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  عنوان کتاب:سراب نگاه تو

  1000نویسنده:سمیرا

  

  

  ساخته شده در وبسایت پاتوق رمان.

  براي دریافت کتاب هاي بیشتر به سایت پاتوق رمان مراجعه فرمایید.
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  : مقدمه

  ؟...من بدون تنها نیست سخت که دیدي

  من؟ بدون شوند،شبها می صبح که دیدي

  زند می وقفه بی زندگی نبض این

  من بدون یا من با کند نمی فرقی

  گذشت هم سخت،امروز اگرچه دیروز

  من بدون فردا شود نمی طوري

  .....!ام گرفته گاهی
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  .....!تو بدون جا این

  است چگونه حالت

  ؟...من بدون آنجا

  

  

***  

  

  

   بخونی باید رو ساالري استاد با درس این گفتم بهت بار 100 نزن چونه من با اینقدر

  میخوري دردي چه به اینجا تو مگه خدا رو تو سارا

 تونمنمی من میکنه خراب درسو یه وقت هر که میفهموندم بهش باید ولی بود خواهرم که درسته کشیدم هم تو اخمامو

 بهش من مه بده تو به بخواد اگه نمیده نمره کسی به ساالري استاد نکن بحث من با دیگه سوگل:   بکنم براش کاري

  بشه بازي پارتی من خواهر براي که نیس قرار ولی دانشگام این کارمند من که درسته نکنه اینکارو میگم

  هسخت چقدر که میدونی خوندي درس دانشگاه این تو هم خودت تو....  بدي خیلی:  گفت و ورچید ها بچه مث لباشو

   وقتایی....... ها موقع اون مث..... هه....   بود خودم هاي موقع اون مث اداهاش مینداخت خودم یاد منو

 چکسهی که بشم وحشتناکی ادم همچین قراره نمیدونستم.....  رها و بودم ازاد...  چیه غصه....  چیه درد نمیدونستم که

 چند هر بودم دانشگاه خشک و بداخالق ولی خوب کارمند من دانشگاه این تو....  کنه بحث باهام حتی نداره جرات

 همچین هب میشناختنش شیطونی و سرزندگی به همه که دانشگاه شیطون ساراي که نمیکرد فکرشو هیچکس هیچوقت

  بشه تبدیل انعطافی بی موجود

  ؟ باشه بکن ساالري استاد با صحبتی یه...  خواهري....  جون سارا

  تو خواهر نه ام میثاقی خانم من اینجا پس دانشگاست اینجا سوگل

 خودش با میکردم پیدا رو ساالري اگه کنم فک بکن ما واسه کاري یه لطفا.....  بداخالق میثاقی خانم باشه.....  پووووووف

  بود داده بهم هم بیست حاال تا میزدم حرف
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 محو رو یلیاخ میتونست صحبت کلمه چند با و بود لوند حد از بیش ولی بود من خواهر اینکه با دختر این میگفت درست

 الف هی حرف کلمه دو خام که نبود ادمها دسته اون از ساالري استاد چند هر ببره پیش کارشو راحت خیلی و کنه خودش

  بشه بچه

  نموندي جا بعدیت کالس از تا برو حاال....  باشه

  نمیده راهم المصب مشرقی این االن نکنه چیکارت بگم خدا اوخ اوخ:  گفت و کرد ساعتش به نگاهی

 و ابداريحس رشته کارشناس من کارشناسا اتاق طرف به منم دوید مهندسی ساختمون طرف به بگه چیزي اینکه بدون

 سالم ناسمبش خیلیاشونو اینکه بدون منم و میشنیدم رو ها بچه سالم صداي میرفتم جلو که همینطور بودم ها مدیریت

  باشن اضیر بقیه و دانشجوها تا بدم انجام نحو بهترین به کارمو میکردم سعی ولی بودم خشکی دختر اینکه با میکردم

  عزیزم سالم ـونم میثاقی

 هر و یکردم چاپلوسی همیشه رازقی نغمه بود دانشگاه مهربون ولی شیطون و شر دختراي از یکی میشناختم رو صدا این

 با ودب موفق هم گاهی البته که بیاره لبام به رو لبخند میکرد سعی صورت هر در نداشت فایده میکردم اخم بهش چی

 در ولی بود شده نوشته اسمش بد حجاب دلیل به موردي چند حراست تو اش پرونده ولی بود عالی درسی لحاظ از اینکه

  نمیاوردم روش به هیچوقت چند هر.......  داشتم دوسش واقعا من حال هر

  سالم

  ما نغمه من ناسالمتی نبود سالم فقط که من جواب عزیزم میثاقی خانم:  گفت که بگذرم کنارش از میخواستم

  بدم چی جوابتو میخواستی مثال:  گفتم و بردم باال ابرومو تاي یه

 من به دمیا دلت خوشگله اخه:  گفت و بوسید امو گونه و کرد حلقه گردنم دور دستشو یهو طرفم به اومد و زد لبخندي

  ؟ کرده رد چند منو ي نمره صارمی استاد نگی

 رنگین تو خون همگ نخیر:  گفتم و کردم بسنده اخم یه به فقط بدم نشون العملی عکس نتونستم کردم تعجب حرکتش از

  کن نگاه برو برد تو میزنم دیگه روز دو ؟ اس بقیه از تر

  ؟ نمیکنم فرقی بقیه با واست میخوامت که من....  دارم دوست که من:  گفت و ورچید لباشو

  فروشم زغال خودم من جون بچه برو

  ؟ نمیده حقوق بهتون دانشگاه مگه....  ؟ میثاقی خانم اوا:  گفت و کرد گرد چشاشو یهو

 دینبل کار همه این خب ؟ عزیزم چی واسه فروشی زغال اخه:  گفت که میکردم نگاش همینجوري و نفهمیدم منظورشو

  کار نشد که فروشی زغال..... 
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 رو یکی وت ي نمره باشی اینجا دیگه قیقه دو اگه که برو نغمه:  گفتم و کشیدم هم تو اخمامو ولی بود گرفته ام خنده

  نمیزنم اصال

  کافیه واسم دارم جونمو میثاقی همینکه ؟ چیکار میخوام نمره:  گفت و زد لبخندي

  میگی راست که تو اره

 نم که چیزي میکرد غوغا وجودش تو تازگی و طراوت حس میومد خوشم ازش منم  بود خوبی دختر گذشتم کنارش از

 میگذرن من زندگی روزهاي دارم رو ساله 50 ادمهاي احساس ولی نیست بیشتر سالم 27 بودم داده دستش از بود سالها

 چون نمبز حرفو این که نمیکردم فکرشم زمانی یه شاید.... تکرار هم باز و تکرار و تکرار دارم قبلمو روز تکرار روز هر و

  بود تکرار بی و هیجان از پر من براي زندگی ببرم بکار تکرارو لفظ حتی که نبودم ادمی من

  میزت رو گذاشتم برو کنی تایید باید اوردن جدیدو استاد تا چند برنامه لیست ؟ کجایی جان سارا

  ممنون

 زیست کارشناس اون بود صالحی خانم کنار من میز بودیم مشغول اینجا دیگه نفر 4 و من شدم کارشناسی اتاق وارد

 معماري کارشناس کدوم هر که بودن کرده اشغال رو ما روبرویی میزهاي هم فرهمند خانم و ساعی اقاي و بود شناسی

 الساشونک ساعت داشتن کار شما با اینکه مث مدیریت هاي بچه میثاقی خانم:  گفت دیدنم با ساعی اقاي بودن برق و

  خورده بهم

  ممنون  خب خیلی

  دارم لمشک خرسند استاد با من میثاقی خانم ببخشید...  سالم:  گفت دیدنم با اومد داخل مدیریت هاي بچه از یکی

  ؟ چرا

  کنم عوض استادمو میخوام نمیاد کالسا سر خودش ریزي برنامه سر هیچوقت

 میکنم سعی میکنم صحبت خرسند استاد با من کنی صبر اس اضافه و حذف که دیگه ي هفته دو تا باید من عزیز نمیشه

  شه حل مشکلتون

  ممنون

  میکنم خواهش

 گفتم و کردم یدهفر به نگاهی که اومدن داخل التحصیلیشون فارغ تایید براي دیگه نفر دو که بود نرفته دانشجو این هنوز 

  شلوغه سرم االن من کنید تایید و مطالعه جدیدو استاداي ي پرونده شما لطفا صالحی خانم: 

  میدم انجام کاراشو خودم جون سارا باشه
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 و ودب دانشگاه مسئوالن از یکی خواهرش شوهر اینکه ي واسطه به اون شدیم شغل این وارد همزمان تقریبا فریده و من

 با یدانشجوی کار فقط اول سال یک دانشجوییم دوران در بودن نمونه البته و استادها از یکی وساطت دلیل به هم من

 ضعیتو زمان اون دراومدم دانشگاه استخدام به دقیقم و درست کار بخاطر یکسال از بعد ولی میدادم انجام ناچیزي حقوق

  ................ میکردم کار مجانی اگر حتی بود حلم راه بهترین کردن کار و داشتم بدي روحی

****  

 میکردم رانندگی سکوت در کردم حرکت خونه سمت به و شدم بودم خریده تازه که پرایدي سوار دانشگاه پارکینگ توي

 تو و ندید خودشون به رو زیادي شیرین و تلخ اتفاقات دیدن رو زیادي چیزهاي ها خیابون این بود خیره جلو به چشمام

 یچیه دیگه که برسه روزي امیدوارم و دارم کردن درفراموش سعی همیشه.....  میثاقی سارا....  من اما داشتن نگه دلشون

 جوون پسر تا دو که بود سفید ازراي یه شنیدم کناریمو ماشین ي راننده صداي که بودم فکر غرق همینطور نیاد یادم رو

  ..... بودن توش

  ..... بنما ما به نظر یه خوشگله کجایی

  ؟ بذاریم کورس یه خوشگلت پراید این با میاي:  زد داد دوباره که نکردم توجهی

 رجیحت روز اون ولی بودم داده انجام کارو این حال به تا چون بودم تر خر کله اونا از من مطمئنا بود پیش سال هفت اگه

 رفتم رعتس با و کردم غافلگیر رو اونا و پیچیدم سریع رسیدم که فرعی اولین به بگذرم کنارشون از و نکنم کاري دادم

  ....... کنن گم که

 اپارتمان یه ما هخون رفتم دوم ي طبقه سمت به اسانسور با و کردم پارك ساختمون پارکینگ تو ماشینو رسیدم که خونه به

 در ويت کلیدو و اومدم بیرون اسانسور از میکردیم زندگی دومش ي طبقه ما که بود طبقه چهار ساختمان یه تو نقلی

 و ذاشتمگ اشپزخونه اپن روي کیفمو رفتم طرفش به دیدنش با بود اشپزخونه تو همیشه مثل مادر شدم وارد و چرخوندم

  مامان سالم:  گفتم

  نباشی خسته بخیر رسیدن ؟ خوبی عزیزم ماهت روي به سالم

  انداختی راه بویی چه نباشی خسته شما مامان مرسی

  مرغ با پلو زرشک اته عالقه مورد غذاي

  میام و میکنم عوض لباس االن عزیزم مرسی

  دیمش جدا و شد من مال سامان اتاق کرد ازدواج سامان وقتی از ولی بودم شریک سوگل با قبال که اتاقی شدم اتاق وارد

 و اي هوهق درشت چشماي با روشن پوستی تکراري ي قیافه بازم هه انداختم اینه به نگاهی کننده خسته روز یه از بعد

 شده دبلن زیادي موهام کشیدم سرم از رو مقنعه بود تکراري من براي ولی بودم خوب همه نظر از کل در برجسته لبهاي

 تی یه با شلوارمو و مانتو رسیده تابستون که خصوصا میکردم کوتاهشون فرصت اولین در باید میرسید کمرم پایین تا بود
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 دمشنی درو زنگ صداي لحظه همین در بیرون زدم اتاق از و کردم عوض ادیداس مشکی ورزشی شلوار و اي سورمه شرت

  اومدن زنش و سامان حتما کن باز درو جان سارا:  گفت مامان که

  ؟ بیان بوده قرار مگه

  بیان هم اونا زدم زنگ اره

 ي چهره اب که کردم باز درو رفتم ورودي در سمت به و نگفتم چیزي ولی نیس دلیل بی خانواده کردن جمع میدونستم

  شدم روبرو نگار و سامان خندان

  بفرمایید اومدین خوش سالم

  بینم اینجا بیا خودم خواهري سالم به به

 ردهک ازدواج هم با که بود ماه چند تازه کردیم روبوسی هم با اومدو جلو هم نگار بوسید پیشونیمو و گرفت اغوشم در و

 و کردن موافقت هم اون ي خانواده و اینا نگار ي خونه رفتیم ما اشنایی مدتی از بعد و بودن هم همکار اداره تو بودن

  ........ زندگیشون و خونه سر رفتن و گرفتن عروسی جشن زود خیلی

 روبرو بابا با کردم باز که درو دراومد صدا به هم باز خونه زنگ که بودن نشده جاگیر هنوز و بنشینن که کردم تعارفشون

 تو بیکار نمیتونه که اونجایی از ولی بود فرهنگی بازنشسته یه پدرم گفتم نباشیدي خسته و زدم لبخندي دیدنش با شدم

  میکنه تدریس کنکور اموزشگاههاي توي بمونه خونه

  بابا سالم

  بابا نباشی خسته ام دردونه عزیز سالم

  بفرمایید نباشین خسته شما

 یرنم دوستاش با خودش قول به حتما هم کالس از بعد دارن کالس عصر تا چون نمیاد سوگل بودم مطمئن دروبستم

 مامان هک پاشم میخواستم شدم سیر و خوردم اي لقمه چند شدیم مشغول همه و چیدیم ناهارو میز نگار کمک با.......  صفا

  شدي استخون پوست بابا دختر نخوردي چیزي که تو:  گفت

  شدم سیر دیگه بود خوشمزه ممنون

  رفت یادم بگم چیزي یه بود قرار مادر راستی

 کی قراره عهایندف نمیدونم ولی بگی چی میخواي میدونم و بگی چیزي ییه میخواي بودم مطمئن که اینو گفتم دلم تو

  بفرمایید میکنم گوش:  گفتم که بیاد

  .... راستش.....  مادر راستش
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 ؟ چیه مگه خب ؟ میگی استرس با اینقدر چرا مامان بابا اي:  گفت خنده با سامان که بگو تو یعنی کرد سامان به نگاهی

  خواستگاري بیاد میخواد دوباره احسان جون خواهر

 ناو با کنم ازدواج هم کسی هر با من که بفهمه میخواد کی اقا این نمیدونم رفت هم در اخمام احسان اسم شنیدن با

 ممیخوا من میاره یادم رو زیادي هاي خاطره که کسی با بودن هم گلستان و گرمابه رفیق که اون با نمیکنم ازدواج

 من امانس:  گفتم و کنم حفظ خودمو خونسردي کردم سعی باشه چشمام جلوي چیز همه همیشه اینکه نه کنم فراموش

 قیام تا همینه جوابم هم این از بعد دادم رد جواب خودم بار 5 هر و خواستگاري اومده بار 5 حاال تا همکاریم اقا اون و

  نمیخوام دلسوزي و ترحم من نمیشه عوض نظرم هم قیامت

 ور تو اون از قبل اون نیست قضیه اون بخاطر اصال میگه اون کردم صحبت احسان با من ؟ چیه ترحم من خواهر اخه

  نمیداده بروز نداشتی بهش احساسی تو چون ولی داشته دوست

 یعنی کنم فراموش چیزو همه میخوام من نمیکنه فرقی من براي باشه هم راست اگه شنیدم بار 1000 رو حرفا این

  بذارین راحتم لطفا پس بشم روبرو میشه اون به مربوط که چیزي هر یا احسان با نمیخواد دلم دیگه ولی کردم فراموش

 من کنم اجازدو احسان با نیستم حاضر هیچوقت من ولی ناراحتن هم اونا میدونستم بستم اتاقو در و شدم بلند میز ازسر

 گرانین به دادن پایان البته و مردم دهن بستن براي فقط عالقه بدون ازدواج یه چند هر کنم ازدواج که کردم قبول تازه

 من بهتر چه خب میرن در و میذارن کولشون روي دمشونو میگم همینو هم خواستگارام از کدوم هر به که خانواده هاي

  برن خودشون بهتر چه پس کنم ازدواج نمیخوام که

  ......... گذشت من بار کسالت روزهاي ي بقیه مث هم روز اون

***  

  ؟ بیاري منم هاي رشته التحصیلی فارغ هاي پرونده میشه میثاقی خانم

  میارم االن فرهمند خانم باشه

  ممنون

 در الي تمگذاش پامو دارم نگه براش درو میکنه اشاره ساالري استاد دیدم که بشه بسته در بود نزدیک شدم اسانسور وارد

  حوص کی حاال ها بشه بسته  در بود نزدیک ممنون:  گفت دیدنم با شد وارد و رسید اینکه تا

  میکنم خواهش

  کرده اصرار بازم احسان شنیدم ؟ خبر چه:  گفت و زد لبخندي

 نمره سارا هب چطور ؟ نمیدي که چیه دیگه نمره یه استاد میگه شیطونه خیلی سوگل خواهرت:  گفت که نگفتم چیزي

  ؟ تپید اسمون رسید که ما به میدادي
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  میشه پررو ندینا نمره بهش وقت یه استاد نه:  گفتم و زدم بهش لبخندي

  میدم بهش رو نمره یه کنه همکاري باهام پروژه یه تو اگه گفتم بهش نه

  بهتره بخونه درس کم یه کنین مجبورش حداقل اره

  ؟ میري داري کجا حاال

  التحصیلی فارغ اتاق سوم ي طبقه

  ؟ میشه اضافه داره استاد تا چند شنیدي....  اوم.....  داشتم کار دانشکده رییس با من اها

  صالحی خانم دادم ببینم نکردم وقت ولی دستم دادن هاشونو پرونده اره

  برگشته اون...  بخواي راستشو...  راستش.....  اوم:  گفت من و من با که شدیم خارج و ایستاد اسانسور

 تمداش شک میزنه حرف اون مورد در داره که نمیشد باورم زدم یخ ولی چی از نمیدونم شد قفل لحظه یه در بدنم تمام

  ؟ خب:  گفتم و کردم نگاش و کردم بلند سرمو که باشم خونسرد کردم سعی

  ؟ گفتم چی شنیدي:  گفت و کرد نگام کنجکاوي با

  اجازه با....  هست که کسی هر حاال اومده خوش خب...  شنیدم اره

 نمیدونستم مکن حفظ خودمو و بمونم کنارش نمیتونستم این از بیشتر دیگه میکنه صحبت اون مورد در داره شدم مطمئن

 بیفته تپش هب قلبم اینجوري اون از خبري شنیدن با اینکه اال میکردم رو چیزي هر بینی پیش ولی داشتم احساسی چه

 دست همب لعنتی حالتاي این باید هنوز چرا ؟ چرا اخه میکردم حس بدنمو نامحسوس لرزش میشد کنده جا از داشت قلبم

  ........ من پرتی حواس و التهاب از پر روزي گذشت چطور نمیدونم روز اون بده

 هک شد اتاق وارد سوگل میشدم شکشون از پر نگاههاي ي متوجه و بودن شده من پرتی حواس ي متوجه همه خونه تو

  ؟ ندادن یاد تو به زدن در:  گفتم عصبانیت با

  ببخشید خب...  خب:  گفت و کرد تعجب

  داري چیکار حاال

  کنی حل واسم سوالو تا چند این میخواستم

 واست عداب همینجا بذارش:  گفتم نبود متمرکز اصال ذهنم ولی کردم سواالش به نگاهی که گرفت سمتم به دفترشو

  میکنم حلش

  ؟ سارا شده چیزي

  نشده چیزي عزیزم نه
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  بودمت ندیده کالفه اینقدر هیچوقت اخه

  بخوابم میخوام برو برو ام خسته فقط نیستم کالفه من

  رفتم من...  باشه

***  

 زیاد نمیتونم باش زود سوگل:  گفتم و زدم سوگل اتاق در به تقه چند برم دانشگاه به که شدم بیدار همیشه مثل زود صبح

  بمونم منتظرت

  اومدم االن خواهري باشه

 و رسوند خودشو دو با هم سوگل که کردم روشن ماشینو و شدم سوار و شدم پارکینگ وارد و کردم خداحافظی مادر از

  ببري خودت با باید منم ریشتم بیخ من جونم نه ؟ بذاري قال منو میخواستی نامردیا خیلی:  گفت و شد سوار

 پخش به دز فالشو یه یهو که میگشت چی دنبال نمیدونم و کرد باز داشبوردو در که نگفتم چیزي و زدم بهش لبخندي

  بذار دیگه چیز یه بیار درش سوگل:  گفتم فالش دیدن با ماشین

  ؟ الیهخ این یا میدي گوش چیزي اصال ؟ میدي گوش چی تو بدونم میخوام اصال کنم گوش اینو دارم دوست نمیخوام

  بذار دیگه چیز یه زیاده دي سی نمیدم گوش اصال فالشو این من:  گفتم که بود خندیدن حال در

  باشه رانندگیت به حواست چیه این ببینم شدم کنجکاو من اصال

 هنگیا اومد پخش صداي یهو که شدم بیخیالش منم نمیشد حالیش ادمیزاد حرف دختر این کردم عوض رو دنده حرص با

  بودم نکرده گوش بود سالها که

  فروهر لیال از تو عشق خون اهنگ

  اه ها هااه ها ها هاها ها ها ها

  منه رگهاي تو تو عشق خون

  رسیدنه جون به بودن تو با ي لحظه

  تشنه گندماي مث

  میخوام بهارو بارون

  یقینه من مرگ تو بی

  میخوام انتظارو تب
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  من عاشق چشم توي

  پیدا تویی  پیدا تویی

  من دل ي خونه توي

  تنها تنهاي تویی

  من عاشق چشم توي

  پیدا تویی پیدا تویی 

  من دل ي خونه توي

  تنها ي تنها تویی

   ها ها ها ها ها ها ها

  منه رگهاي تو تو عشق خون

  رسیدنه جون به بودن تو با ي لحظه

  وجودم همه تو به بسته

  خدایی خالق قدرت

  

 این با نم میشدن تداعی برام داشتن لحظات اون ي همه بود کرده پر گلومو بدجوري بغض میشدم عصبی داشتم دیگه

 گیرانند نمیتونستم میلرزید دستام بودن زهر از تر تلخ همشون حاال که هایی خاطره داشتم زیادي هاي خاطره اهنگ

 خورد تکون هی سوگل که شیشه جلوي به کوبیدمش و بیرونشاوردم ضرب با و بردم یورش فالش طرف به شدت به کنم

:  گفت یدیمرس وقتی و گذاشت اهنگی هیچ نه و گفت چیزي نه برسیم که زمانی تا دیگه و انداخت زیر سرشو ترس با و

  خداحافظ برم دیگه من....  من.....  ببخشید

 بحص سالو همکارا با ها اتاق از گذشتن حین در و رفتم اموزش ساختمون طرف به اروم باشم مسلط خودم به کردم سعی

 بش و خوش بود من به پشتش که مردي با و بود اومده صالحی خانم رسیدم خودمون اتاق به اینکه تا میگفتم بخیر

 امسونتس کیف یه و طوسی شلوار و کت بود مشخص نقصش بی هیکل و اي قهوه موهاي فقط پشت از که مردي میکرد

 دانشگاه ونمعا البته و حسابداري و مدیریت رشته سرگروه بعد به این از من:  گفت که شنیدم صداشو بود دستش توي

  ؟ نیومدن مدیریت کارشناس هستم
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 مرد این اچر کردم شروع رو نحسی روز چه خدایا کرد لرزیدن به شروع اختیار بی بدنم شد سست پاهام صداش شنیدن با

 سال ندچ از بعد که دیشب از اون ؟ االن چرا اخه.....   کنم باور نمیخوام باشه اون نمیتونه نه ؟ اونه شبیه صداش اینقدر

 ادامه امنمیخو شم بیدار کن کمکم ؟ میبینم کابوس دارم خدایا....  االن و کذایی اهنگ اون با صبح از اون دیدم خوابشو

   بدم

  گروه کارشناس هستن میثاقی خانم ایشون....  اوناهاش اها:  گفت دیدنم با فریده

 یول برنگرده من سمت به هیچوقت اون و بایسته همونجا زمان میکردم دعا دلم تو من و برمیگشت من طرف به مرد

  ... شد قفل هم توي نگاهمون و برگشت........  برگشت

  ***  

  ) قبل سال هفت( 

  خدافظ پایینه داده اس الله مامان 

  ؟ نخوردي که اتو صبحونه دختر

  برم خوشگلم مامان قربون میخورم چیزي یه دانشگاه تو همونجا

 و مزد اسانسورو دادم ترجیح قرار بر فرارو غرغر از جلوگیري براي و کردم محکم ماچ یه اشو گونه و دویدم سمتش به

 االب دستامونو جمعی دسته همیشه مث ها بچه دیدن با شدم سوار سریع و شنیدم ماشینو بوق صداي شدم کوچه وارد

  دیگه بود ما دادن دست مدل اینم هم به زدیم و اوردیم

  دیوونه بکس برو سالم

  داریم ما مگه هم تو از تر دیوونه بابا:  الله

  ها پایینه فکت که معلم خانم نزن زر

  ؟ دادي طولش اینقدر چرا:  مهسا

 باید خوندمن که حاال بزنی تک یه اومد زورت کن بیدار منم شدي بیدار وقت هر نگفتم تو به من مگه بیشعور مهساي اي

  ؟ ها بریزم سرم تو خاکی چه

 مث هم مروزا خب میکنی تقلب همیشه نمیدونیم ما اینکه نه نذار کالس اینقدر حاال:  گفت بود رانندگی حال در که ندا

  روزا ي بقیه

 مخ چه یمیدون که خودت میکنم تقلب سرگرمی واسه هم اوقات گاهی میرسونم تقلب همیشه  تقلبندارم به نیازي من

  دارم توپی ریاضی
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  داده خر توي به رو استعدادا این خدا ولی داشتم من کاش اي که....  میدونم اره

 دمیکر درد سرم که منم کردن مسخره رو ما ماشین و شدن رد کنارمون بود توش پسر تا 4 که ماشین یه لحظه همین در

  هیجانا اینجور واسه

  بگیرم حالشونو میخوام بشینم من اینور بیا ندا

 خراش یه اگه حمیده ماشین این خوردن چیز اصال کردن غلط خدا رو تو:  گفت بود هویدا چشماش توي ترس که ندا

  میکشه منو بیفته بهش

  اینور بیا میدم خسارتشو ي همه خودم شد طوري اگه نترس

 یشدیمم نزدیک اونها ماشین به دادم فشار گاز پدال روي پامو میشد که اونجایی تا و کردیم عوض جامونو سریع خیلی و

 میتونستم راحتی هب صداشونو که بودم نزدیک اونها ماشین به و میرفتم تند اونقدر نبود مشکلی و بود اتوبان تو شکر رو خدا

  بشنوم

  گذاشتن کورس به چه رو تو جوجه اخه

  خیابونه اخر که اي میله اون تا کورس ببند دهنتو خفه

  گذاشتن کورس به چه رو تو جوجه اخه

  خیابونه اخر که اي میله اون تا کورس ببند دهنتو خفه

  کردن بیشتر سرعتشونو و کردن اعالم خودشونو موافقت سوت یه با هم اونا

 ها بچه کجی بودم سرشون پشت منم برن تند میتونن تا گذاشتم همین واسه میکنن کار دارن منطقه اون میدونستم

  ها میترکه االن پرایده این بابا تر یواش خدا رو تو:  گفت ندا که ترسیدن بود معلوم درنمیومد

  میکنم چیکار دارم میدونم نترس

 اونا ولی دراومد ها الستیک جیغ صداي که گذاشتم ترمز روي سریع پامو میشدیم نزدیک کارگرا کار محل به دیگه

 اه بچه اما شد خنک دلم  خیابون کنار ي شده کوپه هاي شن به و خوردن و نبود حواسشون که میدادن ادامه همینطور

  چیه ما ي جایزه حاال خب:  گفتم و رسیدم کنارشون و کردم روشن ماشینو میکردن نگاه وحشت با هم هنوز

 از بدتر ییبال یه کنی باز بخواي اتو گاله اون اگه اي اي:  گفتم که کنه  باز گفتن پرت و چرت واسه دهنشو میخواست

  میارم سرت اینو

  رسوندیم دانشگاه به سریع خودمونو و گذشتم کنارشون از که میکرد نگاه رو ما واج و هاج و نگفت چیزي دیگه

  کردي جون نصفه رو ما که تو ببره گندتو اخالق این مردشور اي
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  نکردي بیدارم صبح که بود این تالفی این جونم مهسا

  کردي سیرم زندگی از که تو کردم غلط من بابا

  بریم دیگه حاال

 هم کالس ي همه تقریبا و بودیم کالس تو خاص اکیپ یه نفر 4 ما شد ایجاد همهمه یه ما دیدن با شدیم کالس وارد 

 گذشته اي قهدقی چند نشستیم و دادیم دست ها  بچه ي همه با میومدن در پشتمون میگفتیم چیزي یه وقتی و بودن پایه

  بگیره زتونا میانترمو امتحان دیگه نفر یه  قراره نیومده ساالري استاد ها بچه:  گفت و اومد ها باالیی ترم از یکی که بود

 دقیقه چند زا بعد میرسوندم تقلب همیشه چند هر بگیرم تقلب بودم مجبور بارو این چون نمیکرد فرقی که من براي خب

 به احتر بتونم که کنم درست الله کنار جامو میخواستم فقط نبود اون به حواسم اصال شد کالس وارد قد بلند مرد یه

 یتونستمم که اونجایی تا شدن نوشتن مشغول ها بچه و کرد پخش سوالو هاي برگه ها بچه از یکی کنم نگاه اش برگه

 گذاشته ازاد واش برگه اونم کنم نگاه الله برگه به که کردم دراز لک لک مث گردنمو نبود یادم رو جاها بعضی ولی نوشتم

 بیشعور تمننوش:  گفتم اروم و کردم بهش اخمی گذاشت خودش جلوي اشو برگه الله یهو ولی ببینم بتونم راحت که بود

  بذار اتو برگه

 کردم سح خودم کنار خنکو و تلخ عطر بوي یه یهو که بود ترسیده چرا نمیدونم بود شده گچ سفیدي به الله رنگ اما

 و سفید ردنگ یه و سفید پیراهن یه باالتر کمی کردم بلند سرمو شدم روبرو پوش سیاه جسم یه با برگردوندم که سرمو

 هیچ بی هلحظ چند میکرد نگام کنجکاو که عسلی چشمایی و جدي صورت صورتی اي قلوه لبهاي و تیغه شیش صورت

 ي برگه رو سرت:  کرد زمزمه گوشم کنار یهو ولی ترسیدم اولش شد خم سمتم به یهو که بودم زده زل بهش حرفی

  میدم تذکر بار اخرین و اولین براي باشه خودت

 درك به شد رد کنارم از اخمی با و کرد نگام که گرفت ام خنده میومد قلقلکم و میخورد گوشم به مقنعه روي از نفسش

  میده گوش رو یارو این حرف کی حاال

 یخواستمم رو ها توضیحی فقط بودم کرده حل خودم رو ها مسئله چند هر بود الله ي برگه به نگام دوباره اون به توجه بی

 هم ما داد عالمت و شد بلند ندا که بودیم مونده تا 4 ما فقط و بودن رفته کالس ي همه قریبا و شد تموم باالخره که

 و یکنهم جمع رو ها برگه داره و زیره سرش دیدم که گرفتم سمتش به امو برگه و شدم بلند جام از اخر نفر منم بیاییم

  نمیگیري منو ي برگه اقا:  گفتم نیس حواسش

  نمیگیرم نه:  گفت و کرد بلند سرشو خونسردي با

  ؟ چرا:  گفتم کرده لج من با چرا یارو این نمیدونم رفتم وا

  دادي جواب تقلب با سواالتو تو چون

  نکردم تقلب من
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  میگم دروغ دارم یعنی دیدم خودم من

  کردم حل خودم رو مسئله کردم تقلب رو توضیحی سواالي فقط ولی دارم قبول اره

  ؟ نداري مشکلی رو ها مسئله بگی میخواي یعنی

  ندارم مشکلی هیچ ام ریاضی مغز من نخیر

  میگیرم ازت امتحان یه خودم من پس خب خیلی

  ؟ باشی چیکاره شما:  گفتم پررویی با همین واسه باالییاست ترم پسره این میکردم فکر

  هستم فرخزاد دکتر منم

  بده بدي میخواي مسئله چی هر خب خیلی:  گفتم خونسردي با ولی خوردم جا

 چی هر ودب دراورده ممکنو سواالت ترین سخت نامرد دستم داد و نوشت ورقه تو مسئله تا چند و زد امیزي تمسخر لبخند

 المصب میدادم شفح یارو این به دلم تو همش و بودم نشسته ساعت نیم کنم پیدا نمیتونستم یکیشو جواب میکردم فکر

 با یهو که ردمک بلند سرمو میشکست داشت گردنم خستگی از میزنه زل من به داره نشسته همینجوري نمیشه هم خسته

 ودب نگاهش توي چی نمیدونم میکرد نگام و نمیرفت رو از ولی میکردم نگاش همینطور شدم مواجه خندونش چشماي

 کردم مومت نصفه رو اخري فقط کردم حل همشو:  گفتم و نداشتم تمرکزي هیچ دیگه کرد زدن تندتر به شروع قلبم که

  نداره راه

  نداره راه یعنی کنی حلش نتونستی تو که حاال یعنی

 فاصله ازش واستممیخ و شد بیشتر قلبم تپش که بود اینجا عجیب نشست کنارم اومد و شد بلند که انداختم باال اي شونه

 تویی فقط نداره راه هک نیست این معنی به کنی حل نمیتونی تو که چیزي هر بدم توضیح برات تا بشین:  گفت که بگیرم

  نمیدونی راهشو که

 ها مسئله ینا کردي تقلب بود اخرت بار:  گفت و کنه حلش تونست اینکه تا میداد توضیح برام درك قابل و اروم خیلی  

 پس نداري تقلب به نیازي تو داره زیادي گنجایش مغزت میده نشون پس کنی حلشون تونستی تو ولی سخته خیلی

  بنویس خودت

 تقلب حاال تا گیب میخواي یعنی دکی بیخیال:  وگفتم رفتم خودم بیخیالی جلد تو دوباره و کردم نگاش و کردم بلند سرمو

  ؟ نکردي

  . کردم تقلب حاال تا منم میمونه خودمون بین اگه چرا خب اووووم:  گفت و زد قشنگی لبخند

  جدت جون نکن موعظه رو ما اینقدر پس دیگه خب

  نداري تقلب به نیازي هیچ تو گفتم بهت واقعیتو نیستم نصیحت اهل من
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  کردي معطلمون ساعت نیم بریم ما دیگه خب

 جلو دیدنم اب که بودن ایستاده منتظر پوك کله سه که اومدم بیرون کالس از منم نگفت چیزي دیگه و داد تکون سرشو

  ؟ نگرفت اتو برگه ؟ کردي تقلب فهمید ؟ شد چی:  گفت ندا و اومدن

  نفهمیدي دادم عالمت بهت چی هر شد ظاهر سرت باالي یهو نبود من تقصیر بخدا:  الله

  داشت چیکارت ببینم بگو بکن جون حاال:  مهسا

  گرفت امتحان ازم دوباره فقط هیچی بابا کردین ام دیوونه هوووووووو

  ؟ گرفت امتحان ازت دوباره ؟ چی

  بگیرم حانامت ازت باید دوباره کردي تقلب چون گفت بیشعور مرتیگه اره سرتون رو گذاشتین رو دانشگاه بابا چتونه

  ؟ خب

  کردم حل که داد مسئله بهم فقط دادم امتحان خب که خب

  کردم جو و پرس موردش در ها بچه از من اي کنه ادم چه:  مهسا

  ؟ خب

 ستادا حسابداریا و ها مدیریت براي قراره ترم این خونده درس هم خارج تو جدیده استاد فرخزاد استاد دیگه هیچی:  الله

 دستش وت چون مجرده ظاهرا و خارجیه ماشین یه پارکه دانشگاه پارکینگ تو ماشینش پولداراست بچه اون از ظاهرا باشه

  ندیده اي حلقه کسی که

  داره ربطی چه ما به نبودنش یا بودن مجرد حاال

  باشه سالش 30 از بیشتر نکنم فک فیتنسیه پسراي اون از خوشتیپه خیلی خداییش اما:  ندا

  بکنم اتون ندیده پسر سر بر خاك

  نگفت بهت چیزي بودین تنها تو اون ساعت نیم بگو راستشو حاال:  مهسا

  ؟ مثال بگه میخواد چی بیشعور شو خفه

  بنداز ما دل به هم نگاهی یه خانم مانکن خانم خوشگل بگه مثال میدونم چه

  میزنه حرفا این از میاد مملکت استاد سرت بر خاك:  گفتم و سرش تو زدم یکی میخندیدیم که حالی در

  بیرون انداختن همین واسه رو امیري استاد پیش ترم رفته یادت مگه اره



 ١٠٠٠سمیرا سراب نگاه تو

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٧ 

 

 یدند کردن تحقیق وقتی و داد گزارش رفت ها بچه از یکی بود حقش بود دله بس از میشناختن همه دیگه که اونو

  کردن اخراجش درسته

  ؟ جایی شاپی کافی یه بیرون بریم عصر امروز اس پایه کی ها بچه وللش رو اینا

  من گفتن هم با اشون سه هر

  صفا جایی پارکی بریم عصر امروز پس ایول:  گفتم که

  سامان از خبر چه سارا....  اوکی

 براش اراییک یه قراره بابام پسرعموي حاال نمیشه پارتی بدون که هم کار میگرده کار دنبال شده تموم درسش تازه هیچی

  ؟ میگیري سامانو سراغ چرا تو حاال. ... بکنه

  ربیاییمد ترشیدگی از یکیمون هم بلکه بگیره رو تا سه ما از یکی نمیاد گفتم بابا هیچی:  گفت و کرد اي خنده

  بعد شه پولدار بذارین نداره چیزي هنوز که من داداش

  داریم قبولش هم همینجوري ما

  نمیفته داما این تو من داداش جون بچه برو:  گفتم که انداخت چشمکی مهسا به الله

  ماهی و خوشگلی این به دختر یه باشه خداش از

  هستی ماهی شبیه الحق گفتی درست رو ماهی همون اره

  نگفتن چیزي دیگه و زد ام شونه به مشت یه

  ***   

  نمیرسه چرا اتوبوس این پس کنم چیکار شد دیر واي

 توبوسا هاي میله از اویزون گوشت یه مث منم و میخورد اتوبوس گاها که شدیدي تکونهاي و بود ساعت به نگاهم دائم

 تا زدم تنه فرن چند به میرفتم دانشگاه سمت به دو با و رفتم بیرون سریع و رسیدم ایستگاه به باالخره که بودم اویزون

 این با درس اولین ترم این و میشد شروع کالس دیگه دقیقه 2 تا کردم نگاه ساعتو رسیدم دانشگاه راهروي به اینکه

 گورین کدوم نیس معلوم که هم پوك کله تا 3 اون و نده راهم کالس توي کنم دیر اگه ممکنه و نمیشناسم که استادیه

 سخت و سفت جسم یه به یهو میکردم غر غر خودم با داشتم که همینطور زنده یا مردم من ببینن نمیزنن زنگ یه که

 دونستمنمی بودن پرواز حال در هوا رو یا بود زمین پخش روم جلوي که بود برگه همینطور و زمین خوردن لگن با و برخوردم

  ؟ نمیبینی چشماتو جلوي که کوري مگه:  گفتم غر غر با فقط ایستاده جلوم کی

  شدي سبز یهو روم جلوي شما میرفتم خودمو راه داشتم من محترم خانم
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 که خیارم نم مگه:  گفتم پررویی با منم و شدم روبرو دکی با که کردم نگاش و کردم بلند سرمو بود اشنا خیلی صداش

  جون دکی باالها میره داره عینکت نمره ؟ بشم سبز یهو

 ممن سوخت دلم ولی برما و کنم ولش میخواستم برداره هاشو برگه که شد خم بود صورتش روي اخمی که حالی در

 رو رگهب اخرین میخواستم و کردم مرتب براش صفحه ترتیب به و میخوندم رو ها شماره همه کردم جمع نشستم کمکش

 پیشونیمونو دو هر و دراومد اونم اخ صداي همزمان دراومد اخم و کرد برخورد سفت جاي یه به سرم یهو که بردارم

  کردي داغون امو کله ؟ دکی کجاست حواست:  گفتم که میمالیدیم

  گرفت درد شما دست از منم سر ؟ کجاست شما حواس بپرسم باید خانم

  ؟ شدي اوف اخی:  میگرفت ام خنده لحنش از

  سوسوله اینقدر نمیکشه خجالت گنده مرد

  هستم فرخزاد دکتر من...  اطالع محض کنید صدا دکی استادتونو نیس خوب ضمن در:  گفت و کرد اخمی

  میگی درست شما دکی بله اوه

 رمب کنم ولش بود حقش ؟ کردم کمک بهش چرا کردم فکر خودم با من و شد رد کنارم از تشکر بی و داد تکون سري

 ساعت این رفتم دانشگاه برد طرف به دو با کالس کدوم برم باید نمیدونم هنوز اومد یادم یهو که بودم فکرا همین تو

 با تعجب کمال در شدم وارد و زدم در به تقه چند رسیدم کالس در به و رفتم ها پله سمت به عجله با بودم 202 کالس

 وقت سر بعد به این از نمیدم راه خودم از بعد دانشجو من بیرون لطفا:  گفت و زد پوزخندي دیدنم با که شدم روبرو دکی

  باشید حاضر

  اخه.....  اخه

  چی اخه

  میرسیدم زودتر وگرنه گرفت وقتمو تربیت بی و ادب بی ادم یه اخه:  گفتم عصبانیت با

 تربیت یب ادماي اختیار در وقتتونو بعد این از کنید سعی پس:  گفت و گرفت هم زودي اتفاقا که بود خودش به منظورم

  نذارید

  نامردي خیلی:  گفتم بشنوه خودش که طوري اروم

 اول و گرفتن زودي هم ها بچه و دادم عالمت بودن پایه که هایی بچه به منم میخندیدن چشماش ولی بود جدي هنوز

 چرا ؟ چی یعنی:  گفت عصبانیت با دکی که شدن بلند ها بچه از تا چند هم اونا از بعد و اومدن بیرون پوك کله 3 همه از

  ؟ میزنید بهم کالسو جو

  اریمند کالستون سر نشستن به اي عالقه هم ما ندید راه رو میثاقی خانم تا استاد:  گفت کالس پسراي از یکی
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  کنم شروع درسو میخوام بره تر سریع بره میخواد کسی هر ندارم اصراري خب خیلی

 گفتم که هکن لج ها بچه ي همه با نمیخواست دلم لجبازتره منم از دکی این ولی میشه بیخیال حاال میکردم فک رفتم وا

  میگیرم جزوه شما از بعدا کنه شروع درسو قراره دکی میرم من بنشینید لطفا ها بچه: 

 نبیرو اومد دکی و شد باز کالس در یهو که بودم ایستاده دقیقه 10 ایستادم منتظر کالس از بیرون منم و نشستن تردید با

  تو بیا:  گفت دیدنم با

  نامرد گفتی استادت به باشه اخرت بار ضمن در.....  میاي دیر باشه اخرت بار:  گفت که شدم وارد خوشحالی با

  نمیدادي راهم وگرنه نیستی نامرد میدونم دکی بیخیال:  گفتم و زدم بهش چشمکی یه

  کن حلش رو مسئله این تابلو پاي بیا میثاقی خانم:  گفت بشینم اینکه از قبل ولی شدم کالس وارد

 کنه حل ور مسئله این نبوده بلد هیچکس یعنی این و بودن انداخته زیر سرشونو همه بود حکمفرما کالس توي سکوت

 و گرفتم تمدس ماژیکو کنم حلش میتونستم من ولی طوالنی البته و بود مشکل خرده یه خب انداختم مسئله به نگاهی

 اینکه تا ایستادم بس از گرفت درد پاهام که میدونم اینو ولی کشید طول چقدر نمیدونم کردم کردنش حل به شروع

  ؟ درسته....  شد تموم خب:  گفتم و کردم دکی به نگاهی اخر در شد تموم باالخره

 رفتارت مک یه امیدوارم ولی هست کالسم توي استعدادي با شاگرد همچین که خوشحالم.....  افرین:  گفت و زد لبخندي

  کنی اصالح هم

 ارومی جو کالس باالخره میشدم اصالح اگه عمرا من اخه گرفت ام خنده خودمم خندیدن حرفش این به ها بچه بعضی

  کرد دادن توضیح به شروع اون و گرفت خودش به

 ***  

  ؟ میري کجا مهسا

  کمکشون برم باید عقدشه فرداشب اینا ام خاله دختر ي خونه برم باید امروز خدا رو تو ببخشید

  خدافظ پس باشه اها

  بریم هم با بیا میخواي اگه

  نمیخوره ما به مسیرشون که تا دو اون بریم هم با خونه میري اگه میخواستم بابا نه

  خونه نمیرم امروز عزیزم شرمنده

  فعال پس باشه

  باي فردا تا
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  باي

 شتمپ رو کوله یه و اي سورمه شلوار مانتو یه بود ها اي مدرسه بچه مث تیپم برم پیاده رو مسیري یه تا دادم ترجیح

 اداشد قول به میخواست دلم بشم بزرگ نمیخواست دلم میکردم رفتار ها بچه مث هنوز ولی بود سنم سال 20 نزدیک

 پایین رو شیشه کردم نگاش زد بوق کنارم ماشینی یه یهو که بودم فکرا همین تو بمونم بازیا دیوونه همین تو سامان

  صفا هم با بریم خوشگله شو سوار:  گفت که بود جوون پسر یه کشید

  عوضی گمشو برو:  گفتم و کشیدم هم تو اخمامو

  اومد خوشم خیلی بگو دیگه بار یه ببین لباشو جووووووووونم اي

  نه یا میشی گم روانی ي دیوونه 

  میشم سگت من شو سوار بیا ؟ اخه برم کجا

 تو فقط میکنم واست بگی کاري هر:  گفت که میکردم نگاش شده گرد چشماي با بود دیوونه رسما پسره کردم تعجب

  شو سوار بیا خدا رو تو بده دستور من به

  روانی گمشو برو

....  یکنمم واست بگی کاري هر....  خدا رو تو:  گفت و اومد دنبالم اونم ولی کردم بیشتر سرعتمو که شد پیاده ماشین از

  هانی دیگه بیا ؟ بشم سگت میخواي

 که کنم رارف میخواستم و کشیدم دستمو سریع که گرفت دستمو بودم ندیده دیگه مدلیشو این اخه بودم ترسیده کم یه

 ولی یفتمب بدتري ادم تور به ممکنه میدونستم  دیدم چراغی نور یه یهو اما بود خلوت المصب هم خیابون گرفت کولمو

 و یهک راننده نفهمیدم اصال داشتم استرس بس از شدم ماشین سوار و ترمز رو زد یهو که خیابون وسط انداختم خودمو

 خیابون تو وريمجب مگه:  گفت راننده صداي که میکردم نگاه بیرونو شیشه از و میلرزید بدنم تمام شدم ماشینی چه سوار

  بزنی قدم خلوت

 که یدمد صورتش تو نگرانی از اي هاله دیدنم با که شدم روبرو دکی با تعجب کمال در و چرخوندم راننده سمت به سرمو

  ؟ خوبه حالت:  گفت

  آره.....آ

 بخور رو یوهابم:  گفت دستمو داد و برگشت ابمیوه و اب بطري یه با بعد لحظه چند و داشت نگه سوپري یه جلوي ماشنو

  افتاده فشارت احتماال

 اورد بمل سمت به خودش و کرد فرو ابمیوه تو رو نی و داشت برش خودش که رفتم ابمیوه سمت به لرزون دستایی با

 بیش رتوحرا این و میگرفت حرارت داشت ناخوداگاه بدنم میکردیم نگاه همو چشم تو چشم صورتم سانتی چند صورتش



 ١٠٠٠سمیرا سراب نگاه تو

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢١ 

 

 ريفک بی که واقعا:  گفت و شد دور ازم و زد نامحسوسی لبخند دکی یهو که میکردم احساس صورتم توي جا همه از

  میزنی قدم خلوت و تاریک ي کوچه یه تو راحت خیلی تو و خطرناکه واقعا ایننجا

  میشه اینجوري میدونستم چه من خو

  ؟ کجاست خونتون ؟ برم کجا من حاال خب

  میرم بقیشوخودم بغل بزن جون دکی نکنه درد دستت

  برسونمت کجاست خونتون بگو کردم نامردي بگی من به بعد بیاد سرت بالیی نمیخواد دلم نکرده الزم

  پارس تهران

 دانشجوهاي نم هستی عجیبی دانشجوي تو:  گفت یهو که نمیگفت چیزي دقیقه چند تا کرد حرکت و کرد روشن ماشینو

 ولی ابیکت و درس عاشق مطمئنم میکنی تقلب ولی هستی شاگردزرنگی نبودن تو مث کدوم هیچ ولی داشتم زیادي

  بلدي خودت چیزو همه انگار نداري دادن گوش ي حوصله هم هیچوقت و میرسی همه از دیرتر همیشه

  بود رقمی دو کنکورم ي رتبه نیس که بیخود

  ؟ بود سارا اسمت طرفیم باهوش خیلی خانم یه با پس اوه

  میثاقی سارا اره:  گفتم بیخیال ولی میگه کوچیکمو اسم چرا که کردم تعجب

  ؟ کنی کار رو پروژه یه من با موافقی خانم سارا خب

  ؟ اي پروژه چه

  بفرستم میدادم درس انگلیس تو که دانشگاهی براي باید که طوالنی ي پروژه یه

  ؟ من چرا

 بخواي مبلغی هر من نیست مزد بی کارت این خب البته داري کتاب و حساب تو زیادي استعداد تو میکنم احساس خب

  میشی اشنا کار روال با چون میشه خوب هم خودت براي میریزم حقوق ماهانه برات

  نه یا بربیارم  پسش از میتونم نمیدونم نیس پول مسئله بابا نه

 هتونب روز اون که اي مسئله اون گرفتم نظر در برات هم حقوق یه میشی موفق داري تو که استعدادي با مطمئنم من

 مهم اونقدرا یول داشتی کوچیک اشتباهات یه چند هر کنی حلش تونستی تو ولی میشد حسابداري اخر ترم به مربوط دادم

  ؟ میکنی کمکم ؟ میگی چی حاال....  کنم حساب روت میتونم که میدونم نیس

  دارم دوست خودمم باشه....  ووماوو
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 درخواست برام باشه خوب کارم اگه میکشه طول ماه 8 تا کارمون احتماال میکنیم شروع فردا از کارمونو پس.....  خوبه

  داري من از بزرگ ي جایزه یه بکنن کارو این اگه که میزنن همکاري

  ؟ چی:  گفتم زده ذوق

  میدم بهت خواست دلت که چی هر....  برسیم زمان اون به بذار:  گفت و کرد اي خنده

  میشم پیاده جا همین جون دکی ممنون:  گفتم که بودیم خونه نزدیکیاي

  دکی نگو من به دیگه لطفا:  گفت که داشت نگه ماشینو

  ؟ خوبه اوسی خب

  بهتره خیلی دکتر یا فرخزاد دکتر بگی اگه ولی.....  بهتره دکی همون نه:  گفت و زد لبخندي

  باشیم خدمت در خانواده با خونه بریم بفرمایید راستی...  دکتر یعنی...  دکی باشه

  خداحافظ...... برسون سالم....  نمیاد بهت زدن حرف اینجوري:  گفت و کرد اي خنده

  سالمت به

 هم سوگل و میکرد تعریف رو چیزي یه هیجان با بودسامان پیچیده هم در خونه اهل صداي بستم درو و شدم خونه وارد

 اهل علیکم مسال:  گفتم که میکنه تعریف رو چیزي یه داره سامان و نشستن همه دیدم شدم که سالن وارد میکشید جیغ

  انداخته راه معرکه ننه بچه این باز خبره چه خونه

 بذار ومن ؟ کاریه چه این دیوونه سامان:  گفتم و کشیدم جیغی ترس از کرد بغلم هوا رو و اومد طرفم به خنده با سامان

  ؟ شده مرگت چه زمین

  ؟ شدي دیوونه بسالمتی سامان:  گفتم که میخندیدن همه

  اوردم گیر کار خوشگلم ابجی نه

  بابا نه اوه

  ؟ شیرینیت کو حاال....  دادي نشون خودت از اي عرضه یه باالخره پس:  گفتم که زمین گذاشتم

  روش خامه عالمه یه با شکالتی کیک داري دوست که همونایی اوردم مخصوص شیرینی تو واسه عزیزم بیا

  ؟ خوبه حقوقش ؟ هست کاري چه حاال مرسی واي

  خوبه خیلی هم حقوقش بازرگانی شرکت یه تو

  بدي هم حقوقت اولین شیرینی باشه یادت پس
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  عزیزم خواهر چشم به اي

  بدم خوش خبر یه منم شد الزم پس خب

  کنم کمک استادم به باید که اس پروژه یه شد کار پیشنهاد منم به گفتم که میکردن نگام منتظر

  ؟ شیرینیت کو پس:  میگفت و میکرد مالی ماچ صورتمو و روم پرید سوگل

  دیگه گرفته واست سامان ؟ میخوري شیرینی بار چند تو مگه وروجک برو

  نیس مهم زیاد حقوقش خوبه هم بشی اشنا کردن کار با که همین خوبه بعدها براي بابا افرین:  بابا

  کردم قبول همین واسه منم اره

  خودم شانس خوش و عرضه با هاي بچه این واسه بیارم شامو برم منم:  مامان

**  

  سارا......  ؟ میثاقی خانم.......  میثاقی خانم

  ؟ میگی چی ؟ هوم:  گفتم و برگشتم سمتش به عصبانیت با

 گوش حرفام به ربا یه که ندارم ارزش اینقدر یعنی:  گفت عصبانی لحنی با و نمیتونست ولی باشه خونسرد میکرد سعی

  ؟ کنی

  ؟ میکنه حل رو مشکلی چه اش دوباره دادن گوش.....  نه گفتم بهت و شنیدم حرفاتو قبال من

  ؟ دارم ایرادي چه من المصب اخه....  ؟ بیسوادم....  ؟ ام بدقیافه ؟ پولم بی.....  بدونم اینو میخوام ؟ نه چرا

  کنم ازدواج نمیخوام گفتم فقط داري ایرادي تو نگفتم من سعید

  ؟ مطمئنی:  گفت و زد پوزخندي

  ؟ چی از

  نداري ازدواج قصد اینکه از

  ؟ مگه چطور

  شنیدم اي تازه چیزاي

  ؟ مثال

  میدي جوابو همین بازم کنه خواستگاري ازت فرخزاد استاد اگه مطمئنی
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  ؟ داره ربطی چه اصال ؟ چی یعنی:  گفتم گیجی با و نمیشدم منظورش متوجه واقعا میگه چی نمیفهمیدم اصال

  استادیه و شاگرد از بیشتر تا دو شما ي رابطه میگن همه زیاده خیلی ربطش

 توي هندون کس هر...  همین میکنیم کار هم با پروژه یه رو فقط دکی و من خونده شما گوش تو خزعبالتی همچین کی

 کنم همکاري باهاش خواسته ازم استعدادم همین واسه شماست ي همه از بهتر حسابم و ریاضی من میفهمی که خر

  ؟ مرگتونه چه هست معلوم شماها....  همین

 تا تو جز به جدیه همه با که استادي ؟ هستی صمیمی باهاش که نمیده نشون ؟ چی یعنی....  گفتنت دکی همین هه

  نمیگه بهت چیزي اون و دکی میگی بهش تو که اونجایی

  دیگه جور یه استادا ي بقیه با دارم شوخی همه با من میدونی که خودت بابا نزن زیادي زر

  برخوردم)  احسان(  رضایی استاد به که شدم راهرو وارد و شدم رد کنارش از و نکردم تحمل دیگه که زد پوزخندي

  سالم

  جدید همکار میثاقی خانم سالم به به:  گفت معروفش دخترکش لبخند با

  دیگه میکنیم کار پروژه یه دکی با فقط...  بابا چیه همکار

  میذاشتم برات پروژه تا چند خودم میکنی قبول میدونستم اگه

  بعدي به برسیم تا کنیم تموم یکیو این فعال جون استاد مرسی دستت

  ......... کالس سر برو بیا حاال باشم امیدوار پس خوبه

 سیدمر اتاقش در پشت به وقتی کردم حرکت دکی اتاق و اموزش ساختمون طرف به همیشگی قرار طبق کالس از بعد

  تو بیا:  گفت صداش که زدم در به تقه چند

  منتظرتم است دقیقه چند اومدي دیرتر امروز:  گفت که شدم وارد

  کرد معطلمون رضایی استاد همکارتون این نیست من تقصیر....  سالم

  ؟ میاي هم تو بیرون بریم هم بعدش و کمکمون بیاد اونم امروز قراره راستی اوه ؟ میگی احسانو

  نمیدونم....  اوم

 در تگیمونخس هم میزنیم گشتی یه بیرون میریم نداره نمیدونم:  گفت که کنم دعوت خودمو خودم پررو پررو نمیشد روم

  خونتون میرسونمت هم بعدش تنوعیه یه همه بره

  خوبه خیلی که نیستم مزاحم اگه دکی باشه
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 ولی بیاي داري دوست بود معلوم میزنن داد چیزو همه هم دور از چشمات میمونی ها بچه مث تو:  گفت و کرد اي خنده

  + کنی قبول نمیشه روت

  تیزي زیادي شما منتها سالمه اي خورده و 20 نیستم بچه من بابا نه

  مون کار سر بریم دیگه خب

 که ودیمب مشغول ساعتی چند میکرد راهنماییم حوصله با و اروم خیلی داشتم  مشکلی وقت هر و میکردیم کار هم کنار

  یرونب بریم تعطیل کار دیگه دوستان نباشید خسته:  گفت دیدنمون با شد اتاق وارد احسان و خورد در به تقه چند

  اومدنه وقت چه االن کمک بیاي نبود قرار تو مگه

  چیکار میخواي منو دیگه نشسته کنارت ریاضی مخ یه اخه

  که نمیرسم استادا شما به که باشم ریاضی مخ چقدرم هر من استاد

  . ؟ دکی میگی میرسه که من به ولی استاد میگی احسان به چطور تو ببینم

  تره راحت که دکی میگم همین واسه دیگه دکتري چون خب

        نمیشی فسقلی این زبون حریف تو جون رادوین: گفت و کرد اي خنده احسان

  شدم موضوع این ي متوجه ماه یه این تو خودم من بله

  من مهمون شام بریم پاشین دوتون هر پس شدي متوجه که حاال خب:  گفت و کرد اي خنده احسان

 فرمون پشت دکی و کردیم حرکت دانشگاه پارکینگ طرف به و شدیم اماده و کردیم جور و جمع رو ها پرونده دو هر

 هاي ندلیص روي و رفتم دکی رنگ البالویی و باال مد ماشین طرف به منم و نشست کنارش هم رضایی استاد و نشست

 کنیم وشگ نداري هیچی ؟ بیحالی اینقدر چرا تو پسر بابا:  گفت احسان که بود حاکم سکوت راه توي گرفتم جاي عقب

  ؟

  هست چیزایی یه چرا

  ؟ نداري ربهت چیز یه برد خوابم بابا:  گفت احسان لحظه چند از بعد دوباره که پیچید مالیمی اهنگ صداي و کرد پلی و

 ینهم براي قشنگن که گذاشته اهنگ تا چند توش میگفت بود داده بهم الله دیروز که همراهمه فالش یه اومد یادم

  ؟ بذارین میخواین هست توش اهنگ تایی چند یه دارم فالش یه من:  گفتم

  گرفت خوابم رادوین این دست از من بده بابا اره:  احسان

  شد شنیده فرهر لیال صداي دقیقه چند از بعد کرد پلی و زد پخش به فالشو

  عشق خون اهنگ
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  منه رگهاي تو  تو عشق خون

  رسیدنه جون به بودن تو با اي لحظه

  خواهم می رو بهار بارون تشنه گندمهاي مث

  خوام می رو بهار بوي غمها، مرگ تو با

  پیدا تویی پیدا تویی من عاشق چشم توي

  تنها تنهاي تویی  من دل خونه توي

  منه رگهاي تو  تو عشق خون

  رسیدنه جون به بودن تو با اي لحظه

  خدایی خالق قدرت وجودم همه تو به بسته

  دعایی ي لحظه پاکی من ام رسیده حق به تو با

  پیدا تویی پیدا تویی من عاشق چشم توي

  تنها تنهاي تویی من دل خونه توي

  

  ؟ میکنی گوش زیرخاکی اهنگاي این از هم تو بابا نه:  احسان

  قشنگه نظرم به البته که توشه قشنگ اهنگ تا چند میگفت گرفتم دوستم از نیس خودم براي فالش

  میارم واست فردا میبرم فالشتو اومد خوشم ازش قشنگه اره:  رادوین

  باشه

 یطونش حاال اس خارجیه اهنگ اون از بهتر این دارم قبول خب البته....  هاتون سلیقه این با خوبین هم واسه تا دو شما

  ؟ میدي گوش شعرارو این هستی کی عاشق

  ؟ بود یکی عاشق باید مگه هیشکی عاشق:  گفتم خنده با و گرفت ام خنده

 هم طرفدار البته و اس سرزنده و شاد اینقدر که تو مث دختري بگی میخواي یعنی:  گفت و کرد نگام اینه توي از رادوین

  ؟ نداره عشق داره زیاد

  نکردم نگاه چشم این به رو کسی حاال تا من نه:  گفتم و کردم نگاش
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  کرده رشد قدت فقط اي بچه هنوز تو زدم حدس درست پس

 و وردینا گیر تنها منو هستین بدي استاداي چه تا دو شما.....  نیستم بچه من ؟ داره ربطی چه:  گفتم و ورچیدم لبامو

  میکنین مسخره

  ؟ شدي ناراحت جون عمو اخی:  گفت احسان و خندیدن هردوشون

  کنه ناراحت منو نمیتونه هیشکی نکن اشتباه نخیر گفتم و خندیدم باهاشون منم

 به کید میگی این به حاال  استادتیم تا دو ما ها بچه جلوي هم با میزنیم حرف اینجوري اینجا فقط ها باشه حواست اما

  ها اسی نگی من

  هستی رضایی استاد همون اخرش تا شما نترس اسی نه

  ؟ رضایی استاد همون من ولی دکیه اون چطور شد حسودیم

  میکنه فرق دکی ي مسئله چون

  ؟ فرقی چه اونوقت

 گذاشت بدبختو من اسم اولش همون از و شدیم اشنا هم با دعوا و جنگ با اولش ار خانم سارا این و من چون:  رادوین

  شد پررو همین واسه نگفتم بهش چیزي موقع همون منم دکی

  نمیگم اینجوري کسی هر به من دکی نگیر سخت

  ؟ داره بقیه با فرقی چه رادوین اونوقت:  احسان

 چون:  گفتم کنم راحت خیالشو اینکه براي ولی بود شده کنجکاو دکی و من ارتباط مورد در اینقدر احسان چرا نمیدونستم

  ؟ این از بیشتر چی داده کار بهم میگیرم حقوق دارم دکی از

 شام امشب خب:  گفت احسان که شدیم پیاده همگی و کرد پارك ماشینو و رسیدیم سنتی رستوران یه به لحظه همین در

  بدین سفارش میخواهین چی هر پس منین مهمون

  کنیم خرج کال ماهشو این حقوق امشب بیا پس سارا:  گفت و زد من به چشمکی رادوین

  بدم قورت درسته میتونم هم فیل یه گشنمه خیلی که من موافقم

  برسه من داد به خدا پس:  احسان

 ادد رو منو و اومد گارسونی بعد لحظه چند و نشستیم باغ توي هاي تخت از یکی روي و شدیم رستوران وارد هم با

  ؟ دارید میل چی بفرمایید:  گفت و دستمون

  میخوري چی حاال خب:  گفت و کرد من به نگاهی رادوین که میخورن چی اونا ببینم شدم منتظر و انداختم منو به نگاهی
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  بخورین شما چی هر

  ؟ داري دوست چی خودت ؟ داري چیکار ما به تو

  کردم دیزي هوس راستش.....  من

 با میخوریم دیزي ما کن ولش....  ؟ خورد میشه چطوري رسمی لباساي این با ولی دارم دوست منم خوبه هم خیلی

  مخلفات

  کردم دیزي هوس منم گفتی که حاال ولی نمیدونستم همینطور منم:  احسان

  نشین ناراحت ولی میگم چیزي یه ها بچه ببینین:  گفت احسان که انداختم اطراف به نگاهی و رفت گارسون

 از انماخ خانم تو خصوصا....  نمیزنن خوبی حرفاي سرتون پشت راستش:  گفت که دوختیم چشم اون به رادوین و من

  میزنن زیاد چرت حرفاي اي بامزه و صمیمی بس

  ؟ میگن چی مثال:  گفتم و رفت درهم اخمام

 کدوم هیچ از چون نیس اینطور میدونم من ؟ دارید دانشجویی و شاگرد از بیشتر ارتباط یه نفر دو شما میگن اینکه مثال

  دانشگاه از غیر باشه اي دیگه جاي کارتون ي ادامه بهتره نظرم به ولی نمیشه بلند بخاري

  نمیدم ادامه دیگه من نداره اشکالی اینجوریه اگه خب

 پیشنهادت اب من بریزه بهم زندگیشو ادم که شخصیت بی و فرهنگ بی ادم نفر دو بخاطر که نمیشه ؟ چی یعنی:  رادوین

  ؟ کجا ولی مواافقم

  شرکت معلومه خب....  رادوین شدي خنگ چقدر تو

  نمیسپردمش که تو دست وگرنه شرکت برم ندارم وقت همیشه که من

  بشه تموم اتون پروژه این تا مجبوري فعال

 یکردم نگاه ما به رادوین ولی شد مشغول احسان و اوردن رو غذا اینکه تا نگفت چیزي دیگه و داد تکون سرشو رادوین

  ؟ بخوري دیزي نیستی بلد دکی:  گفتم که میکنیم چیکار ما ببینه

 هم رو دیزي و کردم درست تیلیت براش و کاسه تو ریختم ابشو و رفتم طرفش به خنده با که نگفت چیزي و کرد نگام

  بخوري باید حاال:  گفتم و کردم اماده و کوبیدم

 زیاد هم تیسن غذاهاي گذروندم انگلیس تو عمرمو بیشتر من نبودم بلد واقعا....  ممنون:  گفت و زد تشکرامیزي لبخند

  نخوردم

  میشی اینجا همیشگی مشتري خودت فردا از دیگه هست چی ببینی بخور
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 تا دو شما....  اس خوشمزه:  گفت لبخندي با لحظه چند از بعد و خورد و برد دهنش سمت به و زد ظرف توي قاشقو اروم

  دیگه بخورین ؟ زدین زل من به چرا

  ؟ قهمواف قلیون با کی ها بچه:  گفت احسان که بودیم نشسته اي دقیقه چند غذا از بعد کردیم شروع خنده با هم ما

 نمیکشی خجالت تو ؟ بکشه قلیون مملکت استاد میده معنی چه:  گفت و کرد هم تو اخماشو هم دکی نمیکشیدم که من

  بکش خجالت نشسته کنارت که شاگردت از حداقل ؟

 قلیون خیر از....  عزیز شاگرد ببخشاي من بر.....  خوردم چیز کردم غلط من بابا:  گفت و کرد نگاهی جانب به حق احسان

  بخدا ادمم ولی شدم استاد من بابا گذشتیم

  داره ضرر برات میگم خودت براي من:  رادوین

 اش ونهخ که احسانو اول و شدیم دکی ماشین سوار و کردیم رفتن قصد باالخره و بودیم هم کنار اي دقیقه چند خالصه

  ؟ گذشت خوش بهت امشب خب:  گفت راه تو که برسونه منو شد قرار هم بعد و رسوندیم بود دانشگاه نزدیک

  بیرون بودم نرفته باحال استاد تا دو با حاال تا من اشم تازه بود خوب خیلی....  اره

  بودیم باحال هردومون پس:  گفت و زد لبخندي

  بشه بازتر یخت باید کم یه تو جون دکی ولی باحال گفت میشه احسانو حاال

  میخوري منو تو که اونجوري

 میدمنفه اصال میکردم رادوین با زیادي صمیمیت احساس ماه یه از بعد که شد چطور نمیدونم دادیم سر اي خنده دو هر

 خوشم لیخی اهنگ این از:  گفت که بودیم خونه نزدیکیاي دیگه بود شده رادوین به تبدیل ذهنم توي اون که شد چطور

  میارم فالشتو فردا میدم گوش اینو بعد به این از اومد

  بخیر شب.....  جون دکی باشه

  برسون سالم خانواده به بخیر شب

  داخل نمیفرمایین چرا نکردم تعارف ببخشید راستی

  کسی ي خونه نمیفرماید هیشکی شب نصف چون

 عوض کم کم رفتارم روزا اون شدم خونه وارد خندون لبی با منم و رفت اونجا از بوق تک یه از بعد و کردیم اي خنده

 شرکت به وخودم تا بشه تموم کالسا بودم منتظر دائم و بود لبام روي لبخند بیرون چه و خلوت تو چه اوقات اغلب و میشد

 از بعد دهمی دست بهم حالتا این چرا شده چم نمیدونستم من روزا اون اما میرفتم بیرون کمتر هم ها بچه با حتی برسونم

  سالم الو:  زد زنگ رادوین راه توي برسونم شرکت به خودمو که بودم اتوبوس منتظر کالسا
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  سالم

  ؟ کردي دیر چرا ؟ کجایی سارا

  میام دارم اتوبوس با االن کشید طول خیلی کالسا نیس من تقصیر دکی

  برسونتت بودم گفته)  ساالري استاد(  رضا به من ؟ اتوبوس با چرا

  ندیدمش نداشتم کالس ساالري استاد با امروز من

  منتظرم من باش خودت مواظب پس خب خیلی

  فعال باشه

 ولی بودن اش اشاره یه منتظر که بودن دخترا از خیلی دانشگاه تو میکردم ذوق بود منتظرم اینکه از کردم قطع رو گوشی

 رو نااو و میکرد نگاه رو پسرا صندلی فقط اغلب بود بهش حواسم همیشه کالسا سر نمیداد اهمیت هیچکس به اون

 دختري تنها میبردن حساب ازش هم پوك کله 3 حتی که طوري میکرد برخورد جدي خیلی دخترا با و میداد قرار مخاطب

 عادت بهش بیشتر و بیشتر روز هر من و میگذشت کارمون شروع از ماه دو بودم من بود صمیمی و راحت باهاش که

 هم بازرگانی شرکت اون حتی و میکنه زندگی شهر ي منطقه بهترین در و پولداریه خیلی ادم که میدونستم دیگه میکردم

 نشیم(  مژگان به خندون لبی با همیشه مثل هم روز اون میسپردش احسان دست نمیکنه وقت چون فقط و خودشه مال

  منتظرته فرخزاد اقاي عزیزم سالم:  گفت لبخندي با که کردم سالم)  شرکت

  مرسی

 که هباش چیزي یه دنبال انگار و میگشت روش جلوي هاي برگه توي کالفه نشد من ي متوجه ولی شدم اتاقش وارد

  سالم:  گفتم

  گذاشتمش کجا نمیدونم هستم ها پرونده از برگه یه دنبال اینجا بیا سالم:  گفت سرسري و کرد بلند سرشو

  یگرديم الکی چرا بابا منه پیش:  گفتم لبخندي با که بردمش خودم با دیروز شدم متوجه گفت مشخصاتشو وقتی

  میکنه چیکار تو پیش:  گفت و کرد نگاه متعجب اول

  بردمش خودم با بشم متوجه تا میکردم ترجمه باید رو جاها بعضی

  میگردم دنبالش دارم ساعته دو ببینم بده ؟ دادم اجازه تو به من مگه:  گفت داد با و شد عصبانی یهو

 برخوردو نای انتظار شد جمع چشمام تو اشک اختیار بی و کردم بغض یهو که شد چطور نمیدونم ولی نبودم زودرنجی دختر

 دیدم اهشنگ تو رو پشیمونی میزد داد من سر اینجوري این اونوقت بودم ترجمه و حل مشغول صبح تا دیشب من نداشتم

 سارا به اصال و رفتم بیرون اتاق از و کوبیدم میزش روي رو پرونده عصبانیت با و ندادم اجازه که بگه چیزي میخواست

 و رمن دیگه داشتم تصمیم نمیدادم جواب میزد زنگ چی هر و میزدم قدم ساعت دو تا روز اون ندادم اهمیت گفتنش سارا
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 چند نرم هم کالساش سر حتی که کنم غیبت رو باقیمونده ي جلسه 3 میتونستم بودم ترم اخراي بذارمش خماري تو

 اتاق تو بودن شده عجیبم حاالت ي متوجه همه هم خونه تو برنداشتم رو گوشی بازم ولی زد زنگ احسان هم باري

 کرده بق ام شیطون ي سارا که میبینم به به:  گفت خنده با شد اتاق وارد سامان و خورد در به تقه چند که بودم نشسته

  نشسته

  کن ول ندارما حال سامان

  میده بدبد بوهاي میده بو کنم ولش:  گفت میخندید که حالی در

  زدنت حرف این با سرت تو خاك:  گفتم و اش شونه به زدم یکی مشت با برگردونه لبخندمو تونست

  اس زنده کی مرده کی ؟ خبر چه.....  ابجی خب

  سرحال و سالم و ان زنده همه

  مرگته چه تو بگو تند و زود پس خب

  نیس چیزیم بابا هیچی

  کن مطمئنم جوري یه

 ي هدیوون ساراي همون هنوز فهمیدم بابا خوب خیلی:  گفت که کشیدم جیغ صورتش تو دراوردم دلقکارو اداي واسش

  خودمونی

 یه از و میترسیدم طرف یه از چرا نمیدونم بود نهفته نگرانی و اضطراب یه من دل تو ولی رفت بیرون اتاق از خنده با

 یکردمم رجوع تنهاییم و خلوت توي قلبم اعماق به وقتی ولی چیه از ترسم نمیفهمیدم حتی بود شده خنک دلم طرف

 فردا گرفتم صمیمت باالخره و میزدم قدم اتاق تو کالفه ببینم رادوینو نتونم دیگه که بود این اونم میترسیدم چیز یه از فقط

  نذارم محلش ولی بشم حاضر کالسش سر

   ***  

  ؟ امروز شده چت تو:  مهسا

  نیس چیزیم هیچی

  نه گفتی دنبالت بیام گفتم بهت وقتی چرا:  ندا

  کنم روي پیاده کمی یه میخواستم چون

  ؟ غلطا این از و تو:  الله

  ها مرغیه چیز اعصابم امروز کنین ولم ها بچه
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 متوجه صالا اینجوري که نشستم رفتم منم و بود خالی اخر صندلی شانسم از شدیم کالس وارد و گذاشتن راحتم باالخره

 شلوار و کت که حالی در همیشه مث دقیقه چند از بعد خالصه و نشست کنارم اومد سعید بدم شانس از ولی نشه من ي

 رخوندچ کالس تو نگاهشو احوالپرسی و سالم از بعد شد کالس وارد بود دستش هم کیفش و بود پوشیده اي کرده اتو

 عمد ازز منم راضی خود از مغروز غد تربیت بی ي مرتیکه اشه پرونده دنبال حتما هه میگرده چیزي یه دنبال بود معلوم

 همه و بود گذشته کالس از اي دقیقه چند کرد دادن درس به شروع باالخره که بودم کرده قایم ها بچه پشت خودمو

  دارم کارت بیرون بیا کالس از بعد:  گفت گوشم کنار سعید که بودن برداري جزوه مشغول

  ؟ کار چی

  بزنم حرف باهات میخوام

  ؟ مورد چه در

  مورد چه در میدونی خودت سارا

  زدم حرفامو ي همه مورد این در قبال من

  بگم چیزي من نذاشتی ولی اره تو

  نزن حرف کالسیم سر

 میخواي چی تو المصب اخه....  شدم عاشقت دانشگاه اول روز همون از من سارا ؟ دارم دوست بگم بهت چطوري من بابا

  فکلی جوجه این از بیشتر حتی...  دارم من که رو اینا ي همه ؟ قیافه ؟ خونه ؟ ماشین ؟ پول ؟

  همین خالیت مغز اون تو نداري عقل جو یه تو

 یرونب دارین حرفی اگه:  پریدم جا از دادش صداي با که بود سرمون باالي تقریبا ولی بود شده متوجه کجا از نمیدونم

  بزنین

 عصبانی دراینق هیچوقت میکرد نگام کرده گره ابروهاي با اونم و کردم نگاش ترس با و کردم بلند سریع سرمو ناخوداگاه

  کنید حل شما رو بعدي ي مسئله تابلو پاي برین میثاقی خانم:  گفت که بودمش ندیده

 سومی شد تموم دومی داد رو دومی شد تموم اول ي مسئله شدم مسئله حل مشغول حرفی هیچ بی و شدم بلند جا از ناچار

 گفت یدينباش خسته همه به و شد تموم کالسیش ساعت تا داشت نگه تابلو پاي منو ساعت اخر تا اینکه خالصه داد رو

  منتظرم دانشگاه بیرون:  گفت گوشم کنار میگذشت کنارم از وقتی اخر در و

  یه حتما ؟ گفت بهت چی:  گفت بلند سعید که برم میخواستم و رفتم کیفم سمت به بهش توجه بی

  ؟ نه کرد خرت و گفت بهت عزیزم عاشقتم
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 عوضی ثافتک:  گفتم و سرش تو زدم بود دستم که کتابی با و بردم یورش سعید طرف به بودم عصبانی و خسته بس از

 یه دازيبن ها بچه تو اراجیفو این بخواي دیگه بار یه اگر بخدا.......... دیگه بار یه.....  نیس مسموم تو مث فکرشون همه

  کنن اخراجت دانشگاه از میکنم کاري

 گرمه پشتت گهدی اره:  گفت پوزخندي با سعید و نرم سمتش به دیگه که گرفتن دستمو دخترا که میلرزیدم عصبانیت از

  شتتهپ دار سرمایه دکتر یه بزنی حرفو این بایدم کنن اخراج میتونن کیو تو حرف به وگرنه میگی اینجوري که

  بیشعور عوضی شو خفه

 هر واسه یادب حراست االن شین بیخیال میگه چرتی یه این ببخشید شما میثاقی خانم:  گفت کالس پسراي از یکی

  ها میشه بد دوتون

 اومدم بیرون دانشگاه از سریع خیلی کردم حرکت کالس خروجی طرف به و شدم بیخیالش همین براي میگفت راست

 نمک خالی اون سر دلیمو و دق ي همه میخواستم پریدم جا از زد بوق سرم پشت ماشینی که بودم دانشگاه در دم هنوز

  شو سوار:  گفت اشنایی صداي که

 نگارا اونم اما ندادم محل و گذشتم ماشین کنار از سریع که اومدن بیرون دانشگاه از هم کالس هاي بچه بدم شانس از

 به همه توجه دیگه حاال شد بدتر کنم درستش خواستم میزد بوق پشتم بکنه اینکارو نباید و دانشگاست اینجا که انگار نه

 که شنیدم وصداش نبودن که خر بالنسبت ولی نبینه صورتمو کسی که کشیدم جلو امو مقنعه بودم شده جلب ما سمت

  شو سوار بشی تابلو این از بیشتر نمیخواي اگه: گفت

 ومديا ها بچه جلوي چرا:  گفتم و کردم نگاش اخم با گذشت دانشگاه جلوي از سرعت به اونم و شدم سوار سریع ناچارا

  شد ثابت خودشون خیال به دادن نسبت بهم که پرتایی و چرت هم میشه بد خودت براي هم ؟

  پرتایی و چرت چه

 دعوام موضوع این سر ها بچه از یکی با نیستین طرف دبستانی بچه با ولی ببخشید ؟ رفتی و زدي حرف گوشم کنار چرا

  شد

  دارن تشریف هم بهادر بزن خانم پس اوه

 ويجل تو که هم بعدش شده دعوام عوضی سعید اون با هم بعدش بودم سرپا کالست سر ساعت 2 ندارم اعصاب االن من

  ندارم گنجایش امروز واسه دیگه نذاشتی واسم ابرو ها بچه

  میفرمایید؟ عفو منو ؟ خوبه میخوام معذرت کشیدم سرت دیروز که دادي ي عالوه به اینا ي همه بخاطر

  کن انتخاب رو دیگه یکی کنم کمکت من داري اصراري چه اصال

  نداره خالقیت و نمیکنه کار مخش تو مث هیشکی اخه
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  بزنی داد من سر نداري حق دیگه اما:  گفتم اخم با همین واسه میکردم صحبت جدي باهاش باید

  کردم خواهی معذرت که من باشه....  نگاه اخماشو:  گفت ازومی لبخند با و کرد نگام

  ؟ نمیري شرکت مگه:  گفتم که بود نااشنا مسیر نمیرفت شرکت سمت به

  نه

  ؟ میریم داریم کجا پس

  من ي خونه

  ؟ چی واسه شما خونه...  ي خونه:  پرسیدم من و بامن نهایتا و چرخید ذهنم تو لحظه چند تو فکر جور هزار خوردم جا

  ؟ چی هواس تو ي خونه میگم میخندي چرا:  پرسیدم حرص با که نگفت چیزي و داد تکون سرشو و کرد بلندي ي خنده

 داشتم حصب تا دیشب شرکت میریم و برمیداریم میریم گذاشتم اونجا رو ها پرونده هیچی:  گفت و کرد نگام بیخیال

  میکردم کار روشون

 حال به تا شد لوتخ خیلی والبته کشیده فلک به سر درختاي با بزرگ خیلی خیابون یه وارد اینکه تا نگفتم چیزي دیگه

 المس و اومد ماشین طرف به پیرمردي کرد باز درو ریموت با و رفت اي قهوه در یه سمت به بودم نیومده منطقه اون به

  یادهز مسافتش ساختمون جلوي میریم نه اینجا:  گفت که بشم پیاده میخواستم و دادم جوابشو لبخندي با که داد

 جلوتر خودش و شدیم پیاده ماشین از و کردیم طی ماشین با که بود زیادي مسافت ساختمون در تا تا حیاط در مسافت

  تو بیا ؟ وایسادي اونجا همینجوري چرا:  گفت و رفت

 بود رویایی صرق یه شبیه بیشتر نبود ما ي خونه شبیه حداقل یا نبود خونه شبیه اصال چند هر شدم خونه وارد دنبالش به

 بوفه و دبو پهن که ابریشمی فرش و سالن ي گوشه در مبل دست دو و چوبی هاي پارکت میزد برق تمیزي از خونه کف

 رمس پشت رو صدایی که بودم اطراف محو سالن تو همونجا دیوار روي مختلفی هاي فرش تابلو و کریستال از پر اي

 نشسته یلچرو روي که مالیم ارایشی با مسن زنی شدم روبرو بود نشسته ویلچر روي که زنی وبا برگردوندم سرمو شنیدم

  سالم... س:  گفتم و زدم لبخندي دیدنش با رادوین موهاي رنگ درست داشت رنگ اي قهوه و بلند موهایی و بود

  نزدیکتر بیا....  عزیزم سالم:  گفت و زد لبخندي متقابال

  ؟ عزیزم هستی کی تو:  گفت و کشید سرم به دستی که نشستم زانوم روي روبروش و رفتم طرفش به

  اومدم دکی با راستش من...  من

  کیه دیگه دکی ؟ دکی:  گفت و کرد نگام شده گرد چشماي با

  فرخزاد رادوین دکتر ببخشید اها
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  نداشته دختر دوست حاال تا که اون....  شیطون اي..... دکی؟ میگی رادوین به تو...  تو:  گفت و کرد اي خنده

  دانشجوشم....  نیستم دخترش دوست من...  من نه...  نه:  گفتم و کشیدم خجالت

  شاگردشی پس....  اها

  بله

  ؟ بریم ؟ سارا کجایی:  میگفت که شد شنیده ها پله باالي از رادوین صداي

  کنی معرفی من به خانمو دختر این نمیخواي:  گفت زن

  رفتم من بودي خواب صبح ببخشید ؟ خوبه حالت...  مادر اوه

 از یکی میثاقی خانم سارا ایشون مادر بله:  گفت رادوین که ایستادم مودب جلوش و شدم هول مادر اسم شنیدن با

  هستن دانشجوهام

  بیاره براتون چیزي یه کنم صدا رو رویا تا بشینین ؟ ایستادین سرپا چرا

  ریخته کار عالمه یه بریم باید ما مادر نه

  شیم اشنا هم با بیشتر هم و ببینمش سیر هم که بیاریش دیگه روز یه بدي قول باید پس

  میکنم اینکارو حتما مادر باشه

 پیشونیمو و کرد حلقه گردنم دور دستشو هم اون و رفتم سمتش به که کرد دراز سمتم به دستشو لبخندي با رادوین مادر

 میره جا ره خانم سارا این که هست رازي چه نمیدونم من:  گفت خنده با رادوین که بوسیدم اشو گونه ذوق با منم بوسید

  میشن عاشقش همه ظاهرا

  بزن سر من به بازم عزیزم....  داره معصومی و پاك نگاه بس از

  حتما بده اجازه دکی اگه

  بیا خودت باش نداشته کاري دکی به

  اتون اجازه با فعال....  میل کمال با باشه

  عزیزم همراتون به خدا

  مادر خداحافظ

 خب ؟ چیه : گفت لبخندي با که کردم نگاهش شد شنیده فروهر لیال صداي و کرد روشن پخشو نمیگفت چیزي راه توي

  ....... کنار وقتی خصوصا میده بهم خوبی احساس میاد خوشم اهنگه این از
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  ؟ چی وقتی خصوصا

  ؟ دادي گیر چرا حاال....  هیچی

  ازش میاد خوشم منم...  نگفتم چیزي که من

  نکن قهر ها بچه مث هیچوقت دیگه

  بزنه داد سرم کسی ندارم تحمل منم...  زدي داد من سر شما ولی دکی ببخشیدا

 ولی ودمب بیدار صبح تا دیشب ببینم ناراحت و اشکی چشماتو ندارم دوست هیچوقت دیگه اما میخوام معذرت میدونم

  تو دست از کنم کار نتونستم

  ؟ بیدم چیکاره من ؟ من دست از:  گفتم و کردم نگاش تعجب با

  بشم متمرکز کارم روي نتونستم اصال دیدم اشکیتو چشماي وقتی از چون

 ي قصه اخر تمنمیدونس میرفتیم پیش سمت کدوم به داشتیم ما نمیدونم داشت تعجب جاي برام ولی نگفتم چیزي دیگه

 شاگردي و استاد جز احساسی هیچ من بگم میخواست دلم...  داره من به احساسی چه اون نمیدونستم ؟ میرسید کجا به ما

   میگم چرت دارم دیگه که میدونستم خودمم ولی......  ولی ندارم رادوین به

  کردیم گوش اهنگ صداي به فقط و نگم چیزي دیگه دادم ترجیح برسیم که زمانی تا

 وشمگ کنار اروم و دادم دست مژگان با منم و شد اتاق وارد رادوین که داد سالم و شد بلند جا از مژگان شدیم شرکت وارد

 یزوچ همه و شکست بود دستش دم چی هر فرخزاد اقاي رفتی وقتی  ؟ رفتی شد چی اصال ؟ رفتی کجا دیروز:  گفت

  ریخت بهم

  ؟ میگی جدي:  گفتم و کردم نگاش تعجب با   

  زد داد منم سر بود چش نمیدونم ولی بود ریخته بهم اعصابش بابا اره:  گفت اروم

  داریم کار کلی دیگه بیا ؟ موندي کجا:  گفت که شنیدم اتاق تو از صداشو

  بزنه کتک منو دیگه ایندفعه میترسم برم من

 ودهر میخواست و کرد احوالپرسی دیدنم با حصاري اقاي کارمندا از یکی که رفتم رادوین اتاق طرف به و زد لبخندي

  داخل بیا هم تو.....  سرکارتون بفرمایید:  گفت حصاري اقاي به رو و کرد باز اتاقشو در رادوین که کنه درازي

  بشین من نارک اینجا بیا:  گفت و نشست میزش پشت بست درو و کرد راهنماییم اتاق داخل سمت به و کشید استینمو و

  میدم انجام کارمو جا همین من ممنون
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 اهینگ و کردم بلند سرمو نشست کنارم اومد و کرد پوفی که شدم مشغول و نشستم مهمان هاي مبل از یکی روي و

  ؟ دکی شده چیزي:  گفتم تعجب با برنمیداره ازم چشم و زده زل بهم دیدم انداختم بهش

  نیس چیزي نه:  گفت و داد تکون سرشو باشه اومده خودش به انگار یهو

 وارد و زد رد به تقه چند مژگان که رفتن و کردن خداحافظی یکی یک کارمندا ي همه اینکه تا بودیم مشغول ساعتی چند

  ؟ برم میتونم من....  من گذشته 8 از ساعت قربان ببخشید:  شد

  بسالمت برو نیس مشکلی:  گفت و کرد ساعتش به نگاهی رادوین

  خداحافظ....  ببخشید

  ؟ اي خسته تو:  گفت و کرد من به نگاهی اونها رفتن از بعد

  میدم ادامه....  خیلی نه:  گفتم و کردم نگاش خستگی با که میشد باز زور به چشمام و بودم خسته واقعا

  ؟ بود دار خنده کجاش ببخشید:  گفتم و کردم نگاش متعجب که کرد اي خنده

  میدم ادامه خیلی نه میگی ولی خوابه خمار چشمات که اونجایی

  میاوردي گیر من از خرتر کی خداییش ؟ میدم انجام کاراتو دارم بده

  نمیاوردم گیر جایی تو از تر خانم من خانم نفرمایید

  بخوریم چیزي یه بیرون بریم پاشو.....  پاشو تعطیل دیگه کار:  گفت که میکردم نگاش متعجب

 داخل و تداش نگه رستوران یه جلوي و شدیم ماشین سوار رفتیم بیرون و برداشتم امو کوله و شدم بلند خواسته خدا از

  بیارن غذا بگم یا بره در خستگیمون که بیارن قهوه یا چاي یه بگم اول خب:  گفت که شدیم

  ؟ میدن هم چاي مگه

  ؟ میخواي هست بساطشون تو هم چاي اومدم اینجا قبال اره

  شدم خسته خیلی میخوام چاي یه فقط اره

  میشه اطاعت االن باشه

 مهربونه خیلی و شخصیت با مرداي اون از بودم مطمئن داشتم دوست خیلی رفتاراشو شدیم منتظر و زدم بهش لبخندي

 چقدر نمیدونم هبش نصیبمون اي تیکه همچین نداریم شانس که ما دیگه خب ولی میکنن رفتار رمانتیک خانمشون با که

  ؟ زدي زل بهم اینجوري که سرته تو من واسه اي نقشه چه ؟ خانمی چیه:  گفت که بودم زده زل بهش

  بابا هیچی
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  ؟ داري ازدواج قصد تو ببینم

  ؟ مگه چطور...چ:  گفتم و کردم جور و جمع خودمو بکنن سرم تو خاك میخونه فکرمو نکنه وا....  خوردم جا

  3 میدي جواب چی خواستگاریت بیاد نفر یه اگه بدونم میخواستم خب

  اشهب کی داره بستگی خب...  خب:  گفتم که شده سرخ صورتم میدونستم بود کرده زدن به شروع تند تند قلبم

  میگی یچ باشم من.........  مثال اگه:  گفت اي موذیانه نگاه با و اورد نزدیک صورتشو و کرد قفل هم تو میز روي دستاشو

........  شدي زهبام چه.....  نگاه اشو قیافه:  گفت خنده با که بگم چیزي یه میخواستم و کردم بلند سرمو سریع شدم شوکه

 از تو بود دهکر فکر بشه اشنا باهات بیشتر میخواست اومده خوشش ازت حصاري اقاي راستش....  نیستم من بابا نترس

  ؟ چیه جوابت حاال....  دانشجوهامی از یکی گفتم بهش منم ندارم برادري یا خواهر من میدونن همه چون منی فامیالي

  ؟ بگم چی خب.....  خب

  ندارم ازدواج قصد من بگین بهشون نه:  گفتم فکر بدون و افتادم تا و تک از و شد خالی بادم حسابی

  ؟ داري دوست رو اي دیگه کس ؟ چرا:  گفت و کرد نگام موذیانه

  نه

  ؟ دادي جواب فکر بدون و سریع اینقدر چرا پس

 یزنمنم حرفی همچین هم بمیرم اگه حتی نه ؟ دارم دوست رو تو میکنم احساس من اره بگم.....  بگم چی نمیدونستم

  ؟ کردي قبول جلفو ي پسره اون پیشنهاد نکنه:  گفت که ندادم جوابی همین براي

  ؟ کیه منظورت:  پرسیدم گیج

  رحمانی سعید پسره همین

  بابا نه

  ؟ چی پس

  من مهمون اصال بابا بخوریم بده سفارش چیزي یه جون دکی گشنمه من....  نخودچی هیچی

  میدیم سفارش چی همه  توییم مهمون که حاال باشه

 ردک اخمی بدم پولو شد قرار وقتی ولی کنم حساب خودم میخواستم واقعا دادیم سفارش رو غذا و کردیم اي خنده دو هر

  کنی جیبت تو دست نباید تو باهاته مرد یه وقتی:  گفت و
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 اصال:  گفتم و بهش کردم رو ماشین توي شدیم خارج رستوران از و داد گارسون به هم انعامی و کرد حساب خودش و

  باشین کرده زندگی خارج که نمیاد اخالقاتون این به

 رهنگاشوف و میزدم سر زیاد ایران به من البته و بودن ایرانی دوستام ي همه ولی کردم زندگی خارج:  گفتم و کرد اي خنده

 بیشتر اونجا میگفت ولی بردمش مدت یه چند هر.....  بود تنها اینجا مادرم چون و میکنم هم رعایت و میدونم خوب

  میزنه سر بهش همیشه که دارم هم خاله یه هستن برش و دور خدمتکارا اینجا اخه میکنه تنهایی احساس

  ؟ برگردین میخواهین دوباره

  داره پروژه این به بستگی چیز همه

  ؟ چی یعنی

 پروژه ینا که مجبورم جورایی یه میکنن دعوت ازم دوباره بپذیره اونجا دانشگاه که باشه خوب اونقدري اگه اینکه یعنی

  تدریس براي اونجا برم و بدم انجام رو

  اونجا برین میخواهین چرا ندارین نیازي......  که شما خب

  ؟ شدي رسمی چرا تو حاال میاره اعتبار و امتیازه خیلی باشی استاد انگلیس دانشگاه معروفترین تو اینکه

  ؟ برمیگردي دیگه ماه چند تا یعنی....  جون دکی نه:  گفتم و زدم لبخندي

  ؟ میشه تنگ برام دلت تو برم اگه:  گفت و زد اي موذیانه لبخند

 ما تاداياس بهترین از یکی شما حال هر به خب یعنی...  یعنی.... نه:  گفتم پته اته و شده گرد چشماي با کردم تعجب

  هستین

  ؟ همین فقط

  دیگه اره خب....  خب

 اروم ظیخداحاف یه رسیدیم وقتی و نگفت چیزي برسیم خونه به که زمانی تا دیگه و شد خیره روبروش به و کرد اخمی

  نرفت نبستم درو که  زمانی تا و رفتم خونه در سمت به و دادم جوابمو ارومتر هم اون که کردم

***  

  برم باید دیگه من ها بچه

  فشم بریم امروز گذاشتیم قرار ما بابا میزي کجا:  الله

  بیام نمیتونم که میدونین

  برسونیمت کن صبر حداقل خب:  مهسا



 ١٠٠٠سمیرا سراب نگاه تو

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٠ 

 

  ؟ میرسونین

  اوردم ماشین امروز کن صبر بابا اره:  ندا

  سریعتر پس مرسی دستت واي

  بگو راستشو سارا:  گفت الله یهو که شدیم ماشین وارد همه

  ؟ چیو راست

  شدي عاشق ادماي شبیه میگه مهسا......  شدي جوري یه شده عوض اخالقت وقته خیلی

  ؟ بلدي حرفا این از هم تو مگه ؟ زدي حرفی همچین تو خر مهساي:  گفتم و دادم سر بلندي ي خنده

  دربیاد چشمات تا

  ؟ خبریه بگو راستشو جدي جدي حاال:  الله

  باشه میتونه خبري چه اسکال نه

 عاشقی همعلوم دور از هم بعدش نیستیم خر ما ابجی ببخشید ولی کنی پنهون میخواي مثال چون خودتی اسکل که اوال

  باشی شده کی عاشق میدم احتمال حتی من و....  بشی متوجه تا کنن صدات بار ده باید

 خودش پس میدونه ما ي همه از بهتر خودش سارا ؟ بگم اسمشو منتظرین چیه:  گفت که میکردیم نگاش سکوت در همه

  بگه

  ؟ کی عاشق.....  بابا نگو چرت

  شما جون دکی همون یا فرخزاد رادوین دکتر عاشق

  ؟ سارا میگه راست اوشکول این:  گفت و زد بهم گردنی پس یه مهسا و میکردن نگام شده گرد چشماي با ها بچه

  نچسبونا دکی این به منو....  زدي بود زري چه این ندا

  میاد بدت تو اینکه نه

  کنار بزن ندا....  دیگه نگین چرت

  بابا بینیم بشین....  خورد بر بهش چقدرم هوووو

  ؟ نمیشه اون عاشق احمقی کدوم اخه ؟ نداري دوست رو دکی واقعا تو بگو راستشو:  الله

  ؟ خوبه احمق من
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  اي عرضه بی که الحق

 ها بچه از شرکت در جلوي دقیقه چند از بعد کنن فکر اینجوري میدادم ترجیح و میگذره من دل تو چی نمیدونستن اونها

 عزیزم جون سارا:  گفت مژگان که بشم دکی اتاق وارد میخواستم و کردم سالم شدم شرکت وارد و کردم خداحافظی

  نیومدن دکتر اقاي هنوز

  ؟ بره جایی میخواست ؟ نیومده:  گفتم و کردم نگاش تعجب با

  نمیدونم ندادن خبر من به نه

 میثاقی خانم سالم به به:  گفت و زد لبخندي دیدنم با و اومد بیرون اتاقش از حصاري اقاي که نشستم کنارش همونجا

  ؟ چطوره شما حال

  ؟ هستید خوب شما ممنون

  هستیم عالی میبینیم که رو شما

  هستم من که شکر رو خدا خب:  گفتم پرو پرو منم

 چند اتاقش به برگشت و گرفت مژگان از برگه تا چند هم حصاري اقاي نگفت چیزي و زد زیرکی زیر لبخندي مژگان

 خورد بوق تا 3 و گرفتم اشو شماره بهش بزنم زنگ یه دیدم بهتر بود مونده کجا نمیدونم نیومد ولی شدم منتظر اي دقیقه

  بیمارستانم من..  من....  سارا:  شنیدم صداشو اینکه تا

 دومک.....  ؟ شده چت ؟ چرا.....  چ:  بگم من و من با تونستم ولی شد سست پاهام ریختن سرم رو یخ اب سطل یه انگار

  بیمارستانی

  ... بیمارستان

  میرسونم خودمو االن

  شدم سوار و کردم دراز دستمو ماشین اولین براي و بیرون زدم شرکت از چطور نفهمیدم اصال

  ؟ خانم میري کجا

  ...... بیمارستان

  میشه تومن 4000

  سریع فقط اقا برو

 به و دادم ور کرایه پول و نبودم راه تو بیشتر اي دقیقه چند کرد حرکت بیمارستان سمت به و داد فشار گاز رو پاشو یهو

 سرش که زنی به رو و رسیدم پرستاري سکوي یه به اینکه تا میکردم نگاه اطرافمو سرگردون دویدم بیمارستان سمت
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 فرخزاد نرادوی اسم به.....  اسم به مریض یه خانم....  خانم:  گفتم میکرد نگاه روبروش هاي پرونده به داشت و بود پایین

  ؟ نیاوردن

  نیاوردن رو کسی همچین نه:  گفت لحظه چند از بعد و کرد نگاه اسمی لیست به حرف بی و کرد بهم نگاهی

  کرد صدا اسممو اشنایی صداي یهو که میکردم نگاهش متعجب

  ؟ سارا

 انداختی راه ایه بازي مسخره چه این:  گفتم عصبی و رفتم سمتش به عجله با شدم روبرو رادوین با و برگردوندم سرمو

  رسوندم خودمو چطوري من فهمیدي اصال ؟ بود اي مزه بی شوخی چه دیگه این... 

  کردم تصادف من...  من....  نشده چیزیم خودم ولی.... ببخشید:  گفت و کرد نگام افتاده سري با

  بریم پس....  خوبه حالت که حاال

  زدم بچه یه به من...  من.... سارا

 رقب انگار گرفت اغوشم در و اومد سمتم به یهو که بود شده جمع چشماش تو اشک  کردم نگاش شده گرد چشماي با

 سرم و دمبو اون اغوش تو من که بود این واقعیت ولی کنم باور نمیتونستم شدن گرد تعجب از چشمام کردن وصل بهم

:  گفت وشمگ کنار که میکردم حس تلخشو عطر بوي و میشنیدم قلبشو تند هاي تپش صداي داشت قرار اش سینه روي

  نمیشه خوب دیگه که میدونم...  میدونم....  کشتم رو بچه اون من.....  من

 اینکارو ورمنظ بی میدونستم بود کرده حلقه گردنم دور دستاشو بودم ندیده حال این در اونو هیچوقت میزد حرف بغض با

 گفتم و انداختم کمرش دور دستمو و دادم جراتی خودم به منم بود باور قابل غیر برام واقعا ولی نیس خوب حالش و کرده

  بمیره بچه این نمیذاره خدا.....  باش مطمئن میشه خوب حالش بچه اون......  نباش نگران: 

  بود خونی تنش همه ولی:  گفت و شد جدا ازم یهو که بودیم حال این تو اي دقیه چند

 هم تو خیال ؟ باشه بپرسم بچه اون از برم من تا بشین اینجا تو دکی ببین:  گفتم و نشوندمش ها صندلی از یکی روي

  میشه راحت

 اي بچه ونا ببخشید: گفتم میشد رد که دکتري به رو و رفتم عمل اتاق سمت به من و داد تکون باشه معنی به سرشو

  چطوره حالش بود کرده تصادف که

  ؟ دارین باهاش نسبتی:  گفت و کرد بهم نگاهی

  همراهشم من

  ستریهب ویژه مراقبتهاي تو فعال ولی شده رفع خطر....  نمیموند زنده بودنش اورده دیرتر دقیقه چند اگه راستش....  خب



 ١٠٠٠سمیرا سراب نگاه تو

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٣ 

 

  میشه مرخص کی....  ممنون خیلی:  گفتم و کشیدم پوفی و شد راحت خیالم

  میشه مشخص بیاد بهوش وقت هر نیس معلوم

  ممنون

  میکنم خواهش

 دکی بابا اي:  گفتم و نشستم کنارش بود شده خم زانوش روي و گرفته دستاش با سرشو برگشتم رادوین سمت به سریع

  پرسیدم رفتم من....  خوبه حالش بچه اون.....  دیگه نکن شلوغش

  ؟ خوبه حالش واقعا ؟ میگی راست:  گفت و گرفت هامو شونه یهو و کرد بلند سریع سرشو

 داغون دهن فشششار...  هامو شونه اینقدر فقط میشه خوب حالش گفت دکتره بخدا اره:  گفتم که میداد فشار هامو شونه

  شدم

 چشمام و دش گرم بدنم بود شده تندتر قلبم هاي تپش میفشرد خودش به سخت منو گرفت اغوشم در یهو و زد لبخندي

 در صدام  ممیکرد بو خنکشو و تلخ عطر اختیار وبی بود گردنش زیر صورتم میچلوند داشت منو بودن شده گرد تعجب از

  دیگه کن ول.....  چلوندي منو بابا:  بگم تونستم سختی با که نمیومد

  شدم اروم کمی یه اخیش:  گفت و شد جدا ازم اروم

 گفت ردکت اره:  گفتم که بچه اون سالمتی خبر شنیدن از اینکه یا شده اروم من کردن بغل از چیه منظورش نفهمیدم

  میشه خوب حالش بیاد بهوش وقتی

  ؟ کردم تصادف من کردي فکر تو....  تو.....  کردم نگرانت امروز ببخشید:  گفت لحظه چند از بعد و زد لبخندي

  میکرد فکرو همین بود منم جاي کسی هر خب گفتی که اونجوري...  اره

  ؟ شدي نگران:  گفت و کرد امیزي شیطنت نگاه

  بود شده نگران هم مژگان معلومه خب....  خب:  گفتم من و من با و دزدیدم نگاهمو

 احتیاج عاواق اومدي که ممنونم:  گفت و زد لبخندي که میشد نگران بود کسی هر که بفهمونم حرفم این با میخواستم

  بود خاموش گوشیش ولی زدم زنگ احسان به بزنم حرف کسی با داشتم

  میکنه خاموش گوشیشو داره کالس وقتی داره کالس امروز

  داري امارشو تو پس

  ؟ کردي فکر چی پس بعععععله

  ؟ بود کجا اون ؟ چی ساالري استاد
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  نه یا داشت کالس نمیدونم ولی دیدم دانشگاه تو امروز اونم

  ؟ بدي انجام کاري یه من براي میتونی

  حتما بتونم اگه:  گفتم و کردم نگاش

 نمیخوام موندم تشرک تو داشتم کار کم یه من بگو بهش مامانم پیش خونه برو:  گقت و گرفت سمتم به ماشینشو سوییچ

  بمون پیشش هم خودت تونستی اگه بشه نگران

  خونتون نمیري چرا خب

  برم نمیتونم میاد افسر االن کردم تصادف من ثانی در خدا امان به کنم ول مردمو ي بچه نمیتونم که اوال

  ؟ زندان میندازنت یعنی....  یعنی

  نمیشه طوري بدن رضایت بچه این ي خانواده و بشه خوب حالش اگه نه

  ؟ بمونم پیشت میخواي

  مامان پیش برو فقط عزیزم نه

 که گفته مبش مطمئن میخواستم میکرد صدا عزیزم منو بود بار اولین کردم نگاش و کردم بلند سرمو سریع شدم شوکه

  دیگه برو خب.... خب:  گفت و دزدید نگاهشو

  میرفتم تاکسی با من کاش

  ؟ چرا

    بدم خسارت و بفروشم بابامو ي خونه باید بیارم کجا از خسارت پول من بعد بیفته خش ماشینت از جایی یه میترسم چون

  باش خودت مواظب فقط خودت مال اصال خودته ماشین اون کن فکر:  گفت و کرد اي خنده

  دنبالت میام صبح فردا خودم پس:  گفتم و پریدم ذوق با

  منتظرتم فردا من پس...  افتخاره باعث:  گفت میداد تکون سرشو و میخندید که حالی در

 کنم انندگیر و بشینم ماشینی همچین پشت نمیکردم فکرشو هیچوقت شدم ماشین سوار و اومدم بیرون بیمارستان از

 هک هایی عالمت و مکافات هزار با باالخره که بود کرده پر ماشینو ي همه رادوین عطر بوي میروندم احتیاط با خیلی

.....  انمخ سالم:  گفت و اومد طرفم به پیرمرده همون کردن باز درو تا زدم بوق چند رسیدم رادوین ي خونه به میدونستم

  کجان اقا پس

  ؟ ان خونه فرخزاد خانم ببخشید....  اقا سالم
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  دخترم بله

  خانم پیش برم و بیارم ماشینشو اومدم من بیاد نتونست اقا

  خودتونه ي خونه خانم بفرمایید

  داشتین ارک کسی با بفرمایید:  گفت دختري صداي که شدم سالن وارد و کردم پارك ساختمون در جلوي و شدم حیاط وارد

 یتونمم:  گفت و زد لبخندي که شدم روبرو داشت خدمتکارا مثل پوششی که حالی در جوان دختري با و چرخوندم سرمو

  کنم کمکتون

  داشتم کار فرخزاد خانم با من..  سالم

  ببینیدشون برید میتونین هستن سالن توي ایشون

 هم رخزادف خانم و دیدم کنارشو زن یه و دختر یه شدم که نزدیکتر میشنیدم صدایی سالن ي گوشه و شدم سالن وارد

  سالم:  گفتم و کردم صاف صدامو  شد جلب من سمت به دختر توجه که نمیدید منو و بود من به پشتش

 یک....  عزیزم ماهت روي به سالم به به:  گفت و زد لبخندي دیدنم با فرخزاد خانم که شد جلب سمتم به همه توجه

  اومدي

  شدم مزاحمتون ببخشید

  نزدیک بیا....  دختر حرفیه چه این

:  فتگ فرخزاد خانم که میکردن نگام کنجکاو اونها دادم دست هم زن و دختر با و بوسیدم اشو گونه و رفتم طرفش به

  جون سارا نه مگه....  منه دوستاي از یکی دختر این نکنید تعجب

  افتخاره باعث بععععله

  ؟ کجاست دکی پس

 فتگ داشت کار کم یه شرکت تو راستش:  بگم دروغ شدم مجبور دادم جوابشو لبخندي با که گرفت امون خنده دو هر

  پیشتون بیام من

 توصورت و دست برو عزیزم.... کن راهنمایی مهمون اتاق به خانمو بیا رویا..............  عزیزم اومدي خوش ؟ بهتر این از چی

  پیشمون بیا کن عوض میاره برات رویا هم لباس بشو

  جون خاله مرسی

 مقابل نکهای تا گذشتیم اتاق چند از بود رویایی و شیک چیز همه واقعا اونجا رفتیم باال ي طبقه سمت به رویا همراه به

  میارم لباس براتون االن من هست هم بهداشتی سرویس اتاق داخل....  بفرمایید:  گفت و ایستاد در یک
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  ممنون باشه

 رفط و میکرد خودنمایی اون در بزرگی ي دونفره تخت و بود شده مفروش بزرگ قالی دو با که اتاقی شدم اتاق وارد

 گرفتم ور خونه ي شماره و دراوردم موبایلمو که ندادم خبر خونه به اصال اومد یادم یهو بود شده گذاشته توالت میز دیگه

  الو:  پیچید گوشی تو سوگل صداي بوق تا چند از بعد

  ؟ سوگل الو

  سالم

  ؟باشه بگو اینا مامان به بخونیم درس میخواهیم دوستام از یکی ي خونه امشب من ببین....  عزیزم سالم

  ابجی باشه

  خداحافظ میام فردا

  خداحافظ

 اگه گرنهو نمیکنن مخالفتی میدونستم همین براي میخوندیم درس و میموندیم ها بچه ي خونه شب داشتم عادت گاهی

 کنار نداره شکالیا استثنائا بار یه همین ولی نیس خوب دروغ که میدونستم بمونم نکنن قبول بود ممکن میگفتم راستشو

 وارد ویار که کندم سرم از امو مقنعه و شستم صورتمو و دست ؟ کجام مگه دیگه دوستمه اونم جورایی یه  رادوینم مامان

 پوشیدمش که ودب صورتی ست کوتاه شلوار و کوتاه استین بلوز ي رفت و تخت روي گذاشت برام لباس دست یه و شد اتاق

 و دق بشین ما کنار بیا عزیزم بیا:  گفت و زد لبخندي خاله شدم که سالن وارد اومدم بیرون و کردم مرتب هم موهام و

 معرفی ونج نسرین:  گفت مسن زن که نشستم فرخزاد خانم کنار و بود تر ریز فرخزاد خانم ي خواهرزاده به نسبت هیکلم

  خانمو خوشگل این نکردي

 یشونما جون سارا....  هستن رادوین همکار و دانشجوها از یکی البته و من دوست ایشون جان شهین......  ببخشید بله اوه

  هستن جون سمانه ام خواهرزاده ایشون و خواهر

  خوشوقتم خیلی

  ؟ سالته چند:  پرسید یهو سمانه که زد روم به لبخندي مادرش ولی نگفت چیزي سمانه

  سال 20 اوم

  اي بچه خیلی رادوین با بودن همکار واسه:  گفت و انداخت باال ابرویی

  میکنم همکاري دکی با پروژه یه تو فقط نه

  ؟ دکی:  گفت و کشید درهم ابرو
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  فرخزاد اقاي همون

  ؟ میکنی صداش اینجوري که توئه همسن اون مگه ؟ دکی میگی رادوین به تو

 خاله هک نگفتم چیزي دیگه میترسوند منو که بود وجودش تو مالکیت احساس یه ترسیدم سردش لحن از جورایی یه

 صداش دکی هم رادوین خود جلوي....  نداره بدي منظور که بچه این......  نگیر سخت خاله جون سمانه:  گفت نسرین

  دیگه میگفت بهش میومد بدش رادوین اگه میکنه

  کلفته پوستم من ولی گفته بهم بار چند نمیدونه بیچاره

 دل خب البته نیومد خوشش من از زیاد سمانه مطمئنم چند هر کردن رفتن عزم مادرش و سمانه ساعتی از بعد شب اون

 نشو تناراح سمانه حرفاي ار:  گفت که نشستم خاله کنار رفتنشون از بعد نیومد خوشم ازش همچین منم داره راه دل به

  میدونه رادوین نامزد جورایی یه خودشو اون

  ؟ دکی...  د....  نامزد:  گفتم و ریخت هري دلم یهو اش جمله اخرین شنیدن با چرا نمیدونم

 دوست ور سمانه رادوین میکرد فکر میخواست رادوین باباي که بود چیزي این ولی نکردیم مطرح چیزي ما هنوز البته

  داره

  ؟ هستن کجا فرخزاد اقاي بپرسم میتونم نمیشین ناراحت اگه ببخشید....  راستی

  کرده فوت که ساله 5 رادوین پدر:  گفت و کشید اهی

  متاسفم ببخشید ؟ کرده فوت...ف

 دخالت خیلی رادوین پیشرفت توي و بود ارومی ادم رادوین پدر بودیم خوشبختی ي خانواده ما......  عزیزم میکنم خواهش

 شبه زیاد ما ولی بود سخت اولش رادوین براي چند هر بخونه درس کشور از خارج رادوین کرد کمک که بود اون داشت

 که رادوین دایه و من برادر دیدن شیراز بریم بود قرار پیش سال 5 اما ایستاد خودش پاي رو دیگه اینکه تا میزدیم سر

  افتادم روز این به منم رفت پیشم از زود خیلی منصور و کردیم تصادف راه توي

  پرسیدم سوالی همچین ببخشید متاسفم واقعا

 نمک صحبت یکی با داشتم دوست خودم من.....  حرفیه چه این عزیزم نه:  گفت و گرفت اغوش در سرمو و زد لبخندي

 هم تینیس وقتی حتی میکنه رفتار اینطوري تو با چطور من اخموي و خشک پسر این موندم من ؟ چیه میدونی اما..... 

 من یشپ شکایتتو روز هر.....  میزنه حرف تو از فقط بگه چیزي اگه یا نمیزنه حرف یا اس خونه این توي تو حرف همش

  میکنه

  نمیکنم کاري که من ؟ شکایت
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 میدونمن میگه همش....  اي بچه خیلی.....  هوایی به سر خیلی میگه که میکنی کارایی یه حتما دیگه خب ولی....  اره

 اینکه ايج به منم میکنه پر شرکتو ي همه اش خنده صداي میگه....  بخنده بلند اینقدر نباید که کنم حالیش چطوري

  میخندم باهاش خودمم نخند بلند بگم

 هب دو هر و بودم کرده محاسباتم تو مسخره اشتباه یه روز اون میزنه حرف روزي چه مورد در اومد یادم که بود موقع اون

  میکرد نگاهمون اتاق در الي از و میشد رد کنجکاو حصاري اقاي که اونجا تا میخندیدیم اشتباه این

  ام مسخره محاسباتی اشتباه اون با گرفت ام خنده دفعه یه....  بخدا نبود من تقصیر ؟ میگین روزو اون اها

 اشتید دوست وقت هر هم تو میخوابم میرم دیگه من عزیزم:  گفت نسرین خاله که بودیم نشسته هم کنار ساعتی تا

  خودته ي خونه بخواب

 تلویزیون جلوي همونجا که شد چطور نفهمیدم میکردیم پایین و باال رو ها کانال و نشستم تلویزیون جلوي رفت وقتی

  .............. برد خوابم

***  

  ؟ خوابیدي اینجا چرا سارا........  ؟ سارا

 بودن قرار که اون میکردم فکر خودم با و میدیدم سرم باالي رادوینو از تاري ي چهره کردم باز چشمامو خواب خمار و گیج

 گفت که کردم سرم باالي به نگاهی و نشستم مبل روي بود شده خشک گردنم...... که دنبالش برم من بود قرار.....  بیاد

  ؟ وضعیه چه این ؟ خوابیدي اینجا چرا: 

 که دمش قایم مبل پشت و پریدم جا از بودم نشسته جلوش ناجور لباس و باز موهاي با من کرد کار به شروع مغزم یهو

  ؟ سارا خوبه حالت ؟ اونجا رفتی چرا ؟ شد چی:  گفت

  ؟ دنبالت بیام من نبود قرار مگه...  نیس سرم چیزي من برگردون روتو

 سابصورتح خوبه بچه حال دیدن وقتی و اومدن بچه مادر و پدر ثانی در بیاي زود صبح بود قرار 11 ساعت االن خانما خانم

  خونه اومدم دادن رضایت هم اونا کردم پرداخت بیمارستانو

  اتاق تو برم من برگردون روتو.....  خب خیلی

  .... سارا چیه بازیا مسخره این

  برگردون روتو میکنه فرق من واسه نکنه فرق شاید تو واسه

 به بارهدو و کردم عوض لباسامو سریع شدم اتاق وارد و رفتم ها پله طرف به دو با که برگشت حرص با و کشید پوفی

  سالم:  گفتم دیدنش با ایستاده منتظر هنوز دیدم که رفتم سالن طرف
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 سالم علیک : گفت که میکشیدم خجالت ازش اختیار بی کنه مخفیش میکرد سعی که بود لبش روي اي موذیانه لبخند

  خوابالو خانم

  برد خوابم دیگه ببخشید خب

  ؟ حاضري بپرسما درس ازت قراره.....  داري کالس من امروزبا.... نداره اشکال

  وایسم پام رو ساعت دو نمیتونم....  نیار سرم روزو اون بالي خدا رو تو نه واي

  بریم بیا کردم شوخی

  میام االن کنم خداحافظی نسرین خاله با

:  گفتم و رفتم سمتش به که بود کشیده دراز تخت روي کردم باز درو تقه چند از بعد رفتم نسرین خاله اتاق سمت به

  جون خاله سالم

  کردي کاله و شال....  عزیزم سالم

  شدم مزاحمتون ببخشید گذشت خوش خیلی.....   کنم زحمت رفع دیگه

  بزن سر بهم بازم بود خوب خیلی اتفاقا دخترم حرفیه چه این

  حتما

  شدم خارج اتاق از و کردم خداحافظی و بوسیدم اشو گونه و رفتم سمتش به

 به جون دکی:  گفتم بذارم سرش به سر اینکه براي منم که گذاشت اهنگو همون بازم و کرد روشن پخشو ماشین توي

  میدي گوش اهنگو این همش شدي عاشق نکنه احسان قول

  شایدم:  گفت و زد لبخندي

  جون سمانه عاشق حتما

  میشناسی کجا از رو سمانه تو ؟ سمانه:  گفت و شد محو لبخندش

  بودیم خدمتشون در دیشب

  ؟ بودن اومده هم وسمانه خاله مگه

  بودن اونجا رسیدم من که موقعی...  اره

  ؟ نکرد که ناراحتت....  اوم....  وقت یه:  گفت و زد لبخندي دوباره

  ؟ نیست خشک کمی یه اتون خاله دختر نظرت به ولی میزنم حرفو این که دکی ببخشید فقط بابا نه
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  خشکه بیشتر کم یه کمی یه از

  بشکنه زیاد خشکی از میترسم من

  .... نیس هم بعید:  گفت و کرد اي خنده

  نببین ممکنه ها بچه وقت یه کنین پیاده همینجا منو میشه اگه:  گفتم که بودیم دانشگاه نزدیکاي دیگه

  منم ننمید گیر وجه هیچ به که کسی تنها به دانشگاه مسئوالي باش مطمئن.....  نیست مهم اصال....  ببینن خب

  نیستم پولدار بچه شما مث که من میدن گیر که بدبخت من به نمیدن گیر شما به

  نمیدن گیر هم تو به نترس

 که ایینپ بندازم سرمو میکردم سعی شد وارد ماشین و انداخت زنجیرو نگهبانی و زد بوق چند که انداختم باال اي شونه

 شد ینگپارک وارد هم سعید موقع همون من خوشگل شانس از و رسیدیم پارکینگ به اینکه تا نشه من ي متوجه کسی

 سعید وقعم همون ولی شدم رد کنارش از سریع و زدم دکی به اشاره یه و شدم پیاده ماشین از سریع کرد پارك ماشینشو و

 ینگپارک از اروم منم نگفت چیزي و انداخت من به نگاهی و دکتر به نگاهی شد من ي متوجه و اومد بیرون ماشینش از

 ندچ صداشو یهو که نمیشد رد هم کسی و بود خلوت جا همه میشدم سرم پشت سعید هاي قدم ي متوجه و میشدم خارج

  ؟ گذشت خوش جونت دکی با:  شنیدم خودم سانتی

 االن لیو میکنی پاس باال هاي نمره با درساتو ي همه نخونده که میکنی چیکار نمیدونستم:  گفت که ندادم جوابشو

  .....هرزگ استادا براي......  فهمیدم

 برگشت طرف یه هب صورتش که زدم گوشش تو محکمی سیلی و برگشتم سمتش به سریع کنه تموم حرفشو اینکه از قبل

 با چرا عزیزم:  گفت بود گرفته هامو شونه که حالی در و دیوار به چسبوندم و شد ور حمله سمتم به و کرد فوران یهو اما

  میدم هم پول بهت.....  میخرم نمره واست خودم من ؟ اونا

  عوضی شو خفه

 بشم خالص تشدس از میکردم سعی میکرد نزدیک داشت صورتشو بربیام پسش از نمیتونستم و بود من برابر دو هیکلش

 گرفتم ازگ دستشو توانم تمام با و شدم خم سمتش به که بود ام شونه کنار دستش بود من از بیشتر خیلی زورش ولی

 ولی بستم وچشمام ترس از اختیار بی که بیاد سمتم به میخواست تر جري و پیچید پارکینگ خلوتی تو فریادش صداي

 گوشش به محکمی سیلی رادوین که بودن گرفته همو ي یقه سعید و رادوین کردم باز چشمامو و شد برداشته دستاش یهو

  ؟ بکنی میخواستی بود کاري چه این بیشعور کثافت:  گفت و زد

 گرفت هم سعید ي یقه و گرفت دستمو و اومد سمتم به یهو که میلرزیدم هم هنوز ترس از میلرزوند تنمو فریاداش صداي

 پشتی در از یول ببینن رو ما ها بچه میترسیدم منم نمیگفت چیزي و بود انداخته زیر سرشو سعید میکشید خودش با و

 راستح اتاق وارد که باشه گیر پام میترسیدم من و میکرد حرکت حراست اتاق سمت به و شدیم اموزش ساختمون وارد
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 میکرد اهنگ فیلمو رادوین وقتی و کردن چک رو مداربسته هاي دوربین هم اونها و گفت براشون رو قضیه و شد دانشگاه

 گاهن اینجوري که مقصرم من انگار حاال میکرد نگاه منو نشسته خون به چشمهاي با و میشد تر قرمز لحظه به لحظه

 اونم که دپرسی رو قضیه و داد دست رادوین با صمیمیت با و شد اتاق وارد دانشگاه رییس که انداختم زیر سرمو میکنه

 شما براي لهقبو قابل غیر و وقیح واقعا شما کار رحمانی اقاي:  گفت سعید به رو دانشگاه رییس و داد نشونش رو ها فیلم

  ؟ کرد چیکار شما با باید ببینیم تا میدیم تشکیل انضباطی کمیته

 شایعات خوادنمی دلم من هستین ما دانشجوهاي بهترین از یکی شما بمونه خودمون بین قضیه این.....  میثاقی خانم شما و

 اقاي کار ینا میدم قول من نزنید حرفی کسی به موضوع این از پس بذاره تاثیر اتون روحیه تو و باشه شما دنبال مسخره

  کنه اخراجش انضباطی کمیته ممکنه حتی نشه تکرار دیگه رحمانی

  بمونه اتاق این تو جا همین قضیه که بهتره منم براي....  دکتر اقاي بله

  هستی عاقلی دختر تو دخترم افرین

 و نبود متمرکز ذهنش هم رادوین موند اموزش ساختمون توي سعید ولی رفتم کالس سر داغون اعصابی با روز اون

 ردمیک قروچه دندون دائم و شدن کالفگیش ي متوجه هم ها بچه که اونجایی تا موند می نیمه و نصف همه بحثاش

  میثاقی خانم:  زد داد یهو اینکه تا بود کامل سکوت در کالس

 ها سئلهم این اینجا بیا:  گفت که میکردن نگاهش شوك با ها بچه ي همه البته کردم بلند جزوه روي از سرمو ترس با

  کن حل رو

 کردمی فرو موهاش توي دستاشو که حالی در و نشست میزش پشت هم اون رفتم تابلو طرف به و دادم قورت دهنمو اب

 صدایی هم ها بچه از حتی کنم حل رو ها مسئله فقط دادم ترجیح منم  بود خیره میزش روي هاي برگه به کالفه و

 فیحر هیچ بی و گذشت منوال همین به ساعت اخر تا عادیه غیر اوضاع بودن شده متوجه هم اونها اینکه مث درنمیومد

  کرد ترك کالسو

***  

 وابستگی احساس مدت این در بود پروژه اخراي و میگذشت ما کار از ماه 6 ندید سعیدو هیچکس دیگه روز اون از بعد

 داره حساسوا همین هم رادوین میکردم فکر.......  یا وابستگیه فقط حس این نمیدونستم بودم کرده پیدا رادوین به خاصی

 نمیدونستم لیو بخونم رو حسایی یه میتونستم نگاهش تو داره من به احساسی چه نمیدونستم نمیداد بروز هیچی اون ولی

 دهش خالصه اسم یک در زندگیم ي همه میکنم خیالپردازي دارم من و سرابه یه فقط یا هست واقعا و واقعیه حس این

 نامزد اش ایهپسرد با تازگی به الله داشتم ازشون خبري کمتر و میرفتم بیرون کمتر هم ها بچه با حتی.....  رادوین....  بود

  شدم متوجه تازه نامزدیش از بعد هفته یه من بود کرده

  گذاریاش شماره طبق کن مرتب لطفا رو ها برگه این سارا

  باشه
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 تموم نیمع به این و میکردیم مرتبش باید و بود شده تموم دیگه میکردم ردیف هم پشت و میکردم شمارش رو ها برگه

  بود ما همکاري شدن

 یریمم میشه تموم کارم دیگه ربع یه تا کن صبر:  گفت ولی برم که کردم خداحافظی کارها شدن تموم از بعد روز اون

  دارم کار باهات بیرون

  ریمب دیگه خب:  گفت لبخندي با و کشید موهاش تو دستی و پوشید کتشو بشه تموم کارش که شدم منتظر

 یخوامم من و شد تموم دیگه خانما خانم خب:  گفت و بهم کرد رو لبخندي با ماشین توي بیرون زدیم شرکت از هم با

  ؟ میخواي چی ببینم بگو....  بدم بهت تپل شیرینی یه پروژه این شدن تموم مناسبت به

....  خب:  گفتم و کردم منحرف دیگه جاي یه فکرمو ولی.....  میخوام رو تو فقط من گذشت ذهنم از یهو و کردم نگاش

  نمیرسه ذهنم به چیزي خب

  میرسه من ذهن به ولی

  ؟ چی

  شب فردا براي میکنیم خرید هم با میریم

  ؟ خبره چه شب فردا مگه ؟ شب فردا

  ؟ عروسیه

 یعروس.... ع....  ؟ عروسی:  گفتم خودشه عروسی نکنه ریختن روم یخ اب سطل یه انگار ریخت یهو دلم چرا نمیدونم

  ؟ کی

  ساالري استاد عروسی

  ؟ نداره زن مگه ؟ ساالري استاد:  گفتم و کشیدم راحتی نفس

  عروسیشه فردا دیگه نه

  نکرده دعوت که منو خب

  همکارش و خانواده همراه به فرخزاد اقاي نوشته من براي عروسیش کارت روي کرده دعوت اتفاقا چرا

  تویی که منم همکار

  ؟ میگی جدي

  گذاشتم اونجا رو عروسی کارت کن باز داشبوردو در بابا اره
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  محترم همکار و خانواده همراه به فرخزاد دکتر اقاي بود نوشته همینو کارت پشت کردم نگاه رو عروسی کارت

  ؟ خرید بریم موافقی خب:  گفت لبخندي با اونم که انداختم رادوین به نگاهی

  همرام نیاوردم پول من

  کنی جیبت تو دست نیس قرار تو...  خرید میریم من با گفتم

  نمیشه که اینجوري

  کن قبول ازم کار پایان شیرینی عنوان به اینو که گفتم

 پاساژ وارد هم همراه به و کرد پارك پارکینگ توي ماشینو و رسیدیم معروف پاساژاي از یکی به تا نگفتم چیزي دیگه

 نمیدونستم هک بود متنوع و زیاد لباس اونقدر مرفتیم اي مغازه هر توي رفتیم مجلسی لباساي سمت به همه از اول و شدیم

  لطهمخت جشنشون احتماال بازه اینا نه:  گفت و کرد اخمی گذاشتم دست که هم تا دو یکی روي کنم انتخاب کدومو

  رهدا مشکل چیزا این با ظاهرا هم هنوز خب ولی بود فکر روشن ي رفته خارج مثال تفکرش طرز این با کردم تعجب

 رسیدم حریر عربی لباس یه به اینکه تا کردم دنبال نگاهشو شد زوم ها لباس از یکی  روي یهو که میگشتیم ساعت یک

 یه بود جااون لباس ترین لختی تقریبا و بود شده کار کمرش جاي و ها سرشونه و بود کامل حریر فقط که قرمز لباسی

  ؟ باشه باز یکم اون نمیکنی فک....  جون دکی:  گفتم و دادم باال ابرمو تاي

  نمیکردم نگاش مهمونی براي:  گفت و داد تکون سرشو که بود گرفته ام خنده

  ؟ شیطون میکردي نگاش چی واسه پس

  میشی شکلی چه لباس اون تو بدونم میخواستم هیچی:  گفت و زد لبخندي

  ؟ چطوره قرمزه لباس اون ببین:  گفت و کرد عوض بحثو که کشیدم خجالت خودم تصورش از

 حریري ندبل دامن اش تنه پایین و بود ساتن جنسش بود شده کار سنگ اش تنه باال که لباس یه با و گردوندم سرمو

  خوبه همین اره:  گفتم بود شیکی لباس ولی بود پوشیده اینکه با بود بلند هم استینش و داشت

  کن پروش برو پس

  میارم براتون سایزتونو من بفرمایید شما:  گفت بود انچنانی هاي ارایش با جوونی دختر که فروشنده

 وگرنه ودنب گذاشته پنکه اتاق تو شکر رو خدا دراوردم لباسامو یکی یکی اورد برام لباسو هم دختر که شدم پرو اتاق وارد

  ؟ پوشیدي اراس:  شنیدم در پشت رادوینو صداي که بپوشم لباسو تونستم دقیقه چند از بهد باالخره میشدم ابپز گرما از

  خوبه....  اره:  گفتم میایستاد خوب تنم رو خیلی بودم شده عوض واقعا کردم نگاه اینه تو خودمو

  ببینم منم کن باز
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 وقتی بود تادهایس در پشت کنجکاو ببینه که کردم باز درو سوخت دلم ولی بینه منو نذارم و بذارم سرش به سر میخواستم

  بچرخ:  گفت و زد دید انگشتامو نوك تا باال از داد باال ابروشو تاي یک کردم باز درو

  ..... میکردم فکرشو که اونیه از بهتر:  گفت که چرخیدم

 ازش نگاهی همچین هیچوقت کردم تعجب شده زوم لبم روي نگاهش کردم احساس و میکرد نگاه صورتم به لبخندي با

 چقدر ره نبود سانت چند از بیشتر امون فاصله نبود جا هیچ به حواسش اون انگار ولی بودم شده هول خودمم بودم ندیده

 شتو کامال لرزش که صدایی با و اومد خودش به که انداختم زیر سرمو خجالت از ناچارا نمیرفت رو از میکردم نگاش

  بیا کن عوض خب....  خب:  گفت بود معلوم

 ببین نک امتحان هم ستش صندل یا کفش:  گفت دیدنم با ایستاده منتظر دیدم که اومدم بیرون و کردم عوض لباسمو

  نه یا هست ات اندازه

 قشنگه:  گفت ودب پام ي اندازه کامال و کردم امتحان که اورد میرسید زانو پایین تا بنداش که رنگی قرمز بلند پاشنه صندل

  برمیداریم

  شده گرون زیادي رادوین:  گفتم گوشش کنار اروم کشید سوت سرم گفت مبلغو وقتی

  ؟ گفتی چی االن تو:  گفت که میکرد نگام و برگردوند سرشو لبخندي با

  تر ارزون جاي یه میریم بابا بده پسش.....  شده گرون خیلی گفتم

  بخوریم مشا بریم موافقی حاال خب:  گفت که شدیم خارج اونجا از و کرد حساب ریلکس خیلی و گرفت نگاهشو موذیانه

  نمیدونم

  میریم پس

  بگو دیگه بار یه:  گفت نشستیم وقتی شدیمو پاساژ فود فست وارد

  ؟ بگم چی:  گفتم تعجب با

  منو اسم

  گفتم منظور بی ببخشید:  گفتم رفته در زبونم از اسمش ناخوداگاه که شده ناراحت کردم فکر

  بگو اسممو فقط دیگه بار یه کن عذرخواهی نگفتم که من

  رادوین.... را:  گفتم احتیاط با

  دکی میگی بهم همیشه ولی....  بشنوم تو زبون از اسمو این داشتم دوست چرا نمیدونم

  ..... رفت در زبونم از
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  ؟ نهای از غیر هستیم خوبی دوستاي هم با تو و من...  استاده و شاگرد یه از بیشتر امون رابطه تو و من سارا ببین

  نه خب....  خب

  رادوین بگی من به نداره اشکالی هیچ خودمونیم وقتی پس

  بشی ناراحت وقتی یه شاید کردم فک من خب

  رادوین بگو من به هم تو خب....  سارا میگم تو به چطور من نمیشم ناراحت خانم شیطون نخیر

  اگه...  اگه.....  تو میگم

  بزن راحت حرفتو

  ؟ میري ایران از تو.....  بشه موفق ات پروژه اگه

 ینا به بستگی من بهتر ي اینده....  الزمه من رفتن.....  نمیدونم:  گفت و انداخت زیر سرشو و شد درهم اخماش یهو

 رمب میخواستم زمانی یه.....  نه یا برم ایران از میخوام نمیدونم دیگه االن اما برم مجبورم هم جورایی یه.....  داره پروژه

  سارا نمیدونم واقعا....  نمیدونم.....  االن ولی کنم زندگی اونجا همیشه و

  ؟ میگی چی..... برگردي که میخوان ازت و شده موفق پروژه که میکنیم فرض خب

  بخور ذاتوغ نکنم فک بهش حتی میدم ترجیح نیست حرفا این وقت االن سارا میکنم خواهش:  گفت و کرد نگاهم کالفه

 نهک ترك منو که روزي از....  بره که روزي از میترسیدم.....  میترسیدم من ولی شد منتهی جا همین به بحث شب اون

 منمیدون اما  میموندم منتظرش هم میرفت اگه حتی داره دوست منو هم اون که بودم مطمئن......  داشتم دوست اونو من

  اخه نمیگه چرا

 اتاق اردو وقتی کردم خداحافظی ازش و داد دستم خریدو پاکتاي و رسوند منو و رفتیم خونه سمت به غذا از بعد شب اون

 قفهو بی و کردم نگاش تعجب با هست توشون هم اضافی پالستیک یه شدم متوجه و کردم باز رو خریدا شدم خودم

 لباسه این مدید کردم کردم فکر وقتی ولی بودم شده گیج پالستیکه تو عربیه لباس همون شدم متوجه که کردم بازش

 وسوسه اي فهحر خیلی نه ولی بودم بلد عربی رقص شکر رو خدا کردم نگاش لبخندي با بود گرفته رادوینو چشم بدجوري

 خیلی ولی بود پیدا بدنم ي همه تقریبا و بود باز اش یقه میدادم قر خودم واسه اینه جلوي و پوشیدمش و بپوشمش شدم

 خودت رتس پشت درو:  گفتم شد وارد سوگل که بشم قایم جایی میخواستم شدم هول شد باز اتاق در یهو بود خوشگل

  زلزله ببند

  پوشیدي خوشگلی لباس چه ابجی:  گفت و میکرد نگاه منو پاي تا سر تعجب با و بست درو سریع

  من بدن و تن به زده زل همینجوري سفید چش ي دختره کن درویش چشاتو

  ؟ لختیه اینقدر چرا:  گفت و کرد اي خنده من خیال بی
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  کنم عوض لباس بیرون برو حاال جون دختر رقصه لباس چون

   شد خارج اتاق از و

***  

 یگهد داشت کالس امروز خودش رادوین یا شرکت برم باید نمیدونستم رفتم دانشگاه به همیشه مثل روز اون فرداي

 السک عصر تا ولی بزنه زنگ خودش شدم منتظر پس برم که نداشتم کاري شرکت توي من و بود شده تموم کارمون

 میرفتم ایدب نبود راهی دیگه نبود هم اونجا خب ولی کنم پیداش بلکه زدم سري هم اساتید اتاق نزد زنگ هم باز و داشتم

 پایین مسر که همینطور افتادم راه اتوبوس ایستگاه طرف به و کردم خداحافظی ها بچه با میزد زنگ میخواست اگه خونه

 و بود قلبم ور دستم که حالی در و پریدم باال یه ترس از شنیدم گوشم کنار رو بوقی بلند صداي یهو که میرفتم راه بود

 اشینم طرف به و شد باز اخمام شدم روبرو رادوین خندون لبهاي با یهو بکنم راننده نثار بلدم فحش چی هر میخواستم

  ؟ اي دیوونه تو ببینم:  گفتم و کردم داخل شیشه از سرمو و رفتم

  دارم جنون من.....  اوهوم

  دیوونه اقاي نشید مزاحم لطفا پس خب

  عروسی بریم باال بپر....  دارم کار و سر دیوونه خانم یه با من اخه

  نکردم کاري که من رسیدي خودت به شما....  دانشگام لباس با هنوز من ولی ببخشیدا

  که نداره کاري شی اماده میشم منتظر خونتون میریم االن

  خونه برم خودم نداشتم حال اصال وگرنه اومدي شکر رو خدا.....  خوبه اینجوري اره

  ...... برد خوابم و صندلی پشتی روي گذاشتم سرمو

  منتظرتم من شو اماده برو خونتون رسیدیم عزیزم ؟ سارا:  گفت که شنیدم گوشم کنار صداشو

 جون کنم رفتتعا نمیتونم ببخشید...  ها بکشه طول کم یه ممکنه:  گفتم که بود صورتم سانتی چند کردم باز چشمامو

  عروسی برم میخوام دوستام از یکی با گفتم....  بگم دروغ مجبورم

  دوستت جورایی یه و همکارت البته و هستم استادت که من با خب ؟ دوستات با چرا

  نکنن قبول اینا مامانم شاید کردم فکر راستش نمیدونم:  گفتم و انداختم باال اي شونه

  بیرون بري میخواي کی با بدونن باید اونها میکنم صحبت باهاشون خودم میکنن قبول

  میکنما معرفیت همکار و استاد عنوان به من فقط.....  تو بریم بیا پس باشه

  ؟ بشیم مزاحم هست اجازه پس....  باشه
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  نشو لوس تو بریم بیا.....  مراحمی شما

  ؟ اومدم برخ بی نیست بد:  گفت که بودیم ایستاده هم کنار اسانسور توي شدیم ساختمون وارد هم با بار اولین براي

  نکرد وقت خب ولی ببینه رو تو شرکت بیاد میخواست دلش باري چند بابام اتفاقا بابا نه

  شکر رو خدا پس خب

 من بعد دهب خبر اینا مامانت به خونه برو:  گفت که کردم تعارفش و چرخوندم قفل توي کلیدو که بودیم خونه در جلوي

  داخل بیام

  باشه اها

  داریم مهمون مامان اوم.....  سالم:  گفتم که بود کنارش هم مادر و بود نشسته تلویزیون جلوي پدر شدم خونه وارد

  داخل بیان کن تعارفشون خب عزیزم سالم

  هستن استادم

 ونهخ داخل به رادوینو و رفت دنبالش به هم پدر و رفت ورودي در طرف به و کرد سرش شالی و شد بلند عجله با مادر

 هم مادر و من و بشینه مبل روي که کرد دعوتش پدر و شد وارد واحوالپرسی معمول تعارفات با هم اون و کردن دعوت

 ببینم تدارك بلق از که بدي خبر من به نمیتونستی زودتر کم یه:  گفت گوشم کنار اروم مادر که رفتیم اشپزخونه سمت به

  ؟

  .... شد یهویی خب

  عروسی بري نمیخواستی مگه

  دیگه برم میخوام استاد با خب.....  خب

  ؟ پسره این با:  گفت تعجب با

  دیگه اره خب

  ؟ این با چرا

  کردن دعوت هم دکی منو دانشگاست استاداي از یکی عروسی اخه

  کنم پذیرایی برم منم دارم حسابتو بعدا شو اماده و کن عوض لباستو برو حاال خب خیلی

  نمیگن چیزي رودیواسی تو میدونستم
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 لباس و کردم هم مالیم ارایش یه و کردم سشوار موهامو و گرفتم اي دقیقه 5 دوش یه سریع و رفتم اتاق سمت به منم و

 تند مارایش اونقدرا کردم نگاهی یه دوباره خودمو پوشیدم لباس رو هم مانتو یه و کردم پام هم قرمز صندل و پوشیدم رو

 شال و تمانداخ روش مشکی مانتو یه که داشت تندي قرمز رنگ لباس فقط بده گیر بخواد یا بشه ناراحت پدر که نبود

 وگلس با رادوین و نبود من به حواسش کسی پذیرایی توي شدم خارج اتاق از و پوشیدم هم رو ستش طالیی و قرمز

  ام اماده من خب:  گفتم که بودن خندیدن حال در همه و میکردن بش و خوش

 رادوین به نگاهی که نکردم ارایش زیاد میکردم فکر من واي موند مات صورتم روي همونجا و کرد بهم نگاهی پدر

 میدین هاجاز حاال....  عزیز میثاقی اقاي... اوم:  گفت و کرد پدر به به رو و زد لبخندي میکرد نگاه همینجوري اونم انداختم

  ؟ ببریم خودمون با هم جان سوگل... 

 میمونه من پیش خودمه تغاري ته سوگل کردن دعوت رو تا دو شما پسرم نه:  گفت لبخندي با و گرفت من از نگاه پدر

  ؟ بابا نه مگه

  میشه چی مگه خب....  برم میخواستم منم:  گفت و ورچید لب و کرد اخمی سوگل

  کنی درست دردسر خواهرت براي بري که نمیشه اي بچه تو جون بابا نمیشه

 تو و نم ؟ خوبه گردش ببرمت دیگه روز یه میدم قول من عمو جان سوگل:  گفت و کرد سوگل به رو لبخندي با رادوین

  باشه سارا ابجی و

  نگیا دروغ پس

  نمیگم دروغ عزیزم نه

  برمیگردید ساعتی چه حاال فرخزاد اقاي:  گفت پدر که شد بلند جا از رادوین

  برمیگردونم سالم و صحیح خانمو سارا خودم برگردیم زود میکنم سعی

  میدما اجازه دارم تو بخاطر باشه یادت پس

  میثاقی اقاي باشه راحت خیالتون

  سالمت به برین پس

 کنی راضی بابامو تونستی چطور:  گفتم و بهش کردم رو ماشین توي شدیم خارج ساختمون از و کردیم خداحافظی بقیه از

  کنه قبول اصال نمیکردم فکر ؟

  شد انعق کردم صحبت باهاش وقتی خب ولی نمیکرد قبول اولش اونم و کردم صحبت باهاش من ایه فهمیده مرد پدرت

  بودمت ندیده شکلی این حاال تا:  گفت لبخندي با و بود روبروش به نگاهش ماشین توي
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  ؟ شکلی چه

  شدي تر خوشگل.....  لباس ارایشو این با خب......  خب

 نسرین هخال پس...  پس:  گفتم و اومد یادم یهو که نزدیم حرفی اونجا به رسیدن تا نگفتم چیزي و زدم ذوق از لبخندي

  نیس همرات چرا

  کنه استراحت باید بیاد نمیتونه اون

 شدیم پیاده نماشی از و کرد پارك گوشه یه ماشینو و رفت ها ماشین پارکینگ جایگاه به و شد باغ یک وارد رسیدیم وقتی

 یرفتیمم راه هم کنار در فقط و نمیگفتیم چیزي دو هر مدت این تمام در رفتیم سالن در سمت به هم ي شونه به شونه و

 و تمبرمیداش قدم کنارش ذوق با و داشتم خاصی هیجان من ولی میداد ترجیح سکوتو که بود فکري چه تو نمیدونم

 گفتم استرس با و کردم بهش نگاهی بودن حالی در کدوم هر زیادي جمعیت و بود مختلط سالن شدیم سالن وارد باالخره

  ؟ بریم سمت کدوم....  ؟ کنم چیکار من....  من: 

  میکنیم دوماد و عروس با علیک و سالم یه میریم ؟ کردي هول چرا:  گفت و زد لبخندي

 فشاري اب توجه بی اون ولی کردم نگاش شده گرد چشماي با کرد هدایتم جلو به و کرد حلقه ام شونه دور دستشو یهو و

 هک زیبا دختري و ساالري استاد رفتیم دوماد و عروس سمت به و کرد هدایتم جلو به هم باز کرد وارد ام شونه به که

  داشت شکیلی و ساده ارایش

  ؟ اومدي دیر چرا پسر اومدي خوش...  عزیز رادوین به به:  گفت که اومد جلو و زد لبخندي ما دیدن با استاد

  باشه عروسی اول تازه کنم فک که نیومدیم دیر

  کمک میومدي بیگاري واسه باید تو ولی بله که اون

  اومدي خوش.....  شیطون خانم سارا سالم:  گفت و اومد من سمت به استاد که دادن سر اي خنده دو هر

  بشین خوشبخت راستی....  استاد ممنون

  شو اشنا همسرم با ممنون:  گفت و کرد اي خنده

 دانشگاه شیطون و شر البته و درسخون بسیار دانشجوهاي از یکی خانم سارا ایشون جان الهام:  گفت و گرفت دستشو و

  خوردم دل خون حاال تا دستش از خیلی منم که هستن

  نکن خراب جون الهام پیش منو استاد:  گفتم اعتراض با

 خیلی اشناییت از:  گفت میخندید شوهرش تعرفاي از که حالی در اونم که دادم دست باهاش و رفتم دختر سمت به خودم

:  گفت و انداخت رادوین سمت به اي موذیانه نگاه و ببینمت داشتم دوست خیلی بودم شنیده موردت در قبال خوشحالم

  ؟ جونه سارا همین کنترلتون قابل غیر همکار پس.....  اومدین خوش خیلی رادوین اقا سالم
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  خانمه سارا همین اره.....  اوم:  گفت کرده هول میکردم احساس که حالی در رادوین

  بشین پذیرایی بفرمایید باشین راحت ها بچه دیگه خب:  ساالري استاد

 من بخشیدب:  گفتم بهش رو من و اومد طرفمون به گارسونی که شدیم جاگیر و رفتیم سالن از اي گوشه به رادوین و من

  ؟ کنم تعویض لباسمو میتونم کجا

  خانماست اتاق گوشه اون

  جا همین بیا زود:  گفت رادوین که شدم بلند جا از

  میام االن باشه

 کنار نیز صداي که میکردم برانداز اینه تو خودمو داشتم کردم تجدید دوباره رژمو و اوردم در مانتومو و رفتم اتاق سمت به

  ؟ عروسی فامیالي تو....  عزیزم:  گفت گوشم

 استاد ارايهمک از یکی من نه....  اوم:  ساالریم استاد همکار بگم دیدم بهتر همکار یا دانشجوهام از یکی بگم نمیدونستم

  هستم ساالري

  ..... اها

  ؟ نداري نامزد....  تو عزیزم:  گفت که شدیم خارج اتاق از هم با دو هر

  ندارم نه...  خب

  ؟ داري ؟ چی ازدواج قصد:  گفت و زد پهنی لبخند

  اتون اجازه با.....  برم باید من ببخشید:  گفتم کنم تموم همونجا بحثو دیدم بهتر

 ردمک احوالپرسی و زدم لبخندي احسان دیدن با نشستن هم کنار احسان و رادوین دیدم که رفتم خودمون میز سمت به

  بودمت ندیده شکلی این حاال تا....  کرده چیکار بابا اوه:  گفت که

  ؟ داشت چیکار باهات خانم اون:  گفت یهو که بود هم تو اخماش چرا نمیدونم کردم رادوین به نگاهی

  دوماد یا عروسم فامیالي از میگفت هیچی ؟ اون اها

  ؟ داشت اون به ربطی چه خب

  سواال این از ؟ نداري نامزد ؟ کردي ازدواج میپرسید هی بابا هیچی

  گفتی چی تو:  گفت و شد درهم هم احسان اخماي

  دیگه ندارم گفتم خب ؟ دارم اره بگم ؟ بگم چی خب
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  میاد بدم دالل زناي این از اینقدر:  گفت و کرد پوفی رادوین

 دناوم کنارمون میریخت چشماش از غرور که هیکل خوش و قد بلند پسر یه همراه به زن همون یهو که نگفتم چیزي

  مهرزاد پسرمه این...  شیم اشنا هم با بیشتر میخواد دلم من عزیزم:  گفت و

  ؟ چی بابت بیشتر اشنایی ببخشید:  گفت رادوین یهو که کنم معرفی خواستم می و زدم بهش لبخندي

  بشن اشنا هم با بیشتر خانواده دو بدین اجازه اگه خیره امر یه....  باشید برادرش شما کنم فک

  نیستم خانم این برادر من ؟ داره لزومی چه

  نداري نامزد گفتی که تو عزیزم اما..... اما

  ایستاده جلوتون دارن شوهر ولی ندارن نامزد بله:  گفت رادوین که میکردم نگاه رادوینو واج و هاج

 بري اشیپ دیگه نبینم:  گفت که شد رد کنارمون از و کرد عذرخواهی دستپاچگی با زن که کردم نگاه رادوینو تعجب با

  اونورا و اینور

  ؟ اولمه بار من مگه ؟ گفت چی مگه ؟ چته تو

  ؟ میفتن دنبالت اینجوري میري جا هر نیس هم اولت بار پس افرین:  گفت و گرفت خشم از برقی چشماش

  ؟ شوهرشی واقعا کردي فکر ؟ پسر چته تو رادوین:  گفت و کرد اي خنده احسان

 کله و جک پسر واسه ببینه دختر یه کسی هر چی یعنی امانته من دست خب.....  خب:  گفت دستپاچگی و هول با رادوین

  کنه خواستگاري بخواد اش

  سارا نه مگه....  نبود گوله و کج پسره خداییش:  احسان

:  گفت انیتعصب با که انداختم رادوین به نگاهی نیم و بود بعضیا از بهتر بود چی هر:  گفتم که بدم حرصش میخواستم

  ؟ گفتی چی االن تو

  گفتم چی شنیدي خودت

  میگم چی من میفهمی انداختمت ترم این وقتی منم:  گفت و کرد نگاهم ارامش با

  بابا بدیم قري یه پاشین دیگه بیخیال....  میکنین دعوا ها بچه مث چرا:  گفت و کرد پادرمیونی احسان

 یرقصیدم اهنگ با مردونه خیلی هم اون و رفت جمعیت سمت به رودیواسی هیچ بی ولی میکردیم نگاه احسانو تعجب با

 یتجمع تماشاي به سکوت در و بود غریبه جمع چون برقصم نداشتم قصد اصال واقع در نخوردم تکون جام از من ولی

 مه ها زوج ي بقیه اونها از بعد شد شروع دوماد و عروس ي دونفره رقص و رمانتیک هاي اهنگ یهو که بودیم نشسته



 ١٠٠٠سمیرا سراب نگاه تو

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶٢ 

 

 مگوش کنار و بود شده اش متوجه هم رادوین البته که میکنه نگاه رادوین و من به هم زن اون شدم متوجه اومدن وسط

  وسط بریم پاشو:  گفت

  ؟ ندارین اي دیگه امر ؟ چی دیگه:  گفتم و کردم اخمی

  میشیما ضایع زنه این جلوي پاشو....  نیست عرضی دیگه نه:  گفت و زد لبخندي

  برقصم باهات بیام دارم باهات صنمی چه من....  بشیم خب

 داریم بهم حسی یه ما دوي هر میدونستم ولی کنم درك نمیتونستم ولی بود نگاهش تو حرفا خیلی شد خیره چشمام تو

  تینیس خوردنی....  نمیخورمت نترس....  پاشو:  گفت و گرفت دستمو بیاریم زبون به نخواستیم کدوم هیچ که

  شی پشیمون حرفت از کنم کاري یه:  گفتم و کردم بهش اخمی

 چند از بعد و کرد زمزمه گوشش دم چیزي و رفت ارکستر طرف به ما دیدن با احسان که کشید دستمو و کرد اي خنده

  شد پلی من ي عالقه مورد اهنگ لحظه

 تا سرم نمک نگاش نمیتونستم خجالت از کرد تر نزدیک خودش به و گذاشت کمرم پشت دستشو و شد نزدیک رادوین

 روي تگذاش دستمو نبودم نزدیک بهش حد این تا هیچوقت ولی میخوردیم تکون فقط هم کنار و میرسید اش سینه

  باشه خوب رقصت میکردم فکر من:  گفت گوشم کنار و اش شونه

  نداره حرف من رقص:  گفتم و انداختم باال ابرویی

  نیستی بلد هم رقص ي پایه تو میبینم من که اینجوري

 خنکش و تلخ عطر بوي میکردیم نگاه همو چشم تو چشم میکردم همراهیش حرکات ي همه تو نفس به اعتماد با بار این

 رخورديب میکردم سعی چند هر باشیم رقص حال در اغوشش در اینجوري که نمیکردم فکرشو هیچوقت بود کرده مستم

 خیره مصورت به فقط نمیزد هم لبخند دیگه بود زده زل چشمام به حرف بی بود اهنگ اخراي دیگه باشم نداشته باهاش

 گرد امچشم ترس و تعجب از میشد تر نزدیک صورتش موند لبم روي و شد سرایز پایین به چشما از نگاهش بود شده

 شدم شردهف اغوشش در یهو اما ؟ کنه چیکار میخواست این....  خدایا واي بدم نشون العملی عکس نمیتونستم اما بود شده

 تنم تمام دمپری جا از و شدم شوکه حرکتش از بوسید و فشرد گوشم ي الله روي لبشو کرد عبور تنم از برق مثل چیزي و

 میدونستمن بودم شده هول بس از بودیم ایستاده حرکت بی همونجا هنوز ما و بود شده تموم اهنگ بود گرفته گر خجالت از

 فقط مبش عصبانی اینکه جاي به چرا داد دست بهم خوبی احساس من چرا ؟ شد چی خدایا کنم چیکار لحظه این در باید

 یرز سرمو بود شده متوجه صد در صد بودم رادوین نزدیک چون و میلرزید هیجان از بدنم ؟ داشتم خجالت و شرم حس

 و ومدا کنارمون هم احسان نشستیم وقتی کرد هدایت خودمون هاي صندلی سمت به و گرفت دستمو که بودم انداخته

  بذارن گفتم اوشکوله تا دو شما ي سلیقه مناسب که زیرخاکیه اهنگ اون اومد خوشتون:  گفت
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 ؟ ردمک کاري بد:  گفت که میکشید نشون و خط براش نگاه با فقط هم رادوین نگفتم چیزي و زدم بهش لبخندي

  واااااااال....  بترسم ازش که دانشجوهاشم منم کرده فک....  نکنا نگاه من به اینجوري

 رینبهت از یکی شب اون کردم سرگرم مهمونا ي بقیه با خودمو و نشد بدل و رد ما بین حرفی دیگه جشن اون اخر تا

 اب چیري نبود یادم اصال من بیداد داد اي اومد یادم که بود موقع اون من و بود کادو دادن وقت بود من زندگی شبهاي

...  یارمب کادو رفته یادم من من...  رادوین:  گفتم گوشش کنار اروم و رفتم رادوین سمت به دستپاچگی با بیارم خودم

  ؟ حاال کنم چیکار

 عروس به بدي که داد من به زنجیرو این بابات بیاییم اینکه از قبل پرت حواس خانم سارا میدونم:  گفتم و زد لبخندي

  میدم من یکیشو بده تو یکیشو که اوردم سکه تا دو خودم با بره یادت ممکنه میکردم فک که منم

  دنیایی دکی ترین باهوش و بهترین تو......  کردي راحت خیالمو واااااي

 وذیانهم لبخندي با که دادم ایست یه خودم مغز به و ایستادم راه ي میونه ولی کنم بغلش ذوق از که طرفش رفتم یهو

  ؟ نبود هم بوس و بغل یه من ي جایزه:  گفت

 رو کادو بریم. ... میکنه گرد من واسه جادوییشو چشاي اون ببینم اینجا بیا:  گفت که میکردم نگاش شده گرد چشماي با

  بدیم

:  گفت که ساالري استاد سمت به هم رادوین و گرفتم الهام سمت به رو کادو و کردیم حرکت دوماد و عروس سمت به

  بود کافی خودتون حضور کشیدین زحمت چرا ها بچه واي

  میکنی جبران موقعش به هم تو......  نکردیم کاري

  ؟ تنبلین هم شما رضا مث یا کنیم جبران باید زودیا این به فقط صد در صد که اون:  گفت موذیانه الهام

  ترم تنبل هم رضا از من..... بابا اي

  داره زیاد هواخواه....  نپره قفس از مرغ باشه حواستون پس

 و ودب لبام روي لبخند دائم راه توي رفتیم اونجا از خداحافظی و تبریک از بعد و کرد درهم اخماشو رادوین چرا نمیدونم

  گذشته خوش بهت کنم فک:  گفت اروم که نمیشد پاك

  بود خوب خیلی...  اوهوم

  قسمتش کدوم

  خانمه ونا خواستگاري:  گفتم دادنش حرص واسه ولی بود بعدش ي بوسه و تو با رقص قسمتش بهترین گفتم دلم تو

 ها نمره هنوز من ضمن در....  داشتی من مث شوهري یه که حیف خب اما ؟ جدي ؟ اِ:  گفت و داد باال ابروشو تاي یه

  بندازمت نکن کاري نکردما رد رو
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  ؟ میتونی مگه

  میتونم که بله

  بدي کم نمره دانشگاه دانشجوي زرنگترین به نمیتونی تو نخیرم

  بکنما نباید که کاري نکن کاري سارا:  گقت خنده با 

  ؟ کار چی

  میاد جوابش دیگه ماه یه تا فرستادم رو پروژه راستی.....  هیچی:  گفت و زد اي موذیانه لبخند

  ؟ شدي ناراحت:  گفت که نگفتم چیزي دیگه و شد اشوب دلم خبر این شنیدن با

  ؟ بشم ناراحت باید چرا نه

  بینیه پیش قابل حالتات ي همه ها بچه مث تو چون

  نیستم بچه من

  فضولی و تخس ي بچه یه تو...  چرا

  خودتی

 میدم لقو.....  باش اشتی من با ؟ عمو میخوري شکالت.....  کرده قهر ببین خانمو اوه اوه:  گفت و داد سر بلندي ي خنده

  ددر ببرمت باشی خوبی دختر اگه

....  میکنی اذیت منو همش.....  رادوین بدي خیلی:  گفتم و زدم اش شونه مشتی حرص با که شد چطور نفهمیدم یهو

  قهرم باهات اصال

..... . منی مادربزرگ نیستی بچه تو باشه.....  نداریم قهر اصال......  ؟ کنی قهر من با میاد دلت:  گفت و زد لبخندي

  سارا مادربزرگ

  میکشمتا میزنم

  قاتل بابا اوه اوه

:  گفت هک بود دومون هر صورت توي خنده رد هنوز رسیدیم خونه به باالخره که میخندیدیم بلند صداي با دو هر تقریبا

  اشهب گذشته خوش بهت امیدوارم بود زندگیم شب بهترین من براي واقع در.....  بود خوبی خیلی شب....  دیگه خب

  بود همینطور منم واسه معلومه خب

  بخواب برو و بده بوس یه اش جایزه پس
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  .... جون دختر کردم شوخی....  ببین قیافشو:  گفت و کرد اي خنده بازم که شدن گرد تعجب از چشام

  ؟ چی تو....  بود خوب ي خاطره یه من براي بود که چی هر امشب اتفاقات:  گفت اروم که میکردیم نگاه  همدیگرو

  بود همینطور منم براي اره خب....  خب

  ؟ همشون

  همشون اره:  اوردم زبون به دلمو حرف و انداختم زیر سرمو خجالت از

  بخیر شب...  خونه برو....  برسون منو سالم اینا مامان به پس....  خوبه

 که زمانی تا و شدم پیاده ماشین از و کردم خداحافظی ازش لبخند با کنم بغلش و نپرم یهو که گرفتم خودمو جلوي خیلی

  ............ شد شنیده ماشینش هاي الستیک صداي بستم درو وقتی و نرفت نبستم درو

                                                           ***   

 چند هر مبفهمون بهش باید چطور نمیدونستم ولی شدم رادوین عاشق که میدونستم بود گذشته شب اون از وقتی چند

 خودمم لیو داشت تفاوت کامال بقیه به نسبت من با رفتارش چون داره من به نسبت احساسو همین اونم میکردم احساس

 نفس تیح نمیشد وجه هیچ به کالسش سر بود شده تند همه با رفتارش اخیر روز چند اما نمیکنه ابراز چرا که بودم مونده

 به واسشح اصال کالس سر اون اما بودم شده قبول باال معدل با رو ترما ي همه و نداشتم بیشتر دیگه ترم یه من کشید

 ي وجهمت بودم نخش تو دائم که من ولی نبود حواسش کسی چند هر میشد خیره نقطه یک به گاهی و نبود دادن درس

.....  بخشیدب:  گفت و دادم تذکر بهش من بار اخرین و کرد اشتباه محاسباتش تو بار چند که اونجایی تا میشدم رفتارش

  نمیشه این مسئله اخر جواب

  میشه چی بفرمایید میدونین که شما:  گفت و برگشت اخمی با

 به بیا شما برم کالس از من بگو یهو...  دیگه بگو:  گفت که بود نزده حرف من با خشک اینقدر هیچوقت شدم شوکه

  بده درس ها بچه

 حلشم دادم ترجیح و انداختم زیر سرمو و نگفتم چیزي رفتارش این دیدن با من و بود من به نگاهشون ها بچه ي همه

 کردم حساب هک حساب ماشین با من میگن درست میثاقی خانم ببخشید استاد:  گفت کالس ته از بختیاري یهو که نذارم

  1002,357 میشه اخر جواب

 یه که دمبو برداري جزوه مشغول بدم محل اینکه بدون خونسردي با منم بود زده زل بهم عصبانیت با ولی کردم نگاهش

  ......... کرد ترك کالسو و گفت نباشید خسته

  ؟ اینا الله ي خونه بریم میاي:  گفت مهسا برگشت راه تو

  ؟ خبره چه
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  باشیم هم با اخر روزاي که بریم گفتم عروسیشه دیگه روز چند اوشکول

  ممیزنی سر بهش دیگه میره باالتر کوچه تا دو ؟ بره میخواد کجا مگه شلوغه خیلی سرش خودش االن اون بابا اي

  نداري کاري....  خونه برم من پس خب خیلی....  شدي ذوق بی چقدر تو

  فعال....  مرسی نه

 که دمشنی بوقی ممتد صداي که میزدم قدم داشتم اون رفتن از بعد کردیم خداحافظی یه و دادیم دست خودمون روش به

  ..... ؟ سوار یابو چته هوووووو:  گفتم حین همین در و برگشم عصبانیت با

 ندادم محل و کردم هم اینکارو و بشم رد و ندم محلش میخواستم شدم روبرو رادوین ي گرفته ي قیافه با برگشتم وقتی

  شو سوار سارا:  گفت و افتاد راه کنارم اروم که

  نشو مزاحم اقا برو

  کنما سوارت بزور نکن کاري شو سوار میگم:  گفت حرص با

  کنی سوار بزور منو که باشی کی شما محترم استاد:  گفتم و کردم ایست

 بودیم هم همکار که ماهی چند حرمت به ولی....  نیستم کسی من...  اره:  گفت و شد خیره بهم حرف بی لحظه چند

  شو سوار

 کامل سکوت راه توي کرد حرکت همیشگی شاپ کافی طرف به که شدم سوار حرف بی و گرفتم دلشوره چرا نمیدونم

 یهمیشگ جاي سر شدیم وارد رسیدیم وقتی  بود هم در اخماش مسیر تمام و نکرد روش هم پخش حتی بود حکمفرما

  بزنم حرف باهات میخوام:  گفت قهوه و کیک تا دو دادن سفارش از بعد و نشستیم ها ماهی اکواریوم کنار

  انگلیس به شدم دعوت....  من....  من میدونی: گفت که کردم نگاش منتظر

 خودمو توان و سعی اخرین ولی شد تار چشمام جلوي دنیا.....  شدم نفس بی شد تموم قلبم هاي تپش جمله این شنیدن با

 چیزي نهات تو....  تو......  میکنم فکر نرفتنم یا رفتن مورد در دارم روزه چند من....  من:  گفت که ندم بروز تا بستم بکار

 نمیشه اما....  ماا  کنم فکر رفتن به  نمیذاره که توئه وجود فقط قلبم و ذهن توي چرا نمیدونم میشد رفتنم مانع که هستی

 من براي...  اي بچه هنوز تو....  میکنم فراموش منم....  کنی فراموش چیزو همه همیشه براي باید تو و برم باید من.... 

 زندگیت کرف به باید تو و میرم دارم من بشه تموم باید ولی....  ولی داري احساسی چه من به که میدونم.....  اي بچه خیلی

....  کنی رفک من به نمیخواد دلم......  کن فکر زندگیت به.....  کن فراموش همیشه براي منو......  باید ؟ میفهمی.... باشی

  ؟ میفهمی

 همینجور اون و بود شده جمع چشمام توي اشک شکستم درون از میکردم سقوط احساس بیشتر من میگفت که کلمه هر

 زا دست یهو و ریخت فرو چشمام از و کرد پیدا خودشو راه اشک میکرد لگدمال منو احساسات رحمی بی با میزد حرف
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 گفت دمیلرز صداش که حالی در و بود سرخ اونم چشمهاي کرد بلند سرشو وقتی انداخت زیر سرشو و برداشت زدن حرف

 ایدب من ؟ میفهمی......  مجبورم من....  بشه اینجوري نمیخواد دلم......  نمیخواد دلم لعنتی نریز اشک....  نریز اشک: 

  میکنم اینکارو که خودته براي فقط....  بکنم اینکارو

 بهم خفگی احساس کنم فرار بودم عاشقش همیشه که محیط اون از و اونجا از میخواست دلم فقط نمیفهمیدم حرفاشو

 اصال و میدویدم ها دیوونه مثل دویدم شاپ کافی از بیرون سمت به و پریدم جا از درنگ اي لحظه بدون و داد دست

 من... . بود گوشم توي رادوین صداي نمیکردم توجه اطرافم ادمهاي متعجب نگاههاي به و میرم دارم کجا به نمیدونستم

 اقعیتو نمیتونه کابوسه یه این....  خدایا نه ؟ ام بچه من ؟ من....  اي بچه خیلی تو......  ؟ باید چرا ؟ چرا اخه.....  برم باید

....  نهرادوی بدون زندگی از بهتر برام مرگ نمیتونم نه.....  اخه کنم زندگی چطور تو بدون من....  رادوین....  باشه داشته

 دیگه لیو میشنیدم سرم پشت رادوینو گفتن سارا سارا صداي.....  بمونم زنده نمیخوام من....  بکش االن همین منو خدایا

 کر میخوام صالا کافیه شنیدن......  نباید که رو چیزهایی بودم شنیده من بشنوم حرفاشو نمیخواستم دیگه....  نمیخواستم

 اشک قطف خونه به رسیدن تا شدم سوار سریع و کردم بلند دست تاکسی اولین وبراي دویدم خیابون سمت به باشم

 منو شدن زده پس....  ببینه منو بدبختی اینم بذار نبود مهم برام دیگه ولی میکرد نگاه همینطور اینه از راننده میریختم

...  اون ردمنک اشتباه من نه....  داشت اي معنی چه رفتارا اون پس ؟ براش بودم ارزش بی اینقدر من یعنی خدایا....  ببینه

  ..... دادم دل اون به که من به لعنت....  من به لعنت میدید؟ بچه یه فقط منو یعنی خدایا نه....  منو اون

  ؟ اومده پیش مشکلی دخترم

  .... نیس چیزي جون عمو نه

  وندمرس دخترمو کردم فکر جیبت تو بذار بابا نه:  گفت که کنم حساب رو کرایه پول میخواستم رسیدیم باالخره

  بفرمایید نمیشه که اینجوري

  بشه حل مشکلت ایشاال....  خونتون برو دخترم نه

 خونه سمت هب شدم ضعیف اینقدر که میومد بدم خودم از شدم پیاده ماشین از اشکی چشماي با و گرفت ام گریه بیشتر

 بود شده زقرم گریه از صورتم کردم نگاه اینه توي خودمو اسانسور توي شدم خونه وارد و چرخوندم قفل توي کلیدو رفتم

 لمشغو مامان شدم خونه وارد و کشیدم عمیق نفس تا چند و کردم تمیز صورتمو باشم مسلط خودم به کردم سعی

  ؟ مادر شده چیزي ؟ سارا:  گفت مادر که رفتم پیش اتاقم سمت به و کردم اروم سالم یه که بود خونه گردگیري

  بخوابم میخوام ام خسته فقط....  مامان نه

  بخواب برو عزیزم باشه

 رامب روزا اون تمام خوابیدم تخت روي لباسا همون با ببینم رو کسی نمیخواست دلم کردم قفل درو و شدم اتاق وارد

 تموم زوچی همه دیگه بود شده تموم برام دیگه ولی میکرد خیس بالشو و میشد روون صورتم روي اشکام میشد تداعی

 به ها بچه باري چند بودن شده من عجیب رفتار ي متوجه همه خونه توي نمیخوردم چیزي روز چند تا میدیدم شده
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 من روز اون از نمیدادم جوابی من شده چی میپرسید ازم کسی هر نیومدن دیگه من حوصلگی بی دیدن وبا اومدن دیدنم

 نبود ادوینر از اثري دیگه اما برگشتم دانشگاه به دوباره هفته دو از بعد شدم خشک و روح بی و سرد موجود یه به تبدیل

 حتی راچ ولی میرفت باید فوري خیلی اون داد توضیح برام چیزو همه احسان شد وارد بهم دیگه شوك یه شنیدم وقتی

 رفت اون که بهتر همون و نمیخوردیم هم درد به رادوین و من که بگه داشت اصرار هم احسان و ؟ نکرد خداحافظی یه

 دختر هی به و میگذروندم اخرو ترم...........  کنم قبول احسانو حرفاي نمیتونستم و بودم داده اون به دل بار یک من ولی

 بودن تعجبم ناگهانی رفتار تغییر این از همه نداشتم ارتباطی هیچکس با که بودم شده تبدیل گیر گوشه و حرف و کم

 و ردندک ازدواج بختیاري با اخر ترم مهسا نمیاوردن خودشون روي به اما بودن شده متوجه دلیلشو ندا و مهسا و الله ولی

 اون در یفتهب فاصله بینمون و بشیم جدا هم از کم کم ما اینکه براي شد دلیلی این و بودن نامزد برادرش دوست با هم ندا

 دانشجویی کاراي دانشگاه توي که کرد پیشنهاد بهم ساالري استاد و میدونستن منو درد ساالري استاد و احسان فقط روزها

 میخواست رادوین که همونطور...... همشو.......  کنم فراموش رو گذشته ي همه کردم سعی زمان اون از و بدم انجام

..............  

                                                        ***  

  ) حال زمان( 

  هستن گروه کارشناس میثاقی خانم ایشون اوناهاش اها:  فریده

 ازش درست منتونست حتی که کسی ببینمش دوباره که نمیگنجید باورم تو هیچوقت که میدیدم رو کسی سالها از بعد

 بود یختهر هم به بدنم اعضاي تمام بود شده کشیدنم نفس دلیل و زندگی ي همه زمانی یه که کسی....  کنم خداحافظی

 از قبل ات چند هر هستم فکرش به هم هنوز کنه فکر نمیخواست دلم میکردم کنترل خودمو باید ولی میلرزیدم درون  از

 و خشک و سرد همیشه مثل کردم سعی کردم فراموش که میکردم فکر حداقل یا کرده فراموش واقعا چیزو همه امروز

 نیاوردم ودمخ روي به ولی دیدم چشماش توي تعجبو و شوك وضوح به برگشت سمتم به وقتی ایستادم و بایستم مقاوم

 ایدش بودم کرده گم کلماتو ي همه لحظه اون تو من واقع در نمیزدیم حرفی کدوم هیچ و بودیم شده خیره هم به فقط

  شاید...  بود من مثل اونم

 اون ولی هبش قطع نگاه ارتبط این که بگم جمله یه کردم سعی میکنه نگاه رو ما تعجب با که میشدم فریده ي متوجه

  سارا...سا:  گفت اروم

  ؟ داشتید کاري من با  امرتون؟...  بفرمایید:  گفتم که شنیدیم خودش و خودم فقط کنم فک که طوري گفت اروم خیلی

 ارشناسک خصوصا شم اشنا پرسنل ي همه با میخواستم...  می:  کرد سخن به شروع اینکه تا نگفت چیزي لحظه چند

  هستم استادا از یکی والبته دانشگاه جدید معاون من...  حسابداري و مدیریت

  میکنم همکاري شما با که خوشحالم خیلی....  گروه کارشناس هستم میثاقی سارا من....  بله

  همینطور منم.... م
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 اج هاش شقیقه کنار سفید موي تار چند فقط بود جذاب البته و جوون هم هنوز ولی بود سالش 37 حدود االن اینکه با

 و اش مردونه و مرتب ابروهاي و اي قهوه موهاي و عسلی چشمهاي بود کرده اضافه جذابیتش به که بودن کرده خوش

 کنارش از و زدم پوزخندي خودم به و انداختم دور رو چیزا این ي همه اما بود همونطور هنوز نقصش بی و مردونه هیکل

 اینکه بدون و دش پشیمون یهو انگار ولی بگه چیزي میخواست و برگشت سمتم به دوباره رفتم صندلیم سمت به و گذشتم

 اوم:  گفت فریده که میزدم ورق رو ها بچه هاي پرونده و کردم کار به شروع عصبی حالت یه با رفت اتاق از بگه چیزي

  ؟ میشناختی فرخزادو دکتر تو میگم...  جون سارا

 مگه چطور:  گفتم هک بشه معلوم بعدا بود ممکن نه میگفتم اگه کجا از میپرسید اره میگفتم اگه نه یا اره بگم نمیدونستم

  ؟

  کرد صدات سارا هم فرخزاد دکتر چون میشناسین همدیگرو قبل خیلی از تاییتون دو کردم احساس اخه...  هیچی

  شدم اون مشغول و اومد ها بچه از یکی موقع همون شکر رو خدا ندم جوابی دادم ترجیح بود شنیده اینم پس

 تا مکن بررسی دوباره شدم مجبور و داشت مشکل ها پرونده باري چند و نشد متمرکز ذهنم کاري ساعت اخر تا روز اون

 از سوییچو و بود پایین سرم رفتم دانشگاه پارکینگ سمت به همیشه روال طبق و شد تموم کاري ساعت باالخره اینکه

  سالم:  گفت اشنایی صداي که زدم دزدگیرو و دراوردم کیفم

  سالم:  دادم جواب خیال بی که شدم روبرو رادوین با و کردم بلند سرمو

 باز پرایدمو در وجهت بی داشت مشکی سانتافه یه بار این البالوییه ماشین اون نه البته بود پارك من کنار دقیقا ماشینش

  شدي عوض خیلی:  گفت که کردم

  دکتر نشدید عوض اصال شما ولی:  گفتم و زدم پوزخندي

  نمیکردي صدام اینجوري قبال ؟ دکتر:  گفت و داد باال ابروشو تاي یک

  بودم بچه خیلی قبال من شدم عوض گفتین خودتون:  دادم جواب طعنه با

  بزنم حرف باهات باید:  گفت و شد جدي

  خدمتم در من داشتید کاري سوال هر اومدم که فردا دکتر شده تموم امروز کاري ساعت:  گفتم خیال بی

 با که دادم االب سمت به کمی سرمو کردنش نگاه براي و بود ایستاده من سانتی چند ایستاد من مقابل و زد دور ماشینشو

 هفت نه نکردي گوش من حرفاي به هیچوقت تو....  سارا بزنم حرف باهات باید من:  گفت جدي و کرده گره ابروهاي

  باید تو.....  االن نه و پیش سال

 هفت همون رديمیگ دنبالش که سارایی اون گرفتی اشتباه اقا نه ؟ ها کنم گوش باید رو چی:  بهش توپیدم عصبانیت با

  یکنیننم پیداش چون نگردین هم دنبالش و هستین دنبالش که نیستم کسی اون من حاضر حال در مرده پیش سال
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 خارج و رمبگی عقب دنده میخواستم شدم ماشین سوار و زدم کنارش کیف با که دیدم اش قیافه توي خوردنو جا وضوح به

 بوق یک اب ولی بود رفته هپروت تو اینقدر که بود فکري چه تو نمیدونم بود ایستاده حرکت بی همونجا هنوز ولی شم

 یشدنم تداعی برام ها گذشته بازم راه توي شدم خارج پارکینگ از سرعت با منم رفت کنار و اومد خودش به باالخره ممتد

 هم دیگه بار یه براي میخواست دلم بود رسیده 1000 به قلبم هاي تپش شد نزدیکم وقتی بود همون عطرش بوي هنوز

...  رو وت که کسی ؟ اونو ؟ کنی بغلش میخواست دلت سرت تو خاك ؟ شده مرگم چه من خدایا واي کنم بغلش شده که

 کسی به اینکه بدون خونه توي میترکید داشت مغزم که کردم فکر خودم با اونقدر روز اون....  که واقعا ؟ زد پس احساستو

 ریباتق و کردم گردگیري رو خونه جاي همه و کردم تمیز اتاقمو کردم مشغول کار با خودمو و شدم اتاقم وارد بگم چیزي

  ؟ شده چیزي ؟ مادر جان سارا:  گفت و کرد نگام تعجب با مادر که نمیزدم حرف کسی با هم کلمه یه

  نه

  ؟ نمیشی متوجه میکنم صدات چی هر چرا پس

  نبوده حواسم ببخشید

  ؟ زدي بهش سري یه بود زده زنگ بهت دیروز الله میگم

  پیشش میزم سر یه فرصت اولین در نداشتم وقت....  نه

  دیدم کیو امروز نمیدونی ابجی واااااااااي

  ؟ کیو

  بود اشنا من براي اینقدر چرا نمیدونم.....  بوده خارج میگن اومده جدید استاده یه

 سمشا پرسیدم اخمی با نمیومد یادش بود بچه دیده اونو سوگل که موقعی اون چون ولی رادوینه منظورش میدونستم

  ؟ بود چی

  فرخزاد استاد

 اما ودب خوشتیپ چقدر نمیدونی واي:  داد ادامه سوگل که خورد حرفشو ولی بگه چیزي میخواست و کرد بهم نگاهی مادر

  ؟ سارا دیدیش تو راستی افتاده فیل دماغ از انگار میکرد رفتار خشک جوري یه

 اره:  تمگف بود کشیدنم نفس دلیل و عشق ي همه زمانی یه افتاده فیل دماغ از خوشتیپ اقاي همین نمیدونست اون

  دیدمش

 خوشتیپ اون از و خوشتیپ این از نشسته ما گوش کنار همش ؟ دختر نداري درس مگه تو:  گفت تشر با سوگل به رو مادر

  میزنه حرف

  گفتم چی مگه خب:  گفت وار زمزمه و ورچید لباشو
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  بخون درستو برو

  بابا خب خیلی

  ... پروژه یه تو باهاش و بود تو استاد پیش سال چند.....  که نیس همونی این:  گفت اروم مادر

  همونه مادر اره

  برگشته پس

  برگشته....  اره

 داغون اشتد روحمو این و برمیگشتم گذشته به بیشتر و بیشتر من ولی میگذشت هم اون از بعد روزهاي گذشت روز اون

  نشد موافقت ولی کنن منتقل اي دیگه ارگان به که دادم اي نامه دانشگاه به میکرد

                                                           ***  

 همزمان فتادا دستم از ها پرونده از تا دو یکی و برخوردم احسان به راه توي یهو که میرفتم التحصیلی فارغ اتاق سمت به

  ؟ خوبی....  سالم:  گفت که برداره رو ها پرونده تا شد خم من با

  بدوییا اینجوري داري عادت همیشه...  سالم علیک:  گفتم و کردم نگاهش

  نمیرسه سرانجام به هم هیچوقت که....  ایه عجله منم کار.....  دیگه کنیم چه

....  هبرگشت رادوین که داري خبر....  اوم:  گفت دوباره خودش که نگفتم چیزي ولی شدم امیزش طعنه کالم ي متوجه

  دانشگاه معاونت پست تو بار این البته

  میدونم...  اره

  ؟ میکنی فکر بهش هنوزم.....  تو

  ؟ کنی تموم رو تکراري بحثاي این میشه.....  احسان نمیکردم فکر اون به هیچوقت من....  نه

  ..... نمیبینم سرم باالي مخملی و دراز گوش تا دو من ولی ببخشیدا

  کن فکر تري راحت که جوري هر پس خب خیلی

  هستم پیشنهادم رو هنوزم من.........  من

 مگه ؟ یهچ رفتارا این....  دانشگاهی استاد یه ناسالمتی ؟ شی بزرگ میخواي کی....  رو بازیا مسخره این کن بس احسان

  ؟ هستیم دبیرستانی بچه ما

  .... دارم عالقه تو به واقعا من....  من
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 ههمیش تو ممنونم ازت چیز همه خاطر به هم واقعا و کردم حساب تو رو همکار و دوست یه عنوان به فقط من ولی ممنون

  بودي من کنار

 رفتار جدي باهاش چی هر کرده کچل منو سوگل این واي:  گفت و کرد اي خنده احسان که بودیم ایستاده هم کنار

  کنی رفتار بقیه مث نباید که من با تو احسان میگه من به پرو پرو میکنم

  تو مث پوکیه کله یه هم دختره اون:  نمیشد درست هیچوقت دختر این گرفت ام خنده

  خوبه هم سوگل همین بگیرم خودم عین پوکی کله یه برم من پس خب خیلی.....  نکنه درد دستت

  زیاده هم سرت از

 سر شتپ که سومی نفر به که میکرد نگاه سرمو پشت و شد قطع اش خنده احسان یهو که بودیم خندیدن حال در دو هر

  بودمت ندیده روزي چند....  جون رادوین سالم هبــ:  گفت بود من

  عالف برم من دیگه خب:  گفتم احسان به رو که میکرد نگامون اخم با هم اون نگفتم چیزي ولی برگردوندم سرمو

  میثاقی خانم:  رادوین

  ؟ بود امري ؟ بله:  گفتم و برگردوندم سرمو خونسردي با

  من اتاق بیاین کاري ساعت پایان از قبل ساعت یک

  ....... دادم ادامه خودم راه به و دادم تکون سري

 کشیدم یعمیق نفس رسیم در پشت وقتی کردم حرکت معاونت اتاق طرف به که بود نمونده کاري ساعت پایان تا چیزي

  بفرمایید:  گفت رادوین صداي که زدم در به تقه چند و

 قبل تساع یه بود قرار....  بشین:  گفت و کرد بهم نگاهی نیم که بود میز روي جلوش هاي برگه توي سرش شدم وارد

  دقیقه 10 نه بیاي کاري ساعت پایان از

  میام دیگه روز یه میرم ندارید وقت اگر...  بود زیاد کارمون

  بشین بگیر....  نکرده الزم

 شستن من کنار مبل روي و برمیداشت قدم من سمت به اروم شد بلند میز پشت از و گذاشت کنار میزو روي هاي برگه

 این از حالم امروز ولی میکردن اب قند کیلو کیلو دلم تو االن بودم قبل ساراي اگر شاید میشد هم در کم کم اخمام

 فاصله و بود زده زل چشمام تو برگشتم سمتش به و کردم بلند سرمو میشدم معذب جورایی ویه میخورد بهم ها نزدیکی

 یرز سرمو شرم از کنم نگاش نمیتونستم و بودم چشماش نفوذ تحت هم هنوز خوردم جا نداشت صورتم با چندانی ي

  ؟ دکتر اقاي داشتین کاري من با...  با....  اوم:  گفتم میدادم قورت دهانمو اب که حالی در و انداختم
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 داشته مکاريه من با حاضري ببینم:  گفت که بود کرده خوش جا لبش کنج اي موذیانه لبخند بار این کردم نگاش دوباره

  ؟ باشی

  دکتر جورایی یه هستیم همکار هم االن ما:  گفتم.....  نه دوباره واي

 کمک همب....  کنم سخنرانی مبحثی مورد در باید من که بشه برگزار سمینار یه تو مراسمی یه قراره ولی میدونم بله

  ؟ میکنی

 بگیرید کمک رضایی استاد از بهتره ماست کار شلوغی فصل االن دکتر شرمنده:  گفتم همین واسه کنم قبول نمیخواستم

  نیس ازاد وقتم االن من

  کنی همکاري باهام تو میخوام.....  میگفتم احسان به خودم میخواستم اگه

  شم مرخص ندارین کاري من با اگه نمیتونم من....  متاسفم

  بود تو از جسورتر خیلی هست من خاطرات تو که سارایی

  کنید دفن خاطراتتون همون تو رو سارا اون:  گفتم و زدم بهش پوزخندي

 میداد جوالن تربیش هیجان حس نمیدونم افتاد تپش به قلبم شد گرم بدنم تمام یهو ولی برگردوندم رومو و برم میخواستم

 اجازه هن پیش سال چند:  زد حرف صورتم تو و اورد سمتم به سرشو کشید خودش سمت به و گرفت دستمو......  ترس یا

 ؟ وریهاینج.... خانم سارا بله.....  میکنم عمل فقط.....  نمیزنم حرف دیگه االن ولی بزنم حرفامو که تونستم نه و دادي

  ... بچرخیم تا بچرخ حاال پس..... خب خیلی ؟ کنی تالفی میخواي

 شده سرخ رمش از مطمئنم لحظه اون در فقط بگم بهش نتونستم هیچی من و میکرد تهدید داشت انگار ترسیدم لحنش از

 اجازه ولی شمب دور ازش که میکردم سعی نمیکرد ول دستمو چرا نمیدونم میکوبید سینه به وار دیوانه خودشو قلبم و بودم

 گوشم نارک که شد خارج گلوم از خفیفی جیغ ناخوداگاه چسبوند خودش به و کرد حلقه کمرم دور دستشو یهو که نمیداد

  کنم رفع دلتنگیمو میخوام فقط....  فقط....  باش اروم:  کرد زمزمه

 عاشقش واقعی معناي به که زمانی حتی نبود پروا بی اینقدر هیچوقت بود شده عوض خیلی میترسیدم رفتارش این از

  کنه سوءاستفاده میتونست شاید و بودم

 بدبخت چقدر میبینی...  ؟ میبینی: گفت که میشنیدم قلبشو تند هاي تپش صداي وضوح به و بود اش سینه روي سرم

  کاش اي.....  کاش اي.....  ؟ بیارم خودم کنار بزور رو تو مجبورم بهانه این به که شدم

 دیگه....  ؟ کنی داغون زندگیمو میخواي بازم...  بردار سرم از دست....  کن ولم:  گفتم بده ادامه حرفشو اینکه از قبل ولی

  کنی بازي باهام نمیدم اجازه بهت
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 طرفه یه ..... بدم توضیح برات رو چیزا خیلی باید من:  گفت و کرد نگام درموندگی با که کندم اغوشش از خودمو زور به

  . نرو قاضی به

 معاون : گفتم تهدید با و کردم بلند انگشتمو....  ؟ هان بدي توضیح چیو میخواي سال 7 از بعد.....  ؟ طرفه یه رو چی چی

 همیدينف اگه ؟ نه یا فهمیدي بدون اتو فاصله پس نیستی هیچی من واسه باش میخواي که خري هر باش دانشگاهی

  کنم حالیت

  خودمونی شر ساراي همون هم هنوز تو پس.....  میشدم ناامید داشتم شکر رو خدا:  گفت و زد لبخندي

  باش مطمئن....  میکنم درستت من:  گفت که  کردم نگاش تعجب با

  دوهزاري دکی کن درست خودتو برو تو... بابا برو

  رو آخري ي کلمه خصوصا بگو اتو جمله دیگه بار یه خدا رو تو....  خدا رو تو سارا:  گفت و داد سر بلندي ي خنده

  ........ رفتم بیرون اتاق از و رفتم اتاق در طرف به اون به توجه بی

                                                             ***  

 تفاقاتا به اونقدر راه توي افتادم راه خونه سمت به و اومدم بیرون دانشگاه از عجله با اتاق از رفتن بیرون از بعد روز اون

 پیاده ینماش از راننده که اومدم خودم به یهو ماشین یه پشت به زدم شد چطور نفهمیدم که کردم فکر رادوین با اتاق توي

:  گفت و زد شیشه به تقه چند راننده که نشستم همونجا  نداشتم رو خوردي اعصاب ي حوصله بود سفید زانتیاي یه شد

  کردین چیکار ببینید حداقل بیرون بفرمایید

  بیاد افسر بزنید زنگ میدم مدارکمو دارم بیمه من اقا:  گفتم و شستم صندلی روي جام سر همونجا

  میکنیم فصلش و حل خودمون نبود هم افسر به نیازي شاید:  گفت لبخندي با و کرد بهم نگاهی

  لطفا بیاد افسر بزنین زنگ: گفتم شد هم در ناخوداگاه اخمام

  میزنیم حرف دیگه وقت یه نداره ایرادي دارین عجله االن اگه بدید اتونو شماره شما خب

  بیاد افسر بزن زنگ ؟ نبود شما با خانم مگه:  گفت صدایی یهو که بدم بهش شکنی دندون جواب میخواستم

  ؟ میکنی قاتی خودتو که باشی کی شما

  ... بشین من ماشین تو برو پاشو:  گفت من به رو که میکردم نگاش تعجب با

 مشوهرش من:  گفت که ایستادم کنارشون همونجا ولی شدم پیاده ماشین از حرف بی که زد حرف جذبه پر جوري یه

  ؟ نه یا فهمیدي میزنی من با داري حرفی

  نشسته همینجوري که شماست خانم نگفتم چیزي که من خب خیلی:  گفت و کرد غالف مرد یهو
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  ؟ میکنی درازي روده چرا افسر بزن زنگ نگفت بهت مگه

 بیمه لیو بودم من مقصر قاعدتا خب و کشید کروکی و اومد افسر دقیقه چند از بعد اینکه تا نداد ادامه بحثو دیگه مرد

 من سر شتپ شو سوار تو اونجا ببریمش میشناسم خوب کار تعمیر یه من:  گفت ررادوین که میکرد پرداخت خسارتو پول

  بیا

 وبرور شیک خیلی مکانیکی یه با رسیدیم وقتی افتادم راه سرش پشت اجبارا هم من و نداد من به نظر اظهار ي اجازه

 خواستممی بگیرم تحوییل دیگه روز دو شد قرار و سپرد اونها دست ماشینو و کرد اونجا صاحب با وبشی خوش که شدم

 منو اروی این.....  تو و میدونم من وگرنه میشی سوار حرف بی:  گفت گوشم کنار اروم که برم اونجا از اون به توجه بی

  بکنه ناجور فکراي نمیخواد دلم میشناسه

 جلو یصندل روي خیال بی نداشتم رو بازیا مسخره این ي حوصله واقعا روز اون خب ولی کنم لجبازي باهاش میخواستم

  کجا این و کجا من پراید ها میشه سوار هم ماشینایی چه المصب....  گرفتم جا

 ؟ میکنی تصادف که گوریه کدوم حواست:  گفت تشر با که شدیم خارج مکانیکی از و شد سوار کنارم دقیقه چند از بعد

  ؟ چی میشد چیزیت اگه

  شم راحت تو دست از نمردم که حاال

  شیب پشیمون اومدنت دنیا به از میکنم کاري بزنی حرف اینجوري دیگه بار یه:  گفت عصبانیت با و زد داد یهو

  نمیدونی خودت کردي و اینکار تو.....  ؟ نکردي کردي فکر هه

 هنوز خونتون : گفت و شکست سکوتو که نزد حرفی اصلی خیابون به رسیدن تا و نگفت چیزي دیگه و کرد گاهی نیم

  ؟ همونجاست

  میرم خودم دار نگه

 هفت از ونا ریختی بهم زندگیمو دیدمت وقتی از کردي داغون اعصابمو....  جات سر بشین بگیر:  گفت و کشید داد یهو

 محلی یب بهم تونستی تا که االن از اینم و رفتم چرا که پشیمونم االن تا و موندم راهی دو سر تو بخاطر که پیش سال

  نرو یورتمه من اعصاب ورو شو خفه دیگه لطفا پس.....  باشی خودت اصال کردم شک که اونجایی تا کردي

 به بگم نم اینکه بدون و بود پرکرده ماشینو فضاي سکوت دیگه نداشت من از بهتر حالی اونم ولی میلرزیدم خشم از

 بدم شانس از رفتم خونه سمت به و شدم پیاده ماشینش از حرفی هیچ بدون رسیدیم وقتی و کرد حرکت خونه سمت

 مشکوك خونه کنار ماشین و من ي برافرخته ي چهره دیدن با و کرد باز ساختمونو حیاط در موقع همون هم سامان

  ؟ شده چی سالم:  گفت و کرد نگاهی

  ؟ خوبی....  نشده چیزي سالم
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  ممنون

  داخل بیا

  ؟ کو ماشینت پس:  پرسید حیاط توي که بستم درو و کشوندمش حیاط داخل سمت به بزور و

  تعمیرگاه بردمش کردم تصادف

  ؟/ خوبی خودت ؟ تصادف

  خوبم بابا اره

  بودي اومده باهاش بود کی این

  ؟ مگه چطور

  ؟ کردي تصادف باهاش که بود همونی

  اره گفتم شم راحت دستش از اینکه براي اجبارا

                                                            ***  

 اقاي و ریدهف از و شد تموم کاري ساعت برمیگشتم اتوبوس با باید و نداشتم ماشین و ندیدم رادوینو اصال روز اون فرداي

 اي قیقهد چند تاکسی براي ایستادم که بودم دانشگاه خیابون سر رفتیم سمتی به کدوم هر و کردم خداحافظی ساعی

  میرسونمت شو سوار:  گفت و داد پایین رو شیشه و ایستاد پام جلوي رادوین ماشین که بودم ایستاده

  میگیرم تاکسی...  هست تاکسی ممنون:  گفتم و کشیدم هم در اخمامو

  برسونمت میخوام من گفتم نیست نگفتم من

  نیس الزم ممنون گفتم منم

  نمیرم نشی سوار تا

 اونم و ستمب درو و شدم سوار سریع و بشه متوجه کسی نمیخواست دلم بود شده جلب بعضی توجه و میزد بوق همینطور

  میشم پیاده دار نگه:  گفتم تر اونطرف متر چند کرد حرکت سریع

  بیرون بریم باهم قراره امروز نکرده الزم

  خونه برم میخوام من ؟ چی یعنی:  گفتم اخم با ؟ بیرون بریم چی یعنی کردم تعجب

  عزیزم خونه میریم باشه

  دکتر دارین نگه لطفا:  گفتم و شدم خم سمتش به که بود خیره روبروش به خونسرد
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 تو و وردخ حرفشو ولی بگه چیزي میخواست شدیم چشم تو چشم بود نزدیکش صورتم چون و برگشت سمتم به یهو

 ردوندمبرگ رومو خجالت از شنیدم دهنشو اب دادن قورت صداي وضوح به بودیم چشم تو چشم لحظه چند شد خیره نگاهم

 داشت گهن ماشیینو و اومد خودش به که کشیدم بلندي جیغ اختیار بی خیابونه از عبور حال در بچه یه شدم متوجه یهو و

 سرش و کشید عمیق نفس تا چند دیدم که میدادن نشون اعتراضشونو بوق ممتد صداي با سریمون پشت هاي راننده

  ؟ خوبه حالت ؟ شد چی:  گفتم و شدم خم سمتش به گذاشت فرمون روي

 دکی : گفتم کنم صداش دکی خواست دلم یهو ها گذشته یاد به خوابه کردم فک نمیداد جواب ولی زدم صداش بار چند

  ؟ مردي بسالمتی یا ؟ خوبه حالت دوهزاري دکی ؟

 بی شیدک اغوشم در شدت به و کرد بلند سرشو یهو که گذاشتم اش شونه رو دستمو احتیاط با میخورد تکون هاش شونه

 مرده که ساله دچن دکی ؟ دکی:  گفت لرزونی صداي با و چسبوند خودش به منو سفت که کشیدم هییییییین یه اختیار

  برمیگردم دنیا این به دارم تازه من..... 

 براي لحداق یا کافیه دیگه لجبازیه و غدي چی هر دارم نیاز اغوش این به منم میکردم احساس چون نگفتم بهش چیزي

  کافیه االن

 متس به سرمو و نکنم نگاش دادم ترجیح دیگه من ولی بود بهم نگاهش هنوز ولی شدیم جدا هم از دقیقه چند از بعد

 شاپ یکاف طرف به که شدم بیخیال منم نمیرفت خونه طرف به ولی کرد حرکت به شروع ماشین که گردوندم بیرون

  نمیام اینجا من:  گفتم تشر با اونجا دیدن با رفت همیشگی

  نمیاي بیخود

  نکن نمیخوام که کاري به مجبور منو

  جدید جاي یه میریم خب خیلی

  خونه برسون منو فقط نمیخوام

  باشیم هم با باید تو و من فعال میریم هم خونه

  خونه میام دیرتر امروز گفتم و زدم سوگل به اسمس یه فقط نگفتم چیزي

 یه سمت هب دو با و کشید دستمو که میکردم حرکت سرش پشت و شدیم پیاده دو هر که داشت نگه خلوت پارك یه کنار

 جون دختر بیحالی چقدر تو:  گفت و گرفت جاي نیمکت روي خنده با که میشدم کشیده دنبالش به منم و رفت نیمکت

  میرفتی باال هم راست دیوار از که ها موقع اون ؟ نداري انرژي که نخوردي هیچی سال چند این.... 

  ؟ موع میخواي چیزي ؟ شیطون میکنی نگام اینجوري چرا ؟ چیه:  گفت و کرد نگام موذیانه که میکردم نگاش فقط



 ١٠٠٠سمیرا سراب نگاه تو

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٧٨ 

 

 جوري هی ولی دانشگاست معاون مرتیکه....  دارن تشریف پررو حد چه تا ببینم میخواستم دادم ادامه زدنم زل به خونسرد

 هب چشما از نگاهش که میکرد نگام پرو اونم میکنه تفریح دخترش دوس با داره که اس ساله 18 پسر انگار میزنه حرف

  ؟ فتهنگ بهت اینو کسی مدت این....  نمیاد بهت اصال نکن تخم و اخم اینقدر:  گفت حال همون در شد سرازیر پایین

  ؟ کنی لجبازي میخواي ؟ نه نمیزنی حرف:  گفت که نگفتم چیزي بازم

 شد رچطو نفهمیدم شد گرم بدنم تمام ریخت دلم شد خم سمتم به ثانیه صدم چند عرض در یهو که ندادم جواب هم باز

 سطل یه ارانگ گرفت محسوسی لرزش بدنمو تمام و شد گرد چشمام حرکت این شوك از یهو کنم باور نمیتونستم اصال

 میبوسید قطف و بود بسته چشماشو میبوسید عمیق و میفشرد لبم روي لبشو تعجب کمال در ریختن سرم روي جوش اب

 دنمب تمام بودم نکرده تجربه رو حسی همچین روز اون تا  میفشرد گردنم دور بیشتر چه هر دستاشو و بود کرده اخم

 ولی ودمب بسته چشمامو شرم از و بود شده کند کشیدنم نفس بشه دور ازم که اش شونه روي گذاشتم دستمو میلرزید

 دستمو که میکردم نگاه زمینو شرم از و میزدیم نفس نفس دو هر شد جدا لحظه چند از بعد باالخره که نبود بردار دست

 رو یچیزای یه باید..... ببخش منو:  گفت گوشم کنار اروم و داد فشارم خودش به ولی بشم دور ازش میخواستم گرفت

 میکرد ازيعشقب هم با نگاهمون حتی ها موقع اون ولی....  ولی بودیم نکرده اینکارو هیچوقت قبال که درسته بیارم یادت

  بفهم سارا کنم تحمل رفتارتو این نمیتونم......  میخواستم رو تو من هم و داشتی دوست منو تو هم

 لیو ترسیدم و شدم شوکه لحظه چند خودم که زدم گوشش در محکمی سیلی اختیار بی و کردم جدا ازش خودمو زور با

 یگهد....  دادم هم تاوانش دادم دل بهت و کردم غلطی یه.....  بیرون برو زندگیم از:  گفتم لرزونی صداي با  حال این با

  ؟ میفهمی اینو......  باشی نمیخوام

 و فتمر خیابون سمت به حرف بی که میکرد نگام شرمندگی با اون و میلرزید خشم و شرم از بدنم و میزدم حرف داد با

 تو راچ....  ؟ چرا اخه....  سارا خدا تورو:  گفت رسید کنارم وقتی و دوید سرم پشت ولی کردم بلند ماشین براي دستمو

  . برسونمت بذار....  کردم غلط خب خیلی....  ؟ شدي اینجوري

 من....  کردمی فکر رادوین که چیزي اون از بیشتر بشم دور ازش میخواستم فقط نمیشنیدم صداشو اصال لحظه اون ولی

 پارك یه ويت اونم بکنه اینکارو اون نمیکردم فکر چون بود افتاده برام باوري قابل غیر اتفاق داشتم شرم احساس فقط

 توي کرد تحرک و شدم سوار وقفه بی و ایستاد پام جلوي تاکسی یه میکرد اینکارو نباید ولی بود خلوت چند هر عمومی

 رادوین ارک این و نبودم سردي دختر میشد گرم شرم از بدنم و میرفت عمیقش ي بوسه و رادوین سمت به فکرم دائم راه

 نزدیکی رهب بیرون ذهنم از قبل دقیقه چند هاي صحنه تا دادم تکون سرمو بار چند بود کرده بیدار منو ي خفته احساسات

 صبر لحظه ندچ گذاشتم جا کیفمو من ببخشید:  گفتم رسیدیم وقتی نیست همراهم کیفم شدم متوجه که بودیم خونه

  میارم اتونو کرایه خونه از من کنید

  ..... شدم خونه وارد کردم حساب وقتی
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 یاد با و بود چشمام جلوي رادوین صورت دائم نمیبرد خوابم و میشدم پهلو اون به پهلو این از شب هاي نیمه تا شب اون

 بابا اي:  بیدمکو ام کله به مشت تا چند و کشیدم سرم باالي تا رو پتو که بودم شده کالفه اونقدر میشدم گرم اش بوسه

  نمیدونستما خودم داشتمو منحرفی مغز عجب دیگه بتمرگ بگیر

  ........ برنمیداشت سرم از دست رادوین هم خواب توي حتی ولی دراوردم خوابو اداي اونشب زوري یه به خالصه

                                                          ***  

 وبرور رادوین با وجه هیچ به میکردم سعی ولی بود کرده پارك سالم و صحیح ماشینمو پارکینگ توي روز اون فرداي

 ساعی اقاي هک بود نماز و نهار وقت نبود پیداش ما قسمت حداقل یا دانشگاه تو اصال اونم و بود گذشته ساعتی چند نشم

 از یکی هاینک خیال به شنیدم رو کسی پاي صداي که میکردم جمع وسایلمو داشتم منم رفتن فریده و فرهمند خانم و

 رمیگردمب دیگه دقیقه پنج و چهل تا ساعت نیم حدود نماز و نهار از بعد بفرمایید لطفا ها بچه:  گفتم هستن دانشجوها

  میدم انجام براتون داشتین کاري

  بود جامونده ماشین تو کیفت دیروز.....  دیروز

  اوردم سالم و صحیح هم ماشینت:  گفت که کشیدم هم تو اخمامو دیدنش با و کردم بلند سرمو سریع

  ؟ شد چقدر ماشین خسارت

  ..... کردم سیو موبایلت تو امو شماره...  کیفته این بگیر....  هیچی

  بکشی سرك من وسایل تو نداشتی حق

  ؟ داده اسمس واست فرت و فرت هی داره تو با صنمی چه احسان این:  گفت من حرفاي به توجه بی

  ؟ داره ربطی چه بعضیا به

  ؟ کرده خواري پاچه اینقدر ؟ کیه احمدي اون

 هم باري چند هالبت بود کرده حفظ ارتباطشو هنوز ولی دیگه جاي شد منتقل که بود دانشگاه قبلی پرسنل از یکی احمدي

  تره هیزمش گفتن جهنم بردن فضولو:  گفتم که بود کرده خواستگاري ازم

  میرسیم هم به خانم سارا باشه....  جهنم بردن فضولو که ؟ اینجوریه

  محاالته از:  گفتم بودم میزم کردن مرتب مشغول و بود زیر سرم که همونطور

  ؟ مطمئنی ؟ محاالته از:  گفت موذیانه لبخندي با کردم بلند سرمو و سمتم به برگشت یهو
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 شد مخ که دادم نشون جلوم هاي برگه مشغول خودمو دوباره و انداختم زیر سرمو دستپاچگی با که بودیم چشم تو چشم

 اون اشب روز اون منتظر...  میکنم ثابت بهت خالفشو ولی.....  خانم سارا میمونه یادم حرفت این:  گفت گوشم کنار و

  میشی پشیمون بدجوري موقع

 و فتمر پارکینگ سمت به ساعت اخر و گذشت روز اون رفتم سلف سمت به داغون اعصابی با منم و رفت بیرون اتاق از

 که کردم وشنر ماشینو و چرخوندم سویچو رفته بقیه از زودتر حتما نبود رادوین ي سانتافه از اثري ولی شدم ماشینم سوار

 رادوین با و برگشت سمتم به که کشیدم هینی ترس از گرفت جاي کناري صندلی روي کسی و شد باز ماشین در یهو

 منو کرتش جاي به حاال نیاوردم خودمو ماشین همین براي اوردم ماشینتو من ؟ میترسی چرا ؟ چیه:  گفت که شدم روبرو

  ام خونه برسون

  کنم پرداخت بگو کردي خرج چقدر......  نکرده الزم

  همین برسونی اتاقم توي تا منو که اینه جبرانش راه تنها گفتم منم

  ؟ نمیذاري چیزي اهنگی یه خوشگلت پراید این تو:  گفت که شدم خارج پارکینگ از حرص با

  اینکه.....  اینکه اِ.....  کردم پیدا فالشی یه اها:  گفت که ندادم جوابشو

  بذار دیگه چیز یه جاش سر بذار:  گفتم تشر با دستشه فالشه همون شدم متوجه که کردم نگاهش

  کنم گوش همینو میخوام من اصال....  نمیخوام:  گفت تخس هاي بچه پسر مث ولی

  شد انداز طنین مهستی صداي بار این و زد پخش به فالشو من به توجه بی و

  تنگه دلم اهنگ

  تنگه دلم واي سکوت رنج از پر خونه

  رنگه بی چه واي چشمم پیش باغچه هاي گل

  میمیره داره دوباره باز گلدون توي گل

  میگیره تو به دیدار بغض رو نفس راه

  بودم بهترین من تو چشم به روزي

  بودم ترین عاشق بودي ترین عاشق

  نیست آسون که رفتن و کندن دل آشیون از

  نیست آسون که پروردن تازه عشق سینه در

  بودم بهترین من تو چشم به روزي
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  بودم ترین عاشق بودي ترین عاشق

  تنگه دلم واي سکوت رنج از پر خونه

  رنگه بی چه واي چشمم پیش باغچه هاي گل

  میمیره داره دوباره باز گلدون توي گل

  میگیره تو به دیدار بغض رو نفس راه

  بودم بهترین من تو چشم به روزي

  بودم ترین عاشق بودي ترین عاشق

  نیست آسون که رفتن و کندن دل آشیون از

  نیست آسون که پروردن تازه عشق سینه در

  بودم بهترین من تو چشم به روزي

  بودم ترین عاشق بودي ترین عاشق

  

 احرف اون روز اون....  کردم اشتباه من....  من سارا:  گفت که کردیم نگاه همدیگرو لحظه یه میزد رو ما دل حرف انگار

 دوست ور تو من کردي فکر...  باشی ات اینده فکر به اینکه براي....  کنی فراموش منو اینکه براي....  گفتم عمدا رو

 رفتم هک اولی ماه یک همون...... میدونی بودم کرده گیر سختی دوراهی بین ولی....  ولی بودم عاشقت من.....  ؟ نداشتم

 وفق رایطتش با خودتو داشتی کم کم تو چون برنگردم گفت بهم احسان ولی....  ولی برگردم میخواستم شدم پشیمون

 احسان قتیو بکنم نمیتونستم کاري ولی میدونستم هاتو لحظه لحظه من...  نه ؟ بودم بیخبر ازت کردي فکر.....  میدادي

 مهم برام هدیگ بشه عوض زندگیت نحوي هر به میخواست دلم میومد بدم خودم از شدي افسرده ادم یه به تبدیل میگفت

 حالت ایدش کنی ازدواج داره دوستت که کسی با میخواست دلم بشی خوب میخواستم فقط نه یا میمونی من با که نبود

 واقعا گفت اون و زدم حرف باهاش مورد این در.....  کرد خواستگاري ازت احسان که شده چطور نمیدونم اما بشه بهتر

 قمندعال تازگیا هم دیگه نفر یه به اون....  اون راستش.....  میره کنار دیگه برگشتم من که حاال ولی داره عالقه بهت

 انشگاههايد تو معاونت یا ریاست پیشنهاد من کردي فکر تو بگذریم که اون از....  میشناسیش خوب خیلی تو که شده

 میدونی....  کردم انتخاب رو میکنی کار توش تو که دانشگاهی ولی داشتم زیادي پیشنهادات من چرا........  ؟ نداشتم دیگه

  کردم اشتباه من که بفهمی نمیخواي چرا....  دارم دوستت هنوزم چون ؟ چرا

 فکر با که هایی ثانیه و عمرم دادن با....  سال هفت....  دادم من رو تو اشتباه تاوان میگی چی تو که نیس مهم برام اصال

 چون ؟ ینیبب نمیتونی لبام رو لبخند یه حتی دیگه چرا ؟ کردم فرق اینقدر چرا کردي فکر خودت با هیچ.....  گذشت تو
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 چوقتهی نبود اعترافی هیچوقت تو و من بین شاید....  مرد....  زدي پسش که روزي همون میشناختیش تو که سارایی

 خودت اما.......  داریم دوست همدیگرو که بود روشن روز مث برامون و میدونستیم دومون هر مطمئنم ولی نزدیم حرفی

  کنی داشتن دوست و عشق ادعاي نداري حق دیگه واالن.................  کردي خرابش

 ؟ زرنگی....  نخیرم:  گفت خنده با ولی بشه پیاده تا داشتم نگه که رسیدیم اش خونه به اینکه تا نگفت چیزي دیگه

  میري موقع اون خوابیدم وقتی میرسونی منو اتاقم در دم تا نمیشه جبران اینجوري

  شو پیاده.....  اي بچه مگه....  نشو لوس

  ؟ نمیدونستی مگه....  مامانی هنوز ام بچه من.....  اوهوم

 جلوي شدیم وارد و کزد دروباز رادوین دیدن با و دادم سالمی و کرد باز درو رحیم اقا که زدم بوق تا چند توجه بی

  رسوندمت دیگه برو:  گفتم که کردم پارك ساختمون

  اتاقم تا نیس قبول اینجوري نچ

 زا انگار بود قبلی دکوراسیون همون هنوز شدیم ساختمون وارد هم با و شدیم پیاده و کردم اي قروچه دندون حرص از

 جاي به ولی نمببی نسرینو خاله شاید تا کردم اطراف به نگاهی نداده رخ خونه این تو تغییري هیچ االن تا پیش سال هفت

 طرافوا اینقدر:  گفت من به رو رادوین که کرد خوشامدگویی و کرفت رادوینو کت کیفو و اومد جلو خدمتکار دختر اون

  خوابه اتاقش تو...  خوابشه وقت االن مادر کنی نگاه نمیخواد

  دیگه برم من پس خب....  اها

  اتاقم توي تا دیگه نه

  بابا اي

  اتاقیم تو ما بیار خنک نوشیدنی تا دو ما براي رویا.. .... هست که همینی

:  گفت که مرسیدی اتاقش در پشت افتادم راه دنبالش اخم با و کشیدم دستمو که میبرد ها پله سمت به و گرفت دستمو

  بفرمایید

  داخل نمیام من:  گفتم وار زمزمه و کردم نگاش تردید با

 که تر بچه تو:  گفت هم حال همون در بست درو و شد اتاق وارد و کشید زور با دستمو یهو و داد باال ابروشو تاي یک

 وصلهح با و خودش وقت سر باید خوردنت....  نمیخورمت فعال بیا.....  ؟ حاال شده چی....  نمیکردي احتیاط اینقدر بودي

  باشه

  دیگه هانگلیس تو دودور ددر اثرات معلومه خب....  شدي وقیح خیلی:  گفتم کالمم تو حرص با و زدم اش شونه به مشتی

  اطالع محض گشتم رو اروپا کل من ولی.....  کن حساب میخواد دلت چی هر:  گفت خیال بی
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  اجازه با...  کردم جبران میخواستی که اونجوري کارتو نیس جایز من بیشتر موندن پس دیگه خب

 میخواين:  گفت که اش سینه به خورد سرم و کشیدم خودش سمت به و گرفت دستمو که بودم برنگردونده رومو هنوز

  ؟ بخوابونی منو

  کن ولم...و.. ؟ کاریه چه این....  این:  گفتم و کردم نگاش تعجب با

 نم زن ماه همین اخر تا تو باش مطمئن بخوره بهت من از غیر کسی دست نمیذارم من سارا:  گفت اروم گوشم کنار

  میشی

  ببینی خوابت تو اینکه مگه:  گفتم و زدم اش سینه به مشتی عصبانیت با

  میبینم بیداري تو من

 کرد زادا خودشو یهو که بشم خالص دستش از میکردم سعی میکشید خودش دنبال منم و میرفت عقب عقب همینطور

 چشمامو میخوره تکون خنده از شکمش شدم متوجه که بستم چشمامو و کشیدم جیغی ترس از و کرد سقوط سمتی به و

 رمگ بدنم خجالت از و شدن گرد چشمام بودم افتاده رادوین روي هنوز من و بودیم افتاده تخت روي کردم باز احتیاط با

 اومده بند زبونم ترس از گرفت قرار بدنم روي و چرخید و کرد حلقه کمرم دور دستشو که پاشم روش از میخواستم شد

 خاکی چه حاال....  تختش روي و اتاق توي اومدم اون از بدتر و مجرد مرد یه ي خونه اومدم ؟ کردم غلطی چه خدایا بود

 اتو زهم میخوام....  نه امروز ولی میخورمت...  که گفتم......  نترس:  گفت که دید چی نگاهم تو نمیدونم ؟ بریزم سرم تو

  بچشم حوصله با

 دوستم که ممیدون....  میکنم اینکارو بزور وگرنه....  بشی من زن و کنی قبول نفعته به سارا:  گفت که کردم هم در اخمامو

  شیم جدا دوباره نذار لطفا پس...  دارم دوست که میدونی و....  داري

  نمیکنم یکی تو با کنم ازدواج کسی هر با من

  ؟ میخواي رنگشو و اب خوش و جوون ؟ شدم پیر برات ؟ چیه:  گفت و شد هم در اخماش

 باشه سالش 37 نمیخورد بهش اصال و بود شده تر جذاب همیشه از اون اتفاقا....  چی به اون میکردم فکر چی به من

 گهمی من به حاال کنم عوض کسی با نمیتونستم هیچوقت اونو جذاب و عسلی چشماي خورد می بهش سال 30 نهایتا

  ؟ هستی فکري چه تو:  گفت که بودم زده زل بهش همینطور......  شده پیر

 رفت هم رد اخمام..  نیستم سابق ادم اون دیگه من ولی....  ولی شدي تر جذاب خیلی اتفاقا....  نشدي پیر اصال تو....  تو

 از دست پس....  نداري رو اینا تو که وفاداریه و معرفت به نیس خوشگلی و زشت به چی همه ضمن در:  دادم ادامه و

  بردار سرم

 گفتم شرت با که رادوین دستاي حصار در هم چپم سمت بود دیوار راستم سمت نداشتم راهی ولی بزنم کنارش میخواستم

  برم میخوام....  کنار برو: 
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  بدي فرصت بهم باید....  ولی میدم قول...  میکنم جبران من:  گفت و زد لبخندي

  .... شده تموم تو فرصتاي ي همه

  ..... سارا میدم قول بهت اینو میارم بدستت دوباره من

 با وشمگ کنار اروم و زد گلوم زیر اي بوسه و رفت گردنم طرف به که کردم نگاش تعجب با مشید تر نزدیک صورتش

  نک فراموش امروزو الحساب علی ولی نشه تکرار بشی خودم مال که زمانی تا میکنم سعی:  گفت کشداري لحن

 با میکردم عیس میکاشت لبم روي پی در پی هاي بوسه کرد بوسیدن به شروع خشونت با و کرد قفل لباش با لبمو یهو و

 نفس فسن و بود شده خمار چشماش میده ادامه چقدر تا ببینم تا شدم تسلیم نداشت اي فایده ولی بزنم کنارش دستام

 ریخت دلم رفت مانتوم هاي دکمه سمت به دستش که بودم بسته خجالت از چشمامو ولی داشتم خوشی حال منم و میزد

 در دامص هیجان از بگم بهش چیزي یه کردم سعی که بیاره سرم بالیی یه واقعا و دربیاره بازي دیوونه ترسیدم...... 

  کن ولم میکنم خواهش...  ؟ میکنی چیکار....  رادوین...راد:  بگم تونستم بود سختی هر با ولی نمیومد

 هک حالی در و انداخت تخت روي کنارم طاقباز خودشو و شد بلند روم از یهو و نداد ادامه بیشتر و موند همونجا دستش

  ... نبود خودم دست.....  میخوام معذرت:  گفت ارومی صداي با میزد نفس نفس

 کنارم و تگرف دستمو که شم بلند تخت از میخواستم و کردم مرتبش و کردم سرم امو مقنعه شدم بلند جام از سختی به

  میگی دروغ مطمئنم که نه نگو....  ؟ نه مگه....  میخواي هم تو:  گفت و نشست

 یازهایین که دختري بودم دختر یه منم میگفت درست اون میدم بروز احساساتمو زود خیلی که فرستادم لعنت خودم به

 حاال ولی نمیکرد بروز که بود اون به نفرت و عشق و یاد با فقط سال همه این و داشت هم گرمی طبع قضا از و داشت

 بازي دومون هر ي اینده با نداري حق تو:  گفت که شدم بلند جوابی هیچ بی بودم مرگ حال در هیجان از اینجا و..... 

  کنی ازدواج باهام که کنی قبول باید....  کنی

  ......... شدم خارج هم ساختمون از و شدم خارج اتاقش از عجله با و ندادم جوابی بازم

                                                          ***  

 بی دمبو خوابیده حال بی کردم تب شدت به میکردم فکر روز اون اتفاقات به بس از شب و نبود سرجاش حالم روز اون

 راچ.....  ؟ شده چت....  ؟ سارا:  گفت حالم دیدن با شد اتاق وارد سامان و خورد در به تقه چند که میریختم عرق نهایت

  ؟ کردي عرق اینقدر

  نییس مهم کردم تب کمی یه نیست چیزي

  نیس خوب حالت بیمارستان ببرمت پاشو....  نیست مهم چی یعنی

  ندارم حوصله شو بیخیال سامان
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 و میشنیدم ناواضح و پدر و مادر و سوگل صداي ولی نبودم اطراف ي متوجه کرد بلندم تخت روي از توجه بی اون اما

  .......... شد سیاه جا همه که شد چی نمیدونم

                                                      ***  

 که بود روشن هوا بود نشسته سرم باالي هم در اخمهاي با سامان و بودم بیمارستان توي بار این و کردم باز چشمامو

  ؟ بیمارستان اوردي منو چرا....  سالم:  گفتم

  ؟ سارا افتاده اتفاقی چه دیروز! ..... ؟ چرا

  ؟ بیفته اتفاقی بوده قرار مگه هیچی:  گفتم و دزدیدم نگاهمو

  ؟ ها دراومدي حال این به چرا......  من خوشگل سارا....  جون ابجی اخه

  دیگه خوردم سرما حتما خب...  نمیدونم

  داشتی تب درجه 40 همین بخاطر و شده وارد بهت عصبی شوك یه میگه دکترت اما....  اما

  دانشگاه برم باید من ؟ چنده ساعت....  سامان نکن شلوغش بابا اي

  بري نمیخواد نداره فایده رفتنت دانشگاه دیگه صبحه 10 ساعت االن ضمن در مرخصی امروز.....  نزن حرفشم

  نکردي بیدارم چرا

 ویبره رو بس از کشت خودشو هم تلفنت این راستی.....  کنم بیدارت رو چی چی کرده تجویز مطلق استراحت برات دکتر

  بودي زده دکی اسم کردم نگاه من....  کیه ببین رفت

 میدم ابشوجو بعدا دانشجوهاست از یکی هیچی:  گفتم همین براي رادوینه که شدم مطمئن شک بی اسم این شنیدن با

  ؟ کارت سر نرفتی چرا ؟ اینجایی چرا تو

  گرفتم مرخصی امروزو

  خونه میرم االن منم کارت سر برو....  بیخود

  کنی استراحت باید نکن لجبازي سارا

  میخوابم خونه میرم نمیاد خوشم هم بیمارستان از نیست چیزیم من

  بزنم حرف دکترت با برم بذار پس خب خیلی

 سبزو ي دکمه....  دکی اسم هم باز کردم نگاه گوشی ي صفحه به رفت ویبره روي گوشی هم باز که رفت بیرون اتاق از

  ؟ دانشگاه نیومدي امروز چرا ؟ کجایی سارا.....  ؟ سارا الو:  گفت که گذاشتم گوشم کنار رو گوشی و دادم فشار
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  دکتر گرفتم مرخصی امروز من

  عزیزم سالم

  سالم علیک

  خوبه؟ حالت ؟ مگه شده چی ؟ چرا

  خوبم من اره

 ؟ رستانهبیما اونجا ؟ سارا کجایی تو...  تو:  گفت رادوین که پیچید صداش و کردن پیج دکترو یه اسم یهو لحظه همون

  ؟ خوبه حالت ؟ بیمارستان رفتی چرا... 

  خوبه حالم من

  بیام میخوام بیمارستانی؟ کدوم ؟ بیمارستان رفتی چرا پس

  خداحافظ...  بیاي تو که نشده طوري نکرده الزم

  کنی استراحت خونه تو باید گفت ولی کرد ترخیصت دکتر:  گفت و شد وارد سامان و شد باز اتاق در

  باشه

  ...... شم بلند تخت از که کرد کمکم و گرفت بغلمو زیر سامان و کردم مرتب شالمو و شدم بلند ازجا

 خودم اب تکلیفم نمیدونستم هنوز هم خودم نکردم توجهی هم رادوین هاي اسمس به و کردم استراحت خونه توي روز اون

 توجهی دممیدا ترجیح هم همین براي داده نفرت به جاشو عشق اینکه یا دارم دوست رادوینو هنوز واقعا نمیدونستم....  چیه

  ...... نکنم بهش

 برخورد رادوین با اصال کردم سعی رسیدم وقتی ولی کردم حرکت دانشگاه سمت به مامان مخالفت علیرغم روز اون فرداي

 این....  نمک فراموش چیزو همه دیدنش با بازم میترسیدم....  میترسیدم خودم از همه از بیشتر....  میترسیدم باشم نداشته

 اینطور ولی نبودم مستثنا منم میکشید خودش سمت به رو دختري هر و داشت بودن جذاب توي عجیبی استعداد بشر

 نداشتم بهش بدي حس دیگه و بودم بخشیده اونو پیش وقت خیلی من که صورتی در دارم نفرت ازش که میکردم وانمود

  ........... نمیره یادم زد قلبم به که زخمی همیشه براي صورت هر در ولی

 گپارکین سمت به کاري روز یه از خسته باشه داشته برخوردي باهام رادوین که ندادم اجازه و شد تموم باالخره روز اون

 نزدیک که کمی شدم گریه صداي ي متوجه کردم گوش دقت با وقتی شنیدم عجیبی صداي پارکینگ توي که میرفتم

 هاي قدم دايص ظاهرا که رفتم طرفش به احتیاط با میکنه گریه و نشسته سکو یه روي که شدم روبرو دختري با رفتم تر

  ؟ شده چی ؟ هستی کی تو:  گفتم و گرفتم بازوشو و کردم تر تند قدمامو دنبالش که بره اونجا از میخواست و شنید منو
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 دوستان وجهت قابل(  میریخت اشک همینطور و بود شده قرمز گریه از صورتش کردم تعجب نغمه دیدن با کرد بلند سرشو

  نیمیک گریه داري چرا ؟ شده چی ؟ نغمه:  گفتم که)  داشت شوخی سارا با که داستانه اول شیطون دختر همون نغمه

  برم بذار....  نیس چیزي

  ببینم اینجا بیا نکرده الزم

  شده چی ببینم کن تعریف حاال...  خب خیلی:  گفتم و زدم اب صورتشو و بردمش اب شیر سمت به

 شدیم ارجخ دانشگاه از شدیم سوار وقتی و کردم هدایتش ماشین سمت به که کرد گریه به شروع هم باز و اومد اغوشم به

  بزن حرف کلمه چند ها گریه این جاي به پس....  شده چی پرسیدم ازت نغمه:  گفتم که میکرد گریه هم هنوز راه توي

  نمیتونم....نمی

  ؟ اومده پیش برات مشکلی ؟ چرا

  ؟ برخوردي مالی مشکل به:  پرسیدم بود مالی نظرم به مشکل کمترین میچرخید جا هزار فکرم داد تکون سرشو

  بود مالی کاش اي....  نه

  ؟ شده چی پس...  پس

 شکلیم هر دوستتم فقط االن من جان نغمه:  گفتم همین براي نمیگه چیزي چرا شدم متوجه نگفت چیزي و کرد نگام

 باش طمئنم میمونه ماشین این تو اینجا میگی چی هر باش مطمئن و میکنم کمکت بتونم اگه بگو من به اومده پیش

  نمیکنه درز جایی

  خوردم گول من....  من

  بودي عاقلی دختر که تو ؟ چطور اخه....  اخه:  گفتم که بود همین حدسم بدترین

  ؟ داري اشو حوصله

  اینجام همین براي من

  میگم دارم رو صادقی بهنام....  شدم اشنا بهنام با یک ترم

 با باید بلشق ولی خواستگاري بیاد میخواد و اومده خوشش ازم گفت اینکه تا نکردم قبول ولی داد دوستی پیشنهاد ؟ خب

  ......... کردم قبول منم بشیم اشنا بیشتر هم

  خب
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 شاپی کافی رستورانی مثال میرفتیم بیرون هم با فقط میکنین فکر شما که اونجوري نه البته همیم با که ماهه هشت ما

 مه اخالقش بود خوب خیلی هم مالیش وضع...  خوبیه پسر اون میکردم فکر....  میکردم فکر من خب....  سینما یا

  .............. ندیدم ازش بدي چیز هیچوقت....  همینطور

  خب

  اینکه تا.......  اینکه تا میکرد برخورد خشک اواخر چرااین نمیدونم اما

  ؟ چی اینکه تا

  پیش هفته یه دقیقا....  دانشگاه بیاد نمیتونه و مریضه خیلی گفت و زد زنگ بهم روز یه اینکه تا

  خب

 ي خونه....  شا خونه رفتم و داد ادرس اونم و بکنم کاري برات بتونم شاید تا بیام نیس پیشت کسی اگه گفتم منم خب

 ینکاروا هیچوقت و داره دوست منو اون گفتم خودم با ولی ترسیدم هم اولش نبود اونجا کس هیچ و داشت بزرگی خیلی

 فهمیدمن دیگه.....  خوردیم و همینطور هم خودش براي اورد ابمیوه برام رفتم وقتی میکردم اشتباه ولی....  ولی نمیکنه

  ودب کرده تجاوز بهم اون....  اون.....  یادمه بودمو خوابیده اون کنار لخت و شدم بیدار که وقتی فقط......  فقط شد چی

  ؟ گفت چی بعدش ببینم بگو نیست گریه وقت االن...  نغمه:  گفتم که گریه زیر زد یهو

 اون لو.....  ولی خواستگاریم بیاد باید کرده اینکارو که حاال گفتم بهش من....  من: گفت میکرد هق هق که حالی در

 ردمک التماس بهش خیلی....  خودشه از کرم پس مجرد پسر یه ي خونه میاد خودش پاي با که دختري گفت.....  گفت

  بیرون انداخت خونه از منو اون ولی

 خونه میري النا نغمه ببین....  شده دیگه نباید که کاري....  نکن گریه دیگه:  گفتم که میلرزید بدنم تمام عصبانیت از

 نم.....  من به بسپارش تو....  کنم کمکت بتونم که اونجایی تا میدم قول من....  میدي نشون محکم هم خودت.... 

  بده و بنویس رو صادقی کالساي ساعت من به فقط....  کنم چیکار میدونم

  ؟ کنین چیکار میخواین

  ؟ هباش کنی دفاع خودت از و بایستی محکم بده قول من به فقط کنم چیکار باید میدونم من  نباشه کاریت تو

 شهنق خودم با راه توي کردم حرکت خونه سمت به خودمم و رسوندمش و پرسیدم خونشونو ادرس که داد تکون سرشو

  ......... کردم مرور بودمو کشیده که اي

 به ردمک راهنماییش و زدم بهش لبخندي دیدنش با دیدم خودم منتظر رو نغمه رسیدم دانشگاه به وقتی روز اون فرداي

 نبود لبش روي هم کوچیک لبخند یه حتی و بود شده گود چشماش پاي بود خورده غصه بس از بیچاره دختر خودم اتاق

 مکمک خدایا....  بشه دچار سرنوشتی همچین به شور و شر پر ي نغمه نمیکردم فکر هیچوقت میبارید چشماش از غم و



 ١٠٠٠سمیرا سراب نگاه تو

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٩ 

 

 خسته گاهن بره نفرت و سیاهی سمت به من اینده مث هم اون ي اینده نمیخوام دلم کنم کمک دختر این به بتونم که کن

  بیارم براتون گفتین خودتون بهنامه کالسی ساعت این:  گفت و کرد بهم اي

  ؟ داره کالس هم امروز.....  عزیزم مرسی

  داره کالس 11 ساعت اوهوم

  شده چی بگم بهت تا من پیش بیا 11 ساعت از بعد کالست سر برو هم تو...  میبینمش میرم کالس از بعد من خب خیلی

 کسی هر سهوا من ضمن در....  نداشتیما گریه اِ اِ:  گفتم شوخی با که کرد گریه و کرد بغلم یهو و.....  میثاقی خانم ممنون

  ؟ نرفته که یادت جونم میثاقی فقط تو واسه باشم میثاقی خانم هم

 فقط ولی بودم زخمی من بود خورده بدي خیلی ي ضربه میسوخت براش دلم رفت بیرون اتاق از و زد کمرنگی لبخند

 جسمش به هم روح به هم نغمه اما اومدم کنار باهاش باالخره ولی میکشید طول التیامش شاید بود خورده زخم روحم

  بشه عاشق حتی یا کنه ازدواج نتونه هیچوقت دیگه بود ممکن و بود خورده ضربه

 و پایه ساختمون به خودمو عجله با شد تموم وقتی و بشه تموم 11 کالس ساعت که بود ساعت به چشمم دائم روز اون

 دیگه کیی با هم بهنام بین این در میومدن بیرون کالس از یکی یکی ها بچه و بود شده تموم کالس رسوندم مهندسی

  صادقی اقاي:  گفتم و رفتم سمتش به اومدن بیرون  دانشجوها از

  سالم...  میثاقی خانم بله:  گفت باشه خورده جا اینکه مثل و کرد نگام

  بیاین من همراه لطفا....  سالم

  ؟ میثاقی خانم شده چیزي

  بدید باید اتون پرونده مورد در توضیحاتی یه صادقی اقاي نه

 و چشم اب هیکلی و قد بلند پسري اومد دنبالم حرف بی و کرد نگام تعجب با که اوردم چرتی دلیل چه نفهمیدم خودمم

 میرفتیم نطورهمی کنه بدبخت مردمو دختر که نمیشه دلیل این ولی بود جذابی پسر واقعا سفید پوستی و مشکی ابروي

  ؟ ینجاستا کارتون ببخشید:  گفت تعجب با که نشستم نیمکت یه روي و بردمش دانشگاه جاي ترین خلوت به که

  بشین....  اره

  ؟ میثاقی خانم شده چیزي

  کنم صحبت باهاتون موضوعی مورد در باید بفرمایید لطفا صادقی اقاي

  بفرمایید.....  گوشم سراپا من



 ١٠٠٠سمیرا سراب نگاه تو

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٩٠ 

 

 حرفمو باشه کرده کاري همچین پسر این که نمیکرد خطور ذهنش به اصال میدیدش اول نگاه در کس هر نشست کنارم

  میدونم چیزو همه نغمه و تو مورد در من....  من:  گفتم و کردم مزه مزه

 اینده و یتحیث و ابرو با شما صادقی اقاي ببینید:  دادم ادامه و بگه چیزي ندادم اجازه  دیدم صورتش تو بوضوح خوردنو جا

  میکنن اخراج رو شما مطمئنا بشه متوجه اینو دانشگاه اگه و کردین بازي دختر یه ي

 دستی هی میخواستم ولی بکنه نمیتونست چندانی دخالت دانشگاه از بیرون مسائل در دانشگاه چون اومدم قوپی چند هر

 ستدو رو نغمه شما...  کنم روشن رو چیزي یه میخوام االن اما....  بشین اخراج نمیخواد دلتون که شما:  گفتم و بزنم

  ؟ دارین

  ؟ کردین باهاش اونکارو بعد ؟ دادین ازدواج پیشنهاد بهش چرا نداشتین دوسش اگه:  گفتم که کرد درهم اخماشو

  ولی..... ولی داشتم دوست واقعا رو نغمه من.....  من

  ؟ چی ولی

 کارو نای خونه توي روز اون و بودم انتقام فکر به فقط دیگه روز اون از بعد....  دیدمش پسر یه با پیش وقت چند ولی

  کردم

  بوده همکالسیش میدونم چه یا بوده داداشش شاید خب ؟ دیدیش پسر یه با چون ؟ همین فقط

    ؟ میفهمین نداره برادري اون داد دست پسره با بود صمیمی باهاش خیلی اون نه

  ؟ چنده نغمه شماره

  ؟ چی براي

  بده اشو شماره میگم

  برداشت بوق چند از بعد که زدم زنگ نغمه به و داد اشو شماره

  ؟ الو

  دانشگاه پشت بیا نغمه

  ؟ شما

  دارم کارت اینجا بیا....  ام میثاقی

 یه میخوام وجل بیا ایستادي اونجا چرا:  گفتم که شد متوقف همونجا بهنام دیدن با شد پیداش هم نغمه دقیقه چند از بعد

  بپرسم ازت چیزي

  ؟ بودي دوست هم اي دیگه پسر با بودي صادقی اقاي با که زمانی تو نغمه:  گفتم که ایستاد کنارم
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  نبودم دوست بهنام جز پسري هیچ با حاال تا اصال من...  بخدا نه

  ؟ یدهد پسري یه با رو تو که میگه ؟ میگه چی صادقی اقاي پس:  پرسیدم اون به توجه بی ولی زد پوزخندي بهنام

  ؟ دیدي کی با ؟ دیدي کی منو تو...  ؟ من

  ؟ خانم اومد یادت حاال...  صاحبش و سفیده 206 اون دانشگاه در جلوي پیش هفته دو:  گفت عصبانیت با بهنام

 ومدها داشتن مراسم اشون خونه تو روز اون بود داییم پسر اون....  اون:  گفت بغض با و شد جمع نغمه چشماي تو اشک

  ؟ اره ؟ اوردي من سر رو بال این ساده شک یه بخاطر تو.....  همین فقط...  من دنبال بود

 شما ادقیص اقاي....  اومده پیش تفاهم سوء یه فقط شما براي ها بچه ببینید:  گفتم که میکرد نگاهش واج و هاج بهنام

  ؟ نداری دوس رو نغمه هنوزم....  بگین من به شده روشن براتون حقیقت که االن اما....  دادین انجام زشتی خیلی کار

 قامانت اتیش ولی.....  روز همون حتی....  داشتم دوست خیلی رو نغمه من خب.....  خب:  گفت و انداخت زیر سرشو بهنام

  بشه اینجوري نمیخواستم من....  بود گرفته چشمامو جلوي بدجوري

  ؟ داري تصمیمی چه این از بعد....  شده اینجوري که حاال

.....  ببخش تو ولی کردم بد....  میدونم.....  ندارم خوراك و خواب االن تا شب اون از بخدا....  نغمه کردم غلط من....  من

  میشیم مزاحمتون امشب همین اینا مادرم و من بدي اجازه اگه

 عروس امشب....  ؟ گنده خرس ي دختره چته:  گفتم خنده با که میزد زار بغلم تو میکرد گریه هم هنوز نغمه چرا نمیدونم

  حتمیه دانشگاه از اخراجت گفتی بهش گل از تر نازك بشنوم میخوام فقط هم تو بهنام.....  ؟ مرگته چه.....  دیگه میشی

  نمیکنن اخراج نیافتاده اتفاق دانشگاه تو که چیزي خاطر به منو نگین دروغ دیگه.....  میثاقی خانم

  کنم گزارش دانشگاه رییس به برم من پس خب خیلی ؟ مطمئنی:  گفتم و نباختم خودمو

  کردم غلط گفتم که من میثاقی خانم نه

  بهتره اینجوري خوب پسر افرین

  باشینا داشته شوخی شخصیت همچین یه نمیکردم فکر هیچوقت میثاقی خانم

 سمت به و کردم خداحافظی بگم چیزي اینکه بدون میذاشتم سرم روي رو دانشگاه این روز یه من میدونی چه تو بابا اي

 ما شونه به شونه و اومد کنارم که کنم کج راهمو میخواستم شد ظاهر روبروم رادوین راه توي افتادم راه اموزش سالن

  خانم شده سنگین ات سایه:  گفت و کرد حرکت

  بردار سرم از دست

  ؟ برسونی من به نمیتونی خودتو.....  برسونی هم به رو دلخسته عاشقاي میتونی چطور
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  نمیرسه شما به هیچکس میرین جت سرعت با شما اینکه نه اخه:  گفتم و زدم پوزخندي

  برسی من به نمیخواي خودت....  کردم ترمز دیگه که من

  دربیاد رفح بیچاره دختر این براي نمیخواد دلم بمونه خودت پیش لطفا ولی فهمیدي کجا از نمیدونم رو نغمه ي قضیه

  نیس مشکلی....  باشه

                                                      ***  

 جلوي هم احسان 206 همزمان ولی کنم باز پارکینگو در که شدم پیاده رسیدم وقتی و رفتم خونه سمت به معمول طبق

 که ردک سالمی دور از احسان ؟ میکرد چیکار احسان با سوگل کردم تعجب شد پیاده ماشین از سوگل و شد متوقف در

 المیس میدزدید نگاهشو که حالی در هم سوگل و کرد خداحافظی و نکرد قبول ولی داخل بیاد کردم تعارفش و دادم جواب

 بهش ومار که بود ناهار خوردن حال در سوگل شدم خونه وارد و گذاشتم پارکینگ تو ماشینو اینکه از بعد رفت داخل و داد

  دارم کارت اتاق تو بیا غذا بعد:  گفتم

 ینجاا بیا:  گفتم و کردم دسته روبرومو هاي برگه دیدنش با که شد اتاق وارد سوگل و خورد در به تقه چند غذا از بعد

  بشین

  کن تعریف خب:  گفتم که نشست تخت روي کنارم

  ؟ چیو

  ؟ اومدي احسان با چطور امروز....  سوگل نزن راه اون به خودتو

  اون..... ندارم چشم احسان به اصال من بخدا....  بخدا ابجی

  ؟ هست احسان و تو بین چیزي بدونم میخوام فقط...  نیس مهم برام اصال این جان سوگل ببین

  .. اصال من فهمیدي اشتباه تو جون سارا نه

 قطف....  نمیبینم همسري چشم به احسانو واقعا من....  باشه هم خبري احسان و تو بین که میشم خوشحال من عزیزم

  نه یا هست بینتون ارتباطی بدونم دارم دوست

  بشی ناراحت تو نمیخواد دلم من سارا....  راستش خب......  خب:  گفت سپس و کرد سکوت لحظه چند

  نه یا اره بگو من به فقط.....  عزیزم نمیشم ناراحت من

  بدونه خودش به راجع نظرمو میخواست و کرد خواستگاري ازم احسان...  احسان پیش روز چند....  خب

  ؟ خب

  نکردم قبول من خب
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  ؟ چرا

  بشه عوض احسان مورد در نظرت تو روزي یه شاید کردم فکر....  کردم فکر من چون

 مببین حاال...  کردي بیخود تو...  میکردم قبول خواستگاري بار 5 از بعد داشتم دوست احسانو اگه من....  دیوونه ي دختره

  داري؟ دوسش

  .... ببینم کن بلند سرتو ؟ ابجی ؟ سوگل:  گفتم که نداد جوابی و انداخت زیر سرشو

  بشه اینجوري نمیخواستم بخدا ابجی

 12 احسان اخه ؟ مطمئنی تو خب ولی....  برسی داري دوسش که کسی به تو که خدامه از من عزیزم خب ؟ چجوري

  خودته حد در هنوز عقلش چند هر....  بزرگتره تو از سال

  بودم گرفته درد دل خنده از امروز.....  بلده اي بامزه جوکاي چه نمیدونی سارا واي:  گفت و کرد اي خنده

  گرفتی خودتو تصمیم تو....  پس خب

  ؟ نیست درست تصمیمم نظرت به:  گفت و انداخت زیر سرشو

 این اون به گفتنم نه دلیل و میشناسمش که ساله خیلی من خوبیه پسر احسان...  درسته هم خیلی ؟ نیست درست چرا

 مثبته تجواب اگه.....  نداره احسان به ربطی ولی خودم خداي و میدونم خودم فقط دلیلشو.....  نیست خوبی پسر که نبود

 زمانی تا ممیگ بهت بزرگترت خواهر عنوان به ضمن در.....  بدي لفتش نمیخواد دلم خواستگاري بیاد میتونه بگو بهش

  ؟ باشه بعد خواستگاري بیاد بذار نرو بیرون باهاش نشدین هم نام به رسما که

  بدم جواب بهش باید فردا....  باشه

  نده نشون هول خودتو....  بگی چی باید که باش متوجه و باش عاقل پس...  خوبه

  ؟ نمیشناسی منو بابا نه

  میگم اینو دارم میشناسمت چون

  ؟ ساراااااا

  نمیشی هیچی ي متوجه میشی زده هیجان وقتی تو ؟ میگم بد ؟ جون سوگل بله

  هست حواسم دیگه نه

  بگی چی باید فردا که کن فکر خوب و برو حاال....  خوبه

  ......... خوابیدم و کشیدم دراز منم و رفت بیرون اتاق از
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 شتپ احسانو صداي که میرفتم پارکینگ سمت به و بودم کرده جمع وسایلمو و بود کاري ساعت اخراي روز اون فرداي

  ؟ سارا:  شنیدم سرم

  کنم صحبت باهات میخواستم....  میخواستم...  سارا:  گفت رسید کنارم وقتی برسه بهم تا ایستادم

  بگی چی میخواي میدونم:  گفتم و زدم روش به لبخندي

  بیاین میتونین خواستین اگه امشب:  گفتم که کرد نگام متعجب

  ؟ نیس مشکلی یعنی...  تو یعنی...  ؟ واقعا:  گفت و زد پهنی لبخند

  بگردین هم با مناسبتی هیچ بدون ندارم دوس بیاین امشب.....  نه

  نه که چرا میشه اطاعت کباب زیر نون بله.... زن خواهر بله

  نمیدیم دختر بهت ما باشی هپلی اگه که برس خودت به خونه برو.....  نشو لوس

  ؟ نداري کاري خونه برم پس....  حتما بله

  خدافظ...  ممنون نه

 و بود کرده عوض لباسشو بار 5 داشت زیادي استرس سوگل برسن راه از احسان ي خانواده که شدیم اماده همه روز اون

 که یگشتم خودش دور همینجور و میچید سینی توي رو استکانها و بود اشپزخونه تو نیس خوب یکی این میگفت بازم

 بشین....  ؟ شدي دستپاچه اینقدر چرا جان سوگل:  گفتم و نشوندمش صندلی روي و گرفتم دستشو و رفتم طرفش به

 تو احسان چون نهنمیک فرقی بپوشی هم لباست بدترین اگه امشب تو باش مطمئن بیفته بدي اتفاق نیس قرار جون دختر

  نکن تزریق خودت به استرس و ترس اینقدر پس میخواد و پسندیده رو

  بخدا نیس خودم دست ؟ سارا کنم چیکار

  ؟ باشه کمکت میام خودم بیار چایی گفتن که موقعی....  بمون اشپزخونه تو فقط تو

 چیکار راسا:  گفت دستپاچگی با و کشید هینی یه سارا که دراومد صدا به خونه زنگ لحظه همون در و داد تکون سرشو

  رسیدن ؟ حاال کنم

  کمکت میام خودمم میزنم صدات شد که وقتش جا همین بشین ؟ چی که خب

  در دم برم من میذاشتی کاش:  گفت سامان که رفتم در سمت به و رفتم بیرون اشپزخونه از

  برو بیا خب

  میشناسیشون بیشتر تو بهتره بري خودت نه نه
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  بیاین همتون اصال

 شونبه خوش روي با که شدم روبرو مسنی مرد و زن با اول نگاه در کردم باز درو من و رفتیم در سمت به همگی خالصه

 و زده ژل موهاي و کرده اتو و مشکی شلواري و کت دیدم احسانو اون از بعد شدن وارد و کردم احوالپرسی و دادم سالم

 لبخندي مدیدن با که بود دستش هم بزرگی گل دسته و بود کرده پر رو جا همه خنکش ادکلن بوي و تیغه شیش صورت

  ؟ خوبم ؟ چطورم خب:  گفت اروم و زد

  کنم فک روش باید نمیدونم اووووووووم:  گفتم باشم گذاشته سرش به سر اینکه براي و زدم لبخندي

  بابا پسندي مورد دوماد اقا تو بیا:  گفتم لبخندي با که شد دستپاچه

 همیدهف انسانهاي احسان مادر و پدر رفت پیش خوب خیلی چیز همه شب اون بستم سرش پشت درو و شد وارد لبخندي با

 بودن يپولدار خیلی البته و سرشناس ي خانواده از اونها که صورتی در نداشتن اونها ازدواج با مخالفتی هیچ و بودن اي

 و سیدنر توافق به و کردن صحبت هم با هم سوگل و احسان شد گذاشته هم عقد قرار و نیومد پیش مشکلی هیچ ولی

  ......... رفتن و کردن خداحافظی هم شب اخر

                                                           ***  

 نسبت هب روز اون و بودم شده خسته اتاق فضاي از بودم نشسته دانشگاه محوطه توي روز یه بود گذشته اي هفته چند

 و دار از پر گاهدانش فضاي میکردم در خستگیمو و نشستم بیرون نیمکتاي از یکی روي همین براي داشتیم کمتري کار

 میومد فمطر به لبخند با دیدم رو نغمه که بودم نشسته اي دقیقه چند میداد ادم به خوبی احساس و بود گل انواع و دخت

  جونم میثاقی سالم:  گفت و کرد بغلم محابا بی رسید بهم وقتی و

  ؟ خبر چه....  عزیزم سالم:  دادم جوابشو لبخند با

  ؟ نشستین اینجا چرا ؟ خبر چه شما:  گفت و نشست کنارم

  ؟ کردي چیکار تو خب....  بود رفته سر ام حوصله

  مدیونم شما به واقعا من...  من

  کرد کمکت خودت صداقت و پاکی فقط نیستی مدیون هیچکس به تو....  عزیزم نه

  پیشتون بیام میخواستم امروز خودم

  ؟ چطور

  کنین شرکت عروسیمون مراسم توي که میدین افتخار ما به شما

  ؟ هست کی....  مبارکه
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  دیگه شب دو

  حتما....  عزیزم باشه

  باشه مبارك هم شما براي راستی

  ؟ مورد چه در:  پرسیدم متعجب

  کردن نامزد رضایی استاد با شما خواهر جون سوگل شنیدم

  ؟ شنیدي کجا از تو

  ؟ میگیري کم دست رو نغمه هنوزم تو جون میثاقی

  نداره وجود دانشگاه این توي تو از تر فضول....  نه که البته نه

  ؟ جونم میثاقی....  میگم

  بفرمایید

  این همه از جلوتر شما خب ولی داره زیاد هم مرده کشته البته.....  ها میاین فرخزاد استاد به خیلی شمام

  میام هم عروسی نباش نگران....  کالست سر برو بدو....  نزنیا حرفا این از دیگه پررو ي دختره

  کرد فرار اونجا از و بوسید امو گونه و.....  عسیسم مرسی

  شده سنگین ات سایه:  شنیدم گوشم کنار صداشو که افتادم راه اموزش سالن طرف به و دادم تکون سرمو

 نیاین من رب و دور زیاد لطفا:  گفتم و کردم نگاش اخم با بوده نزدیک موقع اون چون میاین بهم میگفت همین واسه پس

  بیاد پیش سوال دانشجوها براي ممکنه.... 

 هب کنن عروسی بخوان و باشن هم عاشق شاید....  مجرده هم کارمنداش از یکی....  مجرده دانشگاه معاون....  بیاد خب

  ....ب بخوام اصال یا.... بگیرم دستتو بخواد دلم من شاید اصال.....  داره ربطی چه دانشجوها بچه این

  بیرون بندازن دانشگاه از دوتاییمونو میخواي میشنوه صداتو یکی یهو....  دیگه کن بس.....  ؟ ـنرادویـ

 بیرون ندازهب رو ما نمیتونه هیشکی ضمن در....  نبودي ترسو که تو..... بود شده تنگ گفتنت رادوین براي دلم....  عزیزم

  راحت خیالت

  بردار سرم از دست....  لطفا.....  شو دور من از

  نکن شک میفته هم با وسوگل احسان و ما عروسی باش مطمئن.....  برنمیدارم.....  نچ

  این خیاله خوش چه شدم رد کنارش از و زدم بهش پوزخندي
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 منو ندورا اون یاد و عشق گاهی دارم رادوین به احساسی چه نمیدونستم واقعا روزا اون میخواستم چی زندگی از نمیدونم

 اینکه تا یخوامم چی نمیدونستم نبود معلوم خودم با تکلیفم میشد ام دوري باعث ازش نفرت گاهی و میکشید سمتش به

 برات بشین ابی نباشی خسته....  عزیزم سالم:  گفت دیدنم محض به و منه منتظر مادر دیدم خونه رفتم وقتی بعد روز چند

  کنم تعریف

  افتاده اتفاقی ؟ مامان شده چی:  گفتم و کردم نگاش تعجب با

  زد زنگ خانمی یه امروز

  خب

  عزیزم گذاشت خواستگاري قرار خب:  گفت ذوق با

  ؟ چی واسه خواستگار ؟ نکرد نامزد سوگل مگه

  تو براي...  نه سوگل

  ندارم رو بازیا مسخره این ي حوصله اصال خدا رو تو کن ول مامان ؟ من

 سامان... . کنی رد اینم نمیدوم اجازه وجه هیچ به دیگه.....  بازي مسخره چی یعنی:  گفت و نشست پیشونیش رو اخمی

  کنی ازدواج اقا این با باید هم تو کردن تاییدش و کردن تحقیق پسره این مورد در بابات و

  ؟ میکنی مجبور منو داري

 نای از خانم نه ؟ بدم اجازه بهت  باید من....  بسوزونی اتو اینده میخواي تو میکنم مجبورت دارم........  اره اصال...... نه

  میشی عالقمند بهش کم کم کنی ازدواج پسره این با باید کنی سیاه اتو اینده نمیذارم نیس خبرا

  ؟ کیه پسره این اصال

  کنی ازدواج باهاش باید میگم دارم فقط ؟ داري حرفا این به چیکار تو

  ؟ کنی ازدواج به اجبار منو که دقیانوسه عهد مگه ؟ مامان چی یعنی

 چیا یدونیم اصال میشنوم و میبینم من ولی نمیدونی تو...  تو:  گفت بود شده جمع چشماش توي اشک که حالی در مادر

 هک اینه از غیر ؟ نکرده ازدواج بزرگه دختر اول چرا نمیگن مردم....  میکنه ازدواج داره سوگل....  ؟ میگن سرت پشت

 ؟ یمیدون چه تو....  بذارن صفحه و بزنن حرف دارن دوست فقط ؟ میدونن چه مردم اخه ؟ نداشته خواستگار حتما میگن

 رتس پشت کسی نمیخواد دلم من....  میذارن روت ترشیدگی هاي زمزمه کم کم فرهنگ بی دهن مشت یه سالته 27

  دختر بفهم.....  بزنه مفت حرف

 دلم...  نمیخواست دلم....  مامان میخوام معذرت:  گفتم گوشش کنار اروم و کردم بغلش که میکرد هق هق گریه از

  بشم ناراحتیت و زحمت باعث اینقدر نمیخواست
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 ولی اشتید دوست استادتو تو که میدونم....  باش خودت فکر به میگم دارم فقط.....  عزیزم نیستی من ناراحتی باعث تو

  کنب دل ازش....  نمیرفت پیش سال هفت همون میخواست اگه اون....  نگفته چیزي برگشته که هم حاال....  رفت اون

  نکن خیالپردازي لطفا ندارم دوست اونو من.........  مادر

  ؟ مطمئنی ؟ نداري دوست:  گفت و کرد سفیهی اندر عاقل نگاه

  ...... بستم درو و رفتم اتاقم به بگم چیزي اینکه بدون و بگم بهش چی نمیدونستم

 بهانه هیچ نتونم شاید و کنم ازدواج من که هستن مصمم ام خانواده بار این که بودم مطمئن کردم فکر خیلی شب اون

 بی از رمزق و کرده پف چشماي با صبح نبرد خوابم صبح تا و میترکید داشت مغزم کردم فکر بس از شب اون بیارم اي

 سرکارم درهم بیاعصا با کنم چیکار میخوام نمیدونستم نبود خیابون به حواسم اصال راه توي رفتم دانشگاه سمت به خوابی

  ؟ ایه قیافه چه این سالم:  گفت دیدنم با فریده صبح اول همون از شدم حاضر

  ؟ مگه چطور

  ؟ میاد خوابت....  کرده پف چشمات

  نیس مهم نه

 که دمنمیش اش متوجه میکرد صدام کس هر و میکردم اشتباه باري چند نمیشد متمرکز حواسم ولی شدم کارام مشغول

  میکنم کاراتو من بخواب نمازخونه برو میخواي...  جون سارا:  گفت فریده

  نیس مشکلی عزیزم نه

  میکنم کاراتو من امروز....  اي خسته میدونم پاشو....  دختر پاشو

 میدونستمن داشتم کردن فکر براي ازاد هواي به احتیاج نرفتم نمازخونه سمت به ولی شدم پا و کردم بهش قدردانی نگاه

...  ردمم حرف مامانم قول به طرف یه از و میدادم حق بهشون البته که اینا ماما هاي نگرانی طرف یه از کنم چیکار باید

 ي بچه مث و کنم گوش ام خانواده حرف به میخواست دلم نمیدیدم پیشی و پس راه هیچ و دوراهی یه تو بودم مونده

 صد در صد و نمیسازه من ي روحیه با ازدواجی همچین بودم مطمئن ولی کنم ازدواج کردن تایید اونها که کسی با ادم

 که بود یرز سرم بشم اروم کمی یه هم بلکه تا دادم فشار دستام با سرمو میاد ام شناسنامه تو طالق مهر نکشیده ماه به

  ؟ شده چی:  شنیدم خودم نزدیکی صداشو

 ؟ جامک میفهمی کجا از ؟ میگی چی تو:  گفتم حوصلگی بی با و شدم مواجه نگرانش چشمهاي با و کردم بلند سرمو

  دانشگاست جاي ترین دنج که اینجا

  نیس بد بندازي نگاهی یه سرتو باالي:  گفت و زد لبخندي

  داره دوربین دانشگاه جاي همه نبود یادم اصال...  مداربسته دوربین به رسیدم تا کردم دنبال نگاهشو
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 خودت دوست منو حداقل ها موقع اون مث ؟ سارا شده چی:  گفت و نشست کنارم تعارف بی که نکردم بهش توجهی

  بزن حرف باهام و بدون

  نکن بدترش دیگه تو میکنه بازي باهام داره بدجوري زندگی....  کن بس خدا رو تو رادوین

  بگو نریز خودت تو ولی میزنی حرف خودت با داري کن فکر بابا

  بینمنمی خودم تو ازدواجو امادگی اصال من که صورتی در..  کنم ازدواج دارن اصرار ام خانواده...  کنم چیکار باید نمیدونم

  ؟ میکنن اصرار...  اونا که هست کسی مگه حاال...  خب

 لحاظ هر زا ظاهرا پسره چون کنم قبول چرا و چون بی باید که شده پیدا کسی میگن تازگی ولی کردم رد رو خیلیا...  اره

  خوبه

  اهللا اال الاله..  ي پسره میکنم اسفالتش میزنم....  خوبه که کرده غلط:  گفت بلند صداي با و شد هم در اخماش

  نگم چیزي که بهتر همون ؟ تو چته

 روو تحمیلی یزندگ یه اینجوري نمیتونی مطمئنم میشناسم خودت از بهتر رو تو من....  کنی قبول نباید تو....  سارا ببین

  بپذیري

  ؟ کنم چیکار خب

  ؟ داري دوس یکیو بگو... اصال....  بگو...  بگو

  ؟ دارم دوس کیو...  میزنیا حرفی یه

  منو

  ؟ رادویـن:  گفتم حرص با

  بگو الکی بابا

  ؟ میدي چیه پیشنهادا این  ؟ محصلی بچه تو مگه

  شی راحت دستش از که کن ازدواج باهام خب....  خب

  خوبه؟ حالت ؟ تو میگی چی

  کن ازدواج باهام میگم دارم.....  خوبه کامال حالم اره

  بفهم....  رادوین نمیکنم ازدواج تو با من

  کنم کمکت میخوام فقط بابا.....  دارم ایرادي چه ؟ ها مرگمه چه من مگه ؟ چرا
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 هب فکري یه ؟ کنم رد کمکشو چرا میکنه کمک بهم داره خودش قول به نه که چرا خب کردم فکر خودم با لحظه چند

 زندگی قصه تو که ما چون نکنه قبول میدادم درصد 90 احتمال چند هر اوردمش زبون به درنگ بدون که رسید ذهنم

 خیلی:  گفتم که تنمیگرف یا میگرفت یا مینداختم تاریکی توي سنگی ولی برنمیداره چیزا این هم واقعی دنیاي نمیکردیم

  قبوله.....  خب

  ؟ قبوله...ق...ق:  گفت متعجب

  شرط یه به ولی اره

  قبول باشه شرطی هر

  ؟ شرطی هر:  گفتم و کردم نگاهش

  قبوله داري شرطی هر

  ارتباط.....  ارتباط هیچ بدون ولی کنیم ازدواج که اینه....  که اینه من شرط....  خب خیلی

  ي*  س*  ن*  ج ارتباط هیچ بدون:  گفتم و میگفتم باید ولی بود سخت برام

 میخواي چی من از تو:  گفت که میکرد نگام حرفی هیچ بدون و تعجب با و بود خورده جا کردم نگاش و کردم بلند سرمو

  ؟ ممکنه مگه اخه....  اخه....  ؟ کنی تالفی میخواي....  ؟ سارا

 مه نمیکنی قبول اگه....  جاشه سر هنوز تو و من حساب خرده.....  کردم حساب دوست یه عنوان به کمکت رو فقط من

  میکنم پیدا دیگه راه یه نیس مهم

  کنم فکر باید....  بده فرصت من به....  من به

  ؟ چقدر

  امروز کاري ساعت اخر تا

  باشه

 نظرم به رایطش اون در که بود راهی بهترین این ولی بشه اینجوري نمیخواستم کنه قبول اینکه امید به رفتم کنارش از

 حرکت غمزه و ناز با و کشدار هم ساعت انگار روز اون ولی بشه تموم کاري ساعت که میکردم شماري لحظه میرسید

 کدوم اخه نهنمیک قبول که میدونستم میشدم ناامید کم کم دیگه نشد پیداش رادوین ولی شد تموم کاري ساعت میکرد

 ینماش سوار و میرفتم پارکینگ سمت به امید نا رفت شدم سر بر خاك ؟ میپذیره رو اي احمقانه شرط همچین مردي

 اروم که بود شده خیره روبروش به و بود هم در اخماش گرفت جاي ماشین توي رادوین و شد باز کناریم در که شدم

  قبوله:  گفت

  ؟ مطمئنی:  گفتم شنیدم درست بشم مطمئن اینکه وبراي گرفت جاي لبام روي لبخند اختیار بی
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  دارم شرطایی یه منم ولی میکنم قبول....  اره

  بگو خب خیلی

  کنی کار خونه از بیرون نمیخوام اینکه اول

 قائله این نکهای از بعد ؟ نکنم کار میگی اونوقت بیارم بدست تونستم شانسی خوش با کارو این من ؟ چرا اخه ؟ چی یعنی

  سرکار برگردم میخوام من شد تموم

 قائله این ضمن در... نداري کردنش قبول جز راهی هیچ و همینه من شرطاي:  گفت بود هم در اخماش ککه حالی در

 زن تو زا بعد بخواد دلم شاید که اینه هم سومی و....  نمیدم طالقت وجه هیچ به که اینه بعدیم شرط  چون نمیشه تموم

  کنی قبول باید تو و بگیرم

  ؟ چی

  هست که همینی

  ؟ میگی چی ؟ خب:  گفت که میجویدم لبمو حرص از

  کنم قبول رو شرطایی همچین نمیتونم من

  کن حل مشکلتو خودت پس خب خیلی

 سرمو هک حالی در و گرفتم دستشو ولی بره که کنه باز ماشینو در میخواست میشد خراب داشت حلم راه اخرین نه واي

  قبوله....  خب خیلی:  گفتم بودم انداخته زیر

  بده خبر خانواده به خونتون میایم فرداشب مادر و من پس

  باشه

 متس به خوشحالی با و کردم روشن ماشینمو منم رفت خودش ماشین طرف به و شد پیاده ماشین از حرفی هیچ بدون

 مامان ونهخ رسیدم وقتی میومدم راه باهاش باید فعال ولی بزنم شرطام زیر که داشتم زیادي هاي نقشه کردم حرکت خونه

 هم شما نمک فکر خانم مامان خب:  گفتم و بوسیدم اشو گونه و رفتم طرفش به خودم که میکرد رفتار سنگین سر باهام

  میرسی ارزوت به داري

  ؟ چی یعنی

  میاد خواستگار برام داره شب فردا اینکه یعنی

  ؟ کنی ازدواج گفتیم ما که پسره این با که کردي قبول یعنی گفت و کرد نگام تعجب با

  نه
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  ؟ میگی چی پس....  پس

  اومده خودم خواستگاري که اونی با گفتین شما که اونی با نه ولی میکنم ازدواج

  هست؟ کی پسر اقا این خب:  گفت میدونه چیزو همه خودش وانگار داد باال ابروشو تاي یه لبخند با مادر

  دانشگاهمون معاون خب....  خب

  ؟ واقعا ؟ دانشگاه معاون

  مامان اره

  ؟ چیه اسمش خب

  فرخزاد..... رادوین

  که...  همون ؟ فرخزاد.... ف

  ؟ دارین مخالفتی شما....  همون مادر اره

  برسی میخواي که چیزي اون به تو خدامه از عزیزم نه....  نه

  میان فردا باشید منتظر پس

 همه یگهد جون اخ:  میگفت لودگی با و بود خوشحال همه از بیشتر سوگل و پیچید خانواده تو خبر این و گذشت روز اون

 هم خواهرم دانشگاه معاون که هم خواهرم شوهر دانشگامونه استاد شوهرم ناسالمتی میشم 20 برگرد برو بی درسامو ي

  دانشگاه کارمند که

 به فقط تو ؟ میشی 20 امتحاناتو ي همه رو چی چی.....  دار به نه باره به نه که هنوز ؟ شدي دیوونه ؟ سوگل میگی چی

  ؟ هاتی نمره فکر

  بشه کوفتت....  میکنی عروسی داري دانشگاه مرد ترین جذاب با نامرد اي...  ؟ ابجی باشم چی فکر به من خب

  نداره حیا کم یه....  دختر بکش خجالت

                                                                ***  

 بود اومده هم احسان بودن جمع خونه توي همه میشد نزدیک مادرش و رادوین رسیدن زمان  کم کم و بود 7 ساعت 

 المس همه با میکرد هدایت نسرینو خاله ویلچر که حالی در رادوین رفت در کردن باز براي سامان و زدن رو خونه در که

 بی ستدو سالم....  عزیزم سالم:  گفت و زد لبخندي نسرین خاله که کردم سالم و رفتم جلو منم میکرد احوالپرسی و

  . نزدي سر بهم هیچوقت دیگه که وفا

  دارین حق بگین چی هر میدونم:  گفتم و بوسیدم اشو گونه و رفتم سمتش به
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 رو اییاوف بی اون ي همه و میشی خودم عروس بعد به این از ؟ حرفیه چه این...  عزیزم نه:  گفت و کشید سرم به دستی

  نباش نگران میکنی جبران

 رو چی مهه میخوام ولی میکنم شروع اول من که ببخشید خب:  گفت همیشگیش جدیت با رادوین نشستن همه وقتی

  بپرسید ازم داشتید سوالی هر بعد بگم خودم مورد در

  گوشیم سراپا ما بفرمایید:  گفت و کرد نگاهش پدرم

 اگه دارمن مشکلی هیچ هم مالی نظر از و میکنه کار اونجا دخترتون که هستم دانشگاهی معاون من میدونید که همونطور

 میثاقی خانم و من بزرگ خیلی ویالیی ي خونه یه تو مادرم پیش نه اگر و کنیم زندگی مستقل میتونیم بخواد دخترتون

  کردم زیارت رو شما قبال من باشه یادتون اگر میشناسیم همدیگرو پیش سال چندین از

  یادمه پسرم بله

 بذارید میتونید میخواهید که چقدر هر.....   من براي نمیکنه فرقی باشه نظرتون مد که چیزي هر هم مهریه مورد در...  بله

 سعی و نبردم یاد از خودمونو رسوم و اداب و فرهنگ هیچوقت ولی گذروندم انگلیس توي عمرمو سالهاي بیشتر من.... 

  بفرمایید دارید سوالی اگر ندارم حرفی دیگه من خب....  کنم زندگی ایران معیارهاي به توجه با کردم

  ؟ داري دوست دخترمو واقعا بدونم میخوام......  دارم سوال یه فقط من

 وستد....  رو میثاقی خانم من بله اوم....  اوم:  گفت و انداخت پدر به نگاهی و من به نگاهی و کرد بلند سرشو رادوین

  دارم

  ؟ باشی پشتش حاضري اخرش تا

  میذارم مایه جونم از کردنش خوشبخت براي باشین مطمئن میثاقی اقاي بله

  نیاري چشماش تو اشک و نکنی ناراحتش هیچوقت بدي قول من به باید پس

  میدم قول....  میکنم سعیمو ي همه من

  ؟ بدي ما به چاي یه نمیخواي خانم عروس بابا اي:  نسرین خاله

 بچه خب:  گفت نسرین خاله که گردوندم رو چاي سینی و رفتم اشپزخونه سمت به و کرد تایید که کردم مادر به نگاهی

  بخوریم شیرینی میخوایم برگشتین وقتی و بزنید حرفاتونو برین ها

 تو و نم خب:  کرد صحبت به شروع اون که نشستیم تخت روي هم کنار و رفتیم اتاقم سمت به و گرفتم اجازه پدر از

  ؟ نه مگه کردي قبول منو شرطاي هم تو کردم قبول رو تو شرط من زدیم حرفامونو قبال

  اره
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  شرطامون زیر بزنی ازدواج از بعد که نکن فکر این به پس:  گفت و کرد نگام موذیانه

  زیرش بزنم نیس قرار نه:  گفتم من و من با که خوند ذهنمو چطور نمیدونم

 بیخیال ایدب رفتنو سرکار دیگه ازدواجمون از بعد روز از ولی سرکار میاي میکنیم عروسی که دیگه ماه یه تا پس....  خوبه

  بشی

  ؟ داري مشکل من رفتن سرکار با چرا

 کردن کار ي تجربه خوندي درس تو ؟ بدي خستگی خودت به اینقدر باید چرا نداري مالی نیاز وقتی ولی...  ندارم مشکل

  کنی خانمی و بشینی خونه تو وقتشه دیگه حاال کردي پیدا هم

  باشم نداشته کسی با ارتباطی هیچ که کنی نشین خونه منو میخواي جنابعالی نخیر

 من....  باشی داشته ارتباط میتونی خواست دلت کسی هر با تو ؟ ادمیم همچین من تو نظر از دیگه کن بس.....  ؟ سارا

 ندیدمت ديکر فکر پیش ي هفته یا...  میشه رنگ بی  خستگی از صورتت که اي خسته اونقدر گاهی دیدمت هم کار سر

  ؟ دیوار تو بري مخ با بود نزدیک و خوردي سکندري که بودي خسته و گیج اونقدر

 موجب عادت ترك و بودم کرده عادت طرفی از ولی بودم بریده واقعا بار چندین و میشدم خسته گاهی میگفت راست اون

  مرضه

  وقعیت کم بس از اخه کنی شرطات ي شرمنده منو نمیخواي ؟ نداري شرطی دیگه خب:  گفت که نگفتم چیزي دیگه

  بود این منم شرط داره شرطی کسی هر خب:  گفتم بیخیال ولی شدم متوجه منم و میزد طعنه

  میرسیم هم به که ما....  خانم سارا باشه

  گیرممی طالق و چی همه زیر میزنم منم...  زیرش بزنی اگه.....  زیرش بزنی میتونی ازدواج بعد نکن فکر.....  ضمن در

  وایمیستم پاش گفتم چیزي یه وقتی نیستم نامرد من

  فهمیدم هم مردي معنی....  نیستی نامرد تو اره

  کنی فراموش چیزو همه کن سعی لطفا....  بزنی االن پیشو سال هفت سرکوفت نیس قرار سارا

  ؟ بیرون بریم....  خب:  گفتم و دادم تکون سرمو

  بریم

  بود انداخته گل صحبتامون تازه ما...  اومدین زود چه:  گفت نسرین خاله شدیم سالن وارد وقتی

  گفت هتونب نباید که چیزو همه دیگه کنید تعارف شیرینی بیاین:  گفت نسرین خاله که زدیم بهشون لبخندي دو هر
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 لسوگ و احسان عروسی روز دقیقا شد گذاشته اینده ماه یک براي ازدواج قرار و  شد تموم خوبی به چیز همه شب اون

......  

                                                               ***  

 پولشو یزیهج جاي به بود قرار و بود شده انجام عروسی خریداي بود مونده عروسی تا هفته یه فقط و بود گذشته وقتی چند

 اینجور و جهیزیه اب کامال رادوین وگرنه خواستم خودم اینم البته کنیم زندگی نسرین خاله پیش بود قرار چون ببرم خودم با

 توي بردارم سنگین و گرون ي حلقه نداشتم قصد بریم حلقه خرید براي نفر 4 هر بود قرار امروز و بود مخالف چیزا

 بهترین یسن قشنگ این:  گفت رادوین ولی گذاشتم حلقه ترین سبک روي دست کنم نگاه اینکه بدون هم طالفروشی

  بیارید هاتونو حلقه جدیدترین و شیکترین و

  ؟ بهتره کدوم نظرت به خب:  گفت گوشم کنار اوردن رو ها حلقه وقتی

  بردار همونو خواستی چی هر نمیدونم

  کنیا انتخاب باید هم تو

 یه کشی حال عین در و ساده خیلی ي حلقه یه کرد جلب خودش به توجهمو ها حلقه از یکی انداختم ها حلقه به نگاهی

 که ادوینر میکرد جلب خودش به رو چشما بدجوري ولی بود روش اذین تنها بلوري نگینی که ساده سفید طال ي حلقه

  برمیداریم همینو قشنگه خیلی:  گفت و زد لبخندي بود شده نگاهم متوجه

 و دیمش خارج فروشی طال از و گذاشتن کنارش هم ستش ي مردونه ي حلقه و کرد انتخاب سنگین اي حلقه هم سوگل

 ساده يرو و نمیکرد فرقی من براي که بود عجیب ولی بود ها لباس اقسام و انواع مزون توي رفتیم عروس لباس سراغ

  ؟ اي یوهب مگه ؟ میکنی انتخاب ساده قدر این چرا تو:  گفت و کرد هم در اخماشو رادوین که گذاشتم دست لباس ترین

 رسیدم بندي تپش ي دکلته لباس یه به و کردم دنبال نگاهشو موند ثابت ها لباس از یکی روي نگاهش که نگفتم چیزي

  ؟ بپوشم اینو میخواي نکنه:  گفتم تعجب با

  قشنگه خیلی اوهوم

 عمرا من:  فتمگ که نداشت پوششی هیچ تقریبا اش تنه باال و داشت بلندي پفی دامن و بود دوزي سنگ از پر لباس روي

  نمیپوشم رو لباسی همچین

  خانم سارا نکن ناز اینقدر بپوشش برو بدو.....  ؟ خودته دست مگه:  گفت گوشم کنار و گرفت دستمو

 دیدنم با که مپوشید سوگل کمک به پرو اتاق توي لباسو اجبارا باشم نکرده مخالفتی سوگل و احسان جلوي اینکه براي

  خوشگله خیییلی اما......  لختیه خیلی که لباسه این.....  واي:  گفت
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 که بود وشگلخ واقعا ولی بود دکلته که هم لباس جلوي بود وصل هم به بند چند با فقط که لباس پشت میگفت درست

  تو بیاین میتونین رادوین اقا:  گفت سوگل یهو

  بپسنده باید رادوین اقا بپسندم نباید که من خب:  گفت که رفتم سوگل به اي غره چشم

 سوگل.. . روبروش به شد میخ کرد بلند سرشو وقتی ولی نبود حواسش اول شد پرو اتاق وارد رادوین حرف این دنبال به

 همونی.... . نیس مناسب زیاد لباس این:  گفتم که میچرخید بدنم روي نگاهش اومد جلوتر کمی اون و رفت بیرون اتاق از

  ؟ نبود بهتر گفتم خودم که

  ؟ بود خوب کجاش زاغارت لباس اون نخیر

  دانشگاه معاون اقاي بعیده شما از حرفا این:  گفتم و کردم نگاش تعجب با

  نمک مقاومت نمیتونم که میدونی چون....  گذاشتی من براي شرطو این عمدا تو:  کرد زمزمه گوشم کنار و زد لبخندي

  ........ میتونیم نمیتونی اگه نشده دیر هنوزم.... هنوز:  گفتم میدزدیدم نگاهمو که حالی در

  باش مطمئن...  میمونم قولم سر من....  نده ادامه.... هیش:  گفت و گذاشت لبم روي دستشو

  برمیداریم لباسو همین:  گفت که انداختم زیر سرمو

 تموم وقتی و دادن انجام زیادي خریداي هم احسان و سوگل میخرید میومد چشمش به که چیزي هر رادوین روز اون

  .......... رفتیم خونه به کوفته و خسته شد

                                                     ***  

 اون ي خونه چون بگیریم رادوین ي خونه توي رو عروسی شد قرار نفرمون 4 هر توافق با و رسید عروسی روز باالخره

 داد جامان یکسانی ارایش دومون هر براي ارایشگر اونجا و کردیم حرکت ارایشگاه سمت به زور صبح بود بزرگتر همه از

 ادوینر و احسان که بود عصر نزدیکاي نداشتیم هم به شباهتی هیچ سوگل و من چون نشدیم هم شبیه هم باز ولی

 ردیمک حرکت خونه سمت به مختلف هاي ژست گرفتن و عکاسی از بعد و رفتیم اتلیه سمت به جدا کدوم هر و اومدن

 باز چشمام یخستگ از بکنین کارو اون و بکنین اینکارو میگفت هی و نمیداشت بر سرمون از دست فیلمبردار بازم ولی

  ؟ سرده دستات اینقدر چرا:  گفت و گرفت دستمو که بودم نشسته رادوین کنار نمیشد

  خستگیه بخاطر نیس چیزي

  ؟ کنم تمومش االن همین میخواي

  که شده شروع مراسم تازه ؟ میکنی شوخی

  بخوابه بره میخواد...  شده خسته من خانم خب
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  ؟ چیه اداها این رادوین:  گفتم خنده با که میگرفت ام خنده اداهاش از

  میخورمتا نخند اینقدر....  خوشه دلم منم....  ؟ کنم چیکار خب

  میکنی بیخود:  گفتم و کردم نگاش موذیانه

 با موقع اون و میشی خودم مال دیگه ماه یه تا باش مطمئن گفتم بهت.....  ؟ گفتم بهت چی اتاق تو پیش ماه یه یادته

  بچشم اتو مزه حاالها حاال نیس قسمت اینکه مث خب ولی.....  میخورمت حوصله و صبر

  ادب بی

  بشم ادب بی کمی یه حداقل نشد نصیبم چیزي ادبی با از که من بابا اي

 زا بعد که بشه خونده احسان و سوگل ي خطبه شد قرار اول و انداختم سرم لباسو شنل که اومد هم عاقد لحظه همون

 ممیخواست مرتبه سه از بعد بشه خونده هم رادوین و من ي خطبه شد قرار و شد تموم احسان و سوگل بازیاي مسخره

  ؟ شد چی لفظی زیر رادوین اقا نیس قبول:  گفت و اورد در بازي مسخره بازم سوگل که بدم جواب

 متوجه و کردم بازش کردم تعجب داد دستم و دراورد اي جعبه جیبش از خونسرد رادوین ولی رفتم سوگل به اي غره چشم

 یکردم خودنمایی رادوین و من عکس هم توش و میشد باز دکمه یه با بودکه قلب یه وسطش که شدم گردنی اویز یه ي

  ؟ بدي رو بله نمیخواي باالخره خب:  گفت لبخندي با که کردم نگاش

  ؟ وکیلم:  گفت که شنیدم عاقدو صداي

  بله مجلس بزرگتراي ي اجازه با

 داحافظیخ و تبریک به نوبت و بود پایکوبی و رقص شب اخر تا شد شروع رسما جشن و  شد بلند هلهله و سوت صداي

 به رو ناراحتی ولی چرا نمیدونم دادم تشخیص رو سمانه مهمونا بین یهو که میکردن خداحافظی یکی یکی مهمونا بود

:  تگف و بوسید اشو گونه تعجب کمال در و داد دست رادوین با رسید ما نزدیک وقتی میدیدم اش چهره توي وضوح

  بکشه انتظارتو خوبی زندگی امیدوارم

 پس مکرد ازدواج عشقم با معلومه خب:  گفت میکرد حلقه ام شونه دور دستشو که حالی در و کرد من به نگاهی رادوین

  میکشه هردومونو انتظار خوبی زندگی

  امیدوارم:  گفت و زد پوزخندي کردم احساس

 سرمو و شد درهم اخمام گفتم دروغ نشدم ناراحت بگم اگه خب گذشت کنارم از بکنه من به نگاهی اصال اینکه بدون و

  کنه تاررف خشک اینقدر عادتشه اون نشو ناراحت:  گفت گوشم کنار و انداخت کمرم دور دستشو رادوین که انداختم زیر

  خشکه من با.....  نبود خشک هم اونقدرا تو با

  کردنت حسودي این با بشم فدات....  ؟ میکنی حسودي داري آي آي



 ١٠٠٠سمیرا سراب نگاه تو

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٠٨ 

 

  نمیکنم حسودي نخیرم

  هست چی حسودي نمیدونی اصال که تو بله اوه

  بچه نلرزون منو دل اینقدر:  گفت و کرد بغلم بیشتر که زدم اش شونه به مشتی خنده با

  ؟ بچه گفتی من به باز تو

  بزرگترم ازت سال 10   ناسالمتی اي بچه من واسه بازم کنی هم کاري هر تو عزیزم

 و الله دختر سال و همسن پسر یه هم مهسا و داشت خوشگل دختر یه الله بودم کرده دعوت هم پوك کله 3 شب اون

 ناکس اي:  گفت گوشم کنار ندا که گفتن تبریک و اومدن جلو اشون سه هر بود کرده ازدواج که بود یکسال تازه ندا

  کردي دوزرده تخم باالخره

  داره بزن دست بدجوري عروس برسه دادت به خدا فرخزاد اقاي:  گفت رادوین به رو که زدم اش شونه به مشتی

  میخرم جون به هم لگدش و چک من چند هر حرفاست این از تر ظریف من عزیز بابا نه

 میکنین بوس منو عروس خاله:  گفت و کشید دامنمو الله دختر لیندا که خندیدن و کشیدن هو هم با اشون سه هر یهو

  ؟

  اي خاله عشق تو ؟ نمیکنم بوست چرا:  گفتم و کردم بغلش و شدم خم

  ؟ میشه شوهرت اقائه این:  گفت اروم که بوسیدمش

  اوهوم

  ؟ من باباي و مامان مث

  عزیزم اره

  ؟ میخوابه پیشت و میکنه بوست هم اقائه این

 سرت وت خاك:  گفت و زد الله به گردنی پس یه مهسا یهو که ؟ گرفته یاد کجا از رو حرفا این بچه این کشیدم خجالت

 حاال.....  ارهد ربطی چه تو به حرفا این دراومده چش لینداي ببینم بیا ؟ میکنین میخواد دلتون غلطی هر بچه جلوي کنم

  بگی نباید که تو خره ات ننه این

  مهسا خاله دیگه میگم راست خب:  گقت چید ور لب که حالی در

  بچه ببینم پایین بیا

  رفتن و گفت تبریک و بوسید امو گونه هم مهسا که پایین پرید
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 خداحافظی هم سوگل و احسان رفتن و کردن خداحافظی همه و داد دست به دست رو ما پدر و شد تموم باالخره شب اون

 عزیزم واي:  گفت ذوق با و اومد سمتمون به نسرین خاله شد خلوت خونه وقتی کردن حرکت خونشون سمت به و کردن

  کردم تزیین براتون خوشگل چقدر اتاقو نمیدونی

  ؟ اخه میندازین زحمت به خودتونو چرا جون خاله:  گفتم و نشستم مقابلش زانو روي

 ولی ندممیمو تنها تنهاي اینجا من اونوقت باشی مستقل میخواي بگی که میترسیدم این از همش ؟ دخترم زحمتی چه

  اینجا اومدي که خوشحالم چقدر نمیدونی االن

  مونمب شما پیش همیشه تا دارم دوست خیلی منم ؟ دیگه جاي یه بریم چی براي بزرگی این به خونه این جون خاله

  شدین خسته دوتون هر بخوابین برین دیگه خب خیلی....  خدامه از منم عزیزم ممنون

  برین ها بچه دیگه خب:  گفت و گذاشت رادوین دست توي و گرفت منو دست و

 امشب ایدب پسرش میدونه چه ما ننه این خدا اي:  گفت گوشم کنار که بودم دنبالش منم و رفت ها پله سمت به رادوین

  بخوابین برین نمیگفت اینقدر وگرنه بخوره حسرت صبح تا

 لبج اتاق زرشکی رنگ همه از اول که بزرگی بسیار اتاق کرد باز درو و رفت اتاقی سمت به که گرفتم حرارت شرم از

 خب:  فتگ که میکردم نگاه اطرافم به بودن کشیده صورتی تور دورش تا دور که بزرگی تخت اون از بعد و میکرد توجه

  میخوابم اونجا من و میشه باز من کار اتاق توي که هست کوچیک در یه اینجا نباش نگران ولی ماست اتاق این

 اییلباس چیدم کمد توي هم لباسات.....  بهداشتیه سرویس دراي هم در تا دو اون:  گفت که کردم بهش قدردانی نگاه

  گذاشتم خریدیم پیش روز چند که هم

  ممنون باشه

  ؟ نداري کار من با.... دیگه خب

  بخیر شب...  نه

  بخیر شب:  گفت و زد لبخندي

 گرفت دنموب نامحسوسی لرزش و شدم گرم ولی ندادم نشون العملی عکس بوسید طوالنی پیشونیمو و شد خم سمتم به

  ؟ نداره اشکالی که ببوسمت:  گفت گوشم کنار که

 پیشت....  اوم....  پیشت بیام صبح باشه نداشته اشکالی اگه فقط....  فقط....  اوم:  گفت که بگم چیزي نتونستم خجالت از

  بخوابم

....  زنهب سر بهمون مامان صبح ممکنه که اینه منظورم نشه سوءتفاهم:  گفت که نشدم منظورش ي متوجه کردم تعجب

  کنه شک ممکنه خوابیدم کار اتاق تو من ببینه
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 نداره اشکالی : گفتم بیخیال ولی گذاشتم شرطی همچین چرا نمیدونم اصال میکنم فکرشو که االن و داشتم اعتماد بهش

  نیس مهم

  بخیر شب....  پس

  بخیر شب

 هم مموها کردم پاك اریشمو و برداشتم رو کننده پاك پد و رفتم ارایش میز سمت به بست هم رو در و شد اتاقش وارد

 بردم پشتم مودست دربیارم لباسمو که شدم لند دربیارم تورو و تاج تونستم تا کشید طول اي دقیقه چند کردم باز کم کم

 اخرش کنم چیکار باید نمیدونستم بودم شده کالفه دیگه بودم لباس گیر ساعت نیم نمیرسید دستم میکردم کاري هر ولی

 ودب کشیده دراز تختش روي بیدار و خواب شدم وارد و زدم اتاقش در به تقه چند بگیرم کمک رادوین از شدم مجبور هم

 اب فقط و نمیومد در صدام خجالت از بود مونده بازووهاش و سینه روي نگاهم نبود تنش چیزي شلوارك یه از غیر و

 سارا:  تگف تعجب با شنیدم رادوینو صداي که برگردوندم رومو و اومدم خودم به یهو که میکردم نگاش شده گرد چشماي

  ؟ عزیزم میخواي چیزي ؟ شد چی ؟

  نمیخوام چیزي..  نه...  اوم....  اوم

  . ؟ برگردوندي روتو چرا اتاق تو اومدي که میخواستی چیزي یه حتما خب

 روي ستمود ناخوداگاه گردوند خودش سمت به و کشید دستمو که بیرون برم اتاق از خواستم میشنیدم تر نزدیک صداشو

 هنوز چرا ؟ هچت ؟ سارا:  گفت که انداختم پایین دستمو دستپاچگی با سریع ولی نچسبم بهش که گذاشتم اش سینه

  نخوابیدي

  چیزه...... هوم

 دستشو هک بودم کرده گم ذهنم توي کلماتو و بود گردش حال در اش تیکه شیش شکم و سینه روي چشمام اختیار بی

  ؟ چیزه ؟ خب:  گفت که میکرد نگام موذیانه لبخندي با کرد بلند سرمو و زد ام چونه زیر

  میکنم درستش خودم هیچی....  اوم

  چیه مشکلت بگو....  بگی من به نمیومدي میتونستی اگه

  خب نمیرسه لباس پشت دستم...  دستم میکنم کاري هر راستش...  راستش

  میارم درش برات خودم خب خیلی ؟ همین

  نه...  ؟ چــی

 که ارمنمی درش کال نترس:  گفت بخوره اشو خنده میکرد سعی که حالی در اونم و کردم نگاش اخم با که کرد اي خنده

  میکنم باز برات پشتشو بنداي فقط.. 
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 ازاد کیی یکی لباسو پشت بنداي اروم و انداخت ام شونه طرف یه و کرد جمع اروم موهامو دست با که کردم بهش پشتمو

 اب داشتم دوست دستاشو گرمی داشتم خوشی حال که بشم منکر نمیتونستم میلغزید کمرم پوست روي دستش کرد

 کرد لقهح شکمم دور دستشو کرد عبور تنم از برق مثل چیزي یهو که شدن بسته اختیار بی چشمام و دادم قورت دهنمو

 ردک زمزمه گوشم کنار اروم که شد راست تنم موهاي هیجان از کاشت گردنم روي اي بوسه و شد خم گردنم سمت به و

  میگیرم پس شرطامو ي همه منم میدم بهت بخواي چی هر بگیري پس شرطتو اگه.....  اگه: 

 تاقا وارد و اومدم بیرون کارش اتاق از و رفتم اتاق در سمت به برگردونم سرمو اینکه بدون و اومدم خودم به انگار یهو

 پر رپ گلهاي از بود شده پر که تختی خزیدم تخت توي و کردم خاموش رو چراغا و کردم عوض لباسمو سریع شدم خودم

  ...... برد خوابم باالخره تا شدم جابجا تخت توي اونقدر و شده

                                                       ***  

 شدم برورو رادوین اروم صورت با یهو و کردم باز چشمامو اخم با بودم شده قفل جایی یه به ولی بشم جا به جا میخواستم

 بوندهچس خودش به و بود کرده حلقه کمرم دور دستاشو...  من تخت روي میاد صبح گفت که اومد یادم ولی کردم تعجب

 هک بود ریخته صورتش توي موهاش میچرخید بازوهاش روي نگاهم بود تنش شلوارك یه فقط و بود لخت هنوز بود

 که ردمک اینکارو بار چند کنم فرو موهاش تو دستمو خواست دلم چرا نمیدونم ولی زدم کنار موهاشو و بردم جلو دستمو

 هوی بود ریخته دورم هم موهام بودم تنم بادمجونی ساتن شلوار بلوزو یه شدم دور ازش سریع خورد تکون شدم متوجه

 دور ازش هاگ بود افتاده تپش به قلبم رفت باال بدنم حرارت کارش این با کرد تر نزدیک خودش به و دورم انداخت پاشو

 میکردمن پیروي ازمغزم ا دیگه که بود عجیب و بود صورتش سانتی چند صورتم میدادم خودم دست کاري یه نمیشدم

 این به حاال ات انگار کنم نگاش بیشتر داشتم دوست بود مونده خیره فرمش خوش لبهاي روي نگام و میزد تند تند قلبم

 و داختمان بالش رو سرمو و شدم دستپاچه خورد در به تقه چند یهو که میبردم جلوتر صورتمو بودم نکرده نگاهش دقت

  ؟ پاشین نمیخواهین شده ظهر ها بچه:  میگفت که میشنیدم نسرینو خاله صداي ولی بستم چشمامو

 شما بابا يا:  میگفت که شنیدم نسرینو خاله صداي و شد باز اتاق در که درمیاوردم خوابو اداي و بودم بسته چشمامو هنوز

  بخورین صبحونه پاشین....  کافیه دیگه خواب ها بچه شین بلند ؟ خوابین هنوز

  ؟ شی بیدار نمیخواهی عزیزم....  ؟ خوشگله خانم ؟ سارا:  گفت که شنیدم گوشم کنار رادوینو صداي

 وير نسرین خاله هم طرف اون از میکرد نگام لبخندي با و بود زده خیمه روم شدم روبرو رادوین با و کردم باز چشمامو

 رو و زدم ارکن رادوینو جورایی یه و کردم جور و جمع خودمو سریع میکرد نگامون موذیانه لبخندي با و بود نشسته ویلچر

  بخیر صبح....  خاله سالم....س:  گفتم خاله به

  باشه مبارك...  بخیر صبح... عزیزم سالم

 ؟ رویا.......  اباب میکنین ضعف...  بخورین صبحونه یه حداقل پاشین:  گفت که انداختم زیر سرمو و گزیدم دندون به لبمو

  اینجا بیار رو ها بچه ي صبحونه
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 یاینب بخورین صبحونه هم شما میرم من ها بچه دیگه خب:  گفت خاله و اومد صبحونه سینی با رویا لحظه چند از بعد

  ؟ میخوابین چقدر پایین

  خورب خودت خب:  گفتم که کرد نزدیک دهنم به و کرد درست اي لقمه و گذاشت پاش رو و برداشت رو سینی رادوین

  نمیخواما الغر زن من......  استخون پاره دو شدي...  عزیزم بخور....  خودم گل خانم براي گرفتم اینو

  ؟ میخوري لقمه با دستمم تربیت بی دختر اي:  گفت که گرفتم گاز هم دستش و خوردم رو لقمه لبخندي با

  میده مزه اوهوم

  میده مزه بهم خیلی که بخورم میخواد دلم چیزا خیلی منم....  ؟ میده مزه ؟ بابا نه

  میکنه رودل ادم چون خورد نباید رو چیزا بعضی من نظر به اما: گفتم خنده با ولی شدم اش طعنه متوجه

  من کوچولوي شیطون:  گفت و کرد اي خنده

  بود دهش تنگ دلت ته از هاي خنده واسه دلم خیلی:  گفت میداد فشار اش سینه به سرمو که حالی در و گرفت اغوشم در

:  تگف شدن اماده حال در دیدنم محض به که برم باهاش میخواستم دانشگاه بره که شد اماده رادوین صبحونه از بعد

  ؟ سالمتی به کجا شما

  نمیام دیگه بعد بیام بذار هم امروز حاال....  اوووووم

 هر نک خانمی خودت واسه خونه بمون....  نیاي سرکار که کنی تمرین باید امروز همین از شما..  نداشتیم...  دیگه نه

  بگیر پاتختی اصال......  کنی دعوت میتونی خواست دلت هم دوستات از کدوم

  دادن رو ها کادو دیشب همون

 و بزنی طتشر زیر بخواي اینکه ولی نره سر ات حوصله که کن کاري یه خالصه....  بیاین خودتون نمیخواهیم کادو بگو

  گذاشتی که شرطی زیر میزنم االن همین منم موقع اون چون.....  نیس قبول سرکار بیاي بخواي

  نشدم دوماد هنوز ناسالمتی...  شرطم زیر میزنم خب ؟ چیه ؟ هوم:  گفت و زد لبخندي که کردم نگاش تعجب با

  ؟ هست حواست....  شدیا جنبه بی خیلی

  صبح امروز تا بودي نکرده رو منتها اي جنبه بی شمام

 رادوین دبع دقیقه چند و رفتم بیرون اتاق از بگم چیزي اینکه بدون بود شده متوجه هم صبح پس شدم گرم خجالت از

 حافظیخدا اینجوري زنت با تو رادوین:  گفت نسرین خاله که بره میخواست و کرد خداحافظی و اومد پایین ها پله از هم

  ؟ میکنی

  ؟ کنم خداحافظی باید چجوري خب....  خب
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  ودب رفته یادم ببخشید اها:  گفت و کرد اي خنده رادوین که میکرد نگاهش همینطور و گزید دندون به لبشو خاله

 ما حاال میکنه فک ها خوشه دلش هم ما مادر این:  گفت میکرد حلقه گردنم دور دستشو که حالی در و اومد طرفم به و

  ...... داشتیم ماجراهایی چه دیشب

  باش خودت مواظب برمیگردم من وقتی تا عزیزم خداحافظ:  گفت و بوسید امو گونه

  همینطور هم تو باشه اوهوم

  ؟ پوشیدي لباسیه چه این دخترم ؟ جان سارا وا:  گفت و کرد من به رو خاله رفت رادوین وقتی

  دیگه شلواره و بلند استین پیرهن یه ؟ جون خاله مگه چطور:  گفتم و کردم خودم به نگاهی یه

 چطوریه رادوین ي سلیقه میدونم من کنی خوشگل باید شوهرت جلوي...  عروسی تازه تو....  دیگه میگم همینو منم خب

  بگم بهت تا بیا

 ظرن از رو ها لباس و ایستاد کمد جلوي که میرفتم سرش پشت منم شد وارد و برد ما اتاق سمت به ویلچرو خودش و

 تا جین لواركش یه و میپوشوند رو ناف باالي تا سینه قسمت فقط واقع در که زرشکی دکلته تاپ یه به رسید تا گذروند

  خوبه بپوشی رو اینا ببین:  گفت و انداخت تخت روي رو زانو باالي

  ؟ اینارو....  جون خاله

  دیگه اره

  ؟ بازه کم یه نمیکنین فک

 باید هم ودتخ ثانی در میاد خوشش بیشتر لباسا اینجور از میشناسم خوب پسرمو من ولی بازه هم خیلی اتفاقا دخترم چرا

  بپوشی رو اینا بهتره پس داره گرمی طبع که باشی شده متوجه

  ...... اخه

  دارم خوشگلی عروس چه که بدم نشون بهشون دارم دوست میان هم خواهرم و سمانه االن بپوششون نداریم اما و اخه

 پوشیدم قتیو بپوشم لباسو این بودم مجبور صورت هر در کنم چیکار باید نمیدونستم رفت بیرون اتاق از نسرین خاله

 بود شده پوستم شدن سفیدتر باعث و بود شده روشن اي قهوه موهام بودم شده عوض واقعا کردم نگاه اینه تو خودمو

 مطمئنم : گفت و برد باال ابروشو تاي یه دیدنم با خاله شدم خارج اتاق از و بستم اسبی دم موهامو و کردم مالیمی ارایش

  دانشگاه رفت صبح چرا میکنم تعجب اما گذشته خوش خیلی رادوین به دیشب

  میرفت باید زیاده مسئولیتش دانشگاست معاون رادوین خب....  خب:  گفتم و گزیدم دندون به لبمو خجالت از

  عزیزم بشین من پیش اینجا بیا
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 اینجا ومدینا روز یه...  پیش سال هفت یادته داره دوست که وقته خیلی رو تو رادوین راستش:  گفت که نشستم کنارش

  ؟

  اوهوم

  بگم رادوین به موردت در نظرمو و ببینم رو تو من بود قرار روز اون واقع در

 قول هب....  داشت دوست خیلی هم روزا ان رو تو رادوین نکن تعجب:  گفت و زد لبخندي که کردم بلند سرمو تعجب با

 از ولا روزاي...  اومده خوشش ادب بی ولی باهوش و استثنایی دختر یه از اینکه تا نیومد خوشش دختري هیچ از خودش

 نکهای تا داره عالقه بهت که میشدم متوجه کم کم اما میکرد شکایت ازت و میزد حرف تو از همش بود کفري دستت

 تعهد ونا چون انگلیس بره بود مجبور طرف اون از بود مونده دوراهی سر چون کنه چیکار نمیدونه ولی داره دوستت گفت

 وزير   میکرد تدریس رو مدتی چند اونجا باید پروژه این باالي امتیاز صورت در و میده انجام رو پروژه این که بود داده

 داغون و خسته بعد روز چند....  کنه چیکار باید واقعا نمیدونست چون نبود خوشحال دیگه اون اومد اتون پروژه جواب که

 ستانبیمار به کارش و شد بد حالش و که کرد گریه اونقدر روز اون و بودم ندیده اشو گریه روز اون تا...  خونه برگشت

 نمیدونم نم....  میزدم بهش رو حرفا این نباید کردم اشتباه میگفت همش داده دست از رو تو همیشه براي میگفت  کشید

 دیدهن حال این به هیچوقت زمان اون تا دربیاد حال اون به رادوین بود شده باعث ولی بود گذشته چی شما بین روز اون

 روح بی و خشک خیلی نزد حرفی هیچکس با بره میخواست که روزي انگلیس بره بود مجبور هم بعد هفته یه بودمش

 رفت و کرد احسان و من با خالی و خشک خداحافظی یه کنن جدا جسمش از میخواستن زور به روحشو انگار بود شده

 رايب قراره مادر گفت و زد زنگ بهم امسال اینکه تا بزنه سر ایران به حتی سال هفت این تو نشد حاضر و رفت..... 

 درچق رادوین بدونی که کردم تعریف برات رو اینا....  میدونی خودت که هم رو ماجراها ي بقیه و ایران برگردم همیشه

  .... داره دوستت

 من هک احساسی پس بوده شده عمیق اینقدر ما ي رابطه سالها اون نمیکردم فکر بودم شده شوکه حرفاش شنیدن از

 خواهرزاده و خواهر خانم ببخشید:  گفت رویا و شد باز سالن در که بودم رفته فرو فکر به داشته من به اونم داشتم بهش

  اوردن تشریف اتون

  تو بیان کن تعارفشون

 بهم بارهدو اونم کردم روبوسی رادوین ي خاله با و شدم بلند احترامشون به شدن پدیدار مادرش و سمانه لحظه چند از بعد

 دراز دستشو خشک خیلی فقط ولی بشم وارد دوستی در از هم بلکه کنم روبوسی هم سمانه با میخواستم و گفت تبریک

 هم ردو همگی بود تر سنگین که نمیداد دست کرد رهاش هم زود خیلی و گذاشت دستم کف انگشتشو تا دو و کرد

 پوشیدي که لباسایی این داري مهمون وقتی نمیکنی فک جون سارا:  گفت و برد باال ابروشو تاي یه سمانه که نشستیم

  ؟ نیس مناسب

 یه دبای داري مهمون وقتی عزیزم اره:  گفت و کرد تایید هم مادرش که بودم نکرده پیدا حرفش این براي جوابی هنوز

  ؟ چیه اینا باشی تر رسمی کمی
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 لباساش اه عروسه تازه ناسالمتی جون شهین وا:  گفت نسرین خاله که میگشتم جواب دنبال و بودم انداخته زیر سرمو

  ؟ نامحرمین شما نکنه نداره ایرادي اصال که بازه فقط شیکن هم خیلی

  بازه زیادي خب...  خب ولی جون نسرین نه

  اندامه خوش بس از افتاده قشنگ خیلی من عروس تن تو که اینه مهم باشه خب

 نکرده ازدواج هنوز چرا باشه سالش 32  باید داره من با اي دشمنی چه دختر این اخه نمیدونم شد هم در سمانه اخمهاي

  ؟

  ؟ چطوره رادوین با زندگی خب:  گفت سمانه

 داري وستد که کسی اون با هم تو ایشاال...  رویایی چیز یه...  عالیه:  گفتم دربیارم حرصشو اینکه براي و زدم لبخندي

  میگم چی من میفهمی کنی ازدواج

  یکردمم ازدواج داشتم دوسش که کسی اون با منم بودن گذاشته بعضیا اگه:  گفت که میدیدم شدنشو قرمز بوضوح

 تجف امیدوارم میان و میرن زیادي ادماي زندگی تو:  گفتم صورت هر در  نه یا منه با کالمش ي طعنه نمیدونستم

  کنی پیدا مناسبتو

 ومدها گیرت رادوین مث شوهري که اوردي شانس خیلی هم تو جان سارا:  گفت مادرش بار این که  نگفت چیزي دیگه

  داري که پایینی سطح ي خانواده البته و روزا این تو خصوصا

 نترلشک در سعی که خشمی با بشه توهین ام خانواده به اینکه اال کنم تحمل میتونستم رو چیزي هر رفت هم در اخمام

  ؟ یدمیدون پایین سطح در منو ي خانواده که چیه سطح تعیین براي معیارتون شما ولی ببخشید:  گفتم داشتم

  دیگه چیزاي خیلی و اعتبار ، قدرت ، پول....  عزیزم چیزا خیلی

 باالترین در فرهنگی نظر از دو هر هم مادرم و پدر نیستیم هم کسی هیچ محتاج داریم خودمون حد در ما شکر رو خدا

 و ولپ تو فرهنگو سطح که اونایی من نظر به باالست هم خیلی من ي خانواده سطح نتیجه در پس  هستن کمال حد

  فرهنگین بی اخر میبینن اعتبار

 و کرد صدا رو رویا کنه اروم رو جو اینکه براي و زد بهم چشمکی خاله که میشدن قرمز دو هر مادرش و سمانه بار این

  عزیزم کن پذیرایی جان سمانه و شهین از جان رویا:  گفت

 بزنم ادوینر به اسمس یه خواست دلم یهو و نکنم شرکت بحثاشون توي کردم سعی ظهر تا شد پذیرایی مشغول هم رویا

  ؟ کجایی:  نوشتم اینجوري برداشتم گوشیمو

  میام دارم راهم تو ؟ کوچولو شیطون سالمت کو پس:  اومد جواب بعد لحظه چند

  نزنم اتیش رو سمانه دیگه لحظه چند تا نمیکنم تضمین وگرنه بیاي زودتر بهتره:  نوشتم براش دوباره
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 یادز اون نده اهمیت سمانه حرفاي به ؟ عزیزم چرا:  بود نوشته و بود گذاشته خنده شکلک تا چند اومد جوابش سریع

  دارم دوس بیشتر هم خودم جون از رو تو من که اینه مهم میزنه حرف

  شده تنگ دلم من ؟ نرسیدي هنوز چرا:  نوشتم لودگی با همین واسه بذارم سرش به سر میخواستم

  ؟ میذاري سرکارم داري...  باشه شده تنگ من براي دلت نمیشه باورم ؟ واقعا:  بود نوشته و تعجب شکلک تا چند

  بزنم رو سمانه پوز میخوام بیا زودتر...  اقامون نچ

  برم گفتنت اقا قربون....  عشقم میرسونم خودمو االن جوووونم اي

 ندونخ ي چهره و شد باز سالن در لحظه چند از بعد و شنیدم حیاط تو ماشینشو صداي که بود نگذشته دقیقه 5 هنوز

 وسیروب باهاش و رفت اش خاله طرف به اول اما زد اي موذیانه لبخند رسید که من به و چرخوند نگاهشو شد پیدا رادوین

:  گفت اروم گوشم کنار و کرد بغلم اومد که من طرف به و بوسید هم مادرش ي گونه و داد دست فقط سمانه با کرد

 ثانیه چند طفق شاید شدن گرد چشمام و شدم شوکه  بوسید و فشرد لبم روي لبشو یهو و زد رو سمانه پوز باید اینجوري

 یامم االن کنم عوض لباس میرم من خب:  گفت جمع به رو که شدم دستپاچه و شد گرمم شدت به ولی کشید طول

  خدمتتون

:  فتگ خاله که لبخند با خاله ولی میکرد نگاه موذیانه هم مادرش بود هم در وحشتناك سمانه اخماي نشستیم وقتی

 ممن منم و میکرد نگاه باال از رو همه و نمیکرد نگاه دختر یه روي تو حتی ها موقع اون.....  شده عوض خیلی رادوین

  بگم چی....  االن ولی میزد

  ؟ داره ایرادي چه ؟ نبوسه هم زنش...  زنشه خب جون شهین بابا اي

  بود هم حیایی و حجب یه ما زمان...  واال بگم چی

:  گفت دازهبن من به نگاهی اینکه بدون و نشست من کنار و برگشت هم رادوین بعد لحظه چند که نگفتم بهش چیزي

  ؟ میگذره خوش ؟ خبر چه جون خاله خب

  میگذره خوش بیشتر شما به...  باشه شما پیش خبرا....  جون خاله بگم چی

  میخونی دکترا براي داري ؟ میکنی چیکار تو جان سمانه....  معلومه اینکه خب

  تمومه کم کم...  اره

  سالمتی به

  ؟ داري سواد حد چه تا تو جون سارا

  ام حسابداري لیسانس من
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  ؟ نمیاد حساب به سوادي دیگه االن لیسانس نمیکنی فکر

 دامها که نبوده هم نیازي و کار سر رفته درسش شدن تموم محض به جان سارا...  خانم سمانه:  گفت رادوین من جاي به

  نیس شما مث شرایطش بده

 حالی در و شیدک بدنم پایین تا باال از نگاهشو و برد باال ابروشو تاي یه باشه دیده تازه انگار و افتاد من به نگاهش رادوین

 ؟ وشیديپ لباسیه چه این شیطون:  گفت گوشم دم اروم میکرد نزدیکتر خودش به و مینداخت ام شونه دور دستشو که

    ؟ بزنی منم پوز میخواي نکنه

 و داري دوست اینجوري شما میگفتن چون...  جونتونه مامان ي سلیقه نخیر:  گفتم و خوردمش فرو ولی گرفت ام خنده

  هستی گرمی پسر

 پوشیدي رو یلباس همچین چرا گفت بهت مامان وقتی....  میپوشیدي لباسو این نباید تو.....  نکنه چیکارت بگم خدا سارا

  میشه بد حالم من ؟

 لندب که بود بدنم به خیره نگاهش هنوز و میکرد توجه جلب صورتش روي عرق درشت هاي دونه کردم نگاش تعجب با

  میام دیگه دقیقه چند....  برم من خب:  گفت و شد

  باشه اشتهد باهات کاري شاید...  دنبالش برو پاشو مادر جان سارا:  گفت نسرین خاله که کردم تماشا رفتنشو تعجب با

  که میاد دیگه ي دقیقه چند گفت

  داره کارت...  دختر پاشو:  گفت و زد اي موذیانه لبخند خاله

 در هب  تقه چند میومد حموم تو از اب شر شر صداي کردم باز درو رفتم پیش اتاقمون سمت به و انداختم باال اي شونه

  ؟ خوبی ؟ رادوین:  گفتم و زدم حموم

  ؟ ها دختر بگم چی تو به من

  ؟ کردم چیکار من مگه ؟ چرا

 یه... . باش اروم هیس:  گفت و گرفت دهنمو جلوي که کشیدم خفیفی جیغ حموم تو کشیدم و  کرد باز حمومو در یهو

  بشنون صدامونو ممکنه وقت

  ؟ دوش زیر رفتی اینجوري چرا ؟ شدي دیوونه تو:  گفتم که  بود ایستاده دوش زیر لباس با....   کردم نگاش

  ..... میکنم فراموش شرطتو باش مطمئن بپوشی لباسایی همچین دیگه بار یه اگه سارا

 لندمب زمین روي از بود کوتاهتر اون به نسبت قدم چون کرد بغلم و کشیدم خودش سمت به یهو که رفت درهم اخمام

 تر پایین و دمیبوسی تند تند رفت گردنم سمت به و شد جدا که بوسید بار چند کرد قفل لباش با لبمو محابا بی و کرد



 ١٠٠٠سمیرا سراب نگاه تو

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١١٨ 

 

 میکنی چیکار... . رادوین.....ر:  گفتم و اش شونه روي گذاشتم دستمو زور با که کنم کنترل نمیتونستم قلبمو تپش میومد

  بیرون برم بذار...   ؟

  میریم هم با االن....  خب خیلی:  گفت میزد نفس نفس که حالی در

 کنارم هم خودش و نشوندم تخت روي اومدیم بیرون و پوشید اشو حوله هم خودش و کرد تنم و رفت حوله سمت به

 راحتیا این به نمیذارم باش مطمئن بشه تکرار دیگه بار یه اگه....  لباس این پوشیدن براي بود تنبیهت این:  گفت و اومد

  شی خالص دستم از

  دادي قول تو

  ؟ نیومد خوشت تو:  گفت و کرد نگاهم شرمنده

 چیزي و انداختم زیر سرمو میکردم تنبیه دومونو هر داشتم شرط این با انگار ولی میخواستم اونو واقعا من ؟ دروغ چرا خب

  میخوریم سرما وگرنه کنیم عوض لباسامونو بهتره خب خیلی:  گفت که نگفتم

 گرد اتوچش چرا:  گفت که میکردم نگاش تعجب با شد من جلوي لباساش دراوردن مشغول محابا بی و شد بلند خودش و

  ؟ کنم عوض لباس تو جلوي داره ایرادي چه زنمی خب ؟ میکنی

 هم تشوهر به کردن نگاه جرات.....  ترسو اي:  گفت خنده با اونم و برگردوندم رومو که رفت شلوارش سمت به دستش

  ؟ نداري

  ؟ ـنرادویـ: گفتم حرص با

  ؟ عزیزم جونم:  گفت گوشم کنار و شد حلقه گردنم دور دستش یهو

  دیگه نکن اذیت منو اِ

 با حتما مه اونا شد دیر پایین بریم کن عوض لباستو حاال....  کنم اذیت خودمو کوچولوي سارا بخوام اگه بکشه منو خدا

 این به و داره غمزه.....  نمیده پا...  داره ناز خانم نمیدونن....  هولین و حال چه در حاال باال اون رفتن میگن خودشون

  نمیده وا راحتی

  تو دست از میکشم خودمو ؟ نــرادویـ

  . میمیریم هم با بشه وقتش وقت هر...  زوده هنوز عزیزم نه

  کنم عوض لباس بیرون برو خب خیلی

  داره اشکالی چه کن عوض من جلو خب

  نکن اذیتم......  رادوین
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  ؟ پس شد چی....  نبودي خجالتی و کمرو که تو

  میشه عوض حالت گفتی خودت....  نیستم کمرو

 مینجوريه لباساتو نمیترسی و میگی راست اگه تو کنم کنترل خودمو میتونم بخوام وقت هر من نباش من نگران تو

  کنی تنبیه منو میخواي یا ترسه بخاطر گذاشتی شرطی همچین چی براي بدونم میخوام اصال کن عوض

  نمیترسم من نخیر

  کن عوض پس خب خیلی

 شد بلند خودش که میگشتم لباس دنبال کمد تو سرگردون همینطور میکشیدم خجالت ازش کنم چیکار باید نمیدونستم

  بپوش رو اینا:  گفت و داد بهم زانو روي تا عروسکی شلوارك و کوتاه استین شرت تی و

 خانم شد چی : گفت میکرد خودنمایی لبش روي که اي موذیانه لبخند با که بودم شده مستاصل و میکردم نگاه رو لباسا

  دیگه کن عوض ؟ شجاع

 اپوت و دراوردم رو حوله خجالتی هیچ بدون قدیم ساراي همون شدم و شدم بیخیال چیزو همه دیگه اش طعنه شنیدن با

 اب هک حالی در داشتم نظر زیر هم رادوین العمالي عکس همزمان بود تنم زیر لباس شکر رو خدا بیرون کشیدم تنم از

 باز وارکموشل ي دکمه و کردم تنم شرتو تی زود ولی میلرزید دستام بود شده خیره حرکاتم جزء جز به میداد قورت دهنشو

 چرا ؟ نرادوی:  گفتم که بود بسته چشماشو تعجب کمال در کردم نگاه رادوینو و کردم عوضش شلوار با سریع و کردم

  ؟ بستی چشماتو

  ؟ کردي عوض:  گفت بمی صداي با حال همون در

  اره

  میشدم قول بد میکردم نگات بیشتر کم یه اگه اخه:  گفت و کرد باز چشماشو

 کنار و گرفت اغوشم در که کشیدم دراز کنارش حرف بی کشید منم دست و کشید دراز تخت روي که انداختم زیر سرمو

  دارم دوست دنیاها ي همه ي اندازه به:  گفت گوشم

 عذرتم:  گفت که بودیم شده خیره هم به لحظه چند بگم بود همین که دلمو حرف نتونستم ولی زدم بهش لبخندي

 گرفتمن جلوشو بار این کرد بوسیدن به شروع ارامش با و گذاشت لبم روي لبشو و شد خم سمتم به یهو و سارا میخوام

 بود ینسنگ بازم ولی نندازه من روي وزنشو ي همه میکرد سعی گرفت قرار بدنم روي و چرخید میبوسید ارامش با اونم

 رو یخوب خیلی هاي لحظه ولی بودم ناشی بااینکه کردم حلقه گردنش دور دستمو اختیار بی بودیم زده هیجان هردو

 چشماش شدم جدا ازش و اومدم خودم به سریع خورد در به تقه چند که بودیم خودمون هواي و حال تو هنوز میگذروندیم

  ؟ بله:  گفت حال این با بود خمار هنوز
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  ........ میگه خاله ؟ موندین کجا رادوین:   گفت میشد وارد که حالی در سمانه و شد باز اتاق در

  ناهار براي بیاین میگه خاله:  گفت و شد هم در اخماش بودیم نشسته تخت روي که ما دیدن با

 پاشو.... رادوین عشق پاشو....  عزیزم پاشو:  گفت کشداري لحن با و گرفت دستمو رادوین که شد خارج اتاق از سریع و

  بخوریم ناهار بریم

 طعنه با و کرد همونب نگاهی خاله که نشستیم میز پشت و رفتیم پایین ها پله از بود گرفته دستمو که حالی در و شدم بلند

  باشه عافیت:  گفت

 رفک خودش با اینم حاال چیه منظورش فهمیدم شدم خودم و رادوین خیس موهاي ي متوجه وقتی ولی نفهمیدم اولش

  کنه فک بذار بیخیال....  باال اون میکردیم چیکار ما میکنه

  رفتن و کردن سریع خداحافظی یه و گذاشت رفتن بناي سمانه یهو هم ناهار از بعد

 طول ارتونک ساعت یه که میکردین چیکار باال شما....  شیطون هاي بچه اي:  گفت و کرد اي خنده خاله رفتنشون از بعد

  کشت هاش طعنه با منو شهین این ؟ کشید

 زمانی هی راستش....  راستش خب ؟ باشه نشو ناراحت شهین حرفاي از دخترم:  گفت خاله که انداختیم زیر سرمونو دو هر

  ... سمانه بود قرار....  بود قرار

  مامان

 کنی شمشغول فکرتو بخواي تو که مهمی چیز هیچ کن باور جان سارا:  گفت رادوین که انداختم خاله و رادوین به نگاهی

 من ولی. .. ولی کنیم ازدواج هم با شدیم بزرگ وقتی و خوبیه دختر سمانه میگفت زمانی یه بیامرزم خدا پدر.....  نبوده

  .... میگم راست بخدا....  نداشتم دوست رو سمانه هیچوقت

  کنی اذیت خودتو نمیخواد....  میدونم:  گفتم و زدم بهش لبخندي

  نبودن هم تا دو این کاش نداشتیم فامیل که ما:  گفت و کشید راحتی نفس

  رادوین:  خاله

  مینالی همیشه شهین خاله دست از هم خودت ؟ میگم بد مگه خب ببخشید

  دیگه خواهرمه کنم چیکارش

                                                           ***  

 سیک بهترین رادوین میرفت پیش خوب چیز همه میگذشت رادوین و من ازدواج از ماه دو میکرد طی خودشو روال زندگی

 و قرارو قول ي همه زیر بزنم میخواست دلم خودم که میکرد رفتار احساس با اونقدر گاهی باشه من با میتونه که بود
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 شده عوض یکل به ام روحیه نمیتونستم خودمم که بود عجیب ولی کنیم زندگی راحت خیال با و گذاشتیم که شرطایی

 بود ام لهحوص مشکلم تنها ولی میداد نشون بهمون خودشو خوش روي زندگی برمیداشتم قدم قبل ساراي سمت به و بود

 چرا مادر جان سارا:  گفت و اومد کنارم خاله که بودم کاناال کردن عوض مشغول همینجوري میرفت سر خونه تو که

  دیگه ببین بذار چیزي یه خب ؟ میکنی عوض کانال همینجوري

  رفت سر ام حوصله من ؟ خونه تو میکشین چی شما خاله واي

  پیشت بیان دوستات به بزن زنگ خب دخترم کردم عادت دیگه من:  گفت و زد لبخندي

  ها بچه به میزنم زنگ گفتینا خوب

   جون مهسا سالم:  زدم زنگ مهسا به و برداشتم تلفنو

  اوشکول سالم

  اینجا بیاین پاشین....  زهرمار

  ؟ مناسبت چه به

  رفته سر ام حوصله

  میام بدي ناهار بهم اگه

  بیان بگو هم پوکا کله اون به بیا ضرر جهنمو....  شیکمت اون بخوره کارد

  بیایم و بذارم جونم شوووووهر واسه یادداشت یه بذار پس خب خیلی

 یادهپ هم با سه هر و بود گذاشته هم کننده کر اهنگ یه شنیدم رو مهسا ماشین صداي که بود نشده ساعت نیم هنوز

:  گفت الله و بوسیدم دوشونو هر و شدم خم  کردن بغلم و دویدن سمتم به پوریا و لیندا که رفتم استقبالشون به شدن

  بیام ردنک مجبورم و انداخت جونم به رو لیندا ندیده خیر مهساي این ولی بیام نمیتونستم من نکنه چیکارت بگم خدا

 بود هشد تنگ اش خاله واسه دلش هم جونم لیندا...  دیگه همیم دور اومدي خب....  بکنی غلطی چه خونه تو میخواستی

  ؟ خاله نه مگه

 بود هشد تنگ اش خاله واسه دلش هم جونم لیندا...  دیگه همیم دور اومدي خب....  بکنی غلطی چه خونه تو میخواستی

 با رمب میخوام میگم بهش بدیه دختر الله مامان:  گفت و داد تکون اره معنی به بار چند سرشو و کرد اخم ؟ خاله نه مگه

 کردم وریاپ به نگاهی و زدم بهش لبخندي کرد قبول تا زدیمش اونقدر مهسا خاله و من نمیشه امروز میگه کنم بازي خاله

 مهسا مامان ؟ دارم چیکار دخترا با من:  گفت و کرد نگام تخسی با ؟ بیاي میخواستی هم تو ؟ وروجک چی تو:  گفتم و

 وماوه ؟ اومدي من بخاطر جوونم اي نمیزنم حرف اصال لیندا این با من وگرنه اومدم تو بخاطر فقط....  بیام کرد وادارم

 ذارب حاال نمیرسه بهش تو و من زور که اوناس از هم صاحابش داره صاحاب خودش خانم این بچه:  گفت لودگی با مهسا
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 بشینیم اغب توي گرفتیم تصمیم و کردن احوالپرسی باهاش همه که اومد هم خاله میگیرم واست دخترشو شد دار دختر اگه

 ام حوصله من بابا بدیم قري یه پاشین:  گفت ندا که بود مونده ناهار تا دیگه ساعت یه میکرد پذیرایی ازمون هم رویا و

 ستب کمرش دور شالشو هم مهسا و کرد زیاد ته تا صداشو و گذاشت اهنگ یه و رفت ماشین طرف به خودش و رفت سر

 ندا که دیدمیخن اشون مسخره حرکات این به هم خاله مینداخت تخته شلنگ فقط نبود بلد که چند هر میرقصید عربی و

 بود گذشتهن چیزي بودم بلد و بودم گرفته یاد رو عربی رقص من ولی شدم همراه اونا با منم و کرد بلندم و گرفت دستمو

 و داختان باال ابروشو تاي یه مهسا ؟ نمیدین ادامه چرا ؟ چتونه گفتم که میکردن نگاه منو و شدن متوقف ها بچه که

 خوبه مه کوتاه دامن و تاب همین ولی نیس تنت عربی لباس حیف....  کنیم نگاه رو تو میخواهیم ما برقص تو:  گفت

 و بود هشد بلند زیادي موهام کردم رقصیدن به شروع اهنگ ریتم با و بست شالو خودش و کمرت دور ببند هم شال این

 چهب و انداخت سرش و کرد باز دورم از شالشو و پرید مهسا یهو که میدادم قوس و کش بدنمو و میومدم عشوه موهام با

 و جک و گرد چشماشونو ؟ شما میکنین اینجوري چرا...  ؟ شد چی:  گفتم تعجب با که کردن سرشون شالشونو هم ها

 مواجه خندونش لبهاي و رادوین با که برگشتم عقب به نکن اذیت مادر رادوین:  گفت خنده با خاله که میکردن راست

 میاي که وت:  کرد زمزمه گوشم کنار و کرد علیک و سالم همه به رو ؟ نذاشتی چرا بترسونمش میخواستم:  گفت که شدم

 ها بچه هاینک تا بودیم هم با عصر تا و خوردیم ها بچه همراه به ناهارو روز اون میگم ؟ چرا میکنم پوستتو....  اتاق تو باال

 تا چند و همشغول کارش اتاق تو رادوین دیدم که کنم استراحت کم یه میخواستم و شدم اتاق وارد رفتنشون از بعد رفتن

 و زد بخنديل اقامون نباشی خسته:  گفتم و کردم حلقه گردنش دور دستمو و رفتم سمتش به میخونه رو برگه و پرونده

 وقت ناال.....  نمیشه دراز گوشام چیزا این با من اما....  عشقمون مرسی: گفت و نشوند خودش پاي روي و کشید دستمو

 نگام حرف بی لحظه چند ؟ بپیچونی منو گوش میاد دلت ؟ چرا:  گفتم ناز با و کردم غنچه براش لبامو گوشته پیچوندن

 که ودیمب خودمون حال تو دقیقه چند بوسیدمش ومنم کردم حلقه گردنش دور دستمو کرد بوسیدن به شروع یهو و میکرد

 کردم گاشن و کردم باز چشمامو شد بهتر حالم وقتی میکشیدم عمیق هاي نفس و بود بسته هنوز چشمام شد جدا باالخره

 هم با که یمدت این تو....  گذاشتی شرطی همچین چرا تو نمیدونم واقعا من سارا:  گفت و میکرد نگام موذیانه لبخندي با

 جلوي راچ پس...  هستی گرمی دختر میکردم فکر من که چییزي اون برعکس تو که شدم متوجه میکنیم زندگی داریم

 نمیدونم:  فتمگ و گذاشتم اش سینه روي سرمو ؟ خودتو یا ؟ منو ؟ کنی تنبیه کیو کار این با میخواي...  ؟ میگیري خودتو

 ره....  عزیزم باشه:  گفت و کرد نوازش موهامو دارم الزم زمان کم یه من نیس وقتش هنوز که میدونم اینو فقط ولی

 ثانی در...  رفته یادت شبو اون اینکه مث ؟ نري عربی رقص دیگه تو نبود قرار مگه ضمن در.  داري دوس تو که طوري

 خودت شاید تو زمعزی داره چیکار ما به پیرمرد این ببینه خب ؟ ببینتت رحیم مش وقت یه نگفتی ؟ بیرون بودین رفته چرا

 حاال یکنیم داغون داري منو میپوشی که وجبی یه لباساي این با و....  داري تشریف لوند شدت به تو ولی نشی متوجه

 دنمدی با و شد اتاق وارد هم رادوین و بودم لباسا کردن مرتب مشغول که افتادم اتاق تو شب اون یاد بماند رحیم مش

...  این:  گفت و کرد نگاه بودو دستم که لباسی ؟ میچینم بودمو اورده خودم با که لباسایی هیچی ؟ میکنی چیکار:  گفت

...  نپوشیدم لباسو این هیچوقت من واقع در نپوشیدي من براي هیچوقت همونه اره...  که اس عربیه لباس همون این

 شوهرت رايب اتاق تو میشه فقط لباسو این و....  شوهرتم دیگه که االن....  بپوشش االن خب ؟ پوشیدش میشد کجا اصال

 کار کمرش روي هک بود تور الیه یه فقط چون بود پیدا بدنم ي همه تقریبا پوشیدم لباسو و رفتم کارش اتاق تو بپوشیش
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 لکپ اینکه بدون ؟ چطوره خب میداد نشون کامال لختمو پاهاي که داشت بلندي هاي چاك هم لباس دنباله و بود شده

 از اهنگ یه و رفت پلیر سمت به بلدم چیزایی یه اره ؟ بلدي هم عربی رقص:  گفت بمی صداي با میکرد نگاه فقط بزنه

 خصوصم ي کاباره اره:  گفت و زد لبخندي ؟ اس کاباره اینجا مگه ؟ خوبه حالت ؟ دکی برقص:  گفت و گذاشت نانسی

 کش اشبر بدنمو مار مث و میرقصیدم براش دقیقه چند تا دادم انجام میخواستو که کاري همون برقص برام لطفا.....  من

 چون و کشید دستمو یهو که میومدم عشوه براش نزدیکش و چرخوندم هوا تو موهامو و چرخیدم دور یه میدادم قوس و

 یکردمم نگاش شده گرد چشماي با و شدم شوکه حرکتش از کرد بغلم و انداخت تخت روي منو بود نشسته تخت روي

 ور لعنتی شرط اون دارم دوست چقدر میدونستی اگه.....  میخوامت چقدر نمیدونی:  کرد زمزمه گوشم کنار اروم که

 دوست نم نمیفهمی چرا المصب....  کنم قبول شرطتو نمیخوام....  نمیخوام دیگه...  نمیخوام دیگه من ولی.....  نمیذاشتی

 اشتمد اونو احساس منم بود لرزیده دلم منم شب اون میزد تند تند قلبم بوسید و شد خم سمتم به اروم...........  ؟ دارم

 دوش اصلهبالف انداخت حموم تو خودشو سریع و شد بلند روم از یهو که میلرزید هیجان از بدنم میکرد بارون بوسه بدنمو

 مردهش و اروم کنه نگام اینکه بدون بیرون بیا میخوري سرما....  رادوین:  گفتم و رفتم حموم طرف به کرد باز حمومو

 ودممخ چرا نمیدونم کن عوضش برو هم حاال...  نرقص عربی هم هیچوقت و....  نپوش لباسو اون هیچوقت دیگه:  گفت

 بست هم درش و خوابید کارش اتاق تو هم رادوین شب اون و خوابیدم و کردم عوض لباسو سریع شدم ناراحت

 اطاعت نابج عالی باشه گفتم که وقت هر و برقص من واسه فقط نرقص نگفتم نمیرقصم دیگه خب خیلی...................... 

 خودمو هک برداره خیز طرفم به میخواست ؟ میکنم چپت ي لقمه یه من نمیگی ؟ اخه شدي شیرین اینقدر چرا تو میشه

 چتون تا ود شما اهللا بسم:  گفت متعجب دیدنمون با خاله و شدم سالن وارد میدوید دنبالم اونم و انداختم بیرون اتاق از

 اي خنده الهخ بسوزونه دلمو و نکنه شیرینی من واسه اینقدر دیگه که بدم بهش درسی یه باید....  بگیرش مامان ؟ شد

 زنگ که ممیزدی دور مبلو همینطور و اومد طرفم به که شدم قایم مبل پشت بگیرش میتونی اگه خودت خب:  گفت و کرد

 بود دهخوابی روم تقریبا کاناپه روي افتادیم هم با و روم افتاد شدم غافلگیر که ایستادم همونجا دراومد صدا به ایفون

 رو ویار صداي اینکه تا نبود حواسش اصال ولی میدادم نشون بهش رو خاله اشاره و ایما با که میکرد نزدیک صورتشو

 وارد فتیمر استقبالشون به هم با و شد بلند روم از و اومد خودش به اومدن خانم سوگل و احسان اقا....  اقا ببخشید:  شنید

 ايه قیافه از اینو میلنگه کار جاي یه که شدم متوجه اولش همون از ولی کردن احوالپرسی به شروع و شدن سالن

 لسوگ و احسان که میشدم متوجه میزدیم معمولی حرفاي و بودیم نشسته هم دور همه فهمیدم درهمشون و مصنوعی

 اخه ؟ طورچ:  گفت لبخندي با ؟ شدین نامحرم شما نکنه احسان:  گفتم خنده با که نمیکنن هم نگاه حتی هم به اصال

 بگو وت سوگل:  گفتم که انداخت زیر سرشو و کرد اخمی ؟ شده خبر چه....  نمیکنین هم نگاه هم به کدوم هیچ اصال

 گفت و میکرد نگاهشون متعجب هم رادوین اومد اغوشم به و شدن سرازیر اشکاش یهو کردین دعوا.....  شده چی ببینم

  نمیخوامش میگه ولی بارداره خانم:  احسان ؟ نه یا شده چی میگی احسان: 

  نمیخوامش میگه ولی بارداره خانم:  احسان

  لسوگ بازیاي احمق این براي شدن ناراحت یا شدن خاله واسه زیاد خوشحالی بود چی لحظه اون در احساسم نمیدونم

  ؟ سوگل میگه چی احسان:  گفتم و کردم جدا اغوشم از سوگلو



 ١٠٠٠سمیرا سراب نگاه تو

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٢۴ 

 

  نمیخوام بچه من کوچیکم هنوز من....  من ابجی

  ؟ بچه شدي حاال نبودي بچه کنی عروسی خواستی وقتی....  کردي غلط تو

 بی زن یه بشم که ؟ بیارم بچه یه باید چرا کردم عروسی ماهه 4 تازه....  نکردم جوونی هنوز سالمه 20 فقط من بابا

  ؟ بداندام و ریخت

 شاید عزیزم نببی...  لوست فکر طرز این با ببره مردشورتو.....  دیوارا از یکی بخوري من از یکی که سرت تو میزنم سوگل

 شوامادگی پس میشی هم دار بچه روزي یه باالخره که میدونستی و کردي ازدواج تو صورت هر در ولی بگی درست تو

  بگیري جلوشو نباید تو افتاده که اتفاقیه هم االن...  داشتی

 یه که میدونهن بیچاره اون.....  میشه ناراحت خاله عزیز ببینم نکن گریه:  گفتم و کردم بغلش که میکرد گریه همینطور

  داره دیوونه مامان

  ؟ میکنی نصیحت منو چرا ؟ نیوردي بچه چرا خودت

 اي ابطهر اصال رادوین و من بگم بدم جواب چی نمیدونستم بودم شده دستپاچه کردم بلند سرمو سریع حرفش این با

 نبهمو خدا هنوز منتها میخواهیم بچه ما جان سوگل:  گفت من از زودتر رادوین که ؟ شیم دار بچه بخواهیم که نداریم

  داریم دوست بچه من هم و اون هم نداره رو تو افکار سارا باش مطمئن....  نداده

 مرور هب البته و باشه داشته دوسش کم کم و داره نگه رو بچه شد راضی باالخره که زدم حرف سوگل با اینقدر شب اون

  بکنه خریتی چه میخواسته که میفهمه خودش

 روستع به مامان:  گفت خاله به رو مینداخت ام شونه دور دستشو که حالی در و نشست کنارم رادوین رفتنشون از بعد

  میشم پیر دارم من باشه بچه یه فکر به زودتر بگو

 یه نهمی من....  باشین بچه یه فکر به هم شما میگه راست رادوین مادر جان سارا:  گفت و کرد نگاهم لبخندي با خاله

  ببینم هامو نوه زودتر میخواد دلم دارم پسرو

  بگین شما چی هر جون خاله باشه:  گفتم میدادم قورت دهنمو اب که حالی در

 گوشم نارک و نشست کنارم هم رادوین که خوابیدم و کردم عوض عروسکیم طرح شلوار و بلوز با لباسمو خواب موقع شب

  میکنی قبول بگه مامان چی هر یا اومدي قوپی پایین اون ببینم:  گفت

  ؟ چیه منظورت

  ؟ نه یا کنی صادر رو اجازه امشب قراره که اینه منظورم

  نکن اذیتم.......  نرادویــــ

  کنی تشکای داري حق کردم اذیتت وقتی عشقم نکردم اذیتت هنوز که من:  گفت بوسید گردنمو و شد خم که حالی در
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  رادویییییین:  گفتم حرص با

  گفتی مامان دلخوشی واسه چیزي یه الکی فهمیدم خب خیلی:  گفت و کرد اي خنده

 چیزو ههم بود ممکن که بیاد زندگیم سمت به طوفانی قراره که نمیدونستم اما گذشت دیگه شبهاي مث هم شب اون

  ..........  بشکنه درهم

                                                           ***  

 فهمیدم که نمیاد شوهرش چرا بود شده سوال برام دیدنی اومدن مادرش و سمانه دیگه روزاي از خیلی مث هم روز اون

 توي کرده فوت و کرده سکته هم شوهرش و میکنن زندگی کشور از خارج دو هر که داره هم دیگه پسر تا دو شهین خاله

  ؟ میگذره خوش رادوین با زندگی خبر چه:  گفت و اومد کارم سمانه که میزدم قدم باغ

  خوبه خیلی....  اره

  شیرینه خیلی....  چشیدم رادوینو طعم منم....  معلومه خب

  نشدم متوجه منظورتو جون سمانه ببخشید:  گفتم و کردم نگاش اخم با ؟ بود چی منظورش شد درهم اخمام

  ؟ داشت همخونه یه انگلیس تو رادوین که میدونستی تو راستی....  نیس مهم هیچی:  گفت و کرد اي خنده

  بود گفته خودش اوهوم:  گفتم حال این با ولی نمیدونستم

  باشه گفته بهت چیزي جسیکا مورد در نمیکردم فکر ؟ واقعا:  گفت تعجب با

  بود گفته راچ...  چ:  گفتم تردید با و ریخت قلبم داد دست بهم دنیا احساس بدترین ایستاد قلبم زن یه اسم شنیدن با

 نکنه اجازدو من با رادوین اگر میکردیم فکر ما ي همه....  بود جذابی دختر چه نمیدونی ؟ داده نشونت عکسشونم راستی

  نیس سلیقه خوش زیاد اون...  خب ولی...............  جسیکاست بخاطر

  داده ترجیح هم جسیکا به منو چون....  اس سلیقه خوش خیلی اتفاقا:  گفتم طعنه با

 رادوین از ربا یه حتی جسیکا ؟ چجورین انگلیس تو ها همخونه کردي فکر هه:  گفت که میدیدم شدنشو قرمز وضوح به

  کرد سقطش رفت ولی بود باردار

 که نمیکردم فکر اصال و باشه ادمی همچین رادوین نمیکردم فکر بود سنگین خیلی برام بشنوم حرفاشو نمیتونستم دیگه

  کنه مخفی ازم رو چیزایی همچین

 شام براي تیح سمانه تو به لعنت بود سمانه حرفاي مشغول فکرم تماما روز اون گذشتم کنارش از بگم چیزي اینکه بدون

 جان سارا.....  ؟ سارا:  گفت نشستم تاریکی توي که دیدنم با شد پیدا رادوین ي کله و سر باالخره که نرفتم پایین هم

  رسیدم االن همین من ؟ بقیه پیش نبودي پایین چرا ؟ عزیزم شده چیزي
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  ؟ شده چیزي:  گفت و نشست کنارم متعجب که ندادم جوابشو

  ؟ یکنیم چیه کارا این ؟ چی یعنی:  گفت اخم با بار این نذاشتم و گرفتم فاصله ازش که بگیره دستمو میخواست

  ببینمت نمیخوام....  بردار سرم از دست....  کن ولم

  ؟ بدونم نباید من ؟ شده چی اخه.......  اخه:  گفت بزنه پلک اینکه بدون لحظه چند تعجب با

 کرف و بود شده وارد بهم بد خیلی شوك یه واقع در میکردم تحمل رو زیادي روحی فشار موقع اون.....  کن ولم فقط نه

 فکري چهی بی همین براي هدفش به رسیدن براي نمایشیه رادوین محبتاي ي همه میکردم فکر خوردم رودست میکردم

  بده طالقم.....  میخوام طالق من اصال....  اصال.....  گفتم

 بگو هدیگ بار یه:  گفت میداد فشار دستش تو محکم هامو شونه که حالی در و اومد سمتم به شد درهم شدت به اخماش

  ؟ گفتی چی االن تو.....  ببینم

  میخوام طالق.....  گفتم

  ؟ نه یا شده مرگت چه میگی ؟ خانم بازیه بچه طالق و ازدواج مگه........  ؟ طالق

 تو....  متاسفم خودم براي...  متاسفم واقعا رفت هدر تو فکر با که سالهایی ي همه براي....  متنفرم ازت....  میام بدم ازت

  بردار سرم از دست گمشو برو....  نداري رو هیچی ارزش

 با ودتوخ و خودمو تا سارا:  غرید عصبانیت با و شد نزدیک میشد کلفت گردنش رگ که حالی در و کرد اي قروچه دندون

  ..... چته بگو نکشتم هم

 رت اروم بار این و نشوندم تخت روي و کرد ولم که بود زده حلقه چشمام تو اشک دردش از میشدن خرد داشتن بازوهام

  میدم توضیح برات....  بگو واسم کاست و کم بی..  اومده پیش که اي مسئله هر....  جان سارا:  گفت

  ؟ ها ؟ بدي توضیح میخواي چیو

  نه یا رفتن سمانه و خاله ببینم برم بده اجازه لحظه یه

  دهش چی ببینم بگو تو....  رفتن خب خیلی:  گفت و اومد بعد لحظه چند و رفت بیرون اتاق از که نکردم توجهی

..........  هشد حامله ازت دختر اون.......  ؟ اره بودي همخونه دختر یه با انگلیس توي تو:  گفتم و شدم مسلط خودم به کمی

  ؟ درسته ؟ اره

 این صالا....   میکنی اشتباه داري...  جان سارا نه...  نه:  گفت من و من با میدیدم حرکاتش تو رو دستپاچگی وضوح به

  ؟ خونده گوشت تو کی اراجیفو

  راسته حرفها این که اینه مهم....  نیس مهم
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  کردن تعریف برات که نیس اونطوري قضیه سارا میکنی اشتباه داري گفتم

  ؟ چطوریه پس

 بشم مخونهه کسی با بخوام که نداشتم نیازي اصال میکردم زندگی که انگلیس توي پیش سال دو من.....  عزیزم ببین

 مخونهه باهام که هم دختري اون نداشتم کارها اینجور واسه وقتی بودم رفته اجبار به واقع در و پشرفت واسه من ثانی در

  داشت دلیل شد

 ارب یه کنار از شب یه:  داد ادامه که انداختم زیر سرمو داشته صحت واقعا پس شده خراب سرم رو دنیا کردم احساس

 وختس حالش به دلم من میاورد باال همش و بود بد حالش خیلی دختره بیرون انداختن دخترو یه که میشدم رد داشتم

 بهتر حالش وقتی دراومده حال این به مشروب خوردن تو روي زیاده از که شد معلوم بیمارستان توي بیمارستان بردمش

 به دلم ممن خب....  خب میکرد گدایی خیابونا تو و بود کرده فرار اشون خونه از نداره زندگی براي رو جایی گفت بهم شد

  ..... نمیکردم نگاه هم دختره روي تو حتی من میخورم قسم....  ام خونه بردمش خودم با و سوخت حالش

  ؟ چیه بارداریش ي قضیه س

 من یشپ ماه یک فقط اون....  ؟ چی یعنی میفهمی...  میکرد زندگی خیابونا تو دختر اون...  کن فکر کم یه سارا....  سارا

 رشاخ تا میخواستم کردن تجاوز بهش نفر چند گفت و نکرد انکار اونم و پرسیدم ازش و بارداره شدم متوجه که بود

 یشنهادپ این شنیدن محض به من ولی داد همخونگی پیشنهاد من به و کرد سقط رو بچه و رفت اون ولی کنم کمکش

  میفهمی خوابا کارتون از نگهداري ي موسسه تو بردمش و کردم بیرونش خونه از

  نکنی قبوول تو و میذاره اختیارت در خودشو بده پیشنهاد دختر یه....  راحتی همین به

.........  ؟ تهدرس....  اس سمانه و باشه گفته بهت رو چیزا این میتونه نفر یه فقط مطمئنم......  میگم راستشو دارم من سارا

  میکنه حسادت ما زندگی به اون ؟ عزیزم نمیشی متوجه چرا تو

  داره حسی چه تو با زندگی میدونه و چشیده رو تو طعم حاال تا گفت من به اون

  کثافت ي دختره کرده غلط:  گفت و کرد فوران یهو و شدن گرد چشماش

 میکرد یداپ خودشو راه اشک گاهی و زدم غلت صبح تا کنم باور حرفاشو راحتی به نمیتونستم گذشت قهرمون با شب اون

 گذشت چطور شب اون نمیدونم نمیذاشتم محل هم به کدوم هیچ ولی میومد کارش اتاق توي هم اون زدن ورق صداي

 دهز حرف دومون هر با و بود شده متوجه هم خاله و داشت ادامه هم دیگه روز چند تا قهر این بود زندگیمون شب بدترین

 و دل مه مستخدما ي بقیه و رویا حتی و بود شده روح بی خونه کنیم تمومش نداشتیم قصد فعال کدوم هیچ ولی بود

 رفته سر ما حوصله خیلی جون خاله:  گفتم خاله به رو بود رفته سر خونه سکوت از ام حوصله بس از روز یه نداشتن دماغ

  بزنم گشتی یه بیرون برم من

  بیرون بري اون بدون تو نداره دوس اون بیاد رادوین ممکنه وقت یه مادر....  اخه
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  بیرون رمب نتونم حاالها حاال ممکنه نمیزنیم حرف هم با میدونید که خودتون برگردم اون از قبل میکنم سعی جون خاله

 کنم رایشا همیشه از بیشتر خواست دلم چرا نمیدونم شدم مشغول و رفتم اتاقم طرف به و ندادم بیشترو صحبت اجازه و

 هر از فارغ دبو پیدا اش چهره از نارضایتی هنوز چند هر زدم بیرون خاله از خداحافظی از بعد و بپوشم لباسمو قشنگترین و

 پالستیک و کردم دبرخو نفر یه به یهو که پایین میومدم ها پله از داشتم کردم خرید تونستم تا و رفتم پاساز سمت به فکري

 نگاهم لحظه یه داد دستم خریدو پالستیکاي و شد خم همزمان هم اقا اون و شدم خم سریع افتاد دستم از خرید هاي

 سارا:  گفت هک بودیم ایستاده هم نزدیک خیلی میکرد نگام همینطور اونم داره اشنایی ي قیافه کردم احساس افتاد بهش

  خودتی؟ ؟

  ؟ میشناسه کجا از منو مرد این کردم تعجب

  ؟ شما ببخشید

  شدیم عوض خیلی دومون هر بشناسی نبایدم خب.....  ؟ معرفت بی نشناختی منو

  سعید منم:  گفت که میکردم نگاش هنوز

 میشناختمش سالگی 20 توي که سعیدي به رسیدم تا میگشتم اسم این دنبال خاطراتم و ذهن توي اسمش گفتن با

 نترس:  تگف و کرد اي خنده و شد متوجه اونم که افتاد دلم تو ترسی یهو شدم داننشگاه از اخراجش باعث من که سعیدي

  من مهمون گشنمه خیلی من ؟ رستوران بریم میاي......  کردم فراموش رو ماجرا اون وقته خیلی من بابا

  خونه برم باید اخه....  اخه

  خانم سارا بیا ؟ خوبه میرسونمت خودم

 بود هکرد ازدواج اون کردیم تعریف زندگیمون از کدوم هر و داد سفارش پیتزا دوتامون براي و شدیم رستوران وارد هم با

 کارچی تو.....  خب:  گفت من به رو کرد که تعریفایی از بعد و بود مدیرعامل پدرش ي کارخونه تو و داشت دختر یه و

  نمیدونم..  کی با حاال....  کردي ازدواج مطمئنم ؟ میکنی

  .... با...  کردم ازدواج اره..  خب

  ؟ فرخزاد دکتر با نکنه:  گفت و کرد اي خنده......  ؟ کی با

  ؟ فرخزاد دکتر با ؟ اره:  گفت و شد قطع اش خنده کم کم که کردم نگاهش سکوت در

  اره:  گفتم میدزدیدم نگاهمو که حالی در

 دنش تموم از بعد یا کردین ازدواج سال همون...  همین عاشق شما که بودم مطمئن......  میدونستم:  گفت و زد لبخندي

  ؟ درست

  کردیم ازدواج امسال ما کدوم هیچ
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  ؟ دیر اینقدر چرا

  شدم خوشحال دیدمت اینکه از برم باید من...  دیگه خب....  نشد که اومد پیش مشکالیی یه حال هر به

  میرسونمت خودم....  همینطور منم

 وقتی یشهم مشکالتی چه باعث کارم این که نمیدونستم شب اون ولی رسوند خونه به منو سعید شب اون ترتیب این به

 اونم و دمیکر صحبت رادوین با خاله کردم باز درو و رفتم سالن طرف به بود پارك باغ توي رادوین ماشین خونه رسیدم

  خاله سالم:  کردم سالم خاله به رو که میکشید موهاشو عصبی

  رفت جا هزار دلم ؟ دختر بودي کجا.....  عزیزم سالم

  خرید میرم که گفتم

  کن کنترل خودتو....  خدا تورو رادوین:  گفت استیصال با و گرفت دستشو خاله که اومد طرفم به رادوین یهو

  کنم صحبت باهاش میخوام....  مادر ندارم کاریش

 ببینم دهب توضیح....  خب:  گفت و بست درو شدیم اتاق وارد وقتی کشوند اتاق طرف به و گرفت دستمو و اومد طرفم به و

  ؟ بودي گوري کدوم االن تا.... 

  خرید بودم رفته....  که گفتم

  میگرفتم برات میخواستی چی هر ؟ نگفتی من به چرا

  بگیرم اجازه ازت باید هم ساده رفتن بیرون یه براي که توام زندانی اینجا من مگه 

  ؟ رفتی بگی من به چیزي اینکه بدون چرا میگم دارم ولی ازادي شما نخیر

  نمیزنیم حرف اصال هم با ما چون معلومه خب.....  خب

  ؟ واهی و پوچ دلیل یه سر......  نمیزنی حرف من با تو بگی بهتره ما نگو بیخود

 موضوع این مورد در اي اشاره من به حتی و بودي دختر یه ي همخونه که تر واضح این از دلیل ؟ واهی و پوچ دلیل

  ؟ نکردي

  ؟ اومد تو ذهن تو کجا از مسموم فکر این اخه نبوده کار در میکنی فکرشو تو که شکلی اون به اي همخونه بخدا

:  گفت هک بود زیر سرش و بود نشسته تخت روي هنوز برگشتم و کردم عوض لباسمو حمومو تو رفتم و نکردم توجهی

  ؟ میکردي ارایش اینقدر باید ساده رفتن بیرون یه واسه

  ؟ تو میکنی فک اینجوري چرا ؟ اي رفته اروپا دکتر مثال تو کنم ارایش بیشتر کم یه خواست دلم بار یه
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  ........... کرد حرکت کارش اتاق سمت به و داد تکون سرشو بگه چیزي اینکه بدون

                                                           ***  

 ناهارو میز رویا کمک داشتم که بود ظهر روز یه میبردیم سر به قهر در هنوز ما و میگذشت ماجرا اون از روزي چند

 هب اینکه بدون رادوین خشمناك ي چهره و شد جلب سالن در به هممون توجه شد باز ضرب با سالن در که میچیدیم

 نگاه منو شمخ با اینقدر چرا نمیدونستم ترسیدم لحظه یه میومد من سمت به فقط کنه توجهی مادرش احوالپرسی و سالم

 و دش اتاق وارد شد هم در اخمام که میداد فشار محکم دستمو مچ اونقدر میبرد ها پله سمت به و گرفت دستمو میکنه

  ؟ چیه این:  گفت و بست محم درو

  ؟ چیه این:  گفت و بست محم درو و شد اتاق وارد شد هم در اخمام که میداد فشار محکم

 برداشتم رو عکسا و شدم خم ریخت بیرون داخلش از عکس چند و افتاد زمین روي پاکت کرد پرت صورتم تو رو پاکتی و

 اون سعید و من عکساي.....  گرفته چرا اصال و گرفته کی رو عکسا این نمیدونستم اصال شدم شوکه عکسا دیدن با.... 

 ییندهب که بود شده گرفته اي زاویه از عمدا عکسها کردیم برخورد هم به پله راه توي وقتی حتی و رستوران توي شب

 خب.... . خب:  گفتم من و من با و کردم نگاهش....  بگم چی نمیدونستم دارن هم با خاصی صمیمیت نفر دو کنه فکر

....  

 گرد ايچشمه و شوك با باشه زده سیلی صورتم به که نمیشه باورم سوخت صورتم طرف یه که بودم نزده حرفی هنوز

  ؟ ها ؟ کیه پسره این:  گفت که میکردم نکاهش شده

  سعیده این....  این

  ؟ خریه کدوم دیگه سعید ؟ سعید

 دونمنمی اصال...  اصال.......  شدیم دانشگاه از اخراجش باعث پیش سال چند که همونی....  قدیمی همکالسیاي از یکی

  ؟ چی براي ؟ کی اصال گرفتن رو عکسا این چرا

  ؟ بندازه راه کر و هر تو با رستوران تو بشینه باید چرا پسره اون....  اون

 طفق نداشتم بدي قصد منم کرد دعوتم خودش و دیدمش سال چند از بعد ؟ چیه کر و هر ؟ خودت واسه میگی چی تو

  میخواستم.....  میخواستم

  .... بریزم عشوه واسش میخواستم بگو

  نیستم که وت از بدتر باشم چی هر ؟ میگی چی تو برگشتم هم زود خیلی کنم رد دعوتشو نمیخواستم فقط من....  شو خفه

  .... دیگه بار یه اگه سارا باش زدنت حرف مواظب:  گفت و شد خیره چشمام تو عصبانیت با
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 قح حرف....  بزن خب ؟ میزنی منو بزنم حرفو این دیگه بار یه ؟ چی دیگه بار یه ؟ میخوري حرفتو چرا ؟ چیه ؟ هان

  ؟ بیاره تو براي نبوده هم مهمی خیلی چیز اصال که شب اون عکساي نفر یه باید چرا اصال.....  تلخه

  میذارمن جواب بی هم رو تو ولی میکنم پیدا میندازه تفرقه رو تو و من بین داره که کسی اون من باش مطمئن ببین

  ؟ مگه بدي داري هم جوابی

  ...... کوبید بهم درو و شد کارش اتاق وارد حرص با

 بعد تینمیخواس  خودت مگه هه...  ؟ شد چی و میکردم فکر چی.....  بشیم دور هم از اینقدر نمیکردم فکر بود گرفته دلم

....  دارم دوسش االن من اما...  اما......  ؟ مرگته چه پس میاد پیش اتفاق همون داره حاال....  شی جدا ازش مدت یه

 خیانت اون اما.....  ؟ دادم پیشنهادي همچین من چرا اصال ؟ شیم جدا هم از باید چرا اصال....  شم جدا ازش نمیخوام

  .... نگفته من به گذشته از هیچی کرده

 برد خوابم یک نفهمیدم که کردم فکر اونقدر کنم چیکار باید واقعا نمیدونستم بودم کرده گیر سختی دوراهی تو شب اون

............  

 وقتا یخیل میشد تر نزدیک و نزدیک سمانه ي رابطه عجیب و میشد سردتر و تر سرد ما روابط و میگذشت مدتی چند

 دنمیکر مالحظه هم رادوین و میکرد برخورد صمیمی خیلی هم رادوین با....  مادرش بدون یا مادرش با میزد سر بهمون

 ترجیح همین براي نداشتم نقشی صحبتاشون و ها شوخی تو میکردم احساس غریبه یه بینشون خودمو میومد وقت هر

 ینرادو کنار و داده دست بهش بودن صمیمی احساس زیادي سمانه که بود روزا اون از هم امروز نباشم کنارشون میدادم

  ؟ سارا:  شنیدم رو خاله صداي که شدم گردگیري مشغول خودم براي اشپزخونه توي انداختن راه کر و هر

  ؟ خاله بله

  بشین اینجا بیا

  نمیکنی اشتی رادوین با چرا:  گفت که نشستم اشپزخونه صندلیاي از یکی روي کنارش

  ...راد و من جون خاله

  میپیچونم گوششو خودم من بگو من به....  کرده چیکار رادوین....  ؟ چرا بگو فقط.....  نگو دروغ من به

 ايهمکالسی از یکی روز اون قضا از....  گرفته عکس خرید پاساژ بودم رفته که روزي از بیشعوري ادم کدوم نمیدونم

 بوده ردهب بود گرفته عکس نفر یه خالصه کردم قبول احترام واسه منم رستوران کرد دعوتم....  اقا یه.....  دیدم قدیمیمو

 نم به هیچی هم اش گذشته از اون نمیبخشمش عنوان هیچ به من......  زد منو و کرد دعوا خونه اومد اونم....  رادوین برا

  نگفته

  نداره پنهونی چیز رادوین ؟ عزیزم اي گذشته چه
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  کیه جسیکا پس.....  پس

 صحبت موردش در داري که کسی دخترم..  جان سارا ببین:  گفت و اومد خودش به زود ولی شد هول دیدم لحظه یه

 که میدم اناطمین بهت من....  بیشتر نه ماه یک فقط اونم داد پناه بهش فقط رادوین که بود خانمان بی دختر یه میکنی

  نداشت دختر اون به نظري هیچ هیچوقت رادوین

 گرمش اغوش براي بود شده تنگ براش دلم کنم اشتی رادوین ا میخواستم واقعا من....  کنم باور حرفاشو میخواست دلم

 با ي ختهپ مرد یه بود دبیرستانی نوجوون پسر یه از احساستر با اون.....  خریدناش ناز براي.....  گفتناش عزیزم براي.... 

  ..... احساس

 طنازي براش....  بریزم عشوه براش خودش قول به و بشینم کنارش برم میخواست دلم رفتم سالن طرف به اختیار بی

  بخره نازمو اونم و کنم

 رسیدم اتاق رد به رفتم باال ها پله از میکشید اتاقمون سمت به منو پاهام کردم تعجب ندیدم رو کسی ولی شدم سالن وارد

 یدمیچرخ سرم دور دنیا شد شل پاهام و دست....  شد خراب سرم رو دنیا انگار کردم باز درو وقتی.............  کردم باز درو و

 رادوین و ودب خوابیده تخت روي سمانه.......  نمیکردم باور اصال....  کنم باور نمیتونستم اصال شد سرد لحظه یه تو بدنم

 سمانه شد جلب سمتم به توجهشون کردم باز که درو......  بود گرفته دستش تو رو سمانه پاي و بود زده زانو زمین روي

 دستش از زودتر من ولی اومد طرفم به سریع رادوین یهو که بود مونده مات رادوین ولی بود لبش روي اي موذیانه لبخند

  کنم قبول رو توضیحی هیچ نمیتونستم دیگه کردم فرار

 ممکن جاي ندورتری به داشتم روز اون حالو بدترین برم کجا نمیدونستم میدویدم همینطور رفتم باغ تو میرفت گیج سرم

 فقط ودمب خسته ببینم کدومشونو هیچ نمیخواست دلم کردم قایم گل ي ها بوته و برگها و شاخ توي خودمو رفتم باغ

 منم ودخ اینا ي همه مقصر یعنی.....  میشه اینجوري چرا.....  ؟ اینجوریه من سرنوشت چرا اخه خدایا باشم تنها میخواستم

  ......... نمیخوام رو لعنتی زندگی این....  نمیخوام من....  کن راحتم خدایا.....  ؟

 قطف من ولی میشنیدم رادوینو فریادهاي صداي بود کرده پیدا خودشو راه اشک نشستم همونجا و کردم بغل زانوهامو

 اونقدر تگرف باریدن بارون که بودم نشسته همونجوري ساعت یک.......  نمیخواستم هم هیچکسو......  بمیرم میخواستم

 نجاهمو ها دیوونه مثل من و بود پیچیده جا همه خاك نم بوي بود شده سرد بدنم تمام میکردم سرما احساس که بارید

 به تو سمانه اره میشد تداعی برام اتاق توي ي صحنه دائم نمیفهمیدم خودمو حال اصال روز اون بودم نشسته زمین روي

 چشماش وت نفرتو برق پیش وقت خیلی از....  میکنه خودشو کار باالخرره که میدونستم...  میدونستم....  رسیدي هدفت

  ..... کن راحت منو خدایا....  تسلیمم من...  باشه.....  بودم دیده

  ...... شد سیاه جا همه یهو که بودم حال اون تو چقدر نمیدونم

                                                       ***  
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 اطرافمو داشتم خارش احساس و بود گرفته گلوم میدیدم تار چیزو همه کنم باز چشمامو تونستم سختی به بود سنگین سرم

 خوابیده و دبو گذاشته تخت ي لبه روي سرشو و بود نشسته تخت پایین هم رادوین و بودم خودم اتاق تو انداختم نگاهی

 یب.....  تخت روي....  رادوین...  اتاق...  سمانه...  روز اون......  شده چی که میومد یادم کم کم بود کوفته تنم تمام بود

 تهخس اش قیافه پرید خواب از هم رادوین یهو که شدم بلند تخت روي از و دادم تکونی خودم به شد هم در اخمام اختیار

  شدي بلند چرا....  عزیزم بخواب جان سارا:  گفت و کرد دراز سمتم به دستشو دیدنم با بود دراورده ریش ته و بود

  نزن دست من به....  کن ولم

  ..... اصال روز اون...  میکنی اشتباه بخدا....  سارا

  میخوام طالق فقط من رادوین.....  میرم االن همین من ؟ دیدم خودم چشماي با که چیزي ؟ ها میکنم اشتباه چیو

 یسوختیم تب تو روز دو...  نیس خوب حالت تو.....  سارا خدا رو تو:  گفت کالمش تو عجز با که پریدم پایین تخت روي از

  بخواب.... 

  جونت سمانه با باش خودت حاال....  ؟ میفهمی برم میخوام فقط من....  کن ولم

 ختت روي و بودم کرده بلند پاشو من همین واسه سمانه پاي کف بود رفته سوزن روز اون میکنی اشتباه داري بخدا

  بود خوابیده

 از... . ندارم حرفی منم....  خب خیلی.....  بود تو دنبال چشمش همیشه پتیاره ي دختره اون نده من تحویل اراجیفو این

  دختره همون ارزونی هم تو.....  شدم خسته دستت

 طالقو اسم دیگه بار یه میخواد دلم فقط:  گفت حرص با صورتم تو میکرد قروچه دندون که حالی در و کشید دستمو

  کنم چیکار باید که میدونم خوب منم اونوقت بیاري

 هب و کردم جدا ازش خودمو زور به نخورد تکون هم سانت یه ولی کنم دورش خودم از که اش سینه رو گذاشتم دستمو

 خودش که ادمافت و داد هولم تخت سمت به تقریبا و گردند برم و گرفت دستمو ولی کنم جمع لباسامو تا رفتم کمد سمت

 میکنی هاشتبا داري گفتم بهت بار یه من....  نمیکنم اتو مالحظه دیگه سارا:  گفت و نشست کنارم و اومد طرفم به هم

  کنم درك نمیتونم اصال رفتارتو این دادم هم توضیح برات..... 

 هر و ئهتو دنبال چشمش سمانه.....  شدم خسته من....  نمیتونم من رادوین:  گفتم بغض همون با و بود گرفته بغضم

 بهتره نم نظر از.....  کن درکم خدا رو تو کنم تحمل نمیتونم دیگه من...  بیفتیم هم چشم از میکنه کاري یه داره لحظه

  باشیم هم با نمیتونیم هیچوقت تو و من بود قراردادي ما ازدواج اصال...  شیم جدا

  .... ببینم بخواب بگیر.....  شیم جدا هم از حاال که نکردم صبر سال همه این من....  نگو مزخرف

.....  رادوین خبرته چه:  گفت و شد پدیدار در استانه در خاله و شد باز اتاق در که میزد حرف داد با و بود عصبانی واقعا

  ؟ برخورده طرز چه این....  مریضه ناسالمتی
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  کنیم صحبت باید بذارین تنها رو ما لطفا....  شدم خسته دیگه ولی میدونم من مادر

  نکنید دعوا پس خب خیلی.....  اخه

:  گفت و گذاشت تخت روي رو سینی هم رادوین و شد وارد سوپی ظرف با هم رویا و کرد صدا رو رویا رفت خاله وقتی

  خوابیدي روزه دو تقریبا...  کردي ضعف بخور

  نمیخوام

  بخور سوپو این نکن لجبازي لطفا سارا:  گفت و فشرد هم رو عصبی چشماشو

  میخورم خودم بده:  بخورم خودم دادم ترجیح که اورد دهانم سمت به سوپو از پر قاشق

 بگیر: فتگ و گرفت جلومو که شم بلند جام از میخواستم گذاشتم کنار رو سینی و خوردم  قاشق چند داد دستم قاشقو

  بیارم برات خودم بگو میخواي چی هر بخواب

  گرفتی اینجوري منو که کنم فرار قراره مگه

  میکردي فرار داشتی پیش دقیقه چند همین اره

 همین يبرا میگیره جلومو رادوین که میدونستم ولی....  همیشه براي اونم...  برم میخواستم بودم بریده واقعا شب اون

 کنارم و کرد عوض ولباسش و شد بلند جا از که ببینم میتونستم رادوین نگاه تو تعجبو کشیدم دراز بگم چیزي اینکه بدون

  بخوابی اینجا نبود قرار:  گفتم که کشید دراز

  میکنم ثابت بهت اینو و اس سمانه سر زیر چی همه میدونم من:  گفت کنه توجه اینکه بدون

 نیک شک من به نداري حق تو:  گفت و میکرد بازي موهام با دستش با و کشید موهام روي دستشو که زدم پوزخندي

 من... . بیاري زبونت به طالقو کلمه هی راحتی همین به نمیخواد دلم....  هستم و بودم عاشقت سال همه این که منی.... 

  ؟ بفهمی نمیخواي چرا...  دارم دوستت

  ذاشتیگ که شرطی زیر بزنم میخوام...  میخوام امشب....  امشب من......  سارا:  گفت که میکردیم نگاه همو چشم تو چشم

 مال تو....  يا شناسنامه و سوري زندگی این ز شدم خسته....  شدم خسته دیگه:  گفت که نگفتم چیزي ولی کردم تعجب

  ..... ؟ ها ؟ نباید چرا...  زنمی.....  عشقمی.....  منی

  .... باشه بودنمون هم با شب اخرین امشب اگر حتی....  میخواستم طالق اگر حتی میخواستم منم بودم خسته منم

  کردم اعالم خودمو محض رضایت سکوت این با و بودم کرده سکوت

 تمام با ردممیک همراهی منم بار این میبوسیدیم همو ارامش با گذاشت لبم روي لبشو و برداشت خیز طرفم به مکث بدون

 که پوششی و میزد صورتم و سر به که هایی بوسه و میکردم احساس بدنشو سنگینی داشتم سراغ خودم تو که اشتیاقی
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 رادوین دست خودمو دادم ترجیح من و بودن ما شدن یکی شاهد هم ها ستاره و ماه شب اون.......  میشد کمتر لحظه هر

  .............. باشه خونه اون از رفتن تقدیرم اگر حتی بسپارم سرنوشتم و

                                                        ***  

 بود هگرفت اغوشم در میداد سنگینش خواب ز ا خبر گوشم کنار رادوین منظم هاي نفس صداي بود روشن و تاریک هوا

 خوابمو لباس نشست ام گونه روي شرم از گرمی موج خودم دیدن با شدم دور ازش و کردم باز دورم از دستشو اروم که

 و ودمب گرفته تصمیممو من شدم لباسام کردن عوض مشغول و گرفتم کوتاهی دوش رفتم حموم سمت به و برداشتم

  : نوشتم رادوین براي و برداشتم اي برگه نبود جایز موندنم بیشتر دیگه

  سالم

 اعتماد.. . نداره معنایی دیگه من موندن ولی بشه اینطوري نمیخواستم من....  رفتم خونه این از من شی بیدار که زمانی

 میدم ترجیح سپ ببینم خودم کنار رو زنی نمیتونم من میمونه تو منتظر همیشه سمانه ثانی در رفته بین از تو و من بین

 من....  نگردي دنبالم بهتره پس بودم گرفته قبال تصمیممو من...  نیست دیشب بخاطر رفتنم....  بیرون برم زندگیت از

  شیم جدا هم از امیز مسالمت خیلی و محضر بیاي هم تو امیدوارم و میدم طالق تقاضاي

  خداحافظ

.....  نبود نای من سرنوشت ولی میشه تنگ خیلی براش دلم که میدونستم..... بار اخرین براي کردم نگاش دیگه بار یه

  .........  کنیم زندگی هم با ما نیست قرار هیچوقت اینکه مث

                                                       ***  

 شدم دوار و انداختم کلیدو داشتم تعلق بهش که اي خونه....  پدري ي خونه...  خونه در دم رسیدم که بود زده افتاب تازه

 در توي یدکل چرخیدن صداي دقیقه چند از بعد زدم درو زنگ ناچارا نکردم پیداش ولی گشتم در کلید دنبال اسانسور تو

 اهشنگ و شد گرد چشماش من دیدن با که شد ظاهر در جلوي پدر ي الوده خواب ي قیافه لحظه چند از بعد و شد شنیده

  ؟ دهش چیزي ؟ بابا ؟ سارا:  گفت شدم وارد وقتی شم وارد تا رفت کنار حرف بی و افتاد دستم توي دستی کیف به

  شیم جدا هم از....  هم از میخواهیم رادوین و من... و من..... من:  بگم تونستم ارومی صداي با و انداختم زیر سرمو

 ؟ شین جدا....ج:  گفت پته اته با و میکرد نگام استیصال با و بود شده سفید رنگش کردم نگاه پدر به و کردم بلند سرمو

  ؟ چرا اخه

 بابا ببین....  اشب اروم جون بابا:  گفتم و دادم وبهش برگشتم اببی لیوان با و رفتم آشپزخونه به بشه بد بابا حال ترسیدم

  نداره امکان رادوین و من زندگی ي ادامه که بدون اینو فقط میدم توضیح برات کامل بعدا من

....  اشقهع چقدر رادوین که بودم شاهد خودم من.....  داشتین خوبی زندگی که شما:  گفت بود نشسته کنارم که همونطور

  چرا اخه
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 قیافه یوقت ولی شد خوشحال ال دیدنم با شد بیدار هم مادر بدم جوابی چه باید نمیدونستم واقعا چون انداختم زیر سرمو

  ؟ شده چی:  گفت دید رو بابا ي

  بشه جدا شوهرش از میخواد خانم....  هیچی:  گفت پدر

  ودمب گرفته من که بود تصمیمی این نداشت اي فایده ولی کنه نصیحتم داشت سعی و میکرد گریه فقط مادر

 خودمو اتاق تو دادم ترجیح من ولی بودن جمع خونه تو خانواده ي همه صبح 8 ساعت تا خودم اتاق تو برم دادم ترجیح

 چه این بینمب کن باز درو سارا:  گفت و کوبید در به عصبانیت با سامان که ندم بهشون جوابی میتونم تا و کنم حبس

  ؟ انداختی راه ایه بازي مسخره

 اصال داره دوست خیلی رو تو رادوین ؟ اخه چی براي ؟ سارا:  گفت و کرد دورش در پشت از احسان که ندادم جوابشو

  ؟ گرفتی کار این به تصمیم تو چرا بفهمم نمیتونم

  بذار تنهام لطفا احسان

  ؟ بدي چی میخواي رادوینو جواب ولی میشیم الل ما ي همه اصال خب خیلی

 اف اف زنگ صداي که بود نگذشته بیشتر لحظه چند هنوز کنم متقاعد اونو چطور باید نمیدونستم میگفت درست اینو

 وابج و سوال و میشنیدم مادرو هاي گریه صداي رادوین با خانواده احوالپرسی صداي لحظاتی از بعد و شنیدم رو خونه

  کنم صحبت باهاش میخوام ؟ کجاست سارا:  گفت یهو که نمیگفت چیزي رادوین ولی بقیه

  ؟ میکنی باز درو لحظه یه ؟ سارا:  گفت نشد باز وقتی داد فشار رو دستگیره بار چند اتاق در پشت اومد

 خودت ؟ بدونم ندارم حق من...  ؟ چرا:  گفت اروم که نکردم باز درو ولی ساعته 2 همین تو....  بود شده تنگ براش دلم

  کن باز درو لطفا ؟ چیه بخاطر پس نیست دیشب بخاطر که گفتی

 شدم وروبر رادوین ي ژولیده ي قیافه با کردم باز که درو کردم باز قفلو و کشیدن در سمت به منو پاهام چرا نمیدونم

 روبروش نشست منتظر و رفت تخت طرف به اونم که بستم درو شد اتاق وارد حرف بی که بود خیس هنوز موهاش

  بشین:  گفت که ایستادم

  راحتم همینجوري

.....  رديک بد سارا:  گفت گوشم کنار اروم که بود افتاده فشارش بود سرد دستاش نشوند خودش کنار و کشید دستمو

  ؟ میذاري خودت حسرت تو منو داري عمدا چرا.....  ؟ میکنی رو اینکارا داري چرا.....  کردي بد بهم خیلی

  بدي طالق منو باید داري دوست منو اگه.....  بدم ادامه این از بیشتر نمیتونم من...  من رادوین

 ؟ ونیبم اینجا میخواي خب خیلی ؟ بدم طالق باید دارم دوست بیشتر جونم از که رو زنی چرا ؟ چرا اخه:  کشید داد یهو

  بگذره سال صد اگه حتی.......  باش مطمئن نمیکنم کارو این سارا....  نمیدم طالقت ولی.....  بمون
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 با ذارمنمی:  گفت و کشید موهام روي گونه نوازش هم دستش یه و برد ام چونه زیر دستشو که بودم انداخته زیر سرمو

  کنی خراب زندگیمو شب بهترین کارات این

 یه از بود دهش درگیر ذهنم افتاد تپش به قلبم بودم خوابیده روش اختیار بی و کشید منم دست و خوابید تخت روي اروم

 قرار نمبد روي و چرخید و کرد حلقه کمرم دور دستشو شدم دلم ي خواسته تسلیم ولی نه طرف یه از و میخواستم طرف

 ها ؟ یديم راه ذهنت به رو مالیخولیایی فکراي این چرا:  گفت و زد لبخندي که میکردیم نگاه همو چشم تو چشم گرفت

  ؟ میفهمی نیست و نبوده زندگیم تو هیچوقت هم اي دیگه هیچکس دارم دوست رو تو من ؟

 گذاشت ومگل زیر اي بوسه یهو و شد خم که بشم گرم اون با داشتم دوس کنم نگاش داشتم دوست فقط نگفتم چیزي

 لبشو شونتخ با یهو و میبوسید صورتمو ي همه کرد صورتم بوسیدن به شروع تند تند که شد بسته چشمام اختیار بی

 به ستمد نبود خودم دست حرکاتم اصال میکردم همراهیش منم اختیار بی و بود اون برابر چند اشتیاقم فشرد لبم روي

 سمت هب دستش میزد نفس نفس که حالی در اونم که کردم باز رو باالیی ي دکمه چند و رفت لباسش ي دکمه سمت

  خونه بریم بیا...  بیا....  سارا:  کرد زمزمه گوشم کنار اروم شد خم صورتم روي دوباره رفت تاپم

 شد اتاق دوار مادر دنبالش به و خورد در به تقه چند یهو که نمیکرد کار فکرم اصال و بدم جوابشو نمیتونستم هیجان از

 دکمه هم رادوین و کردم  مرتب خودمو سریع میکرد نگاهمون شده گرد چشمهاي با مادر ولی شدیم جدا هم از سریع

  خونه بریم بردار وسایلتو لطفا سارا:  گفت رادوین و شد خارج اتاق از حرف بی مادر که میبست هاشو

  هطالق اون و میخوام چیز یه فقط من.....  رادوین نمیتونم.... ن:  گفتم لجبازي با فقط و فکري چه روي از نمیدونم

 مینوه بازم دیگه ماه یه تا اگه االن نه ولی.....  میدم طالقت خب خیلی....  ؟ میخواي طالق:  گفت و کرد نگام خونسرد

  .... باشه میخواستی

  ....... نرفتم روز اون چرا نمیدونم ولی بمونم یا برم که بودم دل دو شد بلند تخت روي از نزد حرفی دیگه

                                                         ***  

 وهن اولین اومد دنیا به براي انتظار خانواده خوشحالی وتنها بودن ناراحت خانواده ي همه میگذشت روز اون از وقتی چند

 شب هی و کنم چیکار میخوام نمیدونستم  بزنم حرف رضا امام با میخواستم مشهد برم داشتم تصمیم بود خانواده ي

 توي بعد اعتس چند تا و گرفتم هواپیما بلیط اونجا برم شدنم اروم براي حداقل گرفتم تصمیم میکردم فکر که همینطور

 نم:  میزدم حرف امامم با و میکردم فکر خودم با و بودم نشسته زمین روي حیاط توي داشتم دوس حرمو جو بودم حرم

... . کنم تحمل باهاشو زندگی نمیتونم چرا....  داشتم دوسش همیشه....  دارم دوس رادوینو من.....  ؟ کنم چیکار باید

.....  یگیرمم پیش طالقو روال من وگرنه نشه که کن کاري یه خودت باشه رادوین با زندگی صالحم به اگه....  کن کمکم

 نديلبخ با و و نشست کنارم زنی یهو کنم اروم خودمو جوري یه میخواستم ولی میگم چرت دارم که میدونستم خودم

  ؟ سردرگمی اینقدر چرا:  گفت

  نمیدونم
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  بکنن کاري یه باید فقط کنن چیکار باید نمیدونن ادما که وقتا اینجور

  ؟ چیکار

  میذاره روت جلوي راهو بهترین اون باش مطمئن کنی گوش دلت حرف به باید

 میخواد یوچ دلم که مطمئنم تهش اون ولی...... ماجراس کجاي دلم که بفهمم نمیخوام شاید یا بفهمم نمیتونم خدایا ؟ دلم

  کنم فراموش رادوینو همیشه براي باید کنم گوش مرده صاحاب دل این حرف به نمیتونم بارو این اما

....  دیدم جمعیت بین رادوینو کردم احساس لحظه یه براي کردم حرکت حرم خروجی سمت وبه شدم بلند جا از کالفه

  کنم فراموشش میخوام سرم خیر اونوقت میبینم رادوینو بیداري و خواب تو بابا اي

 این نگارا ولی کنم فراموش رادوینو میخواستم من میشدم تر دلتنگ روز به روز که بود عجیب ولی برگشتم روز 3 از بعد

 روز به روز و دبو گذشته وقتی چند بودن سرسنگین جورایی یه و نمیکرد توجهی بهم کسی خونه تو بود ممکن غیر کار

 اهامب زیاد هم کسی بودم حال بی و کسل که بود روز دو.......  طالق به اون دنبال به و میشدیم تر نزدیک ماه یک به

 نشسته الح توي روز اون بودم شده تر غذا کم خیلی باشم تنها میدادم ترجیح منم بودن قهر جورایی یه و نمیکرد صحبت

 بود یک:  گفت مامان که شدم منتظرش و کردم باز درو بود در پشت سوگل رفتم ایفون طرف به زدن درو زنگ که بودم

  ؟

  احسان و سوگل

 بود دهش برامده شکمش شد جلب سوگل به توجهم نشستن و کردن معمولو هاي احوالپرسی شدن وارد دقیقه چند از بعد

  میکنهن اذیتت که خاله کوچولوي خب:  گفتم و گذاشتم شکمش روي دستمو میکرد تموم داشت بارداریشو پنجم ماه و

  پرسیدم رو بچه جنسیت رفتم راستی.....  زیاد نه

  ؟ خب

  پسره

  ؟ کردین انتخاب براش هم اسم....  سالمتی به

  بیار برام زبون یه....  گذاشتی بار پاچه کله واسم بودي گفته مامان.........  میشه چی ببینیم تا هنوز نه

 راشب کاسه یه مادر داشت پاچه کله ویار حاال ولی بود متنفر پاچه کله از قبال بود غریب و عجیب چیزش همه سوگل

 زا صدا بی داد دست بهم تهوع حالت رسید مشامم به که بوش و خورد بهم دلم کاسه دیدن با گذاشت جلوش و اورد

 همونجا بود دهش حس بی بدنم نیاوردم باال ولی زدم عق بار چند اختیار بی رفتم دستشویی سمت به و شدم بلند کنارشون

 ؟ سارا:  نیدمش گوشم کنار احسانو نگران صداي که بیاد جا حالم کمی یه تا بستم چشمامو و نشستم دستشویی در کنار

  ؟ شده چی....  ؟ خوبه حالت
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  شدم ضعیف کم یه نیس چیزي....  هیچی:  گفتم حال بی و کردم باز چشمامو

  بیمارستان ببرمت بگو هست چیزي اگه نده تحویل دروغ من به سارا:  گفت و میکرد نگاهم مشکوك

  نیس چیزي جان احسان نه

.....  گوب راستشو سارا:  گفت اروم یهو اخر در و میخورد حرفشو هی ولی بگه چیزي یه میخواست و میکرد نگاه کالفه

  ؟ اي حامله

 فکر بی هم همین براي....  نمیشه اصال....  نداره امکان نه سرم رو ریختن جوش اب سطل یه انگار حرف این شنیدن با

  ؟ اومده کجا از دیگه فکر این نخیر:  گفتم

  داشت رو حالتا همین اوالش هم سوگل راستش.....  خب خب

  نیستم باردار من نخیر

 ادافت یادم چیزي یه یهو کرد مشغول خودش به فکرمو بدجوري احسان حرف کشیدم دراز تختم روي و شدم اتاق وارد

  نداره امکان نه....  انداختم عقب هفته دو....  خدایا...  نه واي....  رفتم تقویم سمت به سریع

 که مبش مطمئن االن همین باید من ولی نمیشه که االن اخه میدادم ازمایش میرفتم باید میچرخیدم خودم دور کالفه

  نیست هیچی

  میري کجا:  گفت دیدنم با مادر که داروخونه برم میخواستم و کردم عوض لباسمو سریع

  میام زود....  دارم خرید تا چند یه بیرون میرم:  گفتم میرفتم بیرون خونه از که حینی در و پوشیدم لباسامو

  یه....  یه دببخشی....  سالم:  گفتم زن به رو رفتم داروخونه نزدیکترین سمت به و شدم ماشینم سوار بیرون زدم خونه از

  ؟ میخواهین چی یه...  سالم

  چک بی بی.....  یه

  ؟ میده یقطع جواب...  یعنی ؟ مطمئنه اینا:  گفتم دوباره که گرفت سمتم به اي بسته لحظه چند از بعد و  زد لبخندي

  خوبه اطمینان براي بدین هم ازمایش یه ولی....  اره اکثرا خب

 نبود اه سرویس تو کسی شکر رو خدا رفتم دستشوییاش طرف به که بود دارخونه کنار پارك یه اومدم بیرون اونجا از

 دریا به دلو باالخره ولی نداشتم کردن نگاه جرات شدم منتظر دقیقه چند کردم عمل و خوندم رو بسته روي دستورالعمل

 ناراحتی دارم احساسی چه نمیدونستم ریختن سرم رو یخ اب سطل یه انگار دیدم دستگاهو روي رنگیه عالمت وقتی زدم

 خونه هب میچرخید سرم تو مختلفی فکراي دائم و میرفتم خونه سمت به نبود خوبی احساس مطمئنم ولی اضطراب یا

 یچه به رادوین میومد وسط بچه پاي اگه میکردم جورواجور فکراي ساعت یه تا شدم خودم اتاق وارد حرف بی و رسیدم
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 بفهمه زيچی کسی اینکه از قبل باید.....  باید پس است بچه عاشق رادوین بودم مطمئن من نمیشد طالق به راضی وجه

  ....... خونه ي لخته یه فقط که نیس بچه هنوز....  ببرمش بین از

  ؟ الو:  مهسا به زدم زنگ فکر بی و میکردم اروم خودمو داشتم حرفا این با

  اوشکول سالم

  من...  من....  ؟ مهسا

  ؟ میلرزه صدات چرا ؟ شده چی

  ببینمت میشه....  من مهسا

  اینجا بیا ام خونه من....  باشه

  اونجام دیگه دقیقه چند تا من....  باشه

  ؟ میري کجا هی....  میزنیا مشکوك سارا:  گفت بار این احسان که بیرون برم میخواستم و پوشیدم لباس دوباره

  نمیام شب تا احتماال.....  مهسا ي خونه برم میخوام

 شد باز تیکی با که زدم درو زنگ بودم مهسا ي خونه در بعد دقیقه چند تا و بیرون زدم خونه از که میکردن نگام متعجب

 با هک ایستاد منتظرم و اومد بیرون سالن در از که گذشتم حیاطش از داشتن دار حیاط کوچیک ي خونه یه شدم وارد و

  ؟ شده چی:  گفت دیدنم

  سالم

  ایه قیافه چه این....  شدم جون نصف که من ؟ مرگته چه....  سالم علیک

  نه یا داخل بیام میذاري

  تو بیا

 ودشخ اتاق تو اونو مهسا نتیجه در و نبود حواسم میکرد زبونی خوش برام که هم پوریا و نداشتم هیچکسو ي حوصله

  کنارم اومد و کرد سرگرم

  ؟ نه یا شده چی بگی میخواي

  ام حامله من....  من مهسا

 خبر این هواس!.....  ایشاال بمیري واااااااي:  گفت و کشید جیغ و کرد بغلم یهو که نیومد در ازش صدایی هیچ لحظه چند تا

 ناال از.....  بیاد میخواد خاله عزیز خب ؟ میترسونی منو داري ازار مگه ؟ مرگته چه خب....  ؟ ترسوندي منو اینقدر چرا

  خودمه عروس باشه دختر اگه بگم
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  نمیخوامش من:  گفتم احساس بی و بودم گرفته خودمو تصمیم من کردم دورش خودم از

  ؟ چی یعنی

  بندازمش میخوام

  بندازیش بخواي که خوردي اضافه گه....  کردي غلط تو.......  ؟ ـیچــ

  بندازمش مشکل بدون که کنی ا پید خوب دکتر یه و کنی کمک بهم که اینه اونم داره دلیل یه فقط اینجا اومدنم مهسا

 نمیدونم من.....  میگیرم هم جلوت نمیکنم که کمکت جونم نه.....  ؟ میکنم کمکت کار این تو من کردي فکر جون احمق

 بهش ور قضیه این باش مطمئن و....  همید عاشق تاییتون دو شما که میدونم خوب ولی گذشته چی رادوین و تو بین

  میگم

 مورد این در نداري حق ولی میکنم پیدا رو جایی یه میگردم خودم درك به خب خیلی....  بگی که کردي غلط تو مهسا

  بگی رادوین به چیزي

 خدا رو وت......  میکنم بزرگش خودم من بیارش دنیا به  تو اصال ببین....  ؟ بندازي اتو بچه داري مرض مگه اوشکول اخه

  میشناسم خودت از بهتر خرو توي من.....  بشی پشیمون بعد که نکن کاري.....  سارا

  میشه رادوین و من طالق مانع بچه این.....  مهسا نمیتونم

  بگیري طالق ازش میخواي که کرده چیکار مگه رادوین.....  بهتر چه....  بشه خب

 پیشت اومدم امروز کن فراموش اصال نه اگه بگو بهم میشناسی مناسب دکتر اگه.....  بگم چیزو همه نمیتونم من مهسا

  خدافظ..... 

  ؟ دیوونه میري کجا

  نباش نگران خونه میرم

 صبح تا بش اون میزدم قدم اتاقم توي کالفه کنم چیکار باید نمیدونستم رسیدم خونه به که میشد تاریک هوا کم کم

 یدونستمم خوب ولی بزنم سر زایمان و زنان دکتر تا چند به فردا خودم داشتم تصمیم و بودم فکر تو همش و نبرد خوابم

  ........ میکنه اینکارو مطبی کمتر که

 تونستهن هنوز و بود گرفته شدت استفراغم و تهوع حالت و بود شده بدتر مراتب به حالم میگذشت روز اون از وقتی چند

 پذیرایی ازش خوبی به مادر شد خونه وارد رادوین و زدن رو خونه زنگ که بود عصر روز اون که کنم پیدا راهی بودم

 ويجل میومد سراغم داشت تهوع حالت بازم بدم شانس از نزدم حرف باهاش اي دیگه کالم سالم یه جز من ولی میکرد

 دماغمو لويج من که میده بو میکرد فکر بیچاره گرفت ام خنده.....  کرد بو خودشو ناخوداگاه رادوین که بودم گرفته دهنمو

  ؟ خونه بیاي نمیخواي....  خانم سارا....  خب:  گفت که گرفتم
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  ؟ خونه بیام بود قرار مگه نخیر:  گفتم خیال بی

  دادم توضیح بهت که من...  پایین بیا شیطون خر از سارا

  نکردم باور منم

  بدي عذاب منو میخواد دلت چرا.....  ؟ دارم دوست چقدر من که نمیدونی تو.....  دلم عزیز.....  جان سارا

  نکشی عذاب دیگه که.....  بگیرم طالق میخوام همین واسه

  خونه میبرمت هم امشب همین و نمیدم طالقت من....  خانم لجباز

  نمیام هم خونه...  میگیرم طالق

  ببرمت بیام مامور با شده اگه و کنم شکایت ازت تمکین عدم جرم به میتونم 

  میتونی اگه بیار برو خب....  هه

  بشم تو از لجبازتر نکن کاري سارا

 شده یچ.... چی:  گفت هراسون و اومد دنبالم هم رادوین که دویدم دستشویی سمت به حرف بی میرفت گیج داشت سرم

  ؟ نیس خوب حالت...   ؟ سارا

 خوب هک ایه معده درد چه این اخه...  نه میگی دکتر بریم بیا میگم بهت هی:  گفت نگران مادر که میزدم عق همینطور

  نمیشه

  میارم لباساتو من....  بیمارستان بریم جان سارا

  نیس مشکلی ریخته بهم ام معده....  خوبه حالم.....  نمیخواد:  بگم تونستم حال بی

 چیزو مهه من خودتی خر میگفت انگار که بود جوري یه ترسیدم نگاهش از میکرد نگاهم موذیانه افتاد رادوین به نگاهم

  میدونم

 و وردخ زنگ گوشیم که بود بیدار و خواب رفت دقیقه چند از بعد هم رادوین و کردم استراحت اتاقم تو و دزدیدم نگاهمو

  الو:  کردم لمس سبزو دکمه که میزد چشمک مهسا ي چهره

  سارا سالم الو

  سالم

  ؟ خوبه حالت

  ممنون اره
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  ؟ هستی حرفت رو هنوز تو سارا....  میگم

  اره

  ..... راستش خب....  خب

  ؟... میشناسی رو جایی

  اره

  بیام فردا بده ادرس...  خب خیلی

  میکنم اس برات ادرسو.....  میخوره بهم ازت حالم....  بیشعور احمق

  کرد قطع حرفی هیچ بی و

 داشتم من....  میخورد بهم خودم از حالم خودمم...  نداشتم اي چاره ولی بودم احمق یه من.....  میگفت درست اون اره

  بود رادوین و من خون و پوست و گوشت از که اي بچه میکشتم خودمو ي بچه

  ......... خوابیدم فردا استرس با و اومد اسمس بعد لحظه چند

                                                       ***  

  ؟ درستیه جاي میریم که اینجایی مهسا

  میکنه هم کارا این از بیشتر درامد براي ولی.....  دکتره زنه اره

 ساکت نداشت سابقه چون داره زیادي ي دلهره مهسا کردم احساس رسیدیم وقتی نزدیم حرفی دیگه اونجا به رسیدن تا

 تشریف جاک:  شنیدم اشنایی صداي یهو که میشدیم مطب وارد داشتیم میکرد نگاه خودشو بر و دور هی و باشه صامت و

  ؟ سالمتی به میبرین

 عصبانیه دتش به که بود معلوم هم رادوین بزنم حرف نمیتونستم و بودم شده شوکه شدم روبرو رادوین با و گردوندم سرمو

  ؟ میري داري کجا نگفتی....  خب:  گفت حرص با و اومد جلو

 لرزیدمی عصبانیت از کردم حس خونو شور ي مزه و سوخت صورتم طرف یه یهو که میکردم نگاش فقط و ندادم جوابی

...   ننک گریه حالت به هوا مرغاي که بیارم سرت به بالیی سارا:   گفت میزد حرف بریده بریده خشم از که حالی در و

  اوردي دنیا به سالم و صحیح امو بچه که وقتی ولی میدم طالقت باشه.....  ؟ میخواي طالق

....  بودم یراض دلم ته ولی نمیگفتم هیچی من مدت این تمام در و میکشید خیابون سمت به و گرفت دستمو خشم با و

  ببرم بین از داشت خواهم دوستش بودم مطمئن که رو اي بچه نذاشت و اومد اینکه از بودم راضی
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 شدست از...  خب ولی گفته بهش مهسا بودم مطمئن کرد حرکت سرعت به و کوبید هم به درو و انداختم ماشین تو

  میکرد قروچه دندون دائم و بود هم در اخماش فقط نزد حرفی برسیم وقتی تا نبودم عصبانی

 در سمت هب شد پیاده و داشت نگه ماشینو شد وارد و نداد جوابشو کرد سالم باهاش که هم رحیم مش و رسیدیم اینکه تا

 میشدم دهکشی دنبالش به تقریبا کرد هدایتم سالن در سمت به فشار با و گرفت بازومو و کرد باز درو و اومد من کناري

  ؟ چی یعنی.....  ؟ کاریه چه این پسر:  گفت متعجب ما دیدن با که بود سالن توي هم نسرین خاله

 یه گرنهو شیکمته تو ام بچه که کن شکر....  کن شکر رو خدا فقط:  گفت و کاناپه روي انداختم توجه بی رادوین ولی

 به هک کردم غلطی یه من خب خیلی....  رقصیدم زدي سازي هر.....  کردي ام دیوونه.....  نمیذاشتم بدنت تو سالم جاي

 و کردم پیدا بودن هم عکس ماجراي پشت که کسایی ي همه من.....  ؟ طالق براي میشه دلیل این ولی بودم نگفته تو

 امو بچه باید اول...  ولی ندارم حرفی منم....  باشه میخواي طالق که حاال ولی میکنم ثابت خودمو و خودت گناهی بی

  بیاري دنیا به سالم و صحیح

 نسرین خاله هک نمیزدم حرفی ولی کردم اشتباه که میدونستم میکردم گوش فقط و بودم انداخته زیر سرمو منم و میزد داد

 ترکونیب اشو زهره میخواي ؟ میزنن حرف اینجوري حامله زن با بیشعور ي پسره:  گفت و زد پس رادوینو عصبانیت با

  چشمام جلوي از گمشو برو... ؟.

 استر پسره این ببینم بگو اما....  عصبانیت رو از زده زري یه نکن ناراحت خودتو...  عزیزم:  گفت اروم و اومد کنارم و

  ؟ میشم دار نوه دارم من ؟ میگه

  تینگف زودتر چرا عزیزم....  شکرت خدایا واي:  گفت خوشحالی با و کرد بغلم یهو که دادم تکون اره معنی به سرمو

  بندازه رو بچه امروز میخواست خانم ؟ باغی کجاي من مادر هه:  رادوین

  ؟ مادر اره:  گفت ارومی صداي با نسرین خاله

 بی.....  ءخال جور یه میکردم کسی بی و تنهایی احساس شکست خیلی دلم نبود اینطوري من با رادوین لحن هیچوقت

 زیزمع نداره اشکال:  گفت و کرد نوازشم مادرانه و گرفت اغوش در سرمو خاله که شدن سرازیر هام گونه رو اشکام اختیار

  نکردي اینکارو و شدي متوجه زود که شکر رو خدا....  جایزالخطاست ادمی

 وییدستش سمت به و شدم بلند جام از سریع داشتم تهوع حالت بازم ولی بودم نخورده هیچی صبح از نبود خوب حالم

  ؟ شد چت:  گفت و ایستاد دستشویی در جلوي که میکردم احساس سرم پشت هم رادوین پاي صداي دویدم

 رادوین که یلرزیدم دستام ولی بزنم صورتم به ابی میخواستم شد حس بی بدنم میاوردم باال فقط بگم چیزي نمیتونستم

 کردم ازب که چشمامو معلقم هوا رو دیدم یهو که برم راه نمیتونستم و میلرزید پاهام زد صورتم به ابی خودش و شد داخل

 ریمب نیستی خوب اگه.....  ؟ خوبه حالت:  گفت که میفرستادم هام ریه به تنشو عطر و بود رادوین ي سینه رو سرم

  بیمارستان
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  خوبم:  بگم تونستم فقط

  ؟ بیاد دکتر بزنم زنگ

  نه

  یخه اینقدر بدنت چرا پس

 میکرد ازب یکی یکی مانتومو هاي دکمه و دراورد شالمو خوابوندم تخت روي و شد اتاق وارد که بدم جواب نتونستم دیگه

  ؟ خوردي چیزي:  گفت گوشم کنار و نشست تخت ي لبه روي کنارم و کرد عوض لباسامو و

  اقا بله:  گفت و شد اتاق وارد سریع اونم و کرد صدا رو رویا جا همون از که نگفتم چیزي

  بیار زود و کنید درست باشه خوب حامله زن یه براي که اي مقوي چیزي هر

  اقا بله

 همین:  فتگ که بود برقرار سکوت جا همه رفت کارش اتاق سمت به و شد بلند کنارم از و کشید پوفی لحظه چند از بعد

 که کردم تهدیدشون.....  بوده سعید و سمانه سر زیر چی همه....  بگن بهت چیزو همه که میارم و سعید و سمانه امشب

  کردن اعتراف هم اونا میدم تحویلشون پلیس به

 نممک غیر اش دوباره اوردن بدست مطمئنا و بودم داده دست از رادوینو اعتماد من نمیخورد من درد به دیگه اونا اعتراف

  بود سخت خیلی یا

 بیرون بري من ي اجازه بدون نداري حق منی ي خونه تو که زمانی تا میکنم حجت اتمام باهات االن همین از:  رادوین

  ببرمت خودم اینکه مگر

  ؟ نه یا میکنی گوش دیوار با نه میزنم حرف تو با دارم:  گفت فریاد و داد با که نزدم حرفی بازم

  اره...ا:  گفتم گلوم تو بغض با

 روي رو ینیس و شد اتاق وارد رویا دقیقه چند از بعد که شکوند دیوارو تو زد گلدونو و شد عصبی یهو که شد چی نمیدونم

 اغمودم جلوي وقتی ولی دستشویی برم میخواستم و زدم عق بوش کردن احساس محض به ولی گذاشت عسلی میز

 بهم التح ممکنه میدونم:  گفت و نشست کنارم رادوین که گردوندم غذا از رومو و نشستم تخت روي شدم بهتر گرفتم

  اینجا بیا...  بخوري باید ولی بخوره

  بیرون ببر رو غذا میخوره بهم داره حالم....  نمیتونم..... نمی

  میدم غذا بهت خودم من بگیر ات بینی روي دستمالو ببین نخوري چیزي که نمیشه

  کن ولم خدا رو تو نیس خوب حالم....  نمیفهمی چرا....  نمیتونم
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 فتگ اروم و گرفت اغوش در سرمو یهو که شد سرازیر اشکم اختیار بی و نبود خوب حالم جسمی هم و روحی لحاظ از هم

 یوچ بیشتر بگو من به نمیشه که نخوري چیزي اگه ولی....  میخوام معذرت خب خیلی ؟ ها ؟ میکنی گریه چرا حاال: 

  بیارم برات همونو برم تا داري دوست

:  گفتم تردید اب بود تمشک طعم با یخی بستنی اونم و بخورم لذت با میتونم چیزو یه فقط که بودم فهمیده مدت این تو

  تمشک طعم با یخی بستنی

  ؟ ویاریه چه دیگه این ؟ تمشک طعم با یخی بستنی ؟ چی:  گفت و کرد نگام متعجب و کرد جدا خودش از منو

  بخورم اي دیگه چیز نمیتونم موندم زنده بستنی همین با فقط مدت این من ؟ کنم چیکار خب

  ؟ نخوردي غذا اصال ماه یه این تو تو اینکه یعنی ؟ چی یعنی

  بخورم میتونم رو بستنی این فقط و میخوره بهم خیلی حالم که اس هفته یه ولی چرا

  نخوري غذا که نمیشه...  چی که باالخره ولی بیارن میزنم زنگ االن خب خیلی

  ناصري اقاي سالم الو:  زد زنگ محل سوپري به و برداشت موبایلشو

..........  

 ما ي ونهخ براي تمشک طعم با یخی بستنی کارتون تا دو میشه اگه ناصري اقاي میگم....  دارین لطف ممنون خیلی

  بیارین

..........  

  میدم سفارش دوباره بعد بیارین همونو فعال پس خب خیلی.....  ؟ کارتون یه

  ..... میکنی وادار کارایی چه به ادمو ؟ میبینی:  گفت کرد قطع وقتی

  بکش دراز:  گفت و موند خیره شکمم به نگاهش که ندادم جوابی

  ؟ چرا

 گفت و دز لبخندي که میشد دیده کمی تغییر االن بود تخت شکمم چون زد باال پیراهنمو و خوابوندم تخت روي خودش

  شد مستجاب دعام که خوشحالم و......  کردم دعا خیلی شب اون: 

  رفت کارش اتاق سمت به و شد بلند تخت روي از و شد درهم اخماش یهو ولی

 و گذاشت اتاق بیخچال تو رو بستنی کارتن و شد بلند رادوین که شد اتاق وارد بستنی کارتون یه با رویا بعد دقیقه چند

  بخور اینو حداقل بگیر:  گفت و داد دستم یکیشو
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 تامدس خوردمش اخر تا و داد دست بهم خوبی حال مکیدم لذت با و گذاشتم دهنم به اولو ي تیکه و کردم بازش سریع

 بشین گفت و گرفت دستمو که میکرد نگام اي موذیانه لبخند با شدم رادوین ي متوجه که پاشم میخواستم بود شده نوچ

 غذا میتونی حاال....  بخوري رو چیزي یه لذت با اینقدر بودم ندیده هیچوقت:  گفت اورد اب وقتی میارم اب برات خودم

  ؟ بخوري هم رو

  نمیدونم

  دهنت میذارم  خودم من بگیر دماغتو

 ردمک بلند دستمو که میخورد بهم داشت دلم خوردن بار هر با و گذاشت دهنم رو غذا قاشق قاشق که کردم کارو همین

  رادوین بسه نمیتونم دیگه....  دیگه:  گفتم و

  عزیزم که نخوردي چیزي هنوز

 یزيچ اي میوه یه االن ببرم رو اینا من خب.....  خب:  گفت پته اته با که کردم بلند سرمو کردم تعجب عزیزم لفظ از

  بخوري میارم

  من ي عالقه مورد ي میوه برگشت گیالس ظرف یه با بعد لحظه چند و رفت بیرون اتاق از

  نیس اش گشنه بابا دختر شه راحت خیالم من که بخور هم میوه حاال خب

  بخوابم میخوام....  نمیخوام:  گفتم و برگردوندم رومو....   ؟ مهمه براش اش بچه فقط یعنی کردم نگاش اخم با

  داشتی دوس خیییلی گیالس که تو ؟ چرا

  ؟ باشه داشته دوست که معلوم کجا از پسرتون اقا یا خانم دختر ولی.....  اره من

 ولويکوچ حسود اي:  گفت میکرد بغلم که حالی در و خنده زیر زد یهو که میکرد نگام شده گرد چشماي با لحظه چند

  ؟ میشه حسودیت هم امون بچه به.....  من

  بخوابم میخوام برو....  نخیرم

  ؟ داري چیکار من به بخواب خب

 خنديلب با شدم فشرده رادوین اغوش تو و شد حلقه کمرم دور دستی که خوابیدم و کوبیدم تخت روي سرمو حرص با

  بدم بهت خودم میخواد دلم کن باز دهنتو:  گفت و بود کشیده دراز کنارم

 حالی چه در تو نمیدونستم من کردي فکر ؟ عجولی اینقدر چرا تو:  گفت شد تموم وقتی و داد بهم رو گیالسا دونه دونه و

 اعثب که کنه فرجی یه خواستم اقا از خودم بودیم نشسته حرم تو که شبی....  ؟ میفهمی...  بودم باهات جا همه من ؟

  بري نتونی تو بشه
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 که وزير حتی....  میرفتی که جایی هر و....  بودم اونجا منم اره:  گفت لبخندي با که میکردم نگاش شده گرد چشماي با

 از عدب اونم که خریدي چی پرسیدم خانم اون از و رفتم تو از بعد همین بخاطر و رفتی چرا نفهمیدم.....  داروخونه رفتی

 پیش شرایط ولی دنبالت بیام میخواستم شب همون بارداري شدم متوجه که بود موقع همون گفت بهم زدن چونه کلی

 میخواستم هک بودم عصبانی اونقدر دیشب بدي انجام اي احمقانه کار چه میخواي گفت و زد زنگ بهم مهسا اینکه تا نیومد

 خب لیو.....  نکنم هم نگات حتی دیگه حقته.....  گذروندم رو شبی چه دونی نمی بزنمت میخوره که اونجایی تا و بیام

  بکنم حالتو مراعات باید فعال

 شاز رومو و زد حلقه چشمم تو اشک جمله یه همین شنیدن با و بودم شده زودرنج اینقدر دوران اون توي چرا نمیدونم

  ؟ نه یا فهمیدي نداري کردن گریه حق دیگه:  گفت تحکم با و کرد بغلم پشت از که گردوندم

  .... گریه بی گریه

  کنم گریه دارم دوست اصال گمشو برو:  گفتم و زدم پسش اختیار بی و کرد بیشتر امو گریه لحنش این

  ؟ شدي دیوونه مگه

  نه یا میکنی ولم....  شدم دیوونه اره

  ؟ میکنی گریه داري اینجوري چرا....  کردم غلط بابا خب خیلی ؟ چی یعنی اِ  ؟ سارا ؟ شد چت

 دارم اسار نکن اذیتم...  ؟ خوبه کردم غلط....  ببخشید:  گفت گوشم کنار اروم و کرد بغلم محکم که میکردم هق هق

  میکشم عذاب

  ؟ نمیدي عذاب منو....  منو ؟ توچی....  تو

  نمیزنم حرف اینجوري باهات دیگه میخوام معذرت ببخشید باشه

 نشسته تلویزیون جلوي که حالی در شب اینکه تا بزنم حرف باهاش کمتر میکردم سعی و گذشت منوال همین روزبه اون

  ؟ بودن خودشون:  گفت رادوین که کرد باز درو رویا و زدن رو اف اف زنگ بودم

  اقا بله

  خوبه

 اشون چهره توي پشیمونی و ندامت از اي نشونه هیچ شدن خونه وارد سعید و سمانه و شد باز سالن در لحظه چند از بعد

  بگیم چی باید اومدیم خب خیلی:  گفت بود کرده هم در اخماشو که حالی در سمانه که نمیدیدم

  کردین که کاري هر

 بدم ازت دیدمت بار اولین براي که هم پیش سال هشت من ؟ میدونی:  گفت میکرد نگام خشم با که حالی در سمانه

  میزنی گول رادوینو داري تو بودم مطمئن چون....  میومد
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  اینجا اومدین اي دیگه چیز براي موقوف اضافه حرف:  رادوین

 اگه ؟ میدونی.....  عشقت جلوي گناهیت بی اثبات براي....  دیگه چیز یه براي...  اره:  گفت و کرد وحشتناکی ي خنده

 نکرد قبول احمق این ولی بکشتت جایی یه و ببرتت شب اون گفتم سعید به حتی بودم کشته رو تو حاال تا بود من دست

 که کردم تحریکت همین واسه نمیدونی چیزي جسیکا مورد در میدونستم گفتم دروغ بهت چی همه مورد در من اره..... 

 میخواست لمد دیدنت با بار هر که بودم متنفر ازت اونقدر میرفت پیش نقشه طبق داشت چی همه....  کنی شک رادوین به

 ساخته نرادوی با زندگیمو رویاهام تو بچگی از من بدم دست از رادوینو شدي باعث تو چون بکشمت خودم دستاي با خودم

 که کارایی از هیچوقت ریختی هم به رو چی همه و اومدي اي دره جهنم کدوم از نمیدونم کثافت توي اما........  اما بودم

  میکردم نابودت باالخره جوري یه باش مطمئن گذشته به برمیگشتم اگر حتی نمیشم پشیمون م کرد

:   داد ادامه هک میلرزید و بود شده کبود عصبانیت از صورتش تمام باشه داشته تنفر ازم حد این در سمانه نمیکردم فکر

 شیداي و عاشق قبال اون فهمیدم اینکه تا میشدیم اشنا کم کم....  پارتی یه توي....  شدم اشنا سعید با اتفاقی من میدونی

  بگیریم انتقام هم با  کنم راضیش شدم موفق اینکه تا خوندم توگوشش واونقدر بوده تو

 زیر اونقدر ابلیس این...  بشه اینجوري نمیخواستم متاسفم واقعا من....  من سارا:  گفت بود زیر سرش که حالی در سعید

  وهرتش براي بفرستیم و بگیرن ازمون عکس تا چند سپردم من شب اون و بکنم اینکارو کرد قانعم تا خوند گوشم

  بمیرن هم با ات بچه و عشق......  بمونه دلت رو شدن دار بچه داغ امیدوارم:  سمانه

  ؟ خوردي گهی چه االن تو:  گفت و گرفت رو سمانه ي یقه و پاشد رادوین یهو

  میکنم درست حلواشونو خودم.....  شنیدي که همینی:  گفت و کرد هیستریکی خنده

 چوقتهی دیگه.....  بیرون گمشین من ي خونه از:  گفت و شد جاري لبش از خون که زد گوشش در محکمی سیلی یهو

  عوضی کثافت ببینم اتو خانواده اون یا تو ي قیافه نمیخوام

 گفتم و رفتم تشسم به رفتن اونها وقتی باشه داشته خطر براش ممکنه و باالست فشارش میدونستم میلرزید عصبانیت از

  دیگه شو بیخیال کردم باور من....  کن ولش.....  ها میره باال فشارت....  بشین جان رادوین.....  ؟ رادوین: 

 بارون یاهس گربه دعاي با کرده فکر....  بیشعور کثافت:  گفت و خورد که دادم دستش اب لیوان یه و نشوندمش مبل روي

  ؟ نه مگه....  میاد دنیا قبراق و سرحال خوشگلم دختر....  میاد

  باشه دختر داري اصرار اینقدر چرا تو حاال.......  میاد دنیا....  اره

  دارم دوست دختر من چون

  میکشه منو قبلش فقط....  میاد دنیا به سالم و صحیح دخترت ایشاال خب خیلی
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 باید باالخره .... دکتر میریم هم فردا همین.....  بزنیا حرفا این از نبینم دیگه بگیر گاز زبونتو:  گفت و رفت هم در اخماش

  میاري باال میخوري هم اب تو نمیشه که اینجوري....  بخوري بتونی تو که بده تغذیه لیست یه

                                                     ***  

 تا بود قرار و بودم شده سنگین منم مپل تپل و ناز پسر یه اورد دنیا به پسرشو سوگل که میگذشت من بارداري از ماه 4

  نپرسیم جنسیتشو نیومده دنیا به بچه که زمانی

 پاشو.....  وشبپ ازاد لباساي نگفتم بهت مگه.....  لباسیه چه این:  گفت دیدنم با و شد اتاق وارد رادوین که بودم خوابیده

  ببینم پاشو.... 

  ندارم حال....  رادوین کن ولم

 بخواب:  تگف و زد کنار لباسمو شب هر روال طبق و پوشیدم خوابمو لباس کرد کمکم و کردم بلندم جا از و گرفت دستمو

  بزنم روغن بدنت به باید

  منو نه کن اذیت خودتو نه....  رادوین نیس الزم بخدا

 زنم مین بدبوها روغن اون از دیگه که من....  بشه ترکی ترك پوستت کردي زایمان اینکه از بعد نمیخواد دلم بابا اي

  بکنم کارمو من بخواب حاال....  گرفتم واست بچه روغن خوشبوترین و بهترین از رفتم

  ؟ شده بهتر حالت:  گفت میمالید شکمم به روغن که حالی در

  ؟ رادوین......  اره

  ؟ هوم

  ؟ نداري دوست منو دیگه....  دیگه

  بخواب بگیر شد تموم خب خیلی:  گفت و داد پیشونیش به اخمی

  ؟ ندادي منو جواب:  گفتم و گرفتم دستشو

  عزیزم بخواب:  گفت و بوسید پیشونیمو و شد خم

 من:  گفتم غضب با اختیار بی که بخوابه فاصله با همیشه مثل میخواست و کشید دراز کنارم که بودم نگرفته جوابمو من

  ؟ شدم زشت

 ارايس همون هنوزم تو.....  چیه زشت برم قربوت نه....  عزیزم اخی:  گفت میکرد بغلم که حالی در و کرد ارومی ي خنده

  .. کردنت بغض این حتی....  نکردي زمان اون با فرقی هیچ.....  خودمی شیطون و شر
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 کنار و دش نزدیک بهم احتیاط با فشرد لبم روي لبشو و شد خم سمتم به که بود گردش در لبم و چشما بین نگاهش

  بگو بهم شدي اذیت اگه.....  بشی اذیت میترسم:  کرد زمزمه گوشم

 اغوشم در طوالنی بازي عشق یه از بعد و اومد سمتم به اشتیاق با رادوین شد نزدیکم احتیاط با مدتها از بعد شب اون

  ....... گرفت

 یم....  ارزید می ولی میکردم تحمل رو زیادي درد روزها اون میشدیم نزدیک زایمان روز به و میگذشتند همینطور روزها

 ات بود چیز همه مواظب و نمیذاشت تنهام هم لحظه یه حتی....  بود کرده تموم حقم در رادوین که محبتهایی به ارزید

 سرش اروی چون رفتم حمام سختی به احسان و رادوین مشترك دوستاي از یکی مهمونیی بریم شد قرار شب یه اینکه

 حموم از و بشورم خودمو تونستم سخت خیلی و بود کرده دم حموم هواي رفتم خودم و کمک بیاد نگفتم بهش بود شلوغ

 نمایان دوینرا نگران ي چهره و شد باز حموم در یهو که کشیدم خفیفی جیغ بخوره پیچ پام بود نزدیک که میومدم بیرون

  ؟ حموم رفتی تنهایی خودت چرا ؟ اینجایی میگردم دنبالت دارم همه این:  گفت و شد

 یا من به ماحت نگفتم بهت مگه بگم چی تو به من:  گفت غر غر با که شم بلند جا از کرد کمکم و اومد سمتم به سریع

  بریزم سرم تو خاکی چه من بیاد سرت بالیی اگه.....  حموم ببریمت بگو رویا

 بود شلوغ سرش کنم چیکار خب:  گفتم جوابش در و کرد خشک موهامو اونم و نشستم تخت روي اینکه تا نگفتم چیزي

  میشه چی مگه بیرون بیام و بگیرم دوش یه گفتم

  کنی جمع حواستو باید بارداري تو دلم عزیز....  بشه چی میخواست که دیدي

  ببخشید خب خیلی

 رگبز تاالرهاي از یکی سمت به اینا احسان با و کردم هم مالیمی ارایش و پوشیدم لباس رادوین کمک با شب اون

 باري ندچ که بودم نشسته سوگل کنار بود خوبی خیلی شب شب اون  بودن گرفته ازدواج سالگرد ظاهرا کردیم حرکت

  ؟ شده چیزي ؟ سارا:  گفت نگرانی با سوگل که شد هم در اخمام اختیار بی و کشید تیر دلم زیر

  ؟ نیس خوب حالت ؟ سارا شده چی:  گفت هراسون رادوین که بدم جوابشو نتونستم

  میام االن خوبم چرا...  چرا

  شده؟ چی:  گفت دیدنم با که اومد دنبالم هم رادوین وقتشه دیگه شدم متوجه و رفتم دستشوییا سمت به

  بیمارستان بریم باید....  رادوین

  ؟ وقتشه نکنه.....  نکنه

  اره

  ؟ بري راه میتونی...  عزیزم باشه....  کنم چیکار...  خدایا واي
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  بریم نیس چیزي نشو هول رادوین

 ادوینر اینجوري بودم مطمئن چون نزنم جیغ میکردم سعی ولی داشتم درد راه توي بریم شدیم مجبور خداحافظی بدون

 تعجب مالک در افتاد رادوین به نگاهم که میدادم فشار رو صندلی ي دسته و بودم کرده عرق شدت به میشه هول بیشتر

 نگران....  نیس چیزي....  رادوین:  بگم تونستم و دادم فشار دستشو که میریخت اشک صدا بی و بود شده قرمز گریه از

  نباش

 هستم هم امون بچه و تو نوکر عمرم اخر تا بخدا...  کردم غلط من......  نذاریا تنها منو خدا رو تو....  خدا رو تو....  سارا

  میترسم من.... 

  میشه تموم بخدا نیس چیزي:  گفتم کنم ارومش اینکه براي میلرزید دستاش و میکرد گریه ها بچه مث

  ............. شدم بیهوش درد از چون شدم عمل اتاق وارد کی و رسیدیم بیمارستان به کی نمیدونم

                                                             ***  

 یهو که میدیدم تار رو بقیه و رادوین ي چهره میکردم باز چشمامو کم کم میشنیدم خودم اطراف رو زیادي صداهاي

  دارم دوستت خیلی.....  خانمم ممنونم:  کرد زمزمه گوشم کنار و بوسید پیشونیمو و شد خم رادوین

 برامده دیگه و دبو خالی کشیدم شکمم روي دستی مینشست پیشونیم و گونه روي که بود بوسه سیل و بودم گیج هنوز

  .... نیست بچه رادوین.....  ؟ رادوین:  گفتم و کردم نگاه رادوینو وحشت با نبود

  ؟ نیس یادت اومده دنیا به چون عزیزم اره:  گفت و زد لبخندي

  من به بدش ؟ کو

  خوشگلت دختر اینم:  گفت و گذاشت بغلم توي و برداشت کنارم از رو نوزادي مادر

  ؟ دختر

  باباییش مال....  منه مال....  دختره....  بردم  من اره:  رادوین

 بسته و ازب ماهی عین لباشو و بود بسته چشماشو داشت روشن کرك موهاي بود میزه ریزه خیلی گرفتم دستم تو نوزادو

 نگاه اخم اب دخترم به چرا بابا اي:  گفت و گرفتش دستم از رادوین دراومد اش گریه یهو که میکردم نگاش اخم با میکرد

  ..... شد ناراحت ؟ میکنی

  ديب شیر بهش باید....  اشه گرسنه عزیزم:  گفت مادر که داشت کردنش اروم در سعی میداد تکونش که حالی در و

  من به بدش کنه بغلش نکرده وقت هنوز داییش نکرده الزم:  سامان
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:  گفت لودگی با سامان که دراومد احسان و سوگل پسر ایمان ي گریه صداي یهو که میداد تکونش بغلش تو هم سامان

  داره طرفدار تو از بیشتر خانم دختر این جونم اره ؟ شد حسودیت ؟ چیه

 و برد سمتش به دخترمو سامان و بود زده زل بهش میفهمه حرفاشو انگار که هم ایمان و میزد حرف همینطور سامان

  ببینش بیا:  گفت

 رادوین : گفت لودگی با احسان و شد قطع هم دخترم ي گریه و کرد دراز سمتش به دستشو که برد ایمان نزدیک اونو و

  کرد ارومش ببین....  میشنا خوبی زوج منم پسر و تو دختر

 با تهالب که......  اونوقت بود اومده بار مرد اگه شد بزرگ وقتی هم تو ایمان....  که نمیدم کسی هر به دخترمو من نخیرم

  بیاد بار مرد نکنم فک مسخره توي تربیت

  شوهر کسادي این تو باشه هم خداتون از

  ببینمش میخوام...  من به بدینش دیگه کنید بس بابا اي:  گفتم داشتم دیدنشو شوق که من

 نمیکرد باز چشماشو بود معلوم فقط روشنش موهاي و سفید پوست کردم نگاش دقت با که گرفت سمتم به رو بچه رادوین

 کرد بغل رو بچه نسرین خاله وقتی و رفتم خونه به و شدم مرخص روز همون و دادم شیر وبهش کرد کمکم مادر که

  میدید اشو نوه و بود اینجا هم بابات کاش اي.....  کاش اي:  گفت و شد جمع چشماش تو اشک

 ونهخ این به تا اومده کوچولو این ببین جاش به نکن ناراحت خودتو عزیزم....  مادر:  گفت و کرد بغل رو خاله رادوین

 هنوز ما راستی.........  کوچولو این صداي و سر با میشه شلوغ خیلی ما ي خونه بعد به این از مطمئنا....  ببخشه زندگی

  ...... نکردیم انتخاب براش اسم

  ؟ جان سارا بذاریم اسمی چه تو نظر به خب:  خاله

  کردم انتخاب پسر اسم فقط بودم پسر منتظر همش خب من

  بودم کرده انتخاب دختر اسم بخواد دلت تا من اما:  رادوین

  بگو تو خب

 دختر معنی به هم دومی است همه محبوب معنی به اولی دارم دوست هم دوشونو هر رادا و رایکا موندم اسم تا دو تو من

 یذارمم همین واسه باشه بخشنده که میشه محبوب وقتی میشه همه محبوب دخترم که میدونم من اما.....  اس بخشنده

  رایکا

  رایکا میذاریم اسمشو....  دارم دوس منم...  خوبه اره

  کنه استراحت بیاد هم مامانش کنم حمومش ببرم تا من بده خانمو رایکا حاال پس

  میبرمش خودم رو بچه بده....  ؟ تو چرا
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  ؟ بلدي تو مگه

  ؟ بلدي تو مگه ولی نه

  نیستم بلد منم نه

  کنیم حمومش بریم هم با دومون هر پس

 ؟ شیبک میخواي رو بچه ؟ رادوین میکنی چیکار:  کشیدم جیغ که بذاره وان توي رو بچه میخواست و شدیم حموم وارد

  که نیس اینجوري

 ستیمشش کم کم و کرد ولرم هم اب و اورد کوچیکی تشت رادوین که بود گرفته ام گریه میلرزید ما سر از بیچاره ي بچه

 رادوین به نگاهی که نمیکرد گریه اصال بود ارومی ي بچه گذاشتیمش تخت روي بردیمش و پیچیدم دورش رو حوله و

  ؟ کنیم چیکار حاال:  گفتم و کردم

  ؟ چی یعنی

  میکنه گریه نه میخنده نه نمیکنه کاري هیچ اینکه حب....  خب

 پرب بپر ؟ کنه هم بازي ؟ بزنه هم حرف باهات داري انتظار اشه روزه یه فقط بچه این خانم سارا:  گفت و کرد اي خنده

  ؟ بکنه هم

  ساکته خیلی این خب ولی نه

  رایکاست اسمش من دختر میگن درخت به این....  نکن توهین من دختر به ؟ چی یعنی این

  رفتم که من باشین خوش دخترتون با پس....  خب خیلی:  گفتم و بردم باال ابرومو تاي یه

.....  عزیزم نمبک غلط من:  گفت و بوسید امو گونه و شد خم سمتم به و کشید دستمو یهو که بودم نشده بلند جام از هنوز

  وروجک این بعد تو اول

 خنده با رادوین که بود ها گربه بچه مث صداش شد شنیده رایکا ي گریه صداي یهو که بود نشده تموم حرفش هنوز

  دارم دوست هم رو تو من...  جون بابا بیا....  دارن تشریف حسود هم دخترمون اینکه مث اوه اوه:  گفت

 نگاه منو و میکرد باز کم کم چشماشو و شد ساکت کم کم میفهمید حرفاشو انگار اونم و میزد حرف باهاش و کرد بغلش

 تیح بود رفته رادوین به چیزش همه واقع در بود رادوین چشماي همرنگ چشماش مطمئنا ولی نبود معلوم زیاد میکرد

 رادوین و من عشق ي ثمره که دختري....  بود رادوین و من جنس از که دختري داشتم دوست اونو من ولی بودنش اروم

 هیچوقت ولی داشت زیادي هاي بلندي و پستی من براي عشق....  دارم دوست عاشقانه رو اونها دوي هر من و......  بود

  .............. دنیاست بد حساي ي همه مانع عشق چون نمیدم راه خودم به رو ناامیدي و یاس هیچوقت و.....  نشدم ناامید
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  پایان

 13/5/93 شنبه سه


