
  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 1 
 



  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 2 

  s.mokhtariyan | طلوع
 

 www.98ia.com:منبع

 ساخته شدهwww.novels-dl.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا

  نام اوبه
 

 با هاش ی اتفاقاتی شه و طی که عاشق پسر دوست پدرش ماستی به نام دری احساساتي طلوع راجع به دختررمان
 . حسام وجود دارهی زندگي راز مهم توکی نداره چون ی ازدواج دوامنی کنه اما ایازدواج م

 راحت الی تونستم با خی کارخانه رو سر و سامان دادم و مي هستم باالخره کارهالمی اتاقم مشغول جمع کردن وسايتو
 ای جون خدمتکار خانه وارد اتاقم شد و گفت ، درنی دادم که نسری کتابخانه جا ميکتابها رو تو. عمو جان بروم دنیبه د

 .دی که برنی آقا رضا گفتن آماده هستدی بهتره ساکتون رو ببندمکنی من خودم اتاق رو جمع مدی کنی مکاریخانم چ

  کردمی مکاری جون اگه من تورو نداشتم چنینسر.  لبخند زدم و گفتم دستت درد نکنه شی روبه

 فمهی وظهی چه حرفنیخانم ا:  نگاهم کرد و گفت مهربان

 ی کنی به من لطف مستی نفتی به گونش زدم و گفتم چند بار بگم وظي شدم و بـ ـوسه ابلند

 شده بود و تمام دی جنگ شهي کرد ، شوهرش توی خانه ما کار مي که متولد شدم توی و زمانی جون از بچگنینسر
 ما آمده  از دوستان پدرم به تهران و بعد هم به خانهیکی بمباران خرمشهر از دست داده بود توسط يخانواده اش را تو

 . شتم خانواده ام دوستش داي از اعضایکیبود و من واقعا مثل 

 عمو رحمان تنگ شده بود بعد از آن ي تاب بودم دلم برای رو بستم و آماده شدم واقعا بلمی جون وسانی کمک نسربه
 يه علت مشغله کار بود که بی بزرگ داشتم، چند ماهيای دننی اي بود که تویاتفاق و از دادن پدر و مادرم تنها کس

 می حرکت کندی صندوق جا داد و گفتخانم اگه آماده اي تورو لمیآقا رضا وسا.  عمو برم دنینتونسته بودم که به د

  آقا رضامیبر-

 ي چقد دلم براي کردم ، وای فکر مای راه به دريتمام مدت تو.  شدم نی کردم و سوار ماشی جون خداحافظنی نسراز
 افکار به نیبا هم. کنم دای کنار ساحل قدم بزنم و آرامش پي ماسه هايدوست داشتم رو. طلوع و غروبش تنگ شده بود

 . شدادهی و پمیدیخانم رس:  گفت ضا چشام رو باز کردم آقا رستادی که انیخواب رفتم ، ماش

 . حمت رو صدا کنمای خونه ي توارمی رو بلتونیوسا:  رضا آقا

 . زنمی آقا حشمت رو صدا مرمی بزارشونخودم مجانی زحمت همیب

 امی مدی به من خبر بددی برگرددیهر موقع که خواست:  قرار داد و گفت الی وي درب ورودي جلوي رولمی رضا وساآقا
 . اگه شب باشهیدنبالتون حت
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 يآقا حشمت و گلنار تو. باز بود الی وي عمو به راه افتادم طبق معمول درب وروديالی تشکر کردم و به سمت وازش
 . من به استقبالم اومدنددنی بودند با داطیح
 

 الی رو به ولمی داخل و آقا حشمت وسامی برودییای هستند بالی ويآقا رحمان تو:  بعد از قربان صدقه رفتنم گفت گلنار
 .برد

 
 و درختان پرتقال و بهار بای زيطرفش از گلها بود که دو یکی جاده بارالی واطی حي اومد تواطی ما به حي از سرو صداعمو

 بغـ ـلش ي و تودمیعمو رحمان به سمتم آمد دو.  هام کردم هی پاك باغ رو وارد رينارنج پر شده بود ، با تمام وجود هوا
 .سالم عمو جونم چقدر دلم واستون تنگ شده بود: و گفتم دمشی ـوسبـ  و دستم رو دور گردنش انداختم ودمیپر
 

 عمو، ا،ی دري بازم که بچه شدزمیسالم عز:  ام زد ودستم را از دور گردنش باز کرد و گفتیشانی بر پي بـ ـوسه اعمو
 ؟ي راه افتادی کيای که مينگفته بود

 
  تا برگردم آقا رضا هنوز نرفته؟دیاگه ناراحت:  گرفتم ي ظاهري خودم را لوس کردم و با دلخوریکم
 

 هی چه حرفنی ای بمونشمی پشهی خوام که همی من از خدا مزمیدلخور نشو عز:  رحمان مهربان نگاهم کرد و گفت عمو
 یزنیکه م

 
 وجود داشت که دور تا دورش ي درب ورودي جلوی گلنار به آشپزخانه رفت ، سالن بزرگمی شدالی عمو وارد وهمراه

 تا نور وارد سالن شود دمیت پنجره ها رفتم و پرده هارو کنار کش خونه دلم گرفت به سمیکی لحظه از تارهی.پنجره بود
 .ادی خوشم نمیکی بهتر شد از تاریلیاالن خ: برگشتم و به عمو گفتم 

 
 ؟ي مارو که آوردی امانتنمی ، بگو ببنی عمو بششی پای زد و گفت بي لبخندعمو

 
  دادم که بدم خدمتتونی رستمي آقانوی ادیی بره ، بفرماادمی که شهیبله البته مگه م-
 
  داشتماجی پول احتنی مهتاب به ای عروسگهیدستت درد نکنه چند روز د-
 

  نگفت؟يزی مهتاب ؟ پس چرا به من چیعروس:  گفتم دلخور
 
 . کردنی عقد مدی احمد رضا باي قرار شد ازدواج کنن بخاطر سربازي عجله ایلی خزمیناراحت نشو عز-
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 ی عمو مدنی هر موقع که به دی کرد و من از بچگی می عمو رحمان زندگي روستاي تو من بود کهیمی دوست صممهتاب

 . رفتمی مهتاب مدنیآمدم به د
 
 . برمدنشی باشه به دادمیباشه پس -
 

 من هم برم پولو به ی استراحت کنی جان تا کمایببخش در:  داد از جا بلند شد و گفت ی و کالفه نشون می عصبی کمعمو
  دارهازی به پول نیلی مهتاب خی عروسيصادق بدم که برا

 
 . گردمی و زود برمای کنار دررمی پس من منم مستی نیمشکل-

 . با من موافقت کرد و رفتعمو

 شال  ودی سفي همراه شلوار سندبادی آبی تابستاني گرفتم ، مانتوي بود رفتم دوش مختصرالی ویی اتاقم که طبقه باالبه
 . به چشمانم زدم و به ساحل رفتمی آفتابنکی ، عدمی رو پوشدمیسف

 راحت التیپس با خ.  پدرم و عمو جان بود مشترك بودیمی که مطعلق به دوست صمي کناريالی عموبا ويالی وساحل
 .  تونستم خلوت کنمی از شبانه روز بدون مزاحم میهر ساعت

سالم :  زدم ادی و با خنده فردمی با دست آب به هوا پاشی کمستادمی بود که ادهی آب تا زانو هام رسدمی دوای سمت دربه
 . من دوباره اومدم تا خلوتت رو بهم بزنمایدر

 . فرستادمشی براي دلم واسه لمس آرامش ساحلت تنگ شده بود و بـ ـوسه اچقدر

 بهم می زندگي هایبود که موقع دلتنگ یی شدم ، تنها جارهی خکرانشی بی اومدم و تو ساحل نشستم و به آبرونی آب باز
 قدم برداشتم سرم رو که بلند الی بلند شدم و به سمت ودی چقدر طول کشستی نادمی که یبعد از مدت.  دادیآرامش م

 خودش نمی بی که میباورش برام سخت بود امکان نداشت کم  نهستادمی گره خورد ، ااهیکردم نگاهم با دو چشم س
 باشد چرا االن؟

 که در چشماش غرق شدم که به ي اهیچندثان.  راهم سبز بشهي جلودی کنم فراموش کردم بای االن که احساس مچرا
. سالم:  تفاوت به راهم ادامه دادم که سد راهم شد و گفت ی تفاوت نشون بدم ، بی کردم خودم رو بیخودم اومدم سع

 .  گفتم سالمي به سردشدی ممی متوجه دگرگوندی نباادافت اشک تو چشام حـ ـلقه زده بود خوب که ؟؟ قلـ ـبم به تپش

  ؟یخوب:  نگام کرد که قلـ ـبم به لرزه افتاد و گفتمهربون

 ست؟ی طور ننی ای شاد و سرحالم ناراحتینی بی منکهی از دی خوبم شایلیآره خ-
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 ی سرحالنمیبی منکهی ناراحت نبودم برعکس تصورت از اتی از خوشچوقتیمن ه:  دلخور نگاهم کرد و گفت یکم
 .خوشحالم

 الی تفاوت به طرف وی کرد که بمی و به راهم ادامه دادم چند مرتبه صدا؟یاز حرفات مطمئن:  زدم و گفتم يپوزخند
 تخـ ـت انداختم و ي شدخودم رو رويبه اتاقم پناه بردم در اتاق رو پشت سرم بستم و اشک از گونه هام جار. دمیدو

 .فکرم به گذشته ها پرواز کرد
  

 در ي کارخانه دارو سازنی ستوده بودم مادرم استاد دانشگاه بود و پدرم دکتر ستوده صاحب چندي فرزند آقاتک
 ي خداوند دخترازیو بعد از چند سال با نذر و ن. دانشگاه با مادرم آشنا شدند و ازدواج کردنديپدرم تو.  رانیسراسر ا

 .کنهی مبشونیکه من باشم رو نص
 
 دانشگاه ي توکهی بودم و زمانی عاشق هنر و به خصوص نقاشیاز بچگ.  حساس بودند اری من بسي طبع پدر و مادرم روبه

 ي شده بودم که پدرم با آقارفتهی شدم پدر و مادرم بدون مخالفت قبول کردند تازه دانشگاه پذرفتهی پذیرشته نقاش
 اری مسن که بسي تاجر فرش بود و مردي اعتماديآقا.شد  به خارج از کشور آشناشیز سفرها ایکی ي توياعتماد

 همسن و سال من ي دختري اعتمادي دو خانواده شد ، آقایی باعث آشناي اعتماديمهربان بود ، رفت و آمد با پدر با آقا
 بر اثر سرطان شی سال پ7 ي اعتماديهمسر آقا. کردی ملی بود که خارج از کشور تحصی که چند ساليداشت و پسر

 . کرده بودوتف
 

 شد به یمی صماری که رابطه من و آرام بسدی طول نکشیلی دختر خوش برخورد بود خاری بسي اعتمادي دختر آقاآرام
 آمد و دنمی دو خانواده گذشته بود که آرام به دییچند سال از آشنا.  می کردی مثل دو خواهر با هم برخورد مکهیطور

 : تگف
 
 .ادی خوشحالم که میلی گرده خی امروز بابا گفت حسام آخر ماه از نروژ برمایدر-
 
  براش تنگ شدهیلی آرام خوشحالم دلت حتما خیلیخ-
 
 . برادر و پدرم رو دارمنی فقط همای دنيآره ، آخر من تو-
 
 آرام؟-
 
 جانم-
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 اخالق یراست.  ادیعا خوشحالم که برادرت م برادر بزرگتر از خودم داشته باشم واقهی دوست داشتم شهیمن هم-

 ه؟یبرادرت چطور
 
 ادی هم مغرور و سرد ، مطمئنم ازش خوشت میلی مهربونه اما خیلی برادرم خای دريوا-
 
  خواهرادیواه مبارك زنش باشه چرا من خوشم ب – ادعا گفتم با
 
 ؟یفکرش رو بکن تو زن داداشم بش:  و گفت دیآرام خند-
 
 مگه من چمه؟:  از بازوش گرفتم و گفتم یشکونین

 
  و مغروری برادر من خشک و رسمفی و لطی ، اما تو احساساتستی نتیزیتو چ-
 

 .ارمشیحاال بزار بپسنده من خودم تو راه م:  بهش زدم و گفتم یچشمک
 
 میدی و خندمی کردی شوخیکل
 

 داده بی آخر هفته که به مناسبت برگشت برادرش ترت جشني برای تا لباس مناسبمی رفتی هفته با آرام به بازار متمام
 لباس شهی ، همدمی خرییبای من هم کت و دامن زدی کرد و خردایباالخره آرام لباس مد نظرش روپ. می کندایبودند پ

 شهی اعتقاداتم برام مهمتر از همشهی آزاد بودند اما من هانمی اطرافی تمامنکهی کردم با ای رو انتخاب می و مناسبدهیپوش
 . برام مهم بود و بهشون اعتقاد داشتمزهای چی نبودم اما بعضی مذهبادی زنکهیبود با ا

 
 که ي و به سالن غذاخوردمی پوشی شدم حمـ ـام رفتم و موهامو خشک کردم لباس مناسبداری روز موعود از خواب بصبح

 نشسته بودند و مشغول خوردن صبحانه بودند وارد شدم سالم کردم به زی م خانه بود رفتم مامان و بابا پشتنییطبقه پا
مامان و بابا با لبخند .  گفتمری و صبح بخدمشی حـ ـلقه زدم و بـ ـوسباگونه مامان بـ ـوسه زدم بعد دستم رو دور گردن با

 . گفتندریصبح بخ

  گفت حال دختر گلم چطوره؟بابا
 

 . خوبمیلی گفتم خ گرفتم وي جازی بابا پشت ميروبرو
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 که امشب دی دونی آرام مشی خوام امروز زودتر از شما برم پی مدی بابا اگه اجازه بدی لقمه خوردم که گفتم راستچند
  گرده؟یبرادرش از خارج برم

 
 ي بری تونی مزمی عزستی نیمشکل-بابا
 

 . بهتر بودمی رفتی شب همه با هم مي موندیاما اگه م - مامان
 
 . تونستم جواب رد بدمی آرام ازم خواهش کرد نمیخودم هم با نظر شما موافقم ول-
 

 . برتی به آقا رضا بگو مي بری هر موقع خواستزمیباشه عز - مامان
 

  بلند شدمزی گفتم و از پشت میچشم
 

ودم به اتاقم رفتم و  و خدی آماده باششهی آرام برم اگه مدنی خوام به دی بود که به آقا رضا گفتم من م3 حدود ساعت
 .آماده شدم

 
  اونجامگهی ساعت دمی آرام زنگ زدم و گفتم تا نبه
 

 . کرد و رفتادهیپ)عمو بهرام( ي اعتمادي خونه آقاي رضا منو جلوآقا
 

  توای بای دريسالم اومد:  خونه رو که زدم آرام گفت زنگ
 
 شگاهی آراي بري خوای مگه نممی تا برای بينه ممنون اگه آماده ا-
 
 امیببخش االن م-
 

 :  به آرام گفتمنی ماشيتو. می رفتشگاهی آرام به آرانی بعد با ماشقهی دقچند
 
  فرودگاه استقبالش؟يری نمادیآرام برادرت ساعت چند م-
 
 . واسه شب آماده بشمدی تونم برم بای خواد چطور می رسه نه نمی م7ساعت -
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 .میری جشن بگگهی روز دهی کرد ی بابا قبول مکاش
 
  فرودگاهی ناراحت بشه که نرفتدیآره منم موافقم آخه شا-
 
 کنهینه درك م-
 

 و دمی پوشی مي صورت داشت اما من روسرشی چون هم موهاش رو درست کرد و هم آرادی طول کشیلی آرام خکار
 صورتم انجام بده که هرچند به نظر خودم ي رویحی ساده و ملشی هم گفتم آراشگری موهام نبود به آراشی به آرايازین

 .ومدی بهم میلیساده هم نبود اما خ
 

 چطور شدم؟:  آرام که تمام شد گفت کار
 
 ییبای زی گوشتي لبـ ـهاومدی به پوست گندمگونش مکهی بطوربای زي با ابروهای مشکي دقت بهش نگاه کردم چشمابا

 بود که کمـ ـربند دهی بنفش دکلتـ ـه پوشری بود لباس حربای ز و در کلومدی بزرگ که به صورتش می کمینیداشت و ب
 .  بودبای و زکی شاری خورد و بسیم
 

  بشه؟داشی پدی امشب شاهزاده با پرادو سفیکنی فکر مي شدیعال:  زدم و گفتم شی به روی بخشتی رضالبخند
 

 .دی ددی خوام بایمن که از خدا م:  زد و گفت یچشمک

 باتری اما فکر کنم از همه امشب زي کردي ساده اشی آرانکهی با اي شدری نظیتو واقعا ب:  زد و گفت ي بعد لبخندو
 .یباش

 
 ی مشی به رنگ قرمز روبای زی بودم که کتدهی کوتاه به رنگ کرم پوشیراهنی به خودم نگاه کردم پنهی آي حرفش توبا

 شده لی تا زانو تکمیی قرمز چکمه هاي با طرح هادی سفيبای زي بسته بودم به همراه روسريدیآمد، دستمال گردن سف
 )ری بگلی خودت رو تحوکمی(  به خودم نگاه کردم تیرضا  باومدی ماری بسدمی بود ، رنگ قرمز به پوست سفپمیت
 

 اومده بودند به اتاق آرام رفتم و مانتوم رو شی مهمونا کم و بمیدی بود که به خونه عمو بهرام رس30/7 حدود ساعت
 نگام يزی برانگنی به طرفشون رفتم بابا با نگاه تحسدمی از سالن ديدرآوردم و به سالن اومدم بابا و مامان رو گوشه ا

  خوشگل شدهیلیدختر بابا خ: کرد و گفت
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 .کشمیم طور نگو خجالت نی بابا ايوا:  انداختم و گفتم ری خجالت سرم رو به زبا
 

 .نهی بهترشهیدختر من هم:  و گفت دمی بـ ـوسمامانم
 
 نداشت دوست دی دي به در ورودمی که ما نشسته بودی سالن متوجه شدم که برادر آرام اومده قسمتي توي سر و صدااز

 که گذشت آرام دست ی تونستم بلند شم و جلو برم کمی بابا مامان نمي اما جلونمی تر برادر آرام رو ببعیداشتم که سر
 دو چشم ي که نگاهم تونمی پسررو ببافهی سرم رو باال بردم تا قن ما اومدزی همراه عمو بهرام به سمت ميدر دست پسر

 :عمو بهرام گفت. قلـ ـبم احساس کردم ي لرزش رو تودنشی گره خورد با دي اشهی شاهیس
 
 رو کرده فشونی که تعرزمی خان دوست عزنایو گفت س آقا پسرم حسام هستن و بعد رو به حسام کرد نی خان انایس

  خاننایبودم و عمو به مامانم اشاره کرد و گفت خانم ستوده همسر س
 
 ي که با سرددمینگاهم که به حسام افتاد د.  خانم هستن ای درزهی خانم گل که برام مثل آرام عزنیو ا –
 

 . بشهی معرفهیا شد و همراه عمو بهرام رفت تا به بقبعد از معارفه و خوش و بش حسام از ما جد.  خوشبختمگفت
 

 برادرم چطور بود؟:  کنار نشست و گفتآرام
 

 .ي سرد و مغرور همانطور که گفته بودیلیخ:  که تازه از بهت خارج شده نگاهش کردم و گفتم ی آدممثل
 
 . طورهنی هملی اواشهی همشهی آب مخشی-
 
 خداکنه-
 
 : آهنگ که بلند شد آرام گفتيصدا-
 
 .  زدی و بعد طبق عادت چشمکمی قر بدکمی می بريایم-
 
 .می ری بگذره بعد مکمی آرام شروع نکن بزار يوا-
 
 .دی و دستم رو کشنی اون سمت که جوان ترا هستن بشایمن که رفتم تو هم الاقل ب-
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  گوشه سالن انتخاب کردم و نشستميزی بودند رفتم و میکوبی که جوان ها مشغول پای قسمتبه
 

 به سمتم اومد و ومدندی که به نظر خواهر و برادر مي زدن رقصنده ها بودم که آرام به همراه دختر و پسردی دمشغول
  هستنای درزمی هم دوست عزشونی پسر و دختر خاله من هستن و اشی کنم سپهر و ستای می جان معرفایدر: گفت

 
 . خوشبختمیلیتم خ دست دادم و گفشی ستابا
 

سپهر دست پاچه . دنی با نامحرم دست نمای دستش رو دراز کرد که آرام دستش رو گرفت و گفت سپهر جان درسپهر
 دی که ناراحت نشدوارمی دونستم امی نمدیببخش:  کرد و گفت یعذرخواه

 
 .دینی بنشدیی و بعد گفتم بفرماستی نیمشکل:  زدم و گفتم يلبخند

 
 .می گرفتي ها جای صندلي روهمه

 
 بود که از همون اول متوجه شدم ی داشت و برادرش سپهر پسر مؤدبیی تو دل بروافهی بود که قي دختر سبزه اشیستا

 . کردی میچون مدام بابت رفتارش عذر خواه
 

 .نمتی کرده متاسفانه تا به حال سعادت نداشتم ببفی از شما تعریلیآرام خ:  گفت شیستا
 
 رهآرام جان لطف دا-
 

 درسته؟/ دی خونی میآرام گفت نقاش:  شیستا
 
 د؟یبله سال دوم هستم شما چطور دانشجو هست-
 
 . هستمیمی رشته شلینه من فارغ التحص-
 

 . کشنی میی های چه نقاشیتی شخصنی دوست دارم که بدونم صاحب چنیلیخ:  به من نگاه کرد و گفت سپهر
 

 . کنمی حتما ازتون دعوت مشگاهمی نماي برادیشما لطف دار:  گفتم یشوخ
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 رفتارش نی از اادی دونم چرا زی مشغول خوش و بش بود نمي که نگاهم به حسام افتاد با دخترمی صحبت بودمشغول
 نگاهم شده بود به ینی خنده حسام که متوجه سنگی نبود بگه به تو چه که داره با دختره میکیخوشحال نشدم آخه 

 دونم چرا از رفتارش خوشم یدختره ادامه داد نم  زد و برگشت و به صحبتش بايطرفم برگشت نگاهم کرد و پوزخند
 .دمی پوزخندش را نفهمی ، معنومدین

 
 .ادی وقت ازش خوشم نمچی چطور متوجه شده حسام اومده، هسیدختره پررو معلوم ن.  گوشم زمزمه کرد ي توآرام

 
 .یزنی آرام مدام غر میگی میچ:  کردم و گفتم نگاهش

 
 .  افتادهلیانگار از دماغ ف.  دوست بابامه ي ساالري دختر آقاگمیاهش کن روشنک رو منگ-
 

 متر هم کی دی بود که شادهی پوشی کرده بود و لباس کوتاهیظی غلشی بود اما آراییبای اسمش روشنک بود دختر زپس
 . کردی و با حسام صحبت مدی خندیبا عشوه م. پارچه نبرده بود

 
  وسط؟می بريایآرام انقدر حرص نخور م – من

 
 . بشمی دختره عصبنی اي از کارانمی بهتره تا بشمیآره بر-

 باز ي اما آرام با آهنگ بعدنمی آهنگ که تمام شد خسته شدم و رفتم که بشمی آرام به وسط سالن رقص رفتهمراه
 .شروع به رقص کرد

 و با غرور با چند نفر ستادهی اي گوشه ادمی کنه که دی مکاریچ نگاهم دنبال حسام گشتم کنجکاو بودم که بدونم با
 بود دهی پوشي با راه راه سورمه ادی سفی بود کرواتدهی پوشی آسمانی با بلوز آبي کنه کت و شلوار سورمه ایصحبت م

 . و برازنده بودپی خوش تاریبس

 .  نشستمی صندلينگاهم رو گرفتم و رو. بشم رهی خنطوری ای من چم شده بود من که عادت نداشتم به کسيوا

 . امی عاشق نقاشی خوندم و به نوعیمنم مثل شما نقاش:  سپهر که گفت ي صدابا

 . شهی دفعه مثل جن ظاهر مهی داشت یآخه چه ربط. خودم اومدمبه

 . عالقه ندارندی به نقاشیلی افراد اطراف من خدی دونی خوشحالم آخه میلیخ:  گفتم

 . کننی انتخاب ملی ادامه تحصي رو برای نقاشی کنم معموال افراد کمین شمارو درك م دونم میم-

 د؟ی دانشجو هستایشما درستون تمام شده -

 . کنمی مسی دانشکده هنر تدري شدم و االنم تولیمن فارغ التحص-
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 .دمی چقدر خوب پس چطور من شمارو تا به حال نديوا-

 . دارمی ترم آخر درس برمي با دانشجوهاشتریمن ب-

 نطوری پس اآهان

:  شد و بدون توجه من به سپهر نگاه کرد و گفت کی ما نزدزی حسام به مدمی حرف زدن با سپهر بودم که دمشغول
 . کارت دارهای کنه گویسپهر جان خاله صدات م

د ، همون لحظه خدمتکار با  بود مخصوصا که حسام سکوت کرده بونی سنگیلیجو خ.  کرد و رفتی از ما عذرخواهسپهر
 لیشما م:  برداشت و بعد رو به من کرد و گفت یوانیحسام ل.  به طرفمون اومد و تعارف کردیدنی پر از نوشیظرف
 .دیندار

 . خورمی ها که با مشـ ـروب پر شده بود انداختم و گفتم من مشـ ـروب نموانی به لینگاه

 دیاری ب خانم شربتي زد و گفت لطفا براي پوزخندحسام

 . ندارملی ميزی شدم و گفتم نه متشکر چی کارش عصبنی ااز

 د؟یچرا نکنه شما با شربت هم مشکل دار:  گفت حسام

 . ندارملی اما فعال مرینخ:  اخم نگاهش کردم و گفتم با

 گذره؟ی می تو اون فکرش چستی معلوم نستی مهم نشی برای کسچی پررو انقدر مغرور و خود خواه بود که نظر هپسر

 ی مصرف نمی الـ ـکلیدنی و نوشکنهی سر مي که روسری کسستیبهتر ن:  و گفت دی رو کامل سرکششیدنی نوشحسام
 .کنه با پسر نامحرم قهقهه راه نندازه؟ متوجه دم که منظورش سپهر بود

اقب رفتار  کنم، شما مری که من چطور رفتار مشهیاصال به شما مربوط نم:  شدم و گفتم ی حرفش بشدت عصباناز
 .دیخودتون باش

 . تازه کنمیی تفاوت از کنارش رد شدم و به سمت تراس رفتم تا هوای بو

 بارون گرفتم و با شوق طراوتش رو حس ری بارون بودم دستم رو زي عاشق بودی باری باران نم نم مستادمی تراس ايتو
 .کردم

 می قدم بزندی باره دوست داری میبارون قشنگ:  سپهر از پشت سرم اومد که گفت ي آروم شده بودم که صداکمی

 .ستی نی دوست دارم اما وقت مناسبیلیخ-

 . تودیای بهتره بستی سرده و لباس ما هم مناسب نی هوا کمدیلیهر طور ما-

 بله-

 .می سپهر وارد سالن شدهمراه
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 یکی نی رو کجا بزنه و ای دونست چه حرفی کامال مودب بود و ممدی از برخورد و رفتارش فهمنوی بود ای پسر خوبسپهر
 . بارزش بوداتیاز خصوص

 . بزارهری رفتارش تاثي حسام که غرورش باعث شده بود که روبرعکس

 با ی به هم صحبتیلی تماادی سرد باهاش برخورد کردم البته اون هم زاری آخر شب چند بار با حسام روبرو شدم اما بستا
 . خوشحال بودم که تونستم در برابرش مثل خودش محکم برخورد کنمی داد ولینممن نشون 

 يکارها.  بزنمي دانشگاه وقت نکردم به آرام سري هفته از اومدن حسام گذشته بود اما به علت فشرده بودن کالسهادو
 . شدی هم تلمبار شده بود و تمام وقتم صرف درسا ميدانشگاه رو

 رو که ی کردم که تلفنم زنگ خورد گوشی داده بود کار مي که استاد مظاهری طرحي بود و کالس نداشتم روصبح
 برداشتم آرام بود

 ؟يسالم آرام چطور-

 يریگی از من نمی اصال سراغی معرفتی بیلیخ:  و گفت دی کشقیج

 . وفا هم هستمی بی معرفتی گفتم دست شما درد نکنه عالوه بر بی شوخبا

 .نمتی حتما ببدینشو بالوس -

  دستم موندهي دانشگاه روي از کارای نه آرام به خدا کليوا-

 با بچه می خوای کن فردا ، جمعه است مفی ، کاراتو انجام بده ، برنامه هاتو ردنمتی خوام ببی االن منیمن که نگفتم هم-
 .يای بدی کوه تو هم بامیها بر

 . تونم مخالفت کنمیمگه م-

 .نمتی بی م5 فردا ساعت ي نداري فعال کارينه جرات ندار-

 .باشه خداحافظ-

 5 شام به بابا گفتم آرام زنگ زد ازم خواست فردا ساعت زی سر و سامان دادم سر می دانشگاه رو کمي شب کارهاتا
 .همراهش برم کوه البته با اجازه شما

  ات هم خوبههی روحي برازمیبرو عز -بابا

  به آقا رضا بگو که آماده باشه صبح ببرتير بي خوایساعت چند م – مامان

  آماده باشه30/4 گمیخودم به رضا م – بابا

  گوش به زنگ من باشهچارهی بي آقا رضادی بای ببرم آخه تا کنی خواستم اگه اجازه بدبد خودم ماشیم-

 می موضوع رو کردنی بحث اای کار استخدام شده دوما ما قبال درنی اياوال برا – مامان

  شهی تکرار می هر حالتي توفتهی تصادف بود اگه قرار باشه دوباره اتفاق بهی مامان اون فقط آخه-
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 .دیری ادامه نده شما با آقا رضا مای درکنمیخواهش م – مامان

 لطفا اجازه بده:  التماس به بابا نگاه کردم و گفتم با

 د؟ی قائل شفی تخفشهیخانم نم:  گفت بابا

  نزدمی دستاش رو باال برد و گفت اطاعت من که حرفی به بابا انداخت ، بابا به شوخی نگاهتی با عصبانمامان

 . گفتم و به اتاقم رفتمری رها کردم و بلند شدم و شب بخمهی ناراحت شدم غذام دو نیلیخ

اد که  که تصادف کردم و دستم شکست از اون موقع به بعد مامان اجازه ندرفتمی به دانشگاه منی با ماششی ماه پچند
 . کنم و آقا رضا که راننده بابا بود مسئول بردن و آوردن من شدیرانندگ

 که اندام خوش تراشم رو ی ؟؟؟ مانتو مشکیخی ی شدم ، دوش گرفتم و شلوار لوله تفنگداری زنگ ساعت از خواب ببا
 خی ی آب معدنشهی شکی کردم و به آشپزخانه رفتم ، یمی مالشی ، آرادمی هم پوشی شال مشکدمی کرد پوشی مباتریز

 يآقا رضا منتظرم تو.  اطی حي خوردم و رفتم توموز کی به خوردن صبحانه نداشتم لی کوله ام گذاشتم ميزده تو
 . بودنیماش

 یمشکBMW نی ماششی به آقا رضا گفتم لطفا پدمی از دور آرام رو دمیدی بود که به محل قرار رسقهی دق5:10 ساعت
 .دینگه دار

  دنبالتونامی مدیریتماس بگ:  رو نگه داشت آقا رضا گفت نیماش

 باشه حتما ممنون آقا رضا-

 ؟ي کردری چرا دی مارو منتظر گذاشتقهی دق10 ری شدم آرام به طرفم اومد و بغـ ـلم کرد و گفت صبح بخادهی پنی ماشاز

 کنهی می رانندگاطی آقا رضا چه با احتیدونیمگه نم-

  بچه هاشی پمیاشکال نداره بهتره بر-

  کردمی دست دادم و با سپهر احوال پرسشی بودند به طرفشان رفتم با ستاستادهی اي گوشه اشی و ستاسپهر

 منو اهشیدوباره دو چشم س.  کنه ی جشن داره صحبت مي و با دختر توستی حسام اصال متوجه حضورم ندمی دبرگشتم
 روشنک بود اسمش آهان ی به مغزم فشار آوردم چیافسون کرد کم

 ری طرفش رفتم و گفتم سالم صبح بخبه

 دی کنی نمیسالم حسام جان معرف:  نگاهم کرد و گفت روشنک

  من روشنگ جونزی دوست عزایدر:  جواب داد و گفت آرام

  دختر دوست پدرم هستندیدی جشن دي جان روشنک رو که توایدر

 خوشبختم-

 . کردنددی همه حرفش رو تامیفتی سرد گفت بهتره که راه بیلی که تا اون موقع ساکت بود خحسام
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  و سپهر و در آخر روشنک و حسامشی ، اول من و آرام پشت سر ما ستامی به در مشغول باال رفتن از کوه شددر

 ادی روشنک هم مینگفت:  گفتم ای دربه

  حسام بهش گفتهنکهیمن دعوتش نکردم مثل ا:  گوشم گفت ي توآرام

 . جمله رو گفتمنی شدن البته با حرص ایمی با هم صمیلیاوه پس خ-

 چرا واقعا یعنی هم بود ، چرا؟ ي بودم و اخمام توی راه همش عصبيتو.  ادی دونم اما من اصال ازش خوشم نمینم-
 . حسام منو افسون کرده بوداهی سيچشما

 کمی مینی اون قسمت بشي های صندلي رومی خسته شدم بریلی که آرام گفت ، من خمی بوددهی رس5 ستگاهی ابه
 می افتی بعد راه ممی کنیاستراحت م

 می و نشستمیدی چرهی ها رو به صورت دای موافقت کردند صندلهمه

 دی نشدی از اومدن به کوه راضادی زنکهی خانم مثل اایدر: رو به من کرد و گفت سپهر

 شتری آرامش و ثبات رو بشهی کوه رو دوست ندارم من همادیآره من ز:  اش به شب جشن شدم و گفتم هی کنامتوجه
 نیی کرد و دستپاچه شدم و سرم رو پای کنه چشمم با حسام تالقی بهم منتقل می احساس ناامنهیدوست دارم اما کوه 

 .انداختم

 جالبه اما کوه که نماد استقامت و ثباته؟:  زد و گفت ي پوزخندحسام

کال . دوست دارم شتری هستن رو بکدستی و البته چمن زار که صاف و ای ، من در به کوه دارمی حس شخصهیمن گفتم -
 .ادی خوشم مشتری بیاز صاف و سادگ

 . برهی حرفات آدمو به فکر مشهی فکر نکرده بودم همينطوریتا بحال ا:  گفت آرام

 م؟یری گرم بگیدنی نوشهی می بری حسام رو گرفت و گفت موافقي که تا اون موقع فقط شنونده بود بازوروشنک

 . موافقت کرد و همراه روشنک رفتحسام

 کردم که تونسته حسام ی خوشحال نبودم به روشنک حسادت مادی شده بود زیمی حسام با روشنک صمنقدری انکهی ااز
 .مغرور رو متوجه خودش کنه

هوا کم کم . ش تشکر کردم رو به طرفم گرفت ازي چاوانیحسام ل.  به سمتمون اومدن ي چايوانای و روشنک با لحسام
 . آفتاب رو دوست ندارمي توییمای من اصال کوهپمیروشن شده بود آرام گفت برگرد

 .نهی رو از قله ببنیی پاي مونده دوست داشتم حسام نمایلی تا قله خمی هست5 ستگاهیما که هنوز ا:  روشنک

 .می گردیتا قله اما ما برم دی با حسام جون بری تونیم:  خوره گفت ی حرص میلی که معلومه خآرام

 .میگردینه روشنک باشه واسه بعد با بچه ها بر م:  حسام
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 ي من توی نقاششگاهی نماهی افتتاحگهی که سپهر خودش رو به من رسوند و گفت دو هفته دمی برگشت بودری مسيتو
 .دیایتاالر الماس هست دوست دارم حتما ب

  مطمئنا فوق العاد هستننمی هاتون رو ببی دوست دارم نقاشامی خوبه حتما میلیباشه خ-

 ی با من صحبت نکنی رسمگهی دشهینظر لطفته م-

 .نمشی ببتونمی مي کردی راجع بهش صحبت مشی کتاب دستت بود که با ستاهی آقا سپهر امروز ی راستکنمی میسع

 جالب بود ، رنگها و یلیاسم کتاب خ:  درآورد و به طرفم گرفت ی طور راحت ترم و از کوله اش کتابنیسپهر ا-
 نی اولي تودی و جالب بود بابای زیلی از کتاب رو خوندم خی راه قسمتي واقعا دوست داشتم کتاب رو بخونم توتهایشخص

 . بودمیس روانشناي عاشق کتابهاشهی من همدمی خریفرصت کتاب رو م

 کتاب رو نی دل کندن از کتاب سخت بود اما کتاب رو به طرف سپهر گرفتم و گفتم ممنون حتما امیدی کوه رسنییپا
  بود و البته جالببای خرم زیعصر م

 ي برش داری تونیم:  دستم رو پس زد و گفت سپهر

  مال شماستنینه نه ا-

 . به شمادمی مهیو االن هد-

 . شمی خوشحال مرمی بگهی کتاب هدنکهی از اشهی ممنونم همیلی خیلیخ-

 اومد و گفت اگه تعارفاتتون تموم شد کی نزدی خشک و رسمیلی کنه خی حسام شدم که به گفت و گو ما توجه ممتوجه
 .میبر

 متی رسونی ما مایب:  که آرام گفت می ها رفتنی کردم و همه به سمت ماشی در حضور حسام احساس راحت نماصال

 ادی آقا رضا بزنمینه زنگ م-

 .می و برگشتمتی ما رسوندادی خواد تا اون بینم-

 باشه البته اگه مزاحمتون نباشم-

  محکم به کمـ ـرم زد و گفت خودت رو لوس نکنآرام

 که مزاحم شما دی راه به حسام گفتم ببخشي تومی حسام شدنی سوار ماشی کردم و همگی خداحافظشی سپهر و ستااز
 . اصرار کردندیلیشدم آرام جان خ

 .ستیمهم ن:  فقط گفت  جوابمدر

 بودم ی بهش فروخته بودم من که دختر حساسي ترزمی کرد مگه من چه هی برخورد منطوری بهم برخورد چرا ایلیخ
  آنها شدمزشی مانع از ری چشام حـ ـلقه زد ولياشک تو
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 کاری بگهی کرده و دسی تاسی و نقشه کشی مهندسی راه حسام با روشنک مشغول صحبت شد و گفت که شرکت فنيتو
 . و آدرس شرکت رو از حسام گرفتزنهی روشنک گفت حتما بهش سر مستین

 دیدی شدن گفتم ممنون آقا حسام زحمت کشادهی خونه برد موقع پي روشنک رو رسوند و بعد از هم منو جلواول
 می در خدمت باشدییبفرما

 . کردن و رفتیافظ و خداحمیشی به من زل زد و گفت دفعه بعد مزاحم مي اشهی شاهی سي چشابا

 افتادم ناراحت ی رفتاراش که مادی رفت ی فکرم رژه مي داشت در همه حال توی حسام دست از سرم ورنماهی سيچشما
 . تفاوت باشمی کردم بی می اما سعشدمیم
 
 بارون قدم بزنم و به خونه برگردم پس به آقا ي دادم توحی و ترجدی باری گشتم بارون نم نم می دانشگاه داشتم برماز

 . دنبالمادیرضا نگفتم ب

 نی ماشدمی زنه که دی چرا بوق منمی آرامشم رو بهم زد برگشتم تا ببنی بوق ماشي افکار خودم غرق بودم که صدايتو
 . آوردمیتم شاخ در م از تعجب داشد،ی خانم سوار شایدر:  رو باز کرد و گفت نی داد و در ماشنیی رو پاشهیحسام ، ش

  شدم و حرکت کردنی ماشسوار

 د؟ی کنی مکاری چنجایسالم شما ا-

 . باهات حرف بزنمدیسالم با-

  اومده؟شی پیمشکل-

 .ی من مشکله و باعث اون فقط شما هستیسراسر زندگ:  و گفت دی موهاش کشي دست توکالفه

  به من داره؟ی شما چه ربطیزندگ:  شدم و گفتم یعصبان

 . گمی بهت می صبر کنکمیاگه -

:  کرد گفت ی می و کنجکاو بودم اما ساکت شدم تا خودش شروع به صحبت کند، همان طور که رانندگی عصبنکهی ابا
 .می و صحبت کنمینی جا بشهی می برستی نی شه اگه مشکلی جا نمنیا

  او موافقت کردمبا

  شده بودم؟شی زندگي به من داشت ؟ من چطور باعث مشکل توی حسام چه ربطی بودم زندگجی گیلیخ

 .می پارك کرد و گفت بری شاپی رو کنار کافنیماش

 می را انتخاب کردم و نشستيزی شاپ می طبقه دوم کافمی شاپ شدی شدم وارد کافادهی پنی ماشاز

 ؟ي خوری می حسام به من نگاه کرد و گفت چرهی اومد تا سفارش رو بگزی به سمت مگارسون

 قهوه لطفا-
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 . سفارش دو تا قهوه دادحسام

  کرد طاقتم تمام شدی می منو عصبنی بود حسام سکوت کرده بود و انی سنگاری بسجو

  به من داره؟ی شما چه ربطی شه بدونم زندگیم: گفتم

: داد و گفت  رونیبعد نفسش رو با صدا ب.  دونم از کجا شروع کنمینم:  و گفت دی موهاش کشي کالفه دست توحسام
 گرفت و راجع ی که من نروژ بودم مدام تماس مشی سال پکی ساله که اصرار داره که من ازدواج کنم از نیپدرم چند

و در ضمن .  به ازدواج ندارمیلی اما من اصال تمای باشمن ي برای همسر مناسبی تونی گفت می کرد و میبه شما صحبت م
 .  خوامی که من میستی نیشما اون خاصه و یلی ازدواج خي من برايارهایمع

 ستی نی که مشکلنیخب ا-

 ؟يای تا حرفم تمام نشده وسط حرفم نشهیم-

 . کنهی جاست که گفته اگه مخالفت کنم از ارث محرومم منی امشکل

 ؟ي خوای میو شما از من چ:  شده بود ، کالفه شدم و گفتم ختهی من ري بود که روي حرفش مثل آب سردنیا

 .ي خوام جواب رد بدی و مامی شما مي تونم مخالفت کنم من آخر هفته با آرام و بابا به خواستگاریمن نم-

 خودخواه..خود خواه...  بدم ی من جوابم مثبته اومده که بهم بگه جواب منفادی پر رو فکر کرد اگه بپسر

 شما دی خود تشکر نباشنقدی اياعتماد ي من جوابم مثبته اما خدمتتون عرض کنم آقايای اگه بي دونم چرا فکر کردینم-
 .دی منو ندارندهی همسر آيارهایاصال مع

 . سرخ شده بودتی شدم صورتم از عصبانی ـرتبه رسمکمـی

 .میای ما آخر هفته ميپس کار منو راحت کرد-

 ینی که دچار توهم خود برتر بیی رفتم چند قدم که رفتم برگشتم و گفتم از آدمهای جا بلندشدم و به سمت در خروجاز
 . شاپ خارج شدمیهستن متنفرم و به سرعت از کاف

 تمی پسر خودخواه خوشم اومده بود تمام ذهننی شده بود اما برام اصال مهم نبود ، من چطور از ادتری شدکمی بارون
 .مهم هستن اندازه کی دارن و به تی کردم که تمام آدمها شخصی می بهش حالدی بارکردیینسبت بهش تغ

 شدم آقا رضا که اطی وارد حی جون در رو باز کرد وقتنی زنگ در رو زدم نسردمی خونه رسي آب بودم که جلوسیخ
  بدم؟ي ستوده رو ي دنبالتون االن جواب آقاامی بدیخانم چرا نگفت:  گفت دیسر و وضع منو د

 
 . دمی محی واسه بابا توضستی نی مشکلامی بارون بيآقا رضا خودم خواستم تو-
 

 شد من چه ری حسام اشکام سرازي راحت به اتاقم رفتم از حرص حرفاالی مامان و بابا سر کار بودن با خخوشبختانه
 بهتر ی حالم کمدمی داشتم که مورد پسند حسام نبودم به حمـ ـام رفتم وان رو پر از آب گرم کردم و دراز کشیمشکل
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 قلـ شهی به رشهی حسام افتادم حرفاش تاهی سي چشماادی و دمیش تخـ ـت دراز کي اومدم و تورونیشده بود از حمـ ـام ب
 .ـبم زده بود

 
 شدم که نسبت به من داره حتما به خاطر ی مي کردم متوجه تنفری که به رفتارش از روز جشن تا االن فکر مشتریب

 نداشتم يریاما من که تقص. ن متنفر بود راجع به ازدواج با من و محروم شدنش از ارث انقدر از مي اعتمادي آقايحرفا
 . افکار به خواب رفتمنیبا هم

 
 ای درنیی پاای گفت آقا و خانم اومدن بی که مدمی جون رو دنی شم درو باز کردم نسرداری در اتاق باعث شد که بيصدا

 خانم شام آماده است همه منتظر شما هستن
 
 امی جون شما برو منم منیباشه نسر-
 

 نطوری خونه ايبه خاطر حضور خدمتکار مرد تو(  دمی پوشي باالس سرم بستم و روسری شونه کردم و دم اسبموهامو
 )راحت تر بودم

 
  نشستمزی رفتم به مامان و بابا سالم کردم و پشت منیی به طبقه پاو
 

 /دی کنی طورنگاهم منی شده چرا ایچ:  کردند به بابا نگاه کردم و گفتم ی نگاهم می و بابا جور خاصمامان
 

  خانم شدهیلیآخه دخترم خ - مامان
 
  انداختمری کشم و سرو رو زی طور خجالت منی مامان ايا -
 

 قربون دخترم برم که شرم داره -بابا
 

  خونمونانی زنگ زد و گفت پنج شنبه مي اعتمادي جان بابا آقاایدر:  گفت ي مکث کرد و بعد جدیکم
 

 خدا فردارو ازت نگرفته بود ی گفتی فردا می ذاشتیباباش گفت چه قدر عجله داشت م رفت و به ي پر رو فورپسره
 .....که
 
 .دمی کوه ندمی که رفتي اما خودم رو به اون راه زدم و گفتم ، چقدر خوب آرام رو از روزهی چانی دونستم جری منکهی ابا
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  خواستم نظرت رو بدونمی آقا حسام ، مي براانی مي خواستگاريبرا:  همونطور که مشغول غذاخوردن بود گفت بابا
 

 . دونم چرا هول شدمی دونستم اما نمی چند مهر
 

  تا به حال به ازدواج فکر نکردمیعنی دونم ، یمن من نم:  آب خوردم و گفتم ی کمدی گلوم پري توغذا
 

 خوبن ، پسرش آقا حسام یلی خي اعتمادي خانواده آقای که بهش فکر کنيخوب االن وقت دار:  و گفت دی خندمامان
 .زمیهم از نظر من و پدرت خوبه اما انتخاب با خودته عز

 
 خواستم شک کنن پسقرار شد فکر کنم و بعد جواب ی دونم چرا مخالفت نکردم و نمی دادم اما نمی می جواب منفدیبا

 .رو به مامان و بابا بگم
 

 کردن خونه بود مامان گفته بود که همه جا رو برق بندازه مدام زی جون مشغول تمنی ازصبح نسردی موعود از راه رسروز
 تا االن صد مرتبه خونه مارو ي اعتمادي بود واقعا خندم گرفته بود آقاونی دکوراسریی و تغلیمشغول جابه جا کردن وسا

 بود و ي سوري خواستگارهی همش نی گرفت که ای خندم منیشتر از ای بدمی فهمی بود علت وسواس مادرم رو نمدهید
 .قرار نبود جواب مثبت داده بشه

 
 تو که ای مادر درانیم:  خوندم که مامان در زد و وارد شد و گفت ی بودم و کتاب مدهی تخـ ـت دراز کشي اتاقم رويتو

 کتابخانه گذاشتم و گفتم خوب ي ، کتاب رو بستم و توگهی ساعت دهی بلند شو آماده شو ی خونی کتاب مي دارینشست
 ، بعد ادامه داد و برو ی آماده شي خواینگاهم کرد و گفت مگه نم  با تعجبگهی ساعت دهی حاال کو تا انینت برم بقربو

  و به سمت کمد لباس ها رفت و مشغول انتخاب لباس شد؟ی بپوشی امشب لباس چي خوای اصال مایحمـ ـام و ب
 

 . مناسب باشددمی خرشی که هفته پي اروزهی فکر کنم کت و شلوار فرمی دوش بگهی رمیمن م:  گفتم
 

 . کنمی منم واست آمادش ميایآره همون خوبه تا تو ب:  فکر کرد و گفت ی کممامان
 
 واقعا رنگ دمی تخـ ـت بود ، لباسم رو پوشي برگشتم کت و شلوار روی به گونش زدم وبه حمـ ـام رفتم وقتي ـوسه ابـ
 و دی رسی کمـ ـرم مری موهام تا زستادمی انهی آيجلو.  کت و شلوار واقعا برازنده بودي توبای ، اندام زومدی بهم میآب
  رو سرکردمدمی کردم و شال سفیمی مالشی سرم جمع کردم ، آرايباال  بود با سشوار موهام رو خشک کردم ویتونیز
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  دخترم؟يآماده شد:  در زد و وارد شد و گفت مامان
 
 آره مامان خوبم ؟-
 

 جون رو صدا زد و گفت برام اسپند دود کنه از کار مامان خندم گرفت نی و بعد نسرزمی عزي بهتر شدشهیاز هم - مامان
  گه ماست من ترشه ، درسته؟ی نمی بقالچیو گفتم ه

 
 . حاال تو هم منو مسخره کنباترهیاما دختر من از همه بهتره و ز - مامان

 
 .میمهمونا اومدن و در رو باز کرد همه به استقبال مهمونا رفت:  زنگ بابا گفت ي رفتم با صدانیی مامان به طبقه پاهمراه

 
  ، سالم کردمدنمی لب داشت با دي عمو بهرام وارد شد ، عمو بهرام خنده روي اعتمادي پدر با آقااول

 
  جانایبه سالم دختر گلم در:  گفت

 
 ممنونم عمو جان-
 

 ؟ی بهم نگفتيزی کشمت ، چرا چیم:  گوشش گفتم ي و تودمیوش کش آرام وارد شد به طرفش رفتم به آغـ ـبعد
 

 . کنمی مفی تعرزوی برات همه چادهیوقت واسه کتک ز – آرام
 

 . وارد شد و گل رو به سمتم گرفتبای دست گل بزرگ زهی از اونا حسام با بعد
 

 . بودم که گفت گل لطفاشی مشکي چشماي تماشامحو
 
 .دیی و گل رو ازش گرفتم و گفتم بفرمادمی خودم اومدم از حرکتم خجالت کشبه
 

 . شده بودهای واقعا زبدی و بلوز سفی تمام حواسم به حسام با کت و شلوار مشکمی سالن نشستي توهمه
 

 کردند ی مشغول صحبت راجع به کارخونه و فرش و مسائل روز بودن و مامان و آرام با هم صحبت مي اعتمادي و آقابابا
 . سر اصل مطلبمیبهتره بر:  گفت ي اعتمادي آقانکهی تا امی دادی گوش مهی بقي سکوت به حرفايو من و حسام تو
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 . خاننای بعد به بابا نگاه کرد و گفت البته با اجازه شما سو
 

 کنمیاهش م گفت خوپدر
 

 به گفتن نداره ، آقا ازی و ندی باشدهی فهمدی چند سال بانی اي که الزم باشه تویراجع به من و خانواده هر چ – ياعتماد
 . هست در خدمتتون هستی و اگه هم سؤالدی شناسیحسام رو هم م

 
در آخر رو با بابا گفت اگه اجازه صحبت کرد و ...........  کرده و سی تاسی شرکتنکهی راجع به حسام و ای بهرام کمعمو

  جان سؤال دارن بپرسن؟ای اگه دراناًی جان برن و حرفاشون و احای حسام با دردیبد
 

 . گفت اجازه ما هم دست شماست بهرام جانپدر
 

 . کنیی آقا حسام رو به اتاق راهنمازمی عزایدر – بابا

 .دیی جا بلند شدم و جلوتر از حسام راه افتادم در اتاقم رو باز کردم و گفتم بفرمااز

 نشست تمام وتری کامپزی می صندلي کرد و بعد روی اتاقم شد ، در اتاقم رو باز گذاشتم دور تا دور اتاق رو نگاه موارد
هر .  دی افتابگردان و غروب خورشيا گلهدی ساحل چمن زار خورشای کرده بودم ، دری اتاقم رو خودم نقاشيوارهاید
 زی بودم تخـ ـتم قرار داشت ، مدهی رو کشای که دريوارید ي داد روبروی که بهم حس ارامش رو انتقال ميزیچ

 ي کنار پنجره بود و گوشه اي از اتاق چند بوم و قلم مو قرار داشت و کتابخانه ای بود ، قسمتيواری کنار کمد دوترمیکامپ
 . ود بیقیآالت موس

 ی واقعی زندگهی مونه تا ی می نقاشهی مثه شتری زد و گفت بي و بعد پوزخندي داریاتاق جالب – حسام

 . آدم ها بهترهی بعضی واقعی من از زندگی زندگی تخـ ـتم نشستم و گفتم ، بوم نقاشيرو

 .ی نقاشهی ي کنم هر چند بد باشه تا توی زندگتی واقعي دم توی محیترج:  رو به من دوخت و گفت شی اشهی شيچشا

 . اما نظر من برعکس شماست-

 یچه تفاهم:  زد و گفت ي خندپوز

 ي عالقه داری روانشناسيشما به کتابها:  به کتابخانه انداخت و گفت ی به سکوت گذشت بلند شد و نگاههی ثانچند
 که اون کتاب رو از دمی روز کوه فهمشتری ده البته بی ملی نصف کتابخانتون رو تشکبایحدس زدنش راحته چون تقر

 . یسپهر گرفت

 ؟ي دی می رو کی جواب منفيفکرات رو کرد:  اخم کرد و گفت یکم

 . کردمی عمر بدبخت مهی اما خودم رو رمی گفت جواب مثبت بدم حالش رو بگی مطونهی کرد شی ممیباز داشت عصب -
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 . اش با باباست که بهتون خبر بدههی گم بقی دونم من فردا به بابام مینم-

  منتظر موندنادی زمیبهتره بر -حسام

  همه به ما چشم دوخته بودنمی رفتنیی حسام به سالن پاهمراه

 . که نظرت مثبت باشهدوارمی امهی نظرت چمی تا بدونمی مونی جان عمو ما منتظر مایخوب در:  بهرام گفت عمو

 . بودینی فقط لبخند غمگجوابم

 . بودنیری شی اتاقم رو پر کرده بود چقدر تلخ ولي عطر تلخ حسام فضايعد از رفتن مهمونا به اتاقم رفتم بو شب باون

 ك ي رو دوست داری کسشهی ناراحت بودم چرا همای عطرش هرگز از اتاقم پاك نشه از کل دني کردم بوی مآرزو
  اونه؟ي هاي شادشتری بای دنيدوستت نداره؟ چرا غصه ها

  حسام قسمت تو نباشهدی شاوفتادهی نی بسه هنوز که اتفاقي ناشکرای دريا

 و به صالحمونه ری که خيزی آرامش خودم دو رکعت نماز خوندم از خدا خواستم کمکم کنه تا هر چي گرفتم و براوضو
 .فتهیاتفاق ب

  سر از سجاده بلند کردم آرام بود جواب دادم و سالم کردملمی موبای گوشي صدابا

 ی شه تو زن داداشم بشی میعنی چقدر خوشحالم ی دونی نمایم درسال-آرام

 ی به من نگفتيزی و چي خواستگارادی حسام قراره بی دونستیزهر مار تو م-

 دونم چطور شد ی مخالف بود نمی ولي ما تو بودشنهادی و پرهی زن بگمیگیماجراش مفصله ما چند ساله به حسام م -آرام
  خواد ازدواج کنه اونم با توی نظرش برگشت و گفت مکدفعهی

 کردم یفکرشم نم:  کردم گفتم ی ناراحتش مدی دونست نبای راجع به صحبت توافق من و حسام نميزی که چآرام
 .ی بهم نگيزی و حسام چي و راجع به خواستگارياری دربيخواهر شوهر باز

 . گفتمی شدم بعد بهت می از جانب حسام مطمئن مدیلوس نشو عروس با-

 . تونم سر کنمی برادر عصا قورت دادت نمنی ، با اهیب من که منفجوا-

  احساسش رو بروز بدهدهی اجازه نمی مهربونه اما غرورش گاهیلی طور نگو بخدا خنیا-

 . با حسامیبی طور مهربون چه واژه غرنی جون عمش حتما همآره

 گنی طور که خانم منی تمسخر گفتم حتما همبه

 ا؟یدر-

 بله؟-

 ی گرفته به کسادی تنها بود و شهی بزاره اما برادرم همری فکرات تاثي دوست ندارم صحبت با من روه؟یواقعا جوابت چ-
 هیوابسته نشه و پرش فقط غرور وسرد
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 .  رو حس کنهی تا خوشبختی کمکش کنی تونی غرور واسش معنا نداره تو مگهی رو دوست داشته باشه دی کساگه

 بزنم و بگم ادی ناراحتم کرد بغض راه گلوم رو بسته بود دوست داشتم فرشتری آرام بيد حرفا کم دلم گرفته بوخودم
  خواد ازم خواسته بگم نهیمنم دوسش دارم اما اون منو نم

 رو قطع ی کنه و فوراً گوشی بابا صدام ممی کنی کردم به خودم مسلط بشم گفتم آرام ببخش بعداً با هم صحبت میسع
 کردم

 رفتم و شروع به نواختن النیبه سمت و.  کرد ی رو جمع کردم اشک بود که گونه هامو نـ ـوازش مي و جانمازچادر
 . آروم شدم اما بدطور دلتنگ بودمکمیکردم 

  بدم؟ی جواب بهرام خان رو چي به حسام فکر کردزمی عزای روز گذشته بود که بابا به اتاقم اومد و گفت دردو

 اما به نظرم حسام ي جواب مثبت بدی که مجبور هستی خوام فکر کنینم:  که بابا گفت هیمنف خواستم بگم جوابم یم
 که خوشبخت می من و مادرت از ته قلب دوس داريری بگمی و عاقالنه تصمی فکر کنشتری دوست دارم بادی میپسر خوب

 . فکر کن و جواب رو بگوشتری بشه ی بابت تو راحت مالمونی خی و اگه با حسام ازدواج کنیبش

 گرفتم قرار می فکر نکنه عجوالنه تصمنکهی اي گفتم ، برای مدی بای اما آخرش که چهی بهش بگم جوابم منفومدی ندلم
 . منو به عمو بهرام بدهیی فکر کنم و بعد بابا جواب نهاگهیشد دو روز د

 خونه رفتم کی برداشتم به پارك نزدلمیراه وسا رو همی و بوم نقاشدمی گرفته بود لباس پوشی که رفت دلم حساببابا
 بود که پر از بای زاچهی درهیوسط پارك .  تا آروم بشم دمی کشی می رفتم و نقاشی دلتنگ بودم به اونجا می وقتشهیهم

 . بودبای زي هایمرغاب

 رو لمی درخت چنار کنار رودخان وساری دادم و بعد زی غذا به مرغابی و کمستادمی گذشت ای که از رودخانه می پليرو
 . شدمی نقاشدنی کالس شدم و مشغول کشالی خیپهن کردم عصر کالس داشتم اما حوصله دانشگاه رو نداشتم ب

  تونم باهات حرف بزنم؟یسالم م:  که گفت دمی پشت سرم شنیی بودم که صدای نقاشمحو

 يرد به سمت صدا برگشتم حسام بود با تعجب به چشما عطر تلخ قهوه که تا قلـ ـبم رسوخ کرد و مـ ـستم کي بوو
 د؟ی کنی مکاری جا چنی شدم و گفتم سالم شما ارهی اهشیس

 .گهی خوب دنبال شما هستم دی کنی مکاری جا چنی ای گی و مینی بی باره که منو منی دومنیا-

 نجام؟ی من ای دونستیاز کجا م-

 .  زدمی باهات حرف مدی در خونتون منتظر بودم باياز صبح جلو-

 دی کشي گم تا فردا فقط صبر کن نفس صداداری رو ممی من به بابا جواب منفمی هم مونده که بزني اگهیمگه حرف د-
 .ي نزدیخوبه که هنوز به بابات راجع به جواب حرف:  راحت شده باشه و گفت الشی خایگو
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 فکر یلیمن خ.  موضوع باهات صحبت کنم نیاجع به هم طور نگام نکن اومدم که رنیا:  تعجب نگاهش کردم که گفت با
 تونم برم ی من می کنه و بازم همون شرط تا کی می رو معرفگهی دیکی دوباره بابا ي بدی اگه شما جواب منفدمیکردم د

  به شما دارهی گرفتم البته همش بستگي اگهید می تصمنی بده به خاطر همیسراغ دختر و بگم جواب منف

  به من داره؟ی بستگی مات و مبهوت نگاهش کردم و گفتم و چي آدمامثل

 . تونم حرف بزنمی نمي طورنی اینی شه بشیم:  درخت اشاره کرد و گفت ری زمکتی نبه

 می کنی مي ازدواج صورهی با هم ی نشست و گفت اگه قبول کنمکتی ني از من رویبله و بعد نشستم حسام با فاصله کم-
 .  شمی بابا خالص مي ها دادنری طور من از گنیا

 ؟ي اعتمادي کنم آقای که من قبول می باعث شد فکر کنی از جام بلند شدم و گفتم و چتی عصبانبا

  من داره ؟ي براي ازدواج صورنی ایاصال چه نفع:  با حرص نگاهش کردم و گفتم و

ودم فکر کردم که اصال حواسم به شما  ازدواج واسه خنیانقدر به منافع ا:  دستپاچه بلند شد و نگاهم کرد و گفت حسام
  نه؟ای دی قبول کندی تونی مدینی با شماست که ببگهی دنینبود ا

 ر لمیوسا.  بدهتی آقا به جز خودش بهش اهمنی وجود داشت که ای آدمیعنی حرصم گرفت ی همه خود خواهنی ااز
 . مونمی راهم رو گرفت و گفت بهش فکر کن فردا صبح منتظر جوابت ميجمع کردم و راه افتادم که برم که جلو

 ، پاهام سست شد دی کرد افتاد قلـ ـبم دوباره لرزی که التماس مشی مشکي حرص نگاهش کردم که چشمم به چشمابا
 . کنمیگفتم باشه صبح خبرت م

 نی آدم تا اهی باورش برام ست بود که ي ازدواج صورهی خواست که باهاش ازدواج کنم ی شدم از من می موونهی دداشتم
 رو قبول کنم شنهادشی گفت پی خودخواه شده بودم دلم ماهی من عاشق دو چشم سی اما از طرفنهیحد فقط خودش رو بب

 ) واقعا مسخره بودنیچقدر خوش ب( عاشقم شد  همدی شامی با هم ادامه بدمی خدا خواست و تونستدیشا

 . حمافت بزرگههی نی گفت ای عقلم ماما

بابا و .  رفت ی نمنیی از گلوم پايزی کردم ضعف داشتم اما چی مي فقط با غذام باززی نتونستم بخورم شب سر مناهار
 با ي کردم اما به ازدواج صوریالبته فکر م. کنمی جواب حسام فکر مي گذاشتن که دارم رونی ايمامان همه رو به پا

 .حسام

  بهش بدم؟ی زنه چه جوابی بره صبح حسام زنگ میصالً خوابم نم اما ادمی تخـ ـت دراز کشيرو

 .دمی شدم و خوابالی خیب.  عقلم ای حرف قلـ ـبم گوش بدم به

 خوردم که ضعف ری با عجله دو لقمه نون و پندمی شدم لباس پوشداری کالس داشتم ساعت هفت بود از خواب بصبح
 . زنگ خوردمی بودم که گوشاطی حينکنم تو
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 بدم با ی داشتم حاال جوابش رو چیبی خواد اضطراب عجی برام نا آشنا بود حدس زدم حسام باشه که جواب مشماره
  زدم و گفتم بله؟ای رفتم که باالخره دلو به دريخود کلنجار

 سالم – حسام

 سالم-

 ه؟ی جوابت چي فکر کردروزمی ديحسام هستم به حرفا-

 .نمتی ببي حضوردی من و من کردم و گفتم بایکم-

  و کجا؟یک-حسام

 می دانشگاه تا باهم صحبت کني جلويای بی تونی مشهی کالسم تمام م12 دانشگاه ساعت رمیمن االن م-

  ، خداحافظنمتی بی م12باشه پس :  سرد گفت یلی خي حرف اضافه اچی هبدون

 طی کردم و شرای صحبت م باهاشدی گرفتم به حسام جواب مثبت بدم اما بامی کالس اصال حواسم به درس نبود تصمسر
 . گفتمیرو براش م

 
 به طرفش رفتم دوست نداشتم دمی حسام رو دنی بود که کالس تمام شد ، از دانشگاه که خارج شدم ماش12 ساعت

 نهی دانشگاه با حسام ببي منو جلویکس
 

 . حرکت کنشهیسالم اگه م:  شدم و گفتم سوار
 
  رو روشن کردنیسالم کرد و ماش-
 

  کردمی دستم احساس مي تویفی داشتم ، لرزش خفاضطراب
 

 ؟ی چرا ساکتنمی ببي خوای میخوب گفت: متوجه لرزش دستام شد و گفت حسام
 
 . رو قبول کنمشنهادی حاضرم پیطیمن فکرام رو کردم و با شرا-
 

 ه؟ی چطتی خوب شرایعنی ؟ و بعد دستپاچه گفت یچ:  و گفت ستادی ترمز زد و احسام
 

  حرکت کن تا بگميسادی وابانای وسط خگفتم
 

  شنومیم:  که متوجه شده بود راه افتاد و گفت حسام



  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 27 

 
 ماجرا باخبر باشه و نی آرام دوست ندارم از ای کس حتچی خودمون بمونه هنی بدی موضوع بانی که انهی شرطم انیاول-

  شک نکنهی بره که کسشی پي عاددی بازیهمه چ
 

  خوام ادامه بدمی تا تمام شدن درسم مونده پس مگهی سال دهی من نکهی ادوم
 

 حق نکهی انی رو قبول نداشته باشه و آخريگری اگه طرف مقابل راه دی به راهش ادامه بده حتی بهتره هر کسنکهی اسوم
 . مخالفت کنهدی نبایکی هر کدوم درخواست داد اون یعنی دهی باشه که درخواست می با کسدیطالق با

 
  نظر رو دارمنی موافقم در اصل خودم هم همطتیمن با همه شرا:  خونسرد گفت یلی خحسام

 
 . گم تا به عمو بهرام زنگ بزنهیمن امشب جواب مثبتم رو به بابا م-
 
 ؟ي نداري اگهی ، شرط دستی ني اگهیحرف د-
 
 . نموندهینه حرف-
 
 ؟ي رو قبول کردشنهادمی تونم بدونم چرا پیم
 
 . بودی کامال شخصلشی ازم نپرس دلگهی وقته دچینه امروز و نه ه-
 

  فقط کنجکاو شدمستی باال انداخت و گفت مهم ني تفاوت شانه ای بحسام
 
  شم؟ادهی پي نگه دارشهی گفتم ممیدی پارك که رسي سکوت گذشت حسام منو رسوند جلوي راه توهیبق
 

 میدیهنوز نرس:  گفت حسام
 
 . برمادهی پکمی خوام ی دونم میم-
 

 . رفتماچهی شدم و به سمت درادهی پنی رو نگه داشت از ماشنی کرد و ماشافقتمو
 
 . اشتباه اما خودم رو به دست سرنوشت سپردمای دونم کارم درست بود ینم
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 زنگ بزنه و جواب منو بگه به اتاقم پناه ي اعتمادي خوشحال شدن قرار شد به آقایلی به بابا گفتم جوابم مثبته خشب

  کردمی نقاشدنیبردم و خودم رو مشغول کش
 

 . ازدواج هستمنی بابا به عمو بهرام زنگ زد و گفت من موافق اصبح
 

 . فردا شام خونشون دعوت کردي بهرام همه رو براعمو
 

 . که گفته بود رفتمی و به آدرسدمی شکالت خري به همراه جعبه ای سپهر بود دسته گل بزرگی نقاششگاهی نماهیافتتاح
 

 کیسالم بهت تبر:  سالن شدم ، سپهر از دور متوجه من شد به استقبالم اومد گل و جعبه رو بطرفش گرفتم و گفتم وارد
  باشمشترتی بي هاتی گم ان شاء اهللا شاهد موفقیم
 

  ممنونم ازتي خوشحالم شدم که اومدیلیخ -سپهر
 
 . دوست دارم نظرت رو بدونمیلی خنی هارو ببی نقاشمیبر ایب:  بعد گفت و
 

 بار بود که تمام نی بود ، اولدهی کشی قشنگي مهموناش برسه تابلوهاهی ها شدم سپهر رفت تا به بقی نقاشي تماشامشغول
 تابلو غرق بودم که ي نظرم رو جلب کرد توبای زي تابلوهی.  کرد ی حس خوب رو بهم منتقل مشگاهی نماکی ي هاینقاش

 حسام بود با همان ستادهی به من اکی حد نزدنی است تا ایچهکس نمی رو کنارم احساس کردم نگاه کردم ببیحضور کس
 . کردیغرور به من نگاه م

 
 تابلو نی کنم ای دونم اما احساس می نمی راجع به نقاشيادی ززی سر سالم کردم سالمم رو پاسخ داد و گفت من چبا

 ؟ی کنی طور فکر نمنیاثر سپهر باشه ا نیبهتر
 
 . سپهر فوق العاده استدهی بهم می احساس خوبیلی کردم خی فکر منیمنم به هم-
 

 . نگفتيزی چگهی دلخور شد و دی کردم از حرفم کماحساس
 

  بود؟ی چشگاهی خانم نظرتون راجع به نماای شد و گفت خوب درکی به ما نزدسپهر
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 سکوت که ي ها مال من بود مخصوصا تابلونی هات فوق العادن من که واقعا دوست دارم همه ای شوق گفتم نقاشبا
 . بودری نظی بي بوددهی رو کشریغروب کو

 
 ی موفق باشدوارمیام:  هم بود به سپهر نگاه کرد و گفت ي اخماش توی حسام نگاه کردم کمبه
 

سام بود که دور کمـ ـرم حـ ـلقه شده بود معذب بودم  رو دور کمـ ـرم احساس کردم دست حيزی چی نشدم گرممتوجه
 :  و گفتدی که محکمتر منو به خودش کشدمی خودم رو جلو کشیکم
 

 ياری بفی شم واسه جشنمون تشری خوشحال ممی با هم نامزد کردزی عزي ای جان فرصت نشد بهت بگم من و درسپهر
 
 به خودش مسلط شد و ی رو نداشت چون رنگش سرخ شد ولی حرفنی چندنی نگاه کردم انگار توقع شنچارهی سپهر ببه

  کرد و به سمت چند نفر که تازه وارد سالن شده بودند رفتی و بعد عذر خواهدی موفق بشدوارمیام: گفت 
 

  کار و تکرار نکننی وقت اچی هگهی رو از حسام جدا کردم و با اخم نگاهش کردم و گفتم دخودم
 

 . بودی ، اتفاقی خود کنی بي فکراستیدت الزم ن خوشیپ:  زد و گفت ي خندپوز
 
  شدمالی خی بزنم اما بادی دوست داشتم فرتی عصباناز
 
 . رو برات دارمی همه مراحل زندگي توتی موفقي گم و آرزوی مکی سمت سپهر رفتم و گفتم واقعا بهت تبربه
 

 د لحظه صبر کن و بعد گفت چنی خوشبخت بشدوارمیمنم ام:  نگاهم کرد و گفت نی غمگسپهر
 
  بهش گفت و برگشتيزی رفت و چی سمت خانمبه
 
  بفرستنشگاهی من به شما گفتم براتون بعد از اتمام نماهی هدری کويتابلو-
 
  با ارزشهیلی خنی ات رو قبول کنم اهی تونم هدینه من نم-
 

 شترهیارزش شما برام ب:  گفت نی و غمگگرفته
 

  و بعد رو به من گفتي دادای گرفت و گفت ممنونم که تابلو رو به دري کنار سپهر جاحسام
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 زمی عزمیبر-
 
 .میباشه بر:  تفاوت گفتم ی حرفش تعجب کردم اما باز
 
 خداحافظ: شد و گفت ی حسام دوباره سرد و رسممی خارج شدي و از گالرمی کردی سپهر خداحافظاز
 
 نی کردم ، ماشی تفاوتش عادت می کم کم به رفتار سرد و بدی تعارف نکرد منو برسونه بای دستش ناراحت بودم حتاز

 .دربست کردم و به خانه برگشتم
 

 .میدی دعوت شام فردا خري برای و لباس مناسبمی به اصرار مامان به بازار رفتعصر

 . خونه عمو بهراممیری ی و مادی بابا مگهی ساعت دمی گفت نی چند مرتبه به اتاق اومد و گفت که آماده بشم ممامان

 رو ادامه ي بازنی ادی شدم اما بای ممونی کردم از کار خودم پشی حسام که فکر مي نداشتم به رفتارای حال درستاصال
 . دادمیم

 رژ گونه و ی نداشتم اما کلشی رو سرم کردم حوصله آرادمی ، شال سفدمی پوشی شکالتي با دامن شلواری مشکسارافون
با .  در منتظر ماست ي بابا اومده جلومی بريآماده بودم که مامان اومد و گفت اگه حاضر.  امی دربی روحیژ زدم که از بر

 .سر موافقت کردم

 ه؟ی صحبت بکنه نظر خودت چهی احتماال امشب بهرام بخواد راجع به مهرایدر:  راه بابا گفت يتو

  باشهنی سنگیلی خهیوست ندارم مهر ندارم اما دی من حرفدی که خودتون بگيزیهر چ-

  شهی پشتوانه واسه دختر محسوب مهی اما زمی عزارهی نمی خوشبختهیمهر –مامان

 من با نظر مامانت موافقم – بابا

 ادی بگم دوست داشتم زيزی حرفشون چي اما حرمت ندونستم روستی نهی واقعا به مهری دونستم خوشبختی که ممن
 باشه ي صوردی هم باهی پس مهرمی کنی مي ازدواج صورهی می ما دارمی با هم باششهی همستیبزنم و بگم حاال که قرار ن

 . شدی مي اشکام جاری کرد اگه مامان و بابا نبودن حتیقلـ ـبم به شدت درد م. دی بکننیی تعدی که دوست داریهر چ

 با حسام و عمو بهرام روبـ ی عمو بهرام و حسام و آرام به استقبالمون اومدن بابا به گرممی وارد که شدمی درو زدزنگ
 گوشم گفت خوشحالم که قبول ي تودی کرد ، آرام به طرفم اومد و منو در آغـ ـوش کشی و سالم و احوال پرسیـوس
 هی دی کشمت نبایم و گفتم م از بازوش گرفتی ، نشکوننه کی مطمئنم حسام خوشبختت می با حسام ازدواج کنيکرد

 ؟يری از من بگیسراغ

 . دوستت دارمیلی بزاره من خری تاثمتی تصمي خواستم نظر من توینم-
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 . گرفتمتی خودم مياگه زن داداشم نشده بود:  بهم زد و آرام گفت ی چشمکمی هم جدا شداز

  مزهی مشت آرام به بازوش زدم و گفتم ببا

  جان؟ای دریوببه عروس گلم خ:  بهرام گفت عمو

 د؟ی ممنونم شما خوب هستیلی باشه خهی من حواسم به بقذارهی عمو مگه آرام مدیببخش-

  شمی خوب تر منمی بی خوبم شما جوونارو که مای دریمرس-

  داخلمی بعد تارف کرد که برو

  بهم زل زد و گفت سالمي اشهی به حسام افتاد سالم کردم که با دو چشم شنگاهم

  ناراحت بودمي گالري جلوروزی از کنارش گذشتم بابت رفتار دي سردبا

 .می وارد سالن شدهمه

 تونستم درك کنم پس چرا انقدر با من ی تعجب کردم نمیلی با بابا و مامان برخورد کرد خیمی حسام اونقدر صمنکهی ااز
 ؟یساکتعروس خانم :  حال خودم بودم که آرام کنارم نشست و گفت ي کرد تویسرد برخورد م

  داره حواست باشهیکارات تالف:  بهش رفتم و گفتم ي غره اچشم

 ياری درمي نشده عروس بازیچی نگفتم هنوز هيزیمن که چ-

 .  کشمیدارم گربه رو دم حجله م:  زدم و گفتم يلبخند

 .دی هم هست و بعد خنديعجب گربه چاق و چله ا-

 . اتاقم کارت دارممی برای رو گرفت و گفت بدستم

 می تخـ ـتش نشستي آرام به اتاقش رفتم روهمراه

 ي شد که از برادرم خوشت اومد نگو عاشق اخالقش شدی چایدر-

  دونم آرام خودم هم متوجه نشدم چرا دوسش دارم اصال چرا جواب مثبت بهش دادمینم-

 .یشی اما خوشحالم که تو زن برادرم مهی چلشی دلستیبرام مهم ن-

 آرام ؟-

 جانم؟-

 . رو باور ندارمي اشهی شي چشمانی دونم چرا ای هست نمیبی غم غرهی نگاهش يتو-

 کنمی رو درك مشیی از همه تنهاشتری من بيری ازش بگدی غمو تو بانی اای دونم دریمن نم-

 .می شام بخورمی خوای مدیای که مامان اومد وگفت بچه ها بمی دونم چقدر با آرام حرف زدینم
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 شام ، من و آرام و حسام زی من نشسته بود و آرام هم کنارم بود سر مي روبروقای حسام دقمی شام نشستزی آرام سر مبا
 کردند ، تمام حواسم به حسام بود اما ی و بابا و مامان با عمو بهرام راجع به سهام کارخونه بابا صحبت ممیساکت بود

 کنهی مي داره با غذاش بازدمیکه توجه کردم د به حسام هم فت ری نمنیی از گلوم پايزی معذب بودم و چیلیخ

 د؟ی خوری نميزی چرا چدی کشی خجالت مهی نگاه به من و بعد به حسام کرد و گفت چکی آرام

  حسام باهام حرف بزنهي جلوي طورنی خواست خفه اش کنم من هنوز اونقدر راحت نبودم که ای که دلم ميوا

 دیری گی زخم معده مدی برشی پي طورنیا:  و گفت ومدی اما کوتاه نادی بهش رفتم تا حساب کار دستش بي غره اچشم
 ستی دو روز نیکی باالخره صحبت دیری از هم رو بگدی خوای میتا ک

 آخ حسام بلند شد همه ي آرام صداي پاش اما به جاي داد که پام رو بلند کردم و کوبوندم روی طور داشت ادامه منیهم
 به طرف حسام برگشتن

 . کردی حسام تالقي اما به خودم مسلط شدم و چشمم به چشمارمی از خجالت جرات نداشتم سرم رو باال بگمن

  لحظه زبونمو گاز گرفتمهی دیببخش:  گفت حسام

  زدمي دونستم چه گندی اما فقط من مدندی به ما دو تا نگاه کردند و خندطنتی با شهمه

 ستی نی آرام گفت مشکل سرد ویلی کردم اما خی نگاهم ازش عذرخواهبا

 . نشدشیزی حاال که چی هستی خجالتنقدریدختر تو چرا ا:  شده بود در گوشم گفت زی که متوجه همه چآرام

 . لطفا ساکت شو که برات دارمگهیتو د-

 آرام اون شب گل کرده بود و مدام ور ی زباننیری اتفاق چون کالً حس شگمی و مفتادی نی اتفاق خاصگهی بعد از شام دتا
 . زدیم
 
 

 د؟ی داری عقد و عروسي برایمی خواستم بدونم چه تصمیخوب بچه ها م:  از خوردن شام عمو بهرام بعد

 اونم مردد داره به دمی گه که دی می چنمی بگم به حسام چشم دوختم که ببی دونستم چی که کامال مات بودم و نممن
 . کنهیمن نگاه م

 موضوع نی هنوز با هم راجع به انکهیخوب مثل ا:  به ماجرا برد و گفت ی متعجب ما پي هاافهی قدنی بهرام با دعمو
 می هستجهی ما منتظر نتدی مشورت کندوباهمی حرفاتون روبزندی بردی تونی مدیصحبت نکرد

  رفتماطی از اون بلند شدم و پشت سرش به حتی بلند شد من هم به تبعحسام

:  استخر نشست و گفت ي روبروي فلزی صندلي اون نشستم حسام هم روي بود روی تاب بزرگاطی حي استخر توکنار
 ؟ي داری عقد و عروسي برایمیخوب چه تصم

 . ندارمی من مخالفتی شما بگیهر چ. من اصال تا به حال راجع بهش فکر نکردم :  رو به استخر دوختم و گفتم نگاهم



  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 33 

 ؟ی هستعی مطنقدری اشهیاه کرد و گفت هم به من نگطنتی با شحسام

  باشهي داره در چه موردی اش شدم و گفتم بستگهی کنامتوجه

 مونه ی هارو ندارم مي مسخره بازنی من حوصله ندارم دوتا جشن و امیری رو با هم بگی کنم عقد و عروسیمن فکر م-
 . خوام نظرت رو بدونمی که مخشیتار

 تولد گهی ماه دکی:  رو تحمل کنم گفتم شی و من اخالق سگرهی واسم جشن بگی که هنمی فکر کرده من عاشق اوونهید
  باشهیامام رضاست فکر کنم زمان خوب

 .می آماده کنی تا خودمون رو واسه جشن و شروع زندگمی ماه فرصت دارکی البته

 متنفرم مخصوصا با شما دین خر اما از حاال بگم من از معطل شدن و اومدي انجام بدی تونی مي که دوست داريهر کار-
 .دی کنی معطل میخانم ها که کل

 و بهش نگاه کردم و گفتم ختمی چشمام ري توي تونست به لحن گزنده اش ادامه بده غمم روی می دلم گرفت تا کیکم
 .ی کنی تصور مشهی قدر سخت باشه که شما همنی ای فکر نکنم زندگستنیهمه آدما مثل هم ن: 

  ؟هی چی تصور من از زندگی کنیشما فکر م-

 .ستی حداقل روشن نای ستی ندی گم اما مطمئنم که سفی اگه رك مدیببخش-

 . بدنی تن به زندگگرانی نه به اجبار درنی بگمی روشنه که آزاد باشن تصمی آدما وقتیزندگ-

  با خود انسانهي آزادیاما حق انتخاب حت-

 ؟يای کنار مزیحت با همه چ شما آسونه چطور انقدر راي برای چقدر زندگيوا-

 . کنمی مفی خودم تعری زندگي رو خودم براي به قول شما آزادی سازم حتی رو خودم میچون زندگ-

 هیالیافکارت جالبه اما خ-

 موقع راه رفتن پرواز ي کردیتا به حال سع.  بخشمی باشه اما من دارم بهش تحقق میالی به قول شما خدی دونم شاینم-
 ؟یکن

 .نه گمون نکنم-

  پاركي دختربچه توهی لبخند ساده به کی دنی با بخشی دم گاهی پرواز منی زمياما من روحم رو رو-

 . نگاه نکرده بودمی به زندگي طورنیتا به حال ا-

 .ی حس کنزاروی چیلی تا خي از خودت بگذردی اما باارمی بزرگ رو دربي آدم هاي خوام اداینم-

 ی تونی مي که الزم داريزی هر چگمی منتظر موندن فقط دوباره مادیز:  و گفت دیهاش کش موي توی دستی عصبحسام
 که با امی روز مهی حـ ـلقه هم دی خري برازمی فقط شماره کارت بده پول به حسابت برستمی نی اما من همراه خوبيبخر

  هست؟ي اگهی حرف دمیهم بر
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  نداره درك حرفاتيادی به هوش زازی نی گی واضح مروینه شما همه چ:  غم گفتم با

  تو؟می لحظه نگاهمون با هم گره خورد اما نگاهش رو ازم گرفت و گفت برچند

 ن؟یچه عجب دل کند:  آرام گفت می سالن که شدوارد

 دی زنه روزنه امی به روم لبخند مدمی دی بار بود که منی اولي زد براي حسام نگاهم کرد و بعد لبخنددنی بعد همه خندو
 . حسام تمام حرفامون رو بازگو کردمیلبخندش رو پاسخ دادم بعد نشست.  شروع بودهی نی ادی دلم روشن شد شايتو

 رو تونی همون جا زندگدی تونی به حسام دادم مدی برج مرواري واحد توهی ی عروسهیمن به عنوان هد:  بهرام گفت عمو
 .دیشروع کن

 باشه مگه دنبال ارث عمو ی ناراضدی چرا باهی که راضدمی زد فهمی کردم چشماش برق می حسام که احساس مدنی دبا
 . شدی اش هم خوشحال مهی از هددیبهرام نبود با

 . کنمی منت قبول مدهی که بگه به دی عروس گلم که هر چهی مونه مهریم:  بهرام گفت عمو

 .می نداری ما مشکلدی امر کن که شمای گرفته اما هرچی داده کی گفتن کمیاز قد:  تعارف کرد و گفت ی کمبابا

 .شترهی بیلی ما خي خانم هر چند ارزشش براای درهیدو هزار سکه مهر:  بهرام گفت عمو

 ی خواستم انقدر باال باشه هر چند مینم.  رو دوس داشتم نیی پاهی مهرشهی ناراحت شدم من همیلی حرف خنی ابا
 ی مخالفتدمی جزء اعتقاد من نبود به حسام نگاه کردم فهمنی ای ولهی عمو بهرام پول کي تعداد سکه برانیدونستم ا

 ادی از دستش برنمي کاریعنی باال انداخت يا نداره اما عاجزانه نگاهش کردم تا مخالفت کنه اما شونه

 از ي اما کاري ازدواج صورهی پسر به خاطر هی ذاشتم فقط به خاطر ی مدمی تمام عقاي کردم پا روی مکاری داشتم چمن
 . راهو انتخاب کرده بودمنی خودم اومدیدستم برنم

 لونی زدم به گوشه اتاقم نگاه کردم وی ملونی وی گرفته بود موقع دلتنگی به اتاقم پناه بردم دلم حسابی از مهمونبعد
 . آروم بشمی کمدی که بلد بودم رو نواختم تا شای آهنگنی ترنی زد برش داشتم و غمگیبرام چشمک م

 حسام اونقدر ارزش داره که ای دونم آی نمي بگذرزای چیلی از خدی با ارزش بازی چهی بدست آوردن ي برایگاه
 .شهی اگه سنگ هم باشه باالخره نرم می حتی ولامی کوتاه بی مجبور باشم در مقابلش کمدی بگذرم شادمیبخاطرش از عقا

 . شودیمحبت خارها گل م گفتن از می و فکر کردم از قددمی خودم گفتم اون شب اصال نخواببا

 ی زارم و می حسام می رو دارم پا به زندگمی زندگي توریی هر تغجادی ایی با توکل به خدا و اعتقاد به خودم که توانامن
 . تونمیدونم که م

 خواست ی دوست داشتم و دلم میلی عمو بهرام برم من رحمان رو خدنی به سرم زد که به دکدفعهی سه بود که ساعت
 قدم بزنم تا بدور از ای دوست داشتم کنار درشتری بهانه عمو رحمان بود بدیباهاش راجع به ازدواجم صحبت کنم اما شا

 . فکر کنم و آرام بشمی زندگياهویه



  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 35 

 نمی ماشنگی پارکياز تو. استفاده نکرده بودم نمی بود که از ماشیکسالی رو برداشتم حدود نمی ماشچی سودمی پوشلباس
 د؟ی ری میی موقع شب جانی خانم اایدر:  که گفت دمی آقا رضا رو شنيخارج کردم که صدارو 

 رونی خوام برم بیسالم آقا رضا ، م-

  رسونمتونی من مدی بردیخب هر جا بخواه-

  کنمی خوام خودم رانندگینه م-

 .......اما آقا گفتن-

 و بعد خودم رو رمی تونم قول بگی مدی بهشون نگيزیچ اشکال نداره آقا رضا لطفا کباری:  و گفتم دمی حرفش پروسط
 ! لوس کردم و گفتم آقا رضا

  نگهبان عمارت ما بود اما کم کم راننده بابا شدلی کنارم بود اواشهی رضا همآقا

 . دوست داشتیلی مورد اعتماد خانواده ام بود من رو خیلیخ

  شه اما اشکال ندارهی اگه آقا بفهمه ناراحت منکهیبا ا:  رضا گفت آقا

 عمو رحمان دمی تشکر کردم و راه افتادم خوشبختانه جاده اون موقع شب خلوت بود موقع اذان صبح بود که رسازش
 شدم همونطور که حدس زدم عمو رحمان الی باز بود وارد والی وي شد در ورودی نماز آماده مي بود و براداریحتما ب

 نماز خوندنش غرق يتو.  مرد نی داشت ایچه آرامش.  تم تا نمازش تمام بشه سجاده اش نشسيمشغول نماز بود جلو
 ی ؟ اتفاقی کنی مکاری جا چنی موقع صبح انی عمو اایدر: عمو رحمان گفت . بودم که متوجه نشدم نمازش تمام شده 

ستم تا صبح صبر کنم  نتونگهیافتاده خودم رو بهش رسوندم بغـ ـلش کردم و گفتم نه فقط دلم براتون تنگ شده بود د
 . افتادماهر

  ؟نجای اي دونه اومدی منایس-

  به گونه اش زدمي و بعد بـ ـوسه ا؟ی بهشون نگشهی به سرم زد اومدم مکدفعهینه -

 !  دارهیبستگ:  شد و گفت طونی شعمو

  باشه قبولهی ؟ هر چیبه چ-

 . خانم بخورمای صبحانه از دست درهی خوام یم

 چشم حتماً-

چرا شما :  شده بود اول غرق بـ ـوسه ام کرد و بعد گفت داری آماده کردم گلنار که بی رو خوندم و صبحانه مفصلنمازم
  کردمی خانم من درست ميدیزحمت کش

 عمو رحمان دوست داشت من آماده کنم دستت درد نکنه-

 .و بعد رفت.  شم حتما دوست دارن با شما باشن یباشه پس من مزاحم نم-
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 و عمو رحمان رو صدا کردم مشغول آب دادن به گلها بود که اومد و کنارم نشست دمی چاطی حي توزی مي رو روصبحانه
  صبحانه خوردن داره؟نیا: و گفت 

 زمی عزينوش جون عمو:  زدم و گفتم يلبخند

 ؟ی حرف بزني خوای نمایدر:  که عمو رحمان گفت می خوردن صبحانه بودمشغول

 . دادی بهم دست می با عمو رحمان حرف بزنم احساس خوبنکهی از اشهیهم

  خوام ازدواج کنم اومدم که اول از همه به شما خبر بدمیمن م-

  هست؟ی غالم خوشبخت کنی خوبه خب ایلی که خنیا-

 پسر دوست شما و بابا ،عمو بهرام-

 پسر بهرام ؟ همون که چند ساله خارج از کشوره ؟ مگه برگشته؟-

 بله-

 ؟ي چشام نگاه کن ، دوستش داري توایدر-

 ادی زیلی نگاهش کردم و گفتم خنیغمگ

 ؟ی گی به من که دروغ نمه؟ی مال چی آبي چشمانی اي غم توایپس در-

  ترسه؟دی شاستی غم ننی خوام اینه عمو ، من واقعا حسام رو م-

 رو يزی هر چشهی دونم همی شناسم و می خودم رو مي قويایمن در.  نترسيزی محکم باش و از چياگه دوسش دار-
 ی داشته باششهی رو واسه همی خوشبختی تونیخواسته بدست آورده و االنم م

 دوارمی عمو امدوارمیام-

 مخصوصا با نجای بدونه که اومدم ای خوام کسی تا ظهر برگردم نمدی باای کنار دررمی بلند شدم و گفتم من مزی سر ماز
 . که کردم و شبانه اومدميکار

 سپردم ، چه ای جزر و مد دري نشستم و خودم رو به صداایبا عشق کنار در.  موافقت کرد و من به ساحل رفتمعمو
 . موندمی منجای اشهی همي داشتم کاش برایبیآرامش عج

 زد، شماره ی موقع صبح به من زنگ منی ای زنگ خورد متعجب شدم آخه کلمی خودم بودم که موباي حال و هوايتو
 بله:  رو جواب دادم و گفتم ی متعجب شدم گوششتری بهگیحسام بود د

 سالم حسامم-

 خواد ی شناسمت ، نمی بهش بگه خوب مستی نیکی کنه ی پسر عادت داشت هر موقع زنگ بزنه خودش رو معرفنیا-
  حسامم حساممیمدام بگ

  اومده؟شی پیسالم آقا حسام مشکل-
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 ی تونی قبل از رفتن بهت بدم مدی برج رو بايدای مسافرت کلرمی خواستم بگم من امروز دارم می مستی نینه مشکل-
 .ی از واحد ها رو انتخاب کنیکی و يبر

 ستمیاما من االن تهران ن-

 ؟ي که تهران بودشبی دییکجا:  تعجب گفت با

 .اری بداروی عصر کلشهی گردم اگه می اومدم شمال اما تا عصر برمشبیمن د-

 شب؟ید اونم کاری اونجا چیشمال ؟ رفت-

 ای عمو بعد هم کنار دردنی اومدم دی مدیبا-

 ؟ي گردی پرواز دارم قبل از اون برم7باشه اما من ساعت  -

 امی کنم حتما بی میسع -

 پس خبرم کن -

 باشه -

 خداحافظ تا عصر -

 خداحافظ -

 یلی مورد عالقم رو درست کرده بود خي بود و فسنجون غذادهی ناهار کنار عمو بهرام خوردم گلنار زحمت کشظهر
 بود که راه افتادم خوشبختانه چون اون 1 شمال اومده بودم ، ساعت شبی کردم خوشحال بودم که دیاحساس آرامش م

 . گذاشتم و به اتاقم رفتمنگی پارکين رو تویماش.  من شک نکرده بود بتی به غیروز معموال خونه نبودم کس

 اره؟ی بداروی تونه کلی دادم که من برگشتم مامی بود که به حسام پ4 ساعت

.  سکوت کردم حاًی نداره پس ترجی خواد بره اما دوست نداشتم بگه به شما ربطی دوست داشتم بدونم کجا میلیخ
 . در باشي جلو5 رو داد و گفت اممیجواب پ

 ی کم ممی از خستگی کمدنشی د مطمئناًنمی اما دوست داشتم حسام رو ببی و رانندگشبی دی خوابی بی وجود خستگبا
 .کرد

 به طرفم دارویکل. سالم کردم و نشستم . منتظرم نشسته نی ماشي حسام تودمی در رفتم که دي آماده جلو5 ساعت
 بابا ي نداره هر کدوم رو بخوای هست پس مشکلی واحد خالهی هم هستن از هر طبقه هیکل واحد ها شب: گرفت و گفت 

  ندارهیگفته مشکل

 م؟ینی و ببمی با هم برشهی نگاه کردم و گفتم مبهش

  پرواز دارم7من -

 . کنمی معطل نمادی زی رسی کنم به پروازت میخواهش م-



  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 38 

 . تمام بشه6 تا دیاشه اما با:  نرم شد و گفت ی کردم کماحساس

 . نزدیرف به برج حدنی و سرد فرو رفت تا رسي جلد جدي دوباره حسام تودمی موافقت کردم اما دی خوشحالبا

 با احترام باهامون برخورد کرد و اجازه ورود یلی خهی اعتمادي بود نگهبان که متوجه شد حسام پسر آقاییبای برج زواقعا
  رفتم که حسام گفت همه واحد ها مثل هم هستنیبه طرف آسانسور م.داد 

 نمی رو از باال ببرونی بي خوام نمایم.  طبقه نی خوام برم آخری دونم اما من میم-

 .می باال انداخت و گفت بري اشانه

 سالن بزرگ هی خورد و وارد ی در تا پله مي داشت از در ورودییبای زي نمایلی خمی شدمی که انتخاب کردي واحدوارد
 شد که ی اتاق م2 به ی بود که منتهیکی اپن قرار داشت ، سمت راست سالن راهرو باري شد گوشه سالن آشپزخانه ایم

 .داشتنکنار هم قرار 

 کردم به طرف ی متی کردم و ابراز رضای رفتم ، پنجره هارو باز می از خونه خوشم اومد با ذوق به اتاقا میلی کل خدر
  دستپاچه شدی به من زل زده بود برگشتم که کمرهی ـنه و خـی بود و دست به سستادهی ايحسام که گوشه ا

 . فوق العاده استد؟ی کل شهر رو دشهی جا منی است؟ی طور ننی قشنگه ایلیخ:  گفتم

 ؟ي واحد رو انتخاب کردنیپس ا:  حسام

  خوشم اومدهیلیآره خ-

 هی ازدواج ما ی دونی مي دل ببندی زندگنی به اادی خوام زینم:  و گفت دی کششی به موهای شد دستی عصبی کمحسام
 . خوشحال نباشادی پس زهیازدواج صور

 به خودم مسلط شدم و سکوت کردم ي وا رفتم اما فورکدفعهی ختنی روم ريد حرف حسام انگار آب سرنی گفتن ابا
 . بوداتری ها سکوت بود که از هزاران حرف گویمتیتنها سالح در مواجهه با نامال

 . نگفتيزی ـرتبه من شد اما چکمـی و سکوت ی متوجه ناراحتای گوحسام

 .ی رسی به پروازت نممیبر:  جلوه کنم و گفتم ي کردم عادیسع

 سوارشو:  گفت می حسام از برج خارج شدهمراه

 . رمی من خودم می رسیممنون به پرواز نم-

  تونم برسونمتی نشده م6نه هنوز ساعت -

 خداحافظ. برم ادهی خوام پیم: چشمام رو پنهان کردم و گفتم ي توغم

 دیی باشه با چشمام تای واقعتسیمتاسفم اما قرار ن: حسام دور شده بودم که صدام کرد برگشتم گفت نی از ماشیکم
 کردم و گفتم خداحافظ
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 گردم بازم با ی بر مگهی من دو سه روز دری باهام تماس بگی الزم داشتيزیاگه چ: صدام کرد و برگشتم و گفت دوباره
 تی نهای خط راست حرکت کنم و تا بهی ي رفتم فقط دوست داشتم روادهی دونم چقدر پی کردم و راه افتادم نمدییسر تا

 لی جون گفتم شام منی راست به اتاقم رفتم به نسرهی دمی رسخونه  شده بود که بهکی هوا تارزمیتنها باشم و اشک بر
 .ندارم و صدام نکنه و به خواب رفتم

 . ازدواجي خونه و آماده شدن براي برادی خری دانشگاه و از طرفي درسای مدت شلوغ بود از طرفنی اي سرم توواقعاً

 ی می مدت اصالً با حسام حرف نزدم سعنی اي تومی کردی مدی خانه خري و برامی رفتی آرام هر روز به بازار مهمراه
 مسخره بود اما من ي بازهی زی اون همه چي برادیکردم باهاش روبرو نشم دوست نداشتم حال خوشم رو خراب کنه شا

 خودم خونه رو قهی بزاره به سلری تاثممیصم تيرو  سردشي خواستم شروع کنم و دوست نداشتم حرفایبا عشق م
 شد ی بودم باعث طراوت خونه میعی کردم ، عاشق گل طبنیی تزیعی طبي بودم ، تمام خونه رو با گلهای واقعا راضدمیچ

 . کردی مي رگهام جاري رو تویو حس زندگ

 شمعدون مونده بود ، دوست نهی حـ ـلقه رو آدی هفته تا روز ازدواج مونده بود کار خونه تمام شده بود و فقط خرهی
 زدم و باالخره بهش زنگ ای نه اما دل رو به درای دونستم بهش زنگ بزنم ی رو بخرم ، نملی وسانیداشتم همراه حسام ا

 .زدم

 سالم:  از سه بوق برداشت و گفت بعد

 ؟یسالم خوب هست-

  اومده؟شی پیممنون ، مشکل-

 رمی که باهات تماس بگادی بشی پیراره مشکل داشتم خفه اش کنم مگه قدوست

 .می شمعدون برنهی حـ ـلقه و آدی خري کن تا برانیی تعی وقتهی خواستم بگم لطفا ینه فقط م-

  دنبالت خوبه؟امی م5 ساعت کارمیمن فردا عصر ب-

 . شدمی معی ضای کردم چه راحت قبول کرد خوب که نگفت خودت برو وگرنه کلتعجب

  خونه منتظرتميباشه جلو-

 ؟ي نداريکار-

 نه خداحافظ-

 خداحافظ-

 دوتامون حـ ـلقه قهی قرار بود با سلنکهی ای دادم اما خوشحالشنهادی دونه چقدر خوشحال شدم درسته من پی مخدا
 ذاشتم همراه مامان ی جون منی کرده بودم مدام سر به سر نسردای پی مضاعفي بشه باالتر بود اون روز انرژيداریخر
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 کنارشون شتری آخر بي روزانی کردم ،دوست داشتم اعوتشب بابا و مامان رو رستوران د.  لباس رفتم دیسه خروا
 .باشم

 ی ميداری دوتامون خرقهی مشترکمون و با سلی زندگي بود که برايزی داشتم ، حـ ـلقه تنها چجانی بعد از صبح هروز
 . شهی درست مزی گفت همه چی دادو می ممیام دلدار برده بود اما مدی رابطه ما پي به سردیشد ، آرام کم

 . رهی مشی پی عالزی همه راحت بود که همه چالی مربوط به سالن و جشن رو عمو بهرام بر عهده گرفته بود و خيکارا

 ی بودم و به قولدهی به خودم رسی لباسم رو بپوشم کلنی کردم بهتری بودم سعستادهی اي در ورودي آماده جلو5 ساعت
 گذشته بود که حسام اومد از در که قهیچند دق.  ، دوش گرفته بودم یشگیواسه خودم سنگ تمام گذاشته بودم ، عطر هم

 شد کت و شلوار ادهی پنیاز ماش. براش تنگ شده بود دلم  چند وقتنی چقدر ادمی دلم براش ضعف رفت فهمدمشید
 دیی تمام شد بفرماتونیسالم اگه بررس: سام شدم که گفت  شده بود متوجه حپیواقعا خوش ت.  بود دهی براق پوشیطوس

 .دیسوار ش

 ؟یخوب هست:  کردم و دستپاچه سوار شدم و گفتم سالم

 ممنون:  سرد گفت یلیخ

 ؟ي رو که مد نظر نداری خاصيجا:  سکوت گذشت که گفت ي توي اقهی دقچند

 .تی مهمه نه کمتیفی خوام برم کی نمی خاصينه جا-

 يجلو.  شروع به نواختن کرد اما بهتر از سکوت بود تشی مثل شخصخی کالم ی بیقی موسهی ضبط رو روشن کرد دستگاه
 ، پر می کردی کنار هم به حـ ـلقه ها نگاه منیتری بودن از پشت وی پاساژ طال فروشي پاساژ نگه داشت تمام مغازه هاهی

 نگی نظرم رو جلب کرد ، ریکیبعد از چند مغازه باالخره  کنم ب سادهانتخازی چهیزرق و برق بودن من دوست داشتم 
 کرد گفتم ی میی حـ ـلقه خودنماي بزرگ رونی تک نگهی داشتن ي ساده اي هانی که دور تا دورش نگدیساده طال سف

  خوبه؟نی اهینظرت چ

 ست؟ی ساده نیلی خنی با تعجب نگام کرد و گفت ؟ احسام

 هم نی و پر زرق و برق باشه به نظرم ادهیچی پزی چهی می وقت دوست ندارم نماد زندگچیه:  ناراحت شدم و گفتمیکم
 .قشنگه و هم ساده است

 . خوبهنیباشه پس هم:  باال انداخت و گفت ي شانهاحسام

ه  حـ ـلقه ها مطوئن شد به مغاززی بعد که از ساارهی حسام از فروشنده خواست حـ ـلقه مد نظر من رو بمی مغازه شدوارد
 کرد و بعد از دادن ادداشتی دفتر يطال فروش تو.  باشنانی ها برلنی خوام کل نگی طرح باشه اما منیدار گفت لطفا هم

 ی گرون تر ممی بوددهی که دیی از تمام حـ ـلقه هانکهی بودم خوب اراحت و نای عصبانیلی خمیسفارش از مغازه خاج شد
 دادن اون از مامان و بابا و عمو بهرام ی نمتی اهمدمی بودم که به عقای بود از دست همه عصبانشتری بشیشد و قهر فروش



  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 41 

 کار را انجام نی داد اما بعد اتی از حسام که در ظاهر به حرفم اهمنمی کردن انیی باال رو تعهی توجه به من اون مهریکه ب
 اره شمعدون دنهی آنییطبقه پا:  هم بود که گفت ياخمام تو. داد

  نظرت رو نگرفت؟يزی شمعدون چنهی همه آنی چند مغازه که گذشت حسام گفت امی رفتنیی حسام طبقه پاهمراه

  داره؟یتی حـ ـلقه دلخور بودم مگه نظر من اهمدی که بابت خرمن

 ؟ی ناراحتی از چدمی خودت حـ ـلقه خرقهیمن که با سل:  و به من نگاه کرد و گفت ستادی با تعجب احسام

 زی چهیمن گفتم :  زد بهش نگاه کردم و گفتم ی چشمام حـ ـلقه مي شدم اشک توی می موقع که ناراحت و عصبانهر
 ي نظر من بود؟ و بعد قطره انیا.  باشه انی ها برلنی نگی گفتي کردکاری خوام اما شما چیساده و به دور از تجمالت م

 . پاکش کردمي اومد که فورنییاشک از چشمام پا

 سفارشم رو رمی االن می گفتی از اول منویخوب ا:  داد و گفت رونی کالفه شده بود چون چند بار با صدا نفسش رو بایگو
 .رمی گی رو می که خودت خواستی و اونرمی گیپس م

 و سی مهم نگهی دستی نیمشکل:  واکنش نشون دادم ناراحت شدم و گفتم کدفعهی فکر شده بودم و ی آنقدر بنکهی ااز
 رفتنش شدممانع 

 ي خوای نمانی حـ ـلقه برلیاما خودت گفت-

 . شدمی باشه عصبانتی اهمی نظرم بنکهی از اون ازاشتری خوام اما بیواقعا نم-

 . زد و موافقتش رو اعالم کردي انتخاب کردم که حسام لبخندی و شمعدوننهی نزد آی حرفگهی دحسام

 .امی االن منی ماشي تونیچند لحظه بش:  شمعدون رو داخل صندوق گذاشت و گفت نهیآ

 . رو بطرفم گرفت و راه افتادییبای ربع منتظر بودم که پاکت زهی حدود

 ه؟ی چنی اول به حسام و بعد به پاکت نگاه کردم و گفتم امتعجب

 حـ ـلقه ها:  گفت خونسرد

  خوشحال شدمیلی بود خدهی که من انتخاب کرده بودم رو خر رویی پاکت رو نگاه کردم حـ ـلقه هاداخل

 گوشه لبش بود که ي و لبخنددمیدستت درد نکنه و بعد حـ ـلقه هارو دستم کردم و خند:  زدم و گفتم غی جی خوشحالبا
 .هیاحساس کردم از کارش راض

 ي خوشحالم کردیلی و گفتم؟واقعا ازت ممنونم خختمی نگاهم ري شدن عشقم رو توادهی پموقع

 کرد ی گرفت و خداحافظي نگاه سرد و جدي و فورزی اشک نرتی اهمی بيزای واسه چگهید:  چشمام زل زد و گفت يتو
 .و رفت

 کرد ی می داشتم پس چرا سعتی بوداگه واقعا من واسش اهمی امروز و حرفاش چي کارای واقعا مشکل داشت ، معننیا
  تفاوت نشون بدهیسرد باشه و ب
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 . کرد به دلت صابون نزن خانومی کار رو منی اون بود همي هم جاي اگهی خانم هر کس دایدر يآها

 . همه افکارم شدمالی خیب

 یلی خزی بود و دوست داشتم همه چمی داشتم روز عروسیبیدلهره عج.  شدم داری مامان از خواب بي زود با صداصبح
 .شگاهی آرادی دنبالت تا برانی با آرام میآماده باشمامان گفت حسام جان زنگ زد مامان گفت . بره شیخوب پ

 
 دادم گفتم ی مي کردم و بهش دلداری بـ ـوسش مختی ری اشک مکباری ي کرد و چند لحظه ای می از صبح دلتنگمامانم

 دل کندن داره واسم ی کنی ناراحتم منقدری چرا ادنتی دامی خوام از تون دور شم هر روز میآخه مادر من ، من که نم
 ی بدم و مدام باهاش شوخهی کردم بهش روحی می سعیول  گرفته بودیلیاما گوشش بدهکار نبود دلم خ. شهیسخت م

 . کردمیم
 
 شد با ی اتاقم و خونمون تنگ مي دلم واقعا برادمی دنبالم رفتم حمـ ـام و لباس پوشادی ساعت مونده بود که حسام بکی

 . دمی اتاقم کشي هایحسرت دست به نقاش
 

  توایمامان جان ب:  در اتاق اومد گفتم دوباره مامان اومده گفتم ي صداکه
 

 . سالم حساماومدي که صداامی ی نقاشي در بودم و داشتم دست روپشت
 

 ؟ي اومدی کیی و گفتم سالم توبرگشتم
 
  منتظرتهنیی آرام پامی تا بري اگه آماده ای اتاقت هستيتازه اومدم مامانت گفت تو-
 
 شه؟ی اتاقت تنگ ميحتما دلت برا:  و راه افتادم به طرف در که حسام گفت میآره آماده ام بر-
 
 . عادت کنمراتیی کشه تا به تغی مخصوصا که طول میلی انداختم و گفتم خوارهای به دی غصه نگاهبا
 

 ی دست بکشقتی و از عاليت بد به خودی همه سختنی باعث شده که ای دونم چینم:  و گفتستادی روبروم احسام
  باعث شده؟ی دوست دارم بدونم چیلیخ
 

  خواستم توچشماش زل بزنم و بگم چون تورو دوست دارم اما نتونستمی شدم مکالفه
 

 م؟یبر. یقرار شد نپرس:  کردم و گفتم نگاهش
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 .میبر:  بست و گفت دیی چشماش رو به نشانه تاحسام

 
 کرد اما من داشتم به حسام ی فکر می دونم حسام به چی ، نممی کرد و ما ساکت بودی می مدام آرام شوخنی ماشيتو

 .می کنی که قرار بود با هم شروع و طی کردم ، به راهیفکر م
 

 . نرهادتی صندوق عقب بردار يلباس رو تو:  حسام رو به آرام کرد و گفت میدی که رسشگاهی آرايجلو
 

 .رمی گیکارم که تمام شد باهات تماس م: ز حسام تشکر کردم و گفتم  برداشتن لباس رفت و من اي براآرام
 

 . کرد و رفتدیی تاحسام
 

 واسم داره و من دلم زی سوپراهی بپوشم چون آرام گفته بود ی دونستم قراره چی بودم اصال نمدهی عروس رو ندلباس
 .بپوشم ی واسم مهم نبود که چادی خواست زی حسام منو نمی ناراحتش کنم وقتومدین

 
 رو به خودم جلب کنم جزء ی بخوام با ظاهرم توجه کسنکهی خوب و موجه به نظر برسم اما اهی داشتم در نظر بقدوست
 . نبودمی اخالقاتیخصوص

 
 و خوش دوخت بای که آرام گرفته بود فوق العاده زی خسته شده بودم لباسی و من حسابدی طول کشیلی خشگری آراکار
 .ي بری امشب دل برادرم رو می کلي محشر شدای دريوا:  آرام محکم بغـ ـلم کرد و گفت دمی لباس رو پوشیوقت. بود

 
  کنه برادرش خاطر خواه منهی ندونه فکر میکی نزن یحرف الک-
 
 . زدی و بعد چشمکی و خانمی خوشگلنیدختر به ا.  هم دلش بخواد که تو رو دوست نداشته باشهیلی خستیمگه ن-
 
  ندارهلی تماادمی زینی بیحاال که م-
 
 . دامادهیقگی از کج سلگهی دنیا-
 
 چند سال کارم داشته و ازم نی که تو ای هستی عروسنیباتری گفت زی مشگری خانم آرامیدی و خندمی کردی شوخیکل

 . بهش بدم اما من قبول نکردميادگاری عکس واسه هی شهیخواست که اگه م
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 خواستم امشب خراب ی شدم اما نمی از دست آرام عصبانارهی ازم واسش می با اصرار فرآوان آرام گفت عکس تکاما
 . موضوع باهاش حرف بزنمنی گرفتم بعداً راجع به امیبشه و تصم

  به حسامی داشتي جان اگه کارای رم دری مگهی سرم رو مرتب کرد و بعد گفت من دي اومده بود ، آرام شنل روحسام
 .بگو بهم زنگ بزنه

 ان شاء اهللا واست ي رو در حقم تمام کردي دوست دارم خواهریلیباشه آرام و بعد با محبت نگاهش کردم و گفتم خ-
 . کنمیجبران م

 . خانم و رفتای بود درفمیوظ:  به گونم زد و گفت ي بـ ـوسه ااطی احتبا

 ی بود نگاهمون به هم گره خورده بود ، کت و شلوار مشکستادهی در منتظر اي که خارج شدم حسام روبروشگاهی آرااز
 بود ختهی رشی ـشونـی پي روي رو باال داده بود و تکه اشی بود موهادهی پوشی زرشکی و کراواتدی با بلوز سفییبایز

 . و برازنده شده بودبایچقدر ز

 که دستش بود رو به طرفم گرفت و ییبای که حسام جلو اومد و دسته گل زمی شده بودرهی خگهی دونم چقدر به همدینم
 .دییگفت بفرما

 رو باز کرد و کمکم کرد تا نیحسام در ماش. می و از ساختمان خارج شدمی تشکر کردم و باهم سوار آسانسور شدازش
 . دادی گفت و حسام انجام می ميزی چی گاهلمبرداریسوار شم ، ف

 دم من که با ی کار رو انجام منیباورش برام سخته که دارم ا:  حسام گفت نکهی سکوت بود و سکوت تا انی ماشيتو
 . ازدواج نکنمگهی وقت دچیخودم عهد بسته بودم ه

 ازدواج داده بود و حق داشت که نی بود حسام ناخواسته تن به اتی واقعهی نی از حرفش دلخور شدم اما باالخره ایکم
 . موضوع حرف بزنهنیراجع به ا

 . متاسفمنکهی بگم جز ادی بای دونم چینماالن  – من

 . راهو انتخاب کردمنی من خودم ای متاسفم باشدی ، چرا تو بایمتاسف:  با تعجب نگاهم کرد و گفت حسام

 .ی جا تمومش کننی همی تونی کارت اشتباهه می کنی نشده اگه فکر مری حق با شما باشه اما هنوزم ددیشا – بغض با

 . خوام ادامه بدمی رو گرفتم و مممینه نه من تصم:  گفت  دستپاچه شد وی کمحسام

 تا خونه عمو بهرام که قرار بود مراسم عقد اونجا برگزار بشه و گهی سکوت کردم و دی گرفته شده بود ولی حسابحالم
 . نزدمی بود حرفی جشن خصوصهی

 به چهره داشت ، ي نگاهم به مامان افتاد که غصه دار بود اما لبخندمی هر دو کنار سفره عقد نشستمی سالن عقد شدوارد
عمو رحمان .  افتاد ی اتفاق منی روز اهی اومد تنهاشون بزارم اما باالخره یمن چطور دلم م.  کرد یبابا با عشق نگاهم م
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 زهیهمه ساکت شدند ، دوشعاقد شروع به خواندن کرد .  شد ی اما فعال نمنم خواست بغـ ـلش کیاومده بود چقدر دلم م
 .................................. دی دهی به بنده وکالت مای ستوده آایدر

 نهیعروس رفته گل بچ:  گفت طنتی با شآرام

 ارهی دوم و عاقد و آرام که گفت عروس رفته گالب ببار

 رام مهم بود بنی خواستم با حسام باشم و ای کردم من می خالء بزرگ احساس مهی ي رو توخودم

 لم؟ی ستوده بنده وکای سوم عاقد گفت خانم دربار

 و اضطرابم به باد هوا رفت و دهای که همه ترددمی دی نگاهش چي دونم توی با حسام گره خورد نمنهی آي از تونگاهم
 .با توکل به خدا و اجازه بزگترا بله: گفتم 

 کرد اما ی فکر می دونم حسام به چی دست بکشم نماهشی تونستم از آرامش در چشم سی نگاهمون به هم بود نمهنوز
 خواستم دوست داشتم پرده سرم رو کنار بزنم و اون رو به تصاحب خودم ی رو منی غمگي اشهیمن فقط دو چشم ش

 .  بودیمتی حاال به هر قارمیدرب

 اش آرامش بود ، حـ جهیت به جانم انداخت که نی دستش آتشيگرما.  دستم رو گرفت تا حـ ـلقه رو بدستم بکنه حسام
منم حـ ـلقه رو به .  کردشیبای صورت زی چاشنيبه حـ ـلقه نگاه کردم و بعد به حسام که لبخند. ـلقه رو بدستم کرد 

 .دستش انداختم

 ی به هم گره خورده بود ، حتتی نهای لحظه تا بنی من و حسام از ای شروع شد زندگدی شاای تمام شده زی همه چگهید
 مراسم عقد که تمام شد بابا و می از سرنوشت هم بودیی که االن ما جزنهی بشه اما مهم اییسرنوشت باعث جدا ياگه باز

 . بشما دوس نداشتم ازشون جددمیمامان رو در آغـ ـوش کش

 شد ، عمو بهرام و انی چهره اش نماي توقی اندوه عمهی کرد و ریی گفت که رنگ حسام تغيزی گوش حسام چری زبابا
 . کردندی خوشبختيآرام برامون آرزو

 .  جشن شب آماده بشني به باغ رفتن تا براهی و بقمیری تا عکس بگمی رفتهی و حسام به آتلمن

 بود کمکم کرد شنل رو از سرم ی عکاس خانم مهربانمی شدهیوارد آتل.  تعلق هی کنار حسام داشتم یبی عجاحساس
 کرد از ی رهام نمي اهی شده بود چرا نگاهش ثانیامشب چ. کرد ی بود و نگاهم مستادهی ايدرآورد حسام گوشه ا

 بودم اما باالخره حسام دهی قدر آزاد لباس پوشنیا ي مردي بار بود که جلونی اولي انداختم برانییخجالت سرم رو پا
 میری بگی مختلفي خواست تا ژست هایخانم عکاس مدام ازمون م.  فرق داشتای دنيمحرم و شوهرم بود و با تمام مردا

 ساعت عذاب تمام شد چقدر مقابل هی نی باالخره امی دادی گفت انجام می رو که ميزیو من و حسام با خجالت هر چ
 .دمی کشی کردم اصال نگاهم بهش نخوره چقدر خجالت می به باغ سعدنیمعذب بودم تا رس حسام
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 کردم وارد دای از کارش پیو دستش رو دور بازوم حـ ـلقه کرد حس خوب ستادی حسام کنارم امی شدادهی که پنی ماشاز
 .میدی رسشی به سپهر و ستانکهی تا امی کردی با هم سالم و احوالپرسمیباغ شد

حسام فشار دور .  کردی خوشبختي زد نگاهمون کرد و برآمون آرزوی چشماش موج مي که توقی با حسرت عمسپهر
 داد ی اما رفتار حسام واسم گنگ بود چرا نسبت به سپهر واکنش نشون ممی کرد از سپهر فاصله گرفتادتریبازوهام رو ز

 دی بود شای به من وجود نداشت پس علتش چت در حسام نسبیحسادت که امکان نداشت چون عشق و دوس داشتن. 
 .تعصب و غرور

 ی با لبخند پاسخ منی مدعوي هاکی و مدام به تبرمی جا نشسته بودهی واقعا کسل کننده و البته خسته کننده بود یعروس
 .میداد

 
 ي شروع به نواختن کرد خواننده دعوت کرد که عروس و داماد براییبای شدم که آهنگ زی واقعا داشتم خسته مگهید

  برام سخت بود اما حسام دستم رو گرفت ودنی همه آدم و توجهشون رقصنی ايواقعا جلو.  به وسط سالن برندنیرقص
 .میبه وسط سالن رفت

 شونه ام گذاشت ي اش رو روگهی وجودم حس کردم و دست دي تویی دستش رو دور کمـ ـرم حـ ـلقه کرد که گرماهی
 ی داشتم سرم رو بلند کردم نگاهمون دوباره گره خورد احساس مبی حس عجهی حد به خودم نی تا اشیکیاز نزد

 .می رقصی ممی تنها داري تنهامی ابرها هستيکردم من و حسام رو

 کرد ، چرا ی و اخماش باهام برخورد نمي با سردگهیچرا حسام امشب د.  شدی بود و فقط آهنگ عشق نواخته مسکوت
 لحظه نی دونستم تو ای که می نه؟ سؤال بزرگای خواست ی شده بودم منو می کرد ، چرا دچار دوگانگی کارو منیباهام ا

 .پاسخش فقط عشق حسام بود

باالخره حسام . ندهی بدون واهمه از آمی برتی نهای قرار بود تا بدیشا.  نداشتی تمام شد اما نگاه من و حسام تمامآهنگ
 .می عروس و داماد رفتگاهینگاهش رو از من گرفت و به جا

 خواستم احساس کنم که حسام هم عاشق منه و ی که می طور بود وقتنی همشهی آخر شب دوباره حسام سرد شد همتا
 . کردی مرونی ساختم وی رو که مییاهای رفت و تمام روی خواد دوباره به الك خودش فرو میمنو م

 .ومدی کرد و کم کم اشک منم داشت درمی مهی کردم و مامان مدام گری بابا و عمو رحمان روبـ ـوسبا

 می کردیاز همه خداحافظ. شد کردی کار می چی دونه دخترش سخت بود ولهی ي کردم آرومش کنم دل کندن برایسع
 قطره کباری راه ساکت بودم و چند لحظه يتو.کامال از رفتار مامان آشفته شده بودم . میو به سمت سرنوشت قدم برداشت

 .می شد وارد برج و خانه شدی مری از چشمام سرازیاشک
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 مبل گوشه يه بودم دلم پر از غصه شد رو کردم تا از مامان و بابا جدا نشدیی لحظه احساس تنهاهی می خانه که شدوارد
 . شدری سرازمیسالن نشستم و اشکها

 ی تونی صبح می کنی متی بود اومد رو مبل کنارم نشست و گفت چرا خودت رو اذی عصبی حسام شدم که کممتوجه
 .ششونی پيبر

 . دلم گرفتکدفعهی دونم چرا ی دونم اما خودم هم نمیم-

  حرف ندارهقتی خونه قشنگ شده واقعا سلیلی خی نکن راستهی گرگهیحاال د-

  ممنونفتیاز تعر-

 ي گردی زود برمیلیدر ضمن خ. ادی اصال بهت نمهی به دست و صورتت بزن گریبلند شو و لباسات رو عوض کن و آب-
 . به روش زدم و به اتاق خوابمون رفتمنی غمگياز جام بلند شدم لبخند.ي نداری به دلتنگيازی پس نششونیپ

غمم همه به .  گوشم تکرار شدي جمله چند بار تونیا) ششونی پي گردی زود برمیلیخ(حظه از حرفش دلم گرفت  لهی
 شب قصد تمام شدن نی ساعت چقدر گذشت اما آروم نشدم انگار ا2 ساعت 1 دونم یقلـ ـبم هجوم آورده بود نم

 ی اما خودم هم ممیمه عروس دامادا باش هثل انتظار داشتم مدی کنه شای مکارینداشت دوست داشتم بدونم حسام چ
 .ستی نشی بی واهیالیدونستم خ

 ياز اتاق خواب و هم از اتاق کنار.  اتاقم رفتم ي گوشه اتاقم بود دلم هواشو کرد برش داشتم و به تراس که تولونیو
 کرد ، دور تا دور تراس ی اون رو آراسته می قشنگزی و می بزرگ بود و چند صندلبایتراس تقر. به تراس راه داشت

 . بشهتربای زی بودم تا فضا کمدهی و شب بو چی شمعدونيگلها

 کردم به حال هی نواختم و گرنی پام بود شروع کردم به نواختن روحم پرواز کرد غمگری کل شهر زستادمی تراس اگوشه
 تازه عروسش چه نهیذاشت تا بب به اتاق خواب قدم نی خواست حتیخودم که از جانب عشقم طرد شده بودم اون منو نم

 و با دمی کشیقی آروم شده بودم نفس عمیلی رب گذشت خهی حدود.  نواختمنی ، غمگنی داره با تمام افکار غمگیحال
 . شدروزی و پدی جنگی با زندگدی باای محکم باش ، درایلبخند گفتم در

 زد و ینیلبخند غمگ.  کنهی و داره به من نگاه مستادهی با فاصله از من ای که کمدمی تا به اتاق برم که حسام رو دبرگشتم
 ؟يگفت آروم شد

 .شمی زنم آروم نمی ملونی وی از وقتشتری بي لحظه اچی هدی ، شاادی زیلیخ:  رو پاسخ دادم و گفتم لبخندش

  هست که با انجام دادنش آرامشيخوش به حالت کار:  شد و گفت رهی و به دور دست خستادی گوشه تراس احسام
 .ی کنی مدایپ

 . تونست بکنهی نمي آرامشش کاري داشت که برای تو زندگی حرفش ناراحت شدم مگه اون چه غماز

 .می حرف بزنی کمي خوایم- من
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 حرف زدن ي اما نقطه مشترك ما برامی حرف بزنادی کم تجربه اش کردم بدم نمیلی که خییبایجمله ز! حرف زدن -
  تونه باشه؟ی میچ

  هستزای چیلی خي گردی به نقطه مشترك ندارن اما االن که دنبال نقطه اشتراك مازی حرف زدن ني ها براآدم

  پرده و رك باهات حرف بزنم؟ی تونم بیم:  گرفتم و گفتم ي جای صندليرو

 . بهترهي طورنیآره ا:  نشست و گفت ی صندلي روروبروم

 ؟ی کنی فرار میاز چ-

 از خودم ، از حسم ، از گذشته-

 .ی ازش فرار کننکهی تا ای و حلش کنی باهاش روبرو بشکباری ي برای کنی نمیسعچرا -

 ی بحث رو عوض کنشهی برام نداره ميزیجز آزار چ:  برد و گفت شی دست به موهایعصب

 خوب ساخته دی حاله که بانیا.  وقت مهم نبودهچیگذشته ه:  سکوت گذشت که گفتم ي مثبت دادم چند لحظه توجواب
 ست؟ی طور ننیا.  نشهلی گذشته بد تبدهی به ندهی آيبشه تا تو

 . داخلمی برای تونم و از جاش بلند شد و گفت هوا سرده بی حق با شما باشه اما نمدیشا-

 و دهی مبل دراز کشي با همون لباسا رودمی تشنه بودم به آشپزخانه رفتم تا آب بخورم دیلی خمی اتاق خواب شدوارد
 . سرش گذاشتهيدستش رو رو

 بلوز و شلوار انتخاب کردم و به سالن برگشتم و گفتم هی که آرام آورده بود یی لباسانی کمد بي اتاق برگشتم از توبه
 . لباسات رو عوض کن و لباسها رو به طرفش گرفتمایب:

 آب یکم مبل بلند شد و لباسها رو گرفت و تشکر کرد و به اتاق رفت تا لباسش رو عوض کنه به آشپزخونه رفتم ي رواز
 .خوردم

 همه ساعت تحملش کرده بودم موهام رو نی دونم چه طور ای اتاق خواب برگشتم لباس عروس رو از تنم درآوردم نمبه
 وقت چی شدم درسته ما قرار نبود هی از کارش عصباندهی مبل خوابي رودمی برگشتم دیباز کردم ، به حمـ ـام رفتم وقت

 سرش ي باالتی مبل بخوابه با عصباني مدت بخواد رونی اي توه هم درست نبود کنی ای ولمیمثه همه زن و شوهرها باش
 ؟ی ترسیرفتم و گفتم از من م

 ؟یچ:  شده بود بلند شد و گفت ری که غافلگحسام

 نی ،درست ، اما امی با هم باششهی همستی درسته؟ قرار ني جا تموم کن ازدواج ما صورنی ها رو همي بچه بازنیلطفا ا-
 جا واسه ی تخـ ـت بخواب فکر کنم به اندازه کافي کنم بلند شو و برو روی خواهش می بخوابنجای که اشهی نملیدل

 .هردومون باشه

 .ی طور راحت تر باشنی ادی گفتم شای هستی عصباننقدریچرا ا-
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 .ستمی که نینیبیم-

وارد اتاق شدم گوشه تخـ ـت خـ .  کاسته بشهتمی و از عصبانادی تا حالم جا بستادمی ای به اتاق خواب رفت کمحسام
 تخـ ـت غلت زدم تا ي تویکم. دمی تخـ ـت خوابگهی موهام رو خشک کردم و رفتم و گوشه دی بود با حوله کمدهیـواب

 .باالخره خوابم برد

 به یکم خسته شده بود ی کلروزی حق داشت دی شدم حسام هنوز خواب بود طفلکداری بود که از خواب ب10 ساعت صبح
 آنقدر تی و معصومی همه مهربوننی آخه باعث شده ای بود نگاه کردم چدهی خـ ـوابیحسام که معصومانه مثل کودک

 .سرد باشه

 نشه مامان بود داری برش داشتم که حسام بي زنگ خورد فورمی آماده کردم گوشی آشپزخانه رفتم صبحانه مفصلبه
 شده داری که بدمیتلفن رو که قطع کردم حسام رو د. احمقانه استياز بهی زی دونست همه چی نمدی حالم رو پرسیکم

  کردم؟دارتیب.  ری به روش زدم و گفتم صبح بخيلبخند

 . شدمی مداری بدی باگهی نه دری ظهر بخی گفتی مدیبا:  به ساعت کرد و گفت نگاه

 .زمی ری مي واست چايصبحانه آماده است تا صورتت رو بشور-

  دادمحی منم براش با حوصله توضدیحسام از دانشگاه و کالسها پرس.  صبحانه مشترکمون رو خوردم نی حسام اولکنار

 ؟ی کنکاری چي خوای مارتی که ببره و بستی آقا رضا نگهیاالن که د:  گفت حسام

 امی با آژانس برم و بدی دونم شاینم-

 ارمتی ی برم و می خودم مسی رو واسم بنوي رو که کالس داریی روزاستینه الزم ن-

  تونم برمی خودم میفتی از کارت مي طورنیاما ا-

 . نباشهی که مشکلزمی ری برنامه مينه جور-

 چند ماه نی نمونده بود پس تمام مشکلمون همشتریچند ماه ب.  ترم ترم آخرم بودمی ندونستم ازی مخالفت رو جاگهید
 .بود

 یم:  به طرفش رفتم و گفتمرونی خواد بره بی و مدهی حسام لباس پوشدمی صبحانه بودم که دزی جمع کردن ممشغول
 رون؟ی بي بريخوا

  کار دارمییآره جا-

 ؟ي گردیتا شب برم-

  دونم چرا؟ینم-

 . اونجا بابا و آرام هم دعوتنمیمامان گفت که شام بر-

 می که برامی آماده باش م7ساعت -
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 باشه منتظرم-

 چن تا از تابلو هام فوق العاده بودن بایتقر.  سرگرم کردم ی نقاشدنیو با کش کرد و رفت تا شب خودم ریخداحافظ
 . دوسشون داشتمیلیخ

 یموهامو دم اسب. دمی پوشی ، کت چرم و کوتاه با شلوار مشکدمی پوشی بلوز مشککی بود که حمـ ـام رفتم و 6 ساعت
 دهی رو صورتم کار کردم در کل از دیمی مالشی بزرگم رو هم گوشم کردم ، آراي لوزي سرم بستم گوشواره هايباال

 . بودیخودم راض

 رو ی گوشنجاستی ا7 نگران شدم خودش گفته بود ی کمومدی بود اما حسام ن8 ساعت ادی حسام بودم که بمنتظر
 اومد ی خنده حسام از اون طرف خط ميصدا.  رو جواب داد شیبعد از چند بوق گوش. برداشتم و شمارش رو گرفتم

 سالم: گفتم 

 ی رفته بود معذرت مادمی ي گفت وای اومده بود که با من قرار داشت با دستپاچگادشی تازه ایسالم حسام که گو:  حسام
 . خونه امگهی رب دهیخوام تا 

 ای حسام جواب داد دره؟ی حسام کدی روشنک از اون طرف خط اومد که پرسيصدا

 بودن با اون رو به یعنی روشنک بود ، شی حسام از صبح پیعنی گرفته شد یلی روشنک حالم خي صدادنی شناز
 .ناراحت بودم و قلـ ـبم به درد اومده بود.  دادی محیگذروندن کنار من ترج

 . رو قطع کردمیباشه منتظرم و گوش:  گفتم

 مبل منتظر ي رو تنم کردم و روي کرم قهوه ايپالتو.  کردم اشکهام رو مهار کنم ی از چشمام روان شد ، سعی اشکقطره
 سالم کرد.  اومدقهی دق20حسام نشستم ، حسام بعد از 

 . برخورد کنمي و عاداورمی خودم ني کردم به رویسالم سع:  گفتم

 . شمی االن حاضر مای نبود درادمی اصال ببخش

 .میبر:  و اومد و گفت دی گرفت و لباس پوشي دوش فورهی دادم سکوت کنم ، حسام حی ترجمن

 . راه بود تا خودم رو لو ندمنی سکوت بهتری مواقع ناراحتمی شدنی هم سوار ماشبا

 ی رفت امشب مهمونادمی باور کن آنقدر مشغول بودم که یازم ناراحت:  بود که حسام گفت رونی نگاهم به بنی ماشيتو
 .میدعوت

 .ستی نیمشکل-

 .ی خواستم بدونی دونم اما میم-

 . سکوت گذشتي راه توهیبق. نگاهش کردمیمیبا لبخند مال.  نگفتميزیمن که چ-
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 به گونش ي عمو رحمان همه دردام رو فرآموش کردم بـ ـوسه ادنی عمو رحمان هم اونجا بود با دمیدی بابا که رسخانه
 .دمتی ندی هنوز؟ چقدر ناراحت بودم شب عروسی عمو رحمان نرفتيزدم و گفتم وا

 .نمی جان رو ببایتم بمونم در گفیشی دونستم اگه برم ناراحت میم – رحمان عمو

 ادهی وقت واسه حرف زدن زمینی بنشمی بردیای بزمی عزایمردم پاشون درد گرفت در:  بابا

 . کردمی وارد بشه معذرت خواهی نذاشتم کسدمی که فهممن

  بغـ ـلم کرد و گفت حال عروس چطوره؟آرام

 .زمیخوبم عز-

 . تنگ شده بودزمی چقد دلم واسه اتاق عزی دونینم:  آرام به اتاق رفتم ، رو به آرام گفتمهمراه

 .ی روزه که رفتهیتوکه تازه  – آرام

 .  کنم دوسش دارمکاری دونم اما چیم-

  زدی و بعد چشمکشهیدلت واسه منم تنگ م-

 . و بعد دوباره بغـ ـلش کردموونهی دي فکر کردیپس چ-

 گرفته است یلی که خدمی مامان رو دمیوارد سالن که شد.  می رفتنیی شالم رو درآوردم و همراه آرام به سالن پاپالتو
 ؟ی چرا ناراحتزمی مامان عزهیگفتم چ

 نی باشنجای ا7مگه قرار نبود -

 ای بزمی عزای کردم و بعد رو به من کرد و گفت درری اومد دشی پي من بود کارری معذرت بخوام تقصدیمن با – حسام
 . و به کنار خودش اشاره کردنی بشنجایا

 نبود کنارش نشستم ، ي از انجامش متنفربودم اما چاره اشهی که من همي کنه کاری تضاهر مهی بقي دونستم داره جلویم
 ی اومدن من حتری از درهی گی خانم هم هست که به من سخت نمای درریتقص: دستش رو دور کمـ ـرم انداخت و گفت 

 . هم نکردکی گله کوچهی

 . شدمالی خی زنه بی تظاهر حرف ميازم از رو بای گهی مي دونستم داره جدینم

 . آقا حسامستی نهی صبوره اهل گالشهی همایدر:  مبل نشست و گفت ي کنارم روآرام

 . رفتارشمنیمنم عاشق ا:  حسام

 طور نی اهی داره جلو بقنی اای جنبه بودم آخه دریمن چقدر ب.  کرد دنی گفت قلـ ـبم شروع به تپی می حسام چنیا
 .ری زنه تو به خودت نگیحرف م

 . بحث منصرف شددی پرسی سؤال بابا که راجع به شرکت از حسام مبا

 . واسه تازه عروس دارمزی سوپراهی:  گفت آرام
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  هست؟ی خانم چزیسوپرا-

 .  آرامهی چنی برگشت ،گفتم اطی رفت و با سه تا بلآرام

  کنسرت واسه من و شما و حسامطی بلنیا

 ؟یکنسرت ک-

 .تفرزام صام-

 سکوت دارن به من و آرام نگاه ي همه تودمی ازش گرفتم برگشتم دطاروی و بلدمی و به طرف آرام دودمی کشي بلندغیج
 ی کالس زبان باهامون بود مي کردم همه با لبخند نگاه کردند و گفتم فرزام همون که توی کنن معذرت خواهیم

 خواست بره خارج؟

 آره-

 سر کالس چند ادتهی.  خوندی قشنگ میلی من که عاشق صداش بودم خرونیباالخره خواننده شد و آلبومش رو داد ب-
 . خوندیسیبار برامون انگل

 د؟یزنی حرف میراجع به ک:  به طرفمون اومد و گفت حسام

 . کنسرتش رو داد و ازمون دعوت کردهطی زبانمون چند تا بلیهمکالس:  آرام

 داره و مثل بچه ها دستام رو یی چه صدای دونی نممی حتما بردیبا:  پا بند نبودم رو به حسام گفتم ي روی از خوشحالمن
 .دمیبه هم کوب

 .میریباشه م:  حسام

 ؟ي دادی رو به کطاتیبجز ما بل:  رو به آرام کرد و گفت حسام

 . خبرشون نکنمومدی و هنره دلم نیقی آخه سپهر عاشق موسشیبه سپهر و ستا:  آرام

  کنسرت؟يچه روز:  چهره حسام شدم که اخم کرد و گفت ریی تغمتوجه

 . پنج شنبهگهیهفته د:  آرام

 قدر خوب و مهربون نی اشهی همشدی می کرد ، چری منو غافلگگهی گرفته بود اما با چندتا رفتار دی آخر شب حسام کمتا
 .روشنک قلـ ـبم فشرد يادآوری شدم با ی من زن محبوب حسام مشدی میبود ، چ

 انتخاب نتی که پرمی خوردی شده بود کنار هم صبحانه مداری شدم صبحانه آماده کردم حسام هم بداری از خواب بصبح
 ی مي فکرهی خودم ي منو ببری تونی نمی کنی جا نوشته شده اگه فکر منیساعت کالسام ا: واحدم رو بهش دادم و گفتم 

 .کنم

 هم ي به ساعت کالسا انداخت اخماش توی کنم و بعد نگاهی مفینه برنامم رو رد:  گفت  برگه رو ازم گرفت وحسام
 ؟يبا سپهر کالس دار: رفت و گفت 
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 . تا از درسام با سپهره2 ترم نی آره اگفتم

 ؟يری بگي اگهی شد با استاد دینم-

 یدر ضمن آشناست م.  هی کردم سپهر نقاش و استاد فوق العاده ای کار رو منی ادینه فقط سپهر ارائه شده اما چرا با-
 .رمی گی میدونم نمره خوب

 .ادیاصال ازش خوشم نم:  لب گفت ری جاش بلند شد و زاز

 . زدمدنی حرفش شدم اما خودم رو به نشنمتوجه

 ه؟یر چطوتی ساعت کاري گردی کرد که گفتم ساعت چند برمیخداحافظ.  آماده شد که بره شرکتحسام

 . گردمی نباشه برمي سر کارم بعد اگه کار5تا ساعت -

 .باشه منتظرم-

 ی مییزای شدم و چی دست به قلم می سرگرم کردم گاهی نقاشدنی کرد و رفت تا عصر خودم رو با کشیخداحافظ
 .نوشتم مخصوصا خاطراتم رو

 نگران شدم اما صلوات ی زنگ زدم اما خاموش بود کمشی گوشي از حسام نشد چند بار روي بود اما خبر8 ساعت
 .ادی اومده و حتما مشی پيفرستادم و گفتم حتما کار

 غذاهام فوق العاده ادیاما ز. گرفته بودمادی جون نی از نسرییزای چهی بودم ي بلد نبودم عشق آشپزادی زي آشپزنکهی ابا
 .نبود

 سالن راه ي شدم توی کم کم داشتم نگران مومدی شد اما حسام ن9،10،11 ساعت دمی چزی مي رو آماده کردم و روشام
 . گرفتمی رفتم و مدام شمارش رو میم

 . و حسام وارد خونه شددی قفل چرخي تودی بود که کل12 ساعت

  نگران شدمی کلي اومدری دنقدری ا؟چرایخوب:  به سمتش رفتم و گفتم ی نگرانبا

 .امی م5 نباشه ي من که گفتم اگه کاريسالم ، منتظر بود-

 .ي کردی خاموش بود کاش خبرم متی دونم امانگران شدم آخه گوشیم-

 ! یشی دونستم نگران می خوام نمیمعذرت م-

 به اجیاحت. سکوت کردمشهی خبرم نکرده بود ناراحت بودم اما مثل همی ارزش بودم که حتی براش بنقدی انکهی ااز
 حسام تلف شده بود و خسته بودم به سمت اتاق رفتم که حسام ي برای با نگرانهودهی بمی انرژیاز عصر کل. داشتمییتنها

 ؟يشام نخورد:  کرد و گفت شاره ازی و منو به طرف خودش برگردوند به مدیدستم رو کش

 نه منتظر شما بودم-

 . خوردميزی چهی رونی برو شام بخور من بای بيریپس کجا م-
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 . خوام بخوابمیاشتها ندارم م-

 ی بعد بخوابي شام بخوردی باي زارم بریاما نم-

 ؟ قرارمون ي چرا نگرانم شديچرا منتظرم موند:  نگاهم کرد و گفت نی غمگی شدم که کمرهی خاهشی سي چشمايتو
 ای دری دلبسته بشدی نرفته نباادتیکه 

 دونستم و خودم قبول کرده بودم ی شدم احساس کردم غرورم خرد شد اما من که از اول می مونهی حرفش داشتم داز
 زهی ذاشتم بری مدی چشمام جمع شده بود اما نباي کنم تحملش کنم اشک توی سعدی دونستم تحملش سخته اما بایم

 ي هم جاي اگهی دیهر ک:  به خودم اومدم و گفتم اً کردفوری تمام مزوی خواستم بدونه دلبسته شدم وگرنه همه چینم
 و دمی و بعد دستم رو از دستش کشمی موند تا با هم شام بخورن باالخره آدم که هستیتظر م شد و منیمن بود نگران م

  صورتمي و پتو رو رودمی تخـ ـت دراز کشي شد روری و به اتاق رفتم در اتاق رو که بستم اشکام سرازریگفتم شب بخ
 .ستمی و به حال خودم گردمیکش

 بودم و به ستادهیگوشه تراس ا.  دی باری اتاق برام سخت بود به بالکن رفتم هوا سرد بود و بارون نم نم مي فضاتحمل
 يایهوا سرده بهتره ب:  که گفتدمی حسام رو شنيصدا. من بود چشم دوخته بودمي شهر که مثل حال و هوای بارونيفضا

 تو

 امی ینه بارون رو دوست دارم شما برو منم بعدا م-

 ي خوری داخل سرما ممی برای بایباهام لج نکن در:  و منو به سمت خودش برگردوند و گفتدیدستم رو کش حسام

 برام ارزش قائل نکهیاز ا.  برخوردش گرفته بود ي هاش از سردی تفاوتیدلم از دست ب.  شدم رهی چشماش خيتو
 من به ی کنم سرما خوردگیفکر نم:ود گفتم ناراحت بودم و قلـ ـبم به شدت به درد اومده برهینشده بود که تماس بگ

  که نرفته؟ادتیشما مربوط باشه 

  هست بگوی حرف زده بشه متنفرم اگه مشکلهی باهام با کنانکهی از اشهیهم: حسام

 . اروم بشمرونی بود اومدم بنی اتاق سنگي وجود نداره فقط فضای مهمزینه چ-

 . خوامی ازارت داده و ازت معذرت ميزی چهی دونم ی شده می طوفانتی ابيچشما:  شد و گفترهی چشمام خبه

 واست مهم تر باشه من ارزش زی از همه چدی باتیسالمت.  تو ایزود ب:  رو رها کرد و به سمت اتاق رفت و گفتدستم
 . رو ندارمیناراحت

 
 داری من بنکهی قبل از ا و صبح زودومدی وقت به خونه مری روز از اون شب گذشت حسام دوباره سرد شده بود شب دچند

 کرد شب کنسرت فرزام بود از صبح آرام چند ی احساس خطر مدی کرده بودم نباي روادهیانگار ز. رفتیبشم از خونه م
 .شهی موع کنسرت شر8 داشت گفت جانی هیبار زنگ زده بود و حساب
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 . مونهی مادمی یزنیباشه آرام چقدر زنگ م-

 . ای دارم درجانی هیلی خونه خی می چنمی دوس دارم ببیلیخ-

  کنسرت رو داد؟طی که بهت بليدی آرام کجا فرزام رو دیراست-

 لمی تحویلی خایدر. یمی بود خونگرم و صمشهی مثل همدمشی پاساژ دي تویاتفاق:  سکوت کرد و بعد گفت ی کمآرام
 . منونهی دوست داشته ببیلی گفت خیگرفت م

 نکنه عاشقت شده؟:  گفتم طنتی شبا

 . شانس ها ندارمنینه بابا من که از ا-

 . آرامي خوشحال شدم براستی عالقه نی که آرام نسبت بهش بدمیفهم

 نمتی بی خداحافظ شب مگهیآرام د-

 . کنه خداحافظی زنم زود قطع می من زنگ مشهی معرفت همی بيا-

 .می مونم که بری منتظرت مشهی کنسرت شروع م8 دادم و نوشتم سالم شب ساعت امی حسام پبه

 .امی م30/7سالم باشه :  جواب داد حسام

 همه ساعت تحملش کرده بودم موهام رو نی دونم چه طور ای اتاق خواب برگشتم لباس عروس رو از تنم درآوردم نمبه
وقت  چی شدم درسته ما قرار نبود هی از کارش عصباندهی مبل خوابي رودمی برگشتم دیباز کردم ، به حمـ ـام رفتم وقت

 سرش ي باالتی مبل بخوابه با عصباني مدت بخواد رونی اي توه هم درست نبود کنی ای ولمیمثه همه زن و شوهرها باش
 ؟ی ترسیرفتم و گفتم از من م

 ؟یچ:  شده بود بلند شد و گفت ری که غافلگحسام

 نی ،درست ، اما امی با هم باششهی همستی درسته؟ قرار ني جا تموم کن ازدواج ما صورنی ها رو همي بچه بازنیلطفا ا-
 جا واسه ی تخـ ـت بخواب فکر کنم به اندازه کافي کنم بلند شو و برو روی خواهش می بخوابنجای که اشهی نملیدل

 .هردومون باشه

 .ی طور راحت تر باشنی ادی گفتم شای هستی عصباننقدریچرا ا-

 .ستمی که نینیبیم-

وارد اتاق شدم گوشه تخـ ـت خـ .  کاسته بشهتمی و از عصبانادی تا حالم جا بستادمی ای به اتاق خواب رفت کمحسام
 تخـ ـت غلت زدم تا ي تویکم. دمی تخـ ـت خوابگهی موهام رو خشک کردم و رفتم و گوشه دی بود با حوله کمدهیـواب

 .باالخره خوابم برد
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 به ی خسته شده بود کمی کلروزیق داشت د حی شدم حسام هنوز خواب بود طفلکداری بود که از خواب ب10 ساعت صبح
 آنقدر تی و معصومی همه مهربوننی آخه باعث شده ای بود نگاه کردم چدهی خـ ـوابیحسام که معصومانه مثل کودک

 .سرد باشه

 نشه مامان بود داری برش داشتم که حسام بي زنگ خورد فورمی آماده کردم گوشی آشپزخانه رفتم صبحانه مفصلبه
 شده داری که بدمیتلفن رو که قطع کردم حسام رو د. احمقانه استي بازهی زی دونست همه چی نمدی حالم رو پرسیکم

  کردم؟دارتیب.  ری به روش زدم و گفتم صبح بخيلبخند

 . شدمی مداری بدی باگهی نه دری ظهر بخی گفتی مدیبا:  به ساعت کرد و گفت نگاه

 .زمی ری مي واست چايصبحانه آماده است تا صورتت رو بشور-

  دادمحی منم براش با حوصله توضدیحسام از دانشگاه و کالسها پرس.  صبحانه مشترکمون رو خوردم نی حسام اولکنار

 ؟ی کنکاری چي خوای مارتی که ببره و بستی آقا رضا نگهیاالن که د:  گفت حسام

 امی با آژانس برم و بدی دونم شاینم-

 ارمتی ی برم و می خودم مسی رو واسم بنوي رو که کالس داریی روزاستینه الزم ن-

  تونم برمی خودم میفتی از کارت مي طورنیاما ا-

 . نباشهی که مشکلزمی ری برنامه مينه جور-

 چند ماه نی نمونده بود پس تمام مشکلمون همشتریچند ماه ب.  ترم ترم آخرم بودمی ندونستم ازی مخالفت رو جاگهید
 .بود

 یم:  به طرفش رفتم و گفتمرونی خواد بره بی و مدهی حسام لباس پوشدمی صبحانه بودم که دزیع کردن م جممشغول
 رون؟ی بي بريخوا

  کار دارمییآره جا-

 ؟ي گردیتا شب برم-

  دونم چرا؟ینم-

 . اونجا بابا و آرام هم دعوتنمیمامان گفت که شام بر-

 می که برامی آماده باش م7ساعت -

 باشه منتظرم-

 چن تا از تابلو هام فوق العاده بودن بایتقر.  سرگرم کردم ی نقاشدنی کرد و رفت تا شب خودم رو با کشیخداحافظ
 . دوسشون داشتمیلیخ
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 یموهامو دم اسب. دمی پوشی ، کت چرم و کوتاه با شلوار مشکدمی پوشی بلوز مشککی بود که حمـ ـام رفتم و 6 ساعت
 دهی رو صورتم کار کردم در کل از دیمی مالشی بزرگم رو هم گوشم کردم ، آراي لوزي سرم بستم گوشواره هايباال

 . بودیخودم راض

 رو ی گوشنجاستی ا7 نگران شدم خودش گفته بود ی کمومدی بود اما حسام ن8 ساعت ادی حسام بودم که بمنتظر
 اومد ی خنده حسام از اون طرف خط ميصدا.  رو جواب داد شیبعد از چند بوق گوش. برداشتم و شمارش رو گرفتم

 سالم: گفتم 

 ی رفته بود معذرت مادمی ي گفت وای اومده بود که با من قرار داشت با دستپاچگادشی تازه ایسالم حسام که گو:  حسام
 . خونه امگهی رب دهیخوام تا 

 ای حسام جواب داد دره؟ی حسام کدی روشنک از اون طرف خط اومد که پرسيصدا

 بودن با اون رو به یعنی روشنک بود ، شی حسام از صبح پیعنی گرفته شد یلی روشنک حالم خي صدادنی شناز
 .ناراحت بودم و قلـ ـبم به درد اومده بود.  دادی محیگذروندن کنار من ترج

 . رو قطع کردمیباشه منتظرم و گوش:  گفتم

 مبل منتظر ي رو تنم کردم و روي کرم قهوه ايالتوپ.  کردم اشکهام رو مهار کنم ی از چشمام روان شد ، سعی اشکقطره
 سالم کرد.  اومدقهی دق20حسام نشستم ، حسام بعد از 

 . برخورد کنمي و عاداورمی خودم ني کردم به رویسالم سع:  گفتم

 . شمی االن حاضر مای نبود درادمی اصال ببخش

 .میبر:  و اومد و گفت دی گرفت و لباس پوشي دوش فورهی دادم سکوت کنم ، حسام حی ترجمن

 . راه بود تا خودم رو لو ندمنی سکوت بهتری مواقع ناراحتمی شدنی هم سوار ماشبا

 ی رفت امشب مهمونادمی باور کن آنقدر مشغول بودم که یازم ناراحت:  بود که حسام گفت رونی نگاهم به بنی ماشيتو
 .میدعوت

 .ستی نیمشکل-

 .ی خواستم بدونی دونم اما میم-

 . سکوت گذشتي راه توهیبق. نگاهش کردمیمیبا لبخند مال.  نگفتميزیکه چمن -

 به گونش ي عمو رحمان همه دردام رو فرآموش کردم بـ ـوسه ادنی عمو رحمان هم اونجا بود با دمیدی بابا که رسخانه
 .دمتی ندی هنوز؟ چقدر ناراحت بودم شب عروسی عمو رحمان نرفتيزدم و گفتم وا

 .نمی جان رو ببای گفتم بمونم دریشی دونستم اگه برم ناراحت میم – رحمان عمو

 ادهی وقت واسه حرف زدن زمینی بنشمی بردیای بزمی عزایمردم پاشون درد گرفت در:  بابا
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 . کردمی وارد بشه معذرت خواهی نذاشتم کسدمی که فهممن

  بغـ ـلم کرد و گفت حال عروس چطوره؟آرام

 .زمیخوبم عز-

 . تنگ شده بودزمی چقد دلم واسه اتاق عزی دونینم: تاق رفتم ، رو به آرام گفتم آرام به اهمراه

 .ی روزه که رفتهیتوکه تازه  – آرام

 .  کنم دوسش دارمکاری دونم اما چیم-

  زدی و بعد چشمکشهیدلت واسه منم تنگ م-

 . و بعد دوباره بغـ ـلش کردموونهی دي فکر کردیپس چ-

 گرفته است یلی که خدمی مامان رو دمیوارد سالن که شد.  می رفتنیی شالم رو درآوردم و همراه آرام به سالن پاپالتو
 ؟ی چرا ناراحتزمی مامان عزهیگفتم چ

 نی باشنجای ا7مگه قرار نبود -

 ای بزمی عزای کردم و بعد رو به من کرد و گفت درری اومد دشی پي من بود کارری معذرت بخوام تقصدیمن با – حسام
 . و به کنار خودش اشاره کردنی بشنجایا

 نبود کنارش نشستم ، ي از انجامش متنفربودم اما چاره اشهی که من همي کنه کاری تضاهر مهی بقي دونستم داره جلویم
 ی اومدن من حتری از درهی گی خانم هم هست که به من سخت نمای درریتقص: دستش رو دور کمـ ـرم انداخت و گفت 

 . هم نکردکی گله کوچهی

 . شدمالی خی زنه بی تظاهر حرف مي بازم از روای گهی مي دونستم داره جدینم

 . آقا حسامستی نهی صبوره اهل گالشهی همایدر:  مبل نشست و گفت ي کنارم روآرام

 . رفتارشمنیمنم عاشق ا:  حسام

 طور نی اهی داره جلو بقنی اای بودم آخه در جنبهیمن چقدر ب.  کرد دنی گفت قلـ ـبم شروع به تپی می حسام چنیا
 .ری زنه تو به خودت نگیحرف م

 . بحث منصرف شددی پرسی سؤال بابا که راجع به شرکت از حسام مبا

 . واسه تازه عروس دارمزی سوپراهی:  گفت آرام

  هست؟ی خانم چزیسوپرا-

 .  آرامهی چنی برگشت ،گفتم اطی رفت و با سه تا بلآرام

  کنسرت واسه من و شما و حسامطی بلنیا

 ؟یکنسرت ک-
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 .فرزام صامت-

 سکوت دارن به من و آرام نگاه ي همه تودمی ازش گرفتم برگشتم دطاروی و بلدمی و به طرف آرام دودمی کشي بلندغیج
 ی کالس زبان باهامون بود مي کردم همه با لبخند نگاه کردند و گفتم فرزام همون که توی کنن معذرت خواهیم

 است بره خارج؟خو

 آره-

 سر کالس چند ادتهی.  خوندی قشنگ میلی من که عاشق صداش بودم خرونیباالخره خواننده شد و آلبومش رو داد ب-
 . خوندیسیبار برامون انگل

 د؟یزنی حرف میراجع به ک:  به طرفمون اومد و گفت حسام

 . کرده کنسرتش رو داد و ازمون دعوتطی زبانمون چند تا بلیهمکالس:  آرام

 داره و مثل بچه ها دستام رو یی چه صدای دونی نممی حتما بردیبا:  پا بند نبودم رو به حسام گفتم ي روی از خوشحالمن
 .دمیبه هم کوب

 .میریباشه م:  حسام

 ؟ي دادی رو به کطاتیبجز ما بل:  رو به آرام کرد و گفت حسام

 . خبرشون نکنمومدی و هنره دلم نیقی آخه سپهر عاشق موسشیبه سپهر و ستا:  آرام

  کنسرت؟يچه روز:  چهره حسام شدم که اخم کرد و گفت ریی تغمتوجه

 . پنج شنبهگهیهفته د:  آرام

 قدر خوب و مهربون نی اشهی همشدی می کرد ، چری منو غافلگگهی گرفته بود اما با چندتا رفتار دی آخر شب حسام کمتا
 . روشنک قلـ ـبم فشرديادآوری شدم با ی من زن محبوب حسام مشدی میبود ، چ

 انتخاب نتی که پرمی خوردی شده بود کنار هم صبحانه مداری شدم صبحانه آماده کردم حسام هم بداری از خواب بصبح
 ی مي فکرهی خودم ي منو ببری تونی نمی کنی جا نوشته شده اگه فکر منیساعت کالسام ا: واحدم رو بهش دادم و گفتم 

 .کنم

 هم ي به ساعت کالسا انداخت اخماش توی کنم و بعد نگاهی مفینه برنامم رو رد:  برگه رو ازم گرفت و گفت حسام
 ؟يبا سپهر کالس دار: رفت و گفت 

 . تا از درسام با سپهره2 ترم نی آره اگفتم

 ؟يری بگي اگهی شد با استاد دینم-

 یدر ضمن آشناست م.  هیسپهر نقاش و استاد فوق العاده ا کردم ی کار رو منی ادینه فقط سپهر ارائه شده اما چرا با-
 .رمی گی میدونم نمره خوب
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 .ادیاصال ازش خوشم نم:  لب گفت ری جاش بلند شد و زاز

 . زدمدنی حرفش شدم اما خودم رو به نشنمتوجه

 ه؟ی چطورتی ساعت کاري گردی کرد که گفتم ساعت چند برمیخداحافظ.  آماده شد که بره شرکتحسام

 . گردمی نباشه برمي سر کارم بعد اگه کار5تا ساعت -

 .باشه منتظرم-

 ی مییزای شدم و چی دست به قلم می سرگرم کردم گاهی نقاشدنی کرد و رفت تا عصر خودم رو با کشیخداحافظ
 .نوشتم مخصوصا خاطراتم رو

 نگران شدم اما صلوات یم زنگ زدم اما خاموش بود کشی گوشي از حسام نشد چند بار روي بود اما خبر8 ساعت
 .ادی اومده و حتما مشی پيفرستادم و گفتم حتما کار

 غذاهام فوق العاده ادیاما ز. گرفته بودمادی جون نی از نسرییزای چهی بودم ي بلد نبودم عشق آشپزادی زي آشپزنکهی ابا
 .نبود

 سالن راه ي شدم توی داشتم نگران م کم کمومدی شد اما حسام ن9،10،11 ساعت دمی چزی مي رو آماده کردم و روشام
 . گرفتمی رفتم و مدام شمارش رو میم

 . و حسام وارد خونه شددی قفل چرخي تودی بود که کل12 ساعت

  نگران شدمی کلي اومدری دنقدری ا؟چرایخوب:  به سمتش رفتم و گفتم ی نگرانبا

 .امی م5 نباشه ي من که گفتم اگه کاريسالم ، منتظر بود-

 .ي کردی خاموش بود کاش خبرم متی دونم امانگران شدم آخه گوشیم-

 ! یشی دونستم نگران می خوام نمیمعذرت م-

 به اجیاحت. سکوت کردمشهی خبرم نکرده بود ناراحت بودم اما مثل همی ارزش بودم که حتی براش بنقدی انکهی ااز
لف شده بود و خسته بودم به سمت اتاق رفتم که حسام  حسام تي برای با نگرانهودهی بمی انرژیاز عصر کل. داشتمییتنها

 ؟يشام نخورد:  کرد و گفت شاره ازی و منو به طرف خودش برگردوند به مدیدستم رو کش

 نه منتظر شما بودم-

 . خوردميزی چهی رونی برو شام بخور من بای بيریپس کجا م-

 . خوام بخوابمیاشتها ندارم م-

 ی بعد بخوابي شام بخوردی باي زارم بریاما نم-

 ؟ قرارمون ي چرا نگرانم شديچرا منتظرم موند:  نگاهم کرد و گفت نی غمگی شدم که کمرهی خاهشی سي چشمايتو
 ای دری دلبسته بشدی نرفته نباادتیکه 
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 دونستم و خودم قبول کرده بودم ی شدم احساس کردم غرورم خرد شد اما من که از اول می مونهی حرفش داشتم داز
 زهی ذاشتم بری مدی چشمام جمع شده بود اما نباي کنم تحملش کنم اشک توی سعدی دونستم تحملش سخته اما بایم

 ي هم جاي اگهی دیهر ک:  به خودم اومدم و گفتم اً کردفوری تمام مزوی خواستم بدونه دلبسته شدم وگرنه همه چینم
 و دمی و بعد دستم رو از دستش کشمی موند تا با هم شام بخورن باالخره آدم که هستی شد و منتظر میمن بود نگران م

  صورتمي و پتو رو رودمی تخـ ـت دراز کشي شد روری و به اتاق رفتم در اتاق رو که بستم اشکام سرازریگفتم شب بخ
 .ستمی و به حال خودم گردمیکش

 بودم و به ستادهیگوشه تراس ا.  دی بارید بود و بارون نم نم م اتاق برام سخت بود به بالکن رفتم هوا سري فضاتحمل
 يایهوا سرده بهتره ب:  که گفتدمی حسام رو شنيصدا. من بود چشم دوخته بودمي شهر که مثل حال و هوای بارونيفضا

 تو

 امی ینه بارون رو دوست دارم شما برو منم بعدا م-

 ي خوری داخل سرما ممی برای بایباهام لج نکن در:  و گفت و منو به سمت خودش برگردونددی دستم رو کشحسام

 برام ارزش قائل نکهیاز ا.  برخوردش گرفته بود ي هاش از سردی تفاوتیدلم از دست ب.  شدم رهی چشماش خيتو
 من به ی کنم سرما خوردگیفکر نم: ناراحت بودم و قلـ ـبم به شدت به درد اومده بود گفتمرهینشده بود که تماس بگ

  که نرفته؟ادتیشما مربوط باشه 

  هست بگوی حرف زده بشه متنفرم اگه مشکلهی باهام با کنانکهی از اشهیهم: حسام

 . اروم بشمرونی بود اومدم بنی اتاق سنگي وجود نداره فقط فضای مهمزینه چ-

 . خوامیزت معذرت م ازارت داده و ايزی چهی دونم ی شده می طوفانتی ابيچشما:  شد و گفترهی چشمام خبه

 واست مهم تر باشه من ارزش زی از همه چدی باتیسالمت.  تو ایزود ب:  رو رها کرد و به سمت اتاق رفت و گفتدستم
 . رو ندارمیناراحت

 
 داری من بنکهی و صبح زود قبل از اومدی وقت به خونه مری روز از اون شب گذشت حسام دوباره سرد شده بود شب دچند

 کرد شب کنسرت فرزام بود از صبح آرام چند ی احساس خطر مدی کرده بودم نباي روادهیانگار ز. رفتیبشم از خونه م
 .شهی موع کنسرت شر8 داشت گفت جانی هیبار زنگ زده بود و حساب

 . مونهی مادمی یزنیباشه آرام چقدر زنگ م-

 . ای دارم درجانی هیلی خونه خی می چنمی دوس دارم ببیلیخ-

  کنسرت رو داد؟طی که بهت بليدی آرام کجا فرزام رو دیراست-
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 لمی تحویلی خایدر. یمی بود خونگرم و صمشهی مثل همدمشی پاساژ دي تویاتفاق:  سکوت کرد و بعد گفت ی کمآرام
 . منونهی دوست داشته ببیلی گفت خیگرفت م

 نکنه عاشقت شده؟:  گفتم طنتی شبا

 . شانس ها ندارمنینه بابا من که از ا-

 . آرامي خوشحال شدم براستی عالقه نی که آرام نسبت بهش بدمیفهم

 نمتی بی خداحافظ شب مگهیآرام د-

 . کنه خداحافظی زنم زود قطع می من زنگ مشهی معرفت همی بيا-

 .می مونم که بری منتظرت مشهی کنسرت شروع م8 دادم و نوشتم سالم شب ساعت امی حسام پبه

 .امی م30/7سالم باشه :  جواب داد حسام

 که به ي دونستم به خاطر عالقه ای از صبح زنگ زده بود مگهی آرام چند بار دومدی مدی باگهی منتظر حسام بودم دآماده
 . خوب باشهزی زده است و دوست داره همه چجانی قدر هنیفرزام داره ا

 ی زنگ خورد گفتم حتما آرام دوباره زنگ زده ، گوشمی گوشومدنی کردم به نظرم بهم می به فرزام و آرام فکر مداشتم
 ایرو برداشتم حسام پشت خط بود گفت سالم در

 سالم-

 ي با آرام بری تونی اما تو مامی تونم بی کار دارم نمیی خواستم بگم من جایم-

 .ي نداره ممنون که خبر دادیباشه اشکال:  شدم اما گفتم ناراحت

 . دلم گرفتزننی که دارن حرف مومدی خط م خنده چند نفر از پشتيصدا

 . از جانب حسام نشدم ، دلم رو شکسته بودی حرفچی خداحافظ و قطع کردم منتظر هگفتم

 . ناراحت شدیلی خمیای بمی تونی اومده نمشی واسش پي زدم به آرام و گفتم حسام کارزنگ

 .امی داشتم ب دوستیلی به خدا خگهی روز دهی آرومش کردم و گفتم ان شاءاهللا اما

 . نگفتيزی چگهی دستی بهتر از خودش نادی حال منم زدی که فهمآرام

 خوردم لباسام رو درآوردم و به تراس رفتم ي حاضريغذا.  خونه و حتما شام خورده ادی مری دونستم حسام امشبم دیم
 برم تازه دو هفته از شی پدی بایتا ک.  نداشت ی فرجامدی که شای سرد بود اما وجود من داغ بود داغ عشقیهوا کم

 . سخت گذشته بودنقدری گذشت و به من ایازدواجمون م

 .دمی کشی می دادم و نقاشی گوش مینی گوشم بود آهنگ غمگي توي ، هندزفرختمی واسه خودم ري انسکافه

 . کردمی رو حس نميزی چچی کردم هی می نقاشیوقت



  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 63 

چند بار صدات : سام بود که برگشته بود سالم کرد و گفت  حستادهی کنارم ای بودم که حس کردم کسی در نقاشغرق
 .يکردم متوجه نشد

 .دی گوشم بود متوجه نشدم ببخشي تويهندزفر:  زدم و گفتم ینی غمگلبخند

 . خوامی معذرت ممیکنسرت خوش گذشت واسه بد قول-

 .اشکال نداره من نرفتم-

 ؟ی تعجب گفت چرا نرفتبا

 . نبودمی راضادی تنها برم زنکهی دادم خونه بمونم از احیترج-

 .ی رفتی مدی باي هم بودن تنها نبودشیآرام و سپهر و ستا:  ناراحت شده بود گفت ای که گوحسام

 ارمی برات بي خوری ، نسکافه مالشی خی زدم و گفتم بي کردم بحث رو عوض کنم لبخندیسع

 .شمیممنون م:  مبل نشست و گفت ي و رودی موهاش کشي دست توحسام

 کارت انجام شده؟:  مبل روبروش نشستم و گفتم ي نسکافه رو به دستش دادم و رووانیل

 .کارم ؟ آهان آره-

 شهی ترمم شروع مياز فردا کالسا-

  درسته؟ي کالس دار8 دونم ساعت یم-

 . کالس دارم12 تا ساعت 8آره ، -

 ی احساس عذاب وجدان مي طورنی اي شد و گفت کاش رفته بودرهی خرونی و به بستادی بلند شد و کنار پنجره احسام
 .امی امروزم فقط بهونه آوردم که نادی شلوغ خوشم نمي از جاهاادیمن ز. کنم 

  نکنتیمن خودم نخواستم برم خودت رو اذ-

 ؟ي دی رو بروز نمتی چرا ناراحت؟ی کنی نمتی وقت شکاچیچرا ه:  به طرفم برگشت بهم نگاه کرد و گفت حسام

  بکنم؟تی شکادی بایاز چ-

  شه؟ی متی که باعث ناراحتی من از مسائلیاز بدقول-

 . زارهی مری اعصابمون تاثي کنه فقط روی نمدای پریی تغيزی بکنم چتیاگه من شکا-

 ن؟ی زل زد و گفت ، چقدر متفاوتي به گوشه انیغمگ

 . تفاوت دارمیبا ک:  از نسکافه خودم خوردم و گفتم یکم

 . رفت که بخوابهری و با گفتن شب بخیچکیه:  و گفتدی به موهاش کشی به خودش آمده بود کالفه دستای که گوحسام

 ما قرار نی بود که بی گذشته حسام چي کرد توی مسهی مقای شده بود حسام منو با کجادی ذهنم اي سؤال بزرگ توهی
 دمی رسجهی فکر کردم کمتر به نتیتا صبح هر چ. شت وابسته بشه واهمه دانکهی باعث شده بود که حسام از ایداشت چ
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 از آرام راجع به گذشته دیبا. دارهیاحساس کردم که ب  خورد وی کرد چون مدام غلت می حسام هم داشت فکر مدیشا
 .حسام بپرسم

  کرد؟ی فکر میحسام به ک.  من به حسام می کردی سکوت فکر مي دو توهر

 که راحت همه اطالعاتش ي بود تنها استادي رفت سپهر استاد فوق العاده ای مشی خوب پیلی بهمن بود کالسا خاواخر
 حساس بود ، مدتها بود که دوست داشتم چهره حسام ی من حسابي کارهاي ذاشت ، روی دانشجو هاش ماریرو در اخت

ت بهش  کنه من نسبی مالی شه حتما خی نمال چون مطمئن بودم خوشحنهی خواستم خودش ببی کنم نمیرو نقاش
 نی به نروژ بره اي سفر کاريعصرقرار بود حسام برا.  شد ی حسام مشتری بي دوباره باعث سردنیعالقمند شدم و ا

 کدوم از چی تونستم علت هی بود ، نمنی و غمگشونی پری گشت کلی برمی تکرار شده بود و حسام وقتيسفرا دو بار
 کرده بودم و از هر ری گقی بحران عمهی ؟ واقعا وسط هی گفت مشکلش چی زد، نمیچرا حرف نم رفتاراش رو بفهمم

 . خوردمی بشم و باهاش صحبت کنم به بن بست مکی کردم به حسام نزدی میطرف که سع

 انتخاب کردم و ی و شلوار مشکي بلوز خاکسترکی. ساکش جا دادمي حمـ ـام رو تولی حمـ ـام بود لباسها و وساحسام
 .ومدی بهش میلی بود خاهشی سي همرنگ چشمای تخـ ـت گذاشتم رنگ مشکيرو

 اومده رونی آورد به آشپزخانه رفتم ، حسام از حمـ ـام بی آدمو سر حال می کاکائو داغ حسابری سرد بود ، شیلی خهوا
  مبل سالن نشستيبود رو

 . باشهتیعاف: کاکائو رو به طرفش گرفتم و گفتم ریش

 .یباشممنونم سالمت :  کاکائو رو گرفت و گفت ریش

  کشه؟یچند روز کارت طول م:  مبل نشستم و گفتم ي روروبروش

 . نروژ بمونمي چهار روز3فکر کنم -

 . کارت درست بشهدوارمیام:  دوختم و گفتم نشی غمگاهی سينگاهم رو به چشما. شدی چقدر براش تنگ مدلم

 ری فقط تماس بگی داشتاجی احتيزی اگه چی ، برو خونتون تا تنها نباشدوارمیخودم هم ام – حسام

 . واسم سختهنی چون واقعا بدون ماشي رو بهم بدنی ماشچی سوشهیم: بعد گفتم . ممنون اما خونه خودمون راحت ترم-

 ؟ي دارنامهی ؟ گواهي بلدی ؟ مگه تو رانندگچیسو:  با تعجب بهم نگاه کرد و گفت حسام

 .ستیخوب معلومه که دارم تازه دست فرمونمم بد ن-

 ؟ی راننده داشتشهیا همپس چر -

 کنم اما من ی اجازه بده رانندگگهی ددی تصادف کردم مامان ترسکباری حد بگم که نی اش مفصله فقط در همهیقض-
 .رونی بردم بی رو منی کردم ماشی مطنتی شیگاه

 . اتفاق تکرار نشهنی دوباره استی کرد معلوم نیمامانت کار خوب -حسام
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 . اصال از کجا معلوم دوباره تکرار بشهی زنی مامان رو م تو هم که طرفگهی نکن دتیاذ

 ي با آژانس بردمی محی دونم اما ترجینم-

 شده بود حسام زونی دن بغض کردم و لبـ ـام آوی خوان و بهشون نمی ميزی چی ناراحت شدم مثل بچه ها که وقتیکم
 . دمی شرط بهت مهی به ی شیحاال چرا ناراحت م:  زد و گفت يلبخند

 . کنمی باشه قبول میهر چ:  شدم و گفتم خوشحال

  مال توچی سوي اومدرونی اگه از امتحان سربلند بنمی فرودگاه تا من دست فرمونت رو ببی رسونیمنو م-

 . رم آماده شمی االن من رو برنده بدون پس منیاز هم:  هوا و گفتم دمی پری خوشحالبا

 میبر:ده بود ساکش رو به دستش دادم و گفتم ،آماده شدم حسام هم آمادمی رو پوشلباسهام

 میبر:  زد و گفت يلبخند

  و با اعتماد به نفس استارت زدمدمی کشیقی چشمام رو بستم ونفس عممی شدنی ماشسوار

 دونستم دست فرمونم حرف نداره دفعه قبل هم تصادف ی کنم خودم هم می رو کردم که خوب رانندگمی سعتمام
 . کردی من توجه می راه حسام ساکت بود و به رانندگيتو. من نبودریتقص

 چطور بود؟:  فرودگاه که پارك کردم نگاهش کردم و گفتم يجلو

 . نقصیمثل همه کارات خوب و ب-

 . شهی مرتی داره دگهی چون دي متشکرم بهتره بریلیخ-

 چشم خانم:  زد و گفت يلبخند

  دنبالتامی زنگ بزن ميدی نره رسدتای ی در ضمن سوغاتیموفق باش:  شد گفتم ادهی پیوقت

 . برو خونتون تنها نموني مواظب خودت باش اگه تنها بودایچشم در-

  خداحافظگهیحتما برو د:  گفتم

 . کرد و رفتی خداحافظحسام

 . بهش عادت کرده بودمی مدت کلنی سخت بود ایلی از حسام حتما خي دوري روزچند

 اما نهی بی دونستم هنوز روشنک رو می می حتای ومدی مری مثل قبل دی درسته حسام گاهمی نداشتی با هم مشکلگهید
 دونست که من حد ی کنه مجادی دور خودش ای کرد حفاظی نمی سعگهیواسم مهم نبود چون رفتارش با من خوب بود د

 . کنمی نموز تا خودش نخواد تجـ ـامشی وقت به حرچی دونم و هیخودم رو م

 .هی که چقدر جاش خالدمیرگشتم فهم خونه که ببه

 رو ییهمه تابلوها.  متوجه بشهنکهی راحت بکشم بدون االی چهره اش رو با خری فرصت بود تا تصونی چند روز بهترنیا
 .رشی تصودنی و شروع به کشارمی ذهنم بي حسام رو توری کردنم تصوی گذاشتم و سعي اتاق کناري بودم تودهیکه کش
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 . همراهم منواز خلسه خارج کردی گم شده بودم که زنگ گوشی نقاشي دونم چقدر توینم

 .سالم بر آرام ناآرام:  رو برداشتم و گفتم ی بود گوشآرام

 ي که تنها شدنمی بیسالم عروس م-

 هی جاش خالیلیآره حسام رفته خ-

 .کی رفته خانم چه رمانتستی ساعتم ن2هنوز که -

 .ی داشتکاریلوس نشو حاال بگو که چ-

 .میری بگلی تحومی برای زنگ زدن گفتن عکساتون آماده است گفتم که عصر بهی آتلاز-

 .ي خوشحالم کردیلی آرام خي وا؟ی گی ميجد:  خوشحال شدم گفتم یلیخ

 . چون واسه خبرم شام دعوتت هستمی خوشحال باشادی خواد زینم-

 ؟ی کنی تا حاال خودت رو دعوت میاز ک-

  خواهر شوهر شدم فعال خداحافظیاز وقت-

 .بـ ـوس ع خداحافظ:  زدم و گفتم يلبخند-

 ی کردم آنقدر قشنگ باشن لبخند مصنوعی وقت فکر نمچی عکسا فوق العاده بودن همی رفتهی همراه آرام به آتلعصر
 . عکسا شده بودشتری بییبای هم باعث زنیحسام واقعا بامزه بود هم

 راحت و با حوصله عکسا رو نگاه الی دوست داشتم زودتر برم خونه با خنمی عکسارو بب خوب نتونستمیلی خهی آتليتو
 . کنمزونی اتاق خوابمون آوي خواستم تویم.سفارش کردم چند تا از عکسارو واسم بزرگ کنه. کنم 

 یرعت رانندگ با سیلی خمی رو انجام دادم بعد هم به خونه برگشتی من وعده شام زورکمی آرام به رستوران رفتهمراه
 . گذاشتم و با دقت بهشون نگاه کردمزی مي آلبوم عکسهارو روارمی لباسام رو در بنکهیکردم وارد خونه که شدم بدون ا

 نی جز ايزی هم چهی تصور رو داشتم مطمئن بودم نظر بقتنی خودمون ادنی خودم که از دمیومدی چقدر بهم مواقعا
 عاشقتم تو چرا ازم نقدری من که امیای قدر بهم منیبا لبخند به حسام نگاه کردم و گفتم آخه بداخالق ما که ا.  ستین

 ؟ی کنی ميدور
 
 شهی خواستم همی چشماش رو پاك کنم مي کردم غم توی حسام کار کردم سعری تصوي چند روز تمام وقتم رو رونیا

 . کردم لبخندش رو تصور کنم و بکشمیبخنده سع

 کردم حسام زونی اتاق خواب آوي تا رو انتخاب کردم و تو2قاب عکساهم آماده شدن .  بودم ی راضیلی کار خودم خاز
 . رسهی صبح م11که فردا ساعت :  تماس گرفت و گفت روزید
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 عاشق گل.  دمی دسته گل نرگس هم سر راه براش خرهی.  تنگ شده بود دنشی دلم برا دیلی فرودگاه دنبالش خرفتم
 دوست داشتم اما االن فصل گل نرگس نبود و مجبور شدم ي از گل خونه اشترینرگس بودم هر چند گل وحشسش رو ب

 . بخرميگلخونه ا

 شیسالم کارت خوب پ:  بودم که اومد با لبخند به طرفش رفتم و گل رو بهش دادم و گفتم ستادهی در اي جلومنتظرش
 رفت

  شدهنی و غمگشونیسالم آره بد نبود متوجه شدم که دوباره پر:  زد و گفت يلبخند

 . کردمی دونستم که خسته است پس خودم رانندگی ممی شدنی ماشسوار

  بودشتری اش غم بجهی کنه و نتی دونستم حسام داره فکر می منکهی کرد مخصوصاً ای متمی اذسکوت

 ه؟ینروژ کشور قشنگ.  رو شکستم و گفتم سکوت

  ماه روز و شش ماه شب6 بای نگاهم کرد و گفت؟ آره اما تقرحسام

 .ي سفر منم با خودت ببرهی دی جالبه حتما بایلیخ-

 ی حرفدنمونی ساکت شد و تا رسگهی نگفتم اما دي بدزی هم رفت از حرف من ناراحت شد؟ من که چي حسام توياخما
 . نزد

 شهی تشنه بودم شیلی اتاق خواب تا لباساش رو عوض کنه خيو هم بود رفت تي هنوز اخماش تومی خونه که شدوارد
  درآوردمخچالیآب رو از 

 ي بازنی انکهیمثل ا:  زد و گفتادیحسام فر. آب از دستم افتاد و شکستشهی مانند حسام اومد از ترس شادی فريصدا
 . رو شکستمونی دختر خانم و بعد قاب عکس عروسی گرفتي جدیرو حساب

 ی سرم بود که مي حسام توي صداختی ری فقط اشک بود که مدمی دی رو نمیی اصال جاگهی شد دي از چشمام جاراشک
از اول قرارمون فقط : انگشت اشاره اش رو به طرفم گرفت و گفت .  ی هارو جمع کني مسخره بازنیبهتره ا: گفت
 .رج شدخا  اپن برداشت از خونهي رو از روچی بعد سوی بود نه دلبستگییجدا

 نشستم حالم نی زمي حسام قلـ ـبم رو هدف گرفته بود روي شد و خنجر حرفای مری شک بودم اشکام سرازي توواقعا
 پام ي نه دو تا نه چند جایکی پام فرو رفت ي توشهی آزاد داشتم بلند شدم به تراس برم شي به هواازی بد بود نیلیخ

 ها رو از پام در آوردم شهیش.  قلـ ـبم شکسته شده بود بود بود سوزش پاهام مهم نشتری زخم دلم بیزخم شده بود ول
 . نشستم و به شهر چشم دوختمی صندلي خودم رو به تراس رسوندم روختی ری ها مکی سراميخون از پاهام رو

 ي بازنیتن به او . خواست چرا حماقت کردمی شدم که من نمی می عاشق کسدیچرا من با.  کار من اشتباه بود يکجا
  حسام بودم؟ی زندگيمن کجا.  دادم رانگریو
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 چند تا دستمال ومدی خودم رو به تخـ ـت رسوندم از پاهام هنوز خون می بد بود بدنم سرد شده بود ؟ بسختیلی خحالم
 . و به خواب رفتمدمی تخـ ـت دراز کشي شد روشتری روش گذاشتم که سوزش پاهام بيکاغذ

 شب بود چرا 11 شده بود نگاه به ساعت کردم ساعت کی ، هوا تاردمی شدن در خونه از خواب پر باز و بستهي صدابا
به پاهام نگاه کردم خونش بند اومده بود زخم پام .  شد ری اتفاقات صبح افتادم دوباره اشکم سرازادیخواب بودم؟ تازه 

 ؟ی زخم قلـ ـبم چشدیخوب م

 ه؟ی خون مال چنی ایی کجاای درای گفت دری حسام اومد که ميصدا

 ؟ی خوبای اتاق با شدت باز شد حسام به پاهام نگاه کرد و گفت دردر

  کردم؟کاریمن چ:  و گفت دی کوبشی ـشونـی کف دستش به پبا

 .  ببرمت دکتر رنگت مثله گچ شدهدی پام زانو زد و گفت لباسات کجاست بايجلو

 . فشارم افتادهکمی من خوبم ستی نيزیچ:  به روش زدم و گفتم ینی غمگلبخند

 . تونستم خودم رو ببخشمی نمچوقتی شد من هی متیاگه طور.ي چرا مراقب نبودي کردکارینگاه به پاهات چ-

 . نگران نباشستی نمیزی شدم و گفتم نگاه کن چرهی حسام خي بلند شدم و نشستم به چشمای سختبه

داشتم .  گونش بردم و با انگشتم اشکش رو پاك کردم ي اومد دستم رو رونیی پااهشی سي اشک از چشماي اقطره
 هر دومون نقدری کردم که اي کاری و مقصرش من بودم چرا با نادونختی ری شدم حسام داشت اشک می موونهید

 .میناراحت بش

 اون دی کردم نبای مي بچه بازدیمنو ببخش نبا:  دستش رو گرفتم و گفتم ختی ری گونه هام مي خودم هم روياشکا
 ...........عکسارو

 کمد پالتو و شلوارم ي از توی داغونم کنتی نکن با خوبی مقصر منم سعي تو اشتباه نکردایدر:  و گفت دی حرفم پروسط
 تونستم ی مخالفت کنم لباسام رو عوض کردم نمنکهیبدون ا.  ببرمت درمانگاهدی آماده شو بايرو درآورد و گفت فور

 نی و سوار ماشمی تونم راه برم کمکم کرد تا از خونه خارج بشیحسام که متوجه شد نم.  پاهام راه برمي خوب رویلیخ
 .شم

 نخورده بودم فشارم افتاده بود يزی ازم رفته بود و چون چيادی درمانگاه زخمام رو پانسمان کردن از صبح خون زيتو
 . حالم بهتر شده بودیلیسرم بهم وصل بود خ

 لحضات ثابت بشه حسام تا نی همي کردم زمان توی کرد آرزو می میی دلجوی خورد و به قولی تاب م مدام دورمحسام
 . ممکن بودری بود که تحققش غای رؤهی همش نای طور نگرانم باشه و باهام مهربون برخورد کنه اما انی همایآخر دن

 و به دمی تخـ ـت دراز کشيرو.ی روح و همی خسته بودم هم از لحاظ جسمیلی که تمام شد به خونه برگشتم خسرم
 . رفتمقی عمیخواب
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 با حسام ي عادیلی بسپارم و خی اون روز رو به فراموشي کردم ماجرای از برگشتن حسام گذشته بود سعي روزچند
 مراقبم بود تا یلی نزد اما خی حرفگهی شم دی اون روز خوشحال نميادآوریحسام که متوجه شده بود از . برخورد کنم

 . دادم که دانشگاه نرمحیپاهام خوب بشه ترج

 از دی موندم بای خواست کنارش می حسام مکهی بودم فقط تا زمانرفتهی شکست رو پذی خودم کنار اومده بودم و به نوعبا
رش بودن  از کنادی کرد بای مجادی در رابطمون ای خللی موضوعچی هدی بردم نبای لحاظ کنار حسام بودن لذت منیا

 . کردمیاستفاده م

 که می سکوت مشغول خوردن شام بودي و تومی سفارش دادرونی بود تازه حسام از شرکت اومده بود شام از بشب
 . زنگ خورد شماره نا آشنا بودمیگوش

 . دییبله بفرما:  گفتم

  ؟ای دریسالمخوب-

  ممنونییا ، سالم سپهر شما-

  نگرانت شدميومدی هفته کالس ننیا

  کالسامی داشتم خوب شدم از شنبه مکی کسالت کوچهی ی ولي ممنون که نگران شدیلیخ-

 .مراقب خودت باش اصال دوست ندارم شاگرد خوبم از درسا عقب بمونه-

 .نمتی بینظر لطفته سپهر دانشگاه م-

 خداحافظ-

 خداحافظ-

  تمام شده بود با اخم گفت سپهر بود؟باًی شام حسام غذاش تقرزی سر مبرگشتم

 . خواست بدونه چرا کالس نرفتمیآره م-

 نداشتم يادی زياشتها.  فوتبال شد ي و مشغول تماشاونیزی تلوي بلند شد و تشکر کرد و رفت جلوزیآهان از سر م-
 . رو جمع کردم و ظرفارو شستمزیم

 يمتاسفم که از درسات عقب موند:  اتاق که حسام گفت ي خواستم برم تویم

 .ستی نادی ترم زنی درسام استی طور ننیا:  اون شب ناراحت بود دلم گرفت و گفتم يرا هنوز از ماجنکهی ااز

 دی دونستم حسام از خری کرده بود مدی خري بشن دلم هوادی بود همه در تکاپو بودن تا وارد سال جددی عيکاینزد
 . خواستم بهت اطالع بدمی مرونی خوام عصر برم بی به حسام زنگ زدم و گفتم مادیخوشش نم

 .می با هم برامی گفت بمون خودم محسام

  کنمدی خوام خریم-
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 دی خرمی با هم برامیپس م-

 ادی خوشت نمدیاما تو که از خر-

 . االن کار دارمنمتی بیعصر م.  خلوت ي جاهی میری مادی شلوغ خوشم نمياز جاها-

 .باشه خداحافظ-

 دونستم ی جا اومده بودم منی پاساژ بزرگ نگه داشت ، قبال اهی يحسام جلو.  می رفتدی همراه حسام واسه خرعصر
 . داشتي فوق العاده ايخلوته اما لباسها

 چشمم رو گرفت ي سبز پسته اي مانتوهی نیتری وي تومی کردی مغازه ها نگاه منیتری و به ومی زدی پاساژ قدم ميتو
 ؟ی امتحانش کني خوایم:  نگاهش کردم حسام گفتی و کمستادمیا

 ادیبدم نم:  زدم و گفتم يلبخند

 قشنگ بود دوستش داشتم یلی خدمشی برام آورد اتاق پرو رفتم و پوشی درخواستي فروشنده از مانتومی مغازه شدوارد
 یلی خوبه خنی لبخند زد و گفت همدمی رو بخرم در اتاق رو باز کردم تا حسام نظرش رو بگه که دنی گرفتم هممی، تصم
 .ادیمبهت 

 حسام واسم نکهی امتحان کن از انمی برگشت و گفت ایخی ی شلوار لوله تفنگهی گفت چند لحظه صبر کن رفت و با بعد
لباس ها رو درآوردم و از اتاق پرو . بود یی عالبی ترکدمی گرفتم و پوشي ابرا بودم فوريلباس انتخاب کرده بود رو

 زد و رفت حساب کرد و از مغازه خارج ي حسام لبخنددارم ی ها رو برمنیخارج شدم رو به حسام کردم و گفتم هم
 میشد

 .می انجام داددی خرگهی دی و کممیدی و کفش خرمی بعد با هم رفتدی خرکی بلوز شلوار اسپرت شهی انتخاب من با

 ستیخوب ن گفت ی مومدی ی اگه خوشش نمی کرد حتی بود چون نظرش رو اعالم می کردن کنار حسام عالدی خرچقدر
 . صداقت برام لذت بخش بودنیو ا

 ی می نکرد شبمون رو خراب کنه من مدام شوخی بار بود که حسام سعنی اولمی رستوران خوردي هم کنار هم توشام
 روز تکرار نشه اما خاطره اش تا نی وقت اچی هگهی ددی خوش گذشت شایلی کنم خیاعتراف م. میدی خندیکردم و م

 . ذهنم حک شدهيابد تو

 شده بود حسام هم کاراش سبک شده بود بابا تماس گرفت و گفت فردا لی دانشگاه تعطي مونده بود کالسادیروز تا ع3
 استقبال کرد و شنهادشونیحسام از پ. می سال برن شمال و از حسام خواست همراهشون برلی خوان واسه تحوی میهمگ

 .میایگفت که ما هم م

 خودم و حسام لی به اتاقم رفتم و مشغول جمع کردن وساي خوشحال شدم فوریلیم قبول کرد خ حسادمی که فهمیوقت
 .شدم
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 . کنهی خوشحالت منقدری دونستم رفتن به شمال اینم:  و گفتدی خنددی رو داقمی که اشتحسام

 . و مهربونی ، صاف و آبامیمن عاشق در-

 .درست مثل خودت:  زدو گفت ی لبخند مهربونحسام

 هم برداشتم تا برم کنار ساحل و جنگل می نقاشلی پاهام بند نبودم همش دوس داشتم فردا از راه برسه وساي شب روتا
 . کنمینقاش

 حسام دمی دوش گرفتم و لباسام رو پوشهی می راه صبحانه بخوري شدم قرار بود توداری زودتر از حسام از خواب بصبح
 ؟ي شدداریه چرا ب هنوز زودایدر:  شد و گفت داریاز خواب ب

 . بلند شو آماده شوستی زود نمیفتی راه بدی باگهی ساعت دمی وقت شناس نيآقا-

 تونم بخوابم بلند شد و حمـ ـام کرد و ی نملمی روز تعطمیفتی زود راه بنقدری ادیحتما با:  غرغر کرد و گفت ی کمحسام
 . بده بزارم عقبتمیکوله پشت: و گفت  ساکمون رو صندوق عقب گذاشتمی شدنی با هم سوار ماشدیلباس پوش

 . پامي ذارمش جلوینه الزمش دارم م-

 .یباشه هر طور راحت-

 کردم ی شدم با مامان و آرام روبـ ـوسادهی پنی بابا و عمو بهرام اومده بودن و منتظر ما بودن از ماشمیدی محل قرار رسبه
 گهید.  ادی خواد همراه با عمو بهرام بیبابا تنهاست و م:  ما اما گفت شی پادی به آرام گفتم که بمیفتی راه بمی خواستیو م

 .اصرار نکردم

 . گوش بدمیقی جاده موسي دوست دارم توی کنیضبط رو روشن نم: از راه که گذشت گفتم ی کممی شدنی ماشسوار

 . بزاري خوای هست هر کدوم رو مي دی داشبورد چند تا سي زد و گفت توي لبخندحسام

 ي دی سهی.  دستگاه بزارم که منصرف شدمي رو انتخاب کردم تا تویکی داشبورد انداختم ي توي هاي دی به سینگاه
 . شروع به خواندن کردی از رضا صادقییبای ضبط بود همون رو گذاشتم آهنگ زيتو

 . هم گذاشتم و با آرامش در آهنگ غرق شدمي چشمام رو رودمی رو عقب کشنی ماشی صندلیکم

  با تو باشمدی شايدی رو چه دخدا

  غم رها شمنی با نگاهت از ادیشا

  غصه رد شددی شايدی رو چه دخدا

  عشق رو بلد شدنی راه و رسم ادلم

  نگاهتادی قرارم به ی بهنوز

  تو بارون بازم چشم به راهتنشستم

  نگاهتادی قرارم به ی بهنوز
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  تو بارون بازم چشم به راهتنشستم

 ی بموندی شا تويدی رو چه دخدا

 ی غصه هامو تو تو چشمام بخوندیشا

 ي دل سپرددی شايدی رو چه دخدا

 ي نبردادی عشقمون رو تو از دیشا

  نگاهتادی قرارم به ی بهنوز

  تو بارون بازم چشم به راهتنشستم

  نگاهتادی قرارم به ی بهنوز

  تو بارون بازم چشم به راهتنشستم

 یی از عشق و جداي نداری ترستو

 یی به سمت رهايری پر بگي خوایم

  ندارهیلی تو موندن دليبرا

  حرف رفتن شده راه چارهبرات

 ی بموندی تو شايدی رو چه دخدا

 ی غصه هامو تو تو چشمام بخوندیشا

 ي دل سپرددی شايدی رو چه دخدا

 ي نبردادی عشقمون رو تو از دیشا

 يدی چه دخدارو

 .................يدی رو چه دخدا

 ی به نوعای آهنگ حرف دل حسامه نی دونم چرا احساس کردم ای فکر بود نمي باز کردم حسام توی رو کمچشمام
 هم گذاشتم يچشمام رو دوباره رو.  طور تصور کنم نی من دوست داشتم اای طور بود نی دونم واقعا ایحرف دل منه نم

 .ر از آرامش رفتمسرشا  وینیریو به آرامش بودن در کنار حسام فکر کردم و به خواب ش

 . بلند شومی تا صبحانه بخورستادنی ازمی عزای گفت دری که مدیچی گوشم پي حسام تويصدا

  ؟يدیخوب خواب:  زد و گفت ي رو باز کردم حسام لبخندچشمام

 . نرفته بودمینیری و شی آرومنی به ای وقت خوابچیه:  رو پاسخ دادم و بعد بلند شدم و گفتم لبخندش

 . شدمادهی پنی شالم رو مرتب کردم و از ماشنهی آي شد توادهی پنی از ماشحسام

 .می راه واسه صبحانه رفته بودن ، حسام منتظر من بود تا با هم وارد کافه بشنی کافه بي توهمه
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 شونه عمو بهرام گذاشته بود هـ ـوس ي پف آلود سرش رو روي آرام معلوم بود تمام راه رو خواب بوده با چشمااز
 به آرام ی نگاهطنتی انداختم و بعد با شوانی به لی افتاد نگاهزی مي آب رووانی سربه سرش بزارم چشم به لمکیکردم 
 . رسهی نکن آرام حسابتو میطونیش:  گوشم گفت ری و زکرد  حسام با لبخند نگامدمی رو برداشتم که دوانیکردم ل

 . ارزهی آروم گفتم ممنم

 کشمت و ی مای زد درادی شد فرهی هوا و بعد که متوجه قضي تودیام با ترس پر آردمی صورت آرام پاشي از آب رویکم
 ادی نزار برشی گفتم حسام بگی رفتم و می کردم و مدام به چپ و راست ممی خودم رو پشت حسام قادیدنبالم دو

 کینزد

 . کنمی و بعد کنار رفت و گفت من دخالت نمدی خندی محسام

 .دمی رسی و گرنه حسابتو مستی که جاش نفی از بازوم گرفت و گفت حیشکونی نآرام

  آد؟ی دلت می ناسیتو که مهربون:  با حالت بچگانه گفتم طنتی کرد اما با شی بازوم درد منکهی ابا

 .میدی از بس بـ ـوسي کردسمی خگهیخر شدم بسه د: آرام گفت . دمشی بغـ ـلش کردم و بـ ـوسبعد

 نداشتم لی متنفر بودم اصالً ممروی از خوردن نشهی بودن هممروی کنار حسام نشستم همه مشغول خوردن نی صندليرو
 .رمی واست بگي خوای می چي دونم دوست نداری که ممروین:  گوشم گفت ي برداشتم حسام توي چایوانیفقط ل

 . خورمی رو مي چانی ندارم هملی منه:  دوست ندارم ته دلم ضعف رفت و گفتم مروی دونست من نی حسام منکهی ااز

 کره و مربا و عسل و گردو برگشت خودش لقمه گرفت و به ینی توجه به حرف من بلند شد و رفت و بعد با سبدون
 فقط داشت ای کرد ی واقعا از ته دل محبت میعنی خوشحال بودم یلی کرد خی بهم محبت مهی بقي جلونکهیاز ا. دستم داد

 . کردیتظاهر م

 و از دستش گرفتم و گفتم ممنون رلقمه

 ؟دخترميری گی طور واسش لقمه منی اشهیآقا حسام هم:  خوشحال شده بود گفت یلی صحنه خنی ادنی که از دمامان
 .رو بد عادت نکن

 قلـ ـبم گذاشتم فکر کنم يخودم چاکرشم هستم و بعد با محبت به من نگاه کرد دستم رو رو:  و گفت دی خندحسام
 . وقت صبحانه رو دوست نداشتمچی هنکهیبا اشتها تمام صبحانه رو خوردم ، با ا.سکته رو زدم

 .می شدنی سوار ماشهمه

 .ازت ممنونم:  تمام عشقم نگاهش کردم و گفتم با

 ؟یبابت چ:  با تعجب نگاهم کرد و گفت یکم

 . وجود ندارهی مشکلی کنی و تظاهر می کنی باهام خوب رفتار مهی بقي جلونکهیبابت ا-

 . باهات ندارمیمن واقعا مشکل.  وقت تظاهر نکردمچیمن ه:  شد و گفت نی غمگی کمحسام
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 .ي کردی دختر تشکر نمي مردی کنم می هامون رو خراب می قدر نادونم که خوشحالنی من اشهی چرا همآخه

 .........مصمم و مردد ، مهربان و سردو. خواستن و نخواستن:  بود امی که شامل هزاران پی ساکت شد سکوتحسام

 . نگه دار لطفاً کار دارمچی شد رو به حسام گفتم بعد از پچی پهی وارد نیماش

 .ستی اصال جاش مناسب ن؟ي دارکاریچ-حسام

 . کنمیخواهش م-

 ی شو مادهی شد و نگه داشت گفتم پیخاک وارد یحسام کم.  جا لطفا نگه دارنی گفتم همدمی به محل موعد نظرم رسیوقت
 بود ستادهی ای شد ولادهی پنیحسام از ماش.  شدمادهی کوله ام رو برداشتم و پجانی نشونت بدم و بعد با هيزی چهیخوام 

 . نشونت بدميزی چهی خوام ی مای بم و گفتدمی و دستش رو کشادرفتمی نمدمیمن که د

حسام . نیی پامی جنگل رفتبی از شی کردم به سمت جنگل ، کمدنی شروع به دودمی کشی طور که دستش رو منی همو
 جور جاها عادت دارم نینترس من به ا:  گفتم دمی خندی اما من می افتی آروم االن مایدر:  گفت ی زد و مینفس نفس م

 .فقط عجله کن

 حسام پشت ستادمی پشت چند تا درخت بلند ادی شد جاده رو دی نمبی شنی اي توبای و تقرمی جاده فاصله گرفته بوداز
 خواستم نشونت بدم حسام با دقت به اطراف نگاه کرد و گفت ی که میی اون جانمی گفتم امیدی رسی اومد وقتیسرم م
 ی ، آب قل قل مرونی چشمه جوشان زده بود بهی بزرگ نگ تخـ ـت سهی مونه کنار ی قشنگه مثل بهشت منجایچقدر ا

 .ومدی چمن زار به رقص در ممی سبز هم روبرومون بود که با وزش نسعی دشت وسهی شدی مي جارنی زميکرد و رو

  تو؟ي کرددای جارو از کجا پنی به سمت چشمه اومد و گفت احسام

 . خوام باهات قسمتش کنمی منه ماتی چشمه حنیا:  درآوردم و گفتمفمی کي از توي اشهی و شدمیخند

  جاودانه بشهتی زندگزی از آب چشمه بخور تا همه چایب رو پر کردم و گفتم شهی شبعد

 اتیچشمه ح:  گفت حسام

 تمام ي رو خودم انتخاب نکنم مجبور بودم پا رومی مجبور بودم راه زندگی زمانهی دی بخشاتی چشمه به من حنیآره ا-
 آروم ی عمو رحمان تا کمشی رفتم شمال پی فرار از بحران داشتم مي بدم براي اجباری زندگهی بذارم و تن به قمیعال

 شد نگه داشتم تا خودم رو شتری ام بهی هق هق گرستادمی جا ان کردم درست کنار جاده هموی مهیبشم ، تمام راه گر
 حس هی از آب چشمه خوردم یوقت.  چشمه نی کردن ادای و بعد پنیی پانجای اامی باعث شد که بی دونم چینم.  کنم یخال

 هی بقنظر  دادمی اجازه مدی کردم نبای راهم رو انتخاب مدی خودم رو گرفتم من خودم بامی کردم تصمیبیآرامش عج
 .اتی چشمه رو گذاشتم چشمه حنی هم اسم انی بزاره بخاطر همری تاثندمی تمام آيرو

 . ام و از همه مهم تر من االن جاودانه امندهی به آرزوهام به خودم به آدی بخشاتیح
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 خوبم ، ي جاهی ي دونم بعد از مرگم هم توی راهم رو انتخاب کردم می درست برعکس وقترمی می که نمی معننی به انه
 . شهی جاودانه می رو انتخاب کنم که باعث زندگیچشمه آرامش داد تا راه

 . اتی واسه خودت و زندگری بگمی رو پاك کن خودت تصمی منفي هاي آب بخور و تمام انرژنی نترس تو هم از احاال

  دونمی نمش؟ی ببخشه به زندگی خواست جاودانگی گرفت ؟ می ممی فکر بود داشت تصميال تو کامحسام

 در مقابل ی ، وقتی خودت انتخاب کنی خلوت و سکوت فکر کنه به بودن با عزت وقتي ازش فاصله گرفتم تا تویکم
 .ی شی با عزت مرمی گی ممی تصمتمی منم که واسه مننی ایهمه فقط بگ

 . نشستم و به چمن زار چشم دوختم حس سکوت بود و سکوتی تخـ ـته سنگيرو

 ی منکهی اای شه ، دری ممیواقعا بهت حسود:  تخـ ـته سنگ نشست و گفت ي ربع گذشته بود که حسام اومد کنارم روهی
 يری گی ممی که تصمی خودت هستنی اشهی همنکهی از اي نکردی زندگری و خودت رو درگي حد آرامش دارنی تا انمیب
 .یی آزاد و رهاو

 ؟ی روحت رو آزاد کنی کنی نمیخوب چرا تو هم سع-

 . رها شدشهی ناخواسته ام نمی زندگری من درگستی تو نی زندگی به آسونزی همه چای درشهینم-

 اون از من یی اگه به جدای کردم حتی کمکش مدی ناراحت شدم اما بایلی با منه خی که فکر کردم منظورش با زندگمن
 . شدیختم م

 ؟ی کنی مدای آرامش پی ناخواسته جدا بشی زندگنیاگه از ا:  روبه رو نگاه کردم و گفتم به

 . نرفتهادمی با منه من قرارمون ی منظورت نشدم اما اگه منظورت زندگمتوجه

 بدم چون واقعا حی من هست نخواه برات توضی زندگي توي اگهی دزی چاینه در:  و گفت ختی هم ري اخماش تویکم
 . االن نهی بعداً بگم ولدی تونم شایالن نما

 آروم کرد و از ی کمی بود مطمئنم که نبودولی با من مربوط نبود کافی که غم حسام به زندگنی همای شدم آخوشحال
 م؟یری عکس بگيایم:  بحث رو عوض کنم گفتم نکهی اي و برانیی پادمی تخـ ـت سنگ پريرو

 .ادیآره بدم نم:  زد و گفت يلبخند

 ی تخـ ـت سنگ کنار چشمه مي خوب انتخاب کردم روي نماهی رو درآوردم نی و دوربهی سه پامی کوله پشتي تواز
 .ومدی از آب درمی عکس قشنگیلی و پشت سرمون هم جنگل بود خمینی بشمیتونست

 رو آماده کردم و خودم رفتم کنار حسام نشستم دست نی و دوربهی سه پانهی حسام گفتم گوشه تخـ ـت سنگ بشبه
 بهم چشم بای لبخند زهیحسام دور شونه ام حـ ـلقه شد و منو به خودش چـ ـسبوند با تعجب نگاهش کردم که اون با 

 سرخ شد از حسام جدا شدم و همون طور که سر ام زده شد از کار حسام گونه هنی همون حالت فلش دوربيدوخت تو
 . کوله ام گذاشتمي رفتم و جمعش کردم و تونیاشتم به طرف دورب دریبه ز
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 بله:  درآورد و گفت بشی رو از جی حسام زنگ خورد گوشیگوش. حسام نگاه کنمي چشماي تونستم توینم
 
 میای ممیدار-
 
 .دی نگران نباشمی هستشتونی پگهی ربع دهی تا می راه نگه داشتيآره تو-
 
 باشه خداحافظ-

 . نگران شده بودیلی مامانت بود خمی برگهید:  به طرفم اومد و گفت حسام

 کنم؟ خسته یمن رانندگ:  عقب گذاشتم و گفتمیکوله رو صندل.میدی رسنی سکوت به ماشي کردم و کنار هم توموافقت
 .يشد

 ؟ی کنی رانندگي خوای مایمن خسته شدم :  گفت طنتی با شحسام

 ؟ي دی رو مچی ، سوگهیحاال د-

 .ری بگای بارمی در مقابلت کم می شی طور معصوم منیهر موقع ا:  زد و گفت يلبخند

 رو باز کرد ي ، آقا حشمت در ورودمیدی رسالی وي جلومی رو گرفتم و راه افتادچی شدم و سونی سوار ماشاقی اشتبا
کوله ام رو . عقب خارج کرد  رو از صندوق ی نقاشلیحسام ساك و وسا.  شدم الیبراش بوق زدم و سالم کردم و وارد و

 . تومیبرداشتم و گفتم بر

 . سالني تودیی برم اتاق دربا خانم شما بفرمای رو برداشت که آقا حشمت ازش گرفت و گفت من ملی وساحسام

 می دستم رو گرفت و همراه هم وارد سالن شددی حسام بهم رسمی و همراه هم وارد سالن بشادی تا حسام هم بستادمیا
 .می ما اومدیگفتم سالم به همگ

 د؟ی گردی مدی ری تنها تنها مگهی ددینامردا کجا رفته بود:  بلند شد و گفت ی کوتاهغی از جا با جآرام

 .می بری دفعه بعد تو رو هم می هم نکنهی گری باشیاگه دختر خوب:  زدم و گفتم يلبخند

 ی متی وگرنه حالمی که مهمون دارفیح:  گرفت و گفت یشکونی آرام از بازوم دوباره ندنی حرف من خندنی با اهمه
 .کردم

 کردم مهمون عمو ، روشنک و پدرش یمهمون؟ و بعد به سالن نگاه کردم اصال فکرشم نم:  گوشش گفتم ری تعجب زبا
 ي عادیلینگاهم به حسام افتاد که خ.  هم رفت و به روشنک و پدرش سالم کردم ي ناخود آگاه اخمام تودنشیباشن با د

 .برخورد کرد

 .می مبل نشستي هم روکنار

 / کننی مکاری چنجای انایا:  گرفت و گفتم ي مبل کنار من جاي روآرام
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 .من از کجا بدونم:  شونه باال انداخت و گفت آرام

 .دی کنی جمع پچ پچ مي توستیاصال درست ن:  اخم کرد رو به من و آرام گفت حسام

 .ت شد مشغول صحبي ساالري بعد با آقاو

 شمال میای روشنک گفت آقا حسام از ما دعوت کرده که همراهشون بیقصد مزاحمت نداشتم وقت:  گفت ي ساالريآقا
 . روشنک نتونستم مقاومت کنميدر مقابل اصرارها

 .دیخوشحالمون کرد.  دی شما مراحم هستهی چه حرفنیا -حسام

 . گذرهی خوش مشتری باشن به آدم بشتری دوستان بی شمال هر چمی آی میاتفاقاً وقت:  هم گفت بابا

 یعنی.  از روشنک رو نداشتي حسام طاقت چند روز دوریعنی کرد ی گلوم رو گرفته بود و داشت خفه ام میبی عجبغض
 قلـ ـبم ي تویبیاحساس حسادت عج.  شمالانی صحبت کرده بود و ازش خواسته بود که با ما بی باهاش تلفنشبید
از جام بلند شدم .  کردم قلـ ـبم دلخور بود ازش گاه رو از خودم دور کنم به حسام نی کردم حس منفی دواند، سعشهیر

 . کردمیو معذرت خواه

 نمونده الی و ومی آی اومده وگرنه امکان نداشت بدونه ما مشی براش پي بودم حدس زدم کاردهی رحمان رو هنوز ندعمو
 .باشه

 ي به خودم تونهی آي بعد رفتم جلودمی کمد چياس ها رو از ساك خارج کردم و تو و لبلی اتاقم طبقه باال رفتم وسابه
 صورتم ي توبی عهیدنبال .  بودم باترمی زی به نوعدی از روشنک کم نداشت شايزی چییبای نگاه کردم از لحاظ زنهیآ

 .دمی رسجهی کمتر به نتردم فکر کی حسام ازم بشه اما هر چيبودم که باعث دور

 . بودم که آرام در زد و وارد شد لبه تخـ ـت نشستدهی تخـ ـت دراز کشيرو

  باال؟ي اومدي ناراحت شدی از چایدر: گفت

 ؟ي واقعا متوجه نشدیعنی: نگاهش کردم و گفتم نیغمگ

 .يری خودت رو دست کم بگدی نباي تو از اون سرتریچرا ول-

 . شمالانی ب از اونا بخواد با مادی دونم آرام اما چرا حسام بایم-

 . گذرهی فکر تو مي که توستی نيزی هست مطمئنم اون چی اما هر چای دونم درینم-

 . طور باشهنی خوام همیاز ته دلم م-

 .رهی گی که عمو رحمانت اومده و همش سراغ دردونه اش رو منیی پامیحاال بلند شو بر:  آروم به بازوم زد و گفت یمشت

 رحمان و ي بغـ ـلش و گفتم سالم بر عموي تودمی پردمیعمو رحمان رو د. زدم و همراه آرام به سالن برگشتميلبخند
 .مهربانم

 . رفتارارو نکننی اي بزرگ شدگهی دزمی عزایسالم در:  دستم رو از گردنش باز کرد و گفت عمو
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 .دی و لوسش کرددیشه از بس دوستش دار ی در مقابل شما بچه مشهی همایدر:  کرد و گفتدیی هم حرفش رو تامامان

 يری گی ملی قدر برادرم رو تحونی شه ای ممیچند بار بگم حسود:  با خنده به طرفم اومد و گفت بابا

 دلم دمی خودش رو داره خوب من عمو رحمان رو چند ماهه ندي جای و گفتم هر کدمی رو هم بغـ ـل کردم و بـ ـوسبابا
 .واسش تنگ شده بود

 به حسام افتاد که مشغول صحبت با روشنک بود برگشت نگاهم کرد از دستش دلخور بودم سرم رو به سمت نگاهم
 . مبل نشستمي چرخوندم و همراه عمو بهرام روگهید

 . اوقات مخاطبش روشنک بودشتری کرد و بی صحبت مهی اصال به من توجه نکرد تمام مدت با بقحسام

 ا؟ی کنار درمی بريایه آرام گفتم ، م از برخوردش گرفته بود بی حسابدلم

 .انی باهامون بمی به حسام و روشنک هم بگدی اما باادیبدم نم:  گفت ی با خوشحالآرام

 .می کرد ازش دعوت کنی اما ادب حکم مومدی از روشنک اصال خوشم نمنکهی ابا

 د؟یای ساحل شما هم ممی برمی خوای مای به سمت حسام و روشنک رفت و گفت من و درآرام

  ساحل؟ي بري خوای مزمی عزایدر:  گفت حسام

 ختم؟ی ری خودم مي توشهی مثل همدی باای بود آادی زیلی خمی شد امادلخوری ازم نظر خواست ته دلم راضنکهی ااز
 .میبله دوست دارم با هم بر: گفتم .  شد روزی درونم پيایباالخره در

 .می پس بلند شو بريای ی ساحل روشنک تو هم که ممیری ما میبا اجازه همگ:  بلند شد و گفت حسام

 رو آهسته شی قدم های آرام و روشنک جلوتر از من و حسام حرکت کردند حسام کممی با هم به طرف ساحل رفتهمه
  سوزهی االن پوستت مياوردی رو ننکتیکاله و ع: گفت . کرد که منم مجبور شدم باهاش هماهنگ بشم 

  قلـ ـبم رو؟ي رو سوزوندي با ارزش ترزی تو چ خواستم بگم بزار بسوزهیم

 اشکال نداره:  گفتم اما

 ؟ی از دستم ناراحتایدر:  و گفت ستادی اجلوم

 ؟ینه واسه چ:  باال انداختم و گفتم ي تفاوت شانه ایب

  عوض شده؟الی ومی اومدیپس چرا رفتارت از وقت-

 . وجود ندارهی مشکلی کنینه اشتباه م-

 ي ، دلخوری ناراحتيزی از چی ده چرا وقتی سکوتت زجرم منیا:  و گفت دی موهاش کشي توی دستی شد و عصبیعصبان
  بلندي با صدابایو تقر.....ی گیبهم نم

  من واست اصالً مهمه؟یناراحت:  از برخوردش جا خوردم و گفتم یکم

  کردم و خودم رو به آرام و روشنک رسوندمعی بعد قدم هام رو سرو
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 دوست دارم یلی خای دلم گفتم دري تلخ تر از زهر تودی تلخ ، شاي زدم لبخندای دري به روي لبخندمیدیس که رای درکنار
 . تونمی باشم اما نمییایدر

 ای روشنک ي به سؤاالی هم بود و سکوت کرده بود فقط گاهي نگاهم به حسام افتاد اخمهاش تومی شن ها نشستيرو
 کردم وارد بحثشون بشم که آرام و ی می تفاوت که سعنیوضع من هم بهتر از حسام نبود با ا. دادیآرام پاسخ م

 .روشنک شک نکنن

 الی ومی که حسام بلند شد و گفت برمی کنار ساحل نشسته بودی کممدت

 ی که آرام کنار گوشم زر زر کرد ، چمی گشتی برمالی نکردن و به وی حسام شده بودن پس مخالفتی متوجه ناراحتهمه
  شده؟ی قدر ناراحت و عصباننی ایبهش گفت

 . شهی ناراحت می خودش الکستمی نشی به ناراحتی نگفتم به خدا راضيزیمن چ-

 . دوستت دارهیلی تحملش کن بخدا خایدر-

  زنه؟ی گه؟ چرا باهام حرف نمی بهم نميزی چرا چه؟ی دونم آرام اما مشکلش چیم-

 .ی کنی مطمئنم درك مای دری خوبیلیتو خ.  نداره فقط تحملش کنی گه االن آمادگی رو بهت مزیبذار به وقتش همه چ-

 . کنمی رو ممیسع:  زدم و گفتم یلبخندتلخ

باز حسام باهام مهربون . کردمی مکاریمن با خودم چ.  روز تا آخر شب حسام تلخ و سرد شده بود درست مثل قبلاون
 لعنت به من ، لعنت به من. کردم دوباره باهام سرد بشهي کارهیم شده بود خود

 ي تخـ ـت توي خسته بودم رویلی که عمو رحمان در نظر گرفته بود رفتند من خیی شب همه واسه خواب به اتاقهاآخر
 يسرد بود پتو یهوا هنوز کم.دهی کاناپه گوشه اتاق خوابي حسام رودمی شدم دداریصبح واسه نماز ب. اتاقم خوابم برد 

 شدم کی خواب معصوم بود به صورتش نزدي نشد چقدر توجه بود متوقی خوابش عمی حسام انداختم وليخودم رو رو
 خواب بـ ـوسه بزنم اما به خودم مسلط شدم ي غم و غصه توی چهره بنی صورت معصوم به انی خواست به ایدلم م

 . شدی مرانی زودتر ویلی بشه و انوقت مطمئناً کاخ آرزوهام خداریامکان داشت ب

 رفتم کنار ی شمال بعد از اذان و نماز مومدمی یهر موقع که م.  وضو گرفتم و برگشتم و نمازم رو خوندم رونی برفتم
 و آروم از  رو برداشتمی نقاشلیوسا.ای دوست داشتم برم کنار دریلیاون روز هم خ.  کردم ی و با خودم خلوت مایدر

 کرده بودم طلوع آفتاب رو ی وقتها سعیلی داشت خی خاصيو هوا  حالایموقع طلوع آفتاب بود ، در.  خارج شدم الیو
 شد تا ی قلـ ـبم مي تویشی گشادی بار دوست داشتم طلوع آفتاب رو بکشم شانیا.  کنم اما هر دفعه نشده بودینقاش

 . حسام طلوع کنمیزندگ ي خواستم توی منباریا. دوباره طلوع کنم 
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 باهام قهر روزید.ادی حسام داره به طرفم مدمی رو پشت سرم حس کردم برگشتم دی بودم که حضور کسی در نقاشغرق
 ی مافتی رو درمی زندگهی هدنی انگار بهترومدی ی باهام حرف نزده بود دلم گرفته بود اما االن که به سمتم منکهیبود از ا

 .کردم

 ا؟ی کنار دري که اومدستی نیساعت مناسب:  و گفت ستادی و کنارم ااومد

 ؟ی کنی می نقاشیچ:  ساحل گفت امی صبح بعد از نماز مشهی من همستی نیمشکل:  کردم گفتم ی می طور که نقاشهمون

 . کشمی رو مدیدارم طلوع خورش-

 .ی کنی کنار ساحل و نقاشيای که بی آرامش داشته باشنقدری ای تونیچه طور م-

 کردن و ی بودن ، نقاشای خوام کمکم کنه کنار دری درونم و از خدا هم می کنم با نا آرامی دونم اما دارم مبارزه مینم-
 . دهی مشتریسکوت همه بهم آرامش ب

 .ستی کنم خدا مال من نی فکر می وقت ؛ گاهچی وقت خدا رو لمس نکردم هچی من هایدر-

 همه جا و شهی خدا رو می گی که مستی طور ننیاصال ا: ستم و گفتم ماسه ها نشي و کنارش رودمی کشی از نقاشدست
 .ی که حسش کنی نخواستدیهمه طور لمس کرد شا

 . نکرده که حس کنم وجود دارهي خدا کاردهی منو نشنيخواستم اما خدا صدا-

 ستادمی روش اي اندازه دوست داره بعد بلند شدم و جلوکی وگرنه خدا همه بنده هاش رو به يخالصانه صداش نکرد-
 و گفتم حسام

 جانم:  لب گفت ری نگاهم کرد و زرهی کردم خی بار بود که حسام رو صدا منیاول

 بلند شو لطفا-

 از خدا می خوای رو که قلباً ميزی و هر کدوم چمی از ته دل دعا کندی با هم رو به خورشای دستش رو گرفتم بستادی احسام
  شنوهی بهمون بده مطمئن باش خدا صدامون رو ممیبخوا

 ؟ی چدی منو نشنيباشه قبول اما اگه خدا صدا:  گفت حسام

 .دهی شنوه و پاسخ می نگو من مطمئنم صدامون رو مي طورنیا-

 با هم شهی و چشمام رو بستم و از ته دل از خدا خواستم کمکمون کنه تا همستادمی ادی در دست حسام رو به خورشدست
 راه نی بي سدهی ی خواد ولی کنم منو می دونم چرا اما احساس می ، کمکمون کنه تا مشکالت حسام حل بشه نممیونبم

 . اون سد رو بردارای به من داره خدادنیرس

 ده ی بهت می رو که خواستییزای داشته باش همه چنانیاطم:  کرد گفتم ی رو باز کردم حسام داشت بهم نگاه مچشمام
 .ی واسشون تالش هم بکندیاما با

 . رو بدهیی های آرام و خوبنی قشنگه چون تونسته به تو چنیلی تو خي خداایدر-
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 . شمی نکن مغرور مفی قدر ازم تعرنی قشنگه حسام ایلی ما خيخدا-

 . سکته کنمی من از خوشي دارتی نکنه نيامروز دوبار اسمم رو صدا زد:  زد و گفت ی لبخند قشنگحسام

 . مطمئن شدم دوستم دارهگهی ها واسم داشت دی معنیلی حسام خحرف

 .فتهی واست بي وقت دوست ندارم اتفاق بدچیمن ه-

 .ي خوای نمی واسه کسي وقت بدچی دونم تو هیم-

 دنبال شنی مداری که االن همه بالی ومی برمی جمع کني کردفی قدر ازم تعرنی اادی کم کم داره از خودم خوشم مگهید-
 . گردنیما م

 .ارمی ی رو ملتی ارزشه حاال بزار من وسای بتی وقت تصور نکن ناراحتچی هگهی واسه من مهمه دتی ناراحتایدر:  حسام

 ست؟ی طور ننی اای تابلو هست درنی اي غم نهفته توهی:  به تابلو انداخت و گفتقی عمینگاه

 روز کی نشانه طلوع دوباره دیلوع خورش طنمی بی تابلو منی اي دوباره رو توی کنم من زندگیمن برعکس شما فکر م-
 رو يدی جدی دوباره زندگمیری بگمی تصمدی با طلوع خورشي روزکی دیشا. باشه ی زندگکی شروع دوباره دی شاای

 .میشروع کن

 .ننی رو ببدی سرند که دوست ندارند طلوع دوباره خورشی مي ادم ها به نقطه ایگاه:  به تابلو نگاه کرد و گفتنیغمگ

 ؟يدی نقطه رسنیشما تا حاال به ا-

  اومدهشی مواقع پیلیاره خ-

  کرده باشهدتی باشه که انقدر ناامتی زندگي توي ادهیچی قدر پنی کنم مشکل ایفکر نم-

 زود قضاوت نکن-

 ی و دوست داشتنبای ززی همه چینی بی بعد می بشروزی تا پي بری کن به جنگ زندگی سعی کنم ولیباشه قضاوت نم-
 .هست

 . که االن دارمهی خوبيزای که باعث غروب همه چنمی رو ببیدوست ندارم طلوع-

 م؟ی مسابقه بدالی تا ويای بحث رو عوض کنم منکهی اي و بعد برايپس تالش کن از دستشون ند-

 .می باشه بریطونی ششهیهم:  و گفتدی خندحسام

حسام نفس زنان به من .  دمی رسالی و جلوتر از حسام به ومدی دوی ميمن با شاد. می برگشتالی رو برداشت و به ولمیوسا
 ی داشتلهیمسابقه عادالنه نبود شما وس:  و گفتمدمی خنددیرس

 . خندهری زمیاشکال نداره من و تو نداره و هر دو زد-
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 به من و همه خوش بگذره اما شتری باعث شد بنی هم نبود و اي اخماش توگهی جمع خورده شد حسام دي توصبحانه
 . کردی ناراحتم می ذاشت و کمی مری اعصابم تاثي کرد روی روشنک که مدام با حسام خوش و بش مي هاینیریخودش

 بابا جا نی صندوق عقب ماشي رو به کمک آقا حشمت تولیگلنار وسا.  جنگلمی بری همگمی گرفتمی از صبحانه تصمبعد
 .می نبرشتری بنی تا ماش2دادند قرار بود که 

 . بابا شدندنی هم سوار ماشي ساالريمامان ، عمو رحمان و آقا. ننی ما بشنی ماشي به آرام و روشنک گفت که توحسام

 ی و برمي ری مدی عالتی تعطی نروژ ؟ گفتي بري خوای می حسام کیراست:  که روشنک گفت می حرکت کرده بودتازه
 ؟يگرد

 . ندارمیمیقرار بود برم اما فعالً تا دهم تصم:  حسام

 .می بدر همه با هم باشزدهی برو دوست دارم سالتیحسام بزار بعد از تعط:  آرام

 چرا؟. خواست بره نروژ و من که زنش بودم ندونمی دونست حسام می مدی فقط سکوت کردم چرا روشنک بامن

  ندارمیمی برم اما گفتم فعال تصمدی عالتی کنم بعد از تعطیخودم هم فکر م:  حسام

  باشه ؟ادتی ياوردی واسم از نروژ نیحسام سوغات:  آرام

 ؟ي رو بهش ندادمیدی که خریلیمگه وسا:  روشنک

 یعنی گرفتم اما خودم رو خونسرد نشون دادم ی مشی به من کرد من از درون داشتم آتی نگاهی چشمری زحسام
 روشنک با حسام رفته بود؟

 . دمی بهت ممینه فرصت نشد برگشت:  حسام

 ؟يمگه تو هم با حسام رفته بود:  آرام

 .آره حسام دوست نداشت تنها بره از من خواست باهاش منم قبول کردم:  روشنک

 نی ای خواست چرا منو قاطی که رفتم فرودگاه حسام با روشنک نبود؟ حسام اگه روشنک رو مي چطور من روزپس
  کرد؟يباز

روشنک مدام . دادمی تفاوت که خونسرد نشون منی از اون نداشتم با اي من حال بهتردی رسیرفته به نظر م گی کمآرام
 کرد و من ذره ذره ی مفی نروژ تعري گفت از خونه حسام توی که رفته بودن میی گفت از جاهایاز سفرش با حسام م

 . شدی شدم و قلـ ـبم فشرده میآب م

 آروم بشم ی بزنه که من کمی نکرد حرفی که ناراحت بودم سکوت بود حسام سعگهی ديا راه کار من مثل تمام وقتهيتو
 که یی حسام و روشنک با هم به سفر رفتن به جادمی فهمی وقت نمچی گفت مجبور به بردن روشنک شد کاش هیکاش م

 . حسام اونجا بودیراز بزرگ زندگ
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 لیوسا.  بود اما حوصله لذت بردن نداشتمیی با صفاي جامیدی محل مورد نظر که عمو رحمان انتخاب کرده بود رسبه
 ؟ی ناراحتایدر:  و گفت ستادی قرار بدم بعد کنارم اي رو گوشه الیآرام کمکم کرد تا وسا.  درآوردم نی رو از ماشمینقاش

  ناراحت باشم آرامدینه چرا با-

 همه سال نشناختمت نی اگه بعد ای ناراحت دونم کهی من مي که ناراحت نشدی من هم تظاهر کنشی خواد پینم – آرام
 . نبودمیدوست خوب

 باشه؟. موضوع صحبت کنم نی خوام راجع به ایآرام نم– ایدر

 . خواهر گلم بگهیباشه هر چ:  و گفت دی گونه ام رو بـ ـوسآرام

 ؟ي بری لذت معتی چطوره؟از هوا و طبزمیحال مامان عز:  مامان نشستم و گفتم کنار

 چند وقت که با هم حرف ای دری دونی خوشحالم ممی کنار هم هستنکهی از اشتریب:  نگاهم کرد و گفت  عاشقانهمامان
 .مینزد

 .آره فرصت نشده بود-

  ؟ی هستی حسام راضیاز زندگ-

  خوبهیلیآره خ:  به روش زدم و گفتم يلبخند

 ی ورق رو به نفع خودت برمی باشی اگه ناراضی دونم حتی شناسمت می من خوب مایدر:  دستم رو گرفت و گفت مامان
  بابت تو ندارمی نگرانچی من هیگردون

 روحش رو شکننده تر ی تونه مثل سابق مقاوم باشه عشق کمی نمگهی دای کم آورده درای داشتم بگم مامان دردوست
 .یستیخوشحالم که نگرانم ن:  به دستش زدم و گفتم يکرده اما بـ ـوسه ا

  صحبتاتون هست ؟ي واسه منم توییدختر خوب خلوت کردن جامادر و :  اومد و گفت بابا

 . هستزمی جا واسه پدر عزشهیهم:  خودم و مامان جا براش باز کردم و گفتم نی بیکم

 ییدختر بابا:  داشتم بغـ ـلم کرد و گفتاجی کنارم نشست خودم رو بهش چـ ـسبوندم به آغـ ـوش پر مهرش احتبابا
 ره؟ی گی از باباش نمی سراغگهیچطوره؟ د

 گهی انصاف نشو دی زنم بیمن که هر روز به شما و مامان زنگ م:  رو لوس کردم و گفتم خودم

 . ندارمشتری دختر بهی من که ی بار بهم زنگ بزنهی ی ساعتدیهر روز کمه با: و گفت دمی بـ ـوسبابا

  ستودهيباشه چشم آقا-

 زنه حرف ی کنه متوجه شدم که با آرام داره حرف می مکارینم داره چ خواستم بدوی گشتم می نگاهم دنبال حسام مبا
 . کننیکه چه عرض کنم از طرز صحبتشون معلوم بود دارن دعوا م

 . و به طرف جنگل رفتدی موهاش کشي دست توی از حسام فاصله گرفت و حسام عصبآرام
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 کشمکش با يتو. دم اجازه ندادم برم دنبالش  نگرانش بودم اما به خوی ساعت گذشته بود و حسام برنگشته بود کممین
 . رفته بود دنبال حسامی اصال متوجه نشدم روشنک کادی با روشنک داره مدمی نه که دایخودم بودم که برم دنبالش 

 .حسام و روشنک اومدن. رو ازشون گرفتمنگاهم

  خانم چطوره؟ایحال در:  نشست نی زمي کنارم روحسام

 . بد بودشهی خوب مگه مي هوانی ايممنونم تو:  گفتم

 خدا رو شکر:  حسام

 . رو فراموش کردنهی شدن بقجانی دچار هییبای همه زنی ادنیخانم نقاش حتما با د:  هی با کناروشنک

 اش ی زندگمی بود که به روشنک اجازه داده بود وارد حرفی ضعيای درنیا. بهش بدم ی خواستم جواب دندان شکنیم
 به توجه من یاجی احتهیروشنک جان بق: به خودم مسلط شدم و گفتم.  شدی باهاش حرف زده م طورنیبشود و االنم ا

 .ندارن

 ! طورهنیحتما هم:  زد و گفتي لبخندروشنک

 نی دوست دارم ایلی خهی عالیلی هوا خم؟ی قدم بزنکمی می بريای ی مایدر:  بحث رو عوض کنه گفتنکهی اي براآرام
 . کنمیاطراف رو بررس

 میبلند شدم و دست آرام رو گرفتم که بر. امی باهات بادیبدم نم-

 ؟ياری بي خوای رو متی نقاشلیوسا: آرام

 . ندارمی بزنم حوصله نقاشی اطراف چرخنی خوام اینه فعال فقط م-

 ی جنگل راه مي و تومی از جمع فاصله گرفتی کنه کممونی از حسام هم نخواستم که همراهیحت. می آرام هم قدم شدبا
 ي بلند بويعاشق نم نم بارون بودم اونم وسط جنگل که واقعا معرکه بود درختا. کرد دنی که بارون شروع به بارمیرفت

 وونهیتو د:  و گفتدیآرام خند. دمی نفس کشاقیزدم و با اشت  چرخیکم.  جذاب بودمیخوب رطوبت خاك همه و همه برا
 ای دريا

 .ادیبذار روحت به پرواز در ب.  یامتحان کن تا لذتش رو حس کن-

 یکم. ات کنهی و قطرات بارون نور افشانی سبکبال بچرخای داشت فارغ از دنی چه حالمی کرددنی دو شروع به چرخهر
  بس کن لطفاای رفت درجیسرم گ.  دستاش گرفت نی نشست و سرش رو بنی زميکه گذشت آرام رو

 . گفتم و کنارش نشستمي اباشه

 آرام؟-

 بله-

 !یاهی که سفی حی ماهیلیخ:  داد زدمندبل
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  مزهیلوس ب-

 آرام؟-

 بلههههههههههههههههههههه-

  باالمی از کوه بريایم-

 .امی داره نه نمي تندبی چه شینی خطرناکه نبایدر-

 .ستی خطرناك نادی بلدم زکی راه بارهی جا اومدم نی اادیمن ز-

 . امی ی ترسم نمی شده من مری مسی نشدم بارون باعث لغزندگریمن از جونم س-

 یی ترسویلیباشه اما خ-

 .دمی حسام و روشنک رو شني گفت و گوي که صدامی گشتی بر ممیداشت

 . تونمی تونم االن نمینم: حسام

 . بخاطر پول باشهشهی باورم نمي ادامه بدای مسخره رو با دري بازنی اي خوای میتا ک: روشنک

 .می صبر کندی باستی دونم اما االن وقتش نینم: حسام

 و ای درمی کنیبعدا راجع بهش صحبت م: حسام متوجه ماشد و گفت.  بودن دمونی دي توبای تقرگهی و روشنک دحسام
 .آرام اومدن

 ما خبر ی مسئله زندگنی ترییروشنک از جز.  بودن رابطه ما با خبر بود يروشنک از صور. شدم ی منفجر مداشتم
 مشکوکش با آرام و يحالم از رفتار حسام از رفتارا و صحبتا.  باشه کی ما نزدی به زندگنقدری اون ادیچرا با. داشت

 . تونستم بکنم جز صبری ميشده بود چه کار  صبور واقعا صبرش تماميای دریعنی.  خورد یروشنک بهم م

 حسام ي قوي که دستافتمی خوردم و خواستم بزی پام نشدم و لي افکار خودم غرق بودم که متوجه سنگ جلوي تواونقدر
به من دست نزن و :  حسام رو از کمـ ـرم جدا کردم و گفتمي دستاادیبا فر. دور کمـ ـرم حـ ـلقه شد و مانع افتادنم شد 

آرام و روشنک جلوتر از ما رفته بودن و متوجه . شد ریو اشکام سراز دمی اومدم و به سمت جنگل دورونیاز اغـ ـوشش ب
کنار .  خسته شدمدمی که دویکم.  خورد ی همشون حالم بهم مي داشت از پنهان کاریتیه اهماما چ.  من نشدن ادیفر

 که یبی غرغم  و باستادهی حسام روبروم ادمید.  که اروم شدم سرم رو بلند کردم یکم.  ستمی گری نشستم و میدرخت
 . نگاهش بود بهم چشم دوختهيتو

 ؟يآروم شد: حسام

حسام .  بودن قدم برداشتمهی که بقیی جوابش رو بدم از جام بلند شدم و اشکام رو پاك کردم و به طرف جانکهی ابدون
 ه؟ی مشکلت چه؟ی چایدر:  و گفتدیاز پشت سر دستم رو کش
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 ندارم پس تی تو زندگیی دونم جایم. دمیمن حرفاتو با روشنک شن. تهیپنهون کار.  ییمشکل من تو:  گفتمادی فربا
 . بهم فرصت بدهی کنیاشتباه م: حسام گفت. به راهم ادامه دادم. نشوکی نزد بهمگهید

 و به می نشسته بودي سکوت من و حسام گذشت هر دو گوشه اياون روز تو.  خواستم حرفاش رو بشنوم ی من نماما
 نه؟ ای کردم ی مسخره رو تمام مي بازنی ادیبا. می فکر بودي اما در واقع تومی دادی و حرفاشون به ظاهر گوش مهیبق
 . رو داشتگهیفرصت د هیاون واسم ارزش .  دادم ی به حسام مگهی فرصت دهی دیبا

 ادی طلوع کار کردم اما زي تابلوينمازم رو خوندم و به ساحل رفتم و رو. حوصله جمع رو نداشتم الی ومی برگشتغروب
 تم ساحل نشسي شن هايرو.  رو نداشتم ی نقاشدنیحوصله کش

 رو جمع لمیوسا. شدنی کم کم همه نگرانم مگهی گشتم چون دی برمدیبا. گذشته بود يالی وي توابمی از غی ساعتکی
 . مشغول درست کردن کباب بودن سالم کردمالی واطی حي برگشتم عمو رحمان و بابا توالیکردم و به و

  ساحل؟يرفته بود:  رحمانعمو

 اره عمو-

 داره که به ما ی چای درنی دونم ای نماستی وقتش رو کنار درشتری جا بنی اادی ی که می موقعایدر:  رحمان رو به باباعمو
 . دهی محشیترج

 .نی بکشم همی خواستم نقاشی فقط مدی که برام چقدر ارزش داردی دونیعمو خودتون م-

  نکنتیرحمان دخترم رو اذ: بابا

به اتاقم .  کرد و متوجه من نشدیوشه سالن با تلفن صحبت محسام گ. شدم الی بابا و عمو رحمان جدا شدم و وارد واز
 . کن تا شام بخورهداریآرام رو ب: مامان به اتاقم اومد و گفت. بود دهی تخـ ـت من خـ ـوابيرفتم آرام رو

 دارشویآرام آرام ب-

 .ادی خوابم مي دارکاری چایدر-

  شام بخور بعد بخوابایب-

  نکنتی اذمی ندارلیم-

 .باشه خانم خواب الو-

 ومد؟یآرام ن:  رفتم عمو بهرام گفتنییپا

 . خواد بخوابهی نداره و ملینه گفت م-

 . دهی نمحی به خواب ترجای دني رو تويزی چچی دونستم که اون هیم:  بهرامعمو

شغول خوردن م. وستنی هم به جمع پي ساالري نشستم حسام و اقای صندليرو. از حرف عمو بهرام به خنده افتادنهمه
من داشتم . ناراحتش کردمیلی دونستم که امروز با حرفام خیم.  هم به من نکرد ی نگاهمی نیحسام حت.  میشام شد
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 زد و مشکلش رو یالاقل باهام حرف م. منم حق داشتم ا کردم؟ با حرفام هردومون رو ناراحت کرده بودم امی مکاریچ
 خواستم سرحال ی شد و می ملیبعد از شام به اتاقم رفتم تا بخوابم صبح سال تحو.  نبودی خواسته بزرگنی گفت ایم

 .باشم

اون شب اصال خواب به چشمم راه .  خواب رفتي بود حسام به اتاق عمو بهرام برادهی اتاق من خـ ـوابي آرام توچون
 ی خواستم کمیم.  نماز خوندم و رفتم ساحلوضو گرفتم و. که داشتم خالص شدم ی اذان از افکار پوچيباصدا. نکرد دایپ

 یب. کرد ی پنجره اتاق عمو به من نگاه ميحسام از تو. الی ورگشتم ساحل قدم زدم و بي توکمی.  درد و دل کنم ایبا در
 .نهی رو بچزی کرد کمکش کردم تا می بود و داشت صبحانه رو آماده مداری شدم گلنار بالیتوجه به حسام وارد و

 
 ی آماده مدی ورود به سال جدي برادی شد و بای ملی سال تحو9ساعت د.  شده بودن به جز آرام خانمداری ببای تقرهمه
 ی مفی تعرشونی ذاشت و از خاطرات بچگی عمو رحمان سربه سر بابا ممی و خنده خوردیصبحانه رو با شوخ.میشد

 خواستم به حسام بفهمونم من از یم.  باشم بای زشتم دونستم چرا دوست دایبه اتاقم رفتم تا آماده بشم نم. کرد
 . اطرافش سرترميروشنک از همه زن ها

 ي دستمال گردن قرمزدمی بودم را پوشدهی رو که همراه حسام خری براقی و کت و شلوار زرشکدی لباسام بلوز سفيتو
 کوتاه نقره يبستم و روسرموهام رو پشت سر . شدم ی مری نظی بدی کردم باشی نشستم و آراننهی ايبادقت جلو. بستم 

 .هیلی غش نکنه خدنتیحسام با د:  زد و گفتی چشمکبعد  ويخوشگل شد:  شدو گفتداریآرام از خواب ب.دمی پوشيا

 . شهی ملی سال تحوگهی ساعت دمی شو نداریخواب آلو ب-

 االن همه آماده ان بجز من و به سمت حمـ ي نکرددارمیپس چرا ب:  و گفترونی بدی از تخـ ـت پری کوتاهغی با جآرام
 .ي کردم اما بلند نشددارتیمن ب: گفتم. دیـام دو

 و میهر دو آماده شده بود. کردم ششی کمکش موهاش رو درست کردم و آرارونی بادی موندم تا از حمـ ـام بمنتظر
با چشم دنبال حسام .سفره نشسته بودنهمه دور تادور .  شده بود دهی مامانم چقهی به سلنیسفره هفت س. نیی پامیرفت

دوست .  جذاب تر شده بودشهی بود که از همدهی پوشیاسپرت بلوز و شلوار. مبل نشسته ي کنار بابا رودمی گشتم دیم
 که نمی دادم کنار مامان بشحیترج.  بشم عی و ضارهی نگلمی تحوروزمی بابت رفتار ددمی اما ترسنمیداشتم کنارش بش

 .نی من بششی پای خانمم بایدر: حسام گفت

 ی با خدا بودن و دعا مشیای روشن بود و همه در حال دعا و نونیزیتلو.  حسام کنارش نشستم شنهادی از پخوشحال
 یاز خدا خواستم حت. رو باز کردم و مشغول خوندن شدم کمی کوچیبیقرآن ج.  رو داشته باشنشی پیکردن سال خوب

 ونیزی که از تلوی بمبيباصدا.  نمی رو بباهشیس يلش حل بشه و لبخند چشما مشکمیاگه من و حسام قسمت هم نبود
 گوشم ری و زدیحسام منو در آغـ ـوش کش.  گرم بود ی و روبـ ـوسکی و بازار تبرمی سال شدلیپخش شد متوجه تحو
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 ي که ما باهم قراری فراموش کندی بهت بگم اما نبازوی فرصت بده تا همه چهیبهم .  زمیزمزمه کرد سال نوت مبارك عز
  که نرفته؟ادتی. میداشت

 نرفته ادمینه .  توهم مبارك يسال نو:  غرورم رو حفظ کردم و گفتمی و به هوا رفت ولدی اون لحظه پری خوشحالهمه
 . ی مصمم باشنقدری اشهی همدوارمیام

 که ی کردم لباسی فکر نمایدر ي شدبایچقدر ز. ستی نینی بشی قابل پندهیآ:  گفتطنتی مهربان نگاهم کرد وبا شحسام
 .ممنونم ازت.  ی رو بپوشمیدیباهم خر

 .ادی خوشم نمی کت و شلوار بپوششهی همنکهیاز ا. ي کنم اما توهم با لباس اسپرت جذاب تر شدیخواهش م-

 . پوشمی اسپرت مشهی به بعد همنیچشم از ا-

 . گفتميمسخره ام نکن جد:  به بازوش زدم و گفتمی اروممشت

 .ای گفتم دريخوب منم جد: حسام

 خواستم ی کنم می حال زندگيدوست داشتم تو.  خواستم حال خوشم خراب بشهی خواستم به قرارمون فکر کنم نمینم
 شهی کنه همرونی آدم رو وي وجود داشت که کاخ آرزوهايزی چهی شهیهم.  کنار حسام رو داشته باشمیخوشبخت

 شکست رو دی کنه و اونوقت بایتو غلبه م ي بر همه توانستن هاگرانید ي خواسته هایگاه. ستیخواستن توانستن ن
 ینم.  تلخ تر از زهر شهی تلخ می گاهستی ننیری ششهی هاش همییبای عشق با همه زياری فرو بمی و سر تسليریبپذ

 . روزکی ي برای مال من باشه حتی خوام خوشبختی موضوع فکر کنم منیخوام امروز به ا

 دی اوونهی شما دو تا د؟ي رو باز کردشتی بهت گفت که نی سال حسام چلیناقال موقع تحو:  کنارم نشست و گفتآرام
 .دی نداری لحظه رابطه نرمالکی

  گفتن زن و شوهر دعوا کننمی از قدیمگه فضول:  و گفتمدمیخند

 .ابلهان باور کنن:  و به خودش اشاره کرد و گفتدی وسط حرفم پرآرام

 . خانمای دريدی عنمیا:  به طرفم اومد و گفتيحسام همراه با جعبه ا.  خندهری زمیدو باهم زد بعد هر و

 . بودمدهی نخری مناسبهی که من براش هددمی خجالت کشی کلی تشکر کردم ولازش

 ؟ی کنیبازش نم: حسام

  دم تنها باشم و بازش کنمی محینه ترج -

 .یباشه هرطور راحت: حسام

 ای خوام از دری مدیاگه اجازه بد:  که عمو رحمان گفتمیمشغول خوردن بود.  به همه تعارف کرد لی و آجوهی مگلنار
 . بزنهانوی خواهش کنم برامون پزمیعز

  بزنه؟انوی بلده پایمگه در: روشنک با تعجب گفت.  شده بودم ری غافلگی حسابمن
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 . زنهی هم ملنی ،ووانی جان هنرمنده عالوه بر پایدر:  با لبخند نگاهم کرد و گفتحسام

 ی بزنانوی برامون پدی باایزود باش در:  دست زد و گفتآرام

 انویایدر: آرام گفت.اهنگ که تمام شد . نشستم و شروع به نواختن کردم انویپشتپ. عمو گوشه سالن قرار داشت يانویپ
 . حسام محشرهيصدا. بزن تا حسام هم برامون بخونه

 . کنم بخون و با التماس نگاهش کردمیخواهش م: تم خواست مخالفت کنه که گفی محسام

 کدوم ی دونیرو بزن م....  اهنگ شهیاگه م:  باال برد و کنارم رو به جمع نشست و گفتمی دستاش رو به نشونه تسلحسام
  گم؟یرو م

 .نواختم و حسام هم شروع به خوندن کرد.  سر بله گفتم با

  توي مـ ـستم ز بوشبا

  توي آر زروالمیخ

  خوشالی خخرامونت

  توي کردم ز کوگذر

  بارون زده نم نمبازم

  شم کم کمی عاشق مدارم

  دستاتو تو دستامبذار

  هر دمزی هر دم عززیعز

  بارون زده نم نمبازم

  شم کم کمی عاشق مدارم

 بذاردستاتوتودستام

 زهردمیزهردمعزیعز

  جادویی من توگناه

  هر سویی من تونگاه

  از خواب من بانومرا

  منم آهوادی صییتو

  زارویی تنهاشبا

 اروی هرگز نبود یکس

  تو بودمادی خراب
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  از نگات ماهويتوبرد

  بارون زده نمنمبازم

 شمکمکمیدارمعاشقم

 بذاردستاتوتودستام

 زهردمی عززهردمیعز

 قدر کم نی ؟ چرا من اشهی داره عاشق من میعنی.  خوند ی حسام غرق شده بودم نگاهش به من بود و مي صدادر
 ای رويآهنگ تمام شد و همه برامون دست زدن اما هنوز تو.  کنمی جور واجور مالی آهنگ هزار تا خکی چرا با تمیظرف

 .ه زدنت هم بهترلنی زدنت از وانوی پایدر: بودم که حسام گفت

 .ي داری خوبيتو هم صدا:  به روش زدم و گفتميلبخند

 .ستی اونقدرها هم صدام خوب نیممنون ول-

 .نهی دلنشیلیصدات واسه من خ -

 . طورهنی حتما همیاگه تو بگ-

 هم خواهند ي هنرمنديخانواده هنرمند حتما بچه ها: روشنک با پوزخند گفت. و آرام به سمت ما اومدن روشنک
 .داشت

 کرد و ی هم رفت از جمع معذرت خواهي بود و اخماش تویعصب.  حالت و رنگ حسام شدم ریی حرفش متوجه تغنی ابا
 .بذار تنها باشه:  خواستم دنبالش برم که آرام دستم رو گرفت و گفتیم.  خارج شدالیاز و

 ؟يری دهنت رو بگي جلويری میم:  رو به روشنک ادامه دادبعد

 ساعت با می فکر فرو رفته بعد هم حدود ني درخت نشسته و بد جور توری تاب زي که رودمی کنار پنجره و درفتم
 نزده بود؟ ي کرد؟ روشنک که حرف بدی صحبت میباک.  شد ی قدر ناراحت و عصبنی چرا ایعنی.  صحبت کردیگوش

ن موضوع ناراحت شد که دوست نداشت از من ی بود من تصور کردم که حسام از اي اگهی دزی من چي برارشیاما تعب
 . داشته باشهيبچه ا

 ياتفاقات جلو.  گمی بهت مزوی دل نبند، به وقتش همه چای نره، درادتی قرارمون ،يازدواج صور.  رفتجی گسرم
 ي تخـ ـت بودم و حسام باالي اتاقم روي به هوش اومدم تویوقت. نی شد که خوردم زمی چدمی رفت نفهمیچشمم رژه م

 .سرم نشسته بود و آرام هم کنارم بود

  دکتر؟می بري خوای ميبهتر شد:  نگاهش رو به چشمام دوخت و گفتحسام

 . رفت االن بهترمجینه ممنون خوبم فقط سرم گ-

 . دکترمتی ببردی تا آخر سال بای بشضی اگه مردیبلند شو خودت رو لوس نکن روز ع: ی با شوخآرام
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 .امی شم می من االن آماده مدیشما بر:  زدم و گفتمینی غمگلبخند

 . نگرانت شدمیلی خنیی پاای بينه استراحت کن بهتر که شد: حسام

 .حتماباشه -

 کنار تخـ ـت بود ی عسليجعبه رو.  حسام رو باز نکردم هی افتاد که هدادمی.رونی و آرام از جا بلند شدن و رفتن بحسام
.  رفتم و امتحانش کردم نهی اي از گردنبند خوشم اومد جلویلیخ. بود ییبای زدیگردنبند مروار.برداشتم و بازش کردم.

گردنبند رو به جعبه برگردوندم و جعبه رو داخل .  حسامي بودادمی بکه  به گردنبند زدم و گفتم ممنونميبـ ـوسه ا
 .ساکم گذاشتم

 
 ادی کردم زیسع.  گذشتی خوش مشتری بود هرچند اگر روشنک نبود بی خوبي روزهامی هم شمال موندگهی روز ددو

دوست نداشتم .  می نزدی باهم حرفی معمولي و بجز حرفا کردمی مي ازش دوری نشم و به نوعیدور و بر حسام افتاب
 .واست خی که خودش قلبا نمی کنم الاقل تا وقتلیخودم رو به حسام تحم

 حوصله ادی اواخر زنیا. کردم ی طلوع کار می نقاشيرو.  و حسام به شرکت برگشته بود می از شمال برگشته بودتازه
.  رمی خواستم براش جشن بگی تولد حسام بود و مگهیدو روز د. کردمی ملی تابلو طلوع رو تکمدی بای نداشتم ولینقاش

 ی حسام از شلوغنکهی کارو نکردم اول به خاطر انی الی دو دلبه  و همه رو دعوت کنم امارمی بگی خواستم جشن بزرگیم
 خواستم با ی شب مکی يال اقل برا.  خواستم روشنک حضور نداشته باشهی منکهی اي اومد و دوم برای خوشش نمادیز

 . حسام تنها باشم

 ؟یسالم آرام خوب.  به آرام زنگ زدمعصر

  کارت رو بگوی چه عجب تماس گرفت؟يسالم عروس چطور-

 . جوابت رو بدمیکی یکی آرام بذار من يوا-

  جلوتو گرفتهیخوب بگو ک-

 و کهی تولد حسام نزددیم برم خر خوایم:  دونستم پس رفتم سر اصل مطلب و گفتمی مدهی فای و بحث با آرام رو بجر
  مناسب براش بخرمي اهی خوام هدیم

 ؟يری واسش جشن بگي خوای رفته بود مادمی یخوب که گفت:  گفتجانی با هآرام

 . رو دوست ندارهیحسام شلوغ.  جشن دو نفرههی یآره ول-

 ؟ی کنی منم دعوت نم؟ی پس من چي نامردیلیخ-

 .ای باشه واسه شام بی شی ثلپ مشهیتو که هم-

 .دی خرمی برامیباشه عصر حاضر باش م-
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 ممنون منتظرتم خداحافظ-

 خداحافظ-

 دای رو پيزی گشتم کمتر چی میهرچ.  می بزرگ رفتي مرکز تجارکی که داده بود عصر اومد با هم به ی طبق قولآرام
 ساعت می زد خودش همون نیآرام خسته شده بود و مدام غر م. خاص باشه زی چهی ام هیدوست داشتم هد.  کردمیم

 اون ی ولمی گشتگهی دیکم. رمی گی سخت میلی گفت که خی بود و به من مدهی حسام خري ساعت مارك براکیاول 
 .آرام موافقت کرد و من رو رسوند خونه. خونه می نکردم به آرام گفتم که برگرددای خواستم پی رو که ميزیچ

 ي به تابلوادمی لحظه کیبالخره . دی رسی به ذهنم نميزی چی ولرمی بگی حسام چي فکر کردم که کادو برایلی صبح ختا
 سرشار از عشق و عالقه ی نداشت وليگرچه ارزش ماد.  بود هی هدنی بودم و بهتردهیچهره حسام افتاد اونو با عشق کش

 . بود

 . آماده بودزی رو همراه آرام سفارش داده بودم و همه چکی و کشام

 که امروز ستی نادشیمطمئن بودم که .  رفت رونی شدم و حسام بعد از خوردن صبحانه از خونه بداری از خواب بصبح
 . کنمزشی تونستم سوپرایتولدشه و من م

آدرس .  دمی بودم رو پوشدهی حسام خرقهی که به سلي کردم مانتو و شلوارشی رفتم حمـ ـام و بعد با دقت آرااول
 ی و بعد ممی خوردی رستوران مي رفتم شرکت همراه حسام ناهار رو تویاول م.شرکت حسام رو از آرام گرفته بودم 

 .دی رسی نظر مبه ی عالزی همه چمی کردی خونه و جشن دونفره برگزار ممیاومد

پول رو حساب کردم . میدیبه شرکت حسام رس. دمی خرییبای راه دسته گل زنی شدم و بنیسوار ماش. زدم آژانس زنگ
 . فراوان زنگ شرکت رو زدماقیبا اشت.  واقع شده بود یکیشرکت حسام طبقه سوم ساختمان ش.  شدمادهیو پ

 د؟ی داشتي امردییبفرما:  در رو باز کرد و گفتی خوش چهره و جوانخانم

 نمی رو ببي اعتمادي خواستم آقایسالم اگه ممکنه م:  لبخند گفتمبا

 د؟ی داشتیوقت قبل-

 .نمشونی ببدی باینه ول-

 . دی داشته باشفیاالن که سرشون شلوغ تشر-

 . مونمی منتظر مستی نیباشه مشکل-

تمام .ادی روشنک و حسام مي صدادمی خنده دو نفر توجهم رو جلب کرد با دقت فهميصدا.  مبل کنار سالن نشستميرو
 من قرار ی زندگيکجا. دمی دی رفتم اونو می کرد چرا هر جا می مکاری جا چنینک اروش.  رفتنیحال خوشم از ب

 .  ناراحت شدمیلیداشت؟ خ

 : برداشتم و نوشتمي کاغذتکه
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 سالم

 کنم یآرزو م.  کنهی از من خوشحالت مشتری بتی تو زندگي اگهی دی انگار حضور کسیول. می خواستم ناهار باهم باشیم
 .نمتی بیشب م. ي و بخندی خوشحال باششهیهم

  مباركتولدت

 ایدر

 دسته گل رو به نیلطفا ا:  دادم و گفتمیبلند شدم و دسته گل رو به منش.  دسته گل گذاشتم ي رو تا کردم و الکاغذ
 .دی بدي اعتماديآقا

 . شهیاالن کارشون تمام م: یمنش

 .دی فقط دسته گل رو بدستی نيازین-

  گل رو دادن؟یبگم چه کس-

 .با اجازتون.کاغذ نوشتم  يتو-

حسام بود حوصله نداشتم .  خوره ی زنگ ممی قدم زدم که متوجه شدم گوشابونی خي تویکم.  شرکت خارج شدماز
 . رو خاموش کردمی خانم؟پس گوشای نرفته که درادتی کنه و بعد بگه قرارمون هیرفتارش رو توج

 دای که آرامش پیکم.  ها غذا دادم ی سکوت به مرغابي نشستم و تواچهی کنار دري سکويرو. به پارك مورد عالقم رفتم
 و منو به سمت خودش دی رفتم که حسام دستم رو از پشت کشیبه سمت اتاق خواب م. کردم به خونه برگشتم

 ؟ي رو خاموش کردتی چرا گوشيکجا بود: برگردوند و گفت

 . خواستم تنها باشمیرفته بودم پارك م: گفتم و دمیدستم رو کش.  تعجب کردم ی خونه کمي حضور حسام تواز

 رو تی و بعد گوشيری مي ذاری شرکت و بعد ميای خبر میب. نگرانت بشم دی شاینگفت:  زدادی فرتی با عصبانحسام
 .ی کنیخاموش م

 روشنک خانم حضور فعال دمی دی ولمی خواستم ناهار رو باهم باشی میی تنهادیگفتم شا:  زدمادی مثل خودش فرمنم
 . دارنتونی زندگي تويتر

 ای دری کنی و تصور مینی بی که مستی ني اون طورزی چچیه:  و گفتدی موهاش کشي دست تویعصب

 . نشستمنی زمي به خدا خسته شدم و بعد رو؟ی چرا ساکته؟یپس بگو چطور-

 داشته باشه حداقل نه ي اندهی آستیما قرار ن ازدواج ایمن از اول بهت گفتم در:  نشست و گفتنی زمي کنارم روحسام
 ی متی خودت رو اذي چرا دارای نگفتم درای با خودته گفتم می رو نگفتم بعد از اون تصمتی که من بهت واقعیتا وقت

  چرا ؟؟یکن

 . خواستم عاشقت بشم اما اتفاق افتادیخودم که نم:  شد گفتمری سرازاشکام
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 تونم ینم. رمی رو بدست بگمی تونم اوضاع زندگی نمی رو ندارم من حتاقتتی افتاد من لی اتفاق مدی نبااینه در: حسام
  رو بگممی زندگقیبهت حقا

 ؟ي خوای حسام تو منو م؟ی تونیچرا نم:  شدم و روبروش نشستم و دستاش رو گرفتم و گفتمبلند

 ای درستیموضوع خواستن من ن:  شد و گفترهی خرونی بلند شد به طرف پنجره رفت و بازش کرد و به بحسام

 ه؟یپس موضوع چ -

 خواهش می زنی رو درست کنم بعد باهم حرف مزی کنم بذار برم و برگردم بهم فرصت بده همه چی خواهش مایدر -
 . کنمیم

 دیحسام با.  دادم ی بود که به حسام می فرصتنی آخرنیا. دمی تخـ ـت دراز کشي گفتم و بعد به اتاقم رفتم و روي اباشه
 و ي دونستم ازدواج ما صوری من که مستی دونستم حسام قسمت من نیمن که از اول م.  کرد ی رو درست مزیهمه چ

 چی هگهی ددیشا.  کردم ی کردم تولد حسام رو خراب می مکاری چتمداش.  قدر متوقع شده بودم نیپس چرا االن ا.  هیالک
 .  هردومون بذارمي برای خاطره خوبدیبا.  میشوقت حسام و من روز تولدش باهم نبا

 کمـ دمی ساتن کوتاهم رو پوشیشمی دکلتـ ـه راهنیپ.  گرفتمي تخـ ـت بلند شدم رفتم حمـ ـام و دوش مختصري رواز
 و درستشون ختمی بلندم رو دورم ریتونی زيموها.  کردمشی لباسم رو بستم و بعد با وسواس شروع به آرايبایـربند ز

 دستم نگاه يبه حـ ـلقه تو. اومدمی می کردم به نظر عالنگاه نهی آيبه خودم تو.  دوش گرفتممیشگیبا عطر هم. کردم
 .ي دل حسام نگه داري محبت منو توی تونی و تو می کنیحتما معجزه م: کردم و زمزمه کردم

در اتاق رو باز . بودم یاز خودم و ظاهرم راض.  مدی داده بود رو پوشهی بهم هددی که حسام روز عيدی مروارگردنبند
 حالت نی اي تودنشیاز د.  چشمش گذاشته بودي بود و دستش رو رودهی کاناپه دراز کشيدنبال حسام گشتم رو.کردم 

 که حسام دراز ي کاناپه ايرفتم و رو.  رو برنجونم میندگ مرد زنیزتریچه طور تونسته بودم عز.  متاثر شدم یلیخ
 خوام روز تولدت رو خراب ینم.  شدم تیمنو ببخش که باعث ناراحت:دست حسام رو گرفتم و گفتم. بود نشستم دهیکش

 ی نمی خوام دوستم داشته باشی نمگهید.  بمونهادگاری واست به شهی و خاطره امروز همی خوام خوشحال باشیم. کنم 
 .نی همی خوام خوشحال باشیفقط م.  نگهت دارم شهی خوام واسه همیخوام رازت رو بدونم نم

 ها رو به تو داده؟ من واقعا یچرا خدا همه خوب: بلند شد و نشست و دستش رو دور گردنم حـ ـلقه کرد و گفتحسام
 . رو درست کنمزی برم نروژ و برگردم و همه چدمیبهت قول م.  رو ندارماقتتیل

 کاناپه ياز رو. میری جشن دونفره بگهی خوام ین مباشه حاال اخمات رو باز ک:  بهش زدم و گفتمی بخشنانی اطملبخند
به سمت حسام برگشتم دستم رو به . گذاشتمبای آهنگ زهی رفتم و ییرایبلند شدم و به سمت ضبط صوت گوشه پذ

 د؟ی دی رقص به بنده مهیافتخار : طرفش دراز کردم و گفتم

 . ربع بعد برگشتکیاب رفت و حدود به اتاق خو. گردمیاالن بر م:  دستم رو گرفت و بلند شد و گفتحسام
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  آقا؟ي کردکاریچ:  و گفتمدمی کشي سوت بلنددنشی دبا

 . هم زده بودی رنگیشمی کروات ی بود با شلوار براق مشکدهی پوشدی بلوز جذب سفحسام

 بدون نکهیباور ا.  ی باشبای که زیی تونیا:  گوشم گفتيحسام تو. می کرددنی رو گرفت و با هم شروع به رقصدستم
 مثل تو خوب شهی من همی منو ببخشي قول بددیبا. ي بهم بدی قولهی دیبا. هی برام باور نکردنی کنارمی چشمداشتچیه

 .ستمینبودم و ن

درکم .  کمه یلی امکان برگشت خگهی باالست ، اما اگه تمام بشه دتمیحسام من ظرف:  شدم و گفتمرهی چشماش خيتو
 .کن

 ؟ي رو واسه من باالتر ببرتتی ظرفشهیم-

 . جنابیحتما عال:  گم شد و گفتماهشی سي چشماي لبخند توبا

 نگاه بودم حسام داشت نی افتهی چقدر شمی داشتی و نگاه از هم بر نممی بودری ناپذری نواخت و من و حسام سی مآهنگ
 .اره ما وجود دنی به نام گذشته بي دونستم که سدی می گفت عاشق من ولیبا نگاهش م

عشق حسام تمام . افکار خودم بودم يتو.  رو لبهام مکث کرد هی و چند ثاننیی نگاهش به چشمام بود بعد اومد پاحسام
 يمتوجه نشدم که حسام بـ ـوسه ا.  بردمی لحظات حداکثر استفاده رو منیوجودم رو در برگرفته بود و من داشتم از ا

حسام . . چشماش بودیاهیبدنم گر گرفت اما نگاهم هنوز به س  تماماز حس بـ ـوسه حسام.  لبهام گذاشت ي روقیعم
 نشدمو بعد با عجله به تمی لحظه متوجه موقعکی منو ببخش ایدر:  دستپاچه شده بود ازم فاصله گرفت و گفتیحساب

 .اتاق رفت
 
 زنگ خونه يصدا. بودم شیمن همسر قانون. انجام نداده بود یحسام کار خالف شرع.  متعجب شدم اری حرکتش بساز

 کیک.  سفارش تولدش به خونه برگشت کی با کقهی و در رو باز کرد بعد از چند دقرونیحسام از اتاق اومد ب. بلند شد 
قصد .  نشست ونیزی تلوي مبل جلويرو.صورتش شده بود  آشپزخانه گذاشت و دوباره اخم بود که مهمونزی ميرو رو

 .ی روشنش نکنشهیم: گفتم رو داشت که ونیزیروشن کردن تلو

 امی مقابل حسام گذاشتم و گفتم بزی مي رو روکی رو باز کردم و ککیجعبه ک..  گذاشت و نشستزی مي رو روکنترل
 .نمی بششتیپ

 .  و روشنش کردمدمی چکی کيشمع ها رو رو.  زد دیی به نشانه تاینی لبخند غمگحسام

  آرزو کنم؟دیحاال با:  گفتحسام
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 نی نباشم به خاطر همشی زندگي حسام آرزو کنه من تودمیترس. دمی موضوع اعتقاد نداشتم اما ترسنی به اادی زهرچند
 شهی خوام همیمن از خدا م:  زد و گفتی به ترسم برد چرا که لبخند تلخی از نگاهم پایگو. با التماس بهش نگاه کردم

 . فرق دارهینی بیاز من بعدا م که يزی با چضاعاالن او.  ترسمی مندهی من از اایدر.  يریمنو بپذ

ان .تولدت مبارك :  به گونش نواختم و گفتميبـ ـوسه ا.  چشماش رو بست آرزو کرد و بعد شمع ها رو فوت کرد حسام
 .یشاءاهللا صد سال زنده باش

 . کردن خوب ترهی زندگي که دوستش داریزنده بودن خوبه ، اما کنار کس. عشق نگاهم کرد با

  طورهنیو گفتم حتما هم جام بلند شدم از

 يزی به چي مادازی دونم نیم. برات بخرم ی چهی دونستم هدینم:  حسام رو از اتاق آوردم و به طرفش گرفتميکادو
حسام کادو رو باز کرد .  باشم دهی بهت بدم که از عمق وجودم باشه و واسش زحمت کشیی دادم کادوحی پس ترجيندار

 هی هدنی بهترنیا. و قشنگه یعی طبیلیخ: گفت سرش رو بلند کرد و. شد رهی خودش خری به تصوهیو چند ثان
 .ازت ممنونم.تولدمه

 .شتری کنم آقا ارزش شما واسم بیخواهش م-

 . ای رو داشته باشم درتی مهربوناقتیکاش ل-

 . رو ببرکی حاال کي دونم که داریم -

 که دوست ییبا تعجب به ساعت نگاه کردم شب شده بود چقدر روزا.  بود که آرام اومد ودهی رو نبرکی حسام کهنوز
 ی کشیاه م:  که آرام پشت کمـ ـرم زد و گفتدمی کشیبا حسرت آه.  گذرهی هرگز تمام نشه زود ممیدار

 .می بشمی رو با تو سهکی کمیآخه االن مجبور:  گفتمی شوخبا

 ي نگفته بود خوشحالم کرديزی چایدر. يای دونستم که مینم:  و گفتدی خندحسام

 .می بخورکی تا با کارمیتا آرام لباسش رو عوض کنه منم سه تا قهوه م-

 نفر کی خوام برم نروژ با با ی مواظب خانمم باش ميآرام چند روز:  که حسام گفتمی و قهوه بودکی خوردن کمشغول
 .برگردم

 ؟ی رو گرفتمی تصمنی اکدفعهیچرا :  گفت زدی نگاهش موج مي که ترس توآرام

 .استی با درمی گم اونوقت تصمی مای رو به درزی برگردم همه چی خوام برم ووقتیم: حسام

 ی مای قبل ازدواج به دردی بای کنیفکر نم:  گفتی که مدمی آرام رو شني قهوه رو به آشپزخانه بردم که صداي هاوانیل
 ؟یگفت

 . کنهی مدای پریی تغزی دونستم همه چی خودم رو داشتم نملیمن دال: حسام
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 برگرده؟ ی خواست با کیحسام م. می کردی فکر می به موضوعمی سکوت هر سه ما خورده شد هر کدوم داشتي توشام
 . کردمی صبر مدی پاسخش باي که برایسئوال بزرگ

  بعدفصل

 که حسام یقتی دونستم حقی نمفتهی بیم قرار ه چه اتفاق دونستینم. داشتم یبیدلشوره عج.  نروژ شد ی حسام راهصبح
اما مطمئن بودم که با .  دمی نشون می رو بشنوم چه عکس العملقتی کردم اگه حقی با خودم فکر مه؟یپنهان کرده چ

 اورد ، واقعا فکر کردن به راز حسام ی بهم فشار میلی خي کاری بود و بدی عالتیتعط. خوامیتمام وجود حسام رو م
 از حسام رو کنار ي چند روز دورنی مامان و بابا و اشی گرفتم برم خونه پمی کردن رو ازم گرفته بود تصمیحوصله نقاش

  دادمامیبه حسام پ. داشتم برداشتماجی چند روز احتنی رو که ایلیاماده شدم و وسا.اونا باشم 

 . خونه نگران نشويزنگ زد. رم خونه بابا یمن م.  سالم

 فکر خودم رو قانع نیبا ا.  دهی ندامویحتما سرش شلوغ بوده و پ.  ندادی جوابی منتظر پاسخ حسام موندم ولی ساعتمین
 .کردم و زنگ زدم اژانس و به خونمون رفتم

 یلی خانم خایدر. مدی در اغـ ـوش کشادی به طرفم مدمی شدم داطی جون درو باز کرد وارد حنی در رو که زدم نسرزنگ
 . کمکتون کنمدی بذاردیخوش اومد

  برمی جون خودم منیدستت درد نکنه نسر -

 ارمیتعارف نکن بذار م -

 ستن؟ی جون مامان و بابا ننینسر -. می وارد ساختمان شدنی نسرهمراه

  کنمی منم خانمو صدا می کار داشتن تا لباسات رو عوض کنرونی رفتن بنای اقا سیچرا خانم خونست ول-

 ی داشت کمی لحظه دست از سرم بر نمکیدلشوره .  مثل قبل بود زیهمه چ. زدم و تشکر کردم به اتاقم رفتم يلبخند
 .رمی گرفتم حتما شب باهاش تماس بگمیتصم. کرد ی مشتری دلشوره رو بنی ااممینگران حسام شدم و جواب ندادن به پ

 گاز هی برداشتم وبی سکی. دی چی ظرف مي ها رو تووهی جون منینسر.خانه رفتم  رو عوض کردم و به اشپزلباسهام
 ومد؟ی کرد چرا نی مکاریمامان چ: زدم و گفتم

 رونی بادی خوشحال شدو گفت زود مدیگفتم شما اومد.خانم حمـ ـام بود-

  کنه؟ی نمی دلتنگستی تنها نادیمامان که ز-

 عکست چشماش پر دنی با دشهی همی کنه ولی چقدر تظاهر به محکم بودن می دونی خانم خودت که مای بگم دریچ-
 . شهیاشک م

  وارد اشپزخانه شدمامان

 سالم مامان خوشگلم-
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 ؟ي اومدی کزمیسالم عز:  بغـ ـلم کرد و گفتمامان

  تنگ شده بودمی جون صداتون کرد اومد دلم واسه ماماننیهمون موقع که نسر-

 ومده؟یحسام کجاست ن-

 شمی مزاحم شما مي اومد رفته نروژ منم چند روزشی براش پي فورينه حسام کار-

 ناهار هی دلم واسه ی بمونشمونی پيومدی نگهی بعد از ازدواجت دي کردي هم خوب کاریلیخ:  گفتی با خوشحالمامان
 . سه نفره تنگ شده بود

ساعت .  خوش گذشت مخصوصا شام که بابا کباب درست کرد و ما خانم ها رو مهمان کرد یلی شب کنار مامان و بابا ختا
 زنم ی کنم که به حسام زنگ می می دونستم کار درستینم. کردم و به اتاقم رفتمی خداحافظهی بود که از بقازدهیحدود 

  زدم و شماره اش رو گرفتمای دلو به دری نه؟ ولای

دوباره گرفتم بازم .  دادی شد چرا جواب نمدی تشدمی حسام جواب نداد نگرانیزده شد ول ... اول بوق دوم بوق سوم بوق
 .  پاسخیبوق و تماس ب

 به چشمام يخواب لحظه ا.  جواب ندادی باهاش تماس گرفتم ولگهی تا صبح چند بار ددمی تخـ ـت دراز کشي رودی امنا
 .ومدین

 به ی شدم نگاهداری از خواب بدی تابی به صورتم ممینور افتاب مـ ـستق. دمی هم رفت و خوابي از نماز صبح چشمام روبعد
بلند شدم دست و . گفتن چقدر خوش خواب شدم یحتما مامان و بابا با خودشون م. صبح بود ازدهیساعت انداختم حدود 

 .  به ارام زنگ زدمیبا نگران. خاموش بود  یصورتم رو شستم دوباره شماره حسام رو گرفتم ول

 سالم ارام-

 ؟ی خوبایسالم در-

 ؟ي نداري ده ازش خبری جواب نمرمی گی باهاش تماس می هرچروزی رفت نروژ اما ازدروزی حسام پرستمینه خوب ن-

 .  تنها باشهی خواد کمی بهم زنگ زد نگران نباش مروزیچرا د-

 .  بودی من کافي برانید و ا خواست با من حرف بزنه حالش خوب بوی نمیعنی نی با ارام صحبت کرده بود احسام

 ؟ي نداريفعال کار.باشه ممنون ارام فقط نگرانش بودم-

 نه مراقب خودت باش خداحافظ-

 خداحافظ-

 ی کردم چرا ؟ حسام می درك مدی من بودم که بانی اشهی کردم چرا همی درکش مدی داشت و من بایی به تنهاازی نحسام
 صالح ندونستم از اتاق زدم نی از اشتری اتاق رو بيتنها بودن تو.  کرده بودغی کار رو هم درنی ای بده ولامیتونست پ

 . داشتن که بخاطر من ناراحت بشنی داشته باشم اونا چه گناهی کردم کنار مامان و بابا اوقات خوشی و سعرونیب



  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 99 

 . میطالقان عمو بهرام بر يالی بدر بود و بابا با عمو بهرام هماهنگ کرده بود و قرار بود همه باهم به وزدهی سفردا

 دوش هی رو کم داشتم با غرغر یکی نی فقط اتی موقعنی اي شدم توداری از خواب بی حوصلگی بدر با بزدهی سروز
 .  گفتم و سوار شدمریمامان و بابا اماده منتظر من بودن صبح بخ. دمیگرفتم و لباس پوش

 رنگ یبدون حسام زندگ.  داشت ي اگهی اون روز برام حال د عاشقشون بودمشهی که همیی طالقان با همه جاذبه هايالیو
 ی االن وجودم رو وابسته به حسام می کردم ولی فرار می از وابستگشهی طور نبودم همنی کرد من که ای مدای پي اگهید
 کرد ارومم ی میارام متوجه حالم شده بود و سع.  زود تر برگرده م کردی دلم ارزو مي لبخندم محو شده بود و تودمید

 . دادی بد رو می اتفاقاتدی گرده اما دلم نوی بر مگهی است و حسام چند روز دهودهی بمی گفت نگرانیکنه بهم م

 قدر طول نی هفته از رفتن حسام گذشته بود اما نتونسته بودم باهاش صحبت کنم سابقه نداشت رفتنش به نروژ اکی
 افکار رو نی زدم که ای مبی به خودم نهی برنگرده ولگهینکنه که د گفتم ی می کرد گاهی متمی موضوع اذنیبکشه و ا

 کنم پس به خونه خودم برگشتم و دور بودن خونه از دانشگاه تقل رو به مامان و بابا منمی خواستم نگرانینم. زمیدور بر
 . حسام فکر کنمي شد کمتر به دوری دانشگاه باعث ميکالسا. رو بهونه کردم 

 به ارام رهی بگی باهام تماسای هامو بده امی جواب پی حتنکهی بود که حسام رفته بود بدون ای ماهکی گذشت و ی مروزها
 ی تنها بود و می ماه بود که رفته بود و به اندازه کافکی شد حسام ی گفت نگران نباش مگه می زدم میهم که زنگ م

 . تونست فکر کنه

 تونستم بهش زنگ بزنم ی کامل از دسترس خارج کرده بود و نم روز از صبح دلم هواشو کرده بود تلفنش رو کهاون
 ی بیلیخ:  و گفتمدمی عکس حسام دست کشيرو. شد ی مری کردم و اشکم سرازی رو نگاه ممونی عروسيالبوم عکسا

 ؟ حسام چرا با همه خواستن ي هم فکر کردای به درصال کنه؟ ای مکاری چیی تنهاای دری اما نگفتی که رفتکماههی یمعرفت
 ؟ي من فعل نخواستن صرف کرديها

 باهاش حرف زدم و گفتم و ؟انقدريری گی مدهی قدر ساده وجودم رو نادنی نگاه عاشقت شدم و تو اکی شد که با یچ
 اجی احتمی زندگي خواست به حضورش توی وجودم دلم حسام رو مي غم های شدم از تمامیخال. شدم یگفتم که خال

 اگه کنار من دی فهموند که شای بهم مشتری حسام بخورد رفتار و بری بهم ثابت کرده بود ولنوی از حسام ايتم و دورداش
 تونه همراه ی سرش شلوغه و نمیگفتم حسام برگشته و کم.  بار دروغ گفتم نی اوليبه مامان و بابا برا.  ترهینباشه راض

دوست داشتم و   شد من حسام روی از ماجرا باخبر می کسدیفعال نبا. تر بود  اونا بهي دروغ برانیا.  ادی بدنشونیمن به د
 . نسبت به حسام عوض بشهی کسدیدوست نداشتم د. ماهه که منو تنها گذشته کی که حسام رمی خواستم بپذینم

 نمی قدر کابـ ـوس ببنی سابقه نداشت که ادمی فهمیعلتش رو نم.حالم به شدت خراب بود . دمی دي بدي کابـ ـوسهاشب
 گرفتم به مامان زنگ بزنم نگاه به ساعت کردم موقع اذان صبح بود مامان االن می شدم تصمداری از خواب بیشونیبا پر

 .فتهی ني اتفاق بدچی و نماز خوندم و از خدا خواستم هدمصلوات فرستا. زدم یخواب بودم صبح حتما بهش زنگ م



  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 100 

 خواست بره دانشگاه شماره ی شده بود و حتما مداری بگهیساعت نگاه کردم مامان د خونه قدم زدم و به يتو7 ساعت تا
 .بعد از دو تا بوق جواب داد. همراهش رو گرفتم

 سالم مامان-

 زم؟ی عزی خوبایسالم در-

  بابا خوبه؟؟یممنون شما خوب-

 بابا کار داشت منم همراهش اومدم.  شمال میری ممی نشسته دارشمیاره دخترم بابا پ-

  دیمواظب خودتون باش:  اضطراب گفتمبا

 ؟ی افتاده چرا انقدر نگرانی دخترم اتفاقایدر:  شده بود گفتمیشونی که متوجه پرمامان

 دی مراقب خودتون باشدی نگرانتونم قول بددمی دي بدي خواباشبی گفتم دهی گربا

   نکنهی گرزمیباشه عز-

 به بابا دمی رو میگوش. خواب بوده هی همش زمی افته عزی نمیاتفاق. نکن هی گرایدر: مامان گفت. شد شتری هقم بهق
 باهاش صحبت کن

 ؟ی کنی مهی شده؟ چرا گری دخملم چایدر: بابا

 دمی خواب بد دستی نيزیچ:  کردم گفتمی نگرانشون مدی رو پاك کردم نبااشکام

   اشکات رو پاك کنمیدوستت دارم گلم ما خوب-

 دی صحبت نکنی با گوشی رانندگي به مامان تودی رو بدی دوستتون دارم گوشیلیچشم بابا منم خ-

  بـ ـوسدی زنم مواظب باشیمامان من دوباره بهتون زنگ م.  رو به مامان دادی و گفت چشم خانم و گوشدی خندبابا

 . برام فرستاد و قطع کردي بـ ـوسه امامان

 ي دونم چقدر توی نشستم و نواختم نمانوی پشت پمی فرار از فکر کردن به نگرانيبرا. کرد یوره رهام نم دلشي الحظه
 دییبله بفرما:  رو برداشتم و گفتمی زنگ تلفن بلند شد با استرس فراوان گوشي بودم که صداایرو

 سالم خانم ستوده؟-

 د؟ییبله خودم هستم بفرما-

 شت؟ داکاری چیعنی داشتم یبی عجدلهره

 د؟ی ستوده هستنای سي خواستم بدونم شما دختر اقایم-

  افتاده؟ی شد؟ اتفاقی چدیبله لطفا بگ-

  تصادف کردنشی ساعت پکی ستوده ياقا. بهتون بدم ي خبر بددی بایمتاسفم ول-
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 هستم و مارستانی بي تودمی به هوش اومدم دی از هوش رفتم وقتدمی مرد رو نشني حرفاهی بقگهی از دستم افتاد دیگوش
 ستادهی سرم ايارام باال

 شده؟ مامان و بابام یارام چ:  شد به ارام نگاه کردم و گفتمری چشمم ظاهر شد اشک از چشمام سرازي اتفاقات جلوتمام
 کجان؟ بگو که حالشون خوه

   جان اروم باشایدر. ستی گری اهسته مارام

 سرم ي به هوش اومدم عمو رحمان باالی بار وقتنیا. از حال رفتم  علت نبود انقدر ضجه زدم که دوباره ی بمی نگرانپس
 جنازه رو انجام داده عیی مربوط به تشي کردم به خودم مسلط باشم عمو رحمان اومده بود و مطمئنا کارهایبود سع

  ؟ای دری کنی مکاریبا خودت چ:  گفتو  نگاهم کردنیبلند شدم و نشستم عمو رحمان غمگ.بود

  تنهايعمو تنها شدم تنها:  شکست گفتمبغضم

  نکندمی نا امی محکم برخورد کنشهی خوام مثل همی ممی حسام هست ما همه هستای حرفو نزن درنیا-

 کاش دمشونی دی مگهی بار دکیکاش . از مامان و بابا سخته ي کنم اما دوری میچشم عمو سع. بود دهی امانم رو برهیگر
 . کردمیت دخملم و من خودم رو براش لوس م گفی بابا بهم مگهی بار دکی

. زمی عزمی جنازه برعیی تشي برادی باستی جا درست ننیبودنمون ا. ي دی حرفا هم من و هم خودت رو عذاب منیبا ا-
 .می دم اماده شو تا بری رو انجام مصی ترخيتا من کارا

 . یبخور تا بهتر بش:  به دستم داد و گفتي اوهی ارام وارد اتاق شد و ابمدمی سر موافقت کردم لباسهام رو پوشبا

 ینم: رو پس زدم و گفتموهی رو گرفته بود بجنگم ابممی موجودات زندگنیزتری رحم که عزی بيای خواستم با دنیم
 . رهی نمنیی از گلوم پايزیخورم ارام چ

به عمو . میعمو رحمان برگشت و گفت که بر. اصرار نکرد گهی دنده هستم دکی دونست چقدر لجباز و ی که مارام
 . اونجادی برم خونه خودم و اماده بشم لطفا منو ببردیمن با:گفتم

 . امدند برسهی مراسم مي که برایی کرد و خودش رفت که به مهمان هاادهی خونه پي رحمان من و ارام رو جلوعمو

 کابـ ـوسم تماس با مامان و بابا همه و همه باعث شد ي اورادیبپوشم  مراسم ي برای مناسبي اتاقم رفتم تا لباس هابه
چقدر به حضور حسام .  بار بهشون گفتم که دوستشون دارمنی اخريخوشحال بودم که برا. بشه ری اشکام سرازشتریب

 يقاب عکس حسام که رو. متنفر شدم ستی ننکهی لحظه از اکی بده ينبود که بهم دلدار. نبود ی داشتم ولاجیکنارم احت
 بهتر ی کنم و االن کسی خالیکی سر ي خواستم همه غصه هام رو رویم.  دمی کوبواری بود رو برداشتم و به دشی ارازیم

 . نکرده بودمدایاز حسام رو پ

 و  به حالت تاسف تکون دادي عکس حسام سردنی شکستن قاب عکس به اتاق اومد و با دي صدادنی با شنارام
 .ی و درکش کنی نکنی خوام قضاوت الکی می دونم بهت زنگ نزده ولیم. از نبودنش ی دونم ناراحتیم:گفت
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 حسام رو ببخشم به خاطر رفتارش ؟ االن دی منم که بانی اشهی درکش کنم ؟ چرا همدی زدم چرا باادی بودم فریعصبان
  رحمانه داد زدمی دارم کجاست؟ باجیکه بهش احت

 بار نیا.  سوزمی نبودش مشی اتي که تومهی ماه و نکی کنه و من ابله ی مدی نروژ خري با روشنک جون داره تودیشا
 دنمیارام با د. بود ي و اشکام جاردی لرزیدستام م. نه ازم نخواه که درکش کنم که ببخشمش به خاطر رفتارش گهید

 زیهمه چ.  ای دری خوام اروم باشی فقط ازت میگ یم باشه تو درست:  و گفتدمی در اغـ ـوش کشتی اون وضعيتو
 .شهیدرست م

 منتظر نی از اشتری بهی عمو و بقستی درست نمیبهتره بر:  اومدم و گفتمرونی که اروم شدم از اغـ ـوش ارام بکمی
 . خوام برم خونه بابا و اونجا باشمی بردارم ملهی وسیاما قبلش کمکم کن تا کم.بمونن

 شهی حالت بدتر متی وضعنیخونه بابات؟ اما تو ا:  نگاهم کرد و گفتدی با تردارام

  تا خودم دست به کار بشمی کنی کنم ارام اگه کمکم نمیخواهش م-

 . ساکت بذارمي تا توي خوای می کنم بگو چینه کمکمت م:  ندونست گفتزی که مخالفت رو جاارام

 .می رفتدمشی دی هرگز نمگهی که دزمی عزي به خانه بابا آژانس ومی رو جمع کردم و زنگ زدلمی کمکت ارام وسابا

نبود حسام باعث تعجب . من خونه بابا رو انتخاب کردم و اونجا مـ ـستقر شدم ی عمو رحمان ولي وجود مخالفت هابا
که  داد ی موضوع عذابم منی از نگاه ها اشتریب.  شدمی داشتم نابود مهی پرسشگر بقي نگاه هاریهمه شده بود و من ز

 که یی سوم و هفته برگزار شدو همه کساعییمراسم تش.  بگهتی تماس هم با من نگرفت که بهم تسلکی یحسام حت
 ی من می اصرار کرد که باهاش به شمال برم ولیلیعمو رحمان خ. خودشون برسنی رفتن تا به زندگی مدیکنارم بودن با

 .  مامان و بابا برمدنی خواستم به دی خاك شده بودن مزانمی باشم که عزییخواستم جا

 . بالخره به اصرار من به شمال برگشتی موند ولگهی رحمان چند روز دعمو

 داد و صحبت باهاش ی بهم مي دلدارشهی که همی و غصه ها دوباره به دانشگاه برگشتم تنها کسیی فرار از تنهايبرا
اخر ترم بود و امتحانا ت کم کم شروع . ادقانه کنارم بود  قضاوت ها صیارامش بخش بود سپهر بود که به دور از تمام

 ی سرشار از اندوه مي های نقاشدنی به درس خوندن و کشوقتم شتریب.  کردم ی شد و من داشتم خودم رو اماده میم
 کرد و ی رو زنده ميهر گوشه از خونه بابا واسم خاطره ا.  بردم ی خودم به سر می روحتی وضعنی بدتريتو. گذشت

 . ادی بدنمی دادم که به دامی حسام فکر کنم به ارام پیی وفای خواستم به بی نمگهید.  خاطرات خوش بودم نیمن با هم

 یشونی ناراحت و پریلی خایدر:  که ارام گفتمی زدی و حرف ممی سالن نشسته بوديبا هم تو.  بود که ارام امدغروب
 ؟ي که انقدر استرس داری بگي خوای میچ

 ؟ي دارياز حسام خبر:  کردم رو به ارام گفتمی مي هم قالب کرده بودم و باهاشون بازي رو توانگشتام

 .  باهامون تماس گرفتي دوباریکیراستش :  من من کرد و بعد گفتی کمارام
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 . خودم رو گرفتممی جا چون تصمنی ايایمن گفتم ب. خوب خداروشکر که حالش خوبه-

 ؟ی در رابطه با چ؟یمیچه تصم-

من فکرام رو کردم . تماس هم با من نداشته کی یحسام االن دو ماهه که رفته و حت.  گم دختر خوبی ميه اجازه بداگ-
  دارم درخواست طالق بدممیازدواج ما از اول هم اشتباه بود من تصم

  طالق؟ اخه چرا؟ای دری گی میچ:  و اومد کنارم نشست و گفتدی کشغی جارام

 چون حسام دوماهه که رفته چون حسام از ی بدوندی بای رو خود تو بهتر از هر کسلشی زدم و گفتم چرا؟ دليپوزخند
 دروغ گفتم به خاطر حسام تظاهر کردم که ستنی نگهی که دزمی پدر و مادر عزی خواست من به همه حتیاول هم منو نم
 . تمام کنمزوی خوام همه چید و من ممن نبو  بود حسام از اول قسمتای روهی همه فقط یدوستم داره ول

 و برات همه ادی بهش فرصت بده تا بی دونی نمزی چچیتو ه.  تو رو دوست داشت و داره شهی حسام همی کنیاشتباه م-
  بگهزویچ

 يبهش گفتم صبرم حد.  تونم ی نخوام نمنکهی تونم نه ای نمگهی بهش فرصت دادم دیبه انداره کاف:  گفتمی عصبیکم
 . تمام شدهگهیداره االن د

 . صبر کنی خوام دخالت کنم ولی نمی کنی اشتباه مای گم دریبازم م-

 که من باهاش يحسام با من صاف نبود اون طور.  خوام اشتباه کنم و تاوان اشتباهم رو بدم ی تونم می نمگهینه ارام د-
 .برخورد کردم باهام برخورد نکرد

.  هامیی به حالم خودم به حال تنهاختمی فقط سکوت کرد و من اشک ری ناراحتي تو بگهی دونست چی نمگهی که دارام
 خوام کل وجودم سرشار از عشق حسام و ی به ظاهر بگم حسام رو نمگهی اگه دی گم حتی دونستم که دارم دروغ میم

 بزنم که ي تلنگر رسه بهشی بودم به گوش حسام من حرفا که مطمئنی خواستم با گفتن ای مدیشا. خواستن وجودشه
 .باهام حرف بزنه و برگرده

 اون ي من تودنی با دی جون به اتاقم اومد ولنی نسري نواختم چند بارنی رو برداشتم و غمگولنمی رفت و من وارام
 . و رفتختی اشک ری کمتیوضع

حسام :  گفتمریغامگی پي رفت روی که اروم شدم تلفن رو برداشتم و شماره حسام رو گرفتم بازم جواب نداد گوشیکم
ما .  دمی االن به اون نقطه رسستی نی راه بازگشتگهی تمام بشه دی وقتی ولادهی اون شب بهت گفتم من تحملم زادتهی

 ی بود ؟ گوشی زن کنیا. خاص شروع به حرف زدن کرد يا  رو برداشت و بالهجهی گوشیخانم.  می اشتباه کردیلیخ
 .رو قطع کردم
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 خواستم ارام ی می کرده ولافتی رو درغاممی هفته صبر کردم تا ارام خبر رو به حسام بده مطمئن بودم که حسام پکی
 ي برای راه بازگشتگهید. شد رانیکاخ ارزوهام و. حسام زنگ نزد ی نکردم ولی طالق اقداميهم خبر رو بهش بده و برا

 ي اقاشی قبل حسام من رو نخواسته بود مصمم شدم که پيزهارو علنا من رو پس زده بود مثل همه.حسام نمونده بود 
 . طالق قبول کنهي برم و ازش بخوام وکالتم رو براياحمد

 ترم اخر رو با ارامش درس بخونم و درسم رو تمام کنم پس موضوع طالق رو نی کردم ای شروع شده بود سعامتحانام
 دنمی به ديارام چند بار.  پشت سر گذاشتمتیخداروشکر تمام امتحانات رو با موفق.به بعد از امتحانات موکول کردم

 . من روبرو شدیمنف هر بار با جواب یبدم منصرف بشم ول  خوام انجامی که مياومده بود و ازم خواسته بود از کار

 يبه اقارضا گفتم که به دفتر اقا.  طالق رو برداشتمي براازی مدارك مورد نی اماده شدم و تمامدارشدمی از خواب بصبح
 . رمی مياحمد

 ی شدم منشي احمديوارد دفتر اقا. ادی دنبالم بگهی ساعت دکیقرار شد . کرد و رفت ادهی دفتر پي رضا منو جلواقا
 .  منتظر بمونمی ازم استقبال کرد و ازم خواست کمیی خوشرو باشهیهمچون هم

 .دیی لطفا بفرماد؟یسالم خانم ستوده خوب هست:  از اتاق خارج شد و گفتي احمدي ربع اقاکی از بعد

 . شدمي احمدي کردم و وارد اتاق اقاسالم

  اومدمی که بدون هماهنگدیببخش:  نشستم و گفتمي احمدي کار اقازی مي مبل روبرويرو

 دمی برات انجام مادی از دستم بر بي کنم دخترم هر کاریخواهش م-

  خوام از همسرم جدا بشمی چون مدی بگم اما اومدم تا وکالتم رو قبول کني دونم چطورینم-

 د؟ی داری با هم مشکلد؟ی جدا بشدی خوای از اقا حسام م؟یچ:  با تعجب گفتي احمدياقا

  نه؟ای دی کمکم کندی تونی بزنم فقط می ندارم راجع بهش حرفراستش موضوعش مفصله و من دوست-

  ؟ي فکرات رو کردی دم ولی ازم ساخته باشه انجام مي شما هستم و هر کارلیمن وک-

 ماست پس فکر نکنم يحق طالق با هر دو.  دی داشته باشازی هست که ممکنه نی مدارکنایبله من همه فکرام رو کردم ا-
 . وجود داشته باشهیمشکل

 خواستم یاما م.  ندارمی حرفي خوای طور منیباشه حاال که ا:  به مدارك کرد و گفتی نگاهی با ناراحتي احمدياقا
 ی به بعد چه کسنی خواستم بدونم از ای می کارها هستم ولریگی پدرت صحبت کنم من پيباهات راجع به کارخونه ها

 . خانمایدر ی هستنهی گزنی بهتر ده شما خودتی پدرت رو انجام مفیوظا

 میی هستم از شنبه در خدممتون هستم تا راهنماکاری موضوع فکر کردم درسم تازه تمام شده و بنیخودم هم راجع به ا-
 .رمی کارخونه ها رو به عهده بگتی خوام خودم مسئولیم. دیکن

 نمتونی بیباشه پس شنبه م-
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 د؟ی که معطل نشدادیز:  بود گفتمستادهی دفتر ايرج شدم اقارضا جلو کردم و از دفتر خای خداحافظي احمدي اقااز

 نه تازه اومدم خانم-

 دوست ی اعتراض کنه ولی کسنکهی کنم بدون ای تونستم خودم رانندگی شدم االن که مامان و بابا نبودن منی ماشسوار
 خواستم برم اقارضا زحمتش ی هرجا که مشونیشگی طبق خواسته همنی باشن به خاطر همیداشتم مامان و بابا ازم راض

 . دی کشیرو م

 دی جدفصل

 دی بدستم رسهی که احضاريروز.  مربوطه رو انجام دادي دادخواست طالق رو داد و کار هاي احمدي خواسته من اقاطبق
 ي تویی رفت کاش من جای مشی خوب پزی ناراحت بودم کاش همه چیلی بود خدهیو مطمئنا به دست حسام هم رس

 ی از حسام بودم ولیهر لحظه منتظر تماس.  ره ینم شی طبق خواسته ما پی زندگشهیهم.  غی دری حسام داشتم ولیزندگ
سالم و .  مشغول اب دادن به گلها بودم که عمو بهرام به خانه امد اطی حيتو.  شدم ی موسی ماشی از پشتریهر روز ب

 ؟ي از من کرديادی شده ؟ یعمو چ:  با عمو بهرام کردم و گفتمی گرمیاحوال پرس

  احوالتميای هستم و جوادتی به شهی من همزمی عزایدر-

  باهات حرف بزنمدی بانی خوبه لطفا بشی صندلي جا رونینه هم:  بهرام رو به داخل سالن دعوت کردم که گفتعمو

درخواست : رام گفت سکوت گذشت که عمو بهي تویکم. ارهی بیدنی رو صدا زدم تا برامون نوشنی گفتم و نسریچشم
 ؟ی از حسام جدا بشي خوای ؟ واقعا مدیطالقت امروز به دستمون رس

 بله عمو:  زدم و گفتمای دل رو به دری ولدمی کشی از عمو خجالت منکهی ابا

 ا؟ی درهیعلتش چ-

 ی کشم که بگم ولیمن از شما خجالت م. رهی تماس بگکباری ی حتنکهی سه ماهه که رفته نروژ بدون اکیحسام االن نزد-
 نی بعد فوت پدر و مادرم که ای پس چطور حتستی طور ننی که ادی گی خواست واگه شما میحسام از اول هم من رو نم

 .ومدی داشتم ناجیقدر به وجودش احت

 کاش ياما ا.  تونم حالت رو درك کنم ی دونم و میمن م. ای تو درسته دريحرفا:  فکر کرد و بعد گفتی بهرام کمعمو
 حق ی دونم ولی از حسام ندارم و علت رفتنش رو نمي من هم خبرنکهیبا ا. خبر رفته ی که حسام بی گفتیز اول به من ما

 . کردمی متی حمامشیتو بود از تصم ي دم مطمئن باش اگه االن ارام هم جایرو به تو م

 دی نباشری ازم دلگدوارمی نشد امی کردم که صبور تر باشم ولی سعیلیممنون عمو من خ-

 ستمی نری من ازت دلگزمینه عز-

 باز هم از رهی االن هم حسام باهام تماس بگنی اگه همی ساعت صحبت کردم و بهش گفتم که حتمی عمو بهرام حدود نبا
 . ندارمي اگهی راه دی شم ولی منصرف مییجدا
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 و به همراه اقارضا به امامزاده صالح مدی باغ چي از گلهاییبایدست گل ز.  دلم گرفته بود ی از رفتن عمو بهرام حساببعد
 کردم هی گریسر خاك مامان و بابا کل. کردم ی میبی عجیی مامان و بابا رو کرده بود احساس تنهايرفتم دلم بدطور هوا

 .رنو ازشون خواستم که کمکم کنن و تنهام نذا

 ازدواج و درخواست طالقم رو يماجرا گرفت و من بالخره بهش اعتماد کردم و تمام ی رحمان هرروز باهام تماس معمو
 . تلخ از جانب عمو بودیبهش گفتم جواب تمام حرفام سکوت

 کماهیدر عرض . کارخانه بابا مشغول شدم ي راحت توالی رو به کمک سپهر انجام دادم و با خیلی فارغ التحصيکارها
 اومدم ی بر می کرد و من هم از عهده کارها به خوبمیی راهنمایلی خي احمدي گرفتم اقاادی مربوط به بابا رو يتمام کارها

 بودم چون ی راضریی تغنیاز ا.  ساخته بود ی مقاومای و شکننده درساس حيای مختلف از دريسر و کله زدن با ادم ها. 
 میحسام ظاهرا از زندگ.  بکشم رنی رو از اب بممی گلدی خودم هستم که بانی ندارم و ای واقعی حامچی دونستم من هیم

 ي که هر شب تويترانه ا.  کرد ی مدنی اسمش قلـ ـبم شروع به تپدنی هنوز هم با شنتی در واقعیحذف شده بود ول
 همراهم شهیعکس حسام رو هم.  شد ری دوباره اشکام سرازدنشی دستگاه گذاشتم و با شني رو تودیچی پیاتاقم م

 .داشتم عکس رو در اوردم و با نگاه بهش زمزمه کردم

 زمی رفتنت عزبعد

   موندنم نموندهينا

  کردهی من جووندل

  پروندهی باز حرفاگه

 زمی رفتنت عزبعد

 ستی زنده بودنم نينا

  سرم فکر تو اماتو

  استی تو خالي دلم جاتو

 زمی رفتنم عزبعد

  مونهی مادگاری اشکام

  ي باز هم تنهام بذاراگه

 ونهی اشی مونم بیم

  زمی رفتنم عزبعد

 ینبست که دل ی فهمیم

 یی وفای بهی ی فهمیم
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 ی و عهداهو شکستیرفت

 ی نملمی باز هم تحوی خواست کنارم بود دوست داشتم بود ولی ـنه ام فشردم چقدر دلم مـی حسام رو به سعکس
 مونده ادشی نبود حسام واقعا قرارمون گهی حسام دیول.  دل نبند ای نرفته درادتیقرارمون که : گفت یبهم م. گرفت

 وجود من فقط ي توی گرفت ولی مشی دلم اتشیی وفایب ادیبا . بود حسام منو طرد کرده بود و به من دل نبسته بود 
 .دی کشیحسام بود که پر م

  سختهیلی رم اما خیم

  تنهامیلی اما خبرو

  دهیچی عطرت پهنوزم

  شبهامي روزهام تويتو

  ادهی دردم زی دونیم

  نپاش نمک به زخمامتو

  حرفمو بشنوای بباز

  نگو دروغ حرفامنه

 زمی رفتنم عزبعد

  مونهی مادگاری اشکام

 ي باز هم تنهام بذاراگه

 ونهی اشی مونم بیم

 زمی عزبعدرفتنم

 ی که دل نبستیفهمیم

 یی وفای بهی یفهمیم
 

 یوعهداهوشکستیرفت

 باهاش يبرگرده قراره چطور دونستم اگه حسام ینم.  شده بود نی کار هر شبم همختمی ری خوندم و اشک میم
 دونستم که ی کردم خودم هم می حذف ممی حسام رو از زندگشهی همي برادی رو گرفتم باممی تصمیبرخورد کنم ول

 . کردمی رو ممی سعدی بای تونم ولینم

 یی االن به جای بده ولحی داشتم که حسام برگرده و توضدی طالق نبودم هنوز هم امي کارهاریگی پادی چند وقت زنیا
 طالقم باشه ریگی پي تماس گرفتم و گفتم جدي احمديصبح با اقا.  ذاشت ی حسام نمي برای راه برگشتگهی که ددمیرس
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 کنه و من فقط ی طالقم رو قطعندهی کرد و قول داد که تا ماه ال قبوي احمدياقا. ستی نزی صبر کردن جاگهیو گفتم که د
 . کردم اون روز نرسهی در عمق وجودم دعا میدر ظاهر خوشحال بودم ول. تمام بشهزی امضا بکنم و همه چکی

  دومفصل

بله عمو :  به دست و صورتم زدم و لباسهام رو مرتب کردم و گفتمیاب. تخـ ـت بلند شدم ي عمو رحمان از روي صدابا
 .شتونی پامیرحمان االن م

چشمام .  خواد ی ببره که هنوزم وجودت حسام رو می پی کسدی باش نباي قوایدر:  به خودم نگاه کردم و گفتمنهی ايتو
 .ي گذری که از حسام می بار تو باشنی ادی باای دری تونیرو بستم و به خودم گفتم توم

 جاست؟ و نی بشه؟ چرا عمو بهش اجازه داده که با من صحبت کنه؟ چرا االن ای فکر بودم که االن برگشته که چيتو
 . پاسخیهزاران سئوال ب

 نگرانت شدم از ظهر زم؟ی عزی عمو خوبایدر:  من بلند شد و گفتدمی سالن نشسته بود با ديعمو تو.رونیتاق زدم ب ااز
 .ي جواب ندادی اتاقت در زدم وليدو سه مرتبه اومدم جلو

  جا؟نی اادی حسام بيخوبم ؟ چرا عمو چرا اجازه داد.  به عمو انداختم ي دلخورنگاه

 ی خواهش کرد نتونستم بیلی تا باهات حرف بزنه خي بهش فرصت بددیبا:  دستپاچه شد دستم رو گرفت و گفتعمو
 . پس بهش فرصت بدهي دونم دوستش داریم.  ناراحتم نمتی بی طور منی انکهیاز ا. تفاوت باشم

 .  بهش فرصت دادمیمن به اندازه کاف.  جز تنفر بهش ندارمی حسچینه من ه-

  هنوز بهت نگفتهلشوی داليدیحرفاش رو که نشن ایاما در-

 . که برگردم تهراندی نکني کارهیلطفا . می موضوع حرف بزننی راجع به اگهی خوام دی کنم عمو نمیخواهش م-

 . ندارمی من حرفای دري خوای طور منیاگه ا. شد نی غمگعمو

 . گرسنه هستمیلیخ من که د؟یخوب عمو شما ناهار خورد:  جو رو عوض کنم گفتمنکهی ايبرا

 طبق معمول واست دهی اشپزخونه گلنار زحمت کشي تومیبر.نه من نخوردم منتظر خانم بودم :  لبخند زد و گفتعمو
 .فسنجون درست کرده

 ناهار بود از پشت دستم رو دور گردنش حـ ـلقه زی مدنیگلنار مشغول پ. به سمت اشپزخونهدمیاخ جون فسنجون و دو-
 سالم به گلنار خانم: کردم و گفتم

 .  خانميخوش اومد:  و گفتدمی من خوشحال شده بود برگشت و بـ ـوسدنی که از دگلنار

 . شرمنده بشمدی باامی یمن هر بار م. يدیممنون گلنار چرا زحمت کش-

 .  دمی رو انجام مفمیمن وظ. و رنگ به رنگ شد دی خجالت کشی کمگلنار

 .  گفت و رفتيگلنار با اجازه ا.  می و مشغول خوردن ناهار شدمی نشستزی مپشت
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 د؟ی باهاش نداريشما کار. مهتاب دنی حتما برم ددیبا-

 . کار دارنیلیخ.  شه ی برگزار می برگشتم پس فردا مراسم عروسششونینه تازه از پ-

 . مناسب براش بخرمي کادوهی رامسر تا رمیومدم فردا م ایمن دست خال-

 . ي که تنها نرامی یباشه خودم هم همراهت م-
 

 رفتم که ی مالی ویبه سمت در خروج. مهتاب دنی گرفتم برم دمیتصم.  استراحت کنهی از ناهار عمو رفت تا کمبعد
 د؟ی خوایصاحب خونه مهمان نم:  گفتی که مدمی ارام رو شنيصدا

  دختر؟ی کنی مکاری جا چنیا. يای ی رم که از دست تو راحت باشم دنبالم میمن هرجا م. به طرفش رفتم غی جبا

 . شمی داخل مزاحم نمامی ینه تورو خدا نم. خوبم.ممنونم : ی با شوخارام

 مال؟ که حسام اومده شی دونستینکنه تو هم م: نگاهش کردم و گفتمرهی و بعد خي اومدیلوس نشو ک. پشتش زدم به

 .  تاب نشستي رفت و رواطی نگاهش رو ازم گرفت و به سمت تاب گوشه حارام

. دی خودتون نکني کنم من رو وارد بازیخواهش م. که اومده شمالدمی امروز فهمی دونستم که حسام برگشته ولی ممن
 . وفاتیمن االن فقط دوستت هستم نه خواهر همسر ب

 .  اخر رو با تمسخر ادا کردجمله

 الی ودی شما االن کجا هستی راستم؟ی با هم بريای مشهی عروسگهی مهتاب دو روز دشی پرمیمن دارم م. باشه قبول -
 د؟یاجاره کرد

 .می راحت باشمیای که هر وقت مدی رو خري کنارالیبابا و:  اشاره کرد و گفتالی شما و بعد با دست به وي کناريالیو-

 م؟ی بريای یخوب م. اهان-

  ساحل؟می بري خوای اما قبلش نممیاره بر-

 ؟ی ساحل موافقمی ریغروب هم م. مهتاب شی پمی ریم.من صبح رفتم -

 هیعال:  گفتي با شادارام

 نی اذبای زیی هاچکی ان با پي قرار داشت که رویدور تادور خونه حصار چوب. میدیرس) پدر مهتاب( خانه مش صادق به
.  بود وانی خانم مادر مهتاب مشغول جارو کردن االی رو باز کردم و وارد شدم و لي ورودیدرب چوب.  شده بود يبند

 که من ي اومدی کایقربان قد و باالت برم در:  گفتی شماليبای کردم که متوجه من شد و با لهجه زییسالم بلند باال
 .متوجه نشدم

 من ی باعث شرمندگشهین عالقه داشت و هم به میلی ما بود خنی که بي چند ساله ای و دوستي مادي خاطر کمک هابه
  مش صادق کجاست حالش که خوبه؟د؟یتازه اومدم خوب هست:  و گفتمدمشیبـ ـوس.  شدیم
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 دوست شما هستن؟: همه خوبن الحمدهللا بعد به ارام اشاره کرد و گفت-

 . منهزی کرد گفتم بله ارام دوست عزی جلو اومد و سالم و احوالپرسارام

 . کنمی اتاقشه االن صداش مي باال مهتاب تودییبفرما:  خانم به سمت اتاق مهتاب اشاره کرد و گفت الیل

 و به سرعت وارد خانه شدم دمی کنم و دست ارام رو کشرشی خوام خودم غافلگی مدی خواد صداش کنی خانم نمالینه ل-
 .  ـرتبه باز کردمکمـیدر اتاق مهتاب رو 

 حتما يای بار مثل ادم بکی ی تونی نمیی توایدر.  شروع کرد به غر زدندی تا منو ددهی ترسی که معلوم بود حسابمهتاب
 ي ادن نشدی ولي شوهر هم کردي ادم رو سکته بددیبا

 ي عوض نشدی ولی کنی شوور مي تو هم که دارزنیپ:  و گفتمدمشی ـوسبـ

 .  ذارهی دوستت واسه من حواس نمنی ارام ببخش ایخوب:  که تازه متوجه ارام شده بود سالم کرد و گفتمهتاب

 . شناسمشیم.اشکال نداره : کرد و گفتی با مهتاب روبـ ـوسارام

 چه خبرا خانم؟:  گوشه پنجره نشستم و گفتمهی کنابا

 یخبر خوش:  مهتاب گلگون شد و گفتي هاگونه

 .ي ببند ابرومون رو بردشتوی اومده ندی با االغ سفیکی دونم یم:  سرش و گفتمي اروم شردم تویکی

 ومدهی داره مثل حسام با االغ ندیمال من اسب سف:  گفتطنتی با شمهتاب

 چند ي کردم برای میتا سع. ومدی ی اسم حسام وسط مدی رفتم بای شد هر جا که می که می دونم چرا هر چی نميوا
 .ومدی ی مشغول کنم اسم حسام مگهی دزهیساعت فکرم رو به چ

 ی نگفتيزی اونوقت به من چتهی عروسگهیدو روز د:  گفتمي دلخوربا

 . کنمزتی خواستم سوپرای ميای دونستم قراره بیم-

 .اوردمی همراهم نیچی بپوشم هی گذشته حاال من لباس چنایاره جون عمه ات ، از ا-

 ی کندای لباس خوب پکی دم یخودم بهت قول م: مهتاب

 ؟ی رفته عروس هستادتی اماده بشن نکنه شونیا واسه عروس به خانم کمک کنه تدی بایکیفعال : ارام

 شه؟ی مدای خوب پشگری جا ارانی ؟ ای پوشی می مهتاب لباس چیراست-

 . خونمونادی خانم هست مي هم فخرشگری بپوشه ارادی سفی جا رسمه که عروس لباس محلنیا: مهتاب

   پوشمی می ؟ منم لباس محلیلباس محل:  گفتمجانی هبا

 .  خوام بپوشمیمنم م. خوبه یاره لباس محل:  هم با ذوق گفت ارام

 فروش ي اماده براای بدوزه ی دو روز لباس محلنی واسمون تو ای شناسی رو میکس:  التماش نگاهش کردم و گفتمبا
 داشته باشه؟
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 . سر بزنهی دم ی بهت ادرس می کندای پی تونی اما رامسر مستی جا که ننیا-

 . رامسر لباس بخرمي کردم و ادرس رو از مهتاب گرفتم که فردا تو موافقتی خوشحالبا

 نی بود دوبار زمکی که نزدمیانقدر عجله کرد. میدی و به سمت ساحل دومی کردی غروب بود از مهتاب خداحافظکینزد
 .می ساحل نشستي شن هاي رومیدیبالخره به ساحل رس.بخورم 

 عکس می راه گرفته بودنی افتادم که بی عکسادی.  شمال می که با حسام اومده بودي فکرم پرواز کرد به روزدوباره
 به ي ساعته که ذل زدمی االن نال؟ی ومیبرگرد: ارام گفت.  ها کوتاستیچقدر عمر خوش.  ،همراهم بود فمی کي توشهیهم
 ؟ي گردی می ؟ دنبال چایدر

 دلم واسه مامان و بابام تنگ شده یلیارام خ. تم داشته باشم تونسی که می دنبال ارامش دنبال خوشبختدی دونم شاینم-
 . تنهامیلی جا بودن خنیکاش ا

 . کنارت هستنشهی و همننی بیمن مطمئنم که اونا تو رو م:  و گفتدی منو در اغـ ـوش کشارام

 . ارام کنارمهتی موقعنی اي کردم خوشحال بودم که تودای در اغـ ـوش ارام موندم و ارامش پیکم

 .فکر کنم کم کم نگران بشن. الی ومی شو برگردبلند

  خودتونيالی برو وشهی من؟ بابات نگران مشی پيای بي خوایم:  عمو گفتم يالی ويجلو. می برگشتالی ارام به وهمراه

پشت .  شد الی خانم و بعد جلوتر از من وارد وای درمیامشب مهمون عموت هست.  ی خواد واسه من دل بسوزونینم-
  ی گفتیخوب زود تر م: وارد شدم و غرغر کنان گفتمسرش 

حسام هم . مبل نشسته بودن ي روي در ورودي روبروی و با نمکبای زي رحمان و عمو بهرام همراه دختر بچه کوچولوعمو
 . کامال مشخص بود که حسامهی انها نشسته بود و گرچه پشتش به ما بود وليروبرو

 دهی و حضورش رو نادی تفاوت رفتار کنی بدی باای به خودم گفتم دری ناراحت شدم ولی کمالی وي حضور حسام تواز
 ی قدر دگرگون منی هنوز به خاطر حسام اایا.  زد یقلـ ـبم تند تند م.به اتاقم رفتم و لباس هام رو عوض کردم . يریبگ

 که چقدر من ی خوام حس کنیم. نه بار نوبت منیا:  و گفتمدم در اورفمیعکس دونفره خودم و حسام رو از ک. شدم 
 .  هستمباتری زشهی دادم که از همی نشون مدی کردم باشیشروع به ارا.  شدمتیاذ

 زم؟ی عزی جان خوبایسالم در: عمو بهرام .  سالن برگشتم و به همه سالم کردمبه

  ؟دیممنون عمو شما خوب هست-

 . و خوب نبوددی خانم رو دای درشهیمگه م:  بهرامعمو

 ؟يدی مهتاب رو دزمی عزنی بشایب:  رحمانعمو

  به خودم مسلط شدم و نکشتمشیبله ول-
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دختر .  بهش بندازمی نگاهمی نی حتنکهی تفاوت رد شدم بدون ایاز کنار حسام ب.  خندهری حرف من همه زدن زبا
 بغـ ـلم ایخانم کوچولو ب: دلم براش ضعف رفت گفتم.  کرد ی می زبوننیری بغـ ـل ارام بود و داشت شيکوچولو تو

 نمتیبب

 دختر مانهیاز رفتار صم. گرفتي بغـ ـلم جاي اومد و تودی لبخند اون رو دی به حسام انداخت و وقتی کوچولو نگاهدختر
 ؟هی خانم خوشگل چنیاسم ا:  تفاوت خودم رو سرگرم بچه کردم و گفتمی بیبچه با حسام تعجب کردم ول

 .اسمم باران:  بچه گانه گفتی زبوننیری شبا

 بعد با دمی اتاقم دارم که بارون رو توش کشي قشنگ هم توي تابلوهی. من عاشق بارون هستم .  ی چه اسم قشنگيوا-
 ؟ي دم دوست داری نشونت ممی ریهم م

 یلیاره خ -

گلنار . حضور حسام رو فراموش کرده بود ی باران شده بودن و من هم به کلي های زبوننیری موقع شام همه محو شتا
به جمع اشاره کردم و گفتم . دمی رو چزی کمک به اشپزخانه رفتم و همراه گلنار ميبرا.  شام بودزی مدنیخانم مشغول چ

 نتی کابي بچه گانه که توي با طرح هابای زي گرفتم ظرف هامی تصمدنگاهم که به باران افتا. دییشام حاضره لطفا بفرما
 . باران خانموانی بشقاب و لنمیا: رو به باران کردم و گفتم.رفتم و با ظرف ها برگشتم.  ارمی باران بيرو برابود 

 ممنون:  خوشحال شد و گفتیلی ظرف ها خدنی از دباران

 ی کنار حسام خالی ها پر بود بجز صندلی انداختم تمام صندلزی به مینگاه.  بهم دست دادی باران حس خوبی خوشحالاز
 و بعد دی باران غذا کشيحسام برا.  نبود کنار حسام نشستمي چاره ای ولنمیاصال دوست نداشتم کنار حسام بش. بود 

 تفاوت ینگاهم رو از لبخندش گرفتم و خودم را ب.  زدمی روه بي و لبخنددی من هم کشيبشقاب من رو برداشت و برا
 .مشغول غذا خوردن کردم

 ی از حرکاتش عصبانکهیبه طور. گذاشت ی رو کنار دستم متونی زختی ری نوشابه ممی همه توجهش به من بود براحسام
 نباشم ی گرفته بودم که بجز خودم دلبسته به کسادی مدت کم نی ايمن تو.  به توجه اون نداشتم يازیمن االن ن. شدم 
 به ازیلطفا تمومش کن من ن:  فقط خودش بشنوه گفتمکهی طورو  بهش نگاه کردمیعصبان.  هم به حسام نبود يازیپس ن

 . ندارمي اگهی کس دچیتوجه تو و ه

 کردم و گفتم که یاز جمع عذرخواه.  اش رو بروز نده ی کرد ناراحتی سعی تعجب کرد ولیلی از برخورد من خحسام
 دمی افتاد که نپرسادمیتازه . نشستم وانی گوشه اي فلزی صندلي رفتم روالی ووانی رو ترك کردم به ازی شدم و مریس
 رو کنارم ی گشتم که حضور کسی ذهنم دنبال پاسخ ميتو  بود؟یمی قدر صمنی چرا با حسام اه؟ی دختر کوچولو کنیا

 ي بارونت رو نشونم بدیقرار بود نقاش: گفت. باران بود.حس کردم 

 . می زدم و گفتم باشه بريلبخند
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 ادی بارون مشهیشمال هم: تابلو بارون رو به دستش دادم و گفتم. می رو گرفتم و همراه باران به اتاقم رفتکشی کوچدست
 .دمی کشدی باری روز که بارون مکی تابلو رو هم نیا. منم عاشق بارونم 

 نفر مهمه و با دقت کی ي کردم حرفام واقعا برای بار بود که حس منی اولي داد برای معصومانه به حرفام گوش مچقدر
 .  دهیبهشون گوش م

 ؟ي دوست دارینقاش:  و گفتمدمشی ـوسبـ

 .می کنی ها زندگی نقاشيای دني شما که با هم توشی پارهی منو مرانی امیبابا گفته بود که برگرد.  دوست دارم یلیاره خ-

 من ينه خدا. دونستی مهی ها شبی نقاشيای منو به دنيای شناخت؟ فقط حسام دنی باباش من رو میعنی گفته بود؟ باباش
 پس تصورم دی دور سرم چرخایدن.  بودمدهی اش نفهممانهیختر کوچولو بچه حسام بود؟ چطور از رفتار صم دنی ایعنی

پس چطور . اش مشخص که قبل ازدواج با من زن و بچه داشته از بچه.  نروژ ازدواج کرده بودياشتباه نبود حسام تو
چرا .  خونه اش ادی قدر راحت اجازه داد که حسام بنی بده پس چرا عمو ايچطور تونست من رو باز.  به من نگفتيزیچ

 اتاق.  کردمی میبی عجی پناهی خواد درکش کنم؟ مگه اونا به من حق دادن منو درك کردن احساس بیارام از من م
 طور برخورد شد؟ از ارام توقع نداشتم اون که نی بودم ؟ چرا با من استادهی حسام ای زندگيکجا.  دی چرخیدور سرم م

 . شد از حال رفتمی چدمی نفهمگهید.  نگفتيزی دونست چرا به من چی مزوی چهمه
 
 ؟ ی خوبایدر: ارام گفت.  گوشم بود ي باران توي هاهی گري صورتم به هوش اومدم صداي شدن اب رودهی پاشبا
رم بودن متنفر  سي که باالیی چقدر ازش متنفر بودم از همه ادم های شد نگاه نگران حسام رو حس کردم ولی چکدفعهی

 چطور رونی بدی من بری از زندگرونی بدی و بگم برنم بزادیدوست داشتم فر.  همشون متنفر بودمییاز دروغگو. بودم
 نتونستم بگم فقط با نفرت به همه نگاه کردم یچیاما به زبونم قفل زده بودن ه. دی کنانتی اندازه به من خنی تا ادیتونست

 . خوام تنها باشمیم: و گفتم

 .می باهم حرف بزنایبذار در:  گفتحسام

 . شدری و اشک از چشمام سرازرونی بدی شده برری دیلی خگهید-

 .رونی از اتاق رفت بستی که حالم اصال خوش ندی فهمی خواست حرف بزنه ولی نگاهم کرد منی غمگحسام

 یی گشتم و به تنهای برمدیدم با بوریاز همه دلگ.  گشتم تهرانی برمدیصبح زود با. رو جمع کردم لمی شدم وسابلند
 . بردمیخودم پناه م

 ی همه از ماجرا خبر داشتن و فقط من بودم که تو بیعنی با حسام رو مرور کردم ی صبح قدم زدم و لحظه لحظه زندگتا
  کردم؟ی مری سيخبر
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 ی مسرت بخش بود اما غم بزرگاری صبح بسياواخر تابستان بود و هوا.  و رفتم کنار ساحلرونی از نماز از اتاق زدم ببعد
 کردم که متوجه ی میعرض ساحل رو ط. بدهنی تونست دردم رو تسکی نمزی چچی هگهی دلم خونه کرده بود که ديتو

 عالم متنفر ي مردایاز تمام. دنی خندی شده بودن و مرهیخ دوتا جوان شدم که گوشه ساحل چادر زده بودن و به من
راهم رو کج کرد تا به سمت . هی به حال بقي بامن کرد واي کارنی رفتم چنشی باهاش پ صادقانهنقدری که ایحسام.بودم 

از  دستم رو.  دی در خدمت باشی خانمدی ریکجا م: و گفتدی از پسرها دستم رو کشیکی برگردم که از پشت سر الیو
 . و گفتم گم شودمی کشرونیدستش ب

 .رهی کرد دستم رو بگی نزدم و دوباره سعي ادب من که حرف بدیاه چه ب: پسر

 .یولش کن عوض:  گفتی پشت سر کساز

 .يدخالت نکن بهتره بر: پسر گستاخانه انگشت اشاره اش رو باال اورد وگفت.  حسام بود برگشتم

 ینی بیگفتم ولش کن وگرنه بد م: حسام

 ؟ی کنی میمثال چه غلط-

 .می و گفت بردی و اورد و کشرونی حواله صورتش کرد ودستم رو از دستش بی مشتحسام

 حسام تنومند تر بود و از یپسر از پشت سر به حسام حمله کرد ول. تونستم انجام بدمی بود که مي تنها کارسکوت
از .  حسامي بودن روختهی ريدو نفر.  شد به سمت حسام حمله کرد يریدوست پسـ ـر که متوجه درگ. پسش بر اومد

 تو دمی و بعد پر دستم شن برداشتم و پاشای عوضدی زدم ولش کنغیج.  حسام دلم گرفت ی سر و صورت خوندنید
 .ایبرو در.  فرار کن برو ایدر: حسام متوجه شد بلند شد و گفت.  از پسرا به طرفم اومد یکی.  مزاحميصورت پسرها

 ی مهی بودم و گرستادهی اي من گوشه ای متوجه ما شدن به کمک حسام اومدن ولي حسام چند نفرادی فري صدااز
 ي ادهی بود که شده بود و سرزنش فاي کاری بودم که اون موقع صبح تنها به ساحل اومده بودم ولیاز خودم شاک.کردم

 .نداشت

 حالتون خوبه اقا؟: دن و گفتن حسام اومکی که به کمک حسام اومده بودن نزدي پسر پا به فرار گذاشتن و سه پسردو

 .دیبله ممنون که اومد: حسام

 .می تا کمکتون کندی به کمک دارازی ندی دونی اگه ممی برگهیبا اجازه ما د.  کنم یخواهش م:  از پسرا یکی

 .  وجود ندارهینه ممنون مشکل-

 . کردن و رفتنی خداحافظپسرها

 .ادی صورتت رو پاك کن از گوشه دماغت خون مایب: تم و گفتم در اوردم و به سمت حسام گرفبمی جي از تویدستمال

 ساحل اما به حرفم ایقبال هم بهت گفته بودم تنها ن:  درد گرفت و گفتی محکم دستم رو گرفت که مچش حسابحسام
 .يگوش نداد
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 . مچم رو ول کن:  کرد گفتمی بشدت درد مدستم

 ی برات میاگه اتفاق:  به مچم کرد و رهاش کرد و گفتی که تازه متوجه شده بود محکم دستم رو گرفته نگاهحسام
 ؟ي کردکاری کردم نگاه کن چی مکاریافتاد من چ

 ازت یکس:  گفتمادیبا فر.  نبود که اون کرده بود ی بدتر از اشتباهیلی اشتباه من خی دونستم اشتباه کردم ولیم
 . به کمکت نداشتمازیمن ن. ینی در ضمن اشتباهات خودت رو بهتره ببی کننخواست که کمکم

متوجه حسام شدم که خودش رو بهم .  احساسش نکنمگهی که درمی خواستم انقدر ازش فاصله بگی حسام دور شدم ماز
  شش ماه انقدر ادم عوض بشهي تونم باور کنم توی چطور مي عوض شدیلی تو خایدر: رسوند و گفت

 .نمتی خوام ببی نمای دنبال من نگهیخودته دمشکل -

 . بگم لطفا قضاوت عجوالنه نکنزوی خوام بهت همه چی ممیبذار حرف بزن-

 . قضاوت عجوالنه نکنمی گی و مي اومدبی فرکسالی مضحکه که بعد از یلیقضاوت عجوالنه؟ خ:  پوزخند گفتمبا

 . بدمحیبذار توض-

 .  برگشتم و به اتاقم پناه بردمالی و به ودمی خوام فقط تنهام بذار و دوی رو نمحتیتوض-

 انتظار نداشتم که گهیاز عمو د.  بگه رفته بوديزی چنکهی بدون ای اومد پشت در اتاقم وليچندبار.  شده بود داری بعمو
 ي خوای کجا مایدر.  اومد سمتم دی عمو که منو با ساك درونیساکم رو بستم و از اتاق زدم ب.  برخورد رو بکنهنیبامن ا

 زم؟ی عزيبر

 . جا بمونمنی تونم ای خوام برگردم تهران نمیعمو م-

 باهم ی اروم شکمی بذار ی هستیاالن عصبان.  کردم فقط به خاطر خودت بوده ي من هر کاری ولي دونم ازم دلخوریم-
 .می زنیحرف م

 باهام بد تا ی باشم که هر کدوم به نوعیی برام سخته که کنار کسایلی جو رو تحمل کنم خنی تونم ایبذار برم عمو نم-
 .کردن

 .ی که چقدر واسش مهمه که کنارش باشی دونی مشهیبه خاطر من نه بخاطر مهتاب بمون فردا عروس-

. ه بود  زمانه بود که باهام بد تا کردنی کس مقصر نبود اچیاصال ه. مهتاب که مقصر نبود .  عمو منو به فکر فرو بردحرف
.  کردن يهمه به خاطر حسام دروغ گفتن و پنهون کار.  گهی کس دچی داد نه عمو و نه هی تقاص مدی حسام بود که بانیا

 .  رمی میباشه اما بعد از عروس:  عمو زدم و گفتميبه رو یلبخند تلخ.  باشمری دلگهی از بقدیپس نبا

 رو ببر تو اتاقش و ای درلی وساایب.  و بعد گلنار رو صدا زد ي تو بخوایهرچ:  خوشحال شد لبخند زد و گفتیلی خعمو
صبحانه رو همراه عمو .  گفت و رفتی ساك رو ازم گرفت و چشمیگلنار با خوشحال. برامون اماده کنیصبحانه مفصل

 . فرو دادمياما واسه دل عمو چند لقمه رو زور  به خوردن صبحانه نداشتملیگرچه م.  می خوردوانی ايتو
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  که نرفته؟ادتی ي مهتاب کادو بخري و برامیقرار بود بر.  رامسر می تا بری اماده بشدیبا: عمو

 .امی من هم مدی رو اماده کننینه تا شما ماش-

 .زمیباشه پس برو اماده شو عز-

 دیهم بگ به ارام شهیاگه م:  لباس داشت پس برگشتم و به عمو گفتمدی افتاد ارام هم قصد خرادمی شدم که برم که بلند
 . و لباس بخرهادی خواست همراهم بیاماده بشه م

 باشه چشم:  با لبخند گفتعمو

 طالق تا کجا ي کارانمی زدم تا ببی زنگ مي احمدي به اقادیبا. من جواب لبخندش رو دادم و رفتم به اتاقم و اماده شدمو
 رو ي احمدي راحت شماره اقاالی بود پس با خومدهیعمو هنوز ن.  رفتماطی رو برداشتم و به حی رفته پس گوششیپ

 .گرفتم

 د؟ی هستم خوبای دري احمدي اقاسالم

 . خانم ممنونایسالم در: ي احمدياقا

 د؟ی کردکاری طالق چي براي احمدياقا-

 .شهی تمام مزی همه چندهیکارها انجام شده تا هفته ا-

 . زحمت انداختمتوني قدر تونی که ادیببخش-

 . حق گردن بنده داشتنیلیپدرتون خ.نم خاهی چه حرفنیا-

 د؟ی نداري فعال کارامیاز خجالتتون بر گردم در م-

  خداحافظینه جز سالمت-

 . کردم و قطع کردمیخداحافظ

 ا؟ی بود دریک:  گفتعمو

 ي احمدياقا:  گفتمی عمو شدم با دستپاچگمتوجه

 .می شدنی سوار ماشیبا اومدن ارام همگ.  نگفتيزی باهاش تماس گرفتم فقط سکوت کرد و چی چي که برادی فهمعمو

.  نگفتميزی چی گرفته و ناراحته ولیلیمتوجه شدم که ارام خ.  سکوت گذشت ي راه تونی نبود بيادی رامسر مسافت زتا
 ذاشت تا ی رحم بود نمی بیلی خی سکوت لعنتنیا.  سکوت بوددی رسی که به ذهنم می راه حلنی بهترشهیهم

 .همشکالتمون حل بش

 لطفا می جا و لباس بخرنی امی برمی خوایما م:  رو که مهتاب نوشته بود به عمو دادم و گفتمی ادرسمیدی رامسر که رسبه
 میدیرس:  مغازه نگه داشت و گفت کی يجلو.  گفت و به سمت ادرس مورد نظر رفت یعمو چشم.  دیزحمتش رو بکش

 .خانم ها
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 دونم ی مارو ببخش به خدا مایدر: ارام دستم رو گرفت و گفت. می و به طرف مغازه رفتمی شدادهی پنی ارام از ماشهمراه
 . نکنتشی قدر اذنی ادهی کشی سختیلی حسام خی ولی باشری دلگيحق دار

 شدم فقط ی موونهیداشتم د.  گفتن حسامی منای که در حق من کرده بود باز اي همه نا جوانمردنی من با اي خدايوا
 برخورد کن که انگار يطور. ی موضوع رو فراموش کننی بهتره امی هنوز هم باهم دوست باشي خوایگه مارام ا: گفتم
 .فتادهی نیاتفاق

 .می در ظاهر قبول کرد و هر دو وارد مغازه شدارام

 یمی صمیلیخانم سعادت خ. کردم و گفتم دوست مهتاب هستم ی خودم رو معرفی داشت وقتی قشنگي لباساواقعا
. دی ها رو بپسندنی که کنار دستش بود در اورد و گفت فکر کنم شما، ايبرخورد کرد و چند دست لباس خاص از کمد

 يدی سفقهی بلوز که جلکی داشت با ي پف دارینی چنی بود دامن چی صورتیکی.  لباس ها دو تا نظرم رو جلب کرد نیب
.  رو انتخاب کردم یی بودن بالخره من طالبایهر دو ز.  یک مشقهی جلکی بود با یی هم طالیکیاون .  کرد ی ملشیتکم

 نی داد که همتی رضانهی اي خودش تودنی و با ددی رو پوشی کرد بالخره با اصرار من لباس صورتی دل دل میلیارام خ
 د؟ی بچه ها هم داري برای خانم لباس محلدیببخش:  گفتی دستپاچگیآرام با کم. دارهرو بر

  خواست؟ی باران مي برایعنی تعجب نگاهش کردم با

  پسر و چند سالشه؟ایدختر . زمیاره عز-

 .دختر بچه است حدودا چهار سالشه:  به من کرد و با خجالت گفتی نگاهآرام

 ی قشنگ میلیواقعا قشنگ بودن مطمئن بودم که باران با اون لباس ها خ.  سعادت چند دست لباس بچگانه اورد خانم
 ي به روی کردم ولی دلخور بودم و حسادت می از عالقه آرام به باران کمنکهی معذب بود با ایلی من خيام جلوآر.شه 

 و از میپول لباس ها رو حساب کرد. دست از لباسها رو انتخاب کردوارام د.  بکنه دی راحت خرالیآرام لبخند زدم تا با خ
 يتمندی لبخند رضارونی بمی با دست پر از مغازه اومددی دیوقت . نشسته بود نی ماشيعمو منتظر تو.میمغازه خارج شد

 ه؟ی چمتی تصمایدر.  مونه کادو یم: زد و گفت

 . گردنبند بخرمهی خوام براش ی مدی نگه داری جواهرطالفروشهی ي زحمت جلویب-

گردنبند ها . ارام پشت سرم وارد شد .  رفتمی شدم و به سمت جواهر فروشادهیپ.  نگه داشتی جواهر فروشي جلوعمو
  چه طوره؟نیا:  که ارام گفتمیرو با هم نگاه کرد

 هم از رشی رنگ بود که کل زنجی ابزی ري هانی اشک با نگهی.  ارام نگاه کردم به نظرم جالب بود يشنهادی گردنبند پبه
 تا با هم بهش دیارام هم دستبندش رو خر.ردم همون رو انتخاب ک.  ساخته شده بود ی ابي هانی با نگکی کوچياشکها

 و مراسمشون که به ی با ارام راجع به عروسالی به ودنیتا رس.  دمی خری مناسبهیخوشحال بودم که هد.  میکادو بد
 . صحبت کردمشدی برگزار مبای و زیصورت سنت
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 د؟یمهمون دار:  به ارام گفتمستادی اي اعتمادي اقايالی وي جلويدی سفيای متوجه شدم زانتمیدی عمو که رسيالی وبه

  مهمون بابا باشندی هستن شای کنمی کنم بذار ببیفکر نم: ارام

به اتفاقات صبح که فکر کردم .  رو برداشتم و به ساحل رفتمی نقاشلیوسا. شدم الی رفت و من همراه عمو وارد وارام
 بود که معلوم ومدهی اگه نای زدم دربیه خودم نهب.  کردی دخالت مدی دلم به حال حسام سوخت اما حقش بود نبایکم

به وجدانم گفتم حسام با من چطور برخورد کرد . ي انصاف نبودی قدر خودخواه و بنی تو که اادی سرت میینبود چه بال
 ی اماده مشگاهی نماي برگزاري بودم و کم کم داشتم برادهی کشيادی زيتابلوها. طور رفتار بشهنیحقش بود که باهاش ا

 به گردم ساعت هم که شده برکی ي خواستم برایم.  شدم ی قراردادم و مشغول نقاشای رو کنار دریبوم نقاش. شدم 
 باران افتادم ادی.  توجهم رو جلب کرد ي دختربچه اي بازي کردم که صدای می نقاشاقیبا اشت.  خودم ي رنگ هايایدن

 اش افهی قدنیه با حسام از وسط نصف شده بود چرا با د بود کیبی ذهنم مجسم کرد سيدختر حسام چهره اش رو تو
فکرم رو متمرکز . کردمی نسبت به باران در خودم حس میبیاحساس عالقه عج. شک نکردم که دختر حسام باشه

 . کردمینقاش

 بودند که حدس زدم که ی جواني دختر و پسرهایهمگ.  با فاصله از من کنار ساحل حـ ـلقه زده بودند ی کمیگروه
خوشحال بودم که هنوز هم .  از ته دلشون کل ساحل رو برداشته بود ي خنده هايصدا.  برقرارهنشونی بی خاصتیمیصم

 هر ي توی بتوننکهی که انسان بدون غصه وجود نداره اما اتم دونسیم.  طور از ته دل بخندندنی وجود دارن که اییادم ها
 . بزرگهي خداوند به قلبـ ـهاهی هدنی بزرگتردی گفت امشهی مدیشا.  بود ي اگهی دزی چي بخندیطیشرا

 ؟ی کنی مکاری جا چنیا. بله گلنار:  زدم و گفتمي خانم از فکر خارج شدم لبخندای گفت دری گلنار کهمي صدابا

 دیاری بفی ناهار تشرياقا رحمان گفتن که بهتون بگم برا-

 .امی دارم و می رو برملمی من هم وسادیباشه شما بر -

 . کنمی کمکتون مدیبذار -

 ممنونم-

 به دیبا.  رفتمرونیغروب بود که از اتاق ب. استراحت کنمیبعد از ناهار به اتاقم رفتم تا کم. می برگشتالی گلنار به وهمراه
 بود  زن حسامدیشا. به شدت کنجکاو شده بودم یبه نوع.  هستنی خواستم بدونم مهموناشون کی زدم میآرام زنگ م

  بود؟اوردهیکه اومده بود ؟ پس چرا از روز اول زنش رو ن

 ایسالم در:  آرام زنگ زدم بعد از دو بوق برداشت و گفتبه

 ؟ییکجا. سالم آرام -

 شت؟ی پامی بي خوای م؟ی پرسی خودمون چرا ميالیو -

  بودنی خواستم بدونم مهموناتون کینه م-
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 .حدس بزن.  فضول يا-

  قطع کنمی بگي خوایم دونم اگه نی نميوا-

  با نامزدششی گم سپهر اومده و البته ستایخوب االن م. ي حوصله شدی قدر بنی چرا اایدر-

 نامزدش؟ -

  نامزد کرد؟ای با همکارش پوشیآره ، بهت نگفتم که چند وقت پ -

 ينه نگفته بود -

 طول ی چند روز مراسم عروسی طور که گفتنی جشن مهتاب اي بري خوای نم؟ی کنی مکارایخوب چ.  مهم نبودادیز -
 . پس حتما امروز هم جشن دارنکشهیم

 .  رمی رم فقط فردا میآره اما من نم -

 .ي ببريای نمفتهی طرف بنی دونم اگه کالهت هم ای مشتی پامی بگو بيباشه اگه تنها بود -

  کنم فعالیباشه خبرت م -

 خداحافظ-

با . می اماده بشی عروسي ما اومدن تا برايالیصبح آرام همراه باران به و.   شدی مهتاب ظهر برگزار می عروسمراسم
 نی ناخواسته باعث رنجش اای رفتارم خواسته دینبا. رحمانه حسام با خودم افتادم و ناراحت شدم ی رفتار بادی باران دنید

 آرام هنوز دمیلباسم رو پوش.  کرده بوديحسام در حق من ناجوانمرد  نداشتيریاون که تقص.  شد ی مبایدختربچه ز
 ؟ی پوشی من رو ميلباسا:باران اومد کنارم و گفت. اماده نشده بود

 ؟ی بپوشي خوایبعد لباسها رو ازش گرفتم و گفتم کدوم رو م. زمیچراکه نه عز:  نگاهش کردم و گفتممهربون

 . بپوشم که مثل مال شماستنوی خوام ایم-

 .  بودنیی هر دو طالی به لباسش کردم درسته که متفاوت بودن ولنگاه

 ادیچهره اش منو .  شده بود بای زیلیخ.  زدم و لباسها رو تنش کردم بعد هم با دقت موهاش رو درست کردم يلبخند
 رفتار کرد؟  طورنی تونستم متوجه بشم که چرا حسام بامن ایاصال نم.  انداختی ممی مرد زندگنی وفاتری و بنیزتریعز

 ؟ی خارجای بود یرانی زن حسام اال هم داره؟ اصگهی زن دکی دونست که حسام ی زنش مایا

 . بگميزی غرورم اجازه نداد که چی خواستم تمام سئواالتم رو از آرام بپرسم ولیم

 رو هم که یکادوها روبرداشتم و دسته گل. می بری که به عروسمی هر سه اماده بوددی طول نکشادی من و آرام زشیارا
 م؟ی برد؟یخانم ها اماده ا:  بود رو هم برداشتم و گفتمدهیصبح اقا حشمت از رامسر خر

 .انی و نامزدش و سپهر بگم که دعوتن تا همراه ما بشی به ستارمیمن م:  گفتآرام
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متوجه باران شدم که ساکت نشسته و .ام برگرده تا آرمی تاب نشستي رواطی حيمن و باران تو.آرام رفت .  گفتمي اباشه
 . گرفته استیکم

 ؟ی زنی خوشکله؟ با خاله حرف نمیباران، چرا ناراحت-

 .نه من باهات قهرم -

 چرا؟-

 . شدری سرازاهشی سي اشک بود که از چشماي بعد قطره هاوی منو ناراحت کردياخه بابا -

 ی زنی حرف رو منیمن ناراحتش نکردم چرا ا: گفتم. دی فهمی از سنش مشتری دختر با احساس بود چقدر بنی اچقدر
 زم؟یعز

 که روزی دی شما ولی رنگی رنگيای دني تومی ری گفت میی بابامی نروژ بودیوقت.  ي دونم که تو ناراحتش کردیمن م-
 . و بعد هم ناراحت شدي خوای شما گفت که مارو نمشی پمیای یگفتم چرا نم

 ییاما بابا.  من شی پيای بی تونی ميتو هر وقت که بخوا:  خواستم ارومش کنم گفتمیم. متاثر شدمیلی حرف باران خاز
 نکن نگاه چقدر هی گرگهیحاال د.  منشی پادی بشه بهش گفتم دوست ندارم بهی تنبنکهی کرده بخاطر اتیخاله رو اذ

 .مدی و دماغش رو اروم کشدمیدماغت قرمز شده و بعد خند

 ؟ی گیراست م-

 .اره راست راست-

 که باعث تعجبم یموضوع.چقدر با محبت بود .  پام نشست و دستم رو گرفتيرو.  بغـ ـلم ي تودی و پردی خندباران
  زنه؟ی از مادرش نمیچرا اصال حرف.  رهی گی بود که چرا بهونه مادرش رو نمنیشده بود ا

 
 کرده بودند و همه جا ی کل باغ رو چراغونمیادق رفتبه خونه عمو ص. انی برگشت و گفت که همه با عمو رحمان مآرام

 م؟ینی عروسو ببمی بري خوایم: به باران گفتم.  اومدی می عروسيبو

 اره:  و گفتدی خوشحال خندباران

قشنگ تر .  قشنگ شده یلی کردم خی بود حس مدهی پوشییبای زدی سفیمهتاب لباس محل.  می به اتاق مهتاب رفتهرسه
 . تر بودنی برام دلنشی سادگشهی بودم همگهی که تا به حال دییاز تمام عروسا

 . از صبح منتظرتون بودمدی اومدری قدر دنیسالم چرا ا:  و گفتدی ما خنددنی بادمهتاب

 به ی و بعد چشمکشهی اماده مری آرام چقدر دی دونی میمن که اماده بودم ول:  سربه سر ارام بذارم گفتمنکهی ايبرا
  مگه نه باران؟باران زدم و گفتم

 .اره:  گفتدوی خندباران
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 گن من با خودشون اماده شدم و بعد باران رو قلقلک داد و یبه خدا دروغ م:  خودش رو دلخور نشون داد و گفتآرام
  خاله فروش کوچولويا: گفت

 جو رو عوض کنم به نکهی اي بدون پس برايزی دستپاچه شدم دوست نداشتم فعال مهتاب از موضوع چی حرفش کماز
 رمی بذار چند تا عکس ازت بگي خوشکل شدیلی مهتاب خيوا: مهتاب گفتم

 .رمی از اقامون اجازه بگدی شه باینم:  زد و گفتی چشمکمهتاب

 .رمی لوس نشو بذار عکس بگل،ی شوهر ذليا:  کردم بزنم تو سرش که فرار کرد گفتمی سمتش حمله بردم و سعبه

 .ری باشه بگای شه دریاالن لباسم پاره م:  و گفتستادی امهتاب

 يری با هر سه تامون هم عکس بگدی بايباشه پس حاال که اجازه داد:  و گفتمدمیخند

 ست؟ی بلند نادی گفت باشه اما قبلش بگو لباسم زمهتاب

 ساتن قهی جلهی اومد و یم دامن ي روییبای زدی بود و بلوز سفدی دار سفنی دامن چهیلباس . دقت به لباسش نگاه کردم با
  لباس خوبه بجز خودتزی همه چستیبلند ن:  لباس قشنگ بود گفتمزیهمه چ. فوق العاده اری بسي هاي با سنگ دوزبایز

 ي نظر بدستیتو الزم ن. دهی بپسنده پسنددیاون که با:  و گفتدی بار مهتاب دنبالم دونیا

 .ي بهتر شدشهیاز هم. کردم یشوخ:  ـلش کردم و گفتمبغـ

 .میدی دم به تله ندادم و بعد همه باهم خندی اسوننی بودم و به ای زرنگدی شما من فقط صنیب:  گفتآرام

 اطراف يای پر از زرق و برق و متفاوت از هر انچه که من در دنی مهتاب نگاه کردم چقدر خوشحال بود به دور از زندگبه
 .ی از خوشبختید از طراوت زندگسرشار بو. بود ی بودم خوشحال و راضدهیخودم د

 ي امده بودند اما از داماد خبرشیمهمونها کم و ب. می رفتاطیهمراه آرام و باران به ح. بودری دلپذمی جشن برازی چهمه
 یاهنگ محل. می و نشستمی رو انتخاب کرديگوشه ا. ندی ای بردن عروس مي دونستم که همراه خانواده اش براینبود م

بابا اومده و بعد :  گوشم گفتي کردم که باران توی ها نگاه مصنده بودن به رقدنی مشغول رقصيادی نواخت و عده زیم
 شی پي اگهی فکر دنکهی اي برای نه ولای زخم صورت حسام بهتر شده نمی بودم که ببلی مایلیخ.  اشاره کرد یبه قسمت

رو که حدس   و پسر سبزهشی با سپهر و ستایقیو بعد از دقا آرام بلند شد و رفت یخودش نکنه بهش نگاه نکردم ول
 . باشه برگشتشیزدم نامزد ستا

 ی خوبدمتی وقته ندیلی خای دريوا:  بغـ ـلم کرد و گفتمانهی صمشیستا.  احترامشون بلند شدم و سالم کردمبه
 زم؟یعز

 اجازه بده و نگاهم کرد و سالم کرد شیستا:  گفتیسپهر جلو اومد و با مهربان. شهی می اره فکر کنم چندماهیمرس-
 هستن و بعد شی نامزد ستاای اقا پوشونی که رسم ادب رو فراموش کرده اشیستا: بعد به پسر سبزه اشاره کرد و گفت

  خبر؟ی شمال اون هم بدی شد که اومدیچ: فتم کردم و گیاظهار خوشبخت.  کردی معرفایمن رو هم به پو
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 .شتونی پمیای اخر هفته رو بالتی تعطمی گرفتمی ما هم تصمدی شمال هستی که همگمیدی شنیوقت:  گفتسپهر

 . خوشحال شدمدنتونی من که واقعا از ددی کردی کار خوبیلیخ-

 ؟يومدی ندنمونی تا االن به دروزی دنیبه خاطر هم:  گفتي با دلخورشیستا

 وگرنه به دی که شما اومددی تازه امروز فهمایدر:  صحبت ما و گفتانی مدی بدم که آرام پری دونستم چه جوابینم
 .ومدی ی مدنتونید

  بارانيخوشگل خانم چطورن؟ چقدر قشنگ شد:  سپهر شدم که باران رو بغـ ـل کرد و گفتمتوجه

  نگاه کن چقدر قشنگهدهیمال خودمه خاله ارام واسم خر:  کرد و گفتینیری خنده شباران

 .دی خوش تراش باران رو اهسته کشینیدت قشنگه و بعد باره درست مثل خو:  لبخند زد و گفتسپهر

 هم بکنه باران رو بغـ ـل ی نگاهمی به من ننکهی بدون ای شد ولکیحسام به جمع نزد.  می ها نشستی صندلي رویهمگ
 گری تن جي لباس رو از کجا اوردنیآرام ا:  پاش گذاشت و گفتي نشست و باران رو روی صندلي و رودیکرد و بـ ـوس

 ؟يبابا کرد

 . بپوشهنوی خودش اصرار داشت ادمی البته دودست واسش خردمی رامسر براش خرروزید:آرام

  هم خوشگل شده نه؟ای خاله دراستیلباسم مثل لباس خاله در:  به گونه حسام زد و گفتي بـ ـوسه اباران

 ي تمام وجودم گوش بود تا صدایول سرگرم کرده بودم نی دادم و خودم رو با دوربی اونا گوش نمي ظاهر به حرفادر
 .حسام رو بشنوم

 . جذاب و خوشگلهشهی همایاره در:  گفتحسام

 .دی کشي اش رو به من دوخت و اه سردرهی حسام نگاه خی زد که متوجه نشدم ولی گوش حسام حرفي توباران

 اطراف عروس و داماد بودن و ما هم دنی بوجود اومده بود همه مشغول رقصییبای زي داماد اومدن و فضاخانواده
 .  کردمی مي بردارلمی داشتند از همه صحنه ها فییبای زیرقص محل. میتماشاگر بود

 .می خوام باهم حرف بزنی منی بشای نکن بي بردارلمی لحظه فکی ایدر:  کنارم نشسته بود گفتسپهر

 اخمام رو ی خواد حرف بزنه پس کمی و باران م خواد بگه اما حدس زدم راجع به من و حسامی می دونستم سپهر چینم
 .ی بعد از عروسستی نی هم کردم و گفتم سپهر االن وقت مناسبيتو

 . باهات حرف بزنمدی بای من بعد از عروسیباشه فرار کن ول:  گفتدی رو دتمی که جدسپهر

 من و تیمی دونستم که از صمیم.د  کری هم به من و سپهر نگاه مي توي دونم چرا نگاهم به حسام افتاد که با اخماینم
 .ی کنم به سپهر لبخند زدم و گفتم باشه بعد از عروستشی اذنکهی اي برای نبود ولی وقت راضچیسپهر ه

 خسته یلی خمی با مهتاب برقصمی برای بودن که آرام گفت بی و داماد دست به دست رقصنده ها مشغول رقص محلمهتاب
 م؟یستی بلد نی ما که رقص محلیبا تعجب نگاهش کردم و گفتم ول. میکننده است تماشاگر باش
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  نداره که؟ي کارمیاری اداشون رو در ممی ریم: آرام

 . سوژه خنده باشمی خوام تا مدتیمن که نم -

. موافقت کردم. میری عکس بگی با مهتاب و جمع کممی الاقل برمی بپوشی لباس محلی گرفته گفت پس چرا گفتآرام
 بود و خسته شده بود دهی ورجه وورجه کرده بود و رقصیباران حساب.  مخصوص رفتن و نشستنگاهیاماد به جامهتاب و د

 می کنی با عروس داماد خداحافظمی پس به ارام گفتم برم همه شدیمتوجه خستگ.  بغـ ـل حسام به خواب رفته بود يتو
 . بارهی ازشون می همه خستگهیبق.  میریو عکس بگ

 يمهتاب رو خواهرانه بغـ ـل کردم و براش ارزو. می و به طرف عروس و داماد رفتمی بلند شدی موافقت ارام همگبا
تشکر کردم .  دی بعد از ناهار بردی بموندیهنوز که ناهار هم نخورد: مهتاب گفت.  رو بهش دادمهی کردم و هدیخوشبخت

 شوهر ارام پسر یرعلیام. مخالفت نکردگهیمهتاب د.  شدنته در ضمن خسستنی راحت نادیو گفتم ممنون مهمونامون ز
 . نکردی مخالفتمیری عکس بگمی خواستی با ما برخورد کرد و وقتی داد به گرمی نشون میمهربان

حسام بچه رو به باباش سپرد و . رهی از ما همراه عروس و داماد بگی عکس دسته جمعکی دختر خاله مهتاب خواستم از
با اخم نگاهش کردم .  و دستش دور شونه هام حـ ـلقه شده ستادهی کنارم ایحس کردم کس. رهی بگاومد که با ما عکس

به حسام نگاه کردم . دی طول کشهی گرفتن عکس چند ثاندم زی عکس خراب نشه لبخند تصنعنکهی اي برایحسام بود ول
 .دستت رو بردارو بعد از حسام جدا شدم: و گفتم

 .ی تو هنوز هم همسر من هستنمی بی نمیلیدل: حسام

 ي اعتمادي کنم اقای زود اسمت رو هم از شناسنامه ام حذف میلیاما خ:  گفتمدی لرزی متی از عصبانصدام

 فتهی اتفاق بنی ذارم اینم:  گفتتی متوجه نبود حسام با عصبانی دور ما بودن و کسيادی زتیجع

 .می برنی بچه ها گفتم اگه موافق و بعد بهینی بیحاال م:  دادم و گفتم لشی تحويپوزخند

رحمان گفت برامون از :  خودمون برم که عمو بهرام گفتيالی خواستم به ویم. میدی رسالی موافقت کردن و به وهمه
 .ای ما ناهار بخور و بعد برو دريالی ومی برای بارهی ی غذا میعروس

 هی تونست منو هنوز همسر خودش بدونه مگه ی حسام رو نداشتم چطور میی داشتم مخالفت کنم تحمل پررودوست
 مسخره تمام ي بازنی خواست ای دل ببندم پس چرا االن نمدی هست و نباي صورزی گفت همه چی نمیزمان
 رفته نی نسبت به حسام از بدمی دامتم.  تونه من رو هم داشته باشهی کرد با داشتن زن و فرزند میچطورتصور م.بشه
 خواست همزمان دوتا زن رو اداره ی شده بود که ملی بوالهـ ـوس تبديبه مرد.  بوداهی سچقدر چهره اش برام. بود 
 .حالم اصال مساعد نبود.کنه

 هر چند اوضاع می ببرن که ما باهم مشکل داری پهی نبود که بقحی تونستم با عمو بهرام مخالفت کنم به هر حال صحینم
 . دونستنی بود که همه بجز خودم ماجرا رو مي به گونه امیزندگ
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 . گردمی برم لباسم رو عوض کنم فورا بر مدیچشم فقط اگه اجازه بد-

 .می مونیباشه دخترم ما منتظرت م-

 بود دهی ما از خواب پري صدادنی با شنای چشماش بود گودنی شده و مشغول مالداری باران بدمی رفتن داشتم که دقصد
 نم؟ی هاتو ببی تا نقاشي بریم با خودت م منایخاله در: گفت

 . تونستم دوستش نداشته باشم مگه اون دختر زن شوهرم نبودی اورد چرا نمی درونم رو به لرزه در متشیمعصوم

 .زمی نداره عزیباشه مشکل:  به روش زدم و گفتميلبخند

 اشتباه نکنه من فقط عاشق يفتم که فکرا گی به حسام مدیبا.  با نگاهش از حسام اجازه گرفت و با من همراه شد باران
 . وجود ندارهي اگهی دزی بچگانه باران شدم و چیسادگ

 ی نقاشي کرد و سرگرم بود بهش گفتم دوست داریباران تابلوهارو نگاه م. لباسام رو عوض کردم می اتاقم رفتبه
 ؟یبکش

 یلیاره خ-

  خوبه؟می کنی می نقاشای کنار درمی ری بعد از ناهار باهم مارمی رو ممی نقاشلیمن وسا-

 . خورمیباشه من غذام تند تند م:  بچگانه دست زد و گفتی با شوقباران

 هم ییبای درونم بوجود اومد حتما مادر زبی عجی ان حسادتکی شدم قی بهش زدم به چهره اش دقيزی محبت املبخند
 ییای تونستم دریچرا نم.  بودهییبایمادرش زن ز دادی ته چهره اش نشون می حسام بود ولهی شبیلی خنکهیداشته با ا

 رو نشونم داد تا ی بد زندگي شد و رومی وارد زندگامچرا حس.  تونستم مثبت فکر کنمیباشم که صبور بود چرا نم
 . کنمریی تغنقدریا

 زد ی مشغول صحبت با تلفن بود حتما با همسر دلبندش حرف ماطی حيحسام تو. می عمو بهرام رفتيالی باران به وهمراه
 ی حرف مای سالن نشسته بود و با پويسپهر تو.  حسام موندشی اعتنا از کنارش رد شدم و وارد ساختمان شدم باران پیب

 ی عروس برگردم بهدی من باری ظرف ها رو بگنی اای بایدر: گفت  غذا وارد شد ويزد عمو رحمان پشت سرمن با ظرفها

 یکمک نم: سپهر بعد من وارد اشپزخانه شد و گفت. رو اماده کنمزی عمو ظرفها رو گرفتم و به اشپزخانه بردم تا ماز
  ؟يخوا

 ستی نیبله اگه زحمت-

 .دییرحمته شما امر بفرما-

  ناهارانی رو صدا بزنم بهی بقرمیمن م: کارمون که تمام شد گفتم.  دمی ناهار رو با کمک سپهر چزیم

 شهی مداشونی خودشون پمی حرف بزنی نداره بذار کمیاگه اشکال: سپهر

  شنومیم:  نشستم و گفتمی صندليرو
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 ي که بشنوي خوای کنم نمی احساس می کنی طور برخورد منی ایوقت-

 ستینه درست ن-

  خوام راجع به حسام حرف بزنمیم.  باشهیهرچند از حرف خودم مطمئنم ول -

 . بشنومی خوام راجع به حسام حرفینم:  شدم و گفتمبلند

 . زنم که ناراحتت کنهی نمی حرفنی کنم بشیخواهش م: سپهر

 . رو درست کنهتونی دوستت داره بهش فرصت بده تا زندگیلیحسام خ: سپهر. نشستمدوباره

 رو قتشای لی داد من واقعا دوستش داشتم ولبی تونه درست کنه؟ حسام منو فری چطور مدی فهمی چرا شماها نميوا-
 .نداشت

 . کردی شناختم که زود قضاوت نمی رو مییایمن در-

  کردکاری که حسام با من چدی درك کندی خوای کدومتون نمچی هدینی بی رو می واقعيایاالن در-

 ي حسام رو هم بشنوي حرفامی خوای اما ممیدیما همه حق رو به تو م-

  سپهررمی مي ادامه بدگهی کلمه دکیاگه -

 یباشه هر جور که راحت-

:  هم رفت و گفتي اخماش توزی من و سپهر پشت مدنی لحظه در سکوت گذشت که حسام وارد اشپزخانه شد با دچند
  رو صدا بزنم؟هیناهار اماده است بق

 . کنمی من صداشون منینه بش: سپهر

 ده؟ی قدر ازارت منیحضور من ا: تخواستم بلند بشم و از اشپزخانه برم که گف.  من نشست ي روبروی صندلي روحسام

 ی از اونکه تصورش رو بکنشتریب:  با خشم نگاهش کردم و گفتمیکم

  کم هستنیلی خوبم خي من که روزاي البته براشهی خوب چقدر زود تمام ميلحظه ها: نگاهم کرد و گفتنی غمگحسام

  حساميخودت باعث شد-

 ي خواستن برای سکوت خورده شد بعد از ناهار همه مي کاره موند ناهار تومهی من و حسام ني حرفاهی اومدن بقبا
  ؟میخوب بر: استراحت به اتاقاشون برن که باران اومد و گفت

 ؟یی بابادیکجا بر:  با تعجب به من و باران نگاه کرد و بعد گفتحسام

 می کنی ساحل نقاشمی برای با خاله درمی خوایم: باران

 .می ری و ممی داری رو برملمیاره وسا: نگاه کرد که گفتم با تعجب به من حسام

 من می و نشستمی رو انتخاب کردی مناسبي جاایکنار در. می خارج شدالی با ذوق دستم رو محکم گرفت و از وباران
 .دی کشی می من جداگانه نقاشلی و باران هم با وسادمی کشی مینقاش
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 ده؟ی کشیدخملم چ:  باران نگاه کرد و گفتی شد و به نقاشکی از دور به ما نزدحسام

 نشستم و نی زميرو.  گفت دخملمی به من مشهی بابام افتادم اونم همادی باران به کار برد به ي که حسام برای لفظاز
 دنیچشمام دوباره شروع به بار.  رفتمی مدنشونی به ددی گشتم تهران بای به سراغم اومد عصر حتما برمیبی عجیدلتنگ

 .ودکرده ب

اجازه بده . ي بهم فرصت بدي که رفتم نروژ بهم قول دادي روز اخرایدر:  ماسه ها نشست و گفتي کنارم روحسام
 . مدت بهم سخت گذشتهنی ایلی تنهام خیلی بدم من خحیبرات توض

 ی دونی مامان و بابا مردن نمیوقت.  من تنها نبودمدمی نکشیمن سخت:  نگاهش کردم و گفتمختمی ری گلوله اشک مگلوله
االن بعد از . يمن بهت فرصت دادم ازش استفاده نکرد.  ی بگتی تسلي بهم زنگ نزدیحت. داشتم اجیچقدر بهت احت

 ؟ی بگی که چیشش ماه برگشت

 یلیبابت پدر و مادرت هم خ.  تونستم بهت زنگ بزنمی بودم که نمیطی شراهی ي دم اما منم تویبهت حق م: حسام
 .متاسفم

منو . ی همراه دخترت برگشتیرفت.  شدهنی رو دارم که به شعورش توهیاحساس ادم.  خورهیتاسف تو به درد من نم-
 دروغ هیتو .ی کنی زنت رو هم بهم معرفدی باگهی حتما تا چند روزه دي که قبال ازدواج کردیبهم نگفت.  ي دادبیفر
 .ی بزرگيگو

 . قدر بد راجع به من فکر نکننی کنم ای خواهش مایدر: حسام

 ی نقاشي خوایم:  رو برداشتم به باران گفتملمی و بعد از جام بلند شدم و وسای حسام خودت خواستیخودت خواست-
 ؟یکن

 .ایاره خاله در-

 . برم کار دارمدی بکش من بای نقاشییباشه پس تو با بابا-

خودم رو .  رو جمع کردملمیبه اتاقم رفتم و وسا. فتم گفت و من با عجله از حسام و باران فاصله گری چشمباران
 . کردم که چرا شمال مونده بودمیسرزنش م

 
 لتی وساایدر:  اومد و گفتقهیعمو بعد از چند دق.  قرار دادم و عمو رحمان رو صدا زدمنیی سالن پاي رو بردم تولمیوسا

 ؟ي برگردي خوای ميرو جمع کرد

 .  برمدیت دادم با چند روز بهتون زحمنی ایلیاره خ-

 . دنبالتادی بریبا آقا رضا تماس بگ.بذار فردا صبح برو .  کدفعهی شد یچ:  رحمانعمو

 . رمی ها مي خواد با عبورینم-
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 . خواد بره تهران تا تو رو هم ببرهی نمی کسنمیپس الاقل بمون تا بب.  بگمی دونم چیمن که نم:  رحمانعمو

 .  تاب نشستمي گذاشتم و خودم رواطی حي رو تولمی گفتم و وسايباشه ا-

 خواستن برگردن تهران گفتم زحمت بکشن تو رو هم یاقا سپهر م. ي شانس اوردیلیخ:  رحمان برگشت و گفتعمو
 .ببرن

 ؟ي زحمت دادشونی عمو چرا به ايوا-

 . رسوندتی گفت مي بري خوای خواست بره گفتم تو هم می خودش مایدر:  رحمانعمو

حسام همراه .  صندوق جا دادي رو تولی ما وسادنی بود با دستادهی انشیسپهر کنار ماش.  رونید ب رو برلمی وساعمو
 ؟ي بري خوایسپهر م: حسام گفت.باران از ساحل برگشته بودن 

 . کار دارمی برم فردا کلدیاره با: سپهر

 اد؟ی هم باهات مایدر:  صندوق عقب متعجب گفتي من تولی وسادنی با دحسام

 . خواست بره که زحمتش افتاد گردن اقا سپهری مایاره در:  رحمانعمو

 . برمتی بمون خودم فردا مایدر:  که متورم شده بود گفتدمی گردن حسام رو دي هارگ

 میتصم.  خواستم برمیفقط م.  بمونم حسام ببرمای دونستم با سپهر برم و با حسام لج بکنم ی بودم نمیتی بد موقعيتو
 .ي اگهی چه با اقا سپهر چه با هر کس درمینه من االن م: پس گفتم. دور بشم داشتم از حسام 

 .ارمی رو بنیباشه پس بمون ماش:  گفتی عصبانحسام

 دوست گروی چقدر همدنمی بیمن که م.  ای دری کنی لج می با کيدار:  شد و گفتکی رفت و سپهر به من نزدحسام
 . دیدار

 یخودت دروغ بگ.  شی خوایبه من دروغ نگو که نم:  ندارم، که سپهر گفتگهی خواستم بگم دوستش داشتم اما دیم
 . شد و رفتنی و سوار ماشنیی رو گذاشت پالمی تونهو بعد وسایچشمات نم

 اش افهیاز ق.  صندوق جا داد ي رو تولمی بگه وسايزی چنکهی خارج کرد و به طرفم اومد بدون االی رو از ونی ماشحسام
 . و ناراحتهی عصبانی حسابدی شد فهمیم

 .سوار شو: حسام

 يذهنم به روز.  کرد ی می سکوت رانندگيحسام حرکت کرد، تو.  حسام شدم نی و سوار ماشدمی رحمان رو بـ ـوسعمو
 به هم زی شد که همه چیچ. اون چند روز می داشتیچه خاطرات خوب.  پرواز کرد میکه همراه حسام به شمال اومد

 .ختیر
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 رخ میبه ن.  بود متی من غنشونی روح پري هم برانیهم.  رو بگهلشی نکرد باهام حرف بزنه و دالی سعگهی دحسام
کاش حسام .  خوردهبی فری دلخور عاشقی عاشقی گفت من هنوزم عاشقش بودم ولیحسام نگاه کردم سپهر راست م

 . بودرینا پذ  انکارتی واقعی مسخره بوده ولی شوخهی زی گفت همه چی گشت و میبرم

 . ضبط رو روشن کنشهیاگه م: گفتم.  برام عذاب آور بود سکوت

 .اری داشبورد در بي خودت از توي دی سهی: حسام

فلش رو به .  دارم ی خوبي فلشم آهنگ هاي افتاد توادمی. هست ی ها چي دی سنی دونستم اینم.  رو باز کردم داشبورد
 .  رو نگه داشتنیحسام ماش. دمیخوابچشمام رو بستم و .ضبط زدم و آهنگ شروع به خوندن کرد 

 .ممنون و رفت:  سرد گفت یلی خی تشکر کردم و به داخل دعوتش کردم ولازش

 .  مثل تو رو ببخشمیی تونم ادم دروغگوی من نمي بزنم و بگم خودت مقصرادی خواست فری مدلم
 

  بعدفصل

.  مربوط به طالق رو انجام داده بود ي کارهاي احمدياقا.  کارخونه پر کرده بود ي به کارهایدگی تمام وقتم رو رسدوباره
 ی تونستم کنار ادمی نه؟ اما حتما درست بود من نمای دونستم واقعا کارم درسته ی کرد نمیقلـ ـبم به شدت درد م

گره سرنوشت من و حسام .  شد ی تمام مزیفردا همه چ.  بودرگ بزي دروغگوکی کنم که زن و بچه داشت و یزندگ
 . شدید و راهمون از هم جدا م شیبازم

بالخره دل رو .  داشتمیبی عجيدلشوره .  بکنميادآوری گرفته بودم به حسام زنگ بزنم و قرار فردا رو می صبح تصماز
 . بعد از چند بوق جواب داد و سالم کرد.  زدم و شماره اش رو گرفتمایبه در

 ؟یسالم خوب-

 ممنون-

 حال خوش خودم يتو. داد ی بهم مبی عجی پشت خط آرامشدنشی نفس کشي سکوت گذشت صداي لحظه توچند
 ؟ی کني آورادی قرار فردا رو بهم يزنگ زد: بودم که گفت

 تا از خودم ي کاش بهم فرصت داده بودی ندارم ولی حرفي خوای طور منیاگه ا:  بسنده کردم که گفتي گفتن آره ابه
 .دفاع کنم

 خداحافظ.  دفتر خونه منتظرتمي جلو8ا ساعت  کنم حسام دوباره شروع نکن فردیخواهش م-

 که گرچه حسام سرد یی همون روزايچقدر دلتنگ بودم برا.  رو قطع کردمی کنه گوشی نموندم تا حسام خداحافظمنتظر
 . شدی مي اشکام جارلیس.  نبودانتکاریبود اما دروغ گو نبود در نظرم خ
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 جون مدام نینسر.  اومد که انجام بدم ی از دستم بر نمي اگهی دکار.  ختمی ری زدم و اشک می قدم ماطی حي صبح توتا
 از نکهی از اشتری اون نه؟ بی کردم وليمن با حسام رو باز.  شدی مگه می که صبور باشم ولخواستی زد و ازم میبهم سر م

وضو گرفتم و خالصانه نماز . موقع اذان صبح بود . حسام ناراحت بودم  نسبت بهدمیطالق ناراحت باشم از خراب شدن د
 به خودم نهی ايتو.  دمیبعد از نماز حمـ ـام کردم و لباس پوش. ارمیخوندم از خدا خواستم کمکم کنه تا بتونم طاقت ب

گرفتن ازش برام   خواستم حسام فکر کنه طالقینم.  کرده بودم چشمام سرخ سرخ بود هی گرشبینگاه کردم از بس د
 که ازش متنفر دادمی رو انجام ميچقدر عوض شده بودم کار.  کردم ی دوباره تظاهر مدی بایسخته اخه مگه نبود؟ ول

با .  سرنوشتم برمی سرنگوندی شاای و یرانی کنم و به محل وي روادهی خواستم پیم. کردم یمی مالشیارا.بودم تظاهر
از .  رفت ی نمنیی از گلوم پايزی بخورم بغض راه گلوم رو بسته بود و چصبحانه  جون نتونستمنی نسريوجود اصرار ها

 يجلو. با آرامش به سمت محضر خونه راه افتادم. ها غذا دادم ی قدم زدم به مرغابی پارك کميتو.  رونیخونه زدم ب
 فکر بودم يستادم و تویهمون جا ا.  ساعت وقت داشتم کی بسته بود به ساعت نگاه کردم هنوز دمیمحضرخونه که رس

 ؟ي ساعت زودتر اومدکی که ی قدر عجله داشتنی ایعنی:  که گفتدمی حسام رو شنيکه صدا

 . دونمینم:  زدم و گفتمینیلبخند غمگ.  بودمش الغر تر شده بود دهی که دي بارنی طرف صدا برگشتم چقدر از اخربه

 .می حرف بزنیشو تا کم سوار ای بمیهنوز وقت دار:  رو به چشمم دوخت و گفتچشماش

 . دادی کرد و قلـ ـبم رو قلقلک می ميعطر تلخ حسام بازم با احساسم باز. استقبال کردم و سوار شدمشنهادشی پاز

 سکوت از کنار هم ي تومی دوست داشتدی شاای می حرف بزنمی نداشتلی کدوم تماچی برقرار شده بود هینی سنگسکوت
 و دی طلبی داشتم هم سرتاسر وجودم حسام رو مي کنار حسام بودم احساس دوگانه انکهیاز ا. میبودن لذت ببر

 کردم دارم به زن حسام یاحساس م. شتم کردم و عذاب وجدان دای احساس گناه مگهیخوشحال بود و از طرف د
 . کنمی مانتیخ

 داد که منم ی شهامت م سکوتت به مننی ادیشا. ي در مقابل رفتارم سکوت کردشهیهم. يبازم سکوت کرد: حسام
 . راجع به گذشته بهت نگميزیسکوت کنم و چ

 . ي دادبیمن و مامان و بابا رو فر.  حسام يسکوت نکرد:  نگاهش کردم و گفتمجیگ

 هی يخودش ازم خواست فعال سکوت کنم و تو. دونست ی رو مزی بابات همه چی ولی هستی دونم از دستم عصبانیم-
 نیا. دونست ی بابا میعنی گفت ؟ ی میحسام چ. ی شکننده هستیلی دونست خیم.م فرصت مناسب باهات حرف بزن

 . من از دروغ متنفرمکه  کردمی می بهش حالدی گفت بایامکان نداشت حسام داشت دوباره دروغ م

 زدم و با مشت ی دست خودم نبود داد م؟ي بدبی منو فري داری سعشهیدروغ نگو ازت متنفرم چرا هم:  زدم و گفتمداد
 چی هی رو نگفتم ولقتی کنم اروم باش من حقی خواهش مایدر: حسام بغـ ـلم کرد و گفت. دمی کوبی ـنه حسام مـیبه س

 .وقت هم بهت دروغ نگفتم
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 شده ری دیلی االن خی بودم ولراشی بود پذگهی هر موقع ددی که شایآرامش.  داد قی عمی اغـ ـوشش بهم ارامشيگرما
 . رو بخورمبشی بشم و دوباره فریحق نداشتم دوباره احساسات.  شدمادهی پنیو ازش جدا کردم و از ماشخودم ر. بود 

 يمسئول دفتر که اقا. تونستم مهارشون کنم وارد دفتر خونه شدمی شده بود و نمياشکام جار. خونه باز شده بود دفتر
 حالتون خوبه؟:  کرد و گفتی بود به وضع اشفته ام نگاهیجوان

 بله، حاج اقا اومدن؟: گفتم

 .انی مگهی ربع دهی تا ینه ول-

 . جا منتظرشون بمونم من ساعت هشت باهاشون قرار دارمنی تونم ایم-

 .دینی بشدیالبته بفرما-

 اب برگشت و به یوانیمسئول دفتر با ل.  هوا بخورمی شد برم و کمی باز مابانی دادم به کنار پنجره که رو به خحیترج
 . کنهی حالتون رو بهتر مدییبفرما: طرفم گرفت و گفت

 ي احمدي گذاشتم که حاج آقا و پشت سر اون اقای مزی مي رو رووانیل. دمی نفس باال کشکی کردم و اب رو تشکر
 رو میشفتگ چشمام آی سرخی بهتر شده بود ولی سالم کردم حالم کمي احمديبه حاج اقا و اقا. همراه حسام وارد شدن

 حالت خوبه دخترم؟:  گفتي احمدياقا. نشستم ي احمدي اقاي مبل کناريمن رو. حاج اقا وارد اتاقش شد.  دادیلو م

 . داخلدی ببرفی تشردی تونیم: مسئول دفتر گفت.  اکتفا کردم ي گفتن بله ابه

 . من نشستي و حسام روبرومی مبل نشستي و من کنار هم روي احمدياقا. می سه وارد اتاق حاج اقا شدهر

 ه؟ی طالق جدي برامتونیتصم:  به حسام انداخت و گفتی به من و بعد نگاهی اقا نگاهحاج

 ي باشه برايدی هنوز امدی نامساعدم شک کرده که شای حال روحنی من و همچنونی صورت گردنی کردم با داحساس
 . ادامه وجود ندارهي برایلی دلگهی دمیفکرامون رو کردبله حاج آقا ما :  کردم گفتمی با آرامش که اصال حسش نمنیهم

من از .  ندارم ی خواد من حرفی منوی اایحاج آقا حاال که در:  که از چهره اش کامال مشخص بود گفتی با ناراحتحسام
 ی من آرامش و خوشبختی زندگي تونکهی مثل ای رو نداشتم و دوست داشتم خوشبخت باشه ولایاول هم قصد ازار در

 .شهی نمی کسبینص

.  داشت و قطعا در کنارشون خوشبخت بوديمگه خوشبخت نبود اون دختر و همسر.  دلم گرفتی که زد حسابی حرفاز
 زی فرو رفته بودم و فقط دوست داشتم همه چقی عمي شدم در خلسه ای حاج آقا نمي ها و صحبت هاحتیمتوجه نص

 . فضا دور بشمنیتمام بشه و از ا

 از همه رمیمن م:  شد از خال خارج شدم و گفتمي خانم خطبه جارای گفت دری که مي احمدي اقايا لحظه با صدکی
 . ممنونمنیدی که کشییزحمت ها

 . منتظر باش تا برسونمترونی بي ندارنی کنم دخترم اگه ماشیخواهش م-
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 . کنمي روادهی پی دم کمی محینه ترج-

 باشه و فعال خدانگهدار-

 تمام شده بود زی همه چیعنی شد یقلـ ـبم داشت کنده م.  کردم دوست نداشتم حسام رو نگاه کنمی حاج اقا خداحافظاز
 یی دهنده جداانی دادم مرگ پای محی خودم گرفته بود ترجي برایدلم حساب. راه من و حسام از هم جدا شده بود یعنی

 .ر همسر و دخترش تا اخر عمر شاد باشه خواستم حسام کنایم  نه مني به تنم افتاد واياز فکرم لرزه ا.ما باشه 

 ی رد مابانیاز خ.  نکردمی از مسئول دفتر هم خداحافظی حترونی به حسام بندازم از محضر زدم بی نگاهمی ننکهی ابدون
 خواستم بگم همه رو تمام و ی مهیراجع به مهر: دوباره قلـ ـبم به طپش افتاد گفت.  دمی حسام رو شنيشدم که صدا

 . بهش حرف بزنماجع خوام باهات ریدازم بمون تا برسونمت م پریکمال م

 يدی حتما شندمی هم بخشهی رم مهری مادهینه ممنون خودم پ-

 . طور تموم بشهنی خواستم ایمتاسفم نم: چند قدم دور نشده بودم که گفتهنوز

  دارمی خوشبختيمتاسف نباش من برات ارزو:  چشمام حـ ـلقه زده بود نگاش کردم و گفتمي که توی با اشکبرگشتم

 بدون تو امکان نداره-

 حرفام فرار کن باشه فرار کن دنیاز شن:  که گفتدمی و به راهم ادامه بدم فقط شنرمی بگدهی کردم حرفش رو نادیسع
 .ی کنی اشتباه مي بدون داریول

 انداخت ی منی حسام تو گوشم طني اشتباه کرده بودم؟ صداایبودن و من سردرگم بودم ا به رقص در اومده اشکهام
 ي گرفتم و به مزار مامان و بابا رفتم گلهارو رومی مري از گلهایدست گل...بدون تو امکان نداره... بدون تو امکان نداره

 به بابا گفتم که ی کردم حتفی بابا تعر مامان وي از اول برازوی کردم و همه چهیحدود دو ساعت گر. مزار گذاشتم 
 به نکهی کردم از ای میبیاحساس ارامش عج.  من باور نکردمی گذاشته ولونی در مزویحسام بهم گفته که با شما همه چ

 . االن ارام شده بودمی ولومدیبابا و مامان دروغ گفته بودم و تظاهر کرده بودم از خودم بدم م

 خواستم خودم رو ی هم مدیشا.  اصال اشتها نداشتم ی نخورده بودم ولي گرفتم و به خونه برگشتم از صبح چبزیتاکس
 .  شدمی دچارش مدی هست و نباي خودی بزی کنم به خودم بگم که عشق چهیتنب

 گهی بودم که دبا خودم عهد بسته. دمی تخـ ـت دراز کشي شدم و روالشی خی زد اما بی گوشه اتاق برام چشمک مولنیو
 . خودمنی دل غمگي برای نزنم حتولنی کس وچی هيبرا
 

 کردم با ی تصور منکهی برام نگذاشته بود با ای شبانه ام اعصابي هاهی گذشت گری من و حسام میی ماه از جداکی حدود
 فکر دی تاب حسام هستم اما بای بشهی از همشتری کردم و االن بی که اشتباه مدمی دی گرده ولیجدا شدن آرامشم بر م

 شگاهی کردم فکرم رو معطوف نمای ماه تمام سعکی.  من نبودی زندگو  متعلق به منگهی کردم اون دیاونو از سرم باز م
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 ي خودم رو برادی تمام شده بود و بامی نقاششگاهی نمايکارها. آرامش بهم بدهی هام کمی نقاشيای دندی بکنم شامینقاش
 . و دوستام فرستاده بودمدی همه اساتي کردم دعوت نامه ها رو برایا بود آماده م که فردهیافتتاح

 رو با دقت دمی سفی شال ابدمی بودم پوشدهی خرروزی رو که دی کوتاهدی همراه با دامن سفکی شی ابی کت کاربونصبح
 و ادی امکان داره حسام بیعنی گفتم ی با خودم مدمی رسی و موجه به نظر مکی شیلی خدیبا.  سرم مرتب کردم يتمام رو

 شیآرا.ی اسم حسام رو از حافظه ات پاك کندی بای کنی مسام زدم که باز که حسام حبی اما به خودم نهنمشیمن بب
 کدوم چی بودم و دوست نداشتم هدهی هام زحمت کشی نقاشي برایلیخ.  شدم شگاهی کردم و آماده رفتن به نمایمیمال

 ون جنینسر.  هام رو به بفروشم و پولش رو اهدا کنمی نقاشی تمامرخوارگاهی به نفع ش گرفتممی تصمیرو بفروشم ول
 به گونش زدم و گفتم زحمت نکش ي قربون قد و باالم رفت و بـ ـوسه ایوارد اتاق شد و برام اسپند دود کرد و کل

 . که چشمم کننستمی هم نيچنان اش دهن سوز.  زمیعز

 ها هم یدخترم از همه قشنگ تر و البته خانم تر بعض. بترکه چشم حسود :  نازك کرد و گفتی جون پشت چشمنینسر
 .زمیحسودن عز

  قشنگ هستنیلی اما مطمئنم که تابلوهات خارمی سر در نمیمن که از نقاش:  زدم و ازش تشکر کردم که گفتيلبخند

به :  جون نگاه کردم و گفتمنی بود دوباره بهم فشار اورد با اضطراب به نسررمی گبانی که از صبح گریبی عجدلشوره
 اد؟ی از کارام خوششون مدمینظرت اسات

 . طوره نگران نباشنیحتما هم-

 . منتظرم موندهیلی کنم االنم بهتره برم که آقا رضا خی میسع-

 . دیفتی کردم و گفتم آقارضا راه بیفظ جون خداحانیاز نسر. شدم نی رفتم و سوار ماشاطی جون به حنی نسرهمراه

 از همدوره یاحیخانم ر.  گفتم و وارد شدمي و بسم اهللا استادمی چند لحظه اي درب وروديجلو.  میدی رسشگاهی نمابه
 دنشی کمکم کرد امروز هم زود تر از من اومده بود با دیلی خشگاهی نماي دانشگاهم و دوست خوبم بود که براي هايا

 .ی قدر به خاطر من خودت رو به زحمت انداختنیا ممنونم که: به طرفش رفتم و بغـ ـلش کردم و گفتم 

 قدم شدم که شی پرشی کار خي براشتری نده بيدواری به خودت امادی زی چسبه ولی میلیکمک کردن به تو که خ-
 . کنمتیهمراه

 .ي شانس ها ندارم پس بگو طور ثواب پهن کردنیگفتم من از ا -

 .ای دريزیهمه جوره عز:  زد و گفتيلبخند

 کردن ی مدای پي اگهی صاحب دي که به زودزمی عزي به تابلوهاتی زدم و با رضاي دورشگاهی نماي کردم و تويتشکر
 .نگاه کردم
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 بودن مخصوصا استاد ی راضیلی اومده بودن و از کارام خدمی اساتشی گذشته بود کم و بشگاهی از شروع نمای ساعتچند
 زد و با ی تابلو ها برق مدنی بودم چشماش از ددهی وقت لبخندش رو ندچی کرد و هی ميری سخت گشهی که همیجالل
 ي انژی استاد جاللفی شده و من خوشحال از تعررصه وارد عدی استعداد جدهیفکر کنم :  لبخند زد و گفتتیرضا

 . گرفتمیمضاعف

 یحاتیتند تند توض.  دادم که متوجه سپهر شدم که وارد سالن شدی محی چند نفر توضيوها برا از تابلیکی راجع به داشتم
 رو که ییبای و بعد دسته گل ز؟ی خوبایسالم در:  زد و گفتي به سمت سپهر رفتم لبخندیرو دادم و بعد با عذرخواه

 .ي خوشحالم که اومدیلیممنون خ: تمدسته گل رو گرفتم و گف.  بود به طرفم گرفتدهیخر

  ؟امی ني کردی فکر مدیشا-

 . نکردمي فکرنینه نه ابدا چن-

 . مشتاقمیلی که خنمیخوشحالم پس بهتره زود تر برم تابلوهات رو بب-

 گذاشتم به زی مي که گوشه سالن بود رفتم و گل رو روزمی مونم و بعد به سمت می زدم و گفتم منتظر نظراتت ميلبخند
 ی هول شده بودم صورتم کمیلیخ. م که خوش آمد بگم که حسام همراه باران وارد سالن شدن  رفتنیسمت مراجع

 کردم مثل ی برخورد مي عاددیخودم رو کنترل کنم با  کردمیسع. قرمز شده بودم و طپش قلـ ـبم که رو به هزار بود
سالم کردم و .  کردیجادوم مبه سمتش رفتم و بدون نگاه کردن به چشماش که صددرصد .  که داشتمینیهمه مراجع

  ؟زمی عزیسالم باران خوب:  دو زانو نشستم تا همقد باران بشم به باران نگاه کردم و گفتميبعد رو

 ي نرگش بود رو به طرفم گرفت بوي رو که دستش بود و از گلهاییبای جواب سالمم رو داد و باران دسته گل زحسام
 و دمشیگل رو ازش گرفتم و بـ ـوس.  دادی از اون عطر حسام بود که قلقلکم مشتریعطر گل نرگش مـ ـستم کرد و ب

 . گلميدی چرا زحمت کشیخودت گل: گفتم 

 وگرنه من که باهات قهر میدی برات خرنی گل نرگس دوست داره واسه همیلی خایبابا گفت که خاله در:  گفتباران
 . می خواستم بخریبودم و نم

 ؟ير بود قهایاخه چرا با خاله در-

 .می بکشی نقاشي و با خودت ببرینی که منو ببيومدیچون ن-

 شتری به بعد بنی دم از ای قول می کار داشتم ولیلی خوام سرم شلوغ بود و خیمعذرت م:  و گفتمدمشی بـ ـوسدوباره
 زبون به یمانت ول خواستم بگم بابا و مایم.  به حسام نگاه کردم ی چشمری البته با اجازه بابات و بعد زنمتی ببامیب

 . نگفتميزیدندون گرفتم و چ

 . مینی ها رو ببی نقاشمی تا برای بی نکنتیباران بهتره خاله رو اذ:  گفتحسام

  اقا حسامدیدیزحمت کش:  و به حسام گفتمستادمی شدم و ابلند
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 حسام نگاه کردم ي چشمايتو.  بودن دارمي قوي فقط ادعافمی ضعیلی نتونستم من خی ولي اعتمادي خواستم بگم اقایم
 . طور نبودنی ای االن خوشحال باشه ولدی کردم بایمن که فکر م.  بود ي اشهیهنوز همون غم و اندوه هنوزم ش

 می بود و بعد رو به باران گفت برفهی کنم وظیخواهش م:  نگاهش رو ازم گرفت وگفتحسام

 شکسته یون قد بلند و چهار شونه اون کوه غرور که کم اي و باران که رفتن از پشت به حسام نگاه کردم دلم براحسام
 کنه که به ی داره بهم اشاره مدمی فراموش کرده بودم که دی اصال حضور سپهر رو به کلدمی کشیشده بود تنگ شد آه

 .طرفش برم

 . رنی نظی واقعا کارات بایدر:  طرف سپهر رفتم که گفتبه

  جا بود؟نی ای کی دونیم:  و گفتم دمیخند

  جا بود؟نی اینه ک-

 وارد عرصه شده و بعد من و دی استعداد جدهیفکر کنم :  لبخند زد و گفتشگاهی اومده بود و بعد از نمایاستاد جالل -
 کنه پس مطمئن باش ی مفی تعری از کسی باره که استعداد جاللنیاول: سپهر گفت.  خنده ری زمیسپهر هردو با هم زد

 کرد به طرف ی پشت سرمون سرفه کوتاهی متوجه شدم که کسکه میدیوباره باهم خندکارت فوق العاده است و بعد د
 .   کنهی حسام با اخم داره بهم نگاه مدمیصدا که برگشتم د

 . دی کرد و بعد باران رو بغـ ـل کرد و بـ ـوسی گرمی که تازه متوجه حسام شده بود سالم و احوال پرسسپهر

 یپشت سر حسام قدم بر م. روش نزده یمتی قی از تابلوهارو بخرم ولیکی خوام ی ميای چند لحظه بی تونیم: حسام
 نداره که ی بعد به خودم گفتم به اون ربطی گرفتم ولی اون با سپهر گرم مي طور جلونی ادی دونستم که نبایداشتم م
 . پس محکم قدم برداشتمه من نداری تو زندگی نقشگهی اون درمی گی گرم میمن با ک

 . نداشتم بفروشمش چون عاشقش بودممی نداشت که تصمیمتی علت قنی اون تابلو به امی بوددهیبلو طلوع رس تايجلو

 . پردازمی باشه ممتشی خوام و البته هر چه قدر قی تابلو رو منیا:  با اخم نگاهم کرد و گفتحسام

  ندارهکتی تنی به خاطر همستی نی تابلو فروشنیا:  تابلو نگاه کردم و گفتمبه

  تونم بپرسم چرا؟یم-

  از پولشتری بیلیچون ارزشش برام خ-

 ی دونستم که مثل من داره به خوشی شد مرهی سکوت به تابلو خي به تابلو نگاه کرد و چند لحظه توادیحسام با اندوه ز-
 . کنهیاون روزا فکر م

 .  کوتاهیلی کوتاه بوده مثل طلوع افتاب که خشهی آدم ها همي هایعمر خوش: حسام

 خودش مسئول رفتار ی هر کسستی طور ننیا:  شدم و بغض کردم و گفتمی از دستش عصبانکدفعهی دونم چرا ینم
 . هاشی خوشی حتشیزندگ
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 . ستی حرفت درست ننیا: حسام

 . گمی که درست می دونیچرا درسته و خودت هم م-

 دارن یی که کسانمی بیز دست دادم و االن مدرسته من فرصت ها رو ا:  و گفتدی موهاش کشي تویکالفه دست: حسام
 . و بعد به سپهر نگاه کردارنی بدست می خوبي از دست رفته من فرصت هاي فرصت هايتو

لطفا :  بهش نگاه کردم و گفتمیعصبان.  هستي من و سپهر خبرنی کرد بی تصور میعنی منظورش نشدم متوجه
 . و بعد به سمت سپهر و باران رفتمي اعتمادي خودت نگه دار آقايتصوراتت رو برا

 ؟ي تونسته تابلو رو بخرییبابا:  دست سپهر رو رها کرد و به طرف حسام رفت و گفتباران

 زمی عزمینه بابا جون بهتره که بر: حسام

 در ي کرد و من تا جلوی سرد از سپهر خداحافظیلیحسام خ.  نکنم شونی همراهی خداحافظي از ادب بود که برادور
 که هست یی و هر جای حاال با هرکسی خوشبخت بشدوارمیام:  حسام گفتیموقع خداحافظ.  بدرقه اش کردم یخروج

 . خوامی ها رو برات منیمن بهتر

 ي اگهی دي خوام جای نمگهی دی رو گرفتمی تو خوشبختی خواستم داد بزنم و بگم من کنار تو خوشبخت بودم ولیم
 . که صادق و وفادار باشهدوارمیمنم ام:  چشمام حـ ـلقه زده بود نگاهش کردم و گفتمي که توی با اشکی ولارمیبدستش ب

 متاسفم:  لرزوند نگاهم کرد و گفتی که قلـ ـبم رو میبی که زدم شد و با غم عجي اهی متوجه کناحسام

ه بود و داشت با خانم  از تابلوهارو انتخاب کردیکیبه سالن برگشتم سپهر . کردمی و ازش خداحافظدمی رو بـ ـوسباران
 .  از طرف من قبول کنهی تابلورو به عنوان هدنیسپهر ا: کرد به سپهر گفتمی صحبت ممتی قي برایاحیر

  دم خوبه؟ی مهیری خي براهی اما پولش رو به عنوان هدرمی پذی ات رو مهیباشه هد:  گفتسپهر

 . تونم باهات مخالفت کنمی نمی بگم ولی دونم چیواقعا نم-

 کردم که یفکر نم: که گفتمی رفتی سالن میهمراه هم به خروج.  ادرس رو گفت و تشکر کردیاحیبه خانم ر سپهر
 . بکشهیی و کارتون به جدای حسام رو ببخشی نتونایدر

 نگاه هر ي که تونمی بی میوقت: سپهر.  امی نداشتم چرا انتظار داشتن من بتونم با زن حسام کنار بی کردم حرفسکوت
 ی نگاهت نميکاش الاقل عشقو تو:  شم و بعد با حسرت نگاهم کرد و گفتی ناراحت میلی زنه خیدوتون عشق موج م

 . کنمي تونستم کاری تا مدمید

 من که به ی زرنگیلیخ:  جو رو عوض کنم گفتمنکهی اي برانمی رو ببشی تونستم ناراحتی می شدم ولی حرفاش نممتوجه
 .يدی و تابلو رو خري االن گولم زدی ولي دادهیون تابلو رو هد اومدم اشگاهتینما

بهت دوباره :  رفت و سوارشد و گفتنشی دختر و بعد به سمت ماشی تظاهر کنی تونیاصال نم:  زد و گفتی تلخلبخند
 . زنمیسر م
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 . زد و رفتی گفتم و سپهر بوقي سر باشه ابا

 هستن و با ی خوشحال بودم که اکثرا از تابلوهام راضی بود ولدی بعیتی جمعنی چنهی افتتاحي خسته شدم برایلی عصر ختا
 کردم یتازه نشسته بودم و داشتم به اتفاقات امروز فکر م.  شدنی قدم مشی پدی خري باال بود و برایلی ها خمتی قنکهیا

.  شدنشگاهی وراد نما کهدمی دي که آرام رو همراه پسردمی نوشی بود مهدی زحمتش رو کشیاحی که خانم ريو نسکافه ا
 برده بودم شونی راجع به رابطه عاطفییقبال بوها. حدسم درسته و همراه فرزام صامت اومده دمی شدم دقیخوب که دق

 دی زد و پری کوتاهغیج دنمیاز جام بلند شدم و با لبخند به طرفشون رفتم آرام با د.  شدلی تبدنیقی االن حدسم به یول
 .دمی هاتو دی دوستت دارم بالخره نمردم ونقاشیلی خایدر:  بغـ ـلم و گفتيتو

 ؟ینی بی هام رو می خونمون و نقاشيای نمشهی مگه همی بترکيا:  خودم جداش کردم و گفتماز

 . زدی داره و بعد چشمکگهی مزه دهیاالن -

  هست ؟ییخبرا:  فرزام اشاره کردم و گفتمبه

  خانمایسالم در:  به آرام انداخت و به سمت من اومد و گفتی فرزام با لبخند نگاهکه

 دمتونی وقته که ندیلی فکر کنم خد؟یخوب هست. سالم آقا فرزام -

 .میالبته افتخار نداشت. هست یدو سال: فرزام

 . نداشتیقی به حالم توفادی زی ولدمی دی من هر دوتون رو مدی خواد خودتون رو ناراحت کنی نمادیز: آرام

 طور رفتار نی آقا فرزام اي شناسمت الاقل جلویمن که م:  گرفتم و گفتمی حرف آرام از بازوش نشگون آرومنی ابا
 .نکن

فرزام هم نگاهش رو .  زد ی انداخت که عشق از نگاهش موج می و بعد به فرزام نگاهادیمن از تظاهر خوشم نم: آرام
 .ش شدم رفتارانیبذار راحت باشه من عاشق هم: پاسخ داد و گفت

 دی کنفی حتما برام تعردی هست درسته؟ باییپس جدا خبرا:  و گفتمدمیخند

 اومده و شیآرام گفت که فرزام به خواستگار.  می رو گذروندی خوبیلی موندن و اوقات خی ساعتکی و آرام حدود فرزام
 . شهی با هم برگزار می مراسم عقد و عروسگهی ماه دکیقبول کردن و 

 . ها هستننی بهترقی دونستم که هردو الیم.  کردم یبخت خوشي آرزوبراشون

 . آقا رضا اومد دنبالم و به خونه برگشتم انقدر خسته بودم که بدون خوردن شام به رختخواب رفتمشب
 
 پول ها به ي هفته با اهداکی نی ای بودم خستگی راضیلی خجهی برگزار شد و از نتی به خوبشگاهی هفته زمان نماکی

 رو به مشاور بابا که فی وظاشتری بی کردم ولی میدگی کارخونه رسي به کارهاشیکم و ب.  از تنم در اومدرخوارگاهیش
 . بود سپرده بودميفرد مورد اعتماد
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 آرام همراه ی شد گاهی مي آرام سپردنی سرزدن به کارخونه ها و دي کرده بود و تودای پی نواختکی حالت میزندگ
 یلیخ.  حسام هستهی شبیلی بردم که رفتاراش هم خی می پنی از قبل به اشتریمن ب آورد و یخودش باران رو هم م

 شدم ی ممونی پشمونیی هم از جدای بودم و گاهام تاب حسی بی روم بود حسابيادی زی شده بودم و فشار عصبفیضع
 . به خونه اومددنمی دي اون روز آرام برانکهی رفت تا ای مشی پي عادزیهمه چ.

 یآرام اتفاق: کنارش نشستم و گفتم.دی خندی کرد و نمی نمی شوخشهیمثل هم. ناراحت و گرفته هست یلی که خدمیفهم
 ؟ي قدر گرفته انیافتاده؟ چرا ا

  خوام باهات حرف بزنمی مایدر-

  شنومیخوب بگو من م-

  خوام راجع به خودت و حسام حرف بزنمیم-

 م؟ی حرف بزنيچرا اصرار دار.  ما تمام شدهنی بزی همه چی بفهمي خوای می آرام کيوا:  جام بلند شدم و گفتماز

 . کنمی خواهش منیبش:  دستم رو گرفت و گفتآرام

 که از دردش خبر داشت من ی چند سال تنها کسنیا.  شده ضی گرفته و مریحسام افسردگ:  نشستم که گفتکنارش
.  باهات حرف بزنمیرست مثل من که نذاشت دی نذاشتی تا باهات حرف بزنه وليدوست داشتم اجازه داده بود. بودم 

 هیگر ری داغون بشه و بعد زد زنی از اشتری کنم برگرد نذار بیخواهش م

 تونم با ی آرام من نمی رو تحمل کردم ولشی کم دوردمی کشیمن کم سخت.  نکن تی قدر خودت رو اذنیآرام ا: گفتم
 . حسامی بچه برگردم به زندگهیوجود داشتن زن و 

  فوت کردشی زن حسام که دوسال پی زنیراجع به کدوم زن حرف م: تعجب به من نگاه کرد و گفت با آرام

 ؟ی بهم دروغ بگي خوایدوباره م:  تعجب به آرام نگاه کردم و گفتمبا

 وقت بهت دروغ چی هیدرسته ازدواج قبلش رو ازت پنهون کرد ول.  بهت دروغ بگم حسام زن ندارهدیمن چرا با: آرام
 .نگفت

 ی مدت من راجع بهش اشتباه فکر منی تمام ایعنی حسام واقعا زن نداشت یعنی شده بودم یبی عجی سردرگمدچار
 فرستادم که چرا یبه خودم لعنت م.  کردمی فکر مدیسردرگم بلند شدم و به اتاقم رفتم در رو قفل کردم با. کردم 

 تونست پنهون یم.  گفتن که ببخشمش ی بهم مهمه  که چرادمی فهمیحاال م. نذاشته بودم حسام باهام حرف بزنه 
 ی مکاری چدیحاال با.می خودم باعث شدم که هر دومون عذاب بکشي با ندونم کاری تونستم ولی رو ببخشم آره مشیکار

 . کردمی مکاری چدیپس با.  داد که به حسام بگم که با من ازدواج کن یکردم غرورم اجازه نم

 که ستی ني دونستم به خاطر پنهون کاری می دونی نمزوی همه چای دونستم که دریم: فت پشت در اتاقم اومد و گآرام
 . از خونه رفتی خوشحالم و چند بار به در اتاق ضربه زد و با خوشحالیلی و االن خياز حسام جدا شد
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 اتاقم به ي خونه و توي کرده بودم و همش تولیکار رو تعط.  فکر بودم ي آرام مونده بود مدام توی روز تا عروسچند
 . کردمی کرد حتما قبول می مياگه حسام دوباره ازم خواستگار.  کردم یحسام فکر م

 سی سروي وقت بود سوارش نشده بودم برایلی رو که خنمی بود به آقا رضا گفتم ماشي اگهی روز حس و حالم جور داون
 فی رو تعرزی و به مزار بابا و مامان رفتم براشون همه چدمیلباس پوش.  برگشت نی ساعت بعد با ماشکیآقارضا . ببره

 .ادینم  ازم بري االن کاریکردم و گفتم که اشتباه کردم ول

 نداشتم دی حوصله خرادی چند وقت زنی از خجالت خودم در اومدم ای شهر رفتم و کلي مرکز تجارنی هم به بزرگتربعد
 . ذاشتمی سنگ تموم مای دری عروسي برادی بایول

 گذاشتم و به نی ماشي بودم تودهی رو که خریلیهمه وسا.  آرام گرفتم ي براهی هم به عنوان هدییبای زیلی خسیسرو
 در آوردم که ازم گرفت نی رو از ماشلیوسا.  من به طرفم اومد دنیبا د.  بود ستادهی ااطی حيآقارضا تو. خونه برگشتم

 نی شه به خاطر همی روش نمی بزنه ولی خواد حرفی کردم که مشک دی رسی گرفته به نظر میکم.  ساختمان يو برد تو
  خانم؟ای دردی داريبا من کار:  مبل روبروم نشست و گفتياومد رو.  باهات کار دارمنی چند لحظه بشایگفتم آقا رضا ب

 . منتظرم که بشنومی بگيزی چي خوای دونم میآقارضا م-

 به حضور گهی فکر کنم که ددی خودتون رفتنی امروز با ماشگهیشما که د:  پا و ان پا کرد و بالخره گفتنی ای کمآقارضا
  نباشهيازیمن ن

 جون که نی دارم نسرنی من ماشی جا باشنی همشهی من دوست دارم همی زنی که مهی چه حرفنیا:  زدم و گفتميلبخند
 .  ندارهنیماش

 اما-

 ي پول خواسته بود چون بزودي ازم مقدارشی افتاد که چند روز پادمی اگر نداره و  و گفتم اما ودمی حرفش پروسط
 به همه کارمنداش شهی اومد که پدرم همادمی دمی خجالت کشیلی فراموش کرده بودم خنکهیاز ا.  دخترش بود یعروس

 . تا برگردمدیچند لحظه بمون:لطف داشت پس گفتم

   در آوردمی تا تراول پنجاه تومن100 اتاق بابا رفتم و درب گاوصندوق رو باز کردم حدود به

 . رنی نظی واقعا کارات بایدر:  طرف سپهر رفتم که گفتبه

  جا بود؟نی ای کی دونیم:  و گفتم دمیخند

  جا بود؟نی اینه ک-

 وارد عرصه شده و بعد من و دی استعداد جدهیکنم فکر :  لبخند زد و گفتشگاهی اومده بود و بعد از نمایاستاد جالل -
 کنه پس مطمئن باش ی مفی تعری از کسی باره که استعداد جاللنیاول: سپهر گفت.  خنده ری زمیسپهر هردو با هم زد
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 کرد به طرف ی پشت سرمون سرفه کوتاهی متوجه شدم که کسکه میدیکارت فوق العاده است و بعد دوباره باهم خند
 .   کنهی حسام با اخم داره بهم نگاه مدمیگشتم دصدا که بر

 . دی کرد و بعد باران رو بغـ ـل کرد و بـ ـوسی گرمی که تازه متوجه حسام شده بود سالم و احوال پرسسپهر

 یپشت سر حسام قدم بر م. روش نزده یمتی قی از تابلوهارو بخرم ولیکی خوام ی ميای چند لحظه بی تونیم: حسام
 نداره که ی بعد به خودم گفتم به اون ربطی گرفتم ولی اون با سپهر گرم مي طور جلونی ادی دونستم که نبایداشتم م
 . پس محکم قدم برداشتمه من نداری تو زندگی نقشگهی اون درمی گی گرم میمن با ک

 .چون عاشقش بودم نداشتم بفروشمش می نداشت که تصمیمتی علت قنی اون تابلو به امی بوددهی تابلو طلوع رسيجلو

 . پردازمی باشه ممتشی خوام و البته هر چه قدر قی تابلو رو منیا:  با اخم نگاهم کرد و گفتحسام

  ندارهکتی تنی به خاطر همستی نی تابلو فروشنیا:  تابلو نگاه کردم و گفتمبه

  تونم بپرسم چرا؟یم-

  از پولشتری بیلیچون ارزشش برام خ-

 ی دونستم که مثل من داره به خوشی شد مرهی سکوت به تابلو خي به تابلو نگاه کرد و چند لحظه توادیحسام با اندوه ز-
 . کنهیاون روزا فکر م

 .  کوتاهیلی کوتاه بوده مثل طلوع افتاب که خشهی آدم ها همي هایعمر خوش: حسام

 خودش مسئول رفتار یر کس هستی طور ننیا:  شدم و بغض کردم و گفتمی از دستش عصبانکدفعهی دونم چرا ینم
 . هاشی خوشی حتشیزندگ

 . ستی حرفت درست ننیا: حسام

 . گمی که درست می دونیچرا درسته و خودت هم م-

 دارن یی که کسانمی بیدرسته من فرصت ها رو از دست دادم و االن م:  و گفتدی موهاش کشي تویکالفه دست: حسام
 . و بعد به سپهر نگاه کردارنی بدست می خوبي از دست رفته من فرصت هاي فرصت هايتو

لطفا :  بهش نگاه کردم و گفتمیعصبان.  هستي من و سپهر خبرنی کرد بی تصور میعنی منظورش نشدم متوجه
 . و بعد به سمت سپهر و باران رفتمي اعتمادي خودت نگه دار آقايتصوراتت رو برا

 ؟ي تونسته تابلو رو بخرییبابا:  دست سپهر رو رها کرد و به طرف حسام رفت و گفتباران

 زمی عزمینه بابا جون بهتره که بر: حسام

 در ي کرد و من تا جلوی سرد از سپهر خداحافظیلیحسام خ.  نکنم شونی همراهی خداحافظي از ادب بود که برادور
 که هست یی و هر جای حاال با هرکسی خوشبخت بشدوارمیام:  حسام گفتیموقع خداحافظ.  بدرقه اش کردم یخروج

 . خوامی ها رو برات منیمن بهتر
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 ي اگهی دي خوام جای نمگهی دی رو گرفتمی تو خوشبختی خواستم داد بزنم و بگم من کنار تو خوشبخت بودم ولیم
 . که صادق و وفادار باشهدوارمیمنم ام:  چشمام حـ ـلقه زده بود نگاهش کردم و گفتمي که توی با اشکی ولارمیبدستش ب

 متاسفم:  لرزوند نگاهم کرد و گفتی که قلـ ـبم رو میبی که زدم شد و با غم عجي اهی متوجه کناحسام

 از تابلوهارو انتخاب کرده بود و داشت با خانم یکیبه سالن برگشتم سپهر . کردمی و ازش خداحافظدمی رو بـ ـوسباران
 .  از طرف من قبول کنهیعنوان هد تابلورو به نیسپهر ا: کرد به سپهر گفتمی صحبت ممتی قي برایاحیر

  دم خوبه؟ی مهیری خي براهی اما پولش رو به عنوان هدرمی پذی ات رو مهیباشه هد:  گفتسپهر

 . تونم باهات مخالفت کنمی نمی بگم ولی دونم چیواقعا نم-

 کردم که یفکر نم: که گفتمی رفتی سالن میهمراه هم به خروج.  ادرس رو گفت و تشکر کردیاحی به خانم رسپهر
 . بکشهیی و کارتون به جدای حسام رو ببخشی نتونایدر

 نگاه هر ي که تونمی بی میوقت: سپهر.  امی نداشتم چرا انتظار داشتن من بتونم با زن حسام کنار بی کردم حرفسکوت
 ی نگاهت نميل عشقو توکاش الاق:  شم و بعد با حسرت نگاهم کرد و گفتی ناراحت میلی زنه خیدوتون عشق موج م

 . کنمي تونستم کاری تا مدمید

 من که به ی زرنگیلیخ:  جو رو عوض کنم گفتمنکهی اي برانمی رو ببشی تونستم ناراحتی می شدم ولی حرفاش نممتوجه
 .يدی و تابلو رو خري االن گولم زدی ولي دادهی اومدم اون تابلو رو هدشگاهتینما

بهت دوباره :  رفت و سوارشد و گفتنشی دختر و بعد به سمت ماشی تظاهر کنی تونیاصال نم:  زد و گفتی تلخلبخند
 . زنمیسر م

 . زد و رفتی گفتم و سپهر بوقي سر باشه ابا

 هستن و با ی خوشحال بودم که اکثرا از تابلوهام راضی بود ولدی بعیتی جمعنی چنهی افتتاحي خسته شدم برایلی عصر ختا
 کردم یتازه نشسته بودم و داشتم به اتفاقات امروز فکر م.  شدنی قدم مشی پدی خريبود و برا باال یلی ها خمتی قنکهیا

.  شدنشگاهی که وراد نمادمی دي که آرام رو همراه پسردمی نوشی بود مهدی زحمتش رو کشیاحی که خانم ريو نسکافه ا
 برده بودم شونی راجع به رابطه عاطفییقبال بوها. حدسم درسته و همراه فرزام صامت اومده دمی شدم دقیخوب که دق

 دی زد و پری کوتاهغیج دنمیاز جام بلند شدم و با لبخند به طرفشون رفتم آرام با د.  شدلی تبدنیقی االن حدسم به یول
 .دمی هاتو دی دوستت دارم بالخره نمردم ونقاشیلی خایدر:  بغـ ـلم و گفتيتو

 ؟ینی بی هام رو می خونمون و نقاشيای نمشهیم مگه هی بترکيا:  خودم جداش کردم و گفتماز

 . زدی داره و بعد چشمکگهی مزه دهیاالن -

  هست ؟ییخبرا:  فرزام اشاره کردم و گفتمبه

  خانمایسالم در:  به آرام انداخت و به سمت من اومد و گفتی فرزام با لبخند نگاهکه
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 دمتونی وقته که ندیلی فکر کنم خد؟یخوب هست. سالم آقا فرزام -

 .میالبته افتخار نداشت. هست یدو سال: فرزام

 . نداشتیقی به حالم توفادی زی ولدمی دی من هر دوتون رو مدی خواد خودتون رو ناراحت کنی نمادیز: آرام

 طور رفتار نی آقا فرزام اي شناسمت الاقل جلویمن که م:  گرفتم و گفتمی حرف آرام از بازوش نشگون آرومنی ابا
 .نکن

فرزام هم نگاهش رو .  زد ی انداخت که عشق از نگاهش موج می و بعد به فرزام نگاهادیمن از تظاهر خوشم نم :آرام
 . رفتاراش شدمنیبذار راحت باشه من عاشق هم: پاسخ داد و گفت

 دی کنفی حتما برام تعردی هست درسته؟ باییپس جدا خبرا:  و گفتمدمیخند

 اومده و شیآرام گفت که فرزام به خواستگار.  می رو گذروندی خوبیلیاوقات خ موندن و ی ساعتکی و آرام حدود فرزام
 . شهی با هم برگزار می مراسم عقد و عروسگهی ماه دکیقبول کردن و 

 . ها هستننی بهترقی دونستم که هردو الیم.  کردم ی خوشبختي آرزوبراشون

 . آقا رضا اومد دنبالم و به خونه برگشتم انقدر خسته بودم که بدون خوردن شام به رختخواب رفتمشب
 
 پول ها به ي هفته با اهداکی نی ای بودم خستگی راضیلی خجهی برگزار شد و از نتی به خوبشگاهی هفته زمان نماکی

 رو به مشاور بابا که فی وظاشتری بی کردم ولی میدگی کارخونه رسي به کارهاشیکم و ب.  از تنم در اومدرخوارگاهیش
 . بود سپرده بودميفرد مورد اعتماد

 آرام همراه ی شد گاهی مي آرام سپردنی سرزدن به کارخونه ها و دي کرده بود و تودای پی نواختکی حالت میزندگ
 یلیخ.  حسام هستهی شبیلی بردم که رفتاراش هم خی می پنی از قبل به اشتری آورد و من بیخودش باران رو هم م

 شدم ی ممونی پشمونیی هم از جدای بودم و گاهام تاب حسی بی روم بود حسابيادی زی شده بودم و فشار عصبفیضع
 . به خونه اومددنمی دي اون روز آرام برانکهی رفت تا ای مشی پي عادزیهمه چ.

 یآرام اتفاق: کنارش نشستم و گفتم.دیخند ی کرد و نمی نمی شوخشهیمثل هم. ناراحت و گرفته هست یلی که خدمیفهم
 ؟ي قدر گرفته انیافتاده؟ چرا ا

  خوام باهات حرف بزنمی مایدر-

  شنومیخوب بگو من م-

  خوام راجع به خودت و حسام حرف بزنمیم-

 م؟ی حرف بزنيچرا اصرار دار.  ما تمام شدهنی بزی همه چی بفهمي خوای می آرام کيوا:  جام بلند شدم و گفتماز

 . کنمی خواهش منیبش:  دستم رو گرفت و گفتآرام
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 که از دردش خبر داشت من ی چند سال تنها کسنیا.  شده ضی گرفته و مریحسام افسردگ:  نشستم که گفتکنارش
.  باهات حرف بزنمی درست مثل من که نذاشتی نذاشتی تا باهات حرف بزنه وليدوست داشتم اجازه داده بود. بودم 

 هیگر ری داغون بشه و بعد زد زنی از اشتریگرد نذار ب کنم بریخواهش م

 تونم با ی آرام من نمی رو تحمل کردم ولشی کم دوردمی کشیمن کم سخت.  نکن تی قدر خودت رو اذنیآرام ا: گفتم
 . حسامی بچه برگردم به زندگهیوجود داشتن زن و 

  فوت کردشی زن حسام که دوسال پی زنیراجع به کدوم زن حرف م:  با تعجب به من نگاه کرد و گفتآرام

 ؟ی بهم دروغ بگي خوایدوباره م:  تعجب به آرام نگاه کردم و گفتمبا

 وقت بهت دروغ چی هیدرسته ازدواج قبلش رو ازت پنهون کرد ول.  بهت دروغ بگم حسام زن ندارهدیمن چرا با: آرام
 .نگفت

 ی مدت من راجع بهش اشتباه فکر منی تمام ایعنی حسام واقعا زن نداشت یعنی شده بودم یبی عجی سردرگمدچار
 فرستادم که چرا یبه خودم لعنت م.  کردمی فکر مدیسردرگم بلند شدم و به اتاقم رفتم در رو قفل کردم با. کردم 

 تونست پنهون یم.  گفتن که ببخشمش ی بهم مهمه  که چرادمی فهمیحاال م. نذاشته بودم حسام باهام حرف بزنه 
 ی مکاری چدیحاال با.می خودم باعث شدم که هر دومون عذاب بکشي با ندونم کاری تونستم ولیخشم آره م رو ببشیکار

 . کردمی مکاری چدیپس با.  داد که به حسام بگم که با من ازدواج کن یکردم غرورم اجازه نم

 که ستی ني دونستم به خاطر پنهون کاری می دونی نمزوی همه چای دونستم که دریم:  پشت در اتاقم اومد و گفتآرام
 . از خونه رفتی خوشحالم و چند بار به در اتاق ضربه زد و با خوشحالیلی و االن خياز حسام جدا شد

 اتاقم به ي خونه و توي کرده بودم و همش تولیکار رو تعط.  فکر بودم ي آرام مونده بود مدام توی روز تا عروسچند
 . کردمی کرد حتما قبول می ميام دوباره ازم خواستگاراگه حس.  کردم یحسام فکر م

 سی سروي وقت بود سوارش نشده بودم برایلی رو که خنمی بود به آقا رضا گفتم ماشي اگهی روز حس و حالم جور داون
 فی رو تعرزی و به مزار بابا و مامان رفتم براشون همه چدمیلباس پوش.  برگشت نی ساعت بعد با ماشکیآقارضا . ببره

 .ادینم  ازم بري االن کاریکردم و گفتم که اشتباه کردم ول

 نداشتم دی حوصله خرادی چند وقت زنی از خجالت خودم در اومدم ای شهر رفتم و کلي مرکز تجارنی هم به بزرگتربعد
 . ذاشتمی سنگ تموم مای دری عروسي برادی بایول

 گذاشتم و به نی ماشي بودم تودهی رو که خریلیهمه وسا.  آرام گرفتم ي براهی هم به عنوان هدییبای زیلی خسیسرو
 در آوردم که ازم گرفت نی رو از ماشلیوسا.  من به طرفم اومد دنیبا د.  بود ستادهی ااطی حيآقارضا تو. خونه برگشتم

 نی شه به خاطر همی روش نمی بزنه ولی خواد حرفی کردم که مشک دی رسی گرفته به نظر میکم.  ساختمان يو برد تو
  خانم؟ای دردی داريبا من کار:  مبل روبروم نشست و گفتياومد رو.  باهات کار دارمنی چند لحظه بشایگفتم آقا رضا ب
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 . منتظرم که بشنومی بگيزی چي خوای دونم میآقارضا م-

 به حضور گهی فکر کنم که ددی خودتون رفتنی امروز با ماشگهیشما که د:  پا و ان پا کرد و بالخره گفتنی ای کمآقارضا
  نباشهيازیمن ن

 جون که نی دارم نسرنی من ماشی جا باشنی همشهی من دوست دارم همی زنی که مهی چه حرفنیا:  زدم و گفتميلبخند
 .  ندارهنیماش

 اما-

 ي پول خواسته بود چون بزودي ازم مقدارشی افتاد که چند روز پادمی و گفتم اما و اگر نداره و دمی حرفش پروسط
 به همه کارمنداش شهی اومد که پدرم همادمی دمی خجالت کشیلی فراموش کرده بودم خنکهیاز ا.  دخترش بود یعروس

 . تا برگردمدیچند لحظه بمون:لطف داشت پس گفتم

   در آوردمی تا تراول پنجاه تومن100 اتاق بابا رفتم و درب گاوصندوق رو باز کردم حدود به

  باشهشتونی پبای جهاز فري الحساب برای علنایآقا رضا ا:  سالن برگشتم و تراول ها رو به سمت آقارضا گرفتم و گفتمبه
. 

 به شتری مطمئنم اگه بابا بود بدیدی همه سال واسه من زحمت کشنیشما ا:  تعارف کرد که من گفتمی رضا ابتدا کمآقا
 .شما لطف داشت

 رو به اتاقم بردم و با دهایخر.  ارزش داشتیلی اقا رضا برام خیخوشحال. ر کرد و رفت رضا بابت اسکناس ها تشکآقا
 ی بیلیسالم دختر خ: شماره آرام بود که افتاده بود جواب که دادم گفت.  که همراهم زنگ خورد دمی کمد چيدقت تو

 .يری گینم ي و تو اصال ازش خبرزتهی دوست عزی فردا عروسیمعرفت

 . از من ساخته است که انجام بدمي چه کاردی ببخشي آرام باز که شروع کرديوا:  خنده گفتمبا

 .شگاهی آرايای با من بدی کارا مثال بایلیخ-

 .آدرس بده قبل خودت اونجام.  امی خودم هم قصد داشتم همراهت بنیهمش هم-

 ....ابانی نگاه خشگاهی رم آرایم:  و گفتدیخند

 ؟ي رو دعوت کردیحاال بجز من ک. نمتی بیباشه صبح حتما م-

  خانم و باران کوچولوایفقط در-

  باران هم هست خوشحال شدم فعال تا صبحنکهیاز ا-

 ی جبران مدی بود و من االن بادهی زحمت کشیلی من خی عروسيآرام برا.  رو قطع کردم ی کرد و گوشی خداحافظآرام
 .کردم
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 دی شاای آرام بود ی به خاطر عروسدی داشتم شای دونم چرا احساس خوبینم.  شدم داری از خواب بشهی زودتر از همصبح
 . مثبت گرفته بودمي حسام انقدر خوشحال بودم و انرژدنیهم بخاطر د

 اماده کردم که ي آشپزخانه و صبحانه مختصري گذاشتم و رفتم تویکی ساك کوچي آرام توهی هام رو به همراه هدلباس
 د؟ی شدداری خانم امروز زود بایدر:  شد و گفتداری جون بنینسر

 . دوستمهنیزتری عزی امروز عروسی دونیمگه نم-

  دخترممی شما راضی از خوشحالشتری دونم و بیبله م-

 . کارا بکنمنی من از اادی مشی رو بخور که کم پای صبحانه درای جون بنینسر-

 صبحانه رو بشورم ي خواستم ظرفایم.  میم صبحانه خورد گرفت و همراه هي کودکانه کنارم جاذی جون با شوقنینسر
 ادی به آقارضا سپردم بدی دعوت هستی شما هم عروسیراست: ازش تشکر کردم و گفتم.  جون نگذاشتنیکه نسر
 .دنبالتون

 . گرفتن جهاز دخترش کمکش کنمي خانم اقا رضا توشی خوام برم پی من مي جان اگه اجازه بداینه در-

 . الزم داشتن خبرم کنيزی جون، اگه چنیباشه نسر-

 که یشگاهی و به ادرس آرارونیحدود ساعت نه بود که از خونه زدم ب.  گفت و من به حمـ ـام رفتم ی جون چشمنینسر
 .آرام گفته بود رفتم

 یله لباس چخانم خوشگ:  و گفتمدمی اومده بودن باران رو بغـ ـل کردم و بـ ـوسشگاهی و آرام زودتر از من به آراباران
 ؟يآورد

من و خاله آرام :  بود اشاره کرد و گفتزونی که کنار لباس عروس آرام اوییبای به لباس عروش زی با خوشحالباران
 .میامشب عروس

  هست؟ی پس اقا داماد خوشبخت ما کطونی شيا:  گفتآرام

 خوب معلومه عمو فرزام: باران

 . زدیپس شوهر من امشب دو تا عروس داره و چشمک:  خنده و آرام گفتری زمی و آرام زدمن

 باران شگری باران کار کرد به آراي صورت و موي صورت آرام رو شروع کرد و شاگردش روشی رادمنش آراخانم
ان که تمام کار بار.  رفتی باران ضرر داره و اون هم با لبخند پذي استفاده نکنه چون برایشی از مواد آراادیگفتم که ز

 . شدی خسته مشگاهی آرايعصر تو  دنبالش چون تاادیآرام زنگ زد به حسام و گفت که ب.شد 

 اما نهی در نرفتم که حسام من رو ببي تا جلوی کردم ولی بود باران رو راهشگاهی درب آراي ربع بعد جلوکی حسام
 دهی پوشییبای لباس زیجشن آماده نشده ول يمشخص بود که هنوز برا. پنجره با دقت بهش نگاه کردم يخودم از تو

 .ومدی جذاب تر مشهیبود که در نظرم از هم



  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 145 

 بای زی ازش خواستم که ساده ولشهی صورت من رو شروع کرد مثل همشی کار آراشگری از رفتن حسام و باران آرابعد
 . کنهشمیآرا

 ی آسمانی آبری بلند حرراهنیلباسم پ.  نگاه کردم به نظرم جذاب شده بودم نهی آي که تمام شد به خودم توشی آراکار
 نقره يکفش ها.  گرفتی قرار مبای زی کتراهنی پيرو.  شدی گشاد میبود که تا کمـ ـر تنگ بود و بعد از کمـ ـر کم

 نهی آي خودم تويه روب.  دادی تر نشون مدهی و اندامم رو کشر بلند تی که قدم رو کمدمی پوشی پاشنه سه سانتیآب
 . رو سرم کردمرمی زدم و شال حريلبخند

 رفتم که قرار بود ی رفتن من هم به باغهی حدود چهار بود که کار آرام تمام شد و فرزام اومد دنبالش و به آتلساعت
 . اون برگزار بشهي تویعروس

 باغ بود و به ي درب وروديد نفر جلوسپهر همراه چن.  اومدن کی نزدي متوجه شدم که مهمون هادمی باغ که رسيجلو
 نیاز ماش. دمشی دقت کردم ندی هرچی ولنمی حسام رو ببدی زدم که شادیاطراف رو د.  گفتیمهمونها خوش آمد م

 نگاهم کرد اقی من شده بود به سمتم اومد و با اشتتوجهسپهر که م.  رو پارك کنننی رو دادم تا ماشدی شدم و کلادهیپ
 . سالم کرد و خوش آمد گفت

 ي گوشه اشیستا.  که مشخص کرده بودن رفتم و مانتوم رو در آوردم و به باغ برگشتمی باغ شدم و به قسمتوارد
 .  کرد به طرفش رفتم و سالم کردمی که حدس زدم مادرش هست صحبت می بود و با خانمستادهیا

پروانه مامانم و :  و بعد به خانم اشاره کرد و گفتنمتی بی خوشحالم که مایرد:  و گفتدمی بغـ ـلم کرد و بـ ـوسشیستا
 . رو کرده بودمفشی که تعرای درنمیمامانم ا:بعد به من اشاره کرد و گفت

 .  خوشبختمیلی خدنتونیاز د:  و گفتمدمی جون رو بـ ـوسپروانه

 . کننی راجع به شما صحبت مشهی که همشیسپهر و ستا. شماستری ذکر خشهیتو خونه ما هم: پروانه

 .نظر لطفشونه-

 . چقدر ناز شده و بعد اومد سمت مننی اونجاست ببایبابا خاله در:  که گفتدمی باران رو شنيصدا

چند لحظه .  به تن کرده بود ي همراه کت و شلوار خوش دوخت سورمه ای اسمانی که بلوز ابدمی و حسام رو دبرگشتم
 . ادی میخاله آرام ک:  که باران گفتمی شدگهیهر دو محو همد

 ش؟ینی ببي زود دوست داریلیخ:  و گفتمدمشی ـوسبـ

 . اونم مثل شما خوشگل شدهنمی خوام ببیاره م-

 ی باران خانم نمي به پامیما هر چقدر هم که قشنگ باش:  به خودم مسلط شدم و گفتمی ولدمی کشی حسام خجالت ماز
 . میرس
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 که بلند شد حدس زدم که عروس و داماد ییبا سروصدا. نمشی نتونستم ببگهیفت که من د باغ رگهی به قسمت دحسام
 .اومدن

 .می باغ رفتي باران رو گرفتم و به سمت در وروددست

 نداشتم که موقع خوندن عقد لیتما.  شده بود رفتندهی چبای زاری که سفره عقد بسی و فرزام وارد باغ شدن و به سمتآرام
 دور رو انتخاب يگوشه ا.  شرط عقل بود اطی بالخره احتی حرفا نبودم ولنی و ایاونجا باشم اهل خرافات و بدشگون

 بود تمام حواسم ومدهیعاقد هنوز ن.  کردی شوق کودکانه به آرام نگاه مبا  بود وستادهیباران کنار آرام ا. کردم و نشستم
 آرام به باران دمیعاقد وارد باغ شد و اماده خوندن خطبه شد که د.  اون اطراف نبود ی ولنمی حسام رو بببه اطراف بود که

 .دیستی باششی پدیخاله آرام گفت بر:  گفت و باران به طرف من اومد و گفتيزیچ

وجه به من اومد و  تی که بدمی حسام رو دستادمی آرام نارحت نشه به سمت سفره عقد رفتم و کنار آرام انکهی ايبرا
 . سکوت کردمی کرد دلم گرفته بود ولی به من نگاه و توجه نمنکهی از استادی از سفره اي اگهیگوشه د

:  گوشش گفتمي و تودمیآرام رو بـ ـوس. خطبه رو خوند و آرام و فرزام بله رو گفتن و رسما زن و شوهر شدنعاقد
 ی که با فرزام خوشبخت بشدوارمیام

 . تو و حسامهیمنم آرزوم خوشبخت:  گفتآرام

 .می کرد که ما جدا شدی باور نمنکهی تعجب کردم مثل ایلی حرفش خنی ااز

 . کردی خوشبختي آرام و فرزام آرزوي گرفت و برادهی باز هم حضور من رو نادی خداگاه به حسام نگاه کردم ولنا

 از باغ يبه گوشه ا.  رو از خودمون گرفته بودم یوشبخت خودم با اشتباه بچگانم خی حسام دلم گرفت ولی توجهی باز
 .رفتم و نشستم

آهنگ شروع به نواختن .  شدم ی عصبانی خاطرات گذشته کمي آورادیاز . که روشنک هم به جشن اومده دمی دور داز
 . رقص مشغول بودنستیکرد و جوانا وسط پ

حسادت تمام وجودم رو در برگرفته .  رقصهین م که حسام دست روشنک رو گرفته و همراه اودمی که گذشت دیکم
 تونست ی مرد آزاد بود و مهی حسام گهی تونستم علنا دی نمی حواله روشنک کنم ولی خواستم برم و مشت محکمیبود م

 . خواد انتخاب کنهی رو که میهرکس

 نگاهم رو از رقصشون گرفتم و ی دستم فرو رفت و زخم شد ولي ناخنهام توکهی رو محکم کرده بودم به طورمشتم
 ي جدیبی رقشهیروشنک هم.  روشنک باشمي خواستم که من جای از ته دل می شدم ولزی مي رووهیمشغول خوردن م

 . من بوديبرا

 کردم البته اگه هنوز ی مکی حسادت حسام رو تحردی به مغزم خطور کرد بايفکر.  کنار من نشست ی صندلي روسپهر
 . دادید واکنش نشون مهم بهم عالقه مند بو
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 اومد و بدون زمونی حسام با اخم به مدمی کردم با خنده باهاش حرف بزنم که دی می صحبت با سپهر شدم و سعمشغول
 . در کارت دارني جلوایسپهر گو:  به من نگاه کنه گفتنکهیا

 کارو قبل از ازدواجمون نی حسام هم اومدادمی.  و با لبخند بلند شد و رفت اهی بره دنبال نخود سدی متوجه شد که باسپهر
 .پس االن هم حتما بدون منظور سپهر رو صدا زده. به من نداشت يهم انجام داده بود اون موقع که عالقه ا

 ادی اصال خوشم نمی برخورد کنیمی قدر صمنی با سپهر انکهیازا: حسام

 اون وقت چرا؟:  زدم و گفتميپوزخند

 .ادیاوال چون دوست ندارم و دوما از احساس اون نسبت به تو خوشم نم:  با حرص گفتحسام

 . و مادرش رفتمشی بلند شدم و به سمت ستامی و بعد از جاستیدوست داشتن شما واسم مهم ن-

  گفتن بچرخطنتی من تعصب داره با شي حرصش رو در آورده بودم خوشحال بودم چون معلوم بود هنوزم رونکهی ااز
 . آقا حساممیتا بچرخ

 . می برقصمی برای و گفت بدی دستم رو کشدنمی با دشیستا

  وسطدی برری و گفتم نامزدت کجاست برو دستش رو بگدمیخند

 . خوام با تو برقصمی رسه فعال می مگهی ربع دهی کار داشت تا یی جاومدهیهنوز ن: شیستا

 یچشمک.  رفتای دستم رو رها کرد و به طرف پوشی اومد و ستاشی نامزد ستاای پودمی خواستم موافقت کنم که دیم
 . گل از گلش شکفت منو فراموش کرددی تا نامزدش رو دینی بیم:  مادرش زدم و گفتميبرا

 .گهی ددیآره جوون:  جونپروانه

اون چند روز خواهرم . امی تو و حسام بی عروسي که نتونستم برازمیشرمنده عز:  پروانه جون نشستم که گفتکنار
 . بود رفته بودم کاناداضیمر

 .دشمنتون شرمنده. دی زنی که مهی چه حرفنی کنم ایخواهش م-

 . دخترمیان شااهللا خوشبخت باش-

 ی نفر بود که از ماجرا خبر نداشت کمکی نکهی دونست از ای طالق من و حسام رو نمي جون ماجرانی پرویعنی
 ینم:  اشاره کرد و گفتومدی جون به باران که به طرفم منی نداشت چون پروی دوامدای زمی خوشحالیخوشحال شدم ول

برات .  گه دخترمهی دختر بچه برگشته و مهیسال با   دختر رو حسام از کجا اورد رفته بود نروژ بعد از چندنیدونم ا
 .ی رو بزرگ کنگهی دیکی که بچه ستیسخت ن

 .دی طور نگنیا.  مونهیباران دختر حسام و مثل دختر خودم م:  ناراحت شدم و گفتمیلی جون خنی حرف پرواز

 .ی دوست نداشته باشدی گفتم شای خواستم ناراحتت کنم ولینم:  شد گفتمی جون که متوجه ناراحتنیپرو

 ؟ی کنینگاه کن تاجم خراب شد واسم درستش م:  بود گفتدهی که به من رسباران
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 از موهاش یالبته پرنسس و بعد تاجش رو درست کردم و کم:  بهش لبخند زدم و گفتمی مهربان پام نشوندمش و بايرو
 .ختمی صورتش ريرو کج تو

 .نمی خودم رو ببنهی آي تومی بريایم: باران

 .زمی عزمیبر: شدم و دستش رو گرفتم و گفتمبلند

 از سر يلبخند. نهی باال بود بغـ ـلش کردم تا خودش رو ببیلی خنهیی وچون آمی که گوشه باغ بود رفتی بهداشتسیبهسرو
 . قشنگ تر شدم تازه مثل عمه آرام شدمينطوریا:  زد و گفتتیرضا

 .ياز عمه آرام هم قشنگ تر شد-

 ؟یخوب.  ایسالم در:  من و باران گفتدنی وارد شد و با دروشنک

 خاله چرا ایب: روشنک به باران نگاه کرد و گفت. ومدی ی وقت از روشنک خوشم نمچی اکتفا کردم هی گفتن ممنونبه
  ؟ي خانم شدایمزاحم در

 . خوردمی کرد چقدر ازاز درون حرص می بود که اون رو هم خاله صدا میمی قدر صمنی باران با روشنک ایعنی

 . هم نکردم مگه نه خالهتشی رو دوست دارم تازه اذایخاله در: باران

 .ی کنی نمتی وقت منو اذچی تو هزمیآره عز-

 .رونی و بعد باران رو برد بی کنتی چطور باباش رو اذي بلدیول:  باران رو از بغـ ـلم گرفت و گفتروشنک

 ی مکاری جا چنیمن واقعا ا.  گلوم رو فشار داده بود یبی شوك حرف و رفتار روشنک بودم بغض عجي توقهی چند دقتا
از خودم و ضعفم متنفر بودم قطره . بوده و هستفی ضعشهی همایدر.  بهم طعنه بزننیکردم اومده بودم که همه به نوع

 .  اشک از چشمم سر خورد که با نوك انگشتم پاکش کردميا

 کردم جشن هر چه ی باشم دعا دعا مدی دي خواستم توینم.  دنج انتخاب کردم و نشستم ي محوطه برگشتم گوشه ابه
 داشت که من با حسام چطور یده بود اصال به اون چه ربط برام گرون تمام شیلیحرف روشنک خ.زودتر تمام بشه

 .  بودمی گفت عصبی رو مزیبرخورد کردم چرا حسام به روشنک همه چ

 زد و حسام برگشت و به ی گوش حسام حرفریز.  بغـ ـل روشنک بود و به سمت حسام رفتن ي شدم که باران تومتوجه
 ی بار نمنی دلخور بودم و اادی زیلیخ.  نگاه کردمي اگهی که من نشسته بودم نگاه کرد اخم کردم و به سمت دیسمت

 . ستی نيتونستم تظاهر کنم که مسئله ا

  ؟ي لبخند زد و گفت کجا رفته بوددمی به آرام رسیوقت. ششی بهم اشاره کرد که برم پآرام

  ره ؟یحوصله ات که سر نم.  بود رفتم درستش کنمختهیتاج باران بهم ر-

 .  دوست دارم برقصمیلیچرا خ-



  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 149 

 مخصوص عروس و داماد زد و درخواست کرد که عروس و ی و آهنگننی موقع خواننده از همه خواست که بشنی همدر
 . وسطانیداماد ب

 رو ستی پي رویچراغ ها خاموش بود و نور کم.  رفتن ستی با محبت دست آرام رو گرفت و هر دو به وسط پفرزام
 .روشن کرده بود

 شد ی دونم چی که داشتم افتادم نمی خودم و حس و حالی روز عروسادی کردم ی به رقص فرزام و آرام نگاه ماقی اشتبا
 جادی ای قشنگی آهنگ با نگاه ما هم خونيصدا.  کرد ی داشت منو نگاه مرهی گشت حسام خیکه نگاهم دنبال حسام م

تا اتمام .  می شدی قدم نمشی کدوم پچی هی زد ولی موج ماغرق نگاه حسام بودم خواستن از ته دل در م. کرده بود 
 . برگشتنگاهشونیآهنگ که تمام شد آرام وفرزام به جا.  میآهنگ نگاه از هم بر نداشت

 . می رفتستی شد و به وسط پدهی کشی دستم توسط شخصکدفعهی.  شروع به نواختن کرد ییبای زآهنگ

 ی باهام برقصدی باای گفت دري که کردم حسام بود که با لبخندنگاه
 
 شهی کنم ازت مثل همیفقط خواهش م:  گذاشت و گفتباشی زینی بي بگم که انگشتش رو رويزی خواستم چیم

 . فقط بخندی ناراحتي اومدیامروز از وقت. سکوت کن بذار کنارت شاد باشم 

 . کردمشی زدم و همراهي فارغ از تمام اتفاقات لبخندای از دنفارغ

  دونمی خواه مخاطر

  مونمی مخاطرخواه

 ای روهی مثل خاطرخواتم

 رونمی خواه حخاطر

  داغونمخاطرخواه

 ای تو دنی تکخاطرخواتم

 ای تو دنی تکخاطرخواتم

 . زدی مادی گوشم فري و آهنگ رو تودی رقصی کرد و می به حسام افتاد با عشق نگاهم منگاهم

  خوام همه عالم و ادم بدوننیم

  تو قصه مردم بخوننگهی خوام دیم

  دونمی داره میی رسوای خواهخاطر

  دونمی داره مییدای شی خواهخاطر

  جونمی منمال
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  عمرمی منمال

  تو مـ ـستمي روبر

 ییییییییییییوا

  خوبو مهربونمییتو

  تو نمونمی بیاله

  دونمی تو حاال مقدر

  مهربونماری اری اری حاال

  درد دردت به جونمدرد

  مهربونماری اری اری حاال

  درد دردت به جونمدرد

:  گوشم گفتي بود حسام توکیهمه جا تار.  دمی شنی نميزی حسام چي جز صدايزی من چی ادامه داشت ولآهنگ
 .ی ذارم ازم فرار کنی نمگهید. ي و به حرفام گوش بدی امشب با من باشيمجبور

 یحاال که م.  با خودم و حسام لج کنم دی چرا بادی طلبیهمه وجودم حسام رو م.  خواستم بذارم حرف بزنه ی بار منیا
 .ستی مانعمون نيزی و چمی خوای مگرویدونستم از ته دل همد

 دوستت داشتم از همون شهیهم. دوستت دارم شهی از همشتری دوستت دارم بایدر:  بود که گفتي بهش لبخندجوابم
 . بار عاشق شدمنی اولي وبرادمتی که ديروز

 از اون ی کردم ولتتی اذیلیخ:  خواستم بازم بگه که گفتی بود سکوت کردم تا بگه منیری برام شیلی حسام خحرفام
 . ببخشماتی حي تو بودنشی رو گرفتم که به آرزئهام که بزرگترممی تصمي بهم آب داداتیروز که از چشمه ح

 بود به ما نگاه تی که از سر رضايسپهر با لبخند.  زدن یغا روشن شدن همه برامون دست م تمام شده بود و چراآهنگ
 دنی از همه قشنگ تر رقصامی و خاله درییبابا:  و من و حسام رو با هم در آغـ ـوش گرفت و گفتدیباران پر.  کرد یم

 .  از عمه آرام و عمو فرزامیحت

 ی واست مای با خاله درشهی بعد همنیاز ا: و بعد به من نگاه کرد و گفت. خوشت اومد :  بغـ ـلش کرد و گفتحسام
 . لحظه ها رو از دست بدمنی ذارم ای نمگهی دمیرقص

منو عاشق :  گوشم گفتری انداختم که حسام زنیی نگفتم و سرم رو پايزی چی سرخ شده بودم ولی از خجالت کممن
 .ای دريارت کرد و وقای حنیهم

 . کردم ذوق مرگ نشمی سعی شد و لی دلم آب مي قند تولوی کلویک
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آرام .  کردم ی خوشبختي آرام و فرزام از ته دل آرزويبرا.  رفتنی کردن ومی می تمام شده بود که همه خداحافظجشن
 .دی من مطمئنم و بعد خندنی شما آن نرمال هستنی دادیخوب با حسام دل و قلوه م:  گوشم گفتيتو

 بود ازش بابت جشن ستادهی باغ ايعمو بهرام جلو. میدی دونم و بعد با هم خندیخودمم هم م:  زدم و گفتميلبخند
 زحمت باران رو شهیبابا م:  بغـ ـلش خواب بود به عمو بهرام داد و گفتي حسام باران رو که تودمیتشکر کردم که د

 .زنم حرف بای با دردی من بادیبکش

 . برسه و بعد لبخند زدی خوبجهی حرفاتون به نتدوارمیحتما ام:  بهرام گفتعمو

 و بعد به من اشاره کرد و ستمی گرفتم و تا بهش نرسم دست بردار نمی تصممی زندگي بار مطمئن باش برانیا: حسام
 . رو آوردن لطفا سوار شو و منتظرم باشنتیماش: گفت

 رو چییسو.  که حسام اومد ستادمی انیکنار ماش.  بودم عی مطیلی جز اخالقم بود که خنمی نکردم اي اگهی اطاعت کار دجز
 ؟ی کنی رانندگي خوایم: به طرفش گرفتم و گفتم

 . خوام باهات حرف بزنمینه امشب فقط م-

 خوب کجا برم؟:  نگاهش کردم و گفتممی شدنی ماشسوار

 کنه تا ی حدس زدم داره فکرش رو منظم ممیبدون مخالفت حرکت کردم و تا مقصد هر دو ساکت بود.  بام تهرانمیبر
 ی معذب بودم ولیبا اون لباس کم.  می شدادهیهر دو پ.  دنج و خلوت نگه داشتم ي جاهی میدی رسیوقت. حرفاش رو بزنه

 . شدمادهی راحت پالی اون اطراف نبود با خیچون کس

 . بودیبی سکوت عجي پامون بود و اون موقع شب تهران توری کل تهران زمی که بودی ارتفاعي تومی نشستیمکتی نيرو

 خوام شروع کنم بازم سردرگم ی االن که می فکر کردم که از کجا شروع کنم ولیلیخ:  به شهر نگاه کرد و گفتحسام
 .شدم

 برم خارج از کشور لی ادامه تحصي گرفته بودم که بابا اصرار کرد که براپلمی سالم بود و تازه د18:  و گفتدی کشینفس
 . ناراحتش نکنم قبول کردمنکهی اي برای قبول نکردم وللی از خانواده برام سخت بود اواي دوریلیخ. 

 یبا من راه لی ادامه تحصيروژان برا.  دوست بابا،همراهم اومدند ي ساالري که رفتم نروژ بابا و دختر آقاي بارنیاول
 يبابا و آقا.  گرفتی موضع می حرفنی مغرور که با کوچکتري دخترنمشی اصال دوست نداشتم که ببیشده بود ول

 دو طبقه گرفتن که من واحد اول و روژان هم طبقه دوم ارتمان آپهی کنم تی من بتونم از روژان حمانکهی اي برايساالر
 .ساکن شد

 مزاحمش ادیروژان همون روز اول با من اتمام حجت کرد و گفت که ز. نها گذشت  بعد از چند روز رفت وما رو تبابا
 شدم و الشی خی رو نداشتم به طور کل بی دختر لوس از خود راضهیمن هم که حوصله . نشم و براش آقا باال سر نباشم

 بود که ی مشکوك روژان شدم مدتي که متوجه رفتارابود  نروژ گذشتهي مدت از حضورم توکی. سرگرم درسم بودم 
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 اونو دست ي ساالري آقای بشم ولالشی خی خواستم بیابتدا م. دمی شنی رو مي مـ ـستانه اش با پسري قهقهه هايصدا
 . گرفتم با روژان صحبت کنممیمن سپرده بود پس تصم

 ی گفت که به من ربطیم گوشش بدهکار نبود و ی روژان رفتم و گفتم که دست از رفتارش برداره ولدنی به دصبح
 و دست دی ترسیمدت.  دم ی گزارش مي ساالرينداره بهش گفتم که باباش اونو به من سپرده و حتما رفتارش رو به آقا

 يبردمش تو.  پله از حال رفت ي توی خونه ولمد مـ ـست کرده بود اوی شب که حسابهی یاز رفتارش برداشت ول
 راه انداخت که چرا به آپارتمانش ادی به هوش اومد داد و فریوقت. ش بودم آپارتمانش و تا به هوش اومدنش مراقب

 نکهیتا ا. دادی که دوست داشت انجام مي شده بودم و هر کارالشی خی به طور کل بگهید. اومدم و من حق دخالت ندارم 
 قدر سرطانش نی کردم ای فکر نمی دونستم که سرطان داره ولی بابا زنگ زد و گفت که مامانم فوت کرده موز رهی
 بابا ی داشتم ولمیالبته تصم.  بشمالی خی همه زحمت رو بنی تونستم ای کرده باشه وسط امتحانا بود و نمشرفتیپ

 مشکل نی بر اومدن از پس اییواقعا تنها.  بود ذاشته گری تاثمی تو روحیلی خبر خنی ادنیشن. رانینذاشت که برگردم ا
 بار مشـ ـروب خوردم اما نی اولي دوستم براشنهادی به پمییار از همه درد و رنج و تنها فري شب براهی.برام سخت بود

 رو ش پله ها بود خودي رفتم خونه روژان هم مـ ـست تویوقت. مـ ـست بودم ی کرده بودم و حسابي روادهی زنکهیمثل ا
 .دهی بغـ ـل من خوابي روژان لخـ ـت تودمی شدم دداریصبح که ب.  گذشت ي اون شب چطوردمی کرد و نفهمکیبهم نزد

 گهی کردم دی میسع. دمی هدف تا شب چرخی و برونیاز خونه زدم ب.  از همه از روژان متنفر شده بودمشتری خودم و باز
 هفته بعد، شب که به خونه اومدم روژان رو کی نکهی تلخ واهمه داشتم تا اقتی حقنی از روبرو شدن با انمیروژان رو نب

 ي که بخاطر کارهاي هرزه اهیاول باور نکردم و بهش گفتم تو .  منهل بچه مانی بهم گفت که بارداره و ادمی دمنتظر
 دونستم یسردرگم بودم نم.  بچه متعلق به مننی متوجه شدم امی خون دادشی فردا که آزمای ولي باردار شدفتیکث
 بابا بفهمه استم خوینم. روژان رو به عقدم در آوردم یان بچه گردنم افتاده بود پنههی تی اون سن مسئولي کنم توکاریچ

 .و شرمنده اش کنم

 همش مواظب روژان بودم که مبادا الـ ـکل مصرف دی درس باي عمرم بود به جاي روزانی روژان بدتري ماه باردارنه
 خواستم مراقبش باشم تا یاسمش رو گذاشتم باران م.  اومد ایخداروشکر بچه سالمت به دن. رونیکنه و از خونه بره ب

 گفت ی کرد که طالقش بدم می آوردن بچه هر روز اصرار مایبدن روژان بعد از.  مثل بارون پاك مثل بارون باشه فیلط
 طالقش نیبه خاطر هم.  وقت من رو دوست نداشته و نخواهد داشت چی دونستم که روژان هیاز من متنفره از اول هم م

 . بکنمي تونستم کاری نمی کرد ولی مي با اعصابم بازیلی خودش خي هایزگاون هم رفت دنبال هر. دادم

 زیهمه چ.  کنهیدگی استخدام کردم که بهش رسي باران پرستاري که کردم آپارتمانم رو جدا کردم و براي کارنیاول
 ي گرفته و روزادزیباخبر شده بودم که روژان ا.رانی گشتم ای بر مدی درسم تمام شد و بانکهی رفت تا ای مشی پيعاد

 رو زی گرفتم همه چمی کنم تصمکاری دونستم چیباران رو نم حاال.  برام سخت بودرانیبرگشتن به ا.دهیآخر عمرش رس
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 یلی داد باهات ازدواج کنم خشنهادیبابا که پ.  دمی عشق رو فهمیتازه معن. دمی برگشتم و تورو دی وقتیبه بابا بگم ول
دادم فعال   به روح مامانم قسمشی کرد ولی شماتتم میلی رو گفتم اول خزیبه آرام همه چ.  دمی ترسیخوشحال شدم ول

 ی و اومدم و دروغاوردمی طاقت نی ولي بدی اومدم و خواستم جواب منفدنتی به ديخودم قبل از خواستگار.  نگهيزیچ
 .يد قبول کری ولی کردم قبول کنی فکر نميسرهم کردم و ازت خواستم جواب مثبت بد

 خواستم قبل از ینم:  و ادامه داد و گفتدی کشیحسام آه.  دهی چقدر عذاب کشدمی فهمیتازه م.  نگاهم کرد حسام
 . خودم و خودت رو عذاب دادمنی بخاطر همی مرتب بشه بهم وابسته بشزی همه چنکهیا

 تونم تو و باران رو باهم داشته ی نممی دی منکهی گشتم از ای هر بار که برمی باران به نروژ رفتم ولدنی دي بار براچند
 دونست چقدر دوستت دارم ازم خواست فعال ی بابات گفتم و اون که مي روز ماجرا رو براکی.  شدمی میباشم عصب

 .سکوت کنم

برام .  رفتم متوجه شدم روژان فوت کرده یوقت.  رو بهت بگمزی و همه چامی که بهت قول دادم برم و بي بارنیآخر
 حی رو توضزی همه چي ساالري آقاي نروژ و براانی و روشنک زنگ زدم و گفتم که بي ساالريود به آقا سخت بیلیخ

 ي ساالريشرمنده آقا.  رو گفتهزی زنگ زده و همه چش عمرش خودش به باباي روزانیدادم اما متوجه شدم روژان اخر
 باران و ي کارهاری مدت گنی ايتو.  راه رو انتخاب کردهنی بهم گفت که شرمنده نباشم چون روژان خودش ایبودم ول

 تو دست ی که چقدر ازت غفلت کردم ولدمی برگشتم تازه فهمی از تو غافل شدم وقتنیبه خاطر هم. مراسم روژان بودم 
 .ي شده بودیافتنین

وده و تازه کنار تو  بی پر از سختی اوج جووني من توی زندگی کردم ولتتی اذیلی خی خوام منو ببخشی ازت محاال
 .ری هام رو ازن نگی کنم خوشیخواهش م. کردم ی رو تجربه می و عشق واقعی زندگیداشتم معن

 .دمتی وقته که بخشیلیمن خ.  سبک شدم یلی خدمیاالن که حرفات رو شن:  زدم و گفتملبخند

 .می عقد کنمی دنبالت برامیصبح م:  خوشحال شد و بلند شد و گفتحسام

 .يری بپذدی دارم که قبل عقد بایمن شرط و شروط.  قدر هول بود خندم گرفت و گفتمنی رفتارش که ااز

 . کنم فقط جون بخواهی باشه قبول میهرچ: حسام

 . ی تا صبح منتظر بموندیبا-

 . دنبالمادی من رو باخودش برد قرار شد صبح بنی کرد و ماشادهی خونه پي حسام منو جلومی شدنی ماشسوار

 زنگ لمیموبا.  رو به خدا سپردمزیصبح بعد از نماز بازم همه چ.  دوباره به حسام خوابم نبرددنی صبح از شوق رستا
 بله:خورد با تعجب به اسم حسام نگاه کردم و گفتم 

  که نکردم؟دارتی بایسالم در: حسام

  شده؟يزی بودم چدارینه ب-
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 . موندهید سه ساعتتا عقدمون حدو. ارمینه اما نتونستم تا صبح طاقت ب-

 يدیمن که هنوز بله رو نگفتم و شما هم هنوز شرطام رو نشن:  تاب بود خندم گرفت و گفتمی بنقدری انکهی ااز

 نگو که جواب ی کنم ولیمن همه شرطات رو قبول م:  سکوت گفتهی دلخور شد بعد از چند ثانی کردم کماحساس
 . کنهی متمی که فکرشم اذستیمثبت ن

 قول دی بای رو ازم پنهون نکنيزی وقت چچی بهم که هي قول بددیبا:  کنم و گفتمتشی اذنی از اشتری نداشتم بدوست
 .ی دوستم داشته باششهی همي قول بددی و باي جا نرچی بدون من هگهی دي قول بددی باي وقت تنهام نذارچی هيبد

  که تا آخر عمر مخلصت باشمای دم دریم زد بهت قول ی مادی که با لبخند فردمی حسام رو شنادی فريصدا

 . شدمی گفت و من سر مـ ـست می گفت و می محسام

 نتونه مانع زی چچی بار هنی بعد از رفتن سر مزار پدر و مادرم دوباره به عقد حسام در اومدم و از خدا خواستم که اصبح
 . بشهمونیخوشبخت

  سال بعدسه

 ؟یی خانمم کجاایدر: حسام

 به خودم و باران انداختم و متوجه ینگاه.  خندهری من و باران زد زدنی که حسام بادمی باران به استقبال حسام رفتهمراه
 .میدی خنده و من و باران هم خندیشدم چرا حسام م

 د؟ی کردي باز چه خراب کاردی هستیباز که رنگ:  حسام

 . می کردیاقارو نقاش من و مامان همه اتینی اتاق رو ببيوارای ددیبا:  گفتباران

 هم يزی خانم حاال چی رنگيای دنيفدا: نگاهم کرد و گفتی برگشت با مهربانی همراه باران به اتاق ها رفت و وقتحسام
 .میهست که بخور

 .تا عشقم دست و صورتش رو بشوره غذا هم آماده است-

 .  خانم خوردن دارهيغذا:  کرد گفتی که خودش رو برام لوس محسام

امروز : حسام گفت. می خواب اتاق رفتيهمراه حسام برا.  باران خورده شد ي های زبوننیری و شام با شدمی شام رو چزیم
 . به عشقم دارمژهی وازی دارم اما قبلش ناجی به خواب احتیلی خسته شدم خیلیخ

 .  آماده کنم البته اگه بچه ها بذارنشگاهی نماي خودم رو برادیبا:  زدم و گفتميلبخند

 .  خندهری زنی طلوع من و حسام هر دو زدهی گري بلند شدن صدابا

 . خودمون بذارني برای وقتگهیاما فکر نکنم د: حسام

 ي های کردم که دوباره به خواب بره تا بتونم فارغ از خستگی و سعدمی عجله به اتاق رفتم و طلوع رو به اغـ ـوش کشبا
 .رمی آرامش بگیروز کنار حسام کم



  طلوع                                                                   سایت مهدرمانرمان    

@donyayroman 155 

  آغاز دوست داشتن استيآر

 داستی راه ناپانی پاگرچه

 شمیندی دگر نانی به پامن

 .باستی دوست داشتن زنی همکه

 . راه داشته باشننی اانی از پایمی آنکه بی کنن بی که عشق رو تجربه می به تمام کسانمیتقد
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