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 #نگاه   واقیع داستان

 اشقی ممنوعه اما عمیق عشق و ع هی

 وقتی واقعا عاشقی رایه جز رسیدن نیست ... 
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 خالصه

سالم دوستان. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم  

ی به اسم نگاه  هست  ماجرای عشق و عاشقی واقیع دختی

طبق روال داستان های واقیع من اسم هارو تغیتر دادم و  

باقی همه واقعیه خداروشکر پایان ماجرا خوشه انشاهلل  

 شه . خوش با هممون که عاقبت 

وع رمان واقیع #نگاه   بریم برایخب   شر
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 1#نگاه #

 از وقتی یادمه من عاشقش بودم .  

ی اونهمه پرس فقط اون بود   اوایل عاشق این بودم که بیر

 که هوامو داشت . 

ی دوازده تا نوه پدریم !   بودم بیر
 آخه من تک دختی

ین نوه خاندان  تک دختی و کوچیکتی

 ..  نفر .  اما با این وجود کیس منو لوس نمیکرد جز یه

  همایون ... امتر 

 پرس عموی بزرگم که عاشقش بودم ... 

ین نوه فامیل   بزرگتی

ا شدو با پله های ترقی که  کیس که خییل زود قایط بزرگتی

 پشت ش هم یط میکرد  شد گل ش سبد خانواده. 

 اما همچنان هوای منو داشت  
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مثل همون روزا که پرسا منو تو بازی هاشون راه نمیدادن 

 د با من بازی میکرد.  ن میومهمایو  و امتر 

فتم. امتر همایون دانشجو   خوب یادمه هنوز مدرسه نمتر

 بود  

 تو با من خاله بازی کرد ساما نش

 اون شد شوهر و من شدم خانم خونه 

ی بخر من پاک کنم برات قرمه  ی بهش گفتم برو برام ست 

ی درست کنم   ی  ست 

ی دوست ندارم برام قیمه درست کن ی  گفت من قرمه ست 

 ز قیمه شد غذا مورد عالقه من . اون رو و از 

ع شیم و من نچسبم به امتر  م یعتی ممکن نبود دور هم ج

 همایوم  

 دوازده سالم بود ...  

امتر همایون ارشد قبول شده بودو تو خونه پدر بزرگ 

 دور هیم بود به مناسبت جشن قبویل نوه ارشد  خاندان 
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 عمه ام رو به زن عموم گفت  

... تشه امیگه وقفخری جون د -  تر همایونو داماد کتی

 

 داستان #نگاه 

 ۲قسمت 

 اونجا بود که تازه به خودم اومدم

 امتر همایون ... 

 ازدواج کنه ... 

 اونوقت ییک دیگه جای من میچسبه بهش  

به کاری بودو از درون خایل شده بودم .هنوز   مثل یه ضی

 تو شوک این حقیقت بودم که زن عموم گفت 

خودشون  گیل جون . االن پرسا   دیگه زمونه عوض شده -

ی برا مادرشون عروس میارن    انتخاب میکیی

 همه خندیدن جز من 

 اما خب کیس متوجه من نبود
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 بالخره بچه جمع من بودم دیگه 

تما با ح اگر هم کیس به من توجه میکرد که نخندیدم ،

 نفهمیدم چی شده .  
ی

 خودش فکر میکرد از رو بچیک

 نریمان داداش بزرگم گفت  

ی داری  متر ا -  راستشو بگو کسیم تو آستیر

به دومو خوردم   اینجا بود که ضی

 وقتی امتر همایون خندیدو گفت  

زن  بیخیال بابا االن وقتش نیست یک با جیب خایل  -

ه   میگتر

 دیگه تحملم تموم شد  

 با قهر بلند شدمو رفتم تو اتاق

 نان کیس متوجه من نشدچهرچند هم

 اما داغون بودم

 دتی نگاهمم نکر امتر همایون ح 

 خب حقم داشت 
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 من یه دختی بچه بودم و اون یه پرس جون 

 ازدواج بودو قضیه جدی بود نه بچه بازی   بحث

 نو تا ش نهار نیومدم بتر 

 اغمو نگرفت هیچکسم ش 

 وقت نهار مامان اومد شاغم و گفت  

 بسه دیگه نگاه چقدر میخوان  بیا نهار   -

 با حرص گفتم  

 من خواب نبودم   -

 شیک برگشت گفت  خییل اونم 

 خب حاال هر کاری میکردی پاشو بیا لوس نکن خودتو  -

 ش سفره هم بگو بخند بود .  

 اما دیگه بحث ازدواج نشدو من حالم بهتی شد 

اما ته دلم میدونستم پرس ارشد و خوشتیپ خاندان دیر 

ه  ه متر  یا زود زن میگتر

 چند مایه از اون قضیه گذشت  
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ن دردو دل  زدو یه ساعت با ماما یه روز زن عموم زنگ 

 کرد  

از اونجانی که منو داخل آدم حساب نمیکردن وقتی به 

شده گفت هیچی اما شب که بابا اومد مامان گفتم چی 

براش تعریف کرد امتر همایون یه دوست دختی خوب  

ی پا پیش نمیذاره .   داره که بخاطر کار و بار نداشیی

ه اما زن عمو میگه ما حمایتش کنیم تا   ش و سامون بگتر

 عمو میگه نه بزار رو پای خودش باشه 

 امتر همایون هم با حرف پدرش موافقه 

 چطوری برگشتم اتاقنفهمیدم 

 تا خود صبح گریه کردم 

 تو مدرسه هم هر ده دقیقه اشکم یم اومد

 به دوستام نگفتم چی شده  

سیدم بگم چی شده به گوش   اول راهنمانی بودمو میتی

 ناظم برسه 
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ه وقتی مامان قیافمو دید گفتم با دوستم دعوا  خونتو 

 کردم 

 شبم شام نخوردم

 ت بیاد مدرسه مامان داشت نگران میشدو میخواس

 کردم  
ی

 ترسیده بورم فکر میکردم اگه لو برم چه گناه بزریک

 اما از طرقی نمیتونستم هم آروم بشینم 

با کیل کلک و خواهش مامانو مجبور کردم عمو اینارو  

 دعوت کنه 

به دروغ گفتم معلممون گفته از یه نفر که ارشد میخونه  

ایط درس خوندنش چیهحباید ت ی شر  قیق کنیر

 اونم به عمو اینا گفتو همه با هم اومدن 

 امتر همایون که اومد تو نیشم باز شد 

وز شده بودمو اونو از دوست  د پتر انگار در یک نت 

ش گرفته بودم    دختی

 ود  وقع تا زیر باسنم بم موهام اون
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ی
دورم ریخته بودمو به خیال خودم تو دوازده سالگ

ی میکردم    داشتم دلت 

 امتر همایونم یه جمله گفت  

 نگاه موهات چه بلند شده   -

 من رفتم رو ابرا و حس ملکه ها بهم دست داد  

و بردا  تم رفتم کنارش نشستمو گفتم شکتاب و دفتی

 تحقیق دارم از تو  -

 خندیدو گفت  

س -  بتی

 رسیدم پمنم الگ چندتا سوال 

 اونم داشت جواب میداد که موبایلش زنگ خورد

 مثل فضوال صفحه گوشیو نگاه کردم 

 نوشته بود آرزو احمدی 

 دلم ریخت  

 امتر گوشیو برداشتو گفت  
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 یه لحظه ...  -

 با این حرف رفت سمت حیاط و من موندمو یه دنیا غم  

 شکست خورده بودم 

 شکست خورده بودم ...  ن یهحاال م

 

 

 داستان #نگاه 

 ۳قسمت 

اما حالم وقتی بدتر شد که امتر همایون یک ساعت و نیم  

 با گوشر حرف زد 

 اون موقع فهمیدم اصال من هیچ جای ماجرا هم نیستم  

 قهر کرده بودمو رفته بودم اتاقم

 خودمو زدم به خواب

 مامان اومد دنبالمو گفت  

 بیا نگاه جان  -
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 دادم جواب ن

 مامان گفت 

 تحقیقتو انجام نمیدی   -

 من خوابم دیگه نمیخوام  -

 به جای مامان صدای امتر همایون اومد که گفت  

نه  - ی  نگاه بیا قهر نکن آدم تو خواب که حرف نمتر

 از خجالت مردم 

 نشستم رو تخت اما روم نمیشد نگاهش کنم 

 مامان رفتو امتر همایون اومد تو  

رم رو  امتر همایون نشست کنا موهام دورم ریخته بودو 

 تخت  

 موهامو از شونه هام کنار ریختو گفت  

 وقت نزنیشون ها. خییل قشنگن چهی -

 هیچی نگفتم 

ون گفت    مامان از بتر
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 بیاین شام  -

 امتر هم شی    ع بلند شدو گفت 

 بیا نگاه -

ون  رفت بتر

ون  ی دیگه نرفتم بتر
 منم درو بستمو هر چی گفیی

 قهر بودم

 ساب نمیکردننو داخل آدم حبا همشون که م

 فردا اون روز به مامان گفتم میخوام موهامو کوتاه کنم  

 اونم که از موهای من خسته بود شی    ع قبول کرد  

 منو برد آرایشگاه . 

ی و بستنو بریدن    موهامو بافیی

 مامان یه عکس از موهام گرفتو فروختشون به آرایشگاه  

 دن  موهای منم برام مدل کلوئوپاترا کوتاه کر 

ی کوتاه با موهای تا زیر چونه ام  یه چتی
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 قیافه ام با نمک شده بود  

ه تو فیلم لئون: د پرفشنال شده بودم    شبیه اون دختی

 خییل بد اخالق شده بودم  

 ع شدیم شب یلدا بودو خونه پدربزرگ جم

 گفتم نمیام 

 دوست نداشتم امتر همایون ببینم 

 من شکست عشقی خورده بودم 

 بردن اونجا  اما به زور منو 

 تا وارد شدیم همه با شوک گفتم 

 وای نگاه موهات کو ...  -

 همه جز امتر همایون  

 بغض کردمو دوئیدم تو اتاق پدربزرگ

 

  ۴#نگاه 
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 خودم خواستم موهامو کوتاه کنم  

امتر همایون گفت هیچوقت کوتاه نکن این دقیقا چون 

 کارو کردم 

 خورد  اما وقتی دیدم براش مهم نبوده خییل تو پرم 

ون  اون شب به زور و دلداری عمه و مامان اومدم بتر

 امتر همایون رفته بود  

ی حرفا فهمیدم قرار بود با بچه های دانشگاه دور هم   بیر

ن  شب یلدا بگتر

تصمیم گرفتم دیگه  انقدر بهم بر خورد که اون شب 

هرگز نه به امتر همایون فکر کنم نه ببینمش و سمتش 

 برم 

 تصمیمم هم عمیل شد  

 و هر بالنی که ممکن بود جانی  
به بهونه درس و مریضی

فتم   که امتر همایون بود نمتر

ون نرفتم   اون چند باریم که اومدن خونمون از اتاق بتر
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 سه سال تمام تالشم جواب داد  

اما با وجود اینکه نمیدیدمش همه اخبارشو پیگتر بودمو  

 تو دلم مثل روز اول حس میکردم عاشقشم  

ستان   ی برا امتر بودم که خت  خدوم دبتر
واستگاری رفیی

 همایون اومد 

کت   ارشدش تموم شده بودو با دو سه تا از دوستاش شر

 زده بود ) با حمایت پدرش(  

 تنش بود  کار و بارش خوب بودو جدی وقت زن گرف

ن برا خواستگاری امتر همایون  ف وقتی مامان گ  ت دارن متر

 انگار در جا مردم

 شدم یه مرده متحرک واقیع  

 اما گریه نکردم 

ین اشتباه بود  ر عشق یه طرفه بز   گتی

ودم که خودمو بسنم کم بود اما انقدر کتاب خونده 

ل کنم همه چیو یاد گرفته بودم   کنتی
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 اما عمل نمیتونستم بکنم 

 دل بودو عاشق و شیفتهآخه 

 دوباره خواستم موهامو بزنم اینبار مامان نذاشت  

ه بله است   خت  رسید جواب دختی

ه مریمه ... وقع باون م  ود فهمیدم اسم دختی

حسادت به کیس که ندیده بودمو نمیشناختم خوره شده  

 بود به جونم 

 خییل زود از خواستگاری رسیدن به عقد 

 خودمو کشتم که جشن عقد نرم

اما مامان آب پایک ریخت رو دستم که ن  برو برگرد باید  

 برم 

 تصمیممو گرفتم  نم

گشو رو میخواد هر جور  مثل شبازی که آخرین تتر تفن

 هدف بزنه  منم تصمیم گرفتم عقدو بهم بزنم  شده به

 میدونستم دیوونگیه کارم 



 رمان نگاه بر اساس واقعیت .به قلم نگاه و بنفشه  

18 | P a g e  
 

 اما دیگه خسته شده بودم 

 قرار بود بزرگ شم امتر همایون از یادم بره  

 اما برعکس بزرگ شده بودمو عاشق تر 

دم ی  پس یا االن یا هیچوقت باید عقدو بهم متر

 

 

 

 

 

 ۵#نگاه 

 تی میبود  عقد باید خونه دخ

ی تو خونه باغ  اما چون خونشون آپارتمونی بود گفیی

ن   پدربزرگ من میگتر

ی نوه بود سمت ما که داشت عقد میکردو هم ذوق  ه اولیر

ی   داشیی
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 وام چطوری این جشنو بهم بزنم خنمیدونستم می 

م به امتر همایون میگم دوستش   اما با خودم گفتم متر

 دادم

ی   نه  اگه اونم دوستم داشته باشه بهم متر

 اگه نداشته باشه هم که میگه و منم شاید عاقل شم  

 با مامان رفتم آرایشگاه 

 موهای مواجمو برام صاف کردنو سیبیل هامو برداشتم 

ی اما  ی کیی با اضار من مامان اجازه داد ابروهامو یکم تمتر

ونه    کامال دختی

گرفته بودمو   ملباس پوست پیازی که برای تولد دوست

 اون شب پوشیدم 

 نه اش حریر بود رو ش شونه و آستینش  تباال 

کیت  از حریر و ورد و یه دامت تر خیه کمر پهن مشیک می

 تور پر که مثل دامن عروسکا وایمیستاد  

 فش مشیک و آرایش مالیم در حدی که مامان اجازه داد  ک
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ی چقدر اراه  فتادیمو تو مستر همه خانواده یه میگفیی

 عوض شدی  

ی خوشگل ش هیه کلم  دی نمیگفیی

 کاریه با نگاه کردی مامان میگفت این چه   هفقط بابا یه ب

 مامان هم میگفت ای بابا من کاری نکردم 

س گرفته بودم زشت شده باشم  ی استی  برای همیر

 بالخره رسیدیم 

ی صندیل چیده بودن   حیاط متر

رفتیم تو خونه که قرار بود عقد تو باشه و شام عقد  

ون   بتر

ی چه قشنگ شدی و  اونجا عمه هام و زن عمو هام گفیی

 یکم دلم آروم شد 

 شمم دنبال امتر همایون بود  چ

ی آتلیه  کس عبعد فهمیدم با عروس با هم میانو رفیی

ن   بگتر
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 خنجر خورد تو قلبم  

 تمام اون اعتماد به نفس و تصمیمم پریده بود  

نه  ی  معلومه امتر همایون این مراسمو بهم نمتر

 نداره نو دوست معلومه م

اف  مخر شد م پیشش اعتی  میکنم واقعا که فکر کردم متر

اف کنم فقط مثل احمقا میشم    اعتی

 بغض کرده بودم 

ونو رفتم رو تاب قدییم نزدیک در   با این فکر زدم بتر

 ورودی نشستم  

ی   موهام دورم بود  و شم پائیر

یخت رو دستمو تاب میخوردم   اشکام متر

 د جلوم یهو یه جفت کفش مشیک اوم

 شمو بلند کردم

 گرد شد  چشمام با دیدن امتر همایون رو به روم

 نگران گفت  
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 نگاه ... تونی ؟ -

 فقط نگاهش کردم 

 چقدر خوش تیپ تر شده بود  

خوش به حال مریم که امشب امتر همایون مال اون  

 میشد  

 نگاهش تو صورتم چرخید 

 انگار باورش نمیشد منم 

 با نگرانی گفت 

؟ ری گر اچرا د -  یه میکتی

 اشک هامو پاک کردمو با عصبانیت گفتم  

 ..  بخاطر تو.  -

 هنگ نگاهم کرد و گفت 

 من ؟ چرا؟  -

 تمام جرئتمو جمع کردم  

 یا االن باید میگفتم 
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 یا بعد اینکه عقد کردن باید تا آخر عمر ساکت میشدم 

 پس گفتم 

چون دوستت دارم ... اما تو ییک دیگه رو دوست داری   -

 عروش میکتی ... و داری باهاش  

ون دادم  نفسمو که انگار جامونده بود بتر

 مایون شوکه بود  امتر ه

یخواست مثل فیلما بغلم میکردو میگفت منم  مدلم 

 عاشقتم  

 اما زود اخم کردو گفت 

نی نگاه... تو جای خواهریم  - ی  این چه حرفیه متر

 درسته امتر همایون مثل فیلما رفتار نکرد 

 فیلما رفتار کنم   اما من که میتونستم مثل

 پس تو یه حرکت انتحاری رفتم یه قدم جلو تر 

 امتر همایون زل زدم 
 تو چشم های شوکه و عصبانی

 دستمو گذاشتم رو قلبش و گفتم  
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 نیستی ...برا من مثل داداشم نیستی ...   -

 یه لحظه دستشو گذاشت رو دستم 

بان قلبم رفت رو هزار   ضی

 ده بود اخمش محو ش

 چرخیدنگاهش تو صورتم 

 گفتم االن اونم مثل فیلما رفتار میکنه 

 خم میشه منو میبوسه 

 اما یهو خودشو عقب کشید  

 با عصبانیت نگاهم کردو گفت 

 تو بچه ای... خییل بچه ای ...  -

 با این حرف چرخیدو رفت سمت خونه 

 دیگه هیچی نگفتم 

 همونجا رو تاب نشستم 

 حرفامو زده بودم
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 رفته بودم جوابمم گ

 . خییل بچه ..   من بچه ام... 

 اون شب عقد انجام شدو امتر همایون شد شاه داماد  

 منم تو حیاط تا آخر مراسم رو تاب موندم  

 تحمل دیدن امتر همایون و زنشو نداشتم 

 تا حاال مریم ندیده بودم 

 به عکس های عقد هم نگاه نکردم 

 فقط مامان انقدر دعوام کرد که اشکمو در آورد 

 یک هفته ای گذشته بود  

 مامان میخواس امتر همایونو با آینه دق من پاگشا کنه

 من که رفته بودم تو اتاق پناه گرفته بودم  

نودرم قفل کرده بودم که ن ن بتر  تونن به زور منو بت 

ن زنگ زدو  اما یه ساعت مونده به اومدنشون امتر همایو 

 بده نمیتونیم بیایم ریم حالش مکیل معذرت خوایه که  

 مامانم خییل ناراحت شد 



 رمان نگاه بر اساس واقعیت .به قلم نگاه و بنفشه  

26 | P a g e  
 

اما دو روز بعد خت  اومد که مریم قهر کرده و برای همینم  

 اون شب نیومدن 

 حاال فضویل من گل کرده بود 

 ؟ چرا قهر کرد 

 االنم قهرن؟

ن ؟   ممکنه قهر کنه و طالق بگتر

 مثل دیوونه ها شده بودم 

 عذاب وجدان اومد شاغم 

نکنه امتر همایون عاشق مریمه و بخاطر حرف من با اون 

 دعوا کرده

 نکنه من باعث عذاب امتر همایون شدم؟! 

 خالصه که رسما خل شده بودم

 

 #نگاه

۷ 
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آروم و قرار نداشتمو منتظر  مثل مرغ پر کنده تو خونه 

ی بیاد که امتر همایون چی شد   بودم یه خت 

 یه زنگی    غ از اما در 

اقی هم که پیش امتر همایون کرده بودم دیگه  با اعتی

 نمیشد از کلک قدییم استفاده کنمو بگم سوال دارم ازش

 میفهمید دروغه

 داشت  
ی

 عموم یعتی پدر امتر همایون مغازه لوازم خونیک

 چانی ساز خونه رو به فنا 
به فکرم رسیدو با هزار بدبختی

 دادم

ه  چانی سازش بود زنگ زد ب مامانمم که خییل حساس به

زن عموم که اون به عموم بگه برامون یه چای ساز  

 خوش قیمتو خوب بفرسته 

وع کرد  ی تماس باعث شد زن عموم شر به درد و دل   همیر

که آره عروسم دو روز بعد عقد رفته مهریه رو گذاشته  

اجرا . میگه اصال نمیفهمیم چرا . مشچکیل با هم ندارن .  

 کنیم  اما میگه مهریه ا
ی

 م رو بده تا زندیک
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ی ؟ دیگه دختی نیست   مامانمم میگفت مگه رابطه داشیی

 ؟ 

 اون لحظه انگار حقیقت تو پیشونیم کوبیده میشد 

 خواست زار بزنم دلم می 

 از خودم متنفر شدم چرا عاشق امتر همایون شدم 

 چرا عشق یه طرفه آخه

 چرا نمیشه فراموشش کنم 

 میدم آخر چی شده زن عمو گفت فعال دعوا دارنو نفه

 خالصه که چند روز گذشتو من داغون بودم

 دوستش داری اونم انقدر براش 
ی

وقتی شب به طرف بیک

اطر تو رابطه نداشته مهم نباشه که حتی یه شب بخ

 واقعا ن  ارزشر براش
 باشه یعتی

با خودم میگفتم حداقل اگه دلش میارزید در حد به ذره  

م فکرای چرندی شب عقد رابطه نداشت ) خودم میدون

 بود اما فکرای اون موقع ام بود
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 .  خالصه که یه روز عرص جلو تلویزیون خوابم برده بود 

 مامان مشغول صحبت با تلفن بود  

 آروم داره میگهتو خواب و بیداری شنیدم 

پرس زرنگیه ...  وا مگه میشه ... امتر همایون -

؟... ای ب ابا... حاال گریه نکن ... پاشو بیا اینجا... مطمئتی

ت میشه... پاشو بیا تا مردا بیان آروم  امتر میبینه ناراح

... پاشو    شر

 گفتم نشستمو  بلند شدم 

 چی شده مامان  -

 هیچی زن عمو اومد برو اتاقت حرف زنونه است -

 پوزخند زدمو گفتم 

 مردم نکه منم -

جلو .منم حوصله ندارم  برا تو زوده زن عمو ناراحته  نیا  -

. 

 ن  حوصله پا شدم رفتمو نیم ساعت بعد زن عمو اومد 
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من فوضول رفتم کنار در اتاقم که نزدیک میشد به جانی  

ی نشیتمو گوش وایسادم که   مامان اینا نشییی

 زن عمو گفت  

ه  - همش تقصتر منه یه به امتر اضار کردم بیا این دختی

ش.  بچه ام تو باغ خوبه انقدرم بهت محبت داره بگتر

ی راحتیم   ازدواج نبود میگفت دوستیر

 مامان گفت 

 یعتی چی دوستیم راحتیم  -

کروم.  منم همینو گفتم ... الگ الگ بچمو بدبخت   -

 تو کفششه 
ی

ه معلوم نیست چه رییک  دختی

 بعد زد زیر گریه و گفت  

نه اما اگه ببینیش بچه ام نصف شده   - ی امتر حرف نمتر

 اعصابم خورده نمیدونم مشکل کجاست . 

 مامان گفت  
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س امتر زرنگه خودش از پس قضیه بر میاد. مهریه  -
نتی

 رو برا چی اجرا گذاشته یعتی طالق میخواد ؟

 کنیم اما مهرمو بده میگه ن -
ی

 ه زندیک

 مامان گفت 

وع شه -  وا چه زندگیه اینجوری شر

 آره دیگه مام گفتیم طالق اگه مهر میخواد -

 حاال دختی هست یا ...  -

 زن عمو آروم گفت 

ی ...  - ی ... قبل عقدم فک کنم داشیی  رابطه داشیی

 

 ۸#نگاه 

 مثل زنی که شوهرش بهش خیانت کرده باشه شده بودم 

 تر همایون به من خیونت کرده بود  انگار ام

 قلبم درد گرفته بود  

 از طرقی از حماقت خودمم بدم اومده بود  
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تر اون روز زن عمو رفتو نفهمیدم دعوای مریم و ام

 همایون ش چیه 

 اما چند روز بعد خت  اومد آشتی کردن  

 مامان دوباره پاگشا دعوتشون کرد  

 اما به من نگفته بود 

 شب کالس شنا بودم  ۸منم تا 

موهای خیسمو سفت پشت شم بسته بودمو بیخیال  

 اومدم تو خونه که دیدم واویال ... 

ی   همه فامیل تقریبا هسیی

ی امتر همایون و خانمشم دقیق  ا رو به رو من هسیی

امتر با اخم نگاهم کردو خانمش برام یه عشوه ای اومد 

 که انگار من رغیب عشقیش باشم 

 فتم اتاقم  سالم کردمو زود ر 

 هنگ بودم  

ی بار بود زن امتر امایون از نزدیک میدیدم  اولیر
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 اما نفرتم بهش بیشتی شده بود

 چون خیلز خوشگل بود 

 خییل زیاد 

 ت بود ه حسان  کشیده و درشچشم های مییسر داشت ک

برعکس چشم های زیادی سیاه من که هریک منو میدید  

 میگفت چقدر چشمات سیاهه

ی  چشمای سیاه مشخصه اصیل صورتم بود  البته همیر

 چون چشم هام درشتو مشیک بود با چشم میومد 

صورتم سفید و گرده . مشخصه دیگه صورت من جونه 

ای ام هست که ریزه و جلب توجه میکنه .  من جز دختی

 وای خییل خوشگل نیستم !  

من یه دختی معمولیم که چهره با نمیک داره . همه اجزا  

ی و خوشبختانه نقتی ندارن  صورتم کامال عادی ه سیی

ی !   فقط همیر

 که کنار امتر همایون نشسته بود خوشگل  
اما اون دختی

 بود 
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ی منو اون ، اونو  من به امتر همایون حق میدادم بیر

 انتخاب کنه  

 چون اون خاص بود

 من عادی 

 نشسته بودم رو تختم 

 زن عمو ) مادر امتر همایون( بدون در زدن اومد تو 

 ان گفت با دیدن من نگر 

 چرا گریه میکتی نگاه؟  -

 تازه به خودم اومدم دارم گریه میکنم 

 شی    ع گفتم 

 قطره ریختمم چشمم تو آب اذیت شده بود  -

 آها بیا شام -

 س عوض کنم  چشیم گفتمو بلند شدم لبا 

من که در برابر مریم به چشم نمیاومدم دیگه هرچقدرم 

سیدم   به خودم متر
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ی به خودم زحمت    ندادمبرای همیر

یکم ماسک مو به موهای نیمه خشکم زدمو شونشون  

 کردم

ت مشیک با یه  با همون حالت دورم ریختمو یه تیرسر

 شلوار مشیک پوشیدم 

تم یه قلب شکسته سفید بود که کنارش با سفید  رو تیرسر

 با انگلییس چاپ شده بود  

ترجیح میدم تیکه های شکسته قلبمو خودم جمع کنم تا 

 دستای ن  رحم تو... 

 یه جورانی از قصد اینو پوشیده بودم 

ی بودم امتر همایون نگاه نمیکنه  
 اما مطمیی

اشک هامو پاک کردمو فقط لبمو که خشک بود یکم برق 

ون  لب زدم و رفتم بتر

 گوشم ندادم   موهای مشکیم پشت

ی داشتم   اینجوری انگار حس بهتی
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ون با مریم چشم تو چشم شدمو اونم  تا از در رفتم بتر

ی گفت  خییل شی     ی  ع خم شد تو گوش امتر همایون چتر

 با این کارش امتر همایون به من نگاه کردو اخم کرد  

ی انداختم رفتم پیش مامان   جا خوردم اما زود شمو پائیر

 نشستم 

 

 ۹#نگاه 

 پیش مامان نشستم  سفره کنار 

ی   همه بگو بخند داشیی

 اما من هیچ کسیو نگاه نکردم

م برم اتاقم که پدر  بعد شام سفره رو جمع کردمو خواست

 بزرگ گفت  

م  -  نگاه جان بیا اینجا ببینمت دختی

ی سمت من   همه برگشیی

 نگاه مریمو رو خودم حس میکردم  
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 ت  رفتم پیش پدر بزرگ و کنارش رو مبل نشستم که گف 

 نمیای به من ش بزنی بابا جون  -

 درگتر مدرسه ام  -

 کالس چندیم   -

ستان  -  دوم دبتر

 سال دیگه پس کنکور داری خوبه ... دو   -

 بله...  -

. امتر همایونم   -
بیا پیش من خواستی برا کنکور بخونی

خونه من درس میخوند. اتاق رو به حیاط براش درست 

 کرده بودیم 

 بله یادمه   -

 م گفت یهو مری

 امتر نگفته بودی خونه بابا جونت اتاق داری  -

 با این حرف به اجبار 
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 برگشتم سمتشون 

ه به من بود  مریم انگار ختر

ه   پشت چشم برام نازک کردو امتر همایونم ن  تفاوت ختر

 به تلویزیون گفت  

 ندارم... من از اون اتاق استفاده کردم فقط ...   -

 گ گفت بزر پدر 

 اتاق خودته پرسم. کل خونه من مال نوه هاست  -

 مریم قبل ما با عشوه گفت 

ی مرش بابا جون. واقع -  ا شما مهربونیر

 دوست داشتم عوق بزنم 

د از این حجم عشوه   ی برعکس قیافه قشنگش حرف که متر

 و صدای نازک آدم حالش بد میشد  

میدون جوریم به من اخم میکرد انگار نه انگار اون برنده 

 من نشسته 
ی

 بودو کنار عشق زندیک

 یکم با باباجون حرف زدیم که آروم ازم پرسید
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ی شده نگاه جان - ی  . امشب کال ناراحت بودیا چتر

 نزدیک بود بغضم بشکنه و بزنم زیر گریه 

 آروم گفتم 

 مهم نیست ...   -

 بگو شاید بتونم کاری کنم  -

 دیگه کیس نمیتونه کاری کنه -

 رد زرگ نگران نگاهم کاینو که گفتم پدرب

 اما قبل اون امتر همایون جواب داد  

ی که نمیشه کاریش کرد بیسر نگاه   - ی ه بیخیال چتر
 بهتی

 انتظار نداشتم حواسش به مکالمه ما باشه  

اما انگار دقیق تو حرف ما بود با اینکه روش به سمت  

 تلویزیون بود  

 مریم رفته بود شویس  

ی گفتم    برای همیر
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ا شد - ی ی به خودمون نی نیست ... مثخییل چتر ل دروغ گفیی

 ... 

 امتر همایون به من نگاه کرد  با این حرف من 

ی بگه که پدربزرگ گفت  ی  خواست چتر

 

 ۱۰#نگاه 

ی بگه که پدربزرگ گفت  ی  امتر همایون خواست چتر

م . آدم به هریک دروغ بگه به  - چقدر درست گفتی دختی

 خودش نمیتونه. 

ه امتر همایون زدم و با این حرف بابا جون پوزخندی ب

ه بهش    گفتم ختر

انقدر  نرسو نیستم که بخوام به خودم  دقیقا ... من  -

م تو دل حقیقت... دردشم تحمل   دروغ بگم ... من متر

 میکنم ... 
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ه به امتر  با این حرف و با همون لبخند مغرورانه ام ختر

 همایون بلند شدم

 گونه پدر بزرگو بوسیدمو بدون حرف دیگه رفتم اتاقم 

 درو نبستم  

 اما رفتم کنار پنجره و زدم زیر گریه 

 ریه ن  صدا گ

ی که نمیشه کاریش   ی امتر همایون تو روم گفت بیخیال چتر

 کرد بشم  

 اما مگه دست من بود؟ 

به خودم دلداری میدادم نگاهش کن پیش مریم 

 خوشحال نیست و حقشه که زندگیش شاد نباشه 

 غمگینه باز از اون سمت ناراحت بودم عشق زندگیم 

ون ک ی فقط برای خداحافظی رفتم بتر ه  اون شب خت 

 امتر و مریم زودتر رفته بودن
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 زدن از همه 
ی

فردا صبحش دیدم تو وایت  یه گروه خانوادیک

ی   فامیال و عکس های دیشب گذاشیی

 با اینکه من تو عکسا نبودم منم ادد شده بودم 

 امتر همایون گروه ساخته بود  

 منم لفت دادم 

ت خصویص( بهم پیام داد  وی ) صفحه چ اومد تو نی 

 دادی؟چرا لفت 

 منم بدون تعارف نوشتم 

 چرا باید باشم ؟   -

ی   -  گروه خانوادگیه همه هسیی

 منم نوشتم  

ی ... هرکیس وایت  داره خست. فکر کن منم  - همه نیسیی

ی   وایت  ندارم مثل اونانی که نیسیی

 اول هیچ جوان  نداد.اما بعد چند دقیقه نوشت
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. من هیچوقت حس فراتری و جای خدنگاه ت - اهر متی

نداشتم . مطمئنم تو هم همینطوری و بزرگ بیسر بهت 

ه   همه چی یادت متر

درست یادمه چهل و پنج دقیفه تمام من صد مدل  

 جواب مختلف نوشتم اما پاک کردمو نفرستادم  

 از اینکه من به اندازه کاقی بزرگهستم که حسمو بدونم  

 چقدر بیشعوره تا اینکه بهش فحش بدم 

اف کنم تا اینکه از حسم بگمو باز اع  تی

 اما همه رو ننوشته پاک کردم

 آخر براش نوشتم 

ی به احساس بقیه  - باشه ... اگه بزرگ شدن یعتی توهیر

ترجیح میدم بچه بمونم. به من حیس نداری باشه . 

قبوله! اما حق نداری راجع به حس من نظر بدی . برو به 

 من چکار داری . خدانگهدار  زندگیت برس . به کار 

 پیامو فرستادم 
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 نتظر موندم بخونه م

 وقتی خوندو در حال تایپ بود بالکش کردم 

 شماره اش رو هم تو بلک لیستم گذاشتم 

نه اما دلم انگار اینجوزی خنک شده   ی میدونستم زنگ نمتر

 بود  

 دراز کشیدم رو تخت  

 تنها بودمو باز اجازه دادم اشکام بیان 

ی    بودقلبم خییل سنگیر

 انگار نفسم رفته بود  

ی تری   این برسر با دست به سنگیر ی احساسم ضی کم گرفیی

ی من  د تا با نخواسیی ی  بهم متر

 تو افکارم بودم که تلفن خونه زنگ زد 

 بدون توجه به شماره جواب دادم

س  با شنیدن صدای امتر همایون قلبم از شوک و استی

 یهو صد برابر تند تر زد ... 
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 ۱۱#نگاه 

 گفت   پشت تلفن عصبانی از 

 چرا منو بالک میکتی نگاه؟  -

 پوزخند زدمو گفتم 

ی که نمیشه   - ی تو که اعتقاد داشتی باید بیخیال چتر

!!! االن دقیقا چرا برات مهمه من بالکت   کاریش کرد بیسر

 کردم

 عصبانی گفت  

خوب گوش کن نگاه ... برای من تو فقط مای خواهریم  -

 ... فهمیدی؟  

در روش تاکید میدونم چرا انققبال فهمیده بودم ن -

. مگه  به کیس غتر از منم باید اینو بفهمونی   میکتی

 حرفم کنایه بود

 کنایه به خودش 
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ی بودم اونم به من حس داره  نمیدونم از کجا انقدر مطمیی

 امتر همایون یه نفس پر صدا پشت تلفن کشیدو گفت  

من دوست ندارم تو بخاطر یه عشق الگ زندگیتو   -

 خراب کتی  

 زده بودو منم حاال عصبانی بودمباز اون حرفو 

 با عصبانیت گفتم 

 خودت باش ...   -
ی

 تو به فکر زندیک

 خواستم قطع کنم 

 اما نتونستم نگم و گفتم 

 مواظب باش خودت این کارو نکتی  -

 گوشر قطع کردم

 هبچی زنگ زد دوباره جواب ندادم

 گرفتم خوابیدم

 خوابیدن فقط ذهنمو نجات میداد
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د اینهمه تماس از خونه عمو اینا  م پرسیاومد از  مامان ها 

 چرا جواب ندادم

 نشن 
ی

 منم ن  تفاوت گفتم خواب بودم زنیک

 

 یدم

زنگ زد اونجا و زن عمو گفت تلفنشون شکشته احتماال  

 خودش زنگ زده . 

معلوم شد امتر هماینو باز پشت تلفن با مریم دعواش  

 ه و شکستهشده و تلفنو کوبوند

 من که میدونستم این تماسا از امتر بود  

 اما دروغ جالت  بود 

 مخصوصا که توش دعوای امتر همایونو داشت

ی میکرد حاال واقعا دوشت   چون به منو حسم توهیر

 داشتم رابطه اش با مریم بهم بخوره 

 دو هفته ای گذشت  
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ی شد نه تو خونه حرقی بود ازشون  نه از امتر همایون  خت 

 د به بو سه شن

مدرسه برگشتم خونه دیدم کفش مردونه غریبه پشت از 

 دره 

قلبم یه لحظه تند زد و درو که باز کردم با دیدن امتر 

 همایون نفسم رفت

 

 ۱۲#نگاه 

قلبم یه لحظه تند زد و درو که باز کردم با دیدن امتر 

 همایون نفسم رفت

 

 خییل جدی نگاهم کرد 

 

همایون به   کردن امتر   یادم رفته بود سالم کنم و با سالم

 خودم اومدم 
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 سالم کردمو رفتم تو اتاقم 

د ی  نمیدونم چرا قلبم انقدر تند متر

 نبود   یسعالقه من به امتر یه حس جنیس و سکس

 بود  
ی

 بیشتی یه احساس روچ و عاطقی و وابستیک

ونااز ات  قم نرفتم بتر

ی   حتی برای دست و رو شسیی

 

 خودمو زدم به خواب تا امتر همایون بره 

 نمیدونم چرا این کارو کردم 

 اما نمیخواستم ببینمش 

 مخصوصا با اون حرف هانی که به من زد

 از بعد اون روز دو سه مایه گذشت  

 دم عید بود و همه درگتر کارای عید  
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دو بار دور هم جمع شده بودن خانواده که من نرفته 

 بودم 

 خت  قهر و آشتی امتر همایون دورادور یم اومد 

شتیم خونمون و من تو حیاط نشسته رگر داعید کابرای 

بودم داشتم کتاب میخوندم که دیدم زن عمو با چشمای 

 اشیک اومد

 متوجه من نشدو رفت باال  

یه    فهمیدم خت 

ی نبود   ایط مهمون داشیی ایط خونمون شر  چون شر

خواستم برم باال که دیدم مامان با مانتو و روشی اومد  

ونو به من میگه برم باال پیش کارگر باشم و به زن عمو    بتر

 آب قند بدم  

 

ون  ه بتر  خودش متر

 زن عمو از گریه نفسش باال نیم اومد 
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 بهش آب قند دادم

 بهار نارنج دادم 

 پشتشو ماساژ دادم

 با گریه بهم گفت  

.. اشتباه کردم نگاه جان... پرسمو دستس  اشتباه کردم.  -

دستی بدبخت کردم... این بچه زن نمیخواست که. یه  

ی راحتم. همش تقصتر خودمه ... میگف  ت ولم کنیر

 ناخداگاه منم اشکم راه افتاد

زن عمو که دید منم باهاش همدردم سفره دلشو باز کردو  

 گفت  

 ۱۳#نگاه 

دلشو باز کردو    زن عمو که دید منم باهاش همدردم سفره

 گفت  
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از روزی که عقد کردن روز خوش ندید بچه ام. االنم که  -

م... آخه چه گنایه کردم داداش های پرسه ریخ ی ش امتر یی

 که این عذاب ش من اومده

 

 از حرف زن عمو حالم بد شد  

 ترسیده بودم 

 مامان اومد تو و گفت  

ه اینجا عزا خونه درست کردین..   - ی چه خت  پاشیر

یم بیمارستان تو بمون خونه نگاه ... ما متر ی  پاشیر

 

 با ترس گفتم 

 

 بیمارستان برا چی   -

 

 فت  مامان با اخم گ 
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ه   - یم بیمارستان بهتی امتر همایون یکم زخیم شده بت 

 شای بخیه بخواد

 

 هنگ کرده بودم 

 

ون   زن عمو زد تو ششو دوئید بتر

 

 با گریه گفتم 

 

 مامان چی شده ؟  -

 

 مامان رفت سمت درو گفت 
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هیچی ... دعوا بود حل شد . عموت اومده بریم  -

سیا   بیمارستان... تو نتی

 

 ا شب گریه کردمونم رفتو من تبا این حرفا ا

 

بالخره شب که اومدن برای بابا تعریف کرد که امتر و 

 مریم دعواشون میشه. مریم خونه عمو اینا بوده

 

 خونتون تا بیام تکلیفتو روشن کنمامتر بهش میگه برو 

 

نم داداشام بیان دنبالم تا برم  ی  اونم میگه باشه زنگ متر

 

 نگ بزنامتر هم میگه به هر یک میخوای ز 
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نه برادر های قلچماقش میان تو حیاط و یم   ی اونم زنگ متر

ی به جون امتر 
 افیی

 

 البته امتر هم زده و جمیعا داغون میشن

 

 حتی مریم 

 

ی زن   خونه عموم اینا  یه کوچه با ما فاصله داره برای همیر

 عموم اومد دنبال کمک مامانم.  

 

 مامانم هم رفتو جو آروم کرد 

 

 دن بیمارستان اونا رفتنو امتر بر 
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رو گونه اش دوتا بخیه خوردو دستشم در رفته بود جا 

ی   انداخیی

 

 بابا خییل ناراحت بود 

 

 ما یه خانواده قدییم و آروم و با آبرو بودیم 

 

 این آبرو ریزی بدی بود  

 

 زنگ زد به عمو 

 

 ساعت یازده شب بود  

 

خییل جدی گفت این دخته وصله خانواده ما نیست 

 ام  طالقش بدین . تم
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وقتی بابام انقدر رک و جدی اینو گفت اونم اون تایم 

 شب حس کردم واقعا تمامه 

 

اما درست یک سال طول کشید تا حرف بابام به حقیقت  

 تبدیل شه 

 

 سال که خانواده ما پر از غم و تشنج بود یک

 پدربزرگم خییل ناراحت بود 

 نوه ارشد خانواده یه ازدواج بد داشت.  

 این اتفاق بیفته برای امتر همایون هیچکس فکر نمیکرد 

ین کار ها و نتایج انجام میداد  چون همیشه اون بهتی

 عمال باید ازدواج اون یه ازدواج موفق بود  

 با اینهمه حاشیه نه یه طالق اونم 

 تو اون یکسال عمال من امتر همایون ندیدم 
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 خانوادمون خییل رور شده بودن از هم  

ا هم بزرگتی ها دو هم جگ  ع میشدن اکتی

فقط اون روز که طالق امتر و مریم تموم شد زن عمو با  

یه جعبه نون خامه ای اومد و کیل پیش مامان گریه کرد  

یتی  یتی عروش پرسم شتر   طالقشو آوردم که جای شتر

مامان زن عمو دلداری داد که حداقل االن امتر آرامش 

 داره... 

 بعد طالق امتر رفت عسلویه  

 یشدیم اما نه کامل  خانواده دور هم جمع م

 سال آخر بودمو رفتم خونه پدربزرگ درس بخونم 

 دوتا داداش دانشجو داشتمو خونمون مثل 

 استادیوم همیشه سد و صدا بود 

 اتاق قدییم امتر همایونو برا خودم مرتب کردم 

 تو یه دفتی همیشه خاطرات و حس و حالمو مینوشتم 
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هم براش نوشته امتر ندیده بودم  تمام این دوسال که

 بودم 

 اما هیچوقت دیگه نه بهش پیام دادم نه حرقی زدم

 فقط بعد طالقش اونو از بالیک در آوروم 

 اما هیچوقت پیام نداد 

ی بودو من کتابمو گرفتم رفتم تو حیاط درس   غروپ پائتر

 بخونم 

 رو همون تاب قدییم نشستم 

اف کردمو امتر ولم کردو ر   فت  همونجا که اعتی

ی   ی یکم درس خوندم.هوای دم غروبو خنک و برگای پائتر

 حس و حال خوابیدن بهم میداد  

 چرخیدم تو تابو لم دادمو چشم هامو بستم  

 خییل زود خوابم برد 

 تو خواب و بیداری حس کردم کیس باالی شمه
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خمار چشم هامو باز کردمو با دیدن امتر هومایون جا 

 خوردم 

  یک بود خودم هم از رو تابکتابم از دستم افتادو نزد

 بیفتم 

ش   صورت خسته و ته ریش امتر همایون چند سال پتر

 کرده بود 

وقته سلمونی   موهاشم بلند شده بودو معلوم بود چند 

 نرفته

هنگ چند بار نگاهش کردم.انگار از اینکه بیدار شده 

 بودم ناراحت بود 

 با من و من گفتم 

 سالم... وای ... یک اومدی ...  -

و بده چرخیدو رفت سمت خونه.انگار که جوابمبدون این

 که این تاب طلسم شده بود  

فت  هر بار روش بودم امتر اینجوری میذاشت متر
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 برداشتمو پشت شش رفتم   شی    ع کتابمو 

 دو سال ندیده بودمش 

 دو سال... 

فت  اگه یه عشق زود گذر بود االن باید از یادم متر

 تر شده بود  در حایل که برای من انگار هزار بار قوی

 وارد خونه شد و منم پشت شش رفتم تو 

 پدر بزرگ منتظرش بود همدیگه رو بغل کردن 

 پدر بزرگ اشک ریختو من معذب رفتم اتاقم 

از بس امتر همایون حواسش به پدربزرگ بود، پدربزرگ 

 اونو مثل پرسش دوست داشت

 امتر هم یعد یه سال مستقیم اومد پیش بابا جون اول 

ی با ه  و بابا جون بلند گفت م به صحبت نشسیی

م برای امتر چانی میاری ؟  -
 نگاه جان دختی

خونه و گفتم  زود دوئیدم تو آش ی  تی

 بله االن -
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 اما امتر گفت 

م -  نه نمیخوام دارم متر

 ۱۴نگاه #

 

 ۱۵#نگاه 

خونه و گفتم   ی  زود دوئیدم تو آشتی

 بله االن -

 اما امتر گفت 

م -  نه نمیخوام دارم متر

 شد بود  لحنش کامال  

 انقدر که قلبم یخ شد 

 ایستادم و برگشتم سمتش  

 یه لحظه به هم نگاه کردیم  

 رفتارش مشخص بود االنم میخواد از من دوری کنه 
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 رفتاری که خییل بد دلمو شکست

 شی تکون دادمو برگشتم اتاقم  

 بددن فکر گوشیمو برداشتم 

 براش نوشتم 

سالزم نیست اینجوری رفتار کتی .  - ...  تو یه بار  .. نتی

وب فهمیدم ... بعد اونم  گفتی منو نمیخوای... منم خ

 دیگه سمتت نیومدم... خیالت راحت االنم نمیام !  

 پیامو براش فرستادمو گوشه پنجره ایستادم 

فت سمت در   امتر همایون تو حیاط بود داشت متر

 ایستادو گوشیشو چک کرد 

ه به صفحه گوشیش بود  بیش  از انتظارم ختر
 تی

 برگشت سمت من  و یه

ی بوروز ندادم ی  جا خوردم اما چتر

چشم تو چشم شدیم اما شی    ع پرده رو کشیدم و نشستم  

 رو تخت  
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اف کردم بهش  اشتباه کردم اعتی

 قبال از این کارم پشیمون نبودم

 بچه تر بودمو بدون غرور  

 ساله مغرورم  ۱۷االن یه دختی  

اف نکنه کیس   ه تو عشق بسوزه اما اعتی  که حاضی

 از کشیدمو غرق غم شدم  ر د

ون کنم   کاش میشد این حسو از دلم بتر

 میدونستم نمیشه 

 صدای پیام گوشیم اومد  

 امتر همایون نوشته بود  

تو جای خواهر کوچیک متی نگاه ... من هیچوقت به  -

 چشم دیگه نگاهت نکردم 

 اشکم راه افتاد

  زده بود  حرف درست و سالیم

 اما خب برا من سخت بود 
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 شتم براش نو 

 ممنونم   -

ی ننوشتم  ی ی . دیگه جتر  همیر

ی نگفت   ی  اونم دیگه چتر

چند شب بعد خونه پدربزرگ به افتخار برگشت امتر  

 همایون دور هیم گرفتیم  

ی   مامان و عمه و زن عمو اومده بودن کار هارو بکیی

 منم تو اتاق بودم مثال درس بخونم 

نمیدونستم کیا  اومدن . اما چون ساعت هفت بود  

ی   دم کم کم همه بیان حدس متر

ون  قصد داشتم فقط برا شام برم بتر

بهونه درس خییل برام خوب بودو خودمو خوب مخقی  

 میکردم 

ش گرم درس بودم که حس کردم ش و صدای غتر طبییع  

ون اتاقم میاد    از بتر
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 شنیدم آروم رفتم سمت در که اسم خودمو 

 اونم .. 

 اونم از زبون امتر همایون 

 با عصبانیت گفت  

 نگاه هنوز بچه است زن عمو این حرفا چیه؟  -

 تنم شد شد 

؟ چی شده بود ؟!   چه حرفانی

 

 ۱۶نگاه #

 ناخداگاه  درو باز کردم 

 در اتاق من تو نشیمن باز میشد

 اما همه تو مهمون خونه نشسته بودن 

همه اونانی که تو دید من  با این وجود تا درو باز کردم

ی سمت من   بودن برگشیی

 ستاده بود همایون که ای مخصوصا امتر 
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 نگاهمون به هم افتاد باز اخم کرد 

 منم پوزخند زدم بهشو رفتم سمتشون  

 پر رو گفتم 

ی ؟  -  راجع به من چی میگفتیر

 داداشمم با نیش باز گفت 

میخوان شوهرت بدن اگه خدا بخواد از دستت راحت   -

 شیم 

 عجب ایستادم ش جام مت

 نه از بحث خواستگاری برای من! 

چون از سال قبل خواستگار داشتم  دییم بود این بحث ق

 و بابام نرید رد میکرد 

اما تعجب کزدم که امتر همایون تو جمع مخالفت  

 خودشو داشت ابراز میکرد 

البته تعجب من چند لحظه بیشتی طدل نکشید چون  

 امتر همایون گت  
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 البته به من ربظ نداره . هر چی نگاه خودش بخواد   -

 گفتم  ناخداگاه اخم کردم و  

ی هم برا دور هیم هستا!  -  بحث های بهتی

 عمه گفت 

حاال بیا بهت بگم طرف کیه شاید تو هم مثل مامانت   -

 دلت نرم شد.از این  فر

صتا زیاد نیست . طرف اقامت هلند داره حیفه از دست 

 بدی

 دا اشمم گفت 

ی منو قبول نمیکنه ج -  ای نگاه  آره به خدا ... عمه ببیر

 از حرفش همه زدن زیر خنده 

 جز من . 

 و البته امتر همایون ... 

 دوباره نگاهمون گره خورد که پدر بزرگ گفت 
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 #نگاه

#۱۷ 

 فت پدربزرگ گ

ی دیر و زود داره سوخت و  - همه بالخره ازدواج میکیی

 سوز نداره اگه پرس خوبیه بهش فکر کن نگاه جان 

 عمه هم شی    ع گفت 

 گاه رو پسندیده ! آره مخصوصا که ن -

هنگ به پدربزرگ  و عمه نگاه کردم که امتر همایون  

 عصبانی گفت  

یعتی طرف تو هلند مورد خوب پیدا نکرده . تو ایرانم   -

 ساله ما رو پسندیده؟  ۱۷پیدا نکرده فقط دختی عمو  

ی سمت امتر همایون    همه برگشیی

 از حرفش حرصم گرفت 

 اما قبل من مادر خودش گفت 

 یهو یه نفر به دل میشینه دیگه  ه حرفیه خب وا امتر چ -
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 امتر با اخم گفت 

ی   - ی برای ازدواج کافیه ؟ یه جور میگیر
مگه به دل نشییی

 انگار جای عقل دل باید انتخاب کنه! 

 ناخداگاه گفتم 

حاال تو چون دلت انتخاب درستی نکرده  اینجوری   -

 حساس شدی ! 

 با حرفم سکوت شد  

 تو هم  قیافه امتر رفت 

 رفت  شدو  بلند 

ی امتر پدربزدگ گفت 
 با رفیی

 نگاه جان این چه حرقی بود زدی -

 خییل خجالت کشیدم

ی انداختم   شمو پائیر

 ببخشیدی گفتمو رفتم اتاق  

 اشکم ن  اختیار راه افتاد
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 نه بخاطر اینکه جلو بقیه ضایع شدم 

 بخاطر اینکه امتر رو ناراحت کردم گریه میکردم 
 بیشتی

 ادمبهش مسیج د

 ... حرف درستی نزدم  میخوام معذرت -

 شی    ع جواب داد

 

 بهش مسیج دادم

 معذرت میخوام ... حرف درستی نزدم  -

 شی    ع جواب داد

 من اشتباه کردم که دخالت کردم -

 چند بار مسیجشو خوندم

 چی بگم  نمیدونستم 

 امتر همایون مغرور بودو تا اینجا دلمو خییل شکسته بود  

 کرده بود  غرور منو خورد دوستش داشتم اما 
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به بزنم   ی دلم میخواست منم بهش ضی  برای همیر

 در نهایت براش نوشتم  

 جای خواهرتم. پس   -
ی

این چه حرفیه. مگه خودت نمییک

 باید نظر بدی ! 

 اینو که کنایه هم داشت فرستادم 

 جواب نداد  

پوزخند زدمو سیع کردم با درس خودمو شگرم کنم.اما  

 چه درش ... 

 داشتم... تمرکز ن

 یون برای شام اومدو دیگه کیس حرقی نزد  هما امتر 

 منم برگشتم اتاق و دو سه روز گذشت 

مامان زنگ زد گفت فردا برم خونه همون مورد عمه  

 میخواد بیاد خواستگاری  

 من که جوابم نه بود  

 اما بخاطر حساسیت امتر گفتم برم  
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 اون که منو اذیت میکنه و من براش مهم نیستم بزار برم  

 بودن و اینا اماون شب عم

 عمو و عمه  

زنگو زدن فکر کردیم خواستگاره اما دیدم امتر همایون  

 اومده 

 تو دلم عروش شده بود  

ی براش مهمه اومده   یه با خودم میگفتم پس ببیر

 باز عقلم میگفت جو گتر نشو 

ی سه لباسم یه دامن کرب طو  اهن آستیر ش بود با یه پتر

 امنم داشت  رب  ع زرد که توش گل های طوش رنگ د

پیام اومد به گوشیمو چک کردم دیدم امتر همایونه  

 نوشته برو شلوار بپوش  

 براش نوشتم  

 مامان گفته اینارو بپوشم عوض کنم شایک میشه -

 نگاه کردم دیدم مسیجو خوند اخمش رفت تو هم  
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 لبخندمو مخقی کردم

 بالخره داشتم اذیتش میکردم 

 به تالقی اون کار هاش  

 ارا اومدنبالخره خواستگ

 پرسه قیافه خون  داشت 

سید اما واقعا در نوع  هرچند به نظرم به امتر همایون نمتر

تودش هم  خوب بود قزافه اش هم تحصیالت و سطح 

ایطش عایل بود   و شر
ی

 زندیک

یک ماه ایران بود میخواست با یه نفر آشنا شه و این 

 آشنانی ادامه پیدا کنه اگه بهم میخوردن ازدواج کنه  

 م بگن بریم اتاق صحبت کنیم میکردفکر ن

ی و ما رفتیم اتاق   اما گفیی

 لحظه ای که ایستادم کنار در تا وارد اتاق شم 

 یه لحظه برگشتم سمت پذیرانی 

ی که چشم هامو گرفت ی  نگاه امتر همایون بود  تنها چتر
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 و پر از خشم از اون نگاه هانی که  
چشم های عصبانی

 آدمو یاد گرگ زخم خورده مینداخت... 

 

 انقدر نگاهش بد بود که یهو یخ شدم 

 نگاهمون گره خورده بود 

ی ریخت  ی  با همون اخم نگاهشو از من گرفتو درونم چتر

 واقعا نگاه بدی بود 

 با تردید وارد اتاق شدم 

 یفهمیدم اون بنده خدا چی میگه  اصال نم

 انگار اون نگاه اگتر همایون مغزمو قفل کرده بود  

 تونستم جوابشو بدم   یکم گذشت تازه مغزم باز شد و 

انی که دوست دارم. 
ی  از برنامه ام پرسیدو چتر

 از اینکه دوری برام سخت نیست 

 منم همه چیو حقیقت گفتم  

سیدم   اما سوایل نتی
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 واقعا سوایل نداشتم

 چون قصد ازدواج نداشتم 

 مامان اومد در زد و تازه فهمیدم یه ساعته تو اتاقم  

ون    رفتیم بتر

ی از امتر همایون  نبود   خت 

نشستیمو بعد صحبت های ساده قرار شد برن تا من 

 جواب بدم 

ی اونا مامان گفت   با رفیی

 خب نگاه نظرت چیه؟  -

 امتر همایون نبود  

سیداما مطمئنا خت  به گوشش   متر

ی گفتم   برای همیر

 یکم فکر کنم به حرفاش بعد جواب میدم  -

 با این حرف رفتم اتاقم  

 ه پیام از امتر بود گوشیمو چک کردم و طبق انتظارم ی
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#۱۹ 

 

#۲۰ 

 رمان نگاه

سالم دوستان . دیروز لینک اویک بود نمیدونم چرا بعضی  

ی حتما  ی باز نشد براشون. . دوباره چک کنیر عزیزان گفیی

 .  اوکیه

 یه پیام از امتر بود 

 نوشته بود 

 برای لجبازی با من زندگیتو خراب نکن  -

 براش نوشتم  

 جبازی کنم لجبازی؟ من چرا باید با تو ل  -

 جواب نداد 

 سیع کردم منم توجه نکنم دیگه

 اما نتونستم 
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ی نوشتم   برای همیر

من اهل لجبازی نیستم . کیس که رک حرفشو زد من  -

 کیس   بودم . حواست باسه خودت

 که میخواد لجبازی کنه نباشر 

 فرستادم 

 اما تا فرستادم پشیمون شدم  

 اون گفت حیس به من نداره

اشقمه اما ار میکردم که انگار عپس نبابد من طدری رفت

 به زور میگه حیس بهم نداره 

 اما نمیدونم چرا دست خودم نبود 

انگار قلبا میدونستم اونم حس داره و همه این قضیه 

طالقش و دردشاش به خاطر منه ) خود شیفته بودم  

 البته حق داشتم ها(          

 با این فکرا خوابیدم  

 صبح دیدم پیام نداده
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 براش نوشتم  خواب و بیدار  

 البته تو شفاف کردی برام که جایگاهم کجاست   -

اینو که فرستادم رفتم صبحانه خوردمو دست و رو 

 شستم

پیام نداده بود   امتر

 زن عمو زنگ زد از مامان پرسبد جوابم چی شد

 مامان همگفت نگاه داره فکر میکنه

 یه رب  ع بعدش امتر همایون به من پیام داد  

 نوشته بود 

ی کارت دبیا پائ -  ارمیر

 

 هنگ به نوشته مسیج نگاه کردم 

ی   پائیر

 امتر همایون 

 قلبم اومد تو دهنم 
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ی   عادی بود زن عمو یا پرس عمو هام بیان پائیر

 اما امتر همایون

 اونم بیاد دنبال من 

 براش نوشتم  

 بیا باال -

 زنگ زد  

س جواب دادم   با استی

 تا گفتم الو گفت 

ی منتظرتم   -  بهت میگم بیا پائیر

 کرد  قطع  

نیم با لباس خونه   ی منم به هوا اینکه تو حیاط حرف متر

ی تو حیاط    رفتم پائیر

سید کجا ) اندر مزایای خونه حیاط دار(    کیس نتی

 منم حرقی نزدم

 در کوچه رو باز کردم 
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 مشکیش نشسته  ۲۰۶دیدم امتر تو 

 وقتی دید بدون حجاب اومدم اخمش بیشتی شد  

 بلوز و شلوار بلند تنم بود 

ون امانو اروشی م  ز رو بند برداشتم و ش کردم رفتم بتر

 درو نیم ال گذاشتمو سوار شدم

 امتر نگاهم کردو گفت 

 این چه وضعشه آخه؟ -

نیم   - ی  گفتم تو حیاط حرف متر

 حیاطتتونم از باال خونه ها دیگه دید داره  -

 اخم کردمو گفتم 

؟ -
ی

 اومدی اینجا اینو بیک

 ا اخم گفت ب

ون پرسه دراز آویزون چی  نه ... قضیه چیه ؟ به ا -

؟ م
ی

 یخوای بیک

 ابرو باال انداختم که گفت  
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 نگاه من تحقیق کردم طرف اونجا زیاد آدم حسان    -
ی ببیر

 نیست... نمیدونم... چطور بگم ... 

 پریدم وسط حرفشو گفتم  

 تحقیق کردی؟ از کجا؟ چرا؟   -

 اخمش بیشتی شد

 خواهریم مگه میشه ... تو جای  -

 فتم  پریدم وشی حرفش و گ

امتر ... به خدا من فهمیدم جای خواهرتم ! الزم نیست   -

! آره گفتم دوستت دارم   هر بار منو میبیتی اینو تکرار کتی

! اشتباه کردم ! غلط کردم ! خوبه؟ رایصی شدی! میشه 

ه رو اعصابم .    من جای خواهرتم ! متر
ی

دیگه انقدر نیک

ی من مهم  بهم بگو ب رات عالقه و دوست داشیی

از من خوشت نیومده یا بگو از من متنفری نیست.بگو 

 ... اما به بهونه جای خواهریم از زیر حقیقت در نرو  . 

 انقدر تند تند و عصبانی اینارو گفتم که حد نداشت 

ی بگه  ی  قبل اینکه لب باز کنه چتر
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ی پیادخ شدمو درو کوبیدم  از ماشیر

 نداشتم امتر همایون پیاده شه انتظار 

 گفت سمت خونه پشت شم بلند  اما پیاده شد و دوئیدم 

 نگاه ... اونا نیست ... فقط چون ... جای خواهریم ...  -

 هنگ جلو در ایستادم 

 

 21نگاه #

 هنگ جلو در ایستادم... 

 اونا نیست ؟ 

یعتی از من خوشش میاد ! اما واقعا جای خواهرشم  

 براش ! 

 ش برنگشتم سمت 

 دوباره صدام کرد  

 پا تند کردم تو خونه
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بندو دوئیدم باال . دلم میخواست   انداختم رو رو شی رو 

 ازش متنفر باشم . اما نمیتونستم 

یعتی اون حسش به من مثل برادر بزرگه ... یعتی هیچ 

 احساس دیگه ای نداره

 چقدر من احمقم میخوام به چی برسم ؟  

 برگشتم اتاقم 

 چی شده  هیچکس نفهمیده بود 

 رو گوشیم مسیج اومد

 نگرانتم نگاه   -

 تم زود نوش

نباش... من از پس خودم بر میام. مرش که باهام   -

 صادق بودی  

ی نگفت   ی  دیگه چتر

مدام تکرار میکرد جواب نداد یعتی بخش ش خوش مغزم 

 صادق نبود  
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 اما خفه اش کردمو سیع کردم به درس تمرکز کنم  

 دیگه شده بودم یه نگاه متفاوت 

 کیس که نمیخندید . 

ی اب روهام داشت خط یم  انقدر همیشه اخم داشتم بیر

 افتاد

 اما دست خودم نبود 

تو خنده هام یاد امتر همایون زنده میشدو من میخواستم  

 فراموشش کنم 

 یک مایه گذشته بود  

 گ بودم  خونه پدر بزر 

دم و کلمات انگلییس رو حفظ میکردم   ی تو حیاط قدم متر

 که صدای آیفون اومد 

 با همون اخم به در نگاه کردم 

 امتر اومد تو 
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م که ل او  منو ندید . شی    ع خواستم نگاهمو ازش بگتر

 چشم تو چشم شدیم 

 23نگاه #

شی به عالمت سالم تکون دادمو رفتم سمت انتهای  

 ازش حسان  دور باشم .  حیاط تا وقتی رد میشه 

 پشتم به در بودو داشتم دور میشدم که دیدم صدام کرد  

 برگشتم سمتش . چند قدمیم ایستاد و گفت  

ی شده - ی  اخم کردی؟  چتر

 نه ... چطور ؟ -

 هیچی ... جواب اون خواستگارتو ندادی ؟  -

 خییل وقته قضیه اش تموم شده . ردش کردم   -

 ابرونی باال انداخت و گفت 

ا مامان گفت پرسه ازت خوشش اومده و میخوان  ام -

 دوباره بیان خواستگاری ؟ 

 پوزخندی زدمو گفتم  
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 االن برای پرسیدن اینا اومدی؟  -

س داد رد . اخم ک  یه اخم واقیع که بهم استی

ی بار بود امتر همایون اینجوری به من اخم میکرد   این اولیر

 اونوقت من لعنتی از این اخمش هم خوشم اومده بود  

 شی    ع نگاهمو ازش گرفتم که جدی گفت  

 آره... برای همینا اومدم... مشکلیه ؟  -

ه به درختای حیاط گفتم   ختر

ی بیان... دیگه  - زدواج  نمیان... من فعال قصد اخواییی

 ندارم 

 برگشتم سمتش 

 نگاهش کردم 

 انگار خیالش راحت شده بود  

 از حرفم پشیمون شدمو امتر گفت  یهو 

 خوبه... تو برات زوده ازدواج  -

 با اخم گفتم  
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-   ... 
ی

فکر نکنم تو در جایگایه باشر که بخوای اینو بیک

ی  من فعال قصد ازدواج ندارم اما اگه یه مورد  مناسب همیر

 االن بیاد که به دلم بشینه ازدواج میکنم  

 امتر ابرونی باال دادو گفت  

 من جای برادر بزرگتم باید...  -

 پریدم وسط حرفشو گفتم 

 24#نگاه #

ادر بزرگ دارم شما جای خوشبختانه خودم دوتا بر  -

 خودت باش  

 سوایل نگاهم کردو مشکوک پرسید ؟ 

 جای خودم ؟ -

 تم  شی تکون دادمو گف

 آره... جای یه پرس عمو ... نه برادر  -

نمیخواستم این بحثو باز کنم اما دست خودم نبود تا با 

دم حرفم میکشید اینجا  ی  امتر همایون حرف متر
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 اخم کرد  

 د . انگار یه رنگ دیگه داشت  اما اخمش مثل قبل نبو 

 با همون اخم گفت  

م ... من یه ازدو  - اج نا نگاه جان... من ازت خییل بزرگتی

  موفق داشتم... من ش شدم در حایل که تو بیست

 و عشق و حالته... از من دیگه 
ی

نشدی... تو اول زندیک

ا گذشته... باور کن حست به من یه عالقه زود  ی خییل چتر

ه ... اونوقت من فقط گذره ... بری دا نشگاه یادت متر

ط ببندم  م باهات شر  میشم جای برادرت... حاضی

 رفت از حرفاش خنده ام گ

 یه خنده بلند و واقیع بعد یک ماه 

 واقعا یک ماه بود نخندیده بودم 

 با تاسف شی تکون دادمو گفتم  

 به خدا که من از خدامه ... خسته شدم از این عذاب  -

 ابروهاش از پیشونیش باال رفت  
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 با همون خنده گفتم  

 دمت گرم چند وقت بود اینجوری نخندیده بودم   -

ی ش  د و گفت  یهو چشم هاش غمگیر

 منم ...  -

خواستم بگم چی تو هم ؟ تو هم نخندیدی که پدر بزرگ 

 اومد سمتمون و گفت  

... میگم خدایا این پرس کجاست   -  امتر
 اینجانی

 و قیافه ام بود ته مونده خنده ر 

 پدر بزرگ نگاهم کردو گفت  

 چه عجب خانم یه لبخندی زدی -

 با خجالت خندیدم که امتر گفت  خجالت کشیدمو 

 خون  بابا جون  -

؟  - ی شده یا اومدی به من ش بزنی ی  مرش پرسم... چتر

 25#نگاه #

 امتر لبخند تلچی زدو گفت  
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 هر دو ... راستش میخوایم بریم خواستگاری  -

 انگار یه تشت یخ از باالی شم خایل شد روم

 تو دلم به خودم فحش دادم 

... آدم قطع بود   آخه ابله چرا چرا امتر

 همید  نتی هیچی نمیفاما حیف دل لع

 منتظر نموندم بقیه حرف هارو بشنومو ازشون دور شدم 

ی سمت خونه    اونام رفیی

 از هیچکس خت  نمیگرفتم قضیه چیه  

ی برای امتر خواستگاری یا نه
 دوباره رفیی

 فقط از درون داشتم داغون میشدم

د  ی خوابم میت   شبا انقدر درس میخوندم که رو متر

دیدم چشمام ورم داره و صبحا وقتی بیدار میشدم می 

 گریه کردم  شب

 د و دردناکه تازه میفهمیدم عشق یه طرفه چقدر ب

 آخر هفته بود 
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 رفتم خونه  

از ال به الی حرفا شنیدم اون شب میخوان برن 

 خواستگاری  

ن خواستگاری  نه  وقتی مامان گفت برای  صدرا دارن متر

 امتر همایون یهو انگار زنده شدم

 همه به من نگاه کردن چنان نفیس گرفتم که 

 یعد یک هفته نفس راحت کشیده بودم 

 ستگاری برا ایمر همایون نیست باورم نمیشد خوا

ه و  اون هفته کالس داشتمو موندم خونه که بابا منو بت 

 بیاره 

 از خواستگاری خت  نداشتم که چطور پیش رفت

 تو خونه هم حرفشو نزده بودن 

ر حال گپ و  عرص چهار شنبه زن عمو اومد خونمونو د

 گفت با مامان گفت  
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م خییل داغونه. داداشش داره  - داماد میشه .  طفلک امتر

 بچه ام خییل تو خودشه افرسده شده 

دلم گرفت. هیچکس هنوز نمیدونست قضیه امتر و  

 مریم چی بودو چی شد که به طالق رسیدن 

 زن عمو همش میگفت نمیدونم و نمیخوردیمو این حرفا 

ی   .  قضیه دیگه ای دارهاما همه میدونسیی

 26#نگاه 

 مامان رو به زن عمو آروم گفت  

ی ؟ خب چرا  - ی باال نیمزنیر  خودتون برای امتر آستیر

 زن عمو جواب داد

یم قیامت میکنه . میگه دفعه اولم به  - وای اسمشم بت 

اضار شما زن گرفتم گند خورد تو زندگیم دیگه اسم 

 ازدواج نیارین . 

دست  این حرفا حس خون  بهم نمیدونم چرا از شنیدن 

 داد
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ی سمت من که تو نشیمن رو مبل لم   یهو هر دو برگشیی

 داده بودم و زن عمو گفت  

 نگاه جان... این پرسه باز پیام داده ها . خت  داری؟  -

 مامان آروم گفت  

 قبول نمیکنه بیان هرچی میگم   -

 ن  تفاوت گفتم  

ن .  زن عمو من ازش خوشم نیومده ... چرا الگ بیا -

 بشینه دیگه ؟ بالخره باید به دل آدم 

 زن عمو گفت  

ی راحت خارج   -  موقعیت خوبیه ها... متر

 خندیدمو گفتم  

 من که عشق خارج نیستم آخه -

 زن عمو هم خندیدو گفت  

ه کلک   -  نکنه دلت جانی گتر

 مامان شی    ع گفت  
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 نه بابا نگاه اصال اهل هیچی نیست   -

 زن عمو خندیدو گفت 

 ردم  ودم شوچی کمیدونم خ -

 تاقو جواب هیچکدومو ندادم  برگشتم تو ا

 گتر بود ... 
 آخ که دلم گتر بود... اونم چه جانی

یه مایه گذشت . امتر رو ندیده بودم. صدرا قرار بود  

 عقد کنه . بعله برونشو نرفته بودم 

 همش به بهونه کنکور خودمو مخقی میکردم

عقد دیگه  . اما برای جشن اما هدفم ندیدن امتر بود 

 نبود  اری در کار مخقی ک

مامان برام آرایشگاه کنار خونه نوبت گرفت تا فقط 

 موهامو که باز بلند شده بود و تا کمرم بود سشوا بکشن 

اهن عروسیک   خاله ام گرفته بودم یه پتر
لباس هم از دختی

 نقره ای سورمه ای بود  
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ه نداشتم کاری کنم. اما هم لباس حسان  به  ی واقعا انگتر

رایشگر قشنگ دورم  تنم نشسته بودو هم موهامو آ

 مرتب کرده بود  

 27#نگاه 

دل تو دلم نبود امتر قراره منو اینجوری ببینه. نسبت به 

دفعه قبل واقعا بزرگتی و شیک تر بودم. هرچند کار  

 خایص نکرده بودم 

 رسیدیم تاالر و وارد مجلس شدیم 

 زنونه و مردونه جدا بودو خورده بود تو ذوقم  

 تا عمه منو دید گفت  

وای نگاه مثل ماه شدی عمه... بیا به دوستام معرفیت   -

 کنم 

 میخواستم فرار کنم 

میدونستم باز از این دوستای عمه یه خواستگار برا من  

 در میاد 
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 اما کاری از من بر نیم اومد 

رفتم با مادر بعد سالم و معرقی و بالخره رها شدن 

 پامو بر انداز کرد  عروس سالم و علیک کردم که ش تا 

ی گفت  ی  درست مثل خریدار و تو گوش زن عمو چتر

ی گفت زن عمو لبخندی زدو  ی  چتر

 از این رفتارش خوشم نیومد  

ی نبود باهاش برقصم    سمت ما دختی

 حس رقصیدن با غریبه یا مامان اینا هم نداشتم 

ی    ی نامحرم ها حجاب کیی شم گرم گوشیم بود که گفیی

 عروس و داماد دارن میان  

دیدیم عروس و داماد و برادر و پدرش به همراه پدر  

 عروس و داداشش اومدن داخل 

 نگاهم فقط رو امتر بود 

ی جمعیت به من نگاه کنه  ی باعث شد اونم بیر  شاید همیر
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م دور از  دل تو دلم نبود. دوست داشتم دلمو بکنم بنداز 

 بس که ن  خودی احساسانی میشد  

ی عروس و داماد اومدن با همه سالم  و احوال کردنو رفیی

 ی رقص و همه دورشون ایستادن وسط مجلس برا

 دوست داشتم از دور فقط نگاه کنم 

 چون نزدیک شدن خطر ناک بود... 

اما مامان به اجبار منم برد تو جمعیت دور عروس و 

 داماد  

 د که یه قدیم امتر ایستادم  نفهمیدم چطوری ش

 اونم خم شد آروم تو گوشم گفت  

 شدی خییل خوشگل  -

 قلبم از حرفش دو تیکه شد

ی و پر از حرست   یه تیکه خوشحالو شاد یه تیکه غمگیر

 

 28#نگاه #
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به  عروس و داماد وسط مجلس نگاه کردم که امتر دوباره  

 تو گوشم گفت 

 چرا یه جوری رفتار میکتی انگار از من کینه داری ؟  -

پوقی کردمو برگشتم سمتش صدای آهنگ یم اومد 

 مثل خودش در گوشش حرف بزنم   مجبور شدم منم

ی رو نوک پا بلند شدم  برای همیر

 امتر هم دستشو گذاشت رو کمرم  

 لمس دستش انگار تنم شد کوره آتیش   از 

 یادم رفت چی میخواستم بگم 

 فقط تونستم بگم  

 مجبورم   -

 ششو عقب برد  

 سوایل نگاهم کرد خم شدو تو گوشم گفت  

 چرا ؟ -

سیدم جلب توجه کنیم    میتی
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 به گوشیم اشاره کردمو گفتم 

 بهت میسیج میدم  -

ی بگه که دی چ  گفت   ی  ابرو باال انداخت و خواست چتر

حاال فامیالی آقای داماد بیان وسط ... داداش شاه  -

 داماد کجاست ؟

ی کنار و امتر همایونو فرستادن وسط 
 همه رفیی

ی تو فامیل نبود و پس تنها   از سمت زن عموم هم دختی

 دیگه تو مجلس زنونه من میشدم فامیل جوون 

 زن عموم منو هم فرستاد وسط 

منو امتر با عروس و دوماد رقصیدیمو دی چی گفت  

 فامیالی عروس بیان

انگار اونا دقیقا عکس ما بودن چون یهو کیل دختی جوون 

ی وسط   و نو جوون ریخیی

 ه وسط جا نبود انقدر ک

 نار  برادر عروس هم بنده خدا یه دوری زدو زود اومد ک
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 امتر همایون اومد کنار من 

 باز دستش گذاشت رو کمرمو تو گوشم گفت 

ونم نکردن  -  من برم تا این سیل بانوان بتر

 خندیدمو بهش ش تکون دادم 

ون رفت   اونم همراه باباش و بابای عروس و داداشش بتر

 29#نگاه #

مون  منم  ی  زود برگشتم ش متر

ون آوردم به امتر پیام بدم ک ه دیدم رو گوشیمو بتر

 صفحه گوشیم یه پیام هست 

 امتر بود که نوشته بود  

اهنت   - آخر مراسم مختلط میشه ... ساپورت بپوش پتر

 خییل کوتاهه  

 هنگ به صفحه گوشر نگاه کردم  

 چی میگفت ! 

 اصال به اون چه ! 
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 بودیم نه خییل آزاد اما درسته ما نه خانواده مذهت  

س مختلط  خودم درک و شعور داشتم که بدونم مجل 

 میشه چکار کنم  

ما معموال تو مجلش مختلط روشی و شال نمیذاشتیم  

 اما لباس لختی هم نمیپوشیدیم  

ی خودم ساپورت آورده بودم همراهم   برای همیر

اما دوست نداشتم امتر فکر کنه بخاطر حرف اون 

 وشم  میخوام ساپورت بپ

 براش نوشتم  

 . خودم میدونم   -
ی

 الزم نبود بیک

 داد  دوباره پیام

-  
ی

 اوک چی میخوایستی بهم بیک

 براش نشتم هیچی و گوشیو گذاشتم تو کیفم  

تا شام و بعد شامو مراسم مختلط اصال به گوشیم نگاه  

 نکردم 
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چون تو وایت  پیام داده بود میدونستم متوجه میشه من 

 پیامشو نخوندم 

بالخره همه مردای نزدیک اومدن سالن زنونه و مهمونای  

ی   غریبه رفیی

 جام بلند نشدم از من 

بابا اومد طبق عادت که مجلس مختلط میشه دور 

 میشینه پیش من نشست 

 عمو هم بعد چند دقیقه اومد

 ن سمت راست من نشسته بود

 از دور دیدم امتر همایون اومد  

برای اینکه نیاد پیشم نشینه بلند شدمو رفتم سمت  

 جمعیت وسط که در حال دست و رقص بودن  

 اریک تر ایستادم یه گوشه نسبتا ت

ی تو خاندان پدری خییل منو تنها کرده   این دختی نداشیی

 بود  
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 همینطور که ایستاده بودم یه دست نشست رو کمرم  

تر همایونه  اما تا برگشتم دیدم برادره حدس زدم ام

 عروسه 

 30#نگاه 

 خییل شیک و مجلیس با لبخند گفت  

ی ؟ - قصیر  شما نمتر

 شیده شد عقب  خواستم جوابشو بدم که بازوش ک

 امتر همایون با اخم اومد بینمون و گفت  

ه ؟ -  اینجا چه خت 

 برادر عروس ابرونی باال انداختو گفت  

 که انگ -
ی

 ار قایط کردیشما باید بیک

 امتر همایون با عصبانیت گفت  

 بفرما ... اینهمه دختی هست تو خانواده شما ...  -

دن که ش  جلو خنده ام رو گرفتم . مثل دوتا پرس بچه بو 

 اسباب بازی دعوا کردن 
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زیاد بود تو فامیل اونا   البته امتر راست میگفت دختی

 برادر عروس اخم کرد 

 اما بحثو کش ندادو رفت 

 با اخم به امتر نگاه کردمو گفتم  

 میخوای عروش صدرا دعوا راه بندازی؟ -

 چه دعوانی ؟ نکنه تو هم خوشت اومد  -

 اخمم بیشتی شد

 تکون دادمو گفتم  با تاسف براش ش 

 نمیشه اصال حرف زد   واقعا با تو  -

 خواستم برم که بازو گرفتو گفت  

 مشکل کجاست االن ؟ واییسا ببینم...  -

 ایستادم. دستمو به سینه زدم

دی تا  ی ی باید داد متر خییل صدا آهنگ بلند بود برا همیر

 صدات برسه  

 منم نمیخواستم اطرافیان بشنون 
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 شمو بردم نزدیک شش  

 خم شد گوشش آورد سمت من   نماو 

 این حرکت خییل عادی بود 

اما نمیدونم چرا حس خون  بهم میدا. انگار بالخره یه جا 

 باهام همرایه کرده بود  

 تو گوشش گفتم  

 31#نگاه 

ی   - امتر ... با من که معلوم نیست... حداقل با خودت ببیر

 چند چندی  

ه عقب که بازوشو گرفتم تا نره  فتم گ  و  خواست ششو بت 

این همه دختی تو این مراسم هست . چرا همش منو    -

که جای خواهرتم چسبیدی ... یه نگاه بکن شاید یه  

 کیس پیدا کردی

 تیکه ام رو انداخته بودم 
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کنار گوشم  .  عقب رفتم تا دور شم که بازومو گرفت  

 گفت  

سم فقط خواستم ببینم خواهر   - باشه اونم بهش متر

 ناراحتهکوچیکه ام چرا 

 حرف امتر تا ته اعماقمو سوزوند 

 انگار با من لج کرده بود !!! درست مثل خودم 

ی شی    ع گفتم    برای همیر

شاید یه مشکیل با دوست پرسم برام پیش اومده همه  -

 چیو باید تو بدونی 

 با این حرف به صورتش نگاه کردم

 چشم هاش گرد و ابروهاش باال افتاده بود 

 شدم زود دور  ند نزنمو نتونستم از لذت لبخ 

 برگشتم پیش بابا نشستم 

 خوب حالشو گرفته بودم. 
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من اگه جای خواهرتم پس دوست دختی داشتنم بهت  

 نباید مربوط باشه 

 با صدای بابا از افکارم جدا شدم که گفت  

 چرا نشستی بابا... تو هم برو وسط برق خب   -

 تنهام   -

ی بگه که امتر ه ی مایون  بابا لبخندی زدو خواست چتر

 کجا پیداش شد و گفت    یدونم از نم

 پاشو با هم بریم ...  -

 هنگ برگشتم سمت صداش 

 اما خییل ریلکس لبخند زد  

 بابا هم گفت  

ی مال   - ی ... نشسیی ی برین. شما جوونیر آره بابا جان پاشیر

 ما باالی شست سال هاست  

 خودش و عمو خندیدو امتر منتظر نگاهم کرد
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امتر برگشتیم سمت  چاره ای نبود . بلند شدمو همراهم 

 وسط مجلس  

ی نگفتم . انتظار نداشتم واقعا  ی ی نگفت منم چتر ی چتر

 بخواد با من برقصه 

 اما بازومو گرفتو منو برد وسط شلوغی رقص  

 32#نگاه #

 خوشحال بودم از درون. تو دلم عروش بود 

اما عقلم میگفت ای نگاه ساده دل چیه خوشحایل االنه 

ی بگه حالت ی هکه دوباره یه چتر  و بگتر

 دقیقا انگار فکرمو خوند چون گفت  

؟ مگه رقصیدن با خواهر  - چیه چرا اینجوری نگاه میکتی

 در عجیبه  انق

 دیگه ناخداگاه چشم چرخوندم

 اما اون رگ به قول بابا پدر سوخته ام روشن شد 

ین لبخندمو تحویلش دادمو گفتم    بهتی
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 نه ... اصال ...  -

ری بهت نشون بدم  خب آقای امتر همایون... یه خواه

 که 

وع کردم با عشوه و ناز رقصیدن    شر

 آهنگ قری بود

 د ابرو باال داد اما همراهیم کر 

 میدونستم رقاصه 

 کال تو خاندان بابا اینا همه رقاص بودن  

 از جمله خودم 

یکم دوتانی رقصیدیم و من تا تونستم براش ناز و عشوه  

ره پخش دنیا دیگه مثل تو ندااومدم که آهنگ تند شد. 

وع   ی پریدن . ما هم همراه  شدو همه شر کردن به باال پائیر

 آهنگ.  

 امتر دست انداخت دور کمرم 
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وع کردیم به  نا در هم  اومدو سمت دیگه ام و شر

 رقصیدن 

 حسان  داشتم خوش میگذروندم

امتر همایونم نیشش باز بود . منم اون وسط مسط ها 

 چند باری خودمو انداخته بودم تو بغلش .  

بخش پلید درونم میدونست امتر بالخره مرده این ن او 

 خواهرم خواهرم کردناش بالخره عوض میشه 

 دوباره قری شد  آهنگ بعدی

وع کرد با من به رقصیدن   نادر اومد شر

  جدا شدمتر منم از ام

ای فایمل عروس رفت سمت امتر   ییک از دختی

 انگار از درون آتیش زدن به جونم  

ه ضایع شد امتر با لبخند عقب رفت  و دختی

ه نادر   منم زود از نادر پیچیدم سمت امتر و همون دختی

 رو خفت کرد 
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 33#نگاه #

ماشاهلل انقدر دختی بود تو فامیلشون که خاندان پر از 

 .پرس ما هم جوابگو نبود 

یه آهنگ شاد بود و قری اما تا من رسیدم به امتر همایون  

 آهنگو آروم تر کردن

 گاهمون قفل شدامتر به من لبخند زدو ن

ی باری بود که اینجوری به هم   شاید بعد مدت ها این اولیر

 نگاه کردیم 

 دعوا . با لبخند و خوشحال   بدون جنگ و 

 دیچ  بلند گفت  

 حاال بریم برای تانگو  -

امتر ابرو باال داد. منم خندیدمو مثل بقیه وسطو خایل 

 کردیم برا عروس داماد

 امتر هنوز کنارم ایستاده بود  

 مو اومد پیشمون و گفت  ع زن
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 امتر جان بیا میخوام با یه نفر آشنا شر  -

 تفاوت نشون دادم و امتر گفت  قلبم ریخت اما خودمو ن  

 بیخیال مامان جان ...  -

 اما زن عمو بازو امتر رو گرفتو رفت

ی   خییل مقاومت کردم برنگردم و نگه نکنم کجا رفیی

 اما مگه تونستم! 

ی پیش یه خانوا گردنم خود به خود چرخیدو  ده دیدم رفیی

شون بود ی  که یه دختی خییل خوشگل ش متر

ه موهای مش شده و چشم   های درشتی داشت دختی

 خوشگل بود حتی تو تاریک و روشن سالن 

 پوقی کردمو برگشتم سمت عروس داماد

ی بود.   خب گویا سهم من از امتر همایون همیر

ی بودم تا آخر عمرم این شب یادم نیمره   . اما مطمیی

بعد رقص تانگو مجلس تموم شدو دیگه با امتر تنها  

 نشدم
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اومدیم خونه شی    ع رفتم رو دفتی خاطراتم خیمه زدمو 

 تمام حس های شبو نوشتم 

 از عطرش که وقتی رفتم بغلش حس کردم 

 از گرمای بدنش که امشب کیم حس کردم 

 از لبخندش و برق چشم هاش 

 هم حس خون  داشتم هم دلم گرفته بود  

 برگشت به روال   هیچ دیگه
ی

ی از امتر نشد و زندیک خت 

 اینکه زن عمو زنگ زد به پدر بزرگقبل تا 

 34#نگاه #

کیل با پدر بزرگ صحبت کرد. انگار باز جو خونشون  

 متشنج شده بود 

 پدر بزرگ  آروم طوری که صداشو مثال من نشنوم گفت  

امتر بیاد یه مدت اینجا... اینهمه اتاق خایل اینجا   -

 ..  هست. 

 نمیدونم زن عمو چی گفت که پدر بزرگ گفت 
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نم  اصال خو  - ی  دم بهش زنگ متر

ی کردم   منم گوشامو تتر

 پدر بزرگ زنگ زد به امتر و گفت  

چی شده بابا جان؟ ... آره.... مامانت زنگ زد... گفت   -

سه شبه نرفتی خونه.... باشه بابا جان نرو... من زنگ 

یا پیش من خب نزدم بگم بری خونه... زنگ زدم بگم ب

 دته  چرا خونه دوست و رفیق بری اینجا خونه خو 

 یکم حرف دیگه زدنو قطع کردن

 حدس زدم خونه دعواشون شده

ون خونه و زن عمو نگرانه .   امتر گذاشته رفته بتر

ون اتاقمو گفتم    آروم رفتم بتر

چی شده بابا جون ؟ میخواین من برم اتاق امتر خایل   -

 کنم  

 و گفت بابا جون نگاهم کرد

 تو درس میخونی یا حواست پیش منه  -
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 خجالت شخ شدماز 

 خندیدو گفت  

نمیخواد امتر میاد ییک دو شب هست اینهمه اتاق. بعد   -

 آشتی میکنه برمیگرده 

 مگه دعوا کرده ؟ -

 پدر بزرگ بلند شدو گفت  

این مادرش ول کن نیست اون از ازدواج اول که پرسه رو   -

ه اینم از االن که خواب و به زور مجبور کرد زن بگتر 

 ته میگه بریم خواستگاری خوراک پرسه رو گرف

 قیافه ام رفت تو هم 

 بدر بزرگ رفته بودو ندید قیافمو 

فتم    وگرنه رو متر

میدونستم به مامان اینا بگم امتر میاد اینجا احتمال داره 

 بگن برگرد خونه

 اما صداشو در نیاوردم 
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خصوصا اون نگاه شاد  دلم برای امتر تنگ شده بود ... م

 ... و لبخنتدش و  

 بوی عطرش... 

 35#نگاه #

 دل تو دلم نبود تا امتر اومد

مامان هر روز برامون نهار میاورد اما شامو پدر بزگ  

 خودش درست میکرد 

 گاهشم من حال داشتم غذا درست میکردم 

دم  ی  اون روز فقط مثل دیوونه ها تو اتاق قدم متر

 دو خط درس هم نتونستم بخونم 

 بالخره امتر اومد  

 کردم   از پشت پنجره نگاه

د ی  تو صورتش موج متر
ی

 عصبانیت و خستیک

 خوایتم برم سالم کنم اما دست و پام تکون نمیخورد 

 دوست نداشتم برم با این ورژن امتر رو به رو شم
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دوست داشتم همون مدل شاد و شحالش تو ذهنم  

 بمونه  

 د تو رو تختم نشستم و صدای امتر رو شنیدم که اوم

 رو به پدر بزرگ گفت  

ی به مامان میام اینجا ؟  -  سالم... گفتیر

نم بهت میگم   - ی  نگفتم قرار شد بیای . فقط گفتم زنگ متر

 امتر پوقی کردو گفت  

خستم کرده... روانی شدم... این چه زندگیه به خدا  -

 خسته شدم باز میخوام برم عسلویه  

 بابا بزرگ گفت 

... باید حلش کتی خب  با جاناونجام کم اذیت نشدی با -

 به مادرت بگو دلت جای دیگه است

 این حرف پدر بزرگ مثل آب داغ بود رو تن یخ زده ام

 دلش کجا بود  



 رمان نگاه بر اساس واقعیت .به قلم نگاه و بنفشه  

119 | P a g e  
 

پیش من ؟ ای خدا چقدر متوهمم  ...اگه پیش من بود  

فت بگه تو جای خواهریم  که راه نمتر

 امتر مکث کردو آروم گفت  

 نمیشه ...   -

 بگو کیه شاید شد   -

ابا جون... نمیشه ... من خییل خسته ام برم ه بمیشن -

 بخوابم یکم  

ی بود که سهو سایه امتر افتادتو اتاق شمو بلند   شم پائیر

 کردم دیدم شوکه به من نگاه میکنه 

 هنگ گفت  

 تو اینجانی ؟  -

 36#نگاه #

 سیع کردم صورتمو عادی نشون بدم 

 اما نمیتونستم 

 دوست داشتم بزرنم زیر گریه 
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 ادمو با صدانی که از ته چاه در یم اومد گفتم  کون دشی ت

 راحت باش من میتونم برم خونه -

 میدونستم باید برم خونه 

 بمونم دق میکنم از حرست  

 اما امتر شی    ع گفت  

م اون اتاق فکر نمیکردم باشر   -  نه نه راحت باش من متر

 شی تکون دادم

ی بود    چشم های اونم غمگیر

ه موندم به  قاب در   رفتو من ختر

یه ساعت بیشتی همینجوری هنگ نشسته بودم که پدر  

 بزرگ صدام کرد

پزخونه رو 
َ
ی کوچیک چهار نفره تو آ رفتم کمک کردم و متر

 برای شام سه نفرمون چیدم 

 ر بزرگ گفت  پد

 برو امتر همایون صدا کن   -
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 میشه خودتون برین -

 با تعجب نگاهم کرد که به دروغ گفتم  

 شنهمه بعدش عصبانی می من بد بیدار میکنم -

 پدر بزرگ خندیدو گفت  

 برو تنبیل نکن  -

رایه نبود. با اجبار بلند شدمو رفتم سمت اتاق مهمون  

 که امتر توش خواب بود .  

 یستادم و تو تارییک اتاق نگاهش کردم تو قاب در ا

ی بار حس های جدیدی تو وجودم بیدار شده   برای اولیر

 بود 

 ش رو تخت دراز بکشم مثال دلم میخواست برم کنار 

 بغلم کنه ... 

 منو ببوسه... 

با حرست آه کشیدمو رفتم تو که چشم های امتر باز  

 شدو نگاهم کرد



 رمان نگاه بر اساس واقعیت .به قلم نگاه و بنفشه  

122 | P a g e  
 

 ردمثل کیس که انگار خواب ببینه هنگ نگاهم ک

 37#نگاه #

 شی    ع گفتم  

ه ... بیا   -  پدر بزرگ گفت شام حاضی

تازه انگار به خودش اومد باشه ن  صدانی گفتو خواستم  

ون که صدام کرد   برم  بتر

 نگاه ...  -

 برگشتم سمتش ... 

ی بگه اما هیچی نگفت . فقط نگاهم   ی منتظر موندم چتر

 . سوایل ش تکون دادم که گفت  کرد 

 ببخشید   -

 چرا ؟ -

 هیچی ... بریم شام ...  -

یکم مکث کردم اما دیدم بلند شد تا بره شام منم شی    ع  

ون .    رفتم بتر
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ن  بود. این چه شانیس بود مدلم بیشتی از قبل گرفته 

 داشتم  

فت  امتر و پدر  شامو به زور خور  ی نمتر دم از گلوم پائیر

 بزرگ راجع به کار حرف زدن. 

راجع به حرص درخت های حیاط و راجع به خییل 

ای دیگه  ی  چتر

ه به بشقابم بودم. منتظر موندم تا شام  من فقط ختر

ی و جمع کنم و ظرف هارو بشورم .   همه تموم شه و متر

 داشتم ظرف میشستم که امتر اومد تو  

ی بگهباز انگار میخ ی  واست یه چتر

 ویل آب خوردو رفت. شاید توهم من بود 

 شایدم واقعیت. هرچی بود دلم خییل گرفته بود  

 رفتم اتاقم و برقو خاموش کردم

و ببینم   ون امتر  ساعت ده بود اما دیگه نمیخواستم برم بتر

 زرگ یم اومد صدای تلویزیون صحبت امتر و پدر ب
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ه شدم به حیاط    نشستم لب پنجره و ختر

 تو افکارم غرق شدم

افکاری که پر بود از خودمو امتر . اما باید میذاشتمشون  

 کنار.  

 که امتر زن داشت  
نمیدونستم باید چکار کنم... اون مدنی

 رو تو ذهنم مرور کردم.  

 با اینکه کوتاه بود اما من داشتم دق میکردم. 

ه ش  ک نداشتم میمردم  حاال دوباره زن بگتر

 کاش میشد کاری کنم 

و این افکار بودم که سایه افتاد تو اتاقم . نگاه کردم دیدم  ت

 امتر جلو در اتاقمه

 38#نگاه #

 اونم نگاهم کرد 

 آروم گفت  

 فکر کردیم خوان   -
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د   -  خوابم نت 

 اومد تو و گفت  

خون  به  این اتاق و پنجره رو به حیاطش خییل حس  -

 من میده 

 به منم همینطور   -

 خندید لبه دیگه پنجره نشستو گفت  

ه  ها  درس -  خوب پیش متر

 نه خییل ...   -

 چرا ؟ -

نمیتونم تمرکز کنم. اصال نمیدونم از آینده چی میخوام   -

ه ندارم  ی  . انگتر

مکث کرد یکم به هم نگاه کردیم. متوجه بودم نگاهش رو 

ون و گفت  موهام چرخید اما دوباره ختر   ه شد به بتر

البته به نظر منم دانشگاه خییل مهم نیست. مهم اینه   -

ی  ی که جانی که هستی رو دوست داشته باشر و تو چتر
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. حاال میخواد یه نقاش   هستی تخصص داشته باشر

ی باشه یا یه مهندس .   باشه. یا آشتی

 ناخداگاه پرسیدم

 تو جانی که هستی رو دوست داری؟  -

 نگاهم نکردو گفت 

نه واقعیتش... من همیشه بچه اول بودم همه  -

ین نمره   ی منو طبق چهارچوب بار بیارن . بهتی میخواسیی

ین د ین رشته بهتی انشگاه ! در حایل که اصال ن  معنیه  بهتی

ین هر کیس فرق داره. من رشته و کارمو   این حرفا . بهتی

دوست ندارم. درسته آرزوی هر کیس ممکنه باشه. اما 

ادم همون بسکتبالمو ادامه میدادم .  من ترجیح مید

 میخوندمو یه روز مرن  یا بازیکن حرفه ای 
تربیت بدنی

 میشدم.  

ی بار بود امتر ه مایون منو آدم بزرگ حساب کرده  اولیر

 بودو داشت با من درد و دل میکرد 
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د که شک نداشتم تا حاال به هیچ کیس   ی  متر
حرف هانی

 گفته باشه  

 ه بدهمکث کردم تا اگه میخواد ادام

 اما سکوتش که طوالنی شد گفتم  

هیچوقت دیر نیست... دوست نداری االن بری  -

 دنبالش  

ون گفت   ه به بتر  ختر

حس میکنم از زندگیم جا موندم. دیگه بهش  نه ... من

سم    نمتر

 با این حرف بلند شد 

 نگاهم کردو گفت  

 39#نگاه #

 نگاهم کردو گفت  

. س  -  جا نمونی
ی

یع کن هیجانی  تو اما سیع کن از زندیک

ی رو  ی . چتر ی. به حرف بقیه گوش نکتی تصمیم نگتر
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ی که سالها باهات   ی انتخاب کتی که قلبا میخوای . چتر

 . نه مصلحت لحظه ای رو ... بوده 

 فقط نگاهش کردم 

 امتر لبخندی زد

 شب بختر گفتو رفت 

 ودم .  اما من جوابشو ندادم. تو حرفاش مونده ب

ی رو انتخواب کن که قلبا بخ ی وای ... قلب من تورو چتر

میخواد ... به حرف بقیه گوش نکنم ؟! مثال به حرف  

 خودش گوش نکنم که میگه من جای خواهرشم ! 

 چزی که سالها میخوام ! مثل خودش؟ 

 خدایا... 

 میدوسنتم بیشتی فکر کنم رسما خل میشم  

 یا کاری میکنم که نباید بکنم 

م زیر پتوش. مثال نص م اتاق امتر و متر  .. ف شب متر

ی بود که قلبا میخواستم ...  ی  چون این چتر
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 دوتا مسکن خوردمو به زور خوابیدم 

 اما تا صبح خواب چرت دیدم

 خواب میدیدم امتر عروش کرده

زنش هم یه سگ آمریکانی قهوه ایه و همش میاد به من  

 افتادم 
ی

 !!!! میگه نگاه اشتباه کردم گتر چه سیک

 صبح بیدار شدم منگ بودم 

 ساعت هفت بود  

 خواب و بیدار رو تخت نشستم  

 خسته شده بودم

ه ای برای آینده   ی من واقعا ن  هدف بودم و هیچ انگتر

 نداشتم 

 دوباره حرف امتر مرور کردم . 

ی که میخوای رو بدست بیار   ی با خودم گفتم نگاه ... چتر

 جا میمونی  
ی

 وگرنه از زندیک



 رمان نگاه بر اساس واقعیت .به قلم نگاه و بنفشه  

130 | P a g e  
 

تصمیمم رو گرفتم باید امتر رو بدست بیارم. اونو که 

باشم میتونم بفهمم چند چندمو از دنیا چی  داشته 

 میخوام 

 انداخته بود
ی

 گتر من امتر بود که منو از زندیک

سارا پیام  زود گوشیمو برداشتمو به دوست صمیمیم  

 دادم 

سارا... من میخوام یه نفرو تور کنم که منو نمیخواد...   -

 چطوری جذبش کنم  

 40#نگاه #

 سارا چواب داد

 اد مرض داری میخوایش ؟ نگاه اگه تورو نمیخو  -

منو میخواد که اما به خاطر مصلحت میگنه نه جای   -

ه هم فامیله    خواهریم... آخه هم ازم بزرگتی

 برام فرستادو گفت   سارا شکلت متفکر 

 نگاه... ییک از پرس عموهاته ؟ -
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 براش نوشتم  

لعنتی تو چرا انقدر باهوشر کثافت ؟کنکور تک رقیم از   -

 آن توئه  

 مت خنده زد و گفت  سارا عال 

قدرمو اگه بدونن خودشون رتبه یک رو میارن. تو   -

 خاندان شما تا داری پرس عمو و پرس عمه است  

 خندیدمو گفتم  

حاال یه راه حل بده. تو که اینهمه دوست پرس  خب  -

 واردی 
ی

 داشتی مییک

 عالمت خنده فرستادو گفت  

ه وقت  اول باید ببیتی واقعا بهت حیس داره یا نه. وگرن -

حروم کردنه. منظورم از حس هم حس جدا از خواهر و 

 برادریه . 

 خب من تقریبا مطمئنم  -
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. خودم  تقریبا کاقی نیست. ضمن اینکه تو توهیم هس - تی

 باید چک کنم  

 شکلک متفکر فرستادم و گفتم 

 خودت چطور باید چک کتی اونوقت ؟  -

 باید ببینمش   -

 عالمت عصبانی فرستادمو گفتم  

 . توی مارموز چی تو شتهبیخود  -

 شکلک خنده زدو گفت  

خب شاید دیدیم به تو حس نداشت اما به من حس  -

داشت. پرس عموهات خییل خوبن المصبا . اون بزرگه 

 اسمش چی بود 

 محکم زدم به پیشونیم  

 برای سارا شکلک پوکر فیس فرستادمو گفتم  

... من عاشق همون   -
ی

کثافت خر... امتر همایونو مییک

 م شد
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 سارا بهم زنگ زد

ون نره ش صبح بود و درو بستم صد  ذام بتر

 جواب دادم که با خنده گفت 

 جدی؟ مگه اون زن نداره نگاه ؟  -

 41#نگاه #

 سارا در جریان عروش امتر همایون بود 

 اما خت  نداشت طالق داده زنشو

 آروم گفتم  

 طالق داده . دو ساله -

ی  -  این مردا مرد  وا یک عروش کردن یک طالق داد. ببیر

 نیستنا . دقت کن 
ی

 زندیک

 مو گفتم  خندید

گوش حاال ننه بزرگ نشو... بیا همفکری کنیم.   -

کن...عقد داداشش باهاش رقصیدم . حس کردم بهم  

 توجه داره 
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قصه به دیوار   - بهت توجه داره؟ خب لعنتی باهات متر

 که توجه نمیکنه به تو توجه میکنه 

فت رو   اعصابمو گفتم  سارا شوخ بود اما متر

جه بیشتی منظورمه ... به  دیونه از اون توجه ها نه. تو  -

 اندامم و رفتارم 

 سارا ریز ریز خندیدو گفت   -

نی که... پس تحریکش  - ی ای بال ... درست حرف نمتر

 کردی

 از حرف سارا ش تا پا داغ شدمو گفتم 

 ن  آبرو  -
نی ی ی سارا این حرفا چیه متر  ای خدا درد بگتر

 کرد تو گوشر و گفت    سارا وقی 

هیجده سالته اونوقت حرف  خاک بر شت بریزن  -

. تورو چه به دوست پرس و  سکس میشه داغ میکتی

ه جیغ زدی در  عشق و عاشقی آخه نگاه. پرسه دستتو بگتر

 رفتی 
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. بغلمم کرده خییل خانم بودم  -  نختر

 از حرفم بلند خندیدو گفت  

 اوه اوه خودتو لو دادی  -

 با حرص گفتم  

 اه اصال نمیخواد کمک کتی   -

 تم رو تخت قطع کردمو نشس

 چرا از این برسر کمک گرفتم آخه. یه پا خل و چل بود  

 دیدم پیام داد 

 نگاه قهر نکن من ده اینا میام خونتون حرف بزنیم  -

 براش نوشتم  

 خونه پدر بزرگمم  

 باشه میام اونجا.   -

 42#نگاه #

 سارا نوشت 
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 باشه میبینمت   -

م  یدم گفتم تا نه میخوابم بعد پا میشم منم دراز کش متر

 شاغ کارام 

 ساعت گذاشتم نه و خوابیدم باز  

 اما با صدای خنده بیدار شدم 

 خنده سارا بود 

 هنگ به ساعت نگاه کردم 

 ده و رب  ع بود 

 گوشیو چک کردم دیدم گوشر وا مونده ام خاموش شده 

 شی    ع بلند شدم که صدای امتر همایون شنیدم که گفت  

 گاه همیشه خواب آلو بود  ن -

 دید... سارا باز خن

 امتر همایون چکار میکرد این وقت روز خونه

ون  شی    ع موهامو مرتب کردمو از اتاق رفتم بتر

 با یددنم هر سه خندیدن  
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 پدر بزرگ گفت  

دیگه میخواستم خودم بیام صدات کنم بابا جان. بیا   -

 چای تازه دمه بخور  

 سالم کردمو چشیم گفتم 

ا که با نیش باز رو به رو امتر نشسته بود نگاه کردم  به سار 

 که چشمیک بهم زد  

 با تاسف براش شی تکون دادمو رو به امتر گفتم 

ی؟  -  تو ش کار نمتر

 جمعه ها نه با اجازتون  -

 اشتم با مخ برم تو دیوار دوست د

 سارا ریز خندیدو 

 پدر بزرگ هم خندیدو من خودمو پرت کردم تو توالت  

 ی هفته از دستم در رفته بود روز ها

 اما واقعا فکر میکردم سه شنبه است نه جمعه 
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ی   ون . نشستم سمت دیگه متر زود کارامو کردم و اومدم بتر

 و پدر بزرگ بهم چانی داد 

 همایون بلند شدو گفت  تشکر کردم که امتر 

 43#نگاه #

 تشکر کردم که امتر همایون بلند شدو گفت 

کنم ... جعبه ابزار همون جای  من برم رادیاتور رو چک   -

 قدیمیه

 پدر بزرگ بلند شدو گفت  

 آره منم میام  -

ی اونا سارا گفت    با رفیی

شیطون دیشب چکار کردی مثل چنازه ها خوابیده  -

 گوشیتم خاموش بود   دیبو 

شارژ گوشیم تموم شد باطریش خرابه. من بعد زنگ تو   -

 گفتم بخوابم اصال نفهمیدم چطورانقدر خوابیدم 

 ش سارا همچنان باز بودو گفتم  نی
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 چته اینجوری میخندی ؟  -

 شازده بودن دیگه  -

 بعله ... چشتو درویش کن   -

 خندیدو گفت  

ت و شلوارک جذاب ترم هستا   -  با تیرسر

 زدم به بازوشو گفتم  

 سارا... مثال دوست متی ها  -

 دست انداخت دور گردنمو گفت  

.. اما دیگه باشه بابا اذیت کردنت حال میده فقط .  -

 نگران نباش 

 چرا ؟ -

 اصال تورو دید چشماش برق زد گل از گلش شکفت   -

ی   -  گذاشت رفت آره برای هیمن تا اومدم ش متر

 سارا دقیق نگاهم کردو گفت 

 خیل یا خودتو زدی به خیل ؟ -
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 اخم کردم بهش که یواش گفت  

بابا خییل تابلوئه ازت خوشش میاد اما چون فامییل داره  -

دشو دور میکنه. این جای خواهریم تابو تو ش خو 

خودشه وگرنه فکر کنم جز خودتو خودش بقیه همه  

ابا بزرگتم به نظر فهمیده فهمیدن تورو دوست داره. ب

 بود  

 پوقی کردمو گفتم 

 با هم  -
ی

دوستم داره اما نه اون مدیل سارا.. ما از بچیک

 بزرگ شدیم. خییل امتر به من توجه داشت و واقعا مثل

 داداش بزرگم بود  

 سارا تکیه داد به صندلیشو گفت  

ی  -  داداش بزرگا اینجوری عاشقانه به کیس نگاه نمیکیی

 44#نگاه #

 ه تیکه نون بربری گرفتم و زدم به ششو گفتم  ی

ه  -  اجاره دادی؟ چرا تو مخت نمتر



 رمان نگاه بر اساس واقعیت .به قلم نگاه و بنفشه  

141 | P a g e  
 

 شونه باال انداختو گفت  

ه خواهر... حاال بگذریم... بیا من  - یکم تو تو مخت نمتر

 فکر کردم برات تو که همش خوان   

صبحانه خوردیمو سارا برام گفت به نظرش من باید یکم  

ی کنم تا اونو ن  تحمل کنم    برای امتر دلت 

ایطشو ندارم چون ما که پیش هم   اما من گفتم شر

نیستیم. اینجا هم که هستم برا درس خوندنه وقت 

ایطش نیست   ی کردن و شر  دلت 

 تاب کنج حیاط نشستیم   رفتیم تو حیاط و رو 

 تم  رو به سارا گف

 به نظرت فکر کنه من دوست پرس دارم کاری میکنه ؟  -

ازت  نگاه خل نشو تو اونو دوست داری . اون میخواد  -

دوری کنه . ببینه دوست پرس داری که صد متی دور تر  

ه !   متر

؟  -  پس چی
ی

 راست مییک
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باید ببینه یه پرس مزاحمت میشه ... من یه خط  -

ایرانسل میخرم مزاحم تلفنیت میشم تو بده به اون مثال 

ی   ازت حمایت کنه به هم نزدیک شیر

 ابرو باال دادمو گفتم 

 خب میگه جواب نده چه حمایتی  -

 خب من پیام چرتو پرت بهت میدم تو ناراحت شر  -

؟  -  مثال چی

ا که باهام دوست شو اگه نیسر  تر مثال از این چرت و پ -

 فالن کار میکنم 

 ممم فکر خوبیه  ه -

 یه ساعتی تو حیاط بودیمو نقشه رو ریختیم 

ی به   قرار شد طبق نقشه سارا بعد از ظهر پیام تهدید آمتر

 من بده و منم بدم به امتر 

ی کنم برا امتر   این وسط هم دلت 
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  انقدر با سارا مسخره بازی در آورده بودیم همش خنده

 ام میگرفت  

 اون خوب بلد بود فیلم بازی کنه 

 اما افتضاح بودم  من

و میشکنم و   اما تصمیمو گرفتم من این دیوار دور امتر

اف کنه اونم منو میخواد    مجبورش میکنم اعتی

بعد نهار شد یه چرت خوابیدیمو بیدار شدیم. چای  

 گذاشتم که پیام اومد 

 یم !  نوشته بود سالم خوشگله زنگ بزنم حرف بزن

ده بود که  منم براش نوشتم شما ؟ هنوز سارا جواب ندا

 یه سایه افتاد رو شم 

 45#نگاه #

ه   با اخم گفت  نگاه کردم دیدم امتر

 کیه ؟  -

 نمیدونم شماره ناشناسه   -
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 امتر گوشیو از من گرفتو تماس رو زد 

 دستم یخ شد نکنه سارا جواب بده ضایع شه 

 اصال انتظار نداشتم امتر بخواد زنگ بزنه  

یع میشدیم  حاال اگه اون طرف هم جواب نمیداد ضا

 دیگه

 چون خودش پیام داده بود که زنگ بزنه. 

دلم مثل ستر و شکه میجوشید که از اون سمت صدای  

 مردونه ای اومد که گفت 

 به افتخار دادین نگاه خانم   -

 دهنم نیم متی باز شد ! 

 یه پرس بود واقعا 

 قیافه امتر عصبانی تر شد و گفت  

 شما ؟  -

 طرف شی    ع گفت  

 شما ؟ -
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 ا عصبانیت گفت  امتر ب

شما یک هستی که نگاه رو میشناش و بهش پیام میدی؟  -

 شمارشو از کجا داری 

   طرف قطع کردو امتر به گوشر نگاه کرد 

ون آورد و من با ترس گفتم   عصبانی گوشر خودشو بتر

 یک بود؟    -

 نگفت... اما میفهمم کیه...  -

 شماره رو تو گوشر خودش زد و سیو کرد 

 ز کردو عکس طرف اومد  رفت وایت  رو با

 یهو عصبانی گفت  

 پرس الشر پر رو  -

 گوشر داد به منو با موبایلش رفت تو حیاط 

وع کرد به زنگ زدن   شر

س باال میاوردم  داشتم از استی

 46#نگاه #
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 پشیمون شده بودم 

 این چه نقشه مسخره ای بود سارا کشیده بود 

 زنگ زدم بهش جواب نداد 

سم بیشتی شد   استی

 ا مسیج داده دیدم سار 

فردا  ببخشید خواب موندم نرفتم سیمکارت بخرم...  -

 میخرم...  

 دهنم باز تر شد  

 چی ! این مسیج و مزاحمت زا طرف سارا نبود 

براش شی    ع نوشتم دیگه نمیخواد یه مزاحم واقیع پیدا  

 شده

 سارا نوشت 

 جونم یک هست حاال ؟  -

 خواستم بنویسم نمیدونم که امتر اومد تو 

 صبانی بود  حسان  ع
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 دست دراز کردو گفت 

 گوشیتو بده    -

و خارج شدمو دادم به امتر . اونم   با ترس شی    ع وایت 

شماره مزاحمو زد لیست سیاه و از گوشیم خارج شد و  

 گفت  

 جوابشو نمیدی ها... پرسه آشغال   -

 با تردید گفتم  

 یک بود حاال ؟  -

 داداش عروسمون... چقدر بعضیا ن  ناموسن  -

 امتر همایون نگاه کردم  شوکه به

داداش عروسشون... همون پرسه اون شب... اوه اوه چه 

 کلید ...  

 امتر کالفه گفت  

به صدرا گفتم به زنش بگه که داداشش رو شتر فهم کن  -

 سمت تو نباید بیاد  
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 با تکون ش گفتم 

 مرش  -

دلم میخواست بگم خب شاید من ازش خوشم اومده 

 باشه 

تباهه و  فتادم که گفت اینجوری اشاما یاد حرف سارا ا

 امتر از من دور تر میشه 

 فقط آروم اضافه کردم 

 47#نگاه #

 آروم رو به امتر گفتم  

 دردش نشه برات  -

 یهو با اخم نگاهم کردو گفت 

برا من؟؟ چرا برا من ؟ اون داره الشر بازی در میاره بعد   -

 برا من دردش شه ؟ حالت خوبه نگاه 

 یومد. اخم کردمو گفتم  از لحنش خوشم ن
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ی ...  -  من فقط جای خواهرتم و همیر
ی

بله برای تو که مییک

 حساسیت زیادت برات دردش نشه 

 اونم اخم کردو با عصبانیت گفت  

ی  -  تو فکر دیگه نکن بقیه از این فکرا نمیکیی

 چشم هام از این حرفش گرد شد

 دلم همون لحظه شکست 

 شد بغض اومد تو گلومو اشک پشت پلکم جمع 

 ار دادملب هامو فقط به هم فش

 نمیدونم تو چهره ام چی دید که شی    ع گفت  

 معذرت میخوام نگاه   -

 اما واینستادم جمله اش تموم شه

 گوشیمو از دستش کشیدمو رفتم تو اتاق  

 درو هم کوبیدم و رو تخت خودمو پرت کردم 

ن  صدا زدم زیر گریه . خییل لحنش و حرفش برام 

 دردناک بود  
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 همایون اومد پشت در اتاقم و گفت   اامتر 

 نگاه... بیام تو ؟  -

 نه... نمیخوام ببینمت بورو -

 در زدو آروم گفت  

 عصبانی بودم تو هم تیکه انداختی یه چی گفتم   -

 برو فقط  -

 اما در اتاقو باز کردو اومد تو . نشستم رو تختو گفتم  

ون  -  گفتم بورو بتر

 چرا گریه میکتی ؟   -

 مو پرت کردم سمتشو گفتم  عصبانی بالشت 

ون امتر میخوام تنها باشم   -  بور بتر

 48#نگاه #

 اما امتر بالشتو تو هوا گرفتو گفت  

نگاه چرا همه چیو سخت میکتی ... چرا واقعیت هارو  -

 یبیتی ؟ چرا میخوای منو اذیت کتی  نم
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 با اشک گفتم  

ی نمیبینم. تو از من متنفری و با  - میبینم... چرا فکر میکیر

هر حرف و رفتارت اینو بهم میفهمونی .... دیگه کجاشو  

 نمیبینم ؟ 

ی و بدون نگاه کردن بهم گفت    امتر بالشتو گذاشت پائیر

داشته  بابا منم آدمم... مگه میشه ببینمت و دوستت ن -

 باشم  

 هنگ شدم  

 کیل حرف داشتم بگم زبونم بند اومد 

 امتر گفت  

م ؟  تو نمیبیتی من - نمیبیتی من یه چند سال ازت بزرگتی

بار ازدواج کردم هنوز دارم مهریه میدم ؟ نمیبیتی من تو 

؟  چه باتالقی ام ؟ خودتو نمیبیتی چقدر خوشگل و جوونی

 پر از انرژی کیل آینده روشن 
ی

جلوته ... چرا  اول زندیک

؟ چرا گتر دادی به حس من؟ لعنتی اینجا   اینارو نیمبیتی

ه خیال  حس من اصال مهم نیست... اون حس تو هم ی
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ه ... برو دنبال آینده ات... نذار مثل   خامه که میاد و متر

 من بسوزی ... 

ون   با این حرف از اتاق من رفت بتر

 نمیدونم کجا رفت

 من فقط تو حرفاش بودم 

هنگ و شوکه ... گفت حس من مهم نیست... پس حس 

 داره...  

 گفت مگه میشه ببینمت و دوستت نداشته باشم... 

 گفت خوشگیل ... 

 نبود ... امتر همایون دوستم داشت...   ب
 رام باور کردنی

هنوز تو شوک بودم که پدر بزرگ از نونوانی برگشت و  

 صدام کرد  

ون تازه فهمیدم امتر هم ایون نیست...  وقتی رفتم بتر

 گذاشته و رفته 

 بهش پیام دادم 
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 باید ببینمت حرف بزنیم   -

 اما جواب نداد. 

م.... سنش مهم نیست .  کیل حرف براش آماده کرده بود

ازدواجش مهم نیست. فقط اگه اونم بهم حس داره 

سال بود که   5تمومه. حس من زود گذر نبود چون 

 داشتمش ...  

 گ زدم جواب نداداما امتر جواب نداد. بهش زن 

 بازم پیام دادم  

خواهش میکنم ... تو حرفاتو زدی باید به حرف من  -

 گوش بدی  

 49#نگاه #

 اد  اینبار جواب د

 نگاه یه پیام دیگه در این مورد بدی بالکت میکنم   -

 قلبم سنگ شد و از سینه ام افتاد ... چرا ... 

 نشستم رو تختو غرق شدم تو افکارم
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اف کرد براش مهمم رسیدیم  دلم گرفت   دوباره تا اعتی

 اینجا 

 شاید واقعا دوست داشتتی نیست چرا انقدر اضار دارم  

 یام ندادماز اون روز دیگه به امتر پ

 اما بازم مرده متحرک بودم 

 میگذروندم
ی

 روزای جوونیمو داشتم با افرسدیک

 امتر باز رفته بود عسلوئه  

 انگار میخواست هردومون عذاب بکشیم 

 سارا که در جریان بود حاال دلداریم میداد 

اما دیل نمونده بود که آروم شه ... دلم خورد شده بودو  

 از دست رفته بود . کنکور دادم. 

ی تهران قبول شدم    جوابش اومدو همیر

 مدیریت مایل یه دانشگاه نزدیک خونه پدر بزرگ اینا . 

ی اتاقمو خایل نکردمو بازم چند روز تو هفته   برای همیر

فتم خونه پدر بزرگ   متر
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بخصوص دو شنبه و سه شنبه که بعدش کالس داشتم  

 شب اونجا میموندم 

 دورا دور خت  امتر رو داشتم  

کت بزنهقرار بود بر   گرده تهران و خودش شر

در آمد عسلوئه اش خییل باال بودو مریم هم چون  

 میخواست مجدد ازدواج کنه باقی مهریه رو بخشیده بود  

 یایم بهش نداده بودم من دیگه هیچ پ

ی    اونم همیر

فتم وایت  و عکسشو نگاه میکردم   فقط گایه متر

 عکیس که کل یکسال گذشته عوض نشده بود  

 چندتا پیشنهاد دوستی داشتم تو دانشگاه 

 اما هیچ پرسی به دلم نمینشست

ی و دلم یه مرد هم سن   احساس میکردم همه بچه هسیی

 امتر همایون میخواست  

 ده بود که امتر اومد  ترم اولم تموم ش
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 گرفتو من به ذوق دیدن امتر  
ی

عمه دور هیم خانوادیک

 همایون رفتم  

 50#نگاه #

 دیدم نیومده حسان  خور 
 د تو ذوقم اما وقتی

زن عمو میگفت خییل امتر ساکت و ن  حوصله است .  

 کیل از دانشگاه من پرسیدو گفت امتر پرسیده 

 ونی ...  دلم میخواست بهش پیام بدم بگم خییل ترس

سیدم بالکم کنه   اما پیام ندادم. نمیدونم چرا میتی

وقتی االن که بالک نیستم عمال هم ارتبایط با هم  

 نداشتیم . 

ی خواستگاری و همه چی خوب پیش  برای داد اشم رفیی

 رفت

ن تا بعد یه عروش   ی بگتر
ی خواسیی یه جشن عقد محرصی

ن    مجلل بگتر

 تو جشن عقدش با اینکه امتر دعوت بود نیومد 
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کتشون چون در حال تاسیسه   زنگ زد به نادر و گفت شر

ی داشت و نتونست بیاد   خییل درگتر

 شده اما دیگه همه فهمیده بودن امتر گوشه گتر  

زن عمو هر روز یم اومد پیش مامان گریه میکرد که  

 پرسمو چشم زدن 

 دیگه مثل قبل نیست ... 

 مامان هم کیل دلداریش میداد

تا اینکه ترم سه بودم و ییک از استاد های جوونمون بهم  

 پیشنهاد ازدواج داد 

 سال بزرگتی بود   8از من 

 یافه مردونه و رسیم داشت تیپ و ق

سال و نیم من با هیچ پرسی دوست  چون تو این یه 

 نشده بودم تو ورودی هامون معروف بودم  

ی تا خواست بهم پیشنهاد بده پیشنهاد   اونم برای همیر

 خواستگاری و ازدواج داد نه دوستی 
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 دوستش نداشتم  

ه اون دور دورا ... من   اما میخواستم امتر بفهمه وقتی متر

 م ازش دور میشم  ه

ی قبول کردم    برای همیر

مامان اینا هم گفتم و قرار شد پنج شنبه عرص بیان   به

 خواستگاری  

 عمو اینا هم قرار بود بیان  

 اون شی امتر همایون ش زده اومده بود

 امیدوار بودم این شی هم ش زده بیاد 

اما خواستگارا اومدنو قرار شد ما بریم اتاق صحبت کنیمو 

ی نشد از ام  تر خت 

 قلبم واقعا سنگ شده بود 

 تپیدنشو حس میکردم نه گرماشو نه 

 خییل دردناکه عاشق باشر و کیس به حست توجه نکن 

 51#نگاه #
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ی بدی وقتی  خییل دردناکه خودت بخوای خودتو تسکیر

 کیس که میخوای خودش از تو دوری میکنه 

وع به صحبت کردیم و به طرز عجیت  باهاش  شر

 خون  داشتم احساس 

ی   نه احساس عاشقانه و دوست داشیی

د که دوست داشتی باهاش  فقط  ی محمد طوری حرف متر

 حرف بزنی 

میتونست از آب و هوا حرف بزنه و تو رو مجبور کنه تو  

کت کتی   بحث شر

نیم  ی  به خودم اومدم دیدم یه ساعته داریم حرف متر

ونو از من پرسید نظرت چیه ؟  ه بریم بتر
 گفتم بهتی

ی تو   48شما نمره ها رو  منم گفتم ساعت دیگه میتونیر

ی سایت   ببینیر

ون    اونم خندیدو رفتیم بتر
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ی و مامان از من پرسید   بعد صحبت های عادی رفیی

 خودم چی میگم چون اونا اویک بودن 

 منم گفتم باید فکر کنم 

 اما این باید فکر کنم کامال الگ بود 

 فکر من فقط پیش امتر بود  

جمعه همینطوری گذشت و شنبه که رفتم دانشگاه  

 محمدو دیدم 

خواستو قول دادم تا شب بهشون جواب  از من جواب 

 بدم 

 کالس آخرمو نرفتمو برگشتم خونه پدر بزرگ 

سید   پدر بزرگ داشت به گل های باغچه متر

 تا منو دیدی گفت  

 دی نکنه تو هم دلت برا من تنگ شده اوم -

 سوایل نگاهش کردم که صدای پا اومد 

 نگاه کردم دیدم امتر همایون رو به رومه 
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اش تنگ شده بود که دوست داشتم بدوئم  انقدر دلم بر 

 سمتش و بغلش کنم  

 دو سال بود ندیده بودمش 

 دو سال بود از من فرار کرده بود 

 اونم فقط به من نگاه کرد 

 به زور گفتم سالم 

 سالممو بده برگشت سمت خونه  اما بدون اینکه جواب

 به پدر بزرگ نگاه کردم که گفت  

ی چشه ...  نمیدونم چشه بابا جان... تو برو  -  ببیر

 52#نگاه #

 ش تکون دادمو رفتم سمت خونه 

 امتر اما تو خونه نبود  

بوی سیگار حس کردم دیدم رفته تو حیاط خلوت پشت  

 خونه داره سیگار میکشه  

 ایستادم تو قاب در و گفتم  
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 بس نیست ؟  -

 برگشت سمتمو گفت  

 برو نگاه حوصله ات رو ندارم  -

 عصبانی گفتم  

حوصله منو نداشته باشر ! دلت از هرجا تو حق نداری  -

 میخواد پر باشه ...  

   برگشتم تا برم که گفت

 معذرت میخوام نگاه... تو باید بری. برا خودت خوبه   -

 برگشتم سمتشو گفتم  

نم به محمد   - ی اصال میدونی چیه ... االن زنگ متر

خواستگارم میگم جوابم مثبته... زنش میشم با اینکه 

اش بچه میارم و شب و روزمو با اون دوستش ندارم. بر 

 میگذرونم ... میدونی چرا ؟  

 که گفتم    با خشم نگاهم کرد 

 چون اون حداقل دوستم داره ...   -
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 با این حرف برگشتم تو خونه 

 شی    ع مقنعه ام رو برداشتم و ش کردم  

م و بم که ایمر بازومو گرفتو گفت    خواستم کیفمو بگتر

؟ مسلما یه   - نفر پیدا میشه که تو هم چرا لج میکتی

 عاشقش بیسر ... 

 پوزخند زدمو گفتم  

اونی که االن عاشقشم چه گیل به شم زده که بدی بزنه  -

؟ خسته شدم از عاشق بودن. دیگه فقط میخوام متنفر  

 بودنو تجربه کنم  

ون ون کشیدمو زدم بتر  با این حرف دستمو از دستش بتر

 پدر بزرگ گفت 

 کجا نگاه ؟   -

 تم  با خجالت گف 

م خونه... ببخشید   -  متر

ون  زدم بتر
 بدون حرقی
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رفتم خونه و واقعا هم به ملمان گفتم اگه زنگ زدن  

ی بگو مثبته    جواب خواسیی

 53#نگاه #

 واقعا خسته بودم دیگه  

 نمیکشیدم . از دست همه بریده بودم  

شاید هیچ کس این وسط مقرص نبود اما من از دست 

 همه خسته بودم

وضوح میدید من مرده متحرکم اما یکبار   از مامانم که به 

سید چته    نتی

 از بابا که یه کلمه نگفت تو بیست سالته و ازدواج زوده  

 خودشون بودنو یه توجه به 
ی

از داداش هام که درگتر زندیک

 من نمیکردن و از امتر ... 

امتر همایون که نه یم اومد بگه ازت متنفرم و دوستت  

 بیام  ندارم تا من با درد خودم کنار 

 ی کنه  کار نه پا چلو میذاشت و انقدر جرئت داشت که  
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 خانواده محمد زنگ زدن 

 مامان جواب مثبتو داد 

 قرار شد هفته بعد برای خواستگاری رسیم بیان  

شو مامان به عمواینا و عمه اینا داد  خت 

سه   میدونستم به گوش امتر همایون هم متر

 اما هیچ حرکتی انجام نداد 

م تو چاه حس میکردم دارم ب  ا پای خودم متر

 رم شده همه چی تموم شد اما میخواستم برای یه با

 محمد بازی میکنم 
ی

 عذاب وجدان داشتم دارم با زندیک

 اما انقدر داغون بودم که رایه نداشتم  

 خواستگاری رسیم هم اومدن

ی نشد    بازم از امتر خت 

 بله برون هم تاریخش مشخص شد 

ی نشد  بازم از امتر خت 
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 ن هم اومدن ...  بله برو 

 اما همچنان امتر نبود 

بعد تموم شدن مراسم بله برون به امتر همایون  اون شب 

 پیام دادم 

ده رو زدیگه عقد منه ... بیا یه بارم شده ترسو نباش...   -

یا بگو دوستم نداری و خالص... یا بگو دوستم داری و  

 پام میمونی تا من عقد نکنم  

 جواب نداد 

 سه روز گذشته بود  

 54#نگاه #

 دیگه فکر نمیکردم جواب بده 

 قرار بود بریم خرید   با محمد 

 اومد جلو خونمون دنبالم  

 هنوز خییل با هم رسیم بودیم 

 اما میدیدمش مضطرب میشدم
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 من قرار بود باهاش عقد کنم 

 بریم تو یه اتاق و با هم ییک شیم  

اما هنوز از لمس دستش معذب بودمو حس خون   

 نداشتم  

ی محمد شدم دستمو گرفت اون روز ه  م تا سوار ماشیر

با لبخند آروم دستمو عقب کشیدم که محمد   ناخداگاه

 جدی گفت 

ی ... چرا دستتو میکیسر   -  شما که خییل مذهت  نیستیر

 از سوال شیحش جا خوردمو گفتم 

 دستم عرق میکنه تو دست یه نفر دیگه  -

 ابرو باال دادو گفت  

 دارم عیت  نداره من عرق دستتم دوست  -

 اینو گفتم چشمک زد بهم  

 از این حرکتش کل تنم گر گرفت  

 یه لحظه پشیمون شدم
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نم به زندگیم ؟   ی  دارم چه گندی متر

 محمد دوباره دستمو گرفت که با شوک پیاده شدم 

 دستمو گذاشتم رو قلبم  

داشتم حماقت میکردم... من این مردو واقعا دوست 

 کنم ؟ ظ میندارم . عاشق ییک دیگه ام . دارم چه غل

 محمد پیاده شدو نگران گفت 

 خون  نگاه ؟  -

ه  حس کردم شم داره گیج متر

برگشتم سمت محمد تا بهش بگم بورو که شم واقعا گیج 

 رفت 

 چشم هام سیاه شدو افتادم 

شم خورد به در ماشینو دیگه هیچی نفهمیدم جز یه درد 

 وحشتناک 

 وقتی چشم باز کردم تو بیمارستان بودیم  

 55ه ##نگا
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مامان و محمد باالی شم بودن و تا چشم باز کردم مامان  

 نگران گفت  

الیه فدات شم ... قربونت بشم... مادر چی شده ...   -

سه میدونم ... از استی  چرا اینجوری از حال رفتی

بابا محمد مامانو دلداری دادو دوباره دستمو گرفت که 

 اومد تو

 اونم نگران بودو گفت  

 چهار ساعته ن  هوشر  جون به لبمون   -
 کردی دختی

 هنگ نگاهشون کردم که پرستار اومد تو و گفت  

ون دکتی ویزیت کنه   - ین بتر یف بت  بهوش اومدن ... ترسر

 بعد بیاین داخل 

 مامان اینا رفتمو محمد خم شد پیشونیمو بوسیدو رفت 

از تماس لبش با پیشونیم دلم پیچیدو به خودم لعنت  

 فرستادم 

 سالیم بودمحمد پرس خوب و 
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دم  ی  اونم داشتم گند متر
ی

 من به زندیک

 دکتی اومد باالی شم و چک کرد  

ه شب بمونم   به به ش داشتم گفت بهتی  چون ضی

ی دکتی مامان اینا اومدن داخل و  محمد گفت زنگ  با رفیی

نه به باباش اینا خت  بده  ی  متر

بابا رفت کرااری پذیرشو انجام بده چون تو اوژانس بودم  

ن ب  خش منو بت 

 مامان کنارم نشسته بودو که گوشیش زنگ خورد 

وع کرد به آدرس دادن که کجا هستیم و   ندیدم کیه اما شر

 اینا 

 قطع که کرد گفت  

 همه رو نگران کردی ها  -

 یک بود    -

در  خواست جواب بده که صدای امتر همایون از قاب 

 اومد 
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 نگاهم کردو گفت  

 سالم  -

 از دیدنش خییل تعجب کردم

 لمم گرفت  اما د

 همه چی تقصتر اون بود 

 من که جواب سالمشو ندادمو نگاهمو ازش گرفتم  

 اما مامان سالم کردو گفت  

 افتادی  -
ی

 چرا اومدی امتر جان از کار و زندیک

 56#نگاه #

 امتر گفت  

کت ما تا اینجا ی -  ه خیابونه  نزدیک بودم. شر

 مامان خندیدو گفت  

 عروس خانم ضعف کرده ...  -

 امان چشم هام پر اشک شدو امتر گفت  از حرف م
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 زن عمو من یه دقیقه با نگاه خصویص حرف بزنم ؟  -

 مامان ابروهاش باال پرید سوایل به من و امتر نگاه کرد  

 هیچکدوم هیچی نگفتیمو مامان با اکراه رفت سمت در  

 امتر در اتاقو بستو گفت  

شق نگاه ... اشتباه منو تکرار نکن... یا ازدواج بدون ع -

ی   بدترین کاریه که آدم میتونه با خودش بکنه... منو ببیر

 ده سال شکستم از حماقت خودم  

 آروم گفتم  

 چرا برات مهمه ؟  -

نه... همینو میخوای بشنوی ؟ چون دوستت دارم دیوو  -

آره دوستت دارم ... خییل بیشتی از تصورت... آره جای  

... درست از همون روزی که موهاتو لم س  خواهرم نیستی

. فهمیدم   کردمو دلم لرزید فهمیدم جای خواهرم نیستی

 اشقتم ... اما نگاه دوستت دارم و ع

 مکث کرد 
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 اینبار این حرفاش برام لذت بخش نبود 

 دناک و پر از تنهانی بود همش در 

 امتر دوباره گفت  

اما نگاه... من برات مناسب نیستم ... اینو بفهم... من  -

 رم تباه بشه نمیتونم رضایت بدم زندگیت کنا

 خواستم جوابشو بدم که محمد درو باز کرد 

 سوایل به من و امتر نگه کرد 

 یهو اخم کردو گفت  

 شما ؟ -

ی بگه من   - ی  گفتم  قبل اینکه ایمر چتر

ی ... اما خب ... جای برادرمه ...  -  پرس عمو من هسیی

با این حرفم امتر به من نگاه کرد . نگاه ن  روچ یهش  

 کردم 

ون  ایمر از کنا  ر محمد با عصبانیت رد شدو رفت بتر

 محمد با همون اخم و کیم تعجب بهم نگاه کردو گفت 
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ی شما چزی هست ؟  -  بیر

   57#نگاه #

 چشم هامو بستمو گفتم  

حق داری بدونی ... یه زمانی عاشقش بودم... اما دیگه   -

 نیستم ... 

 چشم هامو باز کردمو به محمد نگاه کردم 

ی ابروهاش و گ  فت  اخم بود بیر

 اما اون هنوز عاشقته آره ؟  -

 با تکون ش گفتم  

 فکر نکنم هیچوقت بوده باشه  -

 محمد پوزخند زدو گفت  

ی االنم عاشقه ...   -  اون همیر

ون ی بگم که از اتاق رفت بتر ی  خواستم چتر

 مامان اومد تو و گفت  

ه اینجا ؟  -  چه خت 
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 با تکون ش گفتم نیمدونم و چشم هامو بستم 

یو نداشتم  شم درد داشتو  ی  حوصله فکر کردن به چتر

 خودم 
ی

 نمیدونم اثر شم بود یا خستیک

 چشممو بستم خوابم برد  

 یه خواب بدون رویا 

وقتی بیدار شدم فقط مامان پیشم بود تا چشم باز کردم  

 نگران گفت 

ی شده ؟ چرا مادر محمد زنگ زد عقدو  - ی نگاه جان چتر

 کنسل کرد ؟ 

 ن  حال گفتم  

 م ... بهتی ... بعد میگ-

 چشممو بستمو دوباره خوابیدم

 بودم اینبار بیدار شدم تو یه اتاق دیگه 

 مامان هم پیشم نبود . 

 تنم کرخت بود 
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خواستم بلند شم پرستار فوری اومد نذاشت بلند شم و  

 گفت  

 آروم ... بخواب تا بری بخش -

 به اطراف نگاه کردم

 کیل تخت بودو بیمار . بزرگ نوشته بود اتاق ریکاوری  

 58#نگاه #

ریکاوری ؟ نمیدونستم چرا اینجام... یک ساعت گذشت  

 بالخره منتقل شدم بخش تا 

 دکتی اومد چکم کرد بعد مامان اومد 

 دهنم تلخ بود یکم آب بهم دادو گفت 

جون به لب شدیم نگاه. لخته خون تو قسمت شقیقه   -

 ات ایجاد شده بود.  

 من ؟ -

 بله... ساکشن کردن برات   -

 ان نگاه کردم که بابا هم اومد داخل و گفت فقط به مام
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ی ایست  ادن . یه رب  ع دیگه وقت مالقاته همه نگران پائیر

 فقط به بابا نگاه کردم که گفت  

این محمد رو ببینم  دختی جان چرا مواظب نیستی ...  -

 آدمش میکنم 

 مامان گفت  

 فکر نکنم دیده ببینیش  -

ی نگفت  ی  بابا اخیم کردو چتر

 شده   برام مهم نبود چی 

 فقط میخواستم بخوابم 

ی بخورم شد تایم مالقاتو همه اومدن  ی  اما تا یه چتر

 باورم نیمشد کل فامیل اینجان . 

 پدر بزرگ هم اومده بود  

 پیشونیمو بوسید که امتر همایون تو قاب در دیدم 

 جلو تر نیومد 

 نگاهمو ازش گرفتم 
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 زن عمو گفت  

 عروس که اینجاست پس داماد کجاست ؟  -

 ن گفت  ماما

 داماد فرار کرد   -

 مه خندیدنو نادر گفت  ه

 واال منم تا کله کچل نگاه رو دیدم خواستم فرار کنم   -

 یهو دلم ری    خ 

 کچل!!!! دست بردم سمت شم ... موهام نبود ...  

   59#نگاه #

ل کنمو نشون ندم ناراحت شدم   نتونستم خودمو کنتی

 همه ساکت شدن و نادر گفت  

 ون موهاتم خوشگیل  شوچی کردم نگاه بد -

 امتر همایون لبخند زد  

 اما من باز نگاهمو ازش گرفتمو اشکم راه افتاد
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 جلو جمع دوست نداشتم گریه کنم 

ی زود اشکمو پاک کردم  برای همیر

ی .   بقیه هم معذب شدنو کم کم رفیی

به در نگاه کردم دیدم امتر نیست ... بهتی .... نگاهش  

 عذابم میداد 

ی  ونم بعد اینکه گفت عا اشق موهام شده و موهام از بیر

 رفت ...  

 مامام گونه ام رو بوسیدو گفت 

 مهم اینه سالیم مادر مو که مهم نیست   -

فقط ش تکون دادم تا آروم شه وگرنه من برای موهان  

 گریه نمیکردم 

ی هانی که دوست داشتتی بود   برای از دست دادن چتر

 گریه میکردم 

 مالقات تموم شده پرستار گفت وقت 

ی باب  ا و داداشام رفیی
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 اما امتر یهو تو قاب در پیدا شد و گفت  

 زن عمو... میشه با نگاه خصویص صحبت کنم   -

 مامان بلند شدو گفت  

 قضیه چیه ها ؟ -

ون  هیچکدوم هیچی نگفتیمو مامان شایک رفت بتر

 امتر باز درو بستو گفت  

 نگاه ...  -

ی بگه گفتم   ی  قبل اینکه چتر

کراری بزنی ... زحمت نکش  اگه میخوای باز حرف ت -

 همه رو حفظم 

 مکث کرد 

 لبخند زدو گفت  

 کچلت خییل با مزه است   -

 چشم چرخوندم براش که گفت  

 60#نگاه #
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 چشم چرخوندم براش که گفت  

 این کارم میکتی خییل با نمک مییسر   -

ون دادمو گفتم    نفس خسته ای بتر

؟ -
ی

 اومدی اینارو بیک

 ش تکون دادو گفت  

   آره ...  -

 مشکوک نگاهش کردم که گفت  

ی خون ریزی مغزی ... دکتی گفت اگه فشار   - وقتی گفیی

ی    مغزت بره باال میمتر

 هنگ نگاهش کردم

ی اینهمه فامیل اینجا بودن   پس بگو برای همیر

 امتر لبخندی زدو گفت  

 تو ده ساعت تو اتاق عمل بودی   -

 هام گرد شدو امتر گفت   چشم

یو بفهمم  اتفاق بدی بود... اما ب - ی  اعث شد من یه چتر
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 سوایل نگاهش کردمو گفت  

با محمد بهم بزن... من تحمل ندارم یه مرد دیگه رو   -

 کنارت ببینم  

 با دهن باز نگاهش کردم 

 اما منتظر نگاهم میکرد و گفتم  

ی تو ...  - ون رفیی  بهم زدم... درست بعد بتر

 ابروهای امتر باال پرید که گفتم  

عاشق تو بودم... اونم گذاشتو  بهش گفتم یه زمانی  -

 رفت. زنگ زد عقد کنسل کرد  

 امتر فقط نگاهم کرد 

 آروم گفت  

؟ - ... یعتی االن نیستی  یه زمانی

ه شدم بهش ...    ختر

 دو دل بودم چه جوان  بدم 

 بالخره تصمیم گرفتمو گفتم  
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 تو چی فکر میکتی ؟  -

ی نگفت   ی  امتر فقط نگاهم کردو چتر

 61#نگاه #

 فتمو گفتم  نگاهمو ازش گر 

امتر من خسته ام از اینکه عاشقت بودمو منو پس   -

زدی... دلم میخواد عاشقت نباشم. دلم میخواد  

میبینمت تو دلم قند آب نشه . دوست دارم چشممو 

نیاد تو شم... بیست سالمه اما از وقتی   میبندم فکر تو 

یادمه تورو دوست داشتم. اوایل به عنوان برادر بعد به  

 و خییل وقته شدی عشق زندگیم... اما ...   عنوان دوست

 کردمو گفتم     نگاهش 

واقعا تو چی میخوای از من ؟ که عشقت باشم وقتی   -

نی ؟  ی  پسم متر

 امتر فقط نگاه کرد  

 م عاشقت نباشم اما نمیتونم خواستم بگم دوست دار 
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 اما در باز شد 

ون کرد   پرستار اومد تو و امتر رو بتر

 مامان برگشت داخلو گفت 

یه ؟ب - ی ی شما چتر  یر

 دیگه بریده بودم

ی گفتم    برای همیر

 کاش بود    -

 مامان مشکوک نگاهم کردو گفت  

 منظورت چیه نگاه جان ؟ یه وقت با امتر ...  -

 پریدم وسط حرفشو گفتم  

یه وقت چی مادر من ؟ با متر چی ؟ کیس اصال امتر رو  -

 میبینه آخه ؟ 

 مامان ساکت شدو کنارم نشست 

 قیقه گقت  آروم بعد چند د

 آخه اون طوری تورو نگاه میکنه انگار عاشقته  -
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 از حرف مامان آه کشیدم  

 چشممو بستمو گفتم 

ی فقط نگاهش اینطوریه ... تو حرفاش   - ی ی چتر که چنیر

 نیست  

بهتی ... نباشه... خییل تفاوت ستی دارین ... تازه اون یه   -

 بار ازدواج کرده

 از حرف مامان میخواستم بخندم  

 ه عصت  و پر از درد البته یه خند

 گفتک 
ی

 دقیقا حرف های امتر بود. با کالفیک

 آخه مادر من اینا دلیله برا بد بودن یه نفر ؟ -

 62#نگاه #

 مامان با شوک نگاهم کردو گفت  

؟  -  وای نگاه مادر نکنه تو هم عاشقیسر

 خسته به مامان نگاه کردمو گفتم  

 مثال باشم مگه چی میشه ؟ -
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 گفت  مامان اخم کردو  

. امتر برات مناسب نیست   - ه نباشر  بهتی

 بعد هم روشو کرد سمت دیگه 

 چشممو بستمو اجازه دادم اشکام بریزه 

 یست ؟  واقعا درک نمیکردم چرا  چرا برام مناسب ن

 با گریه خوابم برد با درد بیدار شدم 

 کامان خواب بود  

 گوشیم کنار تخت بود  

 دست بردم برداشتمش 

چندتا پیام و مسیج بود از دوستام که  ته شارژش بود . 

 نخوندم. 

 صفحه چت امتر رو باز کردم براش نوشتم 

 کاش ترسو نبودیم ...   -

 پیامو سند کردم 

 گوشیمو خاموش کردمو گذاشتم کنار تخت  
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 زنگ زدم پرستار اومد بهم مسکن زدو باز خوابیدم 

 با ش و صدا بیدار شدم تایم صبحانه بود .  

د  تو بیمارستان زم ی ان کند میگذشتو مامان هم یه غر متر

 چرا عقدو کنسل کردن  

 بابا اومد بهم ش زدو رفت 

 گوشیمو زدم به شارژ 

کتی اومد چک کرد گفت نوسان فشار دارم مرخص د 

 نمیشم  

 همه چی در هم بودو ن  حوصله بودم 

تایم مالقات شدو خانواده مادریم و چند نفر از خانواده 

 پدریم هم اومدن 

 ودم خسته ب

 حوصله هیچ کسو نداشتم 

احت کنه عمه پیشم   ی و مامان قرار شد بره استی همه رفیی

 بمونه 
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 63#نگاه #

 مامان تازه رفته بود که عمه گفت  

نگاه جان ناراحت نباش صد تا پرس بهتی از محمد خاطر  -

ی . من خودم یه نفر داشتم میخواستم   خواه تو هسیی

 بهت معرقی کنم که محمد پیش اومد

ی ما همه باهاش   عمه ام از همه جوون تر بود برای همیر

 صمییم تر بودیم 

 آروم  گفتم 

محمد ناراحت نیستم خودم   عمه جون من اصال برا  -

 بهم زدم 

 با تعجب نگاهم کردو گفت  

 جدی ؟ -

 ش تکون دادمو گفتم  

... من عاشق ییک دیگه شدم با محمد   هب - ی مامان نگیر

 بهم زدم  
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 با شوک گفت  چشم های عمه گرد گرد بود  

 تازه عاشقش شدی ؟ -

 نه ... بودم... خییل وقته  -

 پس چرا به محمد بله دادی  -

 کالفه و خسته گفتم  

 گفتم شاید اینجوری از یادم بره. اما نشد ...   -

عمه جون مگه عشق درس تاری    خ جغرافیاست که از   -

 یاد آدم بره... این چه کاریه کردی آخه ؟  

 گفتم   با بغضی که تو گلوم بود 

 آخه طرف منو نمیخواد ... چکار کنم عمه ؟ -

ه بودم تا جوابمو بده که لب زد  به صورت عمه  ختر

 میخواد ...  -

 صدا اما شبیه صدا عمه نبود 

 نگاه عمه رفت سمت در  

 رد نگاهشو گرفتمو دیدم امتر تو قاب در ایستاده  
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 هنگ بودم که اومد جلو تر و گفت  

 ...  من میخوامت نگاه ... اما  -

 قبل اینکه بخواد بگه خودم گفتم  

 . حفظم دیگه  اما برام خوب نیستی ..  -

 عمه شی    ع گفت  

 64#نگاه #

 عمه شی    ع گفت  

... تو   - ی وا چرا خوب نباشر عمه جون... چرا زودتر نگفتیر

 نگاه رو میخواستی چرا رفتی زن گرفتی ؟ 

 امتر با خجالت به عمه نگاه کردو گفت  

 اینکه به نگاه فکر نکنم  از زور مامان و از  -

 عمه اخم کردو گفت 

گند زدی به زندگیت آخه این چه کاری بود خب از اول    -

میگفتی ... دختی عمونه... حالله عقدتون حرویم نبود که 

 این کارو کردی  
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 عمه من خییل از نگاه بزرگ تر...  -

 عمه پرید وسط حرف امتر همایون و گفت  

ه.  شوهر عمه ام ( بیست  احمدی ) - سال از من بزرگتی

 ؟
ی

 اینا چیه مییک

 به من نگاه کردو گفت  

 با مامانت اینا نگفتی   -

 با تعجب گفتم 

 نه عمه چیو بگم   -

... خودم میگم   -  هیچی

 موبایلشو برداشت که من و امتر هر دو گفتیم 

 نه  -

 با اخم نگاهمون کردو گفت  

 نمیخواین ؟چی نه ؟ مگه همو  -

 مه از بحث ما خت  نداشت  همه چی یهو شده بود و ع

 امتر قبل من گفت  
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 بزارین نگاه مرخص شه... باید بشتی حرف بزنیم  -

ی گفتم    یه ترسیدم باز خودشو عقب بکشه برای همیر

سه فرار میکنه   -  نه نه زنگ بزن عمه امتر باز میتی

 امتر با چشم گرد نگاهم کرد که عمه گفت  

 انقدر هول آخه   عروس -

ی انداختم که امتر گفت   خجالت کشیدمو شمو   پائیر

ت   - نگاه تو من واقیع رو که نمیشناش... بزار یکم معاشر

کنیم شاید از من خوشت نیومد... تو یه امتر همایون تو  

 ذهنت داری عاشق اونی 

 عمه گفت  

 65#نگاه #

 عمه گفت  

 بیخود... نبینم برین االقی بعد هم ...  -

 امتر پرید وسط حرفشو گفت  

 تی یا طرف نگاه عمه طرف م  -
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 عمه خندیدو گفت  

هیچکدوم طرف حق ... بهتون دو هفته وقت میدم   -

نم به همه میگم  ی ی خودم زنگ متر  بعدش نگفتیر

 میدونستیم از عمه بعید نیست  

ی  خوشحال بودم ... انقدر که با وجود درد شمو پائیر

 نمیذاشتم 

ستان ... وقتی من کچل و انقدر  باورم نمیشد تو بیمار 

اف کنه داغونم   امتر اعتی

 امتر گفت  

عمه جان دو هفته طول میکه نگاه ریکاوری شه. ما باید   -

ون   دو دور بریم بتر

باشه یه ماه ... دیگه هم با من بحث نکن ... اصال تو   -

 چطور اومدی تو تایم مالقات که تموم شده 

 نیش امتر باز شد و گفت  

ه باید برم بهش اعتی گفتم م  -  اف کنم  ریضمون داره میمتر
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 عمه زد زیر خنده و من با اخم به امتر نگاه کردم که گفت 

 وقتی کچیل زیاد اخم نکن   -

 از حرفش نمیدونستم بخندم یا گریه کنم 

ی موقع اومدو گفت    پرستار همیر

ی وقت مالقات تموم شده   - آقا شما اینجا چکار میکیر

ون   برین بتر

ون  امتر چشمیک به من زدو رفت بتر

 فت  با رفتنش عمه گ

 فکر کنم یه سال بود ندیده بودم امتر بخنده  -

 از حرفش دلم گرفت  

 رو به من و خودش تلخ کرده بود  
ی

 امتر واقعا زندیک

 اصال باورم نمیشد واقیع باشه

اف کرد   اعتی

 گفت منو میخواد

ون و صحبت کنیم   قرار بود بریم بتر
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تو مغزم جا نمیشد حاال این من بودم که حس میکردم  

 م آماده نیست 

 66#نگاه #

 انقدر فکر کردم که ش درد شدمو به زور مسکن خوابیدم

صبح که بیدار شدم حس کردم همه اتفاقات دیشب  

 خواب بوده 

سم و  اقعا امتر اومد یا همش روم هم نمیشد از عمه بتی

 خواب بود  

 دم ظهر بود مامان اومدو عمه رفت

دکتی بای چکاپم بعد از ظهر اومدو گفت باز باید بمونم  

 یمارستان  ب

 دلم میخواست مرخص شم 

 خوب شم و امتر رو ببینم اما استر بودم 

 مامان برام شارژر آورده بود 

 گوشیمو شارز کردو روشن کرد  
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جواب مسیچ  بود که به امتر  دوتا مسیج داشتم اویل

سیدیم   داده بودم و نوشته بودم کاش نمیتی

 امتر برام نوشته بود 

 من از ترسیدن خسته شدم  -

 هم باز از امتر بود که نوشته بود  دویم 

سیدن -  چه حیس خون  داره نتی

 براش نوشتم  

 باورم نمیشه ...  -

 شی    ع جواب داد 

میکنم خواب بوده  پس خواب نبود... از صبح فکر  -

 همه چی 

 خندیدمو نوشتم  

 منم همینطور  -

 هنوز داشتم تایپ میکردم که مامان گفت  

 کیه میخندی؟ محمده ؟   -
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 و گفتم نگاهش کردم

 اون بره گمشه ...ییک دیگه است  -

 مامان ابرو باال دادو گفت  

ی زودی بره گمشه  - شد؟ نکنه خودت بهم   ئه به همیر

 زدی ؟

سیدن   یاد حرف امتر افتادم که گفت چه حس خوبیه نتی

 منم دلو زدم به دریا و گفتم  

 ییک از قبل بود ...   -

 67#نگاه #

 چشم های مامان گرد گرد شد و گفت  

 چی ... نگاه ؟ شوچی نکن با من  -

ه شدمو گفتم    به گوشیم ختر

بیمارستان اومدنم  جدی میگم ... ییک رو دوست دارم...  -

 باعث شد بهم پیام بده خوشحالم  

 دختی اگه کسیو دوست داری چرا پس ...  -
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 پریدم وسط حرفشو گفتم  

 چون از نظر شما خوب نیست  -

 مامان خییل شی    ع گفت  

 ونه ! امتر همای -

دم شک کرده باشه بخصوص با دو باری که  ی حدس متر

 امتر خواست باهام تنها حرف بزنه

 نداشتم انقدر شی    ع بگه اما انتظار 

 ش تکون دادمو گفتم 

-  
ی

 میشه به بابا نیک

 با شوک ش تکون دادو گفت  

ه... پس تو   - زن عموت گفت امتر دلش پیش ییک گتر

 بودی ... 

 مامان آروم گفت  

 بفهمه آشوب میکنه. اون کجا تو کجا بابات  -
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با اخم گفتم این چه حرفیه ؟ امتر مگه چشه مامان ؟  

سال تفاوت ستی دارن . ما که  20عمه و آقای احمدی 

ه    اختالف سنیمون کمتی

 مامان شوکه نگاهم کردو گفت  

؟ -  طالقش چی

خب عاشق من بود به زور زن عمو رفت زن گرفت   -

ی شد  همیر

 گفت  مامان اخیم کردو  

...   اوه خوبه حاال عاشق منه عاشق - منه راه انداختی

بابات رو تو برنامه ریزی کرده به یه خانواده باال تر از  

خودمون تورو بده نه به داداشش که از ما سطح مایل 

ی تری دارن   پائیر

 چشم چرخوندمو شمو تکیه دادم و گفتم  

م.  اوه حاال مادر من انگار ما چقدر اختالف مایل داری -

 میشه  تازه امتر وضعش از بابا هم بهتی 
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زیر چشیم به مامان نگاه کردم دیدم شونه تکون دادو 

 رفت ش وقت گوشیش 

 گفتم  

 به بابا ها  -
ی

 مامان فعال نیک

 68#نگاه #

 مامان گفت 

 نه بابا مگه از جونم ستر شدم -

 کرد . مسیج دادم به امتر 
این حرف مامان نگرانیمو بیشتی

 و گفتم 

 ه مامانم گفتم  من ب -

 جدا ؟ -

 چطور به باب ها بگیم   اوهوم ...  -

ی شیم بعد  -  وایسا نگاه بزار مطمیی

 من مطمئنم...   -

 چند دقیقه جواب نداد بالخره نوشت  
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 منم... اما صت  کن تا خودم بگم   -

 باشه  ای براش نوشتمو چشمامو بستم  

حاال باید چکار میکردم. من همیه تو ذهنم تا همینجاشو  

اف کنه و بگه من  و میخوادداشتم. که امتر اعتی

 از اینجا به بعد تو ذهنم نبود. 

.... وای  حاال باید چکار میکردیم. واقا قرار بود من و امتر

 ... 

باورم نمیشد قراره مال من باشه. قراره فقط منو ببوسه و 

 لمس کنه ... 

 اون شب تا صبح خواب امتر همایون دیدم 

 در حال نوازش و بوسیدن منه   خواب میدیدم تو بغلشمو 

دکتی ویزیتم کردو گفت مرخص میشم   9صبح ساعت  

 برم خونه  

 خودم لباس پوشیدم  از ذوق
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ی خوردن ساده بتونه   هیچوقت فکر نمیکردم یه زمیر

 انقدر برام دردش درست کنه 

 رسیدیم خونه و تو اتاق خودم دراز کشیدم 

ی با کمک مامادلم میخواست دوش  م برای همیر ن  بگتر

 رفتم حمام 

 بعد چند روز بالخره خودمو تو آینه دیدم 

 بدون مو خییل بد شده بودم  

 دلم گرفت  

اف کردو قراره با  حاال که بعد مدت ها امتر همایون اعتی

هم باشیم من موهامو که انقدر بهش مینازیدم از دست  

 دادم 

ته از حموم  مامان کمک کرد لباس پوشیدمو با حال گرف

ون  رفتم بتر

 ا دیدن امتر همایون تو خونه خشک شدم اما ب

 واقعا انتظار نداشتم بیاد خونه ما
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 69#نگاه #

 با دیدن من نگران گفت  

ی شده نگاه ؟ چرا انقدر ناراحتی ؟  - ی  چتر

 مامان گفت  

 غصه موهاشو میخوره  -

ی نگفتمو  ی روی کاناپه که برام مثل بغض کردم اما چتر

 رده بودن دراز کشیدم  تخت درستش ک

 نریمان هم خونه بودن  و نادر 

 نریمان به شوچی گفت  

نگران نباش عروش نریمانو عقب میندازیم تو مو در   -

 بیاری  

 نادر خندیدو گفت  

 کاله گیس مگه چشه   -

 اشکم جدی راه افتادو امتر همایون گفت  

 االن موی کوتاه مده چن روز دیگه مییسر به مد روز   -
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 نگاهش نکردم که نریمان گفت  

کتت چه خت  ؟  امتر ا -  ز شر

خوشحال بودم بحث عوض شد اما ناراحت بودم امتر رو 

 از من گرفتنو بردن تو بحث مردونه خودشون

کت گفتو مامان برام سوپ آورد   امتر از کار و بار شر

 نو نهار برامون آوردن زن عمو و عمو هم اومد

یوترانی کار میکرد و یکم حرکات  
ی زن عمو جوون بود تو فتر

و پا بهم یاد داد که دراز کشیده انجام  مخصوص دست 

ه   بدم تا بدنم نگتر

 تمام مدت امتر بود  

 اما با من حرف نیمزدو تو بحث های مردونه بود  

 گوشیمو از مامان گرفتمو چک کردم 

 تا رفتم تو وایت  یه پیام از امتر برام اومد که نوشته بود  

 ناراحت نباش نگاهمو هات زود در میاد  -

 براش نوشتم  
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 آخه تو دوستشون داشتی  -

 شکلک خنده فرستادو گفت  

 اما من تورو بدون موهاتم دوست دارم   -

از حرفش قند تو دلم آب شد و عالمت خجالت  

 فرستادم 

 ستاد و گفت بازم شکلک خنده فرس

 69#نگاه #

 گفت  

ی  -  منو ببیر

آروم برگشتم به سمتش . اونم ششو از گوشر بلند کردو 

د زد و چند لحظه نگاهم کرد که با  نگاهم کرد بهم لبخن 

 صدای مامان نگاهمو ازش گرفتم 

 مامان یکم شایک گفت  

 قرص هاتو تنظیم کردی نگاه یک بخوری؟  -
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امتر بود . شی تکون  میدونستم حواسش به نگاه من و 

 دادمو گفتم آره

 دوباره به گوشر نگاه کردم که نوشته بود  

 دام برا نگاهت تنگ شده بود   -

 شیدم خجالت ک

 حس کردم داغ شدم . براش نوشتم  

 کاش تنها بودیم حرف بزنیم   -

 شکلک خنده شیطانی فرستادو گفت  

دیم   - ی  اگه تنها بودیم که حرف نمتر

 درجه رو تو امتر نداشتم   180تر اصال انتظار این تغی

ل کرده باشه و االن  مثل کیس که خودشو زیادی کنتی

 فوران کنه 

 ود یهو یه موجود دیگه شده ب

 عالمت تعجب براش فرستادم که نوشت  
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من انقدر تو حرست لمست و بوسیدنت بودم که شک   -

ت بیارم کبودت میکنم    نکن نگاه تنها گتر

 هنگ کردم براش نوشتم 

م نیاری  پس ا -  میدوارم حاال حاال ها تنها گتر

 واقعا گر گرفته بودم 

 روم نمیشد برگردم سمت امتر و نگاهش کنم 

ا که عاشق امتر بودم به مسائل جنیس فکر تمام این ساله

 نکرده بودم 

شاید به آغوش و بوسه گایه ... اما نه در این حد که 

 خودمو با امتر تجسم کنم 

 شاید چون اون همیشه منو پس زده بود  

اما حاال با این حرفاش همه چی تو ذهنم یه مجسم  

 میشدو حس عجیت  بهم میداد

 احساس های جدید بودم پر از 

 م و زیر چشیم به امتر نگاه کردم  آرو 
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 70#نگاه #

 اما دیدم تو اتاق نیست .  

ون .  ی بتر
 نریمان و نادر هم نبودن . فهمیدم رفیی

 نمیدونم چرا دلم گرفت  

گوشر رو چک کردم دیدم نوشته زیاد امیدوار نباش در  

ت میارم   ی فرصت گتر  اولیر

 دلم مواج شد و گوشیو گذاشتم کنار  

 د حس و حال عجیت  بو 

مامان دارومو آوردو با خوردنش دوباره گیج خواب شدمو 

 خوابم برد 

 که باز هم امتر همایون بودو من و کیل بغل و بوسه   خوان  

 انقدر که وقتی بیدار شدم دنبال امتر کنارم گشتم  

اما با دیدن نریمان رو به رو تلویزیون به خودم اومدمو 

 فهمیدم خواب بوده

 ی نشد اون روز دیگه از امتر خت  
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 منم بهش پیام ندادم 

فتم تو صفحه چت   س میگرفتم هر بار متر
 استی

ی تصمیم گرفتم پیام ندم تا آروم باشم.   برای همیر

 شب هم با زور مسکن ها که خواب آور بود خوابم برد 

صبح خواب و بیدار گوشیو چک کردم و با دیدن پیام  

 امتر خوابم پرید

 نوشته بود  

میکنم زود خییل خودمونی    نگاه ناراحتت کردم ؟ حس -

رو شدم از دستم ناراحت شدی . خواهش میکنم با من 

 راست باش

 براش نوشتم 

نه اصال ناراحت نشدم.  اتفاقا خوبه صمییم باشیم .   -

 چرا نباشیم  

 دیدم شی    ع جواب داد 

 نمیدونم ... من واقعا طرز رفتار با تورو بلد نیستم   -
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 منظورت چیه ؟ -

 جواب نداد 

 و سکوتش خوشم نیومد .  از حرفش 

خواستم براش بنویسم تو هم با من رو راست باش که  

 خودش نوشت 

هیچی ... با پیام نمیشه منظورمو برسونم. فقط  -

 منظورم اینه نمیخوام برنجونمت...  

ی گفتی که   - ی ی نرنجیدم جز اینکه االن یه چتر ی من از چتر

 نفهمیدم یعتی چی  

 دیدمت برات میگم نگاه   -

 71#نگاه #

 کالفه شدم . ش صبچ حالمو گرفته بود  

 براش نوشتم  

 حاال تا یک بشه که ببینمت   -

 عالمت خنده فرستادو گفت  
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 انشاهلل امشب   -

 براش نوشتم  

 ا هم حرف بزنیم  االن که ببینمتم نمیشه ب -

 میشه ... صت  کن  -

 منتظر موندم توضیح بده . اما توضیچ ندادو نوشتم  

 من صبور نیستم   -

 دیدم نوشت 

 چرا هستی قبال ثابت کردی ... شب میبینمت   -

 بعد این دیدم دیگه آنالین نیست 

 نمیدونستم چی تو ششه  

ون االن پیش امتر   فتم بتر دوشت داشتم سالم بودم متر

فتیم دور دور  هما  یون و متر

 اما شانس من خییل بد تر از این حرفا بود 

و سارا گذشت   اون روز با حرف زدن با دوستای دانشگاه

 تا شب شد  
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شب دیدم زن عمو عمه و عمو دیگه و پدر بزرگ و 

 خالصه کل خاندان اومدن خونه ما عیادت  

 امتر هم اومده بود 

 شلوغ بودو پذیرایتر پر آدم 

 راز نکشیدم منم دیگه د

 رو مبل نشستم و نادر برام زیر پانی گذاشتو گفت  

ی چه مهم شدی نگاه  -  ببیر

 دم که اومد پیشم نشست براش قیافه در آور 

تا نادر نشست کنارم  امتر همایون هم اومد سمت دیگه  

 نادر نشستو گفت  

ی پام خواب رفت   -  آخ جون یه مبل خایل شد رو زمیر

 نادر خندیدو گفت  

ه تکون  - از قدیم شکارچی خون  بودی ... دیگه بهتی

ن    نخوری که جاتو نگتر

 من باشه امتر شی تکون دادو کیم چرخید تا به سمت 
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 72#نگاه #

 هر دو به هم نگاه کردیم  اما زود من نگاهمو ازش گرفتم 

 بشیم   نمیخواستم تابلو 

ه به منه   اما تا نگاهم افتاد به عمه دیدم با اخم ختر

 ابرو انداختم براش باال که اونم با تاسف ش تکون داد . 

 نادر با امتر مشغول صحبت شدن 

ی اون زود زنگ در رو زدن و نامزد نادر اوم د . برای همیر

بلند شد رفت استقبال نامزدش و امتر رو به من کردو 

 گفت  

نیم   - ی  یددی بهت گفتم حرف متر

 آروم گفتم  

؟ -  تو این شلوغی چه حرقی

ه شد به تلویزیون و آروم گفت    امتر ختر

 هر حرقی بخوای... یک حواسش به ماست   -

 و نگاه کردمو گفتم  زیر چشیم عمه ر 
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 رقی داره مارو چک میکنه عمه مثل ق -

 امتر آروم خندیدو گفت  

 مهم نیست اون خودیه ...  -

 چرخید به من نگاه کردو گفت  

ت نکردم خییل   - نگاه من خییل وقته درست معاشر

ارو بلد نیستم احتماال هم نتونم زبون بازی کنم یا مزه  ی چتر

ا خب... مثل پرسای  بریزم. البته سیع خودمو میکنم ام

 بون بازی بر نمیاد  امروزی ازم ز 

 هنگ نگاهش کردم فقط  

 حرفش که تموم شد آروم خندیدمو گفتم  

مرش که زبون باز نیستی ... اما تو هم زبونت دست   -

 کیم از بقیه نداره

 نیشش باز شد و گفت  

 چه خوب همش نگران بودم  -

 خندیدمو گفتم  
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 زبونت باشر نگران ... نه نمیخواد نگران  -

م کنم چون نادر اومد باال ش امتر و  حرفمو نتونستم تمو 

 گفت  

داداش ما تازه عروس دامادیم با اجازه رو مبل بشینیم   -

ی   شما برو رو زمیر

 شی    ع گفت    نادر سارا زن 

 نه ... نادر زشته ... بریم اونجا ...  -

 73#نگاه #

 اما امتر بلند شدو گفت  

ی نه بابا این چ -  ه حرفیه . خواهش میکنم شما بشینیر

 م رفت رو به رو من پیش نریمان نشست بعد ه

دوست داشتم نادر رو خفه کنم اما سارا با لبخند نگاهم  

 کردو گفت  

 نگاه جون خون  ؟ بهتی شدی ؟ -

 دیگه خودمو حفظ کردمو مشغول صحبت باهاش شدم 
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 اون شب دیگه نشد با امتر حرف بزنم 

موبایلمو به بهونه اینکه تشعشعش برا شت  مامان هم 

 ته بودو نشد با امتر چت هم بکنم بده گرف

قشنگ مشخص بود مامان زیاد رایصی نیست اما من زیاد 

 گتر نمیدادم 

ی بخاطر مسکن خوابم بردو صبح   شب وقتی مهمونا رفیی

 گوشیمو گرفتم  

 امتر پیاد داده بود  

 راستی موهات چه زود رشد کرده   -

له کچلمو دست کشیدم. فقط نوک زده بودو خندیدمو ک 

 ش مردا شده بود  مثل ته ری

 براش نوشتم  

 دیدی نشد حرف بزنیم ؟  -

 عالمت ناراحت فرستادو گفت  

ون زود خوب شو  -  بریم دوتانی بتر
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دوتا شکلک بوس هم برام فرستاد. منم براش عالمت  

 خنده فرستادم و گفتم 

ون کیل مونده . االن بگو  - تا من خوب شم و برم بتر

 تی  منظورت چی بود رفتار با منو بلد نیس 

 امتر نوشت 

ی نگاه میدونم بخوام اینجوری توضیح بدم بد تر  - ببیر

میشه قضیه بزار دیدمت میگم. فقط بدون منظورم اینه 

تو خاص و منحرص به فردی برام. من نمیدونم چطوری  

 درست باشه  باید رفتار کنم که

 واقعا نیمفهمیدم چی میگه  

 اما بحث رو کش ندادم

ینکه میونه من و امتر همایون  یه ترش تو وجودم بود از ا

 بهم بخوره 

سیدم از دستش   از بس منتظر این وصال بودم که میتی

 بدم 

م شد    بالخره یه هفته کذانی گذشت و نوبت ویزیت دکتی
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 74#نگاه #

 

فتمو خودمم تنها دوش این مدت تو خونه دیگه راه  متر

 گرفته بودم 

 جای ساکشن های روی شم هم تقریبا جوش خورده بود  

 رد داشتم . بالخره جمجمه رو سوراخ کرده بودند

 اما با درد اولیه قابل مقایسه نبود  

 خییل حالت های گیچ  و تهوع ام بهتی شده بود  

شب ها میتونستم بدون مسکن بخوابم و با این عالئم 

ون خودم م  یدونستم میتونم دیگه برم بتر

ی نشدم با امتر قرار نذارم 
 اما میخواستم تا مطمیی

ایط خوبه و اسکن شم دیگه   وقتی  دکتی بهم گفت شر

 حسان  خیالم راحت شد  لخته خونی نشون نمیده

ی بالمانع هست اما ترجیخا از   ون رفیی دکتی گفت بتر

 وسایل حمل و نقل عمویم استفاده نکنم  
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 ل و با رضایت برگشتیم خونه خییل خوشحا 

 برای امتر نوشتم  

ون من خوب شدم ... تقریبا البته... یک بری -  ؟؟ م بتر

 عالمت ناراحتی برام فرستاد و گفت  

 احتماال من یه هفته نباشم نگاه  -

 اصال از حرفش وا رفتم  

 حس کردم داره دروغ میگه و میخواد ازم دوری کنه

سیدم چرا فقط نوشتم    انقدر ناراحت بودم که اصال نتی

 تا جدی شد باز داری فرار میکتی ؟  -

 75#نگاه #

 رستاد و گفت  عالمت عصبانی برام ف

وع کنم تا آخرش   - وع نمیکنم یا اگه شر ی رو شر ی من یا چتر

 هستم  

 براش نوشتم  

 خدا کنه !  -
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 اونم باز شکلک عصبانی فرستاد و گفت  

دستم بود تو عسلویه به مشکل خورده   پروژه ای که -

چون من در جریانش هستم باید برم کمک ... یه هفته  

م. بعدش میام بریم  ون احتماال درگتر  بتر

 بازم براش نوشتم  

 خدا کنه  -

 بازم شکلک عصبانی فرستاد 

ی نگفتم  ی  اما من چتر

 برام نوشت  

 نگاه چرا میخونی جواب نمیدی؟  -

 براش نوشتم  

 میشه .  جواب دادم دی -
ی

گه انشاهلل همینطور که مییک

 دیگه چی بگم  

اونم انگار بهش بر خورد چون دیگه پیام نداد. منم پیام  

 ندادم
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 ود تو ذوقم و دلم گرفته بود  خورده ب

شب ش شام بابا گفت انگار امتر باز باید بره عسلویه و  

 خییل ناراحته . 

نریمان هم تائید کرد که آره مجبوره بخاطر اینکه 

 ولیت پروژه با اون بوده بره ... مسئ

با وجود اینکه حرف بابا اینگا گواه بود امتر همایون  

 قبول نبود مجبوره که بره اما برای من قابل 

 همش حس میکردم میتونسته نره یا حداقل عقب بندازه  

 دو روز تمام هیچکدوم هیچ پیایم ندادیم. 

 درسته دلم پیشش بود  

 بزارهاما منتظر بودم اون پا پیش 

 من دیگه تو این رابطه خییل پیش قدم شده بودم 

 دلم ناز کشیدن میخواست 

ی که امتر از راه دور هم میتونست اما انجا ی  م نمیداد چتر

 76#نگاه #
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 روز سوم بالخره امتر پیام داد 

فکر میکردم خودم فقط مغرورم اما تو از منم مغرور   -

 تری 

 براش نوشتم  

 من به اندازه کاقی برات غرورمو شکستم  -

 عالمت لبخندی زدو نوشت  

 میدونم... مرش  -

 انتظار این جوابو ازش نداشتم 

از عصبانیتم کم   ناخداگاه جوابش باعث شد لبخند بزنمو 

 شه که امتر نوشت 

.. شب عقدم رو میگم ... وقتی تو وقتی اون شب .  -

اف کردی دوستم داری... نمیدونی   غرورتو شکستی و اعتی

 با من چکار کردی 

 براش نوشتم 
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فکر نکنم خییل برات مهم بوده باشه چون راحت رفتی  -

 ش سفره عقد  

شتی پس  روم نشد بنویسم بعدش هم با زنت رابطه دا

 معلومه واست خییل مهم نبوده 

 در جوابم نوشت ننوشتمو امتر  

فکر میکتی ... من نابود شده بودم... دلم پیش تو بود.   -

تونی که ممنوع من بودی و من همش انکار میکردم بهت  

 دوستم داری . با اون 
ی

حس دارم. اما یهو میای و مییک

تمام دیوار  لباس که تورو شبیه پری ها کرده بود ... انگار 

... داغونم کر   دی ...  دروغ و انکار دورمو ریختی

 مکث کردم 

 جمله هاشو مرور میکردم 

 براش نوشتم  

 اما چرا انقدر بعدش بهم زخم زبون زدی؟ -
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 کنم. قلبم   -
ی

تا بری و دور شر و من بتونم بدون تو زندیک

انگار زخم خرده بودو با دیدنت زخمش عمیق تر میشد .  

 الم بدتر میشد.  هر بار میدیدمت ح

 امتر دیگه هیچی ننوشتو منم مکث کردم  

 حرفاشو تو ذهنم مرور میکردم 

 یهو امتر نوشت  

ی میخواست مهرش - و  مریم هم فهمیده بود برای همیر

ه و اذیتم کنه   بگتر

 77#نگاه #

 هنگ به صفحه گوشر نگاه کردم  

 مریم؟ مریم چطور فهمیده بود ؟ 

 ا خودم افتادم  یاد اون رفتار های بد و عجیبش ب

 برای امتر نوشتم  

ی با من بد رفتار میکرد ؟  -  اون چطور فهمید ؟ برای همیر

 معذرت میخوام بخاطر رفتارش...   -
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ی نگفت  ی  امتر دیگه چتر

 ز پرسیدم با

 چطور فهمید امتر  -

 امتر هیچی نگفت . داشتم حرص میخوردمو نوشتم  

 باشه بگو نمیخوام بگم چرا جواب نمیدی؟ -

 ت  امتر نوش

 شاید یه روز بهت گفتم   -

ی ننوشتم اما واقعا هم بهم بر خورده بود که   ی براش چتر

 جواب نمیداد.  خودش نوشت  

نگاه من بخاطر تمام دفعانی که دلتو شکستم معذرت   -

ی   میخوام. فکر میکردم اگه دلتو بشکنم منو میذاری متر

ه   و برات بهتی

 یاد همه اون حرفای امتر افتادم

اراحت کننده  ه االن گذشته بود اما بازم نبا وجود اینک

 بود. براش نوشتم  
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 تو هم بخوای آدم سنگدیل مییسر ها   -

 خییل زود جواب داد 

 باور کن بخاطر خودت بود   -

باور نمیکنم ... بخاطر ترس خودت بود. ترس رو به رو  -

 شدن با واقعیت و سختی اون 

امتر سکوت کرد. دیگه حوصلشو نداشتم . شم درد  

 رفته بود . گوشیو گذاشتم کنار و خوابیدم گ

 وقتی بیدار شدمو چک کردم دیدم نوشته  

 78#نگاه #

 نوشته

 آره ... حق با توئه  -

خوب کرد که نیشم تا بناگوش   انقدر این جوابش حالمو 

 باز شد. براش نوشتم  

 خوشحالم که فهمیدی ... حاال یک میای ؟ -

 الین نبود  جواب نداد. حدس زدم درگتر کاره چون آن 
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 تا شب هم جواب نداد

 روز بعدش نوشت 

نگاه جان فکر کنم یر تر بیام دیروز یه انفجار داشتیم و   -

ا بهم ریخته   ی  خییل چتر

 گ زدم بهش  نگران شی    ع زن

 اما جواب نداد

 براش نوشتم چی شده یه خت  از خودت بده ؟ 

 تو اخبار شچ کردم انفجار عسلویه   رفتم

ی دیدم درسته و واقعا د  یروز عرص انفجار داشیی

س داشتم خفه میشد    استی

ی نداشت .   بالخره دم غروب امتر چواب دادخوبه و آنیی

 رگرده  گفت همه چی درست پیش بره شاید ده روز دیگه ب

 خییل حالم گرفته بود  

 از چت اینجوری خوشم نیم اومد

 هم زود ش درد میشدم  
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 هم آدم حسو نمیتونست منتقل کنه  

 نجوری گذشت دو سه روزی همی

ی بینمون رد   ی امتر درگتر بودو جز سالم خون  چه خت  چتر

 و بدل نمیشد  

 دوشنبه بودو میخواستم بعد این همه مدت برم دانشگاه  

موهام خداروشکر رشدش خوب بودو کله ام سیاه شده 

 بود  

 هد نذاشتم چون بهم نیم اومد

مغنعه گذاشتمو یه شال بنفش رو مقنعه انداختم و یه 

ت نشون بدم هم  عینک   گذاشتم باالی شم تا تیپمو استی

جای بخیه های شم از مغنعه پیدا نبودو اینجوری به  

 چشم نمیاومد عمل کردم  

وری تصمیم گرفتم   رفتم دانشگاه و بعد یکم کار های ضی

 برگردم خونه

 نادر منو رسونده بود 
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ی بهش زنگ زدم بیاد دنبالم   برای همیر

 اونم گفت جلو دانشگاهه 

 کردم چرا ن  خت  اومد.   عجبیکم ت

چون اهل غر زدن بودو عادت نداشت نگفته کاری کنه  

 برات

ون یه دور همه جارو نگاه کردم اما  از دانشگاه رفتم بتر

ی از نادر و ماشینش نبود   خت 

 مشیک خشک شد   206یه چشمم یهو رو 

 امتر بود ... 

 79#نگاه #

 با دیدن من پیاده شدو برام دست تکون داد 

 تم پرواز کنم به سمتش  داشدوست 

اما فکر میکردم نادر هم اومده دنبالم پس آروم رفتم  

 سمت امتر تا تابلو نباشه و گفتم  

 امتر ... یک اومدی ؟ -
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 نیشش باز شدو گفت  

 صبح رسیدم  -

؟  - ی  اینجا چکار میکیر

 نادر ماشینش خراب شد من اومدم دنبالت   -

این  ودو چشمام گرد شد چون نادر رو ماشینش حساس ب

ی گفتم   ی بار بود خراب میشد برای همیر  اولیر

ی اون خراب شه ؟ -  واقعا ؟ چرا هیچی نگفت ؟ ماشیر

 امتر خندیدو  چشمیک زدو گفت  

ی خراب شه بالخره یه  - وقتی یه مهندس بخواد یه ماشیر

 رایه پیدا میکنه دیگه ! 

 با چشم های گرد گفتم  

 ... چکارش کردی -

 با نیش باز گفت  

 من اینجام ؟االن ناراحتی  داره ؟  چه فرقی  -
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حاال که خیالم از بابت نادر راحت بود که این دورو بر 

 با نیش باز گفتم  منم نیست  

 نه اتفاقا خییل خوشحالم   -

 خوبه پس حسان  سوپرایز شدی -

 ایل ... آره ... عایل ... ع -

 امتر با ش اشاره کرد بشینمو و گفت  

 حاال کجا بریم ؟  -

ی گفتم  در حایل ک فتم سمت ماشیر  ه متر

 ... دنج یه جای  -

 پیشنهاد بده ...  -

ی نیستم  - ون رفیی  نمیدونم من زیاد اهل بتر

 اینو گفتمو به امتر نگاه کردم که گفت  

کت و خونه  - م شر  منم... فقط همیشه متر

 خندیدمو گفتم  

ون   -  چه بد من دوست دارم با هم بریم بتر
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یم حتما ... تنهانی حسش ن - بود برم ... حاال کجا بریم متر

 ؟

کتت دنج و خلوت هست  بریم -  شر

 مشکوک نگاهم کردو گفت  

م آره ...   -  دفتی

 80#نگاه #

ون آوردمو گفتم    زبون کوچولونی بتر

یم پس؟  -  خب چرا نمتر

 مشکوک گفت 

 فکر کردم نمیخوای با من تنها بیسر   -

دلم مواج شد اما شیطنتم از خوشحایل گل کرده بودو 

   گفتم

 االنم باهات تنهام مگه فرقی داره ؟ -

 امتر از این حرفم بلند خندیدو گفت  

 نه فقط اونجا خییل تنها تریم ...  -
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 چرا ؟ -

 بزار خودت ببیتی نمیخوام پشیمون شر   -

ی حرفش کاقی بود پشیمون شم  همیر

 شی    ع گفتم  

 ه کلفه اینجا هست پشیمون شدم ی -

 امتر پرید وسط حرفمو گفت  

 یره عزیزم ... دست به مهره حرکته دیگه د -

 دوست نداشتم کم بیارم و گفتم  

باشه آقای امتر همایون... بچرخ تا بچرخیم... بعد   -

 پشیمون نیسر ها 

 من ؟ عمرا ...  -

 با وجود پیچش دلم از اضطراب با خنده گفتم  

 ببینیمو تعریف کنیم   -

ی کل کل   راه گذشتو رسیدیم  با همیر
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کت امتر اینا طبقه سوم  یه ساختمون قدییم بو  د که شر

 بود 

 تابلو اسمش هم اون باال زده بود  

 ساختمونش خییل خلوت بودو گفتم  

 کیس اینجا نیست ؟   -

 یم امتر گفت  در حایل که سوار آسانسور میشد

کته دیگه  -  همه دفتی و شر

 خب ؟ -

از آسانسور خارج شدیم امتر کلید انداخت تا من وارد 

 شم و گفت  

همه تعطیل میشن و این   4دیگه ساعت خب هیچی  -

ی  ا خایل هسیی  موقع اکتی

 با این حرفش من دیگه وارد شده بودم 

کت خایل و خاموش بود ...   شر

 اوه ... انتظار اینو دیگه نداشتم  
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 81#نگاه #

 امتر المپ رو زد  

 درو پشت شم بستو گفت  

ی تو اتاق من تا  قهوه درست کنم   -  بشیر

 بود اشاره کرد  به در بازی که رو به رو 

 رفتم سمت اتاقش و المپ روشن کردم 

 امتر اونم تنها ! 
 جدی جدی اومده بودم دفتی

 تو اتاق امتر 

ی بزرگ و صندیل   یه مبل نیم ست طوش بود با یه متر

 اداری

ی نشستم که  به جای مبل ها رفتم رو صندیل پشت متر

 امتر اومد تو و گفت  

 بد نگذره بهت رو صندیل من ؟ -

 گفتم  خندیدمو  

 صندیل من و تو نداره که امتر   -
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 خندیو گفت  

 بله صد البته ...  -

انتظار داشتم مثل این فیلما بیاد کنارم وایسه یا بیاد دور  

 و بر من 

 اما امتر رو کاناپه نشستو لم داد

و گفت   ی  پاشو گذاشت رو متر

آخ ... همه تنم کوفته این مدت دو ساعت بیشتی تو   -

 روز نخوابیدم  

احت میکردی پس چه ب -  د... کاش میموندی خونه استی

 نگاهم کردو گفت  

 نه جدا گویا ناراحتی من اومدم دنبالت   -

ش برداشتمو و ادا در آوردم   ی اخم کردمو تلفنو از رو متر

نم تو شت   ی  مثال متر

 خندیدو گفت  

 درست یه دختی کوچولونی نگاه  -
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 82#نگاه #

 حرفش باعث شد مکث کنم  

 منظورش چی بود ؟ 

 ناخداگاه اخم کردم که گفت  

 ای بابا ... بد معتی نگتر ...   -

 به حالت قهر نگاهمو ازش گرفتم که بلند شد

و چرخوند تا برگردم به   بالخره اومد سمت من  و صندلتر

 سمتشو گفت  

ی باز داری مثل دختی کوچواو ها اخم میکتی   -  ببیر

 شمو بلند کردمو با اخم نگاهش کردمو گفتم  

 چولو کوچولو نکن حساسم کردی به این کلمه انقدر کو  -

 خندیدو گفت  از حرفم امتر بلند 

ی بود... من مال یه  - ی اصال منظور منم همیر چشم ... ببیر

انی برای من با نمکع ممکنع تورو  
ی دهه دیگه ام... یه چتر

 عصبانی کنه . کال منظورم این بود  
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 دقیق نگاهش کردمو گفتم  

ی بود ؟  -  فقط همیر

 ادو گفت  شی تکون د

 تقریبا  -

 خب کامالنش چی میشه   -

 اختو گفت  شونه ای باال اند

سم بگم قایط کتی   -  میتی

 دستمو به سینه زدمو گفتم  

 هم دیگه قایط میکنم   -
ی

 نیک

 خسته نگاهم کردو گفت  

ی  -  دلت میاد ؟ من خسته و داغونو بی 

 با اخم گفتم  

 بگو امتر  -

 پوقی کردو گفت  
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زری زدم ... خب من نمیدونم تا چه بابا هیچی ... یه  -

حد میشه با تو مسائل جنیس رو باز کرد نگاه . من منظور  

ان راحتی تو تو  ی ان راحتیم شاید با متر ی بدی ندارم فقط متر

 این مسائل فرق کنه  

 83#نگاه #

 شک نداشتم رنگ لبو قرمز شده بودم  

 چشم های امتر هم ریز شدو آروم گفت  

؟   -  نگاه خون 

نگاهمو ازش گرفتم با صندیل چرخیدم سمت   لب گزیدمو 

ی و گفتم    متر

 قهوه ات آماده نشد   -

 امتر آروم خندیدو رفت سمت در  

 بدون نگاه کردن بهم گفت  

 دیگه االن فهمیدم سطح تو چقدره  -

 با اخم پشت شش گفتم  
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 هیچ هم نفهمیدی   -

 اما واقعا خجالت کشیده بودم 

ی خییل با عمل  فکر کردن راجع به یه چچت کردن یا  ی تر

 کردنو صحبت تو واقعیت فرق داره

 مخصوصا مسائل جنیس  

 امتر با دوتا فنجون قهوه اومدو گفت  

 شکر آوردم شتر نداریم   -

نگفتم کال اهل قهوه نیستمو امتر سیتی رو گذاشت جلو  

 من 

ه به سیتی گفتم    ختر

حبت  من مشکیل باهاش ندارم... فقط عادت به ص -

 راجع بهش ندارم

 شیطنت گفت   با 

 چی ؟ راجع به قهوه ؟  -

 با اخم نگاهش کردمو گفتم  
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 خودتو نزن به اون راه  -

 با شیطنت خندیدو گفت  

 چشم ...   -

 دیگه هیچکدوم حرقی نزدیم 

 تو سکوت قهومونو خوردیم 

ی خودش    امتر نشسته بود رو لبه متر

ی بود موهای روی دستش نسبتا پر  دستش کنارم رو متر

 بود  

وع ک ردم به بازی کردن با موهای روی دستش و آروم شر

 گفتم  

 خب حاال برنامه چیه ؟  -

 دستمو گرفت تو دستش  

 باعث شد شمو بلند کنم  

 نگاهمون قفل شدو قلبم ریخت  



 رمان نگاه بر اساس واقعیت .به قلم نگاه و بنفشه  

242 | P a g e  
 

ی بار بود جدی... تنها ... کنار هم... اینجوری به هم   اولیر

 نگاه میکردیم  

 84#نگاه #

 نگاهش تو چشم هام دو دو زد  

  حس عجیت  داشتم

 ده بود تو دلم خایل ش 

 نه ها تو فیلما دیده بودم ر از این صحهزار با

 یا تو رمانا خونده بودم 

 ش بیاد اما هرگز فکر نمیکردم برای خودمم پی

شد لبمو  تر خم میاالن عمال من باید لب تر میکردمو ام

 میبوسید.  

 اما خب فیلم که نبود  

 امتر لبخند زد و بلند شد  

ی ابا خجالت ش   داختم  نمو پائیر

 بدون پرده اتاقش و گفت  امتر رفت سمت پنجره 
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 نگاه واقعا سخته   -

؟  -  چی

 هیچی ولش کن  -

 یا گفتی  -
ی

یو نیک ی ؟  تا آمیشه یا چتر
ی

 خرشو بیک

 خندیدو گفت  

ش  لو بودی همیشه ... سخته باور وچو تو برام یه دختی ک -

 ...  که انقدر بزرگ شدی 

 دیل  نفس ن  حوصله ای کسیدمو تکیه دادم به صن

 حرفش رو دوست نداشتم  

 امتر برگشت سمتمو گفت  

 باز ناراحتت کردم  -

 مهم نیست ...  -

... من نمیدونم چرا احساسمو بهت میگم تو  مهمه  -

 حت مییسر  نارا

 اخم کردم بهشو گفتم 



 رمان نگاه بر اساس واقعیت .به قلم نگاه و بنفشه  

244 | P a g e  
 

-  
ی

 ... افکارتو مییک
ی

 تو احساستو به من نمییک

 دست به سینه تکیه داد به دیوارو گفت  

 تی چی ؟یع این -

 بدون تعارف بهش گفتم  

 نگاه باورم نم -
ی

یشه بهت  یعتی تو االن میتونستی بیک

 انقدر حس دارم ... یا تو انقدر احساس درون من بیدار 

میکتی ... اما افکارتو گفتی که باورم نمیشه تو همون دختی  

 کوچولونی !!! 

 امتر با چششم های گرد نگاهم کرد  

 85#نگاه #

 نیشم باز شد و گفتم  

 که قند تو  خب راست میگم دیگه ... چرا  -
ی

اویل رو نمییک

 که حالم گرفته شه 
ی

 دلم آب شه  . دویم رو مییک

 فت  خندیدو گ  از حرفم امتر 

 خوب زبونی داریا  -
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 پس چی ؟  -

 لبخندش آروم تر شد و گفت 

ل میکنم انقدر   - وقتی پیشتم به زور خودمو کنتی

 خوشحالم  

 زد
ی

 مو گفتم  منم لبخند بزریک

 مرش... منم  -

 هر دو خندیدیمو امتر گفت  

وصا  کجا رفتیم. مخصبیا برگردیم االن شایک میشن   -

 مون پیشش رو شده ستامانت که دم

 خندیدمو گفتم  

 اونا که نمیدونن من کارم یک تموم شده  -

   شیطون میخوای بمونیا  -

 خجالت کشیدمو بلند شدم 

 با خجالت گفتم  

 این نبود... میخواستم بگم نگران نباشر  ورم منظ -
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 متر همایون اومد کنارمو با هم رفتیم سمت در  ا

 اشت رو کمرم و گفت  دستشو گذ

 نگران نیستم عزیزم -

ی بار بود تو این پوزیشن  بعد عروش صدرا این دومیر

 تو دلم قند آب شده بود   بودیمو 

دوست نداشتم حرقی بزنم یا حرکتی کنم این پوزیشن بهم 

 بخوره  

کت خارج   فقط کنار امتر همایون رفتیم سمت در و از شر

 شدیم 

 و از پشتم برداشتو درو قفل کرد امتر دستش

دوست داشتم داد بزنم نه نه یه دستی درو قفل کن و 

 شتم بر ندارپاون دست لعنتیتو از 

فقط با سکوت نگاهش کردم . سوار آسانسور شدیمو   اما 

 نگاه امتر همایونو رو خودم حس کردم  

 وقتی نگاهش کردم یه لبخند محو زد  
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 تابا که تو آسانسور همو میبوسن ؟! ن تو کپس چی میگ

 واقعا دلم میخواست جرئت داشتم دوباره میبوسیدمش  

 مثل دفعه اول رو گونه اش 

 86#نگاه #

 اما خب جرئت نداشتم  

س تر بودم   شاید چون اون موقع سنم کمتی بود نتی

ی شدیم   با همون سکوت سوار ماشیر

گاه دستم رفت روی دست امتر رو دنده بودو ناخدا 

وع کردم به بازی با موهای پشت دستشو  دستش شر

مو گرفتو انگشتاش تو انگشتام قفل  کردن که دوباره دست

 شد 

 با لبخند نگاهم کردو گفت  

 فردا میشه ببینمت ؟  -

 من که از خدامه  -

ی دانشگاه ؟   -  یک متر
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 کالس ندارم هر تاییم تو بخوای 

 خندیدو گفت  

ی حدود امروز خوبه   -  همیر

دانشگاه که نادر بیاد  اید منو برگردونی خب فقط ب -

 دنبالم. میدونی که دوبار ماشینش خراب نمیشه

 خندیدو گفت  

 حلش میکنم غم مخور   -

 مشکوک نگاهش کردم که دیدم زد کنار  

 باورم نمیشد رسیدم

 برام با امتر 
ی

انقدر شی    ع  این مستر طوالنی همیشیک

 گذشته بود که باورم نمیشد  

 فتم  پارک کردو گ

 بریم باال  بیا  -

 با خنده گفت  

 یک گفته نمیام  -
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 مشت آرویم به بازوش زدمو گفتم  

 ای پر رو  -

 هم ادا در آورد که مثال خییل دردش اومده امتر 

 خندیدم 

ی رو به رونی  اومدم پیاده شم دیدم نریمان  تو ماشیر

 ماست  

 گه نکردیم خدارو شکر کردم کار دی

ه به ما بودقیقا با تعچون د  جب ختر

 87#نگاه #

 آروم گفتم  

 گاومون زائید . نریمان   -

  خندیدو گفت  امتر 

 خیالت راحت بابا ...   -

از اینکه امتر انقدر بیخیال قضایانی بود که یه زمانی  

 شون دل منو میشکوند حرصم گرفت  طبخا
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ی نگفتم و پیاده شدیم   ی  اما چتر

 نریمان هم پیاده شد

 نریمان گفت  سالم کردیمو 

 کجا بودین؟   -

 دانشگاه  -

 امتر هم گفت 

ی نادر خراب شده بود من رفتم دنبال نگاه   -  ماشیر

 زنگ درو زدیمو نریمان گفت 

ی خب. تو تو زحمت افتادی  -  ئه جدی؟ به من میگفتیر

کت من تا خونه هم  - همینه  نه زحمتی نبود مستر شر

 دیگه

 حواسم نبود   -
ی

 آره راست مییک

 هممم  

 تازه فهمیدم امتر منظورش چی بود 

 زرنگ بود حسان   
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ش این نبود اما جواب هوشمندانه ای بود  خییل مستر

ی   با هم رفتیم باال دیدیم عمو اینا هم هسیی

 مشکوک شدم

 ونه ما نیم اومدن انقدر زیاد دیگه عمو اینا خ

 م فرصت صحبت با امتر نشد  دیگه هاما هیچی نگفتمو 

 فقط بعد شام امتر بلند پرسید

 نادر ماشینت چی شد ؟  -

گاهه نمیفهمن چش شده  -  تعمتر

 به امتر نگاه کردم که اصال نخندید 

 نامرد بودا  

ی نادرو دس ت کاری کرده بود حاالم نمیگفت کجاش  ماشیر

 خرابه 

 امتر جدی رو کرد به منو گفت  

نشگاه داشتی خواستی برگردی به من بگو با فردام اگه دا -

 هم بیایم  
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ل کردم نیشم باز نشه و گفتم    سخت خودمو کنتی

 حتما مرش  -

 یهو مامان گفت  

 88#نگاه #

 یهو مامان گفت  

 سه شنبه ها که کالس نداری نگاه  -

 ل گتر شدم غاف

 ی    ع گفتم اما ش 

 کالس ندارم برای کارای مرخصیم باید برم آموزش   -

 بابا گفت  

 ؟  اویک شده کارات -

غیبت هامو موجه کنم.  تقریبا . مدارک پزشیک بردم  -

 فردا برم پیش مسئولش  

 بابا شی تکون داد

 اما مامان با اخم نگاهم کرد  
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ی به روم نیاورد   ی  دیگه چتر

ی و زن عمو گفت فردا شب شام بریم اونجا   امتر اینام رفیی

ی عمو اینا رفتم اتاقم    با رفیی

 ج دادم به امتر مسی

 نگران چی بودی -
ی

 تو که انقدر زرنیک

 منظورت چیه ؟ -

 تو مسلما هر چی بخواد بهش  -
ی

منظورم اینه آدم به زرنیک

سه چ  بودی که نیم اومدی سمت من . پس نگران چی متر

 تو میتونستی همه رو رایصی کتی 

 اول جواب نداد

 داشتم میخوابیدم که نوشتدیگه 

 اه  ت مناسب نباشم نگنگران اینکه برا -

 عصبانی شدم از این حرفش 

 یعتی تکرار این حرفش عصبانیم کرده بود 

 نوشتم  براش 
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ی دل من  -  اما این بهونه خون  نیست برای شکسیی

ی   ی  گفت  چتر

ی بگم  ی  منم غرورم نذاشت چتر

 به سختی اون شب خوابیدم  

 صبح دیدم جواب داده بود  

 دانشگاهت منتظرتم   2فردا 

 براش نوشتم 

 کتت نمونه  کارای شر   -

س ...  -  نتی

 فقط همینو نوشت

ی نگفتم  ی  منم دیگه چتر

 اما ساعت دو با تاکیس تلفتی رفتم دانشگاه 

 89#نگاه #

ی امتر ش جای دیروزیش پارکه رسیدم دیدم   ماشیر
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 شش تو گوشر بودو حواسش نبود  

 رفتم بدون زدن به شیشه درو باز کردم و نشستم

 فت  بدون نگاه کردن بهم گ 

 خانم من منتظر کیس هستم   -

 مکث کردم که برگشت سمتم 

 با تعجب نگاهم کردو گفت  

 اه ؟ه... تونی نگ ئ -

 نی میخواستی یک باشه   -

ا میان یهو سوار میشن  -  چمیدونم این دختی مختی

 م رو باال دادم و گفت اب

؟ جدا ؟ خب   -  چرا درو قفل نمیکتی

ل کنم حال ندارم  چون قفلش خرابه باید با کلید قف -

 پیاده شم  

 اخم کردمو گفتم  

ی تو بشن  - ا باید بیان سوار ماشیر
 ؟چرا دختی
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 امتر خندیدو گفت  

س  -  ای بابا نگاه من باید بدونم از خودشون بتی

م خنده ام گرفتو با اخم الگ گفتم    خودمم از گتر

 من حساسم ها امتر همایون ...  -

 خنده اش محو شد 

 نگ زدو گفت  اما یه لبخند قش

-   
ی

 چه قشنگ اسممو مییک

 آب شدو دلم قییل وییل رفت  باز قند تو دلم  

 خییل حس خون  بهم میداد 

 90#نگاه #

ماشینو روشن کردو با خجالت نگاهمو از امتر گرفتم که 

 راه افتاد

 با خنده گفت  

 نهار خوردی ؟ -

 اوهوم تو نخوردی؟  -
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 ؟ کافه نه ... بریم یه   -

 من اوکیم  بریم... هر جانی  -
ی

  بیک

 خندیدو گفت  

تی اینجوری میمونی یا االن خجالت میکیسر اینجوری یع -

 هستی 

 پشت چشم براش نازک کردمو گفتم  

 من خجالت نمیکشم   -

 امتر همایون خندیدو گفت  

 خوبه پس حاال بگو  دوست داریم ماه عسل کجا بریم ؟  -

 از حرفش چشم هام گرد شد 

 دم که با نیش باز گفت  شوکه نگاهش کر 

 چیه خب ؟ دیشب به بابام گفتم   -

 حاال دهنمم باز موند و هاج و واج شدم 

 امتر خندیدو گفت  

 چیه خب ؟ باید بگم یدگه ؟ نباید بگم   -
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ه شدم به جلو   لب گزیدم ختر

 داشت جدی میشد

 رویای من داشت جدی میشد

س دااما چرا پس من   شتم انقدر استی

س  خییل شدیدی داشتم در حدی که دستام عرق  استی

 ر گفتم  کرد به زو 

 بابات چی گفت ؟  -

 ت میگه اگفت امشب به باب  -

 دیگه برق سه فاز از شم پرید 

دمو گفتم   ی فرسر  خودمو به صندیل ماشیر

 چی ؟ ای اگه بابام بگه نه و  -

 که دیشب گفتی استفابگه نه باید از اون زر  -
ی

 ده کنم  نیک

 یکم حرفش دلمو آروم کرد  

 اما انقدر ترسیده بودم که نمیتونستم راحت نفس بکشم 

 پیاده شدیمدیک دانشگاه نگه داشتو ز امتر یه کافه ن
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 91#نگاه #

با درخت های  کافه رو پشت بوم یه خونه قدییم بود و 

 بود   چنار پوشیده شده

 رو به روی هم نشستیم 

ی گذاشتو کیم خم به جلو  امتر دستاش و روی هم رو متر

 نشستو گفت  

 خانم نگاه ... ماه عسل دوست داری کجا بریم ؟  خب  -

 بازم داغ شدمو گفتم  

ی دادی به ماه  - عسل. بزار به اون مرحله حاال چه گتر

 برسیم فکرشو میکنیم  

 همایون خندیدو گفت  امتر 

 کتی آخه ارزون تره از قبل بلیط رزرو   -

ون آوردو گفت  دست برد تو جیب کتش و یه کاتالوگ ب  تر

ی این تور دوستمه. میتونیم  - فرانسه رو رزرو کنیم از ببیر

 االن قیمتش خوبه ...  
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 به کاتالوگ و به امتر نگاه کردمو گفتم  

 جدی ؟ -

 کردو گفت  سوایل نگاهم  

 آره چطور مگه ؟ -

 م تا بنا گوش باز شدو گفتم  نیش

 ک میکردی آره ؟ تو فیسبوک منو چ -

 خندیدو گفت  

 رفتم ئه لو  -

 با ذوق خندیدمو گفتم  

 جانی که دوست دارم   -
ی تو فیسبوک دیدی من زدم اولیر

 برم فرانسه است آره  

 لبخندی زدو گفت  

 ... اما خواستم مثال سوپرایزت کنم قرار نبود لو لرم  آره  -

 خندیدمو گفتم  

 واقعا سوپرایز شدم مرش  -
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 امتر همایون لبخندی زدو گفت  

 ار سوپرایز ترت کنم حاال بز  -

ون   دستشو دوباره برد داخل کتش و اینبار دوتا بیلیط بتر

 آورد  

 به مقصد و تاری    خ گ به بلیط ها نگاه کردم هن

 92#نگاه #

 شوک به امتر گفتم   با 

 اردیبهشت ... فرانسه ... این که سه ماه دیگه است   -

 امتر خندیدو گفت  

 اوهوم ... بالخره تا سه ماه دیگه که عقد میکنیم   -

 نیسم باز شده بود بسته نمیشد

فت انتظار نداشتم یهو برگرده  از امتر که انقدر ازم در متر

 درسته عمل سختی داشتم 

به به شم قراره امتر انقاما اگه میدونست در عوض  م با ضی

 جانی  ر شمو میکوبیدم به شه زودت
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 تکیه داد شمیک زدو به صندلیش چامتر 

ی لحظه سفارشمون رسید  همیر

ی   آناناس گالسه  ا گرفته بود و منم یه برای خودش پیتی

ی آناناس برای جوش خوردن زخم خوبه و این  میگفیی

 مدت انقدر آناناس خورده بودم شبیه آناناس شده بودم

اش شد و گفت   ی  امتر مشغول پیتی

 مامانت دیگه حرقی نزد ؟  -

ه  -  نه اما خییل چشم غره متر

ه  -  اونو که میدونم برا منم متر

 خندیدمو گفتم  

 عمه چی ؟ بهت زنگ نزد ؟  -

 امتر خندیدو گفت  

 زنگ نه اما تو وایت  بهم پیام داد مهلتتون تمومه  -

 از حرفش خندیدمو گفتم  

 طر تهدید اون رفتی به بابات گفتی نکنه بخا -
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 ... نه بابا قبلش گفته بودم... اما نگاه  -

 ششو بلند کرد با هم چشم تو چشم شدیمو گفت  

 هم بریم پیش مشاور  بیا با  -

 مشاور برای چی ؟  -

به خوردم .   - برای شناخت. من ش مریم خییل ضی

 دوست دارم اینبار همه چی رو اصویل جلو برم

 از اومدن اسم مریم حالم گرفته شد  

 93#نگاه #

 دو گفت امتر نگران نگاهم کر 

 ؟ باز ناراحتت کردم -

 مهم نیست خوبم   -

 معذرت میخوام ...   -

   مهم نیست ...  -

 امتر دستشو گذاشت رو دستمو گفت  

 ها نگاهم کن نگ -
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 شمو بلند کردمو نگاهش کردم که گفت  

از اولش   اون یه اشتباه بد بود... بد ترین اشتباه عمرم .  -

خودم میدونستم دارم اشتباه میکنم اما یه ادامه اش 

 یدادم م

 بدون فکر پرسیدم  

 فتی ؟اگه میدونستی پس چرا باهاش انقدر جلو ر  -

ون داد  بتر
ی

 امتر نفسشو با خستیک

 دستشو از رو دستم برداشت 

 صاف نشستو گفت  

گار تو جریان غرق وقتی میوفتی تو دروغ و اشتباه ... ان -

 ... البته مسائل دیگه ن  تاثتر نبود  
 مییسر

 ه ؟منظورت چی -

 خیال ... دو دقیقه پیش همیم این حرفارو نزنیم  یب -

بطه های ار ام مهمه ر بدوست داشتم بهش بگم اما من 

 قبیل تورو بدونم 
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 روم نشد اما 

 فتم  فقط آروم گ

 باشه... بعد صحبت کنیم   -

ی نگفتو با یکم حرفای عادی برگش  ی  تیم خونه امتر چتر

احت کنم تا شب بتونم بر  م خونه  مامان گفت برم استی

 عمو 

 عرص منم به اجبار یکم دراز کشیدم تا 

 عرص یه دوش گرفتمو حاضی شدم

ی برای من خییل عجیب بود   مو نداشیی

متی که بعد یه حمام ده دقیقه ای یه ساعت درگتر  

خشک کردن موهام بودم حاال پنج دقیقه ای خشک 

 میشدم کامل  

طوش پوشیدم که بلوزش کاله  یه بلوز شلوار گرمکن 

 داشت
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یه هارو کالهشم انداختم شم تا کچلیمو و جای بخ 

 مخقی کنه 

 رفتیم خونه عمو 

سم بیشتی میشد  هر لحظه استی

 94#نگاه #

 خوشحالن وارد که شدیم از نگاه عمو و زن عمو فهمیدم 

 مخصوصا زن عمو  

 لبخند از لبش پاک نمیشد  

 امتر هم آروم و با لبخند بود  

 صدرا و زنش هم بودن  

 تا شام حرقی نشد

 برای امتر نوشتم 

 ت ؟ پس یک میگه  بابا -

 برام نوشت 

 هویل  ه عروس چ -
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 عالمت اخم و عصبانیت براش فرستادم که عمو گفت  

ی بهت بگم   - ی  داداش... میخواستم امشب یه چتر

 قلبم ریخت  

د   ی  تو صندلیم فرو رفتمو قلبم تاپ تاپ متر

وع کردن به صحبت   عمو رفت پیش بابا نشستو آروم شر

 مغول نشون دادمنم گوشیمو گرفتمو خودمو مش

ی میکردم   اما فقط گوشر رو باال پائیر

سیدم حتی به بابا نگاه کنم    میتی

 م اخم کردهبه زور زیر چشیم نگاه کردم دید

 دلم بدتر ریخت  

 خ شده بوددستام ی

بت جلوم  ه یهو دیدم یه لیوان شر

 امتر با لبخند لیوانو به دستم دادو آروم گفت  

 رنگت پریده بخور  -
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 ف نگاه کردمبا خجالت به اطرا

 95#نگاه #

 همه ش گرم کار خودشون بودن

 امتر چشمیک بهم زدو من لیوانو گرفتم 

 تا آخر خوردمش 

ین بودو بوی بهار نارنج میداد   شتر

 واقعا بهش نیاز داشتم 

 امتر با فاصله از من نشست  

 گوشیشو به سمتم گرفتو گفت  

 اینو دیدی -

و چنتا ه صدراست نگاه کردم دیدم عکس های عروسی

 عکس از وسط مجلس از من و امتر همایون هم هست 

 خندیدمو گفتم 

 اینارو یک گرفته -

 آروم گفت  
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 زیراب منو بزنه داداش عروسمون خواسته مثال  -

 با خنده گفتم  

 فته عکسای خون  گر دستش درد نکنه  -

 امتر هم لبخند زدو گفت  

 ب باید بهت میگفتم  همون ش -

 ت  نگاهش کردم که آروم گف 

ش وا نمیشد به زندگیتو  اگه میگفتم اون پرسه پا -

 اینجوری نمیشدی 

 شم نگاه کرد  با یان حرف به 

 تم سنگاهمو ازش گرفتمو صاف نش

 از حرف امتر دلم گرفت 

 نمیدونم چرا  

ی بگه که یهو بابا گفت   ی  امتر خواست چتر

 حاال چند وقت هست امتر جان ؟  -

 یهو همه ساکت شدن  
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ی ایمر و ب  ابا چرخید و امتر گفت  نگاه ها بیر

 خییل وقته عمو... خییل وقت ...  -

د انگار تو گلوم بود   ی  قلبم انقدر تند متر

 96#نگاه #

 بابا به من نگاه کردو گفت  

 تو هم نگاه ؟  -

ی انداختم و نریمان گفت   شمو پائیر

 یه چیه ؟ قض -

 زن عمو با خوشحایل گفت  

 گه داریم ... الیه شکر یه عروش دی -

 ته بودم فاون لحظه قشنگ تو مبل فرو ر 

ی به به مبارکه ... صدرا و خانومش با   خوشحایل گفیی

 نادر و خانومش با خنده گفت  

 ای کلک ها ...  -



 رمان نگاه بر اساس واقعیت .به قلم نگاه و بنفشه  

271 | P a g e  
 

 نریمان هم آروم گفت  

 ه ئه من شک کرده بودما ... ئ -

 اما مامان گفت 

ی نشده  - ی  هنوز که چتر

 زن عمو گفت  

 . مهم خواستنه ..  -

 بابا گفت  

ای مهم دیگه هست ...  - ی  بله اما بعدش خییل چتر

 به امتر نگاه کردو گفت  

 باید با هم صحبت کنیم ...  -

 من در خدمتم   -

 پیش بابا نشست که زن عمو گفت  امتر اینو گفتو رفت 

 ما یتی بگتر خواستم شتر  -

 ع گفت  نریمان شی    
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-  ... 
ی

نگاه ییک یه دونه خاندانه باید با ئه زن عمو زرنیک

یتی بیارین   یفات شتر  ترسر

 همه خندیدن اما من فقط تو صندیل فرو رفته بودم 

 بابا و امتر همایون و عمو گرم حرف بودن 

 متر بودن ! 
 انگار در حال معامله ایستگاه فضانی

 97#نگاه #

نفس  زدو یکم  داشتم دق میکردم بالخره امتر لبخند 

 کشیدم

 مامان اومد کنارم نشستو گفت  

ی دلم رایصی نیست  - نگاه ... من به بابات هم میگم... ببیر

 ... اینهمه پرس مجرد خوب. چرا امتر که ... 

 حرفش با اومدن زن عمو قطع شد 

 دیگه من نشستو گفت  زن عمو سمت 
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ه... من چقدر اینهمه سال امتر میگفت  - دلم یه جا گتر

 بیا بریم 
ی

بچه رو اذیت کردم که اگه راست مییک

 خواستگاری  

 مامان شایک گفت  

 ش مریم که خودش خواست   -

من اضار کردم. برات گفتم که دیدم نه بابا ش اونم  -

یمش بچه ام از   ه خوشگله گفتم بریم بگتر
ی دختی دوسیی

 آب و گل در بیاد... نمیدونستم که ... 

 گفت    و یهو به من نگاه کرد

م همش تقصتر من بود واقعا وگرنه امتر نگاه جون دخ - تی

دا اون ازدواجشو نزنی تو قصد ازدواج نداشت . تورو خ

 ش بچه ام  

 فقط ساکت زن عمو نگاه کردم که مامان گفت  

ا چیه ... بحثو عوض کنیم شوگون  ای بابا این حرف -

 نداره

 ن گفتم ... بعد هم طوری نگاهم کرد که یعتی دیدی م
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 تمام مدت ساکت بودم 

با تو  حرفش با امتر تموم شدو به من گفت بابا حتی وقتی 

ی انداختم    هم حرف دارم من فقط شمو پائیر

چای بلند شدیمو عمو گفت با پدربزرگ صحبت  عد ب

 ی رسیم  میکنه برای خواستگار 

 بابام قبول کرد 

 دخوشحال بودم بابا هم موافق بو 

س  م بیشتی شده بود اما استی

 همه چی افتاده بود روی دور تند  

شایدم چون من سالها منتظر این اتفاق بودم حس 

 میکردم االن رو دور تنده 

 98#نگاه #

 وقتی رسیدیم خونه امتر پیام داد  

 آسون تر از انتظارم بود  -

 براش عالمت خنده فرستادمو گفتم  
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 سیدی دیدی الگ میتی  -

 من و ترش  -

 له فرستادم براش و گفتم  شکلک کج و کو 

 بابام چی میگفت ؟  -

 گه میخواست تو بدونی که بلند میگفت ا  -

 براش اخم فرستادمو گفتم  

 باشه پس منم نمیگم به من چی گفت   -

 امتر شی    ع نوشت 

 ئه چی گفت خب ؟  -

 اگه میخواست تو بدونی که بلند میگفت  -

 بهش تحویل داده بودم جمله خودشو  

 عالمت عصبانی فرستادو گفت  

من نمیتونم بگم بهت... یعتی میتونما. اما بگم تا سه  -

ی محو مییسر ب ی نمیگم  روز متر  را همیر

 از حرفش فکرم هزار جا رفتو دو دل شدم 
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 معذب بودم هنوز پیش امتر  

ی نوشتم   برای همیر

 منم همینطور ... شب بختر   -

نتمو قط  ع کردمو گوشیو گذاشتم کنار  اینتی

 عادی اومدبرام مسیج 

 رار کردی؟ شب بختر  ئه هنوز نگفته ف -

 هیچی نگفتم بهش

 فقط با لبخند خوابیدم 

 اما خواب هانی دیدم که باورم نمیشد 

 ذهنم خییل بهم ریخته بود  

 بحث مامان  و بابا بیدار شدمروز بعد با صدای 

 مامان میگفت  

 ... فکر کن پرس ده اتو چون برادر زا -
ی

ته اینجوری مییک

ی ییک یه دونه ات رو بهش غریبه ا ست... اونوقت حاضی

 بدی ؟
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 بابا هم گفت  

یک یه دونه چیه خانم اوال ما سه تا بچه داریم ! انقدر    -

و لوس نکن  ... دوما این دوتا خودشون همو  این دختی

 خوان من چکاره ام این وسط می

ون که مامان گفت  شی    ع بلند شدم رفتم   بتر

اخالقم که درست  سنش که زیاده . زنم که طالق داده.  -

 نداره. من نمیدونم به چیش دلت خوشه نگاه 

 همه اینارو با اخم به من میگفت 

   99#نگاه #

 با نگاه کردمهیچی نگفتم و به با

 چشم و ابرو بهم گفت حرف های مامانو ولش کن  که با 

ی نگفتم   ی  منم دیگه چتر

 ان تا شب تو قیافه بود  ما ماما

شب پدر بزرگ زنگ زدو گفت فردا شب میان  

 خواستگاری رسیم  
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میخواستم چشمامو ببندم و وقتی باز کردم ببینم همه  

 وم شده اینا تم

 مامان از بعد این تماس غر غر هاش شدت گرفت 

دیگه حرفاش داشت اشکمو در میاورد که بالخره یه 

 مسیج از ایمر رسید

 ق زیر پتو و مسیجو چک کردم ارفتم ات

 م دادنه من از صبح نه اون پیا

 نوشته بود 

ی ؟یه خ -  ت  نگتر

 تو خت  نگرفتی ؟  -

تو چک کتی بد نیستا   -  وایت 

نتمو قطع کرده بودم  تازه یادم افتاد دیشب اینتی

 د تا پیام از امتر همایون دارم شی    ع وصلش کردم دیدم ص 

 حرفای یگه از سالم خون  گرفته تا نگرانی و 

 بود   قایط کردهنت گوشیم  د براش نوشتم ببخشی
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 امتر نوشت 

 همسیج هم ندادی آخ -

 گفتم بحث رو عوض کنم پرسیدم

 فردا یک میاین؟ -

 دوست داری یک بیایم ؟  -

س دارم -  زودتر بیاین تموم شه بره استی

 عالمت خنده فرستادو گفت  

 چه گیل دوست داری   -

 خندیدمو نوشتم  

 رق نداره من اهل گل خشک کردن نیستم ف -

 اونم عالمت خنده زدو گفت  

ا فرق داری  -  تو چرا انقدر با دختی

 براش نوشتم  

 چون با ده تا پرس بزرگ شدم  -
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 امتر برام نوشت 

 من دوست دارم دوتا دختی داشته باشیم  -

 دلم قییل وییل رفتو نوشتم  

 پس یه پرس که شبیه تو باشه چی  

 زود جواب داد 

 وقتی خودم هستم چه فایده داره اون -

ی   ی ننوشتم که امتر باز نوشت  خندیدم آروم اما چتر

نگاه ... دلم میخواد بخوابم ... بیدار شم ... ببینم همه   -

 میکنیم  
ی

 چی تموم شده و با هم زندیک

 براش نوشتم  

 منم ...  -

وع کرد    مامان از پذیرانی باز غر غرشو شر

 100#نگاه #

ی قبل اینکه امتر جواب بده گفتم برای   همیر

نه من زود میام   - ی  امتر مامان باز داره غر متر
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رفتم پیشش اما انقدر حرف زد که تا برگردم دیگه امتر 

 آنالین نبود 

 اما نوشته بود  

 خوب بخوان  نگاهم ...  -

 نگاهم...  

 دوست داشتم این ترکیبو 

 با امتر خوابم برد 
ی

   با فکر به امتر و زندیک

 روز بعد تا بیدار شدم براش نوشتم سالم صبح بختر  

 شکلک خنده ای برام نوشت اونم با 

ی   -  سالم بر خانم سحر ختر

 یاعت یازده صبح بود فقط عالمت خنده فرستادم 

 امتر پرسید 

ی نگفت   - ی  مامانت دیگه چتر

 شکلک کج و کوله ای برای ایمر فرستادمو نوشتم  

 ت ... مغز مارو تیلیت کرد  تو بگو فقط چیو نگف -
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 عجب... فکر میکردم دوستم داره که  -

 دوستت داره اما فکر کنم نه در نقش داماد -

 هممم باید تو دلش جا باز کنم   -

 باز نشد جواب بدم مامان منو کشید و برد آرایشگاه 

با اون کله که موهاش تازه در اومده انگار واجب بود بند و 

 م  اصالح کن

ردمو کار هارو  ب انتخاب کاومدیم خونه و یه لبای مناس 

 کردیم تا امتر اینا بیان 

ی منو امتر ر تایه باین وسط هم مسیج های کو  د و بدل  یر

 میشد  

 بالخره ساعت هفت زدگ درو زدن

 رو ابرا بودم

 قق میشد  آرزو دیرینه ام داشت مح

 م اومدنعمو اینا عمه اینا و پدر بزرگ و عمو دیگه ا

 ده بودن مدائیم و خاله ام هم از قبل او 
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 مه نشستیم . از هر دری حرف زدن جز خواستگاری ه

ی دیگه میخواستم    کله ام رو بکوبم وسط متر

 امتر هم تمام مدت به من نگاه نکرده بود 

عبه از نصف قد من آورده بود با یه جیه دست گل 

یتی های مورد عالقه مامان   شتر

 اما به من نگاه نمیکرد 

 گوشیمم که دستم نبود  

 یهو پدر بزرگ گفت  

 خب بریم ش اصل مطلب   -

 به امتر نگاه کردم

 اونم به من نگاه کرد  

 101#نگاه #

 پدر بزرگ گفت  

ی تا ما حرفای اصیل  - شما دوتا برین تو اتاق حرف بزنیر

 خودمونو بزنیم 
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د  کیس رو حرف پدر ب ی  زرگ حرف نمتر

 امتر بلند شد 

 منم بلند شدمو رفتیم سمت اتاق من

 تا وارد شد درو بستو گفت  

 چرا جوابمو ندادی؟  -

 و ؟جواب چی -

 پیاممو  -

 رفتم گوشیو از رو کتابخونه ام برداشتم و گفتم  

 ردی  بببخشید همراهم نبود. تو چرا نگاهم نمیک -

 نوشته ک کردم دیدم یو چ گوش

ی االن راستشو بهم بگو ... تو با این پرسه ن - گاه ... همیر

 داشتی ؟محمد رابطه 

 بعد این پیام چندبار همینو تکرار کرده بود  

 تعجب به امتر نگاه کردمو گفتم  با 

 د کیه ؟ اینا چیه پرسیدی ؟ چی ؟ محم  -
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 تعجب گفت  با 

 ... نامزدت ... محمد  -

که دستمو گرفت  .. نه رابطه چیه. یه بار  اوه... اون.  -

 شی    ع پیاده شدمو گند زدم به شم  

ون آورد گرفت    شد و گوشیشو بتر
حاال تعجبش بیشتی

 سمتمو گفت  

 بخون -

 یه پیام بلند باال بود 

 نوشته بود  

تم در جریان مایون... فقط خواسسالم آقای امتر ه -

ی خو شر خانیم که با قبل تو نامزد    ساتگاریشداری متر

ظب باش مثل من گول چشماشو نخوری.  من بوده. موا

ی    گول بغل و بوسه و نوازش دستاشو نخوری. منم با همیر

ا  ی قلبمو شکست . این دختی ماره در ظاهر   کردو   جذبچتر

 انسان . از طرف یه دوست . 

 به امتر نگاه کردمو گفتم  
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  ؟ده ز طرف محماز کجا میدونی ااین که چرت گفته اما  -

 ورده نه از خودش نه اسیم از من آ

 امتر دوباره پیامو چک کردو گفت  

 ره محمد نیست ؟ شما -

 دوباره شماره رو نگاه کردمو گفتم  

متر شماره رو گرفت تا زنگ بزنه اما طرف جواب  نه ... ا -

 نداد

 دست به سینه زدمو نگاهش کردم که گفت 

 خییل بهم ریختم از این پیام  ببخشید  -

 با عصبانیت گفتم  

 102#نگاه #

. رابطه داشتی . دوست   - امتر تو قبل من زن داشتی

ای مختلف داشتی . اونوقت من انقدر روشن فکر با  دختی

قضیه برخورد میکنم. ویل تو بخاطر یه پیام چرت که  

 یزی ؟؟ از طرف کیه اینجور بهم متر ت معلوم نیس
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 گفت    امتر دست برد تو موهاشو 

 دست خودم نیست نگاه ... روت خییل حساسم...   -

 با همون اخم گفتم 

 منم رو تو حساسم   -

 نگاهم کردو گفت  

 معذرت میخوام... واقعا دست خودم نبود  -

خب لطفا دفعه دیگه دست خودت باشه چون واقعا  -

 ناراحت شدم  

 دو نشست رو تختم و گفت  خندی

 خب حاال چی بگیم ؟  -

 شم براش نازک کردم نشستم ئنارش و گفتم  پشت چ

 ر  -
ی

 نگ مورد عالقه ات چیه ؟میخوای بیک

 خندیدو گفت  

 آن  مثل خودت  -

 دم و جو بینمون آروم شد خندی
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 امتر پرسید  

 چه غذانی دوست  -
ی

 داری  میخوای بیک

 گفتم  با لبخند  

 خودت   قیمه مثل -

 فت  امتر خندید و بازومو وشکون ریزی گر 

تر رفتو پشو بوسیدم که عقب جرئت کردم و شی    ع ل

 گفت  

 نکن نگاه یهو ییک میاد تو   -

 با اخم نگاهش کردمو گفتم  

 وا مگه چکار کردم  -

ی   رم لبه اش نشستو گفت  تحریبلند شد رفت سمت متر

 عال خب  حرمیم فنام -

 م با چشمای ریز مشکوک نگاهش کردمو گفت 

 جدا ؟  -

 م سمتشو گفتم  بلند شدم رفت 
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 بخاطر نامحرم بودن به من دست  -
ی

اال میخوای بیک

نی ؟  ی  نمتر

 شدستمو گذاشتم رو باز 

 خودشو کنار کشیدو گفت  

 نگاه بس کن. قرار شد حرف بزنیم  -

 خنده ام گرفته بود  

 امتر داشت از دست من فرار میکرد 

 بود   رعکس یمدر حایل که باید ب

 102#نگاه #

 تشو گفتم  سمبازم رفتم 

چرا داری از من فرار امتر ... بگو مشکل کجاست ؟  -

 میکتی ؟ 

 یه قدمیش بودم که با اخم گفت  

 یعتی خودت نمیبیتی مشکل کجاست ؟  -
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خواستم باهاش دعوا کنم که یعتی چی این حرفا که با 

ی نگاه کرد   نگاهش به پائیر

 رد نگاهشو دنبال کردمو متوجه شلوارش شدم

 ل کجا بود تازه فهمیدم مشک

من ناخواسته تحریکش کرده بودمو امتر اینجوری که  

ون  نیمشد بره بتر

 م و گفت  از کنارم رد شد رفت سمت پنجره اتاق

ی بزاری منم آر  -  وم شم حاال میشه آروم بگتر

 ریز ریز خندیدمو گفتم  

 گو  چشم... خب از اول ب -

 خب خودت باید بفهیم   -

 باز ریز ریز خندیدمو گفتم  

 نبه ای ... چمیدونستم ن  ج -

 با اخم نگاهم کردو گفت  

 خ طبییع بدن منهربظ به جنبه نداره این پاس -
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اگه طبییع بود صدرا و نادر تو جمع نباید کنار زنشون   -

ی   مینشسیی

 اونا فرق داره -

 چه فرقی ؟ -

 با عصبانیت گفت  

رش هر شب ترتیب زنشونو میدن که روز کنااونا  -

ن. میخوای منم الن کارو یه شه کنم ببیتی بعدش یک آروم

 ن  جنبه است  

 دهنم از این جواب امتر باز موند 

 عصبانیش کرده بودم 

 اونم چه عصبانی 

 غ و قرمز شده بودا از نوک پا تا فرق شم د

ی بگم در باز شد   ی  قبل اینکه بتونم چتر

 103#نگاه #

 مامان بودو گفت  
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 یخواین بیاین ؟حرفا یه ساعته تموم شده نم -

با همون خجالت چشیم گفتمو زود تر از امتر همایون  

ون   اومدم بتر

 با ورودم زن عمو گفت  

 روس خانم  به به اینم ع -

 دیگه دور تند اتفاقات تند تر شد 

صحبت هارو کرده بودن و طبق رسم خانواده مهریه و 

یه ی  رو مشخص کرده بودن  خرید جهتر

 مام که اومدیم مخالفتی نداشتیم 

 لد خودمم بود  فروردین که روز تو  5هم شد  شنعقد و چ

 اردیبهشت تولد امتر همایون   6عروش هم شد 

باورم نیمشد انقدر همه چی رو دور تند بود انقدر ش اون  

قضیه تحریک شدن و اینا خجالت کشیده بودم که اون 

 پیام ندادمش به امتر شب و روز بعد

 آخر جمعه غروب خودش پیام داد 
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 یبتو نمیدم ها پیام بدی ترتحاال یه  -

 رت کردم زیر بالشت رو و گوشیم پبراش فقط نوشتم پر 

 واقعا خجالت میکشیدم ازش 

 104#نگاه #

 رو برام نوشت ما اون پر ا

س تا  -  ماه مونده یه ت  که ترتیبتو بدم شنتی

 اخم فرستادم که نوشت براش فقط عالمت 

 زبونتو موش خورده  -

 براش نوشتم  

 م نختر  -

 شی    ع نوشت 

 خوبه چون مال منه خودم میخورمش   -

 دلم باز قییل وییل رفتو نوشتم 

 امتر از این حرفا نزن  -
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 خنده فرستادو گفت  

ی که عوض داره گله نداره  - ی  چتر

 براش نوشتم  

م جواب نمیدما  -  متر

 نده فرستادو گفت  خبازم 

 فروردین که باید بیای بغل خودم   5االن بری .  -

حال  این حرف های امتر باعث میشد یه اضطراب با

 بیفته تو دلمو بیشتی دلم براش تنگ شه  

 اما هیچی ننوشتم که امتر نوشت

 قربون خانم کوچولوم بشم که انقدر خجالتیه   -

ی ننوشتم اما داغ بودم از خج ی  الت و امتر نوشت بازم چتر

 قه بخریم  فردا پنج میام دنبالت بریم حل -

 اینبار نوشتم  

 باشه مرش  -

 اونم با شکلک خنده نوشت 
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یانی نشون دادی داشتم  خب خداروشکر یه عالئم ح -

 نگران میشدم

 براش نوشتم پر رو و دیگه نرفتم سمت گوشر 

 روزا مثل برق و باد میگذشت  

 ن شیطونی میکرد پشت تلفامتر حسان  

 دی میشد  اما تا میدیدمش ج

 آخرا دیگه دستمم نمیگرفت  

حرفشم این بود که من زیاد تحمل کردم االن دیگه 

 تحملم خییل کمه ... 

دم که نکنه بیماری جنیس   ی منم دیگه داشتم توهم متر

ی داشته باشهچ ی  سیم چتر

کمکم کنه تصمیم  سال سال تحویل از خدا خواستم  اون 

م و تا به خودم بیام درستی بگ اس سفید ش سفره  با لبتر

 عقد بودم  

 105#نگاه #
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ال بودم که همون دفعه اول بله رو  قدر تو فکر و خیان

 گفتمو مجلس رفت رو هوا  

 من از تو بیشتی عجله دارم اما امتر تو گوشم 

 بعد عقد تو تاالر بزن و بکوب بود 

 میشد عروس مجلس منم وقتی داماد امتر همایونه باورم ن

باورم نمیشد این مرد خوش تیپ که داره میاد سمتم  

 ر منه دیگه شوه

موهای سمت شقیقه هاش جو گمدیم شده بودو 

 صورتش جا افتاده 

دنیا با پرسی که یه روز چشم باز کردم دیدیم  یه 

 عاشقشم چهره اش فرق داشت 

 کم نشده بود    اما برای من ذره ای عشقم

د تو بغل هم که دو نفره رقصی    دیم منو به خودش فرسر

 با شیطنت گفتم  

 تو بغلتم خطرناک نیست ؟  -
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 تو گوشم گفت 

 نه وقتی تا یه ساعت دیگه تو اتاقیم   -

 خندیدمو گفتم  

ی خیال باش بابام نمیذاره  -  به همیر

 یکم قیافه اش تو هم رفتو گفت  

ی گفته ؟  - ی  دوروغ نگو چتر

 دادمو گفتم   شی تکون

 بابا نه اما مامان برام خط و نشون کشیده  -

 از قیافه ایمر همایون میتونستم تا صبح بخوابم  

ی وقتی   بعد تاالر اومدیم خونه ما تا گوشفند قربونی کیی

 امتر آماده بود که بره 

اد دست مامان من و اما مامانش خییل شیک یه کیف د

 گفت  

ه گفتم بیارم خودش که حواس نداره -  اینا وسایل امتر
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اینجوری شد که مامانم مجبور شد مخالفت نکنه و امتر 

 د خونه ما مون

 اما نه تو اتاق من !!! 

 نادر و نریما !! تو اتاق 

 نیمه شب بهم مسیج داده بیداری بیام اتاقت ؟ 

 راش نوشتم  ب

ی اتاق من خوابیده آره اما  -  مامانم رو زمیر

 ید زد که براش نوشتم  عالمت نا ام

 شوچی کردم بیا  -

 میاد  فکر کردم االن خودش یواشیک 

ط اتاقم پخش شده  تشک و الحاف اومده وساما دیدم با 

 ه درم بست

 106#نگاه #

 گفتم  بهش  

 ینجوری که مامان میفهمه اومدی دی ار اینا چیه آو  -
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دازه رو زمینو پر رو میاد رو تخت کنار من  تشکشو مین

 میشینه و میگه 

 بفهمه. از شب اول باید بگم کجا میخوابم یگه   -

 از حرفش خندیدم 

ه و لبمو   اما امتر مهلت نداد کامل لب هام فرم لبخند بگتر

 بوسید  

ی بوسه ما بود   اولیر

ی  ی اولیر  اولیر

 غافلگتر شدم و مشتاق بودم 

 امتر شدم  غرق بوسه خییل زود 

ی تر   منتظر بودم بره پائیر

 اما نرفت 

 توم و گفت  اومد زیر پ

 حیف خونه شلوغه ش و صدامونو میشنون   -

 آروم گفتم  
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ی ما اینجا تا آخرش رفتیم  -  اونا در هر صورت فکر میکیی

 االن ؟  میعتی میخوای تا آخرش بری -

 دوباره گر گرفتم 

 رفتم زیر پتو و گفتم  

 فتم  نه ... فقط گ  -

وع کرد از رو لباس به نوازش  امتر موهامو بوسیدو شر

 بدنمو گفت  

ی امشب  - م اما دوست منو ول کیی چند بار تا آخرش متر

م و   ی بار هامون لذت بت  دارم عجله نکنم. قشنگ از اولیر

کامل مال من باشر تو از همه مهم تر ... وقتی قراره تو  

 زاحم خونه خودم باشر ... راحت و آزاد و بدون م

 دقیقا امتر این حرفشم عمیل کرد  

با وجود اضار من چند بار که حسان  از خود ن  خود  

ل کرد تا شب عروسیمون شده بودم اما امتر   خودشو کنتی
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ی بارم برام به یاد   شت  که واقعا برام ن  نظتر بود و اولیر

 موندنی شد  

گ های تازه گل ها   یرو تخت خوان  که پر بود از گلت 

 کاشان و خونه ای که با عشق چیده بودیم    شخ 

بهم گفت علت دعوای اون و مریم این بوده که از بعد ها 

شب عقد دیگه نتونسته با مریم رابطه داشته باشه.  

ی ویل از شت  که من بهش قبلش تو دوستی 
 رابطه داشیی

و   کردهگفتم دوستش دارم دیگه مریم تحریکش نمی

  .  هاش نداشته . نه خودش نه بدنش .. تماییل به رابطه با

 هیچ دختی دیگه ای و این ذات عشقنه نه مریم 

لبت واقعا با کیس باشه زیبا ترین اندامو ق ... وقتی واقعیه

 نوازش هم برات جذاب نیست ... 

پنج سال از اون روزا میگذره. خودم یه دختی  حاال 

 از االن عاشق پرس عموشه کوچولو دارم که 

 درسته عشق بچگیه اما یاد آور کودیک خودمه 

 من از عاشقیم پشیمون نیستم 
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مم که نکنه مثل من روزای سختی رو  اما نگران دختی

 باشه داشته 

ی از  الن سیع کردم حسان  باهاش دوست  ابرای همیر

 باشم تا همیشه احساسشو به من بگه 

 منو دوست داشتامیدوارم 
ی

. داستان زندیک ی ه باشیر

اما امیدوارم براتون د اگه خوب تعریف نکردم ببخشی

و  یتون  از همراهنکته های مفید داشته باشه. مرش

 مرش از بنفشه عزیز که تو این راه خییل کمکم کرد  

 ممنونم 

 98#نگاه آبان 


