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 بدلی مرد

 زایری فاطمه:نویسنده

 

 :مقدمه

 تاریکی سیاه های باپرده که ازجهانی...آیم وصداهامی...ها حرف...فکرها تفاوتی بی ازجهان من

 فقط وآن است نفردرآن یک فقط که جهانی...ازمهر خالی...ازنور خالی ازجهانی...شده پوشیده

 ...هستم نفرآن تک من که ازآدم خالی جهانی!منم

 تلخ قهوه یک تلخی در...خراش آسمان یک در شده خالصه که جهانی!هستم نفرجهانم تک من

 ... نرم ای کاناپه وگرمای

 نمیشوم دلتنگ کس هیچ برای وقت هیچ...نمیخواهم رادرکنارم کسی ، من

  هب متعلق فقط ام مردانه آغوش...میروم خواب وبه میکشم آغوش رابه ام تنهایی شب به شب من

 !ست تنهایی

 !اند ترین بخش لذت من تنهایی شبهای

 ...ومن

 !بود ترازجهنم جهنم برایم که جهانی به وتبعیدشدم محاکمه ام، خصوصی ازجهان تلخ چه

 ...!مردبدلی شدم من

 ...واجور و جور پادشاهان وزیردست رعیت روز یک... قلمروبزرگم روزفرمانروای یک

 نام به را وآغوشم...را وجودم...را احساسم...را قلبم آوردندوتمام بیرون مراازجهانم رحمانه بی وچه

 ...زدند ظریف دخترکی

 ...بود من مقابل وکامالنقطه بیزاربودازتنهایی که دخترکی

 !او فقط اووگفتم روی گذاشتم دست بینمان های هاوتناقض تفاوت باتمام
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 تنها همیشه فرمانروایی ملکه...میشد ام اوبایدملکه

 ...!امامردبدلی...مردبود که فرمانروایی ملکه...تنهاباشد دیگرنمیخواست که

 ...میخواست پدرش که روزمردی بودویک خودواقعیش روز یک که مردی

 !داشت بستگی روزهایش بودن وفرد زوج به شخصیتش که مردی

 بودن بامن که دختری عاشق...شدم اماعاشق...پدرمیخواست آنچه تاشوم شدم مردبدلی من

 پافشاری بودومن درگرودیگری قلبش...کردم پافشاری ومن اومرانمیخواست...رانمیخواست

 ما وقفه بی های پافشاری وهمینطوربه...کردم پافشاری نبودومن سیندرالشدن اودرپی...کردم

 درامتداد که...دادم ادامه

 ار ظریف دخترک قلب! ناب واحساسی تازه روحی جدیدو من وبایک شکستم باالخره موازی دوخط

 !بدلی من کوچک قلمروی داشت وسعتی وچه...کردم حکومتم قلمرو

 الیدرح.برمیگشت سمتم سرهابه پیچیدوهمه می سالن درتمام پارکت روی منظمم گامهای صدای

 یک ابلمق که دخترقدبلندی سمت به ها نگاه تمامی به تفاوت بودبی شلوارم درجیب دستم یک که

 ایستادم درکنارش کمی بافاصله برداشتم میکردقدم بودونگاهش ایستاده نقاشی رنگارنگ تابلوی

 هدایت؟ خانوم:وگفتم شدم تابلوخیره به سینه به ودست

 نگاهم که فهمیدم داشتم چشم هم سرم پشت حتی من اماازآنجاکه نمیکردم نگاهش بااینکه

 شدی مردجذابی چه رادان... اوه:کردوبالبخندگفت

 قدکشیدی توئم:گفتم اش چهره به کردن نگاه وبازبدون زدم پوزخندی

 شمب هماهنگ باهات ایستم کنارتومی وقتی که تالشموکردم باالخره:خندیدوگفت گری باعشوه

 برداشتم راازمیان فاصله تمام دوم باقدم.نخورد امااوتکان جلورفتم قدمی کردم اینبارنگاهش

 بامن واینمیخ که میگی وبهش پدرم پیش میری امروز همین آ پانته:وگفتم کردم نگاهش مستقیم.

 کنی ازدواج

 یراحت همین به.بیارم بدستت قراره خرخوردم؟تازه مغز شدی؟مگه دیوونه:زدوگفت پوزخندی اوهم

 !بدم؟کورخوندی ازدستت

 !دانی خود:وگفتم برداشتم عقب به قدمی
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 راست ودست تامنشی میدادم انجام اکثرا بودکه حرکتی این زدم درهوابشکن بارمتوالی سه

 آقا؟ بله:رساندوگفت من خودرابه نویدسریع.برساند من خودرابه سریع ام راننده وهمینطور

 بسته:گفتم بودم خیره آ پانته به مستقیم وهمینطورکه درازکردم سمتش رابه دستم

 راکه هبست محتویات.گرفت ازمافاصله دادوبادستورم دستم به بود کرده آماده ازقبل راکه ای بسته

 انداختم آن به نگاهی رابرداشتم تمسخراولی وباحالت آوردم بیرون بودند عکس20 نزدیک

  رومیبوسن همدیگه زیرنورمهتاب دارن که داریم دختروپسرعاشق اینجایه:وگفتم

 مداری دخترخائن یه اینجاهم"جمله بعدازگفتن راهم بعدی وعکس کردم پرت سمتش به را عکس

 . کردم پرت سمتش به"مینوشه شامپاین داره آبی پسربورچشم یه بغل تومهمونی که

 امقابلر عکس ایستادم وکنارش شدم نزدیکش. گفتم ای کشیده"اووه"رسیدم که بعدی عکس به

 نه؟ شبیهته خیلی دختربرهنه این:وگفتم گرفتم چشمانش

 میخوای؟ چی:کردوگفت نگاهم باحرص

 زندگی از پاتو:وگفتم کردم پرت زمین روی وعکسهارا خودگرفتم به جدی ء چهره.ایستادم صاف

 بیرون بکش من

 ...اما-

 فهمیدی؟ بزنی حرف باپدرم بری االن بایدهمین ندی ازدست حاالتو موقعیت اگرمیخوای-

 ...تورو من رادان ببین-

 داری دوسم میدونم-

 میزنی؟ پسم چرا پس-

 باشه مونده پس یه زنم کنم قبول نمیتونم من چون-

 فهمیدی؟ 

 بود من گذشته اون:گزیدوگفت لب

 میدم اهمیت آدماخیلی گذشته به من-
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 ...اما-

 پدرت برای عکسارومیفرستم خواستی خودت باشه-

 بابات پیش میرم باشه-

 عاقلی حداقل خوبه-

 من وت به من عکساهدیه اون:وگفتم برگشتم وبعدازچندقدم گرفتم ازاوفاصله وکمی راگفتم این

 دارم ازشون نسخه یه خودم

 .شدم خارج ازسالن اش وحرصی زده حیرت چشمان ودرمقابل راگفتم این

 به رمس تندپشت های باقدم ونویدهم برداشتم قدم میشد منتهی درخروجی به که طویلی داالن در

  عینک:وگفتم رابازکردم دستم.افتاد راه

 ارجخ وازنمایشگاه گذاشتم صورتم روی را عینکم.گذاشت دستم کف را آفتابیم عینک سریع

 .افتاد راه وسریع نشست اوهم. گرفتم جای عقب برصندلی.گشود برایم را درعقب نویدسریع.شدم

 امروزچیه؟ برنامه:کردپرسیدم حرکت همینکه

 انبیمارست سربرین بایدیه هم بعدازجلسه دارین ماهان پروژه راجب جلسه یه دیگه ساعت نیم-

 معمول طبق بعدازاونجاهم حتمابرین که آرمیانه دستوراکیدآقای دنیااومده به خواهرزادتون

  توشرکتین

 سلیقه به مه کارت یه بستریه توش ریحانه که بیمارستانی بفرست بزرگ گل دسته یه:گفتم فقط

  کن انتخاب خودت

 ...آرمیان اماآقای چشم-

 آرمیان آقای نه میدم توحقوق به من-

 ببخشید درسته-

 یورهگذران عابران به.دادم سوق بیرون به ماشین وازپنجره نویدگرفتم راازتصویرچشمان نگاهم

 ادردستر کودکی دست بعضی.داشتند نوزادبغل بعضی.گذربودند درحال نفره وتک جمعی دسته که

 دلم.مبود تنهایی طالب فقط من...چیزها این ازتمام بیزاربودم.را خود معشوق دست داشتندوبعضی
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 اناماآرمی. داربشوم بچه ونه کنم ازدواج ونه شوم عاشق نه وهیچوقت تنهاباشم همیشه میخواست

 شده هرطورکه داشت اوسعی...است گرفتنم زن ووقت شده سالم33دیگر که اصرارداشت بزرگ

 وبه مآمد نمی بیرون اختصاصیم ازجهان راحتی این به بکشدامامن بیرون هایم تنهایی مراازخلوت

 .میزدم چنگ هرریسمانی

 دررابرایم شدوسریع پیاده کردوازماشین متوقف شرکت بزرگ ساختمان رامقابل نویدماشین

 که ههرچ وبایدمیبودم بودم مرتب همیشه من.کشیدم وکرواتم کت به ودستی شدم پیاده.بازکرد

 . بودم مهرآریا سازی ساختمان ومعروف بزرگ شرکت رییس بودنایب

 شرکت.رفتم ساختمان داخل به.بازشد واربرایم اتوماتیک تادر کردم مکث ای درلحظه مقابل

 آسانسورمیرفتم سمت به.داشت اختصاص مهرآریا به وکماال تماما بودکه وبزرگ طبقه6 مجتمعی

 به نکهازای حتی.واردآسانسورشدم توجه بی شدومن پرتاب سمتم بخیربه وصبح سالم شلیک که

 اتاق مقابل.میشد آغاز واژه بااین ها وآشنایی ها رابطه تمام چون.بیزاربودم هم دهم سالم کسی

 محکم های قدم.بازکرد رابرایم ونویددر بودایستادم شرکت مهم جلسات مخصوص که بزرگی

 تفاوت بی های برخاستندوخیلی ازجای هابادیدنم خیلی شدم وارداتاق و برداشتم وبااقتداری

 ودمخ صندلی سمت وبه دادم تکان سری بلندشدند که کسانی برای فقط هم من.ماندند نشسته

 سمت صندلی براولین ومن نشست می بودپدر اتاق وسط که بزرگی میز رأس در.رفتم

 !ام بوده سروقت همیشه معمول طبقه میدادکه نشان بودواین پدرهنوزنیامده.راست

 هامس اکثرا که بعدازمدتی.شد شروع واردشدورسماجلسه پدرهم بنشینم برصندلی تاخواستم

 شروع هم من های سخن.بلندبودگفتند برج یک جدیدکه ء پروژه راراجب هایشان دارحرف

 روی را ودستم داشتم راستم دست در خودکاری که ودرحالی بودم نشسته صاف که یدرحال.شد

 ...ماهان پروژه:بازکردم لب بودم گذاشته میز

 ماتاق زودتربه هرچه ومیخواستم شدم خارج ازاتاق!من کاشتن گل معمول وطبق جلسه بعدازاتمام

 رادان:شد مانع پدر صدای که بروم

 یا ازلحظه پس.میشد من دمپر مدام بودکه پدرچندوقتی.کردم مکث ای ولحظه ایستادم ازحرکت

 ؟ بله:وگفتم برگشتم سمتش به مکث

 من اتاق بریم:آمدوگفت نزدیک قدمی
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 نشستن محض به. اش چرمی صندلی واوروی مبل روی من.وهردونشستیم شدیم وارداتاقش

 میشنوم خب:گفتم

 دیدی؟ رو آ پانته-

 دیدم بله-

 نه؟ شده خوشگل-

 خیلی بله:گفتم کالفه

 

 بذارم؟ کی واسه عقدو زمان خب-

 نمیکنه فرقی من برای-

 میای راه به داری کم انگارکم عالیه:زدوگفت ازسررضایت پدرلبخندی

  اتاقم میرم تون بااجازه:وگفتم ازجابلندشدم

 لیبرصند میزم وپشت رفتم خودم اتاق به.رفتم بیرون بگویدازاتاقش پدرچیزی ازاینکه قبل

 کار اول بودم دوچیز عاشق درزندگی...کارشدم مشغول روزانه برنامه وطبق نشستم مخصوصم

 وبعدتنهایی

 هکاناپ وروی بروم آپارتمانم به وکالفه ودرآخرخسته وکارکنم وکارکنم کارکنم میخواست دلم

 ...میچسبید ام بگدرتنهایی عجیب که تلخ تلخ ای قهوه بنوشم وقهوه بنشینم

 همچنان بودومن مانده باقی ناهرشرکت تاوقت ساعتی ظهربودوهنوزنیم ونیم یک حدود ساعت

 نگاه باالخره شدکه باعث موبایلم زنگ صدای بودکه میزم پهن دفترودستک در سرم

 .بود بزرگ آرمیان.انداختم نگاه موبایلم لمسی صفحه به. بکشم ازدفترودستک

 بله؟:دادم جواب

 خواهرت یدونه مالقات بیای خودت که بودم گفته ترازخودت نفهم منشی اون من ءنفهم پسره-

 فرستادی؟ گل دسته تو اونوقت
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 تمزیادبودنتونس کارم:وگفتم دورکردم راازگوشم تلفن کمی بودکه خراش گوش فریادهایش آنقدر

 بگین تبریک ریحانه به من ازطرف بیام

 ها؟ هستی برادری چجور تودیگه-

 کنم قطع میخوام نداری مهمی کار بابااگه-

 ...کفرمنو بودنت منزوی بااین داری دیگه رادان ببین-

 مکرد پرتاب میز روی را وموبایل راقطع میزدتماس حرف مدام که پدر حرصی صدای به تفاوت بی

 هک آپارتمانم به.رفتم خصوصیم خانه به کارم بعدازاتمام.نداشتم تکراری حرفهای اصالحوصله

 شرت تی رابایک وشلواروکرواتم کت وسریع شدم واردخانه.قرارداشت خراش آسمان یک دراوج

 ای جرعه.نشستم کاناپه وروی رابرداشتم ام قهوه بزرگ لیوان.کردم تعویض وشلوارگرمکن

 !!زهرمانند تلخ طعم ازاین بردم ولذت نوشیدم

 روحم سوهان آیفون زنگ صدای که میبردم لذت خانه وسکوت کاناپه ازگرمای...قهوه تلخ ازطعم

 میانآر.کردم نگاه بیرون وبه رفتم آیفون سمت به دست به لیوان دادم بیرون راباصدا شدنفسم

 اش چهره به کردن نگاه بدون.کردم وبازش رفتم در سمت به.بود ایستاده واحدم درب مقابل بزرگ

 درتق وباتمام رامحکم آمدودر داخل پدر.کانترگذاشتم روی را ولیوانم افتادم راه آشپزخانه سمت به

 بشی؟ آدم میخوای توکی رادان:آمدوفریادزد سمتم به.کوفت

 !باشم آدم کافی اندازه به فکرکنم:دادم وخونسردپاسخ پاانداختم پاروی نشستم مبل روی

 پنجه دخترمثل بودی اگرآدم خواهرت یدونه مالقات امروزمیومدی بودی اگرآدم نیستی د نه د-

 نمیپروندی آفتابو

 !بود برزخی اینقدر بودکه کرده صحبت بااو آ پانته پس.باالپرید ابرویم تای

 میکنی صحبت چی راجب نمیدونم من:گفتم فقط

 صرفمن ازدواج از که وگفت اومدپیشم آ پانته پیش دوساعت همین بگم بهت بذار پس نمیدونی-

 اینازیرسرتوئه همه میدونم که من ولی کرد عذرخواهی وکلی آنجلس لس ومیخوادبرگرده شده

 !والفرار روکولش دمشومیذاره داره طوف که کردی صحبت باهاش چجوری نیست معلوم
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 پذیرهب هستم بایدمنوهمینطورکه کنه ازدواج میخوادبامن که کسی همینم من:وگفتم زدم پوزخندی

 ؟ که این متوجه نیست سازی اینجامجسمه

 بلندشو:آمدوگفت نزدیکم باحرص پدر

 چی؟-

 وایسا رو وروبه بلندشو-

 ورتمص حواله مشتی لحظه درهمان که ایستادم ومقابلش برخاستم میل وبی اوانداختم به نگاهی

 .کرد

 معموال.میزد مراکتک باربودکه اولین.بودم ندیده رااینگونه پدر وقت هیچ کردم تعجب کمی

 نخستین امابرای نمیکردیم استفاده وپاهایمان اماهرگزازدست میکردیم زیادجروبحث

 کردم راصاف چپ سمت به ام شده مایل وصورت کشیدم ام ونهگ روی دستی.بارپدرمرازد

 کنم توروآدم نتونم سنم سال58با اگه ،من رادان خواستی خودت:گفت که کردم اونگاه به ومستقیم

 میکنم تورومشخص فرداتکلیف نیستم آرمیان دیگه که

 نمیشم مانعتون من بکنین دارین دوست که هرکاری-

 میارم سرت بالیی چه میبینی حاال:دادوگفت رابیرون نفسش باحرص

 .کوفت محکم سرش شدودراپشت خارج ام وازخانه راگفت این

 .بود افتاده امادیگرازدهن رفتم ام قهوه سراغ به هم من

 میویا یاشنا میکردم یاورزش آشفتگی های زمان در بودومعموال کرده آشفته راکمی پدراعصابم

 .دادم واینبارشناراترجیح.دویدم

 راازپدروحرف مسیرافکارم کردم سعی وپاهایم دست محکم دادن وباتکان زدم درآب ای شیرجه

 راازهرفکرخسته میدادوذهنم جواب همیشه! شنا،دو،ورزش.شدم هم وموفق کنم منحرف هایش

 .میداد نجات ای کننده

 دوش یک که ام روزانه ازعادت پس.بیدارشدم ازخواب موبایلم آالرم فرداباصدای صبح

 ادمایست اتاقم قدی آینه مقابل بودم پیچیده کمرم دور به که سفیدرنگی ء مختصربودباحوله

 باال سمت هارابه آن کردنشان ازخشک پس.شدم خیسم موهای سشواربه کشیدن ومشغول
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 انتخابم معمول طبق.رفتم هایم کمدلباس سمت به.کردم تثبیتشان مو وچسب تافت وباکمی هدایت

 کت دست یک!کار محل برای هم آن.وشلواربود باکت اولویت همیشه.وشلواربود کت دست یک

 ازادکلن هم کمی.وپوشیدم کردم انتخاب خاکستری وکروات پیراهن با مدادی نوک وشلوار

 وشیرین تلخ عطر ازهرچه رامیپسندیدم مالیم عطرهای فقط.زدم ومالیمم مخصوص

 !مالیم فقط.بودبیزاربودم

 .سروقت هم آن شدم آماده کامال ساعتم بعدازانداختن

 .رسیدمی سروقت همیشه شد،نویدهم متوقف پایم جلوی ماشینم لحظه وهمان ایستادم برج مقابل

 هب اتاقش سمت به تفاوت بی.پدراحضارشدم مخصوص منشی ازطریق شرکت به ورودم محض به

 من؟با داشتین کاری:وگفتم رفتم اتاق داخل به داد رااطالع حضورم منشی بعدازاینکه افتادم راه

 دروببندوبشین:کردوگفت نگاهم غلیظی بااخم

 .گرفتم جای مبل وروی بستم دستورش راطبق در

 میکنم تکلیفتومشخص امروز گفتم:دادوگفت تکیه اش صندلی پشتی به

 شد؟ چی تکلیف خب:گفتم خونسردوبیخیال

 اخانوماب بابزرگترا دربیای تواجتماع چطور اینکه یادبگیری ومعاشرت بایدآداب که اینه تکلیفت-

  رفتارکنی چطور همکارا دوستا خانواده ها بابچه

 میره پیش منوال همین به بعدهم به ازاین یادنگرفتم سال33 نیست الزم نظرم به-

 بمونی یاعوضی بشی عوض اینکه خودته میل دیگه اون خب-

 شدی؟ بددهن وهم پیداکردی زن به دست هم کردی بابادقت-

  نکن بحثومنحرف-

 خب؟-

 یادبگیری ومعاشرت بایدرفتاردرست که گفتم تااینجایی-

 بله-
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 مردکامل یه میشی بره پیش نشقم طبق چی همه اگه کردم فکرایی یه من خب-

 چیه؟ ؟نقشتون خب-

 من اونطورکه ها شنبه وپنج وسه یک یعنی فردزندگیت روزهای دیگه چندروز شمااز خان رادان-

 میخوام من که میری وسرکاری میکنی زندگی میخوام من وانجاکه میخوام

 چی؟ یعنی:گفتم متعجب

 فیهکا برات بدونی تاهمینجاش فعال خبرمیدم بهت ازجزییاتش شد کاراجور وقتی همین یعنی-

 ...اما-

  حاالبروبیرون گفتم همینکه-

 کشیده ای نقشه چه آوردم سردرنمی شدم خارج وازاتاقش برخاستم دیگری حرف بدون

 .تنیس درانتظارم خوشی عاقبت که بودم فهمیده راخوب امااین بیاورد برسرم بالیی ومیخواهدچه

 ضیحنبودازتو بودوهنوزخبری پفته برایم اش ازنقشه کمی پدرمرموزانه که میگذشت ای هفته یک

 که نبودم آدمی!خونسرد هم وازطرفی بودم نگران کمی.بیاورد بیرون مراازکنجکاوی که کاملی

 !!!بروم زیربارظلم

 . آمدم برمی خودم ازپس خوب

 به.بست سرش شدودراپشت وپدروارداتاقم ورودبازشد اجازه دربدون که بودم نشسته اتاقم داخل

 بیااینجا:کردوگفت اشاره اتاقم گوشت مبلمان

 .نشستیم مبل روی وهردو برخاستم ام صندلی ازروی

 تاخودتوآماده داری روزوقت سه دادم کارهاتوانجام تمام:گفت کوتاهی ازمکث پس! هم مقابل

 کنی؟

 اونوقت؟ چی آماده-

 جدید زندگی آماده-

 بزنین حرف واضح میشه-
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 اشنب نگران.بسه نفرآدم یه امابرای کوچیکه زیرزمین یه البته.گرفتم خونه یه برات ببین-

 اصال هایش ازحرف.باباپرید حدممکن تاآخرین گردشدوابروهایم چشمانم)داخلن سرویساش

 باصاحب جدیدت خونه به میری شنبه روزیک مردمعمولی یه مثل روزدیگه ازسه!(آوردم سردرنمی

 باشن داشته هواتو سپردم(پدر وکیل)سعیدی ازطریق خوبین آدمای آشنامیشی خونت

 سه زروزا میتونه پیداکرده کارم به برات سعیدی راسته.توثروتمندی نمیدونن کن اماحواستوجمع

 یه!فروشندگی.روبهترمیکنه معاشرتت کمی که کاریه یه نیست سخت بشی مشغول شنبه

 خونتووخرج وکرایه کارمیکنی!بیاد خوشت فکرکنم خوشپوشی همیشه ازاونجاکه!بوتیکه

 حواسم نمیکنی قاطی روهم وفردت زوج روزای وخرج دخل میکنی جمع فردتو روزای خوردوخوراک

 هست یهت

 یزندگ زیرزمین تویه میگی؟کجابرم؟برم چی داری شمااالن ببخشید،ببخشید:گفتم سریع

 کنم؟چیکارکنم؟فروشندگی؟

 داره عیبی چه مگه آره-

 !پدرمن ایراده داره؟سرتاپا ایرادی چه:گفتم زده بهت

 فرد روزای دیگه روز ازسه!دستوره یه این نیست یاخواهش پیشنهاد،درخواست یه این رادان-

 رادان هم زوج روزای میکنی زندگی کوچک زیرزمین تویه که ای فقیروفروشنده آرمیان رادان

 باشه منصفانه فکرمیکنم!آزادی هم جمعه وروزای مهرآریایی شرکت رییس نایب آرمیان

 پنتو درکاخ همیشه که منی.کشیده برایم ای نقشه چنین که نمیش باورم.کردم نگاهش زده بهت

 ،نایب آرمیان رادان!زیرزمین؟من دریک بایدمیرفتم حال بودم ومدرن لوکس های وخانه هاوس

 هچ که!میکردم؟فروشندگی؟ بایدچه خاورمیانه سازی ساختمان شرکت وبهترین اولین رییس

 یادبگیرم؟ شود؟معاشرت

 کنین روتمومش بازی مسخره این:گفتم محکم

 که نیست بازی مسخره زندگیته صحبت-

 نههرگز من!هبازی چرامسخره:گرفت اوج کمی وفقط کمی شدوصدایم خارج ازدستم صدایم کنترل

  میکنم فروشندگی ونه توزیرزمین میرم

  دستوره یه این میگم باردوم برای-
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 دستورمیدی بهم که نیستم رفته؟کارمندت یادت پسرتم من-

 بازش.آورد بیرون ای کردوکاغذتاشده کتش درجیب دست من بودن برزخی به تفاوت بی

 منه نام به همشون که توئه ازداراییای لیست یه این:وگفت گرفت کردومقابلم

 وهمه همه بانکی های تاحساب هاگرفته ازخانه.خواندن کردبه شروع

 ردیمیک زندگی زیرزمین واقعاتویه تواالن نبودم اگرمن میبینی:راخواندوخواندوخواندودرآخرگفت

 فردتو روزای باید ماه9 کم کم ندی ازدست زوجتم روزای همین اگرمیخوای پس بودی وفروشنده

 میخوام من که کنی زندگی طوری

 نداری شماحرف:وگفتم دادم تکون تاسف نشانه به سری

 حداقل شدی معاف من سری ازصدقه که سربازی بیای مردبار میخوام خودته نفع به رادان-

 یانه؟ بشی آدم سالگیت34بایدتا

 نمیمونه حرفی دیگه ودوختین شمابریدین وقتی ندارم گفتن واسه حرفی من-

 ختس توشرایط که صالحتومیخواستم میفهمی شدی آدم وقتی تشکرمیکنی ازم دیگه ماه9-

 متوئ میشه باالرومتحمل حرارت شدن باارزش برای الماسم.الماسه قضیه تو قضیه!دادم قرارت

 !بسه. زیردلت زده خوشی زیادی بشی متحمل سختی بایدکمی

 انگشتم.ماند وثابت مات در روی نگاهم مبل روی همانطور هم من.شد خارج بلندوازاتاق مبل ازروی

 بودکه مشخص کامال پدر های وحرف ازچشمان.رابستم وچشمانم فشاردادم ام شقیقه روی را

 بودم کالفه.بیاورد رابرسرمن ممکن بالی ومیخواهدبدترین جدیست جدی اش ونقشه درحرف

 بزرنگس ودکمه رفتم میزم سمت به.نیازداشتم ام همیشگی مسکن به عجیب.تیرمیکشید وسرم

 بهرامی خانوم:وگفتم رافشردم تلفن

 آقا؟ بله-

 بیارین برام تلخ قهوه یه-

 میارم براتون چشم-

 داوطلبانه بار اولین برای.یافت تسکین بهترشدوسردردم کمی حالم ام قهوه بعدازنوشیدن

 .رابستم وچشمانم دادم تکیه ام صندلی به سینه به ودست کشیدم ازکاردست
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 بودوقراربودامروزهمراه شنبه یک.رسید ازراه شنبه وروزیک گذشت برایم سرعت به روز سه

 رجب رامقابل پدر،سعیدی حرفهای تمام بیخیال.نمیرفتم که امامن بروم جدیدم خانه به سعیدی

 ای ثانیه سی.رازد آسانسور ونویددکمه ایستادم آسانسور مقابل.رفتم شرکت نویدبه وهمراه کاشتم

 ردک خطابم که سرشنیدم راازپشت پدر تادرآسانسوربازشدصدای.تاآسانسورآمد منتظرماندیم

 رافشردم موردنظرم طبقه دکمه سریع. سرم پشت ونویدهم اعتناواردآسانسورشدم بی امامن

 .سوارشدند هم همراهش آخرپدرومنشی امادرلحظه ازپدرفرارکنم تر سریع تاهرچه

 امروزچندشنبست؟:ایستادگفت تاکنارم پدر

 ست؟ امروزچندشنبه بگه من به یکی:پدرتقریبافریادزد.نگفتم وچیزی کردم سکوت

 یکشنبه:گفتند هردوباهم پدر نویدومنشی

 میکنی؟ غلطی اینجاچه تو:کردوگفت نگاهم پدرحرصی

 سرکار اومدم:دادم جواب عادی کنم نگاهش اینکه بدون

 شهر جنوب خونه میری تواالن زوجه روزای واسه شرکت-

 میکنی؟ نگاه ها؟چرااینطوری:گفت طلبکارانه که اوانداختم تندبه اینبارنگاهی

 ارج خ سریع آسانسور باتوقف

 همانجاجلوی.رانبست آمد،امادر داخل پدرهم در بستن محض به رفتم اتاقم وبه شدم

 یانه؟ چیکارمیکنی؟میری:درگفت

 دارم اینجاتعلق به من نه:گفتم قاطعانه

 بیاداینجا سعیدی بزن زنگ خانوم:گفت ام منشی روبه وسپس گفت ای"باشه"

 ندرویرابست آمدندودر اتاقم داخل باپدرکامالبه.سررسید بعدسعیدی ومدتی گفت ی"چشم"منشی

 یه به رومیدی بوده رادان دراختیار تااالن که هرچی سعیدی:گفت سعیدی نشستندوپدرروبه مبلمان

 یکنیم اضافه ریحانه سهم روبه آقابرسه این قراربودبه که وهرچی تغییرمیدی نامم وصیت خیریه

 فهمیدی؟
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 ریعس بودبخاطرهمین خطرناک موقعیت.میزگذاشت راروی ودفترودستکش گفت ای بله سعیدی

 کارمیکنی؟ چی داری بابا؟میفهمی وضعشه چه این:گفتم

 میفهمم خوب خیلیم آره:داد باباخونسردجواب

 بگیری داراییاموازم تونمیتونی کن بازیوتموم مسخره بابااین-

 داری؟ داراییاتوازکی-

 بابا-

 بیای نمیتونی روهم زوجت روزای حتی دیگه بگیرمشون ازت میخوام منم داری ازمن-

 آپارتمانت بری نمیتونی هم زوجت روزای حتی دیگه...سرکار

 بده کارتوانجام:گفت سعیدی وروبه گرفت راازمن نگاهش

 یگوی.داشتم احتیاج فکرکردن شدیدابه.شد کاری انجام ومشغول رابرداشت خودکارش سعیدی

 میگشتم ای چاره راه دنبال وبه بایدفکرمیکردم.بیانبود کوتاه بودوازحرفش کامالجدی پدر

 فکرکنم بده وقت بهم ساعت یه:گفتم سریع.شاید...بود ای شایدچاره

 داشتی وقت روز سه-

 بابا-

 شد شروع ازاالن دیقه5-

 ربع یه حداقل-

 باشه-

 میگم روبهتون تصمیمم میزنم باشیدزنگ بیرون پس-

 میکردم؟چه بایدچه...دراتاق زدن قدم به کردم وشروع کردم راقفل در پدروسعیدی بعدازرفتن

 بود؟ نفعم چیزبه

 درآپارتمان زندگی زوج وروزهای بوتیک دریک وفروشندگی شهر درجنوب ای فردخانه روزهای

 روزجان وهر دردخمه زندگی هرروز خود؟؟؟یا حال به جمعه وروزهای شرکت رییس ونایب لوکس
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 نه دتم به ام فردزندگی روزهای بود؟تحمل نفعم بیشتربه یک تربود؟کدام سخت یک ؟کدام کندن

 عمر؟ تمام مدت به ام فقیرانه بازندگی ماه؟یاکنارآمدن

 تبس بن بود یااگرهم نبود امایاراهی یابم نجات مخمصه ازاین که گشتم راهی دنبال به درذهنم

 ...بود

 رابه ارمافک نتیجه بودکه آن وقت اکنون.رسید اتمام به زمانم ربع یک.افتاد ساعت عقربه به نگاهم

 ؟نتیجه؟خب:گفت که گرفتم وباپدرتماس رفتم تلفن سمت به سست باقدمهایی...کنم پدرگزارش

 !هن روزبیشترهم یه حتی... ماه نه فقط:بازکردم لب سختی وبه فشردم برهم رامحکم چشمانم

 اهاشب منتظرته پایین ،سعیدی گرفتی ای عاقالنه تصمیم:شد روحم سوهان پیروزمندپدر صدای

  جدیدت خونه میری

 باشه:گفتم ناچارا

 یستادما ازحرکت.دوید دنبالم به نویدسریع که برداشتم آسانسورقدم سمت به.رفتم بیرون ازاتاقم

 بیای؟ نیست الزم:وگفتم برگشتم سمتش وبه

 چراقربان؟-

  کارکنی نیست فرداحتیاجی روزای امادیگه قبلیه همون حقوقت آزادی فرد بعدروزای به ازاین-

 سیاه ندبل شاسی ماشین یک به سعیدی شرکت ساختمان مقابل.وسوارآسانسورشدم راگفتم این

 مونشست رابازکردم در نبودخود ام اوراننده ازآنجاکه.ایستاد صاف من بودوبادیدن داده تکیه رنگ

 نیدک لباساتونوعوض اول:وگفت گرفت سمتم به ای ایستادوکیسه پارکی مقابل.کردیم وحرکت

 لباساروبپوشم؟ این که انتظارنداری:وگفتم هاانداختم لباس به ونگاهی راگرفتم کیسه

 نیستم ای کاره من آرمیانه دستورآقای-

 لباسامیرم باهمین من سعیدی-

 خوبه مالیتون شماوضع نبایدبدونه کس هیچ که تاکیدکردن آرمیان اماآقای-

 میشه؟ چی بدونه مثال-
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 شماثروتمندین میدونیداگربفهمن دارن دلیل هرکارشون واسه ان دنیادیده پدرتون آقارادان-

 بکنن سوءاستفاده ازتون چقدرمیتونن

 پوشم لباسارونمی این من چیزاکارندارم این به من-

 وشگلینخ معمولی لباسای نیستن مارک که اینه تنهافرقشون فقط هاقشنگه لباس مدل باورکنین-

 کنم؟ لباسوچطورتنم این من نیستن مارک میگی داری خودت د-

 کنین عوض لباساتونو پارک این بهداشتی توسرویس خودتونه مشکل این دیگه-

 چی؟ دیگه:تقریبافریادزدم

 کنین جاعوض بایدیه خب-

  عقب میرم-

 بله؟-

 لیمعمو های رابالباس وشلوارمارکم کت وسریع گرفتم جای عقب دلیوبرصن شدم پیاده سریع

 . کردم عوض

 لباس...مشکی وکتانی مشکی باکاپشنی رنگ ای سرمه شرتی وتی مشکی شلوارجین یک

 !ندنبود هم من آل دارنبودندایده ومارک قیمت گران اماازآنجاکه.بودند هاخوشگل هاشایدازنظرخیلی

 میداد اینابیشتربهتون باورکنین:گفت سعیدی نشستم جلوکه صندلی روی

 بیفت راه بسه:گفتم بااخم

 اجمعخودر سعیدی.کندبیزاربودم صمیمیت شودواحساس پسرخاله سریع کسی ازاینکه همیشه

 تنگ های باکوچه ای محله...شد وداغان درب ای محله بعدوارد مدتی.افتاد راه وجورکردوبه

 هافریادمیزدنندتاجنس فروش دست...ومعمولی عادی وپرازمردم شلوغ هایی خیابان وباریک،

 ...برسانند فروش خودرابه

 باچندش...بود مردگان ازدنیای بدتر شک بی بودم درآن که جایی.بود وسیاه جاکدر درودیوارهمه...

 به یهمیکردند؟اینجابیشترشب اینجازندگی بود؟مردم طورجایی اینجادیگرچه.میکردم نگاه اطرافم به

 ...زندگی برای بودتامکانی ءماران النه
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 اینجاتهرانه؟:پرسیدم زده بهت

 چطور؟ بله:گفت سعیدی

 محله همچین یه نمیدونستم:وگفتم رابلعیدم دهانم آب

 داره وجود توتهران هم ای

 اینطورجاهارومیبینین؟ باره اولین-

 نمیرم جایی یاآپارتمانم یاشرکتم همیشه من آره-

 بینید نمی ؟اونم چی تلویزیون-

 بشه وقتم اتالف باعث که نمیکنم کارایی معموال من نه-

 !عجب-

 رسیدیم:کردوگفت متوقف رنگی درشیری رامقابل ماشین بعدسعیدی ای دقیقه

 !اینجادیگرکجابود؟. شدم خیره درخانه به زده بهت

 گذاشت زمین روی.آورد بیرون رابازکردوچمدانی شددرصندوق پیاده ازماشین سرسعیدی پشت

 دومی نگز شمااالن.شده چیده ازقبل واثاثیتون اسباب دارین احتیاج که ووسایالییلباسا این:وگفت

 درارتباط خونه باصاحب امالکی ماازطریق مستأجرجدیدین آرمیان رادان که ومیگین زنین رومی

  کردن فوت هم تون وخانواده  اومدین شماازارومیه که وگفتیم ووسایالتونوآوردیم بودیم

 کردین جاشم فکرهمه-

 برو تودیگه:وگفتم گرفتم رادست چمدان دسته

 ودرآخرروی چرخاندم واطرافم رادرکوچه مغموم نگاه ایستادم خانه درب مقابل سعیدی بعدازرفتن

 !کن تحمل!ماهه نه فقط:وباخودگفتم کردم ثابتش درب

 بله؟:پیچید درگوشم ای مردانه بعدصدای ای لحظه که رافشردم دومی زنگ

 دروبازکنین-

 شما؟-
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 هستم آرمیان:وگفتم دادم راباصدابیرون نفسم

 کیه؟ آرمیان-

 آرمیان رادان-

 آقا؟ چیکاردارین-

 دیگه مستاجرتونم خب... واسه اومدم...چیزم من... من:گفتم سختی به

 اینوزودتربگومردحسابی خب-

 بفرماییدتو:آمد مردانه صدای بندش بازشدوپشت تیکی درباصدای

 روی سرم راپشت وچمدانم برداشتم قدمی. دادم هلش عقب به وآرام درگذاشتم روی دست مردد

 ودب رویم پیش کوچک حیاطی.کردم نگاه اطراف وبه ایستادم حیاط ودرآخروسط کشیدم  موزاییک

 !نمیدانم...بود انگور درخت فکرکنم که قرارداشت درختی راستش درسمت که

 هک قرارداشت ساختمانی مقابلم.بود شده حیاط بخش زینت وپرآبی کوچکی حوض حیاط وسط

 هک ه.پلت سه آمدوروی پایین نگاهم.بود گرفته فاصله اززمین پله5-4وبا داشت کشی نرده دورش

 منتهی زیرزمین هابه پله این.شد خشک میرفت پایین وبه وجودداشت حیاط چپ درسمت

 !من خانه به.میشد

 پسرم اومدی خوش سالم: راشنیدم مردانه صدای همان که میکردم هانگاه پله به باترس

 دستش.آمد سمتم پدربه وسال تقریباهمسن مردی.کردم صدانگاه صاحب به سریع

  ام شایسته مرتضی من:رادرازکردوگفت

 ازدست من.بدهم بااودست نمیتوانستم من!نه.دوختم اش درازشده دست رابه نگاهم زده بهت

 شودتامن نازل برسرش آسمانی بالیی کاش.رابکشد دستش کاش.بیزاربودم باکسی دادن

 .ندهم بااودست

 بدی؟ دست باهام نمیخوای:خودکرد مرامتوجه صدایش

 آرمیان رادان:وگفتم رافشردم ودستش درازکردم دست ناچارا

 اومدی خوش-
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 باشی اینقدرجوون فکرنمیکردم:گفت که  دادم سرتکان فقط

 موندم خوب یکم نیستم جوون اونقدراهم-

 چندسالته؟ مگه-

 کردم رد رو30-

 مجردی شنیدم که این مخصوصا نمیاد بهت اصال-

 ندارم قصدازدواج من خب:گفتم وآقامرتضی من بین حرف دارشدن کش همه ازاین کالفه

 سرپ سفارشتونمیکردکه سعیدی آقای اینقدر اگر خودمن پیدامیکنی خونه سخت امااینطوری-

 بیای خونم به نمیدادم اجازه وقت هیچ هستی پاکی ودل چشم

 میدونم بله-

 سمتم هب کلیدی دسته شد باهم گفتن سخن ی ادامه برای من میلی بی متوجه گویی کع آقامرتضی

 زیرزمینه در مال کلیدکوچیکه:وگفت گرفت

 "میرم دیگه من":جمله وبعدازگفتن گرفتم حرفی کلیدرابدون دسته

 .اندمچرخ وکلیدرادرقفل ایستادم درآهنی مقابل رفتم هاپایین ازپله آرام.افتادم هاراه پله سمت به

 میکردم سپر میشد،سینه که کجا،هرچه هیچ که منی.شدم واردخانه و کردم بازشدسرخم درکه 

 ! کردم سرخم دخمه این ورودبه برای حاال نمیدادم کردن سرخم ذلت به تن عنوان وهیچ

 انداختم نگاه اطرافم به بااکراه.شد بسته گوشخراشی باصدای که دادم راهل واردشدودر

 بااوپن که داشت کوچکی ی آشپزخانه.بود کوچک ای بگذارم،خانه راخانه اگرمیشداسمش.

 رنگ ای قهوه کهنه مبلمان دست یک درپذیرایی.قرارداشت چپ بودودرسمت جداشده ازپذیرایی

 امطمئن بودکه چپ سمت هم رنگ ای قهوه چوبی دودر.رنگ الکی وفرشی کوچک بودوتلویزیونی

 !خواب بودودیگری سرویس یکی

 ریبودودیگ ازدرهادستشویی یکی درهارفتم سمت به میکشیدم سرم راپشت چمدانم که درحالی

 برای گویی که قرارداشت نفره یک تخت یک دراتاق شدم وارداتاق!حدسم طبق خواب دراتاق هم

 ازچوب  بودگویی ایستاده مغرورانه ای گوشه هم وداغان درب کمدچوبی یک.بود عهدتیروکمان
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 ازتعویض وپس قراردادم درونش رامرتب جدیدم ولباسهای کمدرفتم سمت به!!!گردوست

 که جایی وبایدازتمیزی بودم وسواس کمی.شدم تمیزکاری مشغول راحتی های بالباس لباسهایم

 مامت باالخره بودکه شب های ونزدیکی بودم تمیزکاری روزرامشغول کل.میشدم مطمئن بودم درآن

 چشمانم راروی دستم وساق انداختم مبل راروی ام خسته بدن.کردم رازیرورو خانه

 صدای که بودم کردن استراحت درحال.بود کرده ام خسته هاتمیزکاری ساعت.قراردادم

 بود؟ که.کردم درنگاه به ومتعجب برداشتم چشمانم راازروی دستم.درآمد

 دست به سینی پله روی آقامرتضی رابازکردم در.دررفتم سمت به.وازجابلندشدم کردم پوفی

 وگو گفت یک چینی مقدمه برای ای یاواژه سالم وبدون کردم نگاهش بودمتعجب ایستاده

 شده؟ چیزی:گفتم

 مغذابیار برات گفت! ،خانومم خانوم بشه؟صدیقه چیزی قراره مگه نه:بالبخندگفت آقامرتضی

 جان نوش:وگفت گرفت سمتم رابه سینی نداری خوردن واسه چیزی توخونت االن احتماال

 چیمیگفتم؟ بایدچه االن.کردم اماهمینطورنگاهش راگرفتم سینی بودم گرسنه خیلی ازآنجاکه

 !وتشکرمیکردم؟فکرکنم بازمیکردم میکردم؟بایدلب

 ممنون:گفتم آرام باصدایی فقط

 بروتو نمیشم مزاحمت دیگه خب:دادوگفت تکان سری

 تخورش.انداختم نگاه سینی محتویات به.رفتم داخل حرفی هیچ وبدون دادم تکان برایش سری

 بودم رانخورده غذایی چنین بودکه وقت خیلی.زد برق تردیدچشمانم بی!بادمجان قیمه

 به لب زدم بیرون پدری وازخانه شدم مستقل که ازوقتی!بعدم به سالگی وچند تقریباازبیست

 ،آمدم برمی ماکارونی مثل غذاهایی ازپس وفقط غذامیپختم خودم چون نزدم چنینی این غذاهای

 ...فودپر فست راباانواع ام یامعده میکردم درست خودم برای آسان یاغذاهای

 بویو مانندرنگ.شدم خوردن مشغول وباولع گذاشتم پایم راروی وسینی نشستم مبل روی سریع

 !داشت نظیری بی پخت دست همسرآقامرتضی.نظیربود بی هم غذا،طعمش

 خانه های پله سمت به زدم بیرون ام وازدخمه.راتمیزشستم هایش ظرف شام بعدازخوردن

 بتصح هم باکسی تامجبورنباشم رونشوم روبه باکسی اینکه برای برداشتم قدم آقامرتضی

 د،امامنکن بودتاعوضم اینجافرستاده پدرمرابه.برگشتم خانه وبه گذاشتم پله راروی شوم،سینی
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 ازحرف من...هایم بودن نفره کت...هایم خلوت عاشق.بودم ام تنهایی عاشق من.بشونبودم عوض

 !تنهایی وفقط خواستم رامی تنهایی فقط من.بیزاربودم باکسی شدن صحبت هم و زدن

 نفره تک تخت روی را شب تمام!کندی به اما گذشت هایش سختی باتمام روزفردجهنمی

 صبح!رامیخواست خودم ونرم گرم خواب تخت دلم.نمیبرد خوابم میکردم هرچه.کردم پهلوعوض

 خیلی صبح.زدم بیرون وازخانه پوشیدم را معمولیم های ازلباس دست یک سریع دوشنبه روز

 تاکسی راننده وازاینکه ایستادم سرخیابان. ومیش زودبودوهواهنوزگرگ

 که گرفتم گرم آب دوش یک سریع.رفتم آپارتمانم به باتاکسی.هاسحرخیزبودندخداروشکرکردم

 شهمرنگ وکروات کردم تن به رنگی ای وشلوارسرمه کت بعدازحمام.رفت در ازتنم خستگیم تمام

 باعطرم کاملی ودوش پوشیدم راهم ام مشکی براق های کفش.زدم گره سیاه پیرهن ازروی راهم

 کت.بود من آل ایده وقیافه تیپ این!انداختم نگاه ام تصویرآینه ورضایتمندبه گرفتم

 وحس میگرفتم خارش دیروزمدام های بالباس! قیمت داروگران مارک لباسهای...کروات...وشلوار

 خارج ازآپارتمانم همیشگی ساعت رأس.میروند رژه بدنم پوست روی ومارمولک سوسک میکردم

 .کرد توقف کنارپایم هم ماشینم ایستادم که برج مقابل شدم

 . گذشت من خواسته وطبق باکارشرکت زوج روز یک

 بوتیک. رفتم دومم کار محل به بودوباسعیدی شنبه سه.رسید ازراه هم فردجهنمی روز دومین

 به که ای لحظه ازهمان!دوم خانه محله همان درحوالی پاساژمعمولی یک داخل بود کوچکی

 که پسرجوان ویک ماندم من.دادندورفتند راتوضیح گذاشتندوکارم پیشخوان مراپشت آنجارفتم

 ردیوم سعیدی بعدازرفتن.دارد مشکل عقلش کمی میکردم حس که پسری.بودند اوسپرده مرابه

 کامران:درازکردوگفت سمتم رابه شدودستش نزدیکم کاربودپسرجوان صاحب که

  رادان:وگفتم رافشردم ودستش درازکردم دست بااکراه

 .میدادم راانجام کار این جهنمی دوروز دراین باربودکه دومین واین کاربیزاربودم ازاین من که وای

  یمیگیر واریس سرپاوایسی کال بخوای اگه:وگفت گذاشت پیشخوان پشت دوصندلی کامران

 شستن هم کامران. یادآوردم رابه نرمم  چرمی صندلی باحسرت و نشستم پالستیکی صندلی روی

 دانشجویی؟:وپرسید

 رمیارمد خوندنمو درس سرکارخرج میام دانشجوئم من:گفت که دادم سرتکان منفی نشانه به فقط
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 چندسالته؟:پرسید که دادم تکان فهمیدن نشانه به اینبارسری

 33:گفتم کوتاه

 ازتوبزرگترم من که اماانگاری بزرگتری ازم سال6 سالمه27 من موندیاپسر خوب خیلی اوووه-

 مرد این برمیداشت ازسرم دست کاش.میخواست تنهایی دلم.بود روحم سوهان صدایش

 افتاده گیرم هاشان ازبدترین یکی اماحاال میکردم ازاینطورآدمهادوری همیشه!ورراج

 !ورراج مرابااین بودوخدابخیرکندعاقبت

 بسه:مگفت وباعصبانیت ازجابلندشدم نیاوردم دیگرطاقت میکردکه صحبت سرهم همینطورپشت

 حقوق چی واسه پس کن مرتب شلوارارو این زدن حرف جای به تو، میزنی چقدرحرفی,دیگه

 میگیری؟ها؟

 وبهت توزوربگم بایدبه من بازیاچیه؟االن رییس ینشدی؟ا چراعصبی:وگفت ازجابرخاست زده بهت

 زورمیگی؟ من

 حرف فقط بیخیال...باشه:گفتم باشم آرام میکردم سعی که ودرحالی دادم بیرون راباحرص نفسم

 ...نزن

 یکیپالست صندلی وروی کشیدم راحتی نفس.گرفت فاصله کردوازم اخم برخوردچون بهش گویی

 نموچشما دادم تکیه شلوارجین چوبی های طبقه به سینه به ودست پاانداختم پاروی.نشستم

 رایند شدن غرق داشتم وچقدردوست.دنیابود سمفونی وگوشنوازترین بهترین سکوت.رابستم

 !را غلیظ سکوت

 .زد رابرهم آرامشم ای زنانه صدای که میبردم لذت وآرامش ازسکوت

 ببخشیدآقا؟:زنانه صدای

 مقابلم وچادری خودم وسال تقریباهمسن زنی.کردم صدانگاه صاحب وبه بازکردم راآرام چشمانم

 بود ایستاده

 آقا؟:گفت دوباره

 من؟:وگفتم خودگرفتم سمت رابه ام اشاره انگشت متعجب
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 دیگه آره-

 کارتون؟:گفتم فقط

 سایزبزرگ کوتاه آستین میخوام رنگ سیاه شرت تی-

 ...سایزبزرگ...رنگ سیاه...شرت تی... رامرورکردم حرفهایش درذهنم

 این؟ آقااصالشمافروشنده:گفت متعجب

 خب؟ اره یعنی...نه-

 مثال خواستم شرت تی-

 یباچندتات کامران که گشتم می های شرت تی قفسه دنبال به کردم نگاه اطراف وبه بلندشدم

 . شرتامونن تی اینامدالی:آمدوگفت چادری زن سمت به رنگ سیاه شرت

  شده امروزاستخدام تازه همکارموببخشین:وگفت گذاشت پیشخوان هاراروی شرت تی

 قهوه که هایی وقت.ریختم چای خودم وبرای رفتم کامران چای فالسک سمت هابه آن اعتنابه بی

 !بود مناسبی جایگزین نبودچای

 دمز بیرون وازمغازه کردم راتن کاپشنم سریع.شد تمام کاریم ساعت باالخره بودکه شب8 ساعت

 آقاوایسابینم هی:شد مانعم کامران صدای که

 دوش به کارتورم دیگه بیاسرکارمن وحسابی ازفردادرست:گفت که برگشتم سمتش به متعجب

 باشم کشماگفته نمی

 الثامنث سرکار فردمیام روزای فقط من ثانیا فردانمیام من اوالکه:وگفتم کردم نگاهش مستقیم

 سالمت به(دادم دستم به تکانی) داری مشکلی بخوادکارمیکنم هرطوردلم

 همین ای فروشنده یه توفقط نیستیا پسرتورییس ببین:کردوگفت نگاهم زده بهت

 من تفالک دلیل که وچرااینجام؟اونمیدانست هستم که من نمیدانست که کردم نثارش پوزخندی

 !کشیده برایم پدر که ایست مخمصه

 هی"مرابا که صدایش اعتنابه وبی افتادم راه به حرف وبدون دیدم راکافی پوزخندم

 ازآنجا.صدامیکرددورشدم"،هوی،باتوئم،رادان،جناب،رییس
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 خانه به پیاده پای مجبورشدم میکردم زندگی فرد روزهای در فروشندگیم حقوق بایدطبق که

 .برگردم

 آن رفتن بودپیاده سخت باالبودم مدل های سواربرماشین همیشه که منی نبودامابرای زیادی راه

 !پاییز وسرمای درسوز هم

 باعث بنفشی جیغ گوشخراش صدای لحظه همان که رابازکردم ودر چرخاندم کلیدرادرقفل

 .بزند درخشکم شدجلوی

 ...اومدم من....سالم:گفت که ای دخترانه جیغ صدای

 بودودستانش ایستاده کنارحوض که رادیدم سردختری ازپشت. دادم هل عقب دررابه باتعجب

 تک بیاین...بیت اهل آهای...باباجون...جون مامان:میکرد جیغ وجیغ قرارداده راکناردهانش

 !برگشته دخترتون

 نه!باشد ام خانه دخترصاحب جیغو دخترجیغ نکنداین!وای.بازشد حدممکن تاآخرین دهانم

 !نه!رانکن کار این بامن!خدایا

 میزه وریزه قدکوتاه.میکردم دخترنگاه سربه ازپشت بودومبهوت زده درخشکم همانجاجلوی

 چه میگویندنبین که هایی فلفل ازآن است فلفلی چه بودکه مشخص سرهم بوداماازپشت

 وروسری بابلوزودامن وزنی اینابازشد آقامرتضی درخانه بودم زده بهت من که لحظات همان!ریزه

 وسریع کردند ذوق دخترک هردوبادیدن.آمدند بیرون ازخانه آقامرتضی همراه سربه به

 ایو:کشیدوگفت رادرآغوش دختر ست بودهمسرآقامرتضی معلوم که زنی.آمدند دویدندوپیشش

 بود شده تنگ برات ،دلم عزیزدلم

 جونیم جون مامان منم:گفت کنان جیغ جیغ دخترهم

 روزه3 مسافرت یه:رابوسیدوگفت اش وپیشانی گرفت رادرآغوش دخترک وبعدآقامرتضی

 کشید؟ روزطول10

 مقصرعزیزجونه.تقصیرم بی من:دختر صدای

 آقارادان به:شدوگفت من متوجه آقامرتضی لحظه همان
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 ودر رفتم داخل.شدند متوجهم همه وقتی.شد جلب من به هم آقامرتضی دختروهمسر توجه

 سالم:گفتم وناچارا رفتم سمتشان به.رابستم

 هآشنانشد باهاش پسر،همسایمونه این صدیقه:گفت زنش روبه رادادندوآقامرتضی جوابم هرسه

 درسته؟ بودی

 پسرم؟ خوبی بود نشده قسمت آره:گفت بامهربانی خانوم صدیقه

 .بودم چقدرموفق لبخندشودامانمیدانم به شبیه کمی که کردم راجمع لبهایم فقط

 جدیدمونه همسایه آقاهم این اجاره پایینودادیم باالخره دخترم:دختروگفت روکردبه آقامرتضی

 درسته؟ رادان،...آقا وسالمتی وخوشی خوبی به انشاءاهلل:کردوگفت نگاهم دختربالبخندی

 بابا،این یاسمین:خندیدوگفت آقامرتضی.کرد نگاهم طوری یک دخترک که دادم سرتکان فقط

 حرفه کم خیلی آقارادان

 شده ازلن آسمانی بالی مانندیک گویی که!جیغو دخترجیغ بوداین یاسمین اسمش پس...یاسمین

 !زند رابرهم آرامشم بودتاتمام

 میشن پرحرف بشن صحبت هم بامن دوروز نداره اشکال اینطور که آه:خندیدوگفت یاسمین

 یشههم.بزنم بیهوده حرفای تااینکه باشم حرف کم میدم ترجیح من:گفتم وکامالرک کردم اخمی

 نیست،بااجازه خوب کردنم جیغ جیغ

 .افتادم راه به ام خانه سمت به هرسه زده حیرت چشمان ودرمقابل راگفتم این

 

 "یاسمین"

 

 کنارحوض.رفتم وداخل کشیدم حیاط داخل به سرکی.رابازکردم ودر چرخاندم کلیدرادرقفل آرام

 وباصدای قراردادم دهانم رااطراف دستانم. کردم رها زمین روی را وساکم ایستادم آب کوچک

 ...اومدم من... سالم:بلندگفتم

 !برگشته دخترتون تک نبیای...بیت اهل آهای...باباجون...جون مامان:گفتم دوباره ازمکثی پس
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 سمتم کردندوبه ذوق دیدنم محض آمدندوبه بیرون وباباازخانه مامان نشدکه چندلحظه

 تمام ام روزه3 مسافرت باالخره که کنم سوپرایزشان روز بعدازده میخواستم خودم.دویدند

 .خبرآمدم خاطربی همین به شدوبرگشتم

 اولین برای.بودم دلتنگ آغوششان چقدربرای.پدر درآغوش وسپس رفتم مادرفرو درآغوش اول

 .بودم دور ازخانه روز10بار

 کشید طول روز10 روزه3 مسافرت یه:باباگفت

 عزیزجونه مقصر تقصیرم بی من-

 آقارادان به:کردوگفت نگاه سرم پشت پدربه لحظه همان

 دوبهبو ایستاده در درقاب وقدبلندی مردجوان.انداختم نگاه سرم پشت وبه سربرگرداندم متعجب

 ای شدوباچهره مانزدیک وبه رابست آمد،در داخل آورد رابرزبان نامش بابا میکردووقتی مانگاه

 سالم:گفت ودرهم مچاله

 ودیب آشنانشده پسرهمسایمونه،باهاش این صدیقه:گفت مامان روبه وبابا رادادیم جوابش هرسه

 درسته؟

 پسرم؟ خوبی(رادان روبه)بود نشده قسمت آره:مامان

 !شایدلبخند...بود کارچه ازاین منظورش نمیدانم.کرد راجمع لبهایش فقط مامان درجواب رادان

 اهمآق اجاره،این دادیم پایینو باالخره دخترم:گفت بودم سردرنیاورده هنوزازچیزی که من باباروبه

 جدیدمونه همسایه

 رادان،درسته؟...آقا وسالمتی وخوشی خوبی به انشاءاهلل:وگفتم کردم نگاهش بالبخندی

 مچشمان.داد سرتکان فقط دیگری لبخندیاچاشنی بدون آوردم برزبان که ای کلمه همه آن درجواب

 میتواندصحبت بودکه بودمعلوم اورده رابرزبان" سالم " واژه نمیزد؟ازآنجاکه چراحرف.گشادشدند

 گفت؟؟ نمی چیزی چرا پس نیست الل کندو

 حرفه کم خیلی آقارادان بابا،این یاسمین:گفت رادیدباخنده رادان به باباطرزنگاهم وقتی
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 مرابااین خداعاقبت!بیزاربود حرف کم ازآدمهای من چقدر که وای بود حرف کم!اینطور پس

 !!!خیرکند به حرف کم مستاجروهمسایه

 شنمی پرحرف بشن صحبت هم روزبامن نداره،دو اینطور،اشکالی که آه:وگفتم خندیدم مصلحتی

 ه،تااینک باشم حرف کم میدم ترجیح من:وگفت بست نقش اش چهره روی غلیظی خما دفعه یک

 !نیست،بااجازه خوب کردنم جیغ جیغ بزنم،همیشه بیهوده حرفای

 کوتاه کردودرچندلحظه حرکت زیرزمین سمت برگرداندوبه ماروی زده حیرت چشمان مقابل

 لشمد دیگرچه این.کردم رابازوبسته چشمانم.محوشد چشمانم ازمقابل مقتدرومحکم باچندقدم

 یغو؟منج جیغ گفت من به.کرد اشاره من به یاغیرمستقیم ورک؟مستقیم صریح اینقدر هم بود؟آدم

 !میزنم؟؟؟نه بیهوده های حرف

 ...بی... بی لیاقت بی ادب بی شعور بی فرهنگ بی مردک:گفتم باحرص زیرلب

 چرااینطوریه؟مستاجرازاین این:وپرسیدم کردم بابانگاه به. بنامم چه"بی" اورا دیگرنمیدانستم

 ترنبود؟ داده عصاقورت

 وکیله پسرش محمودهست حاج:وگفت گذاشت ام شانه راروی بابادستش

 خب-

 دستاز دفعه یه شو وخانواده ارزونه جای یه ودنبال تنگه دستش گفت کرد سفارششو خیلی اون-

 باشه؟ دخترم بیا راه باهاش شده، منزوی وبعدازاون داده

 سرنوشت که هایی وبازی آمده برسرش که ازچیزی ندانسته من!بیچاره.سوخت برایش دلم

 !خدامراببخشد.کردم رانثارش هایی فحش چه بااوکرده

  تو بریم وایسیم توحیاط میخوایم تاکی دیگه خب خیلی:گفت مامان

 .رفتیم خانه داخل به باهم وهرسه رابرداشت باباساکم

 روستاپیش در که روزی ده مادرازاین وبرای نشستم رفتیم خانه داخل به که لحظه ازهمان

 شنیدم هک روزپیش ده.گرفت خوابم که وگفتم وگفتم آنقدرگفتم.کردم تعریف بودم مانده عزیزجون

 درآن که ازمطبی روزه سه مرخصی خودم دستورمادروهمینطورخواسته به شده مریض عزیزجون
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 آنجادلاز بودوعزیزجون شمالی ازشهرهای دریکی که روستایی روستارفتم وبه گرفتم بودم منشی

 .کشید طول روز ده دالیلی به مطب دفعه ویک یکهو تعطیلی علت به روزم سه.کند نمی

 زودازخانه خیلی همیشه داشت امان باخانه زیادی فاصله کارم محل ازآنجاکه.زودبود خیلی صبح

 انباریکم کوچه توی.آمدم بیرون وازخانه جاکردم جابه دوشم روی را ام پشتی کوله. میزدم بیرون

 معلق مانندعجل امان محله سروپای بی های ازالت یکی محسن دفعه یک که برمیداشتم قدم

 انومخ سالم به به:میشدگفت نزدیکم که آورزدودرحالی چندش لبخندی بادیدنم.فرودآمد برسرم

 بود شده ذره یه چندوقته؟دلمون این کجابودی

 بروکنار:وگفتم ایستادم ایستادازحرکت مقابلم وقتی

 ها؟ پرنمیزنه سگ توش که هم محله بریم باهم تاسرخیابون-

 میکنما ناکارت میزنم سحرحوصلتوندارم کله من آقاپسر ببین-

 کوچولوت؟ دستای بااین:وگفت بودگرفت ام بندکوله روی راکه دستم دفعه یک

 کن ولم:وگفتم راکشیدم دستم

 غجی وگرنه دستتوبکش:وگفتم کردم باانزجارنگاهش.آمد دردم رافشردکه تردستم امااومحکم

 میزنم

 اینکارونمیکنی هستی تودخترخوبی نه-

 خراب گناه بی هابرسرمن وکوزه کاسه همه محله دراین بکشم اگرجیغ میدانستم ازآنجاکه

 کثافت کن دستموول:وگفتم راکشیدم دستم میشوددوباره

 بعدرادان ای لحظه.شد قدمهانزدیک.میشد نزدیک که دمراشنی قدمهایی صدای لحظه همان

 تاحساب فرستاده رابرایم خدارادان که بودم خوشحال.جاگرفت لبهایم روی لبخندی رادیدم

 تفاوت اعتناوبی بی ازکنارم محکم باقدمهای رادان. بگذارد دستش راکف الت پسرک کاراین

 دیگرچه این کردم نگاهش مات.وگذرکرد انداخت من به کوتاه نگاهی عبورنیم درحین.عبورکرد

 !ردشد؟ تفاوت میدادامااوبی نجات غول این مراازشر شک بی اوبود جای بود؟هرکه مردی
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 ازدست که راکشیدم دستم طوری ، شدم حرصی شخصیت بی مردک این اعتنایی آنقدرازبی

 هی میخوادفقط دلم:وگفتم کوباندم محسن به ومحکم رادرآوردم ام پشتی کوله.جداشد محسن

  سرت میام باپلیس بخوره من به دستت باردیگه

 کردم استفاده ازفرصت هم ماندومن ساکت محسن ازکنارمان باعبورپیرمردی لحظه همان

 برداشتم قدم درکنارش رسیدم برمیداشت تندقدم که رادان بعدبه لحظاتی.شدم وبادوازاودور

 میکرد؟ اذیتم داشت ندیدید:گفتم میزدم نفس نفس که ودرحالی

 !دیدم:کندگفت نگاهم اینکه بدون

 !بود راآورده واقعانوبرش که بشرماندم این عجیب درخلقت کردم نگاهش ومات ایستادم ازحرکت

 به هک چشمانش به ومستقیم بودم کرده کج سمتش رابه سرم که ودرحالی برداشتم قدم دوباره

 ونا نکردی؟چرارفتی؟چرامنوازدست کاری چراهیچ پس:پرسیدم میکردم نگاه بودند روخیره روبه

 ندادی؟ نجات

 کنم تنظیم تندش راباقدمهای قدمهایم میکردم سعی که هم ومن ایستاد ازحرکت دفعه یک

 رشتهف نه رادانه اسمم من:جلوآوردوگفت راکمی سرش.کرد نگاهم اینبارمستقیم.ایستادم ازحرکت

 نجات

 چی؟:گفتم زده وبهت متعجب

 فکرنمیکنم درضمن:مرامیخورد بانگاهش ایستاداماهمچنان وصاف برگشت عادی فاصله به

 هنمیش دلیل شمام همسایه فقط من کنید صحبت غیررسمی باهام که باشیم اونقدرصمیمی

 !که دربیارم براتون بازی سوپرمن

 شده خشک رویم روبه دیوار به که ونگاهی ماندم ومن گرفت فاصله وازم برداشت قدم

 پوزخند دفعه یک!بود زده خشکم...حرکتی بدون...ومتحیر مات...همینطورماندم چندلحظه!بود

 ندهخ یک.بلند باصدای خنده یک به ولبخندم شد نماتبدیل دندان لبخند یک به پوزخندم.زدم

 عجیبی خلقت!مزخرفش واخالق شخصیت مردبااین این ازدست بودم شده واقعاحرصی!عصبی

 .خدا بداخالق مخلوق این داشت

 کشورهای وشاهزادگان ازپادشاهان یایکی.جمهوراست پسررییس گویی رفتارمیکردکه طوری

 ارهاج که وبگویم کنم وتحقیرش بگذارم وشعورم شخصیت پاروی میخواست دلم!جهان ابرقدرت
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 رمپدروماد!نبودم شعوروادب بی.نبودم ماننداوبد من که اماحیف نیست بیش زیرزمینی نشین

 نمونه.باشد داشته وجود او لغت درفرهنگ فکرنکنم که بودند داده یاد من به چیزهایی

 !نوع هم به کمک!معرفت!انسانیت...اش

 .اوداشتم به نسبت که ترحمی حس وازطرفی رامیبست وپایم هادست این ازطرفی

 روزیک معموالدر.رساندم اتوبوس ایستگاه تندخودرابه آمدباقدمهای خودم به کم کم که وقتی

 ایایازمز واین.برسم کارم محل تابه میکردم روی پیاده وکمی وارمیشدمس تاکسی ویک اتوبوس

 !!!بود کارم

 مشغول. بیزاربودم مطب به آمدن ازراه همیشه.کشیدم راحتی نفس نشستم که میزم پشت

 تپش به قلبم.بود ام انداختم،عمه موبایلم کوچک صفحه به نگاهی.خورد زنگ موبایلم که کارشدم

 ایلمموب برصفحه نامش بستن بانقش!قلبم ستاره تک بودوشهاب مادرشهاب عمه ازآنجاکه.افتاد

 بله؟:دادم وجواب کشیدم عمیقی نفس.شد نامنظم قلبم ضربان

 جان یاسمین سالم الو-

 خوبین؟ عمه سالم-

 عزیزم؟ توخوبی خوبم-

  ممنون خوبم منم-

 گوشیوبرنمیدارین؟ خونه میزنم خبرا؟چراهرچقدرزنگ چه-

  سرکارم من نمیدونم-

 مایین خونه همه امشب مامانینابگوکه به رسیدی وقتی خب آه-

 شده؟ چرا؟چی-

 باشه؟ دیرنکنین منتظرما میفهمین بیاین-

  چشم-

  برسون سالم همه به میکنم قطع دیگه پس-

  خداحافظ برسونین احمدآقاسالم به شماهم باشین سالمت-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

32 

 

 خداحافظت-

 .یدمنرس ای نتیجه چیست؟امابه ناگهانی دعوت این دلیل که فکرکردم این وبه کردم راقطع تماس

 خبردادم ناگهانی ودعوت مادرازمهمانی به وقتی.شدم خانه راهی سریع کاری ساعت بعدازاتمام

 حرکت عمه خانه سمت وبه  گرفتیم پدرازسرکارآژانس بعدازآمدن.کنجکاوشد مانندمن اوهم

 هادریکی آن...شهر جنوب های ازمحله مادریکی.ماداشت ازمحله زیادی فاصله عمه خانه.کردیم

 سیندرالی ازیک بارزی نمونه عمه. هایمان زندگی بودبین زیادی تفاوت!باالشهر های ازمحله

 عاشقانه ازدواج این شدوحاصل وجذاب جوان مردی سیندرالی سالگیش19اودر.بود واقعی

 کم کم.داشتم دوستش موقع وازهمان رامیدیدم شهاب گاه گه ازبچگی من!من دنیای...شدشهاب

 اوبه پیش سال6 تااینکه دیدم اورامی چندروزدرمیان.ترشد پررنگ حس این شدم نوجوان که

 ؟؟؟...یا است طرفه یک نمیدانستم که وعشقی ماندم ومن رفت نیویورک

 ءزیبایش چهره نمیگذارم هایش عکس مداوم بادیدن افتاده بینمان که ای فاصله سال6باوجود

 قطاماف.میدهند راتسکین دردنبودنش کمی مصنوعی تنفس مانندیک هایش عکس.برود ازیادم

 رنگ به چشمهای آن دوباره دیدن.هستم اش دوباره دیدن چقدرمحتاج خدامیداندکه

 .راببینم مهربان چشمان آن میشددوباره کاش.بود برده ارث به ازپدرش که چشمانی...عسل

 دوندرب رافشردیم زنگ همینکه.شدیم پیاده هرسه.کرد متوقف عمه خانه درب رامقابل پدرماشین

 گلو پربودازدرخت سرسبزکه حیاطی.رفتیم نسبتابزرگ حیاط داخل.بازشد تیکی باصدای حرف

 .وسبزه

 قبالبالبخندازمااست عمه.بازشد عمه درتوسط بزنیم در ازاینکه وقبل ایستادیم درساختمان مقابل

 .کرد پرسی بامااحوال احمدآقاهم بعدشوهرش ای کردولحظه

 مافخرمی به نازدوکمی می وثروتش مال به میکردم چراحس بودامانمیدانم احمدآقامردمحترمی

 !نمیدانم.فروشد

 ودندمواجهب آشنایمان های ازفامیل بعضی ومردکه زن کلی با رفتیم پذیرایی سالن داخل به همینکه

 !بود مهمانی یک خبربود؟گویی اینجاچه.شدیم

 هی گفتم:نماگفت بالبخنددندان عمه که دوختیم عمه رابه متعجبمان نگاه مادروپدر هم من هم

 بگیرم کوچیک مهمونی
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 چیه؟ دلیلش:باباپرسید

 میفهمید حاالبشینید-

 وخدمتکارعمه نشستیم آنجابودندباالخره که نفرمهمانی16-15باتقریبا پرسی بعدازاحوال

 میکردپایین دوبلکس را اشان خانه که ای پله شش- ازپنج عمه بعدازازمدتی.کرد ازماپذیرایی

 !سوپرایزمن اینم خب:گفت آمدوباذوق

 ارهودوب رابستم چشمانم.آمد سمتمان به وبالبخندی هاپایین قدبلندازپله بعدمردی ای ولحظه

 من شهاب باچشمان عجیبی شباهت...عسلش رنگ به بود؟چشمان که مردجوان این.بازکردم

 .کوبیدن سینه قفسه خودرابه ومحکم کردن تابی بی کردبه شروع قلبم!داشت

 بی ازسالهای پس اوباالخره.میدیدمش که باری ازآخرین میگذشت سال6 که شهابی!بود اوشهاب

 توی دل...را دیگر یک هایم فشردودندان می را مبل دسته دستم.بود بازگشته من ودلتنگی قراری

 .نبود دلم

 نشسته طوری من! وچقدربد واحوالپرسی دادن ودست روبوسی کردبه نفرشروع ازاولین شهاب

 .میرسید من نفربه آخرین که بودم

 امامگرمیشد؟ کنم راآرام درونم ازغوغای کمی کردم اووسعی به شدم خیره

 کردم نگاهش ومستقیم ازجابرخاستم.خوددیدم اورادقیقامقابل که گذشت مدت چه نمیدانم

  شدی دخترتوچقدرخانوم:درازمیکردگفت سمتم رابه دستش زدوهمینطورکه مهربان لبخندی

 آقای دیدار مشتاق:وبالبخندگفتم قراردادم گرمش دست رادرون ودستم شدم برخودمسلط

 آقاشدی خیلی شمام مهندس

 ...بود شده تنگ برات دلم:نشاندوگفت برلبش شیرین لبخندی

 !بود؟ شده تنگ من برای اودلش!من خدای...چشمانش طعم خوش درعسل محوشدم...شدم مسخ

 من به متقابال واوهم شهاب زیبای چشمان به شدم خیره وفقط زده جاخشکم دیدیک که مامان

 ببینمت عمو زن بیاپیش باردیگه یه جان شهاب: گفت شده خیره

 لعنت خود به دل در چقدر ومن رفت مادر سمت وبه گرفت راازمن نگاهش لحظه همان شهاب

 خواستم مامان ازرفتن پس!کنم اورالعنت که نمیتوانستم...بود تنم وپاره چکارکنم؟مادرم. فرستادم
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 وقتیو برداشتم قدم دنبالش به بردمتعجب ها پله سمت راکشیدومرابه دستم عمه که بنشینم

 چیه؟ دختره اون راجب نظرت عمه یاسمین:گفت گرفتیم هافاصله ازمهمان هردوکمی

 .داد نشانم لیمویی-مشکی درلباس وزیبااندام زیبارو دختری وباانگشت

 لیموییه؟ اون:پرسیدم متعجب

 چطوره؟ آره:گفت باذوق

  باربیه عروسکای شبیه نازه خیلی-

 ...درنظردارمش شهاب واسه:شدوگفت عریض لبخندعمه

 نازتپید هم قلبم شد قفل عمه ویاسی پرازشوق درنگاه نگاهم همینطورکه کردم حس دفعه یک

 !باشد وزندگی ازحیات بیایدونشانی ازقلبم که نشنیدم صدایی دیگر.ایستاد

 خفته زیبای این به میدونی شهابو سلیقه خوب توخیلی ازاونجاکه:داد ادامه باخوشحالی عمه

 باالمیذاره طاقچه میدم رونشونش هرکی میده؟آخه رضایت

 تمداش یعنی... بودم داده ازدست راکه معشوقم.رفتارمیکردم بایدعادی من.آمدم خودم به دفعه یک

 برلب لبخندی بخاطرهمین.شود لگدمال ام غروردخترانه امانبایدمیگذاشتم میدادم ازدست

 دتونآین عروس عمه:وگفتم(است ام قلبی احساسات لبخندپارادوکس این وخدامیدانست)نشاندم

 باهاش ودمخ نپسندید اگر پسندتش می شهاب نکنین شک پس بیداره زیبای نیست خفته زیبای

 ادمافت می خودم های یادمذاکره وقتی شد،همیشه شیطانی ناخودآگاه لبخندم...)میشم واردمذاکره

 جدید بامستآجر بارهم دارد،بایدیک کیف ها آدم کردن اذیت چقدر که میرفت،آخ ازیادم وغصه غم

 !درنبرده به سالم جون من های ازمذاکره کسی که میدونی خودت!(شوم واردمذاکره

 جواهرو این شهاب نمیذارم من!فامیل ساواک میسپرمش خودت به نشد اگه پس:خندید عمه

 کنیاباشه؟ چالق نزنی پسرمو عزیزکم فقط بده ازدست

 درمیارم ازکاسه چشماشو فقط چشم-

 بیدار؟ زیبای این چیه اسمش حاال:آمدوپرسیدم یادم چیزی بلندخندیدکه باصدای عمه

  هاله-
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 چیه؟ میدونی اسمش معنی عمه اوووه-

 چی؟-

 ماه خرمن-

 پولداراست ازاون باباش احمده  دختردوست برازندشه اسمشم:کردوگفت نگاهش باتحسین عمه

 میشه مردعالم ترین خوشبخت دختر این باداشتن شهاب

 !!همینطوره!بله:وگفتم انداختم واری حسرت دخترنگاه به

 زیادمعلوم ازدور داشت روشنی چشمان.میکردم نگاه هاله وبه بودم کزکرده مبل روی ای گوشه

 که یسفیدوموهای پوست.قلمی وبینی صورتی لبهای.بودودرخشان بودروشن اماهرچه رنگی نبودچه

 داشت نقص نافذوبی ای چهره.بود اروپایی های باربی شبیه.وبلوندند بور طورطبیعی بودبه معلوم

 مارک ما"فریادمیکشیدند هایش لباس همه!دیگرهیچ که هایش لباس.تراش خوش واندامی

 شهاب ازطرفی.میداد آزارم هایم شقیقه در عجیبی درد سر "هستیم قیمت ماگران" "مهستی

 هب گداری گه هاله ازطرفی میزد حامدحرف وبرادرش ساناز بودوبادخترعمویش ایستاده هاله نزدیک

 هم میدادوهمه نشان وآن این رابه هاله عمه ازطرفی انداخت می دزدکی نگاهی شهاب

 می قیاس ترازوی روی وخودراباهم هاله مدام... بودکه این بدترهم وازهمه اوراتاییدمیکردند

 ؟ کجا مارکدار سرتاپا زیبای خرپول بچه هاله.سنجیدم

 کجا؟ حراجی های بالباس فقیر رفته ورو رنگ من

 نم!هامیزنم حرف چه!؟ داشت هاله مانند هایی کیس که بودم شده مردی دلبسته عقلی واقعاباچه

 نگریستم می هاله به همینطورکه.بگیرم تصمیم باعقلم که!بسته عقل نه...بودم دلبسته

 همنظیر بی دختر این کوچک انگشت هستم؟میتوانم شکلی چه االن اصالمن باخوداندیشیدم

 یدستشوی بایدبه!دستشویی... پیدانکردم اما گشتم آیینه دنبال به رادرسالن نگاهم!شوم؟

 کجامیری؟:بودپرسید شهاب عموی بازن صحبت درحال که مامان. بلندشدم سریع.میرفتم

 دستشویی:گفتم کوتاه

 بایدازکنارشهاب. افتادم راه کجاقرارداردبه خانه این دستشویی میدانستم خوب ازآنجاکه

 من به پشتش شهاب.راتندکردم هایم وقدم شدم برخودمسلط!دادبرسد خدابه.عبورمیکردم

 قعمی نفس رابایک وعطرخوشش برداشتم قدم قدمیش دریک دقیقا عبورمیکردم ازکنارش.بود
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 هک مردان تمامی برعکس.میزد ازنوجوانی که عطرمالیمی.بودم عطر این عاشق من که وای.بلعیدم

 قراراست حاال که من مردرویاهای یعنی...مردمن.دارند وزهرماردوست وتندوکوفت تلخ عطرهای

 !!آرام عطر...داشت دوست وآرام مالیم شود،عطرهای دختردیگری سفید سواربراسب شاهزاده

 سمتش به زده بهت که راگرفت دستم مچ دفعه یک که بودم نگرفته ازاوفاصله هنوزقدمی

 پرنسس؟ کجامیری:پرسید مهربانش همیشه باچهره.برگشتم

 من هرچندکه...بود نکرده رافراموش کودکیمان خاطرات هنوز پس...جاگرفت لبهایم روی لبخندی

 یه(ترگفتم آرام...)دیوار به روم...روت به گالب:وگفتم زدم لبخندی...واونوجوان بودم کودک

 دستشویی سرمیرم

 بری در میخوای فکرکردم:زدوگفت نمایی لبخنددندان

 برم؟ در چی واسه وا-

  ازشلوغی-

 شناختی؟ منواینطوری:زدم پوزخندی

 باشی شده بچگیات دیگربرعکس ازآدمای خیلی مثل شایدتوهم اماگفتم نه-

 وپرحرفی شلوغی عاشق دیدی رفتنت قبل که یاسمینم همون هنوزم آقامن نه:وگفتم خندیدم

 شد؟ راحت خیالت وشیطنت

 شد راحت-

 میدی؟ اجازه:وگفتم کردم بوداشاره راگرفته مچم که دستش به

 سالمت به برو البته:رهاکرد را دستم سریع

 دیوونه:وگفتم خندیدم

 ار ودستم ایستادم شدن خارج محض به.شدم خارج ازسالن ایشنم ازلبخنددندان کندن بعدازدل

 دادم نراباصدابیرو نفسم.میداد آخرکاردستم قراروناآرام بی قلب این...گذاشتم ام سینه قفسه روی

 نذاربااین پس نیستم اون درحدواندازه من...کن کمکم... خدایا:وگفتم دوختم سقف رابه ونگاهم

 کن کمکم...بشم دیوونه احساسات

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

37 

 

 یتادستشوی نیست دیگرالزم! خوب.دیوارافتاد روی نصب قدی آینه به نگاهم که برداشتم قدم

 .وراندازکردم را وسرتاپاییم ایستادم آینه مقابل.بروم

 پرنسس بایداورا شهاب دیگر نظرم به...کجا واو کجا من...نبودیم هم قیاس قابل حتی وهاله من

 جلوی مدت چه نمیدانم!بودم راپوشیده لباسهایم بهترین مثال...را ورورفته رنگ من نه...صدامیکرد

 راکمی ام چهره میکردم وبالبخندسعی میرفتم وجلو عقب هی وقتی.میکردم نگاه تصویرم به آینه

 ...انداخت طنین نه،درقلبم که درگوشم شهاب صدای زیباکنم

 پرنسس خوشگلی:شهاب

 !یدهدم آزارم هاسخت تفاوت بی این وچقدر...درآمدم تفاوتی جلدبی به ودوباره برگشتم سمتش به

 صالبها کردم آرایش کم خیلی مهمونیه نمیدونستم اماچون خوشگلم میدونم:وگفتم زدم لبخندی

  ست فوالدزره عمه زیرسراین همش نرسیدم خودم

 سوپرایزبود خب:خندیدوگفت

 ای عالی همینطوریشم...تو:گفت بامکث

  بعله که اون-

 نفس معتمدبه پرنسس-

 ...شهاب میگم-

 هووم؟-

  حناق ای-

 چرا؟-

 راکلفت صدایم)آخه...چیزی یه جانمی یه... گرام ،پسردایی برادرمن باش لطیف ذره یه-

 جواب؟ شد هوومم(کردم

 خوشگلم ی یدونه یکی پرنسس جانم:خندیدوگفت
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 شهاب نم.بوداماخودرانباختم کرده قرارم بی سینه قفسه خودبه محکم های باکوبش قلبم بااینکه

 قعش من اوبه احساس ومیدانستم...پدرداشت حکم من اوبرای...شدم بااوبزرگ من...رامیشناختم

 !نیست

 ...شد حاال آهان:وگفتم خندیدم

 بگی؟ میخواستی چی حاال-

 نگوپرنسس من به دیگه اینکه-

 چرا؟:رفت درهم اخمهایش

 سانتال دخترعموی اون...بودن پرنسس به وچه من آخه پرنسساست شبیه کجام من باباآخه-

 !تامن پرنسساشبیهه بیشتربه مانتالت

 نهک پرت بوم ازپشت خودشو میخواست عروس لباس سریه که هستی پرنسسی همون توهنوزم-

 خودموبه دستی دستی داشتم... اه..بودماشهاب ای دیوونه چه:وگفتم نشاندم برلب لبخندی

 فنامیدادم

  کشتن به:کرد اصالح سریع

 همون:وگفتم خندیدم

 دختر شدی توبدترازبچگیات درضمن-

 شدم خانوم گفتی خودت خیر نه-

 ...که واقعامیبینم بودامااالن اول لحظه واسه اون-

 ؟...که میبینی-

 کنه مارحم خدابه!گودزیالبودی،اژدهاشدی-

 بخواد دلتم خیلی-

 ...جیغوی جیغ جلف سبک نچسب دختره شورشودرآوردی امادیگه میخواد که دلم-

 ننر لوس کردم شوخی:وگفت انداخت رادورگردنم دستش دفعه یک کردم،که بازنگاهش بادهن
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 وملوس نه لوس-

 فقط ونچ صداشودرنیار فقط بدم سوغاتیتو بریم پسردایی ملوسک:گفت ای شده غیرکنترل باخنده

 هواس زیاده زندگی خرج میدونی اخه نخریدم چیزی هم وبابا مامان واسه حتی توآوردم واسه وفقط

 خریدم فروش ازدست اومدنی سرراه نخریدما ازپاریس تورم

 وطنم هاینجاایران...نیستا اینجافرانسه درضمن توسرت بخوره سوغاتیت:وگفتم زدم راپس دستش

 دیدتمونااا اینجوری یهودیدی!تنم پاره

 کی؟-

 ...هاله آه(وگفتم کوبیدم رابهم دستانم پراازاحساس...)هاله...جناب همسرآینده-

 اتاقم دختربریم ای تودیوونه:دیدوگفتخن شهاب

 ...اگه حالت به اماوای بریم-

 داشت خوبی جنسای فروشه دست نترس-

 داره کالس باالخره باشه بوده فرانسه بودمال فروشم دست اگه امیدوارم-

 وزیبایی بزرگ اتاق.شدیم واراتاقش.رفتیم شهاب اتاق سمت به میخندیدیم که هردودرحالی

 دراتاق.خریده راتازه تختش فهمیدم اول نگاه بودامادرهمان پیش سال6 هنوزمثل که داشت

 تختموگرفته؟ چشت:وگفت رابست

 قشنگه-

 بخاطرهمین ازاونجاخریده اینو مامانم داره چوب سرویس ای زنجیره های فروشگاه  هاله بابای-

 نمیاد خوشم ازش من

 قشنگه؟ که چرا؟این-

 نمیاد خوشم هاله ازاین درواقع-

 داره؟ کم چی خوشگلی این دختربه توسرت خاک-
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 نباای فردااگه پس دارم معمولیارودوست من چیه امامیدونی بیاره میخوادبهتریناروبرام مامان -

 مک توخیابون برم ودستشوبگیرم کنم ازدواج!(گرفت،دلقک خندم)نکرده خدای...نکرده خدای هاله

 تنیس من مثل کرده تحصیل مهندس یه درشأن واین شم یقه به نفربایددست بابیست کم

 بابامهندس:وگفتم اوزدم به گردنی پس.اوبرسد به کمی تاقدم ایستادم پایم انگشتان روی

 دست وبساطت کن جمع! ،درصددترور فرارمغزها فیلسوف، یک، ،رتبه نابغه ،نخبه کرده ،باباتحصیل

 وششتوپ اگه هاله یعنی زنت میکنیما زندگی اسالمی جمهوری توی داریم اینکه چیه؟مثل یقه به

 لومهمع مهمونی اومده این که باکسی،اینطورم بشی یقه به دست شماهم نیازنیست کنه رعایت

 نیست نگرانی جای پس اصلیه سرسنگین های زاده اشراف ازاین

 مولتی اماپدراون داریم خوبی مالی ماوضع بزرگترازدهنمه لقمه یاسی میدونی:گفت دفعه یک

 میفهمی؟ میلیونره

  میفهمم رو یکی این خوب خیلی آره:وگفتم کشیدم عمیقی آه

 نیمک داغون تختو بیااین میفهمی خوب خیلی که حاال:بردوگفت تخت سمت راکشیدوبه دستم

 کنیم عشق ذره یه وخودمونم

 چطوری؟-

 المصب فنرمیمونه مثل:پریدوگفت تخت روی

 به نگاهمان وهمینطورکه هردوایستادیم پریدم تخت وروی زدم لبخندشیطانی رافهمیدم منظورش

 ...3...2...1...بودشمردیم خیره هم

 فضای هردو سرمستانه خنده وصدای فرودآمدیم تخت وروی هواپریدیم به ای درلحظه دو وهر

 باشهاب.بود برداشته ازسرم دست هم کذایی سردرد آن وحتی نبودم دیگرناراحت.راپرکرد اتاق

 هم مقابلو گرفت را هردودستانم.گذشته مثل درست میخندیدیم نهوسرخوشا میپریدیم باالوپایین

 شده جاری ازچشمانمان اشک اززورخنده که درحالی بارمتوالی وبعدازچندین هواپریدیم به

 که مومیخندیدی میزدیم نفس هردونفس.فاصله ترین درنزدیک هم آن افتادیم تخت روی بودخسته

 یاسی:گفت شهاب

 !،یاسمین شازده—

 خو سخته یاسمین-
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 وآسون قشنگه خیلیم-

 !خودت مثل...قشنگه آره-

 همان بودکه هم به هایمان نگاه.شد خیره من وبه گرفت راازسقف نگاهش اوهم کردم نگاهش

 گفت ی"عالم خاک اوا" بادیدنمان عمه ازجاپریدیم هردوسریع.شد وارداتاق وعمه دربازشد لحظه

 شدین بزرگ نیستینا بچه شمادیگه هازشته بچه:داد وادامه

 ،امااین چیزی یه من حاال:وگفت انداخت رادورگردنم دستش شهاب اما زیرافکندم شرمسارسربه

 واخالقی ایرادشرعی شمام پس نرسیده تکلیفم سن به پس سالشه8هنوزه که هنوزم وروجک

 متوجهی؟ باباشم من!!منه بچه این نگیر،

 هاله رهبرقرا بینتون پدرودختری رابطه که اینومیدونم امامن پسر تو ازدست امان:خندیدوگفت عمه

 نمیدونه که

 عشقمه میگفتم اتاق تومیومدتواین جای به هاله اگه اصال:وگفت رفت درهم اخمهایش شهاب

! تسالم به جاده واینم راه واین دمتوبذارروکولت پس کنم زندگی باهاش میخوام زندگیمه عمرمه

 .ببند سرت پشت درم زحمت بی

 به یحت... زندگیم...عمرم... عشقم گفت من به شهاب اینکه شنیدن جاگرفت لبهایم روی لبخندی

 بود دروغ هرچندکه!هاراشنیدم این حداقل که خدایاشکرت.بود شیرین برایم شوخی وبه دروغ

 هم راپرکرد،دستش اتاق فضای شهاب"آی،آی"صدای راپیچاندکه شهاب آمدوگوش نزدیک عمه

 عشقته؟عمرته؟زندگیته؟ عه:میکردگفت شوخی داشت که عمه.کناررفت من ازگردن

 یاسمین کردم غلط:وارگفت رهاکندشوخی عمه راازچنگال میکردگوشش سعی که درحالی شهاب

 خوبه؟ مادرمه جای اصال...اصال... میمونه خواهرم مثل دخترم مثل

 توئه مهمونی مثال پایین بریم بجمب شد حاال آهان:رهاکردوگفت را گوشش عمه

 میایم شمابروماهم-

 اینبارگوشتومیکنم دیرنکنیدوگرنه باشه-

 چشم-
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 هک ازشیطانی منوشهاب ی خواهربرادرانه های نزدیکی باوجودتمام گویی.رانبست امادر رفت عمه

 دمب بیاسوغاتیتو:گفت شهاب عمه بعدازرفتن!ترسید می قرارمیگرفت میانمان دربسته پشت

 خوشت:وگفت گرفت سمتم آوردبه بیرون کوچک نسبتا ای جعبه وازدرونش کمدرفت سمت وبه

 سلیقتومیدونم!میاد

 ای العاده فوق ست نیم.بازماند ازحیرت دهانم. کردم بازش وباهیجان راگرفتم جعبه

 من توله سوسک ای العاده توفوق:کشیدم جیغ باخوشحالی.بود

 !احساسات همه ازاین ممنون:خندیدوگفت

 نبودهمینطورسعی کارراحتی قفلش امابستن انداختم ودرگوشم رابرداشتم اش گشواره سریع

  ندممیب من:راکنارزدوگفت ایستادودستانم کنارم ای درلحظه شهاب که راببندم قفلش میکردم

 رابست هردوگوشواره قفل...خوب احساس ازیک لبریز شدودرونم حبس درسینه نفسم

 ببندم برات بده گردنبندشم:وگفت

 داختان برایم شال ازروی دادم دستش دگردنبندرابهمیش درآنهادیده خفیف لرزشی که بادستانی

 سلیقه این به آفرین:وگفت ایستاد مقابلم

  ازخودشیفته-

 میاد بهش چی همه خداکه مخلوق این به وآفرین-

 بیشعور:ذوق میشدازشدت نمناک دیگرداشت چشمانم

 ام پرورده دست:وگفت گذاشت سینه روی دست

 .باالآوردوخندید تسلیم نشانه رابه دستانش که کردم نگاهش چپ چپ

 والنیط غیبت بابت مادرانمان ازجانب کلی شهاب وهم من وهم برگشتیم سالن به کوتاه بعدمدتی

 !راداشت اماارزشش.شدیم مواخذه امان

 شده؟ جنگ:آلودگفتم خواب چشم، بازکردن بدون ودادمامان جیغ باصدای زودبودکه خیلی صبح

 شده دیرت خیرخانوم نه-
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 نگاه ساعت به زده ووحشت زدم اتاق پهن رختخواب در وغلتی ازجاپریدم سریع

 هب میرفت غنج دلم که درحالی تاصبح)داری زنده وشب دیشب مهمانی بخاطرخستگی!نه.کردم

 نک خداکمکم ای.بودم نشنیده راهم موبایلم آالرم صدای حتی داشتم که(فکرکردم رفتارشهاب

 دست به ولقمه حاضرشدم دقیقه پنج درعرض رساندم دستشویی وخودرابه ازجاپریدم سریع

 که من وای ای.شدم شدیدبود ونه نم نم نه که بارانی بارش متوجه که زدم بیرون ازخانه

 هست؟ نیست رنگی که باالترازسیاهی!دیگر میشوم خیس فوقش!چترندارم

 لدرمقاب راسپرخودم هایم ودست ایستادم آسمان آبی وزیرسقف راپوشیدم هایم کتونی سریع

 دیرم من که حاال نه.وقتش جاوبه امابه داشتم رادوست باران.قراردادم سرم باالی باران قطرات

 زدم ونبیر ازخانه. سرکاربروم به کشیده آب موش مثل هم ونمیتوانستم نداشتم وچترهم بود شده

 سرش باالی چتری.رادیدم رادان رسیدم که سرکوچه به.نبود خاصی اماهنوزچیز شدم خیس کمی

 هچ بیرون صبح وقت اواین.آمد می کوچه سمت به اش ومقتدرانه منظم های وباقدم بودم گرفته

 !چتر...بود چترمهم.نبود مهم سوالم جواب هرچنداالن!میکرد؟

 ن؟خوبی!بخیر بارونیتون زیبای صبح آقارادان سالم اوا:گفتم رویی وباخوش رفتم سمتش به

 ...هاخوبن؟ بچه خوشین؟سالمتین؟خانوم

 ازدواج شماکه راستی:وگفتم راخاریدم سرم. گرفت بهت رنگ اخمووبداخالقش همیشه نگاه

 !زودی به انشاءاهلل...نکردین

 خونه؟ میرین:وگفتم ندادم زیادکشش

 تکان مختصرسری سوالم دربرابراین بودولی رانداده سوالمم همه وآن سالم جواب بااینکه

 میگیرم قرض اینو من تون بااجازه پس:وگفتم راگرفتم چترش دسته سریع.داد

 که رحالید.بودم ناموفق امابازهم بیشترکشیدم اینبارباقدرت امانتوانستم رابکشم چتر خواستم

 دیگه بدینش:گفتم تاچترراازاوبگیرم زورمیزدم

 باشم داده نمیاداجازه یادم-

 پوزخندی.ماند درهوا من کشیدودست چتررامحکم لحظه همان که کردم نگاهش زده بهت

 ثابت نقطه یک روی نگاهم دوباره ومن.برداشت دادوقدم تکان برایم تاسف نشانه به زدوسری
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 کی ودرآخرهم ترشد وغلیظ غلیظ...تر وپررنگ لبخندپررنگ...جاگرفت لبهایم روی لبخندی...ماند

 !عصبی خنده

 اهایستگ تسم بادوبه شده دیرم اینکه بایادآوری دفعه ویک سردادم عصبی بلندخنده باصدای

 .بود ریخته رابهم وروانم واقعااعصاب داده مستأجرعصاقورت این.رفتم اتوبوس

 

 "رادان"

 من که داشت اصراری چه بزرگ آرمیان نمیدانم.کردم پرت مبل روی را وچترم شدم واردزیرزمین

 دادم لم مبل روی.بروم فردم روزهای سرکارمزخرف وازاینجابه بیایم خانه این زودبه بایدصبح

 وفردها زوج ازاین روزهایم های دوگانگی ازاین بودم کالفه. قراردادم چشمانم راروی دستم وساق

 شده خسته بودومن نرفته پیش منوال این به هم هفته هنوزیک.ها تضادهاوپارادوکس ازاین

 !کاری چه سر هم آن...سرکاربروم تابه دیگربلندشدم که همینطورگذشت ساعتی نیم.بودم

 بودبه ابلممق به مستقیم نگاهم واردشدم سینه به دست. رسیدم بوتیک تاخیربه ساعت باحدودنیم

 پیشخوان پشت.میکردم حس خودم راروی کامران خیره ونگاه برمیداشتم قدم پیشخوان سمت

 ندلیبودوص نشسته صندلی روی کامران.نبود خبری ازصندلی انداختم اطراف به نگاهی ایستادم

 وقت هچ االن:گفت آمدوطلبکارانه سمتم دیدبلندشدبه خود مراسمت نگاه وقتی. درکنارش دیگری

 میومدی دیگه دوساعت اومدنه؟میموندی

 جاکردم جابه شدن خم بدون هاراباپایم ازآن ویکی هارفتم صندلی سمت اوبه به جوابی بدون

 پسرباتوئم:شد مزاحمم کامران صدای دوباره که نشستم رویش. دادم فاصله یکی باآن وکمی

 چرادیراومدی؟

 مربوطه خودم به:گفتم کوتاه اوبیندازم به نگاهی اینکه بدون

 میشه مربوط من به خیلی موضوع یه اتفاقااین:بلندگفت آمددوباصدای نزدیک

 من هاینجاروب.بوتیک صاحب:گفت که اوانداختم به پرسشگرانه ونگاهی راباالانداختم ابرویم تای

 بیای بایدسروقت پس میگیری حقوق من اندازه داری توئم درضمن. سپرده

 طرفه اون درخروجی داری مشکلی اگه نمیام سروقت-
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 . میکردم حس خودم اوراروی زده بهت امانگاه نمیکردم نگاهش

 ولکومارم سوسک میکنم حس میکنی نگاهم وقتی:گفتم شدکه طوالنی اش زده بهت آنقدرنگاه

 میرن رژه روبدنم دارن

 مرتیکه:هاچسباندوگفت لباس قفسه مرابلندکردوبه راگرفت ام آمدویقه سمتم به دستش دفعه یک

 گیتس؟ هستی؟بیل کی توفکرکردی عوضی

 تسگی ازبیل کمی دست که نمیدانست.نمیدانست اوهیچ...پسرنمیدانست این. زدم پوزخندی

 حرصی تفاوتیم ازبی. کردم ام یقه به ای اشاره تفاوت بی.راگرفته اش یقه که مردی ندارداین

 !باحالی خیلی فکرمیکنی االنم سرت به توواقعازده:شدوگفت

 همینطورکه.بود من شخصیت این.دهم نشان"باحال"خودرا نمیخواستم من.کرد راول ام یقه

 ازهمه من.بیزاربودم هم ازدعواونزاع.نمیاد خوشم نشینی وهم صحبتی وهم ازمعاشرت

 !تنهایی...جز.چیزبیزاربودم

 دومین) نیستم گیتس ،بیل خیر نه:باپوزخندگفتم ردممیک رامرتب لباسم همینطورکه

 (مردثروتمندجهان اولین)اسلیمم کارلوس(...مردثروتمندجهان

 .دورشد کردوازم نگاهم ای بازچندلحظه بادهان

 شمانمچ کفش تق تق صدای باشنیدن که زده کجاغیبش نبودکامران بودومعلوم گذشته ساعتی

 ای وچهره تراش خوش بااندامی خوشپوش دختری.بازکردم بودم بسته کردن ریلکس برای راکه

 امامعلوم!کالس بی محله این مردم بودندبرعکس خوب لباسهایش.آمد پیشخوان سمت زیبابه

 سالم:وگفتایستاد پیشخوان مقابل!استادبودم وتقلبی اصل لباس درتشخیص من.اند تقلبی بودکه

 ایه سرمه که اونی روبدونم توویترینه که کتی تک قیمت میخواستم

 نمیدونم:وگفتم کردم نگاهش مستقیم

 نیستین؟ مغازه شماصاحب آه-

 نمیان؟:گفت که دادم تکان منفی نشانه به سری

 نمیدونم-

 چیکارکنم؟ االن من پس-
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 نمیدونم-

 بلدنیستین؟ ای دیگه حرف آقاشماجزنمیدونم:گرفت اوج کمی صدایش شدچون عصبی گویی

 رنگ ای سرمی کت تک به نگاهی ونیم ایستادم ویترین مقابل شدم خارج وازمغازه درجابلندشدم

 هزارتومن200 الی180:وگفتم رفتم داخل انداختم

 نمیدونین گفتین شماکه-

 زدم حدس-

 بگین دقیق میشه-

 184:ایستادم پیشخوان پشت

 برام؟ بیارین میشه-

 سایزی؟ چه-

 سایزازشماکوچیکتر یه(فکرکرد کمی...)نمیدونم-

 نمیگرفتم هونتیج میگشتم که میگذشت ای دقیقه حدودپنج هابرگشتم قفسه سمت وبه کردم پوفی

 کردم تندنگاهش.شد واردمغازه کامران لحظه ترهمان کالفه ازمن هم ودخترمشتری بودم کالفه

 مند؟ قانون آقای ساعته نیم کجایی:وگفتم

 یربشیم یربه باهم گفتم-

 ایشون به بده...سایز توویترین ای سرمه کت تک:وگفتم نشستم صندلی روی

 عرضه بی:گفت آمدوزیرلب من سمت دادوبه مشتری تحویل لبخندی کامران

 چنده؟ قیمتش:گفت کامران به که راشنیدم دختر صدای که رابستم چشمانم تفاوت بی

 شمارونداره قابل:کامران

 ممنون-

 بدین175شما هزارتومن184-
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 قیمت درتشخیص من خب.دخترانداختم زده بهت چهره به وپوزخندی بازکردم رانیمه چشمانم

 !ها بودم دقیق چه!استادبودم هم لباسها

 مشغول غرغرکنان هم کامران.شدم خارج ازبوتیک حرفی بدون.آزادشدم شدومن8 ساعت باالخره

 مکک درخواست برای شنوایی گوش امامن کنم کمکش زدکه صدایم هم کلی.شد بوتیک بستن

 یم که صبح.شدیدشدم بارانی بارش متوجه شوم خارج ازفروشگاه خواستم که همین.اونداشتم

 خیساز که من میکردم بایدچه حاال بودم چترندیده آوردن به بودونیازی شده آفتابی کل هوابه آمدم

 تن صلهو که هم اتوبوس.بگیرم نمیتوانستم بخورونمیرم بخاطرحقوق که تاکسی.بیزاربودم شدن

 !نوید.ماند می راه یک فقط.نبود من

 درپی یپ بوق بعدسه که گرفتم فردم روزهای معمولی موبایل باگوشی بودم ازحفظ نویدراکه شماره

 آقا؟ بله:داد جواب

 دنبالم نویدبیافروشگاه-

 آقاامروزروزفرده-

 نباشه توبیاکاریت-

 ندم انجام براتون کاری عنوان هیچ فردبه روزهای که دستوردادن آرمیان آقای میخوام معذرت-

 کردباتو غلط آرمیان ایآق:فریادزدم حرصی

 نگاه من به میشودومتعجب خارج ازفروشگاه دست چتربه که رادیدم کامران لحظه همان

 .راکشیدورفت کردوراهش اخمی اوهم که اوانداختتم تندبه نگاهی.میکند

 خدانگهدار.کنم بایدقطع دیگه امامن میخوام واقعامعذرت قربان:نوید

 منشی این میکردم فردابایدادب.انداختم نگاه گوشی به زده بهت.داد راخاتمه تماس وسریع

 !را گستاخ

 خوردکه دخترمشتری همان به نگاهم که میگشتم حل راه دنبال وبه میکردم نگاه اطرافم به

 ایدیپر سمت میکردبه خداحافظی ازکسی که آمدودرحالی بیرون فروشگاه مقابل زبان ازآموزشگاه

 .بود شدن پرایدبهترازخیس.میرفت سفیدرنگ
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 دکهمیکر راروشن ماشین.پرایدرساندم خودرابه فرانوری وباسرعت راگذاشتم شرتم سویی کاله

 هشیش.دهد راپایین شیشه که کردم اشاره دوخت من رابه متعجبش نگاه. زدم شیشه به ای تقه

 منوبرسون:دادگفتم پایین راکه

 چی؟:کردوگفت نگاهم زده بهت

 ردیک خرکج چراسرتومثل آقاچیکارمیکنی:گفت زده بهت که جاگرفتم صندلی وروی رابازکردم در

 سوارمیشی؟ اجازه بی

 نیستی؟ توانسان مگه-

 چرا؟ میگی وپرت چرت-

 منوبده جواب-

 انسانم آره چی که خب-

  برسون ومنوتاخونه بده خرج به انسانیت پس-

 داد بهت همکارم که تخفیفی بذارجای کرایتم:گفتم که انداخت بهم مشکوکی نگاه

 شو پیاده-

 ؟ بله:دادم دخترجواب اعتنابه بی.بود بزرگ آرمیان.خورد زنگ موبایلم لحظه همان

 ایدمهایاش دورافتاده روستای یه میفرستمت بزنی نویدزنگ به فردت توروزای باردیگه یک رادان-

 باشه وقحطی جنگ توش که کشوری یه

 وزر چه بده گوش میگم بایدهرچی پس میگیره حقوق وازمن منه نویدمنشی بزرگ آرمیان جناب-

  زوج روز فردچه

 ؟ رسیده دوران به تازه میگیری حقوق عه؟توازکی-

 بگیر حقوق یه نه اونجام مدیرعامل من.کشیدم زحمت شرکت اون سالهاواسه من-

  کنی پیروی من توبایدازدستورات پس منم مدیرکل ولی-
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 انانس گوسفندنیمه نیمه کناریه بوتیک تواون شمامجبورم مسخره بخاطردستورات االنشم-

  کنم عرض چه کارکه.کارکنم

 کارواالن سراون نمیبردمت منم نبودی تواونقدرمنزوی اگه شدی باعث خودت نکن اعتراض-

 میکردی پادشاهی خودت واسه داشتی

 !پدرجان میدم پادشاهیونشونت برگشتم وقتی ماهه نه فقط-

 هنمج به.انداختم میکردنگاه راروشن نمیکردوماشین دیگرنگاهم دخترکه وبه کردم راقطع تماس

 !کارلوس...البته!!!!گیتسم بودبیل فهمیده که

 چیه؟ اسمتون...آقای کجابرم:دخترپرسید بودکه گذشته مدتی

 ...بروخیابون-

 اسمتونونگفتین؟...باشه-

 !!نمیکند هاکه چه پول.شده وصمیمی مهربان زیادی صدایش لحن میکردم حس

 میانآر:گفتم کوتاه

 کوچیکتون؟ اسم

 شدم خوشحال میکنم تدریس زبان ام فرزانه من:گفت که گذاشتمش جواب وبدون کردم پوفی

 ایم؟ محله یه بچه که میدونستین... آرمیان باشماآقای ازآشنایی

 ببینمتون بازم امیدوارم:گفت که گذاشتمش جواب بازبی.باالپرید ابرویم تای

 دونمب کنجکاوشدم خیلی...حرفاتونوشنیدم ناخواسته ببخشیدمن:گفت که کردم سکوت بازهم

 کنین؟ وفروشندگی باشین محله تواین چرامجبورین

 کنار بزن:وگفتم کردم نگاهش

 چی؟:گفت متعجب

 شم پیاده میخوام-

 میشین میادخیس بارون داره-
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 کنار بزن پرحرف آدمای به میدم شدنوترجیح خیس-

 همبوداماباز نمانده تاخانه زیادی راه.شدم پیاده وسریع راگذاشتم کردکالهم متوقف راکه ماشین

 !کشیده آب موش میشدم تاخانه

 رمزرنگق شدوچتری پیاده ازاتوبوسی.افتاد یاسمین به چشمم که ردمیشدم اتوبوس ازکنارایستگاه

 چتر گدایی وازمن چترنداشت صبح که این.کردم نگاهش متعجب.گرفت سرش بازکردوباالی

 .میکرد

 خورد،اوهم من که نگاهش برداشت قدم من سمت به اوهم که میکردم ونگاهش بودم ایستاده

 ای بعدشانه ای لحظه.بود کرده تعجب من ازچترنداشتن اوهم ایستاد،گویی ازحرکت ای لحظه

 یادصبح.برداشتن قدم کردبه شروع من عبورکردومقابل ازکنارم حرف وبدون باالانداخت

 که ازماست...امامتاسفانه.زیرچتراوبایستم میتوانستم االن اومیدادم رابه اگرچترم.افتادم

 اهمسرنگ وازپشت برداشتم قدم سینه به دست!وبزرگیست تلخ اعتراف من برای واین!برماست

 هم چهره ازلحاظ هم.بود معمولی خیلی.بودوالغراندام ای میزه دخترریزه.اودوختم رابه

 معمولی ازاین ومن!معمولی خیلی!ساده هایش بودندوتیپ ارزان هم لباسهایش.قدوهیکل

 !هارا معمولی نه داشتم هارادوست وناب...ها خاص... ها تک من!هامتنفربودم

 شک بی که پرکالغی موهایی.بود ریخته سربیرون ازپشت خوردکه اش شده بافته موهای به نگاهم

 مروزیا بادخترای تنهاتفاوتش واین.بلندبودند زیادی موهایش!موبود بخاطررنگ غلیظشان سیاهی

 پریدگی رنگ هایش ازتفاوت یکی.میکنندنبود کوتاه مزخرفی های مدل رابه موهایشان مدام که

 .نداشت خوبی ی میانه ولعاب دختربارنگ این گویی.بود اش

 ازحرکت هم من ناخودآگاه.ایستاد ازحرکت دفعه یک که بودیم بیشتربرنداشته چندقدمی

 یب فقط هم ومن.انداخت من به تندی نگاه.برگشت سمتم به کوتاه ازچندلحظه پس.ایستادم

 مسمت رابه چترش.ایستاد ام قدمی برداشت،دریک قدم سمتم به یکدفعه.کردم نگاهش تفاوت

 کنیم استفادش باهم نیستم معرفت بی جنابعالی مثل من:وگفت گرفت

 نثیخ ظاهرم میکردم تعجب خیلی وقتی همیشه.لبریزشد ازتعجب امادرونم باالنرفت ابرویم تای

 ودندب معمولی چشمانش. کردم نگاه رنگش ای قهوه معمولی چشمان به مستقیم.میشد ازاحساس

 برایم وزمین انگارزمین ای لحظه.کردم چرااینطورحس نمیدانم!اماپرازاحساس

 زآنا نمیتوانستم اماحاال نبودند آل ایده برایم هیچوقت که چشمانی.شدم محوچشمانش.ایستاد
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 برخوردصبح بودکه کند؟مگرمیشد؟اینقدرمهربان کمک من به میخواست دختر این.بکنم هادل

 بود؟ گرفته مرانادیده

 ام معده قرارمیگرفتم تاثیرچیزی تحت زیادی هروقت.فشاردادم ام معده روی را دستم دفعه یک

 .میکرد قراری بی به شروع

 دخترمعمولی این!آرمیان رادان!من...بودم تاثیرقرارگرفته تحت من...دردداشتم معده االن من

 ...!!!تاثیرقرارداد راتحت آرمیان رادان...مرا

 دیگه بگیرش وایسادی ماست چرامثل:واردکرد بهم تلنگری

 !را ضدونقیض احساسات وهم راازیادبردم ام دردمعده وهم شدم خودمسلط به سریع

 ونبد.میشد خیس زیرباران وحاالاوبودکه داشتم نگهش سرم وباالی ازاوگرفتم حرف رابدون چتر

 من به خودراسریع که بودم دورنشده هم هنوزدوقدم.برداشتم تشکرقدم

 میری؟ من چرابدون نوبرشوآوردی باباتودیگه:رساندزیرچترایستادوگفت

 بریم راه زیربارون هم تودست دست که نیستیم ومجنون لیلی-

 هزیری باهم میتونن هم دومادوتاهمسایه باشیم تودست دست قرارنیست اوال:کردوگفت پوفی

 بیفت راه پس نیست جزاین ای چاره االن سوما چترباشن

 وبخواهدباخوب ثروتمندم من باشدوبداندکه فرزانه دختردوست نکنداین کردم نگاهش مشکوک

 من به داشت صبح اوباوجوداتفاق بودکه این شکم این برای دلیلم.بیندازد من رابه خودش بودن

 .میکرد کمک

 مخموبزنی؟ میخوای:پرسیدم صریح

 صدای پایم باساق کفشش بابرخوردنوک دفعه کردویک نگاهم زدن پلک بدون ای چندلحظه

 روانی؟ چته:فریادزدم. هوارفت به م"آخ"

  ازخودشیفته مرتیکه تویی روانی:کشید تقریباجیغ

  نداری لیاقت:کشیدوگفت راازدستم چتر بودم پایم دردساق مشغول من که ای ودرلحظه
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 که همان شدم برسم خانه تابه.تیرمیکشید که پایی وساق ماندم من.دورشد وازم

 به.شدم نجس میکردم حس.بودم حساس خیسی به خیلی من!کشیده آب موش.فکرمیکردم

 مبل روی پوش تن باحوله روزفردکذایی یه وازخستگی گرفتم دوش خانه به رسیدن محض

 به که ای ضربه باصدای.برد خوابم وقت چطوروچه نفهمیدم که بودم آنقدرخسته.درازکشیدم

 درایستادم پشت.رفتم در سمت وبه بلندشدم.بازکردم چشم سریع سبکم درخوردبخاطرخواب

 کیه؟:وپرسیدم

 دروبازکنین میشه:آمد یاسمین صدای

 بفرمایید:وگفتم بازکردم را در

 ودمخ به متعجب.گذاشت چشمش راروی ازدستهایش یکی کشیدوسریع بلندی"هین"  بادیدنم

 ستهب وگوش چشم بدهدخیلی نشان مثالمیخواست.داشتم تن به حوله نبودم که لخت کردم نگاه

 !وهمینطورباحیا!است

 داشتی؟ کاری:اوگفتم حاالت اعتنابه بی

 اینومامان:وگفت گرفت سمتم بودبه دیگرش دست در راکه بشقابی دستش برداشتن بدون

 بیارم برات گفت کرده ظهردرست

 هست؟ چی این:وگفتم انداختم نگاهی ظرف به

 ویرار شددستش تنم حوله تامتوجه کردودوباره نگاهم متعجب ای لحظه وبرای رابرداشت دستش

 ونخوردی؟ حلواندیدی توزندگیت تو یعنی:وگفت گذاشت چشمش

 نه:وگفتم راگرفتم ظرف

 کردم تندنگاهش.کرد ام حواله زده بهت ونگاهی رابرداشت دستش دوباره که

 رواعصابمی اینطوری یاکالچشماتوببندیابازکن:وگفتم

  درمیای دخترخانوم یه جلوی اینطوری که شعوری بی:کردوگفت نگاهم مستقیم

 زدم حلواست نامش میگفت یاسمین که ظرف رنگ ای قهوه محتوی به ناخنکی او حرف به اعتنا بی

 ینبخاطرهم داشتم دوست راخیلی وتلخ شیرین های طعم!بودوخوشمزه شیرین.راچشیدم وطعمش

 ست خوشمزه چه:گفتم
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 حلوانخوردی؟ واقعاتوزندگیت یعنی:پرسید متعجب دوباره

 نه-

 نرفتی؟ چیزی ختمی،قبرستونی مراسم تاحاال میشه؟یعنی مگه-

 نه:راگفتم راستش پس بودم نرفته بودم منزوی بابا قول به همیشه ازآنجاکه

 جلودرخونت؟ نیاورده نذری کسیم-

 نه:راگفتم بازراستش.بودم نخورده هم من نمیخوردپس نذری به من زندگی محل ازآنجاکه

 نمیکرد؟ درست مامانتم:باردیگرپرسید

 نه-

 میشه؟ مگه خالق جلل:گفت زده بهت

 چرانمیری؟ دادی حلواتو شده که حاال-

 ظرفش:گفت طلبکارانه

 بعدابیاببر:گفتم فقط

 وشن اول دقیقه حلوارادرهمان تمام وباانگشت نشستم مبل روی.رابستم ودر ودیگرمنتظرنماندم

 باانگشت من.آمدم خودم شدبه رنگ ای قهوه ازمحتوای تهی ظرف ووقتی کردم جان

 ! من خدای نه!بودم؟ اینقدرحساس درغذاخوردن که حلواخوردم؟منی

 لبه.رادیدم یاسمین شدم که واردحیاط. رفتم بیرون ازخانه.کردم وخشک حلواراتمیزشستم ظرف

 نگاهش متعجب.مینوشت تندتندداشت برلب وبالبخندی داشت دست به بودودفتری نشسته حوض

 هکرد خودراپتوپیچ بود؟هرچندکه نوشتن برای مناسبی جای بیرون سرداین هوای دراین کردم

 !دیوانه.هواسردبود خیلی بودامابازهم

 رفظ اینم:گفتم.نشد بودمتوجهم اوبهم پشت ازآنجاکه ایستادم اش قدمی ودریک رفتم نزدیک

 !حلوا
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 گاهن واطرافش من به درجاپریدوبادستپاچگی صدایم باشنیدن.گرفتم سمتش رابه وبشقاب

 شماابرازوجودکردن:وگفت کنارخودگذاشت راگرفت شدظرف راحت خیالش ازچیزی وقتی.کرد

 بلدنیستی؟

 هست؟ چی نه-

 یهوابایدمیگفت تواین یامثال. چیزی اوهومی اهمی ای سرفه یه خب:کردوگفت گردنگاهم باچشمای

 "شدم مزاحم ببخشید" "خیر به شب" "سالم"بایدمیگفتی یاحداقل"نه؟ چقدرهواسردشده"

 زدن شدالس اینکه-

 !میدهد راازخودنشان موزون حرکات چرااین بودنمیدانستم کامالبازشده هم دیگردهانش

 چرا نیستی عادی آدمای مثل...شما یعنی...تو-

 !ازمعمولیامتنفرم من.نیستم عادی چون:وگفتم زدم پوزخندی

 وزیرلب دررابستم.وواردشدم برداشتم قدم زیرزمین سمت به اش زده حیرت چشمان درمقابل

 !مینوشتی خاطره داشتی نفهمیدم که منم:باخودگفتم باپوزخندصداداری

 ساعت به.وازجابرخاستم گذاشتم شکمم راروی دستم.راگشودم دردچشمانم معده بااحساس

 دهخوابی موبایلم ساعت گویی.بود ام همیشگی بیدارشدن ساعت انداختم بردیوارنگاه آویخته

 !شد بارمفیدواقع اولین دردبرای بودومعده

 نآ همینطورکه.رابرداشتم دردم معده شربت ازبخچال. خوردم صبحانه وکمی رفتم آشپزخانه به

 ...شدم درجامیخکوب لطیف صدایی باشنیدن که برداستم قدم اتاق سمت به راسرمیکشیدم

 روی رفتم ام خانه زیرزمینی پنجره سمت به آرام باقدمهای.آمد می ازحیاط ای آوازدخترانه صدای

 نگاه بیرون به.شدم پنجره بازکردن به موفق داشتم هم قدبلندی وازآنجاکه ایستادم مبل

 نوک هب که بودودرحالی داده دیوارتکیه به یاسمین من زیرزمینی سوییت روی دقیقاروبه.انداختم

 وازطرفی هایش بودن درعادی محوشدم ازطرفی...آوازمیخواند میکردبالبخندی نگاه هایش کفش

 یب...جادوگربود صدایش...جادوشدم هم وازطرفی لبهایش کنج لبخندشیرین مسخ...شدم مسخ

 زیبای نیندرط.بودند گرفته رانشانه زمین که چشمانش به وخیره ایستادم مبل اختیارهمانطورروی

 ...شدم غرق صدایش
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 ...عاشقی ازحس من،کنارتوپرم

 ...سادگی خوب وحس پاک قلب یه دستته تو

 ...تونمیگذره هابدون دقیقه این

 ...آخره حرف همیشه من برای...دارم دوست

 

 :گرفت اوج کمی صدایش آرام ملودی

 روزگار شوم تودست نکن ،رهام بمون من کنار

 ببار زندگیم کویرخشک بشو،روی بارون مثل

 ...بخون من چشم التماسوتوی این منوببین

 ...بمون من کنار نذارتاابدفقط تنهام

 (التماس-طاها)

 درتمنای وجودم وتمام بودم هنوزسیرنشده شدومن قطع گوشنوازش صدای آقامرتضی باآمدن

 ...بود نوازش وروح گوشنواز صدای شنیدن

 اعتس های عقربه بیخیال وحتی نداشتم ایستادن توان.نشستم مبل وروی رابستم پنجره ناچارا

 کهحاال.کارمیکردند برعکس همیشه هاهم عقربه.میکرد تندحرکت همیشه برخالف که بودم شده

 هک شربتی همه باوجودآن گذاشتم ام معده راروی دستم.میکردند میشدتندحرکت دیرم داشت من

 ممیداد گوش یاسمین صدای به چراوقتی بودکه سوال جای بودوبرایم تشدیدشده دردش خوردم

 درصدای من....نمیدادم اوگوش صدای به من...نبود جواب بی سوالم...نمیکردم راحس ام دردمعده

 .باشم ازخاطربرده لحظاتی دردرابرای معده که ست طبیعی!بودم شده اوغرق

 .شدم رفتن وآماده برخاستم.آمدم خودم به کوتاهی بعدمدتی

 دسرچآم می ذهنم به که هرچه...بود درگوگل جستجویی کردم که کاری واولین نشستم میزم پشت

 ...بخون من چشم التماسوتوی این...روزگار شوم دست...بمون کنارمن دانلوداهنگ:کردم
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 یعنی روزآزادم ازآنجاکه. کردم راپلی اهنگ.ازدانلود پس. کنم پیدایش توانستم ودرآخرباالخره

 شنیده صبح که تاجایی.باالبردم حدممکن راتاآخرین آهنگ صدای پس بودم بود،درخانه جمعه

 روح صدای...شنیدم رامی یاسمین صدای مدام...داردمیخواند خواننده نمیکردم اصالحس.بودم

 .کرد آرامش راغرق درونم عجیب صبح که صدایی!را نوازپراحساسش

 فقط...رامیخواستم یاسمین صدای امامن.آمد خواننده وصدای رفت یاسمین صدای بعدازمدتی

 !اورا صدای

 زاریو کوبندوگریه می پابرزمین فروشی عروسک مغازه مقابل که هایی بچه مثل بودم وواقعاشده

 ونه بودم بچه نه من بودکه دراین من تفاوت منتهی.برسند دلشان مراد تابه اندازند می راه

 .میکردم وزاری گریه ونه میخواستم عروسک

 !!!غوغابود امادرونم نمیکردم گریه!صدامیخواستم...مردبودم من

 اینکه هم آن داشت دیگرم باروزهای تفاوتی فقط...خوب روزکاری بودیک روزشنبه

 .نکند نافرمانی تااوباشدازمن.بودم کرده روزاخراجش سه مدت به.دیگرنویدنبود

 .بود کارخودش به سرش چون کنارآمدم راحتی ازکارمندهابودبه که روزه جدیدسه بامنشی

 یانآرم رادان فقیربینوا پسرک خانه زودراهی خیلی صبح.فرارسید زودترازانتظارم هشنب روزیک

 !شدم

 برگشتم.شد باران نمناک بارش متوجه زدم بیرون اززیرزمین همینکه بود هشت ساعت

 ودمب کامران های پرانی هاوتیکه ها،طعنه وراجی هامتحمل ساعت.رفتم بوتیک وبه وچتربرداشتم

 .شده گشوده من بر بهشت های دروازه کردم شدحس تمام کاری ساعت ووقتی

 طراتق.نبودند بندآمدنی سردآسمان های اشک گویی.بارید می بازبارن آمدم بیرون که ازفروشگاه

 !!!؟؟بارید؟ می فرداینقدرباران روزهای چرا نمیدانم.بود گرفته شدت نبودوکمی نمناک صبح مثل

 االح.شدم مواجه بایاسمین که عبورمیکردم روزی آن اتوبوس ازکنارایستگاه.بودم خانه نزدیک

 دادوبدون تکان سری برایم فقط.شد من متوجه اوهم!بودیم هم ماچقدربرعکس.اوچترنداشت

 ازپشت.قرارگرفتم سرش پشت من دوباره.افتاد راه به من واکنش دیدن برای منتظرماندن

 ازغم افتاد،نشان من به پیش چندلحظه که هم نگاهش.است ناراحت میکردم سراحساس

 .میسوزد ام بازمعده کردن احساس.کنجکاوشدم.اشک میدادوخیسی
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 دکردمراتن هایم قدم آنی تصمیم دریک که میگرفتم رانادیده ام ودردمعده میکردم همینطورنگاهش

 سمت به ایستادومتعجب ازحرکت.ایستادم وکنارش گرفتم سرش چترراباالی اورسیدم به ووقتی

 هچ یعنی!ریخته اشک فریادمیزدکه ازنزدیک نگاهش.انداخت نگاه بودم ایستاده من که چپش

 گرفته تعجب رنگ حاال که غمناکش نگاه.بریزد ماننداواشک ای بوددخترسرزنده شده باعث

 هبودیازیرسرمعد که بودهرچه شده مرگم چه نمیدانم...لحظه درآن حداقل..زیبابود بودندواقعابرایم

 ! بودیاباران دردم

 .بود خیره رخم نیم به حاال واو دوختم  رویم روبه وبه گرفتم متعجبش راازنگاه نگاهم

 برن چترراه زیریه میتونن هم دوتاهمسایه:گفتم

 میتونن:زدوگفت کردم،لبخندتلخی نگاهش گذشت ای لحظه

 ممیکن جلونگاه به تظاهرمیکردم میکردومن جلونگاه اوبه.برداشتم قدم هم ومن برداشت وقدم

 راهم برداشتنش قدم طرز حتی اورازیرنظرداشتم زیرچشمی که میدانستم خودم وفقط

 می پابرزمین محکم که من میگذاشت،برعکس زمین روی وآرام راصاف پاهایش.درنظرداشتم

 قدم هم شانه به چتر،شانه زیریک راه طول تمام.میشد مایل7عدد به کمی دوپایم وحالت کوبیدم

 تحویلماگر که ولبخندی نگاهی بانیم یاسمین حیاط اخلد.رسیدیم خانه بعدبه ومدتی برداشتیم

 بخاطرچتر،خدافظ...ممنون:نمیدادبهتربودگفت

 .راتماشاکردم ورفتنش جاایستادم یک دادم،فقط سرتکان ونه گفتم چیزی نه

 "یاسمین

 آنبا نمیخواست دلم اصال.شدم ووارداتاقم پدرومادردادم به مختصرسالمی خانه ورودبه محض به

 رکههمانطو.ام کرده گریه میبرندکه پی شک راببینندبی ام اگرچهره میدانستم خوب هارودروشوم

 مه ترحمش حتی هرچندکه.رفتارمیکرد بامن باترحم بودوگویی برده پی داده عصاقورت همسایه

 . آمده کوه ازپشت مردیخی برانگیزبوداین تعجب

 عریفت رابرایم شهاب برای رفتن خواستگاری جریان زودوباخوشحالی زنگ عمه که پیش ازساعتی

 یناراض شهاب فکرمیکردم.بود جاری سیل ازچشمانم میشدم پیاده ازاتوبوس که تاوقتی کردم

 مادرش مقابل شک نبودبی اگرراضی.میکردم امااشتباه.هرگزسرنخواهدگرفت ازدواج واین است

 شهاب کادویی وجعبه رفتم کمدم سمت به.برود خواستگاری قراربودبه اماامشب.ایستاد می
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 نم تنهایادگاری.کردم رالمس هاوگردنبند گوشواره وباحسرت نشستم تخت روی.آوردم رابیرون

 به لقمتع.بهتربود دنیاازمن یک که دختری به متعلق.میشد دیگری به متعلق داشت که ازشهابی

 تمانداخ گوشم داخل سختی هارابه گوشواره.کند خوشبختش بودومیتوانست الیقش که دختری

 گردنبندرامیفشردچشمانم دستانم که ودرحالی درازکشیدم.گردنم روی راهم وگردنبندم

 رفتهگ هارادردست آن لجام سختی به میکردندومن سرکشی که هایی پربودازبغض درونم.رابستم

 قدرتی هیچ ازبغض دربرابرکوهی من.بود فایده امابی. کنم کنترلشان میکردم وسعی بودم

 شدخودرااززندان روان صورتم روی که اشکی کردندوباقطره خودله رازیرپایهام آن.نداشتم

 هقطر کردن جزپاک بکنم نتوانستم کاری هیچ هم ومن آزادکردندورهاشدند گلویم سردوتاریک

 ایلمموب زنگ صدای که بازکردم چشم بردوزمانی خوابم کی نفهمیدم که بودم آنقدرناراحت.اشکم

 بش اوچرادراین!بود شهاب...انداختم نگاه اش صفحه به رابرداشتم موبایلم.راپرکرد اتاق فضای

 قدرموفقچ امانمیدانم کنم راصاف گلویم کردم میگرفت؟سعی تماس بامن زندگیش ساز سرنوشت

 .بودم

 بله؟:دادم جواب ازبغض گرفته باصدایی

 بیاجلودر پرنسس سالم-

 چی؟ جلودرواسه-

 توبیامیفهمی-

 باشه-

 رونبی ازاتاق سریع بودم رفته خواب به ام بیرونی های لباس باهمان ازآنجاکه. کردم راقطع تماس

 شب؟ وقت این کجامیری:پرسید بادیدنم مامان رفتم

 میام جلودراالن میرم-

 تسم به لژدارم پاشنه های بادمپایی. رفتم بیرون وازخانه دهم پس تاجواب دیگرمنتظرنماندم

 کوچه.رابازکردم در سریع.راشکست شب سکوت هایم دمپایی تق تق صدای که دویدم درحیاط

 ایستاده درباچمدان جلوی بودکه افتاده شهاب روی مهتاب بودامانورضعیف تاریک تاریک

 باشی؟ خواستگاری نبایدتومراسم تواالن مگه:وپرسیدم کردم نگاهش متعجب.بود

 !شدم دامادفراری:زدوگفت لبخندی
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 چی؟:گفتم زده بهت

 قشن لبهایم روی لبخندی ناخودآگاه شنوا اماکوگوش رونمیخوام هاله که بودم گفته مامان به من-

 چیه؟ چمدون حاالاین...دیوونه:گفتم وباذوق بست

 دیگه آوردم اینجاپناه به... خب-

 شدی؟ دیوونه-

 . ام دیوونه اره خب.ام دیوونه گفتی االن خودت-

 بده پناه بهت اگه بابارومیزنه زندگی شاهرگ عمه آخه-

 که منم نباش دورورم مدت یه داییت بروپیش وگفت بیرون انداخت منوازخونه! درجریانه-

 اولیاموبیارم؟ نامه رضایت تویابرات بیام میذاری مارپل خانوم ازخداخواسته،حاال

 بیاتو:نماگفتم دندان وبالبخندی درکناررفتم ازجلوی کمی

 دستم دفعه یک که کنم راهنمایی خانه سمت واورابه برگردم خواستم. رابست آمدودر داخل

 رامحکم دستانش حلقه.ماند درهوامعلق زدودستانم خشکم.کشید آغوش راکشیدومرابه

 اینکاروبکنم رفت یادم تومهمونی شب اون: توکردوگفت

 وچشمانم قراردادم کمرش راروی دستانم هم ومن جاگرفت لبهایم روی آرام آرام لبخندی

 همب تعادلش.رانداشت اصالانتظارش ازآنجاکه دادم اوراهل ریعس خانه در بازشدن باصدای.رابستم

 منشست زانوهایم بود،روی آمده بیرون ازخانه که کسی به توجه بی.افتاد برزمین خوردوباپشت

 شدی؟ خوبه؟چیزی حالت:پرسیدم وبانگرانی

 زوری عجب:وگفت گذاشت اش دیده آسیب محل روی را دستش بلندشد زمین ازروی وناله باآه

 یاسی داری

  مرتضی دایی سالم:کردوگفت نگاه سرم پشت وبه

 خانه وبه رابرداشتم چمدانش هم من.رفت خانه سمت دادوبه بااودست بابارفت سمت وبه

 مالوک کردندماجراراتمام کنجکاوی وباباومامان نشستیم وهمه آورد چای برایش مامان وقتی.رفتم

 میخواست بودکه معلوم. رفت تلفن سمت وبه برخاست سریع هم مامان.کرد هاتعریف آن برای

 .کند همدردی باعمه
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 اش چهره.میداد باباگوش های نصیحت نوشیدوبه می چای باآرامش.کردم نگاه شهاب به

 باالخره بپوش راحت لباس بروتواتاق شهاب:باباگفت چای بعدازنوشیدن.بود شده واقعابامزه

 نیستی مهمون تودیگه

  چشم:بالبخندگفت شهاب

 کن پاشودختر،پاشوراهنماییم:کردوگفت اشاره من وبه

 بفرمایید:وگفتم کردم میشداشاره هاوصل اتاق به که داالنی وبه برخاستم

 ببری تشریف یا وبابا مامان وردل بخوابی؟یابایدبری شبوکجامیخوای:وگفتم بردم خودم اتاق اورابه

 توپذیرایی

 تو وردل بیام شایدم-

 چیه؟ نظرت:زدوگفت وچشمکی

 پرو بچه:وگفتم خندیدم

 میاد بهت خیلی:گفت.شد ومانعم راگرفت دستم مچ که شوم خارج ازاتاق وخواستم

 چی؟:گفتم متعجب

 !درویش تحفه:کردوگفت اشاره گردنبندم به

 دارم دوسش خیلی:وگفتم کردم رالمس وگردنبندم راباالبردم دستم

 بودی؟ کرده بودگریه گرفته صدات زدم زنگ بهت وقتی راستی:گفت دفعه یک

 سرمامیخورم دارم فکرکنم, نه-

 !بچه دیگه بپوشون خودتوخوب-

 ؟ امردیگه پیرمرد چشم-

 بری میتونی نیست عرضی-

 .رهاکرد را ودستم
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 ایلووس کردم پهن سفره درپذیرایی.کنم غذاکمک کردن آماده برای مامان تابه رفتم آشپزخانه به

 به چندضربه شوم هاملحق آن به خواستم هم ومن شدند جمع سرسفره همه وقتی.راچیدم

 !شد درخوردومانعم

 کیه؟:وگفتم کردم وبابانگاه مامان به باتعجب

 باشه شایدرادان:بابا

 کیه؟ رادان:پرسید متعجب شهاب

  مستاجرمونه:داد جواب مامان

 . رفتم در سمت به باتلنگربابا!بیچاره رادان سرگذشت تعریف کردبه وشروع

 

 "رادان"

 گوشم به ازحیاط کفش تق تق صدای که نوشیدم می بودوچای نشسته مبل روی

 میرفت؟ بیرون به شب وقت بود؟این یاسمین یعنی.کنجکاوشدم.خورد

 حیاط در یاسمین.دوختم چشم بیرون به وازپنجره ایستادم مبل وروی برخاستم سریع

 شنگاه مدتی متعجب.بود تاریکی فقط دردیدمن شدکه باکسی کردن صحبت رابازکردومشغول

 داخل!قیمت داروگران مارک های بالباس.بود وخوشپوش جوان مردی که شخص که میکردم

 برگشت میکرد؟یاسمین ظاهراینجاچه بااین آدمی چنین کردم تعجب.دست به چمدان هم آن.آمد

 ندستا...گردشد چشمانم.خودبرد آغوش راکشیدواورابه دستش مردجوان برودکه خانه سمت تابه

 گره بهم ابروهایم ناخودآگاه.کرد رابغل مردجوان بعداوهم ای درهواماندندولحظه ای هلحظ یاسمین

 بهمردغری باآن یاسمین آغوشی هم همینطوربه!خوشایندنبود برایم صحنه چرااین نمیدانم.خورد

 چای ولیوان خودآمدم به سریع.داردمیسوزد چیزی ازحرارت پایم ران کردم حس که میکردم نگاه

 وباحرص میزکوبیدم راروی لیوان.شوم خنک تاکمی دادم راتکان شلوارم کردم راصاف

 !تو به لعنت:غریدم

 بود؟چای؟ کسی دقیقاچه مخاطبم لحظه درآن نمیدانم

 مردجوان؟یایاسمین؟
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 مبل روی.دونبود ازآن خبری کردم نگاه حیاط به.پوشیدم وشلوارتمیزی پمادزدم کمی سریع

 درگیرآن ذهنم اما کنم مشغولtv های خودراباشبکه کردم سعی.انداختم پا وپاروی نشستم

 باشد؟ بود؟نکندنامزدیاسمین که مردجوان آن یعنی.هابود

 به یدست وکالفه کردم پرت سمتی رابه کنترل هاست درگیرآن ذهنم مدت تمام شدم متوجه وقتی

 راطی خانه وعرض وطول زدن قدم به کردم شروع.وازجابرخاستم کشیدم صورتم

 یک.غذاست هشداردادوقت ام معده که میرفتم همینطورراه.آوردم درمی قضیه بایدسرازاین.کردن

 !همینه:وگفتم درهوازدم بشکنی دفعه

 بیرون واززیرزمین راپوشیدم پلیورم کوتاهم آستین شرت تی ازروی رفتم اتاقم به سریع

 یکنمم چکاردارم نمیدانستم هم خودم.زدم در به وچندضربه ایستادم آقامرتضی درخانه مقابل.رفتم

 کسی هازاینک متنفربودم همیشه که بود؟منی شده چم من. کنم خودرادرک نمیتوانستم هم وازطرفی

 !دخترمعمولی؟ ازکاراین بخاطرسردرآوردن راصدامیکردم؟فقط کسانی بکندداشتم صدایم

 نمیخواستم من.راپرکرد وجودم شدن ازعوض میشدم؟ترس عوض داشتم من

 دتریندرب ماه نه که بودم اجبارپذیرفته به من.برسانم مراددلش رابه پدر نمیخواستم.تغییرکنم

 ممعمولی زندگی به جدید من بایک ماه نه بعدازاین نمیخواستم من کنم زندگی ممکن شرایط

 بهو برگردم اماتاخواستم برداشتم عقب به قدمی...تغییرکنم ای ذره نمیخواستم من.بازگردم

 .ظاهر درگاه در بازشدویاسمین آقامرتضی درخانه بروم زیرزمینم

  سالم:تامرادیدگفت

 داشتی؟ کاری:پرسید باتعجب.ندادم سرتکان وحتی کردم نگاهش العملی عکس بدون

 بده فودی فست یایه رستوران شماره بهم...من...چیزه:بازکردم زورلب به

  صبرکن دیقه یه باشه-

 داخل به بایدسرکی حداقل بودم اینجاآمده به ام نقشه طبق حاالکه.رفت خانه داخل وبه راگفت این

 رادرمسیردید کس اماهیچ شدم خم خانه داخل وتاکمربه جلوبرداشتم به قدمی.میکشیدم

 !لعنتی:گفتم وباحرص برداشتم عقب به قدمی ریخت بهم اعصابم.خودندیدم

 مربوط عاتموضو چرااینقدردرگیر که فکرکنم این وبه ببرم پناه هایم تنهایی تابه برگشتم عقب به

 .بود خانوم اینبارصدیقه.شد مانع شخصی دوباره که هستم دخترمعمولی این به
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 خوبه؟ حالت پسرم سالم:خانوم صدیقه

 ارهشم بودم گفته من کردم بودنگاه ایستاده مادرش پشت که یاسمین به ومتعجب برگشتم

 انومخ صدیقه برای.باالانداخت ای شانه متعجبم دربرابرنگاه.بود راآورده بیاوردواومادرش رستوران

 بیاتو رسیدی سرسفره درست داره دوست آیندت مادرزن:گفت که دادم تکان سری

 دعوت جمعی دست غذای وعده یک خوردن مرابه اوداشت...کردم نگاه خانوم صدیقه به باوحشت

 !میکرد؟

 ...من خدای!نه

 میخوام رستوران شماره یه فقط نه:گفتم سریع

 کنن بیاتوتعارف بیرونوبخوری وآشغاالی آت توبری بخوریم خونگی گرم مااینجاغذای میشه مگه-

 ای...برد خانه داخل زوربه راصداکردواومرابه آقامرتضی خانوم اینبارصدیقه که کردم بازامتناع

 ...خدا

 گاهن من به بودومتعجب نشسته سرسفره افتادکه مردجوان به چشمم.شدم واردپذیرایی بااکراه

 اومعرفی مرابه سریع وآقامرتضی ازجابرخاست مردجوان.کردم اخم ناخودآگاه بادیدنش.میکرد

 جدیدمون همسایه آقارادان:کرد

 خواهرم پسر شهاب:من اورابه وسپس

 !عجب.بود یاسمین پسرعمه نام مردشهاب این پس.باالپرید ابرویم تای

 سالم:درازکردوگفت سمتم رابه دستش شهاب

 درجواب حتی.میکردم نگاهش مستقیم که درحالی رافشردم باالجباردستش مچاله ای باچهره

 یاسمین.بودند شده شهاب به نسبت ام سردی متوجه همه گویی.ندادم تکان سرهم سالمش

 بفرمایید:قراردادوگفت شهاب هارادقیقامقابل آمدوآن ولیوان وچنگال وقاشق بابشقاب

 پسرم بشین:گفت هم آقامرتضی

 شهابدقیقادرکنار نشستندویاسمین دورسفره بعدازمن هم همه.نشستم شهاب مقابل میلی بابی

  نکن تعارف باش راحت:غذاکشیدوگفت برایم دستورهمسرش به آقامرتضی.قرارگرفت
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 بادیگران ازسالهامیخواستم پس باربودکه اولین این.بردم قاشق سمت رابه دستم مردد

 یزحمت و هرزور وبه بردم دهانم سمت به راپرازبرنج ققاش.نبود راحتی کارچندان برایم...غذابخورم

 برداشته هاازمن نگاه کم کم...جویدن به کردم وشروع بردم دهان داخل رابه بودمحتویاتش

 هک آوردم می راپایین وقاشق گذاشتم دهان در راهم دوم قاشق سختی به.ترشدم راحت شدوکمی

 جاگرفت لبهایم روی پوزخندی اراده غذامیکشد،بی یاسمین برای شهاب دیدم

 غذای این به بودم داده خودراعادت وزحمتی هرسختی به بودکه مدتی راباالبردم سوم وقاشق

 ابهر نوشابه لیوان سریع شهاب که کردن سرفه کردبه شروع یاسمین دفعه یک که جمعی دست

 ونزدیکی صمیمیت همه این!کمریاسمین روی آرام های ضربه زدن کردبه دادوشروع دستش

 ...فراتربود ای پسرعمه دختردایی ازرابطه

 شمادوتانامزدید؟:شدوگفتم خارج ازکنترلم سرکشم افسارزبان

 ...تشدید اش وسرفه گردشد یاسمین چشمان دفعه یک

 رمپس نه:گفت سریع خانوم صدیقه.میکرد بااخم شهاب.انداختم شهاب رابه ام طلبکارانه نگاه

  صمیمین باهم خیلی بخاطرهمین شده بزرگ باشهاب یاسمین

 اینطور که:وگفتم کردم نگاه خانوم صدیقه به

 وخوش طعم خوش غذای به ورغبتی اشتهاومیل چرادیگر امانمیدانم شدم خوردن مشغول ودوباره

 .نداشتم خانوم صدیقه ولعاب رنگ

 ابشه.نشاندند رنگی ای قهوه کهنه مبل برنداشتندومراروی ازسرم دست بازهم شام بعدازخوردن

 ها انالک روکردن زیرو ومشغول گرفت دست رابه وی تی وکنترل نشست مقابلم نفره تک مبل روی

 نازم اوهم گویی.آمد نمی ازاوخوشم دلیل بی.نداشتم خوبی احساس پسرک این به نسبت.شد

 راازمن نگاهش سریع وغضب بااخم افتاد می من به نگاهش که هروقت آمدچون نمی خوشش

 .میگرفت

 ابیتاخر مانده تنهادرآشپزخانه یاسمین که فهمیدم نشست آمدوکنارآقامرتضی خانوم صدیقه

 ازآقامرتضی خاطر همین به دستشویی میرفتم باید.وجورکند هاراجمع

 ...دستشویی...ببخشید:پرسیدم

 میدم پاشونشونت:بلندشدوگفت سریع کنم راکامل حرفم حتی نگذاشت
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 رطرفشه که رسیدیم باریکی راهروی وبه عبورکردیم ازکنارآشپزخانه رفتم دنبالش وبه بلندشدم

 اونجاست:کردوگفت اشاره چپ درسمت به درقرارداشت یک

 لوغش ازجو دردستشویی بابستن کامل طور به که وقتی.رفتم دستشویی وبه دادم تکان سری

 حالم وکمی زدم سروصورتم به وآبی کشیدم راحتی نفس رهاشدم آقامرتضی خانه!وپرازدحام

  شدم خارج بعدازدستشویی مدتی.جاآمد

 :راشنیدم آواز آن باردیگری که عبورمیکردم وازکنارآشپزخانه

 ...روزگار شوم تودست نکن رهام...بمون کنارمن

 ...ببار زندگیم کویرخشک بشوروی بارون مثل

 های شک ودست رنگ صورتی بندی باپیش یاسمین. ایستادم آشپزخانه درگاه در. جلورفتم کمی

 رآوردهراد شالش.دید بودومرانمی من به پشتش.بود کثیف های ظرف شستن مشغول رنگ صورتی

 ...بودند بیرون کامال اش پرکالغی شده بلندبافته بودوموهای

 دراین که تنهاچیزهایی...محوصدایش وازطرفی بودم بلندش محوموهای ازطرفی

 :نبودند دخترمعمولی،معمولی

 ... بخون من چشم تویالتماسو این...منوببین

 ...بمون نذارتاابدکنارمن تنهام

 ...من

 ... منوببین

 !منوببین:گفتم راتکرارکندناخودآگاه جمالتش تمام دوباره تاخواست

 چیزی گردشدتاخواست چشمانش وبادیدنم برگشت سمتم هابه زده مانندجن دفعه یک

 !قشنگه خیلی صدات...منوببین:بگویدگفتم

 پلک کردبه شروع سرهم تندوپشت دفعه نزدویک پلک ای لحظه برای.شد مات متعجبش نگاه

 سرش به کفی رنگ صورتی دستکش راباهمان دستش که ودرحالی زدن

 ممنون...خب:میکشیدگفت
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 کو؟ شالم!عه:باخودگفت دفعه یک

 هبوداماازآنجاک انداخته ورودی در دستگیره روی رادقیقا شالش.گشت شادلش دنبال به دستپاچه

 قدم سمتش وبه رابرداشتم شالش.نشد نمیکردمتوجه نگاه هم من سمت به حتی ازخجالت

 اصلهف درکمترین.میگشت شالش دنبال خودبه نبودوبرای بودومتوجهم من به پشتش.برداشتم

 آرام بعد ای ایستادولحظه صاف دفعه یک.انداختم سرش سرروی راازپشت وشالش ازاوایستادم

 کجابود؟:میکردگفت رامرتب شالش که ودرحالی برگشت سمتم به

  رودستگیره-

 !پرت حواس:گفتم بامکثی

 داری؟ کاری پسرم شده چی:گفت آمدوبادیدنم خانوم صدیقه لحظه همان

 بدم مسکن بهشون اومدن دردمیکنه سرشون آقارادان:گفت ازمن قبل یاسمین

 نمسک یه:بودگفت باورکرده که خانوم صدیقه.رابست رادرآوردوشیرآب هایش دستکش وسریع

 بیار چایی شد تموم ظرفاهم بده قوی

 چشم-

 آوردیکی بیرون کابینت داخل ای ازجعبه ورقی شدویاسمین خارج ازآشپزخانه خانوم صدیقه

 مرادید تعجب ووقتی. گذاشت راسرجایش ورق و انداخت شویی ظرف هارادرآوردوداخل ازقرص

 توپذیرایی زودتربرو شماهم.دقیقیه آدم مامانم:گفت

 گفتی؟ چرادروغ:پرسیدم متعجب

 شد ای یدفعه...خب-

 کوکمش شهاب.نشستم وکنارآقامرتضی رفتم پذیرایی به.شدم خارج وازآشپزخانه زدم پوزخندی

 متقابل داشتیم بهم که منفی احساسات.میکردم ماننداونگاهش هم من.میکرد نگاهم وبااخم

 مقابل ضیآقامرت به بعدازتعارفآمدو پذیرایی به چای باسینی بعدیاسمین ی دقیقه تقریباپنج.بود

 ممنون:وگفتم برداشتم فنجانی.ایستاد من

 طال دستت:وگفت برداشت چای شهاب.رفت شهاب سمت وبه گفت آرامی" جان نوش"
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 "جونت نوش"گفت صمیمانه حالت اینباربه یاسمین

 یک هب دقیقاچسبیده وشهاب یاسمین های مبل.کناراونشست بافنجانی مادرش به وبعدازتعارف

 مخ هم خانوم وصدیقه میکردندومیخندیدندوآقامرتضی صحبت باهم هامدام دیگربودندوآن

 مه میپرسیدندومن ازمن هایی میکردندوسوال صحبت سرهم همینطورپشت.بودند مراکارگرفته

 اماماتم میدادم تحویلشان ودروغ راست ای ودوکلمه کلمه یک های یاجواب میدادم سرتکان یافقط

 ویاسمین میداد نشان یاسمین رابه داری خنده ویدیوی شهاب.بود ویاسمین شهاب پی حواسم

 ما دیگرحوصله.میکرد نگاه یاسمین به نمامدام دندان بالبخندی هم میخندیدوشهاب مستانه

 شام بابت ممنون میرم من:وگفتم ایستادم صاف آقامرتضی های صحبت میان دفعه ویک سررفت

 هب کسی ندادم اجازه وحتی رفتم درخروجی سمت به سریع خداحافظی برای منتظرماندن وبدون

 .پرت زمین وروی کردم مچاله.درآوردم راازتن وپلیورم شدم واردزیرزمینم سریع.بیاید ام بدرقه

 اعصابم واقعا خانوم وصدیقه آقامرتضی های وحرف هاشلوغی ساعت.نداشتم خوبی حال اصال

 .بود ریخته رابهم

 ومیدانستم بودم کالفه.داشتم مضاعف روزهاانرژی این برای که همیشه برعکس.بود زوج روز

 ...است دیشب های درپرحرفی کالفگی این ریشه

 بخش لذت کاربرایم همیشه!بودم نه،غرق که مشغول.کاربودم ومشغول نشسته میزم پشت

 .کاربود ام وگذشته وآینده وشغل وسرگرمی وهدف زندگی تمام.بود

 کت به دستی ایستادم اتاقم قدی آیینه ومقابل برخاستم.کاری زمان رسیدن اتمام بعدازبه

 زاتاقا وبارضایتمندی ترکردم رامحکم کرواتم وگره رابستم کتم دکمه.کشیدم رنگ وشلوارسیاه

 ریعس دیدنم محض میخواندبه بودوروزنامه نشسته صندلی روی روشدم بانویدروبه که شدم خارج

 .بود آمده تنبیهش زمان شدن روزجلوترازتمام یک.کرد وسالم برخاست

 کارشسر میخواهدازامروزبه که فهمیدم.نوید افتادوازطرفی راه دنبالم موقتم منشی برداشت تاقدم

 نشیم وبه وبرگشتم ایستادم دیگرکجا؟ازحرکت های نویدکجا؟منشی.بودم راضی هم من.بازگردد

 نوید به ماشینوبده سوییچ:گفتم موقت

 خونه میریم:نویدگفتم روبه.زدند نویدبرق چشمان

 آقا بله:گفت باخوشحالی
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 آقا نممنو:کردوگفت راروشن وماشین نشست سریع هم خودش بازکردونشستم رابرایم درماشین

 کن بعدحواستوجمع به ازاین-

  چشم-

 دفعه یک بودکه گذشته مدتی. رابستم چشمانم.نوید به نگاهی ازنیم وپس گرفتم راازبیرون نگاهم

 نمک گوش بزن هست توش آهنگ یه فقط:وگفتم نویددادم دست رابه موبایلم رابازکردم چشمانم

 رابه مهای گوش.راتاانتهازیادکرد آهنگ صدای دستورمن کردوبه وصل ماشین سیستم رابه موبایل

 .دندعبورمیکر دیدگانم ازمقابل سرعت به که وعابرانی خیابان رابه ونگاهم سپردم خواننده صدای

 ...عاشقی ازحس کنارتوپرم... من

 ...سادگی خوب وحس پاک قلب تودستته،یه

 ...تونمیگذره بدون ها دقیقه این

 نارمازک دخترسریع.بود یاسمین برابراصل سرکپی ازپشت خوردکه پوش ساده دختری به نگاهم

  دار نگه: نویدگفتم به سریع.عبورکرد

 بگیر عقب دنده:گفتم سریع.داشت نگه بودسریع شده دستپاچه ازفریادمن کمی نویدکه

 حرکت رابه ماشین کردوآرام توقف یاسمین دقیقانزدیک دستورم وبه گرفت عقب نویددنده

 اپایینر ماشین شیشه.تربود عقب وشایدکمی میرفت پیش یاسمین های باقدم ماشین حاال.درآورد

 ...کنم ترنگاهش تروواضح تادقیق دادم

 ...آخره حرف همیشه من برای...دارم دوست

 ...بمون کنارمن

 ...بشو بارون مثل...روزگار شوم تودست نکن رهام

 که تگذش ای دقیقه.شود گسسته یاسمین به ام خیره نگاه شدرشته رعدباعث صدای لحظه همان

 قدم زیرباران همچنان گرفتن پناه بیخیال یاسمین.کردن چکه به کردند شروع باران قطرات

 هک همیشه اندیشیدم این به ای لحظه.داشت رادوست شدن خیس من برعکس گویی برمیداشت

 !جالبه...وطراوت مظهرپاکی باران...بارد می باران است کنارم
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 خانه به دهکشی آب موش میترسیدم باشم بیخیال نمیتوانستم امامن میرفت راه بیخیال یاسمین

 چترداریم؟ توماشین:وپرسیدم کردم نویدنگاه به سریع.برسدوسرمابخورد

  بود اماقبلش بودم اخراج که من نمیدونم-

 کجا؟-

 سرتون پشت-

 ردا نگه:نویدگفتم به سریع.رایافتم چتر خوشبختانه که کردم راوارسی سرم پشت سریع

 دونوب خانوم اون به چترومیدی این میری:وگفتم دادم دستش چتررابه. داشت رانگه نویدماشین

 فهمیدی؟ میشی سوارماشین میای سریع حرف

 بله-

  ماشینوببینه نمیخوام دوربشه ذره بذایه:شودگفتم پیاده تانویدخواست

 چشم-

 توجهم یاسمین وقت اگریه اینکه برای هم من رفت یاسمین سمت شدوبه بعدنویدپیاده لحظاتی

 ستد رابه چتر کوتاه ای ازمکالمه ،نوید،پس راباالدادم ماشین دودی نبیندشیشه شدمرا ماشین

 خب؟:سوارشدوگفتم.آمد ماشین سمت اوبه زده متحیروبهت چشمان دادودرمقابل یاسمین

 دیدم ووقتی داشتم توماشین چتراضافی یه من که وگفتم دادم سالم ویه رفتم دستورتون طبق-

 کنیدواومدم شمااستفاده بهتره موندیدگفتم شمازیربارون

 گفت؟ چی اون-

 کرد تعجب اومدم،خیلی وسریع ندادم بهشون زدن حرف اجازه-

 بازم خوبه:وگفتم زدم وازمادورمیشدلبخندی برمیداشت ترقدمزیرچ که انداختم نگاه یاسمین به

 نشه متوجهمون بروکه آروم

 هک بودم شده خیره یاسمین به که ودرحالی دادم راپایین شیشه کردومن حرکت حرف نویدبدون

 محواماعمیق بالبخندی وناخودآگاه کشیدم عمیقی نفس! شده زیبایی معمولی چه زیرباران

 !جالبه اینم...وخاک نم بوی:باخودگفتم
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 "یاسمین"

 

 بیدارشدن وقت...انداختم نگاه دیواری ساعت وبه رابازکردم چشمانم موبایلم آالرم باصدای

 مبود رفته خواب به پیش وساعتی بودم کرده صحبت راباشهاب شب تمام که من برای بودواین

 وابتاخ پریدم وچندبارباالوپایین ایستادم صاف دفعه ویک زدم درجایم غلتی.بود ترازمردن تلخ

 صورتم سردبه آب ووقتی رفتم دستشویی وبه هوشیارشدم،بلندشدم کمی وقتی.بپرد کامالازسرم

 .برگشتم اتاقم به.بیدارشدم کامال زدم

 زودبودکسی صبح ازآنجاکه.رفتم آشپزخانه وبه کردم تن ای مانتووشلوارساده معمول طبق

 صبحانه ماندوبرایم میزدوبیدارمی سرش به خوابی بی بعدازنمازصبح گاهی مادرم بیدارنمیشد،البته

 مه خودم.نبود ازصبحانه وخبری نزده سرش به خوابی بی بودکه روزهایی اماامروزازآن.میکرد آماده

 ارجخ وازخانه انداختم بردوش را پشیم کوله پس نداشتم کردن آماده صبحانه وحوصله حال اصال

 هاکجابودکه اوشب کردم نگاهش متعجب.شدم مواجه بارادان رابازکردم درحیاط همینکه. شدم

 !نبود؟بود؟ که خالف اهل...برمیگشت؟نکند خانه به زودی این به صبح

 ادب بی.کنارروم کردکه اشاره اش همیشگی واخم بعدباجذبه ای امالحظه.شد شوکه ازدیدنم اوهم

 !است بانوان با تقدم حق که نمیدانست حتی

 لحظه.رفت زیرزمینش سمت واردشدوبه حرف بدون که کناررفتم وکمی دادم راباصدابیرون نفسم

 میدهم سالم هم ووقتی نمیدهد سالم ندهم سالم تامن!عجیبی آدم عجب...باخودفکرکردم ای

 !!خالق جلل!میدهد سرتکان درهم ای باچهره زوروزحمت یابه نمیدهد یااصالجواب

 .تمرف بیرون وازخانه اوشدم خیال بی

 بیرون میخوردم،ازمطب کارم کنارمحل کوچک رادررستوران هرروزناهار ناهاربودازآنجاکه وقت

 رفتم

 هابانداختم،ش نگاه کوچکش صفحه خوردبه زنگ موبایلم دفعه یک که میرفتم رستوران سمت به

 .بود

 بله؟:دادم جواب بست نقش لبهایم روی لبخندی
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 کجایی؟ الویاسی-

 هستم یاسمین سالم علیک-

 خانم؟ یاسمین کجایی سیاهت چشمون به ماهت روی به سالم-

 (گفت راغلیظ یاسمین)

 غذابخورم رستوران میرم دارم ناهارمه وقت:وگفتم خندیدم

 دادم گوش گرام دایی زن نصیحتای به ازبس سررفت حوصلم برمیگردی کی یاسمین وای-

 دامادفراری فرارنکنی هوس دیگه که تاتوباشی-

 واینت میشم خفه دارم بده منونجات یاسمینییی(:زدن نق کردبه درآوردوشروع کردن گریه صدای)

  خونه

 بیرون میریم باهم برگشتم بذارعصرکه-

 قول؟-

 قول-

 تاعصربشینم توحیاط برم پس-

 میکنی یخ نه-

 نیست مهم هیچی تودورباشم فوالدزره مامان ازاین فقط نیست مهم-

 کن صحبت درست من بامامان هی-

 دورباشم فرشتت مامان ازاین فقط-

  خوددانی باشه-

 ...ندار کاری دختردایی گذشت خوش دیگه خب-

 اماآنقدرهول.برداشتم عقب به قدمی آمد،سریع سمتم به سرعت به ماشینی لحظه درهمان

 شیدمک خفیفی جیغ باافتادن وهمراه افتادم وبرزمین دادم راازدست تعادلم که بودم شده ودستپاچه

 .رهاشد ازدستم وموبایل
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 عنتل ماشین وشعورآن شخصیت بی راننده به زیرلب که درحالی خودآمدم به کم بعدکم لحظاتی

 بیشتری دقتبا.نبود موبایلم اما.راپیداکنم تاموبایلم انداختم نگاهی وبرزمین بلندشدم میفرستادم

 امامگرمیشد؟ اماواقعانبود کردم نگاه

 !نه, وای...خورد اش آهنی بادرپوش فاضالب چاه به نگاهم دفعه یک

 کردم راخم وسرم زانوزدم چاه مقابل اطرافیان خیره نگاه به توجه وبی دویدم چاه سمت به سریع

 رامی عابران صدای...شدند جاری اشکهایم اراده بی...نبود مشخص چیزی.انداختم نگاه وبادقت

 "طفلی دیوونست" "...بیچاره":گفتند باخودمی که شنیدم

 افتاده فاضالب چاه داخل وسایلم ترین ازباارزش یکی که هاوقتی آن حرف داشت اهمیتی اماچه

 ستمدو ترین تنهاوصمیمی کجاپیدانمیشودیادگاری دیگرهیچ که دقیانوس اهل موبایل آن...بود

 که یتنهاچیز ومن...ازدنیارفت ماشین تصادف دریک آخردبیرستانمان سال درست که دوستی...بود

 ؟...رفته ازدست یادگاری بااین میکردم بایدچه بودوحال موبایل همین ازاوداشتم

 راگرفت دستم نشست زانوهایش روی کنارم میانسال زنی که بودم نشسته برسرچاه مدتی

 خانم؟ شده چیزی:پرسید وبامهربانی

 تو اون افتاده موبایلم... موبایلم:زارزدم دفعه یک

 بود؟ گرون حتماخیلی-

 صفحه باآن موبایل آن...ازخیلی بیش کمی...بود گران خیلی...زارزدم قطف بگویم چیزی اینکه بدون

 ...بود داراییم ارزشمندترین...بود گران واقعابرایم رنگش آبی وقاب کوچک

 میخری دوباره انشاءاهلل نداره اشکال-

 انهخ سمت وبه کردم مختصرتشکری میانسال واززن کردم راپاک اشکهایم بلندشدم حرف بدون

 مقر وحتی خبردهم که نداشتم موبایل.کارنداشتم وحال دیگرحس! مطب به توجه بی افتادم راه به

 فاوتت بی.بازگردم خانه بعدبه دهم خبری رییسم به واول کنم راطی نزدیک فاصله آن نداشتم هم

 هابش رابازکردم باکلیددر همینکه.برگشتم خانه به سرخ وچشمانی خاکی بازانوهای چیز همه به

 سمتم به تامرادیدبانگرانی...میکند طی وعرض طول درحیاط که رادیدم

 بامکثی) بودی خاموش زدم هرچقدرزنگ کردی؟بعدش قطع دخترتوکجایی؟چرایدفعه:آمدوگفت

 کردی؟ گریه(...پرسید دفعه یک
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 ... موبایلم:لرزیدگفتم می ام چانه که درحالی

 عهدبوقیه؟ موبایل اون-

 آره،همون:دادموگفتم تکان سری

 خب؟:پرسید که 

 شد گم-

 گریه بوقی موبایل بخاطراون. شده حاالچی فکرکردم تو ازدست:کشیدوگفت راحتی نفس

 !تو ای کردی؟دیوونه

 کردومرد تصادف اخردبیرستان سال که بودازدوستم یادگاری...بود هدیه:اوتوپییدم به سریع

 کنن حاالزیادخودتوناراحت:فشردوگفت وکمی راگرفت دستم.کرد تغییر صورتش حالت دفعه یک

 میخرم خوشگل موبایل یه برات خودم

 خودمومیخوام موبایل من نمیخوام-

 بگردیم حسابی بیرون بایدبریم قولت طبق توکه بیابریم نمیخرم خب-

 ...حالی توچه تو حالیم توچه من شهاب

 !دادی هرچی،توقول-

 ...بیااینبارو-

 !نداره امکان:پرید حرفم میان سریع

 

 "رادان"

 

 یکردمم احساس ام شقیقه درقسمت را عجیبی سردرد بودم پاگذاشته زیرزمین این به که ازصبح

 وقتی.خوابیدم کار خیال وبی رابستم درآخرسرم.نداشت ای فایده هیچ خوردم مسکن هرچقدرهم

 توجهمم بودکه هم چندپیامک. ناشناس ای شماره های کال پربودازمیس موبایلم.ظهربود بیدارشدم
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 شماره مارمولک این سردرنیاوردم هرچقدرفکرکردم.است مزاحم کامران فردناشناس کرداین

 وبه کردم پرت ای گوشه رابه موبایل هایش کال میس اعتنابه بی!راازکجاآورده؟ فردم روزهای

 نوش ینودالیت راحت باخیال نبودومیتوانستم خبری مزاحمم شکرخدادیگرازسردرد.رفتم آشپزخانه

 .کنم جان

 هک ودرآخرفهمیدم وگشتم جاراگشتم همه.امانبود گشتم نودالیت دنبال وبه رابازکردم کابینتدر

 .ام خورده راهم اش آخری روزفردقبل

 رادان...نم.دررفتم سمت وبه رابرداشتم وکلیدوموبایلم پول وکیف کردم تن پلیوری.رفتم اتاق به

 شک گویند،بی می که آخرزمان!نودالیت خریدیک فقط هم خرید،آن میرفتم داشتم...آرمیان

 ای انهمرد صدای که تاازدرعبورکنم کنم سرخم وخواستم رابازکردم درزیرزمین همینکه.همینجاست

 :خورد گوشم به

 کردی؟ بودی،،،گریه خاموش...

 ...موبایلم:گفت آمدکه یاسمین پربغض بعدصدای ای آمدولحظه می بودکه شهاب صدای

 عهدبوقیه؟ موبایل اون:شهاب

 آره،همون؟:یاسمین

 خب؟:شهاب

 شد گم: یاسمین

 !تو ای کردی؟دیوونه گریه بوقی موبایل شده،بخاطراون چی تو،حاالفکرکردم ازدست:شهاب

 ردومردک تصادف آخردبیرستان سال که بودازدوستم یادگاری...بود هدیه:آمد یاسمین عصبی صدای

 میخرم خوشگل موبایل یه برات خودم نکن حاالزیادخودتوناراحت-

 خودمومیخوام موبایل من نمیخوام-

 بگردیم وحسابی بیرون بایدبریم قولت طبق توکه بیابریم نمیخرم خب-

 حالی؟ ،توچه تو حالیم توچه من شهاب-

 دادی توقول هرچی-
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 ...بیااینبارو-

 نداره امکان-

 فکروذکرم تمام که درحالی هم دادندومن ازرفتنشان نشان گامهایشان بعدصدای ای لحظه

 وپرمارکتیس دقیقامقابل رسیدم که سرکوچه.رفتم بیرون بودازخانه یاسمین ء شده گم درگیرموبایل

 میکردنشسته رااذیت روزیاسمین آن سروپاکه بی الت پسر همان قرارداشت کوچه نبش که

 که کردم نگاهش غلیظی بااخم.افتاد ابروانم میان کوری وگره خشم شد وجودم تمام ناخودآگاه.بود

 داری؟ مشکلی داداش چیه:آمدوگفت سمتم وبه برخاست داد رادرهواتکان دستش

 شا نداشته وفرهنگ وذات وشخصیت پوشیدن ولباس زدن طرزحرف برای تأسف نشانه به سری

 ایستاده پیشخوان پشت مردمیانسالی. شدم واردسوپرمارکت او اعتنابه وبی دادم تکان

 نودالیت یه:وگفتم ایستادم مقابلش.بود

 همان که بروم وخواستم اودادم به هزاری ده اسکناس یک هم آوردومن نودالیت برایم عمردسری

 چیه؟ مشکلت نگفتی:گفت بدی شدوبالحن نزدیکم.شد پسرواردسوپری

 قدرت یهاماحاال میکردم سکوت میخوردند پستم باربه یک سالی که کسانی چنین درمقابل همیشه

 هب آلودومستقیم اخم.بازکنم کردلب ووادارم راشکست لبهایم ،مهروموم ازدرونم بسیارقوی عجیب

 !دستاته مشکلم:وگفتم کردم نگاه چشمانش

 چی؟:گفت باتعجب

 قبع وبه گرفتم سروپارا بی پسرک راست ودست کردم پرت پیشخوان راروی نودالیت دفعه یک

 ههمینطورک.درآمد آخش شدوصدای مایل عقب بودبه شده شوکه ازآنجاکه. پیچاندم وقشنگ بردم

 ها هرزمیره دستت باشه آخرت دفعه:گفتم افزودم می پرخالکوبیش بردست را فشاردستم

 یورمپل به دستی کردم رهایش هم دادومن سرتکان فقط میکنم صحبت چه راجب نمیدانست اوکه

 نبدی ام دیگه آقایدونه...خوردشد که این:وگفتم کردم اش وارسی رابرداشتم ونودالیت کشیدم

 نگاه من به بودمتعجب گرفته چپ رابادست راستش دست که درحالی همچنان پسرک

 دستم شدم مردفروشنده متوجه دفعه یک که آمدم بیرون ازسوپرمارکت.میکرد

  گذاشت دستم کف دوتومنی راکشیدوچنداسکناس

 رفت یادت پولت بقیه:وگفت
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 نشازگرفت خواستم میکردم حساب مقابلم طرف برای انعام عنوان رابه پول بقیه همیشه ازآنجاکه

 منم!نشینم زیرزمین مفلوک فقیر آرمیان رادان االن من!روزفردم در افتادمن یادم که کنم امتناع

 میکردم نبایدولخرجی بخورنمیرپس حقوق ویک

 لمث رادان":باباافتادم همیشه یادحرف دفعه یک.جادادم پول کیف داخل ذاتیم هاراباسلیقه پول

 "ای وتمیزووسواسی مرتب ازبس دخترامیمونی

 آیدیک می دنبالم به کسی کردم حس.شدم وواردکوچه کردم بزرگ نثارطرزفکرآرمیان پوزخندی

 دنبالمی؟ چی واسه:پرسیدم وکوتاه کردم نگاهش متعجب.بود پسرک همان برگشتم دفعه

 بینمت می باره محل؟اولین تواین اومدی تازه:پرسید تخسی باحالت دوباره

 میاد یادت فکرکنی یکم باره دومین-

 ...نیست یادم کی؟-

 ردشدم ازکنارت میکردی احترامی بی محترم خانم یه به داشتی وقتی-

 ای؟ گاگوله تواون پس آه:بلندگفت باصدای دفعه یک

 اگولگ:وپرسیدم گرفتم خودم سمت رابه ام اشاره انگشت.کردم نگاهش گردشدومتعجب چشمانم

 ؟من؟

 گذاشتم لقبوبرات این ردشدی گاگوال این مثل روز اون اخه-

 .راببند بازش نیش اینکه بودبرای کافی غلیظم اخم

 ناکارکردی؟ منو دست بخاطریاسمین:پرسید دفعه یک

 باخانومارویادبگیری طرزرفتارکردن بخاطراینکه-

 باهات دونیمی اخه میدم تومیدون امابه بودتش گرفته چشمم بااینکه میکنی؟ کیورنگ بابابیخیال-

  هستی باحالی بچه کردم حال

 ه؟ب میداد میدان...منفجرمیشدند گردشدن دیگرداشتندازفرط چشمانم.کردم نگاهش متعجب

 ...خدا بود؟ای کرده حال من؟بامن
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 دازپشتبلن باصدای نیامدوفقط دیگردنبالم وخداروشکراوهم گرفتم رادرپیش مسیرخانه حرف بدون

 پسر؟ توچیه اسم محسنه اسمم من:سرگفت

 .شدم واردخانه و ندادم جواب امامن

 چشمانم ازمقابل که ازماشین بیرون دنیای وبه بودم نشسته عقب برصندلی.بود زوج روز

 !ها هاوفروشگاه مغازه...وموتورسوارها ها اتومبیل... وعابران مردمان...میکردم عبورمیکردندنگاه

 یعاندیشه،سر وبی درنگ ماند،بی ثابت فروشی موبایل بزرگ فروشگاه یک روی نگاهم دفعه یک

 دار نگه:نویدگفتم به

 شده؟ چی:پرسید دستپاچگی وباکمی ترمزگرفت نویدسریع

 بخرم موبایل میخوام-

 شده؟ چیزیش موبایلتون:کشیدوپرسید راحتی نفس

 ری؟ازبابادستورمیگی نکنه میکشیا حرف منوبه تازگیاخیلی:وگفتم کردم اش حواله تندی نگاه

 .میخوام نبود،معذرت حواسم فقط من نه-

 همینجامنتظربمون:وگفتم رابازکردم در

 ههمیش.میدانستم راخوب حیرتش دلیل.شدم پیاده نویدازماشین ء زده حیرت چشمان ودرمقابل

 شده داوطلب خودم موبایل این خریدن اماحاالبرای فرستادم نویدرامی چیزی ترین کوچک برای

 .بودم

 بعدداخل ای لحظه. انداختم ویترینش به نگاهی.کردم مکث ای لحظه فروشگاه مقابل

 مبرای ومعمولی اماارزان لمسی باصفحه موبایلی بودخواستم جوان پسری که ازفروشنده.رفتم

 ورفتنمل اگرپای شک بی.گرفتم فروشنده سمت رابه وکارتم رابرگزیدم سفیدرنگ موبایلی.بیاورد

 موبایل یک بودوبایدبه درمیان که اماحیف خریدم رامی وبهترین مدل نبوداخرین درمیان

 !اکتفامیکردم تومانی300

 هرا طول تمام.دادم مجدد حرکت دستوربه ای وبااشاره شدم سوارماشین دست به موبایل کارتون

 مه بودم؟آن خریده هدیه من...میکردم نگاهش وخیره بودم گرفته چشمانم رامقابل موبایل کارتون

 یاسمین؟ برای
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 ترک اصلیم شخصیت دیواره هنوزچندروزنشده میکردم بود؟چراحس شده چم من....خدا ای

 چرا؟...است ریزش تلنگربرای وآماده برداشته

 .میریخت راواقعابهم اعصابم فکروخیال.ترباشد آرام تااعصابم زیادفکرنکنم کردم سعی

 یعسر.رفتم اتاقم وبه گذاشتم کانترآشپزخانه راروی موبایل کوچک وجعبه شدم واردآپارتمانم

 ونکارت به شدم دورخیره فاصله وازآن پاانداختم وپاروی نشستم مبل وروی کردم تن راحت لباس

 .موبایل

 برایش ندارد؟چرامن موبایل ازکجافهمیدم اومیدادم؟میگفتم به راچگونه موبایل حاالبایداین

 ام؟ کرده ولخرجی دخترغریبه خریدم؟چرابخاطریک

 جوابی؟ میپرسیدداشتم؟چه ازمن یقینایاسمین که سوال همه این برای هایی جواب چه

 اهیر زودهم صبح.بخوابم نتوانستم آسوده باخیال که هافکرکردم سوال جواب راآنقدربه شب تمام

 این گویی.نشسته ای گوشه که رادیدم محسن شدم واردکوچه همینکه.شهرشدم جنوب خانه

 به بادیدنم که برداشتم اوقدم به توجه بی.نداشت وکاروزندگی وخوراک خواب عالف پسرالت

 آقارادان سالم به:آمدوگفت سمتم

 بود؟ راازکجافهمیده اسمم.اوانداختم به نگاهی نیم متعجب

 شیطون؟ ازکجابرمیگردی صبح وقت این:پرسید که دادم ادامه راهم اعتنابه بی

 .کرد نازک آوری چندش حالت رابه وصدایش

 زیرزمین سمت به.شدم واردخانه معنادارش حرف به اعتنایی هیچ وبی چرخاندم کلیدرادرقفل

 تممیخواس که من.افتاد زمین به چیزی گویی.خورد گوشم به بلندی صدای دفعه یک که میرفتم

 اهنگ اطراف به ومتعجب برداشتم عقب به بگذارم،قدمی زیرزمین پایین روبه پله اولین پاروی

 تشسم به سریع.بود شده برزمین نقش خودشان خانه های پله نزدیک که رادیدم یاسمین.کردم

 خوبی؟:وپرسیدم شدم خم کمی رفتم

 ودروغ راست به دیگراهمیتی هم من.داد سرتکان مچاله ای بلندشدوباچهره کمی واوخ باآخ

 بندکتونی به نگاهم بردارم قدم تاخواستم.دادم تکان فهمیدن نشانه به سری ندادم حرفش

 .رفتم زیرزمینم وبه زدم پوزخندی.افتاد یاسمین
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 چرااون:پرسید آمدوبافضولی سمتم به سریع کامران رسیدم وقتی.شدم بوتیک بعدراهی ساعتی

 روزفردنبود؟ بودی؟مگه روزنیومده

 رامیدانست؟ پسرحقیقت نکنداین کردم نگاهش متعجب

 ؟ بوتیک نمیام زوج روزای من توازکجامیدونی:پرسیدم باتعجب

 گفتی قبالخودتم تازه نمیای زوج روزای چون معلومه خب-

 نگفتی؟چرانیومدی؟:پرسید که رفتم پیشخوان سمت وبه کشیدم راحتی نفس

 بدونی نیست الزم چون نگفتم-

 

                            ******   ****** 

 

 کدام هیچ موبایل،هنوزجواب جعبه به بودم شده خیره وبازهم بودم نشسته مبل روی.بود شب

 .بودم ازسوالهاراپیدانکرده

 در سمت وبه رابرداشتم موبایل جعبه.بلندشدم دفعه یک.نتیجه بی فکرهای ازاین بودم شده کالفه

 شرت تی باهمان.شوم خالص رادرگیرخودکرده روزم تمام که لعنتی موبایل بایدازشراین.رفتم

 یابه مبینداز زباله رایادرسطل وآن بروم خیابان داخل به میخواستم.زدم بیرون ازخانه کوتاه آستین

 شدم بودمتوقف نشسته پرآب حوض ء لبه که یاسمین امابادیدن.سبزشد سرراهم که کسی اولین

 ...ومردد

 برای نبودکه برایش امنی جای هم اتاقش حتی گویی.ومینوشت داشت دردست دفتری دوباره

 سربه ازپشت نگاهی.آورد می پناه حیاط به خاطراتش نوشتن

 ...دستم در جعبه به هم ونگاهی انداختم یاسمین

 ردنک سست قدرت تردیدهم حتی!وبااقتدار محکم.مانندهمیشه.برداشتم آنی،قدم تصمیم.دریک

 !!رانداشت هایم قدم
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 به یعسر.هواپرید متربه شدویک شوکه که جاگرفتم کنارش حرف وبدون شدم نزدیک یاسمین به

 دفعه کشیدویک راحتی ونفس گذاشت اش سینه قفسه راروی کردودستش نگاه سمتم

 بدی؟ منوسکته هردفعه داری دوست:منفجرشد

 پیدانکردی؟ نوشتن خاطره واسه رو دیگه جای:گفتم کردم اشاره دفترش به که درحالی

 مینویسم؟ خاطره ازکجافهمیدی:کردوپرسید نگاهم متعجب

 سمتش رابه موبایل جعبه حرف بدون.انداختم اش زده بهت چهره به نگاهی ونیم زدم پوزخندی

 به عمرش میدونی اماهمونطورکه بودم خریده مادرم اینوبرای:گفتم دفعه ویک گرفتم

 توشد قسمت.دنیانبود

 !مصلحتی دروغ این بابات گفتم احسنت خودم به

 ندارم؟ موبایل ازکجافهمیدی:کردوگفت نگاهم باتعجب هم یاسمین

 .دیگه فهمیدم...خب-

 بگیریش؟ نمیخوای:گفتم بامکثی

 نشانم بزرگ لمسی باصفحه کردوموبایلی داشت تن به که بافتی درجیب دست لحظه همان

 خرید برام دیروزشهاب:دادوگفت

  یاسمین ومتعجب زده بهت چشمان درمقابل حرفی وبدون بلندشدم. رفت درهم هایم اخم ناگهان

 .کردم پرت ای گوشه رابه وموبایل برگشتم خانه به

 ...انگار!جلوتربود ازمن قدم یک همیشه شهاب

 بحانهص خوردن وبدون پوشیدم لباس سریع.بازکردم چشم موبایلم آالرم باصدای زودبودکه صبح

 لمد فقط.خوردن صبحانه ونه داشتم کردن آماده صبحانه حوصله چرانه نمیدانم.زدم بیرون ازخانه

 حواسم میتوانستم اینگونه.شوم درکارم وغرق کنم راشروع روززوجم تر سریع هرچه میخواست

 شایسته خانواده همه شدم واردحیاط همینکه!باشم وآرام کنم منحرف ارزش بی راازموضوعات

 !شهاب ی عالوه به دردیدم راجلوی
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 ضیآقامرت فقط شدم متوجه که شدم نزدیک.کجامیرفتند صبح وقت این خانواده کل.کردم تعجب

 یم اشان دارندبدرقه باقرآن ویاسمین آب باکاسه بروندوشهاب قصددارندجایی خانوم وصدیقه

 .کنند

 جلورفتم.نکردم اعتنایی هم کردومن سالم زیرلب.بود شدیاسمین متوجهم که کسی ناولی

 که دمدا سالم اجبارا کردندکه منتظرنگاهم طوری خانم وصدیقه آقامرتضی که عبورکنم وخواستم

 یآقامرتض وقتی.بود کرده بودوگریه غمگین گویی خانوم اماصدیقه دادند جواب هردوباخوشرویی

 شهرستان میریم داریم کرده فوت صدیقه دخترعمه:رادیدگفت رهمسرشب متعجبم نگاه

 ...گشتم واژه دنبال به درذهنم وکمی دادم تکان سری

 !تسلیت...؟آه...میگفتند چه مواقع دراین

 میگم تسلیت:گفتم وکوتاه کردم نگاه خانم صدیقه به

 ...!زد درجاخشکم دفعه یک.تشکرکرد بابغض اوهم

 هازیریکدوتن پدرومادریاسمین،این تابرگشتن یعنی!شهاب به نگاهی...انداختم یاسمین به نگاهی

 داشت؟ اعتماد خواهرش پسر به اینقدر آقامرتضی یعنی!خواهندبود؟ سقف

 یاسمین به راکه ام اشاره وانگشت انداختم نگاه آقامرتضی به دفعه یک که شد چم نفهمیدم

 تنهابمونن؟ دوتاقراره این:وپرسیدم دادم درهواتکان میکرد اشاره وشهاب

 که میشه نه نیست ای چاره:دادوگفت کردسرتکان تعجب ورفتارم صورت ازحالت آقامرتضی

 ...تنهابمونه یاسمین اینکه ونه هتل بره شهاب

 ومن ازاینجابرود شهاب داشتندکه ترس موضوع حتماازاین دادم تکان فهمیدن نشانه به سری

 ...ها حرف بیایدوازاین وشیطان تنهابمانیم خانه دریک ویاسمین

 ابوشه یاسمین تنهایی به مدام برسم آپارتمانم تابه.گرفتم هافاصله وازآن نزدم دیگرحرفی 

 .کردم کالفه وخودراحسابی فکرکردم

 

 ودومنب گذشته هم شب ازنیمه ساعت.انداختم ام مچی ساعت به نگاهی ونیم رابستم ام بندکتونی

 ابشه االن اندیشیدم می باخودمدام.بود وپریشان ریخته هم به افکارم که ازبس.میرفتم دو به
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 شانچراتنهاشدن نداشتندامانمیدانم اهمیت برایم ای ذره دوآدم این میکنندبااینکه چه ویاسمین

 !بود کننده نگران برایم باهم

 رادرگیرخودشان ذهنم که افکاری.رادوربریزم افکارآزاردهنده کردم وسعی دویدن به کردم شروع

 ...بود کرده

 هب دستی.رابیشترکردم سرعتم.شدم حرصی.افتادم ویاسمین شهاب آغوشی یادهم دفعه یک

 توچت رادان:باخودگفتم زنان نفس ونفس دادم راباصدابیرون ونفسم کشیدم موهایم

 ! اونافکرمیکنی؟بسه به شده؟چرامدام

 ...بست نقش چشمانم مقابل ویاسمین شهاب ازخلوت تصویری دفعه یک

 خیره مدرمقابل نامعلوم ای نقطه به میزدم نفس نفس که ودرحالی ایستادم ازحرکت وعصبی هکالف

 ...شدم

 هخان سمت وبه برگشتم آنی تصمیم دریک وآخر...ماندم ودرمانده حرکت بی همانطور چندلحظه

 آلودوگیج خواب باصدایی باالخره بعدچندبوق.نویدراگرفتم شماره دویدم می که درحالی.دویدم

 بله؟:داد جواب

 کجاست؟ نویدماشینم-

 توپارکینگه-

 ،سوییچ؟ خوبه-

 ساختمون نگهبان دست-

 بده ادامه خوابت به خوبه-

 نسوارماشی ها لباس وباهمان گرفتم راازنگهبان سوییچ سریع.شدم وواردبرج کردم راقطع تماس

 آپارتمانم وبه شدم پیاده وسریع فرستادم لعنت ام پرتی حواس به چیزی وبایادآوردی شدم

 وبه دمش باالیم مدل وسواربرماشین برگشتم پارکینگ وبه شهررابرداشتم جنوب کلیدخانه.رفتم

 .شهررفتم جنوب خانه

 ،ازطرفیبرود داخل ماشین بعیدمیدانستم بودکه آنقدرباریک کوچه. کردم رامتوقف ماشین سرکوچه

 محسن متوجه شدم پیاده همینکه.نرفتم داخل اطمینان برای هم
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 قابلم.نبیند مرادرکنارماشین وقت تایک رفتم کوچه داخل آید،بادوبه می کوچه سمت به که شدم

 .کشیدم حیاط داخل به وسرکی دادم هل عقب رابه در.چرخاندم وکلیدرادرقفل ایستادم خانه

 آلودش اشک نگاه رابازکردم در اینکه محض به.میکرد بودوگریه نشسته حوض لبه یاسمین

 شهای گونه روی اشک ردخیسی به.بود شده شوکه ام ازحضورناگهانی گویی.شد قفل درچشمانم

 ؟!سرد هوای ودراین درحیاط شب وقت این هم میکرد؟آن چراگریه.شدم خیره

 خراش گوش باصدای که دادم درراهل بودم خیره یاسمین به وهمینطورکه رفتم داخل باتعجب

 .درجاپرید شدویاسمین بسته وبلندی

 که کردوباصدایی راپاک صورتش دست بلندشدبادو یاسمین لحظه همان که جلوبرداشتم به قدمی

 سالم:بودگفت گرفته ازبغض

 هدفع یک که راکشیدم ودستش اورساندم خودرابه بلندی باقدم برودکه وبرگشت روگرفت ازم

 تای.ردک ام حواله تندی ونگاه برگشت سمتم باشدبه شده اووصل به الکتریسیته جریان گویی

 باشهاب آغوشیش هم ازآن ناشی فکرم باشدواین حساس فکرنمیکردم.باالپرید ابرویم

 غریبه اویک برای کنم،من رالمس دستش نمیدهدحتی اجازه من به بودکه معلوم!خب...بود

 ...وشاید بودوپسرعمه دوست بود برادر اماشهاب!همسایه،مستاجر یک.بودم

 طمئنم میخواست دلم.نداشتم امایقین میزدم هایی حدس...بدانم میخواست دلم اماعجیب!نمیدانم

 !بخوابم ترمیتوانستم هاراحت شب صورت شایددرآن شوم

 !آلود غم...بازگشت قبل حالت به دوباره نگاهش که رارهاکردم دستش

  کردم نگاهش موشکافانه

 چی؟ واسه... کردی گریه:گفتم وآرام

 .کردن گریه کردبه وشروع گذاشت صورتش راروی هردودستش.لرزید اش چانه دفعه یک

 خوبه؟ حالت:پرسیدم باتعجب

 میمیرم دارم...نیستم نیست،خوب خوب حالم نه:زارزد

 .عادی ام اماچهره بودم زده ازاحساس،بهت خنثی شدوظاهرم وبهت مملوازتعجب درونم دوباره
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 !بود؟ کرده پریشان دختررااینگونه چیزاین چه

 بود؟ تنهاگذاشته وضع رادراین کجابود؟چرایاسمین شهاب این اصال

 دمش پشیمان پیش لحظاتی بایادآوری راه درنیمه که کنم رالمس تابازویش راباالبردم دستم

 باش آروم...خب خیلی:گفتم کنم آرامش میکردم سعی که ودرحالی آوردم راپایین ودستم

 غم شدم،حالت شوکه...)نمیخوام:کشید کردوجیغ نگاهم برداشت صورتش راازروی دستانش

  کن ولم باشم آروم نمیخوام(بزنم پلک شدمحکم شدوباعث خشن ناگهانی خیلی آلودش

 .درآمدم ازبهت کمی هم زدومن زار ودوباره

 حوض هولب بردم حوض سمت میکرد،به بلندگریه باصدای که واورادرحالی راگرفتم آستینش گوشه

 صورتت هب بزن آبی بسه،یه:وگفتم رابازکردم شیرآب.جاگرفتم کنارش ای بافاصله وخودهم نشاندم

 نکن گریه ام دیگه

 میمیرم نکنم گریه اگه!توروخدا!کنم بذارگریه...کنم گریه میخوام نه:یافت شدت اش گریه

 کهبود چه تدریجی مرگ میشدم؟این چه من نمیکردمیمرد؟پس اگرگریه...کردم نگاهش درسکوت

 !بیخیال...بودم کرده شلوغش زیادی من میکردم؟شایدهم حس کردنش باگریه

 خون هب وازسرخی نداشت ریختن اشک نای چشمانش.کند گریه ازاین بیش بگذارم نمیتوانستم

 .دربیاورد راازکاسه چشمانش میکردکه پافشاری مانندبودامااو

 اییزیب آهنگ چه...آوردم می رابرزبان نامش که باربود اولین واین!)یاسمین:گفتم مالیمی بالحن

 صورتتوبشور بسه گریه!(پرطراوتش نام داشت

 ...ول...نمیخوام:گفت اش گریه هق هق بلندمیان تشدیدشدوباصدای اش گریه دوباره

 !نکن گریه میگم ، بسه:گرفت اوج صدایم ناخودآگاه.بدهد ادامه تاخواست

 برسدبه چه شدم شوکه رفت ترهم طرف آن خانه تاهفت شک بی که فریادم ازصدای هم خودم

 ونهگ کردن وخیس چشمانش دادن بودتاازعذاب تلنگری منتظرچنین گویی که!بیچاره یاسمین

 رهگ وقتی.بازشد دهانش کردوکمی نگاهم زده درجاپریدوبهت فریادم باصدای.بکشد دست هایش

 پاشیدوشیرآب آب صورتش به بارمتوالی سه بردوآرام زیرآب رابه دستش رادید ابروانم میان

 .رابست
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 بخور ام یکمی:وگفتم رابازکردم شیرآب دوباره

 نمیخورم:گفت آلودش بغض باصدای

 بخور میگم-

 نکن جل:وگفتم گرفتم سمتش رابه پرازآبم ومشت گرفتم رازیرآب دستم کرد،دو بازامتناع وقتی

 !بچه

 فعهد یک ازدستانم سانتی یک درفاصله.آورد دستم نزدیک رامطیعانه کردوسرش نگاهم ای لحظه

 وازحرص کردم نگاهش باتعجب ای لحظه.نوشید وآب گرفت رازیرشیرآب کشیدوخوددستش عقب

 .دادم راباصدابیرون ونفسم نوشیدم راالجرعه مشتم درون آب

 سمت رابه سرش.گذاشت حوض لبه روی رادراطرافش ودستانش رابست شیرآب یاسمین

 هم وبعدمن شدم خیره رخش نیم به چندلحظه.شد خیره آسمان ی تیره آبی وبه باالگرفت

 .بود پرستاره گذشته چندشب برخالف که گرفتم آسمانی راروبه وسرم ماننداونشستم

 قیهازب هاکه ستاره ازریزترین یکی برق میان میرقصیدندودراین درآسمان ریزودرشت های ستاره

 دایص که زیبااماکمش بادرخشش کوچک ستاره آن به بودم خیره.نشست دلم تربودبه دورافتاده

 نه؟ خوشگله:آمد یاسمین گرفته

 ؟ چی-

 ماه-

 نکرده جلب زیادش ودرخشش بودن بزرگ راباتمام توجهم که تنهاچیزی.انداختم نگاه ماه به

 !ماه پی بودنه آسمان ستاره ترین کوچک پی حواسم تمام من.بود بودماه

 !آره...خب:گفتم کوتاه

 ...!ماه خرمن:گفت آرامی کشیدوباصدای پرحسرتی آه

 بخاطرهمین.نداشت هم زیادی اهمیت برایم. راگفته چیزی چراچنین نمیدانستم کردم تعجب

 فهمیدنش برایم چیزدیگری.بود فاقداهمیت برایم که موضوع این امابرعکس. نکردم کنجکاوی

 .بود افتاده جانم به مانندخوره رانمیدانستم قطعیش جواب که بودوحال واقعامهم
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 .اودیدم رادرچشم اشک برق.دوختم یاسمین نیمرخ وبه گرفتم راازآسمان نگاهم

 دوستش: بودپرسیدم درفکرم راکه چیزی دفعه یک!ضدونقیض پرشدازتردیدواحساسات درونم

 نه؟ داری

 دادولحظه سوق من سمت رابه نگاهش آرام آرام.ماند ثابت نامعلوم ای درنقطه نگاهش دفعه یک

 چی؟:گفت زده کردوبهت نگاه صورتم بعدبه ای

 ؟...داری دوستش-

 کیو؟:پرسید زده وحشت

 !شهاب:گفتم بامکثی

 .ماند ثابت"شهاب" گفتند که لبهایم روی شدونگاهش شوکه

 شکل ایملبه روی پوزخندی ناخودآگاه.افتاد سکسکه به دفعه یک میکردکه نگاهم وباترس مستقیم

 آنقدرهاهم سوالم جواب زدن حدس هم ازاول.دوختم رویم روبه وبه راازاوگرفتم نگاهم.گرفت

 !هامیگذرد چه معمولی دخترک این درقلب بودکه معلوم باراول آغوشی هم ازهمان...نبود کارسختی

 !ودوباره هدوبار...دوباره...دوباره.متنفربودم ازسکسکه.کرد باردیگرسکسکه میکردکه همینطورنگاهم

 !دارم دوست من یاسمین:وگفتم کردم نگاهش مستقیم.ریخت بهم اعصابم

 ستتوان فقط بودکه کرده آنقدرتعجب...ترشد خیره اش خیره نگاه.برد شدوماتش خشک دفعه یک

 چی؟:بزند لب

 ...بنداومد:وگفتم زدم پوزخندی. کردم مکث ای لحظه

 چی؟:گفت که راشنیدم متعجبش صدای.ازجابلندشدم لحظه وهمان

 !سکسکت:وگفتم کردم ءمتحیرش چهره  حواله وپوزخندی اوانداختم به نگاهی

 گاهناخودآ.راشنیدم جیغش صدای دررامیبستم آخرکه درلحظهو واردشدم.رفتم زیرزمین سمت وبه

 .جاگرفت لبهایم روی لبخندی وغیرارادی

 ها ازآن بودومن افتاده که هایی اتفاق رابه شب تمام
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 شهاب اینکه چیزمیدانستم یک فقط.خبربودم چیزبی ازهمه.فکرمیکردم خبربودم بی

 ...حضورنداشت خانه بودودراین امارفته نمیدانم کجاوچرا!رفته شهاب...نیست

 هابش پرسیدم ازیاسمین که ای بگیرندصحنه درآغوش میخواستندمرا خواب تابالهای شب تمام

 ایندر که چرامنی نمیدانم ولی داشت رادوست اوشهاب.میبست نقش چشمانم داردمقابل رادوست

 آمدازآن نمی که خوشم شهاب به نسبت یاسمین ازاحساس آمدم می حساب به کاره هیچ میان

 چرا؟ نمیدانم.بودم هابیزارهم

 هایی اشک... میگفت ماننددیشبش سیل های رااشک واین داشت راواقعادوست شهاب یاسمین

 سخت هم چندان موضوع این زدن حدس...بودند شده وبخاطراوجاری او برای شک بی که

 میریخت،اماازچیزی اشک چرادیشب واینکه بودم فهمیده یاسمین احساسات راجب...نبود

 هرچقدرفکرمیکردم...بودم پشیمان وحاال سردربیاورم که نخواستم یعنی.بودم سردرنیاورده

 اشکو عشق ربط...پیداکنم شهاب به واحساسش یاسمین ریختن رابااشک آن ربط نمیتوانستم

 !بود؟ چه ماه باخرمن

 ...!ماه خرمن

 

 

 "یاسمین"

 شستمن کنارش.برده خوابش تلویزیون پای که رادیدم شهاب.برگشتم خانه ازسرکاربه بودکه شب

 کمبودهایم همه بااین من برای مردزیباوکامل این. زیبایش صورت جز جز به شدم وخیره

 این که پذیرفت نمی من احساس.هاناآشنابود حرف بااین من لجوج امااحساس بود واقعازیادی

 مدام.نمیرفت درگوشش آدمیزاد اصالحرف.پذیرفت نمی احساس این...ست زیادی مردازسرمن

 ازپسش نمیتوانستم هم بیچاره بودومن چموش احساس این.میکرد سرکشی.میکرد لجبازی

 قدم عشق وتاری وپرازمه تاریک درجاده احساس اجباراین وبه بودم مانده درمانده.بربیایم

 ....میکشد را انتظارم چه بفهمم اینکه بدون برمیداشتم

 چشمانش فرارپیداکنم برای فرصتی ازاینکه خوردوقبل تکانی که میکردم همینطورنگاهش

 نمک بیدارت اومدم خوابی دیدم:گفتم وسریع شدم دستپاچه.شد قفل بهم نگاهمان رابازکردکه
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 بیدارم دیگه دیقه5:وگفت رابست شدچشمانش ومانع راگرفت دستم شهاب بلندشوم وتاخواستم

 کن

 ...پاکرده به درمن غاییغو چه نمیدانست که آرامش چهره به شدم خیره

 راازمن ام خوشبختی دقیقه5تر میکردسریع وسعی تندمیگذشت چه انداختم نگاه ساعت عقربه به

 بگیرد

 بیدارشو شهاب:وگفتم.بازکردم وناچارالب گذشت سرعت به دقیقه5

 شد؟ تموم دیقه5 زودی همین به:کردوگفت نگاهم رابازکردومستقیم چشمانش

 اتاقم سمت وبه کشیدم بیرون قدرتمندش راازحصارانگشتان ودستم دادم سرتکان فقط

 شدم ای ساده شام کردن درست ومشغول رفتم آشپزخانه به لباس بعدازتعویض.رفتم

 یه:تشدوگف بومیکشیدواردآشپزخانه که درحالی.پیداشد شهاب سروکله که میکردم راآماده ظروف

 میاد بوهایی

 !ولوبیاپل واسه میمیرم من:کشیدوگفت عمیقی نفس رابرداشت غذاایستاد،درش وسرقابلمه

 میمیری؟ چی واسه دیگه:گفتم بودم دست به لیوان که ودرحالی خندیدم

 تو واسه(کرد مکثی...)مثال-

 افتادوچندتکه شده موکت زمین روی ازدستم لیوان.سست شدودستانم فلج ذهنم دفعه یک

 نشست آمدمقابلم سمتم به باعجله هم شهاب نشستم زانوهایم روی سریع.شد

 نانازی هوای سربه:وبالبخندگفت

 ردهخ تاهردوخواستیم.میکشید شعله ازقلبم سوزان التهاب بودیااین واقعاهواگرم لحظه آن نمیدانم

 ه؟کی:کردوپرسید نگاهم متعجب شهاب.شد درمانع زنگ صدای کنیم راجمع شکسته لیوان های

 ،شایدرادانه نمیدونم-

 دیگه؟ آقارادانه منظورت:گفت ظریفی بااخم شهاب

 شدنش وغیرتی بودن حساس داشت خوبی حس ترشد،چه وعریض عریض لبهایم روی لبخندی

 !شدباحساسیتش کیلوکیلوقندآب عاشقم دردل!
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 آقارادان:گفتم

 افرین-

 بله؟:داد ایستادوجواب آیفون مقابل.رفتم دنبالش به هم من.شد خارج ازجابلندوازآشپزخانه

 آیفون پشت شخص به افتادوآرام ابروانش میان محکمی شدوگره مچاله اش چهره ای درلحظه

 میام االن نیست الزم:گفت

 ما روسری سریع.رفت بیرون وازخانه انداخت من به پرازحسرت ونگاهی راگذاشت آیفون وگوشی

 المس:وگفتم جلورفتم متعجب.احمدآقارادیدم حیاط داخل که رفتم دنبالش وبه انداختم رابرسرم

 احمدآقاخوبین؟

 زیازچی گویی که کردم نگاه شهاب به.رانفهمیدم دلیلش کردکه نثارم خشمگینی احمدآقانگاه

 شده؟ چیزی:وپرسیدم شدم احوالپرسیم جواب خیال بی.زجرمیکشید

 ور توروگذاشتن بابات ننه اون رزه،*ه دختره بشه میخواستی چی دیگه:احمدآقامنفجرشد دفعه یک

 بختپسربد به بندازی وخودتو بندازی پس قراره سگ توله یه بگی یایفرداب پس که پسرمن دل

 باالبکشی واموالمونو ومال من ساده

 عصبی شهاب.کردم نگاه واحترام باادب همیشه احمدآقای به زده بهت.گردشد چشمانم

 شو ساکت...بابا شو ساکت:فریادزد

 جاچهاین.نبودم شنیدنشان قادربه آنقدرزیادبودکه ام میدادامادردشدیدشقیقه همینطورادامه امااو

 تنهاگذاشتندتااتفاقی ام عمدمراباپسرعمه ازروی خبربود؟احمدآقافکرمیکردپدرومادرعزادارمن

 شود؟؟ من مال ثروتش رابپذیردوتمام مسئولیتش بیفتدوشهاب

 هچ خودبرادرش به دختربرادرش به ببیندهمسرش کجابودکه عمه...بود رحمی بی نهابت این!نه

 !ندارد امکان...بود عقیده وبااحمدآقاهم میدانست ؟نکنداوهم...کجابود عمه...نمیزند حرفاکه

 نم بلندخودرابه باچندقدم.رابست بردودر بیرون زورواجبارازخانه راکشیدوبه پدرش دست شهاب

 سریع.رادزدیدم نگاهم امامن کنم نگاهش که طوری گرفت راقاب صورتم بادستانش.رساند

 کن نگاه من به یاسی:گفت
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 ومجبورشدم گذاشت ام رازیرچانه باردستش این که فرارکردم چشمانش به کردن بازازنگاه

 هم.خودم ازطرف هم.میخوام معذرت خیلی...میخوام معذرت:گفت کردم نگاهش وقتی.کنم نگاهش

  بابا

 هاگ حتی.دربیارم واونوازاشتباه بدنم حرف باهاش میدم قول من فکرکرده اشتباهی اون ببین

 عزیزدلم کنه توفکراشتباه راجب کسی نمیذارم بدم باهاله ازدواج به تن شده اگه حتی...شده

 هایم هگون خیسی.کردند سقوط هایم برگونه اختیارازچشمانم بی ای رلحظه لرزیدواشکانم ام چانه

 شباماام فردابیام میدم اماقول میذارم تنهات ببخشیدکه خونمون برمیگردم من:کردوگفت راپاک

 باشه؟ کنم خودمومعلوم تاتکلیف بایدبرم

 ومدتی همانجاایستادم امامن.رفت خانه کردوبه رهایم شهاب.دهم سرتکان نتوانستم حتی

 je"رانفهمیدم معنایش که گفت چیزی رفتن هنگام.شدم باچمدانش شهاب بعدشاهدرفتن

t'aime ,je t'adore" 

 "ظخداف" زدوگفت لبخندی وفقطاماا کردم نگاهش آوردباتعجب زبان رابه خارجی کلمات این وقتی

 خراب سردبوداماآنقدحالم هواخیلی.کردن گریه به کردم وشروع نشستم حوض لبه هم من.ورفت

 دفعه یک که ریختم اشک وفقط نخوردم تکانی وکوچکترین همانجاماندم تادیروقت بودکه

 ظاهرشد درگاه در دربازورادان

 مثل که بودم بودفهمیده ازاونشده بعدازدادوبیداداحمدآقاخبری ازآنجاکه. کردم نگاهش متعجب

 ردممیک تعقیبش شده بارحتی بایدیک درنمیاوردم پسرک سرازکاراین.)نیست روزهاخانه اکثر

 من وقتی هم بودآن برگشته نبودوحاال اوخانه(چیست مشکوکش وآمدهای رفت این دلیل تابفهمم

 انج برایش که مردی برای.تنهاگذاشت خانه مرادراین پیش ساعاتی که مردی برای میکردم گریه

 قلب فقط من...رانمیخواستم شهاب ثروت من.نامید دوست مال رزه*ه اماپدراومرایک میدادم

 !همین...رادرکنارش وجایی اورامیخواستم

 به شدکمی شدوباعث بسته گوشخراشی باصدای دادکه راهل شدودر واردخانه رادان

 برخاستم سریع.ام بازارزندگی درآشفته هم آن رادان ازورودناگهانی بودم شده شوکه.هوابپرم

 من به راحت خیلی ازاینکه.شد ومانع راگرفت دستم بروم خانه به تاخواستم کردم سالم ودستپاچه

 ماندیم درحیاط مدتی.راکشید دستش سریع اوهم که کردم وتندنگاهش شدم زدعصبی دست
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 هب خیره هردو.بهترشدم وواقعاهم بهترشود تاحالم بخورم آب وکمی رابشورم ومرامجبورکردصورتم

 نه؟ داری دوستش:اوپرسید دفعه یک شدکه ردوبدل میانمان هایی صحبت که بودیم آسمان

 یلعنت احساس واین است شهاب سرکش عشق درگروی قلبم بودکه فهمیده یعنی.کردم وحشت

 میدهم؟ پرورش بااصرار که رابرای

 راازمن نگاهش.گرفت شکل برلبانش پوزخندی که افتادم سکسکه به وتعجب وترس ازبهت

 وخدای خودم فقط میخواست دلم.بود خراب حالم.میکردم اونگاه به زده هنوزبهت امامن گرفت

 جمع به هم امادیگررادان...مادونفر...وخدا من فقط.باخبرباشیم طرفه یک احساس ازاین خودم

 !بود کرده نفرمان بودوسه شده وخدااضافه من دونفره

 من یاسمین:کردوگفت نگاهم دفعه یک که میکردم نگاهش میکردم سکسکه که همینطوردرحالی

 دارم دوست

 زیکج بگویم نتوانستم شدوهیچ بزرگ دوکاسه اندازه شایدبه چشمانم!غیرمنتظره...مقدمه بی

 چی؟:کلمه

 بنداومد:کردوبعدبلندشدوگفت مکث چندلحظه

 چی؟:وپرسیدم کردم نگاهش متعجب

 !سکسکت:گفت آزاردهنده باپوزخندی

 اوابرازعالقه...نشدم حرفش متوجه...رفت اش خانه سمت راکشیدوبه وراهش

 ...پوزخند یک ودرآخرهم"سکسکت" "بنداومد"کردبعدبلندشدوگفت

 ساده بشودومن قطع من بودتاسکسکه گفته دروغ.کردم داغ دفعه هایک حرف همه باتحلیل

 دلش که بزنم راپس اعتراف این چگونه که بودم ومانده وباورکردم شدم چقدرشوکه

 !کشیدم جیغ که شدم خودحرصی لوحی آنقدرازساده.رانشکانم

 ختت خودرابه.رفتم خانه وبه بلندشدم.بود برگشته عادی حالت به طورعجیبی به حالم ازآنجاکه

 .بود وغصه پرازغم درونم انگارکه انگارنه.برد خوابم نرسیده بالش به وسرم رساندم خوابم

 ازافکارناراحت مدام بودم گشوده چشم که ای ازلحظه.سرکارشدم به رفتن آماده زودبودکه صبح

 .دهم ادامه فرارکردنم این به میخواهم تاکی ونمیدانستم فرارمیکردم دیشب کننده
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 بود؟ خانه یعنی.کردم نگاه رادان درزیرزمین وبه رفتم بیرون ازخانه

 شدیدعجیب وآمدش رفت.استثنابود امروزازروزهای وگویی میدیدمش ساعت اکثرروزهادراین

 .کنم پیچ سوال باره دراین باراورا بودوبایدحتمایک

 دل عجیب سردپاییز هوای.شدم واردکوچه و باالانداختم ای وشانه گرفتم اش راازدرخانه نگاهم

 ...وبهاری پاییزی هوای نداشت تفاوت دیگربرایش ام شده هزارتکه بوداماقلب انگیز

 ابرویم تای.شد خشک باالیی مدل رنگ مشکی ماشین روی نگاهم.رسیدم سرکوچه به

 ! شصاحب حال به خوش.آمد می پیش درمیلیون مایک درمحله ماشینی چنین پیداشدن.باالپرید

 حسنم دفعه یک که بردارم قدم خواستم باال مدل ماشین به ماندن وخیره ایستادن بعدازچندلحظه

 .ظاهرشد رویم جلوی

 چه:گفت تفاوت امااوبی.گذاشتم ام سینه قفسه راروی ودستم کشیدم بلندی"هین"و ترسیدم

 جیگریه؟

 بله؟-

 !آبجی سالم راستی...ماشینومیگم-

 آبجی؟.گردشد چشمانم

 !آبجی؟ گفت من به میشد دمپرم مدام که سروپا بی الت این

  گذشتم رفتارای واس ببخشی باس:وگفت انداخت راپایین کردوسرش نگاهم

 "نداره اشکال باشه"یعنی که دادم تکان سری متحیرومتعجب

 !شما خدافظ برسونین سالم رادان داداش به:کردوگفت تشکری اوهم که

 وراا راازکجامیشناخت؟تازه رادان پسر این.شدم خیره مسیررفتنش به متعجب.گرفت فاصله وازمن

 !عجب...کرد خطاب "داداش"

 به هارا وآن دورشدم کننده تاازافکارناراحت کارکردم رقخودراغ کاری ساعت تمام رفتم مطب به

 اسم هب نگاهم وقتی.خورد زنگ موبایلم سپردم،تااینکه ذهنم بسته وتارعنکبوت تاریک انباری

 .نکرد پمپاژ خون ای لحظه برای افتادقلبم موبایل صفحه روی شهاب زیبای
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 بله؟:دادم بودجواب رافراگرفته وجودم تمام که وباتردیدی دادم قورت سختی رابه دهانم آب

 سالم...الو-

 سالم-

 خوبه؟ حالت-

 !خوبه: جاگرفت لباهایم روی لبخندتلخی

 کجایی؟-

 سرکار-

 ؟ میشه تموم کی-

 دیگه ساعت نیم-

 دنبالت میام منتظرباش-

 نمیخوادبیای نه

 خدافظ اونجام دیگه ساعت تانیم-

 شهاب:گفتم سریع

 جانم؟-

 کارببرم؟ تندبه لحنی زیبایی لحن بعدازچنین چطورمیتوانستم.رافشرد گلویم بغض

 !نیا.لطفا:وگفتم دادم راباصدابیرون نفسم

 شده تنگ برات دلم-

  میزنه دامن بابات سوءتفاهمای توبه حرفای این شهاب-

 چیکارکردوچیاگفت بابام دیشب نیار اینقدریادم کن بس یاسی-

 ترین وزشت بدترین بابات چون شهاب نمیره ازیادت نیارم چه بیارم یادت من چه-

 داد رفتارممکنونشونمون
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 خدافظ میزنیم حرف مفصل بذاربیام...میدونم،میدونم-

 .کرد راقطع تماس شوم آمدنش مانع دوباره تاخواستم

 رایمراب شدودر پیاده تامرادیدازماشین.رادیدم شهاب ماشین رفتم بیرون بعدتاازمطب ساعت نیم

 مدتی.افتاد راه کردوبه راروشن وماشین نشست اوهم.نشستم صندلی روی.هم بازکردومن

 تنهاترسیدی؟ دیشب:بازکرد لب او که گذشت درسکوت

 نه-

 بودم نگرانت خیلی خوبه-

 کردی شلوغش زیادی وجودنداشت نگرانی واسه چیزی-

 یاسی-

 !یاسمین-

 نمیخواستم خدامن امابه دلخورباشی ازم داری حق میدم حق بهت من... یاسمین خوب خیلی-

 اینطوربشه

 ازتودلخورنیستم من میدونم-

 نمیکنی چرانگام پس-

 ...منوببین:گفت که گزیدم ولب نگفتم چیزی

 "قشنگه خیلی صدات...منوببین"پیچید درگوشم رادان صدای لحظه یک

 راگرفت دستم دفعه یک شهاب که دادم سوق بیرون به راازپنجره ونگاهم راازیادبردم رادان صدای

 .کردم نگاهش ومستقیم درجاپریدم که

 کنجکاونیستی؟ راجبش...گفتم بهت چیز یه فرانسوی به دیشب:زدوگفت لبخندی

 گفتی؟ چی هستم:راگفتم واقعیت

 اینوگفتم...دارم دوست-

 ...ایستاد هم من قلب...ایستاد زمان...ایستاد زمین
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 من،چه.کردم ردیدت گوشهایم سالمت به.کردم نگاهش زده وحیرت کردم رادرشت چشمانم

 شنیدم؟

 شهاب؟مردرویاهایم؟؟؟ اززبان هم آن...دارم دوستت

 مه درخواب که اتفاقی برای میدادم بایدنشان واکنشی چه...بود شده ممکن ام زندگی غیرممکن

 .رانمیدیدم دادنش رخ

 .میدونم داری منودوست توئم:زدوگفت لبخندی

 کردن اعتراف صریح روی هم ازطرفی.انکارنداشتم برای دلیلی.انداختم راپایین سرمم ازشرم

 ردمقندک کیلو کیلو کردن آب به شروع دل ودر انداختم راپایین سرم فقط بخاطرهمین رانداشتم

 متقابل احساسی داری وجوددوستش باتمام که کسی اینکه دانستن داشت لذتی چه که وای.

 لذت برایم ناخوشاینددیشب های وحرف باوجوداتفاق شهاب داشتن دوست...تودارد به نسبت

 ...بود بخش

 هووم؟ کن ازدواج بامن یاسی:کردوگفت متوقف راکنارخیابان ماشین دفعه یک

 جان وبهت تعجب وازشدت بمانم زنده کن کمکم بود؟؟خدایا ازدواج درخواست یک این... این

 .راندارد خوشبختی همه این طاقت شک بی من قلب...نشوم مرگ ذوق وهمینطور.ندهم

 چی؟: بگویم توانستم فقط

 یرمم من بدی بله من توبه اگه کنم ازدواج باهاله کنن مجبورم وبابامیخوان مامان یاسی ببین-

 هاله به گفتن نه واسه دلیلم اینه میگم بهشون

 میدی؟ بله...چیکارمیکنی:گفت که نگفتم چیزی

 بایدمیگفتم؟ چه. شدم خیره زیبایش چشمان مرددبه

 هک برگشتم عقب به.خورد ماشین شیشه به ای تقه بزنم حرفی کرداماتاخواستم سوال دوباره

 من رابین نگاهش که دادم راپایین شیشه متعجب.بود،افتاد شده خم کمی که رادان به نگاهم

 اومده؟ پیش مشکلی:پرسید کردودرآخرازمن ردوبدل وشهاب

 بفرمایید خیر نه:گفت حرصی شهاب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

96 

 

 داره؟ دوست گفت:پرسید آرام من روبه تندش ولحن شهاب اعتنابه بی رادان

 توازکجافهمیدی؟:پرسیدم باسادگی که کردم آنقدرتعجب

 .زیرنظرداشتمتون االن تاهمین دیدمتون که ردمیشدم:زدوگفت پوزخندی

 سرمامیخوری ؟هواسرده بری شمانمیخوای:گفت شهاب لحظه همان

  نباش شمانگران:زدوگفت پوزخندی رادان

 برمیگردیم باهم شو پیاده یاسمین:گفت من روبه سپس

 سریع شهاب. شدم پیاده دستپاچه هم شد،من پیاده ازماشین عصبی.دررفت ازکوره شهاب

 بیابریم کن ولش شهاب:گفتم سریع که راگرفت اش رساندیقه رادان خودرابه

 مبااس و یاسمین که هستی توکی:شدوگفت خیره خونسردرادان چشمان به من اعتنابه امااوبی

 صدامیکنی؟

 همسایشم-

 !،مستاجر نه همسایه:زدوگفت پوزخندی شهاب

 بودناراحت راتحقیرکرده کسی شهاب ازاینکه.زد تحقیرشهاب درجواب پوزخندی رادان

 ! شهاب بسه:وگفتم راکشیدم بازویش.شدم

 برواونور دیقه یه یاسی-

 !یاسمین:وگفت شهاب به ونگاهی انداخت من به نگاهی رادان

 سمت به رادان کردوصورت پرتاب سمتش به محکمی دادومشت خودراازدست کنترل کامال شهاب

 .شد مایل چپ

 کجابودی؟عشقت دیشب:کردوگفت نگاه شهاب کردوبازخونسردبه راصاف بعدسرش ای لحظه

 تنهابود؟ خونه تویه بامن

 راگرفته اش یقه راکه شهاب دست رادان.شدیم خیره رادان به زده بهت شهاب هم من هم

  تورونداره لیاقت پسراحمدمهدوی:گفت من دادوروبه بودازخودجداکردواوراهل
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 .افتاد راه وبه برگشت وشهاب من زده حیرت چشمان ومقابل

 نثارصورتش دیگری مشت درنگ کشیدوبی اورا ودست رفت رادان دنبال به سریع شهاب

 فقط تکرارکن حرفتو دیگه دفعه یه:کردوفریادکشید

 مردم نگاه.انداختم راپایین سرم باخجالت.شدند جمع دورمان کم کم ورهگذران عابران

 رفت آبرومون بیابریم:وگفتم راکشیدم شهاب دست حرصی.بود واقعاسنگین

 استقبال شهاب سوم ازمشت ازخودش دفاع بدون رادان.بخورم شدتلو دادوباعث مراهل اماشهاب

 سپ شدوباالخره برصورتش چهارم مشت فرود باعث همین دادکه شهاب پوزخندتحویل کردوفقط

 نوم بابای بگو حاال... کن مزش زدن ازحرف قبل:گفت کشیدوباحرص دست شهاب محکم مشت4از

 ازکجامیشناسی؟

 !نامداره:کشیدوگفت ازدهانش شده جاری خون به کردودستی چندبارسرفه رادان

 یکم همیشه وبرعکس وآرام ازماروگرفت رفت،سپس عقبی دوقدم لبهایش پورخندکنج وباهمان

 وهمینطور نیست خبری دستش ویک محکم های قدم ازآن دیگر کردم حس.افتاد راه به خمیده

 !عظیمش اقتدار ازآن

 ردوبدل وشهاب من میان ای واژه حتی راه درطول. شدیم ماشین سوار ماهم رادان ازرفتن پس

 انهخ داخل به سریع هم من خواست آب لیوانی شهاب در ومقابل رسیدیم خانه به بعد نشدومدتی

 نشستم کنارش هم من.نشسته حوض لبه شهاب دیدم که شدم واردحیاط آب وبالیوانی رفتم

 یتکان ترین برودامااوکوچک که منتظربودم.نوشیدوتشکرکرد الجرعه.دادم دستش رابه ولیوان

 خانوم؟ ندادی بله:نخوردوگفت

  پرتوقعی خیلی توخیابونت بارفتارزشت: گفتم حرصی

 بود زشت خیلی حرفش ببخشیدآخه:وگفت انداخت دورگردنم رابه دستش

 که واقعا نداشتم توتوقع از من هرچی-

 خوبه؟ کردم غلط اصال... دیگه باباببخشید-

 !عالیه: گفتم باشیطنت

 !خانوم مابده به بله یه حداقل انداختی کردن غلط ماروبه که حاال...معرفت بی ای-
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 وششگ رابه قلبم وصدای زدم شرمگین لبخندی. زیرافکندم سربه وسریع انداخت گل هایم گونه

 !بله:رساندم

  خانومم شدی حاال-

 به که بود جالب...مالکیت حرف همین...مختصر واژه همین...کوتاه جمله همین داشت لذتی وچه

 ...!بودند درآورده من مالکیت دنیارابه تمام انگار اما بودم درآمده کسی مالکیت

 !بسته میشودوچشمانش نزدیک صورتم به صورتش کردم حس که میکردم بالبخندنگاهش

 ؟؟؟...میتوانستم...اوباشم برای خوبی همراه نمیتوانستم من...کردم باتردیدنگاهش

 

 "رادان"

 

 بااینکه.دربیاورد رابرایم شهاب زندگی آمارتمام ازنویدخواستم زودبودکه صبح

 دستم راکف شهاب زندگی تاظهرکل. گفت چشم اش روزه سه روزفردبودامابخاطراخراجی

 سازکشوراست ساختمان ازمهندسان یکی پدرش که مرفه ای ازخوانواده پسری.گذاشت

 مالی عوض.میرفت پیش خوب بوداماکارشان کوچک ماخیلی باشرکت درمقایسه داشتندکه شرکتی

 .میرسید دهنشان به بودودستشان خوب اشان

 وفرصت جو فرصت آدمهای ازآن.روزگاربود نچسب های آدم ازآن.رامیشناختم پدرشهاب

 رفته هاله خواستگاری به شهاب برای  شده متوجه اش سری تحقیقات طی که نویدگفت.طلب

 داده شهاب به دل که زیباوثروتمند العاده دخترفوق.بود دخترعمویم.میشناختم راخوب هاله.اند

 قعاش شهاب بودکه وازشواهدمعلوم رفته خواستگاریش اجبارپدرومادربه به هم شهاب بودوگویی

 در سمت وبه راپوشیدم پلیورم.نداشتم کردن غذادرست حوصله بازهم.است یاسمین

 تثاب ویاسمین شهاب روی نگاهم ایستادم صاف همینکه. هاباالرفتم وازپله دررابازکردم.رفتم

 بی.دمیش نزدیکش بودکه بودوسرشهاب زده بودوخشکش نشسته حوض لبه صاف یاسمین.ماند

 .ساییدم رابرهم هایم دندان.شدند مشت دستانم اراده
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 دیگرفاصله هاکه راازآن ونگاهم گذاشتم ام معده راروی دستم.کردم احساس ام رادرمعده بدی درد

 .برگشتم خانه وبه نبودگرفتم میانشان ای

 امااینبارآنقدرعصبی نشستم مبل روی هم وخودم کردم پرت مبل روی وباحرص رادرآوردم پلیورم

 .بیندازم پا پاروی رفت یادم که بودم وحرصی

 جدی...بست نقش چشمانم مقابل پیش چندلحظه صحنه که قراردادم صورتم راروی دودستم

 دردمیگرفت؟چه ام معده میشدومن هاجدی آن رابطه...میشد جدی داشت دو این رابطه جدی

 داشت؟ دووجود این میان ای رابطه

 خسته چشمان مهمان هافکروخیال ازساعت پس که ازخوابی ام معده ازدرد بودکه شب های نیمه

 .بلندشدم وآرام گذاشتم شکمم راروی دستم.بودبیدارشدم شده ام

 ما معده شربت وشیشه انداختم داخلش به کلی ونگاه رابازکردم دریخچال.رفتم آشپزخانه به

 .راپیداکردم

 شیشه. رابازکردم ودرش نکردم امااعتنایی است سبک کمی کردم واحساس رابرداشتم آن

 .چکید دهانم داخل قطره یک فقط که بنوشم تاالجرعه راباالبردم

 !من بودم شانسی خوش آدم چه...کردم نگاه شربت شیشه به زده وحشت

 .مچاله ام تشدیدشدوچهره ام معده درد لحظه همان

 در نویدهمیشه امیدکه این به.بود صبح3 بودبه مانده ربع یک انداختم دیواری ساعت به نگاهی

 فایده بی...بوق سه...دوبوق... بوق یک...نویدراگرفتم وشماره رفتم موبایلم سمت به بوده دسترس

 میدیدوقصدبیدارشدن پادشاه هفت نویدخواب اماگویی گرفتم تماس بااو ودوباره دوباره.بود

 . رانداشت شیرینش ازرویاهای

 پول فباکی که ودرحالی کردم تن وبه برداشتم بودم کرده پرت مبل روی سرشب راکه پلیورم ناچارا

 به شام خوردن بدون که میفرستادم لعنت خودم به درمیرفتم سمت به وسوییچ وکلیدوموبایل

 بودوشام شده تاب بی ام معده کافی اندازه به سرشب انگیز دل بخاطرصحنه.رفتم رختخواب

 .زد دامن آن به هم نخوردن

 حیاط وسط ماهی بی حوض روی نگاهم گذاشتم درحیاط وقدم شدم خارج اززیرزمین همینکه

 .شد خشک
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 .بود ویاسمین شهاب بازی شاهدعشق پیش ساعاتی که حوضی

 !لعنتیا:غریدم وباحرص فشاردادم ام معده راروی دستم.تشدیدشد ام معده درد

 .اند کسانی چه"لعنتیا" مخاطب نمیدانستم وبازهم

 زد جرقه ذهنم در دفعه یک رابازکنم آن اماتاخواستم برداشتم.قدم حیاط در سمت به

 "!باشد داشته معده شربت شاید،یاسمین"

 وبی توجه بی ایستادم که در مقابل.برداشتم هاقدم آن خانه سمت به مکث بدون بخاطرهمین

 .برسد دادم رابشنودوبه در ترصدای سریع که زدم در محکم بودن ودیروقت ساعت اعتنابه

 شرنگ آبی شال که درحالی ویاسمین بازشد در دفعه یک که درمیزدم وقفه وبی ریز همینطوریک

 .ظاهرشد درگاه در میکرد مرتب سرش راروی

 برهنه نیمه رنگ صورتی خواب لباس دریک اورا انتظارداشتم.باالآوردم پاهایش راازنوک نگاهم

 !لیدخترمعمو...داشت تن به وشلوارساده تونیک امااویک ببینم

 شده؟ چی:کردوپرسید نگاهم وهراسان زده وحشت

 دردمیکنه معدم:گفتم مچاله ای باچهره

  ترسیدم آخیش:کشیدوگفت راحتی نفس

 دردمیکنه معدم میگم:گفتم عصبی

 چیکارکنم؟معجزه؟ من خب:کرد نگاهم متعجب

 ندارین؟ معده شربت نگوکه...بده شربت بهم فقط نه معجزه-

 کنم بذارنگاه نمیدونم-

 .رفت خانه داخل به وسریع راگفت این

 .بود درد ،معده درد بدترین ازنظرم.خودپیچیدم به وازدرد نشستم زانوهایم روی ای گوشه هم من

 واردمیشود فشارعصبی.ابرازوجود برای ایست بهانه دنبال به دقیقه به دم که دردی معده
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 درد معده...و...و... و....فشارزندگی...فشارکاری...فشارعاطفی...ابرازوجودمیکند درد معده

 .ابرازوجودمیکند

 خوبی؟:پرسید شدوبانگرانی خم آمدوکمی باالخره بعدیاسمین مدتی

 ؟ شربت:وپرسیدم دادم تکان منفی نشانه به وسری کردم نگاهش مستقیم

 نداریم-

 لعنتی:وگفتم دادم رابیرون نفسم باحرص

 کجاست؟ روزی شبانه داروخونه:وگفتم ازجابرخاستم

 بری؟ میخوای پیاده دوره یکم-

 بگو بهم آدرس فقط هست ماشین نه-

 یک که رفتم حیاط در سمت وبه دادم تکان اماسری زیادسردرنیاوردم که گفت بهم کلی آدرس

 آقارادان:زد صدایم دفعه

 بیام؟ باهات منم میخوای:گفت که برگشتم سمتش به

 که دادم تکان سری ازخداخواسته.کند همراهیم میخواست بودکه چقدرخوب.کردم نگاهش مستقیم

 سریع.برگشت ای بعدبامانتوشلوارساده کوتاهی ومدت رفت خانه نکردوبه مکث ای لحظه اوهم

 بریم:رساندوگفت من خودرابه

 بازکردم راکه در.برداشت قدم کنارم واوهم برداشتم بودقدم ام معده روی دستم یک که درحالی

 حالت میشدبه خارج ازخانه که درحالی.رود بیرون اول تااو ایستادم عادت طبق

 !باشی نمیخوادجنتلمن مریضی حاالوقت:تمسخرگفت

 .بود پوزخند یک فقط اش جمله به من العمل وعکس وجواب

 کردم رتپ یاسمین سمت رابه سوییچ میرفتم ماشینم سمت به که درحالی رسیدیم که سرکوچه به

 دیگه؟ بلدی رانندگی:وگفتم

 ردوبدل وماشین من رابین نگاهش زده بهت یاسمین شدم متوجه که ایستادم ماشین ومقابل

 چه شدم متوجه دفعه یک که فکرکردم یاسمین شدن شوکه دلیل باخودبه ای لحظه.میکند
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 این بایدبه.زدن چنگ برای گشتم ریسمانی دنبال به درذهنم سریع. شدم مرتکب اشتباهی

 !کن کمکم میگفتم؟خدایا دخترچه

 اینه؟ ماشینت:پرسید باتعجب یاسمین لحظه همان

 .کرد اشاره ماشین به وباانگشت

 ریفک دفعه یک...)راستش...ماشین این...من...چیزه:گفتم بودم شده دستپاچه کمی که درحالی

 پولداره خیلی که خودم وسال همسن پسریم یه منشی زوج روزای من...!آها(زد جرقه درذهنم بکر

 االن که واینه ببرم نکردم هنوزوقت امامن شمالش ویالی ببرم براش دادکه من ماشینوبه بعداون

 اینجاست

 دی؟پولب بایدچقدرخسارت بیفته روش خط یه اگه ای؟میدونی تودیوونه:فریادزد دفعه یک یاسمین

 زدنشد می محله؟نمیگی تواین آوردی برداشتی اونو تو اونوقت توبیشتره خون ازپول ماشین این

 میکنن؟ یاپنچرش روش میندازن خطی کم یاکم

 نبنداز خط چرابایدروش دوما نمیره سرقت راحتیابه این به ماشین این که اوال:گفتم باتعجب

 کنن؟ یاپنچرش

 روحرصشون از-

 حرص؟-

 از نه ازروحرص:وگفتم زدم پوزخندی اوناندارن ولی ماشیناداره ازاین یکی میبینن چون آره-

 کنه خونریزی معدم که االنه سوارشوبریم حاال روعقده

 نکردم رانندگی تااالن206بابیشتراز من نه وای-

 میکنم کمکت بشین-

 ...نمیتو خودت-

 بشین میگم:پریدم حرفش میان سریع

 قوشو باذوق نشستن محض به.نشستم کنارش هم ومن جاگرفت راننده صندلی روی مطیعانه

 ...(یوهو...اوهووو...ایول...اووه...اه)آورد می ازخوددر جالبی وصداهای ماشین وارسی کردبه شروع

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

103 

 

 باتعجب یاسمین که بلندخندیدم بودباصدای شکمم روی دستم که درحالی دردم باوجودمعده

 میخندی؟ چی به:کردوپرسید نگاهم

 بیفت راه هیچی به:گفتم میبردم راازبین ام خنده که درحالی

 میکنی؟ راهنمایی-

 اوازراندن راه طول افتادوتمام راه بعدبه مدتی همواو دادم توضیح ماشین  راندن اوراجب به کمی

 !افتادم می خنده به وگهگاه دردمیکشیدم هم میکردومن ذوق ماشینم

 نیهماشی عجب:دادوگفت بیرون راباهیجان کردونفسش رامتوقف ماشین داروخانه بعدمقابل مدتی

 !کنه زندگی میخوادتوش دلش آدم

 !معده شربت:وگفتم کردم نگاهش مچاله ای باچهره حرفش اعتنابه بی

 ودکهب برنداشته هنوزقدمی.شد پیاده رابازکردوازماشین کمربندش وسریع گفت بلندی"وای ای"

 .جاگرفت صندلی روی وسریع برگشت

 "چرابرگشتی؟"یعنی که دادم تکان وابرویی کردم نگاهش متعجب

 توخونه پولم کیف:گفت آویزان ای ولوچه جلوآوردوبالب ای مظلومانه حالت رابه اودستش که

 جامونده

 اومدم کنی تحمل دیگه یکم:زدوگفت لبخندی که اودادم رابه پولم کیف وسریع کردم پوفی

 به متعجب.خورد زنگ موبایلم که.شدم خیره مسیررفتنش به.پروازکرد داروخانه سمت به وسریع

 مارهش روی نگاهم که میگیرد تماس شب وقت این کسی چه بفهمم که کردم نگاه موبایلم صفحه

 .ماند ثابت میشناختمش خوب خیلی که ناشناس ای

 بله؟: دادم جواب خنثی وبااحساسی قراردادم راکنارگوشم موبایل

  آقارادان زمین مردایران بزرگ بر سالم-

 کبیربود کوروش مردایران بزرگ-

  امپراطوری توش جنابعالی که منه قلبه مهم-

 نباشه؟ مناسبی زمان تو گفتنای وپرت چرت واسه شب وقت این نمیکنی حس ستاره-
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 !شب؟اینجاسرظهره-

  کن رومحاسبه زمانی فاصله قبلش شی مزاحم خواستی بعدهروقت به ازاین-

  چشم-

 خدافظ-

 دارم کجا؟کارت-

 نیست خوب زودبگو،حالم-

 بازمعدت؟ چرا؟نکنه-

 آره-

 بمیره برات ریحانت آبجی اون الهی-

 آمین-

 !بچه؟ اون دنیااومد به بچش:بلندخندیدوگفت باصدای ستاره

 میشه ماهی یه-

 دیدیش؟-

 ندارم ای عالقه-

 تنهایی؟ توهنوز رادان میگم-

 بکشی حرف منوبه جادوگرگفته انگاراون ولی کارداری گفتی... آره-

  کن صحبت درست من اقاپسربامامان هی-

 بگو؟ کارتو... هردومونه مامان فعالکه-

 میکنم ازدواج دارم-

 خدافظ! مبارک-

 باکی؟کی؟چرا؟چطوری؟ بدونی همین؟کنجکاونیستی-
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 طوری همون زیاد عشق دلیل به دیگه چهارماه جان با-

 ! دیگری یاحرف خداحافظی بدون دادم راخاتمه تماس یاسمین باسوارشدن لحظه همان

 تشرب شیشه سریع یاسمین. بودم ازیادبرده رادرنبودیاسمین درد معده خواهرکوچکم لطف به 

 بارهدو.خورد زنگ موبایلم لحظه همان که هاراگرفتم آن سریع هم من. گرفت سمتم بهرا پول وکیف

 ینا به:وگفتم کردم پرت یاسمین پای راروی گوشی.بردارد دست نمیخواست بودگویی ستاره

 بده جواب

 لطفا. بگوخوابم فقط:گفتم کردکه نگاهم متعجب یاسمین-

 .راسرکشیدم شربت هم ومن گرفت دست رابه مرددگوشی یاسمین

 من...من؟...خوابه رادان....سالم...بله؟:کرد باز ولب قرارداد راکنارگوشش گوشی باگنگی یاسمین

 ...سال23...؟ چطور....من؟...یاسمینم

 !!ام؟ بچه:بلندگفت داروصدای خنده متعجب باحالت

 !ایم همسایه...خب...رابطه؟...

 من هستار:گفتم ستاره وبه کشیدم یاسمین راازدست گوشی سریع گردشد ای درلحظه چشمانم

 نشید نگران خاموشم ازاالن

 کردم راخاموش وموبایل دادم راخاتمه تماس وسریع

 .میکرد نگاهم متعجب که انداختم یاسمین به نگاهی

 میکنی؟ نگاهم چرااینطوری:پرسیدم

  گرونه خیلی...موبایلت-

 !ار زوجم روزهای موبایل...بودم آورده راهمراهم اصلیم موبایل... انداختم نگاه موبایلم به باتعجب

 رییسمه مال:گفتم کوتاه

 توئه دست داروندارش داری رییسی عجب-

 بیفتی؟ راه نمیخوای-
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 .افتاد راه وبه گرفت راازمن نگاهش حرف بدون

 چسویی. گرفت سمتم رابه وسوییچ شدیم پیاده هردوازماشین.کرد رامتوقف ماشین سرکوچه

 .شدم واردکوچه اش شانه به وشانه راگرفتم

 !معده به دست ومن برمیداشت قدم سینه به اودست

 عذرتم اومدازمن که گفتی چی پسره این توبه:پرسید که رابازمیکردم ودر ایستادیم خانه مقابل

 کرد؟ خواهی

 پسره؟ کدوم-

  محسن-

 محسن؟-

 دیگه بود شده مزاحمم توکوچه اوندفعه که پسره همون-

 نگفتم چیزی من-

 !میگویم بزرگی دروغ چه که میدانستم خودم وفقط

 انگیزه منفهمید برخوردکندوهنوزهم تایادبگیردچطوربایاسمین رابشکنم محسن بوددست مانده کم

 بود؟ چه کردم که ازکاری ام

 .واردشود او اول ومنتظرشدم دادم هل عقب رابه در

 فکرکردم برسونید سالم رادان داداش به کردبعدگفت خواهی اومدمعذرت اخه:شدوگفت واردحیاط

 گفتی؟ بهش توچیزی

 رادان؟؟ داداش:گفتم گردشده وباچشمانی رابستم در.شدم واردحیاط

 اوهوم-

 گفته چرت-

 شد؟ چی معدت:پرسید دفعه کردویک نگاهم خیره چندلحظه

 بروبخواب بهتره-
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 بخیر شب:دادوگفت تکان سری

  اومدی که ممنون:گفتم که برداشت قدم اشان خانه سمت وبه

 میکنم خواهش:نشاندوگفت برلب لبخندی.برگشت سمتم به

 عدهم وازآنجاکه رفتم خانه به بودم خیره مسیررفتنش به که ازچندلحظه پس.محوشد ای ودرلحظه

 .وپنیرخوابیدم نان چندلقمه ازخوردن بودپس ترشده کم دردم

 لیک شدم مواجه خانوم وصدیقه باآقامرتضی ازخانه آمدن بیرون محض به بودکه زوج زودروز صبح

 مآپارتمان سمت وبه شدم سوارماشین.ولبخندزدم دادم سرتکان فقط هم کردندومن احوالپرسی

 .کردم حرکت

 بدیش بودکه ای درگیرصحنه ذهنم اماتمام کاربودم ظاهرمشغول وبه بودم نشسته میزم پشت

 دلم.ببینم رادرکنارهم ویاسمین شهاب نداشتم چرااصالدوست نمیدانم.شدم مواجه باآن درحیاط

 .عاشقانه رابطه یک داشتن برسدبه جابنشینندچه یک هاباهم آن که نمیخواست

 ورودم بااجازه.خورد در به ای تقه که بودم غرق کننده خسته همینطوردرافکاری

 منتظرتوتن تواتاقشون گفتن ببخشیدآقا،پدرتون:واردشدوگفت

 داره؟ چرا؟کاری-

 دارن مهمون فکرکنم-

 هست؟ کی-

  خبرندارم-

 بری میتونی باشه-

 یقد آینه مقابل شوم خارج ازاتاق ازاینکه وقبل بلندشدم هم شدمن خارج دادوازاتاق تکان سری

 ارجخ شدازاتاق راحت خیالم بودنم ازمرتب وقتی. کشیدم وکرواتم کت به ودستی ایستادم اتاقم

 .شدم

 .درزدم به ای وتقه ایستادم بزرگ آرمیان دراتاق مقابل

 بیاتو:خورد گوشم به صدایش نکشیدکه لحظه به
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 راپشت در.بود نشسته من به پشت رنگ ای سرمه کت باتک مردی.شدم اتاق ووارد رابازکردم در

 ؟ داشتین کاری بامن:وپرسیدم جلورفتم وکمی بستم سرم

 وکاسهد اندازه به چشمانم.راببینم اش چهره وتوانستم برگشت سمتم مردبلندشدوبه لحظه همان

 کارمیکرد؟ اواینجاچه.کردم نگاهش متعجب.گردشد بزرگ

 متعجب.بود کرده تعجب برابرمن هزاران وشایدهم مانندمن هم شهاب

 تواینجاچیکارمیکنی؟:پرسید

 !همین.بودم لورفته بودفقط نیامده زمین به که آسمان.خونسردرفتارکنم کردم سعی

 مدیرعامل من...خب:گفتم خونسرد وبعدباظاهری نشست لبهایم تالبخندروی کردم سعی کلی

 !اینجام

 آقای رتوپس یعنی:گفت وزحمت زور باهزار.بگوید سخن نمیتوانست حتی بودکه کرده آنقدرتعجب

 آرمیانی؟

 شماهمدیگرومیشناسین؟:باباپرسید لحظه همان که دادم تکان مثبت نشانه به سری

 خونمن صاحب فامیل ایشون:وگفتم کردم بابانگاه به

 فرد روزای:کردم اضافه وبعدبامکثی

 میکنیم حاالبشینیدصحبت خب:شدگفت لورفتنم کامالمتوجه باباکه

 ابشه تعجب کم کم رانوشیدیم هایمان قهوه آوردوهرسه قهوه برایمان وآبدارچی نشستیم وقتی

 مستاجری؟ دایی توچراتوخونه:پرسید من شدوروبه کمرنگ

 دالیلی به: دادم جواب کوتاه

 شد تنبیه:گفت مراببردچون آبروی میخواست اماباباگویی

 ام؟ ساله14 پسربچه من مگه:وگفتم انداختم بابانگاه به باحرص

 نداری ها ساله14از کمی دست-

 خراب هم راازاین بردارنخواهدبودواوضاع دست پدرمن میدانستم چون نگفتم چیزی

 .بود انتخابم بهترین سکوت.ترخواهدکرد
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 چیزی رادان مالی درموردوضع کسی به واممیخ ازت.،پسرم جان شهاب:گفت شهاب روبه بابا

 باخبربشه موضوع ازاین کسی داره ادامه تنبیهش که دیگه ماه نمیخوادتانه دلم.نگی

 نباشین نگران چشم:کردوگفت بابانگاه به شهاب

 پسرم ممنون-

 .اینجاکارکنه بعد به ازاین قراره شهاب:کردوگفت نگاه من بابابه

 دارن شرکت خودشون ؟ایناکه چی:گفتم زده بهت

 ستقلم گرفتم تصمیم ومنم خوردیم مشکل به باهم وبابا من:گفت کردوشهاب نگاهم باحرص بابا

 بشم

 سریاسمین؟-

 فکرکنم؟ منظورته خانوم یاسمین:کردوگفت تندنگاهم شهاب

 بود یاسمین منظورم االن امامن نیست شکی که توخانومیش-

 کی خانوم یاسمین این:گفت بحثمان بزندبابامیان حرفی خواست شدو سرخ مانندلبو تاشهاب

 هست؟

 اسمینی عشقشون به روبپیچونن هاله بتونن ایشون اگه یعنی...نامزدآقاشهاب:گفتم باپوزخندی

  میرسن

 هاله؟:پرسید باالرفته باابرویی بابامتعجب

  خواستگاریش رفته ایشون.دختربرادرت هاله اره-

 جدی؟:گفت باخوشحالی باشهاب ونامزدیش یاسمین راجب ام قبلی حرفهای اعتنابه بابابی

 خیره که انشاءاهلل سالمتی به: شهاب وبعدروکردبه

 سرم ریخته زیادی کارای میرم دیگه من:وگفتم بلندشدم

 به ازاین.کوفتم هم به ودرا شدم وارداتاقم باحرص.شدم خارج ازاتاق منتظرماندن وبدون

 ...خدا ای.شوم متحمل شرکت رادر دقم وجودشهاب،آیینه میخواستم بعدچگونه
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 نمی زیادخوشم ازرانندگی.کنم رانندگی خودم مجبورشدم ومن گرفت آخرمرخصی نویدساعت

 .بنشینم عقب درصندلی همیشه میدادم آمدترجیح

 شهر جنوب خانه هوای عجیب دلم یکدفعه که بودم ام قهوه نوشیدن مشغول کاناپه روی

 .بود فایده بی.هرچقدرباخودکلنجاررفتم.راکرد

 خیلی چیزی واقعاچنین.شود تنگ دخمه آن برای من دل است چطورممکن که بودم کرده تعجب

 .بود عجیب

 خانه وراهی زدم بیرون وازخانه شدم درآخرمغلوب که رفتم کلنجار قرارم بی آنقدرباخودودل

 .فردشدم روزهای

 .شدم وپیاده کردم رامتوقف ماشین سرکوچه

 راه همه این چه برای اصال.شدم پشیمان ازآمدنم گذاشتم وتاریک تنگ پادرکوچه همینکه

 کذایی؟؟ دلتنگی یک برای.آمدم

 ...نبوددیگر چاره بودم تااینجاآمده اماحاالکه

 وشهاب ومادرش وپدر یاسمین دیدم که شدم واردحیاط.راگشودم ودر چرخاندم درقفل کلیدرا

 سفره کردندوسریک پهن فرش درحیاط خانوم صدیقه وسال همسن میانسال وزنی

 .چرخید سمتم سرهابه همه باورودم.نشستند

 برمیداشتم،سالم قدم ام خانه سمت به که درحالی.بستم سرم راپشت در حیاط به ازورودم پس

 بفرماشام آقارادان:گفت رادادندوآقامرتضی جوابم همه.آرام باصدای هم آن دادم مختصروکوتاهی

 خوردم شام من:گفتم دروغ به

  بری اینطوری نمیذارم اصال:آمدوگفت سمتم بلندشدبه سریع خانوم صدیقه

 خوردم شام من باورکنین:گفتم بادرماندگی

 مابخور پیش ام بیادولقمه-

 دیگه جاندارم-

 پسرم بیاببینم بایدزیادبخوری جوونی مردی بابامثال-
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 صحبت کنان پچ پچ بودوباهم نشسته کنارشهاب خوردکه یاسمین به نگاهم دفعه یک

 رمیکنیناینقدراصرا حاالکه:وگفتم گرفت حرصم دو این بازازنزدیکی.ریزمیخندید میکردندویاسمین

 باشه

 هابوش سریاسمین وپشت رادرآوردم کفشهایم.رفتم شده پهن فرش سمت به خانوم وباصدیقه

 بشینم آقاشهاب پیش میخوام من میشه اگه خانوم یاسمین:وگفتم ایستادم

  جاهست ور این:کردوگفت نگاهم باحرص شهاب

  باشم آقامرتضی روی روبه میخوام آخه:وگفتم باالانداختم ابرویی

 متس پیروزمندانه بالبخندی.داد من رابه بعدبلندشدوجایش.کرد نگاهم متعجب چندلحظه یاسمین

 خراب خوشم او،حال چپ درسمت یاسمین بانشستن دفعه یک گرفتم،که جای شهاب راست

 کردم ماخ.میداد تحویل پیروزمندانه لبخند من به بودکه حاالشهاب.ماسید لبهایم روی شدولبخندم

 ینمیخوا زنداداش:بودپرسید نشسته خانوم کنارصدیقه ناآشناکه زن که.راازاوگرفتم ونگاهم

 کنی؟ رومعرفی ایشون

  جدیدمونن همسایه آقارادان:گفت همیشگیش بالبخندمهربان خانوم صدیقه

  خواهرآقامرتضان مادرشهاب خانوم سپیده:گفت من وبعدروبه

 رایند ببینم که جستجوکردم محدودذهنم دردیکشنری وکمی دادم تکان فهمیدن نشانه به سری

 خانوم خوشوقتم:گفتم بعدبایافتنش ای کارمیبرندولحظه به ای واژه چه شرایط

 دیدمتون جایی میکنم حس آشناست خیلی برام چهرتون.آقارادان همینطور منم-

 نمیشناسمتون من.فکرنمیکنم-

 اینطور که آه:دادوگفت تکان سری

 بخورپسرم:غذاکشیدوگفت برایم آقامرتضی

 پچ بازداشتندپچ.بود وشهاب یاسمین پی حواسم تمام.شدم غذاخوردن تشکرمشغول بدون

 ذره هی خانوم یاسمین:وگفتم دادم سوق یاسمین سمت وبعدبه چرخاندم رادرسفره نگاهم.میکردند

 میریزین برام دوغ
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 ریخت دوغ برایم کشیدوکمی راازدستم لیوان شهاب یاسمین جای به.گرفتم سمتش رابه ولیوانم

 دجرعهچن میکردم نگاهش وطلبکارانه مستقیم وهمینطورکه راازاوگرفتم لیوان. گرفت سمتم وبه

 .نوشیدم

 ببخشید:وگفت انداخت نگاه اش صفحه به.خورد زنگ شهاب موبایل لحظه همان

 یاسمین:تگف یاسمین به خانوم صدیقه بودکه نگذشته هنوزچندلحظه.رفت خانه بلندشدوبه وسریع

  داره دوست بیارعمت دیگ مادر،بروته

 .رفت خانه وبلندشدوبه گفت"چشمی" یاسمین

 

 "یاسمین"

 

 المهمک وبه ایستادم.کرد راجلب توجهم شهاب صدای که میرفتم آشپزخانه سمت به.شدم واردخانه

 واقعاحق بله....اینطوربشه نمیخواستم من:سپردم گوش خط پشت مجهول باشخص اش

 تدرس... بله...بود وبابا مامان خواسته همش...نداشتم تقصیری هم من اماباورکنین باشماست

 هاله...میخوام واقعامعذرت من...میکنین؟ گریه...دیقه یه...خانوم هاله...خانوم هاله ببینین...میگین

 ...خانوم

 ده؟ش چی:وپرسیدم شدم واردسالن.داد راباصدابیرون آوردونفسش پایین راازکنارگوشش گوشی

 سمع؟ آ،آ،استراق:زدوگفت لبخندی شهاب

 .ببخشیدکنجکاوشدم-

 .نداره اشکالی-

 میگفت؟ چی...هاله-

 یزچ همه که گفتم بودم کرده تعریف روبراش خواستگاری وجریان صبح بودم داده پیام بهش من-

 رهدخت این یاسمین میگم.بود بودشاکی زده زنگ پیاممودیده تازه اونم وباباست مامان زیرسر

 غریبیه عجیب آدم عجب ظاهرش برخالف
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 چطور؟-

 تلفن پشت عرمیزد-

 .زشته شهاب عه-

  وغشه غل بی ساله7 های بچه مثل ست بامزه خیلی.کردنشومیگم ،گریه که نیست اون منظورم-

 ... شهاب-

 شهاب؟ جان-

 گذشتی؟ هاله مثل ازکیسی بخاطرمن کردی کارخوبی فکرمیکنی-

 ...بخاطرتونبود-

 چی؟ پس-

 تومیمیرم بدون من بودکه بخاطراین.بود بخاطرخودم-

 دیوونه:وگفتم زدم لبخندی.شد پاره بنددلم

 توئم دیوونه-

 بیارم دیگ ته برم من:وگفتم خندیدم

 عزیزم برو-

 انراد بادیدن دفعه یک که شدم واردآشپزخانه باخودشعرمیخواندم که درحالی عریض بالبخندی

 سینه هقفس راروی دستم. هواپریدم متربه ویک کشیدم بلندی"هین".بود داده تکیه کابینت به که

 شمااینجاچیکارمیکنی؟: گفتم آمدم بیرون ازشوک کمی که ای وبعدلحظه گذاشتم ام

 متشماچرازح:موگفت گرفتم راازدستش وپارچ جلورفتم.داد آوردودرهواچندبارتکان راباال خالی پارچ

 کشیدین؟

  کردم لطف-
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 ریآثا صدایش درلحن ونه اش درچهره میکند؟امانه شوخی بامن ببینم که کردم نگاهش متعجب

 فتموگ گرفتم سمتش رابه دوغ پارچ.بلدنبود معاشرت ای مردمتکبرذره این.پیدانکردم ازشوخی

 کشیدین ازلطفتون،زحمت ممنون:

 نم بودکه بخاطراین.بود بخاطرخودم...تونبود بخاطر:تمسخرگفت باحالت گرفت راازدستم پارچ

 !!!میمیرم دوغ بدون

 سمع؟ بود؟استراق کارمراتکرارکرده اوهم یعنی.کردم نگاهش زده بهت

 میدادی؟ ماگوش حرفای به!واقعاکه:وگفتم کردم نگاهش وعصبی حرصی

  شنیدم اتفاقی:زدوگفت پوزخندی

 بیار دیگ ته برو:گفت بامکثی

 !عزیزم:کرد اضافه تمسخرآمیزی وبالحن

 .محوشد چشمانم وباپوزخندازمقابل

 رادان که بنشینم کنارشهاب بازخواستم. رفتم حیاط وبه کردم راآماده دیگ ته باحرص

 اونجانشین:گفت

 چرا؟:پرسیدم باتعجب

 روفرش ریخت دوغ شد،پارچ پرت حواسم رفتین جان شماوشهاب وقتی-

 مدست عمه بلندشوم غذاتاخواستم ازاتمام پس.جاگرفتم وبعددرکنارعمه کردم نگاهش متعجب

 دارم کارت اونور بریم:وگفت راگرفت

 که تادیمایس هم مقابل.رفتیم ازبقیه ممکن جای دورترین به بقیه ومتعجب سنگین زیرنگاه باعمه

  چیکارکرده گورشده احمدگوربه که گفت بهم شهاب:گفت عمه

 یزیچ وبابات مامان به که ممنون:راباالآوردوگفت سرم بادست.نگفتم هیچی انداختم راپایین سرم

  دخترخوشگلم نگفتی

 بشه هاخراب خانواده رابطه نمیخواستم:وگفتم زدم لبخندی

  دخترعاقلم کردی کارخوبی-
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 !کنه عذرخواهی میخوادازت!خطه پشت یکی:وگفت گرفت سمتم رابه موبایلش

 ...عمه:گفتم زده بهت

 بزن حرف: فشردوگفت رابرهم چشمانش

 ؟الو:آمدگفتم می بیرون چاه ازته گویی که وباصدایی قراردادم راکنارگوشم گوشی مستأصل

 سالم:پیچید احمدآقادرگوشم صدای

 هستین؟ احمدآقاخوب سالم:گفتم دستپاچه

  شب اون حرفای بابت کنم عذرخواهی زدم زنگ:احمدآقاآمد وجدی خشک باردیگرصدای

 حرفاباشه نبایدازاین فامیل بین کنین فراموش شماهم.کردم فراموشش من میکنم خواهش-

 خداحافظ دیگه پس-

 بخیر شبتون خداحافظ-

 الی رو چرامردبیچاره عمه:گفتم وبادلخوری دادم عمه دست رابه وموبایل کردم راقطع تماس

 کرد عذرخواهی ازم وسالش سن احمدآقابااون کشیدم خجالت واالمن قراردادین منگنه

 منممیکرد احمدعذرخواهی اماباید خوبه دلت انقدر که برم قربونت الهی:رابوسیدوگفت ام گونه عمه

 ممنونم وازت میخوام معذرت واقعاازت

 کنین فراموشش!توروخدا نگین:وگفتم رابوسیدم عمه هم من

 .فشرد رابرهم هایش پلک هم عمه

 نبازای.رادیدم رادان رییس بازماشین سرکوچه.سرکار به رفتن برای زدم بیرون زودازخانه صبح

 رامانتبرس بالیی نمیترسیدکه اصال.بود مانده درکارش.بود اینجاآورده رابه رییسش پسرماشین

 !میلیونی چندین امانت.بیاید مردم

 چیز همه ورودم محض امابه.رفتم مطب به دارم رو دیگردرپیش عادی کاری روز یک بافکراینکه

 اومدی؟:گفت آمدوبادیدنم بیرون ازاتاقش دکترکیوانی لحظه همان.آمد عجیب درنظرم

 زوداومدین؟ وسط؟شماچرااینقدر این کارتوناچیه امااینجاچرااینطوریه؟این.بله-
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 میرم دارم من.یاسمین-

 کجا؟-

 آلمان-

 چی؟ چی؟واسه-

 وهمینطورزندگی بعداونجاکارمیکنم به جورشدازاین رفتنم کارای باالخره-

 میشه؟ چی من تکلیف پس:پرسیدم رک

 طبیم دیگه امامن کنن حتماخبرت داشتن احتیاج منشی اگربه که وشمارتودادم چندجاسپردم به-

 بایدببخشی.باشم داشته احتیاج منشی به که ندارم توایران

 اربگردمک دنبال به حاالچطورمیخواستم.بود مانده ثابت دکترکیوانی لبهای روی بودنگاهم برده ماتم

 تربود سخت هم غول شاخ ازشکستن کارپیداکردن شهرکه دراین

 قدم اتوبوس ایستگاه سمت وبه زدم بیرون ازپادرازترازمطب بادکتردست صحبت بعدازمدتی

 !ترانه بی من امااینباربرای... بازباران...نمک بارنم امااین باریدن کردبه شروع بازهم باران.برداشتم

 دردمن به کدام ماهیچا.میکردم نگاه دیوارها روی های آگهی به.برمیداشتم قدم همینطورکه

 رازیروروکردم ودفترتلفنش آوردم رابیرون موبایلم.هیچکدام.نمیخورد

 روی اهمنگ که ناامیدمیشدم دیگرداشتم.وپاکند دست برایم بتواندکاری که بودم کسی دنبال به.

 مبودی محله دریک باهم بودکه دبیرستانم دوران دوست فرزانه.ماند ثابت" نصیری فرزانه" نام

 باهم کوتاه احوالپرسی یک درحد رامیدیدیم دیگه هم که وهربارهم برخوردنداشتیم امازیادباهم

 میکردیم صحبت

 شماره درنگ بی.بیکاربودم تاحاال من جورکردوگرنه اوبرایم راهم کارمطب این که دارم یاد امابه

 بله؟:داد جواب ممتمدباالخره بعدچندبوق که راگرفتم اش

 خودتی؟ الوسالم،فرزانه-

 شما؟ خودمم-

 شایسته یاسمینم،یاسمین من-
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  شمارتونداشتم ببخشید تویی یاسمین آه-

 خبر؟ خوبی؟چه عزیزم نداره اشکال-

 ازماکردی؟ یادی عجب توچطوری؟چه سالمتی مرسی-

 افتاده بهت کارم مرسی،راستش خوبم منم-

 کاری؟ چه-

 همدیگروببینیم میشه-

 میزنیم حرف باهم بیااینجابعدکالسم ولی آموزشگاهم االن من-

 شدی؟ معلم-

 استادزبان-

 ببینم آموزشگاهتوبده آدرس استاد، خانوم اووه-

 میشه شروع داره کالسم بایدبرم االن,میکنم اس ام اس برات-

 هستم پیامت منتظر برو باشه-

 جان یاسمین فعالخدافظ پس-

 خدافظ-

 فرشتهبود شده فرزانه گویی.بهتربود حالم کمی.نشستم اتوبوس ودرایستگاه کردم راقطع تماس

 .داشتم اوامید اینقدربه که نجات

 درسآ فرزانه.بلندشد موبایلم پیام زنگ بعدصدای لحظاتی که نشستم اتوبوس صندلی روی

 .بود رافرستاده آموزشگاه

 یراپل ام موردعالقه آهنگ معمول وطبق گذاشتم گوشم داخل و آوردم بیرون راازکیفم ام هندزفری 

 :رابستم وچشمانم کردم

 

 ...عاشق ازحس کنارتوپرم...من
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 ...سادگی خوب وحس پاک قلب یه تودستته

 تونمیگذره هابدون دقیقه این

 ...آخره حرف همیشه من برای دارم دوست

 روزگار شوم تودست نکن رهام...بمون کنارمن

 ببار زندگیم کویرخشک روی...بشو بارون مثل

 ....بخون من چشم التماسوتوی این...ببین منو

 قشنگه خیلی صدات... منوببین:انداخت طنین درگوشم رادان صدای دفعه یک

 رادان که باخودفکرکردم ای لحظه.انداختم نگاه اطرافم به زده وبهت رابازکردم چشمانم سریع

 .اینجاست

 آهنگ هب نمیتوانستم راحت دیگرباخیال گویی.کردم راعوض وآهنگ کشیدم صورتم به دستی کالفه

 .دهم گوش ام موردعالقه

 درآهنگ حتی...جاظاهرمیشد همه...داشت جاحضور همه!میشد ترسناک دیگرداشت رادان این

 ! ام موردعالقه

 هب کارت بعدازکشیدن شدم وپیاده کردم پرت کیفم راداخل وهندزفری موبایل اتوبوس باتوقف

 اهواردآموزشگ.شدم پیداکردنش به موفق سریع بود راست سر کامال ازآنجاکه.گشتم آدرس دنبال

 مانده اقیب کالسش تاپایان ساعتی هنوزنیم:گفت که پرسیدم نصیری خانوم راجب وازمنشی شدم

 ولیپ هرچندکه.بزنم آموزشگاه مقابل درپاساژ چرخی او کالس تایم تااتمام گرفتم تصمیم هم من

 داشت خودعالمی برای هم وسایل امادیدزدن.نداشتم خرید برای

 بقهازط.شدم پاساژ.ووارد رفتم دیگرخیابان سمت به.شدم خارج وازآموزشگاه تشکرکردم ازمنشی

 نخریده هم جوراب یک خودحتی برای بودکه وقت خیلی.ها مغازه دیدزدن به کردم شروع اول

 رامیگذراندیم روزگارمان من بودندوباحقوق نریخته میشدکه راچندماهی پدر حقوق.بودم

 .بخرم خودم برای جوراب یک نمیماندتاحتی برایم پولی هیچ بخاطرهمین

 کنم؟ بایدچه کند نتواندکمکم هم اگرفرزانه که وباخودفکرمیکردم هارامیدیدم مغازه
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 .کرد دنیازندگی دراین نمیشود که پول بدون

 !!بزرگ خیلی!بزرگیست معضل کارشدن بی کنی خرج بایدپول میکشی نفس دنیاکه دراین

 .رفتم فروشگاه دوم طبقه به

 تولدشهاب ذهنم ناخودآگاه.افتاد مردانه لباس بوتیک یک به نگاهم که میزدم همینطورگشت

 .کرد رایادآوری

 !دبو بزرگی خیلی معضل پول بی بدبخت من برای بودواین نمانده باقی تاتولدش زیادی مدت

 دمق بوتیک سمت به سست وپاهایی آرام باگامهایی.شد خراب برسرم ای دنیادرلحظه تمام گویی

 .هاراازنظرگذراندم لباس وبادقت ایستادم ویترین وپشت برداشتم

 کادوی بودبرای گزینه بهترین کت تک این.راگرفت چشمم عجیب رنگی خاکستری کت تک

 .تولدشهاب

 .میپوشید کت تک معموال شهاب

 .شدم واردفروشگاه و نکردم درنگ

 که کردم ای سرفه تک.یکردم هارامرتب قفسه های بودولباس ایستاده من به قدبلندپشت مردی

 یکنی؟تواینجاچیکارم:پرسیدم میکرد؟متعجب اینجاچه رادان.زد خشکم بادیدنش.برگشت سمتم به

 اینجاکارمیکنم من-

 نبودی؟ تومنشی مگه-

 فرداینجاکارمیکنم روزای زوجمه روزای کار اون-

 اینطور که آه-

 میخواستی؟ چیزی-

 خاکستریه کت تک اون قیمت-

 هزارتومن160-

 چقدرگرون:کردم زمزمه باناامیدی
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 میخوای؟ شهاب واسه-

 زیادنمونده آره:گفتم اراده بی

 شد ترسناک خوردونگاهش گره هم به ابروانش.کرد نگاهم عجیبی باحالت

 گها ببخشیدخانوم:گفت من شدوروبه نزدیکمان پسرجوانی که راآنالیزمیکردم نگاهش متعجب

 وهنوزجانیفتاده کاره تازه کرده ادبی بی همکارم

 کرده؟ ادبی بی گفتم من:وپرسیدم کردم نگاه پسرجوان به متعجب

 نکرده؟:وگفت دوخت چشم من به متعجب اوهم

  نه:وگفتم دادم تکان منفی نشانه رابه سرم

  برس کارت به برو نیست مشتری ایشون:پسرگفت زدوروبه پوزخندی رادان

 دستورداد بازاین:گفت باحرص پسر

 شمانامزداینید؟ ببخشیدخانوم:پرسید من وبعدروبه

 نه:گفتم سریع

 دخترشین؟ حتمادوست پس-

 مگه؟ چطور نه:بازگفتم

 خواهرشین؟ که نگین-

 نه-

 خداروشکر خب-

 چرا؟-

 وهمش بداخالقه هیچ نداره ومعاشرت آداب ذره یه کنین ادب آقاپسرو این ذره یه که بگم میخوام-

 درمیاره بازی رییس

 گمشو ازجلوچشمام برو کامران:گفت بااخم رادان
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  گفتم دیدین:کردوگفت رادان به ای اشاره کامران

 القهبداخ خیلی باشماست حق:وگفتم بلندخندیدم باصدای رابگیرم ام خنده جلوی نتوانستم

 مکن ادبش میدم قول امامن:کردم بوداضافه شده فعال عجیب درونم شروشیطان کودک ازآنجاکه

 میکنین وجامعه من به بزرگی لطف:مرادیدگفت شیطنت که هم کامران

 ببینم بیابرو:دادوگفت راهل شدوکامران حرصی رادان

 ادبم که:کردوگفت نگاهم خیره کامران،رادان بعدازرفتن.گرفت ازمافاصله خندیدوکمی کامران

 میکنی؟

 آره:گفتم باپررویی

 چطوری؟ اونوقت-

 قایآ خدافظ میرم دیگه من خب.پیدامیکنم واسش راهی یه باش امامطمئن نمیدونم اونشودیگه-

 بداخالق

 عاشق خانوم خدافظ-

 . شدم حرفش میخکوب ای لحظه

 .شدم خارج وازبوتیک کردم خداحافظی ومجددا زدم راه آن خودرابه بعدچندلحظه

 کیازی هم ،فرزانه من باسررسیدن بودوهمزمان گذشته ساعت نیم درست.برگشتم آموزشگاه به

 سالم:کردوگفت بغلم آمدوباخوشرویی سمتم لبخندزدوبه دیدنم محض به.شد هاخارج ازاتاق

 یاسمین

 خوبی؟ جون فرزانه سالم:وگفتم کردم اورابغل هم من

 ؟ توچطوری عزیزم خوبم:جداشدوگفت ازمن

 قربانت خوبم منم-

 خوب شاپ کافی یه بغل این بخوریم چیزی یه موقع تااون بریم مونده ساعتی1 بعدیم تاکالس-

  میکنیم نجاصحبتامونماو هست
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 بریم باشه-

 اته وسفارش نشستیم سرمیزی. رفتیم فرزانه مدنظر شاپ کافی وبه شدیم خارج ازآموزشگاه

 چی...خب:پرسید فرزانه شدیم خوردن مشغول وقتی آوردندو بعدبرایمان ومدتی دادیم چاکلت

 ؟ بگی میخواستی

 راستش:بکندگفتم برایم بتواندکاری دعامیکردم دل در که ودرحالی جاشدم جابه درجایم کمی

 ومیتونیت ببینم میخواستم کارم دنبال االن من آلمان میره داره کارمیکردم توش که مطبی دکتراون

 کنی کمکم

  جاهست یه:رانوشیدوگفت چاکلتش ازهات ای جرعه

 میگی؟ جدی:گفتم باخوشحالی

 بری؟ میتونی آباد سعادت آره-

 نداره؟ سرویس:گفتم دمق

 نه-

 نمیتونم پس-

 دارن روسراغ جایی ببینم بپرسم ازدوستام من بایدصبرکنی پس-

 دردنکنه دستت خبربده من به پس-

 میکنم خواهش-

 چیکارامیکنی؟شوهرنمیکنی؟ خودت-

 رویاهامودیدم پیشامرد چندوقت-

 میگی؟ جدی-

  نمیشه باورت یاسمین:خندیدوگفت مستانه

 چیو؟-

 !بود بداخالق اماخیلی.سفیدم سواربراسب شاهزاده پسرثروتمندودیدم، یه-
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 پولی؟ عاشق توهنوزم دیوونه-

 پسرعمتی؟ هنوزعاشق توئم-

 داره دوسم گفت بهم پیش چندوقت اوهوم:وگفتم ریزخندیدم

 گفت؟ باالخره:گفت باهیجان فرزانه

 میشه رسمی کی تاببینیم کردم قبول کردومنم ازدواجم درخواست ازم جورایی یه اوهوم-

 هم پای پیرشیدبه شدم خوشحال خیلی-

 شوهرت نه پولت کیف بشه قراره ثروتمندکه آقای تواون وهمچنین مرسی-

 واقعا:بلندخندیدوگفت باصدای فرزانه

 نگو که شده تنگ براش دلم چطوره؟اینقدر مامانت راستی:بعدپرسید ای لحظه

 فردابیاخونمون-

 واقعا؟-

 ناهارمنتظرتم راحتی، هست ام جمعه آره-

 میشم مزاحم پس باشه-

  مراحمی-

 چشم شدومانندمن ناراحت حسابی اوهم گفتم مامان رابرای مطب جریان رفتم خانه به وقتی

 .دوخت فرزانه کمک امیدبه

 ازآنجاکه هم غذابودومن کردن آماده مشغول درآشپزخانه مامان.ظهربود های ،نزدیکی روزجمعه

 استم کارها،بافرزانه وبعدازاتمام کشیدم وهمینطورخودم خانه روی سرو به دستی داشتیم مهمان

 جانم؟:داد پاسخ متوالی بعدازچندبوق گرفتم

 فرزانه؟کجایی؟ خوبی سالم-

 توکوچتونم خوبم-
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 گوشی.درآمد صدا به زنگ لحظه همان که رفتم آیفون سمت وبه کردم راقطع تماس حرفی بدون

  رابرداشتم

 بیاتو اومدی خوش:وگفتم

 اطراف که درحالی.ایستادم در ومقابل رفتم استقبالش به.رافشردم در بازشدن ودکمه

 مامان. کردم دعوت داخل واورابه رابوسیدیم رسیدهمدیگر که نزدیک.شد رابراندازمیکردواردخانه

 پرت دویدوخودرادرآغوشش سمتش به دیدنش محض به بودفرزانه منتظرش خانه داخل هم

 ازدست راهنمایی دوره اول راسال مادرش فرزانه.داشت دوست راخیلی مامان فرزانه هم ازاول.کرد

 .میزد لک مادر یک آغوش برای دلش بودوهمیشه داده

 فتمر آشپزخانه به هم نشستندومن پذیرایی داخل وفرزانه مامان.کند دل ازمادر فرزانه بعدازاینکه

 ذاشتممیزگ راروی وسینی وبعدفرزانه کردم تعارف مامان به اول.هابرگشتم آن پیش چای وباسینی

 درمیکنیا به منوازراه مامان خوب:وگفتم رابرداشتم چای استکان

 آخه دربشه به نمیادازراه بدش همچین مامانتم:خندیدوگفت فرزانه

 خوبه؟ ؟خوبی؟بابات خبردخترم کنید،چه ول حاالاینارو:خندیدوگفت فرزانه حرف به هم مامان

  سالمتی که خبرم دارن سالم خوبن همه خاله مرسی:فرزانه

 دانشجویی؟-

 استاد شدم واالن دادم زبانموادامه نرسیدم جایی به که تودرس نه-

 زبچگیا ماکه یاسمین این رسیدی وشغلی جایی یه وبه دادی راهتوتشخیص که آفرین ماشاءاهلل-

 نشد عروسم که اونجاست جالب بشم عروس میخوام میگفت

 خودم من توسرم بکوب خواستگارنداشتنمو هی حاال:گفتم ومعترض کردم نگاه مامان به بادلخوری

 بگی شماهی نیست الزم اضافیم خونه تواین میدونم

 نباش هیچی نگران هست نازنینت پسرعمه تااون:گفت خندیدندوفرزانه باهم وفرزانه مامان

 مامان نکردوروبه امااواعتنایی آمدم وابرویی چشم مامان ودورازچشم شدم سرخ دفعه یک

 دوربریم؟ راه چرا هست بدمیگم؟تاآقاشهاب خاله:گفت
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 ازدواجه درشرف شهاب تازه خواهربرادرن مثل ویاسمین شهاب آخه:گفت بالبخندی مامان

 به که باچندضربه لحظه همان چرخاندکه ومامان من رامیان گرش پرسش نگاه فرزانه

 کیه؟ یعنی:وگفتم فراریافتم برای درخوردفرصتی

 نم به پشت که شدم مواجه بامردی بازکردم راکه ودر فرارکردم گرفرزانه پرسش ازنگاه وسریع

 جز اشدب میتوانست قدوباالکه مردقدبلندخوش این.میکوبید رابرزمین کفشش بودونوک ایستاده

 !رادان؟

 متمس به نو چنداسکناس دیگری یاحرف سالم وبدون برگشت سمتم شد،به متوجهم در باصدای

 ماه این ء کرایه:وگفت گرفت

 مایین دندان لبخند. شکفت ازگلم گل پولی وبی بیکاری روزهای دراین نو های اسکناس آن نازدید

 نداره،بذاربمونه قابل:گفتم بودم هاخیره اسکناس به که حالی ودر زدم

 دستش مسیر متعجب.رفت بودعقب گرفته سمتم هارابه اسکناس که رادان دست دفعه یک که

 باچشمانی متعجب.گردشد من وچشمان گذاشت جیبش داخل هارا اسکناس.کردم رادنبال

 توجیبت؟ چراگذاشتی:گفتم داد،سریع تحویلم لبخندی که کردم گردنگاهش

  دارم شدیدالزم که منم گفتی خودت چون-

 منمیتوانست میکردم بایدکاری.برداشت هاقدم پله سمت وبه برگشت من متعجب نگاه مقابل

 ...خدا ای. زدم کوچک تعارفی کردم اشتباهی عجب.خدابسپارم امان رابه پول آن همینطور

 ...من راستش...خب: بازکردم لب سریع بودکه نشده دور هنوزآنقدر

 درجیبش نشاندودست برلب پوزخندی شد نزدیکم کوتاه وباچندقدم برگشت دفعه یک

 ندلتوبز حرف همیشه:پوزخندگفت وباهمان گرفت سمتم آوردبه بیرون رادوباره ها کردواسکناس

 نکن تعارف

 برکت خدابده مرسی:وگفتم هاراگرفتم واسکناس زدم لبخندی

 .شدم واردخانه سرخوش هم ومن گرفت فاصله حرفی بدون رادان

 چیه؟ اون:پرسید دستم در های اسکناس بادیدن مامان
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 آوردکرایشوداد رادان-

 آورد چقدرسروقت بده خداخیرش:شدوگفت خوشحال مانندمن هم مامان

 کیه؟ رادان:پرسید باکنجکاوی فرزانه

 مستاجرمونه-

 دارین غیرازاینجاخونه به مگه-

 درستش ستاهانی اونموقع مثل البته پایین زیرزمین:وگفتم گرفتم پایین سمت رابه ام اشاره انگشت

 . کردیم

 مینوشتیم مشق اونجاباهم یادمه آخی-

  بخیر یادش آره-

 نمبزنیدم گپ باهم ذره تاشمایه: وگفت گرفت آمدوپولهاراازم سمتم بلندشدبه مامان لحظه همان

 میکنم ناهاروآماده وسایل

 کمکت بیایم ویاسمین بذارمن جون خاله دردنکنه دستت:گفت فرزانه

 میدم انجام خودم نیست کاری دخترم نه-

 ارپیداکنی؟ک برام تونستی راستی:پرسیدم صحبت وبعدمدتی نشستم کنارفرزانه مامان بعدازرفتن

 یه فقط، پیداکنم مناسب شغل یه برات نتونستم زدم وآشنازنگ دوست به گشتم هرچقدر راستش-

  نیست زیادمناسب که پیداکردم کاری

 حاال؟ هست کاری چه:پرسیدم باناامیدی

 دارن نفراحتیاج یه به شاپه کافی کار-

 گارسون؟-

 بدی انجام ممکنه هرکاری میکنن تقسیم رو کارا فهمیدم اونطورکه خب-

 کجاهست؟ حاال-

 همینطور هم بیمه داره سرویس ولی ازاینجادوره باالهاست امااون دقیق نمیدونم-
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 شرکته؟ میگی؟مگه جدی-

 زرگترینوب بهترین.بزرگا خیلی یعنی میگم که بزرگ.مهرآریاست اسمش بزرگه شرکت یه ببین-

 اونجابرات که هست بزرگ رستوران کافه یه پایینش طبقه ایرانه سازی ساختمان شرکت

 کردمکارپیدا

  داره بیمه که خوبه خیلی-

 میگرفتی؟ حقوق قبال توچقدر راستی آره-

 تومن600-

 میده 700اینجا خب-

  دردنکنه واقعادستت وعالیه خوب خیلی شرایطش اینه مهم کارشوبیخیال حله پس-

 عزیزدلم میکنم خواهش-

 اماکم رفت درهم اش چهره مانندمن اول اوهم که گفتیم دونفره رابرایش چیز همه مامان باآمدن

 مامان وفرزانه هامن صحبت ازاتمام پس.راپسندید وشرایط رفت ازمیان اخمهایش اوهم کم

 مک راکم ووسایل بازکردیم رادرپذیرایی سفره.کارشدیم به دست وخودمان نشاندیم مبل راروی

 وباولع شکفت ازگلش گل فرزانه که وغذاراآوردم رانشاندم فرزانه ظروف بعدازچیدن. چیدیم

 .شدیم خوردن مشغول میخندیدم فرزانه ذوق به که درحالی هم ومامان من.شد خوردن مشغول

 

 "رادان"

 

 جواب هازاینک تاقبل مهرآریارفتیم شرکت بودبه گرفته مرخصی بخاطرمن که فرزانه همراه روزبعدبه

 .شوم مطمئنم کارم محل ازتروتمیزبودن دهم فرصت این به مثبت

 این که وتنهااختاللی داشت دوربوداماخداروشکرسرویس امان ازخانه خیلی!کارآینده محل

 مبیدارمیشد زودازخواب خیلی وبایدصبح بود درخوابم ایجادمیکرد،اختالل برزندگیم دوربودنش

 تالنگ که امیدروزجمعه رابه روزهفته6 تمام که خواب عاشق من برای هم ازمرگ واین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

128 

 

 اباجانر مرگ این ومیخواستم نداشتم ای چاره هرچندکه.بدتربود میکنم طی بخوابم ظهرباآسودگی

 .نمیکند هاکه چه واقعاپول و بپذیرم ودل

 احیرتوهردوب ایستادیم شرکت بزرگ ساختمان مقابل.مهرآریارسیدیم شرکت به طوالنی بعدمدتی

 بینندههر وتوجه داشت زیبایی فوق واقعامعماری که ای شیشه بانمای ساختمانی.کردیم برااندازش

 تاس کارمهم این حقوق دیگرنه که وباخودفکرمیکردم بود بازمانده دهانم.میکرد خودجلب رابه ای

 مدرن محیط چنین در کارکردن پرستیژباالی هم آن.بود مهم چیز یک وفقط فقط.وسرویس بیمه نه

 .وباکالسی

 من برای هم آن.اینجا شاپ درکافی هرچندباکارکردن.دراینجا باکارکردن من بفروشم فخری چه

 ...بود کلی

 همیشه...خواهندماند بودندوکوچک کوچک همیشه که آرزوهایی...کوچکم آرزوهای داشت عالمی

 ممگلی اندازه رابه وپایم گرفتم لقمه دهانم اندازه به همیشه...راضی داشتم آنچه وبه بودم قانع

 های نگرفتن اغسر بااین بودکه درکنارم شهاب داشتن ام زندگی بزرگ تنهاآرزوی...درازکردم

 رستادهف پیامی ونه گرفته تماسی بعددیگرنه به شب ازآن...برسم آرزویم به بعیدمیدانستم شهاب

 شایدهم شایدنتوانسته.نشدم مزاحمش هم بیاید،من دیدنم به اینکه برسدبه چه

 ،خوشخبری بی"معروف قول به...بهتراست گاهی ندانستن!بدانم که ونمیخواهم!نمیدانم...نخواسته

 "خبری

 واقعابی زیباکه بودبامبلمانی بزرگی البی شرکت ورودی. شدیم واردشرکت فرزانه همراه

 من...افتادم امان خانه پریده ورنگ کهنه یادمبلمان شرکت البی مبلمان بادیدن.نظیربودند

 کجاواینجاکجا؟

 ایه پرسش بودندوبه ایستاده پیشخوان پشت زده وکروات وشلوارپوشیده کت مرد دو چپ سمت

 وآن میرفت ها آن سراغ ابتدابه داشت هرکاری بودندوهرکس متصدی دو آن.میدادند جواب مردم

 .هاراداشتند بیمارستان پذیرش نقش نوعی به.میکردند راهنماییش ها

 آن هم بودوسریع گفته ازآن فرزانه دوست که گشتیم ای شیشه در دنبال هردوبه وفرزانه من

 .بود شرکت شاپ کافی ورودی که ای شیشه دربزرگ.پیداکردیم البی راست رادرسمت

 .کردیم حرکت سمتش وبه برداشتیم قدم ای شیشه در هردوبادیدن
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 وبه مرفتی پیشخوان سمت به. واردشدیم بازشدوهردو واربرایمان اتوماتیک ودر درایستادیم مقابل

 هنیم ببخشیدآقاخانوم:پرسید بود آنجاایستاده که ازمردی فرزانه پیشخوان به رسیدن محض

 کجان؟ دوست

 کوچیکش؟ اسم:پرسید داشت امامعمولی آراسته ظاهری که مردجوان

  بهاره-

 ندار بهاربیاکارت...بهار:بلندگفت کردوباصدای کج چوبی کوچک درب سمت رابه سرش مردجوان

 صمیمی چه:اوبشنودگفتم فقط که طوری به وآرام کردم نگاه فرزانه به باالرفته باابروهای

. نمیشه که بگن فامیلی قرارباشه اگه هموصدامیکنن اینامدام خب:داد جواب آرام اوهم

 کوچیکتوصدامیکنن اسم انگاردارن صداکنن میخوری؟فامیلیتم حاالتوچراحرص

  فامیلیمه که میدونم خودم حداقل:وگفتم خندیدم

 .اودوید سمت به فرزانه ازدرواردشدوبادیدن سفیدی- بندصورتی باپیش دختری لحظه همان

 اشاره من به فرزانه هایشان احوالپرسی وبعدازاتمام رابوسیدند همدیگر وبهاره فرزانه

 بودم گفته که یاسمین دوستم:کردوگفت

  ام بهاره من سالم:درازکردوگفت سمتم رابه دستش بهاره

 خوشوقتم:گفتم وبالبخندی رافشردم دستش

 همینطور منم-

 دیگه؟ کارجوره خب:گفت فرزانه

 حل تاکامل سرپرستمون پیش بیابریم االن فقط( قرارداد رامخاطب من)کردم صحبت من آره-

 بشه

 بریم باشه:وگفتم دادم تکان سری

 بخورم قهوه یه اینجامیشینم من پس:فرزانه
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 هم میکنه فرق ما محل های اینجاباقهوه های قهوه چون باش مراقب فقط:خندیدوگفت بهاره

  قیمتش هم طعمش

 تومیخورم مهمون:زدوگفت پوزخندی فرزانه

 خونه اجاره میدم وکمال تمام حقوقمو من نه وای:گفت شوخی به بهاره

 نپیشخوا پشت مردجوان وبه)میخورم پسره این مهمون پس:آوردوگفت راپایین صدایش فرزانه

 داد کاردستم مارم بازمهره فکرکنم(کرد اشاره

 مخ هن اینجاروبزنه رییس مخ که مرداونه خانوم امافری رضائه اسمش:گفت وبهاره خندیدیم هرسه

 رو بچه این

 ولا دیگه کچله های گنده شکم ازاین چیکار؟حتمارییسش میخوام:داد وادامه گفت ایشی فرزانه

 بعدپول مهمه چهره

 میگن بقیه ندیدمش که من البته ست العاده اینجافوق رییس-

 اینجاکارنمیکنی؟ مگه چطورندیدیش:پرسیدم متعجب اینبارمن

 مانز اتمام محض به میخواد وقت اول صبح رییسم آقای مشغولم توکافه وچهارساعته بیست اخه-

 هواس نیستم زیادمشتاق منم رو ناهارش وهمینطور میخوره تواتاقش روهم هاش قهوه میره کاریم

 چهره داره ندارمو من که چیزایی میشه حسودیم بهش تمومه چی همه پسره میدونی اخه دیدنش

 دیالق مردک خوشبختیه غرق باکالس خانواده باال اجتماعی سطح پول

 دیالقه؟ ازکجامیدونی پس ندیدیش اگه:گفت موذیانه فرزانه

  شنیدم روکه تعریفش ولی ندیدمش درسته.مردم دست دیدم گندم نون نخوردم-

 چی بینیمب سرپرستتون پیش بریم شید بیخیال شمارو درخوشبختی غرق رییس حاالاین خب:گفتم

  دارم استرس من میگه

 نباش نگران حله:وکشیدوگفت راگرفت دستم بهاره

 گفت"بیاتو" ای مردانه صدای سرش وپشت درزد به ای تقه وبهاره ایستادیم اتاقی درچوبی مقابل

 .شدیم وارداتاق وماهردو
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  امینی آقای سالم:بلندگفت باصدای ورود محض به بهاره

 .باشد شنیده بعیدمیدانم که کردم سالم آرام هم ومن

 اشاره من به وبهاره جلورفتیم هردو. جلوبرویم کردکه واشاره ماانداخت به نگاهی نیم امینی

 استخدام واسه اومده گفتم بهتون که دخترخالم امینی آقای:کردوگفت

 .زد امینی ازچشم دور چشمکی که کردم نگاه بهاره به متعجب

 تحصیالت؟:رابراندازکردوپرسید سرتاپایم امینی

 لک رییس معاون که میخواست؟نمیخواستم مگرتحصیالت شاپ کاردرکافی کردم نگاه متعجب

 .بشوم شرکت

  دارم دیپلم:گفتم آرام

 ؟نشنیدم گفتی چی-

  دارم دیپلم:وگفتم باالتربردم راکمی صدایم

 بدنیست چهرت آخه صندوق میذاشتمت داشتی فوق اگه:دادوگفت تکان سری

 بود ناپاک نگاهش.نیامد خوشم چراازتعریفش نمیدانم

 مه آنچنانی تعریف هرچندکه.کند تعریف ام ازچهره دارد نگاهی چنین که کسی نمیخواست دلم

 .نکرد

 مه اش بودوچهره خوشتیپ. زده وکروات وشلوارپوشیده بود،کت ساله چهل تقریبا مردی امینی

 .تمیزنبود سبزرنگش وزغی چشمان آن نگاه که فایده بوداماچه خوب سنش به نسبت

 واین تنیس تنم لباس میکردم میکردحس نگاهم وقتی.نکن نگاه من به فریادبزنم میخواست دلم

 وزغیش چشمان باانگشتانم وگرنه بود رابسته وپایم چیزهادست خیلی که حیف.میداد آزارم

 .بروم شپی قلبم خواسته طبق گذاشتند نمی عقالنی چیزهای بعضی که حیف.آوردم درمی راازکاسه

 پشت تحتماقرارنیس: وگفتم نشاندم برلب لبخندتصنعی. کنم وخودراکنترل باشم آرام کردم سعی

  بدم انجام میتونم ایم کاردیگه باشم صندوق

 .داد دست بهم کاموا نخ روی بر دندان شدن ساییده حس ای لحظه آورزدکه چندش لبخندی
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 چندسالته؟:بازپرسید

 سالمه23-

 مجردی؟-

  بله-

 سرکار بیای ازفردامیتونی نیست مشکلی:ترشدوگفت رنگ پر لبخندش

 ممنون:وگفتم گرفت جای برلبم اینبارلبخندواقعی

  داره هم وسرویس بیمه تومنه700 حقوقت-

 ممنون:گفتم بازهم

 برای حتمامینویسی استخدام توفرم روهم خونت آدرس کارمیکنی به شروع دوشنبه ازروز-

 سرویس

 ممنون-

 ...خانوم شمارونداشت قابل-

 هستم شایسته-

 کوچیکته؟ اسم-

  خیر نه-

 کوچیکت اسم اونوقت-

 یاسمین:گفتم باحرص

 !خوبه-

 کنم فوران مانندآتشفشان است ممکن بودهرلحظه شده متوجه ام شده سرخ ازچهره که بهاره

 قراردادنیست؟ امضای به الزم امینی آقای:گفت سریع

 نباشه میشه مگه:گفت بهاره وروبه گرفت راازمن کثیفش نگاه باالخره امینی
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  پرکن فرمو این: وگفت گرفت سمتم رابه کشیدتاکاغدی طول ای ودقیقه

  دادم دستش وبه پرکردم تمام رابادقت فرم اش خیره وزیرنگاه کاغذراگرفتم سریع

 امضاکن سالست یه قرارداد:وگفت میزگذاشت روی رامقابلم دیگری بعدکاغذ ای لحظه

 .دمکر امضایش وسپس راخواندم برکاغذ شده تایپ کلمات مو ابتداموبه بودم دیده فیلم ازبس

 .نوشید یم قهوه بودوباپرستیژخاصی نشسته سرمیزی فرزانه. برگشتیم شاپ کافی به بعدمدتی

 شد؟ چی خب:پرسید سریع فرزانه که بودنشستیم اونشسته که وسرمیزی رفتیم سمتش هردوبه

 قراردادوامضاکردیم:گفتم کالفه

 دمقی؟ اینقدر حاالتوچرا خداروشکر خب:زدوگفت لبخندی فرزانه

 رخ مردک وهیزه چرون چشم خیلی یاروسرپرسته بابااین: کردم فوران واره آتشفشان دفعه یک

 چهره من بدنیست؟خدایی چهرم کجای من آخه بدنیست چهرت میگه من به باباموداشت سن

 دارم؟

 کرده تعریف ازت بدبخت:گفت وفرزانه خندیدن هردوباهم وبهاره فرزانه

 وزغی چشم هیز مردک میکنه غلط-

 بود کچلم های گنده شکم حتماازاین-

 توسرش بخوره.ترمیزد جوون اماازمن میشد سالش باباچهل نه-

 .خندیدند من بلندبه باصدای هردو بازهم

 .بودم خیره سقف وبه بودم درازکشیده هدف بی تخت روی بود شنبه یک روز عصردلگیر

 ...حضورش...مهربانیش...صدایش...خودش برای.بود شده تنگ عجیب شهاب برای دلم

 ...وصداومهربانیش بودازحضور کرده مرامحروم شهاب.بودم اینهامحروم ازهمه بودکه چندروز

 ...رامیدانستم محرومیت این دلیل لیلی من وکاش

 ... بود کرده دریغ خودراازمن مجنونم
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 مدهآ وسط هاله پای شایدبازهم...خبربودم بی ازآن من که دلیل هزاران به ،شایدهم دلیلی هیچ بی

 . ام شوهرعمه ازآن نیست بعید.باشد

 درد به من که ودیده رابازکرده چشمانش شهاب شایدهم...چیزبعیدنیست هیچ

 روی من!نیستم هم زمین فرش روی حتی ومن آسمانها عرش اودر...کجا اوکجاومن...اونمیخورم

 ...نشستم خاک

 کالفه قبل از بیش میگذشت که وهرلحظه بودم غرق ام کننده وناراحت درافکارناامیدکننده

 سح. میکنند کجی دهن من به اتاق وسایل وتمام میچرخد سرم دور به اتاق میکردم حس.میشدم

 ...میکنند ومرامسخره میکشند رخم رابه شهاب سردی هاهم آن میکردم

 دایص...شنید ازبیرون وصحبت خنده صدای گوشهایم که بدتروبدترمیشد داشت حالم همینطور

 !!بود شهاب گویی که دیگری بودوشخص مادر

 هب که نمیگذاشت عاشقم اماقلب بودم ناراحت ازشهاب بااینکه. هادرجاپریدم گرفته مانندبرق

 آوردم نمی دوام وگرنه میکردم دلتنگی زودتررفع هرچه وباید بودم دلتنگش من.نروم دیدنش

 .میزد درمیان یک که تاب بی قلب بااین

 آن به ودردل زدم وسایل ودیوار در به ای پیروزمندانه لبخند ازاتاق شدن ازخارج قبل

 "اومد؟ دیدین؟دیدین":هاگفتم

 .شدم پذیرایی وارد شدن آرام وبعدازکمی کشیدم عمیق ابتداچندنفس.شدم خارج وازاتاق

 ...بود جذاب مردمن سرهم ازپشت.میکرد احوالپرسی بودوبامامان ایستاده من به پشت شهاب

 !من برای کوتاه واژه دو این واربود حسرت چه...مردمن

 ست زاده حالل دخترم:شدوگفت متوجهم مامان دفعه یک

 .کرد اشاره من به وبانگاهش

 پرکشیدوبه ای درلحظه چندروز این دلتنگی تمام اش چهره بادیدن برگشت سمتم به شهاب

 .هوارفت

 دختردایی سالم:آمدوگفت سمتم بالبخندبه شهاب
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 ...هوا رفت دودشدوبازهم شهاب ازدیدن ذوقم تمام دفعه یک

 پسرعمه سالم:وگفتم زدم لبخندتلخی

 گودرفته خوبه؟زیرچشمات حالت:آمدوپرسید سمتم کردبه نگاهم عجیبی باحالت شهاب

 مریضم-

 شدیهو چت بودی تاظهرخوب توکه:آمدوگفت سمتم به متعجب مامان

 بخوابم میرم االنم شدم اینورمریض ازظهربه:گفتم باحرص

 . بستم رامحکم ودر رفتم اتاقم به وسریع

 هتاهرطورشد کشیدم دندان به را ام پایینی لب. انداختم سرم روی را وپتو درازکشیدم تخت روی

 .کنم جلوگیری اشکهایم ازریزش

 میدانست اش دختردایی وفقط فقط مرا که بخاطرمردی هم میکردند،آن اشکهانبایدسقوط این

 !دختردایی میگوید من وبه آمده من وبیقراری دلتنگی ازروزها پس که مردی.

 تو؟ بیام:آمد شهاب درخوردوصدای به ای تقه بعد ای لحظه

 .زیادکردم رابرلبم هایم دندان وفشار ندادم جواب

 می چشمانم خیس چشمه بایدمقابل که بودکارمن میزدوچقدرسخت غلت درچشمانم اشک

 .ایستادم

 احساس بااین مبارزه ترازآن اماسخت...بود سخت سرکش های بااشک مبارزه...بود سخت کارمن

 .کند رالگدمال ام دخترانه غرور هایش باخودنمایی میکرد سعی بودکه ام وعالقه عشق

 .راشنیدم اتاق در بازشدن صدای

 نه...دهاباش ناظرآن خدایم وفقط فقط شدم مغلوب اشکهایم لدرمقاب تااگر ترچسبیدم پتورامحکم

 .دیگر کس

 .نشسته تخت روی کنارم شهاب شدم خوردمتوجه وداغونم درب نفره یک تخت که تکانی با

 ناراحته؟ ازم من دختردایی: راشنیدم تاصدایش گذشت لحظاتی
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 .صدانکن مرااینگونه!لعنتی فریادبزنم میخواست دلم.لرزید ازبغض ام چانه

 ...میشوم ویران...میشوم مخروب...میشوم دیوانه.آورم نمی دوام اینگونه من

 راندارد بزرگی این به غم تحمل طاقت من قلب

 سک وهمه وعشق پسرعمه من برای تو که درحالی باشم دختردایی یک وفقط فقط تو برای من که

 ...وداروندارمی دنیا وهمه زندگی وهمه

 ...بیاورم تاب تلخ حقیقت این سنگین زیربار نمیتوانم من

 ! بمانم زنده بگذار...صدانکن ومرااینگونه کن رحم...عاشقم قلب به کن رحم...میشکند کمرم

 تو؟ شده ؟چت...یاسی:باردیگرآمد شهاب صدای

 ؟ کاراچیه؟یاسی این:گفت که پتوروچسبیدم بادودست سریع بکشدکه پتوراازرویم خواست

 این لویمگ شده سیب بغض یعنی.  نمیتوانستم بگویم چیزی میخواستم اگرهم نگفتم بازچیزی

 .نمیداد را اجازه

 پرنسسم؟خانومم؟...بدی جواب یاسی؟قهری؟عزیزدلم؟نمیخوای:شهاب

 برای من یعنی...کردم شک گوشهایم به...نمیشد باورم...دلم وهم لرزید ام چانه هم دفعه یک

 میکردم؟ اشتباه داشتم بودم؟یعنی دختردایی بیشترازیک چیزی شهای

 ایشپ وروی راجلوبردم سرم کناررفت صورتم ازروی پتوکه. دادم کشیدواینباراجازه بازپتوراازرویم

 . گذاشتم

 میده جواب میدونستم:کشیدوگفت موهایم به دستی.بلندشد اش خنده صدای

 نزدی؟ زنگم چندروزه؟یه کجابودی:گفتم مندی گله اماباحالت.نشاندم برلب لبخندی هم من

 نکردم اصالوقت زیاده کارشم بزرگه خیلی رفتم که شرکته این میدونی که خودت-

 ؟ میزنی روگول کی-

 بودم مسافرت...راستش:گفت مردد بامکثی

 فصل؟ ؟تواین مسافرت:وپرسیدم کردم نگاه ومستقیم درجابلندشدم
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 کرد بابامجبورم-

 آره؟ رفتی باهاله:وپرسیدم کردم نگاهش باترس

 بخدا مجبورشدم-

 تنهابودین؟-

 بود خواهرشم هانیه-

 بازپتو هک کشیدم سرم راروی وپتو گذاشتم بالش سربر ودوباره دادم تکان فهمیدن نشانه به سری

  مجبورشدم بخدا یاسی:کشیدوگفت راازسرم

 نگفتم چیزی که من باشه-

  میکنه اذیتم نگفتنت چیزی همین میگفتی کاش-

 نکردی؟چرانگفتی چرارفتی؟چرامجبورشدی؟چرامقاومت.. بذاربگم خب:گفتم باحرص

 میکنن؟ تحمیل هاشونوبهت خواسته که ای بچه نداری؟مگه زبون نمیخوایش؟مگه

  میکنه محرومم ازارث کردکه تهدیدم:گفت باناراحتی

 چیکارکنه میدونه خوب:وگفتم زدم پوزخندی

 قهری؟ یاسی-

 قهرم-

 بیرون بریم شو آماده پاشو پس-

 ره؟دا ربطی چه-

 بخرم کنون آشتی هدیه تابرات-

 نمیخوام-

  پاشوببینم ای هدیه توعاشق میدونم من کن رنگ خودتو-

 .وبلندشدم دادم نشان میل خودرابی.کرد راکشیدوبلندم دستم
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 خارج زاتاقا میگیرد تصمیم کی تاببینم شدم خیره شهاب به وطلبکارانه ایستادم کمداتاقم مقابل

 .شود

 میکنی؟ نگاهم چیه؟چرااینطوری:کردوگفت نگاهم متعجب

 کنم عوض لباس میخوام بروبیرون-

  دیگه همینه بودن نامحرم ازبدبختیای:وگفت زد عریض لبخندی

 .لرزید دلم ته وشهاب من محرمیت به بافکرکردن ای لحظه.شد خارج وازاتاق

 کنیم؟ عروسی منوشهاب

 داشت؟ شدن حقیقی دورامکان رویای این

 ...!بعیدمیدانم

 یایمب چشم به کمی ایستم می شهاب پیش وقتی اینکه وبرای کردم تن به ای ساده مانتووشلوار

 .کردم آرایش کمی

 بریم ام آماده من:میخوردگفتم چایی که شهاب وروبه رفتم بیرون ازاتاق

 دختردایی؟ کردی چه اوووه:کشیدوگفت بلندشد،سوتی سریع شهاب

 خانومم:گفت وآرام

 مامان صدای لحظه همان. بلند باصدای هم آن زیرخنده وزدم خودرابگیرم جلوی نتوانستم

 !تر خبرته؟آروم چه دختر اووه:شنیدم سرم راازپشت

 پسرعمش عشق بذاربخنده دایی زن چرا:گفت سریع شهاب

 .لبخندزد بیخیال اماشهاب.آمدم شهاب به وابرویی وچشم شدم سرخ

 بیرون؟ ببریش میخوای روگرفتی بچه این اجازه:گفت مامان

 بیرون؟ ببرم پرنسستونو میدین مادراجازه ملکه:شدوگفت نزدیک مامان به شهاب

 امپراطور شماست دست مائم اجازه:بودگفت آمده خوشش شهاب ازالفاظ که مامان
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 صدای که میرفتیم هاپایین ازپله شدیم خارج وازخانه کردیم خداحافظی ازمامان بعدازمدتی

 .راشنیدم زیرزمین در بازشدن

 ایستادونگاهمان ازحرکت ای مالحظه بادیدن.شد واردحیاط هم رادان که ردمیشدیم ازکنارحوض

 من داداول واجازه راگشود در شهاب ایستادیم کنارهم در دادمقابل ادامه راهش به ودوباره کرد

 رابست ودر شد خارج ازخانه شهاب سرم پشت.ردشدم وازدر دادم رادان به زیرلب سالمی.ردشوم

 درو؟ چرابستی:وگفتم کردم نگاهش متعجب.

 بازکنه خودش دیگه داره دست  بیخیال-

 دست گفتم دیدی:گفت من روبه وشهاب شد خارج ازخانه ورادان دربازشد لحظه وهمان

  داره؟حاالبیابریم

 .راکشید شدودستم نزدیکم قدمی سپس

 نهایت من برای واین ردندپرک اش مردانه راانگشتان انگشتانم بین ی بعدفاصله ای لحظه

 ...بود خوشبختی

 

 

 "رادان"

 

 ورفتن جاایستادم یک. برنداشتم ازقدم قدم سرم درپشت بستن و ازخانه آمدن ازبیرون پس

 ...بهم خورده گره بادستان هم آن کردم راتماشا ویاسمین شهاب

 ام آمده بیرون به چه بودبرای رفته یادم.دربرگشتم سمت وبه گذاشتم ام معده راروی دستم

 .است منتظرم افتادکامران یادم رابازکنم در تاخواستم

 اهنگ عشق دومرغ آن خورده گره دستان وبه برداشتم قدم ویاسمین سرشهاب وپشت برگشتم

 .کردم

 ...کور گره آن بودبر شده خشک گویی نگاهم
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 بودم عقب...ازآنها بودم عقب.داشتم دوفاصله اماباآن برمیداشتم قدم برمعده دست

 ...عقب خیلی...بودم عقب ازشهاب همیشه گویی...ازشهاب

 ...بود ترازمن چیزهاعقب درخیلی که مهدوی ازشهاب بودم عقب آرمیان رادان...من

 ...اوبود قدرت ونقطه من ضعف نقطه امایاسمین

 که یشهر پایین دخترمعمولی این پای...آمد می وسط به یاسمین پای که زمانی...جلوتربود اوازمن

 ...بود داده خوداختصاص رابه افکارم قلمروی تمام وعجیبی انگیز شگفت طرز روزهابه این

 .محونمیشد ازخاطرم ای لحظه برای حتی که دختری

 ...آمد می ازپنجره میکردم ازدربیرونش

 واردو رامیشکافت میکشیدم،دیوار راهم وپرده رامیبستم پنجره ودرب میکردم بیرونش ازپنجره

 !من درخلوت دائمیش میدادباحضور عذابم عجیب...میشد هایم وتنهایی خلوت

 امانمیدانم نمیدادم کسی رابه اجازه این من.زدند رابرهم آن نداشت حق کسی بود من خلوت این

 .دیگر چیز نه داشتم کردن نگاه توان فقط هم ومن میشد خلوت این وارد اجازه بی یاسمین چرا

 انهسرکش که دخترمعمولی این به کردن نگاه...کردن جزنگاه بکنم نمیتوانستم کاری هیچ من

 سرکشی عجیب دخترمعمولی این...میبرد راازبین ام تنهایی سرکشانه...میزد رابرهم حریمم

 ...میکرد

 ...دخترمعمولی این...دخترمعمولی این...دخترمعمولی این

 ...باکارهایش میکرد ام دیوانه داشت

 ...لبخندمعمولیش و بانگاه...معمولیش ی باچهره

 !بودوناب خاص برایم عجیب که هایی معمولی...هایش معمولی باتمام

 ...را شهاب دست میفشرد که دستش بااین میکرد ام دیوانه داشت دخترمعمولی این

 ...منفورداشت مردازنظرمن این به نسبت که عشقی میکردبااین ام دیوانه داشت دختر این

 . کردم رادنبال ویاسمین شهاب وبانگاهم ایستادم رسیدم سرکوچه به وقتی
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 هم شهاب بعدازاینکه.شد بالبخندسوارماشین ویاسمین گشود یاسمین رابرای در شهاب

 ... وخیابان ماندم بعدمن ای کردولحظه کردوحرکت نثارمن پوزخندی شد سوارماشین

 کرد؟؟؟ جراتی چنین چطور چه؟اصال پوزخندزد؟برای من به شهاب

 کامران صدای بندش وپشت قرارگرفت ام شانه روی ازپشت دستی که افکاربودم درهمین

 اینجایی؟:آمد

 . کردم ونگاهش برگشتم سمتش به

 کارلوس؟ میکنی اینجازندگی پس:کردوگفت سالم

 . جاگرفت لبهایم روی لبخندی پیش لحظات ضدونقیض باوجوداحساسات

 خندیدی؟ باالخره نمیشه باورم:فریادزد دفعه یک کامران

 درنیار حرف کجاخندیدم:گفتم سریع

 خندیدی نه-

 لبخندزدم یه فقط...خب-

 بداخم توی واسه غنیمته همونم میکنه فرقی چه-

 بدم توهدرش پای که ندارم اضافی وقت وبرو بده ترامانتیتو نذارسریع لقب روم اینقدر-

 کارلوس؟ گیتسی بیل توفاز بازرفتی-

 امانتی؟-

 .گرفت سمتم رابه کردوموبایلم شلوارش درجیب دست

 یچرادوتاگوش:کردوپرسید نگاهم بردوباکنجکاوی راعقب موبایل راازاوبگیرم موبایل تاخواستم

 داری؟

 نکردی؟ که فضولی مربوطه؟توش خودم به-

 متاسفانه نذاشت اماپسوردت میخواستم-
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 ازمغازه هوکوفت خسته من ببین:کشیدوگفت راعقب آن دوباره که بگیرم راازدستش موبایل خواستم

 این اسپ به پسربامعرفتیم چه ببین جاگذاشتی گوشیتو جنابعالی چراچون اینجا اومدم راست یه

 کن مهمونم چایی یه حداقل من معرفت

 موبایل:گفتم قاطعانه

 .نداشت کامران نام به وغریب عجیب موجود این روی اثری قاطعم لحن اماگویی

 کن ممهمون بیرون یابریم میزنیم املت یه باهم شامم بده بهم چایی یه یابیابریم رادان ببین-

  بزن املت بروباعمت نظرم به-

 زدن املت نیست چیزی کم باالخره بزنم میخوادباتواملت دلم دوماکه ندارم عمه من که اوال-

 رفتن بیت اهل همه ست هفته یه االن گرفته بابادلم سومااینکه مردثروتمندجهان بااولین

  تنهاباشم نمیتونم من وتنها تک خونه گوشه موندم من بگردن شهرستان

 "..بیت اهل آهای"زد جرقه درذهنم دیداریاسمین اولین ی وخاطره زدم پوزخندی

 .کناربیایم وغریب موجودعجیب بااین خواست دلم بار اولین برای

 چرا؟ نمیدانم

  چیزبخوریم یه بریم برمیگردم االن وایسا:گفتم

 رکردیرفتا آدم مثل بارتوزندگیت یه پسر گرم دمت:کوبیدوگفت برکمرم محکم بادست دفعه یک

 .کرد حرکت سرم پشت واوهم شدم واردکوچه. رادرآورد ادایم اوهم که کردم نگاهش چپ چپ

 .برگشتم کامران وپیش کردم تن به هم وپلیورگرمی رابرداشتم ووسایلم رفتم خانه به

  موبایل:وگفتم درازکردم کامران سمت رابه بستم،دستم راکه خانه در

 گرونه خیلی موبایلت:وگفت گذاشت دستم آورد،کف بیرون شلوارش راازجیب موبایلم

 پولشوازکجاآوردی؟

 توچه؟ به-

 آره؟ میزنی تیغ حتمادخترارو-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

143 

 

 خودتن؟ مثل همه مگه-

  نمیزنم تیغ دخترارو هم اصال من-

 عمت ارواح-

 ؟ رادان-

 ها؟-

 میشیا منحرف کج راه به اماداری بودی ومودب میزدی حرف کم قبال-

  بریم:وگفتم  بازگشتم خودم وبه کردم راصاف گلویم ایستادم صاف دفعه یک

 دمش رامتحمل کامران نشدنی تمام های صحبت راه طول تمام. افتادیم راه به درخیابان پیاده پای

 هرچقدر... میگفتم هرچه.آمد برنمی ازدستم کاریم بودکه تراین وسخت بودبرایم سخت وچقدر

 .کند سکوت ای لحظه نمیتوانست وراج مرد این.نداشت ای فایده...تشرمیزدم

 راپس سکوت باواژه کامران آشنانبودن بایدتاوان بیچاره ومن...ناآشنابود سکوت باواژه گویی

 !بیچاره من...میدادم

 را یمیز سریع کامران.تاپیتزابخوریم شدیم فودی فست واردیک پیشنهادکامران بعدبه مدتی

 داره دید بیرون به اونجاخوبه:وگفت کرد انتخاب مغازه یشهکنارش

 !مینه...بود پیتزامهم وطعم کیفیت من برای بود اهمیت بی برایم میزبنشینم سرکدام اینکه

 .دادیم پپرونی سفارش وهردو نشستیم کرد انتخاب کامران که میزی سرهمان

 تومسائل رادان:گفت کامران که شدیم خوردن وهردومشغول راآوردند بعدسفارشهایمان مدتی

 داری؟ تجربه عشقی

 شدی؟ نه،عاشق که معلومه:وگفتم زدم پوزخندی

 بودبوتیک اومده پیش بودچندوقت دختره اون-

 کدوم؟-

 رسیدم دادت به میکردی خراب توبازداشتی دیگه میخواست ویترینو تو کت تک اون که همون-
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 زچها من بود فهمیده اینکه محض وفقط فقط هم رساندآن مراتامسیری که دختری یادآن دفعه یک

 .هستم اجتماعی سطح

 خب؟:باپوزخندگفتم

 شمخود داره خوبی خانواده.پاساژکارمیکنه روی روبه توآموزشگاه استادزبانه ست فرزانه اسمش-

 ...اما دخترخوبیه

 اماچی؟-

 پسرداره؟ دوست نظرت به-

 درصد صد-

 کرده غلط:وگفت رفت درهم هایش اخم

 یاتهش؟ سرشی:وگفتم خندیدم

 سرچی؟-

 پیاز؟-

 حالی تو،توچه حالیم توچه االن من بابارادان-

 چه؟ من اصالبه:وگفتم کردم راصاف گلویم

 .شد خشک در روی نگاهم که چرخاندم رادراطرافم ونگاهم

 نگاهم.واردشدند هم دردست دست بازهم وشهاب ویاسمین بازشد فودی فست دررستوران

 .ماند ثابت لعنتی کور ی گره آن بازروی

 تپایتخ دراین.بودند ظاهرشده چشمانم جلوی عشق دومرغ این بازهم.ریخت باردیگربهم اعصابم

 یتزاپ خوردن برای جایی به دو بایداین دقیقا است فودی وفست پرازرستوران که ودرندشت بزرگ

 ...خدا ای...هستم درآن من بیایندکه

 اصال کور هگر آن که وانمودمیکردم و اینجامینشستم لعنتی پیتزای این شدن تاتمام حاالچطورباید

 .نیست مهم برایم
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. ستگس ازهم لعنتی کور گره آن مانشستندوباالخره ازمیز ای بافاصله سرمیزی وشهاب یاسمین

 .شد راحت خیالم کمی دستانشان گره گسستن ازهم بخاطر هم ومن دادند سفارش

 .دوختم یاسمین به اراده بی را نگاهم

 نی یدرن شرمگین بالبخندی هم میکردویاسمین بودصحبت خیره چشمانش به که درحالی شهاب

 ...بود شده غرق شهاب چشمان

 !یاسمین روی بود شده خشک ونگاهم میز روی بود شده مشت دستم

 ....حسرت وهم میخوردم حرص هم

 ...شهاب به یاسمین نگاه بودن ازخیره حرص

 ...شهاب موقعیت هم،حسرت وحسرت

 ...بود ثابت من روی خیره نگاه آن میخواست دلم

 تهنگذاش برایم واعصاب برنمیداشت ازسرم دست که بود چه ضدونقیض احساسات این نمیدانم

 ...بود

 یاسمین... بودم خیره بود شهاب به متعلق که یاسمین ونگاه شرمگین های خنده به همینطور

 بهترین برایم هایش معمولی عجیبی طرز امابه...بود معمولی برایم وجودش تمام...بود معمولی

 ...وزیباترین ترین ناب...بودند

 .میکردم مالکیت احساس معمولی دختربچه این روی چرا نمیدانم

 .کند بازی باآن تاکسی نمیدهد کس هیچ رابه عروسکش که مانندکودکی بودم شده

 !بودوبس دواحساس همین...حسرت فقط حرص فقط نداشتم حسی هیچ

 .بودند شده وتاریکم متروک قلب وارد اجازه بی ازکی سردرنمیاوردم که دواحساس این

 اسدواحس این وباورودناگهانی بود بسته تارعنکبوت بودن ازاحساس سالهاخالی بخاطر که قلبی

 نم وبازهم شد روشن احساسات ناگهانی باورود قلبم ومتروک تاریک کلبه بازهم.شد روشن بازهم

 ...بجنگم تبااحساسا دارم سعی

 ...ندارند من درزندگی جایی احساسات
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 !وبس است دارد،تنهایی جای من درزندگی که تنهاچیزی

 باچشمان وسط ماندم ومن را ریحانه دست راکشیدوپدرم ستاره دست مادرم که زمان ازهمان

 ...آلود اشک

  پدرم وهم مرانخواست مادرم هم که روزی ازهمان

 ...نبودند پشتم کدام دارندوهیچ دوستم ادعاداشتن که هایی انسان به دادم راترجیح تنهایی

 دامم بداند هم خودش اینکه دختربدون این چرا امانمیدانم...وجود باتمام رامیخواستم تنهایی من

 ردهک خود رادرگیر ذهنم تمام...میزد پرسه قلبم یادر بود یادرفکرم.میشد تنهاییم های خلوت وارد

  میزدم که وآتشی هرآب به هردرو به میکردم، هرچه ومن بود

 ...برنمیادم دخترچموش این ازپس من بود فایده بی

 ...میشدم اومغلوب دربرابر مدام من

 ....بود آزاردهنده خیلی برایم واین میشدم مغلوب دختر این دربرابر برنده، همیشه من

 ...بود آزاردهنده برایم...فراترازخیلی چیزی

 کامران صدای که بود خودکرده دستان رابازیچه وجودم که یاسمین وجود در بودم غرق همینطور

 کجاسیرمیکنی؟... رادان:پیچید درگوشم

 کردم نگاهش گنگی باحالت آمدم خودم به دفعه یک.داد چندبارتکان صورتم رامقابل ودستش

 ها؟چیه؟:وگفتم

 مونه این عه:گفت دفعه یک شد یاسمین متوجه وقتی کردو رادنبال قبلیم مسیرنگاه مشکوک

  روزیست دختراون

 گفتی غیب:وگفتم زدم پوزخندی

 نامزدشه؟:شدوگفت خیره ویاسمین شهاب به بادقت کامران

 نه که معلومه:وگفتم کردم نگاهش باحرص

 میشی چراعصبی حاال خب-
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 میگی وپرت چرت آخه-

 نگفتم چیزی که من!عجبا-

 خود متوجه اوراهم نگاه اینبار که انداختم یاسمین سمت به راباز نگاهم بودکه موقع همین

 المس نشانه به برایم سری دید خود رامتوجه نگاهم اینکه محض به.پرید باال ابرویم تای.دیدم

 هب را هایش لب رادید ام اعتنایی بی وقتی کردم نگاهش وفقط نکردم اعتنایی امامن داد تکان

 انداختم راپایین سرم.گرفت راازمن ونگاهش آورد در برایم دادوشکلکی تکان ای بامزه حالت

 یتزاهاپ وپول رفتم صندوق سمت به ومن بلندشدیم پیتزاها شدن بعدازتمام. لبخندزدم وناخودآگاه

 داره باتوکار آقا این کارلوس:زدوگفت ام شانه به کامران لحظه همان که کردم پرداخت را

 نگاهم موبااخ بود ایستاده مقابلم شهاب.کردم نگاه گفت که یی"آقا" وبه برگشتم کامران سمت به

 بفرماییدآقاشهاب:باالپریدوپرسیدم ابرویم تای.میکرد

 یعبایدسر اومده پیش برام کاری یه من:گفت ای ومحترمانه مودبانه امابالحن ترشد غلیظ اخمش

 ؟ برسونی تاخونه یاسمینو میشه برم تر

 بکنم؟ چرابایداینکارو:باالپریدندوگفتم به باهم ابروانم بار این

 بااتوبوس اونم تنهابره تاریکی تواین نمیخواد دلم لطفا-

 ندارم ماشین ام پیاده منم-

  بهتره باشه مردپیشش یه باالخره-

 تو نه دستورمیدم تو به که منم این رییستم من مهدوی شهاب نیستم منشیت من-

 سپارمب دستت یاسمینو نمیخواد دلم اصال بااینکه. درخواسته!!آرمیان رادان نیست دستور این-

 باش مراقبش لطفا اعتمادمیکنم بهت آرمیان اسم امابخاطر

 مراقبشم:گفتم اختیارواراده وبی کردم نگاهش مستقیم چندلحظه

  ممنون-

 خنس وبعدازمدتی رفت یاسمین سمت به کردو راپرداخت پیتزاهایشان ایستادوپول کنارم سریع

  شد خارج رستوران از من به گذرا ونگاهی بااو گفتن
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 میشه؟ ای؟مگه پسره این بود؟تورییسه چی جریان:پرسید کامران او شدن خارج محض به

 دارم زوج روزای هم شغل یه بودم گفته-

 توباشه دست زیر نمیاد بهش حسابیه ادم خیلی پسره امااین آره-

 کارلوسم قبال گفتم که من کامران اه:,گفتم کالفه

 درواینق کارنمیکنی وحسابیم درست فردنمیای ها؟چراروزای پسر توچیه جریان بزن حرف جدی-

 االن مدتم این کرده؟کنجکاوی مغرورت انقدر ای؟چی وازخودشیفته درمیاری بازی رییس

  شده بیشترازهمیشه

 میزنیم حرف بعدباهم برسونیم دخترو بذاراین اول:وگفتم کشیدم صورتم به دستی

 بریم پاشو:وگفتم ایستادم مقابلش برداشتم قدم یاسمین سمت به

 به رسنت برم میتونم خودم من:وگفت انداخت طرفه رایک کوچکش وکیف برخاست مطیع یاسمین

 رسوندیم میگم شهاب

 حالم نمیکرد التماس اونقدر بترسم؟اگه ازشهاب من:وگفتم جاگرفت لبهایم روی غلیظی پوزخند

 حوواض صریح جونتم شهاب به تنهابرو خودت هم حاال سوخت براش دلم برسونمت کنم قبول بود

 نرسوندمت بگو

 بریم:وگفتم رفتم کامران سمت وبه برداشتم قدم حرصی

 چی؟ این پ:کردوگفت اشاره یاسمین به

 میره خودش-

 خب:گفت سریع کامران که شدیم خارج ازرستوران هردو.افتاد وراه انداخت باال ای شانه کامران

 بگو

 چیو؟-

 بودنتو رییس جریان-
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 درهم هایم اخم.بود ریحانه آوردم رابیرون موبایل.خورد زنگ زوجم روزهای موبایل لحظه همان

 مربوطه خودم به من خصوصیه مسائل کامران ببین:گفتم کامران وروبه دادم تماس ورد رفت

 فهمیدی؟

 من گردن روی راست رابادست وزنش وتمام انداخت گردنم دور رامحکم دستش کامران دفعه یک

 رفیقیما ماباهم بیخیال بابا:وگفت انداخت

 تمگرف سمتش به اسکناسی آوردم بیرون راازجیب پولم وکیف دادم هلش عقب وبه زدم پوزخندی

 تنهاباشم میخوام برگرد تاکسی بایه:وگفتم

 راگرفت اسکناس کامران.دادم تماس رد من وبازهم گرفت تماس ریحانه بازهم لحظه همان

  کنی تعریف برام باید چیزو همه کورخوندی ولی میرم امشب:وگفت

 پیامک بودم ایستاده رستوران مقابل که همینطور.بود ریحانه.آمد برایم کامران،پیامکی بعدازرفتن

 برای میخواد دلش وروجکمم شده تنگ واست میدی؟دلم چرارد داداشی سالم:وخواندم رابازکردم

 دربیاری؟ ازدلتنگی مارو کنی لطفی یه نمیخوای ببینه داییشو بار اولین

 ینگاه شد خارج ازرستوران یاسمین لحظه همان.گذاشتم سایلنت راروی وموبایل. زدم پوزخندی

 راه به سرش پشت هم من بودیم مسیر هم وازآنجاکه ورفت راگرفت وراهش انداخت من به

 .افتادم

 ...فاصله امابادومتری برداشتم قدم ماننداو ناخودآگاه هم ومن برمیداشت قدم وباطمأنینه اوآرام

 .یاسمین به شدم خیره سر ازپشت دوباره.زیرنظرگرفتم را رفتنش راه دوباره

 ایاماگرم بود هواسرد...بود اوخیره به من نگاه که تفاوت برمیداشتم،بااین وقدم برمیداشت قدم

 ...درونم وگرمای بیرون سرمای میان بودتناقض خوبی حس.میکردم حس درونم در را بخشی لذت

 وباحرص برگشت سمتم به شدم متوقف اراده بی هم ومن ایستاد ازحرکت یاسمین دفعه یک

 .بشه کمترسردمون بزنیم حرف هم تادوکلمه ،بیاکنارم بیای راه سرم پشت اینکه جای به خب:گفت

 تو دست بسپرمشون نیاوردم راه سر از گوشامو:وگفتم زدم پوزخندی

 شاهزاده جناب سلطنتین گوشاتون که نه:کردوگفت نگاهم حرصی

 .افتاد راه به ودوباره زدوبرگشت پوزخندی
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 بعدمقابل مدتی که نظرگرفتمش زیر ودوباره کردم حرکت هم ومن زدم نمایی دندان لبخند

 سوارشیم بیااتوبوس:وگفت برگشت سمتم به ودوباره ایستاد اتوبوسی ایستگاه

 سوارشم؟عمرا اتوبوس شدی؟من دیوونه:وگفتم کردم نگاهش متعجب

 موزینلی برات وزیرنیستی نخست چیه؟پسر وامگه:کردوگفت نگاهم گردومتعجب باچشمانی اوهم

 !تابادیگاردکه ودوسه بیارم

 رمجمهو رییس پسر نیستم وزیر پسرنخست:گفتم گیتس بیل جریان وبایاد زدم پوزخندی

 رادان ازحرفهای دندرنیاور سر از کالفه بعد کردومدتی نگاهم باز بادهان چندلحظه یاسمین

 !هستی ای پیچیده آدم:کشیدوگفت صورتش به دستی چندمجهولی

 یارنب لیموزین برات بزن توزنگ میشم سوار اتوبوس من:بازاوگفت که اکتفاکردم پوزخندی به

 .شدم خیره تاریکش ی سایه به سر ازپشت هم من.نشست ایستگاه وداخل گرفت فاصله ازم

 حرکت وقدرت شده وصل پایم به سنگین ای وزنه کردم حس که بروم و بردارم قدم خواستم

 شدم رهخی یاسمین سایه به مردد.امانتوانستم بردارم قدم که دادم تکان پایم دوباره.گرفته راازمن

 ... اماهواتاریک بود سرشب تازه.انداختم اطراف به ونگاهی

 صورتم به وچندضربه دادم تکان طرفین رابه بعدسرم ای امالحظه کردم مکث مردد چندلحظه

 هک بودم نرفته پیش هم دوقدم هنوز.برداشتم کردندوقدم رهایم پاهایم به وصل ی وزنه که زدم

 نیاسمی به که رادیدم ای مردانه ی سایه.کرد راخراب چیز همه یاسمین سایه طرف به نگاهی نیم

 بود؟ مزاحم.میشد نزدیک

 سر پشت.رفتم ایستگاه به! بودم گرفته برعهده که مسئولیتی بخاطر وفقط فقط ای طوالن بامکث

 .شدم گردیاسمین چشمان متوجه ایستادم که جوان پسر

 رکپس شانه چندباربه وبااانگشت راباالآوردم دستم بزنم ضربه در به میخواهم گویی که طوری

 قبل.میامد نظر به الت اماکمی بود ای چهره وخوش جوان پسر.برگشت دفعه یک که زدم ضربه

 نه؟ گرمه چقدر:گفتم بپرسد سوالی ازاینکه

 سرما؟ تواین سرت به زده داداش میگی چی:کردوگفت نگاهم متعجب

 بذاربادبیاد بروکنار...گرمه خیلی...گرمه:وگفتم زدم پوزخندی
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 هب باحرص.نخورد کردوزمین اخرحفظ رادرلحظه اماتعادلش تلوخورد تلو که دادم هلش ودرحرکتی

 ؟... چته:زدوگفت صورتم به محکمی کردومشت حمله سمتم

 باخوداندیشیدم ای ولحظه کردم نگاه یاسمین به فقط من که گفت ای وزننده زشت فحش

 !شنیدند چیزی چه سلطنتیم گوشهای

 زدن تکک در مهارتم بخاطر اینکه نه.بودم بیخیال میکردامامن نگاه وپسرک من به باترس یاسمین

 ازخونسرداماب بلدنبودم زدن کتک نداشتم فیزیکی دعوای باکسی هرگز بخاطراینکه.برعکس.باشد

 .برساند من به ای جدی بتواندآسیب که نداشت قدرت آنقدر پسرک این چون بودم

 باترس یاسمین لحظه همان که کرد نثارصورتم راهم دومش مشت که افکاربودم درهمین

 ممیکن خواهش آقا:گفت پسر وبه میکردقرارداد دادوبیداد که وپسرک من رابین بلندشدوخودش

 ...برو

 زیادی نک عوض سوپرمنتو امااین خوشگله باشه: گفت یاسمین وبه برداشت دست باالخره پسرک

 وپاست دست بی

 یادم دفعه بودند؟یک اینهابامن آمدم خود به تازه.داد تکان کردوسری نگاهم باتاسف یاسمین

 دادم راهل یاسمین حرصی.دارم دست پیچاندن در عجیبی مهارت فهمیدم محسن لطف به آمدکه

 راگرفتم ودستش ایستادم کنارپسرک یاسمین اعتنابه بی.افتاد زمین کشیدوروی خفیفی جیغ که

 .درآمد ش"آخ" صدای که دادم پیچ قدرت وباتمام

 کیه؟ وپا دست بی فهمیدی حاال:گفتم وباپوزخندی رهاکردم را بعددستش مدتی

 بری بهتره:وگفتم رادرهواگرفتم مشتش اینبار که بزند بازمشت کردوخواست نگاهم باحرص

 نکنی وبزرگش

 چراهلم:دادوفریادزد هلم یاسمین دفعه یک.راکشیدورفت کردوراهش نگاهم چندلحظه پسرک

 دیوانه؟ دادی

 بودی راهم جلو:وگفتم ایستادم صاف

 هستی؟ کی تودیگه: کردوگفت نگاهم بابهت

  آرمیان رادان:وگفتم زدم پوزخندی
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 چرابرگشتی؟:وپرسید نشست کنارم هم یاسمین نشستم اتوبوس ایستگاه ودر

 پسرک؟ وزنه؟یاازسایه بگویم؟از باید چه نمیدانستم.زد خشکم دفعه یک

 بخورم هوایی یه تومیاد تااتوبوس گفتم بود خوب هوا...خب...خب: بازکردم لب مردد

 هواخوبه؟ این کجای-

 چشه؟ مگه.دیگه خوبه-

 نیست؟ زیادسرد خوبه؟یکم مطمئنی-

  کن سکوت دیقه یه میزنی چقدرحرف اه-

  پاشوبریم:وگفت برخاست سریع یاسمین.شد متوقف ایستگاه مقابل اتوبوس لحظه همان

 میرم پیاده من:وگفتم بلندشدم

 توراهه لیموزین نبود یادم آه:زدوگفت پوزخندی یاسمین

 .شدم خیره یاسمین رفتن وبه جاایستادم یک چندلحظه.دویدوسوارشد اتوبوس سمت به

 طرافا به. آخرسوارشدم ودرلحظه رساندم اتوبوس رابه وتندخود بلند باقدمهای آنی تصمیم دریک

 دوسه فقط.بودند ازآدم خالی صندلی های پرازردیف چپ سمت وهم راست سمت هم.کردم نگاه

 باناباوری نم بودوبادیدن نشسته جلوکنارپنجره برصندلی یاسمین.بودند نشسته پراکنده نفری

 سوارشدی؟:کردوگفت نگاهم

 یشستیم بایدجلو.ها تفکیکه اینکه مثل:گفت سریع که گرفتم جای وکنارش رفتم جلو حرفی بدون

 داره فرقی چه خالیه اینجاکه:وگفتم باالانداختم ای شانه

 یرونب به اتوبوس وازپنجره گرفت راازمن دادونگاهش تکان سری بود شده قانع گویی که یاسمین

 ازاینکه قبل.رابرگرداند سرش دفعه یک...اختیار بی...اراده بی بازهم. شدم خیرهاو به.داد سوق

 راچرخاندم سرم رابگیرد مچم

 سررفت حوصلم بگو چیزی یه:راشنیدم صدایش که چرخاندم رادراطراف ونگاهم

 میمیری؟ نزنی حرف کن بس مادرت جون:گفتم وبادرماندگی کوبیدم رابرصورتم دستم کف
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 آره-

 بکشمت؟ خودم میخوای! بمیر پس-

 . دوخت بیرون وبازبه گرفت راازمن نگاهش باناراحتی

 سرصحبت خود اینبار بخاطرهمین داد دست بهم بدی حس شد ناراحت ازاینکه

 دانشجویی؟:رابازکردم

 نه:گفت بازکردم رامن سرصحبت ازاینکه وباهیجان برگشت سمتم نمابه دندان بالبخندی

 میری؟ میفتی کجاراه زود صبح پس-

 سرکار-

 کاری؟ چه-

  کارکنم بزرگ شرکت یه برم اماازفردامیخوام.بودم منشی-

 ؟نیست؟چرانمیخونی ودانشگات درس وقت االن مگه:وپرسیدم دادم تکان فهمیدن نشانه به سری

 میگفتم بشی چیکاره داری دوست میپرسید ازم هرکی ازبچگیم متنفربودم درس از من خب-

 بشم عروس میخوام

 نشدی؟ عروس چراهنوز پس:وگفتم نمازدم دندان لبخندی ناخودآگاه

 منتظربودم:گفت کشیدوبالبخندی آهی

 منتظرشهاب؟:مرددپرسیدم بادرنگی

 به شدم خیره هابودم کردن نگاه خیره منتظراین گویی که هم من.کرد نگاهم خیره چندلحظه

 اسرار تمام چشمانش...دختر این نداشت داری امانت چشمان...معمولیش رنگ ای قهوه چشمان

 نگاهش...بودند چشمانم مقابل ء نقطه هم چشمانش...میکردند رافاش درونیش واحساسات

 ...یانه بگوید سخن بامن شهاب راجب داشت تردید گویی...پربودازتردید

 ...منتظرشهاب:وگفت رودوخت روبه وبه گرفت راازمن نگاهش دفعه یک

 راهتونه؟ سر مانع...ماه خرمن:وگفتم کردم ای سرفه تک. دادم رابیرون ام شده حبس نفس
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 ی؟رومیشناس ماه؟توهاله خرمن:کردوپرسید نگاهم زده وبهت برگشت سمتم هابه گرفته مانندبرق

 کیه؟ هاله؟هاله... باشه شایداون فکرکردم منم گفتی خودت میکردی گریه که دفعه اون-

 خوشش ازمن کنن ازدواج باهم وشهاب هاله که میخواد شهاب بابای:دادوگفت رابیرون نفسش

 نمیاد

 وازقصدونیت خوبی به هم آن چیزرامیدانستم همه بااینکه!دخترعمویم...هاله.زدم پوزخندی

 چرا؟:پرسیدم باخبربودم هم احمدمهدوی

 ومنفعتی سود هیچ که شهریم جنوب ی رفته ورو رنگ دخترفقیر یه من چون:داد جواب بابغض

 سودومنفعته پراز شهاب بابای برای هم خرپوله هم خوشگله هم اماهاله ندارم براش

 همین به است فوران درصدد وهرلحظه شده فعال آتشفشان که فهماند من به لرزانش صدای

 چیه؟ کارجدیدت:کردم راعوض بحث سریع خاطر

 غذائم تازه داره وبیمه سرویس حقوقشه700:زدوگفت کردولبخندی نگاهم همینطور چندلحظه

  میدن

 مزایاش نه ازخودکارپرسیدم من:وگفتم زدم پوزخندی

 عالیه که حقوقشه مهم اماخب توباالشهر شرکته یه شاپه توکافی کار... آ-

 میگفت تومان700 میکرد؟اوبه کفایت حقوق تومان700 واقعا.کردم نگاهش مات ای لحظه

 قانع تومن700 به بودکه معلوم وقیافه تیپ بااین.کردم رابرانداز سرتاپایش ای عالی؟لحظه

 بیست دختر یک ظاهروپوشش وضع این امابازهم بود قبل بهترازروزهای امروز حاال.است

 ...نیست وچندساله

 کردن؟ زندگی اینطور...نیست سختت:آوردم رابرزبان ذهنم سوال

 میکنم؟ زندگی دارم چطوری مگه-

 بیخیال هیچی-

 ازهردوتاشغلت؟ میگیری حقوق توچقدر:زیادپیگیرنشدوگفت

 تومن یه شرکت تومن700 بوتیک:دادم وجواب کردم مختصرفکری
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 ها توپه وضعت حسابی پس:کشیدوگفت ی"اوه"

 میکنی؟ زندگی توزیرزمین چرا درمیاری پول اینقدر توکه:پرسید وبادرنگی

 زدم بدی حرف ببخشید وای:گفت دفعه یک که کردم نگاهش فقط

 چیه؟ میدونی آخه پوالمو کنم انداز پس میخوام-

 چیه؟-

 دامادبشم میخوام-

 واقعا؟:گفت باهیجان

 چیه؟ خوشگله؟اسمش هست؟ کی طرف:پرسید باهیجان که دادم تکان سری

 !تنهاست اسمشم...خیلی خوشگله-

 چی؟تنها؟:بلندگفت باصدای زده بهت

 کنم ازدواج باتنهایی میخوام... تنهایی اوهوم-

 چرا؟ اونوقت:کردوگفت نگاهم سفیهانه اندر عاقل

 تو مثل قهرنکنه وقت یه که بزنم حرف باهاش همش نیست الزم اونوقت خب-

 چی؟:گفت متعجب

 هیچی:وگفتم خندیدم

 چشم رو روبه وبه نکردم اعتنایی.میکرد احساس خود روی اورا اماهنوزنگاه.راازاوگرفتم ونگاهم

 .دوختم

 شستهن سرکوچه محسن بازهم.رسیدیم کوچه تابه رفتیم راپیاده مسیری اتوبوس شدن بعدازپیاده

 رادان داداش سالم به:آمدوگفت سمتم به سریع بادیدنم.بود

 آبجی سالم:زیرگفت سربه یاسمین وروبه

 توشدم؟ داداش کی من:گفتم محسن به آرام دادومن سرتکان یاسمین
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  کردیم حل باهم مشکالتمونو ماکه بابا بیخیال:خندیدوگفت

 نکن من قاطی خودتو دیگه-

 قبداخال اینقدر پسر بابا:گفت وباخنده انداخت گردنم رادور دستش مانندکامران اوهم دفعه یک

 نباش

 همچال ای وباچهره میکردم خفگی احساس رامیفشردومن گردنم ودستش بود خندان محسن چهره

 امامگرمیشد؟ جداکنم راازگردنم دستش میکردم سعی

 .میخندید ریز ریز وسط این هم یاسمین

 .دادم وهلش راازخودجداکردم بعدمحسن مدتی باالخره

 خفم داشتی:گفتم محسن وروبه بلعیدم هوارا ازاکسیژن زیادی وحجم کشیدم عمیقی نفس سریع

 روانی میکردی

 هابرسن بچه که االناست برم دیگه من نترس، نداره آفت بم بادمجون:گفت بیخیال امامحسن

 زیاد عذت

 آبجی خداحافظ:گفت محجوبانه یاسمین وروبه

 خداحافظ:گفت باخنده هم ویاسمین

 کردم نگاهش حرصی.خندید بلند رارهاکردوباصدای اش خنده یاسمین محسن بعدازرفتن

 میخندی؟ چی به:وغریدم

 تون بامزه رفاقت به:گفت خنده میان

 کیم؟ من میدونی سروپائم؟توهیچ بی الت ی پسره این رفیق من گفته کی-

  بله:ایستادوگفت صاف.داد راقورت اش خنده

 جمهور رییس پسر(کرد راکلفت صدایش)

 .شد واردکوچه میپرید باالوپایین که وبازخندیدودرحالی
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 شزیاد هاوانرژی پریدن باالوپایین.گرفتم وباززیرنظرش برداشتم قدم آرام سرش پشت هم من

 .بزنم لبخند شد باعث

 صبرکن لحظه یه:گفت یاسمین بیفتم راه ام خانه سمت به وتاخواستم شدیم حیاط وارد هردو

 هم ومن رفت اشان خانه وبه دویید خانه سمت به امااو میخوادبگوید چه ببینم که کردم اونگاه به

 ورفت؟چرا؟ صبرکنم گفت من به.زد خشکم متعجب حیاط وسط همانجا

 کمرش پشت دستش یک که بعددرحالی مدتی که صبرکردم وکمی دادم گوش حرفش به

 بیابشین:وگفت نشست حوض ی لبه. بودبرگشت

 چی؟ واسه-

 توبیا-

 نشستم کنارش ای بافاصله رفتم سمتش وبه کردم پوفی

 های یخ تکه پراز بود ای کیسه دردستش.جلوآورد را کمرش پشت دست دفعه یک که

 دستش دفعه یک که کرد ردوبدل اش وچهره ها یخ کیسه رابین نگاهم متعجب.کوچک

 .گذاشت ام گونه روی را راباالآوردوکیسه

 من برای وزمان زمین ای لحظه وگویی شد حبس درسینه اراده بی نفسم...برد ماتم

 ایشه تپش کرد،صدای ام سینه قفسه خودبه کوبیدن به شروع قلبم...ما برای شایدهم...ایستاد

 هارانشنودچشمانم تپش صدای یاسمین وقت یک که دعادعامیکردم ودردل شنیدم می وضوح رابه

 دوخته من چشمان رابه نگاهش واوهم میکردم نگاهش همینطورکه...زده بهت بودونگاهم گردشده

 ندازی؟می چرادعواراه بلدنیستی دعواکردن توکه:زدوگفت بود،لبخندی گذاشته یخ صورتم بودوروی

 دعوانبود قصدمن-

 بود؟ چی پس-

 دوستانه مذاکره یه-

 نظرنمیومد به:وگفت خندید یاسمین

 شبی؟ فهبودنص چی یخ حاالاین اینه من روش خب-
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 نبایدکبودبشه خوردی کتک دومابخاطرمن سرشبه تازه که اوال-

 .آمدند کش باال سمت به لبهایم اختیار بی

 ...بود شده وپایم دست ولرزش بدنم شدن سرد...قرارقلبم بی های کوبش دختربازباعث این

 ...یاسمین بازهم!خاص معمولیه این بازهم...دختر این بازهم

 یه هک روصورتت بذار باشه دستت این میرم من:وگفت گرفت سمتم به.آورد هاراپایین یخ کیسه

 کبودنشه وقت

 ای زدودرلحظه لبخندی اوهم که دادم تکان وسری گرفتم گنگی حالت هارادرهمان یخ کیسه

 .محوشد

 شیدمک دراز کاناپه روی لباسهایم تعویض بدون.رفتم خانه وبه بلندشدم خودآمدم به بعدکه مدتی

 ...آن به شدم وخیره قراردادم چشمانم یخهارامقابل وکیسه

 دیگه؟ بود چی این:کردم زمزمه بودم درجدال باافکارم که درحالی

 .قراردادم صورتم راروی ها ویخ

 

 "یاسمین"

 

 من.خداسپرد ردکردوبه قرآن زیر جدیدمرااز کاری درمحل کاری روز اولین بخاطر  زودمامان صبح

 بازشدورادان درحیاط بستم سرم راپشت درحیاط همینکه.زدم بیرون ازخانه مضاعف باانرژی هم

 بستی روم ودرو منوندیدی که اونقدر زیادخوشحالی:آمدوگفت بیرون

 باشم خوشحال بایدم توشرکته روزکاریم اولین:وگفتم خندیدم

 شاپ توکافی کارکردن واسه خوشحالی همه این:زدوگفت پوزخندی رادان

 قانعیم آدم خیلی...خب:وبالبخندگفتم ندادم امازیاداهمیت شدم ناراحت ای لحظه

 .تاکسی منتظر ورادان ماندم منتظرسرویسم ومن رفتیم راباهم تاسرخیابان
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 ومیای؟ میری باتاکسی هرروز:پرسیدم متعجب

 زوج روزای فقط-

 چرا؟-

 بگم زندگیموبرات اقتصادی های برنامه بایدتمام اونوقت بگم بخوام اگه-

  بیخیال پس آه-

 .ازاوجداشدم کوتاهی رسیدوباخداحافظی زودترسر من سرویس

 وتمام شده طی طوالنی مسافت ازاین بودم کالفه.رسیدم شرکت به باالخره طوالنی بعدمدت

 روز آن مردجوان وبه شدم شاپ واردکافی.آمدم نبودبایدکنارمی ای اماچاره بود رفته تحلیل انرژیم

 میکنم کارموشروع ازامروز من:وگفتم کردم سالم

 باشه مبارک شدی استخدام پس آه-

 ممنون-

  مهرانم من آشنابشیم بیاباهم پس-

 یاسمینم منم:باشم راحت هم من کردم سعی اورادیدم راحتی ووقتی دادم تکان سری

 بهارکجاست؟

 تو اون-

 بایدچیکارکنم؟ من:پرسیدم.کرد اشاره درچوبی وبه

 سفارشاروبگیر ببندبعدبیا بندتو وپیش هاآشنابشو بابچه فعالبرو-

 باشه: وگفتم دادم تکان سری

 بهارکه سمت به.راداشت آشپزخانه حکم نوعی به که شدم وارداتاق رفتم درچوبی سمت وبه

 اومدم من سالم:وگفتم زدن اش شانه به ای ضربه سر وازپشت کاربودرفتم مشغول

 اومدی؟ کی سالم:وگفت برگشت سمتم به

 االن همین-
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 کنم هاآشنات بیابابچه-

 عدپیشب به ازاین یاسمینه من دوست هااین بچه:آنجابودندگفت که پسرودختردیگری روبه وسپس

 ماکارمیکنه

 های آدم. نسرین ودختر داشت فرهادنام پسر آشناشدم هاهم آمدندوباآن سمتم پسرودختربه

 .میشدند برایم خوبی همکاران شک بودندوبی ومهربانی خونگرم

 سفارشاروبگیرم؟:وگفتم رابستم پیشبند.داد دستم رابه بهارپیشبندی

 بگیر ازمهران وخودکار دفترچه:دادوگفت تکان سری

 .راآغازکردم وکارم گرفتم ازمهران ای ودفترچه قلم.شدم وازآنجاخارج گفتم ای"باشه"

 صمیمی خیلی همه.شدیم غذاخوردن ومشغول شدیم جمع درآشپزخانه ناهاربودبابقیه وقت

 .وخندیدیم گفتیم باهم رافقط بودندومدتی

 داشت فرق باهمه من سرویس.افتادم راه وبه کردم خداحافظی ازبقیه. بود شده تمام کاری ساعت

 ای لحظه.آوربود عذاب برایم همیشه تنهایی...آوربود واقعاعذاب واین بایدتنهامیمیاندم ومن

 کند؟واقعابرایم ازدواج باتنهایی میخواست بودکه تنهایی عاشق اینقدر چطور...افتادم یادرادان

 . داشت سوال جای

 .برخوردم امینی به که میشدم خارج ازشرکت

 ریآو وبالبخندچندش کرد نگاهم اش آزاردهنده نگاه دادوباآن سرتکان فقط که کردم سالم سریع

 هستی؟ راضی ازکارت:گفت

 ممنون بله-

 میگیری ترفیع باشی دخترخوبی اگه-

 کاراحتیاج این اگربه که وای.کردم خالی ام شده مشت دست راروی حرصم وتمام شدم حرصی

 !میکردم تقسیم دونصف به راازوسط هیز چران مردچشم این نداشتم

 راضیم کارم همین به من ممنون:وگفتم زدم لبخندتصنعی

 بااجازه بیاد سرویسم که االنه بایدبرم من:کردم تراضافه وسریع
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 .شدم ازاودور وسریع

 یکردمم همینطورتعریف.وبابا مامان برای کاری روز اولین تعریف به کردم شروع رسیدم که خانه به

 سالم....بله؟:داد وجواب رفت آیفون سمت به بابا.آمد آیفون زنگ صدای که

 ....دیقه یه...ازسرکاراومده تازه...یاسمین؟...چرا؟...بیاتو

 ای؟ یاخسته بیرون میری باهاش میگه شهاب بابا یاسمین:گفت من باباروبه

 میرم:گفتم بودم پرانرژی خیلی امروز ازآنجاکه

 بخوره چایی یه بیادخونه بگو:باباگفت به سریع مامان

  بیرون ببره یاسمینو اومده نمیادمیگه-

 شم آماده میرم:وگفتم بلندشدم سریع

 کردم آمدتن دستم راکه مانتووشلواری واولین رفتم اتاقم به سریع

 رابازکردم حیاط در.زدم بیرون ازخانه وبابا بامامان مختصری وبعدازخداحافظی حاضرشدم سریع

 .میکرد وطی بود راگرفته فرضی خط در مقابل که شدم مواجه وباشهاب

 پسرعمه سالم:بلندگفتم باصدای

 میومدی؟ دیگه ساعت سه میموندی دختردایی سالم:زدوگفت لبخندی برگشت سمتم به

 واردنیست اعتراض زوداومدم خیلیم:وگفتم رابستم شدم،در خارج ازخانه

 ازماکردی؟ یادی شد چی پسرعمه خب:بعدپرسیدم ای ولحظه خندیدیم باهم

 دربیاریم نیممونو نصفه پیتزاخوردن عوض بیرون بریم بیام گفتم-

 بریم کردی کارخوبی-

 بود؟ چطور کاری روز اولین خب:پرسید که شدیم شهاب سوارماشین

 بود عالی-
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 هباکالس خیلی کارم محل که نمیدونی شهاب وای:ام کاری ازشرایط تعریف به کردم شروع باذوق

 دوستایی یه وای وخوشتیپ کرده آرایش زناهم زده کروات وشلواری کت مرد کارمندای همه

  تر ماه ازیکی یکی نگو که پیداکردم

 خوبه چی همه پس-

 اوهوم-

 خداروشکر:کشیدوگفت عمیقی آه

 درسته؟...  هست چیزیت یه...اماتو:وگفتم شدم خیره رخش نیم به مستقیم

 هن:کندگفت پنهان راازمن موضوعی میخواست گویی که وطوری انداخت صورتم به نگاهی نیم

 باشه؟ میخواستی چی وگرنه زیاده کارام یکم...بابا

 بگو شهاب-

 نیست چیزی میگم-

 خونه برمیگردم دار جانگه یاهمین یامیگی-

 دیگه نکن اذیت یاسی-

 که دز زنگ بهت اونروزکی غریبی عجیب انقدر چته؟چراچندوقته ببینم بگو شهاب نکن تواذیت-

 ؟ها؟ توزندگیت خبره بری؟چه مجبوری وگفتی ریخت بهم اعصابت اونقدر

 باشه؟! شوتوروخدا بیخیال-

  بگی بایدبهم نمیشم بیخیال نه-

 ...اما-

 دار نگه-

 !میگم تسلیم باشه:گفت بردو راباال دستانش ای لحظه

 بگو-
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 یاباتمام نیک ازدواج باهاله یاباید میگه توفشارگذاشته منو باباشدیدا چندوقته:گفت طوالنی بامکث

 کنی خداحافظی داراییات

 چی؟:گفتم زده بهت

 بهم زندگیم چراچندوقته ؟فهمیدی حاالفهمیدی:کشیدوگفت صورتش به دستی کالفه

 فهومر عالی زندگی ویه هاله طرف یه ساخته برام که مسخره دوراهی این بخاطر بابا ریخته؟بخاطر

 ...اما تو طرف یه

  مزخرف زندگی ویه پولی وفقروبی من طرفم یه:گفتم لرزانی وباصدای رافرودادم بغضم

 یاسی-

 میتونه هاله.ست هاله توپیش جای نداری تعلق من توبه نداری تعلق زندگی این توبه...آره-

  کنه توروخوشبخت

 حصورم گرمش رابادستان دستانم.برگشت سمتم به کردکامال متوقف راکنارخیابان ماشین شهاب

 تورومیخوام من رونمیخوام هاله من یاسی:کردوگفت

 وجدان عذاب.بدهد راازدست چیزش همه من به بخاطرعشق شهاب بگذارم نمیتوانستم

 ای حظهل رابرای چشمانم...میشد اش نابودی نبایدباعث داشت من به نسبت که عشقی.میگرفتم

 را دستانم بامحبت اینقدر راکه گرم دستان این رهاکنم که گرفتم وتصمیم بستم

 بایدرهایش داشتم دوستش وجود باتمام که مردی شدن خوشبخت برای.میفشارد

 ...نداشت ای آینده اودرکنارمن.میکردم

 ،پسرعمه دختردایی فقط بعد به بیاازاین شهاب تورونمیخوام دیگه من:وگفتم راکنارکشیدم دستانم

  باشیم

 یاسی؟ میگی داری چی:کردوگفت نگاهم باناباوری شهاب

 خونه برمیگردم:وگفتم رابازکردم ماشین در

 هم شهاب شدم ومتوجه راشنیدم ماشین در بازشدن صدای.رابستم ودر شدم پیاده ازماشین

 درنیار بازی دیوونه یاسی برگرد:آمد شهاب بعدصدای ای لحظه شده پیاده ازماشین
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 یااینجاهمهب لطفا شهاب:گفتم کنم راسرکوب بغضم میکردم سعی که ودرحالی برگشتم سمتش به

 کنیم تموم چیزو

 یاسی کردیم شروع چیزو همه ماتازه-

 چیز همه بشه اینجاتموم میخوام من-

 نمیکشم ازتودست من.نمیخوام امامن-

 ست شده تموم من ازطرف رابطه این امااینوبدون راحتی  هرطورکه-

 قدم.کند راخیس صورتم اشکهایم سیل بود ممکن هرلحظه ندانستم،چون راجایز دیگرایستادن

 قدم...راصدامیکرد نامم که شهاب صدای اعتنابه بی... برداشتم قدم.شدم رو پیاده وارد و برداشتم

 ماموت برداشتم قدم...سرخورد ام گونه وخودرارهاکردوروی شد پیروز سرکشم واشک برداشتم

 عاشقش وجود باتمام که ازمردی شدم ودور برداشتم قدم...جاگذاشتم سرم راپشت وجودم

 محل های کوچه از پس سرازکوچه کی ونفهمیدم برداشتم قدم همینطور مدتی...بودم

 تنگ درکوچه کس هیچ.بودم دورشده ازشهاب دیگرکامل یعنی واین بودم خانه نزدیک.درآوردم

 !ورمبیا راباال درونم های غصه تاتمام بود خوبی فرصت من برای نبودواین بودم درآن که وتاریکی

 ...را هقم بلندهق صدای وهمینطور رارهاکردم واشکهایم خودرانگرفتم دیگرجلوی

 بعدبه مدتی...بود محال آوردنم دوام وگرنه میشدم سبک باید وزارزدم کردم بلندگریه باصدای

 سوالهای تمام ودرمقابل شدم وبعدواردخانه زدم سروصورتم به آبی حیاط داخل واول رفتم خانه

 دردمیکردبرگشتم سرم:گفتم وبابا مامان

 . شدم مچاله تخت روی بیرون های لباس وباهمان بردم پناه اتاقم به وسریع

 رمق بی.رفتم بیرون ازخانه صبحانه خوردن وبدون حاضرشدم وسریع بیدارشدم زود صبح

 زافراداینا کسی چه میدانستم ازآنجاکه.شدم درحیاط بازشدن متوجه که رامیبستم هایم بندکتونی

 .نینداختم در سمت به راهم نگاهم وحتی نکردم اعتنایی دارد مشکوک وآمدهای رفت خانه

 حوضکنار که رادان اعتنابه بی برداشتم قدم در سمت وبه بلندشدم ام بندکتونی ازبستن پس

 هم المس وحتی گذشتم ازکنارش.برداشتم درقدم سمت میکردبه نگاهم وموشکافانه بود ایستاده

 .نداشتم هم داشتن سالم نای دیگر.ندادم
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 سالم:راشنیدم صدایش که بودم نگرفته ازاوفاصله هم دوقدم هنوز

 رادان باربودکه اولین این.بودباالآوردم پایین راکه وسرم ایستادم ازحرکت

 !میشد قدم پیش من به دادن سالم برای

 سالم:گفتم آرام کنم نگاهش اینکه بدون

 .شدم خارج وازخانه رفتم در سمت وبه برداشتم وقدم

 حرفی هیچ بدون من مدت وتمام گذشت انرژی هیچ بدون روز اولین برعکس کاری روز دومین

 بگیرندامانمیتوانستندموفق حرف مرابه میکردند سعی مدام وفرهادوبهارهم کاربودم مشغول

 ...شوند

 اوتماس روز کل گذشت شهاب مکرر های وتماس من های حوصلگی بی باتمام هم شنبه سه روز

 نکن اذیتم لطفا:دادم وپیام شدم درآخرخسته دادم ردتماس ومن گرفت

 .یافت خاتمه هایش گرفتن ودیگرتماس

 ازخواب دیر که بودم کرده وفکروخیال بودم دیرخوابیده آنقدر قبل شب.بود چهارشنبه روز

 .برسانم شرکت خودرابه واتوبوس باتاکسی ومجبورشدم جاماندم وازسرویس بیدارشدم

 قریبات انداختم نگاه ساعتم وبه دویدم شرکت ساختمان سمت وبه شدم پیاده هم تاکسی ازآخرین

 خصوصاباوجود.زیادخوشایندنبود روزکاری سومین برای دیرکردن واین بودم دیرکرده ساعت یک

 !داشتم من که سرپرستی

 به ای لحظه. کردم پرواز شاپ کافی ورودی سمت وبه شدم واردشرکت دویدم می که همینطور

 برزمین او موبایل که برخوردکردم باشخصی کردم راصاف سرم وهمینکه کردم نگاه عقب

 .بازشد ازهم افتادوقطعاتش

 ...خبر چه:راشنیدم اش فریادگونه بلند صدای موبایلش افتادن محض به شخص

 قطع اوهم حرف انداختم نگاه شخص رنگ ای قهوه چشمان وبه آوردم راباال سرم اینکه محض به

 .کردم نگاه بااوبرخوردکردم که شخصی چشمان به زده بهت.شد
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 وبازنگاهم کردم نگاه مارکش وکروات وشلوار کت به ومتعجب آوردم راپایین بعدنگاهم ای لحظه

 بااین...مهرآریا شرکت در...اینجا بود؟رادان رادان!مرداتوکشیده این...کردم قفل رادرچشمانش

 میکرد؟اوچرااینجابود؟ چه وضع سرو

 جاخورده شرکت دراین من ازدیدن اوهم گویی بود وتعجب پرازبهت مانندمن اوهم نگاه

 !شده دستپاچه میکردم حس هم ازطرفی...بود

 

 "رادان"

 آقای:وگفت گرفت تماس ام منشی که بودم کارشده مشغول بود ومدتی بودم نشسته اتاقم داخل

 منتظرتونن توالبی که وگفتن گرفتن تماس دخترعموتون آرمیان

  بگوبیادباال:دادم جواب کالفه

 بشه اومدنشون متوجه پدرتون نمیخوان گفتن-

  منتظرباشه بگو باشه:وگفتم کردم پووفی کالفه

 رکتح البی سمت وبه شدم ازآسانسورخارج همینکه.رفتم پایین طبقه وبه بلندشدم حوصله بی

 چشم اش صفحه وبه آوردم بیرون راازجیبم موبایلم.راشنیدم موبایلم پیامک صدای کردم

 قازطری باهم که باری ازآخرین میگذشت سالی یک.برد ماتم ای لحظه"مامان" اسم بادیدن.دوختم

 ومهربان خوب زدومانندمادرهای زنگ که ازتولدپارسال پس.برقرارکردیم ارتباط یاپیام تماس

 ارهمب یک حتی کردم خالی رابرسرش ام چندساله اعصبانیت حسابی ومن گفت راتبریک تولدم

 ازاینکه قبل.بود داده پیام سال یک ازحدود پس که بود شده چه حال.نداد وپیام نگرفت تماس

 شافتادوقطعات زمین روی وموبایلم برخوردکردم باشخصی محکم دفعه یک رابخوانم مامان پیامک

 گاهن بااوبرخوردکردم که شخصی تابه وباالآوردم گرفتم راازموبایل نگاهم همینطورکه.بازشد ازهم

 خبرته؟ چه:کردم رارها فریادم صدای کنم

 یرهخ یاسمین به زده بهت.ماند ناتمام شخص،حرفم سر آمدن باباال کنم راکامل حرفم ازاینکه قبل

 میکرد؟ چه من درشرکت...درمهرآریا...اواینجا.شدم

 ظرشدرن هایم لباس گویی.رابراندازکرد سرتاپایم متعجب...وتعجب پربودازبهت برابرمن اوچندین

 .آمد می زیادگران شهری جنوب فقیر رادان برای
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 لب یاسمین باالخره که گذشت یاسمین پراازتعجب های نگاه همینطوربه لحظاتی

 تواینجاچیکارمیکنی؟:بازکرد

 یسری نایب آرمیان رادان من که میگفتم؟بایدمیگفتم بایدچه.کردم نگاهش همینطور ای لحظه

 مردی اصل در جلشان آسمان مستاجر که مهرآریاهستم؟بایدمیگفتم شرکت

 ازوضع یکس که بود همین وبابا قرارمن... میکردم نبایدفاش شک ؟بی ثروتمنداست؟بایدمیگفتم

 ...نفهمد چیزی  مالیم

 ...اینجا من...چیزه... من:گفتم میگشتم واژگان دنبال به که ودرحالی بازکردم مرددلب

 تواینجاچی؟:پریدوگفت حرفم میان طاقتی بابی

 !اینجام رییس نایب منشی من:رسیدوگفتم ذهنم به چیزی سریع

 نیبرپیشا دست باشدباکف آمده یادش چیزی که گویی دفعه کردویک نگاهم مشکوک چندلحظه

 !شد دیرم وای:وگفت کوبید اش

 عقب وبه راگرفتم دستش مچ آخر درلحظه که عبورمیکرد شدوبادوازکنارم دویدن آماده وسریع

 چیه؟:وگفت کرد اقدام مچش رهایی به ترازمن اوسریع ایستاد مقابلم دوباره ووقتی بازگرداندمش

 خب؟تواینجاچیکارمیکنی؟:کردم ازاوسوال اینبارمن

 دیگه کارجدیدمه اینجامحل خب-

 چی؟:گفتم زده بهت

 بایدزودتربرم شده دیرم االنم دیگه اینجاکارمیکنم-

 کارمیکنی؟ بخش توکدوم:وپرسیدم شدم مانع بدود دوباره تاخواست

 !شاپ توکافی...اونجا: کردوگفت اشاره سرم پشت به رادرازکردومستقیم دستش

 تومنی800 حقوق...آوردم رابخاطر یاسمین ای کارجدیدافسانه آن تازه کردم نگاه سرم پشت به

 ...را وسرویس وغذاوبیمه

 دستم هارابه آن.کردوبرخاست جمع زمین روی رااز موبایلم بازشده ازهم شدوقطعات خم دفعه یک

  متاسفم این بابت:دادوگفت
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 مه من.محوشد ازدیدمن فرانوری سرعت به واو شوم مانعش دویدواینباردیگرنتوانستم وسریع

  اطراف به گذرایی نگاه.رفتم البی وبه کردم حرکت

 طرزنشستنش به ناخودآگاه.انداخته پا وپاروی نشسته چرمی مبل روی که رادیدم وهاله انداختم

 یدنپوش لباس واینطور نشستن اینطور دختراهل این.تظاهرمیکرد همیشه دختر این.پوزخندزدم

 لم مبل روی راحت درخلوت.بود معمولی چیزهای و بودن شلخته من،عاشق برعکس.نبود

 ...بود پرازدوگانگی مانندمن اوهم زندگی همه.نشست می صاف مردم میدادومقابل

 شده؟ چی:وگفتم پاانداختم وپاروی نشستم ومقابلش جلورفتم

 .تظاهر وبدون امااینبارراحت نشست آمدوکنارم سمتم وبه مرادید،ازجابرخاست اینکه محض به

 تورودیدیم ماه ماروی عجب چه.آشنا امسال دوست پسرعمو،پارسال سالم:گفت بالبخندی

 زودترکارتوبگوبایدبرم توبیکارنیستم مثل من هاله:وگفتم انداختم او به نگاهی نیم

 عنقی؟ باباتوهنوز ای-

 روی شد،لبخندش اوخیره هابه نگاه تمام وقتی بلندخندیدو باصدای که کردم نگاهش چپ چپ

 ای لحظه.تظاهرکرد به وبازشروع انداخت پا وبازپاروی نشست وصاف ماسید لب

 باخبرم ازتنبیهت:بعدگفت

 میخوای؟ خب؟باج:خونسردگفتم

 !نخوام فکرکن-

 دخترعمو نمیدم باج کسی به من-

 هست خودتم نفع به میخوام که باجی رادان ببین-

 هست؟ ؟چی خب-

 اینجاکارمیکنه؟ شهاب شنیدم-

 درسته-

  اومداینجا زشتش دایی دختر دیدم االنم-
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 یزیبای توباتمام که برده ازمردی دل دخترزشت همین:وباتمسخرگفتم کردم نگاهش مستقیم

  ببری نمیتونی ودارندگیت

 ردازد.فشارداد قراردادومحکم چپم پای راروی بلندکفشش وپاشنه راگزید پایینش لب حرصی

 حالت به هم من کردوچهره راخالی حرصش هاله بعدازاینکه نخوردم اماتکان شد مچاله ام چهره

 میخوای؟ باجی چه نگفتی خب:گفتم برگشت عادی

 کن دور ازشهاب یاسمینو-

 چی؟-

 رهدخت این اماهنوزم کنه ازدواج ومیخوادبامن منه سمت اماشکرخداباباش یاسمینه عاشق شهاب-

 .... زشت ی

 میخوام ازت. راهمونه سر یاسمین،مانع یعنی:کرد تصحیح سریع که کردم نگاهش چپ چپ

 .کنی خودت عاشق یاسمینو

 نمیکنم کاری چنین هرگز شدی؟من تودیوونه:وگفتم کردم نگاهش زده بهت

 نگونه؟ داری دوست یاسمینو توئم-

 پایینم؟ سطح اینقدر یعنی:وگفتم کردم نگاهش مستقیم.بست نقش لبهایم روی پوزخندغلیظی

 مطمئنی؟-

 نمیذاره هک خرفته اونقدر میشناسمش من که شهاب بابای بگیری باج ازمن نیست نیازی توئم.اره-

 میده هل تو ،یعنی پول سمت به واخرشهابو برسه یاسمین به شهاب

 میگی؟ جدی:زدوگفت لبخندعمیقی هاله

 !احمق:وگفتم دادم تکان برایش ازتاسف سری

 بهو آنجانداشتم،برخاستم دیگرکاری که هم ترشدومن عریض لبخندش من توهین اعتنابه بی امااو

 .برگشتم اتاقم

 .کردم قهوه هوس که کاربودم مشغول بودودراتاقم گذشته ساعتی

 قربان؟ بله:شد پخش منشی بعدصدای ای ولحظه رافشردم اتاقم تلفن1 دکمه
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 ...قه یه-

 هیچی:وگفتم کردم راقطع حرفم سریع

 .شدم خارج ازاتاق ام مقتدرانه وباقدمهای برخاستم آنی تصمیم وبایک دادم راخاتمه وتماس

  برمیگردم دیگه دیقه10 حدود بخورم قهوه پایین میرم من:وگفتم ایستادم منشی میز مقابل

 میخورین؟ قهوه پایین:کردوپرسید نگاهم متعجب

 .کردم حرکت متعجبش نگاه وزیر دادم تکان سری

 یاسمین دنبال وبه چرخاندم رادراطراف نگاهم.رفتم شاپ کافی داخل وبه شدم ازآسانسورخارج

 .نشدم پیداکردنش به اماموفق گشتم

 ختمپااندا پاروی.نشستم رویش وصاف کشیدم هارابیرون ازصندلی ویکی رفتم میزی سمت به

 به.مانداخت پیشخوان سمت رابه نگاهم میکردم منو خواندن به تظاهر که وهمینطور راباالآوردم ومنو

 .نبود دیگری کس مردجوانی جز

 ؟ دارین میل چی:شنیدم ای دخترانه صدای که میکردم منونگاه به دیگرواقعا ومن گذشت مدتی

 انداختم بودنگاه بسته رنگی بندصورتی پیش که دخترجوان وبه آوردم بیرون راازمنو سرم

 جزشمانبود؟ ای دیگه کس:وپرسیدم

 شده؟ چطورمگه؟چیزی-

 لطفا الته کافه یه هیچی:وگفتم کردم نگاهش کالفه

 میارم براتون چشم-

 سمت درچوبی رابه ونگاهم میزگذاشتم را،روی منو هم شدومن دور دخترجوان بعد ای لحظه

 !بود درچوبی این پشت یاسمین شک بی.دوختم پیشخوان

 به را ونگاهم انداختم راپایین وسرم گرفتم راازپیشخوان نگاهم. گذشت مدتی

 ای ولحظه قرارگرفت میز روی الته کافه حاوی سینی که بودم میزخیره همینطوربه.میزدوختم

 ندارین؟ الزم ای دیگه چیز:راشنیدم یاسمین بعدصدای
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 یصندل روی مقابلم دفعه ویک جاخورد ای لحظه من بادیدن کردم ونگاهش راباالبردم سرم سریع

 توچقدره؟ الته کافه این پول شدی؟میدونی تواینجاچیکارمیکنی؟دیوونه:وگفت نشست

 ابحس رییسم اینارو همه نباش نگران: وگفتم گرفت ام خنده اش بامزه صورت بخاطررفتاروحالت

 میکنه

 ...ما ازسرپرست اینم تو ازرییس اون دیگه خرشانسی داریا رییسی توچه-

 داری؟ مشکل باسرپرستت:پرسیدم وسریع کنجکاو

 بیخیال هیچی-

 کاردارم برم دیگه من:وگفت برخاست

 فحر درگیر ذهنم اماتمام شدم ام الته کافه نوشیدن مشغول هن ومن گرفت فاصله ازمن وسریع

 .بود یاسمین

 هب وهرچقدر کردم اماهرچه.ست کسی چه بخش این سرپرست یادبیاورم تابه فشارآوردم ذهنم به

 فشار مغزم

 !نیامد یادم.بود فایده بی آوردم

 ،به ام الته کافه پول کردن ازحساب وپس رفتم صندوق وبه برخاستم ام الته کافه ازنوشیدن پس

 ردنکارک مشغول دخترقبلی باهمان یاسمین.کشیدم داخلش به وسرکی رفتم چوبی در آن سمت

 .میکردند بودندوصحبت

 !یاسمین: کردم بلندصدایش باصدای

 آوردم راباال دستم اراده بی.کرد ونگاهم برگرداند سمتم رابه سرش سریع صدایم باشنیدن

 میرم من:وگفتم دادم تکان دست وبرایش

 برایم زدواوهم پلک سرهم بعدچندبارپشت کردولحظاتی نگاهم تعجب وغرق گردشده باچشمان 

 .داد تکان دست

 وبه رفتمگ ازیاسمین سختی رابه نگاهم.شد عمیق کم وکم جاگرفت لبهایم ،روی اختیار بی لبخندی

 .رفتم خروجی در سمت
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 قصد بودوحتی لبهایم روی لبخندشیرین آن هم هنوز.جاگرفتم ام صندلی وروی بازگشتم اتاقم به

 . نداشت شدن کمرنگ

 لبخندمیزدم؟چرااینقدر چرا من.خودآمدم به کار میان دفعه یک که کارشدم لبخندمشغول باهمان

 جامان من که بود چه شاپ درکافی پیش چنددقیقه بچگانه حرکت آن داشتم؟اصال وانرژی هیجان

 دادم؟؟

 .وازجابرخاستم کشیدم صورتم روی را دستانم کالفه

 گانهرفتاربچ رامیدیدم دختر چراهرباراین نمیدانم.بیایم دختربیرون تاازفکراین زدم دراتاقم دوری

 .میدادم نشان ازخود واحمقانه

 !!نیست مانندمن شخصی درشأن رفتاروحرکات واین!آرمیانم رادان من انگارکه انگارنه 

 

 "یاسمین"

 

 .رسید اتمام به کاری زمان هاکار،باالخره ازساعت پس

 .افتادم راه به شرکت خروجی سمت وبه کردم خداحافظی وازبقیه رابرداشتم کیفم

 زانوهایم روی بودم ایستاده همانجاکه. شدم ام بندبازکتونی متوجه دفعه یک که شدم خارج ازدر

 . نشستم

 .میشناختمش خوبی به که عطرمالیمی.کردم راحس آشنایی عطر که رامیبستم ام بندکتونی

 بودواوهم ایستاده سرم باالی.شد قفل شهاب درچشمان نگاهم که آوردم راباال حالت،سرم درهمان

 .بود شده خیره من به متعجب

 . شدم ام کتونی بسته بندنیمه وبیخیال برخاستم سریع

 تواینجاچیکارمیکنی؟ شهاب:پرسیدم متعجب

 توچرااینجایی؟ کارمه اینجامحل:گفت متعجب مانندمن اوهم
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 اینجاکارمیکنی؟ توئم:گفتم زده بهت

 ... منم؟مگه-

 دیدی؟ رادانو:پرسید عجیب باحالتی دفعه یک

 همکارین؟ بودی چرانگفته دیدمش. اوهوم-

 کردی تعجب حتماخیلی.بود نشده فرصت-

  همکارباشیم فکرنمیکردم اصال آره-

 بود؟ شرکت تواین کارجدیدت اون یعنی-

 اوهوم-

 هک وشلواروکرواتی کت بااون اونم رادان بادیدن خصوصا شدم شوکه فقط امروز من:گفتم بامکثی

 نبود بودم دیده همیشه که رادانی اون شبیه اصال بودن سرتاپامارک لباساش.بود پوشیده

 یه دایی مستاجر که فکرنمیکردم اصال شدم شوکه باراینجادیدمش اولین وقتی منم داری حق-

 ...مرد

 !شهاب-

 ورادان برگشت رادان سمت به سریع شهاب.شد شهاب جمله یافتن ازادامه مانع رادان صدای

 هچ بفهمم نشدم موفق کردم تالش هرچه که گفت چیزی آهسته شدودرگوشش نزدیکش قدمی

 .گفته

 برسونم بایدرییسمو میرم من:وگفت گرفت فاصله ازشهاب رادان

 میرسونمت:شدوگفت نزدیکم قدمی شهاب رادان شدن ازدور پس.ازمادورشد وسریع

 بازه تبندکفش:گفت من ایستادوروبه مقابلمان.شد ومانع رسید سر بازرادان بزنم حرفی تاخواستم

 .شد کردودور وبازحرکت
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 کلش یک به هرلحظه.بود عجیب مردواقعا این رفتاروحرکات شدم خیره رفتنش مسیر به متعجب

 یبمستاجرعج این میکردم حس گاهی.میکرد جدیدرونمایی ازشخصیتی هرلحظه.میکرد خودنمایی

 !آمده دیگر سیاره حضوردارد،ازیک ام زندگی جای همه ست چندوقتی که وغریب

 !بود وغریب مستاجر،عجیب این که ازبس

 بریم بندکفشتوببند:گفت شد مطمئن رادان کامل ازرفتن شهاب ازاینکه پس

 دارم سرویس من توبرو-

 بزنم حرف باهات میخوام میرسونمت من-

 رفیح چه:وگفتم ایستادم دوباره.زدم راگره ام بندکتونی وسریع نشستم زانوانم روی حرف بدون

 پسرعمه؟

 رعمهپس یک وفقط فقط من بعدبرای به ازاین که شود تامتوجه گفتم راغلیظ"پسرعمه"لفظ عمدا

 !دنیایم تمام...بود دنیایم تمام برپسرعمه عالوه هم اوهنوز هرچندکه...است

 !من نه زدی توحرفاتو-

 بزن حرفاتو خب-

 میزنم توراه-

 دادم پایین راتاته شیشه راه در. وسوارشدیم رفتیم ماشینش سمت به وهردو شدم بااوهمراه ناچارا

 نوزه بابام یاسی:راشنیدم شهاب صدای که میگذشت مدتی... برگرداندم بیرون سمت رابه وسرم

 اگه بشم راحت اجباراش تاازدست دارم فکری یه امامن کنم عروسی باهاله من داره پافشاری

 حله چی همه کنی توقبول

 نمیخواستم من بود که هرچه کنم سوال داشت درسر که فکری راجب حتی که بازنکردم لب

 ودب مساوی...بافالکتش بود مساوی من به رسیدن چون کند عملی من به رسیدن رابرای فکرش

 اش مرفهانه مجلل اززندگی کشیدن بادست

 من ابایب پیش بعدمیریم میکنیم عقد وتو من یاسی ببین:داد خودادامه نمیکنم دیدسوال وقتی

  میاد کوتاه مطمئنا کارازکارگذشته دیگه که اونموقع

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

175 

 

 چیه؟ ها؟نظرت

 که ارزشم بی اینقدر شهاب؟ازنظرتومن میگی داری چی:گفتم وباحرص کردم نگاهش زده بهت

 کنم؟ تحمیل خودمو

 .گفتم برسیم بهم اینکه برای فقط من نبود این من منظور کن باور!نه نه-

 مهه خاطراتتو تورو. کنم روفراموش کذایی عشق این میخوام من شهاب!نرسیم صدسال میخوام-

 باشه خودم سطح هم که مردی یه آشنابشم خوب مرد میخوادبایه دلم من کنم فراموش چیزو

 !گیرکردی زیادبودی،توگلوم خیلی من توبرای.بردارم دهنم اندازه لقممو اینبارمیخوام...

 اخه؟ میزنی چیه حرفا این یاسی-

 دنهشای...درآینده منم هاله پیش توبرو نمیخوریم هم درد به وتو من!پسرعمه واقعیته رفاح این-

 خودم قدوقواره هم که بامردی برم دور چندان

 ها؟ نیاد بدش ازمن فکرکنم بارادان میرم اصال.باشه

 کن تمومش!بسه یاسی بسه:غرید باحرص شهاب

 هدرست بارادان میرم آره:دادم ادامه شهاب عصبی حالت به توجه بی. بودم حرصی حسابی که امامن

 نامطمئ پسرخوشتیپیه. داره همخونی من اجتماعی باسطح اجتماعیش اماسطح سره ازم توظاهر

 بشم عالقمند بهش میتونم

 !شو خفه:فریادزد شهاب دفعه یک

 .بیایم خودم شد،به سبب جاخوردن وهمین کردوجاخوردم ام شوکه فریادشهاب

 میداری؟ نگه ماشینو:وگفتم زدم پلک سرهم چندبارپشت

 شود خودمسلط اعصاب میکردبه سعی که کشیدودرحالی موهایش به دستی کالفه هم شهاب

 میرسونمت:گفت

 ینوماش عابران رابه ونگاهم برگرداندم ماشین پنجره سمت رابه وسرم نگفتم دیگرچیزی هم من

 .عبورمیکردندومحومیشدند چشمانم ازمقابل سریع شهاب باالی بخاطرسرعت که دوختم هایی
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 ازمدتی پس.نشد ردوبدل وشهاب من میان هم واژه یک وحتی گذشت درسکوت راه طول تمام

 "!نمیکشم دست ازت من"گفت من به جمله یک آخرفقط کردودرلحظه پیاده مراسرکوچه

 ...ورفت

 بادنیایی ماندم ومن اورفت... پاکرده به درونم غوغایی چه کوتاهش جمله بداندبااین آنکه بی

 مرد،مردمن این...رارهاکنم مرد این مجبوربودم من...بود دنیایم تمام که مردی رهاکردن غم...ازغم

 !نبود

 های ازجاده سفید سواربراسب روزی هم شایدمردمن...وبس بود من ی پسرعمه فقط...مردهاله

 خوشیو خوبی رویاهاببردومابه سرزمین رابگیردومرابه دستانم...بیاید سراغم شود،به پیدایش دور

 ...کنیم زندگی تاآخرعمرباهم

 دب وآدمهای جادوگران همیشه کاش...هابود مانندقصه زندگی چیز همه کاش.کشیدم پرحسرتی آه

 امردیب سیندرال مانندقصه میتوانستم هم من کاش...میشد غالب بدی بر وخوبی میرفتند ازبین

 رالشدنسیند که اماحیف...کنم ازدواج ثروتمندم باپسرعمه میتوانستم کاش...کنم ازدواج ثروتمند

 مردی. میکردم ازدواج خودم سطح هم بامردی باید من!شوم سیندرال نمیتوانستم من...نبود کارمن

 یک...باشد دهانم اندازه به ای لقمه که مردی...ام وخانواده من شرایط مشابه اجتماعی باشرایط

 !رادان...افتادم زدم مثال شهاب برای که یادمردی لحظه

 !باشد؟ مردمن میتوانست رادان

 !باشد؟ رادان میتوانست...سفیدمن سواربراسب شاهزاده

 ومقام رادرشأن چیز وهیچ است وزیر نخست پسر میکرد حس که مغرور رادان این! نه شک بدون

 ...نظرمیرسید تربه محال هم ازشهاب خودنمیدانست

 کندمی حس که سروکارداشته پولدارها آدم بااین بود،آنقدر ثروتمند مردی منشی که مردمغرور این

 ...ثروتمنداست

 "رادان"

 اماهمینکه.زدم بیرون وازخانه پوشیدم لباس زود صبح.زوج روزهای بودمانندتمامی زوج روز یک

 خیمض ولباس بازگشتم خانه به.شدم شدیدبرف بارش متوجه گذاشتم حیاط های موزاییک پاروی

 ازآنجاکه.سرمانخورم وقت تایک میدادم خرج به سرداحتیاط درروزهای میشهه.کردم تن به تری
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 مراقب خوب بایدخیلی کندپس پرستاری نبودازم کسی! تاحاال ازکودکی...تنهابودم همیشه

 .خودمیبودم

 شدم ناامیدترازپیش کردم بیشترتالش اماهرچه چترگشتم دنبال به ضخیم لباس ازپوشیدن پس

 .شدم خارج ازخانه و رازدم قیدش درآخرهم

 ینهوباطمأن بودوآرام گرفته سرش باالی چتری.سردیدم راازپشت یاسمین شدم واردکوچه همینکه

 به ریس امامن میرفت شرکت به راست منتهااویک.بود یکی رفتنمان سرکار زمان برمیداشت قدم

 .میکردم راتعویض هایم ولباس میزدم زوج خانه

 سالم:گفتم رسیدم کنارش به وقتی و اورساندم بلندخودرابه های باقدم

 سالم:کشیدوگفت راحتی نفس.کرد نگاهم.ترسید کمی جاخوردوگویی صدایم باشنیدن

 چراترسیدی؟-

 اومدی نشدم متوجه توفکربودم-

 فکری چه-

 نیست مهم هیچی:کردوگفت نگاهم فقط چندلحظه

 هب چقدر.رابراندازکردم سرتاپایش.قرارداد سرهردویمان راباالبردوباالی رابلندکردوچتر دستش

 !قدکوتاه دخترمعمولی.برساند سرمن باالی رابه میدادتاچتر خودسختی

 السک توبودم جای من:وگفتم گرفتم سرهردویمان وباالی کشیدم راازدستش وچتر زدم پوزخندی

 میرفتم چیزی والیبالی

 چطور؟-

 نظرت؟ به-

 قدکوتاهم؟ من بگی میخوای یعنی:گفت کنان جیغ کردوجیغ نگاهم باحرص

 اوهوم:گفتم شیطانی بالبخندی میبردم لذت خوردنش ازحرص که ودرحالی کردم نگاهش مستقیم

 خیلی اونم
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 بودنم ازقدکوتاه من:وگفت جاگرفت لبهایش روی پررنگ دادوپوزخندی حالت تغییر دفعه یک

 ونمغزش که بخاطرهمینه نمیرسه مغزشون به خون جنابعالی مثل دیالقایی اصوال چون راضیم

 کارنمیکنه وحسابی درست

 شخودخو خیاالت بااین تابگذارم نگفتم چیزی.جاگرفت لبهایم روی غیراراده لبخندی ناخودآگاه

 !باشد

 نم وسپس اوبرود تااول امامنتظرماندم درسکوت هرچند ماندم کنارش یاسمین سرویس تاآمدن

 .شوم آپارتمانم راهی

 راهی زوج دارروزهای وشلوارمارک فردباکت زهایرو قیمت وارزان زشت لباسهای ازتعویض پس

 .شدم شرکت

 صدای که بودم جدیدغرق پروژه کارهای درانجام وسخت بودم نشسته میزم پشت اتاق داخل

 روی راازکاغذهای نگاهم اینکه وبدون رافشردم آیفن دکمه.شد کارم درمیان وقفه مسبب تلفن

 بله؟:گفتم بگیرم میزم

 آوردن تشریف دخترعموتون!قربان:شد پخش اتاق درفضای منشی صدای

 بره بفرستش:گفتم وکوتاه کالفه

 رومیگیرن وقتتون کوتاه که میگن-

 تو بفرستش.خوب خیلی-

 چشم-

 سریی نایب سالم:گفت درپرهیجان بستن محض شدوبه وارداتاق درزدن بدون بعدهاله چندلحظه

 زودتربگو لطفاکارتو جدیدکارمیکنم روپروژه حاضر درحال من هاله-

 میزگذاشت روی راهم کوچکش دستی کردوکیف پرت اتاقم چرمی مبل روی خودرا هاله

 بدم خبرخوب یه اومدم فقط ندارم کارخاصی:وگفت

 خب؟-

 اینجاکارمیکنم ازامروز منم-
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 چی؟:گفتم زده بهت

 تومیشه؟ مثل شهابم العمل عکس نظرت به:بلندخندیدوگفت باصدای

 مسخره این:وگفتم کردم میزپرت روی بودم کرده محصورش باانگشتانم راکه خودکاری

 اینجا؟ اومدی کی بازیاچیه؟بااجازه

  رییس نایب جناب رییس، بااجازه-

 بشه؟ چی اینجاکه اومدی-

  نشه خالی رقیب واسه میدون وقت تایه اومدم-

 رقیب؟-

 !یاسمین.اوهوم-

 خطرمیکنی؟ احساس پایین دخترسطح این ی ناحیه از پس:وگفتم زدم پوزخندی

 ...تا...تا اومدم فقط اینطورنیست اصلنم:گفت کنان جیغ وجیغ حرصی

 همین هرچندکه نکنه خودش شهابومال یاسمین وقت تایه:وگفتم کردم نگاهش پیروزمندانه

 یاسمینه به متعلق شهاب قلب حاالشم

 .شد میزم بلندنزدیک های باقدم ازجابرخاست باحرص هاله

 چه ذهنش چه خودش چه!منه مال شهاب پسرعمو ببین:کشیدوگفت وباحرص راگرفت کرواتم

 الهه من نره اینویادت نیستم هرکسی من چون اینطورمیخوام من چون!منه مال چیزش همه!قلبش

 !شهابه که شهاب میفته پام به بردپیت کنم اراده آرمیانم

 

 کرواتم باحرص که کردم اشاره کرواتم ترشدوخونسردبه رنگ پر لبهایم پوزخندروی

 .گرفت فاصله رارهاکردوازمیزم

 ممیکن خودم شهابومال من:گفت میرفت در سمت وبه میزبرمیداشت راازروی کیفش که درحالی

 ممیکن کاری وگرنه نکنه من پاشوتوکفش کنی قانع رو خانوم یاسمین این کن سعی توئم

 بره راه پابرهنه تاآخرعمرش
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 اینکهاز وقبل ازجابرخاستم سریع.شد ابروانم رفتن درهم باعث تهدیدغیرمستقیم این ناخودآگاه

 .دادم هل اتاق داخل به واورا راکشیدم شوددستش خارج ازاتاق کامل هاله

 روانی؟ چته:زدوگفت جیغ هاله.برگشتم هاله سمت وبه بستم بازرامحکم درنیمه

 یه فقط اگه:وگفتم تهدیدباالآوردم نشانه رابه ام اشاره انگشت.شدم نزدیک اونزدیک به

 نیک اراده اگه که خانومی کنی نگاه توآینه نتونی تاآخرعمرت میکنم کاری بشه کم ازش...تارمو

 ،فهمیدی؟ میفته پات به بردپیت

 داد راتکان سرش چندبارمتوالی.بود شده شوکه وعصبانیتم ناگهانی ازتغییرحالت که هاله

 بری حاالمیتونی! خوبه:وگفتم آوردم راپایین انگشتم

 راروی مسر وکالفه بدم کارادامه به دیگرنتوانستم هاله بعدازرفتن.جاگرفتم میزم توباردیگرپش

 !وبس کشیدم نفس وفقط رابستم چشمانم ای دقیقه. میزگذاشتم

 مامت هاله. نتوانستم امابازهم شوم مشغول وخواستم سرازمیزبلندکردم دقیقه یک ازاتمام پس

 .بود برده راازبین کارکردنم قدرت

 !لعنتی: وفریادزدم کردم دیوارپرتاب سمت رابه خودکارم حرصی

 .شدم خارج وازاتاق کردم راتن ودرآخرکتم کردم راطی اتاق وعرض چندبارطول.زجابلندشدم ا

 . شستمن وسرمیزی شدم شاپ واردکافی.برداشتم قدم شاپ کافی سمت وبه رفتم پایین طبقه به

 دارین؟ میل چی:آمدوگفت سفارشم گرفتن برای نبودوهمکاریاسمین ازیاسمین خبری بازهم

 نیست؟ همکارتون:پرسیدم رابدهم سوالش جواب اینکه بدون

 همکارم؟:پرسید متعجب

 !یاسمین.بله-

 باهاش؟ دارین کاری.نیستش:گفت ترازقبل متعجب

 نیستش؟کجاست؟ چی یعنی:پرسیدم سوالش به توجه بی بازهم امامن

 بدین؟ جواب من سوال شمابه اول ببخشیدمیشه-
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 ندارم کارخاصی هیچی-

 ازکجامیشناسینش؟-

 دوستمه-

 شما؟:گفت زده رابراندازکردکردوبهت سرتاپایم مشکوک دخترک

 حاال؟ کردی تعجب شماچرااینقدر اوهوم-

 ...شماخیلی آخه...خب-

 خیلی؟-

 !هیچی-

 کجاست؟ یاسمین نگفتین:گفتم حرفش بیخیال

 برد قهوه سرپرستمون واسه-

 سرپرست؟-

 اوهوم-

 اینم...وت ازرییس اون دیگه داریاخرشانسی رییسی توچه"پیچید درگوشم یاسمین صدای دفعه یک

 "...ما ازسرپرست

 کجاست؟ سرپرستتون اتاق:پرسیدم وسریع نشستم صاف دفعه یک

 راهرو اون انتهای:کردوگفت اشاره داالنی وبه برگشت دخترک

 چوبیدر به همینکه.کردرفتم اشاره همکاریاسمین که سمتی تندبه های وباقدم برخاستم سریع

 تعجب من بادیدن.آمد بیرون ازاتاق رسیدم،دربازشدویاسمین رنگی ای قهوه

 تواینجاچیکارمیکنی؟:کردوپرسید

 توچیکارمیکردی؟-

 بردم قهوه امینی آقای واسه:گفت ازلحظاتی کردوپس نگاهم متعجب

 امینی؟-
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 سرپرستمون:کردوگفت اشاره دراتاق به

 تواینجاچیکارمیکنی؟ نگفتی:اوبازپرسید که دادم تکان فهمیدن نشانه به سری

 ببره؟ قهوه سرپرستتون جزتونبودواسه ای دیگه کس:پرسیدم سوالش اعتنابه بی بازهم

 بدی؟ جواب من سوال توبه حاالمیشه ببرم من خواست خودش-

 کارمیکنی؟ اون واسه تو خواست؟مگه خودش چی یعنی:بازپرسیدم بفهمم اینکه بدون

 کنار بکش:بلندگفت دادوباصدای رابیرون نفسش کالفه اینباریاسمین

 میشی؟ چراعصبانی خوب خیلی-

 اینجاچیکارمیکنی پرسیدم من انگارکه وانگارنه میپرسی سوال ازم داری ساعته بابایه-

 اینجا اومدی فهمیدم که بخورم قهوه اومدم-

 چراتااینجااومدی؟ حاال-

  همینجوری-

 وا-

 ببری؟ قهوه براش توگفت چرابه منوبده توجواب حاال-

 میدونم باباچه-

 مشچش:پرسیدم ومشکوک آنالیزکردم تمام بادقت را ونگاهش شدم خیره چشمانش به مستقیم

 آره؟ توروگرفته

 میزنی؟ حرفیه چه این...شدی؟ایی دیوونه!نه...ن:گفت کردودستپاچه نگاهم باترس یاسمین

 مشخصه کامال:وگفتم زدم پوزخندی

 زقبلیسرمی ودوباره برگشتم شاپ کافی بودبه شده دستپاچه حسابی که یاسمین اعتنابه وبی

 سمتم دوبهکر پوفی یاسمین.رابگیرد بیایدوسفارشم که کردم اواشاره به یاسمین باآمدن.نشستم

 دارین؟ میل چی:گفت خاصی آمدوباژست

 الته کافه یه اووم-
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  قربان چشم-

 بری میتونی-

 پررو بچه:کردوگفت نثارم ای غره چشم

 ادب بی-

 واینبارپشت گذاشت آوردوبازتنهایم الته کافه بعدبرایم مدتی.دورشد کردوازم نگاهم چپ چپ

 که دمش خیره یاسمین به رامینوشیدم ام کافه همینطورکه.ایستاد پسرجوان وجای رفت پیشخوان

 .جاگرفت آن روی شدوهاله کشیده عقب روییم روبه صندلی دفعه یک

 وونهدی:گفتم هاله به سریع.نبود شکرخداحواسش. انداختم یاسمین به ونگاهی شدم دستپاچه

 میبینتت یاسمین االن بشین جادیگه یه شدی؟پاشوبرو

 میشه؟ چی مگه ببینه خب-

 مستاجرمانشسته وردل چرااومده احمدمهدوی های دخترافسانه این نمیگه خودش پیش اونوقت-

 هی میکنم کمکت دارم ببین:ازسرمیزبلندمیشدگفت که بلندخندیدودرحالی باصدای هاله

 پسرعمو کنی روزبایدجبران

 هجاب خبرازهمه بی یاسمین که گذشت لحظاتی.نشود دردسرمن وباعث تازودتربرود نزدم حرفی

 دارین؟ میل چی:ایستادوپرسید سرش وباالی رفت هاله سراغ

 هب یاسمین کوتاه وگویی بعدگفت. برد ماتش چندلحظه رادیدبرای هاله چهره اینکه محض به که

 .نیامد کردودیگربیرون وخودرادرآنجاحبس رفت اتاقک سمت

 !توهاله به لعنت:گفتم وزیرلب دادم راباصدابیرون نفسم

 اذیتش:مگفت میگذشتم که ازکنارهاله رفتم پیشخوان سمت وبه برخاستم ام الته کافه بعدازخوردن

 طرفی بامن کنی

 نمیخورمش نترس:گفت اوهم که

  لطفاهمکارتوصداکن:گفتم پسرک روبه ام قهوه پول کردن ازحساب پس

 همکارم؟:پرسید متعجب که
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 یاسمین-

 شده؟ چیزی-

 دارم کارش نه-

 مقابلم یاسمین.سررسید بعدبایاسمین شدولحظاتی دادووارداتاقک تکان سری پسرک

 چیه؟:ایستادوپرسید

 گفت؟ بهت کیه؟چی دختره این:وپرسیدم کردم اشاره هاله به

 هابش بخاطر بعداینجاکارکنه به ازاین وقراره اینجاست رییس دختربرادر فهمیدم االن اینطورکه-

 بخاطرشهاب؟:وپرسیدم زدم ندانستم خودرابه

 درنظرداره اینوواسش شهاب بابای-

 ماه؟ خرمن همون...احیانا-

 بروسرکار دیگه:دادوگفت سرتکان ففط

 نکن خودتوزیادناراحت توئم باشه-

 باشه:دادوگفت سرتکان خودنیاوردم روی امابه دیدم رادرپانهواش خفیفی لرزش

 !رادان:شدم متوقف سریع یاسمین زبان از نامم باشنیدن که بروم برگشتم

 نه؟ خوشگله خیلی:پرسید بابغض که کردم ومنتظرنگاهش برگشتم سمتش به

 خیلی آره-

 میرم دیگه من:راگزیدوگفت اش پایینی لب

 ماه ایه زیبایی توبه که شب اون...شب امااون:گفتم بگیردسریع فاصله برگرددوازمن اماتاخواست

 دوردورابود تواون کوچیک ستاره یه پی توجهم تمام من...من میکردی نگاه

 شده آرام بغضش کنترل برای شک بی که آرامی وباصدای گرفت تعجب رنگ غمگینش نگاه

 چی؟:پرسید

 فعال:وگفتم زدم لبخندی
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 به.شدم خارج شاپ وازکافی برداشتم قدم یاسمین متعجب ونگاه پرسوال چشمان اعتنابه وبی

 .کردم راباردیگرشروع کارهای به ورسیدگی بازگشتم اتاقم

 به ووقتی بودم نشده کاری تایم واتمام زمان گذشت متوجه اصال که بودم غرق درکارم آنقدر

 ندارین؟ بامن کاری میرم دارم من قربان:شدوگفت وارداتاق منشی که خودآمدم

  میتونیدبرید نه-

 نباشید خسته-

 التویپ هم کت وازروی کردم راتن کتم ازجابرخاستم منشی بعدازرفتن وبالفاصله دادم تکان سری

 !سردبود هواخیلی.راپوشیدم رنگی مشکی

 روبه ودختروپسر برمیداشت قدم وباطمأنینه آرام. شدم هاله متوجه که شدم خارج ازشرکت

 ویاسمین شهاب دختروپسر آن شدم متوجه کردم دقت بیشترکه.بود رازیرنظرگرفته روییش

 ؟ شهاب پیش چرانمیری:وگفتم برداشتم قدم کنارهاله هم من.اند

 ام بهونه منتظریه-

 ها؟ دارن دعوت خونتون امشب اینکه مثال-

 سرپ گرم دمت:گفت زدوباهیجان ضربه بازویم به بارمتوالی کردوسه نگاه عریض بالبخندی هاله

 !عالیه

 تربامادرشهاب سریع هرچه زدوگفت زنگ مادرش به باهیجان سریع اوهم که زدم پوزخندی

 شهاب بامادرش،سریع اش مکالمه وبعدازاتمام کند دعوت شام هارابه بگیردوآن تماس

 آن به ووقتی شدم نزدیکشان ردمیشوم دارم که طوری هم من.اورساند راصداکردوخودرابه

 شده؟ چیزی:وگفتم ایستادم کناریاسمین هارسیدم

 رادان؟ منومیرسونی نه:گفت سریع یاسمین

 البته:خاطرگفتم همین دهدبه راحرص میخواهدشهاب کردم حس.گفت راغلیظ نامم ازعمد وگویی

 میرسونم که

 پسردایی میرم دیگه من:گفت شهاب روبه یاسمین
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 خدافظ:گفت هاله وروبه

 میرسونمت خودم گفتم:وگفت راگرفت دستش مچ برداردشهاب قدم وتاخواست

 ها منتظره مامانم جان شهاب:کردوگفت حلقه شهاب دوربازوی رابه دستش سریع هاله

 برم؟ میذاری:کندگفت نگاه شهاب به اینکه بدون یاسمین

 مبرگردالز باتاکسی کرده تصادف سرویستون که حاال:رارهاکردوگفت یاسمین دست آرام شهاب

 آقابرسونتت این نکرده

 هانگاهم زده بازمانندجن که راگرفت یاسمین دست اینبارمن.کرد نگاه من به وطلبکارانه

 ممیری مادیگه:گفتم شهاب وروبه گرفتم ترازقبل محکم بکشدکه راعقب دستش کردوخواست

 .سرخودکشیدم راپشت ویاسمین برداشتم قدم وسریع

 هم ایستادومن وازحرکت برنداشت دیگرقدم یاسمین هادورشدیم ازآن کامال وقتی

 ازحصاردستانم کناررفتندومچش هم من کشیدوحصاردستان راعقب دستش مچ.ناچارایستادم

 میزنیا دست من به باشه آخرت دفعه:گفت باعصبانیت.یافتند رهایی

 حرصشودربیاری؟ تونمیخواستی مگه-

 ام؟ بچه من ؟مگه حرصی چه-

 بود؟ چی کردی منوقاطی اینکه واسه دلیلت پس-

 ...فقط من...من خب-

 بدی حرصش میخواستی-

 نمم وگفتم نمیخوریم دردهم به واون من هاله پیش بره گفتم ومن کردیم بحث قبالماباهم نه-

 ...وتورو آشنابشم خودن سطح هم مردی بایه میخوام

 ؟ منوچی:پرسید راندارد سخنش قصدادامه دیدم من ووقتی گذشت که کردولحظاتی مکث

 زدم تورومثال:بازکرد مرددلب

 میکنی؟ نگام چرااینطوری:پرسید باترس که کردم نگاهش مشکوک
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 داری؟ منودوست:آوردم آمدرابرزبان ذهنم به که چیزی اولین

 چی؟:بلندگفت باصدای

 داری؟ منودوست پرسیدم-

 نمایش رابه وسفیدش دست یک های دندان بعد ای ولحظه جاگرفت لبهایش روی لبخندی

 ...بلند اش خنده صدای کم صدادارشدوکم لبخندش بعدهم ای ولحظه گذاشت

 چرامیخندی؟:وپرسیدم کردم نگاهش متعجب

 باشم داشته تورودوست من درصد یه کن فرض... داری خنده آخه:گفت اش خنده میان

 چمه؟ من مگه:پرسیدم حرصی.باالتررفت اش خنده وصدای

 سک جزشهاب نمیتونم که منم این نیست توچیزیت:گفت جدی کردوباحالتی راقطع اش خنده

 باشم؟ داشته رودوست دیگه

 زدی؟ مثال براش چرامنو پس-

 باشم عاشقت که قرارنیست رسیدی ذهنم توبه لحظه اون خب...خب-

  بزن رومثال دیگه بعدکس به لطفاازاین:وگفتم زدم پوزخندی

 . آمدقراربوداورابرسانم یادم دفعه یک که گرفتم وازاوفاصله برداشتم قدم سریع

 بریم:وگفتم ایستادم یاسمین وبازمقابل بازگشتم بودم رفته راکه راهی

 کجابریم؟:کردوپرسید نگاهم متعجب

 قرارنبودبرسونمت؟ ؟مگه دیگه خونه-

  میرم خودم نیستم بچه که من-

 میریم باهم خب برم تاخونه میخوام که من-

 ... بروم وتاریک تنگ دخمه آن بودوقرارنبودبه زوج روز گفتم چرادروغ نمیدانم

 نبایدرییستوبرسونی؟ تومگه اصلل-
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  نیست رییسم-

 کجاست؟-

 بیابریم حاال زودتررفت کارداشت-

 باشه-

 گاهتاایست چراوایسادی:گفت متعجب که ایستادم کنارخیابان برداشتیم قدم هم شانه به شانه

 راهه هنوزخیلی اتوبوس

 میریم باتاکسی-

 ماچقدرمیگیرن ازاینجاتاخونه شدی؟میدونی دیوونه-

 نباش پولش تونگران-

 روی زیاده امابازم خوبه خیلی حقوقت درسته ولخرجیا توخیلی رادان:کردوگفت نگاهم مشکوک

  میکنی

 نکن فضولی من توزندگی اینقدر-

 فکرتوئم به منوباش چه من به اصال:کردوگفت نگاهم حرصی

 .دادم تکان تاکسی برای ودستی زدم پوزخندی

 گاهن هم به توجه بی.راست ومن چپ سمت اوکنارپنجره جاگرفتیم ماشین عقی صندلی روی هردو

 راروشن پخش راننده بودتااینکه راپرکرده ماشین فضای وسکوت دوختیم بیرون رابه هایمان

 ... :بود فراگرفته فضارا بودکه موزیک کردواینبارصدای

 ...نگیره ازم تورو،سرنوشت کاشکی

 ...بمیره بعدرفتنت دلم میترسه

 ... تورو میارن یادم هام خاطره اپه

 ... نرو هام ازتوخاطره الاقل

 ...میزنه شکستش توقلب واسه من مث کی
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 ...منه تومثل واسه کی آخه

 ...خوشه بودنت به فقط من دل...بمون

 ...کشه تومی منوفکررفتن

 ...تونمیتونم بی سیاهه زندگیم...تو بی تباهه هام لحظه

 (یگانه محسن-بمون...)بمون

 نگاه یاسمین به متعجب.خورد گوشم به فین فین صدای خواننده صدای میان دفعه یک

 .میکرد گریه داشت.کردم

 ...بخاطرشهاب...بازبخاطرشهاب.میکرد اوبازگریه

 !لبشوق...ذهنش...فکرش!کامل.باشد کنارمن کامل نمیدادیاسمین اجازه گاه هیچ!لعنتی شهاب این

 ادیدنب اما بگویم وچیزی بازکنم لب خواستم.ازاونشستم فاصله ودرکمترین جاشدم جابه سریع

 ای نقره دستمال کتم ازجیب.دادم راترجیح میشدندسکوت جاری ازچشمانش که اشکهایی سیل

 اش روسری باگوشه.شود دستمال متوجه ازاینکه اماقبل. گرفتم سمتش وبه آوردم رابیرون رنگم

 .کردم نگاهش ودرسکوت بزگرداندم اش قبلی جای رابه دستمال هم کردومن راپاک اشکهایش

 !من هاله،به ،به پدرش ،به شهاب به لعنت...پرازغم بودونگاهش پرازاشک چشمانش

 رنگاهد بزرگی غم چنین نشستن مسبب.هاشدیم اشک این شدن جاری مسبب ماکه همه به لعنت

 !معمولی دخترک این

 قطرات این های مسبب راجزء خودم هیچوقت کاش.نمیدادم راهکارنشان هاله به وقت هیچ کاش

 !کاش...بگیرم وجدان عذاب اینقدر حاال که نمیکردم اشک

 ترک من میکردقلب سقوط ازچشمانش که اشک میشدندوهرقطره جاری وقفه بی هایش اشک

 شده اینقدرحساس اشک قطرات این چراروی نمیدانم.میشد نزدیک شکستن میخوردوبه

 ...خدا ای... سردرنمیاوردم خودهم ازکارهاواحساسات حتی...بودم

 !کن لطفاتمومش...نکن گریه:بازکردم ندارنداینبارلب هاقصدتمامی اشک این دیدم وقتی
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 وگرنه ممیگفت بایدچیزی.میکردم بایدکاری.شدم ترازقبل کالفه ومن یافت شدت یاسمین اماگریه

 ...شکستم بیشترمی ومن میریخت دخترهمینطوراشک این

 من یشپ میکنم خواهش.نکن گریه من پیش... نکن گریه!بسه یاسمین:گشودم بازلب بخاطرهمین

 !نکن گریه

 دیگه:بازگفتم کردکه نگاهم ومتعجب دوخت چشمانم رابه باالآوردونگاهش راآرام  اینبارسرش

 !لطفا...نکن گریه من پیش هیچوقت...هیچوقت

 لطفا میشه:بزرگترمیشدگفتم ازمن چندسالی که راننده وروبه نشستم وکنارپنجره گرفتم وازاوفاصله

 یاعوض؟ کنین یاآهنگوقطع

 هشیش.میخورد گوش به بودکه سنتی کردواینبارموسیقی راتعویض آهنگ سریع راننده که

 برف های تکه تکه بازهم.بردم رابیرون وسرم دادم پایین حدممکن راتاآخرین پنجرهوماشین

 .میکردند سقوط ازآسمان

 .ودب سخت اماکمی دورسازم راازیاسمین مسیرافکارم کردم وسعی دوختم برف بارش رابه نگاهم

 خوابش.انداختم یاسمین به نگاهی ونیم راباالدادم شدوشیشه سردم کم کم که میگذشت  دقایقی

 .بود برده

 .اونگریستم به وخیره برگشتم سمتش به اینبارکامال

 آی...شهاب آی:گفتم وزیرلب کشیدم آهی ناخودآگاه.بود نمایان صورتش روی کامال رداشک

 !!شهاب

 هناخودآگا.بود سردش گویی.میشود مچاله مدام شدم متوجه که بودم یاسمین به همینطورخیره

 بخوا که درحالی بکشم،یاسمین پالتورارویش وتاخواستم شدم ونزدیکش رادرآوردم پالتویم

 ...شهاب:بودگفت

 بله؟:گفتم مانندوناخودآگاه درهوامعلق بودند پالتوراگرفته که دستانم

 ...دارم دوست خیلی-

 ...یاسمین ی چهره مات ونگاهم معلق دستانم
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 شهاب به متلعق که بودم کرده رادریافت وچیزی نبودم شهاب من...زدم پلک سرهم چندبارپشت

 برای...میخواست شدن شهاب دلم شدن جمله این مالک برای اماعجیب نبودم شهاب من...بود

 دیگری شخص میخواست دلم.نبودم آرمیان رادان میخواست دلم ام زندگی سال33باردر اولین

 !شهاب...بودم شهاب...بودم

 فشارمی گلویم به بودخیلی بوداماهرچه چه نمیدانم.بود راسدکرده نفسم رامیفشردوراه گلویم چیزی

 .میکرد اذیتم...آورد

 شیشه رصوباح راپوشیدم پالتویم ودوباره کشیدم عقب بکشم یاسمین روی را پالتویم اینکه بدون

 باال روبده شیشه سرده خیلی آقاهوا:گفت راننده که کشیدم راپایین

 گرممه من-

 سرمامیخوریم خانومتون هم من هم امااینطوری

 روکرایت بکش دکترتو شماپول:قراردادم راخطاب وراننده...کردم نگاه یاسمین به باپوزخندی

 نباش خانومم نگران.

 مکرد رادوبرابرحساب کرایه یاسمین ازبیدارکردن فرد،قبل خانه سرکوچه ماشین ازتوقف پس

 بیدارشورسیدیم...یاسمین: کردم وصدایش شدم نزدیک یاسمین به وکمی

 .جاشد جابه کردوکمی نگاه اطراف بازکردوبه چشم باالخره ازچندبارصداکردن پس

 ایستادوچشمهایش ازحرکت دفعه یک یاسمین کوچه ورودبه محض به.شدیم پیاده هردوازماشین

 شد؟چراوایسادی؟ چی:پرسیدم متعجب.گذاشت دیوارآجری راروی ودستش رابست

 رفت گیج سرم دفعه یه:رابازکردوگفت چشمانش بعدآرام چندلحظه

 چی؟ واسه:وپرسیدم شدم نگران

 بیدارشدم ازخواب تازه حتمابخاطراینکه نمیدونم-

 انهایم خانه هردوبه درحیاط کوتاهی ازخداحافظی پس.برداشتیم قدم وبازکنارهم دادم تکان سری

 . رفتیم
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 روز را،در زوج قیدخانه چه برای من که فکرکردم این وبه درازکشیدم کاناپه هاروی لباس باهمان

 واقعا؟؟ زدم؟؟براچه زوج

 شهاب هب یاسمین دارم دوستت اینکه یابرای راببینم؟ شهاب برای یاسمین های اشک اینکه برای

 رابشنوم؟؟

 ..شهاب:غریدم وزیرلب فشردم بهم راباحرص هایم پلک

 م،میگ شهاب میگه سالم میگم. شهاب میگه میگم هرچی.بشونیست تموم شهاب این...شهاب

 !شهاب میگه خدافظ

 توبیداری شهاب، توخواب...شهاب میگه دعوامیکنم باهاش...شهاب میگه حالشومیپرسم

 خسته...کردم حس یاسمین شهابوتوزندگی حضوردائمی ازبس شدم خسته...شهاب

 نمیذاره؟چرا؟ راحتم چراشهاب...شدم

 ضعو اعتنابه وبی شام خوردن وبدون کردم راعوض لباسهایم. رفتم اتاق وبه ازجابرخاستم کالفه

 اگرمیخواستم.بایدمیخوابیدم.رابستم وچشمانم کردم پرت تخت خودراروی ام معده نابسامان

 هترینب خواب.بایدمیخوابیدم بیایم بیرون بودزنده افتاده درتاکسی امروز که اتفاقی اززیرفشار

 !گریز بودبرای ممکن وتنهاراه

 کجی دهن من به مدام که افکاری.راداشتند کردنم دیوانه قصد گویی که ازافکاری گریز

 "...دارم دوست...شهاب"... آوردند می یادم رابه یاسمین جمله مدام.میکردند

 خواب بالهای کی نفهمیدم وسروته افکاربی درمیان.بازخوابیدم وطاق جاشدم جابه تخت روی

 .مرادربرگرفتند

 ام معده راروی دستم. بازکردم وچشم جاشدم جابه کمی ام معده درناحیه دردشدیدی بااحساس

 ودکهشدیدب ام دردمعده آنقدر.برداشتم قدم آشپزخانه سمت به حالی بابی.وازجابرخاستم گذاشتم

 عوسری رابرداشتم ام معده وشربت راگشودم دریخچال.بود دشوارشده برایم برداشتن قدم حتی

 همعد به بادودست.کردم پرتاب وخودرارویش رفتم مبل سمت به دادم راهل ودریخچال سرکشیدم

 دستم کاری چه ساده نخوردن شام یک.شدیدتربود ازهمیشه دردامروز.شدم ومچاله فشاراوردم ام

 دیگرمانده ساعت4 سرکاررفتنم تارقت یعنی بودواین صبح4 انداختم نگاهی ساعت به.بود داده
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 یک برای نمیدادخواب اجازه شدیدبودکه دردم اماآنقدر بخوابم کمی کردم سعی بودبخاطرهمین

 .شود چشمهایم مهمان هم لحظه

 ساعتی.بود شده شدیدترازقبل دردم خوردنم باوجودشربت.میکردم وناله جامیشدم جابه مدام

 رفتم آشپزخانه وبازبه بودازجابرخاستم هرسختی به.بودم نشده خوب هم ای بودوذره گذشته

 دستم به آورکه وخواب مسکن قرص هرچه داروهارابرداشتم رابازکردوظرف اینباردرکابینت

 صبخاطرقر باوجوددردشدیدم.رانوشیدم ام معده شربت وکامل درازکشیدم مبل وبازوی آمدبلعیدم

 .برد خوابم کی آورنفهمیدم خواب های

 هنشد خوب ام تنهادردمعده نه.بازکردم چشم سختی درمیخوردبه به که متوالی ضربات باصدای

 سنگینی تنم روی سرم هم ازطرفی داشتم هم تهوع وحالت ضعف احساس بلکه بودم

 دنیکن هرجان به.بود واقعاخراب وحالم درد بود شده بدنم تمام.تیرمیکشید هایم میکردوشقیقه

 هک یاسمین بادیدن.راگشودم وآن رساندم در خودرابه تلوتلوخوران.برداشتم درقدم سمت بودبه

 چه:گفتم ما گرفته وباصدای زدم جانی لبخندکم.باشند کرده نامم دنیارابه بودگویی ایستاده مقابلم

 اومدی...که خوب

 .شد چه ودیگرنفهمیدم افتادم زمین وروی دادم راازدست ایستادنم توان

 "یاسمین"

 معمول طبق بودومن سردشده عجیب دیروز هوابخاطربرف.برداشتم وقدم شدم خارج ازشرکت

 .بودم تفاوت سردبی هوای به نسبت همینطور ازکودکی.بودم نپوشیده گرم لباس

 . میشدم پشیمان که آنقدرازسرمامیلرزیدم هم وهمیشه

 خانه به بااتوبوس باید بگیردپس تاکسی نبودکه هم رادانو نداشتم سروبس امروزهم

 ترین انتهایی وروی سوارشدم سررسیدوسریع اتوبوس ایستگاه به رسیدن محض به.برمیگشتم

 .بازکردم چشم اتوبوس وباتوقف بودم مسیرراخواب تمام.جاگرفتم صندلی

 برد ازسرم حلواهوش بوی  رسیدم خانه به همینکه

 برمامان مسال:بودگفتم گازایستاده اجاق مقابل من به پشت که مامان وبه رفتم آشپزخانه به سریع

 خودم کدبانوی

 خودم بردخترکاری سالم:برگرددگفت سمتم به اینکه بدون مامان
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 اریک چه این:کردوگفت نگاهم باحرص مامان که حلوازدم به وناخنکی ایستادم وکنارش جلورفتم

 بود

 خب ببخشید:وگفتم دویدم درآشپزخانه سمت به سریع

  رادان ببرواسه بریزم ظرف یه وایسا یاسمین:گفت سریع مامان

 اومد خوشش قبلی دفعه اره:وگفتم ایستادم سریع

 باباکجاست؟:پرسیدم که حلوامیریخت دربشقابی رادان برای مامان

 نداریم تویخچال هیچی بخره وسیله خونه واسه ذره یه رفته-

 نمیدین؟ هاخیرات شنبه پنج کردین؟مگه حلوادرست شدروزچهارشنبه چی حاال آه-

 ست شنبه پنج امروز روزعقبی یه پرت دخترحواس-

 فرده روز پ بودنگو نیومده امروز چرارادان میگم میگیا راست وای ای-

 رادان؟:پرسید متعجب مامان

 ماکارمیکنه شرکت بودم گفته-

 فردنمیادسرکار؟ روزای رادان امامگه بودی گفته-

 میکنه فروشندگی فردتوبوتیک روزای منشیه زوج روزای دوتاکارداره-

 یکم رستهد اینقدرکاریه که پسر این به باریکال:دادوگفت دستم حلورابه شده تزیین بشقاب مامان

 باغیرته امامعلومه گیره گوشه

 باالبزنم؟ آستین برات ؟میخوای گرفته چشمت:وگفتم خندیدم

 دختر بکش خجالت:زدوگفت بازویم به ای ضربه سریع مامان

 .دررفتم سمت وبه بلندترخندیدم باصدای

 یب اماهرچقدرمنتظرماندم درزدم به چندضربه.درایستادم ومقابل رفتم پایین زیرزمین های ازپله

 پریده رنگ وصورتی پژمرده باظاهری ورادان بعددربازشد ومدتی درزدم دوباره بودتااینکه فایده
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 ودکهب معلوم.براندازکردم را سرتاپایش بانگرانی... ژولیده بودوموهایش شده خشک لبهایش.ظاهر

 اومدی... که خوب چه:گفت ای گرفته باصدای بگویم چیزی بتوانم ازاینکه قبل.شده مریض

 رادان:زدم جیغ.رفت افتادوازهوش زمین روی دفعه ویک

 زدم صورتش هب چندضربه آوردم راباال سرش زانوزدم ومقابلش شدم اش واردخانه وسریع

 شد؟چشماتوبازکن چت رادان...رادان:گفتم وبانگرانی

 !مامان...بیااینجا مامان... مامان:راصداکردم بلندمامان باصدای.نداد تکان راهم پلکش امااوحتی

 شده؟ چی:پرسیدند باباسررسیدندوبانگرانی وهم مامان بعدهم لحظاتی که

 شد بیهوش یدفعه:وگفتم خودراکنارکشیدم. گذاشتم رازمین سررادان سریع

 ایدهف کردامابی دادوصدایش چندبارتکانش نشست زانوهایش روی رادان جلوامدومقابل باباسریع

 اربرداربی اب لیوان یه چراوایسادی؟بروازآشپزخونه یاسمین:کردوگفت من روبه سریع مامان.بود

 رفت ازدست پسرمردم

 پیش پرازآب بعدبالیوانی مدتی.رفتم اش خانه اشپزخانه سمت به وسریع دادم سرتکان دستپاچه

 رادان خورد به آب وکمی گرفت راازدستم بابالیوان.دادم بابا دست رابه ولیوان هابرگشتم آن

 خوردوکمی تکان رادان دفعه یک پاشیدکه صورتش رابه ازآب کمی دستورمامان به دادوسپس

 خوبی؟:پرسیدم ترازهمه سریع ومن کشیدیم راحتی نفس هرسه.رابازکرد چشمانش

 .نداشت هم دادن جواب نای حتی بودکه شده اماآنقدرضعیف.کرد نگاهم بازش نیمه باچشمان

 دکتر بایدببریمش نمیشه اینطوری:گفت باباسریع

 خبرمیکنم آژانس االن:گفتم سریع

 تاسریع هاخواستم وازآن گرفتم تماس وباآژانس آوردم بودبیرون درجیبم راکه وموبایلم

 .ترخودرابرسانند

 میاد آژانسم سرکوچه تامابرسیم:کردوگفت راکول رادان باباسریع

 میام باهاتون منم:گفتم سریع

 توخون بشین ای چی؟خسته توواسه:گفت سریع مامان
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 میرم مامان نه-

 اشتگذ عقب صندلی راروی رادان سریع سررسیدوبابا هم آژانس ماشین رسیدیم که سرکوچه به

 اهیدرمانگ مارابه خواست باباازراننده ازحرکت پس.جلوبنشینم من که فتوگ نشست هم وخودش

 .ببرد

 رادان معاینه بعددکتربرای ومدتی سفیدگذاشت بامالفه شده پوشیده تخت راروی بابارادان

 گویی هم ازطرفی.سازشده مشکل اش معده بازهم شدم متوجه کردکه هایی آمدوازاوسوال

 خوردی؟ امروزچی:کرد دکترازاوسوال.داشت تهوع سردردوحالت

 هیچی ازدیشب:داد پاسخ حالی بابی رادان که

 بیوعص جلورفتم دفعه یک.شدیم خیره رادان به گردشدومتعجب باباودکترچشمانمان وهم من هم

 نکردی؟ چرامراعات باخبری معدت ازوضع شدی؟توکه دیوونه:گفتم

 داره؟ معده مشکل رادان توازکجامیدونی:راکشیدوگفت دستم.کرد نگاهم بابامتعجب

 فهمیدم خواست معده شربت اومدازم شماسفربودین که اونموقع-

 خوردی؟ رانیتیدین:کرد سوال ازرادان دکتربازهم.داد تکان فهمیدن نشانه به باباسری

 دستم دردمیکردهرچی خیلی معدم نمیدونم:داد جواب بریده بریده اش گرفته باصدای رادان

 اومدخوردم

 چندتا؟-

 نمیدونم...بیشتر تاشایدم8-7زیاد...نمیدونم-

 احالتت بایدباالبیاره.شد معلوم تهوعشم علت:وباباگفت من دادوروبه تکان طرفین به سری دکتری

 بره ازبین تهوعش

 داری؟ معده مشکل ازکی:پرسید رادان دکترروبه

 میشه دوسالی:رادان

 بوده؟ چی دکترت تشخیص-

 دکترنرفتم-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

197 

 

 چی؟چرانرفتی؟:پرسید دکترمتعجب

 نکردم وقت-

 چطوریه؟ دردت:دادوگفت تکان تاسف نشانه رابه سرش دکتربازهم

 شدیدامیسوزه معدم-

 میاری؟ باالهم-

 دوبار یکی-

 دیدی؟ توش هم خون-

 مشکلش:ازدکترپرسیدم نگران.شد خارج ازدهانش که ای وبابله کردم نگاه رادان به باترس

 جدیه؟

 مینویسم براش بشه بایدآندوسکوپی. نیستم مطمئن:داد دکترپاسخ

 ممنون:گفتم فقط

  باالبیاری کن سعی:گفت رادان وروبه باباگرفت سمت به ای دکترنسخه

  داروهاشوبگیرم میرم من:گفت من روبه باباسریع.ورفت

 قرارداده چشمهایش راروی دستش ساق که رادان به بابا وبعدازرفتن دادم تکان سری

 دباالبیاریبای...پاشو:بودگفتم

 ایستادم سرش وباالی شدم نزدیک نزدیک تختش به.بازکرد لب خورونه تکانی نه رادان

 !رادان:کردم وصدایش

 راعقب دستم سریع.راگرفت ودستم بودبرداشت قرارداده چشمانش روی راکه دستش دفعه یک

 چیکارمیکنی؟:وگفتم کشیدم

 !نبمو اینجوری ذره یه فقط:محصورکردوگفت اش قدرتمندمردانه راباانگشتان دستم امااوبازهم

 داغ دستان برای عجیب اش کرده یخ دستان سرمای.شدم خیره اش بسته چشمان به متعجب

 یک...او بودم داده واجازه جاایستاده چرایک نمیدانم.بود بخش لذت من وملتهب
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 زدن وباردیگوپس خوردن تکان چراتوان نمیدانم...رابگیرد دستم امان مردغریبه،مستاجرخانه

 .نداشتم را دستش

 هگذشت مدتی!زیاد خیلی...سوخت برایش دلم نزنم راپس دستش که خواست اوازمن که طوری آن

 مانشچش دفعه یک که راگرفتم دستش سریع امااینبارمن کنارفت حصاردستانش کم کم بودکه

 باالبیار دستشویی پاشوبریم:وگفتم راکشیدم دستش سریع.کرد نگاهم بازشدومتعجب

 برداشت قدم دراتاق سمت به.ازجابرخاست رمق وبی وآرام رفت ازبین چشمانش تعجب کم کم

 میتونم خودم:گفت که رفتم دنبالش به سریع

 تااونجامیام-

 .رفتم دنبالش به وباسماجت

 برگشت اتاق جورواجوربودباالآوردبه های قرص فقط راکه اش معده محتویات ازاینکه پس رادان

 ردک تزریق سرمش به هم ومسکنی وصل دستش به بعدآوردوپرستارسرمی داروهارامدتی وباباهم

 .ورفت

 باباهم.بود گذاشته شکمش راروی دیگرش دست بودوساق گذاشته شکمش روی دست رادان

 بشینیم بیرون بیابریم:گفت من روبه دراتاق وجودصندلی بخاطرعدم

  میمونم اینجاپیشش من شمابرین:گفتم سریع

 .برداشت قدم دراتاق سمت دادوبه کردوسرتکان نگاهم خیره باباچندلحظه

 کمی دفعه یک.صورتش به شدم وخیره نشستم رادان تخت گوشه باباازاتاق کامل ازخروج پس

 میفتیا؟ اونور چرارفتی:وپرسیدم کردم نگاهش متعجب.رفت تخت گوشه جاشدوبه جابه

 بشین توراحت:گفت خوردن تکان بدون

 راحت بازکند؟تامن من بودتاجارابرای خودراکنارکشیده.کردم نگاهش زدن پلک بدون چندلحظه

 تربنشینم؟

 بودکه گذشته مدتی.جاشدم جابه وکمی نشست لبهایم روی لبخندی ارداه وبی ناخوداگاه

 بهتری؟:پرسیدم
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 اوهوم-

 باشه؟ آندوسکوپی فردابایدبری-

 ست؟ فرداچندشنبه-

 جمعه-

 بازمیشه؟-

 بازمیشه جاهایی یه آره-

 دکتر؟ نرفتی دوسال چراتواین: پرسیدم بامکثی

 نکردم وقت-

 وقتتوآزادکنی؟ دوساعت نتونستی تودوسال یعنی-

 باشه مهم نمیکردم فکرم خب-

 هرازچندگاهی داشتم دوست یه توبگی من مهمه باشه داشته سالمتی به ربط که هرچی-

 شدسرطان کوچیک سردرد یه داره سرطان اومد عمل به کاشف اخرش سردردنیگرفت

 دارم؟ سرطان منم بگی میخوای یعنی-

  زبونتوگازبگیر خدانکنه:گفتم سریع

 مهمم براش انگارخیلی حاال:زدوگفت پوزخندی.کرد نگاهم.برداشت چشمانش راازروی دستش

 شده خوب حالت معلومه پس پوزخندزدی نه:وگفتم خندیدم

 جایچراب میادنمیدونم بهت خنده:وگفتم بلندترخندیدم. اش خنده بادیدن.خندید باالخره هم رادان

 میزنی پوزخند فقط خندیدن

 مخندید هم من.افتاد سرفه به ازخنده که رادرآوردم پوزخندزدنش وادای کردم کج سمتی رابه ولبم

 میشی زشت میخندی وقتی فهمیدی حاال فکرکنم:وگفتم

 میخندی؟ داری ؟همش شده اخرزمون:گفتم خندیدکه بازهم

 باشم نمیخوادزشت دلم دیگه خب میشم زشت پوزخندزدنی گفتی خودت:گفت خندیدن میان
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 جاخوش لبش اکثراروی که پوزخندی باآن رادان!بزرگی؟ دروغ چه که اندیشیدم این وبه خندیدم

 !!من گفتم بزرگی دروغ چه واقعاکه.نمود ترمی جذاب نمیشدبلکه تنهازشت میکردنه

 صندلی روی که رادان.گرفت وباباتاکسی شدیم خارج ازدرمانگاه رادان سرم شدن ازتمام پس

 بخوره؟ بگیری چیزی یه آقارادان برای بابامیشه:باباگفتم روبه نشست عقب

 راننده نخوردباباروبه چیزی تاحاال خداازدیشب بنده این میشه که معلومه:گفت باباسریع

 صبرکنین ذره یه آقالطفا:گفت

 میک رادان.تاباباجلوبنشیند جاگرفتم عقب صندلی روی هم من.دادوبابادورشد تکان سری راننده

 .بود نمایان اش درچهره آثاربیماری بودامابازهم بازشده ورویش رنگ

 یرونب وآبمیوه دوکیک داشت دردست که ای کیسه ازداخل.شد بعدسررسیدوسوارماشین بابامدتی

 بابایک.بود دیگرداخلش وآبمیوه دوکیم. ازاوگرفتم راسریع کیسه.گرفت من سمت رابه وکیسه آورد

 .شدیم خوردن مشغول وهمه رادان دست به دادومن راننده دست رابه وآبمیوه کیک

 نم وباباوهمچنین بااصرارشدیدمامان که خودبرود خانه به میخواست خانه،رادان به ازرسیدن پس

 .نیست راضی اصال همیدادک اونشان اماچهره آوردیم امان خانه به شام اورابرای

 مچاله اش چهره میگفتم زیادبااوسخن یامن قرارمیگرفت درجمع وقتی.همینطوربود همیشه

 رادان. داشت تفاوت بامن تاآسمان زمین شخصیتش...گیر گوشه مامان قول بودوبه حرف کم.میشد

 .بود من مقابل نقطه کامال

 ادانر نداره اشکالی بابا یاسمین:گفت باباسریع که.رفتم بیرون ازاتاقم لباس ازتعویض پس

 ریختست هم مابه کنه؟اتاق استراحت تواتاقت

 نیست الزم ممنون نه:گفت سریع رادان

  خودت خونه مثل اینجاهم کن استراحت حاضرمیشه شام تاوقتی پسرم نه:امابابااصرارکرد

 بدم نشونتون اتاقمو بریم میگه باباراست:وگفتم دادم تکان سری

 باریک واردداالن.برداشت قدم دنبالم وبه برخاست حرف کردوبدون نگاهم چندلحظه رادان

 یدبفرمای:گفتم رادان وروبه راگشودم اتاقم درب. میشد،شدیم هامنتهی خواب اتاق به که وکوتاهی
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 سرش پشت هم من.شد میکردوارداتاقم نگاه اطرافش به باکنجکاوی که جلوآمدودرحالی رادان

 .واردشدم

 چطوره؟ اتاقم:پرسیدم رادان های نگاه ازاتمام پس

 ای؟ توبچه مگه...رنگارنگ چی همه!افتضاحه:گفت رک کامال

 میگیره دلم اونطوری کنم استفاده تیره ازرنگ نمیبینم امادلیلی نیستم بچه-

 افتضاخه اتاقم بعدبگو بخواب من روتخت بگیر توئم میرم دیگه من:گفتم بامکثی

 !داده عصاقورت:کردم اضافه آرام وباصدای

 گفتی؟ چی:کردوپرسید نگاهم مستقیم

 هیچی-

 گفتی چیزی یه نه-

 نگفتم نه-

 بود نامفهموم من برای فقط گفتی چیزی یه شنیدم یاسمین:بااصرارگفت

 هستی چون داده عصاقورت گفتم آره-

 داده عصاقورت:پرسید متعجب

 چی؟ یعنی:پرسید متعجب

 ؟ نمیدونی -

 اصطالحه؟! نه-

 ...ازآدمای کنایه آره-

 آدمای؟؟:پرسید باکنجکاوی که ندادم راادامه حرفم

 جنابعالی مثل نچسبی و وجدی تحمل وغیرقابل خشک آدمای-
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 گذاشت نمایش به درامروز دوباره را دستش سفیدویک های زدودندان نمایی لبخنددندان

 میاد بدت چقدرازم:وگفت

 عالیجناب کنین شمااستراحت میرم دیگه من همینطوره-

 ندیمه بری میتونی-

 بامنه؟ طرزصحبت چه این ادب بی هی:وگفتم کردم نگاهش باحرص

 هستی؟ توکی مگه:رادرآوردپرسید حرصم میخواست که طوری

 ...من...من-

 تو؟-

 دادم زندگیتونجات که کسیم من:گفتم دفعه یک

 توحلوانمیاوردم برای امروز من اگه:کردم اضافه سریع.کرد نگاهم باالپریدومتعجب ابرویش تای

 بودی کرده تسلیم آفرین جان به جان تااالن نمینداختم ودادراه وجیغ بده حالت ونمیدیدم

 خدانکرده

 جاتمن توفرشته پس:نمازدوگفت دندان بعدبازلبخندی کردولحظاتی نگاهم همینطورمتعجب رادان

 شدی

 همچین...ای-

 بمونی؟ پیشم میخوای نکنه برودیگه نجات فرشته خب-

  میرم که البته:وگفتم کردم نگاهش بابهت

 گوشم به دربسته ازپشت اش بلندخنده صدای که بستم ودرامحکم شدم خارج ازاتاق وسریع

 .خورد

 ایدرویب بودوهنوزساعتی بارگذاشته سبزی قورمه.کنم کمک مامان تابه رفتم آشپزخانه به سریع

 .ساالدشدم کردن درست مشغول هم افتاد،من میماندتاجامی اجاق

 فپ چشمانش کمی که بعدبارادان ومدتی رفت من اتاق بابابه راچیدیم غذاحاضرشدوسفره وقتی

 .بودبرگشت کرده
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 پس.زد برق چشمانش مامان سبزی قورمه بادیدن رادان کردم حس نشستیم سرسفره که همه

 جای بازهم.داشت دوست سبزی قورمه هایش همجنس مانندتمامی داده مردعصاقورت این

 "چیه سبزی قورمه نمیدونم":نمیگفت بودکه باقی شکرش

 شده بزرگ ورسوم وآداب فرهنگ وبااین دنیاآمده به کشور دراین که آدمی فهمیدم واقعانمی

 مردم ی همه میان راکه ای وعامیانه ساده اصطالحات مفهموم چطور کرده زندگی مردم ودرمیان

 اتوبوس حال چه؟یاتابه یعنی داده عصاقورت نداند که بود داردرانمیداند؟چطورممکن رواج

 دنمیدان میکند زندگی مردم درمیان مرد این که حال بااین باشد؟؟چطور وحلوانخورده سوارنشده

 رادرک وغریب مردعجیب این دارد؟واقعانمیتوانستم مفهومی چه"داده عصاقورت"

 ...کنم؟نمیتوانستم

 هاواصرارهای تشکرکردوباوجودپافشاوی من وباباوهمچنین ازمامان رادان شام ازخوردن پس

 ازفرط راشستم شام های ظرف ازاینکه پس هم من.رفت اش خانه بیشتربه ماندن برای مامان

 که مپهلوخوابید روی کشیدم سرم پتوراروی.کردم پرتاب تختم وخودراروی رفتم اتاقم به خستگی

 فعهد یک تلخ بوی این.راچندباربوکشیدیم پتووروتختی.کردم راحس ناآشنایی عطرتلخ بوی

 .بود ازکجاآمده

 ومن.بود عطررادان بوی تلخ، بوی این پس.بود خوابیده من تخت روی آمدرادان یادم دفعه یک

 ازعطرتلخ بود؟من رافراگرفته تختم تمام که رادان عطرتلخ بااین میکردم بایدچه حاال

 این گویی.میکرد استفاده مالیم ازعطرهای مانندشهاب هم رادان کاش.بیزاربودم

 آزاردهنده واقعابرایم رادان عطرتلخ.داشت سنخیت هایشان باشخصیت دومردعطرهایشان

 میهمان تاخواب واروبزنم و پشتک درجایم ای طوالنی شدمدت باعث آزاررساندنش بودوهمین

 .شود چشمهایم

 لااستقب ازپیشنهادش هم سینمارادادومن به وپیشنهادرفتن گرفت تماس فرزانه.بود روزجمعه

 .سینمابرویم به شب8 وقرارشدسانس کردم

 مرفت آیفون سمت به سریع.داد فرزانه ازآمدن نشان آیفون زنگ صدای عصربودکه ونیم7 ساعت

 اومدم سالم:وگفتم

 خدافظ رفتم من مامان:گفتم مامان به درمیرفتم سمت به که ودرحالی

 زودبرگردیا باشه-
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  چشم-

 رابازکردم در.پروازکردم درحیاط سمت وبه راپوشیدم هایم کتونی وسریع رفتم بیرون ازخانه

 تسم وبه شدیم فرزانه سوارماشین.رفتیم سرکوچه وبه کردیم واحوالپرسی سالم وبافرزانه

 .کردیم سینماحرکت

 "رادان"

 هبودک عجیب هم خودم برای کمی.میدیدم وتلویزیون بودم نشسته درآپارتمانم.ظهربود4ساعت

 ینا میکنم عالقمندشدم؟حس تلویزیون دیدن اینقدربه آغازشد وفردروزهایم زوج طرح چراازوقتی

 بامردم ومعاشرت کردن افرادوصحبت نیازباتماس بدون که. جادوییست ای وسیله تلویزیون

 !هداد عصاقورت:نمیگوید من به مانندیاسمین میدهدودیگرکسی آدم رابه اطالعات بیشترین

 میز سروکله تلویزیون بایدبیشتربااین.نشوم متوجه راهم آن معنی حتی ومن

 کامالو نیستم میشناخت که رادانی دیگرآن من پدروانمودکنم پیش بتوانم ماه نه تابعدازاین دم

 پدرمن.بیاورد برسرم بالیی نبودبازچه معلوم وگرنه بایدوانمودمیکردم.شدم عوض

 .بکند مبرای ای تازه اینجابیایدوچاه حاال بودهمین ممکن حتی.چیزبعیدنبود هیچ ازپدرمن...بوددیگر

 دمبلندش.پیچید خانه درفضای آیفون صدای چدرفکرمیکردم جدیدفرضی چاه به که لحظه همین

 !پدربود.رفتم آیفون سمت وبه

 .کردم لمس دررا بازشدن دکمه دادن پاسخ بدون

 ردمک المس.بعدسررسید لحظاتی که ومنتظرایستادم رابازکردم خانه ورودی درب گذشت که مدتی

 نمک تعارف اینکه وبدون رابستم در.رادادواردشد سالمم جواب کوتاه شوداوهم تاواردخانه وکناررفتم

 اینجا؟ اومدین که اومده پیش مشکلی:بنشیندپرسیدم

 سربزنم؟ پسرم بیادبه پیش بایدمشکلی مگه نه-

 باشه اومده شپی بزرگی شایدمشکل گفتم میبینیدوبس شرکت توجلسات منوفقط معموال شما اخه-

 بیاربخوریم قهوه یه انداختن تیکه جای به-

 شده تموم قهومون-
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 داری؟ که چی؟چایی چایی-

 طلبم سراصل برین واالن بخورین یاچاییتون قهوه دیگه جای بهترباشه فکرکنم نداریم اونم نه-

 بیارین شماتااینجاتشریف شده باعث توروزتعطیل ظهراونم اینوقت که

  نبودی ادب امابی بودی معاشرت توبی رادان-

 باشم کرده ادبی بی فکرنمیکنم من-

  کردی ادبی چرابی-

 حتماتندرفتم میخوام معذرت-

 بیار چایی یه پس:وگفت نشست مبل باباروی

 دومشغولهر.بابابرگشتم پیش چای بعدباسینی ومدتی رفتم آشپزخانه به وناچارا دادم تکان سری

 چیه؟ موضوع خب:پرسیدم که بودیم چایهایمان نوشیدن

 یچ همه خالصه دار خانواده باوقار زیبا نجیب درنظرگرفتم روبرات دختری یه:گفت مقدمه بابابی

  ادانر بشه عروسم نغمه میخواد دلم ازته واقعا امامن روپیچوندی آ پانته توروداره لیاقت که تموم

 جدید چاه:وگفتم زدم پوزخندی

 چی؟:پرسید بابامتعجب

 دخالت نم توزندگی چرااینقدر:بلندگفتم وباصدای کوبیدم میزعسلی راروی چاییم فنجان حرصی

 رو نینک شماتعیین که ای دیگه یاهرکس آ پانته نغمه بخوام اگرم کنم ازدواج نمیخوام میکنین؟من

  نمیخوام

 تونیست برای ازنغمه بهتر!کن فراموشش...رومدنظرداری؟آه کسی:باباخونسردگفت

 بیرون برین من ازخونه:غریدم باحرص

 اییج سینمایی بیرون برین باهم روببینی نغمه امروز دادم ترتیب نشده تموم حرفام صبرکن-

 ریقرارمیگی زاده دخترنجیب تاثیراین تحت من مثل توئم مطمئنم بخورین شام برین بعدشم

 میرم؟ من واقعافکرکردین:گفتم باپوزخندی
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 اهج من ومثل مهرآریایی وارث تو بگذری هات ازدارایی که هستی هنوزاونقدرعاقل میری که البته-

 نمیگذری توازثروتت طلب

 میکنین تهدیدم دارین بازم-

 راهم اخرچاییش بدباباجرعه انجام خوب کارتو امروز پس تهدیده یه این.درسته-

 میرم دیگه من:وگفت ازجابرخاست.نوشید

 نیست آ دخترپانته این باشه رفتارت به حواست":گفت ازرفتن کرداماقبل درحرکت سمت وبه

 .ورفت"بگیر تماس باهاش بانویدهماهنگه چی نویدهمه

 هک چیزی اولین.راخردوخاکشیرکنم اشان همه میخواست دلم عجیب که وسایلی وتمام ماندم ومن

 نآمدکوس دستم که چیزی دومین.کردم دیوارپرت سمت به بودباحرص چای بودفنجان جلودستم

 .بود مبل

 ودهلب شده مضاعف بخاطرعصبانیت که قدرتی باتمام را تلویزیون وباحرص ازجابرخاستم حرصی

 .شد وارون تلویزیون که دادم

 سریع اوگفت که زدم نویدزنگ به وسایل،ناچارا وشکاندن خانه ریختن بهم ازکمی پس

 که تمیدانس نپرسیدحتماخوب کرداماچیزی تعجب خانه وازدین سررسید بعدمدتی.خودرامیرساند

 .ام آشفته حسابی

 اروارداودره ی عالیه ازتحصیالت.تولدتاکنونش ازبدو نغمه زندگی وضع توضیح کردبه نویدشروع

 اضیر چرا امامن گرفته من برای خوبی باباواقعالقمه فهمیدم ومن اش زیباوستودنی تاچهره گفت

 ...یا بود بخاطرتنهایی نبودم؟هنوزهم

 میگذشت که هرلحظه چون نکنم تالش ازاحساساتم سردرآوردن زیادبرای کردم سعی

 .بیشترناامیدمیشدم

 وبه بردارم اشان اورابایدازجلوخانه ونیم7 ساعت که شدم نویدمتوجه توضیحات ازاتمام پس

 !!ببرم گردش

 ازدواج به تن هم ومقام وجالل رانمیشناختندصرفابخاطرجاه همدیگر که دوآدم.بود واقعامسخره

 درازدواج هم میشد؟بایدعشقی چه وسط این داشت شهاب به یاسمین که عشقی آن پس.دهند

 !نه؟...باشد وجودداشته
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 جللیم ویالی مقابل که قدبلندی دخترک شد باعث ماشینم های الستیک جیغ گوشخراش صدای

 گاهن من به بگیردومتعجب رنگش بلندکرم پاشنه های راازکفش بودنگاهش پاایستاده لنگه

 !مانندهاله بود ستودنی اش زیبایی بودم شنیده همانطورکه.کند

 تدس. ایستادم مقابلش.رفتم سمتش وبه شدم پیاده ازماشین!تهدیدپدرکارسازبود ازآنجاکه

 هستم آرمیان رادان.سالم:درازکردموگفتم

 ستمه نفیسی نغمه سالم:گفت دلنشینی رافشردوباصدای دستم.نشاند برلب لبختدملیحی

 خوشوقتم

 منم-

 به شبیه چیزی.میامد خوشم ازآن بودکه چیزی نگاهش ته.بود نیامده دمب اول ازاودرنگاه

 . بااوکناربیایم میتوانستم حداقل پس.بود بوددخترباوقاری پدرگفته همانطورکه!شرم

 !نه ازدواج... اماازدواج

 .جاگرفت ماشین صندلی تشکرکردوروی.گشودم رابرایش ماشین در

 سینماچطوره؟:وپرسیدم کردم وحرکت شدم سوارماشین هم من

 خوبه:گفت کوتاه

 وراکیخریدخ موقع.واردسینماشدیم وهردو بازکردم رابرایش در وبازمن سینمارسیدیم بعدبه مدتی

 .خریدم نوشابه فقط خودم برای هم ومن خواست کرن پاپ فقط

 .مجاگرفتی عقب های درردیف هایی صندلی وروی سینماشدیم واردسالن باالخره گذشت که مدتی

 یاسمین.کرد مانگاه سمت به ای ازدخترهالحظه عبورکردندویکی ازمقابلمان دودخترجوان

 !میکرد؟ اواینجاچه!بود

 بین متعجبش نگاه چندلحظه یاسمین.بود محفوظ امابازظاهرم شدم دستپاچه ای چرالحظه نمیدانم

 طراکشیدفق نبوددستش مشخص برایم اش زیادچهره که دخترکناریش وقتی چرخاند ونغمه من

 .نشستند جلوترازما دوردیف روی بر دختر آن همراه وبه دادورفت تکان برایم سری
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 دهش روشن تابیدکمی می برپرده که بانوری سینمافقط درسالن شدوحاال شروع فیلم کم کم

 یرفق پسر متفاوت میکردازدوسطح راحکایت دختروپسری وقصه داشت ژانرعاشقانه فیلم.بود

 یماکم فیلمسازان است؟کاش ممکن چیزی مگرچنین باخودفکرمیکردم مدام ومن ودخترپولدار

 عاشق شماتاحاال:راشنیدم نغمه صدای که بودم شدم سینماخیره پرده همینطوربه.گراترباشند واقع

 شدین؟

 نه-

 میگین؟ جدی-

 رو مفهومش ونه رومیدونم معنیش نه که چیزیه عشق اصال.بله-

 داده تعصاقور مث:کردم اضافه وناخودآگاه

 چی؟:گفت نغمه که زدم ولبخندی

 شدین؟ عاشق شماچی؟تاحاال نیست مهم هیچی-

 اینجام االن عشق وبخاطراون بله-

 منید؟ عاشق نکنه:وپرسیدم کردم نگاهش متعجب

 شخص من اومدم ازدواج قرار این اجباربه شمابه مثل هم من...من!نه:نمازدوگفت دندان لبخندی

 لطفااین نیومده خوشتون ازمن شمابگین کنم خواهش ازتون واومدم دارم رودوست ای دیگه

 بکنین لطفودرحقم

 بی نمیتونم وسطه ومیراث ارث پای اماچون باشین اینومطمئن نمیکنم ازدواج هرگزباکسی من-

 خوردیم اختالف به بگیم وبعدش اومده خوشمون ازهم مدت یه بایدتظاهرکنیم بزنم آب گداربه

 چیه؟ نظرتون

 !شما من،هم هم...امامجبوریم سخته بااینکه...نیست دیگه راه-

 قراراومدم؟ این اجباربه به منم چطورشدشمافهمیدی حاال-

 ایه دیگه کس پیش دلتون ازاونجاکه:زدوگفت لبخندی

 چی؟:گفتم زده بهت
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 ای ،جرعه رابازکردم ام نوشابه درب.شدم منظورش متوجه خوب کردومن جلواشاره دوردیف واوبه

 چرااینطورفکرکردین؟ شدین؟اصالاینطورنیست حتمادیوونه:وگفتم نوشیدم

 حس دخترم یه من. شماست دخترعشق اون فهمیدم شدنتون ازهل بود مشخص ازنگاهتون-

 دارم ای قوی ششم

 سیهک...که کسیه فقط اون...نیست من عشق اون نه:گفتم درانکارداشتم سعی سخت که درحالی

 دلم که کسیه... کنم کمکش مجبورم ومن ضعیفه که کسیه...میکنه گریه من پیش...که

 که کسیه اون(شدم خیره یاسمین سایه سربه ازپشت...)کنم میخوادحمایتش

 باهاش که کسیه...برم وتامرگ دردبگیرم معده میشه باعث میکنه منوعصبی...منومیخندونه

 ااشکشب وهم کنه خوشحالم بالبخندش لحظه دریه میتونه هم که کسیه...کردم استثناءهاروتجربه

 ...داغونم

 برگشت یاسمین سایه دفعه یک که کردم لبم رانزدیک ام ونوشابه کشیدم صورتم به دستی کالفه

 امامن.کردوبرگشت نگاه ای چندلحظه یاسمین.رادیدم یاسمین چشمان برق نورضعیف ودرآن

 ازشماره.رادرآوردم موبایلم.کردم احساس شلوارم رادرجیب خفیقی ویبره که بودم خیره همچنان

 !بازدردمیگیره معدت...نخور نوشابه:وخواندم رابازکردم پیامک.بود آمده پیام ناشناس

 سسپ بودم خیره کلمات به زدن پلک بدون چندلحظه.شد خشک شده تایپ کلمات آن روی نگاهم

 .شدم خیره یاسمین سایه ومتحیربه ومات راباالآوردم سرم

 !بود من نگران یاسمین...بود من نگران یاسمین...بود من نگران یاسمین

 من هک کسیه اون:گفتم وناخودآگاه بازکردم لب بودم شده خیره یاسمین سایه به مات همینطورکه

 !!!عاشقشم

 رسیدین؟ نتیجه این به پس-

 شدن ؟خاص شدنمام قلبم؟حساس تندتپیدنای اره؟این عاشقشم من:وگفتم کردم نگاهش سریع

 ؟ عشقه این...برام دخترمعمولی این

  دخترین این شماعاشق.عشقه بله:زدفت بخش اطمینان لبخندی نغمه

 نم!سایه این معمولی صاحب.بودم سایه این صاحب عاشق من.شدم خیره یاسمین سایه بازبه

 داشتم هارادوست هووناب خاص همیشه که آرمیان رادان من.بودم شده دخترمعمولی این عاشق
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 این عاشق حاال وبرترهابودم فراها دنبال به همیشه مه منی...بیزاربودم ومعمولی عادی وازهرچه

 پایین؟ سطح اومیگفتم به که دخترمعمولی بودم؟این شده دخترمعمولی

 !قلب؟ بود؟تندتپیدن این عشق پس

 هم من داشت؟پس شهاب به یاسمین بودکه حسی همان داشتم من که حسی این پس

 ...بودم عاشق یه دیگرمانندیاسمین

 وحودم دیگرتمام حس این میدانم فقط...نمیدانم...بودیابد؟؟؟نمیدانم خوب من برای امااین

 ومن ترشده وبز وبزرگ رشدکرده نهالی چون دروجودم پیش وقت ازخیلی رادربرگرفته

 ...شدم آگاه حس ،ازوحوداین یاسمین نگرانی یاسمین،دراصل وپیامک نغمه های امروزبخاطرحرف

 نهاییبیاورد؟نکندت برسرم میکنندبالیی ناله ازآن همه که عشق نکنداین...دممیکر عجبایدچه حاال

 بگیرد؟ راازمن ام

 !تنهایی؟ بافروپاشی است مساوی که میشود؟ازدواج؟ازدواج چه عشق این عاقبت

 را نمیتواندتنهاییم کسی!نه...شود چنین نبایداجازهردهم نه

 ..دیگر هرکس چه یاسمین چه.بگیرد ازمن

 باشد شایدهنوزدیرنشده کنم راسرکوب حس بایداین

 نهال این وبه وتبربزنم بایستم بایدمقابلش.تنومندشود رشدکندودرختی نبایدبگذارم

 زدن برهم چشم ازآدمهادریک دورشدن برای هایم تالش تمام وگرنه بکنم بایدکاری...کوچک

 .ونابودمیشوند نیست

 که یتنهای تمام وگرنه میتوانستم باید من.راداشتم حس این سرکوب قدرت من.میتوانستم من

 نمیدهم اجازه من...دهم نبایداجازه ومن میرود ازبین ام دورخودتنیده سالهابه

 من.ببرند راازبین ام دهندوتنهایی هم دست به دست عشق نام به باحسی معمولی دخترکی

 !!میکنم هادفاع دربرابرآن ام ازتنهایی

 ...نیستم عاشقش کردم اشتباه من!نه نه:وگفتم دادم تکان طرفین رابه سرم سریع

 ...اماخودتون-
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 نزنین حرف لطفاراجبش-

 راحتین هرطور باشه-

 مینیاس لعنتی سایه آن پی حواسم اماتمام دوختم سینماچشم پرده وبه گرفتم راازنغمه نگاهم

 .بود ریخته هم به کوتاه رادرمدتی روزگارم بودکه

 ازاینکه بلق.بلندشد متقابال هم ونغمه برخاستم سریع نفهمیدم چیزازآن هیچ که فیلم ازاتمام پس

 . شدیم سینماخارج مابرسندازسالن به اش ودخترکناری یاسمین

 قرارگذاشتیم ماباهم. رساندم اش خانه ودرآخراورابه خوردیم نغمه پیشنهادی رادررستوران شام

 نیموآمدک رفت باهم امامدتی ریمندا ازدواج بااین مشکلی که بگوییم پدرانمان اوبه وهم من هم که

 کذایی زدواجا میکردنداین قبول بودکه اینطوری.نمیسازیم باهم بیفتدوبگوییم آباازآسیاب که تاوقتی

 .رالغوکنیم

 شهبازی؟ خانوم:وگفتم رافشردم آیفون دکمه

 قربان؟ بله-

 لطفا الته کافه یه-

  میارم براتون چشم-

 رویرا الته جلوآمدوکافه.واردشد منشی ورودم خوردوبااجازه دراتاقم به ای تقه بودکه گذشته مدتی

 ندارین؟ ای کاردیگه:وگفت میزگذاشت

 آورد؟ روکی کافه این فقط... نه-

 پسرجوون یه-

 برین میتونین-

 بااجازه-

 شاپ کافی به قهوه خوردن برای نمیخواست دیگردلم.شدم خیره ام کافه به منشی بعدازرفتن

 .بنوشم رادراتاقم ام قهوه مانندسابق بازهم میخواستم بروم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

212 

 

 وچکک نهال یک دستان رابه ام نبایداختیارواراده. میکردم بیشتردقت بعددررفتارم به بایدازاین

 یراتتغی رادستخوش زندگیم بودتمام اگررشدمیکردممکن کوچک نهال این!میسپردم ارزش وبی

 .بگیرد راازمن ام کندوتنهایی

 کی وگرنه کنم شودجلوگیری ام تنهایی رفتن ازبین مسبب که هرچیزی شدن بایدازرشدوبزرگ

 ایدازاینب!!زیروروشده ام زندگی وتمام نیستم سابق رادان دیگرآن ومیبینم بیدارمیشوم روزازخواب

 .نخورم تابعداافسوس میکردم مراقبت راازهرخطراحتمالی ام وتنهایی بعدزندگی به

 لموکجاد نبودکی معلوم که دخترمعمولی ازاین فرارمیکردم بایدازیاسمین...میبودم بایدمراقب

 ... بایدفرارمیکردم.بودم نفهمیده ومن راربوده

 یااجازه ای ضربه هیچ دربدون که کاربودم مشغول ام معده به توجه بی بازهم ناهاربودامامن وقت

 خیالش من فازطر ووقتی راگرفت دیشب آمدوآمارقراروشام اتاق داخل بازشدوبابابه ورودخواستن

 اماهیچ. کردم احساس ام درمعده سوزشی که کارشدم به بازمشغول هم من.شدرفت راحت

 اش فحهص به.بلندشد موبایلم زنگ صدای که نکردم اعتنایی بازهم.نداشتم غذاخوردن به اشتهایی

 !یاسمین...بود ناشناس شماره همان. انداختم نگاه

 آندوسکوپی؟ رفتی.سالم:رابازکردم یاسمین پیام.آمد پیام بعدبرایم مدتی که ندادم جواب

 تاثیرقرارداده مراتحت بازهم.بود شده من نگران بازهم.شدم خیره اش جمله به چندلحظه

 . رفتم بیرون وازاتاق  کردم پرت زباله سطل راتوی ام الته کافه.ازجابلندشدم حرصی.بود

 وقتی.آمد ارشمسف گرفتن برای بودکه واینباریاسمین نشستم وسرمیزهمیشگی رفتم شاپ کافی به

 خوبه؟ حالت سالم:گفت سریع مرادید

 ...ک یه خوبم سالم-

 الته کافه میدونم-

 بیار زودبرام پس خب-

 آندوسکوپی؟ ؟رفتی موندادیsmsو زنگ جواب-

  نه-

 چرا؟:وگفت نشست مقابلم صندلی روی باحرص
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 رفت یادم-

 باش فکرخودت به هایکم سالمتیته قضیه رادان-

 فکرمنی؟ به توچرااینقدر:پرسیدم ناخوداگاه

 نباشه چیزیت موقع یه نگرانم فقط من...من:کردوگفت نگاهم دستپاچه

 میخوریم باهم بیاره الته دوتاکافه حاالبگوهمکارت میریم بعدکارباهم پس-

 توناهارخوردی؟ راستی ناهار برم میخوام من نه-

 اشتهاندارم نه-

  بخوریم غذابگیریم باهم پاشوبریم نیستی فکرمعدت چرابه-

 ...تو من نه-

 "میخورم تواتاقم" بگم میخواستم

 بریم باشه:راتغییردادم حرفم سریع که

 .برگشتم اتاقم به بایاسمین ازغذاخوردن پس.رفتیم سلف وبه برخاستیم وهردوباهم

 هایم برنامه تمامsmsبایک امافقط ازاوفرارکنم میخواستم...یاسمین سمت بردم رفته بازهم من

 .بودم دختررفته این سراغ وبازبه بودم سپرده فراموشی رابه

 .گذاشتم" معمولی یه"را ونامش کردم راذخیره یاسمین وشماره رابرداشتم موبایلم

 بخردراراهنمایی شلوارجین میخواست که را ومردجوانی بودم ایستاده بوتیک پیشخوان پشت

 هایی لباس شلوارهاراباچه که دادم اومشاوره وبه دادم اوشلوارنشان به کلی.میکردم

 نم خریدورفت دوشلوارجین ازمن گرفتن ومشاوره فکرکردن ازکلی پس مردجوان.بپوشدبهتراست

 ارابهه ازلیوان یکی.آمد سمتم به چای های بالیوان کامران.نشستم ام پالستیکی صندلی روی هم

 فکرتم چقدربه من ببین:وگفت گرفت من سمت

 بشین.خیلی:وگفتم خندیدم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

214 

 

 دختررو اون نیومدی که دیروز:وگفت نشست اش صندلی روی ازمن ای بافاصله کامران

 !فرزانه.دیدم

 خب؟-

  دوسته بایکی گفت رودستم روریخت پاکی آب هیچی-

 بود حدس قابل ازاولم خب:وگفتم نشاندم برلب پوزخندی

 تومیدونستی؟:پرسید باکنجکاوی کامران

  باشه باچندتادوست بلکه تنهابایکی نه خانوم فرزانه این فکرمیکنم من البته اره-

 میدونی؟ چطور؟توچی-

 همیداماتاف کرد مخالفت کلی اولش برسونه منو خواستم ازش میومد پیشابارون چندوقت ببین-

 لپو دنبال چشمش فقط خانوم این اینکه چی؟یعنی یعنی این میدونی منوسوارکرد پولدارم

 نمیده محل بهت وپاسی توآس وچون مرداست

 پولداری؟ گفتی؟تافهمید توچی...تو:پرسید وباگنگی دوخت من رابه اش زده بهت نگاه کامران

 گفتم چه من!وای...کردم مرور بودم آورده برزبان پیش لحظاتی راکه بردوواژگانی ماتم دفعه یک

 ...خدا ؟ای

 ودقرارب مثال...کامران هم وحاال شهاب وسپس ابتدافرزانه...پیداشد رازم فهمیدن برای نفرسومی

 ...باخبرنشود ازخودواقعیم کسی

 ...من...من:گفتم  ودستپاچه هول

 توچی؟-

 فقیرنیستم من راستش خب...من-

 چی؟:بگوید توانست بردوفقط ماتش کامران دفعه یک

 کنم زندگی زیرزمین وتویه کنم فروشندگی بیام مجبورشدم ،من من ببین-

 شدی ورشکست...آه-
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 ...بابا نه-

 چی؟ پس-

 منومجبورکرد امابابام نشدم ورشکست -

 نگو دروغکنی؟ فروشندگی باید ولی توپولداری چی؟یعنی یعنی:گفت متعجب باصورتی باز کامران

 میشه؟ مگه

 ...من بابای میشه اره:وگفتم کردم ای سرفه تک

 شوکه حسابی که کامران.کردم تعریف برایش پایان واژه نون تا ماجرا ابتدای واز کردم شروع

 که ماجرایی تاازبهت گذشت مدتی.بود خیره من صورت به ومات متعجب همینطور بودهم شده

  درمیاری بازی رییس بگوچرااینقدر پس:درآمدوگفت کردم تعریف برایش

 رییسم واقعا چون:وگفتم زدم پوزخندی

 خودت واسه هستی گیتسی بیل واقعا پس-

 ! کارلوس:وگفتم خندیدم

 پولداری؟ فهمید چطور فرزانه حاال میره یادم همش من...میگی راست:خندیدوگفت اوهم

 کستش توتلویزیون بازیگرا این قول توبه حاال بیخیال حرفاموشنید میزدم حرف باتلفن داشتم-

 خوردی؟ عشقی

 به هک دختره یه سراغ میرم نشد فرزانه که حاال دخترریخته من واسه بابا نه:وگفت خندید کامران

 میاد نظردخترخوبی

 مشتریه؟-

 تومیشناسیش ولی نه-

 میشناسم؟ من:پرسیدم متعجب

 .بود یاسمین آهان...اسمش... توبود یادته؟همسایه اومدمغازه سری اون که دختره همون آره-
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 راازدست اختیارم دفعه یک.رفت درهم ناخودآگاه هایم واخم شد خشک کامران صورت روی نگاهم

 بندازی بهش چپ نگاه.کردی توغلط:گفتم تندی وبالحن فشردم دست رادر کامران یقه.دادم

 کامران درمیارم چشماتو

 جناب نمازکجابدو من.باباتسلیم باشه:بردوگفت باال تسلیم نشانه رابه دستهایش سریع کامران

  دارن تشریف خانوم یاسمین این عاشق دادمون عصاقورت

 ؟توازکجافهمیدی:پرسیدم متعجب آمد ینشدوپای شل میفشرد رامحکم کامران ی یقه که دستم

 عاشقشی؟ که-

 آره-

 !خان کارلوس...بیل شدنت غیرتی ازاین-

 حس نای وچطوری کی نمیدونم کامران میشم روانی دارم:گفتم حالی افتادوبابی پایین هایم شانه

 شد گیرم گریبان لعنتی

 ...خوبه که چرالعنتی؟عشق-

 ازم وتنهایم حس این...ببرم ازبین تارتنهاییامو خودم بادستای خودم میشه باعث عشق این ولی-

  کامران میگیره

 واسه آدماباید.خداست واسه فقط تنهایی مامانم قول به:زدوگفت بازویم به ای ضربه کامران

 میکنن دق وگرنه باشن داشته جفت خودشون

 دمآ هستی؟یه کی االن کردی زندگی وتوتنهایی تنهابودی سال همه این....بنداز خودت به نگاه یه

 میترسه میبینه دوتاآدم وقتی نداره معاشرت ذره یه که گیر گوشه

 توایناروازکجامیدونی؟:پرسیدم متعجب

 میخونما روانشناسی دارم پسرمن-

 نیست؟ دخترخوبی فرزانه این نفهمیدی که شد چطور میخونی روانشناسی داری که حاال-

 میکنه آدموکور عشق میگن-
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 نسبت!قیرهف یاسمین که ونمیبینم کورشدم.کورشدم منم...میگی راست:وگفتم کشیدم آه ناخودآگاه

 ...بودنشونمیبینم ومعمولی کورشدم...زشته درنظرداره بابام که کیسایی به

 آدم درنیار ایراد خانوم ازیاسمین اینقدر شدی عاشق که حاال! داداش کن حرفاروول این-

 جابتون خانومی...هاشوببین خوبی...دربیاره وایراد عیب بشینه هی اینکه نه میگه خوب ازعشقش

 !بسه داره که وسادگی

 !مهربونه...دخترخوبیه اون...هاشوببینم بایدخوبی میگی راست-

 اطرخ که بگی زنداداشمون به میخوای کی حاال باریکال:زدوگفت بخش اطمینان لبخندی کامران

 خواهشی؟

 نمیکنه نگاه تورومم دیگه مطمئنا چون بگم نمیتونم...نه:گفتم سریع

 توچته؟ چرامگه-

 ...اون نیست چیزیم من-

 چی؟ اون-

 سرعمشوپ...یاسمین:وگفتم دادم شلوارهاتکیه قفسه رابه سرم.  کشیدم صورتم به دستی کالفه

 داره دوست

 چی؟:دادزد دفعه یک کامران

  بردارنیست دست حضورداره یاسمین زندگی جای همه جاهست همه!شهابه طرف اسم-

 باهمن؟-

 ستنی راضی بخاطرهمین خوبه خیلی یاسمین بابای به نسبت مالیش وضع شهاب بابای...نه-

  داره درنظر روبراش هاله من ودخترعموی کنه ازدواج بااون شهاب

 تو؟ چی؟دخترعموی-

 نیاسمی...برنمیداره یاسمین ازسر دست شهاب اما شهابه چاک سینه عاشق منم دخترعموی آره-

 ...میکنه پافشاری همچنان اماشهاب شه خوشبخت تااون هاله سمت میده هل اونو همش

  خوردنکن خودتو اعصاب کن ولش-
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 ...بار یه...میکنه باربغلش یه میگیره دستشو میاد بار ؟یه میشه مگه-

 ...بیخیال:گفت کامران که کردم فوت راباصدا ونفسم ندادم راادامه حرفم

 حال نمیتوانست میبود روانشناس که م هرچقدر کامران دادم راترجیح وسکوت نگفتم چیزی

 ..کس هیچ...نمیتوانست کس هیچ...کند مرادرک

 به نبود شهاب واسه برگشتی وراه شد جدی وهاله شهاب جریان که یکم من نظر به-کامران

 ...داری دوسش بگو... بگو یاسمین

 نمیتونم من فرارکنه ازم همش ممکنه اونوقت عمرا نه-

 قعاش که همونقدر تابتونی فرصت یه..بده فرصت بهت که بخوا وازش بگو...بگو بهش امارادان-

 این ریبیا بدست قلبشو تابتونی بازکنه راه یه برات بخوا ازش...کنیش خودت عاشق هست شهاب

 ... رادان نکن دریغ ازخودت فرصتو

 منطق طبق همیشه هم بودومن منطقی هایش حرف.کردم سکوت بخوری حسرت نذارتاآخرعمر

 ستممیتوان من بود؟یعنی ممکن یعنی...بودم مردد خیلی وشایدهم کمی امااینبار.میرفتم پیش

 ...رمدا دوستت:وبگویم بنگرم نافذیاسمین چشمان به میتوانستم بربیایم؟یعنی ازپسش

 کارمن آوردن زبان رابر کلماتی چنین...نیست کارمن کردن ازاینکارها!بعید...میدانم بعید

 زبان به نمیتوانداضطراب قلبم...راندارد بارسنگین این تحمل طاقت من زبان...نیست

 ...شود رامتحمل" دارم دوستت"آوردن

 وخداحافظی ازجداشدن وپس شدیم خارج ازفروشگاه کامران همراه به بوتیک ازبستن پس

 جایی.کردم مکث لحظاتی ردمیشدم که اتوبوس ازکنارایستگاه.افتادم راه خانه سمت به ازکامران

 ...بارانی روزهای در خصوصا یاسمین ازحضور پربود برایم که

 کمتیح میکوبید درودیوار به میباریدوخودرامانندشالق وقفه بی که گاه وبی گاه های باران آن گویی

 حکمت گویی...هارا باران آن حکمت میفهمیدم خوب حاال ولی بودم خبر بی ازآن من که دربرداشت

 ودل دادم دل بودکه زیرباران...بودم شده یاسمین عاشق باران زیر من...بود من کردن هاعاشق آن

 ام تنهایی رفتن واز،ازبین میکردم زندگی راحتی به حاال نبود باران شایداگر...سپردم

 بود شدنم مقصرعاشق یاسمین...بودم اینجارسیده به من باران امابخاطر...نمیترسیدم

 !باران...بود مقصر باران!بود باران گردن به اماتقصیراصلی
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 آقارادن سالم...به:راشنیدم یاسمین پرانرژی صدای چرخاندم درقفل کلیدراکه

 لواتیص دل ودر)میخونه خروس ؟کبکت شده چی...خانوم یاسمین سالم:وگفتم برگشتم سمتش به

 نقدرای نبودمن تلویزیون چندوقته اگراین.کردفرستادم رااختراع تلویزیون که کسی اموات برای

 (آموختم نمی المثل وضرب اصطالح

 افتاده خوبی اتفاق آخه-

 شده؟ چی-

 شد اخراج زیاد کفایتی بی دلیل به سرپرستمون-

 ساعت به ذهنم.جاگرفت لبهایم روی وپوزخندی انداختم یاسمین خندان چشمان به نگاهی

 ...پرکشید صبح10

 رفتمنویدراگ ی شماره سریع.آوردم بیرون راازجیبم وموبایلم کردم استفاده بوتیک بودن ازخلوت"

 بله؟:داد پاسخ باالخره درپی پی ازچندبوق پس نوید که ایستادم ازکامران دور ای وگوشه

 ...الونوید-

 بکنم واستون کاری نمیتونم من ها فرده روز خوبین؟امروز قربان سالم-

 من واسه نگیر جبهه زود انقدر شرکته واسه نیست من واسه-

 بفرمایید خب-

  هست شرکت شاپ وکافی رستوران بخش نوید-

 خب؟-

 شه اخراجباید میکنه زیردستاشواذیت وکثیفه چرون چشم.نمیاد یادم...اسم به داره سرپرستی یه-

  نباشه میام فرداکه بده ترتیبشو

 میشه انجام قربان چشم-

 خدافظ...ممنون-

 ...قربان-
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 بله؟-

 شدید خوب شماخیلی-

 شدم؟ خوب:گفتم متعجب

 داد جواب پدرتون نقشه فکرکنم یادگرفتید معاشرت ویکم شدید نرم بله-

 خدافظ نشدم خوب اصلنم:گفتم سریع

 "کردم راقطع وتماس

 کرد تورواذیت بودچون حقش:وگفتم زدم زیادیاسمین ذوق به لبخندی

 توئم همیش همین من کردن اذیت چی؟نتیجه پس: وگفت نشاند برلب عریض لبخندی هم یاسمین

 بدمیبینی چون نکنی اذیتم وقت یه که کن جمع حواستو

 میکنی منواذیت توهمیشه واال:وگفتم زدم پوزخندی

 میکنی وضایعم میدی. من پوزخندتحویل همش که تویی کردم تورواذیت کی من-

 !ببخشید...باشه:وارگفتم تسلیم

 میمیرم دارم توازخستگی حاالبریم. آفرین-

 !خدانکنه:فتمگ وزیرلب دادم هل عقب رابه در

 .بستم ودررا شدم وارخانه هم من یاسمین ازورود پس

 خدافظ دیگه:دادوگفت درهواتکان برایم دستی.کرد نگاهم یاسمین

 خدافظ:وگفتم دادم تکان راکمی دستم هم من

 

 هک ومردجوانی یاسمین به.شدم خیره پیشخوان وبه جاگرفتم شرکت شاپ کافی صندلی روی

 روایپ بی های خنده مات ومن میگفتندومیخندیدند. کارهامیرسیدند به که همینطور.بود همکارش

 ام هکاف بود رفته یادم حتی بود برده ازسرم وهوش عقل یاسمین های خنده این. میشدم یاسمین

 اعتهس نیم:کردوگفت نگاهم متعحب.خوددیدم رامقابل یاسمین که آمدم خودم به ووقتی رابنوشم
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 هدردمیکنه؟ا معدت مریضی؟ها؟دوباره نخوردی؟نکنه که سرکارت؟کافتم بری نمیخوای اینجایی

 ...نیست مهم برات اصال...انگار انگارنه که خودتم آندوسکوپی ببرمت رفت یادم کل دیدی؟به

 بگیر نفس خبرته؟یه چه گرفتم سرسام یاسمین بسه:وگفتم خندیدم

 یکنیخوردم اعصابمو آخه:وگفت جاگرفت صندلی روی دادومقابلم رابیرون نفسش حرصی یاسمین

 ...نزدی که لب:کردوگفت راخم بردوظرفش میزم روی ی کافه سمت رابه دستش

 سمت وبه راگرفتم دستش سریع شدم نگران.شد خشک انگشتش دور زخم چسب روی نگاهم

 شده؟ چی دستت:پرسیدم بانگرانی.کشیدم خودم

  بریدم توآشپزخونه:کردوگفت نگاهم زده بهت

 اینجا؟ آشپزخونه:بازپرسیدم من.کشید راعقب دستش وسریع

 اوهوم-

 اینجاکارنکن دیگه-

 خوب وهمکارای کارخوب ازاین کوچیک زخم میگی؟بخاطریه داری چی:کردفت نگاهم متعجب

 بگذرم؟

 اونجاست؟ همیشه که ست پسره این منظورت همکارخوب:گفتم سخنانش تمام به توجه بی

 سرش پشت به نگاهی یاسمین.کردم مابوداشاره روی نگاهش که پیشخوان پشت مردجوان وبه

 میقیع وبالبخند برگشت من سمت به.کورترشد ابروانم میان ی گره دادکه اوتکان برای دستی.کرد

 مهربونه خیلی...مهران نمونش:گفت

 مهران؟:گفتم تندی باالپریدوبالحن ابرویم تای

 مهرانه اسمش اوهوم:داد پاسخ امااوبیخیال

  بدنمیشه بگی آقااولش یه-

 یاسی میگه من به اون تازه صمیمیه اینجامحیطش آخه-

 کرده غلط:وگفتم گرفت اوج صدایم اختیار بی
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 شده؟ چی مگه حاال آروم هیس:خودراجلوکشیدوگفت سریع یاسمین

 آره؟ دوستی باهاش:گفتم توجه بی امامن

 میشه؟ چی مگه آره-

 شده؟ پسرت دوست بچه حاالاین شد تموم شهاب پس: غریدم باحرص

 ویه همکارمه پسرچیه؟اون رادان؟دوست میگی چی:بعدگفت زدولحظاتی خشکش یاسمین یکدفعه

  معمولی دوست

 ازمن باشم؟توتاحاال بایکی هرلحظه که میبینی دختری تومنو:وگفت ازجابرخاست وسریع

 میگمو میگیرم گرم باآدمازود فکرکنی؟چون اینطور شده باعث که زدم دیدی؟حرفی رفتاراشتباهی

 نک دقت پسردارم دوست! امروزیم روشنه، فکرم دارم؟من رابطه باهمشون بایدفکرکنی میخندم

 ... پسر دوست نه پسره که دوستی

 من گاه شکنجه حکم که کوچک اتاقک درآن بعدخودرا ومدتی رفت پیشخوان سمت به وعصبی

 تاقما به پایم همینکه.رفتم آسانسور سمت وبه بلندشدم باحرص هم من.کرد خودراپنهان راداشت

 شده چرااینطور.کردم خردوخاکشیر آمد دستم به راکه هرچه ام معده سوزش به توحه رسیدبی

 که دبو چه لعنتی حس برنمیداشت؟این ازسرمن دست که بود چه کذایی های حساسیت بودم؟این

 چرااینقدر نبودم سابق رادان چرادیگر...بود زده رابرهم چیزم همه من زندگی به یافتنش باراه

 ودمبیزارب ضعف ازنقطه همیشه بود؟من ضعفم این دلیل داشتم؟عشق ضعف دختر این درمقابل

 وضوح رابه بودنش معمولی که دخترکی!یاسمین؟ هم آن...داشتم ضعف نقطه خود وحاال

 ازجابرخاست سریع بادیدنم.رفتم منشی میز سمت به.شدم خاج ازاتاق عصبی...میدیدم

 ن؟قربا شده چیزی:وگفت

 کیه؟ ورستوران کافه بخش جدید سرپرست-

 نشده انتخاب کسی فعال-

 بده ترتیبشو خودت پس-

 چیو؟ ترتیب-
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 نایب هک بگو بهش برو ست شایسته یاسمین اسمش کارمیکنه شاپ توکافی هست دختری یه-

 اگه ولی بیشترمیشه تومن200 حقوقش بگو بهش شه منتقل شرکت بایگانی به دستورداده رییس

  اینجاکارکنه نمیتونه دیگه بایگانی نره

 برم؟ االن چشم-

 رییس نایب بگو همون نگی پیشش اسممو وقت یه فقط اره-

 قربان چشم-

 ربض زمین روی راستم باپای.نشستم انتظاربازگشتش به مبل روی هم ومن رفت سریع منشی

 شدم بلند سریع ومن بازگشت بودکه گذشته وتابازمدتی فشاردادم ام معده راروی ودستم گرفتم

 شد؟ چی:وپرسیدم رفتم سمتش به

  گفتم بهش-

 منم پرسید بودودلیلشو کرده عادت شاپ کافی به تازه که گفت شد ناراحت گفت؟خیلی چی خب-

 نمیره ردکهک پافشاری نمیدونم گفتم ازکجامیشناسه منو گفت رییسه نایب دستور نمیدونم گفتم

 گانیبای ازفردامیره باشه گفت اونم میشی اخراج کال نری واگه بیشترمیشه حقوقت گفتم منم

 ممنون خوبه:وگفتم دادم تکان سری

 میکنم خواهش-

 ردمک هماهنگ بایگانی بامسئول شخصا وخودم نشستم میزم وپشت شدم وارداتاقم راحت باخیال

 .خواهدشد ملحق ها آن فردابه همکارجدید که

 شرکتاز.اوراببینم یاسمین ازرفتن تاقبل ازجابرخاستم سریع هم ومن بود شده تمام کاری ساعت

 نباشی خسته...سالم:وگفتم  افتادم راه به کنارش سریع اورادیدم سر ازپشت شدم خارج که

 سالم:گفت وفقط کرد ام حواله نگاهی نیم

 خترد این های محلی کم طاقت من.کنم راتحمل یاسمین سردی همه این نمیتوانستم.گرفت دلم

 .رانداشتم

 تندرفتم میخوام معذرت:گفتم سریع
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  نیست اون مسئله:کردوگفت نگاهم همینطور چندلحظه یاسمین

 !چیه؟چراتوخودتی؟ازتوبعیده پس-

 اومدپیشم رییس نایب منشی امروز-

 ؟خب:گفتم کنم جلوگیری لبهایم آمدن ازکش میکردم سعی که باالپریدودرحالی ابرویم تای

 بشم منتقل بایگانی قسمت به من که دادن دستور ایشون گفت-

 خوبه خیلی اینکه خب-

  چرایدفعه اخه داشتم همکارامودوست بودم کرده عادت شاپ کافی به تازه خوبه؟من کجاش-

 اره؟ بیشترشده حقوقت-

 سرم خیر آره-

 همینومیخواستی توکه خب-

 نایب منشی توئم میگم داشتم دوست کارمو امامن آره:کردوگفت نگاهم آویزان ای ولوچه بالب

 آره؟ بودی رییس

 منشیشم منم اوهوم-

 شه؟ منصرف بگی بهش نمیتونی-

  دستوربدم بهش که کارفرماش نه کارمندشم من خانوم-

 کن خواهش نده دستور خب-

 کنم خواهش من درصد یه فکرکن-

 مغرور:وگفت درآورد برایم شکلکی

 توهوا رییس بده چراقهرمیکنی حاال: وگفتم راتندکردم قدمهایم هم من ترکرد راتند هایش وقدم

 ونباا داشتی هنوز نبود رییس نایب این زیادکرده؟اگه کرده؟حقوقتو جور برات بهتر کار داره؟یه

 میزدیا کله سرو خوبتون سرپرست
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 مچرامدا...خدا گفتم؟ای بازچه من...زد خشکم.ایستادم متقابال هم ومن ایستاد ازحرکت دفعه یک

 جابندنمیشد؟چرا؟ یک نباید؟چرازبانم که آوردم می رابرزبان واژگانی

 ازهراتفاقی قبل باید...کنم می فاش رازهایم تمام ونافرمان سرکش زبان این خاطر آخربه من

 .دانکندراپی نافرمانی هیچ تااجازه بگیرم دست به رامحکم وبازیگوشم شروشیطان زبان افساراین

 کرد؟ اخراجش رییس نایب:کردوگفت نگاهم متعجب یاسمین

 سرویست که االنه بریم حاال اوهوم:گفتم دهم راسروسامان خرابکاریم میکردم سعی که درحالی

 بیاد

 من؟ بخاطر که نگو:ایستادوگفت مقابلم سریع یاسمین که بردارم قدم وخواستم

 ومن درابیاب سوالش صحیح پاسخ میکردازچشمان سعی وگویی شد خیره چشمانم به ومستقیم

 چشمانم موقع یک که گرفتم اضطراب حال امابااین دارم داری امانت چشمان که میدانستم خوب

 چرخاندم ودراطراف گرفتم راازچشمانش نگاهم سریع همین بخاطر نکنند خیانت

 ...نمیدونم من...من...شاید(بگویم چه نمیدانستم...)نمیدونم...یعنی...نه:وگفتم

 چرا؟ داره منشیدوتا رییس نایب:کردوپرسید نگاهم ومشکوک موشکافانه یاسمین

 شخصی کارای یکیش میده شرکتوانجام کارای یکیش خب-

 آدمیه؟ چطور-

 !چطور؟! خوبیه آدم درکل ست کرده وتحصیل ،مودب غرق وتوکارش جدیه حرفه وکم آروم-

 ! دارم بهش عجیبی حس یه میخوادببینمش دلم-

 حسی؟ چه-

 !نمیدونم...نمیدونم-

 

 "یاسمین"

 من وباروحیه بود وکور سوت بایگانی.میگذشت بایگانی درقسمت کارم ازشروع ای هفته یک

 ام روحیه تاکمی میبردم پناه شاپ کافی به میشدم خالی تادست بخاطرهمین...ناسازگار
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 ردهک لطف درحقم بااینکه.داد مقام ترفیع من چرابه دفعه یک رییس نایب این نمیدانم.بازشود

 رستتبف سراغم رابه اش منشی رییس نایب دفعه یک اینکه بود عجیب برایم!بودم بوداماناراضی

 رییس نایب بفهمم که بود عجیب خیلی...بروم بایگانی به که دستوردهد یعنی... وبخواهد

 !من؟ وشایدبخاطر...کرده رااخراج سرپرست

 هیز":ومیگفتم میزدم خودنهیب به وسریع"میاد؟ خوشش ازمن نکنه"اندیشیدم باخودمی مدام

 ازتوخوشش دختر همه این بین اونوقت بزرگیه این به شرکت رییس نایب طرف!باطل خیال

 "یکم فقط...باش عاقل تورودیده؟یکم کی اون اصال!بیاد؟رویاپرداز

 زمکالمها پس بخش ومسئول خورد زنگ بخش مسئول میز روی تلفن که بودم نشسته میزم پشت

 یشهپ سال سه برای روکه سپهر پروژه شایسته خانوم:گفت من وروبه راگذاشت گوشی کوتاه ای

 آرمیان خانوم ببرواسه

 خودهاله نبودجزهاله؟چرامن؟یعنی کسی آرمیان خانوم.شد خشک مسئول روی نگاهم دفعه یک

 رخم رابه اش وزیبایی دهدوثروت نشان من خودرابه هرلحظه بود؟میخواست خواسته

 ؟ است برنده فخربفروشدکه بکشد؟میخواست

 وارد.افتادم راه به هاله اتاق سمت وبه برداشتم ای پوشه وبعدازمدتی برخاستم ازجای کالفه

 هم پرنده قسمت بودودرآن خالی میزمنشی.شدم میشد منتهی اتاقش به که قسمتی

 به خواستم.بازبود درکمی الی.شدم نزدیک هاله اتاق چوبی در وبه جلورفتم متعجب.پرنمیزد

 روی دستم بردوناخودآگاه ماتم دراتاق تصویری بادیدن که ورودبخواهم واجازه بزنم درضربه

 رابرایم وضعیت درآن وهاله شهاب تصویر ازاشک ای پرده.داد هل عقب ودرابه درقرارگرفت

 نقدرمردای این که میدیدم وضوح به باید.شود واضح تادیدم فشردم بهم رامحکم هایم پلک.تارکرد

 نمیا تمایز وضوح بایدبه...پروراند می رادردل من عشق ادعامیکرد که ست هاله،همانی به نزدیک

 .رامیدیدم  وعملش حرف

 ازهم وشهاب وهاله بست قندیل هایم گونه روی هایم اشک که ایستادم همانطوری آنقدر

 پیروزمندانه وبالبخندی کرد بودنگاهم شده پخش صورتش روی که بارژلبی هاله.جداشدند

 رومیزم آوردیش؟بذارش:گفت
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 مرانگاه مخالف دقیقا ای نقطه که دوختم شهاب وبه اوگرفتم راازلبخندپیروزمندانه نگاهم

 زدم ارپلکچندب سریع.بشنود راکسی شکستنش صدای امانگذاشتم.وخردشد شکست قلبم.میکرد

 تون بااجازه:وگفتم گذاشتم هاله میز راروی پوشه.وجلورفتم

 سرم ودراپشت شدم خارج ازاتاق سریع شهاب به کردن نگاه بدون هم دادومن تکان سری هاله

 اهر سمت به سریع.شدند روان صورتم روی هایم اشک.رارهاکردم ونفسم دادم درتکیه به.بستم

 گریه هب کردم وشروع هانشستم ازپله یکی وروی رفتم پایین چندپله.شدم پله واردراه.دویدم پله

 مبود رازده شهاب داشتن قید بااینکه.بود سنگین برایم بودم دیده که تصویری هضم...کردن

 تسخ...ببینم دیگری بادختر وضعی درچنین اورا وراحت زود اینقدر که بود دشوار برایم امابازهم

 !سخت خیلی...بود سخت.میکند بازی عشق دیگری باکس من عشق مدعی ببینم که بود

 حس...شمخودبا دیگرنمیتوانم میکردم حس...نمیشوم سابق من،من دیگر میکردم حس که آنقدر

 خودرامیان بودم دیده که کابوسی بااین من!خود کردن بودگم تلخ وچه...کردم خودراگم میکردم

 ...را زندگیم تمام...را وعواطفم احساس...را قلبم...خودرا.کردم گم ازخیانت انبوهی

 

 "رادان"

 مدتیو دادم کمرم به وقوسی کش.نشستم وصاف گذاشتم میز راروی خودکارم تلفن زنگ باصدای

 بله؟:وگفتم رافشردم آیفون دکمه بعد

 خسته دل عاشق سالم:پیچید دراتاق هاله خندان بعدصدای ای لحظه

 هاله؟ بازچیه-

  بدم خبرخوب تابهت زدم زنگ-

 خبری؟ چه-

 اونوزده قید شهابم چون شهابومیزنه قید یاسمین دیگه-

 بگی؟ واضح میشه-

 دید مارو بودیم باهم وشهاب من وقتی خانوم یاسی:وگفت خندید مستانت هاله
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  بودین؟ باهم:وپرسیدم کردم میزخم روی خورا کمی.شدم خیره گوشی به زده بهت

  کنیم بایدشیطونی نامزدیم مثال دیگه آره:خندیدوگفت بلندترازقبل

 شمادوتا؟ کردین غلطی دادین؟چه نشون بهش ای صحنه چه:غریدم حرصی

 بزنی حدس بتونی فکرکنم زیباورمانتیک صحنه یه:داد پاسخ بیخیال هاله

 هاله متمیکش نکنی اذیتش که بودم داده تذکر بهت هاله:وگفتم فشارآوردم ام شقیقه به باانگشت

  میکشم هردوتونو نامردو غیرت بی اون هم تورو هم...میکشمت خودش جون به

 سمت به.کوفتم بهم ودررامحکم شدم خارج ازاتاق عصبی کتم پوشیدن بدون ازجابرخاستم سریع

 تاقا دربسته رابه خود تندوبلند های باقدم موردنظرم طبقه به ازرسیدن پس.پروازکردم آسانسور

 دهوخن لحن ازآن.بوده نقشه چی همه که میدانستم خوب هم ازاول.بود خالی میزمنشی.رساندم هاله

 رادراطراف نگاهم.شدم ووارداتاق دادم هل درراعقب محکمی بالگد.بود مشخص هاله پیروزمندانه

 دیدنبا.بود راپوشانده صورتش بادستانش و نشسته چرمی ی نفره تک مبل روی شهاب.چرخاندم

 ردمک وبلندش راگرفتم اش یقه. ورشدم حمله سمتش به سریع.شد دوچندان عصبانیتم شهاب

 !شهاب میکشمت:وفریادزدم نثارصورتش محکمی ومشت

 هک راکشید دستم سریع هاله.شد برزمین نقش بلندوشهاب هاله جیغ صدای که رازدم دوم ومشت

 نامرد بعدازاین توبمون میرسم حسابت به:وفریادزدم اوکردم نثارصورت هم محکمی سیلی

 کردن پرتاب مشت به کردم وشروع زدم خیمه شهاب روی هاله های کردن جیغ جیغ به توجه وبی

 ثوباع ترمیکرد مراخشمگین واین نمیکرد وازخوددفاع بود افتاده حرکت بی شهاب.صورتش به

 .تربکوبم رامحکم هایم مشت میشد

 سراغت تانیومدم گمشو:وگفتم دادم بازهلش راکشیدکه باردیگردستم هاله

 برسرشهاب میزدم مشت که همینطور هم من.کشید خودراعقب سریع واوهم

 ختتاتوخوشب خودشوکشیدکنار بود؟جزاینکه کرده چیکارت کردی؟مگه چرااذیتش:فریادکشیدم

 هراتفاقیم میدونه دادی؟اون داد؟چراعذابش ترجیح خودش توروبه وصالح خوشی بشی؟جزاینکه

 تینگذاش کند میکنین؟چراتیغ کشش چرازجر دیگه میکنین ازدواج شمادوتاباهم اخرش بیفته

 ؟ روگلوش

 افتادم زمین روی ای وگوشه شدم خسته که کوبیدم مشت آنقدر
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 ای بافاصله هم هاله.نشست وکنارم بلندشد کمی خونینش باصورت شهاب گذشت مدتی

 کرد مجبورم...بابا:کردوگفت چندبارسرفه شهاب.بود خیره من به وباترس بود ازمانشسته

 ...یاسمین جلو(کردم اشاره هاله به)اینو کردکه مجبورت:وگفتم نشاندم برلب پوزخندی

 ...یااینکه ازخودم ناامیدمیکنم یاسمینو یا که گفت:گفت که ندادم راادامه حرفم

 ببین عکساشو:وگفت گرفت سمتم رابه موبایلش

 تاعکس5-4 درتمام.کردم نگاه هارامتعجب عکس.راآوردم گالری وقسمت راگرفتم موبایل متعجب

 دودی های باشیشه مشکی ماشین ویک بودویاسمین خیابان

 چیه؟ این:وپرسیدم کردم نگاه شهاب به متعجب

 میرسونه آسیب بهش ناامیدنکنم اگریاسیو کردکه تهدیدم-

 .دوختم چشم ها عکس به باردیگر وباترس زده بهت

 آسیب من یاسمین به میخواست بودکه شده کشیده جایی به کارش مهدوی احمد یعنی

 باش اینومطمئن.آخرباباتومیکشم من:وفریادکشیدم ازجابلندشدم برساند؟عصبی

 شاپ یکاف به میخواستم.بود پایین اماآسانسور.آسانسوررفتم سمت به.شدم خارج ازاتاق وسریع

 منتظر...کوچک اتاقک شایددرآن.پیداکنم راآنجامیتوانم یاسمین میکردم حس.بروم

 ...بوق ششمین...دوبوق...بوق یک...راگرفتم اش وشماره آسانسورایستادم

 نداشت دادن جواب قصد یاسمین بودگویی فایده بی

 چراوایساده؟ لعنتی  آسانسور این:وغریدم کردم راقطع تماس باحرص

 ادیدنب دفعه یک که رفتم پایین ممکن سرعت رابابیشترین اول چندپله.دویدم پله راه سمت وبه

 .شدم متوقف بردیوار زده تکیه نحیف جسمی

 بود؟ هچ فین وفین گریه خفیف صدای میلرزید؟این هایش چراشانه.بود چرااینجانشسته یاسمین

 !یاسمین:کردم وصدایش نشستم پله روی کنارش ای بافاصله.وجلورفتم برداشتم قدم آرام

 .زارزد دل وازته گرفت اوج هاش گریه صدای دفعه یک.کرد نگاهم ای راباالآوردولحظه سرش
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 خوبی؟:میلرزیدپرسیدم ازبغض که وباصدایی خودراجلوکشیدم کمی.رافشرد گلویم بغض

  رادان دردمیکنه اینجاخیلی...درد از میمیرم دارم...نیستم خوب...نیستم خوب نه:زارزد

 گهدی نکن خودتواذیت:وگفتم رافرودادم بغضم.راتارکرد دیدم ازاشک ای پرده.کرد رالمس وقلبش

 شد تموم

 عشق.شد تموم چی همه...شد تموم من به شهاب عشق... شد تموم آره:کرد گریه قبل بدتراز

 تموم منم...شد تموم چی همه...باشهاب زندگی...شهاب داشتن...شهاب رویای...شهاب

 ونچ موندم زنده این واسه گذشتم ازش که اونموقع.نمیمونم زنده شهاب عشق بدون من...میشم

  میمیرم دارم من رادان بمونم زنده چطور چی؟حاال اماحاال داره دوسم شهاب میدونستم

 بهو کردم خودنزدیک به راست رابادست سرش.رابرداشتم بینمان فاصله وتمام جلورفتم کامال

 ...ارداه بی...اختیار بی...ناگهانی.یافتند راه صورتم روی هایم اشک.چسباندم ام سینه

 من بکشداما بیرون داشت زندان حکم حتمابرایش که من آغوش کشیدتاخودرااز راعقب سرش

 بازتالش.هارامیدید اشک نبایداین یاسمین.فشردم ام سینه  اورابه ازقبل تر محکم

 راآرام بایدیاسمین. پیچیدم کمرش دور رابه دیگرم دست.کشید کردوخودراعقب

 .میشدم تاآرام میکردم بایداوراآرام...میکردم

 یتوانستنم بودکه محکم اماآنقدرحصاردستانم بکشد میکردخودراغقب سعی باگریه.کرد بازمقاومت

 ای نقطه رابه اهمنگ همینطورکه.شد کوبیده ام سینه به هایش ومشت یافت شدت اش گریه.

 یاسی نهمیک داغونم اشکات...اشکاتونمیبینم اینطوری...کن اینجاگریه:گفتم بودم دوخته نامعلوم

 .میکردم رامخفف نامش مانندشهاب هم من باربودکه اولین واین

 ودش خارج میدادتاازآغوشم تکان قدرت میزدوخودراباتمام ضربه ام سینه به همینطورکه یاسمین

 بمیرم دردخودم بذاربه...رادان کن ولم:گفت باگریه

 نکن دیوونه انقدر منو...نزن ازمردن حرف:گفتم سریع

 من ازآغوش آمدن بیرون دیگربرای فقط.داشت ادامه هایش ومشت اماگریه نگفت دیگرچیزی

 وآرام ندبود بسته قندیل صورتم به یافته راه های اشک.بود گذشته مدتی.نمیکرد خودی بی تالش

 هردوآرام.فهمیدم هایش مشت شدن راازمتوقف این بود شده آرام هم یاسمین گویی.بودم شده
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 مبودی درآرامش...بود پاشده به طوفانی چه پیش دقایقی انگارکه انگارنه...آرام آرام..بودیم شده

 .میدادیم راترجیح هردوسکوت...او ونه میگفتم چیزی من نه!بعدازطوفان آرامش امااینبار

 یگوی.نمیداد نشان حساسیت من  آغوش به یاسمین دیگر بودکه تعجب جای برایم میان درآن

 عجیب اینطور که اعجازانگیزی آغوشی هم...بود اعجازانگیز آغوشی هم خواستاراین مانندمن اوهم

 .بود کرده آراممان

 پس.شدندوکناررفتند شل هم من کشیدوحصاردستان خودراعقب کم کم یاسمین که گذشت مدتی

 عنیی...ما:گفت آمد می بیرون چاه ازته گویی که زیرافکندوباصدایی سربه ازآغوشم آمدن ازبیرون

 ...چیز این...من

 ازاین بیش اینکه برای.است ومعذب شده وهول دستپاچه آغوشیمان هم بخاطر که فهمیدم

 آرومت خواستم فقط ببخشید بود تقصیرمن.بگی چیزی نیست الزم:گفتم سریع ندهد خودراعذاب

 !!کردم معذبت کردنت آروم جای به!نکردم روانتخاب درستی راه اماانگار...کنم

 شنیدم.نشدم متوجه که گفت چیزی وآرام گرفت پایین حدممکن راتااخرین سرش یاسمین

 .نبود زیادواضح امابرایم

 گفتی؟ چی... نشنیدم:وگفتم کردم خم سمتش به راکمی سرم

 سرکار برگردم باید میرم دیگه من:بلندشدوگفت پله ازروی سریع

 امروزو که رییسه دستور:گفتم آنی تصمیم ودریک راسدکردم راهش.برخاستم سریع هم من

 کنی استراحت

 چرا؟:کردوپرسید نگاهم مات چندلحظه یاسمین

 نبود خوب حالت چون-

 ازکجامیدونست؟ رییس-

 گفتم بهش من-

 توازکجامیدونستی؟-
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 سوالش به پاسخ برای مناسب جوابی دنبال به ودرذهنم کردم نگاهش وواج وهاج شدم دستپاچه

 ...خدا میگفتم؟ای بایدچه.گشتم

 نمیده سیک به مرخصیا ازاین رییس نایب که بیابریم حاال دیگه فهمیدم جور یه:دادم فکرپاسخ بی

 داد؟ من چرابه پس:پرسید یاسمین که بردارم قدم وخواستم

  نمیدونم-

 اخلزیادد من.رفتیم بایگانی قسمت به باهم.کرد کردوحرکت نگاهم مشکوک چندلحظه یاسمین

 بازگشت نم پیش ووسایلش کیف ازبرداشتن پس یاسمین.شوم شناسایی میترسیدم چون نرفتم

 بریم:وگفت

 دیگه توکجامیای؟برگردسرکارت:پرسید که میشدیم خارج ازشرکت باهم

 داد مرخصی منم به رییس نایب-

 چرا؟ تودیگه به-

 !توباشم تامراقب-

 وتردیدش پرشک ایستادونگاه ازحرکت دفعه یک برمیداشت قدم لحظه تااآن که یاسمین

 بریم:گفتم سریع.دوخت من چشمان به رامستقیم

 .کرد حرکت مشکوک نگاه واوباهمان

 نفس.ستنش سینه به رادرازکردودست پاهایش یاسمین.انتظارنشستیم به اتوبوس ایستگاه داخل

 رادان؟:کشیدوگفت عمیقی

 هووم؟-

 فوق پسر بایه کنه مجبور اونو دختره بعدبابای دخترپولداربشی یه عاشق روزی یه اگه-

 چیکارمیکنی؟ کنه پولدارازدواج

 اشقع ونه بودم فقیر من نه چون.افتاد نمی اتفاق من درزندگی هرگز چیزی چنین.فکرکردم کمی

 .بود یاسمین های سازی هاوفرضیه گفته برعکس کامال من زندگی...دخترپولدار

 چطور؟ نمیدونم:وگفتم گرفتم عمیقی دم
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 ...همینطوری-

 باشیش؟ داشته نتونی بخاطرپول برات؟اینکه سخته-

 اونهیب به سریع.ریختنش اشک ازدوباره کالفه.سرخوردند هایش گونه روی اشک بازقطرات

 کن پاک اشکاتو اون:زدم

 نیست خودم دست:کردوگفت پاک دست راباپشت هایش اشک سریع

 !شهاب واسه توئه حیفه...زندگیته حیف...اشکاته حیف-

 نی ودرنی کردم استفاده ازفرصت هم من.ومستقیم خیره.کرد نگاهم زدن پلک بدون چندلحظه

 .شدم غرق چشمانش

 فمحی من...میگی راست:وگفت گرفت راازمن زدنگاهش پلک سرهم پشت شد سپری که لحظاتی

 ! عاشقمن بهترازشهابش!شهاب واسه

 ده؟ش عاشقم رییس نایب نمیبینی خودت مگه:گفت سریع که کردم نگاهش اندرسفیهانه عاقل

 چی؟:گفتم ای گرفته اوج باصدای که شدم آنقدرشوکه.گشادوگشادترشد چشمانم

 همگ:کردوگفت شمردن به راباالآوردوشروع انگشتانش.کرد نگاهم زدوفاخرانه لبخندشیطانی

 المح که امروزم.کرد اخراج داشتمو مشکل باهاش که سرپرستی.داد مقام ترفیع نمیبینی؟بهم

 باشی فرستادتامراقبم جنابعالیم دادتازه مرخصی بدبودبهم

 داره؟ دوست اینایعنی-

 کنه انقدرکمک بهم ندیدمش تاحاال که کسی داره دلیلی چه وگرنه دیگه اره-

 که میکنه کارایی بخاطرت که اونقدر...زیاد خیلی اونم داره دوست انگاری اره:وگفتم زدم پوزخندی

 زندگیشوبزنه چیز قیدارزشمندترین شده توباعث عشق. داره تعجب جای خودشم برای

 میخوره حسرت فقط واونم شهابومیبینی توفقط...اماتو

 میدونی؟ رادان؟چیزی میگی داری چی:شدوپرسید خیره چشمانم به متعجب یاسمین

 بخاطر هن کن فراموش شهابو...لطفا یاسمین:وگفتم شدم خم سمتش به وکامال کشیدم عمیقی آه

 ها؟ کن فراموشش...میکنه اذیتت اشکتودرمیاره، بخاطراینکه...بخاطرخودت!!!یامن رییس
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 همب میکنم احساس حاال که خصوصا میکنم آدماروفراموشش راحت...من:کردوگفت پرتردیدنگاهم

  شده خیانت

 داری وقت دوهفته فقط کن فراموشش پس خوبه-

 ندارم دوسش دیگه بیدارشم ازخواب فرداکه:خندیدوگفت

 امیدوارم:وگفتم زدم لبخندتلخی

 دیگربااتوبوس.سوارشدم هم شدومن سواراتوبوس سریع یاسمین اتوبوس باسررسیدن

 یزندگ به داشتم گویی...نداشتم مشکل چیزاها روزهاباخیلی این.نداشتم مشکلی سوارشدن

 !!شدممی معمولی داشتم مانندیاسمین خودنیز گویی...معمولی زندگی به.میکردم فردعادت روزهای

 اماکنارهم واوزنانه مردانه قسمت سمت من بودهردوایستادیم شلوغ اتوبوس ازآنجاکه

 .بودیم وایستاده گرفته اتوبوس پنجره مقابل زردرنگ های هردوازمیله.بودیم

 هب سروصدا وبی آرام.بودم بوددوخته خیره بیرون به که یاسمین صورت رابه نگاهم زیرچشمی

 خوب ومن دارد درزندگیش ونه دردلش نه درسرش نه ای دغدغه هیچ که گویی.بود خیره بیرون

 قویتظاهرکند دخترمیخواست این.میگذرد چه کناردستم ظاهرقوی دختربه این درون که میدانستم

 من یگوی. میکرد وگریه میریخت اشک کنارمن همیشه.میداد نشان ضعف کنارمن اماهمیشه است

 ...صبور سنگ بودم شده برایش

 ور درپیاده وآرام بودیم هردوساکت.برداشتیم قدم خانه سمت به آرام. شدیم پیاده که ازاتوبوس

 روی نگاهم.برگردیم خیابان سمت شدهردوبه باعث ای دخترانه صدای که میکردیم حرکت

 ردمفشارآو ذهنم به آشنابودکمی برایم چهره این.ماند بودثابت نشسته فرمان پشت که دختری

 مرانشناخت گویی.انداخت من به نگاهی نیم.شدم خیره اش چهره به زده بهت نامش وبایادآوری

 دادوباصدای تکان یاسمین برای ودستی گرفت راازمن نگاهش العملی عکس بدون چون

 یاسی سالم:بلندگفت

 فرزانه؟سالم تویی عه:بالبخندگفت یاسمین

 ونهخ زودبرمیگردی چه:رابوسیدوگفت یاسمین گونه.آمد سمتمان شدوبه پیاده ازماشین فرزانه

 گرفتم مرخصی-
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 بده؟ حالت چرانکنه-

 میگم بعدابهت نه-

 اییج شماروقبال من... سالم:شدوباتردیدگفت خیره نگاهش کم کم.انداخت من به نگاهی فرزانه

 ندیدم؟

 من اخه...فکرنمیکنم!نه نه:بگویدگفتم چیزرابایاسمین وهمه مرابشناسد وقت یک اینکه باترس

  شمارونمیشناسم

 آشناست خیلی برام چهرتون ولی-فرزانه

 یاسی؟ نمیکنی معرفی:کردوگفت نگاه یاسمین به

 همسایمون آقارادان:کردوگفت اشاره من به یاسمین

 مستاجرزیرزمین؟ همون آه:دادوگفت تکان سری فرزانه

 !سایههم:اوتشرزدوتاکیدکرد به بانگاهش یاسمین

 ازبچگی که دوستم فرزانه:کردوگفت اشاره فرزانه اینباربه یاسمین. زدم مهربانش قلب به لبخندی

 شماکارپیداکرد توشرکت برام این همومیشناسیم

 تومهرآریاکارمیکنن؟ آقارادان مگه:پرسید سریع فرزانه

 رییسم نایب منشی بله:دادم جواب خودم

 ریفبهارتع که ای افسانه رییس نایب همون:گفت یاسمین گشادکردوروبه چشم فرزانه دفعه یک

 میکرد؟

 همون آره:خندیدوگفت یاسمین

 دیدیش؟ یاسی:پرسید وشوق باذوق فرزانه

 نشده نصیبم سعادت این هنوز نه:دادوگفت تکان منفی نشانه به سری یاسمین

 یادیه:وگفتم کردم راجمع ام خنده سریع.کردند نگاهم آنهامتعجب هردوی که اختیارخندیدم بی

 افتادم چیزی
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 خداشفابده:خندیدوگفت یاسمین

 ریمبخو بستنی بریم:گفت فرزانه شدکه سپری من دوبه آن خنده به لحظاتی.خندید هم فرزانه

 مچسبه هواخیلی تواین

 !دارد سوزداروسرداشاره هوای به که فهمیدم ومن

 شفابده خداتورم:زدوگفت کمرش به ای ضربه یاسمین

 بخوریم بستنی بریم حاال نداشت فایده بستم دخیل عبدوالعظیم توشاه من:خندیدوگفت هم فرزانه

 چیه؟ نظرت:وگفت انداخت من به نگاهی یاسمین

 مزاحم شمابرین:مرابشناسدگفتم صورتم بیشترروی بادقت وفرزانه هابروم اگرباآن اینکه ازترس

 شمانمیشم

 مخیابونیوندار مزاحمای حوصله یکی من بهتره بیاین تازه بابامراحمین نه:گفت سریع فرزانه

 دارم؟ بادیگارد حکم پس:وگفتم زدم پوزخندی

 ...چیزداری حکم...حکم بابا نه:گفت سریع یاسمین

 چیز؟:وپرسیدم کردم نگاهش متعجب

 !نگهبان فرشته...آهان...بگم چطوری...دیگه چیز-

 !بابادیگارد داره فرق چقدر:وگفتم زدم پوزخندی

 ...دیگه خب:ریزخندیدوگفت یاسمین

 رزانهوف بودم نشسته عقب من.جاگرفتیم ماشین داخل کردندوهرسه رفتن به مراراضی بعدمدتی

 پیش تیساع انگارکه انگارنه.وبلندبلندخندید گفت بافرزانه راه طول تمام یاسمین.جلو ویاسمین

 نهانگار.راداشت داشتنش دوست ادعای بودکه مردی شاهدخیانت.بود رادیده ممکن صحنه بدترین

 زده برچهره دروغین شایدنقابی...بود ظاهرسازی مستانه های خنده این تمام شایدهم...انگار

 .باخبرنشود درونش ازغم بودتاکسی

 اسمینی.سرمیزنشستیم.شدیم واردکافه کردوهرسه متوقف شاپی کافی رامقابل ماشین فرزانه

 آمدنبعداز.الته کافه ومن دادند ای میوه بستنی شدوسفار آن.یاسمین مقابل ومن کنارهم وفرزانه
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 رامینوشیدم ام کافه که درحالی هم ومن شدند وخندیدن زدن حرف مشغول دو آن ها سفارش

 .بودم یاسمین ی مستانه های درخنده غرق

 لحظهچند.بود ناشناس شماره.انداختم نگاه اش صفحه به.خورد زنگ موبایلم بودکه گذشته مدتی

 بله؟:دادم پاسخ وسپس راازنظرگذراندم شماره

 رادان سالم:پیچید درگوشم ای دخترانه صدای

 شما؟ سالم-

 ام نغمه-

 تویی؟خوبی؟ نغمه آه-

 .افتاد یاسمین ی گردشده چشمان به نگاهم

 فرداشبوشنیدی؟ قضیه.خوبم مرسی-نغمه

 شده؟ چی...فرداشب؟نه-

 !من خواستگاری بیاین فرداقراره-

 زودی؟ همین به:پرسیدم زده بهت

 بابام هبش خونده محرمیت صیغه فردابینمون خواسته بابات که شنیدم ازبابام من رادان تازه...آره-

 بکن کاری یه توروخدا کرده قبول

  اومده خوشمون ازهم که کنیم بازی نقش گفتی خودت-

 هوله تواینقدر بابای نمیدونستم من-

 چشمان وبه کردم مکث سریع...)وتختش تاج برای خوبی وارث من اینکه ازترس من بابای-

 تراماس هایم صحبت کردم سعی...گفتم چه فهمیدم تازه.انداختم نگاه وفرزانه یاسمین متعجب

 یبرا خوبی وارث من اینکه ازترس!آهان...رفت خارجیه؟یادم فیلم دیالوگه بود؟اون چی(کنم مالی

 بود همین آره...ببره پیش چیوسریع میخوادهمه نشم وتختش تاج

 دیالوگی؟ میگی؟چه داری چی:پیچید درگوشم نغمه متعجب صدای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

238 

 

 خداحافظ کنم بایدقطع من دیگه خب-

 صالا.رفت یادم کارببرم به فیلم دیالوگ اومدم: گفتم یاسمین وروبه کردم راقطع تماس سریع

 ندارم خوبی حافظه

  نگو بلدنیستی برادرمن خب:دادوگفت تکان فهمیدن نشانه به سری باخنده یاسمین

 دیگه دارم دوست:وگفتم خندیدم

 نکردم توجهی.روشدم روبه فرزانه ومتعجب مشکوک بانگاه که انداختم نگاه فرزانه سمت وبه

 . ازاوگرفتم را ونگاهم

 هایکتن  یاسمین شدن ازپیاده وپس کرد خداحافظی بایاسمین.کرد رامتوقف ماشینش سرکوچه

 !شناختمت:گفت که شوم پیاده وخواستم گفتم"خداحافظ"

 چی؟:وگفتم کردم نگاهش سریع

 اره؟ خودتی مهرآریا رییس تخسی،نایب ی پولداره بچه توهمون:زدوگفت پوزخندی

 باشه؟ نگو یاسمین به:گفتم وپرسشش کالمش توهین اعتنابه بی

 دخترساده این باورنمیکنه بگمم:زدوگفت پوزخندی

 توباشه مثل که بهترازاینه ساده-

 چمه؟ من مگه-

 نمیشی؟ چراپیاده:اوردوگفت راداخل سرش ازپنجره یاسمین لحظه همین

 خداحافظتون:گفتم فرزانه به باپوزخندی

 .شدم پیاده وازماشین

 ماست بعدبابابه مدتی.قراردادم راکنارگوشم وموبایل باباراگرفتم شماره شدم واردخانه همینکه

 شاداماد به به:داد پاسخ

 نمیام من کنین قرارفرداروکنسل:گفتم باحرص

 هست تولدتم میان ام مادرتوستاره فرداروزمناسبیه توبیجاکردی-
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 سرزده احساس واین یاسمین درگیر روزهاذهنم بود؟آنقدراین فرداچندم.ماندم همینطورمتعجب

 .بودم کرده تولدخودرافراموش روز حتی بودکه شده

 پسرشما نه رمفقی آرمیان فردرادان روزای من... فرده رفته؟فرداروز یادتون:گفتم سریع

 بودین رونپسندیده دیگه هم مگه نریز منوبهم اعصاب رادان:غرید باباباحرص

 نه؟ حقودارم این بیشتربشناسمش میخوام. بابا زوده امافعال اره-

 بشناسیش داری وقت دوهفته...دوهفته باشه باشه-

 دوماه کمه،حداقل خیلی دوهفته-

 محرومی ازارث وگرنه وجه هیچ به-

 هم به اعصابم.کردم پرت مبل راروی موبایلم حرصی هم کردومن راقطع وتماس

 من بابابه بودم داده یاسمین به من راکه زمانی مدت همان دقیقا دوهفته دوهفته؟فقط.ریخت

 وفقط مردمستبدفقط این.بودم شده عصبی حسابی.کشیدم صورتم به دستی کالفه.داد

 .تهدیدمیکرد ومیراثم مراباارث میشدم معترض من دستورمیدادووقتی

 که ردممیب پی قضیه این بیشتربه آمدم زانودرمی به مقابلش مراتهدیدمیکردومن او هربارکه ومن

 !هستم پرست پول چقدر

 وبایلمم کنارتخت میز ازروی  توانستم درازکردم که دست.رابازکردم چشمانم موبایلم زنگ باصدای

 صفحه روی بودکه مامان شماره.انداختم نگاهی اش صفحه به بازم نیمه باچشمان. رابردارم

 هنگذشت هنوزچندلحظه.رابستم وباردیگرچشمانم دادم وردتماس کردم پوفی.میکرد خودنمایی

 .راپرکرد اتاق فضای موبایلم صدای باردیگر بودکه

 سحر؟ کله چیه:دادم پاسخ موبایلم آورومزاحم سرسام ازصدای کالفه

 عزیزدلم مبارک تولدت رادانم سالم-

 به شب12 من که گفت سالگیم توتولدهفت مادرخدابیامرزتون یادمه:وگفتم زدم پوزخندی

 خون خروس صبح نه دنیااومدم

  روزشه مهم پسرم.داره فرقی چه-
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 خداحافظیه وقته دیگه محترم خانوم روگفتین تبریکتون خب خیلی-

 شدی ادب بی توچراانقدر رادان-

 باد برای تالشی بودامااونم پدرم بااینکه کنه تربیتم نبود مادرباالسرم چون:غریدم باحرص

 اصال منم ریحانه اسم به بچه یه بابام ستاره اسم به داشت بچه یه مادرم.نکرد وتربیتم

 دبا بی االن که شد اینطوری هرحال به...بودم نامرئی براشون یاشایدم انگار نداشتم وجودخارجی

 !خداحافظیه وقت شدین متوجه که حاال.وتربیتم

 به دهمب ادامه خوابم به دیگرنتوانستم بودکه ریخته بهم اعصابم آنقدر.کردم راقطع تماس وسریع

 .بوتیک به بودتارفتن مانده هنوزساعتی.انداختم نگاه ساعت

 هایم پلک زمان چه نفهمیدم تااینکه جاشدم وجابه زدم غلت.بردم پناه یکی آن به دنده ازیک 

 .بود موبایلم آالرم باصدای گشودم چشم باردیگرکه.رفتم فرو خواب شدوبه سنگین

 خم تعظیم حالت رابه کمرش کمی.ازجابلندشد سریع بادیدنم کامران. شدم واردبوتیک

 بشین بفرماباال رییس سالم:کردوگفت

 بشینی میتونی:وگفتم خندیدم

 نشو پررو زیربغلت گذاشتم هندونه حاال خب-

 رفتارکن درست باهام ها تولدمه امروز:گفتم سریع ساله8-7 های مانندبچه

 مبارک تولدت:کردوگفت بغلم دفعه جلوآمدویک.خندید کامران

 دخترامیمونی این عین:وگفتم اوراازخودجداکردم سریع

  خوب پسر بنداز نگاه یه خودت کارای به دخترایی، مثل که واالتویی-

 منو نزن.خب خیلی-

 چطورن؟ خانومتون:پرسید که نشستیم هایمان صندلی روی باکامران

 خانومم؟:پرسیدم متعجب

 دیگه یاسمین-
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 انومخ"را یاسمین شخصی اینکه داشت عجیبی حال.آمدند کش باال سمت به هایم لب اختیار بی

 ازعسل ای دردریاچه میکردم حس که شیرین آنقدر.بود وشیرینی عجیب حال.کند خطاب"من

 .شنامیکنم

 ...بدنیست:شدوگفتم عریض لبخندم

 کرد ذوقی چه ببین:بلندخندیدوگفت باصدای کامران

 نیست اینطور اصال نه:وگفتم بردم راازبین لبخندم سریع

 !!میگی توراست! باشه-

 کامران؟:مرددپرسیدم که گذشت لحظاتی

 هووم؟-

 ؟ چیکارکنم نظرت به-

 چیو؟-

 کنه؟ شهابوفراموش تایاسمین چیکارکنم-

 شده؟ چیزی-

 که چیکارکنم کنه، فراموشش گرفته تصمیم دیدش، من شهابوبادخترعموی یاسی-

 ببره؟ زودتراونوازیادش

 کن اعتراف عشقت به خب-

 کامران-

 ها؟-

 نمیتونم من جزاعتراف هرکاری-

 چرا؟ اخه خب-

 فرارکنه ازم میترسم-

 بگورادان ارزششوداره بازم ولی-
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 !نمیخوام،نخواستم ام راهنمایی ازت ،اصال نه-

 چراقهرمیکنی؟ حاال خب خیلی-

 نمیکنی ول گیرمیدی اخه-

 خوبه؟ دیگه کردم ول دیگه خب-

 کن راهنماییم حاال اره-

 بره نذاری بخندی بگی باهاش کنی خوشحالش.کنی حواسشوپرت چندروز کن سعی ببین...خب-

 . توخودش

 بگم؟ بخندونمش؟جک چطوری:متفکرپرسیدم

 براج.نیست مسخره جوک یه بابت کاذب خوشحالی یه فقط ازخنده امامنظورمن.میشه اونم خب-

 چه!میخنده دل ازته.میزنه عمیق لبخندای اینطوری بزن حرف باهاش داره دوست که چیزایی

 داره؟ دوست چیزایی

 ...نمنمیدو:وگفتم دوختم کامران رابه عاجزم ونگاه گشتم یاسمین های موردعالقه دنبال به درذهنم

 نفهمیدی؟ مدت همه تواین یعنی-

 بود بحثامون موضوع شهاب همیشه شهاب سراغ میرفتیم میزدیم حرف هربارکه نه-

 بفهمی کن سعی امروز خب-

 چطوری؟-

 بپرس ازآرزوهاش کن صحبت باهاش-

 میکنم عمل راهنماییات به باشه-

 نمیشی پشیمون باش مطمئن:گفت زیادی نفس بااعتمادبه کامران

                                  *    ********* 
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 هیچ.رانشنوم وتماسش پیام زنگ آور سرسام تاصدای بودم کرده راخاموش موبایلم روز طول تمام

 بودم عزیزشده همه برای اینقدر چراامسال آمدنمیدانم نمی یادشان حتی را تولدم روز سالی

 .میکردند توجه من به واینقدر

 یک.یرندبگ باالبزنندوزن آستین بارمیخواهندبرایم یک.شهرمیفرستند پایین محله بارمرابه یک

 انهایش کردن توجه همه این توجهی بی سال همه تولدمیدهندبعدازاین جشن ترتیب برایم بارهم

 ودندب کرده شروع تازه تازه نداشتم اطرافیانم ومحبت توجه به نیازی دیگرمن که حاال.میداد آزارم

 ! من به نمودن توجه به...کردن محبت به

 سالش34دیگر که ای بچه.دارند دیگری بچه وریحانه بودجزستاره آمده یادشان تازه گویی

 .دید اعتنایی بی راشناخت اطرافش ازوقتی که ای بچه.میشد محسوب

 !تبعیض هم بعدمدتی.دید وپرخاشگری جدال.دید دعواوجروبحث

 به ی ساله34مرد این شودبه تبدیل ندیده محبت بچه تااین دادند هم دست به هادست این وهمه

 !منزوی بابا قول

 دهفای برسدامابی ازراه قبل مانندروزهای یاسمین بلکه عبورکردم آرام اتوبوس ازکنارایستگاه

 همرا چراغ حتی.کردم پرت مبل وخودراروی شدم واردخانه.اوراببینم نمیتوانستم امروز بودگویی

 ایه وباردیگربدکردن بنشینم درتاریکی میخواستم.میخواست تاریکی دلم.بودم نکرده روشن

 له مرا اشان واحمقانه کودکانه های ولجبازی سرلج که پدرومادری.کنم رامرور مادروپدرم

 ...شود واردزندگیم کسی ازاینکه بترسم.شوم فراری وآدم شدندازعالم باعث.کردند

 هااعتمادکنم؟؟ غریبه به بودم،چطورمیتوانستم ندیده خیری ازپدرومادرم وقتی

 میگفتند که هایی پیامک.آورد هجوم برسرم ازپیامک سیلی که کردم راروشن موبایلم

 "دارید رفته ازدست شماچندتماس"

 مامان های وپیامک

 چراخاموشی!جان رادان...دیرنکنیا دادیم جشن ترتیب باشیابرات خونه8 کجایی؟ساعت پسرم"

 ملتح وباباتو نجاای اومدم بخاطرتوپاشدم سردنیا ازاون حتمابایدبیای،من امشب رادان...پسرم؟

 مونبخاطرابرو نه بخاطرمن...نکن لطفالج میزنی بهم منو های برنامه تمام داری تو اونوقت میکنم

 "بده جواب! رادان...هستن وباباشم کردم،نغمه دعوت مهمون کلی پسرم
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 که کردم میزپرت راروی گوشی تولدم جشن به من رفتن برای مامان نگرانی همه این اعتنابه بی

 کیهت مبل رابه وسرم گذاشتم صورتم راروی دستانم.تولیدکرد خانه درسکوت گوشخراشی صدای

 .دادم

 به امامنباشند گرفته هم دوسالگیم شایددریکی.تولدمیگرفتند جشن برایم باربودکه اولین این

 نوجوانیم در ونه کودکیم در نه تولدی جشن خاطره هیچ آید می یادم به ازآنجاکه.آورم یادنمی

 .میچرخدوبس تنهایی محور حول من خاطرات.ندارم

 ...را وبابا مامان ودادوبیداد جروبحث صدای تانشنوم گوشهایم وگرفتن دراتاقم تنهایی

 ...ریحانه بابابرای رفتن صدقه قربان وشنیدن دراتاقم تنهایی

 ...وستاره مامان مستانه های خنده وشنیدن دراتاقم تنهایی

 ...اتاقم بیرون ودلم دراتاقم تنهایی

 ...بابا پیش دیگر ای وپاره مامان پیش ازدلم ای پاره

 شقع تشنه هم من...نیازداشتم میکردند وریحانه نثارستاره دریغ بی هاکه محبت این به هم من

 ونچ نداشتم نوشیدن ای جرعه بود،اماحق مقابلم وچشمه بودم تشنه من.بودم پدرومادرم وتوجه

 !بودوبس وریحانه ستاره به متعلق چشمه آب قطره به قطره

 حس چشمانم راازگوشه گرم مایعی سقوط.گذاشتم چشمانم راروی ودستم درازکشیدم

 من.مردبودم من.میریختم اشک نباید.گرفتم دندان رابه ولبم فشردم بهم رامحکم چشمانم.کردم

 .بگیرد ام گریه کوچک سرهرموضوع که نبودم کوچک ساله9بچه دیگرآن!بودم بزرگ آدم

 ...اما.جایزنبود ساله34 من برای دیگرگریه.میشدم ساله34 امروز

 اعالم شده ومیخواستندهرطور چیزهارانمیفهمیدند این دلم های وغصه غم این اما

 دهن مزاحم های اشک این.دهند بروز هایم رابااشک هایشان کجی ودهن خودنمایی.وجودکنند

 ...شده عقده برایم سالهاست که غمی.بودند دردلم شده نشین ته غم های کجی

 !عشق،محبت...توجه عقده...داشتم عقده من

 "بیاتوسرمامیخوری رادان"بگوید بانگرانی مادرم میکنم بازی برف درحیاط وقتی اینکه عقده
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 کی عقده من.باشد مراقبم.شود نگرانم.کند پرستاری ازمن بامهربانی سرمامیخورم که یاوقتی

 کمکم که راداشتم پدرم وپرازمهر پرقدرت دست عقده من.داشتم کوچک رفتن صدقه قربان

 ...دارم وهنوزهم داشتن،داشتم مادر پدر عقده;مادر وهم داشتم پدر هم اینکه باوجود من...کند

 روی و شدند جاری کردنشان سرکوب برای من وتالش سعی تمام اعتناباوجود بی هایم اشک

 !مدفون مبل دسته

 ساعت...نیستی بچه تودیگه!رادان بسه:زدم خودنهیب وبه کردم راپاک هایم اشک باحرص

 !بسه...میشه سالت34دوازده

 قدم آشپزخانه طرف وبه کردم راروشن چراغ.وازجابرخاستم فشردم بهم رامحکم وچشمانم

 باردیگر یک نمیخواست دلم.شدم خوردن ومشغول کردم درست نیمرو خودم برای.برداشتم

 .شوم کذایی درد معده دچارآن

 آنقدر.بودم نرفته دکترآندوسکوپی ی گفته به هنوز.چیست منشأآن نمیدانستم که دردی معده

 .نمیکردم وقت که داشتم درگیری

 کانال واون کانال این آنقدر.کردم تلویزیون تماشای خودرامشغول مختصرم شام بعدازخوردن

 .لدشدنممتو بودتالحظه مانده ساعت نیم.شد ونیم11 ساعت که کردم وخودراسرگرم راگشتم

 وساعت ردمک تن به پلیوری.رفتم اتاق وبه ازجابرخاستم.بنشینم تلویزیون مقابل دیگرنتوانستم

 ... باشم زمان گذر متوجه تاهرلحظه بستم دستم رابه ام مچی

 مانآس سمت رابه وسرم گذاشتم حوض لبه راروی دستانم.نشستم حوض ولبه زدم بیرون ازخانه

 امهازبرن خیلی زیباکه ای منظره.بودند کرده رادرست زیبایی منظره آسمان های ستاره.بلندکردم

 .بود کننده سرگرم تلویزیون های

 غم همه این زارزدن دلم...میخواست ودل درد.میخواست کردن گریه دلم.بود گرفته عجیب دلم

 مدت همه این که هایی عقده همه میخواست دلم.رامیخواست هایم ازکودکی شده انباشته وغصه

 که مزاحم های غم ازاین راعاری دلم میخواست دلم.رایکجاباالبیاورم نزدم ودم کردم سرکوب

 برایش که صحبتی هم...میخواست صحبت هم یک دلم.کنم اند کرده جاخوش دردلم سالهاست

 صهوغ عقده همه ازاین.بگویم تنهایی سال همه ازاین تابرایش.پایان"ن" تاانتهای بگویم ازابتدا
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 صحبتی هم دلم.بود پاکرده غوغابه درونم که خشمی همه ازاین.پدرومادرم ازطرف شده تحمیل

 ! یاسمین ازجنس میخواست

 !!عجیب...رامیخواست یاسمین دلم

 بهو بگیرم آسمان باران ستاره زیبای راازمنظره نگاهم شدسریع درباعث شدن بازوبسته صدای

 خواسته دیگری ازخداچیز کاش.گردشد چشمانم یاسمین بادیدن.بیاندازم سرنگاه پشت

 !نه...اما!بودم

 کمک نیازبه درآن بودکه عجزمن تنهانقطه یاسمین.نداشتم دیگری خواسته جزیاسمین من

 حتاجم یاسمین دربرابر فقط من.بیاورم دست به میتوانستم هم کمک چیزهارابدون بقیه.داشتم

 ...اعجازبودم

 !!دخترمعمولی این دربرابر فقط

 قدم سمتم وبه زد کردولبخندی نگاهم رامیپوشید هایش دمپایی که درحالی یاسمین

 شب وقت این سالم:ایستادوگفت کنارم رساند من خودرابه کوتاه درچندلحظه.برداشت

 چرااینجانشستی؟

 بیرون؟ توچرااومدی هوابخورم اومدم نبرد خوابم:گفتم دروغ به

 میام میگیره دلم هروقت منه اینجاپاتوق:وگفت جاگرفت کنارم ای وبافاصله کشید عمیقی نفس

 ...بودنی وخوشحال بودنی ناراحت.میام نبردنی خوابم.میام نوشتنی ،خاطره

 شدم واردپاتوقت که ببخشید:وگفتم دادم تکان سری

  نیستم توخسیس مثل من نداره اشکال-

 هستم؟ من مگه-

 چترندادی بهم نرفته یادم هنوز آره-

 روسرت گرفتم آوردم که بعدش:وگفتم خندیدم

 کردی ضایعم بودکه اولش مهم فایده چه بعدش-

 زیادنمیشناختمت روزا اون خب:خندیدم
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 میشناسی؟ االن-

 بیشترازقبل-

 میشم سردرگم بیشتر سردربیارم ازت میام هرچقدر مجهولی من برای توهنوز ولی-

 سردربیاری ازم نمیتونی نخوام تاخودم چون نکن زیادکنجکاوی پس-

 داده عصاقورت هنوزم-

 مانآس به چشم کردومانندمن سکوت اوهم.دوختم آسمان رابه ونگاهم نگفتم وچیزی خندیدم فقط

 .دوخت

 اینکه بدون.زد سرم به فکری کامران راهنمایی اجرای برای که بودیم خیره آسمان به همینطور

 یدد نگس شهاب دختره توش دیدم فیلم یه توتلویزیون پیش چندوقت:گفتم بگیرم ازآسمان نگاه

 میکنی؟ آرزویی چه ببینی سنگ شهاب یه تواالن اگه..کرد آرزو تودلش وسریع

 اون مثل...آرزوکردم تودلم االن:داد پاسخ بودبادرنگی خیره آسمان به که همینطور هم یاسمین

 !تودلم دختره

 بگو بهم-

 که شهاب نام به...)شهاب یه االن که کن فرض...کن آرزو یه توئم...بگی رو آرزو نباید میگن-

 آرزوبکن یه ردشده،تودلت سنگ(کرد مکثی رسید

 کنم برآورده آرزوتو بتونم که میکنم آرزو:خوردند تکان اختیارلبهایم بی

 من رخ نیم وبه گرفت راازآسمان نگاهش یاسمین که شدم متوجه بوداماخوب آسمان به نگاهم

 یجبودوگ متعجب گویی.میکرد نگاهم خیره خیره همینطور.باالبود روبه نگاهم همچنان امامن.دوخت

 .بودم متعجب هم خودم!داشت هم حق...

  کنم فراموش شهابو کردم آرزو:گفت آرام باصدایی که شد سپری لحظاتی

 معمولی چشمان.دوختم یاسمین پرازاحساس چشمان وبه جداکردم راازآسمان نگاهم هم اینبارمن

 !!!زیباتربود هم آسمان باران ازستاره برایم یاسمین

 خب؟ کنی تازودترفراموشش کنم بذارکمکت پس:وگفتم زدم لبخندی
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 به نگاهم اماباافتادن زدم لبخندی هم من.زد بخش اطمینان ولبخندی فشرد رابهم هایش پلک

 ودب مانده ساعت ربع یک فقط.باخت جان رولبهایم بودلبخند رامحصورکرده دستم که مچی ساعت

  بودم تلخ چرااینقدر نمیدانم.12 تاساعت

 هم ناراحت هیچ نبودم که خوشحال بودامامن تولدمرایادشان ،همه سالها همه برعکس بااینکه

 .بودم

 رادان؟ شدی چی:پرسید نگران رادید صورتم ناگهانی تغییرحالت که یاسمین

 !دنیامیام به12ساعت تولدمه امروز:وگفتم زدم تلخ لبخندی

 س؟پ چرازودترنگفتی!مبارک عه؟تولدت:گفت زدوباهیجان نمایی لبخنددندان دفعه یک یاسمین

 .دادم تحویل هیجانش به درپاسخ بودکه لبخندتلخ فقط

 کارکنیمچی حاال!بدشد خیلی...اه...وکادو تولدمیخریدم کیک تابرات زودترمیگفتی کاش:گفت دوباره

 نیست مهم بیخیال-

 میکنم حس تولدمم روزای عاشق خودم من تولدداره روز. چندباردرسال آدم مگه نیست چرامهم-

 جورای یه همه واسه میکنم لوس خودمو تولدم توروز.منه به ،متعلق منه برای فقط تولدمن روز

 !منم وفقط فقط روز اون صاحب که انگاری میکنم پادشاهی

 ای سرزنده اینقدر که خوبه خیلی:وگفتم زدم لبخندی

 دمبرمیگر االن همینجابمون:وگفت ازجابرخاست دفعه یک که گذشت مدتی.نگفت خندیدوچیزی

 یدقایق. شدم خیره رفتنش مسیر به متعجب همینطور هم ومن دوید اشان خانه سمت به وسریع

 .دستانش در اماباوسایلی برگشت باالخره بودکه گذشته

 کوچیکه:آوردوگفت بیرون راازجلدش ای شده بندی بسته وکیک نشست کنارم باردیگر

 تولدت کیک میشه این! امابهترازهیچیه

 دنیاهاارزش برایم که کوچک کیکی.بود آورده کیک من اوبرای.شد خشک صورتش روی نگاهم

 !دختر ای دیوونه:وگفتم خندیدم.داشت
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 چندشمع داشت دردست که فریزی کیسه وازداخل گذاشت جلدش راروی خندیدوکیک اوهم

 ولدمت وتواون بودن خوشگل خیلی چون سالگیمن  ده تولد ایناواسه:آوردوگفت بیرون رنگی کوچک

 میاد کارمون به ،انگارامروز یادگاری داشتم نگهشون گذشت خوش بهم خیلی

 لرزاند رامی دلم بودکه ومهربان خوب آنقدر یاسمین.کردم بالبخندنگاهش فقط

 ...را ام هستی...را وجودم...را دلم

 میشه؟ چندسالت:پرسید

 سال34-

 میگی؟ چی؟جدی:پرسید زده بهت

 چطور؟ اره-

 نمیخوره بهت28-29از بیشتر موندیا خوب خیلی-

 دیگه مااینیم:وگفتم خندیدم

 داده عصاقورت جناب...شمااینید بله:وگفت خندید اوهم

 تاگذاشتی؟ سه چرافقط:پرسیدم متعجب.قرارداد کیک راروی رنگی شمع وسه

  گذاشتم آخرشو تای وسه نداشتم تاشمع وسه سی خب-

 میشه سالم34 داره آخه تامیذاشتی4نباید خب-

 اوکی؟ میشی سالگی34 سن وارد و. میکنی وخاموش فوت سالگیتو33 تواالن خوب پسر خب-

 نمیدونستم کردنو خاموش شمع این فلسفه من اوه-

 کن روشن شمعارو بیار فندکتودر دونستی فلسفشو که حاال:خندیدوگفت یاسمین

 ندارم فندک من-

 یانه ارمیکشیسیگ ببینم میزدم دستی یه بهت داشتم آفرین-

 !موذی:وگفت خندیدم
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 چنده؟ ساعت:کردوگفت هاراروشن شمع آشپزخانه خندیدوبافندک اوهم

 12 به مونده دودقیقه:وگفتم کردم نگاهم ساعتم به

 شعرمیخونم برات من.وقتشه حاال:گفت باهیجان

 بخون:وگفتم خندیدم

 تولدت ،مبارک مبارک...مبارک تولد،تولد،تولدت:وشعرخواندن زدن دست کردبه شروع

 الس تاصد کن فوت بیاشمعارو.... تولد،تولد... باشی زنده تاصدسال کن روفوت بیاشمعا...مبارک

 !باشی زنده

 کن شمعاروفوت:گفت وباالفاصله

 کن آرزو یه!وایسا وایسا:گفت ودستپاچه هول کنم شمعاروفوت که شدم تاخم

 تمام روزی یه میکنم آرزو:گفتم ودردل دوختم چشمانش به رامستقیم ونگاهم کردم مکثی

 ...باشی عاشقم من مثل توئم میکنم آرزو...باشی داشته من به داری شهاب به االن عشقیوکه

 !مبارک تولدت:زدوگفت دست باهیحان یاسمین که کردم هاراخاموش شمع پرقدرت وبافوتی

  ممنون:وگفتم کردم بالبخندنگاهش

 مال من،نصف مال نصف:کردوگفت تقسیم دونیم رابه وکیک برداشت کیک ازروی هارا شمع سریع

 !تو

 لدمتو وکوچک ساده کیک بعدازخوردن.زدم وگازکوچکی گرفتم راازدستش کیک ی ونیمه خندیدم

 شده خوشگل چه امشب آسمون:وگفت دوخت آسمان رابه نگاهش یاسمین

 ...خیلی آره:گفتم یاسمین نیمرخ به خیره همینطور بیندازم آسمان به نگاهی اینکه بدون

 .بود تولدزندگیم جشن اولین این!یاسی ممنون:گفتم اینبارمن که نگفت چیزی یاسمین

 .دوخت من چشمان به ومستقیم گرفت راازآسمان نگاهش سریع زدم که باحرفی

 تولدت؟ جشن اولین:پرسید متعجب
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 یکنیم چیکار...چی:گفت سریع که گذاشتم یاسمین پاهای راروی وسرم فکرجلورفتم بی ناگهان

 رادان؟

 ازبغض که وباصدایی گرفتم قدرت راباتمام دستش. لغزید چشمم ازگوشه اشکی قطره

 بمونیم همینطوری بذارچنددیقه!یاسمین لطفا:میلرزیدگفتم

 رادان؟ شده توچت:راشنیدم وگیجش گنگ صدای

 نه؟ تهگذش ازگریه سنم امادیگه کنم گریه میخواد دلم یاسمین میکنه خفم داره گذشته خاطرات-

 نمک کمکت نتونم اگه حتی کن تعریف برام میتونی اگه...رادان کن گریه: گفت پرمهری باصدای

 میشی خالی

 .شدند جاری وقفه بی هایم اشک که رارهاکردم بغضم

 لجو جروبحث شاهد شناختم واطرافمو شدم بزرگ یکم که ازوقتی:وگفتم بازکردم لب گریه میان

 راه بزرگ ،جنجاالی مسائل ترین وسطحی چیزا سرکوچکترین.بودم وبابام مامان مدام ولجبازیای

 دلم امامن بودن پرستارگرفته یه منم برای.همودرمیاوردن میکردندوحرص لج باهم مدام.مینداختن

 .نشد چیزانصیبم این وقت اماهیچ.بابابامو کردن بازی.میخواست مادرمو آغوش

 ... وقت هیچ

 اقمهاتوات ساعت.وتنهایی اتاق ویه بودم وخودم نداشتم پرستارهم حتی دیگه شد سالم8تا گذشت

 اریبارد زمان.باردارشد دوباره مامانم روزابودکه همون.میکردم مشغول خودمو وتوتنهایی میشستم

 وهمین.دوتادختر هادوقلوئن بچه کردفهمیدیم زایمان که مامانم.ودعواگذشت بحث به هم مامانم

 ومامانم برداشت هارو قل از یکی بابام.بود وبابام مامان بین تازه های جنجال شروع بودن دوقلو

 که واونی ریحانه شد برداشت بابام که اونی.دختراگذاشتن رو دلخواهشونو اسم هرکدوم.یکیو اون

 کنن هامراقبت ازبچه بهترمیتونن کدوم که گذاشتن مسابقه جورایی یه!ستاره شد برداشت مامانم

 ودمب من وسط واین... ستاره صرف میکردومامان ریحانه صرف رو وقتش باباتمام  کنی روکم وسر.

 .پدرم ونه میدیدم مهرمادرمو نه تنهابودم همیشه که

 ندیدم ومحبت عشق ندیدم توجه وبابام ازمامان وقت هیچ.بودم هاشون شاهدتبعیض همیشه

 همه.بودم فراری ازهمه تومدرسه.بردم پناه تنهایی به منم...بودن کرده اونامنوفراموش!یاسی

 یوقت بعدش چندسال که خصوصا بیام بیرون ازتنهایی بازحاضرنبودم امامن میکردن مسخرم
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 پیش نیویورک ورفت روگرفت ستاره دست ازبابام گرفتن طالق بدون مامانم شد سالم15

 به هدیگ چون.نرفتم امامن...تولدگرفته جشن باربرام اولین برای برگشته امشب حاال...خانوادش

 نیازندارم محبتشون

 مگه:دمراشنی یاسمین وتعجب پربهت صدای که گذشت لحظاتی نگفتم ودیگرچیزی کردم سکوت

 بودن؟ نکرده فوت پدرومادرت

 همه...خدا بودم؟ای گفته چه من...شد خشک.ماند ثابت نامعلوم نقطه یک روی نگاهم دفعه یک

 راعوض حرفم دیگرنمیتوانستم.کنم رامنحرف موضوع این دیگرنمیتوانستم.شد خراب چیز

 هچ یاسمین کنجکاوانه سوالهای درجواب باید حاال.بازنمیکردم دردودل به لب هیچوقت کاش.کنم

 ...نباید.میگشودم حقیقت گفتن به لب نباید شک بی.میگفتم

 تونیویورک وخواهرت مادرت که هست خوب مالیتون وضع اونقدری نمیدونستم:پرسید باردیگر

 کنن زندگی

 کن خدایاکمکم:گفتم دردل.کردم حبس رادرسینه ونفسم فشردم هم به رامحکم هایم پلک

 دیگه بده جواب:واردکردوگفت دستم به فشاری میشد فشرده من دست درمیان که بادستی

 یراندم بیرون اوراازدل ابتداباید.میکرد رافراموش شهاب بایدابتدا میفهمید رااینطور حقیقت نباید

 فاش برای خوبی وقت االن.میکردم موتعریف موبه رابرایش جریان میدادوبعدخودم من به ودل

 !!!نه االن.نبود من رازمهم شدن

  کردن فوت پدرومادرم آره:گفتم وبادرماندگی بلندشدم پایش ازروی

 زدی؟ بود حرفاچی اون پس:پرسید ترازقبل متعجب

 !گفتم هذیون...نیست خوب حالم-

 چشمانم. گذاشت ام پیشانی راروی دستش دفعه یک.کرد نگاهم ومتعجب مشکوک چندلحظه

 کارمیکرد؟ چه.گردشد

 معدت بازم نیست؟نکنه خوب حالت نداری که تب:گفت کردونگران نگاهم همینطور چندلحظه

 رفتی؟ آندوسکوپی دردمیکنه؟راستی

 نرفتم نه:وگفتم کشیدم نشد من های هذیان زیادپیگیر ازاینکه راحتی نفس
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 بری؟ میخوای کی پس-

  میرم فرداصبح-

 شد حاال آفرین-

 فکرمی به ازاینکه مرسی:اختیارگفتم وبی زدم لبخندی

 !دارم دوست اماخیلی ای داده عصاقورت بااینکه:زدوگفت لبخندی اوهم

 فشردم رامحکم چشمانم... بودم خواب شک بی"دارم دوست"شنیدم؟ چه.شدم خشک دفعه یک

 .بود هوشیاری نبودونهایت خواب رویا این گویی...دادم تکان طرفین رابه وسرم

 !هستی خوبی تودوست:...داد بالبخندادامه

 دوست یک عنوان به امافقط داشت اومرادوست...رفت هوا دودشدوبه ای درلحظه ذوقم تمام

 .وبس همین

 یمرس بخوابم میرم من:وگفتم وازجابرخاستم گرفتم ازاو نگاه لبهایم روی ماسیده بالبخندی

 تولد ازجشن

 ! بخوابی خوب نداشت قابلی:وگفت برخاست اوهم

 ...توئم-

 .رفتم ام خانه وبه برگشتم.برداشتم عقب به قدمی

 سرکاررفتن وحوصله حال اصال.بازکردم راازهم هایم پلک حالی بابی موبایلم آالرم باصدای

 وباحرف بگذارد سرم سربه کمی بودکه فردکامرانی بازروزهای!زوج روزهای کار هم آن.رانداشتم

 وجودنداشت نامی کامران زوج اماروزهای.آورد باالکش سمت رابه هایم لب غازش یه صدمن های

 این بودکه عجیب...کارباشم مشغول دراتاقم لبخندزدن ای لحظه بدون را روز کل ومجبوربودم

 ...آمد نمی خوشم ازکارکردن آنقدرهاهم دیگر روزها

 تنهانباشم؟؟؟ که بخواهد دلم!من،رادان مگرمیشود بودوگرنه عجیب کل طور به امروز اصال
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 تمام دمپاشی صورتم به که آب ومشتی رفتم دستشویی به.بلندشدم سختی وبه زدم غلت درجایم

 دست راحتی این به بودکه جانی کم آلودگی خواب گویی...هوا دودشدورفت ام آلودگی خواب

 !میکشیدم خمیازه روز وکل نمیشدم راحت ها حاال حاال وگرنه برداشت ازسرم

 برومآنجا هابه صبح که نداشت دلیلی دیگر.رانداشتم بروم زوج خانه به اینکه وحوصله حال اصال

 است لدلی همین وبه درمهرآریاکارمیکنم من که میدانست یاسمین دیگر که حاال.کنم عوض ولباس

 دزنگنوی بایدبه فقط... بروم زوج خانه به زوج روزهای نبودکه الزم بایدبپوشم خوبی لباسهای که

 ریعس.بیدارشوم ازخواب دیرتر کمی زوج بعدروزهای به تاازاین بیاورد رابرایم تالباسهایم میزدم

 هراگوش موبایل ازاو"چشم"واژه دریافت از وپس نویددادم به کوتاهی وپیامک رابرداشتم موبایلم

 وتصمیم فشردم رابهم چشمانم.کردم پرت وداغانم درب نفره یک تخت وبازخودراروی  انداختم ای

 خوابم رهتاباالخ رفتم باخودکلنجار ای دقیقه پنج.بخوابم کمی میرسد نویدازراه که تازمانی گرفتم

 متوزح زور راباهزار بودند مرافراگرفته سختی به که خواب بالهای بودکه آیفون زنگ وباصدای برد

 در.رفتم زمین زیر در سمت وبه نویدبازکردم رابرای حیاط در حرفی بدون.وازجابرخاستم زدم کنار

 زیرزمین ی تاپله ازدوسه.آید می حیاط سمت به دست در باچمدانی که نویدرادیدم بازکردم راکه

 چمدان که دادم تکان برایش سری.کرد رسیدوسالم من به هاایستادم پله ومقابل باالرفتم

 من هراب چمدان نویدکه.نکردم امااعتنایی درشنیدم بازشدن صدای لحظه همان. گذاشت راکنارپایم

 دادین دستور که چیزایی اون اینم:بودگفت سپرده

 قبل.شدم مواجه بایاسمین که انداختم نگاه سمتش وبه کردم حس خودم راروی نگاهی سنگینی 

 یاسمین وروبه دادم هل خانه داخل اورابه باشد نویدراداشته دیدزدن فرصت یاسمین ازاینکه

 اومده ازشهرستان دوستم:گفتم

 سالم آهان،راستی:دادوگفت تکان سری یاسمین

 سرکار؟ میری سالم، ببخشید...آه-

 تونمیای؟ اوهوم-

 میام جایی ای مسافرخونه بفرستم دوستمو-

 بذاراینجابمونه خب:خندیدوگفت

 بزنه؟ بهم تنهاییمو که-
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 متاسفم:دادوگفت تکان برایم تاسف نشانه به سری

 خدافظ میرم دیگه من:وگفت دربرداشت سمت به بعدقدمی ای ولحظه

 خدافظ-

 داده مل کاناپه روی که نویدرادیدم.شدم واردزیرزمین و کشیدم راحتی نفس یاسمین ازرفتن پس

 خالست؟ خونه:گفتم ای غره وباچشم رفتم سمتش به رهاکردم زمین راروی چمدان.بود

 هب که ودرحالی رابرداشتم چمدان هم من.اختاند راپایین وسرش  کرد وجور خودراجمع نویدسریع

 رکتش بریم باهم بیام چیزبخورتامن یه هست چی همه تویخچال:گفتم میرفتم خواب اتاق سمت

 شرکت نویدبه همراه به لباس ازتعویض وپس رفتم خواب اتاق به هم ومن گفت زیرلبی چشم

 .رفتم

 به دکهباربو شایداولین.زدم وچرت کشیدم خمیازه فقط بودم نشسته میزم پشت که مدتی درتمام

 بتانزجارنس احساس.بودم حوصله بی ونرمم گرم صندلی وحتی کاروشرکت به نسبت شدت این

 رفتمراگ یاسمین وشماره میزبرداشتم راازروی وموبایلم کشیدم دیگری خمیازه.داشتم اتاقم به

 رادان؟ بله: پیچید درگوشم صدایش باالخره ومتوالی درپی پی بعدازچندبوق

 کجایی؟-

 سالم عیلک-

 کجایی؟ سالم-

 باشم؟ کجامیخواستی دیگه شرکتم-

 چیکارمیکنی؟-

 شاپ کافی های بچه پیش اومدم بود خلوت سرم-

 درمیری کار زیر از که میگم رییس نایب به االن:گفتم باحرص

 بخدا رادان دبستانیامیمونی بچه مثل:خندیدوگفت یاسمین

 کیه دبستانی بچه شدمیفهمی کسر وازحقوقت گفتم که االن-
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 دیگه نکن اذیت رادان عه-

 سرکارت برو پس-

 بابامیرم باشه-

 خدافظ افرین-

 زدی؟ توچرازنگ االن-

 همینطوری-

 خدافظ هه-

 "صداتوبشنوم اینکه برای":کردم وزمزمه کردم راقطع تماس

 یرونب محض به.زدم بیرون وازاتاق راپوشیدم وکتم ازجابرخاستم آنی تصمیم یک درپی دفعه یک

 تواتاقشون که گفتن پدرتون آرمیان آقای:وگفت ازجابرخاست ام منشی شهبازی خانوم رفتن

 دارن انگارمهمونم منتظرتونن

 حاال میام بخورم قهوه رفتم بگو-

 چشم-

 فارشبیایدوس تاکسی شدم ومنتظر نشستم سرمیزی.رفتم شاپ کافی وبه سوارآسانسورشدم

 بینمراب یاسمین میچرخیدکه دراطراف چشمانم باشم منتظر که امابیشترازآن.بگیرد مراتحویل

 ختدانهب بگو رابطه بایاسمین که پیش چندوقت پسرک همان بودکه گذشته مدتی.رابگیرم ومچش

 دارین؟ میل چی:آمدوگفت سفارشم گرفتن برای داشت خوبی

 الته کافه-

 اینجاست؟ یاسی:گفتم سفارشم ودرادامه

 یاسی؟:باالپرید ابرویش تای

 خانوم شمایاسمین برای-
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 یلبخند نیمچه برگشت عادی حالت به کردووقتی نگاهم باالرفته وباابروهای متعجب چندلحظه

 اینجاست:زدوگفت

 کنین؟ صداش میشه-

 داره؟ کارش کی بگم-

 راگرفتم سرکشم زبان جلوی سریع که"رییس نایب"بودبگویم مانده کم اراده بی ای لحظه

 دوستشم:وگفتم

 اسمتون؟:باالپریدوگفت ابرویش تای بازهم

 میشه بگیدمتوجه-

 میگم باشه-

 ممنون-

 مدتی.شد ختم مرموز اتاقک همان به که او رفتن مسیر به دوختم چشم من پسرک ازرفتن پس

 نمرانشا باانگشت رانمیدانستم نامش که پسر.شد خارج ازاتاق پسرک همراه به بعدیاسمین

 ...هایملب روی عمیق پوزخندی گرفتن نقش شدوباعث دستپاچه وضوح به من بادیدن دادویاسمین

 همب ومحکم راسفت دستانش که ایستادودرحالی میزم مقابل.آمد سمتم وتندبه هول های باقدم

 ...من...من چیزه:گفت بود کرده قالب

 بشین:گفتم لبهایم پوزخندکنج باهمان

 اشیب بایگانی فکرمیکردم:وپرسیدم دوختم اوچشم به هم من.کرد ومنتظرنگاهم نشست سریع

 ... راستش...خب چیزه-

 بکنی دل تونمیتونی که داره چی اتاقه این-

 وقتی ممیخند خیلی پیششون من خوبن اینجاخیلی های بچه میدونی خب:لبخندزدوگفت دفعه یک

 امااون... یشلوغ عاشق منم میکنیم وشلوغ ومیخندیم میگیم کلی میشیم جمع اتاق تواون باهم همه

  پاشیدن مرده خاک انگار نیبایگا

 نیستی؟ راضی-
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 اورد مفلوک بدبخت بالروسرمن این که نگذره رییس خداازنایب نه که معلومه-

 نکن نفرین رییسو نایب هی:اوتشرزدم به سریع

 اورد کچل گنده شکم مرتیکه اورداون سرم هربالیی که میکنم نفرینش:زدوگفت پوزخندی

 اون هگفت کی:گفتم بودم آمده جلو وکمی بودم خودگرفته به که دفاعی وحالت گردشده باچشمانی

 خوشتیپه؟ وکچله؟خیلیم گنده شکم

 میکنی؟ طرفداریشو اینقدر داری دوسش نکنه:زدوگفت پوزخندی یاسمین

  مردم من هی هی:وگفتم نشستم صاف سریع

 ...خب آره:کردوگفت وجور راجمع اش خنده یاسمین

 دارم رودوست دخترا من بکش خجالت:وگفتم کردم اخم

 به دیدم خودمان رامتوجه همه وتانگاه کردم نگاه اطراف به سریع.منفجرشد یاسمین دفعه یک که

 رفت ابرومون هیس:اوتشرزدم

 حین درهمین.گرفت ام خنده کم کم هم من دادکه ادامه اش خنده بلندبه اعتناوباصدای امااوبی

 ممنون:گفتم وجدی خشک که گذاشت مقابلم ای الته سررسیدوکافه پسرک

 مهران مرسی:بودگفت نمایان اش چهره روی آثارخنده هنوز که درحالی ویاسمین

 خما باردر.گرفت ازمافاصله سر زدوباتمان لبخندی کردم راکشف نامش تازه که نام مهران پسرک

 اوروی رانزدیک ام الته کافه حرصی. داشت لب به خنده هنوز امایاسمین.شد پدیدار صورتم روی

 توبخور:وگفتم میزکوبیدم

 یهو؟ شدی چی:آمدوگفت دنبالم به الته وباکافه ازجابرخاست متعجب اوهم.وازجابرخاستم

 هیچی-

 شد چیزیت یه نه-

 دردگرفت معدم هیچی:گفتم بردارد ازسرم دست اینکه برای 

 نه؟ نرفتی آندوسکوپی هنوز-
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 نه؟-

 .آمد دنبالم به واوهم شدم آسانسورنزدیک به

 بری؟ میخوای کی پس:یاسمین

 رافشردم ودکمه ایستادم ازحرکت  آسانسور مقابل

 کنم وقت. هروقت:وگفتم

 مثال؟ کی هروقت-

  نمیدونم-

 بگیر جدی رادان-

 یاوصافر بی چشمان به مستقیم.شد نزدیک اول طبقه یعنی بودیم مادرآن که ای طبقه به آسانسور

 منی؟ نگران توچرااینقدر:پرسیدم ورک کردم نگاه یاسمین وصادق

 ای واژه اش شده خشک لبهای ازمیان.گرفت فاصله ازهم ولبهایش برد جاخوردوماتش دفعه یک

 ها؟:کرد ادا آرام رابلصدای کوتاه

 هاچیه؟ها؟ نگرانی این شده؟دلیل ؟چی بهم وگیرمیدی نگرانمی خیلی چندوقته-

 لطفا بده جواب:بااصرارگفتم.میکرد نگاهم مات واوهمچنان رسید اول ی طبقه به آسانسور

 به نم ازاینکه رافشردوقبل ای پریدودکمه آسانسور داخل به یاسمین دفعه درآسانسوربازشدویک

 عجبممت نگاه.گردید محو چشمان ازمقابل ای درلحظه شدویاسمین بسته درآسانسور بیایم خودم

 رافشردم آسانسور دکمه باردیگر... گرفت شکل سوال عالمت هزاران دلم در درآسانسورشد مات

 به خواستم اینکه محض به...بخورم چیزی اینکه بدرن بازگشتم اتاقم به آسانسور ازآمدن وپس

 بودن عصبی خیلیم زدن بارزنگ10 پدرتون آرمیان آقای:گفت سریع منشی بروم اتاقم

 رااطالع ورمحض تامنشی ایستادم بابا اتاق مقابل.آسانسوررفتم سمت وبازبه کردم پوفی حوصله بی

 همسن ومردی نغمه بادیدن ورودم محض به.واردشدم در به ای باضربه او ازاطالع بدهدوپس

 ردمک وسالم جلورفتم...اینهابودند بابا مهمان پس.باالپرید ابرویم تای خودبابادرکنارش وسال

 رراد نامش آوازه قبال هرچندکه...شدیم معرفی وبهم دادم بوددست نغمه پدر باباکه وبامردهمسن
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 تمنشس مقابلشان بابا وابروی چشم بااشاره من ومعارفه ازسالم پس.بودم شنیده خودمان حرفه

 بیای تولدت جشن به افتخارندادی که دیشب جان رادان مبارک تولدت:گفت توکلی که

 اومد پیش مشکلی میخوام معذرت:گفتم زدم لبخندی نیمچه

 خیلی عزیز توکلی جناب که میدونی رادان:گفت وگو مسیرگفت کردن عوض برای باباسریع

 نامدارن سازی ساختمان توعرصه

 روشنیدم آوازشون بله:کردم اضافه بابا چاپلوسی ودرادامه زدم لبخندی

 شمابرسیم به که مونده حاال آرمیان جناب دارین لطف:گفت عریض بالبخندی توکلی که

 سرین تاج شما اختیاردارین:گفت باباسریع

 ممنون خیلی:خندیدوگفت توکلی

 لحظه همان.میکرد نگاه پدرانمان به درصورتش خوبی لبخندیااحساس بدون که کردم نگاه نغمه به

 .افکند زیر سربه ای ازلحظه وپس انداخت من به نگاهی اوهم

 متوعال کردم تعجب.راببینم درچشمانش نهفته بزرگ بودتاغم کافی زودگذروکوتاه لحظه اماهمان

 های سوال عالمت است؟انگارامروز ناراحت اینقدر چرانغمه که گرفت شکل درذهنم بزرگی سوال

 ...نداشت تمامی من وکنجکاو آشفته ذهن

 باهم(هنغم پدر شرکت)وپارسان مهرآریا بعد به ازاین که قراره رادان:گرفتم ازنغمه بابانگاه باصدای

 کنن همکاری

 افتخاره باعث...عالی چه:گفتم ولبخندی نکردم تعجب اصال

 هب باهم روقراره نقص وبی عالی پروژه یه:دادوگفت تکان سری زدنم حرف ازرفتاروطرز باباراضی

 ازکیه؟ نقشه گفتی اگه ثمربرسونیم

 شده؟ کشیده هم نقشه-

 جان نغمه پرتوان دستای توسط اونم بله-

 ...تشکر به برسد نزدچه لبخندهم حتی کردم نگاه نغمه به

 کجاست؟ محلش:وگفتم دادم تکان سری
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 اصفهان-

 میدیم؟ روماانجام کارساختش-

 ازمهرآریا وتکمیل وساخت ازپارسان ونقشه طرح درسته-

 ؟ زمین-

 رسیده ارث ایشون به که توکلیه جناب پدربزرگ برای-

 عالی خیلیم-

 اختس مامهرآریا حقیر روزمین قراره که ماشده نصیب واقعاافتخاربزرگی:گفت بالبخندی توکلی

 وسازکنه

 ...اختیاردارین-

 مدل خیلی.شدم خیره نغمه وبه نسپردم گوش سروتهشان بی هاوتعارفات آن های حرف به دیگر

 آرام دختر این به تدیل چطور پیش چندروز برخوردومودب خوش دختر آن بدانم میخواست

 ...داشت سوال جای واقعا شده؟؟برایم حاال واخموی وغمگین

 مرده دیشب:شدوگفت مانعم باباسریع که بازگردم اتاقم به خواستم وپدرش نغمه بدرقه محض به

 بودی؟

 نه متاسفانه:وگفتم کردم نگاهش چپ چپ

 جشنت؟ چرانیومدی پس-

 نداره تولداحتیاج جشن به ساله34مرد یه چون-

 بود کشیده زحمت کلی امامادرت-

 مادرم؟:باپوزخندگفتم

 دنیااورد توروبه پیش سال34 که همون مادرت اره:گرفت اوج شدوصدایش باباحرصی که

 لمو مهرومحبت وبی ای گوشه کردیه وپرت دنیاااورد به:وگفتم بردم راباال صدایم متقابل هم من

 اره؟ کرد
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 داری هک شده چی نمیدونم!پدرجان ببین:گفتم باردیگر کردکه نگاهم فقط درسکوت ای بابالحظه

 مباه وریحانه ستاره سر که چندروزی اون مثل امیدوارم میزنی؟فقط سینت روبه مادرجان سنگ

 ندین جدیدتحویلم برادر خواهر فردایه پس بودین شده خوب

 ازکی:کردوگفت صورتم نثار محکم ومشتی ورشد حمله سمت به وباعصبانیت باباسرخ دفعه یک

 ! پدرتم رادان؟من انقدر شدی ادب بی تاحاال

 معذرت:گفتم آمدم خودم وبه شدم آرام وقتی ازچندلحظه وپس فشردم بهم رامحکم چشمانم

 دادم ازدست کنترلمو میخوام

 .بردم پناه خودم اتاق وبه زدم بابابیرون ازاتاق سریع شنیدن ای کلمه انتظاربرای وبدون

 وشهگ که رادیدم یاسمین شرکت ساختمان مقابل که زدم بیرون ازشرکت کاری زمان ازاتمام پس

 چرااینجاوایسادی؟: وپرسیدم رفتم سمتش به متعجب.بود بردیوارایستاده زده تکیه ای

 هچ معماری رادان:پرسید دفعه بودباالآوردویک گرفته حدپایین تاآخرین لحظه تاآن راکه سرش

 شغلیه؟ جور

 دیگه شغله:وگفتم کردم نگاهش متعجب

 چطوره؟ درامدش-

 تشرک همین مثل وحسابی درست شرکتای تو بتونی اگه خصوصا اره باشه خوب کارت اگه خب-

 عالیه کارپیداکنی خودمون

 معماره؟ هم رییس نایب-

 داری؟ چیکار رییس بانایب-

 میپرسم همینجوری-

 عمرانه مهندس رییس نایب-

 چیه اون-

 نمیدونی؟-
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 قشهمعمارن بگم ساده برات بخوام اگه:وگفتم گرفت ام خنده"نمیدونم"یعنی کردکه نگاهم مظلوم

  میسازه عمران ومهندس رومیکشه

 عمرانه مهندس رییس نایب پس-

 ینا دفعه یه که چیشد حاال عمرانه دانشگاهیش مدرک ولی داره سررشته چیزاهم واین اماازنقشه-

 میپرسی؟ غیربو عجیب سواالی

 زنگ تامازدوس یکی که میکشتم پشه داشتم توبایگانی بیماربودم پیش باباچندساعت هیچی-

 بهم ریختم بعدکال معمارن هم وشهاب هاله افتادکه یادم منم شده قبول معماری که زدوگفت

 چرا؟-

 یتوبایگان...چی امامن داره خوبی وشغل موفقه چه هاله که فکرکردم باخودم چون:کشیدوگفت آهی

 میکشم؟ پشه

 درستوبخونی میخواستی خب:وگفتم خندیدم

 نبود خوب درسم آخه-

 میشی موفق دیگه زمینه حاالتویه نداره اشکال-

 کشی؟ توچی؟پشه-

 بریم بیفت راه...شاید:وگفتم بلندخندیدم باصدای

 کجا؟-

 دیگه خونه-

 نمیرسونی؟ رییسو نایب-

 رفت زودتر باباش خوردبودازدست اعصابش-

 وردخ ازباباش چرااعصابش:پرسید باکنجماوی. برداشتم قدم کنارش هم کردومن حرکت یاسمین

 بود؟دعواکردن

 جوارایی؟ یه ای-
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 مینیاس شدم متوجه دفعه یک که برمیداشتم قدم همینطور هم کردومن نگاهم همینطور چندلحظه

 نگاهم بومتعج ایستاده ازمن بافاصله یاسمین دیدم که برگشتم عقب به متعجب.ایستاده ازحرکت

 میکند

 چراوایسادی؟:وگفتم رفتم عقب قدمی دوسه

 بزرگ دوکاسه اندازه به چشمانم.گذاشت م*لب راگوشه راباالآوردوانگشتش دستش دفعه یک

 بتعج که وباچشمانی زدم پلک سرهم چکارمیکرد؟چندبارپشت داشت.کردم نگاهش شدوشوکه

 رسوالپ رابرداردبانگاه انگشتش اینکه بعدبدون ای لحظه.شدم خیره یاسمین میزدبه هاموج درآن

 چیه؟ بسته دلمه خون این:گفت ای زده وبهت

 چی؟:گفتم زده بهت

 دعواکردی؟ توئم-

 تگیبرجس کمی وبالمس کشیدم لبم گوشه رابه انگشتم واینبارخودم زدم اوراپس دست سریع

 ...لبم گوشه بسته دلمه خون یک باباشده اثرمشت که فهمیدم تازه

 یاسمین مبتوان اینبارهم بعیدبودکه بودم گفته دیشب که هایی هذیان باآن...شدم دستپاچه باردیگر

 ...بیفتد اتفاق ای شایدمعجزه...رامیکردم بایدتالشم امابازهم...بزنم راگول

 ...کرد خالی سرمن تالفیشو اومد اونم بودتش زده باباش دیگه رییسه نایب:گفتم سریع

 چشم ومنتظر...من شدم قهاری دروغگوی چه که باخوداندیشیدم ای ولحظه راگفتم دروغ این

 کی که ببینم دروغم به اورانسبت واکنش سریعتر که یاسمین درتعجب غرق صورت به دوختم

 رغلطیه نیستی که چی؟بردش یعنی... عوضی مرتیکه کرده غلط:بلندگفت وباصدای عصبی دفعه

 ...وشعور شخصیت بی بکنه خواست

 .تشکرکردم هم معجزه این ازخدابابت ودردل کشیدم راحتی نفس

 

 ...که نشده چیزی باش آروم... خب خیلی:گفتم سریع

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

265 

 

 دمآ رییس نایب این میکردم فکر بشه؟من چی میخواستی نشده؟دیگه چیزی:گفت امااوحرصی

 بایدازش...متنفرشدم ازش...معناست تمام به دیکتاتور یه میبینم اماحاال...اما وباشخصیتیه خوب

 کنی شکایت

  بیابریم ندارم مشکلی من یاسمین نه-

 زدتت؟ طرف نداری مشکلی چی یعنی-

 باربود اولین-

 ...تو حقی چه به بگو من توبه ؟نه حقی چه هرچی؟به-

 که مبرگشت عقب به متعجب.شد خشک سرمن پشت دقیقا جایی به شدونگاهش ساکت دفعه یک

 همانشد متوجه هاله بودکه معلوم...عبورکردند ازکنارمان هاله شانه به شانه. شدم مواجه باشهاب

 غمگین راازنگاه این مارادیده شهاب بودکه معلوم وضوح امابه برمداشت قدم بیخیال چون

 درکناریاسمین حضورمن شایدبخاطر که اخمهایی... فهمیدم درهمش های واخم وپرازپشیمانی

 اازبینر شهاب سمت به اش خیره نگاه اینکه وبرای کردم نگاه یاسمین به...اوباشد شدن وتعصبی

 سریع دربیاورم بود وهاله شهاب دیدن بخاطر که افسرده وهوای حال اوراازآن وهمینطور ببرم

 بگردیم؟ بریم:گفتم

 کجا؟:پرسید گیج بگیرد وهاله راازشهاب نگاهش اینکه بدون

 بریم؟...هرجا-

 بریم:گفت وگنگی گیج حالت درهمان

 کی باشد خودآمده به تازه گویی که خودکشیدم دنبال به وسریع راگرفتم ودستش زدم لبخندی

 چیکارمیکنی؟:بلندگفت باصدای دفعه

 جابیارم حالتو میبرمت دارم:گفتم شیطانی بالبخندی ومن

 ری؟ب باشی داشته دوست نیست جایی:پرسیدم حین ودرهمین بردم خیابان سمت اورابه سریع

 نگفتم مامانم به من اخه-

 بگو بزن زنگ خب-
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 نمیگذره خوش...مادوتا فقط امااخه...باشه...خب-

 چرا؟-

 میده حال جمعی دسته گردش-

 کنیم جمع رونمیتونیم ایل یه دیگه-

 دوست اون توبه میزنم زنگ فری به من:درهوازدوگفت بشکنی دفعه باخودفکرکردویک کمی

 بود؟ چی اسمش...همکارت

 کامران؟:گفتم متعجب

 چیه؟ نظرت...اره اره-

 فرزانست؟ همون فری:وپرسیدم فکرکردم باخودم کمی

 دیگه اره-

 نیاد نمیشداون حاال-

 چرا؟ وا-

 ...نمیاد خوشم ازش...خب-

 درآد تاچشت میزنم زنگ خوبی این دختربه وا-

 درنمیاد چیزا بااین من چشم: وگفتم خندیدم

 ریعوس نکردم درنگ هم من قرارداد بعدکنارگوشش ومدتی اورد بیرون راازکیفش موبایلش سریع

 رهباالخ سرهم پشت ازچندبوق پس.گرفتم تماس وباکامران آوردم بیرون کتم راازجیب موبایلم

 دلخسته برعاشق سالم به:داد جواب

 تویی دلخسته عاشق میدونم من تااونجاکه واال سالم-

 نمیده محل من به ذره یه فرزانه دختره این خونه دلم که نگو-

 بزنی مخشو جورمیکنم برات دارم فرصت یه بیاکه پس:وگفتم خندیدم

 فرصتی؟ چه-
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 دوستن ویاسمین فرزانه خب-

 گفتی؟ چی؟چی-

 ...دوست دوستن-

 میگی؟ جدی-

 اوهوم-

 پس؟ نگفتی چراتااالن-

 نبود یادم-

 بایدبگی االن گیتس بیل واقعاکه-

 میگم چی ببین بده گوش دوما کارلوس اوال-

 بگوبینم-

 صبرکن دیقه یه(دادم ادامه بامکثی....) میای پامیشی االن همین-

 بافرزانه صحبت مشغول مانندمن اوهم که یاسمین وروبه دادم فاصله راازگوشم موبایل کمی

 ...بیادمیدان بگو یاسمین:بودگفتم

 کامی:قراردادم راخطاب تلفن پشت اینبارکامران هم من.داد ادامه صحبتش وبه گفت ای"باشه"

 ...بیامیدان

 عزیزدلم بشه فدات جان؟کامی؟کامی:گفت پرذوقی باصدای کامران دفعه یک

 زودبیا پاشو خورد بهم حالم کامران اه:وگفتم کردم راکنترل ام خنده سختی به

 میام االن جون رادی باشه:بلندخندیدوگفت باصدای اوهم

 عجبا-

 رادی بای بای-

 بای:وگفتم خندیدم
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 ...شود تمام هایش تاحرف ومنتظرماندم شدم نزدیک یاسمین به وقدمی دادم راخاتمه وتماس

 فتر نمیشه که بامقعنه میاری یاشال روسری یه برام اومدنی قربونت فقط...عزیزم آره:یاسمین

 ...گردش

 میرس وشلوار کت بااین من...انداختم نگاه خود وسرووضع ظاهر به دفعه یک یاسمین حرف بااین

 .میکردم راعوض هایم بایدلباس...نمیشد که بروم؟اینطور گردش به میخواستم

 برایم من باسلیقه مطابق دست یک بوتیک ازلباسهای که دادم کامران بهsms یک سریع

 . لباس شدازبابت راحت خیالم ومن گفت ای"باشه" اوهم میکنم راحساب بیاوردوپولش

 من ذهن تمام که لحظه همان...بود ماشین مشکل هم میماندآن مشکل یک فقط وحاال

 بریم:گفت من شدوروبه تمام تماسش باالخره یاسمین ماشین پرشدازدغدغه

 وایسا:گفتم سریع که کند حرکت وخواست

 چرا؟-

 ما که نداریم ماشین-

  میریم بااتوبوس خب-

 که نمیشه-

 چیکارکنیم؟ پس-

 داره ماشین فری راستی-

 پراید؟-

 بیاریم براتون نمیتونیم سانتافه ببخشیددیگه-

 بزنم رییس نایب به زنگ یه وایسامن-

 وای؟بخ ماشین توازش توروبزنه شدی؟اون دیونه:شدوگفت مانع راباالبیاورم موبایلم تاخواستم

 معذرت وازم شده پشیمون االن مطنئنم داره دوست خیلی منم نیست بدی ادم رییس نایب-

 میکنه خواهی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

269 

 

 داره؟ نیست؟دوست بدی آدم که:دادوگفت تکانی ابروهایش به دفعه یک

 بکش خجالت:وگفتم کردم اخمی

 بله:ادد بعدپاسخ مدتی که گرفتم بانویدتماس سریع هم من.گرفت راپایین خندیدوسرش ریز که

 قربان؟

 های ازحرف تابتواند شده گوش سروپایش شدم متوجه کردکه نگاهم مستقیم یاسمین دفعه یک

 قربان سالم:وناچاراگفتم فشردم رامحکم هایم پلک.ماسردربیاورد

 ؟ بله:پیچید نویددرگوشم درتعجب غرق صدای که

 شدم ببخشیدمزاحم-

 خوبه؟ حالتون قربان-

 داشتم خواهشی...خ یه ممنون خوبم-

 بفرمایید-

 ...دارین تشریف نزدیک اگه البته شرکت تاسرخیابون بیارین برام ماشینتونو-

 محض به...نیامدخداروشکر دنبالم واوهم گرفتم فاصله ازیاسمین وآرام وآهسته برداشتم قدم

 ماشینو سریع توئم کیم من نمیدونه که کسیم پیش االن من نوید ببین:گفتم سریع او دورشدن

 فهمیدی؟ شرکت سرخیابرن میاری برمیداری

 میارم االن بله بله-

 منتظرتم-

 فعال پس-

 ...نوید راستی-

 بله؟-

 رییسی تونایب نره یادت-

 من؟-
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 دیگه اره-

 ...جسارت من-

 ...گفتم که همین:گفتم سریع یاسمین شدن بانزدیک

 خدانگهدار فعال منتظرتونم دردنکنه دستتون:دادم موضع تغییر وسریع

 گفت؟ چی:پرسید سریع یاسمین که کردم راقطع وتماس

 باادبیه ادم که میگم...کرد عذرخواهیم تازه میاره گفت-

 نکردتوروزد اماکاردرستی بهش افرین-

 کنه کنترل خشممشو نتونست اماخب درسته-

 ...جریان...طرفدارشی خیلی:کردوگقت نگاه مشکوک بازیاسمین

 چی؟ خودت:واردشدم کردن اذیت ازدر هم ومن پریدم حرفش میان سویع

 چی؟چی؟ من؟من-

 رییسی؟ نایب درپی چراانقدر خودت-

 من؟-

 تو اره-

 بودم اون درپی که من:گفت ای گرفته اوج باصدای.ایستاد سینه به کردودست درشت چشم

 ببخشید؟

 بودی درپیش همیشه-

 بزن مثال یکیشو-

 میگرفت تازه جان برلبم که باپوزخندی.ایستادم سینه به دست هم ومن زدم پوزخندی

 حرفا؟ وازاین داره چرادوتامنشی ادمیه چطور که کردی پیچم سوال که تونبودی:گفتم

 گفتم؟ که خیرمن نه:گفت وطلبکارانه جانب به حق
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 شمیخوادببینی دلت گفتی که نرفته یادم جملت این:وگفتم شدم نزدیکش قدمی حالت درهمان

 داری بهش عجیبی حس یه چون

 بازقدمی.ترشد عمیق ام شده رنگ پر پوزخند شدکه ترازحدمعمول طوالنی مکثش...کرد مکث

 بدشد؟ خانوم؟حالت یاسی شد چی:وگفتم جلورفتم

 بگم چی نمیدونم فقط نه:گفت آرامی زدوباصدای پلک سرهم چندبارپشت

 ابلمق ماشینم باتوقف بودمه نگذشته ای لحظه.نشست جدولی وروی گرفت فاصله کمی وازمن

 یال ازالبه بودومیخواست شده چشم وجودش تمام وحاال شد سیخ درجایش نور سرعت به پایش

 سرش پشت رییس نایب بداند اینکه ببدون راببیند رییس نایب چهره دودی های شیشه

 هب عاشق همان رییس نایب...داده عصاقورت گوید اومی به که ست همانی رییس نایب...ایستاده

 ...دلخستست کامران قول

 تسرپرس تو بخاطر که کسی همان رییسم نایب من که وبگویم بازکنم لب میتوانستم کاش

 بایگانی اورابه من که بگویم میشد کاش واقعا...بیندازد تو به ناپاک نگاه نتواند کردتاکسی رااخراج

 اشک...نیفتد اتفاق مانندشهاب دیگری ولبستگی وقت نماندتایک تازیادکنارمهران فرستادم

 احقوقب اومرخصی به هم داشت که بدی درشرایط که هستم رییسی نایب من که بگویم میتوانستم

 آرمیان رادان...من...بگویم نمیتوانستم بودکه حیف...هایش اشک برای راقرض ام شانه وهم دادم

 ...اش پدری خانه زیرزمین مستاجر نه...او رییس...مهرآریا رییس نایب...هستم

 

 "یاسمین"

 رادان وهمینطور بزنم گول خودرا واحساس خودوعقل حتی بادروغ میکردم سعی که زمانی

 اطرخ شدوبااطمینان نزدیکم میزدقدمی موج رنگش تیره چشمان نی درنی که بااطمینانی رادان...را

 داری بهش عجیبی حس یه چون میخوادببینیش دلت گفتی که نرفته یادم جملت این:گفت

 حس...بگویم چیزی چنین من که نداشت امکان...راگفتم؟کی؟ این من...برد ماتم دفعه یک

 حافظه به...مغزم به... فشاراردم مغزم به...داشتم؟ رییس نایب به عجیبی حس ؟من من...عجیب

 آورده برزبان ای گذشته چندان نه رادرگذشته ای جمله چنین من...بود درست انگارواقعا...ام

 نایب تاثیرکارهای تحت انقدر موقع آن...واحساسم قلب به بارجوع هم آن...بودم گفته من...بودم
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 هک عجیبی حس این اماواقعا...بود دردسرشده برایم حاال که آوردم برزبان ای جمله که بودم رییس

 دریک کرد؟چطور تزریق قلبم رابه ازنگرانی عظیمی حجم این دفعه چرایک...بود چه بودم گفته

 ...بودم گیج چرااینقدر...بود ازچت واضطراب استرس این...ریخت مرابهم ساده زدن بهم چشم

 یاسی شد چی:گفت وپیروزمندانه شد نزدیکم دیگری قدم اش باپوزختدآزاردهنده رادان

 شد؟ بد خانوم؟حالت

 سریی نایب این درگیر...بود درگیر ذهنم امابازهم خودآمدم به کمی...زدم پلک سرهم چندبارپشت

 شا فامیلی...میرفت یادم بپرسم رادان از آمدم می که هردفعه...نمیدانستم راهم اسمش حتی که

 ستا وداغان درب من حافظه این بوداماآنقدر فامیلش درنام الف یک که است یادم...قبال رابلدبودم

 بگم چی نمیدونم فقط نه:گفتم آرامی باصدای...بخاطربسپارد نتوانسته راهم آن حتی که

 آورده همحل رابه آن رادان قبال که ماشینی نشستنم محض به که...ونشستم رفتم جدول سمت وبه

 قلبم...ودب ماشین داخل رییس نایب.. وای...بود رییس نایب ماشین این...کرد توقف پایم بودمقابل

 ینا تابهتربتوانم گشادکردم وچشم ایستادم وصاف شدم درجامیخکوب...افتاد تپش به دفعه یک

 ..میکند ازاوتعریف بهارندیده این که ازبس!!!ای مردافسانه...راببینم ای مردافسانه

 هاوچ میگفتم؟یعنی ؟چه میدادم نشان العملی عکس میکردم؟چه بایدچه حاال.بودم دستپاچه

 رفتارمیکرد؟ بامن یامانندغریبه میکرد آشنایی ابراز میگفت؟بامن

 وبدنم بود کرده عرق دستانم کف...میزند بیرون ازحلقم قلبم هرآن میکردم واحساس بودم هول

 ئمعال کن کمکم خدایا...میکردم حس لغزیدند می ام ازپیشانی راکه عرق سرد قطرات سقوط...یخ

 ...ندهم راازدست حیاتیم

 دی ردولئونا اکنون یکهو؟قرارنبودکه شدم چرااینطور من...آمد بند من تنفسی بازشدوراه درماشین

 !مانندهمه...معمولی آدم یک!!!بودهمین رییس اونایب...شود پیاده ازماشین کاپریو

 نیافتنی دست...بود ودرازی دور تصویر من درذهن رییس نایب...بود هاحرف این امانه

 مشکی ورنی های کفش...بود واقعاعجیب...بود ترشده برجسته هم کاپریو ازدی من برای...ومحال

 یک...باالآمد هایش کفش تیز ازنوک ناآرامم تاب بی نگاه...قرارگرفت خیابان آسفالت روی اش

 قادقی...رادرمهرآریادیدم رادان روزاول که مانندهمانی دقیقا...کاربنی آبی زیباومارکدار وشلوار کت

 ...نبود آن امایقینا!انگار...بود انگارهمان!نمیزد مو!بود مانندآن
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 چهرهبود این پس...بود شکلی این رییس نایب پس...پس...رسید صورتش آمدوبه باالتر نگاهم

 ینیب...زمردی وچشمان نسبتاروشن پوست...واستخوانی کشیده صورتی...مهرآریا ای مردافسانه

 به نه هالبت...واقعازیبابود...خرمایی بودوموهای شده احاطه ریش باته که ولبهایی ومتناسب کشیده

 باشد رادان قدوقواره هم که تصورمیکردم...قدش مثال...بودم ازاوساخته من که تصویری اندازه

 ردممیک براندازش همینطور...میشد قدبلندمحسوب امابازهم...تربود ازاوکوتاه کمی وفقط اماکمی

 بدون

 !یاسمین:اومدم خودم به رادان باصدای دفعه یک که بکشم نفس باشد یادم اینکه

 بله؟:گفتم ومضطرب آزادکردم را ام شده حبس نفس دفعه یک

  رییس نایب:کردوگفت اشاره رییس نایب به

 ام شایسته یاسمین من...سالم...س: گفتم وهول کردم نگاهش مشتاق باچشمان

 ...م...نوید منم خانوم یاسمین سالم:زدوگفت لبخندی عادی خیلی رییس نایب

 !نویدآرمیان:گفت رادان دفعه یک

 !نوید...بود نوید نامش پس...زدم لبخندی. رادان به توجه بی

 راقبشم...سوییچ بیااینم:وگفت گرفت رادان سمت رابه ماشین سوییچ نوید یاهمان رییس نایب

 !باش

 !قربان... ممنون:وگفت راگرفت سوییچ رادان

 خونه بگیربرگردم تاکسی یه برام:دادوگفت تکان نویدسری

 برایو رفت خیابان سمت به نویدسریع به...نایب به کردن نگاه ومستقیم مکث باچندلحظه رادان

 .داد تکان هادست ماشین

 ..وحیا شرم ای ذره بدون...بودم نویدخیره به همچنان هم ومن

 مثال...کرد راجمع لبهایش اوهم که زدم ولبخندی شدم هول.کرد نگاهم نویدهم دفعه یک

 ویدروبهرادان،ن ازموفقیت بگیردوپس شدتاکسی موفق رادان باالخره بودکه گذشته مدتی...لبخندزد

 سرکارخانوم بااجازتون:گفت من
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 سالمت به اختیاردارین:گفتم سریع"جنتلمن چه"باالپرید ابرویم تای

 چطوربود؟:آمدوگفت سمتم به اورادان ازرفتن پس. رفت تاکسی سمت دادوبه تمان سری

 !عالی:اختیارگفتم بی

 به سری دادن باتکان رادان که افکندم زیر وسربه خودآمدم به سریع رادان چشمان باگردشدن

 سوارشو:گفت تاسف نشانه

 یادم ازهت که افتادیم راه شوند ماملحق به وفرزانه قراربودکامران که جایی سمت وبه نشستیم هردو

 بعدصدایش مدتی که گرفتم تماس وبامامان آوردم رادر موبایلم سریع. خبرندادم مامان به آمد

 بله؟:پیچید درگوشم

 مامان الوسالم-

 خوبی؟ سالم-

 مامان؟ مرسی-

 بله؟-

 بگردیم یکم بیرون میریم وفرزانه من-

  ها شده هواتاریک یاسمین کجاروبگردید-

 نامای فرزانه خونه بابابگو به فقط پیشمونن هم ودوستش رادان تنهانیستیم نباش نگران-

 شدی توجیک جیک انقدرباهاش توئه کیه رادان دختر آخه-

 روشنفکرباش یکم... مامان دوستمه-

 کندم گیساتومی که روشنفکرنبودم-

 یکم رمبذارب نکن گیری سخت روشنفکری که حاال من بشم خوشگلم مامان قربون:وگفتم خندیدم

 بخدا گرفتم افسردگی بگردم

 برو توبرمیام ازپس من مگه-

 خدافظ فعال پس شم فدات من آخ-
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 خدافظ-

 زیادگیرنداد خداروشکر:وگفتم کردم راقطع تماس

 تاراحت نگفتم چیزی دیگر هم من.است غرق درافکارش کردم احساس.نگفت چیزی رادان که

 وفقط...شکست می سکوت بایداین جابندشوم یک نمیتوانسنم بودامامن گذشته مدتی...باشم

 به...ترف ماشین پخش سمت به دستم اختیار بی...بیزارم سکوت ازاین چقدر من که خدامیدانست

 ...:رافراگرفت ماشین آشنایی موزیک کردن روشن مخض

 ...عاشقی ازحس کنارتوپرم...من

 ...سادگی خوب وحس پام قلب یه...تو،تودستته

 خود نتوحه هم اورا نگاه که انداختم نگاه رادان بعدبه ای ولحظه. شدم خیره پخش به دهز بهت

 گوآهن آقانویداین یعنی...نایب:پرسیدم سریع...ازچه بودامانمیدانم زده بهت مانندمن اوهم.دیدم

 میده؟ گوش

 چطور؟-

 یانه؟ اره-

 این:گفتم ام شده خشک لبهای شدوازمیان دوچندان تعجبم...کرد ادا را"آره"واژه بریده بریده

 میده؟ گوش یاهمینطوری داره دوس آهنگو این رییس نایب...منه موردعالقه آهنگ،آهنگ

 بیرون به راازپنجره ونگاهم نگفتم چیزی دیگر من دادکه تکان نمیدونم نشانه به سری

 آهنگ این من وبخاطر باخبراست من ازعالیق رییس نایب که باخودفکرمردم ای لحظه...دوختم

 دارم وتوقع رادیدم یکبارطرف!من دارم توقعاتی چه...نیست که هندی امافیلم...میدهد راگوش

 یک ذهنم چراتمام...او روی بودم کلیدکرده اینقدر چرامن اصال...بدهد مراگوش موردعالقه آهنگ

 هابش وغم کرده آشفته مرااینقدر رییس نایب نبود؟چرا؟چرافکر چراشهابی...رییس شدنایب دفعه

 نام چرانمیتوانستم...بود رییس نایب برایم چراهنوزهم...بود برده راازیادم

 نمی آرمیان فامیل نام رادرمقابل نام این ذهنم گویی...نوید...نوید..نوید...نویدرابیاورم

 ...چرا نمیدانم...پذیرفت

 یبنا سمت به که راازمسیری ذهنم کردم وسعی سپردم گوش آهنگ صدای وبه رابستم چشمانم

 ...بودم موفق چقدر امانمیدانم...سازم منحرف میرفت رییس
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 امرانقرارماباک محل که ازمیدانی کمی رابافاصله ماشین رادان.کردم دقت اطرافم به ماشین باتوقف

 بود کامران انگار که کسی دیدن محض شدوبه دقیق دراطراف کردومانندمن پارک بود وفرزانه

 سمتمان به ماسریع دیدن محض به کامران.داد تکان کامران برای زدودستی سرهم پشت دوبوق

 یشیم چراپیاده:پرسید سریع رادان.بنشیند اوجلو بدهم تااجازه شزم پیاده ازماشین سریع آمدومن

 جلوبشینم من زشته:دادم جواب که

 المس به:گفت وباخوشرویی قرارگرفت مقابلم هم کامران گذاشتم خیابان آسفالت روی راکه پایم

 خانوم یاسمین

 خوبین؟ آقاکامران سالم:دادم جواب بالبخندی

 ما؟ گیتس بیل شماخوبین؟بابداخالقیای ممنون خیلی-

 رادانه؟ همون گیتس بیل:پرسیدم متعجب دهم پاسخ اولش سوال به اینکه بدون

 چیکارمیکنید بابداخالقیاش دیگه آره-

 شده اخالق خوش یکم انگاری تازگیا واال:وگفتم کشیدم ام چانه به دستی

 میکنین؟ حس شمام:گفت متعجب کامران

 فهمیدین؟ شمام نکنه آره-

 بدین ادامه کردنتون غیبت سوارشیدبعدبه:خندیدوگفت رادان موقع درهمین

 برصندلی ومن گرفت جای جلو اوبرصندلی.شدیم وسوارماشین خندیدم هردو وکامران من

 خبرا؟ چه:گفت نشستن محض به کامران.عقب

 آوردی؟ گفتمو که چیزایی خبر بی-رادان

 رییس دستور طبق:وگفت گرفت سمتش به ای کیسه کامران

 ممنون:وگفت راازاوگرفت کیسه سریع رادان

 بزن فرزانه به زنگ یه:گفت من وبعدروبه

  دوستین؟ باهم ازکی:وپرسید برگشت من سمت به دفعه یک کامران لحظه همان که
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 چطور؟ ازدبیرستان-

 راجبش؟ فکرمیکنه اشتباه آره؟رادان دختریه؟خوبه چطور-

 میکنه؟ فکری چه رادان مگه:قراردادم راخطاب وکامران کردم نگاه رادان به متعجب

 همین نمیاد خوشم ازش فقط نمیکنم بابافکری:گفت سریع رادان که

 پول یکم خوبیه دخترخیلی فرزانه:دادم پرسیدجواب فرزانه وبدبودن خوب راجب که کامران باسوال

 آقاکامران؟ مگه چطور خوبه خیلیم نیست چیزی دلش اماته دوسته

 دلخستشه عاشق:زدوگفت پوزخندی کامران جای به رادان

 جدی؟:گفتم گردشدوبالبخندی دوکاسه اندازه به چشمانم

 ...ی خسته دل عاشق خودت که نه:دادفت تکان رادان برای وابرویی چشم سریع کامران

 ست دیوونه: گفت من روبه ای وباخنده گذاشت کامران دهن راروی دستش رادان دفعه یک

 حسابی هم من...وپامیزد ودست صورتش ازووی رادان دست جداکردن برای میکرد تقال کامران

 رددا سعی چنین این که است کسی چه عاشق رادان که بودم کنجکاو وخیلی...بودم کرده تعجب

 بود،احساسی دورازدسترس خیلی زیادکه اعماق درآن...دلم ته ته...دارد محفوظ راز رامانندیک آن

 احساس وآن وکنجکاوی تعجب ازطرفی...بدی عجیب احساس...زد چنگ وجودم به عجیب

 واقعا دومردگنده این...ورادان کامران میان بودازکشمکش لبهایم روی خنده هم ازطرفی...عجیب

 تقه دفعه یک بودندکه مشغول هاهم وآن میخنددم من... هایشان بازی بودندبابچه دارشده خنده

 وهمه بردارد کامران دهن راازروی دستش شدرادان باعث که خورد رادان سمت ی شیشه به ای

 شیدک راپایین شیشه سریع رادان...بود فرزانه شیشه پشت شخص.کنیم نگاه شیشه سمت به

 نم سالم:کردوگفت نگاه من وبعدبه کامران به نگاهی ونیم انداخت رادان به نگاهی نیم فرزانه

 بریم خوشگل ماشین بااین قراره اماانگار اومدم باماشین

 برمیداریم ماشینتو برگشتنی بپرباالمیایم رادانه رییس ماشین اره:وگفتم خندیدم

 ...برایم نبود مهم زیادهم سردرنیاوردم که زد کردوپوزخندی نگاه رادان به فرزانه
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 رفتمگ رانیشگون فرزانه بازوی سریع کردومن حرکت رادان نشست کنارم فرزانه اینکه محض به

 عاشقته؟ کامران میدونستی مرده ذلیل:بشنودگفتم فرزانه فقط که وباصدایی

 قمعاش که ماشین این صاحب حاال میدونستم میکنی؟آره چراهمچین وای;گفت ی"اخی"با فرزانه

 عاشقمه کامران نیست

 پسرخوبیه نباش پولکی انقدر:وگفتم زدم سرش به ای ضربه

 سوزیی نایب...ماشین این صاحب:گفتم دفعه یک ومن نگفت وچیزی باالانداخت ای شانه فرزانه

 دیدم باالخره

 چی؟:گفت سریع فرزانه که

 باشه شکلی اون نمیکردم فکرشم امااصال مردخوشتیپیه نویده اسمش-

 فتی؟گ چی:پرسیدم همین نبودبخاطر واضح زیادبرایم که گفت چیزی زدوزیرلب پوزخندی فرزانه

 مافکرمیکنیم که نمیشه چیزی اون همیشه گفتم:گفت که

 درسته-

 ...پیدانکرد ماادامه گفتگوی کامران باصدای

 کجابریم؟ قراره حاال خب-کامران

 کنم عوض لباسامو پیداکنم جایی پارکی یه میرم دارم فعال نمیدونم:داد جواب رادان

 نظرتون؟ به کجابریم خانوما: وگفت قرارداد رامخاطب وفرزانه من کامران

 درکه:گفت سریع فرزانه

 سرما؟ تواین:گفت سریع رادان

 وآتش آب:وگفت رفت ای غره چشم فرزانه

 نمیاد ازاونجاخوشم:بازگفت رادان

 دریاچه؟:گفتم سریع که منفجرشود ازحرص بودکه مانده کم فرزانه

 عالیه::درهوازوگفت بشکنی رادان
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 وآتش آب بریم نظرمن به:گفت سریع کامران که

 موافقم بادریاچه من:گفت فرزانه که

 دریاچه پس:گفت سریع هم کامران

 ها واقعیه عاشق:گفتم آرامی وباصدای زدم فرزانه بازوی به ای وضربه خندیدم

 !دیوونه:خندیدوگفت هم فرزانه

 من:وگفت گرفت دست رابه کردوکیسه متوقف کوچکی راکنارپارک ماشین بعدرادان کوتاهی مدت

  کنم عوض لباسامو میرم

 میام باهات منم:گفت کامران که

 اوردی؟ شال فری:گفتم فرزانه روبه من ها آن رفتن محض وبه شدند پیاده ازماشین وهردو

 یچ نمیدونستم چون:آوردوگفت بیرون وزرشکی مشکی کردوشال درکیفش دست سریع فرزانه

 مشکی دونه یه اوردم رنگی دونه یه تنته

 بهتره مشکی مرسی-

 رهوخی ومستقیم راگرفت ام چانه دفعه شدویک مانع بکشم راازدستش مشکی شال تاخواستم

 دریاچه؟ بریم وداغونت درب قیافه بااین:کردوگفت نگاهم

 که کنم پالستیک جراح برم نمیتونم دریاچه بخاطریه دیگه:گفتم آویزان ای ولوچه بالب

 صورتته سادگی انقدر منظورم خوشگلی دیوونه:خندیدوگفت فرزانه

 نمیرم که عروسی:وگفتم زدم فرزانه شایدکاذب تعریف به لبخندی هم من

 تورکنی بایدیکیو باالخره هرچی-

 کسیوتورکنم نمیخوام من دیوونه:وگفتم زدم سرش به ای ضربه

 هک خیانتکارفکرکنی ی پسره اون به تاآخرعمرت که نمیتونی بایدبخوای خودته دست مگه-
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 گویندب شهاب به که راداشتند اجازه این یااطرافیانم من.فکرکردم"خیانتکار"ژهوا وبه زدم پوزخندی

 یانرام چیز همه راببینم خیانت نام به صحنه آن ازاینکه قبل چندروز من بود که خیانتکار؟هرچه

 ...خیانتکار؟؟؟فکرنمیکنم بگویم شهاب به که راداشتم حق این من...بودم کرده تمام وشهاب خردم

 ژهایمم به هم ریملی.زد صورتم به آوردوکمی بیرون کردوپنککی توکیفش دست فرزانه دفعه یک

 نفهمن پسرا فری وای:گفتم سریع بودکه کردنم آرایش مشغول همینطور...

 کردی؟ شرع خالف مگه بفهمن خب-

 میکشم خجالت هرچی-

 بابا بیخیال-

 یرو رنگی زرشکی رژلب راکه فرزانه دست میشدند نزدیک ماشین به که وکامران رادان بادیدن

 یاسی اه:وگفت زدم میکشیدپس لبهایم

 پسرااومدن-

  دش حاال:وگفت انداخت سرم راروی زرشکی کشیدوشال راازسرم ام مقنعه سریع راگفتم تااین

 !دیوونه: وگفتم خندیدم.درهوازد وبشکنی

 .انداختم نگاه جدیدش های درلباس رادان به وازشیشه

 هم رنگ ای وسورمه ساده گردنی بودوشال پوشیده مشکی وکت راباپیرهن رنگی ای شلوارسرمه

 !خوشتیپ مانندهمیشه...بود پیچده شل دورگردنش به

 سالم:گفت سوارشدن محض به وکامران شدند هردوسوارماشین

 میدی چندبارسالم:گفت باتخسی امافرزانه رادادم سالمش جواب من

 ؟

 میاره سالمتی سالم!صدبار:خندیدوگفت کامران

 هب عصبی نگاهی ازآینه چرا؟رادان افتی نمی راه رییس جناب:گفت رادان زدوروبه پوزخندی فرزانه

 اباب کردم شوخی:خندیدوگفت فرزانه که بودانداخت اونشسته صندلی پشت درست که فرزانه
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 باهم اینگونه که بود شده دوچه این بین...کردم ردوبدل وفرزانه رادان رابین نگاهم متعجب

 شده؟ چی:زدم ولب دوختم فرزانه رابه پرسوالم رفتارمیکردند؟نگاه

 بابا هیچی:وگفت باالانداخت ای شانه خیالی اوبابی که

 ازرادان ازسردرنیاوردنم کالفه.بپرسم دیگر سوال یک حتی ندادکه واجازه گرفت راازمن نگاهش

 .کردم نگاه بیرون وبه کردم پوفی وفرزانه

 به نگاهی...ام موردعالقه آهنگ...پیچید درماشین آهنگ صدای که بود نگذشته هم چندلحظه

 نگاهمان همینطور چندلحظه...میکرد نگاه من به اوهم...انداختم درآیینه رادان چشمهای عکس

 عجیب احساس بازیک دلم ته...دوختم بیرون وبه راگرفتم نگاهم سریع من که داشت ادامه

 ...نشوم اعماق درگیر تازیاد کشیدم عمیق چندبارنفس...متری هزاران دراعماق...دلم ته ته...بود

 ومادخترهادرکنارهم شدیم نفرپیاده4کردهر پارک پارکینگ راداخل ماشین رادان اینکه محض به

 ایفض ووارد شدیم خارج ازپارکینگ.کردند سرماحرکت وازپشت درکنارهم وپسرها برداشتیم قدم

 وبه نشستیم قرارداشت دریاچه روی روبه که هایی پله روی مسافتی ازطی وپس شدیم سبز

 سواری قایق بریم اخه؟پاشید بشه چی که بشینیم:گفت رادان نشستن محض

 موافقم: گفت سریع هم کامران

 ایقق وحرکت ازسوارشدن وپس هارفتیم قایق سمت به.ازجابرخاستیم بلندشدندوماهم وهردوپسر

 خوردیم تکان درجایمان کمی که کرد حرکت به شروع باسرعت گری،قایق مردهدایت توسط

 وبی خندیدیم نفرباهم4هر...خندیدن برای کوچک ای شدبهانه کوچک خوردن تکان وهمین

 همینطور چندلحظه...قبل دفعه مثل...میکرد نگاه من به اوهم...انداختم رادان رابه اختیارنگاهم

 گخوشرن آبی وبه اگرفتمر ترازاونگاهم سریع من بازهم... کردیم نگاه نمابهم دندان بالبخندهای

 پایین راسریع سرم.قرارگرفت گردنم روی چیزی کردم احساس دفعه یک... انداختم نگاه آب

 انداختم نگاه سر پشت به سریع گردنم دور به رنگی ای سورمه گردن شال وبادیدن گرفتم

 مرتب گردنم دور به را گردن شال بالبخندی هم رادان. زدم لبخندی رادان نگاه وبادیدن

 ...سرمانخوری وقت یه:کردوگفت

 چی؟ خودت-

 نیست مهم-
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 همینطور داشتم عجیب احساس دلم بازدراعماق که درحالی امامن چرخاند رادراطراف نگاهش

 !!من...برایش بودم مهم من...نبود مهم خودش برای خودش...دادم ادامه کردنش نگاه به خیره

 زهبام خیلی کامران این وای:گفت شدوباخنده نزدیکم سریع فرزانه ها ازقایق شدن پیاده بعداز

 ست

 میشی؟ رام داری شده چی:وگفتم کردم نگاهش متعجب

 اسبم؟ من مگه وا-

 بچسب مطلبو اصل-

 نظرم به خوبیه دلقک فقط کدومه رام خیر نه-

 میگی راست توکه:وگفتم خندیدم

 میگم راست همیشه من-

 لعنت برمنکرش-

 سوارکن ای ضربه ماشین مارو گیتس بیل:گفت رادان روبه کامران لحظه همان

 اید؟ بچه مگه:خندیدوگفت رادان

 سوارمیشن بزرگام:گفت سریع فرزانه

 هاست بچه خیرواسه نه-

 دارم دوست خیلی که من هست بزرگام واسه:گفتم سریع

 سواربشیم باشه:گفت درنگ بی رادان

 راقورت اش خنده سریع رادان غره باچشم که... زیرخنده زد بلند باصدای کامران دفعه یک که

 !بودند عجیب...کردم نگاهشان متعجب...داد

 نماشی کوچک وفرمان فشردم پدال راروی بازی،پایم تایم شروع محض وبه هاشدیم سوارماشین

 ضربه بهم رادان ماشین چپ ازسمت دفعه یک که زدم ودوری کردم وحرکت راچرخاندم نقلی
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 من ماشین به محکم ماشینی هم سر ازپشت رارهاکردم ام خنده هم خندیدومن رادان.زد

 برات دارم: وگفتم کردم تهدیدوارنگاهش...بود فرزانه انداختم نگاه عقب برخوردکرد،به

 نم وروبه کوباند فرزانه ماشین به راست راازسمت ماشینش کامران دفعه یک خندیدکه فرزانه

 گرفتم انتقامتو:گفت

 به ای ضربه ازماشین پس...وخندیدیم گذراندیم خوش را مدت تمام....خندیدیم مان تایی4وهر

 یزو فرزانه درگوش کامران این ازبس هرچندکه رفتیم هم بعدی شش سینمای به رادان پیشنهاد

 ... نفهمیدیم چیزی کرد ویز

 ومخلفات غذا کلی گری باافراط رادان...خوردن شام برای رفتیم رستوران به بعدازسینماهم

 ازیک پس...هابود حرف ازاین تر ولخرج...بود فایده امابی کنم اعتراض مجبورشدم دادکه سفارش

 ودیمب راخندیده شب کل آنقدر. شدیم ماشین وسوار برگشتیم پارکینگ به خوردن مفصل شام

 کامران چشمان... رانداشتیم چشمانمان داشتن بازنگه نای کدام هیچ بردیم گذرانده وخوش

 کی که بگذارم هم راروی هایم پلک خواستم هم من بودند بودوهردوخوابدگیده شده بسته وفرزانه

 رادان وقت یک اینکه وبرای کشیدم ای خمیازه هم من...شدم رادان کشیدن خمیازه متوجه دفعه

 ...گذشت خوش خیلی:رابازکردم قبرستان،سرصحیت سینه مارانبرد وهمه نبرد خوابش هم

 گذشت خوش آره:وگفت انداخت بهم ازآینه نگاهی نیم

 نیفتم یادشهاب لحظه یه حتی تموم چندساعت شدی باعث...مرسی-

 اه دیگه نیار اسمشو حاالم خب-

 شد؟؟؟ چراعصبانی کردم نگاهش متعجب چندلحظه

 میشی؟ چراعصبانی حاال: گفتم

 ...فقط نشدم عصبانی-

 چی؟ فقط-

 هیچی:کشیدوگفت صورتش به دستی

  نمیخوابی چراتوئم:گفت دفعه ویک
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 توبیدارموندم بخاطر باش منو:وگفتم کردم نثارش ای غره چشم

 بخاطرمن؟-

 نبره خوابت اینکه برای-

 نشه وچیزیت نکنیم تصادف وقت یه که خودته بخاطر اینکه:زدوگفت پوزخندی

 .رابستم وچشمانم درجایم جاشدم جابه وکمی گفتم ی"ایش"

 سرمیره حوصلم نخواب حاال خب:گفت رادان بودکه گذشته ای چندلحظه

 !هیس میاد خوابم:گفتم رابازکنم چشمانم اینکه بدون

 دیگه نکن اذیت یاسی-

 ...افتادم شهاب های یادصداکردن دفعه یک..."یاسی"

 ناراحت حتی دیگر...زدم پوزخندی..."یاسی خوبی"،"خبر؟ چه یاسی"،"باش خودت مراقب! یاسی"

 نام بایادآوری میخواست دلم بااینکه...نمیدانستم جایز خودم برای راهم شهاب برای شدن

 اام کنم کم قلبم ازسنگینی وکمی بکشم عمیق آه یک...شهاب خاطرات...شهاب صدای...شهاب

 رادرکنارش دیگری کس شهاب...نداشت معنایی من کشیدن بودوآه رفته زندگیم از شهاب دیگر

 که هرچند...بودم کرده راانتخاب دیگری اوکس میکشیدم؟وقتی اوآه برای چراباید من...داشت

 دور او،اوراازخود وصالح خوشبختی بخاطر من...اما...دادم هل دیگری کس سمت اورابه خودم

 هاله وخودرابه گذشت ازمن کسی چه ؟اوبخاطر...کی اوبخاطر...دادم هل هاله سمت وبه کردم

 !وپدرش ثروت...خودش بخاطر شایدهم...کرد نزدیک

 مربوط من ودیگربه نمیدانم! نمیدانم منکه...داشت هاله به وسط این احساسی وشایدهم

 پیش وقت خیلی فقیر دخترک و شاهزاده ازدواج رویای آن...کودکانه شیرین عشق آن...نیست

 ...او ازطرف هم...من ازطرف هم...شده تمام

 رامیگیرد هاله دست شهاب...رازیادخواهدکردوبس من دل غم فقط قدیمی مسائل دادن کش

 ...انگار بود جدایی وشهاب من قسمت...شود من دردهای مسکن هم مردی وشایدروزی

 دفکرکر که رادان.دوختم چشم بیرون به وازشیشه بازکردم راازهم هایم وپلک دادم راقورت بغضم

 زشت دختر آفرین:زدوگفت لبخندی بازکردم اوچشم حرف بخاطر
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 ...ترنیستم زشت ازتوکه:وگفتم رفتم ای غره چشم

 بهتری ازمن... خب نه:زدوگفت نمایی دندان لبخندی

 !ازتوبهترم که معلومه...بله:وگفتم خندیدم

 خدادادی لبای(خندیدم...)برنزت پوست...شهالت چشمای مثال:کشیدوگفت اش چانه به دستی

 ...فندقیت دماغ...پروتزت

 میکنی؟ مسخره-

 میگم جدی نه-

 !مسخره-

 میگم راست دیوونه-

 ی"آخ"با.واردکردم سرش کف به ای ضربه دست باکف بودم نشسته سرش پشت ازآنجاکه

 آی...چرامیزنی:گفت

 موهای نگفتم خوبه حاال نداری تعریفم جنبه:کشیدوگفت اش خورده سرکتک به دستی

 ...قدبلندت...بارببیت هیکل...بلوندطبیعیت

 چی؟:بلندگفتم باصدای

 کن ولم...آی آی:بلندگفت باصدای که زدم چنگ کوتاهش موهای به بادودست جلورفتم وکامل

 مترسید لحظه یک هم خودم...برگشت عقب به کامل سرش که راکشیدم موهایش توجه بی امامن

 ؟میکنی مسخره منو:وگفتم کنارنرفتم خودم ازموضع امامن...رادان به برسد چه کنیم تصادف

 واقعیتاروگفتم:گفت باشدباخنده هم اش رانندگی به حواسش میکرد سعی که درحالی

 رادان راازموهای دستم فرزانه دست لحظه همان که راکشیدم موهایش شدیدترازقبل باحرص

 درحالی فرزانه.میکنند مانگاه به باتعجب وفرزانه کامران ودیدم دادم اطراف رابه حواسم.جداکرد

 چیزی تصادفی بودیه مونده یاسی؟کم شدی دیوونه:گفت بود نمایان اش چهره روی آثارخنده

 بکنیم

 میکنه؟ منومسخره ژیگول بچه این:وگفتم خندیدم
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 این هب پسر بدونم میخوام ژیگولم؟نه من...ژیگول؟(:میخندید امالبهایش)گرفت جبهه سریع رادان

 ژیگوله؟ خوشتیپی

 هاسقفو بچه...کاذب نفس اعتمادبه!هه:وگفتم نشاندم برلب خودش ازپوزخندهای پوزخندی

 !هه!خوشتیپ!هه بگیرین

 رادان بدتره ازصدتافوحش"هه" این:خندیدوگفت دفعه یک کامران

 باشه راحت بچه بذار:خندیدوگفت رادان

 عصاتو ندیدم پدربزرگ وای: وگفتم رفتم ای غره چشم

 چندمتره؟ زبونت:دادوگفت تکان طرفین به سری رادان

 متر1568-

 جاشده؟ تودهنت جوری چه اووف-

 ...از... از حجم این که جوری همون-

 بیشعوری؟:گفت سریع کامران

 هب بالبخند هم وفرزانه خنده زیر زد بلند باصدای کامران زدکه کامران به گردنی پس سریع رادان

 آمدکه خوشش هم ازمردی فرزانه نکندباالخره...بود مشکوک کمی نگاهش...کرد نگاه کامران

 هوچندسال دورودراز ازرویای دست فرزانه این که کند کاری میتوانست کامران یعنی...پولدارنبود

 دم زماندختربلندپروا تاباالخره زیادنمانده که انگار فرزانه ولبخند نگاه بکشد؟ازاین شدن سیندرال

 ...بدهد معمولی پسر ی تله به

 ...از خانوم؟حجم یاسمین نگفتی:کردوگفت نگاه من به اش خنده ازاتمام پس کامران

  وتکبر ازتخسی حجم:وگفتم درهوازدم بشکنی دفعه ویک فکرکردم کمی

 خانوم یاسمین مرحبا:زدوگفت دستی کامران

 چاکرم:وگفتم خندیدم

 !تو ازدست امان:دادوگفت تکان طرفین رابه بلندخندیدوسرش باصای رادان
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 ذبهج وقتی بااینکه...داشتم رادوست اش خنده...انداختم ماشین درآینه خندانش چشمان عکس به

 دایباص...بزند لبخند همیشه میدادم اماترجیح ترمیشد جذاب آورد درمی بازی وبداخالق میگرفت

 بخندد همیشه کاش...آمد می کش هایم لب ناخودآگاه هم میخندیدمن وقتی...سردهد بلندقهقهه

 ماننداوایل هم هنوز اگر...باخودم حداقل...راببینم اش وبداخالقی اخم ندارم دوست دیگر چون

 بود ییرکردهتغ قبل به نسبت خیلی که اماحاال شود بداخالق که کنم تحمل شایدمیتوانستم اخموبود

 !داده عصاقورت...هاشود مانندگذشته رادان روز یک که کنم تحمل نمیتوانستم

 خانه آنجاکه واز خواست آدرس کردوبعدازفرزانه پیاده اشان خانه رامقابل کامران ازهمه اول رادان

 راهم فرزانه ازما قبل وچندکوچه رارفت خانه همیشگی راه همان مابود درنزدیکی وپدرش فرزانه

 حرکت خودمان کوچه طرف کردوبه راروشن ماشین رادان ازفرزانه ازخداحافظی پس.کرد پیاده

 بودم داده لم رییس نایب ماشین ونرم گرم صندلی روی راحت خیلی ازآنجاکه.کرد

 هب باحرکتی شدن مرتب ازکمی وپس بودجلوکشیدم رفته عقب راکه وشالم جاشدم جابه درجایم

 ماشین وساکت آرام فضای من شکاندن قلنج صدای که راشکاندم هایم قلنج کمرم

 بود؟ چی اون:وگفت انداخت من به نگاهی متعجب رادان.راشکست

 قلنج-

 باش راحت بشکون توئم:وگفتم خندیدم هم من.خندید دفعه یک

 بلدنیستم من-

 که کردم حرکت چپ به هم خودم)چپ به حرکت یه میکنی صاف بخوادکمرتو بلدشدن که چیه-

 رادان.نشستم وصاف( کردم حرکت راست وبه) راست به حرکت یه( شکست کوچکی قلنج

 .داد تکان طرفین به سری باخنده باز کردو نگاهم همینطور چندلحظه

 محسن معمول طبق.شدیم پیاده ازماشین کردوباهم پارک راسرکوچه ماشین که ای لحظه

 رادان دنبادی.بودند وخنده گفتگو درحال ای پسرانه امااینبارتنهانبودوباجمع بود نشسته سرکوچه

 داداش سالم:دادوگفت تکان دستی

 سالم:دادوگفت تکان دستی بااکراه.شد دار خنده اش بازچهره رادان

  باحاله خیلی دوستیتون:وگفتم اورساندم رابه خودم سریع هم من. افزود هایش قدم وبرسرعت

 !مسخره:وگفت رفت ای غره چشم رادان دفعه یک که
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 میگم جدی-

 در دشباکلی رادان رسیدیم که خانه به.نگفتم چیزی ودیگر خندیدم.شد نصیبم غره چشم وبازهم

 ...برم دیگه من:وگفتم ایستادم حوض مقابل. رفتیم داخل وهردو رابازکرد

 بخیر شب:دادوگفت تکان سری

 بخیر شب-

 ... مرسی:وگفتم برگشتم رادان سمت به دفعه یک که برداشتم هاقدمی پله سمت به

 چی؟:وگفت برگشت سمتم به برود اش خانه بودتابه برگشته که هم رادان

 ... دش خاطراتم ازبهترین یکی...گذشت خوش بهم خیلی امشب...رادان مرسی:وگفتم زدم لبخندی

 ...نداشت قابلی:فشردوگفت هم رابه هایش زدوپلک لبخندی اوهم

 هخان به رفتن برای تالشی کداممان هیچ داشت ادامه همچنان نگاهمان...شد عریض هم لبخندمن

 هدفع یک که نکردم رااحساس گذرش من حداقل که گذشت لحظاتی صورت همین وبه نمیکردیم

 ...شدی خسته خیلی بخواب برو دیگه:گفت رادان

 باشه:وگفتم دادم تکان سری

  رییس ازنایب بگیرم مرخصی برات میخوای-

 کنی نبایدسوءاستفاده امادیگه شده جذبم رییس نایب درسته حاال نیست الزم نه:وگفتم خندیدم

 نده من به رییسو نایب پز انقدر شیطون بخواب برو:خندیدوگفت رادان

 نداره؟ دیگه داره پزم-

 !خب...چرا-

 میرم دیگه من:وگفتم خندیدم

 یپذیرای داخل که ومامان بابا با خانه به ازورود پس.افتادم راه به هم ومن فشرد رابرهم پلکهایش

 المس:بلندگفتم باصدای شدم مواجه میخوردند میره تلویزیون تماشای ودرحال بودند نشسته

 واحوال؟ حال بروالدین
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 المس علیک:باباگفت که وگاززدم برداشتم خوری میوه ازداخل وخیاری جاگرفتم کنارمامان وسریع

 ولد؟ کردی ساعتونگاه

 ...ببخشید:وگفتم بردم راپایین سرم باخنده شده ادغام باشرم

 چیکارمیکردین؟ فرزانه خونه مدت همه این:گفت سریع مامان

 همین بخاطر بودم بیرون شب وقت تااین بارادان لوندهم من راپرسیدکه سوال این فهمیدم

  کردیم بازی دیدیم فیلم:گفتم

 رون بعدشباجایی به ازاین بابا یاسمین:گفت میگرفت سیب خودپوست برای که باباهمینطور

 هیچی که حاالایندفعه

 چشم:گفتم آرامی باصدای

 بال بی چشمت-

 کجا؟:پرسید سریع مامان که بلندشدم وازجایم زدم خیارم به دیگری گاز

  بخوابم میرم-

 میخوابی؟ زود انقدر تاحاال توازکی-

 شدم خسته خندیدیم گفتیم فرزانه بااین که انقدر-

 بخواب برو خب خیلی:زدوگفت باباپوزخندی ازچشم دور مامان

 تااسمان زمین که مامان زدن پوزخند بخاطر لبهایم امدن ازکش میکردم سعی که درحالی

 بخیر شب:گفتم کنم جلوگیری داشت تفاوت رادان باپوزخندهای

 بازدرازکشیدم طاق.رهاکردم تخت وخودراروی رفتم اتاقم به.رادادند جوابم بابا وهم مامان هم که

 ... رادان:کردم زمزمه لب اختیارزیر وبی شدم خیره سقف به لبهایم روی عریض وبالبخندی

 مختلف اماتصاویر بسپارم خواب بالهای خودرابه که کردم وتالش گذاشتم هم راروی هایم پلک

 میکردوازبین مراباطل وتالش سعی تمام بست می نقش درذهنم که رادان ازلبخندهای

 عریض لبخندم گرفت می جان درذهنم که بودوباهرنصویری لبهایم لبخندروی بااینحاا...میبرد
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 خواب زمان چه نفهمیدم که کردم رجوع بعدی تصویر به تصویر ازاین آنقدر...میشد ترازقبل

 .شد چشمانم میهمان

 خوابو کوبیدم تخت تشک به راباحرص وپاهایم رابازکردم باالجبارچشمانم موبایلم آالرم باصدای

 می بیشترخوابم ازهمیشه بودم خوابیده ازهمیشه زودتر دیشب بااینکه.آلودازجابرخاستم

 قورتم به که آبی مشت.رفتم دستشویی به خاراندم رامی سرم کف باانگشت که درحالی.آمد

 یدمآمدراپوش دستم که چیزی واولین برگشتم اتاقم به دوباره.پرید ازسرم خواب تاحدودی کوبیدم

  دردیدن بادقدت که بودم ام مقنعه کردن مرتب درحال.نداشتم لباس انتخاب وحوصله حال اصال

 هب اختیارقدمی بی.داشت برم خوف لحظه یک ام بادکرده وبینی گودرفته وچشمان کرده پف چهره

 ...ترسیدم وای:وگفتم رفتم عقب

 ادمد تکان زیبایم چهره برای تاسف نشانه به سری هستم خودم آینه درون عکس دیدم که ووقتی

 ماسک.پیداکنم ماسکی شدم موفق گشتن ازکلی وپس ریختم رابیرون کشوهایم وسریع

 هنتواندچهر تاکسی استتارکنم کامل که ریختم صورتم راروی موهایم هم وکمی زدم رابرصورتم

 .راببیند برانگیزم خوف

 سمت وبه زدم گره حوصله رابی وبندهایش راپوشیدم هایم کتانی وسریع رفتم بیرون ازخانه

 .کردم حرکت درحیاط

 

 "رادان"

 

 تخت تشک به قدرت راباتمام پاهایم وباحرص زدم غلت درجایم آلود خواب موبایلم آالرم باصدای

 هشت نزدیک.انداختم دیواری ساعت به نگاهی نیم.بازکردم راازهم هایم پلک وبااکراه کوبیدم

 مامت که من برای خصرصا بود انگیز وسوسه واقعا اماخواب میشدم بیدار ترازخواب بایدسریع.بود

 ااینحالب...آمد چشمانم به خواب زد سپیده وقتی ودقیقا بودم سرکرده یاسمین وخیال رادرفکر شب

 ینیاسم صدای یادآوری...فکریاسمین...بزنم ازخوابم بخاطرش که راداشت ارزشش یاسمین فکر

 ...یاسمین ازلبخندهای تصاویری دیدن...یاسمین های حرف مرور...
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 دود ام آلودگی خواب تمام روز درابتدای یاسمین نام بایادآوری بودکه عجیب...ازجابرخاستم

 من روزهابرای این یاسمین بودکه جالب...بود بخش انرژی من برای کال یاسمین...هوا شدورفت

 که هم وحاال...بودواحساس عشق هم...صبوربود سنگ هم...بود دوست هم..چیز همه...بود چیز همه

 ...انرژی

 اگربیاورد؟ من های رابرلب مدام لبخندهای این میتوانست کسی چه دیگر نبود اصالاگریاسمین

 اسمینی این ؟واقعا...کند رافتح مانندقلبم اورست قله این میتوانست کی چه دیگر نبود یاسمین

 برایم چرااینقدر داشت من اطراف بادختران درمقایسه که هایی کمبود بود؟باتمام جنسی ازچه

 جلوه خاص من درنظر اینقدر ومعمولی دخترعادی بود؟چرااین ونقص عیب وبی کامل

 ...؟چرا...میکرد

 ایوآرزوه رویاها تمام شده که نیافتنیست دست اینقدر هایش بودن معمولی دخترباتمام چرااین

 ...آرمیان من،رادان دورودراز

 هم روی پلک یک فاصله فقط گویی که کوتاه درمدتی بودنش عادی باتمام معمولی دختر این

 متداول باهمین...بودنش عادی باهمین...نبودنش وخاص بودن همه مثل باهمین بود گذاشتن

 بی دختر این...بودم بیزار بود ومتداول معمولی ازهرچه زندگیم درتمام که بردازمنی دل بودنش

 معمولی جادوی...جادوکرد زدنی پلک ی مرادرفاصله که جادوگری...بود قهار جادوگر یک شک

 ...هایش بودن

 یاسمین به پریدوبافکرکردن ازسرم خواب کامال صورتم شستن وبعداز رفتم دستشویی به

 .شدم بوتیک وراهی حاضر پرانرژی یاسمین دیشب مدام ولبخندهای

 ریعاوس که واردپاساژشوم سریع خواستم رادیدم فرزانه خیابان دیگر درطرف رسیدم پاساژکه به

 شده؟ چیزی:وپرسیدم رادادم جوابش میل بی کردکه سالم.آمد سمتم به ترازمن

 ...امانشد بپرسم خواستم دیشب...دارم سوال یه-

 بپرس...خب-

 بدونه؟ هم یاسی چرانمیخوای پولداری میدونه کامران پولداری میدونم من-

 میدونه؟ کامرانم توازکجامیدونی:پرسیدم فکرکنم حرفش اصل به ازاینکه قبل
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 تدوس بدونه؟من یاسی چرانمیخوای بده توجواب حاال فهمیدم میکردیم چت بعدازدریاچه دیشب-

 بگم بهش میخوام یاسیم

 نبایدبگی نه-

 تغییرمیکنه؟ میشه؟چی چی بدونه؟مگه چرا؟چرانباید-

 نبایدبفهمه که حدبدون تاهمین توفقط-

 شینین فقیرزیرزمین پسرک تواون که میگم وبهش میرم امروز منم پس:کردوگفت نگاهم باحرص

 دارثروتمندی سرمایه ویه نیستی میدونه اون که

 برداری دست بدم چقدر:وگفتم کردم پوفی کالفه

 میگم میزنم زنگ االن همین حرفت این ازلج:گفت ای شده مضاعف زدوباحرص پوزخندی

 شگوش سمت رابه موبایل.گرفتن شماره کردبه وشروع آورد بیرون راازکیفش موبایلش سریع

 کنیم صحبت بذار...باشه:وگفتم راگرفتم دستش مچ سریع که میبرد

 خب؟میشنوم:گفت ای پیروزمندانه بانگاه.کرد راقطع زدوتماس پوزخندی

 بشنوی؟ میخوای چی-

 روبفهمه واقعیت یاسی چرانمیخوای که کننده قانع دلیل یه-

 شخصیه خیلی دلیلم-

 ..میدونی خودت:دادوگفت راباالآوردوتکانی موبایلش

 میگم...باشه:وگفتم کردم نگاهش باحرص اینبارمن

 میشنوم:زدوگفت پیروزمندانه لبخندی

 ...یاسمینو من...یاسمین به من:گفتم ای شده منقبض بافک

 داری؟ دوسش:گفت باپوزخندی فرزانه که کنم راکامل حرفم نتوانستم
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 اینکه هم هردوتاحقیقتو... بگو بهش خب:بلندخندیدوگفت باصدای هک کردم باانزجارنگاهش

 مردپولدار یه به داده ازدست شهابو که االن هم مطمئنایاسی داری دوسش اینکه هم پولداری

 کنه روفراموش درداش تابتونه نیازداره عاشق

 توئه؟ مثل یاسمین فکرکردی-

 چی؟-

 هل شهابو عشقش بخاطر...عشق میفهمی مهمه عشق براش اون...تونیست مثل یاسمین -

 منم...بکشه ومنالش ازمال دست اون بخاطر شهاب وقت یه که ترسید...دیگه دختر یه دادسمت

 اجتماعی سطح که لعنتی پول این بخاطر دارم ودوسش فهمیدپولدارم وقتی میترسم ازاین

 مامیدوار ست کننده قانع که خودم برای...کننده قانع دلیل اینم...فرارکنه ازم کرده مارومتفاوت

 من بخوای پول سکوتت این درقبال واگرم نگی هیچی بهش میخوام ازت...باشه توهم برای

 !لطفا...بازنکن تودهنتو فقط میدم پول بهت ندارم مشکلی

 ورودم محض به.رفتم بوتیک به اورادیدم ی شده خشک جسم که وبعد کردم نگاهش چندلحظه

 تاخیرکردی ثانیه38و دقیقه7درست:گفت اش مچی ساعت به درآمدوبانگاهی جلویم کامران

 ببخشیدرییس:وگفتم خندیدم

 انداختم؟ راه چندتامشتری دیقه هفت تواین میدونی ببخشیدنداریم-

 چندتا-

 که دهپیرمر یه بخرن ولنتاین کادو بودن اومده که تادختر سه مشنا فشن ازاین ژیگول دوتاپسر-

 وکیله فهمیدم باتلفن زدنش ازحرف که آقاهه بایه(زیرخنده زدم)بخره زیرپیراهن بود اومده

 میخوای؟ تقدیر لوح آفرین:وگغتم دادم تکان فهمیدن نشانه به سری

 وظیفه و نمیندازم راه مشتری هیچ بنده ثانیه16و دقیقه15تا ازاالن بدونی که خیرایناروگفتم نه-

 توئه

 چرا؟ کردی دوبرابر-

 میکنم حساب بابهرش خورم نزول من آخه:گفت بالبخندی
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 خبیث بدذات خور نزول ای:وگفتم خندیدم

 چاکرم:وگفت گذاشت اش سینه راروی دستش

 کیی که من به سینه به دادودست لم ای راگوشه بود کرده مشخص که ای ثانیه16و دقیقه15 تمام

 ازمن بیشتر دقیقه هفت چرااودرآن که میخورد حرص وازاین کرد نگاه انداختم راه دوتامشتری

 قطف من میشد میکردوباعث ناله بدش واقبال وازشانس انداخته راه مشتری دقیقه پانزده دراین

 ...محونشود لبهایم لبخندازروی ای لحظه برای وحتی بخندم

 رااحساس گذرزمان ای ذره حتی که گذرانیدم وشوخی باخنده راهمراه کاری تایم کل

 بلمخسن معمول طبق رسیدم که سرکوچه.فردشدم خانه راهی هم کاری تایم بعدازپایان.نکردم

 داداش سالم:درازکردوگفت آمدودست نزدیکم شدم مواجه

 نداری؟ توکاروزندگی محسن ببینم...سالم:وگفتم دادم بااودست

 چطور؟ داداش نه-

 چرانه؟بیکاری؟:وگفتم گرفت ام خنده وصریحش رک ازجواب

 میچرخیم عار بیکاربی فیلمه اون قول به آره-

 ...دوما رومیگی فیلمه کدوم نمیدونم من که اوال-

 دوما؟-

 کارپیداکنم یه برات توشرکتمون میتونم من بخوای اگه-

 ...شرکت گفتی راستی:زدوگفت بشکنی دفعه یک

 خب؟-

 پشت هب) باالئه مدل ماشین این افتادگفت حرف کردیم علیک سالم دیدم یاسمینو ابجی صبح-

 توئه رییس مال(کرد اشاره بودم کرده راپارک ماشین دیشب که سرم،جایی

 گرفتم قرض ازش آره:وگفتم کردم نگاه محسن به ودوباره انداختم عقب به نگاهی نیم

 بندازم خط روش میخواستم نگفتی چرازودتر خب-
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  ستمنی ای باباعقده کردم شوخی:زدوگفت بازویم به ای ضربه که کردم نگاهش گردشده باچشمان

 ...کامالمشخصه:وگفتم دادم تکان تاسف نشانه به سری

 زن بادیدن که انداختم نگاه عقب راصداکردبه نامم که سرم ازپشت ای زنانه صدای باشنیدن

 بردوذهنم ماتم ای لحظه داشت بسیارآشنایی چهره که ومدرنی شیک وظاهر درلباس میانسالی

 ...خاطراتم عمق زدبه بک فلش یک سریه

 یشبمونیدپ تووریحانه بریدم ازبابات دیگه...آقاجون پیش برم میخوام باستاره من...رادان،مامان"

 "کنیدباشه؟ وتامیتونیداذیتش باباتون

 فاصله ازهم هم هایم لب بلکه گشادشد تنهاچشمانم نه بعدازچندسال مامان دیدن ازتعجب

 دیدنم ایاینجابر به که فکرنمیکردم اما برگشته ایران به میدانستم...اینجابود مامان...گرفتند

 مفرد روزهای که نشینی فقیر درمحله من مقابل مامان حاال  که داشت تعجب جای برایم.. بیاید

 اصل گویی...مامان چشمان به شدم خیره زدن پلک بدون مامان...بود ایستاده گذراندم می رادرآن

 متوانست فقط...اوبود ازچشمان اصل برابر کپی یک واقعا من چشمان...رامیدیدم خودم های چشم

 پیش چندسال بود اگرمادرمن...نبود مادرمن زن امااین...کنم رازمزمه"مامان" واژه سختی به

 نم بخاطر بود من اگرمادر...فرارکند آورش کسالت اززندگی رهانمیکردتابادخترش مرادرنوجوانی

 قدمی...نبود مادرمن نداد راانجام دوکار ازاین کدام هیچ اوکه پس...باخودمیبرد یامراهم...ماند می

 گوشم دارش پاشنه های کفش تق تق صدای که ازاوروگرفتم سریع شدکه نزدیک

 ...عزیزم...رادان:ایستادوگفت کنارم که دوثانیه شایدیکی.پیچید

 توبرو کاردارم خانوم بااین من:گفتم محسن روبه سویع

 بعدامیبینمت پس:دادوگفت تکان سری محسن

 مقابل کامل.شد ازمادور سریع اوهم که دادم تاییدتامن نشانه به وسری گذاشتم هم روی پلک

 اومدی؟ چی واسه:وگفتم کردم نگاه چشمانش وبه قرارگرفت مامان

 بهونم:گفت میدیدم درچشمانش که درشبنمی هم میزد موج درنگاهش هم که بامهربانی مامان

 بودین تووریحانه دلیلمم بود تولدت

 باورکنم نمیتونم ولی ببخشین منو:وگفتم زدم پوزخندی

 ...عزیزدلم شدی بزرگ چقدر:کردوگفت پرت خودرادرآغوشم دفعه یک
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 آمده بعدازچندسال هایم گذشته اعتنای سردوبی مامان...ماند درهوامعلق بردودستانم ماتم

 مه داشت؟مگرمن دوست راهم من کرد؟مگر چرامرابغل رفتارمیکرد؟اصال احساساتی بودواینقدر

 حون وبه بابابا بازی نمیشد؟لج خالصه دردوچیز فقط اش داشتم؟مگرزندگی جایی اش درزندگی

 ...ستاره کردن بزرگ احسن

 هک همینطور.چسبید من به تر امااومحکم جداکنم تااوراازخودم گذاشتم بازوانش راروی دستانم

 ...تاثیری چیزارومن این... آرمیان خانوم بسه:بودگفتم بازوانش روی دستانم

 مردم:وگفتم راتغییردادم حرفم میکرد نگاهم بودومتعجب ایستاده درمقابلم که یاسمین بادیدن

 ها؟...بزنیم حرف توماشین بریم بهتره میکنن نگامون دارن

 بزنیم حرف توماشین بریم باشه:وگفت جداشد ازم باالخره

 میام منم شماسوارشید:وگفتم گرفتم سمتش رابه سوییچ

 هب ماشین برصندلی مامان ازجاگرفتن پس.برداشت مقد ماشین سمت وبه گرفت راازم سوییچ

 سالم:وگفتم رفتم میکرد راتعقیب مامان اش زده وبهت متعجب بانگاه که یاسمین سمت

 رادان که واقعا:دادزد دفعه ویک گرفت راازمامان نگاهش سریع

 چی؟چرا؟:وگفتم مردم نگاهش متعجب

 مچینه فکرنمیکردم اصال:دادوگفت تکان تاسف نشانه به سری من سوال اعتنابه وبی توجه بی

 باشی آدمی

 مگه؟ شده میزنی؟چی حرف ازچی یاسمین-

 میاد بدم ازت!نزن حرف بامن دیگه... هیچی:فریادزد باردیگر

 به تاخواستم...رفت کوچه داخل وبه گرفت فاصله ازمن ای ودرلحظه برداشت قدم ومحکم سریع

 بیادیگه رادان:کرد صدایم مامان بروم دنبالش

 وروی رفتم ماشین سمت به رازده هایی حرف چنین من به چرایاسمین نمیدانستم ازاینکه حرصی

 ؟رادانببینی بدبختیمو اینکه اینجا؟واسه اومدی چی واسه مامان اه:فریادزدم جاگرفتم که صندلی

 ندارم مادرانتو های محبت حوصله اصال برو دیدی کرده؟اگه درست شوهرت که فقیری
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 یهو؟ شد توچت:کردوگفت نگاهم زده بهت چندلحظه مامان

 متندمیرفت خیلی داشتم یاسمین چندمجهولی بداخالق رفتار بخاطر اینکه به توجه بی امامن

 یتاکس برات نمیخوادببینمت دلم برو لطفاازاینجا فقط نشد هیچیم:فریادزدم بلندترازقبل

 برگرد ماشین باهمین خبرکنم؟یامیخوای

 اومدم باراننده نکرده الزم:فریادکشید برسرم اینباراوهم

 به اوهم که کردم نگاهش مات وچندلحظه شدم ارشوکه ناگهانی ازفریاد که بودم اینبارمن

  گرفتم کوچیک مهمونی یه بیااونور شب:گفت آرامتری خودآمدوباصدای

 دارم اینجاتعلق به فرد روزای فرده،من امروز-

 بیابگوچشم میگم من وقتی-

 چشم؟ گفتی می نرو میگفتم اونموقع من اگه:اختیارگفتم بی

 چی؟:گفت سختی وبه زد خشکش دفعه یک

 خونه برسی سالمت به:وگفتم زدم پوزخندی

 موشروفرا بیاگذشته پسرم رادان:وگفت شد پیاده سرم پشت سریع واوهم شدم پیاده وازماشین

 کنارتون همیشه برای بمونم که اومدم باشه؟من کنیم

 باحفظ اما گذاشتم ام معده راروی ودستم رفت درهم ام چهره کمی ام درمعده سوزش باحساس

 من...دیراومدی خیلی...مامان دیراومدی:بفهمدوگفتم چیزی مامان نگذاشتم پوزخندبرلبهایم

  ندارم تواحتیاج به سالگی34تو

 نره یادت امشب مهمونی:گفت سریع که گرفتم وازاوفاصله برداشتم قدم سریع

 ازبودب نیمه درحیاط.کردم راطی تاخانه سرکوچه کوتاه فاصله وسریع سدم واردکوچه اعتنا بی ومن

 آرامش به داخلش به ازرسیدن وپس برداشتم قدم زیرزمین سمت به سریع.داخل ورفتم دادم هل

 ...بگیرم آرامش وتاریک تنگ دخمه ازاین فکرنمیمردم حتی روزی...رسیدم

 وراینط...بازگرداندم قبلش جای وبه راسرکشیدم ام معده وشربت رفتم یخچال سمت به سریع

 لعنتی درد این میگرفتم جدی کمی یاسمین قول بایدبه...واقعا میرفتم آندوسکوپی نمیشدبایدیک
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 به ریفک باید بود کرده ام خسته دیگر...رامیبرید وامانم میشد گیرم گریبان وقت وبی وقت راکه

 می درمانش راه دنبال بایدبه...رانداشتم کذایی درد این وطاقت تاب دیگر چون میکردم حالش

 ...باید. افتادم

 که کننده سرگرم برنامه یک دنبال گشتن به کردم شروع.راروشنtv کردم پرت کاناپه خودراروی

 ...صدامردم بازاورامامان بدانم اینکه بدون من...مامان...بیاورد بیرون مامان مراازفکروخیال کمی

 دورفتکر مرارها پیش چندسال که کنم رانثارزنی مقدس واژه بازاین نمیخواست دلم اصال بااینکه

 ...چندبار...بارودوبار یک نه هم آن...بودم آورده رابرزبان واژه این اختیار امابی... زندگیش پی

 قالی که نکرده مادری من اوبرای که...بگویم اومامان نبایدبه که رفت یادم دفعه چرایک نمیدانم

 ...باشد یاسمین دلیلش...شایددلیلش...باشد خطابی لفظ چنین

 مانبوده یاسمین بازهم وناگهانیم ای دفعه یک شدن عصبی وحتی شدن گیج این دلیل!درسته

 وجنجالی بازیاسمین...دیگر وغوغایی یاسمین بازهم...خاص من وبرای معمولی دختر

 دیگه":انزجارانگیزشدوگفت نگاهش دفعه یک چطور که نفهمیدم...متفاوت گونه امااینباربه...تازه

 "میاد بدم ازت...نزن حرف بامن

 رانشان العملی عکس چنین یاسمین شدکه چه یکباره به که نفهمیدم هم وهمنوز نفهمیدم

 کارکردم؟ گفتم؟یاچه چه داد؟مگرمن

 نجاما کاراشتباهی من اینکه رغم چراعلی بودمه کرده گیجم واین بودم نکرده کاراشتباهی هیچ من

 برای هاواحساساتش ابرازعالقه...بود جالب...کرد نفرت ابزار من به یاسمین بودم نداده

 این باتمام...داشتم دوستش بازهم حال بااین ومن...من برای وانزجارش ابرازنفرت...شهاب

 ...اوبود به متعلق احساسم تمام...ها

 عاشق...ترشدم عاشق هم باوجودابرازنفرتش که بودم حدجادوشده تااین من بردکه جالب خیلی

 ...ترازقبل

 "دارم دوستت"باشد گفته من به انگارمه

 تراازدس عقلم چنین این من بوداینکه ومسخره دار خنده...بود دارهم خنده بلکه بود تنهاجالب نه

 افتاده وجبی نیم معمولی دخترک یک دست به وجودم وتمام وقلب زندگی وکنترل باشم داده

 ...میگرفت ام خنده...باشد
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 .تماشاشدم ومشغول پیداکردم کننده سرگرم برنامه یک باالخره گشتن بعدازکلی

 موبایلم صفحه وبه گرفتمtv ازصفحه چشم موبایلم زنگ باصدای که گذشت منوال همین به مدتی

 ستاره بله:دادم وپاسخ کردم پوفی.میکرد خودنمایی صفحه درباالی ستاره نام.دوختم

 ایرانی داداش سالم-

 خارجی خانوم سالم-

 خبرا؟ چه خوبی-

 نیست خبری خوبم-

 ...داداشی-

 هووم-

 داداشی-

 هووم-

 داداشی-

 میکنما قطع ستاره اه-

 میگم خب خیلی-

 بگو-

 ...داداشی-

 خدافظ-

 بیااینجا پاشو:گفت سریع کنم راقطع تماس تاخواستم

 بزنی؟ زنگ بهم خواست ازت مامانت-

 وایران من...ببینمت بارازنزدیک اولین میخوادبرای دلم دومااینکه هست توهم مامان اون که اوال-

 دعوت نوبابامهمو سومامامان...بیااینجاباشه؟ توپاشو هستی که جایی بیام نمیتونم نمیشناسم

 میره ابروشون خودشون قول به کردن
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 یادگرفتی؟ ازکی دومارو اوال بلدنیستی روخوب ایران که خانومی:وگفتم زدم پوزخندی

 انه؟ی میای ببینم توبگو حاال فولم عامیانشو واصطالحات فارسی زبان تمام من فکرکردی چی-

 نهم دیدن ازنزدیک که آرزوت توروبه اینکه برای فقط:وگفتم کشیدم صورتم به دستی کالفه

 !باشه...میام...برسرنم

 آرومتر:گفتم سریع.جداکنم راازگوشم موبایل سریع شدکه باعث بلندش جیغ صدای

 اداشد چاکرم خیلی-

 ایران؟ اومدی چندروزه:وگفتم خندیدم

 فکرکنم چهارروز سه-

 یادگرفتیا خوب-

 کرد تمرین مویاددادوباهام موبه ازبچگی فارسیو من به یادگرفتم ایناروازآقاجونم نه-

 جاماون دیگه ونیم ساعت تایک(اداکردم روغلیط آقاجونت)آقاجونت به آفرین:وگفتم زدم پوزخندی

 سنت وبه شدم وسوارماشین زدم بیرون ازخانه وسریع دادم راخاتمه تماس درنگ ای لحظه بدون

 تسم به سپس.گرفتم دوشی ومختصر رفتم حمام به رسیدن محض به.افتادم راه به زوج خانه

 دار خط وشلوارمشکی کت دست واجور،یک و جور شلوارهای کت وازمیان رفتم کمدلباسهایم

 ای سرمه وکروات پوشیدم داشت رنگ ای سرمه های خط که سفیدی وباپیراهن کردم انتخاب

 کهبعد ونیم وساعت تایم قولم بایدطبق...شدم پدری خانه راهی نور سرعت وبه بستم هم رنگی

 .آنجامیرسیدم بودبه مانده اززمانش دقیقه20 وقتی

 رامتوقف ماشین درخانه بعدمقابل ساعت وریع شدم راهی پدری خانه سمت به سرعت بانهایت

 یفونآ زنگ.شدم پاده وازماشین کشیدم راحتی نفس بودم رسیده موقع وبه درست وازاینکه کردم

 بیاتو وای:پیچید درگوشم ستاره جیغ صدای بعد  مدتی که رافشردم

 هب که بود زیادی مدت.رفتم خانه وپردارودرخت بزرگ حیاط داخل به سریع در وبابازشدن خندیدم

 ملمرادرع وریحانه بااینجاآمدم بودکه پیش سال باریم اخرین...سال یک حدود...بودم اینجانیامده

 که بیشتر آشنایی برای کنم دعوت شام رابه کرددوستش قراردادومجبورم شده انجام

 ینا رابه پایم دیگر گفتم که بود روز ازآن...خواستگاری برای شوم قدم آمدوپیش شایدازاوخوشم
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 هانهب یک شد وهمین باشین داشته برایم ای نقشه چه هردفعه نیست معلوم چون نمیگذارم خانه

 ریحانه بچه هنوز چندماه بعدازگذشت حتی که تاحدی...ام ازخانواده بیشتر دور برای کوچک

 کازی بارزی ی نمونه میکردندوسپهر باباوکناراوزندگی درخانه سپهر وشوهرش ریحانه.راندیدم

 که وکارخود کسب به روزهاتازه آن سپهرکه دلباخته عاشق سالگی15در ریحانه...بود دامادسرخانه

 اتوقپ نوعی به سپهر رستوران بود شده دستگیرم که اینطور...میدادشد رونق بود داری رستوران

 که هم وحاال...دوشد این وازدواج عالقه شروع مسبب هم بودوهمین شده ودوستانش ریحانه

 ...بودند پدرومادرشده میشد چندماهی

 مالی کردباسطح ازدواج معمولی بامردی ریحانه موقع آن بودکه بوداین جالب برایم که چیزی

 کرد اوکمک وبه خودگرفت پروبال رازیر سپهر نکردبلکه آنهامخالفت تنهاباازدواج وبابانه متوسط

 واقسام مرابااتواع برود یاسمین خواستگاری به من برای وبگویم بیایم حاال من اگر ولی

 یاسمین پای...کارگرشود تهدیدهایش نمیگذلشتم که بودم امااینبارمن...تهدیدازاینکاربازمیداشت

 بیستون جان فردهادوبه میشوم...برمیدارم ازمین راهم کوه...هیچ باباکه...بیاید میان به که

 اریهرم انجام به حاضر ودرکتاراوبودن او وداشتن یاسمین بخاطر میکنم حس...نمیدانم...میفتم

 ینچن راجب زدن وحرف گفتن چون...کنم خالی شانه برسد عمل پای راگ شایدهم نمیدانم...هستم

 ...بایددید راهم آن که است ودشوارعمل سخت...است آسان مسائلی

 هک باشد آنقدری دارن یاسمین به نسبت که ای وعالقه وعشق احساس این که انابازفکرکنم

 دنیاترجیخ تمام اورابه عشق وباشجاعت بابانترسم جورواحور ازتهدیدهای بخاطرش

 بخاطر که من ی وجودسرگشته دراین باشد دواندع ریشه آنقدر وعالقه عشق این شایدهم...دهم

 راکناراین ومعمولی عادی زندگی ویک دست کف چرک ازاین بکشم دست شیرین احساسات این

 چیزعاآسان این گفتن بااینکه...ومرفهانه اشرافی زندگی یک به دهم ترجیح معمولی دخترم

 حرف این توعی به...شعارنیست یم هافقط حرف این من برای فکرمیکنم امابیشترکه...است

 آدم یک صورت به وضعیت دراین ست مدتی که منی چون...است حقیقت برابرباخود من هابرای

 ...دهم ادامه منوال همین به بازهم میتوانم مردم زندگی معمولی

 ...یاسمین...دارم رادرکنارخودم یاسمین که وامتیاز تفاوت بااین فقط

 ابلمق ایستادن محض به.برداشتم قدم وبلندخانه بزرگ ساختمان سفیدرنگ درچوبی سمت به

 بود خودش...ظاهرشد مقابلم رنگ عسلی وچشمان والغراندام باقدمتوسط در،دربازشدودختری

 لب راازقاب زیبایش وچهره داشتم ارتباط وموبایل اینترنت ازطریق بااو همیشه که خواهری...ستاره
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 محض به...ببینم ای فاصله هیچ وبدون اوراازنزدیک میتوانستم ومن اواینجابود وحاال. میدیدم تاپم

 پریدن باالوپایین به شروع هم من کردودرآغوش پرت رادرآغوشم کشیدوخودش جیغ دیدنم

 سرشارازذوق باصدای ستاره. کردم حلقه کمرش دور رابه دستانم لب روی بالبخندی هم کردومن

  دیدمت باالخره داداش وایی:گفت وشوق

 تری جذاب ازنزدیک:گفت کردوباذوق نگاهی صورتم جداشدوبه ازم ای ولحظه

 تری خوشگل ازنزدیک توئم:وگفتم خندیدم

 هستی ترم مهربون انگارازنزدیک:کردوگفت نگاهم متعجب چندلحظه

 تغییر این میفهمیددلیل برخورددارم کسی باچه هرروز اگرمیدانست...گرفت ام خنده ازحرفش

 ...را رفتارهایم

 ...راگرفت ایستادودستم جداشدکنارم ازمن ستاره ریحانه باصدای

 داداشی:ریحانه

 ازخداخواسته که کردم اشاره آزادم بیایدبادست نزدیک مرددبود وازآنجاکه کردم بالبخندنگاهش

 این که آمد بدم ازخودم ای لحظه...کاشتم روموهایش ای بوسه...پرید درآغوشم آمدواوهم نزدیک

 شده تنگ برایش دلم چقدر که میفهمیدم وحاال بودم غافل ازخواهرم مدت همه

 خودم نزدیک راهم ستاره سر...بود زده فوران حاال مدت همه این دلتنگی تمام...بودونمیدانستم

 باصدای...داشت کافی اندازه جابه هردویشان برای آغوشم.اوزدم برموهای هم ای وبوسه آوردم

 ...ها بچه:دوختیم روچشم روبه به هرسه مامان

 هزشت مهمونامیرسن شدبیایدتواالن تموم محبتتاتون اگه:زدوگفت تالبخندی ماسه بادیدن

 شماروجلودرببینن

 تموخواس بستم سرم راپشت در.رفتیم خانه داخل به جداشدندوهرسه دختراازمن مامان حرف بااین

 اومدی که مرسی:وگفت راگرفت دستم مامان که بردارم قدم

 ومدما ستاره بخاطر تونیومدم بخاطر:وگفتم آوردم بیرون دستانش ضعیف راازحصار دستم سریع

 اومدی که اینه مهم-
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 وسپهرهم بود انداخته پا بودوپاروی نشسته مبل باباروی.شدم وواردسالن راازاوگرفتم نگاهم

 ازجابرخاست سپهرسریع که دادم سالم آرامی به.بود نشسته دونفره مبلی روی اش درنزدیکی

 واست دلمون...آشنا امسال دوست پارسال:گفت که رافشردم دستش.کرد دراز سمتم به ودست

 بود شده تنگ

 شلوغه خیلی سرم چندوقته بایدببخشی:وگفتم زدم لبخندی نیمچه

 که؟ میدونی:دادم وادامه نشستیم دونفره مبل روی باهم

 چیو؟-

 روزامو؟ وفرد زوج طرح-

 گفت برام ریحانه آره:خندیدوگفت سپهر

  لوغهش سرم خیلی طرحه این بخاطر:وگفتم شدم خیره میکرد نگاهم چپ چپ باباکه به مستقیم

 ...میگذره:زدوگفت بازویم به آرام ای سپهرضربه

 لمخوشگ چقدر من ببین دایی:دادوگفت رابهم ونوزادکوچکی قرارگرفت مقابلم ریحانه دفعه یک

 گری باناشی.است ام خواهرزاده که آمد یادم وتازه کردم ونوزادنگاه ریحانه به متعجب چندلحظه

 پوست...شدم عاشقش...بودوبامزه خوشگل چقدر...کردم اونگاه به زده وبهت کردم بغلش

 پاکی مبهوت که ودرحالی اختیارلبخندزدم بی...بود ونرم لطیف چقدر کردم رانوازش صورتش

 چیه؟ اسمش:پرسیدم ودمنوزادب ومعصومی

 هستی-

 ...هستی:کردم زمزمه

 دروجودم که نشدنی وصف وباذوق کاشتم اش گونه روی ای بوسه آرام.شد عریض لبخندم

 ...دایی هستی... هستی:بیشتروبیشترمیشدگفتم

 این...بودم کرده رابغل دتگاشتنی دوست ومعصوم موجودکوچک یک اینکه داشت خوبی حس

 تیح نمیخواستم... میکردم نگاهش وقتی میرفت ضعف دلم...میکردازمن واقعادلبری موجودکوچک

 شد گشنش:وگفت گرفت ازمن اورا ریحانه اش گریه باصدای که اوراازخودجداکنم ای لحظه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

304 

 

 تبرگش بعدهم مدتی.برداشت میشدقدم هامنتهی خواب اتاق به که خانه پلکان سمت به وسریع

 ...برد خوابش که هستی،وگفت امابدون

 امان درخانه که مهنازخانوم.راپرکرد خانه فضای آیفون زنگ صدای بودکه گذشته مدتی

 زخونهآشپ توبرو مهناز بازمیکنم من:گفت سریع مامان که برود آیفون سمت به کارمیکردخواست

 نداریم وکسر کم چیزی ببین

 کیمهمونا:پرسیدم سریع...آیفون سمت به ومامان رفت آشپزخانه سمت به باچشمی مهنازخانوم

 حاال؟ هستن

 وخانوادش جون نغمه:گفت ستاره

 روازکجامیشناسید؟ جون شمانغمه: وگفتم زدم پوزخندی

 آشناشدیم نیومدی وجنابعالی تولدگرفتیم که روز اون:گفت رادرآوردوباپوزخندی من ادای اوهم

 استقبالشون بیاید:ازجابرخاستیم همه مامان باصدای

 میزنیا حرف فارسی خوب خیلی:وگفتم راکشیدم ولپش رفتم ستاره سمت به

 استادمه زحماته نتایج:خندیدوگفت

 دردنکنه استادت دست-

 مراهه به توکلی بعدآقای مدتی.رفتیم در سمت به باباوسپهروریحانه وهمراه ستاره دردست دست

 باآقای اول.ها آن به گویی خوشامد مشغول وهمگی.شدند بودواردخانه همسرش که میانسال زنی

  کردم احوالپرسی و دادم دست توکلی

 واردخانه نغمه دو این بعدازورود.وخوشامدگفتم کردم استقبال خانوم لیال بعدازهمسرش

 میکردم حس...بود ونقص عیب وبی عالی بودم دیده قبال که ماننددوباری سرووضعش.شد

 شستن دلم بودبه وباوقار ومتین مودب خیلی که اول دیدار در.باشد ونقص عیب بی هم شخصیتش

 روبوسی بامامان بالبخندی...بود عادی انگار...وامشب....دیدم ازاوغم فقط که هم دیداردوم

 عزیزم زیباشدی چقدر جان نغمه اومدی خوش:گفت عریض لبخندی با کردومامان

 لطفتونه نظر ممنون:گفت زدوبافروتنی لبخندی نغمه
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 قشهم به شدلحظه باعث کردکه ازاوتعریف باتحسین کردوباباهم واحوالپرسی سلوام بابابا وبعد

 سریع...من بادخترهارسیدبه واحوالپرسی ازروبوسی پس نغمه...بزنم پوزخند وبابا درسرمامان های

 اومدین خوش سالم:گفتم

 ممنون خیلی سالم:گفت بالبخندشرمگینی

 بفرمایید:وگفتم گرفتم سالن سمت رابه دستم

 قبلی دونفره مبل همان روی هم من توکلی آقاوخانوم ازنشستن وپس رفیم سالن به همگی

 هل من سمت شدوارابه مانع سریع مامان.بنشیند کنارمادرش میخواست که ونغمه جاگرفتم

 عزیزم بشین رادان توپیش جان نغمه:دادوگفت

 آمیزی تحسین بالبخند که مامان به چپ چپ نگاهی.نشست آمدوکنارم نزدیکم باشرم نغمه

 زاینا ببینم که انداختم توکلی آقای سمت به نگاهی...انگار امااوانگارنه میمردانداختم مارانگاه

 ...انگار انگارنه اوهم که...یانه شده ناراحت مامان حرکت

 همه بعدازنشستن...بود کرده ومعذب نادوتارانارحت فقط ونغمه من نشستن کنارهم انگاراین

  فرمودین رنجه قدم اومدین خوش خیلی:گفت توکلی آقای باباروبه

 فوحر ازتعارفات بودم شده بودکالفه گذشته مدتی...شد داغ ها کردن پاره تیکه تعارف بازار وباز

 به نگاهی.برود ازبین هم ام تاکالفگی بازکنم رابانغمه سرصحبت گرفتم تصمیم تکراری های

 خوبه؟ حالتون:وگفتم اوانداختم

  خوبم ممنون:مردوگفت نگاه من به اوهم

 میومدین ناراحت نظر به شرکت بودین اومده که سری اون-

 نداربودم حال یکم...خب-

 ...آه-

 سابق رادان دیگر من...من...شدم شوکه دفعه یک که بپرسم دیگر سوالی خواستم

 شرتمعا آداب انگارکمی...تغییرکردم من...بود داده باباجواب نقشه...بودم واقعاتغییرکرده...نبودم

 کس راباهیچ سرصحبت وقت هیچ سابق رادان...بودم تغییرکرده من...بودم یادگرفته

 ...اماحاالمن...بازنمیکرد
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 بارنغمهاین که کشیدم صورتم به ودستی ترشدم باباکالفه نقشه دربرابر شدن مغلوب بااحساس

 مهمونیاچیه؟ این دلیل میدونی:گفت

 حدسه قابل-

 میدارن برش راه سر اینااز وگرنه کنی فراموش دختررو اون بهتره-

 میگی؟ داری چی:پرسیدم وباگنگی کردم نگاهش متعجب

 لپو ویکم وکلک تهدیدودوز باکلی...رفت وفرستادنش دادن پول داشتم دوسش که کسی به-

 نیار اینااسمشو جلو نکنن روکثیف عشقت که میخوای اگه توئم...عشقم به گندزدن

 میگی؟ داری چی نمیفهمم من... من:گفتم زده وبهت متعجب

 ریب اگه میگن اولش. بشی حریفشون نمیتونی چون...چشم بگو گفتن هرچی که میگم دارم-

 که ام وقتی...نمیگیره تعلق بهت ثروتی هیچ میشی طرد موردپسندمانیست که دختری اون سراغ

 دمشو یاباپول که میدن پیشنهادپول اون به...دختر اون سراغ میرن نمیده جواب تهدیدیشون

 من ایباب...خانوادش یاباجون خودش یاباجون میکنن تهدیدیش اینکه یائم ومیره روکولشو میذاره

 ...بره پیش حدمیتونه توتاچه بابای نمیدونم...اینکاروکرد که

 ...تومیخوای...تو االن یعنی... یعنی-

 نمیکنه فرق برام دیگه چون...کنم ازدواج باهات میخوام من آره:گفت حرفم میان سریع

 شدی؟ دیوونه:وگفتم فشردم بهم حرص رابا هایم پلک

 ...اونورتر هم ازدیوونه:خندیدوگفت

 که اشب امااینومطمئن باشی کناراومده ازدواج توشایدبااین: میشدگفتم مضاعف درونم که باحرصی

  عاشقشم واقعا تو برعکس من چون نمیرم ازدواج زیرباراین وقت هیچ من

 واردیکی.باالرفتم طبقه به وسریع کردم راترک سالن وباعذرخواهی بلندشدم ازجایم باحرص

 اعصابم هایش باحرف نغمه آنقدر...درودیوار به ولگدزدن مشت به کردم وشروع هاشدم ازاتاق

 دهمدادوفریا.نمیشد خالی وعصبانیتم حرص میمردم ولگدپرت مشت هرچقدر که بود ریخته رابهم

 اقعاو...تلنبارشود درونم وخشمم حرص تمام بودکه شده باعث وهمین بیاندازم راه نمیتوانستم
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 هحدتغییرکرد تااین بودم شناخته که ای نغمه نمیشد باورم...بود وآشفته ریخته بهم اعصابم

 ...بیشترازمن حتی...باشد

 هم من رفتند توکلی خانواده اینکه محض وبه گذراندم ظاهری وآرامش رادرسکوت شب تمام

 تن گرمکن لباس خانه به پایم رسیدن مخض به.شدم زوج خانه وراهی زدم بیرون ازخانه سریع

 شعله مانندآتش درونم راکه ازخشم عظیمی حجم بادویدن تاکمی...تابدوم رفتم وبیرون کردم

 ...میزد زنگ درگوشم نغمه صدای مدام...کنم میکشیدرافروکش

 ...میدارن برش راه ایناازسر وگرنه...کنی دختروفراموش اون بهتره...

 ...چشم بگو گفتن هرچی

 ...خانوادش یاباحون... خودش یاباحون میکنن تهدیدش

 ...کنم ازدواج باهات میخوام من

 ...کنم ازدواج باهات میخوام من

 ...کنم ازدواج باهات میخوام من

 چراوسط من...آمدم خودم به تازه آمد می سمتم به باسرعت که ماشینی آور سرسام بوق باصدای

 درگیر ذهنم تمام که درحالی...گرفتم رادرپیش برگشت وراه خودراکنارکشیدم سریع...بودم خیابان

 بمدرتختخوا وتاصبح برگشتم خانه به بود توکلی باباوآقای اساسی های ونقشه نغمه های حرف

 .نگذاشتم هم روی پلک هم ای لحظه وبرای زدم غلت

 

 "یاسمین"

 ...روحم بودسوهان شده تلویزیون مجری صدای

 اباشینشکیب کمی میخوام ازتون...میشه ماملحق به امشب ویژه مهمان بعد عزیزتادقایق بینندگان

 ...کنین وماروهمراهی

 رفت؟ چرازدی عه:درآمد مامان اعتراض صدای که کردم راعوض کانال سریع

 چیکارمامان؟ میخوای:گفتم کالفه
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 کیه مهمونشون ببینیم بزن-

 بابا؟ خوبی یاسمین:باباپرسید که راآوردم قبلی کانال وهمان کردم پوفی

 ...نیستم خوب:وگفتم بودانداختم نشسته رویم روبه اوکه به نگاهی

 مریضی؟ چرانکنه:گفت بانگرانی سریع مامان

 ام خسته نه-

 دخترم کن استراحت برو پس-بابا

 تاقما قالیچه روی تخت جای به.رفتم اتاقم به بخیری وباشب ازجابرخاستم وآرام دادم تکان سری

 درآغوش رادان تصویر چندساعت دراین بارهزارم وبرای...دوختم سقف رابه ونگاهم درازکشیدم

 اصال...باشد مردی چنین رادان نمیشد باورم اصال...بست نقش چشمم مقابل میانسال زن

 یالتمدرتخ حتی...باشد داشته رابطه بزرگتر ازخودش سال بیست بازن پول بخاطر که فکرنمکردم

 پول خودرابه میتوانست چطور...وحقیرباشد پست حد تااین میشناختم که رادانی گنجید نمی هم

 رماوگ پشت...بودم رافهمیده هایشو ولخرجی این دلیل شود؟تازه دوست میانسال وبازن بفروشد

 زمین ازروی باحرص...میانسال زنان به هم آن...خودرامیفروخت...زیبایش وروی وبر ظاهر به بود

 زدن چنگ به کردم وشروع فروکردم موهایم رادرون دستانم.کشیدم ای شده کنترل بلندشدموجیغ

 پیامک زنگ صدای که کندم رامی سرم پوست همینطور...سرم پوست جان به وافتادم ها آن به

 صفحه شدن روشن محض به.رابرداشتم وموبایلم میزرفتم سمت به سریع.پیچید دراتاق مویایلم

 شایدبخاطر...چرا نمیدانم.. بندبیاید ام تنفسی راه دفعه شدیک باعث"رادان" نام

 ...شاید...پولداربود میانسال بازن اش کذایی آغوشی هم آن باردیگریاداوردی

 منتظرتم توحیاط:وخواندم رابازکردم پیامکش سریع

 یقعم وچندنفس گذاشتم قلبم راروی دستم باترس...تندتپیدن کردبه شروع قلبم دفعه یک

 روی رومب حیاط به اینکه بدون برگشت عادی حالت به کم کم بهترشدوقلبم حالم کمی که.کشیدم

 کرمف میدهدوطبق پیام دوباره رادان که فکرمیکردم.شدم خیره موبایلک صفحه وبه نشستم تخت

 بیای؟ نمیخوای هواسرده یاسمین:داد پیام

 فکرمیکردم،برم؟نرم؟ باخودم.دوختم چشم موبایلم صفحه مرددبه
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 تخت وبازروی شدم پشیمان که شوم خارج ازاتاق وخواستم دشدمازجابلن دفعه یک

 وکالفه زدم دراتاقم چرخی.شدم بازپشیمان که وبلندشدم گرفتم رفتن به تصمیم باردیگر.نشستم

 بردم جومه سمتش به بارسریع سومین برای موبایلم صدای بابلندشدن. کشیدم صورتم به دستی

 میمیرم کن،دارم کمکم...باالآوردم خون...میمیرم دارم:

 سمت به وسریع زدم بیرون ازاتاقم تردیدودرنگ وبی شدم خیره موبایلم صفحه به باترس

 آن حتی که بودم رادان حال نگران آنقدر هم نبودومن من به وباباحواسشان مامان. دردوییدم

 وجودم تمام.باشد آمده برسرش بالیی وقت یک که میترسیدم.نبود تودلم دل.هاراخبرنکردم

 ...بود کرده یخ تندمیزدوبدنم قلبم...بودازترس مملوشده

 هب پابرهنه.بود شده خم بودوکمی نشسته حچض لبه که رادان وبادیدن زدم بیرون ازخانه سریع

 ازدرد.کشیدم خفیفی وجیغ زمین وخوردم دادم راازدست تعادلم دفعه یک که هادویدم پله سمت

 ای حظهل....دردگرفت خیلی...راگرفتم پایم مچ وبادودست نشستم وجور جمع وکمی خودپیچیدم به

 شد؟ خوبه؟چیزیت حالت:زانوزدوگفت مقابلم بانگرانی بعدرادان

 توخوبی؟:وگفتم کردم بودنگاهش شده ازدردمچاله صورتم که درحالی

 یاتو مهمم من االن:گفت ای گرفته اوج باصدای

 ...تو:فکرگفتم بی دفعه ویک راباالبردم صدایم هم من

 وجود جوبه اینکه وبرای زدم پلک سرهم چندبارپشت...برد ماتمان خودمن وهم رادان هم ای لحظه

 سپ میمیری داری نگفتی مگه:گفتم گرفته اوج صدای باهمان ببرم راازبین خودم توسط آمده

 ای؟ چرازنده

 گفتم دروغ نمیای دیدم وقتی:کردوگفت نگاهم چپ چپ

 !واقعاکه:وگفتم کردم باانزجارنگاهش

 یدمراکنارکش پایم سریع آوردکه پایم مچ سمت رابه من،دستش وواژه نگاه احساس به توجه بدون

 خشنی باصدای رادان.زد حلقه درچشمانم واشک شدم خودپشیمان ازکرده درد بااحساس که

 عدببینیمب رفتاراتوبذارواسه این ولی رفتارمیکنی اینطور که شده چت ای دفعه تویه نمیدونم:گفت

 باشه؟ آوردی سرپات بالیی چه
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 دودست مراازجاکندوروی ای ودرلحظه شد خم دفعه یک که کردم نگاهش حرف بدون

  بذارپایین منو میکنی چیکارداری:وگفتم کردم نگاهش وترس بابهت.خودگرفت

 پاتوببندم من خونه بریم-

 رادان پایین بذارتم وای پایین بزارتم نمیخوادفقط-

 سینه قفسه به زدن مشت به کردم شروع.برداشت قدم زیرزمین سمت به من به توجه امااوبی

 کردی؟ بغل منو منی توکی اخه...بذارپایین منو میگم:اش

 کردم؟ بغلت االن من:کردوگفت نگاهم ایستادومستقیم ازحرکت دفعه یک

 کردی؟ غلطی چه فکرمیکنی پس:گفتم بلندی باصدای

 ایینپ بیاگذاشتمت:وگفت گذاشت کاناپه شدومراروی دادوواردزیرزمین تکام تاسف نشانه به سری

 ایه تحفه انگارچه حاال

 هیچم من میپری خاص باخانومای که جنابعالی واسه معلومه بله:وگفتم زدم پوزخندی

 دردمیکنه؟ پات  مطمئنی:کردوگفت نگاهم متعجب

 چطور؟ آره-

 خورده سرت به ضربه میکنم حس چون-

  متنفرم ازت:وگفتم کردم نگاهش حرصی

 مآمدوهل سمتم به رادان سریع که گفتم ی"آخ" پایم درمچ درد باپیچیدن که بلندشدم وسریع

 نمیخوری جم ازجات نگفتم بهت که تاوقتی:گفت واینباراوحرصی کاناپه روی شدم پرت دادکه

 فهمیدی؟

 ملرامتح آن بهم هایم دندان امابافشارآوردن بود رابریده دردامانم وبااینکه بلندشدم اودوباره ازلج

 کمرم پشت وبه راگرفت دوتادستانم مچ بادودست دفعه یک که بردارم قدم وخواستم شدم

 ...او به بچسبم و برخوردکنم شکمش به ومحکم جلوبروم دفعه شدیک بردوباعث

 اهبودندونگ قرارگرفته بایکدیگر مماس درست هایمان شکم...گردشد دوکاسه اندازه به چشمانم

 انچشم نی نی به زدن پلک بودوبدون شده حبس درسینه نفسم... بود شده قفل بهم هم هایمان
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 درگره کرده جاخوش واخم جدی حالت باهمان میکرد نگاه من به اوهم...میکردم نگاه اش جدی

 صدایش... تندتپیدن کردبه شروع قلبم دفعه یک...رارهاکردم ونفسم زدم پلکی آرام...ابروانش

 یکردمم امااحساس بودم چراگرگرفته...تندمیتپید بود؟چراقلبم شده چم من...میشنیدم وضوح رابه

 شده انگارمریض...نبودم اماخوب...اما داشتم خوبی حس...زدم پلک ازسرمامیمیرم؟دوباره دارم

 رمگ نسیم مانندیک رادان وملتهب داغ های نفس...بود راپرکرده درونم خوبی امااحساس...اما بودم

 ...نبود خوب حالم...نبود خوب حالم...بیشترگرمیگرفتم میدادومن رانوازش صورتم تابستانی

 ومن کناررفت بودند محصورکرده سختی رابه هردودستم مچ که رادان دستان دفعه یک

 فاصله ازم سریع...بودم آزادشده وحاال دربندبودم کوتاه چندثانیه درآن گویی...آزادورها...آزادشدم

  پاتومیبندم باندمیارم االن:وگفت گرفت

 قلبم راروی هردودستم...بودم وگنگ گیج... نشستم کاناپه روی حرف وبدون دادم تکان سری

 !(بود قلبم مخاطبم...)بیا خودت به... شده؟لطفا توچت:وگفتم گذاشتم

 یدنباسررس که بود نگذشته تپیدنش ازعادی مدتی اماهنوز برگشت عادی حالت به قلبم کم کم

 به وپادی نشست کنارم رادان.وجورکردم خودراجمع سریع.کرد تابی بی به شروع دوباره رادان

 درده واسه پات به بزن اینو اوال:وگفت گرفت سمتم

 گاهشن سریع رادان راتابزنم شلوارم تا بردم راپایین وتادستم گرفتم ازدستش حرف پمادرابدون

 هبامالحض...کردم وذوق جاگرفت لبم روی لبخندی ناخودآگاه...نشست من به وپشت گرفت راازمن

 زما دفعه چرایه:پرسید که پام به پمادزدن به کردم شروع...نشست دلم به خیلی رفتارکردنش

 متنفرشدی؟

 نمیا بسته نقش ماسیدوبااخمی لبهایم روی میدهدولبخند انجام چکاری رادان آمدکه یادم تازه

 انگیزی نفرت اینکه برای:گفتم ابروانم

 رسیدی؟ نتیجه این به دفعه شدیه چی اونوقت-

 ازظاهرت که حقیری انقدر دیدم وقتی:گفتم و ریختم رادرصدایم وجودم وعصبانیت خشم تمام

 دارمیفروشی وسال سن پولدار زنای به وخودتو میکنی استفاده

 چی؟: دادگفت وبا برگشت سمتم به دفعه یک

 چرون چشم برگردببینم:وگفتم زدم ضربه سرش به دست باکف 
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 استفاده ازظاهرم من:بلندگفت صدای باهمان ولی برگشت کردودوباره نگاهم باحرص ای لحظه

 اینکاراروکردم؟ کی شدی؟من میفروشم؟دیوونه دار سن زنای به خودمو ؟من میکنم

 رعص امروز خودش بادوتاچشمای خودش که کسی پیش:گفتم ام شده قفل های دندان الی ازالبه

 نشو منکر بوددید مادرت جای که وزنی ازتو رمانتیک صحنه یه

 چی؟:دادزد متعجبی وبانگاه برگشت دوباره

 برگرد:کشیدم اینبارجیغ

 میگی؟ داری چی االن تومیدونی برنمیگردم:ودادزد ازجابرخاست که

 منتهی میگم چی دارم میدونم آره:دادزدم مانندخودش هم ومن دادم راپایین شلوارم پاچه

 روانکارکنی جریان این چجوری تونمیدونی

 واقعا یاسمین متاسفم واقعابرات:دادوگفت تکان تاسف نشانه به سری

 رادان تومتاسفم واسه منم-

 شناختی؟ اینطوری تومنو:صدادارزدوگفت پوزخندی

 رشدممتنف وازت ناراحتم انقدر االن هست همینم بخاطر نشناختمت اینطوری نه:گفتم فریادکنان

 نم یاسمین ببین:شدوگفت مایل من سمت به وکامال نشست کنارم.کرد نگاهم مات چندلحظه

 ناو کردی درست توذهنت وپرتایی چرت توچه که فکرمیکنم این به وقتی میگیره خندم واقعا

 ...نبود دخترمن دوست زن اون...زن

 بود؟ها؟ کرده توروبغل عاشقانه اونطور بودکه کی زن اون اونوقت-

 دمز پوزخندی.بود شده درمانده خیلی.بگوید چه انگارنمیدانست.کرد نگاهم حرف بدون چندلحظه

 ...دخترته دوست دیدی:وگفتم

 !بود خالم:گفت دفعه یک

 چی؟:گفتم متعجب

 ندیده بودکه وقت خیلی...سرزد من اومدبه کاری یه اینجاواسه بود اومده ازشهرستان خالم-

 بودمش
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 یتومیگ اونوقت باشه آمریکادراومده ازهواپیمای میخوردتازه وضعش سرو به:وگفتم پوزخندزدم

 ...رادان فروشم زغال خودم من...ازشهرستان

 بود آمریکااومده ازشهرستان خب...خب-

 پولداره؟ خالت انقدر یعنی-

 نمیتونه؟ من خاله پولدارباشه تومیتونه عمه چطور-

 شد سیندرال من عمه:دادزدم

 سیندرالشد منم خاله خب:دادزد مانندمن اوهم

 میگی؟ راست:وپرسیدم کردم نگاهش مشکوک چندلحظه...میگفت راست انگار.شدم ساکت

 آره-

 بخور قسم-

 چی؟ به-

 داری که چیزی ترین مهم به-

 الوس سن بازنای نبودومن دخترمن دوست زن اون که میخورم قسم زندگیم دارایی ترین مهم به-

 نمیپرم دار

 ...تو که ترسیدم خیلی...آخیش:وگفتم کشیدم راحتی نفس

 من؟ که:گفت که ندادم راادامه حرفم

 کو؟ ببندی پامو باندمیاری گفتی بیخیال هیچی-

 ایناهاش:دادوگفت دستم به باندی

 برگرد:وگفتم گرفتم باندراازاو سریع

 وایسابینم:گفت دفعه یک

 هووم؟-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 زایری فاطمه | بدلی مرد رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

314 

 

 چرون؟ چشم گفتی من به پیش چندلحظه-

 من؟کی؟:منکرشدم سریع

 پیش مدت یه-

 زدی باباتوهم نه:وگفتم خندیدم

 نگفتم بهت باردیگه تایه برگرد باباببخشیدحاال خب خیلی:گفتم کردکه نگاهم چپ چپ

 ازاتمام وپس بستم راباباندمحکم پایم هم من نشست من مخالف سمت وبه رفت ای غره چشم

 برگردی میتونی:گفتم کارم

 میرم دیگه من:وگفتم بلندشدم رادان برگشتن محض وبه

 کجا؟-

 دیگه خونه-

 ها؟ بخوریم باهم چایی یه حداقل بشین-

 ردمک نگاه پرازخواهشش چشمان به مردد...نبود جایز...نبود امادرست بمانم میخواست دلم خیلی

 بخوریم توحیاط بیار بریز ولی باشه:گفتم!را خودم دل ونه اورابشکانم دل نه اینکه وبرای

 بیام تامنم بروحیاط پس:راکشیدوگفت لپم دفعه یک

 هک تاب بی قلب ویک ماندم من...رفت آشپزخانه سمت وبه روگرفت ازم وبالبخندی راگفت این

 خارج اش وازخانه گذاشتم قلبم راروی دستم...میکرد قراری بودوبی افتاده تپش به دوباره

 فروکردم آب درون رابه دستم.نشستم حوض لبه.رفتم حوضم سمت وبه شدم واردحیاط.شدم

 دستپاچه چراانقدر...گرمیگرم تندمیزنه؟چراهمش قلبم شده؟چراانقدر چم من:وباخودگفتم

 ...چمه؟خدایا خدایا:وگفتم گرفتم آسمان سمت رابه شدم؟سرم

 مکنار بعدرادان ای لحظه.گرفتم خودم به عادی حالت سریع درزیرزمین شدن بازوبسته باصدای

 .تشکرکردم هم دادومن دستم به قندکوچک راباچندحبه چای ولیوان جاگرفت

 لب کداممان بودوهیچ شده حاک بینمان سکوت. شدیم هایمان چایی نوشیدن هردومشغول

 ...تو:گفتم دفعه یک رابشکنم سکوت اینکه برای بازنمیکردیم
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 ...تو-

 بگو تواول:گفت ورادان هردوخندیدیم

 کنی؟ ازدواج باتنهایی میخوای توهنوزم:وگفتم جاشدم جابه کمی

 !نه:خندیدوگفت

 میگی؟ جدی:گفتم باهیجان

 اوهوم-

 برگشت؟ نظرت دفعه شدیه چی-

 شددیگه خب-

 بگودیگه-

 دفعه شدیه همینجوری-

 دلیلش خب-

 شدم عاشق...خب...خب-

 ...اینطور که... آه:گفتم باالپریدوفقط ابرویم تای

 شد؟ چت:پرسید سریع

 بگی؟ میخواستی توچی...هیچی-

 سوال که واجورش جور های سوال درجواب چه نمیدانستم شددوگرنه بیخیال سریع خداروشکر

 ...بگویم بودمیخواستم هم خودم ی آشفته ذهن های

 خودت که بپرسم ازت میخواستم پرسیدی سوال ومهندسی معماری راجب تواونروزی-رادان

 بدی؟ تحصیل ادامه نمیخوای

 نیست خوب درسم من:وگفتم کشیدم ای خمیازه

 چیزی ای حرفه نمیخوادیه دلت بدی؟مثال انجام بخوای که نیست کاری خب:خندیدوگفت

 یادبگیری؟
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 ...خب...خب-

 ..نمیدونم:فکرکردم کمی

 باشی؟ داشته عالقه توبهش که نیست هیچی یعنی-

 شهاب؟ جز:گفت بامکثی

 هعالق شهابم به که هست چندروزی من!هه:گفتم وباپوزخندی کردم نگاهش خیره خیره چندلحظه

 ندارم

 جدی؟:کردوگفت نگاهم ای شده گردودرشت باچشمان

 اوهوم:وگفتم دادم تکان وار راآونگ سرم

 میگی؟ جدی داری یعنی:بازپرسید

 وچه میخواهم ازدنیاچه ونمیدانستم بودم نشده روراست هنوز ام درونی بااحساسات بااینکه

 سیح عشق؟نفرت؟یابی...دارم شهاب به نسبت احساسی چه واقعا نمیدانستم بااینکه... نمیخواهم

 جدی جدیه آره:گفتم خودم به دادن فکرودردسر بدون بااینحال...

 کردم نگاهش متعجب.آورد صورتم رانزدیک کردوصورتش نگاهم موشکافانه رادان

 میکنی؟ نگام چرااینجوری:وگفتم

 یانه میگی راست ببینم میخوام-

 کن نگاه توچشمام:کرد بعداضافه ای ولحظه

 کنندسریع اثبات رادان رابه حرفم خالف وقت یک ندارم امانت چشمان ازاینکه باترس

 وت میرم میاددیگه خوابم خیلی من:گفتم میچرخاندم رادراطراف نگاهم که ودرحالی ازجابرخاستم

 مقابلم رادان دفعه یک که برداشتم قدمی دوسه لنگان لنگ ام دیده ضرب باپای

 ؟ نمیکنی نگاه چراتوچشمام:ظاهرشدوگفت

 ...خب...خب:گفتم بودم دوخته پایین رابه نگاهم که همینطور

 هایم شانه بادودست دفعه یک که چرخاندم دراطراف را نگاهم سریع شدکه خم سینه به دست

 کن نگاه من به میگم:گفت بلندی وباصدای راگرفت
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 هتبودوب گردشده چشمانم.زدم زل چشمانش به مستقیم دفعه ویک شدم شوکه بلندش ازصدای

 هب موشکافانه ورادان میکردم نگاه رادان چشمان به اختیارمستقیم وبی اراده بی من...بودم زده

 !من چشمان

 نوچی.کناررفت هایم شانه ازروی دستانش دفعه یک که گذشت همینطور ای چندلحظه

 نکردی!نوچ فراموشش اماکامال شدی دلسرد:کردوگفت

  کردم فراموشش خیرم نه:وگفتم زدم ای قهقهه و آمدم خودم به

  معلومه ازچشمات بله:دادوگفت تحویلم پوزخندی انکارمن درجواب

 میگم راست...وا-

 نگفتم چیزی منم-

 نمنک خراب هم بیشترازاین وبخاطراینکه بایدبگویم چه نمیدانستم دیگر چون کردم سکوت

 میرم دیگه من:گفتم

 خدافظ:دادوگفت تکان سری

 خدافظ-

 نهسی به دست. انداختم رادان به ونگاهی آخربرگشتم ودرلحظه رفتم خانه سمت به لنگان لنگ

 ودستی کردم باالجمع سمت رابه هایم لب.میکرد نگاه من بودوبه ایستاده حیاط وسط همانطور

 تعجب...میکرد نگاهم زدن پلک بودوبدون ایستاده حرکت بی امااوهمانطور دادم تکان برایش

 .رفتم اتاقم وبه شدم واردخانه سروصدا وبی وآرام امازیاداعتنانکردم کردم

 مچشمان مقابل که تصویری اولین.دوختم سقف رابه ونگاهم کشیدم دراز باز طاق تختخواب روی

 ومرابه راگرفت دودستم مچ محکم رادان که بود ای لحظه تصویر بست نقش

 بدانم اینکه وبدون نگریستم می وتاب تب پر لحظات آن تصویر همینطوربه...خودچسباند

 روتصوی دادم رادرهواتکان دستانم آمدوسریع خودم به دفعه یک که بودم نشانده لب لبخندروی

.. شد پدیدار دیگر تصویری دیوار سفیدی روی که خوابیدم راست پهلوی به.شد محو

 همباز...کرد نگاه چشمانم به ومستقیم گذاشت هایم شانه روی دست رادان که ای تصویرازلحظه

 رتصوی وهم بردم لبخندراازبین هم من بودوبازهم بسته نقش لبهایم روی غیرارادی لبخند یک

 وپوفی دادم تکان طرفین رابه وسرم زدم هایم گونه به محکم دوضربه بادودست...زدم راپس
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 مرااز دفعه یک رادان که آوردم خاطر به را ای لحظه واینبار خوابیدم چپ پهلوی به اینبار.کردم

 ما خنده... کوبیدم اش سینه قفسه به مشت بادودست ومن خودگرفت دستان دو کندوروی زمین

 گرفت

 آن که کردم وخداروشکر خندیدن به کردم وشروع گذاشتم شکمم راروی دستم.وازجابرخاستم

 بازی ولیک حسابی که من خصوصا...میشدیم خنده سوژه حسابی وگرنه ناراببیند نبود کسی لحظه

 ...بودم درآورده

 نرادا درکنار وکدتی رادان هابخاطر آن همه میدانستم هم خودم که وشیرین خوب احساست باکلی

 عمیق خواب یک.خوابیدم دغدغه وبی راحت را شب وتمام رفتم خواب به است کشیدن نفس

 دلم هک تاهرساعتی ومیتوانستم بود جمعه روز اینکه خصوصا.چسبید بهم حسابی که وشیرین

 باصدای که بود10 حدودای ساعت...وبس بود صبح10 تاساعت اینها اماتمام...بخوابم میخواهد

 خمیازه که درحالی.وازجابرخاستم آمدم بیرون کم کم خواب ازعالم باتلفن مامان کردن صحبت

 مامان دایص که میفرستم دستشویی سمت به.رفتم بیرون ازاتاقم خاراندم رامی وباسرم میکشیدم

 بفهمیم باید االن یکیما درجه مافامیل خبر؟مثال بی ؟چراانقدر رفتین کی:کرد راجلب توجهم

 شستهن مبل روی دست به تلفن که مامان وبه رفتم پذیرایی سمت وبه برداشتم قدم ویباکنجکا

 .شدم بودنزدیک

 به یاسمین خواستگاری منم نداره اشکال ولی شدم دلخورکه: گفت تلفن پشت شخص به مامان

 (وخندید)شمانمیگم

 ؟کیه:پرسیدم آرامی وباصدای بودنشستم نشسته رویش مامان که مبلی دست روی متعجب

 یوب مرموز ازبس:گفت مجهول شخص همان وبه.گرفت مقابلم"صبرکن" نشانه رابه دستش که

 هست؟ کی خانوم عروس حاال...نفهمیدیم ماهیچی که رفتین پیش سروصدا

 خوشگله؟ دختر هاله؟همون-

 هاله؟...خواستگاری...میشنیدم چه...ایستاد ازتپیدن قلبم دفعه یک

 گوش امانم مکالمه به ازقبل بیشتر بادقت...کرد یخ وبدنم گرفتم استرس اختیار بی...بود؟ شده چه

 ایجوون(خندید)؟ هوله خانوم عروس آه...؟چرا؟ نمیگیرین نامزی...نامزدمیکنن؟ کی انشاءاهلل:دادم

 انشاءاهلل هرحال به...زود دیگه؟چه ماه یک...میگرین؟ عروسی کی حاال... دیگه ان زمونه دررو این
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 ترشیرو یاسی باید کم کم بخرم سرکه دبه یه برم منم... مرسی...انشاءاهلل...بشن خوشبخت که

 (خندید...)بذارم

 اتاقم سمت به محکم های باقدم گلویم در شده سیب بغض وبایک کردم نگاه مامان به حرصی

 سریرو یک.ودوالکردم بستم سرم باالی راباکش موهایم.پوشیدم شلوار مانتو یک وسریع رفتم

 همکالم که ومامان میرفتم در سمت به.رفتم بیرون وازاتاقک انداختم سرم روی هم مشکی ساده

 کجا؟:پرسید سریع بود شده تمام اش

 پییشش میرم داره کارواجب گفت فرزانه-

 شده؟ چی فهمیدی-

 بندازی ترشی منو میخوای فهمیدم آره-

 کردم شوخی:خندیدوگفت بلتد باصدای مامان

 میزدی صورتت به آب یه حداقل:آمدوگفت سمتم وبه

 راحتم همینجوری نمیخواد-

 دیگه باشم سرکه فکر بایدبه همینکارارومیکنی-

 من اشمب داشته پیشه وعاشق صدتاخواستگار نیستم خوشگل هاله مثل همینم من:دادزدم بابغض

 خوشگلو وزشتم وزشتم زشتم من چون کنی بایدتحمل وتوئم دستت رو میمونم ترشم ومی همینم

 شد نخواهم هم

 ازصدایش که بستم سرم پشت ودرامحکم شدم خارج ازخانه مامان زده حیرت چشمان مقابل

 رادان زده بهت بانگاه باالبردم راکه ونگاهم رهاکردم را اشکم قطره.هواپریدم به متر یک هم خودم

 ها؟چیه؟;کشیدم وجیغ کردم نگاهش طلبکارانه.شدم مواجه حیاط وسط

 کرد نگاهم زده بهت وفقط نگفت چیزی اوهیچ که

 دشامابن وپوشیدم کردم پرت زمین وروی رابرداشتم ام وکتانی رفتم جاکفشی سمت به حرصی

 به.رفتم نهاپایی وازپله برداشتم قدم باحرص.رانداشتم بستن بندکفش حوصله اصال چون.رانبستم

 ماشک قطره که درحالی.راگرفت دستم مچ دفعه یک که میشدم رد رادان وازکنار درمیرفتم سمت

 کن ولم:بلندگفتم وباصدای کردم نگاهش حرصی بود بسته قندیل ام گونه روی
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 شده؟ چی:وپرسید راگرفت دستم تر اومحکم که کنم رارها دستم مچ وخواستم

 کن ولم گفتم:وگفتم فشردم رابهم وباالیم پایین های دندان

 شده؟ چی پرسیدم:پرسید امااومصر

 هیچی:گفتم کنم راسرکوب بغضم میکردم سعی که درحالی

 یاسی؟ شده چی-

 زدم اش شانه به مشتی.لرزید ام وچانه افتادم شهاب های کردن خطاب یاد گفتنش بایاسی

 صدانکن اینطوری منو هیچوقت دیگه یاسی نگو من به دیگه:وگفتم

 شده؟ چی:پرسید دادومصرترازقبل بیرون راباحرص نفسش

 همیگ زده زنگ عمم فقط نه اومده خدازمین آسمون نه...نشده هیچی... هیچی:وگفتم زدم پوزخندی

 یگهم برگشته من مادر اونوقت تموم چی همه دختر یه خواستگاری رفتیم تموم چی همه پسر برای

 بندازم ترشی یاسمینو که سرکه دنبال برم منم

 چی؟:گفت متعجب رادان

 بغضم) وپسرشم عمم حتما االن... بخند باش راحت:سربازمیکردگفتم داشت کم کم که بابغضی

 باورکن...نداره اشکال بخند توئم...میخندن دارن(شد روان صورتم روی اشک وقطرات شکست

 بابام ننه رودست وموندم زشتم میدونم خودم من باالخره...نمیشم ناراحت

 ...قرارداد لبهایم راروی ولبهایش گرفت راقاب صورتم جلوآمدوبادودست قدمی دفعه یک

 دادم اوراهل بادودست آمد خودم تابه.پرید فازم ازسه گردشدوبرق دوکاسه اندازه به چشمانم

 تازکارزش حرصی.کرد ونگاهم گذاشت اش گونه راروی دستش.کرد نثارصورتش محکمی وسیلی

 راگرفت دستم مچ راه نیمه که اورابزنم تاباردیگه راباالبردم داددستم انجام که ای ووقیحانه

 بود من احساس این،...این نکن برداشت اشتباه:وگفت

 چه راجب...احساسی احساسی؟چطور چه...بود او احساس...گرفت تعجب رنگ خشمگینم نگاه

 دارم دوست:گفت که کردم نگاهش وگنگ گیج...میکرد صحبت چیزی

 چی؟:گفتم زده بهت
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 دوست میکردی گریه شهاب واسه کنارمن که وقتی ازهمون...دارم دوست که وقته خیلی من-

 روتو من نگاه میکردی نگاه اون توبه وقتی...هیچوقت ندیدی منو وقت اماتوهیچ...داشتم

 من به زرو تایه صبرکنم...صبرکنم که داشت ارزشو این امااحساسم بود سخت چقدر نمیدونی...بود

 بزنی کتکم داری حق!واقعا.میخوام معذرت...دادم ازدست کنترلمو دفعه یه االن...کنی نگاه

 خودت قول به توی...دارم دوست واقعا من...اینکارونکردم هوس ازروی که بدون اینو فقط!بزن.

 من توواسه...تمومی چی همه من واسه تو...دارم دوست موندیو وبابات مامان رودست که زشتو

 بهتری وصدتابهترازاون ازهاله

 بزن منو میخوای اگه حاال:گفت کردو رارها دستم مچ

 کشیدم صورتم رابه دستانم وکالفه زدم پلک سرهم پشت چندبار.کرد نگاهم ومنتظر

 رادان؟ها؟ چیکارکردی تومیفهمی:وگفتم

 میفهمم آره-

 ینسبت هیچ وتو من که میفهمی اینم:شدگفتم مضاعف دروجودم صریحش باجواب که باحرصی

 ؟ ونامحرمیم نداریم باهم

 میفهمم آره-

 کردی؟ بودکه کاری چه این پس:کشیدم جیغ

 کردم عذرخواهیم.دادم ازدست کنترلمو که گفتم-

 میشه؟ وفراموش حل باعذرخواهی نظرت به-

 بزن که گفتم-

 میزنم که البته-

 شصورت راروی دستش اینکه بدون که زدم صورتش به دیگری وسیلی راباالبردم دستم سریع

 ...بازم:کردوگفت نگاهم بگذارد

 هخیر نگاه بازباهمان که کاشتم اش رابرگونه دیگر وسیلی ریختم دستم راتوی قدرتم تمام

 ...دوباره:گفت
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 ...دوباره:وبازگفت زدم باز

 ونه راکنم اینکار میخواستم نه دیگر نتوانستم که آوردم فرود اش برگونه وخواستم راباالبردم دستم

 یچه...وقت هیچ دیگه:وگفتم آوردم پایین راباحرص دستم خاطر همین به.داشتم زدن سیلی نای

 بخشمت نمی وقت هیچ کارت این بخاطر که بدون نشو،اینم نزدیک من به وقت

 و سرگذاشتم راپشت کوچه وسریع تند های باقدم.شدم خارج وازخانه دررفتم سمت به سریع

 ام ذهنی ازمشغله یک کدام به نمیدانستم میشد منفجر داشت مغزم.شدم اصلی واردخیابان

 ناشی حرص ازطرفی... میزد چنگ گلویم به شهاب رفتن خواستگاری غم طرف ازیک...فکرکنم

 ام دیوانه رادان ناگهانی سه*بو یادآن دیگر ازطرفی...میکشید شعله درونم مامان ازحرف

 انمج به مانندخوره رادان های اماحرف...بودند تحمل قابل بازاینهابرایم...کنار اینهابه تمام...میکرد

 ...بودند افتاده

 ...سرم در رادان صدای...دپیچی می هادرگوشم ماشین بوق صدای

 خودت قول به توی...توبود به من میکردی،نگاه نگاه اون توبه وقتی...دارم دوست که وقته خیلی من

 ... بهتری وصدتابهترازهاله ازهاله من واسه...دارم دوست موندیو وبابات مامان دست رو که زشتو

 چرالبخندمیزدم؟این من...آمدم خودم به دفعه یک...کرد جاخوش لبهایم روی ناخوداگاه لبخندی

 بسته نقش لبهایم روی آزادانه اینقدر که داشت درونم ضدونقیض بااحساسات سنخیتی چه لبخند

 بود؟

 دیوونه بیا خودت به یاسمین:وباخودگفتم زدم صورتم به وچندضربه بردم روازبین لبخندم سریع

 ...درنیار بازی

 اینکه به توجه وبی کردم پرت درادرآغوشش خو اورادیدم ووقتی رساندم فرزانه خانه رابه خودم

 ازخواستگاری وفقط کردم زارزارگریه بود استراحت درحال درخانه مطنئنا بودوپدرش جمعه روز

 یتقدرا نمیتوانستم...بازنکردم لب وکارزشتش رادان ودرباره گفتم برایش مامان وحرف شهاب رفتن

 میشود خون سرخی به صورتم ازخجالت بایادآوریش خودم...بزنم حرف ماجرا آن راجب راحت

 خیلی بماند آدم چیزهادردل بعضی...کنم صحبت بافرزانه راجبش خیلی نمیتوانستم وحاال

 !خیلی...بهتراست
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 تبادرس شب که قهربودم بامامان راکال بعدجمعه روز.میگذشت جمعه روز کذایی ازاتفاق چندروزی

 امابازهم کردم وبااوآشتی ندادم راکش زیادموضوع هم درآوردومن ازدلم ام موردعالقه غذای کردن

 صحبت بااو هم کلمه یک حتی چندروز دراین...وامارادان...بود نشده رفع دلخوریم تمام

 برخوردمیکردیم همزمانمان وامدهای رفت در باهم مدام روز درطول مادوتاهمیشه بااینکه...نکردم

 من هم آن که رادیدیم همدیگر دوبار یکی فقط ازاو من مدام فرارکردن بخاطر چندروز امااین

 رادان به ونه خودم به نه راهم نگاه نیم یک شدن وبدل رد واجازه میکردم راترک صحنه سریع

 احساسی بخاطر وهم بود،بود داده انجام که زشتی کار بخاطر هم،هم هایم فرارکردن این...نمیدادم

 تاازاحساسات میکردم رابهانه رادان احساس من هایی طور یک وشایدهم... داشت من به که

 من رابه رادان روز آن ودلنشین قشنگ های حرف مدام که احساساتی...فرارکنم خودم پنهان

 ظاهر باآن مانندرادان مردی ازاینکه برود غنج دلم میشدند وباعث میکردند یاداوری

 درنظرم کذایی سه*بو آن میشدند باعث که احساساتی...کرده توجه من به زیباوخوشتیپش

 ی شده کمرنگ حس مقابل درست که احسلساتی... میکردند مراگیج که احساساتی...باشد شیرین

 بودند کرده راجزم عزمشان وگویی...سردجنگی های باسالح هم آن بودند ایستاده شهاب به من

 ...ازپابیاندازند بودراکامال مانده باقی درقلبم شهاب ازخاطرات که جانی نیمه تاحس

 باآن رویارویی وجرائت شهامت چون...فرارکنم میشد وباعث میترساند مرا احساسات این

 به مسبب که ازفردی...ونامعلوم مجهول های حس ازاین فرارمیکردم بخاطرهمین...هارانداشتم

 ومن بود کرده جاخوش دردلم بود چندوقتی که ازرادانی...بود احساسات این آمدن وجود

 فقط شپی تاچندوقت که میشد قلبم های تندتپیدن باعث بود چندوقتی که رادانی...دانستمنمی

 !بودوبس شهاب نفرهم یک تندمیتپیدوآن نفر یک برای

 مدتی برای که بودم غرق وآنچنان کاربودم مشغول درشرکت ومن بود چهارشنبه روز

 یه ایستهش خانوم:زد صدایم بایگانی سرپرست که بودم گرفته فاصله چندوقته این ازفکروخیاالت

 اینجا بیاید دیقه

 بله؟:وگفتم رفتم میزش سمت وبه بلندشدم سریع

 ببری براشون اینو خواستن آرمیان خانوم:وگفت گرفت سمتم به ای پوشه

 آرمیان؟ خانوم-

 بیا آره-
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 هبازچ نیست معلوم که وباخودفکرکردم رفتم در سمت به سست هایی وباقدم راگرفتم پوشه

 !برنده دختر این دهد میخواهدنشانم ای صحنه

 خترد این بود برداشته ازسرمن ودست بود رفته اش خولستگاری به شهاب دیگر که حاال نمیدانم

 روحم سوهان ای صحنه چه دادن بانشان برنمیداشت؟بازمیخواست ازسرم چرادست

 معلوم هنوز که دفعه تااین دفعه ازآن من احساسات...دارد زیادی فرق قبل بادفعه امااینبار...شود

 ...تغییرکرده تاآسمان خواهدآمد،زمین پیش چه نیست

 شیک بابااماخیلی وسال همسن مردی.رافشردم نظرم مورد طبقه ودکمه شدم سوارآسانسور

 هاوشد های درصحبت اختیارغرق بی میکردومن صحبت وباتلفن بود آسانسور داخل هم وآراسته

 شبام همین...بیاری بهونه که نیست فردم امروز خواستگاری میریم امشب گفتم که همین:بودم

 محرومی ازارث نیای اگر احدواحد خدای به...کنیم رومشخص توونغمه ازدواج وتکلیف بایدبریم

 یتوانندم پدرومادرهااینقدر چطور که بفهمم نمیتوانستم. بست نقش لبهایم روی پوزخندی ناخودآگاه

 فهممب نمیتوانستم...بگیرند راازاو فرزندشان زندگی امر بزرگترین انتخاب حق که شوند رحم بی

 رابه نام نغمه بادختر ازدواج وچرادادارد کیست نمیدانم راکه آسانسور داخل مرد این نه...واقعا

 راضی هم خودش پیش ازچندوقت شهاب هرچندکه...را پدرشهاب ونه...میکند تحمیل پسرش

 هم آن بگذرم هاله مثل ازدختری نمیتوانستم پسرمیبودم هم شایداگرمن...میکنم درکش...شد

 نظرم مورد طبقه به آسانسور بارسیدن...خودم مثل پایینی وسطح معمولی دختر یک بخاطر

 کس ونه بود منشی نه بازهم.برداشتم قدم هاله اتاق سمت ویه شدم خارج ازآسانسور

 ام خنده...بازدیدم رانیمه در بازهم دربزنم وتاخواستم ایستادم دراتاقش مقابل...دیگری

 تاهمه میداد خرج به ابتکارعمل کمی آرمیان هاله این حداقل کاش بود تکراری چی همه...گرفت

 رهوامعلقد دستم شهاب صدای دربزنم،باشنیدن تاخواستم.نباشد کننده وخسته تکراری اینقدر چیز

 کنی؟ اذیتش میخوای؟چرامیخوای چی تودیگه هاله:ماند

  خودمی مال تودیگه که بفهمه میخوام فقط کنم اذیتش نمیخوام-

 فشار تحت یاسی وامنیت باجون منو بابا اگه وگرنه...توشدم مال چرامن که میدونی خوب-

 تو سراغ بیام نمیکردم ول هم ومیراثم ارث دادن ازدست درازای حتی باش قرارنمیدادمطمئن

 میشنوه میاد وقت یه بازه در آرومتر هیس-

 بدی؟ نشونش میخوای چی ایندفعه نبود بس دفعه اون مسخره سه*بو اون بیاد چراگفتی-
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 باشه؟ بشینیم بیاکنارهم فقط هیچی-

 میدونستی؟ اینو ای تودیوونه-

 له عقب رابه در بود راپرکرده درونم که باناباوری.رابشنوم هایشان حرف تاادامه نایستادم دیگر

 به وناباور زده بهت نگاه باهمان هاله به توجه بی.شد جلب من طرف به هردویشان نگاه که دادم

 حکمیم وسیلی راباالبردم دستم واژه یک حتی گفتن وبدون ایستادم مقابلش.شدم نزدیک شهاب

 روانی؟ چته:دادزد راکشیدوسرم دستم هاله که زدم اش برگونه

 دختررو این گرفتی من من؟بخاطر جون بخاطر:وفریادزدم برگشتم شهاب سمت وبه دادم اوراهل

.... 

 میخوام معذرت واقعا من:گفت آرامی باصدای که دادم راباصدابیرون ونفسم ندادم راادامه حرفم

 کشتت می باباگفت...نداشتم اماچاره

 شتیک اماتومنو نیست قاتل چون نمیکشت منو بابات:فریادزدم ازقبل بدتر زدم عصبی پوزخند

 کشتی تومنو میفهمی

 ...،عزیزم یاسی:وگفت راگرفت دستانم

 ترهدخ من ازاتاق گمشو:زدوفریادکشید سیلی من واینباراوبه راکشید دستم هاله لحظه همان که

 ...ی

 اونور وبرو شو خفه هاله:گفت هاله مادوتاقراردادوروبه خودرامیان سریع شهاب

 بزنی حرف بامن اینطوری نداری توحق آشغال:دادوگفت هلش عصبی هاله

 ...شهاب سینه قفسه به زدن مشت به کرد وشروع

 درنمیام ازچنگت نترس!لطفا بگیر آروم دیقه یه:وگفت راگرفت دودستش مچ شهاب

 دلم خیلی االن چون بیاد بذار بذاربیادشهاب:دادزدم من اینبار که کرد دور ازمن اوراکمی

 بزنم تاحدمرگ رو میخوادیکی

 کتک برای میکردم تالش طرف ازیک من قرارگرفت میانمان باز وشهاب شد ور حمله سمتم به

 ایستاده. میانمان هم وشهاب...من زدن کتک برای میکرد تالش دیگر ازطرف هاله...هاله زدن
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 دست هاله وهم من هم آشنا صدایی باشنیدن لحظه همان که کند آرام مادوتارا میکرد بودوسعی

 ...سرشرکت تااون صدات هاله خبرته چه:انداختیم درنگاه سمت به ومتعجب کشیدیم ازتالش

 وپرسوالم زده حیرت نگاه...ماند ناتمام هم اش وجمله او بردوهم ماتم من هم اتاق به رادان باورود

 راجب هاله به چراباید کارمیکرد؟رادان اینجاچه رادان که فکرکردم وباخودم اودوختم رابه

 همه ازاین داشت مغزم...راحت صداکرد؟چرااینقدر رابانام هاله ؟چرا دهد تذکر سروصدایش

 ...میکشید چراسوت

 من درنگاه وتعجب حیرت از حجم این ومتاسفانه...وتعجب وبهت حیرت بود شده وجودم سروپای

 ینطورهم اینکه نه دهد من به کننده قانع توضیح یک سریع باید که بفهمد رادان تااین جانمیشد

 ...ببرد ماتش مانندمن واوهم کند نگاه من به خیره خیره

 ونببربیر من ازاتاق سریع ایکبیریو دهاتی ی دختره این رادان:گفت کنان جیغ جیغ سریع هاله

 رادان؟:گفتم ترازقبل ومتعجب دوختم هاله رابه  بهتم از پر نگاه

 وروبه تاآمد ماسه ونزدیک برداشت وقدم خودگرفت رابه اش همیشگی ظاهرجدی دفعه یک رادان

 پاکردی؟ به ای المشنگه بازچه:گفت شهاب

 بیرون برو نداره توربطی به:گفت عصبی شهاب

  دهاتی این دلباخته هم منه عموی پسر هم داره ربط خیلیم نداره ربط چرا نه:گفت سریع هاله

 جدته هفت دهاتی:وگفتم شدم ور حمله سمتش به هاله حرف کل به توجه بی

 ...باش آروم لطفا یاسی:ایستادوگفت مقابلم سریع شهاب که

 بخاطر اش شده سرخ ازچشمان بود مانده کم که وباحرصی شد ور حمله من سمت به هاله اینبار

 که یاوردب فرود راباالبردتابرصورتم زدودستش راکنار شهاب بزند بیرون بامن شهاب صبورانه رفتار

 هردوتون کنید بس:فریادزد هردویمان وبرسر راگرفت دستش مچ رادان آخر درلحظه

 دختره بااین من بیرون ؟برو توچه ازآش؟به تر داغ کاسه توچه به:وگفتم دادم راهل رادان حرصی

 نمیخوام ؟دیگه میفهمی(گرفتم صاف ام چانه رامقابل ودستم)رسیده اینجام به دیگه دارم کار

 میفهمی؟...بمونم ساکت دختر این جلوی
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 زاینا باخودت رادانم این گمشو توئم:وگفتم زدم راپس دستش.شد کشیده شهاب توسط دستم

  کن وگور گم اتاق

  بزنیم حرف بیرون بریم:وگفت راکشید دستم رادان اینبار

 دخترست بااین من حرف ندارم حرفی باتو من-

 بااین؟ داری حرفی توچه اخه:فریادزد دفعه یک رادان

 بکنه میخواد غلطی چه بذارببینم رادان کن ولش:وگفت انداخت وسط خودرا سریع هاله

 رادان برو بزنیم ماحرفامونو بذار برو:وگفتم رهاکردم رادان انگشتان راازحصار دستم

 بزنه زری چه میخواد ببینم برید باشهاب عمو پسر اره:بازگفت هاله

 . ..کشید سوت درسرم"عمو پسر"گفت که هاله صدای

 ...پسرعمو...پسرعمو...پسرعمو

 بود راتارکرده دیدم راکه سیاهی هاله میکردم سعی که ودرحالی فشارآوردم ام شقیقه به باانگشت

 پسرعمو؟:گفتم پرسشگرانه رادان روبه وتعجب ازسوال مملو بادرونی بگیرم رانادیده

 بزنیم حرف بیرون بریم:کشیدوگفت صورتش به دستی رادان

 سیاه چشمانم مقابل چیز همه دفعه یک که ببرد بیرون مراازاتاق راکشیدوخواست ودستم

 ودیگر...او بغل وافتادم گرفت مرادرهوا رادان که...شدورهاشدم شل هم وبدنم...سیاه سیاه...شد

 ...نفهمیدم چیزی

 دهپاشی تکرارشدن وباباردیگر خوردم تکانی صورتم روی آب چندقطره شدن پاشیده بااحساس

 ...شدم مواجه سرم باالی ورادان شهاب باچهره که بازکردم راآرام چشمانم آب شدن

 هرا،ب دیگرم. دست ورادان راگرفت دستم یک شهاب که بلندشوم وخواستم خوردم تکانی سریع

 نزنید دست من به:گفتم ای گرفته اوج وباصدای زدم راپس هردویشان دست بلندشدن محض

 دیگه پاشو کردی بازی نقش خوب:آمد سرم ازپشت هاله صدای نزدندکه حرف کدامشان هیچ

 مردگی موش به نزن خودتو
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 بامن خودتو:وگفتم زدم پوزخندی.دیدم میزش راپشت هاله که کردم نگاه سرم پشت به بااخم

 جادوگر گرفتی اشتباه

 ...شد میخکوب سرجایش رادان بافریاد که بلندشود خواست

 ویتوپسرعم:وپرسیدم کردم نگاه رادان به سریع.آمد یادم هاله گفتن پسرعمو تازه رادان بافریاد

 اینی؟

 ...تو یعنی...یعنی:وگفتم کردم نگاهش وگنگ گیج دادکه سرتکان فقط سوالم درجواب رادان

 بزنیم حرف جادیگه یه بریم:گفت سریع رادان

 تویی؟ رییس نایب:گفتم وباناباوری زدن راپس دستش که راگرفت دستم وسریع

 ارمانتظ شدن ازطوالنی شدم عصبی که بگوید کوتاه واژه یک بازنکرد لب کردوقتی نگاهم فقط

 رییسی؟ تونایب پرسیدم:ودادزدم گرفتن جواب برای

 منم آره:کردوگفت پوفی کالفه

 ...تو...داره؟ت...د امکان چطور...چ:گفتم بریده وبریده کردم نگاهش ناباور

 راباور چیزی چنین نمیتوانستم...فشردم رابهم هایم وپلک گذاشتم صورتم راروی دستانم

 درآن نم که باشد شرکتی رییس ونایب پولدار پسر یک امان خانه رادان،مستاجر باوراینکه...کنم

 ،پیش پیش  چندروز که پسری ،همان رادان. بود سخت واقعا باورش...بود سخت واقعا کارمیکنم

 نامش فکرمیکردم پیش تاچندروز که باشد ای افسانه رییس کرد،همان اعتراف عشقش به من

 ...نویداست

 هک میفهمیدم تازه گذشته روزهای به میزدم بک فلش اماوقتی...سخت خیلی بود سخت باورش

 یمچیزبرا همه باشد میلیونر مستاجرمان که بود محال من برای چون و بود روشن روز مثل چیز همه

 معلوم ازابتداهم که میفهمیدم آوردم یادمی رابه گذشته روزهای وقتی...بود وخاموش تاریک

 ... مانبود ازجنس بودرادان

 تدس ازبابام گرفتن طالق بدون مامانم:گفت میکرد درودل برایم داشت تولدش شب وقتی مثال

  خانوادش پیش نیویورک ورفت گرفت رو ستاره
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 نیست خوب حالش که ،گفت پولداراست انقدر مادرت چطور که گفتم این راجب من وقتی و

 گفته وهذیان

 امان هخان مستاجر گنجیدکه نمی هیچکس امادرتصور... ابتدا ازابتدای...بود مشخص واقعاازابتداهم

 ...باشد میلیونر

 ظهلح همان کنم شدنگاهش آوردوباعث وپایین گرفت بودم گذاشته صورتم روی راکه دستم رادان

 میزنی دست بهش حقی چه به:گفت شده سرخ وباچشمانی جداکرد من راازدست دستش شهاب

 توچه؟ به:وگفت کرد نگاه شهاب چشمان به مستقیم هم رادان

 پسرعمشم:گفت سختی وبه رابهم هایش فشردوپلک رابهم هایش دندان ازحرص شهاب

 پسرعمه ترباشم نزدیک بهش ازتو من فکرکنم:زدوگفت پوزخندی رادان

 باهمین؟:کردوگفت ردوبدل رادان منو رابین نگاهش مشکوک شهاب

 داری؟ مشکلی آره:گفت سریع رادان

 پسرعمو؟ تونیست حیف:زدوگفت بلندقهقهه باصدای هاله

 تو واسه نیست شهاب حیف:کردوگفت نگاهش بابیخیالی رادان

 چمه؟ من مگه:گفت باحرص هاله

 بنفشه زیادی جیغات یکم فقط هیچی:زدوگفت پوزخندی رادان

 جونت به بندازم عمورو نذار رادان-

 ...توکاری نیست الزم جونم به افتاده-

 آرامی کردوباصدای دوازمااستفاده آن ازغفلت شهاب وهاله رادان لفظی دعوای درحین

 دوستین؟ میگه؟باهم راست:پرسید

 میکنه؟ فرقی توچه حال به:وگفتم زدم پوزخندی

 بدونم میخوام ولی...نمیدونم-
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 من خونتو چون ببندم هادل شاهزاده نبایدبه یادگرفتم من چون بعد به ازحاال خصوصا نیستیم نه-

 ...نیست شدن سیندرال

 مرفت آسانسور سمت به...شدم خارج ازاتاق همه نگاه درمقابل حرفی وبدون ازجابرخاستم سریع

 ودب رادان که کسی توسط دستم بشوم آسانسور وارد خواستم اینکه محض به.رافشردم ودکمه

 هیچ بامن تو نزن دست من به اینقدر:گفتم وباعصبانیت راازاوجداکردم دستم سریع.شد کشیده

  ای غریبه یه من توبرای... نداری نسبتی

 سمت ومرابه راگرفت دستم دوباره رادان بفشارم راباردیگر دکمه شدوتاخواستم بسته آسانسور در

 توچیه؟ها؟ مشکل االن:دادزدوگفت شدیم که پله واردراه.برد پله راه

 مشکلم...تو تویی مشکلم:گفتم فریادکنان وعصبانیت وباحرص اوجداکردم راازدست دستم دوباره

 لممشک...کرده درگیر بااحساساتم منو که مزخرفته احساسات این مشکلم...روزته اون زشت کار

 هی شهاب مثل هاله مثل توئم که اینه مشکلم...دادی خوردم به تاحاال اول ازروز که دروغیه همه اون

 رکتش رییس شدنایب دفعه یه بود ودوستم صبور سنگ تادیروز که کسی...دردی بی پولدار بچه

 هیچ نهای مشکلم...میکنه صداش پسرعمو وهاله وایساده جلوم که اینی شد یدفعه...بزرگی این به

 یچ من نمیفهمید کدومتون هیچ شهاب نه هاله نه تو نه کنه درک تامنو نیست من ازجنس کس

 ینمیفهمیدوقت...هاتوبزنی بچگی قیدعشق پول بخاطر داره حالی فهمیدچه شماهانمی...میکشم

 بچه یه قبلیه مثل طرفت بفهمی سخته چقدر میزنه جوونه دلت جدیدتو احساس یه داره

 تازه مایداره بچه این یامادر پدر روز یه که کنی بینی پیش سخته چقدر که فهمی تونمی...مایداره

 هیچی...توکمی...مانیستی تودرسطح توازمانیستی ومیگه میکنه قدعلم میادجلوت. پاگذاشته قلبت به

 ...نداری

 تکان طرفین رابه سرم...شدند روان صورتم روی اختیار بی گرمم های واشک شکست بغضم

 ابهه شاهزاده مدام اما بشی سیندرال نخوای سخته چقدر تونمیدونی:گفتم دارم بغض دادوصدای

 که زیازرو میترسن... چقدرمیترسم االن فهمی نمی...میکشم چی من فهمی تونمی... بشینن دلت

 یعصب)گفت؟ چی بهم دفعه اون میدونی...شهاب بابای مثل کنن وتحقیرم توبیان بابای مامان

 ...تا...تا تنهاگذاشتن باشهاب تورو وبابات مامان گفت من به(زدم قهقهه
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 زدم چنگ لباسش به هم من.کشید دورم به محکم حصاری کردوبادستانش مرابغل دفعه یک

 قلبم چقدر فهمی نمی... رادان فهمی نمی:زارزدم دل وازته فروکردم اش رادرسینه وسرم

 ...دردمیکنه

 ختهس چقدر که نفهمیدی وقت هیچ توئم عوضش:گفت ای گرفته کشیدوباصدای سرم روی دستی

 هدیگ پسر یه برای...بزنه حرف دیگه پسر ازیه دخترکنارت واون باشی داشته دوست دخترو یه

 بره وراه بگیره دیگرو یکی دست داری دوسش که دختری سخته چقدر نمیدونی...کنه گریه

 کنم داتص یاسی میخواست دلم چقدر که نفهمیدی یاسمین نفهمیدی توئم...کنی کاری وتونتونی

 امابازگاهی یاسی نگم بهت که میکردم سعی همش مینداخت تورویادشهاب امابخاطراینکه

 رایب مرد یه عنوان به منو وقت هیچ که کنم تحمل بودبرام سخت چقدر نمیدونی... نمیتونستم

 برام چقدر نمیدونی...نمیدیدی کسو هیچ که بود پررنگ توذهنت شهاب قدر اون ندیدی آیندت

 ...بود سخت

 اول...کردن ودردودل گفتن سخن کردبه شروع رادان که ازوقتی...بود بندآمده بود مدتی ام گریه

 احساس امامن...شدیم وخالی کردیم گریه هردویمان...او وسپس زدم رازار دلم های غصه من

 اینکه...میداد عذابم کردم رااذیت رادان ندانسته گذشته درروزهای اینقدر اینکه...داشتم بدی

 ازاوجداشدم میکردم فین فین که درحالی.میداد عذابم بودم غافل ازرادان درگذشته اینقدر

 تمعذر:کردوگفتم نگاه ازاشکش خیس چشمانش به.بود کمرم دور به هم هنوز او اماحصارطستان

 میخوام

 میخوام معذرت منم-

 یبعج حاال که امانتدارش همیشه درچشمان که نشدنی وصف بااشتیاق که زدم لبخندی چه یمن

 نمیشه باورم...داری تودوسم:گفت میکردند درامانت خیانت وغریب

 سعی که ودرحالی بودکنارکشیدم وجوداورده به که ازحصاری خودراسریع.آمدم خودم به سریع

 ...من راستش...نه...من؟چیزه:گفتم فرارکنم اش موشکافانه ازنگاه میکردم

 کردی؟ گریه من بخاطر:وگفت گرفت رابادست ام شدوچانه نزدیکم قدمی

 ...من رادان...چیزه...نه-
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 میدونم من میخوادبشنوم؟چرابااینکه دلم چقدر بگی؟میدونی بهم چرانمیخوای یاسمین-

 نمیگی؟ بازم چیه احساسات

 ...من چیزه خب...خب-

 مهه پیش چنددیقه حرفای...کنارنیومدم باخودم هنوز من رادان:وگفتم گرفتم ازاوفاصله سریع

 ...کناربیام بایدباخودم...فکرکنم بایدامروز من...بود غیرارادی

 مرخصی برام میتونی:وگفتم برگشتم رادان سمت به ودوباره شدم هاسرازیر ازپله وسریع

 خونه برم ردکنی؟میخوام

 برو باشه:خندیدوگفت

 مرسی-

 رپرستباس کوتاهیی ازصحبت وپس رابرداشتم وسایلم.رفتم بایگانی وبه هاپایین ازپله سریع

 شدم که وسواراتوبوس رساندم اتوبوس ایستگاه رابه خود سریع.زدم بیرون ازشرکت بخش

 باخودم کلی برسم محل به که تاوقتی.دادن سروسامان برای رهاکردم راآزادانه افکارم

 یادمی به بودم اورده برزبان راکه هایی حرف مدام...،بااحساساتم باافکارم باخودم...کلنجاررفتم

 هک انگاری...باشم گفته وخجالت شرم بدون رااینقدر چیزهایی چنین من که نمیشد وباورم آوردم

 ... باشد گفته سخن من وازطرف کرده مراتسخیر  روح یک کوتاه مدت درآن

 درآن نم که میرسیدم نتیجه تین به فکرمیمردم ام درونی واحساسات ها حرف آن به که امابیشتر

 وردهآ رابرزبان جدید احساسات پروا بی که حقیقی یاسمین یک...واقعیم خود خود...بود خودم مدت

 هک احساساتی...میکردند سرکشی وعجیب بودند گسیخته افسار عجیب که احساساتی...بود

 نهالی زدومانند جوانه درقلبم آرام وآرام کم کم رادان ی داده عصاقورت وگاهی مهربان بارفتارگاهی

 وبزرگ گرفت جان...رادان وغضب اخم باهر حتی...رادان پرمهر هرواژه...رادان باهرلبخند کوچک

 حس یک شده...کرده راآشفته درونم اینطور که واقعی احساس یک شده وحاال..ترشد وبزرگ

 کمرنگ رادرذهنم شهاب ای افسانه عشق که بزرگ آنقدر... بزرگ خیلی داشتن دوست

 رامیدیدم شهاب وفقط فقط درزندگی وهمیشه همیشه که منی  شده باعث که بزرگ آنقدر...کرده

 ... کنم توجه مرددیگری به

 ...شد شروع ورادان من کوچک بالبخندهای که بزرگی داشتن دوست احساس
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 احساسات این میکردم کنکاش هرچقدر!نه اماعاشق...بودم شده مند عالقه رادان به من

 "داشتن دوست"میشد کالبدشکافی نتیجه شکافتم رامی کالبدشان هرچقدر...را

 درزندگی یکبار وفقط فقط عشق ام همیشگی باور طبق چون...نبود عشق رادان به من احساس

 شدم شهاب عاشق زندگیم باردر یک هم من...نمیشود فراموش هم گاه وهیچ افتد می اتفاق

 باآمدن وهمیشه همیشه ومطمئنا کنم رافراموش مشترکمان خاطرات نمنمیتوا هم وتاآخرعمرم

 عشق...نشست خواهد لبهایم روی تلخ لبخندی اش چهره یادیدن خاطراتش ویادآوری اسمش

 ودمیش وکچک اماکمرنگ...اما... نمیکند زحمت رفع هم وهرگز گیرد جامی درقلب یکبار وفقط فقط

 کرد وجاباز ترشد وکوچک کوچک کم کم هم شهاب عشق...دیگر احساسات برای وجابازمیکند

 ...بود رادان به متعلق که داشتنی دوست برای

 !حدبودوبس درهمین رادان به من وحس داشتم رادوست رادان من

 نم شدن عاشق فرصت چون...شد نخواهد تبدیل عشق به داشتن دوست حس این هرگز ومطمئنا

 ...شده وخاکستر سوخته!وبس یکباراست نظرمن به وفقط فقط هرآدمی برای که درزندگی

 من.مدید فرزانه زبان آموزشگاه خودرامقابل خودآمدم وبه گرفتم فاصله افکارم ازدنیای کمی وقتی

 بودم؟ اینجاآمده چرابه

 چای ونوشیدن وبخند بگو مشغول بامنشی فرزانه من خوب وازشانس شدم آموزشگاه وارد

  اینجاست کی ببین:گفت باخوشخالی من بودوبادیدن

 بزنیم حرف میشه:وگفتم رابوسیدسم همدیگر.آمد سمتم به وسریع

 خالیا کالس ازاین تویکی بیابریم البته-

 باشه-

 نیمکت به تکانی وفرزانه نشستم نیمکتی روی. شدیم نفره تک باپندتانیمکت وارداتاقی باهم

 میببینم؟خبرمه بگو خب:وگفت نشست برگرداندورویش من نیمکت سمت رابه دادوآن جلوییش

 اینجااره؟ اومدی شده

 پولداره رادان فرزانه:گفتم چینی مقدمه بدون

 میدونستم من:کردوبعدگفت نگاهم همینطور چندلحظه فرزانه
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 چی؟میدونستی؟:گفتم متعجب

 وقته خیلی اره-

 ها؟ نگفتی چیزی من چرابه پس-

 نگم بهت خواست ازم رادان-

 که واقعا فرزانه واقعاکه-

 بگم نشدکه امااصال میخواستم بخدا یاسی-

 ببخشید:وگفت راگرفت دستم که نگفتم چیزی

 فهمیدی؟ چطوری حاال:وگفتم کردم نگاهش بادلخوری

 نمیاد خوشش ازتو رادان چرا بگو پس:گفتم کردکه راتعریف فهمیدنش چطور ماجرای تمام

 نمیاد خوشم ازاون منم:کرد واضافه گفت ی"ایش"

 پرستی پول خیلی فری-

 یه تهش ته بشن عاشقمون پولدار پسرای نیستیم شانس شماخوش مامثل امامتاسفانه اره-

 میشه عاشقمون بوتیک فروشنده

 نکن اذیتش پسرخوبیه کامران:وگفتم خندیدم

 خوبیه پسره...خب آره:زدوگفت لبخندی چه نیم

 ؟وخرسندی باختی دیدن یک به ودل دین خبریه؟نکنه کلک آی:وگفتم زدم بازویش به ای ضربه

 یادته؟ حاالچطور بگیری شعرو حفظ این نمره نتونستی  تو،تومدرسه:خندیدوگفت

 مونده یادم مینداخت شهاب یاد منو چون تیکش یه این خب-

 ...شهاب ی دیوونه:خندیدوگفت

 رادان دیوونه فعالکه:ماسیدوگفتم لبهایم روی لبخند

 چی؟:دادزد متعجب دفعه یک
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 فتگ بهم پیش چندروز اونم دارم دوست رادانو که رسیدم نتیجه این به من...من:گفتم دستپاچه

 داره دوسم که

 رفت پولدارشدی ایول:زدوگفت بازویم به محکم ای ضربه فرزانه دفعه یک

 نگو وپرت چرت فری:وگفتم کردم نگاهش چپ چپ

 ست خرمایه حسابی رادان توروغنه حسابی نونت دیگه میگم راست خب-

  محسن نه میکنی معاشرت باکامران خوبه میزنی؟حاال حرف اینطوری توچرا-

 کیه محسن-

 بیکارمحل-

 تورمیکنم تاپسر6-5 میام توعروسیتون میکنید؟وای ازدواج کی حاال محسن بیخیال-

 بله نکامرا به که مااینه عروسی بیای اینکه شرط:وگفتم کوبیدم سرش فرق به محکم ای ضربه

 ندن رات میگم وگرنه بگی

 ندن؟ رام میگی...بگیر مارم دست...باباملکه...خانوم بابا-

 اهمماب بذارن رادان پدرومادر که باش خیال همین به وگرنه گفتم غیرارادی دیوونه:وگفتم خندیدم

 کنیم ازدواج

 مخالفن؟ پدرومادرش-

 نمیدونن هنوز-

 ترسیدم یاسمین خدانکشتت وای-

 ...بشم عروسشون ندار هیچی من نمیاد اوناخوششون مطمئنا چی باالخره-

 دختر واال چیزیه خوب نفسم به اعتماد ذره یه نذار اسم روخودت اینقدر داری چی توهمه-

 واه شدورفت دود نداشتم نفس اعتمادبه شد من زندگی وارد هاله این ازوقتی:وگفتم کردم پوفی

 المصب
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 "رادان"

 اسمینی بودم فهمیده ازاینکه نشدنی وصف وباخوشحالی شدم خارج پله ازراه یاسمین بعدازرفتن

 به زنان سوت بودم فروکرده شلوارم رادرجیب دودستم که درحالی دارد من به هایی عالقه یه هم

 شتپ جاگرفتن محض امابه.رفتم خودم اتاق وبه شدم واردآسانسور.برداشتم قدم آسانسور سمت

 به سبتن یاسمین متقابل اتازاحساس ناشی باخوشحالی...بود مامان اینبار.خورد زنگ موبایلم میزم

 بله؟:دادم جواب خودم

 پسرم سالم-

  سالم-

 خواستگاری بریم قراره میدونی که خودت زودبیاخونه یکم پسرم-

 ای گرفته اوج وباصدای ازجابلندشدم سریع...هوا شدورفت دود ام خوشحالی تمام دفعه یک

 ...نمیام خواستگاری من:گفتم

 بودی روتاییدنکرده نغمه خودت چی؟مگه واسه...اوا-

 ...رونمیخوام نغمه من ببین مامان...تاییدنکردم من نه-

 ...میره ابرومون گرفتیم وقت زدیم مازنگ نمیشه که اینجوری رادان-

 ...بگین یاحقیقتو...افتاد اتفاقی یه نشد بگید بزنید زنگ نمیدونم من-

 هست چی حقیقت مگه-

 اون خواستگاری برم ومیخوام دارم دوست دیگرو دختره یه من که اینکه حقیقت-

 چیه؟ میشناسمش؟اسمش اره؟کیه؟من داری رودوست تویکی:کشیدوگفت جیغ باذوق مامان

 فردمه روزای ی خونه دخترصاحب دیدی تومحله اونروز که دختری همون یاسمینه اسمش-

 چی؟:شد آرام مامان صدای دفعه یک

 خونم صاحب دختر-

 ... ما سطح به دختر اون..اون رادان...را-
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 میخوای توهم اگه...بدم بهت دیگه فرصت یه میخوام چون مامان میگم بهت دارم... مامان ببین-

 برای زندگیت بارتوکل اولین برای سال34بعد میخوای اگه...مامان بگم بعدبهت به ازاین من که

 وبخاطرش دارم دوست یاسمینو من...بکن بایاسمین من ازدواج به راضی بابارو بکنی مادری من

 ...نمیدم شعارم میگذرم وماشینه وخونه وثروت پول ازهرچی

 جواب امیدوارم:وباخودگفتم کردم قطع مامان های حرف شنیدن برای ماندن منتظر رابدون تماس

 بده

 !بامن بابات:گفت بودکه مامان.بلندشد موبایلمsms زنگ بودکه گذشته دقایقی

 به سریع درونم شده مضاعف باخوشحالی.شدم درصدموفق50شدو راضی مامان که یعنی واین

 میشی؟ من زن کنه موافق بابامم اگر ازدواجمونه موافقه مامانم:زدمsms یاسمین

 ناامید تربیش گذشت وبیشتر بیشتر اماهرچه دوختم موبایلم صفحه رابه مشتاقم چشمان وبعدازآن

 ...شدم یاسمین ازجانب جوابی رسیدن

 

 "یاسمین"

 اگه...ازدواجمونه موافق مامانم":فرستاد یsms برایم رادان که میزدیم حرف بافرزانه همینطور

 "میشی؟ زنم کنه موافقت بابامم

 موافقت رادان مادر ازاینکه خوشحالی...نشدنی وصف خوشحالی پرشدازیک درونم دفعه یک

 روی زیادی تاثیر ومخالفت موافقت همین بودچون مهم پدرومادرش موافقت برایم خیلی...کرده

 ...میگذاشت امان زندگی

 هک خوشحالی بخاطر هم من.دیدم راخواب مامان که برگشتم خانه به بافرزانه زدن حرف بعدازکلی

 من دهش  که بارهم رایک شام گرفتم وتصمیم رفتم آشپزخانه به میشد وبیشتر بیشتر دروجودم

 برای یاتمرین بود مامانم به کمک بخاطر ایم دفعه یک غذاپختن این نمیدانم البته...بپزم

 بیمارستان راهی راباغذاهایم رادان ازدواج بعداز وقت تایک میکردم تمرین شایدداشتم...آشپزی

 تمیرف غنج دلم ته مدام رادان"میشی زنم"وجمله درذهنم واژه این بستن بانقش...ازدواج...نکنم

 به وغاغ ازاحساسات کوچکی نشان که شیرین لبخندی...بنشانم برلبهایم لبخند میشد وباعث

 ...بود سامانم ونابه آشفته درون در پاکرده
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 مکن راپرت حواسشان اینکه برای هم رامیخوردندومن غذایم زود به ومامان وبابا بودیم سرسفره

 حرکت بی زدو خشکشان هردویشان که کردم تعریف رابرایشان رادان بودن ثروتمند ماجرای

 که زرگیب شرکت رییس نمورشان زیرزمین مستاجر که ردندباورنمیک کدامشان هیچ...کردند نگاهم

 ...باشد کارمیکند درآن دخترشان

 

                         ***** ****** ***** 

 

 ماه یک...پنهان احساسات وکشف شده فاش ورازهای پرماجرا روز آن ازاتفاقات میگذشت ماه یک

 میگذشت ماه یک...او کردن راضی برای مادرش وتالش رادان شدیدپدر های ازمخالفت میگذشت

 وبدون دغدغه بدون ومیخندیدم میگفتیم وکنارهم بودیم باهم مدام ورادان من ماه یک ودراین....

 برای کردیم وتالش سعی کلی ماه یک دراین ورادان من...پدرش های مخالفت بابت نگرانی

 های نگاه راهم این...میدادانگار جواب تالشهایمان داشت ودیگر بهم وفرزانه کامران کردن نزدیک

 ...میکرد اثبات فرزانه های امدن وعشوه پنهانی های وخنده بهم عاشق دومرغ این وقت وبی وقت

 نم خواستگاری به اش خانواده کل همراه به رادان پیش هفته...گذشت ماجراهایش باتمام ماه یک

 شایدهم بود برخوردی وخوش متشخص بودادم دوسر غول یک من تصوراتم برعکس آمدوپدرش

 اطربخ  بود معلوم... نبود هاعالی انقدر تصوراتم برخالف هم مادرش...نمیدانم میداد نشان اینطور

 هم زیبایش دوقلوی خواهران...کند رامی هایم وگیس پامیشد وگرنه نشسته امان درخانه رادان

 زیادی هم ریحانه بچه.بود هم شبیه خیلی هایمان روحیه که ستاره خصوصا...بودند العاده فوق

 وباوقارونجیب مردخوب ام شوهرریحانه...بگیرم بخواهدگازش دلم میشدمدام وباعث بود خوشگل

 خوششان رادان ازخانواده خیلی وبابا مامان...انداخت می ریحانه به عاشقانه نگاه مدام که بود

 کی که بود هول خیلی مامان بیچاره.کنند رااعالم مثبتمان جواب روزه سه شدکه باعث آمدوهمین

 که شا واوبماندودخترترشیده لیزنخورد ازدستانش  قرمز ماهی مانندیک تکمیلی کیس چنین وقت

 !باشم من

 انتخاب روز همان فردای دوم وجلسه کردیم رااعالم امان بله ماجواب روزه سه شدکه اینطور

 وقتی تایمان هرسه.کردند دعوت شام مارابرای.برگزارشد رادان پدری درخانه دوم جلسه.شد
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 ختس برایمان.کردیم نگاه معنایشان تمام به قصر بازبه رسیدبادهان رادان پدری خانه به پایمان

 !خانه ماهم وخانه باشد خانه ایناهم رادان قصر اینکه هضم بود

 وشیربها ازمهریه اعمم چیزها بعضی وتوافق ها خانواده بیشتر آشنایی برای هم دوم جلسه

 اصراربه اش وخانواده رادان که وهرچقدر تا114شد خودم پیشنهاد به ام مهریه...برگزارشد

 فرصت"و"سودجو"لقب سرم پشت که نمیخواست دلم نشدم راضی کردند بیشترکردنش

 ...بچسبانند"طلب

 حرف رمس کمترپشت که رفتارکنم طوری میکردم وبایدسعی سیندرالمیشدم داشتم بود که هرچه

 قرارشد نامزی جشن هم آن است وجشن نیست جلسه دیگر که هم سوم جلسه...باشد وحدیث

 بخاطر نه...است آشوب دلم ازصبح...برگزارشود است امشب که وهاله شهاب بعدازعروسی

 ربخاط من که فکربکند رادان نکند که میگیرم دلشوره مدام اینکه بخاطر...وشهاب هاله عروسی

 ماتاثیر زندگی روی همیشه شهاب سایه میکردم احساس همش...ناراحتم شهاب کردن عروسی

 شهابی دیگر اینکه اثبات برای شدکه باعث ضدونقیض احساسات همین...خواهدگذشت منفی

 ریختم آشغال سطل راداخل تاحاالیمان ازبچگی های عکسهاویادگاری تمام ندارد وجود من برای

 !وتمام

 .کردم سبکی احساس چرااینقدر وبعدازاینکارنمیدانم

 لمموبای زنگ صدای که میدیدم وتلویزیون بودم درازکشیده عروسی وبیخیال بودم وردهراخ ناهار

 بله؟:دادام وجواب نشاندم برلب لبخندی.بود رادان ماه یک این معمول طبق.بلندشد

 خوبی؟ سالم-

 توخوبی؟ خوبم-

 ناهارخوردی؟ بدنیستم-

 توچی؟ اوهوم-

 !نه من-

 تیاد دکتر ؟حرفای داری معده زخم آندوسکوپیتون نتیجه طبق جنابعالی که رفته یادت رادان-

 رفته؟
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 ... امااخه نه-

 نکن شکنجه معدتو اون اینقدر بخور چیز یه برو رادان نیار بهونه-

  نمییره پایین ازگلوم چیزی تو بابابدون-

 بخور چیزی یه برو نکن لوس خودتو:وگفتم خندیدم ریز

 نرفت پایین اماازگلوم بخورم خواستم یاسمین جون به-

 رادان-

 رادان جان-

 غذابخور برو زبون چرب:وگفتم خندیدم

 کنیم کاری یه میگم-

 چی؟-

 یکن تاخوشگل آرایشگاه ببرمت. بعدشم بخوریم غذایی یه بریم اول تو دنبال بیام االن من-

 باشه-

  اونجام دیگه ساعت تانیم پس-

 خدافظ فعال باشه-

 بگم رفت یادم یاسمین وای-

 چیو؟-

 عاشقتم که-

 خدافظ لوس ی دیوونه:وگفتم زدم بلندقهقهه باصدای

 بگی رفت یادت یاسمین وای-

 چیو؟:وگفتم خندیدم

 عاشقمی که-
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  دارم دوست خیلی:گفتم درنگ ای بالحظه

 به متقابال هم من چرانمیتوانم که گرفتم وجدان عذاب لحظه یک...کردم راقطع تماس وسریع

 ...بود هاخارخ آدم ی ازاراده چیزها بعضی.بکنم نمیتوانستم هم اماکاری...بدهم عشق رادان

 گفتگو درحال دیدم شدم خارج ازخانه ووقتی بود درمان جلوی ساعت نیم راس قرارمان طبق

 یک.بزند اوسری وحتمابه گرفته درنظر درشرکت کاری برایش که میگفت داشت.است بامحسن

 میکردیم رابدرقه رادان خانواده داشتیم که وقتی.پرکشید ام خواستگاری شب به ذهنم دفعه

 خوشگال ماشین بازازاین داداش:وگفت انداخت رادان دورگردن دست و شد پیدایش محسن

 بندازم خط روش میشم وسوسه همش محل تواین اوردی

 بود شب همان...بود دیدنی بلندنخندد باصدای میکرد سعی که رادان خصوصا همه چهره که وای

 بود دربهت روز تاسه بیچاره...برد رادان مخفی راز به پی خبرهم جابی همه از مانندمن محسن که

 ...نمیزد حرف تاکام والم

 راکه ام موردعالقه اهنگ ورادان شدیم سوارماشین هردو بامحسن رادان وگوی گفت بعدازاتمام

 ...رانندگی کردبه وشروع راگذاشت هردویمان عالقه مورد بوداهنگ روزهاشده این

 گرفته ام خنده...میکرد راهدایت ماشین فرمان دیگر وبادست مرامیفشرد دست،دست بایک

 ...فرارکنم میترسیدمن انگارکه.بود

 رابه اعتباریش کارت کردوسریع پیاده ومجهز لوکس آرایشگاهی مرامقابل غذاباهم بعدازخوردن

 رمز بعد ای شدودقیقه دور کردوازم حرکت پیداکنم اعتراض فرصت من ازاینکه دادوقبل دستم

 ...کردsms برایم را کارت

 بودم هکرد اماده ازقبل راکه مناسبی ولباس برگشتم خانه به بااژانس درارایشگاه کارم بعدازاتمام

 مردهایمان منتظر حاضرواماده وهردو کشیدم هم مامان سروصورت به ودستی پوشیدم

 .ام شوهراینده منتظر ومن شوهرش اومنتظر.شدیم

 ازارایشگاه تازه امابابا واراسته وشلوارپوشیده کت رادان منتها.رسیدند باهم هردویشان

 من خلوت برای شد فرصتی بابا شدن اماده کشیدن طول زمان مدت وهمین.برمیگشت

 من شدبه خیره ساده پوست رنگ وارایش شده شینیون باموهای من دیدن ازلحظه رادان.ورادان
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 اش گونه به کوچک باچندضربه واخرمجبورشدم بود فایده بی!ادانرادان،ر کردم صدایش وهرچه

 ...خودبیاورم اورابه

 زیاد درآن بودوازدحام شلوغ انقدر عمه خانه. رفتیم عمه خانه به رادان باباباماشین بعدازحاضرشدن

 !نبود هم سوزن یک حتی انداختن جابرای که

 باشوهر وسپس کردم ادبی وعرض رساندم شوهراینده خانواده انجاخودرابه به ورودم محض به

 نبودیم مامحرم هنوز اخر...بود هم پدرومادرمن هرچندکه نشستیم کنارهم ای گوشه اینده

 !میشد سرمان باالی وبایدبزرگتری

 وداماد عروس ورود اعالم محض به.آمدند ودامادهم عروس باالخره که بود گذشته زیادی مدت

 مانما دورازچشم...مراببیند العمل عکس میخواست حتما...کرد نگاه من شدوبه چشم سروپا رادان

 نیست مهم برام:وگفتم دادم تکان طرفین رابه سرم رافشردم دستش وبابا

 ...غوغاست درونش میدانستم اماخوب.زد لبخندی باتردید که

 عروس درلباس هاله.شدند سالن وارد هم دردست دست وهاله شهاب که بودیم حال درهمین

 یجا بتواند هاله میخواست دلم بودوچقدر شده بهشتی حوریان شبیه اراسته موهاوصورت وباآن

 رانمیدانستم وشیرینش تلخ...ولبخندزدم کردم نگاه شهاب به...بگیرد شهاب مرادرقلب

 حاال...داد هل دیگر های ادم سمت مارابه هایمان سرنوشت...نبودیم هم ماقسمت...امالبخندزدم

 رادان ازکنار وخوشحال بودم راضی من...بود راگرفته هاله واودست فشردم رامی رادان دست من

 ... را رادان وباز میکردم راانتخاب سرنوشت بازهمین بازمیگشتم، عقب به حاال اگرهمین...بودن

 نگاهش بازهم میکند زیباازدواج بادختری امشب باوجوداینکه  شهاب که بودم ناراحت این وبرای

 که احمدآقا متوجه که چرخاندم ودراطراف گرفتم راازشهاب نگاهم...میچرخد من دنبال به درسالن

 راازروی لبخند دست کف چرک بخاطر که بودم متاسف اوهم برای...شدم میزد دست وشوق باذوق

 انداخت من رادردل رادان مهر که همانطور ازخداخواستم دردل...محوکرد فرزندش یکدانه لبهای

 فکرمراهم شود معنی بی برایم شهاب دیگر که مندشوم اوعالقه اینقدربه که شد وباعث

 !آمین...بنشاند دلش رابه ومهرهمسرش بیاندازد ازسرشهاب

 

                        ******       ****      ****** 
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 "پایانی قسمت"

 

 حسابی.نکند درد بود گرفته برایم رادان که آرایشگری دست.کردم رانگاه وسرتاپایم سرپاایستادم

 ببینمت بزن چرخ یه:مردوگفت نگاهم برانگیز تحسین بالبخندی فرزانه.بود کاشته گل

 !!!مراببیند نمیتوانست نمیزدم چرخ که گویی

 چطورشدم؟:وپرسیدم زدم چرخی وبالبخند گرفتم دست به طرف دو رااز دامنم

 !ماه شدی ماه...ها فرشته شبیه-

 قشنگم؟ رادان جلو نظرت به-

 زیادیی ازسرشم-

 .جورم چه اووف:وگفتم خندیدم

 عالیه کارتون دردنکنه دستتون:وگفتم مردم نگاه آرایشگر جوان زن به

 میرم دیگه من شین خوشبخت انشاءاهلل عزیزم میکنم خواهش:زدوگفت لبخندی

 دیگه میموندید شام-

 بایدبرم نه-

 سالمت به راحتین هرطور باشه-

 لحظه همان که شدم خیره آیینه بازبه هم من.رفت بیرون وازاتاق رابرداشت وسایلش آرایشگر

 خوشگل چه داداش زن وویی:وگفت گذاشت دهانش رامقابل دستش شدوبادیدنم وارداتاق ستاره

 شدی

 خواهرشوهر؟ میگی جدی-

 تخته به بزنم نازشدی خیلی اوهوم-

 .زد دراور کمد روی ضربه چند وسریع
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 نمیزنه چشم منو کسی نترس:وگفتم خندیدم

 نمیکنه عیب کاری کارازمحکم اماخب درمیارم ازکاسه چشماشو خودم بزنه هرکی-

 العقلی ناقص داداشت مثل-

 !توعاقلی عوضش-

 میدم ازدست شماعقلمو اخربین منم-

 خانوم عروس:کشیدوگفت داخل به سرکی وریحانه دربازشد لحظه همان

 بله؟:گفتم سریع

 میزنه له له داره اول العقل ناقص این که بیرون بیا افتخاربده حاال شدی خوشگل خیلی-

 تو نیومده تاخودش برم دیگه من:گفتم ستاره وروبه خندیدم

 راپشت ودر. رفت اتاق داخل به من خروج محض به هم وریحانه شدم خارج ازاتاق. برداشتم وقدم

 هایستاد من به پشت رادان.راکرده کار این ورادان من تنهاشدن برای که شدم متوجه.بست سرش

 !رادان:کردم وصدایش جلورفتم قدمی.بودم نشده حضورم متوجه وهنوز بود

 آرام آرام لبخندی...ومات خیره.کرد نگاهم زدن پلک بدون چندلحظه.برگشت سمتم به سریع

 ههرچ زدنی بهم ودرچشم برداشت قدم سریع رادان.زدم لبخند متقابال هم من.نشست برلبانش

 برو:کشیدوگفت ام گونه روی رانوازشگرانه دستم.ایستاد مقابلم.برداشت بود میانمان فاصله

 ...وگرنه منتظرمونه عکاس که خداروشکرکن

 وگرنه؟-

 !!!بدمیدیدی وگرنه-

 چرا؟ اونوقت-

 شدی خوشگل ازاندازه بیش چون-

 !دیوونه:وگفتم شد عریض لبخندم
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 زنو وزیباگرفتیم عاشقانه ژست کلی عکاس دستور به.رفتیم عکاس پیش ناچارا ازمدتی پس

 یدرم وزیباازآب قشنگ بایدخیلی.بودند مهم هاخیلی عکس.کرد هاراثبت آن بادوربینش عکاس

 این یادآور وعکسها میشوند خاطره لحظات وتمام...وسالها ماهها روزها...روزهامیگذرند.آمدند

 امروز های وعکس بنشینیم قد قدونیم های کناربچه ورادان من سالهابعد شاید...خاطرات

 ...شاید ببریم لذت وکلی راتماشاکنیم

 نم منتظر همه دیگر رسید راه از عاقدهم وقتی و بودند سررسیده همه ها میهمان.بود گذشته مدتی

 ردک درست کردن تکیه برای ای حلقه برایم بادستش رادان هاایستادیم پله باالی.بودند ورادان

 ودندب شده حک برلبانمان گویی که هایی بالبخند هردو.انداختم حلقه رادرون ودستم زدم لبخندی

 ماهم ولبخندهای هوارفت به ها میهمان وسوت وجیغ دست صدای که شدیم سرازیر ها ازپله

 .ترشد وعمیق عریض

 وپس امضاکردیم وعقدنامه دفترودستک کلی درحضورشاهدین ازهمه اول.شدیم عقد اتاق وارد

 مخصوص مبل روی که دادند رخصت باالخره شمار بی امضای همه ازآن دستمان ازشکستن

 .بنشینیم وداماد عروس

 .نشستیم دیگر کناریک فاصله بدون

 سرمان قندروی ساییدن مشغول هم گرفتندوستاره سرم راباالی تور سریع وبهاره فرزانه

 ...میزد سروکله باهستی هم بیچاره ریحانه.شد

 قرآن.شد خم اوهم.دهد دستم به قرارداشت عقد سفره راس در راکه قرآنی خواستم ازرادان

 .آمد الرحمن سوره که بازکردم وهمینطوری کردم تشکرکوتاهی.داد من وبه رابرداشت

 ...الرحیم الرحمن اهلل بسم

 یانآرم رادان آقای وهمیشگی دائم عقد شمارابه آیاوکیلم خانوم عروس میکنم عرض بارسوم برای

 دربیارورم؟

 میخواد زیرلفظی خانوم عروس:گفت باشیطنت ستاره

 ه،گون لبهایش روی خوشحال بالبخندی.آمد سمتم به مخملی رنگ ای سرمه ی باجعبه رادان مادر

 خانوم عروس میگم تبریک:نجواکرد ودرگوشم رابوسید ام

 ممنون خیلی:گفتم  بالبخندی.گرفت فاصله وازم
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 رنظ به قیمتی گران سرویس.کشیدند"اووه"صدا یک همه که داد نشان جمع وبه رابازکرد جعبه

 وکیلم؟...!!!میپرسم بارچهارم برای:گفت وعاقد.شد دادودور دستم رابه جعبه.میرسید

 !لهب پدرومادرم بااجازه:وگفتم راآزادکردم ام شده حبس ونفس زدم لبخندی.وبوسیدم رابستم قرآن

 .میکشید سوت درگوشم که بود وسوت وجیغ دست وصدای

 دستم واوهم زدم بخش اطمینان لبخندی.میکرد راکور آدم چشمانش برق که کردم نگاه رادان به

 .رافشرد

 آخرهای که بودم خوشگذرانی سرگرم آنقدر.گذشت وخوشی خوبی به ورادان من نامزدی جشن

 هاله.شدم هاله وحضور شهاب غیبت متوجه آمدند خاحافظی برای کم هاکم میهمان که مجلس

 کجاست؟ نامزدت:پرسید رادان ووقتی گفت تبریک هاله.ایستادند مقابلم که وعمه

 لندن رفت اومد کارپیش:داد جواب

 رفتن عزم ماهم.رادان وخانواده بودند مانده من خانواده وفقط بودند رفته همه.بود شب اخرای

 میرسونمتون خودم:گفت که بگیرد آژانس برایمان خواستیم وازرادان کردیم

 نمیدیم زحمت بهت ای خسته:کردوگفت مخالفت کلی مامان

 هازبقی شدیم نفر تک رادان نفرمغلوب درآخرماسه.نداشت پابیشتر یک که گویی رادان امامرغ

 آمدیم وازآنجابیرون کردیم خداحافظی

 تاآمدیم.کرد متوقف راسرکوچه ماشین رادان بود گذشته مدتی. شدیم رادان سوارماشین همه

 بخوابم؟ توزیرزمین امشب من بابامیشه:پرسید بابا روبه رادان کنیم خداحافظی

 میتونی که البته!! سالست یه ؟قراردادمون رفته یادت:باباخندیدوگفت

 ممنون:خندیدوگفت هم رادان

 وماازپشت برمیداشتند ازجلوقدم وبابا مامان.شدیم واردکوچه و پیاده ازماشین هرچهارنفر

 فشهایمک فکرکنم البته.نخورم زمین بلندم پاشنه های کفش  باآن بودکه راگرفته دستم رادان.سر

 ...دیگر بود رادان...رابگیرد دستم تابتواند بودند بهانه
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 اشاره حوض به رادان.رابستند ودر رفتند خانه داخل به سریع وبابا مامان.شدیم واردخانه

 بشینیم؟ یکمی:کردوگفت

 بشینیم-

 هب آسمان زن چشمک های ستاره به شدن خیره جای امااینباربه.نشستیم حوض لبه ورادان بازمن

 بادسردی دفعه یک.بود هواسرد.گذشت منوال همین وبه درسکوت مدتی.شدیم خیره هم چشمان

 پرمحبتش ونگاه انداخت هایم شانه روی.رادرآورد کتش سریع رادان.لرزیدم من که وزید هم

  دوخت چشمانم رابازبه

 !ممنون:وگفتم زدم لبخندی

 آرام سررادان کردم احساس.شد سپری زدن پلک بدون لحظاتی.بازنکرد زدامالب لبخندی اوهم

 .آید جلومی آرام

 امشب وباحرفهای نبودم عاشقش...داشتم دوستش که همسری...بود اوهمسرم...بود اوهمسرم

 ...شوم عاشقش نمیخواستم هم دیگر بهاره

 

 نیستم وعاشقش منه شوهر اون بشن رادان عاشق چرانمیتونم که ؟ناراحتم بهارمیدونی-"

 کردی؟ ازدواج چراباهاش پس:پرسید باترس بهار

 داشتم دوسش خب-

  ترسیدم آخیش:کشیدوگفت راحتی نفس

 بشم؟ عاشقش چیکارکنم؟چطوری میگی-

  بشی عاشقش نکن سعی من نظر به:دادوگفت راماساژ ام بهارشانه 

 چرا؟-

 تاول عشق وبزرگت ای افسانه عشق اون شد چی امااخرش بودی شهاب توعاشق یاسمین ببین-

 یه...سییا همینه عشق.شد تموم ولی کشید طول یکم.شد تموم دربرمیگرفت هم بچگیتو تمام که

 امادوست...انقضاداره تاریخ عشق نظرمن به... نظرمنه این میشه تموم روزم یه میشه شروع روز
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 وستد بازم نبینی داری دوسش که کسیو هم سال سالهای اگه حتی.نمیشه تموم هیچوقت داشتن

 ازبین احساساتت هیچوقت که اینطوریه...باش داشت دوست رادانو...داره جریان داشتنش

 "!!!نمیره

 

 رانشانه لبهایم رادان لبهای  که میدانستم.رابستم وچشمانم نشاندم برلب لبخندی

 ...!!!زیاد خیلی داشتم دوستش که کسی...نداشت مانعی...بود اوهمسرم...گرفته

 داغ رادان لبهای باحرارت ام پیشانی دفعه یک که کردم تعجب.نشد خبری صبرکردم هرچقدر

 توانستم گرفت فاصله که کمی.اودوختم رابه ام زده بهت ونگاهم راگشودم چشمانم سریع.شد

 بازم رسممیت اخه تکرارنمیکنم دوباره اشتباهو یه من:نشاندوگفت برلب لبخندی.راببینم اش چهره

  بخورم سیلی

 :بست نقش درذهنم ای جمله و  خندیدم

 ...میشوم ات دیوانه"

 "!!!وسی*رامیب ام وپیشانی میکنی رانگاه هایم*لب وقتی

 

 توئم مال دیگه:وگفتم اورابوسیدم ومن جلورفتم دفعه ویک کردم نگاهش

 !عاشقتم:زدوگفت عریض لبخندی

 تمام بلکه تنهاهمسرم نه امشب رادان!رادان  واحساس عشق به... رادان بودن به بود گرم دلم

 ازعشق گاهی داشتن دوست فهمیدم چون نشدم رادان عاشق آخرهم من...شد وداروندارم هستی

 کردودردل مرامست شهاب گناه ه*س*و*ب طعم  حوض کنارهمین شب یک...است بهتر

 رادان  شیرین ه*س*و*ب ازاین پس امشب  باشد یادم کردم حک ازعشق شعری دفترخاطراتم

 ...کنم حک"داشتن دوست از" شعری دفترخاطراتم دل در حوض  درکنارهمین

 

 تو ی دیده ازآسمان امشب
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 بارد می ستاره شعرم روی

  کاغذها سپید درسکوت

 کارد می جرقه هایم پنجه

 

  آلودم تب ی شعردیوانه

 ها خواهش ازشیار شرمگین

 میسوزد رادوباره پیمرش

 ها آتش جاودان عطش

 است داشتن دوست آغاز آری

  ناپیداست راه پایان گرچه

 نیندیشم دگر پایان به من

  زیباست داشتن دوست همین که

 

  کردن چراحذر ازسیاهی

 است الماس های پرازقطره شب

  ماند می بجای ازشب آنچه

 است یاس گل عطرسکرآور

 

 درتو شوم گم آه،بگذار

  من نشانه دیگر نیابد کس

  مرطوبت وآه سوزان روح
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 من ترانه برتن بوزد

 

 باز دریچه زین بگذار آه

 رویاها درپرنیان خفته

 سفرگیرم باپرروشنی

 ازحصاردنیاها بگذرم

 

 میخواهم چه زندگی از دانی

 تاسرتو توباشم،تو،پای من

 بود باره گرهزار زندگی

 تو تو،باردیگر باردیگر

 

  دریاییست نهفته دزمن آنچه

 باشد نهفتنم توان کی

  طوفانی سهمگین باتوزین

 باشد گفتنم یارای کاش

 

 میخواهم ازتو لبریزم که بس

 صحراها درمیان بدوم

 کوهستان سنگ به سربموبم

 دریاها موح به بکوبم تن
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 ازتومیخوام لبریزم که بس

 ریزم فرو خود ز غباری چون

 

 آرام نهم توسر زیرپای

 توآویزم سایه سبک به

 

 است داشتن دوست آغاز آری

 ناپیداست راه پایان گرچه

 نیندیشم دگر پاین به من

 (فرخزاد فروغ.)داشتن،زیباست دوست همین که

 

 "پایان"

 95 تیرماه2

 بامداد4:47
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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