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 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 رمان : عشقت برای مننام 

 ا.اصغرزاده: نویسنده 

 عاشقانه غمگین: ژانر 

 

 بنام خدا

 :مقدمه

کاش بین اون همه همهمه حواسم بیشتر بهت بود تا بیشتر ازم دور نشی تا بیشتر "

 سرد نشی بیشتر دلزده نشی

 کاش کمتر عاشقت بودم تا کمتر بشکنم

 کاش دلم کمتر بودنت را باور میکرد تا بودنت آسان تر هضم شود

 عشقت برای من

 عاشقانه ای متفاوت از آسمان

〰➰〰➰〰➰〰➰ 

 .مامان وای مامان وای وای وای-ا خوشحالی تلفنو گذاشتم سرجاش و جیغ زدم:ب-
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 چیه چته دختر؟-مامان هراسان از آشپزخونه خارج شد:

استخدام -همانطور که داشتم دور خودم چرخ میزدم رو به صورت نگران مامان گفتم:

 !شدم مامان استخدام شدم

 .غر میزد برگشت تو آشپزخونهمامان با حرص نگاهم کرد و در حالی که زیر لب 

یه آهنگ شاد زدم و با خوشحالی شروع کردم رقصیدن تقریبا تمام مدل رقصایی رو که 

بلند بودم اجرا کردم با نفس نفس نشستم رو مبل و با چند نفس عمیق حالم جا اومد 

بلند شدم آهنگو قطع کردم رفتم سمت آشپزخونه مامان داشت غذا درست میکرد 

یز و یه خیار از تو ظرف ساالد جلو روم برداشتم،مامان با دیدنم نشستم پشت م

 ،شب مهمون داریم؟بجای خوردن پاشو کمکم کن-گفت:

 کی؟-:یه خیارِ دیگه از تو ظرف برداشتم و بیخیال گفتم

 !خالت اینا-

 پوف مامان اونا که دیگه مهمان نیستند؟-

 !عیبِ سوگند میشنون -مامان چشم غره رفت و گفت:

واستم چیزی بگم در ورودی باز شد و کیارش اومد داخل از تو آشپزخونه ورودی تا خ

 .سالم کیارش من اینجام-پیدا بود با دیدنش بلند شدم و گفتم:

 .سالم عزیزم-با لبخند اومد طرفم و گفت:

 .با مامان هم سالم علیک کرد و نشست پیشِ من

 .!چخبر خانوم-دستمو گرفت:

 .کیارش استخدام شدم-الی کلِ صورتمو پوشوند:با یادآوری استخدامم،خوشح
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عزیزم من که گفتم الزم -برخالف من،اخم صورت جذاب کیارش را پوشاند و گفت:

 !نیست کار کنی

 !باشه اصال من قهرم-لبامو آویزون کردم و با حالت قهر بلند شدم:

 .خوب میدونستم کیارش فقط با قهر من راضی به انجام کاری میشد

 .باز این لج کرد-شنیدم که از پشت گفت:صدای مامانو 

رفتم سمت اتاق رفتم داخل خواستم درو ببندم که کیارش درو باز کرد اومد تو و منو که 

خانومم قهر نکن زندگیم  -دست به سینه و سر به زیر ایستاده بود کشید تو بغلش:

 !چشم هرچی تو بگی

 .شو بریم بیرونباشه دیگه گلم حاال بدو حاضر -حرفی نزدم که باز گفت:

قربون -وسه زد و آروم گفت:*با خوشحالی از گردش نیشم باز شد که کیارش فورا ب

 !لبخندات

با خجالت ازش جدا شدم و رفتم سمت کمد،کیارش هم اومد کنارم وایساد و یه مانتو 

عسلی با شلوار شیری و شال شیری برام انتخاب کرد یه نگاه به تیپ خودش 

 ..سلی با شلوار کتان شیریانداختم..بله پیرهن ع

لباسامو پوشیدم و کیف سفیدمو با کتونی های سفید برداشتم بعد از کمی آرایش و 

مامان ما میریم -زدن ادکلن از اتاق خارج شدیم..بازوی کیارشو چسبیدم و داد زدم:

 .بیرون

 !لوسش نکن کیارش -مامان با دیدن ما دوتا سرشو تکون داد و رو به کیارش گفت:

 !چیکارش کنم خاله جان-ش یه لبخند زد و گفت:کیار 
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 .به سالمت دوباره برگشت سر آشپزیش و ما از خونه خارج شدیم-مامان با گفتنِ:

سوار ماشین شدیم و همون اول کار دستمو دراز کرد آهنگ مورد عالقمو پیدا 

 ...کردم،یعنی کال آهنگای کیارش آهنگای مورد عالقه ی من بودن

ی تو گوشم پیچید و روحمو آروم کرد..حرفاش و طرز خوندش واقعا صدای مازیار فالح

 فوق العاده بود

 !چیه خانومم آرومی-کیارش دستمو گرفت و گفت:

 چی بگم؟-گردنمو کج کردم:

 هرچی دلت میخواد بگو-خندید:

 کیارش؟-

 جانم؟-

 میشه زنگ بزنی سیاوشم بیاد بریم شهربازی؟-

نخیر الزم نکرده،اون باشه شما دوتا آتیش -اخم کرد و مثل همیشه خیلی جدی گفت:

 .میسوزونین

 .خواهش میکنم،آخه تو که همیشه اخم داری باتو خوش نمیگذره-لبامو آویزون کردم:

به وضوح دلخوری رو تو نگاهش دیدم،ناراحت شدم از حرفم و خواستم عذرخواهی کنم 

 .انصافانه بودخوبه برای تو هیچ وقت اخمو نیستم سوگند حرفت بی -که خودش گفت:

لبمو به دندون کشیدم،راست میگفت خدایی اون هیچ وقت برای من اخم نداشت و 

همیشه برام وقت داشت و درعوض همیشه با بقیه با اخم و غرور رفتار میکرد درسته 
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میگن غرور خوب نیست ولی من این اخالقشو میپرستیدم..حسم بهش عادی بود و 

 ذبم میکرداون با این رفتاراش داشت کم کم ج

 .میدونم عزیزم تو همیشه برای من خوبی-دستشو گرفتم و با لحن آرومی گفتم:

 خیلی زود دلخوریش از بین رفت و یه لبخند محو مهمون لباش شد

 حاال میشه لطفا زنگ بزنی سیاوش بیاد-

 !نه-خیلی قاطع گفت:

خب االن خیله -دستامو بغل کردم و با قهر رومو برگردوندم که پوفی کشید و گفت:

 .زنگ میزنیم بریم دنبالش

 !آخ جون مرسی-با خوشحالی برگشتم سمتش:

 !فقط بخاطر تو-دستمو گرفت بوسید:

 یه چشمک زدم و صدای موسیقی و بلند کردم

کیارش زنگ زدبه سیاوش داداش کوچیکش که یک سال از من بزرگتر بودتا حاضر 

سوگند حواست باشه -فت:بشه بریم دنبالش تلفنو که قطع کرد با جدیت رو بهم گ

 !شیطنت بکنی دستتو میگیرم میارم خونه ها

انگار که داشت با یه دختر بچه ی شیطون و سرتخ سه ساله صحبت میکرد منم مثل 

 .همون دختر بچه مظلوم شدم و زیر لب باشه گفتم

جلو در خونه اینا توقف کردیم و کیارش با زدن چند بوق سیاوش مثل جت از خونه زد 

 .و پرید تو ماشینبیرون 

 سالم بر داداش و زنداداش گلم-
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 سالم خوبی؟-برگشتم سمتش:

 لبخند زد و مثل همیشه شاد گفت:عالی،حاال کجا میریم؟

 شهربازی؟-کیارش ماشینو روشن کرد و با حالتی که معلوم بود راضی نیست گفت:

 !یمعلومه کارِ تواِها،اینجوری مجبورش کرد-سیاوش یه چشمک زد بهم و گفت:

 .دستمو گرفتم رو دهنم و ریز خندیدم

با اخطار کیارش درست نشستم و دستمو دراز کردم چند تراک عقب جلو کردم رسیدم 

 .به یه آهنگ شاد و صداشو بلند کردم با سیاوش شروع کردیم همخونی باهاش

تو تمام مدت دستم تو دست کیارش بود و اون برخالف ما دوتا با اخم نگاش به جلو 

 .بود

یاوش و کیارش دو برادر کامال ناهمسان،کیارش یه مرد فوق العاده و شیک و منطقی س

 .و در عوض سیاوش یه جوان شاد و پرشوروحال و غیرمنطقیِ کله شق

کیارش جلو شهربازی نگهداشت و سیاوش پرید پایین منم خواستم برم که کیارش 

 !میری شما با من-دستمو گرفت و بدون نگاه بهم با لحن محکمی گفت:

پوفی کشیدم و دوباره نشستم سرجام،کیارش یه جا پارک پیدا کرد و ماشینو 

نگهداشت..پیاده شد و اومد طرف من درو باز کرد پیاده شدم دستمو تو دستاش قفل 

 .کرد و ماشینو قفل کرد

سیاوش اومد طرفمون و باهم رفتیم سمت شهربازی،هوا کم کم داشت تاریک میشد و 

 .اد حتی ثانیه ای ازش دور بشمکیارش اجازه نمید
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خسته از جیغ جیغ و ورجه وورجه کردن نشستم رو نیمکت و سرمو تکیه دادم به 

 ..بازوی کیارش

 شیطونک خسته شدی؟-کیارش سرشو آورد نزدیک گوشم و گفت:

نه -برا اینکه بتونم دوباره راضیش کنم بریم سوار تونل وحشت بشیم به دروغ گفتم:

 !اصال خسته نشدم

فکر نکن میتونی با دروغ -مو بلند کرد و یک نگاه به چشم هام انداخت و گفت:سر 

 .هات منو راضی کنی بذارم باز شیطنت کنی

جای تعجب نداشت از اینکه فهمید دروغ میگم،کیارش بهتر از همه منو میشناخت و 

 .از همه مهمتر روانشناس بود و تیز

 کیارش؟-گفتم:قیافمو مظلوم کردم و با لحن فوق العاده لوسی 

نمیشه خانومی -کیارش سرمو تکیه داد رو شونش و دستشو دورم حلقه کرد و گفت:

 .دیره باید برگردیم... دیگه چیزی نگفتم چون میدونستم بی فایدس

سیاوش با یک کیسه چیپس و پفک اومد کنارمون و با دیدن ما عین زنا زد رو صورت و 

دارین بینتون نمیگید چشم و گوشم باز  خدا مرگم بده چه صحنه ای مثال مجرد-گفت:

 .میشه

 !برو بابا-من و کیارش همزمان جفتمون گفتیم:

سیاوش دپرس نشست کنارم و با حرص شروع کرد خوردن چیپس و خش خش صدا 

 .دادنش

 !بس کن دیگه سرم رفت-با آرنجم زدم تو بازوی سیاوش و با حرص گفتم:
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باز صدای چیپس خوردنش رو مخم  بدون حتی کلمه ای کمی ازم فاصله گرفت ولی

 .پاشو بریم سرم رفت-بود رو به کیارش گفتم:

 .پاشو بریم دیره-کیارش بلند شد و دستمو گرفت و رو به سیاوش گفت:

 .نمیام-سیاوش پشت چشم نازک کرد و گفت:

 بدرک! دستمو کشید رفتیم سمِت خروجی-کیارش با گفتنِ:

مامانه!تماسو برقرار کرد مثل همیشه با لحن -گوشیه کیارش زنگ خورد و اون با گفتنِ:

 بله مامان؟-آروم ولی محکمی گفت:

حتما خاله گفت بیاین خونه که کیارش با گفتنِ:نیم ساعت دیگه خونه 

 .ایم،خداحافظ...قطع کرد

رسیده بودیم کنارِ ماشین کیارش درو باز کرد من نشستم،دور زد خودشم نشست و 

ت کنه که سیاوش نفس نفس زنان سوار شد و با ماشین را روشن کرد خواست حرک

وای خدا مرگم بده منو تک و تنها تو شهربازی ول کردین -لحنِ لوسی مثل دخترا گفت:

 ....دارین میرین نمیگین میبرن بی عفتم میکنن بدبخت میشم بیـ

 .خفه شو! سیاوش ساکت شد و من قهقهه زدم-با دادِ کیارش که گفت:

آخه عزیزِ -هم گوشه ی لبش کج شد و با گرفتنِ دستم گفت: انقدر خندیدم که کیارش

 من چرت و پرتهای این دیوونه خندیدن داره؟

فقط چرت و -خندمو بزور کنترل کردم و با صدایی که ته مانده ی خنده توش بود گفتم:

 .پرتای این منو به خنده میندازه وگرنه من تا حاال با توِ اخمو پوسیده بودم
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کوفت نخند،برا -یندفعه سیاوش قهقهه زد که باعث شد با حرص بگم:باز اخم کرد و ا

 چی میخندی؟

 !به اینکه توام فهمیدی این کیارش بد عنقه-سیاوش میونِ خنده گفت:

توروسننه کیارش برای من خیلیم -برای اینکه کیارش دلخور نشه روبه سیاوش گفتم:

ته بودم که اینسری کیارش با خوبه تو نمیخواد نرخ تعیین کنی! که البته حقیقت رو گف

ایش تکیه داد به پشتیه -چشمایی که پر از عشق بود نگاهم کرد و سیاوش با گفتنِ:

 .ماشین و تا رسیدن به خونه هیچی نگفت

 .وقتی رسیدیم خونه مامان و خاله تو آشپزخونه و بابا و عمو تو پذیرایی بودند

 دین؟به به چه عجب رسی -عمو با دیدن ما با لبخند گفت:

سالم خب رفته بودیم -و من در جواب عمو گفتم: tvسیاوش بغ کرده رفت سمت

 .شهربازی

 .تو دختر بزرگ بشو نیستی-بابا و عمو همزمان خندیدن و بابا گفت:

کیارش با عشق نگاهم کرد میتونستم حدس بزنم اگه تو خلوت بودیم صددرصد االن 

 .کشیدمحکم بغلم کرده بود و هی تو موهام نفس عمیق می

با صدای مامان که میخواست برم کمکشون دستمو آروم از دست کیارش کشیدم و به 

 .سمت آشپزخونه پا تند کرد

 .سالم مامان سالم خاله خسته نباشید-

 .سالم عزیزم سالمت باشی-خاله در حالی که داشت دستاشو میشست گفت:
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بنداز تا من  سالم مامان برو سفره رو-مامان ظرف ساالدو گذاشت جلوم و گفت:

 .وسایالرو بیارم

 .چشم از آشپزخونه خارج شدم-سفره رو از رو میز غذاخوری برداشتم و با گفتن:

عمو عادت داشت رو زمین غذا بخوره مگر اینکه مهمونی باشه تا رضایت بده بشینه 

 .پشت میز

الو -بود گفتم: tv سفره رو پهن کردم و به سیاوش که چهار چشمی حواسش به

 .پاشو کمکسیاوش 

 .tv زیر چشمی نگام کرد و بی توجه دوباره چشم دوخت به

 .با حرص کوسن رو مبلو برداشتم کوبیدم رو صورتش

با چشمهای گرد شده نگام کرد و خیز گرفت سمتم،حاال من بدو اون بدو دور سفره 

ز میدوئیدیم اومدم از رو سفره رد بشم که پام لیز خورد و پا کمر افتادم زمین چشمام ا

 .درد بسته شد و لبمو کشیدم تو دهنم تا داد نزنم

-کیارش زود تر از همه به خودش اومد و روبه سیاوش که داشت قهقهه میزد غرید:

 .گمشو از جلو چشمهام

اومد طرف منو از کمرم گرفت بلندم کرد برد تو اتاق پشتش مامان و خاله اومدن چیزیم 

 .تن دکتر حرصم میدادنبود و گیر دادنای الکی کیارش مبنی بر رف

مامان و خاله وقتی مطمعن شدن طوریم نیست از اتاق خارج شدن و منو کیارش تنها 

 .شدیم
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خم شد با عشق پیشونیمو بوسید و لبش تا چند ثانیه رو پیشونیم موند،صدای 

 درد داری؟-آرومشو شنیدم که گفت:

 .نه عزیزم بهترم-

 .برگرد لباستو بزن باال-سرشو بلند کرد و گفت:

 .کاری که گفته بودو انجام دادم چون میدونستم تا مطمعن نشه دست برنمیداره

-گار از ته چاه میومد گفت:و با صدایی که انسریع لباسمو دادم پایین و برگشتم 

 .چیزیت نشده زندگیم

من که گفتم چیزیم نیست -با لبخند به اون همه نگرانیش نشستم رو تخت و گفتم:

 .حاال پاشو بریم شام بخوریم

بریم،بلند شد...منم بلند شدم و با هم از اتاق -دستشو کشید رو صورتش و با گفتنِ:

 .خارج شدیم

 کنار هم سر سفره نشستیم

 .ش اول برای من غذا کشید بعد برای خودشکیار 

 .دیگه به کارهاش عادت کرده بودم و جلو جمع خجالت نمیکشیدم

-یک بار که تازه نامزد شده بودیم جلو جمع وقتی صداش کردم خیلی بی پروا گفت:

 جانم عزیزم؟

همه خندیدن و من از خجالت سرخ شدم بلند شدم رفتم سمت اتاق درو بستم پشتم 

عزیزِ دلم مگه -اتاق و منو که رنگ گوجه شده بودم بغل کرد و دم گوشم گفت:اومد تو 

 من چی گفتم که تو اینجوری کردی دورت بگردم؟
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کیارش وقتی جلو جمع صدات میکنم اونجوری جوابمو -از بغلش جدا شدم و گفتم:

 .نده خجالت میکشم

دن نداره که خانومم خجالت کشی-با لبخند چونمو گرفت و سرمو بلند کرد و گفت:

عزیزم تو االن دیگه نامزد منی من هرجوری دلم بخواد جوابتو میدم توام الزم نیست 

 !خجالت بکشی،باشه؟

 ولی کیارش؟-با شرم گفتم:

 "باشه؟-حرفمو قطع کرد و با قاطعیت گفت:

 !باشه-لب زدم:

 .الهی دور اون چشمات بگردم-گونمو نوازش کرد و گفت:

 عه کیارش؟-هنش و خیلی آروم گفتم:با خجالت چنگ زدم به پیر 

منو به خودش فشار داد و با لحن کامال احساسی که میشد خنده رو توش تشخیص 

 !جانم زندگیم؟الهی این کیارش روزی هزار بار دورت بگرده-داد گفت:

 .با صدای بابا از افکارم خارج شدم و پارچ آب و به سمتش فرستادم

 .فکر میکنی عزیزم؟غذاتو بخور به چی-کیارش آروم کنارِ گوشم گفت:

هیچی عزیزم االن میخورم...بعد یه قاشق از غذامو گذاشتم -با لبخندی آرومی گفتم:

 .تو دهنم

 .خورشت فسنجون مامان که غذای مورد عالقه ی کیارش بود خیلی خوشمزه شده بود

بعد از شام کیارش نذاشت تو جمع کردن سفره کمک کنم خودش میخواست کمک 

اونم مامان نذاشت و هردو کنار هم نشستیم رو مبل و کیارش خیلی جدی کنه که 
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داشت درباره ی یکی از مراجع های خانمش که عاشقش شده بود حرف میزد و من 

 .چقدر خندیدم

باشه سوگند خانم باشه حاال بخند من -کیارش که خودشم خندش گرفته بود گفت:

 !گفتم االن از غیرت زیادی میترکی

آخه عزیزم من که میدونم تو اول -رفش قهقهه زدم و با لحن لوسی گفتم:دوباره به ح

 !آخرش مالِ منی،هیچ کس نمیتونه قلبتو صاحب شه

با چشمایی که توش ستاره بارون بود و میشد خوشحالی رو توش تشخیص داد ولی با 

بعدا که تنها شدیم جواب این شیرین زبونیتو -ی جدی و صدای گرفته گفت:قیافه

 !میدم

هم خجالت کشیدم هم خندم گرفت...ریز خندیدم و دستمو گرفتم رو دهنم و سرمو 

 .انداختم زیر

 بعد از خوردن میوه ساعت نزدیک دوازده شب بود که خاله اینا عزم رفتن کردن

 .ه ی ریزی که رو دستم زد رفت بیرون*وس*تا دم در باهاشون رفتم و کیارش با ب

از زدن مسواک برگشتم تو اتاق و افتادم رو  برگشتم خونه رفتم سمت سرویس بعد

تخت نمیدونم چقدر گذشت کم کم داشت چشمام گرم میشد که با صدای زنگ 

گوشیم چشمام یک ضرب باز شد و دستمو رفت سمت عسلی کنار تخت که گوشیم 

روش بود،اسم و عکس کیارش رو گوشیم رونمایی میکرد و من حدسم درست بود چون 

 .ین موقع یادِ من نمیکنههیچ کس جز کیارش ا

 خانومم؟-تماس و برقرار کردم،قبل از اینکه من چیزی بگم خودش گفت:

 جانم؟-با صدای آرومی جواب دادم:
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جانت بی بال سوگندم...پس -نفس عمیقی کشید انگار که آرامش گرفته باشه و گفت:

ر موهات به کی میشه ازدواج کنیم کنارِ هم تو بغلم سرتو بذارم رو سینه هام و با عط

 !خواب برم

 کیارش؟-به وضوح رنگ گرفتن گونه هامو حس کردم و با خجالت گفتم:

 جانم زندگیم؟-نفس عمیقی کشید و گفت:

صبح منتظرتم -برای عوض کردن بحث که باعث رنگ عوض کردن من میشد گفتم:

 !عزیزم باید بریم شرکت

 !بیخیال سوگندم نمیخواد بری-با لحن دلخوری گفت:

 !ارش ما قبال حرف زدیمعه کی-

 ....عزیزم لجـ-کیارش دوباره گفت:

 !کیارش-پریدم تو حرفش و با لحنِ گالفه ای گفتم:

 باشه عزیزم میام دنبالت...شبت بخیر زندگیم-پوفی کشید و گفت:

 .شب توام بخیر-نفس عمیقی کشیدم و آرام گفتم:

ند شدم چراغو قطع کردم و زنگ گوشی و برای ساعت هفت صبح تنظیم کردم و بل

 .خاموش کردم و دراز کشیدم رو تخت و ایندفعه خیلی سریع خوابم برد

 .با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدارشدم

ساعت هفت صبح بود و چشمای من هنوز از خواب سیر نشده بود و میل عجیبی به 

 .دوباره خوابیدن داشت
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از اتاق خارج شدم و به با این وجود به هزار زحمت بلند شدم و با چشمای خواب آلود 

 .سمت سرویس راه افتادم

دوباره که برگشتم تو اتاق گوشیم داشت زنگ میخورد بیخیال رفتم سمت کمد لباسام 

و مانتو یشمی کوتاه با شلوار لی مشکی تنگ و شال مشکی و از تو کمد درآوردم 

بافتم  گذاشتم رو تخت و برسو برداشتم موهای طالیی رنگمو شونه کردم و از پایین

انداختم پشت و آرایشم در حد کرم پودر و رژ گونه و کمی مداد چشم و رژ بود لباسامو 

پوشیدم و بعد از زدن ادکلن و بستن ساعتم و برداشتن موبایل و کیف یشمی رنگم که 

تمام مدارکم توش بود از اتاق خارج شدم بابا تو آشپزخونه داشت صبحونه میخورد 

 رفتم سمتش

 سالم بابا-

 سالم کجا بسالمتی؟-:با در حالی که لقمو میگرفت برای خودش گفتبا

دارم میرم شرکت برای استخدام از -یک لقمه نون پنیر گردو گرفتم و با گفتنِ:

 .بسالمت-آشپزخونه خارج شدم و در آخر صدای بابارو شنیدم که گفت:

م کردم و بدون بیدار کردن مامان رفتم سمت در،کتونی های اسپرت یشمی رنگمو پا

آخرین گازو به لقمم زدم و بعد از گذشتن از حیاط پر گل درو باز کردم کیارش جلو در 

به ماشینش تکیه داده بود و سرش پایین بود و با صدای در سرشو بلند کرد...با دیدنم 

-یه لبخند مهمون لباش شد و درحالی که عینک رو موهاشو میزد به چشماش گفت:

 ف آوردی،چرا گوشیت رو جواب نمیدی؟به خانم چه عجب تشریبه

 اوال سالم صبح بخیر...دوما داشتم حاضر میشدم برا همون-
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سالم عزیزم صبحت بخیر...بفرما بشین خانومم دیرم -درِ ماشینو باز کرد و گفت:

 .شده

 .نشستم تو ماشین و کیارش با بستن در دور زد خودشم نشست و ماشینو راه انداخت

ط رو روشن کردم که صدای مازیار تو گوشم پیچید و باز روحم دستمو دراز کردم و ضب

 آروم شد

 صبحانه خوردی عزیزِدلم؟-کیارش دستمو گرفت و گفت:

لبخندی از این حسِ محبت همیشگیش رو لب رخنه کرد و با زدن لبخند بهش جواب 

 .مثبتمو اعالم کردم

 تکیارش بعد از تقریبا نیم ساعت جلوی یک شرکت ماشین رو نگهداش

 [سردرد شرکت رو خوندم... ]شرکت ساختمان سازی ایران سازه

 مرسی کیارش-لبخند زدم:

خواهش میکنم عزیزم هروقت کارت تموم -متقابال لبخندی به صورتم پاشید و گفت:

 شد بهم زنگ بزن بیام دنبالت

 باشه چشم...خداحافظ-چشمامو بازو بسته کردم و گفتم:

 .زیزم به امیددیدارمواظب خودت باش ع-با لبخند گفت:

 .هیچ وقت بهم نمیگفت خداحافظ

یک چشمک ریز بهش زدم و به سمت شرکت رفتم،یک ورودی باریک که پله میخورد 

میرفت باال و بغل پله ها آسانسور داشت و کنار آسانسور باز دوتا پله به پایین میخورد 

 ...و پارکینگ بود
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متوجه شدم شرکت طبقه ی چهارم از بنر مشکی رنگی که کنار آسانسور زده بودند 

 قرار داره

 موزیک و شد بسته آسانسور دادم،در فشار رو چهار ےسوار آسانسور شدم و دکمه

 .کرد نوازش را گوشم مالیمی

 چهارم ےطبقه رسیدم میگفت بهم که دار آسانسور خانم صدای با...چهارم ےطبقه

 .شدم پیاده آسانسور از و اومدم خودم به

پیرمرد کاله  یک نکشید طولی که زدم و بود،زنگ جلوم شیک رنگ ےایک درب قهوه

 دار در را باز کرد

 سالم پدر جان من برای استخدام اومدم-لبخند زدم و گفتم:

 سالم دخترم بفرما تو خوش آمدی-

 با گفتنِ:ممنون وارد شرکت شدم

آرم  سمت چپ آشپزخانه بود که پیرمرد رفت آنجا و روبرو سرویس بهداشتی که از

رویش فهمیدم و سمت راست یک میز که خالی بود و دوتا اتاق که یکی روبرویم بود و 

 .دیگری سمت چپ

 ےابه سمت میز که قطعا میز منشی بود رفتم،چند مین بعد یک خانم جوان با چهره

 لبخند با من دیدنِ  با و آمد بیرون میزش روبروی اتاق از آرایشی هیچ بدون معمولی

 بفرمائید؟ مخان سالم-:گفت

سالم من سوگند آرادمنش هستم برای استخدام مزاحم -متقابال لبخند زدم و گفتم:

 .شدم
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اوه بله عزیزم خوش آمدی صبر -در حالی که مینشست روی صندلیِ چرخدارش گفت:

 .کن به رئیس اطالع بدم برین تو اتاق

را از حضور من با تکان دادن سر حرفش را تایید کردم و او تلفن را برداشت تا رئیس 

 .مطلع سازد

 با آسانسور پایین رفتم

ماشین کیارش روبروی در شرکت بود و خودش داخل ماشین نشسته بود...متوجه من 

نشد آروم درو باز کردم و نشستم از حضورم شایدم عطرم متوجه شد و برگشت 

اش خسته بود ولی هیچ وقت لبخندو ازم دریغ نمیکرد پس با این حساب سمتم،چهره

 خوبی عزیزم؟-با لبخندی شیرین که مطمعن بودم فقط سهمِ منه گفت:

 .آره خوبم استخدام شدم-چشمامو بازوبسته کردم و گفتم:

 .خوبه-ماشینو روشن کرد و گفت:

 کیارش؟-پریشان بود و همین نگرانم میکرد با نگرانی گفتم:

 جانم؟-حواسش به جلو بود و آروم گفت:

 چرا پریشونی عزیزم؟-

 .چیزی نیست گلم...تو خودتو نگران نکن-رفت و گفت:دستمو گ

میدونستم حتما یک اتفاقی افتاده وگرنه اصال سابقه نداشت کیارش کنارِ من اخم 

 !داشته باشه

 کیارش؟-دوباره گفتم:
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جونِ دلِ -برگشت سمتم و ماشینو کنار خیابون نگهداشت و با لحن آرومی گفت:

 کیارش؟

 چی میگی شیطون؟

 !بگو جونِ سوگند هیچی نشده-م و گفتم:گردنمو کج کرد

ی آخرت باشه جون خودتو اوال دفعه-اخم وحشتناکی رو پیشونیش نشست وگفت:

قسم میدی،دوما بله یک اتفاقی افتاده ولی بهت نمیگم تا تنبیه بشه برات که دیگه 

 .جون خودتو قسم ندی برام

حرکت کرد،منم مثال قهر بعدم برگشت و بی توجه به من دوباره ماشینو راه انداخت و 

 .کردم و رومو برگردوندم سمت شیشه و بهش توجه نکردم

 بفرما تو عزیزم-منشی تلفن رو قطع کرد و برگشت سمت من و با خوشرویی گفت:

 با لبخند تشکری کردم و به سمت اتاق قدم برداشتم

رد اتاق در اتاق رو به صدا درآوردم و بعد از شنیدنِ بفرمائید از طرف جناب رئیس وا

 .شدم

طرحهای کرم و بسیار شیک یک آقای آراسته و شیک پشت  با رنگ ےیک اتاق قهوه ا

 نشان دستش رو زده برق ے حلقه و داشت آرامی ےصندلی نشسته بود...چهره

 .بود داشتنش تاهل

 سالم-

 سالم خانوم بفرمائید؟-جوابم را به آرامی داد

 .ن که طرح هام قبول شدهمن برای استخدام مزاحم شدم دیروز زنگ زدی-
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 .بنشینید لطفا بله-:گفت و کرد اشاره رنگ ےابا دستش به مبل قهوه

 جایی که گفته بود نشستم و او بعد از سفارش چایی مقابلم نشست

من احسان پارسا رئیس شرکت هستم...دیروز طرحهاتون را خودم بررسی کردم خیلی -

ما قراردادی همکاری کنید بعد از اون  خوب بودند اگر راضی باشید به مدت دوماه با

 .اگه مشکلی نبود انشاهللا استخدام میشید

 مخالفت حتما یارشڪ وگرنه میگفتم ےچیز یارشڪخوب بود ولی نباید به مامان یا 

 .میکرد

 .خیلی خوبه ممنون-سرم را تکان دادم و گفتم:

 خواهش میکنمِ جناب پارسا با ورود همان پیرمرد یکی شد

 .روی میز قرار داد و با گفتن با اجازه از اتاق خارج شد چایی هارا

 ....خب خانم-

 آرادمنش هستم-

 بله خانم آرادمنش لطفا مدارکتون رو بدید-لبخند زد 

از توی کیفم تمام مدارک الزم را دادم بعد حدود ده مین تمام مدارکم با یک برگه که 

 از-:گفتن با و گذاشت مجلوی قراردادی همکاری بر مبنی بود پایش خودش ےامضا

 یاید،بسالمتب میتونید فردا

 .دوباره به پشت میزش برگشت

اش را دوست با گفتنِ با اجازه از اتاق خارج شدم منشی با دیدنم با لبخندی که چهره

 چی شد عزیزم؟-داشتنی تر میکرد گفت:
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 فعال تا دوماه قراردادی استخدامم -منم متقابال لبخند زدم و گفتم:

 خیلی خوشحالم اینطوری منم دیگه تنها نیستم-حالی بلند شد و گفت:با خوش

من نرگس امیری هستم خوشبختم از -دستش را به طرف من دراز کرد و گفت:

 .آشناییت و همکاریت

 .منم خوشبختم عزیزم-دستشو فشار دادم و گفتم:

 بشین عزیزم بیشتر باهم-دستش را عقب کشید و با اشازه به صندلی کنارش گفت:

 آشناشیم

 و شرکت یدرباره نرگس از من اون اومدن تا و دنبالم بیاد یارشڪاول زنگ زدم به 

 که داشت اصفهان تو دیگه یشعبه یک شرکت این اینکه مثل کردم سوال آدمهاش

 .بود پارسا آقای صمیمی دوست رئیسش

هشت به گفته های نرگس هرروز باید برای خودم ناهار میآوردم و ساعت کاری هم از 

 .صبح تا پنج بعد از ظهر بود

 .شدم خارج شرکت از و کردم خداحافظی نرگس از یارشڪبا زنگ 

 که کشید دستمو پشت از یارشڪ که بشم پیاده خواستم نگهداشت خونمون ےجلو

 با و کرد بلند سرمو گرفت چونمو و خودش سمت بنشینم،برمگردوند دوباره شد باعث

ببخشید سوگندم -گفت: بود مشخص توش پشیمانی و کالفکی که چشمایی

نمیخواستم داد بزنم معذرت میخوام ولی ولی تو که میدونی چقدر جونت واسم عزیزه 

،تاکید میکنم سوگند هیچ عمره من پس خواهشا دیگه هیچ وقت جونت را قسم نده

 .وقت
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دستشو پس زدم و از ماشین پیاده شدم...با اینکه معذرت خواسته بود اما بازم دلخور 

 ودم خودش لوسم کرده بود و حاال باید نازم را میخریدب

 ببندم را در خواستم تو رفتم کردم باز درو اومد دنبالم و شد پیاده ماشین از یارشمڪ

 شد حیاط وارد و داد هلش آرام که

پشت بهش کردم و خواستم برم داخل که از پشت بازومو گرفت و برمگردوند و با 

عزیزِ من سوگندم من که گفتم ببخشید -ود گفت:صدایی که کالفگی توش مشخص ب

 الهی دورت بگردم نمیخوای آشتی کنی؟

بغضم گرفته بود به حدی لوسم کرده بود که دیگه سر چیزای الکی هم قهر میکردم و 

 .بغض

بغض نکن سوگند،ببخشید -با بغض سرمو برگردوندم که دوباره کالفه تر از قبل گفت:

 دیگه زندگیم آشتی؟

د به سرم آره خیلی وقت بود میخواستم بهش بگم ولی فرصتش نبود باید یه فکری ز 

 االن سو استفاده میکردم

 .به یه شرطی آشتی میکنم-آرام گفتم:

 چه شرطی دورت بگردم؟-چونمو گرفت سرمو بلند کرد و گفت:

 !شب بریم موتور سواری-چشمامو تو کاسه چرخوندم و با تعلل گفتم:

 تور سواری!؟مو-چشمهایش را گرد و گفت:

 آره خب موتور سواری،چرا تعجب کردی؟-خیلی عادی گفتم:

 اونوقت با چی؟ -دستهایش را بغل کرد و گفت:
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 !با موتور سیاوش-ام و گفتم:کیفم را انداختم روی شونه

 باشه عزیزم باشه حاال آشتی؟-چشمهایش را محکم بست و با باز کردنش گفت:

 آره آشتی-دستهامو توهم تاب دادم

 .برو تو عزیزدلم شب با موتور میام-خنده گونمو بوسیدبا 

منم متقابال بوسش کردم و با بستن در وارد خونه شدم مامان داشت با تلفن صحبت 

میکرد آرام سالم دادم و وارد اتاق شدم لباسهایم را عوض کردم و روی تخت 

 ظهر ۱۲:۴۵افتادم...گشنه بودم به ساعت روبروی تختم که شکل گل بود نگاه کردم 

از رو تخت بلند شدم رفتم سمت آشپزخونه چیزی رو گاز نبود یخچال رو باز کردم دوتا 

سوسیس برداشتم و سرخ کردم خوردم بدون جمع کردن میز رفتم سمت اتاق و به 

 .مامان که هنوز داشت با تلفن حرف میزد گفتم بیدارم نکنه

 .با احساس نوازش دستی چشمهایم را باز کردم

وی چشم به صورتم دوخته بود و با دستش صورتم و موهایم را مح لبخند با یارشڪ

 نوازش میکرد

 !پاشو تنبل خانم حاضرشو-با دیدن چشمهای بازم گفت:

 کجا؟-با صدای خواب آلود گفتم:

مگه نمیخواستی بریم موتور سواری دِ زودباش -دستم را کشید و نیم خیزم کرد و گفتم:

 !دیگه

از رو تخت پریدم و رفتم سمت کمد لباسام دو مین نکشید  با شنیدن موتور مثل جت

 .حاضر شدنم
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 دختر؟ تو هولی چقدر-:گفت و داد تکون سرشو کارام دیدن با یارشڪ

 .بریم من حاضرم-حاضر و آماده جلوش وایسادم و گفتم:

از رو تخت بلند شد و با گرفتن دستم از اتاق خارج شدیم ساعت نزدیک هشت شب 

 .بود

 .ی کیارش با خاله رفتن بودن عیادت یکی از فامیالد و به گفتهمامان نبو

 گرفت و کاسکت کاله یارشڪبا ذوق به موتور قرمز رنگ سیاوش نگاه میکردم که 

 .سرت بذارش-:گفت و سمتم

 .نمیخوام-دستشو پس زدم و گفتم:

 بذار سرت سوگند-اخم کرد و ایندفعه با تحکم گفت:

 .کاله بیشتر میچسبه نمیخوام بدون-با لجبازی گفتم:

 باز بخدا نکن اذیت یارشڪ-اخمش شدید شد و خواست دوباره چیزی بگه که گفتم:

 .میکنما قهر

 !سوارشو-پوفی کشید و سوار شد بعد از روشن کردن موتور گفت:

-سوار شدم و با ذوق دستامو به هم زدم که باعث شد کیارش اعتراض گونه بگه:

 .دستاستو دورم حلقه کن وول نخور

به گفتش دستامو دورش حلقه کردم و سفت چسبیدم که راه افتاد خیلی آروم میرفت 

 .که به اعتراض من سرعتش را زیاد کرد

 .خیلی کیف میداد
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 شام را یارشڪساعت از نه گذشته بود که برگشتیم خانه،مامان تنها بود و به اسرار 

ی من بود که القهرخ شده که غذای مورد عس های ماهی با ماهیچه سوپ...نگهداشت

 .الحق هم خوشمزه شده بود

 صحبت بود فردا زمانش که ایران والیبال یدرباره داشتن یارشڪبعد از شام بابا و 

 .یارشڪ روبروی نشستم خودم و میز روی جلویشان گذاشتم را میوه میکردند

 .کنمبا اجازه عموجان رفع زحمت -بعد از خوردن میوه عزم رفتن کرد رو کرد سمت بابا:

 بابا باهاش دست داد:بسالمت پسرم

با مامان هم خداحافظی کرد و رفت سمت حیاط منم دنبالش رفتم تو حیاط دستمو 

 .برو تو قشنگم هوا سرده -گرفت و بعد از بوسیدن پیشونیم گفت:

 مواظب خودت باشـ-چشمامو بازوبسته کردم:

 .چیزی نگفت و با نگاه عمیقی به چشمام رفت

 .با شب بخیری به مامان بابا به سمت اتاق راه افتادمبرگشتم داخل و 

 .روی تخت دراز کشیدم و با فکر فردا که قراره اولین روز کاریم باشه به خواب رفتم

 .با صدای آالرم گوشیم چشمهام را باز کردم

بعد از شستن دست و صورتم نشستم جلو میز توالت و موهای لخت طالیی رنگمو 

ختم رو صورتم و بقیه رو از پشت بافتم یک خط چشم با کرم شونه کردم و یک تکه ری

ای پودر و رگ گونه و کمی رژ شد کل آرایش من،مانتو شیری رنگ با کیف و کفش قهوه

ای با شلوار لی یخی رنگ پوشیدم و بعد از زدن ادکلن و بستن ساعت از شال کرم قهوه

 .اتاق خارج شدم
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 بابا داشت صبحانه میخورد

 .بح بخیرسالم بابا ص-

 .سالم دخترم صبحت بخیر-بابا جواب داد

نشستم پشت میز و بعد از چند لقمه صبحانه با تک زنگ کیارش با خداحافظی از 

 .بابا از خونه خارج شدم

 سالم-نشستم تو ماشین

 .سالم خانومم صبح بخیر-مثل همیشه با خوشرویی جواب داد:

 صبح شماهم بخیرـ-با لبخند جواب دادم:

 شن کردو با گرفتن دستم راه افتادـماشینو رو

 .ی دیگه بود،بودتو راه بحث سر عروسیِ دختر دایی مامان و خاله که هفته

 به پیشنهاد کیارش امروز بعد از تایم کاری میرفتیم خریدـ

 .مرسی عزیزم-جلوی شرکت پیاده شدم:

 .زنگ بزن بیام دنبالت به امید دیدار-لبخند زدم:

 .شدم دستمو تکان دادم و داخل

 .صدای ماشین کیارشو شنیدم که دور شد

-سوار آسانسور شدم خواستم دکمه رو بزنم که با صدای یک آقا که میگفت:

 .صبرکنید...دست نگهداشتم
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برگشتم و تا نگاهم افتاد به چشماش....زمان ایستاد قلب منم ایستاد احساس کردم 

 .هوا نیست نفس نیست

 با صداش به خودم اومدم

 .کمه رو نزدینمرسی که د-

 .خواهش میکنم-لبخند زورکی زدم:

قلبم هنوز رو هزار بود نمیدونم اون حس چی بود که یهو و بیخبر وارد قلبم شد و اونو 

 !وادار کرد انقدر تند بزنه

 زهرمار چته؟-دستمو آروم بردم سمت قلبم و زیر لب گفتم:

 !من اولین بار اینجا میبینمتون-مرد جوان با لبخند گفت:

 .بله چون من دیروز استخدام شدم-

 .باز لبخند زد:خوشبختم من رادوین آریا هستم،شریک شرکت ایران سازه

لبخند بی اراده نشست رو لبام: منم سوگند آراد منش هستم دیروز تو شرکت ایران 

 .سازه استخدام شدم

ریتون خیلی خوشحالم از همکا-آسانسور ایستاد و رادوین با لبخند درو باز کرد و گفت:

 .بفرمائید

از آسانسور خارج شدم و زنگ درب را به صدا درآوردم همان پیرمرد خوش چهره در را 

 .باز کرد

 سالم-

 .سالم مش رحیم-رادوین:
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 .مش رحیم با خوشرویی جواب سالم هردومونو داد

سالم آقای -وارد شدیم و نرگس با دیدن ما بلند شد اول روکرد سمت رادوین و گفت:

 .ومدینمهندس خوش ا

 رادوین جواب داد:سالم ممنون احسان هست؟

 !منشی با دست به در اشاره کرد: بله هستن بفرمائید

 .رادوین با تکان دادن سر به سمت در رفت

 خوبی؟-نرگس برگشت سمتم و با لبخند گفت:

 مرسی عزیزم تو خوبی؟-منم متقابال لبخند زدم:

جناب رئیس گفتن -ستم و گفت:خوبم مممون...یک نقشه از تو کشو درآورد داد د-

اونجا هم -این نقشه رو تا ساعت دو حاضر کنید...اشاره کرد به در سمت چپ و گفت:

 !اتاقته

 .سرم را تکان دادم و با گرفتن نقشه به سمت اتاق رفتم

یک اتاق که دوتا میز و صندلی روبروی هم بودند و وسط دوتا میز یک پنجره وجود 

 .داشت

راست و کیفم را روی میز قرار دادم و نقشه رو روی میز باز نشستم پشت میز سمت 

کردم...ساده بود ساعت هشت بود و تا دو تمامش میکردم...لوازم را از توی کیفم 

 .درآوردم و شروع کردم

 .هرازگاهی سرم را بلند میکردم و گردنم را ماساژ میدادم

 ـساعت ده بود که مش رحیم با یک فنجان چایی روبرویم وایساد
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 .لبخندی به صورتش زدم و تشکر کردم

با گفتن نوش جان از اتاق خارج شدـ...بعد از خوردن چایی دارچین که خیلی مزه داد 

 .دوباره کارم را شروع کردم

 .باالخره ساعت نزدیک یک بود که کارم تمام شد

 .گردن خشک شدمو ماساژ دادم و بلند شدم به سمت اتاق رئیس قدم برداشتم

 .یز نبود رفتم سمت اتاق رئیس و در را به صدا درآوردمنرگس پشت م

با بفرمائیدی داخل شدم...چشم چرخوندم خود رئیس نبودن ولی رادوین آریا که 

باهاش تو آسانسور آشنا شده بودم روی صندلی نشسته بود نمیدونم چرا وقتی 

کرد و  میدمش ضربان قلب میگرفتم سرش پایین بود و با سالم آرام من سرش را بلند

 ...باز من دلم لرزش کرد

 بفرمائید خانم امرتون؟-با دیدن من لبخندی زد و گفت:

 .با آقای پارسا کار داشتم-صدامو صاف کردم و گفتم:

نیست همین االن رفت بیرون...چیکار داشتین به من -بلند شد اومد نزدیکم و گفت:

 .بگین

 .شد میخواستم بدم بهشون تمام-ی دستم را نشانش دادم و گفتم:ی تمام شدهنقشه

 .االن نگاهی بهش میندازم-نقشه رو از دستم گرفت و به سمت میز رفت و گفت:

نقشه را روی میز پهن کرد با دقت جز به جز نگاهش کرد...سرش را بلند کرد و با 

 .خوبه یعنی عالیه،مرسی-نگاهی شاد یک تای ابرویش را باال داد و گفت:

 و رادوین آرام آرام به سمتم آمد لبخندی روی صورتم نقش بست
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هرقدمی که به من نزدیک تر میشد ضربان قلبم تند تر میشد...نمیدانستم 

 .ی دیدار رادوین تویِ دلم رخنه کردهنمیفهمیدم این حسِ ناشناخته چیه که از لحظه

 چند سالتونه؟-روبرویم ایستاد و با نگاهی عمیق به چشمانم گفت:

 .بیست و چهار-واب دادم:سوالش بی مورد بود ولی ج

سرش را تکان داد و بی حرف خیره شد به چشمهایم منم نگاهم به نگاه مشکیش بود 

ی چشمهای هم بودیم و اگر شاید آقای بدون اینکه بفهمیم کجاییم و بی حواس خیره

 .ی هم بودپارسا یهویی در را باز نمیکرد تا آخردنیا هم نگاهمان گره

حرفی بزند با دیدنِ ما دهنش باز ماند و خیره جفتمون را آقای پارسا که میخواست 

 نگاه کردـ

 .خجالت زده سر به زیر شدم و با گفتنِ با اجازه از اتاق خارج شدم و در را بستم

-به سمت اتاق رفتم و پشت میز نشستم...بعد از چند مین نرگس وارد اتاق شد:

 .عزیزم بلند شو بریم ناهار

 .وردمناهار،من که ناهار نیا-

 ناهار خودت ےعه چرا عزیزم،عیب نداره حاال امروز با من شریک شو ولی از فردا برا-

 .بیار

 .مرسی عزیزم شما برو ناهارتو بخور من ناهار نمیخورم-سرم را تکان دادم:

 .پاشو ببینم لوس نشو-اخم کرد:

 .نه گفتم که مرسی نمیخورم-

 !واسه منپاشو ببینم ناز میکنه -بزور دستم رو بلند کرد:
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دستم رو کشید برد سمت آشپزخانه...من و نرگس و یک نفر خانوم و آقای دیگه تو 

 .بخش دیگه کار میکردند سالم دادیم و نشستیم پشت میز

نرگس ناهارش رو باز کرد زرشک پلو مرغ بود نصف کرد و خوردیم وسط غذاخوردن بود 

امری -لند شد و گفت:که رادوین غذا به دست وارد آشپزخانه شد...نرگس سریع ب

 ریا؟آ ےداشتید آقا

نخیر چیزی نیست فقط از امروز میخوام تو -رادوین نشست روبروی من و گفت:

 .آشپزخونه ناهار بخورم

آقای همتی که بغل رادوین بود جفت ابروهاش پرید باال و نرگس هم با تعجب بدونِ 

 .حرف نشست کنارم

 دید؟چرا همتون تعجب کر -آروم دم گوش نرگس گفتم:

آخه یک دفعه که خانم خالقی گفتن شماهم بیاین با ما -نرگس آرومتر از من گفت:

مگه من هم شأن -ناهار بخورید یک دادی زد که کل شرکت لرزید و با عصبانیت گفت:

 .شما هستم که تو آشپزخونه غذا بخورم

ه شد با ی غذا رو خوردن...تمام کجفت ابروهام پرید باال و بدون حرف شروع کردم بقیه

 ....تشکر از نرگس و گفتن اینکه فردا من ناهار میارم از آشپزخانه خارج شدم

تا بعد از ظهر بازهم یک نقشه دیگه نیز تمام کردم و ساعت پنج بود که شرکت تعطیل 

 اجازه نرگس ندارم،از شارژ دیدم که یارشڪشد....گوشی رو برداشتم زنگ بزنم 

 .ردمک استفاده شرکت تلفن از و خواستم

 رم گوشیم میشه بیایی دنبالم؟ندا شارژ من یارشڪالو سالم -

 .سالم عزیزم آره قربونت برم االن میام-
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 .باشه منتظرم-

اش را قطع کردم و برگشتم پشتم دیدم رادوین پشتم وایساده با دیدن نگاهم،نگاه خیره

 این که ازم گرفت و به سمت درب خروجی رفت،منم از نرگس خدافظی کردم و با تأکیدِ 

 .فردا ناهار نیاره از شرکت خارج شدم

 .سوار آسانسور شدم رادوین سرش تو گوشیش بود و متوجه من نشده بود

ی البی را بزنم که همزمان دست رادوین روی دکمه که نه روی دستم را دراز کردم دکمه

دست من نشست و من سریع دستم را کشیدم و رادوین با تعجب خیره شد بهم...از 

 ...الت سر به زیر شدم که باعث شد آرام معذرت خواهی کنهخج

 .نگاهم را به باال گرفتم که تو نگاه مشکی رادوین گره خورد

 اونی که زنگ زدین بیاد دنبالتون،کی بود؟-لبش را با زبانش تر کرد و گفت:

 .البته ببخشید فضولی میکنم خواستین جواب ندین-اخم کردم که سریع گفت:

 .نه عیب نداره،نامزدم بود-زدم و گفتم: لبخندی زورکی

شما -نامزد ولی ولی....کمی خودش را جمع کرد و گفت:-یکه ای خورد و با بهت گفت:

 .که حلقه ندارین

 آسانسور ایستاد

 .برا اینکه هنوز رسمی نشده-

پس هنوز -یک لبخند محو مهمون لبهاش شد...از کنارش گذشتم که شنیدم گفت:

 .جایِ امید هست

 .باز بی امان شد و هشدار از عشقی ناخواسته داد قلبم
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 شدم سوار و سمتش رفتم...بود شرکت درب جلویِ  یارشڪماشینِ 

 .سالم عزیزم،خسته نباشی گلم-

بی حوصله بودم اما نا انصافی بود جوابش را به سردی بدهم پس با این خال لبخندی 

 .سالم،توام خسته نباشی عزیزم-بی حوصله زدم و گفتم:

 !مگه میشه تورو دید و خسته بود خانومم-خندی عمیق زد و گفت:لب-

 .آهی کشیدم و چیزی نگفتم،چیزی نداشتم که بگم

ماشین را روشن کرد و راه افتاد چشمهایم را بستم و سرم را تکیه دادم به پشتیه 

 .صندلی

چند مین بعد ماشین توقف کرد چقدر زود رسیدیم،چشمانم را باز کردم،پشِت ترافیک 

 .ودیمب

 ای؟حوصله بی چرا عزیزم-:گفت آرامی به و گرفت را دستم یارشڪ

 .چیزی نیست-

 .عزیزم دروغ نگو-ابروهایش را داد باال:

 .نه گفتم که چیزی نیست-

 سوگند؟-

 ...نیست چیزی میگم یارشڪ-بی حوصله دستم را از دستش خارج کردم و گفتم:-

 .لی تکیه داد و راه افتاداوکی به پشتیه صند-لحنش دلخور شد و با گفتنِ:
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 چیزی بدونِ  و حرف بی یارشڪرسیدیم جلو خانه و من با تشکری آرام پیاده شدم...

 .رفتم حمام سمتِ  به حوله با و کندم را لباسهایم...نبود مامان شدم داخل...رفت

بعد از یک دوشِ حسابی از حمام خارج شدم...افتادم رو تخت و با پتو سرم را کشیدم 

 .بردو خوابم 

با زنِگ موبایلم از خواب بیدار شدم،اسمِ سارا رویِ گوشی روشن خاموش میشد،سارا 

 سارا؟ بله-:دادم جواب آلود بود،خواب من صمیمیه دوستِ  و یارشڪدختر عمویِ 

 چطوری رفیق؟-صدایِ همیشه شادش تویِ گوشم پیچید:

 خوبم عزیزم،چخبر؟-

 م سینما میاین؟سالمتی دوست جونی،میگم امشب با بچه ها میری-

 .میکنم خبرت بگم یارشڪاوم،نمیدونم بذار به -

 .باشه عزیزم،من با سیاوش هماهنگ میکنم،منتظرِ خبرتم-

 .باشه عزیزم،فعال-

 .قطع کردم و دوباره رو تخت دراز کشیدم،کسل بودم و حسِ بیدار شدن نبود

 بله؟-دادم:باز داشت خوابم میگرفت که دوباره گوشیم زنگ خورد سیاوش بود جواب 

 الو سالم خوبی؟-

 سالم مرسی خوبم،تو خوبی؟چخبر؟-

 راستش میخواستم بگم که کیارش نمیاد سینما تو میایی؟-

 چرا نمیاد؟-بلند شدم نشستم رو تخت و گفتم:
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 .نمیدونم،میگه حوصله ندارم-

 .باشه پس منم نمیام-

 .چی چیو نمیام بیا این کیارش روهم راضی کن بریم-داد زد:

 خوب چجوری بیام آخه؟-شیدم:پوفی ک

 .االن میام دنبالت حاضر باش-

 .اوکی-

 ...قطع کردم و بلند شدم بعد از مرتب کردنِ تخت رفتم سمِت دستشویی

 .لباسهایم را تن کردم و فقط کمی رژ زدم،بعد از زدنِ ادکلن از اتاق خارج شدم

 .با زنِگ سیاوش رفتم بیرون

 سالم-نشستم تو ماشین:

 سالم زنداداش خوبی؟-انداخت و گفت: ماشین را راه

 ی شماست؟مرسی،ببین سیاوش مامانم خونه-

 .واال من از مامانِ خودمم خبر ندارم،چه برسه مامانِ تو-خندید:

 .پوفی کشیدم،امان از دسِت این دو خواهر

 .در بازه بدو راضیش کن بیاین بریم-:سیاوش ماشین را جلوی در نگهداشت و گفت

 ...کور بود حتما باال تو اتاقش بودوه سمِت خانه رفتم،پذیرایی سوتپیاده شدم و ب
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رفتم باال،جلویِ اتاقش توقف کردم خواستم در بزنم که صدایی از اتاقش توجهم را 

عزیزم پس چرا اصال محل نمیدی بهم،مگه -جلب کرد،صدایِ یه دختر که گفت:

 .....نمیدونی من عاشقتم آخه چـ

،یک بار دیگه تکرار بشه،ازتون شکایت ه گفتم مزاحم نشیدخانوم محترم هزار دفع-

 .میکنم

 .صدایِ کیارش بود که این حرف را زد و بعد از آن صدایِ کوبیده شدنِ چیزی به دیوار

بی فکر در را باز کردم و داخل شدم،کیارش با دیدنم بلند شد و اومد طرفم،بی هوا بغلم 

 .ز حرص خفه میشدمخوب شد اومدی سوگندم داشتم ا-کرد و گفت:

از خودم جدایش کردم و بردمش سمِت تخت،نشستم اورا هم وادار به نشستن کردم و 

 چی شده کیارش؟-گفتم:

نمیدونم،دیگه دارم دیوونه -کیارش کالفه دستی الیِ موهایش کشید و گفت:

 میشم،یادته اون دختری که قبال میگفتم مریضم بود و عاشقم شده بود؟

ام را پیدا کرده،از دیروز نمیدونم از کجا شماره-که دوباره گفت:سرم را تکان دادم 

 .ام کردهکالفه

ات را عوض بیخیال،حداقلش اینه که شماره-اش گذاشتم و گفتم:سرم را رویِ شونه

 .میکنی

حاال پاشو،پاشو بریم سیاوش پایین منتظره -اش برداشتم و گفتم:سرم را از شانه

 .میخوایم بریم سینما

 .بیخیال سوگند،حوصله ندارم-وفی کشید و گفت:کیارش پ
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 .بلند شو دیگه بخاطرِ من-جفت دستهایش را در دستانم گرفتم و گفتم:

 .سرش را تکان داد و بلند شد حاضر شدنش ده مین بیشتر طول نکشید

 .باهم رفتیم پایین و از خانه خارج شدیم

 .وشن کرد و راه افتادچه عجب! ماشین را ر -سوار ماشین که شدیم سیاوش با گفتنِ:

 .تویِ راه سارا راهم سوار کردیم

 .انقدر با سارا گرمِ صحبت شده بودیم که متوجه رسیدنمان نشدیم

 نمیخواین پیاده بشین؟-

 .با صدایِ سیاوش به خودمان آمدیم و پیاده شدیم

به سمِت کیارش رفتم و بازویش را گرفتم...سیاوش جلوتر رفت و چهارتا بلیط 

یلم طنز بود یک ساعت طول کشید تمام شدنش...چراغ هارا که روشن کردند گرفت...ف

اش روان شده بود را پاک ی زیاد رویِ گونهسارا در حالی که اشکهایش را که از خنده

 !بمیری با این فیلم هات-میکرد بلند شد و رو به سیاوش گفت:

اینجا فیلمِ دسِت شما درد نکنه،آوردمت -سیاوش پشت چشمی نازک کرد و گفت:

 ....طنز ببینی روحیت شاد بشه بعد برگشتی بهم میگی بمیری؟واقعـ

 .خیلی خب حاال نمیری،بس کن-سارا پرید تو حرفش و گفت:

من و کیارش هم بلند شدیم از سالن خارج بشیم که با صدایِ آشنایی که اسمم را صدا 

 .میکرد به سمِت عقب برگشتم

 و پاهایم به زمین چسبیدـ با دیدنش احساس کردم قلبم ایستاد
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آب دهنم را قورت دادم و به عقب برگشتم،دوباره که نگاهم با نگاهش تلقی پیدا کرد 

 !قلبم بی امانی کرد،خدایا آخه این چه حسیِ،خدا

 سالم خانم احوالتون چه سعادتی؟-رادوین نزدیک تر آمد و با لبخند گفت:

حشتناک اخم کرده،کردم و با زیر چشمی نگاهی به کیارش که مطمعن بودم االن و

 .سالم آقای آریا،ممنون شما خوب هستین-لبخندی ساختگی رو به رادوین گفتم:

-رادوین تا خواست حرفی بزند کیارش با لحنی که هیچ نرمشی توش نبود گفت:

 سوگند جان نمیخوای معرفی کنی؟

کار میکنم  اوه چرا ایشون آقای آریا رئیسِ شرکتی که توش-لبخندی بهش زدم و گفتم:

 ...هستند

خوشبختم،من -کیارش با گفتنِ آهان،دستش را به سمِت رادوین دراز کرد و گفت:

 .نامزد خانم آراد منش هستم

ی رادوین را نقاشی کرد و دستش را به سمِت کیارش دراز کرد هردو اخمی کوتاه چهره

 .باهم دست دادند اما معلوم بود هیچ کدام از هم دلِ خوشی نداشتند

 .اوش نزدیک تر آمد که رادوین با خداحافظیه کوتاهی ازمون دور شدسی

 کی بود؟-سیاوش پرسید:

 .مهم نیست-کیارش زیرِ لب گفت:

 .بعد با اخم نگاهم کرد،معلوم بود از دستم عصبانیه،خدا خودش بخیر کنه

 .کیارش جوری دستم را کشید احساس کردم از مچ کنده شد

 !.بدجور عصبی بود و این یعنی واویالهیچ وقت اینجوری ندیده بودمش..
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بدونِ توجه به سیاوش سوئیچ ماشین را از دستش گرفت و در را باز کرد،من را هل داد 

 .تو ماشین و خودش هم سوار شد

 .دلیلِ کارهایش را نمیدانستم اون هیچ وقت تا حاال اینجوری باهام رفتار نکرده بود

اصال نمیدونستم سیاوش و سارا چی تا رسیدنِ به خونه تو ماشین سکوت بود...

 .شدن...موندن جلو سینما

 .پیاده شو -کیارش جلو خونه نگهداشت و ماشین را خاموش کرد و گفت:

،در را باز کرد و داخل شدیم...هیچ پیاده شدم،خودشم ماشین را قفل کرد و اومد کنارم

 .تاقشکس خانه نبود...کیارش دستم را کشید و مستقیم برد سمِت باال تو ا

 .درِ اتاق را بست و روبرویم ایستاد

 چیشده تو چرا اینجوری میکنی؟-کالفه از کارهاش گفتم:

من االن باید بفهمم که -دستی الیِ موهایش کشید و با صدایی که خش داشت گفت:

 رئیسِ شرکِت شما مردِ جوانی هست و این همه هم باهات صمیمی هست؟

ین آقا شریِک رئیسِ شرکِت و اصال هم با من نه داری اشتباه میکنی،ا-پوفی کشیدم:

 .صمیمی نیست

ور کمن -هایِ لباسش را یکی یکی باز میکرد گفت:کیارش در حالی که داشت دکمه

 .نبودم سوگند،دیدم رفتارشو

 .باشه ولی خب که چی؟اون همکارمه،فقط باهام احوال پرسی کرد،همین-

؟احوالپرسی اون با تو اونم با همین؟همین-پیراهنش را از تنش خارج کرد و گفت:-

 ،چه معنی؟لحنِ صمیمی چه معنی میتونه داشته باشه ها
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چی میخوای بگی کیارش منظورت از این حرفها و چرت و -از کوره در رفتم و داد زدم:

 پرتها چیه؟

 .میخوای بگی که چی؟واقعا که کیارش واقعا که

و بدونِ توجه به صدا زدنایِ کیارش  با عصبانیت در اتاق را باز کردم و از اتاق خارج شدم

 .از خانه خارج شدم

-در را محکم بستم و خواستم برم سمِت خیابان که صدایِ مامان را از پشت شنیدم:

 سوگند؟کجا میری تنهایی؟

 .،با خاله بود و تو دستش کلی خریدبرگشتم

 سالم-

 ؟کجا میرفتی خاله-جفتشون جواب سالمم را دادن و اینبار خاله پرسید:

 .هیچی میخواستم برم خونه-بغضم را بزور قورت دادم و گفتم:

بیا برو تو،امشب شام اینجایین... بعدم چرا تنها -خاله در را باز کرد و گفت:

 میرفتی،کیارش کجاست؟

 .باال خواب بود خاله،مثل اینکه سردرد داشت-

 .،االن باباتم میادبرو تو عزیزم-مامان دستم را گرفت و گفت:

 مامان میشه بریم خونه؟-از دستش بیرون کشیدم و گفتم: دستم را

 چرا مامان،چیزی شده؟-مامان وایساد و برگشت سمتم و گفت:

 نه مامان فقط حوصله ندارم.ا-سرم را گرفتم پایین و گفتم:
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 با کیارش حرفت شده؟-ام را بلند کرد و گفت:با دست چانه

 ،سرم را تکان دادم وفهمیده بود،نتونستم بیشتر از این فیلم بازی کنم

 !آره-آروم گفتم:

 سرِ چی؟-اخم کرد و گفت:

 .نمیدونم مامان توروخدا بیا بریم-کالفه گفتم:

خاله جان شما -مامان خواست حرفی بزند که کیارش آمد کنارمان و رو به مامان گفت:

 .برین تو من با سوگند میام

فت که مامان بی حرف مامان خواست حرفی بزند که کیارش نمیدونم درِ گوشش چی گ

 .رفت داخل

 سوگندم؟-کیارش روبرویم وایساد و آروم زمزمه کرد:

 عشقم؟نمیخوای چیزی بگی؟-جوابی ندادم دوباره گفت:

عزیزِ دلم ببخشید -بازم حرفی نزدم دستش را نوازش گونه رویِ صورتم کشید و گفت:

 .نکن که میمیرم،گلِ من میدونی که چقدر واسم عزیزی زندگیم،اخم منظوری نداشتم

 .،بدوبیا بریم تو عزیزم-دستم را گرفت بوسید و گفت:

،خواهش قهر نباش زندگیم-خواستم دستم را از دستش بکشم که اخمی کرد و گفت:

 .میکنم...سرتو بلند کن

 آشتی؟-سرم را بلند کردم و نگاهش کردم،نگاهِ عاشقش چنگ زد تو دلم،لب زد:

 !باشه-لبامو آویزون کردم:



                 
 

 

 یک رمانعشقت برای من | رمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

43 

 

ایش خمار شد و سرش نزدیک ولی...وسط راه منصرف شد دوروبرش را نگاهی چشمه

 .میرم باال بیا تو اتاق کارت دارم-انداخت و کالفه دستی بینِ موهایش کشید و گفت:

 درو ببند بیا تو دیگه واسه چی وایسادی؟-بعدم به پشت سرم نگاهی انداخت و گفت:

 .پشتمون وایساده و ذل زده به ما های غذابرگشتم پشتم که دیدم سیاوش با کیسه

 !چرا ماتت برده درو ببند بیا تو دیگه-رفتم جلوتر کیسه هارا ازش گرفتم و گفتم:

 .خودم با کیسه های غذا به سمِت خانه قدم برداشتم

 .غذاهارا رویِ اپن آشپزخانه گذاشتم و از پله ها رفتم باال

از اتاقش مشخص بود،در را باز کردم و  درِ اتاق کیارش نیمه باز بود و نور کمِ آبی رنگی

 .داخل شدم

رو تخت نشسته بود و سرش را تو دستهاش گرفته بود، در را بستم ونشستم 

جز صورتم انداخت و بی کنارش،حضورم را فهمید و برگشت سمتم،نگاهی عمیق به جز

هوا محکم بغلم کرد و نفس عمیقی کشید...خواستم از خودم جدایش کنم که بیشتر 

ارم داد به خودش و عمیق تر نفس کشید...بعد از چند مین باالخره رهایم کرد و فش

 .چشمهایِ خمارش لبهایم را رصد کرد

بزور از خودم جدایش کردم و خواستم بنشینم رو تخت که خودش دراز کشید و من 

روهم مجبور کرد کنارش دراز بکشم،سرم رو بازویش بود و نگاهم به سقف...صداش 

ببخشید اگه اذیت شدی،نمیدونم چی شد کنترلم را از -کنارِ گوشم بلند شد:نجوا گونه 

خواهشا دیگه لبهات رو آویزون یا غنچه -دست دادم و...نفس عمیقی کشید و گفت:

 .نکن در آن صورت تضمین نمیکنم باز بتوانم جلویِ خودم را بگیرم
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شتش صدایِ آهی کشیدم و خواستم چشمهایم را ببندم که در به صدا درآمد و پ

 .بیاین پایین میخوایم شام بخوریم-سیاوش که گفت:

 .من میرم توام زود بیا-من اول بلند شدم و گفتم:

 .اش زیاد مشخص نبودتو اون تاریکی و روشن اتاق چهره-

از اتاق خارج شدم از پله ها پایین رفتم،سیاوش رو مبل نشسته بود و گوشیش دستش 

خانه میآمد،رفتم سمِت سیاوش و کنارش نشستم بود،صدای مامان و خاله از آشپز 

برگشت سمتم و خواست چیزی بگه که نگاهش به شخص پشت سرم قفل شد و مات 

 .موند

منم برگشتم پشتم که...وای خدای من کیارش بود که دورِ لبهاش آغشته به رژ لب من 

که با بود یک دستم را به سرم و یکی دیگه رو رو دهنم گرفتم و برگشتم سمت سیاوش 

شیطنت نگاهمون میکرد و سریع بلند شدم رفتم سمت کیارش و دستش را کشیدم 

 .ای ندیدهبردم باال تا کسِ دیگه

 چی شده چرا اینجوری میکنی؟-همان طور که پشتم میومد با تعجب هی میپرسید:

 !ببین-درِ اتاق را باز کردم و بردمش داخل،جلویِ آئینه نگهشداشتم و گفتم:

ئینه و با دیدنِ رژ لب دورِ لبهاش اخمی غلیظ رو صورتش نشست و با برگشت سمِت آ

ای خوب شد کسِ دیگه-دستمال کاغذی دورِ لباشو پاک کرد و آروم زیر لب گفت:

 .ندید

 سوگند؟-خواستم از اتاق خارج شوم که دستم را گرفت و گفت:

 بله؟-آروم گفتم:
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وسی کنیم،من دیگه واقعا میگم میشه زودتر عر -لبش را با زبانش تر کرد و گفت:

 !طاقت ندارم

با خجالت سر به زیر شدم و زیر لب پررویی نثارش کردم که یک قدم نزدیک تر آمد و 

عزیزم،زندگیم منظور من اون -ام را گرفت و سرم را بلند کرد و گفت:با دست چانه

لِ ،منظور من اینه که دلم میخواد زودتر ماچیزی که ذهنِ کوچیِک تو میبافه نیست

 خودم بشی،سوگند؟به بابا بگم با بابات حرف بزنه؟

ی دودل بودم،از طرفی میخواستم زودتر ازدواج کنیم تا از شرِ احساسات ناشناخته

 .خودم راحت بشم،از طرفی هم همان احساساتم نسبت به رادوین گیجم کرده بود

 .آروم"نمیدونمی"زیر لب زمزمه کردم و از اتاق خارج شدم

ا خاله رو دیدم که انگار میخواست بیاد باال مارا صدا کنه که با دیدنِ من پایینِ پله ه

 .بیاین دیگه دختر شام سرد شد-گفت:

رفتم کنارِ سیاوش نشستم و برا خودم غذا کشیدم،بعد از پنج مین کیارش هم اومد و 

 .کنارم جا گرفت

اشتهاییم حوصلگی باعث کمحوصله بودم و همین بینتونستم چیزی بخورم،خیلی بی

 .شده بود

 .از غذاها اضافی موند که ریختم تو قابلمه تا برا فردا ناهار ببرم شرکت

ظرف میوه را روی میز گذاشتم و خودمم کنارِ کیارش نشستم که با بابا و عمو مشغول 

اش دیدنِ والیبال بودند...با پیس پیسِ سیاوش بلند شدم رفتم کنارش از نگاه و قیافه

 .ای تو سرش هستاین یعنی یک نقشه شیطنت میبارید و
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خب چقدر میدی تا به همه نگم چی -نشستم کنارش که با لبخندی موزی گفت:

 دیدم؟

 .حیاخفه شو بی-چشمهام از پرروییش گرد شد و گفتم:

خیلی خب حاال اگه -لبخندش محو شد و اخمی الکی رو صورتش نشست و گفت:

 .گفتم بعدا دلخور نشی

 بشین ببینم چی میخوای؟-که زدم رو دستش و گفتم:خواست بلند بشه بره 

آها،حاال شد،چی میخوام...اوم راستش یک دختر تو -با لبخند نشست و گفت:

 ...دانشگاه هست که خب

 گرفتم بقیشو،میخوای برم باهاش حرف بزنم؟-بقیش را خودم فهمیدم و گفتم:

 بریم؟ داداشِ باهوشِ خودم،حاال کیآ باریکال زن-یک بشکن زد و گفت:

 .نمیدونم فعال حاال بهت خبر میدم-کمی فکر کردم و گفتم:

 !اوکی پس منتظرم بی صبرانه-چشمکی زد و گفت:

 .با خنده سرم را تکان دادم و چیزی نگفتم

ساعت از دوازده گذشته بود که عزمِ رفتن کردیم،خوابم میومد و دم به دقیقه خمیازه 

 .میکشیدم

مواظبِ خودت باش،شبت بخیر -شار داد و گفت:جلویِ در کیارش دستم را آرام ف

 .عزیزم

 .انقدر خوابم میومد که فقط تونستم در جوابش سرم را تکان دهم

 .رسیدیم خانه و من سرم به بالشت نرسیده خوابم برد
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یک ماه گذشته بود و روزها عادی پشت سرهم میگذشت و این وسط فقط حسِ 

 .ی من به رادوین عذابم میدادناشناخته

رو میشدم و هردفعه شرکت رسمی استخدام شده بودم و هرروز با رادوین رودر تو

 .احساس میکردم یک چیزی تهِ دلم فرو میریخت

** 

ام را بلند کردم و به ساعت روبرویِ اتاقم چشم دوختم،یک ربع به گردن خشک شده

 .پنج بود

پرِ آرایشش زدم و نگاهی به دریا همکار و هم اتاقیِ جدیدم کردم و لبخندی به صورِت 

 .خواستم بلند بشم نقشه را به اتاق آقای پارسا ببرم که در زده شد و رادوین داخل شد

خانم آراد منش مزاحم شدم -جواِب سالمِ دریا را داد و مستقیم اومد سمِت من گفت:

بهتون بگم که اگه براتون مقدورِ امشب ساعت ده بیاین شرکت کلی نقشه داریم که 

 .شه تا فردا بعد از ظهر،البته اگه مشکلی ندارین،وگرنه مشکلی نیستباید آماده ب

 .باشه چشم اگه مشکلی نبود میام-لبخندی کوتاه زدم و گفتم:

 تمام شده؟-ی رو میز اشاره کرد و گفت:لبخندی زد و با چشم به نقشه

 .بله میخواستم بیارم تحویلِ آقایِ پارسا بدم که شما اومدین-

ا دقت بررسی کرد و انگشتش را روی یک نقطه نگهداشت و خم شد رو نقشه و ب

 .اینجا یک اشتباه کوچولو هست-گفت:

 منم متقابال رو نقشه خم شدم
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راست میگفت،سرم را بلند کردم که لوازم را بردارم و اشتباه را تصحیح کنم که سرم 

ش قرار محکم به دماغِ رادوین خورد و اون با آخِ زیرلبی که گفت دستش را رویِ دماغ

 .داد

هل کردم و ناخودآگاه دستش را از دماغش برداشتم و در حالی که دستش در دستم 

 چیزیتون که نشده،خوبین؟-بود با نگرانی گفتم:

 آقای آریا،خوبین؟-چیزی نگفت و فقط نگاهم کرد دوباره پرسیدم:

ن اال-لبخندی آروم زد و با نگاهش به دستم که دستش را احاطه کرده بود آرام گفت:

 .دیگه خوبم

ای کرد و با برداشتنِ سرخ شدم و سریع دستم را از دستش کشیدم که تک خنده

 .نگران نباشید خودم اشتباه را اصالح میکنم فقط شب منتظرتون هستم-نقشه گفت:

رفت از اتاق بیرون و من با چندتا نفس عمیق نشستم پشت میز و بعد از مرتب کردن 

تم و با خداحافظی از دریا از اتاق خارج شدم،زنگ زدم به میزم بلند شدم کیفم را برداش

 .کیارش و با آسانسور پایین رفتم

جلوی شرکت یک پارک کوچک وجود داشت که بیشتر فضایِ سبز بود تا پارک،از 

 .خیابان رد شدم و رویِ نیمکت نشستم تا کیارش بیاید

اتاق وایساده بود و به من  یسرم را باال گرفتم که نگاهم افتاد به رادوین،جلویِ پنجره

 .پروا و خیره نگاهش میکردمنگاه میکرد من هم بی

با صدایِ بوقِ ماشینِ کیارش به خودم آمدم و نگاه ازش گرفتم بلند شدم و رفتم سمِت 

 .ماشین و نشستم

 ...کیارش مثلِ همیشه خوش اخالق بود و مهربان اما من
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 .ش نشدمانقدر فکرم درگیر بود که اصال متوجه حرفهای

جلویِ خانه پیاده شدم و با تشکری آرام به سمِت در رفتم اصال به کل فراموش کردم 

 .بهش بگم امشب تو شرکت میمونم

 داخل شدم،مامان تو حموم بود

بعد از خوردنِ یک لیوان آب ظرف خالیِ غذا را رویِ سینک قرار دادم ورفتم تو اتاق بعد 

سعی کردم بخوابم اما نمیشد،انقدر وول خوردم از عوض کردنِ لباسم افتادم رو تخت و 

 .که باالخره خوابم گرفت

 .ساعت هشت و نیم بود که چشمهایم را باز کردم

 .دستهایم را کشیدم تا خستگیِ خواب از بدنم برود و بلند شدم رفتم از اتاق بیرون

 .مامان تو آشپزخانه بود و کتاب آشپزیِ بزرگ جلویش

 مان؟ما-نشستم روبرویش و گفتم:

 بله؟-سرش را بلند کرد و گفت:

من امشب تو شرکت میمونم تمامِ همکارا میمونیم چندتا نقشه هست که باید فردا -

 .بعد از ظهر تحویل بدیم

 .به بابات و کیارش هم بگو بعد-مامان بلند به غذایش سر زد و گفت:

اونم میرم ولی به بابا میگم با -بلند شدم در حالی که از آشپزخانه خارج میشدم گفتم:

 !به کیارش نه

 !به کیارش هم بگو اصل کاری اونه-صدایِ مامان رو شنیدم که گفت:
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چرا مثال شوهرمه یا پدرم فعال هیچ خبری نیست مامانِ من -داد زدم:عصبانی شدم و 

 .الکی به دلتون وعده ندید

رم را تو رفتم تو اتاق و بدون توجه به حرفِ مامان در را کوبیدم و نشستم رو تخت،س

 .دستهایم گرفتم و به فکر فرو رفتم

 ...فکرِ خودم،کیارش،رادوین،زندگیم

احساس پوچی میکردم،احساس کسی را داشتم که تویِ زندگیش حتی نمیتونه واسه 

 .خودش و زندگیش تصمیم بگیره

 ...العاده بود ولیکیارش خوب بود،فوق

 .انتخاب من نبود

 زندگی کنم؟چرا باید به تصمیمِ کیارش و مامان 

آره درسته که من در مقابلِ احساسِ کیارش مقاومت نکردم چون اون موقع ها همچین 

 ...هایی را تجربه نکرده بودم اما حاالحس

 !میدونم عشق یعنی چی؟

مطمعنم که حسِ من عشقِ شاید عمیق نباشه ولی خب به هرحال گرفتار شدم و حق 

 .دارم به اولین عشقی که ناخواسته بود برسم

 .تصمیم را گرفتم

 .من حقِ زندگی داشتم،حقِ عشق

چندتا نفس عمیق پشِت سرهم کشیدم و بلند شدم،موبایلم را برداشتم و به بابا زنگ 

 .زدم گفتم که امشب تو شرکت میمونم و ساعت ده باید مرا به آنجا برساند
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اد مخالفتی نکرد،میدونستم مخالفت نمیکنه،بابا همیشه برخالفِ مامان من را آز 

 ...میگذاشت

تو انتخاب رشته هم که مامان و کیارش میخواستند روانشناسی بخوانم اما به کمِک 

 .ی خودم معماری بخونمی موردِ عالقهبابا توانستم رشته

 .ساعت نه شب بود

 .هایم را مرتب روی تخت گذاشتم و رفتم بیرونلباس

 .وی و روشنش کردمنشستم روبرویِ تی

 .یشدسینمایی هندی پخش م

 ...باهاش سرگرم شدم که بابا وارد خانه شد

 سالم بابا-

 سالم دخترم،خوبی؟-لبخند زد:

 .مرسی خوبم بابا جان لطفا شامتان را زودتر بخورید بریم دیرم میشه-

باشه دختر -هایش را تا کرد و در حالی که به سمِت سرویس میرفت گفت:بابا آستین

 .چقدر عجله داری

 .به کمِک مامان رو میز را چیدمرفتم تو آشپزخانه و 

 .هاییِ که بهش زدممامان اخم داشت و باهام حرف نمیزد،حتما بخاطرِ حرف

ببخشید مامان داد زدم عزیزم عصبانی -از پشت بغلش کردم و گونش را بوسیدم:

 .شدم
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 .برو کنار دختر خیلی خب برو بشین شامت را بخور-مرا از خودش جدا کرد و گفت:

 .دو لپی میخوردم که شب گشنم نشهشام قیمه بود،

 ...،موبایلم زنگ میخورد کیارش بودشامم که تمام شد رفتم تو اتاق تا حاضر بشم

 .از عمد جوابش را ندادم گوشی را رویِ سایلنت قرار دادم و رویِ تخت انداختم

مانتویِ یاسی رنگ با شلوار کتانِ کرم شال کرم رنگ و کیف و کفش اسپورت مشکی 

 .ی مشکی رنگم را تویِ کیفم قرار دادم تا اگر الزم شد سرم کنم من...مقنعهشد تیپِ 

 .مداد کم رنگی داخلِ چشمهایِ آبی رنگم کشیدم و لبم را کمی رژ زدم

 .ساعتم را بستم به مچِ دستم و بعد از زدنِ کمی ادکلن از اتاق خارج شدم

 .بابا منتظرم بود به همراهش از خانه خارج شدیم

 .ساعته رسیدیم جلو شرکتخلوت بود و بخاطرِ همان نیم خیابانها

 .مرسی بابا،شب بخیر-

 .مواظب خودت باش دخترم،شبت بخیر-

 .پیاده شدم و بعد از داخل شدن صدایِ ماشینِ بابارا شنیدم که دور شد

 .با آسانسور باال رفتم

 .ن نشمدرِ شرکت نیمِ باز بود،آروم باز و بسته کردم که اگه کار دارن مزاحمشو

 .خواستم به سمِت اتاقِ آقای پارسا برم که صدایی از آشپزخانه توجهم را جلب کرد

 -:صدای رادوین بود که میگفت
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بابا خب احسان تو رئیسِ شرکتی زنگ بزن خونشون بپرس ببین چرا دیر کرده،نکنه 

 .مشکلی پیش اومده

اد،چیکار داری ول کن رادوین شاید نتونسته بی-پشتش صدایِ آقای پارسا که گفت:

 آخه؟

 !بیشعورِ نارفیق-و صدایِ رادوین که با حرص گفت:

دررو شد اول با بهت خیره نگاهم بعد با عصبانیت از آشپزخانه خارج شد که با من رو

عه،اومدین -کرد انگار که جن دیده،بعد باالخره به خودش آمد و با تک خنده گفت:

 .را اونجا هستندشما،بفرمائید بفرمائید بریم داخل اتاق همکا

 .بله بفرمائید بریم-سرم را تکان دادم و گفتم:

 .من جلوتر رفتم و رادوین بعد از چشم و ابرو که به آقای پارسا رفت دنبالم آمد

 .شب هم گذشتاون

 .ها تمام شدساعت چهارِ بعد از ظهر بود که تمامِ نقشه

 .خوابی نایِ حرکت نداشتماز خستگی و بی

خب -از کشیدنِ نفسِ عمیقی با لبخندی خسته اما واقعی گفت:آقایِ پارسا بعد 

 ...دوستانِ واقعا ممنون،واقعا خسته نباشید

هارا برایِ مهندسین میتونید تشریف ببرید استراحت کنید،من ساعت شش نقشه

 .میفرستم هر خبری شد،بهتون اطالع میدم

 .نباشید از اتاق خارج شدیمهممون بلند شدیم و با گفتنِ خسته
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از تلفن شرکت استفاده کردم و زنگ زدم آژانس،چون هم موبایلم را نیاورده بودم هم 

 .پیچم میکرداگر زنگ میزدم کیارش کلی سوال

 .با انگشتانم چشمهایم را فشار دادم و با خداحافظی از نرگس از شرکت خارج شدم

ر مقابل سوار آسانسور شدم خواستم دکمه را بزنم که رادوین پرید تو آسانسور د

 .میخواستم یک خواهشی ازتون بکنم-ی متعحب من لبخندی آرام زد و گفت:چهره

 بفرمائید؟-ام را از هم باز کردم و گفتم:لبهای خشک شده

 میشه االن نرین خونتون؟-

 پس کجا برم؟-با تعجب گفتم:

 !میشه با من بیاید تا یه جایی قول میدم کمتر وقتتون را بگیرم-من منی کرد و گفت:

 کجا؟-ی آسانسور را زدم و گفتم:دکمه

 .خب شما بیاید بریم میخوام کمی باهاتون صحبت کنم-

 ...آخـ-

اید خواهش میکنم نه نگید،میدونم خسته-ای مظلوم گفت:پرید تو حرفم و با قیافه

هستند و هایی که میخوام بهتون بگم خیلی مهمولی خواهشن رد نکنید،این حرف

 .هتون بگمشاید دیگه فرصت نشه ب

 .باشه ولی من آژانس خبر کردم-آسانسور ایستاد،پیاده شدم و گفتم:

شما برید تو ماشین من آژانس را -سوئیچ را پاندول وار جلویِ صورتم تکان داد و گفت:

 .کنسل میکنم

 ...نه من خـ-
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 .برید شما من االن میام-باز پرید تو حرفم:

 ی بینِ البی و پارکینگدوتا پله

و ریموت ماشین را زدم و رفتم نزدیک تر و سوار شدم،فضایِ ماشین بویِ  را طی کردم

 .ادکلنِ رادوین را گرفته بود

چند مین بعد رادوین هم اومد و سوار شد،سوئیچ را گرفتم سمتش که با تشکری 

 .گرفت و ماشین را روشن کرد و حرکت کرد

 .ین را پر کرده بودتا رسیدنِ با جایِ موردِ نظرِ رادوین آهنگی آرام فضایِ ماش

پیاده -شاِپ مدرن و شیکی ایستاد و بعد از خاموش کردنِ ماشین گفت:جلویِ کافی

 .شو خانوم رسیدیم

 .چشمهایم را باز و بسته کردم و پیاده شدم

 .رادوین کنارم اومد و راهنماییم کرد داخل

بود  فضایِ کافی شاپ با آن نورِ کم رنِگ صورتی قرمزی که فضا را رویایی کرده

 .العاده بودفوق

چهار ی سهدوتا دختر پسر روبروی هم نشسته بودند و ه خانم هم داشت به دختر بچه

 .ساله آب میوه میخوروند

 .ای از کافی شاپ نشستیم و به پیشنهادِ خودِ رادوین شکالت داغ سفارش دادیمگوشه

ز کجا شروع کنم نمیدونم چجوری و ا-رادوین دستش را دورِ فنجانِ داغ پیچید و گفت:

 ...فقط
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فقط این رو میدونم که از وقتی دیدمت یک حسِ گنگ -آهی کشید ودوباره گفت:

عذابم میداد تا اینکه بعد از کلی فکر و کلنجار رفتن با خودم تصمیم گرفتم باهات در 

 .میان بگذارم

 ...من...راستش من بهتون عالقه دارم و-کمی از شکالت را مزه کرد و گفت:

 نیدم چی میگفتدیگه نش

 .ای ایستاد و بعد خون را به سرعتی ترین حالِت ممکن پمپاژ کردقلبم برایِ لحظه

 خب نظرتون؟-

 ی؟درباره-سرم را بلند کردم و گیج گفتم:

خودمون،گفتم -لبش را کشید تو دهنش و دست به سینه تکیه داد به صندلی و گفت:

 .ی ندارید من رسمی اقدام کنمکه من بهتون عالقه دارم حاال اگه شما هم مخالفت

 .قلبم قصدِ آرام شدن نداشت و احساس میکردم داغ کردم

 .اگه اجازه بدید من کمی فکر کنم،خبرتون میکنم-کمی از شکالتم را مزه کردم و گفتم:

 شما قبال گفتید نامزد دارید پس اون چی میشه؟-دوباره خم شد رو میز و گفت:

ای همون به وقِت بیشتری احتیاج دارم تا با بله،بر -نفسی عمیق کشیدم و گفتم:

 .ام مشورت کنمخانواده

بدونِ حرف سرش را تکان داد و تو یک حرکت کلِ شکالت را سر کشید و خواست 

 .حرفی بزند که موبایلش زنگ خورد

 الو جانم؟-

 اوکی،نیم ساعت دیگه اونجام،فعال-
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 .احسان بود باید برم شرکت-قطع کرد و روبهم گفت:

 .عیب نداره من خودم میرم-ی کوتاه زدم:لبخند

 .نه نه منظورم اون نبود میرسونمتون-پول را روی میز گذاشت و گفت:

 .نه من خودم راحتترم پیاده برم و کمی فکر کنم-بلند شدم و گفتم:

 .باشه هرجور راحتید-متقابال بلند شد و گفت:

و با تکان دادنِ همراهِ هم از کافی شاپ خارج شدیم و اون سوارِ ماشینش شد 

 .سر،رفت

 .پیاده راهِ خانه را در پیش گرفتم

 .هوایِ دی ماه سرد بود و من هم لباسم کم بود

 .برفی رو صورتم سرم را بلند کردم با افتادنِ قطره

 .هوا گرفته بود و برف ریز ریز میومد

 .دستهایم را بغل کردم و به راهم ادامه دادم

یمم جدی بود حتما با پدر در میان میگذاشتم اما تو کلِ مسیرِ خانه را فکر کردم،تصم

 .اش میرفتمخانه نه،فردا باید بعد از شرکت به مغازه

 .با تنی خسته در را باز کردم و داخل شدم

 .سالم مامان-

سالم کجایی تو دختر موبایلتم -مامان که تلفن را تازه قطع کرده بود جوابم را داد:

 .گ زدهنبردی از دیشب چندبار کیارش زن
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 .تو شرکت بودم کار زیاد بود دیر شد-راهِ اتاقم را در پیش گرفتم و گفتم:

 .هایم را درآوردم افتادم رو تخت و به ثانیه نکشید خوابم برددر را بستم و لباس

 .با احساسِ دستی رو صورتم چشمهایم را باز کرد

نِ چشمهایِ بازم ام را نوازش میکرد با دیدکیارش کنارم رو تخت نشسته بود و گونه

 .چخبره سوگند چقدر میخوابی بلند شو دیگه-گفت:

 .امدیشب نخوابیدم خسته-نیم خیز شدم رو تخت و گفتم:

چرا بهم نگفتی دیشب تو شرکت -کیارش دستم را تو دستش گرفت و گفت:

 موندی،گوشیت رو چرا جواب نمیدادی؟

می نداشت بدونی گوشیمم لزو-بدنم را کشیدم تا خستگیِ خواب از بدنم بره و گفتم:

 .تو خونه جا مونده بود

 .به وضوح دیدم که نگاهش دلخور شد اما بی انصافانه اهمیت ندادم

اون شب کیارش شام پیشمان ماند بعد از شام اسرار کرد بریم بیرون اما فکرِ من کجا 

 .فکرِ اون کجا

 .من اصال حس و حالِ بیرون رفتن نداشتم

 ِ  . رفتن کردوقتی دید قبول نمیکنم عزم

با مامان اینا خداحافظی کرد و رفت بیرون،دنبالش رفتم که جلویِ در صورتم را با 

 چرا ناراحتی سوگند؟چیزی شده؟-دستانش قاب گرفت و گفت:

 !نه-لب باز کردم و خیلی خالصه گفتم:
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ام خواست دوباره چیزی بگوید که نمیدانم چرا منصرف شد و بعد از بوسیدنِ پیشانی

 .خارج شداز خانه 

 .برگشتم داخل،ساعت یازده بود اما من خوابم نمیومد

را که تو  2بسو آتش 1بسنشستم و دوباره و هزار باره سینمایی آتش ویجلوی تی

 .فلش ریخته بودم را تماشا کردم

وی را خاموش کردم و فلش به خودم که اومدم ساعت از یک و نیم شب گذشته بود تی

 .قرا برداشتم رفتم تو اتا

 .انقدر این پهلو اون پهلو شدم که باالخره خوابم برد

** 

ی بابا را پیاده گز کردم صبح به کیارش گفته بودم که بعد از شرکت از شرکت تا مغازه

 ...ی بابا و ازش خواستم دنبالم نیاید،هوا سرد بود و برف میومدمیرم مغازه

م پخش شد و بدنم را کمی گرم درِ مغازه را که باز کردم موجی از هوایِ گرم رو صورت

 .کرد

 .چه عجب بابا سری به ما زدی،بیا بشین-بابا با دیدنم بلند شد و گفت:

ها دارم باهاتون اینجا اومدم برا اینکه بابا خیلی حرف-نشستم رو صندلی و گفتم:

 .نمیخواهم مامان فعال چیزی بفهمه

 .شده بابا بگو ببینمیچ-بابا خودکارِ تو دستش را روی میز گذاشت و متفکر گفت:

 ....راستش بابا-نفسِ عمیقی کشیدم و گفتم:
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داد هایم تمام شد بابا نفسی عمیق کشید و تکیهگفتم،همه چیز را گفتم وقتی که حرف

نمیدونم چی بگم سوگند،حاال بذار فکر کنم ببینم چی -اش و گفت:به صندلی

 اش را داری؟میشه،شماره

 !نه-سرم را تکان دادم:

خب فردا که دیدیش آدرسِ مغازه را بده بیاد اینجا باهاش حرف بزنم،ببینم چی خیلی 

 .میشه

 .باشه،من میرم خونه،خداحافظ-

 .بسالمت-

از مغازه تا خانه راهی نبود پیاده رفتم،سرِ کوچه که رسیدم دیدم مامان سوارِ آژانس 

 .شد و از کنارم گذشت،سرش تو کیفش بود و من را ندید

کیفم بردم تا کلید را بردارم اما نبود،هرچقدر گشتم نبود و کالفه دستم دستم را داخلِ 

 .را رویِ پیشونیم کشیدم و تکیه دادم به در

 .اولین عطسه را که کردم فهمیدم سرما خوردم

 .یواش احساسِ لرز میکردمبدنم سست بود و یواش

 .ی بابا را در پیش گرفتممجبوری دوباره راهِ مغازه

 .تر از ده بار عطسه کردمازه بیشتا رسیدن به مغ

 .هایِ سست وارد شدمدرِ مغازه را باز کردم و با قدم

بابا با دیدنم با رنگ و رویِ پریده بلند شد به سمتم آمد و کمکم کرد بنشینم رو 

 چرا رنگت پریده سوگند چی شده؟-صندلی و گفت:
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نبود دوباره برگشتم  پیاده رفتم خونه کلید نداشتم مامان هم-ای کردم و گفتم:سرفه

 .اینجا که فکر کنم سرما خوردم

 .تب داری پاشو بریم بیمارستان-بابا دستی رو پیشونیم کشید و گفت:

،همیشه همینجوری بودم با یک بادِ سرد سرما حال بلند شدمسرم را تکان دادم و بی

 .میخوردم بدنم خیلی ضغیف بود

 .وار شد و راه افتادبابا کمکم کرد سوارِ ماشین شدم و خودش هم س

 .بی حال سرم را به پشتیه صندلی تکیه دادم و چشمهایم را بستم

 .ی آتش بودتمامِ استخوانهایم درد میکرد و سرم کوره

 .با توقف ماشین چشمهایم را باز کردم،جلویِ بیمارستان بودیم

 فتیمبابا خودش پیاده شد و اومد سمِت من کمکم کرد پیاده شدیم به سمِت اورژانس ر 

تقریبا خلوت بود،دکتر با دیدنم یک سرم نوشت و کمی قرص سرم را همانجا به دستم 

وصل کرده بودند،زیرِ سرم خوابم برده بود که با کندِ شدنِ چیزی از دستم چشمهایم را 

-باز کردم سرمم تمام شده بود یک خانوم سفید پوش باال سرم بود که با لبخند گفت:

 .پاشو خانوم سرمت تمام شد

های بلند شدم و به سمِت بیرون رفتم،بابا پشت درِ اتاق بود با دیدنم بلند شد و کیسه

 بهتری؟-دوا را به دستم داد و پرسید:

 !کمی-آروم گفتم:

 .دستم را گرفت و از اورژانس خارج شدیم و سوارِ ماشین به سمِت خانه رفتیم

 !نشستم و خودم را بغل گرفتمبابا در را باز کرد و رفتم تو،مستقیم رفتم کنارِ شمینه 
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بابا از تو اتاق پتو و بالشت آورد که کنارِ شمینه رو مبل سه نفره دراز کشیدم بابا 

داروهایم را داد و گفت که باید بره مغازه،بسالمتی زیر لب زمزمه کردم و چشمهایم را 

 .بستم

 .وقتی چشمهایم را باز کردم حالم خیلی بهتر شده بود

شت را برداشتم و رفتم تو اتاق،لباسهایم را عوض کردم و رفتم تو بلند شدم پتو بال

آشپزخانه،گرسنه بودم درِ یخجال را باز کردم،کمی سوپ از شامِ دیشب تو یخچال 

 .بود،گرمش کردم و خوردم

در به صدا دراومد و مامان وارد شد،از دستش عصبانی بودم اون اگه بیرون نمیرفت 

 .ورممن پشِت در نمیموندم سرما بخ

 .سوگند خوبی؟بابات میگفت سرما خوردی-اومد کنارم و گفت:

 .چیزی نگفتم و به سمِت اتاق راه افتادم

 .،حوله و لباسهایم را برداشتم و رفتم سمِت حمومساعت نه شب بود

 .دوشِ آِب گرم حالم را جا آورد یک ساعتی طول کشید تا از حمام خارج بشم

 بله؟-میخورد...کیارش بود جواب دادم: موبایلم رو عسلیِ کنارِ تخت زنگ

 سالم عزیزم خوبی؟صدات چرا گرفته؟-

 .سالم مرسی خوبم،چیزی نیست کمی سرما خوردم-

 االن خوبی؟ میخوای بیایم بریم دکتر؟-صداش نگران شد:

 .نه خوبم با بابا رفته بودم چنتا قرص و سرم نوشت برام،االن خیلی خوبم-

 !االن باید بفهمم؟-صداش یواش شد،بازم دلخور شد:
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طوری نشده که کیارش،یک سرماخوردگیِ ساده بود که -نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 .رفع شد،تمام

 .باشه عزیزم شبت بخیر-

 .شب بخیر-

 .قطع کردم و پاشدم موهایم را سشوار کشیدم و لباسهایم را پوشیدم رفتم بیرون

شتم به غذا،رفتم نشستم جلو مامان بابا تو آشپزخانه داشتند شام میخوردند،میل ندا

 .جا کردم و کمی باهاشون سرگرم شدمبههارا جاوی و شبکهتی

تلو وی را خاموش کردم و تلوام شروع شد،تینمیدونم چقدر گذشته بود که خمیازه

 .خوران به سمِت اتاقم رفتم و رو تخت افتادم

** 

 مرسی کیارش-

 .بِ خودت باشسالمت خانوم،مواظبه-لبخندی رو صورتم پاشید:

 .چشمهایم را بازوبسته کردم و پیاده شدم به سمِت شرکت رفتم

با آسانسور باال رفتم و درب شرکت را به صدا درآوردم نرگس در را باز کرد و با دیدنِ من 

 سالم صبح بخیر-با لبخند گفت:

 سالم صبحِ توام بخیر،خوبی؟-

 ،صدات چرا گرفته؟من خوبم ولی انگار تو نه-چشمهایش را گرد کرد و گفت:

 .چیزی نیست عزیزم،یکم سرما خوردم-
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 .برو تو االن برات چایی میارم-دستش را رویِ کمرم قرار داد و گفت:

 .لبخندی زدم و به سمِت اتاقم رفتم،با دریا سالم علیک کردم و پشِت میزم نشستم

 .ام گذاشتم و کسل به خودکارِ روی میز چشم دوختمدستم را رویِ پیشانی

عزیزم اگه حالت -س با چایی اومد کنارم،لیوان چایی را رو میز قرار داد و گفت:نرگ

 .خوب نیست مرخصی بگیر

 .ی پارسا را ندارمبابا حوصلهنه-

 .نه آقای آریا هستند امروز آقای پارسا نیستند-

 .خیلی خب االن خودم میرم-:ابروهایم را باال دادم و گفتم

 .رج شدحرف از اتاق خالبخندی زد و بی

 .بلند شدم و به سمِت اتاقِ رادوین رفتم

 .در را به صدا درآوردم و با بفرمائید گوییِ رادوین داخل شدم

 .سرش پایین بود و با دقت یه چیزایی را رو برگه وارسی میکرد

 ببخشید آقای اریا-

با صدایم سرش را بلند کرد و با دیدنم خودکارش را روی میز گذاشت و بلند شد اومد 

 !سالم ببخشید متوجه نشدم تویی،بشین-فم و گفتم:طر 

 .نه مرسی راستش یک ذره حالم خوب نیست میخواستم امروز را مرخصی بگیرم-

 !شده،صداتم گرفتهچی-اخمی کوتاه رو صورتش نشست و گفت:

 .کمی سرما خوردم،طوری نیست-
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استی با ر -سرش را تکان داد و خواست بره سمت میز که دوباره برگشت سمتم و گفت:

 خانوادت صحبت کردی؟

ش باهاتون :بله با بابا صحبت کردم گفت برین مغازهنفسِ عمیقی کشیدم و گفتم

 .صحبت کنه

خوبه پس لطفا آدرسِ مغازه و شماره موبایلشان را -یک تایِ ابرویش باال پرید و گفت:

 .بهم بده

 .آدرس مغازه و شماره موبایل بابا را گفتم تا یادداشت کند

 ی مرخصی را به دستم دادرا نوشت و برگهآدرس 

 مرسی،بااجازه-

 سوگند؟-خواستم برم سمِت در که صدایم کرد:

به وضوح یکه خوردم و سرِجام وایسادم،نزدیک شدنش را احساس میکردم و قلبم 

 .تپش میگرفت

نگران نباش،همه چیز درست -پشِت سرم وایساد و سرش را نزدیک تر کرد و آرام گفت:

 .همه چیز را درست میکنم میشه یعنی

 .آب دهنم را قورت دادم،احساسِ گرما میکردم و التهاِب درونیم داشت ذوبم میکرد

 .بی حرف در را باز کردم و از اتاق خارج شدم

به سرعت به سمِت اتاق رفتم و کیفم را برداشتم رفتم بیرون با خداحافظی از نرگس 

 .ز پشت توجهم را جلب کردخواستم از شرکت خارج بشم که صدایِ رادوین ا

 ؟خانم آرادمنش-
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 بله؟-برگشتم سمتش و گفتم:

ها جشنِ احسان امشب به مناسبِت قبولیه نقشه-چند قدم نزدیکم شد و گفت:

کوچکی ترتیب دیده و کمی ولخرجی کرده و همه را به شام دعوت کرده خوشحال 

 .میشیم شماهم باشید

 !اوه بله حتما-لبخندی کوتاه زدم و گفتم:

پس لطفا ساعت هشت تماس بگیرید آدرس -رادوین کارتش را روبرویم گرفت و گفت:

 !را بدهم،اگه مایل باشید هم میایم دنیالتان

نه ممنون خودم -کارت را از دستش گرفتم و با نگاهی عمیق تو چشمهایش گفتم:

 .میام

 .سرش را تکان داد که با خداحافظیه آرامی از شرکت خارج شدم

ور پایین رفتم و تا سرِ خیابان پیاده رفتم،با تاکسی تا سرِ کوچمون رفتم و سوارِ آسانس

 .اونجا پیاده شدم و به سمِت خانه رفتم

بارشِ برف قطع شده بود ولی زمین پرِ برف بود،اگه سرمانخورده بودم قطعا یک آدم 

 .برفیه بزرگ تو حیاط درست میکردم

بقِ معمول نبود رفتم تو آشپزخانه،خورشت با کلید در را باز کردم و داخل شدم،مامان ط

 .قل میکردکرفس رو گاز قل

 .ام بود قرص هایم را با یک لیوان آب خوردم و به سمِت اتاق رفتمتشنه

هایش لباسهایم را عوض کردم و از بیکاری به سارا زنگ زدم طبقِ معمول با چرت و پرت

 .توانست کمی خنده رو لبهایم بنشونه
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 حافظی کرده بودم که کیارش زنگ زد،به ساعت نگاه کردم یِک ظهربودتازه باهاش خدا

 الو بله؟-جواب دادم:

 سالم عزیزم خوبی؟-صدای همیشه مهربانش تو گوشم پیچید:

 سالم مرسی خوبم،چخبر؟-

 سالمتی گلم،با کی داشتی حرف میزدی؟-

 .با سارا،طبقِ معمول چرت و پرت میگفت-

 کجایی مگه سوگند؟-

 .ار بودم مرخصی گرفتمخونه،حال ند-

 ،چرا نگفتی بیام دنبالت؟خوب کاری کردی استراحت کن-

 .گفتم مزاحمت نشم خودم با آژانس اومدم-

عزیزم،این هزار دفعه تو مزاحم نیستی،خوبه میدونی -صداش کمی دلخور شد و گفت:

 .،دیگه از این حرف ها نشنومچقدر برام عزیزی

باشه من میخوام کمی استراحت کنم،کاری -هایِ عاشقانش گفتم:کالفه از حرف

 نداری؟

 نه عزیزم فقط امشب بیام بریم بیرون؟-

نه راستش -یادِ حرفِ رادوین و اینکه امشب تو رستوران دعوتم افتادم وبه کیارش گفتم:

 .هایِ شرکت رستوران میریم بمونه واسه فرداامشب با بچه

 ،برای چی؟رستوران-صداش متعجب شد و گفت:
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 .،رئیس شرکت امشب همه را مهمانِ رستوران کردهرایِ قبولیه نقشه های شرکتاوم،ب-

 سوگند؟-

 بله؟-

 میشه ازت خواهش کنم نری؟-

 چرا؟-نفسِ عمیقی کشیدم و گفتم:

 ...آخه مـ-

 .کیارش بعدا باهم حرف میزنیم فعال-پریدم تو حرفش و گفتم:

مهم نیست...دوباره  باشه این یعنی حرفم-نفسِ عمیقش را شنیدم که پشتش گفت:

 خداحافظ-نفس عمیق کشید و گفت:

 .زیرلب خداحافظیِ آرامی گفتم و قطع کردم

 ...بی اراده بغضم گرفته بود

 !چرا که نه؟

 !شاید گریه میتوانست خیلی آرومم کنه،سبک و رها

 .ام را خیس کردندهایم گونههقم شکست و اشکدستم را رویِ صورتم گذاشتم و هق

 گذشت؟ نمیدونم چقدر

 نمیدونم چقدر هق زدم؟

 !متوجه نشدم،فقط فهمیدم انقدری گریه کرده بودم که آرام بشم و خوابم ببره
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چشمهایم را که باز کردم پتویی رویم بود،به ساعت کنارِ دیوار نگاه کردم،ساعت 

 .نیم ظهر را نشان میدادوسه

لند شدم رفتم تو بدنم را کشیدم و بلند شدم پتو را تا کردم و رو مبل گذاشتم ب

 .آشپزخانه، مامان بابا داشتند ناهار میخوردند

 .سالمی دادم و پشِت میزِ ناهار خوری نشستم

تا شب یجورایی با فیلم و لپ تاپ و رمان سرم را گرم کردم تا ساعت شد هشِت 

 شب،شماره رادوین را گرفتم و مردد شدم زنگ بزنم یا نه؟

 .ماس برقرار شددر یک تصمیمِ آنی اتصال را زدم و ت

 بله بفرمائید؟-با بوقِ سوم جواب داد:

 سالم آقایِ آریا؟-نفسی عمیق کشیدم و گفتم:

 سالم سوگند خانم شمایید؟-لحنش آرام شد و صمیمی:

 بله خودمم،خوبین شما؟-نشستم رو تخت و گفتم:

 ممنون خانم،شما خوبین؟-

 .تشکر،مزاحم شدم آدرسِ رستوران را بپرسم-

 .خانم مراحمید اگه عیبی نداره شما آدرس بدید من بیام دنبالتان خواهش میکنم-

 .نه نه اگه میشه لطفا آدرس را بفرستید-

 .اوکی هرجور راحتید،االن میفرستم برایتان-بعد از کمی مکث گفت:

 باشه ممنون،فعال-
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 .فعال-

و قطع کردم و بلند شدم شلوار یشمیِ کتان و پالتویِ سبز باوشالِ کلفت یشمی کیف 

هایِ مشکی را پوشیدم و موبایلم را داخلِ کیفم انداختم و رفتم بیرون،به آژانس پوتین

 .زنگ زدم و با خداحافظی از مامان از خانه خارج شدم

رستوران نزدیکی هایِ شرکت بود،همه بودند،تمامِ کسانی که تو شرکت استخدام بودند 

 .با شرکایِ شرکت

 .سالم،ببخشید دیر کردم-

 .سالمم را دادند و من کنارِ نرگس دقیقا روبرویِ رادوین جا گرفتمهمه جواِب 

-ای به گارسون کرد و او نزدیک تر شد و بعد از کمی تعظیم گفت:آقایِ پارسا اشاره

 بفرمائید،چی میل دارید؟

 .آقایِ پارسا به تاییدِ همه کباِب برگ سفارش داد با دلستر و ساالد

نمیدونی تا بیایی آقای آریا همش یا در را نگاه -نرگس سرش را نزدیکم آورد و گفت:

 .میکرد یا ساعت را

 .بخدا راست میگم-اش را خورد و گفت:چپ چپی نگاهش کردم که خنده

 .نیشگونی ازش گرفتم که اخم کرد و ساکت شد

 .هایِ آقای پارسا گذشتهایِ رادوین و چشم غرهغذا با شوخی

 .فتن کردندساعت از ده شب گذشته بود که همه عزمِ ر 

موبایلم را برداشتم تا با بابا تماس بگیرم بیاید دنبالم که صدایِ رادوین از پشت تو 

 .میرسونمت خانم-گوشم پیچید:



                 
 

 

 یک رمانعشقت برای من | رمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

71 

 

 .بدو سوار شو-برگشتم سمتش که با چشم به ماشینش اشاره کرد و گفت:

موبایل را داخلِ کیفم قرار دادم و رفتم سمِت ماشینِ رادوین،خودش کنارِ ماشین 

 .ستاده بود،در را برایم باز کرد و خودشم ماشین را دور زد نشستای

 خب،احوالِ خانم؟-

 .نمیدونم چرا،اما اصال از صمیمیتش بدم نمیآمد

 .خوبم،فقط دیرم شده-لبخندی کوتاه بهش زدم و گفتم:

 چشم االن میرسونای به-روشن کرد و گفت:راماشین

 .مت

یع دستم را عقب کشیدم و سرم را پایین دستش را دراز کرد دستم را بگیرد که سر 

 .انداختم،کمی مکث کرد و بعد با کشیدنِ پوفی ماشین را راه انداخت

سکوتی پر حرف ماشین را دربرگرفته بود،برف آرام و نرم نرم رو ماشین مینشست،هوا از 

 .نظرم خیلی زیبا و ستودنی بود

 کدوم سمت برم خانم؟-

اراده خیره شدم بهش که باعث را پرسیده بود و بیبرگشتم سمِت رادوین که این سوال 

 با شما هستم بانو،کدوم سمت برم؟-نشستنِ لبخندی رو لبش شد و دوباره پرسید:

 .ی سومسمِت راست خیابان...کوچه-به خودم آمدم و آرام گفتم:

 .سرش را تکان داد و پیچید سمِت راست

ل بودم جواب بدم یا نه که قطع زنِگ موبایلم سکوِت بینمان را شکست،کیارش بود دود

 بله؟ -شد و دوباره زنگ خورد،جواب دادم:
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 سالم کجایی سوگند؟-

 سالم دارم میرم خونه؟-صداش مثلِ همیشه نبود با این حال جواب دادم:

 با کی؟-

 .بابا،میرم خانه بهت زنگ میزنم،فعال-

 .بدونِ اجازه بهش که حرف بزنه گوشی را قطع کردم

 ...خودم سرِکوچه توقف کرد رادوین به خواستِ 

 .بخیرمرسی،شب-

 .خواهش میکنم خانوم،شب توام بخیر-

 .لبخندی بهش زدم و پیاده شدم به سمِت خانه رفتم

 .تا در را باز کردم صدایِ ماشینِ رادوین را شنیدم که دور شد

** 

 .آخرای دی ماه بود و برف به شدت میبارید

 .ودی بابا با رادوین صحبت کرده ببه گفته

سوگند میدونی که من همیشه با هیچ -اون روز را خوب یادمه که بابا با جدیت گفت:

کارت مخالفتی نکردم چون معتقدم انسان خودش باید راهِ خودش را پیدا کنه،االنم 

مخالفتی با این ازدواج ندارم ولی به شرطی که واقعا دلت باهاش باشه اگه از حست 

ی خودت،خودت باید بهش لی کیارش...به عهدهمطمعنی من با مادرت صحبت کنم و

 .بگی
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امشب قرار بود بابا به مامان بگه،منم میخواستم فردا با کیارش صحبت کنم،واقعا 

 .دیگه نمیتوانستم این جوری ادامه بدم

 .درِ اتاق به شدت باز شد و مامان عصبی واردِ اتاق شد

هم رساند و محکم و بدونِ متعجب بلند شدم که مامان با چند گامِ بزرگ خودش را ب

سوگند دیگه دختری به نامِ تو ندارم،دیگه -مکث زد تو صورتم و با حرص و تشر گفت:

 !مردی برام برو با هرکی که میخوای

 .بعد بدونِ اجازه بهم که چیزی بگم اتاق را ترک کرد و در را محکم کوبید

سیب تو گلویم رشد دستم را از رو صورتم برداشتم و نشستم رو تخت،بغضی که عینِ 

کرده بود را بزور قورت دادم و رو تخت دراز کشیدم،پتو را رو سرم کشیدم و آرام آرام 

 .ی صورتم شداشکهایم روانه

** 

 .برف مثلِ مروارید از تو آسمان میریخت پایین و زیباییِ زمین را دوچندان میکرد

 .ای حرفرهبا کیارش هم گامِ هم تو پارِک سفید پوش قدم میزدیم بدونِ ذ

 ...من نمیداستم از کجا شروع کنم حرفم را و او

 .نمیدانم شاید در فکر بود

هایِ برف رو موهایش ریخته بود و ایستادم،کیارش هم ایستاد و برگشت سمتم،دانه

 .اش را خواستنی تر کرده بودچهره

 کیارش؟-لب باز کردم و آرام صدایش کردم:

 جانم؟-مثلِ خودم لب زد:



                 
 

 

 یک رمانعشقت برای من | رمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

74 

 

 !دندان گرفتم و سر به زیر شدم،سخت بود خیلی سخت بودلبم را به 

-ام را گرفت و سرم را بلند کرد،نگاهی عمیق به چشمهایم کرد و گفت:با دستش چانه

 شده؟چرا چند وقته سرد شدی سوگند؟چی

آب دهنم را قورت دادم و نگاهم را به پایین سوق داد،نمیدانستم باید چگونه بگویم 

 حرفِ دلم را؟

 !لبم را باز کردم حرفم را بگویم ولی بازهم منصرف شدم و لب بستم چند بار

-ام برداشت و دستم را گرفت،آهی کشید و گفت:کیارش دستش را از زیرِ چانه

 نمیخوای حرف بزنی؟

 نمیدونم چجوری بگم؟-گفتم:

 .صبر کن االن میام-کیارش دستم را رها کرد و گفت:

هایِ رو نیمکت را با دستش رو زمین د،برفرفت و چند مین بعد با دوتا کارتون آم

 !بنشین-ریخت و کارتون هارا انداخت رو نیکمت و روبهم گفت:

 کیارش تو از کی فهمیدی حسی بهم داری؟-مقدمه پرسیدم:نشستم کنارش و بی

 منظورت چیه؟-کمی مکث کرد و پرسید:

 .جوابم را بده متوجه میشی-

از خیلی وقِت پیشِ و یک عشقِ عمیق و  حسِ و عشقِ من به تو-آهی کشید و گفت:

 !واقعی

 چجوری فهمیدی عاشقم شدی؟-دوباره پرسیدم:
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وقتی دیدم جوابی ازش نگرفتم برگشتم سمتش که دیدم سرش را پایین گرفته و 

 .دستهایش را تو هم تاب میداد،دستهایش از شدِت سرما سرخ شده و قرمز بود

 !یارش من،فکر کنم عاشق شدمک-آهی کشیدم،دلم را به دریا زدم و گفتم:

 .وقفش نشان از حالِ بدش داشتنفس های تند و بی

بلند شد،متقابال بلند شدم و روبرویش ایستادم،جرأت نگاه کردن به چشمهایش را 

 !اش تیری شد رو قلبمنداشتم صدایِ گرفته

 همان پسرِ رئیس شرکتتان؟-

 آره؟-چیزی نگفتم،دوباره پرسید:

 !آره-ر شنیدم:زوصدایِ خودم را به

انقدری دوستت دارد که -اش قلبم را فشرد،دوباره گفت:دستهایِ مشت شده

 خوشبختت کند؟

 !ی تونه به اندازه-تو دلم گفتم:

 ...کس نمیتوانست قدِ کیارش دوستم داشته باشد اما منراست بود،هیچ

 !من حسی بهش نداشتم و از نظرِ خودم حق داشتم به احساسِ خودم برسم

 کیارش؟-ی چشمهایِ سرخش لب زدم:بلند کردم و خیره سرم را

آب دهانش را که نه انگاری بغضش را قورت داد،سیبِ گلویش باالپایین شد،انگشت 

 !هیس!هیس-اش را رو لبم گذاشت و با صدایی گرفته زمزمه کرد:اشاره

 .چشمهای سرخش،چشمهایم را خیس کرد
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اشکم را گرفت،نوِک انگشتش را  هایم صورتم را خیس کردند،سریع با انگشتشاشک

گریه چرا؟تو که گناهی نداری،مقصر منم که -بوسید و با صدایِ لرز داری گفت:

 .نتونستم عاشقت کنم،برو عشقم،فکرِ منم نکن

 .جزِ صورتم و چشمهایم را نگاه کرد و رفتبهدستم را رها کرد و با نگاهی عمیق جز

 .ها شدم و آزادرفت و من شکستم،هق زدم و شکستم،سبک شدم،ر 

ور بودم طی مسیرِ پارِک سرِ خیابان تا خانه را قدم زنان در حالی که تو فکرهایم غوطه

 .کردم

وقتی به خودم آمدم که جلویِ خانه بودم...بارانیِ عسلی رنگم خیس شده 

 .بود،دستهایم از شدِت سرما قرمز و متورم شده بود

باز کنم و داخل شوم که در باز شد و  کلید را از داخلِ کیفم درآوردم خواستم در را

 .هایم نمایان شدی عصبیه خاله جلو چشمچهره

ی تو دختره-با دیدنِ من عصبانیتش بیشتر شد و با خشم تقریبا نعره زد:

،حتی لیاقِت کنیزیه پسر منم نداری چه برسه به اینکه باهاش ازدواج کنی لیاقتبی

ی خودم یک دخترِ عالی براش انتخاب قهجهنم بهتر شد حاال خودم با سلیبدرک به

 .لیاقتی چشم سفیدِ بیمیکنم توام برو باهرکی که دلت میکشه،دختره

 .ها و لیچارهایش که تمام شد از کنارم گذشت و رفتفحش

توجه به مامان به سمِت خانه رفتم،حرف هایِ خاله و بقیه اصال داخل حیاط شدم و بی

 .نمیدادمبرایم مهم نبود و ارزشی بهشان 

** 
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یک هفته از آن موضوع گذشته بود،رادوین اصرار میکرد به خواستگاری بیاید حتی با 

بابا هم صحبت کرده بود اما مشکل مامان بود که رضایت نمیداد بابا کلی باهاش 

حرف زده بود اما مامان لج کرده بود،میدونستم تا چه حد کیارش را دوست دارد اما 

 .منم حقِ انتخاب داشتم

ساعت یِک ظهر روزِ جمعه را نشان میداد،خسته از بیکاری تصمیم گرفتم خودم با 

 .مامان صحبت کنم،از رو صندلی بلند شدم و از اتاق خارج شدم

 .ی آشپزی تماشا میکردوی نشسته بود و برنامهمامان روبروی تی

 .وی شدی تیرفتم کنارش نشستم،زیر چشمی نگاهم کرد و دوباره خیره

مامان؟الهی قربونت -اش قرار دادم و گفتم:را بغل گرفتم و سرم را رویِ شانهبازویش 

برم چرا باهام حرف نمیزنی مگه من چیکار کردم مامان،عوض اینکه مثلِ خاله طرفِ 

ست باهام قهری مگه من حقِ انتخاب ی خودت را بگیری االن یک هفتهبچه

 م با یکی دیگه بود؟ندارم،خوب بود من با کیارش ازدواج میکردم ولی دل

 آره؟اینجوری راضی بودی؟

 !مامان بخدا رادوین پسرِ بدی نیست،راضی باش دیگه مرِگ سوگند

دخترم من فقط نمیفهمم -مامان برگشت سمتم و با آهی بلند و از تهِ دل گفت:

 کیارش چه عیبی داشت که بعد از این همه مدت باهاش بهم زدی؟

هیچی مامان بخدا کیارش هیچ عیبی نداشت،مشکل دلِ من بود که اسیرِ یکی دیگه -

 !شده

ی نمیدونم سوگند میترسم از دلِ شکسته-مامان دستی رو صورتم کشید و گفت:

 !کیارش میترسم
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 !چیزی نگفتم،چیزی نداشتم که بگم

 مامان؟-دستهایم را تو هم تاب دادم و گفتم:

 جانم؟-

 ری؟میذاری بیان خواستگا

نمیدونم واال اگه دلِ -مامان بعد از کمی مکث که برایِ من یک قرن گذشت گفت:

 !خودت راضیه بگو بیان

پس لطفا بابا که آمد بگو اگه دوباره رادوین زنگ زد -اش را بوسیدم و گفتم:با ذوق گونه

 .اجازه بده بیاین و بعد بلند شدم رفتم تو اتاق

زدم و یک پیام مبنی بر رضایت مامان برای موبایلم را از رو میز مانیتور چنگ 

خواستگاری به رادوین فرستادم و در آخر هم اضافه کردم دوباره به بابا زنگ بزنه ازش 

 .ی خواستگاری را بگیرداجازه

 "!چشم بانوای به"

 .جواِب رادوین به پیامی که برایش فرستاده بودم،بود

رضا اگه دوباره زنگ زدند -مقدمه گفت:بیهنگامِ ناهار خوردن بود که مامان رو به بابا 

 !برای تعیینِ خواستگاری،بگذار هروقت دلشان خواست بیایند

شد  چه-بابا قاشقِ غذایش را داخلِ بشقاب قرار داد و با تعجب رو به مامان گفت:

 یهویی تو که راضی نبودی؟

 !رموقتی خودِ سوگند راضی باشد،من حرفی ندا-مامان آهی کوتاه کشید و گفت:

 .غذایم را نصفه رها کردم و به اتاق پناه بردم،حتما امشب رادوین با بابا تماس میگرفت
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به اصرار برایِ -همانطور هم شد،بابا شب با کلی میوه و شیرینی واردِ خانه شد و گفت:

 !فردا قرارِ خواستگاری گذاشتند

** 

 .دمگذشت و گذشت رسید شبِ خواستگاری،از شرکت تلفنی مرخصی گرفته بو

 .زود باش سوگند آمدن-

 .با صدای مامان نگاهی اجمالی به تیپم انداختم و از اتاق خارج شدم

مامان بابا جلو در وایساده بودند منم رفتم کنارشان وایسادم اول از همه یک آقای 

نسبتا مسن وارد شد و بعد از آن یک خانم و پشتش یک دختر جوان و یک مردِ جوان 

 .و در آخر...رادوین

 .رادوینی که از نظرم بیش از بیش خوشتیپ و خواستنی شده بود

 .قابلِ شمارا ندارد بانو-گل را به سمتم گرفت و آرام گفت:

 .لبخندی به صورِت شش تیغش زدم و گلِ یاس را از دستش گرفتم

 .به سمِت پذیرایی رفت و کنارِ پدرش جا گرفت

 ی ریختم،طبقِ رسوماِت دیرینِ به سمِت آشپزخانه رفتم و چای

 .دستت درد نکنه دخترم-بردم تو پذیرایی اول از همه به پدرِ رادوین و بعدش مادرش:

 .مرسی زنداداش! شوهر خواهرش و مامان بابا و در آخر خودِ رادوین-و خواهرش:

 .چشمکی آرام زد و با تشکری زیر لب فنجانِ چایی را برداشت

 .ابا جای گرفتمسینی را بغلِ مبل رو عسلی قرار دادم و کنارِ ب
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 .مامان با مامانِ رادوین و بابا با باباش هم صحبت بودند

 .نمیدانم چقدر گذشت که پدرِ رادوین حرف را به اصلِ موضوع سوق داد

خب آقای آرادمنش همانطور که مستحضر هستید برایِ خواستگاری مزاحم -آقای آریا:

شان را بزنند تا انشاهللا هایایم و اگر حرفی نیست این دوتا جوان بروند حرفشده

 .ی مسائل را هم حل کنیمبقیه

 .پاشو دخترم برین اون سمِت سالن حرف بزنید-بابا سرش را تکان داد و رو بهم گفت:

 .سرم را تکان دادم و زیرلب"چشمی"زمزمه کردم و بلند شدم

 .ی سالن رفتیمرادوین هم بلند شد و باهم به سمت دیگه

 .،رادوین هم روبرویم نشسترویِ مبلِ تک نفره نشستم

 .هاتون را میشنومخب خانوم حرف-

من فعال هیچی از شما نمیدونم،میشه لطفا کمی -پا رویِ پا انداختم و با مکثی گفتم:

 از خودت بگی؟

چرا نمیشه االن خودم را کامل معرفی -لبخندی آرام رو صورتم پاشید و گفت:

ساله تک پسر که پدرم خیلی  ۲۸آریا من رادوینِ -میکنم،صدایش را صاف کرد و گفت:

سال ازم کوچیک وقت پیش فوت کرده و مامان دوباره ازدواج کرد،ماریا خواهرم که سه

ی دوم تره هیچ فرقی با خواهر واقعی برایم ندارد و دیگه اینکه تو اصفهان شعبهه

 شرکت را اداره میکنم و بعد از ازدواج هم میریم اصفهان...تو که مشکلی نداری؟

 !نه-آرام گفتم:

 خب خانوم دیگه؟-لبخندی زد:
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ی نامزد قبلیِ من چیزی به خانوادت نمیخوای درباره-لبم را ورچیدم و به سختی گفتم:

 بگی؟

 .نه،لزومی ندارد-اخمی کوتاه صورتش را نقاشی کرد و گفت:

 چرا؟-

 .اگه حرفی نیست بریم پیشِ بقیه-بلند شد کتش را مرتب کرد و گفت:

 .نه بریم-بلند شدم و گفتم: منم متقابال

 شد گلم،شیرینی بخوریم؟چی-با ورودمان به جمع مامانِ رادوین با لبخند پرسید:

سکوت عالمِت -سرم را پایین گرفتم و چیزی نگفتم که ماریا بلند دست زد و گفت:

 !رضایته

 .بقیه هم با اینِ حرفِ ماریا دست زدند

 ےقرار شد صبح رادوین بیاید دنبالم براقرارِ مهریه به خواسِت خودم صدتا سکه شد،

 .بریم آزمایش

** 

 .بندِ کفشم را محکم کردم و با خداحافظی از مامان از خانه خارج شدم

شو از ماشین گرفت و آمد رادوین به ماشین تکیه داده بود و منتظرم بود،با دیدنم تکیه

 .سالم خانم صبح بخیر-نزدیک تر و گفت:

 .سالم صبحِ توام بخیر-فتم:در جوابش لبخندی زدم و گ

درِ ماشین را برایم باز کرد،با تشکری نشستم،رادوین در را بست و خودش هم ماشین 

 .را دور زد نشست
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دو ساعتی تو آزمایشگاه عالف شدیم تا کارمان تمام شد گفتن جواب تا سه روزِ دیگر 

 .ستآماده

 ...قرار شد بعد از گرفتنِ جواب بریم سراغِ خریدِ حلقه و

 .گذشت و گذشت تا سه روز دیگه که باهم جواب را گرفتیم،مشگلی نبود

 خب خانم،کجا بریم؟-رادوین ماشین را روشن کرد و گفت:

 .نمیدانم-کمربندم را بستم و گفتم:

 نظرت چیه بریم کافی شاپ؟-

 ...عالیه،بریم کافی شاپِ -

 اونجا را میشناسی؟-متعجب برگشت سمتم و گفت:

 .مآره،خیلی وقتا میر -

 .خواست چیزی بگوید که منصرف شد و راه افتاد

 .رفتارش خیلی تغیر کرد،یهو انگار کالفه شد

 رادوین؟-

 بله؟-متفکر گفت:

 چرا یهویی رفتی تو فکر؟-

 .چیزی نیست عزیزم-با کمی مکث جواب داد:

 .شاپ چیزی نگفتموقتی دیدم تو فکرِ دیگه تا رسیدن کافی
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 شاپ کافی سمتِ  به و شد پیاده هم دم،خودشش پیاده نگهداشت شاپکافی  ِےجلو

 .رفتیم

 .شاپ با نورِ طالیی رنگ و آهنِگ مالیم عالی شده بودفضایِ کافی

 .تقریبا خلوت بود

 .شاپ هاآره خب هوا سرده بیرون نمیتونن قرار بذارن جمع میشن تو کافی

 .زور کنترل کردمام گرفت و بهاز فکرِ خودم خنده

ام گذاشتم و شاپ نشستیم،هنوز تو فکر بود،دستم را زیرِ چانهفیی کابا رادوین گوشه

 شده رادوین؟چی-گفتم:

 .هیچی عزیزم طوری نیست-من گفت:ای به گارسون کردروبهرادوین اشاره

 خوش آمدی آقا رادوین،چی میل دارید؟-گارسون امد کنارمان و رو به آرمان گفت:

 چی میخوای عزیزم؟-رادوین تشکری زیر لب کرد و روبهم پرسید:

 .فرقی نداره-ام برداشتم و صاف نشستم و گفتم:دستم را از زیرِ چانه

 .رادوین سرش را تکان داد و دوتا نسکافه و کیک شکالتی سفارش داد

 .گارسون سرش را خم کرد و با گفتنِ چشم رفت

 میشناختت رادوین؟-

 !هشاِپ دوستمآره اینجا کافی-رادوین کالفه نگاهم کرد و گفت:

 .،چه خوبعه-دستمالِ رو میز را تو دستم تاب دادم و گفتم:

 سوگند؟-
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 بله؟-

 .عروسی را راه بنیندازیموحاال که جواب آزمایش مثبته از نظرم زودتر عقد-

 چشمهایم را گرد کردم و

 .نه بابا زوده-گفتم:

 .زود نیست اصال،من اصفهان کار دارم عالف که نیستم-

یعنی این کارها و کنارِ من بودن عالفیت حساب -تندی گفتم:از لحنش جا خوردم و به 

 میشه برایت؟

نه منظورم اون نبود،منظورم اینه که خب زودتر عروسی -پوفی کشید و کالفه گفت:

 .کنیم بریم منم تو شرکت کلی کار دارم

باشه کار داشته باشی فعال این کارها خیلی -واقعا ناراحت شدم از حرفش و گفتم:

 .مهمه

را پس بله میدونم مهمه عزیزم،باشه اصال من حرفم-عمیقی کشید و گفت: نفس

 .میگیرم معذرت

به صندلی تکیه دادم و بی حرف نگاهم را به اطراف سوق دادم،نگاهم افتاد به میز 

تا دختر نشسته بودند و یکیشان با چشم به رادوین اشاره کرد و اون بغلی که سه

 .دوتاهم برگشتند نگاهش کردند

 وگند ناراحت شدی؟س-

 .بله ناراحت شدم-رک گفتم:

 .معذرت میخوام عزیزم حاال دلخور نباش-لبخندی از رک بودنم زد و گفت:
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مقدمه ام را مزه کردم و بیهارا آورد چید رو میز،کمی از نسکافهگارسون سفارش

 تو اون سه تا دختر را میشناسی؟-پرسیدم:

 کدام؟-احساس کردم هل کرد و سریع پرسید:

 .اونا-با چشم به میزِ بغلی اشاره کرده و گفتم:

 نه،از کجا باید بشناسمشان؟-زیر چشمی نگاهشان کرد و گفت:

آخه خیلی بهم اشاره کردند و نگاهت -ای از کیک را تو دهنم گذاشتم و گفتم:تکه

 .کردند

 .میرم حساب کنم بیام همینجا باش-اش را سر کشید و گفت:رادوین نسکافه

اش عمل نکردم تا واردِ قسمِت پشتی شد منم بلند گفتهن دادم ولی بهسرم را تکا

 .شدم دنبالش رفتم

 .به آقا رادوین میبینم با سلیقه شدی ایندفعه طرفت بهترهبه-

-نمیدانم صدایِ کی بود که این حرف را زد که پشتش رادوین با صدایِ یواشی گفت:

سه تا دختری را که اون وسط  هیس آرش خفه شو،این دختر نامزدمه،ببینم تو اون

 اند را میشناسی؟نشسته

 آره دیگه بابا سیما را نمیشناسی؟-ای صدایِ آرش بلند شد که گفت:بعد از ثانیه

 کدوم سیما؟-رادوین متفکر گفت:

 ...آرش:بابا سیمـ

ی حرفهایشان را نشنوم صدایِ زنِگ موبایلم باعث شد سریع از آنجا دور شوم و بقیه

 .جا هم که شنیده بودم برایم کافی بودولی تا همان
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 .شاپ خارج شدمکیفم را از رو میز برداشتم و از کافی

 .بغض کرده بودم،اصال متوجه حرفهایشان نمیشدم

با کشیده شدنِ بازوم به خودم اومدم و برگشتم،رادوین منو کامل برگردوند سمِت 

 شده سوگند کجا داری میری؟چی-خودش و گفت:

 .هاتون را شنیدمی حرفهمه-ستش خارج کردم و گفتم:بازویم را از د

 .بیا برو تو ماشین توضیح میدم برات-پوفی کشید و سربه زیر شد،آرام گفت:

ببین سوگند من -هم نشست و گفت:بغضم را قورت دادم و سوار ماشین شدم،خودش

اش میگفت دوست اصال اون دخترا رو نمیشناسم اونی هم که شنیدی آرش درباره

 تر قبلیِ خودش بود...همیندخ

،اونیکی میگفت ایندفعه انتخابت بهتره ولی خواستم بپرسم پس اون یکی حرفش چی

بس کن عزیزم تموم شد االن میریم خریدِ -نذاشت انگشت رو لبم گذاشت و گفت:

 .حلقه بقیش بمونه واسه فردا

 !باشه-پوفی کشیدم و آرام گفتم:

 .اشتمی کش دادنِ موضوع را ندجدا حوصله

 عشق چیزِ عجیبیه جدا"

 تا ابد تو دلت نمیمیره

 یا بهت حسِ زندگی میده

 "!یا ازت زندگیتو میگیره

 .دستم را دراز کردم صدایِ آهنگ را کمی بیشتر کردم
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 فکرت همیشه درگیره"

 ذهنت همیشه آشوبه

 عاشق نشی،نمیفهمی

 !این حالِ من چقدر خوبه

 عشق چیزِ عجیبیه جدا

 داعشق چیزِ عجیبیه ج

 هم مثلِ دردِ هم یه درمونه

 یا تورو خیلی میبره باال

 "یا به خاِک سیاه میشونه

 هنوز دلخوری؟-رادوین دستم را گرفت و گفت:

 !نه-دروغ گفتم:

 !عزیزمی-خندید:

ی نیم رخش شدم،این مرد چی داشت که سرم را تکیه دادم به پشتیه صندلی و خیره

 !!منو از آن همه عشق دور کرد

 . کیارش نبود اما جذاب بود،چشمهایِ مشکیش آدمو جذب میکردقیافش مثلِ 

 .انقدر تو فکر بودم که نفهمیدم کی رسیدیم

 .رادوین ماشین را تو پارکینِک پاساژ پارک کرد و پیاده شدیم
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ای که پارکینگ و پاساژ را از هم سوا میکرد باال رفتیم و وارد پاساژ طالفروشی از دوتا پله

 .شدیم

هارا از نظر میگذروندم،به طالفروشی کنارِ هم قرار داشتند،یکی یکی حلقههایِ مغازه

ی نسبتا کلفت براق برداشتیم با ست سرویس و انتخاِب رادوین و تاییدِ من ست حلقه

میگم سوگند هوا -ساعت...از مغازه خارج شدیم که رادوین با نگاهی به ساعتش گفت:

  منم که گشنمه نظرت چیه شام بخوریم؟ی آخر این پاساژ رستورانِ تاریک شده طبقه

 .ساعت را نگاه کردم هفت بعد ازظهر بود

 .باشه بریم-سرم را تکان دادم:

 بفرمائید؟-موبایلم زنگ خورد،مامان بود جواب دادم:

 سالم کجایین سوگند؟-

 .سالم مامان حلقه خریدیم داریم میریم شام بخوریم بیایم-

 !االن؟االن که برای شام خیلی زوده-

 .آره مامان رادوین گشنشه میگه شام بخوریم بریم-

 .باشه مامان سالم برسان مواظب خودتون باشید-

 .چشم خداحافظ-

 .خداحافظ-

ی هفت رستوران را فشار قطع کردم و هم قدمِ هم با رادوین واردِ آسانسور شدیم طبقه

 .دادم و روبرویِ رادوین که خیره نگاهم میکرد وایسادم

 چیه؟-ام گرفت و پرسیدم:هاز نگاهش خند
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 هیچی باید چیزی شده باشه؟-

 .نه آخه یجوری نگاه میکنی-

 !خب میکنم عشقِ خودمی-جفت ابروهاش پرید باال و با پررویی گفت:

 .زیر شدمهام رنگ گرفت و لبمو به دندون گرفتم و سربهگونه

حلقه کرد و محکم ام ای کرد و اومد کنارم وایساد،دستش را دورِ شانهرادوین تک خنده

 .به خودش فشارم داد،آخی آرام گفتم که ولم کرد و دستم را گرفت

 .آسانسور ایستاد و رفتیم بیرون

 .العاده بودفضایِ رستوران فوق

آمد گویی کرد و یک نفر آقا با لباس عروسکی جلویِ در رستوران وایساده بود خوش

با تشکری از کنارش رد  یک شاخه گل رز به سمتمان گرفت رادین گل را گرفت و

 .شدیم

 .شد و رستوران خلوت بودموزیِک مالیمی پخش می

 .ی سالن بزرگ نشستیم و پیشخدمت با منویِ غذا به سمتمان آمدگوشه

 آمدید،چی میل دارید؟خوش-

 رادوین منو را به سمت گرفت

فارش خیلی وقت بود الزانیا نخورده بودم،همان را سفارش دادم رادوین هم الزانیا س

 .هندیداد با نوشابه و ساالد

 .پیشخدمت با گفتنِ چشم" تعظیمی کوتاه کرد و رفت
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گذارهایِ جدیدی که قرار بود باهاشون تو شرکت شریک بشن رادوین همش از سرمایه

 .صحبت میکرد

 .غذامان که تمام شد راهیه خانه شدیم

کردم بیاد تو قبول  ام کرد هرچی اسرارساعت نه شب بود،رادوین جلو در خانه پیاده

 .نکرد رفتم داخل و دررا بستم

 .مامان تنها بود

 سالم-

 علیک سالم،پس رادوین کو؟-

 .گفت کار دارم رفت-

 خیلی خب،شام خوردین؟-

 .آره خوردیم مرسی-

 .هایم تعویض کردم و افتادم رو تخترفتم تو اتاق لباس

 .نگاهم رو سقف بود و فکرم درگیر

 .رو تخت و موبایلم را از تو کیفم خارج کردمبا زنِگ موبایلم نشستم 

 .اسمِ سیاوش رو گوشیم رونمایی میکرد

 .،سالمالو-جواب دادم:

 سالم سوگند،خوبی؟-صداش پیچید تو گوشم:

 مرسی خوبم،چخبر؟-
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 .راستش یک زحمتی برات داشتم-

 .چه زحمتی،بگو ببینم-

سیم صحبت کنی یادته اون شب گفتم میخوام با همکال-نفس عمیقی کشید و گفت:

 خواستگاری؟  ِےبرا

 !آره آره یادمه-

خب میخواستم ازت خواهش کنم اگه وقتت آزاده فردا صبح باهم بریم باهاش -

 .صحبت کن

 .ای ندارماوم اوکی فردا برنامه-

 مرسی سالم برسون،خداحافظ-

 .سالمت باشی،خداحافظ-

 .را قطع کردم و دوباره دراز کشیدم رو تختگوشی

 .ردخوابم نمیب

هایم را مرتب کردم و کمی به اتاقم نظم دادم،هرچند اتاقم هیچ پاشدم کمی کمدِ لباس

 .هم ریخته نبود اما خب از بیکاری که بهتر بودوقت به

 .سوگند بیا شام-

 .نمیخورم مامان سیرم-با صدایِ مامان بلند شدم در را باز کردم و گفتم:

دم و وصل شدم تو نت رفتم تو پیچ سارا و تاپ رو باز کر دوباره برگشتم تو اتاق و لپ

 کمی باهاش چت کردم...همه چیز را میدانست



                 
 

 

 یک رمانعشقت برای من | رمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

92 

 

 .ام شدهاش باعِث خندهپرتومثل همیشه با چرت

 .را خاموش کردم،خوابیدمتاپ را بستم و چراغساعت از یازده شب گذشته بود که لپ

 .صبح با صدایِ مامان از خواب بیدار شدم

صورتم شستم و رفتم وسرویس و بعد از شستن دست ساعت نه بود،رفتم سمتِ 

 .نشستم صبحانه خوردن

 .از شرکت خیالم راحت بود فعال مرخصی داشتم

بعد از صبحانه رفتم تو اتاق گوشی رو برداشتم،از سیاوش میس کال داشتم ساعت ده 

 .صبح بود،زنگ زد که با دومین بوق جواب داد

 الو سوگند چرا جواب نمیدی؟-

 .خشید داشتم صبحانه میخوردمسالم بب-

 .سالم سالم بدو حاضر شو دارم میام-هول هولکی گفت:

 .اوکی بیا-

 .هایم را پوشیدم رفتم بیرونقطع کردم و لباس

 مامان من بیرون کار دارم فعال-

 .بدون جواب گرفتن از مامان از خانه خارج شدم

 سالم-سیاوش جلو در بود،سوار شدم:

 علیک سالم خوبی؟-گفت:انداخت و ماشین را راه

 مرسی چخبر؟-
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 .هیچی سالمتی-

 از کیارش چخبر؟-هایم را تر کردم و به هزار زحمت پرسیدم:لب

 .هاش اونجا مطب بزنندداره میره آمریکا با دوست-پوفی کوتاه کشید و گفت:

 !!بسالمت-چیزی نگفتم فقط تو دلم گفتم:

 .که دلِ سیاوش را برده بودتا رسیدن به دانشگاه حرف از اون دختر بود،دختری 

 .کمی دور تر از دانشگاه نگهداشت و پیاده شدیم و باهم به سمِت دانشگاه رفتیم

 وارد حیاط دانشگاه شدیم

جا توقف کرد با سر به دختری چادری که رو سیاوش کمی سرش را چرخاند و رویِ یک

 .حقیبرو همونه،مائده-نیمکت تنها نشسته بود اشاره کرد و گفت:

 .رم را تکان دادم و به سمِت دختره رفتمس

 .سالم اجازه هست کنارتان بنشینم-

 .سالم بفرمائید-نگاهی بهم کرد و با لبخندی کوتاه گفت:

ی آقای صدر اومدم باهاتون من سوگند هستم دخترخاله-:نشستم کنارش و گفتم

 .حرف بزنم

 حرفی؟چه -جا شد و پرسید:بهدخترِ با شنیدنِ اسمِ سیاوش کمی جا

 .بیشتر آشناییِ   ِےراستش سیاوش منو فرستاد باهاتون صحبت کنم برا-

من به خودِ آقایِ صدر -هایِ رو نیمکت را هم برداشت و گفت:مائده بلند شد و برگه

 .هم گفتم من اهلِ دوستی نیستم
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نه صبر کنید،سیاوش -خواست بره که به سرعت رفتم جلویش وایسادم و گفتم:

ی زیادی بهتون داره،من میخواستم شماره منزلتان ،اون عالقهمنظورش دوستی نیست

 .را بگیرم برا خواستگاری

 هام گونهمائده با شنیدنِ حرف

من تا االن فکر میکردم قصدشان فقط -:هاش رنگ گرفت و بعد از کمی مکث گفت

 .دوستیه برایِ همین اهمیت نمیدادم

زیزم حاال لطفا شماره منزلتان را نه ع-دستش را گرفتم و با لبخندی رو بهش گفتم:

 .بدید

-دستش را از دستم خارج کرد و رو یک تکه کاغذ شماره را نوشت داد بهم و گفت:

 .ببخشید عزیزم من کالس دارم باید برم،خداحافظ

 باشه برو عزیزم،خداحافظ-لبخندی بهش زدم و گفتم:

 .فترو میر اون به سمت سالن رفت و من به سمت سیاوش که کالفه قدم

نزدیکش شدم و با لبخند کاغذ را به سمتش گرفتم،از خوشحالی لبش را تو دهنش 

 .مرسی سوگند مرسی-کشید تا قهقهه نزنه و با ذوق گفت:

 !مرسی،حاال بریم دیره-لبخندی به صورتش زدم و گفتم:

 .ای به روی چشم برو سوار شو-دستش را رو چشمش گذاشت و با سرخوشی گفت:

مائده میگفت فکر میکرده قصدت دوستیه برا همون بهت -و گفتم:با خنده سوار شدم 

 .اهمیت نمیداد

 .سیاوش با خنده پوفی کشید و سرش را تکان داد
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 !ای تو روحت اسکول-

 عه سیاوش این چه طرزه حرف زدنه؟-با چشمهایِ گرد شده گفتم:

 .مگه ندیدی چجوری پیچید جلوم،نزدیک بود تصادف کنیم-کالفه گفت:

-اوش بود،مردک بدون راهنما و بوق پیچید جلومون ولی با این حال گفتم:حق با سی

 .خیلی خب حاال حرص نخور کهیر میزنی مائده جواب رد میده

برو پایین دیگه -چپ نگاهم کرد و گفت:سیاوش ماشین را جلو خانه نگهداشت و چپ

 .پررو نشو

 .ایشی گفتم و پیاده شدم

 سوگند؟-

 بله؟-برگشتم سمِت سیاوش:

 .،بایبازم مرسی-

 .خواهش،بسالمت-

 .بوقی زد و رفت

 .در را باز کردم و خواستم برم تو که با صدایِ توقف ماشین برگشتم عقب،رادوین بود

 .در را بستم و برگشتم رفتم سمِت ماشین و نشستم

 .سالم-

 .،زیر لب سالمم را جواب داد و راه افتاداخم داشت

 رادوین،کجا میری؟-
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 باتوام رادوین چیزی شده؟-ه پرسیدم:جواب نداد،دوبار 

اون پسره کی بود از ماشینش پیاده -ای نگهداشت و برگشت سمتم:ماشین را گوشه

 شدی؟

 .ملهپسرخا-منم متقابال کامل برگشتم سمتش و گفتم:

 ،کجا رفته بودی باهاش؟خب-اخمش غلیظ شد و گفت:

مرنگ شد و ماشین را راه نفسِ عمیقی کشیدم و تمامِ جریان را گفتم،کمی از اخمش ک

از این به بعد هرجا خواستی بری لطفا بهم -انداخت و بدونِ نگاه کردن بهم گفت:

 .اطالع بده

 باشه،حاال کجا میریم؟-صدایِ آهنگ را زیاد کردم و گفتم:

بریم بقیه خریدهارم بکنیم،به بابا -راهنما زد در حالی که میپیچید سمِت راست گفت:

 .عروسی را راه بندازیموی دیگه عقدحبت کنه یکس دو هفتهمیگم امشب با پدرت ص

 .هیس،همین که گفتم-خواستم اعتراض کنم که با تحکم گفت:

 .هادستور نده-حرصم گرفت از زورگوییش و به تندی گفتم:

عه عزیزم من کی دستور دادم،فقط من -با تعجب زیر چشمی نگاهم کرد و گفت:

 !اید بزنهمعتقدم زن رو حرفِ شوهرش حرف نب

برو بابا،اون مالِ زمانِ عهدِ بوقه،االن زن هرچی -محکم کوبوندم تو بازویش و گفتم:

 .میگه مرد میگه چشــــم

 .بله،بله حق با شماست-رادوین با خنده سرتکان داد و گفت:

 !معلومه که حق با منه،همیشه حق با منه-صاف نشستم و با صدایی مغرور گفتم:
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 .گو پیاده شینبله خانم حق-نگهداشت و گفت:ماشین را جلویِ پاساژ 

 .چپ نگاهش کردم و پیاده شدمچپ

 .اول از همه رفتیم سمِت آئینه شمعدون

 .دار بودوارد مغازه شدیم یک خانم نسبتا مسن مغازه

داشتم با دقت نگاهشون میکردم که موبایلِ رادوین زنگ خورد،با نگاه به موبایلش 

 .وایسا اینجا االن میام-شد و رو بهم گفت:اخمی غلیظ رو صورتش نمایان 

مین گذشت ولی خبری ازش نشد،ببخشیدی رو به خانم رفت بیرون ولی بیشتر از ده

،رادوین با فاصله از مغازه ایستاده بود و داشت با مغازه دار گفتم و از مغازه خارج شدم

 تلفن صحبت میکرد،نزدیکش شدم خواستم صدایش کنم که با حرفش حرفم تو

دهنم موند نمیدانم طرفِ صحبتش کی بود و چی گفته بود که رادوین با عصبانیت داد 

تو غلط کردی هیچ گ...ی نمیتونی بخوری اون دوسِت هـ...زه تر از خودت کوکت -زد:

 !کرده بیایی تیغم بزنی تا االن کجا بودی خبرِ مرگت گمشو دیگه هم بهم زنگ نزن

،مگه نگفتم بمون اینجا چیکار میکنی-د و گفت:،تا منو دید هل شقطع کرد و برگشت

 تو مغازه؟

 کی بود؟-بی توجه به سوالش پرسیدم:

 .هیشکی مهم نیست-کالفه بود،خالصه جواب داد:

 کی بود رادوین؟-قانع نشدم دوباره پرسیدم:

ی شرکِت سهامش را میخوام بفروشم دبه هیشکی بابا درباره-:پوفی کشید و گفت

 .کردند
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 ی سهامتو بفروشی؟چرا میخوا-

 .بیخیال سوگند،بریم خرید هارو انجام بدیم دیر شد کار دارم-

هاش را باور نکردم اما چیزی نگفتم،یعنی چیزی نداشتم که بگم،مجبور بودم باور حرف

 .کنم

تمامِ خریدهارا کردیم بجز لباس عروس،رادوین عجله داشت من را جلو خانه پیاده کرد 

 .و خودش رفت

 .که مامان اومد کمکم همه را داخل بردیمزنگ را زدم 

 .ساعت دو ظهر بود از گشنگی و خستگی نایِ حرکت نداشتم

 .ناهارم را خوردم و رفتم تو اتاق افتادم رو تخت و خوابم برد

 .با صدای زنگ تلفن از خواب ببدار شدم

 بفرمائید؟-خواب آلود بلند شدم و به سمِت تلفن رفتم،جواب دادم:

 سالم عزیزم خوبی؟-رادوین(تو گوشی پیچید:انم)مامانصدایِ نسرین خ

 سالم نسرین خانم احوال شما؟-

 قربونت برم دخترم،چخبر؟-

 ،شما چخبر؟سالمتی-

 ماهم شکر خدا سالمتی،مامانت هست عروسم؟-

 نه نیستند االن کاری داشتید؟-
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ادرت آره عزیزم میخواستم برا امشب شام بیرون دعوتتون کنم پس اگه ممکنه به م-

خودت بگو رادوین آدرس را میفرسته برایت من به منصور)شوهرش(هم میگم با بابات 

 .تماس بگیره

 .چشم حتما-

 .بال گلم،سالم برسونچشمت بی-

 .مرسی شماهم همینطور،خداحافظ-

 .خافظ عزیزم-

قطع کردم و به سمت سرویس بهداشتی رفتم که مامان حوله به سر از حمام خارج 

 .شد

 بود تلفن؟کی -پرسید:

مامان رادوین،گفت شب شام بریم رستوران مهمونشون،آقا منصور به بابا هم زنگ -

 .میزنه

 .خب"به سمِت اتاقش رفتمامان حوله را از سرش کشید و با گفتنِ"خیلی

صورتم را با آب سرد شستم تا خواب از کلم بپره اومدن ورفتم تو سرویس و دست

خاموش میشد رو عسلی کنارِ تخت روشن بیرون و به سمِت اتاق رفتم،گوشیم

 بله؟-برشداشتم رادوین بود جواب دادم:

 خانوما احوالِ شما؟سالم خانوم-صدایِ شادش پیچید تو گوشی:

-از انرژیش به منم منتقل کرد یک لبخند گنده صورتم را نقاشی کرد و جواب دادم:

 خوبم ممنون،تو خوبی؟
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ام دنبالت آدرس روهم میفرستم بده اره عزیزم،یک ساعت دیگه آماده باش می-

 .مامانت اینا

 .اوکی االن حاضر میشم-

 باشه فقط سوگند؟-

 هوم؟-

 .هللا ها...هیچی میخواستم بگم خوشگل کنیااالو...الهللاهوم-

 .من همیشه خوشگلم اقا-

 .میدونم،ایندفعه حاال پیاز داغشو زیاد کن-

 .اوکی فعال-خندیدم:

 .بای-

نرم میبارید،دلم ادم برفی خواست...یادِ پارسال م...برف هنوز نرمقطع کردم و بلند شد

افتادم با کیارش مسابقه داشتیم،مسابقه درست کردن آدم برفی،هرکی ادم برفیش 

 .خوشگل میشد باید اونیکی رو تو برف چال میکرد

انصافی تو برف چالش کردم و اونم کیارش عمدا ادم برفیشو زشت درست کرد منم بی

خندید،سرما خورد وقتیم نگرانی رو تو چشمهایم دید با لبخندی که مطمعن فقط می

فدایِ سرت خانوم کوچولو،چرا نگرانی،نترس من طوریم -بودم فقط برایِ منِ گفت:

 .نمیشه

ور بودم که با صدایِ پیام موبایلم هراسون بهش نگاه حسابی تو فکرایِ گذشته غوطه

 .،رادوین آدرس را فرستاده بودکردم
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 .و یه تکه کاغذ نوشتم و گذاشتم رو میز که بدم به مامانر 

را ارام و کم توالت و آرایش نسبتا زیادی کردم فقط رژِ زرشکی رنگنشستم پشت میز

 ...،فکر کنم رادوین خوشش نیاد پررنگ بزنمرنگ کشیدم

 .موهایم را از باال بستم و کمی جلوشو حالت دادم

کتان مشکی زخیم و شلوارای سوخته و شالقهوه و کیفپالتو مخمل زرشکی با پوتین

 .شد تیپِ من

 .ساعت یک ربع به هشت شب بود

 .گوشیم را انداختم تو کیفم و با بستنِ ساعت و زدنِ عطر از اتاق خارج شدم

 مامان،مامان؟-

 بله؟-مامان از اتاق خارج شد:

ا رادوین میرم بیا مامان این آدرس رستوران،من ب-کاغذ را به سمتش گرفتم و گفتم:

 .شما خودتون بیاین

 .باشه،بسالمت-

 .با زنگ موبایلم از خانه خارج شدم،ماشین رادوین جلو در بود سوار شدم

 .سالم-

 سالم عزیزم،خوبی؟-با لبخندی که جذابتش را بیشتر میکرد جواب داد:

 بله خوبم،تو چطوری؟-

ِ -ماشین را به حرکت درآورد و گفت:  تو بود و بد بود؟ منم خوبم،مگه میشهِ کنار
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 .احساس کردم قلبم ایستاد

 ،یعنی االن کجاست؟این حرفش خیلی شبیه حرفایِ کیارش بود،آخ کیارش

 چیکار میکنه؟

 .بیخیال،فقط خوش باشه-آهی از ته دل کشیدم و تو دلم گفتم:

 با شمام خانوم،حواست کجاست؟-

 .یبله؟ببخشید متوجه نشدم چی گفت-با حرف رادوین چرخیدم سمتش:

 راستشو بگو ببینم حواست کجا بود؟-دستم را گرفت و به شوخی اخمی کرد و گفت:

 .جا بابا الکی جو ندههیچ-به زور لبخند زدم و گفتم:

 .میگم سوگند تو دیگه الزم نیست بیایی شرکت-دستم را آرام فشار داد و گفت:

 عه،چرا؟-با تعجب گفتم:

خوب واسه اینکه تا یکی -و گفت: با دست من که تو دستش بود دنده را عوض کرد

 .دوهفته دیگه عروسی میکنیم میریم اصفهان بعد دیگه لزومی نداره بری سرکار

 .یعنی چی من تو خونه نمیمونما،از االن بگم-

 پس چیکار میکنی؟-

 .میرم سرِ کار-

 مثال کجا؟-

 .خب هرجا که شرایطش خوب باشه-

 .ولی من دوست ندارم خانومم بره سرکار-
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شوخی کردم همونجا تو شرکت -چپ نگاهش کردم که خندید و گفت:شمی چپزیر چ

 .پیشِ خودم استخدامت میکنم

 .عالیه-لبخندی زدم:

 .خب خانوم رسیدیم پیاده شو-خونه نگهداشت و گفت:رادوین ماشین را جلو سفره

پیاده شدم،رادوین درِ ماشین را قفل کرد و اومد کنارم وایساد دستم را گرفت و به 

 .مِت داخل رفتیمس

 .در را باز کردیم و داخل شدیم،بویِ قلیون و غذا قاطی شده بود

 .شوهر خواهر رادوین روی آخرین تخت سمت چپ نشسته بودندوبابا و خواهرمامان

اش را بیشتر هایِ دورش جلوهخونه خیلی باصفایی بود حوضِ وسطش و پرندهسفره

 .کرده بود

 .تکان میداد رفتیم به سمت ماریا که برامون دست

 .باهاشون سالم احوالپرسی کردیم و نشستیم کنارِ تخت

 دخترم پس مامانت اینا کو؟-

،منتظر االن دیگه میرسن-،در جوابش گفتم:نسرین خانم بود که این سوال را پرسید

 .بابا بود

 .لبخندی زد و استکان چایی را به سمتم هل داد

 .ایش کمی از سردیِ دستانم را گرفتدستم را دورِ استکان حلقه کردم گرم

-ماریا خودش را کشید و کنارم و با لبخندی که احساس میکردم واقعی نیست پرسید:

 میگم زنداداش شما کجا با رادوین آشنا شدین؟
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 .تو شرکت-

 چند وقت باهم دوست بودید؟-ای به صدایش داد و دوباره پرسید:عشوه

 .شنا شدیم بعدم اومد خواستگاریدوست نبودیم اصال همونجا آ-جواب دادم:

ولی رادوین که میگفت خیلی وقته باهمید حتی -د و گفت:ماریا چشمهایش را گرد کر

 .چند بار هم شمال رفتید

 .نه بابا-با بهت گفتم:-

داداش پس تو کیو میگفتی خیلی وقته باهاش -ماریا رو کرد سمِت رادوین و پرسید:

 .ست نبودهدوست بودی؟سوگند که میگه با شما دو

رادوین که داشت چایی میخورد با حرفِ ماریا چایی پرید تو گلویش و شروع کرد سرفه 

کردن ماریا سریع رفت کنارش و زد پشتش نمیدونم رادوین چی بهش گفت که ماریا 

 .شوخی کردما زنداداش جدی نگیری-لبخندی الکی زد و روبهم گفت:

 .ولی شوخی نکرده بود،با این حال حرفی نزدم

 دختر تو یه دقیقه حرف نزنی نمیشه؟-آقا منصور رو به ماریا با اخم تشر زد:

ماریا اخم کرد که نمیدونم نامزدش چی بهش گفت که یهو اخمش باز شد و بلند 

 .شدند رفتند اون طرف

 .فکرم بد مشغول بود

 .با صدایِ احوال پرسی مامان سرم را بلند کردم،بابا و مامان تازه رسیده بودند

 شده؟چی-ین کنارم جا گرفت و آرام پرسید:رادو

 .هیچی-دروغ گفتم:
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 پس چرا پکری؟-

 .امحوصلهچیزی نیست،یکم بی-

 .سرش را تکان داد و حرفی نزند

 منش با دیزی که مشکلی ندارین؟خب جناب آراد-

نه آقای -این سوال را آقا منصور از بابا پرسید که بابا در جوابش با لبخندی کوتاه گفت:

 .هرطور خودتون صالح بدونید آریا

زحمت پاشو پس رادوین جان بی-آقا منصور سرش را تکان داد و روبه رادوین گفت:

 .تا دیزی با دوغ و نعنا سفارش بدههشت

خانه رادوین سرش را تکان داد و با گفتنِ حتما بلند شد به سمِت پیشخوانِ سفره

 .رفت

 .و نامزدش هم آمدند اما رادوین نهربع گذشت اما از رادوین خبری نشد،ماریا یک

 .کالفه بلند شدم به سمِت پیشخوان حرکت کردم

خانم -تو راه یک پسر ژیگول سوسول که قلیون میکشید با لحنِ چندشی گفت:

 خوشگله کجا تنهایی؟

توجه بهش به راهم ادامه دادم،رادوین پشت به من روبروی یک دختر که موهایِ بی

و صورتش بود و لبخندی گنده رو لبایِ رژ خوردش مشکی رنِگ بابلس کشیدش ر 

نمایان بود وایساده بود،دختره که دید به سمتشان میروم اخم کرد و خواست چیزی 

واسه چی اومدی داشتم -بگوید که رادوین برگشت سمتم،لبخندش را خورد و گفت:

 .میومدم
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 .این خانوم کی هستند-بی توجه به سوالش پرسیدم:-

 .من نیلو هستم همکالسی قدیمِ آقا آریا-دختره جواب داد:

اگه -دستش رو به رادوین گفتم:ودستش را به سمتم دراز کرد بدون توجه به حرف

 .سفارش دادی بیا بریم

 .آره آره بریم-

 .با اجازه خانم علمی-رو کرد سمِت دختره و گفت:

 .بسالمت-اش را خورد و گفت:دختره بزور خنده

 .بودماز عصبانیت رو به انفجار 

این از این که با دختره که معلوم نیست کیه گرم گرفته اون از حرفِ ماریا اون از 

 .هایی که با موبایل تو پاساژ میزدشاپ شنیدم اونم از حرفهایی که تو کافیحرف

 سوگند؟-

 .رادوین حوصله ندارم-کالفه گفتم:

 .پوفی کشید و چیزی نگفت

 .هارا آوردندسفارش مین بعد از رسیدنِ پیشِ مامان ایناده

میلی نداشتم،فقط کمی از غذایم را خوردم و کنار کشیدم و در مقابلِ سوالِ نسرین 

 .میل ندارم-خانم که چرا غذایم را تمام نکردم با لبخندی مصلحتی خالصه گفتم:

 .اونشب هم گذشت،با بابااینا برگشتم خونه،از دسِت رادوین شدید دلخور بودم

 .وز بیشتر طول نکشیداما این دلخوری یک ر 
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باز من گولِ حرفا و کارهایش را خوردم،باز این قلبِ لعنتی طاقت نیاورد تا اینکه روزِ 

 ....عقدمون

 ...عروسی تو تاالر بودوبه علت سردیِ هوا عقد

 .بعد از ظهر بود،تو آرایشگاه منتظر رادوین بودمساعت دو

 .باالخره آمد

ودیِ ارایشگاه جدا میکرد را طی کردم...رادوینِ ای را که سالن را از ور دوتا پله

 .جذاب شده بود وشلوار خیلیکت یاس تو دستش بود و تو اونگلدستِ 

 .لبخندی به صورتم زد و دسِت گل را به دستم داد و خم شد رو دستم را بوسید

 .لبخندی کوتاه بهش زدم

دیم و به سمِت ماشین ،از آرایشگاه خارج شتور را رو صورتم کشید و دستم را گرفت

 .رفتیم

 .قرار بود اول بریم تاالر بعد از عقد بریم آتلیه و دوباره برگردیم تاالر

 .جلویِ تاالر پیاده شدیم و به سمِت داخل رفتیم

 .سیل تبریکات و جیغ و داد به هوا بود

 .با لبخندی به جمع تو جایگاهمون نشستیم

 .عاقد هنوز نیومده بود

 .ماریا گرمِ صحبت بودیم که صدایِ پیام گوشیِ رادوین بلند شد با سارا و رادوین و
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نمیدانم کی بود و چی نوشته بود که رادوین اخم کرد و با گفتنِ"االن میام"از تاالر خارج 

 .شد

 .موبایلِ سارا هم زنگ خورد و اون هم پشِت رادوین از تاالر خارج شد

پاشو بیا -کنارم و دمِ گوشم گفت: مین بیشتر نگذشته بود که سارا با استرس اومدچند

 .کارت دارم

 .استرسش نگران شدم و دنبالش رفتماز چهره و صدایِ پر

 .دستم را کشید و به سمِت خروجی کشوند

 ."ممنوع بغلِ خروجی یک در کوچک بود که روش نوشته بودند"ورود

 سارا من را اونجا نگهداشت

 شده؟چی-با استرس پرسیدم:

ببین من -ِت ساکت رو بینیش قرار داد،صدایِ یک زن که گفت:انگشتش را به عالم

این بچه رو روشن میکنی یا هرچی واین چیزا حالیم نیست،یا همین االن تکلیِف من

دیدی از چشمِ خودت دیدی،فکر کردی شهرِ هرته هرکاری دلت خواست بکنی،من که 

 ی تواِ دیگه چه مرگته؟بهت ثابت کردم این بچه

-شد و بعدش صدایِ رادوین بلند شد که انگار رو قلبم تیر خورد: کمی سکوت حاکم

باشه لعنتی باشه هرچی تو بگی فقط لطفا بلندشو برو،بیا اینم پولی که خواسته بودی 

هرماه هم به حسابت پول میریزم،فقط بخاطرِ بچه ولی از این به بعد دوروره خودم یا 

 .مای باهات رفتار میکنزنم پیدات بشه جورِ دیگه
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صبرم تموم شد،دلم میخواست داد بزنم خواستم در را باز کنم داخل شوم که سارا 

 .مانع شد

بیا بریم به خاله و عمو همه چیز رو بگو تمام این بیشرف -دستم را کشید و گفت:

 .ارزشِ حرص خوردن نداره

قولِ سارا اون بغض داشت گلویم را سوراخ میکرد،قورت دادم نباید گریه میکردم به

 .یشرفِ ارزشِ ناراحتی نداشتب

 .شدارمنشستم رو صندلی،هنوز بغض داشتم اما سعی میکردم نگه

 سارا تو از کجا متوجه شدی؟-

سیاوش زنگ زد برم پایین برات کادو گرفته -سارا لبش را تو دهانش کشید و گفت:

 .بیارم بدم بهت،داشتم میرفتم که دیدم رادوین یک زن را بزور داخلِ اتاق برد

 ...جکاو شدم و گوش وایسادم کهکن

 .آهی همراهِ بغض کشیدم

 .سارا کادو را رو میز قرار داد و از کنارم دور شد

 .رادوین و عاقد باهم رسیدند

 .رادوین کنارم قرار گرفت و خواست دستم را بگیرد که دستم را کشیدم

 .با تعجب خواست حرفی بزند که عاقد شروع کرد

 بارِ اول

 بارِ دوم
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مکرمه سرکارِ خانم سوگند آرادمنش آیا به بنده وکالت میدهید با دوشیزه-م:بارِ سو

 مهرِ معلوم شمارا به عقدِ آقایِ رادوینِ آریا در بیاورم؟

 !نه-بغضم را قورت دادم و گفتم:

 .همهمه ها بلند شد

 !نه-بی توجه به جمع بلند شدم و رو به رادوین که با بهت نگاهم میکرد،با تحکم گفتم:

را رو سرم انداختم و بدونِ توجه به مامان و ماریا و نسرین خانم با سارا از تاالر  شنلم

 .خارج شدیم

برا چی اومدی -بابا و آقا منصور دمِ تاالر بودند با دیدنِ من اومدن سمتم و بابا پرسید:

 اینجا؟

 .بابا بریم،توروخدا-هقم شروع شد،میونِ گریه گفتم:باالخره بغضم شکست و هق

 .هایم را بدون مکث دستم را گرفت کمکم کرد سوارِ ماشین بشمکه اشکبابا 

 .سارا هم عقب سوار شد و بابا راه افتاد

 .آمدندهایم بند نمیاشک

 .بابا اخم داشت

 ...سارا ساکت بود و من

 .دلم داشت میترکید

 .تا رسیدنِ به خونه فقط اشک ریختم
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تیکه شد ر دلم سوخت دلم تیکهدلم میخواست پیاده بشم و داد بزنم،آخِ که چقد

 .کاش حداقل یک تف مینداختم رو صورتش تا یکم دلم خنک بشه

 .چقدر ازش متنفرم

 .ی من تبدیل به نفرتی عمیق شده بودآره حاال دیگه عشقِ ناخواسته

تا رسیدیم خونه بدون توجه به بابا و سارا رفتم تو اتاق و افتادم رو تخت و شروع کردم 

 .ردنهای گریه کهای

از بس گریه کردم احساسِ حالت تهوع کردم،سارا باال سرم نشسته بود و سعی میکرد 

کم دارم از حال میرم بلند شد از اتاق رفت بیرون و بعدِ چند آرامم کنه،وقتی دید کم

 .مین با یک لیوان آب قند برگشت و با قاشق ریخت تو حلقم

 .کمی حالم بهتر شد

درآوردم و رفتم تو حموم زیرِ دوش از بس گریه کردم  سارا کمکم کرد لباس عروسم را

 .حال افتادم ولی دیگه سارایی نبود که با آب قند حالم را بهتر کندبی

 .هایم را که باز کردم تو بیمارستان زیرِ سرم بودمچشم

 !آب-سارا کنارم بود،تشنه بودم دستش را تکان دادم نگاهم کرد لب زدم:

 .بلند شد یک لیوان آب ریخت و کمکم کرد خوردم دستم را آرام فشار داد و

در به شدت باز شد و مامان مظطرب واردِ شد و با دیدنِ به سرعت نزدیکم شد و 

 الهی قربونت برم،چی شده؟-گفت:

 .چیزی نیست مامان فشارم افتاده-هایِ خشک شدم را باز کردم و گفتم:لب

 د چی شده؟چرا "نه" گفتی سوگن-دستم را تو دستش گرفت و گفت:
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ها باز بغضم گرفت باز حالم بد شد سارا با دیدنِ وضعم دسِت با یادآوریِ اون حرف

یک دقیقه بیاین بیرون خاله...میدونستم میگه اما مهم  -مامان را کشید و گفت:

 .نبود،بدرک بذار بفهمن

کم تاریک میشد و برف ،هوا داشت کمی بیمارستان چرخاندمسرم را به سمِت پنجره

 .نمک میباریدنم

 .سرمم که تمام شد مرخص شدم

تو اتاق رو تختم بودم که سارا موبایلم را آورد،زنگ میخورد و اسمِ رادوین رو صفحه 

 .روشن خاموش میشدم،با عصبانیت سیم کارتم را خارج کردم و شکوندم

 .هقم فضا را پر کردبغضی که دوباره رو گلویم بود شکست و هق

ی آرام باش عزیزم،اون لیاقِت تورو نداشت پسره-کشید و گفت:سارا سرم را در آغوش 

 !عرضهمفِت بی

همانطور تو آغوشِ سارا اشک میریختم که مامان با عصبانیت در را باز کرد و روبهم 

خاطره اون مردِک آشغال اشک بریزی بارِ دیگه بهبس کن دیگه سوگند یک-داد زد:

 .خودم میکشمت

حال هقم بیشتر شد تا جایی که دوباره بیمحکم بست،هق دوباره رفت بیرون و در را

 .شدم

** 

ِ دوماه گذشته بود،بابا بخاطر مزاحمت در میومد ازش شکایت کرده هایِ رادوین که دم

بود و بهش گفته بود که همه چیز را فهمیدم دیگه از اون روز به بعد خداروشکر ناپدید 

 .شده بود
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بامن حرف نمیزد،سیاوش و سارا خیلی کمکم کردند تا خاله با مامان در ارتباط بود اما 

 .دوباره مثلِ قبل شدم

البته یک ماه پیشِ روانشناس رفتم و روحیه دادناش خیلی کمک حالم شد و همان 

 .(تا)سارا و سیاوش و منی ما سهنوردی هایِ جمعهی کوهروانشناس شد دوسِت و پایه

جازه نمیداد،حتی آقای دلم میخواست بازم سرکار بروم اما بابا ا

حقی)روانشناس(پیشنهاد داد جایِ منشیش که دیگه استعفا داده برم اما بازم بابا 

 .اجازه نداد

** 

 .ام را جمع کردم و نشستم رو تختکوله پشی

 .فردا جمعه بود و زمانِ کوه

باز این سردردِ لعنتی شروع شد یک ماهی میشد که همش سردرد میگرفتم و با 

می آرامش میکردم اما مثل اینکه ایندفعه نمیخواست آرام شود،سرم مسکن خواب ک

را تو دستم گرفتم و فشار دادم،از تو کشو یک مسکن قوی برداشتم و بدونِ آب قورت 

 .دادم،سرم را با شالم بستم و رو تخت دراز کشیدم

 .هایم را باز کردمبا صدایِ مامان چشم

 .مامان جان پاشو شام بخور-

 !نمیخورم-حالی که از سردرد نشعت گرفته بود گفتم:کردم و با بیسرم را بلند 

وای خدا مرگم بده،چت شده -رویه پریدم زد تو صورتش و گفت:ومامان با دیدنِ رنگ

 تو؟
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 !مسکن-سردردم انقدر زیاد بود که حالِ حرف زدن نداشتم،فقط تونستم لب بزنم:

 .ت میارماالن برا-مامان دستش را رو پیشونیم گذاشت و گفت:

 .رفت بیرون و چند مین بعد با سینی وارد شد،قرص و شربت و آب

قرص را با آب خوردم و مامان یک قاشق شربت ضد درد به خوردم داد که همان شربت 

 .باعِث خواب آلودگیم شد

هایم را باز کردم دردِ سرم خیلی بهتر شده بود،شال را از سرم باز دفعه که چشماین

گاه کردم نزدیک چهارِ صبح بود،گشنم بود بلند شدم اول رفتم کردم و به ساعت ن

خورشت تو قابلمه رو گاز بودند،گرم ودستشویی بعد به سمت آشپزخانه رفتم،برنج

 .کردم و خوردم

هایی که دیشب درست کرده بودم را از نیم قرار کوه داشتیم،ساندویچ الویهوساعت پنج

 .یسه قرار دادم بردم تو اتاق گذاشتم تو کولمتو یخچال خارج کردم و همشون رو تو ک

 .هایم را کنارِ کولم قرار دادم و رو تخت دراز کشیدملباس

هایم را بستم...ساعت موبایلم رو پنج و ربع تنظیم کرده آمد اما چشمخوابم نمی

 .هایم را پوشیدمبودم...با زنگ خوردنش بلند شدم و لباس

کت کردم،مامان میدونست میرم کوه،بیدارش با تک زنِگ سارا به سمت بیرون حر 

 .نکردم و در را آرام بستم و خارج شدم

 .سارا و سیاوش داخلِ ماشین منتظرم بودند

 سالم خوبین؟-سوار شدم:

 .هردو با خوشرویی جوابم را دادند و سیاوش راه افتاد
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 چخبر سوگند؟-سارا برگشت عقب:

 .ممرسی عالی-ی شادش زدم و گفتم:لبخندی به چهره

،ضبط را روشن کرد و صدایِ شادِ "منصور" تو فضایِ چشمک زد و دوباره صاف نشست

 .ماشین پخش شد

هایی که خودش انتخاب میکرد همخانی میکرد و تا رسیدن به کوه سارا با آهنگ

 .صدایش کلِ ماشین را برداشته بود

یه به سیاوش ماشین را پشِت ماشینِ آقای حقی نگهداشت و پیاده شدیم،خودش تک

 .ماشین داده بود و با دیدنِ ما صاف وایساد و با لبخند به کنارمان آمد

 سالم احوالتون؟-عینکش را از چشمانش خارج کرد و گفت:

چیشد پس جناب دکتر -هممون جوابش را دادیم،سیاوش آرام زد رو بازویش و گفت:

 .تو که میگفتی امروز دوستاتم هستند

 .زند که دوتا ماشین پشِت هم کنارمان توقف کردنددانیال)دکتر حقی( خواست حرفی ب

ایول،کاش -ها اشاره کرد که سیاوش ارام سوتی زد و گفت:دانیال با چشم به ماشین

 .مائده هم بود

ی مائده مذهبی بود و تا موقع عقد پدرش اجازه نمیداد با دلم برایش سوخت،خانواده

 .دسیاوش بیرون بیاید،فقط گاهی با تلفن صحبت میکردن

قیافه که از بعد از آشنایی با دوستایِ دانیال به سمِت باال حرکت کردیم،یک پسرِ خوش

اش را جذاب تر همان اول نگاهش رو من بود کنارم قرار گرفت و با لبخندی که چهره

 .رو دارمافتخارِ آشنایی با کی-میکرد پرسید:
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 داره با من آشنا بشید؟ چه اهمیتی-نگاهم را از قیافش به روبرویم سوق دادم و گفتم:

اوه،چه خشن،فقط خواستم -جانب گفت:بهجا خورد اما از رو نرفت و با لحنی حق

 .باهاتون آشنا بشم

 .لزومی نمیبینم-یک تایِ ابرویم را باال دادم و گفتم:

اش را غروری کاذب فرا گرفت و با پوزخند قیافش صدوهشتاد درجه تغیر کرد و چهره

 .ازم دور شد

گذرانی طرفِ دخترا میرید،البته همتون فقط برایِ خوش-یدم و تو دلم گفتم:پوفی کش

 .غیرِ از اون یک نفری که هنوز از فکرم بیرون نرفته بود

نفس زنان رو تخت نسشتم و چندتا نفس عمیق پشت سرهم تو ایستگاه اول نفس

 .کشیدم

 .بطریِ آب را از تو کولم خارج کردم و چند قلوپ ازش را خوردم

احساس نشستنِ کسی کنارم سرم را برگرداندم،دانیال بود لبخندی به صورتم زد و  با

 خسته شدی؟-پرسید:

 .آره نفسم گرفت-نفسِ عمیقی کشیدم و گفتم:

 .لبخندی زد و بطریِ تو دستش رو یک نفس سر کشید

 .مین وایسیم بعد حرکت کنیم منم خسته شدم،بهتر ده-

 .را تایید کردمهایم حرفش با بازوبسته کردنِ چشم

 ماهان باهات چیکار داشت؟-زور پرسید:منی کرد و در آخر بهمن

 ماهان کیه؟-با تعجب پرسیدم:
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 .همان که اومد کنارت موقع باال اومدن-بطریِ تو دستش رو چرخاند و گفت:

 .پرت،زدم تو پرشوآهان،هیچی چرت-

قولِ خودش به خب کاری کردی،ماهان پسرِ زیاده خواهیه،دوست دختر یا-خندید:

 .خواهان هم زیاد داره،اینارو نمیگم که زیرآبشو بزنم،میگم که حواست رو جمع کنی

ها،من دیگه به عشق و این جور خرافات اعتقادی دلت خوشه-پوزخندی زدم و گفتم:

ی ندارم بنظرم عشق فقط دونوعِ:عشق بنده به خدا و عشق مادر به فرزند وگرنه بقیه

 .هاست و وجودِ خارجی ندارهها فقط تو قصئهعشق

واقعا دیگه به -،مات شد و پرسید:نمیدونم چرا اما احساس کردم نگاهش غمگین شد

 عشق اعتقادی نداری؟

،یعنی نمیدونم فعال آماگیِ یه خریِت جدید نه-هایم را تو هم تاب دادم و گفتم:دست

 .رو ندارم

 خریت؟-با تعجب گفت:

 !آره منظورم همون عشقه-خندیدم:

سوگند -هانی گفت و خواست حرفی بزند که نگاهش رو صورتم مات موند و گفت:آ

 .دماغت داره خون میاد

هراسان دستی رو دماغم کشیدم،دستم پر از خون شد...ترسیدم و نگاهِ ترسانم را تو 

 .نگاهِ دانیال سوق دادم

 .ستانپاشو پاشو بریم بیمار -دستم را گرفت و دستمال را رو دماغم قرار داد و گفت:

 .نمیخواد،خوب میشه-دستم را کشیدم و گفتم:
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 .پاشو بریم خیالمان راحت شه-بلند شد کنارم وایساد و گفت:

بلند شدم و نگاهی به دورورم انداختم،هیچ کس نبود بچه ها رفته بودند باال و فقط 

 .چند نفر جوان اون طرف تر وایساده بود

بود به سمِت پایین حرکت  به کمکش در حالی که هنوز خون دماغم خشک نشده

 .کردیم

 .سوارِ ماشین شدیم و حرکت کرد

ام شده خون دماغم نه تنها کم نمیشد بلکه بیشتر هم میشد و این باعِث سرکیجه

 .بود

 .جلویِ بیمارستان توقف کرد و کمکم کرد پیاده شدم و رفتیم داخل

 .بستری شدم و دکتر بعد از معاینه آزمایش نوشت

-خون گرفت و یک لیوان آب میوه کنارم قرار داد و رو به دانیال گفت:پرستار کمی ازم 

 .لطفا این آب میوه رو به همسرتون بدین تا جواب آزمایش رو بیارم

از لفِظ همسرتون اخمی کوچک رو پیشانیِ من و لبخندی کوچک رو لبایِ دانیال نقش 

 .بست

ش خوردم و سرم را به عقب دانیال لیوانِ آب میوه را به لبم نزدیک کرد،چند قلوپ از 

 .کشیدم

ای گفت و موبایلم را از تو کولم در صدایِ موبایلم فضایِ اتاق را پر کرد،دانیال با اجازه

 بله؟-آورد و به سمتم گرفت،سیاوش بود جواب دادم:

 معلومه کجایی تو سوگند؟-صدایِ عصبیش پیچید تو گوشم:
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 .غ شدم با دانیال اومدیم اینجابیمارستانم،خون دما-صدایم را صاف کردم و گفتم:

 !فکری سوگند...قطع کردنباید به من چیزی بگی؟خیلی بی-صدایِ دادش کرم کرد:

 .پوفی کشیدم گوشی رو تو دستم نگهداشتم

 بله؟-دومین بعد دوباره موبایلم زنگ خورد،مامان بود...جواب دادم:

گه تو شده سیاوش میالو سوگند چی-صدایِ پر استرسش پیچید تو گوشم:

 .بیمارستانی

 .أی سیاوش دهن لق-پوفی کشیدم و تو دلم گفتم:

 .هیچی مامان خون دماغ شدم،طوری نیست-

 کدوم بیمارستان؟-

 ...بیمارستانِ -جواب دادم:

 .خیلی خب االن با بابات میایم-

 .باشه خدافظ-

 طوری شده؟-قطع کردم و روبه دانیال که مشتاق نگاهم میکرد گفتم:

 !نه-و گفت: نگاهش را دزدید

 .درِ اتاق زده شد و دکتر و پرستار وارد شدند

منی دکتر نگاهی کوتاه بهم انداخت و ارام سرش را تکان داد و سربه زیر شد...کمی من

 شما همسرشون هستید؟-کرد و روبه دانیال پرسید:

 !نخیر-دانیال آرام جواب داد:
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 ن دماغ شدید؟تا حاال چند دفعه خو-دکتر نگاهش را بهم دوخت و پرسید:

 .اولین دفعم بود-جا کردم و گفتم:بهکی خودم را رو تخت جا

 سردرد هم داشتید؟-سرش را تکان داد و دوباره پرسید:

 .بله خیلی مخصوصا دیشب که دیگه خیلی وخیم بود-

 به دکتر مراجعه کردید؟-

 !خیر-

 چرا؟-

 .خب یه سر درد ساده،گفتم لزومی نداره-

 خیلی خب به خانوادت اطالع دادی؟-داد و گفت:دکتر باز سرش را تکان 

 .بله االن میان-

 .با پدرت یا مادرت هر وقت اومدند بیاین اتاقِ من-دکتر سرمم را قطع کرد و گفت:

 .باشه-

 .ی دستش یادداشت کرد و اتاق را ترک کرددکتر چیزی رو برگه

بیرون را نگاه میکرد آرنجم را رو سرم گذاشتم و به نیم رخِ دانیال که داشت از پنجره 

 .خیره شدم

-سنگینیه نگاهم را احساس کرد و چرخید سمتم،لبخندی به نگاهم زد و پرسید:

 بهتری؟

 .هایم را بازوبسته کردم و خیره شدم به دیوارِ روبروچشم
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کم داشتند گرم میشدند که در اتاق باز شد و مامان و سیاوش و سارا هایم کمچشم

 .وارد شدند

 چیشده مامان؟دکتر چی گفت؟-السرم و با اظطراب ازم پرسید:مامان امد با

طوری نیست خانم ارادمنش دکتر گفتند همراهِ سوگند -قبل از من دانیال جواب داد:

 .خانم برید اتاقش

هرچی به بابات زنگ زدم جواب نداد،حاال پاشو بریم -مامان سرش را تکان داد و گفت:

 .ببینیم دکتر چی میگه

 خوبی؟-:لند شدم و وایسادم،سارا نزدیکم شد و پرسیدبه کمک مامان ب

 .اره بابا طوریم نیست-لبخندی کوتاه زدم:

 .هایش را بازوبسته کردبا لبخند چشم

 .از کنارش رد شدیم و به سالن رفتیم،از یکی پرستارا اتاقِ دکتر آقایی را پرسیدیم

 .ی دوم سمت چپ اتاقِ آخرطبقه-

 .ی دوم رفتیمرِ آسانسور به طبقهتشکری از پرستار کردم و سوا

 .اتاق را پیدا کردیم و در را زدیم

 بفرمائید؟-

 .اش در را باز کردیم و وارد شدیمبا اجازه

 .خوش امدید،بنشینید-با دیدنِ من،عینکش را از رو صورتش خارج کرد و گفت:
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-ید:به همراهِ مامان روبرویش نشستیم و او با کشیدنِ نفسِ عمیقی روبه مامان پرس

 شما مادرشونید؟

 بله آقای دکتر،اتفاقی افتاده؟-مامان نگران جواب داد:

 .دکتر کمی مکث کرد،انگار دودل بود یا نمیدانست چجوری حرفش را بزند

ببینید خانم،متاسفانه دخترِ شما -مشکیش کشید و گفت:دستی الیِ موهایِ سفید

نکرده و میشه با عمل از تومور مغزی داره و بدخیم هست ولی خوشبختانه خیلی رشد 

 .بین بردش ولی اینجا نه،اینجا امکانش نیست باید بره خارج از کشور

مامان دستش را رو سرش گذاشت و شروع کرد به گریه اما من...خنثی بودم انگار نه 

 حاال چیکار باید بکنیم؟-انگار...مامان با گریه رو به دکتر گفت:

باید بستری بشه،شیمی درمانی را شروع -:دکتر خودکار را تو دستش چرخاند و گفت

کنیم و ... ولی نمیشه عمل کرد اینجا ریسکش خیلی زیاده باید هرطور شده ببریدش 

 ...خارج وگرنه

 .دکتر حرفش را خورد و من خودم حرفش را تو دلم تمام کرد

 !یا عمل در خارج کشور یا میمیرم

 !خب باشه

 !خیلیم خوب

 !راحت میشم

 .رم،باید خودتان رضایت بدید برایِ خارج از کشوربا شما هستم دخت-

 .دکتر بود که این حرف را زد
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من نه تنها رضایت عمل نمیدم،بلکه بستری هم -در جوابش با لحنِ سردی گفتم:

 .نمیشم

 باز-دکتر خواست حرفی بزند که مامان با گریه گفت:

 .لجبازی نکن سوگند،میمیری دختر

 .بدرک،راحت میشم-داد زدم:

دخترم فرصتتون محدوده،هر لحظه داره رشد -م بلند بشم که دکتر گفت:خواست

 ...میکنه و

 .باشه بذار رشد کنه،نهایتا میمیرم بهتر-پریدم تو حرفِ دکتر و گفتم:

ها پایین رفتم...رفتم تو بدونِ توجه به صدا زدنایِ مامان از اتاق خارج شدم و از پله

م و بدون توجه به دانیال و سیاوش و سارا زدم از ام را برداشتاتاقی که بستری بودم کوله

 .بیمارستان بیرون

ها پایین رفتم که سرم یهو کیج رفت و افتادم دماغم دوباره خون آمد به سرعت از پله

 .خواستم بلند بشم که دوباره افتادم

هایم را باز کردم که دیدم رو تخِت بیمارستان هستم و عالوه بر سرم یک چیزِ چشم

 !ی هم رو انگشِت اونیکی دستم وصله و یک ماسک هم رو دهن و دماغمادیگه

 .دستم را بلند کردم و ماسک را از رو دهنم کشیدم

 .نفس عمیقی کشیدم که بویِ الکل کلِ دماغم را پر کرد

 .چندی نگذشت که در باز شد و دختری جوان و سفیدپوش وارد اتاق شد

 خوبی؟-د و پرسید:هایِ بازم را که دید لبخندی کوتاه ز چشم



                 
 

 

 یک رمانعشقت برای من | رمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

124 

 

 .سرم را آرام تکان دادم،سرمم را چک کرد و از اتاق بیرون رفت

دخترم فردا صبح -من کرد و گفت:چند مین بعد دکتر آقایی وارد اتاق شد،کمی من

درمانی و موهایت هم باید از ته کوتاه بشه و...تا دوهفته ی اول شیمیباید بری دوره

برای عمل خارج از کشور،توموری که تو مغزتون بیشتر فرصت نداری که رضایت بدی 

هست خب متاسفانه بدخیمِ و تنها شانسی که آوردین اینه که هنوز رشد نکرده ولی 

 ...اگه تعلل کنید رشد میکنه و

هرحال این موضوع مربوط به خودت و خانوادِت،فقط به-نفسِ عمیقی کشید و گفت:

 .صا مادرت اصال خوب نیستتا این حد میتونم بگم که حالِ خانوادت مخصو

 .حرف سرم را به سمت پنجره چرخاندم و دکتر از اتاق خارج شدبی

 .نمیخواستم عمل بشم،باشه میمردم خیلی هم خوبه

 .مامان بیقراری میکرد و بابا نصیحت

 .سارا و سیاوش و دانیال هم خیلی سعی میکردند راضیم کنند برای عمل

** 

 .ده روز از بستری شدنم میگذشت

تو این ده روز سه بار برای شیمی درمانی رفته بودم،حالم اصال خوب نبود،جرئت نگاه 

 .کردن تو آئینه به خودم را نداشتم

 .رنگ حاصلِ این بیماری برایِ من بودروح و لبای بیموهای تراشیده شده و صورِت بی
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 به کمِک مامان از دستشویی خارج شدم و رو تخت دراز کشیدم،طبقِ معمول حتی

را رویم مرتب کرد و اتاق را ترک ای حرف نزدم،مامان آهی سوزناک کشید و مالحفهکلمه

 .کرد

دومین بیشتر نگذشته بود که دوباره در باز شد و خاله واردِ اتاق شد،چند ثانیه خیره 

ی کیارشمه،تو پسرِ تقاصته،تقاصِ دلِ شکسته-نگاهم کرد و با پوزخندی غلیظ گفت:

دا هم تورو،میبینی اون باالیی جایِ حق نشسته،آه من و پسرم منو نابود کردی و خ

 .دامنت رو گرفت

هر کلمه که از دهنِ خاله خارج میشد،سرِ من بیشتر درد میکرد و لرزشِ بدنم بیشتر 

 .میشد و صدایِ دستگاه زیادتر

های خاله که تمام شد با تنقر سرتا پایم نگاه کرد و اتاق را ترک کرد،نگاهم رو در حرف

ی کیارش"...انقدر تو ،دلِ شکستههایش تو سرم اکو میشد"آه کیارشخیره ماند و حرف

هایِ خاله را مرور کردم که سرم در حالِ منفجر شدن بود و دستانم لرزید و مغزم حرف

حس شد و صدای باز شدنِ در مساوی شد با بسته لرزید و...یهو قطع شد،بدنم بی

 .هایِ من و سیاهیِ مطلقشدنِ چشم

 "کلدانای"

 .سیاوش که دید مادرش به سمِت اتاقِ سوگند رفت،سریع به دنبالِ مادرش پا تند کرد

سیما خانم در را باز کرد و وارد شد،سیاوش هم خواست داخل شود اما در یک تصمیمِ 

 .آنی پشِت در وایساد تا بفهمد مامانش چی به سوگند میگوید

ش احساس درد میکرد،سوگند را مثلِ هر کلمه که مامانش به سوگند میگفت سیاو

 .خواهرِ نداشتش دوست داشت و دیدنش در آن وضع باعث ناراحتیش بود
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 !تحملش تمام شد

خواست داخل شود که مادرش از اتاق خارج شد و بدونِ توجه به او راهش را گرفت و 

 .رفت

اقِ هایِ مادرش خواست دنبالش برود که صدایِ بلندی از اتسیاوش عصبانی از حرف

 .ش را جلب کردسوگند توجه

 .هایش بسته شدحس افتاد و چشمدر را باز کرد که همزمان دستانِ سوگند کنارش بی

 .سیاوش ترسیده،یا حسینی)ع( زیر لب زمزمه کرد و با صدایِ بلند دکتر را صدا زد

کس را داخل راه پرستار و دکتر شتابان به سمِت اتاق رفتند و در را بستند و هیچ

 .دندندا

مینا که تازه واردِ بیمارستان شده بود،وقتی دید پرستارا و دکتر به سمِت اتاقِ دخترش 

 .هجوم بردند،زانوهایش تا شد و رو زمین افتاد

مینا که رنگ ورو پریده رو زمین افتاده به سمتش و کمکش کرد سیاوش با دیدنِ خاله

-بود از سیاوش پرسید: بلند نشست رو نیمکت و با صدایی که از زورِ گریه گرفته

 شده،بچم چی شده سیاوش؟چی

چیزی نیست -سیاوش نمیدانست چه بگوید کیج و کالفه دهن باز کرد و گفت:

 .خاله،نگران نباش

 .مینا دستانش را باال گرفت و روبه آسمان با گریه طلب شفایِ تنها دخترش را کرد

 !کردهایش را کند دکتر از اتاق خارج شد و با دیدنِ مینا،قدم

 نمیدانست چه کار کند؟
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حال چگونه بگوید،دخترش وقتش دارد تمام میشود و در اثرِ وخامت بیماریش به کما 

 رفته؟

-مینا خانم با دیدنِ دکتر بلند شد زودتر از سیاوش خودش را به دکتر رساند و پرسید:

 چه شده دکتر؟حالِ دخترم چطور است؟

لطفا به آقای -زیر شد و ارام گفت:و سربهدکتر نگاهی کوتاه به چشمانِ مادر انداخت 

 .آرادمنش اطالع بدهید و به اتاقم بیایید

مینا خانم از طرزه صحبت کردنِ دکتر دلش شور افتاد،دوباره رو نیمکت نشست و از 

 .سیاوش درخواست کرد به شوهرش اطالع بدهد

 ت از دلش؟کسی چه خبر داشآقا رضا تو مغازه مثال داشت به کاروبارش میرسید اما 

 کسی چه میدانست این مرد چه میکشد؟

 اصال مگر کسی از کسی خبر میگیرد این روزها؟

لیسِت جنس هایی را که تازه وارد شده بود را بازرسی میکرد که موبایلش زنگ خورد و 

هایِ سیاوش مبنی بر اسمِ سیاوش رو گوشیش نگرانش کرد...جواب داد و حرف

 .ن ترش کردخواست دکتر برایِ دیدنش نگرا

مغازه را به شاگردش سپرد و از آنجا خارج شد و با ماشین نیم ساعته به بیمارستان 

 .رسید

 .وارد شد و به بخش مورد نظر رفت،خانومش و سیاوش رو نیمکت نشسته بودند

رضا دکتر گفت برویم -نزدیکشان شد که مینا زودتر متوجه شد و بلند شد و گفت:

 چه شده؟ ! بنظرتاتاقش کارمان دارد
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نگران نباش خانوم انشاهللا -آقا رضا که خودش نگران بود اما برایِ آرامشِ زنش گفت:

 !خبرِ خوشیِ 

مینا سر را تکان داد و به سمِت اتاقِ دکتر حرکت کردند،سیاوش هم همراهشان رفت،او 

خانم و آقارضا،ولی به هرحال سوگند جایِ ی مینانیز نگران بود،شاید نه به اندازه

 .هرش بودخوا

 .سه نفری واردِ اتاقِ دکتر شدند

 .دکتر آقایی که وقت را خیلی کم میدانست یک راست رفت سرِ اصلِ مطلب

ببینید آقای آرادمنش متاسفانه دختر شما به کما رفته و دیگه کاری از -دکتر آقایی:

دسِت ما ساخته نیست و همانطور که قبال هم گفتم باید ببریدش خارج از کشور 

 .متاسفم و بیشتر از یک هفته فرصتی ندارید وگرنه

مینا خانم با شنیدنِ این حرف از حال رفت،آقا رضا به کمِک زنش شتافت و سیاوش 

آقا دکتر حاال باید چیکار -اش بود روبه دکتر پرسید:در حالی که نگرانِ خاله

 کنیم؟چجوری ببریمش خارج؟

 ....ایت میداد که حاالباید خودش رض-دکتر نفسِ عمیقی کشید و جواب داد:

 حاالچی؟ -دکتر مکث کرد و سیاوش نگران پرسید:

 !خیلی دیره جوون خیلی دیره-دکتر دستی به موهایش کشید و گفت:

 حاال چه میشود دکتر؟-سیاوش کالفه و نگران روبه دکتر پرسید:
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کاش یک نفر بود تو آمریکا -دکتر که خودش هم از این وضع ناراحت بود جواب داد:

براتون دعوت نامه بفرسته اونجوری هم هزینش هم کمتر میشه براتون هم زودتر که 

 .کارتون جور میشه

سیاوش کالفه بلند شد از اتاق خارج شود که...یهو ذهنش جرقه زد آره خودش 

 !بود...حتما چرا که نه؟

 .کراواتش را شل کرد و سوارِ ماشین شد

 .ها بسیار شلوغهوا تاریک بود و خیابان

سرخ افتاد که اولین دفعه،اولین ی آویزه گلچراغ قرمز توقف کرد و نگاهش خیرهپشت 

 .عشقش آن را به ماشینش آویزان کرده بود

 .هرچند آن ماشین با تمامِ خاطراتش را فروخت اما این آویز...این فرق داشت

 .با بوقِ کوتاهِ ماشینِ عقبی حواسش جمع شد و حرکت کرد

 .ی دوازده را زد،سوارِ آسانسور شد و دکمهبرد و پیاده شدماشین را داخلِ پارکینگ 

 .موبایلش زنگ خورد

 .اسم و عکسِ سیاوش رو موبایلش رونمایی کرد

 .الو سالم-لبخندی کوتاه لبش را لمس کرد و جواب داد:

 سالم داداش خوبی؟-

 خوبم تشکر،تو خوبی؟مامان اینا خوبه؟چخبر؟-

 .اره خوبیم هممون،خداروشکر-
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 خداروشکر،دیگه چخبرا؟خوب -

راستش داداش...اوم نمیدانم چجوری بگم -من کنان گفت:سیاوش مکثی کرد و من

 واقیعتش...خب

 .راستش چی؟بگو سیاوش-کیارش نگران شد و بینِ حرفِ سیاوش پرید و پرسید:

 ....راستش کیارش خب سوگند اوم خب اون الـ-

دِ حرف بزن سیاوش،سوگند -د زد:کیارش تا اسمِ سوگند را شنید نگران و عصبانی دا

 چی؟؟

سیاوش کالفه دستی الیِ موهایش کشید و گفت از همه چی گفت از جدایی سوگند 

های دکتر مبنی بر عملِ خارج از کشور و از نامزدش و بیماریش و حالِ وخیمش و حرف

 .حالِ وخیمش

 .کیارش احساس کرد پاهایش تحمل وزنش را ندارند

جانش را بزور تا خانه رساند و کیه زد،آسانسور ایستاد،پاهایِ بیی آسانسور تبه دیواره

 .رویِ کاناپه ولو شد

 کیارش هستی؟-سیاوش نگران از سکوِت کیارش پرسید:

 حاال باید چیکار کنیم؟-کیارش لب باز کرد و به هزار زحمت پرسید:

 .خودش را مسئول میدانست او همیشه در قبالِ سوگند مسئول بود

 !فقط یک راه دارد-پوفی کشید و گفت: سیاوش کالفه

 چی؟-کیارش صاف نشست و با صدایی تحلیل رفته پرسید:
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باید -سیاوش رو نیمکِت حیاِط بیمارستان نشست و در جواِب برادرِ نگرانش گفت:

سوگند را غیابی عقد کنی و بعد برایش دعوتنامه بفرستی بیاد آنجا عمل 

 .هم هزینه کمتر میشهبشه،اینجوری هم کارها زودتر پیش میره 

اش نشست،عقدِ سوگند؟از شدهکیارش لبخندی از حرفِ سیاوش رو لبهایِ خشک

 !!خدایش بود

 شد کیارش؟چی-

-با حرفِ سیاوش به خودش آمد و دستی الیِ موهایِ خرمایی رنگش کشید و گفت:

 خاله اینا خبر دارند؟

عنم مخالفتی ندارند نه،اما اگر تو قبول کنی بهشان میگم مطم-سیاوش جواب داد:

 .هرچی نباشد پایِ جانِ دخترشان وسط هست

 ...همانطور هم شد،مینا از خدا خواسته قبول کرد و آقا رضا

بروبرگرد قبول در فکر فرو رفت،اندکی اندیشید اما با یادآوری وضعِ وخیمِ سوگند بی

 .کرد

آقایی با یک روز از فرصتشان گذشته بود یعنی فقط شش روز فرصت داشتند،دکتر 

 ...های آمریکا)دکتر جایسن(صحبت کرده بودیکی از بهترین جراح

تاپ را روشن کرد و وصل شد به نت،چند مین طول کشید تا تصویرِ سوگند کیارش لپ

 .واضح دیده شود

با دیدنش در آن وضع احساس کرد دنیا دورِ سرش چرخید،لبش را به دندان کشید و 

 .هایش را بستچشم
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ی کیارش متوجهِ حالِ بدش ا به سمِت خودش گرفت و با دیدنِ قیافهسیاوش گوشی ر 

 .شد

 کیارش؟-آرام صدایش کرد:

 بله؟-هایش را باز کرد و جواب داد:با اینکه آرام بود اما کیارش شنید و چشم

 .کیارش عاقد میخواد شروع کنه گوشی رو میگیرم سمتش-

 .ردکیارش آهی کوتاه کشید و به تکان دادنِ سر اکتفا ک

 .سیاوش موبایل را به سمِت عاقد گرفت و عاقد شروع کرد

برایش عجیب بود،درست بود که خیلی اینگونه عقدِ غیابی خوانده بود اما...دیگر نه 

 .در بیمارستان و نه برایِ بیماری که در حالِ رفتن بود

 .استغفراللهی زیر لب زمزمه کرد و عقد را خواند

 !تمام شد

 کیارش شد ولی....اگر خودش راضی نباشد چه؟ حال دیگر سوگند عقدِ 

اش شد ولی فعال تنها چیزِ مهم حالِ کیارش با این فکر اخمی غلیظ مهمانِ پیشانی

سوگندش بود،سوگندش آری دیگر مالِ خودش شده،ایندفعه دنیا هم دیگر نمیتواند 

 .کاری کند از سوگند دست بکشد

نامه را فرستاده بود ،کیارش دعوتدو روز هم گذشت،حالِ سوگند تغیری نکرده بود

 .فقط کارهایِ خودِ سوگند مانده بود

ی سوگند را به دکتر جایسن فرستاده بود و او امیدِ دکتر آقایی همان روزِ اول پرونده

 .بهبودیش را داده بود
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 .حال امیدِ پدرومادرِ سوگند بعد از خدا به دکتر جایسن بود

 .م نبود،مهم فقط خوب شدنِ حالِ سوگند بوداش هرچند کمر شکن بود اما مههزینه

** 

تا چمدان را حاضر و آماده به سیاوش داد و خودش بعد از بستنِ مینا خانم سه

 .های آب و گاز از خانه خارج شد و درهارا قفل کردفلکه

 .آن روز آقا رضا و مینا خانم و سوگند مسافر بودند،مسافرتی ناخواسته و پرامید

 .سته شددرهایِ هواپیما ب

مینا خانم کنارِ سوگند که رو تخت خصوصی که تو اتاق هواپیما بود دراز کشیده بود 

 .ی صورتش شدهایش روانهنشست و باز اشک

 .خسته بود،همانطور نشسته سربه صندلی خوابش برد

 .آنقدر تو این مدت خسته شده بود که تا رسیدن به مقصد خواب باشد

 .یِ سرخش را باز کردهابا تکانِ دسِت آقا رضا چشم

به کمِک هم سوگند را از هواپیما خارج کرده و به بیرون فرودگاه،یعنی ماشینِ کیارش 

 .بردند

الهی دورت -مینا خانم پشت ماشین نشست و لبخندی به کیارش اخمو زد و گفت:

 بگردم خاله خوبی؟

ری مهمانِ اش لبخندی اجباپریده گرفت و در جواِب خالهکیارش نگاه از سوگندِ رنگ

 !خوبم خاله-لب هایش کرد و به دروغ گفت:



                 
 

 

 یک رمانعشقت برای من | رمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

134 

 

هارا تحویل گرفت و به سمِت ماشینِ کیارش راه افتاد و در دل اعتراف آقا رضا چمدان

 !چقدر این پسر آقاست-گونه گفت:

 .پرسی کردنشست و با کیارش احوال

بعد از شب را بستری شود تا سوگند را به بیمارستانِ مدِنظر رساندند،قرار شد آن

 .،صبح عمل شودو تشخیصِ پزشک آزمایش

** 

حاال باید بفهمم،آره حقِ من از زندگیه پسرم -اش کلِ خانه را لرزاند:صدایِ عربده

 اینه،آخه چقدر تو احمقی سیاوش برای چه همچین کاری کردی؟

عاقالنه ترین کار را -سیاوش خونسرد در مقابلِ مادرش نشست و جواب داد:

نستم به نفعِ هردویشان هست،قبول کن مامان کیارش بجز سوگند با کردم،چون میدا

 .هیچ کس خوشبخت نمیشد حتی با دخترِ موردِ نظرِ شما

خفه شو واسه من فلسفه -سیماخانم سرخ شده از حرص و عصبانیت داد زد:

نباف،حاال بذار من کارِ خودم را بکنم،مطمعنم اگر بعد از عمل من از کیارش بخواهم 

 .طالق میدهد و با دخترِ دوستم که دکتر هم هست ازدواج میکند سوگند را

سیاوش پوزخندی به خیالبافیهِ مادرش زد و از جا بلند شد به سمِت اتاقش رفت،قرار 

 .بود ساعت نه شب مائده تماس بگیرد و او چقدر بیقرارِ شب بود

 .گندشب کیارش کنارِ سوی کیارش بودند و آنمینا خانم و آقا رضا در خانه

دستش را رو دسِت سردِ سوگند گذاشت،طاقتش طاق شد خم شد دستش را بوسه 

 .ی اتاق رفت...ماه در آسمان رونمایی میکردباران کرد و با حالی خراب به سمِت پنجره
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آخه چرا -کیارش روبه آسمان با بغضی مردانه که در گلویش چنگ انداخته بود گفت:

نتقام گرفتی،خدایا کمکش کن،کمکم کن...آره خدایا،من که نفرینش نکردم تو چرا ا

خدا به هردویمان کمک کن...اول به سوگند که خوب بشه بعد به من که ایندفعه 

 .بتونم عاشقش کنم

تو،زیادی مغرور -خدایا ایندفعه اگه بره،میمیرما! روبه ماه پوزخندی زد و آرام گفت:

 !نشو،از تو زیباترش االن کنارِ منه

 .اش زدهایِ بستهی لبخندی به چشمبرگشت سمِت سوگند

 .چقدر شب زود صبح شد وقتی کنارِ سوگند بود

 .آشفته بود و دل نگران

 یعنی قرار بود چه بشود؟

 .خدایا به خودت میسپارتش

 .مینا خانم و آقا رضا هم بودند

میناخانم به کمک پرستار لباسِ سوگند را عوض کردند و میناخانم میانِ اشک و آه 

 .راهیِ اتاق عمل کردسوگند را 

 .حوصله از بیمارستان بیرون زد،دل تو دلش نبود و نگران بودکیارش بی

ای نیستش،شایدم بیشتر یا فتههها بگوید یکزنگی به منشیش زد و گفت به مریض

کمتر بستگی به حالِ سوگندش داشت...طبقِ معمول حالش با حالِ عشقش کوک 

 .میشد
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ساعت...سوگند هنوز تو ساعت ششساعت پنجرساعت چهاساعت سهساعت دویک

 .اتاق عمل بود

ریزان هایش را تو هم تاب میداد،مینا خانم تسبیح به دست و اشککیارش دست

 .صلوات میفرستاد و آقا رضا قدم میزد و در فکر بود

 .سارا و سیاوش و دانیال هم منتظر زنگ بودند و خبرِ خوش

 .اما راضی از اتاق عمل خارج شدهفت ساعت گذشته بود که دکتر خسته 

لبخندش جانی دوباره به کیارش داد،آقا رضا و کیارش به سمت دکتر رفتند...کیارش 

 شد دکتر؟چی-پرسید:

موفقیت آمیز بود،اما معلوم نیست کی به -دکتر کالهش را از سرش برداشت و گفت:

 .هوش بیاد شاید یک روز شاید دو روز شایدم بیشتر

کتر را برای آقا رضا و مینا خانم ترجمه کرد که هردو نگاهشان از های دکیارش حرف

 .خوشحالی پرِ اشک شد

ی شکر بجا آورد و دکتر کیارش را به اتاقش دعوت کرد تا میناخانم همانجا سجده

 .داروهایِ سوگند را برایش تحویز کند و سوگند به بخش منتقل شد

 .ی داروها وارد اتاق شدکیارش با کیسه

 .نم قرآن به دست باال سرِ سوگند نشسته بودمیناخا

خاله دکتر گفتن وقتی به -کیارش نزدیک تر شد و کیسه را روی میز قرار داد و گفت:

اش که رو برگه نوشتم بهش بدین و تا یک ماه فقط هوش اومدن ای داروهارا طبق گفته

 .جات بهش بدینمایه
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اله دستت درد نکنه قربونت باشه خ-میناخانم قرآن را بست و روبه کیارش گفت:

 .برم،تو برو به کارهایت برس

کیارش نگاهی عمیق به سوگندِ بیهوش که رنگ ورویش نسبت به دیروز خیلی بهتر 

 شده بود انداخت و مگر کاری جز سوگند داشت؟

 .های شب گذشته بود،کیارش خانه را ترک کرد و راهیه بیمارستان شدساعت از نیمه

 چی شده پسرم؟-سته بود با دیدنِ کیارش بلند شد و پرسید:آقا رضا رو نیکمت نش

نگران نشید چیزی نیست عمو شما و خاله برین -کیارش تبسمی کوتاه کرد و گفت:

 .خانه من هستم

به مینا بگو ببین -آقا رضا که خستگی از سررویش میبارید سرش را تکان داد و گفت:

 راضی میشه؟

د اتاق شد،میناخانم سر بر بالینِ دخترش خواب کیارش کوتاه سرش را تکان داد و وار 

 .بود

هایش یک کیارش آرام صدایش زد که میناخانم با خیالِ اینکه اتفاقی افتاده چشم

چیزی -ضرب باز شد...نگاهی نگران به کیارش کرد که کیارش با لبخندی کوتاه گفت:

 .نیست خاله نگران نشو بلند شو با عمو برین خانه من هستم

نه خاله من تا صبح از اضطراب میمیرم،نمیتونم -ریش را جلو کشید و گفت:مینا روس

 .برم

ست ،عمو هم خستهنگران نباشین خاله من هستم-کیارش با چشمانی مطمئن گفت:

 .بلند شید
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مینا دودل بلند شد پیشانیه دخترش را بوسید و با گرفتنِ سوئیچ ماشین از کیارش از 

 .اتاق خارج شد

ی اش را گرفت و نگاهی با بغض و لبخند به سوگند انداخت،قیافههکیارش جایِ خال

هایش را باز کند و کاش با کیارش مظلومش چقدر مظلوم تر شده بود،کاش چشم

 ...بماند

این من با هیچ تویی -کیارش سرش را رو دسِت سوگند گذاشت و زمزمه کرد:

 !غیرِ"خودت"ما شدنی نیست

هایش با آرامش رویِ هم آرام گرفت و چشم خوابش رفت،سرش رو دستانِ سوگندش

 .رفت

 "سوگند"

هایم را باز کنم،انقدری وحشتناک درد میکرد که تو عالمِ از دردِ سرم نمیتوانستم چشم

 .خواب وبیداری ناله کنم

 .موقیعتم را اصال درک نمیکردم کجا بود و چه اتفاقی برایم افتاده بود برایم مبهم بود

 .ب ریخته بودند که نمیتوانستم بازشان کنمهایم چسانگار به چشم

ای بلند سر دادم،صدایی گنگ و مبهم به هزار زور و زحمت دستم را تکان دادم و ناله

که اسمم را صدا میزد به گوشم رسید اما آنقدر درد داشتم که صدا را تشخیص 

 .ای نگذشت که آرام گرفتمندهم،چندمین گذشت که رو دستم سوخت و ثانیه

 "کلیدانا"
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کیارش از خوشحالی لبش را به دندان گرفت و خواست با تلفن به مینا خانم به هوش 

آمدنِ سوگند را خبر دهد که نگاهش به ساعِت موبایلش افتاد،چهارِ صبح 

بود...گذاشت وقتی که دوباره به هوش آمد هوا هم روشن شد خبر بدهد،اگر االن خبر 

 .میشد،پس چه بهتر که صبح خبر میدادمیداد قطعا میناخانم راهیه بیمارستان 

 .ی تنها عشقش شدیک لیوان آب خورد و رویِ صندلیِ کنارِ تخت نشست و خیره

** 

 "سوگند"

 ...هایم را باز کردم دردِ سرم تا حدودی بهتر شده بود،چشم چرخاندم ودوباره که چشم

 باورم نمیشد،اصال باورم نمیشد کیارش؟اینجا؟

 اصال من کجا بودم؟

 شده بود؟چی

 مامان کجا بود؟بابا؟

آمد که خاله وارد اتاق شد کمی که به مغزم فشار آوردم یادم آمدم اما کم،فقط یادم می

 .آمدهای خاله تو سرم اکو شد و...دیگه چیزی یادم نمیو دوباره حرف

 .هایش بسته بودکیارش سربه صندلی چشم

 .درد داشتم و نمیدانستم چه کنم

 کیارش؟-زور صدایم را پیدا کردم و صدایش زدم:صدایم گرفته بود،ب

 .هایش یک ضرب باز شدشنید...شنید و چشم
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 .با تعجب به من که خیره نگاهش میکردم نگاه میکرد

 .درد دارم-لب زدم:

 خوبی؟-به خودش آمد،بلند شد به سمتم آمد و پرسید:

 .درد دارم-دوباره لب زدم:

میزنم...از اتاق خارج شد و چند مین بعد  االن دکترت را صدا-لبخندی بهم زد و گفت:

 .با آقایی سفید پوش وارد اتاق شد

دکتر بعد از معاینه،داروهایم را به خوردم داد و یه چیزایی به کیارش گفت که او با 

 .لبخند سرش را تکان داد

مسکنی که دکتر بهم تزریق کرد کمی از دردِ سرم را کم کرد...ولی هنوز هم انقدر درد 

طور چشم بسته از مرد کناریم که هایم را باز نگهدارم...همانکه نتوانم چشمداشتم 

-ام هم حس میکردم پرسیدم:هایِ بستهاش را حتی از پست پلکنگاهِ خیره

 شده؟اینجا کجاست؟چی

-نشستنش کنارم رو صندلی را حس کردم اما جوابی ازش نگرفتم،دوباره پرسیدم:

 مامان کجاست؟

 ...ش نگرفتمبازم هیچ جوابی از 

 ...هایشهایم را باز کرد و نگاهش کردم،نگاهش به من بود و...چشمالیِ چشم

 .نگران بود،خیلی نگران بود

 الو-خواستم دوباره سوالم را تکرار کنم که موبایلش زنگ خورد...جواب داد:

 سالم-
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 .هوش اومدهآره پیششم،به-

 .باشه گوشی-

 .ساراست-گوشی رو گرفت طرفم:

ی هزار کیلویی روش افتاده و حاال دارن با هاونگ درد میکرد که انگار وزنهسرم جوری 

 .روش میکوبن

 .ای با سارا و سیاوش صحبت کردم و موبایل را به سمتش گرفتمچند کلمه

 .هایم را محکم بستماز درد لبم را به دندان گرفتم و چشم

 ...کیارش انگار قصد حرف زدن و جواب دادن به سواالتم را نداشت

 .نمیدانم چقدر گذشت

 .نمیدانم چه مدت سکوت کرده بودیم که صدایِ درِ اتاق سکوت را شکست

هایم را باز کردم که مامان را دیدم،با گریه در حالی که زیر لب همش بزور چشم

 .خداراشکر میکرد بغلم کرد و هی قربون صدقم میرفت

 .ام را بوسیدکرد و پیشانیکیارش بزور مامان را ازم جدا کرد و بابا کوتاه بغلم 

مامان میگفت تنها کسی که تو این مدت ازش حالم را پرسیده بود دانیال بود...با 

 دانیال کیه؟-حرفش اخمی علیظ پیشانیه کیارش را مهمان کرد و پرسید:

 .دوستم-مامان خواست جواب دهد که خودم گفتم:

خدا مرگم بده،دوستت -:مامان لبش را به دندان گرفت و آرام رو صورتش زد و گفت

روانشناسِ یک مدت سوگند میرفت -کیه...بعد رو کرد سمت کیارش و گفت:
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ی خوبی داره،از مشگل سوگند باخبر بود زنگ زده بود پیشش،با سیاوش هم رابطه

 .حالش را بپرسد

 .کیارش چیزی نگفت اما اخمش هم باز نشد

 .هایم بوددو روز که بیمارستان بستری بودم کسل کننده ترین روز 

م را با لبخندی کوتاه به کیارش تحویل داد و چیزی گفت که متوجه دکتر جواب آزمایش

 .هایِ خندانِ کیارش نشان از خبری خوش میدادنشدم اما چشم

ی آزمایشاتش دکتر گفتن نتیجه-دکتر که رفت کیارش رو کرد به مامان بابا و گفت:

ی دیگه باید هرروز صبح ناشتا هفتهعالیه و خداروشکر هیچ مشکلی نداره فقط تا 

 .جات بخوردبیاید برای آزمایش و تا یک هفته فقط سوپ و مایه

 .هایش را پاک کرد و دست به آسمان خداراشکر کردمامان اشِک چشم

الکرسی را خواندم،همیشه آرامم میکرد...اینبار هم روح هایم را بستم و تو دلم آیهچشم

 .و جسمم آرام شد

 .ی کیارش حرکت کردیمهایم را پوشیدم و به سمِت خانهامان لباسبه کمِک م

اش ایستادم و نباید به سرم و جایِ بخیهی دکتر تا یک ماه نباید زیاد سرپا میبه گفته

 .آب میزدم

تا رسیدیم خانه با مامان به سمِت حمام رفتیم و بدون اینکه به سرم آب برسد به 

هایم را شدم...سرم آنقدر درد میکرد که لباس کمِک مامان بدنم را شستم و خارج

 .نشسته پوشیدم و رو تخت دراز کشیدم

 مامان کنارم نشست و در جواب سوالم که میپرسیدم اینجا چیکار میکنیم و کجاست؟
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 .های دکتر و...عقدم با کیارشگفت,همه چیز را گفت از مریضی و تو کما رفتنم تا حرف

 چــی؟-وری داد زدم:آن حرف که از دهانش خارج شد ج

-که هم مامان ترسید هم سرم درد گرفت...کیارش در را باز کرد و با نگرانی پرسید:

 شده؟چی

هایم گرفته بودم رو مامان لبخندی کوتاه زد و بعد از نگاهی به من که سرم را تو دست

 .چیزی نیست خاله،نگران نشو-به کیارش گفت:

ون نگاه به من که عصبی نگاهش میکردم از اتاق کیارش با اینکه قانع نشده بود اما بد

 .خارج شد

هرحال کیارش دیگه شوهرته چه بخوای چه به-چپ نگاهم کرد و گفت:مامان چپ

نخوای از صدتا مثلِ اون آشغالم بهتره حواست رو جمع کن سوگند باز این پسر انقدر 

 ...مرد بود که قبولت کنه وگرنهـ

ک کرد و داروهایم را داد که باعث شد چند ساعتی هایش را پاحرفش را خورد و اشک

 .را خواب باشم

 هایم را که باز کردم هوا تاریک بود،هیچ کچشم

س کنارم نبود بلند شدم و آرام آرام از اتاق خارج شدم...مامان تو پذیرایی داشت 

 .بستهارا میچمدان

 .یعنی میخواستیم بریم

ه گفت باید یک هفته برم آزمایش و خیلی خوب میشد اگه میرفتیم ولی...دکتر ک

 ...تست،پس
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 ...حدسم درست بود،فقط بابا میرفت...ما هنوز مهمانِ کیارش بودیم

 .شب بابا با خداحافظیِ مفصلی از مامان و من به همراهِ کیارش راهیه فرودگاه شد

ای که به همراهِ مامان و کیارش به دکتر میرفتیم کیارش نه نگاهم میکرد نه یک هفته

 .ای حرف باهام میزدحتی کلمه

 .عجیب بود رفتاراش

جواِب آخرین آزمایشم را تو کیفم قرار دادم و با کیارش بعد از تشکری کوتاه به سمت 

 .بیرون حرکت کردیم...مامان تو ماشین منتظرمان بود

 شد؟چی-سوار شدیم و در جواب مامان مه میپرسید:

 .هیچی دکتر میگه مشگلی نیست-جواب دادم:

 .داروشکرِ مامان مساوی شد با حرکت کردنِ ماشینخ

 .حرف پیاده شدداشت و بیفکر کردم میریم خانه اما کیارش جلوی فرودگاه نگه

 کجا رفت؟-برگشتم سمِت مامان و پرسیدم:

 .رفت بلیط بگیره-مامان بیخیال جواب داد:

 یعنی میریم؟-لبخندی رو صورتم نقش بست و گفتم;

 .تو نه من میرم-بهم انداخت و گفت: مامان نگاهی زیر چشمی

-هایم پر زد و صدای من با بهت بلند شد:لبخند عینِ پرنده در کسری از ثانیه از لب

 پس من چی؟

 .تو با شوهرت میمونی هر وقت اومد توام باهاش بیا-مامان آهی کوتاه کشید و گفت:
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 مامان؟-دلخور گفتم:

بی مامان سوگند،این دفعه دیگه  مامان-توجه به دلخوریه صدایم گفت:مامان بی

پشتت نیستیم نه من نه پدرت توام دیگه بچه نیستی و فهمیدی بهتر و آقاتر از 

 .کیارش برایت پیدا نمیشه،پس از منه مادر نصیحت بپذیر و قبولش کن

 ....ولی مامان او حتـ-

 .با اومدن کیارش حرفم نصفه ماند

بیا خاله جان بعد از ظهر پرواز -کیارش بلیط را به سمت مامان گرفت و گفت:

 .دارین،البته چون خودت خواستی زود گرفتم وگرنه برای شب هم بود

دستت درد نکنه پسرم،منم -مامان لبخندی به صورِت پر ریشِ کیارش زد و گفت:

 .گفتم یجوری باشه که تا صبح برسم تهران

 .میرسی خاله نگران نباش-کیارش ماشین را روشن کرد و گفت:

 .بلند کشیدم که باعث شد کیارش زیر چشمی نگاهم کنهپوفی 

بخور سوگند،یادت نره -ی سوپ و داروهایم را جلویم گذاشت و گفت:مامان کاسه

 .شق بازی در نیاریداروهات رو بخوری ها،کله

 !نه یادم نمیره-هم زدم و گفتم:با قاشق محتویات تو سوپ را به

 شدم دنبالش رفتم مامان حاضر و آماده و رفت تو اتاق،بلند

مامان خب -برگشت سمتم و خواست حرفی بزند که با گریه بغلش کردم و گفتم:

 .بگذار منم همراهت بیام
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بچه نشو مامان،بدون شوهرت کجا میخوای -مامان تو آغوشش فشارم داد و گفت:

 بیایی؟

مامان اون فقط -هایم را پاک میکردم گفتم:از آغوشش جدا شدم و در حالی که اشک

خاطر عمل منو عقد کرده مطمعنم اگه بخوام بیام اون هیچی نمیگه چون واقعا ب

 .برایش مهم نیست

 !مهمه سوگند مهمه-مامان با اخم لبش را به دندان گرفت و گفت:

خواستم حرفی بزنم که کیارش در را باز کرد و با اخم وارد شد چمدان مامان را برداشت 

 .خاله دیر میشه زودباشید-و گفت:

باشه خاله االن میام...دوباره مرا در آغوشش گرفت و بوسیدم بعد هم -ان با گفتنِ:مام

بدون نگاه کردن بهم از اتاق خارج شد کیارش چمدان به دست از کنارم گذشت و 

 !!ای که فکر کردی بخاطر عملت عقدت کردمخیلی بچه-گفت:

 .انه خارج شدندبعد بدون توجه به منِ خشک شده اول از اتاق بعد با مامان از خ

 .هقحاال من ماندم و یک بغضِ سر باز کرده و هق

هایم را پاک کردم و به سمت اتاق ی زیادم نشعت میگرفت،اشکبا سردردی که از گریه

خواب رفتم،موبایلم را که مامان میگفت تو کشویِ بغل تخت گذاشته بود را برداشتم و 

 .بردم پذیرایی زدم تو شارژ

چندقاشق از سوپم را خوردم و به همراهِ سوپ بغضم را هم قورت نشستم رو صندلی و 

 .دادم

 ،احساس عجیبی داشتم
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احساس میکردم کیارش بهم ترحم میکنه و همین احساس من رو تا حدِ مرگ عذاب 

 .میداد

همانطور تو فکر بودم و محتویات سوپ را به هم میزدم که در باز شد و نگاه من به 

ر کردم چقدر زود برگشته اما...نه زود نبود دوساعت سمت ساعت کشیده شد...فک

 .گذشته بود و هوا داشت تاریک میشد

اش را نمیدیم،کیارش نزدیک تر شد و پریز برق را پذیرایی تاریک بود و من کامل چهره

 ... زد و

 !وای خدای من

ی لبش و کنارِ دماغش سریع از رو صندلی بلند شدم و به سمت کیارش که گوشه

 شده؟وای چی-ود رفتم و با بهت دستم را رو دهنم قرار دادم و پرسید:خونی ب

 .چیزی نیست-نشست رو کاناپه و گفت:

هایِ دورِ لبش را پاک کردم که نشستم کنارش و دستمال کاغذی رو برداشتم و خون

 شده؟چی-هایش تو هم رفت و دوباره پرسیدم:اخم

یک تصادف کوچیکه،کمربند -فت:دستش را تو دستم که رو لبش بود قرار داد و گ

 .نبسته بودم از پشت ماشین کوبید به ماشینم دماغم خورد به فرمان

بذار پاک کنم -خواست دستم را از رو صورتش بردارد که دستم را کشیدم و گفتم:

 .صورتت پر خونه

 .حرف نگاهم کرددستش را کشید و بی
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دایِ موبایلم فضایِ زیر چشمی نگاهش کردم و خواستم بپرسم چیزی شده؟ که ص

 .پذیرایی را پر کرد

از کنارِ کیارش بلند شدم و به سمِت موبایلم که رو اپن بود رفتم،اسمِ دانیال رو گوشیم 

 .رونمایی میکرد

 .الو سالم-جواب دادم:

 سالم خانوم،احوالِ شما؟-صدای همیشه شادش تو گوشم پیچید:

 .لی بهترممرسی خوبم خی-لبخندی به انرژیش زدم و جواب دادم:

 الحمدهللا که خوبی،حاال کی برمیگردی؟-

 .مامان اومد،منم حاال نمیدونم کی بیام-

 خب پس چرا باهاش نیومدی؟-صدای متعجبش بلند شد:

 .اوم خب هروقت کیارش بیاد منم باهاش میام-

 ....،کیارش کیـکیارش-

ایش بازگو کرده حرفش را قطع کرد،فکر کنم یاد کیارش افتاد آخه من کلِ زندگیم را بر 

 .بودم

 آهان حاال فهمیدم پس اون دعوتنامه فرستاده بوده برات؟-بعد از کمی مکث گفت:

 .آره-نفسی عمیق کشیدم:

 یعنی االن حکمِ شوهرتو داره؟-

 .اهم-آرام گفتم:
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 دوسش داری؟-آرام تر از خودم پرسید:

برگشتم چیزی نگفتم،چیزی نداشتم که بگم...با احساس ایستادنِ کیارش کنارم 

 .هایش توهم بود و خیره نگاهم میکردسمتش حسابی اخم

 .مزاحمت نمیشم سوگند،مواظب خودت باش-دانیال که دید جوابش را نمیدهم گفت:

 .توام همینطور-هایم را بستم و در جوابش کوتاه گفتم:چشم

اش را قطع کردم،خواستم گوشی را رو اپن بگذارم که کیارش از دستم گرفت و صفحه

 کیه این؟ -کرد رفت تو لیست تماس ها و رو اسمِ دانیال مکث کرد و پرسید: باز

 .همان که مامان میگفت،روانشناس بود میرفتم پیشش-سربه زیر جواب دادم:

ات باهاش تا چه حد رابطه-ام قرار داد و سرم را بلند کرد و پرسید:دستش را زیرِ چانه

 بود؟

ه ناراحت شدم خواست حرفی بزند که با نگاهی بهم برخورد،فکر کنم از نگاهم فهمید ک

 .در حدِ یک دوست-هایش محکم گفتم:عمیق تو چشم

موبایل را از دستش گرفتم و به سمِت اتاق رفتم،نشستم رو تخت و روسری که رو سرم 

ام...خیلی بی روح بود ولی هیچ بود را باز کردم...موهایم کمی بلند شده بود و قیافه

د که به خودم برسم پوفی کشیدم و سرم را رو بالشت گذاشتم و لوازمی همراهم نبو

ردم که کیارش کنارم هایم را بستم،فکرم درگیر بود و خوابم نمیبرد،انقدر وول خوچشم

جا گرفت...اول هیچ حرکتی نکرد اما بعد دستش را زیرِ بدنم برد و مرا تو آغوشش جا 

کنم فقط...دیگه دلم نمیخواد باز نمیخواستم ناراحتت -کرد،رو سرم را بوسید و گفت:

 !از دستت بدم

 .چیزی نگفتم،فقط سرم را بیشتر تو آغوشش قایم کردم
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 سوگند تو،تو خودت راضی هستی؟-چند ثانیه گذشت که پرسید:

 از چی؟-لبم را با زبانم تر کردم و پرسیدم:

 ...از بودنِ با من؟...یعنی میگم دلت هـ-با مکث جواب داد:

 !!مامان میگه تو خیلی آقایی که باز منو قبول کردی-گفتم: پریدم تو حرفش و

 من چی؟-تو...حرفش را خورد پرسیدم:-منو تو آغوشش فشارم داد و گفت:

تو صبحِ ناِب دل هستی از این بهتر چه -سرش را نزدیِک گوشم آورد و زمزمه کرد:

 میخواهم؟

 .لبخند عینِ پر رو لبم نشست

 .ر برایم ناممکن بودمامان راست میگفت از کیارش بهت

 سوگند چرا نامزدیتو بهم زدی؟-دستش رویِ بازویِ لختم سرخورد و پرسید:

 !جا خوردم،شکه شدم و باز یادم افتاد،لعنت بهت رادوین،لعنت

 .اگه دوست نداری تعریف نکن-وسید و گفت:*ام را بوقتی دید ساکتم،کنارِ شقیقه

ای شده بودم پس گفتم همه چیز ز کینهاما من دلم میخواست بگم باز پر شده بودم با

 ...را گفتم و در آخر بغضم را بزور قورت دادم

 !لیاقتمردِک بی-کیارش که معلوم بود عصبانیه زیرلب زمزمه کرد:

 .لیاقت بودآره بی

 !هیچ کس جز کیارش لیاقت مرا نداشت و هیچ کس جز من لیاقت کیارش را نداشت

 !ایی خودخواهانهاوه چه جمله
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 .ا حقیقت داشتام

 های صبح با کیارش حرف زدیم،اون میآن شب تا نزدیک

 .گفت من گوش میدادم و من میگفتم اون گوش میداد

 .آرام شدم

 .دلم آرام گرفت

 .هایم را مهمان کردهایِ صبح بود که خواب چشمنزدیک

 .هایم را که باز کردم رو تخت تنها بودمچشم

شدم روسری را رو سرم کشیدم و از پشت گره زدم  قوس دادم و بلندوکمی به بدنم کش

 .و به سمت بیرون رفتم

 .کیارش تو آشپزخانه بود داشت قهوه درست میکرد

 .نشستم رو صندلی

 .سالم عزیزم صبح بخیر-متوجه شد،برگشت سمتم و با لبخند گفت:

سالم صبح شماهم -لبخندی از این همه محبتش رو لبم نشست و جوابش را دادم:

 .بخیر

 عاقبتت بخیر خانومی،چی میخوری؟-چشمکی زد و نشست کنارم و گفت:

 .لیوانِ آب پرتقال را برداشتم و کمی ازش را خوردم

 .دستم را گرفت و نگاهم کرد

 .انگار میخواست چیزی بگه اما دودل بود
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 چیزی میخوای بگی؟-پرسیدم:

 تو دلت میخواد بریم ایران؟-دستم را آرام فشار داد و گفت:

 .آره معلومه-بود که دلم میخواست جواب دادم:معلوم 

 .سال اینجا باشماما من...نمیتونم فعال حداقل باید یک-سرش را پایین گرفت و گفت:

خب باشه عزیزم،منم  -یکی دستم را رو دستش که رو دستم بود قرار دادم و گفتم:اون

 !کنارت میمونم

 واقعا؟-سرش را بلند کرد و ناباور پرسید:

 !واقعا-را مطمعن روهم گذاشتم و گفتم: هایمچشم

 !!دیگه از کنارت جم نمیخورم،تنها عشقِ من-و تو دلم اعتراف کردم:

بهداشتی و بعد از صبحانه به خواست من رفتیم خرید،هیچی نداشتم از لوازم آرایشی

 .های پر از خرید و خندان سوار آسانسور شدیملباس و...با کیسه

م یک خانوم برنزه روبروی در وایساده بود که با دیدنِ کیارش از آسانسور که پیاده شد

 .نزدیکش شد و یک چیزایی گفت که متوجه نشدم

 .کیارش نگاهی به من انداخت و جواِب خانوم را با پرخاشگری داد

 .خانومِ جوان نگاهی از سرتاپا بهم انداخت و رفت

 !تو عزیزم توضیح میدم واستبرو -مات کیارش را نگاه میکردم که در را باز کرد و گفت:

 .داخل شدم

 .کیسه ها را رو کاناپه انداختم و خودم هم رو کاناپه ولو شدم
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اون خانوم -کیارش روبرویم نشست و در جواِب نگاهِ سوالیه من با کمی مکث گفت:

 !!همکارم بود،ماهِ پیش...خب اون ازم خواستگاری کرد

رار کرد خیلی پاپیچ شد تا اینکه محلش نمیدادم،خیلی اس-مکث کرد و ادامه داد:

آمد تا اینکه امروز تهدیدش کردم به شکایت،خیلی وقت بود دیگه مطبش هم نمی

 .اینجا دیدمش باور کن اصال نمیدونم آدرسِ خونه را از کجا آورده

 .چیزی نگفتم،واقعا هم حرفی نداشتم

یک آقا  خب اون حق داشت ازدواج کنه ولی یکم خنده دار بود که یک خانوم از

 .خواستگاری کنه

 .های خرید را برداشته راهیه اتاق شدمکیسه

کیارش به خیالِ اینکه ناراحت شدم پشِت سرم وارد اتاق شد من رو که لبخند به لبم 

داشتم لباس عوض میکردم برگردوند سمِت خودش،خواست چیزی بگه که با دیدنِ 

 برای چی میخندی؟-لبخندم با تعجب پرسید:

،انقدر خندیدم که هم سرم درد گرفت هم اشک ی بلندم شداعث خندههمین حرف ب

 .هایم ریختاز چشم

خیلی باحاله کیارش اون از تو -دستم را به سرم گرفته رو تخت نشستم و گفتم:

 !خواستگاری کرده؟...وای خدای من...وای

-ی من لبخندی کوتاه رو لبش نشسته بود کنارم نشست و گفت:کیارش که از خنده

 .هاوگند انقدر نخند سرت درد میگیرهس

 .هایم را پاک کردمسرم را رو شونش قرار دادم و اشک
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** 

 سال بعدیک

 .یک تکه از موهایم را روصورتم ریختم و به همراهِ مائده از آرایشگاه خارج شدیم

 .کیارش و سیاوش منتظرمان بودند

 .ام را بوسیدکیارش گل را به سمتم گرفت و خم شد پیشانی

 .سوار ماشین به سمِت باغ رفتیم

هم های توهم رفته فقط پسرهایش را تحویل گرفت...با مائده نگاهی بهخاله با اخم

 .انداختیم و ریز خندیدیم

 .نشستیم تو جایگاه و عاقد شروع کرد

خانوم سوگندِ آرادمنش آیا وکیلم شمارا به عقدِ دائمِ آقای کیارش صدر با مهره معلوم 

 در بیاورم؟

 !ی اول جواِب بله را گفتمرفتم گل بچینم نه گالب بیارم همان دفعه نه

هایی که خوشحالی درش معلوم بود حلقه را تو دستم کرد و رو دستم را کیارش با چشم

 .بوسید

 .ای واقعی باز شدمائده هم بله را داد و سیاوش لبش به خنده

هایم را بستم و این شد اولین و من سرم را باال گرفته چشم وکیارش از پشت بغلم کرد 

 .زیباترین عکسِ دونفریمون

 .های شب ادامه داشت و جداگانه بودجشن تا نیمه
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ی مذهبیه مائده بود که جشن جداگانه باشه و کیارش و سیاوش هم خواست خانواده

 .مخالفتی نداشتند

 .دستم را رفتیم وسط،صدایِ جیغ و صوت بلند شد

 .کیارش تو آغوشش فشارم داد و آرام آرام تکانم داد

 حسِ خوبیه بدونی یکی بخاطرت همه را پس زده"

 "خوبیه حسِ  زده نفس نفس و راه یهمه تو به رسیدنِ  ےبرا

 .نگاهمون تو هم بود و عشقمون را فریاد میزد

 .آهنگ تمام شد

هایم شد ب*ی لکیارش از کمرم گرفت و من رو دستاش خم شدم،خم شد خیره

 .ام را بوسیداما...پیشانی

 .صدای دست و جیغ بلند شد

 .جلوی آپارتمان پیاده شدیم

 .ی چشمش را پاک کرد و بغلم کردمامان اشِک گوشه

بابا و عمو هم بغلمون کردند اما خاله پشت چشمی برایم نازک کرد و فقط کیارش را 

 .کوتاه بغل کرد که باعث شد کیارش زیر چشمی نگاهم کنه

 .با مائده و سیاوش هم روبوسی کردیم و داخلِ آپارتمان رفتیم

 .وسِط حال وایساده بودم که کیارش از پشت بغلم کرد

 .هایم بسته شدچشم
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 برگشتم سمتش،از کراواتش گرفتم

 ...هایم بود وی لبهایش خیرهو کشیدم سمِت خودم، چشم

 آغوشِ تو"

 تخفیِف عمر من است

 دچارت که باشم

 شودےم ےنور ےهر شب سال

 "!تنت  ِےمیانِ کهکشانِ راهِ شیر

payan,پایان 

 .دوستان گلم این رمانم هم به اتمام رسید،امیدوارم از خواندتش لذت برده باشید

 .یاحق،خدانگهدار

 :هایِ دیگممانر 

باش)جلد دوم آوای پناهم-پشیمانیآوای-گناهجنسازخواستنی-تمنا-مندل-

 .تیغیبوسه-پشیمانی(آرامشی از جنس بغض

 .آرزویم کن/در دسِت تایپ..آنالین

 (ا_اصغرزاده)آسمان
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