  ـ
 ! از تو خوشش اومدیول. دادی محل نمي ها اون حاال حاال ها به هر دختربهیعج..  اون ازت خوشش اومدهیول:  ـ

 !!بهش بگو اون دختر توبه کرده: میگوی و مزنمی مپوزخند
 !!شکنهیخوب توبه اش را م:  ـ
 . توبه کردهنمیواس هم!!  خوردنی بدجور زمی پست فطرت دل بست ولی عوضکی به باریبگو :  ـ
 .شی از اولنمی اای ب؟یگشتیمگه دنبال دوست پسر نم.  هازنهی آدمو مي در خونه باریشانس . گهیلج نکن د:  ـ

 .. مردنی که اکنمیمن باور نم... کنمی نمباور
 !! مرد من باشدهمان

 .کندی مشنهادی که دوستش را به من پی کسنی اکنمی نمباور
 !! بوددهی ام را بوسیشانی من باشد که پی شوهر شرعهمان

 . مردنی که اکنمی نمباور
 !! خوب من باشدي رضاهمان

 !!جنگدی ناعادالنه با من منطوری اکه
 .زندی و مزندیحاال که او م. جنگدی که او محاال
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 ..زنمیم. نمیشی نمکاری من هم بپس
 .ي خواستگارادیبهش بگو اگه واقعا ازم خوشش اومده ب. باشه قبول:  ـ
 ؟؟؟یچــــــــــــ:  ـ
 .دمیاونوقته که جوابش رو م.. می خواستگارادیبهش بگو ب:  ـ
 ؟؟ی ازدواج کنيخوای میعنی:  ـ
 !!! خوب باشه چرا که نهتشیاگه موقع. آره:  ـ
 واسه بدنت ضرر نکنه جوجه؟؟؟... اونوقت:  ـ

 !!!حواسم هست..  راحتالتیخ: میگوی و با تنفر مشومیکبود م.. شومیسرخ م.. فهممی را ممنظورش
  پابند تو بشه؟؟دیچرا با.. کنمی مدایواسه دوستم صدتا بهتر از تو رو پ: دیگوی و مخنددیم
 !! و فقط از من خوشش اومدهدهی محل نمگهی ديفعال که به اون دخترا:  ـ
 !! خودش استفاده کردمهی حرف خودش برعلاز

 ..کنمی حس منجای را از همتشیعصبان
 !!فعال.  دارميمن مشتر:  ـ
 !یبدون خداحافظ.. کندی قطع مو

 !! اش را بهانه کردیالی خيبازهم کم آورد و مشتر. هه
 !!!!!ينطوری اما نه ادیای از تو خواستم بشبی دایخدا
 !!!!خواهمی مرد را نمنی امن
  مرد من کجاست؟؟ پس مرد خوب من کجاست؟؟؟پس

 دلم ی خواست؟ی را رو کنتی واقعی خواستای وجود نداشت؟؟؟ خداخواستمی که من میی رضایعنی بود؟؟؟ لمی فیعنی
  آمدنش خدا خدا نکنم؟ي براگریبشکند و د

. 

. 

. 
 !!)مجبور شدم شمارتو بدم.  دیببخش: ( کنمی و ارسال مسمینوی میامی سحر پيبرا
 ) شمارمو؟؟ي دادی به که؟؟یمنظورت چ( 
 .میگوی نميزیچ
 ! گفتنش را ندارمي است که رونی اتی واقعیعنی

 .زنمی بزرگ مي و گازدارمی دردسر انداخته بود را برمنی که من را در ايزیفرت انگ نچیساندو
 ..رودی نمنیی پامی چرا از گلودانمینم

 ..شومی مخفه
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  نفس بکشمتوانمی نممن
 !!ای خدارمیمی دارم ممن

  ها را تحمل کنم؟؟ی سختنی ادی بای به کتا
 ا؟؟؟ی امتحان پس بدهم؟؟ چقدر خدادی باگری دچقدر

 چقـــــــــــدر؟؟؟
 .بندمی و چشمانم را مکشمی تخت دراز ميرو

 رضا به سحر زنگ زده است. شودی دارم آرام باشم اما نمدوست
 !!! را بزندمی های داده است که مخ تک تک همکالسقول
 !!! قول داده استرضا
  سر قولش نماندچوقتی او که هاما
 . پا بگذاردری قولش را هم زنی ادیشا
 !!!!دیشا
 .پرمی و مثل فنر از جا مکنمی سرم حس مری را زی گوشي برهیو
 .. از رضاامی پکی

 !)ارزشش رو نداشت. دوستتو تست کردم( 
 !!!شومی من بــــازهم خفه مو

 !! که راه تنفسم را بسته است را آزاد کنمینی بغض سنگنی تا اکنمی هم نمهی گریحت.  چرادانمینم
 !! شده امينطوری چرا ادانمینم

 .دوزمی سرم مي باالدی و دوباره نگاهم را به سقف سفکنمی را رها میگوش
 ..خواهدی خواب مدلم
 !!! خواب آرامیکم
 . و همه کس رها شومزی از همه چکه

 بندمی را مچشمانم
 .شودی ام بلند می گوشی لعنتي برهی وبازهم
 امی پبازهم

  نکرد؟؟؟رمی تحقی کافي به اندازه دارد؟؟ی دست از سرم برنمچرا
  نبود؟؟یکاف

 !!)ي دوستات گل تري خودت از همه یول(  کنمی را باز مامشیپ
 .ندینشی لبانم مي بزرگ رويپوزخند

 شود؟؟ی در دلم قند آب نمچرا
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 شوم؟؟ی خوشحال نمفشی از تعرچرا
وستان کرده  هندادی لشی هم فدی شاای..  دوباره مخ من را بزندخواهدی گرم نشد که مشی برای شد؟؟ از سحر آبچه

 !!!است
  برو به دركسمی بنوخواهمیم

 !ترسمی است که منی اتیواقع.. یدانی ماما
 !!!ترسمی آبرو شدنم می من از بکندی کرد عکسم را پخش مدی که من را تهدییاو.  اواز

 !!خواهمی را نمنیمن ا..ای خداخواهمی نممن
 .گذارمشی بالش مری را خاموش کرده و زیگوش

 ... تا بخوابم امابندمی را ممی چشم هابازهم
 ..شودینم
 .. بخوابمتوانمینم
 ..یدانیم

 . تلخ مقابلم رو برو شدمقی شده ام و تازه با حقاداری ام بی تازه از خواب خرگوشمن
 .. شدم و حاالداری خود بییای تازه از خواب رومن
 .توانمینم
 ..شودینم
 !!! بخوابمتوانمینم
 

****** 
 ؟؟یخوب. سالم معصومه:  ـ
 ؟؟یتوخوب..  خوبمی مرسزیسالم عز:  ـ

 .آره خوبم: میگوی و مزنمی ميپوزخند
 چخبرا؟؟ داش رضا چطوره؟؟:  ـ

 .میبا رضا تموم کرد.. با.  بهت زنگ زدمنی هميراستش برا: میگوی و مزنمی پوزخند مبازهم
 .کندی مسکوت

 . راجب رضا ازش بپرسمخوامیم.  تو حرف بزنمي با رضاخوامیم: میگویم
 .خودتو عذاب نده!  باور کندیکنی میبازهم آشت.  سوزانالیخیب:  ـ
 باهاش دیبا.  رضا رو بدهياالن فقط شماره . کنمی مفیبعدا برات تعر.. هی جدیلی خهی قضنباریا. نه معصومه:  ـ

نه خانوادش . دونمی ازش نمیچی هیول.من احمق چهار پنج ماهه که با رضا دوستم. شمی موونهیحرف بزنم وگرنه د
 کی دل بستم؟؟ از هرکس هی و چجور آدمهی کدونمی که اصال نمیمن واقعا چرا به اون. نه خودش را. شناسمیرو م
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 پدر و مادرش طالق گرفتن و خودشم گهی میکی.  دوست دخترش بودهی فالنگهی میکی. شنومی راجبش ميزیچ
 خسته شدم گهیبخدا د.  بدهگهی میکی..  رضا خوبهگهی میکی..  پدر و مادر ندارهگهی میکی!! ستی نیآدم درست
 دیشا!! هی بفهمم چجور آدمخوامیم.  رو بدونمتی واقعخوامیم.  خسته شدمگهی ددمیدرموردش حرف شن.. معصومه

 بدونم که خوامیواقعا م.  بدونمخوامی میول. کنمی مقی دنبالش تحقمی تموم کردنکهیبنظرت احمقانه باشه که بعد از ا
  بود؟یاون ک

 .فرستمیشمارشو برات م.. یگی می چفهممی مزمیباشه عز:  ـ
 . دارمی معصومه را در گوشي رضايشماره . قهی دقکی از پس

 .کنمی ارسال مشی و براسمینوی بلند میامکیپ
 برام ي اگهی راه ددیباور کن.  که مزاحمتون شدمدیببخش. دیشناسیسوزانم دوست معصومه حتما منو م. سالم( 

 رو راجبش زی همه چخوامید؟؟می راجبش بهم بگشهیم. دشیشناسی و خوب مدیشما با رضا دوست هست. نمونده بود
 ) راـــــزیهمه چ. بدونم
 که ازش نهیتنها سفارشم برات ا.  راجش بهت بگميزی چتونمیمتاسفم من نم. سالم( دهدی جواب مي اقهی از دقپس

 )یر باهاش تموم کنبه نفعته که هرچه زودت. دور بمون
  چرا رضا بد است؟؟د؟؟ی بگويزی چنی چندیچرا؟؟ چرا با. شومی مکالفه

 )ه؟؟ی ازش دور بمونم؟؟ مگه اون چجور آدمدیبهم بگو چرا؟؟ چرا با( 
 !!)ستی نی بگم که آدم خوبتونمیفقط م( 
 )ه؟؟یمگه چطور آدم( 
 کی يخوایاگه م.  و آبروت نرهی سالم بمونيخوایاگه م.  دردسر بشه واسمخوامیمن نم.  سوزان خانمنی ندریگ( 

 ) بگمتونمی رو منیفقط هم.  از اون دور بمونی خوب داشته باشیزندگ
 ) ه؟؟یشما رو بخدا قسم بهم بگو چجور آدم. تورو خدا آقا رضا( 
 .) فردا با اوننیامروز با ا.  دستش دارهری رو زيادی زيدخترها.. یستیفقط تو ن( 

 .کشدی مری تسرم
 .ندینشی صورتم مي بر روی محکمیلی مثل ستیواقع
 . کهستمی من نفقط

  هم دارد؟؟گری از من چند نفس دری به غیعنی
 !!دانستمیمن خــــــوب م!!  هم هستگری از من چند نفر دری که غدانستمیخوب م. گری ددانستمی ممن
 )نه؟؟یفقط هم: ( کنمی و با دستان لرزانم شروع به نوشتن مدهمی دهانم را قورت مآب
 ) ست؟؟ی نی تموم کردن رابطه تون کافي برالی دلنیا( 
 !) عوضش کنمخواستمی میول.. دونستمیمن م. چرا هست( 
 ) زنگ بزنم؟؟تونمیم( 
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 ) بصبر تک زدم بزنگنی مکی( 
 .پوشمی را ممی و پالتو گردمی اتاقم بازمبه

 .کنمی را هم سر مکالهم
 ؟؟يریکجا م: دیگوی متعجب ممامان

 .اطی حرمیم.. حوصلم سررفته:  ـ
 دهی حرف زدنم کل خانه را برداشته بود محال بود که نشنيخوب صدا.  خبر داردی از موضوع ظهر هم کممامان
 !!باشد

 .ندازدی به تنم مي لرزرونی سرد بي ، هواگذارمی ماطی در حپا
 .مانمی و منتظر تماسش مندازمی معصومه مي  رضاي به شماره یسکالیم

 .لرزدی در دستم می نگذشته گوشي اقهیدق
 .الو: دهمی مجواب

 .سالم:  ـ
 .سالم:  ـ
 .  بهت بگمزوی همه چترسمی متشی واقعیول. فتهی برات بی اتفاقخوامیمن واقعا نم. من..  سوزاننیبب:  ـ
 ؟؟یکنی هست که ازم پنهونش مي اگهی دزیآخه چرا؟؟ چه چ:  ـ
 .ستی نیکنی که تو فکر می رضا اصال اوننیبب. ي هست که تو ازشون خبر نداريادی زيزایچ:  ـ

 ..کندی مسکوت
 خب؟؟: میگویم
اگه . ي از من ببری و اسمی بگم و تو هم به خود رضا بگترسمی میول.  کنهدای رابطه تون ادامه پخوامیمن نم:  ـ

 يهم آبرو. ی بکنیتونی فکرشم نمیگ که حتانقــــدر بزر..  بزرگي دعواکی. شهی مالیبفهمه که من گفتم واو
  رضای هم من و حترهیخودت م

 و فتدی راه بی بزرگي دعواشودی است که باعث ميزی چه چست؟؟یمگر موضوع چ. ردیگی تمام وجودم را فرامترس
  من برود؟؟يآبرو

 ه؟؟یمگه موضوع چ..م: میگوی نلرزد مکنمی می که سعیی صدابا
 . به گوش رضا نرسهیطی شراچی تحت هزنمی که میی حرفانیقول بده که ا. اول قول بده:  ـ
 که بهش میزنی باهم حرف نمگهید.. میاصال منو اون تموم کرد. گمی نميزیبه قرآن قسم بهش چ. دمیقول م:  ـ

 ..هی بدونم کخوامیفقط م. بگم
 ن؟؟؟یتموم کرد:  ـ
 .آره:  ـ
  داره؟یتی چه اهمنی که تموم کردی وقت؟؟یپرسی راجبش از من ميپس چرا دار:  ـ
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 !!لطفا..لطفا بگو. یدونی نمیچیتو ه:  ـ
 .ي به سوالم جواب بددی اول تو بای ولگمیم:  ـ
 .باشه بپرس:  ـ
 د؟؟ی باهم داشتيکتری نزدي رابطه یعنی. یعنی ن؟؟یشما باهم بود.  بگميچطور.. تو بارضا.. تو:  ـ
 !!! شومیکبود م..  شرم سرخ که نهاز
 . جواب بدهم تا آن موضوع مهم راجع به رضا را بفهممدیبا.  جواب بدهمدی بااما

 !! نبودکینه نزد.  منو رضاي رابطه
 .نه:  ـ
  ؟؟یمطمئن:  ـ
  گفته؟؟يزیاون چ.  نکردميمن کار..م. آره بخدا:  ـ
 .  که برات برنامه داشتدمیخودم شن ی ناراحتت کنم ولای بترسونمت و خوامی نمنیبب:   ـ
 ه؟؟ی منظورت چ؟؟ی چیعنی:  ـ
 . بگمدی باي چطوردونمیواقعا نم.  داشتي بديبرات نقشه ها. ستی نیگفتم که اون آدم خوب. رضا:  ـ
 . را بگوتیلطفا طفره نرو و واقع:  ـ
قرار . سادمی گوش وادمیاسم تورو که شن. زدنی با دوستش داشتن حرف مدمی برم مغازه که دخواستمی مباری نیبب:  ـ

 .ی مجبورت کنه باهاش باشخواستیم.. یبود ببرتت خونه خال
 !شکنمیانگار که م...  و مندهندی توان خود را از دست ممیپاها. کندی مخی تنم تمام

 . کنمی او را در ذهن خود حالجي حرف هاکنمی می و سعنمینشی ماطی حي گوشه
 ؟؟؟ی رضا؟؟؟ خانه خالمن؟؟

.  دوستم خواهد داشتشتری بمیگفته بود اگر باهم باش.. میشوی وابسته تر ممیگفته بود که اگر باهم باش.  گفته بوداو
 .کندی نممیمن از ترسم گفتم و او قسم خورد که رها

 !!!کندی من قبول کنم او خانه راهم جور مستی کافگفت
 !! دار استخنده

 .کنندی گونه ام را تر ممیاشک ها..  امی عصبي خنده هانیو ب. خندمیم
 !! من نقشه ها داشتهيبرا
 . بامن باشدخواستهیم

 ؟؟؟ییاونجا. الــــو: زندی رضا افکارم را بهم ميصدا
 ؟؟يدی شنی چگهید.  بگوشویبق.. بگو. نجامیا:  ـ
اسم اون هم . ارهیدوستشم قرار بود دوستدخترش رو ب.. ختنیبا دوستش برنامه ر.. خودشم گفتم که تنها نبود:  ـ

 . بودنینازن
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 نینازن
  که رفته است؟؟؟کنمی و به او فکر مکنمی لب تکرار مری بار اسمش را زنیچند

  رفته است؟؟ی خانه خالبه
 .. رضا با دوستشو

 !!! فکرش هم منزجر کننده استیحت
 !! سوزان؟؟یتو خوب:  ـ
 ..خوبم:  ـ

  نهاما
 !!ستمی نخوب
 توانم؟؟ی مگر مشود؟؟یم خوب باشم؟؟ مگر توانمی ممگر

 . خطرناکهیلی اون خنیبب.  ازش دورباشگمی منمی هميواسه :  ـ
 ..زنمی مهق
  سوزان؟؟یکنی مهیگر: دیگوی متعجب مرضا
 !!! شده استیمیچه زود صم. کندی راحت اسمم را صدا مچه

 .. سوزانگفتیاو بود که م. کردی رضا بود که اسم من را صدا مفقط
 !! جانممی بگوشهی از من انتظار داشت که همو
 .باور کن اون ارزشش رو نداره:  ـ
 .زنمی من فقط هق مو

 !! که او ارزشش را ندارددانندی عالم و آدم مي همه
 .. مناما

 و دی که رضا خندی همان وقت؟؟ي دارادیب..  کردمهی گرشی و پشت تلفن برامی که با رضا دعوا کردی آن وقتمثل
  تورو ول کنم؟؟تونمی مگه من م؟؟ي شدونهوید: گفت

 !!خوب هم توانست ولم کند. توانست
 !رضاست.. او..  خوب بلد استاو

 !!!!!!!!!!!با دوستش. خودش هم تنها نه.. کشدی نقشه می خالي بردن من به خانه ي که برای کسهمان
 .. شلوار تنگ نپوش تا نگاهت نکنند و بعددیگویم! جامعه پر از گرگ شده است..  چادر سر کندیگوی من مبه
 !!!!بــــــــــــــا دوستش!!!  با دوستش با من باشدخواهدیم
 . نکنمونیلطفا منو از گفته هام پش!!! آروم باش سوزان:  ـ

 ؟؟یدونی می چگهید. گهید. باشه: میگوی و مکنمی را پاك ممی هااشک
 . ناراحتت کنمخوامینم.  بگمخوامینم:  ـ
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 اونا مردن؟؟. مامان باباش. از خانوادش بگو.. از .  بگوزویهمه چ..  نکنتمی اذکنمیخواهش م:  ـ
 .نمردن. نه:  ـ
 طالق گرفتن؟؟:  ـ
 .دونمی نميادی ززیاز پدر و مادرش چ. دونمی نمتشی واقعیعنی. نه:  ـ
 .اوهوم:  ـ

 !!ی طوالنیسکوت. شودی مسکوت
 . استابانی که در خدهدی نشان مدی آی که از پشت خط میی هانی ماشيصدا

 ....اگه. یکنی اشتباه مدیشا. دی شا؟؟یتو مطمئن: میگوی و مدهمی را قورت مبغضم
 .خنددیم
 یکنی که تو فکر می اون کسی باور کنيخوای چرا نم؟؟ي اون رو خوب جلوه بديخوای چرا م؟؟؟یکنیچرا باور نم:  ـ
 ست؟؟ین
 .یدونینم. یفهمیتو که نم.. تونمیمن نم. من:  ـ
 . تون بودهنی بای چدونمیخوبم م. دونمیم:  ـ
 معصومه گفته؟؟:  ـ
 .خودِ رضا گفت. نه:  ـ

 .شوندی گرد ممی هاچشم
 !! برودمی آبروخواستیرضا نم.  دوستانش حرف بزندشی دوست نداشت راجع به من پرضا
  آن هم دروغ بود؟؟پس

  گفته؟؟ی گفته؟؟از من چیچ:  ـ
 وقته که یلیمن تورو خ..  بگم آخهيچطور.. چون.چون.  باور نکردمی که معصومه گفت تو با رضا دوستیوقت:  ـ
 . سوزانشناسمیم
 ه؟یمنظورت چ:  ـ
واسه . گفتی نميزی راجب تو چچوقتیاز اون طرف هم رضا ه. یستی دوست نی تو با کسدونستمیمن م. الیخیب:  ـ

 باری. ی با رضا خط قرمز دوستیگی دروغ مي داردی و تو شاستی وسط درست ننی ايزی چکی دمی فهمنمیهم
 رفتم تو هیگفتم چند وقت.  فالنو هی شکلنیاسمشم سوزان و ا.  دختر هست تو فجر پنجکیگفتم . اسمت رو آوردم

 و گفت دیبعدش خند..  حالتش عوض شددی اسمت رو شننکهیرضا هم.. کنمیاما تالشمو م. دهی محل نمینخش ول
 !! بهترهی نشکشینزد.  کرده باهاممیهرکار.  منهي غهیاون ص. ای نداشته باشير کاربا اون دخت

  من چه کرده است؟؟؟ياو با من چه کرده؟؟؟ او با آبرو. ندینشی برتنم مي ارعشه
 یغشی باخنده گفت صيجوری.  سوال بردری تورو زتیکال شخص.  بشه هایرتی که مثال غيخودشم نه اونطور:  ـ

 ..که
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 .شودی ام بلند مهی گري صدابازهم
  آره؟؟؟؟؟يتو باهاش بود.  رو بگوتیواقع... سوزان: دیگوی مرضا
 زنمی هق مفقط
 م؟ی که از من و احساسم خبر ندارد چه بگوي ابهی غرنی من به ام؟؟ی بگوچه
 می چه بگودکوبانی سرم مي بر روی ها را مثل پتکتی و واقعشناسدی بهتر از من رضا را میلی که خي ابهی غرنیهم

 خدا؟؟
 که بهت تجاوز کرده و تو میکنیثابت م. کنمیمن کمکت م. ی کنتی شکایتونی کرده مي باور کن اگه کارنیبب:  ـ
 !!ي نبودلیما
  بافد؟؟ی میی خودش چه داستان هاي براد؟؟یگوی چه ماو

 ي آبروخوادیاون م. گهی سگ دروغ منیداره ع!!! بخدا من باهاش نبودم.. نبودم.  نبودمیمن با اون عوض: زنمی مداد
 !!!من با اون رابطه ندارم.  نکردميخدا شاهده من کار. منو ببره

 ...آروم باش دختر خوب!! آروم باش.  خوبیلیخ:  ـ
 که او و یمن..  استدهی ام را هم بوسیشانیاو دستم را گرفته است و پ..  کهی منم؟؟؟ی خوب؟؟؟ من دختر خوبدختر

 که قصد تجاوز به من را دارد یی را شکستم و بخاطر رضاي که دل مهدیمن... ه من تجاوز کننددوستش قرار بود ب
 !!ستمی نه نم؟؟؟یمن دختر خوب.. ولش کردم

 !ستمی بابا ني وقت است که دختر نمونه یلی خمن
 پاك مامان بزرگ که هر سال ماه محرم از من ينوه .. ستمی ناز مامان بزرگ ني وقت است که نوه یلیخ
 !شودی مستجاب ممی دعا کنم چون من پاکم و دعاهاخواستیم

 !!!ستمیمن پاك ن. ستمیمن دختر خوب ن. نه
  م؟؟؟ی بعدا حرف بزنشهیم:  ـ
 !!نهیدر واقع موضوع مهم هم.. ی بدوندی هست که اونم بايزی چکی: دیگوی معصومه ميرضا. میگوی را من منیا

 . به گوشش برسهدی نباگمی که منهیهم
بگذار تمام . کباری ونی شکباریمرگ ..  خوبم؟؟ باشدي خداستی نی امروز کافيهنوز مانده است؟؟؟ برا.  خدايوا

 . فردا نماندي برايزی چی رو شوند ، بگذار امروز درد بکشم ولمی ها امروز براتیواقع
 .بگو: میگوی مدمی شنی که خودم به سختی جانی بي صدابا
 .رضا زن داره.. راستش رضا:  ـ
 را زخم نکرد بلکه درست در میدست و پا... نباری که ايری تنی هم از آخرنیا..  امشبي ضربه نی هم از آخرنیا

 !!!قلبم نشست و تمام وجودم را سوزاند
 ..یدانیم

 من
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  که بودمیمن
  سوزانمنِ

  امشب
 ..نجایا

 .. خانه ماناطی حدر
 !!!مردم

 !!ستی نشی بيالشه ا...  مني مانده ی به خاك سپرده شدم و با قشهی همي برانجای هممن
 !! کنباور

 ..دی آی بند ممی هااشک
 ... کنمیسکوت م.. زنمی هق نمگرید
 .خندمی بلند ميبا صدا!! بلـــــــــــــند!!! خندمی مو

 ..خندمی و مخندمی و من مکندی معصومه نگران نامم را صدا ميرضا
 ..خندمی و من بازهم مشودینوز در ذهنم تکرار م هشیصدا

 
  استنی زمنجایا

  خواب استتی به وقت انسانساعت
 ! استی عجب موجود سخت جاندل

 شودی بار تنگ مهزار
 رد؛یمیم;سوزدیم;شکندیم
  تپدی باز هم مو
  استنی زمنجایا

  استبی عجشی آدم هارسم
 ،يشوی که گم منجایا

  آنکه دنبالت بگردند؛ي جابه
 کنندی مفراموشت

  استنی زمنجایا
  گرد استنیزم
 ي که مرا دور زدییتو

 دی رسی به خودم خواهفردا
 .وآن روز است که 
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  استیدنی و روزت دحال
 
 
 

  هجدهمفصل
 

  دوستم دارهگفتی مبهم
 خوادی منو مگفتی مبهم
  که پاش بشهگفتی مبهم

 ادی ته حادثه متا
 .ستدی ای مکجایو باالخره . خوردیچرخ م. خوردیقل م.. زنمی منی زمي به سنگ روگری دي اضربه
 .رومی کنان بسمت سنگ مزمزمه

  من هواشمگفتشیم
  قصه هاشمتموم

  آبروشمگفتشیم
  رو به روشمشهیهم

 !!!گفته بود شلوار تنگ نپوشم.. کنمی و فکر مزنمی به سنگ مگری دي اضربه
..  به حرفت گوش نکردميدید!! دمی شلوار تنگ پوشيدی دمیگوی و مثل برنده ها مزنمی به شلوار تنگم ميپوزخند

 !!ستمی نيخوای که تو می اونيدید
  دورهی از خاکگفتیم
  سنگ صبورهگفتیم
 شمی تنها نمگفتیم
 شمی پمونهی مگفتیم

 !! همهالیخیمن دوست دارم پس ب..  من هستمگفتیم...  شومای دني همه الیخی بود بقرار
 من چادر سرکنم؟؟ مگر از من نخواست خواستیمگر او نبود که م!! ی نفسمگفتی او نبود؟؟؟ مگر اونبود که ممگر

   او باشم؟؟يکه فقط برا
  زن دارد؟؟؟ندیگوی بد است؟؟ چرا مندیگوی چرا؟؟؟ چرا مپس

 چرا؟؟
 نشوند زن داشته دهی دمی تا موهاکردی که چادرم را درست مییهمان رضا..  خوب منيکه رضا.  ممکن استمگر

 باشد؟؟
  شود؟؟یرتی من غي ممکن است زن داشته باشد و بعد برامگر
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 نهی و بامن عجشمی گفت زندگبهم
 نهی سرزماستی من واسش دني چشماگفتیم
  نباشمارهی طاقت نمگفتیم
   جداشماشی از دنرهیمی تو فکرش هم مگفتیم
 !اون دروغ گفت.  اون بهم گفتنارویا

 
 گفت ي در دست دارشهی چه همي برادمی پرسی که وقتي نقره اش را؟؟ همان حلقه ايلقه  حي دارادی باما

 !!خواهرش داده است تا در دانشگاه مزاحمش نشوند
 !! حلقه داشتاو
 !! زن داشتاو
 . استششی برادرش پگفتی حرف بزند چون متوانستی شب ها نماو
 !! حرف بزندتوانستی و نمدادی شب ها فقط اس ماو
 . چون شب هادیشا

 !!! شب ها را کنار همسرش بودچون
 !!  نفسمری شب بخدادی و به من اس مدیخوابی همسرش مکنار

 . چندروزه دچارش شده امنی که ای عصبياز همان خنده ها... خندمیم
 .ندازدی بر تنم مي هوا لرزه ايسرما

 .نمینشی مدرسه مي رنگ و رو رفته مکتی ني و روچمیپی را محکم تر به دور خود مکاپشنم
 !!شودی روحم مي خندان بچه ها سوهان روي چهره

 .خندندی مياز ته دل و با شاد. خندندیم
 !! بزرگ دنبا خبر داشته باشندي از درد هانکهی ابدون
  چه؟؟؟یعنی بفهمند درد نکهی ابدون

 ..نی ایعنی درد
 . من پنج ماه تمامکه
 . شروع شد و حاال آبان استرماهی از تگر؟؟ی دشودی ماه مپنج
 . و حاالی با او خاطره داشته باشیو کل.. ی کنهیگر.. يبخند.. ی باشی مــــــــــاه تمام با کسپنج

 !!! که زن داشتیبفهم
 ! همان اول زن داشتاز
 .. را دروغ گفتزی همان اول همه چاز
 !!!!زنش داده بود..  حلقه اش را خواهرش نداده بودو
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 .نی ایعنی درد
 ..ي که تمام وجودت را به نامش زدی کسکه
 !! تعرض به تنت را بکشندي همراه دوستش نقشه به

 !!!نی ایعنی درد
 ...فقط شانزده سال دارم اما..  منکه

 !!! شده امری هفتـــــــــاد سال پي به اندازه کنمی محس
 !! دخترگردمی ساعته دارم دنبالت مکی سوزان؟؟ یینجایا:  ـ

 .دوزمی ممی و به مررمیگی می خاکنی را از زمنگاهم
 . نگذاشتهمی لحظه هم تنهاکی چند روز را نی که ایمیمر
 . را داردمی که همه جوره هوایمیمر

  دختر؟؟ همه جارو برف گرفته هاستیسردت ن: دیگوی و مردیگیدستم را در دست م. ندینشی مکنارم
 !!!زمیه ام عز زدخی که من از درون کنمی و فکر مزنمی مپوزخند
 .فشاردی را مدستم

 ..دیگوی نميزی و چکندی مسکوت
 !!! هستمی خوب که مرچه

 اد؟؟یکه پلنگ ما زن و بچه دار از آب درب...  بشه؟؟؟ کهينجوری که ايکردی فکرشو مم؟؟ی مريکردیفکرشو م:  ـ
 !!!یپلنگ صورت. خندمیم
 .ي آي آيآ

 !!!!ی به تو پلنگ صورتلعنت
 .کندی مهی گرمیمر
  چرا؟؟؟یدانیم.. کشدی هم عذاب ماو

 . او بود که پلنگ را نشانم دادچون
 ..پهیچه خوشت.  چه خوشگلهنی گفت بب؟؟؟ي دارادیب
  و به من بده؟؟ری هست گفت شماره اش را بگادتی

 !!! توستریهر چه که به سرم آمده تقص. رتوستی و گفتم تقصدمی اش کوبنهیبر س.  داد زدمسرش
 !!! بد شده امیلی روزها خنی امن
 ! از خودمری غدانمی روزها عالم و آدم را مقصر منی امن
 به نی بردن من و نازني رضاست که با دوستش براریتقص..  رضاست که زن دارد و با من هم دوست استریتقص

 .کشدی نقشه میخانه خال
 !! است که من را بسمت او هل دادمی مرریتقص
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 ! کردداری ام بیها را گفت و من را از خواب خرگوش تی معصومه است که واقعي رضاریتقص
 !!زدمیمن هم به او زنگ نم.. کردیاگر دعوا نم.  من چادر سرکنمخواستیاگر بابا نم..  باباستری تقصاصال
 !! من را تباه کرده استی زندگيلعنت به آن چادر که همه ..  استی چادر لعنتریتقص

 .میپاشو بر. زنگ خورد سوزان:  ـ
 .دارمی کنارش قدم برميگری حرف دچی و بدون هشومی مبلند

 !!!گفتم ازت متنفرم.  توستریگفتم تقص.  بارش کردمامدی داد زدم و هرچه از دهانم در مسرش
 !!! ها هنوز هم کنارم استنی اي با همه می مراما

به سحر .  کردمیسحر رها.  نداردی ربطـــــچیسرش داد زدم که به تو ه.. مانعم شد.  بخرمگاری سخواهمی مگفتم
 !!! برخورد

 خوادی مخورهی نمواری جرز دي که به درد الی کسکی بکنه به خاطر خوادی که مي گفت ولش کن بذار هرکارو
 . را گرفتهمشی اون تصمم؟؟؟ی کنتی وسط اذنیما چرا خودمونو ا.  تباه کنهشویزندگ

 !سحر رفت و پشت سرش راهم نگاه نکرد.  رفتو
 ..با قهقهه زن داشتن رضا را اعالم کردم.. ول که باخنده اروز

 ؟؟ي چطوریدانیم
 !!!!گــــــــــــای و گفتم خبر دارم واستون در حد اللدمی بلند خنديبا صدا. دمیخند

 !!! خوب که بخاطر رضا ولش کردميهمان مهد. گفتی مي مهدگا؟؟؟ی اللگفتی می چه کسیدانیم
 . بدبخت شدنم را به او دادمي که آن شب مژده ي مهدهمان
 !!! ام را گرفتی تمام زندگنتی خوشحال باش که نفرگفتم

 !!گفتم که رضا زن داشت..  او گفتم به
 .يریگی از همون دست پس مي او فقط گفت که از هردست بدو

 !! و عاقالنه استیمنطق. دیگوی راست مخوب
 !!!کرد یبدجور هم تالف..  کردی دل او را شکستم و خدا تالفمن

 .خالصه
 . که زن داشتن رضا را در کالس اعالم کردمگفتمیم

 !!!!!!!!!!!!!!!!عاقامون زن داشت..  و گفتمدمیخند
 .... منيآقا
 ..می آقا و خانم شدگری حاال دگفتیم

 !!!! منيآقــــــــــــــا.. گری من است دي آقاپس
 .. اوي آقاو
 ! هم باشدگری نفر دنی چندي آقادی شاو
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 که دست از سرم زنمی داد میوقت. کنمی مهی و گرمیگوی که باخنده از زن دار بودنش میوقت.. خندمی که میوقت
 !!خنددیو م. یکنی رفتار می رماني داري تو انقدر رمان خونددیگویسارا م. بردارند

 .کنمی مي بازلمی فکندیفکر م. هه
 .. بکنندخواهندی که ميبگذار هرفکر. الیخیب

 .وستم داشت رضاست که دمهم
 .. رضاست که حاال زن دارد و منمهم
 . منم که هنــــــــوز زنده اممهم

 . که خوردمی بعد از آن معجونیحت
 . اماي بخنددیشا
 . شدمیی ظرفشويکای مردن دست به دامن ريبرا
 ..  امارمی را خوردم تا بمآن

 . زنده ماندمبازهم
 . و معده ام را شستشو دادندمی اورژانس شدی دوازده شب راهساعت
 ! نگذاشت بابا بفهمدمامان

 ! فکر کرد مسموم شده امبابا
 !! من بـــــــــازهم زنده امو
 !!کشمی بازهم نفس مو

 ..دی علتش را پرسمامان
 ..نتوانستم
 !!! که عشق خوب من زن داشتهمی بگونتواستم

 !! و مامان قانع شدکندی رضا دارد ازدواج مگفتم
 !!! ها را ندارمي دلسوزنیمن تحمل ا..کندی نگاهم مي روزها تابان هم با ترحم و دلسوزنیا

 !! را ندارمری همه تحقنی تحمل امن
 !!! مغازه اش را پاره کردمي روز صبح تمام پوسترهاآن

 .. راتمامشان
 .. کنمی حرصم را خالخواستمیم

 .. نشدمی خالاما
 !! نشدمی هنــــــــــــوز خالمن
 .اورمی مرونی هنرم را بخی و کتاب تارنمینشی ممکتمی نيرو

 . کتاب راهم بازنکرده امي است و من روپرسش
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 !!! دركبه
 . ام که تباه شده استیزندگ

 . استدهی ام راهم که بوسیشانی مرد زن دار شده ام و پکی ي غهیص
 د؟؟ی آی درس خواندن به چه کارم مگرید

 !!! هرزه شده ام هرزهمن
 . اش هستمغهی که من صدیگوی همه مبه
 . همه کار بامن کرده است و بعددیگویم
 !!!کشدی نقشه می خالي بردنم به خانه ي دوستش برابا

 !!!پوووف
 . شدمخسته

 . حرف هانی مرور ااز
 . مکرراتنی تکرار ااز
 وجدان شانی رفته در دلهاادشی پست فطرتش که انگار خداوند ي و کنار آدم های خاکي کره نی اي روی زندگاز

 .بگذارد
 !! آلوده خسته شدمي هوانی در ادنی از نفس کشمن
 !!! گرگها بودنی از همیکی پر از گرگ شده است و خودش گفتی که رضا مي جامعه انی هماز

 :سمینوی مزی مي و رودارمی را برماهمی سسی نوروان
 ی به عشق و عاشقنینفر
  به بخت و سرنوشتنینفر
  اون نگاه که عشقتوبه
  سرنوشت من نوشتتو

  به تونی به من نفرنینفر
  به عشق منو تونینفر
  ساده بودن منوبه
  تواهی اون دل سبه

 . نشسته امنهی و من دست به سدهدی درس ممعلم
 از عکس ها یکیهمان که در . شی به بافت کامواکنمی و فکرمگذرانمی درختان را از نظر مي نشسته روي هابرف

 . آن را دارمنیتنش بود و من گفتم که ع
 !میپوشی خنده گفت پس زمستون امسال باهم ست مبا

 !!!باردی زمستان نشده است اما برف مهنوز
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 .می که قرار بود باهم ست بپوشیهمان.  من همان بافت را به تن دارمو
 .سدیونی با عجله سواالت کتاب من راهم مچارهی بمی و مردهدی درس ممعلم

 . جبران کنمدی را چگونه باتی های خوبنی ادانمینم.  خوبممیمر
 و سرکوفت کردمی فقط سرزنشش می و همراهي همدردي و من بجاکردی مهی حامد گري که برافتمی پارسال مادیب
 ..زدمیم
 !!!  دوست استنی اما او بهترستمی نی من اصال دوست خوبینیبیم

 .شومی و بازهم غرق مگذارمی مزی مي را روسرم
 !! که در انتظارم استی مبهمي ندهیو آ.. می تلخ رو به رواتیواقع.. گذشته امنیری خاطرات شنیب
 …  امســــــتــــادهیا

 ! …  ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرودبگـــذار
  ،مـــن

  ، جاــنیهم
  ،تی قـــول هـاکنار

  ، دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنتي روبــرودرســــت
 !!  امــستادهی امحـــــکم

 
****** 

 .کنمی زمزمه میی پاشای را در گوش گذاشته ام و همراه با مرتضمی هايهندزفر
 .اهی ساهِی ساهِیس..  شوداهی سدی اش بانهیزم.. کشمی را مطرحم
 .. منی مثل زندگدرست

 ..کنمی ماهیصفحه را س.. کنمی و شروع به رنگ کردن مدارمی ب شش را برممداد
 .. امی زندگمثل

 .. نقطه شروع کردمکی از
 . در آن نمانده استیی روشناچی شد و هاهی ام سی زندگيانقـــــــــــــــدر که همه .  تر کردماهی و ساهیس

 ..ستی نچکسی هریتقص
 !! خودم استریتقص.  رضای و نه حتمینه مر. نه چادر.  بابانه

 !!! نحسش را حفظ کردم و زنگ زدمي من که شماره خودِ
 .نفسش شدم. میدوست شد.  او زنگ زدمبه

 !!!البته زن دومش.  شدمزنش
 !!!! کردم که لعنت بر خودم بادخودم
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 .خوانمی مي بلند تري با صدایی پاشایهمراه با مرتض..خوانمیم
 شهیتنگ نم. شهی تو تنگ نمي دلم براگهید
 شهی دلتنگ نميخودی دلم بگهی به بعد دنی ااز

 کنمی مدای که بخاطرت گم شده پيغرور
 کنمی و حاشا مامی دوست دارم می بگهرجا
 .شودی مزی اشک لجوجم بازهم سررقطره
 محکم دیبا. اورمی بدستش بدیاما با.  من مدتهاست که غرورم را از دست داده ام؟؟؟يچه غرور. شکنمی مبازهم
 . بد باشمدیبا. مثل قبل ها. شوم

 ! هستنددانی مروزی که پستندی ها نی خوبگرید!! خوردی خوب بودن به درد نمگری روزها دنیا.. یدانیم
 . امدهی ها را فهمنی و من تازه ادهندی ها را شکست نمي ها بدی خوبگرید

 .. بشودخواهمیکه من م که هرطور ستی نمی عروسک های کارتونيای دننجای که ادمی فهمتازه
 !! داستان برنده باشدي باالخره آدم خوبه یطی که تحت هر شراستی هانی خوبيایدن
 !!کنندی و خردت مکشندیم.. ی است که اگر بد نباشییای همان دننجایا.  استنی زمنجایا. نه

 ي که تا عمر دارکنندی بر قلبت فرو مي بلکه خنجرینیبی نمی در جوابش خوبگری دی کنی که اگر خوبییای دنهمان
 !!!ياز دردش بسوز

 . مثل خودِ رضا باشمیکی خواهمیم. هی باشم بدتر از بقیکی خواهمیم.  خوب باشمخواهمینم
 !!کنمی خود را مشغول می هم گه گاهيگری الس بزنم و با دیکیبا .  بپرمیکی با که
 که مقابل من دست و ییتو. دی آی کارها به تو نمنیبه من گفت ا.شودی نمگفتی باشم که رضا می همانخواهمیم
 !!ی کندای دوست پسر پیتوانی نمفتادی به لرزه متیپا

 . و تماشا کن آقا رضانی بشاما
 که من هم ی تا بفهمشومی و از مقابلت رد مرمیگی را میکیهرروز دست . توانمی و تماشا کن که چطور منیبش
 . بد باشمتوانمیم

 !!! مثل تو باشم آقا رضاتوانمیم هم من
 ی آدم آهنکی شمیم.شمی مثل خودت ممنم

 ی باهام حرف بزنی که خواستي هرجوری نتونتا
  هاتهی برام مسخره باشه گرخوامی به بعد منی ااز
 !!ادی نادتی روزهامون نی عوض بشم اخوامی مجوری

 ..شکندی ماورمی مشی که به روي مداد از فشارنوك
 خواهمینم.. خواهمینم. نمی تا لرزشش را نبکنمی را بهم قفل ممیدست ها.  شده امیبازهم من عصب.  شده امیعصب

 .نمیضعفم را بب
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 .کنمی مي بازلمی فکنندی فکر مدانند؟؟ی چه میول
 !!خندندی و باهم مکنمی رفتار می من دارم رمانندیگویم

 !!! به تو رضالعنت
 !!! به تولعنت
 کنمی می تموم حرفاتو تالفنی ببحاال

 کنمی میبافی مي که دارییای روي توشیآت
 شمی به بعد بزرگ منی از ای تمومه بچگگهید

 شمی گرگ مي چجورنی ببيدی بودم نفهمبره
 .دوزمی را به کمد مازمندمی ننگاه

   است؟؟؟درست
  است که دوباره سراغ آن بروم؟؟؟درست

 . امدهیه و شن جاها خواندیلی که خیاز عاقبت.. ترسمیم
 و بار سوم ی سرگرميبار دوم برا.. کشندی امتحان ميبار اول برا. کنندی شروع مگاری معتاد ها از سي همه ندیگویم

 !!ازشانی نيبرا
 !! آرام بخشمگاری سازمندین!!  هستمازمندشی نکنمیحاال حس م...  منو

 .اورمی مرونی را بگارمی پاکت سی تختِ باربریاز ز.. رومی و به سمت کمد مشومی مبلند
 . داشتمي چه حس بددنشی که هنگام خررودی نمادمی چوقتیه

 یلــــــیحس کردم خ.  نگاهم کرد که حس کردم نجسمي طورخواهمی مگاری جوان گفتم سي به فروشنده یوقت
بابام .. یکنی نگام مينجوری که اخوامیهول کردم و گفتم واسه خودم نم. کنمی بدتر از آنکه فکرش  را میلیبدم خ

 !گفته بخرم
 . را مقابلم گذاشتگاری پاکت سيگریبدون حرف د.  نشد اماقانع
 شی که چند روز پینگیهمان پارک. رومی منگی به پارکمی عوض شدن هواي و بازهم به بهانه کنمی و کاله مشال

 !! مامان را در آنجا شکسته بودميکوزه ها
 .کشمی مرونی را بگارمی نخ از سکی و زنمی چمپاته مواری دي گوشه

 يگاری که من حاال چهار روز است سداندی تمام تالشش را کرد تا نخرمش اما نممیمر. کشدی بفهمد من را ممیمر
 .کشمی است که مگاری نخ از سنی چهارمنیشده ام و ا

 .کنمی حس مبمی را در جی گوشي برهیو
 )؟؟؟یخوب. سالم گلم( نی از شاهدی جدامی پکی

 چخبر؟؟ مدرسه خوش ؟؟ی تو خوبستمیآره بد ن.. زمیسالم عز( سمینویم. ندینشی لبم مي ناخودآگاه روپوزخند
 )گذشت؟؟
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 !!)امروز امتحان رو گند زدم. نه( 
 !!) سرتيفدا.. الیخیب( 

 !!ندازدی خودم مادی یلی من را خچارهیپسرك ب. هه
 . مثل رضا باشمتوانمیمن هم اگر بخواهم م.. ینیبیم

 !!! از او بدتریحت
 .کنمی و ارسال مسمینوی به رسول میامیپ

 !!)سالم عشقم( 
 ..یدانیم
 . گرفته امادی کردن را خــــــوب ي بازلمیف

 !! بهتر از رضای حتمیگوی مدروغ
 .. سلمایکیبه .. کنمی می خودم را سودا معرفیکی به
 !! دختر مظلوم و شکست خوردهکی یکی يو برا.. شومی و بالغ مدهی دختر فهمکی نفر کی يبرا
 .. جالب است که همه شان فقط منتظر فرصت هستندو

 . از همه ساده تر استنیشاه
 !! دادنش عذاب وجدان دارمي که از بازستی کستنها
 .. نههی بقاما

 !! کردشی اش داد و بعد از دوسال رهاي که بازیهمان کس.  استیلی دوست پسر سابق لرسول
 ..رمیگی را از او میلی انتقام لدارم

 !!! سادهتی نهای بيپسر.  زهراستلی فامنی شاهو
 . منمثل
 !!! آن سوزان گذشتهمثل

 ..رضای نفر هم دوستم به اسم علکی با
 ... ترانه برداشتمي او را از روي شماره

 ... نت داردیکاف
 ..نمیبی او را مثل رضا مـــــــبی من عجو

 .کنمی مشی صدارضا
 .. جانمدیگوی رضا و او مسمینویم
 .شومینابود م...  منو

 نینه آن ها و نه ا.  پر کنندمی را برای آن لعنتی خاليسه نفره نتوانستند جا.. یدانیم!!!  بدیلیخ!!!  استي بدحس
 .گاری سينخ ها
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 !! رضا باشندمی براتوانندی نمچکدامشانیه
 ..  بد بودرضا
 ... زن داشت اما من احمقرضا

 !!! هم دوستش دارم انگارهنـــــــــــــوز
 ..شودی تمام مگارمی نخ سکی
 !! عادت کرده اندظشی به دود غلمی هاهی رگرید

 .رمیگی مشی و راه خانه را پشومی مبلند
 . خوابمکندی و فکر مدهمی را نمنی شاهجواب
 . با رسول مشغولمفعال
 ..شومی خانه موارد
 . امدهی که تازه خری با شلوار غواصکنمی و تنگم را به تن مي قهوه ايمانتو

 ... ونمینشی مشمی آرازی ممقابل
 ..کنمی مشروع

 ..کشمی چشم مخط
 ..زنمی کننده مدیسف

 .ی صورترژلب
 .کشمی چشم مي رنگم را روي نقره اي هی در آخر ساو

 د؟؟یپسندی من را مينطوری رضا ابنظرت
 .کنمی منهی نقش بسته در آری نثار تصویشمک و چکنمی رنگم را سر می کرمشال

 ..شناسمی سوزان تازه را نمنیا
 ..یی پاشای مرتضبقول

 !!!!!ادی نادتی روزامون نی عوض بشم اخوامی مجوری
 !!!پسندمی مشتری را بدی سوزان جدنی امن

 !!خوردی را می است که گول هرکس و ناکسیرستانی دبي بهتر از آن دختر بچه نیا 
 ؟؟؟ی بسالمتيریکجا م..  ابولفضلای: دیگوی و مزندی به صورتش می سر و وضعم چنگدنی با دمامان

 !!رونیب:  ـ
 هم کشهی هم منو منهی ببرونی بیختی رنیبابات تورو ا. ی من رد بشي جنازه ي سر و وضع؟؟؟ مگه از رونیبا ا:  ـ

 .تورو
 ؟؟ی ثابت کنوی چيخوای؟؟؟میکنی لج مي داریبا ک: دیگوی و مردیگی را ممیمامان بازو. شومی به او رد متفاوتیب

 . کنمی را از دستش خارج ممیبازو
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 !!!اعصابمو خرد نکن مامان:  میگوی و ممالمی را ممی هاقهیشق. شودی بازهم مانع ممامان
 ی کولنی به ايخوای می تا کگهیبسه د. یشی پررو تر مگمی نمیچی من هیه.  که اعصبامو خرد نکنی چیعنی:  ـ

 ؟؟؟ي ادامه بداتیباز
 . تمام کردن نداردالی تا تمام کند اما او انگار خدهمی را نمجوابش

 کنهی مشویطرف داره زندگ..  شدی که چيدید. گفتم آخر عاقبت نداره.  نشونکارهای ایبهت گفته بودم که قاط:  ـ
 .نجایاونوقت تو ا

 !!!!شودی من تمام متی ظرفگرید
 !!!فقط خفه شو. خفه شو... ــــــــــــــــــــــــهبســــــــــــ: زنمی مداد

 .ینیبیوگرنه بد م...  آدم بتمرگ سرجاتي بچه نیبرو ع.. ای نلمای فنیواسه من از ا:  ـ
 ..ردیگی مشگونمین.. شودی از کنارش رد شوم که بازهم مانعم مخواهمی و مکنمی نثارش مییبروبابا

 .کنمی و مشتم را نثارش مزنمی مداد
 ! شومری که با مادرم درگدمیدی راهم نمي روزنی خواب چنی و من حتمیشوی مریدرگ

 دنیدر حال پوش. شومی و بدو از خانه خارج مرمیگی را بدست ممی ، کفش هارومی دست مامان در مری از زباالخره
برو واسمون آ. کنمی حاللت نمرمویش. دی چشم سفيدختره : زندی که پشت سرم داد مشنومی را مشی صدامیکفش ها

 !!ینذاشت
 .شنومی را نمشی حرف هاي و ادامه شومی خانه دورتر ماز

 .ستادهیکنار دوچرخه اش ا. ندیبی من را مهی همساي من ، رضاي های بدبختیشگی شاهد همبازهم
 . تا دور تر شومکنمیقدم تند م! بیعج! ـــــقیعم. کندی منگاهم

 .کاودی نگاه سرکشم مغازه اش را مسرکوچه
 .. باشم اماتفاوتی بدی نگاهش کنم ، من بادینبا
 !!!!!شودینم
 مانده است که می هم برايگری کس دمی را جز آنجا دارم؟؟ مگر جز مرییمگر جا. رمیگی مشی را پمی مري خانه راه

 !! ام گوش کند ، آرامم کند و کنارم باشديبه تمام حرف ها و خاطرات تکرار
 .کنمی مغازه را نگاه می چشمری و زشومی مقابل مغازه رد ماز

 !!کندی نگاهم مقی ، متوجهم شده است و عمآنجاست
 .دهمی و به راهم ادامه مرمیگی را از او منگاهم
 !!!!  بند آمده استنفسم
 !!! گرفته استتمی من ری قلب لعنتبازهم

 !!! نامرد زن دارکی!!!  نامردکی يبرا
 . برسممی تا زودتر به خانه مرکنمی مشتری را بمی قدم هاسرعت
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 ..  بزندمیو صدا.. دیای اگر به دنبالم بشودی که چه مکنمی مفکر
 !! داشته باشدیحی توضدیشا
 !! که دروغ استدی بگودیشا
 .. که زن ندارددی بگودیشا
  حرفش را باور کنم؟؟دیچرا با..  مناما
 کنم؟؟؟ی باور میعنی

 !!!کنمی من بازهم باور مدیمن انقــــدر احمقم که اگر او بگو.. يآر
 ...شکندی منمی سنگبغض
 !!!کنمی مهی گربازهم
 .  آورمی در خانه را به صدا در مزنگ
 .شودی مکی که دارد به در نزدشنومی است را ماطی که در حی کسي قدم هايصدا
 ! کنمهی گرری دل سکی توانمی هستم بازهم ممی مرکی که نزدحاال

 .گردمی محابا بسمت در بازمی و من بشودی باز مدر
 .ماندی که پشت در بود حرف در دهانم می کسدنی اما با دمی بگويزی چخواهمیم
 ! پسر بودکی نبود ، می مراو
  خونست؟؟میمر..مر..م.. سالم..س:  گفتمدیلرزی که هنوز از شدت بغضم میی صدابا
 . بذار صداش کنماتویب. آره. سالم:  ـ
 .رودی کنار در کنار ماز

 .شومی ماطی حوارد
 !!شدمی و خط چشمم ضد آب بود وگرنه االن افتضاح مملیچه خوب که ر. نمیبی در چهره ام را مي نهی آيرو

 . نداشتمی خوبطی که االن هم چندان شراهرچند
 ..  و سرخ شدهی اشکچشمان

 !!! کرده امهی بود که گرتابلو
 .کندی و باخنده سالم مشودی در ظاهر م در قابمیمر
 .نورایچه عجب از ا:  ـ

 .کنمی و محکم بغلش مشومی مکشینزد
 .زنمی هق مبازهم

 شده؟؟ی بگو چزی شده سوزان؟؟؟ با توام عزیچ: دیگوی و مفشاردمی محکم در آغوشش ممیمر
 !! دمش..يد: میگوی خفه ام آرم مي هق هق هاانیم
 !باور کن اصال ارزشش رو نداره. ي روز بندازنی خودتو به ادنشی که باهربار دستیقرار ن..  سوزانالیخیب:  ـ
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 !!! کشمی نمگهیبخدا د.. می مرشمیدارم خفه م:  ـ
 !آروم باش. آروم باش گل من:  ـ
 !!!!!!محمــــــــــــــد: زندی و داد مشودی من جدا ماز

 . کنندشیانگار که فقط منتظر بوده صدا. شودی باز کرده بود در قاب پنجره ظاهر ممی که در را براي پسرهمان
 .کردی تابلو بود که از پنجره نگاهمان مکامال

 ؟؟ياری آب موانی لکی:  رو به محمد گفتمیمر
 .محمد

 . باشدشی کنم محمد همان پسر عموفکر
 .اوردی به زبان بتواندی دوستش دارد و نممی که مری کسهمان

 . کردتی را حمامی که بعد از حامد مری کسانهم
 . را داشتشی و همه جا هواشهی اما محمد همستندی دوست نباهم
 نیی ام پای تا بغض لعنتکشمی سرمکجای و رمیگی آب را از محمد موانیل!!  بودمدهی شنیلی محمد را خنی افیتعر

 .برود
 !!آرومتر دختر: دیگوی باخنده ممحمد

 که باعث یی اخم هانیا!! ستی مال من نگری اخم کردنها که دنیا. اما نه.  نشودیمی تا انقدر زود صمکنمی میاخم
 . بودی نشود مال سوزان قبلکمی نزدی کسشدیم

 به يلبخند!!  مرد زن دار استکی ي غهی سوزان االن که صنینه ا. دادی محل نمي پسرچی که به هی سوزانهمان
 .منونم: میگوی و مزنمی محمد ميرو
 . درخدمتمنی بخوايزیبازهم چ. خواهش: دیگوی و مردیگی را از من موانیمحمد باخنده ل. رمیگی را بسمتش موانی لو

 .رمی ام را از محمد بگرهی نگاه خشودی باعث ممی مريصدا
 .امی مگهی دکمی داداش باش منم شیتو پ. ینه محمد مرس:  ـ
 .باشه:  ـ

 .میشوی تنها ممی و من و مررودی باال ممحمد
 .نی بشایب: دیگوی و مدهدی کنارش را نشان ممیمر

 .دوزمی منی و نگاهم را به زمنمینشی حرف مبدون
 محمد چطور بود؟؟؟: دیگوی مطانشی با لحن شمیمر
 !!!بد نبود. یه: میگوی و مخندمیم.  را عوض کندمی حال و هواخواستیم
  خوشگل نبود؟؟؟یعنی ن؟؟؟؟یهم:  ـ
 !!دقت نکردم.. دونمینم:  ـ
 !! با چشاتشایخوردی میداشت.. ي اصال دقت نکرددمیبله د:  ـ
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 ؟؟ی واسم لقمه گرفتنوی هم انباری اهیچ: میگوی و مخندمیم
 کردم یشوخ: میگوی و مکنمی نثارش ميسلقمه ا.  برخوردیلی کردم اما به او خیمن فقط شوخ. شودی ناراحت ممیمر
 !!بابا
 ! نگو نهیکنی بارم مي دارزهای چیلی خی شوخیشوخ. گهینه د:  ـ
 !!دیباشه ببخش:  ـ
 !!!گهیبس کن د: شومیکالفه م. دیگوی نميزیچ
 !! خوبیلیخ:  ـ

 . برمگهید: میگوی و مشومی مبلند
 !!!سوزان: کندی ممی و صداشودی ام مي متوجه دلخورمیمر

 !خداحافظ: میگوی و در اخر مکنمی ، در را بازمدهمی توجه به او به راهم ادامه مبدون
 !! نیهم

 ..ینیبیم
 !!!ستمی نی اصال دوست خوبمن
 : کنمی شده است را زمزمه منی روزها بامن عجنی که اي و باخود شعردارمی برمقدم

 
  دوستم دارهگفتی مبهم
 خوادی منو مگفتی مبهم
  که پاش بشهگفتی مبهم

 ادی ته حادثه متا
 . استهستادی که مقابل مغازه انمشیبی و مرسمی مسرکوچه

 .می را به تن دارد که قرار بود باهم ست کنی بافتهمان
 .دهمی و به راهم ادامه مرمیگی نگاهم را از او ممی چشم در چشم شونکهی اما قبل از اشودی ممتوجهم

 . باشمتفاوتی بدیبا
 ! بودن نسبت به او عادت کنمتفاوتی به بدیبا
  من هواشمگفتشیم

  قصه هاشمتموم
  آبروشمگفتشیم

  رو به روشمشهیهم
  دورهی از خاکگفتیم
  سنگ صبورهگفتیم
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 شمی تنها نمگفتیم
 شمی پمونهی مگفتیم

 نهی و بامن عجشمی گفت زندگبهم
 نهی سرزماستی من واسش دني چشماگفتیم
  نباشمارهی طاقت نمگفتیم
  جداشماشی از دنرهیمی تو فکرش هم مگفتیم
 !دروغ گفت.  اون بهم گفتنارویا

 .رسمی به خانه مباالخره
 .شومی و وارد خانه مکنمی بازمدی را با کلدر
 :کنمی و بازهم باخود زمزمه مرمیگی مشی توجه به مامان و تابان راه اتاقم را در پیب
  من هواشمگفتشیم

  قصه هاشمتموم
  آبروشمگفتشیم

  رو به روشمشهیهم
  دورهی از خاکگفتیم
  سنگ صبورهگفتیم
 شمی تنها نمگفتیم
 شمی پمونهیم گفتیم

 .نمینشی تخت مي و روکنمی را عوض ممی هالباس
 .شومی و دوباره مشغول مدارمی ناقص مانده ام را برمطرح

 . شوداهی سدی اش مانده است که بانهی کوزه ها را تمام کرده ام و فقط زمي  هیسا
 . کردم و نصفش مانده استاهی را سنصفش

 .کنمی و بازهم رنگ مدارمی را برممداد
 !!!ـــــــــــــــاهی ساهِی ساهِی سبازهم

 .سمینوی رمان می شب کمتا
 .ی خط قرمز زندگرمان
 !! منی زندگي رودی قرمز کشی که خطیهمان

 ! خودمالی در عالم خشومی و بازهم غرق مسمینویم
 .اورمی خوردن شام بهانه مي مدت برانی تمام امثل

 .کنمی و سقف را نگاه مکشمی خود دراز ميسرجا
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 . هم قطع شده استنترنتی روزها انی شانس بدم ااز
 ..زمیری پولش را نمنباری ادیگوی بابا مو
 ! فکر کردن به آنها را ندارمي که حوصله گری دزیتا هزار چ!!! یتا درست مصرف کن!! ي شوهی تنبی کمتا

حتما . سرم حس کردم ری را زی گوشي برهی گذشته بود که وقهی چند دقدانمینم. گذارمی هم مي را روچشمانم
 . من افتاده استادی شده و کاری است که باز بنیشاه

 .کنمی و صفحه را باز مدارمی را برمی حوصله گوشیب
 !!!!!!!اوست. پردی شماره برق از سرم مدنیبا د... اما

 .همان مرد زن دار..همان
 .کنمی را باز مامکیپ

 )؟؟يداریب( 
 ن؟؟یهم
 ؟؟يداری داده است که بامی از مدت هـــــــــــــــــــا پبعد

 . بتوانم جوابش را ندهمکاش
 ! نباشمازمندی و نری مقابلش انقــــــــــدر حقتوانستمی مکاش

 )امرتون؟: ( سمینویم
 .مانمی ممنتظر

 .قهی دقکی
 .قهی دقدو

 ..قهی دقپنج
  چه شد؟؟؟پس
 دهد؟؟؟ی جواب نمچرا

 ؟؟ کندرمی تحقخواستیم
  ام کند؟؟یی هواخواستیم

 دهد؟ی جواب نمی لعنتنی چرا اپس
 .کنمی بدون درنگ بازش می روشن خاموش شدن صفحه گوشبا
 !) رفتار کردم باور کني ازت جدا شدم و اونطورنمی هميبرا. یببخش منو ، بخدا نخواستم خراب ش( 

 .ردیگی تمام وجودم را فرامبی عجیحس
 و یکنی مرمی تحقنکهی ا؟؟؟یکنی مدمی با عکسم تهدنکهی باور کنم؟؟ اویچ: ( سمینوی لرزانم زود زود مي انگشت هابا

 حرفت رو باورکنم؟؟ که بخاطر من نی اای یکشی نقشه می خالي بردنم به خونه ي برانکهی اگزه؟یککت هم نم
 )بود؟؟ تو بگو من کدوم حرفت رو باور کنم رضا؟؟
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 !!ي زن دارمی بگوتوانمی که نمفیح.  از او نبرمی معصومه قول دادم نامي که به رضافی ، حفیح
 !!) رو بخاطر من تباه نکنتی بگم که زندگتونمیفقط م. متاسفم(  دی آی مری تاخی جوابش با کلبازهم

 !!!) وقته که تباه شدهیلی من خیچون زندگ.  جنابی گفترید.. هه(
 !!!دهدی جواب نمگرید... نه...  هاقهیدق.  هاهیثان. مانمی ممنتظر

 .کنمی را نگاه می خاموش گوشي صفحه يدواری ساعت گذشته است و من هنــــــوز با امکی
 !!!!! استدهی فایب

 !بازهم رفت!!  رفتاو
****** 

 سوزان؟؟:  ـ
 هوم؟؟: میگوی و مکنمی کوزه را رسم ميانحنا

 .تو.. تو:  ـ
 .. میبگو مر:  ـ
 ؟؟یکشی مگاریتو س:  ـ

 .دوزمی را به چشمانش مممی و نگاه مستقکنمی را بلند مسرم
 .کندی مشکوك نگاهم ماو

 .نه:  نشان دهمالی خی خود را بکنمی میسع
 .یکشی که مدونمیم.. دروغ نگو:  ـ

 . ندارمگری نگاه کردن به چشمانش را ديرو
 .کنمی مشغول می خود را با نقاشدوباره
 . اشهی به زدن ساکنمی مشروع

  آره؟؟یکشیم: دیگوی ممیمر
 .دهمی را نمجوابش

  آره؟؟یکشیم.. با توام: دیگوی و مدهدی تکانم ممیمر
 !آره: زنمی نگاهش کنم لب منکهی ابدون

 ! از او انتظار داشتميرفتار تند تر. ایانتظار داشتم سرزنش کند و . کندی سکوت ممیمر
 . نکردي کارچی هاما

 ؟؟؟يدیاز کجا فهم: میگوی نگاهش کنم منکهی ابدون
 .محمد بهم گفت:  ـ

 ه؟یمحمد؟؟؟ اون ک: میگوی و مکنمی نگاهش ممتعجب
 .شیدی دروزیهمون که د. گهیپسر عموم د:  ـ
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  نه؟ای کشمی مگاری بدونه که من سدیاون از کجا با. خوب:  ـ
 !!  بوددهیاز بوش فهم:  ـ
 !!! عجب:  ـ

 !!! عجب به جمالتگفتیکه رضا م.. دهدی در دلم نجوا ميزی و ناخودآگاه چمیگوی را معجب
 !!خوامیباور کن من بد تورو نم. سوزان: دیگوی و مگذاردی شانه ام مي دستش را رومیمر
 ..میگوی نميزیچ
 ...یدانیم

 !!ونمی مدیلـــــــــــــــی خمی به مرمن
 ! که به او دروغ گفته ام را ندارمی نگاه کردن به چشمانش وقتيرو
 عذاب نمتیبی مينجوری که ایوقت!!  نکني بازتیتورو خدا با زندگ!!  نکنينجوری ایآج: دهدی ادامه ممیرم
 ...من. ی دوست شیمن باعث شدم تو با اون عوض!! کشمیم

 !! ستی نچکسی هریتقص! یستیتو مقصرن. میبسه مر: شکنمی سکوتم را مباالخره
 !! با رسول تموم کردمشبید: میگوی بحث را عوض کنم منکهی ايبرا
 واقعا؟؟ چرا؟؟: دهدی بحث را ادامه منی هممیمر
 .مینی همو ببخواستیم:  ـ
 یی چجور آدم هاستیمعلوم ن.. شونیشناسی که نمی دوستییتو با کسا.. من نگرانم. یدونیم.. ي کردیکار خوب:  ـ

 !!ادی از دستشون برمییاند و چه کار ها
 .شناختمی که من رضا را هم نمکنمی و فکرمزندمی مپوزخند

 .هه. و نه خودش را.  راتشینه موقع.  خانواده اش رانه
 . و بعدشناختمی نمی خود او را هم به درستمن

 !!! اوی همسر شرعشدم
  چرا من انقـــــــــــــــــــــــدر احمقم؟؟خدا
 ی با پسرها دوست بشيخوایاگه م.نیبب. یفتی تو دردسر بخوامینم. ي باز شکست بخورخوامینم: دهدی ادامه ممیمر
.. یفتی تو دردسر بخوامی نمیول!!  روزها رو خودم گذروندمنی ايچون همه !! کنمیچون درکت م.  ندارمتیکار

 !! برات نداشته باشهيکه خطر. شیبشناس  کهی باشیبهتره با کس!  حساب بشهدی تهدکی برات تونهیهرکدومش م
  کنم؟؟؟؟؟؟؟دای رو ازکجا پیگی که میی فرد آشنانیا..  اونها تموم کنميحاال بفرض که من با همه :  ـ
 !!شهی که واست مشکل نمدونمی و مشناسمشونی که خودم خوب مییکسا. کنمی مدایخودم برات پ:  ـ

 .کنمی فکر میکم
 !!دیگوی هم نمبد

 .لرزدی تنم مکنمی آخر رضا فکر مدی هم که به تهدهنوز
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 .ندارم را دی مشکل جدکی تحمل من
 !! بهتر باشد  با افراد کم دردسر تر باشمدیشا
  دوست شم؟؟یتو بگو با ک. کنمیباشه امروز باهاشون تموم م:  ـ
 !!!!چقـــــــــــــــــــــــدر آشغال شده ام... که منکنمی فکر منی به او
 .. رضاینیبیم

 !!!!شمی گرگ مي چجورنی ببيدی بودم نفهمبره
****** 

 !!کنمی میی احساس تنهاــــــــبی با تک تکشان تمام کردم ، عجمی مري که طبق گفته حاال
 !!! بودنی که ناراحت شد شاهی آن چند نفر تنها کسنیب

 !!رندی بگخواهندی ام را می را نگفتم ، فقط گفتم که گوشتی او واقعبه
 !!!!نیهم
 !!!!! خانه خفه کننده استيهوا
 .مروی ماطی و به حشومی مبلند
 ....باردی مبرف

 .زنمی چمپاته ماطی حي هوا گوشه تی نهای بي توجه به سرمایب
 !!!کندی سرما ها بر من اثرنمنی وقت است که ایلیخ

 !!!کندی زمستان را هم کم مي رویحت...  بدون اوي روزهايسرد
 !کنمی میی از قبل احساس تنهاشتریب..  رضا را رها کردمي بدل هاي که همه حاال

 !!!کنمی مهی سرد پشتم تکواری و به دبندمی را مچشمانم
 !!!ستی مهم نيزی چچی هگریبعد از او د. ستیمهم ن...  امانشندی به تنم مي آن لرزي سرمااز

 رهی غصه است بمی هرچخوامی مبندمیم... چشامو
 رهی از تنم عطرتو پس بگیکی...  تو خوابکه
 شــــــــــــهینم.. شهینم
  سوزهنهی عشقت چقدر سیدونینم.. زمیعز
  شب بدوزهیکیآدم چشم به تار.  سختهچه
 شــــــــــهیهم...شهیهم

  طاقت ندارمگهی شده کارم دنی به عکست ارهی و روزها خداری بشبها
  خودمو جا بذارمای اونور دنیی جاکی خوادی مدلم
 رهیگی دلم میلی خرهی خوابم نمی عادت ندارم توکه نباشآخه

 !!رهی دیلیاطره هامون ، واسه من خ خشهی نمفراموشم
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  لبام پا بذارهي خنده روشهی مي آدم چقدر طاقت غصه داره؟؟ چجورکی
 دوبــــــــــاره.. دوباره

 .ی ندارم نباشی حرفیچکی که با هدمیرس.. یی جابه
  ندارمی به روز برفی حسچی همن
 !!!ببـــــاره.. خوامینم
 .دی آی گفت که محمد از من خوشش ممیمر

 . دوستش داشتشهی هممی که مرشی پسر عموهمان
 ؟؟؟یگی به من مشنهادشوی پي که االن داری و گفتم دوسش داشتدمیخند
 !!!!گهی دگهید:  باال انداخت و گفتي شانه امیمر

 !!!! دارمدمشی دکباری که یی به اویحس خوب... محمد
 !!! استمی او عشق مریول
 !! را در حق او بکنمي نامردنی اتوانمینم

 !!شومی مالشیخی بپس
 ! شدمالشیخی که بییزهای تمام چکنار

****** 
 . خونه رو بفروشمخوامیم:  ـ
 .  کردری که بابا زد غذا در حلقم گی حرفبا
 . سرفه افتادمبه

 .یشیبخور االن خفه م:  و گفتختی رمی آب برایوانی لمامان
ساختمان .  دو طرفه استي معامله کجوری..  هم خوبهمتشیق..  هستداریر خکی:  که آرام گرفتم بابا ادامه دادیکم

 .ینیبی مبرمتی مکباری..  خوبهیلی خدمیخونه شون رو د. خرمی اونو مي منم خونه خرهیما رو م
 ام؟؟؟ی بتونمیمنم م: تابان

 .میریبعدش همه باهم م.  قرارداد امضا بشهدیبذار. نه هنوز:  ـ
 !!!!!می اسباب رو جمع کندیپس با. يوا: مامان

 .میکنی می و بعدشم اسباب کشمی امروز فرداست که قرارداد رو امضا کننیچون هم. زودتر شروع کن.. گهیآره د: بابا
 !!!!!!چه زود: تابان

...  همکارمهيخونه . من که خوشم اومد. هی لوکسیلی خيخونه ..  ارزشش رو دارهیول.  شدي عجله ایلیآره خ: بابا
 !! پسر هشت ساله هم داشتنکی..  بوددیاسمش مج..  خونشونمی رفته بودشیتو؟؟ همون که سال پ ادتهی

 ؟؟؟؟يکسر: دیگوی باعجله متابان
 . بودياسم پسرش کسر.. نیآره آفر:  ـ



 

@donyayroman 306 

 . بود واسه خودشییالیاصال و.  قشنگ بودیلی اونها که خيواو خونه ..  اومدادمیآره : مامان
 .گفتم که ارزشش را داره..آره : بابا
 ... و دوختنددندی خودشان بريبرا
 ؟؟؟ی هستی که تو چه؟؟ راضدی نپرسیکس

 . بابایول: میگوی نلرزد مکنمی می که سعییبا صدا.. کنمی می خفگاحساس
 .کندی و پرسشگر نگاهم مکندی را بلند مسرش

 !!!! رو دوست دارم بابانجایمن ا.. من:  ـ
 .. سوزانیشی عاشقش مینیبب.  بهترهیلیاونجا خ:  ـ

 شوم؟؟؟ی معاشقش
 !!!شومی عاشق نمچوقتی هگری دچوقتیه... من... هه
 !!ي نخورديزیکجا؟؟؟ تو که چ: دیگوی و مامان متعجب مشومی سر سفره بلند ماز

 !!! مامانرمیس: میگوی و منشانمی لبم مي روی تصنعيلبخند
 . دوزمی اتاق مي هاوارینگاه پر حسرتم را به د. شومی اتاقم موارد

 !!!!ـــــــــشهی همي شهیهم!!! شهی هميبرا...  خانهنیاز ا... نجایاز ا... میرویم
****** 

 ! ناراحت شدیلی گفتم خمی که خبر فروختن خانه را به مریوقت
 . مان عذاب آور بودي هردوي برانی و امیشدی هم جدا ماز
 !!! او بوددنیند..  سخت تر و عذاب آور تر از آناما
 .. که منییاو

 .دلم را به همان باز بودن در مغازه اش خوش کرده بودم..  امانمیبی را نمخودش
 !!! قدم از من دورترنیچند...  من و درستکینزد.. نجاستی امروز هم اکه
 ..و نه خودش را.. نمیبی نه مغازه اش را منی پس از ااما
 !!!نمشیبی نمچوقتی هگرید.. چوقتیه!!! نمشیبی نمگری دمن
 !!!خودت به من صبر بده.. ایخدا
 
 

  نوزدهمفصل
 ! کـه شاخ و دم نــداردحمـاقـت
  مـن کـهیـعنـی حمـاقـت

 !ےمـن شـو   تـا تـو دلتنـگــرومی منقــدریا
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 ! شودیتـو نمـ  ی از دل تنـگيخـبر
  چـونگردمیبرم

 !!! شــومی مــدلـتنـگـت
 
 .دوزمی و نگاه جستجو گرم را به سرکوچه مگذارمی در دهان مگری دپسی چکی

 !!نمشی بود تا ببستادهیهمانجا ا... گری بود دهمانجا
 ؟؟؟یزنیپشت تلفن گفت چرا نفس نفس م.  هم با هول و وال خود را به بالکن رسانده بودممن

 !!!دمی نفس دوکی دو طبقه را ي تمام پله هاگفتم
 !!!!!!وونهی او گفت دو

 !!اهی سنی به تن داشت با جي قهوه اشرتی روز تآن
 . آن روز ها را کرده استي دلم هواچقـــــــــــدر

 .ستدی ای وانت بار مقابل در خانه مان مکی
 .گذارندی و پشت وانت بار مدارندی برماطی اسباب را از حگریکدی با کمک مردها

 .می خانه هستنی است که در اي آخرروز
 .خودمان.  و بعدکنندی منتقل مدمانی جدي اسباب را به خانه ي همه امروز

 .میروی منجای هم از اخودمان
 !!!شهی همي شهی هميبرا
 . دوزمی سرم مي باال ي و نگاهم را به آسمان گرفته کشمی میآه

 .. آسمان  گرفته استامروز
 .. من هم گرفته استدل

 .ببارد و هم من خواهدی هم آسمان مامروز
 که به همراه دوستش مقابل در خانه کنمی را نگاه مهی همساي رضانباری و اگذارمی هم در دهان مگری دپسی چکی

 . اندستادهیشان ا
 !!!!زدمی مدی و از پنجره دنجای که من او را از اییچه ساعت ها.. ری بخادشی

 .دهمی و گوشم را به آهنگ مبندمی ،چشمانم را مدهمی مهی تکواری را به دسرم
  افسوس نتونستمی ولگذشتمی مدی تو بااز
  و من آخر قصه دونستمي عروسک بودتو
 دمی ندیچی تو جز دروغ هی وجود خالتو

 دمیرسی ها منی از اشی پقتی حقنی به اشدی مکاش
 .دی آی است راه تنفسم را بسته است کم کم باال مي که چند روزیبغض
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 . نداردي ادهی مقاومت فاگرید
 .غلتندی صورتم مي رومی و بالفاصله ، اشکهاشکنمشیم

  داشتم به پات باختمی و سوختم و ساختم هرچسوختم
 شناختمی تو رو از روز اول مثل امروز مکاش
  شکستن عاشقونه سر سپردنیعنی عشق آخه
 !! مردنشی سپردن مثل سرابه ، در سکوت خودل
 .کنمی و دوباره سرکوچه را نگاه مکنمی را پاك ممی پشت دست اشک هابا

 . تنگ شدهشی برادلم
 !! تنگ شده استشیدلم بدجور برا.  استدهی فای بانکار
 .نمشی قبل از رفتن ببگری دکباریفقط . کباری کاش
 . روز استنی آخرامروز

 .نمشی ببتوانمی نمچوقتی هگری دنی از ابعد
 . نهای در مغازه اش را نگاه کنم تا بفهمم آمده است توانمینم

 !!!نمشی ببتوانمی نمگرید... من
 نی وقت است که طناب بیلیمن خ... اما نه... نمشی ببگری دکباریفقط . کباری دیشا.  فرصت استنی آخرنیا

 ! امدهیخودمان را بر
 رمی بروم که چه شود؟ تخقنمش؟ی ببدیچرا با!! او که دوستم نداشت... دوستش داشتم اما... بچه دارد..  زن دارداو

 !!ستی نیکار درست. کند؟ نه
 !!!کباریفقط . نمشی هم ببگری دکباریفقط .. کباری اما
 ! کندرمی تحقگذارمینم
 . آمده امدنشی باالخره باخت را قبول کردم و به دی بفهمد که من از شدت دلتنگگذارمینم
 رفتار يبا سرد. شومی و وارد مغازه اش مکنمیاخم م.. قبل تر از رضا. مثل آن قبل ها. دهمی ها را بروز نمنی من انه
 !!!نی فقط هميآر. خواهمی و فقط کارم را مکنمیم
 خدشه دار گذارمی غرورم را هم نمیحت...  ونمشی بار ببنی آخريکه بتوانم برا!!!  فرصت استنی و آخرنی بهترنیا

 !!!! کار استنی بهترنیا. کند
 .ردیگی تمام بدنم را مي انرژدنشی شوق دزا

 .رسانمی منیی پاي و بدو بدو خود را به طبقه شومی سرعت از جا بلند مبه
 و حاضر نشانمی صورتم مي رویمی مالیلی خشیآرا. اهی و شال ساهی سنی ، جدمیکاپشن سف. کنمی را باز مکمدم

 .شومیم
 ..اما
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 ! که بهانه کرده امفهمدیم.  مسخره استیلی زدن؟ نه خي دی بروم؟ سي چه بهانه ابه
 

 خط انجام داده ي حالت هاي که براییاتود ها.  بهترزی چکی... چاپ طرح؟؟ خوب است اما.  مثال؟؟ي چه کارپس
 ! کار استنی بهترنیا. دارمیبودم را برم

 . پنج در دهي در اندازه خواهمی می کپکی ها نی از اکی که از هرمیگویم
 !!!!گذاشتمی منجایاگر واجب نبود عمرا پا در ا!!!! میای که مجبور شدم بمیگوی کند مرمی انداخت که تحقی اگر متلکو

 .شومی و از اتاق  خارج مگذارمی مي را داخل پوشه اکاغذم
 کجا؟؟: دیگوی و مشودی متوجهم ممامان

 . واسشبرمی رو منهایا. میخونه مر. راستش:  ـ
 .دهمی که دستم بود را نشانش مي پوشه او
 .فقط زود برگرد. باشه برو:  ـ
 .باشه:  ـ

 کنار شهی هميمامان مطمئن است که او را برا.  رضا برومشی شک هم ندارد که ممکن است پی حتگری دمامان
 !!گذاشته ام

 . اوستدنی دي فرصت من برانی آخرنیا.  ماماني فکرهاالیخیب
 را سر و تیخودش گفت که تا ساعت هفت آنجاست تا وضع. دهدی انتقال اسباب به خانه را انجام مي هم کارهابابا

 .دی آیسامان دهد و ساعت نه به دنبال ما م
 .شومی و با عجله از خانه خارج مکنمی را به پا مدمی سفي هایکتون
 .دهدی صورتم را نوازش می سرد زمستانباد
  داشته باشد؟؟؟ي اگر مشترایدر مغازه نباشد چه؟ اگر . ندینشی استرس در جانم میکم

 !!!!!ي مشترکیفقط .  رفتار کنمي مشترکیمن هم قرار است مثل .  داشته باشدخوب
 !!!!نمشی ببتوانمی نمچوقتی هگریاگر رفته باشد د..  اگر آنجا نباشداما
 .دوزمی منی و نگاهم را به زمکشمی میآه

 :کنمی لب زمزمه مری را آرام زدادمی بالکن گوش مي روشی پي قهی که چند دقیآهنگ
  ما نگاه بودنی حرف بي روزگارکی ي روزکی

  و ماه بوددی نقش ما خورشمیکردی می رو نقاشعشق
  بودنی جمله مون ستاره چمی از اون واژه نوشتبعد

 ..  بودنی ای زندگی معنمی بودی آبای درمثل
 !!! بودنی ایزندگ

  داشتم به پات باختمیهرچ. . و سوختم و ساختمسوختم
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 ...مثل امروز.  تو رو از روز اولکاش
 .دوزمی و نگاه جستجوگرم را به در مغازه اش مرسمی مسرکوچه

 . استباز
 )می چون هوا سرده در ها رو بستمیماهست: (  مغازه زده است که ي رودی جدي تابلوکی

 . کند تر شده استمی هاقدم
 افکار خوفناکم را از خود دور کنمی میسع!!! ترسمی میلـــــــــــی اما از عکس العملش خنمشی ببخواهمی ممن
 .کنم

 :کنمی لب زمزمه مری زبازهم
  داشتم به پات باختمی و سوختم و ساختم هر چسوختم

 شناختمی تو رو از روز اول مثل امروز مکاش
 .عاشقانه سر سپردن.. شکستنیعنی عشق آخه

فقط ! ستی نیکس. شومیوارد مغازه م. کنمی و در را باز مکنمینفسم را فوت م. رسمی به در مغازه اش مباالخره
 .خودش است

 !!!!کندی من تعجب مدنی و با دردیگی موتری کامپي را از صفحه نگاهش
 !کنمی احساس می را به خوبزندی که در شاهرگم می قلبم و نبضي هاتپش

 . که خود را خونسرد نشان دهمکنمی می درون آتش گرفته ام اما سعاز
 ...سالم: میگوی و مدارمی برمزی قدم به سمت مچند

از هرکدوم از کادر . خوامی می ها کپنیاز ا: میگوی و مگذارمی منتظر جوابش باشم پوشه ام را مقابلش منکهی ابدون
 . پنج در دهيها در اندازه 

 .وجه شده بود را نه تنها من خود او هم متنی و ادیلرزی ممیصدا
 هرکدوم تو کاغد جدا؟؟؟. باشه:  گفتی خشک و رسمی لحنبا
 .تو هر کاغذ دوتا. نه:  ـ
 .دینیبش. دی منتظر بموندیفقط با. باشه:  ـ
 . به مبل اشاره کردو

 . گذاشتمنجای که پا در ای اندازد ، آن روز اولی اون روز مادی لحظه ها من را نی اچقـــــــدر
 . و من قبول نکردمنمی مبل بنشي حرف زد و تعارف کرد روی روزهم رسمآن

 . راحتمينجوریهم. ممنون: میگوی و مرمیگی ام را از او مرهی خنگاه
 .کنمی مقابلم را نگاه مواری دنهی و دست به سدهمی مواری ام را به دهیتک
 . هنـــــوز همانجا بودی قبلي نوشته هاآن
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 که گردمی می رنگي قهوه ايبه دنبال جعبه . کنمی را نگاه مزشی مي رویم چشریز.  نکرده بوديریی تغچی همغازه
 .به او داده بودم

 .ندینشی لبانم مي روقی عمي کردنش لبخنددای پبا
 . ام هم کنارش استیو گل سرخ اهدائ.  استزی مي رنگم آنجا گوشه ي قهوه اي جعبه
 . بودم را زده استدهی تولدش کشي که برای نقاشي آن ها تابلويباال

 !!!!! مني هايادگاری يهمه .  شان آنجا هستندهمه
 !!هنوز نگهشون داشتم:  ـ
  دور انداختنشون آسونه؟؟يفکر کرد: دهدیادامه م. پرمی از جا مشی صدابا
.  که او زن داردکردی در گوشم صدا مي نه اما فقط زنگ خطرای خوشحال شدم دانمینم. خوردی در دلم تکان ميزیچ

 !!!!بچه دارد
 .دهدی ادامه نمگریاو هم د. میگوی نميزیچ!!!!  نکنی بافای خود رويبرا

 .دهمی مشدی پخش موترشی که از کامپی را به آهنگگوشم
 !!! مني مورد عالقه يخواننده .  بودیی پاشای از مرتضیآهنگ
 !!دهدی است که دارد گوش مبیعج...  دوست نداشت اما حاالادی او را زي آهنگ هارضا
 !!! شدندشی عالم و آدم طرفدار آهنگ های از مرگ مرتضپس

 !!! تا دوستت بدارندی مرده باشدی جماعت بانی اي گفتند که براراست
   عشق منگهی دشمی از پي بريخوایم
 .. سفريریم..  همسفریب

 !!! واسه تودلواپسم
 . واسه تو عشق من برو تنها برودلواپسم

  آخروي لحظه هانیا.  بخنداما
 که او ستی و حاال مهم نرومی مشهی هميمن برا..  محلهنیاز ا. نجایاز ا.. رومیخوب من م. دی آی بازهم باال مبغضم

 ! را نگه داشته استمی من و تمام داده هايهنوز جعبه 
 ..میروی مهم باشد چون ما ممی برادی نبایعنی

 !!!شهی همي شهی هميبرا
 !نینه رو فروخت خودمیشن:  ـ

 ؟؟؟يدی فهميچطور..چ: میگوی و مکنمی نگاهش ممتعجب
 . از دوستام گفتیکی:  ـ
 م؟؟؟یفروشی که ما خونه رو مدهی تو از کجا فهمي از دوستایکیاونوقت :  ـ
 .دهیتو بنگاه باباتو د:  ـ
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 .آهان:  ـ
 ما يچون او بود که از فروختن خانه . دیگوی معصومه را مي لحظه فکر کردم همان رضاکی که گفت دوستم یوقت

 !خبر داشت
 . که من بازهم بغض کرده امکنمیاحساس م!!! زنمی منی اندازم و نوك کفشم را به زمی منیی را پاسرم
 !!!نمشیبی که مي بارنیآخر...  بار استنی آخرنیا...ستی که نیشوخ

  من تموم شهي هاهی امشبم با گرکی رو خدا نذار تو
  از امشب آخه آرزوم شهدنتی دقراره
  توي پشت پازهی که اشک چشم من برنذار

  توي جااد؟ی میک
 نگاهش توانمیپس بگذار تا م.  هاقهی دقنیآخر.  بار استنیآخر. نمشی تا بببکنمی بلند میفقط کم. ی را کمسرم

 !! باشمکی انقــــــــدر به او نزدتوانمی نمگریکنم که د
 شهی واسه هميری آخره مي هاقهیدق

 شهی همونکه عشق تو تموم زندگمنم
 شهی نداره بعد تو تموم می که دلخوشهمون

 ـــــشه؟؟؟ی مثــــل تو میک
 کی می که هنوز برايهمان روز. فتمی آن روز مادی.  اندازمی منیی سرم را پاعی و من سرکندی مری را غافلگنگاهم

 درس خواندن را در ي اداعی  کرد و من سررینگاهم را غافلگ. کردمی نگاهش می چشمری بود و من زبهیمرد غر
 !!دی و خنددیاو هم فهم. خوانمی درس میعنی که کردمی و کتاب را نگاه مزدمی لب میالک.. اوردم
 ..شکندی مبغضم

 .دی آی منیی لجوج از چشمم پایقطره اشک 
 . کرده امهی بفهمد که گردینبا. کنمی با پشت دست پاکش مزود

 ن؟؟؟ی خونه رو فروختی چياال واسه ح:  ـ
 .ينجوریهم! دونمینم: میگوی و مندازمی بال مي اشانه

 . که سرش را بلند کرد و نگاهم کرددی گرفته ام چه فهمي از صدادانمینم
 !!! کرده امهی بفهمد گردینبا
 !! بشکنمدینبا

 پس تموم نشد؟؟؟؟؟؟: میگوی و طلبکارانه مکنمی را صاف ممیصدا
 .یشی سر پا خسته مينطوری انیگفتم که بش.. صبر کن! کم مونده:  ـ
 .راحتم. خوادینه نم:  ـ
 !!!گهی دنی بشیکنیچرا لج م!! یستی نیول:  ـ
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 !! حق را نداردنیاو ا. حق ندارد سر من داد بزند.  حرف زدنش بغضم را دو برابر کردتند
 !!!یزن.داد بز... سر من... يدار...حق ند...تو:  ـ

 .. کردمهی که گردیفهم.  بوددهی فای بانکار
 . شدری از چشمم سرازگری دي حرف زدنم وا دادم و قطره اانیم...  منو

 !بخاطر خودت گفتم.. زمی ناراحتت کنم عزخواستمینم. دیببخش:  نگاهم کرد و گفتمیمال
 خرد شده ی کافيبه اندازه . کنمی را پاك ممیبا پشت دست زود اشک ها! ستمی او نزیمن که عز.  نهزش؟یعز.. هه
 !! مغازه گذاشتمنی که من پا در ايلعنت به روز!!  من گذاشتی که پا در زندگيلعنت به آن روز. ام
 . برمدیمن با.. زود باش.. لطفا:  ـ

 ؟؟؟یکنی چادر سر نمگهیچرا د: دیگوی به حرف من بکند می توجهنکهی است و بدون اوتری کامپي به صفحه نگاهش
 .فقط مجبور شدم سرش کنم.. ومدیاز همون اول هم از چادر خوشم نم!!!! خوادیدلم م.. خوب:  ـ

 .زنمی و بازهم حرف مکنمی نمیاما توجه. زدیری منیی هم پامیو اشک ها.. لرزدی ممیصدا
 بابات چطور گذاشت؟؟؟... چیمن ه.. نی زمي چادر رو بذارذارهی که بابات نمی گفتیول:  ـ
. گهی بهم نمیچیاالنم ه. رهی مادشی بعدش ی ولکنهی مکی کليزی چکی مدت رو کی..  کال اخالقشه منيبابا:  ـ

 !! شدهالشی خیکال ب
 !نطوریکه ا. اوهوم:  ـ
 .لطفا زودباش:  ـ
 چرا؟؟؟:  ـ
 . برمخوامیم. چرا نداره:  ـ
 .کندی نگاهم مرهی و خشودی جا بلند ماز
  ه؟؟؟یچ:  ـ
 رونی شالم بری که از زییو موها. اوردی دستش را جلو مکنمی نگاهش می توجه به من که شاکیب. میگوی را من منیا

 .فرستدیآمده اند را داخل م
 !!رمیگیآتش م...  وشومیمذاب م. سوزمیم..  دستشی گرماز
 !!حق ندارد به من دست بزند. دینبا
 !!!بکش.. دستتو: میگوی گرفته ام مي صدابا

 .کندی صورتم را لمس منباریا... يشتری بي با لجبازاما
 !!بهم دست نزن: زنمی و ناخودآگاه داد مکشمی را عقب مخود

اشک . خود و رفتارم نداشتمي روی تسلطگریمن هم د.  را از من نداشتی حرکتنیانتظار چن. کندی نگاهم ممتعجب
 هان؟؟؟؟ اصال من شه؟؟؟ی مبتی نصی دادن من چياز باز: میگویبا خشم م. ندی آی منیی پايشتری با شدت بمیها
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 تو یتونی ميچطور.. از بچه ات.. از زنت ؟؟؟؟یکشیخجالت نم... خودت.. تو.. من به جهنم.. من به درك.. چیه
  بابا؟؟ هان؟؟؟گهی مثل تو میکی که اون بچه به یکشی خجالت نم؟؟؟یروشون نگاه کن

 که ؟؟؟؟یکشیاز من خجالت نم: میگوی و مکوبمی ام منهی تخت سيدستم را رو. دارمی برمزی به سمت میقدم
 ؟؟؟یشناسیاصال تو خدا رو م..  اصال؟؟؟؟یکشی از خدا خجالت نم؟؟؟یگی بهم دروغ محانهیانقــــدر وق

 ه؟؟ی زن؟؟ بچه؟؟؟ منظورت چ؟؟یگی مي داریچ. نمیبب. صبر کن:  ادامه  بدهمدهدی نماجازه
 !!!دونمیهمشو م!! يبچه دار.. ي که زن داردونمیم.. دونمیم.  دستت برام رو شدهگهید. بعله آقا رضا. هه:  ـ
  داده؟؟؟؟لتی رو تحوفی اراجنی ای گفته که من زن و بچه دارم؟؟؟ کی ک؟؟؟یگی مي داریچ:  ـ

 !!!داندی واقعا نمای.. ای کندی مي بازلمی بدانم که بازهم فخواهمیم.  را بخوانمقتی تا حقکنمی چشمانش نگاه مبه
 !ي بدمی بازيخوایبازم م... یگیدروغ م.د.. يدار:  ـ
  به تو گفته که من زن و بچه دارم؟؟؟یدروغم کجا بود سوزان؟؟؟ ک:  ـ

 .. دروغای دیگوی راست مفهممینم
 . روشن شودشهی همي براکباری هی قضنی ادیبا.  روشن شوددیبا...  امافهممینم
 ؟؟؟؟ي که زن و بچه نداریگی میعنی:  ـ
 که زن و بچه داشته ادی که بچه هم داشته باشم؟؟؟ اصال به من مدهی به من زن میک. نـــــه: دیگوی و مخنددیم

 باشم سوزان؟؟
 !!پس ثابت کن:  ـ
 ه؟؟ی منظورت چ؟؟؟یچ:  ـ
 !!یالبته اگه راست بگ... يثابت کن که زن و بچه ندار:  ـ

 .کنمی تلخ نگاهش مي و با پوزخندزنمی منهی به سدست
 .کنمیباشه ثابت م: دیگوی و کالفه مکندی را فوت منفسش

 .گرددی میکی یکی و کندی را باز مزی مي هاییکشو
 .کندی مشیدای پباالخره

 !نگاهش کن.. ایخوب ب: دیگوی و مگذاردی اش را مقابلم مشناسنامه
 .زنمی و ورق مدارمی اش را برمشناسنامه

 !!!دی سفدِیسف!!!  استدیسف
 !!!نه بچه. نه زن..  نداردزن

 !!!!يزن ندار: میگوی و مخندمی بلند ميبا صدا.. خندمیم
 .کنمی مهی وهم گرخندمی هم مکنمی مهی است که من بازهم گربی عجو
 

 !!!سوزان؟؟: کندی ممی متعجب صدارضا
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 !!کندی که رضا هنــــــوز دارد متعجب نگاهم مدانمیم. نمینشی مبل مي و روگذارمی مزی مي اش را روشناسنامه
 !!!!! نداده استيرضا من را باز!!!!  آن حرف ها دروغ بودهيهمه .. دروغ بوده.  نداردزن
  فتی من نادی يری من هرجا مبعد

  بشه من عاشقمیهرچ
  برو عشق منراحت

 . تو روخوامی و مرمیمی نکن آخه طاقت ندارم و مهیگر
 !! برو عشق منراحت
 .کندیزد و تابلو را عوض م اندای منیی پرده را پارودی بسمت در مغازه مرضا
 . همه فکر کنند مغازه بسته استکه

 .کندی و با دستش سرم را بلند مشودیخم م. ستدی من امقابل
  شده سوزان؟؟؟یچ:  ـ

 !!!زنمی خجالت مقابلش هق مبدون
 .کنمی مهیو بازهم گر.. شکستم..  شدمخرد

 
 ي دادمیگفت باز.. يبچه دار.بـ. يزن دار.. تو.گفتش که تـ.. اون..  رضاي دادمیز..باز..ب.. گفتم..گ. من..م:  ـ

 !! حرفات دروغ بودهيگفت که همه .. رضا
 یشناسی تو منو نم؟؟؟يکردی باور مدیتو چرا با: دیگوی و مردیگیاشک چشمم را م. کندی دستش را قاب صورتم مدو

 ؟؟يسوزان؟؟؟ تو بهم اعتماد ندار
 ي به همه يتو گند زد..تـ..  نمشناختمينجوریمن تو رو ا... ي کرددمیعکسم تهد.با.. .يولم کرد. تو..تـ:  ـ

 .تو!!!! اعتمادمن
 .زنمیوبازهم هق م. دی آی باال نمنفسم
 ..شودی مکتری نزدرضا

 .فشاردی اش منهی سرم را به سو
 ..آروم باش!!! ـــشیشـــــــ: دیگوی و مکشدی را نوازشوار پشتم مدستش

 ..ولم کن: زنمی ملب
 خواستمیفقط م. فقط.  نکردمدتیتهد: دیگوی و مگذاردی ام مقهی شقي روي توجه به حرفم بوسه ابدون

 !!! بشه سوزانينجوری اخواستمیمن نم!!بترسونمت
. تو.. ستمی واست مهم نیگفت.. يخوای که منو نمیبهم گفت: میگوی و مزنمی شانه اش میی جانم را روی بمشت

 !!!ي کردشنهادیدوستت رو بهم پ
 !!!وونهیمن  دوست دارم د: کندی گوشم زمزمه مریو ز... لغزاندی ممی موهانی را بدستش
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 . بود که آن لحظه تمام وجودم را کرخت کردی چه حسدانمینم...  وستدی ایم... زدیری من مي وانهی دقلب
 هم يزن و بچه هم ندارد و من را باز.  را دوست داردوانهیمن د. دوستم دارد. اورمی منیی مشت شده ام را پادست

 .نداده است
 . نداردی تماممیهق هق ها!!  که دوستم دارددیگویم..  حاال من را در آغوش گرفته وو

 !!آروم باش سوزان: دیگوی و مفشاردی را بخودش ممن
 .گذاردی ام میشانی پيو بعد رو.. میموها...  امقهی شقي به روگری دي ابوسه

 ی غمــــــــــــچی هگریحاال که در آغوشش هستم د!! خوابدی که درونم بود میتمام تالطم!!!  شومی مرامآ
 !!!ندارم
 ! تمام نشود و من تا ابد در آغوشش بمانمچوقتی لحظه هنی که اکاش

 ... متری از من فاصله گرفت ، فقط در حد چند سانتی چقدر گذشته بود که کمدانمینم
 ؟؟یخوب:  و گفتدی کشسمی صورت خي را رودستش

 ؟؟یستی ازم ناراحت نگهید: زندیلب م. کندی صورتم حرکت ميهنوز دستش رو.  خوبمیعنی را تکان دادم که سرم
 . نهیعنی که دهمی سرم را به چپ و راست تکان منباریا
 زبونتو موش خورده جوجه؟؟؟: دیگوی و مخنددیم
 .خوبم. نه: میگوی و مخندمی م باز من را جوجه خطاب داده استنکهی ااز

 .کندی را مرتب ممی موهانباری و اکندی مشتری اش را بفاصله
  اون حرف ها رو بهت زده بود؟؟ی کی بگيخوایحاال نم:  ـ
 .دوستت:  ـ
 دوستم؟؟؟ کدوم دوستم؟؟:  ـ
 .کندی را نوازش ممی همچنان دارد موهاو
 .دوست پسر دوست من بود. همون که:  ـ
  بود؟؟یاسمش چ:  ـ
 .تو فجر دوازده.  شهرکهنیخونشونم هم..  پورمیرضا ابراه.. اسمش رضا بود. رضا:  ـ

 !!!!!یعوض: دیگوی و مکندی اخم مرضا
! و باعث شدم من را از آغوشش خارج کند..  که حرف زدمکنمیخود را لعنت م. رودی و طول مغازه راه مشودی مبلند

  ها بهت گفت؟؟؟ی چگهید: کالفه گفت
گفت با !!! ی ازم سو استفاده کنيخوایگفت م.. یخوابی دختر مکیگفت هر شب با ... ی هستيگفت که آدم بد:  ـ

 !!دیاریاون بال رو سرم ب. بعدشم. ی خونه خالکی ي که منو ببري بوددهیدوستت نقشه کش
 هان؟؟؟ چرا ؟؟؟ي زده تو چرا باور کرديادی زر زیاون عوض!!!!!! یلعنت:  و داد زددی کوبواری محکمش را به دمشت

 م؟؟؟ی آدمنی که من همچيباور کرد
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که اگه باهم . ی تو خودت گفتادته؟؟ی..  خونهکی میبر.  اگه قبول کنمیگفت..گـ.. يتو ازم خواسته بود.. تو:  ـ
 ..میباش
 !!!!!!!!!!بســـــــــه: زندی مداد

 لب غرغر ریرضا ز!  او تا حد مرگ وحشت دارمتیو من از عصبان!!!  شده استیرضا عصبان. رمیگیلرز م.ترسمیم
 ي خانه برانی محله و از انیاز ا. می که قرار است برواورمی مادیب. میای مرونی بای و من انگار که تازه از روکندیم

 . برگردمدیمن با...  ومی بروشهیهم
 !! من فاصله گرفته استيای هرچه زودتر به خانه برگردم و رضابازهم از مرد رودیبا

 و به سمت در مغازه دارمی را برمفمیک. شومیاز جا بلند م. کندی مری و تحقزندی بد شد که داد مي همان رضابازهم
 .رومیم
 کجا؟؟:  که رضا گفترفتمیبسمت در م.  وقت رفتن استگرید
 .. وقتهرید.  برمدیبا:  ـ
 . را گرفت و من را به سمت خودش برگرداندمی که از پشت بازوبردمی دستم را بسمت پرده مو
 !!تند رفتم.. دیببخش:  ـ

 .. بودن هاتی دمدمنیبه ا!!!  عادت کردمگهید: میگوی و مزنمی ميپوزخند
 نی راجب تو همچیکی..  بشمیبهم حق بده عصبان!!! گهی ددیببخش: دیگوی و مگذاردی شانه ام مي را روشیدستها

 ؟؟یشی بگه تو ناراحت نمییحرف ها
 .کندی که او دوباره صورتم را لمس ممیگوی نميزیچ

 !!!ردی بگي که چطور روح و روانم را به بازداندی خوب میلعنت
 میدار: میگوی و بغضدار مدوزمی ام را به چشمانش مرهینگاه خ. برمی لذت مي بازنیمن خودم هم از ا...  دروغ چرااما
 !! رضانمتیبی نمگهید... میخونه رو فروخت.. میریم

 !!ردیگیو بازهم من را در آغوش م.. شودی مکی نزدبازهم
  تورو؟؟؟کنمیمگه من ولت م.. ایتو فکر کن ته دن... امی بازهم مدیهرجا که بر:  ـ
 نمت؟؟؟ی ببيچطور. میآخه اگه بر:  ـ
 !!شهی درست میهمه چ. تو غمت نباشه:  ـ
 .شومی مشقدمی جدا شدن پي منم که برانباریا

 همو شهی جوره نمچی هگهی دمی برنجای اگه از اشه؟؟ی درست مي چطور؟؟يچطور: میگوی و مرمیگی او فاصله ماز
 .مینیبب
 !!! ماي خونه يایتو ب..  بعدشمای..  خونتونامی شب شام رو بکی تونمی مثال مشه؟؟یچرا نم:  ـ
 !!!ستی نیوقت شوخ:  ـ
 !! نکردمی من شوخیول:  ـ
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 يای البد م؟؟؟ي داری ما؟؟ مگه چه نسبتي خونه يای شام رو بيخوای مي چطوربهی غري توی بگشهیاونوقت م:  ـ
 !!! بنده دوست پسر دخترتونمیگیم

 دوست يو بجا..  که اونا هم منو بشناسنکنمی مي کارکی.. گهینه د: دیگوی و مندازدی را باال مشی ابروهاجفت
 !!امیبعنوان شوهر دخترشون م. پسر

 !!!شهیباور کن م.. تعجب نکن: دیگویکه م. کنمی و پرسشگر نگاهش ممتعجب
 ...یعنی:  ـ

 .دیگوی که او ممی حرفم را چه بگوي ادامه دانمینم
 !!!میکنی که ما ازدواج میعنی... بله:  ـ

  که کردمیهنوز متعجب نگاهش م. زندیدواج حرف م مهابا راجب ازی بنطوری است که رضا ارممکنی غمی براباورش
لب !!!  بودمدهی ها و رمان ها دلمیهمان اتفاق عاشقانه که در تمام ف...  کرد و باالخرهکتری و نزدکیسرش را نزد

 . لبم گذاشتيرو
 ی حرکتچی کرخت شده است و من توان همیدست و پا!!!  استی اتفاق واقعنی انباری که اشودیهنوز باورم نم...  منو

 .را ندارم
 !!!من عاشق شکالتم: دیگویباخنده م. شودی جدا مباالخره

 .کنمی نگاهش مپرسشگر
 .دادیطعم شکالت م. گمیلباتو م: دیگویم
 ! انگار که شوکه شده امییکجورهای.  را هم ندارمدنی توان خندیحت. ردیگی کام مگری دکباری و

 ..برم... دیبا... گهید: میگوی می و به سختدهمی ممی به پاهایتکان
 !!!!سوزان:  کردمی که صدارفتی مرهی دستم به سمت دستگبازهم

 .کنمی و پرسشگر نگاهش مگردمی برمبسمتش
 . بگودتویشماره جد: دیگوی و مردیگی اش را به دست میگوش

 .ندینشی لبم مي رويلبخند
 !و من شماره را عوض کرده ام...  خاموش استداندی حتما زنگ زده است که مپس

 .کندی موشی سی و او در گوشمیگوی را مشماره
 .شومی و از مغازه خارج مزنمی درنگ پرده را باال مي بدون لحظه انباریا

 ... اما مندیباری سرد بود و باران هم مرونی بيهوا
 !!! که تمام وجودم را احاطه کرده بودیی گرمانیاز ا... سوختمیم

****** 
 چقدر زنگ زدم بهت چرا ؟؟؟ی چند ساعته رفتیدونی م؟؟؟يکجا بود:  گفتی مامان شاکدمی به خانه رسنکهیهم

 ؟؟؟ي جواب ندادتویگوش
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 . ترس و استرس را پنهان کنمنی که اکنمی را ممی اما تمام سعشومی مهول
 !ي زنگ زددمینفهم. می گرم صحبت شدمیبا مر.. حواسم نبودش.. خوب:  ـ

هنوز . رومی و به اتاقم مکشمی ميبا رفتنش نفس آسوده ا. رودی و به آشپزخانه مکندی نثارم مي نگاه شماتت بارمامان
 ! هضم کنمتوانمی که افتاد را نمییاتفاق ها

 !!از او...  ازامی پکیو ..  پاسخ از خانهی تماس بنیچند... اورمی مرونی ببمی را از جیگوش
 !)طرح هات موند..  جا گذاشتولتویتو که باز وسا(  ی روند و دوست داشتني شماره همان

 )برمی مامیاگه بتونم م. دیببخش. حواسم نبود: ( کنمی و شروع به نوشتن منمینشی تخت ميرو
 )ست؟؟یمگه واس فردا الزمت ن( 
 !!!که گفتم واجب است.. فتمی دروغ شاخدارم مادیب

 !!گری بود دیدروغ مصلحت خوب
 )رمیگیبعدا اگه شد ازت پس م. امی بتونمی نمگهی دیول. چرا هست( 
 )گه؟؟ی دمیدیمنو بخش( 
 .)آره( 
 !!)فتهی که به غلط کردن برمی ازش بگی حالکی. اون پسره رو هم صبر کن( 
 ) دردسر بشهخوامینم.. الیخیب( 
 )شهیدردسر نم( 
 )؟؟ی کنکارشی چيخوایم( 
 !!) لهش کنمخوامیم( 
 ) شوالشیخیلطفا ب. نه رضا( 
 )آخه چرا؟؟؟( 
 )الیخیپس ب.  بشهتیزی چخوامینم( 
 )شهی نميزی راحت نفسم چالتیتو خ( 

  نه؟ای باورش کنم ا؟؟ی دروغ؟؟ باورش کنم خداایراست است .. نباری بازهم شدم نفسش؟؟ انفسش؟؟؟
 .نمینشی ام می اتاق خالي و گوشه کنمی را عوض ممی هالباس

 ..رسدی مگری دامی پکی
 !) راستشو بگو خواهش؟؟يتو قصد ازدواج با من رو دار( 
االنم !!  شدمالشیخی بي نداریلی تو مدمی بعدش که دیول.. قصد من؟؟؟ خوب قصد من از همون اول ازدواج بود( 

 !)که هرچه باداباد
عاقالنه فکر کن سوزان چون من واقعا !! ری رو بگمتیتصم. نگو هرچه باداباد خوب بهش فکر کن سوزان. نه( 
 !)می که ازدواج کنخوامیم
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 به می واقعا تمام آرزوهاای خواب است؟؟؟ است؟؟؟ی روایآ!!!  امروزي هم از شوك بعدنیا!! زنمیقهقهه م.. خندمیم
 وندند؟؟؟یپی مقتیحق

  او قصدش واقعا ازدواج است؟؟؟ واقعا؟؟ست؟ی حرف چنیمنظورش از ا... رضا
 دهد؟؟؟؟؟؟ی ازدواج مشنهادیاو به من پ.. یعنی پس
 !)کنمیفکرامو م. باشه: ( سمینوی را کرده ام و جوابم هم مشخص است اماممی وقت است که فکر هایلی خمن

 !!!!!!!!!!! خـــــــــوابکی.  خواب استکی نیا.  استرممکنی غمی براباورش
****** 

  روز قبلده
 

 . نه شب استساعت
 !!!!!! گند زدمی واقعي به معنایعنی.  که امروز دادم هنوز در تنم هستی امتحانیخستگ

 .دی آی ماوشی و سشودی خانه شوم که در مغازه باز می تا راهکنمی کم بساط را جمع مکم
 .میکنی می معمولی و احوال پرسسالم

 چه خبر؟؟؟: دیگوی و مندینشی مبل ميرو
 !ستی نيخبر. یسالمت:  ـ
 مشکلت حل شد؟:  ـ

 . پولي هیقض: دیگوی که مکنمی نگاهش مپرسشگر
 .دمیسر فرصت پسش م. دستت درد نکنه. آهان آره:  ـ
 ؟ی گرفتی از کشویبق. می حرف ها رو ندارنیما که ا... غمت نباشه داداش:  ـ

 !وشیاز دار: کشمی به صورتم می دستکالفه
 . پسريدیغمت نباشه بهش پس م: زندی به شانه ام میدست

 .  واسه آزاد شدن فرهاد مجبور شدمیول.  دست جلوش دراز کنمخواستمینم... یآره ول:  ـ
 .ادیواست خبر دارم در حد المپ... یراست. تو غمت نباشه. شهی ها هم تموم منیا:  ـ

 ؟؟؟؟يچه خبر: میگوی و مزنمی را موتری شات داون کامپي دکمه
 .فروشنیدارن خونه رو م... دوست دخترت:  ـ
 ؟؟؟یگی مویک:  ـ
 !!!آهان سوزان..  اسمش؟؟. همون دختر بچه:  ـ

 ؟؟؟يدیتو چطور فهم.  اونوقتفروشن؟؟؟یخونه شون را م: میگوی و مکنمی نگاهش ممتعجب
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. ادیزن داداش با مامان راه نم. میگفته بودم که واسش دنبال خونه ا.  خونه داداشميواسه ماجرا.. تو بنگاه بودم:  ـ
 افتاد که ادمی رو گفت نای آدرس خونه رو انکهیبعد از ا... دمای اسم رو کجا شننیفکر کردم ا. ی که گفت قاسمیوقت

 . دوست دختر توئهيخونه 
 .یبسالمت. خوب: میگوی و مندازمی باالميشانه ا.  ام را حفظ کنمي خونسردکنمی میسع

 ن؟یهم: کندی گرد مچشم
اون حق نداره .. رمیمیمن بدون اون م.  نهيخورم که واااا بی شکست عشقیاالن مثال انتظار داشت...پ ن پ:  ـ

 !!بره
 يباال..  باال بودیلی خمتشیق.. دی خونه خرکی مرده نی انیبب.  استگهی دزی چکیحرف من اصال ..  خرهرینخ:  ـ

 گفت ؟؟ی چي اون واسه دندیپرس.  هستدی طبقه از آپارتمان هم واس خرکیگفت که دنبال .. تازه!!!! شهر ها
 که دهی رسیبه نظرم به سن.. االن هم سوزان..  که بچه ها بزرگ شدنینیبی میتا چشم باز کن. خوامی دخترم ميبرا

 ی زندگنی خونه واسه تضمنی باشه و ای پشتش خالخوامینم.. خودشی سر خونه زندگرهی ها مي زودنیبه هم
 !الزمه

  کنم؟؟؟کاری چیگیم.. خوب:  ـ
 سوزان به نکهی همیعنی..  فقط واسه اون دخترهدی خونه خرکی گمی م؟؟؟ي شدجی بابا تو چرا امروز انقد گيا:  ـ

 نشی ماشگهیحتما تا سال د.  دخترشهي که از االن فکر خونه یوقت.. شهی برسه اون خونه به نامش مشیسن قانون
 ي االن چرا ازدواج فراريجوون ها. ونهاست اي که با اون ازدواج کنه هم صاحب همه یکس.. گهی دخرهیهم م

 یشی هم صاحب خونه ميری بله رو بگهیکاف.  اونیول.. نینه ماش. نه خونه..  ندارندي اهی سرماچیاند؟؟؟ چون که ه
 .یشی خودت ميآقا. یکشی رو نموشی هم منت دارگهید!!  واسه خودتیشی می شاهکی. نیهم ماش

 .فهممی حرف ها منی منظورش را از گفتن اتازه
 ... کهیگی تو میعنی.. یعنی:  ـ
 نجای عمر اکی نیبب.  شانس توئه رضاياون ستاره . ياری باز بدستش بدهیبهتره که تا نپر.. گمی منویبعله هم:  ـ

کار کردن و . ي عادی زندگکی و ی رهن کنیتونی شهر منیی خونه تو پاکی فوقش شه؟؟ی می که چیجون بکن
 یشی صاحب مویهمه چ.. ی با دختره باشهیافک.  خرپولننایا!!! خورهی که به درد نماونم چندرغاز. پول در آوردن

 !!!!رضا
 !!يدی دادی زي هندلمیف!!!  خورده هاییبرو بابا توم کله ات به جا:  ـ

 .کنمی و کاپشنم را به تن مشومی مبلند
خودت . دختره دوستت داره. زنهی در خونه آدم رو مباری شانس نیبب..  خرهي هندلمیچه ف: دیگوی دوباره ماوشیس

 باشه ازت بعدش ی تا راضی اون باشلی مدت طبق مکی هی بهتر؟؟ کافنی از ای چگهید. دهی که واست جون میگفت
 . ازدواجت رو قبول کردشنهادیکه پ

 !!!!  هارو ندارمي بازنی ايمن حوصله !!!  رو تمومش کناتی چرندنیا؟؟؟ای سیگی میچ:  ـ
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 رو نی توئه که از ای زندگنیا!! دادمی رو از دست نمی فرصتنی لحظه هم چنکی آخه؟؟؟ بخدا من بودما يچه باز:  ـ
 !ی زندگنیبهتر.  لباس هانی بهترنی خونه و ماشنیفکرشو بکن بهتر. شهیبه اون رو م

 .بردی من را به فکر میفقط کم.. ی کمشی هاحرف
 !!! باشمی کسي سلطه ریز نکهیبدون ا... نیماش. خانه.. دیگوی بد هم نمکه
 .. منمی خودم زندگي براتوانمیم

 !!!!!اما سوزان... اما
 و من از کندی مری دختر من را درگنیا...  آمدمرونیتازه تازه از فکرش ب!!  کردمي در حقش بدی کافيبه اندازه ... نه
 ستمی نی مشغول شدن ذهنم اصال راضنیا
 !! کردمي بدی کافيمن در حق سوزان به اندازه .. ای سالیخیب:  ـ
 !!!ستی ني بدنکهی بابا ايا:  ـ

 حلقه به ي هم برده نباری انکهیا. بدمشی دوباره بازنکهی است؟؟؟یچرا بد ن: میگوی ادامه بدهد و با خشم مگذارمینم
 .ذارهی دخترشم رو دوش من نمي که انقدر پول داره جنازه ی اون باشم خوبه؟اوني نه باباوشیگوش دار

 که شهی هم خوشحال میلی خهی که قصدت چپرسهیمطمئن باش نم. ششی پياگه برگرد.اون دوستت داره رضا :  ـ
تازه !!! باور کن به نفع هردوتونه!! گهی دای و کوتاه بایب!!! ياری بدون اون دووم بی که نتونستيانقدر دوستش دار

 ستهیمیهم وا بخاطرت جلو خانوادش ی کنشیراض
 !!!!! کرده بودمری گیمن در بد دوراه. دهندی تا آخر شب مثل خوره در مغزم جوالن مشی هاحرف

 ..رمی از او بگي دادم که اول خبرحیترج
 )؟؟یخواب. سالم. ( نوشتم و ارسال کردمیامیپ

 ..دی نرساما
 !بازهم نشد.. کنمی ارسال مگری دبار

 .رمیگی اش را مشماره
 ..)باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م( 
 .رومی و دوباره به فکر فرو مگذارمی بالشتم مری را زیگوش!!! زدمی حدس مدیبا

 ..ندهیآ. سوزان. اوشی سي حرف هافکر
 !! او شماره اش را عوض کرده استاما

 . مان را هم خراب کرده استنی بی به بازگشت ندارد که تنها پل ارتباطیلی  میعنی پس
 !! گفتاوشی که سیی حرف هايو همه .  ندهی آالیخیب!!!  شومالیخی بدیپس با.  استنی قسمت همدیشا

 .کنمی ترس را درك نمنی الیو خودم هم دل...ترسمی با سوزان مي ندهی از آبیعج
****** 

 کنم؟یمن با اوبا احساساتش چه م.  رفتنش از مغازه عذاب وجدان داشتمبعد
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 .. شروع دوبارهنی ايو برا.  بازگشت منيبرا!  او خوشحال شداما
 . مان باشدي به نفع هردونی ادیشا
 کنمی ها انکار نمنی اياما باهمه . میمن به آرزوها. که او به عشقش برسد و من.  کار باشدنی درست ترنی ادیشا

 !! فرق داردمی براــــــــــبیعج... که او
 را به من القا هی متفاوت تر از بودن با بقیحس...  بودن با اویو حت... دنشیبوس .. که در آغوش گرفتنشيبطور

 !!!کندیم
 !کندی مداری خفته ام را بي زهیو غر.. بردیفقط حرارت بدنم را باال م... رمیگی که در آغوش مهردختر

 !!!نیفقط هم.. کندیفقط آرامم م!! کندیآرامم م..  سوزاناما
 .میکنی با فاطمه بگو و بخند میکل. کنمی مي بابا سپري را در خانه امشب
 فاطمه ي مقدمه اش را برایکم.  ام آماده کنمی ازدواج ناگهاننی اي بهتر است که کم کم ذهنشان را برابنظرم
چندسالش . ستی که نامش چدی ذوق پرسیفاطمه با کل. می ازدواج کنمیخواهی دختر خوب هست ، مکیکه . گفتم

 ...است و
 . که از سوزان دارم را نشانش دادمی را تک تک جواب دادم و در آخر عکسشی سوال هاي همه

 !!!! بچه استیلی من خي او هم متوجه شد که سوزان برایحت..  انتخاب است امانی و بهترستی نظر فاطمه عالبه
****** 

 از میرفتی و اگگر آنجا مستیگاز آنجا وصل ن. می خانه ماندگار شدنی داشت که امشب را هم در ای چه حکمتدانمینم
 .میزدی مخیسرما 
 !نمشی و فردا قرار است ببمی ماندنجای را هم اامشب
 .رومی شش صبح به مغازه مساعت

 .می شوشقدمی مسئله را به خانواده ات بگو تا ما پیتوانی اگر مدیگویم.  ازدواج استتشی ننباری که ادیگوی مرضا
 . حلش کنمدی مان است که بانی سد بنی کردن بابا ، بزرگتریراض. می را در راه داریشکالت چه مداندی که نماو
 مشیباورش سخت است اما ، رضا واقعا در تصم.  اول مادر او زنگ بزندمی بگويزی من چنکهی بدون اخواهمیم

 !!راسخ است
 ..  درست شدزی همه چکدفعهی چطور و چگونه دانمینم.  کندي رسما من را خواستگارخواهدی دوستم دارد ، و مرضا

 است که رضا نیمهم ا. کنمی به اما و اگرها فکر نمگرید!! ستی حکمت نی کار خداوند بچی که هندیگوی مراست
 . گذاشته استشی پاپيشتری بتی با جدنباریو ا. بازگشته است

 
 !! شده امای حیمن ب...  است امابیعج!! و قرار فردا ساعت شش صبحمان.  استنی هممهم
 !!!کنمی نمی مخالفتچی اش هیکی نزدي برانباری و اخواهمیمن بازهم آغوش گرمش را م.. خواهمی بازهم بوسه ممن
 !!! ننشانماهی اگر او را به خاك سستمیمن سوزان ن!!  معصومه که جداستي حساب رضااما
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. 
 . مدرسه را به تن کردمي کردم و لباس هایمی مالشیآرا.  شدمداری ساعت پنج صبح باز
 !!!گری دي لباس و چه لباس هانیچه با ا.  استدهی قول رضا او من را همه جوره پسندبه

 )من اومدم: ( کنمی و ارسال مسمینوی میامیپ.  کاش مامان و بابا متوجه زودخارج شدنم از خانه نشوندي افقط
 .رسانمی مي خود را به در وروردنی پاورچنیورچپا. شومی از اتاق خارج می و به آرامگذارمی مبی را در جیگوش

 .شومی از خانه خارج می به آراممی و پس از برداشتن کفش هاکنمی را فوت منفسم
 ي را باعجله میقدم ها. شومی و بدو از خانه خارج مکنمی را به پا ممیکفش ها.  کرده بوددی همه جا را سفبرف

 . تا به او برسمدارمی برميشتریب
 .دهمی سرعت ممی و به قدم هاکنمی پالتو ام مشت مبی را در جمیدست ها!! یلــــــــیخ.  سرد استیلی خهوا
 .شومیو وارد مغازه م. رسمی شده است؟ باالخره می راه انقـــــدر طوالننی امروز اچرا
 .ه سمتم آمد من بلند شد و بالبخند بدنیبا د.  تا روشنش کندرفتی بود ور منی زمي که روی برقي با بخاررضا

 ؟؟؟يچطور.. سالم عشقم:  ـ
 ..خوبم: زنمی می خجوللبخند

 . سرد شدهیلیهوا خ.. نوری اای بدیگوی و مگذاردی را پشتم مدستش
 را روشن کرد و به سمتم ياو باالخره بخار.  مان بودنی بیبیسکوت عج. نمینشی مبل مي بدون گفتن او رونباریا

 .شهیاالن هوا گرمتر م: آمد
 خوب چه خبر؟؟: دیگوی و مندینشی مشی ، روگذاردی را مقابلم مي اهیچهارپا

 !!!ستی نیخبر خاص. یسالمت:  ـ
 !!! هادی من بود که امروز رو هم موندی انصافا از خوش شانسیول:  ـ
 را نوازش می موهایکم. زندی را کنار ممیموها.کندیدستش را به سمتم دراز م. کنمی مدیی و حرفش را تاخندمیم
: کنمی مشی به من برسد صدانکهی اما قبل از اکندی فاصله اش را با من کمتر مرسدی وکم کم به صورتم مکندیم

 !!رضا
 !جانم؟: دیگوی و مدهدی مهی اش را به سرم تکیشانیپ
 .دهدی به من میو حس خوب... ندینشی صورتم مينفس گرمش رو.  جانم گفتنشبا

 م؟؟یکنی باهم ازدواج م؟؟؟یگیتو که دروغ نم... تو: کنمی باز ملب
 .میکنیازدواج م.. زمیآره عز:  ـ
 ..شهیتا هم.. میمونیباهم م: دیگوی و مکندی دستش شال گردنم را باز مبا
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 و سلول به سلول بدنم کشدی بر سرم میدست. پرندی اش باال می حرکت ناگهاننی از امی و موهااوردی ام رادر ممقنعه
 .سوزاندیرا م
 .گذاردی گردنم مي گودي رويو بوسه ا. شودی مخم

 . خودمونیزندگ... خونه خودمون: دیگوی گردنم مي گودنی اما او همچنان بترساندی من را محرکاتش
 !!مال خودِ خودم..  خانوم خودمیشیم: دهدی و ادامه مکشدی میقی نفس عممی موهانیب
 !!!دوست دارم: کندی و زمزمه ماوردی مکتریلبش را نزد... دی آی تر منییپا.. گذاردی ام میشانی پي روي بوسه انباری او

 .کندی مخودی گرمش بازهم من را از خود بنفس
 . امستادهی ای حرکتچی و من بدون هبوسدیم.. ردیگی را به دهان ملبم
 . تند تر شده استیفقط کم.. ی کمشینفس ها... شودی جدا مرضا

 !!!بوسدیبازهم لبانم را م. بوسدی و بازهم ملغزاندی ممی موهانی را بدستش
 !!! در تن نداشتمی روحچیانگار که ه. انگار که من اصال آنجا نبودم!!! بی عجیلــــــــیخ..  استیبی عجحس

 یکی نزدنیدلم از ا. نشاندی خود مي پاي و روکندیبلندم م. شودیدور کمرم حلقه م.دی آی تر منیی پای کمدستانش
 !لرزدی از حد مشیب

 !!!!!سوزان: کندی ممیصدا. داردی را برملبانش
 !!!کندی نفس گرمش که من  را از خودم دور منی بر ايوا

 و من بوسدی گردنم را ميبازهم گود. رسدی و به شانه ام مکندیحرکت م... کندی دستش صورتم را لمس مبازهم
 .رمیگیبازهم گر م

 !! گذاشتمارشی خود را در اختنگونهی و ا گذاشتمزمی همه چي که بخاطرش پا رویکس.. کنمی نگاهش مفقط
 و در آخر فاصله دی کوتاه و بلندش به آتش کشي وجودم را با بوسه هاي را انقدر خوب بلد بود که همه ي بازعشق
 .من هنوز همانجا خشکم زده بود. دی به صورتش کشی نشست و کالفه دستيگوشه ا. گرفت

 .برو... رهی دگهید: دیگوی و مزندی ميلبخند. کندی و مقنعه ام را با دقت سرم مزندی را کنار ممیموها. دی آی سمتم مبه
 !رضا؟: کنمی مشیصدا

 ... امامی بگويزیمنتظر است چ. کندی منگاهم
 شانه اش يو سر رو.. کنمیدستم را به دور گردنش حلقه م.. شومی مکشینزد..  گفتن ندارمي برايزی چمن

 .فشارمیم
 .شودی او هم به دورم حلقه مدستان
 !!کنمی مي لحظه ها را من سپرنی اي سخت است که همه باورش

 !!!احساسش نکرده بودم... کیانقــــــــــدر نزد.. من عشق را..  بودمدهی و رمان  دلمی را فقط در فییزهای چنیچن
 !!!جنگمی که باشد ماهمیبا کل دن..  داشتنشيبرا...  از هرچه که فکرش را بکنمشتریب..  را دوست دارمرضا

 ؟؟؟یازم ناراحت: دیگوی و مکشدی را نوازشوار پشتم مدستش
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 !!نه:  ـ
 !خوبه:  ـ
 رضا؟؟:  ـ
 جانا؟؟:  ـ
: کنمی و زمزمه مبرمی گوشش مکیسرم را نزد.. شومی پا بلند مي نوك انگشتهايرو.. کنمی مطنتی من شنباریا

 .دوست دارم
 .گذارمیونه اش م گي روي بوسه او
 نه بابا؟؟ توهم؟؟: دیگوی و مخنددیم
 مگه من چمه؟؟. بله: میگوی و مخندمیم
 ...خندمیم.. خنددیم

 !!! روز عمرم بودنی که آن روز بهترکنمی ماعتراف
****** 

 . رضا به خانه زنگ زد و با مامان حرف زدمادر
 .بابا اجازه نداد.. نکهی تا ارفتی مشی پلمی طبق مزی چهمه
 .  سوزان بچه استگفت
 ..شودی که نمگفت
..  به خود دادمی که تکانرفتی و پوچ داشت به فنا مچی من سر هي آرزوهايهمه ... شدی داشت خراب مزی چهمه

 . اگر شده ، با پدر خودمیحت!  بجنگمدیو بدست آوردنش با..  داشتن رضايبرا..  بجنگمدیبا
مامان بحث .کندی به دست گرفته و مطالعه مي روزنامه اشهی مثل هم و بابامی در سالن نشسته ای از شام همگبعد

 ! که گفتم نهباری: دیگوی مي و بابا جدکشدی مشیخواستگار را دوباره پ
 !!بابا: کنمی مشی وصدادهمی دهانم را قورت مآب
 

 . کندی نگاهم مپرسشگر
 !انیب... بذار...ب: میگوی و مدهمی شجاعت عمرم را به خرج منیبزرگتر

 ! کنمیسابقه نداشت که من در موضوع خواستگارم دخالت. کندی نگاهم ممتعجب
 اونوقت چرا؟؟: دیگوی متعجب مبابا
 ..چون که. چون:  ـ

 !! زبان گرفته املکنت
 چرا؟: دیگوی ترسناك می و با لحنشودی مکتری نزدبابا
 !!شناسمشونیم... چون من... چون:  ـ
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 ؟؟؟یشناسی که می چیعنی:  ـ
 . که بس کنمرودی از دور چشم غره ممامان

 !!!انی بدیبا: میگوی و مزنمی مایدل به در..  من اما
 !!! نداره سوزانی به تو ربطنایا:  ـ

 ست؟؟ی من نی زندگنیچرا ربط نداره؟؟ مگه ا: ردیگی اوج ممیصدا
 ان؟ی که بي داري چه اصرارشده؟؟؟یچ:  ـ
 .رمی بگمیم براش تصدیمنم که با..  منهی زندگنیچون ا:  ـ
 !!ی کارها دخالت کننیالزم نکرده تو ا.. يتوهنوز بچه ا:  ـ

 !!من اونو دوستش دارم:  که داد زدمرفتی را به من کرده بود و بسمت اتاق مپشتش
 !!!ستادی ازی قلب من نکنمی لحظه حس مکیفقط .  لحظهکی..  اوستادنی و با استادی ابابا
 !! بگوبارمی ؟ی گفتیچ:  بسمتم برگشت و گفتبابا
 !!انی بي بذاردیبا!!! اونو دوست دارم. من:  ـ
 ... کهیتو با اون مرت... تو. نمیصبرکن بب:  ـ
 که شده بذار  خودم کبارمی يبرا.  منهی زندگنیا!!!  هم که شده به حرف من گوش کنکباری يبرا. لطفا بابا:  ـ

 .رمی بگمی تصممی زندگيبرا
 . اتاقش شدیرف راه حیسکوت کرد و ب..  سکوت کردبابا
 !!!دمی خندزی بابا کوتاه آمده رنکهی فکرااز

 .رودی به محله شان مقی تحقي داد که بابا فردا براامیو شب پ...  به اتاق رفتمامان
 !!!کردمیپرواز م..  ابرها بودمي روادی زی خوشاز

 قدم راه باهم کی يفقط به اندازه .  کمیلیخ... مانیتمام شدن تمام ترس ها..  به رضادنی رسيبرا.  مانده کم
 !!میفاصله دار

*** 
به .  گذشتند و باالخره زنگ خوردی ها و ساعتها به سختهیثان..  بودمدهی آمدن بابا انتظار نکشي انقدر براتاکنون

که .. ه آمدهبه رضا گفتم که بابا کوتا..  که بود خود را سرگرم کردمي مانده را با هر کاری ساعت باقکیخانه رفتم و 
 !!دمیاز سکوتش ترس...  نگفت و منچیه!!  کردترضا سکو..  به محله آمده استقی تحقيامروز برا

 .باالخره آمد. دمی زنگ خانه ازجا پري بلند شدن صدابا
 !!سکـــــــــــوت!! اوهم مثل رضا سکوت کرد...  یلعنت!!  گفت و به اتاق رفتی لبری زسالم

 !! بازهم معده درد گرفته بودمادی استرس زاز
خانوادش ازهم .. امروز راجبشون پرس و جو کردم:  بابا باالخره لب باز کردقهی دقنیبعد از چند.  ناهارزیسرم
 !!دمی ازش نشنی چندان خوبفیتعر.. خودشم... دهیپاش
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 نمی نبگهید.  بزندشویق یول.. ي کردیبچگ.. گذرمیاز اشتباهت م:  نگاهم کرد و گفتخیم.  سرش را بلند کردبابا
 .پلکهیاون پسره دور و برت م

 ..اما:  ـ
 !! که گفتمنیهم.  سوزانمیاما ندارـــــــــــ:  ـ

 !!!حاال هرطور که شده.  قدم آمد و حاال نوبت من استکیاو ..  قدم راه ماندهکیفقط ..  داشتمبغض
 !!!!دوسش دارم:میگوی که داشتم می و با تمام شهامتشومی مبلند

 !!! هااری سگ منو باال نياون رو. خودیب:  ـ
 ازدواج تونمی نمگهی دچکسیمن با ه. اگه اون نباشه. اگه!!  با اون بمونمدیفقط با.. من!! ستی برام مهم نگهید:  ـ

 .کنم
 ه؟یمنظورت چ:  مشکوك نگاهم کرد و گفتبابا
  تو؟؟ هان؟؟ی گفتیچ:  شد و بسمتم آمدبلند
 ..  از حرف من کردهی متوجه شدم که او چه برداشتتازه

  سوزان؟ي کردی بگو تو چه غلطبارمی... بگو:  شدکتری و نزدکیبابا نزد.  نگفتميزیچ
 .ترسمی بابا را پوشانده مي که دور مردمک چشم هاي قرمزي چون از رگه هابندمی را ممی هاچشم
 ...باهم...با....بـــ.. ام... من و اون... من: میگوی و مبندمی را ممی هاچشم

 ينجوریمن ا!!! ای حی بيدختره .. خفه شــــــــــــو: زندیداد م.شومی ساکت مزندی که بابا دم گوشم میلی سبا
  بار آوردم؟؟؟ينجوریبزرگت کردم؟؟؟ من تورو ا

 خود يدرخت سرجا.. وزدی هم ميکه هرباد.. ابانیوسط ب..  درختکیمثل ... کنمیمقاومت م.. کنمی مسکوت
 .ماندیم

 !!تا درد شکستن غرورم را لمس نکنم!  را احساس نکنمشی تا درد کتک هادهمی را فشار ممی هاچشم
 !! قدم منکی شی هایبا وجود تمام سخت... قدم او و حاالکی که کنمی فکر منی و فقط به ابندمی را ممی هاچشم
 . او برداشتمي که من برایاز قدم هم نیا!!  ناکرده ام را گردن گرفتم تا او را صاحب شومگناه

 ش؟؟یشناسیچند وقته که م.. اروی اون ؟؟؟ی کنکاری چیخواستی مشتری بنی از اگهی د؟؟؟ي کردکاریچ:  ـ
 !ماه...هفت:  میگوی و مدهمی دهنم را قورت مآب

 ..يگریو پشت سر آن د. دی آی صورتم فرود مي روگری دیلی سکی
 !کندی را نثارم منشی و دست سنگزندیداد م..   اما اوردی بابا را بگي جلوکندی می سعمامان

   هستمای حیب.  نگذاشتمشی آبرو براکه
 .کنمی و سکوت ممیگوی نمچیه.. کنمی مسکوت

 !!!خرمی ها را بجان منی ايبخاطر تو همه . رضانیبب
 !!!بخاطر تو..  و فقطفقط
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 .شکشی آن شب پي کتک هاتمام
 !!ندیای را داشت که بابا باالخره قبول کرد آن ها بارزشش

****** 
 
 .گذارمی و پا به سالن مکشمی میقینفس عم. رمیگی را در دست مي چاینیس

  ،  بزرگترهااول
 .گریپدر داماد بود د..  از همهبزرگتر

 .شومی خم ممقابلش
 !!خوردی مزی از سرم لچادر
 !!یلعنت

 .رومیمت مادر داماد م و به سکنمی را در دست جمعش مچادر
 .شومی مخم
 !دستت درد نکنه: دیگوی و مداردی را برميچا

 .پدرم که هنــــوز هم اخم دارد. رومی پدر خودم مبسمت
 .داردی برميگری را بدون حرف دشیچا

 .رسدی و نوبت به داماد مداردی هم برممامان
 .داردی برمی حرفچی را بدون هشیچا

 .کندی لب آرام تشکر مری و زداردیفنجان را برم.  چشمم نشودری زي اندازم تا متوجه کبودی منیی را کامال پاسرم
 بهتر یلی چادر نبود کارها خنیاگر ا.  اندازمی مزی مي و روکنمی را از سر میچادر لعنت. گردمی آشپزخانه بازمبه
 !!رفتیم
 .!اورمی سر در نمشانی از حرف هايزیچ. دهمی آنها مي و حواسم را به حرف هانمینشیم

 !! باالخره تمام شدشی هایبا وجود تمام سخت. ندینشی لبم مي رويلبخند
 !و البته پدر خوانده اش... مادرش...  رنگ ما نشسته است ، پدرشي مبل  قهوه اي ، رورضا
 .کنمی ستون دوباره نگاهش مياز گوشه !! ایمثل رو! ماندی خواب ممثل

 !!به عنوان خواستگار.. نجاستیاو ا.  پدرم استيواسش به حرف ها رو پا انداخته است و تمام حپا
 .کندی نممیبه شرافتش قسم خورده بود که رها.. قسم خورده بود...  منيرضا!!  سر حرفش مانداو
مقابل پدر و مادرم . نجاستیرضا ا...  همهالی خی بي آررچشممی زي کبودالی خیب... دادهای آن داد و بالی خیب

 .کندی مينشسته است و من را خواستگار
 .می بگودیبا
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 من ، مثل حامد او نامرد از آب ي که رضامی بگومی به مردیبا. دهدی ات مي رضا بازگفتندی که می کساني همه به
 . رضا درست بوده استي حرف هامی بگویلی به لدیبا. امدیدر ن
 ...میگوی سنا هم مبه
 !! ام نداديرضا باز. ا چهار دوست دختر نداشته که رضمیگویم
 .دیکردی که اشتباه ممی بگوای دني به همه دیبا... می بگودیبا

 !!! من خوب استي رضاکه
 !!!سوزان:  ـ
 .پرمی بابا از جا مي صدابا

 !!ترسمیمثل سگ م.  روز ها از بابانی ، استی خودم ندست
بابا !  اما مامان گفت رسم استچدیپی ممیبه پرو پا. چادر سرکنمخواستمینم. کنمی مادرم را سر می اهدائدی سفچادر

 .بالفاصله به سر کردمش. هم اخم کرد و مناز ترس بابا
 بله؟..ب:  نلرزد گفتمکردمی می که سعیی سالن شدم و رو به بابا با صداوارد

 .نجای انی بشایب:  ـ
 . به مبل مقابلش اشاره کردو
 . نگاه مادر شوهرم در حال آب شدن هستمنی ذره بریز. کنمی ام جاخوش مدهنی مامان و مادرشوهر آنیب
 ترسمی رضا را نگاه کنم اما مخواهمیم

 .دهمی مشانی و گوشم را به حرف هاشومی مالی خی بپس
 .پرسدی رضا می شغلطی از شرابابا
 .دهدی مطمئن جوابش را می ، با لحنحی صریلیخ.  اوو

 !! بحالش که انقــــدر آرام استخوش
 ! صدم از آرامش او را من هم داشتمکیفقط .  صدمکی کاش

 ...ترسمیم
  دعوااز
  بابایتی نارضااز
 شهی همي رفتن  آن ها برااز
 دیای مادرش از من خوشش ننکهی ااز

 !!. و همه کس وحشت دارمزی من از همه چامشب
 رد؟ دايکه خانه ا. پرسدی رضا مي از خانه بابا
(...)  يمحله : کندی متیو پدر خوانده اش حما. زندیبابا پوزخند م.  را اجاره کندي که قرار است خانه ادیگوی او مو
 . ساخت و سازي برامشیدیم.  هست به اسم رضانی زمکی
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 .کشهی طول میلیساختن خونه خ: دیگوی و بابا مکندی را باز مرهنشی پي باالي دکمه رضا
 که بالفاصله برن سر خونه ستیقرار ن. کشهی امروز هم طول مي سر و سامون گرفتن جوون هایول. درسته:  ـ

 . به کار هاش بدهی تا سوزان جان درسشو تموم کنه و رضا هم سر و سامونمونندی مدت نامزد مکی. شونیزندگ
 !!!از شکستن متنفر است.. رضا.. شودی مشی ردلم

 ! لب بابا متنفر استيگوشه  پوزخند نشسته نیاز ا.  که رضامطمئنم
 .ترسمی برود ميگری رضا بلند شود و بدون حرف دنکهی ااز
 ..  کنم اماي کاردیبا

 ا؟؟ی خداچکار
  کنم؟؟چکار

 !!کمکم کن. ای کن خداکمکم
 .پرسدی ازدواج با من را ميقصد رضا برا. کندی بحث را عوض مبابا

 ! منهاریدختر شما مطابق با مع.  ازدواج دارهي براياری معکی یخوب هرکس: دیگوی مرضا
  است؟نی رضا؟؟ قصد تو از ازدواج بامن همنی همن؟؟یهم

 ؟؟یینجای هستم اارتی چون مطابق با مع؟؟ي نداردوستم
 سوزان... نه... نه

 !!! باشعاقل
 که دخترت را دی بگوحیانتظار نداشته باش صر. ستی زندگنیا! ستی رمان عاشقانه ننکهیا.  را کنار بگذاری بچگیکم

 دوست دارم
دخالت . دهدی قد نمرهای چنی اي من برایمغز فندق.. بقول او! داندیاو بهتر م. دهدی کارش را درست انجام مرضا

 . چکار کنددی که باداندیاو خودش خوب م. نکنم بهتر است
  تورو بدونم؟يارهای معنی از ایی من چندتاشهیم:  ـ

 .. کن بابابس
 استی سنی ا؟؟یکنی مي من بازي ندهی چرا انقدر با آ؟؟يگردیچرا دنبال شر م!!!  قسم بس کنزتی را بجان عزتو
 !!خوردی به درد نمنجای اتی هايباز

.  باشهی که اهل زندگخوامی را میکیمن : دیگوی و مکندی صاف مییگلو. شودی جابه جا مشی سرجای کمرضا
 خوامی را میکی. رهی بگمی تصمی رفتار کنه و منطقی و اون نره ، منطقنیحجابش  درست  باشه ، چشمش دنبال ا

 ! آروم برام بسازهی زندگکیکه 
 گفتی که رضا می مننی هستم؟؟ همیمن اهل زندگ. ستیمشخصات من ن..  هانی از اکی چیه. کنمی متعجب

 او بر ي بخاطر خواسته و فقط..  که به زور پدرمی حجابنیحجابم؟؟ هم.  دست بکشاالتی بزرگ شو و از خکمی
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از منطق من ..  و حاالرم عقل در سر ندای که کمگفتیرضا خودش م!! من و منطق؟؟ خنده دار است! سر کردم
 !!دیگویم

 به خاطر اندامم به دیگویچه خوب که به بابا نم. چه خوب بلد است حرف بزند! نیآفر!!  رضانیآفر.  دار استخنده
 .دنبالم آمد

 !  شدن روابطمان استی ازدواج با من ، شرعي قصدش برادیگوی خوب که نمچه
 !ییگوی بحالت که انقــــدر آسان دروغ مخوش
مقابل . نجاستیاو ا!!! بس کن سوزان..  بشود؟؟ نکند ری از من سگری نکند دو روز دد؟؟ی به من هم دروغ بگونکند

 که رگ ی مگر خود تو نخواستد؟؟؟یو که دروغ بگیمگر تو نگفت! کندی ميپدرت نشسته است و تو را خواستگار
 ست؟ی پس گله ات از چرد؟یخواب پدرت را بدست بگ

 !!!دیگوی من مي بابا از منطق نداشته ي که برای آساننیبه هم.  است نیفقط از ا..  منترس
 !! من هم از احساسات نداشته اش نطق کنديبرا
 !! سوزاني شده اوانهی فقط دتو
 !!ي ناشکر شده اتو
 !!ستی باخودت هم مشخص نفتی تکلتو

 .دهمی آن دو مي و دوباره گوشم را به مکالمه زنمی مزخرفم را پس مافکار
  توئه؟ي هااریاونوقت دختر من مطابق  با مع: دیگوی و مزندی مي تک خنده ابابا

 !بله: دیگوی منانی با اطمرضا
 یاز زندگ.. چون دختر من!  دختر من باشهیگی که میی هانی من فکر نکنم ایول: دیگوی و مخنددی بازهم مبابا
 را من به زور سرش یگی که تو میاون حجاب. دونهی  نمی از زندگیچی رمان ها و هيغرق شده تو. دونهی نمیچیه

.. یو تو از منطقش گفت. نی چادر را بذاره زمن که اونهی ازدواج اي از اهداف اون برایکی دمیو بهت قول م. کردم
 !!دمی از اون ندی کار منطقچی بگم که هتونمیمن هفده ساله که بزرگش کردم و م

 .شودی مرهی به رضا خروزمندانهی پي با پوزخندو
  که ترکم کند؟یخواهی برود؟ میخواهیم.  درد نکند بابا ، دستت درد نکنددستت

 .ایخدا
 .میگوی منجایهم
 .. رضا بروداگر
 !!بخشمی برود هرگز بابا را نماگر

 !! هرگزای خداهرگز
 . کندی می مکث طوالنرضا

 .فتدی به  تنم مي بابا کوتاه آمده است لرزي او در مقابل حرف هانکهی فکر ااز
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 دیتونی هستند که شما نمییزهای چکیخوب : دیگوی و با همان لحن آرامش مشودی جا به جا مشی بازهم سرجارضا
 منطق یاز ب. دینیبی مشترك آماده نباشه ، چون هنوز اون را بچه می زندگي به نظر شما سوزان برادیشا. دینیبب

 یکه هرکس.  هنر و استعدادکجوری!!  عالقه استکجوری! ستی نی منطقی بیسی رمان نوی ولدیگیبودنش م
 !! درکش کنهتونهی هم نمیو هرکس.. نداردش

 ؟؟یفهمی و تو مفهممی که من نمنهیمنظورت ا:  ـ
 خود من یحت.  نبودنیمنظورمن ا. نه: دیگوی اما رضا ، باهمان لحن آرامش مپرسدی تند می سوال را با لحننی ابابا

.  خودش را دارهي و استعداد هاقیعال.  آدمهکی درسته؟ اون هم میای کنار بدی بایول.  درکش کنمتونمیهم نم
 اون قبل از دختر شما بودن ی شماست ولکه دختر درسته! می کنلی خودمون را بهش تحمي که خواسته هامیتونینم
 !رهی بگمی تصمشی زندگيحق داره که خودش ، برا!!  آدمهکی
 .کندی را در دلم زنده می خوبیلیحس  خ. شی حرف هابا

 را گفت که من سال ها در خودم خفه شان کردم و نتوانستم به ییرضا همان حرف ها. زندی ها را کنار مدی تردتمام
 !!میآن ها بگو

 !!! انسانمکی..  مني آوردادشانیممنون که ب. ي دل من را زديممنون که حرف ها.  رضاممنونم
 .رمی بگمی خودم تصمی زندگي دارم براحق

 !ستی نی منطقی بیسی رمان نوی که گفتممنونم
 ! عمر ممنونت خواهم بودکی.. ي که زدییبخاطر امروز و تمام حرف ها.  رضاممنونتم

 !اوردی ، در مقابلش کم میعنی نی و ادیگوی نميزیچ. دی آیم باالخره کوتاه بابا
 !رضا برنده شده است خوشحالم..  نبرد تن به تننی که در انی ااز
 کی که من دیفهمی مدیبا!  و زمان نداندنی و خود را سلطان زمدیای تا او به خودش بگفتی ها را منی ای کسدیبا

 !!حق انتخاب دارم!! انسانم
 ! نکردی رضا دخالتی بحث ، پدر واقعنیدر عجبم که چرا در ا. شودی ، بحث عوض مکندی تعارف موهی ممامان
 .کنمی نگاهش می ترس و اضطرابچی ، بدون هحاال
 !! انسانمکی آورد که من ادشی که از تمام حقوق من در برابر پدرم دفاع کرد و به يمرد
 . کمرنگی آبیراهنی رنگ ، پاهی سي و شلوارکت
 داده رشیی تغیبیکت و شلوار بطور عج.  بودمشدهی ندی در لباس رسمنطوریتا کنون ا. کی ، ساده و ششهی هممثل
 . شوخ طبع هم نبوديآن رضا.  که به دنبالم آمد نبودی پوششرتیآن مرد ت. بود

 . بوددهی به چهره اش بخشی خاصی ، صالبت و مردانگکجوری
 دوستش گری دي از تمام وقت هاشتریو امشب ، ب!  بپوشد و چه کت وشلوار دوستش دارمشرتیچه ت.  دارمدوستش

 !دارم
 .پاشدی ممی به روی نا محسوسیلی ، لبخند خشودی ام مرهی نگاه خمتوجه
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 .ندازمی مری و سربه زدهمی کمرنگ جوابش را مي لبخندبا
 .دی آی به حرف ممادرش

 یبهتره که  جوون ها برن باهم حرف هاشون را بزنند ، بقول معروف سنگ هاشون را وا بکنند و بدونن از هم چ:  ـ
 !خوانیم

 . بگمدی هست که باي نکته اکی برن اما قبلش تونندیم.. درسته: بابا
 ، سانسیل...  درسش ادامه بدهدیدختر من با: دیگوی و مکندی صاف مییبابا گلو. گرددی همه به سمت بابا برمنگاه

 خوامی مورد رو منی باهاش بکنه و ای مورد مخالفتنی حق نداره در اچکسیه.  داشته باشهدیدکترا و اما شغل هم با
 .می عقدنامه هم ثبت کنيتو

 هشی چرا من همکرد؟ی فکر مندهیاو به آ.  را در حقم تمام کردیپدر من مردانگ! کنمی نگاهش مرهی و خبردی مماتم
  شود؟ی او مانع دانشگاه رفتن من مکردمیفکر م

 . ندارمی مشکلچیمن ه. هیفکر خوب: رضا
 . کنییآقا رو راهنما! سوزان. دی حرف هاتونو بزندی بردیتونیم. خوبه: بابا
 !شومی اتاقم می راهيگری و بدون حرف دشومی مبلند
 . که روز اول ، پابه پا به دنبالم آمدیی ، همان قدم هاشنومی محکمش را پشت سرم مي قدم هايصدا

 .ردیگی لبم جان مي روي آن روز ، لبخنديادآوری از
 !می دارشی را در پیی روزهانیچن...  که من و اوکردی فکر می کسچه

 .کنمی و نگاهش مدهمی پشتم مواری ام را به دهیتک. بنددی و در را مشودی سرمن وارد اتاق مپشت
 طنتی پر شياز آن لبخند ها.  سالني کمرنگ و نامحسوس توينه از آن لبخند ها. دزنی ، لبخند مکندی منگاهم

 .زنمیمن هم لبخند م. لرزاندی اش که دلم را میشگیهم
 .رودی و به سمت کمد ها مکندی خود فرو مبی را در جدستانش
 .خنددی و مکندی را لمس مشی روي دخترانه ي هابرچسب

 و به سمت عروسک ها دیگوی دختر؟ اما نميتوهنوز بزرگ نشد: دی بگوخواهدی که مدانمیم. خنددی به چه مدانمیم
 .ستدی ای من می قدمکی و باالخره ، مقابل من ، در فاصله گذاردی شده ام راهم پشت سر مدهی کشيتابلوها. رودیم
 شگاهه؟؟ی نمانجایا:  ـ
 !!ییکجورای: میگوی و مخندمیم

 !کارت حرف نداره: دیگوی و مداردی فرشته شکلم را برميتابلو
 . کندی و دوباره نگاهم مگذاردی مشیتابلو را سرجا. میگوی نميزیچ
 .ه؟ی چنیا: دیگوی و مکندی که ناگهان اخم مدی بگويزی چخواهدیم
 !دی چشمم را دری زيباالخره کبود. ستی منظورش چدانمیم

 .یچیه: میگوی و مندازمی مری به زسر
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 .کندیرا بلند م و سرم زندی چانه ام مری را زدستش
  کار رو کرده؟ بابات؟نی ایک:  ـ

 .شکندی مبغضم
 ! سوالشي برايدیی مهر تاشودی منی و همزندیری فرو ممی هااشک
 .کندی مان ، موذبم منی کم بي فاصله نیا. ابدی تا آرامشش را باز  کشدی مقی نفس عمچند
 !گهیتموم شد د. الی خیب: میگوی و مکنمی خود را جمع میکم
   کارو کرد؟نیچرا ا:  ـ
 !!الی خیب. یچیه:  ـ
 !دمیسوال پرس:  ـ
 و ازت جواب دمیسوال پرس: پرسدی بفهمد و برود اما او با اخم مترسمیم.  و دلخور شودمی را بگوهی قضترسمیم
 !خوامیم
 . رو گفتمگفتمی مدی که نبايزی چکیمنم ... منم. دادی نمتیراستش رضا... راستش:  ـ
  مگه؟ی گفتیچ:  ـ

 .میگفتم رابطه داشت: ندازمی مری و سر به زگزمی ملب
تو : دیچی گوشم پری داد و هوارش بلند شود اما دستش به دورم حلقه شد و نفس گرمش زي داشتم صداانتظار

 ! دختري اوونهید
 !بابت اون حرفات. ممنونم.. یراست: کنمی و بحث را عوض مکنمی را با پشت دست پاك ممی هااشک

 .کندی نگاهم مپرسشگر
 !ی که به بابا گفتيهمون حرفا:  ـ
 !!کنمیخواهش م: دیگوی و مخنددیم

 . شودی و دور مکندی ، ترس و اضطرابم را حس مردیگی از لبانم می کوتاهي بوسه
 !کنهی که بابات االن کله مون  را ممی برایب: دیگوی و مگذاردی مشی را سرجای باربعروسک

 م؟یدیما االن مثال به تفاهم رس:  میگوی مطنتی و با شهمدی را باال ممی ابروي تاکی
 !!میدیما که قبال به تفاهم رس: دیگوی و مخنددیم
 .خندمیم
 !وونهید:  ـ

 .کنمی سرم مرتب مي را روچادر
 !حاال خوب شد: دیگوی و مدهدی شال مي را تومیموها. کشدی چادر را باال ميگوشه ها. دی آی سمتم مبه
 .شومی و شانه به شانه اش از اتاق خارج مخندمیم

 !میدی تفاهم رسبه
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 !!تفاهم. يآر
 !میای من کوتاه بکه

 .میای من کوتاه بفقط
  تفاهم است رضا؟؟نیا
 .. سوزانالی خیب
 !! مزخرف روزت را خراب نکني فکرهابا

 .میشوی هم وارد سالن مي ، شانه به شانه باهم
 .دوزندی نگاه منتظرشان را به ما مهمه
 هیبق.. می باهم نداریخوب ما مشکل: دیگوی که رضا قبل از من ممی بگويزی چخواهمی و مدهمی دهانم را قورت مآب
 ! دارهی به شما بزرگتر ها بستگگهی حرف ها دي

 !!!بی عجیلــــــــــیخ..  دارمیبیحس عج...  و منکشدی هلهله ممادرش
 ؟؟؟د؟ی تمام شد؟؟؟ باالخره انتظار من به سر رسیعنی

 !! مايو در خانه .. مقابل پدر و مادرم..  منيشانه به شانه ..  کنارم استرضا
 ..گری بود دنی من نبود؟؟ همي آرزونی اایآ

و از بودنش و .. رمی حاال دستش را در دست بگنی نداشتم تا بتوانم همیکاش شرم.. دمیکشی خجالت نمکاش
 !ابمی نانیماندنش اطم

اصال بفهمند که من . نندیبگذار بب!! کنمی نمي کارچی پنهان کردنش هيو برا. بنددی لبم نقش مي روقی عميلبخند
 ... شود و مامان چشم غره برودیبگذار بابا عصبان!! چقــــــــدر خوشحالم

 .. رضاستمهم
 !!!! استنیمهم فقط هم!!! شهیاز حاال تا به هم!! کنارم است. دوستش دارم و حاال..  دوستم داردکه
 

  کنادداشتی جا کی وآرزوهات
 .. توی ولرهی نمادشی خدا

 ..ي که االن داريزی چرهی مادتی
 !! آروزت بودهيروز
 
 
 
 

 ستمی بفصل
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 دی آی من ممرد
 نیست رویایی هم آنقدرها من مرد
 شد مغرور قامتش از شود می که ساده آدم یک
 فهمید را هایش خستگی شود می که
 ندارد من براي زج حرفی چشمانش که

 رسد می مردي دست از وقتیگل  شاخه یک حتی بفهمی تا باشی زن باید
 نیست تو براي جز دستانش که
 پیشکش قیمت گران کادوي هزار … دارد عشقی چه
  محکم دست از فراتر ست چیزي ها دست همان ببینی تا باشی زن باید
 !!دارد اطمینان … است امن

 
 .دوزمی منهی درون آری را به تصونگاهم

 !! متفاوت استشناختمی که می سوزان ، چقدر با مننیا
 !!! با من فرق داردیلیخ...  چشم وشیآرا..  اسپورتي اصالح شده ، ابروهاصورت
 !!! سوزاني ماه شدیلیخ: دیگوی و با خنده مستدی ای سرم مي باالفاطمه

  سال صبر کنه؟؟؟کی خوادی ميچطور. خدا به داداشم رحم کنه: کندی گوشم پچ پچ مری و زشودی مخم
 .می نامزد بماندی سال باکیکه تا .  آنهاستنی قراربنیخوب ا. زندی بعد قهقهه مو
 !می را نداری زندگلی را نگرفته ام حق تشکپلممی که دی به سر ببرم و تا وقتي پدري در خانه دی سال باکی تا

 به يادیقبال ها توجه ز. ندیبی رضا م کند همه را از چشمریی صدم تغکی ام ی درستی گفته است که اگر وضعبابا
 ! مهم شدشانی براهوی زیهمه چ.. درس من نداشتند اما حاال

 !!!!هیلیامشب کار منو نسازه خودش خ... شناسمیواال اونطور که من داداش تو رو م: میگوی و مخندمیم
 ! آماده کنيزی هرچيپس خودتو برا.. شیشناسی که خوب هم مادیخوشم م: دیگوی و مخنددی بلند تر مفاطمه

 !!! عروس و خواهر شوهر چه خوب گرم گرفتند: زندی از پشت داد ممیمر
 !!!!!چشم حسود کوووووور: کندی مي زبان درازمی مري و براکندی دستش را دور شانه ام حلقه مفاطمه

!! قبل از شما ها مال خودمه.  خودمه هایسوزان آبج.. نمیبرو اونور بب. يهووو: دیگوی و مدی آی هم به سمتم ممیمر
 مگه نه سوزان؟؟

 .میگوی نميزی و چخندمیم
 !!سندش به نام ماست!!! حاال عروس ماست. گهینه د: فاطمه

 !!!گهی اونور ددی برکمی!!! موهام خراب شدها: زنمی و  من کالفه داد مکنندی ها بحث مآن
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 قهوه ي رنگ با نوار های دنباله دار کرمراهنیپ. گذارنمیاز نظر م را می و سرتاپاشومیبلند م. رندیگی من فاصله ماز
  رنگ کرم قهوه ي چشمم هم روشیآرا.  را بوجود آورده بودی جالببی ترکمیتشابه رنگ نوار ها با رنگ موها.. يا
 ! بوديا

 !!!! به حال رضايوا!!!!  شده بودمی قول فاطمه خوردنبه
 .رومی مفمی پاشنه بلند تلق تولوق کنان به سمت کي و با ان کفش هارمیگی بلند دامنم را در دست مي هاگوشه

 الیباخ. اسم خودش را نوشتم.  اسمش نه مهساست نه زهرانباریاز او که ا..  پاسخی تماس بکی و دی جدامی پکی
 !!راحت
 !! رضاعشقم

 .کنمی از عشقم رضا را باز مدهی رسامیپ
 !!) جوجو؟؟؟؟ من منتظرمانیتموم نشد( 

 بازهم اوردی حرص من را در بنکهی اياما برا!!  لقب متنفرمنی که من از اداندیاو خوب م. کشمی مي کالفه اپوف
 !!دیگویم
 )؟؟؟ییکجا!!!!تموم شدم خروس خان: ( سمینویم
شنل من : میگوی و مرومی و فاطمه ممی به دست نزد مری گوششومی که مطمئن مامی داده شدن پلی تحواز

 کوش؟؟؟؟
 ؟؟؟یچه شنل: میمر
 .رونی برم بستی وضع که قرار ننیبا ا:  ـ

 .ارمیصبرکن ب. دست منه. دتشی خرشبیآره رضا د: فاطمه
 ! بمونهينجوریکاش تا آخر  هم.. ي شانس آوردیاز بابت خواهر شوهر که حساب: دیگوی آرام ممی و مررودی مفاطمه
 !! بودیفاطمه واقعا دختر مهربان و خون گرم. گفتی مراست
.  کندششانیمامان و تابان هم قرار بود دوست مامان آرا.  رفته بودنديگری دشگاهی رضا و خواهر بزرگتر به آرامادر

 .می و فاطمه هم که باهم آمدمیمن و مر
 !!!زی هيا: میگوی و مشومی به خود ممی مري رهی نگاه خمتوجه

 .یشی عروس مي داري جديجد.. شهیباورم نم: دیگوی و مخنددیم
 !بغض کرده بود. دیلرزی مشیصدا

 !!شمی عروس مي جدي جدگهی بعدش دمی رو در خدمتی سالکیفعال .. هنوز که نه: میگوی مباخنده
  خره؟؟؟یکنی مهیچرا گر: میگوی و من گله مند مکندی مهی گرمیمر
 .چکدی از چشمم میقطره اشک لجوج. کنمی و من ناخود آگاه بغض مکندی را بغل ممن
 !!!دی کنتی رعاکمی خانواده هستا نجایعاقا ا. نی رو ببنایا. اوه الال: دی آی فاطمه ميصدا

 !!شیاشتباه گرفت. ستای بدبخت داداش من ننیا: دیگویفاطمه آرام م. میشوی هم جدا ماز
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 .کنمی مشی نثار بازوی و مشتخندمیم
 عروسمون رو خراب شیخره آرا: توپدی ممی به مریفاطمه معترض با شوخ. کندی را پاك مشی هم اشک هامیمر

 !! کنهکارتی خدا بگم چيکرد
 .کنمی را احساس می گوشي برهیو
 .کنمی را باز مامیپ
 نشونت بدم ی خروس بودنکی!!!!  های منشی واسم جــــــــــوجه؟؟؟؟ محض اطالع امشب پيزبون در آورد(

 !!)من
 )»يشکلک زبان دراز«نه بابا؟؟؟؟ ( سمینوی و مخندمیم
 .) منتظرمنییزودباش بپرپا.. دمینشونت م( 
 )میاومد.. باشه( 
 )د؟؟ی مگه چند نفرد؟؟؟؟؟؟؟؟یاومد( 
 )میفاطمه و مر. من(
 )؟؟ياریچرا سرخر م.  هامیمثال عروس داماد!! خودیب( 
 ) برن؟؟؟يپس چطور. وا( 
 ) برسونتشونادی بگمیصبرکن به فرهاد م( 
 )م؟؟یایپس هنوز ن( 
 )دمیصبرکن خبر م.. نه( 

 . و فاطمه رو به رو شدممی مرطنتی مشکوك و پر شي بلند کردم با نگاه های سرم را از گوشنکهیهم
 ن؟؟؟یدی آدم نده؟؟؟یچ:  باال انداختم و گفتمي اشانه

. ایکاش مال من بود!! شهی ممیبهش حسود!!! خوش بحال رضا...  نهشوی خوشگلنیبه ا:  زد و گفتی چشمکفاطمه
 .ي کارکیامشب 
 . من باعث شد که به حرفش ادامه ندهدي غره چشم

 !! هم نشوننی خط و انی اکهی گفتم دی کدینیبب.. ادی شکمش باال منیمن که مطمئنم امشب ا:  باخنده گفتمیمر
 !!!دیهمه تون منحرف:  ـ

 !!!استی خواهر شوهر دننی اعتراف کنم که فاطه واقعا بهتردی بااما
 و فاطمه را به عهده گرفت و من هم با عشق می بردن مرتی مسئولی ساعت فرهاد با تاکسمی بعد از نباالخره

 !.خودم
چه ... واو!!. نمتیبب:  شنل را باال زد و گفتي از لبه هایو بدون درنگ کم..  که شدم رضا سالم کردنی ماشسوار

 !!!يخوشگل شد
 !!!میابونی که تو خفیح: دیگوی میطنتیرضا با لحن پر ش. میگوی نميزی و چخندمیم
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که سندش .  رنگ از طرف باباي سمند نقره اکی.  رضاستي مان برای عروسي هی هدنی ماشنیا. زندی ماستارت
 !به نام من است

 . شده استنی تزئی حسابوحاال
 .کردمی در فکر بود و من فقط نگاهش مقیرضا عم. می نگفتيزی چچکدامی طول راه هدر

 ؟؟؟ي دارایچ: ضبط را روشن کردم و گفتم.  کالفه ام کردسکوت
 . باز کنادی هرکدوم رو خوشت منیبب. ادهیز:  ـ

 . خوب استنیهم. ستمی ای از آهنگ ها میکی ي کلنجار رفتن باالخره روی از کلبعد
 ... ودهمی می صندلی ام را به پشتهیتک
 .گذارمی دنده بود مي دستش که روي بدون خجالت دستم را روو

 .پاشدی ممیرو به ي و لبخنددی آی مرونی از فکر برضا
  دای که با تو شد تو قلبم پیعشق

 ای تو خواب و تو روکردمی محسش
  تنهامي تنهايدی ندينبود

  عشق مایعنی قلبم ي توعشقت
 خونمی من جون من از تو معشق

  زد به جونمشی تو آتينازچشما
 لرزهی من جون من قلبم معشق

   ارزهی نمای دنی نباشیدونیم
 !ستی خوشحال ندی انقدر ها که باکنمیحس م.  ناراحت استيزی از چکنمی محس

 رضا؟: کنمی مشی و صدافشارمی را مدستش
 جانم؟؟:  ـ
 !!یناراحت..  شده؟؟ راستشيزیچ:  ـ

  ناراحت باشم؟؟؟دیچرا با. نه نفسم: دیگوی و مکشدی دستم مي را نوازش وار روانگشتش
 !!ی ناراحتیول. دونمینم: میگوی و مندازمی باال مي اشانه

  اومده مگه مغز خر خوردم که ناراحت باشم؟؟رمی گی خوبنیعروس به ا: دیگوی و مبوسدیم.. کندی را بلند مدستم
 .دهمی و گوشم را به آهنگ مخندمیم. ستی باور کنم که ناراحت نکنمی میسع
 ! باطل بوده هاادته؟ی موی که خودمون خونده بوديعقد: میگویگله مند م!!! ناراحت است..  که اودانمی ماما
 چرا؟:  ـ
 . بابام الزم بودهيآخه اجازه :  ـ
 .شاالی اگذرهی از گناهمون منباریحاال خدا ا! عجب:  ـ
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 !!نشاندی را در دلم مي بدیلیفقط نام طالق ، حس خ. کندی ثبت ازدواج و طالق پارك مي دفترخانه مقابل
 !! هامیدیعروس خانوم رس:  ـ

 .شومی مادهی و پرمیگی شده منی نفري رضا نگاهم را از آن کلمه يباصدا
 . نشوددهی تا چهره ام دکشدی شنل را جلو مرضا
 .کشدی و به دنبال خود مردیگی را ممیبازو
 کی ي دارم که روادیفقط ب..  کردمی با چند نفر سالم و احوال پرسدانمیاصال نم..  چه شد و چطور شددانمینم

 . نشستم ، کنار رضایصندل
 ! داشتیی خودمان هم شباهت هاهی که به آي اهیآ.  کردي اهی بعد آن مرد شروع به خواندن آو

 يبرا!!!  عقد دائم بودنباریو ا..  و هفتاد و هفت شاخه گل روزصدیس.. ي بهار آزاديبه مهر هزار سکه ... خواندی ممرد
 !!!شهی همي شهیهم
 ..ارهیعروس رفته گالب ب.. نهی بود که گفت عروس رفته گل بچمیمر
 !! در نگاهش بودی چه حسدانمینم... کردیداشت نگاهم م. نگاهم را به بابا دوختم... دی سوم بود که پرسبار

 ي هم دلسوزدی نفرت؟؟ شا؟؟؟ی ناراحت؟؟يدلخور
 !!!دوست داشتن... ای و

 !!من متنفر باشد از تواندینم!!! و پدرم است.. دخترش هستم...  من هرکار هم کرده باشمخوب
 !!رمی بگمی ام تصمندهی آي کنم و خودم برای زندگخواهمی که مدآنطوری فقط گفتم بگذارمن

 !! موضوع از من متنفر باشدنیحق ندارد که بخاطر ا.. نی همفقط
 اورد؟؟ی رضا رهنورد در بي است من را به عقد دائم آقالی ، که وکپرسدی بار آخر مي برامرد
 !!گذاشتیچون اگر دست او بود که نم.. می بزرگترهاي با اجازه می بگوتوانمینم

 !!! اجازه را ندادندنی من اي که بزرگتر هاچون
 !!بله: میگوی مي و پسوندشوندی پچی و بدون هندازمی مری را زسرم
 .شودی و سوت و دست زدن بلند مغی جيصدا

 .کندی و به دستم مداردیاول رضا حلقه را برم. اوردی حلقه ها را مفاطمه
 !!!لرزدی است که دستم مبیو عج.. دارمیحلقه را برم. رمیگیدست چپش را در دست م.. رسدی من منوبت

 .کنمی حلقه را به دستش مباالخره
 . گذاردی رضا میشانی پي صورت من و روي رويبوسه ا. شودی مکی مادر شوهرم نزدیعنی رضا ، مادر

 !!دیخوشبخت باش: دیگوی و در آخر با لبخند مزدی آوی که به شکل گل بود را به گردنم میی طالگردنبند
 .دهدی را در دستش تکان مچییو سو..  اش را داده استهی که پدر عروس قبال هدکندی می خوشمزگفرهاد

 . را پارك کندنی دست اوست؟؟ حتما رضا داد که ماشچیی سوچرا
 .دی خوشبخت بشدیگوی خشک میلی و خگذاردیلمان م را مقابی پاکتشودی مکی نزدبابا
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 .شوندی ما منی بيو انگار همه متوجه سرد!  بغلم کندنکهیبدون ا!!!!  ببوسدنکهیبدون ا.. شودی مدور
 کندی پخش مینیری شفاطمه

 !! من استی ، عروسنی سخت است که امی ها برانی اي همه باور
 اما رضا اخم خنددی و مکندی را زمزمه ميزی گوشش چری و بعد آرام زدیگوی مکی تبرشودی مکی نزداوشی سدوستش

 !کندیم
 ي به رويبرف شاد.. زنندی مغیبا وارد شدنمان همه ج. میشوی خانه می و راهمیشوی از دفترخانه خارج مباالخره

 ... وزدیریسرمان م
 . دختر باشدکی ی زندگي لحظه نی بهترتواندی لحظه منی که امیگوی مآشکارا

 ...شربت خوردن و.  ها ، مراسم عسل خوردندنی ها ، زدن و کوبنیرقصد. دی مراسم چقدر طول کشدانمینم
 !!ختی سرم پول ريفقط دست زد و رو! رقصدیرضا گفته بود که عمرا نم..  بعد رقص عروسو

 .د را به من دادنیی گفتند کادوکی تبرنازیسحر و آ.. مهمان ها رفتند..  مراسم تمام شدباالخره
از ته دل در .  هم که گل مجلس بودمیمر.امدیالهام هم دعوت بود اما ن.  کرد و رفتی خوشبختي هم آرزوسارا

 . کرد و رفتی خوشبختي آرزومی و برادیآغوشم کش
 .می متفرق شدن مهمان ها به اتاقم رفتبا

 تموم یپس ک!!! رمیمی میدارم از خستگ:  به بدنش داد و گفتیکش و قوس.  تخت ولو کردي خود را رورضا
 شه؟؟یم

 !!! خستمیلیمن خ:  گفتماوردمی پاشنه بلندم را از پادر مي که کفش های حالدر
 !نجای اایب: دیگوی و مکندی را باز مدستش

 .یمرس. نه: میگوی و مدهمی آب دهانم را قورت مباخجالت
 !!!!ی زن خودمی و قانونیع و شري و عقدی رسمگهی راحت دالتیخ. ایب!!! گهینازنکن د: دیگوی و مخنددیم
 .بذار عوضش کنم! شهی نمنکهیبا ا. راستش آخه لباسم.. زمی عزدونمیم: میگوی و مخندمیم
 .می در کنی خستگنجای اای باهمون بشه؟؟فعالیچرا نم:  ـ

 .کنمی نگاهش ممردد
 !!گهی دایب:  ـ

 .کنمی تخت جمع مي را رومی و پاهادهمی آب دهانم را قورت مگری ديبار
 ای بخورمت که بخوامینترس نم: دیگوی و باخنده مشودی متوجه ترسم مرضا

 .کشمی و کنارش دراز مشومی مکشینزد... گذارمی ترس را کنار مباالخره
 . کردکترمیدستش را دورم حلقه کرد و به خودش نزد. گذارمی مشی بازوي را روسرم
 . وجودم را احاطه کرده بودي همه یفی خفي لرزه
 !!يماه شد:  تافت خورده ام گذاشت و گفتي موهاي روي بوسه ارضا
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 .شودی منی سنگمی و ناخودآگاه ، پلک هارودی منیکم کم ترسم از ب. کندی لبم جاخوش مي روقی عميلبخند
 ! داردرادی ای ، کمنجای ما ادنی هستند و خوابنیی ها پامهمان

 .اورمی به زبان ب راکردی مینی دلم سنگي چند روز رونی که تمام ای حرفخواهمیم
 !!رضا:  ـ

 !هوم؟:  آوردی در می نامفهومي را باز کند صداشی چشم هانکهی ابدون
 !!يبهم دروغ گفته بود..  نهیگفت.  مامان بابات طالق گرفتندمی که پرسیوقت.. ادتهی: میگویم

 .ه؟ی حرف چنیمنظورت از ا: دیگوی و مکندیپرسشگر نگاهم م. کندی را باز مچشمانش
  بازهم دعوا کند و برودنکهی از اترسمی و من مکندی بازخواستم مرضا

 !!! ترکم کندترسمیم
 !! بهم دروغ نگوچوقتیه.  بهم دروغ نگوگهید: میگوی و مدهمی دهانم را قورت مآب

 !!!باشه خانومم: دیگوی و مبوسدی و صورتم را مشودی ، خم مخنددیم
 !! شدقی که با پمپاژ  به وجودم تزری و حس خوبکنمی را احساس مدی که به صورتم دویخون

 !!!خانومم
 . نگفت جوجهگرید

 ! کوچولونگفت
 .. خانوممگفت

 !خانومش
 !!! داردیچه حس خوب.  که خانومش بودنيوا

 راحت در آغوشش به الی نبود تا با خچکسیکاش ه. بندمی و چشمانم را مگذارمی شانه اش مي سرم را رودوباره
 !!خواب بروم

 .شودی ماهم تمام مي ، و بعد از رفتن مهمان ها مراسم هامیخوریاول شام را م.  بودندنییمهمان ها پا اما
  ، رضا به خواب رفته استشومی بلند میبه آرام. دهدی را نمدنی خوابي ها اجازه الی فکر و خنیا
 و هنـــــــوز باورم کنمیکل امروز را در ذهنم مرور م. شومی حمام می و راهدارمی دست لباس از کمد برمکی

 !ستی نالیخ!! ستی ها خواب ننی که اشودینم
 !!!بقول رضا ماه شده ام. کنمی شده ام مشی آراي حمام نگاه آخر را به چهره ي نهی آدر
 .   ازمون عکس گرفتندی و فاطمه کلمیمر

 !! خودمنی با دوربالبته
 . اومدم رضا در اتاق نبودرونی حمام که باز

 . رفتمنیی صورتم نشاندم پاي که روی کمرنگشی را خشک کردم و بعد از آرامیموها
 .گفتی مکی و تبرکردی معطلم مي اقهی چند دقدیدی که مهرکس
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 !هرکجا که گشتم نبود.  ، نبودگشتمی رضا مدنبال
 . اش را گرفتمشماره

 . تماس باالخره جواب دادنی از سومبعد
 ؟ی تو رضا؟؟ کجا رفتییکجا:  ـ
 چطور؟؟.. تو خونه ام:  ـ
 .من همه جا رو دنبالت گشتم. یستیتو خونه ن:  ـ
 !!  باباتم سوزانشیپ. من :  ـ
 ؟ی چيبابام؟؟ برا:  ـ
 .میای مگهی دکمی. میاالن کار دار. میزنی حرف ممیخب دار:  ـ
 . منتظر جواب من باشد قطع کردنکهی بدون او
 دهی ممکن است که بابا ، من را بخشیعنی کند؟؟ی؟؟ سفارش من را م بابا چکارش دارد؟؟ باالخره قبولش کردیعنی

 . نزد مهمان ها بازگشتمي راحت ترالیبا خ!!  باشدنطوریباشد؟؟ کاش که ا
 . بد به ذهنم هجوم آوردي ، تمام فکرهاستی ندمی که دیوقت
 !! نکند رفته باشدکه

 !! لحظه فکر کردم که نکند رضا فرار کرده باشدکی ي برای دار است ولخنده
 !!! مني باباشیپ. نجاستی او ااما

 از خدا گری و حاال ددمی رسمی آرزوهای که من به تماميروز.  روز عمر من استنی که امروز بهترکنمی ماعتراف
 !!خواهمی نميزیچ

****** 
 . حمام بودي شدم ، اما سوزان توداری بی از چرت کوتاهبعد

 . پدرش مانع شدي منتظره ری منتظرش بمانم اما زنگ زدن غاستمخویم
 . سرد و خشک گفت که کارم دارد و به اتاق کارش برومی لحنبا

 یامیپ.  اطراف را نگاه کردمفیاز اتاق خارج شدم و بالتکل.  بهتگمی مرونی بای ، گفت بشناسمی که اتاق را نمگفتم
 . طبقه باالایب: دیرس
 . ها چه بودي موشک بازمی قانی قصد او از ادانمینم. دمیبور کردم و به راه پله ها رس مهمان ها عنی باز

 کارش نشسته بود ، دستانش را درهم زیپشت م.  به در زدم و وارد شدميتقه ا. دمی به اتاق مورد نظر رسباالخره
 مبل نشستم و يرو.  داشتي و مرموزبیرفتار عج. نمی مبل بنشيبا سر اشاره کرد که رو. قفل کرده و منتظرم بود
 .پرسشگر نگاهش کردم
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 سوزان ي ندهیواسه آ!!  داماد مني شدی و علنی رسمگهیامروز د.. خوب:  سکوت باالخره لب باز کردی از لختبعد
 که بخاطر کردمی فکر نمچوقتیه..  آرزوهامو به خاك نشونديهمه !!  کرددمی ناامیول..  داشتميادی زيبرنامه ها

 !!سهیسر مقابلم وا پکی
 طی که با شرانهی ایکار منطق. ادیبا منطق هم جور درنم. ستی نیحسرت خوردن واسه گذشته کار درست..  هرحالبه

 .میاری رو بوجود بمیخوای که ميزیاون چ..  و االنمیایاالن کنار ب
 .اما صبر کردم و تا  ادامه بدهد. دمیفهمی حرف ها نمنی را از امنظورش

 ینی بشیی مگه نه؟؟؟ که جاهیحس خوب!! دختر من!! یاالن شوهر دختر من.  تونیبب...  رضا رهنورديآقا.. و تو:  ـ
 .که همه براش غبطه بخورن

 !!!فهممی حرف ها نمنیمنظورتون رو از ا: امی به حرف مباالخره
 !! به اون راهي خودتو زیول.. یفهمیخوب هم م: دیگوی و مخنددی تمسخر مبا

 و پاکت را به طرفم ندینشی مبل مقابل من ميرو. دی آی که به دست داشت به سمتم می و با پاکتشودی مبلند
 .ردیگیم
  راحت بود؟؟نیماش: دیگوی و مکشدی مشی که دستش را پرمی تا پاکت را بگکنمی دستم را دراز مدی تردبا

 .تونی عروسي هیهمون هد. گمی رو منیماش: دیگوی که مکنمی و پرسشگر نگاهش ممتعجب
 !!بله.. ممنون. آهان:  ـ
 ه؟؟ی چنی ایدونیم!! ی هستیراض. خوبه پس: دیگوی و مخنددیم
 .کنمیفقط پرسشگر نگاهش م. کندی به پاکت دستش اشاره مو
 .سی طبقه از آپارتمان پردکی. سند خونه است: دیگویم

 !! بوددهی سوزان خري که براي ؛ همان خانه اگفتی ماوشی است که سییحتما همان جا. دهمی دهانم را قورت مآب
 !!ی مجانيخانه . ی مجاننی بودم انگار ماشدهی رسیمن واقعا به تخت پادشاه.. اوشی سبقول

 شی زندگي اجاره اي خونه کی ي نرسوندم که حاال تونجایمن سوزان را به ا.  نهیولیکنی که خونه اجاره میگفت:  ـ
 خونه نی بفهمه که من استی قرار نی اما کسزنمی سندش رو بنامش مدی رسشیون که به سن قاننیهم. رو بگذرونه

 !!یزنیخونه رو تمام و کمال به نامش م ي که به زنت داريادیو بخاطر عشق ز. شیدیتو خر!!! دمیرو خر
 خودم را کنمی میسع!!  داردمی برايادی زينقشه ها.  که مرد مقابلمدیگویاحساسم م!! کندی بعد با پوزخند نگاهم مو

 .خونسرد نشان دهم
 !باشه قبوله: میگوی منهی و دست به سدهمی مبل می ام را به پشتهیتک
 . باشمتفاوتی بکنمی میسع!!!  غرورم را له کندخواهدی مشی خنده هانی که با انمیبی مو
 ... بودشی از اولنی ایول...ی هستیپس پسر حرف گوش کن.. خوبه:  ـ

 .داردی برمگری دي پوشه کی زی مي و از روشودی مبلند
 !! قراردادهکی.. نیا: دیگوی و مندینشی مشیسرجا
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 ؟؟يچه قرارداد:  ـ
 !گمیدارم م.. عجول نباش:  ـ
پس بهتره که خودم دونه دونه و شمرده . خوندنش فکر کنم سخت باشه.  من و تونی توافق نامه است بکجوری:  ـ

 ..شرط اول. شمرده بگم
 .حق طالق با سوزانه: دیگوی و مندازدی پا ميپارو

 ؟؟ی چیعنی: میگوی و مکنمی نگاهش ممتعجب
 !!يدی که شننی همیعنی:  ـ
 !!دیذاری طالق گرفتنش شرط مي از االن برای سوزان واستون مهمه ولی خوشبختدیکنیادعا م.. شهیباورم نم:  ـ

 هم که يمن هرکار!!! شناسمتی که خوب ميای بلمی نکن واسه من فیسع. نیبب: دیگوی و با خشم مکندی ماخم
 که هی پشت گوشام مخملیکنی خبر ندارم؟؟ فکر ماتی از کثافت کاریکنیفکر م.  دخترمهی زندگنی تضميبکنم برا

 الیبه خ!!! ي طرف شدیبا بد آدم... ي کرده رو اشتباندفعهیا...  آقا رضاری و نشناخته بهت  دختر بدم؟؟ نخدهیند
 مال و ي شوهرش و صاحب همه یشی و بعدش میکنیف عاشقونه خامش م دختره رو با دوتا حرنیخودت ا

 !!!  آقا رضايکور خوند. هه!! اموالشون
 نداده و ي تن به کثافت کاردونمیم! شناسمشی میبهتر از هرکس... من دخترمو بزرگ کردم: شودی خم مبسمتم

 . به خودش چسبوندهی انگنیواسه نگه داشتن تو همچ
 !!دانستی را مزیاو همه چ!!!  آوار مانده استری را داشتم که زیاحساس آدم. شوکه بودم!! حالم بد بود.. من
در !!  که کردم اعتراف کنمی تا خودم به اشتباهاتکندی دارد امتحانم مدیشا!!  بزندی دستکی خواهدی مدیشا.  نهاما

 . جز سکوت کردن ندارمي چاره اطی شرانیا
 ؟؟یگی نميزی چرا چه؟؟یچ:  ـ

 لمی با فیکنیاگه فکر م: دی آی دهانم را باز کنم به حرف منکهیاما قبل از ا..  خود را خونسرد نشان بدهمکنمی میسع
اگه . از تک تک دوست دخترهات. من از تک تک کارهات خبر دارم. ي کور خوندمیچونی بپیتونی کردن ميباز

 !!این لمیپس واسه من ف!! گمی اسماشونم واست مگهی تا دوروز ديبخوا
.. یدونی رو راجب من مزهای چنیاگه ا. اگه.. خوب:  میگوی باالخره میبه سخت...  دهانم خشک شده است انگارآب

  که با دخترت ازدواج کنم؟؟یچرا گذاشت. چرا؟ 
ختر من هم اصال  که ازدواجت با ددونمیو م... دونمی را راجبت مزیمن همه چ. نهی همدهی که عذابم ميزیخوب چ:  ـ

 !!! واقعا دوست داره..  اونیدونیم...  سوزانیول!! ستی عشق و عالقه نياز رو
 تو همه ی داشتم ولی بزرگيبراش آروزها!!  احساس کنهي خواسته هاشو برآورده کردم و نذاشتم که کمبودشهیهم
 .ي عوض کردزوی همه چشیبا ورودت به زندگ!! ي خراب کردزویچ

 !!ی تو باشلشی که دلکردمیفکر نم. ی ولدمیفهمیمن م.  هاشو ، غصه هاشویناراحت. کردمی حس مراتشویی تغمن
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 ي قسم بخورم و اون بخاطر تو ادعاشی که حاضرم سر پاکیسوزان!! که باعث شد تو رو قبول کنم سوزانهیلی دلتنها
 . راجب خودش کرديبد
 ! کنمنی را تضمشی زندگخوامیکه من م نهی همي با اون باشه برادی حق طالق باگمی که می وقتو
 !!قبوله. شهی دخترتون راحت می از بابات زندگالتونی کار خنیپس اگه با ا:  ـ

 .. ي سراغ شرط بعدمیریم. خوبه: دیگوی مباخنده
 مرد متکبر و خودخواه مقابلم تنها نی که افیح. فیح! بردی سوال مری چه؟ دارد غرور من را زیعنی!!  شده امکالفه
 . استتی من به موفقدنیراه رس

 !!! درسشو بخونهدی بایطیسوزان تحت هر شرا. قبال هم گفتم:  ـ
. ادی چه خوشت نادی چه تو خوشت بیعنی!!! یطیتحت هر شرا: دیگوی و مدهدی که اجازه نممی بگويزی چخواهمیم

 ی کنی دخالتي مورد اصال حق ندارنیدر ا! و قراره شاغل هم باشه... رهیگیدکتراشو م... رهیگی رو مسانسشیسوزان ل
  کنمتی برگه ازت شکانی با اتونمی هم میو اگه مخالفت کن

 م؟؟یری بگمی تصممونی زندگي خودمون برادیذاری چرا نمه؟ی حرف ها چنیمنظورتون از ا:  ـ
 ! باشهينجوری اخوامیچون من م:  ـ
 و اگه نشه؟؟؟:  ـ
 تموم کنم انگار نه زوی فردا همه چنی اراده کنم تا همهیکاف..  عقدت با دخترمیحت. هی منتفزینشه همه چاگه :  ـ

 ! افتادهیانگار که اتفاق
به .  دخترتوني اسم من رفت تو شناسنامه شیچند ساعت پ.  رفتهادتونی نکهیمثل ا: میگوی و مزنمی ميپوزخند

 . هم از ازدواج خبر دارنلتونی فاميتازه همه .. شهی نمی منتفای راحتنیا
 !!لی فامي نه براکنمی می خودم و خانوادم زندگي بگم که من برانویا. لمیو فام..  کارهنیآسون تر!! خوب طالق:  ـ
 .... کهشهی میطالق؟؟؟ بنظرتون سوزان راض:  ـ

ونه مطمئن باش که  گذشته ات رو بدي هاي گوشه از کثافت کارکیاگه : دیگوی حرفم تمام شود منکهی از اقبل
 !!کنهیخودش اقدام م

 تکه کی نی ايامضا. ندهی به آدنیو تنها راه رس!!!  من بسته استي در ها را به روياو همه .  خرد استاعصابم
 !کاغذ سرنوشت ساز است

 اعصابم ي روکنمی میسع. رمی بگیمی زنم تصميکه اجازه ندارم برا!! کندی مفی تکلنی من تعي کاغذ برانی احاال
 .رمی بگمی تصمدیتسلط داشته باشم با

 . شرط ها رو بگوي هیخوب بق:  ـ
  قبوله؟؟نی ایعنی:  ـ
 . فکر کنمدیبا!!  هنوزدونمی نمیعنی. نه:  ـ
 . بگمشوی بگو تا بقمتویخوب زودتر تصم:  ـ
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 !! بودمامدهی انقــــــــــدرر کوتاه نی احدالناسچیمن مقابل ه!!! کندی مي روادهی اعصابم رسما پيرو
 . شرط را هم قبول کردمنی گذشته بود و چقدر فکر کردم که باالخره اقهی چند دقدانمینم
 !یشی حتما خوشحال میکی نی ادنیاز شن.  شرط به نفع خود توئهنیا: ـ

 کار کیتو شرکت واست .  خودمشی پيایم.يری اونجا نمگهید.. ي به اون کار ادامه بدادیخوشم نم..  مغازهاون
 .کنمیخوب جور م

 .اما خودم را کنترل کردم تا حفظ ظاهر کنم!!  بودی عاالنیا.ندی لبم بنشي که رورفتی ميلبخند
 .. قرارداد مانیو اما حرف اخر ا. يری رو بگسانستی و هرچه زودتر لیبهتره تالشت رو بکن:  ـ

 !!! که دختر من شاد باشهیفقط تا وقت.. .ی که بهت دادم دستت هستن ولیی هانی اي همه
..  شدبتی رو همونطور که باد اورده نصیینهای ايهمه . ي اشکش رو در اوردای ي کردتشی اذکمی بفهمم که هیکاف

 !پس بهتره که حواست باشه. رمیگی ازت میبه همون آسون
 !!! مرد باشمنی حلقه بگوش اي برده دیبا.  برگهنی اي که با امضاکنمیبازهم فکر م.گذاردی را مقابلم مخودکار

 !!و سوزان.. کار. نیماش.  خانهاما
 و دارمیخودکار را برم!!  باشدنی کار درست همدیشا.  ارزشش را داشته باشددیشا.  ارزدی ها منی اي همه داشتن
 .نشانمی برگه مي خود را پايامضا
 ..ی رو گرفتمی تصمنیتو بهتر. نیآفر: دیگوی و مزندی مي زنم لبخندپدر

 !!!!!!!پسرم: کندی ته حرفش اضافه مو
 ...ي ظاهرمتی صمنیو ا.. به پسرش شدن..  زنمی مپوزخند

 !!! رفتمی خفتنی بار چنریچه ساده و احمقانه ز.. آنچه که بر سرم آمده بود و منی تمامبه
 !!!دونستمیم: دی به گوشم رسشی شدم بروم که صدابلند

 .کنمی نگاهش مپرسشگر
 که دونستمی خوب میلیخ..  کنمی نمسکی باشه که من با سرنوشت دخترم رادتی.. یکنی امضا مدونستمیم:  ـ

 !!!یکنیامضاش م
**** 

 و رضا سکوت گذاردیفاطمه سربه سرمان م.. کندیمادر شوهرم محبت م. کنار رضا و خانواده اش. میخوری را مشام
 !!بی و غربی سکوت عجکی!!! کرده است

 . کنندیمادرها در گوش هم پچ پچ م. کنندی رضا هم عزم رفتن ميو خانواده . شوندی کم مهمان ها هم متفرق مکم
و حاال مادر .  آنها رسم است که عروس شب اول را در خانه آنها بگذرانديدر خانواده !! ستی چهی که قضدانمیم

 .ردیگی رفتن من را ميشوهرم اجازه 
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 و تمام گذاردی مانیمامان موضوع را با بابا درم! دارم و اجازه ام دست خانواده ام است من هنوز هم استقالل نخوب
. رومی و به اتاقم مخندمیاز ته دل م. دهدی تعلل باالخره اجازه میبابا با کم.  است که بابا اجازه ندهدنیترس من از ا

 حاال چه بپوشم؟؟
 به یینکند رضا واقعا امشب بال!! کندی مخودی را از خود ب که قرمز مردهاگفتی ممیاما مر!!  قرمز دوست داردرضا

 قرمز شرتی دارد؟ تیبیاصال چه ع.  شوهر توستی و علنی رسمگریاو حاال د!  فکر بد نکن سوزاناورد؟یسرم ب
 .اهی سی شلوار ورزشکی با دارمیرنگم را برم

 .شومی از اتاق خارج ممی لباس هادنی و بعد از پوشکنمی مدی را هم تجدشمیآرا
 .ندیبی بار است که من را منی مامان حلقه زده بود ، انگار آخري در چشم هااشک

 . خوشحالیلی خیلیخ. فقط خوشحالم!!  است که من اصال دلم نگرفتهبی عجاما
 شمی آراکنمیفکر م. کندیرضا با اخم نگاهم م. رمیگی مي رنگمان جاي در سمند نقره ای از مراسمات خداحافظبعد

 ست؟ی کوتاه؟ چرا او انقــــــــــــــدر عصبانیلی مانتوم خای است؟ ادیز
 چادرت کو؟؟؟:  ـ

 !! استنی مشکل اپس
 ... چادر سرشهی هم که نمشهیهم!! خونه است.. خوب: میگوی و تته پته کنان مدهمی دهانم را قورت مآب
 سرت باشه دی و همه جا چادر باشهی همیحاال که زن من: دیگوی حرفم تمام شود بلند منکهی از اقبل
 ؟؟؟؟يــــــــــدیفهم

 خواهدی است؟ مي چه رفتارگری دنیا!! شودی که با ازدواجمان دعواها تمام مکردمیفکر م!! بنددی را ممی راه گلوبغض
 گربه را دم حجله بکشد؟

 ی و خوشیر عمر باخوب اند تا آخدهیحاال که عاشقان قصه بهم رس..  ها و داستان هالمی في کردم مثل همه فکر
 کنارهم خواهند ماند اما

 !!!ستی واقعی زندگنی رفته بود که اادمی بازهم
 رمیم: میگوی اش را پنهان کنم می گرفتگکنمی می که سعییبا صدا. میستی رمان ني هاتی من و نه او شخصنه

 ..امیسرم کنم ب
 !! باشهادتی بعد ي دفعه هايبرا. گهی دخوادینم: دیگوی و مکندی را روشن منیماش

 !!!از االن سرکنم بهتره.. گهینه د: میگوی و مزنمی ميپوزخند
  بابات بفهمه؟؟يخوای م؟؟یکه چ:  ـ
  به بابام داره؟ی تو؟؟ چه ربطیگی میچ:  ـ

 ش؟ی های بد اخالقش؟ی کارهانی ا؟ی چیعنی! کندی مان کالفه ام منیسکوت ب. کشدی مشی به موهای دستکالفه
  را؟رتشی اش را؟ غی را ثابت کند؟؟ مردانگزی چه چخواهدیم
 !!! احمقانه بازهم مقابل او اللمیلــــــــــــــی االن شروع کرده به دستور دادن و من خاز
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 !کنمی احمقانه از تک تک دستوراتش اطاعت میلیخ 
 !!و مادرش..  پدرشيخانه ..  افتاد که رضا دوخانه داردادمی

 م؟؟یرفی کجا ممی ماداشتحاال
 کامال معلوم بود اما اصال شی ابروهانی از گره بنیو ا..  استیرضا عصبان!!  راهم نداشتمنی ادنی جرئت پرسیتح
 !فهممی را نمتشی عصباننی الیدل

 . خوب فکرکنميزهای به چکنمی میسع. بندمی و چشمانم را مدهمی مهی تکنی ماشي شهی را به شسرم
 میتوانی میحت...  ومیزنی دست در دست هم قدم مم،یروی به گردش مم،یخوریباهم شام م...  به بعدنی مثال از اکه

 می شدنمان نخواهدهی باهم دي هم برایترس! میتاهرچند ساعت که بخواه. میباهم باش.. می بخوریباهم بستن
 !!داشت
 .میزنی مان قدم ميدر شب نامزد.  که من و او دست در دست هم  کنمی متصور

 !!! هميو برا.. میباالخره باهم.. دی که باالخره انتظار به سر رسدیگوی او باخنده مو
 .بردی که چگونه خوابم مفهممیو نم..  امیالی تصورات خنیبه هم.. کنمیفکرم

 ...میدیپاشو رس!! سوزان... پاشو:  ـ
 .میدی شو رسادهیپ: کندی که تکرار مکنمی و گنگ نگاهش مجیگ. پرمی از خواب می دستي تکان هابا

 . پارك کرده بوداطی را داخل حنیماش. شومی مادهیپ. کنمی را کامل بازممی هاچشم
 باغچه نیبه خود قول دادم که فردا حتما ا. کردی میی خودنماییبای زيکه ته آن باغچه ..  کوچکبای تقراطی حکی

 . نگاه کنمقیرا دق
 . نبودی از کسيخبر.  کردم و وارد خانه شدمی را طاطی حي سر رضا پله هاپشت

  رضا؟؟ستی ننجای ایکس: دمی پرسمتعجب
 .باباهم حتما خوابه.. فاطمه تو حمومه:  گفترفتی می که بسمت اتاقهمانطور

 کردی ام مي کفرشی هایی اعتنایب. پشت سرش وارد اتاق شدم.  پدرش استي خانه نجای اپس
 !!! دست لباس از کمد برداشت و از اتاق خارج شدکی.  توجه به منبدون

بهتر !!  هم که خسته استای است؟ ی عصبانيگری دزی از چدی شاای انقدر زود از چشمش افتادم؟ یعنی.. شودی نمورمبا
 . ام را کنار بگذارمییایخوی مالياست فکر ها

 !!! همسر او هستم و امکان ندارد که از من دلزده باشدگهی دمن
 فمی را از کی سرم گرم شود گوشنکهی ايبرا.  عوض کردماهمی قرمز و شلوار سشرتی را با تمی لباس هاعی سریلیخ
 .کشمی مرونیب

 . داشتمامی پسه
 )»شکلک چشمک «گذره؟؟یخوش م:(  بودمی از مریاول

  را باز کردمي بعدامی تصوراتش زدم و پنی  به ايپوزخند
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 )خخخخخ!!!باشندی مشغول مدای مورد نظر شدنی مشترکنکهی مثل ارینخ: ( می مربازهم
 !! سوزان جونیخوشبخت باش:  از الهام بودامی پنیسوم

 ه؟؟یک:  ـ
 .دمی رضا ازجا پريباصدا

 دم؟؟ی وارد اتاق شد که نفهمیک
 ه؟؟یگفتم ک:  ـ
 ه؟؟ی کیک:  ـ
 !یکنی مي که باهاش اس ام اس بازیهمون:  ـ
 .نمیبی مشهیهم بلند و بزرگ تر از یلی نشسته ام رضا را خنی زميحاال که رو. شودی مکتری نزدی چند قدمو
 !!دوستمه:  ـ

 اش را شروع ي امروز حکومت استبدادنی که از همشودیباورم نم. خواندی ها را مامی و پقاپدی را از دستم میگوش
 !!!کرده است

 ؟ی چه؟ سکوت و اطاعت تا کیعنی.  خودم را نشان دهمدیبا
 ! هی شخصي لهی وسکی یگوش:  ـ
 ! و فالن واسه قبال بودی شخصم؟ی ازهم قراره داشته باشیرپنهونیمگه منوتو چ:  ـ

 .رودی و مدهدی را میگوش!! شودی حرفش قند در دلم آب منیازا
 و مثل دیایانتظار دارم به سمتم ب. کندی پهن منی زمي و روکشدی مرونی رنگ را  بی داخل کمد دو تشک زرشکاز

 کند؟؟یچرا رضا انقـــــــــــــدر سرد برخورد م!! د که ببوسای. تمام عروس داماد ها من را به آغوش بکشد
 .بنددی را مکشدوچشمانشی خودش دراز مي سرجالکسی ریلیخ

 کند؟ی مينطوریچش شده؟ چرا ا... بنددی راه تنفسم را مبغض
  است؟؟ینیشبی پرقابلیچرا او انقــــــــــــدر غ. نی را از او داشتم بجز اي انتظار هر رفتارامشب

 ؟؟ینی تا صبح اونجا بشيخوایم:  ـ
 هان؟:  ـ

 .روقتهی بخواب دایب: دیگوی را باز کند ، درهمان حالت مشی چشم هانکهی ابدون
 خاص لی ها فقط اخالقش هست و دلي سردنی خود را قانع کنم که اکنمی میسع.رومی و به سمتش مشومی مبلند

 . ندارديگرید
 .خزمی پتو مری و زکشمی مدراز
 ست؟؟یسردت ن: شنومی را مشیصدا

 !نه:  ـ
 . کندزانی کم بدنم را مي دمانگونهی بغلم کند تا ادیشا.. دی تا شامنتظرم
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 ..کردمی بغلت مي بودشمی که اگه االن پدادی مامی شب ها پشهیهم
 .؟يدلخور!! ستی که نی خجالتکند؟ی مي هستم پس  چرا دورششی که پحاال

 !!م ناراحت است؟ فقط بخاطر چادر؟ فکر نکنم چکار کردم که انقدر از دست؟؟؟ی از چاما
 !!!!رضا:  ـ

: اوردی از خود درمی نامفهومي من دوست دارند جانم را از زبانش بشنوند اما او فقط صداي تصورات احمقانه بازهم
 هوم؟

  شده؟؟؟تی کردم که باعث ناراحتي کار؟؟يازم دلخور:  ـ
 !نه:  ـ
 !! هنوز بسته استشی چشم هاو
 ...چرا امشب. چرا. پس:  ـ
 .فقط خسته ام... ستمیمن ناراحت ن:  ـ

 !شبخوش: دیگوی و مکندی را به من مپشتش
 ! مزاحم خواب شوهرم شودمی هق هق هاي که مبادا صدارمیگیپتو را به دهان م. ترکدی مبغضم
 !!!گری خسته است دخوب
پشتش را به من ..  خانه آوردهنیمادرش من را به اکه به اصرار پدر و ..  ماني شب نامزدنیو در اول..  استخسته

 !!خوابدی و مکندیم
 !! دوست داشتنیخواهم؛کمی محبت میفقط کم.  از او ندارميادی ززی انتظار چمن
 !!!نیهم

  توجه نشان دادن به من انقـــــــــــدر سخت است؟؟یعنی
 که دهدی منظمش نشان مينفس ها. نمینشی و مشومی ، بلند مبردیخوابم نم.  استهودهی بدنی خوابي براتالشم

 . استدهیخواب
 .مقابل صورتش. نمینشی و آن طرفش مشومی جا بلند ماز
 شوهرم ي های به بد اخالقدیبا.  ابروانش عادت کنمانی اخم منی به ادی در خواب هم اخم دارد ، فکر کنم بایحت

 !!! همشی به پشت کردن هایحت.عادت کنم 
 !!!فقط بامن و مال من باشد.. شی هایکه با تمام بداخالق...  را خواستمنی اخودم

.. زنش هستم.. نگرمی انگشتم جاخوش کرده است را مي که رویی طالي نبود؟ حلقه نی من همي مگرخواسته
 !!شوهرم هست

 يزوها تمام اهداف و آري روي که باعث شد خط قرمزيزیهمان چ!! خواستمی است که من ميزی همان چنی او
 .بلند و درازم بکشم
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 ي قهوه ادهی صورتش تابيحاال که نور مهتاب از پشت پنجره به رو. کشمی مشی موهاي رودی را آرام و باترددستم
 !!!.مرد من کنارم است. دهمی حرکت مشی موهانی بیدستم را به آرام. زندی به چشم مشیموها
 دارد؟ی دست از سرم برنمی بغض لعنتنی دارم؟چرا اي نبود؟ پس چه دردنی من همي آرزومگر

 
 ...ترسمیم. که بلند شود و سرم داد بزندترسمیهرلحظه م. کشمیدستم را زود عقب م. خوردی میتکان

 ...شیادهای ، از فرتشیاز عصبان 
 .شودی روشن و خاموش ملشی موبايصفحه ...  بلند شوم کهخواهمیم.  نشدهداریب!!!  خواب استاما

 یاگر بفهمد به گوش.  خود بازگردمي را پس بزنم و سرجایطانی شي کردم وسوسه هایسع. سرش گذاشته بوديباال
 ....اش دست زدم

 !! زدهامکی موقع شب به او پنی است که ای چه کسنمیفقط بب.. دارمی را برنمی گوشخوب
 !!! زدمخی..  ی گوشي نام نقش بسته رودنیبا د... شومی خم ملی موباي صفحه يرو

  داده است؟؟امی موقع شب به شوهرمن پنی است که ای چه کسنیا
 ی ها و حتسکی تمام رالیخی بود؟ بی داشت؟ نسترن چه کسی که رضا هنوز هم نامش را در گوشی کسچه

 . را برداشتمی رضا شدم و گوشتیعصبان
 )یخوشبخت باش!! . عروست خوشگل بود(

 به رضا بفرستد؟؟؟چرا یامی پنی به نام نسترن امشب چنی کسدیچرا با چرا؟ ده؟یدر مراسم ما بود؟ من را د. نسترن
 د؟؟یای مراسم بدبهیبا

 ست؟؟؟ی نسترن کنی که ااورمی بفرستم تا سردربی دارم جوابدوست
 !! ابروانشانی تر شدن اخم مقیاز خشم رضا ، از عم... ترسمی ماما
 !!نخوانده شده...رومی مامی پماتی تنظبه

 !!! بفهمد من خواندمشاننکهی کش رفته بودم بدون انطوری مامان را اي هاامی پيچندبار
 ! را من خوانده امزشی نسترن عزامیمبادا بفهمد پ. کنمی شوهرم می گوشي را رونکاری احاال

 .شومی و بلند مگذارمی مشی را سرجایگوش. نمی چهره اش را ببخواندی را مامی پنی ای دارم فردا وقتدوست
حق ندارم؟؟ هرکس !  از نسترنیامی و حاال پش،یپشت کردن رضا به من، داد زدن ها!!!  اتاق خفه کننده استيهوا

 !!شدی هم جز من بود خفه مگرید
 میلباسش برا.  از آن را داشتمیکی که من هم یهمان بافت.  چوب رخت بافت رضا را برداشتم و به تن کردمي رواز

 !!بزرگ بود
 !مثل خودش!  عطرش هم سرد بودیحت. دیدش هم در مشامم رسعطر سر.. دنشی پوشبا
 هوا را به ژنی پله هانشستم و اکسيرو.  رساندماطی ممکن خود را به در حي صدانی اتاق را باز کردم و با کمتردر
 .دمی کشمی هاهیر
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 !!! سرد شده انگارزی همه چامشب
 !!نجای اي رضا، عطر رضا، اتاق رضا و حاال هم هوااخالق

 ..و بعد حرف ر.. شکل قلب.  شکل درست کنمشودی که از دهانم خارج مي با بخارکنمی میسع
 .بلند شدم و به سمتش رفتم.  توجهم را جلب کرداطی ته حي باغچه

 . و زردی قرمز، صورتي هارز
وش گل  خي و بونمینشی بار هم کنار باغچه منیا!!  دوست دارداهیپس او گل و گ!!!  مسئولشان پدر رضاستمطمئنا

 .کشمیها را به مشام م
 !!!کنمی گل ها را احساس ميمسخره است اما گرما!!  که گل ها گرم هستندکنمی امشبحس مزِی همه چبرخالف

 ؟؟یکنی مکاری چنجایا:  ـ
 .دی و مطمئنم که رنگ صورتم به شدت پردمیترس. دمی او از جا پري صدابا

 ؟؟يدی چرا نخوابنجا؟؟ی ایکنی مکاریچ! بترسونمتخواستمینم. دیببخش:  شرمنده گفتفاطمه
حوصلم سر رفته بود اومدم . بخوابمتونمیجام عوض شده نم!! خوب خوابم نبرد: میگوی و مندازمی باال مي اشانه

 .نجایا
 جواب رضا رو دیاونوقت با!! ایخوری سرما منجای ایول. برهیمنم جام عوض بشه خوابم نم!! يخب حق دار. آهان:  ـ

 .. تومی برایب!! میبد
 !!ادینه خوابم نم:  ـ
 . اتاق منمی برایب. ادیخب نگفتم که بخواب اتفاقا منم خوابم نم:  ـ

 . داشتیاتاق دوست داشتن.  ناچار قبول کردم و پشت سرش راه افتادمبه
 روشنش وتری کامپدنیبا د.  اتاق بودندگری ديو دو کمد که گوشه .  بنفش رنگیروتخت. دی سفي ساده يوارهاید

 . بوك باز بودسی فيصفحه .  بوددهی که اوهم نخوابدمیفهم
 . گلمنی بشایب:  ـ

 .ي داریاتاق خوشگل:  تخت نشستم و گفتمي روکنارش
 .زمی عزیمرس:  ـ
 !!ي رضا رو صاحب شدي که لباسانمیبیم:  ـ
 .دی خندو
 . بودمدهیخودم هم کت نپوش. هوا سرد بود. دمی پوشينجوریهم:  خجالت گفتمبا
 !! کردمیشوخ. گهیواس شوهرته د.  باباالیخیب:  ـ
 . بوکش ظاهر شدسی في در صفحه یامیپ

 ؟؟؟ی هستسی تو فیراست. نجای زده بود سرم اومدم ای خوابیب:  گفتنشستی متوری شد و همانطور که پشت مانبلند
 .رفتمی مادیقبالها ز. آره هستم:  ـ
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 . رو بگو برمتیدیواقعا؟؟؟ زودباش آ:  ـ
 .شودی من ظاهر مي بعد صفحهه ی و کممیگوی را ميدی آنام

 .میشی فکر کنم دوتامونم جامنی بشایب:  و گفتدی کنارکشی صندلي گوشه
 . نشستمکنارش
 !!!!ایعاشق:  را خواند و باخنده گفتمی هانوشته
 . نگفتميزی زدم و چی کمرنگلبخند

 ! عاشق تنهاکی! اما تنها.. عاشقم
 را باهم ی ساعتکی و میبعد هم به وبم رفت.  کردقمی تشوی کلسمینوی را خودم ممی که دلنوشته هادی فهمیوقت

 .می کرديوبگرد
 !! ماندمداری ام ، با خواهر شوهرم تا ساعت دو سه شب بي نامزدشب

ن و  که داستان مدی و فهمدی را دی که داستان خط قرمز زندگیوقت.  برخالف برادرش واقعا خونگرم بودفاطمه
 ها لیحرف از فام!! گهی دشهی گفت که دست داداشم واسم رو مطنتی با شخواندویداداشش است گفت که حتما م

 .. و جوابش را دادمدی پرسمیشد از خاله و عمه ها
 . داشتم را نشانش دادمی که در گوشیی عکس هابعدهم

عکس . ستی کرد که دختر خوبدیی تا و فاطمهکتری از خواهر نزدیحت.  دوست من استنی گفتم که بهترمی مراز
 .یبا مانتو وشلوار، با لباس مجلس.  خودش را باز کرد و نشانم داديها

  ي عکس هاي کرد و بعد پوشه یآن ها را به من معرف.  دانشگاه  همراه دوستانشي عکس در محوطه چند
 . را باز کردیخانوادگ

و کنار دوچرخه ..  شده بودسی خشی پنج ساله که سرتاپايعکس پسر بچه ا. ي نشانت بدهم که بخنديزی چگفت
 . بودستادهیاش ا

 !! و بامزه بودیواقعا دوست داشتن.  که رضاستدی فهمشدی مشی حالت چشم هااز
 رضا کنار ی عکس از ده سالگکیبعد . شستهی کرد که آن روز داشته دوچرخه اش را مفی را تعرهی قضفاطمه

 .دوستانش
جداشدن پدر و !! خوب حق هم داشت!!  کردهریی که لحنش تغدمیدیبا پدرومادرشان م .ی عکس دسته جمعچند

 ..هیعکس خواهر بزرگشان رق..  از فرهاد با دوستانشییعکس ها.  بودیمادرش اتفاق تلخ و سخت
ختر و عمه مهناز با د. شیعمو سهراب با پسرها.. خاله مژگانشان. میدی ها رسلی فاميبه عکس ها!!  و همه بودهمه

 .و پسرش
 . به در رفته بودندزدهی باهم به سنجای که اگفت

 ... و نسترن دخترعمه مهنازماین.. وشی داوود و دارشیاز عموسهراب و پسرها..ی عکس دسته جمعکی
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 چهره يرو!! امیصاحب همان پ!!!  نسترن همان کس باشدنی ادیشا!!!  افتادمامکی پادی نام نسترن بازهم دنی شنبا
!! کنار رضا بود.. ی عکس دسته جمعنیدر ا.  شام را هم با ما بودی بود و امشب حتییبایدختر ز. اش زوم کردم

 !!! بهم بودندکی هم نزدیلــــــــــــــــــیخ
 چندسالشه؟؟. نسترن:  زبانش حرف بکشمری کردم از زیسع
 . سالشهستیفکر کنم ب:  ـ
 ه؟یرشته اش چ:  ـ
 .هخونی میپزشک:  ـ
 د؟؟ی هستیمی صمیلیخ:  ـ
 .شدی باماها دمخور نمادیاز همون اول ز.. خب در حد همون دختر عمه:  ـ
  با رضا؟؟؟یحت:  ـ

  شده سوزان؟؟تیحسود:  گفتطنتی کرد و با شزی را رشی هاچشم
 !!دمیفقط پرس. نه. نه:  ـ

 !!! شدهتیتو حسود. ی لو رفتگهینه د:  و گفتدیخند
 !!ستی ننطوریا.نه:  ـ
 !! کردمی بابا شوخالیخیب:  ـ
 ..  نسترن؟؟يدیجوابمو نم. خوب حاال:  ـ
 .ستی نیمیاونم صم... نه با. خـــــــــوب:  ـ

 !! کرديو طرز نگاهش مشخص بود که پنهان کار. از لحن حرف زدنش.  که دروغ گفتدمیفهم
 !!زدیری من نمشی برادرش را پيهرگز پته !!!  او خواهر رضاستخوب

 !!! خوابم بردی کدمی که اصال نفهممی حال انقدر حرف زدنیبا ا.  را بفهممزهای چیلی نسترن خنی راجب ادیبا
****** 

 . بود خواب را از سرم پرانددهی که از پنجره به اتاق تابينور
 ادیازه بت...  کنارمی تشک خالدنی که با دکردمی و گنگ اطرافم را نگاه مجیگ.  به بدنم دادم وبلند شدمی و قوسکش

 !!!نجاستیآوردم او ا
 . رفته استییحتما به دستشو!!! همسر من... سوزان

 . را برداشتم و چک کردمی ام اول گوشیشگی عادت همطبق
 !!دادی نمامیاو مدت ها بود که به من پ!  شدخی نام فرستنده مو به تنم سدنیبا د.  داشتمدی جدامی پکی

 ) یخوشبخت باش!! . عروست خوشگل بود: ( را باز کردمامشی را پس زدم و پافکارم
تشک ها را جمع کردم و از .  دوست ندارم که جوابش را بدهمیحت!  را داده استامی پنی روز ازدواج من ادرست

 .اتاق خارج شدم
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 . خارج شدیی فاطمه از دستشوبالفاصله
  چه؟؟ پس سوزان؟؟یعنی.. وا
 ؟؟ییکجا.  سالم شاه دومادکیعل:  ـ
 .سالم:  ـ
 !!آشپزخانه هم نبود.  نگاهم اطراف خانه را از نظر گذراندمبا

  کجاست؟؟پس
 ؟؟يگردی ميزیدنبال چ:  ـ
 !!هان؟؟ نه:  ـ
 !! هم نبوداطی در حیحت. رفتماطی به طرف در حو

 .کردی داشت صبحانه را آماده مفاطمه
 !! کردمیم بر سر او خال پدرش راهيو  حرص کارها.  کردمي بد رفتارشبی سوزان کجاست؟؟ دنی خدا پس ايوا

 !! کردمیی اعتنای بشی به هق هق های رحمی اشکش را درآوردم و با تمام بشبی دمن
 !!ستی اشتباه کردم و حاال سوزان نمن
  برود؟؟؟توانستی رفته؟؟ ان موقع شب کجا مکجا

 ؟يگردی می کس؟؟دنباليری اونور منوریچته؟؟ چرا مثل مرغ پرکنده ا:  ـ
 بابارفته؟؟. زهیچ:  ـ
 !!رهی ساعت هفت صبح مشهی رفته؟؟ همادتی. خوب آره:  ـ
. راستش. فاطمه: دمی را چک کردم و به ناچار باالخره از فاطمه پرسیی آشپزخانه ، حمام و دستشوگری دکباری

 !!سوزان
 ؟یخوب سوزان چ:  ـ
 ش؟؟؟یدیتو د:  ـ
 ست؟؟ی تو نشیمگه پ!! نه:  ـ
 !!!رفته فاطمه!!! ستیبعد االن ن!!  حرفمون شدکمی شبید. خوب ما:  ـ
  شب اول فرار کرده؟؟نی که همي کردکاری رضا؟؟ چي کردکارشیچ!! شهی رفته؟ باورم نم؟یچــــــــــ:  ـ
 !!!!! حرفمون شدکمیفقط . یچیه:  ـ
 .... کهي کردکارشی رو چچارهیدختر ب!! نی عقد کردروزی دنی رضا شماهم؟؟؟یسرچ:  ـ
 !!! بســــــــــــهـ

 داشی پیتونی کجا منمیحاال هم بروبب!! گهی که گذاشته رفته دي کارهارو کردنیهم:  زد و گفتي پوزخندفاطمه
 !!یکن

 .مانمی و منتظر مرمیگیشماره اش را م.  رفته باشدتوانستیاو کجا م!!  شب بودنصف
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 دای که باتو شد تو قلبم پیعشق
 ای تو خواب و تو روکردمی محسش

   تنهامي تنهايدی ندينبود
 !! عشق مایعنی قلبم ي توعشقت
 !! افتاده باشدشی برای نکند اتفاق؟ی باتاکس؟يکجا رفته؟ چطور!!! دهدی نمجواب
 او کجا بود؟!  افتادمی مهی به گرگذشتی هم میکم. لعنت به من. فتدی به لرزه ممی و پادست

. میشناسیمامان وبابا همه تو و اخالقت رو م. فرهاد. من..  رضانیبب:  و با آرامش گفتستادیمقابلم ا..  بلند شدفاطمه
 و باهات کنار می که درکت کنمیستیاون مان..  اونیدرست ول!! ي لجبازي اکدندهی.. یشی می که زود عصبانمیدونیم
 یچی اون از سرد و گرم روزگار ه؟؟؟یفهمیم!!!  ساله استه هفدي دختر بچه کیو زنت !! اون زنته رضا. میایب

 نفر رو درك کی کن تو ی هم که شده سعکباری يبرا... شکنهی میکنی مي که باهاش بدرفتاریوقت!!! دونهینم
 خراب ویپس از االن همه چ!! دیتا آخر عمر قراره باهم باش. اون زنته! ای باهاش راه بکمی. درکش کن رضا!!! یکن

 ش گرفته بود؟؟ چقدر ناراحت بود؟؟ چقدر دلشبی دیدونی مچیه. نکن
  کجا رفته؟؟؟یدونی مش؟؟یدید: دمی پرسدوارانهیام

!! فاطمه صبرکن.. فاطمه:  زدمشی بارصدانیپشت سرش رفتم و چند.  بسمت اتاقش به راه افتاديگری حرف دبدون
 .. گفت اون کجای که کجاست؟؟ بهت چیدونیم.. یدونیتو م

 .دی تخت بود حرف در دهانم ماسي که روی کسدنی باز شدن در اتاقش و دبا
 .کردی میی من هم در تنش خودنماوری بودو پلدهی آرام خوابیلی تخت خي روسوزان

 !!نجاستیخدا را شکر که ا!!  لبم نشستي روقی عمي لبخندناخودآگاه
 !! ببندشتوی نیه:  ـ
 . فاطمه به خود آمدم و زود لبخندم را جمع کردمي صدابا

 هم دارشی بیراست!! ای کنتشی اذنمی نبگهید..  زنتنمی اایب! چه حرف گوش کن هم شده: فت و گدی خندفاطمه
 !! بود حتما خسته استداری وقت بریتا د. نکن

هرچقدر هم بچه باشد !! زنم؟؟ خوب زنم است.  و نگاهش کردمستادمی همانجا ايچند لحظه ا.  از اتاق خارج شدو
 !!حاال زن من است

 !!!دی از همه زجر کششتریب.  گناه تر از همه بود امای ماجرا بنیاو در ا..  پدرش خبرنداشتي که از حرف هااو
 درکش دیبا... همسر من.  است که او حاال زنم استنیمهم ا!!  گذاشتمی برایی پدرش چه شرط هاستی نمهم
 !!!کنم
 . از اتاق خارج شدمیی صدانیبدون کمتر! امی کوتاه بدی هم که شده باکباری يبرا

با فاطمه سر سفره مشغول صبحانه .  بوده پس بگذار استراحت کندداری بروقتی گفت که خسته است ، تا دفاطمه
 . آمدرونی که در اتاق فاطمه باز شد و سوزان خواب آلود و سالنه سالنه بمیخوردن بود
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 .زمی عزریصبح بخ. سالم: فاطمه بالبخند جوابش را داد و گفت.  ما سالم کرددنی دبا
 .یمرس:  ـ
 !!! اصال من را آدم حساب کندنکهیبدون ا.  رفتسی به سروو
 !اریاز دلش درب:  که گفتدیفاطمه انگار  حالم را فهم!!  خودم را کنترل کنمدی ام کرد امابای کارش عصبنی ابا

کجا؟؟ :  گرفته بود که فاطمه گفتشی بسته از آنجا خارج شد و راه اتاق را در پیی سوزان با موهاي اقهی از دقبعد
 ؟؟يخوریصبحونه نم

 !! ندارملیم.  جونینه فاط:  ـ
 ! حتما گرسنتهي هم نخورديزیاول صبحه چ.. نمی ببای ب؟؟ی چیعنی:  ـ
 .خورمی صبحونه نمچوقتیمن ه. گمینه بخدا راست م:  ـ

 !! ي صبحونه بخوردی به بعد بانیاز ا!! گهی درهیگی معده ات درد منمی هميواسه : کنمی لب باز مباالخره
 !! ندارملیآخه اصال م:  من ثابت ماند و باالخره به حرف آمدي روي چند لحظه انگاهش

 .کم کم بخور اشتهات باز بشه. نی بشایتو ب:  ـ
 ....آخه:  ـ

 .گهی دنی بشایب!!  آخه نداره کهکهید: فاطمه
 .نی بشایب:  جا باز کردم و گفتمشی خودم براکنار

 . به سفره کردی کلی کنارم نشست و نگاهدی تردبا
 ؟؟ي دوست داریچ: گفتم

 .ریپن:  ـ
 . گرفت و شروع به خوردنش کردی کوچکيلقمه .  را مقابلش گذاشتمری پنظرف

  ؟؟؟ي اتاق نموندي چرا توشبید:  ـ
 !!ينجوریهم:  باال انداخت و گفتي اشانه

 ! معلوم بود که دلخور استشیاز تک تک رفتار ها حرف بزند اما توانستی فاطمه موذب بود و نمشیپ
 !!ادی من چقدر بهت موری پلنیا:  را شوخ تر کردملحنم

 . کردمدای پنویا..  سردم شدشبید. دیببخش:  سرد گفتیلیخ
  گفتم؟يزی نداره بابا مگه من چبیع:  ـ

 !!!کنمی احساس سرخر بودن مدای من شده؟؟ی چدیدونیم: فاطمه
  من کو؟اهی نخود سنیا:  و گفتدی مثل بچه ها لب برچو

 !!!خوادی بابا نمنیبش:  بلند شود گفتمخواست
 !!می الو بترکونمینی بشیی که موقع تنهامیستی ما از اوناش نگهیراست م:  به حرف آمدسوزان
 د؟یکنی مکاریپس چ: دی پرسطنتی پرشفاطمه
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 !دعوا:  خالصه جوابش را دادیلی خسوزان
 یعنیواقعا؟؟ :  گفتی را پاك کند به شوخي دلخورنی انکهی ايفاطمه برا.  سوزان آشکار بوديدلخور

 !!! بخار؟؟یآخه پسرهم انقدر ب.. خــــــــــاك برسرت رضا
 !!ای هستی بفهم با ک؟؟؟ی هیه:  ـ
 .... دل و قلوه دادني تنها باشه بعد بجای خوشگلنی آدم با دختر به اگم؟؟یخوب راست نم:  ـ
 ! رفتم و او حرفش  را ادامه ندادي غره اشمچ

 !!دیخندی داشت مزی رسوزان
 مورد از نی تو اشیی خدایول. گهی دستمی که پسر نفیح!! گرفتمتیپسر بودما خودم م..  ولشنویسوزان ا: فاطمه

  بردم اتاق خودم؟؟دمی قاپشبی زنتو ديدید!!! رضا بهترم
 .باالخره صبحانه تمام شد!! دی خندو

وارد .  ها را پاك کنمي کرد که  دلخورگرسفارشی از جمع کردن سفره سوزان به اتاق رفت و فاطمه چندبار دبعد
 .کردی مشی بود و آرادهی را پوششیاتاق که شدم سوزان مانتو

 ؟؟یکجا بسالمت:  ـ
 .خونه:  ـ

  اونوقت؟؟یبا ک:  گفتم شدمی مکشی که نزدهمانطور
 .رمی می هم با تاکسای. يبری تو مای.. ستیمعلوم ن:  ـ

 !! من هستمی بره وقتی من دوست ندارم زنم با تاکسیول: نمینشی منی زمي رومقابلش
 ؟؟؟يدلخور: میگوی و مکنمیفاصله را کمترم. دیگوی نميزیچ. کشمی مشی موهايدستم را رو.  زديپوزخند
 نباشم؟؟: دیگوی مطلبکار

 !!! حالم خوب نبودشبید...  منشبید:  ـ
 !!!!!ي کردیو حرصت رو سرمن خال:  ـ
 .نه:  ـ

 . پسم زدباخشم
 آرزوهام ي که به همه کردمی فکر مروزید..  بودمی روز زندگنی بهترروزید:  و بازهم بغض کرده بوددیلرزی مشیصدا
 روزی از هزار بار دشتریمن ب!!!  از خدا نخوامیچی هگهی که ديطور... کردمی می من احساس خوشبحتروزید!!! دمیرس

بازهم ..  درست شد و تویهمه چ.. درست شد.. ی ولدمیدی محال مشهی رو همروزیمن د.. رو تو ذهنم ساخته بودم
 چرا رضا؟؟ چرا انقدر عذابم ؟؟ی کنرمی تحقادی چرا خوشت م؟؟؟ی داغونم کنادیچرا؟؟ چرا خوشت م!!يخرابم کرد

 آره؟؟ باشه پس ؟يبریدمو بشکنم لذت م من خونکهی از اشه؟؟ی مبتی نصی من چدنی از عذاب کش؟؟يدیم
 !!ستی نتمی از خرنیا.. ی ولامی کوتاه مشهیآره من هم!!  جلوت مقاومت کنمتونمینم!!! نمتویآره نم.خوشحال باش

 !!امیچون دوسِت دارم کوتاه م:  به سمتم برداشتیقدم
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 !!!تمهی از  خرنمی همی حتکنمی حس میول:  را پاك کرد و گفتشی پشت دست اشکهابا
 ه؟؟ی چه حرفنی ا؟؟یگی میچ:  کنمی را قاب صورتش مدستانم

 ری تقصشبید: کنمی گوشش زمزمه مری و زکشمشیدر آغوش م. کنمی را پاك مشیبا انگشت اشک ها. زندی مهق
 .کنمیجبرانش م. یول. قبوله!! من بود

 !!!می تا نوك زبانم آمد اما نتوانستم بگودی ببخشي کلمه
 !! نکرده بودمی هم عذرخواه دخترکیتا کنون از  

 . کردهی داد و بازهم گرهی را به شانه ام تکسرش
 ...زدلمی عزگهی نکن دهیگر:  گفتمکردمی که پشتش را نوازش مهمانطور

 !!کردی مبمی کار ترغنی به اشهیو هم..  نرم بوديادی زشیموها.  لغزاندمشی موهانیدستم را ب.  او جدا شدماز
 .دمی سرش گذاشتم و بو کشيچانه ام را رو.کش سرش را هم..  را باز کردمپسشیکل
 ... خوش شامپويبو
 بهت گفته بودم چقدر موهاتو دوست دارم؟؟:  ـ

 . را به عالمت نه تکان دادسرش
 .. دوست دارمیلیموهاتو خ... گمی االن میول:  ـ
 ؟؟ي خودمو دوست دار؟؟؟یخودم چ:  ـ
 !معلومه که دوست دارم:  ـ
 .کردی حرکت مشی موهانیو دستم هنـــــــــوز ب..  و ادامه داریطوالن. دمی را بوسشی بالفاصله لب هاو

  هوم؟؟م؟؟یدیبخش:  کردم و گفتمکی را به گوشش نزدسرم
 .دمی گوشش را بوسي آرام الله و

 ..گرفتمی عذاب وجدان نمدنشی از بوسگریحاال که مال من بود د.  که همسرم بودحاال
 !!کردی هم مخالفت نماو
 رضا؟؟:  ـ
 جان؟:  دادمهی اش تکیشانی ام را به پیشانیپ
 ه؟؟ینسترن ک:  ـ

 !!دی که زد برق از سرم پریباحرف
 شناخت؟؟ی او نسترن را از کجا منسترن؟؟

 ؟؟ینسترن؟؟؟ چه نسترن:  برخورد کنمي کردم عادیسع
 ! داده بودامی بهت پشبی که دیهمون:  ـ

 .دختر عممه. اون:  شدشتریناخواسته ب مان نی بي فاصله
 ...شبیپس چرا د:  ـ
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 بود؟؟.  نبوديزی که چامیاون پ:  ـ
 ..فقط حس کردم که. دونمینم:  ـ
 !!!ي راجب من کردي فکرنی که ندونسته چني و دوما اشتباه کردي منو خوندامی پي کردجایاوال که شما ب:  ـ
 !!می ازهم داشته باشی پنهونزی چدی ما نبایخودت گفت:  ـ
 !! بودهی چشبی دامی که پی امروز ازم بپرسیتونستیم. ی منو بخونامی پیواشکی تو نکهی نه ایول. خوب درسته:  ـ

 . کرد و قانع شدری تاثمی هاحرف
 !! بهم شک نکن سوزانگهید:  برود که دستش را گرفتم و گفتمخواست

 !!باشه:  لحظه نگاهم کرد و بعد گفتچند
 !!کندی و رو مری دلم را زشی که حالت چشم هاکنمی ماعتراف

 !!!ي قوي خاص و جاذبه اتی معصومکجوری
 !!!شومی ناتوان مکندی و نافذ نگاهم مقی عمنطوری که ای من مقابل چشمانش وقتو
 .بوسمی چشمش را مي رونباری و اشومی مکشی نزدگری دي بارو
 !!!البته خونه نه.. میاالنم حاضر شو که بر:  ـ
 م؟؟یپس کجحامد:  ـ
 م؟؟؟ی کجا بريتو دوست دار. یهرجا که بگ:  ـ

 بترسم نکهیبدون ا.  چشم همهيجلو.. می دوست داشتم باهم قدم بزنشهیهم.. دونمینم: دیگوی و مکندی فکر میکم
 .می که باهم برنهیمهم ا.فرق نداره کجا.نهی ببیممکنه کس

 .یباشه نفسم هرجورکه راحت:  ـ
 .میروی را در دست گرفته و طول پاساژ راه مدستش
 . استی رنگي سرمه ای مجلسراهنینگاهش به پ. ستدی ای مغازه مکی مقابل

 ؟؟؟يدوستش دار:  ـ
 کی تا با کنندی و مظلوم پدرشان را نگاه مخواهندی می که بستنییمثل بچه ها..  و مثل بچه هانگاهم کرددی برچلب

 !دارند وا ی بستندنینگاه او را به خر
 ... حاال سوزانو

 !!!کندی احساس بابا بودن را در من فعال مدایشد
 !! داردي دخترنیکه همچ.  بحال پدرشخوش
 !! دختر ماهم مثل او باشدیعنی... که دختر منکاش
 .میشوی مغازه موارد

 .خواهمی را ممیدی که دی فروشنده لباساز
 !!دهدی نگاه ساده و گذرا هم آزارم  منی او را بدهد اما همزی تا ساکندی به اندام سوزان می کلینگاه
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 .زنمی در مغازه میتا او حاضر شود گشت. رودی لباس را گرفته و به اتاق پرو می با شادمانسوزان
 . که به تن مانکن کرده بودند چشمم را گرفتی مليچادر
 .دی آی به سوزان محتما

 باشد تا ي که همسرم است دوست دارم که چادر سرکند و چادر چادر دوست ندارد اما حاالادی که او زهرچند
 . نگاه کردن به او را به خودش ندهدي اجازه یهرکس

 !! بدهدصی را تشخزشی نگاه نتواند ساکی فروشنده با که
 !! من آزاردهنده استي ها برانی ها مسخره باشد اما ایلی خي برادیشا

 .کنمی را بازمدی رسی که به گوشیامیپ
 ) جلو اتاقایب: (سوزان
 .کنمی و بازش مزنمی به در مي و تقه استمی ای اتاقک پرو ممقابل
 چطوره؟؟: دیگوی مباخنده

 ی سادگیکه سوزان عالوه بر جوجه بودنش بچه بودنش و تمام. کردمدای پبی عجی آن لباس در تنشحسدنی دبا
 !!! باشدبای زن زکی تواندی ؛ مشیها
 !! زنکیبه چشم . بودم چشم نگاهش نکرده نی ابه
 . داردی زنانگهی بقي که اوهم به اندازه نمیبی حاال ماما
 ومد؟؟یخوشت ن:  ـ
 ! قشنگهیلیچرا اتفاقا خ:  ـ
 .ومدیفکر کردم خوشت ن. دمای ترسي نگاه کرديجوری يوا.شیآخ:  ـ
 . ایلباستو عوض کن ب. نه قشنگه:  ـ
 نویا:  لباس را مقابل فروشنده گذاشت و گفتجانیسوزان با ه.   از فروشنده خواستمی چادر ملکی دیای بتا

 .میداریبرم
فقط ..  هم نزدی حرفچیه.  دستم خشکش زدي چادر تودنی که با ددی بگويزی سمتم برگشت و خواست چبه
 . و پر از بغض نگاهم کردي ودلخوری با ناراحتکجورخاصی

 .ی جمعش کنیستی هم داره مجبور نپیتازه ز.. هی چادر ملاد؟؟ی بهت منی انیبب:  را نشانش دادم و گفتمچادر
 .ندازمی سرش مي و روکنمی را باز مپشیز

 .ستادهی حرکت ای بچه ها لج کرده و بمثل
  من بپوشونم؟نمی ايخواینکنه م.. گهی دنی ايدستتو بکن تو: میگویم
 . را بستپشی و زدی را پوششی اخم دست هابا

 !ادی چقدر بهت منیبه به بب:  قدم عقب رفتم و گفتمچند
 .برمشی تمام قد ته فروشگاه مي نهی و بسمت آرمیگیدستش را م. دیگوی نميزیچ
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 .  هم اخم داردهنوز
 اد؟؟یتو خوشت نم. ي چه قشنگ شدنیبب:  ـ

 !ستیمهم ن: دیگوی و مندازدی باال مي اشانه
  نگفتم؟؟ی چادر سرکندیمن که گفتم با. گهی بود دنیما از همون اول هم قرارمون هم. گهیسوزان؟؟ بچه نشو د:  ـ
 . نگفتميزیمن که چ:  ـ
 !! اخم و تخمت بدتر از فحشهنی ای ولیگی نميزیچ:  ـ
 . هادی و نبادی بانی از اادی فقط بدم مستی ننطورینه ا:  ـ
 چپ به یچون دوست ندارم کس.  چون دوست دارمی چادر سرکندی باگمیاگه م. خوامیمن که بد تورو نم. زمیعز:  ـ

 !خانمم نگاه کنه
 . حرفم به مزاقش خوش آمدنکهیمثل ا. زندی می پوستری زيلبخند

 !!لطفا!ناراحت نباش: میگوی و مرمیگی را مدستش
 .باوشه قبول:  ـ

 !!! دخمل خوبيحاال شد. نیآور: میگوی و مخندمی باوشه گفتنش مبه
 ..خنددیم
 !!ستی هم بدنادی که با سوزان بودن زکنمیو اعتراف م... خندمیم

 !!ستیانقدر ها هم بد ن. کردمی فرار متشی از بار مسئولشهی که هميزی شوهر بودن وهمسر داشتن؛ چکه
 . هم استنیری شیکم. ی کمدی شاو
 !! رختخواب استي روتشیمی که عمق صمیقی عمي های بهتر از دوستیلیخ 

 بچه میگوی میخوب وقت!!  که بکار بردمي جمله اکیفقط بخاطر آن .  حس بدش نسبت به چادر برطرف شدواقعا
 .شودی عوض معی حرف من نظرش سرکیکه با . بچه است. است نگو نه

 . رفتی تمام قد ور مي نهی من حساب کنم او با چادرش مقابل آتا
 .دی آی قبول کرد که به او مباالخره

 !! شروع زن و شوهر بودنمان فکرکنم بد نبوديبرا..  مان رد و بدل نشدنی بیحرف خاص.. می  در شهر گشتیکم
انقدر .  تعارف کرد که من هم برومیمادرش کل.   ناهار به خانه رساندمشي و بعد برامی هم خوردی بستنکی که

 . شدمیاصرار کرد که باالخره راض
 . همسرم خوردمي خانواده ي ناهارم را خانه نیاول

 رمیگی را مسانسمی لیکه ک. دیاز من راجع به تمام شدن درسم پرس.  بودبی عجمی پدرش سکوت نکردهم برانکهیا
  وقتم آزاد است؟یو چه زمان

 . مطرح کرد که مغازه را ببندم و در شرکت کنار او مشغول باشمگری دکباری را شنهادشی و او پگفتم
 ..هم من و هم او. می کردي بازلمیشده بود اما ف قرار ها از قبل گذاشته ي همه
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 . می خوشحال بود که با پدرش صلح کردیلی خسوزان
 !!کنمی را تاعمر دارم فراموش نمشبشی دي من حرف هااما

 !! کوچک بدرقه ام کرد و گفت مواظب خودت باشي بوسه کی خانه شدم و سوزان با ی راهمی پنج و نساعت
 .ندینشیش به دلم م تک تک جمالتــــــبی عجو
 

 کمی و ستی بفصل
 

 . خوب استي نامزددوران
بعد هم .  ماي و فردا خانه میکه امشب شام را مهمان مادرش.  های ها و مهماندیخر. قدم زدن ها...  رفتن هارونیب

 !! پدرشيخانه 
 !!ماندی بابا ناراحت است که درسم عقب میول

 .کندی رضا هم کمکم می عملي در کارهایحت.. خوانمی و مرمیگی تالشم را بکار متمام
 !!!چی که همانیبگو بخندها... میکنی و تا شب کارها را پاسپارتو ممینینشی باهم مکه

 رونیهرچند که حق ندارم تنها ب..  چادر سر کنمخواهدیهرچند که م.  من استی اتفاق در زندگنی بهترحضورش
 !!میمن راض.. بروم اما

 .زنمی رضا باشد بخاطرش نقاب هم که شده به صورتم مفقط
 ... از مادر شوهر و.  شوهرياز خانه . پرسندیو بچه ها م...  تنها فرد متاهل کالسممن

 !!!که خوشبختم!! می که راضمیگوی خنده گشاد مکی من فقط با و
بابا قهر .. اما با اخم...دهدیبابا هم پول م.  که مبادا گرسنه بمانمدهدی میبیپول تو ج. کندی متمیکه حما..  را دارمرضا
 !!است

 !! تا بردارمگذاردی مزی مي است و پول را رونی با من سرسنگهنـــــــــــوز
 ی شوهرم واقعا دوست داشتنيو تارا و آرتا خواهر و برادر خوانده . از خانم بودنم. مییبایاز ز.کندی مفمی رضا تعرمادر
 !!اند
 کندی درك نمچکسی را هکشدی که اومیسخت.  درکش کنم نهنکهینه ا. فهممشیمن م. ستی رضا آنجا راحت ناما

!!  بچه داشته باشدگری ديمادرت از مرد.  که چقــــــدر سخت است پدر و مادرت جدا از هم باشند و بعددانمیاما م
 . داشته باشندگری ديدرد دارد که خواهر و برادرت پدر

 و اعصابش را اورمی درنيکه غد باز.  درکش کنمشتری بکنمی می رضا باخبر شدم سعی زندگزی که از همه چحاال
 .خرد نکنم

 شی براچوقتی که هي آرتا و تارا و از تولدي برای آنچنانياز تولد ها.کندی وقتها درد و دل می  فقط گاهی گاهرضا
 !!!نگرفتند
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 شروع شد که جدا ی پدر و مادرش از وقتیی جدادیگویم.. رده سال داشتهآنموقع رضا چها.  جدا شدن پدر و مادرشاز
 . دندیاز هم خواب

 !!!شهی همي و بعد رفتن مادرش براادهایداد و فر.  شدشتری دعواها بدندی که جدا خوابی از وقتگفت
 !!!دندی کشیطمه سخت آسان تر بود اما رضا و فاشانی موضوع برانیتحمل ا.  خود را داشتندي و فرهاد خانواده هیرق

 .دندی دو به دوش کشنی پدر و مادر را ایی بار جداینیسنگ
بعد از !!  بهم بده سوزانی قولکیرضا دستم را فشرد و گفت . میزدی قدم ممیزدی باره حرف منی که در ایوقت

 !!ی جدا کندی خوابتو نباي بشه جامیهرچ. میازدواجمون هرچقدر هم دعوا کن
 !!ی که تو بگیهرچ.. چشم:  و گفتمدمیخند

 !!!استی حس دننی بهترشی دادن به شانه هاهیتک..  آغوششو
 ي لحظه نی پناه بردن به آغوش گرمش بهتری پناهگاه عالکی.  گاه خوبهی تککی. مثل کوه.  محکم استرضا
 !! من استیزندگ
 از يخبر.  رضا هم عوض شدهپیت. شودی ارتباطشان بهتر از قبل مکنمی بابا مشغول است و من حس مشی پرضا

 !!ستی پوش گذشته ها نشرتیمرد ت
 .کت شلوار.  بلوز مردانهکی با نیج.پوشدی مردانه لباس مشهی همرضا
 دوست ي چهارخانه اراهنیامروز آن پ. اهیامروز س.  بپوشی امروز آبمیگویم. کنمی را من انتخاب مشی لباس هاکه

 ...گریشدم د را از بر شی لباس هاستیل. دارم
 کیو بعد با . کنمیصبحانه اش را آماده م.. کشمی را اتو مشیکه من لباس ها. االتمانیدر خ. میکنی می رضا زندگبا

 .کنمیبوسه روانه اش م
 جفت کی دی که باکنمی ميو من پافشار.. که دختر باشد پارال و پسر باشد پارسا.. مییگوی مان می فرضي بچه هااز

 !!کسانی ياز آن دوقلوها. دختر دوقلو داشته باشم
 !!!سوزان به توان چهار. فکرشو بکن.  که با سه تا بچهشمی من ورشکست مدیگوی و مخنددی رضا مو
 شنوهیبابات م!! واشی دیگوی و با اخم و تخم مزندی به در اتاقم ميانقدر بلند که مامان تقه ا. زنمی من قهقهه مو

 !!گهی ددیصف شبه بسه بخوابدرضمن ن. زشته
 .خندمی من بدون توجه به حرف مامان بازهم مو

 شبش مهی ني دوساعته گانهی رايمکالمه ها.  دل ما جوانان شدهي را که باعث شادرانسلی انی پدر اامرزدی بخدا
 بامسخره نای و مخوابمی است که در مدرسه زنگ اول و دوم را ممی هایخوابی اش بيتنها بد.. واقعا به ما ساخته اما

 ه؟؟ی خبرنمی بگو ببدیخوابی مادی رو حامله بود زمای نی که مامانم وقتدیگویم
 .زنمی داخل شکمم مي آنها دم از بچه ي و من هم پابپاگذارندی سرم مسربه

 .رودیو همش به فکر م.. ساکت شده...  نداردی روزها حال خوشنی امیمر
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 يکه بازهم از او خواستگار. که حامد برگشته! ستی چشی کارهانی هفته باالخره اعتراف کرد که علت اکی از بعد
 .کرده

 . برگشتهمی مرشی و بازهم پردیگی کرده بوده اما حاال دارد طالق مازدواج
 من افتاده ادیحاال که عشق و حالش رو کرده .  با برگشتنش خردم کردهکنمی حس مدیگویم.  دو دل استمیمر

 مدت رو به نی من تمام اگهی میکه وقت.. طرف هم دوست دارم که حرف هاشو باور کنمکی از یول!! دهیعذابم م
 !!که دوستم داره!! بوده  که بفهمم به فکرمهیحس خوب..  قلبمی دروغه ولگهیعقلم م.. فکرت بودم

 !!فهممیوب م احساس ها رو خنیا... کنمی خـــــــــــــــوب درکش منباری امن
 لی که حاال در فاميبهروز.  وسط است بهروز استنی که ایاما مشکل.  فرصت به خودتان بدهکی میگوی ممن

 ! را داردمیحکم نامزد مر
 و بازهم به بن میکنی مشی اجرامیکشینقشه م.  تا مشکلش را حل کنمکنمی تمام تالشم را ممی مری ناراحتيبرا

 .میرسیبست م
 شیکه شانه ها!!  شدهری که حامد پدیگوی ممیمر...  و حامدستیبهروز دست بردار ن.  دوستش دارديادی زبهروز
 . استمی مري جنگ به عهده ي و حاال همه دنیکه حامد خسته است از جنگ. افتاده
 و دمخنیم.  انتخابش خرج کردهي براقهی سلی که کلدیگوی مطنتی و باشدهی خرری لباس زمی بار برانی اولي برارضا

 !! که قرمز استدانمی مدهیند
 دنی به خرنکهی ادمثلیخری مری دست لباس زکی می درست بود قرمز بود و بعد از آن روز رضا هر هفته براحدسم

 !!! داشتيادی زي عالقه ییزهای چنیچن
 واسه مامانم نه گهی ها بخرم دنی واسه تو از ادیبا!!!  خوبی زنمدیگوی و مکندیاخم م.. ی منحرفمیگوی و مخندمیم

 !!!!که
 !میابونیتو خ!!!! واشی که کندی و اخم مخندمی مبلند

 که از شال ییبه دوتار مو. دنمیبه خند.. دهدی مریکه گ.  ها را هم داردي بدنی اشی های خوبي رضا باهمه خوب
 دعوا شودی هم باعث منی است و همیرتی غيادیرضا ز... به رنگ روشن مانتو.  امیبه رژ لب نارنج.. دی آی مرونیب

 .میکنی می چگونه آشتدانمی و آخرسر اصال نممیقهر کن. میکن
  ؟ی ساده که خوبامی پکی
 ؟؟ي نفسم تو چطوری که مرسسدینوی مو
 !! مای آشتشودی منی همو

 ...برمی نمادی از چوقتی را هروزتولدم
 !!!یزگاما پر از احساس پر از عشق و پر از تا..  کامال سادهي جشن دونفره کی
 ! هرساله ام بودی آنچناني بهتر از تولد هایلی خمی تولد برانیا

 .  بودی فاطمه خالی اش که باهماهنگي پدري خانه اطیدر ح..  و رضامن
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 !!اهی دنبال نخود سییکجورهای برادرش و ي را برده بود خانه پدرش
 ! بودبیفقط عج!!!! نه خوب و نه بد..  بوديعاد..  بود و فرهادي افاده اهیرق..  بودی خواهر شوهر خوبفاطمه

 جفت چشم کی و اطی حیکیمن بودم و او و تار. قلب شکل کوچکمانکی بودم و رضا و حوض پر از آب با کمن
 ! بودمی خدا براي هی هدنی جفت چشم که بهترکی.  روشنيقهوه ا
 .ن گفت تولدت مبارك نفس مختوی بودبه دستم آودهی خرمی را برایی طالدستبند

 !!!کنمی عوض نمای گرمش را با دني و من بوسه هادی ام را بوسیشانیپ
و گفت که اگر دوست .  دادهی هدمی برایراهنیو پ. زود دعوتم کرد به خانه اش.  تولدم بودهدی شوهرم که فهممادر

 !!! بودکیاما من دوستش داشتم واقعا ش. مینداشتم عوضش کن
 یکی شانی حرف هاییکجورهای.  خان داشتوشی با داری خوبيبابا گپ و گفتگو. می که آنجا مهمان بودی شبآن
 !!استیاهل کار و س. که هردو مثل هم بودند. بود
 !!! باشدیمیدوست نداشت پدر خانومش با پدر خوانده اش انقدر صم. امدی رضا خوشش نماما
 !!!دمیفهمی اما من مگفتی به من نميزیچ

 . دادی می لبخند مصلحتکی را فقط با می جواب تمام حرف هاشدوی حرف م که ناراحت بود کمیی هاوقت
 !!!ستی خوب نادی امروز حال مرد من زدمیفهمی وقت ها بود که مآن
 و بعد او هم دمیرقصی و ماوردمی در مي دلقک بازشی برااوردمیادا در م. کردمی مي خوب شدنش هرکاريبرا
 !!!! از دست توگفتی و مدیخندی از ته دل مدیخندیم

 !!! رو گرفتم منركی کاله رفته دلقک سسرم
 !!!دمی ترسي وايوا: گفتی و رضا مکردمی من اخم مو

 ی گوشم منت کشي صورتمو الله می موهاي بوسه  روکی مثال من دلخور شدم و او با کالمش نه بلکه با یالک
 !!کردیم

 ابرازشان با ي قهیاما طر.  مغرور هم احساس دارنديخوب آدم ها!!! ی آشتای بیعنیکه .  ناراحت نشویعنی که
 ! متفاوت استگرانید
 .فهممی مرد مغرورم را بهتر مي من حاال حرف هاو

 وجود یعنیکه . رمی بگتوانستمی بود که مي نمره انی بهترنیا!  ام را دادند و من شاگرد دوم کالس شده بودمکارنامه
 !!!!کندیبلکه کمکم هم م.. ستین من شرفتی ام نه تنها مانع پیرضا در زندگ

 .خردی که بخواهم مزی اش هرچزهی جاي کرد و گفت براقمی تشوی کلرضا
  که بخوام؟؟؟ی گفتم هرچطنتی من با شو
 ..ی که بگیآره هرچ:  ـ
 !!! هاياری نه بدیپس نبا:  ـ
 .. داره کهیخوب بستگ:  ـ
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 ...  نشدگهینه د:  ـ
 ؟؟يخوای میآخه مگه چ:  ـ
 .اول تو قبول کن بعدش بگم:  ـ
 . زدم و منتظر نگاهش کردمنهی دست به سو

 !!!باشه قبول:  و گفتدی کشي کالفه اپوف
 ..ي شهر بازمی برخوامیم!!! ولیا:  ـ

 . و پرالتماس نگاهش کردمدمی برچولب
  تو؟؟يمگه بچه شد. وا:  ـ
 .دوز دالم خووووو..گهیخواهش د:  ـ

 . را دور بزندابانیتا خفرمان را برگردوند . دیخند
 قبوله؟؟؟؟: گفتم

  هم هست؟؟؟ي اگهی ديمگه چاره :  ـ
 !!!!!هوووووووووووووووووووووووورررررررا:  ـ

 !!عااااشقتم:  گونه اش گذاشتم و گفتمي روی محکمي بوسه
 !!!!مایکنیتصادف م.. میابونی زشته دختر وسط خیه:  ـ
 !!!ی چه تصادفمی داری ماهنیراننده به ا!!! شهینه بابا نم: میگوی و مخندمیم
  راننده؟؟یگیبچه پررو به من م:  ـ
  هم هست؟؟ي اگهیمگه جز تو کس د:  ـ
 ... خنده و خنده و خندهو

نه بخاطر . ختیری مدمانی خندادی هم از شدت زمانی از ته دل و اشک هامانی که خنده هایی خوب بودند روزهاچه
 . شانه ماني روي درد هاینیسنگ
 !!! من نه کهيگفت تو بچه ا..  را سوار نشدشترشانی رضا بآنجا
 نی اشهی که نتوانست خودش هم آمد و گفت که حالت بد می ترن سوار شد خواست منصرفم کند اما وقتي برااما
 !!!ستی مال بچه ها نگهی دیکی

 ... دیای مجبورش کردم سقوط آزاد را هم ببعد
 !!!ردیگی که معده ام درد مکنمی کارها را منیو گله کرد که من هنوز شام نخوردم و هم... می خوردیبستن

 .گفتم هلم بده.. سوار تاب شدم... ي فالفل را هم به زور به خوردم داد و دوباره برگشتم بازنصف
 دیگفتم با.. د کردم و داغی دادم و جرونیدستم را از پنجره ب.  آهنگ را تا ته بلند کردمي بازگشت هم صداهنگام

 ..یبوق بزن
 ... گفت زشتهرضا
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 !!! من بگم قبولهی هرچیگفت..  کردم که امروز روز منه هااااخم
 !!! قبول کردي او مجبورو

 تیباالخره باطر!!  ساکتم گفت چه عجبدی که رضا دی خسته شدم و وقتی بعد از ساعت ها خوشگذرانباالخره
 !تموم شد

 .دمیخند
 . میکی که به خانه نزددمیم فهدانی مدنی دبا

 رضا؟:  کردمشیصدا
 جانا؟:  ـ
 .منو نبر خونه:  ـ
 چرا؟:  ـ
 . شماي خونه میبر..  باتو باشمخوامیم:  ـ
 ؟؟یپس مدرسه چ:  ـ
 .گهی ديبریخوب صبح تو منو م:  ـ
 . بشمداری بتونمی نبخش ها من ساعت شش صبح نمفهی خلي سهی از کیالک:  ـ
 !! بود که اون موقع ساعت شش اومد مغازه واسه ددر دودوریواقعا؟؟ پس اون ک:  ـ

 !!؟يریگی ناکس واسه من آتو ميا:  و گفتدی خندبلند
  شما؟؟ي خونه میحاال بر!! گهی دگهید:  ـ
 !!نوچ:  ـ
 آخه چرا؟؟؟:  ـ
 .ممکنه بابات ناراحت بشه:  ـ
 .شهی نمرینخ:  ـ
 !! نهیعنی نه گمی مگهی بابا حرف گوش کن ديا:  ـ
 . خونهرمی اونجا اصال هم نمامی بخوامیآخه چرا؟؟ من م:  ـ
 بگم چرا؟؟:  ـ
 .بگو:  ـ
 ! کار دستمون بدمترسمیم. ي شدی خوردنيادیامشب ز:  ـ

 . خونه مامیپس باشه بر. آهان:  دهانم را قورت دادم و گفتمآب
 !!!ایدیترس:  و گفتدیخند

 !!! اصالرمینخ:  ـ
 . مامان شدن رو ندارمياال حوصله فقط حاال ح:  زدم و گفتمیچشمک
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 !!! جوجه واسه مننی چه زبون دراز شده انیبب!!!  پررووووويا:  قهقهه زد و گفتبلند
 . هم گذاشتمي و من چشم رومی ها گشتابانی در خگری دیکم
 نشان ی کرد عکس العملمیو هرچقدر که صدا.  را در آوردمدنی خوابي بودم اما اداداریب     خانه پاركي جلویوقت

 .ندادم
 .از دست تو:  را نوازش کرد وگفتصورتم

 . را روشن کردنی دوباره ماشو
 ! و مادرش اصرار کرده و فالنمانمی آنها مي بابا زنگ زد و گفت که من امشب را خانه به
 .از خودم بدم آمد که باعث خرد شدن مردم شدم. دمی کرد و من فهمي تندبابا

 ...نبودم کرد هرچند که من خواب دارمیب
  خان خواب بودوشی داریول...  ازمون استقبال کردی به خوبمادرش

 ؟؟ي لباس دارریاز ز:  عوض کرد و گفتشرتی بلوزش را با تیسیبدون رو دروا... می اتاق رضا رفتبه
 .نه. راستش:  ـ

 . بپوشنوی اایپس ب:  رنگش را به طرفم گرفت و گفتی صورتشرتی تباخنده
 !!دشیپوشی نمادی زگرید بود که یشرتی تهمان
 ؟؟يریکجا م:  که گفتمرفتی مداشت

 !!!نمی رو ببی و لباس عوض کردن کسسمی که واستمی چشم چرون نایآخه من مثل بعض. ییدستشو:  ـ
 . فرار کردمی بگويزی چنکهی قبل از او
 . دمی تخت دراز کشي و رودمی اش را پوشی صورتشرتیت

   کند؟؟ي واقعا کارنکند
 .. نکند

 !!گری دمی دارد؟؟ زن و شوهریبیخوب اصال چه ع. زنمی ورودش به اتاق افکارم را پس مبا
 . و به سمتم برگشتدی دراز کشکنارم

 !! االن زمونه عوض شده هایول. ششونی پدارنی پسرها به زور دختر خانوم رو شب نگه ممی بوددهی دمایقد:  ـ
 اش نهی شد و سرم را به سکترینزد. دیخند..  داشتمی و هم حس خوبدمیترسی مدی بازم کشي موهاي را رودستش

 . بهت ندارمي من کاريجوجو تا خودت نخوا: چسباند و گفت
 . بوددهیمرد من دردم را فهم!  دادمرونی حبس شده ام را بنفس

 .دیلرزی محسوس ممیانگشت ها.  ششیته ر. دمی صورتش کشي من دستم را رونباریا
  قلبش گذاشت و گفتيدستم را رو!! دی را بوسمینگشتها را گرفت و ادستم

 . بهم بدهی قولکی:  ـ
 ؟یچ:  ـ
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 !! نکن سوزانی پشتموخالچوقتیه.  نکنينامرد:  ـ
 .چشم:  ـ
 .مای بشداری بدی سحر باي که کله میحاال بخواب:  ـ
 .باشه:  ـ

 .رومی خواب عمرم منی و آرام ترنیو به استقبال بهتر. بندمی را ممیچشم ها. گذارمی مشی بازوي روسر
 .. شودی هم بد می به همان اندازه که خوب است گاهرضا
 !!زندی دعوا کرده و سرمن داد موشیبا دار.. کندی می حرصش را سر من خالکه

 و من گذردیسه روز م.. دوروز..  روزکی.. شودی نميخبر. مانمی و من تا شب منتظر تماسش ماوردی را در ماشکم
 !!!منتظر تماسش هستمهنـــوز 

 ! نه مندیایکه او ب.. به خودم قول دادم که خرد نشوم 
 .میای و مرومی مثل مهمان ها میبقول خانم درخش.. کنمی را هم باز نممی کتاب هاي و من روگذردی روز مسه

 رد؟ی نگي که قهر کند و خبرکند؟ی مينطوری که بعد از ازدواجمان هم اکنمی باخودم فکر مو
درضمنبعد از ازدواجمان ..  بکندنطوری اتواندی نممینی را ببگریکدی هر روز یوقت. تواندی نه بعد از ازدواجمان نماما

 !! شودشقدمی پمانی های آشتيآن وقت است که او خودش برا.. شودیوابسته تر م
 .گذارمی و روز پنجم را هم پشت سر مکنمی فکرها خودم را آرام منیباهم
 ..  مان رايهمه عکس خودشان را کار کردند و من عکس دونفره . می چهره کار کني بود پرتره قرار

 . به نبود پنج روزه اش فکر نکنمکنمی می و سعکنمی چهره اش کار مي روباعشق
 ...کنمی و آهنگ باز مرمیگی را به دست ممدادم
 شمی نه پروانه منجای ارمیمی نه مشمی پیمونی کردم نملهی پبهت

  دورت نگردمی خواستي تورو خسته کردم تو دورم زديادی عشق زاز
 !!!!کندی می تداعمی آهنگ انقـــــــــــــــدر او را برانی چرا ادانمینم

  رو صد دفعه دوره کردمي بازنی سردم من اي اشک و لب هاي شوربازم
 .. دستامو تنها بذارهگهی دیکی نداره گمونم قراره ی راهنه
 م؟؟ی جدا شويممکن است روز.. می ترکم کند؟؟ حاال که زن و شوهري ممکن است؟؟ امکانش هست که روزیعنی

 اورم؟ی بدون او دوام بتوانمیمن م. چی او هکند؟؟؟ی ترکم مرضا
 ..کنمی را عوض مآهنگ

 . مشغول نکندادی آهنگ شاد که فکرم را زکی
  همسر نازمی بدوننوی اخوامیم
   از طال بسازمي قصرکی برات خوامیم
  همسرماهمی بدوننوی اخوامیم



 

@donyayroman 373 

  ما باهممی خوشمیکنی رو کور محسودا
  عروس قصهی بدوننوی اخوامیم

  ساز لحظه هام دل به تو بستهترانه
 !!!لرزندی ممیاما دستها... کشمی را مرشیفقط تصو..  که بد بکشمترسمیم..  رضا را دوست دارمي چشم هاحالت

 !! را گم کنممی دست و پاشودی عکسش هم باعث میحت
 و کشمیاول ابرو را م. ترسمی است که اول چشم باشد اما من از ابهت چشمانش منیقانون ا.. کشمی را مشی ابرواول

 !!کندی را خراب مزی و همه چلرزدی دستم میاه لعنت. گوشه چشمش بد شد... بعد چشم
 .. چقدر گذشته بوددانمینم.. کشمی و دوباره مکنمی مپاك
 . کردمهیشروع به زدن سا...  نصف چهره اش کامل بودحاال
 !!!چه قشنگ شده:دمی از جا پریی بودم که با صدای نقاشغرق
 . بودستادهی و مبهوت نگاهش کردم در قاب در امات

 . بترسونمتخواستمینم...ببخش:  ـ
 !يدی نشنیدر زدم ول:  تخت نشستي آمد و روجلو

 ؟؟ي اومدیک:  ـ
 .امی ازت نشد گفتم خودم بي خبردمید.  بودمنییپا.. شهی می ساعتمین:  ـ

 !!!... به خانوم هنرمندمنیآفر:  را برداشت و گفتپرتره
 ؟ی بگيزی چيخواینم: دیگوی مندیبی را که مسکوتم

  بگم؟؟یچ:  ـ
 !!!ستی ازت ني آخه چرا خبرگمیم!!!  چند روز سرت شلوغه بوده هانی ایراس: کندی را عوض مبحث

 .که اعصابتو خرد نکنم.. یخودت گفت: میگوی نلرزد مکنمی می که سعیی صدابا
 ! مکهی حاجی نگفتم که برو حاجیول. درست:  ـ
 .ی زنگ بزنیتونستیخوب تو هم م:  ـ
 !!!غرورت نذاشت.. ي نزدیول: دهمی و ادامه مدیگوی نميزیچ
 !!! ازم دلخور بوده پسیلی خانوم کوچولو خنیا.. ي وايوا:  ـ
من .. ستمیمن احمق ن!!! ستمیمن بچه ن.. یکنی که همش منو بچه فرض منهی ارتیتقص!!! ستمیمن کوچولو ن:  ـ

 !!!فهممی مي اگهی کارهاتو حرفاتو بهتر از هرکس دیمعن
 .شومی ممی و من تازه متوجه اشک هاکشدی گونه ام مي را رودستش

 !!!! نکنهی گرگهی توم دیول. کوچولو گمی بهت نمگهیچشم د.. زمی نداره عزی ناراحتنکهیا:  ـ
من به وجودش .. به عطر تنش... شیبه استحکام شانه ها.. به آغوشش..  دارمازین. مانمی منتظر حرکت او نمنباریا
 !!!ازمندمین
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 .کشمی و در آغوشش مرومی سمتش مبه
 !ازمندمی به پناه گرم آغوشش نمن

  خانوم من؟ نفسم؟!!! نکنهیگر.. گهینشد د: دیگوی و مکشدی ممی موهاي را رودستش
 هوم؟:  ـ
 !!! هاکنهی سکته مفهی قلبش ضع؟؟؟ی رضا رو ناراحت کنيخوایم:  ـ
 !!خدا نکنه:  ـ

 باشه؟؟. نکن فداتشمهی گرگهی ددیگوی و مکندی را پاك ممی هااشک
 !  سرم داد نزنگهیتوم د. یباشه ول:  ـ
 !!! بقول تو ددر دودورمی برمیخوایحاالم برو دست و صورتتو بشور که م.. دیی که امر بفرمایهرچ. چشم:  ـ
 !!! خنده هانی همیعنی یو فکر کنم که زندگ.. خنددیم. خندمیم
. 
. 
. 

 !! نوزیهمه چ..  نولیوسا...  نويلباس ها... شودی مکی نزدلی تحوسال
و دو .. دو سارافن.. ی مجلسرهنیسه پ... دی خرمی از پنج دست مانتو براشتریرضا ب..  از هرسال بودشتری بامسال

 ! خودمي قهی به سلی کرمیکی او و ي به گفته اهی سیکی.. شلوار دمپا
 . انگشتر طالکی و پدر خودش بهمراه فاطمه و فرهاد دندی طال خرسی سرومی بهمراه شوهرش برامادرش
 !درست مثل هرسال. دیکفش خر.. دی لباس خرمی براباباهم
 .می لحظه را باهم باشنی بود که سال بعد انی امانی و تنها آرزومی را جدا بودلی تحوسال

اما اصال ازش خوشم ... دمیدختر عمه اش نسترن را د... می رفتشانی هالی تک تک فامي را با رضا به خانه دیع
 .زندی و او فقط پوزخند مرودیرضا چشم غره م.. پراندیحرف م.. ندازدی مکهیت!!! ادینم

 . دارندي که با رضا سر و سرکردمیامزد نداشت فکر م ناگر
 . ازمون استقبال کردندی خوب بودند و به خوبشانی هالی فامي هی نسترن نچسب بود بقفقط

 !!!!و در کل خوب بود.  هم حال مخصوص خودش را داشتدی عي و گذار هاگشت
 : فرستادم کهلی سال تحويهمان لحظه ..  نوشتمشیبرا
  باور کنم تا آخرعمرخوامیم
 شهی ملیکنارت سالهاتحو 

 شهی مبای باعشق ما زجهان
 شهی ملی عشق ما تعطی بایدن
 !! شودلی کنار او و با او تحومی سالهاي همه نی که بعد از اخواهمی از ته دل مو
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 تیار تونالو ک..  کارها کمکم کردي پاسپارتويفقط برا...  ترابی و رضا کمشوندی ترم شروع مانی پاامتحانات
 !! کمکم کردیلیواقعا خ..  که ناقص مانده بودندمیرنگها
 !!!شودیو بعد بدهکارم... رمیگی و کم مزدیری تمرکزم را بهم مگفتیم..  را نههی را خودش به دنبالم آمد اما بقيدوبار

و فکر کردن به لبخند دوست ..  پوشی نگاه کردن به مرد صورتی چشمری که بخاطر زیمی مثل امتحان شدرست
 تو دونمره میگویو هنوز هم که هنوز است م!!!   کتاب را از بر بودمي همه نکهیدونمره کمتر شدم با ا..  اشیداشتن

 !يام را بدهکار
 !!! سختیلـــــــــیخ..  بودیروز سخت..  از بچه هایو روز خداحافظ... دی امتحانم رسنی روز آخرباالخره

 . داشتمازی به او نشهی از همشتری بتی وضعنیدر ا...  لبم نشستي روقی عمي رضا لبخندنی ماشدنی دبا
  شده؟؟ينجوری خانوم خوشگله چرا انی اي چشم هاي وايوا:  کرد و گفتمی به چشم هاینگاه

 ..یچیه:  ـ
 .نی صداشو ببي وايوا:  ـ
 !دلم گرفته:  ـ

 زم؟؟یآخه چرا عز: دیگوی و مکندی را روشن منیماش
 !! کردمیبا دوستام خداحافظ:  ـ
 ي تا سه ماه آزادگهید..دمایپری منیی باال پای تو بودم االن از خوشحاليمن جا.  باباالیخیب:  ـ
  تو بازبشن؟؟ي اخمانی امی کنکاریحاال بگو ماچ: دهدی و ادامه ممیگوی نميزیچ
 بگم؟؟... اوممممم:  ـ
 !!! نه که اصال حالشو ندارمااااايشهر باز..  نهيوا:  ـ
 .گهی دي جاکی میبر..  نهينه شهر باز:  ـ
 کجا؟:  ـ
 . سدمیبر:  ـ
 . رو هستمیکی نیباشه ا:  ـ

 !! مواظب باشواشی: رضا داد زد... دمی شلوارم را باال زدم و بسمت آب دوي هاپاچه
 .هستم باو:  ـ

 ! بودی کرد اما حس خوبخی میپاها..  سرد بودآب
 !!!گهی دایتوم ب: داد زدم. کردی آب نگاه مي رومی هادنی زده بود و به دوهی تکنی به ماشنهی دست به سارض

 .نه:  ـ
 !!!!!لوس. اه:  ـ

 .خطرناکه.  نروگهید: رضا داد زد..  باالتر آمدمیآب از زانو ها...  رفتمجلوتر
 !!ستمی ترسو نای من مثل بعضرینخ:  ـ
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 ! حوصلم سر رفتیی تنهاگهی دایتوروخدا ب: داد زدم. دوست داشتم سر به سرش بگذارم...  کردی پوفرضا
 .نوچ:  ـ
 . گرمهيوا... یی ترسویلیخ:  ـ

 ؟؟؟یکنی مي دارکاریچ:  گفتنیرضا خشمگ. دمی کشنیی ام را پامقنعه
 .. کهستی ننجای هم ایکس. گرممه:  ـ
 .نمی الزم نکرده سرت کن ببرینخ:  ـ
 !!!وووفپ:  ـ

حاال که او اعصابم را خرد کرد من هم او را ..  آمدی کردن ها بدم می امر و نهنجوریاز ا..  را سر کردممقنعه
 .ترسانمیم

 رضا داد زد کجا؟.  رفتمجلوتر
 . شنا کنمخوامیم.. گرممه:  ـ
 .نمی ببرونی بایبچه نشو سوزان ب:  ـ

 ..سه.دو. کی... حاال وقتش بود...  تا کمرم آمده بودآب
 ... دست و پازدم و شنا کردمیول.. چشم باز نکردم...  آب رفتمداخل
 .دمیشنی رضا را مي داد زدن هافی ضعيصدا
 .دی کشرونمی را گرفت و بمی بازوی که دستکردمی مفی آب کری خودم زيبرا

 ... زدینفس نفس م.  بودرضا
 !! که من شنا بلدمدانستیرضا نم.  رفته بودادمی
 .شدی متیزی حواست کجا بود تو؟؟ مگه نگفتم خطرناکه؟؟ اگه چ؟؟يشنوی صدامو م؟؟يدیسوزان؟؟ ترس یخوب:  ـ
 .بلدم شنا... من:   ـ
 ؟یچ:  ـ
 ...فقط. من... دیببخش:  ـ
 ..  نگویچیه!! سی سـ

 .می آمدرونی را دور کمرم حلقه کرد و باهم از آب بدستش
.  کلمه هم حرف نزدکی یرضا حت. دمی اش فهمدهی را از رنگ پرنی بود و من ادهی ترسیلـــــــــــی خرضا

.  شدمادهی کردم و پی لب خداحافظریمن ز..  خداحافظ هم نگفتیحت.  خانه نگه داشتيجلو!  بودیبدجور عصبان
 !مامان هم گفت که من مقصر بودم.  کردمفی را تعرانی تعجب کرد و من هم جرسمی خي لباس هادنیمامان با د

 ! نگفتيزی چدمی اش را پرسیاما هرچه علت ناراحت.. می کردی بارضا آشت شبهمان
  داشته؟ي بدي اش در آب غرق شده؟؟ نکند خاطره ی باخودم فکر کردم که نکند دوست دختر قبلو
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 تالشم را دیسال بعد کنکور دارم و با!!ي کنکوري و صد البته کالس هایقی تمام شدن امتحانات به کالس موسبا
 .کنم

 خدا چه يکارها... میزن و شوهر...  با رضا دوست شدم و حاالشی روزها بود که سال پنی با خودم فکر کردم همو
 !! داردیبیحکمت عج

 . بود که خانه بنام من باشدي چه اصراردانمینم.  آپارتمان بزرگ و دلچسبکی. دی خانه خرکی رضا
 ي سر به سرم گذاشت و حرف های کلدنشی که سرخری بزرگي و تخت دونفره می را با رضا انتخاب کردمبلمانش

 . گفتيخاك برسر
باالخره توانستم بابا ..  سه رنگ داشتمنی ابی به ترکی خاصيعالقه ..  شددی و سفاهی قرمز و سمی های روتخترنگ

 . شد اما ارزشش را داشتادی اش زنهیهز...  کنمی اتاق خوابمان را طراحي هايواری کنم که خودم کاغذ دیرا راض
 !!! قشنگ شده بودیلیخ.. دی و سفاهی قرمز و سي از مربع هایبیترک
 . مان باشدی نبود اما باالخره کوتاه آمدکه ده مهر عروسلیبابا ما... گفتی می از زودتر گرفتن عروسرضا

 ... ولی و آجوهیم. هتل را رزرو کردند.  کارهاگری و دهی جهازي هی نشد بخاطر تهزودتر
 .ستمی بلد ني هنوز آشپزی خودم ولي خونه رمیم. شمی ، بزرگ مشمی که دارم خانم مگفتی و خنده می با شوخمیمر
 ....دسر و.. کیک... یماکارون. آش .  روز سوپکی و ي روز قورمه سبزکی.. کردمی منیتمر.  دادادمی میمر

 .  کنمزشی سورپرادی که باگفتی ممیو مر...  بودکی رضا نزدتولد
 . من و رضاي خانه یعنی!!!  خودماني خانه در

 نیکه با تخت و مبل مز.. و در حال حاضر فقط اتاق خوابش حاضر بود.  به آنجا رفت و آمد نداشتچکسی هخوب
 . بودختهیسالن بهم ر.. شده بود

 ..میدی و مبلها را چزهایم.. می ها را پاك کردشهیش.. می کرديری گردگمی مربا
 ...  ی و نه فرشمی داشتي خانه نبود چون نه کمدهیشب ادی زخوب

 .اوردی خانه شان را مي هاکری گفت که اسپمیمر
 . چون ممکنه نذارندیینجای هم نگو انای مامانت ای حتچکسی که به هگفت

!!  دونفرمانيبرا.. یی قلب کوچک کاکائوکی... می را سفارش دادکیک. می رفتی و خوردنکی کدنی خري برامی مربا
 !تولدت مبارك.  نوشتند همسرمدی باخامه سفشیکه رو
 !!! بد صاحب مغازه هم مهم نبودشخندی و نسمی بود که من دوست داشتم بنويزی چنی اخوب

 . کردی فکرش راهم نمی کنم که حترشی غافلگي طورخواستمیم...  برنامه ها داشتمیلی رضا خيبرا
 کردم تا ي چقــــــــدر التماس و زارداندی و خدا مدادیاجازه نم. رونی بمی آمدمی رضا گفته بودم که با مربه

 .گذاشت
واقعا ... می و کل کف اتاق را پر از بادکنک کردمی را آنجا گذاشتزی اتاق خواب حاضر بود مدمانی که فقط چچون

 . منتظر فردا بودمصبرانهیب.. محشر شده بود و من
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 .ذارم اونجا ها رو بنی خونه من امیخوب بر:  ـ
 . حاالمیبریببر خونتون بعدا م. گهینه د:  ـ
 .گهی دمیببر. می که هستکمی نزدنجایاز هم..  بار بشه رو دوشمونگهی دباری ی واسه چگهینه د:  ـ
 .پوووف باشه:  ـ
  رضا؟گمیم:  ـ
 بله؟:  ـ
 ؟؟یناراحت:  ـ
 .کشهی خر از آدم کار منی بابات عنیا..  فقط خستمزمینه عز:  ـ
 !!به شوهر من خر نگوهاا. یه: میگوی و مخندمیم
 .خنددیم

 !! دارمجانی هیلی خیلی و من خمیشوی آسانسور مسوار
 !!شودی مي اتاق و آن بادکنک ها چطوردنی واقعا با دکه
 .ایبرو بذار تو ب: دیگوی و مکندی واحد را باز مدر
 ؟يایتو نم:  ـ
 .نجامی من اگهینه د:  ـ
 .مینی تو خونه خودمون بشکمی تو ای بگهی دلوس نشو.  بابا يا:  ـ
 .کندی و باالخره قبول مخنددیم
 !!!نجای شده ازیچه تم:  ـ

 .می آی و بسمتش مگذارمی اُپن آشپزخانه مي ها را روجعبه
 . نشونت بدمخوامی ميزی چکی میدستتو بده بر: میگوی و مکنمی را بسمتش دراز مدستم

 . توایب:  را باز کردم و گفتمدر
 !رضا خشکش زد..  را روشن کردمچراغ

 !!!!!!!!تولدت مبااااااااااااارك:  دست زدم و گفتممحکم
 .کردی هنــــــــوز مات و مبهوت اتاق را نگاه مرضا

 ومد؟یخوشت ن:  گونه اش گذاشتم و گفتمي رويبوسه ا..  کردمبغلش
 !!اصال انتظارشو نداشتم... من... معلومه که شدم:  و گفتدیخند
  رفته؟ادمی ي فکر کرده؟؟یچ:  و گفتمدمیبرچ لب

 .راستش آره. خوب:  ـ
 .امی بصبر بنی مکی:  مبل نشاندمش و گفتميرو.. دی ترکیکی. می بادکنک ها رد شدي را گرفتم و از رودستش
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 راستم ي پايکه از رو... ی بلند زرشکراهنی پکی. دمی کشرونی در آشپزخانه گذاشته بودم را بروزی که از دیلباس
 ! گفت که خوب استمیمن بلند دوست نداشتم اما مر.. چاك داشت

 !شدمی رضا پسند مدیبا!! شدمی خانوم مدیبا.. کردمیرمیی تغدی بامیبقول مر..  بلک نهتانی کاپنباریا..  را زدمعطرم
 .فرکرده بودم و قشنگ شده بود.  را هم باز گذاشتممیموها...  را زدمایفوری اعطر

 . دادم و بسمت اتاق خواب به راه افتادمرونینفسم را ب.. دمی قرمز را هم پوشي هاصندل
 !!!يچه خوشگل شد:  از نوك پا تا سرم کرد و گفتی نگاهرضا

 !!!من از اول هم خوشگل بودم آقا رضا:  به گردنم دادم و گفتميقر
 !زبون دراز: دیگوی مخنددویم

 دوارمیام.. یهرچند کمه ول.. تولدت مبارك: میگوی و مگذارمی کادو شده را مقابلش ميبسته . نمینشی ممقابلش
 .ادیخوشت ب

 کرده بود و با زنگ روغن رنگ ی حکاکشی را رومانی بود که حرف اول نام های گلدان سفالکی.. کندی مبازش
 !!ستی عالگفتیم.. اشت دوست دیلی که خمیمر. درست کرده بودم "س"و "ر  " بای حالت خاصکی.. کرده بودم

 !!!هیعال.. یمرس: رضا
 واقعا؟؟:  ـ
 .هیکوچولو بودنش هم دوست داشتن.  نازهیلیخ.. آره:  ـ

 .دی شد و گونه ام را بوسخم
 .زمی عزیمرس:  ـ
 .تولدت مبارك. همسرم:  را نگاه کرد و بلندخواندکیک

 .صبر کن:  گذاشتم و گفتمکی کي و سه را روستی بشمع
 !ـــــــبیحاال بگو س:  آوردم و گفتمرونی بفمی را از کنیدورب

 .. سوالیخیب:  ـ
 !!ـــــــبیحاال بگو س.. ای حرفمو گوش بکندی نشد باگهینه د:  ـ
 .ــــــــــبیس. باشه:  ـ

 .میری باهم عکس بگنی بشنجای اایرضا گفت ب.  را مثال ببردکی را گفتم با چاقو کیدوم..  عکس را گرفتمنیاول
 . کردم و رفتم کنارش نشستممی را تنظنی دوربمریتا

 !کی و چمیدی خندباهم
 . ماني هم از عکس دونفره نیا
 . آرزو بکن و شمع رو فوت کنکیخوب حاال :  ـ

 !! ـــــقیعم. کردی نگاهم مداشت
 ؟؟ییالو؟؟؟ کجا: گفتم
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 شد؟؟ی میسوزان اگه تورو نداشتم چ:  ـ
 !! سوزانيادی زیلی من خيتو برا. یتو پاک. ی خوبیلیخ: دیگوی و مازدندی منییسرش را پا. میگوی نميزیچ
 ه؟ی منظورت چ؟؟یگی مهی حرفا چنیا:  ـ
 . نفسمیچیه:  ـ

 !ریسوزان رو ازم نگ.. ایخدا: دیگوی و بلند مبنددی را مشی هاچشم
 !گنی آرزو رو که بلند نمیول: دست زدم و گفتم.  بعد شمع را فوت کردو
 !!! کهمیمنو تو ندار:  ـ
 . مرد من بغض داردکنمیحس م..  اماستی از چدانمینم. کنمی اش را حس میناراحت.. خنددی مو
بقول او منو تو ..  در دهان منکباری و گذاردی در دهان خودش مکباریکه .  قاشقکیبا .. باهم. میخوری را مکمانیک

 !!! کهمیندار
 !! هاای برقصدی بااااگهیپاشو که تولدته د: میگوی و مکنمی باز مآهنگ

 .نمیتو برقص من بب!!!  که عمرایدونیم. رقصمی من نمگهینه د:  ـ
 ..رقصمی منم نمیتو نرقص!!! نوچ:  و گفتمدمی برچلب

 . شدی راضی اصرار و منت کشی بعد از کلباالخره
 . رقص دونفرهکی يبرا..  باز کردمی آرامآهنگ

 يانعکاس رنگ ها..  شده بوديکجوری شیچشم ها...  کمرميو را ريگری شانه ام گذاشت و دي دستش را روکی
 !دی و سفاهیس. قرمز. دمیدی مشیداخل اتاق را در چشم ها

 .. تب داشتم انگار...  داشتمیبی عجحس
 !! و دنباله داریطوالن... دیلبم را بوس..  خم شدرضا

 ...میانگار که در خلسه بود...  مان بودنی بیبی عجسکوت
 . خسته شدمگهید: جدا شد و گفت.  رضا به خودش آمداما
 ! اش عرق کرده بودیشانیپ

تو برقص نگاه . خوب من خسته شدم:  ام گفتستادهی افی بالتکلدی که دیوقت.  را باز کردراهنشی اول پي دکمه
 .گهیکنم د

 !ل منم خوب نبود انگارحا. ستی که حالش خوب ندمیفقط فهم! دانمینم... دی شاای ناراحتم نکند خواستی مدیشا
 که رقص دانستمیم. کندی زن ها را در ماهواره چطور نگاه می بودم که رقص عربدهید..  مانده بودی اصلي برنامه اما

 . شوهرم برقصمي براخواستمیم..  آموزشش را تمام کرده بودمي دوست دارد و من حاال که دوره یعرب
 .امیصبر کن برم ب: گفتم

 . اتاق و خارج شدميبادکنک ها را جمع کردم گوشه . دی بادکنک ترککی بازهم ی رد شدنو
 !!گریشوهرم است د!  نداردبیع.  باز بود امايادیز. دمی ام را پوشی عربلباس



 

@donyayroman 381 

 !!! نداره هااای امروز تمومي هازی سورپرانکهی مثل ارینخ:  را نگاه کرد و گفتمی مات و مبهوت لباس هارضا
 .ا که از قبل آماده کرده بودم را پخش کردم و آهنگ شماره شش ردمیخند
 !! سوزان نگاهشي گرماری زشومی ذوب مکردمیحس م..  کمر لختم شده بود و منخی رضا منگاه
 .برمی را به عقب ممی و بعد پاهازنمی چرخ مکی...  کمرزی لرزش راول
 باز گفتی که ماورمی مادیمهسا را ب.  تا خودم را گم نکنمرمی بگدهی مرد مقابلم را نادي نگاه سرخ شده کنمی میسع

 . چپ بعد راستياول پا. يکه اشتباه کرد
 .ادی با آهنگ جور در بتمشیبذار ر. عجله نکن.. يبری دستاتو آروم موج وار باال محاال
 صورتم ي و جلوکنمی شونه ام باز مي را از رويشال تور.  که موهات تکون بخورهی بچرخيجوری دی باحاال

 .دمیبه شکمم موج م... رمیگیم
 رقص نی هم از قواننیخوب ا. کشمی صورتش مي رقص دستم را رونیو ح... شمی مکشینرد..  رفتهنی از بترسم

 .بود
 .و بلند قهقهه زد!!! االن فکر کن مهسا رضاست:  گفتمی مهسا گفت دستتو به صورتم بکش و مرکه

..  من را گرفت و حااليرضا بازو... دمیرضا بسمتم آمد و من به دورش چرخ... و من عقب رفتم...  بلند شدرضا
 ! سرخيادیز... شی گرم بود و چشم هايادی رضا زيدست ها.. می بودستادهیچشم در چشم هم ا

 !!! مرد من خوب نبودحال
 !سوزان: دیگوی و مدهدی مهی ام تکیشانی اش را به پیشانیپ... بوسدمیم.. لغزاندی ممی موهاانی بازهم دستش را مرضا
 !!! داردازیفکر کنم مرد من ن... ازمندین... عاجز..  استيکجوری شیصدا

 !ستمی نیناراض... ترسمی نمادمانی زیکی نزدنیو ا..  دستانشياز گرما.. تی وضعنی چم شده که از ادانمی من نمو
 !!!خواهمی که من هم مانگار

 !ان..جـ ...جــ:  ـ
 م؟یباهم باش.. بـــ:  ـ
 !او هم حس و حال من را دارد. ردیگی هم زبانش ماو

 !!گهی دمیزن وشوهر: ندینشی بند لباسم مي رودستش
 و هم دوست ندارم لرزمیهم م. ترسمیهم م.  به لرزه در آمدهمیدست و پا... گذاردی شانه ام مي لبان داغش را روو

 !که دور شود
 ...می تخت هستي روکنمیچشم که باز م... کندی و بغلم مبوسدیم.  ردیگیا م رلبانم

 ؟؟ی هستیتو راض.. سوزان؟؟ تو: کندی ممی صداگری ديبار
 حاال که چشمانش سرخ شده و یحت.. خودش گفته بود که تا خودم نخواهم دست به من نخواهد زد.  بودگفته

 .انهی ام ی بداند که راضخواهدیبازهم م. دستانش داغ
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ت ...دوس...د: میگوی گرفته ام مي و با صداکنمیصورتش را نوازش م.. کشمی گردنش مي و روکنمی را بلند مدستم
 !م...دار

 .... را اعالم کردم وتمی جمله رضاکی نیباهم
. 
. 

 ؟ي درد دار؟؟؟یخوب:  وگفتدی شانه ام کشي را رومالفه
 .کمی:  ـ
 . عمرمدیببخش:  ـ
  کردم؟تتیاذ: دیگوی می با شرمندگدی شاای باخجالت  وبوسدی ام را میشانیپ

 .سردمه... فقط. نه:  زدم و گفتميلبخند
 باشه؟.  دکترمی برياگه خوب نشد.. استراحت کن: دیگوی و مکشدی ممی روشتری را بمالفه

 .شمیخوب م. خوادینم. نه:  ـ
 . هم شدشتریدردم کمتر نشد که ب... رودی و به حمام مشودی مبلند
 !!رودی میلی ویلی و دلم قکنمی که افتاد فکر میبه اتفاق. دمی شدم و مانتو شلوارم را پوشبلند
 !!! ستمی نمانیاصال پش. من

 !!! دوستش دارمشهی از همشتری بکنمی محس
 !!! احساس نکرده بودمينطوری مردم را ابودن

. 

. 
 !!!بغض داشتم.. ستادمی دوش آب اریز

 !کنمیاحساس گناه م...  چکار کردم؟؟؟ منمن
 !!نه... اتفاق امروزي برانه

 که طعم هم فتدی بی منری انقــــــــــــدر پاك باشد و گدی که چرا او باکشمیفقط دردم... ستی امروز نهیقض
 ! امدهی با زنان را بارها چشیآغوش

 ه؟؟؟صادقانه جلو آمد و خالصانه شروع کرد اما من چ.  پاك بودسوزان
 !!! خودم راهم مسموم کردهفمی کثي گند گذشته يبو

 !!  کنم؟؟ که همسرش من باشمیی ماجرانی چطور توانستم او را وارد چنمن
 شود؟؟یچه م..  ببردیی من بوياگر از گذشته .  بفهمداگر

 . تخت نشسته بوديگوشه ..  و خارج شدمدمی را پوششلوارم
 ؟؟يهنوز خوب نشد: نگران گفتم.  شکمش حلقه کرده بودي را محکم رودستش
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 !دمی را دشی زانوانش برداشت و من اشک هاي را از روسرش
 . من بودری تقصنی و ادیکشی من داشت درد مهمسرك

 . دکترمیپاشو بر.  پاشو؟؟ي درد داریلیخ:  ـ
 .نه:  ـ
 آخه چرا؟:  ـ
  راجبمون بکنند؟ياگه فکر بد. کشمیخجالت م:  ـ
 . مون بودهی امروز عروسمیگیم.می تو دختر؟؟؟ خوب زن و شوهریگی میچ:  ـ

 .اورمی و مکنمی مدای را از سالن پشالش
 نن؟ی ببانینکنه ب: دیگوی و مکندی به تخت مینگاه

 .کنمینه جمعش م:  ـ
 .ترسمیمن م. االن بکن : 

 .می بدهیی مالفه ها را جمع کردم تا سر راه آنها راهم به خشکشوزود
 !! شده باشدمانینکند پش.. نکند آزارش دادم!!  و من نگرانمکشدی درد مسوزان

 .میرسی هم صبر کن مکمیسوزان؟؟ عشق من :  ـ
 !!تا بودنم را حس کند.رمیگی را در دستم مدستش

 عاشق ها را در يشده باشد ادا!!  نکنیمحلی زن بکی با ی نفر گفت بعد از هم آغوشکی. کباری دارم که ادی بخوب
 !! نکنشیرها اما اوریب

 جواب گری که دیوقت.. ی و رفتی سر و صدا گذاشتی که بیوقت.. دمی من آن روز چه کشیدانی گفت تو نمنسترن
 میری پولش بامن میگفت.. یکنیکه درستش م.. یمانی که پشیدر خانه تان آمدم و تو فقط گفت. ي را ندادمیتلفن ها

 !دکتر زنان
 !!!تمام شدم. مردم.  گفت من آن روز شکستمنسترن

 !!! خردش کرده بودمرحمانهی بنطوری و من امی باهم باششهی همي براخواستی نبوده فقط ممانی که پشگفت
 بعد از رابطه ولش ي بودي اگهی باشه اگه با کس دادتی یول.  گفت از من که گذشتشی هق هق هاانی منسترن

 !!تا نشکنه!!!  روز رو مثل کوه پشتش باش تا بودنت رو احساس کنهکی اون ي اگه قراره بریحت!! نکن
 رضا؟:  ـ

 و در مقابل تو چقدر فمیکه من انقــــــــــــــدر کث.. متاسفم سوزانم..  آمدمرونی سوزان از فکر نسترن بيباصدا
 !!!یپاک

 !زهیت. فهمهین ماگه برم خونه ماما. خونه شمامی مسکّن بخر برکیفقط ..  بهترمگمیم:  ـ
 .ي باز بد شدوقتی اگه ؟؟یمطمئن:  ـ
 .شمیمسکن بخورم خوب م. مینجوری اشهیمن هم... نه خوبم:  ـ
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  حرف؟؟نی ای چیعنی شه؟؟؟؟یهم:  ـ
 ؟؟ی چیعنیواقعا ..  شدممشکوك

 .شمی مينجوریهرماه ا. گمیعادتمو م.. خب راستش:  ـ
 .زمیپس باشه عز! آهان:  ـ
 ! که به او شک کردهفرستمی به ذهن منحرفم می لعنتو

 . و سه نوع دارو دادخواهمی چه ميگفتم که مسکن را برا.  شدمادهی داروخانه پارك کردم و پمقابل
 . باباای می مامان بروي مردد مانده بودم که به خانه حاال

 . درست کندمی تا حلمی به او بگودیبا. .فهمدی فاطمه میعنی.. اما بابا نه!!! ممکن است بفهمد.  استزی من هم تمامان
 !! همسرك من خوب شودکه

.. همسرك من. همسرکم..  استدهیهمسرك من خواب.. کنمی را روشن منی و ماشرمیگی از چشمان بسته اش منگاه
!! کنمی مدای پی کلمه حس خوبنیاز تکرار ا..  ها نبودم اماي لوس بازنیمن اهل ا. من که انقدر بچه نبودم . خندمیم

 !! نفس من!! عمر من.. مال من. همسرك من. همسرکم
 !!زنمی امروز فقط لبخند ملی دلی بیلیو خ!!!  شده اموانهی دمن
 !! را به من دادهی هدنیسوزان بهتر.  تولدمروز

 تی با کبرنی زمری ام که با نسترن در زی بهتر از تولد هفده سالگیحت!!  بود که داشتمي جشن تولدنی امسال بهترو
 !!!می مغزدار جشن گرفتکیو ک

 !! منی زندگي دختر برانیبهتر...  تولد من بود و سوزاننی تولد بهترنیا
. 
. 
 سوزان؟؟ خانومم؟؟ سوزان؟:  ـ

 !اگر خانه باشد. کشمی از بابا خجالت می  بغلش کنم ولخواهمیم. کنمدارشی بدی آیدلم نم..  استنی سنگخوابش
 . نهای که بابا خانه است پرسمی و مرمیگی فاطمه را مي شماره

 . نبودخوشبختانه
 .پردی از خواب مندازمی مشی زانوهاری دستم را زنکهیهم. رومی و بسمت او مکنمی در خانه را باز ماول

 !بخواب. ستی نيزیچ: میگوی و مزنمی مشی به رويلبخند.  منگ استهنوز
 کجام؟.ك:  ـ
 .تو بغل من:  ـ
 .آهان:  ـ

 .  را بست و دوباره به خواب رفتشیچشم ها..  خواب بودمنگ
  شده؟؟یچ:  نگران شد و گفتتی در آن وضعدنمی با دفاطمه
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 .فقط خوابه.. ستی نيزیچ! سیس:  ـ
 .دهیرنگش پر:  ـ
 . اتاقم تشک بنداز بذارمش اونجاي بهت اول توگمیم:  ـ

 .می و خارج شدمی سوزان را درست کرديجا
 !!شد؟یبگو چ:  و طلبکار گفتنهی دست به سفاطمه

 ..برا.. بودنییفشارش هم پا... خوب راستش معدش درد گرفته بود:  ـ
 !!!! به من دروغ نگو!!!!! رضــــــــــــــــــــا:  ـ

 . بودی از حد عصبانشی بفاطمه
!! نمه فاطمهخوب ز!!  شدییهوی.. من. من..بخدا دست من نبود .. راستش. خوب:  و گفتمدمی کشمی به موهایدست

  داره؟یچه اشکال
 نی زود شروعش کردیول.. شهی زنته نمنکهی منکر ایکس:  خنده اش را کنترل کند گفتکردی می که سعیدرحال

 !!!گهید
 .میگوی نميزی و چندازمی منیی را پاسرم

 .الیخیب. گهی که شده دهیحاال کار: دیگوی و مرودی به آشپزخانه مفاطمه
 فاطمه؟:  ـ
 بله؟؟:  ـ
 .ستی نیاگه زحمت. کردیدلش دردم.. راستش:  ـ

 ی پدر و مادرشو راضي چطورنیفقط بب!!  راحتالتیتو خ.. باشه بابا آقا دوماد: دیگوی ومخنددی از اتمام حرفم مقبل
 .فهمنیم. چون بره خونشون تابلوئه.. نجای امشب رو بمونه ایکنیم
 .کنمی مشونیباشه راض:  ـ
. 
. 
 ... گهیسوزان خانوم؟؟ پاشو د:  ـ

 .سالم: میگوی و مدهمی به بدنم میکش و قوس. فاطمه است. کنمی باز مچشم
 !ی بشداری بيچه عجب افتخار داد.  سالمکیعل:  ـ
 .کشدی مریدلم ت... نمینشیم

 .یشی بخور بهتر منی از اای ب؟؟يدرد دار: فاطمه
 ه؟یاون چ:  ـ
 .برات خوبه. میحل:  ـ
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نکند ..  داده باشدحی توضيگری رضا طور ددی نه شاای او خبر دارد؟ یعنی. کنمی متعجب نگاهش مي اچندلحظه
  بدهم؟یسوت

 رضا کجاست؟:  ـ
 .دهیخواب.. تو سالنه:  ـ
 .آهان:  ـ

 . کنمی و تشکر مرمیگی را ممی حلي کاسه
 .رضا با بابات حرف زد. یمونی منجایامشب ا: فاطمه

 . است که او خبر داردنی درصد از شواهدنشانگر انود
 ؟یتو پخت!!خوشمزس:  خوردم و گفتممی از حلیقاشق

 !بعله عروس خانم:  ـ
 !!واقعا شرم کردم.. دمیخجالت کش.. داندی که مدمی عروس خانم گفتنش فهماز
 یاون از رضا که از وقت!! دای کردمی کفرتونی خجالت خرکنی شما دوتا با ان؟؟یی پايندازی بابا چرا سرتو ميا:  ـ

 . بودمدهیی شکم بچه هم زاکیمن بودم تا االن ..  بابایخیب!!  از تونمیا. نهییاومده سرش پا
 !! به حرفش زدمي بلندي قهقهه

 . پف کرده وارد اتاق شدیی از چند لحظه رضا هم با چشم هابعد
 !! شدداری که داداشم بيدیانقدر بلند خند.. بفرما: فاطمه

 !! کنمدارشیشوهر خودمه دلم خواست ب..  سرميب فداخو:  ـ
 ؟؟؟يدی اون رو تو نشون مي عرووووووس حاال که جا پاتو محکم کردیه:  ـ
 !!!! هااری در ني واسه من خواهرشوهر بازی فاطيهوووووو:  ـ

 !!دیجفتتونم خُل: رضا
 حالش خوبه؟: رضا رو به فاطمه گفت.. میدیخند
 .کندی سوال مستی ننجای که ای شخص سومکیجع به  که حس کردم رادی پرسيطور

 . خوبهگمیمن که م!! خوب از خودش بپرس... الحمدهللا جلوت نشسته: فاطمه
  که؟کنهی درد نمتیی جاگهی د؟؟یخوب:  به سمت من برگشترضا

 !خوبم.. نه:  ـ
 .من ماندم و رضا..  گپ و گفتگو فاطمه هم عزم رفتن کردی از کمبعد

 !! نداشتی طرحـــــــــچی بود و هدیسقف سف.. میهردو سقف را نگاه کرد.. دی دراز کشکنارم
 نی بینیسکوت سنگ... مینگاه کرد.. می کلمه حرف زل زدکی بدون دی سقف سفنی من و رضا تا صبح به هماما

... دمیدید مداما. دمیدیعروس م... دی اما من در آن سقف سفدانمیاو را نم!! لذت بخش بود. خوب بود.. مان بود اما
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من ... دمی بچه هم شني خنده ي که من صدااست و خنده دار...  و خندهيپر از شاد.. ی پر از خوشبختی زندگکی
 !! رنگ بوددیهمان لباس عروس سف...  کردم که شروعشیابافی ام روندهی آي برای کلدیآن شب در آن سقف سف

 ي توري هايزیو رو م.. با چادر و شال مامان..  دامادالدی و مشدمی من عروس مي خاله بازي که بودم برابچه
 !!ساختمی عروس مکیازخودم . دیسف

 من بود يای روشی وقت ها پیلیاز خ. یاز بچگ.  باشکوهدی آن لباس سفدنیپوش. گرهای دزی چينه برا.  شدنعروس
 !!  بودشهی تر از همنیری شمی کنار رضا براای رونیا.. و حاال

. 

. 

. 

. 
 ..سه.. دو... کی
 .میشوی و باهم وارد تاالر مردیگی دستم را ملمبرداری عالمت فبا

  ، ندا هیآراز پسر رق.. هیفاطمه و رق..  دامادلی طرف در فامنیا.  در هستندي و تابان جلومیمر.. میعمه ها.. مامان
.. مقابلشان اما من لحظه لحظهقدم برداشتنمان  عبورمان از ..  بودعی سریلیخ..  بودیبی عجيلحظه . همسر فرهاد

 . دارمادی آن لحظه را هم بي هی ثانيصدم ها
 .زدی بود و دست مستادهیخاله هم ا... ردیگی  لباسم را مي دنباله می دخترعمه مرسیمهد

 !!!ختی سرمان ري مادر رضا با دست گلبرگ ها را رومی جلوتر که رفتو
 !! خوبیلـــــــــیخ...  داشتمی خوبحس

 بلندم دستش را زخم ي که ممکن است ناخن هاکردمی راهم نمنیو فکر ا!! محکم. فشردمی را در دستم مدستش
 .کند

 تاالر نی من در ايهم شانه .. که رضا بامن!!  استی تا مطمئن شوم که واقعفشردمی دستم منی دستش را بمحکم
 !!کندی عبور متی جمعانی و از مداردیقدم برم

 !! من استي براگریو رضا واقعا د!! ستی نایرو.. ستی خواب ننی ا مطمئن شوم کهخواستمیم
 .رمیگی مي عروس جاگاهی بزرگ  در جای صندلي و روکنمی شنلم را باز مگره

 . جمع شده اندزی مکی يرو.. میعمه ها..  باباي هالیفام.. همه هست. چرخانمی را در سالن تاالر منگاهم
 !!واقعا باحال شده بود.. هی شکم بزرگ عمه رقو

 . بچه هاهم آنجا هستندي هیهرجا که باشد حتما بق.. میدنبال مر. گردمی و بازهم مرمیگی از آنها منگاه
 !! بودندنجایهمه ا. سحر سارا. زهرا.الهام. الیل.. کنمی مشیدایپ
 . و باسر سالم کرددی پاشمی به روي لبخندالیل

 !!زمی عزي ماه شدکهی تکیماشاال : ر رضا نگاه از آنها گرفتم ماديبا صدا.  هم جوابش را دادممن
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 !! مامان جونیمرس:  ـ
 . گذاشت و بسمت رضا رفتمی موهاي روي ابوسه

. دونمیم:  رضا فشرد و آرام پچ پچ وار گفتي شانه ي که دستش را رویوقت... برمی نمادی از چوقتی لحظه را هآن
 روز بد کی.. ی شری عاقبت بخخوامیاز خدا م..  قلبت حاللم کنی تو به بزرگیول!!  برات نبودم رضامیمادر خوب

 !! ینی نبتی زندگيتو
 !کنندیبسه مامان زشته نگاه م:  اش را و بعد سرش را که رضا باالخره گفتیشانی پکباری دی صورتش را بوسکباری

 استفاده نطوری فرصت انیه از ا را از آغوش پسرش محروم مانده کيادی مادر مدت زدمی آنجا بود که فهممن
 !!کردیم

 !!دهی که انگار سالها بود او را نددیبوسی رضا را ميطور
 .دهمیبه او حق م.  استسخت

 !! گرفته بودي در آغوش مادرش جارمنتظرانهی غنطوری همه مدت انیکه بعد از ا!  رضا هم سخت بوديبرا
 .کردی را نگاه منی رفته بود و رضا ساکت زممادرش

 . زدی جانینگاهم کرد و لبخند ب..  دستش گذاشتمي را رودستم
 .کنمی را پر مشی هاییکه من تمام تنها.. که بفهمد من هستم.  را آرام فشردمدستش

 !! هاباشياری بدبي همه الیخیمهم منم که دوستت دارم پس ب..  خودشبقول
 !!عکس انداختند.  شددهی به چشمم تابينور

 !!!شکار لحظه ها. سک سک:  دور رضا بود با خنده گفتي هالی که از فاملمبرداریف
 اما می هم بروهیقرار بود بعد از مراسم به آتل. ردی تا از ما عکس بگمی گرفتی مختلفي ژست هالمبرداری في گفته به

 ! ثبت شوديادگاری کی دی امروز باي از لحظه لحظه لمبرداریبقول ف
 .دی آی که بسمتم منمیبی را ممیمر
 !!!سالاااااااام بر عروس و دوماد گلمون:  ـ

 د؟؟یخوب.  خانممیسالم مر: رضا
 . شماها که نهیبه خوب. یمرس:  ـ
 !!!  سوزاني ناز شدیلی خيواااا:  زد و بسمت من برگشتيزی ته حرفش چشمک رو

 !! بخورمتی قورتکی خوامی داماد ميمن جا:  شد و دم گوشم گفتخم
 . نثارش کردمي غره اچشم

 !!ی داشته باشی خوبی زندگدوارمیام... ی آبجي خوشگل شدیلی خی شوخی بیول:  گفتندهباخ
 اما من انگار متفاوت کنندی مهی ترك گذشته شان گري عروس ها برايهمه ..  و متوجه بغضش شدمدی لرزشیصدا
 !! نکردمهیکه اصال گر!! بمیوعج

 .می کردی را به کل از خانه خاللمی که وساینه وقت. بستمی را ممی که چمدان های وقتنه
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 !! کرد اما من نههیمامان گر.  که حنا بندان بودشبی دی حتنه
 .مینیبیبازم هرروز همو م...  کهرمی نمي دوري جاه؟؟ی چگهی بغض دنی ام؟؟ی مري شدوونهید:  ـ
 !!ایگیراست م: دیگوی و مخنددی بغضش منیب

 !! مو از سرش کم بشه من باشما طرفمکی.  ما باش های آبجنیمواظب ا...  آقا دامادیه: کندی به رضا مرو
 !چشم: دیگوی باخنده مرضا

 !!! هادی منونی رو مدی مراسم و عروسنیشماها ا... درضمن:  ـ
 چرا؟؟: مییگوی رضا هردو همزمان ممنو

 تو اون خواستمی نم اگه من ازتییاصال خدا!! دیشناختی رفت؟؟ اگه من نبودم که شماها همو نمادتونی نامردا يا:  ـ
 ؟؟؟يکردیشماره رو حفظ م

 !!!می او بودونی عشق را مدنی ها را  انی ايهمه !! حق با او بود.. دمیخند
 م؟ی جبران کندی بايحاال چطور. خوب درست: رضا

 !!گمی بموقعش مشاالیا:  ـ
 .قبول کرد که بره. باالخره کوتاه اومد. بهروز باالخره ولم کرد سوزان:  خم شد و گفتبسمتم

 !!!واقعـــــــــــا؟؟؟:  زده گفتمذوق
  شده؟؟يزیچ:  بلندم بسمتم برگشتي به صدارضا

 .زمینه عز:  ـ
 !!ومدی اون که کوتاه نم؟؟يخوب؟؟ چطور:  برگشتممی بسمت مردوباره

 هم خبر الی نرفته بگم لادمی تا یراست. فعال برم بچه ها منتظرمن.کنمی مفی اش مفصله بعدا واست تعرهیقض:  ـ
 .داره برات

 ؟یچ:  ـ
 !! بهتگهیخودش م:  ـ
 ؟؟یگی و نميمنو کنجکاو کرد!! اِِ:  ـ
 !! هاکنهی کلمو ملمبردارهی فنیفعال رفتم االن ا!! گهی دگهید:  ـ

  بود؟؟؟ی چانیجر:  رضا گفتبارفتنش
 .بهروز باالخره ولش کرده:  ـ
 .واقعا؟ خداروشکر:  ـ

 !!رقصدیرضا از قبل هم گفته بود که عمرا نم.  رقص عروس و داماد استوقت
 !! و دستپاچه بودمدیلرزی ممیپاها
 قمی تحقای و کردمی مسی که تدریی مثل وقتهاشدمی که من مرکز توجه بودم دستپاچه می بود وقتنطوری همشهیهم
 .رفتمی تخته مي پرسش پاي برای وقتی حتای. خواندمی مرا
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 !!کردندی هشتصد چشم داشتند نگاهم میعنی حدود چهار صد نفراالن
 !! تاالر است و من عروسمنجایکه فکر نکنم ا.  نکنمتی به جمعی کردم توجهیسع
 نهی مقابل آادی زی آوردم که از سرخوشادی را بییوقتها.  به چهارصد جفت چشم مقابلم هم نکردمی توجهیحت
 . رضاي چشم هاي نهیمن بودم و آ..  نبودچکسیه!  خودم و دل خودميبرا. دمیرقصیم
 

 یکوبی کلمه اش من را وادار به رقص و پاکی نی را گفته بود و همنیهم.. ی که گفته بود نفسمي به روزدمیپرکش
 .کرد

 !!! به آن روزها فکر کنمدینبا. اما نه.  کردمی میکه احساس خفگ یوقت. دمیرقصی مادی که از درد زی وقتای و
 !!! از ذهنم پاك کنمشهی همي برادی روزها را باآن

 ! ماستي روبرویخوشبخت
 !!! کنارهمشهی و همشهی هميباهم بودن برا. آرامش

  ست؟؟ی ننطوری امگر
 من ی و زندگمی نداري غصه اگریحاال که مشکالت ما تمام شدحاال که د.  انددهی که عاشقان قصه به هم رسحاال

 !! جفت چشم مقابلمکی نی من خالصه شده در ایزندگ!! پر از عشق است. ستیپر از شاد
 .شودی من هم تمام ميپس قصه . انقدر خوب استزی که همه چحاال
 !!! فقط عشق است و عشقنی ا و بعد ازکشندی من پرمی از زندگکبارهی به ی زندگي هایسخت

  امشبنندی زمي ها روستاره
  امشبنندیبی تو چشم تو مماهو
  اون دستاتورمی بگخوادی مدلم

  بمونم باتوخوامی دارم مدوست
  گهی رنگ دامی دنباتو

 . گهی قلبم منوی اشهیم
 گــــــــــهیم

 ي شدییای چه روامشب
 ي شدییعشقم تماشا 

 زنهی تندتند مقلبم
  منهشی آخه پعشقم
 ي شدییای چه روامشب

 ي شدییعشقم تماشا 
 زنهی تندتند مقلبم
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  منهشی آخه پعشقم
  داد بزنم بگم که دوستت دارمخوادی مدلم
 ارمی هرکجا تا اسمتو ملرزهی مدلم
 خوامی ازخدا نمیچی تو هبجز
 ـــــــامی دني توی که پاگذاشتحاال

 ي شدییای چه روامشب
 ي شدییعشقم تماشا 

 زنهی تندتند مقلبم
  منهشی آخه پعشقم
 !! و سوتغی جيچراغ ها روشن شد و صدا..  تمام شدآهنگ

 . ام گذاشتیشانی پي روقی عمي شد و بوسه اکترینزد.  رضا دو دستم را گرفتلمبرداری في گفته به
 . کرد قطعه را هم قطعنی المبرداریف.  و کاتمی صندل ها نشستيرو. می به راه افتادگاهی بسمت جاباهم

 . بودی قسمت عروسنیبدتر.  ها آمدندهی دادن هدي ها برامهمان
 ! نبودمی ممنون راضگفتمی که من بلد نبودم و فقط می کنی همه چرب زباني برادیبا

 . دادندي تمام بهار آزادي سکه کیهردو باهم . دمی را محکم در آغوش کشهی و عمه رقمی مرعمه
دم گوشم گفت که چادر روز . پاکت کادو شدهکیمادر بزرگم .  گردنبند طالکیمامان .. دستبند طالکی مادرشوهرم

 !! اش استیعروس
خواستم ..  بود که داشتميزی چنی با ارزش ترنیا!! ي برام مثل دختر خودم بودشهی همی ولی مني تو نوه گفت

 ! باشه منوادتی شهی بهت بدم که هميزیچ
 . آن ها بودمي اوقاتم را در خانه شتری بیمن تا ده سالگ.  با او بودحق
 . مادرم دوست داشتمي او را به اندازه واقعا
 !! از رفتنشدمیاو رفت و من ترس.  افراد متفرق شدند و رضا عزم رفتن کردای هداي از اهدابعد
 !!فقط کنار من.  و هرلحظه کنارم باشدشهیکاش هم.  دلتنگشمبیعج
 .  ها دورم کردندبچه
 !!! بچه زرنگيتو که مارو جلو زد: الهام

 !! خوبدی دست بجنبوندیدوساله که نامزد. گهی ددیخوب شماها عقب موند:  ـ
 !! کهستی ما مثل شماها تند نشیآت:  ـ

 . قهقهه زدمیمر
 .ی بگيزی قراره چگفتی ممی مره؟؟ی خبرالی لیراست:  گفتمالی لروبه

 !!رسول برکشته... آره:  ـ
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 !!بگو مرگ من:  ـ
 ه؟ی خودت به درك رضا گناهش چه؟ی چه حرفنی ای تازه عروسيهووو:  ـ
 ؟؟يچطور.. شدی چنمیبگو بب. طفره  نرو خره:  ـ

 .. ومی حرف زدیکنارم اومد کم.. میدی همو دابونی تو خاونروز
 !!بادا بادا مبارك بادا:  حرفش تمام شود زهرا گفتنکهی از اقبل

 شوهر گهی که دنمیالهام و ا.  با حامديمر...  با رسولنیا. دیسارا با وح!!!  منمگهیفکرکنم تنها مجردتون د: سحر
 ! کارشونیکردن و رفتن پ

 ؟ياسترس دار:  رضا نشست و گفتيکنارم جا.  ماندمیمر.  و خنده رفتندی شوخی از کمبعد
 .هی که امروز واقعشهیهنوز باورم نم.. ادیراستش نه ز:  ـ

 .ی گرمش کندیسوپ هم هست فقط با...  گذاشتممیحل خچالتی يتو:  و گفتدیخند
 . به زحمت نبودمی راضزمیببخش عز:  ـ
 ..فقط چون بار اولته.. ای اصال نترسی ولشنی مهوشی بی حتایبعض..  بدبشهیلیممکنه حالت خ:  ـ
 . خنده ام گرفتکردی محتمی مادرانه نصنطوری انکهی ااز

 !!گمی می چیفهمینخند خره شب که حالت بد بشه م:  زدم که گفتقهقهه
 !!شهی نممیزی من چی تخت آجالتیخ:  ـ

  تو؟یچرا انقدر مطمئن:  نگاهم کرد و گفتمشکوك
 . به همه گفتشهی رو که نمزای چنیا... گهی دگهید:  زدم و گفتمیچشمک
 ؟؟ي تو سرمون کردی چه خاکنمیو بب شدم همه؟؟ بگگهی حاال ديهوووو:  را گرد کرد و گفتشی هاچشم

  داره؟یبی زودتر چه عکمیحاال . باالخره که قرار بود بشه...  باشلکسی ری بابا آجيا:  ـ
 نگووووو خانوم کارهاشو کرده و!! نمیمنو بگو که نگران ا!! رسری خيدختره :  گرفت و گفتمی از پهلویشگونین
 !! هاشنوهی میکیزشته . سیه:  ـ

 دم؟ی بود؟؟چرا من نفهمیحاال کِ.  تنده هاشتونی آتییخدا:  و گفتدیخند
 !! يدیاتفاقا تدارکاتشو خودت د:  ـ

 !!!روز تولد؟؟؟:  نگاهم کرد و ناگهان گفتي لحظه اچند
 !!نیآور!! اوهوم:  ـ
 !!وونهید:  ـ

 !یدعا کن منم به حامدم برسم آج:  گفتی از سکوت طوالنبعد
 !!مطمئنم.. یرسیم:  ـ
اون فقط .  سوزانکشمی من عذاب میفقط پنج ماه نامزد بودن ول. طالقش داده.  تو شناسنامشهکهیاسم اون زن:  ـ

 !!عمرا قبولش کنند.  مامان بابامی ولامیمن تونستم باهاش کنار ب!!!  خودِ منيفقط برا!! مال من بود
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 تصور محال کیبودن با رضا برام . نیمنو بب.  حل بشهی اون بخواد تا همه چهیکاف. می به خدا باشه مردتیام:  ـ
 ! رو سپردم بخدای چرا؟ فقط چون همه چیدونی مدمی االن بهش رسیبود ول

 . ماندندکی نزدي هالیفقط فام.  و بچه ها رفتندمیمر.  کم مهمان ها عزم رفتن کردندکم
 . شامي رستوران شدند برای آنها هم راهکه
 !! من جوجه بوديبه خواسته . میبعد از گرفتن عکس ها به رستوران رفت .هی آتلی و رضا هم راهمن
 !! هم دوست داشترضا
 .میحاال همه مقابل ساختمان کوثر بود.می و رفتمی خوردعی را سرشام

 !!! مایزندگ.  مايخانه . پنجمش مال ما بود ي طبقه
 . بغض کنمخواهمیو من کم کم تازه م.... کندی مهی گرمامان
دخترمو : رودی و بسمت رضا مشودی از من دور می و با گفتن خوشبخت شبوسدمیم. کشدی محکم در آغوشم ممامان

 .سپرمیبه تو م
 .رودی منی ماشبسمت

 اشک او هم ي و چشمه کشدیو رضا را محکمتر در آغوش م. بوسدی را ممانی رضا هم مثل مامان هردومادر
 !!!گریخوب مادر هستند د. جوشدیم

 !! هم بچه دارشدم بتوانم درکشان کنم اگر مندیشا
 نفر کیاما هنوز . شوندی و دورمکنندی می خوشبختي آرزومانیتک تک برا. پدر رضا...هیفاطمه و رق... می هاعمه
 !!مانده
 !!!بابام

کت و شلوار خوش دوختش چقدر به او . کندی را نگاه منی داده و زمنی اش را به ماشهیتک.. کنمی نگاهش ممنتظر
 . آمدیم

 !بابا:  و گفتمستادمیمقابلش ا.  بودم که بسمتش رفتممن
 . را بلند کردسرش
 ساخته بودم ی خودم از او بتي که انقـــــــدر محکم بود که برایهمان کس.  پدر مني اماچشم هاشدی نمباورم

 . بودی پدر من اشکيچشم ها!!  بودیحاال اشک
 . بودمدهی عمرم اشکش را نددر

  بابا؟می ببخشيخوای نماد؟یبازهم ازم بدت م: اشکش را پاك کردم و گفتم. دمی صورتش کشي را رودستم
 !ی مني دونهی یکی!!  سوزانی از دخترش متنفر باشه؟؟ تو دخترمنتونهیمگه آدم م:  ـ

 !!کنمی مهی و حاال من هم گرکشدی آغوشم مدر
 .ير بشمونی قراره از پای زودنی به اکردمیفکرشو نم... من فقط:  ـ
 !اصال هر روز اونجام...  خونهامیزود زود م... نجامی همنیبب. یی بابارمی نمي دوريمن که جا:  ـ
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 .شوهرت منتظره.  بروگهیخوب د: دیگوی و مکندی را پاك ممیاشکها
 بحالت يوا..  دستتهیدخترم امانت: دیگوی اش میشگیبا همان لحن محکم هم. بردی و بسمت رضا مردیگی را مدستم

 !!  پسرسپرمشی به تو مياریاگه اشکشو در ب
 . سرم جا دارهيرو.  از بابت سوزان راحت باشهالتونیخ:  ـ

 .کنمینگاه آخر را به خانواه ام م. میروی در دست هم بسمت خانه مدست
 .شوندی من محسوب مي بار است که خانواده نی نگاه آخر چون آخرمیگویم
 .شودی من رضا ميخانواده . می باالکه گذاشتي در خانه پا
 !!نه خانواده ام.  آنها پدر و مادرم هستندنیبعد از ا!!  مامان و او باباشومیمن م. مانی بچه هاندهی در آدیرضا و شا 

 .کندیرضا چراغ را روشن م. شودی بسته مدر
 . پنجميطبقه .. میشوی آسانسور مسوار

 !عروس خانوم؟:شودی از پشت سرم بلند مییشوم که صدا وارد خانه خواهمیم. ندازدی را در قفل در مدیکل
 .میگردی بسمت صدا برمهردو
 .سمیمن پارم.. سالم: دی آی چهار ساله بسمتم مای حدود پنج ي بچه ادختر

 .کندی دستش را بسمتم دراز مو
  خانوم؟یرونی شب چرا بنوقتیخوب؟ ا. منم سوزانم..  خانومسیسالم پارم: میگوی و بالبخند مرمیگی را مدستش

 یقبل... عروسهمونی خوبه که همسایلی خيوا... دمتونیاز پنجره د. کنهیمامان بفهمه دعوام م.. واشی ــــسیس:  ـ
 م؟یحاال دوست..  با عروس دوست بشمخواستمیم. بودنریها پ

 . بدو برو خونهرهیاالنم د.میباشه دوست:  گفتمباخنده
 .اد آقادامریشب شمام بخ.. ریباشه شب بخ:  ـ

 !! بودي بامزه ايچه بچه :  رضا گفتبارفتنش
 !یلیخ. آره:  ـ

 . رودی و به آشپزخانه مکندیرضا کرواتش را شل م. میشوی خانه موارد
 .ردیگی مشی و راه اتاق خواب را پنوشدی آب میکم

 د؟یاری بفی تشردیستی نلیعروس خانوم ما:  که گفتکردمی نشسته بودم و نگاهش مهمانجا
 .به خودم آمدم و بلند شدم 

 !!!گرم بودا.. شیآخ:  عوض کردشرتی را در آورد و با تراهنشی پرضا
 . تا بازش کنمرفتمی گره شنلم ور مبا

 .بذار کمک کنم:  شد و گفتکی نزدرضا
 . و با حوصله گره را باز کردی آرامبه

 .  را کردم تانگاهش نکنممیتمام سع.  شلوارش را عوض کندنباری دوباره بسمت کمد رفت تا ابعد
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 !!دمیکشی خجالت میلی اول نبود اما خبار
 .او هم به کمکم آمد.. کردمی سرم را باز مي هاسنجاق

 !!!واقعا عروس شدم تموم شد ها: باحسرت نگاهشان کردم و گفتم... می و تور را در آوردتاج
 !کجاتموم شد؟ تازه اولشه:  ـ
 . زدي چشمک بامزه او

 .برم حموم: م شدم و گفتبلند
 بمونه فرداباشه؟. امشب نه.. نه:  حرفم تمام شود گفتنکهی از اقبل
 .باشه:  نگاهش کردم و گفتمي لحظه اچند

 .نیآفر:  ـ
 يزی چکی خوامیم:  دو دستش گرفتنی تخت من را نشاند دستم را بيگوشه .  را گرفت و بسمت تخت برددستم

 ي ندهی آکی خوامی میول..  ندارمی خوبيگذشته . دونمیمن م.. من!! سوزاني برام مهم بودشهیهم.. تو... بهت بگم
 شهی که همي بوديزی همون چی زندگنیا.  آرامش داشته باشمخوامی مگهید..  خوبی زندگکی.. خوب برات بسازم

 خواستمی مشهیمن هم.  دنبالش بودمشهی که من همی هستی آلدهیسوزان تو همون ا.. تو.  داشته باشمخواستمیم
 ... خوشحالم وی هستنکهیاز ا. که بهم احترام قائل بشه.. رو راست باشه. که صادق باشه..  باشمی کسنیباهمچ
 ! سوزانکنمیخوشبختت م: کشدی صورتم مي را رودستش

 !! عشقنیدر ا... در آغوشش... شومیحبس م... شومی مرشیاس. کندی مری و بازهم لبانم را اسشودی مخم
 دوست ي مردمک چشم هاانیم... شومیشناور م... دستان گرمش..  و مردانه اشی دستان حامنی بشومی حل مو

 !!! اشیداشتن
. 
. 
. 
 .دیباریباران م. پرمی رعد و برق از خواب ميبا صدا 

 .  صبح بودي قهی دقستینه و ب.  به ساعت کردمینگاه
 .همان را به تن کردم و بسمت پنجره رفتم.  بود که به چشمم خورديزی چنی رضا اولشرتیت

 . کردمبازش
 . را لمس کردميدستم را دراز کردم و چند قطره ا.  امسالزیی باران پانیاول
 .یو چه باران بموقع!! ی صبح خوبچه

 .ختمی آوزیلباس عروسم را به رخت آو.  جمع کردمنی زمي ها را از رولباس
 !!باورش سخت بود. .دمی بازهم خندو

 !! منیزندگ. شوهر من.  مني خانه
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 زی چه چگرید. نفس من کنارم بود..  منيرضا. دمی ژل خورده اش کشي موهايدستم را رو.  تخت نشستميرو
  از خدا بخواهم؟؟توانستمیم

 .گری دستی کنار من است کافنکهیهم..  اوستنمیبی که می کسنی که صبح اولنیهم
 !! شکرتایخدا: میگوی ته دل ماز

 .گذارمی صورتش مي روقی عمي و بوسه اشومی مخم
 . شدداری بختی صورتش ري که روییبخاطر موها.. کندی باز ممهی خمارش را ني هاچشم
 ساعت چنده؟: گفت

 . بخوابيخسته ا. زوده هنوز:  ـ
 شلوارك بنفش رنگ با کیاز کمد .  را بست و به خواب رفتشیچشم ها.  حرف بودنی که انگار منتظر هماو
 . رنگ برداشتم و به حمام رفتمیاسی شرتیت
 !! حمام کردن من در حمام خودمنی هم از اولنیا

 . بد سشوار شومي با صدامی خشک کردن موهاالیخی دادم بحی نشود ترجداری از خواب بنکهی ايبرا
 .حاال صبحانه. خوووووب.  آشپزخانه شدمی بستم و راهمی به موهای کوچکي حوله پس

 !!وااااو. شکالت صبحانه... مربا... خامه.. ماست.. عسل. ریپن. کره.  هستزیهمه چ... گای رو نخچالی
  دوست دارد؟؟شتری رضا کدام را بحاال

 !! مشترکماني صبحانه نی اولي رنگارنگ براي سفره کی...  بهتر باشد همه را باهم بگذارمدی شااوممم
 . در آوردمنتی را از کابیکی کوچک پالستي هاظرف

 !!رنگارنگ بودند و کوچک..  بودمدهی خودم خري قهی ست را با سلنیا
 . باهم داشتندی خوبی را در ظرف زرد رنگ گذاشتم که هارمونعسل
 . دارندی خوبیلی خي مکمل کنارهم جلوه ي رنگ هادیگوی میموچی لخانم
 .رمگذای کره را در ظرف بنفش مپس

 .کنندی مجادی تضاد رو اتی نهادی و سفاهی کنار سی اصليرنگ ها...  را در قرمزریپن
 . به آن دست بزنمامدی اش انقــــدر خوب و بامزه بود که دلم نيخوب بسته بند..  به شکالت صبحانهرسدی منوبت
 .شدی مدهی رنگ واقعا خوب ددی رنگ هم در ظرف سفی ارغواني مربا
 . رکاکائوی پارچ شکی پارچ آب پرتقال و کی..  پارچ آبکی.. حاال
 ..گری باشد دی ها کافنی صبحانه همي کنم برافکر
 کنم تا توجه مخاطب را جادی ها تعادل و توازن را انی با ادیبا...  شکلیضی بزی مکی.. نمی سفره را بچدی باحاال

 .جلب کنند
 . گوشه باشنددیپارچ ها با... بد شد.. اما نه.. دمی چیضی وسط بی پارچ را بصورت افقسه
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 زی در مرکز مرهی را بصورت داشدی که شامل شش ظرف رنگارنگم می و مواد اصلدمی چزی مي ها را گوشه پارچ
 .دمیچ
 حاال بشقاب ها..  طرف و سه تا آن طرفنیسه تا ا..  آوردمرونی بوانیشش ل.. وانی تکه نان اطراف آنها و بعد لدو
 . اویکی طرف من و یکی

 . کم بودزی چکی ی درست شد ولزی چهمه
 !!! متفاوت و خوبزی چکی..  بودی رنگارنگم خالي ظرف هانی بزی موسط
 !!گل.. خودشه...آهان

 .دسته گل بود!! یلعنت... دمی کشرونی رز قرمز بکی داخل گلدان بزرگ از
 !! نکردمدایپوووف پ..  بودمیچی قدنبال

 . که بود گل را کندمی چاقو برگشتم و به هر سختبا
 .زمانی گذاشتمش و بعد هم وسط مي استوانه اوانی لداخل

 !!!خوشگل شده بود... خوب بود...  قدم عقب رفتم و سفره را نگاه کردمدو
 . روح بودی خاموش و بيکجوری شی آرای کنم چون صورتم بشی آرای به اتاق رفتم تا کمعیسر

 .شدمی مدهی حال دضی مرزدمی نمملیبخاطر بور بودنم اگر ر!! زدمی مملی ردی هم نبود بازی چچی هیعنی
 . کردمشانی را خشک کرده و همانطور باز رهامیموها.  کردمیمی کم و مالشیآرا.  حمام بودرضا

 . توازن سفره بهم خورديوا... آن را طرف خودم گذاشتم.  شکالت صبحانه مانده بوديواااا...  آشپزخانه برگشتمبه
 . راهم طرف رضا بگذارمي دستمال کاغذي آن جعبه ي گرفتم بجامی و گشتم و تصمگشتم

 !! سفره نمره بدهنی به توازن و تعادل استی رضا که قرار نه؟؟ی فکرکردم که خوب چه کارباخودم
 !! طعم غذاستمهم

 رو تحت گرانی و دکنندی ها کار مستی که گرافییرهاپوست... معلومه که نه.  بود؟  نهدهی فای تالشم بیعنی پوووف
 پوستر کی امی پتونهی ميهر آدم عاد.  ببرنی باشن تا به مفهومش پستی که همه گرافستیقرار ن.. دهی قرار مریتاث
 .ادی حتما خوشش مضا که رهی سفره جورنیا..  رو درك کنه و االنغاتی تبلای
  عروس خانوم؟؟یکنی غرغر می سر صبحهیچ:  ـ

 . باشهتیعاف..  دوماد جونریصبح بخ:  برگشتم بسمتش
 . عروس جونیمرس:  ـ

 ا؟؟ی هم هست آي اگهی کس ده؟؟ی مهموننجایوااااااااو ا:  گفتزی مدنی و با دکترشدینزد
 !واسه خودمونه... رینخ: دمیخند

 اد؟؟یپس چرا انقدر ز:  ـ
 ومد؟؟؟یخوشت ن:  ـ
 . نفسمیفتی تو زحمت بستمی نیراض.. ي شلوغش کردیلیفقط خ.  اومدهمعلومه که خوشم. چرا:  ـ
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 !! شلوغ شده اهیگی فکر کردم؟؟ حاال هم که مدنشونی چي چقدر رویدونیم:  گفتمیباناراحت
 . نشستمی صندلي دلخور روو
 چه دنشونی راجب چنمیحاال بگو بب...  نگفتميزی من که چزمیخوب عز:  خود نشست  و گفتي هم سرجااو

 ؟؟ي کردییفکرها
 چه ینیبیم.  مثال عسل با زردای.  تضاد رو دارنتیباهم نها.  و قرمزری پننیبب..  سفره توازن و تعادل دارهنیا:  ـ

..  اون طرف بذارمی که طرف منه چي شکالت صبحونه انی اي بجانمی فکر کردم تا ببیکل... هی قشنگیهارمون
 !! بد شدهیگی مو يحاال شما اومد!!!  وقت بردهایکندنش کل... بعدشم اون گل

 !!  شاهانه استمیلیاتفاقا خ.. من که نگفتم بده:  ـ
 .بعدهم بسمت عسل و کره رفت. دی آب پرتقال پر کرد و سرکشوانی لکی

 . کاکائوری لقمه از شکالت صبحانه و بعد شکیاول ..  هم کم کم دست بکار شدممن
 کاکائو چقدر واسه خانوما ضرر یدونی مگهی دیشی مضی مرنهی واسه هم؟؟يخوری چقدر کاکائو ميدقت کرد: رضا

 داره؟
 ؟؟يچه ضرر. نه:  ـ
 !!ستی نيدی مفزیاومممم کال چ.. ستیک.. یچاق:  ـ
 !!خوب دوست دارم:  ـ
 اون شکالت صبحانه يبجا... ي بخوروهی آبمی حتای با قند ی خالری شرکاکائوی شي بجایتونیم.  ضرر دارهیول:  ـ

 !! به اون کاکائويدی چسبی و خوب هست اونوقت تو رفتیعی طبزی همه چنیا. مربا. خامه. ریهم پن
 . شده بودهی رضا مشاور تغذبازهم
 خورده ام سخت بود اما رضا استارت ترك کاکائو را شهی که عاشقش بودم و همی مني خوردن کاکائو براترك

 . امروز زدنیهم
  خانوم؟؟ادی از دستمون برمیخوب؟؟ کمک: م صبحانه رضا گفت از اتمابعد

 !! بکنمی من عمرا تو کار آشپزخونه دخالتگفتی نفر مکی ادمهی:  را باال دادم و گفتممی ابروي تاکی
 !!ری نگي تعارف کردم فقط شما جدينجوری مرد رو چه به کار آشپزخونه؟ من همگهی دگفتهیخوب راست م. اومم:  ـ
 . خودشون برگردوندمي رو به ظرفانایکره و مربا و ا.  کردملیشروع به جمع کردن وسا. دیاپه دو بسمت کانو

 .پنجره را باز کردم و دوباره مشغول کارم شدم. گرمم شد. دمی چیی را داخل ظرفشوفی کثيظرفها
 .دیباریهنوز هم داشت م. ی باران خوبچه
 !!رفتمی ماطی که آپارتمان است وگرنه به حفیح

 !!! بعد از جمع و جور کردن آشپزخانهالبته
. ی کنزی اگه جارو ندادم دستت خونه رو تمستمی رضا خان من سوزان نيکور خوند. کردی نگاه مونیزی تلورضا
 .واال!!  و او شاهزی من باشم کننکهی اداره شود نه ای شراکتدی بایزندگ
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 . کردمی آهنگ خوب پلکی آوردم و رونی ببمی را از جیگوش
 . کار کردنجای اشهی مگهی حاال دوبخ

 . معناستی بی بدون آهنگ زندگاصال
  که بارون تموم شدیوقت
  رو از شاخه ها بردارماه
   از عطر تنت رویکم
  دست کوچه بسپاربه

  که بارون تموم شدیوقت
  من به خونه خو کنبه

   سردمي دست هاي واسه
  ستاره آرزو کنکی

 : با خواننده خواندمهمصدا
  ها رد شوهی از گربامن

  هراس فردا هانی ااز
 می آروم ترشمیتونیمام
 اهای برز سبز روتو

 فردااااااااااااا
 ااااااااایرو
 !! ماااااستبا
 چخبرته؟؟:  ـ

 . بودستادهی پشت سرم اخم کرده ارضا
 چرا؟:  ـ
 .شهی هم مدهیتازه د.شنونیم..  پس کله ات و پنجره هم بازهیصداتو انداخت:  ـ

 . را بست و پرده را انداخترهپنج
 . رو بازش نکننجای اگهید:  ـ
 .شودی رضاخان شروع میحکومت نظام!!! پوووووووف:  ـ

 !!!دمایشن:  گفترفتی که به سالن مهمانطور
 !!خوب بشنو:  ـ
 !! عروس خانومایپررو شد:  ـ
 !!اوردمیفقط به روم نم!! من پررو بووودم عاقـــــــــا:  ـ
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 !! پس سرم کاله رفته. اووووو:  ـ
 اد؟ی بیقرار بود کس: رضا متعجب گفت.  جوابش را بدهم که زنگ خانه به صدا در آمدخواستم

 .دونمینم. نه:  باال انداختم و گفتمي اشانه
 . در رفتبسمت

 . لبانم نشستي که پشت در بود لبخند ناخودآگاه روی کسدنی دبا
 خونه است؟ عروس خانوم دیببخس... سالم:  ـ
 .آره هست:  ـ

 . توای چرا دم در ب؟یخوب. خانومسیسالم پارم:  در رفتمبسمت
 . شده بودمنیری شي دختر بچه نی روزه عاشق اکی

 . از نبود مادرش مطمئن شودخواستیانگار که م.  شان کردي به در خانه ینگاه
 .دییبفرما:  جاباز کردمشی کاناپه برايرو.  را در آورد و وارد خانه شدشی کفش هابعد
 .مبارکه. خونتون قشنگه:  کاناپه نشست و گفتي بود روی هر سختبه
 .یمرس:  ـ

 .گهی دنی بشای ب؟يرضا؟ چرا واستاد: گفتم.  بودستادهی افی بالتکلرضا
 .دیپس شماهم رضا هست:  گفتسی گرفت و پارمي کنارم جارضا
 !!با اجازتون بله:  باخنده گفترضا

 . خوشش آمدهسی که او هم از پارمخواندمیم شی چشم هااز
 ؟؟ي دارلی ميزی جون چسیخوب پارم:  ـ
 .ینه عروس خانوم مرس:  ـ
 .کشمایخجالت م.. انقدر نگو عروس خانوم:  ـ
 .گهی دیخوب چرا ؟تو عروس:  ـ
 . مثل تومی دختر معمولکی نی االن ببیخوب عروس بودم ول:  ـ

 ؟؟یمطمئن:  آرام گفترضا
 ..ی دختر معمولکیکه :  نگاهش کردم که گفتمتعجب

 .زشته. سیه:  ـ
 شما  چند سالته؟:سیپارم

 ؟؟؟یتو چ.. من هجده:  ـ
 . بگم خاله سوزاندیبا.  سوزان صدات کنمشهیپس نم. من پنج سالمه.  از منی بزرگیلیخ.. جدهی هيوااااا:  ـ
 م؟؟یستیمگه دوست ن..  همون سوزان بگود؟؟یچرا با. نه:  ـ
 . که از من بزرگترن رو به اسم صدا کنمیی کسادی مامان گفته نبایول.. چرا : ـ
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 .یخوب من دوست دارم سوزان صدام کن:  ـ
 شه؟ی میعنیواقعا؟؟ :  ـ
 .معلومه. اوهوم:  ـ

 . و نگاهش را در کل خانه گذرانددیخند
 !! عروسکيوااا:  داخل کمد گفتي فرشته ي مجسمه دنی دبا
 ؟؟ي دوست داررکاکائویش.  جونسیپارم:  و گفتمدمی را بشکند بسمتش دونمی نازني مجسمه نکهی ترس ااز
 . آره عاااشقشميوااا:  ـ
 . بدمرکاکائوی بهت شمی برایب. منم دوست دارم.. چه خوب:  ـ

 . کندستی سر به نيکجوریبا اشاره خواستم که فرشته ام را . شدی داشت از خنده روده بر مرضا
  ما؟ي خونه يای مباری:  گفتخوردی مرکاکائوی همانطور که شسیپارم

 ؟؟ی چيبرا:  ـ
 .ی عروسمهی شبیلیتو خ..  عروس هم دارمکیتازه . عااالمه عروسک دارمکیمن .. می کنيباهم باز:  ـ

 .یمرس:  و گفتمدمیخند
 ؟يایپس م:  ـ
 .باشه:  ـ
 .می برای پس بولیا:  ـ
 کجا؟:  ـ
 .می کني عروسک بازمیبر. گهیخونمون د:  ـ
 . واسش غذا درست کنمدی عمو هم گرسنشه بانیبب.. شهیاالن که نم... خووووب:  ـ

 !!گهی خودش درست کنه دستیاون که بچه ن:  کرد و گفتیاخم
 .ی خودت غذا درست بکندی تو باگهیبچه هم م.. بفرما:  رو به رضا گفتمباخنده

 . غذا درست کنندشهیمردها که نم.. م خانوسیآخه پارم:  نشست و گفتی صندلي رورضا
 . واسمپزهی تخم مرغ مشهی من هميچرا؟؟ بابا:  ـ
 .و بحثشان واقعا خنده دار بود!! شدی تا او را قانع کند اما نمکردی را مشیرضا تمام سع.  خندهری زدم زیپق

 .اورمی خودم را بيمجبور شدم عروسک ها.  دوباره اصرار کرد که به خانه شان برومسیپارم
 . آوردمرونی که پر از عروسک ها بود را از انبار بیقوط
 . مبلي و رضا رومی نشستنی زمي روسی و پارممن
 .هی کله نمکنیا.  کسرانمیا...  اسمش عسلهنیا: من

 . دارمای کله نمکنی منم از ايواااا:  ـ
 !!واقعا؟؟ چه خوب:  ـ
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 . کنهي من بازی ببرم با کله نمکنوی اشهیم.  ندارهی دوستچیه.  من تنهاستی کله نمکیول:  ـ
 خواست؟یاز من عروسکم را م.  نگاهش کردممردد

 . را آوردممی کردم که عروسک هایچه اشتباه. پوووف
 !! به خودم هاشی برگردونی کن وليببر باهاش باز.. باشه:  ـ

 ه؟؟یچ: متعجب گفتم.  خندهری زد زی پقرضا
 .خوب بده بهش..  سوزانيمگه بچه ا:  ـ
 !!!!من دوسش دارم رضا:  ـ
 ! سالته هاستی بکیخجالت بکش دختر نزد:  ـ

 .. نه صبر کن. سه.. هنوز دو...  عمورینخ: سیپارم
 . سالش بشهستیهنوز دوسال مونده تا ب:  محاسبه کرد و گفتشی انگشت هابا
 !!من شرمندم.  عمویگیتو راست م:  ـ

 !!!!! معجزهیعنی نی مقابل او کوتاه آمد و ارضا
 ه؟ی اسمش چنیا: سیپارم

 !!راستش واسه اون اسم نذاشتم:  را به خر دوختم و گفتمنگاهم
 .گهی خره دخوادی اسم نمگهیخوب اون که د: رضا
 . اسم داشته باشهکی واسه خودش دی بایهرعروسک.. رمینخ: سیپارم
 . زنگ در بلند شد و رضا بلند شديصدا

 ..دمی کفشاشو دنجاست؟؟؟یدختر من ا..  مزاحمتون شدم جنابدیببخش:  ـ
 !! کرددامیمامان پ. يوااااا: سیپارم

 ... زمی نداره عزبیع:  ـ
 . رفتنرونی بي برای ازم اجازه گرفته باشادی نمادمی س؟؟؟یپارم:  ـ

 گه مگه نه؟؟ رفته بادشیفکرکنم .. هی دختر خوبسیمامانش پارم: من گفتم.  انداختری سرش را زسیپارم
 . کرددیی با سر تاسیپارم

 . تورو خدا مزاحمتون شددیببخش:  رو به من گفتامدی می که بنظر زن مهربانمادرش
 .خدا حفظش کنه. هیاتفاقا دختر دوست داشتن. ینه بابا چه مزاحم:  ـ
 .دی ساختمون شما باشي ساکن هانیفکر کنم جوون تر. گمی مکی بهتون تبریراست. ممنونم:  ـ
 خانوم؟:  را گرفت تا بروند که گفتمسیدست پارم. دی خندو
 بله؟:  ـ
 نجا؟ی اادی بازم بسی پارمشهیم:  ـ
 .دونمیشرمنده من اسمتونو نم.. معلومه خانومِ:  ـ
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 .یسوزان قاسم. سوزانم:  ـ
 . های رهنورد حساب بشگهیالبته فکر کنم د: رضا

.  تون خوشحال شدمییاز آشنا. منم سولمازم.. ی عادت کنراتیی تغنی تا به اکشهی طول مکمی:  و گفتدی خندخانوم
 .ریروزتون بخ

 .خداحافظ سوزان جون:  ـ
 . و بازهم خانه ساکت شدرفتند
 !!نای شده بودی خوبيدوستا: رضا

 .هیآره بنظر خانوم خوب:  ـ
 .گمیمن که خانومه رو نم:  ـ
 ؟؟یپس چ:  ـ
 .هیکی پنج ساله ي دختر بچه کی زن من با تی که ذهندمیباالخره فهم... سیبا پارم:  ـ
 . بکنه واس اون اونطور رفتار کردمیفقط خواستم احساس راحت.. رمینخ:  ـ

 ..کسرا...  عسل؟؟ی ها رو هم بخاطر اون گذاشتنیاسم ا:  برداشت و گفتنی زمي را از روعسل
 .دی خندو

 . بغلم کردخواستم دور بشم که از پشت. واقعا بهم برخورده بود..  کردماخم
 . برمخوامیم:  ـ
 .  حاالدیموندی ما؟؟ی زودنیکجا به ا:  ـ
 . برمخوامیم.. رمینخ:  ـ
 ..ی ولفتمی بدمیترس..  حرکت پرتاب شدمکی با

 .می کاناپه بوديرو...  که باز کردم در آغوشش بودمچشم
 .خوامی می نیمن ن:  ـ
 ؟یگی می معلومه چ؟؟؟؟یچـــــــــــــــــــ:  ـ
 .خوامی می نین.. اوهوم:  ـ
  زوده و توقعت باالست؟؟یکنیحس نم. مای کردی عروسشبی دنیما هم:  ـ
 . دختر مثل اون داشته باشمکیدوست دارم منم .  به دلم نشستیلی خسهی پارمنیآخه ا:  ـ
 ؟؟یاگه مثل اون نشه چ:  ـ
 !!هیمثل تو باشه کاف:  ـ
 . به حرکت در آمدشیادامه داد و دستها. دمیخند. دمی محکم بوسو

 . سپردمشی اراده شدم و تن به نوازش دست هایب.  حس شدمی من ببازهم
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  که بارون تموم شدیوقت
  رواز خونه کم کنبغضت

 ی بوممی نسکی مثل
  نوازشم کنصدایب
  قدم همراه من باشکی

 تابی بي لحظه نی ابعد
  دستامو حس کني شعله

  ماه و مهتابمی حرتو
  ها رد شوهی من از گربا
  هراس فرداهانی ااز
 می آروم ترشمیتونی مما
 اهای برز سبز روتو

 فرداااااااااا
 باتوووووووو

 بااااااااااااااااااااستیز
****** 

 . ذره کم نمک بودکی. دمیطعمش را چش..  قابلمه را برداشتمدر
 . کردمی و قاطدمی نمک پاشیکم
 يبا خواهر و برادر ها.  رضايپدر و مادرم و مادر و پدر خوانده .  ما آمده بودندي خانه ی مهمان رسمنیاول

 کوچکترش
 . و دعوت کردن مادر و پدر شوهرم عادت کردمدنی من هم به جدا دگرید

 ! و برعکسستی که پدرش باشد مادرش نی مراسمدر
 ؟يکمک الزم دار:  به آشپزخانه آمدمامان

 .ارمیبپزه م...  حله همشینه مامان:  ـ
 !! شدهیدخترم واسه خودش خانوم:  کرد و گفتمی نگاه به سرتاپامامان

 !!!!یاونم چه خانوم: دمیخند
  خونه؟ي بخاطر غذا و کارهاره؟یگیرضا که سخت نم:  ـ
 تا تهشو خورد  چارهی بیول..  شور شده بودی ماکارونروزی مامان پریجات خال.. کنهی درکم هم مچارهیب.. نه اصال:  ـ

 .و گفت دستپخت خانوم خوردن داره
 .زمی عزدی شاد باششهیهم.. بازخدا رو شکر:  ـ
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 !ی مامانیمرس:  ـ
 .کنهی متوی تابیتابان ب:  ـ
 شد؟ی که پس چمیکشی نفس راحت مکی ي برگفتیهه دروووووغ؟؟؟ خودش م:  ـ
 !!شهیت تنگ مواقعا دلش برا.. گهی گفته ديزی چکی بود یعصبان.. خوب بچس:  ـ
 !! من خواهر بزرگشمیناسالمت.  نشد بهم احترام بذارهکباری... رهی نمادمی چوقتیمامان حرفاشو ه:  ـ
 !!  فداتشمریبه دل نگ:  ـ
 . فداتنمی رو بچزیکمک کن م. حاال تابان رو ولش! واال.. گهیحاال تو خونه سلطنتش رو بکنه د.. ی مامیخیب:  ـ
 .باشه:  ـ

 .می روهم صدا کردهی و بقمیدی رو چزی کمک هم مبه
 . شدنی خوبي با آرتا و تارا دوستهاسیپارم

 رمی خودم مشهی ازش نمي روز خبرکی ی که وقتيطور.  خونه عادت کردمي توسی به حضور گه گاه پارمگهید
 .سراغش

 . اندی خوب و متشخصي و مادرش آدماپدر
 . روز وقت آزاد داشتن مهمون دعوتمون کنندکیکه اگه مادرش سولماز قول داده .  و باباش دکترهلی وکمادرش

 . که اتاقشو بهم نشون بدههی صبرانه منتظر روزی بسی پارمو
 .انهی استرس دارم که غذا خوبه دی و من شدشنی جمع مزی ها دور ممهمون

 . که خوب باشهکنمی  و خدا خدا مخونمی می الکرستیآ
 .ری بگادی غذا گفتیچرا م... گفتی می مامان چفهممی محاال
فقط . خورهی نمي جهان باشم هم به دردي نابغه چی بودنم که هستی که مادر شوهرم مهمون اومده گرافحاال

 ! که پختم رو دوست داشته باشنیی غذانی اخوامیم
 . خوشمزسیلیدستت درد نکنه زن داداش خ:  ـ

 . روآرتا کردفی تعرنیاول
 .زمیباشه عزنوش جونت :  و گفتمدمی به روش پاشيلبخند

 . امروز خوشمزه تر از واسه اونروزهیماکارون..  سوزانگهیراست م: سیپارم
 شور بود یلیچون خ..  شدری قاشق خورد و سکیکه !!!  شور معروف بودی همون ماکارونمنظورش

 !!!یلــــــــــیخ
 . کرددای ها ادامه پفیتعر
 . واسه خودتایماشاال خانم شد.. دستت درد نکنه دخترم: بابا
 .دی تو زحمت افتاددیببخش... ممنون سوزان خانم: وشیدار
 .فسی وظینه بابا چه زحمت:  ـ
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 .دستش درد نکنه. عروس خودمه:  مادر رضا لب باز کردباالخره
  نگفت؟ چرا تشکر نکرد؟يزیچرا چ.  رضا را نگاه کردممنتظر

 کردم شرفتی چقدر پدونهیاونکه حاال م.  نشهیمثل قبل ی ماکاروننی چقدر تالش کردم ادونهی که بهتر از همه ماون
 گه؟؟ی نميزیپس چرا چ

 رضا؟:  گفتمکردمیهمونطور که موهامو شونه م...  بودشب
 . آمدیخوابش م.  بسته بودشیچشمها

 هوم؟:  ـ
 ؟یتو شام رو دوست نداشت:  ـ
 !!اتفاقا خوب بود. چرا:  ـ
 . کردن بجز توفی همه تعر؟ی نگفتيزیپس چرا سر سفره چ:  کنارش نشستم و گفتمي دلخوربا

 نگفتم تا خودشون بفهمن که يزیمن چ.  نداشتتی خوبادی جمع زيخوب تو:  و گفتدیخند.  را باز کردچشمش
 ! من بگمنکهینه ا. دونسیدستپخت خانومم 

 .ی بگیتونستیخوب بعد از اونها که م:  ـ
  حاال تشکربکنم؟؟شهی می ولدی هم چشبیحساب. واقعا خوشم اومد.  نبودادمیبجان رضا :  ـ
 . وقتش تموم شدهگهید! نوچ:  ـ
 !!!!ــــــــــــــــــدی دستت طال چسبی خانومکنمی من تشکر میول:  ـ

و . .رهی وقتمو بگستی تابان ني جر و بحث هاگهیچون د. بهتر از قبل شدهیلی من بعد از ازدواج خی درستیوضع
 . بخوانمشهی را بهتر ازهممی که دارم باعث شده درسهای آرامشنیا.. کشمی استرس ماندن و رفتن رضا را هم نمیحت

 .کنمی نمره پاس منی اولم رو با بهترترم
 . با معدل نوزده و پنجاه و چهار صدمنباری نفردوم کالس اما ابازهم

 . نشومداری که حداقل از شش صبح بکنمی مي تمام شدن امسال و ورودم به دانشگاه لحظه شماريبرا
 . رفت و آمدم با رضاستتیمسئول
 .دمیشنی متلک از بچه ها می کار هرروزمان بود و کلگری حاال دی امده بود دنبالم ولي هم چند باري نامزدموقع

 !!! خونه تو با شوور جونتمیری ما با شکم غلنبه مگفتی مثال مهسا مکه
 گه؟؟ی دگذرهی خوش می متاهلگفتی که مالی لای

 . اسم هم انتخاب کرده بودنمی احتمالي بچه هايبرا.. تاااازه
.. سندهی نویکی.  هنرمندیکی.. شهی شاعر میکیچونکه .. می با بچه هاکنمی من کال جامعه را هدفمند مگهی ممیمر
 !!می رو بسازرانی قراره ایکال ما خانوادگ!! منم که اصال منبع استعدادم..  خوانندهیکی
 .خندهی و مکنمی مفی رضا تعري حرف ها رو برانیا
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 ایخدا!!  شکرتای خداگمیاز ته دلم م.. کنمیسجده که م..  باشهادمیهروقت که ..  نهبی بترتادیز... خونمی منمازمو
 !ری رو ازمن نگی خوشبختنی اایخدا.. ممنون

 م؟ی مگه بچه دار ششهی میچ.  نخوري داده که قرص ضد باردارری گرضا
 . انجامش بدمتونمی کار دارم که با بچه نمیمن هنوز کل..  درسمو بخونمخوامیم...  که االن زودهگمی من میول

 !!خوابهی و مکنهیپشتشو بهم م. کنهی اخم مرضا
 منطق ی انقدر بيزی چنی که سرهمچشهی وقتها فعال می که کودك درون رضا هم گاهرسمی مجهی نتنی ابه

 .کنهیبرخورد م
 از  شتری بیحت...  بودياتاقش پر از اسباب باز.. می و ما به خونشون دعوت شددی به خواسته اش رسسیارم پباالخره
 !! منیاتاق قبل
 !!! انداختامی بچگادیمنو ... عروسک. برچسب

 چند ي بچه کیمثل ..  واقعا بودي بچه هانیع...  بچه کوچولو داشتکی..  کردی دونه دونه بهم معرفعروسکاشو
 !!! بچهای که عروسکه يدادی نمصی اصال تشخدی شايدیدیکه از دور م.. روزه
 . باشهادتی منو شیدیبه زور گفت بذارش اتاقت تا هر وقت د.  اون رو به من دادسیپارم
 من ای مهی اون عقای کنمی که حس مکنهی باحسرت نگاهش ميو جور... ادی خوشش ميادی عروسک زنی از ارضا
 !!!نازا
 منطق بوده و ی که خودش قبول کرد خواسته اش بشدمی تن به خواسته اش بدم داشتم نرم مخواستمیکم م کم

 !!زوده
 بود که صبح تا شب و شب تا صبح رو ي اشهیتصور من از ازدواج دوتا عاشق پ.  من همچنان ادامه داره یزندگ

 !ستی نيبچه باز. هی جدیلی خیزندگ! ستی ننطوری ای واقعی زندگی ولگذروندندیباهم و کنارهم م
  رو مرتب نگه دارم ی بزرگنی خونه به ادیمثال عالوه بر درس خوندنم با..  شدهشتری بیلی من خی زندگيتهایمسئول

 . ناهارم سروقت آماده باشهدیو با
 . باشه که اون بپسندهي طوردیغذا ها با.کنمی و ظهر فقط گرمش مپزمی را شب قبل مغذا
 .رهی جناب شوهر توهم مي مزه و اونموقع است که اخم های بی تلخ و گاهی گاهشهی شور میگاه
 غذا منت نکشم منو ي امروز بوده تا من بخاطر شوريواسه . ری بگادی ي آشپزگفتی که چرا مامان مفهممی محاال

 .ببخشه
سر وقت اتوشون کنم . بندازمیی لباسشونی ماشي سروقت لباساشو تودیمن با..  زن بودنمهفی از وظایکی فقط نیا

 . کمد باشن تا هروقت که خواست برداره و بپوشهي تودیو سروقت با
 . مادر شوهر و پدرشوهرم زنگ بزنم که مبادا ازم دلخور بشني به خونه انی روز درمکی ای هرروز دی بامن
 ای حاال می دعوتیی جاکی  هرهفتهمیمخصوصا حاال که تازه ازدواج کرد. میری مهمون می و گاهادی مهمون میگاه
 . منای اون لیفام
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 . که از درسهام عقب نمونمکنمی ها تالشمو منی اي باهمه
 .خونمی کنکور مي رو و هم براي هم تئوررسونمی رو می عملي وضع من هم کارهانی داره که با اخنده

 ای ازدواج کن ای.  چه وضعشهنی اگهی که معلم مشنومی و مرمیگی درس رو کم مکی.. ارمی کم مییکجای بازم یول
 .گهیدرستو بخون د

 بهش بگم که اگه دست من بود تونستمیکاش م..  از دستم برهدمیترسیکه من م.. ی بهت بگم خانم رزمشدی مکاش
  خانم؟ي ازش بپرسم توتاحاال عاشق شدباریکاش .. رفتیاون از دست م..  نشدی درسم رو تموم کنم ولکردمیصبرم
 نهی سي سر روی زندگي های نصفه شب بعد از تموم سختنکهیبه ا. ارزه به بودنش به آغوشش ی ها منی اي همه

 .ستهیمی و همون لحظه زمان واي قلبشو بشنوي و صداياش بذار
 تی و  واقعستی نای بودنش خواب و رویچقدر خوبه که بدون. کنمی رو با بودنش حس می تموم لذت زندگمن

 .محضه
 !ستی ننمی چشم باز کنم و ببي روزکی که ترسمی میلیخ. ترسمی میول
 ی ولزنمی رو پس می افکار منفنیا. شمی مداری بي روزکی ها خوابه و نی ايکه انگار همه .  دارمي حس بدکی

 شه؟ی می اگه اون بره چای دلم دارم که خداي ترس کوچولو رو تونی اشهیمن هم
 . از قبل آشنا شدمشتری رضا بي هالی فامبا

 حانهی از من سه سال بزرگتره و مجرده رهیهان.  خونگرم و مهربونندیلی دختر عموهاشند که خحانهی و رهیهان
 .هیهمسن منه و رشته اش معمار

 . ترهستمیمی اون صمبا
 .هی دوست داشتنیلی که شش سالشه خشیی دختر دالوفرین
 .ادی  وخوشش نمهیرتیغچون که آقامون . ی فقط در حد سالم و احوال پرسشمی دمخور نمادی پسر ها زبا
 .ادی برخالف همه اصال از دخترعمه اش نسترن خوشم نمیول

 . گفتنشکی تبری حتمونهیحرفاش مثل طعنه زدن م.  که ارث باباشو خوردمي انگارکنهی نگاهم می خاصجور
 .ادی اصال خوشم نمکنهی که با رضا میی پچ پچ هااز
 ! بخاطر رفتار بد اون رضا رو مواخذه کنمستی قرار نارمی به روم نمیول
 . که مهمون هرروز منهسهی روزهام پارمنی اي های سرگرمنی ازبهتریکی

 یلیکه قبل از ماخ.  داشته باشهکتری داداش کوچای ی آبجکیکه چقدر دوست داره . گهی از خودش و خانوادش مبرام
 .تنها بوده

 . کنمي باهاش بازدیاری بی نی نکی  حداقل شماکنهی مامانم که قبول نمگهی من مبه
 . دم خونشونذارهی شب خدا بچه رو مکی که از خدا بخوان و نهی از بچه دار شدن اتصورش

و به .  زشتهادی ازش خوشم نمگفتمی اومد مای که تابان به دنیوقت. ندازهی خودم مادی منو رهیگی تصوراتش خندم ماز
 .دی عوضش کندی باگفتمیزور م
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 با رهی نمادمی چوقتیه. میدی خرکنهی مشی و هم جخورهی براش از اون عروسک ها که هم غذا مسی تولد پارمروز
 . زد و چقدر خوشحال شدی عروسک چشماش چه برقدنید

 رو نخورم ي ضدبارداري قرص هازنهیبه سرم م..  خودمي براسی پارمکی.  که دلم بچه بخوادشهی باعث مسیپارم
 .شمی زود منصرف میول

 . زودهیلی بچه خواسه
 .  سال آخرمامسال

 که کنهی و رضا گله ممونمی مداری وقت بریشب تا د. رضاست تا من درسمو بخونمي ناهار و شام به عهده یکاه 
 .می بخوابای بگهیبسه د

 ..يریگی مستی بدمی قول مگهیبسه د.  چشات سرخ شدهنیبب
 !القت ندم هم طياری بدی تجددمی حاال قول مگهی باخنده مبعد

 .تابشمیمهم اونه که منتظرمه و من چقدر ب. رمیگی فصل آخر منی که از اي نمره اکی الیخیب.. بندمی رو مکتاب
  خواب باشه؟کی نکنه همش ای که خداگمی و باز هم باخودم مکنمیچشماشو نگاه م. رمیگی دستهاش جامنیب

 .کنهی ترس نبودت داغونم می ولی برام منبع آرامشرضا
 برو فقط من خبر داشته باشم گهیم. ستی ننطوری ای بذارم ولرونی پامو از خونه بذارهی رضاهم مثل بابا نمکردمیفکرم

 . چادر سرت باشهی رفتنرونی بییو خواهشا تنها
 . طالق گرفته و محالهباری اون گفتنیچون م.  کنهی ازدواج با حامد راضي نتونست پدر و مادرش رو برامیمر
 . زن و شوهر بودنی و علنی برگشت که رسمی کرد و وقت باهاش فرارمیمر

ارزشش رو داشت که باالخره مجبور شدن حامد . شکشی که از بابا و داداشش خورد پیی خودش تمام کتک هابقول
 .رو قبول کنند

 یلـــــیخ..  خنده هامون بلند ترهيصدا.میرقصی و ممیکنی آهنگ رو تا ته بلند مي باهم صداسی و پارممی و مرمن
 !!بلند

 چی هی خوب باشه وقتتونهی میچقدر زندگ...  قلبي رونی سنگينه بخاطر درد ها.. ي شادياز رو.  از ته دلهیول
 !ستی نیمشکل

 نی من از خدا خواستم که ای ولدونمیاون رو نم... می کردي خودمون سپري خونه ي رو تولی سال تحونیاول
 . تموم نشهچوقتی هیخوشبخت

 من مونده ی مرحله از زندگنیامتحان ا.  پاسش کنهدی هست آدم بایی امتحان هایمرحله از زندگ هر ي تویول
 رسهیبازم م.. و من حاال فقط تو اوج بودم... نیی روز پاکی یی روز باالکی.. چرخهیم..  چرخ گردونهیزندگ... بود
 !يدیبه اوج ناام..  برسمنی که به زمیوقت
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  و دومستی بفصل
 چرخانمی  را در قفل در مدیکل
 ؟ییسوزان تو... سوزان: دیای به سمتم مگذارمی پا به خانه منکهیهم

 ؟ي مردم من کجا بودیاز نگران: ستدی ایمقابلم م. کنمی و سرد نگاهش مستمی ای خود ميسرجا
 رضا شودیمگر م... گاریس... مشروب..  بو آشناستنی اون ايحتما برا.  حس کرده بودییبو. دهدی به دماغش مینیچ

  خبر باشد؟ی بزهای چنیاز ا
 . بودمیپارت: میگوی مزنمی مشی که به رويشخندی و با نندازمی باال مي اشانه

 ؟؟؟؟یچــــــــــــــــــــــــــ:  ـ
تو دروغ !! ؟؟يکجا بود: غرد؟ی دندان ها قفل شده اش منی و از بکشدیبازهم بو م. شودی مکی نزدبازهم

 ؟؟ياری حرفات حرص منو در بنی با ايخوایم..یگیم
  برم؟ی پارتتونمی من نمیـــــــکنی چرا فکرم؟یکنی فکر رو منیچرا  ا: کنمی سپر منهی ترس مقابلش سبدون

 که در ذهنت ي و هرکاررودی منیتمام ترس آدم از ب...  خوب استیلیمست بودن خ. خندمی و مکنمی مسکسکه
 .یدهی درنگ انجام میباشد را ب

  کارها بلد نباشم؟نی از تو کمتره که از امیمگه من چ: میگوی و مدارمی به سمتش برمیقدم
 رضا منم بلدم نیبب.دست دارم. من لب دارم. منو نگاه کن رضا.. ــــــــــنیبب: دهمی و تکانش مرمیگی اش رامقهی

 ... رو جز تو ببوگهی دیکی. رمی رو بگگهی دیکیدست 
 . پردرديازهمان خنده ها. دمیخند. ند که زد حرفم نصفه مایلی سبا

 .ي منو عذاب بديخوایفقط م. ی کنی منو عصبيخوایتوم: را فشرد و گفتشی هاقهی شقرضا
از ... ادی هم خوشم نمانتیمن از خ...  ادعی هی که از دروغ خوشم نمیدونیخودتم م...  رعیبســــه پس ه:  خندمیم
 ..ـــــــــادی خوشم نميدی دخترعمتو تو اتاق خوابمون بوسنکهیا

 ؟ي فرض کردیتو منو چ: زنمی سلول سلول مغزم حک شده بلند ترداد مي که روی تلخي تصور لحظه با
 عی تو هیوقت..  دارهي هم حدتیخر.  آقا رضاری و تماشات کنم؟؟ نخنمی ساکت بشی بکنیهاااان؟؟که هر غلط

 بهتر از تو یلی خستم؟ی نلد کمتره؟؟ مگه من بعی از تو همیمگه من چ. شمیمنم مثل تو م.یکنی ميخوای ميهرکار
 يجلو.  خونهنی ااوردمشیباز برو خداتو شکر کن ن. می شدری به ری گهید.. باهمه باشم.  باشمهی بقعیبلدم که با  ه

 عیه... چشم تو
 می موها بهیچنگ. کنمی لبم حس مي خون را گوشه يشور. شودی مانع صحبتم مندینشی صورتم مي که رویلیس
 .يمثل آدم بگو کجا بود... خفه شو: کندی مکی و سرم را به خودش نزدزندیم

 . من را احساس کندي روزهای صدم از تلخکیبگذار او هم . خندمی و مکنمی می را حدنشیدرد کش. خندمی مبازهم
 دمشیمن بوس.. دمشیبعدش بوس.. می خوردعی تو و نسترن  هیبه سالمت.. دمیباهاش رقص.. اسمش احسانه:  ـ

 ....رضـ
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  تا ساکت شومکوبدی و او دوباره سرم را مخندمیم.... کوبدی مواری را به دسرم
 !!!خفه شو خفه شـــــو خفه شــــــــــــــو: ـ

قلبت .  رضاینیبی داره؟؟ مي چه دردینیبیم: میگوی و با خنده مبندمی را مندیبی تارم که حاال رضا را دو تا منگاه
 ..هسوزی ميچجور

 .نمیبی و نگاه سرخش را مکنمیچشم باز م. کنمی ام حس میشانی پي سرش را رویداغ
 تو شناسمتیمن م.تو..  سوزانیستی نی آدمنی کنه مگه نه؟تو همچی تالفيخوایفقط م.  یگی دروغ ميتو دار:  ـ
 ...چوقتیه
 خودم هم گهی که دی ساختیتو ازم آدم.. یشناسی نمعی منو هگهیتو د..  نکنی بافاااالیانقــــــــــــــدر خ:  ـ

 .شناسمشینم
  سوزان؟ي  بودی کي خونه ؟؟يکجا بود: نالدی و پر التماس مبنددی را مشی هاچشم

باهاش . احسانم دوسته دوستپسرش بود..  گرفته بودی پارتشونی دوستعیواسه سالگرد ه.. نایم..  دوستميخونه :  ـ
 ..گفتم.  تویی چرا تنهاایگفت خانووم.. دمیرقص

 ...یلی سبازهم
 .. خونبازهم

 ..  از قهوهشتریب..  از مشروب استشتری خون بی که تلخکنمی ماعتراف
 !!ستی نی زندگيتهای تلخ تر از واقعاما
 ... بايتو حق ندار.. یتو زن من.. یتو مال من...  سوزانکشمتیبقرآن م:  ـ

پس .ی که نسترن رو ببوسی رو داشتنی حق ایول. ي من بودتوم ماله: کنمی حرفش تمام شود لب باز منکهی از اقبل
 ...منم
 .خورمی منیزم... خورمی مواری و به درومیعقب م. کندی نثار شکمم ميلگد

 .شودی ممی گوش هابی است که نصشی هاادیبازهم فر. شودی بدنم مي جاي درد است که نثار جابازهم
 !! سوزانکشمتیم.. کشمیهمتونو م.. هم تو رو هم اونو.. کشمتیم:  ـ

 تلخ تر از يدرد. کنمی ام حس منهی سي قفسه انی میی درد بزرگتر رو جاستیاما مهم ن.چدیپی دلم مری زي بددرد
 !ی فلفلپسیتلخ تر از چ... مشروب و قهوه

 . داردي چه درديدی دست کشتیای دني بخاطرش از همه ي که روزی کسي لگد هاری زی تا بفهمی من باشدیبا
 شی صدادنی هنوز توان شنمیاما گوش ها. نی آهني وزنه هاینی به سنگمی و پلک هاشودی از قبل مکتری تازمیایدن

 .را دارند
 . سوزانادیداره ازت خون م. ادیداره خون م. تو چته. تو..تـ..نمیچته تو؟ سوزان؟ سوزان بازکن چشاتو بب:  ـ

 .رومی ها می و من به استقبال خاموششوندی ها گنک مصدا
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  و سومستی بفصل
 .سه. دو. کی.. سای وايهمونجور. همونجا خوبه.. خوبه:   سوزان

 .کیچ
 .نمیبده بب: میگوی و مرومی سمتش مبه
 لبخند بزن قشنگ اخماتم باز کن ی ولسای وابارمی.. ي بازم خشن افتادنیچرا همش اخمات تو همه رضا؟ بب:  ـ
 .ينجوریا
 .کندی و ابروانم را از هم باز مدهدی را کش ممی با دستش لب هاو

 !گهیهمون خوب بود د: میگوی و غرغر کنان مگردمی برممی سرجادوباره
 !! خوااااهشگهی دیکیفقط :  ـ

 .کندی ممی اش راضدهی برچي هم با لب هاباز
 . هایکی فقط یباشه ول:  ـ
 .باشه:  ـ

 کیچ.  دو سهکی. شمردیم..  زنمی ملبخند
 . میری بگی سلفکی نگاه بکن باهم کیحاال جان من ..  خوبهنیاره ا: ستدی ای مکنارم

 .. قرار بود فقطگهینه د:  ـ
 . نگاه کننویدورب.. سیه:  ـ
 می تا همقد شوشودی نوك پا بلند مي و روکندیدستش را دورم حلقه م. ردیگی کارهاش خنده ام ماز
 . بازم دماغم بزرگ افتاديوا: دیگوی و مردیگی هم می سلفیعکس. 
  که مزاحم نباشمشاالیا:  ـ

 یسلف. ری عکس از منو رضا بگکی نوی اایب.  تورو خدا فرستادولیا: دودی و سوزان بسمتش مشودی مکی نزدنسترن
 .میشیبدم
 .ردی بگمی فرصت نداد نسترن تصمیحت. دهدی و به سمتم مدهدی را دستش منیدورب

 شیچشمها.  بودنی دوربينگاهش به صفحه .  که چقدر ناراحت شده استدی فهمشدیم.  به نسترن بودنگاهم
 . داده بودهیسوزان دستم را گرفته بود و سرش را به شانه ام تک.. دیلرزیم

 . شده بود و نسترن بغض کرده بودرهی خنی باخنده به دوربسوزان
 .رضا باز  اخم نکن بخند:  ـ

 ردیگیکس م و نسترن بدون شمردن عزنمی می  مصنوعيلبخند
 .  خوب افتادنیاره ا: دیگوی و مردیگی را منی دوربسوزان
 . انگار بدهکارم بهشکردی رو نگاه منی دوربيشوهرت که اخموئه جور:  نسترن
 .زمینه اصال هم تصور تو غلطه عز: سوزان



 

@donyayroman 413 

 .دیدی باهم به تفاهم رسيموندم چطور.  برخالف اونيخندیهمش م. ی سرخوشيادیتو ز: دیگوی باخنده منسترن
 هی تو اصال شبیول.  لورهی تاي افهی که کامران عاشق قي همونجورزمیخوب عز: دیگوی و مزندی ميشخندی نسوزان

 . حال اون اومده تورو گرفتهنی اما با ایستی نلوریتا
 !  بودی جالبحیتوج.  خنده ام دست خودم نبودکنترل
.. و درضمن سوزان جان.. حال من اومده بودم واسه ناهار صداتون کنمبه هر:  زندی پر از حرص ميشخندی ننسترن

 .ینی اطرافتو ببي هاتی واقعکمیبهتره ..  هی فانتزيادی زاتیدن
 ؟؟یتیمثال چه واقع: پرسدی قدم برنداشته سوزان مکی کرد و پشت

 . گفتمیکل: خنددی منسترن
 .ادی خوشم نمی بهم بگو من از متلک پرونمی مستقي داریاگه حرف:  ـ
 .فعال...  نداشتمیمنظور خاص. الیخیب:  ـ
 .شودی زود از ما دور مو

 .شهی روز متلک نندازه انگار از عمرش کم مکی.. يریکبیا: غردی لب مری زسوزان
 ...ي اونم منظورالیخیب:  ـ
 سمیده؟سادی مری همه آدم فقط به من گنی انی نداره پس چرا بيپس چرا فقط با من مشکل داره؟اگه منظور:  ـ

  آخه؟هی من چریه؟تقصیداره؟روان
 .گهی دهینجوری من اخالقش ازی عزالیخیب:  ـ
 .می برایب. الیخیاه اصال ب... انگار..  که انگارکنهی رفتار ميجوری.هینجوری فقط بامن ارینخ:  ـ

 .نمی حرفتو بگو ببي هینه بق: میگوی و مرمیگی را مدستش
 .الیخی بیچیه:  ـ
 !!!سوزان:  ـ

 .ی بگیخواستی میبگو که چ. تو چشمام نگاه کن: کنمی مدی و من تاکدزدی منگاه
 .یشیقول بده که ازم ناراحت نم:  ـ
 . بگوشمینه نم:  ـ
 ن؟یقبال ها باهم دوست بود... تو و نسترن... تو:  ـ

 که ي انگاربهی عجیلیهاش خ بخدا رفتارستی من نریتقص:   دی آی و او دوباره به حرف مکنمی جوابش سکوت مدر
 شب عقدمونم اون بود که یحت.  که چشمش دنبال توئهشدمی شوهر نداشت مطمئن میعنی.  توامشیناراحته من پ

  رضا؟يباهاش دوست بود. فرستاده بودکیواست تبر
 .هیاو کال آدم گوشت تلخ. اصال.. نه بابا:  ـ

 .. تا شک نکندکنمی حرفم می چاشنيلبخند
 .میبدو بر. الیخیباشه پس ب:  ـ
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 .سوزان باالخره شک کرد. لعنت به تو نسترن. دهمی مرونی را بنمی سنگنفس
  شماها؟نی شدی طرفا آفتابنیچه عجب ا: دیگوی مدنمانی با دسامان

 . خوبمیزدی اطراف منی اي دورکی: من
 کنندی بابات کمکشون کن دارن غذا رو آماده مشیرضا برو پ: عمه

 !! غذا با خانوم ها بود هاي کارهاادمهی که ییتا جا: میگوی و مدهمی را باال ممی ابروي تاکی
 .  عوض شدهنیامروز قوان:  گفتی باچابلوسعمه

 ...برو که آش کشک عمته: فاطمه
اخالقش نسبت به قبل .کندی جاباز ممی سوزان کنار خودش برايبابا. شومیاز جمع خانوم ها دور م.. خنددی بلند مو
 .  بهتر شده بودیلیخ

 .زدی من بود که نان ها را آب ميخنده دارش بابا. میزدی بادش می جوجه بود و نوبتناهار
 . می و خانوم ها رو صدا زدمی کمک مهران سفره را پهن کردبا

 .کردمی خودم احساس مي نگاه نسترن را روینی مدت سنگتمام
 او هم یبازندگ.. من اشتباهات گذشته ام را قبول دارم. دمیترسی که من مکردی نگاه منهی با کيسوزان را هم جور 

 . که با سوزان دارم را از دست بدمی زندگنی استمی حاضر نیمتی قچیبه ه.  االنیبد کردم ول
  شما زنده مونده؟یمامان ماه: سوزان

 . آبمی هنوز هست اتفاقا آوردمش بندازیکی اون ی مرد ولشیکیآره :  ـ
  من ببرم بندازمدیبد..  ما مردیماه.  خوبهولیا:  ـ

 .من آوردم خودم بندازمش.رمینخ:تابان
 .گهیاه لج نکن د:  ـ
 !ش؟ی به من چه که کشتگهی دی خودت داشتيتو خونه :  ـ

 . بچه هاگهیبسه د: کندی باالخره گله مباباش
 گهیدست بردار د.  صاحب بشهوی همه چخوادیهنوزم م: دیگوی با اخم متابان

 !!! خونه ست هاي هنوزم دختر بزرگه نی ایه: دیگوی و مندازدی گردن سوزان م دست دورپدرش
 ي آقادی لوس بازش آوردیلیخ.. مونهی مثل بچه ها میول:  شدشقدمی که نسترن پدی بگويزی خواست چتابان
 .یقاسم

 من ي کارهاي چرا تو همه از؟ی ته پای يازیاصال به تو چه؟ سرپ: دی که اعصابش خرد شده بود به نسترن توپسوزان
 ؟یکنیدخالت م

 !زشته سوزان. نمی ببدیا بس کن: گردی لب می با ناراحتپدرش
 ..ي هنوز بچه اگمی منی همي نداره که واسه يدلخور. زمی عزيدید:  نسترن
 . کشش ندهگهید:  که پدرش گفتدی بگويزی خواست چسوزان
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 . نسترندیونو بهتره حفظ کنسوزان خانم احترام خودت: دیگوی مي با دلخورکامران
 .ی مورد رو به خانومت هم گوشزد کننیبهتره ا.. قایدق: دیگوی حرفش تمام شود منکهی قبل از اسوزان

 .ردیگی مشی راه ته باغ را پي و با دلخورشودی مبلند
 . کردينجوری چرا ادونمینم. خوامیمن عذر م: دیگوی رو به کامران مپدرش
 .ستیمهم ن: کامران
 نی خانواده با الی بنظرم ازدواج و تشکن؟ی سن کم شوهرش دادنی چرا با ای قاسميآقا. گفتم که بچه است: نسترن

 ! زود بودهیلیتفکرات واسش خ
 تظاهردروغ ستیفقط بلد ن.هی و عاقلی منطقیلینه اتفاقا دختر خ: کنمی دفاع از سوزان قبل از پدرش لب باز ميبرا

 ! نسترندمی مهی بودن ترجرکاهی و بچه بودن رو به آب زی سادگنیمن ا. دهیکنه و زود واکنش نشون م
 .ردی کالمم را بگي تا طعنه کنمی نگاهش مقی عمو

 .بااجازه: شومیبلندم
!!!! ازش متنفرم: دی آی و به حرف مکنمیدست دور شانه اش حلقه م. رسمی و به او مکنمیپاتند م. زدی قدم مداشت

 !!ي عقده اشعوریب
 .ی بابا ارزش نداره خودتو ناراحت نکنالیخیب: میگویم.  است کردهبغض
 .. الیخیاره ب: کشدی صورتش مي رودست
 .نهیبی میزشته کس: میگویمتعجب م.  و ناگهان بغلم کردستادی اي لحظه اچند

 .یفقط مال من!!! یشوهر خودم. نندیبذار بب:  ـ
. می شولی فامي و بعد سوژه ندی ببی کسدمیترسی اما مکنمی  مشی ناراحت نشود همراهنکهی ايبرا. بوسدی لبم رو مو

 ؟یستی دلخور نگهید: پرسمی و ممیدهی مهیهردو به درخت تک. کنمی مشیپس زود از خود جدا
  رضا؟؟یراست..  همهالیخی بییمهم فقط تو. نه:  ـ
 جانم؟:  ـ
  نداره؟یی دستشونجایا:  ـ
 .. اوممم چرا دارهنجا؟یا:  ـ
 دوره؟. می برایواقعا؟ پس ب:  ـ
 .... راحتیلی نداشته باشه بعدش خدی نکرده دیی که خدای کندای پییجای و ی دقت کنهیفقط کاف.. نه اتفاقا: ـ
 .گمی ميمن جد!! ونهید:  ـ
 . گفتميخوب منم جد:  ـ
 !! دارمییمن دسشووووو.  نکنتیا اذ:  ـ
 . نشونت بدممی برایب. باشه خل و چل:  ـ

 .خورهی بهت برمي بچه اگنیبعدشم بهت م: فتمی راه م و بهرمیگی را مدستش
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 .باخودش مشکل دارم.  نداشتمیمن باحرفش مشکل:  ـ
 ! که؟یستی نی عصبانگهیپس خدا رو شکر د!! عجب:  ـ
 . شدیچون که تالف. نه:  ـ
 ؟ی؟؟کِيواقعا؟ چطور:  ـ

 !بماند: دیگوی و مزندی میچشمک
 ؟؟ي کرديواقعا کار:  ـ
 .میدی فکر کنم رسایب. گهی دگهید.. الیخیب:  ـ
 .دودی میی دستشوکیو بسمت اتاقک کوچ.

  کرده؟کاری با نسترن چیعنی.  جواب دادن در رفتری زاز
 .کشمی مرونی ببمی را از جی و گوشرودی که بودم حوصلم سر ممنتظرش

 .کنمیبا تعجب بازش م.  از نسترندی جدامی پکی
بهش ..زنت رو اعصابمه! يتوم حق آرامش رو ندار. گذرهی من بخاطر حماقت تو با ترس می زندگيلحظه لحظه (

 )شهی خوشحال نمادی بدونه زنوی  ماله من بوده مطمئنم اکشهی و به رخم مبوسهی که االن مییلبها. بگو مواظب باشه
 .است که تمام شده وقت یلی من و او خنی بي بازست؟ی چي خشم او برانیا. لرزدی مدشی تنم از تهدتمام
 حق دخالت چکسی خودش را دارد پس هی خودم را قبول دارم اما حاال چند سال گذشته و هرکس زندگری تقصمن

 !!  را ندارديگری دیدر زندگ
 )شهی خوشحال نمادی گذشته رو بشنوه زي هاانیمطمئنم کامرانم اگه جر( سمینویم
 .اومدم:  ـ

 .می برایباشه  فداتشم ب: گذارمی مبمی را در جی سوزان زود گوشيباصدا
 . کندی نمی و حرکت مشکوکشودی ما نمکی و تاشب نزدرمیگی از نسترن نمی جوابچیه

 مریسوزان تا. کنددینسترن بغل کامران جاخوش م.. میشوی همه جمع ممیری بگی عکس خانوادگکی نکهی ايبرا
 . رساندی و خودش را به من مکندی ممی را تنظنیدورب
 .کیچ...فشارمی و سوزان را به خود مکنمی به نسترن میی گذرانگاه

 . بودی نسترن نبود در کل روز خوبياگه اداها.  بدر امسالزدهی هم از سنیا.  خوابش برده بودنی درماشسوزان
 . به دوری زندگي هاتی بچه است و از واقعیلی حق با نسترن باشد که سوزان خدیشا. کنمی را پارك  منیماش

 خانوم میدیرس.خانومم.. سوزان:کنمی مشی و صداگذارمی اش مقهی شقي رويبوسه ا.  دور استیلی ماها خيای دناز
 ؟یشی نمداریب

 . خونه بخوابمیپاشو بر.. میدیرس: میگوی و مزندی پلک می آرامبه
 .رودیبدون حرف به اتاق خواب م. میریگی مشی خوران راه خانه را پتلوتلو

 ! فردا مدرسه دارميواااا:  دیگوی و مکندی را مشی لباسهایجی گبا
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 . نرو فردايخوای ميخسته ا:  ـ
 .دنی مری گشهینم: دیگوی و مکشدی بلندمي ازهیخم
 . بخوابری تا شب بگیعوضش برگشت. باشه پس:  کشمی تخت دراز ميرو
 ! تو باشه حتماياگه ناهار به عهده : خنددیم
 .یزنی و توخواب باخودت حرف میزنی مجی گکنمی حس مينجوریا. اول چشاتو بازکن:  ـ

 !به گوشم قربان.. ایب: کندی را درشت مشی هاچشم
 .دمیباشه باشه ببند ترس. نگاه چشاشو: خندمیم
  ناهار فردا باتو؟؟نمیبگو بب. حاال طفره نرو:  ـ

 !شهی می چمینیاومممم خوب بب: اورمی فکر کردن درمي ادایالک
 . بذار کپمو بذارم صبح پاشم برمشهی واسمون گرم نمیپس از تو آب:  ـ
 !کجـــــا خانـــــــــوم؟؟ تازه سرشبه: کشمشی پشت کند که از پشت در آغوش مخواهدیم
 .ادیخوابم م. خوب به من چه:  دیگوی بسته اش مي و باهمان چشم هازندی ميشخندین
 .من دلم هوس خانوممو کرده: چرخانمشیبه سمت خودم م. کشدی مازهی دوباره خمو

 .چون االن خانوم خسته است! دلت اشتباه کرده: دیگوی و مفشردی ام منهی سرش را به سشی باز کردن چشم هابدون
  ؟ی اگه ناهار فردا توسط صاحبش فراهم بشه چگهیدلم م:  میگوی و مزنمی را کنار مشی دست موهابا
 . فردا ظهريپس جهنم و ضرر ناهار رو بچسب با خواب شش ساعته : دیگوی مطنتی و پر شکندی چشمشرا باز مکی
 .کنمی اش می و همراهخندمیم. کندی مدنمی شروع به بوسو

*** 
 .می حساب شدی بگهی از قول من دنمیا:  ـ
 .به به: دیگوی و مکشدیبو م. داردی را برمتزای پي و جعبه خنددیم
 . خونه بعدشمی من برسزیصبر کن عز: 
 .میخوری خونه مشوی بخورم بقیکیه بذار گرسنم:  ـ
 خوب چخبر از مدرسه؟. باشه شکمو:  ـ
 . بودحی زنگ تفرهی شبشتریب.. یچیه:  ـ
 ا چرا؟:  ـ
 . کردنفی چطور گذشت بعدم همه تک تک تعردیخوب معلم اومد گفت ع:  ـ
 دمیترسی مبتشیبه شخصه از ه..  بودنسی ابلهی شبيدیدی زمون مارو مياونوقت معلم ها.. ییعجب معلم ها:  ـ

 . کنمفی واسش خاطره هم تعرنمی بشنکهیچه برسه به ا
 . ما تکنينه معلم ها:  ـ
 ؟ی از خاطراتت گفتیخوب تو چ:  ـ
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 .لمونی باغ فاممی بدرم رفتزدهیس..  بودم و بعدش واسه کنکور تست زدمیخوب گفتم که شش روز اول مهمون:  ـ
 ؟ی خطابم کنلی نسبت من با تو انقدر دوره که فامیعنی لتون؟؟یباغ فام!!! جاااانم؟؟: دهمی را باال ممی ابروهاجفت

 ممکنه دلشون می اونجا مجرد دارمی مراعات کنکمی دیبا.  نداشت بگم باغ  پدرشوهرم کهتی خوبینه خوب ول:  ـ
 .بخواد گناه دارن

 ه؟ی خبر؟ي چه پرخور شدایتازگ.  روتزای ها اون پيبسه حاال تمومش کرد... عجب:  ـ
  پرخور شدم؟؟یلیواقعا؟؟؟ خ:  ـ
 .آره نسبت به قبل:  ـ
 . خدايوا:  ـ
 ه؟یچ:  ـ
 .الیخیب. یچیه:  ـ
 . ناهار ازت گرفتم جواب دادهي که به ازاي ازهیفکر کنم جا:  ـ
 ؟ی چیعنی:  ـ

  که احتمال داره من بابا بشم؟؟نهی دختر؟؟ منظورم ايریگیتو چرا حرفو رو هوا نم: دمیخند
 .خورمیمن قرص م. نه بابا.. واااااا:  ـ
 .ي که نخوردشبیخوب د:  ـ

 !!! من حامله ام؟یعنی..  آرهيوااا: کوبدی به سرش می دستدو
 .زمیاره عز:  ـ

 .خودشم سه قلوئه:  میگوی و مکنمی به شکمش میقی دقنگاه
 ؟یمنو دست انداخت. خل و چل:  ـ
   اصال سوزان؟دهی روز خودشو نشون مکی ي تویآخه عوارض حاملگ. خوب معلومه:  ـ
 . کتاب زنان بخونم اطالعاتم باال برهیی چندتادیبا. ایگیراست م:  ـ
 م؟ی داری شام چدمیناهارو  که خر. الیخی ها رو بنیحاال ا:  ـ
 .تخم مرغ با گوجه:  منو رو نشونتون بدمدی صبر کني که بخوایاووومممم خوب هرچ:  ـ
 .همون املت:  ـ
 تخم مرغ با نعناع.. قایدق:  ـ
 يبعد:  ـ
 .يتخم مرغ با سبز:  ـ
 . خودمونيهمون کوکوسبز:  ـ
 يبایتخم مرغ با نان ز.. نهی گزنی و بهترنی ترکی آب پز و در آخر شینی زمبیتخم مرغ آبپز با س.. زمیبله عز:  ـ

 !یمحل
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 .ي اوانهیتو د.  : بلند و از ته دل. خندمیم
 و دارمی برميتکه ا. رمیگی ميمقابلش جا. داردی را برمتزای و بدون عوض کردن لباس تکه از پندینشی مزی مسر

 !ستی ني خبرسی پارمنیاز ا: میگویم
 . باباش رفته مسافرتیآره با مام:  ـ
 . توئه هاریهمش تقص!! عجب:  ـ

 !! منه؟ری اونها رفتن مسافرت تقصنکهی اایعا:  کندی گرد مچشم
 . توئهری مردم تنگ بشه تقصي من دلم واسه بچه نکهینه ا:  ـ
 . سمت بچهدیباز بحث رو کش. اهللا و اکبر:  ـ
 که خواستم ییزهایچ! ی خسته نباشیی بچه باشه که بهم بگه سالم باباکی منم جوونم آرزو دارم ه؟؟یخوب چ:   ـ

 ؟يدیرو خر
 که گفتم رو یی هالیپاست. یی بابایخسته نباش: دیگوی نازك میی و با صداندیچی و لب برمکندی را خم مگردنش

 ؟يدیخر
  من کوووو؟؟؟ي هالیا با توم جوابمو بده پاست: کندی و اخم مخندمی مبلند

 . بچهيگور بابا.. میمن تسل:  ـ
 ! شوهر نکنیسرخود منو ب.  گور خودتیعنی.ایخودتو گفت:  ـ

 يگری جور دزیهمه چ...  که او هستیوقت.  باشدنیری شتواندی می چقدر زندگکنمی و من فکر ممیخندی دو مهر
 که جز سوزان بود من يگریهرکس د... اوردی بچه در نمي من صداي جز او بود برايگری هر کس ددیشا. باستیز

 .کردی نمی خانه و زندگنی اي وابسته نگونهیرا ا
*** 

 جز تعارفات ی خاصيزیچ. آوردمانی را براشیخودش شخصا کارت عروس.  نسترن بودی عروسنی فروردکی و یس
 . بودزهای چیلیمعمول نگفت اما ته نگاهش خ

 در شیکه حرفا.  حس مسخره داشتمکی ناراحت هم نبودم فقط کردمی نميمن حسود..  به رفتن نداشتمیلی مچیه
 عشق لمی في مثل لباس سمر تومیردم لباس عروس ازدواج کی وقتخوامی من مگفتی میوقت. خوردیسرم چرخ م
 .ممنوع باشه

 به ی تا پکنمیناخود آگاه فرار م. شومی و من ناخود آگاه از خانه و سوزان دور مخورندی در سرم چرخ مشیحرفها
 . نبردمی روزهانی امنطقی بيریدلگ
 ی چشمریز.  بگذارم و ناخوداگاه گذشته ها را مرور کنمیی پا به آن مراسم کذاشومی اصرار سوزان مجبور مبه

 .  نهای خواستی شده که می لباس عروسش هماننمی تا ببکنمینگاهش م
 همراهمان ي متوجه دلخورچکدامی و هخورندی به هم گره ميادی زمیاما نگاه ها.  کامرانشی کنار سوزان و او پمن
 .میشوینم
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 . احساس فرسوده وداع کنمنی با ادهدی و انگار اجازه مکندی شب سکوت م اما سوزان تا آخردانمی را نمکامران
 ؟یچرا ساکت: شکنمی مان را منی سکوت بکشدی که دراز مکنارم
 .خسته ام فقط. یچیه: بنددی مچشم
  بهت گفته؟يزی چیباز کس.  هستتیزی چکیتو : کنمی را نوازش مسشی خيموها

  تو اعمال امروز من استی عامل ناراحتدانمی که انگار نمزنمی چپ می خودم را به کوچه علو
 .راستشو بگو رضا!!  بوده؟؟ی تو و نسترن چنیب:  پرسدی و بدون مقدمه مکندی باز مچشم

  گفته؟يزیباز چ. یچیه. من و اون؟ قبال هم که گفتم:  ـ
 کلمه کیکه امروز .  امروزي نزدیچی که لب به هییمشکل من تو.  نگفتیچینه اون ه: شودی مزی خمی نکالفه

 .ترسمیرضا من م.  که تمام مدت نگاهت بهش بودییمشکل من تو. ي حرف نزدی کسایهم با من 
 یکنیباور کن اونجور که فکر م.  منزهی عزهی چه فکرنیا: رمیگی را مشی و من با اشک هاشودی اش تر مگونه

 . با گفتنش ناراحتت کنمخواستمیتش نمراس.. تشیواقع..  شدهادی مدت کارم زنی من فقط خستم استین
  بگو؟؟یچ:  ـ

 باعث شده نی همکنمیدارم اونو جور م. شهی وقت پیلیماله خ... می قرض دارکمیراستش :  گرفتم و گفتمدستهاشو
 . حوصله باشمیب
 چقدر الزمه؟:  ـ
 .کنمیخودم حلش م. ستی نادیز:  ـ

 را تی واقعچوقتیکاش که ه. کشمی مشی از عطر قشنگ موهاقی عمی و نفسانمیچسی ام منهی را به سسرش
 !نفهمد

****** 
 که اصال خوشم زدیسوزان غر م. می پاگشا دعوتشان کردي برایلی هفته از ازدواجشان گذشته بود که به رسم فامدو
 . فرما بشنفی مادمازل تشری که چــــنمی واسش تدارك ببدی ازش و حاال باادینم
 .حداقل به سوزان که هنوز متلک ننداخته بود. رن اخالقش بهتره شده بود خدا راشکر نستیول

 . ادامه بدهدشی سر و صدا به زندگی بخواهدی شده و مالیخی بگهی کنم واقعا دفکر
  تون کجاست؟ییدستشو: دیگوی خشک میلی خی رو به من با لحننسترن

 .ته راهرو. اونجا:  ـ
 . آمدی مجلس به حساب مي ساکت بود فقط شنونده يادیکامران ز. زدمی برادر نسترن حرف ممای با نمن

  رو؟؟ی دومياصال حال کرد. پسر پشت سرهم دوتا گل رو باهم زدن. دمی بود که دي بازنی بهترییخدا: ماین
 !!  بوددونهی ییآره خدا: من

هرچقدرهم !!  فوتبالنی اي درسشو بخونه نشسته پانکهی اي کنکورشه بجاکینزد: کندی مهی رو به بابا گالشوهرعمه
 .رهی که نمرهی تو گوشش نمگمیم



 

@donyayroman 421 

 !! بشهستی فوتبالخوادیبچم م.  به پسرم نگو هايزیچ: کندی از پسرشلب باز متی به حماعمه
 !!! اول درس بعد فوتبال: پدرش

 ! درس خوندشهی که نميزور.  عالقه دارهی به چینیبهتره بب..  محمود جانالیخیب: بابا
 !استرس از صورت سوزان مشهود بود.. فاطمه و سوزان باهم مشغول بودند. گردمی سمت آشپزخانه برمبه

 .شهی آماده می شام کنیخانوما پس ا: گفتم
 ! ربعکی.. کمی. کم مونده: دیگوی با هول و والمسوزان

 .هنوز وقت هست.. دیباشه عجله نکن: خندمیم
 مای باز کردن بهتر از گوش دادن به بحث درس خواندن نمی گیکم.  بکشمرونیا ب ری تا گوشبرمیبممی به جدست

 .بود
کجا : پرسدی که بابا مشومیاز جا بلند م.  درواور اتاق خواب مانده استي که رواورمی مادی و بکنمی نمدای را پیگوش

  رضا؟يریم
 .ارمشی برمی مونده اتاق ممیگوش:  ـ

 باشد توانستی میچه کس.سوزان که در آشپزخانه بود. کنمی باز اتاق تعجب ممهی در ندنی و با دشومی راهرو موارد
 !!!!جز  نسترن

 .کندیکنجکاو بودم بدانم که در اتاق خواب ما چکار م..  برگردم اماخواستم
 ینگاهش به عکس عروس... کردی دراور را نگاه مي تخت نشسته بود و رويگوشه . کنمی در نگاهش مي گوشه از
 ! بودما
به . کنمی و در را باز ممیگوی ميهرچه بادا باد. کندی مبمی به داخل شدن ترغبی عجی اما حسرمیگی در فاصله ماز

 ؟یکنی مکاری چنجایا: دهمی پشتم مواری ام را به دهی و تکبندمیدر را م. گرددیسمتم برم
 .نشستم.. یچیه: ندازدی باال مي اشانه

اونم بدون اجازه به نظرت بد . هی محل خصوصکی که یاومدن به اتاق خواب... یی دستشويری می گفتادمهی:  ـ
 !ست؟ین
 . نگاهش کردمنهی دست به سو

 !هست؟... ستی نیواسه من که خصوص:ندازدی باال مي اشانه
 نی ا؟ی خراب کنوی همه چيخوایچه مرگته؟ چرا م: رمیگی مي کنارش جايادی زي و با فاصله رومی سمتش مبه

 م؟ی خودمونی هرکدوم سرخونه زندگی وقتدهی میکارهات چه معن
 ؟؟یتو خوشبخت: دیگوی و مدوزدی نگاهش را به عکس مدوباره

من از .  هم خوبهمیزندگ. هیسوزان دختر خوب و آروم. خوب آره. خوب. من؟:  کنمی اش تعجب می سوال ناگهاناز
 .می راضمیزندگ
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 یگذشته ها گذشته ول.  تو آره آسونهيواسه . دهی که عذابم منهیهم!! ستمی من نیول: شودی به سمتم براق مباخشم
 ! من نهی ولی آسون فراموش کنیتو تونست!!  نبود رضاچی من هيمن اون گذشته برا

 . منهری حرف نزن انگار همش تقصيجور: میگوی و مندازمی مری به زسر
 ست؟یمگه ن:  ـ

 يشدی دوست نمثمیاگه با م: غرمی قفل شده ام مي دندان هانی و از بدوزمی مشی ام را به چشم هارهی خنگاه
 .شدی نمينجوریا
 .شدی نمينجوری ايدادی نممیاگه دوباره باز... ي دادمی و بازيتو قبولم کرد.  بودممونیمن پش:  ـ
 .من فقط حقمو ازت گرفتم: میگوی و مزنمی ميشخندین

 . یوشبخت خودت خیول... می به زندگيگند زد: کندی ماخم
 شکل روسرت خراب نی به بدترتوی سوزان بو ببره زندگهیکاف.  نکندیمنو تهد: میگوی و مرمیگی را در دست مشیبازو

 .کنمیم
 نم؟یبی با شوهرمم تورو میوقت. نمیبی که شب و روز صورتتو می دارم؟ وقتی من زندگيفکر کرد: زندی مپوزخند

باخراب کردن االن ... گذشته ها گذشته. ینیبی نداشته باش که بد ميتوم به من کار.  ندارمتی به زندگيمن کار:  ـ
 .ی گذشته رو درست کنیتونینم
 . کنممی غرورمو ترمتونمی میول:  ـ

. حرف آخرتو بگو: میگوی و مدهمی مرونیپشت به او بازدمم را ب. برمی اتاق پناه مي و به گوشه کنمی را رها مشیبازو
 ؟يخوای میچ
 ؟یزنی مجریهنوز اسکاب ل:  ـ
 .کنمی و پرسشگر نگاهش مگردمی بود برمستادهی ای کمي تعجب به سمتش که مقابلم با فاصله با

 !دلم واسه بوش تنگ شده بود: دیگوی و مکشدی میقی عمنفس
 پس شهی مثل قبل نمیچیه... شهی درست نميزی حرفها چنینسترن با ا: کنمی مادی مان را زنی کم بي فاصله

 .ی که فراموشش کننهی کار انیبهتر
  بگم؟؟يزی چکی:کشدی ام منهی سي قفسه ي روی خاصي و دستش را با لوندشودی مکمی نزدبازهم

 . زودیول. بگو: زنمی را پس مدستش
 .دلم برات تنگ شده: کندی تنم حرکت ميبازهم دستش نوزاشوار رو. شودی مکی نزدبازهم

.  نشدهیچی همی فکر کنباری. باریفقط . کنمیخواهش م: کندی را دورم حلقه مشی پسش بزنم که دست هاخواهمیم
 . هنوزم فقط منم و تو. میهنوزم باهم

 .زن من اونجاست..  نشستهرونی شوهرت اون ب؟؟یکنی مکاری چي داریفهمی مچیه: میگوی میعصب
 !! نسترنایبه خودت ب: دهمی و تکانش مرمیگی را مشی هاشانه

 !!دلم واست تنگ شده رضا.. من.. باری!!لطفا.. باری: کندی را به دور گردنم حلقه مشی توجه دست های باو
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 !! رفته بود که او رگ خواب من راخوب بلداستادمی.کندی را شکار ممی و لب هاکشدی گردنم مي رودست
 !! خودم نبوددست

انگار که بازهم همان سالها ... فقط من بودم و او... همه رافراموش کردم.. سوزانم را... شوهر او و زنم را.  رفتادمی
 را فراموش کرده بودم و زیمن همه کس و همه چ. من و نسترن. در گوشه و کناری پنهانيهمن بوسه ها... بود

 !!!دمشیبوسیم
 !!!!رضـــــــــــــــــــــا:  ـ

 . سوزان استستادهیدر ا که مقابل ی تا مطمئن شوم کسزنمیپلک م.میشوی سرعت برق از هم جدامبه
 مات و نطــــــــــــــــــــوری بود و استادهی که در قاب در ایکاش کس... کاش توهم بود..  خواب بودکاش

 !!!!!سوزان نبود.. کردیمبهوت نگاهم م
 . نسترن هم خشکش زده بودیحت...  قفل شده بود انگارزبانم

 ..من.. من... سوزان: کنمی و لب باز مزنمی است نسترن را پس می هر جان کندنبه
 ...صدات.صـ..صــ..شام... مدم.م.اوم.او: دیگویدمیلرزی که میی صدابا

 .ردیگی زبانش لکنت مشدی می که عصبی مثل وقتبازهم
 .... باور کن من. سوزان من:  دارمی به سمتش برمیقدم

 .حاضره.حا.. شام:  ـ
 دوزمی و نگاه ماتم را به نسترن مدهمی مواری ام را به دهیتک .شودی درنگ از اتاق خارج مي بدون لحظه او

رضا تورو . اگه بابام بفهمه. اگه به کامران بگه.. میبدبخت شد!! بدبخت شدم رضا. گهیاالن م...  خدايواااا: نسترن
 ...نذار..  بکني کارکیخدا 

 که ياگه نگران شوهرت بود.. خفه شو نسترن:  میگوی مي نسبتا بلندي و با صدازنمی اش منهی به تخت ساری اختیب
 !!!يکردی غلطو نمنیا
 .... کهومدی بدت نادیتوم ز.. سر من داد نزن:  ـ

 .ی لعنتيتو شروعش کرد: دمیبا نفرت توپ.  آمدرونی از بيزی شکستن چيصدا
 !!نجاستیباباتم ا..  بگهيزی چینذار به کس.. برو.. رهی توم گيپا!!!! شنونیم.. بسه:  ـ

 !!!گلدان شکسته بود...  و سوزانمایفاطمه و ن...  حرفش باشم از اتاق خارج شدمي منتظر ادامه نکهی ابدون
 .می بوددهی که باهم خریاهی گلدان سهمان
 . شوهرتم که اومدای بزمن؟؟یحواست کجاست آخه عز: فاطمه
 شده؟؟یچ:  نمینشی مقابلش منگران

 . کهذارهینم.  زخم شده باشهدی شانمی بذار ببگمیم.  گلدونهنی پاش خورد به ایچیه:  ـ
 !!!!نزن....دست نـ..د: دیگوی که مرمی شلوارش را بگي پاچه کنمی دراز مدست

 !!خـــــوبم.خـــ... من: شودی و بلند مردیگیوارمی را به ددستش
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 !!نمی بباری آب بانوی لکی بدو برو ماین.  نشده کهيزیچ. دهیرنگتم که پر. يدی ترسیلی خیفداتشم آبج: فاطمه
 و از کشمی ممی به موهایکالفه دست.دوزدی اش را به من منهی و او نگاه پر از کدهدی آب را به خوردش موانی لفاطمه

 !!!یلعنت.. یلعنت... شومیجا بلند م
 که دیگویفاطمه زور م. نداردلی مدیگوی ميخوری چرا نمپرسدی و در جواب بابا که مکندی مي بازشی شامبا غذازیسرم

 .شودی میی دستشوی و بالفاصله راهبردی قاشق به دهان مکی.  نصف بشقاب را تمام کنددیبا
 ؟؟يچند وقته که حالت تهوع دار...  دختري حامله ادیشا: دیگوی با خنده معمه

 !!شمی مينطوریمن بخاطر معدم ا... فکر نکنم عمه جون: زندی می  پوزخند تلخسوزان
 .میری تست بگکی که کندی مدی عمه تاکو

 !!!لعنت به من...  نشده بود و حاالنطوری وقت بود ایلی که معده اش خدانستمی من مفقط
 . باشددهی دی اسفناکتی وضعنی که من را در چنشدیهنـــــــــوز باورم نم... شرم داشتم... کردی نگاهم هم نمیحت
خواستم با او حرف بزنم .  کمک کنمزیدن مخواستم در جمع کر...  شدي سپري چطوردمی شب را اصال نفهمي هیبق

 !!نخواست. اما نشد
 .دمیفهمی معده اش ميو دست حلقه شده رو.  اشدهی را از رنگ پرنی اصال خوب نبود و من اسوزان
 .دادی نمی جواب کامران  راهم به درستیحت.  انداخته بودری هم سکوت کرده بود و سر به زنسترن
 !!!کشیستری هي از خنده هاسوختمی من مدویخندی می به آراملی دلیب. دیخندی میگاه. غرق فکر بودسوزان
 . شب بود که عزم رفتن کردندمی دوزاده و نساعت
 .امدی بدرقه هم ني برای حتسوزان

هرلحظه انتظار  داشتم چمدانش را جمع کند اما برخالف تصورم در آشپزخانه . ردمیگی به خانه برمعی رفتنشان سربا
 . بودنی ظرف ها در ماشيزمشغول جاسا

 !!سوزان: کنمی مشی و صداستمی ای سرش مپشت
 هوم؟:  ـ
 !ستی نیکنیسوزان اونجور که فکرم.. من... من:  ـ

 .شنومی پوزخندش را ميصدا
 !نگام کن... نطرفیسوزان برگرد ا:  ـ

 .کندی نمیحرکت
 !!!با تواما:  ـ

 !!!!!!بســــــــــــه: زندی و داد مکوبدی منکی سي بشقاب را روناگهان
 !!ازت متنفــــــــــــرم: نالدی پر از بغض میی و با صداگرددی سمتم برمبه

 .شنومی شدن اتاق خواب را مدهی به هم کوبيصدا. شودی و از کنارم رد مزندی مي اتنه
 کردم؟؟؟ی مهی توجدی داشتم؟چطور بایحی واقعا چه توجگفتم؟یچه م. مانمی اما مردد مشومی اتاق خواب میراه
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 .نمیبی باز کردن در را در خود نمي و من بازهم رودی آی شکستن ازاتاق  ميصدا
 ..سوزان بخدا من.. آروم باش : میگوی مبلند
 !! نگویچیه... خفه شو!!!!! خفــــــــــــــــــه شو رضا: زندی مداد
قاب ...  به سمتش بردارمیجرئت نداشتم قدم.. ستمی ای ممیسرجا.  نشسته بودنی زميرو.. کنمی در را باز می آرامبه

 !! دراوريبا قاب عکس رو... ادکلن ها را شکانده بود
 !! عکس را نظر زدنیفکرکنم نسترن ا... هه

از اولش مشکوك ...  هستيزی چکی دونستمیاز اولشم م... شهی نم؟؟باورمیچطور تونست..چـ: کندی را بلند مسرش
باورم .. من!! ستی ساده نامی پکی نی که ادمیمن همون موقع فهم..  مونينامزدهمون شب اول . امیاون پ!! بود
 ...شهینم

چند وقته؟؟ چقدر پشت سرم بهم .. راستشو بگو. ییخدا: زندی و با خنده دست به کمر مستدی ایمقابلم م. شودی مبلند
 !!!  رضــــــــــــــــا؟؟؟ي چند وقته که منو خر فرض کردن؟؟یدیخند

 ...باور کن.. نه:  ـ
 !!!به من دروغ نگــــــــــــــــــــــو:  ـ
 .داد نزن بگم!!!!  لحظه آروم باشکیاه :  ـ

 دونمیاالن نم... قبل از تویحت..  روی دو سالمیما قبال دوست بود.. ما: کنمیلب باز م. دیگوی نميزیچ. کندی منگاهم
 .... لحظهکی...  لحظهکیفقط .. شدیچ
 !!!رضا:  ـ

 جانم؟؟: میگویم. کرده بودمی بود که تاحاال صدای حالتنی ترمظلومانه
 ؟يدوسش دار...دو.د:  ـ

 بهش ی حسچیمن ه.. نبخدا: میگوی و مگذارمی شانه اش مي رویدستم  را به آرام.  شومی مکشینزد...  شده بودنرم
 !!شدی چدمیاصال نفهم.. دمیبخدا نفهم. سوزان اون اتفاق.. ندارم

چندبار : کندی و لب باز مدوزدی منینگاه پر اشکش را به زم. ندینشی تخت مي و گوشه شودیدور م. ردیگی مفاصله
 ...دی چرا االن با؟ی چرا نگفتانه؟ی بوده نتونی بيزی چدمی چندبار پرسدم؟یازت پرس

ا  و سرش رخزدی پتو مری شوم که زکشی نزدخواهمیم.  هق هقش بلند نشودي تا صداردیگی به دهان مدست
 .کشدیم

 اش بلند هی گريپتو را محکم به دندان گرفته بود تا صدا.کشمی و کنارش دراز مکنمی را خاموش مچراغ
 .رونیمجبورم نکن برم ب.. ولم کن: خواستم بغلش کنم که گفت.  شدمکشینزد.نشود
 . چکار کنمدی باقای دقدانستمیحالش خوب نبود و من نم. کشمی  معقب

 سوزان؟؟:  ـ
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 که دونمی م؟ي جوابمو بدشهیم!! سوزانخوامیمن معذرت م. من.. ي جواب نديحق دار: میگوی و مدهدی نمجواب
 .يداریب

 شد و به خواب نی سنگمی پلک هاي و چطوری کِدانمینم.. جواب نداد و من..  از من هم لجبازترشده بودنباری او ااما
 .رفتم
 .کنمی چشمم را باز مي و الشنومی می تق و توقيصدا
 ! در اتاق نبودانسوز
 .رمیگی مشی و راه سالن را پپرمیازجا م..  امدی از سالن مصدا

 ؟؟ییکجا! سوزان؟:  ـ
 در آشپزخانه بود.کنمی بود چراغ ر روشن مکی هنوز تارهوا

 !! هم مقابلش بودشی گذاشته بود وداروهازی مي را روسرش
 کشمی میفی داخلش نفس عمي قرص هادنیبا د. دارمی و قاب دارو را برملرزمی کند به خود می خودکشنکهی فکر ااز

 ؟ی نشستیکی تو تارنمچراینشیو مقابلش م
 !!با شما بودما: میگوینرم تر م. دهدی جواب نمبازهم

 .فرستمی سرخ و پف کرده اش به خود لعنت مي چشم هادنی و من با دکندی بلند مسر
 !!لطفا.  بهم نداشته باشيکار:  ـ
... ی ولي حق داری بکنيهرکار.  بودرمنی تقصدونمیم. ي حق دارنیبب:  شومی بلند شود که مانعش مخواهدیم

 !!نمتی ببينجوریمن تحملشو ندارم ا... من.. سوزان من
 باشه؟؟.  نکن رضاي بازلمیانقدر ف.. بسه:  ـ

 کنه؟یمعدت درد م: پرسمی و دوباره مداردی برمیقدم
 !ریخ:  ـ
 ؟يپس چرا دارو خورد:  ـ
 !دلم خواست:  ـ
 .شودی اتاق خواب می راهو

 ! صبح بودمیشش و ن... دوزمی را به ساعت منگاهم
 . بعد حاضر و آماده از اتاق خارج شدي اقهیدق
 !سوزان:  ـ

 هوم؟:  گفتدیپوشی را مشی که کفش هاهمانطور
 .مواظب باش:  ـ

 .. که حس کردم نرم شده امايطور.. فقط چند لحظه نگاهم کرد.  لحظهچند
 . و رفتدیچون در راکوب!!  کردماشتباه
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  حواست کجاست دختر؟؟؟؟؟یقاسم:  ـ
 .دیببخش:  ـ
 . دنبالتانی برو به دفتر بگو بيخوایم.. دهیرنگ و روتم پر:  ـ
 .نه خوبم:  ـ
 .پس لطفا حواست به من باشه دخترم:  ـ
 .چشم:  ـ

 چته؟؟: میمر
 !!ادی فقط خوابم میچیه: میگوی و مزنمی ميشخندین
  تو؟يباز دعوا کرد.. ی بمالرهی شیتونیسر منو نم:  ـ
 .آره:  ـ

 . نکندچمی سوال پنی از اشتری تا بگذارمی مزی مي روسر
  داده؟؟ری به پوششت گ؟؟یباز سرچ:  ـ
 .نوچ:  ـ
 به مدرسه اومدنت؟:  ـ
 . نوچـ
 ؟یپس چ:  ـ
 !!لطفا.. ي مرالیخیب:  ـ

 .باشه: دیگوی و مکندی نگاهم مي لحظه اچند
 .شوندی مداری مقالبم پدشبی تلخ ديبازهم صحنه ها. بندمی و چشم مگذارمی مزی مي  سر رودوباره

 چرا خواستی خوب اگر او را مکند؟؟یچطور توانست؟؟ چطور من را انقدر خر فرض م... آن اتفاق نحس..  لحظهآن
 ه بود؟سراغ من آمد؟؟ چرا بامن؟؟ گناه من چ

 
 ... یعنی!!  مهم تر از منیعنی... می قبل از تو دوست بودگفت
 !!!یلعنت

 من هیاو که اصال شب..  پرپشت و حالت دارشيابروها... اهشی سيچشم ها... کنمی نسترن را تصور مي چهره
 !!ستین
 پس چرا من را انتخاب کرد؟؟. ستمی او نهی که من اصال شبمی بگونطوری ادی نه باای
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 چه شود؟ دی باکنمی و فکر مزنمی به لقب شوهر ميپوزخند.  دیدر اتاق خواب ما شوهرم او را بوس...  ماي خانه در
 توانستمیکاش من هم م...  مثل او باشم توانستمی چکار کنم؟ کاش من هم مدی جا بزنم؟ من بادی ادامه دهم؟ بادیبا
 . کنمانتیخ

 دارد؟ بودن ي ادهی چه فاينطوری بترسم اما بودنش ایی و جدا وجود نحسش هستم که از طالقي وابسته انقدر
 رسد؟ی انقدر تلخ و گزنده به نظر مزیچرا همه چ...  بودنیری شیلی خشبی دنی تا همنشیدروغ
 !! و رو شدری من زی روز زندگکی در عرض  فقط

  اما حاال چه؟؟دمیچی شام را مي سرکالس بودم و برنامه نموقعی اروزید
 !!! مسخرهیلـــــــــــــــیخ.  مسخره استیلی خیزندگ... هه

 سالگرد نی سومي جشن مختلط براکی. ی پارتکی. زندی حرف مدهی فردا شب چي که براي از برنامه اجانی باهنایم
 .ی اش باعلیدوست
  بود؟؟ی ما کی سالگرد دوستکنمیفکرم

و اواخر آذر ازدواج ... می دوست شدرماهیده ت.. یچی ساندواهپوشیمرد س.. دمشی بار دنی اولي و دوم خرداد براستیب
 !!!به خانه اش آمدم.. مهرماه عروس شدم.. میکرد

 !!می بارباهم بودنی اوليروز تولدش هم برا.. وری و پنجم شهرستی بو
 خواهم؟؟ی نمای خواهمیم.  جدا شومخواهمیم.. و من... کندی مانتی از ازدواجمان نگذشته خکسالی حاالهم

 واهم؟؟خی مواقعا
 !!! گفتميدی ددی بابا را ندارم که بگويمن تحمل سرکوفت ها.   جدا شدن سخت است... نه
 ي برااورمی که او بانسترن رابطه دارد و من چه احمقانه بهانه مکنمی و من فکرمدیگوی تعداد مهمانهاش مناازیم

 !کنارش ماندن
   بشود ؟ی چکه
 خورد؟؟ی من را نمي غصه کباری چرا اون ستم؟؟ی من مثل اونچرا

  بخندد؟؟تمی را مو به مو انجام بدهم و او با نسترن به من و خرشی من حرفهادیچرابا
 بچه ها قبول ادی زيسلما هم بخاطر اصرار ها.  که بروندشوندی داوطلب متایاسما و ب. سدینوی نام مهمان ها را منایم
 .کندیم

. خوب حق دارند.. انهی یی آی که مدندی نپرسیاز من حت. دارد اجازه ندیگوی هم ممی و مرکشدی خود را کنار مزهرا
 !! نبودمزهای چنی اي هی پاچگاهیمن ه

 !! شوهر داشتم مثالمن
 کند؟؟ی مانتی که خی کس؟؟؟ي چه شوهراما
 بوسد؟ی که دختر عمه اش ،عشق اولش را در اتاق خواب مان میکس

  چرا من مثل او نباشم؟؟داردی مان را نگه نمنی و حرمت بستی نی زندگبندیپا.  استنطوری که او احاال
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  نموند؟؟ی کسگهید: نایم
 !!!امیمنم م: میگوی مي بلندي و باصداشومیبلندم
 ا؟یشاخ در آوردم آ! ه؟؟یچ: کنمی و اخم مگردندی باتعجب به سمتم برمهمه

 ؟؟یگی مي داری چ؟؟يتو عقلتو از دست داد: میمر
 ؟يایبارضا م: نایم
 .امیتنها م.. فکرنکنم:  ـ

 !!کنهی نمی غلطنی بچگونه همچي دعواکی توچته؟ آدم که سر ؟؟یکنی مکاری چيدار!!! سوزان: میمر
 !!! ندارهی ربطچکسمی به هکنمی که بخوام ميهرکار.  منهی زندگنیا:  ـ

 !!! کردمی خالمی پر بود و بر سر مرای دلم از دنبازهم
 !! مثل او را ندارمیت خوب داشتن دوساقتی به من که للعنت
 !!!شودیاما نم!  نحس اتاق نگاه نکنمي تا به گوشه کنمی را ممی و تمام سعکنمی را ممانتو
. کشمی مواری ديدستم را آرام رو... ي بمب هسته اکیمثل دست زدن به ... نهیآرام و با طمان.. شومی مکینزد
 .کنمی هوا حلقه مي و دستم را روستمی ای نسترن ميجا..  حالتنیدرست در ا..  بودندستادهی انجایهم

 !!شودی می بداند بدون او آمدم خانه حتما عصبانرضا
 شی پاری که علف زستدیبگذار انقــــــــدر مقابل در مدرسه با... الیخیب!!  ساعت زودتر از وقت مدرسهکی هم آن

 !سبز شود
 

 !! عذاب بکشدی او هم کمکشمی که من می تمام عذابي به اندازه بگذار
 !مقابل مدرسه منتظر بماند..  گرمانی در اکه

 .می را روشن کنفمانیتکل.. زنمی حرفم را به او مامروز
از ... دنیاز بوس.. از نگاه کردن به زن ها..  ها و کلک زدن هاي دوروز بازنی کارها؟؟؟ از انی از اشودی او خسته نمکه
 !!!! تنوع طلبشي زهیغر
 اد؟؟ی خوشت م؟یکنی حال م؟؟ی باچند نفر باشنکهی ا؟؟یخواهی که چه ممی بگودیبا

 ؟؟ي کردی زندگنی اری چرا منو اسه؟؟ی گناه من چپس
 ! را بستم تا خوووب تصور کنممیچشم ها...  مخصوص اتاق رفتميبسمت همان گوشه ...  برداشتمفی را از کمدادم
 . صورتش بودي رضا رودست

 . نسترنی صورت استخوانيور..  مردانهیدست... کشمیم
 . تا طرحم تمام شددی چقدر کشدانمینم.  لباسشيچروك ها. رضا رايحالت موها.  بسته شان راي هاچشم

 . با رنگ روغن مشغول رنگ کردنش شدمکه
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 به کارم ادامه ی توجهچیبارها زنگ زد و من بدون ه. لمی زنگ موباي زنگ تلفن خانه بلند شد و بعد صدايصدا
 . دادم

 . کار کنمقی دقدی باگری را دنجایا.  بودمشانی رنگ کردن پوست صورت هامشغول
 ؟؟يسوزان خونه ا:  رضايو پشت سرش صدا.. دی آی باز شدن در خانه ميصدا

 .... پس چرا نگفیینجایا: شودی اتاق خواب باز مدر
 . گرد شده اش را تصور کنمي چشم هاتوانستمی مدهیند
 ؟گهی دهیچ.. نیا.. نیا:  ـ
 ی شکلنی مونده اادمی که من یی قشنگ شده؟ تا جااد؟؟؟ی خوشت منیبب: میگوی و مکشمی مقابل طرح کنارماز

 . هاشور با رنگ روغن شدهيجوری.. البته رنگش رو باعجله زدم... بود
 !! سبکنی اثرم با انی اولنمیا!!  که من اختراع کردمی سبکنمیا... یهاشور رنگ روغن: میگوی و مزنمی مي اقهقهه

 ..ختی رمیاشکها... بغضم سرباز کرد.. می خنده هاانی و مدمیخند
 يلعنت به روز!!! می به زندگي گند زدیعوض... ادیازت بدم م.. ازت متنفرم:  و داد زدمدمی با مشت کوبی نقاشيرو

 .ی گذاشتمی زندگيکه پا تو
ازت بدم .. دستتو بکش!!! دست به من نزن: زنمی که داد مردی دستم را بگخواهدیرضا م... کنمی را پاره ميواری دکاغذ

 .ادیم
 . اورمی او فرود مي رونباری را امی هامشت

 !!نامرد... پست فطرت...  هوسبازیعوض:  ـ
  شده بودفی بود و حاال لباس روشن او هم کثی رنگدستم
 .رونیبرو ب: میگوی و مزنمی طرح خراب شده ام چمپاته مکنار
 .شودی از اتاق خارج می حرفچی و بعد بدون هکندی نگاهم مي لحظه اچند

*** 
 کشمی مرونی بکی را از پالستدمی که تازه خریغی قرمز جلباس

باور کن رضا .. ي شدوونهیتو د.. يتو عقلتو از دست داد: ستدی ای و مقابلم مشودی تخت بلند مي از گوشه میمر
 .شهی میبفهمه روان

 .ادیفکر کنم بهم ب: میگوی و مرمیگی لباس رل مقابل خودم مشی توجه به حرفایب
  اصال گوشت با منه؟؟ستم؟ی مگه با تو نیه:  ـ
 .ی بشالیخی پس بهتره بشهی نظرم عوض نمی واسم روضه بخونینی هرچقدر بشیدونیخودت که م:  ـ
..  مشروبگاری سکنند؟ی مکارهای چیدونی هستن؟ می تو اون مهمونیی چجور آدم هایدونی مچیتو ه:  ـ

 .س*ك*س
 .شوهر منم از همون قماش آدم هاست.. دونمیم: بندمی سرم مي را باالمیموها
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 کرده که به کاری مگه رضا چشدهیبگو چ. یگفتی بهم مزویهمه چ..  سوزاني نبودينجوریآخه چرا؟ تو که ا:  ـ
  ؟ي بری به اون مهمونيخوای مشیتالف
 .گفتن نداره. الیخیب: مالمی پودر رو به صورتم مکرم

 و زنمی آخر ممی که به سيجور.. شهی حرفم می باور کن منم با حامد گاه؟یدونی منو محرم نمگهی د؟ی چیعنی:  ـ
 . خالص کنمای دننی خودمو از اخوامیم
 ياالن دوره .  پاس کردمشی وقت پیلی تورو من ختی وضعنیا. تو وضعت بهتره.. خوبه که: میگوی و مخندمیم

 !دنی درد کشدی مدل جدکی! سومه
 . متنفر استظیرضا از غل.زنمی و پررنگ مظیغل. کشدی پوف ممی و مرکنمی چشم را شروع مشیآرا
 !!انتهیسوزان به اونجا رفتنت بدتر از خ:  ـ

 .کندی و زخم سر بسته ام سر باز مکندی حرفش دردم را تازه منیباهم
 واسم ی چرا نشستانت؟ی از خیفهمیتو چه م!! ستی نیچی ه کارمنی اانتیدر مقابل خ.. نه : گردمی سمتش برمبه

 من تو اوج یول..  دلت با شوهرت دعوات شدهری زده زی تو خوش؟يداری چرا دست از سرم برنم؟یخونیروضه م
نه راه پس .  راه رو خودم اومدمنی انکهی کجاست؟ امی بدبختیدونی میول. ستادمی وامیتو بن بست زندگ.. میبدبخت

 . پاشو برو خونه اتینی باالسرمن بشنکهی اياالنم به جا.  خانممی مریتو مونده تا به من برس. شیدارم نه راه پ
 ...گزنده.. تلخ..  بدحرف زدمیلیخ
 .ي رو خوردانمی من و اطرافيببخش که باز چوب خطاها.  ببخشیول.. می ها مال رضا بود نه تو مردادی داد و بنیا

 .شودی و بدون حرف از خانه خارج مداردی را برمفشی کرده کبغض
 و زنمی زنگ میبه تاکس.  اش تا ران پاستي که بلندکنمی قرمزم را به تن مغی و لباس جکنمی را تمام مشمیآرا

 .مانمیمنتظرم
 . کوچه را گرفته بودي بلند آهنگ همه يصدا

 بزرگ اطی و پا به حشودی بازمیکی تيدر با صدا.. مانمی و منتظر مزنمیزنگ در را م.  بودییالی بزرگ وي خانه کی
از : دیگوی می و با چشمکزندی به گونه ام ميبوسه ا. دی آی به استقبالم منای مشودویدر سالن باز م. گذارمیخانه م

 !چشم آقا رضا دور
 . و دوستمیهمکالس.  سوزانهشونمی ایعل. هیعل: کندی می بود را معرفستادهی که پشت سرش ايپسر

 خوشبختم: کندی دستش را به سمتم دراز میعل
 . که باطل بوديعقد.  خواندمتی با رضا دست بدهم عقد محرمنکهی ايمن برا. مانمی ممردد

 . مثل قبل باشمدی نباگرید..  االنی ولدمیلرزی مگرفتمی دستش را میمن وقت 
 .نطوریمنم هم: زنمی مشی به روي و لبخندرمیگی را مدستش

 .ی لباساتو عوض کنیتونی اتاق هست گلم اونجا مکیته راهرو : نایم
 .باشه ممنون:  ـ
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 و ندیشنی به تنم ميلرز.  کوتاه استيادی لباس زنی است و امی حق با مردیشا. کنمی مي قدنهی به خودم در آینگاه
 !ستی تو ني که جانجای سوزان؟ ایکنی مکاری چنجایا: کندی درونم نجوا ميزیچ
 ! ی عوض بشدیبا: دی آی پر چرك دلم به حرف مي دوباره غده و
  نداشته باشددی دادی که زنمینشی دنج ميگوشه ا.کندی نگاه ها موذبم مینیسنگ. شومی اتاق خارج ماز
ته ام را  رفي روزهايدلم هوا. خندندیخوشبحالشان که از ته دل م. دهندی و ادا مرقصندی وسط سالن می و علنایم
 ری زيمن نگاه ها. ستی نچکسی هریتقص.  کردمیکاش ازدواج نم. رمیگی مقابلم می و نگاه از نماد خوشبختکندیم
 يشخندین. زدمی میجی اما بازهم خودم را به گمدیشنی نسترن را ميمن متلک ها. دمیدی اش به نسترن را میرکیز

به ! دند؟یچقدر به من خند. کنمکی رضا حسادت نسترن را تحردنی با بوسخواستمی که مزنمی مي بدرزدهیبه س
 !حماقتم. تمیخر
. کندی مزمی باز شده حلق آویی جانی من به چنيرضا به درك بابا بفهمد پا.زندی چشمک ممی به روزی مي رويبطر

 !ستمی نشی بي حاال هم مرده انیمن هم. دارمی را برمي وبطررومی مزیبه سمت م
 .کنمی را تا سر پر مي اشهی کوچک شجام
 .کشمی نفس سر مکیجام ر ..  وجب چه صد وجبکیچه .  که از سرم گذشتآب
 و از ترس ولو شدن شودی مبمی نصي بدي جهی بود؟ سرگي زهرمارگرچهی دنیا. فتمی و به سرفه مسوزدی ممیگلو
 .برمی به مبل پناه منی زميرو

 خوش ي و به مردکنمیدنبال م. دست ها مردانه بود. ردیگیم را به دهانم یوانی و لکندی نشستن کمکم مي برایدست
 د؟یخوب: کندیپرسشگر نگاهم م. رسمی می استخوانیچهره به صورت

 دور ي برایی دونفره جاي اما کاناپه رمی فاصله بگکنمی می و سعرمیگی را از صورتش مدیدی تارم که دو دوتا منگاه
 .شدن نداشت

 بار اولت بود؟: چدیپی خندانش در گوشم ميصدا
 دیواسه بار اول که نبا. یشی بگذره خوب مکمی: خنددی و مرد بور مقابلم مکنمی منیی باال پادیی تاي را براسرم

 .شهیمزش هم بهتر م. آروم آروم بخور. یسربکش
 ایحاال ب: زدیری من مي و برانوشدی ميخودش جرئه ا. مانندی ثابت ممی و کم کم چشم هاکنمی صبر مي اقهی دقچند

 .آروم آروم بخور
 .ردیگی رو بطرفم می جامو
 خورمی میکی از اون قلپ کوچتی تبعبه
 ه؟یاسم تو چ. من احسانم:  ـ

 .سوزان:  دهمی و جوابش را منوشمی مگری دي اجرئه
 . داشتميسردرد بد.شدمی ممانی از آمدنم پششتری بگذشتی که مي بودم و هر لحظه اموذب
 . شدهداریتازه از خواب ب رو داشتم که ی آدمحس
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 ؟؟یرقصیم:  ـ
 .ستیحالم خوب ن. نه:  ـ
 چرا؟:  ـ
 .درد گرفته. سرم:  ـ
 . االنشهی چشماتو ببند خوب مکمی. ي شدينجوری ايچون بار اولته مشروب خورد. هیعاد:  ـ

 ! انقدر بلند نبودی آهنگ لعنتنی ايکاش صدا.  نبودمنجای اکاش
 خواستیدلم خواب م. تختم دراز کشده بودمي در خانه روکاش

 . به سر و صورتت بزنی آبکیبرو : ـ
 . که من داشتم محال بودیشیبا آرا. خندمیم
 .یشی چشماتو ببند خوب مي اقهیتو چند دق.  کهيدیبه حرفم گوش نم:  ـ

 .  جهنم فرار کنمنی تا زودتر خوب شوم و از ابندمی ناچار چشم مبه
  ازت بپرسم؟ی سوالکی تونمیم:  ـ

 در چه مورد؟: میگوی مدادمی  ام رو فشار مقهی که شقهمونطور
 .راجب خودت:  ـ
 .بپرس:  ـ
 !؟ی هستی علیتو دوستدختر قبل:  ـ
 ؟ي فکرو کردنیچرا ا! نه!!! من؟؟: میگوی گرد شده مي چشم هابا
 .يکردی طلبکارها نگاشون منی  عیآخه ناراحت نشو  ول:  ـ
 !نه بابا: خندمیم
 .کردی نسترن هم من و رضا را مثل طلبکارها نگاه مکنمی با خودم فکر مو
 !!تو نگاهت حسادت بود.  شدهتی حسودنایحس کردم به م:  ـ

 .خنددیوم
 .ی نبخاطر علی شد اره ولمیحسود. نهیخوبه دقتت قابل تحس: کنمی باز ملب

 ؟یپس بخاطر چ:  ـ
 . شدمی حسوددنشیبه خند.. بخاطر خنده هاش:  ـ
 ؟ي بخندیستیچرا؟ مگه تو بلد ن:  ـ
 . نهگهید:  ـ

 ؟يری سردرد بگيخوایباز م.: نوشمی مي و جرئه ادارمی تمامم را برممهی نجام
 . خوبمگهید.. نه:  زنمی احسان مي به رويلبخند

 . آمدی به مزاقم خوش ميدینوشی جرئه جرئه منطوری که ای مشروب وقتیتلخ
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 ؟؟یرقصیم:  ـ
 . راحتمنجایهم. ادیخوشم نم. نه:  نکنم انیامل جلوه ندهم و ترسم را ب خودم را کنمی میسع
 .باشه:  ـ

 زنمی پاسخ لبخند می بي تماس هادنی و با دکشمی مرونی بفی را از کیگوش
 ؟یتو متاهل:  ـ

 آره: دهمی و جوابش را مندازمی باال ميشانه ا. کندی و به حلقه ام اشاره مکنمی نگاهش مپرسشگر
 گه؟ی دیینای بنظرت؟ همسن ميزود ازدواج نکرد. ادیبهت نم!! عجب:  ـ
 .دونمیم.. آره:  ـ
 ؟يخوب چرا عجله کرد:  ـ
 !!تیخر:  ـ
 .کشمی از مشروب را سر میو قلپ بزرگ 
 ؟یینجای ادونهیشوهرت م:  ـ

  ندارهی ربطچیبه اون ه. نوچ:  دهمی را در هوا تکان مدستم
 فهمهی موقتی یمست بش. يپس بهتره نخور:  ـ
 . بودمیبعدهم بهش بگم مهمون..  که مست برم خونهخورمیاصال من م:  ـ
 ؟ي شدری از جونت سیعنی:  خنددیم
 !یلیاره خ:  ـ
.  شب گناهکار باشمکی دارد؟ من هم یبیچه ع. دوزمی رقصنده متی و نگاهم را به جمعزمیری هم مگری جام دکی

 !و برقصم... بکشم. بنوشم
 .میپاشو بر: کنمیدست به سمتش دراز م. شومی و بلند مشمنوی مي اجرئه
 م؟یبرقص:  کندی گردمچشم

 .اوهوم:  ـ
 .یفکر کنم مست:  ـ
 .می برقصای بکنه؟ی میچه فرق: خندمیم

 تا مبادا چشم تو چشم شوم و از کارم دوزمی اش منهی و من نگاهم را به سشودی سالن دستش دورم حلقه موسط
 !مانیپش

 !! قلبم بوديدرد رو.  بودمی گلوي فرق من با انها بغض تویول... خواندم.  زدمغی و جدمی همه انها رقصيهمپا
احسان . خواستی مغیفقط دلم ج.دانمی چقدر خوردم هم نمنکهیا. می برگشتمانی چقدر گذشته بود که سرجادنمینم

 . بره خونه اشدیبا.  گفت دوستت مستهنایبود که به م
 . رو ول کند و من را برساندی مهمانتواندی که نمزدی غر مناهمیم
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 . نبودزی جانی از اشتری بریتحق. پوشمی و لباس مرسانمی سالنه خودم را به اتاق مسالنه
 .رسونمتیم: چدیپی احسان در گوشم مي آشناي و صداردیگی را ممی مردانه بازوی دستاطی حوسط

 شهی و سرم را به شدهمیآدرس م.  لطف را در حقم کندنی نبود ای چون کسنمیبی مخالفت کردن را در خود نمينا
 ی رپ خوانيصدا. کنمی را روشن منشی اجازه ضبط ماشی و من بکندی مان کالفه ام منیسکوت ب.دهمی مهیتک

 . بندمی و من چشم مچدیپی منیعرفان در ماش
  رو بدتر کردوونهی من درفتنت

  جونمو کرد سردتری تن بهرلحظه
 ه؟یمشکلت با شوهرت چ:  ـ
 !انتیخ: میگوی و مفرستمی می که با آهنگ گرفتم شده لعنتی مزاحم حسنکهی ااز
 ؟ی کنی تالفیو توم خواست:  ـ
 .اوهوم:  ـ

 .سپارمی و من دوباره گوش به آهنگ عرفان مکندی مسکوت
   آرومممن
  قانوناًیول

  داغونممن
  داغونمآره

  بارون هستچشام
  وارونه استمیزندگ
  با جونمي برو نکن بازبذار

 نیاز ا. شومی و منزجر مکنمی آسانسور نگاه مي نهیچهره ام را در آ.رودی و مکندی ام می سوار آسانسور شوم همراهتا
...  داشتميدیکاش ام.  که دامانم را گرفته بودی بدبختنیاز ا...  بستهخی پشت پلکم ي اشک هانیاز ا... شیآرا

 .کنمی و بازش مچرخانمی را در قفل مدیکل. شومی مادهی و پستدی ایآسانسور م! کاش اشتباهش انقدر بزرگ نبود
 ؟ییسوزان تو... سوزان: دیای به سمتم مگذارمی پا به خانه منکهیهم

 ؟ي مردم من کجا بودیاز نگران: ستدی ایمقابلم م. کنمی و سرد نگاهش مستمی ای خود ميسرجا
 رضا شودیمگر م... گاریس... مشروب..  بو آشناستنی اون ايحتما برا.  حس کرده بودییبو. دهدی به دماغش مینیچ

  خبر باشد؟ی بزهای چنیاز ا
 . بودمیپارت: میگوی مزنمی مشی که به رويشخندی و با نندازمی باال مي اشانه

 ؟؟؟؟یچــــــــــــــــــــــــــ:  ـ
تو دروغ !! ؟؟يکجا بود:  غردی دندان ها قفل شده اش منی و از بکشدیبازهم بو م. شودی مکی نزدبازهم

 ؟؟ياری حرفات حرص منو در بنی با ايخوایم..یگیم
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  برم؟ی پارتتونمی من نمیـــــــکنی چرا فکرم؟یکنی فکر رو منیچرا  ا: کنمی سپر منهی ترس مقابلش سبدون
 که در ذهنت ي و هرکاررودی منیتمام ترس آدم از ب...  خوب استیلیمست بودن خ. خندمی و مکنمی مسکسکه
 .یدهی درنگ انجام میباشد را ب

  کارها بلد نباشم؟نی از تو کمتره که از امیمگه من چ: میگوی و مدارمی به سمتش برمیقدم
 رضا منم بلدم نیبب.دست دارم. من لب دارم. منو نگاه کن رضا.. ــــــــــنیبب: دهمی و تکانش مرمیگی اش رامقهی

 ... رو جز تو ببوگهی دیکی. رمی رو بگگهی دیکیدست 
 . پردرديازهمان خنده ها. دمیخند.  که زد حرفم نصفه ماندیلی سبا

 .ي منو عذاب بديخوایفقط م. ی کنی منو عصبيخوایتوم: را فشرد و گفتشی هاقهی شقرضا
از ... ادی هم خوشم نمانتیمن از خ...  ادعی هی که از دروغ خوشم نمیدونیخودتم م...  رعیبســــه پس ه:  خندمیم
 ..ـــــــــادی خوشم نميدی دخترعمتو تو اتاق خوابمون بوسنکهیا

 ؟ي فرض کردیتو منو چ: زنمی سلول سلول مغزم حک شده بلند ترداد مي که روی تلخي تصور لحظه با
 عی تو هیوقت..  دارهي هم حدتیخر.  آقا رضاریم؟؟ نخ و تماشات کننمی ساکت بشی بکنیهاااان؟؟که هر غلط

 بهتر از تو یلی خستم؟ی نلد کمتره؟؟ مگه من بعی از تو همیمگه من چ. شمیمنم مثل تو م.یکنی ميخوای ميهرکار
 يجلو.  خونهنی ااوردمشیباز برو خداتو شکر کن ن. می شدری به ری گهید.. باهمه باشم.  باشمهی بقعیبلدم که با  ه

 عیه... چشم تو
 می به موهایچنگ. کنمی لبم حس مي خون را گوشه يشور. شودی مانع صحبتم مندینشی صورتم مي که رویلیس
 .يمثل آدم بگو کجا بود... خفه شو: کندی مکی و سرم را به خودش نزدزندیم

 من را احساس ي روزهای صدم از تلخکیبگذار او هم . خندمی و مکنمی را حس مدنشیدرد کش. خندمی مبازهم
 .کند

 دمشیمن بوس.. دمشیبعدش بوس.. می خوردعی تو و نسترن  هیبه سالمت.. دمیباهاش رقص.. اسمش احسانه:  ـ
 ....رضـ
  تا ساکت شومکوبدی و او دوباره سرم را مخندمیم.... کوبدی مواری را به دسرم

 !!!خفه شو خفه شـــــو خفه شــــــــــــــو: ـ
قلبت .  رضاینیبی داره؟؟ مي چه دردینیبیم: میگوی و با خنده مبندمی را مندیبیرضا را دو تا م تارم که حاال نگاه

 ..سوزهی ميچجور
 .نمیبی و نگاه سرخش را مکنمیچشم باز م. کنمی ام حس میشانی پي سرش را رویداغ

 تو شناسمتیمن م.تو..  سوزانیستی نی آدمنی کنه مگه نه؟تو همچی تالفيخوایفقط م.  یگی دروغ ميتو دار:  ـ
 ...چوقتیه
 خودم هم گهی که دی ساختیتو ازم آدم.. یشناسی نمعی منو هگهیتو د..  نکنی بافاااالیانقــــــــــــــدر خ:  ـ

 .شناسمشینم
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  سوزان؟ي  بودی کي خونه ؟؟يکجا بود: نالدی و پر التماس مبنددی را مشی هاچشم
باهاش . احسانم دوسته دوستپسرش بود..  گرفته بودی پارتشونی دوستعیسالگرد هواسه .. نایم..  دوستميخونه :  ـ

 ..گفتم.  تویی چرا تنهاایگفت خانووم.. دمیرقص
 ...یلی سبازهم
 .. خونبازهم

 ..  از قهوهشتریب..  از مشروب استشتری خون بی که تلخکنمی ماعتراف
 !!ستی نی زندگيتهای تلخ تر از واقعاما
 ... بايتو حق ندار.. یتو زن من.. یتو مال من...  سوزانکشمتیبقرآن م:  ـ

پس .ی که نسترن رو ببوسی رو داشتنی حق ایول. يتوم ماله من بود: کنمی حرفش تمام شود لب باز منکهی از اقبل
 ...منم
 .خورمی منیزم... خورمی مواری و به درومیعقب م. کندی نثار شکمم ميلگد

 .شودی ممی گوش هابی است که نصشی هاادیبازهم فر. شودی بدنم ميجا ي درد است که نثار جابازهم
 !! سوزانکشمتیم.. کشمیهمتونو م.. هم تو رو هم اونو.. کشمتیم:  ـ

 تلخ تر از يدرد. کنمی ام حس منهی سي قفسه انی میی درد بزرگتر را جاستیاما مهم ن.چدیپی دلم مری زي بددرد
 !ی فلفلپسیتلخ تر از چ... مشروب و قهوه

 . داردي چه درديدی دست کشتیای دني بخاطرش از همه ي که روزی کسي لگد هاری زی تا بفهمی من باشدیبا
 شی صدادنی هنوز توان شنمیاما گوش ها. نی آهني وزنه هاینی به سنگمی و پلک هاشودی از قبل مکتری تارمیایدن

 .را دارند
 . سوزانادیداره ازت خون م. ادیداره خون م. تو چته. تو..تـ..نمیچته تو؟ سوزان؟ سوزان بازکن چشاتو بب:  ـ

 .رومی ها می و من به استقبال خاموششوندی ها گنک مصدا
 

  و چهارمستی بفصل
 

.  مقابلم واضح شوندری تا تصاوزنمیپلک م.  تار استزیهمه چ.  پلک باز کنمکندی و وادارم مزندی چشمم را مي تندنور
 دلم ری زي و درد بدشومی مزی خمین. ستی اتاقم ندمی که خوابیی جافهممی مدهمی مصی را که تشخدیسقف سف

 .چدیپیم
 ؟يخوای ميزی چشده؟یچ:  ـ

 .دهدی نگاهش کنم و او مصرانه ادا مه مکنمی رغبت نمی حتشی آشناي صدادنیباشن
 ؟يخوای ميزی سوزان؟ چیخوب:  ـ

 .تنهام بذار: کنمی و زمزمه مبندمی چشم مدوباره
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 کنم اما از سرحماقتم سکوت کردم و حاال شانی آبروی همان شب بتوانستمیمن هم م.  کرد انتی بود که خی کساو
 .  من را به باد کتک گرفته بودی شب مهمانکیبخاطر 

 ؟ي کردشی چرا ازم مخف؟يچرا بهم نگفته بود:  ـ
 .با توم جوابمو بده: شودی می عصبشی و صدادهمی سر و تهش نمی به سوال بیجواب

 !ازت متنفرم: دوزمی مشی و نگاه پر از انزجارم را به چشم هاکنمی باز مچشم
 ش؟ی بندازیخواستی م؟ي ازم پنهون کرده بودنی هميپس برا:  شودی مزی خمی سمتم نبه

 و؟یچ: پرسمی و مشومی حرفش نممتوجه
 !؟یدونستی توم نمیعنی: دیگوی و مکندی میقی دقنگاه

 و؟یچ:  ـ
 .يحامله ا:  ـ
 من؟؟.. بچه. مادر بودن.. یحاملگ 

.  که در آسانسور کردمفتمی میی دعاادی ناراحت اما بای خوشحالم دانمینم. چدیپی جمله در دلم منی از ایبی  عجحس
 ... خواستم و حاالدیمن از خدا ام

 .یدونستیپس توم نم:  ـ
 يفرزند. کنمی فرزندم را تصور مي مقابلم چهره دیسف سقف ي و به روکنمی توجه به او دست دور شکمم حلقه میب

. پدرش بود...  بود اما هر چه هم که باشددهیکه پدرش من را به باد کتک گرفته بود و دختر عمه اش را هم بوس
 .شوهرم بود

 .دوهفته اش بوده:  ـ
 ی خوشي بسوشودی منی زهرآگي جمله اش به کار برد خنجري که برایفعل.  انداختهری که سر به زکنمی منگاهش
چرا : پرسمیم.  بوده باشدی حواس پرتکی ای ی اشکال نگارشکی داشتم دیاما هنوز هم ام.  که داشتمي اهیچند ثان

 بود؟
 !مرده؟: پرسمی و من مردیگی مشی دست هانیسرش را ب. شودی مکالفه

  بمونه؟یانتظار داشت... گاریس... مشروب: دیگوی و طلبکار مکندی بلند مسر
 ؟ی که خوردمو فاکتور گرفتییلگد ها: میگوی و مخندمیم

 فرزند از دست رفته ام را تصور کنمی می و سعدوزمیدوباره نگاهم را به سقف م. شودی و از جا بلند مکشدی میپوف
  پسر؟ای چه اندازه بوده؟ دختر بود یعنی دست داشته؟ یعنی. دوهفته  بوده.  ناتوانيپاها...  کوچکيدست ها. کنم
 یحت.  چقدر نگرانت بودم؟ به خونتون رفتمشبی دیدونیم:  رسدی به گوشم مستادهی که اي از همان فاصله اشیصدا

. شدمی موونهیسوزان من داشتم د.  ها روهم گشتممارستانی سردخونه و بیباور کن حت...  هم سر زدممی مريخونه 
 .عت بگذرهسا  و چهارستی بدیگفتن با.  و گفتم زنم گم شدهسیرفتم اداره پل
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تو واقعا با اون لباس و ..  توشهی بود؟ باورم نمیاون چه لباس.. ظی غلشیبا اون آرا.. دمتی که با اون وضع دیوقت
 ؟ي بودیاون سر  و وضع پارت

  تا جوابش را بدهمدارمی برنمدی سقف سفي موبور  روي پسر بچه ي شده می ترسي نگاه از چهره یحت
 دستم گذاشته و حاال ری را زیقرآن. کنمی و به اجبار نگاهش مکنمی را زر دستم حس می کتابي بعد سردي ه اقیدق
 : دیگویم
  سوزان؟ي کجا بودشبیتو د.. دمی که دستت روشه قسمت می قرآننیبه هم:  ـ
 .شیبا همون آرا. با همون لباس.  بودمیپارت:  ـ

 ؟ي با اون بودشبی د؟یتو باهاش رابطه داشت.. امدح. با اون مرده.بـ..واقعا با: گزدی و لب مبنددی را مشی هاچشم
ذاتمون ..  نشدیول. تالشمو کردم.. خواستم که باشم.. یعنی! ستمیمن مثل تو ن: میگوی و مکنمی می تلخي خنده

 ! باشمفی مثل تو کثتونمینم..  هم بکنميهرکار.. باهم فرق داره
 آشغال بودن يخوشحال باش که تو.. بخند: میگویپر حرص م. خنددی و مدهدی مرونی حبس شده اش را ببازدم

 . تو برسمي به پاتونمینم
 .. شدموونهی دي که به من زديبا اون حرف ها..  مني بگم به تو؟خودتو بذار جایآخه من چ.. تو.. سوزان تو:  ـ
 ! تلخ باشهتونهی چقدر مانتی خيدیحداقل خوبه که فهم:  ـ
 .. شدیاتفاق.  اون شبباور کن اتفاق.. مونمیسوزان من پش:  ـ
 زن مردم رو رنیگی نمی ها اتفاقیکی چرا اون فته؟ی تو مي اتفاق ها فقط برانیپس چرا از ا. خفه شو رضا:  ـ

 يری از دختر عمت لب بگی اتفاقیلی تو خی کتک بخورم تا سر حد مرگ ولدی بای مهمونرمی من میببوسن؟چرا وقت
 ؟ی کنحی آسون خودتو توجیلیو خ

 . بشه؟اون بچه بخاطر حماقت ما مردينجوری که  اي کردي چرا کار؟یتو چرا دروغ گفت:  ـ
 ! تویبخاطر هرزگ. من نه:  ـ
 .شدی نمينجوری ایرفتی نمیاگه تو شب به اون مهمون:  ـ
 .رفتمی نمی منم به اون مهمونيکردی نمانتیاگه تو خ:  ـ

 .مارستانهی مثال بنجایا.. ه؟ صداتون کل سالن رو برداشتهچه خبرتون: دهدی و تذکر مشودی وارد اتاق ميپرستار
 .شهی تکرار نمگهی دخوامیمن عذر م:  دهدی مودبانه جواب مرضا

 . تنهام بذارهدی بگشونی به اشهیم: میگوی به پرستار مرو
 . کنندی رضا و هم پرستار متعجب نگاهم مهم

 . برهدیلطفا بگ.. کنهیبا حرف هاش اعصابمو خرد م: ـ
 .دی باشرونیبهتره ب.  کهدیدیشن: دیگوی رو به رضا مپرستار

 .کنمی سقط شده ام فکر مي دو هفته اي دوباره به بچه رودی که مرضا
 . باشدسی دختر مثل پارمکی.  که دختر بودکاش
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 هیسا..  جفت کفش کوچک دخترونهکیمثل ..  کم یی روشناکی.. نحسواری دکیبا ...  بودمیکی در عمق تارمن
 . بچه پشت کفش ها بودکیوچک  کي

 !! دخترای بچه پسر بوده فهممی نمچوقتی همن
 . بودمیمر. رومی مفونی  و بسمت آگذارمی پالت مي زنگ در  ، قلمو را رويباصدا

 .کنمی و اطراف را جمع و جور مزنمی را مدربازکن
 ؟يخوایمهمون نم: چدیپی در خانه ممی مريصدا

 . توایب:  ـ
 !ي کردنمو نداررونی قصد بگهیخدا روشکر د: دیگوی و باخنده مکشدی آغوشم مدر

 !میمن تسل: دیگوی که مکنمی نثارش مي غره اچشم
 . آماده کنمی شربتشی تا براشومی آشپزخانه میراه

 !  هااستی از اون مفهومتی نقاشنی اگمیم: ـ  
 !بایآره تقر:   ـ
  استاد؟دی موضوعشو بگشهیم:  ـ
 . خوبیفهمی ازش می چنیبب.. ي سرت هنرمندرهیخ:  ـ
.  داشته باشهتونهی می خاصی معنی هرکسي برای ذهني های نقاشدیدونی همونطور که مزیخوب هنرمند عز:  ـ
  تورو راجبش بدونمتی ذهنخوامیم
  رومی و به سمتش مگذارمی مزی مي شربت را روینیس
 رو داشت یکی بود که تاريتنها نور.. فقط کفش بچه هست.  دخترای پسر بود دونمینم.  دنیسف.. کفش ها:  ـ

 .کردیروشن م
 !بن بست من..  اتاق خوابموارید.  مربع هاستنیا..  پشتشي صحنه

 .کهی همه جا تارکنمیحس م. ستی االن که نیول..  کنمی زندگتونستمی ممردی اگه اون نمدیشا
 .یرفتی نمیکاش اون شب به اون مهمون. ي توم مقصرانی جرنی ايقبول کن که تو! سوزان:  ـ
.  ها حبسم کردهیدو هفته است منو مثل زندان..  دوستش داشته باشمتونمی کنم نممیهرکار.. میازش متنفرم مر:  ـ
 !بازم بازنده منم.  منمکشهی که عذاب میکس.  منمهی که زندانی کسیول!  رو اون کرده نه منانتیخ
 ذارهیباور کن چند روزهم بگذره دوباره آزادت م. نی که حساس شده فقط هممدتهیاونم . ی فکر رو بکننی ادینبا:  ـ

 دشییکار اون اصال درست نبوده و تا. يای باهاش کنار بدیبا. سوزان اون شوهرته.  مدرسهيای بدهیو اجازه م
 ییدرضمن توکه خدا .دیاز صفر شروع کن. دی کنش رو فراموانیاون جر. مونهیاون پش..  کهگمیفقط م.. کنمینم

 .دیشی بازم بچه دار مدیشماها جوون. ی بچه دار نشگهی دستینکرده قرار ن
 . ی چدونمی بشه و نميریشگی پدیبا.  بشهی رابطه منجر به حاملگدی سال نباکیگفتن تا :  ـ
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 بچه دار شدن بشه ي تا بدنت دوباره آماده برهیوقت م..  نبودهیکی کوچيزیبهرحال چ.  الزمهنیخوب ا:  ـ
 ؟یفهمیم
 .آره:  ـ
  کجاست؟سیپارم.  حرف ها رو ولشنیحاال ا:  ـ
 .خونشون:  ـ
 .دلم واسش تنگ شده:  ـ
 .نهیشیناخودآگاه به دل م. هینیری دختر شیلیآره خ:  ـ

 فکر یترم انیبه امتحانات م.  ساکت شده بوديادی روزها خانه زنیا. کنمی شروع به ناهار پختن ممی از رفتن مربعد
 .یی سرم امسال سال آخر است و نهاریخ.  و من در خانه حبسمکنندی که همه پاس مکنمیم
 ..   آن هم درسکوت مطلقمیخوردیفقط غذا ر باهم م. ستی مثل قبل نیچیه

 .شودی ختم مادی زي تخت  با فاصله کی ي رودنی ارتباطمان به خوابتنها
 . خود داردي جاگریمعده ام  که د.. دنددن درد گرفتم.. زدیری ممی روزها موهانیا

 . از کار افتاده شدمي هارزنیمثل پ..  تار شدهمیچشمها
 نمشی ببتوانمیچرا از دور م. ندیبی خوب نممی روزها چشمهانی چرا امی دکتر بروم و بگوتوانستمی نبودم مشی زنداناگر
 دهم؟ی نمصی صورتش را تشخي اجزاکی از نزدیول
 . رومی و به اتاق خواب مکنمی ر آماده مزیم

 . حبس موقت نوشتن  رمانم بودنیتنها کار من در ا. کنمی ممی به نوشتن خط قرمز زندگشروع
 . هوا وارد اتاق شدی چقدر گذشته بود که بدانمینم

  ناهاایب: دیگوی و مکندی مسالم
 . ندارملیم:  میگوی لپ تاب بردارم مي نگاه از صفحه نکهی ابدون

 . من بخورمزی سرمنی بشایباشه ب:  ـ
 .گفتیباز هم زور م..  بنشاندی تا حرفش را به کرسکردی لجاجت مبازهم
 .دی خودش کشي براگهی دی پر را مقابل من گذاشت و بشقابیبشقاب.  کرددنیو او شروع به کش.  نشستم زیسرم

 .  مشغول خوردن شدمی حرفچی بحث و دعوا را نداشتم پس بدون هي حوصله
 .ي نمکدون رو بدشهیم: ـ

انگار دو  نمکدان . دمیدی نمکدان را دوتا میلعنت. شودی تا برش دارم و نمکنمیدست دراز م..  سمت من بودنمکدان
 توانستمینم.  من بودکی نزديادی نمکدان زنیا.  بازهم نشدیدوباره دست بردم بردارم ول. کردندیداشتند حرکت م

 .نمشیبب
 بد شکستن  ي صدایبازهم دست دراز کردم تا زود بردارم ول. رمی هوا بگي کردم تا نمکدون پررنگ تر را روتمرکز

 .زدیسکوت خانه را به هم م
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 .کنمیاالن جمعش م: بلند شدم و گفتم.  افتاده بودنی زمي آب روپارچ
 .نمی ببنیبش.. الزم نکرده: دیگوی و مردیگی را مدستم
 ؟ي داریتو مشکل: کندی و او مشکوك نگاهم منمینشی ممیسرجا

 ؟یچه مشکل. نه:  ـ
 !!يدیدیسوزان تو نمکدون رو نم:  ـ
 .... دستم خورد ونمی گفته؟ من حواسم پرت شد فقط واسه همیک:  ـ

 ! چنده؟نیا: کندی چهار انگشتش را بلند مکندی دستش را بلند مزود
 !اون چهاره!! ستمیمن کور ن:  ـ
  چنده؟نیحاال بگو ا:  کندی مکتری و دستش را نزدشودیوم که دوباره مانعم م بلند شخواهمیم
 ...انقدر.  ندارمی مشکلچیمن ه:  ـ
 .سوزان اول جواب منو بده بعدش:  ـ

 تار و متحرکش را ي تا انگشت هاکنمی مزیچشم ر. کنمی صورتم بود را نگاه می چند سانتکی که نزدیدست
 .نمی ببتوانمی را نمکی که من نزددیاو فهم.  بوددهی فای دهم اما بصیتشخ

 .شش. پنج. چهار. دو سه.  کی: شمرمی و مزنمی پلک مچندبار
: دیگوی و مشودیاز جا بلند م.. دوکی. دوباره نگاه کردم. از پنج تا انگشت ندارد کهشتری دست بکی.  بودي بدیسوت

 .پاشو حاضر شو
 کجا؟:  ـ
 . دکترمیریم:  ـ
 ... من خوبم فقطستیالزم ن:  ـ
اگه . دمیفهمیاگه نم! ستی ني بچه بازنکهی ا؟؟ي ازم پنهونش کردویزی چنیچطور همچ. انقدر لج نکن سوزان:  ـ
 ..شدی مریاگه د.. شدی مدتری شدموندیم
 ! شدیواسه تو که بد نم:  ـ

 . حاضر شمرمیم:  که از کنارش رد شدم و گفتمدی بگويزی چخواست
. 
. 
 ن؟ی شدينجوری ایاز ک.. بهی عجیلی خنیخوب ا:  ـ

 دهی از من رضا جواب مقبل
 .شهی ميدوهفته ا:  ـ
 ی خاصزی چشمش به چای.  کردهدای پی عصب هاش مشکلای. بهی عجیلی شدن خينجوری اییهویخوب :  ـ

 . بخورهیی نکردن؟ که مثال سرشون به جايزی چی تصادفشونیاون روز ا.  نشون دادهتیحساس
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 . خورده بودواریسرم به د.. بله درسته: میگوی و من با پوزخند ممیکنی را نگاه مگریکدی
 .می رو چک بکنتی تا وضعدی اسکن بشیتی سدیبا.. نطوریپس که ا:  ـ

 ه؟ی جدیلی خیعنیدکتر : دیگوی با ترس مرضا
 یممکنه با قطره و دارو خوب بشه ول.  داره که به سرش وارد شدهي به ضربه ایبستگ..  که هستيخوب جد:  ـ

 . هم الزم بشهی بوده باشه ممکنه عمل جراحدیاگه ضربه شد
 . شدی فردا آماده مشی آزماجواب

واقعا ما .  فکر نکرده بودممی همه اتفاق اصال به چشم هانی انیب. یکیتار. ترس از کور شدن.  داشتمي بداسترس
 .می ناشکریلیها خ

 .ردی را نگمیینای و التماسش کنم که بفتمی خدابي دارم به دست و پادوست
 !! انقدر نگران نباش:  که گفتدی ام چه فهمافهی از قدانمینم

 دای پحی توجانتتیهم واسه خ. شهی برات خوب ممیلیخ..  ندارهیاره واسه تو که نگران:   میگوی و مزنمی ميپوزخند
 !یبوسی رو مای کنمی ببتونمی نمگهی دنکهی هم اکاری چيخوایکه زن کور رو م. یکنیم

 ؟ی گفته تو قراره کور بشیک: دیگوی و مخنددی تصورم مبرخالف
  خوب نشن؟گهی گفت؟ اگه عمل بشم؟ اگه چشام دی دکتره چيدینشن:  ـ
 !نی همیشی مینکی و عيدی انجام میی سرپاکی عمل کوچکی فوقش فتهی نمی اتفاقنیهمچ:  ـ

 .دادی فکرم را به مرگ هم سوق می به جانم افتاده بود که حتی حق با او بود اما آن لحظه استرسدهمیشا
 . تمام شود من مردم و زنده شدمکروزی ان تا

و صد .  دارو و قطره نوشتمیفقط برا! و گفت که خوشبختانه ضربه محکم نبوده.. می باهم مقابل دکتر نشستحاال
 ! نکیالبته ع

 .شودی منو رضا اضافه مي ارتباط روزانه ي چشمم هم به برنامه ي قطره هاختنی حاال رو
 !!!میبازهم من زندان... بازهم تکرار.. گذردی روزها مبازهم

 از می چشمهاي بزنم وگرنه درجه دی دکتر گفته بای ولشومی منگول ها مهیشب.  متنفرممی چشمهاي رونکی از عو
 .شودی مشتری هم بنیا

 اضافه مانی لغات حرف هارهی خوبم هم به داي سالم و خداحافظ چطورریکه حداقل بغ.  بهتر شده من و رضاارتباط
 .شده است

 .خواهدی کردن مهی دلم گریلی دلچیبدون ه.  بداخالق شدمامروز
 .اوردی نخوانده آهنگ سوزناکش اشکم را در ميزیهنوز خواننده چ..  کردمی را پلی فالحاری مازيلدای آهنگ

 .نمیچی و سفره مزنمیهق م. پزمی ناهار مکنمی مهیگر
 .زنمی و بلند تر هق مفتمی صبحونه مان منی اولي سفره ادی
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منتظرت قاب .  پنجره هانیخسته از ا: کنمی اراده متن آهنگ را زمزمه میب. نمینشی مزی و سر مکنمی را قطع مآهنگ
 .شدم

 ..شودی و او وارد مچرخدی قفل در مي تودیکل
 . دوستش داشتشودی نمگری که دفیح. تقبالش  رفت و به آغوشش پناه برد به اسشودینم
 . تا لباس عوض کندشودی اتاق می و راهکندی لب سالم مریز
 

*** 
 . خودم غذا بکشمي برداشتم تا برای نشستم و بشقابزیسرم

 ؟يخورینم: گفتم. کردی  مي با قاشق و چنگالش بازداشت
 .نوچ:  ـ
 چرا؟:  ـ
 . ندارملیم:  ـ

 . سرخ بودند.  شدمقی چشماش دقيرو.  گرفته بودشیصدا
 ؟ي کردهیتو گر:  ـ
 .نه:  ـ
 .دروغ نگو:  ـ

 ! کردم حاال خوب شد؟هیآره گر:  زدداد
 . که داد زدن نداشتنیا. کنمی نگاهش ممتعجب

 . بهش نداشته باشمي کردم کاری خرد بود پس سعاعصابش
 ! خسته شدمگهید: شته بودم که گفت قاشق از غذا را در دهان نگذانیاول
 ؟یاز چ:  ـ
 . شدنیاز زندان. ی زندگنیاز ا:  ـ
 .رونی بمیری ميباشه هروقت بخوا:  ـ
 . تنها برمخوامیم:  ـ
 چرا اونوقت؟؟:  ـ
 خوامیم. گهیبسه د.  ها رو نگاه کردمواری عهد بوق موندم خونه و در و دي هانی غار نشنیخسته شدم از بس ع:  ـ

 . رونیبرم ب
 !می رفتن نداریی جایی تنهاگهیقبال هم بهت گفتم د. میریخوب باهم م:  ـ
  برم؟؟دیچرا من نبا. يری میی تو تنهایول:  ـ
 ؟ی نگام کنینی شرکت و بشارمتی که بيمطمئنا انتظار ندار:  ـ
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 .يای بخوام باهام برونی برم بخوامی میپس توم انتظار نداشته باش وقت:  ـ
 ! لج افتاده بودي دنده ي که روبازهم
 .یکنی ها رو نگاه مواری خونه و در و دینیشیم. یباشه پس هرجور راحت: میگوی و مندازمی باال مي اشونه

 !!! رضـــــــــاـــــــــــــــستمی تو نریمن اس: زندی مداد
 .رونی بيتنها بر ادی خوشم نمگمی منم می زنمیستی نریدوما تو اس. رونی برهیاوال آروم باش صدات م:  ـ
 ..ادی خوشم نمزهای چیلیآره زنتم منم از خ:  ـ

 !!دوباره شروع نکن سوزان: میگوی حرفش تمام شود منکهی از اقبل
 ..کنمیشروع نم. باشه:  ـ

 . یستی باشکمت که قهر نيبا  من قهر.  غذاتو بخورنیبش: میگوی که مشودی مبلند
 !برو کنار: زندی داد می که عصبشومی و سد راهش مرومیبه سمتش م. رودی و مکندی نممی به شوخیتوجه
 !ولم کــــــــــــــن: زندی و داد مرمیگی را مشیبازو

  ؟یکنیتو باز چت شده؟ چرا لج م. کنمیولت نم:  ـ
 . انقدر فرار نکن:  حصار بازوانم را بشکند که گفتمکردی متالش

 . می بکنیبذار زندگ!  سوزانانقدر سختش نکن: میگوی و مکنمی دست سرش را بلند مبا
 ری بازم همش تقصکنم؟یمن سخت ترش م: دیگوی مي بلند و گله منديبا صدا. چکدی چشمش مي از گوشه یاشک

.  نکردمانتی رضا من خم؟ی کنی زندگذارمی من نممونو؟ی زندگتی وضعنی بب؟؟یکنی به خودت نگاه نمبارمیمنه؟ چرا 
 ينجوریفقط بخاطر تو من ا.  شدمینکی و من عي شدیتو عصبان.  شدمی من تو خونه زندانی ولي کردانتیتو خ

 ! خسته ام رضا. شدم که دل همه برام بسوزه
 خوب ی بزنمدتی که دکترهم گفت يدید. ستی بد ننکیع: کنمی را پاك مشی و اشک هازنمی را باال منکشیع
 .هی موقتنیا. شهیم
  ؟یبچم چ.  شدحی توجنیباشه ا:  ـ
 .میتونیخوب ما بازم م:  ـ
 !!!م؟؟ی باهم باشمیتونی بازم میکنیتو واقعا فکر م:  ـ
 تی بخاطر وضعشمی نمکتیاگه نزد. می بازم باهمی ولمی اختالف دارمی ما مشکل دارم؟یستیمگه زن و شوهر ن:  ـ

 ...مدتی دی دکتر گفته بانکهی و همتهیروح
 !!شهی مثل قبل نمگهی دیچی که همیدونیهم من هم تو خوب م. انقدر واسه من روضه نخون. بسه رضا بسه:  ـ

 !ازت متنفرم!! ؟؟یفهمیازت متنفرم رضا م: دوزدی ممی اش را به چشم هارهی خنگاه
 حق با دیشا. گردمی و به آشپزخانه برمکنمی مشی حرف رهایب. کندی و غرورم را له مدهدی دلم را تکان محرفش

 تا لباس شومی اتاق خواب میراه.  خفه کننده شده بودمی خانه برايهوا.  مثل قبل باشدتواندی نمزی چچیاوست و ه
 .عوض کنم
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 ی لحظه حتنیا. شومی و بدون حرف از اتاق خارج مکنمیلباس عوض م.  چمباته زده بودنی زمي روي اگوشه
به او و ... به خودم.  فکر کنمدیبا.  تنها باشمدی تنها باشد من هم بای کمدیبا. شودی هم بدهم اوضاع بدتر ميدلدار

 !ی زندگنیبه عاقبت ا
 ! به تنفسازین...  دارمژنی به اکسازین. شومی مادهی و پکنمی پارك مابانی خي را گوشه نیماش
 کی. دی را از هم درمی تافته هاي حرکت اشتباه همه کی!  که خوب بودزی همه چد؟ی رسنجای شد که کارمان به اچه

 .می که داشتی خوشبختیحرکت اشتباه گند زد به تمام
 تمام زندی مشهی اما او تبر  به دست گرفته و از رکنمی آوار شده تمام تالشم را می زندگنی درست شدن ايبرا

 . رامانی هایخوش
 ی مغازه منیتریمقابل و. کندی موسی مان مای از قبل از درست شدن زندگشتری من را هرروز بشی های بداخالقبا
 مورد نظر را ي و مانتوشومیوارد م. خوب بود. نشستی مشیبه تن. گذرانمی رنگ را از نظر می عسلي و مانتوستمیا
 ي براگری تالش دکی. کنمی رنگ را انتخاب میل و شال خردچرخانمی رنگارنگ مي شال هانینگاهم را ب. خواهمیم

 .کنمی مان منی بي نابود شده يدرست شدن رابطه 
 .ی ، نارنجید،قرمز،آبیسبز،سف. شودی بچگانه مي کفش هاخی و نگاهم مزنمی در مغازه میچرخ
که دختر . پرسمی که سوزان بارها  تکرار کرده بود را از خود می کوچکشان و سوالي اندازه ي برارودی ضعف مدلم
 . دمیبوسیکاش نسترن را نم. خوردیکاش مشروب نم. زدمیکاش لگد نم. ماندی کاش زنده م؟ی آبای پسر؟ قرمز ایبود 
انقدر محکم که مطمئنم شوهرش هنوز .  کردمی که به صوتش زم تالفي ادهی ها را با کشی بدبختنی تمام ایتالف

 اوهم انه؟ی ستی اش وارد کردم کافی که به زندگی شک و دودلنیهم! ست؟ی رد انگشت ها مال کنی اپرسدیهم م
 انه؟ی کشدی من درد ميبه اندازه 

 . نکرده بودای ان دنی خودش کودکش را راهياو با دست ها.  کم استشی براکنمی که حساب مرهرطو
 ! دختر؟ایبچتون پسره ..  خوشتون اومدهنکهیمثل ا:  ـ
: نشانمی به لب می مصنوعيلبخند. شودی زخمم مي روویحرفش نمک. شومی فروشنده از فکر خارج مي صدابا
 .دونمینم
 .دیفهمی رو متشیانشاال که زود جنس.. کهی و کوچومدهی نایپس هنوز به دن:  ـ
...  از جنس زنیآرامش. کندیدلم آرامش طلب م. شومی حرف از مغاره خارج می و بکنمی نمدای جواب پي برايزیچ

 . رنگشیی لخت و طالي از جنس موهایآرامش
قرار . بود من به پول برسم و او به عشقشقرار . می برسنجایقرار نبود به ا. کندی بلند ااز او را طلب میی خنده هادلم

 !نبود من هم دل به دل او بدهم
 هم کباری يبرا.  وجود گرمش در آن خانهازمندین.  هستمی زندگنی اي ادامه ازمندی از خودش نشتری حاال من باما

 ستی بی زندگنیسهم من از تمام ا.  بمانددیاو با.  برودگذارمینم. خواهمی که ميزی داشتن چي براجنگمیکه شده م
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 از دستش دینبا.  به من رو کرد وجود سوزان بودهس که شانی از زندگییتنها جا. و چهار ساله فقط سوزان است
 .بدهم

. شومی اتاق خواب میراه.  مانده بودی دست نخورده باقي ناهارخورزیم. شومی و وارد مچرخانمی را در قفل در مدیکل
 ی و مقابلش مکنمیسالم م.  نگاهم کندکندی سر بلند نمیحت. کردی میسوزان مداد به دست گرفته بود و طراح

 ؟یکشی میچ: نمینشی مرش و کناکنمیکتم را از تن خارج م. دیگوی نميزیبازهم چ. ستمیا
 .دونمینم: ندازدی باال مي اشانه
 . پرندستهیشب: میگوی و مکنمی مشی های به خط خطینگاه

 .کندی سکوت مبازهم
 !سوزان: کنمی مشیصدا

 !هوم:  ـ
 !دلم برات تنگ شده. : برمی گردنش مي و سرم را در گودبرمی منی را از بفاصله

 ام کند ی همراهخواهدی منکهیخوشحال از ا. کندیسر بلند م. زنمی اش مقهی شقي روي و بوسه اکشمشی آغوش مبه
 اتنم؟ی من؟؟ يبرا: دی آی که به حرف مکنمیصورتش را قاب م

 ؟ي نکرددای دم دست تر از من پشد؟یچ: دهدی که باهمان لحن تلخ و گزنده اش ادامه مکنمی و گنگ نگاهش مجیگ
 به دونفر واقعا کار یدگیرس. نکنه نسترن خانم سرش شلوغ بوده و نتونسته به موقع خودشو برسونه؟ خوب حق داره

 !! هیسخت
 ! عمل کنمفمی حلقه به گوشت مجبورم به وظايمنم  که برده : شودی مکی و نزدکندی را دور گردنم حلقه مدستش
 ! سوزانیزنی حالمو با کارهات بهم مي دارگهید: شومی و بلند مزنمی مپسش
 که کنمی تالشمو مي من همه ؟؟ي ادامه بديخوای میتا ک: رومی و طول اتاق راه مکشمی ممی به موهای دستکالفه

 گهیبابا چند باره د. یکنی حرف بارم میه. يندازی متلک می تو هی درب و داغونمون رو درست کنم ولی زندگنیا
تو عمرم از ..  من نبود نسترن شروع کردریقصاون شب اون اتفاق ت..  کردم اشتباه کردمتیخر. مونمیبگم که پش

 نی قدم واسه درست شدن اکی. ای کوتاه بکمی دنی جنگي بجاگهیبسه د.  نکرده بودمی انقدر عذر خواهچکسیه
 ! برداریزندگ
 کیفقط . تو فکر کن. که ببخشمت. امی کوتاه بيجالبه که ازم انتظار دار: زندی ممی به روي و پوزخندشودیبلندم

 منو یمونی و ابراز پشی عذر خواهکیبا . شدمی همبستر منفری واقعا با یلحظه  اگه من اون شب مهمون
 !! يدادی طالقم ماهمی يکردی زنده زنده خاکم مای.  صد در صد نه!! ؟؟يدیبخشیم

 ! تصورش هم وحشتناك استیحت... فتادی اتفاق منیاگر ا.  با او بودحق
  درست بشه؟ی کنم که همه چکاری کنم؟ هان؟ چکاریواسه جبرانش بگو که چ. خوب تو بگو:  ـ
 .طالقم بده:  ـ
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 برم خوامیم.  رو تحمل کنمی خونه و زندگنی اتونمی بخوام هم نمگهید :دهدی که ادامه مکنمی نگاهش ممتعجب
 . تمومش کنمخوامیم.رضا
 هی چمدانش را بست گریمثل مامان که وقت.  را گرفته بودمشیاو تصم. کنمی سکوت نگاهش مدری لحظه اچند
.  و مامان پسش زددی که بابا او را در آغوش کشیمثل وقت.  اش نکردی ماندن راضي کدام از ما براچی هيها

حاال من هرچقدر دم . گرددی برنمنظرش  رفتن عزادار شوند او ازنی اي هم براای دنکی را گرفته و مشیسوزان تصم
 جنس يوفا. بستمی دل مدیاز همان اول نبا. از اول هم اشتباه بود. رودی باشد او مشمی بزنم و بخواهم پیاز وابستگ

 .باشه: دهمی پشتم مواری را به دهی و تکرمیگینگاه از او م.  قدر استنیزن هم
 ؟یکنیقبول م: پرسدی و متعجب مشودی نگاهش عوض مرنگ

حق .  نهی درستش کنم ولتونمی مکردمیفکرم. شهی درست مکردمیفکر م.  منم خستم؟يخوای نمنویمگه هم. آره:  ـ
 .شهی مثل قبل نمیچی هگهیبا توئه د

 . باباتي خونه رسونمتیپاشو حاضر شو م: میگوی و مرمیگی مي کاناپه جايرو
 دهی فایاما انتظارم ب!  دوستت دارمدیکاش دوباره بغض کند و بگو. کاش که منصرف شود. کنمی را حس مدشیترد

 .کندی را جمع مشی و لباس هااوردی منیی کمد را پايبود چون بدون حرف چمدان باال
 سکوت یبی و هردو بطور عجونددیپیداخل آسانسور به من م. شومی و از اتاق خارج مدارمی را برمچیی حرف سویب

 .رمیگی مي راننده جای صندلي دهد و روي جانی چمدان را در صندوق ماشکنمیکمکش م. میکرده ا
 رنگ پارك اهی را مقابل در بزرگ سنی ماشقهی  که بعد از ده دقشودی کوتاه مبی تا آن سر شهر عجی طوالنراه
 !سوزان: کنمی مشی در را ببندد صدانکهی و قبل از اشودی مادهیباالخره پ.کنمیم

 و ردیگیاز دستم م. میگی و به سمتش مدارمی پشت برمی صندلي را از رودی خرکیپالست. کندی نگاهم مپرسشگر
 ه؟یچ: دیگویم
 !لباس:  ـ

 !؟يدیواسه من خر: دیگوی ممتعجب
 . توي بودم اندازش نشد آوردم برادهینه واس نسترن خر: کنمی می سرش خالي را با جمله امی دق و دلتمام

 . ندازمی را به راه منیبه محض ورودش به خانه ماش. کوبدی و در را به هم مندازدی می صندلي رو روکیپالست
 یحداقل بخاطر ما ول. تحمل کنندتوانستندی مگفتمی مشهیو هم..  پدر و مادرمی متنفر بودم از سبک زندگشهیهم. هه

 .ماندی نمیی بجز جدای راهچی واقعا هیی هاکوقتی. کنمی بهتر درکشان مدیاالن شا
 .  مدت را جبران کنمنی اي هاي تا کم کارشومی شرکت می هدف راهیب

 . رهنوردي آقانیخوش اومد: شودی ورودم بلند مي است که به پای کسنی اولي خانم وقارشهی و مثل همشومی موارد
. شومی و وارد اتاق مدهمیبا سرجوابشان را م. کنندی و سالم مشوندی مزی خمی هم نی و توکلیبی حبي او آقاي صدابا

 ؟ییطالق؟ جدا. چرخمی و مدهمی می صندلی ام را به پشتهیتک
  شد؟ی چه منی از ابعد
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گفتم از راه : شودی به دست وارد مینی اش سیشگی همي با عشوه هاي و خانم وقارخوردی به در مي تقه اچند
 .ارمی بیی براتون چادیدیرس

 از شی بشی توجه هاشهی و همشهیهم.  کرده بودمافتی چراغ سبزش را درشهیهم. پاشمی مشی به روی کمرنگلبخند
 يچشم ها. ستمی ای مشی چشم هاي و روگذارنمی شده اش را از نظر مشی آرايچهره .  معمول بودهریاندازه غ
 . بودي آهو نبود؟ اما قهوه اي چشم هاهیچرا شب... نداشتجاذبه هم ...  نداشتتیمعصوم!  روشنيقهوه ا

  شده؟يزیچ:  ـ
حاال که سوزان به من پشت کرده چرا من . کنمی را در هم قالب ممی و دست هاشومی مزی خمی متعجبش ني صدابا

  چرا من نزنم؟زندی می زندگنی اي دهی خشکي هاشهینکنم؟ حاال که تبر به ر
 ؟یمتاهل: میگوی و مپاشمی مشی گرم به رويلبخند

 .راستش طالق گرفتم: دهدی و با لبخند جوابم را مکندی ام چشم گرد می سوال ناگهاننی ااز
 یاگر قبل ها بود اخم.  استستادهیاو هنوز هم منتظر ا. دارمی را برمي و فنجان چادهمی تکان مدیی تاي برايسر

  مونده؟ي اگهیکار د: گفتمی و مکردمیم
حاال که .  را بزنمی زندگنی اي دهی خشکي شهیحاال من هم تبر به دست گرفتم تا ر.  فرق دارد حاال اوضاعاما

 عمد با مرد ي و سوزان از روبوسمی اشتباه نسترن را ميمن بپا. خواهمی پس من هم مخواهدیسوزان طالق م
 .رقصدی و مکندی بگو بخند مبهیغر
 چند سالته؟:  ـ
 .25: ردیگی مي مبل جاي و روگذاردی مزی مي را روینیس
 .خوش طعمه. نطوریکه ا:  ـ
 .قابل شما رو نداره. ممنونم: خنددیم.کنمی به فنجانم اشاره مو

 . نباشیانقدر رسم: کنمی ماخم
 ؟ي شدیمی صمهوی شدیچ: پرسدی می و خودمانزندی ملبخند

 .فکر کن تازه چشمم باز شده: زنمی میچشمک
 ... قايتو داماد آقا:  ـ

  بوده؟نی از اریغ. از اول هم بودم: میگوی از تمام شدن حرفش مقبل
 ری دامادِ مدنی اي و به پر و پایدونستیو تو از همون اول م: شومی مزی خمی و من به سمتش نکندی نگاهم ممتعجب
 .يدیچیپیعامل م

 هم اصال خوشم  فضولياز آدم ها. ستمی نینترس من آدم فضول: میگوی و من مطمئن مکندی استرس نگاهم مپر
 .ادینم
 نی بتیمی صمنیا: میگوی و مکنمی ممی دست هاری را از پشت اسشیشانه ها. رومی و به سمتش مشومی جا بلند ماز

 .مونهیمنو تو م
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 .کشمی شاهتوت را به کام ميبای طعم زکنمی را شکار مشیلب ها. کندی گرم نثارم مي و لبخندگرددی سمتم برمبه
 .رمیگی چند صد ساله از لبانش کام مي و مثل تشنه اکنمی ها فرار میکنواختی از مدت ها از بعد

****** 
  از هــــممی کني دورـــــــــــــــــــایب
  کم کممی تنها بشــــــــــــــایب
  با من تو بدتر شوــــــــــــــــــایب
  از من تو رد شوــــــــــــــایب

 .شام آمادس: چدیپی مامان در گوشم مي و صداخوردی به در مي اتقه
 ! مامانستیگشنم ن:  ـ

 !؟یباز تو کمر به قتل معدت بست: شودی و قامت مامان در قاب در ظاهر مشودی باز مدر
 .ارمی که بخورم باال میدونی کنم؟ خودتم مدی باکاری ندارم چلی میخوب وقت: خندمیم
 .ياوردی طعمش به مزاقت خوش اومد و باال ندیشا.  تو بخورایب.  لج نکن باباتم اومدهایب:  ـ
 ؟یبه بابا گفت. امیم.. باشه:  ـ

 !بایاره تقر: کندی منیی را باال پاسرش
 خب؟:  ـ
 . با خودت حرف بزنهخوادیم..  نگفتیچیه:  ـ
 . باشه:  ـ

 .زندی به دلم چنگ مياسترس بد. شومی و به همراه مامان از اتاق خارج مکنمی تاپ رو خاموش  ملپ
به مامان گفتم رضا .. دانستندی نمانتشی از خيزیچ!دمیترسی که قرار بود بشنوم مییزهای طرز برخورد بابا و از چاز
 . مشترك را ندارمی ان زندگدنیگفتم تحمل به دوش کش. ستیعصب. دهدی مری گیلیخ
 .نجای ايایو ب ی جمع کنلی بار و بندنکهی نه ای بجنگی زندگي برادی و گفت بادیخند.. دی مامان خندو

 !می را بگوزی همه چتونستمیکاش م. شدی مکاش
 يبلکه برا..  خجالتينه از رو.  انداختمری سر به ز؟يری طالق بگيخوای منی اي و گفت فقط برادی مامان خندیوقت

 . نخواندمی ها را از چشم هاتی واقعنکهیا
 . سالم بابا جان: کندی و فاصله را کم مشودیبلند م. کنمی کاناپه نشسته بود سالم مي به لب رو به بابا که رولبخند

 . خانمي غوغا کرددمیشن: کندی گوشم نجوا مریز. کنمی و من بغض مکشدی آغوشم مبه
 !ي پسره رو چه آب کردنیگوشت تن ا:  زندی می و چشمککندی اش دور منهی را از سسرم

 کرد؟ی میچرا بابا انقدر سرخوش بود؟ چرا همش شوخ. کنمی نگاهش ممتعجب
 می بگوخواهمیمن م.  بر باد رفته ام را اعالم کنمی زندگيمن امده بودم نابود.. رمی تا طالق بگنجای امده بودم امن

 خندد؟یچرا بابا م... حق با شما بوده و من با رضا نساختم اما
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  بوده؟ی حرفتون سر چی بگيخوایحاال نم:  ـ
 .رمی طالق بگخوامیفقط م. ستیمهم ن: میگوی و مکنمی توجه به سوالش  اخم مبدون

 . کندی جاباز ممی و کنارش براندینشی کاناپه ميرو
 .کنمی اون مي براي فکرکی منم هیخب تو بگو دعواتون سر چ:  ـ

از اون . ازش خسته شدم: کنمی او هم تکرار مي را برادمی مامان چي که برایی تمام دروغ هاکسرهی و بندمی مچشم
 خوامی که مي اونجورتونمیخسته شدم از بس نم.  باشمعشی مطدی بانکهیاز ا.  هاشییاز زورگو. یخونه از اون زندگ

 ! کنمیزندگ
 .زنمی باهات حرف مي بابا؟ من دارم جديخندی میبه چ: شومی تر مي و من کفرخنددیبابام
 ي سوزان؟ فکر کردهی خاله بازيتو فکر کرد. ی گرفتی رو شوخی زندگنکهیبه ا:  دیگوی و مزندی به شانه ام میدست

 !ای به خودت بکمی کنمیخواهش م.  بزرگ شوکمی.  رو تموم کرد؟ بسه دخترمی زندگکی شهی می آسوننیبه هم
 را انتشی خي هیاگه قض..  نکردتمی باره حمانی باباهم در ایحت. کردیبغض داشت خفه ام م. کنمی نگاهش ممتعجب

.  بزرگ شوگفتی مچش را با دوستدخترش گرفتم بهم نمی درچه وضعگفتمیاگه م. شدی نظرش عوض مگفتمیم
 ! بسازمزهای چنی چقدر بزرگ شدم که توانستم با ادیرسی باور منیحتما به ا

 ! خسته ام بابا: میگوی مگرفتمی لرزشش رو مي جلوی که به سختیی صدابا
 دعوات کردم؟ شیکرده بود و تو زده بود تابان عروسکتو خراب نکهیبخاطر ا.  هفت هشت ساله ات که بودادتهی:  ـ

 .ی تابان بلند کني دست روي حق ندارگهیگفتم د.  دوسالش بودیکیتابان 
 فتهی مادمیهنوزم .  اونای توئه ي جاای خونه نی که اي ها رو در آوردلمی فيتوم ادا:  کرد و با لذت ادامه دادي اخنده

 . جنابی منت کشمی تا روز بعد با تابان اومدنگی پارکی و رفتي که چمدونتو جمع کردیوقت. رهیگیخنده ام م
 گناه جاودانه نشده بودم تنگ نی اری که هنوز درگیی روزهايدلم برا. ندینشی لبم مي روي آنروز لبخندي آورادی از

 .شده
 ؟ي احمقانه بود قبول داریلیکارت خ:  ـ
 . کنمی مدییتا و با تکان سر حرفش را کنمی را پاك ممی پشت دست اشکهابا
 . مثل اون موقع هستقایخوب کار االنت دق:  ـ
 . حرف به کجا برسدنی با اخواستهی که مدمیفهمی مدیبا
من خودم . چون تنها فرق تو با اونموقع فقط قد بلندته.  ازدواج  برات زوده سوزان خانومگفتمی منیواسه هم:  ـ
. دمی دادی زی روزگار سختنیسوزان من خودم از ا.  کردمتی تربيچطور.  بزرگ کردمي که بچمو چطوردونمیم

 بزرگ کردم يهم تو و هم تابان رو جور. موندمی بچه مشهی کاش که همگمی  و مکنهی مموی بچگي دلم هواشهیهم
. ی بالغ بشری دی باعث شدم تو از نظر عقلی غلط ولای کارم درست بوده دونمینم. دی  روزگار رو نچشي هایکه سخت

 ي بچه بوديادیچون تو ز.. دشیعقا. افکارش.  چون بزرگ بودکردمی نمدییرضا رو تا. ی اطرافتو بشناسي آدم هارید
دوساله . ی االن تو متاهلیول.  برسهنجای کار به اخواستمی بودم و نمدهیسوزان من امروز رو د!! گ بزريادیو اون ز
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! ستی نی اصال کار درستنجای ايای و بین جمع  کن چمدوی پاشیکی کوچي دعوانی با همچنکهیا. که رضا شوهرته
دعوا تو هر ! دمی اجازه رو بهش نمنی انچو.  چمدون جمع نکرد بره خونه باباشباری اما می داشتادیمنو مادرت دعوا ز

سوزان اون !  درز کنهرونی مشکالتت به بي بذاردینبا.  اون خونه بمونهيوارهای دنی بدی بای ولادی مشی پيخونه ا
 لباس مناسب گهی منکهی از ارون؟ی بي تنها برذارهی نمنکهی از ااد؟ی دادن هاش بدت مریاز گ.  ماله توئهیزندگ

   خودمون هم  نبود؟ي خونه ي ها قانون هانیا بپوش؟ سوزان مگه
 . را داشتمتیکاش جرت گفتن واقع. زمیری صدا اشک می بفقط

 کشی شريگری با کس دتوانمی است که نمنی ها کنار امدم فقط گناهم انی ايا همه  من بمی بگوتوانستمی مکاش
 !شوم

و اشتباهاتش .  داشتهی سختی فقط زندگستی ني که اون پسر بدنمیبی باهاش مخالف بودم اما االن ملیمن اوا:  ـ
 . شدمی مينجوری اون بودم اي اگه منم جادیو شا! رهیگیاز گذشته اش نشات م

 يخوای که تو می مطمئن باش اون هم اونوقت همونخوادی باش که میاون. درکش کن.  قهر کردن و رفتنيبجا
 !شهیم

مشکالتتون . میزنی باهم حرف هامونو می منطقمینیشیم. ادی رضا مگهی ساعت دمی جمع کن که نلتوی پاشو وسااالنم
  تون باشه؟ی سرخونه زندگدیری و بعدش ممیکنیرو حل م
 !نیآفر: دیگوی و مردیگیو او ازسکوتم جواب م کنمی مسکوت

 بودند و مخالفت من دهیآن ها قبل از من به توافق رس.  استقبال از شوهرم آماده شومي تا براشومی اتاقم میراه
 .  نکردمتشیمن هم کم اذ.  من هم مقصرمدی شاکنمی و فکر مپوشمیلباس م.  نداشتي سودچیه
رضا از مشروب خوردنم .  رفتن من گذشتی که رضا از مهمانکنمی و فکر مزنمی ممی را به مژه هااهی  سملیر

 ماندنش چشم ي برادانستمی را متی واقعنکهی ها با امی کنم؟ مگر قدی دارد من هم چشم پوشیبیگذشت پس چه ع
 کردم؟ی نمیپوش

 شیآرا.  بخواهمیی و از او راهنمامی را بگوزی که بتوانم همه چیبا کس.  دوستکیبا.  حرف بزنمیکی داشتم با ازین
 بود و به دروغ آن حرف مزخرف را زده دهی من لباس خريبرا. کشمی تخت دراز مي و روکنمی ملی را تکمممیمال
 .بود

 .رمیگی را ممی مري و شماره زنمی ميلبخند
 انتخاب خودم بوده و ی زندگنی اشینه راه پس دارم نه راه پ. ی زندگنیاز خودم از ا. میازخودم متنفر شدم مر:  ـ

 ...االنم
 که  سخته اشتباه دونمی دلم  مزی نباش عزدیانقدر  ناام. استی انگار که آخر دنیزنی حرف ميجوی. بسه سوزان:  ـ

 .ي اون اشتباه کردي قبول کن توم به اندازه  ی نبود ولیاون اشتباه کم
 !انقدر اون شب رو تو سر من نکوب.  بودی تالفي رفتنم برای که پارتیدونیخودتم م: میگوی میعصب
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 ینیبیم. ی و با خودت صادق باشيای به خودت بخوامیفقط م.  کنمتی نکرده عصبانیی که خداخوامیمن نم:  ـ
 تو هر روز و هرشب اشتباه رضا رو ی اون رو تو سرت بکوبه ولی کسيخوای و نمي که اشتباه کردیگیخودت هم م
 .يدیتو سرش کوب

 تون یزندگ. دی اشتباه خودتون رو قبول کندیخوای نمچکدومتونیه.  هم اونيهم تو مغرور.  سوزانهنی هممشکلتون
 که هر يانگار.  ثابت کنهیکی خودشو به اون ي فقط برترخوادی می که هرکسدی کردلی جنگ تبددونی مکیرو به 

 که نهیعشق ا! ستی نی عاشقنیا.  گلمهر خواستی نی زندگنیا. ستی ننطوری ای برنده است ولادی کوتاه نیک
 بودن باهاش ي که برانکهیعشق  ا. ی بدست آوردنش بشکني اگه شده برای و حتیکه براش بجنگ. ی کنيفداکار

 .ي بگذرتی زندگيغرور که سهله از همه 
 بذار ي بسمتش بريخوایحداقل نم.  قدم بسمتت اومدهکیاون ..  کردهیازت عذر خواه.مونهی رضاهم پشسوزان
 ! کنی از خود گذشتگکمی تونی بدست آوردن آرامش زندگيبرا. ای کوتاه بکمی. پسش نزن. ادیاون ب
 نی هميخوای شون اونوقت تو می به زندگچسبنی مشکل بازهم با چنگ و دندون مای دنکی هستن که با ییکسا

 !ستی رسمش ننی ا؟ی و جدا بشیاول راه پاپس بکش
 نسترن شوهرتو تصاحب نکهیبه ا. ی  که قراره بکشی به عذاب؟يبه بعدش فکر کرد. ی که طالق گرقتمیری گاصال
 .کنه

 . بره با اون اصال به درك بذار برهخوادی که بعده من زود ميشوهر: میگوی مباخشم
 و شدی با رضا بحثت مباری ي که هفته ای هستیتو همون! شناسمتی حرف نزن که انگار نميجور.  نگوينجوریا:  ـ
 .یگفتیم

نوك سوزن واسم ارزش نداره .  عمرا ببخشمشگهید. اقتی لی بیبذار بره گمشه عوض: کندی را مسخره مشیصدا
 . بره به درك

 !  دلم واسش تنگ شدهیگفتی مدرسه و ميومدی پف کرده مي سه روز به بعدش با چشمهایول
 .خوامی نمیچی از خدا هگهی ماله من بشه دیگفتیم.  که آرزوت داشتن رضا بودیهمون.  سوزانی همونتو

 گهی  دیسوزان اگه تموم کن. ی کنی آشتی و دوباره بتونی که کات کنستی ساده نیدوست. ستی ني بچه بازازدواج
 ! در کار نخواهد بودي فرصت دوباره اچی هگهید. تمومه

 منتظر زن گرفتنش و شمردن بچه ینی بشدیاونوقته که با! گردهی هم رضا برنميری آبغوره بگای درکی از طالق بعد
 .یهاش باش

 !امیتلنگر زدند تا به خودم ب. همه و همه حرف زدند... او و بابا.. تلنگر زد.  خوب بودشی حرف هاصداقت
 .کشونمی کار را به طالق ممیکه هنوزهم دوستش دارم و بخاطر لجباز. که من همان آدمم.  رو قبول کنمتی واقعتا

 !من طاقت نبودن رضا را هنـــــــــــوز هم ندارم.  استمی با مرحق
 .یمنطق. دی جدمی تصمکی. رمی بگمیکه بازهم تصم. امی بهم زد که به خودم بي ها تلنگرنی اي همه
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. از خاطرات تلخ. از گذشته. از غرورم.  بگذرمدی رضا باي عشق برايو برا.  کوتاه اومددیبا. دی جنگدی بای زندگيبرا
 ! بگذرم تا داشته باشمشدی رضا بايبرا
 عطرش را عوض کرده؟ کنمی را پر کرده و من فکر منی ماشنیری شيعطر.  کنارش نشسته امنی حاال در ماشو

 .میای کوتاه بدی که باکنمی و در ذهنم مرور مدهمی ورود نمي اجازه یبه افکار منف.  از لج مندیشا
توم به . گرفتی درجا طالقتو مدونستی متوی اگه واقع؟ی رو نگفتتیچرا واقع: شکندی مان را منی سکوت بباالخره

 !يدیرسیخواسته ات م
 ! بجنگمدی من بای زندگنی داشتن ايبرا.تا او بماند.  تا او آرام شودکنمی مسکوت
 .دمیسوال پرس: کشدی مشی به موهای بازهم کالفه دستندیبی رو که مسکوتم

 .دیببخش: کنمی باز ملب
 شی و صداردیگی مي ساختمان جانگی در پارکنیماش. دوزمی و من نگاه شرمزده ام را به پنجره مکندی گرد مچشم

 شکندیسکوت را م
 . شوادهیپ: 

  شدن به من ندارد؟کی نزدي برایلی چرا تماست؟ی مثل  صبح نگری دچرا
دلم خدا خدا  و در کنمی به بازوانش مینگاه.کشدی تخت دراز مي و بدون حرف روکندی را عوض مشی هالباس

 و من فکر چدیپی در سرم ممی مريصدا. نمیبی نمی و عکس العملکشمیکنارش دراز م. ردی من را در آغوش بگکنمیم
 .  من قدم بردارمدی که باکنمیم
 !رضا: ـ

 !هوم:  دیگوی چشم باز کند منکهی ابدون
  مرد من انقدر خسته شده؟یعنی!!  نگفت بلهیحت. نگفت جانم.  جاننگفت

 ! صبحيبابت حرف ها. خوامیمعذرت م:  ـ
 ...یدونیآخه م.تند رفتم: دهمی و ادامه مدیگوی نميزیچ

 یهورمون ها زدن مغزمو قاط. باز کم مونده به عادتم: میگوی مکردمی مي مالفه بازي که با گوشه همانطور
 !شمی سگ میمن به عادتم کم موندن.  یدونیخودت که م.کردن

 .شومی مدواری و من امردیگی جان مشی لبهايو ری لبخند کمرنگباالخره
 ! دو هفته و چند روز به عادت ماهانه ات موندهادمهی که ییتا جا: دیگوی چشم باز کند منکهی ابدون

 !!یستی بدن من نيتو که تو. خوب عالئمش زودتر شروع شده: میگوی و مردیگی اش حرصم مي لجبازاز
 .زنمی لبخند ماری اختی و بشنومی خنده اش را ميصدا
 چه خوب که کار به طالق کنمی و فکر مشنومی را مدهدی منظمش که خبر از به خواب رفتنش مي نفس هايصدا
  به خواب بروم؟توانستمی چگونه مشی نفس هايبدون صدا. دینکش

 .پرمی رعد و برق از خواب مي چند ساعت گذشته بود که با صدادانمینم
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 و به شومیاز جا بلند م. می اتفاق ها را پشت سر گذاشتنی ماه بدترکی عرض فقط در.  ماه استبهشتی ارداواخر
 و کشمی صورتش ميدست رو. کشمی و مقابلش دراز مگردمیبه اتاق برم.  آب بخورمیوانی تا لرومیآشپزخانه م

 ! تیاز دور  خسته شدمگهید. يایکاش که توهم کوتاه ب. من کوتاه  اومدم: میگویم
 رومیبه سمت لبانش که م. کنمی به خواب رفته اش مي را نثار چهره می و بوسه هابرمی منی فاصله را از باری اختیب

 . بودنم نبردداری به بی تا پکنمی به او پشت معی و من سرخوردی میتکان
 داریمن ب:  گوشم آورد و لب زدکی نزدییسرش را جا. از پشت دورم حلقه شدشی گذشت و دستهاي لحظه اچند

 !دم خانومبو
 داریاو که ب.  داده بودمي بدیسوت.  لبان نقش نبنددي روضی تا لبخند عرگزمی ولب مخورمی نمی تکوننی ترکوچک

 . رعد و برق دومي با صدادهمیشا.  شدهداری بمیحتما بعد از بوسه ها. نبود
 !چه زووود! يدی خوابیعنی! عجب:  ـ

 داری را از بر بود تا بمیتمام نقطه ضعف ها. خندمی و من مدهدیقلقلکم م. کندی کمرم حرکت مي نرم رودستش
 . نداشتي ادهیبودنم را ثابت کند و حاال تظاهر فا

 ! خسته امي دورنی بگم منم از اخواستمیم. يدی که خوابفیح: دی نفسش به گوشم رسیگرم
 . گردمی و به سمتش برمکنمی چشم باز مباالخره

 ! خانـــــومي شدداریچه به موقع ب:  ـ
 نی از اریاگه غ!!  خودتيبرا.  دلم برات تنگ شدهیعنی شمی مکتیاگه نزد: دیگوی و مزندی را کنار ممی دست موهابا

من با صد .  کنمری ها خودمو سابونی تو خختهی نمونه اش ریکه کل. گهی دیکیبا .  خونهنی از ارونی بتونستمیم. بود
 .شهی برام تو نمچکسینفر هم بخوابم ه

 ..خینم. من:  ـ
 .تموم شد. میزنی راجبش حرف نمگهید!! ــــسیه: گذاردی لبم مي رودست

مهم . که روزها از او دور بودمي حل شدن در آغوش مردي براشومی تر از او مصی حرشودی که چفت ممانی هالب
 .  پسرای فرزندم دختر بود دانمی که نمستیمهم ن.  شدم و قلبم شکستینکی عستین

 . بگذرمزمی از همه چچی از غرورم که هشی من حاضرم براداردی قدم برمی زندگنی اي من براي که پا بپاحاال
 و دورکعت نماز بندمیقامت م. رمیگی و دوش مکنمی ميری خانه را گردگدیایتا رضا ب.دیباری باران مکسرهی صبح از

 .اورمی ميشکر به جا
 .مانمی و منتظرش مکنمی ناهار آماده مي مفصل برازی مکی

: رسدی می به گوشیامی پقهی و بعد از چند دقدهدیجواب نم. رمیگی و من نگران شماره اش را مگذردی از دو مساعت
 !امی سوزان شب مادهیکارم ز
 . باشه منتظرممیگوی و مکنمیزمی تلخم را نثار مپوزخند

 . انتظار ها عادت کنمنیبه ا .. شکستن هانیبه ا.  کوتاه اومدن هانی به ادی کم کم باکنمی محس



 

@donyayroman 456 

 .کنمی را عوض ممی و لباساکنمی را پاك مشمیآرا. کنمی ر جمع مزیم
 .. انجام دادن ندارمي براي کارچیه

بازهم درد و دل و چقـــــــــــــــــدر حرف زدن باخدا خوب و . بازهم خدا. بندمی و قامت مرمیگی وضو مبازهم
 ! باشدتواندی منیریش

 .دهمی ام ادامه می و به نوشتن خط قرمز زندگکنمی نماز لپ تاب را بازمبعداز
بازهم بغض دارم . دیای و باال نمردیگینفسم م. شودی مکی هوا چطور تارفهممی که نمشومی غرق گذشته ها مانقدر

 .از صفر. میماها از نو شروع کرد.. می دادگریکدی که به ستی قولنیا.  کنمری با گذشته خودم را درگدی نبایول
 تعارف ی و بعد از کلکندی در را باز مسیمادر پارم. زنمی را میی کسل کننده در واحد روبرویی تنهانی فرار از ايبرا
 . تنگ شده استسی پارمي که دلم برامیگویم

.. ردیگی مي و کنارم جااوردی موهی ممانیمادرش برا.  تنگ شده بودشیواقعا دلم برا. کنمی را محکم بغل مسیپارم
  استدهی ما به گوشش رسي اواخر از خانه نی که اي بلندي و به سر و صداکندیاشاره به نبودم م

 ادی دعواها زنی از ای زندگيتو. یدونیم: کندی و لب باز مردیگیبا لبخند دستم را م. ندازمی مری و سر به زکنمی مشرم
 نیا. رهی منی و احساسات از بشهی مادیکم کم دعوا ها ز..  فقط واسه سال اول ازدواجهیعشق و عاشق. ادی مشیپ

 ای کنم ی فضولخوامی خواهرنه است نمحتی نصکی نیا. ری سخت نگویزندگ.  زوج ها هستي همه نیاتفاق ب
 !ی باشي قویلی خدی بای زندگي که واسه گمیفقط م. دلسردت کنم

 را ی زندگي هست که جز من بتواند سردی کسنکهیاز ا. شومی درگرم مشی هااز حرف. بودتی واقعنی هاش عحرف
 . که درکم کندیکس. حس کند

 که بازهم مهمان خوامی مسیو از پارم.  رضا شام آماده کنمي تا براکنمی عزم رفتن مشودی نه که مکی نزدساعت
 . ببردنی مارا از بیی ما باشد و تنهايخانه 
 طاقت شدم ی من بدانمینم. ادیسکوت خونه بدجور به چشم م. کنمی ناهار پخته بودم را گرم مي که برایی غذاهمان

 ! شدهنی سنگیلی خانه است که خي فضاای
 . آرامم کندتواندی نمگری نم نم باران هم ديصدا

 !!دین بار. چقدر بارامروز
 خانه نی که ایوقت. میدیخندیومون م که هردیوقت.  اولي  روزهاي براکشدیدلم پر م. کنمی آهنگ باز ممی گوشاز

 !پر از عشق بود.  بوديپر از شاد
 !ستی ماندنادی اولش خوب و بي مشترك فقط روزهایزندگ. است) سیمادر پارم( با سولمازحق
 .کشمی میفی خفغی سر و وضعش جدنی اما با درومیبه استقبالش م.  شنومی در  قفل خانه ر مدی کلدنی چرخيصدا

 !!رضا:  ـ
 و به سمتش کنمی مزانیپالتواش را آو.. رساندی مي بلند خود را به بخاریی و با قدم هااوردی از تنش در مپالتورا

 ؟ي شدسی چرا خه؟ی چه وضعنیچته؟ ا: رومیم
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 . اومدمادهی پنجایتا ا.  المصبومدی نری گمیتاکس.  خراب شد  وسط راهنیماش: کشدی را باال مدماغش
 . لباساتواریپاشو در ب. پاشو.. فداتشم:  ـ

فقط . دی واسه ناهار داشتم هم پرکشامدنشی ني که براي دلخوریحت. کنمی مشی به باز کردن دکمه هاشروع
 .. خوردیچون رضا بد سرما م. نگرانش بودم

خدا : زندی ممی رو بهطنتی پر شي لبخندکنمی که باز مشیدکمه ها. اورمی لباس نو مشی براعی و سريروی اتاق مبه
 ! زن نذارهی رو بي خونه اچیه
 و به آشپزخونه کنمی مادی اتاق را زيبخار.خزدی پتو مری و زکندیلباس عوض م. خندمی ممی های تمام نگراننی من بو
 .اورمی قرص بشی تا برارومیم

 ی غذا آهدنیباد. رومی و به آشپزخونه مکشمی مشی روگری دي پتوکی.  تامن به اتاق بروم او خوابش  برده بوداما
 . خورده شودستی غذا قسمت ننی اکنمی و فکر مکشمیم
 ی و به خوابفتندی هم مي چگونه رومی پلک هافهممی و نمکشمیکنارش دراز م. رومی و به اتاق مکنمی را جمع مزیم

 .رومی مقیعم
 .منتظرتم. ای مواظب باشدیگوی و مکندیرضا بغلم م.. بیهم آشناست و هم غر. نمیبی  رامییجا

 .شودیو او دور تر م. کنمیبغلش م. فهممی نمشی از حرف هاچیه. کنمی نگاهش ممتعجب
 ...بلند و بلند تر. شودی بچه بلند مي هی گريصدا. دارمی که برمقدم

 !شودیدتر م که هر لحظه بلند تر و بلنشنومیفقط صدا را م. کنمی نمشیدای پدومیهرچقدر که م. رومی دنبال صدا مبه
. شومی و بلند مدهمی مرونینفس حبس شده ام را ب.  صورت رضاستنمیبی که ميزی چنی و اولکنمی بازمچشم

 . شب استکیساعت 
 که ی خاليبا معده .  را بدهمشی قاشق بخورد تا دارو هاکی.  کنمدارشی حتما گرسنه است بهتر است برضا

 . دارو خوردشودینم
 . شوداریرضا ب... رضاجان.. رضا: کنمی مشیصدا

 !رضا: دهمی تکانش میبا نگران. دهدی نشان نمی عکس العملچیه
 . نکردی حرکتچیاما او ه.  زدمشی تکانش دادم و صداگریچندبار د.  داغ بودتنش

 .دمی کاسه آب آوردم و با دست آرام به صورتش پاشکی ترس با
 ! نکند تشنج کرده باشه؟ای خدايوا.. سوختیمثل کوره داشت م. زنمی اش میشانیدست به پ.  نشدداری ببازهم

 . نشدداری زدم بشیهرچقدر هم تکانش دادم و صدا.  ام گرفته بودهی گرگرید
 ي خواب آلوديبار اول جواب نداد بار دوم بعد از پنج تا بوق باصدا.  رو برداشتم و شماره مامان را گرفتممیگوش

 .الو: جواب داد
 مامان.. ا مان..مـ:  گفتمدیلرزی ام مهی که از شدت گریی صدابا
 شده؟ی چ؟ییسوزان تو:  ـ
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مامان من .. شهی نمداری بکنمی صداش میهر چ. ــــــشهی نمداریب!! ستیمامان رضا حالش خوب ن. رضا:  ـ
 !ترسمیم
  گرم؟ای تنش سرده نی بب؟ی چیعنی.. واا:  ـ

 !غه دایلیخ. داغه مامان:  زدمشیشونی به پدست
 !تب کرده فقط. يتو که جون به لبم کرد. هوف:  ـ
 .ترسمیمن م! ایمامان تورو خدا ب: دمینال
 .  تشت آب ولرم پر کنکی حوله بردار و کیبرو از حموم . خودتو گم نکن. باشه باشه:  ـ

.  را با آب خنک شستمشی گذاشتم و پاهاشیشونی پي را روسی خيحوله .  با دقت عمل کردمشی حرف هابه
 دیلرزی ممیدستها

 .دمیترسی میلی نشود خداری بنکهیاز ا.  بسته اشي چشم هانیاز ا.  حالشنی از ادمیترسیم
 چند دانمینم.  سالن به خواب رفت و مامان به کمکم شتافتي کاناپه ي آرام گرفتمبابا رودندی و بابا که رسمامان

 .  اومدنییخدا رو شکر تبش پا:  که  باالخر مامان گفتمیضا را شسته بود ريساعت گذشته بود و چند بار دست و پا
 .  را با پشت دست پاك کردمسمی دادم و صورت خرونی خسته ام را  بنفس
 ! بخوابکمی.  بدترهنمیحال تو که از ا:  باخنده گفتمامان

 . بشهداری تا بششمی استراحت کن من پکمیتو .. ادیخوابم نم.. نه مامان:  ـ
 . بخوابدی تعارف رفت تا در سالن کمی بفتادی هم مي روشی پلک های که از خستگمامان
پاشو .  کنی شو و بداخالقداریب.  شو مرد منداریب. دمیدست صورتش کش.  تخت نشستمي رفت و من گوشه مامان

 فیارم انقدر ضعدوست ند. رهیگی دلم منمتیبی دفاع می بينجوری که ایوقت.  نباشينجوریبازهم داد بزن فقط ا
 ! مرد مننمتیبب

 .کنندی و مامان بابا عزم رفتن مشودیهوا روشن م.کندی طلوع مدی که خورشنمینشی سرش مي باالانقدر
 . کرده بود که بگذارم استراحت کنددی کنم اما مامان تاکدارشی بخواستمیم. دمیترسی میلی خی خواب طوالننی ااز
 يکنارش جا. او هنوز بسته استيساعت نه شده اما چشم ها. گردمی و به اتاق بازمکنمی صبحانه را آماده مزیم
 چشمهاتو باز کن..  شوداریفقط ب. کنمی قهر نمگهید...  رضاگهی شو دداریب: کنمی و دستش را لمس مرمیگیم

 .رومی و ناخواسته به خواب مگذارمی دستش مي روسر
 ؟یرضا؟؟ رضا خوب: گفتم.. دادی را تکان مشیچشمها. دمی دستش را که حس کردم از جا پرزی ري هاتکان
 ساعت چنده؟:  بلند شد و گفتیبه سخت. کردی اطراف رو نگاه مگنگ

 ده:  ـ
 !! شرکتي وا؟؟یچــــــــ:  ـ
 حالت بدبود.ي تب کردشبید. ستیتوحالت خوب ن. رد کردیبابا واست مرخص. پا نشو. نه نه:  ـ
 . از روم رد شدهیلی ترکیانگار که .  تنم کوفته استيهمه .  اخهگمیم:  ـ
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 .نخواب. نه: میگوی که با ترس مکشدی دوباره دراز مو
 . بخور بعد بخوابيزی چکی ارمیب.. يشام هم نخورد: گزمی و لب مکندی نگاهم ممتعجب

 ده؟یتو چرا رنگ و روت پر. ستیگشنم ن. الیخیب. نه:  ـ
 .من؟ نه:  ـ
 ؟ي موندداری بشبید:  ـ
 .میخوری و صبحونه ممیشیدارمیبعدش ب.. می بخوابکمی ایب: کندی که دستش را باز ممیگوی نميزیچ
 گهید.  نشوضی مرگهید: میگوی و مزنمی اش منهی سي به رويبوسه ا. رمیگی مي بازوانش جاي لبخند روبا
 .ترسمی می نباشنکهیاز ا. ترسمی میلیمن خ.  چشمهاتو نبند رضاي اونجورچوقتیه

 ! بهم پشت نکنچوقتیتوم ه: زندی به سرم مي ابوسه
 ... یکنی که پشت میی تونیخواستم بگوم ا..  بدنباش تا پشت نکنممی بگوخواستمیم

 مان رو دوست نی سکوت بنیا. دمیخواستم بگم اما ترس. کنمی بهت پشت نمچوقتی فقط با من باش من هتو
 . نگفتمچی آرامش چشم بستم و هنی ادنی بلعيداشتم و برا

 . تا بازهم نامردانه از پشت خنجر نزندگفتمی مشی را برامی کاش تمام ترس هايا!! گفتمی کاش که میول
 
 

  و پنجمستی بفصل
 

 .دونمی از قبل مشتری قدرش رو بنباری  بازهم آرامش و ایبازهم خوشبخت. همدمگذرونمی رو می خوبيروزها
 و دو ی با معدل هجده و سشمی شاگرد سوم کالس منباری و اذارمی پشت سر می آخر ترم رو به خوبي هاامتحان

 .صدم
 کفش يبرا.رهی میلی ویلی و  منم دلم قدهی بچه رو نشون مي لباس های خاصجانیبا ه. خوادی دلش بچه مرضا

 ! از دست منهکتری که کوچی کتونکی کوچيها
 پاش کی کوچي های که کتونسی پارمکی. می داشته باشسی پارمکی که میخوایم. خوامی و منم مخوادی بچه مرضا
 !کنم
 پشت سر گهی بهار دکی زمستون و و کی.  ترم از دانشگاهکی.لی سال تحوکی. گذرهی مگهی سال دکی.شهی نماما
 .میشی بچه دار نمی ولمیذاریم

 . که سقط شدياز بچه ا. میگی که از ازدواجمون گذشته میاز سه سال. میری رو ممانی  دکتر زنان زاي جلسه نیاول
 يزن برا.  بچه دار نشمگهی که ممکنه دگنی مدهی دبی که رحم من آسگنی و عکس مشی آزمای بعد از کلو

 ! دادن من هم که شده بود گفت توکلتون به خدا باشهنیتسک
 !شهی تلخه که مهمون لبهام مي فقط پوزخندو
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 !دهی هم منو آزار مسی وجود پارمیحت.اسم بچه. عکس بچه.  بچهيصدا.. دهی بچه هم آزارم مي روزها صدانی او
 !!چرا انقدر سرد و خاموشم؟؟.  و مندهی ميرضا دلدار. دهی مدی اممامان
و باخودم .کشهی مری به تصواهاموی  بازهم منم و مداد دستم که روستی نی  بازهم خنده هام واقعشمی مری گگوشه

 . بکشمریه تصو آرزوهامو بتونمی چه خوبه که مگمیم
 خودم ي که براییای عالم روي توشمی و من غرق مکنهی می منو واقعی ممنونم که تموم محاالت زندگبوردمی کاز
 !سازمیم
 خونه بازهم لباس ي ملکه شمیبازهم م.  کدبانوشمیبازهم م.  زود خودمو جمع و جور کنمکنمی می حال سعنی ابا
 .کنمی استقبال از شوهرم تنم مي رو برای گرد زرشکقهی
 که گه ینیری از عطر شترسمیم.  رو بکنهگرونی دي دردهامو بروز بدم و شوهرم بازهم دلش هوانکهیاز ا. ترسمیم

 .رهیگی تن شوهرم بوش را میگاه
 .مادر شدن.  خوب شدنيبرا. دنی روم انجام میشاتیآزما

 . دونمی من مي تکراري از حرف هايخسته شد.  و چهار سالمه همدمستیب... و مندستیفای بیول
.  چاپدمشی چرا بازهم نمدونمیاما نم. کنمی از ازدواجم  و من داستان خط قرمزم رو تموم مگذرهی سال مهفت

 !ستی من ني قصه انی پانجای اکنمی چرا حس مدونمینم
 .دی بخشی منو رضا خوشبختی که به زندگيبچه ا.  نوشتاالتموی ها دور شد و ختی از واقعقلمم
 . دختر باشهسی بنوگفتی از ته دلم مبی عجیلی حس خکی ، ی حسکی که دوست دارم دو قلو باشه اما  ي ابچه
 . دختر باشه سحر و پسر باشه سپهرگهیم.  اسم دختر رو بذار سحرگهی و مپرسهی راجع به رمان مرضا

 !نهیری تصورش هم شیحت.خندمیم
 که فکرشم ی را با کسی واحد عمومکی دانشگاه يتو. دی دوباره بخشي ما نوری که به زندگي از سحرمسینوی مو

 .  منی و عشق بچگهی همسايرضا. یرضا سلطان. شمی همکالس مکردمینم
 !ي چقدر عوض شدگهی و منهیشیکه کنارم م. نهی هنوز هم نگاهش مثل قبل سنگکه
 همچنان یو زندگ... رمان...  کار... درس.  همدمگذرهی میزندگ. دهی و اون ادامه نمکنمی من فقط سکوت مو
 کدومش؟ و گمی و مدمیقاب عطرهاشو نشونش م. دشهی عطر جدگهی و اون مدمی مری رضا گنیریبه عطر ش. گذرهیم

 راحت المی که خبهی و من عجارهی مه رو به خوننیریروز بعد قب عطر ش.  که تو شرکت موندهارهیاون بهونه م
 . بکنمموی شکاك نباشم و زندگکنمی میسع. شهینم
 . شمی و مشغول به کار مخرمی منیماش. رمیگی مسانسمویل

 .کنمی مسی فرهنگسرا هنر تدرکی ي و توتیزی و پوستر و کارت وینقاش.. پرتره. کنمی کار قبول مسفارش
و سوت و کور بودن خونمون بعد  بچه ينبودن صدا! ادی به چشم میکنواختی نی ایآرامش دارم ول.  من خوبهیزندگ

 .ادیاز هفت سال بدجور به چشم م
 ..نوسمی و مسمینویبازهم م. کنمی شروع مي تازه ارمان
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 !! منی زندگي شده خالصه نی و اسمینویم. کشمیم
 اد؟ی کتش بدم منیری شي و من  چرا از بوادی مریرضا د.  نه مثل قبلی ولکنهیرضا محبت م. ادی مری درضا

چرا من باز هم ..  که قبل داشتم به سراغم اومدهیچرا بازهم حس! ده؟؟ی مي بدی چخبره؟ چرا بازهم دلم گواهبازهم
 ! ما ها قرار دارهنی بی که شخص سومکنمیحس م

 
اجازه .  و تا آخر مراسم دست کامران رو ول نکرددمشی که دي بارنی آخري آورادیاما با ..  فکر کنم نسترنهخوامیم

 !کر رو بکنم فنی ادهینم
 ! منهی ذهن توهمي همه ساخته نهای فکر کنم که اخوامیم..  باشمنی که خوش بخوامیم. ادی مادمی رضا ي هاقول
 . بدمصی تشخالموی و ختی واقعتونمی نمگهی شدم و داالتمی عالم خری درگمن
 تونهی نمنیاره جز ا. نهی هملشیدل.  هم به رضا شک کردمنی هميبرا.  بازهم دور افتادمی واقعی زندگنی از امن

 !باشه
 
 »رضا «
 »!لطفا! امروز ناهار مهمون من«  کنمی را باز مرسدی می که به گوشیامیپ
 ». برم خونه سوزان منتظرمهدیبا.. شهینم «
 »گهیلج نکن د. يخوب بگو کار دار «
 » هم حالش خوب نبودشبید.  مهنازالیخیب «
 »)شکلک چشمک(  یشی نممونیپش. ای رضا بالیخیب. ضهی مرشهیاون که هم «
 »شهی می چنمی ببباشه«

 !الو: دهدی و بعد از سه بوق جواب مرمیگی سوزان را مي شماره
 ؟یخوب. زمیسالم عز:  ـ
 ؟یتو خوب. یمرس. آره:  ـ
 ؟یکنی مکارهایچ. فدات:  ـ
 !رمان:  ـ
 ؟یسینوی مای یخونیم:  ـ
 . سمینویم:  ـ
 از کدوم؟:  ـ
 .یخط قرمز زندگ:  ـ
 شه؟ی افتاده که خبر ندارم و داره ثبت ميدیاتفاق جد.  تموم شدهیگفتیواقعا؟ توکه م:  ـ
 . وقتشه تمومش کنمکنمی حس مانشی پاي برایی فکراکی و کنمیدارم اصالحش م. نه: خنددیم
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 .ی کنفی برام تعردیپس شب که اومدم با. جالبه:  ـ
 ؟يای ناهار نميشب؟ برا:  ـ
 .امی شام توپ آماده کن واسه شام مکی.  اومدشی پ کارکمی. نه گلم:  ـ
 . خونه رو جمع و جور کنمکمی تموم کنم نویمنم ا. باشه پس:  ـ
 .فعال.  خودتو خسته نکنادیز. خوبه:  ـ
 .فعال:  ـ

 . کنمی اش را نگاه منهی زمری و شرمنده تصوکنمی را قطع میگوش
 .احساسش.  اعتمادشيشرمنده !  شرمندشمیلـــــــــــیخ.. شرمندشم

و هنوز هم او را . هوسباز. خائن.  استنیذات من هم! ستی ها ذاتي بدی  گاهیعاشقشم ول.  دوستش دارممن
 که سالها از آن فرار کرده بودم ی کرد و دوباره بسمت گردابدی من ر ناامدی که با جمع کردن چمدان امدانمیمقصر م
 .هلم داد

 . بودیدن تمام نشی من به تنوع طلبادیاعت
 خوب شدنش ي  و من تمام تالشم را براردیگی که غمبرك میوقت!  باشمبندی پاتوانمیمن نم!  درست نشدممن

 !!ستی نی اوکافي اما برا کنمیم
اگر حرفم را گوش . می داشتي اگر بچه ادیشا!! ستی نی من کافي او براگری دارد اما  دی چرا و چه علتدونمینم
 .  شدبندی پای به آن زندگی کمشدی مدی شامیری بگي را به فرزندی کودککردی و قبول مکردیم
 .دهمی مرونینفس حبس شده ام رو ب. فرستمی مهناز مي و براسمینوی میامیپ

 !! انقدر چرت و مزخرف شده؟؟ی زندگنی اچرا
 .نمینشی و منتظرش مرومیبه رستوران مورد نظر م. شودی کار تمام مساعت
 جهی به نتکنمی هرچقدر که فکرمیول.  آشناستمیچهره اش برا. کندیسته و نگاهم م نشیی روبروزی مي رويدختر

 .رسمی نميا
از .  پوشکیش.ظی غلشیقد بلند و آرا. ی شرابيبا موها.شودیمهناز وارد م. رمیگی باز شدن در نگاهم را از دختر مبا

 یلی دلتواندی مستی که همراه خوبنیهم.  کنمفی تکلنی تعشی که براستمی نیگاهی در جای ولادی خوشم نمششیآرا
 . من باشدي برایکاف

 ؟يسفارش داد!!  گرمهیلی خرونیب.  خنکهنجایا. شیآخ: دیگوی و مندینشی ممقابلم
 .نه منتظرت بودم:  ـ
 !گارســـــــــــون: دیگوی بلند مي صدابا

 !ی خجالتچی شرم و بدون هیب. پروایب.  استنی هممهناز
  چخبر؟: پرسدیم. دهدی هردومان آب پرتقال سفارش مي و مهناز برااوردی منو را مگارسون

 !ستی نیخبر خاص. ی سالمتچیه:  ـ
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 ست؟ی هنوزم در کار نيبچه مچه ا:  ـ
 .نه هنوز:  ـ
 . هم خودتو راحت کن هم اونو؟يدیچرا طالقش نم:  ـ
 . ها نداشته باشنی به ايکار:  ـ

 .اد دشنهادی بهم پانوشیامروز ک: دیگویباخندهم
 !؟يذولفقار: میگوی گرد شده ميباچشم ها 
 اوهوم:  ـ
 ؟ي دادیخوب؟ چه جواب:  ـ
 !ردش کردم.. گهی دیچیه:  ـ

 !یتیتو در اولو:  زدیچشمک
 . فوق بوق برنامه جا بدهيمن رو تو.  بهت که گفتم دل نبندیول: خندمیم
 . نشدیول.  بودنیبرنامه هم: خنددیم
 اد؟ی خوشم متی از چیدونیم: کنمی و دستش را نوازش مخندمیم

 که یهمون!! یپوشونی خطاهاتو هم نمیو حت. یگی دروغ نمنکهیاز ا: دهمی و جوابش را مکندی  نگاهم مپرسشگر
 !ادی خوشم منی و از ايدی رو نشونم میهست

 ارتباطمون نی راجع به ايخوایاز همون روز اول نم. ادیمنم ازت خوشم م: ردیگی اوست که دسم را در دست منباریا
 ؟ی بهش فکر کنيشتری بتی و باجدی نظر کندی تجدکمی
 .لطفا زن نازاتو به رخم نکش: دیگوی لب باز کنم که مخواهمیم

 .شودی بلند می زننگ گوشي صدامی دفاع از سوزان بگوي برايزی چنکهی و قبل از اکنمی ماخم
 ..ساکت: میگویرو به مهناز م.   بودسوزان

 .ردم ارتباط را برقرار کو
 
 »سوزان «

 .کنمی را مقابل کافه پارك منیماش
   است؟؟؟ی چه زندگگری دنیا.  دلم گرفته بوددهی نديزی چهنوز

بعد از من بخواهد که .  استدهی خانم دکی دوستم با هول و وال خبر بدهد که شوهرم را در کافه، به همراه که
 . خودم را برسانمعیسر

 ی اما دوست من از خبر دادن به من عذرخواهکندی بگو بخند مبهی بعد خنده دارش انجاست که شوهرم با زن غرو
 !!کندیم

 !!کندی لرزان ابراز ترحم و تاسف میی و با صداکندی مهیگر
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که  کنمی ميطرفدار. کنمی متشی که از شوهرم سراغ دارم بازهم حماي بدي دار است که من ، با وجود سابقه خنده
 ... است وي قرار کارکی دی همکارش است ، شادیشا
 !! بگميزی چتونمیمن نم. نی و ببای که خودت بدیگوی سارا مبعد

 .کنمی می داخل کافه را وارسي فضاشهی ، از پشت شنجامی احاال
در حال .  اشیشگیو رضا باهمان اخم هم.  که آن زن همکارش باشددوارمی احمقانه امیلی خهنــــــــــــوزهم

 . باشدی کامال رسمییگفتگو
 . شنومی کافه مي را از گوشه یفی ضعي خنده يصدا
 ..زندی بلند قهقهه مي من باصدايرضا
 !!! اش را هم نداردیشگی اخم همیحت

 .کندی مفی تعرجانی را باهيزیو چ.. خنددیزن مقابلش هم م. خنددی و از ته دل مبلند
 ـدر به شوهرمن شباهت دارد همان رضاست؟؟؟ که انقـــــــي آن مردی راستبه
 .کندی که نثارمن مییمثل همان نوازش ها. کندی حاال دست  زن را گرفته و نوازش مکه

 ... اولماني همان روزهامثل
 که دست ییدرست همان جا. سوزدی که پوست دستم مکنمی و مناحساس مکندی را نوازش مبهی دست زن غرحاال

 !!! شوهرم بارها و بارها نوازشش کرده استفیکث
 .رمیگی لرزانم شماره اش را مي انگشت هانی و با همکشمی مرونی مانتو ببی را از جیگوش

 ششی چند لحظه پي خشک ، کامال متفاوت باخنده ی که ساکت باشد و با لحنکندی دست به زن مقابلش اشاره مبا
 الو؟: دهدیجواب من را م

 ؟؟ییکجا. سالم:  ـ
 ..االن کار دارم بعدا. من تو شرکتم:  ـ

 ؟؟یپس توشرکت: میگوی حرفش تمام شود منکهی از اقبل
  شده؟؟يزیچ. آره:  ـ
 .کنمی کافه را باز مي و در ورودمی آی پله باال مکی

 . سرتو بچرخونکمی: میگوی و مشومی مداخل
 ه؟؟ی منظورت چ؟؟یچ:  ـ

 ... من خشکش زددنیبا د..  سمت برگرداندنی را به اسرش
 .هه!!!...شرکت:  و گفتمدمی پاششی تلخ به رويپوزخند

 .شومی و بدون درنگ خارج مکنمی را قطع میگوش
 .زندی ممی صدادی آی دنبالم مبه
 .کنمیتا به من برسد حرکت م. شومی و سوار ممی افزای ممی سرعت قدم هابه
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 !!نمیبی را پشت سرم منشیماش
  را ثابت کند؟؟يزی چه چخواهدی مست؟؟ی چي تالشش برانی ادانمینم

 !! که رضاستدانمی مدهیند... شودی بلند می زنگ گوشيصدا
 !)اون همکارمه.. زمی عزدمی محیبرات توض( دهدی مامی پاسخش پی از دوبار تماس بپس
 همکار؟؟.  ههزش؟؟یعز

 .رمیگی منم که با او تماس منباریا
 با همشون اونجور از ته ؟؟يذاری همکارات تو کافه قرار ميتو با همه : زنمی داد مکندی که تماس را برقرار منیهم

  آره رضا؟؟؟یکنی و نوازش ميریگی همکارهاتو مي دست همه ؟؟یکنیدل بگو بخندم
 ! گفتن نداردي برايزی چچیدر واقع ه. کندی مسکوت

شوهر خائنم . شوهرمي نفس های است که من گرمبی وعجچدیپی بلند و کالفه اش در گوشم مي نفس هايصدا
 !!!کنمی از پشت تلفن هم احساس میرا حت
 .رمیگی پژو سبقت مکیاز . کنمی می پدل گاز خالي خشمم را روتمام
 !!آروم برون: دیگوی مرضا

 .کنمی مادی توجه به گفته اش سرعتم را زبدون
 !!!با توام سوزان مواظب باش: زندی مداد

 . و خطر رفع شددمی آخر کنار کشيلحظه . آمدیاز رو به رو م بود که یکانی از مواظب باش به پمنظورش
  خوب؟؟می صحبت کنامی گوشه نگهدار بکی کنمیخواهش م. مراقب باش!!!  سوزانيکردی تصادف میداشت:  ـ
 ای د؟؟؟ی رفته؟؟؟ که چند وقته باهمشی که کار تا کجا ها پ؟؟ي بدحی توضيخوای موی چ؟؟یبرو بابا چه صحبت:  ـ

 .. که چند بار باهاشی بگيخوایم.. نه
 !!!!!!!!بســــــــــــــــــه:  ـ
 ... برف کنموری سرمو زدی بایتا ک.  خسته شدمی لعنتی زندگنیاز ا. گهی بس کنم؟؟؟ خسته شدم دویچ:  ـ
 !!!سوزاااااااااااااااان:  ـ
 !سرمن داد نزن!!! زهرمار سوزان:  ـ
 .شهی متیزی چوقتی ستیحالت خوب ن. ارم تو فقط نگهدار ندتیمن اصال کار. زمیباشه عز. باشه:  ـ
 قرار ي بجایتونیم.. شهیراه واسه معشوقه هات باز م!! شهیواسه تو که بد نم.. رمیاصال بذار بم.. خوب بشه:  ـ

 !!!!  خونه اتشیاری راحت بالیگذاشتن تو کافه با خ
 ..سوزان جان:  ـ
 ..برو بابا:  ـ

 بازهم خر شی سوزان جان گفتن هانیفکر کرده با ا. ندازمی می صندلي و روکنمیخاموش م. کنمی را قطع میگوش
 !شمیم
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 !! تا به من برسدکندی مادی که سرعتش را زنمیبیم
اگر !! کنمی مابانی ها وسط خیوانگی دنی بار است که از انیاول. کشمی میی ها النی ماشنی من بدتر از او از باما

 !!کردی بود رضا حتما دعوا ميگریوقت د
 راه يگری دابانیاز شانس خوبم کوچه به خ. دمی شدم که دي کوچه انی وارد اولنی ماشنی از رد کردن چندبعد

 .و رضا گمم کرد!! داشت
 .ینه اشک.  بود که نه بغض داشتمبیعج.  ها را گشتمابانی هدف خی بنطوری را همیچندساعت

 ! يشویخرد م!! یشکنیم.. یکنی مي و زارهی گریرسی که به آخر خط میوقت
 !!!بوسدی شوهرم دختر عمه اش را در اتاق خوابمان مدمی که دی مثل وقتدرست

 !! من آخر خط بودي روز و آن صحنه براآن
 . آخر خط راهم رد کردم و پشت سرگذاشتمگری داماحاال

جابجا . زدیری درونت ميزی چکی. يشوی رد مشی از رویکه وقت. ابانی خیی هاری مثل رد کردن ترمز گییکجورهای
 !!ی حالت خنثکجوری و تفاوتیب. آرام.  صدایب.يروی اما بعدش آرام تر ميشویم

 .شومی مادهی شده ام پنی و بدون چادر نفرکنمی پاساژپارك ممقابل
 !! و همه کسزینسبت به همه چ. تفاوتمیگفتم که من حاال ب. ندی که رضا ببترسمی هم نمنی از ایحت

 رنگ و بقول  او رضا ي کوتاه جگرکطرفهی يبا بند. ردیگی مدلش چشمم را مکی. گردمی شب مي لباس هانیب
 !!کُش

 !!! استي و جگری قرمز و نارنجي رنگهاعاشق
 !!!مانی دونفره هاي فقط برااما
 !!! برومرونی قرمز بي که من با مانتوي به روزيوا

 ! که مانتو را مقابل چشمانم پاره کندی انقـــــــــدر عصبانشودی می عصبانبازهم
 .  پرانده بودی پسر متلککی چون چرا؟؟
 پوشد؟؟ی قرمز مشی اش هم برای همکار دوست داشتنیراست
  بود؟؟دهی قرمز پوششیاو هم برا..  عمه اش چه؟ همان که عشق اولش بوددختر
 جانانه اش ي اش فقط مال من است و خنده های خرکرتی غنی اای کند؟؟ی آنان را هم پاره مي مانتو قرمز هارضا
  همکارش؟؟يبرا
 او را ي او هم نرم است؟؟ رضا موهاي موهاکند؟؟ی شروع مشی موهادنی شروع رابطه با همکارش هم از بوسيبرا

 هم دوست دارد؟؟
 .رضا صاف و نرم دوست دارد.  نسترن که حالت فر داشتيموها
 رنگ را ي و لباس شب جگرزنمی بود؟؟ افکار درب و داغونم را کنار می همکار رضا چه شکلي موهایراست
 .دارمیبرم
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بهتراست . شودی که جنس فروخته شده برگردانده نمدهدی پرو کردن را ندارم و فروشنده بارها تذکر مي حوصله
 .شومیدن خارج م و بعد از حساب کرستمی ای حرفم مياما من رو!! لباس را امتحان کنم و فالن

 رنگم را بپوشم ي لباس جگرشیبرا. شوهر خائنم شام درست کنمي به خانه بروم و برادیبا.  گردش بس استگرید
 ! ادامه بدهمیفی پر از کثي شده نی نفری زندگنیو بازهم به ا

 . باشم و احساسات را کنار بگذارمی منطقدی باامشب
 تمام شب را شبیاما قبلش به من خبر بدهد که مثل پر. ود بررونی او هروقت که خواست با همکارش بخوب

 !! افتادهشی برای نباشم که کجاست و چه اتفاقنیمنتظرش نباشم و نگران ا
 !! شوهرم را به من بدهندانتی خي و مژده نندی نرود که دوستان من ان ها را ببییالاقل جاها 
تو که دختر عمه ات را آنجا . اتاق خوابنیهم.  خانهنیمثال هم. دی را درخانه بگذارتانی که قرارهامی بگودیبا

 !!ي همان تخت با همکارت همبستر شوي همانجا و رویتوانی حاال هم ميدیبوس
 !!!هرطور که شده. می به تفاهم برسدی باامشب

 .شومی خانه موارد
 سرش ي آرنجش را رو که اعصابش خرد استیی کاناپه نشسته و مثل تمام وقت هاي بوده رونجای  اما استی نرضا

 !!گذاشته بود
 رفته ادشی کتش را هم یانقدر باعجله که حت.  آمدنم  با عجله از خانه خارج شدهي براهودهی انتظار بی بعد از کمو

 .است ببرد
 .شومی و وارد آشپزخانه مکنمی را از سر باز مشالم
 تواندی خوب مي غذانیا. خسته است.  استیاو امروز عصبان. کنمی شوهر خائنم را درست مي مورد عالقه يغذا

 !خوردی برنمیی به جای مرخصکروزی کنمی و فکر مدهمی فرهنگسرا را نميجواب تماس ها.  اش را در کندیخستگ
 .کنمی شمع هم روشن مکی مسخره و احمقانه یلی و خنمیچی مقهی را کامال با سلزیم

 .کنمی را به تن مدمی که تازه خری لباسمیموها و بعد از خشک کردن رمیگیدوش م. رومی اتاق خواب مبه
 .خواهدی همانطور است که او مزیحاال همه چ! گذارمی را باز ممی رضا موهاي عالقه طبق

 و دختر زدی هم بري کم باشم که با همکارش روشی انقـــــــــدر برادی که چرا؟ چرا باپرسمی بازهم از خود مو
 !!! اندام خانم ها باشدي نگاهش رومیروی مدی که خریعمه اش را در اتاق خوابمان ببوسد و وقت

 ...دوزمی مونیزی  تلواهی سي و نگاهم را به صفحه نمینشی کاناپه ميرو
 .کندی اطراف کالفه ام مسکوت

 !می را روشن کنمانفی تا تکلدیایزودتر ب.  زمان زودتر بگذرددی تا شاکنمی باز می از گوشیآهنگ
 .کنمی می را پلخواستمی که می و آنگردمی ممی هاکی موزستی لنیب
 )اسمم هنوز روته.يدعسکریحم(

 ابونای کوچه خنی اتو
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 دنی با دست نشون ممنو
 دنیدی تو نمی منو بچوقتی آدما هنی اآخه

 ی فکر من باششهی میچ
 ي حال منو داریبگ
 يذاری من نمي شب بجاکی خودتو ی حتتو
 وونهی برگرد دایب
  با تو حرف دارمای دنکی
  بگن مشکوکه رفتارمدی شم  شاوونهی دگنیم

 یستی که نیی روزانی اتو
  به تو مربوطهی چهمه

  اسمم هنوز روتهگمی مندازمی دست مخودمو
  اسمم هنوز روتهگمی مندازمیخودمو دست م: کنمی و تکرار مزنمی ميپوزخند

  واسه من اصالستی نمهم
 گهی می داره از تو چیک

 گهی به تو درسمی نمدمی فهمنوی خوب اخودم
 گهی خودم دییجورای

  از کارامترسمی مدارم
  مشکوکه رفتارامگنی موونهی دابرگردیب

 .کنمی و آهنگ را قطع مشنومی باز شدن در را ميصدا
 .شودی آشفته وارد میبا سر و وضع. رضاست

 !! و تک تک دوستانممی مري خانه ي پدريخانه .  دنبالم گشتهحتما
 . نبرده استی مان پنی بي به دعواچکسیمطمئنم که ه.  ماهر استی او در رد گم کناما
 .کندی گرد شده نگاهم ميمتعجب و با چشم ها. کنمی و بلند سالم مرومی به استقبالش میی گشاده روبا
 !!ی از گرسنگرمیمی که دارم ممیر شام بخومی برایب... يحتما خسته ا: میگوی و مرمیگی را از دستش مفیک

 !!گهی دایب: میگوی و مرمیگیدستش را م.. شومی مکشینزد!  بودستادهی اشی سر جاهمانجا
 .کشمی او را پشت سرم مو
 ؟یتوخوب: پرسدی من و من کردن می و بعد از کلندینشی مشیسرجا.شودی مشتری شام تعجبش بزی مدنی دبا
 !!!میعــــــــال.آره: میگوی و مخندمی می بلند و عصبيبا صدا. خندمیم

 !ای داشته باشيادی زي انرژدی روزها بانیا. بخور: میگوی و مکشمی او هم ميبرا. کشمی خودم غذا ميبرا
 !کنمی تلخ نثارش می چشمکو
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 .سوزان من:  ـ
 . ندارمهی و توجحی به توضيازی نچیمن ه!!  نگویچی نگو رضا باشه؟؟ هیچیه!! ـــــــــــــــــسی هـ

..  کارم اشتباه بوددونمیم: دیگوی کامال مهربان میو با لحن!!  درست مثل دست همکارشردیگی را در دستش مدستم
 ...برات جبرا.  ممنونممیدی بخشنکهیاز ا

 دم؟ی گفته من تورو بخشیک:  ـ
 گرفته ينجوریاونم ادست : میگوی و مکنمی ممانی به دستهاياشاره ا. شودی مرهی متعجب و پرسشگر به من خبازهم

  نه؟؟يبود
 .رومی منکی و بسمت سشومی بلند مکشمی مرونی را بدستم

 !!سوزان!! داااغ.. کنمی داغ را باز مآب
!!!   نکنی بافای که درست کردم رویی فضانیبخاطر ا: میگوی که بشنود مي بلنديبا صدا. شورمی محکم دستم را مو

 و بهی باشه نه بگو بخندت با زن غرادمی بار نی خوب از آخرزی چکیکه حداقل !!  شبمون خوب باشهنیخواستم آخر
 دختر عمه دنینه ناز کردن دست همکارت نه بوس. رهی نمادمی چکدومینه ه.  بره هاادمی نکهینه ا..ناز کردن دستش

 ... شب آخرنیفقط خواستم ا!! اتیقشنگ و با جزئ. ادمهیهمشو .ات
!! بهم دست نزن: میگوی و مزنمی با انزجار پسش مشهیبرخالف هم. شودی از پشت به دورم حلقه مشی هادست
 !!!لطفا

 ه؟؟ی چ؟؟منظورتي چه شب آخر؟؟یگی میچ: دیگوی و باهمان لحن خاصش مستادهی با چند سانت فاصله امقابلم
زشته !!!  بکنی خواستي تو خونه و هرکاراری رو بی که دوست داشتیبعدشم تو هرکس. رمیمن م!! نهیمنظورم هم:  ـ

 ی اشتباهوقتی. رسونندی که کالغ ها خبرها رو مینیبیم. هیکی کوچي جاایدن!!  هايذاری ها قرار مبهی باغررونیکه ب
 !!شهی خبرها به گوش بابام برسه بد منی از ایکی

 !!بابام!!  نقطه ضعفش گذاشتميدست رو. شودی مقتری عماخمش
 که ي به اسم سوزان نداري هم سربارگهید.  نفرکیهر روز با .  باشنجایتوم هم. رمی و مرمیگیمن طالقمو م:  ـ

 !!ی واسش دروغ ببافیالک
 ! به من نزن رضـــــــــــافتویدست کث: زنمی داد منباری که اکندی دستش را دراز مبازهم
 است فیاو کث. خوب حق با من است. ار گفتن ندارد انگي هم برایحرف!  واکنش را نداشتنیانتظار ا.کندی متعجب

 ! اوستي صفت برازنده نیو ا
 .می راجبش صحبت کنی منطقایب: دیگوی بروم که مخواهمی و مزنمی مپسش

 !!!یمنطق: میگوی میو عصب.. خندمیم
 حرف ی منطقایکه ب.  اولي به خونه میرسیخوب باز م: میگوی و مزنمی منهیدست به س. نمینشی می صندليرو
 مسئله نی راجب ای منطقحیبگوچه توض. خوب به گوشم!!! ی منطقي توخدایول. بچه ام.  فهممیکه من نم. میبزن
 ؟يدار



 

@donyayroman 470 

 .ستی درست نيریگی به رفتن ممی انقدر زود تصمنکهیا:  ـ
 هم انتتی و با اثبات خگرفتی عکس ازتون مکی من بود االن ي جاي اگهی رضا هر زن دست؟؟؟؟؟؟؟یدرست ن:  ـ

 !! خودشی زندگی پرفتیهم م. کردیهم مجازاتت م. گرفتی مشویمهر
 !! ازت جدا بشمخوامیسوزان من نم. ستی ننیخوب کار توهم کمتر از ا:  ـ
 . ازت بشنومی حرف منطقکی خوامیبقول خودت م.  شدهي تکراريادی زگهی که ديچرا؟؟؟ نگو دوسم دار:  ـ
 !!! دارملی با تو دلمی زندگيادامه  ي هنوز برایول. من اشتباه کردم درست.. من.. من:  ـ

 که دچارش شده بودم را از یتفاوتی و بی جمله اش حالت خنثکی نی که همکنمیاعتراف م.  قلبم را تکان دادحرفش
 !! بردنیب
 !! در آمدانی من به غلیبازهم احساسات لعنت.  و رو شدری درونم زو

 داشته باشه عشق اولش رو تو اتاق لی دلشی زندگي که برایاون..  رضانیبب:  مقاومت کردم و با پوزخند گفتماما
. ستی نیابونی خي زنهای داشته باشه شب و روز چشمش پلی دلی که واسه زندگیاون. بوسهیخوابشون نم

 !!!!هم رضـــــــــــــا  روزهیری ادامه بده با همکارش نمشی که بخواد به زندگیاونــــــــــــ
 . ببردنیی تا بغضم را پاکشمی بود را سرمزی مي که روی آبوانیل! شومیخفه م! اورمی کم منفس

 لمی واسم في دارينجوریکه ا.. ادیازت بدم م: میگوی که درتنم مانده بود مي انرژي و با ته مانده شومی جا بلند ماز
 ! شناختمت آقا رضاگهید!!! ی با دوتا جمله عاشقونه خرم کنيکه بخوا..  رضاستمی بچه نگهیمن د!!! يایم
 .کوبمی و در را محکم بهم مدومی شوند بسمت اتاق خوابمان مری سرازمی اشک هانکهی قبل از او

 ! دخترعمه اش استدنی بوسکندی اتاق به ذهنم خطور مدنی که با ديزی چنیاول
 و رمیگی اتاق منی ننگينگاهم را از آن گوشه !  شان شدمي بودندو من مزاحم معاشقه ستادهی اتاق اي گوشه آن
 !نمینشی تخت ميرو
 

  تو؟؟امیسوزان؟؟ ب: دیگوی او که مي و بعد صداخوردی تقه به در مچند
 .شودی و وارد مزندی مگری ديچند تقه ...  و حاالردی از من اجازه بگي کاري سابقه نداشت که براهه

 !!! بازهم باهمان لحنیلعنت. کندی ممی صدابازهم
بوسه .  نشان ندادمی که مطمئن شد واکنشیوقت. ردیگی دستم را در دستش ماطیبا احت. ندینشی منی زمي رومقابلم

 .گذاردی دستم مي رويا
 !کندی بخشش مي از من تمناشی که باچشم هاکنمیحس م.  راینافذ و گ. کندی منگاهم
 ؟؟ي چرا منو دوست ندار؟؟ینیبیمنو نم.. چرا رضا؟؟ چرا تو.چـ... چرا؟: پرسمی نلرزد مکنمی می که سعییباصدا

 ...نه سوزان:  ـ
  از اونا کم دارم رضا؟؟ی مگه من چگرانه؟؟؟یچرا چشمت دنبال د: پرمی کالمش مانیم

 !! که حاال واقعا شرمنده استکنمیاحساس م... نه تنها لحنش..  شرمندهیو با لحن... ندازدی مری را زسرش
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 !! از منه نه تويبد: دیگویم
  چرا؟؟؟ی بد باشدیچرا؟؟؟ چرا با:  ـ

 .کندی را پاك ممیبا انگشتش آرام اشک ها. کندی را بلند مسرش
 ؟؟؟يدی دست کشينجوریبه صورت اونم ا: کشمی و عقب مشومیمنزجر م...فتمی مبهی زن غري نوازش دستهاادی

 ..ينطوری اون هم ا؟؟یدخترعمه ات چ
 !!کنمیسوزان خواهش م:  ـ

 و بهت ی خواستی از اونا کم دارم؟ مگه چیمگه من چ. د جواب منو بده:میگوی و بلند مزنمیپسش م. شومی مبلند
 دوست یتو وحش. ادی خوشت نمای لوس بازنیتو که از ا... انهی شه؟ی لوس مکنه؟ی مي اون واست لوند؟یندادم لعنت

 بچه من!!!  رضاستی نرمنیتقص... خوب من.  باشهی واسه شوهرش وحشدی که زن بایمگه نه؟ خودت گفت. يدار
 گهی دیکی اون خانم مهندسه  با یول. رمی بگادی نشدم که ی وحشیمن قبل تو واسه کس. بودم که زنت شدم

 ...دخترعمه ات هم اونم باشوهرش. کارشو بلده. امتحان کرده
 !بســــــــــــــــــــه: زندی مداد

 ست؟ی نتی مگه واقعزم؟؟ی بس کنم عزویچ:  ـ
 !خفه شو سوزان:  ـ

 کنم؟؟ نی به عشق اولت توهکشهی نمرتتیغ! براوو: میگوی و مزنمی دست متیمحکم و پر از عصبان. زنمی مدست
.  باشه اون نسترنهیهرچ! آخه از همون اول هم رو نسترن خانم حساس بود. شهی می آقا رضا عصباني واي وايوا

 ! برف باشهری که سرش زستیسوزان کبک ن
 دی بایول: میگوی و مکنمی مي اش بازقهیبا . کشمی اش  منهی سيرا رودستم . کنمی مان را کمترمنی بي فاصله
 !!با شــــــــــــــــوهرش ،رضا. نسترن جون با شوهرشه!! تهی واقعنیا. زمی عزیباورکن
 .کنمی بدر بود را باز مزدهی که مال سیعکس. اورمی مرونی را بلمی موبایگوش

 که یی فقط تونیبب. شاد و خوشحال!  رضا اون با شوهرشهنیبب.   تو بغل شوهرشدهی چپي چطورنیبب. نیبب:  ـ
 ...فقط تو... ي کردی که خودتو عصبانییفقط تو! ياخم دار

 !بسه بسه بسه: زندی مداد
 ... اون هرزه؟؟ی کنکاری چيخوایم. کنمیبس نم:  ـ

 !!! زدیلیبه من س!! سوزدی مصورتم
 ! شدنیبم خون هم انقـــــــــدر محکم که لآن
 بود هنوزم زیاون عز.  نهای د؟؟ی دست بزنتو چشنینسترن هم ا. یراست!!  عادت کردمگهید: میگوی و مخندمیم

 !هست
 !! لطفا تمومش کن: دیگوی و مدهدی را فشارمشی هاقهیشق.  شده استکالفه

 ؟؟؟یزنینکنم باز م: میگوی و مزنمی ميپوزخند
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 . شدمی لحظه عصبانکیفقط ..  لحظهکی.  دیببخش:  ـ
بار اول که !!  زدن هات عادت کردمهوی شدنات و ی عصبانهوی نیگفتم که به ا. الیخیب: میگوی و تلخ مخندمیم
 راستشو ییخدا!  مني رونهی و بشادی از خودم دفاع کنم دستت باال بخوامی که هروقت ميتوم عادت کرد!! ستین

 ...اون...  اون ؟؟يخوایکه تو م هی رضا؟؟ نسترن اونيزدی اونم مشدی من نسترن زنت مياگه بجا. بگو
 !!لطفا... سوزان : 
 .... باشمیاگه وحش...اگه آروم نباشم... اگه منم مثل اونا باشم:  ـ

همانطور . انهیوحش. بوسمیلبش را م. کنمیفاصله را کمتر و کمتر م... رمیگی اش را در مشتم مقهی شوم،ی مکشینزد
 ..خواهدیکه او م

 .سوزان تو حالت: دیگوی و مردیگیصله م فارضا
: زندیرضا زجه م... رمیگی گردنش را گاز ميگود. دهمی صحبت کردن را به او نمياجازه . رمیگی را مشی لبهابازهم

 !!!! سوزانستیحالت خوب ن
 منو ول نی مگه بخاطر هم؟يخوای که مستی نيزی همون چنیچرا؟؟ مگه ا: میگوی و مخندمی وار موانهی دخندمیم

 گه؟؟ی دي سراغ زن هاي بریکنینم
 ....نه سوزان من:  ـ
 ؟ی لعنتـــــــــــــــــــهی درد تو چه؟ینه؟ پس دردت چ:  ـ
داد ... کنمیبازهم پاره م...  نشدهیهنوز حرصم خال... شوندی پرتاب مشی دکمه هايهمه ... دهمیلباسش را جر م 
  رضا؟؟ی که چرا؟؟ چرا انقدر پستزنمیم
 ...کنمی تنش پاره پاره ميباسش را رو لو

 که برام ی زندگنیاز ا... ازت متنفرم... که ازت متنفرم رضا... زنمیداد م.. کنمی اش منهی جانم را نثار سی بي هامشت
 . متنفرمیساخت
!  سوزانایبه خودت ب: دیگوی و مزندینامم را صدا م. زندیداد م.  دهدیفشار م. کندی دستانش را دور مچم حلقه مرضا

 چته؟ چته سوزان؟
 !! شدمی وحشیچیه: میگوی و مخندمی ها ناگهان مادی آن فرانیم. خندمیم
 !!خندمی بازهم مو
 بدم ی زندگنیاز ا. ادیازت بدم م: کنمی لب تکرار مری و آرام زرمیگیاز او فاصله م. کنمی پاره شده اش را رها مي قهی
 !ادیم

 .دی که دخترعمه اش را بوسییهمان جا.  اتاقيگوشه . ستادهیبا فاصله از من ا. گردمی برمبسمتش
 !!رضا:  ـ
 جانم؟: دهدی جواب مدوارانهیام
 .نیهمون جا واستاده بود:  ـ
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 .متوجه منظورم نشده. کندی نگاهم مپرسشگر
 !شیدی همونجا بود که بوسادتهی. گمینسترن رو م:  ـ

 پرت نی زميلباس را رو. کندی میاس پاره پاره اش خال لبي  و حرصش را رودهدی را ماساژ مشی هاقهی شقکالفه
 .ندینشی تخت مي و گوشه کندیم

 که خوشبختم يقول داد.  رضاي بهم قول دادادته؟؟ی. عروس بودم رضا. همونجا من نشسته بودم: میگوی مبازهم
 ...ي قولت هم عمل نکردنی به ایتو حت. مونوی زندگتی وضعنیبب..یکن

 !!!!! رضـــــــــــــــــــــاادیازت بدم م: زنمی و داد مکوبمی منهی آي مشت شده ام را رودست
 . مشتم چند تکه کرده بودمکی نی را باهمنهیآ. بوددهیبر.سوزدی مدستم

 وونه؟؟؟ی دي کردکاریچ:  ـ
 .کندی ام را بلند می زخمدست

 !!!ي کردکاری باخودت چنیبب:  ـ
 !!دست به من نزن: میگویم جان ی بیی و بازهم باصداکشمی را پس مدستم

 !!! فقط آروم باشی که تو بگیهرچ. زنمیباشه دست بهت نم:  ـ
 .رونی بمی برایب: دیگوی و مکندی حلقه ممی را به دور بازودستش

 .امینم. نه:  ـ
 چرا؟؟؟:  ـ
 .ادیخوابم م:  ـ
 !! خرده هارو جمع کنم بعدش بخوابشهی شنیا.  دستت رو ببندممی برایب:  ـ
 ه؟؟یچ: دیگویمتعجب م. خندمیم
 !!ادی ها به تو نمنیآخه ا.خندمیبه مظلوم شدنت م:  ـ

 .کندی و بازهم سکوت مخوردی محرص
 .شودی و رضا متوجه ممیگویآخ م. کندی می را زخممی پاشهی تکه شکی رد شدن بازهم نیح
 . میشوی و از اتاق خواب خارج مردیگی آغوشم مدر
 !ستی نقیزخم آن عم. بنددی چسب زخم مکی را هم با می و پاکندی میچی دقت تمام دستم را باندپبا

 .دهدی تند تند و نامنظم قلبش را نشان مي ستبرش است که تپش هاي نهی به سنگاهم
 !!ناراحت است و رو به انفجار است.ستیعصبان
 !! شوهر خائنمنی حال بد اي براشومی تاب می و من بزندی شوهرخائن من تندتند مقلب

 قلبش ي تپش هادیتا شا.  اش بگذارمنهی سي و سرم را رورمی بگي بود تا بتوانم در آغوشش جايگری د وقتکاش
 !!آرام تر شوند

  او هم توانست با در آغوش گرفتن شوهر من آرامش کند؟؟ده؟؟ی دنگونهی قلبش را اي هم تپش هابهی آن زن غراما



 

@donyayroman 474 

 !!رضا؟؟؟:  ـ
 جان؟؟:  ـ
 . راستشو بگو؟؟؟ي بوددهیباهاش خواب:  ـ

 .کندی اندازد و سکوت می منییسرش را پا.. یو پس از مکث طوالن.. کندی لحظه نگاهم مچند
  رضا؟؟يدوستش دار:  ـ
 .نه:  ـ
 چرا؟؟... پس:  ـ
 !! کردمیهرزگ: ـ
 ! پست فطرت هرزه امکیمن . حق باتوئه: دهدیادامه م. شومی متعجب مشی پروای جواب بنی ااز
 !! اعتراف ها بکندنیبود که از ا امدهی نشی پچوقتیه

 !ادیبهت م.  مباركدی لباس جدیراست: دیگوی و مکشدی ممی موهاي دستش را روبازهم
 .یمرس: میگوی و مخندمی متلخ

 !!دهای خري بدون من نرگهی دیول:  ـ
  مگه بازهم هست؟؟گه؟؟؟؟؟ید:  ـ
 کنم؟؟ی ها ولت می آسوننی من به ايفکر کرد. معلومه که هست:  ـ
 تحملشو گهیمن د!  خودشی زندگی بره پیهرک. میری طالق بگ؟؟؟یکنی چرا ولم نم؟؟؟یخب چرا نگهم داشت:  ـ

 !ندارم رضا
 !! درست کنم سوزانوی همه چدمیقول م.. شهیدرست م:  ـ

 !!!؟يبازتو قول داد: میگوی و مزنمی ميپوزخند
 !!! دار کردمحهی را جرغرورش

 ! سرحرفم هستمندفعهیا:  کرد و گفتي او بازهم صبوراما
 !!من خستم:  ـ

 . بدهم فکرنکنيزهایبه چ! می بخوابمی برایب. منم خستم: دیگوی و مکندیدستش را بسمتم دراز م. شودی مبلند
. خوابمیمن تو کتابخونه م: میگوی و مزنمیدست دراز شده اش را پس م.کندی نگاهم مدواری امشوم،ی بلند مازجا

 !شبخوش
 بازگشت من را ي برادشیقلبش و ام.  شکستن غرورشي که صداکنمیاحساس م..  و مندیگوی نمزی چچیه

 !!دمیشن
 يدی امــــــــــــــــــــــچی شروع دوباره هکی و ی زندگنی درست شدن اي که  برادیاو هم فهم. دیفهم

 . خوابم را عوض کردمي که من جاستین
****** 
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 .. چهار صبح استساعت
 !! استدهیسردرد امانم را بر.  نماندهختنی ري هم برای اشکگرید
 . رومی و به آشپزخانه مشومی کتابخانه خارج ماز

 !شودی مشی کاناپه خوابش برده  قلبم ري رضا که رودنی و با دخورمی میمسکن
مثل . شودی مضی که مری را ندارد وقتیضی  و نکند سرما بخورد؟ او تحمل مردهی خوابنجای تمام شب را اشوهرم

 !شودی مریبچه ها بهانه گ
 ! دوستش دارمشودی سرتق مي پسربچه کی که مثل یوقت!  دوست دارمیضی را هنگام مرشی من بهانه هااما
 .اورمی شوهر خائنم بي برایی تا پتورومی اتاق خواب مبه

 . بودی خالزی مي رونهی قاب آي ها را جمع کرده بود و جاشهی شخرده
 .کنمیگاهش م و نکشمی مشی را روپتو
 جا انقــــــــدر منتظرش ماندم که نی که همییچه شب ها!  امدهی چشادی کاناپه را زنی اي رودنی طعم خوابمن

 .بردی و به اتاق مگرفتیمن را در آغوش م.  امدیاما او م. خوابم برد
 کنارش بمانم اگر بازهم فکر کنم احتمالش هست که شتری بیاگر کم. رومی و به اتاق مرمیگی را از او منگاهم

 ! شوممانیپش
 !! کوتاه آمدن بس استگرید. ستی نیمانی پشي جانباری ااما

نه تنها بخاطر خودم بلکه بخاطر آرامش او هم که شده !  نداردمانی برايگری ديزی جز درد چی زندگنی اي ادامه
 . تمام کنمشهی همي براکباری را زی همه چدیبا
 !!!دهی را او خرشترشانیب!!یلعنت. اورمی مرونی را از کمد بمی هاباسل

 ... مانيشاد. مانی آن شب و خنده هاادی. کنمی  بود را نگاه مدهی که شب تولدم خریلباس
 !!کنمی مبغض

 ...اورمی منیی کمد پايچمدان را از رو!! شهی همي براکباری.  برومدیبا!! ستی ندنی وقت پس کشگرید.  نهاما
 :خوانمی خود مي لب براری زدهمی که لباس ها را داخلش جا مهمانطور
   منی خالي خونه ي اخداحافظ
  منی عشق پوشالي اخداحافظ
  گرد و خاك نشستهي اخداحافظ
  شکستهي هاشهی شي اخداحافظ

 !!شکنمیبازهم م... کنمی مهی گربازهم
 چرا رفتن و تمام کردنش انقــــــــــدر سخت دانمیخوب هم نخواهد شد اما نم.. ما آنقدر ها هم خوب نبودیزندگ
 !!!است
 ! شودداری که مبادا بشنود و بدهمی دهانم فشار مي را رودستم
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 :دهمی لرزانم ادامه مي با صدادارمی را برملمی ، همانطور که وسارومی مشی آرازی مبسمت
  خاطرات پر از دردي اخداحافظ
  غم و سردي لحظه هاي اخداحافظ
  گذشتهخودی عمر بي اخداحافظ
  نوشتهي هاي نامه هاي اخداحافظ

 ي بدمان روز هاي تمام روزهايچرا ما به اندازه ! می خوب نداشتي ما روز خوب  و خاطره می است اگربگودروغ
 !میخوب هم داشت

 !!می خوب هم داشتيباهم روزها!! با او خنده هم کرده بودم.ختمی که ریی تمام اشک هاي اندازه به
.  که او هستی بد تمام خاطراتای خوب کندیخاطراتش فرق نم. ستی نی وقتنی که حاال بعد از اکنمی فکر منی ابه

 !! آوردیمن را از پا در م
 او راهم در چمدان ي از لباس هاراهنی پکی و می هافی ، کمیکفش ها. کنمی شبم را با مانتو شلوار عوض ملباس

 .گذارمیم
 !! بردن آنها مرددميبرا.. گذارمی تخت مي مان را هم روی عروسي هالمیآلبوم و ف.اده است رفتن آمي برازی چهمه

 !! و از ته دل بودندی واقعمانیچقـــــــــدر خنده ها. کنمی اول آلبوم را باز مي صفحه
 : خوانمی و مزنمی مورق
  لحظه هامو منو غصه هاممنو
  انتهامی قلب بی پاکمنو
  از آسموني ساعتها دورمنو
  نشونی بي عشق گمگشته منو
 بی سراسر فري وعده هامنو
 بی که ماندن غریی حرف هامنو
  انتظار و منو انتظارمنو
  قراری بي قلب پا خورده منو

 وقت رفتن گرید. گذارمیعکس را هم داخل چمدان م.ستی خاطرات کار من ننیدل کندن از ا.  دارمی را برمآلبوم
 !!است

 ! مشترك منی زندگانی هم از پانیا
 تمام شد و تا آخر عمر شهی همي مشکالت برادندی که دو عاشق بهم رسی که در قصه ها وقتکردمی ها فکر مقبال

 . دوعاشق به هم بوددنی من رسي خوب براانی پاشهیهم.  کنندی زندگی و خوشی با خوبتوانندیم
 

 ! من تمام شد و حاال تا اخر عمر خوشبخت و شاد خواهم بودي هایکه سخت. فکر کردم قصه تمام شدی عروسروز
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بسمت در اتاق . رمیگی چمدان را ميدسته !  را نکرده بودمي روزنیمن فکر چن!  شکست را نداشتمنی انتظار امن
 :خوانمی و بازهم مرومیم

  شده روزگاربارهمی يبرا
 اری دلم بد ننی و واسه اایب
  و شکست منو خط بزنایب

  بشو مال منرهمبای يبرا
 !! خانه خاطره دارمنیو ا.  اتاقيمن در گوشه گوشه ا... کنمی آخر را به اتاق منگاه

 !! خاطرات رضا هم بودنی است که در انیمهم ا!! ستی و بدش مهم نخوب
 د؟ی آیچه برسر من م. ستی که او نیوقت.  رفتمی وقتشود؟ی چه منی از ابعد
 !!گری معشوق دکیبا .گری کس دکی با نباریا.  خود ادامه بدهدی به زندگتواندیم.  راحت استاو
  کنم؟ی بدون او زندگتوانمی او کنم؟ من منیگزی را جای کستوانمی من چه؟؟ من ماما
 

 ی پر از دلخوشي هواییکجا
 ی از خودکشی شب خالییکجا
  بهاري لحظه هاي تو اییکجا
  خوش روزگاري تو روییکجا

 حاال که دارمت یتو عشقم!!... سوزانکنمیخوشبختت م: گفتی که مچدیپی در سرم مشیصدا. شومی اتاق خارج ماز
 تو باشه هیدوست دارم دخترمون شب.... من تو رو دوست دارم سوزان.... از خدا بخوام؟؟؟تونمی می چگهید

آخه !.... رهی حوصلت سرنمکهی تو هم دنوقت اوکنهی ميباز... پرهی منیی باال و پانجایفکرشو بکن دخترمون ا.سوزان
 خواستمی دختر مثل تو داشتم مکیمنم اگه .کنه؟؟ی میعقل کل آدم هم بخاطر چادر سرکردن خودکش. عقل کل

 .... چادر سرکنه
...  است امای انصافی رفتن بی خداحافظی بنطوری که ادانمیم. ستمی ای و مقابل کاناپه مکنمی را پاك ممی هااشک

 . مجازات استنی کمترنی که در حق من کرد ایی هايدر مقابل تمام بد
 بازهم حرف ها.  خاطراتبازهم

 ؟يمن بهت عادت کردم تو به من عادت نکرد. عشق نه که عادته «
 .. سرقولممگهی من دسوزان
 کنمی خوشبختت مسوزان
 .. دوستت دارمسوزان

  دوست دارمسووزان
 .) دوست دارمسوزان
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 .ششی صورتش و ته ريرو... لغزانمی مشی موهانیدستم را ب... زنمی زانو ممقابلش
چرا بازهم .. شی کتک هایو حت.. شی هايبد.. شی هایبا وجود تمام هرزگ.  مرد رانی سوال دارد که اي جامیبرا

 دوستش دارم؟
 .شومی شود از جا بلند مداری بنکهی و قبل از اگذارمی اش میشانی پي روی طوالني ابوسه

 .رفتنم را بفهمد دی شود ، نباداری بدینبا
 . طلوع کرده و هوا روشن شده استدیخورش. گذارمی مزی مي و مقابلش روسمینوی کاغذ حرف دلم را ميرو

 و گذارمی منیچمدان را در صندوق ماش.. شومی کاناپه خارج مي رودهی نگاه کردن به پشت سرم و مرد خواببدون
 .شومیسوار م
 :خوانمی لب مری زبازهم

  منی خالي خونه ي اخداحافظ
  منی عشق پوشالي اخداحافظ
  گرد و خاك نشستهي اخداحافظ
  شکستهي هاشهی شي اخداحافظ

. 

. 

. 
***** 

 شک یب.. زنمی جاخوش کرده بود لبخند ممی که رویی پتودنیبا د. شومی مداری کم کم از خواب بمی هفت و نساعت
 !کار سوزان است

 !! واقعا قصد رفتن داردنباری که ارسدی مانع رفتنش شوم چون بنظر مدیبا.. اورمی از دلش در بدیبا
 !! نه او زن من استاما
  دختر؟؟ خانمم؟؟ییکجا. سوزان جان: زنمی مشی و صداکنمیدر کتابخانه را باز م!  بروددینبا

 .حتما به اتاق خواب رفته. ستی که ننجایا
 !! خانه نبودي کجاچیه.  آنجاهم نبوداما

 که دعوا ی وقتیحت. رفتی نمیی از من جاخبری بچوقتیاو ه.  وجودم را گرفتي همه ــــــبــی عجیترس
 !رفتی او از خانه نممیکردیم

 !! برودشهی هميامکان ندارد او برا.  رفته هوا بخورددیخوب شا. نمی تا کمد لباس ها را ببگردمی اتاق خواب بازمبه
 !! تمام وجودم را گرفتي بدیلی  حس خشی از لباسهای کمد خالدنی دبا

 )باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م( رمیگی اش را مشماره
  دارد؟؟یی چه معناشی کارهانی چه؟؟ ایعنی
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 گفت. گفت.. ادیگفت ازت بدم م. شهی درست نمگهی دیچیگفت ه.. کندی ام موانهی دشبشی دي هاحرف
 .نمینشی کاناپه ميکالفه رو!!  رفته استاو
 رد؟؟ی طالق بگخواهدی واقعا میعنی پدرش؟؟؟ ي؟؟ خانه  کجا رفتهیعنی
 .دمی مثل فنر از جا پرزی مي تکه کاغذرودنی دبا

 ...که قهر کرده باشد تا نازش را بکشم.. که بازگردد..  نباشدشهی همي که رفتنش برادوارمی امهنـــــــــوز
 . کرددی را نا امدمی اميمتن کاغذ همه ....اما
 

 ..متاسفم
 !ستی خود زندگتی تو که دروغ براي برانه
 .می براستی خودم که نبودت تنها خط قرمز زندگي برانه

 . متاسفمفقط
 !!دمی تو چشفی چرا طعم عشق را از دستان کثکه
 

حق با !! دیکه چرا طعم عشق را از دست من چش. حق دارد متاسف باشد.. حق داشت برود. دهمی را به او محق
 !!! عشق را ندارماقتیل. اوست که من

 ! فکر رفتن سوزان هم به ذهنم خطور نکردیحت. دمیچی قرار رفتن به خانه اش را میی هرجاي که با آن هرزه یوقت
 !کنمی نبودش را حس مستیحاال که ن.  که رفته استحاال
ش  هم  متوجه بودنیآرامم انقــــــــــــدر آرام که حت.  راحت استالمی دارمش خی است که تا وقتبیعج
 !شومینم
 ! که او نباشدی بر وقتيواااااااااااا.. ستی نی وقتاما

 .شودی زنگ در خانه بلند ميصدا
 !گرددی که بازمدانستمیم. برمی هجوم مفونی بسمت آباخنده

 . بودستادهی انی دوربدیدور از د. نمی فرد مقابل در را ببنتوانستم
 تشی اذدینبا.  رفتن را به او بدهمي اجازه دیحاال که برگشته نبا.  رفتمي در بازکن را زدم و بسمت در ورودي دکمه
 .کنم

 چگونهیبدون ه! ماسدی فرد پشت در  حرف در دهانم مدنی که با دمی تا نامش را بگوکنمی باز شدن در لب باز مبا
 .بنددی و در را مشودی وارد خانه میحرف

 !سوزدیصورتم م...  وشودی مکترینزد. کنمی مسالم
 !!! زدیلی من سبه
 !؟ی عوضي دست رو دخترم بلند کردیبگو به چه حق. یبه چه حق: کوبدی مواری و من را به دردیگی ام را محکم مقهی
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 ...حیمن توض.. من:  ـ
 ...کنمی خون را حس ميشور... کندی محکمش را نثار دهانم ممشت

 !ل اعتماد کرده بودم آشغايمن به تو! یمن اون رو به تو سپرده بودم لعنت: زندی مداد
 ...من:  ـ
 ....خفه شو:  ـ
 . زدی خشم نفس نفس ماز

 !! از دخترش دفاع کندنگونهی که ادهمی بار حق را به او منی اوليبرا.  حق داردکنمی محس
 ... من سوزایول.  اشتباه کردمدونمیم: کنمیلب باز م. ردیگی کم از من فاصله مکم

 !ـــــــــــــــــــاریاسم دختر منو به زبون ن: کشدی معربده
 !دوست دارم...  من دخترتون رو یول! دیحق دار:  ـ
دختر . کنمی اشتباهمو تکرار نمگهید!! يدی دخترمو ديدیپشت گوشتو د.. نیبب!!!  آقا رضاي کور خوندگهید.. هه:  ـ

از .  از اونهیبچگ.  از اونهی باش فکر کردم کوتاهمنو. اوردهی و به روش ندهی داتوی همه وقت گندکارنیاحمق من ا
فکر کردم !  دوستت داره تورو قبول کردمدمیچون د! کردم من فقط بخاطر اون قبولت! شدمی خام مدیهمون اول نبا

 که اون سند رو امضا ي روزادتهی. ي بردارفتی کثي تا دست از گذشته ختمی پات رری ززیهمه چ.. یشیآدم م
 ! بود آقا رضاي روزنی همچي اون براکنم؟؟ی دارم دخترمو معامله می گفتيکردیم

 ؟يــــــــــــدیفهم!!یکنی من گورتو گم مي و از خونه یکنی امروزم جول و پالستو جمع منیهم
 ! وقت سکوت نبودگرید

 .میای کوتاه بدینبا
 !!!!!!دمیطالق نممن سوزان رو .. ی ولگردونمی رو برمدی که دادیی اونهايهمه .. خوب باشه:  ـ

 .زندی و بازهم مکندی بسمتم حمله می زخمری شمثل
 !!ی قاسمي بخاطر حرمت سنتونه وگرنه بخوام منم بلدم آقازنمیاگه نم:  ـ
 آسمون به حالت ي که مرغهاارمی به سرت مییوگرنه بال.ی ازش جدا بشی آدم توافقيبه نفعته که مثل بچه :  ـ

 !! کنندهیگر
 د؟؟ی کنکاری چدیخوایمثال م:  ـ
 .. به نام خودتزنمشی مدی جدا بشیاگه توافق! همش. نیماش. خونه. دار و ندارت به اسم دختر منهيهمه :  ـ
 !!! یکنی دخترتو معامله ميبازم که دار:  ـ

 ي و ندادي که دادیهرچ.  که حاال با پول طالقش بدمدمیمن سوزان رو با پول نخر: میگوی و مشومی مکشینزد
 .دمیمن سوزان رو طالق نم. مال خودت

 .رومی و به اتاق مندازمی منی زمي  خانه را مقابلش رويدهای و کلنی ماشچییسو
 . کنمی چمدانم را جمع معی سریلیخ
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 ! ها راهم برده بوددیرفته بود و کل!!  اتاق که خارج شدم او نبوداز
 !!شمیانگار که دارم خفه م. کندی مینی ام سنگنهی سي قفسه ي رويزیچ. نمینشی کاناپه ميرو

 ! کننده استوانهید... ستی نگری دنکهیاما فکر ا.  ساعت هم از رفتنش نگذشتهکی هنوز
 و بسمت در رمیگی چمدان را ميدسته . شومی بلند مدیای ام باال بنهی سي قفسه ي رونی سنگزی آن چنکهی از اقبل

 . فتمیبه راه م
 ...مشی بوددهی تمام چي قهی که با سليهمان خانه ا.  ماي و آرزوهاای پر از رويخانه ..  مايخانه . نه.  مني خانه
 !! تمام شدشهی همي من و سوزان برایزندگ...  شدتمام
 !!گرددیبرنم... حاال که پدرش را فرستاده...  خودش رفتهلی که با محاال

 !!!!گرددی برنمگری داو
*********** 

 !! استدی از هوا بعیی سرمانیاواخر مرداد است و چن. کنمی مانتو فرو مبی را داخل جمی هادست
 . باشدی هوا گرم و آفتابدی که باحاال

 ! کندهی به حال من گرخواهدیانگار که اوهم م.  من سوختهیی تنهاي سرماي آسمان هم دلش برانکهی مثل ااما
 .زنمی ضربه منی زمي نوك کفشم به سنگ روبا
 .انگار که من همان دختر مجرد خانه هستم.  و مثل قبل استي عادزی خانه همه چدر
 ؟ی که کجا؟ با کدهدیرنمی گچکسیه.  برومرونی بخواهمی میکه وقت!!  فرق کردهییزهای چکی.  نهاما
 ر؟ی چرا انقدر ددیگوی نمی کسشومی مداری مثال صبح که بای
 !کندی گونه ام از من تشکر نمدنی با بوس کهستی نیی امارضامیخوری و باهم صبحانه منمیچی صبحانه را مزیم
 !!! چادر سرکنمخواهدی از من نمی کسگری که دنجاستی جالب تر او

 ي دلتنگ مرد اخموـــــــــــــــــــــــبی و من عجکنمی سرم احساس نمری را زی قلبچی هي ها تپش هاشب
 !خود هستم

 !! دادگاه استي جلسه نی اولفردا
 .می جدا شوی کرده است که توافقی طالق را من دادم و حاال بابا او را راضيتقاضا.  طالقدادگاه

 ! مشترك من و او تمام شودی تا زندگستی امضا کافکی
 !کنمی گز مادهی پي ها را با پاابانی هم که شده ساعتها خیی سرگرم کردن خود و فرار از تنهايبرا
 ! که فردا قرار است نامش از شناسنامه ام پاك شودیهمان کس! کنمی احمقانه بازهم به او فکر میلی خیلی خو

 در کافه بگو بخند کرد و دخترعمه اش بهیبا زن غر.  زدیلی که روز آخر بخاطر دخترعمه اش به من سی کسهمان
 ! بوددهیراهم دراتاق خوابمان بوس

 !!!قول داده بود. می او قول داده بود خوشبخت شواما
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 چطور سر دانمینم. ندینشی لبم مي تلخ روي محله لبخنددنیبا د. کنمی و به اطراف نگاه مرمیگی منی را از زمنگاهم
 ! در آورده بودمنجایاز ا

 !! پرخاطرهيهمان راه ها.ی قبلي محله همان
 .گذاشتمی پشت سرمدنشی دي برای با چه سوز و تابکه
 ..رمیگی مشی خط قرمز را در پي مغازه راه
 !!یی بود و نه از رضا خبری نتی نه از کافاما
 کی يهمانجا بود که دلم برا.  من پر از خاطره بوديآن مغازه برا!!  آوردی قلبم را به درد مي موسوي قنادنام

 !!دی بار من را بوسنی اوليهمانجا بود که برا.. دینگاهش لرز
 و من قبول نمی مبل رنگ و رورفته اش بنشيتعارف کرد رو.  نگاهش کردمکی بار از نزدنی اولي بود که براهمانجا
 !نکردم

 ... اولي آن روزهاي براکشدی پرمدلم
 ی من مرور آن روزها چه طعمي که برایدانینم..  اماي من خسته شدي خاطرات تکرارنی تو هم از خواندن اگرید

 !دارد
 و به ي از حال خود دور شو کهستیواقعا حس خوب.. کنمی و بازهم به آن روز فکر مبندمی که چشمانم را میوقت

 !يگذشته برو
 ي رابطه نی بهتر از ایلیخ!  عمق اما خوب بودی بي رابطه کی ی دوستکی. ساده بودیلی خدی که شاي اگذشته

 ! مان استنی که حاال بيزن و شوهر
گوشه گوشه اش را از . شومی مي موسويوارد قناد!  بهتر از االن استیلی مان بود خنی که آن روزها بیحس

 !!گذرانمینظرم
 ! فرق کرده استنجایچقـــــــــــــدر ا..  بود که نوشته ها را زده بودهمانجا

 ی خوشبختنکهی غافل از امیگذاری پشت سرمی به خوشبختدنی رسي را برامانی حق با او بودکه ما لحظه هااما
 !همان لحظه ها بود

 . دادم بودنش را از دستي احمقانه روزهاچه
 ! خانمدییبفرما:  ـ

 .کشدی مرونی خود بالی مرد فروشنده من را از عالم خيصدا
 نشسته بود آب دهانم را به راه کی کي روی خاصنی که با تزئی رنگدی سفيخامه . دوزمی ها مینیری را به شنگاهم

 .انداخت
 !خوامی مکیک:  ـ
  تولد؟يبرا:  ـ
 .نه:  ـ
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 ...ای سالگر ازدواج د؟؟یخوای می مناسبت خاصيبرا:  ـ
 . طالق از شوهرمي براخواهمی مینیریش.ییروز جدا. روز طالق.. سالگرد ازواج نه. زنمی مپوزخند

 .خوامی رو مدهی سفکیاون ک:  ـ
خامه :  کردن از آنفی به تعرکندی شروع مکردی اش مي و همانطور که بسته بنداوردی مرونی را بکی زود کیلیخ

 ینیری که به ششاالیا...  کهنه استدی فکر نکنوقتی. می رو پختکی امروز صبح  خود کنیهم.. میاش رو تازه زد
 !باشه

 . بدون مناسبتمکی خوردن کي برارودیدلم مالش م. شومی و خارج مکنمی محساب
 .شومی فجر دو موارد

 و خودش به حامد در گذاردی مادرش مشی را اغلب پسهی مادرش باشد؟ نفي خانه است؟ ممکن است خانه یعنی
 .شرکت مشغولند

 .زنمی زنگ را مدی و با تردستمی ای در ممقابل
 بله؟: داردی را برمفونی آمادرش

  خونه است؟می مردیببخش. سالم:  ـ
 ؟ییسوزان تو:  ـ
 .بله خاله جون:  ـ
 .ای باال دخترم بایب:  ـ
 ..نمی رو ببمی فقط دم در مرشمی مزاحم نمگهینه د:  ـ
 . باالای بیول. ومدهی هنوز نتشیواقع:  ـ
 .دمیخوشحال شدم صداتونو شن. شمی مزاحمتون نمگهینه د:  ـ
 .ي که بد شد از در برگردينجوریا:  ـ
 .من رفتم. دینه خودتونو ناراحت نکن:  ـ
 .خدا به همراهت:  ـ

 :کنمی لب زمزمه مری و زدهمی با پاهلش مگری دکباری و رومیبه سمتش م. رودی و جلو مدهمی را هل می سنگقلوه
 دهی گل ارکدهی تکي اشاخه

  بستهي خسته لبهاي چشم هابا
  چشماش آروم نشستهي توغم

   از هم گسستهشی شادي شکوفه
 .رمیگی مشی خودمان را پي و راه کوچه شومی کوچه خارج ماز

  سردهدشی درده خورشيآشنا
  قلب سردش غم لونه کردهتو
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  عمرش در پشت پردهمهتاب
  سردهزیی سالش پاهرماه

 . باشدرونی موقع بنی تا ادی زن نبادیگویرضا م.  استمیساعت نه و ن.  شده استکی تارهوا
 ! باشدرونی دختر حق ندارد تنها بگفتی که بودم بابا مدختر
 ! هستمرونی موقع شب بنی به من ندارد که چرا اي کارچکسی همی آی مطلقه به حساب مبای که تقرحاال
 !!کندی دادن ها را مری آن گي هواـــــــــبیدلم عج..  که آزادمحاال

  ست؟؟ی چرا شام من حاضر ن؟؟یستی چرا خونه ن؟؟یی که کجادی را داشتم تا زنگ بزند و بگوی کسکاش
 !! تنگ استیلیاما دلم خ... ی چه کسي برادانمی تنگ است نمدلم

  تو دست مادرفشی ظريدستا
  پرپری چون گلفشی نحکریپ

  و درد آروم ندارهازمحنت
  رو بخت شومشیاهی سي هیسا
   هجوم عشقری تنهاس زدهیارک

  ندارهونی درد پاطوفان
 .کنمی و پرحسرت نگاهش مستمی ای رنگ می در کرممقابل

 !سوزان:  ـ
 .کشدی مرونی که نامم را صدا زده من را از خسله بي مرديصدا

 !سالم: دیگوی و مشودی مکینزد. کنمی و نگاهش مگردمی پشت برمبه
 می من چرا صداي کسالهی ی و همکالسمی قدي هی همسانمی ببکنمی  منتظر نگاهش مدهمی سالمش را مجواب
 زده؟

 . ورانیاز ا! چه عجب:  ـ
 . اومدمينجوریهم. دونمینم. یچیه: ندازمی باال مي اشانه

 . آهان:  ـ
 م؟یقدم بزن: دیگوی و مکندی می و منمن

 .نمیبی را نمزی چچیاما در نگاهش ه.  بفهممی ناگهانتیمی صمنی تا منظورش را از اکنمی منگاهش
 .باشه:  ـ

دارم : شکندی مان را منی بنی سکوت سنگقهیبعد از چند دق.  میشوی آشنا خارج مي و از کوچه داردی قدم برمکنارم
 .کنمیازدواج م

 !؟یواقعا؟ باک: میگوی و مخندمی ته دل ماز
 .  خانومریدختر من.رایسم: دهدی جواب مباخنده
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 . اورمی بادی تا بکنمی فکر میکم
 .همونکه نقش مادر بزرگ رو داشت:  ـ
 .زنمی لبخند ممانی هاي خاله بازي آورادی با
 .نیخوشبخت باش!  خوبه.  اومدادمی:  ـ
 با یمی صمنطوری ادمی رسفی ام که به سن تکلیمن بعد از ده سالگ. دوزمی ممی بازهم نگاهم را به نوك کفشهاو

 . حرف نزده بودمهی همسايرضا
 .خواستمی نمنوی من ایول:  ـ

 شیمنتظر بودم درست تموم شه بعدش پاپ: دیگوی و مشودی مرهی خشیاو هم به کفشها. کنمی نگاهش ممتعجب
 دمی که فهمياز روز. دمی که فرق دست راست و چپمو فهمياز روز.  روز دوروز نبود سوزانکی حرف یعنی.بذارم
 .من تو رو انتخاب کردم. هی چی زندگهیزن چ

 شکسته تر نمتیبی که ميچرا هربار: پرسدی حرف ها دارد که میلیاما او انگار خ.  ندارمی حرفچیه. میگوی نميزیچ
 ؟ياز قبل شد

 . کنمی و سکوت مندازمی باال مي اشانه
 !  سوزان؟یخوشبخت:  ـ

 .نه: زنمی فقط پوزخند مومن
 چرا؟:  ـ
 .دمیدارم تقاص انتخاب غلطمو پس م. دونمینم:  ـ
 .هینجوری ایدونستیاز اولش م:  ـ
 !دونستمیم:  ـ
 ... با اونیوقت. دمتیدی میوقت! سوختمیمن م... من . اون ازت سواستفاده کرد:  ـ
 .يکردیاخم م. يدیدیم. ادمهی: میگویم.کشدی به صورتش  می کالفه دستو
 . خندمی ملی دلی بو
 !!ي نشده عقد کردماهی و نی کردیاسباب کش. من منتظر بودم درست تموم شه:  ـ
 ؟یچرا بهم نگفت:  ـ
من .  نبودمشرفیمن ب. ی دوست دخترم باشخواستمیچون نم! نگفتم؟:  گرددی و به سمتم برمستدی ای حرکت ماز

 ینی رو دلم سنگيادی حرفا زنی ای خودشو داره ولی زندگیاالن هرکس.  به موقعش حل بشهزیمنتظر بودم همه چ
 ... من.. که بگم من. بگم  بهتنهاروی روز به مرگم مونده باشه اکی اگه خواستمی مشهیهم. کردیم

 .ي گناه من بودنی تریشگیتو هم. من دوست داشتم: دزددی را منگاهش
 !ي پس گناه جاودانه تو بودکنمی و فکرمزنمی ميلبخند

 .  بهتر از من خوشبختت کنهرای سمدیشا.  بودهنیقسمت ا.  نداشتماقتی من لدیشا: میگویم
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  ؟یستیتو چرا خوشبخت ن: پرسدی مگری دي چرا باردانمی نمو
 رمیگیدارم طالق م.  موقت باشهامیکه خوش. چون سرنوشتمه: میکوی و مکنمی من قطره اشک لجوجم را پاك مو

 !رضا
  که عکسمو بزنند روزنامه؟شمی انقدر معروف ميکروزی بهت گفته بودم ادتهی: دهمی و ادامه مدهدی نگاهم ممتعجب

 ! هايروزنامه هارو از دست ند.  سمت آرزوهامرمی دارم مگهید. شمی مکی به اون روز نزددارم
  روزنامه؟ي صفحه ي قراره بریحاال با چه عنوان: دیگویم. خندمی مو
 .داری سپیغاتیشرکت بزرگ تبل مثال ای. ی جهاني مسابقه يطرح برنده . اوممم:  ـ
 . خندمیو م 

. مونمیپس من منتظر خبرها م: دیگوی را به رخ بکشد ممی اشکهانکهیبدون ا. اوردی بمی طالق را به رونکهی ابدون
 ! جوانستی گرافیرسی به کجاها منمیبب
 . خنددی مو

اما عشق چه؟ .گرفتمی طالق هم نمدیو شا! شدمی من با او خوشبخت تر مدیشا.  نبوداهپوشی اگر مرد سکنمی مفکر
 شدم؟یعاشق م

 !اوردی نمی که عشق خوشبختدمی روزها خوب فهمنی اما اابمی سوالم نمي برایجواب
 ه؟یاون چ: دیگوی و مکندی مکی به کي ااشاره
 . خوشم اومدينجوریهم. دونمینم: ندازمی باال مي اشانه

 .می رو از االن بده بخورتتی معروفینیری حداقل شرسهی دستمون بهت نمگهیماکه د: دیگوی و مخنددیم
 م؟ی اونجا بخورمیبر.  پارك افتتاح کردنکی.  هستمکتیاونجا ن: دیگوی و او مکنمی به اطراف مینگاه

 .باشه: میگوی و مپاشمی مشی به رويلبخند
... میکنیت بودن فکر نمبه زش. می کودکانه و از ته دل بخندمیکنی می و سعمیزنی مسی پر از خامه مان را ليدستها
 است که من با بیو عج. میخندی و فقط از ته دل ممیزیریهمه را دور م. به گذشته...  مانی زندگي هاکیبه شر

 .اورمی باال نمکیخوردن نصف ک
 !چراغ ها خاموش است. کنمی پنجم را نگاه مي و طبقه ستمی ای مجتمع کوثر ممقابل

 ! و متروك مانده استکی شد و چه تاررانی ما چه آسان وي آرزوهايخانه ! ستی ننجای هم ااو
 !زدیری متروك من اشک مي آسمان هم به حال خانه ینیبیم. زندی در آسمان می و برقرعد

 .نمینشی و  مکنمی دست بلند می تاکسکی يبرا.  قدم زدن هم ندارمي ناگرید
 .کوبدی مشهی نم نم خود را به شباران

 : خوانمی لب مری و بازهم زمیگوی را به راننده مآدرس
  باهمتونهی منو تو مدست
  بسازه بارنگ شبنميقصر
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  و سردهنی که غمگي اشکوفه
  کم کمرهی نمدسی ارکگل

 دهی گل ارکمی نذارایب
 دهی که چهرش پاك و سپیگل
 دهی بي شاخه ازیی پاي توکه

  کم کمرهی نمدهی ندبهار
 ..ایخوری سرما م؟ي موندرونی موقع بنیچرا تا ا :دیگوی و مکندی مسمی به سر و وضع خی نگاهمامان

 بابا خونس؟:  ـ
 !منتظرت بود. آره:  ـ

 .کنمی بلند سالم مي و با صداشومی سالن موارد
 !يخوری سرما مه؟؟ی چه وضعنیا: دیگوی و مکندی اخمالو می نگاهبابا
 !ي ماندرونی موقع بنی تنها تا ایکه به چه حق. ي بودرونی موقع بنی که چرا تا اکردی مدادی قبال ها بود داد و باگر
 ! من هستندی زن مطلقه ام فقط نگران سرما خوردگکیحاال که !  فرق داردزی حاال همه چاما

 . بمانم دست از پا خطا نخواهم کردرونی مطمئنند که تا ساعت دوازده شب هم بگری دحاال
 که ي هاي دلسوزنی را خشک کنم و من از اسمی خي تا موهااوردی حوله ممیمامان برا. نمینشی منهی شوممقابل

 ! متنفرمکنندینثارم م
 !کشدی اتفاق فردا را به رخم نمچکسیه.. فتادهی نی اتفاقچیانگار که ه. زندی نمی از دادگاه فردا حرفچکسیه

 .رومی عوض کردن لباسم به اتاق مي به بهانه می از خشک شدن موهابعد
 .رومی و به بالکن مدارمی را برمگارمی سيجعبه . گردمی و به داخل بازمکنمی بالکن را باز مدر

 .کنمی  و روشنش مزنمی چمپاته مي اگوشه
 ی چي آت و آشغال ها را برانیو داد زد که ا.  زدیلی بازهم سدی که دیرضا وقت..  داده بودم که نکشمقول

  ؟؟یکشیم
 ... از توی زندگنیاز ا...  که خسته امگفتم
 توئه  حاال ریتقص. شمی بچه دار نمگهیمن د.. يکردی را منی فکر ادی بايدیبوسی دخترعمه ات را می که وقتگفتم
 ! ندارهی ربطچیبه توهم ه!کشمی هرچقدر که بخوام مکشمیهم م
 !رمردهاستی مال پنکهیا.. بون. کشهی هم می چنیبب! ی بکشدینبا: مچاله اش کرد و گفت.  پاکتش را گرفترضا
قول بده که . بهم قول بده سوزان:  لغزاند و گفتمی موهانیبازهم دستش را ب. بعد کنارم نشست.دیخند .دمیخند

 !!يری نمزای چنی سراغ اگهید
 !! آغوشش فرو رفتم و قول دادمدر
 !ادگرفتمی من بدقول بودن را از رضا اما
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 !دمی را نخررمردهایمال پ..  ماهرانه تر برخورد کردمنباریا. زنمی مگارمی به سقی عمیپک
 ي گفتم که برای و خجالتیسی رودر باچگونهیبدون ه!  مارك را خواستم و پدربزرگم را هم بهانه نکردمنیبهتر

 .خواهمیخودم م
 !!کندی و آرامم مسوزاندیگلو را نم.  از بون بهتر استنستونیو
 !ســــــــــــوزان:  ـ
 !پرمی مامان از جا مي صدابا

  دستت؟هیاون چ.. اون: دیگوی لرزان میی و با صداکندی ترحمش را نثارم م همان نگاه پربازهم
 !!گاری س؟؟ینیبیمگه نم: میگوی متکانمی و همانطور که خاك لباسم را مشومی جا بلند ماز
 ..سوزان تو:  ـ
 ؟؟يچرا در نزد:  ـ
 ...بابات بفهمه... سوزان اون. یینجای ادمیاومدم د. يدینشن. در اتاقتو زدم:  ـ

باباهم بفهمه !!  گذشتهزای چنی که کار از اگهی ددونمیهم تو و هم من م: میگوی و مخندمیبلند م. زنمی مقهقهه
 !گهی نمیچیه
 ...من... دخترم من:  ـ
فقط دارم . ستمیمحتاج هم ن. ستمیمن بدبخت ن!  نگام نکنينجوریاگه واقعا برات مهمم ا. دلت واسم نسوزه:  ـ

 !دی نگام نکنينجوری فقط ادیاگه به فکرم.  هاهم بگوینیی به پانویا. هی عادیلی خزی چکی. رمیگیطالق م
به خونه .  شمارت خاموشهگفتیم. به خونه. دوستت زنگ زده بود: دیگوی و مکندی صورتش را پاك مياشکها

 . جواب ندادیخودشم زنگ زدم کس
 .ردیگی را به طرفم ممی سی بو
 کدوم دوستمه؟؟:  ـ
  خاموشههی چون قبلی شماره زنگ بزننیفت که حتما به اگ. المیگفت ل:  ـ
 .زنمیباشه االن م: رمیگی را ممی سیب
 .نیی پاای بيشام حاضره تموم شد:  ـ
 .چشم:  ـ

 !! آشنایلی خیلیخ.  آشنا بودمیبرا. کنمی را چک مشماره
 .گری دشودیبهرحال معلوم م!  شماره به من زنگ زدهنی با االی و کجا لی که کاوردمی نادی باما

 .سالم... الو: دهدی بوق جواب منیبعد از اول. رمیگی را مشماره
 !! ستی نالی ليصدا

 .شناسمی صدا را خـــــــــوب منیا
 ؟؟یشناخت:  ـ
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 امرتون؟؟.. بله:  ـ
****** 

 ؟؟ی نشستنجایچرا ا:  ـ
 . خودتو بپوشونایب! ایخوریسرما م: دیگوی و مندازدی شانه ام مي را روییفاطمه پتو. گردمی صدا برمبسمت

 .ممنون:  ـ
 هم که ی الحمدهللا ماه؟؟یکنی نگاش مقی که انقدر عميدی دیتو اون حوض چ. یینجای که اشهی می ساعتکی:  ـ

 !نداره
 ! گفتن ندارمي برای حرفیعنی. میگوی نميزیچ
 !!رضا؟:  ـ

 ...او... کردی او فرق ميتن صدا. اما نه. کردی صدا منطوری من را ااوهم
 بله؟:  ـ

از صبح تا شب . یکنی مکاری با خودت چنیبب!!  باخودت نکننکارویا: دیگوی و مگذاردی شانه ام مي را رودستش
 .ینیشی گوشه مکی حرف ی فقط بيایشبم که م. یرونیب
  باشم؟؟؟نی من بهتر از اي جدا بشه بعد انتظار دارخوادیم. زنم گذاشته رفته.  رو هواست فاطمهمیزندگ:  ـ
  ه؟؟ی دعوا چنی علت ای بگيخوایتو نم.  داشته که رفتهیلی دلکیزنت :  ـ
 !الیخیب:  ـ
 ؟یکنی مي پنهون کاري اونوقت تو باز داردیشی جدا مدیدار.  روهواستتی رضا؟؟بقول خودت زندگیالیخیچه ب:  ـ

 !ی حرف بزنادیتوم که سختت م.  خاموشهشیسوزان گوش
  تو؟ی رو بدونی چيخوایآخه م:  ـ
  رضا؟دی کشنجای که سوزان گذاشت و رفت؟ چرا کار به اي کردکاریچ. زویهمه چ:  ـ

 کنه؟ی مکاریبنظرت االن چ: میگوی عوض کردن بحث مي و برادهمی مرونی را بنفسم
 . گوشهکی نشسته حرفیاونم مثل تو ب:  ـ
. ي عاری به در بزنهیم. خندهیم..  رقصهی باشه می از حد عصبانشی که بیوقت. خندهی می شدنیاون عصبان. نه:  ـ
 ..شکنهی بغضش مهوی بعد یول

 ! که مبادا بغضم بشکندکشمی مقی عمینفس. کنمی را قاب صورتم ممی هادست
 !کندی نمهیمرد که گر. قباحت دارد.  استزشت

 ..توانندی را که میکی نیا!  مرد ها حق دارند که درد و دل کننداما
 !نمشی ببگهی دباریفقط . باریکاش :  ـ
  بشه؟یکه چ:  ـ
  چرا نگفت؟خبر؟؟؟یچرا ب. ی ولرفتیم.. حق داشت بره. خوب باشه. ازش بپرسم چرا:  ـ
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 . یگرفتی جلوشو مگفتیچون اگه م:  ـ
 .دونمینم. دونمینم:  ـ
 .کنهی مکاری اون االن داره چنی از خودش بپرس بب؟ی باهاش حرف بزنيدوست دار:  ـ
 . خاموشهشیگوش:  ـ
 !دونمی که منویا:  ـ
  بهش زنگ بزنم؟يپس چطور:  ـ
 .تلفن خونشون که هست:  ـ
 ....همشون به خون من تشنه اند االن!!  باهاش حرف بزنمذارنی ملیالبد اونا هم با کمال م. هه:  ـ
 . بدنصی تشختوننی منو که نميصدا. تو فقط شماره خونه شونو بده:  ـ
 !ستای هم نيفکر بد: میگوی و مخندمیم
 واه واه!!ستی تشکرته؟؟ بد ني جانمیا!! هی عـــــــــــالي دهی اکی. بعله:  ـ

 الو؟: دهدیبعد از سه بوق مادرش جواب م. گذاردی مکری اسپي اش را رویگوش. میگوی را مشماره
  مزاحمتون شدم سوزان اونجاست؟دیببخش.. سالم: فاطمه

 چطور؟؟:  ـ
 اونجاست؟؟. راستش نگران شدم. دهیخونه خودشم جواب نم.  خاموشهزنمی زنگ مشی به گوشیهرچ... المیمن ل:  ـ
 گه؟؟ی دنی بودالیپس ل. رهی باهاتون تماس بگگمی بهش مدیصبرکن.  تو اتاقشهی ولنجاستیبله ا:  ـ
 . خاموشههیقبل.  شماره زنگ بزنه هانی حتما به ادیفقط بگ.. بله:  ـ
 .فعال. گمیباشه بهش م:  ـ

 .کندی را قطع میگوش
 !!ادشهی که اون شماره تو رو يگند زد:  ـ
 . نباشهادشی داره که شماره منو ياالنم انقدر دغدغه فکر. وبودی سشیشمارم تو گوش:  ـ
 زنه؟؟ی بنظرت زنگ میعنی:  ـ
 ؟یحاال زنگ زد بدم باهاش حرف بزن. آره:  ـ
 .حالشو بپرس. خبرمی تماس بنیاصال وانمود کن که من از ا. نه. نه :  ـ
. ی رو داشتی زندگنی رضا؟ تو بهترتی به زندگيچرا گند زد.. ي که انقدر دوستش داریوقت: دیگوی و مخنددیم

بهت که گفتم مواظب ! ي خراب کردوی حماقتت بازهمه چنی با ای وليکردی نمدایبهتر از سوزان پ!!  زننیبهتر
 ...گهید.. ي دارتی مسئولگهیباش نگفتم؟ گفتم د

 ! بسه فاطمه بسه:  ـ
 !يریگی گردن نمرتویبازم تقص. ینیبیم:  ـ
 !رمیپس لطفا بذار به درد خودم بم.  خودم درد و غصه دارمي برای کافيمن به اندازه . فاطمه:  ـ
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 ..شناسمیهرکس هم ندونه من تورو م!  رضايخودت کرد.  بگم چونتونمی نمیچیه:  ـ
 .دهدی شماره بدون درنگ جواب مدنیبا د. شودی زنگ تلفنش بلند ميصدا

 .سالم. الو:  ـ
 ؟؟یشناخت:  تا من هم بشنومگذاردی مفونی آي را رویگوش

 امرتون؟؟؟. بله:  ـ
  رسم رفاقت؟نهیا. گهیدستت درد نکنه د:  ـ

 . دیگوی نميزی چسوزان
  سوزان؟يشنویصدامو م!.. ییهوی خبر؟انقدریچرا انقدر ب. وونهینگرانت بودم د: فاطمه

 .بله:  ـ
 ؟یگی نميزیچرا چ:  ـ
  بگم؟یخب چ:  ـ
  سوزان؟دیشی چرا جدا مد؟ی کشنجایبگو چرا؟ چرا کار به ا:  ـ
 چراشو داداشت نگفته نه؟:  ـ
 حتما دونمیم. ستی نیما که پشت گوشامون مخمل!! نای و امی که تفاهم ندارارهی بهونه میالک! گهی نمیچیه. نه:  ـ
  کرده سوزان؟کاریاون چ!! ی رفتی که گذاشت شدهتی باعث ناراحتيزی چکی
 .گهیهروقت که خودش خواست م. الیخیب:  ـ
 !ستیسوزان رضا حالش خوب ن:  ـ
 !!به درك:  ـ
 ست؟؟ی برات مهم نیعنی:  ـ

  نباشه؟شهیمگه م!!  چرا هستدیگوی که حتما ممیگویمنتظر جوابش هستمو در دل م. کندی مسکوت
 ! نهگهید:  نه چندان مطمئن جواب دادیی او با صدااما
 !ستی ننطوری که ایدونی سوزان خودتم میگیدروغ م:  ـ
.  از داداشت بپرسي هم که داریهرحرف و سوال.  رو ندارميزی دادن چحی توضي حوصله گهیمن د. ی فاطنیبب:  ـ

 ؟ي باهام نداريکار
جدا از خواهر !! میسوزان ما دوست. طرف تو بودمشهی که همیدونیخودتم م!  نامرد منم فاطمه؟؟یی تونیسوزان ا:  ـ

 !میرضا بودن ما دوست
 !!کنمی طرف تلفن حس منی بغضش را از اــــــــــبیو من عج. کندی مسکوت

 !من داغونم فاطمه:  ـ
 .بغض دارد! لرزدی مشیصدا.  گفتميدید



 

@donyayroman 492 

 نی با ادیدار. هی زندگستی نی شوخنی اد؟یاری در ميچرا بچه باز.  ندارهيبخدا رضاهم حال بهتر. زمیفداتشم عز:  ـ
 !دیکنی تباه متونوی هاتون زندگيلجباز

 که ییتا جا. دمی که زد رقصيبه هر ساز. من فقط سوختم و ساختم!  نبودیاون اسمش زندگ. نه فاطمه:  ـ
 !!!کشمی نمگهی دی باشه ولی له شدم تا راضرپاشیز.  خودمو شکستمتونستمیم
 !کندیفقط سرزنشگر نگاهم م.  گفتن نداردي برای فاطمه هم حرفگرید

 . قطع کنمخوامیم: کندی مهی آرام گرسوزان
 .. مونهیسوزان رضا پش! صبر کن. نه:  ـ
 !دی کشنجای شدم که کار به اشیمونی هم خام پششی پيهه  دفعه :  ـ
 ه؟؟یمنظورت چ:  ـ
 . حرف بزنمتونمی نمگهید.برو از خودش بپرس:  ـ
 !ستمی نبهیمن که غر.  کنهیباشه گر. دلت گرفته:  ـ

 نجای به اچوقتیکاش ه!! گذاشت متنفرممی که پاتو زندگياز روز. ادیازش بدم م!! یخستم فاط: دیگوی و مزندی مهق
 !میکردی ازدواج نمچوقتیکاش ه. رفتی مشهی همي براباریکاش همون موقع . دیرسینم

 !! اش شدم متنفراستی که وارد زندگياز من از روز. دی آی کم بغض من هم باال مکم
 کردمیفکر م!  نبودبندیپا.  مشترك نبودی زندگکی مال چوقتیاون ه..  آشغالهکیداداشت : دهدی ادامه مسوزان

اون که .  اون دوسم داره؟ براش مهمه؟ نه فاطمهیکنیتو فکر م. داداشت تنوع طلبه.  نشدیول. شهیدرست م
 سرگرمش ی مدتکی! نداشتم  رنگارنگشيواسش با اون دوست دخترا ی فرقچیچون که من ه.  نشدهشیزیچ

 ...شدم سربار. ی شدم اضافگهی که دلشو زدم دیوقت.  شدمي که تکراری وقتیول. کردم و خوش گذروند
 !! نگوينجوریسوزان ا:  ـ

 از خونه گذاشتم نی آره واسه هم؟ی بدونيخوای نگم؟ مگه نمویچ: زندیسوزان هق م. رمیگی دستانم منی را بسرم
واسه .  دوست دارمگهیبه من م! ستی باخودش هم مشخص نفشیچون تکل.  و اونهنیچون چشمش دنبال ا. رفتم

 یول. خندهیباهاش بلند بلند م.رهیگی و بعدش دست همکارشو تو دستش مبوسهیاونو م.  شهی میرتیدختر عمه اش غ
آره ! کنهی بگو بخند مکهی اون زني پابپایول.  باشنیسنگ آروم بخند گهی مکنهی اخم مرونی برهی که بامن میوقت

 !  دوش داداشت بردارمي رو از رونی بار سنگکیتا .  باز کنمهیتا راه رو واس بق.  گذاشتم رفتمنیفاطمه واسه هم
 !من متاسفم!  سوزاندونستمینم. من: دیگوی و مکندی با انزجار نگاهم مفاطمه

 که امروز خورمی نمنوی ايغصه . ستی نگمی مبارهیحداقل .  بهترهستیحاال که ن.  من متاسف نباشينه برا:  ـ
 !ستی نادشی که منو هیباز تو بغل ک.  کردهریکجاست چرا د

 !پاشو آب بخور: دیگوی وفاطمه مدی آی بند منفسش
 دردسر کارو یب. ن براش ارزش دارماگه فقط نوك سوز.  ذرهکیاگه . برو بهش بگو.  گذشته بابانایکار من از ا:  ـ

 !تموم کنه
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 ! تموم بشهينجوریدوست نداشتم ا:  ـ
 !!!فندك. فهممیم. شنومی را ميزی چکی تيصدا.  سکوت کرده استسوزان

  بازهم؟یعنی فندك؟ ؟یچ
 . برامی دوست خوبکیتو قبل از زن داداش . میدوست دارم در ارتباط باش.  همنی بعد از ایحت:  ـ
 .باشه:  ـ
 .مواظب خودت باش. سوزان:  ـ
 ؟ي نداريکار. چشم:  ـ
 .فعال خداحافظ. گهینه د:  ـ
 .خدافظ:  ـ

 ؟يدی فندك رو شني صدا؟يدیشن.. کشهی مگاریس: میگوی مکندی را قطع می که گوشنیهم
 ؟؟یحق داره بره تو چطور تونست. حق داره رضا!! شناسمتی نمکنمیحس م: دیگوی و مکندی بدنگاهم مفاطمه

 . گفتن ندارمي برای حرفچی هندازمی منیی را پاسرم
 !ستی نی باور کردنشیبرا. کندی مات و مبهوت نگاهم مفاطمه

  بازم اون؟؟!! نسترن: زندی ملب
 ! لحظهکیفقط .  اتفاق بودکیباور کن اون فقط . نه:  ـ
   همکارت؟؟ي کردانتیتو؟ تو خ.  رضايوا:  ـ
 !مونمی بخدا پشی بود ولرمنیتقص.. دونمیم:  ـ
 !حق داشته بره! انتیخ.. ی ولاتهیفکر کردم فقط بخاطر بداخالق.  باشهي موضوع انقدر جدکردمیفکرنم:  ـ

 !! رضایفی کثیلیخ... ی را بهت بگم وليزی چنی همچکردمی فکرشو نمچوقتیه: دیگوی و مشودی بلند مفاطمه
 !دی حرف را بگونی بلکه خواهرت ايگری دارد که نه کس ددرد
 ! گفته شودتی به رونطوری بودنت افی دارد که کثدرد
 ! عالم و آدم از بودنت متنفر باشندي دارد که همه درد

 .شکندی منمیباالخره  بغض سنگ. کندی لجوج گونه ام را تر می اشکقطره
 !که مبادا شاهد شکستنم باشند. م بلند شود اهی گري که مبادا صداگذارمی دهانم مي رودست

 .یرستانی دبي همان دختربچه يبپا. باختم.  باالخره شکستمی آن همه ادعا با آن غرور سنگمنبا
 !کردهی تا نفهمم نگاهم مگرفتی و کتاب به دست مشدی با اخم از مقابل من رد مي روزکه
 !!! و از بودن من متنفر استکشدی مگاریکه حاال س...  من از روز اول جذب رفتارش شدمکه
 .دانمی پاکت ها را ميجا.  وقت هایفقط گاه. کشدی مگاری سیبابا گه گاه... رومی خانه مبه

 .گردمی بازماطی و به حتی با کبردارمی نخ برمسه
 چرا من نباشم؟.  شدهيگاری که او سحاال
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  چرا من نکنم؟کندی خود را آرام مينطوری که او احاال
 . ستیبار اولم ن. زنمی مگاری س بهقی عمیپک

 ! بودمدهی سه بار کشقبال
 !! دردسر تمامش کنمی مهم است بمیگفت اگر برا.  دادگاه استفردا

 .. شدم متنفر استشی که وارد زندگي از روزگفت
 .میشوی جدا مفردا

 !!طالق
 ماند؟ی تنها مای کند؟ی ازدواج ميگری با کس دشود؟ی از من چه مبعد
 شود؟ی چه مفردا
 کند؟ی را به دست می چه کسي از من حلقه بعد
  پسر؟ای دختر شود؟ی دار مبچه

 !شودی سوزان حتما خوشگل مدختر
 .شودی درسش را تمام کند بعد بچه دار مدیسوزان اول با.  نهاما

  باشد؟تواندی می چه؟ چطور آدمشوهرش
 !مثل من نباشد.  نباشدفیفقط کث. فقط

 ...گری دیبا کس. سوزان
 !! هم دردناك استتصورش

 . با خود روراست باشمخواهمیم.  مانیی سال از ازدواجمان گذشته و هشت سال از آشناهفت
   سوزان را دوست دارم؟من

 ..گذارمی را کنار مغرورم
 .... االن راهمطیشرا
 !!!من دوستش دارم. کنمیو لبخندش فکر م.. شیچشم ها..  به اوفقط

 ! استدنی و جنگستادنیا. ستی ندنی داشتن پس کشدوست
 .دهمی از دستش نمنباری خدا ايبه خداوند..  من باشديتا برا. کنمی تالش مگری دکباری

 !کمکم کن. ری که شده دستمو بگکبارمی ي براایخدا. رمیگی را به سمت آسمان مسرم
 !شمیآدم م.. ای خداشمیآدم م. دمی عذابش نمگهید. دمی از دستش نمگهید

****** 
 .شودی مخکوبی در مي نصب شده باالي تابلويو رنگاهم

 ! به تنم انداختيخواندن آن کلمه لرز.. می امدنجای ازدواج اي که براي روزآن
 !!دمی کلمه ترسنیمن همان روز اول از ا! طالق
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 !بلکه طالق خواهد بود.  ازدواج که نهنجایقصدم از آمدن به ا..  روزکی که دمیفهم.  حس کردمدیشا
 !ستین. نمی را ببیی نگاه آشنادی تا شادوزمینگاه جستجوگرم را به افراد م. میشوی بابا وارد سالن دادگاه مي به پاپا

پس .  استادیرفت و آمد هم ز..  همه آدمنی امیگویباخود م. شنومی را از پشت سرم منی سنگیی قدم هاي صدااما
  اوست؟ي قدم هاي صدانی که اکنمیچرا من فکر م

خسته . محکم نبود.دیکشی منی زمي را روشیکفش ها.  محکم بود اما حاال نهشی موقع ها که دنبالم آمد قدم هاآن
 !بود

 .. را احساس کنمشی عطر آشناي ام را به کار گرفتم تا بوییای حس بوتمام
 !!سوزان:  ـ

 !خودش بود.  مطمئن شدم که حدسم درست استشی صدادنیباشن
 !!نگاهش نکن: ه بابا مچ دستم را فشرد و گفت به عقب برگردم کخواستم

 ؟؟يخوای میچ:  پشت برگشت و باخشم گفتبه
 . باهاش حرف بزنمدیبا:  ـ
 .یزنی رو تو دادگاه مي که داریهرحرف:  ـ
 .  سرعت داد تا من را از او دور کندشی به قدم هاو

 ! ها شده بودوانهی بازهم مثل دشی صدادنی دل که فقط با شننی بغض لعنت به انی به العنت
 .ستادی سرپا امانیرضا هم روبه رو. می نشستی صندلي بابا روکنار
 . تالشم را کردم تا نگاهش نکنمتمام

 نگاه ي باشد و تو اجازه ستادهی از تو ای کميحاال در فاصله . ی روز دلتنگنیکه بعد از چند.  سخت استیلیخ
 !!یکردن به او را نداشته باش

 .کنمی برد خودم را مشغول مي انگري و با بازاورمی مرونی را بیگوش
 .می چقدر گذشته بود که احضار شددانمینم

 و طالق از حاال ییعوارض جدا.. ینیبیم..  خانم رهنورد نبودمگرید. میشدی جمع بسته نمگرید...  و رهنوردیقاسم
 .دهندیخود را نشان م

 ه؟یعلتش چ. ی خانم قاسمنی طالق رو شما داديتقاضا: یقاض
 !!محکم.  محکم باشمدیبا. آخرخط است.  نلرزدمی تا صداکنمی و تمام تالشم را مکنمی صاف مییگلو

 !!انتیخ:  ـ
 است که مبادا نگاهش کنم و بازهم دلم میبازهم نگاهم به انگشتها..  اماکنمی خود حس مي را رونشی سنگنگاه
 .بلرزد
 د؟ی داریمدرک: یقاض

 ..دمیخودم هم د.  بودشوندهید. دوستم. شاهد دارم:  ـ
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 د؟ی رو قبول دارگهی که همسرتون ميزیچ.  رهنورديآقا.. نطوریکه ا:  ـ
 .بله:  گفتدمی که به زور شنیفی ضعیلی خي صدابا
 .... طالقيپس برا:  ـ

 .نه:  تمام شود گفتی حرف قاضنکهی از اقبل
 ه؟؟یمنظورتون چ:  متعجب نگاهش کردیقاض

 .دمیطالقش نم:  ـ
 و ي کردي همه کثافت کارنیا. ي دخترمو به باد دادی زندگکه؟؟ی مرتیگی میچ:  با خشم بلند شد و داد زدبابا

 ....االن
 . دادگاههنجایا.  محترمي آقادی کنتیسکوت رو رعا:  و گفتدی کوبزشی مي چکش را رویقاض

 .االنم داره..  آوردهمونی به سر زندگی چی اون عوضدیدونیشما که نم:  ـ
 !!لطفا.  محترمي آقاکنمیواهش مخ:  ـ

 . نشست و نگاه پر از خشمش را به رضا دوختشی سرجاي مجبوربابا
 عقد نامتون هم يتو. دیستی به طالق هم نیراض. ی ولدیریگیگناهتون رو گردن م:  رو به رضا کرد و گفتیقاض

بهتره که باهم حرف . ستی نری بازم دیول. ادی از دستم برنميمتاسفانه کار.ذکر شده که حق طالق باهمسرتونه
 دی اگه حرف بزندیشا. هیعمر زندگ کی حرف ستی نيبچه باز. ی خانم قاسمنی بهم بدگهی فرصت دکی. دیبزن
 کی که اشتباه همسرتون کوچدونمیم. دی از صفر شروع کنایو . نی و بازم ادامه بددی کدورتهارو برطرف کندیبتون

 !!ستی نری  بازم دینبوده ول
 مونهیهمسرتونم معلومه که پش. زالخطاستیانسان جا: دهدی قانع کردنم ادامه مي بازهم برایقاض.  کرده امسکوت

 . با خود شماستمی بازهم تصمیول
 باری.  منیول. زالخطاستیانسان جا. حق باشماست:  که بازهم لرزشش شروع شده بود گفتمیی شدم و با صدابلند
اون تو .  ندارهيریشوهرمن تقص!! بازم بدتر شد که بهتر نشد.. میدی نرسییبازم به جا. می و ادامه داددمشیبخش

دوسه .  از همون لباساشیکیمنم مثل .  شهی مه ازش خستپوشهی لباس رو دوبار مکیاون . اون تنوع طلبه. ذاتشه
 ... شدميعاد.  خستش کرددیبار که پوش

  رو داشتن؟نتای خي هم همسرتون سابقه نی قبل از ایعنی:  ـ
 که يزیتنها چ.  رو دارمشونی جداشدن از اي برای کافلی که من دلدی بدونخوامیفقط م. بدتر از االن.. بله :  ـ
 . که هرچه زودتر راهمون ازهم جدابشهنهی اخوامیم

 . بود دوختنیی و نگاهش را به رضا که سرش کامال پادی کشي پوف کالفه ایقاض
 ي خون براشی آزماکیفقط قبلش .  طالق نامهي امضاي برادیایآخر هفته ب.. ادی از من برنمي کارگهیپس د:  ـ

 .شهی هفته کارتموم منی آخر همدیاگه باردار نباش. دی بدتونیباردار
 ؟؟یاگه باردار باشه چ:  رضا بلند شدي ختم جلسه را اعالم بکند صدانکهیاما قبل از ا.  بلند شدو
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تا :  نگاهش کند گفتنکهی هم از او نداشت بدون ای رضا بدش آمده بود و دل خوشتی که انگار از شخصیقاض
 که از شما سراغ دارم صد در ي که با سابقه اکنمی حضانت بچه رو مشخص مطی و بعد شرامیکنیتولد بچه صبرم

 .کنمیختم جلسه رو اعالم م...رسهیصد حضانتش به شما نم
 کرد که دست از سرمون برداره دشیتهد..  که عمرا منو به اون بسپرهدی توپ خارج شدن از دادگاه بابا به رضاهنگام

 . تموم کنهدهی نکشکی باري سر و صدا تا کار به جاهایو ب
 . دادمشی و آزمامی رفتشگاهی به آزماازهمانجا

 .کنممی بعد موکول شد اکتفا مي به هفته جهی نتنکهیبه گفتن ا. دی را پرسهی زنگ زد و قضمیمر
 نکهی االن مثل ایول.  نبود که او خبر نداشته باشديزیچ.. کردمی ممی را با مرمی درد و دل هاي همه ی زمانکی

 ینیدوست ندارم سنگ.  درد و دل کنمچکسی باهخواهمی نمگری دییکجورهای. تودار تر شدم. روزگار درستم کرده
 . خود تحمل کنمينگاه پرترحمشان را رو

. شومی مطلقه مدانندیچون که آن ها نم.  نگاهم کندي با دلسوزستی نی چون کسرانمگذی مرونی وقتم را بشتریب
 !! سرکنمدی باي که بدون اون چطوردانمیهنـــــــــــــوزهم نم...  وشومی من دارم جدا مدانندینم

 .گفت نه.. دمی طالقت نمگفت
 !!!دی شروع جدکی احمقانه به يدواری امکی. کرده بودمی و روری که گفته بود زي دو جمله انی همو

 که ستیاو همان کس.  نهشود؟؟ی رضا درست م؟؟ی خزئبالت فکر کننی به ایخواهی میتا ک.  که بسهدهیگوی معقلم
 که مچش را با نسترن گرفتم قول داد یوقت. قول داد که تا آخرش کنارت بماند. به تو قول داده بود خوشبختت کند

 ! نبودییهوی بلوند که ي با ان دختره رارش قیول.  شدییهویاشتباه کرد و گفت که .کندی تکرار نمگریکه د
 کی.  است که باردار باشمنی فقط به ادشی حس کردم که تمام ام؟ی گفت اگه باردار باشه چی که به قاضیوقت

 بچه؟؟
 چه از کی.  بچه باشدکیکه اگر .  موضوع فکر نکردمنی خون را دادم هم به اشی که آزمای وقتی مدت حتنیدرا

نکند زورش کند و بعد دختر .  باشديرضا دوست دارد دخترش چادر.  من دختر نباشديبچه .. رضايبچه . من و او
پسر .  از هم بپاشد؟ دختر نباشدشیزندگ  چادرکینکنه دخترمن هم بخاطر .. اورد؟ی بي ها روبهیمن هم به غر

 ..خوب است
 .سوزمی که سالهاست در حسرت بچه میمن!  من ممنوعه بوديه برا کي از تصور بچه ارهیگی ام مخنده

 .  آوردمي و به رضا روخواستمی را مالمی خاری مهمن
 ! فقط چون تنها بودم به او پناه آوردممن
 رضا کردمی احمقم که فکر میلی خیلیمن خ.  فرق داردگرانی احمق بودم که فکر کردم رضا با ديادی فقط زمن

 اری مهیحت!  اعتماد کردمای دنی واقعي بود که به آدم هانی اشتباهم همنیبزرگتر.  من باشداالتی خاری مهتواندیم
 ! شودی کند تا  داستان من واقعطا خدی هم بااریمه.  ها باشدی خوبنی به اتواندی من هم نمالیح
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 ردیهم طالق بگ خسته شود چه؟؟؟ نکند او هم شکست بخورد؟؟ نکند او یی روز از تنهاکی من هم ي بچه اگر
 ....و

 ! ماها وجود داشته باشدي شروع دوباره ي برايدی امدینبا.  باشدي بچه ادی نبا؟؟؟ي چه بچه ام؟یگوی دارم مچه
 . نازاشدنم محال استتی هم باوضعان

 .زنمی کس قدم می نها تنها و بابای چند ساعت است که دارم در  خدانمیبازهم نم.  شدهکی هوا تاربازهم
 .شومی و سوار مدهمی دست تکان می تاکسيبرا

 .میمر. کنمی رو احساس ممی گوشلرزش
 .الو:  ـ
 ؟ی گلم خوبیسالم آج:  ـ
  چخبر از حامد جووووون؟؟؟یتو خوب. سمی بد نیمرس:  ـ

  االن؟ییکجا. خوبه سالم داره:  و گفتدیخند
  چطور؟؟میتو تاکس:  ـ
 .نجای ايای بخواستمیم:  ـ
 . خونهرمیخستم م.روقتهی دالیخیب:  ـ
 ي بوس بانمتیبیم. برو فدات.باشه پس:  ـ
 يبا:  ـ

 . گذاشتمفی قطع کردم و تو کویگوش
  چخبره؟؟نجایا.  خونه تعجب کردمي تو ورودمی مري کفشادنی دبا
  شده؟؟يزیچ: میگوی سالم بدهم منکهیبدون ا.  به استقبالم امدمی باز کردن در مربا
 نه چطور؟؟:  ـ
 ....خبریب. يآخه اومد:  ـ
 .ی حسابدهیدلم واست تنگ.  زورت کنم خودم اومدمومدی دلم نيخوب تو خسته بود:  ـ

 و کنمیلباس عوض م. کشانده استنجای را امی موقع شب مرنی هست که ايزی چکی. دمیفهمیمن م.  بوددروغ
 .دانستی را نممی مری آمدن ناگهانلی مامان هم دلیحت. رومی منییپا

بگو : میگوی و مکنمی را دانلود مخواستی که مي برنامه اشیبرا. شودی اتاقم می کار با لپ تاپ راهي به بهانه میمر
 .زنهیچشات داره داد م..  شدهيزی چکی دونمیمن که م. شدهیچ
 زنه؟؟ی داد مویواقعا؟؟ چ:  ـ
 . شدهيزی چکیکه :  ـ
 شده؟ی چگنیبعد چشام نم:  ـ
 . که اصال حوصلشو ندارمیدونی مگهی نکن دیاه شوخ:  ـ



 

@donyayroman 499 

 ..خوب راستش:  ـ
 .رضا بهم زنگ زد:  را از من گرفت و گفتنگاهش

  گفت بهت؟؟یچ:  کنمی گرد مچشم
ازم .  درست کنهوی همه چخوادی میاشتباهشو قبول داره ول.  از دستت بدهخوادیگفت که نم. ازم کمک خواست: ـ  

 . خواستدتویشماره جد
 !!!ينگو  که بهش داد:  ـ
 .خوادی ازت فرصت میول.. نه ندادم:  ـ
 ی دو سه روز اول دورم بگرده ولدیاالنم برگردم شا.  نداشتاقتشویل.  بهش فرصت دادمی کافيمن به اندازه :  ـ

 !!هی هم بره سراغ دخترهمساندفعهی ادیشا.  کاسهنی آش و همنیبعدش بازهم هم
 !!!مونهی رضا واقعا پشی ولیگی می چفهممیسوزان م:  ـ
 !!شناسمشیاون عادتشه من م. شده بودمونی اون قبال هم پشيبسه مر:  ـ
 ی خداحافظکی یحت. ی رفتی گذاشتخبریاون گفت که ب.  دوباره باهاش شروع کن فقطگمیاصال نم.  خوبیلیخ:  ـ

 . دی و حرف بزندیفقط بر. ي اگهی ديزی چينه برا.  فرصت رو به خودت و اون بدهنیا. يهم نکرد
 .... همي اگهی دي که آقا رضا بعد از دختر عمه ات و همکارت کس هام؟؟ی بگیچ:  ـ
 !!یمنطق. دیحرف بزن.  نهينجوریا. نه:  ـ

باشد چه .. یمنطق. حرف زدن. گفتی ممی رضا بود که مري ها حرف هانیا.  لبم نشستي ناخودآگاه روپوزخند
 .  داردیاشکال

 !!کنمی تمامش می منطقشهی همي براکباری
 !!ی منطقکامال

 !حاال نوبت من است.  او با منطق نداشته اش خردم کردشهیهم
***** 

 . دوزمی منهی داخل آينگاهم را به چشم ها. کنمی را مقابل رستوران پارك منیماش
 !! ستی وقت شکست نگرید.. يزی بردینبا.. ي پر شودینبا
 سال ها به من داد به تاوان تمام نی که در ایبه تاوان تمام عذاب!! ستی ندنی وقت پس کشگرید.  مقاومت کنمدیبا

 !! مقاومت کنمدی له شد باشی پاهاری که زي و تمام غرورمیاشک ها
 که اگر ی نشانش بدهدیبا. دخترستی شدن نیوقت احساسات!! دی آی موقع می که بنی بغض سنگنی بر العنت
 يبرا. سنگ بودنت را به رخش بکش.نشانش بده! ی از او سنگ باششتری بی او و حتي به اندازه یتوانی میبخواه

 . هم که شده تو او را له کنکباری
 مقابل شهیمثل هم. حدسم درست بود. گذرانمی داخل رستوران را از نظر ميمحوطه . ستی نختنی اشک ریوقت

 !!! نکندیتابی که بزنمی و بر سر دلم داد مرمیگینگاهم را از او م. کندیپنجره نشسته  و نگاهم م
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 !خواهمی منم که نمنباری اگر او بخواهدایحت.  ستی شروع دوباره ني برايدیچون ام!  نباش دل مندواریام
 !شهی همي براکباری را زیهمه چ.  آمده ام تا تمام کنممن
 . سرد و خشک سالم کردمیلی و خستادمیمقابلش ا.  وارد رستوران شدم از جا بلند شدنکهیهم

 .سالم داد و منتظر دست من ماند. را به سمتم دراز کرددستش
 ی را نوازش کرده و حتبهی است که زن غری همان دستنیا. نمینشی و مزنمی به دست دراز شده اش ميپوزخند

 !دختر عمه اش را هم
 ! اول امروزي از ضربه نیا

 !زدی ميخرد شده بود و رنگ پوستش به کبود.  نشستاوهم
 .دی باهام داری کار واجبدیگفته بود. دییخوب؟؟ بفرما:  ـ

 !!يعوض شد: دیگوی و مدوزدی را به صورتم مقشی دقنگاه
 . رنگم استی و شال صورتی صورتم رژ لب صورتشی آرامنظورش

 ... اما حاالی رنگ شاد بپوشي حق نداری رضا که باشزن
 ابونای لباسا تو خنی که با ا؟ی جداشيخوای منی همي برا؟؟یخواستی منویهم. واست بد نشده ادمی زنکهیمثل ا:  ـ

  بهت نداشته باشه؟ي کارمی و کسيجولون بد
 .کندی به سرو وضعم مي اشاره او

 وقت گرید. دهمیاما اجازه نم.  بر خرد کردن من داردی لحن پر از حقارتش که هنوز سعنیبا ا. کندی ام میعصب
 !!ستیشکست ن

 !! جدا بشمخوامی که چرا میفکر کنم تو بهتر بدون. نه :  ـ
 . درستش کنمخوامی میمن اشتباه کردم قبول  ول. من:  ـ
 ؟؟؟ی درست کنيخوای مویچ:  ـ
 ....اگه. ياگه برگرد. شهی عوض مزیهمه چ:  ـ
 و یدختر عمه ات رو اتاق خواب ببوس.  نهای برم دانشگاه؟ ي نذار؟ی پاره کنموی رنگي بشه؟؟ بازم مانتوهایکه چ:  ـ

 ؟؟ی درست کنيخوای مينجوری ا؟ی منو کتک بزنمی هم دانشگاهکیبخاطر جزوه گرفتن از 
 ....سوزان من:  ـ
من ! بدتر شد که بهتر نشد. یچی درست شد؟ هی رضا؟ چشدیچ. نی ببی ولیکنی که درستش میقبال هم گفت:  ـ
 ! بدتر نشدهنی تا اوضاع ازامی مثل آدم از هم جداشای بهی حرفات تو خالنی که ایدونی خودت بهتر مچیه

 و رضا هنوز نوشمی ميجرئه ا. اوردی ام را موهی آبمشخدمتیپ. کم آورده است. کشدی مشی به موهای دستکالفه
 .ساکت است

 و درس  ی زندگيبابام قول داده برا.  به نفع منه رضازیاصال همه چ. آره واسه من بدهم نشده. بقول تو:  ـ
 شرفتتی پيبرا. ریگفت فقط طالقتو بگ.  و واسم محال بود دمیدی خوابشو مشهیکه هم يزیچ. اونور آبفرستدمیم
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 رضا؟ حاال که یدونیم. دهی نمری هم گموندنم رونیبه ب.  چادر سرکنمخوادی هم نمگهید. کنمی مي که بخوايهرکار
 ستیمهم ن. خوامی که من مهی اونزیاالن همه چ! خواستمی مشهی بود که من هميزی همون چنی انمیبی مکنمیفکر م

 گهید.  تا من به آرزوهام برسمي بودانبری مکی تو فقط کنمیفکر م! برامستی مهم نگهی دیعنی.  نهای یکه تو باش
 برام گهیچه صد نفرد.  نفرکیچه .  کنی زندگيخوایتوم هرجور که م! دمی خودمو عذاب نمگهید.مکنی نمیابافیرو

 ! بردارمی زندگي از رونتوی سنگهیفقط سا. باشيخوای که می با هرکسستیمهم ن
 .کندی ميبا حلقه اش باز.. کندی نمنگاهم
 هم به گهیدرضمن د.  اومدم تا بگم که دست از سرم برداری به اومدن نداشتم ولیلی مچیامروزهم ه: دهمی مادامه

 و راه يایکه تو ب.  بودهنیم قسمتم هدیاصال شا.  خودم باشمي براخوامیفقط م.  ندارمازی نی کسيعشق و عالقه 
 . واسه گفتن مونده باشهیرف حگهیاالنم فکر نکنم د. ی بزرگ من باز کنيرو واسه آرزوها

 !!! حرف ها در نگاهش هست اما  زبانش قفل کرده انگاریلیکندخی منگاهم
 . خداحافطي نداریپس اگه حرف: میگوی و مشومی مبلند

. رفتی و مگفتی زود خدافط مخواستمی ميزیمثل خودش شدم که هربار چ. رومی و بسمت در مکنمی را به او مپشتم
 !من محتاج وجودش بودم.هیبا گر. با اشک. گردمی که من بازمدانستیو م
 . او التماس کند نه مندیبا.  حاال نهاما
 !!سوزان:  ـ
 !حاالنوبت من است.  گفت؟ بازگشتيدید 

نبودنت . تونمی نمی منه ولریهمش تقص.  منهریتقص: دهدیمه مادا. کنمی و پرسشگر نگاهش مگردمی سمتش برمبه
 ...من..مـــ.. من.. کنمیازت خواهش م!  تحمل کنم سوزانتونمیرو نم
 . بغض کردهی سنگيرضا.  ی کوهيرضا. مال من نه. نه. نه.  منی کوهيرضا. رضا بغض کرده. لرزدی مشیصدا

 ! دارم سوزانازیبهت ن:  ـ
بود اما .  داشتم اما نبودازیمن هم به او ن.  جواب ماندی که بارها به او گفتم و بی حرفنیهم. خواستمی را منیهم
 ! مال من نبودچوقتیه

 !! که محتاجش بودمیی وقت های تمام و کمال مال من نشدحتچوقتی هرضا
 !! شده استدواریام. هه.ندینشی لبش مي محسوس رويلبخند. شومی مکتری و نزدکینزد. رومی مبسمتش

 پس ازم ي داشتم تو نبودازی که من بهت نیوقت.  رضاي نبودچوقتیه. ي نبودازداشتمی که بهت نیوقت: میگویم  
 !نخواه حاال بخاطر تو بمونم

 ي تون آقای امانتنمیا: میگوی و مگذارمی مزی مي و مقابلش رودارمی را برمیی طاليحلقه . گردمی را مفی کداخل
 . شدری که ددیببخش. رهنورد

 . دورتر و دورتر شدمدی بگويزی چنکهی قبل از او
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 را گرفتم اما شکست آن مرد که میانتقام تمام بغض ها... هم حالم خوب است و هم بد.  دارمي حس بهترحاال
 !!! گاهم و دستانش نوازشگر من بود شکستهی تکشیشانه ها.  مال من بوديروز
 شود؟ی بدون رضا چه مشود؟یبعدچه م. خوانمی درسم را م؟؟رسمی که به کجا مکنمی و فکر مدهمی را حرکت منیماش
 را لمس و بهی تن و بدن غرنی باشم که چندي از االن دلتنگ دستان مرددی پس چرا باخواستم؟ی استقاللم را نممگر

 !نوازش کرده است؟
اما فقط خودم .  کنمي بازلمیمن خوب بلدم ف. شودیدلم جابجا م. شکندی و بغضم مشومی رد مری سرعت گي رواز
 !  چگونه روح و روانم را بدست گرفته استی که آن لعنتدانمیم

 که بدون او چه بر سر من دانمیفقط خودم م!  بدون او نفس بکشدتواندی نمگرید "من" نی که ادانمی خودم مفقط
 !خواهد آمد

 .اوردی لبم مي لبخند را روی ماکارونيبو. شومی خانه موارد
دستم را از پشت به دورش ! هنوز متوجه آمدن من نشده است. کندیمامان دارد ساالد درست م. رومی آشپزخانه مبه

 .پردیاز جا م. کنمیحلقه م
 .یمنم مامان: میگوی و مبرمی را کنار گوشش مسرم

 !!دمیترس. وونهی ديدختره :  ـ
 !! کهستی ني ازتازهی بودن من چوانهیخوب د.  خندمیم

 !!آرامش دارم!!  دارمي که مادرم را در آغوش گرفتم احساس بهترحاال
 مامان؟؟:  ـ
 جانم؟؟:  ـ
 .دیببخش:  ـ
 چرا؟:  ـ
 !! نبودمی دختر خوبچوقتی من هـ
 ؟یگی که مهی چرت و پرتا چنیتوچت شده؟؟ ا:  ـ
 .ي برمذارینم. نه: میگوی و مکنمی دستانم را محکم تر ميحلقه . گذارمی جدا شود که نمخواهدیم
 .ستدی ای حرکت می و بدیگوی نميزیچ

  شده؟؟یچ: پرسدی مگری دي  مامان بارزمیری اشک مآرام
 ! گرفتهیلی فقط دلم خیچیه:  ـ

 !!!!دمی ترسوونهی دگفتمی و من مکردی مرمیغافلگ. کردی بغل منطوری من را همرضاهم
 گفتی بشه؟؟ و او می که چگفتمی وول نخوربچه مکمی گفتیگذاشتمی جداشوم که نمخواستمی مدیخندی او مبعد

 !!کنمی در ممویدارم خستگ
 باز چت شده؟: دیگوی و مکندی را پاك ممیاشکها. گرددی بسمتم برممامان
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 ! بودمدهی مادرم را در آغوش نکشنطوری اچوقتیمن ه.زنمی و زار مگذارمی شانه اش مي را روسرم
 ! دار استخنده
 ی بود نه عشقییکه نه رضا. می های بچگي برازندی پرمــــــــــــبی و من دلم عجکندی سرم را نوازش ممامان

 !!یو نه اشک
 ! بودیاضی من حل کردن معادالت ري دغدغه نی که بزرگتریوقت.  هستممی های بچگدلتنگ
رو دست ب! يهمون که دوست دار. می داریشام ماکارون: دیگوی عوض کردن جو مدی شاای آرام کردنم و ي برامامان

 . بکشم براتایو صورتتو بشور و ب
 م؟یمونی منتظرش نم؟؟یپس بابا چ:  ـ
 .ادی مرید.. نه شام رو مهمونه:  ـ
 .آهان:  ـ

 .. بخشدامی از آتش درونم را التی تا کمپاشمی صورتم مي سرد را روآب
 .رومی منیی و پاکنمی را با حوله خشک مصورتم

 شوم؟ی نمری و من در عجبم که چرا سخورمی می بشقاب کامل ماکاروندو
 .... اما حاالاوردمی باال مخوردمیکه هرچه م. شدی راه معده ام هم بسته مشدی اعصابم که خرد می زمانکی
  من چم شده؟یعنی

****** 
 . من دستم بندههی کنیسوزان مامان بب: زندیمامان از آشپزخانه داد م. شودی زنگ در بلند ميصدا
 بله؟: رومی مفونیت آ و بسمکشمی میپوف

 . کارِت دارمرونی بایب:  ـ
 .اما نشناختم.  زنکی يصدا.  آشنا بودصدا

 .نشناختم.. دیببخش:  ـ
 .نسترنم:  ـ

 !! کردمدای نامش حالت تهوع پدنی با شنکنمیحس م..  بردماتم
 !! نسترننیشوهر من بود و هم... ته اتاق خواب ما.  صحنهکیفقط .  نسترن حالم را بهم نزدنام
 .باشه:  ـ

 . و در را باز کردمدمی کشقی عمینفس
 .دییبفرما:  زدم گفتمهی زدم و همانطور که به قاب در تکنهی به سدست

 چرا ی نگه داشتن شوهرت رو نداشتي خودت عرضه ؟؟ی دروغ ها رو بگنی ایکنی چطور جرئت میعوض:  ـ
  و اونه؟؟ هان؟نی کنم چشمش دنبال اکاری؟ من چ که شوهرت هرزس؟هی من چری تقص؟؟یدونی رو مقصر مگرانید

 من عرضه نداشتم؟؟ شوهر من هرزه است؟؟!!! یلعنت
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 . صحبت کندنطوری اما حق ندارد با من ادیگوی راست مخوب
 ه؟ی حرفا چنی واسه خودت؟؟ منظورت از ایگی مي داریچ:  ـ
 با يدار.يدیفهمی مدی در خونم باي احمق رو فرستاديهمون موقع که اون فاطمه ..  منظورمویفهمیخوب م:  ـ

 !!دی نداشته باشي من کاری با زندگی ولدی بکندیخوای که می بدبخت هرغلطیکنی مي خودت بازيآبرو
 يگند زد.  مای وسط زندگيدی که لنگ پا پريتو بود.. ستی تو نری تقصشهی که ادعات میی توه؟؟؟ینجوریپس ا:  ـ

خوشحال باش رضا جونت . رمیگی نداشته باشم؟ چرا؟ منکه دارم طالق مي با تو کاریگی من و االن میبه زندگ
 رو هم معطل خودت چارهیاون کامران ب!! دی راحت باهم باشــــــــــالی با خدیتونی مگهید. شهیداره آزاد م

 !! یکنینم
 ..یکنی می بافالی واسه خودت خي به رضا دارم؟ تو دارکاریمن چ. برو بابا:  ـ

 .کشندی فضول سرك مي هاهی و کم کم همسارودی باال مصدا
 .می حرف بزناتویب:  ـ

 سه يپسر بچه ا. شودی وارد مي اما پشت سرش پسر بچه ادی آی و داخل مشودی از پنجره مهی نگاه همسامتوجه
 .ساله

 ؟یزنی گول مي رو داریک.. خودتو به اون راه نزن نسترن خانم.. نیبب:  میگوی و مرمیگی نگاه از پسرش می سختبه
 صحنه کی یمدرك واسه دادگاه و نشون دادن به شوهرت ندارم ول..  آره من مدرك ندارم؟یمالی مرهی رو شیسر ک

رضا .  حق باتوئهيخوایتو اونو م!  نزنرشیپس ز! هری نمادمیکه تا عمر دارم  »کنمیبه سرم اشاره م«  هست نجایا
 يتو شروع کرد.  کنار گذاشته بودشوی بدون که اون هرزگیول. یگیهمشو راست م.  عرضه امیمنم ب.  هرزسکی

 حال و گهیدرضمن من د! فهممی اونها رو می االن معنی نفهم بودم ولیلی هات آره اون موقع ها خهیکنا. با حرفات
 که کرده من خبرندارم برو باخودش حلش يفاطمه هم هرکار. تیندارم چه برسه به تو و زندگ  خودمميحوصله 

 .کن
 هیک: دیگوی که مشنومی مامان را مي حال صدانیدر هم. هی گرری ززندی مکدفعهی و کندی نگاهم مي لحظه اچند

 سوزان؟
 .دوستمه مامان:  ـ
 ه؟؟یچ: میگوی رو به او مو

من به !  کمکم کني که دوست داریجون هرک. تو رو خدا: دیگوی  مهی و با گرردیگیسارافنم را م.  زندی زانو ممقابلم
 . بچه رحم کننیدرك به ا

 .. کارهانی با اه؟؟؟یمنظورت چ:  ـ
اگه اونم بره . نذار!!  ترکم کنهخوادیم. کنهیکامران ولم م.  تورو خدا کمکم کنیول. من اشتباه کردم.  مننیبب:  ـ

 .توروخدا نذار ولم کنه!! رمیمیمن م
  کنم؟کاری چدی باگهی من د؟؟یگی میچ:  ـ
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 .پاشهی داره از هم ممیسوزان زندگ.  فاطمه دروغ بودهيبگو که حرف ها:  ـ
 ...و حاال. دیدی منو از هم پاشیزندگ!! جالبه: میگوی و مزنمی ميپوزخند

 !!واقعا خنده دار است!! چون خنده دار است.. خندمیم
 . اش از هم بپاشدیرم زندگ التماس  کند تا نگذانطوری شوهرم اي معشوقه که

 .کنمی و بلندش مرمیگی را مدستش
  آره؟؟؟؟یکنیکمکم م:  ـ
 ! بخدا من از اومدن فاطمه خبر نداشتم؟؟يخوای از جونم میچ:  ـ
 وقته که با رضا یلیبخدا من خ.  بوده و فاطمه اشتباه کردهگهی دیکیبه کامران بگو که رضا با . کمکم کن:  ـ

 ....بعد اون اتفاق.. بعد از اون شب.  ندارميکار
 .. چرا تعارفشزمیعز: مامان

 نجای انیا: سرخ شد و باخشم گفت.  نسترن اخم کرددنیو با د..  بودستادهیپشت سرم ا. پرمی مامان ازجا مي صدابا
 کنه؟ی میچه غلط
 . انداختری با شرم سرش را زنسترن
 ...یی حرف هاکی:  مامان برگشتم و گفتمبسمت

  نجا؟ی پاشده اومده ایبه چه جرئت.. الزم نکرده:  ـ
 .تو کار من دخالت نکن!! مامان لطفا:  ـ

 . منتظرم باشرونیب:  به نسترن گفتمرو
 . نکردمی مامان هم توجهيزود حاضر شدم و به غرغر ها. دمی بدون صبر به سمت اتاقم دوو

 .می نداشتم پس قدم زدی رانندگي حوصله
 .کنمیکمکت م:  مان را شکستمنی سکوت بنیو من ا کرده بود سکوت

 . شرط دارمیول:  که گفتمدی بگويزی ذوق نگاهم کرد و خواست چبا
 ؟یچه شرط:  لحظه پرسشگر نگاهم کرد و گفتچند

 که دمیمن انقـــــــــدر دروغ شن... نی ببیول. راجب گذشته تون. راجب تو و رضا.  رو بدونمزی همه چخوامیم:  ـ
 ! ها رو بشنومتی واقعخوامیم. فهممی فرق راست بودنشو مگهید
 از کجا بگم آخه؟. من. باشه قبول:  ـ
 . رو بدونمزی همه چخوامیم. می وقت داری کافيبه اندازه . ازهمون اول:  ـ

 يتو. يتو باز. می باهم بودشهیهم. می دوست بودیاز بچگ:  دوخت و لب باز کردشی را به نوك کفش هانگاهش
پدر و مادرش طالق .. من پونزده سالم بود و اون هفده که. می هم بودشیمنو رضا پ. ی همه چيتو. تمسافر
از .  فکرمون نسبت به هم عوض شدهفکر کنم از همون موقع بود ک.  مايتو اون دعواها رضا اومد خونه . گرفتن

 .میدیخوابی اتاق مکی ي که باهم تویوقت
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 چی بدون هکردیرضا تمام شب رو به سقف نگاه م. رضا ساکت تر شده بود.  من نبودیشگی همیی رضا  پسر دایول
 . مثل مرده ها شده بودیحرف
 !! انقدر ساکت و ترسناك نباشهگهیکه د.که باهام درد و دل کنه.  کردم باهاش راحت تر باشمیسع
 ی که به زندگیاز حسرت. پدر و مادرشياز دعواها.  هاش گفتی تالش من باالخره لب باز کرد از سختی از کلبعد

 .همشو گفت!!  هاشییاز تنها.  داشتگرانید
 .میزدی و باهم حرف ممیرفتیباهم مدرسه م. میخوندیباهم درس م. می تر شدیمی از اون بود که صمبعد

 نی اي که رضا بشنوه و بفهمه که مزاحمه تويجور. نداختی و متلک مزدی مهیکنا. ومدی از رضا خوشش نمبابام
 !خونه

 کی بودن که هرکدوم تو فیچون پدر و مادرش هنوزم بالتکل.  دوستشيرفت خونه .  ماه نشده رضا رفتکی 
 .کردی اونا فقط اوضاع رو خراب تر مشی بودن و رضا با رفتنش پگهی ديخونه 

 عالقه کی. من تو همون مدت کوتاه بهش عالقه مند شدم. دلم براش تنگ شد. رفتنش نبودنش رو حس کردمبا
 !! بچگونهي

 باباش شی که مامانش خواست ازدواج کنه برگشت پی مادرش موند اما وقتشیرضا پ.   و مادرش طالق گرفتنپدر
 . شدي براش عادگهی مادرش دشی مدت بازم رفت پکیو بعد از 

 .نهیکه پدر و مادرش رو جدا از هم بب.  دوتا خونه داشته باشهکه
 يشنهادی منتظر موندم اون پی من هرچیول. می سنگ صبور هم بودییجورای! ادی زیلی خیلیخ. میزدی حرف مباهم
 ! رو ندادخواستمیکه م
 . کنمکیخواستم حس حسادتش رو تحر.  اون هم دوستم داشته باشهخواستمی ممن

 !دی فقط خندنای دعوا و ايبجا... بهش گفتم و اون..  دوست شدم به اسم احمدیکی با
 !هرجور که شده.. نهی منو ببخواستمیمن م.  کردمیعصبان

 !می باهم باشایب. می دوست باشایکه ب...  دادمشنهادی هجده سالش بود که من بهش پرضا
 !! که دوستش دارمدونستهیاون م.  انتظارش رو داشتهشی وقت پیلیانگار که از خ.  بالفاصله قبول کردرضا
 . هامونطنتیو ش. انه صادقي عاشقانه دوست دارم هايحرفا.  خوب بودزی چهمه

 ! خوب بودیلی خمی سال تمام باهم بودکی
 دختر کی نزدي حق ندارگهی دی روانيگفته بود تو.  کردنیبه رضا توه..  خراب شدزی و همه چدی من فهميبابا.. اما

 !!یمن بش
 !می تموم کندی کالم به من گفت که باکی کرد و رضا دشیتهد

 !! سخت بودیلـــــــی که به وجودش عادت کرده بودم خی منيبرا. سخت بود!! اوردمیطاقت ن. دوماه.  ماه کی
 . مادرش و شوهرشيدرواقع خونه ..  خونشونرفتم
 . واسش دارمی امانتکی که گفتم
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 . اتاقشو نشونم دادمامانش
 ..من.. اون روز من..  رو نداشتدنمی انتظار داصال

 . تنگ شده بودیلی بغلش کردم دلم براش خدمشیم که بوسمن بود:  صورتش را پاك کردو ادامه دادياشکها
 !!! شوهرم بود..  کردی مفی من تعري را براشانی عاشقانه هانطوری که ای کسنیا...  شدشی رقلبم

 .تا ادامه بدهد. دی تا بگواوردمی خود ني اما به رودمیکشی معذاب
حرصم گرفت که .  تر شدميمنم جر.  دوستم ندارهگهیگفت د. خوادیگفت منو نم. خوادیاما پسم زد و گفت نم:   ـ
تو .  نبودی آدم خوبی غلی ولارمیبا دوستش که مثل برادرش بود دوست شدم تا حرصشو در ب.  خردم کردهنطوریا

 ...یول... ی دوستش که زخممو ببنده ولي خونه منو برد. مرز تجاوز بودم که رضا نجاتم داد و منو با خودش برد
 ...هق زد!  حرف بزندتوانستیانگار که نم. انش گرفت دستنی را بسرش

 .. جوابمو بدهن؟؟یباهم بود: دمی پرسمن
 !باهم بودند. يآر.  را تکان دادسرش
 !!باهم

رضا تو چقــــــــــــــدر به من دروغ گفته . کردیسرم درد م. ستادمی ايگوشه ا.  قدم زدن نداشتمي ناگرید
 !يبود
 ؟ي را به رخت خوابت راه دادگری نسترن چند نفر دبجز
 ؟ي بودفی تو چقــــــــــدر کثرضا

 خاموش شیگوش.  شددی شد رضا بعد از اون ناپدییهوی ی ولخواستمیمن نم:  ادامه دادشی هاهی گرانی منسترن
 !!بود
 ! شده بودستی از دست داده بودم و رضا نزمویمن همه چ. شدمی موونهی داشتم دمن

 .اون در رو باز کرد.  باباش خودش خونه بوديرفتم خونه . مادرش اونجا نبودي خونه رفتم
 !ازش بدم اومد.  بودستادهی جلوم ای حرفچی هفته از اون موضوع گذشته بود و رضا بدون هکی بودم ی عصبانمن

 ! تو بودریگفتم تقص.  از دست دادمزمویگفتم که همه چ.  کردمهیگر.  زدمیلی سبهش
 خواستمیم.  بگه که من پات هستمخواستمیم. می باهم بمونخواستمیمن م. ا رو گفتم که رضا برگرده من اونهسوزان

 !! کلمه گفت منو سوزوندکی اون فقط ی ولمیکنیبگه باهم ازدواج م
  گفت؟یمگه چ:  ـ
 يتو. از کجا آورددونمیپولشو نم!  ازش متنفر شدمگهید! خرد شدم.. من شکستم.کنمیحلش م.  دکترمیریگفت م:  ـ

رضا رفت و من موندم و با .  مثل روز اول شدزی دکتر و در عرض چندساعت همه چمیرفت. سه روز پول رو جور کرد
 .کرد نشد پاکشون.  مشت خاطره که اونها رو نشد با پول درست کردکی
 اخم و تخم ي باوجود همه  کهيپسر... دمشیتو دانشگاه د...  کامرانیول... ی پسرها متنفر شده بودم ولي همه از

 بهش گفتم باری! مغرور نبود... کامران برخالف رضا مهربون بود... ومدی که بهش کردم کوتاه نیی هانیها و توه
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 آدم غرورشو خرج عشقش ی من غرور دارم ولفت اون گ؟؟ي دنبال من راه افتادينجوری ايپسر تو غرور ندار
 !! کهکنهینم
 !!نرمم کرد.  قرار دادری حرفش منو تحت تاثکی نیهم
 . عشق بدون غرورکی.  و شرطدی قی محبت بکی.  محبت بودمي تشنه من

 ! بهش فکر نکنمگهیکه د.  برهادمیاون باعث شد که رضا ! خواستمی بود که می کامران همونو
 مرده ام رو ي حس هاي و همه يتو اومد!!! يتو اومد.. نکهی خوب بود تا ازیهمه چ..  با کامران خوب بودمیزندگ

 ي اعتقادچیرضا ه.. هی که ازدواج بچه بازگفتیرضا م. مونهی رضا تا آخر عمر مجرد مکردمیمن فکر م!! يزنده کرد
 دی عده آدم رو باکی ی چرا الکه؟؟یازدواج چ گهی که طالق هست دی وقتگفتیم.  و خانواده نداشتیبه عروس

 يآخر هفته برا.. می شب مامان گفت که دعوتکی... ی ولکنهیعالف خودم بکنم؟ مطمئن بودم که رضا ازدواج نم
 رفت کامران ادمی اون اتفاق ها انقدر غرقش شدم که ي همه ادی..  افتادمادشی که یمن داغون شدم وقت...عقد رضا

 !!کردی مي و اون مردونه صبورکردمی می رو سر اون خالمیدق و دل.  اونم نداشتمي  حوصلهگهید! هست
 ... نگاهمم نکرد من سوختم که رضا ازدواج کردی که رضا حتیوقت. يدی که روز عقد با رضا خندیوقت
 من تا چند ماه بعد ی ولشهیباورت نم.. دی سرت آورده که مجبور شده ازدواج کنیی بالدی خودم فکر کردم شابا

 . شماها بودمی احتمالي اومدن بچه ایعقدتون منتظر به دن
 . کنهی زندگکی به بندیسته اون رو پا فقط بچه توندی شاکه

 که من از اون دختر بچه ؟؟ی بپرسم که خوشبختخواستمیم.  باهاش حرف بزنمخواستمیم.  دادمامی شب بهش پاون
 . جواب ندادی کم داشتم؟؟ ولیچ

من از همون اول به ... هه!! رضا گفت دخترعممه...  رو خوندمامیاون پ: نسترن متعجب نگاهم کرد و گفتم.. دمیخند
 ! نداشتمی حس خوبامتیپ

 .. بگوشویخوب؟؟ بق: گفتم.  انداختنیی سرش را پانسترن
 قرار نایکه ا!! شدی ممی خونه ات حسوديبه گوشه گوشه . به خونه تون. شمایبه زندگ. شدی ممیمن بهت حسود:  ـ

 !!ار بود خانوم رضا باشم نه توکه من قر!!! بود مال من باشه
 بهم کنه؟؟ی رو نثار تو نمشی ذره از اون غرور سنگکیکه چرا ! سوختمیمن م... کردی میشوخ. دیخندی با تو مرضا

 ...ي من بوديباور کن اگه تو هم جا.. حق بده سوزان
 نم؟ی من ببیخواستی بود؟؟ مياون اتفاق اون بوسه عمد. فهممیم:  ـ
که به خودم ثابت کنم اون هنوزم بهم توجه ! من فقط خواستم از راه بدرش کنم. من... ینی تو ببتمخواسینم.. نه:  ـ

 .دمشیمن بوس!!  من بودریسوزان اون بوسه تقص!  نذاشتمی بره ولخواستیم. اون شب رضا مقاومت کرد! داره
 !گفتی که راست مفهممیکه مقصر نبوده حاال م. دهیکه گفت نفهم. فتمی رضا مي حرف هاادی
.  به سرم آوردی که چقدر فحشم داد و چیدونیتو نم.کردی سالم هم بهم نمی بقرآن بعد از اون اتفاق رضا حتیول:  ـ

اگه االن .. دمی کنار کشگهیباور کن من د.  کنهی زندگخوادیواقعا م.  واقعا آدم شدهکردمیمن فکر م. کتکم زدیحت
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 کنمی سوزان؟ خواهش میکنیحاال کمکم م!  نداشتمش بهي کارگهیچون من د!رمیتقصی من بدهیکار به طالق کش
 ! سوزان کمکم کن!! رمیمیاگه کامران  هم بره من م. دمی کشی سختمی تو زندگی کافيمن به اندازه 

 که رضا با او بدتر کنمی و فکر مگذرانمی از نظر مقیچهره اش را دق. زندیالتماس در نگاهش دودو م. کنمی منگاهش
 ! بدتر از منیحت. تا کرده
 !او هم به رضا مبتال شده!  هم درد من استنسترن

 ..کندی حاال از من خواهش مو
   داده؟؟حی داشت که رضا من را به او ترجیلی من؟؟ چه دلای که او خوشگل تر است کنمی فکر منی ابه

 پس چرا؟..  تر استبای هم زکردیضا که دستش را نوازش م از زن همکار  ریاو حت.  استباتری او زاهی سي هاچشم
 و او ستمی ایم. دی آی که پشت سر ما مدوزمی مي شناختن رضا انقدر سخت است؟ نگاهم را به پسر بچه اچرا
 شوهرت باهاش حرف شی پمیبر: زنمی و بدون نگاه کردن به نسترن لب مکشمی به سرش میدست. شودی مکینزد

 .بزنم
 جبران تونمی نمي جورچی کارت رو هنیا. ممنونیلیخ. ممنونم: دیگوی و مکشدی من را در آغوش می ناگهانیلیخ

 !کنم
 ! داشتن تو رو نداشتاقتیخاك تو سر رضا که ل:  گفتی و باشوخدیخند

 ! درد دارندشیخنده ها!  درد استي من از روي او هم مثل خنده هايخنده ها. دی بازهم خندو
 اتاق ي که گوشه ی نسترن همان زنی هم از زندگنیا. انع کردنش چندساعت وقت برد زدن با کامران و قحرف

 !دهیکشیدرد م! کردهی ميخوب حق داشته حسود. دیخواب شوهرم را بوس
 ... پر درد آهنگ هايای و بازهم دنگذارمی را در گوشم ممی هايهندزفر

 .دهمیو گوشم را به آهنگ م... تک و تنها. ابانی خي گوشه زنمی مقدم
 گهی ددمی روزها از خودم ناامنیا
 گهی آدم دکی روزگار ساخت ازم نیا

 شدی آخرش چکردمی فکر میچ
 شدی انقدر بزرگ نمروزی دي اون بچه کاش

  با توامای خدادمی کجا رسبه
  کجا سر صحبت رو باز کنم؟از
   تو همشون اهل حرفني بنده هانیا

  سمت زخممپاشنی نمک مفقط
****** 

 .مینیبی را مگریکدیگفت آنجا .. بابا کار داشت.  دادگاه است  آخري جلسه
 !نمشیبی و مشومی سالن دادگاه موارد
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 ...مانمی و منتظر مستمی ای ميکنار!  سنگ باشمدیبا...  باشمتفاوتی بدیبا
 !!! بود که بله گفتم تا زنش شومیی جانیدر چن.  روزکی و

  ما کم بود؟ی زندگینیری خواستند اما چقدر شینیری شمانیبرا. دی سرمان قند سابي رومیمر
  است؟می مرری قندش کم بوده ؟؟ تقصیعنی
 .  او دروغگوست بله گفتمدانستمی می من است که وقتریتقص.  نهای

.  انتخاب من گفتي براشی هااری که از معیوقت.  من گفتي بابا از منطق نداشته ي که برایوقت.  دروغ بودخوب
 !دمیکشی پس مدی دروغ است باشی حرف هاي همه دانستمی که میوقت

 !ستی نی که بابا آمد و گفت که او مرد زندگی وقتای
 !کوتاه آمد.  بابا فقط چون دوستش داشتمو

 گرانی دوستم دارد اما چشمش دنبال ددیگویاو هم م. اما رضا.  چون دوستم داشت کوتاه آمد و او را قبول کردبابا
 ! هم که شده بود هوسش را ول نکردبودو بخاطر دوست داشتن من

 !یرهنورد و قاسم:  ـ
 .  وارد سالن دادگاه شدمی نگاهنیبدون کوچک تر. می شداحضار

 . که بامن بودیو حق طالق.  رضاانتیخ.  پرونده را مرور کردگری دکباری یقاض
 .شدی راهمان جدا مگرید.  بودای طالقمان محي برازی چهمه

 .د داشت مبهم وجوزی چکی هنوز اما
 . فکرم را مشغول خود کرده بودری چند روز اخنی که تمام ايزیهمان چ! ي باردارشی آزماي جهینت
 نبود ادمی با موضوعات و مشکالتم اصال يری که ماه قبل نشدم و بخاطر درگي من و عادت ماهانه اي هاي خورپر

 !که عقب افتاده
 شود؟ی بود که اگر باردار باشم چه مدواری که رضا امکنمی و من فکرمکندی پاکت مورد نظر را باز میقاض

 ! نداردتیرضا صالح! حضانتش هم که با من است. ریفقط نه ماه تاخ. چیه
 مثل من باشد و پسر باشد دی من اگر دختر باشد نبايبچه . ندی رنگارنگ پدرش را ببي معشوقه هادی من نباي بچه

که . که عاشق مغازه دار سرکوچه نشود.  کنم که مثل ما نشودتی تربي بچه ام را طوردیبا.  مثل رضا باشددیهم نبا
 ! نکند و هوسباز نباشدتی را اذمسرشو اگر پسر بود  ه!  ها پناه نبردبهی اش به غرییاز تنها

 که چخبر دانمی نگفته اما من خـــــــــــــــوب مي زیهنوز چ. خواندی خودش مي را براجهی هنوز دارد نتیقاض
 !است
 ! هم درست از آب در آمدهشهی که همیی از همان حس هایکی کنمی احساسش ممن
 .کنمی را حس مکندی مي کوچک من پرخوري معده ي که در وجودم رخنه کرده و بجاينطفه ا. کنمی حسش ممن

 !خوردی از من غذا مشتری خاطر است که بنیحتما به هم. ستی نضی  درون من  مري نطفه ي معده
  می جدا شوشهی همي برادیشا. ي در کار باشد و نه نطفه ايکه نه بچه ا هم نباشم دیشا
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 . آمدمرونی بالی رضا از عالم خي خنده ي صدابا
 چه شده؟؟. خنددی بلند مي در دادگاه با صدارضا
 ! محترمي آقادی کنتینظم رو رعا: دیگوی با اخم می و قاضخنددی مرضا

 شده؟یچ:  گفتمی آمد به قاضی مرونی که انگار از ته چاه بیی و با صدامتعجب
 م؟یشی بچه دار ميدید. شهی گفتم ميدید!  سوزانشمیبابام... میشیجدانم:  رضا گفتی از قاضقبل

 !کنمی رضا را احساس ميبچه . من بچه ام را. کنمی گفتم؟ من که گفتم احساسش ميدید
 . اما صداها ناواضح استنمشانیبیم.  اخم داردی و قاضخنددیرضا م. زندی هم حرف میقاض. زندی  حرف مرضا

 !دانستمی من که مچرا؟؟
 نم؟یبی به لرزه در آمده؟ چرا من تار ممی چرا دست و پاپس
 شنوم؟ی نمیی چرا من صداد؟ی آی رضا به سمتم مچرا

 چرا؟چرا؟چرا؟
. 
. 

 !! آشنا که مشامم را پرکرده استي و عطرکندی که حرکت منمیداخل ماش. کنمی باز مچشم
 نجا؟ی ايچرا منو آورد: میگوی مباخشم

  که همونجا تنها ولت کنم؟؟یانتظار نداشت. یخوب از هوش رفت:  ـ
 .ومدیبابام داشت م. تنها نبودم: میگوی و طلبکار مزنمی منهی به سدست

 !دمشی من که ندیول:  ـ
 . بشمادهی پخوامیم. به هرحال:  ـ
 ... وضعنی با اتونمینم.  نگاه به رنگ و روت بندازکی:  ـ
 !!نگهدار.  ندارهیبه تو ربط:  ـ

 . تا خشمش را کنترل کندکندی را مشی شده است اما تمام   سعیعصبان
! ي بخوردی بــــــای ولکنمی ات مادهی پی بخور هرجا که بگنوی اایب: دیگوی و مگذاردی ممی پاي را رویکیپالست

 .نشنوم ی هم حرفگهید
  بچه ات؟ای ینگران من: میگوی و مزنمی ميپوزخند

 !هردوتون: دیگوی مفهممی که فقط من می پوستری محسوس و زي و با لبخندکندی لحظه نگاهم مچند
 .کنمی فکر نمنطوری من که ایول. هه:  ـ

 ! طغراکی کيواااا. گذارنمی را از نظر مکی پالستاتیمحتو. شودی مسکوت
 .زندی به من چشمک می لعنتکی کی پس بزنم ولدیبا.  بخورمدی من نبایول..  دهانم راه افتادآب
 . را بردارم و بازش کنمکی که ککندی رضا مجبورم ميبچه .  پرخوراستیلی رضا خي بچه
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 !ی کنادمی که پخورمیفقط م: میگوی اخم و تخم مبا
 ! نگفتميزیمن که چ: دیگوی و مخنددی آرام مرضا

 ! نباشدواری امیالک.. ي ببخشمت اشتباه کردشهی بچه باعث منی اي اگه فکر کرد؟يخندی میبه چ:  ـ
 .بردی کنترل کردن خشمش به کار مي را براشی و تمام سعفشاردی دستانش منی را محکم بفرمان

 ه؟؟ی اون بچه چری تقصی  ولدمیبهت حق م..می ببخشخوامیمن نم:  ـ
 .ییتو که باباش نهی ارشیتقص:  ـ
 ي که بچه هیگناهش چ.  نداشتهی انتخاب پدر و مادرش نقشيخوب اون تو: دیگوی و مخوردی جواب تندم جا ماز

  منو توئه؟
 بودن را تجربه میتی پدر و مادر بودن چه سخته؟ سوزان تو ی بیدونی مچیتو ه: دهدی که ادامه ممیگوی نميزیچ

 . ينکرد
 !یستیخوب توهم ن:  ـ
 کی شهیتو هم. گمی می من چیفهمیتو نم! ممیتی من باوجود بودنشون یمن پدر و مادر دارم ول. چرا من هستم:  ـ

 طالق يسوزان تو طعم بچه . گردهی مادر که مثل پروانه دورت مکی.  که مثل کوه پشتت بوده و هستیبابا داشت
 !يبودن را احساس نکرد

 . حرف بزندزهای چنی از امی نشده بود که مستقچوقتیه
درد داره که باخنده بهت بگن تو !  سختهبهی جفت غرکی نه ینی هم ببشی آرزوت باشه پدر و مادرت رو پنکهیا:  ـ

 !يدوتا بابا دار
دوست ندارم که بچم هم .  دونمی من میول... يچون تجربه اش نکرد. یفهمی نميزی من چي تو از حرف هاسوزان

 هزار بار از خدا بپرسه ي متنفر باشه که روزشیت ندارم بچم انقدر از زندگدوس.  را بکشهدمی که من کشییزهایچ
 ؟ي آوردایچرا منو به دن

 ي های سختی که باباش تالفستی من نریتقص.  که باباش تنوع طلبهستی من نری تقصی  ولخوامیمنم نم:  ـ
 !! کردیگذشته اش را سر من خال

 که در ی بچه به زندگنی فکر کن به ای هم که شده منطقکباری يبرا!!  نکني لجبازکنمیسوزان خواهش م:  ـ
 بچه کی از پس بزرگ کردن یی به تنهایتونیخودت م.  من به دركشه؟ی می چيریاگه طالق بگ. ي دارشیپ

 .ی بچه دار نشگهی ممکنه که دی سوزان اگه سقطش کن؟يایبرب
 ! باشیبازهم گفت که منطق...  حرف از منطق زدبازهم

 کی فقط کمی وجودته ي که توی همه منطقنی ايکاش بجا:  قفل شده ام گفتمي دندان هانی نفرت از ببا.  خشمبا
 !دیکشی نمنجای کارمون به اچوقتی هیکه اگه داشت! ینوك سوزن احساس داشت

  شما؟دیشوی تمام می پس کیلعنت.  بغض بازهم اشکبازهم
 ! بشمادهی پخوامینگهدار م:  ـ
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 .داردی نگه مابانی از خي را گوشه انی ماشی مخالفتچی هبدون
  شکستنم واسه یول.  روز احساس داشتمکیمنم : شنومی را مشی شدن صداادهی و قبل از پکنمی را باز منی ماشدر
دوست ندارم !  شدمنی بود؟؟ چون اونا پدر و مادرم بودند من ای من چری تقصیدونیسوزان م!  سنگ شدمنمیهم

 !بچم مثل من باشه
 ! که سنگ بودنش را قبول داردنی داخل ماشی از مرد سنگشومیدور م.. شومی مادهی نگاهش کنم پنکهی ابدون

 ! هم داردلی سنگ شدنش دلي براو
 پدر و مادرش ست؟؟ی من چری است که تقصنی ادانمی که نميزی داشته اما تنها چی سختی قبول دارم که زندگمن

  من چه بود؟ری تقصانی منیا.  کردهانتیمادرش ازدواج کرده و نسترن هم خ. طالق گرفتند
  شدم؟ي بازنی من وارد اچرا
 دیشا. دهدی پس می امتحانی خوب هرکس در زندگدادم؟ی اش را پس می زندگي های تقاص سختدی من باچرا

اما .  روز احساس داشتکی که ی سنگيمرد.  گناه رضانیکه بشوم جاودانه تر.  بودنی من هم ایامتحان زندگ
 !فقط من! کنمی سنگ شدنش را فقط من تحمل مینینگ شد و حاال سنگو س. شکست

 ...کردمیاگر از همان روز اول نگاهش نم... اگر.. گذاشتمی پا به مغازه اش نماگر
 !کاش انقـــــــــدر دوستش نداشتم.شدمی نمي بازنیکاش وارد ا! کردمی نگاهش نمچوقتی که هکاش

 دوست دارم بدانم که یلیخ. بقول رضا.  امی زندگي کاش ها و اگر هاياز شمردن ا.  من خسته شدمای خدایدانیم
 ؟يدی چه آفريمن را برا

 شدم؟ی مای دننی وارد ادی باچرا
 . فکر کنمی هم که شده منطقکباری يبرا. می باشی منطقای نه باما

 پدر داشتم که پشتم بود و کی شهی من همی و تنهاست ولدهی کشیاو سخت.  او بودی من بهتر از  زندگیزندگ
 !!! مادر فداکارکی کرد  و تمیحما
 ! که مثل او باشدخواهدینم.  بکشدی بچه اش سختخواهدی نمرضا
 اتاق خوابش ناشت ي از گوشه انتی گند خي که بوي چطور؟ چطور برگردم به آن خانه ای ولخواهمی هم نممن

 .کندی و فضا را آلوده مردیگیم
 يهمان دست ها. شی بروم که قبل از من هزار ها نفر را پناه داده و حاال با دست هاي در آغوش مردچطور

 که از نگاه پرهوس گرگان جامعه دیکشی که چادرم را جلو مییهمان دست ها.  گرمشيهمان دستها. تگرشیحما
 !! را لمس کرده  و نسترن را نوازش کردهبهی غری زنيام دور باشم دست ها

 !شودی مداری مقابل چشمم پدبهی با زن غرشی خنده هاری تصودنشی که باهربار دی بازگردم؟؟ وقتيور چطمن
 جا را چیه. شومی روزها گم منی کرده انگار ادای کجام حافظه ام مشکل پدانمینم.  چقدر از رضا دور شده امدانمینم
 .شناسمینم
 ! بخاطر اعصاب داغون من استنی نه اای رضاست؟ ي هم بخاطر بچه نی ایعنی
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 .شومی و سوار مکنمی دست بلند می تاکسيبرا
 !! جاچیبه هـــــــــ. رسمی نمیی به جاکنمی فکر می من هرچقدر هم منطقی فکر کن ولی گفت منطقرضا
 .زنمیو فقط در باتالق اشتباهاتم دست و پا م! شی نه راه پس دارم و نه راه پکه
 ایکه با من بماند . رمی بگمی دوماهه ام تصمي بچه يکه حاال برا. دمی رسنجای با احساسم جلو رفتم و به امن

  نه؟؟ای دیایاصال ب.. پدرش
 ي شانس من برانی آخرنیاما ا!  استزیاالن تمامش کنم بهتر از همه چ.  بروددی بامیگوی مکنمی که فکر میمنطق

 .مادر شدن است
 ! پر خور داخل رحمم عادت کردهي نطفه نی نشده به ايزی احساسات من که هنوز چنی لعنت بر ااما
 کنمیمن از االن تصور م.  کوچکشيصورتش ودست ها.نمشیبب. دیای  دوست دارم ببی عجیلـــــــــــی خکه

 !!دهی از هم پاشي خانواده کی ي بچه ای و شودی طالق مي بچه ای که ي کوچک فرزنديدست ها
 تر است؟ سخت کدام

 زنند؟ی لبخند نمچوقتی با پدر و مادرش که های با من و در آرامش بزرگ شود بدون داشتن پدر که
 چرا بابا همش اخم داره؟؟؟ د؟؟یخندی نمينجوری اگهیکه مامان چرا د.  بپرسدمانی عکس هادنی است با دممکن

 د؟یستی مامان باباها نهی چرا مثل بقد؟؟یستیچرا شما باهم ن
 ...نه.. نه

  شده؟بشی مثل ما نصي که پدر و مادرستی او چریتقص
  بپرسد چرا آمدم؟ چرا من؟شیکه مجبور نباشد هزار بار از خدا.  نبودنش بهتر باشددیشا
  مادر شدن را با خود به گور ببرم؟ي آرزودی من چه؟ بااما
 ای من دختر بود ير کنم که بچه  و من ممکن است تا آخر عمر فکمیشویجدا م.شومی برود بازهم کم خور ماگر
  من؟ای رضا بود هی شبشتری نه؟؟ بایبور بود .پسر
 ! صافیی با موهايگری باشد و دي موفرفریکیکه . همساني های دو قلو باشد؟ از آن کپنکند
 ! من را دوست داشتيرضا موها.  صاف را دوست داردي موهارضا
 . باشدسی ما مثل پارمي بچه خواستیرضا م!  عــــــــاشق دختر بچه هاسترضا

 !!خواندمی درس مدیمن با!!  من نهیول.. خواستیرضا بچه م. زدی برق مشی بچه هم چشم هاکی عکس دنی دبا
 ! چادر سرکندخواستمی مثل شما داشتم مي همان روز اول گفت که من اگر دختررضا

 . خانوممیدیرس:  ـ
 .می آی مرونی ضمخت راننده از فکر بي صدابا
 ! خانومدیببخش: شودی بلند مشیباز هم صدا. شومی مادهی و پکنمیا باز م ردر

 .کنمی و پرسشگر نگاهش مگردمی برمبسمتش
 ؟یپس دستمزد ما چ:  ـ
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 انه؟ی می پرکنبمونوی جيجوری دی بایهرچند قابل شما رو نداره ها ول: دیگوی و مکشدی ملشی به سبیدست
 !!!مردك وراج زبان باز.رومی و به خانه مدهمی را مپول

 ؟؟يکجا بود: دیگوی و مدی آی نگران بسمتم مدنمی با دمامان
 .رونیب:  ـ
 !نگران شدم.  ي جواب ندادتمیگوش:  ـ
 !خوبم. نه:  ـ

 شد؟ی چی بگيخواینم:  که گفترفتمی پله ها مبسمت
 .خستم. االن نه مامان:  ـ
 .بابات گفت:  پله برنداشته بودم که گفتکی

  گفت؟؟یچ:  برگشتم و گفتمبسمتش
فکر کرده بود .  هم بکنهتی ازش شکاخواستیم. گفت که اون بردتت!!  بودی عصبانیلیخ. يکه حامله ا. که:  ـ

 .دهیتورو دزد
  آخه؟دیاز کجا فهم.  بابایول:  ـ
 .اونجا بهش گفتن. رفته دادگاه:  ـ
 .آهان:  ـ
 ؟ياالن بهتر:  ـ
 .خوبم. آره:  ـ

 .کشمی تخت دراز مي و روکنمیض م را عومی هالباس
 ! از فرزندم را حس کنمی نشانی نبضی حرکتدیتا شا. کشمی شکمم مي آگاه دست روناخود
 !کندی مری رضا فکرم را درگي هاحرف
  منو توئهي که بچه هیگناهش چ.  نداشتهی انتخاب پدر و مادرش نقشي تواون
 . ي بودن را تجربه نکردمیتی پدر و مادر بودن چه سخته؟ سوزان تو ی بیدونی مچی هتو
 سوزان تو گردهی مادر که مثل پروانه دورت مکی که مثل کوه پشتت بوده و هست ی بابا داشتکی شهیتو هم.. 

 !ي طالق بودن را احساس نکرديطعم بچه 
درد داره که باخنده بهت بگن تو ! سخته بهی جفت غرکی نه ینی هم ببشی آرزوت باشه پدر و مادرت رو پنکهیا 

 !يدوتا بابا دار
دوست ندارم که بچم هم .  دونمی من می وليچون تجربه اش نکرد. یفهمی نميزی من چي تو از حرف هاسوزان

 هزار بار از خدا بپرسه ي متنفر باشه که روزشیدوست ندارم بچم انقدر از زندگ.  را بکشهدمی که من کشییزهایچ
 ؟ي آوردای دنچرا منو به
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 بود؟ چون اونا ی من چری تقصیدونیسوزان م!  سنگ شدمنمی شکستنم  واسه همی روز احساس داشتم ولکی منم
 !دوست ندارم بچم مثل من باشه!  شدمنیپدر و مادرم بودند من ا

 من چکار کنم؟! راه درست را نشانم بده. ای کن خداکمکم
 . اما حاال من مسئولمدمیخوابی و مخوردمی آرامبخش مکی رضا نبود ياگر بچه .  باردار نبودماگر
 ! زنان باردار خطرناك استي بودم که مسکّن و آرامبخش ها برادهیشن.  بچه مسئولمنی مقابل ادر

 که آرامم یتنها آهنگ.  روزها دچارش شدمنی من که ایشگیهمان آهنگ هم.. گذارمی ام را در گوش ميهندزفر
 .کندیم

 ! را بخوانمنی اشی رضا آمد براي باشد اگر بچه ادمی.. ندازدیا م هیی الالادی را من
 . کنمدای فرزندم پي اسم خوب براکی دیبا.  من هم استي رضا؟؟ او بچه ي چرا بچه اصال
 ! که ناخواه شده همدم و همراه منیکس

 . دواندهشهی من ري شده ری در وجود پو
 !همدردم.. و فرزندم.. اما همدم دفترم است!  همدمگفتمی دفترم همدم نبود ماگر
اوهم پدرش را دوست دارد و من پدر . زندی پدرش قلبش تند مدنیاو هم با د. کشدی با هر درد من او هم عذاب مکه

 !او را
 نکهی با ایحت! همدرد من از اومدنت خوشحالم!  است و من همفیاو هم بالتکل.  و من همشودی هم پس زده ماو

 !پدرت رضاست
 .دهمی را به آهنگ مگوشم
 دهی گل ارکدهی تکي اشاخه

  بستهي خسته لب هايباچشما
  چشماش آروم نشستهي توغم

  اش از هم گسستهي شادي شکوفه
****** 

 . تا نشنومدهمی را فشار ممیمحکم گوشها.رمیگی دستانم منی را بسرم
 !بازهم اشک.  بغض دارمبازهم
 !دهی سر و صدا ترسنیحتما او هم از ا. کنمی شکمم حلقه مي را رودستم

 .  بترسهيزی از چدی مامانش نباشیآدم که پ. شتمیمن پ.. آروم باش:  ـ
 !دهدیبازهم دستور م.  من بازهم سخت شدهيبابا

 !کندی را منکاری صالحم را خواسته و حاال هم فقط بخاطر خودم اشهی مخالفت کردن ندارم چون او همي نانباریا
 هم به بن نی هميبرا. رمیگی ممی احساسم تصمي از روشهیمن هم.  فکر کردن را ندارمیا من توان منطق رضبقول

 !!خورمیبست م
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 گرفته است و من حاال می من با منطق تصمی زندگيبابا برا.  کنمي ام بازی بابا قول داده که نگذارد با زندگحاال
 براش دیبابا من با!!  منهي بچه نیا.. گفتم باباجان.  را کردممیهمدرد من باور کن من سع!  قبولش کنمتوانمیمن نم

 !داد زد...  اونیبدم ول  بچمو از دستخوامیگفتم بابا من نم.. رمی بگمیتصم
فقط چون . فقط بخاطرمنه.  باتو ندارهیاون مشکل.ادیاون از تو بدش نم. ناراحت نشو.  شدی عصبانیلی بزرگت خبابا

 !اون باباته
 ! که من مادرتم و اون پدرتيدی پس منوی تقاص اياز االت دار.است گفت بابات ريدید
 چرا حاال م؟ی که ما پدر و مادرتهی تو چریتقص. تو رو خدا داده.ي داری سرنوشتکیتو . ی مگه انصافه؟؟ تو آدمیول
 ؟ی محروم باشای دننی در ای بخاطر ما از زندگدیبا

 یول. يری بگمی تصمتی زندگي گذاشتم خودت براباری گفت؟ گفت ی بابابزرگت چیدونی می تالشمو کردم ولمن
 !دمی اجازه رو بهت نمنی اگهید. يدی به کجا رسنیبب.. شدی چنیبب
 !ی خالص بشی لعنتنی از شر ادی امروز بانی گفت؟ داد زد که همی بعدش چیدونیم

 !کنهیم کار رو نی که بخاطر من انمیبیم. اون به فکرمه! هی عصبانیلی خبابابزرگت
 !من مطمئنم.  اونم دوست دارهوگرنه
 ! گفتينجوری بود ایفقط چون عصبان. ی لعنتگهی اون به تو نموگرنه

 !کی کوچیلی خیکیکوچ. ی منيتو بچه .  بهم برخوردیلی همدردم؟؟ حرفش خیدونیم
 !یستی نیتو لعنت.ي قلب کوچولو دارکی. يپا دار. يدست دار. ی  تو بچمی ولی بند انگشتياندازه  

 !فقط چون از حق کودك دو ماهه ام دفاع کردم.  خوردمیلی سکشمی مسمی خي گونه ي را رودستم
 . خوردمیلی گفتم که دوستش دارم سچون
 ! گناه کردمياگه بذارم که بر... ي کنم؟؟ اگه برکاری تو چبنظر

 کار بدم؟ من نی تن به اتونمی از دستت بدم؟ چطور متونمیچطور م.  و منیتو هست.. يپا دار.. ي دست دارتو
.  بابات دوست دارهنم؟ی صورت قشنگتو نبچوقتی قبول کنم هتونمی خودم باشم؟ چطور مي قاتل بچه دی بايچطور

  شده بود؟دواری چقدر اميدی دزد؟ی چشماش برق مي چطوريدید
 !شهی ناراحت میلی بابات خي اگه برحاال
 خوامیم. نمتیمن دوست دارم بب.  روز به بودنت عادت کردمکی نی همي احمقانه تویلیمن خ. شمی ناراحت ممنم

 ! قلبتو بشنومي صداخوامیم!  دخترای يبدونم پسر
 یحت. ستی ها مهم ننیا! بوسهی و دختر عمش رو مرهیگی ها رو مبهیدست غر..  که بابات تنوع طلبهستی نمهم

 !ی باششمی تا پي که اومدییتو.ی که هستییمهم تو. ستی من هم مهم نيخشم بابا
 !!ی مالِ خودِ خودمگهید. ی که مال منیی تومهم
 .رمی بگمی بودنت تصميفقط دوساعت وقت دارم تا برا.  حاضرباشگهی گفت دوساعت دبابام
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 عطر زنونه ي کنه؟ که بازم بوانتی بابات که خشیبرگردم پ!  سختهیلی خیزندگ.  باور کن سختهی دوستدارم ولمن
و . دمی تورو از دست می ولکنمی مشرفتیپ. بکنمموی نه بمونم و زندگای کنه بهمون؟ يبده؟ برگردم که بابات سرد

 ادختر؟؟ی ي که تو پسرکنمی فکر منی به اشهیهم
 !!سردرگمم..  امکالفه

 ی بند انگشتالیخیکه ب.  فکرکنمشرفتمیکه به حرف بابا عمل کنم  و به پ.  باشمی منطقخواهمی طرف مکی از
 داخل رحمم شوم اما

 !ی بند انگشتنی اي برارودی من قنج می دل لعنتکنندی احاطه ام ماحساساتم
 ! اش را هم کردهیشگی صاحب هميدل من هوا.. درد دارد اما.  سخت استاعترافش

 ! اوستری تقصکشمی عقل من که هر چه می دل بنی بر ايوا
  قلبم؟ای برقصم؟؟ عقلم؟ کی من چه کنم؟ به ساز کدامحاال
 به تو اعتماد گری دکباریحاال چطور .  شدممانی شدم بدجور پشمانی راه گذاشتم و پشنیتو پا در امن با !  منقلب
 کنم؟

 .تاك.  کیت. تاك. کیت
 اتاق چمپاته ي گوشه کی ساعت تمام شود و من هنوزهم کیکم مانده .  و من هنوز سردرگممگذردی شمار مهیثان

 !زده ام
 شی کرد؟ تمام فکرم پی راحت زندگشودیمگر م.  شوم و برومالیخی که تو را بمی دوستت دارم همدردم فکر کنمن

 !! نامردتي تو و باباشیپ. تو خواهد ماند
 .شودیباور کن نم!  کنمی زندگتوانمی نمگریمن بدون او د.  راه را شروع کردمنیمن ا! چمی هگری او دی تو و بی بمن

 !ندکی من را نمي و منطق فکر قلب به درد آمده عقل
 .توانمی بدون شما نممن

 .رمیگی و شماره اش را مدارمی را برمیگوش
 بازهم یعنیاگر بازگردم !  دور و درازمي پشت پا زدن به تمام آرزوهایعنیاگر بازگردم ..  سبز را بزنمي دکمه اگر

 ! مندنی اتاق خواب و درد کشفی کثي بازهم گوشه یعنیبازگشت من ! دعوا بازهم اشک
 !کندیرمییرضا تغ.  باش سوزاننی خوشبیکم..  اما نهم؟ی راضنی به اخواهم؟منی را منی امن

 !کندیرمیی تغزی همه چدی آی می بند انگشتنی که بابا شده  حاال که احاال
 اگر ی حتسیحتما مثل پارم! دی آی هم که شده شب ها زودتر می بند انگشتنی رضا بخاطر من که نه بخاطر احتما

 !کندی ميد با تو که بازبامن دعوا کرده باش
 نیخودش گفت که دوست ندارد ا! کندی را نگاه نمبهی غري بچه هم که شده زن هانی خوب اتی بخاطر تربدیشا

 !بچه مثل او شود
 .زنمی تلخ به تفکراتم ميشخندین
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 کار نی ايخوایاگه م..  اگه کارم درستهای که خدابستمی باخدا شرط مگرفتمی قرار می که بودم هروقت در دوراهبچه
 بوق ي صدایگاه. یی چه صداستی مهم نادی بیی صداکی رونی و از بشمرمیمن تا ده م.  نشونه بدهکیرو بکنم 

 !! هاهی همساي هم صدای قاقار کالغ ، گاهی گاهن،یماش
زشش  ارا؟؟ی برگردم خدایبه پدر بچم زنگ بزنم؟ من به اون زندگ. بهش زنگ بزنم؟ به شوهرم. ای تو بگو خداحاال

 م؟؟ی بچه بدنیو به ا..  فرصت دوباره به خودمونکیرو داره که 
  بدتر از قبل شکست بخورم؟ نکنه؟نباری نکنه اایخدا

 ....چهار... سه... دو... کی...  به شمردنکنمی و شروع مبندمی را ممی هاچشم
 !!ی حرفی بنی سکوت و از انیاز ا!! ترسمیم. اورمی پنج را به زبان مدیباترد
 آغوش مردِ ي براشهی همي خودش ببرد؟ نکند دلم براشی که تو را پستینکند خداهم راض.  نباشدی بازگشتنکند

 نامردم تنگ بماند؟
 .کنمی دلم حس مری را زیبی گفتن شش درد عجبا

 گریتوهم مثل هرکس د.. ي قلب داری کوچک ولیلیخ.. یکوچک.. ي من؟ خوب حق داری بند انگشتیترسی متوهم
 ؟؟ی او را از دست بدهیترسیتوهم م!! يست دارپدرت را دو

تو تنها !  منی بند انگشتکنمی وبزرگت مدارمی پدرت برنگردم هم تو را نگهمشی اگر پیحت... دهمی می قولکی یول
 !ی منادگاری
 !ی مادر شدنيتو تنها شانس من برا! ی عشق لعنتکی از ادگاری کی

 ! دوریلـــــــــــی خییبه جا.  باهممیکنی مفرار
 ! کندمانیدای نه پدر من و نه پدر تو نتواند پکه

 ...هشت... هفت
 اما کجا؟.. میرویباهم م!! ترکدیبغضم م. شومی مدیناام

اگر ...  و اگر دختريشوی دستم مي عصای پسر؟ اگر پسر باشای يتو دختر.میکنی میباهم زندگ. میکنی مدای پییکجای
 ست؟؟ی مشکلم چیدانیفقط م.  منی بند انگشتدهمی را قول منیا. شومی تو می زندگي  من عصایدختر باش

 !شودیپدرت تنگ م...  پدر و مادرم وي برایلــــــــــــــیخ... دلم
  کهمی عدد نُه را بگوکنمی باز ملب
 . خوردی به در مي  اتقه

  تو؟امی بشهیم:  ـ
  بابا بوديصدا

 دیاره بفرما: میگوی و مزنمی ميلبخند
 .  تند رفتمیلیخ:  و گفتدی کشیآه.  را از نظر گذراند میسرتاپا.  شد مقابلم نشستداخل
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من از همون اول .  کوتاه اومدمي دوستش داری گفتیوقت:  زده بود را نوازش کردیلی که سیی ام را همون جاگونه
 .دم که درست شده عشق کرد فکر کري ادعاي که اونجوریوقت. ی ولدونستمی ازش ميادی زيزهایچ. مخالف بودم

و . یتو دوستش داشت.  بود سوزاننی همي فقط براکردمی متی زندگي که تویی دخالت های حتای.  هاميری گسخت
 .يموندی که هرجور شده باهاش مدمید

 هست که تو یی اتفاق هاییوقتایچون . ی من برسي که به حرف گذشته گمی نمیحت. کنمی سرزنشت نممن
 .فتهی اتفاق مي نخوايو تو بخوا. سرنوشت ما نوشته شده

به تو .  اون مرد رويبچه . ي بچه رو دوست دارنی ای شدم چون گفتیعصب: نوازش کرد و گفت.  را گرفتدستم
 . خوبهیمی چه تصمنیخودت بسنج بب. ی عاقالنه فکرکنخوامی میول.ی بچه دار نشگهی ددی شانکهیبه ا. فکر نکردم
 ...ی سخته ولیلی بوده ختیزندگ کی شرشی که تا چند روز پی تصور نبودن کسدی که شانهیتنها حرفم ا

 .شهی مي که بگذره همش عادمدتی.  فقط واسه اول راههشی سختیول
 .ستمی اون بحران ها ني توگهی خوبه که دیگی باخودت ممیگاه... ی ولکنهی دلت هواشو میگاه

 ی بدبختکی با شروع يچون برگشتنت مساو. ي برگردششی که پدمی اجازه رو نمنی ایطی شراچی من تحت هاالنم
 .دوباره هست

 ...  راجب اونیول.. یول
 .کنمی قبولش ميری که بگیمیهر تصم... اون بچه:  و گفتدی به صورتش کشیدست. دی را دزدنگاهش

 بابا یمرس:  مهابا بغلش کردم و گفتمیب.  از روم برداشته شدینی سنگیلیبارخ. دمیخند.  آگاه لبخند زدمناخود
 . دوست دارمیلیخ. یمرس

 . شرط دارمیول:  ـ
 . که باشهیهرچ. کنمی که باشه قبولش می هرچ؟یچه شرط:  ـ
. 
. 
. 
 .هی قانونری کار غکی نیسقط جن:  ـ

 . بودهی براثر فشار عصبی خانم قاسمنی سقط جندینیبی مدی کنی اگه مدارك رو بررسیبله درسته ول: لیوک
 ..یناراحت... باخشم. کردیرضا با گله نگاهم م.  دستش کرد ری زي به پرونده های نگاهیقاض
 . ما وجود نداردی طالق توافقي برای مانعگری دکندی مدیی تای و قاضندازمی مری به زسر

 و مهر بخشمیمهرم را م.  وجودمي مهبای به لرزش بخندمی و من ملرزدی طالق نامه مي امضاي برامی هادست
 .شوندی جا پاره مکی مان نی بي هاسمانی وجود ندارد و تمام ري تعهدگرید. شودیطالق زده م

 .یفقط سوزن قاسم. شومی می و من دوباره قاسمشودی طالق خوانده محکم
 . زدمی که صدامیشدی همراه بابا از سالن دادگاه خارج مبه
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 . بار باهاش حرف بزنمنی آخري برادیاجازه بد:  اخم کرد و او گفتبابا
 . منتظرتمنی ماشيتو:  چرخاند و گفتمانی هردونی نگاهش را ببابا

 کردمیفکرشو نم: شکندی مان را منیباالخره اوست که سکوت ب. میزنی دادگاه قدم ماطی در حبهی دونفر غرمثل
 انقدر ازم کردمیفکر نم. کنهی رو درست مزی بچه همه چنی حس رو داشتم که انیا. ی چرا ولدونمینم. یسقطش کن

 .يری شانس مادر شدن رو از خودت بگنی که آخریمتنفر باش
 . گفتن نداشتمي برايزیچ

 ! پسرای بدونم دختره خواستی دلم میلیخ. یدونی میول. کنمیگناهمو قبول م. به هرحال حقمه:  دهدی مادامه
 .اوردی قلبم را به درد مشیحرفها

 . آورد و به دستم دادرونی بی کوچکي بسته بشیاز ج. تادسیا
 کفش بچه ها دلم دنیباد. اخه اون موقع هم... بازم به دلم موند:  و گفتدیخند.  بوددی جفت جوراب سفکی
 .دمی خرناروی بالفاصله اي حامله ادمیاونروز که فهم.  و بخرمامی تا بمی که بچه دار شکردمیخداخدا م. دیلرزیم

 .دی چکرونی و باوردی دوام نشیاشکها
 .کردی مهی گررضا

 .نگهدار واسه اون. ی بچه دار شیتونی خوب توبازم مش؟یدیچرا به من م: میگویم
 . بچه دار بشمخوامی نمچوقتی هگهی دیعنی.. شهینم:  ـ
 چرا؟؟:  ـ
 .سپهر سحر.. از بچه..  دارمي بديچون خاطره :  ـ
 . پراز بغض و اشک بودشیخنده ها.. دی خندو

 .ی اگه دوباره بچه دار نشیحت. تو نگهش دار: دیگوی و مگذاردی را دستم مجوراب
 ؟ی زخم بزنيخوایم: زنمی می تلخشخندین
 .فقط دوست داشتم دستت بمونه... فقط. نه اصال:  ـ

 .ی بچه دار شیتونیتو بازم م. ي داراقتشویتو ل. به خدا توکل کن: گذاردی مبشی و درجگرداندی را برمجوراب
  اونور آب؟ي بريخوایم: پرسدی که ممیگوی نميزی و چندازمی مری به زسر

 . استارتششو تهران بزنمخوامیم.  موندمرانی خود ادمی اونجا شادیشا... آره:  ـ
 .یشیموفق م: پاشدی ممی به رويلبخند

دست لرزانم را .  وداع پشت کنمنی آخرنی به ادی آیدلم نم. کندی و منتظر نگاهم مکندی را به سمتم دراز مدستش
 .لرزهی میدنی دست تو بازم به من رسنی ای عمر گذشت ولکی: دیگوی و مخنددیم. اورمیباال م
 .ردیگی مي شانه اش جاي و بالفاصله سرم روردیگی را مدستم
 آغوش نی از ای سال دلتنگانی سالي تا براکشمی بار عطر تنش را به مشام منی آخري و برازنمی را پس مبغضم

 . آغوش تنگ باشدنی اي براتواندی که چقـــــــــــدر دلم مفهممیتازه م. کنمهیتغذ
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 .خوامی معذرت مزازتیبخاطر همه چ: دیگوی و مگذاردی ام میشانی پي روي روي ابوسه
 یول. کنمیاهش م نگری دل سکی...  هم نگفتی خداحافظیحت.شودی دور مي اهی و در عرض صدم ثانشودی مجدا

 . پرت کردنی زمي را رويزیوسط راه چ. نرفته دلتنگ شده بودم
 . انداخته بودنیجوراب ها را زم. حدسم درست بود. جلوتر رفتم.. دمی شدنش را ددور

 . گذاشتمفمی و در کبرداشتم
 .مونهی که از بابات برات مهیزی تنها چنیا

 . فقط منم و توگهید. بابات رفت: میگوی و مگذارمی شکمم مي رودست
 .يچقدر طولش داد: دیگوی بابا مرمیگی مي کمک راننده جای صندلي رونکهیهم
 . تیقبل معلوم شدن حاملگ.  تهراني هرچه زودتر بردیبا: کندی را روشن منی و بابا ماشمیگوی نميزیچ
 اون خودتو ي دوباره بپاخواستمیفقط نم.. کنمیفکرنکن درکت نم.. دونمی که پدرم میمن.. زهیبچه عز.. یدونیم

 .یبسوزون
 .هی بفهمه که باباش کدی نباچوقتیاون بچه ه... سوزان

 .باشه:  ـ
پس ..  تو و نوه ام هستمشی پشهیهم..  ماحساب کني روی ولدونمی سخته مکمی. یشی نممونیباور کن پش:  ـ
 . نباشیچی نگران هگهید

 !! بابایخوشحالم که انقدر خوب: زنمی مشی به رويلبخند
 .شدی نمينجوری من ايکاش آخر قصه . شدمی بزرگ نمچوقتی هکاش

. 

. 

. 
  سال بعدشش
 به شی من است چشمهاش دماغش از من و لب هاهیدختر من شب. باهم و به دور از همه.  همدممیکنی میزندگ

 .دهیپدرش  کش
 . می که باهم براش گذاشتیهمون اسم..  دختر من سحرهاسم
 . من شده فقط سحری زندگيهمه .  رضا رو خوب برام پر کردهی خاليجا

به شرکت . کنمی هام فکر مشرفتی و به پزنمیاما پسش م! زنهی به سرم میفقط گاه.  وقتای رضا فقط گاهفکر
 . کشور شدهیغاتی تبلي شرکت هانی از معتبر تریکی که حاال داریسپ
 دروغ ي مدرك براکی دیبا.  عکس رو درست کردمنیا دخترم ي برای ولمی عکس سه نفره نداشتچوقتیما ه 

 .ساختمی که بهش گفتم مییها
 . سالش بودکی اون عکس فقط ي که تويسحر.  فوتوشاپ تونستم رضا رو کنار خودم و سحر جا بدمبا
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 پدرش رو یی اهدايجوراب ها.  دوست داشتای دنکی بود تو رو ی بابات مرد خوبگمی و من مپرسهی باباش مراجب
 . باباتهادگاری نی آخرنی چون من بهش گفتم اپوشهی نمیداره ول

 هی که گرگهی منهیبی بغضم رو میکه وقت! مثال سرنوشت رو قبول داره.  دارهیی من درك باالي شش ساله ي بچه
 !نکن  مهم منم من هستم و دوست دارم پس ناراحت نباش

 داده ادشی حرف رو نی اون اکردمی بود فکر مشمونیاگه پ. دهیو رس به ایانگار مدل حرف زدن رضا هم ارث. ینیبیم
 !کنهی دلم هواتو مگهی جمله رو منی و من هروقت که اارهی به زبون می جمله رو ذاتنی سحر ایول

 ! همهالیخی مهم منم که دوست دارم پس بیگفتی که می وقتيهوا
 رنگارنگ براش پر ي منو زن های خاليبازهم هوسباز و بازهم جا. بازهم تنوع طلب. همون آدم.  عوض نشدرضا

 .کنندیم
 . برام پر کنهتونهی اونو فقط دخترش می خالي جاو

سحر .  معلوم بشهدی نباچوقتی راز که هکیمثل . کنمی و پنهونش مکنمی رو تموم می خط قرمز زندگداستان
 کیکه .  هم به خودم دادمی قولکی یول.  قهرمانش نابود بشهدینبا.  بودهيمه که پدرش چجور بفهدی نباچوقتیه

. کنمی و دعواش نمزنمی سرش داد نمرهی ماه که داره راه اشتبدمیاگه د.. شهیروز اگه حس کردم دخترم داره عاشق م
 .رهی بگمی آدم ها رو بشناسه و بعدش تصمتیتا واقع.  تا بخونهذارمی مارشی در اختمویفقط دفتر زندگ

 . من دچار بشهي ندهی دخترم به آذارمی نممن
 .میاه باخت: نیام

 . تو بودلیتقص: سحر
 .يتو توپ رو پلت کرد:  ـ
 .شدی نمينجوری اشیگلفتی اگه مرمینخ:   ـ

 . مهدمی برگردولتونی وسادی جمع کنروقتهیبچه ها د: دیگوی و رو به بچه ها مشودی مکی نزدي عبادخانم
 .می براریبرو توپمو ب: دیگوی رو به سحر مسامان
 . کنددای تا توپ را پرودی غرغرکنان به پشت درختچه ها رمسحر

 !اه پس کجاست؟:  دیگوی و مکندی میپوف. جوب ها.  چمن هايرو
 ؟يگردی منیدنبال ا:  ـ
 . نشسته بود و توپ را دردست داشتمکتی ني رويمرد. پردی مرد از جامي صدابا

 .آله خودشه:  دیگوی و مکوبدی را به هم مشی دستهایباخوشحال
 ن؟ی کلدداشیاز کجا پ: ردیگی و توپ را مرودی مردمبسمت

 . که توپت خورد به سرمنجاینشسته بودم ا.  کرددایدرواقع اون منو پ:  ـ
 . شدی اتفاقمیکلدی ميباز. خامیعزل م. آهان:  ـ
  ؟يکردی مي بازیبا ک:  ـ
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 . آولدتمون پاركيامروز خانم عباد. با دوستم:  ـ
 ه؟یچندسالته خانوم؟ اسمت چ. نیپس از مهد اومد:  ـ
 .سحلم. پنج سالمه:  ـ
 سحر؟:  ـ
 .بله سحل:  ـ

 ! آشنا بودبی عجشی دخترك برانینگاه رنگ. خنددی ممرد
 .میری ممیدار. ایبدو ب! سحــــــــــــــــر:  ـ

 .خدافظ.  بلمگهیمن د: دیگوی  رو به مرد مسحر
 .ی بابامهی شبیلیشماخ: کندی به مرد مي ترقی و نگاه عمگرددی قدم نرفته برمدو

 .دهی از موهات سفکمیشما .  بوداهی من همشون سي باباي موهایول: دهدی و ادامه مکندی میمکث
 چرا بود؟ مگه بابات کجاست؟: پرسدی ممرد

 .بابام مرده: دیگوی و مکشدی از ته دل می آهسحر
 !!!سحــــــــــــــــــــــــــر: شودی بلند مي خانم عبادي صدادوباره

 .اوووومدم خانوووم:  ـ
 .خدافظ: دیگوی معی به مرد سررو
 .شودی به سرعت دور مو

 .اگه زنده بود اونم االن پنج سالش بود: کندی و فکر مکشدی می آهرضا
  دختر؟ایسر بود  بچه من پیعنی

 اول ي صفحه يرو به نوشته . خواندی دور شود و دوباره روزنامه مشی تا از گذشته و حسرت هادهدی مسرتکان
 داری سپیغاتی ؛شرکت تبلی جوان ، سوزان قاسمستی گرفری چشم گي هاتیبنابر موفق:( خواندی و مزندی ميلبخند

 .) شد» ...« ری منزل نخست وزنیزای دیمسئول طراح
 

 دی کنی خوب خداحافظشهیهم
  زی همه چیگاه

  کهفتدی اتفاق معی سرانقـــــــــــــــــــــــــــدر
 دیکنی نمدای خوب پی خداحافظکی ي برایفرصت
 دی نکردی که هنگام خداحافظي بوسه اي جایگاه

 !ـــــــــــــــــــــــــــــــــکندی ابد درد متا
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